
    محمد صادقي
نويس�ندگان ادبي�ات دف�اع مقدس 
معتقدند اگ�ر حمايت هاي مقام معظم 
رهبري از ادبيات دف�اع مقدس نبود، 
وضعيت اين بخش ادبي�ات مقاومت، 
س�خت تر از االن بود و اقب�ال مردمي 
نس�بت به آثار برجسته اين ادبيات به 
وجود نمي آمد. با اين وجود نويسندگان 
ادبيات دفاع مقدس گاليه هاي زيادي 
از بي توجهي مس�ئوالن حوزه نشر و 
سياس�تگذاران وزارت ارش�اد دارند. 

   اگر آن توجه ها نبود!
نويس��ندگان ادبيات دف��اع مقدس، چه 
در بح��ث روايتگ��ري  و چ��ه در ح��وزه 
داستان نويس��ي، موفقيت اي��ن ادبيات 
را مرهون توجه رهبر انق��اب به ادبيات 
مقاومت مي دانند. مق��ام معظم رهبري 
تقريظ هاي متع��ددي روي چن��د اثر از 
ادبيات دفاع مقدس داشته اند. اين تقريظ ها 
باعث شده تا بسياري از کتاب هاي گمنام 
اما خوب حوزه ادبيات دفاع مقدس، يک 
شبه ره صد ساله شهرت را طي کنند. بهناز 
ضرابي زاده، نويسنده کتاب »دختر شينا« 
مي گويد: از نتايج تقريظ هاي مقام معظم 
رهبري، توجه مردم به ادبيات دفاع مقدس 
و خصوصاً کتاب هاي خاطره است. عاوه بر 
اين مي بينيم که نويسنده ها به اين حوزه 

توجه کرده اند. 
داود اميريان، نويس��نده پ��رکار ادبيات 
دفاع مقدس نيز معتقد است: بزرگ ترين 
کمک به ادبيات دف��اع مقدس حمايت 
رهبر معظم انقاب بود. اگر حمايت ايشان 
نبود امروز وضعيت ادبيات دفاع مقدس 
چنين نبود. کمک و حمايت ايشان منجر 
به وجود آمدن نشرهاي زيادي در حوزه 

انقاب و دفاع مقدس شد. 
نمون��ه تأثيرات مس��تقيم حمايت مقام 
معظ��م رهب��ري از کتاب ه��اي ح��وزه 
دفاع مقدس، اتفاقي است که براي کتاب 
»س��رباز کوچک امام« خاط��رات آزاده 
مهدي طحانيان اس��ت. اين کتاب چهار 
سال بعد از انتش��ار، تنها پنج بار تجديد 
چاپ ش��ده بود و مقام معظ��م رهبري 
در س��ال 96، تقريظ��ي روي اين کتاب 
نگاش��تند، اين تقريظ باعث شد تا ظرف 
فقط يک م��اه 11 تجديد چ��اپ از اين 

کتاب منتشر شد. 
   اهميت  ادبيات دفاع مقدس

ادبيات دفاع مقدس باعث پيوند ميان دو 
نسل مي شود؛ نس��لي که انقاب و دفاع 
مقدس را تجربه کرد و نس��لي که بعد از 
دوران جنگ تحميلي به دنيا آمده و تصور 
ذهني از آنچ��ه در دوره دفاع مقدس بر 
کشور گذشته است، ندارد. نسل جديد به 
خاطر نداشتن تصوير ذهني از تحوالت 
س��ال ها 59 ت��ا 67، درک صحيح��ي از 
شرايط نداش��ته و به همين دليل ممکن 
است از نظر جهانبيني و تفکرات فرهنگي 

موضع متضادي را اتخاذ کند. 

    انتقال نسل به نسل ارزش ها 
احمد دهق��ان، نويس��نده نام آش��ناي 
ادبيات دف��اع مقدس، درب��اره اين گونه 
ادبي مي گويد: ادبيات داس��تاني جنگ 
به دو دليل نگاه اقليمي و حرف انساني و 

جهاني، جهاني شده است. 
او ادامه داد:  يک عده مس��تأجر و يک عده 
صاحبخانه هستند. اين داستان نويس ها 
که گاه ديده مي شوند و گاه نه، صاحبخانه 
هستند که گاهي به صورت مستأجر با آنها 
برخورد مي شود. ما رجب احمدزاده را که 
صورتش از بين رفته بود، ۲9 سال فراموش 
کرديم. داستان جنگ وظيفه اش اين است 
که به مردم بگويد که اينها چه کساني بودند. 
داستان جنگ در حال جهاني شدن است. با 

او مانند صاحبخانه رفتار کنيم. 
حميد حس��ام، نويس��نده آثاري چون 
»وقتي مهت��اب گم ش��د« و »آب هرگز 
نمي مي��رد« درباره حف��ظ ادبيات دفاع 
مقدس و آثار مس��تند مکت��وب در اين 
عرصه مي گوي��د: در ميان کس��اني که 
در دوره جن��گ و دفاع مق��دس حضور 
داشته اند، برخي  افراد به شکلي مطالب 

و رويدادها را در ذهنشان حفظ کردند و 
برخي ديگر از افراد به شکل يادداشت هاي 
روزان��ه، وقايع را ثب��ت مي کردند. اينکه 
يادداش��ت ها به هر ش��کل از بين رفته و 
پاره  ش��ده، موضوعي نيست که بتوان به 
هر طريق آن را جبران کرد. امروز بعد از 
دهه هاي مختلف، نمي توان آنچه پيش از 
اين به نگارش درآم��ده را با همان حس 
و حال زمان نوش��تن، بازآفريني کرد. در 
حقيقت بازنويسي خاطرات قبل تقريباً 
کار غيرممکني است، چراکه نويسنده در 
آن فضا نيست که بخواهد که خاطره ها و 
يادداش��ت هاي روزانه را به همان شکل 
قبل بنويس��د. به تعبي��ر علمي تر الزمه 
نگارش يادداش��ت هاي روزان��ه بهنگام 
بودن آن است و در فضاي حادثه و اتفاق 
به صورت لحظه اي نوشتن است. بنابراين 
وقتي از آن برهه زمان��ي فاصله بگيريم، 
نگارش دوباره يا بازتعريف آن خيلي معنا 
ندارد و ديگر نمي توان آن را يادداش��ت 

روزانه تلقي کرد. 
اين نويس��نده در گفت وگو با » آنا« تأکيد 
مي کند: اساساً فضاي جنگ، يک فضاي 
زندگي بوده و تمام مؤلفه هايي که يک آدم 
دارد و با آن زندگ��ي مي کند مثل عاطفه، 
خنده، غم، شادي، اميد و نااميدي و همه 
چيزهايي که احتمال دارد به صورت روزمره 
براي يک فرد اتفاق بيفتد در فضاي جنگ 
هم بوده است. اين در حالي است که وقتي 
کلمه جنگ را مي شنويم بافاصله در ذهن 
و باور شخصي مان آن فضاي درگيري، رزم، 

تک و پاتک تداعي مي شود. 
اتفاقاً قس��مت زيباي ماجراي بچه هاي 
رزمنده همان بخش و موضوع اول است 
که زيستن در فضاي جنگ تلقي مي شود. 
معتقدم بازکردن اين اليه ها اتفاقي است 
که در دهه هاي گذشته بسيار خوب به آن 

پرداخته شده است. 

در حقيقت نويس��ندگان امروز جامعه ما 
به اين نکته رس��يده اند که به جاي اينکه 
به شکل محض به اتفاقاتي که حکايت از 
فتوحات و پيروزي ها يا شکس��ت ها دارد، 
بپردازند ب��ه تعبيري خواننده را به س��ير 
انفس��ي دعوت کنند. يعني خواننده را به 
درون انسان و مافي الضمير و آنچه در دل 
بچه هاي رزمنده مي گذشته است، دعوت 
کنند. اين حس دروني به خاطر اينکه حس 
مش��ترک عاطفي مي��ان راوي و خواننده 

کتاب است، خيلي دلنشين و زيباست. 
اي��ن نويس��نده ام��ا از بي توجه��ي ب��ه 
داستان نويس��ي دفاع مقدس گايه دارد؛ 
گايه اي که به انحاي مختلف از زبان ديگر 
نويسندگان حوزه شنيده مي شود. حسام 
معتقد است داس��تان نويسي به خصوص 
داس��تان هاي کوتاه در حوزه ادبيات دفاع 
مقدس نيازمند توجه بيشتر است. احمد 
شاکري، نويس��نده ادبيات دفاع مقدس، 
در کتاب »آنک جنگ، اينک داس��تان«، 
بر اهميت پرداختن به گونه هاي متفاوت 
ادبي در حوزه ادبيات دفاع مقدس تأکيد 

کرده است. 
ادبيات دف��اع مقدس در قالب داس��تان، 
خاطره، روايت و گزارش نويسي، مي تواند 
ذائقه ه��اي مختل��ف را راضي ک��رده و با 
انواع س��ليقه ها ارتباط برقرار کند. اکنون 
کتاب هاي منتشر ش��ده در حوزه ادبيات 
دفاع مقدس، به دليل جذابيت هاي ذاتي آن 
از ظرفيت خوبي براي پرداخت مواجهند و 
تنها موضوعي که باعث مي ش��ود ارتباط 
ميان داستان نويس��ي جنگ و مخاطبان 
ادبيات به خوبي برقرار نشود، عدم حمايت 
در تبليغ و معرفي اين گونه کتاب ها است. 
کاري که سال هاست مقام معظم رهبري به 
تنهايي بار انجام آن را به دوش مي کشند 
ولي هن��وز اين س��يره در مي��ان مديران 

فرهنگي جاري نشده است.
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داستان دفاع از ميهن نبايد فراموش شود
انتظار نويسندگان دفاع مقدس براي توجه بيشتر به اين گونه ادبي

   حسن روانشيد*
چندي پيش مراس��مي از سوي رس��انه ملي 
تحت عنوان تجليل از پيشکس��وتان راديو در 
پايتخت برگزار ش��د اما باز هم مثل هميش��ه 
تعارف از بين خودش��ان بي��رون نرفت! قدمت 
اين رسانه ش��نيداري در ايران  نزديک به 78 
سال است اما هنوز هم کس��اني در کشور و به 
خصوص شهرس��تان ها هستند که پيشينه اي 
بيش از 60 س��ال را در جامع��ه راديو به همراه 
دارن��د. صداهاي جادويي و ماندگار و کس��اني 
در پشت نقاب اين رس��انه نوستالژي هستند 
که نه در زمان خدمتش��ان يادي از آنها کردند 
و نه امروز که گرد پيري به سرش��ان نشسته از 
آنها تجليل مي ش��ود. صداهاي��ي که هنوز هم 
مي توانند ضربان قلب مخاطبان را تغيير داده 
و به س��وي خود جلب کنند. اگرچه مطبوعات 
که آغازگر رسانه هاي مطرح در دنيا بودند هنوز 
هم حضور داش��تند که راديو پا به عرصه وجود 
گذاشت اما نتوانست خللي در روند آنها ايجاد 
کند همانگونه که تلويزيون، ماهواره، اينترنت 
و ديگر ش��بکه هاي رس��انه اي و اجتماعي نيز 
نمي توانند روح نوستالژيک مکتوب و شنيداري 
را چن��دان تغييري بدهند ام��ا نوهايي هم که 
تازه به بازار مي آيند نمي توانند کاري کنند که 
کهنه ها دل آزار شوند! زيرا در روزگاري نه چندان 
دور همين تازه ها هم به تاريخ خواهند پيوست، 
بنابراين شايسته اس��ت براي گذشتگاني که با 
امکانات محدود رنج ها کشيده اند تا راديو را سر 
پا نگهدارند ارزش معنوي قائل شوند و هر چند 
صباحي به بهانه اي به گردهمايي و تلطف آنها 
بپردازند و ارزش هاي آنها را قدرشناس باشند. 
تقدير و تشويق در هر مرحله نه  تنها براي صاحب 
آن مشوق و روحيه بخش است بلکه نسل هاي 
نو را نيز آموزش مي دهد تا از ثمرات تش��ويقي 
آن بهره  جويند و در آينده به کار ببرند. اگر در 
اين مرحله بتوان بي سليقگي نشان داد و از آن 
گذشت اما وقتي نوبت تشويق و تقدير و تکريم از 
پيشکسوتان يک حرفه يا هنر يا انديشه به ميان 
مي آيد، جفاست به داليل واهي و دفن شدن در 
تاريخ کساني را که در آن راه مثبت انديشيده و 
استخوان ترکانده به فراموشي سپرد و تنها به 
دوروبر خود نظر انداخت و عاوه بر چهره هاي 
ش��اخص تعدادي از بادمجان دور قاب چين ها 
را نيز چاش��ني تکريم پيشکسوتان کرد. اينجا 
ديگر  آش نذري نمي دهند ک��ه هرکس از راه 

رسيد کاسه به دست در صف گرفتن آن بايستد 
و بانيان ماقه به دست بر اساس ميل و سليقه 
خود يک يا دو يا چند بار اين ظرف ها را پر کنند! 
افکار عمومي در رس��انه ها حس��اس تر از بقيه 
آحاد جامعه است زيرا به خاطر شغل و حرفه اي 
که دارند س��ريعاً به تجزيه  و تحلي��ل اتفاقات 
مي پردازن��د و راحت نتيجه گي��ري مي کنند، 
بنابراين آنهايي که نس��ل هاي نوي اين مسير 
هستند انگيزه ها را از دست خواهند داد و قضاوت 
در آينده خود را بر عاقبت گذش��تگان استوار 
خواهند نمود. اگرچه ممکن است مديران ارشد 
در رسانه ملي از نحوه فراخوان ها و جمع آوري 
آرشيو براي انتخاب پيشکسوتان راديو يا همان 
رسانه شنيداري بي خبر باشند و کار را به مديران 
زيردست واگذار کرده  و آنها نيز به رده پايين تر 
سپرده اند و اين تسلس��ل ادامه يافته است که 
نتيجه آن بيش��تر به پخت  آش ش��له قلمکار 
ش��باهت پيداکرده اما اين دليل ب��راي زير پا 
گذاشتن 60 سال از عمر پيشکسوتاني نمي شود 
که خوش��بختانه هنوز در قيد حيات هستند و 
همچنان در دامنه رس��انه به صورتي مش��غول 
خدمت مي باش��ند. پس از پايتخت و در مرحله 
بعدي استان هاي ديگر کش��ور ازجمله اصفهان 
پيشتاز راه اندازي فرس��تنده هاي راديويي بوده 
که افرادي از سال هاي آغازين در آن اشتغال به 
کار داشته اند و خوشبختانه تعداد معدودي از آنها 
همچنان به کار خود ادامه مي دهند که مي توان 
به استاد حس��ين غزالي پيشکسوت گويندگي 
راديوي اين شهر که از سال 1336 پشت ميکروفن 
اين رسانه رفت اشاره کرد که هنوز هم در سمت 
سردبيري صداي شهر شهرداري اصفهان مشغول 
به کار است و همچنين استاد حسين توصيفيان 
که از قديمي تري��ن گوين��دگان در قيد حيات 
راديويي جهان مي باش��د يا اس��تاد رضا نوايي، 
پيشکسوت آرش��يو راديو در اين شهر که هنوز 
هم پس از نيم قرن مس��ئول تهيه و ضبط برنامه 
نماز جمعه مصاي اصفهان است. اگرچه باز هم 
هستند کساني که پشت خاکريز هاي جبهه رسانه 
شنيداري سوابق بيش از نيم قرن دارند و همچنان 
در قيد حيات و تاشند و استحقاق حضور در اين 
مراسم هاي تجليل و تکريم را داشته اند اما بعضي 
از آنها همچنان مشمول کم لطفي يا بي سليقگي 
قرار مي گيرن��د درحالي که به گروه��ي ديگر با 

زاويه اي خاص نگاه مي شود!
 *روزنامه نگار پيشکسوت

ب�ا توجه ب�ه طوالني ش�دن فاصل�ه توليد 
ميان فصل هاي مختلف سريال ستايش3، 
س�عيد س�لطاني دس�ت ب�ه تغييراتي در 
ترکي�ب بازيگ�ران اي�ن اث�ر زده اس�ت.

بنا بر اين گزارش، سريال »س��تايش3« اين 
روزها در حال��ي مرحله تصويرب��رداري خود 
را مي گذران��د ک��ه بس��ياري از مخاطبان آن 
مي خواهند بدانند چه کس��ي به جاي بازيگر 
نقش »صابر« که به شبکه جم پيوسته، حضور 

خواهد داشت؟
تصويربرداري سري س��وم سريال »ستايش« 
نيمه  فروردين آغاز ش��د و در ح��ال حاضر در 
خانه اي واقع در کامرانيه ادامه دارد و تاکنون 
30 درصد از توليد پيش رفته است.  از جمله 
اين تغييرات مربوط به »رامس��ين کبريتي« 
است که در اين سريال نقش صابر پسر داريوش 
ارجمند را بازي مي کرد. پس از خروج او از ايران 
و پيوست به شبکه جم بس��ياري از مخاطبان 
سريال عاقه مند بودند بدانند کارگردان چه 

بازيگري را جايگزين او کرده است. 
طبق تصميم گيري هاي انجام شده، يک بازيگر 
ناشناس قرار است از طريق گريم به شخصيت 
صابر شبيه شود و دوربين از نماهايي که زياد 

مشخص نيست تصوير او را نشان دهد. 
ام��ا ماجرا به همي��ن جا ختم نخواهد ش��د و 
سازندگان سريال »ستايش3« ترجيح دادند 
براي يک دس��ت بودن کار خود بازيگر نقش 
صابر را از چرخه بازيگران اين س��ريال حذف 

کنند و به اين ترتيب صابر بعد از چند قسمت 
کش��ته خواهد ش��د و ديگر اثري از او در اين 

سريال باقي نخواهد ماند. 
 بازيگ��ر ديگري که از س��ريال حذف ش��ده، 
»حديث ميراميني« اس��ت ک��ه نقش دختر 
س��تايش را ايفا مي ک��رد. ميرامين��ي بعد از 
س��تايش ۲ به دليل حضور در سريال ديگري 
حاضر به ادامه همکاري نش��د و اگ��ر بازيگر 
مناس��ب براي ايفاي اين نقش پيدا نشود، به 
احتمال فراوان نرگس محمدي در نقش دختر 

خود نيز حضور خواهد داشت. 
به گ��زارش ف��ارس، تصويربرداري س��ريال 
»س��تايش 3« به کارگرداني سعيد سلطاني، 
نويس��ندگي س��عيد مطلبي و تهيه کنندگي 
آرمان زرين کوب که از 10 فروردين در تهران 
آغاز شده است، اين روزها در تهران ادامه دارد و 
گروه توليد طي ماه هاي آينده به شمال و شهر 

رامسر و جنوب کشور سفر خواهند کرد. 
نرگس محم��دي، داريوش ارجمند، س��يما 
تيران��داز، فريبا نادري، مهدي س��لوکي، رضا 
داوودنژاد، مهدي ميامي و. . . حضورش��ان در 

اين سريال قطعي شده است. 
فصل 1 و 3 ستايش، در سال هاي 90 و 9۲ از 
شبکه سه سيما پخش شد. نرگس محمدي، 
داري��وش ارجمن��د، مه��دي س��لوکي، زهرا 
سعيدي، سيما تيرانداز، محمود عزيزي، مهدي 
پاکدل، حدي��ث ميرامين��ي و. . . از بازيگران 

فصل هاي پيشين اين سريال بودند. 

 جای خالی برخی هنرمندان 
در تجليل از پيشکسوتان راديو

ترکيب بازيگران »ستايش ۳« تغيير کرد

88498436سرويس فرهنگي

داود اميريان، نويسنده ادبيات 
دف�اع مق�دس: بزرگ ترين 
کمک به ادبيات دفاع مقدس 
حمايت رهب�ر معظم انقالب 
بود. اگر حمايت ايشان نبود 
امروز وضعي�ت ادبيات دفاع 
مقدس چنين نب�ود. کمک و 
حمايت ايشان منجر به وجود 
آمدن نشرهاي زيادي در حوزه 
انق�الب و دفاع مقدس ش�د

نخستين دايره المعارف اسالمي 
براي کودکان منتشر مي شود

»من مس�لمانم«، يک دايره المعارف اسالمي 
ب�راي ک�ودکان و به قلم س�يدعلي کاش�في 
خوانس�اري اس�ت ک�ه از س�وي »به نش�ر« 
در اختي�ار عالقه من�دان ق�رار مي گي�رد. 
سيدعلي کاشفي خوانس��اري در گفت وگو با مهر 
از انتش��ار يک دايره المعارف اسامي براي کودکان 
خبر داد و افزود: جلد نخست اين مجموعه با عنوان 
»باورهاي من« در ارتباط با اعتقادات و جلد دوم با 
نام »پيشوايان من« در ارتباط با پيغمبران اولوالعزم 
و رسول اکرم)ص( و امامان است. من اين دو جلد را 
نوشته و به انتشارات به نشر تحويل داده ام.  به گفته 
نويسنده، مجموعه »من مسلمانم« جلد سوم اين 
مجموعه، يعني »پدران و مادران من« به تاريخ تمدن 
اسامي و چهارمين جلد با عنوان »خواهران و برادران 
من« به وضع امروز مسلمانان در جهان مي پردازد. 
»زندگاني من« هم عنوان آخرين جلد از اين مجموعه 
است که به سبک زندگي مسلمانان توجه مي کند.  
کاشفي خوانساري همچنين از گردآوري و انتشار 
کتاب »تأديب الطفال« خبر داد و افزود: اين کتاب 
نوشته محمود مفتاح الملک مازندراني است که در 
سال 1۲93 هجري قمري و همزمان با ناصرالدين 
شاه، داستان هايي را براي بچه ها نوشته است. من 
مقدمه اي بر اين مجموعه نوشته و به همت انتشارات 
مدرسه، اين کتاب را منتشر کرده ام. »منبع شناسي 
سينماي کودک و نوجوان« هم که به ارائه فهرستي 
از کتاب ها و پايان نامه ه��ا مي پردازد از ديگر آثاري 
اس��ت که به تازگي و به قلم اينجان��ب در اختيار 

عاقه مندان قرار گرفته است. 

 توديع و معارفه 
در اداره کل هنرهاي نمايشي

مراس�م توديع کيوان نخعي و معارفه محسن 
حس�ن زاده مدير جديد رواب�ط عمومي اداره 
کل هنرهاي نمايش�ي با حضور شهرام کرمي 
مدي�رکل هنره�اي نمايش�ي برگ�زار ش�د. 
به گزارش فارس، شهرام کرمي عنوان کرد: تغيير و 
تحول در شرايط اداري هميشه يک ضرورت است 
و هميش��ه در برنامه ريزي هاي جديدي که شکل 
مي گيرد معموالً يکي از عواملي که مي تواند با دميدن 
روحي تازه، هم روي اشخاص و هم روي برنامه ها تأثير 
بگذارد، همين تغيير و تحوالت است. نخعي از سوي 
مديرکل هنرهاي نمايشي به عنوان مدير هماهنگي 
کانون هاي تخصصي مشغول به فعاليت شد.  کرمي 
با اشاره به وجود شش کانون تخصصي فعال خاطر 
نشان کرد: اين کانون ها نياز به يک مديريت جامع 
دارد و ما از ظرفيت اي��ن کانون ها تاکنون به خوبي 
بهره نبرديم و ان شاءاهلل حضور کيوان نخعي در پست 
جديد مثمرثمر خواهد بود و شاهد اتفاقات خوبي 
در حوزه کانون ها خواهيم ب��ود.  مديرکل هنرهاي 
نمايشي با اش��اره به تجربه هاي محسن حسن زاده 
در زمينه روابط عمومي افزود: محسن حسن زاده به 
شکل تخصصي عرصه هاي مختلف مديريت روابط 

عمومي را طي اين سال ها تجربه کرده است.

»سروش آسماني« سيري در تفسير 
آيات نوراني قرآن کريم 

آي�ت اهلل س�يداحمد خاتم�ي در برنام�ه 
»سروش آس�ماني« نکات تفس�يري س�وره 

مبارکه توبه را بيان مي کند. 
برنامه »سروش آس��ماني« که اختصاص به تفسير 
آيات نوران��ي قرآن کري��م با کارشناس��ي آيت اهلل 
سيداحمد خاتمي دارد، ۲9 خرداد 97 نکات تفسيري 
آيه اول سوره مبارکه توبه را بازگو مي کند.  اعام برائت 
و بيزاري خدا از کفار ، مشرکان و...  لغو پيمان هايي که 
مشرکان با مسلمانان داشتند و علل ممنوع شدن 
ورود مشرکان به خانه خدا از جمله موضوعاتي است 
که در اين برنامه بيان مي ش��ود.  برنامه »س��روش 
آس��ماني« به همت گروه معارف، قرآن و اهل بيت 
عليهم السام اس��ت که به تهيه و س��ردبيري اکبر 
طالبي نيا و اجراي نرجس فروغي روزهاي سه شنبه 

ساعت 15:30 از راديو معارف روي آنتن مي رود.

 »قطعه اي از يک پازل« 
در راديو نمايش پيدا شد

از 29 خرداد ماه، ش�نونده س�ريال راديويي 
»قطعه اي از يک پازل« ب�ه کارگرداني مهدي 

نميني مقدم از راديو نمايش باشيد. 
اين نمايش راديويي را عليرضا مهربان نوشته و ماجراي 
زندگي فيلمسازي را روايت مي کند که با سختي هاي 
زيادي روبه روست.  در اين نمايش راديويي هنرمنداني 
چون مجيد حمزه، عرفان ابراهيمي، سيما خوش چشم، 
محمدرضا قلمبر، شهريار حمزيان، اسماعيل بختياري 
و تعداد ديگري از بازيگران اداره کل هنرهاي نمايشي 
راديو ب��ه ايفاي نق��ش مي پردازند.  اي��ن نمايش به 
تهيه کنندگي: ش��ها نيس��اري، صدابرداري: پيروز 
صدراي��ي و افکتوري: محمدرضا قبادي فر، س��اعت 

10صبح در راديو نمايش شنيده مي شود.

نويس�نده و ناش�ر آثار دفاع مقدس 
گفت: ب�راي فرهنگس�ازي و تبليغ 
کتاب و جش�نواره رضوي بايد  روي 
نخبه ه�ا س�رمايه گذاري ش�ود که 
خود جماعتي را هم�راه خود دارند. 
رحيم مخدومي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران پويا با اش��اره به جش��نواره 
کتابخواني رضوي گفت: بايد براي اين 
جش��نواره تبليغات گسترده اي صورت 
گيرد تا هم براي قش��ر بي تفاوت به امر 
مطالعه  انگيزه ايجاد شود و هم قشري 
که اهل مطالعه هستند اما موضوع خاص 
جشنواره خيلي مورد توجه شان نبوده 
است، لذا کار تبليغات به نوعي هدايتگري 
به سمت مطالعه و سيره رضوي است که 
انتظار مي رود نه��اد کتابخانه ها در امر 

تبليغات فعال عمل کند. 
وي با اشاره به ترويج س��يره رضوي از 
طريق اين جشنواره بيان کرد: جشنواره 
کتابخوان��ي رض��وي در افزاي��ش نرخ 
کتابخوان��ي و افزاي��ش مطالعه در باب 
سيره رضوي بس��يار مؤثر است.آنقدر 
موضوعات مورد مطالعه متعدد و متکثر 
هس��تند که به طور طبيعي اکثر افراد 
جامعه اين امکان را ندارند که موضوعات 
خاص مانند سيره رضوي را رصد کنند و 
بالطبع بر عهده خواص و ارگان هاست که 
موضوعات مورد نياز جامعه را برجسته 
کنند تا ديده شود که نهاد کتابخانه هاي 
عمومي از طريق جشنواره ها اين مهم را 

عملي کرده است. 

مخدوم��ي تصريح کرد: موض��وع امام 
رض��ا)ع( در کش��ور م��ا ج��زو اولين 
اولويت هاس��ت و از قرون گذشته مورد 
توجه مردم بوده و م��ردم در نظام هاي 
مختلف به آن توجه کرده اند، اما وقتي 
نظام ما، نظام جمهوري اسامي است 
و قرار است اين نظام مردم را به سمت 
اسام ناب هدايت کند، اهميت موضوع 

رضوي بسيار بسيار جدي تر مي شود. 
وي افزود: يک��ي از فلس��فه هاي ورود 
امام رضا)ع( به ايران زمينه سازي براي 
ظهور حضرت حجت)عج( بوده اس��ت 
و اين زمينه س��ازي با انقاب اسامي 
اوج گرفت و اين امر با پرچمداري امام 
معصوم)ع( واقع مي ش��ود و الزمه اين 
موضوع امام شناس��ي صحيح است. لذا 
جش��نواره کتابخواني رض��وي از اين 
جهت مي تواند تأثير بس��يار خوبي در 

امام شناسي صحيح داشته باشد. 

اين نويسنده با اش��اره به توزيع رايگان 
کتاب ه��اي جش��نواره رض��وي در 
کتابخانه ه��ا عنوان کرد: در کش��وري 
که فرهنگ خريد کت��اب و توجه ويژه 
به سبد کتاب در اقتصاد خانواده هنوز 
جا نيفتاده اس��ت بايد سوبس��يد داده 
شود و توزيع رايگان کتاب توسط نهاد 
کتابخانه ها براي جشنواره يکي از همين 
سوبسيدهاست. نمي توان انتظار داشت 
که چون کتاب مهم است همه بايد اين 
اهميت را درک کنند و براي خريد کتاب 
دست به جيب شوند و اگر فرهنگسازي 
نش��ود، هرگز اين اتفاق نمي افتد. يکي 
از راه هاي فرهنگس��ازي اين است که 
ش��يريني مطالعه و دانستن به ذائقه ها 
چشانده شود و افرادي که ذائقه ها يشان 
تغيير کرده براي کت��اب پول هم خرج 
مي کنند که اين امر توسط نهاد در حال 

تحقق است. 

مخدوم��ي تبليغ از طري��ق افراد نخبه 
جامعه را از ضروريات جشنواره رضوي 
دانس��ت و گفت: براي فرهنگس��ازي و 
تبليغ کت��اب و جش��نواره رضوي بايد 
روي نخبه ها س��رمايه گذاري شود که 
خود جماعت��ي را همراه خ��ود دارند. 
مثًا يک معلم وقت��ي در طول 9 ماه با 
10 کاس 30 نفري در ارتباط اس��ت 
در حدود 300 نفر مخاطب درجه يک 
دارد که اگر اين معلم اهل مطالعه باشد، 
مي تواند اي��ن جش��نواره را در کاس 
تبليغ کند و کتابخواني را به شاگردان 

خود انتقال دهد. 
وي اضاف��ه کرد: يا ي��ک روحاني که به 
عنوان امام جماعت به يک مسجد خاص 
يا س��خنراني براي ي��ک محفل خاص 
دعوت مي ش��ود، ع��ده اي مخاطبش 
هستند و به همين نسبت اگر سرتيم ها 
را در نظر بگيريم و آنها را براي تبليغات 
کتاب ها و جشنواره به خط کنيم کاري 
بزرگ به روشي ساده تر صورت مي گيرد، 
همانطور که امام راحل براي وقوع انقاب 

اسامي اين امر را محقق کردند. 
مخدوم��ي در پاي��ان گف��ت: موضوع 
جش��نواره رض��وي موضوعي بس��يار 
خوب و دوستداش��تني اس��ت و همه 
براي تبليغ استقبال مي کنند و معلم ها 
و روحاني��ون و سياس��تمداران زيادي 
هستند که عاقه مندند خادم افتخاري 
امام رضا)ع( در زمينه تبليغ جشنواره 

رضوي باشند. 

فرهنگ سازي براي کتاب نيازمند سرمايه گذاري روي نخبگان است
رحيم مخدومي با اشاره به جشنواره کتابخواني رضوي مطرح کرد


