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    محمدصادق عابديني
در مراس�م اختتاميه نهمين جشنواره مردمي 
فيلم عمار، مستند »شورش عليه سازندگي« 
توانس�ت جايزه ويژه هيئ�ت داوران در بخش 
»مستند تاريخ سياسي و فتنه ۸۸« را به دست 
آورد. اين مس�تند نگاهي به ش�ورش هايي كه 
عليه دولت سازندگي در دهه 70 رخ داد، دارد. 
»شورش عليه سازندگي« در روزهاي اخير مانند 
ساير مستندهاي س�اخته شده درباره مرحوم 
هاش�مي، دچار حواش�ي ای چ�ون ممانعت از 
اكران هاي خصوصي شده است. مصطفي شوقي، 
كارگردان اين اثر در گفت و گو با »جوان« درباره 
اين مستند و حواشي آن توضيحاتي داده است. 
 بگذاريد با اين س�ؤال ش�روع كنيم 
كه چه چيزي باعث مي ش�ود پس از 
30 سال ناگهان تعداد زيادي مستند 
تاريخي به منظور بررس�ي مس�ائل 

مرتبط با تاريخ انقالب توليد شود؟
به نظرم پیش از اينكه اين پرسش را مطرح كنیم، بايد 
اين سؤال را پرسید كه چرا نتوانسته ايم بزرگ ترين 
انقالب قرن را كه در ايران به وقوع پیوست و هژموني 
حاكم بر منطقه را تغییر داد و اثرات بس��یاري براي 
دنیا داش��ت به خوبي معرفي كنیم و چرا نتوانسته 
ايم درباره عظمت انقالب اسالمي به خوبي صحبت 
كنیم؟ در سال هاي اخیر شبكه هاي ماهواره اي روايت 
هايي از انقالب ارائه داده اند كه باعث ايجاد سؤال هاي 
جدي در ذهن مخاطب جوان امروزي شده است. اين 
روايت ها تشكیك هايي را به همراه داشته است. به 
نظر مي رسد روند روايت تاريخي انقالب از مقطعي 
قطع شد و انگار گفته شد »همینه كه هست و الزم 
نیست درباره اش حرف بزنیم«، همین رفتار باعث 
شده سؤال هاي زيادي در ذهن جوانان درباره تاريخ 

ايران به وجود بیايد. 
پيش از »ش�ورش عليه س�ازندگي« 
دو مس�تند پرتره درباره »هويدا« و 
»علم« را س�اخته ايد، چه شد كه به 
جاي اينكه همان روند پرتره سازي را 
ادامه دهيد سراغ كار تاريخي درباره 
دولت س�ازندگي رفتيد و شخصيت 
آقاي هاشمي رفسنجاني را در پيرنگ 

قرار داديد؟
قرار بود »شورش علیه سازندگي« اولین مستندم 
باشد، اما سومین كارم شد. در مستندهاي »علم« 
و »هويدا« بر اساس ضرورت هاي تاريخي احساس 

كردم بايد به دو ساحت »قدرت و دولت« در عصر 
پهلوي بپردازم. امیر عباس هويدا به عنوان دولتمرد 
پهلوي و اسداهلل علم به عنوان مرد در سايه و قدرت 
پنهان عص��ر پهلوي را مورد بررس��ي ق��رار دادم. 
رويكردم اين بود كه حركت هاي اين دو جايگاه چه 
اثراتي بر جامعه ايراني و اجزاي دولت پهلوي داشته 
و چه عملكردي در آن دوران از خود به جا گذاشته 
است اما در »شورش علیه سازندگي« سؤالم اين بود 
كه چه شد جامعه ايراني در سال هاي پس از جنگ 
دچار تغییرات شگرفي ش��د و در نهايت بخشي از 
جامعه كه لزوماً مخالف نبودند، علیه دولت اعتراض 
كردند. كساني كه در 9 خرداد 71 در مشهد و 14 
فروردين 74 در اسالمشهر به خیابان آمدند، اتفاقاً 
كس��اني بودند كه در دهه 60 بار دفاع از انقالب و 
دفاع مقدس بر دوش آنها بوده اس��ت. روش هاي 
اقتصادي دهه 70 فشارهاي زيادي به اين گروه هاي 
اجتماعي وارد مي كند چه آنكه تز اصلي اقتصادي 
دولت هم آزادسازي قیمت ها و تعادل سازي اقتصاد 
ايران بوده است. من س��عي كردم بدون روتوش و 
اينكه بخواهم حكم خاصي صادر كنم، در بستري 
صادقانه با موافقان و مخالفان دولت سازندگي به 

گفت و گو بنشینم. 
اين سال ها بيشتر مستند هاي تاريخي 
درب�اره ده�ه 60 اس�ت ولي ش�ما در 
»شورش عليه سازندگي« يك دهه به 
جلوتر آمده و به دهه70 پرداخته ايد؛ 
دهه اي چالش برانگيز اما از نظر ساخت 
مس�تند هنوز بكر و دس�ت نخورده، 
اينكه خط ش�كن بوده اي�د مي تواند 

امتياز مثبتي براي مستند باشد؟
علتش اين است كه ما وقت زيادي نداريم. دوستان 
در ژانر هاي مختل��ف زحمت كش��یده اند و كار 
مي كنند ولي من معتقدم جامعه در حال تغییرات 
است و اتفاقاتي زير پوست جامعه ايجاد شده است 
كه به عنوان يك شهروند آنها را درك مي كنم. در 

»شورش علیه سازندگي« تالش زيادي كردم كه 
مستند از س��ال 75 كه آخرين سال دولت آقاي 
هاشمي رفسنجاني است جلو تر نرود اما نمي توانم 
جلوي اين فكر را بگیرم ك��ه اتفاقاتي كه در حال 
رخ دادن است، تكرار همان اتفاقات دهه 70 است، 

گرچه واقعاً نظر من اين نیست. 
يعن�ي آنچه ب�ه خاطر سياس�ت هاي 
اقتصادي و اجتماعي دولت در دهه 70 

رخ داد در دهه 90 تكرار مي شود؟
من پرونده اي را باز و به اندازه خودم سعي كرده ام 
درباره آن حرف بزنم. االن نوبت كس��اني است كه 
دسترسي هاي بیشتري به اسناد دارند و مي توانند 
اين مبحث را در مستندهاي بعدي گسترش دهند. 
تالشم اين بوده كه در حد بضاعتم مستندي بسازم 
كه در آن نظرات مختلف درباره دولت آقاي هاشمي 
رفسنجاني و تاثیرات اقتصادي تصمیمات آن دولت 
را بیان كنم. من تنها راوي اين دهه هستم. اتفاقاً 
وسواس بسیاري دارم از سال 75 جلوتر نیايم. فیلم 

من محدود به دوران سازندگي است و بس. 
اخيراً خانواده مرحوم هاشمي رفسنجاني 
انتقادهاي تندي عليه يك مستند كه 
به زندگ�ي آقاي هاش�مي مي پرداخت 
داش�ته اند، در س�اخت مس�تند ب�ه 

انتقادهاي بعدي هم فكر كرده بوديد؟
در »شورش علیه سازندگي« من با هر دو طیف 
مواف��ق و مخالف دولت س��ازندگي گف��ت و گو 
كرده ام. از طیف موافقان افرادي مانند محس��ن 
هاشمي فرزند، محمد هاش��مي برادر و مرتضي 
الويري مشاور مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
و از طیف مخالفان چهره هايي چون فرشاد مومني، 
احمد توكلي، حمیدرضا ترقي و محمد حس��ین 
جعفريان حضور داش��ته اند. كس��اني كه فیلم را 
ديده اند از جمله آقاي محسن هاشمي رفسنجاني، 
فرزند ايشان مي گويند روايت فیلم منصفانه است 
اما نمي دان��م چه اتفاقي افت��اده كه حتي جلوي 

اكران هاي خصوصي فیلم را گرفته اند. 
»شورش عليه سازندگي« در جشنواره 
عمار جايزه گرفت، ام�ا پيش از آن از 
حضور در »جشنواره سينما حقيقت« 
محروم شد و االن هم با مشكالتي در 
اكران خصوصي روبه رو ش�ده است، 
چرا بخش دولتي نمي خواهد اين فيلم 

ديده شود؟
فكر مي كنم علت رد شدن مس��تند در جشنواره 
سینما حقیقت سوءتفاهمي بود كه قبل از مرحله 
انتخاب به وجود آمده بود. من از س��ه سال پیش 
شروع به ساخت اين مستندم كردم، زماني كه آقاي 
هاشمي در قید حیات بودند و آنقدر صبوري كردم 
كه كار منصفانه اي شود. همچنان هم سؤالم اين 
است كه چرا جلوي »شورش علیه سازندگي« را 
گرفته اند، حتي نمي گذارند اكران خصوصي داشته 
باشیم. براي اين سؤال پاسخ هاي زيادي به ذهنم 
مي رس��د از جمله اينكه ابتدا يك سوءتفاهم رخ 
داده و نكته دوم اينكه در يك فضاي سیاست زده و 
كلي نگر پیرامون مستندسازي درباره آقاي هاشمي 
رفسنجاني به سر مي بريم. فكر مي كنم براي خروج 
از اين حالت ابتدا بايد كلي نگري هاي سیاس��ي را 
كنار بگذاريم و بعد مستندها را نه با يك ديد كه با 

نگاهي جزئي تر درست نگاه كنند. 

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند تحسين شده »شورش عليه سازندگي«

نمي گذارند حتي اكران خصوصي 
داشته باشيم

   محمد صادقي
سيروس مقدم، كارگردان مجموعه تلويزيوني »پايتخت« 
از صداوس�يما خواس�ت ت�ا جدي ت�ر ب�ه فك�ر س�اخت 
سري شش�م از اين س�ريال باش�د و قول داد تا زماني كه 
مردم خواه�ان پايتخ�ت باش�ند، آن را خواهد س�اخت. 
س��یروس مقدم كه در اختتامیه نهمین جش��نواره فیلم هاي 
مردمي عمار به دلیل ساخت مجموعه »پايتخت« تقدير شد، 
در س��خناني گفت: پايتخت متعلق به مردم اس��ت و بارها در 
جلسات خصوصي كه با مديران فرهنگي داشتم، عرض كرده ام 
كه »پايتخت« نه متعلق به سیروس مقدم و محسن تنابنده و 
تیم سازنده است و نه متعلق به تلويزيون و هیچ ارگاني. پايتخت 
متعلق به مردم است و تا وقتي كه بخواهند، ادامه پیدا مي كند. 
مقدم درباره اينكه چرا فصل ششم سريال پايتخت براي پخش 
در نوروز 98 ساخته نش��د، گفت: خیلي از مسائل را نمي شود 
بیان كرد. به نظر مي رسد ما خواهان ادامه پايتخت نیستیم، اما 
مطمئن باشید اين حرف، حرف تیم سازنده نیست. تا وقتي كه 
مردم از پايتخت دلزده نشوند و دوست داشته باشند پايتختي ها 
را ببینند، ساخته مي شود ولي ما هم بايد سوژه هاي خوب پیدا 
كنیم؛ موضوعاتي ك��ه توقعات مردم را ب��رآورده كند، چون با 

مضمون اجتماعي كار طنز خیلي سخت است. 
كارگردان مجموعه »پايتخت« افزود: االن دال بر اينكه از تیم 
پايتخت به طور جدي خواسته شود براي پايتخت 6 فكری شود، 
هیچ تقاضايی نشده است، براي همین امسال در خدمت شما 
نیس��تیم. وگرنه آقاي تنابنده ماالمال از سوژه است و به تعداد 

افراد اين كشور، قصه و داستان وجود دارد. 
مقدم با كنايه به مديران تلويزيون، گفت: از روزي كه پايتخت5 
تمام شد، عزيزان بايد به پايتخت 6 فكر مي كردند تا تیم متالشي 
نش��ود، نه چند ماه مانده به عید. برنامه ريزي بايد داشته باشیم. 
ساختن يك كار دنباله دار، كار بسیار سختي است، چون متعلق 
به يك نفر نیس��ت. اين كارگردان درباره وضعیت تیم س��ازنده 
»پايتخت«، گفت: تیم پايتختي ها متالشي شده و خیلي سخت 
است آ نها را دور هم جمع كرد، چون هر كدام سر يك پروژه هستند 
اما به نمايندگي از اين جمع مي گويم تا زماني كه مردم خواهان 
پايتخت باشند، آن را مي سازيم. شايد صداي مردم به گوش روابط 
عمومي سازمان صداوسیما برس��د و جدي تر به اين مسئله فكر 
كنند. مجید زين العابدين، مدير شبكه اول سیما كه در اختتامیه 
جشنواره عمار حضور داشت، بعد از پايان سخنان سیروس مقدم با 
اشاره به مذاكرات با تهیه كننده سريال »پايتخت« از اين كارگردان 

براي تولید فصل ششم سريال پايتخت دعوت كرد.

گزارش »جوان« از اختتاميه نهمين جشنواره فيلم عمار

فانوس هاي عمار راه سينماي مردمي را روشن كرد
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هنگامی كه كارها مشتبه شوند )و 

آينده روشن نباش�د( آخرشان را 

بايد به اولشان سنجيد.

مدير استان هاي جشنواره فيلم فجر توضيح داد

ابهام زدايي از برگزاري جشنواره فجر در استان ها

   نويد پارسا
سيدحسين س�يدي مدير بخش اس�تان هاي جش�نواره فيلم 
فجر تأكيد كرد ك�ه اين بخش با مش�كل مالي مواجه نيس�ت. 
برگزاري همزمان جش��نواره فیلم فجر در شهرستان ها سال هاست 
پیش از آغاز اين رويداد مطرح مي ش��ود و هم��واره موضوع بودجه 
و امنیت آثار در شهرس��تان ها مورد بحث قرار مي گی��رد. از آنجا كه 
جش��نواره فجر يكي از رويدادهاي مهم انقالب اس��المي محسوب 
مي شود، سراسري بودن آن رويكرد قابل دفاعي محسوب مي شود. 
چندي پیش سیدحسین س��یدي مدير بخش اس��تان هاي سي و 
هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر از اكران 11 تا 14 اثر از اين رويداد 
سینمايي در 31 اس��تان از 12 تا 22 بهمن ما خبر داد و عنوان كرد: 
»گروه بندي و تعداد فیلم هايي كه قرار است اكران شوند پس از توافق 

نهايي با نمايندگان صنف خانه سینما اعالم مي شود.«
اما روز گذشته سیدضیاء هاشمي دبیر شوراي عالي تهیه كنندگان 
در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه »مطلع شديم ستاد جشنواره 

فیلم فجر با بحران بي پولي مواجه است و امكان فراهم آوردن بودجه 
براي برگزاري جش��نواره در اس��تان ها را ندارد«، اعالم كرد: »در 
صورتي كه بودجه الزم براي نمايش فیلم ها در شهرستان ها در نظر 
گرفته نشود، بي ش��ك تهیه كنندگان آثار خود را در شهرستان ها 
نمايش نمي دهند.« اين اظهارنظر از سوي دبیر صنف تهیه كنندگان 
در خانه سینما به نوعي نش��ان از فراهم نبودن شرايط مالي اكران 
فیلم هاي جشنواره سي وهفتم در استان ها و به معناي ديگر احتمال 

لغو برنامه هاي استاني اين رويداد داشت. 
همین موضوع از سوی سیدحسین سیدي مدير بخش استان های اين 
جشنواره پیگیري شد كه در گفت وگو با مهر و در پاسخ به صحبت هاي 
دبیر شوراي عالي تهیه كنندگان اظهار كرد: توافق نهايي انجام اين 
كار تنظیم شده ولي هنوز امضا نشده است با اين وجود ما با منوچهر 
شاهسواري مديرعامل خانه سینما به توافق اولیه رسیده ايم و مشكلي 
از اين بابت نداريم. س��یدي با بیان اينكه مش��كلي از بابت اكران در 
استان ها ندارند، اظهار كرد: صورتجلسه نهايي اين امر در هفته جاري 
انجام مي شود. مدير بخش استان هاي سي و هفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر تأكید كرد: برخالف چیزي كه عنوان مي شود، ما به لحاظ 
مالي مشكلي نداريم چراكه سازمان س��ینمايي عزم جدي بر اكران 
همزمان اين آثار در ساير استان ها هم دارد از همین رو ما به طور مسلم 
اين كار را انجام خواهیم داد. وي با اشاره به اينكه هماهنگي هاي اولیه 
اكران آثار در استان ها انجام شده است، درباره پرداخت سهم صاحبان 
فیلم ها و توافق هاي انجام شده با آنها اظهار كرد: بعد از آنكه توافق ما با 
خانه سینما انجام شود، مثل سال هاي گذشته دوستان خانه سینما با 

صاحبان آثار درباره اين سهم به نتیجه مي رسند.

   فرزين ماندگار
 برگزيده بخش »جنگ نرم و جبهه فرهنگي« در اختتاميه 
جشنواره عمار گفت: امروز ديدم مسئوالن از دستاوردهاي 
برجام صحبت كردند. نمي دانم دوربين مخفي است آيا؟ آيا 
مسئوالن از زندگي مردم خبر دارند؟ قلب پيشرفت ايران 
را بتن كرديد، چندس�ال به كدخدا اعتماد كرديد و االن 
هم يك سال است دلخوش به لبخند اروپايي ها هستيد. 
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار پنج شنبه 
شب در سالن شماره يك سینما فلسطین در حالي برگزار شد 
كه بارها و توس��ط برگزيدگان مختلف از وضعیت اقتصادي 
كارگردان و لزوم پیگیري اقتصاد مقاومتي پس از شكس��ت 

برجام سخن به میان آمد. 
  برگزيدگان مستند »تاريخ سياسي و فتنه ۸۸«

در اين مراسم در بخش مستند »تاريخ سیاسي و فتنه 88«، 
لوح تقدير به مس��تندهاي »راه طي شده« علي مالقلي پور و 
»آينه هاي شكس��ته« به كارگرداني عبدالعلي مكرمي تعلق 
گرفت. مالقلي پور در سخناني كوتاه گفت: بايد نقدپذير بود و 
نقدپذيري را رشد داد، ضمن اينكه رسانه ها بايد بدانند جواناني 
هستند كه هنوز فرزند خمیني هستند و هرچقدر هم تالش 
كنند با برچسب هاي مختلف فیلم آنها را بايكوت كنند، باز بر 

تعداد فرزندان خمیني افزوده مي شود. 
»شورش علیه س��ازندگي« به كارگرداني مصطفي شوقي فانوس 
)جايزه اصلي( اين بخش را دريافت كرد. ش��وقي جاي��زه خود را از 
دست مادران ش��هیدان خالقي پور دريافت كرد. وي در اين مراسم 
گفت: علیه فیلم ما شورش شد و حتي نگذاشتند يك اكران خصوصي 
داشته باشد. خیلي خوشحالم كه بچه هاي عمار جرئت كردند اين 
فیلم را نمايش دهند. وي خاطرنش��ان كرد: وضع ما مستندسازها 
خوب نیست اما خیلي بهتر از كارگردان هفت تپه، هپكو و... است. 

امیدوارم هر چه زودتر فكري به حال مشكل اين عزيزان شود. 
  برگزيدگان »جنگ نرم و جبهه فرهنگي«

»تهران دمشق« به كارگرداني س��یدمحمدعلي صدري نیا در 
بخش جنگ نرم و جبه��ه فرهنگی، جاي��زه مردمي را كه يك 
تابلوفرش اهدايي از اهالي روستاي تورقوزآباد بود، دريافت كرد. 
فانوس اين بخش به سبب پژوهشي قدرتمند به مستند »روزي 
روزگاري ترامپ« به كارگرداني علیرضا بوالي تعلق گرفت. محسن 
مقصودي تهیه كننده اين اثر گفت: فانوس��مان را به ابوالقاس��م 
طالبي علمدار روشنگري تقديم مي كنیم. امروز ديدم مسئوالن 
از دستاوردهاي برجام صحبت كردند. نمي دانم دوربین مخفي 
است آيا؟ آيا مسئوالن از زندگي مردم خبر دارند؟ قلب پیشرفت 
ايران را بتن كرديد، چندسال به كدخدا اعتماد كرديد و االن هم 

يك سال است دلخوش به لبخند اروپايي ها هستید. لوح افتخار 
هم به مستندهاي عطر سیب به كارگرداني داوود جلیلي و متولد 
آذر به كارگرداني سیدرضا حسیني تعلق گرفت. »فروشنده2« به 
كارگرداني علیرضا بوالي و محمدرضا امامقلي كارگردان »خوره« 
لوح تقدير اين بخش را درياف��ت كردند. امامقلي پس از دريافت 
جايزه خود گفت: جايزه مان را به خانواده شهداي مدافع حرم و 
كارگران اين شهر تقديم مي كنم. امیدوارم زخم ها درمان شوند و 

مگس ها براي همیشه گورشان را گم كنند.
  فانوس طاليی برای »دريابست«

 فانوس اين بخش به مستند »دريابس��ت« به كارگرداني محمود 
شهبازي با موضوع صید بي رويه ماهیان جنوب كشور تعلق گرفت. 
شهبازي گفت: امشب سالروز شهادت احمدي روشن است. تعطیلي 
صنايع هسته اي و انتقال ماهواره هاي ما به انبارها، تالش گروهي 
است كه 20 سال در تالش براي اين كار هستند. با برجام گفتند 
عصر پوشكي است به جاي موشكي و كم كم كه دستاوردهاي برجام 

را خالي مي بینند، بايد گفت عصر خالي بندي است!
جايزه ويژه دوربین »شهید علي قوچاني« به محمود شهبازي 
كارگردان مس��تند دريابس��ت تعلق گرفت. مادر شهید علي 
قوچاني كه جايزه اين بخش را به برگزي��ده اعطا كرد، گفت: 
به ما گفتند دس��ته كلید دارند و تمام قفل ه��ا را باز مي كنند، 
ولي متأسفانه ها قفل هايي هم كه باز بود، همه را قفل كردند! 
تا زماني كه زنده هستیم از خدا مي  خواهیم ثابت قدم بمانیم و 

مثل كوه پشت رهبرمان بمانیم. 
 فرزند امام بهترين مستند »بيداري اسالمي«

لوح افتخار اين بخش به اث��ر »عماد« ب��ه كارگرداني ايمان 
گودرزي رسید و سیدمحتش��م علي نقوي كارگردان »فرزند 
امام« با موضوع عالمه عارف الحسیني فانوس اين بخش را از 

دستان جانباز مدافع حرم دريافت كرد. 
  »عابدان كهنز« برگزيده »مدافعان حرم«

در اين بخش »كرار« به كارگرداني محس��ن عقیلي و »عابدان 
كهنز« به كارگرداني مجید رستگار لوح تقدير دريافت كردند. 

توضيحات سيروس مقدم درباره ساخت »پايتخت 6«

تا زماني كه مردم خواهان »پايتخت« باشند آن را مي سازيم

ش��بك��ه ه��اي م�اه���واره اي 
روايت هاي��ي از انق��اب ارائ��ه 
داده ان��د ك��ه باعث س��ؤال هاي 
جدي در ذه��ن مخاطب جوان 
امروزي ش��ده و تشكيك هايي 
را ب��ه هم��راه داش��ته اس��ت

سرباز كوچك امام به نماز جمعه رفت
كتاب »س�رباز كوچ�ك قهرمان« ك�ه براي اولي�ن پويش 
»كتاب قهرمان« انتخاب شده اس�ت، روز گذشته در نماز 
جمعه تهران معرف�ي و در مي�ان نمازگزاران توزيع ش�د. 
در اولین دوره از پويش مطالعاتي »كت��اب  قهرمان« كه به همت 
مجمع ناشران انقالب اسالمي در حال برگزاري است، با هدف ترويج 
فرهنگ كتابخواني و پاسداشت مقام بلند آزادگان و اسراي هشت 
سال دفاع مقدس، كتاب »سرباز كوچك امام« به  عنوان كتاب محور 
انتخاب شده است. به همین مناسبت، اين كتاب در نمازجمعه اين 
هفته 21 دي در ويژه برنامه هاي پیش از خطبه معرفي و در محل 
نمازجمعه با تخفیف 20درصد به نمازگزاران عرضه خواهد ش��د. 
»سرباز كوچك امام« سرگذش��ت دوران هشت ساله اسارت آزاده 
واالمقام، مهدي طحانیان اس��ت كه در 13سالگي به اسارت رژيم 
بعثي درمي آيد. فاطمه دوست كامي در اين كتاب، روزهاي تلخ و 
شیرين اين هشت سال را با قلمي شیوا و جذاب روايت كرده است. 
...........................................................................................................
اسپانسر پول نداد فيتيله اي ها تعطيل شد

برنام�ه »دوقلوه�ا« ك�ه ب�ا حض�ور بازيگ�ران گ�روه 
فيتيله اي ه�ا تولي�د مي ش�ود، ب�ه دليل مش�كالت مالي 
اسپانس�ر برنام�ه در مع�رض تعطيل�ي ق�رار گرف�ت. 
علي فروتن بازيگر اين مجموعه، گفت: ما حدود 12 قسمت از 
اين مجموعه را تصويربرداري كرديم اما حاال چند وقت است كه 
تصويربرداري آن به دلیل مشكالت مالي اسپانسر متوقف شده 
است. وضعیت مالي اسپانسر خوب نیست و فعاًل چند وقت است 
كه بودجه اي تزريق نشده و به همین دلیل كار هم متوقف شده 
است. بازيگر »دوقلوها« درباره تأخیر در پخش برنامه نیز عنوان 
كرد: قرار بود پخش برنامه از دي ماه آغاز شود اما به دلیل توقف 

تولید برنامه نتوانستیم به موعد اولیه براي پخش برسیم. 
...........................................................................................................

 معاون مطبوعاتي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

وزارت كار سختي كار خبرنگاري را 
نپذيرفته است!

مع�اون مطبوعات�ي و اط�الع رس�اني وزارت فرهن�گ 
و ارش�اد اس�المي گف�ت: اگرچ�ه ق�رار گرفت�ن ش�غل 
خبرن�گاري در حيط�ه مش�اغل س�خت م�ورد پيگيري 
اي�ن وزارتخان�ه و خبرنگاران اس�ت ول�ي هن�وز وزارت 
تع�اون، كار و رف�اه اجتماعي اي�ن امر را نپذيرفته اس�ت. 
محمد س��لطاني فر پنج شنبه ش��ب اظهار داش��ت: در صورت 
قبول اين مس��ئله توس��ط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
خبرنگاران مي توانند با 20 س��ال خدمت بازنشسته شوند. وي 
بیمه خبرنگاران را از وظايف كارفرما و مديران مسئول نشريات 
دانست و گفت: تا چند سال قبل يارانه اي به صندوق هنرمندان 
براي بیمه خبرنگاران اختصاص مي يافت ولي با مداخله در كار 
كارفرما اتفاقات بدي در اين حوزه رخ داد. س��لطاني فر افزود: با 
سهمیه بندي رس��انه ها براي بیمه، چون برخي رسانه ها با همه 
سهمیه خود كار نمي كردند افراد ديگري را كه خبرنگار نبودند در 
لیست قرار مي دادند تا از تسهیالت بیمه برخوردار شوند كه اين 
باعث مي شد افراد مطالبه حقوق خود را از كارفرما داشته باشند 

و كارمندان عادي را به عنوان خبرنگار بگنجانند. 
...........................................................................................................

نمايشگاه اميركبير گشايش يافت
سازمان اسناد و كتابخانه ملي، نمايشگاه »دشنه بر شريان 
تاريخ« را به مناسبت سالروز شهادت اميركبير برپا كرده است. 
40 برگ س��ند از مكاتبات و احواالت زندگي شخصي و كاري 
امیركبیر، 10 قطعه عكس، پرونده كاملي از زندگي امیركبیر 
منتشر شده در روزنامه اطالعات در سال 1354، دهها شماره 
از روزنامه وقايع االتفاقیه به تاريخ ي��ك ماه بعد و يك ماه قبل 
از م��رگ وي و يك مجموع��ه 12جلدي از نفاي��س مربوط به 
امیركبیر، بخشي از اسنادي است كه در اين نمايشگاه در ديد 
عموم قرار گرفته است. اين نمايشگاه تا 25 دي از ساعت 8 تا 16 

میزبان عالقه مندان خواهد بود. 
...........................................................................................................
بزرگداشت روز پرستار در راديو نمايش

همزم�ان ب�ا ف�را رس�يدن والدت ب�ا س�عادت حض�رت 
زين�ب)س( و فرارس�يدن روز پرس�تار، نماي�ش جديدي 
ب�ا عن�وان »پرس�تار« روي آنتن رادي�و نماي�ش مي رود. 
نمايش جديد راديويي »پرس��تار« را صدف پیكامي نوش��ته و 
داستان سیما پرستاري 40 ساله است كه به رغم مشغله هاي زياد 
خانوادگي در كارش موفق است و در محل كار با اتفاقاتي مواجه 
مي شود كه ش��نیدني اس��ت. در اين نمايش هنرمنداني چون 
مهرخ افضلي، مهین فردنوا، راضیه مومیوند، امیر عباس توفیقي، 
محمديگانه، ماندانا اصالني، نوشین حسن زاده، مینو جبارزاده 
و مهرداد مهماندوس��ت به ايفاي نقش مي پردازند. »پرستار« 
به تهیه كنندگي فرش��اد آذرنیا، كارگرداني بهرام سروري نژاد، 
صدابرداري حیدر صف��دري و افكت نازنین حس��ن پور، امروز 

ساعت 18 از راديو نمايش پخش مي شود.

محمد صادقي     ديده بان

    دريچه

 خالق »تخت جمشيد ايران« 
در آرژانتين، درگذشت

حس�ن حاجي نوري خالق مجس�مه »سرس�تون تخت جمش�يد« در شهر 
بوينس آيرس آرژانتين در س�ن 9۲ س�الگي ب�ر اثر كهولت س�ن در تهران 
از دنيا رفت و روز يك ش�نبه از مقابل خانه هنرمندان تش�ييع خواهد شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، حسن حاجي نوري پیشكسوت مجسمه ساز و 
خالق سرستون تخت جمشید در شهر بوينس آيرس آرژانتین در سن 92 سالگي 
در تهران از دنیا رفت. داريوش حاجي نوري اين خبر را تأيید و دلیل فوت را مشكل 
ريوي اعالم كرده است. در بیشتر آثار حسن حاجي نوري، ايران باستان مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و او جايگاه ويژه اي در زمینه مجسمه سازي شهري دارد. از اين 
هنرمند پیشكسوت در سال 1392 و در سي وپنجمین نشست پژوهشي نگارخانه 

برگ تجلیل شد. 
در پي درگذشت اين مجسمه ساز، سیدمجتبي حسیني معاون امور هنري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در پیامي درگذش��ت اين پیشكسوت مجسمه سازي را 
تسلیت گفت. در پیام تسلیت سید مجتبي حسیني آمده است: »حاجي نوري با 
توجه و نگاه به تاريخ و گذشته ايران، بر اساس آثار تاريخي و باستاني آثار ارزشمندي 
اجرا كرده و آثاري نیز از بزرگان ادب و فرهنگ و مجسمه هايي با دغدغه اجتماعي 

و مردمي از اين هنرمند به يادگار مانده است.« 
حس��یني در ادامه اين پیام نوشته اس��ت: »حاجي نوري با عالقه و فارغ از هیاهو 
سال ها در عرصه مجسمه س��ازي تالش كرد. درگذش��ت اين هنرمند گرانقدر را 

تسلیت مي گويم، ياد و نامش گرامي و روحش شاد.«
پیكر حسن حاجي نوري، هنرمند پیشكسوت مجسمه ساز صبح روز يك شنبه 23 

دي ماه از مقابل خانه هنرمندان تهران تشییع مي شود.


