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پیام مشترک وزیران فرهنگ ایران و لبنان؛

مقاومت تنها راه مقابله با اشغالگران قدس است

فرهنگ

گــروه فرهنگی :وزیــران فرهنگ ایــران و لبنان
در پیام مشــترکی که در فضای مجازی منتشر
کردند ،بــر احقاق حق مردم آزاده فلســطین
اشــغالی با ادامــه مقاومــت تأکیــد کردند .به
گــزارش روابــط عمومــی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی ،محمدمهــدی اســماعیلی،
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و محمد وسام
المرتضی ،وزیر فرهنگ کشور لبنان که شامگاه
گذشته با یکدیگر دیدار و رایزنی داشتند ،پس
از ایــن دیــدار در پیام مشــترکی کــه در فضای
مجازی منتشــر کردند بــر دفــاع از آرمانهای
قدسشریفتأکیدکردند.دراینپیاممشترک
آمده اســت :جنایت رژیم اشغالگر فلسطین
علیــه آزادی بیــان و علیــه حــق و ارزشهــا،
نشــان از ماهیت این رژیم جنایتکار اســت که

از سراســر جهان به فلســطین غاصبانه آمده
و هماننــد ویروس وبــا مردم ،تاریــخ و زندگی
آنان را قربانی میکند .با ترور شــهیده شیرین
ابو عاقله ،حق آزادی نیز قربانی نخواهد شــد
و مقاومت تنها راه مبارزه با اشغالگران قدس
شــریف است و با ادامه آن فلسطین نیز آزاد و
بــه مردمش بازخواهد گشــت .نظامیان رژیم
صهیونیســتی بامداد چهارشــنبه با یورش به
اردوگاه «جنیــن» در ســرزمینهای اشــغالی
شیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه خبری الجزیره
را به ضرب گلوله کشــتند .این خبرنگار هنگام
پوشــش خبــری یــورش صهیونیســتها بــه
اردوگاه جنین در شــمال کرانه غربی رود اردن
از ناحیه ســر هــدف اصابــت گلولــه نظامیان
صهیونیست قرار گرفت و شهید شد.

از تقویت حوزه تولید محتوا غافل نشویم
ت تخصصی هیأتها و تشکلهای دینی
نشس 
برگزیده در رویداد «مهرواره هوای نو» با حضور
محمدمهدیاسماعیلی،وزیرفرهنگوارشاد
اســامی در ســالن جلســات هتل اللــه تهران
برگزار شــد .بــه گزارش مرکــز روابط عمومی و
اطالعرســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
وزیــر فرهنــگ در این دیــدار  ۲ســاعته ضمن
پاســخ بــه تمامــی پرســشهای دغدغهمنــد
مســئوالن تشــکلها و هیأت مذهبــی به بیان
رویکردهای کالن وزارت فرهنگ در خصوص
اعتــای حوزههــای فرهنگی کشــور پرداخت.
وزیــر فرهنــگ وارشــاد اســامی در بخشــی از
ســخنان خود گفت :درخصوص تولیدات آثار
فاخر و ارزشــمند ســینمایی ،ریــل گذاریهای

هوشــمندانهای طراحــی کردهایــم که بیشــتر
تمرکزمان را بر ارتقای سطح تولید محتوا قرار
دادهایــم ،بــه عنوان مثــال هم اینــک بیش از
 25فیلمنامه جدید با مضامین ارزشــمند در
بنیاد سینمایی فارابی در حال بررسی و انعقاد
قــرارداد اســت و نهایــت تالشمــان را انجــام
میدهیــم کــه از ایــن ظرفیت عظیــم جهت
تعالی آثار سینمایی استفاده کنیم .وی افزود:
همچنان معتقدم که اغلب مشکالت مربوط

بــه حــوزه فرهنــگ و هنر بــا تولید محتــوا رفع
خواهد شــد و نباید مســائل مربوط به بودجه،
به دغدغه نخســت حوزه فرهنگ بدل شــود،
هرچند مســائل مربــوط به بودجــه از اهمیت
خاصی برخوردار است اما نباید آنچنان تمرکز
به دغدغههای مالی باشــد که از تقویت حوزه
تولیــد محتــوا غافل شــویم .هــم اکنــون برای
تقویت تولید آثار هنری به ایجاد نهضت تولید
محتوا نیاز اساســی داریــم و در وزارت فرهنگ

دولــت مردمــی از هــر هنرمنــد صاحــب ایده
مبتنــی بر تفکــر انقالبی حمایتهــای الزم را
خواهیمداشت.
ëëحمایــت از ایجــاد زیرســاختهای
فرهنگی و هنری
از ســویی دیگر ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
همچنین طــی ســفری به اسالمشــهر ضمن
دیــدار با اهالــی فرهنگ و هنر این شهرســتان
بــر تقویت و حمایت از ایجاد زیرســاختهای
فرهنگــی و هنری این شهرســتان تأکیــد کرد و
قول مســاعدت داد .اســماعیلی در این دیدار
بــا بیان اینکــه اهالی فرهنــگ در جهاد تبیین
نقشآفرینــی میکننــد ،گفــت :نظــام جامع
رســانهای کشور در کمیســیون فرهنگی دولت
در حــال تدویــن اســت .وی افــزود :بــه منظور

در مراسم رونمایی آلبوم «گاه فراموشی»:

زمانه در حال تغییر است و باید با اتفاقات روز دنیا خود را
تطبیقدهیم

اما و اگرهای محل میزبانی نمایشگاه کتاب تهران در
گفتوگو با برخی اهالی نشر و بازدیدکنندگان

خبرنگار

طی گفتوگوهایی با اهالی رسانه تأکید کرد
که مجموعه نمایشــگاهی شــهرآفتاب هنوز
شرایط مطلوب میزبانی را ندارد.
از همین بابت در گزارش امروز به ســراغ
برخی ناشــران رفتیم تا نظر آنــان را در این
رابطــه جویــا شــویم؛ گفتههایی که ناشــران
امیدوارنــد در تصمیمگیریهــا برای برپایی
نمایشــگاه کتــاب ســال آینــده مؤثــر باشــد.
صادق فروغی از مســئوالن غرفه انتشــارات
«مروارید» از اینکه همچنان مصلی میزبان
نمایشــگاه کتــاب باقیمانــده ابــراز رضایت
میکنــد و از طرفــی امیدوار اســت کــه برای
ســال بعــد نیــز همینجــا بمانــد .وی بــه
«ایران» میگوید« :مصلی از همه نظر بهتر
از شهر آفتاب است ،هم دسترسی ما اهالی
توآمد مردم بــه آن راحتتر
نشــر و هم رف 
اســت .آنهایــی کــه دو ســال میزبانــی شــهر
آفتــاب را بــه خاطر دارند گفتــه مرا تصدیق
و تأکید میکنند که بازگشــت دوباره به شهر
آفتاب ریزش قابل توجه ناشــران حاضر در
نمایشگاه کتاب و از سویی بازدیدکنندگان را
به دنبال دارد».
دنیــا اطیابــی با دو پســر کوچــک خود به
نمایشــگاه آمده ،کارشــناس ســامت است
و مشــغول جســتوجو میان کتابهای یک
غرفــه .او درباره اینکه برای بازدید کنندگان،
مصلی بهتر اســت یا مجموعه شــهر آفتاب
به «ایران» میگوید« :برگزاری نمایشگاه در
مصلی حتی از محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران در محــدوده خیابــان
ســئول هم بهتر اســت ،حاال مقایســهاش با
شــهرآفتاب که جــای خــود دارد! نمیدانم
چــرا بعضی مســئوالن میگویند نمایشــگاه
برود به شــهرآفتاب!خب اگر همین امســال
به جــای مصلی ،نمایشــگاه در شــهرآفتاب
بود بسیاری از خانوادهها ،همچون خود من

علی محمدی  /ایران

سیوســومین دوره نمایشــگاه بینالمللــی
ی اســت اما هنوز
کتاب تهــران در حال برپای 
اختالفنظــر بــر ســر محــل میزبانــی ایــن
رویداد عرصه نشــر حل نشــده باقــی مانده
اســت .معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنگ،
مصلی را مناسب میداند و مدیران شهری
هــم اصــرار به مجموعه نمایشــگاهی شــهر
آفتــاب دارنــد .در این بین اغلب ناشــران با
مجریــان برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگی در
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی همعقیده
هســتند و خواســته آنــان برقــرار مانــدن
میزبانی مصلی است.
ëëتجربه ناخوشایند میزبانی شهرآفتاب
تجربــه دو ســاله میزبانــی مجموعــه
نمایشــگاهی شــهر آفتاب در ســالهای 95
و  96همــراه با تجربیات ناخوشــایندی بود،
از تأثیر شــرایط جوی همچــون باد و طوفان
بــر غرفههــا و بروز حوادثی نظیــر خطر برق
گرفتگــی در ســالن کــودک و نوجــوان گرفته
تــا حتــی نفــوذ آب بــه بخش مســقف که به
ســالنهای ســهقلو مشــهور هســتند .همــه
اینها در کنار برخی مســائل دیگر ســبب شد
ناشــران پیــش از شــیوع کرونا نامــهای تهیه
کرده و با درج امضاهای متعدد از مسئوالن
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی خواســتار
برقرار ماندن میزبانی مصلی شوند.
مجموعــه ایــن عوامــل و بررســیهای
متولیان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشــاد اسالمی سبب شد در نهایت خواسته
یوسوم
ناشــران عملی شود و نمایشــگاه س 
در مصلی باقی بماند .هر چند که مسئوالن
شــهری همچنــان اصــرار بــه میزبانی شــهر
آفتاب داشــتند .با این حال یاسر احمدوند،
ریاســت ایــن دوره نمایشــگاه کتــاب تهــران

موسیقی
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حتی امکان و زمان کافی یکمرتبه مراجعه
به نمایشگاه کتاب را هم پیدا نمیکردیم».
ëëرفتوآمد راحتتر خانوادهها به مصلی
از ایــن مراجعهکننــده نمایشــگاه کتــاب
کــه تأکیــد دارد بــرای مراجعهکننــدگان
مراجعــه بــه مصلــی راحتتــر اســت و اگــر
نمایشــگاه بــه شــهر آفتــاب بــرود از رفتــن
بــه آن صرفنظــر خواهنــد کرد کــه بگذریم،
علیرضا فتاح ،سرویراســتار نشــر «اسم» و از
مســئوالن غرفه این مؤسســه انتشــاراتی در
اینبــاره به «ایــران» میگوید« :هــر کدام از
ایــن دو محــل مزایــا و معایب خــاص خود
را دارنــد ،من به شــخصه معتقــدم مصلی
هم برای برگزاری نمایشــگاه کتاب طراحی
نشــده اما بحث اصلی بر سر این است که تا
وقتی شــهرآفتاب زیرســاختهای الزم این
میزبانــی را ندارد بهترین گزینه باقی ماندن
نمایشگاه در همین محل است».
وی انتقال محل برگزاری نمایشگاه کتاب
به شــهر آفتــاب را تنهــا در صورتــی اصولی
میداند که هم تمهیداتی زیرســاختی برای
فراهــم کــردن امکانــات الزم در خــود ایــن
مجموعــه اندیشــیده شــود و هــم اینکــه در
مسیر جادهای آن تغییراتی صورت پذیرد تا
دیگر خبری از آن ترافیک ســنگین جاده در
محــل عوارضی ،کمی مانده به شــهرآفتاب
مشــاهده نشــود .با ایــن حال او هــم معتقد
اســت که برای دوره فعلــی ،مصلی بهترین

گزینــه بــوده و در میزبانــی احتمالــی شــهر
آفتاب در سال آینده هم تردید دارد.
محمــد معمــار ،مســئول غرفــه «بنیــاد
دایرةالمعــارف اســامی» یکــی دیگــر از
موافقــان همچنان برقرار ماندن نمایشــگاه
کتــاب در مصلــی اســت .او نیــز بــه «ایران»
میگویــد« :مصلــی نــه فقــط بــرای مــا
غرفــهداران ،حتــی بــرای بازدیدکننــدگان
نیز خیلی بهتر اســت .اغلــب غرفهها بنا به
میزان فروش خود حداقل دو -سه مرتبهای
ناچــار بــه حمل مجــدد کتاب به نمایشــگاه
میشــوند ،شــما حســاب کنید اگر نمایشگاه
به شــهرآفتاب برود ایــن رفتوآمدها با چه
افزایش هزینهای روبهرو خواهد شد!»
ســعید محمدی ،کارمند بانک اســت که
برای خرید کتابهای مورد نظر خود آمده،
او بخــش قابل توجهــی از مراجعه کنندگان
بــه نمایشــگاه را محصــان و دانشــجویان
میدانــد و دربــاره اینکــه خانوادههــا کــدام
یــک از ایــن دو محــل را ترجیــح میدهنــد
بــه «ایــران» میگویــد« :امــروز قرار بــود به
همراه دخترم به نمایشــگاه بیاییم که خب
شــرایط کاری مــن اجــازهاش را نــداد و قرار
شــد بعداً با همکالســیهایش برود .مصلی
داخــل شــهر اســت و مــا والدیــن بــا خیــال
راحــت بــه بچههای خــود اجــازه رفتوآمد
بــه آن را میدهیــم .امــا اگر بــرای دورههای
بعــد بــه شــهر آفتــاب منتقــل شــود شــاید

اعالم زمان نمایش فیلم «برادران لیال» در کن

فرهنگــی /هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم کن در
حالــی از  ۱۷مــه ( ۲۷اردیبهشــت) آغــاز میشــود
که نماینده ســینمای ایران در بخش مســابقه این
فســتیوال روز چهارشــنبه  ۲۵مه برابــر با  ۴خرداد،
اولیــن نمایــش خود را همــراه فرش قرمــز تجربه
میکند .طبق اعالم فســتیوال کــن« ،برادران لیال»
چهــار نمایــش دیگر در روزهــای  26و  27و  28مه

دنیای تصویر

1

(پنجم تا هفتم خرداد) خواهد داشت.
همزمان با نزدیک شــدن به ایام این فســتیوال
باالخــره در روزهــای پایانــی هفتــه گذشــته اولیــن
خالصــه داســتان از ایــن فیلــم در رســانههای
فرانســوی منتشــر شــد .در ایــن خالصــه داســتان
آمده« :در ســن  40ســالگی ،لیال تمام زندگی خود
را صرف مراقبــت از والدین و چهار برادرش کرده

2
ســید مجید پوراحمــدی مدیرعامــل صندوق اعتبــاری هنر
بــه همراه محمــد خزاعــی رئیس ســازمان ســینمایی عصر
چهارشــنبه  ۲۱اردیبهشــت مــاه بــه دیداراصغر شــاهوردی
صدابــردار پیشکســوت ســینمای ایــران رفتنــد و از نزدیــک
جویــای حــال وی شــدند .محمــد خزاعــی در این دیــدار از
حمایــت و پیگیری دکتر اســماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی از وضعیت آقای شــاهوردی ســخن گفت و اشاره
داشــت مجموعــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی آماده
هرگونه حمایت و مساعدت از ایشان هستند / .ایلنا

ســاماندهی و شناســایی خبرنگاران و فعاالن
عرصه رســانه ،طــرح نظام جامع رســانههای
کشــور در کمیســیون فرهنگی دولــت در حال
تدوین بوده و تاکنون سه جلسه آن برگزار شده
و بــزودی بــرای تصویــب بــه مجلس شــورای
اسالمی ارسال میشــود .وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی با اشــاره به فعالیتهای انجام شده
در دولــت ســیزدهم ،افزود :بــا در نظر گرفتن
نقــش آفرینــی و اثرگــذاری جامعــه هنــری و
فرهنگی در عرصههای مختلف کشور ،فعاالن
مجموعههــای فرهنگــی ،هنــری و رســانهای
مطالباتــی در بخشهــای مختلــف دارنــد که
تالش کردیم مطالبات را شنیده و مشکالت را
احصا و بســیاری از آنهــا را تا حد زیادی تأمین
و رفع کنیم.

براســاس اعالم دیزنی و قرن بیستم ،نخســتین تریلراز فیلم
جدیــد علمی-تخیلــی «آواتــار :راه آب» ســاخته «جیمــز
کامرون» در روز اول انتشــار  ۱۴۸.۶میلیون بازدید در فضای
مجازی شــامل وبســایت یوتیــوب و شــبکههای اجتماعی
بوده و  ۲۳میلیون بازدید تنها از سوی کاربران چینی صورت
گرفته اســت .در فیلم «آواتــار  »۲که قرار اســت از تاریخ ۱۶
دسامبر اکران شــود« ،زویی سالدانا»« ،ســم ورثینگتون» و
«سیگورنی ویور» در کنار «کیت وینسلت» و«میشل یئون»
نقشهای اصلی را ایفا میکنند/.ایسنا

بســیاری از خانوادهها به جهــت دوری راه و
برخی مســائل بــه فرزندان مدرســهای خود
اجازه ندهنــد که به همراه همکالســیها به
نمایشــگاه برونــد .حتی بــرای مــا کارمندان
هم برقراری آن در مصلی معقولتر اســت.
اگر به شهرآفتاب برود رفتوبرگشت به آن
مستلزم یکروز مرخصی میشود».
یوســف خویینــی از غرفــهداران نشــر
«قدیانــی» برخــاف همــکاران خــود در
دیگــر مؤسســات نشــر نســبت بــه میزبانــی
شــهرآفتاب نظــر مســاعدی دارد و او نیز به
«ایــران» میگوید« :به نظر من شــهرآفتاب
بــا توجه به اینکه خارج از شــهر اســت گزینه
مناســبتری بهشــمار میآیــد .در آن دو
سال میزبانی شــهر آفتاب مراجعهکنندگان
بســیاری را دیــدم کــه بــا ســهولت بیشــتری
یــکروزه عــازم نمایشــگاه شــده و بازگشــته
بودند .به گمان من مراجعه به شــهرآفتاب
برای دیگر شهرها راحتتر است».
گفتههــای اهالــی نشــر طــی دوره فعلی
نمایشــگاه و حتــی ســالهای گذشــته حاکی
از عالقهمنــدی آنــان بــرای برقــرار مانــدن
میزبانــی مصلی اســت؛ خواســتهای که طی
برپایــی دورهای فعلــی متولیــان معاونــت
فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بــه آن جامه عمــل پوشــاندهاند .حــاال باید
دید که این میزبانی برای ســالهای بعد نیز
تداوم خواهد داشت یا نه.

است .خانوادهای که در شرایط تحریم ایران دائماً
در حال بحث و زیر فشار قرضهای متعدد است.
در حالی که برادران او به سختی تالش میکنند که
خرج زندگی خود را دربیاورند ،در این شــرایط لیال
نقشهای میچیند»...
«برادران لیال» ســومین همکاری پیاپی ســعید
روســتایی بــا پیمــان معــادی و نویــد محمــدزاده

ندا ســیجانی « -زمانه و زندگی مدام در حال تغییر اســت و قاعدتا سلیقهها
هم در حال تغییر بوده و بر این اســاس فکر نمیکنم نســبت به  40-30سال
گذشــته ،همچنان شــاهد ارائه یک آلبوم کامل با ساز و آواز کامل باشیم؛ چرا
کــه همه چیز تغییر کرده اســت و نمیتــوان این تغییــرات را نادیده گرفت».
ایــن بخشــی از صحبتهــای همایون شــجریان در نشســت خبــری رونمایی
آلبوم «گاه فراموشــی» اســت که عصر پنجشــنبه  22اردیبهشــت ماه در تاالر
وحدت برگزار شد.
این خواننده در پاسخ به «ایران» از دیدگاهش درخصوص توجه و ترویج
موســیقی آوازی و ســلیقهای کــه جامعــه انتظــار دارد ،گفت«:خوانندههــای
زیــادی در حــوزه موســیقی ایرانــی فعالیــت میکنند ،امــا باید بگویــم زمانه
در حــال تغییر اســت بخصوص با آمــدن فضای مجازی ،همه چیز ،شــرایط
زندگی حتی ســلیقه شــنیداری مخاطبان در حال تغییر اســت و البته در این
چهارچــوب ورود بیماری کرونا هم تغییــرات زیادی ایجاد کرده ،من نیز طی
این دو سال در شرایط شیوع کرونا سعی کردم تکآهنگهایی را منتشر کنم
که تعدادی از آنها با حمایت مؤسسات مختلف و تعدادی دیگر با هزینههای
شخصی انجام شد ،البته باید بگویم سعیمان این است که با جریان زندگی
و موســیقی امــروز حرکــت کنیــم و خــود را بــا حوصلــه و زمانبنــدی روز دنیا
تطبیــق دهیــم و فکر میکنم باید نوع موســیقیمان را با حفــظ اصالتها به
ایــن نگــرش هدایت کنیم و بر این نظرم که نســبت به  40-30ســال گذشــته
دیگر شاهد ارائه یک آلبوم کامل با ساز و آواز نیستیم ،چرا که همه چیز تغییر
کرده و نمیتوان این تغییرات را نادیده گرفت».
همایــون شــجریان در ادامــه صحبتهــای خــود در خصوص آلبــوم «گاه
فراموشــی» بیان کرد :این کار همآمیزه ای از موســیقی ایرانی و موســیقی جز
اســت کــه نقطه مشــترک اثر بداههپردازی اســت که فردیــن خلعتبری آن را
با شــعر و موســیقیهایش ساخته و پرداخته اســت .این نوع نگرش در تاریخ
موسیقی ایرانی در آثار بزرگانی چون «عارف» و «شیدا» پیدا میشد که شعر
و آهنگ را خود میسرودند.
شــجریان در بخش دیگری از این نشســت خبری درباره برگزاری کنسرت
در تهــران گفــت :برای کنســرت برنامهریزیهایی داریم کــه در تهران اجرای
برنامه داشــته باشــیم و فکر میکنم تیرماه امسال کنســرتهایم را در تهران
آغــاز کنم .چند ســال قبل پیشــنهاد دادم که حاضر به برگزاری کنســرتهای
خیابانــی بــه صورت رایگان هســتم و االن هــم میگویم که آمــاده حمایت از
چنیــن پــروژهای هســتم و امیدوارم روزی شــرایط آن فراهم شــود کــه بتوانم
کنسرتی را با تعداد زیادی تماشاگر برگزار کنم.
فردیــن خلعتبــری آهنگســاز آلبــوم «گاه فراموشــی» نیــز در ایــن برنامه
گفت :این چهارمین همکاری من با همایون شــجریان اســت که خیلی آن را
دوســت دارم و اساســاً چــه
کســی اســت که بــا همایون
شــجریان کار کنــد و از روند
ایــن همــکاری رضایــت
نداشــته باشــد و تــاش
کردیم این آلبوم رویکردی
به موســیقی مقامی داشته
باشــد کــه عمــده آن روی
موسیقی منطقه «صحنه»
اســت کــه امیــدوارم بتواند
مورد توجــه مخاطبان قرار
گیرد.

اســت .ترانه علیدوســتی بازیگر لیال و نقش اصلی
فیلم اســت .در کنار او ســعید پورصمیمی ،محمد
علیمحمدی و فرهاد اصالنی از دیگر بازیگران این
فیلم هستند که در کنار فیلم  pacificationساخته
آلبــرت ســرا از آن بــه عنــوان طوالنیتریــن فیلــم
بخــش مســابقه جشــنواره کن نــام برده میشــود.
«بــرادران لیــا» اولیــن تجربــه حضــور ســعید

روســتایی در جشــنواره کن اســت .او که ساخت دو
فیلــم پرفروش و موفق «ابد و یــک روز» و «متری
شیش و نیم» را در کارنامه دارد با «متری شیش و
نیم» در بخش فیلم خارجی جایزه ســزار ،کاندید
شــد .آنطــور که ســعید روســتایی وعــده داده این
فیلم قرار اســت بالفاصله بعد از جشــنواره کن در
سینماهای ایران به نمایش دربیاید.

