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در روزهاي�ي ك�ه به خاط�ر ش�يوع كرون�ا حتي بازگش�ايي 
مجدد س�ينماها ه�م رونقي ب�ه گيش�ه ها ن�داده و فيلم هاي 
روي پ�رده تقريب�ًا شكس�ت خورده هس�تند، اينك�ه برخي 
مدي�ران ب�ه  دنبال برگ�زاري جش�نواره و جش�ن هس�تند، 
واقع�ًا از فاصل�ه بعي�د آنه�ا با بدن�ه س�ينما حكاي�ت دارد.
امیرحسین شريفي تهیه كننده سینماي ايران به »جوان« گفت: 
وقتي شرايط جنگي است كه كس��ي نبايد به فكر برگزاري جشن 
باش��د و االن هم كل كش��ور درگیر جنگ با كروناست و سینماي 
ايران هم به همین ترتی��ب ضربات اقتص��ادي جبران ناپذيري از 
كرونا خورده است و س��ینماگران هم در اين غائله به شدت بي پناه 
بوده اند. تهیه كننده »اشك س��رما« و »هور در آتش« ادامه داد: آيا 
مس��ئله امروز س��ینماي ايران امكان برگزاري جشنواره هاست يا 
بیكاري مضاعف و وضعیت معیشتي اهالي سینما؟ اينكه مديران 
و دست اندركاران در همین شرايط هم پیرامون چگونگي برگزاري 
جشن و جشنواره در دل كرونا حرف مي زنند، بیانگر اين است كه در 
جاي گرم و نرم لمیده اند و هیچ خبري از حال و روز قاطبه سینما 
ندارند. اين تهیه كننده قديمي با اش��اره به حمايت هايي كه شامل 
حال صنوف غیرفرهنگي شده است، اظهار داشت: واقعاً بي پناه تر 
از صنف فرهنگ و هنر نداريم چون حتي وقتي بناست به آنها وامي 
بابت شرايط كرونايي دهند، باز اين وام را هم نه قرض الحسنه بلكه 
با گرفتن بهره مي دهند، يعني يك س��ینماگر كه نه بیمه بیكاري 
دارد و نه امنیت شغلي نبايد االن كه كرونا بیچاره اش كرده يك وام 
قرض الحسنه بگیرد؟ آخر زشت نیست بابت 16میلیون وام از اهالي 

فرهنگ بهره 12درصدي مي گیرند؟

تهیه كننده »پ��ري« و »ضیاف��ت« تأكید كرد: اين هم��ه تعلل در 
حمايت از سینماگران چه معنا دارد؟ مگر اين همه سال كه جشنواره 
برگزار كرديم و میلیاردها تومان هزينه ش��د چه دستاوردي براي 
سینماي مان داشته ايم كه حاال اگر يك سال جشنواره برگزار نشود، 
آن دس��تاوردها از بین برود؟ ش��ريفي افزود: بعد از اين همه سال 
برگزاري جشنواره حتي يك بازار امن و مناسب براي فیلم هايمان 
در كشورهاي همسايه پیدا نكرده ايم ولي باز حتي در اوضاع نابهنجار 
ناش��ي از كرونا بر برگزاري جش��نواره هاي بي فايده اص��رار داريم. 
تهیه كننده »سیب سرخ حوا« با مخاطب قرار دادن مديران سینمايي 
بیان داشت: به نظرم رؤساي سینما با يك  تصمیم عاجل و ضربتي، تا 
اطالع ثانوي جلوي برگزاري جشن ها و جشنواره ها را گرفته و دستور 
اكید دهند كه بودجه اين گونه محافل به طور مستقیم صرف كمك 
به سینماگران شود. روزبه روز بر آمار س��ینماگران بیكار و منزوي 
افزوده مي شود و با میلیاردهايي كه صرف جشنواره هاي بي حاصل 

مي گردد، قادريم بسیاري از آنها را از انزوا برهانیم.

  تهيه كننده پيشكسوت به »جوان« گفت

آيا مسئله امروز سينماي ايران، برگزاري جشنواره است؟
عكس هاي خصوصي ناصرالدين شاه گم شد 

ميراث فرهنگي: آلبوم عكس دزديده نشده، بايد بگرديم پيدايش كنيم!

    محمد صادقي
يك آلب�وم عك�س كه گفت�ه مي ش�ود ش�امل عكس هاي 
خصوصي ناصرالدين ش�اه از زنان حرمس�رايش اس�ت در 
مخزن موزه كاخ گلس�تان مفقود ش�ده است، رس�انه ها از 
احتم�ال دزدي�ده ش�دن آلب�وم مي گوين�د ول�ي وزارت 
ميراث فرهنگي مي گويد نش�انه اي از س�رقت وجود ندارد. 
ناصرالدين شاه عالقه خاصي به عكاسي داشته و مجموعه هاي زيادي 
از عكس هايي كه وي شخصاً عكاسي كرده است در دسترس است. در 
آلبوم خانه كاخ گلستان كه يكي از غني ترين مجموعه هاي عكس هاي 
دوران قاج��ار در آن نگهداري مي ش��ود، مجموع��ه اي از عكس هاي 
خصوصي ناصرالدين ش��اه از زنان حرمس��را وجود داشته كه قابلیت 
انتشار نداشته اس��ت. حال گفته مي ش��ود اين عكس هاي خصوصي 
احتماالً از مخزن به سرقت رفته اس��ت. اين موضوع با واكنش رئیس 
مدير مجموعه میراث جهاني كاخ گلس��تان، مواجه شد. آفرين امامي 
گفت: »اواخر اس��فند س��ال 98 امین اموال آلبوم خانه كاخ گلستان 

در آخرين انبارگرداني خود متوجه ش��د كه يك آلبوم ناصري حاوي 
100قطعه عكس كوچك در قفسه نیست، اين موضوع را به من اعالم 
كرد، بالفاصله براي پیشگیري از موضوعات سوء بعدي، اقدامات حقوقي 
انجام شد. با واحدهاي ذي صالح وزارتخانه، پلیس اينترپل و قوه قضائیه 
نیز در اين زمینه مكاتباتي انجام داديم، حتي مشخصات و تصاوير اثر 
نیز براي پلیس اينترپل ارسال ش��د.« او افزود: »اين آلبوم در مخزن 
آلبوم خانه كاخ گلستان نگهداري مي شد و تاكنون براي نمايش در هیچ 

نمايشگاهي، از اين مخزن خارج نشده است.«
مدير مجموعه میراث جهاني كاخ گلستان تصريح كرد: »با بررسي 
يگان حفاظت میراث فرهنگي مشخص شد هیچ گونه نشانه اي مبني 
بر سرقت اثر وجود ندارد.« او گفت: »براي بررسي موضوع، كمیته اي 
متش��كل از اداره كل موزه ها، نماينده مديريت كاخ گلستان، يگان 
حفاظت میراث فرهنگي و نماينده ذي حسابي و اداره كل امور مالي 
وزارتخانه به  منظور انبارگرداني رسمي تشكیل شد. اين انبارگرداني 
آغاز شده و با توجه به اينكه حجم آثار زياد است انجام اين كار زمانبر 
است و ما نمي توانیم درباره مفقود ش��دن اثر تا پايان انجام آن نظر 
قطعي اعالم كنیم.« در همین رابطه، تابناك در گزارشي از سابقه 
مفقود شدن اشیاي تاريخي كاخ گلستان، نوشت: »بیش از پنج سال 
قبل و زماني ك��ه كاخ اصلي مجموعه گلس��تان در اختیار يك تیم 
فیلمبردار براي س��اخِت مجموعه اي تاريخي بود، دو گلدان در آن 
مجموعه مفقود شد كه بعد ها خبر دقیقي از سرنوشت آنها منتشر 
نشد.« آيا عكس هاي ناصرالدين شاه هم قرار است به سرنوشت آن 
گلدان ها دچار شود يا مس��ئوالن میراث فرهنگي براي پیدا كردن 

آلبوم تصاوير خصوصي ناصرالدين شاه تالش خواهند كرد؟!

 نگراني مديرعامل خانه هنرمندان
 از شرايط اقتصادي اين مركز

»خانه هنرمندان ايران بعد از 21سال فعاليت به عنوان 
مكاني ام�ن و قابل اعتم�اد ، اكنون در زمينه ش�رايط 
اقتص�ادي و ادامه فعالي�ت آن نگراني ج�دي داريم.« 
مجید رجبي معمار مدير عام��ل خانه هنرمندان ايران 
با بیان اين مطلب در گفت وگو با ايس��نا درباره وضعیت 
اين مكان هنري در دوران كروناي��ي توضیح داد: خانه 
هنرمندان اين روزها دوره اي بسیار دشوار را مي گذراند 
و بعد از 21سال فعالیت كه به عنوان مكاني امن، شريف 
و قابل اعتماد براي همه هنرمندان و هنردوستان تبديل 
ش��ده، در زمینه ش��رايط اقتصادي و ادامه فعالیت آن 
نگراني جدي داريم. او البته اب��راز امیدواري كرد كه با 
جذب حمايت  نهادهاي فرهنگي و ش��هرداري، بتوان 
خانه امید هنرمندان را همچنان س��رپا نگه داش��ت و 
تعطیلي اين خانه مقطعي و ويژه دوران كرونايي باشد. 

رجبي معمار با اشاره به جايگاه مهم خانه هنرمندان ايران 
افزود: در تمام اين سال ها خانه هنرمندان مجموعه اي كاماًل 
فرهنگي بوده و هرگز وارد فعالیت هاي سیاسي نشده است، 
هر چند عده اي تالش داشتند تا اين مكان را به اين سمت 
و سو بكش��انند. او، عملكرد خانه هنرمندان ايران را بسیار 
برجسته و درخشان توصیف كرد و ادامه داد: اين مجموعه 
متعلق به همه هنرمندان است، همچنان كه در شوراي عالي 
آن هم نمايندگان تم��ام انجمن هاي هنري حضور دارند و 

همه آنان، اين مكان را خانه خود مي دانند. 
رجبي معمار خاطرنشان كرد: خانه هنرمندان ايران رديف 
بودجه دولتي نداش��ته و مهم ترين نقطه اتكاي آن بودجه 
مصوبي است كه از سوي شهرداري به عنوان نهادي عمومي 
به اين مكان تعلق مي گرفته كه همراه با درآمدهاي خانه، 

هزينه هاي آن را تأمین مي كرده اس��ت. او با ابراز تأسف از 
اينكه در چند ماه گذشته بودجه شهرداري هم قطع شده 
اس��ت، اضافه كرد: مي دانیم ش��هرداري هم با مشكالت 
اقتصادي رو به رو است كه سبب شده در چند ماه گذشته 
حمايت هايشان از خانه هنرمندان ايران قطع شود و از آنجا 
كه فعالیت هاي حضوري ما ب��ه دلیل رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، كاماًل قطع شده است، طبیعتاً فرصتي هم براي 
درآمدزايي از طريق كافه ها، گالري ها و فروشگاه هاي اين 
مكان نداشته ايم و به همین دلیل، براي تأمین هزينه هاي 
جاري و پرداخت حقوق كاركنان خود با مشكالت اساسي 

روبه رو هستیم. 
اين مدير هنري گفت: در اين مدت هیچ يك از پیگیري هايي 
كه با دستگاه هاي گوناگون انجام داده ايم، به نتیجه نرسیده 

و همه درخواست هايمان بي پاسخ مانده است. 
رجبي معمار تأكید كرد: همه تالش مان را به كار مي گیريم 
تا اين خانه را كه خانه امید هنرمندان است، سرپا نگه داريم 
و تعطیلي هاي آن تعطیالتي مقطعي و به دلیل كرونا باشد 

نه اينكه تعطیالتي ادامه دار شود.

    خبر

 طرح ناتمام يك فيلم 
و راز نامه اي از حاج قاسم سليماني 

حاال ك��ه برايتان مي نويس��م، هفت ماهي از پايان باش��كوه 
زندگي اس��طوره روزگار ما گذش��ته و عجیب آنكه برخالف 
آمد عادت، اين بار خاك س��ردي نیاورده است، نشان به آن 
نشان كه داغ او هنوز در دل پیر و جوانمان، چون شقايق هاي 
سوزان تازه است. همچون سوگ سیاوش و آرش كمان گیر. 
دردا و دريغا كه آن پرنده منحوس آهنین، سفیر شیطان بود 
و نه فقط بر پیكر مظلوم س��ردار ما و همراهانش كه بر غرور 

ملت ايران زخم زد. 
از من بپرس��ید، كیمیاي وجود حاج قاسم سلیماني، میراث 
هزاره ها و گنجینه ناياب گفتمان انقالب مردم ايران زمین، 
در يك كلمه س��اده نهفته اس��ت: »اخ��الص«. آن طور كه 
اس��طوره اي ديگر، ش��هید همت در موردش گفته اس��ت: 
}براي اينكه خدا لطفش و رحمتش و آمرزشش شامل حال 
ما بش��ه بايد اخالص داشته باش��یم و براي اينكه ما اخالص 
داشته باشیم، س��رمايه میخواد كه از همه چیزمون بگذريم 
و براي اينكه از همه چیزمون بگذريم بايد شبانه روز دلمون 
و وجودمون و همه چیزمون با خدا باش��ه...، قدم برمي داريم 
براي رضاي خدا، قلم برمي داريم روي كاغذ براي رضاي خدا، 
حرف مي زنیم براي رضاي خدا، شعار میديم براي رضاي خدا، 
مي جنگیم براي رضاي خدا، همه چیز، همه چیز، همه چیز 

خواست خدا باشه كه اگه شد پیروزي درشه...{.
تمام راز سرفرازي انسان مؤمن انقالبي و بزرگ ترين سالح او در 
برابر فريب و قدرت پوشالي ظاهرپرستان غرب انديش، به همین 
سادگي است و افس��وس كه اين كیمیاي سعادت دارد پامال 
مانور تجمل قدرت و ثروت مي شود و در سايه مرگبار كاخ هاي 
منیت رنگ مي بازد! درباره كیمیاي اخالص، خاطره اي تعريف 

مي كنم از درسي كه خود از سردار آموختم. 
تابستان 1390 بود. يكي از رفقا كه مي دانست سرم براي 
س��وژه هاي اطالعاتي و امنیتي درد مي كند، مقاله اي در 
يكي از مجالت بین المللي نشانم داد كه در مورد خطرات 
ژنرالي ايراني به نام »قاسم س��لیماني« هشدار مي داد! تا 
به حال اس��مش را نشنیده بودم اما س��یمايش كاريزماي 
خاصي داشت. نويس��نده امريكايي، با آب و تاب در مورد 
توانمندي ه��اي او اغ��راق و نیروي تحت امرش، »س��پاه 
قدس« را تركیبي مشابه از نیروهاي ويژه نظامي و سازمان 
س��یا معرفي كرده بود. هر جا كه دستم رس��ید، شروع به 
كنكاش در مورد اين ژنرال مرموز ك��ردم. زندگي جالبي 
داش��ت و از بنايي به فرماندهي لش��كر كرم��ان و بعدها 
نیروي قدس رس��یده بود. تحلیلم اين بود كه امريكايي ها 
بي خود او را در بوق و كرنا نكرده اند و حتماً برايش طرح و 
نقش��ه اي دارند. با خودم گفتم چرا ما بايد زمین اين بازي 
را به آنها واگذار كنیم تا س��ردارمان را مصادره به مطلوب 
كنند! دردس��رتان ندهم. ماحصل تالش هايم نامه اي شد 
براي س��اختن يك فیلم و مجموعه كار رسانه اي در مورد 
او و پاسخي كه س��ردار آس��ودي همان وقت گفت روزي 
يك سند تاريخي خواهد ش��د. اما باقي ماجرا را به روايت 
سردار محمدعلي آس��ودي بخوانید در مصاحبه ايشان با 
خبرگزاري دفاع مقدس، به تاريخ 13بهمن 1398، تحت 
عنوان »جزئیات مخالفت سردار شهید »قاسم سلیماني« 
با ساختن فیلم سینمايي درباره خود«: يك هنرمند جوان 
فیلمساز به نام »محسن س��وهاني« به من گفت كه در اروپا 
ديده ام درباره س��ردار »قاس��م س��لیماني« ب��ه  عنوان يك 
شخصیت برجسته، بسیار حرف مي زنند، لذا يك طرح فیلم 
سینمايي با عنوان »چه كسي از س��ردار مي ترسد« را آماده 
كرده ام، بنابراين اين طرح را به من داد و من نیز بعد از مطالعه 
كلیات آن، ديدم كه طرح مناسبي است و با توجه به ارادتي 
كه به سردار سلیماني داشتم، به وي گفتم كه مي توانم حتي 
يك س��رمايه گذار هم براي اين فیلمنامه تأمین كنم تا يك 

فیلم سینمايي 120دقیقه اي را تولید كنیم. 
براي اين كار بايد از ش��خص س��ردار قاسم س��لیماني اجازه 
می گرفتیم، بنابراين در يك نامه رسمي در تاريخ اول اسفند 
سال90، اين فیلمنامه را براي وي فرستادم اما سردار »قاسم 
سلیماني« در تاريخ 21فروردين سال1391 در نامه اي، رسماً 
با تولید اين فیلم س��ینمايي مخالفت كرده و به ما گفت: »تا 
زنده ام، نمي خواهم چیزي در مورد خودم نوش��ته يا تصوير 
شود. ما انس��انیم كه در معرض نفس��انیت هاي گوناگون و 
خطرناك، دعا كنید ش��هید ش��وم، آن وقت هر چه دوست 
داشتید، بنويس��ید. انس��ان اگر متكي به خداوند شود و به او 
و نصرتش مطئمن گردد، در چشم دشمن بزرگ خواهد شد، 

بیش از آنچه دشمنان تصور مي كنند...«.
اين رمز دستیابي حاج  قاس��م به جايگاهي است كه دشمن از 
وي مي ترسید. وي تأكید كرد: نكته ارزشمند در اين نامه، اين 
است كه سردار شهید »قاسم سلیماني« در پايان آن از عناوين 
نظامي استفاده نكرده و فقط نوشته »پاسدار، قاسم سلیماني« 
و آن را امضا كرده است؛ همان گونه كه وصیت  كرده است روي 

سنگ قبرم بنويسید »سرباز واليت«.

   محمدصادق عابديني
پرداختن به واقعه بزرگ و تاريخ س�از غدير، 
نيازمند درك ظرفيت هاي فرهنگي- هنري 
اس�ت، در طول تاريخ هنرمندان و شاعران 
بسياري به اين واقعه پرداخته اند. اين موضوع 
در مي�ان اديب�ان مذاهب مختلف اس�امي 
ني�ز به چش�م مي خ�ورد، اما آنچ�ه در قرن 
حاضر بي�ش از ادبيات مي توان�د بر مخاطب 
تأثيرگذار باش�د، هنرهاي تجس�مي است 
كه براي ارتباط با مخاطب ني�ازي به ترجمه 
ندارد. »جوان« به بهانه برگزاري نمايش�گاه 
تايپوگرافي حروف نگاري »علي ولي اهلل« در 
گفت وگو با سيدمسعود شجاعي طباطبايي، به 
موضوع غدير در هنر گرافيك پرداخته است. 
در آستانه عيد غدير هستيم، به نظر 
ش�ما كه در حوزه هنرهاي تجسمي 
فعالي�ت داري�د، چقدر مي ت�وان از 
ظرفيت هاي هنري ب�راي بيان ابعاد 

معرفتي غدير استفاده كرد؟
قطعاً مي توان از هنرهاي تجس��مي براي بیان 
غدير اس��تفاده كرد، من فكر مي كنم اين اتفاق 
بیش��تر در حوزه تصويرگري و تصوير س��ازي 
مي توان��د اتفاق بیفت��د، زيرا اين هن��ر به طور 
مس��تقیم با همه م��ردم جهان ارتب��اط برقرار 

مي كند. 
ش�ما فعاليت هاي بين المللي زيادي 
داريد، چقدر مي شود غدير را در ابعاد 
بين المللي وارد ح�وزه هنر گرافيك 

كرد؟
خب ما در حوزه گرافیك ت��ازه در حال تجربه 
ارتباطات بین المللي هس��تیم، ولي در حیطه 
كاريكاتور يك س��ابقه ارتباط مستمر 35ساله 
وجود دارد. ه��م اكنون با هنرمندان بس��یاري 
از كش��ورهاي خارج��ي از جمل��ه روس��یه و 
جمهوري چك در ارتباط هس��تیم كه براي ما 
كار مي فرستند. كاًل فهم تصوير براي مخاطب 
بین الملل��ي راحت تر از فهم ح��روف و كلمات 
است و بي واسطه با مخاطب خود ارتباط برقرار 

مي كند. 

ولي با اي�ن وجود فك�ر نمي كنم كار 
خاص�ي براي ارتب�اط ب�ا هنرمندان 
خارج�ي ت�ا ب�ه ح�ال انجام ش�ده 
باش�د، حت�ي هنرمندان مس�لمان 
كه عاقه من�د به غدير هس�تند! آيا 
نمي ت�وان حركتي ب�راي هماهنگي 
پرداختن به غدير در سطح بين الملل 

انجام داد؟!
قطعاً اين اتف��اق خواهد افتاد، هم��ان طور كه 
قدم هاي اولیه برداشته شده ولي نیازمند وقت و 
سرمايه گذاري بیشتر هستیم. ما تجربه موفقي 
در پرداختن به »اسماء الحسنی« داريم كه آقاي 
وزيريان آن را انجام داده اس��ت و مي ش��ود در 

موضوع غدير نیز اين كار را انجام داد. 
در روزهاي پيش رو در عرصه گرافيك 
كاري در ح�وزه غدي�ر و حض�رت 

علي)ع( انجام خواهد شد؟
از هفته آين��ده نمايش��گاهي با موض��وع امام 
علي)ع( برگزار خواهد ش��د كه فراخوان آن را 
بچه هاي »شیعه آرت« و كانون هنرمندان هنر 
شیعي منتش��ر كرده اند، موضوع اين نمايشگاه 
تايپوگرافي واژه »علي ولي اهلل« اس��ت. با آنكه 
فراخوان به صورت محدود بود ولي خوشبختانه 

استقبال خوبي از آن انجام شد. 
عنوان نمايشگاه چيست؟

عن��وان نمايش��گاه »اولی��ن س��االنه رقابت��ي 
حروف نگاري اس��م علي ولي اهلل« است. كار را 
استاد نجابتي كه مسئول كانون هنر شیعي است 
انجام داده اند و قرار ش��ده كارهاي برگزيده در 
قالب بسته هاي فرهنگي به مراكز و شهرستان ها 

فرستاده شود. 
چه تعداد اثر فرس�تاده شده و چند 
اثر قرار اس�ت در نمايش�گاه حضور 

پيدا كند؟
آثار رسیده زياد است، ولي تعداد آنها را به خاطر 
ندارم، اما فكر مي كنم حداقل بیش از 100 اثر 

فاخر در میان آثار رسیده باشد. 
 ويژگي مدنظر در فراخوان نماشگاه 

»علي ولي اهلل« چه بود؟
تالش شده آثار راه يافته نمايشگاه كاربردي باشد 
تا عالوه بر جذابیت، كارايي نیز داش��ته باش��د. 
دست هنرمندان در اين عرصه باز بوده، بعضي ها 
اول عكاس��ي كرده و بع��د كالژ كار كرده اند و 
عده اي هم كار سه بعدي رايانه اي انجام داده اند، 
هنرمنداني هم هس��تند كه از خطوط اسالمي 
بهره گیري كرده ان��د. اين كار باع��ث توجه به 
خطوط اسالمي مي ش��ود. ما هنرمندي به نام 
آقاي حمیدرضا كشاورزي میان دشتي را داريم 
كه توانس��ت با تايپوگرافي، خط »بنايي« را كه 
تقريباً فراموش ش��ده بود احیا و به تازگي خط 

تولید براي محصوالت خود راه اندازي كند. 
 نمايش�گاه تايپوگرافي از چه زماني 

برپا خواهد شد؟
به احتمال زياد دوش��نبه هفته آينده افتتاحیه 
نمايشگاه را خواهیم داشت، نمايشگاه به صورت 
مجازي برگزار مي ش��ود اما در حوزه هنري نیز 
براي كساني كه عبوري از آنجا مي گذرند، آثار 

روي ديوار مي روند. 
به غير از برگزاري اين نمايشگاه، در 
حوزه هنر ديني در حوزه گرافيك و 
تصوير س�ازي كار ديگري در دست 

اجرا داريد؟!
اتفاق خوبي ك��ه در اين زمینه افت��اده، تدوين 
كتاب سال تصوير گري مذهبي است. اين كتاب 
در آستانه چاپ قرار داد و فكر مي كنم تا يك ماه 

آينده آماده چاپ شود. 
كتاب سال تصويرگري مذهبي مجموعه اي 
از سه نسل از هنرمندان را در خود دارد. نسل 
اول كه هنرمندان پیشكسوت هستند، نسل 
دوم اس��اتید بنام و میانس��ال هستند و نسل 
سوم هنرمندان جوان هستند. ما در اين كتاب 
حدود دو تا چه��ار صفحه را به آثار اس��اتید 
پیشكس��وت اختصاص داده اي��م، به همین 
میزان هم به اساتید بنام و میانسال اختصاص 
يافته و مابق��ي در اختی��ار هنرمندان جوان 
اس��ت. كتاب كه در قطع وزيري آماده شده 
قرار است از سوي حوزه هنري منتشر شود و 
امیدوارم در سال هاي آينده نیز استمرار داده 
باشد. ابتكاري كه در اين كتاب شده اين است 
كه در كنار اسم هنرمند آدرس ايمیل وي نیز 
منتشر شده كه اگر مجموعه اي مي خواست 
اثر را خري��داري كند، بتواند ب��ا هنرمند آن 
ارتباط برقرار كند تا در اين شرايط كرونايي 

كمكي براي هنرمندان باشد.

در گفت وگوي »جوان« با مسعود شجاعي طباطبايي مطرح شد

 ظرفيت بين المللي »غدير« 
در حوزه گرافيك و تصويرگري

 هفته آينده نمايشگاه آناين تايپوگرافي واژه »علي ولي اهلل« برگزار مي شود

ما تجربه موفقي در پرداختن 
به »اسماء الحسنی« داريم كه 
آقاي وزيريان آن را انجام داده 
است و مي ش��ود در موضوع 
غدير نيز اين كار را انجام داد

دبير ششمين جشنواره جهاني هنر مقاومت طي حكمي 
مدير روابط عمومي اين دوره جشنواره را منصوب كرد. 
مسعود نجابتي طي حكمي مهدي علي بخشي را به عنوان 
مدير روابط عمومي ششمین جشنواره جهاني هنر مقاومت 

منصوب كرد. 
مه��دي علي بخش��ي متول��د س��ال 1360 در ته��ران و 
دانش آموخته ادبیات نمايشي و همچنین كارشناس روابط 

عمومي رسانه است. 

وي عالوه بر حضور در شوراي سیاستگذاري جشنواره هنر 
مقاومت در حال حاضر در س��مت مديريت روابط عمومي 
انجمن هنرهاي تجسمي انقالب و دفاع مقدس روايت فتح 

نیز مشغول فعالیت است. 
ششمین جش��نواره جهاني هنر مقاومت، بهمن ماه سال 
جاري در ايام شكوهمند پیروزي انقالب اسالمي و به همت 
گروه هنر هاي تجسمي بنیاد فرهنگي روايت فتح و با دبیري 

مسعود نجابتي در تهران برگزار خواهد شد.

انتصاب مدير روابط عمومي جشنواره هنر مقاومت

 توضيحات خزاعي درباره فضاي پليسي
و معمايي سريال »داِدستان«

تهيه كننده س�ريال »داِدستان« با اشاره به ش�ائبه هايي نسبت به فضاي اين 
سريال مطرح كرد كه داستان »دادستان« از تخيل نويسنده برآمده و مربوط 

به هيچ دولتي نمي شود. 
به گزارش سیمافیلم، محمد خزاعي تهیه كننده سريال »دادستان« در واكنش به 
اخبار و گمانه زني ها درباره اين سريال و موضوع آن گفت: داستان »دادستان« تخیلي 
است و مربوط به هیچ دولتي نمي شود اما همه مسئوالن و مديران بايد آن را ببینند. 
وي افزود: اين س��ريال با همه كارهاي آقاي ده نمكي كه آثار پرمخاطبي در كارنامه 

دارد، فرق دارد و فضايي پلیسي، معمايي و اكشن دارد. 
خزاعي با اشاره به آغاز تصويربرداري سريال از اول مردادماه گفت: »دادستان« در 15 قسمت 
ساخته مي شود و تاكنون 20درصد از كار تصويربرداري شده است. اين سريال بیش از 100 
لوكیشن دارد كه گروه با برنامه ريزي دقیق و رعايت پروتكل هاي بهداشتي كار را جلو مي برد. وي 
با اشاره به حضور بازيگران سرشناس سینما و تلويزيون در اين مجموعه تلويزيوني افزود: حدود 
120بازيگر در سريال جلوي دوربین مي روند كه از اين تعداد 20نفر بازيگر حرفه اي و مابقي 
بازيگران تئاتر و چهره هاي هنري جوان هستند. اين تهیه كننده سینما و تلويزيون در ادامه گفت: 
در اين سريال صحنه هاي اكشن و جذاب زيادي داريم كه امیدواريم مخاطبان در زمان پخش 
سريال از آن لذت ببرند. خزاعي در پايان گفت: حدود 90درصد سريال در تهران تصويربرداري 
مي شود و مابقي آن در يكي از كشورهاي منطقه تصويربرداري خواهد شد. تاكنون بازيگراني 
چون هومن برق نورد، بهنوش بختیاري، علي سلیماني، سحر قريشي، علیرضا استادي، اصغر 
نقي زاده و هلیا امامي جلوي دوربین مسعود ده نمكي رفتند. فیلمنامه سريال »دادستان« كه 
فضايي پلیسي و معمايي دارد، بر اساس طرحي از مسعود ده نمكي به سرپرستي مسعود ده نمكي 

و تیم نويسندگان كريم خودسیاني و پدرام كريمي به نگارش درآمده است.

امام حسن مجتبي)ع(:

را  نعمت هاي�ش  ك�ه  آن 
می ش�مارد، كرم�ش را نابود 

می كند.

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

محسن سوهاني     یادداشت


