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تهيه كننده فيلم در حال اكران مسعود كيميايي:
مردم سينما را از سبد تفريحات نوروز حذف كردند

تهيه كننده فيلم س�ينمايي »خون ش�د« به كارگرداني مس�عود 
كيمياي�ي و از فيلم هاي اكران ن�وروز ۱۴۰۰ می گوي�د: پيش بيني 
مي كردند از اين فيلم اس�تقبال خوبي نش�ود، ولي نه در اين حد!

جواد نوروزبیگي تهیه كننده فیلم سینمايي »خون شد« به كارگرداني 
مسعود كیمیايي كه اين روزها روي پرده سینماست، درباره وضعیت 
نمايش اين فیلم به مهر گفت: در شرايطي كه قرار بود چند فیلم براي 
نوروز 1400 اكران شوند، »خون شد« هم در میان آثار اكران نوروزي 
قرار گرفت، البته ب��ا توجه به وضعیت كرونا م��ا پیش بیني مي كرديم 

استقبال چنداني از فیلم نشود ولي نه اين قدر پايین!
وي ادام��ه داد: تمام فیلم ها به همین وضعیت دچار ش��ده اند، حتي 
مشاهده كرديد كه فیلمي مانند »شناي پروانه« ساخته محمد كارت 
موفقیتي در اكران سینمايي به دس��ت نیاورد اما در اكران آنالين در 
دو روز اتفاقات ويژه اي براي آن رقم خورد، بنابراين به نظرم مقداري 
قواعد بر هم ريخته است. براي مثال در حالي كه فكر مي كنیم اكران 
آنالين بد است، چنین نمايشي روي يك فیلم جواب مي دهد. بايد يك 

كارشناسي و بررسي درستي صورت بگیرد تا سینما را نجات بدهیم و 
مخاطب دوباره به سینما بازگردد، چون ورود نكردن مخاطب به سینما 

صدمات زيادي دارد. 
وي افزود: آثاري كه روي پرده هستند جزو فیلم هاي خوب سینمايي 
هستند. از س��وي ديگر آثار آقاي كیمیايي هم همواره در اكران موفق 
بوده، همیش��ه طرفداران خود را داشته و توانس��ته اند مخاطباني را به 
دس��ت بیاورند. آقاي مجیدي كارگردان »خورشید« هم همیشه جزو 
فیلمسازان موفق در اكران بوده است اما اكران نوروزي امسال نشان داد 
مردم در تعطیالت نوروزي تفريحي به نام سینما را از میان برنامه هاي 
خود حذف كرده بودند و به س��مت س��ینما نرفتند، يعني هرچند به 
تفريحات ديگر و مسافرت پرداختند اما سینما را در میان سبد تفريحي 

خود قرار ندادند، از اين رو بايد وضعیت سینماها تقويت شود. 
نوروزبیگي عنوان كرد: اگر تنها هدف ما اكران »خون شد« در ايام نوروز 
بود كه بايد سال گذشته اين فیلم را به نمايش مي گذاشتیم اما شرايط 
فعلي ايجاب كرد به همراه شوراي صنفي چنین تصمیمي بگیريم، يعني 
ما هم يكي از كساني بوديم كه با اين تصمیم موافقت كرديم، به هر حال 
فیلم هاي ديگري هم در اين پكیج قرار دارند، بنابراين در شرايط فعلي 
»مسئله« اين نیست كه آيا »خون شد« مناسب اكران نوروزي بود يا نه، 
چون شرايط سینما بسیار بغرنج شده است، البته اين وضعیت براي تمام 

فیلم ها وجود دارد و من تنها درباره فیلم خودم حرف نمي زنم. 
اين تهیه كننده توضیح داد: گرچه تیزرهايي از فیلم ها از تلويزيون پخش 
شد اما رسانه ملي به آن اندازه اي كه بايد، به فیلم ها تبلیغات نداد. آثار 
همیشه چیزي حدود 250 نوبت پخش تیزر تبلیغاتي دارند اما اين اتفاق 

امسال رخ نداد و اين مسئله هم به فیلم ها ضربه زد.

شوراي نظارت بر صداوسيما خواستار پاسخگويي رئيس رسانه ملي شد 

»گاندو۲« نبايد تحت تأثير فشارهاي بيروني متوقف مي شد

رئيس پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي:
»كالب هاوس« قابليت ايجاد فرهنگ گفت وگو را ندارد

»آقاياني ك�ه در چن�د روز گذش�ته در فض�اي كالب هاوس 
حضور پيدا كرده و آن را برجس�ته كرده اند، به گفت و ش�نود 
آزاد در تلويزيون ي�ا روزنامه ها تن نمي دهن�د. اين چت روم 
صوتي به جز محدوديت هاي س�خت افزاري، محدوديت هاي 
رگوالتوري هم دارد و نمي توان گفت كه اين شبكه اجتماعي 
قابليت ايجاد يا رواج فرهنگ و فض�اي گفت وگويي را دارد.«

فرشاد مهدي پور، منتقد فرهنگي، روزنامه نگار و رئیس پژوهشكده 
فرهنگ و مطالعات اجتماعي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 
ضمن اشاره به بازه زماني كه كالب هاوس در رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي در ايران مطرح ش��د، درب��اره علت فراگیر ش��دن اين 
اپلیكیشن به مهر مي گويد: در تعطیالت نوروز امسال كه يك بازه 
خنثاي رسانه اي در ايران تلقي مي ش��ود، حرف هايي درباره اين 
شبكه اجتماعي جديد زده شد، يعني در عرض اين 10روز نام اين 
شبكه به گوش شما رسید. مثل بسیاري از موضوعاتي كه در اين 
بازه زماني تعطیالت رشد كرده و بعد افت مي كنند، ممكن است 
صحبت ها درباره اين شبكه هم افت كند، البته من اكنون ارزيابي 
خاصي براي افت يا رشد اين شبكه ندارم. حرف من اين است كه به 
خاطر 10 روز عملكرد نمي توان گفت كه رسانه ها دارند درباره اين 

شبكه حرف مي زنند. 
مهدي پور به تأثیر مسئوالن كش��وري در مطرح شدن نام كالب 
هاوس اشاره كرده و مي افزايد: آقاياني كه در چند روز گذشته در 
فضاي كالب هاوس حضور پیدا كردند و اين حضور توس��ط يك 
جريان خاص سیاسي برجسته شد، به همین میزان از گفت و شنود 
آزاد در تلويزيون يا روزنامه ها تن در نمي دهند. اگر همین سؤاالت 

و انتقادات از آنها در پلتفرم ديگري مطرح شود، از آن فرار خواهند 
كرد. اين مسئوالن با فرار از گفت وگو در رسانه هاي ديگر به پلتفرمي 
با تعداد محدودي كاربر آمدند كه اتفاقاً هنگام حضور آنها از همین 

تعداد محدود نیز عده اي از كاربران حذف شده بودند. 
اين منتقد فرهنگي و روزنامه نگار ادامه مي دهد: كالب هاوس به 
جز محدوديت هاي سخت افزاري، محدوديت هاي رگوالتوري هم 
دارد. افراد نمي توانند خودشان وارد اين اپ شوند، بايد حتماً شخص 
ديگري آنها را دعوت كند. يك چرخه كامالً بسته براي ورود و خروج 
افراد وجود دارد. در همه گروه ها و اتاق ها هم يك ادمین وجود دارد 
كه مديريت مي كند، مثاًل برخي صداها را قطع مي كند و به برخي 
اجازه حرف زدن را می دهد و به برخي ديگر نمي دهد. كالب هاوس 
يك چت روم صوتي است اما با يك مديريت از باال به پايین شديدتر 
از چت روم هاي متني، بنابراي��ن نمي توان گفت كه اين فضا و اين 
شبكه اجتماعي قابلیت ايجاد يا رواج فرهنگ و فضاي گفت وگويي را 

دارد. از اين ذوق زدگي و اشتیاق فوق العاده بايد پرهیز كرد.

در گفت و گوي »جوان« با دبير »هفته هنر انقالب اسالمي« مطرح شد

 برندسازي براي هنرمند انقالبي
و پرورش نسل جديد 

 افشين عالء، علي محمد مؤدب، وحيد يامين پور، محمدرضا دوست محمدي و جليل سامان
به عنوان نامزدهاي نهايي جشن هنر انقالب اسالمي معرفي شدند 

    سينما    شبکه اجتماعی

   کتاب

گيتي معيني:

دوست دارم مردم با ديدن كارهايم 
بخندند

بازيگر س�ينما و تلويزيون ايران مي گويد: قبل از اينكه 
در تلويزيون شروع به كار كنم، شناسنامه راديو هستم 

و ۵۰ سال سابقه هنري در راديو دارم. 
گیتي معین��ي در گفت وگو با »اس��توديو هش��ت« راديو 
نمايش گفت: راديو عشق اس��ت. من كارم را از 12 سالگي 
شروع كردم و سختي هاي زيادي كشیدم تا به اينجا رسیدم 
و باعث افتخارم اس��ت براي كش��ورم خدمت كنم. معیني 
يادآور شد: من در راديو كارم را در »استوديو هشت« شروع 
كردم و از آن خاطره هاي زيادي دارم. من بیش��تر در قالب 
طنز كار كرده ام، دوست دارم بیشتر مردم با ديدن كارهايم 
بخندند نه اينكه غمگین شوند، چون در حال حاضر با توجه 
به ش��رايِط بیماري، مردم به اندازه كافي گرفتار و ناراحت 
هستند، بنابراين لبخند مردم به من انرژي مي دهد و دوست 

دارم مردم همیشه بخندند. 
معیني در پايان درب��اره تجربه اش در جش��نواره فیلم فجر و 
كانديدا شدن براي بازيگري در فیلم »ابلق« گفت: فیلم »ابلق« 
هم كاري متفاوت بود. اگر از طرف داوران براي من بي عدالتي 

شد اشكالي ندارد، من سیمرغم را از مردم كشورم گرفتم. 
.........................................................................................................

تازه ترين كتاب سيدمهدي شجاعي 
براي كودكان

نوش�ته  نام�ردي«  دنياي�ي  و  م�ردي  »زن�ي، 
س�يدمهدي ش�جاعي ب�راي ك�ودكان منتش�ر ش�د. 
تازه ترين كتاب از س��ید مهدي شجاعي در 40 صفحه و قطع 

رحلي بیاضي در انتشارات كتاب نیستان منتشر شده است. 
در معرفي ناشر از اين كتاب آمده است: »كتاب »زني، مردي 
و دنیايي نامردي« نوشته سیدمهدي شجاعي براي مخاطبان 
كودك است كه در آن داستان سفر اسراي خاندان پیامبر)ص( 
و امام حسین)ع( پس از واقعه عاش��ورا به سمت شهر كوفه و 

حضور در مجلس ابن زياد روايت مي شود.« 
سیدمهدي ش��جاعي كه در س��ابقه كاري خود نوشتن براي 
مخاطبان كودك به ويژه بازنويسي و روايت هايي از زندگي ائمه 
اطهار)ع( و فرازها و اتفاقات خاص از زندگي ايشان را دارد، در 
اين اثر نیز سعي كرده فرازي از ماجراي اسارت خاندان عترت 
را پس از واقعه عاشورا به شكلي مس��تند و تاريخي و در عین 

حال جذاب و كامل روايت كند. 
او در داس��تان خود از مرثیه س��رايي فاصله گرفته و سعي 
كرده اس��ت برخي از مهم ترين مفاهیم فكري و اعتقادي 
موجود در داستان اسراي خاندان پیامبر)ص( پس از واقعه 
عاشورا و نوع برخورد آنها با مردم كوفه و نیز خطابه آنها در 
كاخ كوفه و نحوه مواجه شدنشان با ابن زياد و عوامل او را 
به ساده ترين و در عین حال تأثیرگذارترين شكل ممكن 
بازگو كند. اين اتفاق از اين روايت كتابي را پديد آورده كه 
گرچه در نگاه اول داس��تاني تكراري و شنیده شده دارد، 
اما در واقع متني تأثیرگذار و مستحكم را براي مخاطبان 
هدف خود پديد آورده كه آنها را به فكر و تأمل در اين واقعه 

تاريخي وادار مي كند.«
.........................................................................................................

 از سرگيري ساخت فيلم شعيبي
با بازي مصطفي زماني

مصطف�ي زمان�ي بازيگ�ر فيل�م س�ينمايي »ب�دون 
ق�رار قبل�ي« ب�ه كارگردان�ي به�روز ش�عيبي ش�د. 
با ش��روع س��ال جديد نقش آفريني مصطفي زماني در فیلم 
»بدون قرار قبلي« به كارگرداني بهروز شعیبي و تهیه كنندگي 

محمود بابايي آغاز شده است. 
فیلمبرداري »بدون قرار قبلي« پس از چند روز تعطیالت به 
مناسبت سال جديد، بار ديگر در شهر مشهد از سر گرفته شده 

و تاكنون 30درصد از فیلمبرداري آن به اتمام رسیده است. 
»بدون قرار قبلي« پنجمین فیلم سینمايي بهروز شعیبي است 
كه فیلمنامه آن توسط فرهاد توحیدي و مهدي تراب بیگي با 
نگاهي به يكي از داس��تان هاي مصطفي مستور نوشته شده 
است. بر اس��اس برنامه ريزي قبلي با شروع سال جديد ضبط 
س��كانس هاي فیلم با بازي مصطفي زماني آغاز شده است و 

حضور او تا پايان فیلم ادامه خواهد داشت.

نويد پارسا      ديده بان 

پيامبر)ص(: 

خردمند را نشايد كه جز در سه كار 

بكوش�د: نيكو س�اختن زندگانی، 

گام سپارى براى رستاخيز و كاميابی 

از غيِرحرام. 

»گزيده تحف العقول«

به گفته عضو ش�وراي نظارت بر صداوس�يما اين شورا 
در نامه اي خطاب به رئيس س�ازمان خواستار توضيح 
درباره داليل توقف پخش سريال »گاندو۲« شده است. 
سیداحس��ان قاضي زاده هاشمي، عضو ش��وراي نظارت بر 
صداوس��یما درباره توقف پخش س��ريال گاندو به فارس 
گفت: ش��وراي نظارت نامه اي را خطاب به رئیس سازمان 
صداوسیما نوش��ته و خواهان توضیح ايشان درباره توقف 

پخش سريال »گاندو2« شده است. 
وي ادامه داد: در اين نامه كه با امضاي محسني اژه اي رئیس 
شوراي نظارت و در پي تماس هاي مكرر مردم در اعتراض 
به توقف پخش سريال گاندو 2 به علي عسگري ارسال شده، 
از سازمان خواسته تا علت فش��ارهاي بیروني كه منجر به 

توقف پخش اين سريال شده است، اعالم شود. 
قاضي زاده هاشمی تأكید كرد: در اين نامه همچنین به آقاي 
علي عسگري گفته شده پخش سريال نبايد متوقف مي شد 
و از ايشان خواسته شده زمان و نحوه پخش سريال را دقیقاً 
مش��خص كنند. اين موضوع به قید فوري��ت براي رئیس 
سازمان صداوسیما ارسال شده و ايشان هم موظف هستند 

پاسخ نامه را هرچه سريع تر به ما اعالم كنند. 
به گزارش فارس، مجموع��ه تلويزيون��ي »گاندو2« به 
كارگرداني جواد افشار و تهیه كنندگي مجتبي امیني در 
ايام نوروز هر شب از شبكه3سیما پخش مي شد و موضوع 
آن درباره چند پرونده امنیتي ب��ود. اختالل در پخش و 
همچنین نیمه كاره ماندن س��ريال و اينكه اعالم ش��د 
ادامه آن بعد از انتخابات رياست جمهوري پخش خواهد 
شد، شائبه سانس��ور آن به دلیل فشارهاي بیروني را باال 
برد. تا به حال هیچ كدام از مديران س��ازمان صداوسیما 
درباره اين موضوع اعالم نظر نكرده اند. نیمه كاره ماندن 
اين س��ريال منجر به واكن��ش مخاطبان اين س��ريال 
جاسوسي ش��د كه با راه اندازي كمپین هاي مختلف در 
فضاي مج��ازي پیگیر پخش ادامه اين س��ريال تا پیش 

از انتخابات بودند. 
   رهباني: س�عي كردم نقش مأمور امنيتي عاشق 

وطن را بازي كنم
از س��ويي ديگر وحید رهباني بازيگر نق��ش »محمد« در 
س��ريال »گاندو« درباره ايفاي نقش خود در گاندو گفت: 
س��عي كردم در »گاندو« نقش��م را طوري ب��ازي كنم كه 

صداقت در بازي و رفتارم ديده شود. 
رهبانی درباره بازي در نقش يك مأمور امنیتي توضیح داد: 

فكر نكنم با بازي در اين سريال كار ويژه اي كرده باشم. تنها 
سعي كردم دستورات كارگردان را اجرا كنم كه تا جايي كه 

ممكن است، كار واقعي به نظر برسد. 
وي درباره اينكه »گاندو1« را دوست دارد يا »گاندو2« را 
توضیح داد: كنجكاو نبودم كه بدانم قضیه چه مي شود، تنها 
اين را مي دانستم كه خودم را به فرد خوبي يعني جواد افشار 
مي سپارم. من مسیر درست را مسیر كارگردان مي دانم و 
همزمان به عنوان مأموري كه عاشق كشورش است، سعي 
كردم صداقت را در بازي و رفتارم داشته باشم. حاال اينكه 
نقش محمد چقدر به نتیجه رسیده باشد و براي مخاطب 

باورپذير باشد، بايد از مردم بپرسید. 
رهباني درب��اره بازخورد هايي كه از مردم درباره س��ريال 
»گاندو« گرفته اس��ت، گفت: خدا را ش��كر مي كنم وقتي 
بازخورد مثبت از مردم چه در فضاي مجازي و چه در دنیاي 
واقع مي گیرم، احس��اس خوبي دارم. از اينكه مردم درباره 
اتفاقات گاندو باهم صحبت مي كنند، خوشحال مي شوم، 
البته ممكن است عده اي هم از اين سريال خوششان نیامده 
باش��د و اگر برخي در توئیتر واكنش منفي نش��ان دادند، 
ايرادي ندارد. باالخره بايد همه صدا ها شنیده شود، اتفاقاً 
فكر مي كنم وقتي همه با يك اثر هنري موافقت مي كنند، 

ايرادي هست. 
وي در پايان درباره سانس��ور اين مجموعه و حساس��یت 
موضوع آن بیان كرد: من اطالع ندارم كه كجاي اين سريال 
سانسور ش��ده و كجا سانسور نشده اس��ت. بهتر است اين 
سؤال را از تهیه كننده و كارگردان بپرسید. تنها وظیفه من 
به عنوان بازيگر، بازي درست براي نشان دادن واقعیت هاي 
موجود در اين سريال است. حساس��یت گاندو نیز به اين 
دلیل است كه درباره مس��ائل سیاسي و اقتصادي صحبت 

مي كند و روي آنها مانور مي دهد.

   مصطفي شاه كرمي
برخي آثار نامزدهاي چهره سال هنر انقالب 
ممكن است مش�خصًا ارجاع مس�تقيمي به 
انقالب نداشته باش�ند چراكه انقالب براي ما 
انقالب ۵۷ نيست بلكه دغدغه  هنرمند انقالب 
همان دغدغه هاي انقالب است، به همين علت 
همه آنها را در دايره هنر انقالب لحاظ كرده ايم. 
مجدالدين معلمي، مع��اون هنري حوزه هنري 
و دبیر »هفته هنر انقالب اس��المي« با بیان اين 
مطلب در پاس��خ به س��ؤالي پیرامون رويكرد و 
اهداف ثانوي��ه و بعدي آكادم��ي انتخاب چهره 
س��ال هنر انقالب اس��المي به »جوان« گفت: 
»صرف نظر از تقدير از اين چهره ها به خاطر تولید 
آثار انقالبي، از اهداف چنین اقدامي ارسال اين 
پیام به هنرمندان است كه كارشان ديده شده و 
بر مؤلفه مورد اقبال قرار گرفتنش تأكید بشود. 
از جمله اهداف مهمي كه در اليه هاي بعدي اين 
حركت وجود دارد، برندس��ازي ب��راي هنرمند 
انقالبي اس��ت كه بتواند يك ارتب��اط بهتري با 
فضاي عمومي و مردم��ي جامعه برقرار كند. در 
عین حال اي��ن پیام هم به مردم داده مي ش��ود 
كه هنرمند انقالب در حال تولید و زايش بوده و 
زنده است و متوقف نشده و همچناني كه به پیش 
مي رود، رويش هاي��ش از ريزش هاي احتمالي 
آن بیشتر است. معموالً برخي رسانه ها به اخبار 
منفي و حاش��یه اي فضاي هن��ري عالقه مندي 
بیش��تري به نس��بت اتفاقات و اخبار مثبت آن 
دارند، به همین علت اگ��ر يك هنرمندي به هر 
دلیلي دچار مشكل يا مرتكب خطايي شود، اين 
دست رسانه ها به شدت آن مس��ئله را پوشش 
مي دهند ام��ا برخالف اين اتفاق يك��ي ديگر از 
اهداف اين رويداد تقدي��ر از هنرمندان انقالبي 
است كه در طول سال مشغول تولید آثار هنري 
بوده اند و براي مردم و كشورش��ان در حال كار 

كردن و فرهنگ سازي هستند. 
وي در رابط��ه با ط��رح و برنامه ه��اي احتمالي 
به منظ��ور حمايت ي��ا هدايت اي��ن هنرمندان 
خاطر نشان كرد: ما يك آكادمي داريم كه شامل 
چهره هاي برجسته از هنرمندان است و هر فردي 
كه به عنوان كانديدای سال معرفي مي شود به 
آكادمي انتخاب چهره هنري س��ال بعد اضافه 
مي شود، ضمن اينكه حمايت هاي مالي هم در 
قالب جوايز قابل توجهي كه به برگزيدگان اهدا 
مي ش��ود، صورت مي گیرد كه قطعاً مي تواند در 

ادامه روند كاري شان مؤثر و مفید باشد. 
    پرورش نسل هنرمند براي انقالب

معلمي افزود: يكي از شاخصه ها و نكات مهمي 
كه در انتخاب افراد منتخب اي��ن رويداد مورد 
توجه و بررسي قرار مي گیرد، اهتمام و اقدام افراد 
در مسیر پرورش نسل هنرمند جديد براي هنر 
انقالب است كه امس��ال آقاي مؤدب و شفاه هم 
بر همین مبنا در لیست منتخبان قرار گرفته اند. 
طبیعتاً اين پیام را ب��ه مجموعه هنرمنداني كه 
به اين مقوله اهتمام دارن��د، مخابره مي كند كه 
فعالیت هايش��ان صرف نظر از اينكه مس��تقیماً 
منجر به تولید بش��ود و صرفاً به پ��رورش نیرو 
معطوف ش��ود، مورد توجه آكادمي و اعضايش 

براي انتخاب چهره سال هنر انقالبي قرار دارد. 
دبی��ر »هفته هن��ر انق��الب اس��المي« گفت: 
نامزده��اي اولیه چهره س��ال هن��ر انقالب 99 
شامل 14هنرمند بود كه از میان اين 14 نامزد، 
پن��ج هنرمند متش��كل از علي محم��د مؤدب، 
وحید يامین پور، محمدرضا دوس��ت محمدي، 
افشین عالء و جلیل سامان به عنوان نامزدهاي 
نهايي اين رويداد معرفي ش��دند كه يكي از اين 
هنرمندان، چهره س��ال هنر انقالب مي ش��ود. 
چهره سال هنر انقالب در سال 98 هم كه سال 
گذشته به  دلیل امكان نداشتن برپايي هفته هنر 
انقالب و مراس��م تجلیل از اين چهره به تعويق 
افتاده بود، همزمان با معرفي چهره س��ال هنر 

انقالب در سال 99 معرفي مي شود. 
معاون هنري حوزه هنري در مورد برپايي مراسم 
افتتاحیه و اختتامیه هفته هن��ر انقالب گفت: 
افتتاحیه هفته هن��ر انق��الب 18 فروردين ماه 
در گلزار شهدا بر سر مزار ش��هید سیدمرتضي 
آويني به صورت آنالين و با حضور محدود برگزار 
مي شود. همچنین در اين روز از خانواده برخي 
هنرمندان درگذشته سال 99 از جمله احمدعلي 
راغب هنرمند و پیشكس��وت موسیقي انقالبي، 
مهدي خانبانپ��ور مدير اجرايي برنامه »ش��ب 
خاطره« با برپايي بیش از 360 برنامه ثابت، كريم 
اكبري مباركه هنرمند پیشكس��وت تئاتر حوزه 
هنري، پرويز اسكندرپور از هنرمندان برجسته و 
دغدغه مند هنرهاي تجسمي به صورت نمادين 

تقدير مي شود. 
وي افزود: اختتامیه هفته هن��ر انقالب نیز روز 
دوش��نبه 23فروردين ماه به  صورت آنالين و با 
معرفي چهره س��ال هفته هنر انقالب در حضور 

جمع محدودي از پیشكسوتان عرصه فرهنگ و 
هنر برگزار خواهد شد. از تمبر شش اثر فاخر هنر 
انقالب در موزه تمبر همزمان با برپايي هفته هنر 
انقالب رونمايي مي شود. تمبر اين آثار مربوط به 
شش استاد هنر انقالب است كه آثارشان پیشتر 
در موزه و گنجینه هنر انقالب قرار گرفته است. 

معلمي همچنین ديروز در نشس��ت خبري اين 
رويداد با تأكید بر نگاه همه جانبه به هنرمندان 
و آثارشان براي انتخاب نامزدي چهره سال هنر 
انقالب گفت: تولیدات انقالبي همه هنرمندان در 
سال براي ما اهمیت دارد و تمركز بر پیشكسوتان 
نداريم، همچنین هنرمندان جوان��ي كه آثار و 
فعالیت هاي قابل توجهي داش��ته باشند، مورد 
توجه آكادم��ي انتخاب نامزدهاي چهره س��ال 
قرار مي گیرند. معرفي هر ساله چهره هنر انقالب 
جايگاه خود را میان هنردوس��تان و هنرمندان 
يافته اس��ت. امسال نیز شش��مین دوره معرفي 
اين چهره است كه س��ال دشواري براي اين كار 
بود چراكه عرصه فرهنگ و هنر از فضاي كرونا 
آسیب بسیاري ديد، اما دستاوردهاي خوبي هم 
براي اهالي فرهنگ و هنر داشت و آن هم توجه 

بیشتر به فضاي مجازي بود. 
وي در م��ورد معرفي هنرمنداني كه آثارش��ان 
ارتباط مستقیمي با انقالب ندارند و نامزد چهره 
سال هنر انقالب شده اند، گفت: انقالب براي ما 
انقالب 5۷ نیس��ت، بلكه انقالب اسالمي ايران 
براي ما و براي انتخاب چهره س��ال هنر انقالب 
در طول بیش از چهار دهه گذشته وجود دارد و 
خواهد داشت. در نتیجه دغدغه  هنرمند انقالب 
همان دغدغه هاي انقالب است. هنرمند انقالب 
نسبت به تمامي مس��ائل مردمي حساس است. 
مضامین هنري كه متوجه عرصه حق و حقانیت 
بوده باشد، همواره مورد توجه ما قرار گرفته است 
و همه آنها را در دايره هنر انقالب لحاظ كرده ايم. 
پس برخي آثار نامزدهاي چهره سال هنر انقالب 
و آثارشان ممكن است مشخصاً ارجاع مستقیمي 
به انقالب نداش��ته باش��ند. هنرمندان و آثاري 
مورد توجه ما قرار گرفت كه در طول س��ال 99 
به دغدغه هاي عمومي پرداخته، جريان س��ازي 
عمومي داشته و توانسته فرهنگ و پیام تازه اي 

براي مردم داشته باشد. 
 خش�م صهيونيس�ت ها از مس�ابقه 
كاريكات�ور و پوس�تر »فلس�طين تنه�ا 

نيست«
سیدمس��عود ش��جاعي طباطبايي هم پیرامون 
مس��ابقه كاريكاتور و پوس��تر »فلس��طین تنها 
نیس��ت« گفت: فراخوان مس��ابقه آذرماه سال 
گذشته منتشر شده و 1۷ ارديبهشت همزمان 
با روز قدس، اختتامیه مس��ابقه برگزار مي شود. 
اين مسابقه با حضور ش��ركت كنندگاني از 66 
كشور جريان ساز بوده و واكنش صهیونیست ها 
را برانگیخته اس��ت و به نوعي پاسخي به نشريه 
»ش��ارلي ابدو« بود كه بارها به پیامبر اس��الم و 
مقدسات مسلمانان توهین كرده و عجیب آنكه 
آن را مصداق آزادي بیان مي داند. تنديس برنزي 
مسابقه كه توسط طاهر شیخ الحكمايي ساخته 
شده است، يك مبارز فلسطیني را در حال پرتاب 

سنگ نشان مي دهد.

     تلويزيون

 كتاب وحيد جليلي درباره عبور
از سينماي سانسور چاپ شد

كتاب »عبور از سينماي 
سانس�ور؛ تأمالت�ي در 
فيلمسازي غيرطبيعي 
اي�ران« نوش�ته وحيد 
به تازگ�ي  جليل�ي 
انتش�ارات  توس�ط 
ش�هيد كاظمي منتشر 
و راهي بازار نش�ر شد. 

وحید جلیلي منتقد فرهنگي و هنري و مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي 
انقالب اس��المي، در كتاب عبور از س��ینماي سانس��ور درباره وضعیت 
غیرطبیعي در فیلمسازي ايران سخن گفته است. اين كتاب از يك مقدمه 
و 15 نوشتار و گفت وگو تشكیل شده است. در بخشي از اين  كتاب آمده 
است: 40سال پس از پیروزي انقالب اسالمي، الیور استون كارگردان شهیر 
امريكايي در سینما فلسطین تهران سؤالي را با سینماگران ايران در میان 
گذاشت: »چرا سینما را براي روايت انقالبتان به كار نگرفته  ايد؟« يكي از 

میان جمع فرياد كشید: »حرف سیاسي نزن! آمده ايم از هنر بشنويم.«
همین يك صحنه براي توضیِح نام اين كتاب به اندازه كافي گوياس��ت: 
»سینماي سانس��ور«؛ سینمايي كه حتي الیور اس��تون را به خاطر آنكه 
چنین پرسش��ي در میان نهاده، توبیخ مي كند و به او هش��دار مي دهد 
به دس��تور روش��نفكران غرب گرا، در ايران، حرف زدن از انقالب، نشانه 

بي هنري است!


