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هنرمندان بايد در ماليات دادن
پيشگام باشند ،نه بالعكس

مجلس در تصميمي كه بايد همچنان آن را به سود هنرمندان
تلقي كرد ،تصويب كرده اين قش��ر تا 200ميليارد ريال درآمد
س��االنه معاف از ماليات باش��ند اما اگر درآمد آنها بيشتر شد،
بايد ماليات بدهند ولي جالب اس��ت همين قانون ماليم براي
اخذ ماليات از اين قش��ر ص��داي كانون كارگردان��ان و انجمن
تهيهكننده  -كارگردانان سينما را بلند كرده كه چه نوشتهايد...
هنرمندان قش��ری ضعيف هس��تند و ك ً
ال نبايد از آنها ماليات
گرفت .اين قشقرق بازيها در ايران واقعاً حكايت عجيبي است.
ظاهرا ً معافيت مالياتي تا حاال آنقدر زير زبان آقايان مزه كرده
كه ديگر توان دل كندن از بخشي از درآمدشان را به سود نفع
عمومي ندارند .جالب است بيانيه اين دو صنف با ژست حمايت
از هنرمندان كمدرآمد نوش��ته شده اس��ت ولي با يك حساب
سرانگشتي مشخص ميشود س��الي 200ميليون تقريباً چهار
برابر درآمد ساالنه يك كارگر و كارمند است و اين سؤال مطرح
ميشود كه چرا كس��ي كه اين مقدار درآمد دارد ،نبايد ماليات
بدهد ،ضمن اينكه طبق مصوبه مجلس ماليات صرفاً از درآمد
بيش از 200ميليون دريافت ميشود ،به عبارتي اگر درآمد يك
هنرمند به طور مثال 201ميلیون تومان باشد ،ماليات فقط از آن
یکميليون اضافه كسر ميشود .واقعيت اين است كه اين مقدار
ارفاق و مماش��ات با هنرمنداني كه درآمدهاي باال دارند از ديد
عموم تا حدودي ناعادالنه بوده اس��ت ،با اين حال دو صنف ياد
شده مدعي هستند اين مصوبه در صورت قانون شدن ميتواند
عواقب خطرناكي داش��ته باشد .اس��تفاده از عباراتي كه جنبه
تهديدآميز دارد ،از زبان منوچهر محمدي ،تهيهكننده سينما
نيز در اين ارتباط در نوع خود جالب توجه است« .اين مصوبه به
دليل متناسب نبودن با شرايط اقتصادي موجي از نارضايتيها
را به وجود خواه��د آورد و قطعاً عواقب ناخوش��ايندي خواهد
داشت!» اتفاقاً الزم است ماليات دادن در كشور به يك فرهنگ
تبديل ش��ود و در اين عرصه انتظار منطقي اين است كه اهالي
فرهنگ پيشگام و فرهنگساز باشند اما وقتي برخي از بزرگان اين
عرصه مدام به دنبال معافيتهاي بيدليل مالياتي براي صنف
خود هستند ،ديگر چه انتظاري ميتوان از عموم مردم داشت.
در شرايطي كه كش��ور به طور راهبردي بايد به سمت كاهش
درآمدهاي نفتي برود و سهم نفت از درآمدها بايد سال به سال
كاهش يابد ،اتفاقاً مسئله فرار مالياتي و تالش براي فشار جهت
معافيتهاي مالياتي بايد عواقب خطرناكي داش��ته باشد .اين
مواضع در حالي رقم ميخورد كه هنرمندان در روي كار آمدن
دولتي كه سفره مردم را كوچكتر كردند ،نقشي غيرقابل انكار
دارند و هنوز عواقب حمايت از روي كار آمدن جريان سياسي
طرفدار سرمايهداري بيرحم را نپرداختهاند.
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مدیرعامل و مدير مسئول :عبداهلل گنجي
سردبیر :غالمرضا صادقیان
شهيد مطهري

آدرس :تهران ،خيابان
تقاطع ميرزاي شيرازي ،پالك 384
سازمان آگهیها88498450 :
روابطعمومي ، 88498448:نمابر88845634- 6 :
توزيع :شركت نشر گستر امروز 88862194
چاپ تهران :چاپخانه روزنامه جوان

«ناتا» ن�ام رماني اس�ت تاريخي ،مذهبي از صدر اسلام
كه از سرگذش�ت بردگي و كني�زي ت�ا دوران آزادگی در
همس�ايگي ب�ا اه�ل بي�ت(ع) را ب�ه تصوير ميكش�د.

به گزارش «جوان»« ،ناتا» نام رماني است تاريخي ،مذهبي از
صدر اسالم كه از سرگذشت بردگي تا كنيزي و همسايگي با
اهل بيت(ع) را به تصوير ميكشد .اين داستان شما را با زندگي
كنيزان و زنان در صدر اسالم بيشتر آشنا خواهد كرد.
نويسنده بر آن است تا تحوالت اجتماعي ناشي از ظهور اسالم
را با تكيه بر مسائل زنان و حقوق بردگان به تصوير بكشد.
روايت داستان از دو زاويه ديد متفاوت ،تأثيرات مختلف اسالم
را بر قش��رهاي گوناگون اجتماع ترسيم ميكند .واقعه غدير و
وقايع سياسي پس از وفات پيامبر(ص) از ديگر مسائلي است كه
نويسنده به آن ميپردازد .او تالش ميكند با ترسيم واكنشهاي
شخصيتهاي مختلف داستان ،وقايع اين برهه از تاريخ اسالم
را به نمايش بگذارد« .ناتا» به قلم زهرا باقري در قطع رقعي و
۲۵۴صفحه به رشته تحرير درآمده و توسط انتشارات شهيد
كاظمي منتشر ش��ده اس��ت .عالقهمندان جهت تهيه كتاب
ميتوانند از طريق سايت رسمي انتش��ارات شهيد كاظمي يا
سايت  manvaketab.irو همچنين از طريق ارسال نام كتاب
به سامانه پيام كوتاه  ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱آن را تهيه كنيد.
سینما

حضرت زهرا(س):
خداوند ايمان را براي پاك كردن از
آلودگي شرك واجب فرمود.
(من اليحضره الفقيه :ج ۳ص۵۶۸
ح )۴۹۴۰
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توگوي «جوان» با كيانوش گلزارراغب ،نويسنده كتاب عصرهاي كريسكان
گف 

«عصرهاي كريسكان»
اداي دين به قهرمانان كردستان است

تقريظ رهبر انقالب :با اينكه نيروهاي مبارز كر ِد طرفدار جمهوري اسالمي را از نزديك ديده و شناختهام
آنچه از فداكاريهاي آنان در اين كتاب آمده ،برايم كام ً
ال جديد و اعجابآور است

نمای نزدیک

متن تقریظ رهبر انقالب اسالمی
بر عصرهاي كريسكان
«بسم اهلل الرحمن الرحيم
بس��يار جذاب تهيه ش��ده اس��ت ،ه��م خود
سرگذشت اين جوان آزاده كرد جذاب است و
هم نوع نگارش صريح و كوتاه و بيحاشي ه كتاب.
با اينكه نيروهاي مبارز كر ِد طرفدار جمهوري
اس�لامي را از نزديك ديده و شناختهام ،آنچه
از فداكاريهاي آنان در اين كتاب آمده ،برايم
كام� ً
لا جديد و اعج��ابآور اس��ت .نقش مادر
مصطفي شاهكرمي

زندگي زنان صدر اسالم در«ناتا»
خواندني شد

حكمت

كتاب «عصرهاي كريس�كان» خاطرات امير
سعيدزاده (سعيد سردشتي) از فعاليتهاي
دوران پيش از انقلاب و مجاهدتهاي دفاع
مق�دس ت�ا رنجه�اي اس�ارت در زندانهاي
كومله و دموكرات اس�ت كه ب�ه قلم كيانوش
گلزارراغب تدوين و از سوی انتشارات سوره
مهر منتشر شده است .روز گذشته در مراسم
دهمين پاسداش�ت ادبيات جه�اد و مقاومت
كه در شهر سنندج برگزار ش�د ،تقريظ مقام
معظم رهبري بر كتاب «عصرهاي كريسكان»
رونمايي ش�د و ب�ه همي�ن بهانه «ج�وان» با
نويسنده اين كتاب كه چند روزي است چاپ
هشتم آن منتشر شده گفتوگو كرده است.

محور اتفاقات كتاب عصرهاي كريسكان
و وجه تسميه آن چيست؟
بايد عرض كنم كه كتاب عصرهاي كريسكان ،برخالف
آنچه طرح جلدش نشان ميدهد ،يك داستان عاشقانه
نيست .كتاب «عصرهاي كريسكان» خاطرات۱۵سال
مبارزه امير سعيدزاده از نيروهاي انقالبي اهل سردشت
است .امير س��عيدزاده كه در كتاب او را به نام سعيد
سردش��تي ميشناس��يم ،به همراه همسرش سعدا
حمزهاي خاطرات خود را از اواخر دهه 50تا دو دهه
بعد روايت ميكنند .سعيد سردشتي كه طعم پيگيري
و بازخواست ساواك را چشيده پس از جنگ ايران و
عراق به اسارت حزب دموكرات درميآيد و سال ۷۴
آزاد ميش��ود .روايت او مبتني بر خاط��رات پرفراز و
نشيبي است كه بيانگر حوادث تلخ و مختلفي است

و همس��ر هم حقاً برجسته اس��ت .دالوري و
ِ
ش��جاعت راوي و خانوادهاش ممتاز است و نيز
برخي عناصر ديگر كردي ك��ه از آنان نام برده
شده اس��ت .در كنار اين درخشندگيها ،رفتار
قساوتآميز و شريران ه كسان ديگري كه به دروغ
از زبان مردم شريف كرد سخن ميگفتند نيز به
خوبي تشريح شده است .كتاب جامعي است،
تاريخ ،شرح حال ،شناخت قوم كرد ،شناخت
حوادث تلخ و ش��يرين منطق ه كردي در اوايل
انقالب ...در آذر  ۹۹مطالعه شد».
كه بر مردم مناطق كردنش��ين رفته اس��ت اما اسم
كتاب و مشخصاً اصطالح كريسكان سه وجه تسميه
مختلف توصيفي جغرافيايي و زماني دارد؛ وجه اولش
اين است كه در منطقه كردستان قلوهسنگهاي كف
رودخانه كه در حال غلت خوردن هستند در برخورد
با ديگر سنگها صيقل داده ميشوند كه اين انگاره را
براي توصيف شخصيت امير سعيدزاده به دليل تعدد
وقايع و اتفاقاتي كه ايشان با آنها مواجه شده و روح و
جسم او را صيقل دادهاند در نظر گرفتيم .كريسكان
همچنین اس��م یک دره و منطقهای در کوه سنجاق
در اقليم كردستان عراق اس��ت كه مقر و دفتر حزب
دموكرات كردستان ايران در آنجا بوده است ،آنجا به
دليل وجود سنگهاي زيادي كه دارد به «كريسكان»
يا همان معدن سنگ شناخته ميشود .سومين وجه
اين اسمگذاري اين است كه افراد زنداني در آن مكان
را بدون محاكمه و دادگاهي كردن اعدام ميكردند اما
اين اعدامها هميشه حوالي  6عصر اجرا ميشده و بعد
از اين اقدام جسد افراد را در دره كريسكان بدون هيچ
نام و نشاني دفن ميكردند كه احتماالً شهداي زيادي
در آن منطقه دفن شدهاند.
كار تحقي�ق ،پژوهش و تدوي�ن اين اثر
چقدر طول كشيد؟
تقريباً يكي،دو س��الي ص��رف راضي ك��ردن آقاي
س��عيدزاده به منظور ثبت خاطراتش در قالب يك
كتاب شد ،چون ايش��ان معتقد اس��ت كار را براي
رضاي خدا و ديني كه به وطنش داشته انجام داده و
از طرفي ممكن بود با نقل اين خاطرات براي خودش
و خانوادهاش مشكالت امنيتي ايجاد شود .به محض

شروع كار حدود 30ساعت با ايشان مصاحبه انجام
دادم و ديدم در كنار جذابيت و اهميت خاطرات آقاي
سعيدزاده ،خاطرات خانوادهاش هم از جمله شهادت
برادرانش ،گروگان گرفته ش��دن پدرش بهدس��ت
نيروهاي حزب دموكرات و خاطرات همس��رش به
صورت موازي داراي ارزش بس��يار بااليي است و به
همين علت با استفاده از تكنيك و روش «دو روايي»
كتاب را تهيه و تأليف كردم.
خاط�رات اف�راد مرتب�ط ب�ا بخ�ش
كردستان به دليل وجود تنوع حوادث
داراي پيچيدگ�ي و جذابي�ت قاب�ل
توجهي است ،موافق هستيد؟
اگر چه همه خاطرات مرتبط با دفاع مقدس از خاطرات
رزمندگان خط مقدم تا خانوادههاي آنها در شهرها و
روس��تاها داراي اهميت هس��تند اما گمان ميكنم
خاطرات مرتبط با كردس��تان كمتر گفته شدهاند.
هنوز بس��ياري از نويس��ندگان و ديگر اقشار جامعه
ما فرق بين حزب كومله و دموكرات را نميدانند كه
يكي از علل اصلي آن كاستي در اطالعرساني به مردم
از طريق تأليف و پرداختن به اين بخش از خاطرات
رزمندگان ماست .دوم اينكه خاطرات كردستان به
تعبير بنده زنده هستند .ما بايد با نور تاباندن به زواياي
تاريك و كمتر گفته شده در مورد جنايات وحشتناك
و كام ً
ال وحشيانهاي كه اين گروهكها در حق مردم
كردستان و ديگر هموطنانمان انجام دادهاند ،جامعه
را آگاه و مطلع كنيم تا همه بدانند بس��ياري از اين
عزيزان و خانوادههايشان در چه ش��رايطي به دفاع
از آب و خ��اك كش��ور پرداختهاند ،ب��ه همين علت
فكر ميكنم خاطرات بخش كردستان بايد با تمركز
بيش��تري مورد پرداخت قرار بگيرد ،چ��ون زواياي
ناش��ناخته متنوعي دارد .عصرهاي كريسكان اداي
دين به قهرمانان كردستان است.
چطور از تقري�ظ مقام معظ�م رهبري بر
كتاب عصرهاي كريسكان مطلع شديد؟
تقريباً يكي،دو سال پيش كتاب از طريق انتشارات
سوره مهر و برخي دوستان نيروهاي مسلح خدمت
ايشان ارسال شده بود و طبيعتاً ما هم چشمانتظار
التفات ايشان بوديم تا اينكه حدود يك ماه پيش از
دفترشان با ما تماس گرفتند و گفتند كه معظمله بعد
از مطالعه اين كتاب چند جملهاي مرقوم فرمودهاند.
بعد از دعوت ما به دفتر ايش��ان گفتند كه قرار است
طي مراس��مي از تقريظ مقام معظم رهبري بر اين
كتاب رونمايي شود .رهبر انقالب بر اين مسئله كه
ما بايد توليد متن داشته باشيم تأكيد دارند .ايشان
معتقدند ادبيات دفاع مقدس مادر ژانرهاس��ت كه
ميتوان از آن فيلم ش��عر و عناوين ديگر توليد كرد.
بحث ديگري كه ايش��ان بر آن تأكيد دارند ،مسئله
بيان هنرمندانه خاطرات است ،در واقع منظورشان
اين اس��ت كه با ايجاد جاذبههاي الزم هنري آثار را
توليد كنيم و در اختيار مخاطب قرار بدهيم .اينكه
گفته ميشود ادبيات دفاع مقدس ما غني است حرف
دقيق و درستي اس��ت اما همانطور كه رهبر انقالب
ميفرمايند اگر اين معدن غني ب��ا بيان هنرمندان
و استفاده از جذابيتهاي هنري عرضه بشود ،قطعاً
اصطالح مورد نظر ايشان كه ادبيات دفاع مقدس مادر
ژانرهاست ،عينيت پيدا ميكند.

مجتبي فرآورده ،تهيهكننده باسابقه سينما:

ساختار سياستگذاري سينمايي ايران بيمار است

تهيهكنن�ده فيلمه�اي «مل�ك س�ليمان» و « 23نف�ر»
ميگوي�د :نميت�وان س�ينماي اي�ران را ب�ا قواني�ن
40س�ال پي�ش اداره كرد .متأس�فانه س�اختار س�ينمايي
و فرهنگ�ي كش�ور بيمار ش�ده و باي�د قبل از ه�ر چيزي
س�اختار س�ينماييمان تغيي�ر و تح�ول پي�دا كن�د.

مجتبي فرآورده ،نويس��نده و تهيهكننده س��ينماي كش��ورمان با
اش��اره به اينكه س��ينماي ما براي تحول به تغيير در ساختار خود
نياز دارد ،به تس��نيم ميگويد :س��ينماي ايران نميتواند با قوانين
40سال پيش اداره شود اما هنوز بس��ياري از قوانين توليد و اكران
آن مبتني بر قوانين سنتي و قديمي است .امروز در كنار سينما ما
نمايش خانگي و تلويزيون را داريم كه اين سه در رقابت با يكديگرند
و همين ضرورت بازبيني در قوانين را ايجاد ميكند .اولين نكته از
تغييرات ساختاري سينماي كشور ما اين بايد باشد كه بداند براي
چه مختصات جغرافيايي و چه مخاطبي فيلم ميسازد .جغرافياي
بومي كشور ما بايد در سينما لحاظ ش��ود كه در حال حاضر بسيار
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كمرنگ است .كشور ما كشوري با فرهنگ و زبان خاص خود است و
بايد بر اساس آن فيلم ساخت و اين عنصر مهم را فراموش نکرد.
تهيهكننده فيلم ملك س��ليمان در ادامه ميافزايد :فيلمهاي ما در
وهله اول بايد مخاطب خودش را در كشور داشته باشند بعد قدمهاي
ديگر را بردارند .بيشتر فيلمهاي كشور ما به اقليتي پرداختهاند كه
معضل عمومي جامعه را در بر ندارد و نگاهشان تكبعدي است .اين
مسئله بايد در س��ينماي آتي ما تغيير یابد و مخاطب خودش را در
كشور وسيعتر كند و تنها به بخش��ي از جامعه كه با مسائلي ديگر
است ،توجه نكند.
وي در ادمه با اشاره به اهميت باالي مسئله بودجه سينمايي كشور
خاطرنش��ان ميكند :تغيير در س��اختار س��ينمايي كشور الجرم
توجه به بودجه را هم ميطلبد اما بررس��ي بودج��ه بدون توجه به
ساختار جديد نميتواند صورت بگيرد .متأسفانه ساختار سينمايي
و فرهنگي كشور بيمار شده اس��ت و كمتر توجهي به آن ميشود،
بنابراين بايد قبل از هر چيزي س��اختار سينمايي كشور ما تغيير و
تحول پيدا كند و بتوان براي آن بودجه اختصاص داد و برنامهريزي
فرهنگي كرد .م��ا بايد ببينيم ك��دام یک از بخشه��اي مديريت
سينمايي كشور ضعيف و كدام قوي اس��ت .متأسفانه در سينماي
كش��ور ما بخشهاي قوي را به جاي آنكه قوي نگه داريم ،ضعيف
ميكنيم و فكري براي بخشهاي ضعيف سينما نميكنيم .اشكال
ديگر كار ما اين است كه نميدانيم چيزي را كه ميسازيم براي چه
كسي و چه بخشي توليد ميكنيم! س��اختار سينماي ما مختصات
ندارد و باري به هر جهت شده است و به تعداد تمام نفرات در كشور
هم تعريف اساسي دارد!

ادبيات

«نغمههاي ايراني» منتشر شد

بزرگان ادبيات جهان درباره ايران چه گفتند؟

كتاب نغمههاي ايراني ميتواند گواهي بر بزرگي شاعران بزرگ ما باشد كه دنيايي از تجليل
و ستايش آنهایی را كه خود از مفاخر فرهنگ و تمدن جهان هستند ،موجب شده است
كت�اب «نغمهه�اي ايران�ي» گزي�ده اش�عار و مت�ون
ش�اعران و نويس�ندگان مط�رح جه�ان درب�اره
اي�ران از س�وي نش�ر نخس�تين منتش�ر ش�د.

به گزارش «جوان» به نقل از ايبنا اين اثر بخش��ي از آثار شعرا و
نويسندگان مشهور جهان است كه از سرزمين ما ايران و مشاهير
و آثار آنان نوش��تهاند و از ميان اين آثار ،مترجم اثر شجاعالدين
شفا ،بهترين و زيباترين آنها را انتخاب و به فارسي برگرداندهاند.
هدف مترجم همانطور كه در مقدمه به قلم خود نوشته است،
معرفي جايگاه واالي ادبيات اين سرزمين و تأثيرگذاري اديبان
آن بر فرهنگ غرب ،نويسندگان و شعراي آن است.
فهرست شخصيتها و عناوين آثارشان به اين شرح است:
اشيل(ايرانيها) ،هوراس(كماندار اشكاني) ،درايدن(بزم اسكندر)،
گوته(حافظ) ،تامس مور(پيغمبر نقابدار خراسان -آتشپرستان)،
بايرن(رؤياي شاه) ،روكرت(رستم و سهراب) ،مارسلين دبردوالمور
(گلستان س��عدي) ،هاينه(فردوسي ش��اعر) ،امرسن(سعدي)،
ويكتور هوگو(آيين ماني) ،الول(دارا) ،لي هنت(جعفر برمكي)،
ماتيو آرنلد(سهراب و رس��تم) ،لكنت دوليل(گلهاي اصفهان)،
اناتول فرانس(هماي) ،فرانسوا كوپه( ،گور فردوسي) ،نيچه(حافظ-
زرتشت) ،بودنشتدت(سعدي و ش��اه) ،برادران تارو(گورخيام)،
تريستان كلنگسور(دختر شيراز) ،كنتس دونوآي(باغ دلگشا -ياد
گذشته) ،يسنين(نغمههاي ايراني) ،درينك واتر(اشعار نو) ،پل
فور(فردوسي) ،واچل ليندزي(خيام) ،پرنسس بيبسكو(در ساي ه
خيام) ،گابريال ميسترال(خيام نغمهس��را) ،فريدريك يونگر(به
حافظ) ،آلما روبنس(به س��عدي) ،ونتورا گارس��يا كالدرون(نثر
براي عم��ر خي��ام) ،ژرم��ن بومون(خي��ام و س��عدي) ،آوتيك
ايساهاكيان(آخرين بهار سعدي).
مترجم در توضيح نحوه انتخاب اين آثار نوش��ته است« :در
تهيه آثار و قطعات ،مالكي بر ذوق شخصي تدوينكننده در
كار نبوده و به هيچ وجه دليل آن نيست كه اگر ساير بزرگان
جهان درباره ايران چيزهايي گفتهاند ،ارزش كمتري داشته
است .فقط شايد بتوان گفت كه بسياري از قطعات نقل نشده،
جنب ه تخصصي بيشتري داش��ته يا منتخباتي از تراژديها و
نمايشهاي منظوم بوده يا آنكه براي نقل در چنين مجموعهاي
به نظر «سنگين» رسيده است .ب ه طور كلي آنچه در اينجا نقل
شده ،برگزيدهترين قطعات ش��اعران ه ادبيات خارجي درباره
ايران نيست بلكه فقط نمونهاي از اين قطعات است .در كتاب
حاضر ،از نقل متن اصل قطعات و همچنين از ذكر حواشي و

توضيحات صرفنظر شده و فقط براي معرفي هر شاعر ،شرح
مختصري درباره زندگي و آثار او در مقدمه اثر هر شاعر آورده
شده است .با اينكه اين كتاب مجموعه كوچكي بيش نيست
ولي با همين كوچكي ميتواند گواهي ب��ر بزرگي بزرگان ما
مخصوصاً هنروران واقعي ما باش��د كه دنياي��ي از تجليل و
ستايش آنان آكنده است و آنهايي كه خود از مفاخر فرهنگ
و تمدن جهان هس��تند ،چنان در تحسين ايشان داد سخن
دادهاند كه خواندن گفتههاي بيغرضان�� ه آنان دل خواننده
ايراني را بياختيار غرق شوق ميكند و با او ميآورد كه:
اين همه عكس ميو نقش نگارين كه نمود
يك فروغ رخ ساقي است كه در جام افتاد!
در بخشي از قطعه «نغمههاي ايراني» كه به قلم يسنين شاعر
معروف روس نوشته شده ،آمده است:
«اي ايران ،تو بسيار زيبايي .گلهاي سرخ تو چون شعلههاي
آتش ميدرخشند و مرا به ياد سرزميني دوردست ميافكنند.
گلهاي تو با من از صفا و لطف تو سخن ميگويند و هر بار مرا
واميدارند كه بگويم :ايران ،تو بسيار زيبا هستي .اكنون براي
بار آخر ،عطر گلهاي سرخ تو را كه چون شراب كهنه مستي
ميآورند ميبوي��م و صداي گرم ت��و را ،اي محبوب ه من ،براي
واپسين دفعه ،ميشنوم كه با من وداع ميگويد .اما تو را و ايران
تو را هرگز از ياد نخواهم برد .به بسيار شهرها و ديارها خواهم
رفت ولي در هم ه جا هنگام گفتوگو با مردمان نزديك و دور،
اولين سخن من وصف تو خواهد بود .زيباي من ،هر وقت آوازي
ميخواني از من ياد كن.زيار من نيز همهجا ترانههاي خودم را
به ياد تو درخواهم آميخت».
اين اثر از سوي نشر نخستين در 224صفحه با انتخاب و ترجمه
شجاعالدين شفا در 550نسخه منتشر شده است.

تلویزیون

در گفتوگوي «جوان» با بهروز بقايي مطرح شد

سینما

اكران نوروز ،همچنان بالتكليف

با وجود اعالم قبلي ب�راي تعيين تكليف فيلمه�اي اكران نوروز
در جلس�ه  ۱۸اس�فند ش�وراي صنف�ي نماي�ش ،تصميمگيري
درب�اره اي�ن موض�وع ب�ه هفت�ه آين�ده موكول ش�ده اس�ت.

مرتضي شايس��ته ،دبير ش��وراي صنفي نمايش درباره مصوبات
جلسه ديروز اين شورا به ايس��نا گفت :قرار بود دیروز فيلمهاي
اكران نوروزي مش��خص ش��وند ول��ي تع��دادي تهيهكننده و
پخشكننده از ش��ورا مهلت خواس��تند تا ب��راي پروانه نمايش
فيلمهاي خود اقدام كنند و به همين دليل شورا يك هفته ديگر
به فيلمها مهلت داد.
او افزود :ما هفته آينده مصوبات شورا را اعالم ميكنيم و در نظر داريم
به جز سه فيلم ،يك فيلم كودك هم در نوروز اكران كنيم و اين يكي از
مسائلي بود كه در جلسه دیروز مطرح و درباره آن بحث شد.
شايسته همچنين درباره آييننامه شوراي صنفي نمايش و قيمت جديد
بليت س��ينما گفت :اين آييننامه به امضاي نمايندگان تهيهكننده،
پخشكننده ،سينمادار و كارگردان شورا رسيد و پس از تأييد و امضاي
نهايي توسط رئيس سازمان سينمايي منتشر خواهد شد .درباره قيمت
بليت هم پيش��نهادهايي را براي آقاي انتظامي ارسال كردهايم كه در
صورت تأييد اعالم خواهد شد.
اخیرا ً از فيلمهاي«خورشيد» و «خون ش��د» به عنوان فيلمهايي كه
براي اكران نوروز در شورا مورد موافقت بودهاند ،ياد شده بود.

نوروز ،مردم در خانه هستند و صداوسيما بيشتر محك ميخورد

ن�وروز امس�ال ه�م باي�د بيش�تر در خان�ه بماني�م و
در خان�ه مان�دن ه�م مس�تلزم ارائ�ه محص�والت
فرهنگ�ي س�رگر مكننده در رس�انه مل�ي اس�ت.

بهروز بقايي بازيگر باسابقه با بيان اين مطلب به «جوان» گفت:
ايام عيد نوروز امسال هم مانند سال پيش با توجه به طبقهبندي
شهرها به مناطق قرمز ،زرد و نارنجي و آبي و اينكه بيشتر شهرها
در منطقه زرد و نارنجي قرار دارند ،طبيعي است مسافرت رفتن
امكانپذير نباش��د و مردم مجبورند به نحوي با كارهايي نظير
كتاب خواندن و تماش��اي برنامههاي تلويزيون اوقات فراغت
خود را پر كنند .بازيگر آثاري چون «نوع��ي ديگر» و «دزدان
مادربزرگ» عنوان كرد :مسئوالن تلويزيون با توليد برنامههايي
كه تازگي و طراوت داشته باشند ،بايد بتوانند شرايط در خانه
ماندن براي مردم را دلنش��ينتر كنند و به ج��اي اينكه درباره
آفات فضاي مجازي بگويند ،خودشان با توليد برنامههاي پاك،
شرايط لذت مخاطب را فراهم كنند .جهان امروز جهان رقابت
اس��ت و در اين رقابت آنهايي كه محصول بهتري تهيه كنند،
بازي را ميبرند .طبيعي است كه مردم دوست دارند تماشاگر
آثاري باشند كه با فرهنگ ،زبان و روحيات آنها قرابت بيشتري
داشته باشد و طبيعي است كه صداوسيما به لحاظ دارا بودن از
اين امكان نبايد از ساير رقبا عقب بماند .بهروز بقايي ادامه داد:
سرگرمسازي و فرهنگسازي هنري اس��ت كه كارشناسان و
متخصصان خود را ميخواهد و اين طور نيست كه هر كه از راه
ميرسد ،بتواند در سرگرم كردن بينندگان موفق باشد.
بازيگر «س��يب خنده» و «قطار ابدي» تأكيد كرد :بايد چنان

سطحي از توليدات را در برابر مردم قرار داد كه حتي اگر مسافرت
رفتن برايشان رايگان تمام ش��ود ،باز در خانه ماندن و تماشاي
محتواهاي تلويزيون را ترجيح دهند ولي وقتي سريالهايمان،
گرم نيست و در حد ناخنك به طنز است ،نميشود انتظار داشت
مخاطب صبح تا شب پاي تلويزيون بنشيند.
بقايي با اشاره به فراواني برنامههاي مسابقهمحور در تلويزيون
عنوان كرد :اين برنامهها فقط در يك حالت ميتوانند جذاب
باش��ند و آن هم دارا بودن اتاق فكرهاي قوي در پشت صحنه
اس��ت كه افراد توانمند در عرصه نگارش و توليد در اين اتاق
فكر حاضر باش��ند و مرتب طرحهاي تازه براي ايجاد شگفتي
در برنامه رو كنن��د .كارگردان «دنياي ش��يرين دريا» و «ماه
مهربان» تأكيد كرد :اگر حرمت افراد توانمند حفظ شود ،قطعاً
حضور در اتاق فكر برنامههاي تلويزيون را ميپذيرند و در سايه
حضور آنها ميتوان رشدي كامل در تمام سطوح برنامهسازي
تلويزيوني را تجربه كرد.

