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حکمت 393

از دنيا همان قدر را بگير كه سراغ تو 

می آيد و از آنچه از تو روى گردانده 

روى بگردان )و به دنبال آن مشتاب( 

و اگر چنين نمی كنی الاقل در طلب 

دنيا به صورت معقول تالش كن )و 

تندروى نکن(.

كارش�ناس س�واد رس�انه اي، سوءاس�تفاده از ك�ودكان 
در آگهي ه�اي بازرگان�ي را معضل�ي مش�ابه پدي�ده 
ك�ودكان كار در جامعه توصيف ك�رد و وضعي�ت تلويزيون 
را ه�م در زمين�ه پخ�ش تبليغ�ات، مطل�وب ندانس�ت. 
سیدبشیر حسیني در گفت وگو با مهر درباره حضور كودكان در 
تبلیغات و پیام هاي بازرگاني با توجه به ممنوعیتي كه در برخي 
موارد دارد، بیان كرد: حضور اين كودكان در پیام هاي بازرگاني سه 
وجه دارد كه بايد اين وجوه مختل��ف را در نظر گرفت؛ اول اينكه 
در كشور ما به واسطه اينكه اس��تفاده ابزاري و كااليي از خانم ها 
محدود شده است و از طرفي در تبلیغات به دنبال لطافت و ظرافت 

مي گردند، يكي از شگردها اين است كه سراغ كودكان مي روند. 
وي ادامه داد: حضور كودكان در پیام ه��اي بازرگاني به اين معنا 
جايگزين خیلي از زيبايي هاي غريزي و جسمي شده است و چون 
در كشور ما مالحظاتي فرهنگي و مذهبي نسبت به خانم ها وجود 

دارد، حضور كودكان بیشتر شده است. 
اين متخصص حوزه سواد رسانه اي تصريح كرد: مورد دوم را بايد 
با توجه به شبكه هاي اجتماعي مثل اينستاگرام و ولع و احساس 
نیاز بیش از حد به ديده ش��دن در اين شبكه ها در نظر گرفت كه 
خیلي وقت ها خانواده ها را هم ترغیب كرده است كه كودكانشان 
را در معرض اين تبلیغات قرار دهند. حس��یني افزود: سوم اينكه 
اس��تفاده از كودكان در تبلیغات مثل استفاده از كودك كار شده 
است. كودك كار قباًل س��ر چهارراه آدامس مي فروخت و اينگونه 
سازماندهي مي شد، االن با رضايت خانواده به يك مدل تبديل شده 
است. در واقع اكنون خانواده ها اين كار را با رغبت انجام مي دهند 

و خیلي هم خوشحال هستند اما دقت نمي كنند كه آينده كودك 
چقدر متاثر از حضورش در تبلیغات مي شود. 

وي با طرح يك نگراني نسبت به آينده كودكاني كه در تبلیغات 
از آنها استفاده مي شود، تصريح كرد: نگراني من از اين بابت است 
كه خانواده ها با میل و رغبت، كودك و خردسال را كه هیچ دركي 
از اين فضا ندارند به اين محیط س��وق مي دهند، حتي تبلیغات 
به س��مت كاالهاي خاص تر مي رود چون متقاض��ي دارد و بازار 
سرمايه دار به صورت فعال تر عمل مي كند و وقتي كودك در اين 
تبلیغات فرو مي رود ممكن است بعداً از نظر آبرو و آينده برايش 
تاثیرگذار باشد يا در مسیرهاي ناخواسته قرار بگیرد و عمالً اختیار 
كودك از او گرفته مي شود. در دنیا نس��بت به مسئله تبلیغات 
قوانین جدي تري نسبت به كشور ما وجود دارد، با اين حال بايد 
ديد خانواده ها به صورت آگاهانه و با درك تمام تبعات اين مسئله 
اين كار را انجام مي دهند يا فقط به صورت لحظه اي اين ماجرا را 

دنبال مي كنند تا سودي يا اليكي نصیب شان شود. 

كارشناس سواد رسانه اي :

تبليغات بازرگاني هم »كودك كار« دارد!

    نويد پارسا
جش�نواره »س�ينماحقيقت« دي�روز ب�ا نماي�ش آث�ار 
مس�تندي از اي�ران و كش�ورهاي ميهم�ان دومين روز 
خود را پشت سر گذاش�ت و عالقه مندان به آثار مستند 
بخش�ي از آثار حاض�ر در اين روي�داد را تماش�ا كردند. 
 در دومین روز از برگزاري جشنواره سینماحقیقت سه فیلم 
»قرقبان« ب��ه كارگرداني فت��ح اهلل امیري و نیما عس��گري، 
»جمیله« ساخته محمدباقر شاهین و »بانو عصمت« ساخته 
محمد حبیبي منصور به عنوان س��انس وي��ژه و پرمخاطب 
جشنواره انتخاب ش��دند. »قرقبان« مس��تندي درباره يك 
قرق شخصي است و مستند جمیله نیز داستان زني را روايت 
مي كند كه در جريان جنگ سوريه بینايي خود را از دست داده 
و حاال در آرزوي ديدن فرزندانش است. مستند »بانو عصمت« 
هم داستان زندگي پرفراز و نشیب زني جهادگر به نام عصمت 

احمديان به عنوان مادر شهدا را روايت مي كند. 
  اثري درباره قهرمان هاي ملي و ديني مان 

محم��د حبیبي منصور كارگ��ردان فیلم مس��تند بلند »بانو 
عصمت« در نشس��ت اين فیلم در س��یزدهمین جش��نواره 
بین المللي »سینماحقیقت« از ضرورت پرداختن به زندگي 

قهرمان هاي ديني و ملي در سینما صحبت كرد. 
اين كارگردان درباره بازخوردها نسبت به مستندش توضیح 
داد: »بانوعصمت« فیلمي قهرمان محور اس��ت، قهرمان هم 
نكته اي است كه در سینماي ما اين روزها جاي خالي اش حس 
مي شود. من مستندهاي پرتره، قهرمان محور و فیلم هايي كه 
به سوژه هايي چون شخصیت هاي فداكار و متفاوت مي پردازند 
را دوست دارم. به نظرم افراد به میزاني كه مي توانند از خودشان 
به نفع ديگران بگذرند، قهرمان هستند، براي مثال نوجواني كه 
جاي خود را در اتوبوس به يك پیرمرد مي دهد، قهرمان است. 
اين كارگ��ردان درباره روند س��وژه يابي خود براي مس��تند 
»بانو عصمت« گفت: ما براي س��اخت يك اثر ديگر كه حتي 
قراردادش را داش��تیم، رفته بوديم كه به كاراكتر اصلي فیلم 
»بانو عصمت« برخورديم و تولید آن فیلم فراموش شد و »بانو 
عصمت« زودتر پیش رفت. وي با اش��اره ب��ه نحوه پرهیزش 
از ش��عارزدگي توضیح داد: شخصیت شناس��ي در اثر هنري 
اهمیت زيادي دارد كه توس��ط مخاطب نیز درك مي ش��ود. 
يك اثر شعاري خودش را معرفي مي كند. ما نیز با جنسي از 
مخاطبان در روزگار امروز مواجه هستیم كه بسیار هوشمند 
هستند و قرار نیست از آنها سوءاستفاده كنیم. حبیبي منصور 

با اشاره به اهمیت همراهي مخاطب و هم سطحي با او در روند 
فیلمسازي ادامه داد: در اين مستند تالش كرديم با مخاطب 
همراه ش��ويم، ضمن اينكه ش��ش ماه زمان برد تا بتوانیم با 
كاراكتر اصلي فیلم همراهي كنیم تا حجاب دوربین به قول 
شهید سیدمرتضي آويني شكسته شود. درست در اينجاست 
كه مي تواني فیلم خوب مستند بسازي. اگر مديران ما متوجه 
بودند كه بايد قهرمان هاي ديني و ملي شان را بیشتر به مردم 
معرفي كنند، ديگر سراغ قهرمان هاي غیرخودي نمي رفتیم. 
كاراكتر فیلم »بانو عصمت« زني كارآفرين و 77ساله است كه 
بسیار در اقتصاد موفق بوده است. وي با تشكر از همراهي ثريا 
قاسمي در گفتن نريش��ن هاي فیلم بیان كرد: ايشان بسیار 
استادانه ما را در ضبط صداها همراهي كردند و حضورشان به 

فیلم ما كمك زيادي كرد. 
  روح داشتن برگ  برنده فيلم هاي مستند است

فیلم مستند »خط نوراني« به كارگرداني نادر فرجي در جشنواره 
سینماحقیقت براي مخاطبان به نمايش درآمد. موضوع اين فیلم 
شهید تهراني مقدم پدر موشكي ايران است. از نكات جالب توجه 
درباره اين فیلم، حضور همسر و فرزندان اين شهید گرامي در 
مراس��م نمايش »خط نوراني« بود. همسر شهید تهراني مقدم 
درباره اين مس��تند بیان كرد: پیش از مس��تند »خط نوراني« 
براي ساخت اثري درباره شهید تهراني مقدم، بزرگواران بسیاري 
مراجعه كردند اما متأس��فانه خروجي چندان مطلوبي دريافت 
نكرديم. الهام حیدري درباره چگونگي آغاز پروس��ه س��اخت 
مستند »خط نوراني« گفت: آقاي فرجي دو سال پیش پیشنهاد 
ساخت مستند »خط نوراني« را مطرح كردند و سپس جلسه اي 
دو ساعته براي بررسي بیشتر محتواي اين مستند برگزار شد و 
ايشان از اهداف و موضوعات مدنظر خود براي ساخت اين مستند 
گفتند. در نهايت تصمیم بر آن شد كه اين مستند درباره زندگي 

شهید تهراني مقدم ساخته شود.

 تهيه كننده فيلم : رئيس سازمان سينمايي 
جلوي اكران »ديدن اين فيلم جرم است« را گرفته است!

محمدرضا ش�فاه تهيه كننده »ديدن اين فيلم جرم اس�ت« در 
اكران اين فيلم در دانشگاه شريف بيان كرد كه حسين انتظامي 
رئيس سازمان س�ينمايي جلوي اكران اين فيلم را گرفته است. 
به گزارش »جوان« آيین اكران دانشجويي فیلم سینمايي »ديدن اين 
فیلم جرم است« به كارگرداني رضا زهتابچیان با استقبال گسترده 
دانشجويان در سالن آمفي تئاتر دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. 
در اين مراسم محمدرضا شفاه تهیه كننده فیلم گفت: مسیر ساخت 
فیلم طبق روال قانوني طي شده و ما حتي به اصالحاتي كه در شوراي 
پروانه ساخت به فیلمنامه اعمال ش��د، وفادار بوديم و روند ساخت 
فیلم از زمان دريافت پروانه ساخت و میزان انطباق خروجي فیلم با 
فیلمنامه مصوب مشخص است، اما متأسفانه آقاي انتظامي رئیس 
سازمان سینمايي اجازه اكران فیلم را نمي دهند و به  رغم آنكه بیش 
از يك سال از اكران فیلم در جشنواره فیلم فجر مي گذرد، اما ما تنها 
فیلم جشنواره فجر سي وهفتم هستیم كه هنوز تكلیفش روشن نشده 
و انتظار روشن ما اين است كه رئیس سازمان سینمايي نسبت به اين 

موضوع پاسخگو باشد. تهیه كننده فیلم »ديدن اين فیلم جرم است« 
ادامه داد: يكي از مشكالت ما اين است برخي باور نمي كنند كه اين 
فیلم است و مبتني بر قصه تخیلي س��اخته شده، نه بیشتر از آن. در 
مورد مضمون هم به نظرم حرف فیلم، حرف بخشي از مردم است، تنها 
كمي سعه صدر نیاز است تا فیلم ما به اكران برسد تا ببینیم نظر مردم 
درباره آن چیست. شفاه تصريح كرد: شفاف بگويم، آيا اينكه انتظار 
داشته باشیم با فیلم مان مثل ساير فیلم ها و بر اساس قانون برخورد 
شود، انتظار بااليي است؟ روند ساخت فیلم از شوراي پروانه ساخت 
و میزان تطابق خروجي فیلم مصوب مشخص است اما كجاي قانون 

اجازه مي دهد در چنین شرايطي فیلم را معلق نگه داريد؟
رضا زهتابچیان كارگردان فیلم نیز با اعتراض به روشن نشدن تكلیف 
فیلم توسط وزارت ارشاد گفت: از ابتدا اصرار داشتیم مسیر قانوني فیلم 
را رعايت كنیم و اين كار را هم كرديم اما چه بايد كرد كه به  رغم تمكین 
ما به قانون، رئیس سازمان سینمايي فیلم ما را نابود كرده  است. فیلم ما 
اعتراض به بي عدالتي ها و بداخالقي ها و فراقانوني هاست و اتفاقاً حاال 
در مسیر اكران عمومي فیلم خودمان اسیر همین مقوله ها شده ايم. 
كارگردان فیلم »ديدن اين فیلم جرم اس��ت« در پاي��ان اظهار كرد: 
تالش كردم تا صف منطق و احساس را در ترسیم طیف هاي مختلف 
فیلم مشخص كنم، از المان هايي هم استفاده كرديم تا اين مرزبندي 
را روشن كنیم اما مسئله فیلم مس��ئله نقد درون گفتماني است، اگر 
بپذيريم كه بخش مهمي از مش��كالت ما از درون است پس نبايد از 
نقدهاي درون گفتماني واهمه داشته باشیم. اجازه دهید اگر فیلم ما 
بد است، خود مردم در اين باره قضاوت كنند، نه آنكه تالش اين تعداد 

هنرمند و گروه تولید را به سادگي به محاق توقیف بفرستید.

    موسیقی

    هادى  عسگرى
در ميان نامزده�اي جوايز گلدن گل�وب، نام 
هيچ فيلمس�از زن�ي وجود ندارد؛ مس�ئله اي 
كه باع�ث انتق�اد و اعت�راض كارگردانان زن 
س�ينماي امريکا ش�ده اس�ت. زنان فيلمساز 
امريکا سال هاست از دستيابي به جوايز اسکار 
نيز دور مانده اند. منتقدان س�ينما مي گويند 
در غرب نگاه جنس�يتي به فيلمسازان باعث 
موف�ق نب�ودن زنان فيلمس�از ش�ده اس�ت. 
اينکه ن�گاه مردانه در فس�تيوال هاي جهاني 
فيلم زنان را از حقي كه مس�تحق آن هستند 
دور ك�رده حتي باع�ث ايج�اد اعتراضاتي در 
جشنواره هايي مانند »ونيز« و »كن« شده است. 
»جوان« ب��ا توجه ب��ه اينكه در س��ینماي ايران 
نگاه شايسته س��االر بر فضاي سینما وجود دارد و 
برخالف القائات برخي جريان ها، زنان سینماگر 
هرگز مطالبات س��هم خواهانه و جنسیتي ندارند 
و اتفاقاً به دور از اين نگاه ها همواره صاحب جوايز 
سینمايي معتبر هم شده اند در گفت وگو با »محمد 
اطبايي« پخش كننده بین المللي فیلم و »سعید 
مستغاثي« منتقد و كارشناس سینما به بررسي 
وضعیت فیلمسازان زن در خارج از ايران پرداخته 
است. در تاريخ بیش از 90ساله اسكار فیلمسازان 
زن كمترين سهم از جوايز را داش��ته اند، يكي از 
داليل اين اتفاق اين است كه زنان فیلمساز در ديگر 

فستیوال هاي منتهي به اسكار موفق نبوده اند. 
    فستيوال هاي خارجي به نگاه جنسيتي 

دامن مي زنند
اطبايي پخش كننده فیلم در گفت وگو با »جوان« 
مي گويد: »به عنوان شخصي كه همیشه دغدغه 
حقوق زنان را داشته، همیشه در بحث ها با دوستان 
سینمايي و مسئوالن فرهنگي اين نكته را گفته ام 
كه همواره شرايط فعالیت زنان در سینمای ايران 
مهیا بوده است اما اين نگاه به معناي نگاه جنسیتي 

به فیلمساز نیست بلكه در حضور هاي جشنواره اي 
و گرفتن جوايز بايد معیار ارزشیابي كیفي مدنظر 
قرار بگی��رد. اينكه فیلمي توس��ط كارگردان زن 
ساخته شده، بدون در نظر گرفتن كیفیت نمي تواند 

دلیلي براي موفقیت فیلم باشد.«
وي با اش��اره به روش انتخاب نامزدهاي دريافت 
جوايز گلدن گلوب، مي افزايد: »نامزدهاي جوايز 
بر اس��اس نظر 100منتق��د و روزنامه نگار مقیم 
هالیوود انتخاب مي شوند. امسال من هم از اينكه 
»رابرت دنیرو« با وجود بازي درخشانش در »مرد 
ايرلندي« نامزد دريافت جايزه نشد، حیرت زده 
شدم. ولي نمي توان گفت كه منتقدان سینما برای 
نامزدهای گلدن گلوب، چون يك فیلمساز زن بوده 

فیلم او را انتخاب نكرده اند.« 
اطیابي با بیان اينكه در سینماي هالیوود نسبت 
به حقوق و دستمزد بازيگران زن و مرد، احجاف 
وج��ود دارد، مي گويد: »تبعیض حق��وق، نوعي 
تبعیض اس��ت كه در از بین رفتن آن هیچ جاي 
شكي نیس��ت و در يك نگاه شايسته ساالر چه در 
سیاست و چه در هنر نبايد فرقي میان زن و مرد 
باشد اما در فیلمسازي، تعداد زنان فیلمساز كمتر 
از فیلمسازان مرد است و به تبع آن فیلم خوبي كه 
كارگردان زن ساخته باش��د، كمتر از فیلم خوبي 

است كه كارگردانان مرد ساخته باشند.«
پخش كننده فیلم هاي ايراني در خارج از كشور در 

ادامه مي گويد: »نگاه جنسیتي به فیلمسازان مرد و 
زن، از طريق فستیوال هاي فیلم دامن زده مي شود 
و شاهد هستیم كه هر ساله اين فستیوال ها آمار 
مي دهند كه چه تعداد فیلمس��از زن و چه تعداد 
فیلمساز مرد در جشنواره حاضر بوده اند. اين آمار 

دادن ها خودش به نگاه جنسیتي دامن مي زند.«
    فضاي س�ينماي غرب ب�راي زنان ناامن 

است
مستغاثي، منتقد و كارگردان سینما در پاسخ به 
سؤال »جوان« كه چرا با وجود تبلیغات زياد غرب 
درباره حقوق مس��اوي زن و مرد، فیلمسازان زن 
به ندرت موفق به كس��ب جوايز معتبر سینمايي 
مي ش��وند، مي گويد: »فضاي فعالیت سینمايي 
در غرب براي زنان نامناسب و ناامن است و همین 
موضوع باعث شده تا تعداد فیلمسازان زن در غرب 
كمتر باشد و تعداد فیلم هاي خوبي كه كارگردانان 
زن مي سازند، كمتر باشد. شرايط سینماي غرب 
تقريباً شبیه دوران فیلمفارسي است كه به خاطر 
ش��دت مس��ائل غیراخالقي زنان امكان فعالیت 

زيادي نداشتند.«
وي ادامه مي دهد: »چند سال پیش میزگردي با 
حضور »مريل اس��تريپ« برگزار شد و در آن اين 
بازيگر از اينكه دستمزد بازيگران زن از همكاران 
مردشان كمتر است انتقاد كرد. سال پیش نیز در 
میزگرد ديگري كه »نیكول كیدمن« در آن حاضر 
بود، مس��ئله تبعیض جنس��یتي علیه زنان مورد 

بررسی قرار گرفت.« 
مستغاثي با اشاره به راه اندازي هشتگ »من هم«، 
مي گويد: »فساد جنسي بزرگ علیه زنان در سینماي 
غرب، باعث راه اندازي كمپیني ب��راي اعتراض به 
اين موضوع شد ولي به مناس��بت دومین سالگرد 
راه اندازي اي��ن كمپین برخي از فیلمس��ازان مرد 
هالیوودي مصاحبه كردند و گفتند حاضر نیستند 
در محافلي كه زنان در آنها هس��تند حاضر شوند و 

همكاري شان با زنان را بسیار محدود مي كنند.« 
اين كارش��ناس س��ینما با بیان اينكه در فلسفه 
سیاس��ي غرب، موض��وع تبعیض ن��ژادی علیه 
سیاهپوس��تان و تبعیض جنس��یتي علیه زنان 
نهادينه شده است، تأكید مي كند: »مي بینیم در 
هیچ كدام از فیلم هاي پرفروش س��ینما، زنان يا 
سیاهپوس��ت ها نقش محوري نیستند. در آثاري 
مانند »سريع و خشن« كه پرفروش شدند، زنان در 

بهترين حالت صحنه پركن هستند.«
مس��تغاثي مي گويد: »ما در پی��ش از انقالب نیز 
ش��اهد چنین فضايي بوديم، اما انقالب اسالمي 
باعث شد تا زنان چه در فیلمسازي و چه مشاغل 
فني و هنري سینما فعالیت گس��ترده اي داشته 
باشند و نگاه سینما به فیلمسازان عدالت محور و 

غیرجنسیتي است.«

دبيرخان�ه جاي�زه ادبي ج�الل در فاصله چن�د روز مانده به مراس�م 
پايان�ي اين جاي�زه از درياف�ت نامه كتب�ي انصراف يک�ي نامزدهاي 
بخ�ش رم�ان از حض�ور در جم�ع نامزده�اي اي�ن جايزه خب�ر داد. 
بنا بر اعالم دبیرخانه جايزه ادبي جالل، قباد آذرآيین كه با كتاب فوران نامزد 
دوازدهمین دوره جايزه ادبي جالل آل احمد در بخش داستان بلند و رمان 
بود، پس از طرح چندين باره انصراف و بازگشت به جايزه، با ارسال نامه اي به 

دبیرخانه اين جايزه از نامزدي كناره گرفت. متن نامه آذرآيین كه به تازگي 
در دبیرخانه جايزه جالل وصول شده، به شرح زير است:

»دبیرخانه محترم جايزه جالل آل احمد
با سالم و احترام، ضمن پوزش فراوان از اعضاي محترم آن دبیرخانه به ويژه 
جناب آقاي قزلي، همچنین داوران شايس��ته و گرامي جايزه، بدينوسیله 

كناره گیري خود را از نامزدي جايزه به اطالع مي رساند.«

 بررسي رشد اعتراض زنان سينماگر غربي به تبعيض جنسيتي 
در گفت وگوي »جوان« با محمد اطبايي و سعيد مستغاثي

چالش جنسيتي اين بار در »گلدن گلوب«
 موج اعتراض زنان سينماگر پس از چند جشنواره سينمايي اروپايي طي سال هاي اخير 

اين بار به رويداد سينمايي گلدن گلوب در امريکا رسيد

لوريس چکناواريان:

 ايران تا ابد به  احترام شهدا خواهد ايستاد
لوريس چکناواريان، رهبر اركس�تر درباره مراس�م پاسداش�ت شهداي 
هنرمند »شاهدان شيدايي« مي گويد، ايران و ايراني تا ابد به  احترام شهدا 
خواهد ايستاد و ارج و قرب اين موجودات آس�ماني هميشه زنده است. 
به گزارش تس��نیم، لوريس چكناواريان آهنگس��از، رهبر اركستر، نويسنده و 
نقاش برجسته ايراني درباره مراسم پاسداشت شهداي هنرمند گفت: برگزاري 
پاسداشت و تجلیل از شهداي هنرمند كار بسیار بزرگ و ستوده اي است، چراكه 
شهدا فارغ از هر دين و مذهب و ملیت و حرفه و پیشه اي براي ما مقدسند و در 

نظر ملت ايران جايگاه بسیار وااليي دارند. 
رهبر اركستر افزود: نه  تنها شهدا بلكه خانواده هاي معظم و شريف آنها نیز داراي 
ارج و قرب مثال زدني اند چراكه عزيزشان را براي همیشه در راه وطن و میهن 
هديه كرده اند و بايد به اين بزرگواران اداي احترام ويژه اي داشت. من به  عنوان 
هنرمند عرصه موسیقي، 16سال از عمرم را صرف خلق سمفوني دفاع مقدس 
كردم كه امیدوارم اداي ديني با آواها و نت هاي موس��یقي و به  زبان فاخر هنر 

براي شهداي سرزمینم باشد. 
چكناواريان گفت: وظیفه همه اقش��ار جامعه بزرگ هنرمندان ايران در قبال 
شهدا اين است كه در هر رش��ته هنري اعم از گرافیك، سینما، تئاتر، ادبیات، 
شعر و موسیقي نام و يادي از اين سرافرازان داشته باشند تا در تاريخ اين مرز و 
بوم و به يادگار براي نسل هاي آتي باقي بماند. ايران و ايراني تا ابد به  احترام شهدا 

خواهد ايستاد و ارج و قرب اين موجودات آسماني همیشه زنده است. 
مركز بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با مشاركت سازمان بسیج هنرمندان 

كشور مراسم پاسداشت شهداي هنرمند كشور را برگزار مي كنند.

نگاهي به سيزدهمين جشنواره »سينما حقيقت« 
 از مستندي درباره پدر موشکي ايران

تا فيلمي درباره بانويي جهادگر فضاي فعاليت س��ينمايي در 
غرب ب��راي زنان نامناس��ب و 
ناامن اس��ت و همين موضوع 
باعث شده تا تعداد فيلمسازان 
زن در غ��رب كمت��ر باش��د

مصطفي محمدي     ديده بان

شبکه سالمت سريال 60 قسمتي مي سازد
تصويربرداري مجموعه نمايشي »سوريخ« به تهيه كنندگي 
مه�ران رس�ام و كارگردان�ي مجي�د پ�ركار آغ�از ش�د. 
به گزارش تسنیم، تصويربرداري مجموعه نمايشي »سوريخ« به 
كارگرداني مجید پركار در لوكیشني واقع در سعادت آباد تهران 
كلید خورد. محمد لقمانیان، مجتبي شفیعي و مهسا ايرانیان 
بازيگران اين مجموعه نمايش��ي اند كه در قامت بازيگر در قاب 
تلويزيون حاضر مي شوند. سوريخ روايت فانتزي ای است كه با 
هدف آگاهي بخشي در حوزه سالمت و خانواده در 60 قسمت 

براي پخش از شبكه سالمت سیما ساخته مي شود. 
در خالصه داستان سوريخ آمده اس��ت: »سوريخان« يك آدم 
فضايي است كه از سیاره سوريخ به زمین سفر كرده و برخورد 
اتفاق��ي او با خانواده رس��تمي و س��بك زندگي آنه��ا، آغازگر 

ماجراهاي جذاب اين مجموعه نمايشي است. 
.............................................................................................................
رضا رشيدپور مجري شب يلدا شبکه3 شد

ش�بکه3 ويژه برنامه اي را 
براي ش�ب يلدا با اجراي 
رش�يدپور ت�دارك ديده 

است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، هر سال شبكه هاي 
مختلف س��یما برنامه هاي 
متنوعي را براي شب يلدا در 
نظر مي گیرند و موضوعي كه 
خیلي در صدر اخبار قرار مي گیرد محتوا و اجراي برنامه هاست؛ 
اينكه چه كساني اجراي برنامه هاي شب يلدا را برعهده خواهند 
داش��ت. ش��بكه3 س��یما نیز از اين قاعده مس��تثني نیست و 
ويژه برنامه متفاوتي را با حضور رضا رشیدپور تدارك ديده است. 
اين برنامه كاري از گروه اجتماعي شبكه3 سیماست كه همزمان 

با اين شب، با حضور مهمانان مختلف پخش خواهد شد. 
.............................................................................................................
مراسم تشييع پيکر مناجات خوان سحر 

برگزار شد
پيک�ر  تش�ييع  مراس�م 
مناجات خوان، مداح و قاري 
صداآشناموس�وى قهار با 
حضور جمع�ي از مداحان، 
وعاظ و مس�ئوالن از خانه 
مداح�ان برگ�زار ش�د. 
به گزارش ايسنا، تالوت آياتي 
از س��وره مبارك��ه الرحم��ن 
توس��ط امی��ن پوي��ا ق��اري 
بین المللي آغازگر برنامه بود و در ادامه سیدعلي سادات رضوي به 
مديحه سرايي پرداخت. محسن اعتماديان نیز شعري را خواند كه 
مرحوم موسوي قهار در آخرين روزهاي حیاتش خواسته بود كه بر 
پیكرش بخوانند. همچنین در اين مراس��م حجت االسالم موسوي 
قهار- برادرزاده مرحوم- با تقدير و تشكر از شركت كنندگان سخناني 
را در وصف مرحوم موسوي قهار مطرح كرد. پیكر مرحوم قهار موسوي 

جهت تدفین راهي حرم حضرت عبدالعظیم حسني)ع( شد. 
س��یدعلي مقدم معاون ارتباطات مردمي دفت��ر رهبر معظم 
انقالب و رئیس ش��وراي عالي قرآن، سیدعلي سرابي قائم مقام 
و محمدتقي میرزاجان��ي معاون اجراي ش��وراي عالي قرآن و 
سید عزت اهلل ضرغامي رئیس اسبق سازمان صدا و سیما از جمله 
چهره هاي حاضر در مراسم بودند. براساس اعالم خانه مداحان 
مراسم ترحیم اين استاد فقید پنج شنبه از ساعت 14 تا 15:30 

در مسجد بالل سازمان صدا و سیما برگزار مي شود.
.............................................................................................................

 تشييع پيکر تورج شعبانخاني
از مقابل تاالر وحدت

پيک�ر تورج ش�عبانخاني 
پيشکس�وت  هنرمن�د 
موس�يقي پ�اپ ايراني و 
خال�ق ترانه »به�ار بهار« 
امروز تش�ييع مي ش�ود. 
باش��گاه  گ��زارش  ب��ه 
خبرن��گاران ج��وان، پیكر 
از  ش��عبانخاني  ت��ورج 
خوانندگان و آهنگس��ازان 
پیشكسوت موس��یقي، س��اعت 10صبح امروز از مقابل تاالر 

وحدت تشییع مي شود. 
تورج ش��عبانخاني عالوه بر خوانندگي آثار متنوع و متعدد در 
سبك موس��یقي پاپ، در حوزه آهنگس��ازي و ترانه سرايي نیز 
به صورت جدي فع��ال بود و براي خوانن��دگان مطرح اين ژانر 

موسیقي آثاري ماندگار خلق كرد. 
شعبانخاني 15بهمن 1329 در تهران به دنیا آمد و 18آذرماه 

در سن 69سالگي درگذشت.

بازي استعفاي نامزد جالل در راند سوم


