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حكمت 476 

از  و  بگس�تران  را  عدال�ت 

س�تمكارى پرهيز كن كه ستم 

رعّي�ت را به آوارگی كش�اند و 

بيدادگرى به مبارزه و شمشير 

می انجامد. 

مدير گروه مستند روايت فتح با اشاره به برنامه هاي جديد 
روايت فت�ح گفت: حدود ۳۵مس�تند الف و ۱7۲قس�مت 
برنامه تلويزيوني در پنج مجموعه مختلف در دس�تور كار 
داريم، ضمن اينكه براي نوروز ۹۹ نيز مجموعه طنز »گوني« 
را آماده پخ�ش داريم ك�ه درونمايه دفاع مقدس�ي دارد. 
»روح اهلل رفیعي« مدير گروه مستند روايت فتح درباره برنامه هاي 
اين گروه گفت: برنامه هاي ثابتي هم داريم كه به صورت هفتگي 
از شبكه هاي مختلف سیما روي آنتن مي رود. برنامه هاي روايت 
فتح پنج شنبه ها از شبكه يك و يك شنبه ها ساعت22 از شبكه 
افق پخش مي شود، همچنین ش��بكه هاي ديگري هم در طول 
هفته برنامه هاي مختلفي از روايت فتح پخش مي كنند. وي در 
رابطه با برنامه هاي جديد بنیاد روايت فتح اظهار داش��ت: حدود 
35مستند الف و 1۷2قسمت برنامه تلويزيوني در پنج مجموعه 
مختلف در دستور كار داريم. مدير گروه مستند روايت فتح درباره 
برنامه هاي نوروز گروه مستند روايت فتح نیز گفت: براي نوروز99 
نیز مجموعه طنز »گوني« را آماده پخش داريم كه درونمايه دفاع 
مقدسي دارد. اين برنامه گفت وگومحور اس��ت كه ان شاءاهلل به 

زودي شبكه و زمان پخش آن اعالم خواهد شد. 
وي با اشاره به مجري اين برنامه طنز گفت: اين برنامه مجري دارد 
و اصغر نقي زاده اجراي آن را به عه��ده دارد. محوريت اين برنامه 
بیشتر به سمت خاطره هاي طنز دفاع مقدسي رفته است. رفیعي 
ادامه داد: يكي از اتفاق هاي خوبي كه در اين مدت رقم خورده است 
ورود به حوزه برنامه سازي براي نوجوان هاست. اولین محصولي كه 
ما تولید كرديم مستندي بود با نام »آمديم نبوديد« كه از شبكه 

نهال پخش شد و بازپخش آن پنج شنبه و جمعه روي آنتن خواهد 
رفت. اين مدير فرهنگي درباره محتواي اين مس��تند نیز گفت: 
اين مستند داستان واقعي دنبال كردن شهیدي است كه در واقع 
شهید نشده است. او يكي از ش��هداي انقالب است كه بچه هاي 
مس��جد اعالمیه اش را پیدا كرده و نمي دانند چرا اسم و نشاني از 
او در مسجدشان نیست و طي تحقیقاتي متوجه مي شوند كه در 
حوادث ابتداي انقالب مفقود شده و نام شهید برايش انتخاب شده 

است و ادامه ماجرا. 
رفیعي در ادامه نیز بیان داش��ت: ما در گروه مستند روايت فتح، 
ژانري از مستند را در ايران بومي كرديم و زماني كه تولیداتمان 
انجام شد به تفصیل خواهیم گفت اما در كل اتفاق هاي خوبي در 
حوزه مستند كشور خواهد افتاد. مدير گروه مستند روايت فتح 
در پايان خاطر نشان كرد: رس��انه هاي تراز انقالبي بايد عقل گرا، 
منطق گرا و عدالتخواه باش��ند و اگر اين ويژگي عمومي را داشته 

باشند، خیلي از موضوع ها به خوبي مي تواند انعكاس يابد.

»روح اهلل رفيعي« مدير گروه مستند بنياد روايت فتح خبر داد

بنياد روايت عيد نوروز با »گوني« به تلويزيون مي آيد

س�رداور بخش كت�اب ك�ودك نوزدهمين جش�نواره ادبي ش�هيد 
حبيب غني پور، س�ايه س�نگين آث�ار ترجمه ش�ده بر س�ر ادبيات 
داس�تاني ك�ودك را مهم تري�ن موض�وع اي�ن روزه�ا دانس�ت. 
ناصر نادري عضو ش��وراي نويسندگان مس��جد جواداالئمه)ع( و از جمله 
نويسندگان مطرح حوزه كودك و نوجوان از داوران جشنواره ادبي شهید 
حبیب غني پور است كه در 18دوره برگزاري اين جشنواره، همكاري هاي 
مؤثر و مس��تمري با اين جش��نواره داشته است. وي در آس��تانه برگزاري 

جش��نواره نوزدهم در گفت وگو با فارس به سؤاالت مربوط به بخش كتاب 
كودك جشنواره پاسخ داد. 

به گفته داوري اين دوره از جشنواره به كتاب هاي داستاني تألیفي خالق 
در س��ال 139۷ اختصاص داش��ت. من در مجموع، كیفی��ت آثار كودك 
سال 139۷ را در مقايسه با س��ال هاي قبل، پايین تر احساس كردم، البته 
همچنان سايه سنگین آثار ترجمه شده- كه اغلب هم آثار متوسط و ضعیف 

هستند- در ادبیات داستاني كودك ديده مي شود. 

سايه سنگين آثار ترجمه  شده بر سر ادبيات داستاني كودك

سيدمسعود شجاعي طباطبايي در نشست خبري نمايشگاه »نقش بهار« خبر داد

حوزه هنري هم چكش فروش آثار تجسمي به دست مي گيرد

    مصطفي شاه كرمي
مديركل مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري با اشاره به اينكه 
مدت دو س�ال اس�ت پيگير فروش آثار هنري هنرمندان در 
حوزه هنري هستيم، مي گويد: با توجه به امكانات وسيع حوزه 
هنري قصد داريم به اقتصاد هنر و فروش آثار هنري بپردازيم. 
سیدمسعود شجاعي طباطبايي مديركل مركز هنرهاي تجسمي 
حوزه هنري در نشست خبري اعالم جزئیات برپايي اولین نمايشگاه 
فروش آثار هنرهاي تجس��مي با عنوان »نقش بهار« گفت: مدت 
دو سال اس��ت پیگیر فروش آثار هنري هنرمندان در حوزه هنري 
هستیم. با توجه به امكانات وسیع حوزه هنري و برپايي نمايشگاه ها 
و جشنواره هاي هنري چون جشنواره هنر جوان، قصد داشتیم به 
اقتصاد هنر و فروش آثار هنري بپردازيم تا هم به چرخه اقتصادي 
هنر كمك كنیم و هم تعامل گسترده بین حوزه هنري و هنرمندان 
ايجاد ش��ود، ضمن اينكه اولويت ما در اين مسیر كشف استعداد و 

برقراري ارتباط مؤثر با هنرمندان به ويژه جوانان است. 

ش��جاعي طباطبايي همچنین بیان كرد: در نمايشگاه فروش آثار 
هنرهاي تجسمي »نقش بهار« شرايطي مهیا مي شود تا هنر براي 
مردم عرضه شود. اين موضوع پنج شنبه هفته گذشته در حضور وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي مطرح شد تا بحث فرهنگسازي براي حضور 
مردم مهیا شود تا بتوانند بخشي از درآمدشان را براي هنر هزينه 
كنند. وي با بیان اينكه در اين موضوع بحث تقابل مطرح نیس��ت، 
تأكید كرد: از برنامه هاي مدنظر ما در اين رويكرد، هم افزايي است 
تا با برخي مراكز و شبكه هاي اجتماعي اين اتفاق به شكل مطلوب 
انجام شود. در جلسات استاني كه دارم نیز بر اين موضوع تأكید دارم 
و ايده آل ما اين است اين هم افزايي سبب شود تا از اين امكان براي 

ارتباط با مردم و ارتباط مستمر با هنرمندان بهره مند شويم. 
مدير كل هنرهاي تجس��مي حوزه هنري، اس��اتید پیشكسوت و 
هنرمندان جوان را دو گروه هنرمندي دانس��ت كه آثارش��ان در 
نمايشگاه نقش بهار عرضه مي شود و افزود: نكته حائز اهمیت اين 
است كه ارائه آثار هنري آنقدر مسئله مهمي است كه حتي رئیس 
بانك مركزي اعالم مي كند تابلوهاي هنري جايگزين طال شوند! 

البته پیش از اين، اين اتفاق در چین افتاده بود. 
بعد از باال رفتن گردش مال��ي در اتفاقات هنري مثل حراج تهران 
كه در آخرين نوبت برگزاري موفق به ثبت ركورد مجموع فروش 
31میلی��ارد و ۷1۷میلیون توم��ان گرديد، ح��اال مركز هنرهاي 
تجسمي حوزه هنري هم به فكر چكش زدن آثار هنري اش افتاده 
اس��ت. اقدام منطقي كه ضمن ارائه آثار هنرمندان جوان مي تواند 
زمینه امیدواري براي تولید آثار فاخر را در كنار تقويت اقتصاد هنر 

به نفع هنرمندان ايجاد نمايد.

رشد قارچ گونه ناشران در ۲ماه مانده به نمايشگاه كتاب تهران

كتاب سازي به بهانه نمايشگاه كتاب 
     هادي عسگري

در حالي كه تهران در ارديبهش�ت ماه س�ال۹۹ ميزبان 
برگزاري سي و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب خواهد 
بود، مدي�ر عامل خانه كت�اب در مصاحب�ه اي به پديده 
عجيب »كتاب سازي« در آستانه اين نمايشگاه پرداخت. 
نمايش��گاه كتاب تهران، بزرگ ترين رخداد فرهنگي كشور است 
كه حتي محل برگزاري آن س��االنه باع��ث چالش هايی در زمینه 
فرهنگ مي شود چه برس��د به محتوا و نحوه برگزاري آن كه براي 
حرفه اي هاي حوزه كتاب از اهمیت بااليي برخوردار است. يكي از 
مواردي كه هر سال در نمايشگاه به چشم دوستداران كتاب مي آيد، 
تعداد باالي ناشران گمنامي است كه ترجمه هاي متفرقه اي از آثار 
شناخته شده ادبیات جهان ارائه مي دهند يا كتاب هايي را به فروش 
مي رس��انند كه به معناي واقعي كتاب نیستند و حاصل يك نگاه 
تجاري به مقوله فرهنگ به شمار مي آيند. نیكنام حسیني پور در 
گفت وگو با ايبنا نمايشگاه كتاب را بهانه براي كتاب سازي عنوان 
مي كند و مي گويد: »براساس اطالعات موسسه خانه كتاب در دو 
ماه گذشته و در آس��تانه آغاز ثبت  نام نمايشگاه بین المللي كتاب 
تهران، تعداد قابل توجهي كتاب در خانه كتاب به ثبت رسیده است 
و به نظر مي رسد نمايشگاه، زمینه ساز شكل گیري جريان عجیب و 
غريب كتاب سازي در كشور شده است، آنچنانكه مشاهده مي شود 
برخي كتاب ها از سوي چند يا چندين ناشر، ثبت مي شود تا آمار 

كتاب ها براي دريافت غرفه، كامل باشد.«
     4۳ترجمه از ماركز!

 حس��یني پور ادامه مي دهد: »وقتي درباره آسیب كتاب  سازي 
در نمايش��گاه كتاب صحبت مي كنیم، منظورمان اين نیست 
كه مجريان برگزاري اين رويداد به دنبال تقويت كتاب س��ازي 
هستند بلكه ناشران، رويداد نمايشگاه بین   المللي كتاب تهران 
را فرصت عرضه گسترده كتاب مي دانند و در اين میان، بسیاري 
خواسته يا ناخواسته به ذائقه مخاطب آسیب مي زنند. موقعي 
كه از كت��اب »100س��ال تنهايي« ماركز 43ترجمه منتش��ر 
مي ش��ود، خودتان را ج��اي مخاطب عادي بگذاري��د، چه كار 
مي كنید؟ مسئولیت نهادهاي ديگر، براي ارتقای ذائقه عمومي 
چه مي شود؟ يكي از مصاديق مهم كتاب سازي، جريان انتشار 
و عرضه ترجمه هاي موازي و سوء استفاده از ناآگاهي مخاطب 
است، در اين شرايط برخي از ناشران منافع مادي خود را دنبال 

مي كنند و به ترجمه هاي دوباره و بازنشر آنها دست مي زنند.«
    حضور شبه ناشران در نمايشگاه

مدير عامل موسس��ه خانه كتاب درباره فعالیت شبه ناشران در 
ماه هاي منتهي به نمايش��گاه كتاب مي گويد: »تا دي ماه سال 

جاري، بر اساس آمار موسسه خانه كتاب، 82هزار عنوان كتاب از 
سوي 4هزارو288ناشر منتشر شده است كه در مقايسه با زمان 
مشابه، رشد 13درصدي را نشان مي دهد. نكته قابل توجه اين 
است كه در 10ماه نخست امس��ال، 80درصد كتاب ها از سوي 
8۷6ناشر منتشر شده است. به  نظر مي رسد تعداد قابل  توجهي 
از اين كتاب ها با هدف حضور در نمايشگاه منتشر شده است اما 
حتي اگر به همین آمار بسنده كنیم، اين پرسش ايجاد مي شود 
كه ثبت نام 2هزارو306ناشر در نمايش��گاه چه معنايي دارد؟! 
بس��یاري از غرفه هاي ش��ش يا 9متري در نمايشگاه كتاب كه 
بیشتر در اختیار ناشرنماهاست، بازتابي از وضعیت آسیب هاي 
صنعت نشر محسوب مي شود، در  حالي   كه ناشران كتاب هاي 
پرمحتوا و باكیفی��ت در حوزه هاي مختلف، به وي��ژه در حوزه 
عمومي و كودك و نوجوان كه تولید كننده فكر و انديشه هستند 
و بار عمده نمايشگاه هم بر دوش آنهاست، كمتر ديده مي شوند 

و معموالً بیشترين ضرر را مي بینند.« 
     به كتاب ساز ها بن كمتري مي رسد

نیكنام حسیني پور با اشاره به س��ازوكار ارائه بن هاي كتاب به 
خريداران اين كاالي فرهنگي تأكید مي كند: »موسس��ه خانه 
كتاب براي توزيع بن كارت ها در اسفند ماه آمادگي دارد، حتي 
اگر امكان شارژ بن كارت ها از سوي معاونت امور فرهنگي يا بانك 
عامل وجود ندارد، مي توانند كارت هاي خام را در اختیار موسسه 
خانه قرار بدهند و در آستانه برگزاري نمايشگاه، بن  كارت ها بر 
اساس فهرست موسسه خانه كتاب شارژ شود. اگر اين پیشنهاد 
اجرايي شود، حجم فعالیت موسسه خانه كتاب در نمايشگاه با 
توجه به وجود 20هزار اهل قلم، كاهش پیدا مي كند. با توجه به 
بازبیني آيین نامه اهل قلم، گروه بندي پديد آورندگان و شناسايي 
ناشران تولید كننده مصاديق كتاب سازي بي ترديد میزان مبلغ 

بن كارت  ها يكسان نخواهد بود.« 
سي وسومین نمايشگاه بین المللي كتاب تهران از 26فروردين تا 

پنجم ارديبهشت1399 برگزار مي شود.

ِدين فرهنگي كه از حاج قاسم 

 

دريغ كرديم
فیلم خوب »23نفر« پس از يك سال ماندن پشت نوبت اكران 
درست يك هفته پیش از شهادت حاج قاسم باالخره رنگ پرده 

را ديدولي در گیشه مهجور ماند.
در روزهاي ابتدايي ش��هادت حاج قاسم س��لیماني، خیلي از 
جوانان دغدغه مند فرهنگي و غیرفرهنگي، ش��روع كردند به 
نسخه پیچیدن براي همه اشخاص و نهادهاي سینمايي و هنري 
كه  اي چه نشستید كه حاج قاسم روي زمین مانده و بايد بدو بدو 
فیلمش را بسازيد تا سوژه بیات نشده و اين االن بايد بزرگ ترين 
دغدغه سینماي انقالب باشد و كوچك ترين اداي دين ما به حاج 

قاسم و قس علیهذا!
كار حتي به پیش��نهاد جمع كردن جهادي هزينه ساخت فیلم 
سینمايي سردار، از مردم رسید و در يك مورد فراخوان جمع آوري 
هزينه هم داده شد تا پیش از 22بهمن و چهلم شهید، اثري تولید 
شود و مردم بي رزق فرهنگي نمانند! بماند كه چهلم هم آمد و رفت 
و نه تنها خبر خاصي نشد، بلكه كم كم اين شور و دغدغه، در بین 
خیلي ها فروكاس��ت و به زندگي عادي برگشتند. اما چرا كل اين 
داستان، بیشتر از تحسین، حس تراژدي دارد؟! چون دست بر قضا، 
درست در همان ايام شهادت حاج قاسم، فیلمي داشت در سكوت 
تبلیغاتي و به دور از س��الن هاي پرمخاطب، روزه��اي اكرانش را 
سپري مي كرد كه خود او، دغدغه ساخته شدنش را داشت و مسئله 
آنقدر برايش مهم بود كه روز اول فیلمبرداري، بي خبر سر صحنه 

حاضر شد و تیم تولید را غافلگیر كرد. 
فیلمبرداري به پايان رسید و از قضا يك اثر درخشان از آب درآمد. 
بعد از يك س��ال در نوبت اكران ماندن، باالخ��ره فیلم رنگ پرده 
را ديد، درس��ت يك هفته پیش از ش��هادت حاج قاسم. شايد آن 
روزهاي اول، كس��ي حال سینما رفتن نداش��ت اما به مرور، بايد 
ورق برمي گشت و آنهايي كه هجوم بردند براي خريد پیكسل ها و 
جاكلیدي ها و عكس هاي حاج قاسم يا آن چند كتاب چاپ قديم 
در مورد او كه تازه حاال داشتند به سرعت تجديد چاپ مي شدند 
يا جماعتي كه مدام در حال جنگ با اينستاگرام براي استوري و 
پست كردن عكس او و پاك شدن شان توسط اين ماشین آزادي 
بیان بودند، صف مي بس��تند براي ديدن فیلمي كه براي حاجي 

آنقدر مهم بود، سطح توقع را در حد 25میلیون باال نمي برم!
حاال اما در روزهاي آخر اكران، فروش تنها فیلمي كه حاج قاسم 
براي ساخته شدنش تالش كرد و وسط كلي مشغله، سر صحنه اش 
حاضر ش��د، رس��یده به 2میلیارد. در حالي كه »مطرب« وسط 
تمام اين روزهاي غمبار، 38میلیارد را رد كرده و تبديل ش��ده به 
پرفروش ترين فیلم تاريخ سینماي ايران! در حساب و كتاب امروز 

سینما، 2میلیارد يعني شكست! 
عزيزاني كه چش��متان خونبار غم فراق حاج قاسم است و منتظر 
انتقام نظامي سخت، شما در حوزه سینما، انتقام را از حاج قاسم 
گرفتید! با زمین زدن فیلمش! با خرج نكردن پولتان در راه دغدغه 
فرهنگي حاج قاسم! نیازي به ساختن فیلم زندگینامه او نیست! 

شما ِدين تان را به دغدغه او، خوب ادا كرديد! دست مريزاد! 
حاج قاسم، بیس��ت و اندي س��ال پیش، فرمانده اين 23نفر بود؛ 
همان فرمانده سختگیر كه مانع اعزامشان مي شود. »23نفر« به 
يك اعتبار، برشي از زندگي حاج قاسم هم است. مهدي جعفري، 
كارگردان، چند باري تلفني حاجي را به تماشاي فیلم دعوت كرد، 
اما مشغله ها مجال اجابت نداد. حاج قاسم »23نفر« را نديد و رفت. 
شايد فكر مي كرد بین عشاقش آنقدر اعتبار دارد كه همان حضور 
پشت صحنه را روي هوا بزنند و روزشماري كنند براي ديدن فیلمي 

كه لیلي، شبي از وادي اش گذر كرده بود.

زهرا افشار     یادداشت 

      فرزين ماندگار
س�خنان هماي�ون ش�جريان درب�اره اينكه 
پزش�كان امريكايي چند س�ال پيش اس�تاد 
را جواب كردن�د و خانواده تصمي�م گرفت او 
را به اي�ران بي�اورد و نتيج�ه اش ادامه حيات 
خس�رو آواز ايران اس�ت، ناخودآگاه اذهان را 
به س�مت زنده ياد عباس كيارس�تمي مي برد 
كه چن�د روز پي�ش از درگذش�تش ب�ه اروپا 
منتقل شد ولي پزشكان فرانسوي او را جواب 
كردند و او در غربت زندگ�ي را به درود گفت. 
با وج��ود برخ��ی بدبیني هايي كه ب��ه جامعه 
پزشكي ايران وجود دارد و شايد بخشي از اين 
بدبیني بالوجه هم نباشد اما سه سال پیش كه 
كیارستمی پس از چند روز از انتقال به فرانسه 
در پاريس دار فاني را وداع گفت، خیلي ها اين 
سؤال از ذهنشان خطور كرد كه اگر كیارستمي 
در ايران مي ماند احتمال ادامه حیاتش بیشتر 
نبود؟ واكنش بهمن كیارستمي فرزند مرحوم 
كیارستمي به س��خنان همايون شجريان نیز 

نشان از همین موضوع دارد. 
همايون شجريان شنبه شب در جمع طرفداران 
پدر گفت: »استاد ش��جريان چند سال قبل در 
امريكا راديوتراپي كردند و اين راديوتراپي براي 
ايشان عوارض سوئي هم داشت. شرايط طوري 
شد كه دكترها در امريكا ايشان را جواب كردند 
و گفتند كه ايش��ان يك هفته بیش��تر نخواهد 
بود، چون يك هفته بود آب و غ��ذا نخورده بود. 
براي استاد شجريان لوله تغذيه در داخل معده 
گذاشتند چون نمي توانس��تند غذا بخورند، اين 

باعث شد كه احیا شوند.« 
همايون ش��جريان ادامه داد: »مقدمات را فراهم 
كرديم و ايشان را به ايران آورديم و از آن روز سه 

سال است كه سايه شان باالي سر ماست.« 

  واكنش بهمن كيارستمي 
به همايون شجريان 

اما واكنش بهمن كیارس��تمي در اين باره در نوع 
خود جالب است: »شجريان را فقط يك  بار ديده ام؛ 
سال 88 كه مستندي درباره  خیام مي ساختیم و 
با او مصاحبه    كرديم. همايون رو هم چند بار بیشتر 
نديده ام و آنقدر باهاش ندار نیستم كه ازش بپرسم 

چرا باباش رو برده بیمارستان جم.«  
بهمن كیارس��تمي در ادامه تلويحاً به اين اش��اره 
مي كند كه اتفاقاً ماجراي درگذشت پدرش سبب 
تغییر در بیمارستان جم و رسیدگي بهتر به بیماران 
شده است: »ديشب اگر من هم جاي همايون بودم 
و مي ديدم دكتر خوش تیِپ بابام نصِف  ش��ب میاد 
دم در بیمارستان كنارم مي ايسته و به همه توضیح 
می��ده، در راهروي بیمارس��تان ب��ا خبرگزاري ها 
مصاحبه مي كنه و فقط درباره  اسرار پزشكي حرف 
نمي زنه، جواب تلفنش رو میده و متخصص بیهوشي 
رو كه فقط میشه روي پیامگیرش پیغام گذاشت، 
مسئول اطالع رساني نكرده، بابام رو با خیال راحت تا 
آخر توي بیمارستان جم نگه مي داشتم. شايد االن 

ديگه بیمارستان جم جاي بدي نباشه.«
   وضعيت  استاد شجريان 

اما فارغ از اين موضوع فرزند اس��تاد شجريان در 
میان تجمع كنندگان مقابل بیمارس��تان جم به 

مشكل افسردگي پدر در اثر بیماري نیز اشاره كرد 
كه گاهي مانع از غذا خوردن مي ش��ود. همايون 
ش��جريان توضیح مي دهد: »امروز ك��ه پدر در 
بیمارستان هستند به خاطر اين است كه گاهي 
بلع شان دچار مشكل مي شود، مشكل بلع باعث 
ش��ده بود خیلي نتوانند خلط هاي س��ینه را رد 
كنند، لذا ريه ايش��ان دچار مشكل ش��ده بود و 
عفونتي شكل گرفته بود كه هفته پیش حل شد. 
چند روزي در خانه بودند، دوباره مشكل پیش آمد 
و االن حال شان از پريشب بهتر است. امیدواريم از 
اين مرحله هم عبور كنند. با كمك دستگاه، تنفس 

خودشان برقرار است.«
      از همايون اصرار، از طرفداران انكار!

نكته اي ك��ه همزمان با حضور همايون ش��جريان 
میان طرفداران اس��تاد ش��جريان عجیب بود اين 
بود كه همايون ش��جريان درگذش��ت پ��درش را 
تكذيب كرد اما تعدادي از حاضران حرف او را قبول 
نمي كردند و عنوان مي كردند اس��تاد فوت كرده و 
شما نمي خواهید به ما بگويید! همین اظهارنظرها 
باعث شد تا پسر استاد شجريان عنوان كند: »هیچ 
كدام از صحبت هايي كه مي كنم از روي اجبار نیست 
و هیچ كس نمي تواند مرا مجبور به صحبتي كند.« 
اظهارنظرهايي از اين دس��ت كه منجر به ش��یوع 
شايعه مرگ اس��تاد ش��جريان طي چند روز اخیر 
شده است باعث شد تا همايون با درج چندين پست 
نسبت به اين مسئله واكنش نشان دهد. »عزيزان، 
خواهشمندم به ش��ايعات توجه نفرمايید و به آنها 
دامن نزنید. پدر به خاطر مشكالت ريوي كه ناشي 
از بیماري قبلیشون هست و در دو هفته اخیر كمي 
ادامه دار شده است تحت مراقبت و رسیدگي هاي 
ويژه هستند و وضعیت شان از ديروز بهتر شده است. 
خواهشمندم خبر صحیح را فقط و فقط و فقط و فقط 

و فقط از طريق صفحه اينجانب دنبال كنید.« 
     معاون مطبوعاتي:

 چرا براي اعالم خبر مرگ، رقابت مي كنيم؟!
اما در اين باره معاون مطبوعاتي وزير ارش��اد با 
انتشار مطلبي در حساب كاربري خود در توئیتر، 
با انتقاد از عملكرد برخي رس��انه ها در انتش��ار 
اخبار مرب��وط به وضعیت س��المتي محمدرضا 
شجريان، بار ديگر بر لزوم رعايت دو اصل »دقت« 
و »صحت« در انتشار اخبار تأكید كرد. خدادي با 
انتشار عكسي از مطلب همايون شجريان درباره 
پدرش، توئیت كرده است: بارها خبر فوت بسیاري 
از بزرگان در رسانه ها اعالم و سپس تكذيب شده، 
چرا براي اعالم خبر مرگ رقابت مي كنیم در حالي 
كه بايد دقت براي صحت و سپس  سرعت و رقابت 
را به عنوان مهارت در تولید محتوا انتخاب كنیم تا 

اعتماد مخاطب به رسانه ماندگار شود.«

 از جواب پزشکان در امریکا 
تا ادامه حیات در ایران

 همايون شجريان: ۳ سال پيش در امريكا گفتند استاد يک هفته بيشتر زنده نخواهد ماند
او را به ايران آورديم و االن ۳ سال است سايه ايشان بر سر ماست

همايون شجريان درگذشت 
پ��درش را تكذي��ب ك��رد اما 
تعدادي از حاضران حرف او 
را قب��ول نمي كردند و عنوان 
مي كردند اس��تاد فوت كرده

سرگذشت »بني صدر« سريال مي شود 
س�ازمان صداوس�يما س�اخت س�ريال هاي سياس�ي و 
اس�تراتژيک را در دس�تور كار خود قرار داده اس�ت و بنا 
دارد ميني س�ريالي درباره زندگي و س�رانجام ابوالحسن 

بني صدر بسازد. 
به گزارش مهر، كش��ور ايران طي يك سال اخیر درگیر حوادث 
متعددي بوده اس��ت كه باره��ا برخي از كارگردانان نس��بت به 
ساخت س��ريال هايي بر اس��اس اين اتفاقات واقعي و به تصوير 
كشیدن قصه هاي دراماتیك اين اتفاقات سیاسي و استراتژيك 
اظهار عالقه مندي كرده اند. صداوس��یما كه ساخت سريال هاي 
استراتژيك را مدتي است در دستور كار قرار داده است، بنا دارد 
اين سريال ها را با محور قرار دادن برخي از شخصیت هاي تاريخي 
و سیاسي معاصر به تولید برساند. از جمله افرادي كه قرار است به 
زودي پروسه تولید يك میني سريال با محوريت وي آغاز شود، 

ابوالحسن بني صدر اولین رئیس جمهور پس از انقالب است. 
اين سريال قرار اس��ت به زندگي بني صدر بپردازد و مقاطعي 
از زندگي اش از جمل��ه حضور در رياس��ت جمهوري، خیانت 
به كشور و عزل از اين مقام و س��رانجام همراهي اش با مسعود 
رجوي را به تصوير بكشد. اين سريال در مركز سیمافیلم ساخته 
خواهد شد و هنوز جزئیات ديگري از تهیه كننده يا كارگردان 

اثر مشخص نیست.

    خبر

 عليرضا قرباني 
تيتراژ پاياني »هم گناه« را مي خواند 

در آس�تانه انتش�ار اولي�ن قس�مت از س�ريال »هم گن�اه« ك�ه در 
ش�بكه نماي�ش خانگ�ي عرض�ه مي ش�ود، عليرض�ا قربان�ي ب�ه 
عن�وان خوانن�ده آهن�گ تيت�راژ پايان�ي اي�ن اث�ر معرف�ي ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سريال »هم گناه«، اولین ساخته 
مصطفي كیايي براي ش��بكه نمايش خانگي در حالي از روز دوشنبه پنجم 
اسفند منتشر خواهد شد كه علیرضا قرباني آهنگ تیتراژ پاياني آن را خوانده 
است. موسیقي اين آهنگ كه »هم گناه« نام دارد را علیرضا افكاري ساخته و 

شعر آن را حسین غیاثي سروده است. 
اين درام خانوادگي را محسن كیايي و علي كوچكي نوشته اند و در خالصه 
داستان آن آمده است: خانواده صبوري خانواده اي بزرگ و قديمي است كه 
سال هاست در كار صادرات و واردات گل و گیاه است. آنها در خانه اي قديمي 
همچنان در آرامش با هم زندگي مي كنند تا اينكه ورود جواني به اين خانواده 

زندگي همه خانواده را دستخوش تغییراتي مي كند و... 
»هم گناه« يكي از پربازيگرترين سريال هاي نمايش خانگي است كه با حضور 
بازيگراني چون پرويز پرستويي، هديه تهراني، محسن كیايي، مهدي پاكدل، 
پدرام شريفي و حبیب رضايي با حضور مسعود رايگان، رؤيا تیموريان، افسانه 
چهره آزاد، شاهرخ فروتنیان، افسانه ناصري، احسان كرمي، روشنك گرامي، 
س��وگل خلیق، مارال بني آدم، علي باقري، فروغ قجابگلو، حس��ین امیدي، 
شیرين اسماعیلي، مرتضي آقاحسیني، محمد موحدنیا، محمد رسول صفري، 
آي تك جاويدنژاد، با معرفي ساقي حاجي پور و فرانك كالنتر و نقش آفريني 

هنگامه قاضیاني در نقش لیال به شبكه نمايش خانگي عرضه مي شود.

    تلویزیون 


