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حکمت 470 

توحيد آن اس�ت كه خدا را در 

وهم نيارى و عدل آن اس�ت كه 

او را متهم نسازى.

تصويربرداري »نفوذ« در النه جاسوسي به پايان مي رسد. 
با توجه به اين مهم كه سريال »نفوذ« بخش جلوه هاي ويژه 
بصري سنگيني دارد، كار پرزحمت و زمانبري خواهد بود. 
داستان س��ريال »نفوذ« از بهمن ماه 1357 س��الروز پیروزي 
انقالب اس��المي تا آبان 1358 و ماجراي النه جاسوسي است؛ 
داستاني 42 قس��متي كه براي مهرماه 1399 آماده مي شود؛ 
روزهايي كه به  تعبیر محس��ن علي اكبري در س��ايت كبكان 
»امنیتي« مي گذرد و آخرين هفته ه��اي تصويربرداري اش را 
مي گذراند. »نفوذ« س��ريالي اس��ت كه از جلوه هاي ويژه  بهره 
مي برد؛ براي اولین بار است سريال تلويزيوني ای با اين حجم كار 

سي جي )تكنولوژي هاي جديد( تولید مي شود. 
بازيگ��ران خارجي اين س��ريال از بازيگران آلمان��ي، بلغاري و 
فرانسوي انتخاب شده اند كه به  زبان انگلیسي با لهجه امريكايي 

صحبت مي كنند و با زيرنويس فارسي پخش خواهد شد. 
نیكوالس جرج بیك��ر، ژان كل��ود ريكبورگ و فلورين فیش��ر 
بازيگران خارجي اين س��ريال تلويزيوني  هستند. مراحل فني 

تدوين، همزمان با تصويربرداري در حال اجراست. 
علي اكبري در گفت وگو با تسنیم از پايان فیلمبرداري اين سريال 
در هفته هاي آينده خبر داد و گفت: گروه در چالوس مش��غول 
تصويربرداري است و تا دو هفته ديگر ادامه خواهد داشت، سپس 
به تهران خواهیم آمد و يك هفته  هم در لوكیش��ن س��اختمان 
قديمي تهران و النه جاسوسي كار ادامه پیدا مي كند، البته در النه 

جاسوسي، تصويربرداري »نفوذ« به پايان مي رسد. 

فيلم سينمايي »ديدن اين فيلم جرم است« كه يك سال از 
حضورش در جشنواره فجر مي گذرد و سازمان سينمايي از 
اكران آن جلوگيري كرده بود، متقاضي اكران نوروزي شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي پروژه، فیلم سینمايي 
»ديدن اين فیلم جرم اس��ت« سال گذش��ته هم بعد از اكران در 
جشنواره فیلم فجر سي وهفتم، متقاضي اكران در نوروز 98 شد كه 

اين درخواست به سرانجام نرسید و پس از آن نیز حاشیه هاي عدم 
صدور پروانه نمايش فیلم به وجود آمد، با اين حال فیلم »ديدن اين 
فیلم جرم است« براي اكران نوروزي سال 99 نیز متقاضي شده 
و بايد ديد بعد از رفع مشكالت مربوط به پروانه نمايش اين فیلم، 
سازمان سینمايي اجازه اكران نوروزي اين فیلم را صادر مي كند يا 

براي دومین سال پیاپي با اين درخواست مخالفت مي شود.

جاسوسي امريکايي ها در ايران در سريال »نفوذ«

»ديدن اين فيلم جرم است« متقاضي اكران نوروزي شد

نظر اكبر عالمي درباره اهميت پخش زنده در تلويزيون
 پخش مستقيم يا زنده نوعي نشاط و انرژي دارد ولي اين را هم بايد در نظر بگيريم 

 كه نمي توانيم روي آنتن برنامه زنده هر چه خواستيم بگوييم و روز بعد عذرخواهي كنيم
چون در حداقلي ترين شرايط، تلويزيون يك ميليون مخاطب دارد

    نويد پارسا
كارش�ناس باس�ابقه هن�ر و رس�انه ضم�ن اش�اره 
ب�ه اهمي�ت تولي�د برنامه ه�اي زن�ده در تلويزي�ون 
تأكيد ك�رد ك�ه باي�د الزام�ات چني�ن برنامه هايي را 
رعاي�ت كني�م و دچ�ار آف�ت راحت طلب�ي نش�ويم. 
اكبر عالمي كارشناس پیشكسوت هنر و رسانه درباره سیاست 
تولیدي شدن بخشي از برنامه هاي زنده تلويزيون در گفت وگو 
با مهر بیان كرد: ابتدا بگويم كه بهتر است به جاي پخش زنده 
از واژه »پخش مستقیم« استفاده كنیم. به كار بردن پخش 
زنده اين تلقي را به وجود مي آورد كه باقي برنامه ها مرده است! 
با اين حال پخش مس��تقیم يا پخش زنده )با احتساب غلط 
مصطلح( نوعي نشاط و انرژي ظاهري و باطني دارد و دو سمت 
گوينده و شنونده خود را همدل مي كند، حتي اگر از نظر طرح 

مسئله ذائقه ها با هم تطبیق نداشته باشد. 
وي افزود: من معتقد هستم يك شبكه تلويزيوني محبوب، 
شبكه اي است كه برنامه هاي پخش مستقیم خود را بیشتر 
كند و فقط فیلم و س��ريال ها، آثاري باشند كه از پیش تولید 
شده باشد. تلويزيون امروز براي اينكه بتواند محبوبیت خود را 

باال ببرد بايد پخش برنامه هاي زنده را بیشتر كند. 
اين مجري و برنامه ساز پیشكسوت تلويزيون درباره ويژگي هاي 
برنامه هايي با پخش مستقیم اظهار كرد: در پخش زنده مراوده 
و گفت وگو مثل يك خیاب��ان دوطرفه بین مجري و مخاطب 
است. نوعي تقابل انديش��ه ايجاد مي كند كه اين الزمه يك 
جامعه شكوفا و متحول است و مخاطب را درگیر خود مي كند. 
وي در پاسخ به اين استدالل كه برنامه هاي زنده به آساني تولید 
مي ش��وند و عمق الزم را در طرح مباحث ندارند و به همین 
دلیل بايد سراغ برنامه هاي تولیدي رفت، توضیح داد: پخش 
مستقیم به نظر آسان مي آيد اما مدير تولید هر برنامه اي بايد 
بتواند بسیاري از منابع تصويري را )به قول فرنگي ها( در باكس 
موردنظر به صورت آماده داشته باشد تا متناسب با مواردي كه 
حتي ممكن است في البداهه ايجاد شود، از آنها استفاده كند. 
عالمي ادامه داد: اينكه بايد درباره سوژه هاي برنامه و كالمي 
كه پخش مي شود چنین بسته هاي محتوايي روي آنتن برود 
اصاًل كار آساني نیست و كسي كه فكر مي كند زحمتي ندارد 
نوعي راحت طلبي را براي خود تصور مي كند كه آفت برخي 
از اين برنامه ها شده است. تهیه كننده از قبل بايد فكر كند كه 
چه چالش ها و اتفاقاتي ممكن است در برنامه پخش مستقیم 
به  وجود آيد تا متناسب با بحث كه جلو مي رود اين بسته هاي 

تصويري را روي آنتن بفرس��تد تا به نوعي كشمكش سازنده 
كمك كند. اين مدرس دانش��گاه درباره اينك��ه چرا برخي از 
برنامه هاي امروز تلويزيون س��مت اين راحت طلبي رفته اند، 
اظهار كرد: كسي كه مي خواهد به تلويزيون برود و بر صندلي 
اجرا تكیه بزند و به اصطالح مجري كارشناس شود، بايد ابتدا 
مطالعه خود را ارتقا داده باش��د و با معلوماتي كه متناسب با 
بحث آماده كرده جلوي دوربین حاضر ش��ود نه اينكه با خود 
بگويد به برنامه مي روم »هر چه پیش آيد، خوش آيد«. خود 
من برنامه هاي زيادي با مدل پخش زنده داشته ام و فكر مي كنم 

نبايد ساده انديشانه سمت برنامه هاي زنده رفت. 
عالمي تصريح كرد: اين نگاه ساده و سطحي به برنامه ها ضربه 
مي زند در صورتي كه اين شیوه پخش زنده خیلي بهتر است 
آن هم در دوره رقابت هاي فشرده اي كه به وجود آمده است. 

وي با اشاره به الزامات برنامه هاي پخش مستقیم يا زنده گفت: 
ما در عصر تخصص ها زندگي مي كنیم پس وقتي در برنامه 
تلويزيوني چه پخش مستقیم و چه برنامه تولیدي، گفت وگو 
مي كنیم، بايد با نوعي ترس مقدس حرف بزنیم؛ ترسي كه از 
نوعي دانايي و تجربه مي آيد. از طرفي نمي توانیم روي آنتن 
برنامه زنده هر چه خواس��تیم بگويیم و روز بعد عذرخواهي 
كنیم، چ��ون ش��ما در حداقلي ترين ش��رايط در تلويزيون 

يك میلیون مخاطب داريد. 
اين كارشناس هنر و رسانه در پايان گفت: تلويزيون اين امكان 
را به يك مجري 35ساله مي دهد كه يك شبه به شهرت برسد 

و البته از طرفي هم مي تواند او را يك شبه بر زمین بزند. 
تلويزيون هر لحظه در حال آزمون دادن اس��ت و بايد كسي 
كه در چنین رسانه اي كار مي كند، مختصات و ويژگي هاي 

آن را در نظر بگیرد.

در گفت وگوي »جوان« با مجيد جوانمرد مطرح شد

فيلمسازي درباره تاريخ انقالب نبايد خشك و زبر باشد

كار هنرمن�د، كار دل�ي اس�ت، كار عاطفي و اقناعي اس�ت كه 
از آن فرهنگ س�ازي بي�رون مي آي�د و ب�ر اين اس�اس اينکه 
س�اختارهاي بوروكراتيك زعيم س�ينما و تلويزيون بخواهند 
چي�زي را ب�ه هنرمند واقع�ي تحميل كنند، ش�دني نيس�ت!

مجید جوانمرد كارگردان پیشكسوت س��ینما با بیان اين مطلب به 
»جوان« گف��ت: اينكه زيرمجموعه هاي دولتي س��ینما و ارگان هاي 
متصل به منابع عمومي به  دنبال آن هستند كه محصوالت ايدئولوژيك 
تولید كنند اي��رادي ن��دارد ولي اينكه فیلمس��ازان را به دو دس��ته 
ايدئولوژيك و غیرايدئولوژيك تقسیم كنند كاماًل نادرست است چون 
اساساً هر فیلمس��ازي داراي جهان بیني و ايدئولوژي است،  بنابراين 
پش��ت همه فیلم ها نوعي ايدئولوژي وجود دارد. جوانمرد ادامه داد: 
هر فیلمساز داراي جهان بیني خاص خود است و نمي توان از فیلمساز 
انتظار داشت آنچه به او ديكته مي شود بي بروبرگرد به فیلم بدل شود. 
حتي وقتي فیلم سیاسي هم مي سازيم چاره اي نداريم جز آنكه هويت 
فیلمساز را به  عنوان يك انسان مستقل به رسمیت بشناسیم و دستش 

را باز بگذاريم تا تفسیر خود از مضمون سفارش شده را به فیلم بدل كند 
و اگر اين اتفاق نیفتد فیلم از جهان بیني مشخصي برخوردار نخواهد 
بود و تماشاگر هم از ديدن آن سردرگم مي شود. چه بسیار فیلم هايي 

كه اينگونه ساخته شده و تاثیرگذاري هم نداشته اند. 
كارگردان فیلم هاي ماندگار »شكار« و »دستمزد« در ادامه عنوان كرد: 
كار هنرمند نمي تواند سیاسي باشد البته به سیاست توجه دارد ولي 
عملش، عمل سیاسي نیست كه بخواهد پیام هاي كامالً سیاسي بدهد. 
فیلمسازي با بیانیه خواندن تفاوت دارد. اگر هم قرار است فیلمي در 
ژانر سیاسي ساخته شود يا مفاهیم سیاسي در آن گنجانده شود، راهش 
دراماتیزه كردن است. اين كارگردان با اشاره به ژانرهاي مختلفي كه 
براي تولید محصول استراتژيك وجود دارد، اظهار داشت: يك مضمون 
كاماًل حاد سیاسي را مي توان هم در قالب يك ملودرام تصويري كرد و 
هم در قالب يك فیلم حادثه اي و حتي يك كمدي! نوع نگاه فیلمساز 
اس��ت كه تعیین مي كند از چه دريچه اي به رويداد ن��گاه كند. بايد 

نقطه نظر فیلمساز در ورود به رويداد را به رسمیت شناخت!
كارگردان »قافله« و »ش��كار روب��اه« تأكید كرد: فیلم س��اختن 
درباره تاريخ انقالب نبايد خش��ك و زبر باش��د چون بنا نیست كه 
مستندنمايي كنیم بلكه مي خواهیم با س��ینماي داستانگو جلب 
مخاطب كنیم. من در »شكار« ماجراي مبارزات انقالبي را گره زدم 
به ماجراي زندگي يك راننده كامیون و همین ايجاد ارتباط بود كه 
فیلم را سرپا كرد، وگرنه مرور صلب اتفاقات تاريخي، محصول مان 
را بدل مي كند به نسخه تصويري ويكي پديا در حالي كه سینما بايد 
چنان قدرتي داش��ته باش��د كه ويكي پديا را دنباله رو خود كند نه 

اينكه خودش دنباله رو ويكي پديا شود.

    کتاب

تقريظ رهبر انقالب، »آن مرد با باران مي آيد«را
 به چاپ جديد رساند

كتابي كه به تازگي تقريظ رهبر معظم انقالب بر آن منتش�ر ش�ده، به 
چاپ دوازدهم رسيد. 

به گزارش فارس، تازه ترين تقريظ منتشر شده رهبر انقالب بر يك كتاب، 
اختصاص به كتاب »آن مرد با باران مي آيد« نوشته وجیهه ساماني دارد كه 
هفته گذشته از آن رونمايي شد. اين اثر از امروز براي دوازدهمین بار از سوي 

كتابستان معرفت وارد بازار كتاب شد. 
وجیهه س��اماني در »آن مرد با باران مي آيد« قصه پس��ري نوجوان به نام 
بهزاد را روايت مي كند كه ناگهان در مسیر انقالب قرار گرفته است. او دچار 
ترس هايي است كه شايد هر نوجواني در آن س��ن دارد اما در بهزاد كمي 
بیشتر هم هست، از طرفي هم به واسطه سن و تجربه اش از خیلي چیزها 
سردر نمي آورد. با اين همه، وجود برادر بزرگ ترش بهروز كه رفتار و تفكرات 
انقالبي دارد، كم كم ترس هاي او را كم مي كند و بر ش��ناختش مي افزايد. 
بهروز براي او از كاپیتوالسیون مي گويد و ديگر ظلم ها و بي عدالتي هايي كه 

امريكايي ها و رژيم پهلوي بر سر مردم ايران آورده اند. 
از سويي ديگر سعید، بچه محل و همكالس��ي بهزاد كه دل نترسي دارد، با 
كارهايش او را ترغیب مي كند كه بیشتر و زودتر به صف انقالبیون بپیوندد. 

متن تقريظ رهبر معظم انقالب بر اين كتاب به اين شرح است:
بسیار خوب و هنرمندانه و پرجاذبه نوشته شده است. تصويري كه از ماه هاي 
آخر مبارزات نشان مي دهد، درست و روشن و واقعي است. به گمان من همه  
جوان ها و نوجوان هاي امروز به خواندن اين كتاب و امثال آن نیاز دارند. از 

نويسنده  كتاب بايد تقدير و تشكر شود، ان شاءاهلل.

    محمد صادقي
شايد به نظر شوخي بيايد اما گفته مي شود 
دليل اينک�ه يك بازيگر امس�ال دس�تش 
به س�يمرغ جش�نواره فجر نرس�يد، بازي 
در يك فيلم كمدي اس�ت و اينک�ه يکي از 
داوران از آن نق�ش ب�دش آم�ده اس�ت!

جواد عزتي بازيگري كه از حضور در سريال هاي 
تلويزيوني پايش به س��ینما باز ش��د و به مرور 
از نقش هاي مكمل به نقش اصلي در س��ینما 
رس��ید، ظاهراً تنها به خاطر نگاه غیرحرفه اي 
يك داور امسال دستش از رسیدن به سیمرغ 
بهترين بازيگر مرد دور مان��د با آنكه اين اتفاق 
نمي توان��د تاثی��ري در روند رو به گس��ترش 
بازيگري عزتي داش��ته باش��د، ولي مي تواند 
نش��ان دهنده س��طح داوري سي و هش��تمین 
جش��نواره فیلم فج��ر باش��د كه صرف��اً نظر 
غیرحرفه اي ي��ك داور مي توان��د قابلیت هاي 
بازيگر با استعدادي چون عزتي را ناديده بگیرد. 

  پشت پرده يك تصميم احساسي
عزتي پركارترين بازيگر جشنواره سي و هشتم 
فیلم فجر بود كه در فیلم هاي »شناي پروانه« 
محمد كارت، »مغ��ز اس��تخوان« حمیدرضا 
قرباني، »خورشید« مجید مجیدي، »آتاباي« 
س��اخته نیكی كريم��ی و »دوزيس��ت« برزو 

نیك نژاد ايفاي نقش كرده است. 
وي در »شناي پروانه« و »دوزيست« نقش اول 
مرد را بازي كرد و در ساير فیلم ها ايفاگر نقش 
مكمل بود. بازي عزتي در فیلم »شناي پروانه« 
و »آتاباي« چشم منتقدان و داوران جشنواره 
فجر را گرفت و وي يك��ي از نامزدهاي دريافت 

جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل شد. 
در شب اختتامیه ولي نام »امیر آقايي« به عنوان 
برنده سیمرغ بهترين بازيگر نقش مكمل مرد از 
سوي داوران اعالم شد تا در كمال ناباوري براي 
پنجمین بار دست عزتي از رسیدن به سیمرغ 

كوتاه بماند. 
عزتي در واكنش به انتخاب نش��دن از س��وي 
جشنواره، در صفحه ش��خصي اش با درج يك 
ديالوگ از فیلم تحسین شده »شناي پروانه« 
نوش��ت: »كار خوبه كه خدا جور كنه، سلطان 
محمود خر كیه«. اما اين جمله اعتراضي پايان 

كار نبود. 
كانال هاي س��ینمايي خبر پشت پرده انتخاب 
نشدن عزتي را منتش��ر كردند. يك روز بعد از 

اختتامیه جش��نواره فجر بود كه يك رسانه در 
خبري از زبان محمدمهدي عسگرپور از اعضاي 
هیئت داوران اعالم كرد اين هیئت روي سیمرغ 
جواد عزتي براي »آتاباي« ب��ا رأي اكثريت به 
جمع بندي رس��یده بود اما مخالف جدي اين 
انتخاب سعید راد به شدت معترض اين تصمیم 
مي شود و حتي يك روز در جلسه هیئت داوران 
شركت نمي كند تا در نهايت مقاومت او باعث 

مي شود سیمرغ به امیر آقايي برسد. 
  گاليه از يك سکانس 

در میان هیئت داوران سي و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر، راد بازيگر قديمي س��ینماي ايران 

حضور داشت. 
اين بازيگر كه به صراحت لهجه و بیان معروف 
است، پیش تر اظهار نظري درباره يك سكانس 
از فیلم »هزار پ��ا« داش��ت و در آن بازي رضا 
عطاران و ج��واد عزتي را زير س��ؤال برده بود. 
در س��كانس مزبور، عطاران و عزتي با آهنگي 
لس آنجلسي مي رقصند و راد در واكنش به آن 
گفت: »وقتي شما دو تا مرد را مي گذاريد جلوي 
دوربین و اينها عربي مي رقصند و سینه شون را 
مي لرزونند، تهوع به آدم دس��ت مي دهد. بايد 
ببینیم مردم چرا ب��ه اين صحنه ها مي خندند. 
اين صحنه جالبي نیست و كمدي و طنز نیست 
و حتي لودگي نیست، وقاحته! اين كاري نیست 
كه يك مرد انجام بدهد.« البته انتقاد سعید راد 
به بازي جواد عزتي موضوعي نبود كه منطقي 
تلقي ش��ود چون بازيگر س��ینما صرفاً نقشي 
را بازي مي كند كه فیلمنام��ه براي او طراحي 
كرده اس��ت، همانطور كه اكبر عبدي در چند 
فیلم نقش زن يا پیرزن را بازي كرده و نمي توان 
به اين دلیل از او خرده گرف��ت بلكه اتفاقاً اين 

مي تواند از قوت بازيگري او باشد. 
اي��ن دلخ��وري از بازي عزت��ي گويا تا ش��ب 
رأي گیري بهترين بازيگر مكمل جشنواره فیلم 

فجر نیز وجود داشته است. جالب است كه جواد 
عزتي ب��ا اينكه در ابت��داي فعالیتش به عنوان 
بازيگر با بازي در نقش هاي كمدي ش��ناخته 
شده است اما نقش هاي جدي سال هاي اخیر او 
در فیلم هايي چون ماجراي نیمروز يك و دو كه 
نقش يك مأمور امنیتي را بازي كرد و نیز فیلم 
دفاع مقدس��ي »تنگه ابوقريب« كاماًل نش��ان 
داد اين بازيگر قرار نیست خودش را به عنوان 
بازيگري كمدي مح��دود و خالصه كند. او دو 
سال پیش با يك نقش جدي در فیلم »التاري« 

نیز درخشیده بود. 
  هيچ كس حاضر به تکذيب نيست

مسئله تغییر رأي بهترين بازيگر مكمل مرد، به 
برنامه تلويزيوني شبكه خبر نیز كشیده شد. 

حمیدرضا مدقق مجري برنامه »شهر فرنگ« 
اين شبكه از محمدمهدي عس��گرپور يكي از 
اعضاي هیئت داوران جش��نواره درباره تغییر 
س��یمرغ عزتي پرس��ید و عس��گرپور كه گويا 
تمايلي به ش��فافیت نداشت، پاس��خ داد: »آيا 
ما آنجا گزارش��گر داش��تیم كه مي توانسته به 
راحتي گزارش بدهد؟ اگر من بخواهم اين يك 
مورد را باز كنم بايد فضاي داوري با اجزايش باز 
بشود كه در اين صورت بايد همه داوران حضور 
داشته باشند، چون ممكن است من نكته اي را 
از زاويه ديد خودم گفته باشم كه اتفاقاً آقاي راد 
و بقیه عزيزان در ارزيابي خودشان نكته  ديگري 

داشته باشند.« 
تكذيب نكردن عسگرپور و سكوت راد در اين 
موضوع هم��ه احتمال ها را به درس��ت بودن 
تاثیر مخالفت بازيگر قديمي سینما با سیمرغ 
عزتي منتهي مي كند، ه��ر چند عیار بازيگري 
و هنرمن��دي ي��ك بازيگ��ر را معم��والً جوايز 
هنري مشخص نمي كنند و به مرور اين تاريخ 
سینماست كه جايگاه اصلي بازيگران را معین 
مي كند اما با اين حال نمي توان نقش سیمرغ 
و تالش س��ینماگران براي تصاح��ب آن را نیز 

كتمان كرد. 
امسال نه تنها سیمرغ بازيگر نقش مكمل مرد 
بلكه س��یمرغ نقش مكمل زن هم با حواش��ي 
روبه رو ش��د. از نظ��ر منتقدان س��ینما بازی 
تیپیكال »طن��از طباطبايي« در نقش يك زن 
مظلوم آشفته حال، آن هم تنها در دو سكانس 
بازي نمي توانست دلیل خوبي براي رسیدن به 

سیمرغ باشد. 
  پولساز ترين بازيگر سينما

سال97 سال خاصي براي عزتي بود. اين بازيگر 
توانست در اين س��ال عنوان پولساز ترين مرد 
سینما را به خود اختصاص دهد. او سال 97پنج 
فیل��م »هزارپ��ا«، »خرگی��وش«، »التاري«، 
»پاراداي��س« و »تنگه ابوقري��ب« را در اكران 
داش��ت و با مجم��وع ف��روش 65میلی��ارد و 
52۰میلیون تومان با فاصله پولسازترين بازيگر 

سینماي ايران شد. 
اين نكته ولي چندان هم اتفاق��ي نبود. عزتي 
در س��ال96 ه��م در كن��ار حمی��د فرخ نژاد 
پولس��ازترين هاي س��ینما بودند، با اين وجود 
سال98 براي عزتي سال پركاري بود و احتماالً 
اين پركاري مي تواند در سال99 باز هم نام عزتي 

را جزو پولسازترين هاي سینما قرار دهد. 

عزتی که نمی توان از جواد دریغ کرد
 جواد عزتي با ايفاي نقش هاي متفاوت از روحاني گرفته تا عاشق خسته و بزن بهادر 
و نيز مأمور امنيتي، خودش را به عنوان بازيگري توانمند و پولساز عرضه كرده است

انتقاد سعيد راد به بازي جواد 
عزتي موضوعي منطقي نبود 
چ��ون بازيگر صرفًا نقش��ي را 
ب��ازي مي كن��د ك��ه فيلمنامه 
ب��راي او طراحي كرده اس��ت

 دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر 
از امروز آغاز مي شود

در حالي كه دوازدهمين جش�نواره هنرهاي تجسمي فجر 
عصر امروز در موسس�ه صبا آغاز به كار مي كند، از پوستر 
اين رويداد ب�ا طراحي كيان�وش غريب پور رونمايي ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین 
جشنواره هنرهاي تجسمي فجر، دوازدهمین جشنواره هنرهاي 
تجسمي فجر عصر امروز ساعت 18 در مجموعه فرهنگي- هنري 
صبا با 9۰۰اثر تجس��مي در بخش هاي نقاشي، گرافیك، عكس، 
مجسمه، سرامیك، خوشنويسي، نگارگري، تصويرسازي، كارتون 
و كاريكاتور و هنرهاي جديد افتتاح مي شود و تا پنجم اسفند به 
كار خود ادامه خواهد داد. بخش هاي طوباي زرين، چارسوي هنر، 
چارخانه )ويژه شهرستانها( و بخش پژوهش، مفاخر و بزرگداشت ها 
بخش هاي جشنواره تجسمي فجر هستند. در بخش طوباي زرين 
448اثر از 338هنرمند به رقابت با يكديگر مي پردازند. امس��ال 
براي نخستین بار آثار اين بخش با نظر شركت كنندگان در معرض 

فروش نیز گذاشته خواهد شد. 
...........................................................................................................

 حضور ايران در 18 نمايشگاه كتاب 
خارج از كشور

مدي�ر عام�ل موسس�ه نمايش�گاه هاي فرهنگ�ي ايران، 
برنامه هاي اين موسس�ه ب�راي حضور در نمايش�گاه هاي 
كت�اب خ�ارج از كش�ور در س�ال آين�ده را اع�الم ك�رد. 
به گزارش مهر، قادر آشنا در خصوص برنامه ها و حضور موسسه 
نمايشگاه هاي فرهنگي ايران در نمايشگاه هاي كتاب خارج از 
كشور گفت: ما به حضور فعال در نمايشگاه هاي كتاب خارجي و 
به  خصوص در عرصه بین الملل باور داريم و تمام همت و تالش 
خود را به كار بس��ته ايم تا در اين نمايشگاه ها هدفمند شركت 
كنی��م. وي در ادامه گفت: با توجه به ش��رايط اقتصادي حاكم 
بر جامعه تمام تالش ما نهايت صرفه جويي اس��ت و بر اين باور 
هستیم تا هزينه هاي حضورمان در نمايشگاه هاي كتاب خارج 
از كشور را نسبت به سال قبل كاهش دهیم. بر اساس اهدافي 
كه در نظر داريم حضور در 18نمايشگاه كتاب خارج از كشور را 

در سال آينده در برنامه كاري خود قرار داده ايم. 
...........................................................................................................

 نظر معاون مطبوعاتی
 درباره مخاطب شناسی

مع�اون مطبوعات�ي وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�المي 
با تأكي�د بر اينک�ه مخاطب شناس�ي بايد موض�وع اصلي 
رس�انه ها قرار گيرد، گفت: بايد در رس�انه ها ميز مخاطب 
تش�کيل ش�ود و آنان تيتر يك روزنامه ها را تعيين كنند. 
محمد خدادي روز دوشنبه در نشست »زنان خبرنگار؛ افق هاي 
پیش رو« در فرهنگسراي رسانه براي تجلیل و پاسداشت جايگاه 
رسانه و مقام خبرنگار به مناسبت میالد دخت نبي اكرم)ص( و 
روز تجلیل از مقام زن اظهار داش��ت: دوره فكر كردن به نیازها و 
خواسته هاي مخاطبان تمام شده، رسانه ها بايد به سفارش مردم 
فعالیت  كنند و اين نقطه اي اس��ت كه اگ��ر در اين حوزه دغدغه 
نداشته باشیم، دچار بحران خواهیم شد. وي با اشاره به اينكه امروز 
با بحران مخاطب و محتوا مواجه هستیم، گفت: در گذشته به دلیل 
انحصار رسانه، از رسانه به سمت مخاطب سوق پیدا مي كرديم اما 
امروز بايد از مخاطب به سمت رسانه برسیم. معاون مطبوعاتي وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، جامعه خبري و رسانه اي كشور را پويا، 
زنده، فداكار و موفق عنوان كرد و افزود: ما دچار بحران رسانه اي 
هستیم، داشتن 13هزار رسانه و حدود 27هزار خبرنگار افتخار 

نیست بلكه محتواي خبري باعث افتخار است. 
خدادي بیان كرد: رسانه هاي ما به تعداد بیشتر خبرنگار نبايد 
افتخار كنند بلكه تعداد خبرهاي مؤثر و مفید ارزشمند است، 

تعداد صفحات روزنامه ها مهم نیست، كیفیت مهم است.
...........................................................................................................

 »پوريا پورسرخ« 
مجري مسابقه »ايرانيش« شد

مس�ابقه تلويزيوني »ايرانيش« با اجراي »پوريا پورسرخ« و 
تهيه كنندگي »احسان ارغواني« روي آنتن شبکه2 سيما مي رود. 
به گزارش فارس، احسان ارغواني كه تهیه كنندگي برنامه تلويزيوني 
»ايرانیش« را بر عهده دارد، درباره اين برنامه گفت: شبكه2 سیما 
تصمیم گرفته مسابقه اي ديدني تهیه و تولید كند كه خانواده هاي 
ايراني از ديدن آن لذت ببرند و در همین راستا از »پوريا پورسرخ« 
دعوت كرديم تا اجراي برنامه را بر عهده داشته باشد. وي ادامه داد: 
اين مسابقه هیجان انگیز به طوري طراحي شده كه تعداد زيادي 
تماشاگر آن را در استوديوي محل ضبط دنبال مي كنند و عالوه 
بر آن همه اعضاي خانواده را با خود درگیر مي كند و همه از ديدن 
آن لذت مي برند. ارغواني با بیان اينكه اين مسابقه »ايرانیش« نام 
دارد، درباره مفهوم اين اسم توضیح داد: وظیفه داريم به مردم خوب 
كشورمان يادآوري كنیم كه آداب و رسوم و فرهنگ غني و اصیل 
ايراني-  اسالمي در تمامي زمینه ها بهتر از نسخه خارجي آن است 
و به همین دلیل نام »ايرانیش« را با تأكید بر اينكه »ايرانیش بهتر 

از خارجیشه« براي برنامه انتخاب كرديم.

مصطفي محمدي     دیده بان


