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س�نگ غصبی در بناى خانه  

مايه ويران شدن آن است.

  محمد صادقي
مراسم بزرگداشت فردوس كاوياني در حالي برگزار شد كه 
اين بازيگر قديمي سينما و تلويزيون در آن مراسم حضور 
نداشت، گفته ش�ده علت غيبت وي كس�الت بوده است. 
فردوس كاوياني، هنرمند قديمي سینما و تلويزيون در مراسمي 
كه با حضور چهره هاي س��ینمايي در خانه س��ینما برگزار شد، 
تجلیل شد. در اين مراسم، مس��عود جعفري جوزاني، كارگردان 
سینما كه در »س��ايه خیال« و »در مس��یر تندباد« با فردوس 
كاوياني همكاري داشته، در س��خناني گفت: فردوس كاوياني 
دهه هاست كه با بهره گیري از مطالعات و تجربیات و انديشیدن به 
مشكالت، مسائل و مصائب زندگي، از وجود خودش مايه گذاشته 
و هنر آفريده تا ما بتوانیم لحظه اي رنج هس��تي را كنار بگذاريم 
و لبخند بزنیم تا با ديدن زندگى و تجربیات ديگران بیشتر آشنا 
ش��ويم تا زندگى را بهتر بفهمیم و ب��ه درك عمیق ترى از خود 

برسیم... تا كیفیت زندگي مان افزايش يابد. 
وي ادامه داد: كاوياني نمونه ب��ارزي از يك هنرمند خالق مردمى 
اس��ت، اين بازيگر توانا، برخالف افراد نارسیس��ت، كم استعداد و 
كم سواد و پرمدعايي كه اين روزها به ضرب زور و پول هاى باد آورده 
حرام، با عنوان هنرمند از آنها ياد مي شود، در اوج استعداد و شعور، 
در كمال فروتني و بي ادعا از جان مايه گذاشته و ما را به اين حقیقت 

رسانده كه به مردم مهر بورزد و براي رستگاري ديگران بكوشد. 
حمید جبلي نیز در سخناني تأكید كرد: از كاوياني چیزهاي زيادي 
مثل نظم، ادب و احترام آموختیم. ما از پند و اندرز و نصیحت چیزي 
ياد نمي گیريم بلكه از رفتار آدم ها چیز ياد مي گیريم. ما هم از كاوياني 

چیزهاي خیلي زيادي مثل نظم، ادب، جديت در كار و احترام ياد 
گرفتیم. او س��ال ها عمر خود را گذاش��ت تا براي كساني  كه خانه 
نداشتند خانه بخرد، در اين راه با مشكالت زيادي مواجه شد ولي در 
نهايت موفق شد كه براي آنها مسكن تهیه كند. من براي او سالمتي 
آرزو مي كنم و امیدوارم خوب و خوش باشند و سايه شان باالي سر 
خانواده باشد. مهرانه مهین ترابي كه در سريال »همسران« با كاوياني 
همبازي بود، با بیان اينكه آرزو دارم فردوس كاوياني دوباره جلوي 
دوربین حاضر شود، گفت: از صمیم قلب دوست دارم حالش خوب 
شود و دوباره جلوي دوربین حاضر ش��ود. برايش آرزوي سالمتي 
كامل دارم و از خدا مي خواهم او دوباره به صحنه بازگردد و با عشقي 

كه از طريق كارش به ما مي دهد، ما را بهره مند كند. 
در اين مراس��م آرمیت��ا كاوياني، دختر ف��ردوس كاويناني به 
نمايندگي از پ��درش لوح تقدير خانه س��ینما را دريافت كرد. 
اين مراسم با حضور چهره هاي سینمايي در سالن سیف اهلل داد 

خانه سینما برگزار شد.

برگزاري مراسم بزرگداشت بازيگر پيشکسوت بدون حضور وي!
فردوس كاوياني با بازي هايش درك بهتري از زندگي ارائه كرد

به لطف تساهل و تسامح وزارت ارشاد

خواننده هتاك به ارزش هاي دفاع مقدس روي استيج مي رود

    محمدصادق عابديني
مس�تند »متولد اورش�ليم« چند روزي اس�ت كه به ص�ورت قانوني در 
اينترنت به فروش مي رس�د؛ مس�تندي كه در آن ش�ايد براي اولين بار 
گفت وگوي مس�تقيم ميان ي�ك ايراني مس�لمان و يك صهيونيس�ت 
تندرو را مي بينيم. انتش�ار اين مس�تند بازخوردهاي متفاوتي را در پي 
داش�ته و برخي معتقدند »متولد اورشليم« س�ياهي اسرائيل را كمرنگ 
كرده است. حسين ش�مقدري كارگردان اين مس�تند كه پيش از اين با 
آثاري چون »ميراث آلبرتا« و »انقالب جنس�ي« ش�ناخته مي ش�د، در 
گفت وگو با »جوان« به چرايي س�اخت »متولد اورشليم« پرداخته است. 
بعد از انقالب جنسي باز هم موضوع خط قرمزي را دستمايه ساخت 
مستند كرده ايد، چه ش�د كه بعد از يك موضوع اجتماعي به نام 

»انقالب جنسي« سراغ موضوع سياسي مثل اسرائيل رفتيد؟
مستند »متولد اورشلیم« كار جديدي نیست و تولید آن به سه سال پیش باز 
مي گردد و اكثر تصاوير آن در زمس��تان 96 فیلمبرداري شده است. به دلیلي 
سختي كار پروژه خیلي طوالني شد، در حالي كه در اين میان مستند »انقالب 
جنسي« تولید ش��د و هم اكنون نیز مستند »انقالب جنس��ي 4« وارد مرحله 

فیلمبرداري شده اس��ت ولي با آنكه اعالم كرده ايم 
»متولد اورشلیم« ادامه خواهد داشت، واقعاً نمي توانم 
زماني را براي عرضه آن اعالم كنم. شايد شش يا هفت 

ماه طول بكشد تا قسمت دوم آماده شود. 
در كاره�اي قبلي تان هميش�ه پرداختن 
به خط�وط قرمز دي�ده مي ش�ود، از يك 
جانباز شيميايي كه پناهنده شده )مستند 
33سال سکوت( گرفته تا انقالب جنسي و 
در نهايت گفت وگوي مستقيم با شهروندان 

اسرائيل! چه لزومي دارد هميشه روي خط قرمز باشيد؟
يكي از قواعدي كه همیشه به بچه هاي عالقه مند به مستندسازي مي گويم 
اين است كه در ساخت مستند يا حتي فیلم س��ینمايي سراغ موضوعات و 
چیزهايي برويد كه ديده يا شنیده نشده باشند؛ چیزهاي جالبي كه كسي 

آنها را تجربه نكرده است. داستان انقالب جنسي و بعد از آن متولد اورشلیم 
هم بر همین اساس شكل گرفت. 

 همين كه اسرائيل خط قرمزي براي جمهوري اسالمي است، دليل 
ساخت مستند شد؟

اطالعات ما ايراني ها درباره اسرائیلي ها چقدر است؟ به عنوان يك ايراني 
چقدر از اتفاقاتي كه در اسرائیل مي گذرد باخبر هستیم؟ با چه تعداد 
آدم اسرائیلي برخورد داشته ايم؟ ما امكان س��فر به اسرائیل را نداريم، 
اما در سفرهاي خارجي به كشورهاي مختلف به افرادي كه از اسرائیل 
آمده اند برخورد كرده ايم. ايرانیاني كه خارج از كشور زندگي مي كنند 
ممكن اس��ت در محل زندگي يا كارش��نان با صهیونیس��ت ها و اتباع 
اسرائیل برخورد يا حتي همكاري داشته باشند و تجربیاتي از برخورد 

نزديك با آنها دارند. 
فيلمبرداري »متولد اورشليم« در آلمان و هلند انجام شده، چه شد 

سر از اروپا درآورديد؟
خیلي دوست داش��تم كه از داخل اس��رائیل فیلم بگیرم، اما نشد. به ما 
گفتند با يهودي��ان داخل اي��ران صحبت كنیم، اما حدس زدم ش��ايد 
راحت صحبت نكنند براي همین س��راغ يهوديان داخل آلمان رفتیم 
كه با فراغ بال صحبت مي كردند. اسرائیلي ها به سختي با فضاي بیرون 
ارتباط برقرار مي كنند و همین افرادي كه در مس��تند مي بینید حدود 
دو تا سه سال طول كشید تا قرار بگذاريم و صحبت كنند. اين موضوع 
را ايراني هاي خارج از كشور كه با اس��رائیلي ها برخورد داشته اند حس 
مي كنند، يعني تا زماني كه متوجه نشوند شما اهل ايران هستند رفتار 
عادي دارند ول��ي بالفاصله بعد از اينكه مي فهمند طرف ايراني اس��ت، 
فاصله مي گیرند و وحشت مي كنند. در بخش��ي از مستند ما به جشن 
»پوريم« رفتیم، اول كسي فكر نمي كرد كه ما ايراني و مسلمان هستیم، 

اما زماني كه فهمیدند سريع به پلیس زنگ زدند. 
  من مس�تند را ديده ام، شما با صهيونيس�ت ها صحبت مي كنيد و آنها 
دقيقاً همان صحبت هايي را مي كنند كه در رفتار دولت اس�رائيل ديده 
مي شود، البته مخالفت هايي هم دارند ولي در نهايت تفکر همان چيزي 

است كه انتظار مي رفت! 
من مي خواستم بگويم كه تفكر صهیونیسم چیست. در »متولد اورشلیم« به 

دنبال ارائه نگاه جديد به صهیونیسم و صهیونیست ها بوديم. 
در بخشی از مستند سراغ اردوگاه هاى مورد ادعاى صهيونيست ها 
در آلم�ان می روي�د و ادع�اى آنه�ا را رد می كني�د، در مقابل رد 

ادعاهايشان واكنشی نداشتند؟!
ما در »متولد اورش��لیم« به نفرت تاريخي كه يهودي ها نس��بت به ديگران به 
بهانه هولوكاس��ت پیدا كرده و آنها را نسل به نسل 
بین خودشان ادامه مي دهند، اشاره كرده ايم. اينكه 
صهیونیسم نگاه نژادپرستانه دارد را بیان كرده ايم. 
»آمنون« خاخام صهیونیس��ت مجبور مي شود در 
گفت وگو با ما اين نكته را بیان كند. مخاطب رسانه 
هر روز فهیم تر مي شود و در دنیاي امروز بايد انديشه 

را با انديشه پاسخ داد. 
 بعضي ها مي گويند سياهي اسرائيل را كمرنگ 

كرده ايد، اين را قبول داريد؟
نه، ما با صهیونیست ها مش��كالتي داريم كه حل شدنى نیست. همین 
مسئله باعث ش��د تا »متولد اورش��لیم« ساخته ش��ود. در اين مستند 
مي بینیم كه صهیونیست ها اش��غالگري را باور دارند و چگونه از كشتن 

آدم ها ابايي ندارند.

كارگردان »متولد اورشليم« در گفت وگو با »جوان«: 

»متولداورشليم«نشانمیدهد
چگونهصهيونيستازکشتنانساناباندارند

 م��ا در »متولد اورش��ليم« ب��ه نفرت 
تاريخ��ي ك��ه يهودي ها نس��بت به 
ديگران به بهانه هولوكاست پيدا كرده 
و آنها را نس��ل به نسل بين خودشان 
ادام��ه مي دهن��د، اش��اره كرده اي��م

     مصطفي شاه كرمي
مه�دي يراح�ي ك�ه تقريب�ًا ش�ش م�اه پي�ش با انتش�ار 
موزيك ويدئو  »پاره سنگ« به ايثارگران و ارزش هاي دفاع 
مقدس آش�کارا توهين كرده ب�ود در صفحه اينس�تاگرام 
ش�خصي اش از برگزاري كنس�رتش خبر داد. اين در حالي 
است كه مس�ئوالن معاونت هنري ارش�اد هرگز خبري در 
مورد بررس�ي يا تنبيه اين خواننده هتاك اع�الم نکردند. 
اواسط دي ماه سال گذشته يك موزيك ويدئو با نام پاره سنگ 
از س��وي يكي از خوانندگان موس��یقي پاپ منتشر شد كه به 
دلیل موهن بودنش نسبت به ارزش هاي دفاع مقدس و شهدا 
و رزمندگان پس از سر و صداي زيادي اعالم شد مهدي يراحي 
خواننده و سازنده كلیپ تا اطالع ثانوي ممنوع الفعالیت است. 
در موزيك ويدئو »پاره سنگ« كه از سوي وزارت ارشاد غیرمجاز 
اعالم شد، بخش هايي اضافه ش��ده بود كه در قطعه مجوزدار 
وزارت ارشاد وجود نداش��ت. يراحي همان ايام در گفت و گو با 
برخي رسانه ها مي گويد: »... برخي جريان هاي صاحب قدرت 
مقابل هنرمندان جبهه دارند و با هر ابراز نظر غیرموافقش��ان، 
مخالف هس��تند. تا امروز قانونمند كار كرده ام و همیش��ه هم 
سرم مقابل قانون پايین است اما يك جا هايي نداشتن جسارت 
در برخي مديران باعث خودسانسوري مي شود]![... من تمام 
مسئله ام اين است!... اگر هنرمند صداي مردمش نباشد... اينكه 

ديگر نامش هنر متعهد نیست!«
اين اظهارات يراحي در حالي است كه خود وي به خوبي مي داند 
كه تمام ادعاهايش فقط براي توجیه اقدام سخفیش انجام شده 
و اصل موضوع همان نگاه برآمده از تفكرات ضد جنگي اس��ت 
كه هرگز در تفكرات دفاعي منبعث از دستورات ديني و شرعي 
جايگاه و ارزشى ندارد. شاهد اين مدعا هم اظهارات خود وي است 
كه مي گويد: »من در اين مورد شیطنت كردم و هر تصمیمي كه 
ارش��اد بگیرد، كاماًل مي پذيرم.« اين اعتراف يعني اينكه من به 

محتوا و موضوع كاري كه تولید كرده ام احاطه و علم دارم!
يراح��ي در حالي س��عي مي كند خ��ودش را ي��ك هنرمند 
غیرسیاسي و ضدجنگ نش��ان دهد كه از درك ابتدايي اين 
موضوع كه جنگ با دفاع ماهیتاً و ذاتاً در تضاد است عاجز است. 
در واقع وي همان موقع سعي داشت با تشبث به استدالل هايي 
كه نه در صغري و كبري صحیح بودند و نه حتي شرايط موضوع 
و محمول در آنها به شكلي منطقي و درست مراعات شده بود  
منتج به نتیجه اي معقول و ن��ه حتي منطقي گردد، چه اينكه 
لزوماً هر موض��وع عقلي نمي تواند منطقي باش��د، مثاًل وقتي 
كسي نسبت به اموال ديگري متعرض گردد، ممكن است اولین 
پیشنهاد برآمده از عقل مغبون مقابله به مثل يا مواجهه همراه با 

تخاصم باشد در حالي كه منطقاً بايد موضوع را از طريق مجاري 
قانوني و قضايي پیگیري كند. 

حاال بعد از گذشت تقريباً ش��ش ماه از توقیف موزيك ويدئوي 
»پاره سنگ« و جلوگیري از فعالیت موسیقايي يراحي، چند وقت 
پیش وي در صفحه اينستاگرامش از بازگشت به عرصه موسیقي 
و برگزاري كنسرت خبر داد. بازگشت بي سر و صدا و بدون عقوبت 
اين خواننده پاپ با توجه به اعتراف خودش مبني بر اينكه »در 
اين مورد ش��یطنت كردم« مس��ئله قابل تأملي است كه بايد از 
طريق مجاري قانوني و مسئوالن مربوطه پیگیري مي كرديم، به 
همین علت موضوع را از مسیر معاونت هنري ارشاد و مشخصاً 
مدير روابط عمومي آن پیگیري كرديم اما فروغي با اعالم اينكه 
در حال ورود به مطب دانپزش��كي اس��ت و فردا پاسخ مي دهد، 

تالش خبرنگار »جوان« را به بن بست كشاند. 
فردا و فرداهاي بعدي آن روز از طرق مختلف و ممكن موضوع 
را پیگیري كرديم اما هیچ پاسخي دريافت نشد. سؤال اصلي 
و غايي در مورد اين تخلف آش��كار كه شخص متخلف هم به 
آن اذعان دارد در كنار عدم اعالم ه��ر گونه محرومیت زماني 
يا موقت از سوي دستگاه مسئول جهت اجراي بدون تنازل ُمرِّ 
قانون كشور اين است كه باالخره تكلیف اين تخلف و توهین 
آش��كار به رزمندگان و ايثارگران هشت س��ال دفاع مقدس 
تحت عنوان مخالفت با جنگ چه بود؟ آيا اساس��اً مس��ئوالن 
معاونت هن��ري در اين رابط��ه اقدامي جهت اج��راي قانون 
انجام داده اند؟ اگر حكمي صادر ش��ده چ��را هرگز در اختیار 
رس��انه ها قرار نگرفت؟ چرا به پیگیري ه��اي »جوان« در اين 
زمینه پاسخي داده نشد؟ چطور ممكن است كه يك خواننده 
موسیقي مي تواند به بهانه مخالفت با جنگ يك موزيك ويدئو 
موهن منتش��ر كند و بعد از انتش��ار هم در اعت��راض به آنچه 
خودسانسوري مسئوالن به خاطر نداشتن جسارت مي داند، 
اعالن كند كه »در اين مورد شیطنت كرده ام« )يعني عامدانه 
و عالمانه بودن تخلف و توهینش را بپذيرد( اما بدون كمترين 

هزينه اي به استیج و برگزاري كنسرت بازگردد؟

شاعر پيشکسوت خراساني درگذشت
امير برزگر خراساني، شاعر 
پيشکسوت اهل مشهد و 
عضو كان�ون هنرمندان و 
عضو شوراي سياستگذاري 

شعر درگذشت. 
امی�ربرزگ��ر خ�راس��ان�ي، 
ش��اعر و مدرس موسیقي و 
دستگاه هاي موسیقي اصیل 
آواز ايراني بود. از اين ش��اعر آثاري چون »برگي از ديوان امیر«، 
»سخن آئینه ها«، »ش��عر و ش��اعري در آئینه زمان«، »گزيده 
ادبیات فارسي شماره 68«، »از شرنگ و شطح«، »نماز عاشقي«، 
»فصل عطش« و »رها در ناكجا آباد« و... به چشم مي خورد. مراسم 
تشییع پیكر امیر برزگر خراساني روزگذشته در مقبره الشعراي 
خراسان برگزار شد. سیدعباس صالحي وزير ارشاد با انتشار پیامي 

درگذشت اين شاعر پیشكسوت را تسلیت گفت. 
.........................................................................................................

 نمايش »شبي كه ماه كامل شد«
با حضور خانواده شهداي مدافع حرم

»شبي كه ماه كامل ش�د« س�اخته نرگس آبيار به برنامه 
نمايش هفتمين دوره جش�نواره فيلم ش�هر اضافه ش�د. 
در دومین روز از برگزاري اين جشنواره فیلم سینمايي »شبي كه 
ماه كامل شد« با حضور خانواده هاي محترم شهداي مدافع حرم به 
نمايش درآمد. هفتمین جشنواره بین المللي فیلم شهر 26 تا 31 
تیرماه سال جاري توسط موسسه تصوير شهر و به دبیري هاشم 

میرزاخاني در پرديس سینما گالري ملت برگزار مي شود. 
.........................................................................................................
دومين كتاب شهداي زينبيون منتشر شد

 »شين طوفان« 
روايت زندگي شهيد ثاقب حيدر

كت�اب »ش�ين طوف�ان« دومي�ن كت�اب از ش�هداي 
دلي�ر لش�کر زينبي�ون همزم�ان ب�ا بازگش�ت پيک�ر 
ش�هيد مدافع ح�رم ثاق�ب حي�در از ش�هداي لش�کر 
زينبيون توس�ط انتش�ارات ش�هيد كاظمي منتشر شد. 
به گزارش مهر، ش��هید ثاقب حیدر با نام جهادي »كربال«، در 
روستاي بوركي منطقه پاراچنار پاكستان به دنیا آمد. محیط 
مذهبي پاراچنار و فرهنگ شیعي مردم منطقه به ويژه خانواده 
ثاقب، از همان كودكي در جان و روح او رس��وخ كرد و با تمام 
شور و شیطنت هاي بي پاياني كه داش��ت، پابه پاي پدرش در 

هیئت ها و فعالیت هاي ديني و مذهبي شركت مي كرد. 
كتاب »ش��ین طوفان« زندگینامه داس��تاني ش��هید ثاقب 
حیدركربال دومین كتاب از ش��هداي دلیر لشكر زينبیون در 
قطع رقعي در 28۰ صفحه به قلم طاه��ره آقازاده همزمان با 
بازگشت پیكر شهید مدافع حرم ثاقب حیدر از شهداي لشكر 

زينبیون توسط انتشارات شهید كاظمي منتشر شد. 
.........................................................................................................

 »منطقه پرواز ممنوع« 
قدمي رو به جلو در سينماي نوجوان

فيلم »منطقه پرواز ممنوع« اثري است در ژانر ماجراجويي 
ب�راي مخاطب نوج�وان ك�ه مخاط�ب خ�ود را برخالف 
آنچه در س�ينماي ايران توليد مي ش�ود كودك نمي داند 
و نوج�وان را هوش�يار و بي�دار مي بين�د و ش�اخك هاي 
وطن دوس�تي او را نيز حس�اس مي كند. ب�ه همين بهانه 
سراغ ژانر ضدجاسوسي در سينماي نوجوان جهان رفتيم. 
به گزارش فارس، در كنار ژانرهاي گوناگون و مخاطبان متنوع 
سینما در دنیا، يكي از مخاطبان ناديده انگاشته در سینماي 
ايران »نوجوان« است. مخاطب »نوجوان« يكي از جدي ترين 
مخاطباني اس��ت كه در س��ینماي جهان مورد نظر اس��ت و 
متناس��ب با ويژگي ها و نیازهاي او و از دريچه ذهن او به دنیا 
نگاه مي شود. نوجوان به عنوان مخاطبي ويژه نه دنیاي فانتزي 
كودك را دارد و نه دنیاي سخت و زمیني بزرگسال را. مخاطب 
نوجوان همراه است با هیجان و بلندپروازي و تحرك. نوجوان 
در دنیاي خ��ودش چنان قدرتي دارد ك��ه مي تواند در مقابل 
بزرگ ترين قدرت ها هم بايستد و بازي را به پیروزي بكشاند. 

يكي از گونه هاي جذاب فیل��م براي مخاط��ب نوجوان گونه 
ضدجاسوسي )امنیتي( است. نوجوان يا تعدادي از نوجوان ها 
كه در دنیاي خود با قهرمان ها همراهي و در مقابل ضدقهرمان ها 

مي ايستند، حتي اگر الزم باشد دنیا را هم به هم بريزند. 
در اين میان اما در سینماي كش��ورمان به رغم كم توجهي به 
ژانرهاي ديگر، به گروه س��ني نوجوان هم توجه بسیار اندكي 
شده اس��ت. فیلم »منطقه پرواز ممنوع« به كارگرداني امیر 
داس��ارگر و تهیه كنندگي حام��د بامروت ن��ژاد و بازي هادي 
حجازي فر، تالش��ي است در به رسمیت ش��ناختن مخاطب 
نوجوان و دنیاي او؛ اثري در ژانر ماجراجويي نوجوان كه داستان 
آن درباره س��ه نوجوان و اتفاقاتي است كه براي آنها در مسیر 

ساخت يك هواپیماي كنترلي رخ مي دهد.

هادي عسگري     ديده بان

 نقوي حسيني: 
صداوسيما به فکر گاندو هاي بعدي باشد

س�خنگوي كميس�يون امنيت ملي مجل�س اعالم كرد، رس�انه 
مل�ي بع�د از »گان�دو« به فک�ر گام ه�اي بع�دي باش�د، دولت 
ه�م نمي توان�د بودج�ه صداوس�يما را تخصي�ص نده�د. 
به گزارش تسنیم، سیدحسین نقوي حسیني سخنگوي كمیسیون 
امنیت ملي مجلس در واكنش به اقدام دولت علیه سازمان صداوسیما 
به تسنیم، گفت: متأسفانه دولت گلوي اعتبارات و بودجه را در اختیار 
خود دارد و به قانون هم عمل نمي كند و براي برخورد با هر دستگاهي 
بودجه  آن دستگاه را نگه مي دارد يا تخصیص نمي دهد. اين رفتار نافي 
قانون است و خالف قانون محسوب مي شود. اين رفتار بدي است كه 
در اين دولت باب شده و درست نیست، زيرا وقتي مجلس قانون بودجه 

را مصوب مي كند، دولت مكلف به اجراي آن است. 
وي رفتار دولت با صداوسیما را محكوم كرد و افزود: اين ادبیات در اين 
دولت ظاهر شده كه اگر دستگاه ها فقط از دولت تعريف و تمجید كنند، 
بودجه مي دهیم و اگر انتقادي ص��ورت گیرد، بودجه نمي دهیم! اين 

رفتار دولت با صداوسیما محكوم و خالف قانون و اخالق است. 

نقوي حسیني خاطرنشان كرد: صداوس��یما وظیفه ملي دارد درباره 
برخي از موضوعات به مردم اطالع رساني كند و آگاهي هاي عمومي را 
افزايش دهد. اين آگاهي و حركت روشنگرانه، ممكن است در جهت 
تأيید مجلس نباشد، آيا بايد بودجه صداوسیما را كاهش دهد؟ يا در 
جهت تمجید از دولت نباشد، دولت بايد جلوي اعتبارات را بگیرد. ما 
اين اقدام را محكوم مي كنیم و از دولت انتظار نداريم با رسانه ملي چنین 
رفتاري كند. رسانه اي كه در برابر تهاجم چند صد رسانه بیگانه با اين 
امكانات ضعیف به صورت شبانه روز فعالیت مي كند، آيا سزاوار است كه 
جلوي بودجه اش گرفته شود؟ وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا دولت 
در هر شرايطي مي تواند بودجه صداوسیما را اختصاص ندهد و  آن را 
به عدد صفر برساند، افزود: بودجه قانون مصوب مجلس است، وقتي 
به تأيید شوراي نگهبان رسید، دولت به هیچ وجه نمي تواند خالف آن 
عمل كند و اگر اين اقدام را انجام ندهد، مرتكب خالف ش��ده است و 

قطعاً ديوان محاسبات مجلس ورود مي كند. 
نقوي حسیني با اشاره به اينكه ما منتظر گام هاي بعدي تلويزيون بعد 
از »گاندو« هستیم، گفت: 155نماينده مجلس نامه تقدير از »گاندو« 
را امضا كردند. ما اين كار را گام اول مي دانیم، چون به شدت نیازمند 
آثار هنري فاخر درباره پروژه نفوذ هس��تیم. كشور ما از نفوذ ضربات 
جبران ناپذيري خورده اس��ت. يادمان نمي رود زماني »كش��میري« 
كه كنار شهید رجايي و باهنر مي ايستاد و حتي روز تشییع پیكر اين 
شهیدان، مجري تشییع، او را هم ش��هید خطاب كرد اما دو روز بعد 
در فرانسه مصاحبه كرد و گفت: من بمبگذاري كردم، هیچ كس باور 
نمي كرد. نفوذ امروز در كشور ما تأثیرگذار است و روي حوزه نفوذ بايد 

كارهاي جدي تري انجام شود.

    خبر

مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري خبر داد
 نمايش هاي مروج فرهنگ مهدوي 

در مساجد اجرا مي شود
زارع�ي گف�ت: اوقات�ي در ط�ول هفت�ه منتس�ب ب�ه وج�ود نازني�ن امام 
زمان)ع�ج( اس�ت، در نتيج�ه تصمي�م داري�م ب�ا تدوي�ن متون نمايش�ي 
و تولي�د تئات�ر ب�ر اس�اس آنه�ا مناس�ب ب�ا فض�اي مس�اجد، آث�اري 
م�روج فرهن�گ مه�دوي را ب�راي نمازگ�زاران عالقه من�د اج�را كني�م. 
كوروش زارعي، مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري، گفت: از ديرباز مؤمنان و 
منتظران مهدي موعود)عج( در اوقاتي همچون سه شنبه شب ها يا شب هاي جمعه 
در محافل مذهبي، مساجد، بقاع و اماكن زيارتي متوسل شده و براي تعجیل در ظهور 

منجي عالم بشريت امام زمان)عج( دست به دعا برمي دارند. 
وي ادامه داد: نمود بارز اين اتفاق، محفلي اس��ت كه سه ش��نبه هر هفته در مسجد 
مقدس جمكران به وقوع مي پیوندد كه طي آن عاش��قان و دلسوختگان حريم اهل 
بیت)ع( با حضور در اين مكان مقدس به راز و نیاز پرداخته و براي ظهور هرچه سريع تر 
بقیه اهلل)عج( دعا مي كنند و البته روز جمعه نیز كه متعلق به وجود نازنین ايشان است 

و در فرهنگ ايراني- اسالمي عید محسوب مي شود. 
مديرمركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري تصريح كرد: با توجه به فعالیت مناسبي كه 
در دفتر تئاتر بچه هاي مسجد مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري شاهد آن هستیم 
اقدامات سازنده اي در جهت تربیت و هدايت فعاالن نمايشي در مساجد كشور صورت 
گرفته است، لذا مناسب ديديم از اين ظرفیت در راستاي ترويج هر چه بهتر و بیشتر 
فرهنگ مهدوي از رهگذر ابزار مؤثر تئاتر و هنرهاي نمايشي استفاده كنیم. وي افزود: 
در نتیجه اين مركز درصدد است تا با تولید و تدوين متون نمايشي درخور و شايسته 
با مضامین و موضوعات مهدوي و فرهنگ انتظار زمینه را براي تولید و اجراي اين آثار 

در مساجد و در ايامي كه به آن اشاره شد، فراهم سازد.

جشنواره فيلم ونيز با »حقيقت« آغاز مي شود
»هي�ركازو  س�اخته  جديدتري�ن 

كورئيدا«كارگ�ردان مط�رح ژاپن�ي     سینما
افتتاح گ�ر هفت�اد و شش�مين جش�نواره فيل�م وني�ز خواه�د بود. 
به گزارش ايس��نا، اين كارگردان ژاپني كه سال گذش��ته با فیلم »دزدان 
فروشگاه« توانست نخل طالي »كن« را از آن خود كند، با فیلم جديدش با 
بازي دو چهره نامدار يعني »ژولیت بینوش« و »كترين دنوو« در كنار »اتان 

هاوك« اين بار قدم به جشنواره ونیز خواهد گذاشت. 

»آلبرتو باربارا« دبیر جشنواره ونیز فیلم »حقیقت« را تأملي شاعرانه بر رابطه 
میان يك مادر و دختر و حرفه پیچیده بازيگري توصیف كرده است. 

هفتاد و ششمین جش��نواره فیلم ونیز از تاريخ 28 اوت تا هفتم سپتامبر 
)ششم تا 16 شهريور( در ايتالیا برگزار مي شود و امسال »پدرو آلمادوار« 
كارگردان مطرح اسپانیايي و »جولي اندروز« بازيگر برنده اسكار انگلیسي 
با دريافت ش��یر طالي افتخاري ونیز به پاس يك عمر دستاورد سینمايي 

مورد تقدير قرار مي گیرند.


