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خدايا به تو پناه می برم كه ظاهر 

من در برابر ديده ها نيكو و درونم 

در آنچه از تو پنه�ان می دارم، 

زشت باشد و بخواهم با اعمال و 

رفتارى كه تو از آن آگاهی، توجه 

مردم را به خود جلب نمايم.

رئيس فرهنگس�تان ادب و زبان فارسي با اشاره به پيگيري 
مطالبه رهبر انق�اب از صداوس�يما ضمن اع�ام آمادگي 
براي آموزش مجريان سازمان گفت كه اگر زبان صداوسيما 
عيب داش�ته باش�د اي�ن عي�ب دامنگي�ر همه مي ش�ود. 
  ماجراي يك مطالبه از صداوسیما در ش��ِب ديدار رهبر انقالب با 
شاعران شروع شد كه كنار همه اتفاقات مرسوم و سخنان تخصصي 
معظم له در حوزه فرهنگ، ادب، شعر و هنر انتقاداتي به وضعیت 
زباني ترانه هاي صداوس��یما، زبان فارس��ي و مجريان تلويزيوني 
داشتند. ايشان با انتقاد از ولنگاري زباني و ساخت لفظي بسیار نازل 
برخي ترانه ها و پخِش آنها از صداوسیما فرمودند: »ما بايد حرمت 
زبان را حفظ كنیم و اجازه نداريم با بي مباالتي آن را به دست فالن 
ترانه سراي بي هنر بدهیم كه الفاظ را خراب كند و بعد نیز با پول 
بیت المال در صداوسیما و دستگاه هاي دولتي و غیردولتي پخش 
شود. راجع به زبان فارسي بنده در حقیقت نگرانم. من از صداوسیما 
گله مندم، به جاي اينكه زبان صحیح و معیار و صیقل خورده  كاماًل 
درس��ت را ترويج كند، وقتي يك مجري يك تعبیر فرنگي از يك 
مترجم يا نويسنده را در صداوسیما تكرار مي كند، موجب عمومي 

شدن آن لغت و آلوده شدن زبان به زوائد مضر مي شود.«
در همان روزها عبدالعلي علي عس��كري رئیس سازمان صداوسیما 
هم دستور داد از زبان فارسي اصیل صیانت شود. او در اين دستور به 
ابالغیه چند ماه پیش خود براي ارزيابي روزانه مجريان و برنامه هاي 
تلويزيوني از منظر رعايت زبان فارسي اشاره كرد. رئیس رسانه  ملي 
در اين ابالغیه افزوده است: شوراي تخصصي مجريان بايد بر مبناي 
اين گزارش نظام تش��ويقي و تنبیهي دقیقي براي مجريان در اين 

زمینه طراحي و به  فوريت آن را اجرا كند. غالمعلي حدادعادل رئیس 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارس��ي درباره پیگیري هاي اين مركز و 
كاركرد صداوسیما در زمینه احیا و توسعه فرهنگ و زبان فارسي، گفت: 
صداوسیما آينه زبان فارسي است. اگر در آن به زبان فارسي بي مباالتي 
شود اين اتفاق در جامعه تسري پیدا مي كند، مثالً استفاده از واژه هاي 
بیگانه به جاي فارسي مانند جواز استفاده بي حساب از واژه هاي بیگانه 
است. صداوسیما را همگان صدا و سیماي ملت ايران مي دانند. وي 
افزود: اگر زبان صداوسیما عیب داشته باشد اين عیب دامنگیر همه 
مي شود، بنابراين حساس��یت مقام معظم رهبري كاماًل حساسیت 
بجايي است و صداوسیما هم امیدواريم اين تذكر را جدي گرفته باشد. 
بعد از فرمايشات رهبر انقالب، ما يك ارتباط ويژه اي برقرار كرده ايم 
و اقداماتي هم صورت گرفته و قرار اس��ت ي��ك تفاهمنامه قديمي 
عمل نشده اي كه داشتیم مواد و مطالب آن را نو كنیم و تصمیم بگیريم 
ان شاءاهلل به آن عمل كنیم، شايد وضع زبان فارسي در صداوسیما بهتر 

شود. ما اين آمادگي را داريم و ان شاءاهلل صداوسیما هم همت كند.

رئيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي:

آمادگي داريم براي مجرياِن صداوسيما دوره آموزشي بگذاريم

در گفت وگوي »جوان« با مجري طرح اولين سريال ترسناك ايراني مطرح شد

بومي سازي سريال ترسناك را مخاطب دوست دارد
    محمدصادق عابديني

بينندگان تلويزيون در روزه�اي منتهي به 
عيد س�عيد غدير، نماهنگي با حال و هواي 
اين عيد از ش�بكه هاي مختلف سيما تماشا 
كردن�د؛ نماهنگي ش�اد ب�ا محت�واي مدح 
حضرت علي)ع( و بزرگداشت عيد غدير به 
نام »آفتاب« كه اج�راي آن را چند جوان بر 
عهده داش�تند. اين نماهنگ متفاوت آنقدر 
با استقبال مواجه شد كه بارها بازپخش شد. 
»جوان« به مناسبت پخش سرود »آفتاب« با 
س�يدمهران علوي تهيه كننده و كارگردان 
اين نماهنگ گفت وگو كرده اس�ت. علوي تا 
به حال بي�ش از 20نماهن�گ توليد كرده كه 
چند اثر از وي از تلويزيون پخش شده است. 
نماهنگ »آفتاب« با استقبال خوبي 
روبه رو شد، از روند توليد اين نماهنگ 

بگوييد.
كار تقريباً 15روز مانده به عید غدير از س��وي 
گروه س��رود عقیق به دفتر ش��عر و موس��یقي 
صداوسیما ارائه شد و دفتر هم پیشنهاد ساخت 
نماهنگ روي آن را به من داد. بعد از چند جلسه 
درباره چگونگي تولید نماهنگ كار را اس��تارت 
زديم. قرار بر اين ش��د كه كار متفاوتي بسازيم، 
اما زمان كمي داش��تیم براي همین به سرعت 
پیش تولید انجام شد و طرح به فاز اجرا رسید. در 
مرحله اجرا حدود يك هفته تا 10روز زمان برد 
تا نماهنگ آماده شود. علت اين زمان نیز بیشتر 
به خاطر س��خت بودن همكاري ب��ا ارگان هاي 
مختلف براي كمك به س��اخت بود، مثاًل اجازه 
تردد تريلي در سطح ش��هر را بايد از راهنمايي 
و رانندگ��ي مي گرفتیم كه ب��ه خاطر طوالني 
ش��دن روند گرفتن مجوز ي��ك روز آفیش كل 

بچه ها سوخت. 
 اولين پخش تلويزيوني نماهنگ چه 

روزي بود؟
ما ش��نبه قبل از عید غدير نماهنگ را تحويل 
صداوس��یما داديم، آنها چن��د اصالحیه دادند 
كه سريع انجام شد و اولین بار روز يك شنبه از 
تلويزيون موزيك ويدئوی »آفتاب« پخش شد. 

پيش از نماهنگ آفتاب با گروه سرود 
عقيق آشنايي داشتيد؟

من خیر، اولین همكاري ام بود ولي دوست عزيزم 
امید روشن بین كه موسیقي اين كار را ساخته 
و چندين كار مشترك با هم داشته ايم، با گروه 

»عقیق« آشنايي داشت. 
كمت�ر در تلويزيون كار مش�ابهي را 
مي توان در فضاي سرود »آفتاب« و 
نماهنگ آن پيدا كرد، چه شد كه كار 

متفاوتي انجام شد؟!
با توجه به اينكه زمان محدودي داشتیم، تالش 
كردي��م در تصاوير امید و ش��ادي ب��ه صورت 
مشخص ديده شود، به خصوص شادي جمعي 
را نشان داديم و در كنار آن تالش كرديم فضا را 
سبك نكنیم و شأنیت مناسبت عید غدير و كار 
براي حضرت علي)ع( را رعايت كنیم. من كار را 
از شبكه هاي مختلف از مستند گرفته تا تماشا، 
سالمت، شبكه هاي 3 و 5 و شبكه خبر ديده ام و 
هر شبكه چندين بار آن را بازپخش كرده است. 
 بازتاب ه�اي خوب�ي از اين س�رود و 
نماهنگ در فضاي مجازي ديده شده، 

در جريان اين بازخوردها هستيد؟
كامنت هاي مثب��ت زيادي در اي��ن چند روزه 
دريافت كرده ام و اين براي خودم جالب بود چون 
در كار هاي ديگري هم كه داش��تم و احس��اس 
مي كردم خ��وب از آب درآمده اند كامنت هاي 
انتقادي هم وجود داشت كه مخاطبان يا كار را 
دوست نداشتند يا اينكه نسبت به آن نكته هاي 
انتقادي داش��تند اما درباره نماهنگ »آفتاب« 

هیچ نظر منفي ای دريافت نكردم. 
به نظر مي رسد با پرداختن صداوسيما 
به سرود، كم كم دارد فضاي كليشه اي 
تولي�دات در تلويزي�ون شكس�ته 
مي شود و شاهد آثار بهتري هستيم!

مسئله اي كه در مورد س��رود وجود دارد تاثیر 
زياد آن روی گروه سني نوجوان و جوان است كه 
مدت ها بود به آن بي توجهي مي شد، خوشبختانه 
االن شاهد تولید سرودهاي خیلي خوبي هستیم 
و روند تولید سرود هر روز بهتر از قبل مي شود و 
آن نگاه كالسه شده در اذهان نسبت به سرود كه 

در آن اجراهاي گروه هاي سرود حوصله سر بر 
بود، در حال تغییر است. 

س�رود در اواخ�ر دهه ه�اى 50 و 60 
نقش فرهنگي پررنگي داش�ت، بعد 
از آن كمرنگ شد ولي دوباره در حال 
احياست، چه شد كه اين احيا صورت 

گرفت؟
به نظرم مي رس��د بخش��ي از آن به خاطر اين 
بود كه ما هنوز ب��ه دنبال كاركردهاي س��رود 
در دهه ه��اي 50 و 60 بوده اي��م، در حالي كه 
آن كاركردها براي همان دوره مؤثر بوده است. 
امروز بايد براي نیازهاي روز از س��رود استفاده 
كرد. خاصیت خوبي كه س��رود دارد اين است 
كه در مخاطب حس همراهي را ايجاد مي كند 
و مي توان با استفاده از يك نماهنگ خوب تاثیر 
مناسبي روي بیننده گذاش��ت. از طرفي وقتي 
روي سرود نماهنگ خوبي گذاشته شود، تاثیر 

آن بیشتر مي شود. 
چرا اينقدر موزيك ويدئو يا نماهنگ 

در حال فراگير شدن است؟
به جرئت مي شود گفت كه االن موزيك ويدئوها 
تاثیرگذارترين محصوالت فرهنگي شده اند كه 
پیغام ش��ان به صورت مس��تقیم روي مخاطب 
نوجوان و جوان تاثیر مي گذارد، هر چقدر ما در 
اين زمینه كم كاري كنیم، شبكه هاي ماهواره اي 
و تولیدكنندگان زيرزمین��ي داخلي هر روز بر 
تعداد و كیفیت تولیداتشان مي افزايند و محتواي 
مدنظر خودش��ان را براي جذب مخاطب ارائه 
مي دهند. در حالي كه اگر نماهنگ خوبي روي 
سرود ساخته ش��ود مي تواند تاثیر بیشتري از 

كارهاي ماهواره اي داشته باشد. 
در اين ش�رايط كه بازار داراي رقباي 
جدي است كه محتواي نامناسبي را 
منتشر مي كنند، چه كار بايد كرد كه 
موس�يقي و محتواي سالم در اختيار 

جوانان قرار گيرد؟
س��رود كاركرد خیل��ي خوب��ي دارد و مي توان با 
تولی��د موزيك ويدئ��و روي آن كاره��اي جذابي 
تولید كرد، اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه 
نگاه ارگان ها به س��رود اين است كه با يك هزينه 
بسیار پايین مي ش��ود آن را جمع كرد و اهمیت 
چنداني براي س��اخت آن قائل نیستند، در حالي 
كه مي ش��ود بهترين تولیدات را در سرود داشت. 
توصیه مستقیم مقام معظم رهبري براي حمايت 
از سرود كه در موس��یقي نزديك ترين قرابت را با 
هنجار هاي فرهنگي و مذهبي دارد، كمك بسزايي 
به رونق گرفتن تولید سرود دارد، به شرط اينكه 
در كنار آن به تولید نماهنگ روي سرود هم توجه 
شود. االن از هر 10س��رودي كه ساخته مي شود 
يكي داراي نماهنگ مناسب است، اين در حالي 
است كه در موسیقي پاپ از هر 10ترانه، حدود 9 

نماهنگ حرفه اي ساخته مي شود. 
براي تولي�دات بع�دي نماهنگ چه 

طرحي داريد؟
قرارمان اين اس��ت كه براي هر مناس��بتي يك 
نماهنگ تولید كنی��م. االن روي نماهنگ هاي 
ويژه دهه محرم و اربعین در حال كار هس��تیم، 
چند سرود انتخاب شده و فعال مشغول انتخاب 

گزينه نهايي هستیم.

گفت وگوي »جوان« با كارگردان و تهيه كننده نماهنگ »آفتاب«

سرود خوب مي تواند مقابل 
موزيك ويدئوهاي ماهواره اي بايستد

توصي��ه مقام معظ��م رهبري در 
حمايت از سرود که نزديك ترين 
قرابت را با هنجار هاي فرهنگي 
رون��ق  ب��ه  دارد،  مذهب��ي  و 
گرفت��ن توليد س��رود کم��ك کرد

   پيمان قادري
هرچند ژانر وحشت را در سینماي ايران با برخي آثار ساموئل 
خاچیكیان فقید و بعدتر فیلم هايي مثل »ش��ب بیس��ت و 
نهم«، »زنگ ها«، »قتل آنالين«، »كلبه«، »حريم« و »آل« 
مي شناسند ولي در حیطه سريال سازي ژانر وحشت يا دلهره، 
تلويزيون ايران كاري كه مختصات ژانر را در خود داشته باشد 
ارائه نداده است، البته در گونه اي مانند ماورايي در رسانه ملي 
تجربیات خوبي داش��ته ايم ولي سريال سازي گونه وحشت 

براي نخستین بار در ايران با سريال »احضار« رخ داد. 
»احضار« سريالي 11قسمتي بوده كه به صورت مستقیم وارد 
شبكه خانگي شده و يكي از ويژگي هاي آن منهاي تالش براي 
استفاده از آموزه هاي شرقي ترس و دلهره، استفاده از جوانان 
مس��تعد و اغلب گمنام براي ايفاي نقش بوده است. شهاب 
كاظمي تهیه كننده اجرايي يا مجري طرح سريال »احضار« 
در گفت وگو با »ج��وان« درباره اقبال مخاطب��ان ايراني به 
سريالي ترسناك بیان داشت: س��نجش اقبال مخاطبان به 
سريالي كه در نوع خود بديع بوده كاماًل صفر و صدي است، 
يعني برخي از سريال خیلي خوشش��ان آمده و برخي نیز از 
سريال خوششان نیامده است، اينكه حد وسط وجود ندارد 
به ماهیت ژانر وحشت در ايران برمي گردد. عموماً مخاطب 
ايراني، وحش��ت را با محصوالت خارجي ش��ناخته و اينكه 
س��ريالي ببیند كه در دل جغرافیاي ايران روايتگر اتفاقات 

موهوم و وحشت بار است، برايش شوكه كننده است. 
مجري طرح »احضار« ادامه داد: مخاطباني داش��ته ايم كه 
بومي س��ازي ترس س��ريال را پس��نديده بودند و خواستار 
امتداد تولید چنین سريال هايي شده اند ولي مخاطباني هم 
هستند كه با مقايسه میان اين سريال و نمونه هاي فرنگي 
مثل »جن گیر« يا »طالع نحس« و نظیر آنها به اين سريال 
نمره منفي مي دهند ولي وراي اين همه نظرات، يك واقعیت 
درباره اين سريال وجود دارد و آن هم اينكه بیشتر آنها كه 
پیگیر ژانر وحشت هستند، الاقل نیمي از سريال را ديده اند. 
عدم بازگشت سرمايه در ژانرهايي مانند وحشت از جمله داليلي 
است كه هراس تهیه كنندگان از نزديكي به اين ژانرها را موجب 
شده است. شهاب كاظمي در اين باره گفت: اگر به محصوالت 
سینما و تلويزيون و شبكه خانگي كنار هم نگاه كنیم، شاهد 
غلبه يك دوقطبي كم��دي- ملودرام هس��تیم، يعني اغلب 
تهیه كنندگان يا به سمت تولید كمدي هاي مفرح مي روند كه 
تضمین گیشه باشند يا اينكه به سمت ملودرام هاي عاشقانه اي 
مي روند كه جوان پسند و بعضاً تابوشكن)به لحاظ مضموني( 

باشند. ژانر ديگري وجود ندارد مگر آنكه سفارشي باشد. در اين 
شرايط طبیعي است كه بازگش��ت سرمايه در تولید محصول 
دلهره آور به شدت دشوار باشد ولي به هر حال نمي شود مدام 
تن به تكرار داد و بايد افرادي باش��ند و هزينه اين تجربیات را 

بدهند تا به تدريج تولیدات ژانر در ايران پا بگیرد. 
برخي از مخاطبان س��ريال »احضار« كیفی��ت بازي هاي 
بازيگران اين سريال را نقد كرده بودند. مجري طرح سريال 
درباره اين نقدها بیان داش��ت: به غیر از يك��ي دو نفر، اين 
سريال هیچ بازيگر حرفه اي نداش��ت و تمامي بازيگران از 
طريق فراخوان استعداديابي انتخاب شدند و طبیعي است 
كه مخاطب هیچ عقبه ذهني از بازيگران نداشته باشد. درباره 
كیفیت بازي بازيگران بايد بر اس��اس تجربه شان نظر داد و 
البته كه به سلیقه مخاطبان هم احترام گذاشت ولي آنچه 
مرسوم است اينكه حتي در آثار مطرح گونه دلهره سینماي 
جهان هم بیشتر از بازيگران، اين داستان پردازي و فضاسازي 
اس��ت كه مخاطب دارد، مثاًل ش��ما در فیلمي مثل »پروژه 
بلرويچ« يا »فعالیت مافوق طبیعي« بازيگر نامدار مي بینید؟ 
خیر! در ژانر دلهره هر چقدر بازيگرانت ناشناخته باشند درك 

داستان براي مخاطب راحت تر مي شود. 
پیشتر برخي از سريال هاي شبكه خانگي همچون »ساخت 
ايران« و »شوخي كردم« توانسته بودند مدتي بعد از عرضه 
از رس��انه ملي هم روي آنتن بروند. مجري طرح »احضار« 
پیرامون اينكه آيا ممكن اس��ت »احضار« ه��م به زودي از 
يكي از شبكه هاي تلويزيوني پخش شود به »جوان« گفت: 
از تعامل با رسانه ملي استقبال مي كنیم چون فكر مي كنیم 
همچنان تلويزي��ون به خاطر فراگی��ري و البته مكنتي كه 
دارد در عرضه و تولید س��ريال هاي ايراني بي رقیب اس��ت. 
به هر حال تلويزيون ايران در تاريخ خود سريال هاي مطرح 
فراواني از سريال هاي كمدي تا پروژه هاي تاريخي داشته كه 

توانسته اند حین نمايش، خیابان ها را خلوت كنند.

 سرپرست وزارت ميراث  فرهنگي 
و گردشگري منصوب شد

 با تغییر س��ازمان میراث فرهنگي به وزارتخان��ه، علي اصغر 
مونسان كه پیش از اين معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی بود، با حكم رئیس جمهور سرپرست وزارتخانه 

جديد میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شد. 
.........................................................................................................

جليل سامان »زيرخاكي« را كليد زد
س�ريال تازه جليل س�امان با نام »زير خاك�ي« ديروز به 
تهيه كنندگ�ي رض�ا نصيري ني�ا در تهران كلي�د خورد.

پژمان جمش��یدي نقش اول اين س��ريال اس��ت ك��ه در دو 
فصل تولید مي ش��ود و ژاله صامتي، هادي حجازي فر، گوهر 
خیرانديش، نادر فالح، امید روحاني و اصغر نقي زاده از ديگر 
بازيگران آن هس��تند. »زيرخاكي« كه با گذش��ت دو سال از 
پخش آخرين س��اخته تلويزيوني سامان يعني »نفس« براي 
تولید آماده خواهد شد، سريالي مفرح است كه در دو فصل و 

25 قسمت ساخته مي شود. 
.........................................................................................................

 خواننده پيشكسوت 
در بيمارستان بستري شد

عبدالوه�اب ش�هيدي خوانن�ده ۹۸س�اله كش�ورمان 
كه پ�س از عمل جراحي در بيمارس�تان بس�تري ش�ده 
ب�ود، ظ�رف دو س�ه روز آين�ده مرخ�ص خواهد ش�د. 
عبدالوهاب شهیدي، خواننده پیشكس��وت موسیقي سنتي 
ايران، نوازنده ساز عود و آهنگساز به دلیل شكستگي استخوان 
لگن، تحت عم��ل جراحي ق��رار گرفت و در ح��ال حاضر در 

بیمارستان بستري است. 
.........................................................................................................

 حامد محمدي 
»قبله عالم« را مي سازد

حام�د محم�دي قص�د دارد س�ريال »قبل�ه عال�م« 
را ب�راي عرض�ه در ش�بكه نماي�ش خانگ�ي بس�ازد. 
 حام��د محمدي ك��ه كارگردان��ي و نويس��ندگي فیلم هاي 
سینمايي اكسیدان و چهارانگش��ت و نويسندگي فیلم هاي 
طال و مس و حوض نقاشي را برعهده داشته، با يك سريال به 

شبكه نمايش خانگي مي آيد.

هادي عسگري     ديده بان 

محمدرضا كائيني     دريچه

مصطفي كواكبيان:

تعامل سينما و بخش خصوصي به فساد مالي منجر نشود

نماين�ده تهران در مجلس ش�وراي اس�امي با دف�اع از حضور 
بخ�ش خصوصي در س�ينما خواس�تار نظارت دقيق ت�ر وزارت 
ارش�اد ب�ر ورود س�رمايه بخ�ش خصوص�ي به س�ينما ش�د. 
مسئله ورود پول هاي مشكوك به سینما چندي است مطرح شده 
و هر از گاه شايعه يا خبري از فس��اد اقتصادي در هنر هفتم دامن 
برخي تهیه كنندگان و سرمايه گذاران فعال صنعت سینماي ايران 
را مي گیرد. در میان اهالي س��ینما اين بحث مطرح است كه هنر 
هفتم در هر كشوري بي ترديد نیازمند س��رمايه گذاري است اما 
بررسي سالمت سرمايه هم مس��ئله كم اهمیتي نیست. مصطفي 
كواكبیان در گفت وگو با »ايرنا«معتقد اس��ت قس��مت مهمي از 
اقتصاد، بخش خصوصي اس��ت و به همان اندازه كه بخش دولتي 

مهم است، بخش خصوصي نیز اهمیت دارد. 
وي با اشاره به اينكه در حوزه فرهنگ به ويژه سینما دخالت و حضور 
بخش خصوصي بسیار تاثیرگذار و مغتنم است، گفت: درباره ورود 
سرمايه بخش خصوصي به سینما سه نكته مطرح است؛ اول اينكه 

اين سرمايه گذاري فرهنگي براي بخش خصوصي نبايد زيان آور باشد. 
در واقع اين مسئله بايد براي بخش خصوصي سوددهي داشته باشد، 
پس در اين زمینه بايد برنامه ريزي دقیقي شود كه سرمايه گذاران 
خسارت و زيان مالي نداش��ته و انگیزه بیشتري براي حضور در اين 

عرصه فرهنگ و هنر داشته باشند. 
نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي، افزود: نكته دوم اين است كه 
بخش خصوصي بايد به كیفیت توجه كند و آثار تولیدي فاخر داشته 
باش��د، به اين معني كه صرفا با هدف درآمدزاي��ي به اين عرصه قدم 
نگذارند. به هر حال آثار بايد با محتوا و فرهنگ غني ما همخوان باشد. 
كواكبیان ادامه داد: عالوه بر اهمیت كسب درآمد و محتواي غني 
براي سرمايه گذاران بخش خصوصي در سینما، بايد از مافیاگري و 
فسادهاي مالي در عرصه هنر هفتم پرهیز شود. در تعامل بین سینما 
و بخش خصوصي بايد ساز و كاري ايجاد كرد كه از حاشیه هاي فساد 

مالي اجتناب شود. 
نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المی گفت: س��ازمان 
سینمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي بايد در اين زمینه هر چه 
دقیق تر كنترل كند تا انگیزه ها از بین نرود. فیلمسازان، تهیه كنندگان، 
كارگردانان و بازيگران خودش��ان نیز بايد مواظب برخوردهايش��ان 
باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به خصوص سازمان سینمايي 
نیز از طرف دولت در اين زمینه بايد كنترل الزم را داشته باشد تا ورود 

پول هاي كثیف و در ادامه حواشي آن براي سینما اتفاق نیفتد. 
كواكبیان خاطرنش��ان كرد: اگر كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي احس��اس كند كه در بخش س��ینمايي بدون ضابطه عمل 

مي شود حتماً مي تواند اين مسائل را پیگیري كند.

    كتاب

حضور ايران در نمايشگاه كتاب پكن
نمايش�گاه بين الملل�ي كتاب پكن رس�مًا افتت�اح ش�د و فعاليت هاي 
غرف�ه موسس�ه نمايش�گاه هاي فرهنگ�ي اي�ران كلي�د خ�ورد. 
در غرفه اي��ران در اين دوره از نمايش��گاه بیش از 250 عن��وان كتاب  ادبي 
برگزيده جوايز سال گذشته )جايزه كتاب سال، جايزه جالل، جايزه شهید 
غني پور، جايزه قلم زرين، جايزه هفت  اقلیم، جايزه انتخاب بهترين كتاب 
دفاع مقدس، جايزه رشد، جايزه كتاب سال پاسداران اهل  قلم( و همچنین 
آثاري در زمینه هاي آموزش زبان فارس��ي، ايران شناس��ي، هنر، كودك و 

نوجوان، دين و دفاع مقدس عرضه مي شود. 
معرفي نمايشگاه بین المللي كتاب تهران، معرفي طرح هاي حمايتي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي از انتشار كتاب ايراني، دعوت از ناشران بین المللي و 
مذاكره براي حضور در نمايشگاه بین المللي كتاب تهران، برگزاري روز ايران 
و نشست هاي تخصصي از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده براي حضور 

در اين دوره از نمايشگاه است. 
عالوه بر موسس��ه نمايش��گاه هاي فرهنگي ايران، انتشارات س��وره مهر و 
رايزني فرهنگي جمهوري اس��المي ايران نیز در غرفه ايران به نمايش آثار 
خود مي پردازند. علیرضا گلدوزي��ان تصويرگر ايراني با حمايت تصويرگري 
آناناس چین ب��ه عنوان داور، ب��ه همراه افس��انه صانعي تصويرگ��ر و زهرا 
نعمت اللهي نويسنده برگزيده خلق كتاب تصويري دستان با حمايت موسسه 

نمايشگاه هاي فرهنگي ايران، در نمايشگاه پكن حضور دارند. 
نمايشگاه بین المللي كتاب پكن از 30 مرداد تا س��وم شهريور 98 در مركز 
بین المللي نمايش��گاه هاي پكن داير اس��ت. غرفه موسس��ه نمايشگاه هاي 
فرهنگي ايران هم در اين دوره از نمايشگاه بر اس��اس تفاهمنامه مشترك 

همكاري بین طرفین به مساحت 18مترمربع برپاست. 

 به بهانه شرايط جسمي 
اين روزهاي استاد داريوش اسدزاده 

روزهاي رنج آقاي بازيگر!
اين قلم از سر يك آش��نايي ديرپا با داريوش اسدزاده و به پاس 
لطف و مهر مستدامش، در اين روزهاي دشوار بیماري، فراوان 
از وي س��راغ مي گیرد؛ بیماري طاقت سوزي كه در 97 سالگي 
دامنگیر او شده، روز به روز تنش را بیشتر مي كاهد و توان وي را 

بیش از پیش مي ستاند. 
بي نیاز از توضیح اس��ت كه تحمل اينگون��ه ابتالئات، عالوه 
بر رنج جس��مي، توان مالي ويژه اي را مي طلب��د كه البته از 
وسع بسیاري از جماعت موس��وم به هنرپیشه خارج است. 
سخن اين اس��ت كه اگر نهادهاي مس��ئول از جمله وزارت 
ارشاد و تشكل هاي صنفي مربوط در اين روزهاي تلخ از او و 
امثال او س��راغي نگیرند، حضور نمايشي و تشريفاتي ايشان 
در مراس��مات بعدي، چه گرهي را خواهد گشود؟  اسدزاده 
قديمي ترين بازمانده تئاتر و س��پس س��ینماي ايران است، 
عالوه بر اين از ش��اهدان دقیق النظر تاري��خ معاصر كه اين 
جنبه از شخصیت وي نامكش��وف باقي مانده است )نگارنده 
طي حدوداً 100 جلسه، تنها به ضبط خاطرات سیاسي وي 
پرداخته است(. او در اين روزها كه حتي تاب نشستن و سخن 
گفتن نیز ندارد، چش��م به راه دوس��تان ديرين و مسئوالني 
اس��ت كه كارهاي مهم تري دارند و بود و نبود او را يكس��ان 
مي انگارند! كساني كه فقط براي گرفتن تصاوير تبلیغي و ابراز 
تأسف و تسلیت هاي روتین به كار مي آيند و فايده اي بیش از 
اين ندارند! اگر سلبريتي هاي بي درد نمي توانند گوشي خود 
را به زمین نهند و در درون آن زندگي مي كنند، آيا مسئوالن 
نیز بايد به همین درد دچار شوند؟ بینوا هنرمند كه عمري بر 

سر تفرج اين مردمان نهاده است!


