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حکمت 439 

كسی كه بر گذش�ته افسوس 

نخ�ورد و ب�ه آينده ش�ادمان 

نباش�د، هم�ه جوان�ب زهد را 

رعايت كرده است.

   محمد صادقي
كارگ�ردان فيل�م »مش�ت آخ�ر« معتقد اس�ت ك�ه در اين 
روزه�ا ب�راي ف�روش فيل�م ي�ا باي�د در آن از بازيگ�ران 
شناخته ش�ده اس�تفاده كرد يا فيل�م كمدي لوده س�اخت. 
در ادامه انتقاد ها از صدرنشیني فیلم هاي كمدي مبتذل و سطحي، 
اين بار يك سینماگر قديمي لب به اعتراض گشود. مهدي فخیم زاده 
كه فیلم سینمايي »مشت آخر« را بر پرده سینما دارد، در گفت و گو 
با مهر مي گويد: متأسفانه استفاده از بازيگران شناخته شده تبديل 
به يك معضل در س��ینما شده اس��ت، در واقع براي فروش خوب 
يك فیلم در گیشه، يا بايد فیلم كمدي لوده بسازيم يا از بازيگران 
شناخته شده استفاده كنیم. فخیم زاده ادامه مي دهد: »به عنوان 
يك كارگردان س��ینما نه مي توانم كمدي لوده بس��ازم )هیچ گاه 
از كمدي هايي از اين دس��ت خوش��م نمي آمد!( و ن��ه مي توانم از 
سوپراستار براي فیلم هايم استفاده كنم كه البته چه قبل و چه بعد 
از انقالب با سوپراستارها كار نكرده ام چراكه وقتي سوپراستار وارد 
يك فیلم مي شود، تمام فیلم را تحت تأثیر خود قرار مي دهد و بايد 

براساس خواسته او در پشت صحنه كار كرد.«
وي با اشاره به اينكه سوپراستارها عالوه بر دستمزد باال، جوي را به 
وجود مي آورند كه به فیلم لطمه مي زند، بیان مي كند: »براي »مشت 
آخر« نیز همین مشكل را داشتم؛ نزديك هشت ماه با تهیه كنندگان 
مختلف صحبت مي كردم و همه به دنبال استفاده از سوپراستار در 
فیلم بودند.« فخیم زاده درباره حضور مردم در س��ینماها مي گويد: 
»مردم به س��ینما مي روند كه بخندند و آن را كام��اًل به عنوان يك 
سرگرمي نگاه مي كنند، چراكه خارج از س��الن هاي سینما، فضاي 

بهتر و بیشتري براي ديدن فیلم هاي فرهنگي يا هنري است و مردم 
دسترس��ي راحتي به اين فیلم ها دارند. تأكید مي كنم كه مخاطب 
امروز سینما براي »فیلم ديدن« به س��الن هاي سینمايي نمي رود 
بلكه آن را صرفاً به عنوان يك تفريح مي بین��د.« وي ادامه مي دهد: 
»ويترين فیلم هاي امروز هنرپیش��ه هاي شناخته ش��ده است و در 
صورت داشتن ويترين مناسب فیلم فروش مي كند، به همین دلیل 
است كه بسیاري از هنرپیشگان حرفه اي ما بیكار هستند. احساس 
مي كنم كه به زودي سینما از »فیلم ديدن« خالي مي شود، البته االن 
هم سینما مركز »فیلم ديدن« نیست! ديدن فیلم خوب به زودي از 
طريق سايت ها و ديگر روش هاي تماشا فراگیر مي شود و مردم ترجیح 
مي دهند با قیمت پايین تر و دردسر كمتر فیلم هاي مورد عالقه خود 
را تماشا كنند. اگر در امريكا يا اروپا فیلم هاي سینمايي در سالن ها 
اكران مي شود، به اين دلیل است كه سالن ها به آخرين تجهیزات روز 
دنیا براي تماشاي فیلم مجهز شده اند اما سینماهاي ما چنین كاري 

نكرده اند و تجهیزات مناسب و به روزي ندارند.«

انتقاد فخيم زاده از وضعيت فروش سينما 

سينمای ايران معلق ميان لوده بازی و چهره بازی

تماش�اگران ايران�ي داراي ضري�ب هوش�ي باالي�ي 
هس�تند و ب�ه ش�دت كنج�کاو و كاوش�گرند و 
محص�والت روز را پيگي�ري مي كنن�د و از اي�ن جهت 
 واقعًا مش�کل اس�ت كه آنها را فريب داد و براي جلب 
اين تماش�اگران باي�د كاري ك�رد كه مخاط�ب قبول 
كن�د كيفي�ت محص�ول واقعًا رش�د داش�ته اس�ت. 
منوچه��ر آذر بازيگر قديمي س��ینما و تلويزي��ون با بیان 
اين مطلب به »جوان« گفت: برخ��الف تصورات متداول، 
تماشاگران بسیار عاقل و باهوش��ي داريم كه خیلي زود و 
سريع متوجه كم  كاري س��ازندگان مي شوند و از همین رو 
است كه وقتشان را صرف محصوالت بي كیفیت نمي كنند و 

ترجیح مي دهند سراغ رسانه هاي ديگر بروند. 
بازيگر كم��دي- جنگ��ي »اخراجي ه��ا« ادام��ه داد: اين 
استقبال هايي كه از برخي كمدي هاي سطحي مي شود هم 
زياد جدي نگیريد چون وقتي پرمخاطب ترين كمدي هاي 
روز س��ینماها حتي 5میلیون مخاطب ه��م ندارند، يعني 
اينكه در كمدي سازي بدجوري عقب افتاده ايم. شما در نظر 
بگیريد كشوري 80میلیوني داريم كه الاقل 60میلیون نفر از 
آنها عالقه دارند بروند سینما و فیلم خوب ببینند ولي وقتي 
مي بینند فیلم خوب در سینماها نیست معلوم است ترجیح 

مي دهند پاي تلويزيون يا فضاي مجازي بنشینند. 
بازيگر سريال هاي »كیمیا« و »آشپزباشي« درباره چگونگي 
ارتقاي كیفي محصوالت سینمايي عنوان كرد: اصلي ترين 
راه اين است كه اصول تولید در تمام ژانرها را رعايت كنیم، 
نمي شود با اسلوب من درآوردي كمدي ساخت و هر جا كم 
آورد يا موزيك پخش كرد يا ديالوگ هاي آنچناني قرار داد. 
بايد بر اصول تولید مسلط بود و سپس وارد ساخت كمدي 
شد. بهترين كمدي ها آنهايي هس��تند كه از اجتماع الهام 
مي گیرند و سازندگان آنها مي كوش��ند اتفاقاتي كه مردم 
از آن رنج مي برن��د را زمینه اي كنند ب��راي خلق متن. در 
سینماي ايران س��الي چند كمدي- انتقادي خوب تولید 
مي ش��ود؟ خیلي كم! چرا؟ چون اغلب به سمت حركت بر 

مدار تكرارها و الگوهاي غلط گذشتگان مي روند. 
منوچهر آذر افزود: در كمدي سازي تلويزيوني هم وضعیت 
بهتري نداريم و فقط تفاوت در اين است كه ساختار حاكم 
بر تلويزيون اجازه نمي دهد كه برخي از شوخي هاي زننده 

وارد سريال ها ش��ود. ما ملت عجولي هستیم و در تولیدات 
تلويزيوني نیز اين عجله بدجوري به كار ضربه مي زند، مثاًل 
در آستانه نوروز به دنبال ساخت س��ريال كمدي نوروزي 
هس��تند و در آس��تانه ماه رمضان به دنبال ساخت سريال 

مفرح رمضاني. 
اين بازيگر 82س��اله تأكید ك��رد: هر چند در ب��ازه زماني 
كوتاه مدت هم مي ش��ود محصول خوب س��اخت ولي نیاز 
دارد به افراد كاركشته و نیروهايي به شدت درجه يك. اين 
افراد هم يا كم هستند يا گران هستند، از همین رو كار تولید 
سريال ها به افراد متوسط و میانه سپرده مي شود و نتیجه 

هم كه مشخص است. 
بازيگر »دلباخته« و »پر پرواز« درباره راه برون رفت از اين 
وضعیت افزود: بايد اصول تولید را رعايت كرد، يعني بدون 
فیلمنامه باقوام اصاًل پروانه نگرفت، چه برس��د به اينكه به 
س��مت پیش تولید و انتخاب بازيگر و تولید رفت. بايد اين 
به يك قانون در تم��ام پروژه هاي س��ینمايي و تلويزيوني 
بدل ش��ود كه بدون فیلمنام��ه كامل هی��چ كاري جلوي 
دوربین ن��رود، يعني چه ك��ه برخي مي گوين��د فیلمنامه 
را مي توان هنگام فیلمبرداري نوش��ت؟ مگر مي ش��ود در 
صنعت گران س��ینما و تلويزيون، بدون فیلمنامه و با يك 
طرح چندصفحه اي و به امید بداهه هاي بازيگران، فیلم يا 

سريال را كلید زد. 
منوچهر آذر در پايان گفت: بس است هر چقدر كه اشتباه 
كرديم. بايد دست اندركاران تولید و مقامات باالدستي حتماً 
بر اين امر دقت داشته باشند كه بدون فیلمنامه كامل، هیچ 

كاري تولید نشود.

 ترجمه آثار ادبيات انقالب به 7 زبان 
با 150 عنوان كتاب

رئي�س ح�وزه هن�ري در آيي�ن افتت�اح اولي�ن نمايش�گاه 
كتاب ه�اي ترجمه ش�ده س�وره مهر ب�ه زبان ه�اي خارجي 
اظه�ار داش�ت: در ح�وزه ادبي�ات انق�الب و دف�اع مقدس 
150عن�وان كت�اب ب�ه 7 زب�ان دني�ا ترجمه ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، آيین افتتاح اولین نمايشگاه كتاب هاي ترجمه شده 
سوره مهر به زبان هاي خارجي با حضور محسن مؤمني شريف رئیس 
حوزه هنري، عبدالحمید قره داغي معاون اداري مالي حوزه هنري، 
مجدالدين معلمي معاون هنري حوزه هنري، مرتضي سرهنگي مدير 
دفتر ادبیات و هنر مقاومت، حبیب احمدزاده، محسن كاظمي، مهناز 
فتاحي و جمعي از نويس��ندگان و مترجمان در حوزه هنري برگزار 
شد. در آيین افتتاح اولین نمايش��گاه كتاب هاي ترجمه شده سوره 
مهر به زبان هاي خارجي عبدالحمید قره داغي، مديرعامل انتشارات 
س��وره مهر با خیرمقدم به مدعوين اين مراسم گفت: پس از بیانات 
رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم شب خاطره سال 139۷ مبني 
بر ضرورت راه اندازي نهضت ترجمه از آث��ار انقالب و دفاع مقدس، 

تصمیم گرفتیم نمايشگاهي از آثار ترجمه شده را براي ايشان تدارك 
ببینیم كه بعدها از آقاي مؤمني شريف شنیدم ايشان فرموده بودند 
اين نهضت ترجمه بحمداهلل شروع شد و نیاز است تداوم داشته باشد 
و با جديت بیشتري كار شود. وي افزود: آثاري كه در اين نمايشگاه 
مشاهده مي كنید قريب 150عنوان كتاب به چندين زبان برجسته 
دنیا از جمله عربي، انگلیسي، روسي، تركي، فرانسوي و  اردو است 
كه البته تعداد ترجمه ها بیش از اينهاس��ت و اين نمايشگاه تنها 

اختصاص به كتاب هاي سوره مهر دارد. 
قره داغي افزود: هدف ما از برگزاري اين نمايشگاه اوالً انگیزه دادن 
به همكاران، نويس��ندگان و مترجمان عزيز است و ثانیاً شناخت 

ظرفیت هاي اين حوزه در كشور است. 
اين مدير فرهنگي افزود: كار ترجمه به زبان هاي ديگر، تالش پرزحمت 
و پرهزينه اي است و نیازمند حمايت مؤسسات و ارگان هاي فرهنگي 
ديگر است. ما تأكید داريم كه حتماً ناشر خارجي و مترجم خارجي پاي 
كار بیايد كه بحمداهلل بیشتر اين آثار از سوي مترجم و ناشر خارجي در 

كشور مقصد در تیراژ باالي هزار نسخه منتشر شده است. 
قره داغي اضافه كرد: بحث مهم ديگري كه مطرح است حق التألیف 
نويسندگان است كه ما تالش داريم در چاپ هاي بعدي از اين آثار 
ترجمه شده حتماً اين مورد رعايت شود و نويسندگان عزيز از تمام 
حق و حقوقشان برخوردار شوند. وي در ادامه از راه اندازي سايت 
دو زبانه انگلیسي و عربي سوره خبر داد و افزود: اخیراً با همكاري 
كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان 12عنوان كتاب براي 
هنرآموزان زبان انگلیسي كانون زبان ايران منتشر شده و به زودي 

از اين آثار رونمايي مي كنیم.

    كتاب

گفت وگوی »جوان« با منوچهر آذر بازيگر پيشکسوت:

مخاطب وقتش را صرف محصوالت بي كيفيت نمي كند!
 نمي شود با اسلوب من درآوردي كمدي ساخت و هر جا كم آورد 

يا موزيك پخش كرد يا ديالوگ هاي آنچناني قرار داد

وزير فرهنگ و ارشاد اس�المي مي گويد، به گفته رهبر معظم انقالب 
در بياني�ه گام دوم انقالب اس�المي م�ا وارد يك محاص�ره تبليغاتي 
و  جن�گ رس�انه اي ش�ده ايم ك�ه بايد اي�ن محاص�ره را شکس�ت. 
به گزارش مهر، سید عباس صالحي در مراسم پاسداشت چهلمین سالگرد 
تأسیس اتحاديه انجمن هاي اس��المي دانش آموزي با اشاره به اينكه امروز 
اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزي تجربه نهادي در انقالب اسالمي 
ايران است، اظهار داشت: در دهه اول انقالب شرايط آرام و عادي نبود و فضاي 
اجتماعي پرتنشي را در ايران تجربه كرديم. در بس��یاري از مدارس شاهد 

گفت وگوها، تنش ها و تعارض هاي شديد بوده ايم، در اين میان انجمن هاي 
اس��المي دانش آموزي در اين كنش هاي سیاس��ي در خط مقدم صیانت از 
انقالب اسالمي قرار داشت. وي تصريح كرد: انقالب اسالمي در هر دوره اي 
با مخاطرات خاص خود درگیر است و بايد ديد اين مخاطرات چیست و اين 
انجمن برخاسته از انقالب چگونه مي تواند از اين انقالب صیانت كند، در بیانیه 
گام دوم انقالب چراغ راه همین صیانت است، به گفته رهبر معظم انقالب ما 
وارد يك محاصره تبلیغاتي و جنگ رسانه اي شده ايم كه بايد اين محاصره را 

شكست تا صداي ما به آن سوي دنیا و جوامع برسد.

وزير ارشاد در جمع انجمن هاي اسالمي دانش آموزي عنوان كرد

بايد محاصره رسانه اي وتبليغاتي ايران را شکست

   افشين عليار
هن�ر از تجربه گراي�ي به دس�ت مي آيد. اينک�ه هنرمند ب�ا پژوهش 
نس�بت ب�ه ف�رم خالقي�ت ب�ه خ�رج بده�د، قطع�ًا ي�ك ارزش 
محس�وب مي ش�ود ام�ا گاه�ي اي�ن تجربه گراي�ي، تقلي�دي 
ش�لخته بي�ش نيس�ت ك�ه فاصل�ه زي�ادي ب�ا تجربه گراي�ي دارد. 
اساس��اً در خلق يك اثر هنري )فیلم سینمايي( نمي ش��ود با به هم ريختن 
عناصر س��اختاري به فرم جديد رسید، س��ینما تابع قواعد است. زماني كه 
فیلمس��از با يك فیلمنامه ناقص و ش��خصیت هاي نارس و الكن بخواهد به 
فرِم مدرن برسد قطعاً آن فیلم با شكست مواجه مي شود. فیلم امیر با همین 
نگرِش اشتباه ساخته شده است؛ فضاي سرد، رنگ هاي تیره، نماهاي كشدار 
و قاب هاي متفاوت كه فیلمسازش فكر كرده با قاب هاي نامتوازن مي تواند 

فیلم هنري بسازد. اساساً فرم از محتوا و تكنیك 
از متن مي آيد، زماني كه فیلمنامه انسجاِم الزم را 
نداشته باشد قطعاً فرمي هم در كار نیست. نیما 
اقلیما در اولین فیلم سینمايي اش به بازي هاي 
بالوجه بصري فاقد قواعد سینمايي بسنده كرده 
است، به طوري كه سعي كرده با نامتعارف بودن 
قاب هاي��ش به مخاطب تحمیل كن��د كه فیلم 
خاصي ساخته است اما پس از 10 يا 20دقیقه به 
مرورِ تماشاگر سالن را ترك مي كند چراكه فیلم 

قادر به قصه گويي نیست. فیلمي كه بخواهد خودنمايي فرمي بي اساس ارائه 
دهد دوام نمي آورد و خودش را لو مي دهد. فیلم امیر به شدت تقلبي است، 
مشحون از موقعیت هاي تقلبي با آدم هاي تقلبي تر. »امیر« قرار است مثاًل 
قهرمان باشد ولي يك نامرد از شخصیت او ارائه مي شود؛ كم حرف مي زند، 
نمي خندد، روي پیشاني اش ماه گرفتگي دارد، نما به نما سیگار روشن مي كند، 

آدم چرك و كثیفي است، كار و كاسبي اش مشخص نیست، يك خانواده بیمار 
و يك خواهر رواني دارد. گويا بیماري رواني در خانواده امیر ارثي است. ريما 
خواهر امیر هم رواني اس��ت؛ چند ديالوگ و مونولوگ مي گويد و يك جیغ 
مي كشد؛ اينها دلیلي اس��ت بر رواني بودن او! به نظر مي رسد فیلمساز يك 
طرح نیم خطي داشته و آن را در اجرا تبديل به يك فیلم سینمايي كرده است؛ 

طرحي كه حتي نمي تواند يك فیلم كوتاه باشد. 
امیر قهرماِن الكن و پوشالي فیلم در عشق شكست خورده، براي همسر سابِق 
دوستش مكاني براي زندگي مهیا كرده و خودش در جاي ديگري زندگي 
مي كند اما قهرمان ما به دوستش دروغ مي گويد و انگار به زن سابق دوستش 
نظر دارد! سیگار مي كشد؛ سرفه مي كند، ماشین شاسي بلند سوار مي شود، 
اين اداها مثالً نشانه اي از يك داستان مینیمالیسم است؟ فیلم نه لحن دارد و 
نه مضمون مشخص. امیر به علي خیانت مي كند، اگر هم آخر فیلم اردالن را 
به علي مي رساند به دلیل نابلدي فیلمساز در قصه سرايي است، قصه سرايي؟ 
اساساً فیلم قصه اي ندارد و مي تواند تا ساعت ها ادامه داشته باشد و شاهد 
سیگار كشیدِن امیر باشیم و مي شود به مقدار زياد امیر را در آسانسور با خانم 
سمساري كه آرايشگر است ببینیم، چرا اين آرايشگر زن امیر را زير چشمي 
نگاه مي كند؟ يا چرا براي امیر گريه مي كند؟ جبرائیل چه نقشي در فیلم 
دارد؟ لهجه اش مي خنداند؟ تیكه پراني مي كند؟ مشخص نمي شود فیلمساز 
چرا از اين كاراكتر بي هويت استفاده مي كند، مثل خیلي چیزهاي ديگر كه 
در فیلم مشخص نمي شود و اقلیما احساس كرده هر چقدر به تماشاگرش 
اطالعات كم يا ناقص بدهد فیلمش بیش��تر گل مي كند، بعید اس��ت كه 
فیلمسازي موقع ساخت اولین فیلمش نداند مخاطبش به چه فیلمي نیاز 
دارد. واقعاً اين فیلم مي تواند در اكران عمومي مخاطب به دس��ت بیاورد؟ 
يك فیلم بي سروته كه حتي اكران شدنش در گروه عمومي شوخي به نظر 
مي رسد و حتي جايگاهي هم در گروه هنر و تجربه ندارد، چون فیلمسازش 
نه هنر مي داند و نه تجربه كردن را مي شناس��د. يك اثر كه در بالتكلیفي 
مطلق درجا مي زند و نمي تواند پهناي قصه الغر و نحیف و يك خطي اش 
را گسترش بدهد، از سوي ديگر امیر فیلمي اس��ت كه مي خواهد مثاًل به 
درونیات آدم ها وارد شود اما حتي نمي توانیم شبه قهرمان يا ضدقهرمانش 
را هم باور كنیم چراكه ساختار و محتوا را نمي شود باور كرد. فیلمساز آنقدر 
به فكر فرم بوده كه مضمون و لحن و ريتم را از ياد برده و تنها تالش كرده از 
طريق قاب و زاويه دوربین و تدوين فاجعه بارش دست به يك نوآوري بزند 
كه تالشي نافرجام بوده است. فیلم امیر در واقع حاصل چند نماي تكراري 
است؛ يك عدد میالد كي مرام از همیش��ه اش بدتر كه در اين چند فیلم و 
سريال آخرش نشان داده نقش هاي تكراري را 
دوست دارد و كاراكترهاي عصبي و مازوخیستي 
را مي پس��ندد كه البته در ارائه درست بازي در 

همین دو مورد هم ناتوان است. 
به ط��ور قط��ع فیل��م امی��ر ب��راي كارگردان 
جوانش نمي تواند يك فیلم س��ینمايي نزديك 
به اس��تاندارد باش��د و تنها يك اث��ر دلي براي 
فیلمسازش اس��ت، با كادر نامتوازن و نماهاي 
طوالني قطعاً فرم به دس��ت نمي آيد، بهتر بود 
اقلیما به جاي اين ادا و اطوارها در چند سكانس راكوردها را حفظ مي كرد 
چراكه در چند صحنه حتي راكوردها نیز رعايت نشده و اين از كارگرداني 
كه ادعاي بازي با فرم دارد عجیب اس��ت. فیلم امیر هیچ پتانسیلي براي 
جذب مخاطب در اكران عمومي ندارد چراكه نمي تواند چیزي به مخاطبش 

اضافه كند، البته اگر مخاطب بتواند تا انتها آن را تحمل كند.

»امير« اسير فرم گرايي متقلبانه 
با كادر نامتوازن و نماهاي طوالني قطعاً فرم به دست نمي آيد و بهتر بود اقليما به جاي اين ادا و اطوارها 

 

در چند سکانس دست كم راكوردها را حفظ مي كرد!

فی�ل����م »امی����ر«  ك��ه در 
بالتكلیف��ي مطل��ق درج��ا 
مي زن��د نمي توان��د پهناي 
قصه الغ��ر و نحی��ف و يك 
خطي اش را گسترش بدهد

 تقدير از كارتونيست روزنامه جوان 
در جشنواره »مداد قرمز« 

در جريان جلس�ه كميته تبليغات اطالع رساني قرارگاه 
باز سازي و نوسازي مناطق سيل زده وزارت كشور از حسين 
كشتکار كارتونيس�ت روزنامه جوان تقدير به عمل آمد. 
به گزارش »جوان« نوزدهمین جلس��ه كمیت��ه تبلیغات و 
اطالع رساني قرارگاه بازسازي مناطق سیل زده روز گذشته 
ش��اهد تقدي��ر از كاريكاتوريس��ت روزنامه ج��وان در قالب 

جشنواره موسوم به مداد قرمز بود. 
در لوح تقدير از حسین كشتكار آمده: در اجراي سیاست هاي 
قرارگاه بازس��ازي و نوسازي مناطق س��یل زده در حمايت از 
تولید آثار فرهنگ��ي و هنري مس��ئوالنه در عرصه مديريت 
بحران و با عنايت به توجه مؤثر موج��ود در آثار جنابعالي به 
شاخص هاي مدنظر از جمله نگاه ملي به موضوع، زمینه سازي 
تحقق همبستگي اجتماعي در حمايت از هموطنان مناطق 
آسیب ديده و جذب كمك هاي مردمي انعكاس و نقد منصفانه 
بخش هاي خدمات رسان، اعتمادبخشي واقع بینانه بر مخاطب، 
امید آفريني و پرهیز از س��یاه نمايي و در عین حال نگاه فاخر 
هنرمندانه آثار ارائه شده در بخش كاريكاتور از سوي كمیته 
تبلیغات و اطالع رس��اني قرارگاه شايس��ته تقدير ش��ناخته 

مي شويد. 
.......................................................................................................

 يوتيوب صفحات »آي فيلم« 
فارسي و عربي را مسدود كرد

يوتيوب صفحه آي فيلم عربي با بي�ش از 560هزار عضو 
را مسدود كرد.

آي فیلم عربي كه به علت پخش س��ريال هاي ايراني با دوبله 
عربي بسیار مورد توجه مخاطبان عرب زبان در خاورمیانه و 

شمال آفريقا قرار گرفته بود، از سوی يوتیوب بسته شد.
سال گذش��ته نیز يوتیوب در اقدامي عجیب و سؤال برانگیز، 
صفحات يوتیوب »آي فیلم« انگلیس��ي و »آي فیلم2« را از 
دس��ترس خارج و علت آن را نقض مقررات خود اعالم كرده 
بود! همه اينها در حالي اس��ت كه صفحات يوتیوب ش��بكه 
»آي فیلم« فقط سريال هاي ايراني را پخش مي كردند و هیچ 

گونه محتوا يا موضع گیري سیاسي نداشتند. 
.......................................................................................................

 با موضوع پويش دلنوشته هايي
درباره سردار شهيد قاسم سليماني

بيشترين نامه ها را نوجوانان 14تا 16 سال 
به سردار آسماني نوشته اند

در پويش »نامه اي به س�ردار آسماني« كه به همت حوزه 
هنري كودك و نوجوان برگزار مي شود، تاكنون بيشترين 

آثار رسيده مربوط به گروه سني 14 تا 16سال است. 
به گزارش مهر، محسن كريمي دبیر پويش »نامه اي به سردار 
آسماني« در گفت وگو با روابط عمومي حوزه هنري كودك و 
نوجوان گفت: شهید سپهبد قاسم سلیماني، سرباز واليت و 
شهید ملي و بین المللي است و به همین دلیل بايد نسل جوان 

و نوجوان با سیره اخالقي و زندگي آسماني او آشنا شود. 
وي با بیان اينكه ش��هید قاس��م س��لیماني الگوي كامل 
شخصیت ايراني- اسالمي است گفت: اين شهید آسماني، 
احساسات ضداستكباري ملت هاي منطقه را بیش از پیش 
برانگیخته است و نسل نوجوان بايد با داليل محبوبیت اين 
ش��هید چه در دوره حیات و چه تجلیل باشكوه مردمي از 
پیكر ايشان مطلع شود. كريمي همچنین با اشاره به پويش 
نامه اي به س��ردار آس��ماني، ادامه داد: تاكن��ون آثار قابل 
توجهي به دبیرخانه اين پويش ارس��ال شده كه بیشترين 
آثار به ترتیب مربوط به استان هاي تهران، خراسان رضوي 

و كرمان بوده است. 
دبیر پويش نامه اي به س��ردار آسماني اضافه كرد: همچنین 
بیش��ترين دلنوش��ته هاي رس��یده به دبیرخانه، مربوط به 

دختران دانش آموز 14 تا 16سال است. 
  گفتني اس��ت اين پويش ويژه گروه سني شركت كنندگان

12 تا 18سال و فرصت ارسال آثار تا پايان بهمن ماه 1398 
اس��ت و جدا از داوري آثار و معرفي برگزيده ها، برترين آثار 

دريافتي در قالب يك مجموعه كتاب منتشر خواهد شد. 
همچنین عالقه من��دان مي توانند فرم فراخوان را از س��ايت 
http://nojavantehran. ir ح��وزه هن��ري ك��ودك و 

نوجوان دريافت كنند.

 تغيير مديريت در كتابخانه ملي
در راه است؟

چند روزي اس�ت كه احتمال تغيير مديريت سازمان اس�ناد و كتابخانه 
ملي پررنگ  ش�ده اس�ت. در اين ميان گزينه هاي متعددي مطرح است. 
به گزارش تسنیم، در چندماه گذشته سازمان اسناد و كتابخانه ملي با حواشي 
متعددي روبه رو بود؛ از انتش��ار خبر آبگرفتگي بخشي از اسناد در آرشیو ملي 
گرفته تا نشست خبري پرحاشیه اي كه بعد از آن برگزار شد. حاال چند روزي 
است كه خبر ديگري به حاش��یه هاي اين سازمان افزوده ش��ده است؛ تغییر 
مديريت. اش��رف بروجردي در روزهاي منتهي به نوروز 96، با حكم حس��ن 
روحاني به عنوان رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي انتخاب شد؛ انتخابي 
كه مانند اكثر انتخاب هاي قبلي براي رياست اين سازمان، انتقاداتي را به همراه 
داشت. هر چند سازمان اسناد و كتابخانه ملي يك سازمان فرهنگي است، اما 
عموماً فردي براي رياست اين سازمان انتخاب ش��ده كه بیشتر فعالیت هاي 
سیاس��ي او پررنگ تر بوده تا چهره  فرهنگي اش. به گفت��ه برخي از منتقدان، 
انتخاب بروجردي نیز از اين مسئله مبرا نبود. او دكتراي فقه سیاسي از دانشگاه 

بیروت دارد و رئیس كمیته بانوان ستاد حسن روحاني در انتخابات بود. 
حاال چند روزي اس��ت كه احتمال تغییر مديريت اين س��ازمان بر سر زبان ها 
افتاده اس��ت. تاكنون گزينه هاي متعددي در اين رابطه مطرح شده اما به نظر 
مي رسد احتمال رياست حجت اهلل ايوبي كه در حال حاضر دبیركل كمیسیون 
ملي يونسكو است و حجت االسالم والمسلمین رسول جعفريان، رئیس كتابخانه 
مركزي دانش��گاه تهران از ديگر گزينه ها پررنگ تر اس��ت. بر پايه اين گزارش 
احتمال تغییر مديريت در كتابخانه مركزي دانش��گاه تهران در ماه هاي آتي 
وجود دارد و اين خود به پررنگ تر شدن احتمال حضور جعفريان در كتابخانه 

ملي قوت بخشیده است.

مصطفي محمدي      ديده بان


