
   مصطفی شاه کرمی 
س�ازمان بس�یج هنرمندان با تمرکز بیشتر 
بر عرصه هنرهاي تجس�مي مانند عكاسي، 
خوشنويسي  و نقاشیخط که در میان گستره 
متنوع هنري به علت تغافل و کم کاري مسئوالن 
در مهجوريت مضاعفي قرار گرفته، نقش قابل 
اعتنايي در حیات بخشي مجدد به اين عرصه از 
هنر ايفا مي کند. برگزاری نخستین جشنواره 
درون س�ازمانی خوشنويس�ي و نقاش�یخط 
»قداست قلم« که به مراحل پايانی خود رسیده 
از جمله اقدامات مثبت اين س�ازمان اس�ت. 
»جوان« براي آگاهي از ابعاد برگزاري،کیفیت 
آثار و اهداف اصلي اين جشنواره با داوود نیكنام 
دبیر اين رويداد به گفت وگو نشس�ته اس�ت.

    
ظاهراً جشنواره قداس�ت قلم قرار 
است در بین اعضا و کانون هاي هنري 
بسیج هنرمندان برگزار شود، لطفًا 
در رابطه با علت اين شیوه برگزاري 

جشنواره توضیحاتي بفرمايید.
سال هاي قبل در بسيج جشنواره اي تحت عنوان 
جشنواهر هنرهاي تجس��مي   برگزار مي  شد كه 
خوشنويسي يك بخش از جشنواره بوده و شرايط 
و مكانت مستقلي نداشته و به همين علت در سايه 
قرار داشته است اما در س��ال جاري با همراهي 
مسئوالن و شوراي انجمن خوشنويسي برنامه اي 
را طرح ريزي كرديم كه جشنواره مستقلي را در 
حوزه خوشنويسي و نقاشيخط برگزار كنيم. اين 
جشنواره  يك جش��نواره درون سازماني است و 
علت برگزاري آن اين اس��ت كه ما در كل كشور 
هنرمندان بس��يجي زيادي داريم كه تا به حال 
خيلي به آن پرداخته نشده است. به خاطر اينكه 
زمينه هاي ارتباط بهتر و بيشتري با اين عزيزان 
ايجاد كنيم اقدام به برگزاري اين جشنواره كرديم. 
در واقع ما با رويكرد همگرايي و تقويت ارتباط و 
جريان س��ازي بيش��تر بين هنرمندان بسيجي 
به فكر برپايي اين جش��نواره افتاديم تا شايد از 
اين طريق بتوانيم اندكي از مهجوريت اين هنر 
اصيل ايراني ك��م كنيم. م��ا االن در كانون هاي 
مختلف وابسته به بسيج هنرمندان سراسر كشور 
حدود 5 تا 6 هزار نفر هنرمند داريم. البته سطوح 
حرفه اي اين افراد مختلف است؛ برخي در سطح 
استادي هس��تند اما اكثراً در سطح ممتاز، عالي 
و پايين تر قرار دارند. همان ط��ور كه گفتم اين 
جشنواره را براي انگيزه دادن به هنرمندان عرصه 
خوشنويسي تشكيل داديم كه اين اقدام ما براي 
قدم گذاشتن در مسير رشد و تعالي هنر بوده كه 
در آينده وسعت و گستره بيشتري را دربر خواهد 
گرفت. ما در آينده برنامه هاي��ي براي آموزش و 
ارتقاي سطح كيفي اين عزيزان با در نظر گرفتن 
مسيرهاي آموزشي توسط اساتيد مبرز و برجسته 
اين حوزه براي شركت كنندگان داريم. البته قصد 
داريم در س��ال های آينده يك بخش آزاد نيز به 
اين جش��نواره اضافه كنيم تا س��اير هنرمندان 
خوشنويسی كشورمان نيز در آن شركت كنند 

و ظرفيت جشنواره باال برود.
چه هدف گذاري هايي را براي برگزاری 

اين جشنواره در نظر داشتید؟ 

اهدافی كه در نظر داش��تيم برای اين جشنواره به 
صورت خالصه شش هدف كلی بوده و آنها نمايش 
جزئی از دستاوردهای انقالب اس��المی در تربيت 
هنرمندان متعهد و بسيجی، شناساندن ظرفيت های 
فراموش شده هنر ايرانی اسالمی در بين هنرمندان 
متعهد كش��ور، ارج نه��ادن و تروي��ج فعاليت های 
فرهنگی، هنری و مذهبی هنرمندان ارزشی كشور، 
ايجاد زمينه مناسب برای جذب جوانان و نوجوانان 
عالقه مند به هنر خوشنويسی در برنامه های بسيج 
هنرمندان كشور، شناسايی استعدادهای درخشان 
هنرمندان بسيجی در هنر قدسی خوشنويسی، فعال 
كردن كانون ها و گروه های هنری و ايجاد انگيزه الزم 
برای رشد، تقويت و تعالی خوشنويسی هنرمندان 

بسيجی می باشد.
چرا گستره ش�رکت کنندگان را در 
حیطه اعض�اي بس�یج هنرمندان 

محدود کرده ايد؟ 
هدف اصلي شوراي برگزاركننده جشنواره ابتدا 
محروميت و مهجوريت زداي��ي از هنرمندان 
بس��يجي اين عرص��ه اس��ت و در گام بعدي 
همان ط��ور كه قب��اًل هم گفت��م در دوره هاي 
آتي اين جشنواره برنامه هاي مفصل و مدوني 

داريم تا ب��راي برجسته س��ازي فعاليت هاي 
خوشنويسي و نقاشيخط كشور به سراغ ديگر 
هنرمندان فعال در اي��ن دو حوزه برويم. البته 
اين را هم عرض كنم ك��ه ما با همه هنرمندان 
اين حوزه چه افرادي كه در گس��تره بس��يج 
هنرمندان فعاليت مي  كنند و چه آنهايي كه در 
اشكال مختلف ديگر فعاليت هاي هنري شان را 
انجام مي  دهند، ارتباط نزديك و بسيار سازنده 
و خوبي داريم و ش��كل تعاملي مان را صرفاً به 

ارتباطات سازماني محدود نكرده ايم.
از آنجاي�ي ک�ه ممكن اس�ت براي 
بس�یاري از مخاطب�ان فعالیت هاي 
بخش تجس�مي   و به خصوص حوزه 
بس�یج  س�ازمان  خوشنويس�ي 
هنرمندان ناشناخته باشد در رابطه 
با فعالیت هاي انجمن خوشنويسي 

اين سازمان توضیحاتي بفرمايید.
بنده حدود يك سال و نيم است كه در اين جايگاه 
مشغول خدمت هستم. اين را مي دانم كه سابق 
بر اين فعاليت هاي جسته و گريخته اي انجام شده 
اما متأسفانه شكل و فرآيند منسجمي   نداشته كه 
لزوماً براي مخاطبان خبر خاص و مورد توجهي 
وجود داش��ته باش��د. بعد از اينكه بنده در اين 
مسئوليت قرار گرفتم سال گذشته اولين كارمان 
برگزاري نمايشگاه اربعيني ني ناله بود كه به جز 
تهران در 10 استان برگزيده ديگر برگزار شد. در 
اين نمايشگاه از آثار اس��اتيد برجسته كشوري 
چه كساني كه در ذيل سازمان بسيج هنرمندان 
فعاليت مي  كردند و چه هنرمنداني كه به صورت 
آزاد توليد اثر كرده بودند حضور داش��تند. اين 
مباحث به هر دليل مهجور مانده اند اما با شوراي 
جديدي كه در خدمت شان هستيم به حول و قوه 
الهي دنبال اين هستيم كه قضيه را خيلي محكم 

پيگيري كرده و به جلو ببريم.

جشنواره خوشنويسي و نقاشیخط 
قداست قلم با چه موضوعاتی برگزار 

شده است؟ 
در اين جش��نواره ما موضوعات مختلفی را برای 
استان ها مطرح كرده بوديم كه هنرمندان بسيجی 
دست شان باز باشد و در هر موضوعی بتوانند آيه، 
روايت، حديث، شعر يا جمله ای را استفاده كنند 
كه برخی از اين موضوعات س��بك زندگی ايرانی 
و اسالمی، مقاومت فعال و عدم سازش با استكبار، 
عزت و اقتدار ملی، ارزش ه��ا و آرمان های انقالب 
اسالمی، مهدويت و فرهنگ انتظار، عفاف و حجاب، 
وصيتنامه حضرت امام خمينی)ره(، هنر و هنرمند 
از ديدگاه مق��ام معظم رهب��ری )مدظله العالی(، 
فرهنگ عاش��ورا، واليت و واليتمداری، بس��يج 
شجره طيبه انقالب، خودس��ازی، جامعه سازی و 
تمدن نوين اسالمی می باشند. هر كدام از عزيزان 
شركت كننده آيه اي حديثي يا جمله اي در رابطه با 
اين موضوعات به دبيرخانه جشنواره ارسال كرده اند 
كه اين آثار براي ما گنجينه بس��يار ارزش��مندي 
محسوب مي  ش��وند. اين را هم بگويم كه آثار اين 
عزيزان در سطح كارهاي نمايشگاهي و آماده چاپ 

است كه بنده را شگفت زده كرد.
اين آث�ار در چه رش�ته هايي تهیه 

شده اند؟ 
ما قباًل براي شركت كنندگان رشته هاي مختلف 
اين جشنواره را تعيين كرده بوديم كه مشتمل بر 
نستعليق، شكسته نستعليق، ثلث، نسخ و نقاشيخط 
بود و در تمامي   اين پنج رش��ته شركت كنندگان 

آثاري را براي جشنواره ارسال كرده اند.
آيا در حوزه خطوط نوين و ابتكاري 
جديد هم آثاري دريافت کرده ايد؟ 

خير. فع��اًل در اين دوره از جش��نواره به حوزه 
خطوط نوين ورود نكردي��م و علت آن هم اين 
بود كه مي خواس��تيم اولين دوره جشنواره به 

شكل جمع و جوري انجام شود تا در دوره هاي 
بعدي گستره آن را بيشتر كنيم.

فراخوان جش�نواره چه زماني اعالم 
ش�د و چه تع�داد آثار ب�ه دبیرخانه 

جشنواره رسیده است؟ 
طبق نامه سازمان بسيج هنرمندان به استان ها، 
فراخوان جشنواره در تاريخ 20 مهرماه امسال 
منتشر ش��د. تعداد آثار ارس��الی از 2۷ استان 
كش��ور هم 21۹ اثر بوده كه س��هم هنرمندان 
كانون ها 1۸6 اثر و تعداد آثار ارسالی از شوراهای 
استانی ۳۳ اثر در رشته های نستعليق، شكسته 
نستعليق، نسخ، ثلث و نقاشيخط می باشد. از بين 
اين 1۸6 اثر ارسالی از هنرمندان كانون ها ۳2 نفر 
برگزيده و از تعداد آثار ارس��الی اعضا شوراهای 
استانی 12 نفر برگزيده داشته ايم و ان شاءاهلل در 
بهمن ماه اهداي جوايز را خواهيم داشت.كيفيت 
آثار ارسالی بسيار خوب بوده و همان طور كه قباًل 
هم گفتم ان شاءاهلل اگر فرصتی باشد نمايشگاهی 
از آثار برگزيده برپا می شود تا همه عالقه مندان با 
عيار كار خوشنويسان بسيجی آشنا شده و يا اين 
مجموعه آثار به شكل كتاب درآيد كه در تاريخ 
هنر خوشنويسی سازمان بسيج هنرمندان به 
يادگار بماند. البته اين موضوع را هم عرض كنم 
كه با توجه به عضويت چندين هزار نفر در انجمن 
خوشنويسي بسيج هنرمندان و فراهم نبودن 
شرايط براي ش��ركت كردن آنها مجبور شديم 
براي هر استان ظرفيتي را اعالم كنيم و بر اساس 
اولويت بندي هاي درون استاني آثار اساتيد آنجا 
براي شركت در مسابقه به دبيرخانه جشنواره 

ارسال شده است.
به نظرتان بهتر نب�ود آثار برگزيده 
را در بیلبوردهاي شهري به نمايش 

مي  گذاشتید؟ 
اين پيشنهاد شما بس��يار عالي است و اعتراف 
مي  كنم كه تا قبل از اشاره شما اصاًل به ذهنم 
نرس��يده بود. با توجه به موضوعات و محتواي 
فرهنگي ارزشي و ديني و نيز ميزان اثرگذاري 
مثبتي كه قطعاً اين آثار مي توانند در ميان آحاد 
جامعه ايجاد كنند حتماً اين پيشنهاد شما را در 

البه الي برنامه هاي مان مي  گنجانيم.
به عنوان س�ؤال پاياني در مورد میزان و 
نحوه اختصاص جوايز اين جشنواره هم 

توضیحاتي بفرمايید.
ما در اين جش��نواره به جهت ايجاد انگيزه در 
ميان هنرمندان يك سري جوايز مادي را بين 
همه شركت كنندگان تقس��يم كرده ايم البته 
برای افراد برگزيده جواي��ز خاصي هم در نظر 
گرفته ايم كه در مراس��می از همه اين عزيزان 
كه حدود 45 نفر هستند تقدير به عمل خواهد 
آمد. هدف ما هم از اين نوع تقسيم جوايز بيشتر 
تش��ويق كردن همه هنرمندان شركت كننده 
بوده است. هر چند در ساير جشنواره ها ميزان 
جوايز را به شكل ديگري اهدا مي  كنند اما تأكيد 
می كنم ديدگاه ما مثل مابقی جش��نواره های 
معمول كشورمان نيست و هدف ما در گام اول 
و اولين دوره اين جشنواره صرفاً ايجاد انگيزه در 
بين خوشنويساني است كه در سطوح مختلف 

اين عرصه هنري مشغول كار هستند.

   حسن شجاعی
برنامه »ب��دون توقف« با توجه ب��ه كاركرد ذاتی 
خود و نيز استقبالی كه عموم جامعه از بخش های 
مختلف آن داشته اند با برنامه ريزی صورت گرفته 
موضوع خود را به انتخابات و حواش��ی و مس��ائل 
مربوط به آن اختصاص داده تا با استفاده از نظرات 
كارشناسان و نيز مهمانان حاضر در برنامه، فضای 
روشن و شفافی از شرايط فعلی جامعه و نيز وظايف 
و كاركردهای نمايندگان مجلس شورای اسالمی 

برای مخاطبان ارائه كند.
»بدون توقف« در اين سلس��له برنامه ها تالش دارد 
تا از زوايای مختل��ف به موض��وع انتخابات و نقش 
و كاركرد آن در اداره كش��ور پرداخته و با بررس��ی 
موشكافانه داليل اهميت مش��اركت مردم در اين 
انتخابات، زمين��ه را برای حضور پرش��ور مردم در 
انتخاب شايسته افراد اين نهاد مهم تصميم گير كشور 
فراهم كند. آنچه باعث می شود اين بخش از برنامه 
»بدون توقف« جذاب تر از هميشه تقديم مخاطبان 
شود ايجاد فضای آزاد برای بيان ديدگاه ها و نظرات 
جمعی از نمايندگان جامعه در اين برنامه است كه 
پس از اتفاقات اخير می توان��د نمايی كلی از فضای 

عمومی كشور را نيز به نمايش بگذارد.
اقتدار ملی به  دست  آمده پس از حمله موفقيت آميز 
به پايگاه امريكايی عين االسد در عراق و نيز تبيين 
پيامدهای مهم آن در ارتقاي غرور ملی ايرانيان و 
در ادامه حضور پررنگ در انتخابات آتی می تواند از 
دستاوردهای مهمی تلقی ش��ود كه در اين دور از 

برنامه »بدون توقف« به آن پرداخته خواهد شد.
نكته مهمی كه در اي��ن بخ��ش از برنامه »بدون 

توقف« باي��د به آن توجه داش��ت اين اس��ت كه 
التهاباتی كه رسانه های بيگانه در طول اين مدت 
در جامعه ايجاد كرده اند موجب ش��ده تا اعتماد 
عمومی خدشه دار و مردم نس��بت به رويدادهای 
مهمی كه در كشور در شرف شكل گرفتن هستند 
اندكی بی تفاوت شوند و اين برنامه تالش دارد تا با 
بهره مندی از كارشناسان مختلف و ارائه راهكارها 
و تبيين اهميت لزوم اين دوره از انتخابات مجلس، 

مردم را برای انتخاب اصلح و شايسته آماده كند.
نكته مهم اين است كه شبكه سوم سيما به عنوان 
شبكه نسل جوان و عالقه مندان گسترده ای كه از 
اين طيف در سراسر كشور دارد تالش خواهد كرد تا 
با سياست گذاری مناسب و بهره گيری از برنامه های 
پرمخاطبی مانند »بدون توقف« شرايطی را فراهم 
آورد تا مردم از حق��وق قانونی خودآگاه ش��ده و 
فارغ از جنگ رسانه ای دشمنان، واقعيات امروزه 
جامعه و كشور را برای مردم تبيين كند تا عالوه بر 
پيروزی در عرصه جنگ سخت دشمن، در نبرد نرم 

رسانه ای نيز برنده ای سرفراز باشيم.
»بدون توقف« كاس��تی هايی ه��م دارد و به نظر 
می رسد رفع آن كمك شايانی به جذب مخاطب 
بيشتر و اثرگذاری افزون تر آن خواهد داشت. يكی 
از اين موضوعات نحوه دعوت از مهمانانی اس��ت 
كه گاهي با ارائه نظرات غيركارشناس��ی، به جای 
پاسخ به ش��بهات خود زمينه ساز ش��بهه افكنی 
ش��ده و مش��كالتی را به وجود می آورند و بايد به 
شكلی برنامه ريزی شود كه بيان نظرات در راستای 
موضوع برنام��ه و نيز رفع ش��بهات جامعه بوده تا 

اثرگذاری الزم را به دنبال داشته باشد.
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ما با رويكرد همگرايي و تقويت 
ارتباط و جريان س�ازي بیشتر 
بی�ن هنرمن�دان بس�یجي به 
فك�ر برپاي�ي اي�ن جش�نواره 
افتاديم ت�ا ش�ايد از اين طريق 
بتوانی�م اندک�ي از مهجوريت 
 اين هنر اصی�ل ايراني کم کنیم

    امیرحسین مكاريانی
بسياری از آثار سينمايی كه در حوزه دفاع مقدس 
ساخته  شدند به دليل همراهی با پديده ای تأثيرگذار 
بر جامعه همه گير  شدند و ش��ايد بخشی از داليل 
فروش ب��االی آنها همي��ن همزمانی ب��ا رخدادی 
فرامتنی به اسم جنگ بود. جنگی كه به جز سينما 
بر تمام ابع��اد زندگی افراد تأثير گذاش��ته بود، اين 
تأثيرگذاری هم مختص س��ينما ي��ا جامعه ايرانی 
نيست كمااينكه هنوز می بينيم آثار ارزشمندی با 
موضوع جنگ های جهانی ساخته می شوند كه در 

دنيای معاصر سينما هم حرفی برای گفتن دارند.
اما چه تعداد از اين آثاری كه در آن زمان پرمخاطب 
شدند، امروز حرفی برای گفتن دارند و ما می توانيم 
آنها را برای كس��انی كه هيچ دركی از فضای جنگ 
ندارند، پخش كنيم؟ آثاری كه امروز هم با گذشت 
چند دهه از دفاع مقدس قابل نمايش و قابل ديدن 
باشند، كارشان را درست انجام داده اند، البته با اين 
استدالل نبايد به فيلم های ديگر خرده گرفت، چراكه 
آن فيلم ها هم در زمان خود مسئوليت شان را انجام 
می دادند هر چند می توان به اين موضوع معتقد بود 

كه فيلمساز در برابر جامعه مسئوليتی ندارد!
در ميان حجم انبوهی از آثار سينمايی ساخته شده با 
موضوع دفاع مقدس اندک فيلم هايی پيدا مي شدند 
كه از دريچه ديگری به موضوع نگاه می كردند. فيلم 
»مرز« اولين فيلم با موضوع دفاع مقدس بود كه به 
واس��طه آن راه تازه ای در محتواسازی سينما آغاز 
ش��د، راهی كه با تغيير نگاه به فرآيند جنگ دچار 
تغيير می شد. در ميان انبوهی از فيلم های مهيج و 
اكشن سينمای سال های 61 تا 66 نگاه ها به ساخت 
فيلم با موضوع دفاع مقدس به سمت ساخت آثاری 
چون »باش��و غريبه كوچك« و »ديده بان« تغيير 
كرد. ورود س��بك های متفاوت روايی و ساختاری، 
پرداخت به سوررئاليسم در فضای تعريفی سينمای 
دفاع مقدس و آميختگ��ی مفاهيم جنگی و عرفان 
شرقی راه را برای بيان تازه از سينمای دفاع مقدس 
باز كرد. جذابيت های روايت جنگ در س��ينما در 
آن س��ال ها منجر به توليد حجم زي��ادی از فيلم با 
موضوعات مرتبط شد كه سال های بعد از جنگ با 
نوعی پس زدگی مخاطب مواجه شديم، مخاطبی 
كه به دنبال روايت عشق، روايت طنز و رئاليته های 
جامعه شهری می گش��ت. با پيدايش اين نيازها در 
تغيير روايت، س��ينمای دفاع مقدس هم به رخداد 
جنگ از دريچه های انس��انی و عميق تر نگاه كرد و 
تأثيرات جنگ را به عنوان مضم��ون انتخاب كرد، 
فيلم هايی همچون »از كرخه تا راين« و »گروهبان« 

و فيلم های مشابه ديگر.

سال هاس��ت برای روايت س��ينمای دفاع مقدس 
نام اين فيلم ها شنيده می ش��ود اما در آن سال ها 
توليدات سينمايی هم به نسبت كم نبودند؛ سؤال 
اينجاست كه چرا هنوز اين فيلم ها به عنوان شاهد 
مثال آورده می شوند، پاس��خ هم نگاه متفاوت آنها 
به موضوعات اس��ت. حتی خود جنگ با تمام توپ 
و تانك ها و خمپاره هايش هنوز هم به ش��كل های 
متفاوت روايت می شود و مورد توجه قرار می گيرد، 
بيننده هم دارد و باز هم ب��ه خاطر نگاه متفاوت در 
ساخت باقی می ماند، مثال هم »تنگه ابوقريب« يا 
»2۳ نفر«. در واقع هنوز هم می ت��وان در ژانر های 
اكشن و ماجراجويی جنگ ورود كرد و »دانكرک« 

ساخت اما از دريچه متفاوت دوربين.
در واقع بعد از ده��ه ۷0 اين موض��وع دفاع مقدس 
نبود كه با پس زدگی مخاطب همراه شد، بلكه تشابه 
روايت ها و تكرار پرداخت ها به موضوع جنگ، مخاطب 
را از پيگيری اين سينما به عقب راند، كمااينكه چند 
سال اخير ش��ايد دوره بازگشت به س��ينمای دفاع 
مقدس باشد و زمينه ساز بازگش��ت، ساخت آثاری 
چون »ليلی با من است« و »اخراجی ها« بود كه اجازه 

شوخی با جنگ را همگانی تر كرد.
هيچ وقت س��اخت فيلم ب��ا موضوع دف��اع مقدس 
متوقف نشد و در هر دوره و نگاه به آن فرق كرد، نوع 
برخورد با اين سينما هم بود كه برای سليقه عمومي  
تصميم گيری می كرد. برای فيلم های دفاع مقدسی 
دهه ۷0 نباي��د آثاری چون »آژانس شيش��ه ای« يا 
»روبان قرمز« را فراموش كرد كه بازگش��تی دوباره 
برای اين ژانر تلقی می شدند يا دهه ۸0 كه با مجموعه 
»اخراجی ها« س��ينمای دفاع مقدس به فيلم های 
پرفروش سينما بازگشت اما اين سينما در اين سبك 
ساخت محدود نشد و »دوئل« و »مزرعه پدری« در 
آن ساخته شد. ژانر دفاع مقدس برای سينمای ايران 
تمام شدنی نيست و چون ميراثی تاريخی، منبع تغذيه 

روايت هاست، سينما هم كه تشنه اين روايت ها. 
امسال س��ينمای دفاع مقدس در جش��نواره فيلم 
فج��ر نماين��ده ای دارد؛ كه ن��ه در دل جنگ بلكه 
روايتگر حاش��يه جنگ اس��ت، »آبادان يازده 60« 
داستان فعاليت های راديو آبادان در روزهای ابتدايی 
جنگ و نقش محوری اين راديو در اتحاد و مقاومت 
مردم آبادان را به تصوير كش��يده است؛ روايتی كه 
مي تواند در سينمای ايران ماندگار شود. اگر كارنامه 
ساخت آثار سينمايی با موضوع دفاع مقدس را هم 
بررسی كنيم، می بينيم آثار دفاع مقدسی كه ماندگار 
شدند، در دوره و شرايطی ساخته شدند كه الزامي  
به ساخت ش��ان از نگاه استراتژيس��ت های كالن و 

سياستگذاران سينمايی وجود نداشت.

   حسن روانشید*
قد بلند و رش��يدی دارد كه امروز جبر زمانه عصای 
پيری به دستش داده و موی س��پيدی را كه نشانه 
رنج بسيار درگذر زمان است ارزانی او داشته. اگرچه 
خود در س��ال های 1۳۳۷ و 1۳۳۸ پا به  اين عرصه 
از تالش گذاشته ام اما از س��ال های آغازين دهه 40 
با او آشنا شدم كه هميش��ه كيفی زير بغل داشت و 
روزنامه را كه معم��والً اطالعات بود مطالعه می كرد 
و مسيرهای طوالنی و ناشناخته ای را كه ميدان كار 
هر خبرنگاری است طی می كرد. متولد 1۳2۳ محله 
جوزدان شهر اصفهان است و امروز می رود تا آرام آرام 
به مرز ۸0 سالگی نزديك شود كه بيش از 60 سال 
آن را خبرنگار رسانه های مكتوب بوده است و می شود 
او را قديمی ترين مرد خبر ايران نام نهاد كه هنوز هم 
كارگاهی را بدين منظ��ور در محل موزه آثار خبری 
خود برپا داشته كه حاصل تمامی اين سال ها بيش 
از ۷0 قاب در اندازه 100 در ۷0 س��انتيمتر از بريده 
اخبار، گزارش ها و مقاالت منتشر شده او در روزنامه 
قديمی اطالعات و معدود نشريات ديگر زمان خود 
است. او هيچ وقت سعی نكرد از قالب حرفه ای يك 
خبرنگار متعهد خارج ش��ود بنابراين خبرنگار ماند 
و روزنامه نگاری حرفه ای را به كس��انی واگذار كرد 
كه می توانستند اين كار توأمان و ش��اق را به انجام 
برسانند كه او همچنان يك خبرنگار خبره باقی بماند. 
می گويد: هميشه می خواستم امانتدار باشم. راست 
بگويم و درست و مس��تند بنويسم تا روزی نامه نگار 
نباشم! اگرچه بيش از ۷00 تابلوی آماده از خبرهای 
چاپ  شده خود دارد اما برای 500 تابلوی ديگر هم 
بريده هايی را تهيه كرده ت��ا اگر فرجی آمد و تابلوها 
فراهم ش��د و مكان وس��يعی برای عرضه از جانب 
متوليان ميراث يا ارش��اد مهيا ش��د اين آثار را برای 
همگان به آن منتقل كند كه دريغا و زهی تأسف كه 

مسئوالن برای اين امور پيش پاافتاده وقتی ندارند! 
خاطرات اين خبرنگار پيشكسوت بسيار شنيدنی و 
جذاب است زيرا تمامی آن ا بكر و به نظر باورنكردنی 
می آيند اما چون 60 سال است او را می شناسم و 
روزهای فراموش ناش��دنی و حساس دهه 40 را با 
تالش��ی مضاعف در كنارش گذرانده ام شايد تنها 
كسی باشم كه بتوانم بيش از آنچه را كه می گويد 
بدانم و لمس كرده باشم. به همين جهت خاطرات 
مشترک را هم عنوان خواهم كرد كه ازجمله آنها 
حض��ور در محاكمه ای جنجال��ی در دادگاهی به 
مدت ۳0 روز برای متهمان به قتل بهمن َحكمی 
توسط عوامل كيوان ميراشرافی فرزند ناخلف يكی 
از اعضاي  فرقه و دار و دس��ته كودتای 2۸ مرداد 
سال ۳2 است و همچنين تأثير اخباری كه توسط 
او پيرامون شناسايی عامالن به شهادت رساندن 

آيت اهلل شمس آبادی تنظيم و چاپ شد.
 استاد عبدالحسين جعفری شاهدانی را می توان 

يكی از پركارترين خبرنگاران رسانه های مكتوب 
و بخصوص روزنامه اطالعات در چند دهه گذشته 
دانس��ت كه هنوز هم همچنان عصا به  دس��ت به 
دنبال كسب خبرهای تازه است! او در طول خدمت 
صادقانه خود به رسانه ها نه تنها باعث افشا شدن 
گروهی از توطئه ها و تهمت های سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی می شد بلكه توانس��ت جوانان زيادی 
را ك��ه عالقه مند به اي��ن حرفه بودن��د در كارگاه 
خود آموزش دهد. وقتی به هم سنگران معدود و 
باقی مانده كه كمتر از انگشتان يك دست هستند 
می رس��د و از جوانی اش ياد می كند، مخاطب را 
متوجه می سازد كه الحق سپيدی موی را از گرد 

آسياب به دست نياورده است.
 اين فرهيخته رس��انه های مكتوب كه مسير دوران 
مدرسه را از مقابل دفتر و منزل ش��ادروان اميرقلی 
امينی مدير روزنامه های جنجالی اخگر و اصفهان كه 
سال های 4۷ و 4۸ س��ردبيری آن به عهده نويسنده 
اين يادداش��ت بود تردد می كرد، مطالبی پيرامون 
انتقاد از حمل ونقل در شهر را كه نوشته بود به ايشان 
می سپرد تا مطالعه و ش��ايد برای چاپ مورد توجه 
واقع ش��ود كه باالخره پس از اخذ ديپلم راهی دفتر 
سرپرستی روزنامه اطالعات در اصفهان شد تا ابتدا 
به عنوان مسئول توزيع در سال 1۳41 مشغول كار 
شده و درنهايت قريحه و استعداد ذاتی او باعث شود در 
سال 1۳4۳ سمت خبرنگار را به عهده گيرد اما دريغ 
از امروز كه جز همكاران رسانه ای و شاگردان معدود 
كارگاه خبرنگاری هيچ يك از مقامات ميراث فرهنگی 
و ارشاد اس��المی كه به گونه ای متولی حراست اين 
بخش هستند همراه و همكالم او نبوده و نيستند تا 
بپرسند دوران كهولت را عصا به  دست و با تنها مركب 
خود كه دوچرخه ای بيش نيس��ت و در خانه ای كه 
حاشيه شهر است و پناهگاه نموری كه به  جا مانده از 
دوران دفاع مقدس می باشد و امروز موزه بيش از ۷00 
تابلو از بريده خبرهای چاپ ش��ده او در تاريخ مدون 
روزنامه اطالعات است چگونه سپری می كند كه ده ها 
تن از شخصيت های كشوری و جهانی طی اين سال ها 
دفتر بازديد موزه او را نگاشته و امضا كرده اند اما حاال 
اين تنها صدای نفس های تاريخ شفاهی خبر است كه 

سكوت موزه را می شكند!
*روزنامه نگار پیشكسوت

 »قداست قلم« به دنبال جريان سازي و مهجوريت زدايي 
از هنر خوشنويسی است

گفت وگوي »جوان« با دبیر نخستین جشنواره خوشنويسي و نقاشیخط »قداست قلم« 

»بدون توقف« با انتخابات مجلس يازدهم

   محمدصادق عابدينی
استقبال مخاطبان تلويزيون از مسابقه 
تلويزيونی »مافیا«، باعث شد تولید اين 
مس�ابقه تلويزيونی برای 3 فصل آينده  
در شبكه سالمت سیما ادامه پیدا کند.

عليرضا سلطانی، تهيه كننده مسابقه تلويزيونی 
مافيا، درباره شكل گيری اين برنامه گفت: قرار 
بود مس��ابقه ای بر اس��اس قدرت تشخيص 
بس��ازيم و در جس��ت وجوها به ب��ازی مافيا 
رسيديم كه بازی دورهمی است و  خاستگاه 
اوليه اش روسيه است اما  بعدها كاراكترهای 
بيشتری به آن اضافه شده است. بر اين اساس 
تصميم گرفته شد نس��خه تلويزيونی بازی 
مافيا را توليد كني��م. وی افزود: تقريباً از مهر 
۹۸ مسابقه مافيا روی آنتن رفت كه در فصل 
اول ۳0 قسمت توليد شد كه خوشبختانه با 

استقبال روبه رو شد. تهيه كننده مسابقه مافيا 
با اشاره به اينكه برنامه در يك شبكه تخصصی 
توليد شد، تأكيد كرد: زمانی كه مسابقه مافيا 
با استقبال روبه رو شد شبكه سالمت سفارش 
سه فصل ديگر را داد. سلطانی درباره پخش 
قسمت های جديد گفت: يك فصل پيش از 
عيد و در دهه فجر پخش می شود، يك فصل  
ويژه با حضور بانوان در نوروز روی آنتن خواهد 
رفت و يك فصل هم در ماه رمضان سال آينده 

پخش خواهد شد.
تهيه كننده مسابقه مافيا با اشاره به استقبال 
۳ هزار نفری عالقه مندان برای حضور در اين 
مسابقه گفت: با حضور اين تعداد، مراحل 
گزين��ش انجام ش��د و در ح��دود يك ماه 
مسابقه 450 نفر از ميان آنها گزينش شدند. 
از اين تعداد ۳ ليگ برگزار می شود  كه 112 

نفر خانم ها برای عيد ب��ازی می كنند تا به 
مرحله نهايی 10 نفر برسند. سلطانی گفت: 
اسپانسر فصل اول ستاد مبارزه با مواد مخدر 
بود اما در فصل های بعدی مس��ابقه بدون 
اسپانسر ساخته می شود. محمدجواد رجايی 
كارگردان مسابقه تلويزيونی مافيا، گفت: با 
توجه به اينكه هدف اولي��ه ما اين بود كه از 
همه ايران شركت كننده داشته باشيم، برای 
همين  تقريباً 100 نفر از شهرستان ها داريم. 
برای فصل های بعدی ظرفيت حضور بانوان 
را نيز افزايش داديم. وی درباره تغييرات در 
مسابقه برای توليد فصل های بعدی، بيان 
داش��ت: بهترين بازيكنان فص��ل اول را به 
عنوان كارشناس دعوت كرديم و در نزديك 
به 20 ساعت كار كارشناس��ی به فرمولی 
برای اجرای مسابقه رسيديم. عليرام نورايی 
راوی مسابقه »مافيا« درباره همكاری با اين 
مسابقه گفت:  از دو س��ال پيش كه اجرای 
بازيگران در برنامه های تلويزيونی مد شد، 
پيش��نهادهای زيادی برای اجرا به من شد 
ولی دوست نداش��تم در زمانی كه مجريان 
حرفه ای حضور دارن��د اجرا كنم  اما حضور 
در برنامه مافيا به شكل اجرا نبود برای همين 
آن را پذيرفتم. مس��ابقه تلويزيونی مافيا از 
شبكه سالمت سيما پخش می شود و يك 
بازی فكری است كه در آن قدرت افراد در 
تشخيص حقيقت از دروغ باال می رود و به باال 

رفتن اعتماد به نفس كمك می كند. 

استقبال مردمی حضور »مافیا« را تمديد کرد
ساخت 3 فصل جديد مسابقه مافیا برای پخش در دهه فجر، عید نوروز و ماه رمضان سال آينده

 اين جشنواره را براي انگیزه دادن به هنرمندان عرصه خوشنويسي تشكیل داديم و اين اقدام ما براي قدم گذاشتن در مسیر رشد و تعالي هنر بوده 
که در آينده وسعت و گستره بیشتري را دربر خواهد گرفت

 »آبادان یازده 60« مي تواند 
در سینمای دفاع مقدس ماندگار شود

 درباره عبدالحسین جعفری شاهدانی

مرد امانتداری و راستی در روزنامه نگاری
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