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فرمانرواي�ی، ميدان مس�ابقه 

مردان است.

هرچند در اين سال ها كم و بيش توليدات سينمايي و تلويزيوني 
با مضمون انقالب و دفاع مقدس داشته ايم ولي آثاري كه ذات 
انقالب و دفاع را با كيفيت باال تصوير كند به ندرت پيدا مي شود. 
حمید زرگرنژاد كارگردان س��ینما با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: هم س��ینما و هم تلويزيون بايد به س��مت و سوي كیفیت 
بهتر بروند و مي دانم كه اين امكان را دارن��د و مي توانند فیلم ها و 
سريال هاي انقالبي جذاب بس��ازند و فقط كمبود بودجه است كه 

برخي مواقع مانع كار مي شود. 
كارگردان درام جنگ��ي »ماهورا« ادام��ه داد: من مواف��ق بريز و 
بپاش نیستم ولي اين هم ثابت شده كه در تولید بیگ پروداكشن 
جنگي نمي توان با مخاطب ش��وخي كرد و بايد چنان درجه اي از 

تصويرسازي ارائه داد كه مخاطب میخكوب شود. 
اين كارگردان ادامه داد: ش��ما به سینماي روز هالیوود نگاه كنید؛ 
تقريباً سالي نیست كه يك يا چند فیلم جنگي درجه اول نسازند 
و در فهرس��ت كانديداهاي آكادمي هم قرار ندهند! آنها هم خرج 
فیلم هاي جنگي مي كنند ولي وقتي مي خواهند بودجه بدهند سراغ 

آدم هاي درجه اول مي روند كه نتیجه كار، ارزنده شود. 
سازنده »پايان خدمت« درباره نقش تلويزيون در توسعه محصوالت 
دفاع مقدس گف��ت: خوب مي دانیم كه تولی��د برخي آثار خوب و 
باكیفیت در ح��وزه انقالب و دفاع مقدس هزينه بر اس��ت و وجود 
مسابقه محوري و وجود اسپانسرهاي ريز و درشت و بعضاً سطحي 
در برنامه هاي مختلف، ناشي از همین كمبود بودجه است ولي به 
هر حال تلويزيون هم بايد به تولید محصوالت جدي درباره انقالب 
ورود كند. زرگرنژاد در مورد چگونگي تولید س��ريال هاي انقالبي 

در دوران كمبود بودجه گفت: تلويزيون در ش��رايط سخت مالي 
قرار دارد ولي مخاطبان ما هم بس��یار باهوش هستند و به واسطه 
اينكه مردم در اينترنت و شبكه هاي ماهواره اي ديگر، برنامه ها را 
نگاه مي كنند، سطح توقع باال رفته است و براي همین سريال هاي 
درجه يك و فاخري بايد تولید شود كه در حد استاندارد بوده و براي 
بیننده قابل قبول باش��د. ژانر جنگي يا تاريخي مرتبط با انقالب 
بسیار ژانر جذابي است منوط به اينكه الزاماتش را رعايت كنیم. با 
بودجه متوسط مي توان يك تله فیلم خوب و استخوان دار جنگي يا 
يك میني سريال جنگي ارزشمند تولید كرد.  اين كارگردان تأكید 
كرد: تصمیم گیرندگان بايد مخاطبان را بشناسند و نظرات آنها را 
در تولید لحاظ كنند. بايد به دل مردم رفت و از آنها در مورد اينكه از 
يك سريال خوب جنگي چه انتظاري دارند پرسید و همه آرا را جمع 
كرده و كارشناسي نمود تا بتوان بر آن مبنا، تولیدات را آغاز كرد. 
اينگونه مي شود كه يك سريال خوب و مردمي در ژانر جنگ و تاريخ 

انقالب ساخت كه همه نظرات مردم در آن لحاظ شده باشد.

در گفت وگوي »جوان« با حميد زرگرنژاد عنوان شد

وفور فيلم جنگي در سبد توليدات هاليوود

    معصومه  طاهري
آنتوني جاشوا بوكسور حرفه اي انگليسي و 
قهرمان جهان ورزشكاري مسلمان و معتقد 
به اصول اسالمي است. او پس از كسب مدال 
طالي بوكس سنگين وزن در المپيك2012 
لن�دن وارد بوك�س حرف�ه اي ش�د. 
جاشوا س��ومین بوكس��ور تاريخ اين ورزش 
است، او در حالي قهرمان سنگین وزن بوكس 
جهان شده كه هنوز قهرمان المپیك جهان 

هم محسوب مي شود. قبل از جاشوا، محمدعلي كلي و لئون 
اسپینكز چنین ركوردي را به دست آورده بودند. جاشوا اخیراً 
دوباره ركورد سنگین وزني خود را شكست و قهرمان جهان شد. 
او علناً به اهمیتي كه دين اس��الم در زندگي اش داشته اذعان 
دارد و تأكید بیشتر او به اس��الم براي روشن شدن اين مسئله 
است كه برخالف برخي شايعات منتشر شده اسالم واقعي دارد 
نه تصنعي و ظاهري. ماجرا از اين قرار است كه آنتوني جاشوا 
در سال 2017 عكسي از خود در صفحه اينستاگرامش منتشر 
كرد كه نشان مي داد او در مسجدي واقع در »دبي« به همراه 
دو دوست مس��لمانش آرام و ساكت نشس��ته است. به دنبال 
انتشار اين عكس جريان هاي رسانه اي كه از رشد اسالم هراس 
دارند از گوشه و كنار شايعه كردند او براي مديتیشن به مسجد 
مسلمانان رفته و تمايل او به اسالم قلبي نیست و از روي ظاهر 
و تصنعي مسلمان شده است در حالي كه جاشوا جدي ترين 
احساسات خود را ارائه و به آنچه ايمان آورده است عمل مي كند. 

كس��ي كه مدال طالي المپیك2012 را در 
اختیار دارد و شهرت او جهاني است بي توجه 
به همه حرف ها و ش��ايعات در مسجد با راز و 
نیاز در آغوش پروردگار خ��ود مأوا مي گیرد، 
همچنان با ارتباط دوس��تانه و نزديكي كه با 
ساير مسلمانان دارد نه تنها به هواداران خود 
حس و حال خوبي مي دهد، بلكه همین زمینه 
آشنايي آنها با اسالم هم مي شود. اين ورزشكار 
مسلمان بدون اينكه ادعايي داشته باشد در 

عمل به مباني اسالم پايبند است. 
او پس از شكست رقیب امريكايي- مكزيكي خود اندي رويز در 
اوايل ماه دسامبر مجدداً شكوه خود را در رفتن به حج به دست 
آورد، اين بوكسور مسلمان خیلي به ريش��ه ها و اصالت خود 
معتقد است. او اصالتاً از س��مت پدري اهل نیجريه و از سمت 
مادري ايرلندي است كه از طريق شبكه راديويي رحیم با اسالم 
آشنا شده و عمیقاً به آن دل بسته است. حاال بي اغراق و بدون 
واهمه از ديگران مي گويد: »اسالم نقش مهمي در زندگي من 
دارد. عموي من به مكه رفت و براي من و بسیاري از دوستان 
مسلمانم دعا كرد. من به مسلمانان احترام زيادي مي گذارم و از 

مشاركت با آنها خیلي لذت مي برم.«
آنتوني جاشوا با اين حرف ها آتش اسالم هراسي كه ناجوانمردانه 
باعث شده ش��هروندان غربي بي جهت از مسلمانان بترسند و 
تصوير بدي داشته باش��ند را ناديده گرفته و بعید نیست اين 

آتش احتماالً دوباره علیه او در فضاي مجازي شعله ور شود.

رئيس بنياد سعدي:

كاش آموزش زبان فارسي هم سردار سليماني داشت!

رئيس بنياد سعدي مي گويد: براي توسعه آموزش زبان فارسي 
در جهان نياز به س�ردار س�ليماني در عرصه فرهن�گ داريم. 
 به گزارش مهر، بنیاد سعدي پیش از ظهر ديروز میزبان نمايندگان 
جمعي از رسانه هاي گروهي بود تا درباره برنامه هاي خود در زمینه 

توسعه و آموزش زبان فارسي گزارشي را به آنها ارائه كند. 
غالمعلي حدادعادل رئیس بنیاد سعدي در اين نشست با بیان اينكه 
امروزه رابطه معناداري میان قدرت يك كشور و نفوذ زبان آن وجود 
دارد، تأكید كرد: زبان فارسي توانايي خودش را براي گسترش پیدا 
كردن در دنیا در طول تاريخ نشان داده و ثابت كرده است كه حرف 
نويي براي جهانیان دارد. ما هم براي اين موضوع س��عي كرديم كه 
كتاب هايي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و با هدف تقويت 
چهار مهارت خواندن، نوشتن، ش��نیدن و درك مطلب تهیه كنیم 
و در كنار آن متوني آموزش��ي براي دس��تور زبان فارس��ي، ادبیات 
و ايران شناس��ي نیز تدوين كرديم. حاصل اين كار در هش��ت سال 
گذشته 20كتاب درسي بود كه يكي از اين آثار با عنوان »گام اول« 

به 13زبان زنده دنیا ترجمه و هشت ترجمه از آن نیز تاكنون منتشر 
شده اس��ت. وي تصريح كرد: بنیاد س��عدي در زمینه آموزش زبان 
فارسي قصد تصدي گري ندارد و از هر مؤسسه دولتي و غیردولتي 
فعال در اين زمینه حمايت و ابزار الزم را در اختیار آن قرار مي دهد.

رئیس بنیاد سعدي در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره فعالیت بنیاد در 
كشورهاي محور مقاومت و خارج شدن زبان فارسي از دايره زبان هاي 
تحت استفاده در اين كشورها گفت: من شنیده ام كه در سوريه جايي 
براي آموزش زبان روس��ي ايجاد شده اس��ت. من قبول دارم كه در 
اين زمینه ما ضعف داريم. يكي از علت هايش نیز نرم افزاري اس��ت. 
كشور روسیه سابقه نزديك 200س��اله در حوزه آموزش فارسي به 
ديپلمات هاي خودش دارد. در تاريخ آمده اس��ت كه پس از انقالب 
كمونیستي در اين كشور نخس��تین هیئت ديپلماتیك آنها كه به 
ايران سفر كرد 190عضو داش��ته است. بنیاد س��عدي همزمان با 
تأسیس گرفتار موج تحريم ها شده است. رئیس بنیاد تحريم است 
و نرخ ارز به شدت باال رفته اس��ت. در حال حاضر هم توان ارزي ما 
يك سوم شده است. ما اگر در حوزه فرهنگ و آموزش زبان فارسي 
هم يك سردار سلیماني داشتیم وضع مان به مراتب بسیار بهتر بود و 

پیروزي ها دور از انتظار نبود. 
وي افزود: در حال حاضر در اياالت متحده دفتر مش��خص نداريم و 
ارتباط ما فارس��ي آموزان پراكنده است. در كانادا وضعیت به مراتب 
بهتر است و در اروپا بس��یار بهتر. هم ما مي توانیم اس��تاد براي آنها 
بفرستیم و هم آنها مي توانند زبان آموز به ايران بفرستند. همچنین با 
همكاري دانشگاه عالمه طباطبايي براي برخي از كشورها معلم زبان 

فارسي تربیت كرده ايم تا ديگر احتیاج دائم به ما نداشته باشند.

    سيما

»جاشوا« و اعتقاد قلبي به اسالم 
 شايعات درباره قهرمان بوكس سنگين وزن جهان از زماني آغاز شد

كه او عكسي از خود همراه با 2دوست مسلمانش در مسجدي واقع در »دبي« منتشر كرد

نفس هاي آخر تحريم كنندگان »فجر« 
دو روز پس از س��یلي محكم مردم به تحريم كنندگان جشنواره فیلم 
فجر برخي س��ايت ها و كانال هاي ضدانقالب از عده اي افراد گمنام در 
سینما لیس��تي تهیه كرده  و مدعي شده اند ايشان جش��نواره فجر را 
تحريم كرده اند. در میان اين اسامي البته نام دو سه چهره مشهور هم 
ديده مي شود از جمله حمید فرخ نژادي كه عماًل ديگر در ايران زندگي 
نمي كند و صرفاً براي تهیه دالر براي خان��واده اش میان ايران و امريكا 
در رفت و آمد اس��ت. همچنین مي توان نام جعفر پناهي را نیز ديد كه 
همیشه پاي ثابت چنین بیانیه هايي است و نیز علي مصفا كه به عنوان 
يك سینماگر دوتابعیتي ظاهراً مجبور به امضاي اين بیانیه بوده است. 
اين را مي توان يك شكست كامل براي اقلیتي محسوب كرد كه طي دو 
هفته اخیر به شكلي فعال و پرتالش پیگیر تماس با سینماگران مختلف 
بوده اند تا همه را متقاعد به انصراف كنند. اين شكست اما زماني خود را 
به صورت بارزتر و جدي تري نشان داد كه بلیت هاي جشنواره فیلم فجر 
در عرض يك ساعت به فروش رفت. مردم نشان دادند كه به تبلیغات 
معدودي از سینماگران دوتابعیتي وقعي نمي نهند. دلیل اين بي اعتنايي 
هم مشخص است. براي مثال حمید فرخ نژاد سال پیش صراحتاً از اين 
سخن گفته بود كه مي خواهم 80میلیون ايراني نباشند! ولي يك مو از 
سر پسرم كم نشود. مردم وقتي به عینه مشاهده مي كنند كه اين افراد 
براي آنها ارزشي به اندازه يك نخ موي فرزندشان قائل نیستند دلیلي 
ندارد كه دنباله رو آنها باشند. اين اظهارنظرهاي ضدمردمي و ضدايراني 
تنها دلیل بي اعتنايي مردم به چهره هاي س��ینمايي نیس��ت. ناكامي 
دولت بنفش در وعده هايي كه به مردم داده بود نیز از داليل اصلي اين 
مسئله است. مردم به عینه مشاهده كرده اند كه دنباله روي كوركورانه از 
سلبريتي ها مي تواند سرنوشت آنها را به طور جدي به مخاطره بیندازد. 
طبیعي است روندي كه مردم در پیش گرفته اند جريان هاي ضدانقالب 
و ضد ايراني را عصباني كرده و تیر پادوه��اي آنها براي بي رونق كردن 
جشنواره فجر انقالب به سنگ خورده است. اس��امي ای كه از عده اي 
سینماگر گمنام و دست چندم منتشر شده نیز نمي تواند اين شكست 
خفت بار را جبران كند. جش��نواره فجر مانند سال هاي پیش با شكوه 

همیشگي و استقبال بیش از پیش مردم از فیلم ها برگزار خواهد شد.

جواد   محرمي      یادداشت

حدود ۷۹هزار مسجد در كشور داريم كه ۵0هزار مسجد 
آن در زمينه ه�اي فرهنگ�ي و تبليغي فعال هس�تند و 
برنامه هاي متعددي را براي دهه فجر تدارك مي بينند. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم حبیب رضا ارزاني رئیس 
ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي- هنري مساجد كشور 
در همايش رؤسا و سرپرستان ش��وراي هماهنگي تبلیغات 
اسالمي با اشاره به اينكه اين نهاد انقالب و مردمي، همواره 
براي ايجاد انسجام و وحدت در كش��ور و پاسداشت ايام اهلل 
تالش مي كند، اظهار داشت: مناس��بت هاي ويژه و ايام اهلل 
ارزشمندي در طول سال در كشور برگزار مي شود كه اوج و 

قله اين مناسبت ها، دهه فجر و راهپیمايي 22بهمن است كه 
بايد هر ساله آن را گرامي بداريم و بزرگداشت آن را تا رسیدن 
پرچم انقالب به دست صاحب اصلي آن برگزار كنیم.  ارزاني 
اضافه كرد: حدود 79هزار مسجد در كشور داريم كه 50هزار 
مسجد آن در زمینه هاي فرهنگي و تبلیغي فعال هستند و 
در ايام دهه فجر نیز برنامه هاي متعددي خواهند داش��ت. 
مساجد اهل س��نت نیز در زمینه هاي فرهنگي بسیار فعال 
هستند و برنامه هاي مساجد در سطح ملي و حتي بین المللي 
به مناسبت دهه فجر برنامه ريزي شده است كه به طور دقیق 

و منسجم در اين سامانه ثبت و بارگذاري مي شود.

رئيس كارگروه فرهنگي- هنري مساجد دهه فجر انقالب اسالمي:
جشن هاي دهه فجر در۵0 هزار مسجد كشور برگزار مي شود

     محمدصادق عابديني
چند روزي است موزيك ويدئويي در فضاي 
مجازي منتش�ر ش�ده ك�ه در آن مس�ائل 
سياس�ي و اجتماعي بر اس�اس موس�يقي 
رپ بي�ان مي ش�ود؛ موزي�ك ويدئويي كه 
عنوان اصلي آن »م�ن و تو« اس�ت، اما در 
س�ايت هاي مختلف با عن�وان »بني اميه« 
منتشر ش�ده اس�ت. اين موزيك ويدئو از 
س�اخته هاي مركز »مأوا« اس�ت. »مهاجر 
 توحيدپرس�ت« تهيه كنن�ده نماهن�گ

»من وت�و« در گفت وگو با »ج�وان« درباره 
اي�ن كار هن�ري توضيحات�ي داده اس�ت. 
 بگ�ذار از اس�م نماهن�گ ش�روع 
كنيم، »من و تو« درس�ت اس�ت يا 

»بني اميه«؟
اسم كار »من و تو« اس��ت، اما چون كلید واژه 
»بني امی��ه« در آن باره��ا تكرار مي ش��ود به 
اس��م »بني امیه« هم ش��ناخته مي ش��ود. در 
اصل اسم گذاري كار بر اين اساس بود كه اين 
موزيك ويدئو مي تواند قصه من و شما باشد. از 
سوي ديگر بني امیه هم نوعي روايت از اسالم 
را رواي��ت مي كند كه در آن آخوند انگلیس��ي 

هم داريم. 
 در اي�ن نماهنگ از موس�يقي رپ 
اس�تفاده كرده اي�د كه چن�دان در 
كارهاي ارزشي متداول نيست، چه 

شد رفتيد سراغ رپ؟
خیلي وق��ت بود در »م��أوا« ب��راي ورود به 
حوزه هاي اجتماعي و سیاس��ي به خصوص 
براي ورود به نقد درون گفتماني بحث وجود 
داشت. نزديك ترين مدل براي بیان اعتراض 
در موسیقي نیز سبك رپ است كه از سوي 
جامعه سیاهپوستان امريكا در دهه های 60 
و 70 براي اعتراض ب��ه تبعیض ها در جامعه 
امريكا علیه سیاهپوس��تان ايجاد شد. ما نیز 
ديديم براي بیان نقد هاي اجتماعي، موسیقي 
پاپ توانايي چنداني ندارد و موسیقي سنتي 

نیز ابزار الزم را براي اين كار ندارد. 
 موس�يقي رپ در ايران هنوز هم به 
عنوان موسيقي زيرزميني شناخته 
مي شود و وزارت ارشاد و صداوسيما 
سياست هاي يكس�اني در قبال آن 

ندارند، احتمال اينكه همين موضوع 
به كار لطم�ه بزن�د را در نظر گرفته 

بوديد؟
اشاره ش��ما درس��ت اس��ت، رپ سال هاي 
زيادي زيرزمیني ب��ود اما از جاي��ي به بعد 
تصمیم گیران فرهنگي در نظام به اين نتیجه 
رس��یدند كه مي توان از رپ اس��تفاده كرد. 
برخي معتقدند چون رپ ماهیت غربي دارد 
با حس و حال زندگي ما همخواني ندارد اما 
ما حتي در توصیه ه��اي ديني هم داريم كه 
مي شود چیز هاي خوبي كه در غرب هست 
را اس��تفاده كنیم و از تاثیر آن ب��راي بیان 

اهدافمان بهره بگیريم.
 از سوي ديگر بخش عمده اي از جامعه امروز به 
خصوص متولدان دهه هاي 70 و 80، موسیقي 
»رپ« جزو سبك زندگی شان است و نظرشان 
درباره موسیقي »رپ« با نسل هاي قبلي كاماًل 

متفاوت است. 
 پس مي ش�ود گفت دلي�ل انتخاب 
»رپ« اين اس�ت كه مخاطب هدف 
اي�ن موزيك ويدئ�و بيش�تر همان 
بچه هاي دهه های ۷0 و 80 هستند؟

بله، قاعدتاً يكي از داليل انتخاب نوع موسیقي 
به جامعه مخاطب و طیف افرادي كه قرار است 
با آن ارتباط برقرار كند ارتباط دارد. ما تالش 
كرديم با نوع موسیقي ای كه انتخاب مي كنیم 
جامعه مخاطب بیش��تري را ج��ذب و آنها را 

همراه كنیم. 
 پخش موزيك ويدئوی رپ كه هنوز 
در جامعه ج�اي خود را ب�از نكرده 

است، با اعتراض روبه رو نشد؟
مي توانم بگويم كه نظرات متفاوت بود، البته ما 
پیش بیني اين واكنش ها را داشتیم. خیلي ها 

از نوع ارائه محتوا گاليه داش��تند و مي گفتند 
كه نبايد سراغ موس��یقي رپ برويم، البته در 
مقابل نظرات منفي، حجم بااليي از استقبال را 
داشتیم. نظرات مثبت حجم بیشتري داشت و 

نكات خوبي را ارائه مي داد. 
 برسيم به شعر اين موسيقي، ترانه 
آماده ب�ود يا به خاطر كار س�فارش 

داديد؟
ن��ه از قبل مت��ن آم��اده نب��ود، ما به ش��اعر 
سرفصل هاي مدنظرمان را گفتیم  تا روي آنها 
تحقیق كند، بر همین اساس ترانه اي متناسب 

با موسیقي رپ سرود. 
 چه سرفصل هايي را به شاعر گفتيد 

كه در شعر رعايت و اجرا كند؟
سرفصل ها كلي بود، مثل جريان رسانه اي كه 
در غرب وج��ود دارد و مي خواهد به مردم دنیا 
بگويد كه جه��ان را آن طور كه من مي خواهم 

بايد نگاه كنید. 
موضوع مهم تر از آن هم برداش��ت هاي غلطي 
بود كه از اس��الم وجود دارد. به نظر ما منشأ و 
سرمنزل اين برداش��ت هاي غلط به بني امیه 
بازمي گردد براي همی��ن بر »بني امیه« تأكید 

داشتیم. 
 چرا سراغ نمونه هاي نزديك تر مثل 

داعش يا وهابيت نرفتيد؟
بني امیه پدر داعش و وهابیت است كه از صدر 
اسالم بوده و سعي در تحريف اسالم داشته و 
تنها به اين هم رضايت نداشته است. در ترانه 
»من و تو« هم اشاره ش��ده كه بني امیه شیعه 
نادان و فريب خورده مي خواه��د. با بیان اين 
موضوع مي خواس��تیم به نقد درون گفتماني 

بپردازيم. 
 كار توليد موزيك ويدئو چقدر طول 

كشيد؟
تقريباً يك ماه پیش تولید داشتیم. فیلمبرداري 
س��ه روز ط��ول كش��ید ك��ه تقريب��اً زمان 
استانداردي بود. به طور معمول فیلمبرداري 
موزيك ويدئو ها بین س��ه تا پنج روز به طول 
مي انجامد. بعد از فیلمبرداري حدود سه ماه 
درگیر تدوين بوديم. همزمان لوگو و طراحي 

پوستر هم انجام شد. 
 از چه زماني پخش موزيك ويدئو را 

آغاز كرديد؟
پخش از ابتداي هفته جاري در فضاي مجازي 
آغاز شد و يكي از پربیننده ترين كارهاي ارائه 

شده بوده است. 
 موزيك ويدئ�و در فض�اي مجازي 
منتش�ر ش�ده، ب�راي پخ�ش در 

تلويزيون هم برنامه اي داريد؟
به قول معروف در حال رايزني با صداوسیما 
هس��تیم و فعاًل دچار همان مش��كلي كه 
اشاره كرديد شده ايم، يعني هنوز تكلیف 
مجاز يا غیرمج��از بودن رپ در ارش��اد و 
صداوسیما مشخص نیس��ت و با اينكه در 
چند س��ريال تلويزيوني از رپ اس��تفاده 
ش��ده ولي پخش رپ ج��زو خطوط قرمز 

تلويزيون است.

در گفت وگوي »جوان« با تهيه كننده موزيك ويدئوي »من و تو« مطرح شد

موسيقي مورد عالقه دهه هفتادي ها 
ابزار نقد درون گفتماني

خيلي وقت بود در »مأوا« براي 
ورود به حوزه هاي اجتماعي 
و سياس��ي به خصوص براي 
ورود ب��ه نق��د درون گفتماني 
ب��ح���ث وج��ود داش�����ت

 اهدای »پيك اميد« 
به كودكان سيستان و بلوچستان

كانون پ�رورش فك�ري ك�ودكان و نوجوان�ان در جريان 
اجراي ط�رح امدادرس�اني فرهنگ�ي »پيك امي�د«، به 
ك�ودكان س�يل زده اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان، 
كت�اب، س�رگرمي و نوش�ت افزار هدي�ه مي ده�د. 
به گزارش مه��ر، در روزهايي كه بس��یاري از هموطنان همراه و 
همنوا با مردم مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان كمك هاي 
خود را مش��تاقانه به اين مناطق ارس��ال كردند، كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان نیز بنا به رسالت خود، با اعزام كاروان 
امداد فرهنگي خود، متشكل از مربیان سراسر كشور، به ياري اين 
گروه هاي سني شتافت. مربیان كانون عالوه بر انجام فعالیت هاي 
فرهنگ��ي- هن��ري و برگ��زاري كارگاه هاي مختل��ف هنري، 
محصوالتي همچون كتاب، س��رگرمي، نوشت افزار و بسته هاي 
بهداشت فردي مثل مسواك، ظرف غذا و قمقمه آب، به كودكان 
سیل زده اهدا مي كند. اين مربیان در محل اسكان موقت كودكان 
سیل زده حاضر مي شوند و به فعالیت هاي قصه گويي، شعرخواني، 
بازي خالق و برگزاري كارگاه هاي نقاشي، اريگامي، سفال گري 
و كاردستي نیز مي پردازند. طرح امداد فرهنگي »پیك امید« 
كانون با هدف خدمات رس��اني به كودكان و نوجوانان مناطق 
كم برخوردار، كار مشترك معاونت فرهنگي و بسیج كانون است 
كه با حضور مربیان داوطلب كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان استان هاي مختلف كشور برگزار مي شود. 
.........................................................................................................

تكليف بخش پاپ جشنواره موسيقي فجر 
مشخص شد

گروه هاي بخش پاپ سي وپنجمين جشنواره موسيقي فجر 
معرفي شدند و بليت فروشي اجراهاي آنها از ديروز آغاز شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سي وپنجمین جشنواره 
موسیقي فجر، در بخش پاپ اين دوره از جشنواره 9 گروه با 16اجرا 
حضور دارند. برادران آرش و مسیح عدل پرور، امید حاجیلي، علي 
ياسیني، رضا بهرام، محسن ابراهیم زاده، امیرعباس گالب، ماكان بند 
)رهام هاديان و امیر مقاره(، آرون افشار، سیروان خسروي و بهنام باني 
در سي وپنجمین جشنواره موسیقي فجر در سالن میالد نمايشگاه 
بین المللي تهران اجرا خواهند داشت. گفتني است سي وپنجمین 
جشنواره موسیقي فجر در تاالرهاي »وحدت«، »رودكي«، »میالد 
نمايش��گاه بین المللي تهران«، »فرهنگس��راي نی��اوران«، »برج 
آزادي« و »تاالر سوره« شهر تهران، میزبان اين اجراها خواهند بود. 
اجراهاي بخش پاپ س��ي وپنجمین جشنواره موسیقي فجر در دو 
سانس ساعت 18:30 و 21:30 هر روز برگزار مي شود. بلیت فروشي 
سي وپنجمین جشنواره موسیقي فجر در سايت هاي تیوال و پارس 
بلیت انجام مي ش��ود. بلیت اجراهاي پاپ نیز تنها از طريق سايت 
پارس بلیت فروخته مي ش��ود و عالقه مندان مي توانند بلیت هاي 

اجراهاي بخش پاپ جشنواره را خريداري كنند.

مصطفي محمدي      دیده بان

 صفحات مجازي
برخي شبكه هاي سيما مسدود شد

اينس�تاگرام و فيس ب�وك 
حس�اب هاي كاربري سيما 
را كه مطالب�ي در ارتباط با 
شهادت سردار حاج قاسم 
س�ليماني منتش�ر ك�رده 
بودن�د، غيرفع�ال كردند. 
به گزارش »ج��وان«، روابط 

عمومي سیما اعالم كرد: اينستاگرام در اقدامي مغاير با آزادي بیان، حساب 
كاربري روابط عمومي معاونت سیما و شبكه هاي3، افق و سالمت را پس از 
حذف مكرر مطالب آنها درباره سردار شهید حاج قاسم سلیماني، غیرفعال 

و از دسترس خارج كرد. 
اينستاگرام همچنین درپي افزايش تعامالت ايرانیان خارج از كشور با شبكه 
جهاني جام جم و پیام هاي آنها در محكومیت عملیات تروريستي امريكا 
اقدام به حذف پیام ها كرد و صفحه فیس بوك اين شبكه نیز مسدود شد. 

بر اساس اين گزارش پست هاي شبكه هاي قرآن، مستند و امید كه مضمون 
آنها درباره شهادت سردار دل ها بود، حذف شد. 

شبكه اجتماعي اينستاگرام همچنین مطالبي را كه در صفحه شبكه5 و 
برنامه هاي پربیننده اين شبكه از جمله »به خانه برمي گرديم«، »يك روز 
تازه«، »دست خط« و »تهران بیست« درباره سردار مقاومت منتشر شده 

بود، سانسور و حذف كرد. 
شبكه تلويزيوني نسیم هم پس از انتشار مطلبي با عنوان »سردار دل ها« 

از اينستاگرام اخطار گرفت.


