
    فرزين ماندگار
همس�ر س�ردار حس�ين همداني در 
مراسم تجليل از اين شهيد خاطره اي 
از تأيي�د ش�هيد همدان�ي ب�ر كتاب 
خاطراتش روايت كرد كه به گفته او مهر 
تأييد بر كتاب خداحافظ ساالر است. 
مراس��م يادبود شهيدحس��ين همداني 
و تجلي��ل از همس��ر وي، راوي كت��اب 
»خداحاف��ظ س��االر« و حميد حس��ام، 
نويسنده اين كتاب در تاالر انديشه حوزه 

هنري برگزار شد. 
پروان��ه چراغ نوروزي، همس��ر ش��هيد 
همدان��ي و راوي كت��اب »خداحاف��ظ 
ساالر« در اين مراسم در سخناني عنوان 
كرد: روزي كه روزنوشت هاي خود را در 
سوريه مي نوشتم، فكر نمي كردم تبديل 
به كتاب شود. يادم هست كه در يكي از 

مراسم هايي كه براي همسرم برگزار شده 
بود، همسر آقاي حسام گفتند خاطرات 
خود را بدهيد آقاي حس��ام بنويس��ند. 
خاطرم آمد كه حاج حسين از آقاي حسام 
با عنوان نويس��نده خوش ذوق ياد كرده 
بودند و با خود گفتم چه كس��ي بهتر از 

ايشان براي اين كار. 
به گفته وي، نگارش اين كتاب طي ۹ الي 
۱۰ ماه تمام شد و آقاي حسام نسخه اي از 
آن برايم ارسال كردند كه خودم و بچه ها 
آن را خوانديم ولي چون خاطرات سوريه در 
آن بود تصميم گرفتيم چاپ آن را به تأخير 
بيندازيم. شب خواب ديدم كه در سوريه 
هستيم و منتظريم كه پيكر حاج  حسين 
را بياورند. وقتي تابوت وارد شد، پشت سر 
تابوت و پيش از همه آقاي حسام حركت 
مي كرد. صبح وقتي خواب را براي بچه ها 

تعريف كردم، به اين نتيجه رسيدم كه اين 
خواب يعني مهر تأيي��د روي اين كتاب و 

اينكه نبايد در انتشار آن ترديد كرد. 
   يادی از شهيد حداديان

در اين مراس��م ميثم نيل��ي، مديرعامل 
مجمع ناشران انقالب اسالمي نيز با بيان 
اينكه حقي كه ش��هدا به گردن ما دارند 
بزرگ اس��ت به بيان خاطره اي از ديدار 
با خانواده شهيد محمدحسين حداديان 
پرداخت و گف��ت: در ديدار ب��ا خانواده 
ش��هيد حداديان پدر و مادرش نش��ان 
مي دادند كه از اين اتفاق يعني ش��هادت 
پسرشان خوشحال هس��تند. اين حس 
و حال نش��ان دهنده امتداد راه و مسير 
شهداست. در واقع همس��ران و مادران 
شهدا امتداددهنده اين راه هستند و اين 
خون  آن ش��هيدان اس��ت كه در انقالب 

امتداد دارد. 
    وجه تمايز شهيد همداني

در بخش ديگري از مراسم سردار مجيدي، 
فرمانده سپاه انصارالحسين همدان نيز در 
سخناني با اشاره به آخرين روزهاي حيات 
ش��هيد همداني گفت: روزه��اي قبل از 
اعزام حاج حسين همداني به سوريه در 
تماس��ي كه با او داشتم فهميدم در حرم 
امام رضا)ع( است و به نظرم رسيد به آنجا 

رفته تا حاجت بگيرد. 
مظاه��ري ادامه داد: وجه تمايز ش��هيد 
همداني با ديگر ش��هدا در مسئله رزم و 
جنگ نبود، بلكه موضوع��ات ديگري او 
را تبديل به شهيد همداني كرد از جمله 
مردمي بودن و اينكه هيچگاه خودش را 
از مردم جدا نبيند و ديديم كه در مراسم 
تشييع او آنطور كه رهبر انقالب فرمودند: 
»همه آمدند«، همه اي كه جزو همرزمان 
او نبودن��د بلكه مردم كوچ��ه و خياباني 
بودند كه حتي رزم او را هم نديده بودند. 
وي دشمن شناسي را دومين خصوصيت 
اين شهيد معرفي كرد و گفت: از سال هاي 
پيش از انقالب اين خصيصه در او وجود 
داش��ت و همين باعث ش��د كه ش��هيد 
همداني ذره اي از مسير انقالب منحرف 
نشود. وقتي فتنه ۸۸ پيش آمد، جلودار 
بود و حتي بر اي��ن باور بود ك��ه دفاع از 

سوريه دفاع از خرمشهر است. 
مظاهري نگاه فرهنگي شهيد همداني را 
يكي ديگر از ويژگي هاي ايشان بيان كرد و 
گفت: او از سال هاي دور اين نگاه را داشت. 
او وقتي به سوريه رفت به اين نتيجه رسيد 
كه بايد كتاب هاي دفاع مقدس را به عربي 

ترجمه  و در سوريه توزيع كرد. 
در ادامه مراسم سعيد بادامي از همرزمان 
ش��هيد همداني به رواي��ت خاطراتي از 
سال هاي دفاع مقدس و همراهي با اين 

شهيد پرداخت. 
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چگونه حسام نویسنده »خداحافظ ساالر« شد
 در مراسم يادبود شهيدحسين همداني 

و تجليل از همسر وي راوي كتاب »خداحافظ ساالر« مطرح شد

   معصومه طاهري
اين روزه�ا در فضاي مجازي و ش�بكه هاي 
اجتماع�ي اش�عار و قطع�ات ادب�ي زيادي 
دست به دست مي شود. اين ماجرا در ميان 
كارشناسان س�ؤاالتي را ايجاد كرده است 
كه آيا انتشار اين اش�عار در فضاي مجازي 
باعث ش�اعرانگي جامع�ه خواهد ش�د يا  
برعكس آفتي به جان ادبيات كشور است. 
به همين بهانه با يكي از ش�عراي ش�ناخته 
ش�ده كش�ور كه از داوران جش�نواره هاي 
شعر نيز بوده اس�ت، گفت وگو كرديم. علي 
فردوسي ش�اعر جواني اس�ت كه با شعر و 
ادبي�ات در فض�اي مجازي هم آشناس�ت. 

    
يكي از مشكالت فضاي مجازي امروز 
كانال هاي بي هويتي است كه به اسم 
ش�عر  زده مي ش�ود و حتي احتمال 
فريب افرادي كه احساسي هستند 
هم در آن هس�ت. نظرتان در مورد 

اين كانال ها چيست؟
ما مردمي هستيم كه يك نوشته را مي خوانيم 
و بدون تأمل بازنشر مي كنيم از اين گونه مردم 
نمي توانيم انتظار داشته باش��يم كه كنكاش 
بكنند. حقيقت قضيه اين است كه خود فرد بايد 
تحقيق بكند و ببيند منبع اصلي فالن شعر يا 
متن ادبي كجاست. آيا ما به كسي كه مي خواهد 
فالن جنس را بخ��رد مي گوييم برو از فالن جا 
بخر؟ نه بلكه اين خودش هست كه بايد محل 
اصلي عرضه جنس را پيدا بكند. درباره شعر و 
فضاي ادبي هم اين گونه اس��ت. فكر مي كنم 
يك تشخيص شخصي و عقل مي طلبد و اندك 
تحقيقي كه فرد به مرجع اصلي رجوع كند تا 
در فضاي مجازي بين آن همه اطالعات ادبي 

درست و غلط منبع اصلي را پيدا كنيد. 
به نظر شما شاعران جوان بايد  حتمًا 
در فض�اي حقيق�ي حضور داش�ته 
باشند يا اينكه ورود به فضاي مجازي 

مناسب است؟
بايد در فضاي حقيقي حضور داش��ته باش��ند 
مگر اينكه شخصي عذر خاصي داشته باشد كه 
نخواهد در فضاي حقيقي بيايد وگرنه مخاطب 
مجازي عمدتاً مخاطب خاصي نيس��ت. شما 
نمي دانيد با چه كسي داريد صحبت مي كنيد. 
تأييد مخاطب مجازي مالك نيست، رد مخاطب 
مجازي هم مالك نيست. آدم بايد هنرش را در 
جايي عرضه كند و به دنبال هنر بگردد كه يك 
مالك ارزيابي مش��خصي وجود داشته باشد. 
فضاي مجازي كه هيچ چيزش اعتباري ندارد؛ نه 

اليكي كه مي كنند، نه بالكي كه مي كنند. 
فضاي حقيقي چه چي�زي آموزش 
مي ده�د ك�ه در فض�اي مج�ازي 

نمي توان آن را به دست آورد؟
 اين بحث، مثل رفتن به يك منظره  و ديدن آن 
منظره از عكس است. اينقدر به نظر من تفاوت 
دارد. فكر مي كنم بيشترين چيزي كه انسان را 
تحت تأثير قرار مي دهد و تشويق مي كند آن 
همنشيني اس��ت كه در فضاي حقيقي اتفاق 
مي افتد كه بيشتر از هر چيزي تأثيرگذار است. 
هم جنب��ه تش��ويق كنندگي دارد و هم جنبه 
تهييج و انگيزه دهندگي، بنابراين كس��ي كه 
مي خواهد شعر بخواند در فضاي مجازي براي 
يك مخاطب ع��ام مي تواند كار كن��د ولي اگر 
مي خواهد وارد فضاي شعر و شاعري و ادبيات 

بشود قطعاً بايد فضاي حقيقي را دنبال كند. 
حال كه بح�ث فضاي حقيقي ش�د 
اشاره اي داشته باش�يم به جلسات 
ش�اعران با مقام معظ�م رهبري كه 
هر سال ش�اعراني به ديدار رهبري 
مي روند و مراسم شعرخواني دارند. آيا 
تاكنون شده  شاعري در اين جلسات 
ناراحت شده باشد يا گله كرده باشد؟

حقيقت اين است كه همه مي خواهند در اين جلسه 
شعر بخوانند ولي فضايي كه در جلسه شعرخواني 
وجود دارد محدود است. به شكلي كه تنها حدود 
2۰ نفر مي توانند شعر خودشان را بخوانند. جلسات 
در حدي اس��ت كه ۱۰۰ الي ۱2۰ نفر مي توانند 
ش��ركت بكنند. قطعاً هر س��ال عده اي متقاضي 
حضور يا شعرخواني هستند كه اين فرصت به آنها 
نمي رسد و بايد چندين سال در نوبت بمانند، قطعاً 

همين باعث گاليه برخي افراد مي شود. 
يعني با تقاضا اي�ن اتفاق مي افتد يا 
روي شعرهاي خاص، مثالً فردي شعر 
زيبا سروده داورها تشخيص داده اند 

اين در فالن جلسه خوانده بشود؟
هميشه اينگونه است. براي شعر خواندن در آن 
جلس��ه اول انتخاب كنندگان مسئوالن حوزه 
هنري هستند. آنها در طول سال فضاي شعري 
كشور را رصد مي كنند. شعر خوب به دستشان 

برس��د آن ش��عر را انتخاب مي كنند و نزديك 
آن ايام، يك ايميلي هست كه افراد مي توانند 
شعر بفرستند و اشعار جمع آوري بشود. شعر 
خوب يك موضوع است و ش��عر خوبي هم كه 
بتوان در آن فضا خوان��د را بايد در نظر بگيريم 
كه چه شعري در آن فضا خوانده شود يا شعري 
كه سياسي باش��د خيلي مناسب نيست. اينها 
را هم بايد در نظر بگيريم كه در آن جلسه چه 
شعرهايي مناسب خوانده شدن هستند. شعرها 
قباًل انتخاب مي شوند و به افراد مي گويند آقاي 
فالني اين شعر شما انتخاب شده و بايد اين را 

در جلسه بخوانيد. 
  مهدي جهاندار شعري درباره فتنه 
سروده يا  س�عيد بيابانكي چند بار 
شعرهاي سياسي خوانده است. آن 

شعرها چطور بوده است؟
البته اشعار تندي نبوده كه بخواهد به شخص 
خاصي بربخورد. شايد نگاه طنز داشته باشد، 
ولي در اين حد مش��كل ندارد. همين ش��هر 
فتنه اي هم كه خوانده شد شعر سياسي است، 
اگر شعري بخواهد در فضاي كشور تشنج ايجاد 
بكند ممنوعيت دارد بنابراين معموالً اين شعرها 
بررسي مي شود چون تأثير رس��انه اي دارد يا 
مثاًل شعري كه وحدت شكن باشد در آن جلسه 
قاعدتاً صالح نيس��ت خوانده بشود به همين 

خاطر مالحظات را بايد در نظر گرفت. 
 فضاي مجازي مرزها را برداشته است. 
مثاًل ما قباًل از ش�عراي آن طرف آب، 
چه خوب چه بد يا چه موافق يا مخالف 
به سختي شعرهايش�ان را دريافت 
مي كرديم. االن فكر مي كنيد فضاي 
شعري داخل ايران تأثيرگذار است يا 

فضاي شعري خارج از كشور؟
فضاي خارج از ايران را اگر اسمش را بگذاريم 
ش��اعران ايراني خارج از اي��ران، تأثير خيلي 
زيادي در فضاي داخلي ندارد. علت اين است 
كه فضاي شعري داخل كشور خيلي غني است. 
خيلي تكيه به فضاي شعري ايرانيان خارج از 
كش��ور نداريم و اگر بخواهيم گسترده تر نگاه 
كنيم و بحث ترجمه را در نظر بگيريم، شعرهاي 
شاعران خارجي كه با ترجمه به دست ما رسيده 
خيلي تأثيرگذار بوده است. هم ما را با ادبيات 
جهان آشنا كرده و هم تأثيرگذاري مضموني در 

فضاي شعر ايران داشته است. 
در بحث ترانه چطور فكر مي كنيد. 
ترانه ايران تأثيرگذار است يا ترانه 

لس آنجلسي؟
حقيقت اين اس��ت كه در اين بحث هم داخل 
كشور بر خارج از كش��ور اثر مي گذارد. خيلي 
اتفاق مي افتد كه ترانه س��راهاي لس آنجلسي 
عمدت��اً از ترانه س��راهاي داخل اي��ران تغذيه 

مي شوند. 
توصيه شما براي آنهايي كه شعر را 
از فضاي مجازي شعر و ادبيات دنبال 

مي كنند، چيست؟ 
براي ترغيب كردن افراد اتفاق خوبي است به 
ش��رط اينكه بدانند دنبال چه چيزي هستند. 
فضاي مج��ازي مثل فروش��گاه مي ماند. انواع 
كااله��ا را دارد بايد انتخاب ك��رد و مراقب بود 
جنس تقلبي چيني را نخريد. اگر بش��ود افراد 
را در فضاي مجازي به س��مت كاالي درست 
هدايت كرد خوب است زيرا در فضاي مجازي 
از يك استاد هم شعر سخيف جنسي بي ارزش 
وجود دارد و هم شعري شاخص. بنابراين اگر 
بتوانيم به افراد معرفي بكنيم كه شعر شاخص را 
پيگيري بكنند اتفاق خوبي هست و براي همين 
فضاي مجازي مي تواند اين قضيه را تسهيل  كند 
ولي اگر اين راهنمايي در فضاي مجازي نباشد 
افراد سردرگم مي شوند. بعضاً به سمت فضاي 
اشتباه هم مي روند چون زرق و برق آن طرف 

بيشتر است. 
به نظر شما چرا رهبري ديوان شعر 

چاپ نمي كنند؟
مقام معظم رهبري شاعر هستند و اشعار ايشان 
هم در فضاي مجازي و هم در دسترس عموم 
قرار گرفته است. بعضاً خودشان در جلسات با 
شاعران بعضي از شعرها را خوانده اند ولي وقتي 
مردم به اين قضيه ن��گاه مي كنند و مي بينند 
رهبر كش��وري آمده و مجموعه شعري چاپ 
كرده است، شايد اين شائبه احساس بشود كه 
آن رهبر به جاي توجه به اداره امور كش��ور به 
شعر توجه دارد و شائبه دوم اين است كه مقام 
معظم رهبري اصوالً خيلي تمايل هم ندارند كه 

در واقع اين مجموعه چاپ شود. 
اطالعي داريد كه آيا فرزندان ايشان 

هم در اين فضا هستند يا نه؟
نه، اطالعي در اين باره ندارم و نشنيده ام كه از 

فرزندانشان كسي در فضاي شعري باشد. 

تأييد يا رد مخاطب مجازي مالك شاعري نيست
شعر در فضاي مجازي در گفت وگو با علي فردوسي

كاهش تعداد عناوین كتاب هاي كودك و نوجوان
مقايسه آمارهاي نشر بهمن ماه سال جاري با دوره زماني مشابه در سال گذشته نشان 
از ۹ درصد كاهش در تعداد عناوين كتاب هاي منتشر شده اين حوزه در بهمن ماه دارد. 
اگر بگوييم كه ادبيات كودك و نوجوان در سال هاي گذشته در مرحله  گذار بوده است، 
بيراه نيست ، چراكه اين گونه ادبي كه در سال هاي پس از پيروزي انقالب از نظر كيفي و 
كمي رشد قابل توجهي را سپري كرد، در دهه ۹۰ نيز از مرحله سنتي رفته رفته خارج شده 
و شكل جديدتري را تجربه مي كند. ناشران جديدتر و با انگيزه اي كه وارد اين حوزه شدند 
توانستند ادبيات كودك و نوجوان ايران را با مفاهيم مدرن تري آشنا كنند ، استقبال قابل 
توجه مخاطبان از ناشران تازه كار اما قدرتمند اين حوزه به خوبي مؤيد اين نكته است.  در 
اين ميان اما آسيب ها و نقاط ضعف و قوت بسياري نيز براي اين ادبيات مي توان برشمرد از 
غيرحرفه اي بودن برخي نويسندگان وارد شده به اين حوزه گرفته تا رشد كمي ناشران اين 
حوزه در مقابل توقف رشد كيفي كتاب ها. مشاهده آمارهاي نشر كتاب كودك و نوجوان در 
يكسال گذشته نشان مي دهد كه عناوين منتشر شده در اين حوزه قابل توجه است، وجود 
اينكه بازار كتاب هاي ترجمه ادبيات كودك در ايران در سال هاي اخير رشد و گسترش 
نگران كننده اي داشته است ، اما ادبيات كودك و نوجوان ايران به باور بسياري از فعاالن 
حوزه نشر بين الملل يكي از حوزه هاي اميدواركننده براي جهاني كردن نشر ايران است ، 
كشورهاي چون چين، ايتاليا ، مالزي و ... پذيراي نشر كودك و نوجوان ايران هستند و بايد 
سرمايه گذاري هايي در اين زمينه انجام شود.  اما آمارهاي نشر در بهمن ماه سال جاري 
نشان مي دهد كه از ۱۰ هزار و ۱7۱ عنوان كتاب منتشر شده، هزار و 557 عنوان كتاب 

كودك و نوجوان بوده اند ، چيزي بيشتر از ۱۰ درصد كتاب هاي منتشر شده.

مایكل كين: دیگر با  وودي آلن همكاري نمي كنم
 مايكل كين بازيگر سرشناس سينماي بريتانيا و جهان كه جايزه اسكار را براي بازي 
در فيلم »هانا و خواهرانش« ساخته وودي آلن دريافت كرده، اعالم كرد ديگر با اين 

كارگردان همكاري نخواهد كرد. 
اين بازيگر در مصاحبه اي با گاردين گفت از آنچه درباره وودي آلن و دخترخوانده اش 
ديلن فارو شنيده بهت زده شده است.  كين مي افزايد: من از اعضاي قديمي »انجمن 
ملي حمايت از كودكان در برابر خشونت« هستم و ديدگاه هايي خيلي خيلي جدي 
درباره چنين مسائلي دارم و با اينكه وودي را خيلي دوست دارم و دوران عالي اي را با او 
گذراندم نمي توانم به اين مسائل بي تفاوت باشم. حتي من بودم كه او را به ميا )ميا فارو 
كه بعداً همسر آلن شد( معرفي كردم. من از كار كردن با او پشيمان نيستم، چون اين 

كار را در بي گناهي كامل انجام دادم، اما ديگر با او همكاري نمي كنم.  
س��ال 2۰۱۰ كين در صحبتي با ديلي تلگراف گفته بود: من كاماًل نسبت به مسئله 
كودك آزاري متعصب هستم. اگر قرار است براي حمايت از كودكان كسي را اعدام كنيد 

من با شما هستم. اصاًل خودم دسته اعدام را مي كشم. من از چنين افرادي متنفرم.  
وودي آلن در برابر ادعاي دخترخوانده اش مبني بر اينك��ه در كودكي او را آزار داده، 
گفته است تحقيقاتي كه در همان زمان انجام شد بي گناهي وي را اثبات كرد و وي 
هرگز متهم نش��د.   با اين حال تاكنون گروهي از بازيگران و همكاران وودي آلن در 
فيلم هاي مختلف او اعالم كرده اند ديگر با وي همكاري نخواهند كرد. گرتا گرويگ، 
ميرا سوروينو، تيموتي شاالمه، كالين فرث و ربكا هال از جمله آنها بوده اند. در عين 

حال آلك بالدوين و دايان كيتون همواره از وي برابر اين ادعا دفاع كرده اند. 

88498436سرويس فرهنگي

ميراث فرهنگي در هپروت سير مي كند 
 سمبل شجاعت ايرانيان 

به تاريخ مي پيوندد
   حسن روانشيد*

استان خوزس��تان مهد و مظهر شيرسنگي است 
كه پس از 5۰ س��ال مي رود تا با انحطاط به شير 
ايراني از گردونه خارج ش��ده بپيوندد! امروز ديگر 
دشت هاي كشور شاهد غرش شيرهاي ايراني كه 
سمبل شاهنامه فردوسي و شجاعت قوم آريايي 
است، نخواهد بود و مي رود تا نوع سنگي آن نيز به 
تاريخ بپيوندد.آخرين شير زنده نژاد ايراني كه در 
فالت سرزمين ديده شده در دشت هاي پيرامون 
دزفول مي زيسته است و از آن زمان تاكنون تنها 
3۰۰ قالده ش��ير ايراني آن  هم در هندوستان به 
زندگي خود ادامه مي دهند. شيرهاي سنگي كه 
به نظر مي رس��د از مختصات فالت كشور باشند 
در ايذه و در سه محوطه گورستاني به  وفور ديده 
مي ش��وند كه تاكنون آمار دقيقي از آنها به دست 
نيامده و البته در منطقه شهسوار اين شهرستان 
نيز نش��انه هاي بارز آن مش��اهده مي ش��ود. اين 
تنديس هاي تاريخي كه توس��ط سنگ تراش��ان 
بنام ايل ه��ا در اس��تان چهارمح��ال و بختياري 
تراشيده شده نشانه شجاعت، جسارت، دالوري 
و ويژگي هاي هنرمندانه در ش��كار، تيراندازي و 
سواركاري كساني اس��ت كه در مقابر آرميده و بر 
آرامگاه هاي اقوام و بزرگان ايل بختياري نيز نصب 
 شده است. شير از آغاز نشانه رشادت، مردانگي و 
ازخودگذشتگي ايرانيان قديم بوده و خواهد بود. از 
اين نوع تنديس هاي سنگي در گوشه و كنار كشور 
نيز به وفور يافت مي شود كه ازجمله مي توان به دو 
قالده از آن در دو سوي پل خواجو و مسجد درب 
كوشك اصفهان اش��اره نمود كه هر يك عنوان و 
نش��انه نگهباني را از آب وهوا دارند. همچنان كه 
گفته شد شيرهاي سنگي يادگاريست به  جا مانده 
از شجاعت هاي عشاير و به خصوص بختياري ها 
كه مجموعه كم نظير آن در قبرستان هاي استان 
چهارمحال و بختياري نيز به وفور يافت مي شود 
اما دريغ از اين  همه مظاهر هن��ر و فرهنگ كه با 
بي توجهي سازمان ميراث فرهنگي روبه روست كه 
حتي آمار و آدرس هاي آنها را هم ندارند درحالي كه 
شهرداري هاي سراسر كشور براي هر اصله درخت 
محدوده خود، شناسنامه و پالك ايجاد نموده اند. 
وسعت و تعداد اين آثار بديع هنر حجاري در سطح 
كشور آنقدر گسترده است كه اگر روزي همت به 
جمع آوري آنها ش��ود مي توان موزه اي به وسعت 
يكي از ميني كشورهاي حاشيه خليج فارس ايجاد 
نمود تا جهانيان شوكت و عظمت اين سرزمين را 
بهتر بشناسند و يونسكو پايتخت ميراث فرهنگي 
كره زمين را ايران بداند. زهي تأسف براي متوليان 
ميراث كشور كه همچنان در كما و هپروت باقي  
مانده اند تا اين سنگ هاي تراشيده شده ارزشمند 
آرام آرام منحط ش��وند. شايد مسافران تعطيالت 
نوروزي در گذر از حواش��ي روستاها به خصوص 
در اس��تان هاي خوزس��تان، ف��ارس، اصفهان و 
چهارمح��ال و بختياري دقت بيش��تري به خرج 
دهند تا اين يادگاره��اي كهن را نظاره كنند و در 

اين افسوس شريك باشند. 
*روزنامه نگار پيشكسوت

 در آستانه سالروز شهادت 
شهيد مهدي باكري

رونمايي از »باتميان گون« 
روايت آخرين لحظه هاي شهيد

مس�تند »باتمي�ان گ�ون« )خورش�يدي 
كه غ�روب نكرد( روايت�ي از روزه�اي آخر و 
ش�رح ماجراي ش�هادت مهدي باكري است 
كه امروز )سه ش�نبه( س�اعت 10 و 30 دقيقه 
صبح در خبرگزاري فارس رونمايي مي ش�ود. 
»باتميان گون« از تازه ترين توليدات گروه مستند 
روايت فتح روايتي متفاوت و كمتر شنيده شده 
از ماجراي شهادت شهيد مهدي باكري فرمانده 

لشكر 3۱ عاشورا در عمليات بدر است. 
محمد زارع، كارگردان باتميان گون است كه براي 
تحقيقات و پژوهش پيرامون اين مستند بيش از 

دو سال وقت صرف كرده است. 
شهيد مهدي باكري فرمانده لشكر 3۱ عاشورا 25 
اسفند سال ۱363 در جزيره مجنون و در عمليات 

بدر به شهادت رسيد و پيكرش بازنگشت.

   ابراهيم صميمي
مدير مجمع نوش�ت افزار اس�المي- 
ايران�ي از اج�راي برنامه ه�اي جديد 
از جمله ت�الش براي كاراكتر س�ازي 
كودكان در حوزه نوشت افزار اسالمي- 
ايران�ي در س�ال جدي�د خب�ر داد. 
نخس��تين هماي��ش »تجاري س��ازي 
كاراكتر ايراني« با حضور وحيد ملتجي، 
مدير مركز اوج ك��ودك و نوجوان، حامد 
جعفري تهيه كننده انيميشن سينمايي 
»فيلشاه«، سعيد حسيني دبير همايش 
و توليدكنندگان محصوالت حوزه كودك 
و نوجوان در مجتمع فرهنگي ش��هداي 
سرچش��مه برگزار ش��د.  در ابتداي اين 
همايش سعيد حسيني با بيان اينكه اين 
رويداد مقدمه اي براي اتفاقي بزرگ تر در 
سال ۱3۹7 است، گفت: كاراكترسازي 
يكي از مهم ترين اتفاقاتي اس��ت كه در 
حوزه كودك و نوجوان رخ مي دهد.  وي با 
اشاره به اينكه كودك بايد بتواند با كاراكتر 
ارتباط عاطفي و عقلي برقرار و با آن زندگي 
كند، افزود: با بررسي بيش از هزار فروشگاه 
به اين نكته دست يافته ايم كه ۱6 حوزه 
كااليي در دنيا و ايران كاراكترمحور است و 
بچه هاي ما از اين محصوالت كاراكترمحور 
در طول دوران كودك��ي و نوجواني خود 

استفاده مي كنند. 
 دبير نخس��تين همايش تجاري س��ازي 
كاراكتر ايراني گفت: عمده كار فرهنگي 
روي شخصيت نوجوانان در حوزه توليد 
اين نوع محصوالت اس��ت و درآمد حوزه 

كاراكترس��ازي بعضي از كشورهاي دنيا 
از درآمد فروش نفت ايران باالتر اس��ت. 
متأسفانه تا به حال در كشور نمونه هاي 
موفقي نداشته ايم اما ما با شروع اين حركت 
به آينده اميد داريم و مطمئن هس��تيم 
كه اميدواريم در س��ال ۱3۹7 اتفاق هاي 
بزرگي در اين زمينه رخ بدهد.  وي با اشاره 
به اينكه توليد محصوالت كاراكترمحور در 
سال هاي قبل فقط در حوزه نوشت افزار 
فعال بوده، يادآور شد: ۱6 سبد ديگر را در 
برنامه داريم و دنبال افزايش تيراژ توليد 
نيز هستيم. با اس��تفاده از ابزار تلويزيون 
و فضاي مج��ازي توليدكننده را حمايت 
مي كنيم و در ح��وزه توزي��ع نيز حامي 
آنان هستيم. انيميش��ن »فيلشاه« يك 
نمونه موفق در اين عرصه خواهد بود كه 
س��ال آينده تأثيرگذاري زيادي در حوزه 
توليد محص��والت كاراكترمحور خواهد 
داشت و سال ۹7 آغازگر جريان استفاده از 

كاراكترهاي ايراني در محصوالت كودك و 
نوجوان خواهد بود.  در ادامه برنامه وحيد 
ملتجي، مدير مركز اوج كودك و نوجوان 
با اشاره به برخي فعاليت هاي اين مركز در 
سال ۱3۹6 گفت: ابرپروژه هاي ما در سال 
۱3۹7 آغاز خواهد شد. تفاوت سال ۱3۹7 
اوج كودك نوجوان با سه سال گذشته اين 
خواهد بود كه وارد توليد نخواهيم شد و 
زنجيره ارزش اولويت اصلي ما مي باشد.  

   16محصول شخصيت محور
مدير مركز اوج كودك و نوجوان تصريح 
كرد:  ما همه ۱6 محصول شخصيت محور 
را در برنامه خود خواهيم دي��د و در اين 
عرصه به كمك و ي��اري توليدكنندگان 
نيازمنديم و دست ياري به سوي آنان دراز 
خواهيم كرد.  مدير مرك��ز اوج كودك و 
نوجوان در پايان گفت: در تابستان سال ۹7 
تدارك نمايشگاه ويژه اي براي نوجوانان 
را ديده اي��م و در نظ��ر داريم محصوالت 

سالم ويژه اين گروه س��ني را ارائه كنيم.  
حامد جعفري، تهيه كننده انيميشن هاي 
»شاهزاده روم« و »فيلشاه« سخنران ديگر 
نخستين همايش تجاري سازي كاراكتر 
ايراني بود. جعف��ري با اش��اره به اينكه 
مؤسسه ما در سال ۱3۹۱ به دليل عرضه 
كاراكتر ايراني وارد كار توليدات سينمايي 
شد، گفت: »شاهزاده روم« در سال ۱3۹4 
در سينماهاي كشور اكران شد و سومين 
فيلم پرمخاطب آن سال لقب گرفت كه 
توانست جايگاه خوبي براي انيميشن هاي 

سينمايي در كشور ايجاد كند.  
اين تهيه كننده سينما ادامه داد: نسخه 
عربي »شاهزاده روم« در اكثر كشورهاي 
عربي به نمايش درآمد كه عايدات قابل 
توجهي براي مؤسسه ما داشت و ما تصميم 
به س��اخت س��االنه يك فيلم سينمايي 
انيميش��ن گرفتيم كه »فيلشاه« از آنجا 
كليد خورد. »فيلشاه« در نوروز ۹7 اكران 
خواهد شد كه ان ش��اءاهلل موفقيت هاي 
»شاهزاده روم« را تكرار خواهد كرد و فراتر 
خواهد رفت.  تهيه كننده انيميشن هاي 
»شاهزاده روم« و »فيلشاه« در پايان گفت: 
كاراكتر فيلم هاي ما بايد تجاري س��ازي 
شود و اين از عهده تيم ما خارج است و كار 
شما توليدكنندگان است. كاراكتر ايراني 
بايد بين بچه هاي ايراني جا باز كند و ما 
اميدواريم در سال ۱3۹7 شاهد اتفاقات 
مثبتي در اين زمينه باشيم.  پايان بخش 
اين مراس��م اكران انيميشن سينمايي 

»فيلشاه« براي حاضران بود. 

كاراكترسازي در حوزه كودك و نوجوان تقویت مي شود
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