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    هادي عسگري
دبير ش�وراي صنفي نمايش از نبود منع قانوني براي اكران 
آنالي�ن فيلم س�ينمايي رس�تاخيز براي مح�رم خبر داد. 
مصطفي شايس��ته درباره مصوبات روز گذش��ته شوراي صنفي 
نمايش گفت: طبق جلسه ديروز سینماهاي سراسر كشور از اول تا 
11 شهريورماه به دلیل ايام شهادت ساالر شهیدان امام حسین)ع( 
تعطیل هستند و از روز 12 شهريورماه بازگشايي مي شوند. وي 
افزود: بر همین اس��اس از 12 ش��هريور ماه طبق مصوبه شوراي 
صنفي نمايش فیلم سینمايي كاكا به كارگرداني علي سرآهنگ 
و تهیه كنندگي امیر سماواتي در س��رگروه باغ كتاب روي پرده 
مي رود. دبیر ش��وراي صنفي نمايش درباره نتیجه نهايي اكران 
فیلم هاي خارجي نیز توضیح داد: فیلم هاي خارجي ابتدا بايد از 
شوراي پروانه نمايش مجوز بگیرند و بعد ما بتوانیم درباره اكران 
آنها تصمیم بگیريم. شايسته درباره اينكه گفته شده براي اكران 
آنالين فیلم سینمايي رستاخیز منعي وجود ندارد و بايد از سوي 
سازندگان اين فیلم درخواست اكران مطرح شود، گفت: صاحبان 

اين فیلم هنوز درخواستي براي اكران آنالين نداده اند. 
اكران فیلم رستاخیز در نشست رسانه اي رئیس سازمان سینمايي 
نیز بازتاب داش��ت. انتظام��ي درباره ام��كان اك��ران آنالين فیلم 
»رستاخیز« گفت: مجوز عرضه اين فیلم در نمايش خانگي در سال 
98 صادر شده و عرضه آن به صورت آنالين يا وي اودي از نظر سازمان 
سینمايي منعي ندارد و تصمیم درباره آن برعهده مالكان است، مانند 
همه فیلم هاي ديگري كه مجوز نمايش دارند، اما بنا به صالحديد 
مالكان فیلم در اين زمینه تصمیم مي گیرند. وي تأكید كرد: فارابي 

تنها يكي از مالكان فیلم رستاخیز است كه در مجموع بايد مالكان 
درباره عرضه آن تصمیم گیري كنند. احمدرضا درويش، كارگردان 
اين فیلم چندي پیش در مصاحبه اي گفته بود: در صحبت هايي كه 
با تهیه كننده فیلم داشتم متوجه شدم چندان راغب به اكران فیلم 
در ش��بكه نمايش خانگي داخلي نیس��ت. فیلم »رستاخیز« فیلم 
جهاني است و به زبان هاي زنده دنیا دوبله شده است و براي همین 
 تا آنجايي كه خبر دارم تهیه كننده فیلم بیشتر دنبال اكران فیلم در

VODهاي جهاني مانند آمازون، نتفلیكس و يوتیوب است. وي 
اشاره كرد كه البته ش��ايد در ايام محرم و َصَفر طرح مناسبي براي 
اكران فیلم در سینماها وجود داشته باشد تا فیلم »رستاخیز« بتواند 
در سینماهاي ايران اكران شود. رستاخیز از جمله آثار مطرح در سي 
و دومین جشنواره فیلم فجر بود كه بالفاصله بعد از نمايش نسخه 
جشنواره اي آن انتقادات از بعضي سكانس هاي اين فیلم باعث توقیف 
آن شد. »رستاخیز« بعد از آن اصالح شد و سپس از توقیف در آمد، 

اما خبري از اكران مجدد آن در سینماها نشده است.

احتمال اكران در محرم

»رستاخيز« شايد به اكران آنالين برسد

پيشكس�وت عرصه هن�ر تعزيه مي گوي�د بعد از 80 س�ال 
تعزيه خوان�ي ب�ه دلي�ل ش�يوع كرون�ا امس�ال ب�راي 
اولين ب�ار تعزي�ه اي ب�ا حض�ور م�ردم اج�را نمي كن�م. 
مرتضي صفاريان، پیشكسوت عرصه هنر تعزيه درباره برنامه هاي 
امسالش در محرم به ايسنا گفت: در اين 87 سال عمري كه پشت 
سر گذاشته ام، هر سال در محرم تعزيه خواني كردم، يعني از شش 
سالگي تا كنون كه بیش از 80 س��ال مي شود، ولي امسال براي 
اولین بار به خاطر كرونا شرايط مهیا نیست، همان طور كه در ماه 
رمضان هم اين امكان وجود نداش��ت و من چنین چیزي را تا به 

حال به ياد ندارم. 
او با اشاره به اينكه خانواده اش هم به خاطر شیوع بیماري كوويد 
19 موافق س��فر و اجراي تعزيه او نبودند، گفت: قرار بود امسال 
در سبزوار اجرا داشته باشیم كه باني مراسم ما گفت، »اگر شما 
نیايید ما هم برنامه اي نداريم چون نمي توان جمعیت را كنترل 
كرد«. ضمن اينكه عالوه بر گرفتن مجوز نگران اين هم بوديم كه 

حتي يك نفر در میان جمعیت به كرونا مبتال شود. 
صفاريان افزود: تا جايي كه مي دان��م در خیلي جاها برنامه هاي 
تعزيه كنسل شده و گروه هايي قرار است آنالين تعزيه اجرا كنند. 
خود ما هم فقط قرار است در حوزه هنري تعزيه اي داشته باشیم 
تا در محرم از شبكه 2 پخش شود و براي هر تعزيه خوان دو شب 

را در نظر گرفته اند. 
اين تعزيه خوان گف��ت: براي ده��ه آخر ماه صف��ر برنامه اي در 
خوانس��ار داش��تیم كه فعاًل منتفي نش��ده چون هم قرار است 
پروتكل ها رعاي��ت و هم با يك چه��ارم ظرفیت برگزار ش��ود، 
البته امیدواريم تا آن زم��ان اين بیماري برطرف شده باش��د. با 
اين حال وضعیت فعلي به گونه اي نیس��ت كه بخواهیم مردم را 
جمع كنیم و تعزيه بخوانیم. توصیه من به تعزيه خوان ها نیز اين 
است كه بايد مراقب سالمتي خود و مردم باشند، چون اگر براي 
محرم و صفر امس��ال پولي براي اجرا بگیرند و قرار باشد در آخر 
براي درمان خرجش كنند، چه فايده اي دارد؟ هر چند شايد در 
روستاهاي با جمعیت كم و با رعايت پروتكل ها بتوان تعزيه اجرا 
كرد، ولي مردم با تعزيه هاي آنالين و در خانه هم مي توانند امسال 

عزاداري كنند. 
صفاريان در پايان در پاس��خ به اينك��ه آيا با توج��ه به تعطیلي 
تعزيه هاي م��اه رمض��ان و االن هم مح��رم حمايتي از س��وي 
انجمن هاي مرب��وط صورت گرفته اس��ت يا خی��ر، گفت: هیچ 
حمايتي از طريق وزارت ارشاد و دولت به ما نشده و فعاًل بعضي 
باني هاي تعزيه كه قرار بود امس��ال برايش��ان تعزيه اجرا كنیم، 

بیعانه ها را پس نگرفتند تا براي سال آينده بماند. 

غالمحسين اميرخاني، پيشكسوت خوشنويسي: 

آموزش فراگير خوشنويسي را جدي نمي گيرند
 شانس ويژه خوشنويس اين است كه مي تواند با ادبيات و شعر همراه شود

بيشتر خوشنويس هاي ما در طول تاريخ براي رسيدن به نقطه هماهنگ شدن نيروهاي 
وجودي شان به شعر نزديك شده و از طريق آن به مقام توجه و تمركز رسيده اند

چهارمين بازنشر رمان »پيش از بستن 
چمدان« كانون براي نوجوانان

رمان »پيش از بس�تن چم�دان« نوش�ته مين�و كريم زاده 
در چهارمي�ن چ�اپ خ�ود ب�ا ش�مارگان ۲ه�زار و ۵00 
نس�خه روان�ه ب�ازار نش�ر كت�اب نوج�وان شده اس�ت. 
رمان موفق و پر مخاطب »پیش از بستن چمدان« كه نخستین بار 
در سال 1390 از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
منتشر شد در شمار اولین آثاري است كه كانون در آن سال ها و 
در قالب طرح رمان نوجوان امروز ارائه كرد و پس از آن در رويداد 
ادبي هفدهمین دوره جايزه كتاب فصل جمهوري اسالمي ايران 
شايسته تقدير شناخته شد و در فهرس��ت كتاب هاي منتخب 

الك پشت پرنده نیز قرار گرفت. 
اين رمان كه مناس��ب نوجوانان باالي 15 س��ال اس��ت، برش��ي از 
حساس ترين لحظه هاي زندگي دو دختر به نام »گلي« و »دريا« را 
روايت مي كند كه بايد براي آينده  خود تصمیم بگیرند؛ قصه اين دو به 
موازات هم، بازگو مي شود و در عین حال آنها به گونه اي اتفاقي، در اوج 
كلنجار رفتن با مشكالت زندگي سر راه يكديگر قرار مي گیرند. هر دو 
نوجوان، به گونه اي با خود و محیط پیرامون شان در كشمكش هستند. 
»گلي« در اين كشمكش ها سعي دارد زندگي اش را همان گونه كه 
هست، يا دست كم تا چند روز پیش بوده، حفظ كند و »دريا« در تب 
و تاب است كه خود را از ش��رايط كنوني خارج و تغییري اساسي در 
زندگي اش ايجاد كند. اين تقابل، داستان را شیرين و مواجهه اين دو 
نوجوان را معني دار مي كند. شمارگان اين رمان در چهار بار انتشار در 

مجموع به 22هزار و 500 نسخه رسیده است. 

    معرفی کتاب

غالمحس�ين اميرخاني هنرمند شناخته ش�ده رشته 
خوشنويسي مي گويد كه جايگاه هنر به ويژه خوشنويسي 
آن گونه كه بايد در سرفصل هاي درسي تبيين و توسط 
س�ازمان آموزش و پرورش جدي گرفته نشده اس�ت. 
تازه ترين نمايش��گاه آثار خوشنويسي اس��تاد امیرخاني 
در گالري طراحي هنر برپا ش��د و هم اكن��ون نیز در حال 

برگزاري است. 
استاد امیرخاني در پاسخ به اين سؤال كه آخرين نمايشگاه 
آثار خوشنويسي ش��ما با عنوان »نستعلیق میراث ملي« 
اين روزها در حال برگزاري اس��ت؛ مهم ترين تمايز اين 
نمايشگاه با نمايشگاه  هاي پیش��ین تان را چه مي دانید، 
به تسنیم گفت: نمايشگاه حاضر، حاصل دوران مختلف 
كاري من اس��ت و با نگاهي به تاريخ آنها، حالتي متنوع و 
گاه متفاوتي را در كیفیت آثار شاهديم؛ شايد شاخصه اين 
نمايشگاه اين باشد كه به واس��طه آن بهتر بتوانیم درباره 
موضوع خوشنويسي، جنبه  هاي فني، هنري و تحقیقي 
آن صحبت كنیم و شیوه  اجراي آثار در ادوار مختلف را با 

دقت بیشتري ببینیم. 
امیرخاني به اين پرس��ش كه در اين سال ها، آثار شما در 
چه محیط، زمان، حالت و ش��رايط خاصي خلق شده  اند، 
اينگونه پاسخ مي دهد: از اين حیث بین تمام رشته هاي 
هنري تفاوتي وجود ندارد و بايد در آفريننده رشته هنري 
اعم از ادبیات، موسیقي و ش��عر حالتي به وجود بیايد كه 
آن حالت عب��ارت از تمركز و مجموع ش��دن تمام وجوه 
وجود انسان همراه با تعادل جسم و سیستم عصبي است، 
شانس ويژه خوش��نويس اين است كه مي تواند با ادبیات 
و ش��عر همراه شود؛ بیشتر خوش��نويس هاي ما در طول 
تاريخ براي رس��یدن به نقطه هماهنگ ش��دن نیروهاي 
وجودي شان به شعر نزديك ش��ده و از طريق آن به مقام 

توجه و تمركز رسیده اند. 
همه پديده  هايي ك��ه در عالم وجود دارند نی��ز مي توانند 
كمك كننده باش��ند، باالخره ذهن انس��ان هنرمند به آن 
حالت نزديك مي شود. برخي تش��نگي، عالقه، موضوع و 
انديش��ه اي را كه در ش��عر وجود دارد، موجب ايجاد حس 
تمايل قلبي و خلوص مي  دانند و برخي موس��یقي را عامل 

قلمداد مي كنند. ما خوشنويس  ها به میزان زيادي مديون 
اساتید بزرگ موسیقي از جمله اس��تاد شجريان هستیم؛ 
هنگامي كه آن صداي ملكوتي و آس��ماني با اشعار عمیق 
و عالي انساني همراه و بیان مي شود، برانگیختگي و توجه 
مضاعفي به وجود مي آورد؛ يك س��خن، ي��ك فیلم، يك 
صحنه خوب از ه��ر چیزي، چه ديداري چ��ه توصیفي در 
طبیعت و دنیا مي  تواند ذهن و ش��خصیت آفريننده هنر را 
به اوج برساند. البته كه صرف زمان، توانايي و ُحسن  نیتي 
كه هركس در شخصیت خود پرورش داده و خويشتن را به 
مقامي رسانده نیز شرط است؛ اين مقام، به تدريج، هنرمنِد 
مقدماِت هنري طي كرده را به نقطه كمال نزديك مي  كند؛ 
اين هنرمند خود را جزئي از كل و سهیم و دخیل در پديده ها 
مي  بیند، احس��اس يگانگي و محبت دارد و مي  تواند با يك 
درخت، پرنده و نس��یم ماليمي كه به شاخه بیدي مي وزد 

همراه شود، سخن بگويد و بیافريند. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه اهمیت و جايگاه خوشنويسي 
در مقاطع مختلف تحصیلي نظام آموزش��ي م��ا را چگونه 
ارزيابي مي كنید، مي گويد: در كش��ور م��ا جاي خالي هنر 
احس��اس مي  ش��ود؛ هنر به آن معنا كه وقتي انس��اني در 
نقطه ا ي از جهان وارد موزه اي ش��ده و س��پس از آن خارج 
مي شود، تبديل به انسان ديگري شده است. متأسفانه اكنون 
در آموزش و پرورش ما جاي هنر خالي و جايگاه آن در میان 
خانواده هايمان كمرنگ شده است؛ اكنون در خانواده ها چه 
اندازه از آثار طراز اول فرهنگي و پرورش دهنده شخصیت 
بچه ه��ا اس��تفاده مي كنیم؟ متأس��فانه آم��وزش فراگیر 

خوشنويسي را جدي نمي گیرند.

نگاهي به مجموعه داستان» خط تنهايي«
داستان هايي كه در يك سطح نيستند

مجموع��ه داس��تان »خط  
تنهايي« شامل 10 داستان 
كوتاه در مورد جنگ است 
كه به قلم مس��عود اسعدي 
نگاشته ش��ده و انتشارات 
تجلي مه��ر در104 صفحه 
آن را منتش��ر كرده اس��ت. 
نويس��نده اي��ن كت��اب در 
نوشتن قصه ها از موضوعات 
بس��یار س��اده و معمولي كه در جبهه هاي جنگ اتفاق افتاده، 
استفاده كرده است. همچنین نثر و پرداخت داستان ها هم خالي 
از هرگونه پیچیدگي و ابهام است. اكثر داستان هاي كتاب روايتي 
خطي دارند به جز داستان كوتاه »واگويه« كه رگه هايي از جريان 
س��یال ذهن در آن ديده مي ش��ود و با تك گويي ه��اي راوي با 
خودش و دوست شهیدش همراه است. در داستان واگويه كه از 
لحاظ فرم و پرداخت قوي تر از داستان هاي ديگر كتاب است، ما 
با رزمنده مجروحي روبه رو هستیم كه در يك عملیات، دو پايش 
را ازدست داده و كنار دوس��ت قديمي اش »اسماعیل« غرق در 
خون روي زمین افتاده اس��ت. او در تنهايي دشت همانطور كه 
دست دوست شهیدش را در دست گرفته مشغول درد دل كردن 
و صحبت كردن با اوست. در طول داستان اين رزمنده مجروح با 
حالي ناخوش در بین خواب و بیداري انگار كه دارد براي رفیق 
شهیدش مرثیه سرايي مي كند. راوي به زبان دوم شخص مفرد 
تمام خاطرات خود و اس��ماعیل را در عملیات هاي مختلف با او 
مرور مي كند و ب��ا اين ترفند مخاطب را با پیرنگ و ش��خصیت 
دوست شهیدش آشنا مي كند: » يادت هست اسماعیل كنار شط 
نشستي. . . بچه ها كه سوار قايق ها ش��دند، غواص ها كه به آب 
افتادند، بلم ها ك��ه راه افتادند، ندا دادي راه بیف��ت ابراهیم...«. 
)واگوي��ه- صفحه 37(- در اين داس��تان نويس��نده از تكنیك 
غافلگیري در پرداخت اس��تفاده كرده و مخاطب تا نرسیدن به 
پاراگ��راف آخ��ر داس��تان متوج��ه مج��روح ش��دن راوي 
نمي ش��ود: »نمي بیني كه ديگر رمق ندارم اسماعیل. با همین 
پاهاي قطع شده ام. . . كاش مي توانستم پیكر نحیفت را به عقب 
ببرم اسماعیل! چهار ساعت است كه در اين بیابان برهوت با تو 
حرف مي زنم اما تو هیچ نمي گويي. . . « اما با اين تفاصیل، نكته اي 
كه نمي توان از آن گذشت اين است كه داستان هاي اين مجموعه 
در يك سطح نیستند و نويس��نده اين كتاب هم مثل خیلي از 
نويسندگان ديگر تمام آثار ضعیف و قوي اش را يكجا در مجموعه 
گرد آورده، بي آنكه از چاپ كارهاي ضعیف تر صرف نظر كند، به 
خاطر همین، مخاطب با خواندن داس��تان ها متوجه پس��تي - 
بلندي و تفاوت داستان ها مي شود. در گوشه هايي از داستان هاي 
كتاب هم گاهي به جمالتي بر مي خوريم كه قديمي هستند و در 
ادبیات امروز كمتر به كار مي روند، مثل: »كنارش نشستي. لختي 
به آب هاي زالل و ص��اف نظر ك��ردي. . . )ص37( يكي ديگر از 
ويژگي هاي اين مجموعه داس��تان اين اس��ت كه نويسنده در 
پرداخت هر10 داس��تان كتاب تا آنجا كه توانسته توصیفات و 
توضیحات غیرضروري داستان را كم كرده و همین كوتاه بودن 
داستان ها باعث ش��ده مجموعه اي خوش��خوان از ادبیات دفاع 

مقدس در اختیار مخاطب قرار بگیرد.

    محمدصادق  عابديني
حس�ين انتظام�ي، مع�اون وزير ارش�اد و 
رئيس سازمان س�ينمايي در يك نشست 
رس�انه اي آنالي�ن ب�ه س�ؤاالت مكت�وب 
و ش�فاهي خبرن�گاران پاس�خ داد ت�ا در 
يك فضاي ن�ه چندان تعاملي پاس�خ هاي 
مبهم ب�ه س�ؤاالت رس�انه ها داده باش�د. 
در اي�ن نشس�ت از انتظام�ي درب�اره 
همزيس�تي كرون�ا و س�يما و تأثي�ر اي�ن 
ويروس بر س�ينماي ايران پرس�يده شد. 
از آنجا ك��ه پروتكل هاي بهداش��تي برگزاري 
تجمعات را ممنوع اعالم كرده اس��ت، رئیس 
سازمان سینمايي دو روز بعد از روز خبرنگار، 
در يك نشست كه به صورت ويدئو كنفرانس 
برگزار مي شد، به سؤاالت از پیش اعالم شده 
نمايندگان رسانه ها پاسخ داد. برگزاري آنالين 
جشنواره هاي فیلم، وضعیت سینما آنالين و 
آينده س��ینما با حضور كرون��ا از جمله موارد 
اصلي بود كه در اين نشس��ت به آن پرداخته 
شد. در اين نشس��ت هر رس��انه مي توانست 
حداكثر سه سؤال از رئیس سازمان سینمايي 

مطرح كند. 
  چالش سينماي آنالين و شبكه نمايش 

خانگي
كرونا باعث ش��د ت��ا توجه به ش��بكه نمايش 
خانگي بیشتر ش��ود و از آن س��و اكران هاي 
آنالين در قالب »سینما آنالين« رونق بگیرد. 
در نشس��ت روز گذش��ته از  رئیس س��ازمان 
سینمايي همان طور كه پیش بیني مي شد، چند 
سؤال در اين زمینه مطرح شد؛ از جمله بحث 
نظارت بر تولیدات ش��بكه نمايش خانگي كه 
گويا قرار اس��ت در اين زمینه از وزارت ارشاد 
خلع يد و مسئولیت آن به »ساترا« واگذار شود، 
يكي از سؤال هاي »جوان« از انتظامي در اين 
محور بود. رئیس س��ازمان س��ینمايي درباره 
وضع مديريت بر شبكه نمايش خانگي گفت: 
در اين زمینه منتظر نظر شوراي عالي انقالب 

فرهنگي هستیم. 
وي همچنی��ن درب��اره اكران ه��اي آنالين و 
نظارت بر چگونگي اكران فیلم ها گفت: چیزي 
ش��بیه ش��وراي صنفي نمايش بايد به همان 

تركیبي كه صنوف حض��ور دارند براي اكران 
آنالين وجود داشته باش��د تا ه��م ترافیك را 
كنترل و هم ضوابط و مقررات را با مش��اركت 
هم تدوي��ن كنند. در اكران س��نتي 20 فیلم 
تقاضاي اكران دارند و شوراي اكران، برنامه را 
مشخص مي كند. همین كار را مي شود براي 

اكران آنالين هم انجام داد. 
انتظامي در بخش ديگري از سخنانش گفت: 
اكران آنالين ي��ك ظرفیت تكمیلي اس��ت. 
اصراري كه دوستان ما در انجمن سینماداران 
دارند، قابل درك اس��ت. چنانچ��ه اكران به 
طول كامل متوقف ش��ود، آس��یب جدي در 

پیش داريم. 
ضمن اينك��ه مطاب��ق مصوبه س��تاد كرونا، 
بازگشايي س��ینماها يك امر داوطلبانه است. 
ما بايد سیاس��ت هايي در زمینه اكران داشته 

باشیم كه تاكنون هم اعالم شدند. 
رئیس سازمان سینمايي درباره وضعیت شوراي 
صنفي نمايش نیز گفت: شوراي صنفي نمايش 
مطاب��ق نظام نامه ايران تش��كیل شده اس��ت. 
مسیري كه همكاران ما در ش��وراي نظارت و 
ارزشیابي رفتند، درست است. اتفاقاً اين شورا 
متش��كل از كس��اني اس��ت كه همه در اكران 
ذي نفع هس��تند؛ يعني از صنف سینماداران، 
تهیه كنندگان در اين شورا حضور دارند. يكي از 
وجوه اصلي شفافیت، انتشار ضوابط است. من 

بر شفافیت تأكید دارم. 
اگ��ر صنف��ي ب��ه ش��كل س��نتي، جامعیت 
نداش��ته باش��د يا نخواهد نماينده اي معرفي 
كند، معاونت س��ازمان كس��ي را از آن صنف 
انتخاب مي كند تا ش��رايط فراهم شود. يكي 
از پیشنهادهايي كه به ما شد، اين است كه تا 

زمان رفع شرايط فوق العاده كرونا، ستاد كرونا 
كه از اسفندماه تشكیل شد، در زمینه اكران 
هم تصمیم گیري كند. همین االن موارد مهم 

در ستاد كرونا مطرح مي شود. 
    برگزاري آنالين جشنواره ها!

ديگر موضوعي ك��ه اغلب رس��انه ها از جمله 
»جوان« ب��ه آن توج��ه داش��تند، برگزاري 
جش��نواره فیلم فجر ب��ود. در روزهاي اخیر 
بحث برگ��زاري آنالين جش��نواره هاي فیلم 

مطرح شده است. 
رئیس س��ازمان س��ینمايي درباره برگزاري 
آنالين جش��نواره ها گفت: ما ب��ا دبیران پنج 
جش��نواره جلس��ه اي برگزار كردي��م و ما از 
جشنواره صحبت مي كنیم، يك بخش اصلي 
آن نمايش فیلم ها، آم��وزش و برگزاري بازار 
است. بنابراين دوس��تان ما در دبیرخانه هاي 
پنج گان��ه دارند مدل هاي مختل��ف برگزاري 
جش��نواره آنالي��ن را بررس��ي مي كنن��د تا 
متوجه بش��ويم چقدر از اين جش��نواره ها را 
مي توانیم به شكل سنتي و معمول و چقدر از 
اين جش��نواره ها را مي توانیم به شكل آنالين 
برگزار كنیم. امیدوار هستیم به زودي به يك 
جمع بندي برسیم. شايد بشود ظرفیت هايي 
براي برگزاري جشنواره فیلم كوتاه و مستند 

به شكل آنالين ايجاد كرد. 
وي در خصوص فجر 39 كه در پیش اس��ت و 
امكان برگزاري آنالين اين جشنواره توضیح 
داد: »بخشي از اين موضوع به تعداد تولیدات بر 
مي گردد. دسترسي به فناوري براي جلوگیري 

از سرقت فیلم ها دشوار است. 
طبیعت��اً براي آنه��ا امكان حضور نیس��ت. تا 
اي��ن لحظ��ه در هیچ ج��اي دنی��ا تضمیني 
براي عدم س��رقت وجود ندارد. م��ا در حال 
بررس��ي راهكارهاي احتمالي هس��تیم. ولي 
در جش��نواره فیلم كوتاه با توج��ه به اينكه 7 
هزار فیلم خارجي و ح��دود 500 فیلم كوتاه 
داخلي آماده است و كمتر جنبه تجاري دارد، 
شايد فرصت مناسبي براي برگزاري جشنواره 

آنالين باشد«. 
اما رئیس سازمان س��ینمايي درباره انتخاب 
دبیر براي جشنواره فیلم فجر كه جزو سؤاالت 
مطرح شده از سوي »جوان« بود، ترجیح داد 
به جاي ارائه اطالعات صرفاً به بیان اينكه »هر 
زماني كه تصمی��م گرفته ش��ود، آن را اعالم 
مي كنیم. « بس��نده كند. نداشتن استراتژي 
براي برگزاري يا عدم برگزاري جشنواره فیلم 
فجر، از نكاتي بود كه در اين نشست رسانه اي 

به چشم آمد. 
رئیس سازمان س��ینمايي در حالي رودررو با 
خبرنگاران ش��ده بود كه مي دانست سؤاالت 
درباره فجر وج��ود دارد، اما خ��ود وي نیز از 
آنچه قرار اس��ت بر س��ر مهم ترين جشنواره 
سینمايي كش��ور بیايد، خبر دقیقي نداشت. 
نداشتن شفافیت در خصوص موضوعاتي چون 
برگزاري نحوه برگزاري جشنواره فجر از جمله 

نكات بارز نشست ديروز بود.

پاسخ هاي غير شفاف رئيس سينما به سؤال هاي راه دور خبرنگاران

كرونا شايد فرصت آنالين شدن باشد
 برگزاري آنالين جشنواره هاي فيلم در شرايط كرونا

از جمله مواردي بود كه حسين انتظامي اجراي آن را محتمل دانست

كرون��ا باعث ش��د ت��ا توجه 
ب��ه ش��بكه نماي��ش خانگي 
بيش��تر ش��ود و از آن س��و 
اكران ه��اي آنالي��ن در قالب 
»سينما آنالين« رونق بگيرد

    تئاتر

 نخستين جشنواره راويان حماسه
برگزار مي شود

انجمن تئاتر انقالب و دف�اع مقدس و راديو نمايش، جش�نواره راديويي 
راويان حماسه را برگزار مي كنند. 

در فراخوان نخستین جش��نواره راديويي راويان حماس��ه كه با محوريت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس برگزار خواهد شد، آمده است: به مناسبت گرامیداشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس، انجمن تئاتر دفاع مقدس و راديو نمايش، اولین دوره جشنواره  
»راويان حماسه« را با هدف بازتاب توانمندي هنر مندان عرصه نمايشي در حوزه دفاع 

مقدس برگزار مي كنند. 
اهداف اين جش��نواره در عرصه هنرهاي صدا پايه  نمايش��ي عبارتند از: »تبیین، 
انعكاس و ترويج ارزش ها و فرهنگ غني دفاع مقدس و مقاومت«، »معرفي زندگي 
و انديشه هاي شهداي مقاومت، به ويژه شهید سردار سلیماني«، »بازتاب فداكاري  
مدافعان سالمت و جان بركفاني كه در اين برهه از تاريخ، ايثار و از خودگذشتگي را 
به حد اعال رسانده اند« و»تنظیم يا اقتباس از كتاب هاي حوزه دفاع مقدس« شامل 
كتاب هاي )وقتي مهتاب گم شد، آب هرگز نمي میرد، در كمین گل سرخ، بابا نظر، 
پايي كه جا ماند، تپه هاي الله سرخ، جشن حنابندان، خداحافظ كرخه، دا، دشت 
شقايق ها، سفر به قله ها، ضربت متقابل، مدال و مرخصي، نورالدين پسر ايران، همپاي 
صاعقه، يادداشت هاي خرمشهر(، اين جشنواره در دو بخش »نمايش راديويي« و 
»روايت« برگزار مي شود. مهلت ارسال آثار براي اين جشنواره تا 15 شهريور ماه اعالم 
شده است. عالقه مندان به كسب اطالعات و راهنمايي حضور در نخستین جشنواره 
 radionamayesh. ir راويان حماسه« مي تواند به سايت جشنواره به نشاني«

مراجعه كنند يا با شماره تلفن 88741427 تماس حاصل كنند.

امام حسن مجتبي)ع(:

شوخی، هيبت را می برد و انسان 
ساكت، هيبتی فراوان می يابد. 
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امسال بعد از 80 سال، تعزيه خواني را بدون حضور مردم اجرا مي كنم


