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روزگار دو روز است؛ روزى به سود تو 

و روزى به زيان تو است، پس آنگاه 

كه به سود تو است به خوشگذرانی 

و سركشی روى نياور و آنگاه كه به 

زيان تو است، شكيبا باش. 

زمان�ي ك�ه ش�هيد چم�ران در اه�واز زخمي ش�ده بود، 
حض�رت آقا ب�ه ات�اق ش�هيد چم�ران تش�ريف آوردند 
در حال�ي ك�ه كت�اب تاري�خ هن�ر در دستانش�ان ب�ود. 
به گزارش »جوان« مهدي چمران در آيین پاسداشت خانواده 
شهداي هنرمند موس��وم به »شاهدان ش��یدايي« با بیان اين 
مطلب گفت: در متن سوگنامه حضرت امام)ره( درباره شهید 

چمران اين جمله قید شده كه شهادت هنر مردان خداست. 
وي افزود: زماني كه ش��هید چمران در اهواز زخمي شده بود، 
حضرت آقا به اتاق ش��هید چمران تش��ريف آوردن��د در حالي 
كه كتاب تاريخ هنر در دستانش��ان بود. دكتر چمران از ايشان 
پرسیدند: آيا شما هم در زمینه هنر كار مي كنید و همین پرسش 
مقدمه آغاز مباحثات جدي و عمیق هنري میان حضرت آقا و 

شهید چمران بود. 
همچنین در اين آيین، امیر نصیربیگي رئیس س��ازمان بسیج 
هنرمندان ضمن خوش��امدگويي به حضار گف��ت: امیدواريم 
بتوانیم با برگزاري آيین پاسداش��ت ش��هداي هنرمند، مسیر 
جديدي را در فعالیت هاي هنري و ادبي كشور باز كنیم و از مقام 
واالي شهداي عزيزي كه از همه چیزشان گذشتند و شهادت را 

بزرگ ترين هنر خود فرض كردند، تقدير كنیم. 
وي افزود: تاكنون 2هزارو159 شهید هنرمند را شناسايي كرده ايم 
و امیدوارم بتوانیم با برگزاري منظم و س��االنه اين بزرگداشت، گام 
بلندي در راستاي تكريم مقام شامخ ش��هداي هنرمند برداريم. در 
بخش ديگري از اين مراسم، س��ردار غالمي تصريح كرد: اين جمله 
اثري ماندگار، فاخر و هنري بي نظیر است كه پلي بین انقالب اسالمي 

و ظهور حضرت حجت)عج( برقرار مي سازد. از تمام دست اندركاران 
برپايي آيین پاسداشت شهداي هنرمند تشكر و قدرداني مي كنم. 

سیدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ديگر سخنران 
اين مراسم بود. وي گفت: »شاهدان شیدايي« فرصت مغتنمي 
است كه بار ديگر با كاروان شهدا كه پیشتازان هنر ايران اسالمي 

هستند، میثاق ببنديم و امید كه راهشان پر رهرو باشد. 
در بخش ديگري از اين مراسم، از »جمال شورجه« نويسنده و 
كارگردان متعهد و شناخته شده سینماي ايران كه چندي در 

بستر بیماري بود، تجلیل به عمل آمد. 
در ادامه از هنرمندان ديگري چون »مرتضي سرهنگي« چهره 
ماندگار حوزه ادبیات پايداري و »محمد گلريز« صداي ماندگار 
حوزه موسیقي و سرودهاي انقالبي نیز تقدير شد. بنابر اين بود 
كه از »مسعود نجابتي« هنرمند و گرافیست نام آشناي عرصه 
هنرهاي تجس��مي نیز تقدير ش��ود كه وي به دلیل تشرف به 

مشهد مقدس در اين مراسم غايب بود. 

 شناسايي 2هزارو159 شهيد هنرمند
 در »شاهدان شيدايي«

    افشين عليار
»جان�دار« ب�ه ابتدايي ترين ش�كل 
ممكن ساخته ش�ده است، موضوعي 
كه در اين فيلم مطرح مي ش�ود كپي 
ش�لخته اي از چن�د فيل�م ب�ا همين 
موضوع اس�ت اما كليت س�اختاري 
و چيدم�ان ش�خصيت ها و حت�ي 
بده  بس�تان ديالوگ ه�ا ب�ر اس�اس 
فيلم »اب�د و يك روز« ش�كل گرفته 
و سراس�ر فيل�م پ�ر از ديالوگ هايي 

اس�ت ك�ه مي�ان اف�راد خان�واده رد و بدل مي ش�ود. 
فیلمنامه مهم ترين بخش س��اختمان يك فیلم سینمايي 
است كه اگر انس��جام نداشته باش��د كلیت يك فیلم تلف 
مي شود. اساس��اً در س��ینماي ايران اهمیت اين عنصر تا 
حدود زيادي ناديده گرفته مي ش��ود چراكه نويسنده اثر 
تصور مي كند حفره هاي عمیق در اجرا رفع مي شوند و به 
همین دلیل فیلم ها بر اساس ديالوگ شكل مي گیرند، به 
طوري كه يك سوژه مثل قصاص انتخاب و پیچیدگي هاي 
غیرمرس��وم در آن گنجانده مي ش��ود و نتیجه آن فیلمي 
مانند جاندار است؛ قصه اي نحیف و الغر كه قرار است در 
اجرا سروشكل بگیرد اما زور دو فیلمساز جوان به پیشبرد 
آن نمي رس��د و فیلمنامه رمقي براي ادامه يافتن ندارد و 
همه چیز منتهي به ديالوگ و فريادهايي مي شود كه اساساً 
ربط منطقي ندارند و مخاطب از اي��ن همه گره هاي الكي 

كور خسته مي شود. 
»جاندار« تنزل نگرشي يك خانواده ايراني را نشان مي دهد، 
فیلم از ايده دچار مشكل اس��ت و به داليل كاماًل مشخص 
نتوانسته حتي يك فیلم تلويزيوني باش��د، دو فیلمساز با 
شلوغ كردن موقعیت ها تالش كردند حفره ها را كور كنند 
اما اين حفره ها س��ر باز مي كنند و مخاطب مي تواند درك 
كند كه فیل��م بر اس��اس ديالوگ گويي كارگرداني ش��ده 
است؛ يك ملودراِم موقعیت كه در ايجاد موقعیت هم لنگ 
مي زند، گرهي كه در فیلم موجود اس��ت آنقدر سس��ت و 
دم دستي اس��ت كه براي مخاطب نمي تواند جدي باشد، 
به وج��ود آوري دو موقعیت ش��ادي و غم اساس��اً ديگر در 
اينچنین فیلم هايي جواب نمي دهد، اينكه يك جوان چاقو 
در شكم كس��ي بزند و بعد خانواده قاتل در به دِر رضايت 

باش��ند نخ نما ش��ده و پوس��یده است. 
سكانس دادگاه را چند بار در سینماي 
ايران با همین زاويه ها ديده ايم، دو جوان 
كارگردان حتي براي اين سكانس هم به 
خودشان زحمت نداده اند در چیدمان 
سكانس دست به نوآوري بزنند، دوربین 
بالتكلیف فقط كلوزآپ و مديوم ش��ات 
مي گیرد. ديالوگ ها كاماًل قابل حدس 
هستند، واكنش ها و حتي ري اكشن ها 
تكراري اند، اينك��ه پدر دو ب��ار ازدواج 
كرده چه چیزي را مي تواند تغییر يا گس��ترش بدهد؟ زن 
ش��وهردار براي گرفتن رضايت نزد خواس��تگار قبلي اش 
مي رود، جالب است كه انگش��ترش را هم درمي آورد! زن 
شوهردار به خواس��تگار قبلي اش از عشق مي گويد اما نام 
اين را اجبار و وظیفه خواهري نمي ش��ود گذاشت، وظیفه 
خواهري با خیانت علیه شوهر فرق مي كند و چه بد كه مادر 
دختر هم دوس��ت دارد اين خیانت رخ بدهد، اساساً نشان 
دادن اين مسائل در س��ینما فاجعه است و حتي مي تواند 
عواقب خطرناكي داشته باشد، پدر خانواده منفعل است و 
تقصیرها پاي او نوشته مي شود. نعیم پسر بزرگ خانواده 
هم مثل پدرش است. از زنش جدا شده با پسر خردسالش 
در خانه پ��در زندگي مي كند، حس��ین و پ��درام امیري 
نتوانسته اند موضوع فیلم شان را از در جا زدن نجات بدهند 
براي همین پايان فیلم آنقدر زودهنگام است كه مخاطب 
باور نمي كند، چرا بايد »جاندار« زود و بي حاصل به اتمام 
برسد؟ مگر مي شود؟ به نظر مي رسد فیلم آنچنان درگیر 
پیچیدگي هاي بي حاصل مي ش��ود ك��ه نمي تواند پايان 
منسجمي داشته باشد، پايان باز و پايان نیمه بسته بهانه اي 
مي ش��ود براي نابلد بودن در پايان بندي كه اساس��اً فیلم 
قابلیت اينگونه رها شدن در پايان را ندارد، چراكه التهاب 

موضوعي اين فیلم پايانی شسته رفته را مي طلبد. 
فیلم جاندار به شدت كم جان و شلخته است و روي پرده 
س��ینما لق مي زند و تنها متكي به بازيگرهايش س��اخته 
ش��ده كه البته از هیچ كدام از بازيگران بازي استانداردي 
نمي بینیم يا بهتر است اينطوري بگويیم كه چون شخصیت 
در اين فیلم نداريم، بازيگران نقش هاي پیش��ین را دوباره 

اجرا كرده اند.

سيروس مقدم كارگردان سريال »پايتخت«:

»بهتاش« دروازه بان مي شود،»بهبود« از شاخ آفريقا برمي گردد

كارگردان مجموعه تلويزيوني »پايتخت« گفت: ما بهبود را زنده 
كرديم و اتفاقاً از شاخ آفريقا پيدا مي شود و به قصه برمي گردد. 
به گزارش فارس، س��یروس مقدم در گفت وگو ب��ا مجري برنامه 
راديويي »صحنه« درباره سريال »خواب زده« گفت: اين سريال به 
ژانر وحشت ارتباطي ندارد و بیشتر به رابطه انسان، خدا و شیطان 
مي پردازد و در مقايسه با باقي كارهايم در فضايي نزديك به سريال 

»اغما« است. 
وي ادامه داد: ما در اين سريال سعي كرديم بازيگراني را انتخاب 
كنیم كه با نقش همخواني داش��ته و مناسب آن كاراكتر باشند و 
صرفاً به ويترين و فروش ن��گاه نكرديم و اين براي من مهم تر بود، 
ضمن اينكه دلم مي خواست هیچ پیشداوري ای براي شخصیت ها 

وجود نداشته باشد و مخاطب با قصه آدم ها را بشناسد. 
وي درباره اينكه چرا در اين س��ريال مجدداً با محسن تنابنده كار 
نكرده است، توضیح داد: محس��ن تنابنده درگیر چند تا كار بود 
از طرفي قرارداد دو تا كار س��ینمايي هم داش��ت و از طرف ديگر 

مسئولیت »پايتخت« هم روي دوشش بود و به شدت مشغول بود 
اما از همفكري او استفاده كرديم. 

همان طور كه پیش از اين اعالم شده بود در فصل جديد پايتخت 
كاراكتر »بابا پنجعلي« حذف مي ش��ود، مقدم درباره اين حذف 
شخصیت گفت: پنجعلي تمام خصوصیات و ويژگي هايي كه داشت 
را در پنج فصل استفاده كرديم و چون آلزايمر داشت و تحلیل رفته 
بود ديگر كاري براي شخصیت نمي شد كرد اما ما كماكان در فصل 

ششم هم براي او قصه پردازي را داريم. 
اين كارگردان درباره ويژگي فصل جديد و بازگشت مهران احمدي 
گفت: اگر درباره شگفتي جديد بخواهم بگويم همان چیزي است 
كه خبري شده است، يعني بازگشت بهبود به قصه! ما بهبود را زنده 

كرديم و اتفاقاً از شاخ آفريقا پیدا مي شود و به قصه برمي گردد. 
س��یروس مقدم در گفت وگو با برنامه »صحنه« ب��راي اولین بار 
تلويحاً اشاره داشت كه بهرام افشاري در فصل جديد دروازه باني 
را با شخصیتي كه عهده دار آن است تجربه مي كند و اضافه كرد: 
بهرام افشاري )بهتاش( در فصل جديد پررنگ تر مي شود و در واقع 
يكي از نقش هاي كلیدي سريال را بر عهده دارد و به خاطر فیزيك 
و قد و قامتش، محسن تنابنده يك كار جديدي براي او خلق كرده 
كه با كاله پیترچكي در تست گريم ديديد و به بهانه اين موقعیت، 
مخاطب وارد فضاهاي جديدي در قصه و روايت مي ش��ود كه كار 
را بسیار ديدني مي كند. برنامه »صحنه« به تهیه كنندگي محمد 
بخشايش، اجراي آرش ظلي پور و سردبیري دنیا خمامي يك هفته 
در میان ساعت21 از راديو تهران به صورت زنده پخش مي شود و 

ديشب میزبان ساالر عقیلي و افشین هاشمي بود.

    كتاب

      محمد صادقي
مراس�م پايان�ي جاي�زه جالل ب�ه محلي 
ب�راي اعت�راض ب�ه وضعي�ت كتابخواني 
ش�د.  تبدي�ل  مميزي ه�ا  ش�يوه  و 
حجت االسالم س�يدهادي خسروشاهي 
از مي�زان پايين تي�راژ كت�اب انتقاد كرد 
و احم�د ش�اكري نويس�نده از اينك�ه 
بعضي ه�ا ح�د ممي�زي را اي�ران و ن�ه 
انقالب مي دانند، به ش�دت انتق�اد كرد. 
برگزاري مهم ترين جايزه ادبي كش��ور باز هم 
دچار حواش��ي ش��د. جايزه جالل كه امسال 
دوازدهمین دوره اهداي آن برگزار مي ش��ود، 
همیش��ه محلي ب��وده ب��راي اب��راز انتقادات 
اهالي قلم، چه نس��بت به جواي��ز و چه درباره 
رويكردهاي اين جايزه. هنوز هم انتقادات سال 
گذش��ته درباره اينكه چرا ب��ه كتاب »ر هش« 
رضا امیرخاني جايزه داده ش��د، ادامه داش��ت 
كه امس��ال انتقادهاي جديدي ب��ه اين جايزه 

وارد شد. 
  اگر انقالب نبود، شرافتي هم نبود

 شاكري كه در اين دوره از جايزه جالل تقدير 
شد در س��خناني بیان داش��ت: »جمهوري 
اس��المي تكمی��ل كنن��ده قیام هلِل اس��ت و 
اين اتفاق ب��ا هدايت امام راح��ل و معرفت او 
ص��ورت پذيرفته و مصداق يخ��رج الظلمات 
الي النور بوده است. همه ش��رافت و عزت ما 
نتیجه انقالب و حكمت امام راحل اس��ت كه 
حركت بخش و قیام آفرين بوده است. اگر امروز 
برخي مي گويند كه حدودش��ان در ممیزي 
كتاب، وطن اس��ت و نه انق��الب، بايد بدانند 
كه اگر انقالب نبود حتي ايران هم ش��رافتي 

نداشت كه به آن افتخار كنند.« 
شاكري خاطرنشان كرد: »ما امسال پس از 
اعالم نامزدها از ديدن برخي اسامي خون دل 
خورديم اما باز هم در اين اختالف ها وقتي 
يك كتاب��ي در م��وردش توافق��ي حاصل 
مي شود جرقه امیدي اس��ت، يعني حرفي 
وجود دارد كه بین ما و طرف مقابل مش��ابه 
اس��ت. بنده طي اين س��ال ها منتقد جايزه 
جالل ب��ودم ام��ا نه بان��دي و ن��ه جناحي 
موضوعي را مطرح نمي كردم. هر نقدي كه 

مي كردم بر اساس مبنا بود.«

  جايزه جالل فرصت پايش و تحقيق
سیدعباس صالحي وزير ارشاد در آيین اختتامیه 
جايزه جالل گف��ت: يك��ي از ويژگي هاي اين 
جايزه اين است كه عالوه بر حضور آثار متعدد 
پیشكس��وتان، آثار اولي ها هم ديده مي شود و 
اين منجر به اعتمادسازي مي ش��ود، البته در 
آنچه بايد انجام ش��ود تا به آنچه بايد برس��یم 
فاصله داريم و بايد گام هاي محكمي طي كنیم. 
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي با بیان اينكه 
جايزه ج��الل فرصتي براي پاي��ش، تحقیق و 
گفت و گو راجع به ادبیات ايران به غیر از شاخه 
شعر است، گفت: وقتي به دوره هاي گذشته اين 
جايزه مي نگريم شاهد پیشرفت حوزه ادبیات 

ايران هستیم. 
در ح�وزه نويس��ن�دگان ش��اهد چند اتف�اق 
خ�وب هس��تیم. يكي ظه�ور نويس��ن�دگان 
ج�وان است. نسل ج�وان ايران مع�دن ذخ�اير 
آين�ده اي�ران است و در حوزه ادبیات خود را به 

خ�وبي نش�ان داده اند. 
  چرا تيراژ كتاب پايين است؟!

حجت االس��الم س��یدهادي خسروشاهي، 
مس��تندنگار در اختتامی��ه جاي��زه جالل با 
ذكر خاطراتي از آشنايي و همراهي با جالل 
آل احمد، ب��ه انتقاد از وضعی��ت تیراژ كتاب 
پرداخت و گفت: در گذش��ته جمعیت كشور 
نصف حاال ب��ود اما تیراژ كتاب ه��ا چندبرابر 
حاال ب��ود. حاال بعد از گذش��تن از ممیزي ها 
كتاب ها در تی��راژ كم چاپ مي ش��وند كه از 
اين میان نصف كتاب ها توزيع و از اين نصف، 
نصفي خريداري و از نصف خريداري ش��ده، 
نصفش خوانده و از اي��ن میزان فقط نصفش 

فهمیده مي شود. 

وي با بیان خاطره اي از جالل گفت: مقاله اي بود 
كه با موضوع اسرائیل در مجله جنگ هنر امروز 
نوشته بود و باعث شد كه كل آن ويژه نامه توقیف 
شود. به ديدارش رفتم و خواستار نسخه اي از 
آن مقاله ش��دم كه تنها نس��خه اي را كه از آن 
داشت به من داد و س��ال ها پس از آن در قالب 
كتابي با عنوان »اسرائیل؛ عامل امپريالیسم« 
در قم با شمارگان 5هزار نسخه چاپ كرده بود. 
استقبال از آن آنقدر زياد بود كه در چاپ دوم 
خواستار انتشار 50هزار نسخه اي آن شدند كه 
عنوان كردم »بیش از اين برايم مقدور نیست و 
خودتان تجديد چاپش كنید«، اين مسئله براي 
متولیان امروز كتاب هم كه در قالب هزارنسخه 

كتاب را چاپ مي كنند، قابل توجه است. 
   كتاب خوب در جالل ديده مي شود

مهدي قزلي دبیر اجراي��ي جايزه جالل نیز در 
ادامه مراسم به ارائه گزارشي از روند برگزاري 
اين رويداد پرداخت و در تش��ريح جريان دوره 
دوازدهم با اش��اره به اينكه گستردگي، تنوع، 
نگاه همه جانب��ه و چتر گس��ترده و پهن پیكر 
جايزه جالل قابل  توجه بوده اس��ت، بیان كرد: 
در شش دوره اخیر جايزه جالل  از دوره هفتم 
تا دوازدهم، 53نفر ظرفی��ت در هیئت علمي 
وجود داش��ته اس��ت كه 35نفر در اين جايگاه 
حضور پیدا كرده اند، عالوه  بر اين 66درصد افراد 
بدون تكرار، يعني از بین هر سه نفر در هیئت 
علمي دو نفر نخس��تین بار حضور داش��ته اند،  
اين در حالي  است كه در ش��ش دوره ابتدايي 
از دوره اول تا ششم، تنها از 16نفر براي حضور 
در جايگاه هیئت علمي اس��تفاده ش��ده است 

يعني 2درصد. 
وي ادامه داد: در اين شش دوره، 25ناشر، جايزه 
جالل گرفته اند. آثار نشر چشمه پنج بار موفق به 
دريافت جايزه شده اند، آثار نشرهاي سوره مهر و 
نیماژ سه بار برنده شده اند، به  عبارت ديگر اين 

سه ناشر بیشترين آمار برندگان را داشته اند. 
قزلي افزود: در اين شش دوره، 72نفر ظرفیت 
براي حض��ور در جايگاه داوري وجود داش��ته 
است كه 52نفر از س��وي هیئت هاي علمي به  
عنوان داور انتخاب و معرفي شده اند، اين يعني 
72درصد، همچنین در دوره ه��اي اولیه غالباً 

اعضاي هیئت داوران اعالم نشده اند. 
مدير عامل بنیاد شعر و ادبیات داستاني ايرانیان 
درباره دوره دوازدهم بیان كرد: میانگین سني 
نويس��ندگان نامزد ش��ده در اين دوره جايزه 
جالل 45س��ال اس��ت. از میان 25نويسنده و 
22عنوان كتاب نامزد شده  9 نفر آنان كمتر از 

40سال سن دارند. 
 قزلي ادام��ه داد: در نظ��ر داوران جايزه ادبي 
جالل آل احمد، هر كس��ي در هر سني و با هر 
اعتباري كتاب خوب بنويس��د ديده مي شود. 
دلیل حرفم اين است كه در دوره دوازدهم دو 
نويسنده از برندگان اين جايزه اثر اولي هستند. 
اين موجب افتخار ماس��ت، به  عالوه نام چهار 
نشر يوشا، هیال، گلگشت و انتشارات قدياني در 
اين شش دوره، نخستین بار است كه در میان 

نامزدهاي جايزه جالل ديده مي شود.

»جايزه جالل« از زير ذره بين انتقادات 
تا شفاف سازي! 

وزير ارشاد: جايزه جالل اعتماد سازي مي كند

 پيام وزير ارشاد 
به دهمين نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس

مراس�م افتتاحي�ه دهمي�ن نمايش�گاه مل�ي كت�اب دف�اع مق�دس 
ش�د.  افتت�اح  ارش�اد  وزي�ر  پي�ام  ب�ا  بندرعب�اس  مص�الي  در 
به گزارش تسنیم، س��یدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي به مناسبت 
افتتاح اين نمايشگاه پیامي را صادر كرد كه توس��ط همايون امیرزاده قرائت شد. در 
اين پیام آمده است: حوزه نشر مكتوب به ويژه كتاب براي انتشار عطر و بوي فرهنگ 
ايثار و شهادت از اهمیت بسزايي برخوردار است. كتاب از مهم ترين رسانه هاي انتقال 
تلخي ها و شیريني ها، شكست ها و پیروزي ها و مقاومت و ايستادگي ملت ها در مواجهه 
با نبردها و جلوه باشكوهي از ايثار و از خودگذشتگي مردمان پاك سیرت است. برگزاري 
رويدادهاي فرهنگي در حوزه دفاع مقدس بستر مناسبي براي پردازش عالمانه جنگ 
تحمیلي، نقش آفريني شايسته آحاد ملت بزرگ ايران، بازخواني خاطرات رزمندگان 
آن دوران باشكوه و انتقال تجربیات ايشان است تا چراغ راه آيندگان و جوانان برومند 
ايران اسالمي باش��د؛ جواناني كه با عزم راس��خ »گام دوم انقالب« را محكم و استوار 
برخواهند داشت  . مايه خرسندي است كه دهمین »نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس، 
انقالب اس��المي و مقاومت« با حضور ناشران تخصصي از سراس��ر كشور در استان 
پرافتخار و مرزي هرمزگان و شهر استعمارستیز بندرعباس و در آستانه برگزاري كنگره 
ملي هزارو500 شهید دالور اين استان برپا مي ش��ود. در ادامه اين مراسم قادر آشنا، 
مديرعامل مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران نیز در سخناني گفت: فرهنگ مقاومت 
و ايثار به ما توانايي داد تا بتوانیم در مقابل س��لطه گران و نظام هاي سلطه بايستیم و 
حرفي براي گفتن داشته باشیم. مدير عامل مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران 
در ادامه گفت: نبايد از اين فرهنگ فاصل��ه بگیريم و فاصله گرفتن با اين فرهنگ 
قطعاً براي ما مشكالتي ايجاد مي كند. دهمین نمايشگاه ملي كتاب دفاع مقدس 

تا 29آذر در محل مصالي بندرعباس برپاست.

كم جان، شلخته و نخ نماشده   
 سكانس دادگاه در فيلم »جاندار« را چند بار در سينماي ايران 

 با همين زاويه ها ديده ايم و 2 جوان كارگردان حتي به خودشان زحمت نداده اند
در چيدمان سكانس دست به نوآوري بزنند

ما امسال پس از اعالم نامزدها 
از ديدن برخي اسامي خون دل 
خوردي��م ام��ا ب��از ه��م در اين 
اختالف ه��ا وقت��ي ي��ك كتابي 
در م��وردش توافق��ي حاص��ل 
مي ش��ود جرقه اميدي اس��ت

 انتقاد از گرم كردن تنور جشنواره ها
با فيلم هاي فقر و فحشا !

بازيگ�ر  آدين�ه  گالب 
شناخته ش�ده س�ينما و 
تلويزي�ون مي گوي�د كه 
هيئت انتخاب جش�نواره 
براي گرم كردن تنور اين 
جش�نواره فيلم هاي�ي را 
انتخاب مي كند ك�ه پر از 

فقر و فحشاست. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران 
پويا، گالب آدينه بازيگر شناخته شده س��ینما و تلويزيون كه براي 
شركت در اكران عمومي فیلم سینمايي »خداحافظ دختر شیرازي« 
در سالن سینما حضور پیدا كرده بود، در گفت وگو با يكي از رسانه ها 
گفت: متأسفانه هیئت انتخاب جشنواره فیلم هايي را انتخاب مي كند 
كه پر از بزن و بكش، فقر و فحشا، اعتیاد و... است. وي ادامه داد: اعضاي 
هیئت انتخاب جشنواره براي گرم كردن تنور جشنواره چنین كاري 
را انجام مي دهند، حال آنكه مي توان  بسیاري از مسائل اجتماع را به  

زبان پاكیزه در سینما بیان كرد. 
.............................................................................................................
ميني سريال »پدر طالقاني«  روي آنتن رفت

مين�ي س�ريال مس�تند پ�در طالقان�ي ب�ه كارگردان�ي 
محمدعل�ي محمد دوس�ت روي آنتن رس�انه مل�ي رفت. 
به گزارش »جوان«، مستند پدر طالقاني كه نسخه بلند آن سال 
گذشته در شبكه خانگي و دانش��گاه هاي مختلف كشور اكران 
شد، قرار است از امروز به صورت هفتگي روي آنتن شبكه افق 
سیما برود. مستند پدر طالقاني با پژوهشي گسترده به مبارزات 
و زندگي آيت اهلل محم��ود طالقاني مي پ��ردازد و با چهره هاي 
نزديك به اين ش��خصیت تاثیرگذار انقالب اس��المي از جمله 
فرزندان او به گفت وگو پرداخته و بعد از نمايش در جش��نواره 
س��ینما حقیقت س��ال97 و اكران هاي دانش��گاهي با نظرات 

متفاوتي روبه رو شده است. 
میني س��ريال پدر طالقاني به تهیه كنندگي اباذر صالحیان و 
كارگرداني محمدعلي محمد دوست محصول مشترك شبكه 
افق سیما و سازمان هنري رسانه اي اوج است و در پنج قسمت 

دوشنبه ها ساعت21 روي آنتن شبكه افق سیما مي رود. 
.............................................................................................................

»زهرا عبدالمحمدي« خبرنگار فارس 
دعوت حق را لبيك گفت

زهرا عبدالمحمدي خبرنگار 
خبرگزاري ف�ارس پس از 
طي ي�ك دوره بيماري دار 
گف�ت.  وداع  را  فان�ي 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، زهرا 
عبدالمحم��دي خبرن��گار 
پارلمان��ي اي��ن خبرگزاري، 
پس از طي يك دوره بیماري 
سخت روز گذشته دار فاني را 
وداع گفت. وي كه متولد سال 1366 بود، بیش از يك دهه در حوزه 
پارلماني خبرگزاري فارس فعالیت مي كرد. وي به پاس فعالیت هاي 
خود بارها مورد تجلیل مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان، 
مركز پژوهش هاي مجلس، كمیس��یون هاي تخصصي مجلس، 
ديوان محاسبات و... قرار گرفته بود. روزنامه جوان ضايعه فقدان 
اين خبرنگار پرتالش را به جامعه رسانه اي كشور تسلیت گفته و 

براي بازماندگان صبر مسئلت دارد.
.............................................................................................................

 استقبال از »خاطرات سفير« 
همچنان ادامه دارد

»خاطرات سفير« نوشته نيلوفر شادمهري با گذشت دو سال از انتشار، 
همچنان در صدر فروش كتاب هاي انتشارات سوره مهر قرار دارد. 
اين اثر چالش هاي حضور يك زن مسلمان در غرب را روايت مي كند. 
به گزارش تسنیم، نیلوفر ش��ادمهري در كتاب »خاطرات سفیر« 
به بیان چالش هاي يك بانوي مسلمان به  عنوان دانشجوي ممتاز 
ايراني در فرانسه مي پردازد كه با نگارشي صمیمي و ساده، خواننده 
را به خوابگاهي در پاري��س مي برد و او را ب��ا رويدادها، تجربه ها و 
خاطراتش شريك مي كند؛ خاطرات دختر مسلماني كه در كشور 
فرانسه، هر چند براي ادامه  تحصیل در مقطع دكتري حضور دارد اما 
سفیري شده است براي دفاع از حقیقت اسالم. مواجهه  او با آدم هاي 
مختلف و اتفاقات متفاوت اين خاطرات را جذاب تر مي كند؛ از قبول 
نشدنش در بهترين دانشگاه فرانسه تنها به  دلیل حجابش و دست 
ندادن با سرشناس ترين اساتید مرد تا برگزاري دعاي عهد در اتاق 

خوابگاه و خواندن دعاي كمیل براي »يك سلیم النفس«. 
او در اين اثر حدود 30خاطره را به  رشته  تحرير درآورده كه اين 
مجموعه در واقع بخش اندكي از تمام خاطرات ايشان است. اين 
اثر پس از گذشت دو سال از انتش��ار، همچنان در صدر فروش 
انتشارات سوره مهر قرار دارد. تاكنون 150هزار نسخه از اين اثر 

منتشر شده است. 

نويد پارسا     ديده  بان


