
»شبي كه ماه كامل شد« نخستين جايزه 
بين المللي خود را دريافت كرد

فيلم س�ينمايي »ش�بي كه ماه كامل ش�د« به كارگرداني 
نرگس آبي�ار جاي�زه بهتري�ن فيلم از ن�گاه تماش�اگران 
جشنواره »شب هاي سياه تالين« استوني را به دست آورد. 
آخرين ساخته سينمايي به نويس��ندگي و كارگرداني نرگس 
آبيار با حضور در جشنواره شب هاي سياه تالين، توانست جايزه 
بهترين فيلم از نگاه تماشاگران را در اين جشنواره كه رده آن الف 
جهاني است از آن خود كند. مراسم اختتاميه بيست و سومين 
جشنواره فيلم شب هاي سياه تالين شب نهم آذرماه برگزار شد 
و آبيار توانست جايزه بهترين فيلم جشنواره از نگاه تماشاگران 

را به همراه 2هزار يورو جايزه نقدي به دست آورد. 
جاي��زه بهترين فيل��م  از نگاه تماش��اگران در جش��نواره هاي 
بزرگ به طور معمول به فيلم هاي توليد آن كشور يا فيلم هاي 
انگليس��ي زبان اهدا مي ش��ود كه اعطاي جاي��زه بهترين فيلم 
تماشاگران به يك فيلم ساخته ايران از اقبال مردم، منتقدان و 

سينماگران حاضر در جشنواره به اين فيلم حكايت دارد. 
پيش از اين آبيار توانس��ته بود در بيس��تمين دوره اين رويداد 
سينمايي جايزه بهترين كارگرداني براي فيلم سينمايي نفس 

را دريافت كند. 
.............................................................................................................

داوران »قصه هاي 90 ثانيه« جشنواره 
قصه گويي كانون معرفي شدند

90 ثاني�ه بيس�ت ودومين  داوران بخ�ش قصه ه�اي 
جش�نواره بين الملل�ي قصه گوي�ي كان�ون پ�رورش 
ش�دند.  معرف�ي  نوجوان�ان  و  ك�ودكان  فك�ري 
به گزارش »جوان« رسول صدرعاملي، حبيب رضايي، مسعود 
فروت��ن، گالره عباس��ي و مه��دي رجبي قصه ه��اي ۹۰ثانيه 
بيس��ت و دومين جش��نواره قصه گويي كانون پ��رورش فكري 

كودكان و نوجوانان را داوري مي كنند. 
مرحله نهايي بيست و دومين جشنواره بين المللي قصه گويي 2٦ 
تا ۳۰ آذرماه در تهران، خيابان حجاب، مركز آفرينش هاى كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان برگزار مى شود. 
.............................................................................................................

 حوزه هنري 10 پرديس سينمايي
 تا سال 1400 مي سازد

رئيس سازمان سينمايي 
حوزه هنري از ساخت و 
بهره ب�رداري پرديس و 
س�الن هاي س�ينمايي 

جديد خبر داد. 
به گزارش »جوان« به نقل 
از روابط عمومي س��ازمان 
س��ينمايي ح��وزه هنري، 
حوزه هنري تا پايان س��ال 
14۰۰ در راستاي اجراي طرح توسعه و عمران خود در مؤسسه 
بهمن سبز در س��ه فاز اجرايي، 1٦1پرده سينما و 1۰پرديس 
سينمايي در اس��تان ها و مناطق مختلف كش��ور مي سازد و با 
بازس��ازي و احياي ظرفيت هاي موجود اين رقم به ۳12پرده 
نمايش مي رسد. »محمد حمزه زاده« رئيس سازمان سينمايي 
حوزه هنري از بزرگ ترين طرح توسعه و ساخت سينما توسط 
مؤسسه بهمن سبز حوزه هنري خبر داد و در تشريح جزئيات 
اين طرح جام��ع گفت: حوزه هنري هدفگذاري كرده در س��ه 
اولويت ك��ه برنامه و پروپوزال كامل آن آماده ش��ده اس��ت به 

احداث، احيا، بازسازي و تجهيز سالن هاي سينمايي بپردازد. 
وي ادامه داد: پروژه هاي تعريف شده در برنامه توسعه و عمران 
مؤسسه بهمن سبز در س��ه اولويت طراحي و تعريف شدند كه 
پروژه هاي اولويت اول تا نيمه نخست سال 1۳۹۹، اولويت دوم 
تا نيمه دوم سال 1۳۹۹ و اولويت سوم تا پايان نيمه نخست سال 

14۰۰ به اتمام خواهد رسيد.
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هر كه جوينده چيزى باشد، به تمام 

آن يا به قسمتی از آن می رسد. 

   مصطفي شاه كرمي
در حالي ك�ه س�ازمان برنامه و بودج�ه از وض�ع معافيت 
۵0درص�دي براي فعالي�ت فرهنگي، هن�ري و مطبوعاتي 
خب�ر داده ب�ود، روز گذش�ته و در اقدامي عجي�ب پايگاه 
رس�مي اين س�ازمان از ت�داوم معافي�ت »100درصدي« 
مطبوعات�ي،  انتش�اراتي،  فعاليت ه�اي  ماليات�ي 
فرهنگ�ي و هن�ري در اليح�ه بودج�ه 99 خب�ر داد. 
موضوع معافيت مالياتي فعاليت ه��اي فرهنگي و هنري تحت 
تاثير برخي اتفاقات حاشيه اي هر روز شكل تازه اي به خودش 
مي گيرد.  بر اس��اس اعالم س��ازمان برنامه و بودج��ه، يكي از 
بندهاي پيش نويس اليحه بودجه مبني بر اين بود كه »تمامي 
فعاليت هاي انتش��اراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري داراي 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي مشمول 5۰ درصد 
معافيت مالياتي مي باش��ند« كه با دس��تور دكتر نوبخت اين 
بند حذف ش��د! لذا فعاليت ه��اي مزبور كم��اكان از معافيت 
1۰۰درصدي برخ��وردار خواهند بود. در اصالحيه س��ازمان 
برنامه و بودجه اعالم ش��ده كه اين تصميم، به منظور حمايت 
از هنرمندان، كمك به بهبود صنايع فرهنگي و تقويت مشاغل 
فرهنگي و هنري اتخاذ شده است كه تاثير مضاعف و مهمي بر 

سرانه مصرف كاالها و محصوالت فرهنگي نيز خواهد داشت. 
واقعيتي كه در الب��ه الي بحث معافيت ماليات��ي فعاليت هاي 
فرهنگي و هنري يا ب��ا مباحث ديگر خلط مي ش��ود يا ناديده 
گرفته مي شود اين است كه همه حرف بر سر يك جمله است 
و آن اينكه گرفتن ماليات بردرآمد از هنرمندان نافي معافيت 

مالياتي فعاليت ه��اي فرهنگي هنري نيس��ت. اص��اًل همين 
معافيت هاي كيلويي باعث شده تا افرادي با پول هاي كالن به 
عرصه فيلمسازي و... ورود كنند و روزگار سينما و توليداتش را 
به اين روز سياه بيندازند. اساساً با حاتم بخشي هاي اينچنيني 
اس��ت كه پول هاي كثيف و قصه پولش��ويي گريبانگير عرصه 
فرهنگ و هنر ش��ده اس��ت، حتي طبق اصول اقتصاد ليبرالي 
هم كه دولت تدبير و اميد منادي و مجري آن است بايد از اين 
افراد ماليات اخذ ش��ود؛ اتفاقي كه در همه جاي دنيا مرسوم و 
قانوني است. قطعاً هيچ عقل سليمي با كمك و مساعدت دولت 
به فعاليت هاي فرهنگي و هنري مخالف نيست، كما اينكه اين 
اتفاق در حال انجام است اما نكته اصلي بر مسئله اخذ ماليات 
بردرآمد اس��ت كه به ش��كلي تعمدي، نه هنرمندان و نه هيچ 
كدام از مسئوالن دولتي حاضر به اشاره و پاسخ به سؤاالت افكار 
عمومي در اين رابطه نيستند. چرا كساني كه بيشترين درآمد را 

در كشور دارند بايد از دادن ماليات معاف باشند؟

دولت هديه ۵0 درصدي سلبريتي ها را 100 درصد كرد
معافيت هاي كيلويي باعث شده افرادي با پول هاي كالن به عرصه فيلمسازي ورود كنند

ش�اعر پيشكس�وت كش�ورمان اهداي جايزه نقدي را 
يك�ي از داليل دامن زده ش�دن به حواش�ي دانس�ت و 
گفت: در فرايند اه�داي جوايز ادب�ي، تخصيص جايزه  
مالي ب�ه برنده چنين تص�وري را در ذه�ن برخي ايجاد 
مي كن�د ك�ه برن�دگان در پ�ي زدوبندهاي�ي انتخاب 
ش�ده اند و اين موضوع از اهميت و توج�ه به ضرورت ها 
و علت هاي انتخاب مجموعه ش�عر برگزي�ده  مي كاهد.

به گزارش مهر، محمدعلي بهمني با اشاره به اينكه دريافت 
كردن جايزه ادبي در ش��ناخته ش��دن بيشتر ش��اعر تأثير 
مي گذارد، از اين رو براي فعاليت ادبي او نيز اثرگذار و راهگشا 
خواهد بود، اهداي جايزه نقدي را يك��ي از داليل دامن زده 
شدن به حواشي دانست و گفت: در فرايند اهداي جوايز ادبي، 
تخصيص جايزه  مالي به برنده چنين تصوري را در ذهن برخي 
ايجاد مي كند كه برندگان در پي زدوبندهايي انتخاب شده اند 
و اين موض��وع از اهميت و توجه ب��ه ضرورت ها و علت هاي 
انتخاب مجموعه شعر برگزيده  مي كاهد، البته شايد اين نگاه 
در كشورهاي ديگر وجود نداشته باشد، اما متأسفانه در كشور 
ما هست. بهمني دليل كوتاه بودن عمر جوايز ادبي در ايران 
را نبود حمايت هاي الزم از سوي متوليان فرهنگي دانست و 
گفت: اگر شما به موانع و امكان هاي منتشر شدن كتاب  شعر 
در اوضاع  و احوال كنوني بنگريد، به اين وضعيت پي مي بريد. 
يك شاعر جوان و بااستعداد وقتي براي انتشار اولين كتابش 
نزد ناشر مي رود، معموالً با اين پاسخ مواجه مي شود كه بايد 
صبر كنيد تا شرايط كمي بهتر ش��ود. واقعيت اين است كه 
چنانچه خود ناشر هم عالقه مند به چاپ كتاب شعر باشد، در 

اين روزگار امكان مالي اش را ندارد. 
او افزود: بالطبع اين وضعيت در شرايط جوايز ادبي هم نقشي 
اثرگذار و تعيين كننده دارد، يعني از يك سو وضعيت دشوار 
اقتصادي كار را براي برگزاركننده ها سخت مي كند و از طرف 
ديگر اغلب افرادي كه در اين جوايز برگزيده نمي شوند، حرف 
و حديث هايي به ميان مي آورند و به حواشي دامن مي زنند؛ 
وضعيتي دشوار كه گاه برگزاركننده ها را وا مي دارد تا عطاي 
كار را به لقايش ببخشند و تصميم بگيرند ديگر ادامه ندهند. 
اين ترانه سرا گفت: از نگاه من كس��ي كه به رغم تمامي اين 

دشواري ها و شرايطي كه گفته شد، كار مي كند و به نااميدي 
تسليم نمي شود، در حقيقت دارد خودش را تأييد مي كند و 
بر اهميت كارش واقف اس��ت. به  هر حال و در هر شرايطي، 
هنر كار خودش را پي مي گيرد. در بس��ياري از موارد ش��عر 
يك ش��اعر انعكاس دهنده ش��رايط و اوضاع  و احوال دور و 

برش خواهد بود. 
او همچنين درباره تأثير جوايز ادبي از جمله رويكرد جايزه 
شعر شاملو مبني بر تمركززدايي از شعر پايتخت و انتخاب 
داور از ميان ش��اعران و منتقدان ساكن شهرستان ها گفت: 
درست است كه شرايط امروز بسياري از شاعران شهرهاي 
مختلف را به پايتخت كشانده است، اما اگر جايزه اي زمينه 
را براي ديده شدن ش��اعراني فراهم كند كه امكان آمدن به 
پايتخت را ندارند و شرايط كار كردن در شهرهاي خودشان 

نيز ناهموار است، اتفاق بسيار خوبي است. 
بهمني افزود: بهترين راه براي معرفي و ش��ناخت شاعران 
جوان در شهرستان ها اس��تفاده از داوران شهرستاني است 
كه خودشان از مشكالت و سختي هاي فعاليت ادبي در اين 
مناطق آگاهند.  اين شاعر با اش��اره به اينكه در داوري شعر 
نبايد درگير قالب ها شد، گفت: برخي از شاعران مي گويند كه 
من در فالن قالب شعر گفته ام. از نگاه من اين يعني نشناختن 
كامل هنر ش��عر، چون هنر در قالب نمي گنجد. شعر هنري 
است كه در آن يا شاعر بايد شعر را تحويل بگيرد يا شعر، شاعر 
را. داوران بايد چنين مسيري را به تجربه پيموده باشند و در 
حوزه شعر مطالعه و نيز نگاهي عميق داشته باشند تا بتوانند 

انتخاب هاي درست تري انجام بدهند.

دورخيز جشنواره فجر براى انتخاب آثار
هيئت انتخاب فيلم هاي سينمايي سي وهشتمين جشنواره فجر معرفي شدند

   احمد محمدتبريزي
اعضاي هيئت انتخاب فيلم هاي سينمايي سي وهشتمين جشنواره 
فيلم فجر در بخش س�وداي س�يمرغ و نگاه نو معرفي ش�دند. 
در خبر روابط عمومي جشنواره فيلم فجر آمده كه: محمد احساني، 
محمود اربابي، همايون اس��عديان، يلدا جبلي، رضا درس��تكار، 
س��يدمحمود رضوي و حس��ين كرمي در اين دوره از جش��نواره 
انتخاب فيلم هاي بخش سوداي سيمرغ )مسابقه سينماي ايران( و 

نگاه نو )ويژه فيلم اول كارگردانان( را بر عهده دارند. 
در بين نفرات همايون اسعديان و سيدمحمود رضوي براي اهالي 
سينمايي  شناخته  شده تر از بقيه نفرات هس��تند. اسعديان به 
عنوان كارگرداني باتجربه رئيس هيئت مديره خانه سينماست 
و سابقه ساخت فيلم هايي چون »طال و مس« را دارد. رضوي نيز 
در چند س��ال اخير با تهيه كنندگي فيلم هايي چون »ماجراي 
نيمروز«، »التاري« و »س��يانور« نامش بيش از گذشته بر سر 
زبان ها افتاده و خودش را به عن��وان تهيه كننده اي تاثيرگذار 

در س��ينماي ايران مطرح كرده است. رضوي تهيه كنندگي در 
سينما را با فيلم »درباره الي« اصغر فرهادي شروع كرد و به مرور 
بر حجم فعاليت هايش افزود و تهيه كننده فيلم هاي بيش��تري 
شد، به طوري كه در بعضي سال ها او مسئوليت تهيه كنندگي 

دو فيلم در يك سال را برعهده داشت. 
دبير جشنواره از ميان كارگردانان جوان س��ينما، يلدا جبلي 
فيلمنامه نوي��س، تدوينگ��ر و كارگ��ردان ج��وان س��ينما را 
انتخاب كرده اس��ت. جبلي تا االن دو فيلم سينمايي ساخته و 
فيلمنامه نويس فيلم هايش خودش بوده است. فيلم هاي او تا 
به حال خيلي ديده نشده و مي شد از ميان كارگردانان جوان، 

نفرات ديگري را انتخاب كرد. 
رضا درس��تكار از منتقدان سرشناس سينماست كه حضورش را 
بايد به فال ني��ك گرفت. همچنين محمود اربابي عضو ش��وراي 
پروانه س��اخت و معاون توس��عه فن��اوري و مطالعات س��ازمان 
س��ينمايي ديگر عضو هيئت انتخاب اس��ت. در ميان نفرات، نام 
دو چهره از مديران صداوس��يما به چش��م مي خ��ورد كه كمي 
تأمل برانگيز است. محمد احساني عضو ش��وراي پروانه نمايش 
فيلم سينمايي و مدير شبكه هاي تماشا، نمايش و نسيم يكي از 

اين نفرات است. 
چهره ديگر حسين كرمي عضو ش��وراي پروانه ساخت و نمايش 
فيلم هاي سينمايي و قائم مقام معاونت سيماست. كرمي پيش از 
اين مسئوليت مركز سيمافيلم را برعهده داشت و تا به حال هفت 
مرتبه در ميان اعضاي هيئت انتخاب جشنواره فيلم فجر حضور 

داشته و دليل انتخاب دوباره او مشخص نيست. 

    سیما

    هادي عسگري
در پي انتشار بيانيه اي موسوم به بيانيه آبان 
از سوي برخي از چهره هاي هنري، تعدادي 
از هنرمن�دان در واكنش هايي تن�د به اين 
بيانيه، امضاكنندگان آن را به س�ياه نمايي 
متهم كردن�د. تندترين واكن�ش را »كارن 
همايونفر« موسيقيدان داشت. يغماگلرويي، 
رض�ا صادقي و پرس�تو گلس�تاني از جمله 
هنرمنداني هستند كه به انحاى مختلف در 
انتقاد از بيانيه آبان، واكنش نشان داده اند. 
يكي از پررنگ تري��ن ابعاد انتقاد ه��ا به بيانيه 
موسوم به »آبان« كه به شكل هماهنگ شده 
و در يك بازه زماني مش��خص از سوي برخي 
چهره ه��اي هنري در فضاي مجازي منتش��ر 
ش��د اعتراض به اهداف سياس��ي است كه در 
پس چهره خيرخواهانه برخ��ي از چهره هاي 

سينمايي ديده مي شود. 
    پياده نظام سياست

در ميان اس��امي امضاكنندگان بيانيه موسوم 
ب��ه »آب��ان« اس��امي اف��راد مج��رم و داراي 
پرونده هاي قضايي و امنيت��ي و متهمان عفو 
شده نيز ديده مي شود. س��ازندگان فيلم هاي 
توقيفي و كارگزاران و مرتبط��ان با پهلوي ها 
هم اسامي شان در اين فهرست ديده مي شود. 
از محمد رسول اف گرفته تا پگاه آهنگراني و از 
بهمن فرمان آرا گرفته تا محسن اميريوسفي؛ 
چهره هاي��ي ك��ه هر ك��دام ب��ه نح��وي در 

حاشيه سازي براي سينما دخيل بوده اند. 
در فهرس��ت امضاكنندگان نام اف��رادي ديده 
مي شود كه س��اخت فيلم هاي سفارش شده 
از س��وي نهاد هاي حاكميتي را ب��ا جان و دل 
مي پذيرند و در نهاد ه��اي مختلف انقالبي به 
دنبال جمع ك��ردن كمك يا هم��كاري براي 
ساخت فيلم و س��ريال هس��تند، اما با وجود 
ارت��زاق از بودج��ه حاكميت��ي، ب��ا امض��اي 
بيانيه هايي سياسي، ژست دروغين استقالل 

و عدم وابستگي به خود مي گيرند. 
چندي پيش بود ك��ه اف��راد امضاكننده اين 
بيانيه، رسول اف مجرم را تا زندان بدرقه كردند 
تا حمايت خود را از فردي ك��ه به حكم قانون 
بايد دوران محكوميت قضايي خود را بگذراند 
اعالم كنند. بيانيه نويس ها كه جمعي ش��ان از 
سينماگران بيكار و افراد به حاشيه رانده شده 
جريان توليد هس��تند، تالش مي كنند هر از 

چندگاهي با اقدامات غيرسينمايي، نام خود را 
دوباره بر سر زبان ها بيندازند. 

از ديگر ش��اخصه هاي امضاكنندگان بيانيه 
»آبان« مشاركت فعال آنها براي رأي جمع 
كردن در دوران انتخابات رياست جمهوري 
است و هنوز مردم به خوبي به ياد دارند كه 
افرادي چون »مني��ژه حكمت« كه امضاي 
خودش و دخترش »پ��گاه آهنگراني« پاي 
بيانيه ديده مي ش��ود، از اينك��ه در دوران 
انتخابات پياده نظ��ام رأي جمع كن بودند، 
ابراز پش��يماني و ندامت كردند. آهنگراني 
همان بازيگري است كه چند روز پيش مورد 

عفو قرار گرفت. 
    چه كسي سياه نماست!

انتشار بيانيه چند چهره هنرمند با موضوع 
اتفاقات آبان ماه، واكنش چن��د هنرمند از 
جمل��ه »كارن همايونفر« را در پي داش��ته 
اس��ت. همايونفر با انتش��ار متن بلندي در 
صفحه اينستاگرامش، نسبت به بيانيه آبان، 
نويسندگان و امضاكنندگانش واكنش نشان 
داد. در بخش هايي از يادداش��ت همايونفر، 
آمده است: »بيانيه آبان را امضا نكردم. براي 
اعتراض نيازي براي الب��ه الي جمع قاطي 
ش��دن ندارم. از اين بيانيه ها هزار  تا ديده ام 
مخصوص��اً دم انتخابات. الحمدهلل مس��ائل 
مالياتي حل شد و بده بس��تان و زور آزمايي 
فرهنگ و قدرت به س��رانجام رسيد، خدا را 
شكر. ما كه درآمدي نداشتيم حاضر بوديم 
ماليات هم بدهيم، در سال مگر چقدر درآمد 
داريم كل در آمد يك س��ال م��ن اندازه  يك 
شب دورهمي تان نمي شود. خوش به حال 
دوستاني كه براي هر كار دستمزدشان چند 
ميليارد است، خدا بيش��تر كند، ان شاءاهلل! 
البته كه روزگار س��ياه است و همه غمگين، 
فقط س��ؤال اين اس��ت تمام اين مدت كه 

پست ها و استوري ها به تبليغات و جشن تولد 
و آلودگي هوا گذشت، حاال كه خود تلويزيون 
و همه ش��روع به اعتراض كردن��د، ناگهان 
آباِن سياه ايران مد ش��د؟ چرا ايران را سياه 
مي كنيم؟ س��ياه خود ماييم، سياه كار خود 
ماييم. دولت ها مي رون��د و مي آيند، چيزي 
كه عوض نمي شود حال مردم است. خدا را 
شكر شخصاً تا به حال به كسي رأي نداده ام. 
آنها كه داده اند و خود را هم جر داده اند، االن 
بيانيه مي نويس��ند؟! عجبا. عزيز، س��ياه كار 
خود ماييم. در صفحه ات اعتراض مي كني اما 
1/5ميليارد دستمزد براي 1۰روز مي گيري ؟ 
ايران اگر سراسر سياه و ويران شود، باز مردم 
اينجا هستند، شما كه پاسپورتت آماده  است 
برو. اينجا هوا هم نباشد من خفگي را با جان 

مي پذيرم.«
 اين پيانيس��ت همچنين در استوري صفحه 
خود نوش��ت: »من بياني��ه امض��ا نمي كنم، 
اسم كساني آنجاس��ت كه خود منشأ نابودي 
فرهنگ و هنر و به دنبال آن س��ينما هستند. 
تنهايي اعت��راض خواهم كرد كه مس��ئولش 
خودم باش��م.« البته انتقاد تن��د همايونفر، از 
سوي اينستاگرام تحمل نشد و حذف شد! اين 
موسيقيدان با انتشار متن ديگري تأكيد كرد: 

»متاسفم حرف حق را برنمي تابند«. 
    منفعت طلبي اهل هنر!

يغماگلروي��ي، ترانه س��را ه��م ك��ه س��ابقه 
ديدگاه هاي سياس��ي و اجتماعي اش نش��ان 
مى دهد نس��بتي با جريان انقالب��ي ندارد در 
صفحه اينستاگرامش، با انتش��ار يادداشتي، 

بيانيه »آبان« را به باد انتقاد گرفت. 
در بخش��ي از اين يادداشت آمده است: »چند 
سالي  است با خود عهد كرده ام پاي هيچ بيانيه 
و نامه سرگشاده اي امضا نگذارم، به اين خاطر 
كه آموخته ام رفتار سياسي اغلب اهل فرهنگ 
و هنر اين س��رزمين از سِر منفعت طلبي  است 
و اكثريت در جوامعي مثل جامعه ما اش��تباه 
مي كند يا بهتر است بنويس��م ساده به اشتباه 
مي افتد. از تكراِر »تَكرار مي كنم«هاي آن زبان 
به كاِم عافيت كشيده  امروز تا شعار »تا 14۰۰ 
با روحاني« و از نيمه راه برنگشتگان راه غلط كه 
بسياري هوادارانشان را پاي صندوق رأي بردند 
و حاال زير فش��ار مخاطب مي كوشند با انتشار 
هماهنگ يك متن ش��عاري فاقد مخاطب كه 
پيدا نيست به چه  كسي و با توقع چه  پاسخي 
نوشته شده گنِد آن را بپوشانند و بعيد نيست 
مدتي بعد مث��ل پس��ت هاي انتخابات حذف 
كنند و يك اسكرين ش��ات از اق��دام متهورانه 
اجتماعي ش��ان براي خود نگ��ه دارند غافل از 
اينك��ه روزگار اسكرين ش��ات هاي خودش را 
مي گيرد و عام اگر فراموشكار باشد، باز عده اي 

از خاطر نمي برند.«
پرستو گلستاني و رضا صادقي نيز در پست هاي 
مستقلي به بيانيه ياد شده اشاره داشته اند. گويا 
سابقه بعضي از امضاكنندگان بيانيه »آبان« و 
نيت پشت پرده نگارش چنين بيانيه هايي براي 
بخشي از جامعه هنرمندان آشكار شده است و 
حاضر نيستند به خاطر منفعت طلبي ديگران 

نام و شهرت خود را لكه دار كنند.

واكنش تند هنرمندان به يك بيانيه فرصت طلبانه و ضدملي  

ايرانسياهنيست،ماسياهكاريم
 كارن همايونفر: در صفحه ات اعتراض مي كني اما 1/۵ميليارد دستمزد براي 10روز مي گيري، ايران اگر سراسر سياه 

و ويران شود، باز مردم اينجا هستند، شما كه پاسپورتت آماده  است برو. اينجا هوا هم نباشد، من خفگي را با جان مي پذيرم

با آغاز فيلمبرداري در مازندران

»پايتخت 6« كليد خورد
»پايتخ�ت«  تلويزيون�ي  مجموع�ه  شش�م  فص�ل  فيلمب�رداري 
ب�ه كارگردان�ي س�يروس مق�دم و تهيه كنندگ�ي اله�ام غف�وري 
از روز ش�نبه 9 آذر در منطق�ه ش�يرگاه مازن�دران آغ�از ش�د. 
به گزارش روابط عمومي رس��انه ملي، با حضور خانواده مرحوم خشايار الوند 
فيلمبرداري فصل ششم مجموعه تلويزيوني پايتخت روز شنبه ۹آذر كليد خورد 
و دياكو الوند فرزند خشايار الوند با گفتن ۳، 2، 1 اجازه و دستور فيلمبرداري 
اولين پالن فصل ششم مجموعه تلويزيوني پايتخت را صادر كرد. تاكنون هومن 
حاجي عبداللهي و احمد مهران فر جلوي دوربين رفته اند و گروه فيلمبرداري 
در حال ضبط سكانس هاي خارجي است و طي روزهاي آينده محسن تنابنده 
جلوي دوربين مي رود و سكانس هاي مربوط به خانه نقي معمولي فيلمبرداري 
خواهد شد. گروه توليد اين سريال قرار است بعد از تصويربرداري در شيرگاه و 

بخش هايي در تهران راهي يكي از كشورهاي اروپايي شوند. 
فصل شش سريال »پايتخت« توسط آرش عباسي به نگارش درآمده است و 

گروه توليد هنوز با نويسنده ديگري قرارداد نبسته اند. 
مرحوم خشايار الوند، حسن وارس��ته، كوروش نريماني و اميرحسين صادقي 
از نويسنده هايي بودند كه در اين ش��ش فصل قصه هاي پايتخت را به نگارش 
درآوردند. فصل ششم مجموعه تلويزيوني پايتخت در 15قسمت براي پخش 
در نوروز ۹۹ از شبكه يك سيما ساخته مي شود. محسن تنابنده، ريما رامين فر، 
احمد مهران فر، مهران احمدي، هومن حاجي عبداللهي، بهرام افشاري، نسرين 
نصرتي، س��ارا و نيكا فرقاني، عطيه جاويد، س��لمان خطي، ابوالفضل رجبي و 

غالمعلي رضايي بازيگران اصلي اين سريال هستند.

نويد پارسا     ديده بان

محمدعلي بهمني مطرح كرد

 حذف جايزه نقدي از جوايز ادبي
مي تواند برخي حاشيه ها را كمتر كند

 اغلب افرادي كه در اين جوايز برگزيده نمي شوند، حرف و حديث هايي به ميان مي آورند 
و به حواشي دامن مي زنند؛ وضعيتي دشوار كه گاه برگزاركننده ها را وا مي دارد تا عطاي كار 

را به لقايش ببخشند و تصميم بگيرند ديگر ادامه ندهند

سابقه برخی از امضاكنندگان 
بياني��ه »آبان« براي بخش��ي 
از هنرمندان آش��كار شده اما 
حاضر نيستند به خاطر ديگران 
ش��هرت خود را لك��ه دار كنند


