
حكمت

  | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5445 |  چهار ش��نبه 24 م��رداد 1397 | 3 ذی الحج��ه 1439 |  اذان ظه��ر: 13:09 | 
غروب آفتاب: 19:54 | اذان مغرب:13: 20 | نیمه شب شرعی:00:23 |      اذان صبح فردا: 04:52 | طلوع آفتاب فردا: 06:24 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

مرتضي ذاكر     دریچه

     محمدصادق عابديني
ي�ك منب�ع آگاه در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان« 
ميزان تقريب�ي بودج�ه در نظر گرفته ش�ده 
براي س�اخت سريال س�لمان فارس�ي را 1/5 
براب�ر هزين�ه س�اخت س�ريال موس�ي)ع(، 
عنوان ك�رد. اين دو س�ريال از تولي�دات الف 
ويژه صداوس�يما هس�تند اما سرنوشت آنها 
را در مس�ير هاي جداگانه اي قرار داده اس�ت. 
داوود میرباق��ري تهیه كننده و كارگردان با س��ابقه 
تلويزي��ون، س��ريال س��لمان فارس��ي را در مرحله 
پیش تولید قرار داده، اما س��ريال موسي)ع(، از زمان 
حیات مرحوم فرج اهلل سلحش��ور تا ام��روز، به رغم 
تالش هاي زياد نتوانسته از مرحله فیلمنامه فراتر رود. 

   كارهاي سريال موسي)ع( پيش مي رود
س��ید احم��د میرعاليي، تهی��ه كنن��ده پروژه 
تلويزيوني موس��ي)ع( در گفت و گويي كوتاه با 
»جوان«، اخبار منتشر شده درباره كنار گذاشته 
شدن پروژه موس��ي)ع( را تكذيب كرد و گفت: 
كارهاي سريال در حال انجام است.  شنبه هفته 
آينده جلسه مهمي با سیما فیلم درباره چگونگي 
ساخت سريال موسي)ع( داريم. پروژه موسي )ع(، 
س��ريال بي نظیري در تلويزيون خواهد شد. اين 
مجموعه مي تواند يكي از ماندگارترين سريال هاي 

تلويزيوني باشد. 
   سريال موسي)ع( يك اثر استراتژيك 

مرحوم فرج اهلل سلحشور، تهیه كننده، كارگردان 
و نويسنده فقید سینما و تلويزيون كه در واپسین 
سال هاي عمر تالش زيادي براي ساخت سريال 
موسي)ع( انجام داد، س��ال 93 در گفت و گويي 
درباره ك��م لطفي ها به پروژه موس��ي)ع(، گفت: 
»گويا سريال حضرت موسي)ع( را با سريال هاي 
آپارتماني اشتباه گرفته اند! درحالي كه موسي)ع( 
يك اثر استراتژيك است كه به معناي واقعي كلمه 
به مواجهه با جنگ نرم دش��منان مي پردازد. اين 
سريال 4هزار س��ال تاريخ بني اس��رائیل را افشا 
مي كند و مبارزه اي است با جنايات صهیونیست ها 

و دفاعي است از خون مردم مظلوم غزه.« 
تأكید و تالش سلحشور براي ساخت اين سريال 
تاريخي به داليلي از جمله كارشكني ها و سنگ 
اندازي ها ب��ه س��رانجام نرس��ید، در حالي كه 
سلحشور با آثاري مانند »يوس��ف پیامبر)ع(« 
نش��ان داده بود به خوبي مي تواند پیام انقالب 
اسالمي و مبارزه با صهیونیسم را در قالب روايت 

يك داستان قرآني بیان كند. 
اين كارگ��ردان فیلمنامه س��ريال موس��ي)ع( را 

به گون��ه اي طراحي كرده بود كه روايت داس��تان 
موس��ي)ع(، از زمان وفات حضرت يوسف)ع( آغاز 
مي شد و به گونه اي در ذهن بیننده سريال موسي 
ادامه سريال يوس��ف پیامبر)ع( بود. اگر در همان 
زمان حیات اين هنرمند انقالبي، تلويزيون همكاري 
الزم براي ساخت سريال موس��ي)ع( را انجام داده 
بود، پیوس��تگي میان دو س��ريال تاريخي و ديني 
فاخر تلويزيون مي توانس��ت تاثیر مضاعفي روي 
بیننده بگذارد، اما صداوسیما به بهانه هايي از جمله 
نداشتن بودجه، اين فرصت طاليي را از دست داد. 

   رفتار دوگانه با موسي)ع( و سلمان 
داوود میرباق��ري پی��ش از س��اخت مجموع��ه 
»مختارنامه« به فكر ساخت سريال سلمان فارسي 
افتاده بود ولي بعد از ساخت اثر فاخر»مختارنامه«، 
وي مدتي از صداوس��یما دور شد و ترجیح داد در 
روزهاي بي پولي صداوسیما در فضاي شبكه نمايش 
خانگي فعالیت كند و س��ريال هاي »شاهگوش« 
و »دندون طال« را بس��ازد. اكنون سريال سلمان 
فارسي در مسیر تولید قرار گرفته و به گفته مديران 
سیما فیلم اين سريال در مرحله پیش تولید قرار 
دارد. صداوسیما در جريان تولید سريال »سلمان 
فارسي« همكاري خوبي داشته است اما همزمان با 
اين سريال و شايد كمي هم جلوتر از مطرح شدن 
ساخت سريال »سلمان«، اين سريال موسي)ع( بود 
كه قرار بود در مسیر تولید قرار بگیرد اما هیچ وقت 
ساخت سريال موسي)ع( از حاشیه به متن نیامد. 

يك��ي از حواش��ي ای كه براي س��اخت س��ريال 
موسي)ع(، به وجود آمد بحث بودجه اين سريال 
بود. مرحوم سلحش��ور هزينه س��اخت س��ريال 
موس��ي)ع( را 180 میلیارد تومان ب��رآورد كرده 
بود وبع��د از اينكه از تأمین اي��ن هزينه از طريق 
صداوس��یما نا امید شد، شماره حس��اب بانكي را 
اعالم كرد تا مردم با واريز كمك هايش��ان سريال 
موسي)ع( را تأمین مالي كنند. سلحشور آن زمان 
بودجه موسي)ع( را با بودجه 100 میلیارد تومانی 
ساخت فیلم س��ینمايي محمد رسول اهلل)ص( و 

60 میلیارد توماني بودجه س��اخت »رستاخیز« 
مقايس��ه كرد و از تولید ش��ش فیلم سینمايي بر 
اساس س��ريال موس��ي)ع( خبر داد. بعد از آنكه 
جمال شورجه كارگرداني سريال »موسي)ع(« را 
برعهده گرفت برآورد جديدي ارائه داد و گفته شد 
در برآورد جديد بودجه 250 میلیارد توماني براي 

ساخت سريال در نظر گرفته شده است. 
يك منب��ع آگاه در گفت و گو ب��ا »جوان« میزان 
بودجه ای ك��ه تلويزيون براي س��اخت س��ريال 
سلمان فارس��ي در نظر گرفته اس��ت را حداقل 
1/5 برابر بودجه سريال موسي)ع( اعالم مي كند 
و مي گويد: جرياني در س��ال هاي اخیر به وجود 
آمده اس��ت كه با پر رنگ كردن مس��ئله بودجه 
سريال موس��ي)ع(، قصد حاشیه سازي براي اين 

سريال دارد. 
   آيا تلويزيون بودجه ندارد؟

مرتضي میرباقري معاون س��یما مي گويد: از زمان 
حضور عبدالعلي علي عس��گري رئیس رسانه ملي 
در سازمان، سالي 50 درصد به بودجه آثار نمايشي 
اضافه شده است، البته اكنون پروژه هاي فراواني در 
حال كار اس��ت. زماني ما فقط چند پروژه در حال 
تولید داشتیم و اكنون 100 پروژه در مراحل مختلف 
س��اخت داريم. با اين حال بودجه سريال سازي در 
سال 9۷ به نسبت سال 96 حداقل دو برابر خواهد 
ش��د. میرباقري تا به حال باره��ا در مصاحبه هاي 
مختل��ف روي س��اخت 100 س��ريال تلويزيون و 
پیشبرد س��ريال هاي فاخر تلويزيوني تأكید كرده 
اس��ت اما از میان اين 100 سريال تلويزيوني سهم 
آثار فاخري مانند »موسي)ع(« چقدر است؟ مرتضي 
میر باقري مي گويد بودجه ساخت سريال فاخر)الف 
ويژه( چهار برابر بودجه س��اخت سريال الف است 
اما تأكید مي كند كه روي رقم هاي بودجه سريال 
موس��ي)ع( چالش وجود دارد. تفاوت نگاه مديران 
سازمان صداوسیما با سازندگان سريال موسي)ع( 
عامل اصل��ي اين چال��ش آفريني اس��ت. مديران 
صداوسیما مي خواهند سريال موسي)ع( كم خرج و 
روايت قصه اي آن بدون جلوه هاي ويژه و پروداكشن 
بزرگ باش��د، يعني چیزي در حد س��ريال يوسف 
پیامبر)ع(، اما سازندگان سريال مي خواهند حداقل 
چند معجزه حضرت موسي)ع( را بازسازي كنند و 
براي همین برآورد هزينه س��اخت سريال بیش از 
چیزي است كه مديران صداوس��یما انتظار دارند. 
روز گذش��ته، س��یدعلي حمیدي قائم مقام مركز 
س��یمافیلم در مصاحبه با مهر، به بودجه س��ريال 
موسي)ع( پرداخت و گفت: برآورد اولیه اين سريال 
غیرمتعارف بود و درخواست كرديم كه برآورد را به 
صورت جزئي مطرح كنند كه هنوز اين رقم از طرف 

عوامل به ما ارائه نشده است. 
احتماال با جلس��ه هفته آينده میان س��ازندگان 
سريال موسي)ع( و مديران س��یما فیلم، تكلیف 
ساخت سريال موس��ي)ع( روش��ن مي شود، اما 
مديران سازمان صداوس��یما بايد اين موضوع را 
مد نظر قرار دهند كه مجموعه ه��اي تلويزيوني 
فاخر با موضوع تاريخ اديان و مذاهب كه توس��ط 
اين سازمان تولید شده اند، بارها به عنوان كاالي 
فرهنگي نظام اس��المي به ديگر كشورها رفته و 
به نمايش درآمده اس��ت. هزينه ساخت سريالي 
مانند »موسي)ع(« يك سرمايه گذاري بلند مدت 
فرهنگي است كه مي تواند نقش مؤثري در ارتباط 

فرهنگي میان ايران و ساير كشورها ايفا كند.

تهيه كننده پروژه تلويزيوني موسي)ع( 
در گفت و گويي كوتاه با »جوان«، اخبار 
منتشر ش��ده درباره كنار گذاشته شدن 
پروژه موس��ي)ع( را تكذيب كرد و گفت: 
كارهاي سريال در حال انجام است. شنبه 
هفته آينده جلسه مهمي با سيما فيلم 
درباره چگونگي ساخت س��ريال داريم

چرا سريال موسي)ع( از حاشيه به متن نمي آيد؟

پيش كشيدن بودجه سريال موسي)ع( 
براي حاشيه سازي است

   فرزين ماندگار
 خان�ه علي اس�فندياري ملق�ب به نيما يوش�يج، پدر ش�عر 
نوي اي�ران در وضعيت مناس�بي به س�ر نمي ب�رد. اين خانه 
كه سال گذش�ته عنوان ش�ده بود قرار است به س�فره خانه 
س�نتي تبدي�ل ش�ود همچن�ان در حال�ت نيم�ه وي�ران 
باق�ي مان�ده و محلي ب�راي تجم�ع معتادين ش�ده اس�ت. 
س��ال گذش��ته مدير روابط عمومي اداره كل میراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان تهران از حكم قطعي ديوان 
عدالت اداري مبني بر خروج خانه منتس��ب به نیمايوشیج در 
محله دزاشیب از ثبت ملي خبر داده بود. خروج اين ملك با رأي 
قطعي ديوان عدالت اداري در 15 آبان سال جاري به خاطر آنچه 
گفته شده هیچ گونه س��ند ثبتي واجد ارزش قضايي نسبت به 
خانه مورد نظر به نیما وجود ندارد، انجام شد. خانه نیما يوشیج 
در سال 1380، مصادف با سالمرِگ شاعر در فهرست آثار ملي 
كشور ثبت شد اما پس از گذشت 16 سال، اين خانه از فهرست 

آثار ملي ايران خارج شد. 
مدير روابط عمومي اداره كل میراث فرهنگي اس��تان تهران 
دي ماه سال پیش خاطر نش��ان كرده بود: پس از صدور رأي 
قطعي ديوان عدالت اداري، در عمل سازمان میراث فرهنگي 
نمي تواند كاري انجام دهد و فقط روي حفاظت بنا تأكید دارد. 
به رغم اين س��خنان خانه نیما همچنان به حالت ويرانه باقي 
مانده و ظاهراً هیچ اقدامي از سوي ش��وراي شهر، شهرداري 
و س��ازمان میراث فرهنگي براي نجات آن انجام نمي ش��ود. 
محمدرضا كائیني، دبیر گروه تاريخ روزنامه جوان مشاهدات 
خود را درباره اين خانه اينطور مي نويس��د: »منزل مس��كوني 

علي اسفندياري)نیمايوش��یج(در محله دزاشیب تهران  واقع 
شده است. سال ها قبل شراگیم يوش��یج، فرزند نیما - كه هم 
اينك در خارج از كش��ور اقامت دارد- خانه پ��دري را به يك 
سرهنگ بازنشسته فروخت، بدون اينكه خريدار و كسانش در 
آن سكونت يابند. از آن پس اين خانه، عمال متروكه و به مأمني 
براي معتادان و بزهكاران بي خانمان  تبديل گش��ت!چند روز 
قبل كه به عزم خانه موزه جالل وارد كوچه رهبري شدم، از سر 
كنجكاوي، در منزل نیما را به سمت داخل هل دادم و با تعجب 
ديدم كه در به راحتي باز شد! وقتي وارد شدم، حیاط خانه را 
پوش��یده از درختاِن افتاده، علف هاي هرز و در و شیش��ه هاي 
اين عمارت را نیز شكس��ته و از جاي درآمده ديدم. اتاق ها هم 
مملو از زباله بودند، مانند حیاط خانه. در عكس ها مش��خص 
است... الغرض، حتي اگر مسئوالن شهرداري مناطق يا میراث 
فرهنگي، نه به انجام وظايف ذات��ي خويش بلكه به ارائه بیالن 
به باالدست خود نیز عالقه مند باشند، بهتر اين است كه مكان 

هايي از اين دست را بدين شكل رها نكنند.«

خانه نيما يوشيج محل تجمع معتادان شده است!

 كوچه علي چپ برنامه »نود« 
درباره فرهنگ تماشاگران 

     جواد محرمي
 برنامه تلويزيوني نود در تازه ترين قس�مت كه دوشنبه 
شب روي آنتن رفت استثنائاً به دليل حوادث تلخ اخير در 
برخي ورزشگاه هاي كشور به مسئله فرهنگ تماشاگران 
در ورزشگاه ها ورودي حاشيه اي داشت و از اين مسئله 
مهم با طرح يك نظرسنجي غيركارشناسانه عبور كرد. 
در اين نظرسنجي درباره رخدادهاي غیرفرهنگي روي سكوها 
چهار پرسش مطرح شده كه در هیچ كدام به انفعال و ضعف 
برنامه نود نسبت به امر فرهنگ به عنوان دلیل حوادث تلخ 
روي سكوها اشاره نشده است، گويي برنامه نود به عنوان يك 
رسانه در سطح ملي رسالت فرهنگي براي خود قائل نیست 
و اساس��ا هیچ وظیفه اي روي دوش خود احساس نمي كند. 
جالب است كه در س��ؤاالت طرح ش��ده غلبه رويكردهاي 
امنیتي بر راهكارهاي فرهنگي به وضوح ديده مي شود يعني 
برنامه اي كه مجري آن هم��واره و در مواقع مختلف درباره 
مسائل مختلف با ژس��ت هاي صلح طلبانه سعي مي كند از 
زمین و زمان ايراد بگیرد و به عن��وان نماينده صلح طلبي و 
مدارا و منش فرهنگي ابراز عقیده كند، همچنین در خصوص 
آش��وب ها و بي اخالقي تماش��اگرنماها تلويحاً توصیه هاي 
امنیتي و برخورد پلیس��ي را توصیه مي كند و معلوم اس��ت 
ك��ه از دل پرس��ش هايي ك��ه در خوش بینانه ترين حالت 
غیركارشناسانه تنظیم شده رويكرد پلیسي به عنوان بهترين 

راهكار از سوي مخاطبان انتخاب شود. 
چهار سؤال ترتیب داده شده در نظرسنجي مورد ذكر از اين 
قرار است: كوتاهي فدراسیون فوتبال در جريمه و محدوديت، 
عدم س��اماندهي هواداران و قدرت زي��اد لیدرها، ضعف در 
كنترل عدم شناسايي و برخورد با تماشاگران مختلف، تاثیر 
مسائل اجتماعي روي رفتار تماشاگران. اينها پرسش هايي 
اس��ت كه در نظرس��نجي برنامه نود مطرح ش��ده است اما 
اين برنامه هیچ گزينه اي درب��اره كوتاهي برنامه پرمخاطب 
و پردرآمد خود لحاظ نكرده اس��ت تا ي��ك وقت در معرض 
قضاوت مخاطبان ق��رار نگیرد. برنامه ن��ود ترجیح مي دهد 
درباره عمل نكردن به تكالیف فرهنگ��ي اش درباره ورزش 
فوتبال اساساً در معرض هیچ قضاوتي نباشد. نظرسنجي اين 
برنامه پردرآمد را از اين حیث مي توان انحراف افكار عمومي 
تلقي كرد. عادل فردوسي پور همواره و طي سال هاي اخیر 
به خود اجازه داده در برنامه نود به هر موضوع بي ربطي ورود 
كند. براي مث��ال با جواد ظريف، وزير خارجه كش��ور بدون 
هماهنگي گفت و گوي اختصاصي مي كند و براي انتشار آن 
سازمان را تحت فش��ار قرار مي دهد. شهاب الدين حسیني 

يا محس��ن تنابنده را به برنامه اش دع��وت مي كند و درباره 
س��ینما و ارتباط آن با فوتبال با آنها گپ مي زند. همه اينها 
به بهانه پرمخاط��ب بودن برنامه اتف��اق مي افتد ولي وقتي 
سخن از ارتقاي فرهنگ تماشاگران پیش كشیده مي شود 
مغز تهیه كننده و شوراي سیاس��تگذاري شبكه و دوستان 
ديگر تقريبا هن��گ مي كند كه خدايي نك��رده ورود به اين 
ماجرا از دايره مخاطبان اين برنامه كم نكند هرچند با كمي 
خالقیت مي توان ايده هاي عامه پسندي براي ارتقاي فرهنگ 
تماشاگران اتخاذ كرد. جالب است كه عادل فردوسي پور در 
مقاطعي تلويحا و تصريحا ژس��ت حمايت از ورود بانوان به 
ورزشگاه ها مي گیرد اما هیچ گاه از خود اين سؤال را نمي كند 
كه برنامه متمول او چقدر براي سالم سازي سكوها كار كرده 
است. جو فرهنگي حاكم روي سكوها چه اندازه براي حضور 
بانوان مهیاست. اين را همه مي دانند كه برنامه نود صرفاً به 
واسطه اتكا بر حواشي مستطیل سبز تولید مي شود و سؤال 

جدي اين است كه آيا اين كافي است؟ 
برنامه نود طي نزديك به دو دهه سابقه هرگز دغدغه ارتقاي 
فرهنگ تماشاگران را جزو شرح وظايف خود تعیین نكرده 
اس��ت و براي همین اين مس��ئله حتي ج��زو اولويت هاي 

دست چندم برنامه هم تعريف نشده است. 
به نظر مي رس��د با بروز رخدادهاي تلخ اخیر روي سكوهاي 
ورزشگاه هاي فوتبال ضروري است برنامه نود پس از نزديك 
به دو دهه از فعالیت رسانه اي خود تجديد نظر جدي در قالب 
و شكل برنامه به نفع فرهنگ تماشاگران ايجاد نمايد. هر چند 
ضعف اين برنامه در فرهنگ سازي فقط به تماشاگران فوتبال 
خالصه نمي شود و در زمینه فرهنگ حاكم بر فضاي فوتبال 
نیز نمي توان كارنامه موفقي مشاهده كرد. زمان آن فرارسیده 
تا كارشناسان رسانه درباره يكي از پرمخاطب ترين برنامه هاي 
رسانه ملي و نقش فرهنگي آن جرئت به خرج داده و زمینه 

ارتقاي كیفي آن را رقم بزنند.

حکمت48

پي�روزى در دورانديش�ی و 

دورانديش�ی در به كارگيرى 

صحيح انديش�ه و انديش�ه 

صحيح به رازدارى است.

وقتي گربه زاهد مي شود

    مصطفي شاه كرمي
جعفر پناهي در حالي از خیانت آشكار مسئوالن در بحث تقسیم 
درياي خزر خطابه مي خواند كه در فتنه سال 88 به دلیل اقدام 
و اجراي دس��تورات خائنانه دش��منان ملت و كشورش مجرم 

شناخته شده و به زندان رفت. 
در روزگاري كه »ابو عطا« خواني در بین برخي س��لبريتي هاي 
نان به نرخ روز خور و ابن الوقت رواج اپیدمي گونه اي پیدا كرده، 
افراد بدنامي مثل جعف��ر پناهي كه در فتنه س��ال 88 با هدف 
براندازي نظام نقش فعالي داشت هم به فكر حق و حقوق مردم 

ايران افتاده است. 
يك شنبه شب)21 مرداد( شخصي با نام رجب صفروف كه تحت 
عنوان عضو هیئت مذاكره كننده روسیه در مذاكرات قزاقستان 
)تقس��یم درياي خزر( با رس��انه سلطنتي بي بي س��ي فارسي 
گفت وگو مي كرد، مدعي چشم پوش��ي مسئوالن كشورمان در 
جريان مذاكرات سال 1996)13۷5( و از دست رفتن سهم 50 

درصدي ايران شد. 

در همان س��اعات اولیه انتش��ار اين دروغ بزرگ، بهرام قاسمي 
سخنگوي وزارت خارجه عنوان كرد »كه براساس سوابق موجود 
اين شخص هیچ گاه فردي مذاكره كننده از جانب هیئت روسیه 

با هیئت ايراني در مذاكرات خزر نبوده است.«
برخالف تكذيب رس��مي وجود چنین موج��ودي در مذاكرات 
قزاقس��تان، به يكباره ش��خصي با عقبه اي نه چندان قابل دفاع 
همچون جعفر پناهي در يك پست اينستاگرامي سعي مي كند 
تا خودش را در ِعداد مردم شريف و میهن پرست ايران جا بزند. 
اين روشنفكر فیك با حالتي طلبكارانه مي نويسد: »آنچه ديروز 
رجب صفروف، عضو هیئت كارشناس��ي روسیه بعد از 20 سال 
در مصاحبه زنده با بی بی سی فاش كرد، خیانت آشكار جمهوری 
اسالمی به كشورمان ايران است كه با هیچ اصول و معیاری جور 
در نمی آيد، حتی بعید مي دانم كشور اش��غالگری منابع كشور 

اشغال شده را به اين راحتی ببخشد...«
حقیقتاً اگر قرار باش��د كس��ي در م��ورد خیانت ب��ه وطن و 
مردم حرف بزند، كس��ي مثل جعفر پناه��ي حتي در جايگاه 
آخرين نفر هم نمي تواند قرار بگیرد. اين فیلمس��از فتنه گر با 
دعوت اغتشاش��گران برای حمله به مردم و نیز شورش علیه 
دموكراسي، نخواسته از ديگر س��لبريتي هايي كه اين ايام با 
انتش��ار عكس و ويدئو هاي جعلي و فیك براي باال بردن آمار 
بازديدكنندگان صفحات شخصي ش��ان، دكاني باز كرده اند، 
جا بماند. نش��ان دادن وجهه میهن پرس��تانه و مدعي حق و 
حقوق مردم بودن با آنچه پناهي در آثار يواش��كي اش كه در 
جشنواره هاي فیلم خارجي از كشورش نشان مي دهد در تضاد 

و تناقضي آشكار است.

 نهيب دبير»جشنواره تئاتر عروسکي« 
به ترامپ و حاميان داخلي تحريم ها

فرداي ما روشن و آسمان عروسك ها هم آبي است
دبي�ر جش�نواره هفده�م تئات�ر عروس�کي ته�ران خط�اب ب�ه ترامپ و 
دوس�تان ايراني اش كه وي را به تحريم كش�ورمان دع�وت مي كنند، گفت: 
اين محدوديت ها دودش مس�تقيم به چش�م م�ردم مي رود، پ�س اين قدر 
نگوييد كه به فکر مردم هس�تيد ام�ا اين را بدانيد كه فردا روش�ن اس�ت. 
مرضیه برومند دبیر جش��نواره بین المللي تئاتر عروسكي تهران گفت: اين روزها 
مسئولیت همه ما به ويژه ما كه در حوزه فرهنگ هستیم سنگین تر است. در اين 
چند ماه گذش��ته به اين فكر مي كردم آيا درست اس��ت در زمانه اي كه هر لحظه 
غافلگیر مي شويم اين جش��نواره را دنبال كنیم ولي بعد ديديم هیچ راهي بهتر از 
اين نیست كه براي اتحاد قدم برداريم.  او افزود: آقاي ترامپ و دوستان ايراني كه 
آقاي ترامپ را به تحريم دعوت مي كنند، بدانند كه دود اين كارها به چشم مردم 
مي رود و نیز سازمان هاي فرهنگي كه براي مردم كار مي كنند. اين قدر نگويید ما 
به فكر مردم هستیم ولي بدانید فردا روشن است، آسمان عروسك ها آبي است و 
ما اهالي فرهنگ آينده نگر هستیم. دبیر جش��نواره در ادامه ضمن بیان جزئیاتي 
از اين جش��نواره خاطر نش��ان كرد: اگر سرانگشتي حس��اب كنم در مرحله اول 
حداقل 2هزار نفر و در مراحل جديد حداقل هزار نفر درگیر جشنواره هستند كه 
در شرايط حساس كنوني آمار جالب توجهي است. ما در اين دو دوره رشد كمي و 
كیفي جشنواره را شاهد هستیم و رشد آثار غیر از مركز را مي بینیم كه خستگي 
من را درمي كند. برومند درباره دبیري دوره آينده بیان كرد: هر كس دبیر شود من 
در كنارش خواهم بود و هر كمكي از دس��تم بر بیايد انجام مي دهم، فكر مي كنم 

بازنشسته ها بايد زودتر بروند خانه تا جوان ها بیايند.

در هجدهمين جشن دنياي تصوير
مهران مديري بهترين مجري تلويزيوني شد

مهران مديري مجري برنامه »دورهمي« از ش�بکه نس�يم، 
ب�ه عن�وان بهتري�ن چه�ره تلويزيوني س�ال ب�ه انتخاب 
م�ردم، معرف�ي و جاي�زه تنديس حاف�ظ را درياف�ت كرد. 
اين جايزه توس��ط امین تارخ ب��ه مديري اهدا ش��د. وي پس از 
دريافت جايزه خود در سخناني گفت: اين هفتمین جايزه اي است 
كه از جش��ن حافظ مي گیرم و افتخار بزرگ تري است كه براي 
چندمین بار اين جايزه را از دستان امین تارخ دريافت مي كنم.  
.............................................................................................................
گزارش فروش فيلم هاي اكران 97 اعالم شد

»هزارپا« اول شد
آمار فيلم هاي اكران 97 تا 20 م�رداد از نظر ميزان فروش و 

تعداد بيننده اعالم شد. 
در اين آمار»هزارپا« با بیش از 23 میلی��ارد و بیش از 2میلیون 
بیننده در رتبه اول قرار دارد. در اين گزارش كه توسط معاونت 
توسعه فناوري و مطالعات سینمايي س��ازمان سینمايي آماده 
شده است، فیلم هاي»التاري« و»تگزاس« از نظر تعداد بیننده 

رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند. 
.............................................................................................................
برگزارى دوره تخصصي »رهبران تغيير« 

مش�ي هاي  خ�ط  تحلي�ل  تخصص�ي  دوره   اولي�ن 
فرهنگ�ي - رس�انه اي با حض�ور فع�االن عرصه رس�انه و 
مديران ارش�د عرص�ه سياس�تگذاري فرهنگ�ي به همت 
انديشکده اسما وابسته به مركز پژوهشي آرا برگزار مي شود. 
در اين دوره كه از تاريخ پنج شنبه 25 مردادماه 9۷ آغاز خواهد شد، 
»توسعه و توانمندسازي نسل جديد رهبران تغییر« مورد توجه قرار 
گرفته است. در پنل اعالم شده از سوي انديشكده اسما، اين دوره  
كوتاه مدت و فشرده 32 ساعته شامل هشت ساعت سمینار، هشت 
ساعت كارگاه و 16 س��اعت پنل موردكاوي بومي و ملي در حوزه 
فرهنگ و رسانه پیش بیني شده است. طبق جدول برنامه ريزي 
شده، دوره تخصصي تحلیل خط مشي هاي فرهنگي - رسانه اي 

در تاريخ پنجم مهرماه 9۷ خاتمه خواهد يافت. 
.............................................................................................................
» الماس سفيد« در راديو نمايش پيدا شد

سريال جديد راديويي »الماس سفيد« به كارگرداني مهرداد 
مهماندوست، از 25 مرداد ماه از آنتن راديو نمايش پخش مي شود. 
الماس س��فید را بهرام اكبري زرين نوشته كه ماجراهاي آن در 
يك شركت غیر قانوني قالیشويي اتفاق مي افتد و ... در »الماس 
سفید« هنرمنداني چون: رضا عمراني، مجید سهرابي، شمسي 
صادقي، علي میالني، مجتبي طباطبايي، رامین پورايمان، امیر 
فرحان نیا و تعداد ديگري از بازيگران اداره كل هنرهاي نمايشي 

راديو به ايفاي نقش مي پردازند. 
.............................................................................................................
مروري بر 50 سال كارنامه خسرو سينايي

 ويژه برنام�ه »مث�ل ي�ك قص�ه« ب�ا ه�دف نکوداش�ت و 
م�روري ب�ر 50 س�ال آفرين�ش هن�ري خس�رو س�ينايي 
هنرمن�د پيشکس�وت و مؤل�ف س�ينما از دوم ت�ا 1۶ 
ش�هريور در ب�اغ م�وزه هن�ر ايران�ي برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش رس��انه خبري س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران، ويژه برنامه »مثل يك قصه« با مروري بر 50 سال آفرينش 
هنري خسرو سینايي و پخش و بررسي آثار سینمايي و فیلم هاي 
مستند اجتماعي و فرهنگي اين هنرمند در باغ موزه هنر ايراني 
برگزار مي شود.  بررسي موسیقي فیلم ها، آثار مكتوب و نمايش 
عكس هاي تاريخي از آلبوم خانوادگي سینايي از ديگر برنامه هاي 

اين ويژه برنامه است. 
.............................................................................................................

 ۶ كتاب كانون در فهرست 
»الك پشت پرنده«

ش�ش عن�وان از كتاب ه�اي كان�ون پ�رورش فک�ري 
ك�ودكان و نوجوان�ان در فهرس�ت بيس�ت و پنجمي�ن 
گرف�ت.  ق�رار   )139۶ )به�ار  پرن�ده  الك پش�ت 
كتاب »ذرت ها« با طراحي و اجراي امین اهلل دهقاني اش��كذري 
و عكاس��ي محس��ن عباسي سرچش��مه و »ده عدد، ده قصه« 
به نويس��ندگي و تصويري الناز پورسیس��تاني هر يك با چهار 
الك پشت پرنده از جمله كتاب هايي هستند كه در اين فهرست 
معرفي ش��د. در عین حال، كتاب هاي »دو تا س��یب شیرين« 
سروده خاتون حسني و تصويرگري امیر عاليي، »فیل كوچولو 
كجا خوابیدي« نوشته میترا مس��یحا و تصويرگري سیدحسن 
موس��وي، »كلید كلید، دس��ته كلید« نوش��ته اكرم كشايي و 
تصويرگري حديثه قربان، »يك روز، يك...« نوشته زهره پريرخ 
و تصويرگري حسن عامه كن هر يك سه الك پشت پرنده را در 

فهرست بیست وپنجم از آن خود كردند. 
الك پش��ت پرنده فهرس��تي از كتاب هاي برتر هر فصل، براي 
كودكان و نوجوان��ان ايراني اس��ت. اين كتاب ه��ا را گروهي از 
منتقدان، كارشناسان و نويسندگان كودك و نوجوان، با بررسي 

كتاب هاي هر فصل انتخاب مي كنند.

هادي عسگري     دیده بان


