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من همین هستم؛ غیرقابل تغییر

تقویت همکاری بین سینمای ایران و فنالند

محمــد مهــدی حیدریــان ،رئیــس ســازمان ســینمایی در دیدار
ســفیر فنالند در تهــران و همچنین مدیر بنیاد فیلم این کشــور،
فرهنگ تولید مشترک و تعامل با کشورهایی با سابقه فرهنگی -تاریخی
دیرین را مورد عالقه ایران دانست و گفت :تولید مشترک یکی از راههای مؤثر برای
همکاریهای سینمایی است و ارتباط بین جشنوارهها و تبادل فیلم و کارشناسی و
ایجاد فرصت تعامل و همکاری بین دست اندرکاران سینمای دو کشور راه دیگری
است که باید مورد توجه قرار گیرد.
ســفیر فنالند هم با اشــاره به جلسهای که سال گذشته با مقامات سینمایی داشته
اســت ،اظهار کرد :آن جلســه منجر به تولید فیلم مشــترکی بین ایران و فنالند با
عنــوان «الیههای دروغ» شــد که در مرحله تولید توســط تیمــی ایرانی و فنالندی
قرار دارد .وی بر گسترش هرچه بیشتر همکاریهای سینمایی دو کشور تأکید کرد.
مدیــر بخــش بینالملل بنیاد فیلم فنالند هــم از برنامهریزی بــرای برپایی هفته
فیلــم فنالند در تهــران با حضور کارگردانــان و تهیه کنندگان این کشــور و دیدار با
ســینماگران ایرانی خبر داد .علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی نیز
اعالم کرد که تفاهمنامهای بین دو بنیاد امضا شده است.

پایان کار «سازخانه» با حضور حسین
علیزاده و علیاکبر شکارچی

دومیــن نمایشــگاه «ســازخانه» موســیقی در حالــی جمعــه،
 ۲۵آبــان بــه پایان رســید که هنرمندان پیشکســوت شــاخههای
ترنــــم
مختلــف هنــری در کنــار دیگــر عالقهمنــدان حضــور چشــمگیر
داشــتند.در این شــب هنرمندانی چون حســین علیزاده (آهنگســاز و نوازنده تار)،
داریوش پیرنیاکان (نوازنده و مدرس تار) ،علیاکبر شــکارچی (نوازنده کمانچه)،
ســعید ثابت (نوازنده ســنتور) ،حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی)،
مجیــد رجبیمعمــار (مدیرعامل خانــه هنرمندان ایــران) ،ناصــر آقایی(مدرس
تئاتــر) ،فرمــان مرادی(رئیــس کانــون ســازندگان ســاز) ،رامین جزایــری و بیاض
امیرعطایــی(از سازســازان پیشکســوت) ،حمیدرضا عاطفی (مدیــر اجرایی خانه
موســیقی) ،داود آزاد(نوازنــده وخواننــده موســیقی ایرانــی) و جمــع زیــادی از
هنرمندان جوان موسیقی ایران از این نمایشگاه بازدید کردند.

قصههای  ۹۰ثانیهای کتاب میشود
روی خـط
خـــــــبر

قصههــای  ۹۰ثانیــهای برتــر کــه از ســوی هیــأت انتخــاب جشــنواره
بینالمللی قصهگویی کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان به
مرحله پایانی راه پیدا کردهاند ،به قلم شرمین نادری ،کتاب میشوند.

معرفی سه بازیگر زن تئاتر علی رفیعی

رویا تیموریان ،مریم سعادت و مائده طهماسبی در نمایش «خانه برناردا آلبا» به
کارگردانــی علی رفیعی کــه از  14آذر در تاالر وحدت روی صحنه میرود ،به ایفای
نقــش میپردازند.رویا تیموریان پیش از این در نمایش «عروســی خون» و مریم
ســعادت در نمایشهای «رومئو و ژولیت» خاطرات و کابوسهای یک جامه دار
از زندگــی و قتل میرزاتقی خان فراهانی» و همچنین فیلمهای «ماهیها عاشــق
میشوند» و «آقا یوسف» با رفیعی همکاری داشتهاند.

نمایش منتخب جشنوار ههای جهان در همدان

جوزپه ِس ِمرارو از کشور ایتالیا
نمایش «داستان یک مرد و سایهاش» به کارگردانی ِ
در بیســت و پنجمیــن جشــنواره بینالمللی تئاتر کــودک و نوجوان همــدان اجرا
ــمرارو و داریو کادی بازیگران نمایش هســتند .طــراح نور مارکو
میشــود.جوزپه ِس ِ
مرکانتی ،صدا و موسیقی کاری از لئون بارتلو است.

تصمیم جدید گروه هنروتجربه برای اکران

گــروه ســینمایی هنــر و تجربه با انتشــار اطالعیــهای اعالم کــرد که بار دیگــر اکران
همزمان فیلمهای هنری و تجربی به نمایش درآمده در ســینماهای کشــور را در
دستور کار خود قرار داده است.

اعالم میزان درآمد نمایش بازی پرسپولیس  -کاشیما

میزان درآمد حاصل از پخش دو بازی پرسپولیس و کاشیمای ژاپن در سالنهای
سینما به رقمی حدود  ۳۰۰میلیون تومان رسیده است.

دستمزد واقعی مهناز افشار در الیور توئیست

ادای احترام به نویسنده برنده دو اسکار

«ویلیــام ُگلدمــن» رماننویس امریکایی که بیشــتر برای نگارش
آن سوی فیلمنامههــای «بــوچ کســیدی و ســاندنس کید»« ،همــه مردان
مــــــــرز رئیسجمهــور» و «عــروس
شــاهزاده» شناخته میشود  ۲۵آبان در سن  ۸۷سالگی
در شــهر نیویــورک درگذشــت« .بــن اســتیلرز» کمدین
امریکایــی مجموعه آثــار «گلدمن» را نقطــه عطف در
ســینمای هالیوود نامیــد و «ادگار رایــت» نیز در صفحه
توئیترخود«ویلیام ُگلدمن»رایکماجراجویافسانهای
توصیــف کــرد« .ران هــاوارد» کارگــردان برنده اســکار فیلم «ذهــن زیبا» نیــز «ویلیام
گلدمن» را یکی از موفقترین فیلمنامهنویسان تاریخ ،یک دوست و مربی خواند.

محتوای تیزرهای تلویزیونی به نفع کیست؟
مریم سادات گوشه
خبرنگار

مدتی اســت که محتوای برخــی تیزرهای
تبلیغاتــی تلویزیــون در رســانهها مــورد
انتقاد است .مثالً تبلیغ آدامسی که باعث
میشــود خــواب آلودگــی از بیــن بــرود و
برای اینکه به بیننده ثابت کند این قضیه
اتفاق میافتد ،رانندهای را نشــان میدهد
کــه خوابش میآیــد و بعد از خــوردن این
آدامــس خــواب از ســرش میپــرد .آن
هم بهخاطر داشــتن مقــداری کافئین در
آدامس که البته به گفته ســازندگان آگهی
مــورد تأیید وزارت بهداشــت هم هســت.
این در حالی است که راهنمایی و رانندگی
از مردم بارها درخواست کرده است که به
علــت آمار بــاالی تصادفات بــر اثر خواب
آلودگیازرانندگیدراینشرایطخودداری
کنند .پیشتر هم تبلیغ کرم حلزون از رسانه
ملی مشکل ساز شد .کرمی که ادعا میکرد
حاوی ماده االســتین اســت و برای پوست
بســیار مفیــد اســت در حالــی کــه وزارت
بهداشت پس از بررسی کرم متوجه شد که
چنین مادهای در آن وجود ندارد.
شــاید این دســت آگهیها فقــط منحصر
به صداوسیما نباشــد و حتی در مجالت و
روزنامهها هم باشد اما وقتی از رسانه ملی
پخــش شــود در نظر مــردم کاالیی اســت
بیعیــب ونقص که میتوان به آن اعتماد
کرد .درست است که آگهی تبلیغات برای
رسانه مهم است و حتی برخی از رسانهها
حیاتشــان فقط به آگهی متکی اســت ،اما
چرا رســانه ملی با وجود اینکه بودجهاش
حتی نسبت به وزارتخانهای مثل فرهنگ و
ارشاد اسالمی باالتر است و رقمی معادل
 1521میلیارد و  500میلیون تومان اســت،
اما به هر نوع آگهی تن میدهد؟ تیزرهایی
که اگر یک ماه هر شب در یک برنامه خوب
و پربیننــده تلویزیونــی پخش شــود رقمی
معادل یک میلیارد تومان یا حتی بیشــتر
برای رسانه ملی سودآوری میکند.
ëëتعیینکنندهمحتوایتبلیغ،سفارشدهنده
آگهیاست
اما ساخت تیزر با ساخت فیلم و مجوزها
و نظارتهــای ســفت و ســختش کامــاً
متفاوت است .امیرحسین رسائل که خود

کج راهه تبلیغ در تلویزیون

تردیدی نیست افتادن در دام هرگونه
یادداشت ساده اندیشی و سهلانگاری در تولید
و پخش برنامهها و نمایشهای کوتاه
تبلیغی و بازرگانی ،نشان دهنده خأل
آشــکار فکر و اندیشــه و تأمل درخور
توجــه و بیبرنامگی و افتــادن در کج
راهه و چه بســا بیراهــه بیبرنامگی
عزیزاهلل حاجی
است .یکی از اصلیترین نشانههای
مشهدی
منتقد فیلم و مدرس افتادن در چنین کج راهه یا بیراهه،
سینما دور شدن از سیاستهای کالن کشور
در عرصههــای تولیــد ،خودکفایــی،
خوداتکایــی ،حمایــت از تولیــد ملــی و پرهیــز از روحیــه
مصرفگرایــی و وابســتگی بــه واردات کاالهــای خارجــی
اســت .درحالی که کشــور بهدلیل شرایط دشــوار اقتصادی
و تحریمهای چند ســال اخیر ،بیش از پیش نیازمند نوعی

ســازنده آگهی تبلیغاتی است ،دراین باره
میگویــد« :مــا تیزر را بر اســاس ســفارش
مشــتری میســازیم و یکســری مقــررات
و قوانینــی را کــه در آییننامــه ســازمان
آگهیهای صداوسیماســت هــم رعایت
میکنیم و بعد تیزر را برای تأیید به شورای
نظارت در صدا و سیما میفرستیم تا با آن
آیین نامه مغایرت نداشــته باشــد .یعنی
مثالً حجــاب بازیگران یا مجوزهای الزمی

ریاضت ،صرفهجویی و دورشــدن از مصرفگرایی اســت،
تلویزیــون بهعنوان یک رســانه رســمی ،در مســیر دیگری
حرکــت میکند .فضای کارهای تبلیغــی تلویزیون ،زمانی
بــه اوج تناقــض نمایی خود نزدیک میشــود که تبلیغات
 ،مخاطبان کودک ونوجوان خود را نشــانه میگیرد! یعنی
درســت در حالی کــه میدانیم ،انجام کارهــای فرهنگی-
هنری برای کودکان و نوجوانان در هر شکل و قالبی نیاز به
شــناخت دقیق ویژگیهای جسمی ،عاطفی و روحی آنان
دارد ،بیتأمــل ،به دنیای ذهنــی و فضای پاک و بیآالیش
عاطفــی  -روانــی آنــان نزدیــک میشــویم وناخواســته از
زودباوریهــا ،کــم تجربگیهــا و حتــی ســهلانگاریها و
ساده اندیشیهای این گروه از مخاطبان خود سوءاستفاده
میکنیم و به سود حامیان مالی برخی تبلیغات تلویزیونی
یــا تولیدکننــدگان برخــی کاالها و ســایر منفعــت طلبان و
کاسبکاران وابسته به آنان عمل میکنیم!

که از وزارت بهداشــت یا ســایر مراکزی که
نیازاست،مشکلیوجودنداشتهباشد».
او در خصــوص اینکــه آیــا صــدا وســیما
تعیینکننــده محتــوای آگهــی هاســت،
میگویــد« :تعیینکننــده محتــوای تبلیغ
کسی است که سفارش آگهی میدهد».
ëëتأثیــر آگهــی بــر روحیــه مــردم مدنظــر
شرکتهایتبلیغاتینیست
مریــم قانــع کارشــناس واحــد پخــش

نخستین آلبوم صبا علیزاده رونمایی شد
«ایران»«:یادهای پراکنده» نخســتین
آلبــوم صبــا علیــزاده عصرجمعــه
( 25آبان ماه) رونمایی شــد .علیزاده
میگویــد« :بــه تصورمــن قطعههــای
ایــن آلبوم هماننــد  ۱۰تابلو درکنارهم
چیــده شــدهاند و درعیــن اینکــه
میتوانند با هم از نظر فرم و ســاختار
مرتبط باشــند ،تضادها و تفاوتهایی
هــم بــا هــم دارند ».ســاز اصلــی صبا
علیــزاده کمانچــه اســت و ازاین ســاز
بســیار الهــام گرفتــه امــا در عین حال
بــه ســمت موســیقی الکترونیــک هم
کشــیده شده و در این اثر از هر دو آنها
بهــره گرفتــه اســت .بنابراین بــه گفته
خودش ســاختار مشــخص و یکسانی
بــرای همــه قطعــات وجود نــدارد .او
مــی گوید:آلبــوم «یادهــای پراکنــده»
تجربــه زیســتیام در ۴ســال اخیــر و
بویژه از زمانی اســت که شاخه تجربی
به موســیقی مــن اضافه شــد.هرکدام
از ایــن قطعــات آلبــوم بــه شــکل
ســاختارمتفاوتاند ،ولــی روح آنها به
هــم مرتبط اســت و کمانچه آنها را به
هم وصل میکند.
آلبــوم «یادهــای پراکنــده» تعریفــی
از یــک موســیقی فیــوژن (تلفیقــی)
اســت کــه بــه تعبیر صبــا علیــزاده در
گفتوگویی که پیش از این با «ایران»
داشــته یعنــی «ادغــام فرهنگهــای
مختلــف ،البتــه ایــن ادغــام میتواند
بــه درکنارهــم قرارگرفتن ســازها هم
تعبیرشــود اما فرهنگی که این ســازها
را بــه دورهــم جمــع میکنــد بســیار

از سمت راست :صبا علیزاده  ،نیما جوان

پررنــگ ترخواهــد بــود .او میگویــد
نوآوریهایی که امــروز اتفاق میافتد
معنــای نوآورانه ندارد چــون نوآوری
نسل قبل درک نشده است».
او در نشست خبری رونمایی آلبومش
درباره تأثیر پدرش ،حســین علیزاده،
در زندگــی حرفــهای خــود گفــت :من
شــانس زندگــی بــا پــدر و مــادری را
داشــتم کــه اهــل موســیقی بودنــد و
آرشــیو خوبی هــم داشــتیم .برخالف
آن چه تصور میشود که چون حسین
علیــزاده بهصــورت تخصصــی تــار
میزنــد پس نگاه ســنتی به موســیقی
دارد ،پــدرم بســیار آهنگســاز مدرنــی
است و طبیعتاً خانوادهام در نگاه من
به موسیقی تأثیر داشــتهاند».او پیش
از ایــن به «ایــران» گفته بــود« :الگوی
من درموسیقی پدرم است و امیدوارم
توانســته باشــم از ایشــان تأثیر بگیرم.
تمامی آثــار موســیقایی پــدر برگرفته
از ردیــف بــوده اما به انتزاعی رســیده
اســت کــه دیگــر نمی تــوان منبــع آن

آگهیهــای بازرگانی شــرکت طــرح باران
سما در پاســخ به اینکه چگونه شرکتشان
رقمهــای میلیــاردی بــرای پخــش تیــزر
بــه صــدا وســیما را تأمیــن میکنــد،
میگوید«:شرکت ما توان پرداخت چنین
رقمهاییراندارد.شرکتهاییمثلهمراه
اول وایرانسل این گونه رقم ها را پرداخت
میکنند .ما معموالً واسطه هستیم یعنی
مشتری را به صدا وسیما معرفی میکنیم

و از  10تــا  20درصد بســته به نــوع آگهی از
سازمانکارمزدمیگیریم».
او در مــورد ســاخت تیزرهــای تبلیغاتــی
شرکتشــان میگویــد« :خودمــان بر اســاس
تجربیاتمــان تبلیغها را میســازیم .ما ایده
و محتــوای تیــزر را از مشــتری میگیریــم و
اینکــه آگهی ما چه تأثیــری در روحیه مردم
میگــذارد اصــاً مد نظر ما و نه هر شــرکت
تبلیغاتــی نیســت.فقط ســعی میکنیــم
مواردی را که برای سازمان صدا وسیما مهم
اســت رعایت کنیم تا شــورای نظارت بدون
هیچ ایرادی به ما کد پخش تیزر دهد».
او در خصــوص مــوارد مهم برای شــورای
نظــارت بــر تبلیــغ صداوســیما تصریــح
میکنــد« :مثــاً حــروف انگلیســی نبایــد
بزرگتر از فارســی باشــد .هر نــوع ادعایی
باید یک نامه رســمی از وزارتخانه یا مراکز
معتبر داشــته باشــد .البته بستگی به نوع
آگهــی دارد ،اگر غذا باشــد از معاونت غذا
و دارو و»....
قانــع در خصــوص صحــت آدامســی
کــه خــواب آلودگــی را از بیــن میبــرد،
میگوید«:اینهــا ثابت شــده اســت .یعنی
ثابت شده که درصدی از خواب با کافئین
موجود در آدامس از بین رفته است.حرف
هایشان نمیتواند بیپایه و اساس باشد و
گرنه صدا و سیما کد پخش نمیدهد».
او در مــورد تبلیغهــای ماهــواره و فرق آن
بــا صــدا وســیما تصریح میکند«:بیشــتر
تبلیغات ماهواره بیپایه و اســاس اســت،
امــا تیزرهــای مــا صداقــت دارد ».وی در
پاســخ به اینکه اما همه تیزرها آنطور که
نشــان میدهند نیســتند و مــردم گاهی از
خریدشــان ناراضی اند ،میگوید«:پخش
تیــزر دلیل بر صحت و کامــاً خوب بودن
کاال نیست فقط برای این است که در بازار
رقابتعقبنیفتند».
ëëذاتتبلیغ،اغراقکردناست
دکتر اکبر نصراللهی استاد علوم ارتباطات
کــه خود قبــاً از مدیران بخــش خبر صدا
وســیما بــوده اســت ،در مــورد ایــن گونــه
آگهیهــا و اینکــه چقــدر رســانه ملــی بــر
محتوایآگهیهانظارتمیکند،میگوید:
«هیــچ رســانهای در هیــچ کجــای دنیــا
نمیتواند بدون داشــتن شــورا و ضوابط و
شــاخصهایی کــه منافع مــردم و امنیت

ملــی را در نظر بگیرد ،تبلیغاتی را آماده و
منتشرکند.بنابرایننظارتدرصداوسیما
وجود دارد .شورایی هست که آن را بازبینی
میکنــد .حتــی شــاخصها و ضوابطــی
مثل قیمت آگهیها در سایت آگهیهای
بازرگانی صدا و سیما وجود دارد ،اما ذات
کار تبلیــغ این اســت که کاالیــی را بیش از
آنچه که جذابیت دارد ،نشــان میدهند و
با قیمت کم اما کیفیت و کارایی باال جلوه
میدهند و در این زمینه اغراق میکنند».
اودر ادامه میگوید«:باید ســازمان هایی
کــه آگهــی بازرگانــی پخــش میکننــد،
هــم منافــع خــود و هــم اقتصاد رســانه
و نیــز منافــع مــردم را در نظــر بگیرنــد.
قطعاً تبلیغ نیاز اســت و به تولید کشور و
تصمیمگیــری مردم بــرای خرید کمک
میکند .اما مشروط به اینکه آن تبلیغات
واقعی باشــد ،اما ســازمانهای رسانهای
و صاحبان کاالها به منافع خود و رســانه
بیشــتر توجه دارند تــا منافع مــردم و در
نهایتمنافعمردممغفولمیماند».
چقــدر خــوب اســت کــه صاحبــان کاالهــا و
خدمــات بــه حــدی از کیفیــت و خودکفایی
مالــی برســند کــه مجبــور نباشــند بــرای
فروش کاالهایشــان دروغ بگویند.متأسفانه
شــبکههای مجــازی ،مجــات ،روزنامهها و
شــبکههای ماهوارهای بشــدت در این زمینه
مشکلدارندوهیچنظارتیبرآنهانمیشود.
بویژه شــبکههای ماهوارهای که با تلفنهای
چهاررقمــی کــه در داخــل ایــران شــناخته
شــدهاند ،بــدون هیــچ مالیاتی ایــن کاالها را
معرفی میکننــد و تأثیر مخرب آگهیهایی
که از شبکههای ماهوارهای پخش میشود به
مراتب بیشتر از رسانه داخلی است.
نصراللهــی در ادامه تصریح میکند«:الزم
اســت هم دستگاههای متولی رسانه در این
زمینــه حســاس باشــند و هم دســتگاههای
دیگــر مثــل وزارت بهداشــت آنهــا هم باید
رســانه را رصد کنند و وقتــی دیدند کاالیی با
ســامت مردم در تعارض اســت  ،معرفی
کننــد و آنها را به دادگاه بکشــانند .اگر قانون
و مقرراتــی هــم در ایــن زمینه وجــود ندارد
هم رســانهها و هم دولت بهدنبال وضع آن
باشند تا آگهی مغایر با سالمت روان و جسم
مردم نباشد.رسانه خود نمیتواند مرجعی
برای تقلبی بودن یا نبودن یک کاال باشد».

گرامیداشت توران بانوی ادبیات در هفته کتاب

ایلنا

لزوم تغییر نگاه در ممیزی فیلم کوتاه

محمد آفریده عضو هیأت داوران سیوپنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با تأکید بر
اینکه «ما در این کشــور دیگر فرصت تأخیر نداریم» معتقد است :نگاه مسئولین به
فیلم کوتاه باید از باب ممیزی متفاوت از آن نگاه رایج در حوزه فیلم سینمایی باشد و
باید فرصت دیده شدن و اشتباه کردن را به فیلمسازان فیلم کوتاه بدهیم و متأسفانه
هنوز کار جدی برای شناسایی مخاطبان این حوزه سینمایی انجام ندادهایم.

«ایران» در گفت و گو با کارشناسان از وضعیت آگهی های تبلیغاتی تلویزیون گزارش می دهد

را حــدس زد ».نیمــا جــوان که پخش
آلبــوم «یادهــای پراکنــده» را برعهده
دارد در نشســت خبــری رونمایــی
ایــن آلبــوم گفــت :ایــن همــکاری از
لذتبخشتریــن همکاریهــای مــن
محســوب میشــود.صبا هنرمند قابل
احترامی اســت و برای تمــام اعضای
گروهش ارزش قائل است .در فضایی
کــه همه بــه ســختی کارشــان را پیش
میبرند ،او آنچنان با عشق کار خود را
معرفی میکند که انگار تمام موانع را
پشت سر گذاشته است.
آلبــوم «یادهــای پراکنــده» شــامل 10
ترک اســت کــه تقریبــاً هــر قطعه آن
در یــک کشــور ضبــط شــده اســت .در
ایــن کار از ســازهایی چــون ســه تــار،
کالیمبا(یک ســاز آفریقایــی) ،تمبک،
قیچک ،کمانچه و رباب استفاده شده
که بیشــتر سازهای ایرانی به نوازندگی
صبــا علیــزاده بــوده و نوازندگــی ســاز
ربــاب را نیمــا علیــزاده انجــام داده
است.

«ایران» :چهارمین روز هفته کتاب هم
در حالــی برگــزار شــد کــه عالقهمندان
کتــاب و کتابخوانــی در سراســر کشــور
شــاهد اجــرای ویــژه برنامههــای
متعددی از سوی سازمان و تشکلهای
دولتی و مردمی بودند که از جمله آنها
مراسم گرامیداشــت توران میرهادی،
مؤســس شــورای کتــاب کــودک بــود،
بانویــی کــه طــی چندیــن فعالیــت،
نقشــی جدی در ارتقای نظام آموزشی
و همچنیــن ادبیــات کــودک و نوجوان
ایفا کرد.
البتــه ایــن برنامــه شــامگاه جمعــه به
میزبانی مؤسسه فرهنگی اکو و با حضور
جمعــی از اهالــی کتــاب برگــزار شــد،
نــوش آفریــن انصاری که سالهاســت
دبیری شــورای کتاب کودک را برعهده
دارد دربــاره تالشهــای زنــده یــاد
میرهــادی ،دوســت دیرینــهاش گفت:
«تــوران میرهادی جنــگ جهانی دوم
را بــا تمــام وجــود حس کرده و زیســته
بــود و مجموعه ایــن عوامل به گونهای
در او تأثیــر گذاشــته بــود که بــه گواهی
همگان پنــدار ،کردار و رفتار ایشــان در
جستوجوی صلح بود».
انصــاری در ادامــه ســخنانش دربــاره
میرهــادی کــه از او بــا نامهایــی چــون
مــادر آمــوزش و پــرورش مــدرن ایران
و همچنیــن مــادر ادبیــات کــودک و
نوجوان کشــورمان یاد میشود ،افزود:
«توران خانم بر این باور بود که ادبیات
پیامآور صلح و دوستی است و از اینرو
بهدنبــال گســترش ادبیــات کــودک و

ایبنا

حســین پارســایی ضمــن تکذیــب شــایعاتی کــه دربــاره دســتمزد مهنــاز افشــار
بــرای نمایش «الیورتوئیســت» مطرح شــده بود ،در نخســتین قســمت از برنامه
«میزانسن» اعالم کرد« :خانم مهناز افشار شش ماه با ما همکار بودند و در طول
ایــن شــش ماه که در واقع شــبانهروزی در پــروژه ما بودند ،ایشــان ماهیانه کمتر از
 ۳۰میلیون تومان دریافت کرده است».

نامــش بــه حاشــیه گــره خــورده اســت؛
اســامی فیلمهایش از اولیــن فیلمهای
توقیف شــدهاش «آدم» و «آنجا» گرفته
تا آخریــن توقیفیاش یعنی «ارادتمند؛
نازنین ،بهاره ،تینا» و حتی فیلمهای به
اکران درآمدهاش «هیچ»« ،اسب حیوان
نجیبی است» و «استراحت مطلق» و...
را که جســتوجو کنید با کلی اظهارنظر
جنجالــی و حاشــیههای خبــری مواجــه

میشــوید .عبدالرضا کاهانــی اگر چه به
خاطر هــوش سرشــارش در اســتفاده از
ســوژههای خاص و کار نشــده و ســاختار
فیلمنام هوالبتهجسارتشدربهکارگیری
فرمــی کــه خــودش دوســت دارد جــزو
فیلمســازهای مهــم ســینمای ایــران
شــناخته میشــود اما بخش عمدهای از
شــهرتش نزد مخاطب عام به خاطر به
نمایش درنیامدن فیلمهایش یا حاشیه

درســت کردن برای آنهاست ،به طوری
کــه خبر از کار جدید کاهانی که میشــود
بایــد منتظــر جنجالســازی دوبــاره بود
حتــی اگر خــودش دور از مرزهــای ایران
باشــد و فیلمــش بــدون مشــکل راهــی
اکران شــود .اواســط شــهریور ماه بود که
خبر رســید فیلم تــازهاش با عنــوان «ما
شــما رو دوســت داریم خانــم یایا» که با
حضور حمیــد فرخنژاد ،امیــن حیایی و

رضا عطاران به طور کامل در تایلند تولید
شــده در نوبــت اکــران پاییز قــرار گرفته.
طبق زمان وعده داده شــده فیلم بدون
جنجال روی پرده رفت اما حاشیهها بعد
از اکران فیلم کلید خــورد و «خانم یایا»
این بار با حمله کاربران و انتقاد بیپروای
مخاطبان به صفحات اجتماعی عوامل
فیلم خبرساز شد .بعد از حدود  10روز از
اکران باالخره کاهانی به حجم بیسابقه

انتقادات واکنش نشــان داده و با انتشــار
پســتی در صفحــه اینســتاگرامش اعالم
کرد«:مــن همیــن هســتم و غیــر قابــل
تغییر با تماشاگرانی که انداز ه فیلمهایم
دوستشان دارم ».او البته یک هشدار هم
به مخاطبان سینمایش داشته« :مراقب
فرصت طلبهای دولتــی و غیر دولتی
باشید .آنها راههای جدیدی برای مبارزه
پیداکرد هاند»

توران میرهادی

نوجوان بود .آغاز این حرکت راهاندازی
نمایشــگاه کتاب در سال  ۱۳۳۵بود که
به تشکیل شــورای کتاب در سال ۱۳۴۱
منتهــی شــد و در نهایــت هــم بانــی
راهاندازی فرهنگنامه کودک و نوجوان
شد که هنوز هم انتشار آن ادامه دارد».
هوشــنگ مــرادی کرمانــی ،نویســنده
پیشکســوت ادبیــات هــم یکــی از
ســخنرانان ایــن مراســم بــود ،او
ضمــن آنکــه میرهــادی را یکــی از
خوشــبختترین انســانهای جهــان
خوانــد ،گفــت« :او احتــرام انســانها
را نســبت بــه خــودش برمیانگیخت.
او ایــن احتــرام را به ســادگی به دســت
نیــاورده بــود ،بلکــه حاصــل کار و
هوشــیاری او بود.تــوران میرهــادی بــا
خود و جامعهاش به صلح رسیده بود
و میتوانســت برای همــه معضلها و
ناهمواریها چندین راه پیدا کند».
همــان طــور کــه اشــاره شــد در ایــام
برگزاری بیست و ششمین هفته کتاب
کــه مراســم افتتاحیــه آن چهارشــنبه

گذشــته به میزبانــی کاشــانیها برگزار
شــد ،شــاهد اجــرای ویــژه برنامههــای
مختلفــی در سراســر کشــور هســتیم.
بــه همیــن بهانــه روز گذشــته اســامی
نامزدهــای شایســته تقدیــر و برگزیده
پنجمیــن دوره جشــنواره تقدیــر از
مروجان کتابخوانی اعالم شــد؛ اسامی
برگزیدگان چهارشنبه ،سیام آبان ماه
یشود.
اعالم م 
بنابرخبــر دیگــری از روزگذشــته برپایــی
نمایشگاه کتاب «جوانههای پویش» هم
بعد از چند سال توقف دوباره از سرگرفته
شــده است ،در دوره ســوم این نمایشگاه
حــدود  ۳هزار عنــوان کتاب بــا همکاری
ناشــرانی از مشــهد ،قــم ،قزویــن عرضه
شــده که با تخفیــف  ۱۰درصــد در اختیار
عالقهمنــدان قــرار میگیرند .بخشهای
مختلفــی بــرای نمایشــگاه جوانههــای
رویــش در نظــر گرفتــه شــده کــه شــامل
کتابهــای کــودک و نوجــوان ،کتابهای
آموزشــی و کمــک آموزشــی ،ملزومــات
فرهنگی و بازیهای فکری است.

