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امام حسن مجتبي)ع(:

هر كه نادار شود، خوار می گردد و 

بهترين بی نيازى، قناعت است و 

بدترين نادارى، اظهار خوارى. 

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

 »بانو قدس ايران«
از چهارشنبه اكران مي شود

مس�تند س�ينمايي »بانو ق�دس ايران« س�اخته مصطفي 
رزاق كريم�ي از چهارش�نبه ۲۸ مهرماه اكران مي ش�ود. 
در ادامه طرح »اكران حقیقت« پس از نمايش بس��ته اول كه 
شامل مستندهاي »در جست وجوي خانه خورشید« )مهدي 
باقري( و »ف- الف« )فرشاد اكتسابي( بود، از اين هفته مستند 
»بانو قدس ايران« در پلت فرم »هاش��ور« در مراكز فرهنگي و 

دانشگاهي نمايش داده خواهد شد.
 »بانو قدس ايران« برن��ده تنديس بهتري��ن فیلم يازدهمین 
جشنواره »سینماحقیقت« و منتخب سي و ششمین جشنواره 
جهاني فیلم فجر، روايتي از زندگي بانو خديجه ثقفي همس��ر 
امام خمیني)ره( اس��ت. »بانو قدس ايران« محصول مؤسسه 
فرهنگي- هنري عروج و مركز گسترش س��ینماي مستند و 

تجربي است.

    اکران

نسبت ظرف با مظروف در سينماي ايران 
سینماي ايران نیاز به تحول دارد اما اين تحول نیاز به بايسته هايي 
دارد كه در ص��ورت درك دقیق مختصات فعلي س��ینماي ايران 
مي تواند از درون سیاست هاي سازمان سینمايي بروز و ظهور يابد. 
بخشي از سینماي فعلي ايران به طور عادي متأثر از فعل و انفعال 
مديريت هاي مختلف رقم خورده و بخش��ي نیز متأثر از ش��رايط و 
فضاي كلي جامعه شكل گرفته است. اگر بخواهیم نقش مديريت 
فرهنگي در سینماي نه چندان قابل دفاع فعلي ايران را بسنجیم، 
بي ترديد نمره خوبي به آن تعلق نمي گیرد؛ مديراني كه هر كدام با 
اعمالشان نه تنها باعث تقويت داش��ته هاي سینماي ايران نشدند 
بلكه رخدادهاي مثبت و قابل دفاع س��ینما را ب��ا تعلل و بدفهمي 

دچار انحراف كردند. 
سال هاست ديگر از آن سینماي ناب كودكانه دهه 60 و نیمه دهه 
70 خبري نیست و به طور كامل آن سینما در ايران محو شده است؛ 
سینمايي كه در آن صفا و صمیمیت و معنويت موج مي زد و همه 

دنیا را متوجه خود كرده بود. 
سخن گفتن از س��ینماي اس��تراتژيك بدون فهم اين مسئله كه 
س��ینماي كودك و نوجوان ايران با همان بضاعت محدود به دلیل 
س��یال بودن روح معنويت ارائه دهنده نگاهي انساني و نماينده اي 
موجه براي كشوري داعیه دار بازگشت به معنويت بود، خود مي تواند 
موجب نقص اقدام و عمل در حیطه مديريت س��ینما شود. حاال با 
وجود همه شعارها ديگر نه از آن فضاي انساني و باصفا و شاعرانه آثار 
كودك خبري است و نه سینماي موسوم به دفاع مقدس با آن همه 
ظرفیت هاي انساني و جذابیت هاي بالقوه سینمايي رونق گذشته را 
دارد. در اين شرايط محمد خزاعي به عنوان رئیس جديد سازمان 
سینمايي به درس��تي از ايجاد تحول در سینما به س��ود خانواده، 
اخالق و معنويت سخن گفته است اما اين خواست به طور طبیعي 
پیش ش��رط هايي الزم دارد كه اگر به طور دقیق رعايت نش��وند، 
خواست و اراده او تنها در حد يك شعار خوب باقي مي ماند. محمد 
خزاعي به درستي متوجه درد شده اما درمان اين درد نیاز به درك 

دقیق صحنه و شناخت كافي از ظرفیت ها در سینما دارد. 
بديهي است كه براي تحول در سینما ساده انديشانه ترين برنامه اين 
مي تواند باش��د كه بودجه اي براي تولید آثار اختصاص يابد و میان 
فیلمسازان مشتاق تقسیم شود اما حقیقت ماجرا اين است كه اين 
خانه از پاي بست ويران است و مشكل اصلي اش پول و بودجه نیست. 
مش��كل اصلي توس��عه در ايران را بايد در مديريت نیروي انساني 
جس��ت وجو كرد. تحول از دل افكار و آراي نیروي انس��اني فهیم و 

متخصص بیرون مي آيد. 
س��ینماي ايران در وهله اول از جدي نگرفت��ن فیلمنامه و متن و 
ضعف ادبیات رنج مي برد. رئیس سازمان سینمايي اگر همین يك 
مورد را عالج كند، سینما را فرسنگ ها جلو برده است. فیلمسازان 
ما وقتي در ارتباط برقرار كردن با مخاطب عاجز باش��ند، مضامین 
متعهدانه شان به فعلیت نمي رسد. عجیب است كه بعضاً پديده هاي 
فیلمنامه نويسي در ادوار مختلف مورد بي توجهي قرار گرفته اند و 
كسي سراغ آنها نرفته اس��ت. افرادي كه اگرچه گمنام بوده اند اما 
توانمندي خود را بروز داده اند و ثابت كرده اند كه هم بر تكنیك و فن 

و هم بر زبان فارسي و ادبیات تسلط دارند. 
فیلمنامه نويسي در ايران از دو جهت دچار نارسايي است؛ يكي ضعف 
در دراماتیزه كردن مضامین كه از بیگانگي با ادبیات داستاني ايران 
و جهان نشئت مي گیرد و ديگري ضعف بر زبان فارسي كه خود را در 

ديالوگ نويسي نشان مي دهد. 
س��ینمايي كه قرار باش��د خانواده را مخاطب اصلي قرار دهد، بايد 
نس��بت خود را با ادبیات داس��تاني)تكنیك( در بعد جهاني و زبان 
فارس��ي)فرهنگ( در بعد ايران مش��خص كند. سازمان سینمايي 
اگر ظرف سینما را بس��ازد، مظروف به طور عادي خودش را با آن 
تطبیق خواهد داد. در واقع غناي فرهن��گ ايراني مظروفي آماده 
براي سینماي ايران است كه سازمان س��ینمايي بايد تمركزش را 
روي ش��كل دادن ظرف آن قرار بدهد. اين ظرف اگر ساخته نشود 
همه حرف هاي خوب اخالق و خانواده و معنويت در سینما تنها در 

حد شعار باقي مي ماند. 

جواد محرمي     يادداشت

دبير سي و هشتمين جشنواره فيلم كوتاه تهران در نشست خبري اين رويداد:

جشنواره فيلم كوتاه تهران، دروازه ورود به اسكار شد

     محمدصادق عابديني
وزارت ارشاد نه مي خواهد مسئوليت هاي 
سابق خود در حوزه صوت و تصوير فراگير را 
كنار بگذارد و نه خودش را چندان با ساترا 
و »الماس« درگير كند؛ سياستي كه صداي 
اعتراض صنف وي او دي را درآورده اس�ت. 
روز گذشته، صنف وي او دي، نامه اي سرگشاده 
به رئیس جمهور و رئیس شوراي عالي فضاي 
مجازي نوشت و در آن از وضعیت فعلي حاكم 
بر فعالیت اي��ن صنف گاليه ك��رد. مهم ترين 
بخش اين گاليه ها به نبود متولي مشخص در 
حوزه وي او دي ها بازمي گردد. در كنار وزارت 
ارشاد و س��اترا، اين روز ها با تشكیل نمايه اي 
با عنوان »الماس« عماًل سه گانه موازي كاري 

ايجاد شده است. 
»الماس« نام ش��ورايي اس��ت كه در ماه هاي 
پاياني رياس��ت علي عس��گري زير نظر رئیس 
رسانه ملي تشكیل ش��ده و شامل چند چهره 
از جمله مديران س��ابق تلويزيون اس��ت كه 
قرار اس��ت مجوزهاي س��اخت مجموعه هاي 
نمايش��ي براي پخش در وي او دي ها را صادر 
كنند. اين ش��ورا پیش از اين ق��رار بود تحت 
مديريت س��اترا فعالیت كند، ولي اين روزها 
كاماًل مستقل از س��اترا در حال فعالیت است 
و فقط خود را موظف به پاسخگويي به رئیس 
س��ازمان صداوس��یما مي دان��د. در اين میان 
الماس مي خواهد نقش متول��ي صدور مجوز 
ساخت را داشته باشد و ساترا خود را مسئول 
صدور پروانه نمايش مي داند. اين مسئولیت ها 
تا پیش از اين بر عهده وزارت ارشاد و سازمان 
س��ینمايي بود و هیچ گاه اين وزارتخانه آن را 
به صورت رسمي واگذار نكرده است. در واقع 
سازمان سینمايي در دوران رياست انتظامي 
واكنشي به اين موضوع نشان نداد و مدعي ارائه 

مجوزها نشد. 
    3متولي يا 3 عامل سردرگمي!

س��ه گانه متولیان و مدعیان نظارت بر شبكه 
نمايش خانگي و تولیدات صوت و تصوير فراگیر 
در فضاي مجازي كه هر كدام ادله و ادعاهايي 
براي اثبات حقانیت خود دارند، باعث ش��د تا 
فع��االن بخش خصوصي در يك س��ردرگمي 
خاص قرار گیرند. اين سردرگمي زماني بیشتر 
مي شود كه وزارت ارش��اد جديد، تالش دارد 
حداقل در ظاهر هم كه ش��ده خود را مسئول 
رسمي و متولي قانوني شبكه نمايش خانگي 

معرفي كند، همان طور ك��ه در حكم انتصاب 
رئیس سازمان سینمايي نیز اشاره شده است، 
وزير ارشاد رئیس سازمان را موظف كرده است 

شبكه نمايش خانگي را ساماندهي كند. 
انتش��ار نامه روز گذش��ته صنف وي او دي به 
رئیس شوراي عالي فضاي مجازي، مي تواند در 
راستاي تعیین تكلیف وزارت ارشاد باشد كه يا 
مس��ئولیت قبلي را محكم ادامه دهد يا از اين 

وضعیت فعلي خود را خارج كند. 
    ارشاد بايد تكليف خودش را 

مشخص كند
در نام��ه هیئ��ت مدي��ره انجم��ن صنف��ي 
شركت هاي ويدئويي آنالين به دكتر ابراهیم 
رئیسي آمده است: »در طي چند سال اخیر و 
متأسفانه بر مبناي درك ناصحیح از اداره اين 
پديده نوظهور كه به سرعت در مسیر رشد قرار 
گرفته يك دعواي بیشتر سیاسي و كمي هم 
فرهنگي بر سر تصاحب صدور مجوز فعالیت 
پلت فرم ه��اي نمايش خانگ��ي و محصوالت 
آنها نیز ش��كل گرفته اس��ت. پلت فرم ها نیز 
سردرگم بین اظهارنظر هاي عجیب نهاد هاي 
دولتي و حاكمیتي روز هاي بسیار سختي را 
مي گذرانند. دو نه��ادي كه هركدام به دلیلي 
خود را متولي امر دانس��ته يا مي دانند يعني 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي و سازمان 
صداوسیما با سوابق رويارويي در طول چند 
دهه، اين بار عرصه جديدي براي هماوردي 
يافتند، غافل از اينكه سرمايه و نیروي انساني 
كه عمدتاً جوان هستند، تاب آوري اين حجم 
از ناديده گرفته شدن و اختالفات سیاسي را 
نداشته و نیازمند توجه بیش از پیش نهاد هاي 
متولي صنعت نمايش بر خط است. ما همواره 
به تنظیم گري در اين عرصه اعتقاد داشته و 
داريم و آن را براي خود و كشور نیز سودمند 
مي دانیم. اما محدوديت ها و رفتار هاي اعمال 
شده يك سال اخیر توسط صدا و سیما، چنان 

فضاي كس��ب و كار و فعالی��ت پلت فرم ها را 
مخدوش و با تنش مواجه كرده اس��ت كه در 
خوشبینانه ترين حالت ديگر امكان اعتماد به 
گفتار، اقوال و تصمیمات مجموعه هاي ذيربط 
براي رونق و حمايت از پلت فرم هاي وی او دی 

را نمي توان باور كرد. 
اين در حالي است كه نهاد تنظیم گر كه اصالتاً 
بايد بي طرف باشد، به دنبال بسط اقتدار خود 
در اين عرصه اس��ت و هم اكن��ون به عنوان 
رقیبي كه از قضا خود را تنظیم گر هم مي داند، 
اوضاع را بسیار پیچیده كرده است. در همین 
میان در واپس��ین روز ه��اي مديريت رئیس 
پیشین صدا و سیما عالوه بر حضور چند نهاد 
تنظیم گر، ش��ورا هاي جديدي نیز راه اندازي 
شد كه اين شورا ها نیز وظیفه نظارت بیشتر 
بر تولیدات پلت فرم ها و اعطاي مجوز تولید به 

آنها را عهده دار شده است.«
در بخش ديگري از اين نامه سرگشاده با انتقاد 
از وزارت ارشاد آمده اس��ت: »بي شك جذب 
س��اليق متنوع و متكثر ملت ايران در س��پهر 
فیلم، سريال و سرگرمي در گرو قبول و احترام 
به ساليق گوناگون و با رويكرد حاكمیت قوانین 
موضوعه، میسر و ممكن اس��ت كه اين امر با 
توجه به تولیدات باكیفیت و عرضه باكیفیت آن 
در پلت فرم هاي وی اودی توانسته است میزان 
قابل توجهي از مخاطبان شبكه هاي ماهواره اي 
را بكاهد و مردم را به محتواي فرهنگي و هنري 
كش��ور و تماش��اي آن از پلت فرم هاي داخلي 
سوق دهد. از طرفي مديران وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي هم سیاست »يكي به نعل يكي 
به میخ« را پیش��ه كردند، نه در هیبت متولي 
ظاهر شدند و نه آن را كاماًل رها كردند و روز به 
روز از وظیفه ذاتي خود فاصله گرفتند و اساساً 
متوجه دوره جديدي كه عرصه صوت و تصوير 
در جهان وارد آن شده است، نشدند و در قالب 

قديمي خود ماندند.«
فعاالن صنف وي او دي كه اغلب فعاالن بخش 
خصوصي هس��تند، از رئیس جمهور و رئیس 
شوراي عالي فضاي مجازي خواسته اند به هرج 
و مرج فعلي در نظارت ب��ر فضاي وي او دي ها 

خاتمه داده شود. 
به نظر مي رس��د با رشد س��ريع اين بخش و 
سرازير ش��دن س��رمايه هاي تولید در سینما 
به سوي ش��بكه نمايش خانگي، در سال هاي 
آينده بزرگ ترين چال��ش مديريت فرهنگي 
در اين حوزه خواهد بود و دولت بايد مشخص 
كند كه آيا مي خواهد متولي اين فضا باشد يا با 
يك عقب نشیني كامل، صداوسیما را به عنوان 
يك رقیب وارد میدان كند؛ اتفاقي كه اكنون 
با حضور »ساترا« و »الماس« جنبه عملي پیدا 

كرده است. 
از سوي ديگر، رئیس جديد سازمان صداوسیما 
هنوز موضعي در خصوص به دس��ت گرفتن 
اختیار نظارت بر وي او دي ها نداش��ته است. 
قطعاً هر گونه تصمیم گیري پیمان جبلي در 
اين حوزه مي تواند به روشن شدن سرنوشت 
فعالیت ساترا و شوراي »الماس« كمك و زاويه 
بین دولت و صداوسیما را در حوزه وي او دي ها 

معلوم كند.

برترين فيلم بخش بين الملل جش�نواره فيلم كوتاه تهران 
به مراس�م اس�كار معرفي مي ش�ود، اين اتفاق پ�س از آن 
رخ داد كه اس�كار كيفيت جش�نواره فيلم كوتاه را تأييد و 
شرايط و ضوابط سينماي ايران در پذيرش آثار را قبول كرد. 
سیدصادق موس��وي، دبیر سي و هشتمین جشنواره فیلم كوتاه 
تهران در نشست رسانه اي اين جش��نواره درباره همكاري اين 
رويداد با اس��كار، گفت: »برنده جايزه بزرگ در بخش مس��ابقه 
بین الملل جشنواره به آكادمي اسكار معرفي مي شود. اين رويداد 
سینمايي به واسطه حضور فیلمس��ازان و حمايتي كه سازمان 
سینمايي طي چهار دهه از اين جش��نواره به عمل آورده است، 
توانست اين امكان را كس��ب كند كه جزو تأيیديه اسكار باشد. 
اسكار مي داند كه ما جزئي از جمهوري اسالمي ايران هستیم و از 
بیش از 6هزار اثري كه براي ما ارسال مي شود، تنها مي توانیم با 
وجود قواعد اسالمي تنها يك درصد از اين آثار را برگزينیم، ضمن 
اينكه داوران بخش بین الملل فیلم اصلي را تماش��ا مي كنند اما 
چیزي كه در ايران اكران مي شود، مطابق قوانین و ضوابط  ايراني 

است و آكادمي اسكار نیز از اين ماجرا خبر دارد.«
موسوي ادامه داد: »در ابتدا پرونده درخواست اسكاركوالیفايد ما 
ريجكت شد، براي اينكه جشنواره بین المللي فیلم كوتاه تهران 
از جشنواره هاي رايگان بود. ما علت را به آكادمي توضیح داديم 
كه اين ماجرا به دلیل تحريم هاست و اين  گونه ما تنها رويدادي 
شديم كه اسكاركوالیفايد هست و ظرف 10روز به 4هزارو500 
فیلم ثبت نامي، 2هزارو100 فیلم خارجي از اقصي نقاط جهان 
اضافه ش��د و چنین رخدادي مهم ترين دستاورد جشنواره بود و 
قطعاً باعث ايجاد حساسیت هاي بیش��تري نسبت به جشنواره 
نیز شده است.« دبیر جشنواره فیلم كوتاه تهران گفت: »داوران 
امسال جشنواره، به دلیل »اس��كاركوالیفايد« شدن اين رويداد 
تراز باالتري داش��تند. نزديك 10درصد آثاري هم كه در بخش 
بین الملل حضور دارند، آثار ايراني را تشكیل مي دهند. بیشترين 
فیلم ها از كشورهاي هند، فرانسه، اسپانیا، برزيل، ايتالیا و روسیه 

فرستاده شدند و در مراتب بعدي چین، تركیه و... حضور داشتند. 
در اين جدول كمترين تعداد آثار، 62 فیلم از پرتغال بوده است. 
در مجموع 128كشور خارجي به دوره سي و هشتم اين رويداد اثر 
ارسال كرده اند و اين افتخار بزرگي براي جشنواره بین المللي فیلم 
كوتاه تهران اس��ت، هرچند به خاطر تحريم ها مبلغ جوايز ارزي 

كاهش يافته است.«
   افزايش چشمگير آثار بخش ملي

موسوي با اشاره به رشد حضور آثار در بخش ملي جشنواره فیلم 
كوتاه تهران، تأكید كرد: »به لحاظ رشد كمي ما امسال بیشترين 
آثار را داشتیم. هزارو775 فیلم در بخش هاي مختلف به جشنواره 
ارسال ش��دند كه از اين میان 125 اثر در كل انتخاب شد. اين 
يعني 7درصد آثار به بخش مس��ابقه راه پیدا كردند و 93درصد 
بیرون ماندند. در بخش داستاني هم تنها 4درصد آثار توانستند 

در جشنواره شركت كنند.«
   اولويت آثار اميدبخش

دبیر جش��نواره فیل��م كوتاه ته��ران درباره ضواب��ط حضور در 
سي و هش��تمین دوره از اين جش��واره گفت: »اگر دوس��تان ما 
يك بار فراخوان را بخوانند، بسیاري از مسائل حل مي شود. اين 
جشنواره توسط وزارت فرهنگ و ارش��اد و با بودجه بیت المال 
برگزار مي شود و بايد در چارچوب سیاس��ت هاي آن نقد شود. 
ما جشنواره اي خنثي نداريم. بس��یاري از جشنواره ها در جهان 
ممكن است محدوديت نداشته باش��ند اما در ابتداي فراخوان 
نوشته بوديم چه اولويت هايي داريم، مثاًل فیلم هاي امیدبخش 
با محوريت همبستگي اجتماعي و س��رمايه هاي اجتماعي و... 
مورد قبول بود. اگر دو فیلم با دو موضوع متفاوت و باكیفیت برابر 
باش��ند، حتماً آن فیلمي را انتخاب مي كنیم كه درباره خانواده 
باش��د، حتي در جايزه ها هم گفته ايم بیش��تر به فیلمي جايزه 
مي دهیم كه درباره همبس��تگي اجتماعي باشد، برخي فیلم ها 
را كنار گذاشتیم، چون كاماًل مغاير با اولويت ها بود.« صادقي با 
اعالم خبر برگزاري بزرگداشت فرشته طائرپور، فیلمساز فقید 
س��ینماي ايران درباره برگزاري سي و هشتمین جشنواره فیلم 
كوتاه تهران گفت: »به دلیل »اسكاركوالیفايد« شدن در اين دوره 
قرار است افتتاحیه اي برگزار  كنیم و آنجا از تیزر جشنواره و 11 
كتابي كه منتشر كرديم، رونمايي مي كنیم. در جشنواره امسال 
20نشس��ت تخصصي داريم كه با عنوان نشس��ت هاي مجازي 
38- 20 با حضور هشت مدرس ايراني و 12مدرس بین المللي 
درباره موضوعات روز بحث و مناظره مي كنیم و محوريت زيادي 
به موضوع سینماي تجربي قائل شده ايم. 11عنوان كتاب منتشر 

كرديم چراكه رويكرد ما مبتني بر دانش افزايي است.«

»وي او دي« ها سرگردان ميان 3 مدعی 
 صنف »وي او دي« در نامه اي گاليه آميز به رئيس جمهور 
خواهان سامان پيدا كردن ارائه مجوز نمايش خانگي شد

دولت بايد مش��خص كند كه 
آيا مي خواهد متولي اين فضا 
باش��د يا با يك عقب نشيني 
كامل، صداوسيما را به عنوان 
يك رقي��ب وارد مي��دان كند

     خط     سريال

سيروس ميمنت با اشاره به حضورش در فصل چهارم سريال »نون .خ«: 

»عمو كيوان« محبوب ترين نقش دوران بازيگري ام است 
بازيگ�ر نق�ش كي�وان در س�ريال »ن�ون .خ« ب�ا اعتق�اد 
به اينك�ه نقش�ش يك�ي از كاراكترهاي ج�ذاب، ملموس 
و واقع�ي قص�ه اس�ت، حض�ورش در فص�ل چه�ارم 
س�ريال س�عيد آقاخان�ي را ۱۰۰درص�دي دانس�ت. 
سريال »نون .خ« تاكنون در س��ه فصل توسط سعید آقاخاني 
ساخته شده و از شبكه يك سیما روي آنتن رفته است و گفته 
مي شود كه فصل چهارم از اين مجموعه طنز براي نوروز 1402 
ساخته خواهد شد. س��یروس میمنت، بازيگر نقش كیوان در 
س��ريال»نون .خ« به بهانه بازپخش فصل اول اين س��ريال كه 
هر شب ساعت 21 از شبكه آي فیلم براي مخاطبان روي آنتن 
مي رود، به ايس��نا گفت: خودم از قس��مت اول سريال را دنبال 
مي كنم و فكر مي كنم »نون .خ« ه��م در نمايش اولیه و هم در 
بازپخش هاي بعدي همواره با استقبال مردم مواجه بوده است. 

مردم اين مجموعه را دوست دارند. 
او در ادامه عن��وان كرد: خود ش��خصیت و خصوصیات فردي 
كیوان ب��ه اندازه كافي ج��ذاب بود و جاي كار زيادي داش��ت. 
خودم شخصاً كیوان را يك كاراكتر واقعي و شبیه مردم ديدم و 
قطعاً همین موضوع برايم خیلي اهمیت داشت. معموالً مردم 
با شخصیت هايي كه ش��بیه خودشان هس��تند ارتباط خوبي 
برقرار مي  كنند و اين اتفاق ب��راي كیوان هم افتاد. اين كاراكتر 
يكي از نقش هايي اس��ت كه خودم خیلي دوستش دارم و جزو 
محبوب ترين نقش هايي به ش��مار مي رود كه تا به امروز بازي 

كرده ام. 
میمنت در ادامه تكیه كالمش )درود بر ش��رفت( در س��ريال 

»نون .خ« را بداهه دانست و ادامه داد: اين تكیه كالم پیشنهاد 
خودم بود. سال ها پیش در كرمانشاه شاهد بودم كه دو نفر باهم 
صحبت مي كردند و يكي به ديگري مي گفت درود بر شرفت! اين 
جمله در ذهنم ماند و موقع درآوردن مختصات كاراكتر كیوان، 
به آقاي آقاخاني پیشنهاد كردم چنین تكیه كالمي براي او در 
نظر گرفته شود كه مورد موافقت واقع شد كه به نظرم تكیه كالم 
زيبا و جالبي براي ش��خصیت كیوان بود و خوشبختانه خیلي 

خوب هم روي آن نشست و جواب داد. 
وي در رابطه با داليل موفقیت اين س��ريال در جذب مخاطب 
افزود: به نظرم عوامل مختلفي در اين موفقیت تأثیر داشتند كه 
قصه، بازيگران و كارگردان خوب شاخص ترين شان بودند. اين 
سريال، قصه اي مردمي و جذاب داشت و مي توانست با مخاطب 
ارتباط برقرار كند. فكر مي كنم لوكیشن هاي »نون .خ« از ديگر 
داليل جذابیت اين س��ريال بود. قطعاً طبیعت زيبا و پر از رنگ 

كردستان براي مردم جذاب است. 

     مستند

 »اميركبير در خون« 
به زودي آماده پخش مي شود

مستند »اميركبير در 
خون« ب�ه كارگرداني 
سجاد باغ شيخي آماده 

پخش مي شود. 
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، 
تصويربرداري مس��تند 
»امیركبیر در خون« به 

كارگرداني سجاد باغ شیخي به پايان رسیده و به زودي آماده پخش مي شود. 
اين مس��تند به طور كاماًل اختصاصي به وقايع تاريخي عزل تا كشته شدن میرزا 
تقي خان و مسائل سیاس��ي و اجتماعي وي مي پردازد. راويان تاريخ اين مستند 
خسرو معتضد و سیف اهلل امینیان هس��تند كه چرخه تكاملي داستان را روايت 
خواهند كرد. بخش عظیمي از اين مس��تند در ابنیه هاي تاريخي ش��هر كاشان 

تصويربرداري شده است و به زودي آماده پخش مي شود. 
رضا نوروزي در نقش امیركبیر، مس��عود فدايي در نقش ناصرالدين ش��اه قاجار، 
محس��ن توكلي در نقش میرزا آقاخان نوري، مهین احم��دي در نقش مهدعلیا، 
فاطمه س��ادات مرصعي در نقش عزت الدوله، ش��یرين گیوه چی��ن در نقش ماه 
سلطان بانو، شكوه سادات شاطرحسیني در نقش جیران، احسان متقي كاشاني 
در نقش حاجب الدوله و ابوالفضل رحیمي در نقش باقرخان از جمله بازيگران اين 
فیلم هستند. همچنین امیرعلي رئیس��ي، ملینا محمدي و آيدا جدكي بازيگران 

خردسال اين مستند هستند.

استاد اميرخاني در رونمايي از كتاب طاليه داران خوشنويسي ايران:

خوشنويسی در دوران اسالمي كيفيت و وسعت يافت

رونماي�ي  در جري�ان  اميرخان�ي  اس�تاد غالمحس�ين 
و  وس�عت  از  خوشنويس�ي  طالي�ه داران  كت�اب  از 
كيفي�ت يافت�ن خ�ط در دوران اس�المي س�خن گف�ت. 
مدير مجموعه فرهنگ��ي- تاريخي س��عدآباد در جريان رونمايي 
از كتاب طاليه داران خوشنويس��ي كه روز گذش��ته در مجموعه 
فرهنگي- تاريخي سعدآباد با حضور استادان برجسته خوشنويسي 
ايران رونمايي شد، با اشاره به اينكه گرامیداشت هفته خوشنويسي 
ايران به نیم قرن مي رسد، گفت: هفته خوشنويسي در دنیاي هنر 
ايران تداوم خالقیت ها و آفرينش هاي ايران است و شاهد جهاني 
شدن هنر خوشنويسي با همت متولیان فرهنگي هستیم.  كیا پارسا 
ادامه داد: افتخار داريم تاكنون 89 قطعه موزه میرعماد را ثبت ملي 
كرده ايم و وجود خیل عظیم آثار و اش��یاي جاري در مخازن موزه 

ايران، وظیفه سنگیني به دوش موزه داران مي گذارد. 
وي افزود: برنامه داريم به كمك انتشارات يساولي براي موزه بهزاد و 
همه موزه هاي سعدآباد در قالب اثري فاخر رونمايي كنیم. مجموعه 

خط هاي دوره ايلخاني تا قاجار به همت كارشناسان خط در قالب 
كتاب طاليه داران خوشنويسي جمع آوري شده است. 

در ادام��ه اين مراس��م، غالمحس��ین امیرخاني، رئی��س انجمن 
خوشنويس��ي ايران با اش��اره به اينكه خط و خوشنويسي در هر 
شكل و فرمش اسالمي نیس��ت، اظهار كرد: در جلسه هاي متعدد 
در كشورهاي ش��رقي و غربي در حوزه مديرانش��ان عرض كردم 
پیدايش خط در يكي از شهرهاي نزديك كرمان است؛ خطي كه 
در ثبت تاريخ از آن استفاده شده و انسان توانسته است مطالب را 
منتقل كند، در نمونه هايي از كتاب ماني مانده است. خوشنويسي 
به صورتي كه فرم پیدا كرد در میانه دوره ساساني ديده مي شود و 

خط در دوران اسالمي كیفیت و وسعت پیدا مي كند. 
وي ادامه داد: وقتي پشتوانه جوان ما مثنوي باشد، در كشورهاي 
ديگر احساس حقارت نمي كند، چون آنها تشنه مفاهیمي هستند 
كه در كتاب هاي بزرگ ما وجود دارد و نگاه آنها به معناي زندگي 

با نگاه ما تفاوت دارد. 
رئیس انجمن خوشنويسي درباره كتاب طاليه داران خوشنويسي 
ايران گفت: كس��ي كه كت��اب را باز مي كن��د، اگ��ر از تاريخ هنر 
خوشنويس��ي اطالعي داش��ته باش��د ب��ه نمونه ه��اي ارزنده اي 
برمي خورد. نقش��ه جغرافیاي فرهنگي را كش��یدن، عالوه بر آن 
نمونه هايي كه در كتاب آمده نظیرش كمتر ديده شده است. اين 
رنگي نويس��ي علي نقي كه در كتاب آمده شبیه خط اين هنرمند 
است. در اين خط، وصف پیغمبر)ص( بیان شده و برخي خط ها، 
خط مرحوم كلهر اس��ت. در بخش ديگري از اين مراس��م كتاب 

طاليه داران خوشنويسي رونمايي شد.

محمد صادقی     گزارش


