
»حميد حسام« نويسنده حوزه دفاع 
مقدس به عن�وان چهره هن�ر انقالب 
اسالمي در سال ۹۶ معرفي و تقدير شد. 
در مراسم اختتاميه »هفته هنر انقالب« که 
به همت حوزه هنري برگزار مي شود، معرفي 
و تقدير از چهره هنر انقالب اسالمي در سال 
1396 انج��ام گرفت و نش��ان هنر انقالب 
به »حميد حس��ام« رس��يد. وي نويسنده 
کتاب هاي تحسين ش��ده »وقتي مهتاب 
گم ش��د« و »آب هرگز نمي ميرد« است. 
در اين مراسم چهره سال 96 هنر انقالب از 
ميان حميد حسام )نويسنده دفاع مقدس(، 
حس��ن روح االمين )نقاش و گرافيست(، 
محمدرضا دوس��ت محمدي )گرافيست(، 
محمدحسين مهدويان )کارگردان( و مهدي 

نقويان )مستندساز(  معرفي و تقدير شد. 
   شرط انقالبي ماندن چيست؟

حجت االسالم س��يدمهدي خاموشي در 
ابتداي اين مراسم با اشاره به آيه کريمه اي 
که جهاد در راه خدا و بجا آوردن حق آن را 
بيان مي کند، گفت: جه��اد در فقه معاني 
مختلفي دارد که مهم ترين معني آن جهاد 
دروني و بيروني اس��ت که ب��ه جهاد اکبر 
)نفس( و جهاد اصغر تعبير مي شوند.   وي 
افزود: انقالب اسالمي يکي از مصاديق جهاد 
و مبارزه عليه طاغوت بود. ش��رط انقالب 
کردن دليل بر انقالبي ماندن نيست، بايد 
استقامت ورزيده و مس��ير را درست طي 
کنيم. در اين صورت انقالبي خواهيم ماند 
وگرنه ضرورت ندارد کسي در صدر انقالب 
حضور داش��ته و اکنون هم انقالبي باشد.  
رئيس س��ازمان تبليغات اسالمي با اشاره 
به تأکيدات مقام معظم رهبري بر بينش 
و بصيرت انقالبي اظهار داش��ت: بصيرت 
يعني دشمن را با دوست اشتباه نگيريم، 
ضمن اينکه در طول زم��ان اين بينش را 
حفظ کنيم و با فرسايش زمان در شناخت 
دش��من دچار اشتباه نش��ويم.  خاموشي 
با اش��اره به مدافعان حرم گفت: هر وقت 
درباره آنها مطالعه مي کنم مي بينم خيلي 
از ما جلوتر هستند، چون بصيرتي دارند که 
نقشه و طراحي جديد دشمنان عليه جهان 
اسالم را مي شناسند و تشخيص مي دهند.  
وي با اش��اره به آيه اي از س��وره »طالق« 
گفت: در آيات پاياني اين سوره به رعايت 
حريم ها تأکيد و بيان مي ش��ود اگر کسي 

حريم ها را بش��کند به عذاب شديد دچار 
مي شود. س��پس مي فرمايد بايد به وحي 
توجه داشت و از ولي خدا تبعيت کرد تا از 
ظلمت به نور برويم، بنابراين راه برون رفت 
از مشکالت، داش��تن بصيرت و تبعيت از 

رهبر انقالب است. 
   تقدير از متوليان برج هنر ايالم

در ادام��ه، مجري مراس��م توضي��ح داد 
که طراحي و س��اخت برج هن��ر ايالم در 
دست اجراست و به همين جهت »قاسم 
س��ليماني« اس��تاندار اي��الم ب��ه همراه 
جعفريان مديرکل راه و شهرسازي استان، 
احمد کرمي معاون عمراني استانداري و 
فرهادي مشاور استانداري مورد تقدير قرار 
گرفتند.  سليماني در سخناني کوتاه گفت: 
ايالم يک ايران کوچک است و مردمش در 
کوه و دشت هشت سال پابه پاي مردم ايران 
مقابل دشمن بعثي ايستادگي کردند. ايالم 
سرزمين عجيبي اس��ت و با داشتن نفت، 
م��رز و. . . دچار فقر و محروميت اس��ت و 
اين فقر در حوزه فرهنگ هم وجود دارد و 
نخستين حرکت براي رفع آن، تصميم بر 
ساخت برج هنري ايالم است. همچنين در 
حرکت دوم، زمين مناسبي براي ساخت 

فرهنگسرا در ايالم در نظر گرفتيم. 
   شيريني قلم حسام

بخش بعدي مراسم به معرفي کانديداهاي 
چهره س��ال هنر انقالب از زبان دوستان 
و در قال��ب کليپ اختصاص داش��ت.  در 
ابتدا مرتضي سرهنگي، نويسنده و چهره 
برگزيده هنر انقالب اسالمي در سال 93 
درباره حميد حسام گفت: با اينکه با بخش 
زيادي از سختي هاي جنگ در کتاب هاي 
آقاي حس��ام مواجهيم، اما شيريني قلم 
او اين دش��واري ها را براي ما قابل تحمل 
و دلپذير مي کند.  سپس مسعود نجاتي، 
هنرمند گرافيست درباره دوست  محمدي 
گفت: آق��اي دوس��ت  محمدي در فضاي 
رس��انه و مطبوعاتي شناخته شده است و 
به عنوان مدرس تمام عيار هم در دانشگاه 
تهران تدريس مي کند.  وي ادامه داد: ايشان 
متخلق به اخالق اسالمي است، چيزي که 
کمتر از هنرمندان انتظار م��ي رود. آقاي 
دوست محمدي مانند يک طلبه به شدت 
از رفتار و گفتارش مراقبت مي کند و اين 
شايد به دليل تربيت در خانواده  اي روحاني 

و سال ها زندگي در شهر قم است. 
   ويژگی های هنرمند مؤلف

در ادامه کورش زارعي، کارگردان و بازيگر 
تئاتر متني با مفهوم شهيد آويني قرائت و 
اجرا کرد. سپس آريا عظيمي نژاد، آهنگساز 
درباره حس��ن روح االمين سخناني ايراد 
کرد و گف��ت: خداوند ب��ه برخي بندگان 
خاص خودش لط��ف مي کن��د و اجازه 
مي دهد براي لحظاتي چش��م و گوش و 
زبان براي معرفي انسان هاي بزرگ باشند 
و روح االمين يکي از آنهاست.  وي افزود: 
پس از آشنايي با حسن روح االمين او برايم 
توضيح داد که نقاشي هاي عاشورايي اش 
را با شنيدن آلبوم »ساقي سرمست« بنده 
و الهام از آن کشيده است.  عظيمي نژاد در 
پايان خاطرنشان کرد: مي توان هنرمند 
مؤلف را از هنرمندي که از جامعه و دولت 

و حکومت طلبکار نيست، جدا کرد. 
   3 ويژگي محمدحسين مهدويان

س��يدمحمود رض��وي، تهيه کنن��ده 
فيلم هاي محمدحسين مهدويان درباره 
اين کارگردان جوان گفت: روزي به ما و 
امثال جمع حاضر در اين مراس��م، ايراد 
وارد مي کردند که شما وقتي مي خواهيد 
حرف خوب بزنيد، هنر آن را نداريد يا اگر 
حرف خوب هم بزنيد، نمي توانيد مردم را 
پاي س��خنانتان بياوريد.  وي افزود: فکر 
مي کنم ويژگي مهدويان اين اس��ت که 
هم حرف خوب مي زن��د، هم هنرمندانه 
حرف مي زند و هم مردم را پاي سخنش 
مي نشاند.  آخرين فردي که درباره مهدي 
نقويان به عنوان آخرين کانديدا س��خن 
گفت، سليم غفوري مدير شبکه مستند 
بود که اظهار داش��ت: »مس��تند« يکي 
از عرصه هايي اس��ت که پس از پيروزي 
انقالب اس��المي، هنرمندان انقالبي در 

آن خوش درخش��يدند.  از نس��ل قديم 
مانند رض��ا برجي تا نس��ل جديد که در 
سال هاي اخير توانستند آثار ماندگاري 
را خلق کنند و مه��دي نقويان هم جزو 
اين مستندسازان توانمند و دغدغه مند 
است.  وي با اشاره به وقايع سال 88 افزود: 
در ش��رايطي که غبار فتنه کش��ور را فرا 
گرفته بود، نقويان با »خارج از ديد« خود 
نقش مهمي در رفع ترديدها و بيان تاريخ 

درست کشور داشت. 
   نحوه انتخاب هنرمند برگزيده سال
محسن مؤمني ش��ريف هم در ادامه اين 
مراس��م طي س��خناني گفت: در آستان 
چهلمين س��ال پيروزي انقالب اسالمي 
الزم است رجعتي به آرمان ها و فرمايشات 
امام)ره( داشته باشيم.  رئيس حوزه هنري 
ضمن اشاره به ش��هيد محسن حججي و 
شهادت هنرمندانه اش اظهار داشت: شهيد 
حججي يک »آتش به اختيار« به تمام معنا 
بود و در معرفي ادبيات انقالب در زادگاهش 
نجف آباد نقش به سزايي داشت.  وي درباره 
چگونگي انتخاب هنرمند برگزيده س��ال 
توس��ط حوزه هنري توضيح داد: 55 نفر 
از صاحبنظران و ب��زرگان عرصه فرهنگ 
و هنر، 14 کاندي��دا را در همه رش��ته ها 
انتخاب کردند. در مرحله دوم بار ديگر از 
اين بزرگان نظرسنجي کرديم که پنج نفر 
بيش��ترين رأي را آوردند و مجدداً از ميان 
اين کانديداها، نفر برگزيده انتخاب ش��د.  
مؤمني ادامه داد: انتخاب چهره سال هنر 
انقالب با ش��اخص ها و مالک هايي انجام 
مي شود که جريان سازي و اقبال عمومي 

از جمله آنهاست. 
   دهه ۶0 افراد شهرت گريز بودند

در ادام��ه کانديداهاي معرفي  ش��ده به 
ترتيب حروف الفب��ا از آخر روي صحنه 
آمدند و با تنديس و پنج سکه بهار آزادي 
مورد تقدير قرار گرفتند. نوبت به آخرين 
نفر يعني »حميد حس��ام«  که رس��يد، 
مجري مراسم او را به عنوان چهره سال 
هنر انقالب معرفي کرد و وي با تش��ويق 
حاضران، تنديس و معادل ريالي 22 سکه 

بهاري آزادي را دريافت کرد. 
وي سپس در س��خناني با ذکر نام شهيد 
ش��هبازي از فرمانده��ان دوکوه��ه و از 
همرزمان شهيد همت، شهيد همداني و 
حاج احمد متوس��ليان گفت: در دهه 60 
ديده نشدن يک دغدغه نبود بلکه يک عشق 
بود، اما اين عشق با گذر زمان کمرنگ شده 
است.  اين نويسنده دفاع مقدس ادامه داد: 
کسي مي تواند از سيم  هاي خاردار دشمن 
عبور کند که در سيم هاي  خاردار نفسش 
گير نکرده باشد.  حسام در پايان گفت: به 
چهار کانديداي ديگر تبريک مي گويم که 
جنگ  ناديده، عاش��ق شدند؛ مانند اويس 
قرني که پيامبر)ص( را نديد اما با صداي 
حضرت عاش��ق شد.  از س��ال 1393 و به 
ابتکار حوزه هنري، روز بيس��تم فروردين 
همزمان با س��الروز شهادت سيدمرتضي 
آويني، هفته هنر انقالب برگزار و طي آن 
»چهره سال هنر انقالب اسالمي« با اهداي 
22 س��که بهار آزادي تجليل مي شود.  در 
ادوار پيشين به ترتيب مرتضي سرهنگي 
)نويسنده و پژوهش��گر(، مجيد مجيدي 
)کارگ��ردان( و سيدمس��عود ش��جاعي 
طباطبايي )کاريکاتوريست( به اين عنوان 

دست يافته اند. 
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»حميد حسام« چهره سال هنر انقالب شد
 حميد حسام در اختتاميه هفته هنر انقالب در رقابت با روح االمين، دوست محمدی، مهدويان و نقويان 

به عنوان چهره هنر انقالب در سال ۹۶ انتخاب شد

   رامين صفري
فصل دوم مجموعه »ديوار به ديوار« نسبت 
به فص�ل اول مجموعه از کيفي�ت روايي و 
داستاني مطلوب و اس�تانداردي برخوردار 
نبود و با اتکا به خرده روايت هاي بالتکليف، 
اين مجموعه نتوانست همچون فصل نخست 
نقش يک سريال زير متوسط را تکرار کند. 
 فصل دوم سريال »ديوار به ديوار« در قصه گويي 
کم مايه و لحظات شبه کمدي اين مجموعه دوباره 
بر ناتواني خالقان اثر صحه گذاش��ت. هر چند 
فرمول اصلي تلويزيون، تکرار آزموده پرخطاست 
و در کمال بهت و حيرت، مديران سيما رأي به 
ساخت فصل دوم اين سريال دادند؛ سريالي که 
اداي کمدي را درمي آورد و مشخص نيست با اين 
حجم از سطحي نگري قرار بود چه کارکردي در 
ميان مجموعه هاي قوي طنز نوروزي شاخصي 
چون پايتخت و حتي کاله قرمزي داشته باشد. 

اگر نخواهيم مثل خيل وسيعي از انتقادات مطرح 
شده به اين سريال، اغراق آميز اين مجموعه را 
نقد نکنيم و مبناي قياس همان فصل نخست 
مجموعه ديوار به ديوار باشد، فصل اول سريال 
با اتکا به ماجراي محوري و استفاده از تيپ هاي 
کليشه اي تلويزيوني، به صورت مصنوعي با اتکا 
به نوعي فضاسازي يکنواخت نوعي تازگي را القا 
مي کرد، اين القا در فرم مصنوعي و در محتوا به 

شدت تکراري است. 
 اما در فصل دوم هيچ ماجرايي بر اساس يک قصه 
مدون وجود نداشت و تيپ هاي خلق شده اي که 
طي س��ير تدريجي روايت تبديل به شخصيت 
نشدند، هر آنچه  در چنته داش��تند را در فصل 
نخست رو کردند. در فصل دوم به عنوان نمونه، 
بخشي از سريال به جش��ن تولد فرزند مشيري 
مي پردازد و انتقال محل خدمت فرزند شاهرخ به 
عنوان روايت ها فرعي، مؤيد عدم پايبندي سريال 

به قيود داستاني مدون است. 
در فصل نخس��ت، ورود تدريجي شخصيت ها و 
اتفاقات حول برخورد شخصيت ها اندک ماجرايي 
در بطن سريال به وجود مي آورد، اما در فصل دوم، 
بدنه دراماتيک سريال کمي از شخصيت محوري 
فاصله گرفته و متأس��فانه در فص��ل دوم همان 
شخصيت ها با پيشفرض هاي شناخته رفتاري 
و معين بودن کنش ها و واکنش هايشان، سعي 
در خلق فضايي تازه را داش��تند و تيپ هاي نازل 
و س��طحي و برخوردهاي آنان نتوانست رويداد 
جذابي را در س��ريال خلق کند. به عنوان نمونه 
دختر اردشير، )سرهنگ بازنشسته( نامش کيان 
اس��ت و از فصل اول افرادي که با کيان برخورد 
مي کنند همچنان از تيپ صورت سنگي سريال، 

مي پرسند مگر کيان اسم پس��ر نيست؟! چقدر 
اين موتيف نمايش��ي به عنوان انگاره اي کمدي 
مي تواند در يک سريال مطرح شود؟ يا متغيرهاي 
رفتاري آرم��ان زمينه ش��باهت او را با فردي به 
سندروم دان فراهم مي آورد که در ميانه سريال 
نقش تأثيرگذاري ندارد. هر زماني که مؤلفان با 
خأل روايي مواجه مي شدند، پاي شخصيت کيان 
و مسئله دوگانگي نامش را مطرح مي کردند؛ يا 
اينکه آرمان نعره هاي مازوخيس��تي مي کشيد 
يا دوباره اخت��الف بهرام را با پدر همس��رش رو 

مي کردند، تا حفره هاي روايي به چشم نيايد. 
فصل دوم با تخليه خانه بزرگ فصل اول مشيري و 
کوچ به يک مکان ديگري آغاز مي شود و طي يک 
رويداد س��اده انگارانه و توأم با بالهت، بهرام خانه 
ديگري براي اسکان دسته جمعي پيدا مي کند. عماًل 
سه قسمت نخست هيچ روايت مدوني با عطف هاي 
س��ريالي اس��تاندارد ندارد. از همان قسمت هاي 
آغازين مشخص است که دست تيم سريال ديوار 
به ديوار کاماًل خالي اس��ت و پس از تخليه خانه، 
شخصيت ها و پرسوناژها س��رگردانند و در فصل 
دوم با همان ويژگي هاي نويسندگان و کارگردان، 
سوداي راه اندازي يک کارناوال شاد نمايشي را با 
مشتي دلقک دارند.   متأسفانه همانطور که اشاره 
شد س��ريال ديوار به ديوار برخالف فصل نخست 
به شدت شخصيت محور اس��ت و سؤال اساسي 
از مديران ناظر در مجموعه صدا و سيما و ناظران 
کيفي اثر اين است که اگر توانايي خلق يک سريال 
رويداد محور را ندارند چرا در س��ريال تيپ محور 
ديوار ديوار، ش��به ش��خصيت ها نيروي محرکه 
فيلمنامه نيستند؟ تيپ هاي مستعملي که ضريب 
هوشي بس��يار پاييني دارند و به جاي کنشگري 
طنازانه و ماجرامحوري، دس��ت به آش��وب هاي 
فردي و ش��لوغ کاري مي زنند و مؤلفان و مديران 
تصويب کننده، چنين فضاي��ي را کمدي يا طنز 
تعريف مي کنند. به عنوان نمونه آرمان هر لحظه 
در مقابل دوربين براي اينکه اجراي شبه کمدي 
خود را به رخ بکشد، ديوانه نگاري غير مرتبطي را با 
فضاي فيلمنامه به اجرا مي گذارد. شخصيت پردازي 
بايد به گونه اي باشد که کنش هاي روايي از جنس 
سريال هاي تلويزيوني را خلق کند اما مهم ترين 
بخش قسمت پاياني س��ريال، پخش دوباره ترانه 
»بيس��ت هزار آرزو«ي محسن چاوشي است که 
همانند فصل نخس��ت، با طرح مراس��م شادي و 
اندکي دست افش��اني در س��ريال دوباره پخش 
مي شود تا احتماالً با يادآوري پخش اين ترانه در 
فصل نخست )که مقارن با پيروزي حسن روحاني 
در انتخابات رياست جمهوري 96 بود( ضعف هاي 

اساسي سريال به فراموشي سپرده شود. 

ب�ه گفت�ه ناص�ر کريم�ان، مدي�ر گ�روه 
اجتماع�ي ش�بکه س�وم س�يما، ت�الش 
مي ش�ود برنامه »هفت« قبل از ماه مبارک 
رمض�ان روي آنت�ن ش�بکه س�ه ب�رود. 
برنامه »هف��ت« آخرين بار همزمان با س��ي و 
ششمين جشنواره فيلم فجر روي آنتن شبکه 
س��وم س��يما رفت که با اجراي رضا رشيدپور 
همراه بود ک��ه اين اجرا حاش��يه هايي را هم به 
دنبال داش��ت. حاال مديران سيما دوباره در پي 
آن هس��تند که »هفت« را به توليد برس��انند.  
ناصر کريمان در تازه ترين اظهاراتش درباره اين 
برنامه در گفت وگو با يک خبرگزاري عنوان کرد 
که بررسي ها انجام خواهد شد و تالش ها بر اين 
اس��ت که »هفت« جديد قبل از ماه رمضان به 
آنتن شبکه سه برسد.  »هفت« که مي توان گفت 
پرحاشيه ترين و البته مهم ترين برنامه سينمايي 
تلويزيون است، طي دوره هاي مختلف با چالش ها 
و حاشيه هاي زيادي روبه رو شده است. اين برنامه 
در س��ه فصل خود با اجراي فري��دون جيراني، 
محمود گبرلو و بهروز افخمي همراه بوده و بعد از 
اجراي افخمي ديگر نتوانست به صورت منسجم 
به پخش بازگردد.  سال گذشته نيز بعد از همه 
رايزني ها و تشکيل جلس��ات مديران، »هفت« 

توانس��ت با حضور رضا رش��يدپور آن هم فقط 
در ايام جش��نواره فيلم فج��ر و در 10 روز روي 
آنتن برود. البته شروع همين برنامه کوتاه مدت 
10روزه هم با تأييد و تکذيب هاي فراوان همراه 
بود و از محمدرضا شهيدي فرد تا مهران مديري 
به عنوان مجريان اين برنام��ه 10 روزه مطرح 
شده بودند تا باالخره سکان اين اجرا به رشيدپور 
سپرده ش��د.  ش��ايد نحوه اجراي رشيدپور در 
برنامه که از همان قس��مت اول انتقاداتي را در 
پي داشت و با مناقشاتي براي فيلم هايي چون 
»التاري« ساخته محمدحسين مهدويان ادامه 
يافت، دليل عمده اي بود که مديران نخواستند 
اين برنامه 10 روزه فراتر برود و اجراي رشيدپور 
در آن ادامه يابد.  با اين حال هنوز صحبت رسمي 
درباره مراحل توليد فصل جديد »هفت« مطرح 
نشده اس��ت و در حال حاضر گروه توليدي اين 
برنامه نيز از اتفاقات جديد خبر ندارند. معموالً 
هم مهم ترين چالش اين برنامه هميشه انتخاب 
مجري بوده و بعد از مشخص شدن مجري باقي 
مسائل توليد حل شده اس��ت.  بايد ديد اين بار 
چه کس��ي بر صندلي »هفت« تکيه خواهد زد 
و آيا انتخاب مجري به قبل از ماه رمضان خواهد 

رسيد يا خير. 

درباره سريال  نوروزي رسانه ملي
»ديواربهديوار«ادایکمدیرادرمیآورد

»هفت«جديدقبلازماهرمضان
رويآنتنشبکه۳ميرود

88498436سرویس فرهنگي

س�يدمحمود رض�وي: فکر 
مي کن�م ويژگ�ي مهدويان 
اين است که هم حرف خوب 
مي زند، هم هنرمندانه حرف 
مي زن�د و هم م�ردم را پاي 

سخنش مي نشاند

»جنگکثيفدرسوريه«
روانهبازارشد

کت�اب »جنگ کثي�ف در س�وريه« نوش�ته 
تيم اندرس�ون، محق�ق اس�تراليايي چندي 
پي�ش ب�ا ترجم�ه خش�ايار بياني فر توس�ط 
نش�ر مضم�ون ب�ه ب�ازار کت�اب روانه ش�د. 
اين کتاب با توج��ه به تحوالت اخي��ر کماکان با 
گذشت دو سال از انتشار متن انگليسي، اهميت 
خود را حفظ کرده اس��ت زيرا نکاتي که در کتاب 
مورد بحث قرار مي گيرد همچنان براي اتهام زني 
به دولت و ارتش سوريه و متحدانش مورد استفاده 
است تا مورد زمينه سازي براي مداخله نظامي در 
اين کشور قرار گيرد که اوج آن را در حمله موشکي 
اخير امريکا و متحدانش به س��وريه شاهد بوديم.  
نکته اي که کمتر به آن توجه ش��ده اين است که 
کتاب اينگونه نيست که يکجانبه و در دفاع از هر 
گونه اقدام دولت س��وريه نوشته ش��ده باشد و به 
برخی اشتباهات گذشته اش��اره می کند  و از اين 
نظر کتاب منصفانه و محققانه اي است يعني متني 
تبليغاتي در دفاع از حکومت س��وريه و بشار اسد 
نيس��ت.  اين کتاب تصوير سوريه، پيش از جنگ 
داخلي را به خوبي نش��ان مي ده��د که بر خالف 
تبليغات و تصورات وضعيت اجتماعي س��وريه و 
مواردي مانند بهداشت نس��بت به همسايگانش 
مانند اردن، لبنان و عراق به مراتب بهتر اس��ت و 
در اين کش��ور جلوه هايي از عدال��ت اجتماعي را 

مي توانيم شاهد باشيم .

»عمارتخانهارواح«
رويصحنهميرود

نمايش عم�ارت  خان�ه ارواح ب�ه کارگرداني 
بهن�از پورفالح و نويس�ندگي کي�وان صباغ 
در عم�ارت ارغن�ون  روي صحن�ه م�ي رود. 
بهناز پورفالح بازيگر تئاتر، تلويزيون و س��ينما در 
تازه ترين فعاليت تئاتري خود نمايش عمارت  خانه 
ارواح را براي کارگرداني انتخاب کرده اس��ت تا با 
بازي اميد مقدم، جاويد حسنلو، ستاره صحرايي، 
مبين رستگار، نگين سرتيپي، فرشته محمدي و 
بهناز پورفالح در عمارت ارغنون روي صحنه ببرد.  
پورفالح در م��ورد اينکه چرا اين نماي��ش را براي 
اجرا انتخاب کرده است، گفت:احساس مي کردم 
نمايش هاي سنتي قديم که در حال و هواي تهران 
قديم اجرا مي شد بين نمايش هاي امروزي کمرنگ 
شده است به همين دليل سعي کردم اين نوع فضا 
را در نمايش��ي که اجرا مي کنم، داشته باشم.  اين 
کارگردان که در حال حاضر سر ضبط سريال نفوذ 
به کارگرداني جواد ش��مقدري است در خصوص 
دليل انتخاب نکردن بازيگران چهره در نمايشش 
گفت:سعي کردم در نمايش��ي که اجرا مي کنم از 
خود بازيگران تئاتري خوب استفاده کنم که با آمدن 
بازيگران چهره س��ينمايي و تلويزيوني به حاشيه 
رفته اند و کمتر  براي ب��ازي فرصت پيدا مي کنند 
و با حال و هواي نمايش هم در ارتباط باش��د. اين 
نمايش از تاريخ دوشنبه 2۷ فروردين  تا چهارشنبه 
12 ارديبهشت ساعت 18 در عمارت ارغنون واقع 
در خيابان حافظ، خيابان نوفل لوشاتو، بعد از چهارراه 
رازي، نرسيده به خيابان وليعصر، کوچه زيبا، پالک 
يک روي صحنه مي رود،همچنين بليت  اين نمايش 

نيز در سايت تيوال به فروش مي رسد.

پيگيريچرايی
تخريببافتتاريخيشيراز

در جلسه کميته حفاظت از ميراث  فرهنگي، قرار 
شد نمايندگاني از کميته به زودي براي بازديد و تهيه 
گزارش دقيق، از بافت تاريخي شيراز بازديد کنند. 
کميته حفاظت از ميراث  فرهنگي با حضور معاون 
رئيس جمهور و رئيس س��ازمان مي��راث  فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري و نمايندگاني از وزارت 
کش��ور، قوه قضائي��ه، وزارت اطالع��ات، وزارت راه 
و شهرس��ازي، س��ازمان اوقاف و امورخيريه، مرکز 
حقوقي رياس��ت جمهوري، اداره کل اموال حقوقي 
وزارت اقتصاد و دارايي و س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري کشور درحالي يکشنبه 
26 فروردين ماه سال جاري در دفتر معاونت ميراث 
 فرهنگي برگزار شد که مداخالت دو بافت تاريخي 
شيراز و محوطه باستاني هگمتانه به تفکيک مورد 
بررسي نمايندگان دستگاه هاي مرتبط قرار گرفت.  
محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي کشور 
در ابتداي جلسه با تشريح وضعيت فعلي بافت تاريخي 
شيراز و مداخالتي که در س��ال هاي گذشته در آن 
صورت گرفته است، تأکيد کرد: »در سال هاي گذشته 
دو پ��روژه بين الحرمين و ط��رح 5۷ هکتاري بافت 
تاريخي شيراز س��بب از بين رفتن مهم ترين بخش 
ارزشمند بافت تاريخي شيراز شده است.« طالبيان 
با ارائه مستندات تاريخي و انتقاد از تخريب تعدادي 
از بناهاي تاريخي و ثبت شده در اين بافت ارزشمند 
افزود: »طرح بين الحرمين از حرم حضرت احمد بن 
موسي )شاهچراغ( تا سيدعالءالدين حسين در شيراز 
تا سال 90 به اتمام رسيد که تعداد زيادي از بناهاي 

تاريخي ارزشمند در اين طرح تخريب شد.«

    فرزين ماندگار 
در حاليکه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
افزوده ش��دن کاغذ به ليست کاالهاي 
اساس��ي بهره من��د از تف��اوت ارزي را 
خبري خوشايند مي داند، برخي فعاالن 
عرص��ه کاغ��ذ آن را زمينه س��از ايجاد 
دوباره مفس��ده ها در ب��ازار کاغذ عنوان 
مي کنند اما از سوي ديگر برخي ناشران و 
مؤسسه هايي که با کاغذ سروکار دارند از 

اين موضوع استقبال مي کنند. 
سيدعباس صالحي در صفحه شخصي 
توئيت خود نوشته است: »کاغذ در ليست 
کاالهاي اساس��ي چون م��واد غذايي و 
دارويي قرار گرف��ت و از تفاوت ارزي که 
دولت تأمين مي کند، برخوردار خواهد 
بود.«  وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي در 
ادامه اين توئيت نوش��ته اس��ت: »براي 
ناشران، نويسندگان و اصحاب مطبوعات 
خبر خوش��ايندي اس��ت که دولت نياز 
فرهنگي را همچون غذا و دارو براي کشور 
مهم و اساسي مي داند.«  آيا افزوده شدن 
کاغذ به فهرست کاالهاي اساسي »خبري 
خوشايند« اس��ت؟ سيد عباس صالحي 
اين موضوع را خبري خوش براي ناشران 
و اهالي مطبوعات دانس��ته است اما در 
اين ميان برخي از فعاالن بازار کاغذ اين 
اق��دام را موجب ايجاد مفس��ده در بازار 
کاغذ عنوان مي کنن��د.  رئيس اتحاديه 
فروش��ندگان کاغذ و مقوا اي��ن اتفاق را 

ناخوشايند دانسته و به تسنيم مي گويد: 
قرار شد، دالر با نرخ 4200 تومان عرضه 
و ارز مبادله اي حذف ش��ود که ش��اهد 
سوءاستفاده ها در بازار نشويم، وقتي دالر 
تک نرخي شود، خيال همه راحت است. 
ما افزايش قيمت را در يک مقطع داريم و 
ديگر نخواهيم داشت، مگر اينکه آن کاال با 

افزايش قيمت جهاني روبه رو شود. 
   معافيت از ماليات بر ارزش افزوده 
سيد حس��ين ميرباقري ادامه مي دهد: 
وقتي دالر ثابت است، هيچ بهانه اي دست 
هيچ واردکننده يا بازرگاني نيس��ت که 

بخواهد سوءاس��تفاده کند ، بازار خود را 
پيدا مي کند. خيلي سريع جنب و جوشي 
که بايد در بازار باشد ايجاد مي شود، اما اگر 
باز هم بخواهيم براي کاغذ سوبسيد قائل 
شويم يا ارز با نرخ ديگري ارائه کنيم، من 
فکر مي کنم باز هم دچار مشکل شويم.  
ميرباقري درباره امکان ايجاد مفس��ده 
گفت: با توجه به اينک��ه به برخي از انواع 
کاغذها تعرفه تعل��ق مي گرفت، برخي 
افراد سودجو کاغذهايي با انواع ديگر را که 
بايد با ارز آزاد وارد مي کردند ، با شکل ها 
و ترفندهاي خاص ب��ا ارز مبادله اي وارد 

مي کردند و اين موجب فس��اد مي شد.  
واکنش ها به توئيت وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در توئيتر نيز در نوع جالب است. 
يکي از کاربران نوشته است: »تجربه نشان 
داده که اگرس��ازوکاري در ارشاد ايجاد 
نکنيد تا اين مزيت فقط در اختيار اهلش 
قرارگيرد ، مي تواند س��ريعاً  به يک رانت 
مفسده انگيز مبدل شود! پيشنهاد مي کنم 
با دولت هماهنگ کنيد که فقط با تأييد 
ارشاد اين امتياز به يک واردکننده داده 
شود و کميته ويژه اي براي بررسي و تأييد 
درخواست ها و صدور مجوز ايجاد کنيد.« 
گران شدن غيرمعمول ارز و عدم خريد 
و فروش در بازار کاغذ موضوعي اس��ت 
که بسياري از ناشران نيز در شبکه هاي 
مجازي به آن اذعان کرده اند؛ موضوعي 
که ميرباق��ري البت��ه آن را نمي پذيرد و 
مي گويد: چنين نبوده اس��ت که کاغذ از 
بندي 80 هزار تومان به بندي 120 هزار 
تومان برس��د، در روزهاي پاياني سال ما 
با افزايش قيمت جهاني کاغ��ذ روبه رو 
ً  قيمت را به بندي 105  شديم که طبيعتا 
هزار تومان افزايش داد، تالطم در بازار ارز 
نيز موجب ش��د که در روزهاي ابتدايي 
سال جديد قيمت کاغذ با افزايش 10 تا 
15 هزار توماني روبه رو شود. وي از عادي 
بودن خريد و ف��روش در بازار کاغذ خبر 
داده و مي گويد: خري��د و فروش مطابق 

معمول انجام مي شود. 

 کاغذ به نفع فرهنگ 
کاالی اساسی شد
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