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دوستان خدا كسانی هستند كه به 

باطن دنيا نگريس�تند، در حالی كه 

ديگران به ظاهر آن می نگرند. آنان 

به كار آخرت پرداختند، در حالی كه 

ديگران به كار دنيا می پردازند. 

مس�ابقه  »همچون پدر، مهرب�ان« در دو بخش نقاش�ي و 
خوشنويس�ي ويژه ك�ودكان و نوجوانان برگزار مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از اداره كل رواب��ط عمومي و امور 
بین الملل كانون، فراخوان مس��ابقه  »همچ��ون پدر، مهربان« 
در دو بخش نقاشي و خوشنويس��ي ويژه كودكان و نوجوانان 
از س��وي كانون پرورش فكري منتشر شد. اين فراخوان در پي 
شهادت غرورآفرين و مظلومانه سپهبد شهید قاسم سلیماني و 
ديگر شهداي مقاومت منتشر و از عالقه مندان براي شركت در 

اين رويداد فرهنگي-  هنري دعوت شده است. 
محور موضوعي اين فراخوان، ش��هید حاج قاس��م سلیماني و 
س��اير ش��هداي مقاومت اس��ت كه عالقه مندان مي توانند در 
بخش مسابقه خوشنويسي با شیوه خط تحريري و خط درشت 
)نستعلیق و شكسته نستعلیق و...( در زمینه  آيات قرآن كريم، 
احاديث معصومان)ع( با موضوع ايثار و ش��هادت در راه خدا و 
جمله هاي بزرگان و اشعاري كه در رابطه با آن شهید واالمقام و 

ديگر شهداي مقاومت سروده شده به خلق اثر بپردازند. 
همچنین خطاطي اسم و شهرت شهید حاج قاسم سلیماني يا 
هر يك از ش��هداي مدافع حرم و هر جمله يا عبارتي كه بیانگر 
رش��ادت ها، دلیري ها و ابعاد مختلف ش��خصیتي اين ش��هید 
واالمقام باشد از ديگر محورهاي موضوعي بخش خوشنويسي 
در اين فراخوان است. در اين بخش، دو گروه سني هشت تا 12 
و 12تا 18سال مي توانند شركت كنند و هر شركت كننده مجاز 
است تا پنج اثر را به دبیرخانه مس��ابقه با نام خود و با درج فرم 

شركت در مسابقه ارسال كند. 

بر همین اساس در بخش مس��ابقه »نقاش��ي« نیز كودكان و 
نوجوان��ان مي توانند با خلق اثر از تصاوير ش��هید حاج قاس��م 
سلیماني به صورت پرتره يا پرتره هاي محیطي، تصوير شهداي 
مدافع حرم در كنار فرزندان ش��ان، مراس��م تش��ییع و تدفین 
شهید واالمقام حاج قاسم سلیماني و ساير شهداي مدافع حرم، 
هر تصويري كه گوياي رش��ادت ها، دلیري ه��ا و ابعاد مختلف 
شخصیتي اين ش��هید واال مقام باش��د و تصويرسازي ذهني 
شركت كنندگان از ش��هید س��لیماني در مواجهه با كودكان، 

مهرباني، ايثار و... در اين رويداد هنري شركت كنند. 
در بخش »نقاشي« گروه هاي سني شش تا1۰ و 1۰تا 1۷سال 
مي توانند با شیوه آزاد شركت و هر شركت كننده تا سه اثر را با 
تكمیل فرم پیوست تا پنجم اسفند1398 به دبیرخانه جشنواره 
به نشاني تهران، خیابان شهید فاطمي، خیابان حجاب، مركز 
آفرينش هاي فرهنگي- هنري كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان ارسال كند.

 كودكان براي »سردار سليماني« 
دست به قلم مي شوند

   محمدرضا بيهقي
سیاست هاي غلط صداوس��یما كه در هر عید و مناسبتي 
براي پر كردن آنتن تلويزيون، س��راغ بازيگران س��ینما، 
خواننده ها يا ساير سلبريتي ها مي رود و زندگي خصوصي 
آنها را به عنوان افرادي كه شايسته معرفي در رسانه ملي 
هستند معرفي مي كند، كار را به اينجا مي رساند كه برخي 
از سلبريتي ها در عمل به عنوان آتش��بیاران معركه وارد 
شده و از تمام شهرتي كه در قبال حضور در رسانه ملي به 
دست آورده اند به عنوان پتانسیلي براي رفتارهاي ضدملي 

استفاده می كنند. 
انصراف تبلیغاتي چند سینماگر از حضور در جشنواره فیلم 
فجر كه بعضي از آنها مانند »پگاه آهنگراني« اصاًل فیلمي 
در جش��نواره ندارند، در كنار پس��ت هاي اينستاگرامي و 
توئیت هاي برخي ديگر از چهره هاي دست چندم سینما، 
نشان داد كه صداوسیما چقدر در سال هاي گذشته راه را 

اشتباه رفته است. 
سعید آقاخاني يكي از اين افراد است كه در حال همكاري 
با صداوسیماست و ديروز در اقدامي نمايشي از حضور در 
جش��نواره فیلم فجر انصراف داد. اين انصراف باعث ش��د 
تا روز گذشته، بس��یاري از كاربران شبكه هاي اجتماعي، 
دوگانه انصراف از فجر و همكاري با صداوسیما را به نوعي 
منفعت طلبي معنا كنند كه در آن هنرمند مورد نظر حاضر 

نیست از نفع همكاري با صداوسیما چشم پوشي كند. 
در س��ويي ديگر انصراف هنرمن��دان »دوتابعیتي« نمود 
بارزي داش��ت؛ پیمان معادي از جمله اين بازيگران است 
كه اعالم كرده از حضور در جشنواره سي و هشتم فیلم فجر 
منصرف شده اس��ت. داش��تن تابعیت دوگانه كه در میان 
هنرمندان سینما كم هم نیست، به پاش��نه آشیلي براي 
فعالیت هاي هنري تبديل ش��ده است تا آنجا كه اين افراد 
بیش از آنكه خود را متعهد و مقید به ايران بدانند به تابعیت 
امريكايي شان تعهد دارند. هیچ گاه سابقه نداشته كه پیمان 
معادي براي مثال نسبت به نقض حقوق بشر دولت امريكا 
در نقاط مختلف جهان واكنشي نشان بدهد يا از حضور در 

جشنواره اي غربي منصرف شود. 
از سوي ديگر روز گذشته اعالم شد هادي مظفري، رئیس 
شوراي سیاستگذاري جش��نواره تجسمي فجر، استعفاي 
دبیر اين جش��نواره را قبول نكرده اس��ت! تعداد اس��اتید 
شناخته شده در اين عرصه بسیار باالست و اينكه شوراي 
سیاستگذاري جشنواره بر رد اس��تعفاي فردي كه حاضر 

نیست جشنواره مهم فجر را دبیري كند، اصرار مي ورزد، 
اين س��ؤال را مطرح مي كند كه چرا بايد باز هم به افرادي 
كه نمي خواهند با هنر انق��الب همكاري كنند، با اقدامات 

اينچنیني ضريب داده شود؟! 
    حمله فيك هاي اينترنتي به كيهان كلهر

پس از آنكه كیهان كلهر اعالم كرد كنس��رت هايش را لغو 
نخواهد ك��رد، بس��یاري از اكانت ه��اي مجهول الهويه در 
اينس��تاگرام و توئیتر به اين چه��ره هنرمند حمله كردند 
كه چرا در اين ش��رايط همصدا با عده اي كه به دنبال لغو 

كنسرت ها هستند حاضر نشده اين كار را بكند. 
كلهر نوش��ت: »اين روزه��ا برخي هنرمندان كنس��رت و 
اجرا را تحريم يا كنس��ل مي كنند كه اتفاقاً عده اي از آنان 
مواجب بگیر ارشادند و بخش زيادي از اجراهاي آنان ارگاني 
 اس��ت. بنده به عنوان يك هنرمند كاماًل مس��تقل كه در 
كشورم بیمه  درماني هم ندارم، بي هیچ وابستگي به ارگان، 
سازمان يا اداره اي دولتي، به تنها كاري كه در آن تحصیل 
كرده ام و تخصص دارم با جديت مي پردازم. در كنار مردمم 
هستم و معتقدم كه صلح و اعتراض و موسیقي از هم جدايي  
ناپذيرند.« ديگر هنرمند شناخته ش��ده دنیاي موس��یقي 
كه آماج حمالت فیك هاي اينترنتي قرار گرفت، سیروان 
خسروي بود. سیروان در صفحه شخصي اش با انتشار عكسي 
از يك آفتاب پرست سبز و بنفش و سیاه نوشت: »افسوس 
كه هنوز هم بسیارند كس��اني كه دنباله رو سلبريتي هاى 
آفتاب پرستی هستند كه يك روز سبزند، يك روز بنفش، 
يك روز سیاهند. يك روز به فالن كانديدا »اعتقاد راسخ« 
دارند، روز ديگر تظاهر به فريب خوردگی مي كنند، يك روز 
تاريخ سازند و روز ديگر تاريخ باز. اينها همان هايی هستند 
كه از ماهیگیرى از آب گل آلوِد هیچ حادثه اى نمي گذرند و 

شهوت ديده شدنشان تمام ناشدنی است.«

معاون حقوقي و پارلماني وزير ارشاد خبر داد

بازنگري در 237 مورد معافيت مالياتي اهالي فرهنگ

معاون حقوقي و پارلماني وزير ارشاد گفت: قرار شده است به 
 زودي در جلسه اي با حضور وزارت ارشاد و سازمان امور مالياتي 
در مورد 237فعاليت فرهنگي معاف از ماليات بازنگري شود 
تا تكليف مواردي كه معاف از ماليات هستند، مشخص شود. 
علي اصغر كارانديش، معاون حقوقي و پارلماني وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به موضوع معافیت مالیاتي 
اهالي فرهنگ در پیش نويس قانون مالیات هاي مستقیم گفت: ديروز 
صبح در مجلس شوراي اسالمي با آقاي پارسا، رئیس سازمان امور 
مالیاتي، صحبت كوتاهي كردم و قرار شد جلسه اي بگذاريم تا اين 

موضوع هر چه سريع تر تعیین تكلیف شود. 
وي ادامه داد: با  آقاي  پارسا رئیس سازمان امور مالیاتي در مجلس 
صحبت كردم  و قرار شد كه جلسه اي بگذاريم و به صورت مشترك 
اين 23۷مورد فعالیت هاي معاف از مالیات را مجدداً بررسي كنیم. 

كارانديش تصريح كرد: وزارت ارشاد در همان زماني كه پیش نويس 
مذكور منتشر شد، به س��رعت مخالفت خود را اعالم و به مسئوالن 

مربوطه نامه ن��گاري كرد، اما متأس��فانه تاكنون ب��راي اين نامه ها 
پاسخي نیامده است. ما حتي در نامه اي به وزير اقتصاد و امور دارايي 

درخواست جلسه داديم. 
معاون حقوقي و پارلماني وزير ارش��اد گفت: ديروز با آقاي پارسا 
درباره برخي ابهامات مطرح ش��ده گفت وگو كرديم و قرار ش��د 
 در جلس��اتي به بازنگري موارد معاف از مالی��ات بخش فرهنگ 
در بند ل قانون139 مالیات هاي مستقیم بپردازيم. براي نمونه ما 
در بحث حوزه فرهنگ و هنر يكسري فعالیت ها داريم كه برخي از 
افراد از آنها درآمدهاي باال دارند و برخي ديگر درآمدهاي بسیار 
پايین. ما نمي توانیم به صرف يك نوع فعالیت همه را از معافیت 

بیرون بیاوريم. 
وي گفت: وزارت ارشاد چند سال يكبار با سازمان مالیاتي جلساتي 
را برگزار مي كند و به بازنگري اين فعالیت هاي معاف مي پردازد . از 
سال 93 تاكنون اين فعالیت ها بازنگري نشده است، اما بايد توجه 
داشت كه ما نمي توانیم به يكباره همه فعالیت ها را معاف يا حذف 
كنیم. باالخره داليل و توجیهاتي در اين زمینه وجود داشته كه 
اين فعالیت ها به صورت قانوني از پرداخت مالیات معاف شده اند. 
آيا اين داليل از میان رفته است كه مي خواهیم اين فعالیت ها را 
از مالیات معاف كنیم؟ بنابراين گزارش موضوع معافیت مالیاتي 
هنرمندان اخیراً حساسیت هاي زيادي در جامعه ايجاد كرد و اين 
سؤال مطرح شد كه چرا برخي هنرمندان با درآمدهاي میلیاردي 
از مالیاف معاف هستند در حالي كه كارگران و كارمندان به دولت 
مالیات پرداخت مي كنند. اين سلسله مباحث مطالباتي ايجاد كرد 

كه مقتضي است مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

    خبر

انصراف دوتابعيتی ها  از »فجر« 
 سابقه نداشته كه پيمان معادي براي مثال نسبت به نقض حقوق بشر دولت امريكا 

در نقاط مختلف جهان واكنشي نشان بدهد يا از حضور در جشنواره اي غربي منصرف شود

 جاي پاي غرب گرايان 
در نقاشي هاي ديواري بغداد

نقاشي ديواري ش��هري يا همان ديوارنگاره هنري است كه در 
كشورهاي غربي رواج زيادي دارد. اين نقاشي ها هرچند سابقه 
هزار ساله دارند و بیشتر نماد اعتراضات مدني يا شكل دهنده آنها 
بوده اند اما چند سالي است توسط هنرمندان دوباره جان گرفته 
و احیا شده اند. از آنجا كه ماهیت اين گونه هنري بیشتر مردمي 
است و با اين ش��مايل شناخته مي ش��ود جريان هاي غرب گرا 
در كش��ور عراق س��عي مي كنند با مديريت هنرمندان جوان 
نقاشي هاي ديواري را به سمت و سوي مفاهیم سكوالر و غربي 
سوق بدهند. در واقع تاثیرگذاري تفكرات غربي روي نقاشي هاي 
ديواري شهر بغداد به خوبي خود را نشان مي دهد و غیرقابل انكار 
است. خبرنگار سايت فرانسوي oumma با ارائه تعدادي از اين 
ديوارنگاره ها گزارشي تهیه كرده است و مي نويسد: »اين روزها 
در شهر بغداد ش��اهد نقاش��ي هاي ديواري زيادي هستیم كه 
همه آنها برخاسته از خشم، نفرت، عصبانیت، ترس و به تصوير 
كشیدن يك واقعیت تاريك و گاه با لمس جسورانه اتفاقات يا 
تحريك مردم عراق نسبت به وقايعي است كه در كشورشان رخ 
داده، با وجود اين به نوعي در همه اين نقاشي هاي ديواري سطح 
شهر دريچه اي از امید به آينده و پیروزي بر دشمن براي مردم 

عراق را مي بینید.«
ماهیت اين گونه نقاشي اعتراض است و بیشتر ريشه در گروه ها 
و تمايالت عدالت طلب و چپ دارد اما اين روزها غربي ها سعي 
مي كنند به صورتي اين هنر رسا و رهايي بخش را در نقاشي هاي 
ديواري شهري بغداد با مفاهیمي كه به نوعي نارضايتي مدني و 
شورش را تداعي كند، پیوند بزنند. معترضان عراقي كه دستي 
در هنر دارند هر كدام اس��پري رنگ به دست گرفته اند تا روي 
ديوارهاي بلند و بزرگ س��یماني شهرش��ان را نقاش��ي كنند؛ 
نقاشي هايي كه براي ترسیم ديدش��ان از آينده اي بهتر است. 
نكته جالب توجه آن است كه بیشتر اين هنرمندان، زنان جوان 
هستند. اگر به بغداد برويد مي بینید كه نقاشی هاى يك تونل 
منتهي به میدان التحرير، اين ش��هر را به ي��ك گالري انقالبي 

بدل كرده اند. 
امروز نقاشي هاي ديواري در بغداد به علت بزرگي و حجیم بودن 
بیشتر از ساير رسانه ها در معرض ديد مردم قرار دارند و به نوعي 
باعث تحريك و تهییج احساسات مردم در اين شرايط موجود 
مي شوند تا در برابر فساد و نابس��اماني، اراده و مقاومت مردم را 

برجسته كنند. 
خبرنگار فرانسوي از اين ديوارنگاره ها با عنوان هنري در خدمت 
انقالب مردمي! عراق ياد مي كند اما پیداست كه رويكرد هنري 
برخي جوان��ان در بغداد كام��اًل خودجوش نب��وده و مي توان 
رگه هاي تاثیرپذيري سیستماتیك از جريان هاي ضددولتي را 

كه اغلب طرفدار غرب هستند به وضوح در آن مشاهده كرد.

معصومه  طاهري      یادداشت

    افشين عليار
در س��ینماي ايران در رابطه با م��رگ، آثاِر قابل 
توجهي ساخته شده اما سروش صحت در اولین 
فیلم س��ینمايي اش با نام »جهان با من برقص« 
نگاِه تازه و لطیفي به مقوله بیماري و مرگ دارد. 
صحت به عنوان يكي از نويسندگان و كارگردان 
فیلم قصه اي تر و تازه از آدمي در آس��تانه مرگ 
به نام جهان خلق كرده اس��ت. میل و اشتیاق و 
سابقه صحت در ژانر كمدي باعث شده اين فیلم 
جنبه ديگري از مرگ را به مخاطب نشان بدهد 
اما هیچ تلخي و سیاهي در آن احساس نمي شود 
بلكه مرگ با موقعیت هاي كمیك منطبق شده و 
صحت در عمیق ترين سكانس ها كه بحث مرگ 
پیش مي آيد، تالش مي كند طنِز صحنه به قوت 
خود باقي بماند، به طور مثال زماني كه حمید و 
ناهید وارد فیلم مي شوند و حمید ماشین را براي 
سرخوش��ي رها مي كند تنها كسي كه براي نگه 
داشتن ماش��ین خودش را جلوي آن مي اندازد 
جهان اس��ت. فیلمس��از قبل از صحنه سوم كه 
جهان از مرگ با دوس��تانش حرف مي زند انگار 
اين مرگ آگاهي را به طور سربسته به مخاطب 
گوش��زد مي كند. از س��وي ديگر جهان به دلیل 
بافت شخصیتي انساني عمیق و درون گراست كه 
نتوانسته با معناي مرگ و نبودن به شكلي دقیق 
كنار بیايد و حضور دوستانش هم براي او دردي 
را دوا نمي كند، جهان آنقدر تنها و غصه دار است 
كه با يك خر مي تواند همذات پنداري كند و اين 
خر است كه به تنهايي او مي آيد و حتي آن حیوان 
ش��اهد ناكامي او در خودكش��ي است. صحت با 
كمدي موقعیت توانسته با استفاده از بیماري و 
مرِگ جهان، قصه هاي ديگري را هم روايت كند 
كه در نگاه اول اين قصه هاي كوچك ش��باهت 
به خرده پیرن��گ دارند اما به ط��ور مثال دعواي 
احس��ان با فرخ يا ازدواج حمید در میانس��الي با 
ناهید كه 18سال از او كوچك تر است بازنشاني از 
جرياِن زندگي است، نسیم و احسان به هر دلیلي 
نتوانسته اند با هم زندگي كنند و از هم جدا شده اند 
و فرخ با نسیم ازدواج كرده است يا حمید براي فرار 
از بحران میانسالي و بازگشت به نیروي جواني با 
دختري كه با او 18سال فاصله سني  دارد ازدواج 
كرده و همین طور شكل گیري رابطه نیلوفر و رضا 
و آسا و شايان باعث ادامه چرخه زندگي شده است 
اما اين جمله از جهان در يك ديالوگ )دو ماه ديگر 
من(، درك و شناخت  همه چیز وجود دارد غیر از 

فیلمساز از مرگ و تلفیق و صیقل دادن آن با طنز 
و استفاده از موسیقي كه به واقع گرايي تنه مي زند، 
سوژه را با سرخوشي پیوند زده است. در سكانس 
خر سواري ناهید اين شخصیت در نهايت سادگي 
ذهني به جهان مي گويد شايد تا دو ماه ديگر من 
ُمردم و شما زنده مانديد، اين ديالوگ از مهم ترين 
بخش هاي فیلم است. در سكانس اول آن پیرمرد 
هم درباره عمر آدمیزاد جمل��ه اي مي گويد و در 
انتهاي فیلم مي میرد. اينكه پیرمرد بي آنكه درباره 
مريضي و سرطان چیزي بگويد مي میرد، همان 
حكمِت جهان و بي آگاهي از زمان مرگ محسوب 

مي شود كه فیلمساز دنبالش بوده است. 
فیلم »جهان با م��ن برقص« در م��وازاِت قصه 
جدي كه به مقوله مرگ دارد با لحن و روايت به 
قاعده و استاندارد با استفاده از لحظاِت كمدي 
يا به عبارت بهتر طنازانه پرداخِت قابل توجهي 
به تنهايي و مرگ دارد و در ديالوگ هايي كه رد 
و بدل مي شود مي توانیم ساختار بنیاديِن آدم ها 
و نحوه زندگي و رويكرد آنها را بشناسیم كه هر 
كدام چه ديدگاهي به زندگ��ي دارند بي آنكه از 
فیلمس��از بخواهیم از طريق شخصیت پردازي 
كالس��یك آدم هاي فیلم را به م��ا معرفي كند. 
آدم هاي فیلم به نوعي براي وداع با دوست شان 
جمع شده اند و مس��ائلي از اين دست كه رضا با 
تمامي سرخوش��ي هاي كودكانه اش و با اينكه 
از جهان كوچك ت��ر به نظر مي رس��د و در چه 
شاخه اي طبابت مي كند براي مخاطب اهمیتي 
ن��دارد. مهم ترين بخ��ش فیلم هم��ان نگرش 
پذيرش مرگ از جانب جهان است و اتفاقاتي كه 

در كنار اين محوريِت موضوعي رخ مي دهد. 
حاال مي شود از زاويه اي ديگر به فیلم نگاه كرد. 
جهان در آستانه مرگ است و دوستان او براي 
ديدنش به خانه اش رفته اند اما هیچ كدام از آنها 
پس از شنیدن خبر احتمالي مرگ جهان به طور 
عمیق تحت تاثیر ق��رار نمي گیرند؛ هر كدام از 

آنها مشغله اي دارند، با ورود فرخ ماجراي نسیم 
و احسان شكل مي گیرد و عالقه جوانانه حمید و 
ناهید از سوي ديگر؛ اين همان تنهايي و فرديت 
است كه جهان گرفتار آن شده و ترجیح مي دهد 
با يك گاو همكالم ش��ود، او را ش��بیه خودش 
مي داند و اين وجه تأس��فبار انسانیت است كه 
در صورت نیاز و رهايي از تنهايي كس��ي دركي 
از موقعی��ت طرف مقابلش ن��دارد. وجه تفاوت 
جهان با ديگران صرفاً آگاهي از زمان مرگ است 
و چه خوب ما چیزي از بیماري جهان نمي دانیم 
و حت��ي عالئم بیم��اري در او ديده نمي ش��ود. 
وجود آن میني بوس كه گاهي بین نماها ديده 
مي ش��ود مي تواند دوسويه باش��د، معني زمان 
يا حمل كننده مس��افران آخرت باشد. نريشن 
جهان در سكانس آخر بس��یار منطبق با حال و 
هواي صحنه است. نريشن براي دو ماهِ بعد است 
اما صحنه به ما زمان حال را نشان مي دهد و اگر 
فیزيك س��كانس پاياني را به ياد بیاوريم زماني 
كه دوربین به آسمان كشیده مي شود و با آدم ها 
فاصله مي گیرد فیلمساز قصد دارد بگويد همه 
آدم ها در هر ش��رايطي دچ��ار تنهايي اند و اين 

چرخه با مرگ به اتمام مي رسد. 
در نگاه اول باور كردني نیس��ت ك��ه اين فیلم 
را س��روش صحت ساخته باش��د، به هر جهت 
او س��ابقه كارگرداني در تلويزيون دارد اما اين 
فیلم به لحاِظ ساختاري فاصله زيادي با مديوم 
تلويزيون دارد و صحت توانسته با میزانسن به 
اصطالح شسته ُرفته اولین اثر سینمايي اش را 
بسازد. قاب هاي اس��تاندارد سینمايي، زواياي 
درست، حركت هاي به موقع و عمق میدان هاي 
منطبق با شرايط جغرافیايي از نكات مهم اين 
فیلم محسوب مي شود كه در بعضي سكانس ها 
احساس مي ش��ود صحت قصد داش��ته نماي 
كارت پس��تالي خل��ق كند اما تبح��ر صحت و 
فیلمبردارش باعث ش��ده اتهام از او برداش��ته 
شود. وس��واس در فیزيك پالن ها و همچنین 
تس��لط در بازي گیري و پرداخت واقع گرايانه 
به مضمون از ويژگي هاي اين فیلم محس��وب 
مي ش��وند اما س��كانس هاي میاني فیلم مثل 
آواز خواندن ها ك��ه فیلم را به س��مت فانتزي 
سوق مي دهد، اگر حذف مي شد سروشكل اثر 
مي توانست احساس مخاطب را در يك جهت 
مشخص جلو ببرد اما روحیه سرخوشانه صحت 
و اشتیاِق او به موقعیت هاي فانتزي باعث شده 
مخاطب در بعضي از اين س��كانس هاي میاني 
تمركز اصلي را براي مدتي از دست بدهد، اين 
احتمال وجود دارد كه صحت قصد داشته براي 
موضوع جدي فیلمش از فاصله گذاري استفاده 
كند كه مخاطب بتواند براي لحظاتي از حال و 

هواي مرگ جدا شود. 
زماني كه فیلمنامه كامل و منسجم نوشته شده 
باشد و كارگردان انتخاب درستي از بازيگر براي 
فیلمش داشته باشد، قطعاً بازيگر به بهترين شكِل 
ممكن ايفاي نقش مي كند. بازي هاي بي نقص و 
اس��تاندارد بازيگران را هم به ويژگي هاي مثبت 
اين فیلم اضاف��ه كنید. »جهان ب��ا من برقص« 
خوشبختانه از ابتذال دور مانده است و با توجه به 
محتوا و لحني كه دارد مي تواند باعث خنداندن و 

البته تفكر مخاطب شود.

يك لبخند سينمايي به مرگ!
 قاب هاي استاندارد، زواياي درست، حركت هاي به موقع

و عمق ميدان هاي منطبق با شرايط جغرافيايي از نكات مهم فيلم »جهان با من برقص« هستند

زماني ك��ه فيلمنامه منس��جم 
نوشته شده باش��د و كارگردان 
انتخ��اب درس��تي از بازيگ��ر 
داشته باشد، بازيگر به بهترين 
ش��كل ايف��اي نق��ش مي كن��د

 »نگاهي به هنر شرق آسيا«  
در موزه امام علي)ع(

روي�داد بين الملل�ي »نگاه�ي ب�ه هن�ر ش�رق آس�يا« 
ب�ا نماي�ش  بي�ش از 3۰۰ اث�ر هن�ري از كش�ورهاي 
ژاپن، چي�ن، هند، نپ�ال و تب�ت 2۸دي تا 2۸اس�فند در 
م�وزه هنره�اي دين�ي ام�ام عل�ي)ع( برگزار مي ش�ود. 
آيین گش��ايش رويداد بین المللي »نگاهي به هنر شرق آسیا« 
با رويكرد پژوهش محور و ب��ا نمايش بیش از 3۰۰اثر هنري در 
شاخه هاي گوناگون هنرهاي تجسمي از كشورهاي ژاپن، چین، 
هند، نپال و تبت پنج ش��نبه 26دي 1398 ساعت16 در موزه 
هنرهاي ديني امام علي)ع( برگزار مي شود. شهرام بابايي مدير 
موزه هنرهاي ديني امام عل��ي)ع( ضمن اعالم اين خبر گفت: 
آثار به نمايش درآمده در اين نمايش��گاه در رشته هاي نقاشي، 
به ويژه مكتب نقاش��ي هاي نائیو مادوباني هند، چاپ )حكاكي 
روي چوب، اوكیوئه( مجسمه، طراحي پارچه، صنايع دستي و 
كاربردي است كه برخي از آنها براي نخستین بار در معرض ديد 

عالقه مندان قرار مي گیرد. 
وي در ادامه هدف از برگزاري اين رويداد فرهنگي را كمك به 
رشد آگاهي مردم نسبت به هنرهاي آيیني و ديني فرهنگ هاي 
ديگر، همبس��تگي و تب��ادل فرهنگي بین ملت ه��ا و تعمیق 
مشتركات فرهنگي و هنري بین ايران و كشورهاي شرق آسیا 
عنوان كرد و افزود: اين نمايش��گاه مي تواند تأثیر بس��زايي در 
شناخت هر چه بیش��تر هنر و تمدن درخشان چند هزار ساله 
شرق آسیا و ارتباط آن با فرهنگ و هنر ش��كوهمند و ديرينه 
ايراني داشته باشد. رئیس موزه هنرهاي ديني امام علي)ع( در 
پايان گفت: كارگاه »اوروشي- ساختار شناسي آثار الكي شرق 
دور« با حضور س��یامك علیزاده و میترا اعتضادي و جمعي از 
اعضاي كمیته حفاظت ايكوم ايران Icom- CC و همچنین 
»معرفي مراحل ساخت اثر هنري با متريال چیني سلولزي« با 
هدايت مهناز محمدزاده میانجي عضو هیئت علمي دانشگاه هنر 
الزهرا)س( همزمان با آيین گش��ايش اين رويداد از ساعت15 

میزبان عالقه مندان است.

    تجسمي

علي اكبري:
  هنرمندان گرين كارتي

مجبورند ثابت كنند كه سرباز غرب هستند!
برخي هنرمن�دان وقتي گري�ن كارت مي گيرن�د يكي از تعهداتش�ان 
اين اس�ت كه به همه كارهايي ك�ه دولت مربوطه از آنه�ا مي خواهد تن 
دهند و مغاير آن عم�ل نكنند و بايد س�رباز غرب ب�ودن را ثابت كنند. 
»محسن علي اكبري« تهیه كننده سینما و تلويزيون در گفت وگو با فارس، 
درباره انصراف برخي از هنرمندان از حضور در جشنواره هاي مختلف گفت: 
افرادي االن ناراحت هس��تند كه تش��ییع ش��هید س��لیماني را كه به گفته 
تحلیلگران غربي در 1۰۰س��ال اخیر جزو پنج تش��ییع بزرگ و پرجمعیت 
بوده است، ديده اند؛ مراسمي كه همه اقش��ار و گروه هاي سني در آن با اين 
ش��هید بزرگوار بیعت كردند و طبیعي اس��ت كه در اين مواقع دشمنان ما 
ساكت نمي نش��ینند. اين تهیه كننده همچنین بیان داش��ت: اگر كل اين 
اجتماع كنندگان را بشماريم تعدادشان به هزار نفر هم نمي رسد، در صورتي 
كه در تشییع سردار سلیماني نزديك 1۰میلیون نفر شركت كرده بودند. اين 
افراد اگر تجمع هزار نفره هم داشته باشند، به نظر زياد پیچیده نیست و بهتر 
است كه دولت هم با آنها برخورد نكند. وي افزود: متأسفانه عمده هنرمندان 
به نام كش��ور گرين كارت دارند و از ترس اينكه گرين كارت هايش��ان باطل 
نشود موظفند به عنوان سرباز ارتش غرب اقدام كرده و بیانیه دهند و در اين 
نوع تظاهرات حضور به هم رس��انند كه ثابت كنند به گرين كارتشان وفادار 
هستند. اينها وقتي گرين كارت مي گیرند يكي از تعهداتشان اين است كه به 
همه كارهايي كه دولت مربوطه از آنها مي خواهد تن دهند و مغاير آن عمل 

نكنند و بايد سرباز غرب بودن را ثابت كنند.


