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بس�ا س�خن كه از حمله مسلحانه 

كارگرتر است.

    هادي عسگري
كانون پ�رورش فک�ري موقعيت�ي را فراه�م آورده كه به 
نسل جديد يادآور ش�ويم قصه را دست كم نگيريم و نسل 
گذش�ته را به حفظ ارزش هاي گذش�ته ادبي فراخوانيم. با 
جشنواه قصه گويي دنياي قصه ها و زبان قصه زنده مي ماند.
گیتي خامنه، داور بخش بین الملل در بیس��ت و دومین جشنواره 
قصه گويي با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: »در بسیاري از نقاط 
دنیا زبان قصه هنوز زبان پراهمیتي براي اشتراك پیام است. زبان 
قصه به گونه اي ناب است و به همین دلیل تاكنون كسي نتوانسته 
اين عنصر را حذف كند و از زمان خلقت انسان امكاني براي ارتباط 

او با همنوعانشان بوده است.« 
 خامنه جش��نواره قصه گوي��ي را رقابتي ش��یرين توصیف كرد و 
توضیح داد: »در مرور آثار ارسالي امسال، شاهد بودم كه بسیاري 
از قصه گويان در ش��هرهاي دور و نزديك تواناي��ي و مهارت هاي 
فوق العاده اي در قصه گويي از خود نشان دادند. همین اتفاق ثابت 
مي كند كه كانون مركز رش��د، پرورش و ارائ��ه نیروهاي خالق و 
گاهي ناشناخته است و شادمانم كه بخشي از اين مجموعه و جزو 
كوچكي از اين حركت ماندگارهستم.« وي همچنین درباره آثار 
شركت كنندگان بخش بین الملل گفت: »قصه گويان دراين رقابت 
همگي آگاه و خوش بیان بودند. بسیاري از دوستان آثار ارزنده اي را 

با اجراي فوق العاده اي انتخاب كرده بودند.« 
خامنه بر اساس تجربه بیست ودومین دوره از جشنواره قصه گويي 
پیش��نهادهايي را براي دوره هاي آينده نیز مط��رح كرد و گفت: 
»پیشنهاد مي دهم عالقه مندان به شركت در جشنواره براي اينكه 

فرصت ديده شدن بیشتر توانايي شان در اين عرصه به وجود آيد، 
چند قصه مختلف را روايت كنند و براي جشنواره بفرستند. وقتي 
اين اتفاق بیفتد ابعاد مختلفي از توانايي افراد به نمايش گذاشته 
مي ش��ود، البته با وجود همه مواردي كه اشاره كردم همچنان از 
توانايي و خالقیت تعداد زيادي از شركت كنندگان به وجد آمده ام 
و براي آنها در شهر هاي دور و نزديك آرزوي موفقیت دارم. زبان 
قصه، زبان دل انسان و زباني است براي آنچه تنها در قالب كلمات 
امكان بیان دارد و شايد امكاني را به ما مي دهد كه در هنرهاي ديگر 
ممكن نباشد. من به كانون تبريك مي گويم كه چنین موقعیتي 
را فراهم آورده كه به نسل جديد يادآور شويم كه قصه را دست كم 
نگیريم و نسل گذشته را به حفظ ارزش هاي گذشه ادبي فراخوانیم. 
با جش��نواه قصه گويي دنیاي قصه ها و زبان قصه زنده مي ماند و 

درنورديده مي شود.« 
بیست و دومین جشنواره قصه گويي از 26 آذر تا 30آذرماه در كانون 

پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي شود. 

در گفت وگوي »جوان« با گيتي خامنه، داور جشنواره قصه گويي عنوان شد 

جشنواره قصه گويي زبان قصه را زنده نگه مي دارد

    افشين عليار 
زمان س��اخت فیلم »معكوس« پوالد كیمیايي به عنوان 
كارگردان چندي��ن بار اعالم كرد كه س��اختار معكوس با 
فیلم هاي پدرم )مسعود كیمیايي( متفاوت است، اما مبنا و 
مؤلفه هاي معكوس مخلوِط غلوشده اي از سینماي مسعود 

كیمیايي است. 
اساساً الگوپذيري به تنهايي نكته منفي به حساب نمي آيد 
اما تقلی��د محتوايي و بهره گی��ري از مضامین گوناگون در 
اجرا قطعاً نامش الگوپذيري نیس��ت و اينكه فیلمساز فكر 
مي كند يك اثر مس��تقل س��اخته يك خیال باطل است. 
آنچه از سروش��كل فیلم معكوس پیداست پوالد كیمیايي 
به عنوان بازيگر دس��ت به تجربه گرايي در كارگرداني زده 
و قطعاً اين فیلم صرفاً مي تواند ي��ك تجربه گرايي نافرجام 
باش��د. به هیچ وجه نمي ش��ود گفت كه ضعف اصلي فیلم 
پوالد كیمیايي در كدام بخش ساختاري خالصه مي شود 
اما به هر ترتیب مشكل اساسي معكوس در فیلمنامه و ايجاد 

موقعیت خالصه مي شود. 
فیلمنامه هدف و نتیجه اش روي كاغذ مش��خص نش��ده 
و فیلمس��از نتوانس��ته فیلمنامه اش را به انس��جام برساند 
به همی��ن دلیل خط روايي و مس��یر قصه لن��گ مي زند و 
يك موقعیت س��اكن در فیلم احساس مي ش��ود، همراه با 
ديالوگ هايي كه به زور در دهان شخصیت ها گذاشته شده، 
البته پوالد كیمیايي با همه فیل��م اولي ها يك تفاوت مهم 
دارد و آن فرزند كیمیايي بودن اس��ت، او درست با همان 
شیوه و نگرش سینمايي پدر، معكوس را ساخته. ديالوگ ها، 
موقعیت ها و شرايط شخصیت ها هیچ كدام براي خوِد پوالد 
كیمیايي نیست و به عنوان يك فیلمس��از مستقل از پدر 
نمي توان به آن نگاه كرد، البته پوالد س��عي كرده تا قدري 
اكشن فیلمش را باال ببرد اما اين رويكرد به دلیل ضعف قصه 
در فیلم به بار ننشسته اس��ت. فیلمنامه لحن تازه اي ندارد 
و به هیچ عنوان نمي تواند كاركرد يك فیلم اولي را داشته 
باشدو به نظر مي رسد اِلمان هاي سینماي مسعود كیمیايي 
مو به مو در اين فیلم استفاده ش��ده است؛ يك فیلم كاماًل 
مردانه كه رفاقت و ناموس و قهرمان هسته مركزي آن است 
اما جا دادن اين اِلمان ها در فیلمنامه اي كه از اين ش��اخه 
به آن شاخه مي پرد نمي تواند مس��یر فیلمنامه را به طرف 

انسجام سوق بدهد و البته كه رفاقتي كه در معكوس ديده 
مي شود چنگي به دل نمي زند. رفاقت میان ساالر و سیامك 
چارچوب خاص يا دلس��وزانه اي ندارد و ناموس و قهرمان 
هم در سطح مانده و پوشش فیلم از نگرِش خوِد كارگردان 
نیست. كیمیايي سعي دارد قصه تعريف كند اما قصه تنها 
با ارجاع كالمي با سكانس هاي طوالني پیوند مي خورد كه 
باعث مي شود قصه پیشرفت الزم را نداشته باشد. يك قصه 
نیم بند در فیل��م وجود دارد اما اين قصه نیم بنِد رها ش��ده 
چه كمكي مي تواند به اصل ماجرا كند؟ موقعیت اكش��ن 
ساختن يا بي هويتي جغرافیايي مثل همان اوراقي ماشین 
بیشتر به كاريكاتور شباهت دارد، از سوي ديگر بخش دوم 
فیلم كاماًل بي ربط و بي منطق است. مسابقات اتومبیلراني 
براي به دس��ت آوردن 300میلیون پول! موقعیتي اس��ت 
كه در فیلم هاي هالیوودي بیشتر مشهود است. كیمیايي 
مي توانس��ت بخش دوم فیلم را با ايج��اد موقعیت ديگري 
به مخاطب نشان بدهد اما ترجیح مي دهد موقعیتي را كه 
خودش عالقه دارد به فیلمش سنجاق كند و باز هم پوالد 
كیمیايي در ديالوگ نويسي به ش��دت تحت تاثیر پدرش 
بوده است. بابك حمیديان در بیشتر سكانس ها كم مي آورد 
و نمي تواند ديالوگ ها يا واكنش هاي ساالر را براي خود كند، 
شهرام حقیقت دوست هم نمي تواند پارتنر مهمي براي بابك 
حمیديان باشد، اين دو بازيگر در كنار هم اساساً نكته جذابي 
براي فیلم نیستند و تا حدودي شخصیت لمپن وارِ سیامك 

دور از قالب ساختاري اين فیلم است. 
»معكوس« به عنوان اولین فیلم پ��والد كیمیايي به دلیل 
ضعف هايي كه در فیلمنامه و رواي��ت دارد نمي تواند براي 

مخاطب فیلمي جذاب باشد.

 وزير ارشاد: ماليات هنرمندان پردرآمد
بايد بازبيني شود

وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�امي گف�ت: بودج�ه كل 
فرهن�گ ب�ا ورزش و تربي�ت بدن�ي 2/5درص�د از كل 
بودج�ه عموم�ي ب�وده ك�ه اي�ن مي�زان كمتر ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، سیدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص بودجه 
حوزه فرهنگ گف��ت: به صورت كلي بودجه فرهنگ در س��ال هاي 
مختلف وضعیت رضايت بخشي ندارد. بودجه فرهنگ با يك مبناي 
پايیني بسته شده و با همین مبناي پايین پیش آمده است و شرايط 

سخت نیز فشار را بر بودجه فرهنگ بیشتر نشان مي دهد. 
وي ادامه داد: امس��ال نیز با توجه به ش��رايط موجود فشار قابل 
توجهي بر بودجه فرهن��گ در بخش هاي مختلف آمده اس��ت. 
بودجه كل فرهنگ با ورزش و تربیت بدني 2/5درصد از كل بودجه 
عمومي بوده كه اين میزان كمتر ش��ده اس��ت. ما گفت وگوهاي 
فراواني را در فضاي دول��ت براي اصالح اين بودجه داش��ته ايم، 
شرايط كش��ور را درك مي كنیم اما علي القاعده فضاي فرهنگ 

فضايي است كه نیاز به توجه ويژه اي دارد. 
صالحي در خصوص مطالب مطرح ش��ده درب��اره معافیت مالیاتي 
هنرمن��دان گفت: در مس��یر بودجه ي��ك تبصره اي آم��ده بود كه 
مي توانست براي جامعه وس��یعي از اهالي فرهنگ خطرناك باشد. 
ش��ما مي دانید در بودجه س��ال 99 كارمنداني با دريافتي كمتر از 
3میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش وسیعي از 
اهالي فرهنگ و هنر داريم. 4هزار ناشر فعال و چندين هزار موسسه 
قراني وجود دارد. همچنین اصحاب رسانه و جامعه فرهنگي كه بر 
اساس اطالعات ما میانگین درآمدي آنها حدود 2/5میلیون تومان 
است در حالي كه حقوق كارمندان باالي 3میلیون تومان است، البته 

عده اي كمتر از اين میزان دريافت مي كنند يا بیشتر. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تصريح كرد: آن چیزي كه در بودجه 
آمده بود و قابل دفاع نیست اين بود كه 50درصد از اين معافیت هاي 
مالیاتي لغو مي شد. حجم قابل توجهي از هنرمندان، اهالي فرهنگ 
و رسانه، موسس��ات و مجموعه هايي كه در حوزه فرهنگ و هنر كار 
مي كنند گرفتار مسئله مي شوند. فضاي چنین پیشنهادهاي انقالبي و 
تندي در بودجه نیست و اين مباحث بايد در مسیر اصالحات مالیاتي 
مطرح شود. اين اتفاق مي توانست تاثیر گسترده اي بر اصحاب فرهنگ 
و هنر و رسانه داشته باشد، به همین دلیل بر اساس مسائل و مطالبي 
كه مطرح شد به اين نتیجه رسیديم كه فعاًل فضاي مطرح شدن اين 
موضوع در بودجه نیست و اگر قرار است بحثي صورت بگیرد در حوزه 
اصالح قانون مالیاتي اس��ت كه بايد به صورت كارشناسي اتفاقات 
درستي صورت پذيرد. مالیات برخي از افرادي كه صاحب درآمدهاي 

باالتري هستند بايد مورد بازبیني قرار گیرد.

    كتاب

    محمدصادق عابديني
در روزهاي�ي كه نوس�ان قيم�ت دالر باز بر 
هياه�وي هميش�گي پاس�اژ هاي ب�زرگ 
فروش موباي�ل افزوده اس�ت، عاقه مندان 
به تماش�اي فيلم هاي مس�تند، در پرديس 
چارس�و از كن�ار عرضه كنن�دگان آخري�ن 
تکنولوژي هاي تلفن هم�راه عبور مي كنند 
تا به س�الن هاي كوچ�ك پرديس چارس�و 
برسند و تماشاگر »سينما حقيقت« باشند. 
سیزدهمین جش��نواره فیلم هاي مستند ايران 
»سینما حقیقت« به میزباني پرديس سینمايي 
چارسو، در حال برگزاري است؛ جشنواره اي كه 
در آن جديدترين آثار مستندس��ازان ايراني به 
همراه آثار منتخب خارجي به رقابت با يكديگر 

مي پردازند. 
    مستند هاي انقابي در جشنواره

امس��ال تعداد فیلم هاي مس��تند تولید شده از 
سوي نهادهاي وابس��ته به انقالب مانند سازمان 
اوج، بنیاد رواي��ت فتح و حوزه هن��ري، افزايش 
چشمگیري نسبت به دوره هاي قبل دارد. اگرچه 
كانال تگرامي نزديك به ح��وزه هنري، علت اين 
افزايش را نگاه دبیر جشنواره عنوان كرده است، 
اما نمي توان به باال بودن كیفیت آثار تولید شده 
توسط جوانان فیلمس��از متعهد، بي تفاوت بود. 
بخش��ي از فیلم هاي��ي كه مستندس��ازان جوان 
انقالبي تولید كرده اند در بخش جايزه شهید آويني 
جشنواره سینما حقیقت حضور دارد. آثاري چون: 
مادر جبهه ها/ ش��هرام میراب اقدم، تنها مدرس/ 
معین ش��افعي، آدور/ محمدصادق اس��ماعیلي، 
روزگار يك چهل ساله/ امین قدمي، تاريخ صدور/ 
مجید عزيزي، حلب سكوت جنگ/ امیر اصانلو، 
شبیه سازي آقاي زرد/ ماهان خمامي پور، مهین/ 
محمدحس��ین حیدري، نه كوچك ن��ه بزرگ/ 
محمدصادق رمضاني مقدم، صدس��ال تنهايي/ 
مهدي فارس��ي، با صبر زندگي/ وحید فراهاني، 
و تن من/ حس��ین همايونفر، پرسنل اداره سوم/ 
ايمان گودرزي كه بعضي از آنها مانند مستند »با 
صبر زندگي« نگاه متفاوتي به مس��ئله مقاومت 
مردم سوريه در برابر تروريست هاي داعشي دارد 
اما يكي از آثار مستند كه با نگاه اجتماعي ساخته 
شده و در جش��نواره حضور دارد، روايت سیل به 

كارگرداني مصطفي شوقي است. 

   روايت سيل
روايت س��یل، داستاني آش��نا را روايت مي كند؛ 
فیلمي كه كلید خوردنش از ماجراي سیل ويرانگر 
ابتداي سال جاري در منطقه استان گلستان است. 
شوقي، روزنامه نگار و مستند سازي كه پیش از اين 
»شورش علیه سازندگي« را تولید كرده، درباره 
»روايت س��یل« مي گويد: نمي خواهم به معناي 
واقعي مستند بحران را به اين مستند اطالق كنم. 
به هر حال، من روزنامه نگارم و فكر مي كنم يك 
كار ژورنالیستي ساخته ام. س��عي كردم با نگاه از 
منظر يك روزنامه نگار، مس��تند تحقیقي بسازم. 
اين اثر چهار اپیزود دارد. سه اپیزود اول به ترتیب 
درباره سیالب استان گلستان، لرستان و خوزستان 
است كه تمام اتفاقات ريز رخ داده در هر استان را 
به تصوير مي كش��د. وي با تأكید ب��ر اينكه فقط 
راوي اين اتفاقات است، اپیزود چهارم را مرتبط با 
وضعیت پساسیل، نیازها و اقداماتي كه بايد صورت 
داد، نامیده و مي گويد: اين فیلم روايتگر بیم ها و 
امیدهاي موجود هنگام وقوع بالياي طبیعي به 
ويژه سیل در ايران اس��ت. همچنین بايد بگويم 
خانه مستند انقالب اسالمي مجري اين طرح است 
و از همان روز اول، كنار ما قرار داشت و با همراهي 

و امكانات خانه مستند كار پیش رفت. 
    قرقبان

براي عالقه مندان به سینماي مستند، نام فتح اهلل 
امیري، اس��مي آشناست. مستندس��از جوان 
ايالمي كه به عشق ساخت مستند، كشاورزي 
را رها كرد و اثري با اس��تانداردهاي بین الملل 
از حیات وحش با نام »در پناه بلوط« س��اخت. 
اين مستندساز امسال با »قرقبان« در جشنواره 
س��ینما حقیقت حاضر شده اس��ت؛ مستندي 
كه در دو روز اول جش��نواره مقام بهترين فیلم 
از نظ��ر مخاطبان را ب��ه خود اختص��اص داده 

اس��ت. موفقیت فتح اهلل امیري و آث��اري مانند 
»قرقبان« نشانه اي از اس��تعداد هاي جوان در 

شهرستان هاست. 
    روايت كارگردان فيلم هاي توقيفي

روابط عمومي جشنواره سینما روايت از اكران 
مس��تند »قصري با ديوار هاي قرمز« خبر داد. 
مستند سینمايي »قصري با ديوارهاي قرمز« به 
كارگرداني عباس رزيجي، درباره داود روستايي 
و مجموعه فیلم هاي آلترناتیو توقیف شده اوست 
كه در بخش مسابقه ملي سیزدهمین جشنواره 
سینما حقیقت به نمايش درمي آيد. اين مستند 
براي اولین بار مستندات تصويري شهرنو )محله 
قلعه( را نشان مي دهد و از ديگر آثار نمايش داده 
نشده روستايي پرده برداري مي كند. پرداختن به 
مستندي با موضوع خاص در حالي رخ مي دهد 
كه جشنواره سینما حقیقت تحمل اثري مانند 

»ايكسونامي« را نداشت. 
   غيبت ايکس ها در جشنواره

فیلم مستند »ايكس��ونامي« به جشنواره فیلم 
س��ینما حقیقت راه پیدا نكرد. اين مستند كه 
جزو جديدتري��ن محصوالت »س��فیر فیلم« 
اس��ت، از زبان يك فعال صنعت پورن به پشت 
پرده اين صنع��ت كثیف مي پردازد. محس��ن 
آقايي كارگردان »ايكس��ونامي«، معتقد است 
پذيرفته نش��دن اي��ن فیلم نوع��ي »بايكوت« 
اس��ت. آقايي مي گويد: »نمي دانم مي توانم از 
عبارت »بايكوت« استفاده كنم يا نه اما در اين 
سال ها كارهاي ديگري هم داشته ايم كه هم در 
جشنواره فجر پذيرفته ش��ده اند و هم فرصت 
اك��ران در گ��روه هنروتجربه را پی��دا كرده اند 
اما در جش��نواره »س��ینماحقیقت« حتي آنها 
راه هم ندادند، چه برس��د به اينك��ه بخواهند 
جايزه به آنها  بدهند، مانند مستندهاي »آقاي 
نخست وزير« و »جاي خالي« كه در فجر اكران 
شدند اما در سینماحقیقت حتي پذيرفته هم 
نش��دند. امس��ال هم امید چنداني به پذيرش 
»ايكس��ونامي« نداش��تیم، اما براي آن فرم پر 
كرديم. پیگیر داليل رد شدن فیلم هم شديم، 
دوستان جشنواره نهايي نبودن نسخه ارسالي 
را بهانه كردند و اينكه هیئت انتخاب هم كار را 

نپسنديده اند. «
    احسان عليخاني در جشنواره 

مستند »ش��یب تند« به تهیه كنندگي احسان 
علیخان��ي و نويس��ندگي و كارگرداني لقمان 
خالدي، از جمله آثار حاضر در جشنواره سینما 
حقیقت است. يك سال پس از زلزله غرب ايران 
كه سال 1396 در استان كرمانشاه خسارت هاي 
فراواني به چندين ش��هر اين استان وارد كرد، 
گروه سازنده فیلم »شیب تند« براي ساخت اين 
فیلم مستند به يكي از روستا هاي سرپل ذهاب، 
روستايي كه خطر دو سنگ عظیم الجثه بعد از 
زلزله، آن را تهديد مي كند، مي روند. داس��تان 
اين فیلم درباره  اهالي همین روستاس��ت كه با 
هر باد و باران و پس ل��رزه اي نگران افتادن اين 
س��نگ ها هس��تند، به همین دلیل بازس��ازي 
روستا متوقف و از روستايیان خواسته شده است 

روستاهايشان را جا به جا كنند.

گزارش »جوان« از سيزدهمين جشنواره فيلم هاي مستند ايران

 تماشاي »حقيقت« 
در هياهوي بازار موبايل!

 امسال تعداد فيلم هاي مستند توليدشده از سوي نهادهاي وابسته به انقاب
مانند سازمان اوج، بنياد روايت فتح و حوزه هنري افزايش چشمگيري نسبت به دوره هاي قبل دارد

 قرايي: دانشگاه ما 
رسمًا ادبيات دفاع مقدس را سانسور مي كند

من ام�روز كه نام�ه ش�هيد پيچك ب�راي همس�رش را مي خواندم تأس�ف 
خوردم كه چرا شهيد پيچك به عنوان نويس�نده در انقاب اسامي معرفي 
نشده اس�ت. ش�يدايي، عاش�قي، فنون باغت ادبي در اين نثر وجود دارد. 
به گزارش تسنیم، حس��ین قرايي با بیان اين مطلب در نشس��ت نقد و بررسي كتاب 
»شاهین بر آفتاب« روايت زندگي شهید غالمعلي پیچك  گلعلي  بابايي گفت: شما در 
كتاب هاي بابايي مطلبي بدون سند پیدا نمي كنید. در پاورقي اين كتاب به صورت دقیق 
مستندات را آورده است. ما در حوزه لشكرنويسي و يگان نويسي كسي مانند بابايي و بهزاد 
نداريم. گلعلي بابايي جنگ را درست روايت مي كند و دفاع مقدس را پاكیزه مي نويسد. 
نوشتن در باب شهدا خیلي خطرناك و سخت اس��ت. خانواده ها رصد مي كنند و بايد 
مطالب با ظرافت و دقت كامل نگاشته ش��ود. اين پژوهشگر ادبي گفت: در حال حاضر 
كتابي براي گلعلي بابايي مي نويسم و در آنجا به صورت كامل به اين موضوع پرداخته 
شده است كه چرا گلعلي ژانر سرگذشت نامه را دنبال مي كند. بابايي مستند مي نويسد 
و كسي را هم سانسور نمي كند، به عنوان مثال دعواي محسن وزوايي و احمد متوسلیان 
را در كتابش مي آورد كه حفاظت به اين قسمت خرده مي گیرد اما بعدها رهبر انقالب 
به آقاي بابايي مي گويد آن قسمت از كتابتان كه درگیري وزوايي و متوسلیان را روايت 
مي كند جزو بهترين قسمت هاي كتاب بود. يكي از توفیقات آقاي بابايي اين است كه 
رهبر انقالب كارهاي ايش��ان را دنبال مي كنند و همین براي بابايي بس است. رسماً 
دانشگاه ما ادبیات دفاع مقدس را سانسور مي كند، خیلي راحت از كنارش مي گذرد. 
دغدغه مسئوالن فرهنگي ما به ادبیات دفاع مقدس خاصه در اين چند سال شعله اش 
كم فروغ تر شده است. ما بايد به امثال شهید پیچك ضريب بدهیم يعني كارهاي مكتوب 

و تصويري براي معرفي اين شهدا به نسل هاي آينده تولید كنیم.

نگاهي به فيلم در حال اكران »معکوس« ساخته پوالد كيميايي

تقليِد محسوس از سينماي پدر 
 خط روايي لنگ مي زند و يك موقعيت ساكن همراه با ديالوگ هايي

 كه به زور در دهان شخصيت ها گذاشته شده در فيلم احساس مي شود
 »ايكس��ونامي« ب��ه س��ينما 
حقيقت راه پيدا نكرد. محسن 
آقاي��ي كارگردان اين مس��تند 
معتقد اس��ت پذيرفته نشدن 
اين فيلم نوعي »بايكوت« است

مصطفي محمدي     ديده بان

10هزار و 900عنوان كتاب در دهمين 
نمايشگاه كتاب دفاع مقدس

رئيس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس از حضور 
100ناشر در نمايشگاه كتاب دفاع مقدس خبر داد و گفت: حدود 
10هزار و 900 عنوان كتاب در طول اين نمايشگاه ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، احمد حق طلب در نشست رسانه اي دهمین نمايشگاه 
ملي كتاب دفاع مقدس، انقالب اس��المي و مقاومت با اشاره به روند 
برگزاري اين نمايشگاه از 10سال گذشته گفت: در ابتدا قرار بود اين 
نمايش��گاه در تهران برگزار ش��ود اما پس از چند سال به اين نتیجه 
رس��یديم كه به دلیل حفظ عدالت اجتماعي باي��د فضايي را ايجاد 
كنیم كه همه مردم كشور بتوانند از امكانات و فضاي اين نمايشگاه 
بهره مند شوند، بنابراين به مناسبت هاي مختلف تصمیم گرفتیم در 
استان هاي مختلف كه كنگره ملي شهدا را برگزار مي كنند، میزباني 
اين نمايشگاه را نیز بگیريم. وي با اشاره به نهمین نمايشگاه ملي كتاب 
دفاع مقدس كه همزمان با كنگره شهداي كرمان در اين شهر برگزار 
شد، اظهار داشت: دهمین نمايشگاه كتاب دفاع مقدس نیز همزمان 
با كنگره ملي هزارو500شهید استان هرمزگان در بندرعباس برگزار 
مي شود. امیدواريم اين نمايشگاه ها كمك كند تا ناشران و مردم استان 
هرمزگان و بندرعباس بتوانند از مواهب نمايش��گاه بهره مند شوند. 
رئیس س��ازمان حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس از حضور 
100ناشر در اين نمايش��گاه خبر داد و گفت: حدود 10هزار و 900 

عنوان كتاب در طول اين نمايشگاه ارائه خواهد شد. 
.............................................................................................................

 پيکر خالق »بهار بهار« 
در پاييز به خاك سپرده شد

مراسم تشييع پيکر زنده ياد تورج شعبانخاني آهنگساز و 
خواننده پيشکسوت موسيقي پاپ صبح روز گذشته از مقابل 
تاالر وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام شد. 
زنده ياد تورج ش��عبانخاني از جمله خوانندگاني بود كه سال هاي 
متمادي در عرصه موسیقي پاپ به فعالیت و همكاري با هنرمندان 
زيادي پرداخته است. ترانه »بهار بهار« از جمله قطعات خاطره ساز و 
پرطرفدار اين خواننده در عرصه موسیقي است. محمدعلي بهمني 
شاعر و ترانه س��را به عنوان يكي از سخنرانان مراسم تشییع پیكر 
شعبانخاني ضمن تسلیت فقدان اين هنرمند گفت: امروز بزرگ 
و عزيزي را از دست داديم كه در وجود ما وجود خواهد داشت. او 
انسان خوب و مهرباني بود. شما مي دانید كه استاد شعبانخاني چه 
ظرفیت هايي در موسیقي داش��ت. او صداي دلنشیني داشت كه 
وقتي ترانه »بهار بهار« من را خواند ديديم كه چگونه ماندگار شد. 
شعبانخاني شیفتگي هاي بسیاري داشت به همین دلیل وقتي خبر 

رفتنش را شنیدم واقعاً غمگین شدم. 
عبدالجبار كاكايي ترانه سرا و شاعر نیز در اين مراسم اظهار كرد: 
خیلي اوقات فكر مي كردم هنري كه ما هنرمندان داريم چطور 
مي تواند نردبان س��لوك ما باش��د كه به اين پاسخ رسیدم كه 
بي تعارف خیلي از ما اينچنین نیستیم اما من مي خواهم تورج 
شعبانخاني را از اين ماجرا استثنا كنم كه در دو دوره تاريخي با 
آثاري كه ساخت جاودانه و ماندگار شد. او شبیه هنرش بود و 

بنده افتخار اين را داشتم با او همكاري  داشته باشم. 
.............................................................................................................

يوتيوب بار ديگر حساب كاربري 
»پرس تي وي« و »هيسپان تي وي« را بست

يوتيوب روز گذش�ته دسترس�ي به حس�اب هاي كاربري 
رسمي شبکه انگليسي زبان پرس تي وي و اسپانيايي زبان 
هيس�پان ت�ي وي را ب�دون اط�اع قبل�ي مس�دود كرد. 
به گزارش ف��ارس، حبی��ب عبدالحس��ین مدير وب س��ايت 
پرس تي وي در اين رابطه گفت: يوتیوب بدون هیچ گونه اطالع 
قبلي، اكانت شبكه پرس تي وي را بست. اين در حالي است كه 
ما هرگز قانون و قاعده اي را در اين پلتفرم، زير پا نگذاشته ايم و 

همیشه قوانین آنها را رعايت كرده ايم. 
وي ادامه داد: معموالً قبل از آنكه كانالي را در يوتیوب مسدود 
كنند، پیام هشداري را ارسال مي كنند اما در مورد پرس تي وي، 
هیچ پیامي دريافت نش��د و همزماني آن با بس��ته شدن كانال 
يوتیوب هیسپان تي وي، نشان مي دهد كه بحث محتوا نبوده و 
اشكالي كه گرفته شد اين بود كه اين دو كانال، متعلق به ايران 
هستند. اين مسئله بیشتر سیاسي است تا اينكه به محتوا مربوط 
باشد. اين براي چهارمین بار است كه شاهد مسدود شدن كانال 
يوتیوب پرس تي وي هس��تیم. ما در موردهاي قبلي، اعتراض 
خود را به يوتیوب اعالم كرديم اما هرگز پاسخي دريافت نشد، 

در واقع آنها هرگز خود را پاسخگو نمي دانند.


