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آنچه بين من و خدا نارواس�ت 

اگر انجام دهم و مهلت دو ركعت 

نماز داش�ته باش�م ك�ه از خدا 

عافيت طلبم، اميدبخش�ش او 

مرا اندوهگين نخواهد ساخت.

خواننده موس�يقي پاپ بي توجهي به محتوا و شعر را يكي از 
آسيب هاي جدي حوزه موسيقي پاپ مي داند كه بايد مديران 
وزارت ارش�اد فكري اساس�ي براي حل اي�ن معضل بكنند. 
غالمرضا صنعتگر خواننده موسیقي پاپ كشورمان در گفت وگو 
با مهر ضمن اشاره به اينكه هیچ وقت حاضر نبوده ام هر ترانه اي را 
بخوانم، گفت: »كالم« همواره برايم از اهمیت بسزايي برخوردار 
بوده است و همیشه تالش كرده ام در هر زماني كه به كار موسیقي 
مشغول هستم اين موضوع را به شدت مدنظر قرار دهم. بي توجهي 
به كالم، امروزه يكي از آسیب هاي جدي حوزه موسیقي پاپ است 
كه براي آن بايد دنبال راهكار بود. م��ن واقعاً امیدوارم در اين راه 
مديران وزارت ارشاد فكري اساسي براي حل اين معضل بكنند 
چراكه موسیقي نقش بسیار مهم و انكارناپذيري در زندگي مردم 
به ويژه نسل جوان دارد، كما اينكه در حال حاضر ذائقه شنیداري 
مردم به دلیل كاهش توجه به موضوع كالم و حضور برخي افراد، 

تنزل پیدا كرده است. 
اين خواننده جنوبي كش��ورمان ضمن تأكید بر اين مس��ئله كه 
امیدوارم مدي��ران وزارت ارش��اد براي مهم ترين آس��یب حوزه 
موسیقي كه همان بحث محتوا و شعر است فكري اساسي بكنند، 
بیان كرد: خدا را شاكرم همیش��ه در چارچوبي كه خودم در نظر 
دارم كار كرده و سعي داشته ام و دارم تا آثار ارزشمندي تولید كنم. 
من به هیچ وجه نمي خواهم ترانه هاي سخیف بخوانم و خیلي هم 
مانور تبلیغاتي ندارم، ولي همچنان در اين عرصه پرترافیك، سالم 
كار مي كنم و مورد لطف و توجه مردم هستم. من از حاشیه سازي 
بیزارم و زندگي آرام و بي دغدغه را به هر چیزي ترجیح مي دهم 

و معتقدم زندگي شخصي هر كس بسیار مقدس است و لزومي 
ندارد در معرض ديد عموم ق��رار بگیرد چراكه معتقدم »خانواده 

يعني محترم ترين حريم«. 
صنعتگر در بخش پايان��ي صحبت هاي خود درب��اره تازه ترين 
فعالیت هايش در عرصه موس��یقي گفت: چندماهي است كه با 
همكاري و همفكري يك تیم قوي و خوش فكر مشغول برنامه ريزي 
هستیم تا آثار جديدي را كه در شأن مخاطب باشد تولید كنیم. اين 
آثار به زودي براي پخش و شنیدن در اختیار مخاطبان عزيز قرار 
خواهد گرفت. در عین حال اگر خدا بخواهد بعد از ماه صفر چندين 
شب در تهران كنسرت برگزار خواهم كرد كه رهبري اركستر و 
تنظیم قطعات به عهده هنرمند توانمند جناب آقاي فربد يزدانفر 

است و امیدوارم مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد. 
غالمرضا صنعتگر كه طي ماه هاي گذشته فعالیت هاي زيادي را 
در عرصه موسیقي انجام داده است چندي پیش تازه ترين آلبوم 

موسیقي خود را با عنوان »هنوز سرپام« منتشر كرد.

غالمرضا صنعتگر خواننده پاپ مطرح كرد

وزارت ارشاد فكري به حال شعر و كالم در موسيقي پاپ بكند

    محمدصادق عابديني
تقريبًا همه فيلمس�ازاني كه مي خواهند در 
جشنواره فجر حضور داشته باشند، اين روزها 
يا پش�ت دوربين رفته اند ي�ا آخرين مراحل 
پيش توليد را براي آغاز فيلمبرداري پش�ت 
سر مي گذارند. فصل ساختن فيلم هاي جديد 
س�ينماي ايران فرا رس�يده و احتمال اينكه 
حدود 22فيلم از اين آثار در سي وهشتمين 
جشنواره فيلم فجر رونمايي شود وجود دارد، 
به همين بهانه »جوان« مروري بر فعاليت هاي 
اين روزهاي برخي از كارگردانان سينما دارد. 

  ابراهيم حاتمي كيا 
حاتمي كی��ا اين روزه��ا در ح��ال فیلمبرداري 
اثر جدي��دش به ن��ام »خروج« اس��ت. خروج، 
بیس��تمین تجرب��ه حاتمي كیا در فیلمس��ازي 
و س��ومین همكاري وي با س��ازمان اوج است. 
داستان اين فیلم مربوط به اعتراض كشاورزان 
به مسئله آب و سفر آنها به تهران براي پیگیري 
خواسته هايشان اس��ت. تا به حال هفت بازيگر 
از جمله فرامرز قريبیان، جهانبخش س��لطاني، 
پانته آ پناهي ها، مهدي فقی��ه، آتش تقي پور و 
محمد فیلي به اين پروژه سینمايي پیوسته اند. 
يكي از سختي هاي انتخاب بازيگر براي اين فیلم 
شرط توانايي بازيگران براي فعالیت هاي بدني و 

سوار شدن و راندن تراكتور بوده است. 
   مجيد مجيدي

مجیدي پس از تجربه س��اخت فیلم »پش��ت 
ابرها« در هندوس��تان كه در اك��ران عمومي با 
استقبال خوبي مواجه نش��د، قصد دارد فیلمي 
به نام »خورش��ید« را جلوي دوربی��ن ببرد. بر 
اساس اطالعات منتشر ش��ده درباره اين فیلم 
گويا باز هم قرار است مجیدي به سینماي مورد 
عالقه اش كه در آن قهرمان��ان فیلم را نوجوانان 
تش��كیل مي دهند، بازگردد، ب��ه همین منظور 
چندي پیش بود ك��ه فراخواني ب��راي انتخاب 
بازيگر نوجوان منتشر ش��د. متقاضیان حضور 
در اين نقش بايد از می��ان متولدين 1384 الي 
1386 باش��ند، اندامي الغر و ورزيده، قد 15۰ 
الي 165 سانتیمتر، رنگ پوست آفتاب سوخته 
داشته و ترجیحاً داراي موي مجعد و بلند باشند. 
از میان بازيگران حرفه اي س��ینما جواد عزتي 
اولین همكاري س��ینمايي خود ب��ا مجیدي را 

رقم خواهد زد. 
   داريوش مهرجويي 

داريوش مهرجويي از جمله معدود كارگردانان 

نس��ل اول س��ینما ك��ه هن��وز ه��م فعالی��ت 
س��ینمايي اش را ادام��ه مي دهد، امس��ال قرار 
است فیلم »المینور« را بس��ازد. استفاده از واژه 
موسیقايي »المینور« باعث ش��ده كه بسیاري 
از رسانه هاي س��ینمايي اين فیلم را در راستاي 
ساخت »سنتوري« بدانند. تنها خبر مهم درباره 
ساخت »المینور« پیوستن استاد علي نصیريان 
به اين فیلم است. نصیريان آخرين بار 4۰سال 
پیش در فیلمي به كارگرداني مهرجويي حضور 

داشته است. 
  سعيد ملكان 

سعید ملكان كه پس از سال ها طراحي چهره در 
سینما، در كسوت تهیه كننده شروع به معرفي 
استعداد هاي جديد به سینما كرده بود، اين بار 
تصمیم گرفته تا اس��تعداد خودش را در ساخت 
فیلم هم محك بزن��د. مل��كان در اولین تجربه 
كارگرداني خود قرار اس��ت فیلمي ب��ه نام »روز 
صفر« را جلوي دوربین ببرد. نكته مهم درباره اين 
فیلم داستان آن است. روز صفر قرار است ماجراي 
دستگیري عبدالمالك ريگي را به تصوير بكشد؛ 
موضوعي كه پس از ساخت فیلم »شبي كه ماه 
كامل شد« بارها مطرح شده بود. ملكان در مقام 
تهیه كننده نیز به احتمال زياد فیلم »تومان« را در 

جشنواره سي وهشتم فجر خواهد داشت. 
   مسعود كيميايي

مس��عود كیمیايي مي خواهد فیلمي در حال و 
هواي »قیصر« بسازد. اين شايعه نخستین خبر 
درباره س��اخت فیلم جديد مس��عود كیمیايي 
اس��ت كه تا به حال 31 فیلم س��اخته و با فیلم 
»خون ش��د« تجرب��ه جديدي در س��ینما رقم 
خواهد زد. فیلم قبلي وي با ن��ام »قاتل اهلي« 
كه در ژانر سیاس��ي و اكشن س��اخته شده بود، 
انتقادهاي زيادي را در پي داش��ت. گفته شده 
مس��عود كیمیايي براي پیدا كردن تهیه كننده 
ب��راي فیلم »خون ش��د« با مش��كالتي روبه رو 

شده است. 

   حميد نعمت اهلل
حمید نعمت اهلل با س��ینماي خ��اص خودش كه 
آخرين بار با »شعله ور« در جشنواره فجر ديده شد، 
اين روزها در حال فیلمبرداري » قاتل وحش��ي« 
اس��ت. اين فیلم گويا در ژانر ترس��ناك در حال 
ساخت اس��ت و نعمت اهلل براي بازيگر نقش اول 
زن، سراغ لیال حاتمي رفته است كه پیش از اين در 
فیلم هاي »بي پولي« و »رگ خواب« با او همكاري 
داشته است. س��رمايه گذار فیلم »قاتل وحشي«، 
محمدصادق رنجكشان، سرمايه گذار و تهیه كننده 
نوظهور سینماست كه ورود ش به سینما حرف و 

حديث هاي زيادي را در پي داشته است. 
    محمدحسين لطيفي

محمدحسین لطیفي كه جمعه شب ها اجراي 
برنامه »هفت« را برعهده دارد، در كنار كار اجراي 
تلويزيوني، در حال آماده شدن براي ساخت فیلم 
»سبز و س��فید و قرمز« اس��ت. اين فیلم همان 
طور كه از نامش برمي آيد، درباره وطن دوستي 
است و يك ماجراي خانوادگي را دنبال مي كند. 
فیلمنامه »سبز و سفید و قرمز« را پیمان عباسي 
نوشته كه پیش از اين در فیلم »توفیق اجباري« 
با لطیفي همكاري داشته است. شايعاتي درباره 
اينكه لطیفي بدون مجوز شروع به ساخت فیلم 
كرده اس��ت وجود دارد. ايرج ن��وذري، مهدي 
سلطاني، بهاره كیان افشار و بهنوش بختیاري از 

جمله بازيگران اين فیلم هستند. 
   بهروز شعيبي 

بهروز شعیبي فیلمبرداري اثر جديدش را با نام 
»روز بلوا« آغاز كرده اس��ت. روز بلوا چهارمین 
فیلم سینمايي شعیبي به ش��مار مي آيد. فیلم 
قبل��ي وي »داركوب« نام داش��ت ك��ه فیلمي 
اجتماعي بود. روز بلوا، محصول س��ازمان اوج 
است. در خالصه داستان منتشر شده از آن آمده 
است: »عماد استاد دانش��گاهي خوشنام و يك 
چهره تلويزيوني مورد توجه اس��ت، او ناگهان 
توسط پلیس با اتهام هايي جدي مواجه مي شود 
كه خود و خانواده اش را در موقعیت پیچیده اي 

قرار مي دهد.«
   محمدحسين مهدويان 

محمدحس��ین مهدويان بعد از ساخت فیلم »رد 
خون« قرار اس��ت فیلم جديدي به نام »داستان 
درخت گردو« را كارگرداني كند. تهیه كننده اين 
فیلم مصطفي احمدي اس��ت ك��ه تهیه كنندگي 
برنامه دورهمي را برعهده داش��ته است و عجیب 
نیس��ت كه مهران مديري مجري »دورهمي« به 
عنوان بازيگر به »داستان درخت گردو« بپیوندد. 
مهدويان اين روزها در انتظ��ار اكران »رد خون« 
است. وي تا به حال چهار فیلم سینمايي ساخته 
كه سه اثر آن مربوط به وقايع جنگ و دفاع مقدس 
اس��ت و يك اثر انتقادي به نام »الت��اري« كه در 
آن به ماجراي فحش��ا و قاچاق دختران ايراني به 

شیخ نشین هاي حاشیه خلیج فارس مي پردازد. 
   جاي خالي كارگردانان 

برخی از چهره هايي كه در سال هاي گذشته فجر 
عنوان دار بودند، هنوز براي ساخت فیلم جديد 
و حضور مجدد در جش��نواره فیل��م فجر اعالم 
آمادگي نكرده اند، چهره هاي��ي مانند كیانوش 
عیاري، فريدون جیراني، اصغر فرهادي، نرگس 
آبیار، سعید روس��تايي، رخش��ان بني اعتماد، 
كیومرث پوراحمد و محمدعلي باش��ه آهنگر از 

جمله همین فیلمسازان هستند.

دورخيز نامدارها براي جشنواره فجر
كارگردانان سينما براي حضور در جشنواره فجر پشت دوربين رفتند

فصل س��اختن فيلم هاي جديد 
س��ينما ف��را رس��يده و احتمال 
اينكه حدود 22فيلم از اين آثار 
در سي وهشتمين جشنواره فيلم 
فجر رونمايي ش��ود وجود دارد

شاه آبادي:

داستان زرد عاشقانه را با ظاهر دينی درمی آورند!
   نويد پارسا

حميدرضا شاه آبادي با بيان اينكه برخي از ناشران و نويسندگان 
به انتفاع مالي فكر مي كنند، مي گويد: خيلي جاها داستان هاي 
عاشقانه زرد به ادبيات به ظاهر ديني تبديل مي شود و گاهي 
اوقات مسائل غيراخالقي شكل و ظاهر ديني به خود مي گيرد. 
اين نويسنده ادبیات كودك و نوجوان در گفت وگو با ايسنا، 
درب��اره ادبیات ديني براي گروه س��ني ك��ودك و نوجوان و 
كتاب س��ازي در اين حوزه اظهار كرد: دوران نوجواني يكي 
از دوران تفكر فلس��في انسان اس��ت و در اين دوره سؤاالت 
جهان شناختي و انديشه هايي كه مرتبط با جايگاه انسان در 
جهان است، در ذهن نوجوانان شكل مي گیرد، به همین دلیل 
ادبیات ديني براي نوجوانان در اين سن مي تواند مورد استقبال 

قرار بگیرد و توجه به آن ضرورت داشته باشد. 
او افزود: در تمام دنیا هم براي اين گروه س��ني كتاب هايي كه 
مرتبط با انديشه فلسفي و جهان شناختي و ديني است، منتشر 
مي شود اما اينكه اين موضوع در كشور ما تا امروز چه جايگاهي 
داشته و دارد حرف ديگري است. فكر مي كنم در اين حوزه بنا به 
داليل متعددي ما بیشتر از آنكه به كیفیت فكر كنیم به كمیت 
فكر كرده ايم و همین باعث شده اس��ت انبوهي از كتاب هايي 
كه داراي كیفیت نامناسب هستند به اسم ادبیات ديني براي 
كودكان و نوجوانان منتشر شوند كه نه تنها نمي توانند مشكلي 

را حل كنند بلكه مشكلي بر مشكالت ديگر اضافه مي كنند. 
شاه آبادي با بیان اين كه نويس��نده ادبیات ديني بايد با اعتقاد 
دس��ت به قلم ببرد، خاطرنشان كرد: نويس��نده بايد خود فرد 
ديندار و معتقدي باشد و بعد دس��ت به قلم ببرد، اين موضوع 
امر مهمي است، اما در بسیاري موارد مي بینیم افرادي دست به 
قلم مي شوند كه صرفاً قصد انتفاع مالي دارند، ناشر و نويسنده 
به چیزي فكر مي كنند كه در واقع ضرورت اصلي نیست و فقط 

يك منفعت شخصي را مدنظر قرار داده است. 
 نويسنده »دروازه مردگان« و »ديلماج« سپس بیان كرد: گاه 
مي بینیم خیلي از جاها داستان هاي عاش��قانه زرد به ادبیات 
به ظاهر ديني تبديل مي ش��ود، گاهي اوق��ات هم مفاهیمي 
غیراخالقي ش��كل و ظاهر ديني به خود مي گیرد و به جامعه 
عرضه مي ش��ود. در واقع آدم احس��اس مي كن��د ظاهر ديني 
مي تواند براي برخي افراد به گريزگاهي تبديل شود كه بتوانند از 

طريق آن مفاهیم غیراخالقي و زرد را به جامعه تزريق كنند. 
او همچنین گفت: اگر بنا باشد ما به ادبیات ديني خوب دسترسي 
پیدا كنیم در وهله اول و قبل از هر چی��زي بايد از كمیت دل 
بكنیم و اصراري نداشته باشیم كه آمارها و تعداد عناوين را باال 
ببريم. بايد تالش كنیم تا شرايطي فراهم شود كه اين عرصه در 

دست كساني بیفتد كه با اعتقاد و به شكل اصیل و ريشه دار به 
ادبیات ديني فكر مي كنند و قلم مي زنند. همچنین بايد امكان 
سودجويي و منفعت طلبي را در اين بخش از بین ببريم. گمان 
مي كنم امروزه ادبیات ديني ما به افرادي مانند محمود حكیمي 
و مرتضي مطهري بیش��تر از ه��ر زمان ديگري نی��از دارد، اما 

متأسفانه آنچه مي بینیم نشان از چنین چیزي ندارد. 
   پرفروش ترين كتاب هاي كودك و نوجوان 

طرح تابستانه كتاب
پس از پرداختن به نگاه حمیدرضا شاه آبادي درباره ضعف بخش 
عمده اي از كتاب هاي حوزه كودك و نوجوان نگاهي مي اندازيم 
به پرفروش تري��ن كتاب هاي كودك و نوجوان طرح تابس��تانه 
كتاب. با پايان طرح »تابستانه كتاب 98« فهرست كتاب هاي 
پرفروش حوزه كودك و نوجوان در بخش هاي ترجمه و تألیف 
منتش��ر ش��د. در بخش تألیف مجموعه كتاب هاي مي مي ني 
نوشته ناصر كش��اورز در فهرس��ت 1۰كتاب پرفروش كودك 
و نوجوان طرح »تابس��تانه كتاب 98« قرار گرفتند. همچنین 
كتاب هاي »ش��ازده كوچول��و« ترجمه احمد ش��املو، »خانه 
درختي 1۰4طبقه« ترجمه آنیتا يارمحمدي، »خانه درختي 
13طبقه« ترجمه آنیتا يارمحمدي، »داس��تان هاي دختران 
بلندپرواز: قصه هايي درباره زنان استثنايي« ترجمه آرزو گودرزي 
و امید س��هرابي نیك، »پاس��تیل هاي بنفش« ترجمه آناهیتا 
حضرتي كیاونداني، »بهانه هاي عالي )و چیزهاي خوب ديگر(« 
ترجمه بهرنگ رجبي، »راز داروهاي خواب آلود« ترجمه سعید 
متین، »دنیاي معركه  تام گیتس« ترجمه بهرنگ رجبي، »خانه 
درختي 26طبقه« ترجمه آنیت��ا يارمحمدي و »خانه درختي 
91طبقه« ترجمه آنیتا يارمحمدي به عن��وان پرفروش ترين 
كتاب هاي ترجمه  ش��ده كودك و نوجوان در طرح »تابستانه 
كتاب 98« شناخته شدند. طرح »تابستانه كتاب 98« با شعار 
»كتاب، همنشین دلنشین« از 25تیرماه در استان ها و 2۷تیر در 

شهر تهران آغاز به كار كرد و تا سوم مردادماه اجرا شد.

رونمايي از »بانو« با حضور هنرمندان
مراسم رونمايي از مستند 
»بانو« فردا دوش�نبه 25 
شهريورماه ساعت 17:30 
در ت�االر انديش�ه حوزه 
هن�ري برگزار مي ش�ود. 
مراس��م رونمايي از مستند 
»بانو« ب��ه نويس��ندگي و 
كارگرداني محمد حبیبي 
منصور و تهیه كنندگي دفتر 
مطالعات جبه��ه فرهنگي 
انق��الب اس��المي برگزار 
مي شود. مستند »بانو« در 82دقیقه روايتگر زندگي پرفراز و 
نشیب بانو عصمت احمديان، از زنان تاثیرگذار اهواز است؛ زني 
كه خودش و اعضاي خانواده او از جمله همسر و سه فرزندش 
هر كدام به نوعي با جنگ در ارتباط هس��تند. زندگي پس از 
جنگ و فعالیت هاي اجتماعي و اقتصادي خانم احمديان نیز 
بخش مهمي از زندگي اوست كه در اين مستند به آن پرداخته 
شده است. مراسم رونمايي از مس��تند »بانو« با حضور سوژه 
اصلي اين مستند عصمت احمديان، ثريا قاسمي بازيگر سینما 
و تلويزيون، انسیه شاه حسیني كارگردان سینما، وحید جلیلي 
مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي، محمود رضوي تهیه كننده 
سینما، مرضیه هاش��مي خبرنگار و مستندس��از و جمعي از 
خانواده هاي شهدا، هنرمندان، فیلمسازان و فعاالن فرهنگي و 

رسانه اي برگزار مي شود. 
........................................................................................................

نويسنده سريال »آيت اهلل طالقاني«:
طالقاني در سريال ما پيرو خط امام است 
ن�ويس�نده س��ري�ال 
»آيت اهلل طالقاني« درباره 
پژوهش ه�اي مرتب�ط با 
فيلمنام�ه اي�ن س�ريال 
توضيحات�ي ارائ�ه كرد. 
حامد قرباني نويسنده سريال 
»آي��ت اهلل طالقاني« درباره 
وضعیت نهايي اين سريال كه 
براي معاونت امور استان هاي 
صداوسیما نوشته مي شود، بیان كرد: اين هفته قرار است برآورد 
فیلمنامه اين سريال در مركز سیماي اس��تان ها انجام شود و 
من در حال حاضر درگیر پروسه تحقیقاتي اين سريال هستم. 
وي ادامه داد: من پیش از اين يك پیش نويس ۷۰صفحه اي از 
كودكي تا رحلت آي��ت اهلل طالقاني را تحوي��ل داده ام كه نقاط 
عطف زندگي او را در بر مي گیرد. طرح اين س��ريال فعاًل براي 
3۰ قسمت نوشته شده و قرار است تا 4۰قسمت افزايش پیدا 
كند. اين نويسنده توضیح داد: شروع قصه از 4۰سالگي است و 
فالش بك هايي به كودكي دارد، چون ايشان تحت تاثیر پدرش 
بوده است كه در زمان رضاخان مبارز بود و براي همین نیاز بود 
دوران كودكي وي هم به تصوير كشیده شود، به ويژه كه پدرش 
دوست صمیمي آيت اهلل مدرس بود و ضمن اين سريال برخي از 
چهره هاي مبارز و سیاسي معاصر را مي بینیم كه البته به نظرم 
براي اولین بار با اين تصوير ديده مي شوند و ساختار كلیشه اي كه 

از آنها ديده ايم شكسته مي شود. 
 وي در پاي��ان درباره نگاهش نس��بت به ش��خصیت آيت اهلل 
طالقاني بیان كرد: نگاه به شخصیت طالقاني همان نگاهي است 
كه نظام به او دارد. بس��یاري مي خواهند او را به خود منتسب 

كنند اما او خودش تابع امام خمیني)ره( بوده است. 
........................................................................................................

 توسعه دپارتمان  هنر اسالمي
موزه »لوور«

موزه ل�وور پاري�س، از دپارتمان هنرهاي اس�المي خود 
پس از اتم�ام پروژه توس�عه و بازس�ازي رونماي�ي كرد. 
به گزارش ايس��نا و به نقل از نشنال، از جمله تغییرات صورت 
گرفته در اين پروژه بازس��ازي و توس��عه می ت��وان به ايجاد 
ورودي هاي جديد و يك نمايشگاه جديد موقتي براي نمايش 

آثار هنر اسالمي اشاره كرد. 
مدير موزه لوور در رابطه با اين پروژه توس��عه و بازسازي بیان 
كرد: »امیدواريم به واسطه اين تغییرات میزبان بازديدكنندگان 
بیشتري باشیم و بتوانیم براي عالقه مندان اين بخش از موزه 
مفاهیم اولیه براي درك اين میراث هنري كه در موزه لوور به 

امانت گذاشته شده را فراهم كنیم.«
دپارتمان هنر اس��المي موزه لوور در حال حاض��ر 3هزار اثر 
را به نمايش مي گ��ذارد كه از اس��پانیا تا هند ب��ه اين مكان 
منتقل ش��ده اند. قدم��ت اين آثار ب��ه قرن هفتم ت��ا نوزدهم 
میالدي باز مي گردد.  اين دپارتمان كه آثار هنري و باستاني 
را در كنار يكديگر نگهداري مي كند، تاثیرات هنر اسالمي بر 
س��بك هاي مختلف هنر و نحوه تكام��ل آن در طول زمان را 
براي بازديدكنندگان به نمايش مي گذارد. در مجموع بیش از 

14هزار اثر در اين دپارتمان نگهداري مي شود.

فرزين ماندگار     ديده بان 

اعتراض كارگردان »رستاخيز« به وزارت ارشاد و سازمان سينمايي
بنياد فارابي به عنوان سهامدار »رستاخيز« عالقه اي به اكران فيلم نشان نمي دهد

   فرزين ماندگار
كارگردان فيلم »رستاخيز« در قالب يك متن مفصل نسبت به 
انتشار نسخه اي از اين فيلم با دوبله عربي در يوتيوب واكنش 
نش�ان داد و وزارت ارش�اد را مس�ئول اين وضعيت دانست. 
چند س��ال پیش بود كه وزارت ارش��اد علي جنتي فیلم تازه اكران ش��ده 
رس��تاخیز را به بهانه خل��ل وارد نكردن ب��ه آنچه وزير آن را جش��ن هاي 
هس��ته اي)برجام( خوانده بود توقی��ف كرد چراكه ع��ده اي معدود مقابل 
ساختمان وزارت ارشاد دست به اعتراض علیه اين فیلم زده بودند. درويش 
تالش هاي زيادي براي از توقیف بیرون آوردن فیلمش انجام داد اما مسئوالن 

وزارت ارشاد هنوز حاضر به از توقیف بیرون آوردن اين فیلم نشده اند. 
كارگردان رستاخیز ديروز با انتش��ار متني در اعتراض به اين موضوع 
نوش��ت: از دو قوه محترِم قضائیه و مقّننه درخواس��ت مي كنم كه در 
دفاع از حقوق معنوي و سرمايه هاي هنري و فرهنگي، همچون دفاع 
از بیت المال و حق الناس حساسیت نشان دهند. گرچه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي در مقابل حكم بدوي دادگاه ديوان عدالت اداري و 

اعتراض ها و مطالباِت ُمكّرر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نسبت 
به رفع توقیف »رستاخیز« وقعي ننهاده است، لكن بي توجهي مسئوالِن 

ذي ربط، از مسئولیت اين دو قوه مهم نمي كاهد. 
احمدرضا درويش در ادامه مي افزايد: صیانت از سرمايه هاي معنوي، هنري 
و فرهنگي وظیفه ذاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان سینمايي 
است. متأسفانه اين دو نهاد دولتي در مسئله رستاخیز، با فرافكني و انفعال، 
به مكاتبات و مطالباِت اينجانب و س��ازندگان »رستاخیز« بي اعتنا بوده و 
هستند. اكنون وقت آن است كه آنان از خواب غفلت بیدار شوند و در برابر 
هويِت به يغما رفته فیلم عاشورايي رستاخیز از خود عكس العملي معني دار 
نش��ان دهند. از همه نهادهاي انتظامي و اطالعاتي، وزارت امور خارجه، 
وزارت كشور، معاونت حقوقي رئیس جمهور و ديگر دوائِر مرتبط درخواست 
مي كنم كه ضمن واكاوي و پیگیري موضوع از مجاري داخلي و خارجي، 
نسبت به كشِف منشأ اين سرقِت فرهنگي اقدام كنند و هرچه سريع تر از 

انتشاِر اين عمِل حرام و گستاخانه جلوگیري نمايند. 
وي در ادامه آورده: از س��هامداراِن داخلي و خارجي فیلم »رس��تاخیز« 
درخواست مي كنم همچون گذشته بر صیانت از حقوق معنوي و مادي 
اين فیلم پافشاري و با پیگیري و مطالبه مجدانه، از به تاراج رفتن حیثیت 
مولود خود جلوگیري كنند. در اين خصوص گرچه بنیاد سینمايي فارابي 
و مؤسسه رسانه هاي تصويري كه پس از حكم بدوي دادگاه ديوان عدالت 
اداري به سهامداران فیلم پیوس��ته اند، دو نهاد وابسته به دولت هستند و 
متأسفانه براي دفاع از مطالبه مؤلف و سازندگان فیلم »رستاخیز« و رفع 
توقیف فیلم اقدامي نكرده اند، لكن اين نهادها، هم به دلیل وظايف ذاتي 
خود در صیانت از همه آثار س��ینمايي و هم به عنوان سهامدار، نسبت به 

پیگیري  حقوقي موضوع فوق، مسئولیت مضاعفي برعهده دارند.

    خبر

محمد ميركياني نويسنده كودك و نوجوان مطرح كرد

ادبيات كودك يكي از فعال ترين 
عرصه هاي فرهنگي ماست 

محمد ميركياني معتقد است: آثار متنوعي در تمام انواع ادبيات كودك داريم و با 
توجه به پيشينه فرهنگي، نويسندگان كودك ما چيزي از آثار جهاني كم ندارند 
چراكه ادبيات كودك در ايران، يكي از فعال ترين عرصه هاي فرهنگي اس�ت. 
محمد میركیاني نويس��نده كودك و نوجوان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اينكه ادبیات كودك ما در ايران، يكي از فعال ترين عرصه هاي 
فرهنگي اس��ت، گفت: چهره هاي بزرگي در ادبیات كودك ظه��ور كرده اند كه 
توانمندي هاي آنها بسیار زياد است و در شاخه هاي مختلف، آثاري خلق كرده ايم؛ 
آثار رئال، فانتزي، تاريخي، ادبیات كهن و ديني كه در ادبیات كودك نوشته شد. 
وي افزود: آثار متنوعي در تمام انواع ادبیات كودك داريم كه با توجه به پیشینه 
فرهنگي، نويس��ندگان كودك ما چیزي از آثار جهاني كم ندارند. مشكل ما اين 
است مركز و نهادي كه بايد اين آثار را به جهان معرفي كند به شكل منطقي فعال 
نشده است. يكي از مراكزي كه در جهان در اين زمینه شناخته شده كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان اس��ت و اين ظرفیت را دارد كه آثار برجسته ادبیات 

كودك ما را به جهان معرفي كند و از اين ظرفیت استفاده شود. 
میركیاني خاطر نشان كرد: در همه جاي دنیا آثار ادبي يكدست نیستند. در بین 
آنها آثار خوب، متوسط، سوپرماركتي و ضعیف هم ديده مي شود، اينگونه نیست 
كه در ايران آثار سوپرماركتي و ضعیف تولید ش��ود بلكه نهادهاي مرتبط بايد با 
معرفي آثار ايران به جهان مانند كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، خانه 
فرهنگ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، مديران فرهنگي سفارتخانه ها فعال 

شوند و جشنواره ها را شناسايي كنند.


