فرهنگ و هنر

چهارشنبه  14مرداد 1394

اخبار

الله افتخاری ،عضو هیأترئیسه
کمیسیونفرهنگیمجلس:

برگزاری جشنواره رضوی
برای رشد تئاتر دینی مفید است

عضو هیأترئیس��ه کمیس��یون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه برگزاری
جشنوارههایی همچون تئاتر رضوی برای رشد
و تقویت تئاتر دینی مفید است ،مخاطب آن را
بینالمللی و اعم از شیعه و غیرشیعه ،مسلمان
و غیرمسلمان دانست .به گزارش تسنیم ،الله
افتخاری در رابطه با برگزاری دهمین جشنواره
سراس��ری تئاتر رضوی گفت :باید برای اشاعه
اح��کام و آموزههای دین مبین اس�لام از همه
امکانات استفاده شود که از جمله آنها ،بهرهگیری
از ابعاد مختلف هن��ری و بویژه تئاتر به عنوان
یک هنر زنده ،پویا و تأثیرگذار است .افتخاری با
اشاره به اینکه برگزاری جشنوارههایی همچون
تئات��ر رضوی برای رش��د و تقویت تئاتر دینی
مفید اس��ت ،افزود :از دستاندرکاران برگزاری
جشنواره تئاتر رضوی انتظار میرود تمهیداتی
داشته باشند تا این رویداد فرهنگی بتواند برای
انواع مختلف مخاطبان برنامهریزی شود.

بالتکلیفی بر سر در
«مدرسه عالی سینما»!

«کالسهای مدرسه عالی سینما قرار است
از اردیبهشتماه شروع شود ».این اظهارات ایوبی
رئیس سازمان سینمایی در فروردینماه امسال
بود .بهگزارش تس��نیم ،ایوبی رئیس س��ازمان
سینمایی چند روز قبل در جمع خبرنگاران و
در پاسخ به آخرین وضعیت راهاندازی این مرکز
آموزشی گفت :کالسهای مدرسه عالی سینما
قرار نبود از اردیبهشتماه شروع شود .ایوبی در
نظر جدید خود اضافه کرد :هفته گذشته  3شب
پیاپی جلسات کارشناسانهای را با حضور بزرگان
سینمای کشور داشتیم و برنامههای آن بزودی
اعالم میش��ود .الزم به ذکر اس��ت نخستین
جلسه هیات امنای مدرسه ملی سینمای ایران
دیم��اه  93با حضور حجتاهلل ایوبی به عنوان
رئیس سازمان سینمایی و رئیس هیأتامنای
این مدرسه برگزار شد.
سخنگوی شورای صنفی نمایش:

در صورت اجازه نیروی انتظامی
سانسهای نیمهشب سینما راه میافتد

سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد طرح
سانسهای نیمهشب در سینماها

نمایش فیلم در
در صورت اجازه نیروی انتظامی اجرایی میشود.
به گ��زارش مه��ر ،غالمرضا فرجی ،س��خنگوی
ش��ورای صنفی نمایش با اشاره به استقبال مردم
از س��انسهای نیمهشب س��ینماها که در طرح
«افطار تا س��حر» ماه رمضان اجرایی ش��د ،بیان
کرد :با توجه به گرمای هوای تابستان و استقبال
مردم از س��انسهای نیمهشب سینماها در اکران
رمضان ،تصمیم گرفتیم اکران فوقالعاده فیلمها
در س��ینماها در تابس��تان نیز ادامه داشته باشد
ولی این تصمیمی اس��ت که باید از سوی نیروی
انتظامی نیز مجوز بگی��رد .وی ادامه داد :در حال
حاضر پیشنهاد سانسهای فوقالعاده سینماها بعد
از نیمهش��ب به وزارت ارشاد ارائه شده است و این
وزارتخانه در حال رایزنی با نیروی انتظامی است.
صنف س��ینماداران نیز برای اجرای این طرح در
انتظار پاسخ نیروی انتظامی است .فرجی در پایان
تاکید کرد :معموال سینماها روزهای پنجشنبه و
جمعه به دلیل استقبال مخاطبان ،سانس ویژه بعد
از نیمه ش��ب دارند و همین تجربه نشان میدهد
ک��ه ما میتوانیم در روزهای دیگر هفته نیز اکران
نیمهشب داشته باشیم.

رویدادها

عملکرد منفعالنه سازمان سینمایی ارشاد از ابتدا تاکنون

نظر رهبر انقالب
درباره کتاب «دختر شینا»

بهناز ضرابیزاده ،نویسنده کتاب «دختر شینا»
درب��اره آثار بعدی خود گفت :س��فرنامه دیداری
که به همراه خانواده ش��هید حاجس��تار با رهبر
معظم انقالب داش��تیم ،بزودی منتشر میشود.
به گزارش«نس��یم» ،این نویس��نده اف��زود :این
س��فرنامهای که نوشتهام به احساسم از آن دیدار
بازمیگردد؛ احساسی که با هیچ چیز قابل مقایسه
نیست .دوست داشتم دنیا همانجا متوقف شود
و ما دیگر از آنجا خارج نشویم .احساس میکردم
سال نو شده است .این نویسنده درباره نظر رهبر
انقالب درباره کتاب «دختر شینا» گفت 2 :سال
از آن دیدار گذشته اما برای من انگار هنوز همان
لحظه است؛ مقام معظم رهبری در این دیدار پس
از صحبت با پسر شهید حاجستار ابراهیمی و جویا
شدن از حال وی ،فرمودند کتابی هم از خاطرات
مادر مرحومتان به چاپ رسیده ،خدا رحمتشان
کند .کتاب خوبی بود .و پرسیدند که آیا نویسنده
نیز در این جلس��ه حاضر است؟ که در این زمان
من از جا بلند ش��دم و خدمت ایشان عرض ادب
کردم .مقام معظم رهبری درباره کتاب فرمودند:
کتاب خوبی بود .هم داستان خوبی داشت و هم
خ��وب به جزئیات توجه کردید .واقعاً همس��ران
شهدا اجر فراوانی دارند و نصف اجر شهدا متعلق
به همسر و خانواده آنهاست.

وطن امروز

س�یدمهدی موسوی :ش��اید برای
هم ه ما پیش آمده باشد که وقتی
توانای��ی انج��ام کاری را نداریم یا
وقتی در مقابل سواالت سرسخت
دیگران ق��رار میگیریم ،به دنبال
فرد یا چیزی باش��یم ک��ه بتوانیم
مش��کالت را به گردنش بیندازیم
و خودم��ان را پش��ت آن مخف��ی
کنیم .طبیعی اس��ت هر چقدر آن
سنگر مستحکمتر باشد ما بیشتر
در امان خواهیم بود .در  2س��ال
اخیر «غول تحریمها»! بزرگترین
سنگر برای حفظ جایگاه و منزلت
برخی از مدیران بوده اس��ت .ما در
اینجا کاری به کلیت هیات دولت
نداری��م و منحص��را ً میخواهی��م
درب��اره س��ینما صحب��ت کنیم.
کلیت سینمای ایران به دلیل آنکه
جریان مس��لط و با نف��وذ موجود،
جریانی اس��ت که از قبل از انق�لاب باقی مانده،
در هم�� ه دولتها تقریباً یک رویکرد ثابت ،واحد
و عموماً متناقض با اهداف انقالب اسالمی ایران
داش��ته است؛ اما چگونه؟ در این یادداشت کوتاه
قصد داریم به این پرس��ش پاسخ دهیم .در هنر
ب��ه دلیل وجود ت��رازوی مهمی چون س��لیقه و
سپس تفسیرهای فرامتنی براساس آن ،همیشه
اختالف نظرهای بسیاری بر سر آثار هنری وجود
داش��ته است و گاه مش��خصاً درباره یک فیلم یا
یک داستان یا شعر نمیتوان به یک جمعبندی
واحد رس��ید و جواب قانعکنن��دهای به اختالف
نظرها داد .در حوز ه س��ینما بارها براساس اصول
نشانهشناس��ی ،دیالوگها ،تصویربرداری و ...یک
فیلم را مخالف نظام تفس��یر میکنند اما عدهای
در مقاب��ل با دالیل متع��دد این برداش��تها را
نادرس��ت معرفی میکنند .ذکر این نکته به این
دلیل اس��ت که ما در اینجا کاری به این اختالف
نظرها و حرکت بر روی نقاط ابهام و تفسیرهای
فرامتنی اثر نداریم .ما منحصرا ً میخواهیم درباره
واقعیات و بدیهیات صحبت کنیم.
کس��انی که فیلم «یک خان��واده محترم» را
دیدهان��د ،اتفاق نظر دارند ای��ن فیلم صددرصد
مخال��ف آرمانهای جمه��وری اس�لامی ایران
اس��ت .ای��ن اتفاق نظ��ر جایی ب��رای اعتراض و
توجیه صحنههای بش��دت تخریبکنند ه دینی
و انقالبی باقی نمیگذارد .س��وال این اس��ت که
خروجی پروژ ه مشترک این فیلم با کشور فرانسه
چرا اینگونه ش��د؟ حجتاالس�لام رحی��مزاده،
مدی��ر گروه وقت دفاعمقدس و انقالب اس�لامی
س��یما پس از جنجال بر س��ر ای��ن فیلم گفت:
«م��ا از او [تهیهکننده] خواس��تیم ت��ا فیلم را از
جشنواره [کن] خارج کند اما به دلیل مشارکت
ش��رکت خارجی ای��ن اتفاق ص��ورت نگرفت».
(خبرگ��زاری ف��ارس ،91/8/7 ،ش��ماره خب��ر
 )13910807001199مث��ال ب��اال تنها یکی از
پروژههای مشترک خارجی است که اتفاقاً مرکز
سیمافیلم صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
امیرحس��ین بانکیپ��ور در نشس��ت خبری
اولین دوره رصدنمای ملی «عین» با بیان اینکه
موض��وع عف��اف و حجاب یک موض��وع فطری
اس��ت ،گفت :با اینکه اس�لام عفاف و حجاب را
برای صیانت جامعه و ش��خصیت زن در روابط
مرد و زن تکریم کرده اس��ت ،آنگونه که باید در
جامعه اثربخش نبوده اس��ت .به گزارش فارس،
رئیس دانش��کده اهلبی��ت دانش��گاه اصفهان
و دبی��ر رصدنم��ای «عین» با بی��ان اینکه واژه
رصدنما بس��یار خالقانه انتخاب ش��ده است در
توضی��ح این واژه گفت :رصدنما یعنی ارزیابی و
شناساییهایمان را به نمایش میگذاریم ،عین
نیز حرف اول  3کلمه «عفاف ،عزت و عش��ق»
اس��ت .عفاف ضام��ن عزت اجتماعی و عش��ق
خانوادگی اس��ت به همین علت نام س��ایتمان
هم  www.ayn.irاست .وی با اشاره به اهداف
این رصدنما گفت :اولین هدف ما گونهشناس��ی
محصوالتی اس��ت که در حوزه عفاف و حجاب
حاکم است و از کتاب و پژوهش گرفته تا فضای
مجازی ،نوشتافزارها ،پوشش اسالمی ،عکس،
فیلم و گرافیک را مورد شناسایی قرار میدهیم.
وی ادامه داد :ما در رصدنما یک ماتریسی تهیه
کردهای��م که ی��ک طرف آن مخاطب اس��ت و
طرف دیگر گونههای محصوالت قرار دارد .تمام
آثاری که به زبان فارسی بوده و در داخل کشور
منتشر شده باشد را ارزیابی کردیم و هرکدام را
که تش��خیص دادیم اثر فاخری است به جامعه
معرف��ی کردی��م .دبیر رصدنمای عی��ن با بیان
اینکه هدف دوم این رصدنما کش��ف خألها در
حوزه عفاف و حجاب است ،گفت :هدف سوم ما
کشف نقاط ضعف آثار خوبی که در زمینه عفاف
و حجاب قرار دارد ،است و این نقاط ضعفرا به
تولیدکننده یا نویسنده اطالعرسانی میکنیم تا
اثر به یک اثر فاخر تبدیل ش��ود .وی در تشریح

شکار کرگدن با قالب

ناظر و مش��ارکتکننده در آن بوده اس��ت! قصد
آن را ندارم که بگویم هر مش��ارکت خارجی یک
خروجی ضد انقالب خواهد داشت بلکه سوال این
اس��ت که فیلم بیکیفیت و ضعیفی چون «یک
خان��واده محترم» که از هرگون��ه تکنیک و ابزار
مدرن به دور و چیزی شبیه قرائت لکنتدار یک
بیانی ه سیاس��ی اس��ت ،چرا باید با مشارکت یک
کشور خارجی ساخته شود؟
مقدم ه باال پاس��خی مختصر به جوزدگیهای
بیش از حد مدیران سینمایی وزارت ارشاد است؛
آنجا ک��ه ذوقزده از ش��رایط پ��س از تحریمها
میگویند« :توافق هستهای ،فرصت بینظیری در
مقابل فرهنگ و هنر ما و بهطور اخص «سینمای
ایران» گشوده است که با هوشمندی باید از آن
به��ره برد .در این بره��ه و در بعد بینالملل باید
جهتگیری س��ینما به س��مت پروژههای چند
ملیتی و تولید مش��ترک باش��د و با حمایتهای
هوش��مندانه از فعاالن خالق و باانگیزه در بخش
خصوصی ،بر تولید مش��ترک س��ینمایی تأکید
ویژه ک��رد و محص��ول این س��ینمای نجیب را
در بس��تر پیام و تصویر واقعی ایران به جهانیان
نشان داد»( .یادداشت علیرضا تابش رئیس بنیاد
س��ینمایی فارابی) یک سوال س��اده از وضعیت
اکران بینالمللی س��ینمای ایران این اس��ت که
«آیا در س��الهای اخیر بهواسط ه شرایط تحریم
م��ا از اکران فیلمه��ای خود در خ��ارج از ایران
مح��روم بودهایم؟» جواب بدیهی به این س��وال
«خیر» است که با بررسی عناوین اکران شده در
کشورهای مختلف مشخص میشود شرکتهای
بینالملل��ی پخش فیلم دقیقاً ب��ه دنبال نمایش
چ��ه تصوی��ری از ایران هس��تند .به نظر ش��ما
کارگردان یک فیلم س��عی نمیکند نظر مساعد
سرمایهگذاران فیلم را تأمین کند؟
نگارنده میخواهد نگاهی مثبت و خوشبینانه
به این ماجرا داش��ته باشد .واقعیت این است که
م��ا ضعفه��ای بس��یاری در انتقال پی��ام خود
توس��ط هنر به خارج از مرزه��ای ایران داریم اما

هم ه ماجرا نداش��تن ارتباط با پخشکنندههای
جهانی یا تحریمهای ظالمانه نیست ،بزرگترین
ضعف م��ا در خود اثر نهفته اس��ت .هم ه ما این
جمل�� ه تکراری را بارها ش��نیدهایم که مش��کل
سینمای ما نداش��تن فیلمنامه در مرحل ه اول و
س��پس کارگردانی ضعیف و غیرحرفهای اس��ت.
حال ش��رایط پ��س از رفع تحریمها قرار اس��ت
فیلمنامهنویسان ما را آموزش دهد؟ یا قرار است
تکنولوژی و جلوههای ویژه به فیلمهای ما تزریق
کن��د؟ اجازه دهی��د دیگ��ر وارد بحثهای فنی
سینما و اینکه بسیاری از فیلمهای ماندگار ،خالی
از تکنیکهای پیچید ه تصویربرداری و افکتهای
سینمایی است ،نشویم .از بحثهای تولید فیلم
که خارج ش��ویم ب��ه یک مقول ه دیگ��ر در خود
سینماگران میرس��یم .گفتیم جریان سینمایی
کش��ور با تغییر دولتها تغییر چندانی نمیکند.
ب��ه س��الهای ده�� ه  60و  70بازنمیگردی��م.
در همی��ن دولت نهم و دهم چ��ه تعداد فیلم با
حمایتهای دولتی ساخته شدند که مجوز اکران
دریافت نکردند؟ آیا ندیدید در همین جش��نواره
فیلم فجر چطور مس��ؤوالن س��ینمایی و داوران
گوش به فرمان آنها جایزههای س��ینمایی را بین
شرکتکنندگان تقسیم کردند و وقتی نتوانستند
به کارگردانی در بخش اصلی جایزه بدهند ،فیلم
او را در بخ��ش بینالمل��ل برگزیدند؟ مش��کل
مس��ؤوالن سینمایی ما نداش��تن نقش ه راه ،عدم
توانایی ایس��تادگی بر سر اصول و باورها ـ حتی
شخصی ـ تساهل و تسامح ،برداشت نادرست از
عنوان «ج��ذب حداکثری» و ...اس��ت .حتی در
همین دولت نیز یک بار مس��ؤوالن بر سر اکران
فیلمی چون «قصهها» متفقالقول میایستند تا
اکران ش��ود و بار دیگر بر سر اکران «رستاخیز»
جلوی تجمع عدهای کوتاه میآیند .چرا؟ آیا جز
این اس��ت که هر کارگردانی ک��ه صدای (فریاد)
بلندتری داش��ته باشد بیشتر مورد توجه مدیران
قرار میگیرد؟ جز این اس��ت که مسؤوالن از هر
کارگردانی که مریدان بیش��تری داش��ته باشد،

نشست خبری اولین دوره رصدنمای ملی «عین» برگزار شد

 217محصول فاخر عفاف و حجاب

نحوه شناسایی و ارزیابی محصوالت گفت :ابتدا
تم��ام بانکه��ای اطالعاتی در این ح��وزه را با
همکاری ارگانه��ای مختلف و همچنین نتایج
جش��نوارهها را جمعآوری کردی��م و فراخوانی
دادی��م که تا پای��ان مردادماه هم تمدید ش��د
ت��ا نویس��ندهها و تولیدکنن��دگان محصوالت
کتابها ،پژوهشها و محص��والت خود را ارائه
کنن��د .بانکیپور ادامه داد :این محصوالت را در
گروههایی تقس��یمبندی کردهایم و از هر گروه
یکپنجم بهترین آثار را جدا میکنیم و این آثار
وارد ارزیابی مرحله دوم میشود .در مرحله دوم
پس از داوری ،نتایج به نظر تصدیقگران استانی
برای تأمینس�لایق مختلف استانها میرسد و
پس از آن در مرحله پایانی تصدیقگران ملی آن
را داوری میکنند و به جشنواره ارسال میشود.
رئیس دانشکده اهلبیت دانشگاه اصفهان با بیان
اینکه داوریها تا پایان شهریورماه تمام میشود،

گفت :جشنواره در آذرماه آغاز میشود و در آن
صاحبان اث��ر و داوران حضور پی��دا میکنند و
اث��رات را نقد میکنند و نم��ره میدهند .دبیر
رصدنمای عین تعداد محصوالت شناسایی شده
و خروجیهای ارزیابیها را اینگونه عنوان کرد:
هماکنون  24هزار و  774محصول شناس��ایی
ش��ده که  5هزار و  751محصول به مرحله اول
ارزیابی رسیده است و  1971محصول به پایان
مرحله اول رسیده و از این تعداد  770محصول
در مرحل��ه دوم ارزیابی ش��ده ک��ه در مجموع
 217محص��ول تأییدی��ه حضور در جش��نواره
را گرفته اس��ت .وی ادام��ه داد :در کل 1206
کت��اب 1233 ،پژوه��ش 703 ،فضای مجازی،
 8500ش��عر 700 ،گرافی��ک 4850 ،فیلم26 ،
پوشش اسالمی -تفکیک گونه 3856 ،آموزش
و تبلی��غ 2200 ،عک��س 1200 ،محص��والت
فرهنگی و رس��انههای دیجیتال ،صفر داستان
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آغاز حرکت عظیمترین فیلم جهان اسالم
برای اکران

پوستر فیلم سینمایی «محمد(ص)»
منتشرشد
بیش��تر میترس��ند؟ اگ��ر جناب
دروی��ش هم ش��روع ب��ه انتقاد از
وضعی��ت اکران فیلم��ش میکرد
و تصمی��م را به عهد ه مس��ؤوالن
نمیگذاشت« ،رس��تاخیز» هم از
پرده پایین کشیده نمیشد.
نتیج�� ه ای��ن اس��تراتژی(!)
مسؤوالن سینمایی دعوت عمومی
از ضدانق�لاب برای بازگش��ت به
ای��ران و س��اخت فیلم اس��ت ،یا
دوس��تان تص��ور میکنن��د علت
ضعف س��ینمای ای��ران مهاجرت
نخبههای(!) س��ینمایی ما اس��ت
ی��ا آنکه به فکر جلب توجه قش��ر
روش��نفکرنمای داخلی هس��تند.
احتمال س��ومی هم وج��ود دارد؛
همان مش��کلی که در دولت قبل
هم وجود داش��ت! رودربایس��تی
و خجال��ت از ایس��تادگی بر س��ر
ارزشه��ای انقالب اس�لامی و دف��اع از مواضع
اس�لامی .چه ای��ن دفاع در زم��ان دولت قبل و
در مقابل هجم ه رس��انههای داخلی باش��د و چه
مصاحب�� ه حج��تاهلل ایوبی با نش��ریه آمریکایی
والاستریت ژورنال و اعالم آمادگی برای پذیرش
امث��ال قبادی و پناهی .نگارنده احتمال چهارمی
را هم تصور میکند که با اینکه در این زمان دور
از انتظار نیست و مش��ابههایی دارد اما مضحک
به نظر میرس��د .تصور کنید مسؤوالن بخواهند
افرادی چون قب��ادی و پناهی و مخملباف فیلم
انقالبی یا فیلمی در ترویج سبک زندگی اسالمی
بس��ازند! آیا شایسته نیست مس��ؤوالن سازمان
س��ینمایی به ج��ای حمایت از چند س��ینماگر
فراری که علناً علیه جمهوری اس�لامی فعالیت
میکنند (رج��وع کنید به فیلم «فصل کرگدن»
ساخت ه بهمن قبادی) ،به فکر رفع مشکالت فعلی
سینمای ایران اعم از مشکالت صنفی و حقوقی
آنها باشند؟ آیا رهبر معظم انقالب اسالمی بارها
ب��ر حمایت از جوان��ان موم��ن و توانمند تأکید
نکردهاند؟
«واقعاً بای��د قدر جوانان مؤم��ن و انقالبى را
همه بدانند ،همه .این جوانان مؤمن و انقالبىاند
که روز خطر سینه سپر میکنند 8 ،سال جنگ
تحمیل��ى میروند ت��وى میدان؛ اینها هس��تند.
اف��رادى که نس��بت به ای��ن جوانها با چش��م
بدبینى نگاه میکنند یا مردم را بدبین میکنند،
خدمت نمیکنند به کش��ور؛ به استقالل کشور،
به پیش��رفت کش��ور ،به انقالب اسالمى خدمت
نمیکنن��د .این جوانها را بای��د حفظ کرد ،باید
از اینه��ا قدردانى کرد ،امروز ه��م بحمداهلل کم
نیس��تند و زیادند[ .نباید] ب��ا عناوین گوناگونى
بخواهی��م این جوانهاى مؤم��ن را طرد کنیم و
من��زوى کنیم؛ که البته منزوى هم نمیش��وند؛
آن جوانه��اى مؤمن پرانگیزه ،ب��ا این حرفها
منزوى نمیش��وند اینها؛ لک��ن خب ،ما باید قدر
اینها را بدانیم»( .بیانات در دیدار اعضای مجلس
خبرگان رهبری )1392/12/15
و  300مطبوعات و نش��ریات در حوزه عفاف و
حجاب شناسایی ش��دند .در این نشست ،فریبا
عالس��وند عضو ارشد ش��ورای راهبردی جبهه
عفاف و حجاب هم در س��خنانی گفت :اینگونه
کارها یک وضعیتسنجی گسترده درباره عفاف
و حجاب و نقطه آغازی برای یک اقدام گسترده
اس��ت .این فعالیتهای بزرگ که ایستا نیست
زمینه را ب��رای اقدامات اصل��ی معین میکند.
در این وضعیتس��نجی باید به چند نکته توجه
کنیم چرا که گاهی با دستهای از بازنماییهای
گولزننده مواجه میشویم که باید هوشیارانه با
آنها برخورد کنیم .عضو شورای راهبردی جبهه
مردم��ی عف��اف و حجاب گفت :ما بع��د از این
جشنواره میتوانیم جش��نوارهای داشته باشیم
برای کس��انی که عف��اف را میخواهند و آن را
مطالبه میکنند ،پدیده آندلسی کردن کشورها
بیش��تر روی کش��ور ما و روی بح��ث بیعفت
کردن مردم در جمهوری اسالمی متمرکز است.
گسترش روابط غیرعفیفانه ،سفرهای متعدد با
تورهای گردش��گری و گروه��ی و روابط راحت
بین خانوادهها و گس��ترش عظیم موسیقیهای
پوشیدهش��ده ول��ی اروتیک ،هیچک��دام از این
م��وارد منطبق بر مطالبه عفاف از س��وی مردم
نیس��ت و باید توجه داشت که در مساله عفاف
تا چه حد کار فرهنگی انجام ش��ده اس��ت و آیا
این فعالیتها متوازن است یا خیر .وی تصریح
ک��رد :حرف آخر را تزکیه میزند البته محصول
هم باید ویژگیهایی داش��ته باش��د و اگر تمام
این مس��ائل به درستی انجام ش��ود رصدنمای
ملی عف��اف و حجاب میتوان��د خدمت بزرگی
به جامعه کند .هدف اصلی این رصدنما تقویت
کارهای مردمی اس��ت و همه ما به عنوان یک
انسان که به تعالی جامعه فکر میکنیم در این
صورت به همافزایی یکدیگر کمک میکنیم.

نخس��تین پوس��تر فیل��م س��ینمایی
«محمد(ص)» که قرار اس��ت نخستین اکران
جهانی خود را در جشنواره مونترال تجربه کند،
منتشر شد .به گزارش فارس ،سیروس سلیمی،
طراح پوس��تر فیلم س��ینمایی «محمد(ص)»
که طراحی پوستر فیلمهای آواز گنجشکها،
خون بازی ،مرهم ،گلچهره ،روز س��وم ،ناهید،
چهارشنبه  19اردیبهشت ،حیران ،چ و گیالنه را
به عهده داشته است ،در صفحه اینستاگرام خود
این پوستر را منتشر کرد .فیلم «محمد(ص)»
از محاص��ره مس��لمانان در ش��عب ابیطالب
آغاز میش��ود و به پیش از تولد پیامبر اس�لام
بازمیگردد .در این فیلم مخاطب شاهد وقایعی
است که پیش از تولد پیامبر اسالم تا  12سالگی
ایشان را در بر میگیرد.

اجرای اولین نمایش محیطی با
موضوع «شهدای غواص»

اولی��ن نمایش ب��ا محوریت  ۱۷۵ش��هید
غواص قرار است از اواخر شهریورماه با همکاری
هنرمندان برجس��ته تئاتر خیابانی کشور اجرا
ش��ود .به گزارش تسنیم ،امیرحسین شفیعی،
نویسنده و کارگردان تئاتر خیابانی از اجرای یک
نمایش محیطی در رابطه با شهدای غواص خبر
داد و گف��ت :گروه کارگاه تئاتر خیابانی ایران در
حال آمادهسازی نمایشی با محوریت  175شهید
غواص است که امیدواریم از اواخر شهریورماه این
اثر هنری به مدت  30شب به صورت محیطی
اجرا ش��ود .وی با اش��اره به اجرای این نمایش
محیطی در فضای حوض بزرگ پارک دانشجوی
تهران ،اظهار داش��ت :ب��رای تولید این نمایش
ابتدا اتاق فکری متشکل از هنرمندان برجسته
و خ�لاق تئات��ر خیابانی از جمل��ه علیمحمد
رادمنش ،کاوه مهدوی ،روحاهلل س��نایی ،مهدی
حبیبی و ...تشکیل دادیم که تاکنون طرح اولیه
و ش��اکله اصلی اثر پدید آمده است .الزم است
بگوی��م که نمای��ش به طور کام��ل در آب اجرا
میشود .شفیعی افزود :قرار بود ابتدا نمایشی به
نام «کسی فشنگها را نمیشمارد» با محوریت
مردم مظلوم یمن را اج��را کنم اما در نهایت با
راهنمایی و نظر یکی از دوستان هنرمند به فکر
تولید نمایشی برای شهدای غواص افتادیم.

«مظنونین برجام» فیلم میشود

علی وزیری��ان ،کارگردان س��ینما بیان کرد
فیلمنامه سینمایی «مظنونین برجام» در حال
بازنویسی است و قصد دارد آن را با موضوع توافق
هستهای بس��ازد .به گزارش مهر ،علی وزیریان،
کارگردان سینما در این باره توضیح داد :در ابتدا
نام این فیلمنامه «اقدام مشترک» بود که با توجه
به اینکه داستان آن برگرفته از اتفاقات روز جامعه
است و اتفاقات جدیدی که در فضای بینالمللی
برای ای��ران رخ داده ،تصمیم گرفتم فیلمنامه را
بازنویسی کرده و نام آن را به «مظنونین برجام»
تغییر دهم .وزیری��ان در پایان گفت :با توجه به
داستان بهروز این فیلم سینمایی ،تالش میکنم
پروژه را برای سیوچهارمین جشنواره فیلم فجر
آماده کنم .داس��تان فیلم «مظنونین برجام» در
ژانر حادثهای ،معمایی و سیاس��ی رخ میدهد و
با سکانس انفجار شعبه «مکدونالد» در یکی از
خیابانهای تهران آغاز میشود.

بیستونهمین جشنواره فیلم کودک
و نوجوان به دو نیم شد

حجتاهلل ایوبی ،رئیس سازمان سینمایی صبح
دیروز در مراسم افتتاح سینما «زیتون» رودبار از
تفکیک شدن بیستونهمین جشنواره بینالمللی
فیلم کودک و نوجوان در دو بخش مجزای کودک
و خردس��ال و بخش نوجوان خبر داد .به گزارش
تسنیم ،حجتاهلل ایوبی ،رئیس سازمان سینمایی
که پیش از این برگزاری سیوس��ومین جشنواره
بینالملل��ی فیلم فجر را به  2بخش مجزای ملی
و بینالملل��ی تفکیک کرده بود اینبار از تفکیک
بخ��ش ک��ودک و خردس��ال و بخ��ش نوجوان،
جش��نواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان خبر
داد .وی همچنین گف��ت :بنابر این تصمیم روند
س��االنه برگزار شدن این جش��نواره به این شکل
خواهد بود که یک سال جشنواره فیلم کودک و
خردسال در ش��هر اصفهان و سال بعد جشنواره
فیلم نوجوان در شهر همدان برگزار میشود.

