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 »جواهر قيمتي در دسترس«
از ديدگاه رهبر انقالب

پايگاه اطالع رس�اني مق�ام معظم رهب�ري جديدترين 
پوس�تر خود را با مضمون لزوم ثبت خاط�رات خانواده 

شهدا طراحي و منتشر كرد. 
پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري جديدترين پوستر خود 
را با عنوان »مبادا خاطرات خانواده شهدا از دست برود« با محور 
لزوم ثبت خاطرات خانواده ش��هدا طراحي و منتش��ر كرد. اين 
پوستر براساس بخشي از بيانات رهبري با اين مضمون طراحي 
و منتشر شده است: »خاطرات والدين و همسران شهداي دفاع 
مقدس، مثل جواهر قيمتي در دسترس ماست كه ]اگر[ غفلت 
كنيم، از دست ما خواهد رفت، كمااينكه بسياري از والدين شهدا 

از دنيا رفته اند، بسياري از آنها دچار فراموشي شده اند.«
پوستر »مبادا خاطرات خانواده ش��هدا از دست برود« در بخش 
زن و خانواده پايگاه اطالع رس��اني معظم له موسوم به »ريحانه« 

منتشر شده است. 
.............................................................................................................

 اعالم اسامي نامزدهاي 
بخش مستندنگاري جايزه جالل

پنج نامزد راه يافته به مرحله نهايي دوازدهمين دوره جايزه 
جالل آل احمد اعالم شدند. 

هيئت داوران بخش »مس��تندنگاري« دوازدهمين دوره  جايزه  
ادبي جالل آل احمد، اسامي پنج نامزد راه يافته به مرحله نهايي اين 

بخش را اعالم كردند. اسامي آثار راه يافته به اين شرح است:
 »اردوگاه اطفال« به قلم احمد يوسف زاده از انتشارات سوره مهر

»دس��ت نيافتني« به قلم علي رضا حيدري و طاها صفري از نشر 
گلگشت

 »سرزمين خارج از نقشه«، خاطرات عجيب يك معلم براساس زندگي 
عزيز محمدي منش به قلم علي نورآبادي از مؤسسه انتشارات قدياني

»قطارباز، ماجراي يك خط« به قلم احسان نوروزي از نشر چشمه
»نقاشي قهوه خانه، خاطرات كاظم دارابي متهم دادگاه ميكونوس« 

به قلم محسن كاظمي از انتشارات سوره مهر.
مرتضي س��رهنگي، ميثم اميري و ساس��ان ناطق هيئت داوران اين 

بخش هستند. 
.............................................................................................................
فراخوان جشنواره تجسمي فجر منتشر شد

فراخ�وان دوازدهمي�ن جش�نواره هنره�اي تجس�مي 
فجر)طوباي زرين( با رويكرد »گفت وگوي هنرها، آفرينش 
تجس�مي نوين ب�ا نگاه�ي بين رش�ته  اي« منتش�ر ش�د. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران پوي��ا، طبق اعالم ش��وراي 
سياس��تگذاري جش��نواره تجس��مي فجر، اين جش��نواره در 
10رشته هنري شامل تصويرس��ازي، خوشنويسي، سراميك، 
عكاسي، كاريكاتور و كارتون، طراحي گرافيك، مجسمه، نقاشي، 
نگارگري و رسانه هاي هنري جديد )شامل سه رسانه ويدئوآرت، 
پرفورمنس آرت و چيدمان( برگزار مي شود. هنرمندان عالقه مند 
مي توانند طبق ضوابط جشنواره در رشته هاي يادشده آثار خود 
را ارائه كنند. در فراخوان جشنواره دوازدهم تجسمي فجر براي 
امكان دادن به بروز خالقيت هنرمن��دان و دوري از محدوديت 
محتوايي، موضوع جش��نواره آزاد اعالم ش��ده است. همچنين 
رويكرد جشنواره »گفت وگوي هنرها، آفرينش تجسمي نوين با 

نگاهي بين رشته اي« است. 
امروزه رويكرد ميان رشته اي در بستر هنرها  مانند عنصري 
مولد عمل مي كند و در جست وجوي امكاناتي تازه  در ارتباط 
ميان رس��انه هاي متفاوت هنري اس��ت. اين نگاه با گذر از 
مرزهاي متعارف رس��انه هاي هنري، به رس��انه هاي سنتي 
هنر ظرفيت هاي تازه اي براي خلق در بستر خود مي بخشد. 
رويكرد ميان رش��ته اي در فض��اي هنري توج��ه را به چند 
محور اصلي جلب مي كند؛ گفت وگو ميان رسانه هاي هنري 
متعارف، ايجاد شاخه هاي جديد هنري، ارتباط ميان هنر و 

ديگر زمينه هاي شناخت.
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شايسته نيست به سخنی كه از 

دهان كسی خارج شد، گمان بد 

ببرى، چرا كه براى آن برداشت 

نيكويی می توان داشت.

نويد پارسا     ديده بان 

با انتشار ويدئويي افشاگرانه

محسن نامجو از خجالت »من و تو« درآمد

پيكر مجيد اوجي امروز تشييع مي شود

   هادي عسگري
محس�ن نامج�و خوانن�ده خارج نش�ين ب�ا انتش�ار 
س�لطنت طلب ش�بكه  عملك�رد  ب�ه   ويدئوي�ي 
»من و تو« در ايج�اد نااميدي براي آينده كشور حمله كرد.
ويدئويي كه گويا محس��ن نامجو به بهانه استفاده بي اجازه 
شبكه سلطنت طلب »من و تو« از آثار وي، منتشر كرده، در 
شبكه هاي اجتماعي بازتاب زيادي داشت. سلطنت طلب ها از 
اقدام وي ناراحت شده و ضدانقالب ها سعي كرده اند به خاطر 

اين مواضع به او حمله كنند. 
محسن نامجو در ويدئويي كه در صفحه شخصي اش منتشر 
كرده است، مي گويد: »من مي دانم دور دست   شما افتاده و 
به اندازه  كافي در ويران كردن فرهنگ ايران نقش داشتيد. 
ش��ما در س��اختن گذش��ته  جعلي از ايران قبل از انقالب 
و خراب ك��ردن تصوير آينده در ذهن نس��لي ك��ه در اين 
كشورهاي خارجي زندگي مي كنند نقش داريد و اميدوارم 
برنده اين بازي نباشيد. در چيپ و سخيفي كه بشريت در 
آن هست، بايد اميدوار بود تلويزيون و رسانه  شما برنده  اين 
بازي نباش��د. همين جور بتازيد و جلو برويد ولي من پيرو 
سو  هنرمنداني هس��تم كه س��عي مي كنند آن چراغ كور 
دهنده را نگه دارند، مثل ش��معي كه با ب��اد ابتذال ممكن 

است خاموش شود.«

محسن نامجو كه مدت ها پيش از ايران خارج شده با حمله 
به شبكه »من و تو« براي استفاده غيرمجاز از يك قطعه به 
نام »نامه« مي گويد: »شبكه  من وتو يك تلويزيون خارج از 
ايران است و بار اولشان هم نيست اين كار را كرده اند و من 
تعجب مي كنم كه به خودشان اجازه مي دهند چنين كاري 
را بكنند چراكه بايد طبق قوانين بين المللي انجام مي شد. 
من سال هاست در غرب زندگي مي كنم و تمام كارهاي من 
مثل خيلي از آهنگس��ازان ديگر كپي رايت شده. اين را هم 
بگويم كه تمام شبكه هاي فارس��ي زبان خارج از ايران براي 
استفاده از آهنگ هايم حتماً با وبسايت من تماس مي گيرند 
و كسب اجازه و حق آن را پرداخت مي كنند و اگر از تلويزيون 
وتو با وبسايت من تماس گرفته بودند قطعاً اجازه چنين  من 

كار سخيفي را نمي دادم.«
شبكه »من و تو« در ميان شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان 
بيش از ديگران س��عي در تغيير س��بك زندگ��ي در ايران 
دارد. اين ش��بكه با توليد فيلم هايي از تاريخ ايران پيش از 
انقالب تالش كرده اس��ت ضمن تطهير چهره پهلوي ها در 
ذهن مردم ايران، تصويري مخدوش و غيرواقعي از دوران 
س��لطنت پهلوي های اول و دوم ارائه دهد. اين ش��بكه با 
حمايت بازماندگان پهلوي ها و كشورهاي دشمن با ايران از 

لندن پخش مي شود. 

پيكر مجيد اوجي تهيه كننده س�ريال هاي تلويزيوني، 
امروز از مسجد بالل سازمان صدا و سيما تشييع مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي معاونت سيما، 
پيكر زنده ياد مجيد اوجي تهيه كننده باس��ابقه تلويزيون، 
امروز ساعت 9صبح از مسجد بالل به سمت قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا تشييع مي شود. مجيد اوجي پس از تحمل يك 

دوره بيماري، روز گذشته دار فاني را وداع گفت. 
وي سابقه تهيه كنندگي آثاري چون »سفر سبز«، »به سوي 
افتخار«، »باغ سرهنگ«، »همسايه ها«، »توطئه فاميلي«، 
»دردسر«، »تا رهايي« و »نشاني« را در كارنامه كاري خود 
داشت و »مرضيه« آخرين همكاري وي با تلويزيون بود كه 

در ماه محرم پخش شد.

     جواد محرمي
در فضاي�ي ك�ه ت�ب اك�ران و توقي�ف فيلم 
»خانه پ�دري« ب�ه تدري�ج در رس�انه هاي 
س�ينمايي در ح�ال فروك�ش كردن اس�ت و 
برخي هم بدش�ان نمي آيد با نگاهي سياسي 
به حواشي اكران و توقيف اين فيلم بپردازند، 
ش�بكه3 س�يما فيلم »آق�اي رئيس جمهور« 
ساخته ابوالقاس�م طالبي را روي آنتن برد و با 
دعوت از كارگردان اين اثر پرونده آن را باز كرد؛ 
فيلمي كه توليد و اكران آن ب�ه اواخر دهه70 
مصادف با نيمه اول دولت اصالحات بازمي گردد. 
ابوالقاس��م طالبي از معدود فيلمس��ازاني اس��ت 
كه ورود موفقي به ژانر سياس��ي داشته و در آثار 
سينمايي و تلويزيوني او مي توان ردپاي سياست 
را به وضوح يافت. فيلم آقاي رئيس جمهور در دوره 
اصالحات به دليل محتواي سياسي با اكراني كاماًل 
محدود روي پرده رفت و خيلي زود از پرده پايين 
كشيده شد و پس از آن نيز تا دو روز پيش در بند 
بايكوت گرفتار بود. حاال و پس از نزديك 20سال 
از اكران اين فيلم ابوالقاسم طالبي در گفت و گو با 
شبكه3 سيما ناگفته هاي جالبي از دوره ساخت 

اين فيلم بيان كرده است. 
طالبي درباره شرايط اكران اين فيلم در سال 1379 
گفت: اصطالحي در س��ينما به نام فيلم س��وزي 
وجود دارد يعني فيلم را مي سوزانند. وقتي فيلم را 
ساختيم به دليل مسائل خاص به جشنواره نداديم. 
در سال 1377 فيلم كليد خورد و در سال 79 آماده 
اكران ش��د. فيلم از 23 بهمن اكران ش��د. دو روز 
بعدش شهادت حضرت زهرا)س( بود. روز بعدش 
به خاطر سرماي هوا مدارس تعطيل شد و بعد هم 

به بهانه نفروختن فيلم را پايين كشيدند. 
وي درب��اره داليل س��اخت اين فيل��م هم گفت: 
واقعيت اين اس��ت كه من به فضاي زمان رياست 
جمهوري آق��اي خاتمي معترض ب��ودم. هر روز 
روزنامه ها عليه اس��الم مي نوشتند و من به عنوان 
يكي از طرفداران امام و نظام يا بايد در راه ليبرال ها 
هضم مي ش��دم يا تحمل مي ك��ردم. هيچ  يك را 

نمي توانس��تم انج��ام ده��م. در هفته نامه خودم 
مي نوشتم ولي كافي نبود. فشارهاي آن يكي دو 
سال باعث شد اين سناريو را بنويسم. اشاره ام به 
رئيس جمهور خاصي نبود. هيچ  يك از رؤس��اي 
جمهور ما غير از رهبري در حدي نبودند كه من 
درباره شان فيلم بسازم، البته به زمان و تفكر حاكم 

آن زمان اشاره مستقيم داشتم. 
      عليه ليبرال ها فيلم ساختم

كارگردان فيلم »قالده هاي طال« بعد از تش��ريح 
دوران قائم مقامي آقاي منتظري گفت: امام وقتي 
آقاي منتظري را بركنار كردند گفتند كه شما بعد 
از من انقالب را به دس��ت ليبرال ها مي س��پاريد. 
ليبراليسم دو روي سكه دارد؛ يكي قمارخانه بازها 
و ديگري هم داعش و منافقين و طالبان و... من به 
اين تفكر اشاره داشتم؛ تفكر خشني كه مي كشند 
و نابود مي كنن��د و ديگري به اس��م آزادي افراد 
را زندان��ي مي كنند ك��ه نمونه آن را در فرانس��ه 
مي بينيم. من اين فيلم را عليه ليبراليسم ساختم، 
حاال مي خواهد به يك رئيس جمهور بر بخورد و به 

يكي بر نخورد. 
وي درباره اينكه مطرح كرده اند حرف هاي فيلم 
مش��خصاً عليه دوره اصالحات اس��ت، گفت: من 
تفكر آنها را نقد ك��ردم و درب��اره اش حرف زدم. 
در اين دوران قتل هاي زنجيره اي درس��ت شد و 
منافقين مراكز مهم نظام را ب��ا خمپاره مي زدند. 
در اين دوره الجوردي و صيادشيرازي را به راحتي 
ترور كردند. اين دغدغه از دوره اصالحات در من 
شكل گرفت البته از دوره دوم )زمان آقاي هاشمي( 

ذهن من مشغول آن شده بود ولي فكر مي كردم 
چون انقالب تضعيف مي شود نبايد اين حرف ها را 
بزنيم اما در اصالحات افكار دوره سازندگي از پستو 
درآمد و اجرايي شد. تنها فيلمي كه عليه اصالحات 
در آن دوران ساخته شد همين فيلم است و تا االن 
در سال 98 كه 20سال گذشته فيلم از تلويزيون 
هم پخش نشد. همان زمان تلويزيون حق پخش 
فيلم را خريد. دو س��ال آخر دوره اصالحات فيلم 
در ارش��اد ماند و در نمايش خانگي هم به نمايش 
درنيامد. بع��د از آن  در ش��بكه نمايش خانگي به 

صورت محدود منتشر شد. 
نويسنده و كارگردان س��ينماي ايران با اشاره به 
مواجهه مس��ئوالن س��ينمايي آن دوران با فيلم 
هم گفت: مرحوم سيف اهلل داد، معاون سينمايي 
و فيلمنامه را خوانده بود. به من گفت مي خواهي 
واقعاً اين را بسازي؟ گفتم اگر شعارهاي »زنده باد 
مخالف من« كه اين روزها س��ر مي دهند واقعي 
باش��د بله. گفت مش��كلي نداريم برو بساز. آقاي 
منوچهر محمدي، مديركل ارزشيابي ارشاد به من 
گفت اين فيلم را اجازه ساخت نمي دهيم مگر اينكه 
تيم قوي داشته باشي كه گفتم مشكلي ندارم. يكهو 
ديدم در سينما پيچيد كه كسي عليه آقاي خاتمي 
فيلم مي سازد، انگار كه عليه خدا مي خواستم فيلم 
بسازم در حالي كه عليه رئيس جمهور هم نبود. به 
گريم بازيگر نقش اول اشاره مي كردند در حالي كه 
آقاي اردالن ش��جاع كاوه در فيلم هاي مختلف با 
همين تيپ بود. مي گفتند بازي بازيگر با انگشترش 
نشانه مشابهت با شخصيت رئيس جمهور است ولي 
نمي دانستم كه آقاي خاتمي هم با انگشترش بازي 
مي كند و هنوز هم نمي دانم ولي در نقدها نوشتند 

كه قصد مشابهت سازي بوده است. 
      بي عالقگي 20ساله صداوسيما 

طالبي در ادامه سخنان خود به خريد اين فيلم از 
سوي سيما هم اشاره كرد و گفت: اين سؤال را بايد 
پرسيد كه چرا تلويزيون اين فيلم را 20سال پخش 
نكرد در حالي كه حق پخ��ش فيلم را هم خريده 
بود؟ من با هر رئيس سازماني كه صحبت مي كردم 
مي گفت به رئيس جمهور برمي خورد. اين حرف در 
دوران آقاي خاتمي و احمدي نژاد و... وجود داشت. 

الحمدهلل فعاًل به آقاي روحاني برنخورده است. 
كارگردان فيلم قالده هاي ط��ال درباره ابعاد فني 
فيلم و ضعف پرداخت شخصيت اصلي فيلم گفت: 
مي گفتند مگر مي ش��ود كس��ي اين قدر انقالبي 
باشد و چرخش داشته باشد؟ خب ديديم كه شد. 
اين كسي كه رئيس سازمان خصوصي سازي بود 
و بازداشت ش��ده را ببينيد چه س��ابقه اي داشت 
در زمان جنگ؟ فيلم را س��اختم ولي تلويزيون با 
مصلحت جويي 20س��ال آن را پخ��ش نكرد. اگر 
فيلم جريان مقابل بود كلي داد و قال مي كرد ولي 
من داد و قال هم نمي توانستم بكنم، حتي به من 
نگفتند بخشي را حذف كن تا پخش شود به كلي 

پخش نكردند.

 خروج فیلم »آقای رئیس جمهور« 
از بایکوت 20 ساله سیما

فيل��م آق��اي رئيس جمه��ور 
در دوره اصالح��ات ب��ه دلي��ل 
محتواي سياسي با اكراني كاماًل 
محدود روي پرده رفت و خيلي 
زود از پرده پايين كش��يده شد

بازداشت »حرامزاده استانبول« در تهران
»شافاك« نه صرفاً يك نويسنده كه يك »پروژه« سياسي- فرهنگي است

 

و همين مسئله، مجموعه عواملي را كه به رونق عجيب آثار او در ايران كمك كرده اند، مشكوك مي سازد

در  ته�ران  كتابفروش�ان  و  ناش�ران  اتحادي�ه 
اطالعي�ه اي ب�ا اع�الم لغ�و مج�وز دو عن�وان كتاب 
»حرام�زاده اس�تانبول« و »ش�رم« خري�د و ف�روش 
اي�ن دو عن�وان كت�اب را ممن�وع اع�الم ك�رد. 
به دنب��ال اع��الم لغ��و مج��وز كتاب ه��اي »حرام��زاده 
استانبول«)ناپاك زاده استانبول( و »شرم« از سوي وزارت 
ارشاد، اتحاديه ناشران و كتابفروش��ان تهران نيز با صدور 
اطالعيه از كتابفروشي ها خواس��ت از فروش اين كتاب ها 
خودداري كنند. در بيانيه اتحاديه كتابفروشان آمده است: 
»طبق اطالع واصله، كتاب »ناپاك زاده اس��تانبول« نشر 
»آسيم« و نش��ر »فرهنگ نش��ر نو« و كتاب »شرم« نشر 
»نيماژ« و نش��ر »مرواريد« لغو مجوز ش��ده است، مراتب 
جهت اطالع و پيشگيري از هرگونه پيگرد احتمالي حاصل 

از خريد و فروش آن به اطالع مي رسد.«
كتاب هاي »ناپاك زاده اس��تانبول« و »ش��رم«، در اصل 
دو ترجمه از كتاب »حرامزاده اس��تانبول« نوشته اليف 
شافاك است كه از س��وي دو مترجم مختلف به فارسي 
ترجمه و از سوي ناش��ران مختلف منتش��ر شده است. 
»حرامزاده استانبول« داس��تان خانواده اي اهل تركيه و 
خانواده اي ارمني- امريكايي را از زاويه ديد چهار نسل از 

زنان روايت مي كند.
 اليف شافاك، نويس��نده ترك تبار متولد فرانسه، در ايران 
بيش��تر به خاطر كتاب »ملت عشق« ش��ناخته مي شود. 
»ملت عشق« كه تب انتشار و خواندن آن فراگير شده است 
نيز مانند ديگر آثار اين نويسنده در ايران با داستان عجيبي 
روبه رو شده است. ارسالن فصيحي، مترجم كتاب هاي اين 
نويسنده ترك تبار مي گويد: اليف شافاك كتابي به نام »ملت 
عشق« ندارد. »ملت عشق« نامي است كه من براي ترجمه 

فارسي كتاب شافاك انتخاب كردم.
 از اين نويسنده چند عنوان كتاب ديگر از جمله »حرامزاده 
استانبول«، »10دقيقه و 38ثانيه در اين دنياي عجيب«، 
»سه دختر حوا«، »بعد از عشق«، »عشق« و »شيرسياه« 
منتشر ش��ده كه برخي از آنها مانند »شيرسياه« مجموعه  
مقاله اي بوده كه در ايران براي بازارگرمي آثار اليف شافاك 

به عنوان كتاب مستقل منتشر شده است. 
 برخالف ايران كه آثار اليف شافاك در آن به طور گسترده 
منتش��ر مي ش��ود، در تركيه به دليل محتواي جنس��ي و 
غيراخالقي آثار وي، محدوديت هاي زيادي براي انتش��ار 

قرار داده شده است. 
زينب كوثر شرف اوغول، عضو هيئت علمي دانشگاه سلطان 
محمد استانبول در ديدار از ايران درباره آثار اليف شافاك 
گفت: »اليف ش��افاك نماينده واقعيت تركيه نيست و اگر 
شما موالنا را براساس نوش��ته هاي اليف شافاك بشناسيد، 
به اين معني اس��ت كه هم ادبيات كالس��يك تركيه و هم 
ادبيات كالسيك ايران به نقطه پايان خود رسيده و هم در 
واقع راه را اشتباه رفته اس��ت.« در تركيه شافاك به خاطر 
انتشار كتاب »حرامزاده اس��تانبول« تحت تعقيب قضايي 

قرار گرفته است. 
»مشرق« در گزارش��ي درباره آثار منتشر ش��ده از اين 
نويس��نده در ايران مي نويس��د: »نگاهي گذرا به جهان 
داستان هاي ش��افاك، به خوبي نش��ان مي دهد كه اين 
نويس��نده  دوتابعيتي، جه��ان  وطن، الئي��ك و صراحتاً 
ضددين، نه صرفاً يك نويسنده كه يك »پروژه« سياسي- 
فرهنگي است و همين مس��ئله، مجموعه عواملي را كه 
دس��ت در دس��ت هم، به رونق عجيب آث��ار او در ايران، 
كمك كرده اند، مش��كوك مي س��ازد.« اليف شافاك كه 
داراي انحرافات جنسي اس��ت، متهم به اين است كه با 
آثارش موجب انحراف فكري جوانان مي شود. با اين حال 
در ايران، وي به خاطر بستر مناس��ب انتشار كتاب هاي 
زيرزميني و غيرقانوني به س��رعت ب��ه چهره اي محبوب 
تبديل شد و آثارش با مجوز ارشاد نيز به بازار آمد. اولين 
بار كتاب »10دقيقه و 38ثاني��ه در اين دنياي عجيب« 
در ايران لغو مجوز ش��د. اين كتاب تا پيش از لغو انتشار 
به چاپ چهارم رس��يده بود. اكنون نيز وزارت ارشاد دو 
عنوان كتاب »ناپاك زاده اس��تانبول« و »ش��رم« را لغو 

مجوز كرده است. 
با توجه به انتشار گس��ترده آثار اليف شافاك در ايران به 
صورت نشر قانوني و انتشار غيرقانوني، لغو مجوز دو كتاب 
براي فروش قانوني از يك سو مي تواند جلوگيري از نشر 
كتاب هايي باشد كه محتواي غيراخالقي دارد و از سوي 
ديگر چراغ سبزي به شبكه زيرزميني انتشار كتاب هاي 
غيرمجاز باش��د كه آثار ممنوعه را در تيراژ وسيع منتشر 
و در ش��بكه مويرگي توزيع مي كنند. وزارت ارشاد براي 
مقابله با محتواي نامناسب آثار اليف شافاك، بايد به دنبال 

مقابله با نشر زيرزميني باشد.

محمد  صادقی     کتاب


