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گزيده تحف العقول

محمدرض�ا ش�رف الدين تهيه كنن�ده س�ينما عن�وان 
ك�رد ك�ه همچن�ان خ�ودش را تهيه كنن�ده بخ�ش 
تولي�د فيل�م س�ينمايي »فرزند صب�ح« مي دان�د و هيچ 
اختالف�ي با به�روز افخم�ي كارگ�ردان اي�ن اثر ن�دارد. 
محمدرضا شرف الدين تهیه كننده س��ینما كه به تازگي براي 
فیلم س��ینمايي »بازي دراز« به كارگرداني ياس��من نصرتي 
پروانه ساخت دريافت كرده اس��ت، در گفت وگو با مهر درباره 
اين فیلم گفت: ما امیدواريم بتوانیم اين فیلم را اواسط تابستان 
فیلمبرداري كنیم ولي هنوز اقدامي براي جذب بازيگر نكرده ايم. 
با توجه به اينكه قرار است »بازي دراز« در كرمانشاه فیلمبرداري 
ش��ود، در نظر داريم از افراد محلي بیش��تر اس��تفاده كنیم و 

بازيگراني داشته باشیم كه به زبان كردي مسلط باشند. 
وي افزود: قصه »بازي دراز« مرتبط با منطقه كرمانشاه و درباره 
اتفاقات اول جنگ است، ضمن اينكه در نظر داريم فیلم را براي 
جشنواره »مقاومت« آماده كنیم. درباره اكرانش هم بايد بگويم 
كه فعاًل نمايش آنالي��ن يكي از گزينه هاي ج��دي براي همه 
فیلم هاست، سینما به اين صورت پیش مي رود و كاري نمي شود 
كرد، بنابراين احتمالش خیلي زياد است كه »بازي دراز« را در 

بستر وي اودي ها به نمايش بگذاريم. 
شرف الدين در بخش ديگري از صحبت هايش درباره سرانجام 
پروژه پرحاش��یه »فرزند صبح« به كارگردان��ي بهروز افخمي 
عنوان كرد: من تمام حقوق فیلم را براي ادامه كار واگذار كرده ام 
چون بعد از مدت زيادي كه گذشت، ديگر نمي توانستم كار كنم 
و واقعاً خسته شده بودم. فیلم شرايط خاصي در تولید و اكران 

داش��ت و س��رمايه گذار خودش بايد تكلیف »فرزند صبح« را 
مشخص مي كرد. اين بود كه اختیار چنین تصمیماتي را به طور 

كلي به سرمايه گذار واگذار كردم. 
اين تهیه كننده ادامه داد: من تهیه كننده قسمت تولید »فرزند 
صبح« هستم. ممكن است تهیه كننده نمايش آن فرد ديگري 
باش��د. نس��خه اولیه تغییر كرد. من آن زمان به دلیل شرايط 
حقوقي و قراردادي كه داشتم مجبور بودم يك نسخه آماده كنم 
و تحويل جشنواره بدهم كه البته در ادامه آقاي افخمي خودش 
دست به تدوين زد و نسخه اي ديگر تهیه كرد كه من آن نسخه را 

هنوز نديده ام اما اطمینان دارم نسخه بهتري است. 
وي افزود: من همان نس��خه اي را قبول دارم كه آقاي افخمي 
تدارك ديده اس��ت، چون اين جزو حقوق الينفك كارگردان 
است كه نسخه نمايش فیلم را خودش قبول داشته باشد. اين 
براي من هم پسنديده تر است كه نسخه اي به نمايش دربیايد 

كه امضاي كارگردان رويش باشد.

روايت سينمايي شرف الدين »بازي دراز«

اختالفي با افخمي بر سر »فرزند صبح« ندارم
محمدرضا شفيعي تهيه كننده تلويزيون:

در سريال سازي مانند تاك شوها خبري از دستمزدهاي باال نيست!

   سيدمرتضي ذاكر
تهيه كنن�ده س�ريال هاي »س�رباز« و »ش�اهرگ« در رابطه با 
شبهاتي كه پيرامون بحث مالي آثار تلويزيوني مطرح مي شود، 
ضمن طرح اين س�ؤال ك�ه در اين س�ال ها ك�دام كار من بوده 
كه اي�ن ح�رف  و حديث هاي مال�ي درب�اره اش مطرح نش�ده 
اس�ت؟ مي گويد: در داخل تلويزي�ون نهايت ۵ ت�ا ۱۰درصد در 
اختيار مديران است و از دس�تمزدهاي آنچناني خبري نيست. 
محمدرضا شفیعي كه اين روزها سريال شاهرگ به تهیه كنندگي وي 
از شبكه2سیما در حال پخش است، درباره شفافیت مالي و هزينه 
س��اخت آثار تلويزيوني به مهر مي گويد: تلويزي��ون در بخش مالي 
بسیار سختگیر است و تعارفي هم ندارد. به  جز چند پروژه مشخص 
و الف  ويژه، باقي كارها به يك اندازه با دشواري هاي مالي مواجهند. از 
اين منظر من همواره منتقد تلويزيون بوده ام، كمااينكه االن سريال 
»ش��اهرگ« را روي آنتن دارم كه صددرصد داستان آن در دهه6۰ 
روايت مي شود و اين يعني حجم قابل توجهي از هزينه دكور و لباس 

كه از كارهاي تاريخي مربوط به 2۰۰س��ال قبل هم سخت تر است 
اما برآورد سازمان براي اين سريال همان چیزي است كه براي يك 

سريال شهري معمولي برآورد مي شود. 
تهیه كننده سريال »س��رباز« در ادامه با اشاره به اينكه تحلیل ارقام 
مربوط به پروژه هاي نمايشي نه فقط براي عوام كه حتي براي برخي 
افراد در بدنه مديريتي سازمان صداوس��یما هم قابل  درك نیست، 
خاطر نشان مي كند: چند سال پیش سريالي مي ساختم كه حین كار، 
يكي از مديران تغییر كرد. او در سمت قبلي باالترين رقم چكي كه 
امضا كرده بود، 25میلیون تومان بود، اما اينجا وقتي با مبالغي باالي 
5۰۰میلیون تومان مواجه شده بود، كارها را متوقف كرده بود كه مگر 
اينها چه مي كنند؟! حدود يك ماه طول كش��ید تا اين مدير متوجه 
شرايط مالي يك پروژه نمايشي شود. وقتي چنین نكته اي براي يك 
مدير داخل سازمان قابل  درك نیست، چگونه مي توان انتظار داشت 
مردم عادي پس از انتشار اعداد و ارقام نسبت به آن واكنش منطقي 

داشته باشند و برايشان ايجاد سوءتفاهم نشود؟
اين تهیه كننده سینما و تلويزيون تأكید مي كند: در تلويزيون و براي 
مجموعه هاي نمايشي هیچ گاه پول به ستاره ها داده نمي شود، شايد 
به  صورت موردي پول اضافه اي به يك بازيگر داده شود، اما در مجموع 
پول براي حضور س��تاره ها پرداخت نمي شود، حتي سوپراستارها و 
بازيگران گران شبكه خانگي خودش��ان هم مي دانند يا نبايد سراغ 
تلويزيون بیايند يا اگر بیايند خبري از دستمزدهاي آنچناني نیست. 
در داخل تلويزي��ون نهايت 5 تا 1۰درصد در اختیار مديران اس��ت 
و كارهاي نمايشي مثل برنامه هاي تاك ش��و و مسابقه ها نیست كه 

پول هاي اسپانسري كالن و پرداخت هاي آنچناني داشته باشند.

به بهانه برگزاري آيين »نشان رسول« صورت گرفت

رونمايي از 2 دستخط مرحوم مالقلي پور

نگاهي به داستان »آواز نيمه شب«
شب هاي بمباران 

داس��تان بلند و نوجوانان��ه »آواز نیمه ش��ب« نوش��ته داوود 
غفارزادگان در همان س��طرهاي اول تكلیف��ش را با مخاطب 
روش��ن مي كند و خواننده را با خود به ده��ه6۰ و زمان جنگ 
و بمباران هاي ش��بانه مي برد: »توجه... توجه... عالمتي كه هم 
اكنون مي ش��نويد... اعالم وضعیت قرمزاست...«راوي داستان 
دختر نوجواني به اسم آسیه است كه قصه زندگي خانواده اش را 
در يكي از محله هاي جنوب شهر تهران در دوران جنگ روايت 
مي كند. او مي خواهد يك نويسنده شود به خاطر همین در هر 
شرايطي شروع مي كند به نوشتن قصه. داوود غفارزادگان براي 
پیشبرد داستانش از راوي نويسنده هم استفاده كرده و در واقع 
داستان، روايتي است آمیخته از زبان نويسنده و شخصیت اول 
قصه كه هر دو داس��تان را تعريف مي كنند. زاويه ديد داستان 
هم زمان حال ي��ا »مضارع اخباري« اس��ت كه به ت��ازه بودن 
جريان قصه كمك مي كند: »صداي گوينده خش دارد. بفهمي 
نفهمي يك جور دلهره مي ان��دازد توي جان آدم...« يا »صداي 
ضدهوايي ها شیش��ه ها را مي لرزاند. انگار دارند در و پنجره ها 
را تكان مي دهند. يكي از ته كوچ��ه داد مي زند: خاموش كن! 
ديگري س��وت مي زند. صداي دويدن مي آيد. برق ها مي رود. 
ته قل��م را مي جوم...«. ش��خصیت هاي كلیدي اين داس��تان، 
مادربزرگ خونگرم و س��نتي آس��یه، پدرش كه ي��ك راننده 
كامیون است، مادر سختگیر و مهربانش، برادر بزرگش آصف كه 
بي اجازه پدر به جبهه رفته است و برادر كوچك تر و بازيگوشش 
احمد هس��تند كه عاشق خروس اس��ت، البته شخصیت هاي 
فرعي و جالبي هم در اين داس��تان وجود دارد كه يكي از آنها 
»آقا ماشاءاهلل« همسايه آنهاست كه عاشق راديوي قديمي و دو 
موجش است كه همیشه صداي آژير خطر از آن پخش مي شود 
تا اينكه خودش هم يك روز به جبهه مي رود. بمباران هاي پیاپي 
عراقي ها در آس��مان تهران آنقدر بچه ها و اهالي محل را كالفه 
كرده كه احمد برادر كوچك آس��یه هم دوست دارد پشت سر 
برادر بزرگ ترش آصف به جبهه برود و تالفي اذيت هاي عراقي ها 
را سرش��ان دربیاورد اما پدرش اجازه نمي دهد. غفارزادگان با 
مهارت، زبان طنز را وارد داس��تان كرده تا از تلخي ساختار آن 
بكاهد، به عنوان نمونه مي توان به خروسي اشاره كرد كه احمد 
به خانه مي آورد و ماجراهاي طنز قصه از آنجا رنگ بیشتري به 
خود مي گیرد؛ خروس بي محلي كه وقت و بي وقت آواز مي خواند 
و همسايه ها را كالفه كرده است. نويسنده نام داستان را هم از 
همان آواز نیمه شب خروس و صداي آژير خطر در حمله هوايي، 
وام گرفته و فضاي پراسترس جنگ و بمباران را با طنز آمیخته 

كرده است. 
غفارزادگان در پايان اين داس��تان با يك تیر دو نش��ان زده و يك 
درونمايه را به دو پیرنگ پیوند زده است. در پايان داستان آسیه كه 
خیلي دوست دارد نام شخصیت هاي داستان هايي كه مي نويسد 
خارجي باشند و قصه هايش شبیه رمان هاي ترجمه باشند به اين 
نتیجه مي رس��د كه به توصیه هاي داداش آصف و نش��رياتي كه 
برايشان قصه مي فرستاده عمل كند و قبل از هر چیز از زندگي خود 
و اطراف خودش بنويسد كه باورپذيرترند. آسیه باالخره با تالش 
و تمرين در نويس��ندگي به آرزويش مي رسد و با نشريات كودك 
و نوجوان شروع به همكاري مي كند. مورد دومي كه نويسنده در 
پیامش روي آن تأكید دارد شهید شدن شمار زيادي از هموطنان 
در زمان جنگ براثر بمباران هاي دش��من است و آن لحظه هاي 
سخت و پراضطرابي كه مردم بي گناه در آن روزهاي سخت تجربه 
كردند و جوان هايي كه براي دفاع از آب و خاكشان يك لحظه آرام 
ننشستند. اين كتاب اخیراً در 18۰صفحه توسط انتشارات كتاب 

نیستان براي بار ششم تجديد چاپ شده است.

رامين جهانپور     نقد کتاب

س�لطان عثمان�ي ك�ه در تاري�خ ب�ه حمايت 
از وح�دت اس�المي و حف�ظ فلس�طين ب�ه 
عن�وان س�رزميني مس�لمان ش�هرت دارد، 
در جعل�ي تاريخ�ي در س�ريال ترك�ي ب�ه 
دنب�ال تص�رف ش�هر هاي اي�ران اس�ت.

انتش��ار سكانس��ي از س��ريال ترك��ي »پايتخت 
عبدالحمید« ك��ه در آن ديالوگ هاي ضدايراني، 
مداخله جويانه و توسعه طلبانه از زبان عبدالحمید 
عثماني بیان مي شود، بازتاب هاي زيادي در فضاي 

مجازي داشته است. 
در اين س��ريال به اصطالح تاريخي كه از شبكه 
دولتي TRT تركیه پخش مي ش��ود، تمامیت 
ارضي ايران ب��ا ش��عارها و ديالوگ هايي ملتهب 
تهديد مي ش��ود. ش��بكه دولتي TRT در حال 
پخش فصل چهارم از س��ريالي درب��اره زندگي 
»عبدالحمید«، يكي از آخرين پادشاهان عثماني 
است كه دوران سلطنت او همراه با اتفاقات مهم 
تاريخي از جمله ش��روع نفوذ صهیونیست ها در 

سرزمین فلسطین است. 
    »عبدالحمي�د« مردي كه عليه س�لطه 

غرب ايستاد
»عبدالحمی��د دوم« س��ي و هفتمین س��لطان 
امپراتوري عثماني اس��ت كه در 31 اوت 18۷6 
تا 2۷ آوريل 19۰9 در قلم��رو عثماني حكومت 
مي كرد. س��لطان عبدالحمی��د ب��راي مقابله با 
قدرت س��لطه جوي غ��رب )انگلیس و فرانس��ه( 
با يك تاكتیك جديد وارد میدان ش��د. او س��عي 
كرد با استفاده از نام خلیفه و مقام خالفت خود، 
جهان اسالم را در برابر غرب متحد كند، از اين  رو 
طرح جامعه اس��المي را مطرح كرد. مسلماناني 
كه معتقد بودند ضعف دول��ت عثماني در نتیجه 
دوري از اسالم و ش��ريعت اسالم اس��ت از طرح 
جامعه اسالمي اس��تقبال كردند و بزرگاني چون 
»سیدجمال الدين اسدآبادي« و »مصطفي كامل« 
از مصر و »ابوالهدي« از سوريه و »عبدالرشید« از 
سیبري و »حركت سنوسیه« در لیبي از تشكیل 

جامعه اسالمي پشتیباني كردند.« 
وي معتقد بود، اس��الم و مس��یحیت دو ديدگاه 
مختلفند و وح��دت و جمع آنه��ا در يك تمدن 
غیرممكن است. عبدالحمید به مسلمانان شرق 
آس��یا از جمله مس��لمانان چین توج��ه خاصي 

داشت. 
در سال1883 میالدي روزنامه هاي استانبول 

خبرهاي��ي را در خص��وص مس��لمانان چین 
منتشر كردند و نوشتند: در پكن پايتخت چین 
38مسجد وجود دارد و يك مسجد جامع مجهز 
به نام مسجد جامع حمیديه كه با هزينه سلطان 
عبدالحمید احداث  ش��ده بود وج��ود دارد كه 
روزهاي جمعه در آن نماز جمعه برگزار و خطبه 
به نام س��لطان عبدالحمید خوانده مي ش��ود. 
عبدالحمید مخالف بي حجاب��ي و آزادي زنان 
به س��بك غربي بود. با آزادي مشروبات الكلي، 
شراب خواري و فروشندگان مشروبات به شدت 

مبارزه مي كرد.
عملكرد اين سلطان عثماني نش��انه اي از تالش 
وي براي بازگرداندن اقتدار ممالك اسالمي است، 
با آنكه در نهايت اقدامات او به نتیجه نمي رسد و 
متأسفانه در س��ال هاي پس از حكومت وي و به 
خصوص پس از شكست عثماني در جنگ جهاني 
اول، س��لطه غرب بر منطقه غرب آس��یا و شمال 
آفريقا شدت بیشتري پیدا كرد اما در آنچه سريال 
تركي »پايتخت عبدالحمید« نمايش داده مي شود، 
اين سلطان عثماني فردي نشان داده مي شود كه 
با عقايد قومیت گرا به دنبال كشورگشايي و تصرف 

شهر هاي ايران است! 
نكته قابل توجه درباره اين سريال، حضور فردي 
به نام اوره��ان عثمان اوغلو، از نوادگان س��لطان 
عبدالحمید، در نقش مش��اور فیلمنامه نويس��ان 
سريال است. عثمان اوغلو در مصاحبه با خبرگزاري 
آناتولي، مدعي شده اس��ت كه مردم كشورهاي 
عربي و ب��ه خصوص لبنان از تماش��اي س��ريال 

»پايتخت عبدالحمید« استقبال كرده اند. 
    ديالوگ هاي جعلي از زبان سلطان

جعل تاريخ در سريال هاي ساخت تركیه آنقدر زياد 
است كه نمي توان براي آن حد و محدوده اي قائل 
بود. در سريال»حريم سلطان«)سده باشكوه( كه 
چند سال پیش در ايران تب و تاب ديدن آن ايجاد 

ش��ده بود و به زندگي سلطان س��لیمان عثماني 
مي پرداخت، سازندگان سريال حتي به نوع پوشش 
سلطان عثماني و دوران سلطنت وي توجه نكرده 
بودند و دربار يك پادشاه مسلمان شبیه دربار يك 
پادشاه اروپايي شباهت داشت و زنان درباري نیز با 
لباس هاي سبك غربي خودنمايي مي كردند، اين 
جعلیات در حالي صورت مي گیرد كه حتي همسر 
مصطفي كمال پاشا بنیانگذار تركیه كنوني كه در 
زمان وي كشف حجاب در تركیه اجباري شد، غالباً 

محجبه بوده است! 
در همان سريال »حريم سلطان« نیز دروغ هايي 
درباره دوستي با مردم ايران و منطقه آذربايجان 
ايران بیان ش��د در حالي كه در واقعیت تاريخي 
س��لطان س��لیمان به ايران دوران صفوي حمله 
مي كند و با پیش كش��یدن تفاوت هاي مذهبي، 
قصد تصرف تبريز را داشته اس��ت. در اين جنگ 
برخ��الف دروغ هاي س��ريال بس��یاري از مردم 
آذربايج��ان اي��ران در دفاع از وطن خود كش��ته 
مي شوند اما تاريخ سازي در سايه نوعثماني گري 
در تركیه اين بار در بی��ان ديالوگ هاي تخیلي از 

زبان عبدالحمید دوم بیان مي شود. 
در يكي از سكانس هاي اين سريال، سلطان عثماني 
خطاب به درباريانش مي گويد: »آذربايجان در قلب 
و انديشه ماست! تبريز، ارومیه و سلماس شهرهاي 
تركان هس��تند! ما اي��ن ش��هرها را در هر زماني 
مي خواهیم! ممكن اس��ت وظیفه آنها )ايراني ها( 
ندادن باشد، اما وظیفه ما خواستن و گرفتن اين 
مناطق است، شايد امروز نه، ولي روي خواهد آمد 

كه در تبريز پرچم ترك برافراشته خواهد شد.«
   بي تفاوتي دستگاه ديپلماسي!

اين سريال از شبكه دولتي TRT پخش مي شود 
و شايد كمترين كاري كه از سفارت ايران در تركیه 
و وزارت امور خارجه انتظار مي رود اين است كه به 
اين جعلیات تاريخي و توهمات سیاسي پاسخي 

محكم داده شود. 
متأسفانه در س��ايه بي تفاوتي به نش��ر محتواي 
خارجي در فضاي مجازي، اكنون فصل هاي سريال 
»پايتخت عبدالحمید« در س��ايت هاي ايراني با 
زيرنويس فارس��ي بارگذاري ش��ده است و حتي 
VOD هاي رس��مي نیز اين سريال ضدايراني را 

پخش مي كنند!
نداش��تن آگاهي هاي تاريخي و جادوي س��ینما 
براي توده هايي كه به ش��نیدن قصه عالقه مندتر 
هس��تند تا خواندن تاريخ، باعث ش��ده تا شبیه 
س��ريال هاي تاريخي تركي، مخاطبان زيادي در 
كشور هاي عربي و ايران داش��ته باشد و از همین 
رهگ��ذر جعلی��ات تاريخي به صورت مس��تقیم 
بر ذهن افكار م��ردم تاثیر منفي بگ��ذارد. تالش 
براي ممیزي فیلم هاي خارجي در ايران غالباً در 
سانسور صحنه هاي غیراخالقي خالصه مي شود و 
متأسفانه نگاه به مفاهیم و اهداف سیاسي تولیدات 
كمتر مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت؛ نقیصه اي 
ك��ه بايد فكري ب��راي رف��ع آن از س��وي وزارت 
ارشاد يا »ساترا«)صداوس��یما( انجام شود. نكته 
ديگر كم كاري ش��بكه نمايش خانگي و سینما و 
صداوسیماي ايران در تولید آثاري است كه تاريخ 
ايران را به شكلي جذاب و دراماتیك عرضه كند و 

نسل جوان را به داشته هاي ايران آگاه سازد.

 صداي پاي صهيونيسم 
در سريال سازي تركيه 

 جعل عبدالحميد غرب ستيز به عبدالحميد ايران ستيز در سريال تركي نشان مي دهد 
فيلمسازان تركيه به مفاخر خود هم رحم نمي كنند

در  ت���اري���خ  جع���ل 
س��ريال ه��اي س��اخت 
تركي�ه آنق�در زياد است 
كه نم�ي ت�وان براي آن حد 
و محدوده اي قائ�ل ب�ود

 هاليوود درباره كرونا 
فيلم مي سازد

با صدور مجوز از س�وي انجم�ن بازيگران امري�كا، فيلمي 
درباره كرونا به تهيه كنندگي مايكل بي  س�اخته مي شود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ورايتي، انجمن 
بازيگران امريكا فرمان س��اخته نشدن فیلم ها را براي فیلم 
سینمايي »پرنده نغمه س��را« به تهیه كنندگي مايكل بي 
 لغو كرد، داستان اين فیلم سینمايي در مورد دو سال آينده 
اس��ت؛ زماني كه هنوز همه گیري كرونا به پايان نرس��یده 
و اين ويروس به جه��ش يافتن ادامه مي دهد. اواس��ط ماه 
مي  اعالم شد اين فیلم س��ینمايي در لس آنجلس به عنوان 
يك پروژه با بودجه پايین تولید خواهد ش��د اما سخنگوي 
انجمن بازيگران امريكا مدعي شد تولیدكنندگان اين فیلم 
س��ینمايي در مورد رعايت پروتكل هاي ايمني و بهداشتي 
شفاف نبوده اند و اگر روي س��اخت اين فیلم سینمايي كار 
كنند، با آنها برخورد خواهد شد. اما به تازگي اعالم شد كه 
تولیدكننده هاي اين فیلم سینمايي منعي براي ساخت آن 

ندارند و مي توانند كار خود را ادامه دهند.

    ديده بان

هر چه مي گذرد دولت سهم بازرگاني را در بودجه رسانه ملي 
پررنگ تر مي كند.

معاون سیما با بیان اينكه 6۰درصد از بودجه رسانه ملي از طريق 
بخش بازرگاني تأمین مي شود از ذلت بار بودن پخش مشاركتي 
و مشاركت بخش بازرگاني در برنامه ها سخن گفت. سیدمرتضي 
میرباقري در نشس��تي كه ديروز با حجت االس��الم والمسلمین 
درويشیان رئیس سازمان بازرسي كل كشور در قالب هم انديشي با 

مديران سیما برگزار شد به اين نكته اشاره كرد كه متأسفانه هر چه 
مي گذرد دولت سهم بازرگاني را در بودجه رسانه ملي پررنگ تر 
مي كند. معاون سیماي سازمان صداوسیما با بیان اينكه 6۰درصد 
از بودجه رسانه ملي از طريق بخش بازرگاني تأمین مي شود، افزود: 
ما پخش برنامه هاي مش��اركتي و مش��اركت بخش بازرگاني در 
برنامه ها را ذلت مي دانیم و متأسفانه هر چه مي گذرد دولت سهم 

بازرگاني را در بودجه رسانه ملي پررنگ تر مي كند.

 گروه بندي رده هاي سني 
در كتاب هاي كانون تغيير كرد

پ�رورش  كان�ون  كتاب ه�اي  مخاطب�ان  س�ني  دس�ته بندي 
فك�ري ك�ودكان و نوجوان�ان پ�س از س�ال ها تغيي�ر ك�رد و 
تقس�يم بندي جدي�دي ب�راي تولي�د آث�ار ارائ�ه ش�ده اس�ت. 
اين تغییر در شیوه دس��ته بندي گروه هاي س��ني محصوالِت كانون 
پرورش فكري با بررس��ي تجربه هاي جهاني و ش��رايط بومي صورت 

گرفته است. 
در دس��ته بندي جديد، گروه هاي س��ني همچون صفر+ »نوزاد«، 2+ 
»نوگام«، 4+ »نوباوه«، ۷+ »نوخوان«، +9 »نونهال«،12+ »نونگاه«، 
15+ »نوجوان« و »اولیاي تربیتي، مربیان و پژوهشگران« نامگذاري 

شده است. 
در ساختار جديد، كمترين سن الزم براي مطالعه، پشت جلد كتاب ها 
درج شده و سقفي براي هر گروه سني تعیین نشده بلكه فقط ابتداي 

آن اعالم شده است. 
بر اساس رده بندي هاي سابق سني كانون، گروه »الف« شامل كودكان 
پیش از دبستان مي شد، اما بیشتر آثار منتشر شده به  صورت عمده به 
كودكان چهار تا هفت سال اختصاص داشت و تعداد آثار مناسب براي 
كودكان صفر تا چهار سال انگشت شمار بود كه اين رده بندي اكنون به 

سه دسته »نوزاد«، »نوگام« و »نوباوه« تقسیم شده است. 
در اين رده بندي، همچنین نوبت انتشار كتاب ها نیز با طراحي ويژه اي 

روي جلد آثار جديد كانون درج شده است. 

دو يادداشت ديده نش�ده از زنده ياد رس�ول مالقلي پور 
كارگ�ردان فقيد س�ينماي اي�ران در اختي�ار دبيرخانه 
شانزدهمين جش�نواره بين المللي مقاومت قرار گرفت. 
فره��اد قائمی��ان، بازيگ��ر دو يادداش��ت از زنده ياد رس��ول 
مالقلي پور كارگردان فقید سینماي ايران از مجموعه شخصي 
يادگاري هاي سینمايي اش را در اختیار دبیرخانه شانزدهمین 
جشنواره بین المللي مقاومت قرار داد. يكي از اين يادداشت ها 
پس از پايان نگارش فیلمنامه »قارچ سمي« خطاب به قائمیان 
بازيگر نقش سلیمان در اين فیلم و ديگري قبل از نمايش فیلم 
در جش��نواره فجر درباره يكي از شخصیت هاي اصلي نوشته 
شده است. جمشید هاشم پور نقش دوم آن را در اين فیلم بازي 
كرد. قائمیان درباره اين يادداشت به ستاد خبري شانزدهمین 
جشنواره بین المللي فیلم مقاومت گفت: »من و آقاي مالقلي پور 
جدا از سینما و روابط كاري، رفاقت و صمیمیت داشتیم. گاهي 
باهم كوه مي رفتیم. زمان نگارش فیلمنامه »قارچ س��مي« از 
ابتدا در جريان قصه و مضمون فیلمنامه بودم و ساعت ها با آقا 
رسول درباره شخصیت ها صحبت كرديم. »قارچ سمي« يكي 
از فیلم هاي خوب آقاي مالقلي پور است كه ارزش هاي محتوايي 
و جنبه هاي بصري اش درك نشد. اين فیلم در جشنواره فجر 
ناديده گرفته ش��د؛ موضوعي كه براي من و آقا رسول تازگي 

نداشت، اما ناراحتمان كرد. 
يكي از روز هاي قرارمان براي كوه رفتن كه پر از حرف و خنده 
و درددل بود، آقا رسول با خودش فیلمنامه تمام شده »قارچ 
س��مي« را آورد. ابتداي فیلمنامه روي آن نسخه، يادداشتي 
برايم نوش��ته بود كه بس��یار باارزش و به يادماندني است. او 
نوش��ته بود: »به نام آفريدگار هس��تي. براي فرهاد. براي تو 
كه ماه ها صبوري كردي با سلیمان و دومان. حالم خوب بود 
زنگ مي زدم. حالم بد بود، زنگ مي زدي. حال دادي در طول 
اين مدتي كه بدترين دوران زندگي ام را گذراندم. در بهترين 

لحظات س��لیمان و دومان زندگي كرديم مثل هر دوی آنها. 
شیشه ها شكس��تیم مثل آنها اما بیش از هر زمان ديگري در 
اين ماه ها شكستم. اما كمك كردي تا خرده هايم از هم نپاشد. 
امیدوارم در زندگي به قله هاي كمال كه مستحق آن هستي 

برسي و همیشه با معرفت بماني.«
مراسم اهداي جايزه »نشان رسول« )يادمان زنده ياد رسول 
مالقلي پور( قرار بود اسفندماه سال گذشته برگزار شود، اما 
ش��یوع ويروس كرونا اين رويداد را به تأخی��ر انداخت. اين 
مراسم امسال همزمان با شانزدهمین جشنواره بین المللي 
فیلم مقاومت شهريورماه برگزار و »نشان رسول« به هنرمند 
خالق اهدا مي شود. شانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم 
مقاومت در دو زمان 31 شهريور تا ششم مهرماه مقارن با هفته 
دفاع مقدس در بخش هاي »مدافعان سالمت«، »جشنواره 
جشنواره ها« و انتخاب استاني بخش »فیلمسازان بسیجي« 
يكم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بس��یج در بخش هاي 
»سینماي ايران و جهان«، »سیدالشهداي مقاومت«، »روايت 
قلم«، »نقد و پژوهش تحلی��ل« و انتخاب برگزيدگان ملي 
»فیلمسازان بسیجي« به دبیري مهدي عظیمي میرآبادي به 
همت انجمن سینماي انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگي 

روايت فتح برگزار مي شود.

    خبر

معاون سيما: مشاركت بخش بازرگاني در پخش برنامه ها ذلت بار است


