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حکمت 279 

اگر مس�تحبات ب�ه واجبات 

زيان رس�انند، مستحبات را 

ترك گوى.

   محمد صادق عابدينی
انتشار آمار فروش فيلم ها در پنج ماهه ابتدايي سال جاري 
نشان از افت ميزان مخاطبان نسبت به سال گذشته دارد. 
در پنج ماه نخست س��ال، بیش از 14میلیون و 550 هزار نفر به 
سینما ها رفتند در حالي كه در مدت مشابه سال 97، مخاطبان 

سینما رقم 15میلیون و 204هزار نفر را نشان مي دهد. 
با وجود كاهش 4درصدي میزان مخاطب سینما به لطف افزايش 
ساالنه قیمت بلیت، امسال نیز ش��اهد افزايش درآمد سینماها 
بوديم. میزان فروش سینماهاي ايران در پنج ماهه ابتدايي سال 
به 166میلیارد و 621 میلیون و 151 هزار تومان رسیده است. 
اين در حالي است كه در سال گذشته )1397( میزان فروش پنج 
ماهه ابتدايي س��ال معادل 132میلیارد و 184میلیون و 2هزار 
تومان بوده اس��ت. با توجه به افزايش میزان ف��روش فیلم ها در 
سال 98 بر اساس بررسي هاي معاونت توسعه فناوري و مطالعات 
سینمايي، میزان افزايش فروش فیلم  ها در پنج ماه ابتدايي سال 
98 نسبت به مدت مشابه در سال 97، 26درصد رشد داشته اما 
تعداد تماش��اگران در پنج ماه ابتدايي امس��ال نسبت به همین 
مدت در سال گذش��ته 4درصد كاهش داش��ته است. بر اساس 
گزارش سازمان سینمايي میزان فروش سینماي ايران در مرداد 
ماه سال 98معادل 23میلیارد و 547میلیون و 707هزار تومان 
بوده است و 2میلیون و 52هزار نفر به تماشاي فیلم هاي اكران 
شده نشسته اند. در مقايسه مردادماه امسال نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذشته میزان فروش در سال گذشته 28میلیارد و 
161میلیون و 642هزارتومان بوده است و 3میلیون و 221هزار 

و 733نفر به تماش��اي فیلم ها نشس��ته اند كه بر اين اساس در 
مردادماه امس��ال 16درصد كاهش داشته و همچنین با كاهش 

36درصدي مخاطب همراه بوده است. 
كاهش میزان مخاطب س��ینما كه در مرداد ماه به اوج رس��یده 
اس��ت در حالي رخ داد كه طبق آمار س��ازمان سینمايي در سه 
ماهه نخست امسال، میزان مخاطب نسبت به سال گذشته رشد 
داشته است. به اين ترتیب در حالي كه انتظار مي رفت تعطیالت 
تابستاني بر فروش سینماها تاثیر مثبت بگذارد، سینماها شاهد 
كاهش فروش بلیت بوده اند. با نزديك شدن به ماه هاي محرم و 
صفر و ايام عزاداري امام حسین)ع(، از نظر فرهنگي استقبال از 
سینماها باز هم كاهش پیدا خواهد كرد و اين احتمال وجود دارد 
كه شهريورماه شاهد بیش��ترين ريزش فروش گیشه سینماها 
باشیم. از س��وي ديگر برخي از پرديس هاي س��ینمايي تالش 
كرده اند با ارائه تخفیف هاي دائمي و كاهش قیمت بلیت جلوي 

ريزش مخاطب سینما را بگیرند.

آمار فروش 5ماهه نخست سينما منتشر شد

ريزش 4 درصدي مخاطبان سينما

در نشست رسانه اي جايزه »شهيد اندرزگو« عنوان شد

مقابل جريان رسانه اي تطهير پهلوي می ايستيم     مصطفي شاه كرمي
عصر امروز قرار اس�ت نمايش�گاه عکسي با 
عنوان »اين شرح بي نهايت« شامل منتخبي 
از كارنامه تصويري عهد امت و رهبر در گالري 
خانه عکاس�ان ايران )حوزه هنري( افتتاح 
شود. مدير عامل خانه عکاسان ايران ضمن 
تأكيد بر اين نکته كه اين نمايشگاه درصدد 
به تصوير كشيدن عهد و ميثاق مردم با امام و 
ولي خود است، نمايش تعدادي از عکس هاي 
اين نمايش�گاه را از ابتداي پي�روزي انقالب 
اس�المي تاكنون براي اولين ب�ار اعالم كرد. 
احس��ان باق��ري مدير عام��ل خانه عكاس��ان 
حوزه هنري انق��الب اس��المي در گفت وگو با 
»جوان« در خصوص علت برگزاري نمايشگاه 
عكس »اي��ن ش��رح بي نهاي��ت« )منتخبي از 
كارنامه تصويري عه��د امت و رهبر( گفت: اين 
نمايشگاه به مناس��بت بزرگداش��ت ايام عید 
غدير كه همان عید امامت است تهیه و تدوين 
شده و همانطور كه در تیتر آن هم عنوان شده 
معطوف به نش��انه هايي از ارتباطات مردمي با 
رهبري انقالب اسالمي تحت لواي همان نگاه 
شیعي است كه ما در جريان س��یر ائمه هدي 
علیهم الس��الم مي بینیم و داريم. ما معتقديم 
همین نگاه پیشرانه انقالب اسالمي بوده است 
چه اينكه ما در جريان اتفاقات كالن كشور مانند 
دفاع مقدس هشت ساله، دفاع از حريم حرم و... 
شاهد رشد و اعتالي اين ارتباط و تعمیق هر چه 
بیش��تر آن بوده ايم كه با همین عشق به سمت 

جلو حركت كرده است. 
مدير عامل خانه عكاسان حوزه هنري در ادامه 
تأكید كرد: منظور از به كار بردن تعبیر »رهبر« 
در بخش توضیحي اين نمايشگاه هم مربوط به 
بنیانگذار انقالب اسالمي امام خمیني)ره( و هم 

رهبر معظم انقالب است. 
    نمايشگاهي از عکاسان

گمنام، سرشناس و جوان
وي در رابط��ه ب��ا كیفی��ت و چگونگي چینش 
عكس هاي اين نمايش��گاه و نحوه انتخاب آنها 
افزود: بخشي از اين عكس ها مربوط به ديدارهاي 
جوانان و نوجوانان با ام��ام خمیني)ره( در بازه 
زماني حیات مبارك ايشان است و برخي ديگر 
هم مربوط ب��ه ديدارهاي مردم��ي مقام معظم 

رهبري به خصوص جوانان است. اين مجموعه 
عكس مشتمل بر 45عكس از عكاسان ناشناس 
و شناخته شده است كه وظیفه روايتگري اين 

ارتباط مذهب پايه را تصوير سازي كرده اند. 
باقري تأكید ك��رد: مجموعه مذكور مش��تمل 
بر عكس هايي اس��ت كه از ابتداي انقالب و در 
جريان ديدارهاي عموم��ي امام خمیني)ره( تا 
ديدارهاي رهبر انقالب )البته تا بازه زماني سال 
گذشته( گرفته شده اند. عكاسان و ثبت كنندگان 
اين عكس ها مشتمل بر افراد ناشناس و گمنام، 
برخي چهره هاي مشهور عكاسي كه ديگر در قید 
حیات نیستند تا عكاسان فعالي كه همچنان در 

اين عرصه در حال فعالیتند، مي باشد. 
مدير عامل خانه عكاسان ايران در رابطه با منابع 
و مآخذ دريافت و تهیه اين عكس ها خاطر نشان 
كرد: بخش بسیار مهمي از اين عكس ها متعلق و 

موجود در گنجینه خانه عكاسان است.
 بخش ديگري را نیز مجموعه موسسه نشر آثار 
امام خمیني)ره( در اختیار ما گذاشته و مابقي 
نیز از سايت khamenei. ir به عنوان متولي 
و مس��ئول اصلي نش��ر آثار رهبر معظم انقالب 

اسالمي در اختیار ما قرار گرفته است. 
    نمايش تصاويري براي اولين بار

وي افزود: بخشي از اين عكس ها براي اولین بار 
است كه به نمايش گذاشته مي شوند و تاكنون 
در هیچ جايي در دسترس عموم قرار نگرفته اند، 
البته ما در كنار برگزاري اين نمايشگاه مراسم 
رونمايي از كتاب 40سالگي انقالب اسالمي را 

هم برگزار خواهیم كرد. 
باقري در توضیح محتواي اين كتاب گفت: خانه 
عكاسان ايران در 40سالگي  انقالب كار خود را 
از ابتداي س��ال با برپايي نمايش��گاه هايي آغاز 
كرد. به اين ترتیب سلس��له فعالیت هاي ويژه 

40سالگي انقالب از س��وي اين مركز با برپايي 
چند نمايش��گاه عكس در س��ال گذشته كلید 
خورد. اما مهم ترين فعالیت هاي اين سلس��له 
اقدامات خانه عكاسان حوزه هنري در راستاي 
پرداخت به 40 سالگي پیروزي انقالب با برپايي 
نمايش��گاه عكس در بهمن ماه و دهه فجر سال 
گذشته در دو بخش با عنوان »رنج ها و گنج ها« 

و »ايران امروز« بود. 
60 فريم عكس براي اين نمايشگاه در نظر گرفته 
شده و تالش شده است با زيرنويس عكس ها، اين 
مقاطع مهم انقالب اسالمي به صورت داستاني 
روايت شود. بخش اول و تاريخي اين نمايشگاه 
برش هايي از مقاطع مهم تاريخ انقالب از س��ال 

1342 تا 1357 را به نمايش می گذارد. 
اين ع��كاس در ادام��ه افزود: بخ��ش ديگر اين 
نمايشگاه به حال و هواي ايران امروز مي پردازد. 
به اين ترتیب سبك زندگي، امید، شادي و حال 
و هواي مردم اي��ران در عرصه هاي گوناگون به 
رغم همه فش��ارها و دش��مني هاي 40ساله در 
اين نمايشگاه به تصوير كش��یده می شود. اين 
40 عكس از میان حدود 3ه��زار فريم انتخاب 

گرديد. 
اين بخش به صورت ويژه در كنار بخش تاريخي 
براي نمايش��گاه هاي بین المللي تدوين شده و 
در اين بخش از نمايشگاه تالش كرديم تصوير 
دروغیني را كه رسانه هاي غربي و صهیونیستي 
در دنیا از مردم ايران روايت كرده پاسخ بدهیم. 
باقري در خصوص عكاس��ان نمايشگاه »رنج ها 
و گنج ها« گف��ت: آثار اين نمايش��گاه از حدود 
100عكاس متعلق به عكاسان مشهور ايراني و 

خارجي تهیه شده است. 
اي��ن آث��ار ب��ا رايزني هاي��ي از خبرگزاري ها، 
آرشیو هاي عكس و عكاسان حرفه اي خريداري 
شد، همچنین عكس هايي هم كه به بخش حال 
و هواي ايران در 40 س��الگي پی��روزي انقالب 
مي پردازد نیز از عكاس��ان سرش��ناس خبري، 
مس��تند و هنري براي برپايي اين نمايش��گاه 
خريداري شد كه جملگي در قالب كتاب »40 
سالگي انقالب« امروز در نمايشگاه »اين شرح 

بي نهايت« رونمايي مي شود. 
    نمايشگاه تا عاشورا برپاست

مدير عامل خانه عكاسان ايران با اشاره به اينكه 
هیچ نمايشگاهي نمي تواند مدعاي جامعیت يا 
آيینه تمام نما بودن ارتباط مردم و واليت باشد، 
خاطر نشان كرد: ما اين نمايشگاه را به مدت دو 

هفته و تا روز عاشوراي حسیني برپا مي كنیم. 
وي در پايان افزود: الزم است اين نكته را بگويم 
كه اين عكس ه��ا در يك بازه زمان��ي دو ماهه 
جمع آوري و تدوين شده اند، ضمن اينكه براي 
عكس نوش��ت ها و متن نويس��ي و زيرنويس��ي 
عكس ها هم يك كار پژوهشي به صورت موازي 
صورت گرفت و امیدواريم اين نمايشگاه عكس 
بتواند به رسالت خود كه همان به تصوير كشیدن 
عهد و میثاق امت با امام اس��ت عمل كند. الزم 
به ذكر است بازديد از اين نمايش��گاه از فردا تا 
17 شهريور 1398 از ساعت 9 تا 18 )به جز ايام 

تعطیل( براي عموم آزاد است.

 در گفت وگوي »جوان« با مديرعامل خانه عکاسان ايران 
درباره برپايي نمايشگاه عکس »اين شرح بي نهايت« مطرح شد

»اينشرحبينهايت«
روايتگرعهدوميثاقامتباواليتاست

باقري: 60 فريم عك��س براي اين 
نمايش��گاه در نظ��ر گرفته ش��ده 
و تالش ش��ده اس��ت با زيرنويس 
عكس ها، اين مقاط��ع مهم انقالب 
به صورت داس��تاني روايت ش��ود

   محمد صادقي
در 20س�ال گذش�ته به دنبال يك غفلت جدي در روايت 
س�ياهي دوران پهلوي، تحريف كنن�دگان تاريخ انقالب 
اسالمي فرصت پيدا كرده اند با استفاده از ظرفيت رسانه اي 
روايتي غلط از تاريخ پهلوي و انقالب اسالمي ارائه دهند. 
میثم نیلي، مديرعامل مجمع ناش��ران انقالب اس��المي و 
عضو شوراي سیاستگذاري جايزه شهید اندرزگو در نشست 
رسانه اي اين جايزه، با انتقاد از غفلت صورت گرفته در روايت 
صحیح از تاريخ انقالب اس��المي گفت: در سال هاي بعد از 
پیروزي انقالب اس��المي، حركت ها و تولیداتي را در مقابله 
با دوره س��یاه و پلیدي هاي پهلوي داشته ايم اما در 20سال 
گذش��ته، در اين زمینه يك غفلت جدي شده است، آن هم 
زماني كه ظلمت پرس��تان و تحريف كنندگان تاريخ انقالب 
اسالمي با استفاده از ظرفیت هاي رس��انه اي، دنبال روايت 

مغلوط از پهلوي و تاريخ انقالب ما هستند. 
    جنگ روايت ها

نیلي اف��زود: اگر ما ام��روز در جنگ روايت ها مغلوب ش��ويم 
بدون شك مديون شهدايي خواهیم بود كه در اين راه حركت 
كرده اند. امروز ديگر روز نويس��ندگان و ناشران است تا نشان 
دهند در اين راه تا چه اندازه ثابت قدم هس��تند و جايزه ادبي 
شهید اندرزگو نیز در اين میان تنها آغازي است بر دوره اي تازه 
در جنگ روايت ها و امیدواريم با همت و هنر زبردستان قلم، 
آخرين دست وپازدن هاي بندگان طاغوت را هم مأيوس كنیم. 
نیلي در ادامه گفت: در حوزه ادبیات انقالب اسالمي غفلت هايي 
كرده ايم كه با اين جوايز سعي مي كنیم اين خألها را پر كنیم، 
در عین اينكه معتقدم وضعیت جوايز ادبي در دنیا حتي بسیار 
متنوع  تر، پیشرفته تر و متكثرتر از كشور ماست. همچنین اينكه 
جايزه اي ادبي براي موضوع مهمي برپا شود، موجد انگیزه اي 
براي تولیدات مضاعف  تر اس��ت. وي با اش��اره به چندين نهاد 
فرهنگي پشتیبان جايزه شهید اندرزگو عنوان كرد: ما به  دنبال 
تش��ديد تولیدات فرهنگي در زمینه فرهنگ و ادبیات انقالب 
اسالمي خواهیم بود. متأسفانه ما كساني را كه انقالب اسالمي 
را هم ديده اند، به  نوعي در برابر بندگان طاغوت رها كرده و با 
سكوت منفعالنه عماًل باعث ش��ده ايم روايت غالب از حماسه 

انقالب، همان روايت هاي دشمن باشد. 
مديرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمي با اشاره به شكل گیري 
جايزه ش��هید اندرزگو، بع��د از گاليه مقام معظ��م رهبري از 
كم كاري صورت گرفته در حوزه ادبیات انقالب اسالمي، گفت: 
جريان تولید ادبیات انقالب در حال شكل گیري است كه اين 
خود نیز به تبلیغ و كار رسانه اي نیاز دارد. در شكل گیري جايزه 

شهید اندرزگو نیز خوشبختانه مراكز سندي و تاريخي انقالب 
اسالمي كه پشتوانه س��ندي براي بیان روايي هستند، با اين 
جايزه همدل شدند و طي اين سه س��ال اخیر نیز از حضور و 

تصمیم سازي هاي مؤثر اين نهادها بهره برده ايم. 
عضو شوراي جايزه شهید اندرزگو اعتقاد داشت: مشكل اين 
است كه موجودي اس��نادي ما هنوز قابلیت اس��تفاده براي 
عموم جامعه را پیدا نكرده اند. اين جايزه در تالش است كه اين 
مراكز تاريخ پژوهي را با تشكالت نش��ري گره بزند تا دست به 

روايت هاي دلنشین و جذاب تر براي مخاطب هم بزنند. 
    رقابت 3 كتاب در بخش روايت تاريخ انقالب

در اين نشست س��یدصادق رضايي، دبیر علمي جايزه شهید 
اندرزگو، گفت: در اولین دوره، مؤلفان و ناشران 475 اثر را به 
دبیرخانه ارسال كردند كه از اين بین، 235 اثر مرتبط با جايزه 
انتخاب و در اختیار داوران قرار گرفت. در بخش »روايت تاريخ« 
132 كتاب، در بخش »داستان بلند و رمان بزرگسال« 56 اثر و 

در حوزه »داستان كودك و نوجوان« 47 اثر ارزيابي شدند. 
وي ادامه داد: پنج اثر نیز در اين س��ه بخش به  عنوان برنده 
جايزه معرفي شده اند كه دو كتاب در بخش كودك و نوجوان، 
دو اثر در حوزه داس��تان بلند و رمان بزرگس��ال و يك اثر در 
حوزه تاريخ ش��فاهي خواهیم داش��ت. در عین اينكه عالوه 
بر نويسنده كتاب، از ناش��ران آثار هم حمايت خواهیم كرد. 
در واقع، از 14اثري كه به  عنوان نامزد دريافت جايزه شهید 

اندرزگو معرفي شده اند، حمايت خواهد شد. 
رضايي همچنی��ن درب��اره نامزدهاي درياف��ت جايزه در 
بخش روايت تاريخ اظه��ار ك��رد: داوران در اين بخش به 
س��ه كتاب »1318«، »پل پیروزي، س��رزمین قحطي« و 
»يادداش��ت هاي يك روزنامه نگار« رس��یده اند كه در اين 
بین، يك كتاب به  عنوان اثر برگزيده معرفي خواهد ش��د. 
اختتامیه اولین دوره جايزه شهید اندرزگو امروز ساعت 17 
در تاالر سوره حوزه هنري واقع در تقاطع خیابان حافظ و 

سمیه برگزار مي شود.

 گردهمايي روز جهاني مسجد
برگزار مي شود

گردهمايي بزرگ روز جهاني مسجد با موضوع »گام دوم 
انقالب« برگزار مي شود. 

به گزارش فارس، گردهمايي بزرگ روز جهاني مسجد امروز با 
حضور ائمه جمعه و جماعات و با موضوع »گام دوم انقالب« به 
میزباني ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد 
تهران برگزار مي ش��ود. براس��اس اين گزارش، در اين مراسم 
حجت االسالم سیدناصرالدين نوري زاده رئیس مركز رسیدگي 
به امور مساجد و حجت االسالم حبیب رضا ارزاني رئیس ستاد 
هماهنگي كانون هاي فرهنگي- هنري مساجد به سخنراني 
خواهند پرداخت. گفتني است گردهمايي روز جهاني مساجد 
امروز از س��اعت 15 تا 17 در س��عادت آباد، باالت��ر از میدان 
شهیدحسن تهراني مقدم)كاج(، كوچه نهم )شعباني(، پالك 

14، طبقه همكف برگزار خواهد شد. 
.........................................................................................................
پايان »پسر كشي« در عمارت هاي قديمي

فيلمبرداري »پس�ر كشي« آخرين س�اخته محمدهادي 
كريمي پس از 52 جلس�ه در ش�هرهاي تهران، كاشان و 

قزوين به پايان رسيد. 
داستان اين فیلم كه بیست و چهارمین نوشته اي است كه از 
اين سینماگر ساخته مي شود، در دو دهه 40 و 70مي گذرد. 

در »پسر كشي« كه به زودي وارد مرحله تدوين خواهد شد، 
بازيگران زير به ايفاي نقش پرداخته ان��د: ژاله صامتي، آرمان 
درويش، بهاره كیان افشار، نس��یم ادبي، فرخ نعمتي، گلوريا 
هاردي، صحرا اس��داللهي، زين��ب ق��ادري، لیالاوتادي، لیال 
زارع، شهناز نصرتي و سهیل قاصدي. مديريت تصوير، صداي 
همزمان، چهره پردازي، صحنه و  تولید »پسر كشي« به ترتیب 
برعهده حسن كريمي، عباس رستگارپور، شهرام خلج، حمید 
بخشي و حمید غفاريان بوده و صادق ياري تهیه كننده اين اثر 
مي باشد. مديريت تبلیغات و اطالع رساني »پسر كشي« را گروه 

مدياژورنال برعهده دارد. 
.........................................................................................................

»آخرين بازيگر« در راديو نمايش
قطعه موس�يقي »آخرين بازيگر« به طور اختصاصي براي 

راديو نمايش توليد شد. 
 گروه آوان به خوانندگي میالد و مهرزاد عسگري، تولید اين اثر 
موسیقیايي را بر عهده داشت كه قرار است از اين پس به عنوان 

نماد راديو نمايش از اين شبكه پخش شود. 
اين قطعه توسط مهرزاد عسگري ساخته و تنظیم شده و میالد 
عسگري، حامد زماني و احسان ني زن به نوازندگي پرداخته اند. 
همچنین ترانه اين قطعه توسط يداهلل گودرزي سروده شده و 

شعیب عرب تنظیم آن را بر عهده داشته است. 
.........................................................................................................
»مانکن« از امروز وارد شبکه نمايش 

خانگي شد
س�ريال »مانکن« به كارگرداني حس�ين س�هيلي زاده و 
تهيه كنندگي ايرج محمدي وارد شبکه نمايش خانگي شد. 
مجموعه نمايشي»مانكن« قرار است در 26 قسمت هر هفته 
روزهاي شنبه توس��ط موسس��ه تصوير دنیاي هنر در شبكه 
نمايش خانگي توزيع ش��ود و تماشاي آنالين آن نیز از طريق 
فیلیمو، نماوا و هابینا انجام خواهد شد. محمدرضا فروتن، مريال 
زارعي، نازنین بیاتي و امیرحسین آرمان، فرزاد فرزين، حسین 
پاكدل، نفیسه روشن، رابعه مدني، الهام پاوه نژاد، رضا توكلي، 
همايون ارشادي، لیندا كیاني، شبنم قلي خاني، محمد صادقي 

و عارفه معماريان در اين سريال نقش آفريني كرده اند. 
.........................................................................................................
جام قهرمانان بازي هاي ويدئويي ايران 

آغاز شد
ج�ام قهرمان�ان بازي ه�اي ويدئوي�ي اي�ران ب�ا رقابت 
بازيکن�ان در رش�ته FIFA 2019 در ته�ران آغاز ش�د. 
جام قهرمان��ان بازي هاي ويدئوي��ي، به عن��وان بزرگ ترين 
مسابقات بازي هاي ويدئويي ايران در سالن مركز آفرينش هاي 
فرهنگي- هنري كانون پرورش فكري كودك و نوجوان آغاز 
شد. اين رويداد با حضور هزاران نفر از بانوان و آقايان عالقه مند 
به بازي هاي ويدئويي از سراس��ر كشور برپا ش��ده و تا هشتم 

شهريور ماه ادامه دارد. 

هادی  عسگری     ديده بان 

 قطبي: سينماي كودك را بگوييم سينماي خانواده 
تا همه خانواده به تماشا بنشينند

ي�ك كارگ�ردان س�ينما پيش�نهاد داد ب�ه ج�اي اس�تفاده از 
عنوان »فيلم كودك« از عن�وان فيلم هاي خانوادگي اس�تفاده 
ش�ود تا خانواده ه�ا هم ب�ه تماش�اي اي�ن فيلم ها بنش�ينند. 
حمیدرضا قطبي كارگردان فیلم سینمايي »قطار آن شب« گفت: به 
نظرم عنوان »فیلم كودك« درست نیست و بايد به اين گونه از فیلم ها، 
فیلم خانواده گفته شود، چراكه بايد خانواده ها اين فیلم ها را دوست 
داشته باشند تا به تماشاي آنها بنش��ینند. وقتي برچسب كودك به 
فیلم ها مي زنند بسیاري گمان مي كنند اين آثار تنها متعلق به كودكان 
هستند، در حالي كه اين طور نیست. وي ادامه داد: براي مثال فیلم هاي 
كودك محور در هالیوود، مخاطبان زي��ادي به خود جذب مي كنند، 
عرضه بین المللي بسیار خوبي هم دارند و كودكان نقش محوري در 
آنها دارند، بنابراين بهتر است اين آثار در قالب خانواده ديده شوند، البته 
با توجه به اينكه در برهه اي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
به تولید آثاري در حوزه كودكان و نوجوانان مي پرداخت از همان زمان 
اينگونه آثار »س��ینماي كودك« نام گرفت اما به هر حال تأكید من 

بر اين است كه بهتر اس��ت به اين نوع از آثار، »فیلم هاي خانوادگي« 
بگويیم. قطبي تأكید كرد: حتي فیلم هاي انیمیشن كه براي كودكان 
ساخته مي شود، مخاطبان بزرگس��ال دارند و از آنها لذت مي برند اما 
وقتي برچسب »س��ینماي كودك« به آنها مي خورد در طبقه بندي 

خاصي قرار مي گیرند كه باعث دوري مخاطبان از آنها مي شود. 
وي افزود: برخي اوقات فیلم هايي در اين حوزه ساخته مي شود كه 
اصاًل كودكان با آنها ارتباط برقرار نمي كنند و بزرگساالن هم به اين 
دس��ته از فیلم ها تمايلي نش��ان نمي دهند. اين فیلم ها به گونه اي 
هستند كه بیش��تر از اينكه فیلم باشند، ادا هس��تند. براي مثال از 
گريم هاي عجیب و غريب استفاده مي كنند گاهي به صورت سطحي 
كه به آنها نگاه مي كنم، متوجه مي ش��وم مخاطبان نس��بت به آنها 
گارد مي گیرند. در حالي كه در هیچ كجاي دنیا به اين ش��كل فیلم 
نمي سازند. شايد بشود اينگونه گريم ها و فضاس��ازي ها را در تئاتر 
پذيرفت اما با توج��ه به اينكه در مديوم س��ینما، مخاطب ارتباطي 
بي واسطه با فضا و موضوعات دارد، اين مسائل قابل توجیه نیست مگر 
اينكه آن فیلم و داستانش خیلي فانتزي باشد، ضمن اينكه موفق ترين 

آثار ما در عرصه هاي جهاني فیلم هاي رئال بوده اند. 
قطبي در ادامه با اشاره به اكران نامناسب فیلم هاي كودكان و نوجوانان 
توضیح داد: پرواضح است كه فیلم ها براي معرفي بهتر در جشنواره ها 
حضور پیدا مي كنند، ضمن اينكه بانیان جشنواره ها در تمام دنیا به اين 
موضوع فكر مي كنند كه بتوانند جرقه اي براي رشد و تعالي آثار راه يافته 
به آن جشنواره ها باشند، بنابراين نبايد اين فیلم ها را بعد از نمايش در 
جشنواره فیلم هاي كودكان و نوجوانان رها كرد، نبايد بايكوت شوند و 

بايد بعد از جشنواره اكران هاي خوبي داشته باشند. 

    خبر

مركز آفرينش هاي هنري بسيج فراخوان داد
برگزاري اولين »سوگواره حماسي اربعين« 
فراخوان توليدات هنري اربعين حس�يني با عنوان »سوگواره حماسي 

اربعين« منتشر شد. 
مصطفي زيبايي نژاد مدير مركز آفرينش هاي هنري بسیج از برگزاري اولین 
سوگواره شور حماسي اربعین حسیني خبر داد و گفت: با عنايت به فرمايشات 
مقام معظم رهبري در موضوع اربعین حس��یني و بیانیه گام دوم انقالب بر 
آن شديم اين سوگواره را امسال قبل از اربعین حسیني و با هدف سمت وسو 
و جهت دادن به تولیدات هنري اربعین حس��یني و هم افزايي و استفاده از 

تولیدات در حماسه اربعین حسیني برگزار نمايیم. 
وي با اشاره به بخش هاي مختلف اين سوگواره اظهار داشت: اين بخشنامه 
در پنج بخش شعر و ادبیات، نما و نوا، هنرهاي تجسمي، هنرهاي ديجیتال 
و اجراهاي پاتوقي كه هر كدام تعدادي زيربخش  دارند با موضوعات اربعین و 
مقاومت اسالمي، اربعین و اتحاد مسلمین، اربعین زمینه ساز ظهور، اربعین و 

میزباني عراقي ها و اربعین و تمدن نوين اسالمي برگزار خواهد شد. 
مدير مرك��ز آفرينش هاي هنري بس��یج همچنین افزود: اين س��وگواره با 
همكاري بسیاري از نهادها و ارگان ها به  صورت مشترك و مردمي در حال 
برگزاري اس��ت و مهم ترين آنها كه در داوري آثار نیز نقش خواهند داشت، 
مركز آفرينش هاي هنري بس��یج، مركز بسیج صداوس��یما، بنیاد فرهنگي 
روايت فتح، هیئت رزمندگان اسالم، سازمان فضاي مجازي بسیج و سازمان 

فضاي مجازي سراج و سازمان تبلیغات اسالمي هستند. 
وي خاطرنشان كرد: جوايز اين سوگواره 72 كمك هزينه سفر زيارتي كربالي 
معلي بوده و مهلت ارسال آثار تا 25 شهريور 98 و نحوه ارسال از طريق سايت 

http://arbaeenart. ir/fa است. 


