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علم خود را جهل و يقين خود را 

شك مپنداريد، چون دانستيد، 

عمل كنيد و چون يقين كرديد، 

پاى پيش نهيد.

محوري�ت  ب�ا  غدي�ر  تجس�مي  هنره�اي  نمايش�گاه 
هن�ر ش�يعي در ح�وزه هن�ري آغ�از ب�ه كار ك�رد. 
مسعود نجابتي گرافیس��ت و عضو انجمن خوشنويسان ايران در 
افتتاحیه نمايشگاه»غدير« گفت: ما توانس��ته ايم مرجعي براي 
دانشجويان ايجاد كنیم تا دانشجوياني كه مي خواهند درباره آثار 
گرافیك مرتبط با امیرالمؤمنین)ع( تحقیق كنند به اين نمايشگاه 
رجوع كنند. نجابتي با بیان اينكه اين نمايشگاه بخشي از آثار منتشر 
شده در سايت هنر شیعي است، اظهار كرد: در طول سال هاي اخیر 
تالش كرده ايم آثار فاخر هنر شیعي را جمع آوري و حتي آثاري را 

كه از ايران خارج شده است گردآوري كنیم. 
وي ادامه داد: همچنین تالش كرده ايم نمونه هايي از برخي آثار را 
بازسازي كنیم و سايت هنر شیعي نمونه اي جامع براي هنرمندان 
باشد. آثاري كه در معماري اس��تفاده شده و ممكن بوده از چشم 
مخاطب غیرحرفه اي دور مانده باش��د و در گوش��ه اي و قسمتي 
از بنايي قديمي مانده باشد عكاس��ي كرده ايم و به شكل ديگر به 
نمايش گذاشته ايم. بخشي از آثار عكاسي است و بخشي هم مربوط 
به قدماست و به شكل فلز و سفالینه تولید شده و برخي از آثار هم 
معاصر است. در واقع هیچ محدوديتي در سايت براي تكنیك اثر و 

زمان تولید آن قائل نیستیم. 
نجابتي خاطرنشان كرد: بخش نذر هنري را هم در سايت داريم كه 
در اين بخش هنرمندان چند سالي است آثار را هديه مي دهند و 
نذر مي كنند. بخش عمده اي از مخاطبان سايت هیئت ها و مساجد 
هستند و از اين آثار در پرچم ها و... استفاده مي كنند. ما توانسته ايم 
مرجعي براي دانشجويان ايجاد كنیم تا دانشجوياني كه مي خواهند 

درباره آثار گرافیك مرتبط با امیرالمؤمنین)ع( تحقیق كنند به اين 
نمايشگاه رجوع كنند. 

نمايشگاه هنرهاي تجس��مي »غدير« در رشته هاي تايپوگرافي، 
نقاشیخط، خوشنويس��ي، پوس��تر و عكس با موضوع تجلي نام 
امیرالمؤمنین)ع( ديروز با حضور شخصیت هايي همچون محسن 
مومني شريف رئیس حوزه هنري، سید مسعود شجاعي طباطبايي 
مدير مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري و در گالري خانه عكاسان 

حوزه هنري با مشاركت كانون هنر شیعي افتتاح شد. 
اين نمايشگاه با حضور 40 اثر در رشته هاي تايپوگرافي، نقاشیخط، 

خوشنويسي، پوستر و عكس برپا شد. 
همچنین تابلونقاشي »واليت« اثر حبیب اهلل صادقي در نگاه خانه 
حوزه هنري همزمان با گش��ايش نمايش��گاه »غدير« بازنمايي 
شد. نمايشگاه »غدير« در گالري خانه عكاس��ان حوزه هنري تا 
9 شهريور روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الي 18 میزبان 

عالقه مندان خود خواهد بود.

نمايشگاه هنرهاي تجسمي »غدير« آغاز به كار كرد

نمايش آثار فاخر هنر شيعي در قالب نمايشگاه غدير

درگفت وگوي »جوان« با هوشنگ توكلي بازيگر پيشکسوت مطرح شد

در آرزوي يك معجزه براي جوانان جوياي بازيگري
   محمدصادق عابديني

 در يك انتخاب بحث برانگيز و در حالي كه هنوز 
بيش از يك م�اه فرصت براي انتخ�اب وجود 
داشت، يك مستند به عنوان نماينده ايران براي 
حضور در مراسم اسکار امس�ال انتخاب شد. 
حضور در جشنواره هاي خارجي همواره موضوعي 
مناقش��ه برانگیز در می��ان محافل و رس��انه هاي 
سینمايي بوده اس��ت. اينكه آيا اساساً جايزه هاي 
سینمايي جشنواره هاي خارجي چقدر مي تواند 
اصالت داش��ته باش��د و به عنوان ي��ك موفقیت 
محس��وب ش��ود، مس��ئله اي بوده كه درباره آن 
مشاجرات و بحث هاي زيادي شكل گرفته است 
و همچنان ادامه دارد، با اين وجود انتخاب نماينده 
ايران براي حضور در مراس��م اس��كار هر ساله با 
تشريفاتي خاص انجام مي شود تا هم رسانه ها را 
درگیر خ��ود كند و هم حضور يك فیل��م از ايران 
در رخداد سال سینماي امريكا را مهم جلوه دهد 
اما امسال نماينده سینماي ايران براي حضور در 
اسكار 2020 با انتخابي در پشت درهاي بسته و با 

يك تصمیم ناگهاني صورت گرفت. 
    در جست وجوي يك تصميم ناگهاني 

فیل��م مس��تند »در جس��ت وجوي فري��ده« در 
جلسه اي كه شامگاه روز ش��نبه 26مرداد ماه در 
محل بنیاد سینمايي فارابي برگزار شد، به عنوان 
نماينده ايران در اس��كار 2020 انتخاب ش��د. با 
انتخاب فیلم، براي اولین بار يك اثر مستند از سوي 
ايران در بخش اسكار »بهترين فیلم غیرانگلیسي 

زبان« انتخاب شد. 
مراسم ساالنه اسكار، شايد تنها رويداد سینمايي 
باشد كه در آن دولت ها هر ساله نماينده سینماي 
كشورشان را براي حضور در آن انتخاب و معرفي 
مي كنند، براي همین همیش��ه تشكیل كمیته 
انتخاب فیلم و انتخاب هاي آن و برگزيدن اثر نهايي 
مورد توجه رسانه ها و محل جر و بحث سینماگران 
بوده است، به همین دلیل وقتي اعالم شد مستند 
در جس��ت وجوي فريده براي حضور در اس��كار 
انتخاب شده، اغلب اهالي رس��انه در شبكه هاي 

اجتماعي به آن واكنش نشان دادند. 
در جست و جوي فريده، مستندي سینمايي است 
كه در رخداد هاي داخلي مانند جشنواره سینما 
حقیقت و جشن مستقل سینماي مستند، جشن 
خانه سینماي ايران و جشن دنیاي تصوير)جايزه 
حافظ( حضور موفقي داش��ته اس��ت. در خالصه 
داستان مس��تند در جس��ت و جوي فريده، آمده 

اس��ت: »فیلم درباره زني به نام فريده اس��ت كه 
40س��ال پیش در حرم امام رضا)ع( رها ش��ده و 
بعد از انتقال به شیرخوارگاه توسط زوجي هلندي 
به فرزندي گرفته ش��ده و به هلند برده مي شود. 
فريده كه در طول اين س��ال ها به  خاطر ترس از 
سفر به ايران و تمايل نداشتن خانواده اش به وطن 
بازنگشته، چند سالي است از راه دور جست وجويي 
را براي پیدا كردن خانواده واقعي اش شروع كرده 
و حاال ب��راي اولین ب��ار به ايران س��فر مي كند تا 
زادگاهش را ببیند و با س��ه خانواده كه مدعي اند 
خانواده واقعي او هستند، مالقات كند.« اين فیلم 
در ش��رايطي به عنوان نماينده ايران براي اسكار 
انتخاب شد كه هیچ موفقیت بین المللي نداشته و 
برخالف انتخاب هاي قبلي سینماي ايران، اسم و 

رسمي در آن سوي مرزهاي ايران ندارد. 
    رقباي بازمانده 

امسال هیئت انتخاب فیلم براي معرفي به اسكار 
شامل فرشته طائرپور، فاطمه معتمدآريا، ابوالحسن 
داوودي، تورج منصوري، رسول صدرعاملي، امیر 
اثباتي، مرتضي رزاق كريمي و مه��رزاد دانش به 

همراه رائد فريدزاده بود. 
در خبر روابط عمومي س��ازمان سینمايي درباره 
انتخاب مس��تند »در جس��ت وجوي فريده« به 
حضور 10عنوان فیلم در فهرس��ت اولیه انتخاب 
اشاره شده است. فیلم هاي مغزهاي كوچك زنگ 
زده )هومن سیدي(، بمب، يك عاشقانه )پیمان 
معادي(، س��رو زير آب )محمدعلي باشه آهنگر(، 
آشغال هاي دوست داشتني )محسن امیريوسفي(، 
قصر شیرين )رضا میركريمي(، در جست وجوي 
فريده )آزاده موس��وي و كوروش عطايي(، عرق 
سرد )سهیل بیرقي(، متري ش��ش و نیم )سعید 
روستايي(، سرخپوست )نیما جاويدي( و شبي كه 
ماه كامل شد )نرگس آبیار( فهرست اولیه هیئت 
انتخاب براي معرفي نماينده س��ینماي ايران به 

اسكار را تشكیل داده بودند. 

با حذف هفت فیل��م در نهايت هیئ��ت داوران از 
میان فیلم هاي »قصر شیرين«، »متري شیش و 
نیم« و »در جس��ت وجوي فريده«، گزينه سوم را 

انتخاب كردند. 
حذف آثاري چون »سرخپوست« و »شبي كه ماه 
كامل شد« با وجود داشتن پتانسیل خوب براي 
حضور بین المللي، يكي از نكات ابهامي است كه 
هنوز علت آن مشخص نشده است. در عوض رائد 
فريدزاده سخنگوي هیئت معرفي فیلم ايراني در 
مصاحبه اي با دفاع از انتخاب يك مس��تند براي 
حضور در اسكار مي گويد: »معتقدم وقتي چنین 
هیئتي اين انتخاب را انجام مي دهد، نشان از يك 
بالندگي دارد كه كلیت س��ینماي اي��ران در اين 
بخش مورد توجه قرار گرفته است و خود را محصور 

سینماي داستاني يا سینماي بدنه نمي كنند.«
    واكنش ها به انتخاب يك مستند

ايران مي توانست تا هشتم مهر ماه نماينده خود را 
براي اسكار معرفي كند اما بس��یار زودتر از فرصتي 
كه آكادمي اسكار در نظر گرفته و در حداقل جلسات 
ممكن انتخاب انجام شده است. اين موضوع بیش از 
همه عوامل فیلم »متري شیش و نیم« را عصباني 
كرده اس��ت. نويد محم��دزاده بازيگ��ر فیلم متري 
ش��یش و نیم مي نويسد: »هر س��ال اواخر شهريور 
نماينده سینماي ايران به اسكار اعالم مي شد، علت 
اين عجله در انتخاب چي بود؟ »در جس��ت  وجوي 
فريده« نماينده سینماي ايران در اسكار؟ فیلم خوبیه 
درست، ولي بر اس��اس كدوم موفقیت بین المللي؟ 

نمي تونستین تا بعد از جشنواره ونیز صبر كنین؟«
حامد به��داد بازيگر فیلم »قصر ش��یرين« نیز با 
تبريك به انتخاب مستند در جست وجوي فريده، 
به شكل غیرمعمول و خالف روال سال هاي گذشته 
انتخاب نماينده ايران براي اس��كار اشاره كرده و 
خواستار شفاف سازي درباره چنین انتخابي شده 
است اما سعید روستايي كارگرداني »متري شیش 
و نیم« تندترين واكنش را نش��ان داده و نوش��ته 
اس��ت: »انتخاب زودهنگام فیلم س��ینمايي »در 
جست وجوي فريده« به عنوان نماينده سینماي 
ايران در اسكار، يك ماه زودتر، ساعتي پس از نیمه 

شب بدتر از كودتا! عجیب نیست واقعاً؟« 
با انتخاب يك مستند براي حضور در اسكار عماًل 
همه جوايز ش��بهه انگیز فیلم »قصر شیرين« در 
جشنواره شانگهاي و شانس جايزه متري شیش 
و نیم در ونیز بي تاثیر ش��د، حت��ي فیلمي مانند 
»شبي كه ماه كامل شد« كه تالش كرده است با 
نزديك شدن به نگاهي بیشتر عرفي از جريان هاي 
تكفیري براي جش��نواره هاي خارجي نیز جذاب 
باشد هم كاماًل از گردونه رقابت بیرون رفت، البته 
اين را هم بايد در نظر گرفت كه نمايندگان ايران 
در اسكار تنها دو بار موفق به كسب جايزه شدند كه 
به ويژه جايزه دوم با شبهه مسائل سیاسي همراه 
بوده است. به غیر از آن همه گزينه هاي اعالمي از 
ايران در همان مرحله اول انتخاب آكادمي اسكار 
حذف شده اند، البته در اين میان قوت قصه گويي 
در سینماي فرهادي را نبايد در جلب توجه اعضاي 
آكادمي اسكار بي تاثیر دانست؛ نقطه قوتي كه در 
اغلب آثار س��ینماي ايران يك نقطه ضعف بزرگ 
محسوب مي شود. انتخاب يك مستند براي معرفي 
به اسكار مي تواند نوعي تحقیر سینماي داستاني 

ايران هم محسوب شود. 

 تحقير سينماي داستاني ايران 
با انتخاب يك مستند براي اسكار 

انتخاب مستند »در جست وجوي فريده« به عنوان نماينده ايران در اسکار واكنش برخی سينماگران را درپی داشت

ايران مي توانست تا هشتم مهر 
م��اه نماينده خ��ود را در اس��كار 
معرفي كند اما زودتر از فرصتي 
كه آكادمي اس��كار در نظر گرفته 
ب��ود انتخاب انجام ش��ده اس��ت

    هادى خدادوست
بازيگ�ر پيشکس�وت س�ينما و تلويزيون كش�ورمان با 
بيان اينک�ه بيکاري و ك�م كاري بازيگ�ران و به خصوص 
بازيگران پيشکس�وت در س�ال هاي اخير تشديد شده 
است، مي گويد: يکي از مش�کالت توليدات سينمايي و 
تلويزيوني سال هاي اخير اين است كه به جاي بازيگران 
حرفه اي س�راغ بازيگ�ران آمات�ور مي روند و ب�ه بهانه 
بازيگر- اسپانس�رينگ نقش ها را مي فروش�ند و همين 
باعث ك�م كاري و بي�کاري بازيگران حرفه اي مي ش�ود. 
هوش��نگ توكلي، در گفت و گو ب��ا »جوان« ب��ا بیان اينكه 
بیكاري همه حرفه اي ها را آزار مي دهد، گفت: اغلب بازيگران 
حرفه اي در مهجوريت به سر مي برند چون نیروهاي آماتوري 
كه براي نقش گرفتن پول خرج مي كنند در اولويت هستند. 
اگر مي بینید كه كیفیت فیلم ها و سريال هاي ما پايین آمده 
يك دلیلش همین دوري حرفه اي هاس��ت. ش��ما فیلم ها و 
سريال هاي ماندگار را مرور كنید. در هیچ كدام از اين آثار حتي 

يك بازيگر آماتور نمي بینید و همه حرفه اي هستند. 
بازيگر س��ريال هاي »میرزا كوچك خان« و »زير تیغ« ادامه 
داد: حرفه اي گرايي به معناي حذف جوانان نیست بلكه اتفاقاً 
بايد جوانان مستعد و باسواد را جذب كرد. جواناني كه درس 
بازيگري خوانده اند يا تجربه سال ها فعالیت در تئاتر را دارند 
بايد وارد كار شوند و اتفاقاً دس��تمزد خوب هم بگیرند چون 
آينده سازند. توكلي خاطرنشان ساخت: آخر فكر كنید كه اين 
جوان هايي كه درس بازيگري را خوانده اند و پول هم ندارند كه 
نقش بخرند)!( چه كار بايد كنند؟ آخر چه اتفاقي مي افتد كه 
نیروهاي مستعد مملكتي نمي توانند كار كنند؟ چرا كسي به 
فكر اين جوانان تشنه بازيگري نیست؟ خودم در هر كاري كه 
طرف مشورت قرار گرفته ام بر لزوم استفاده از جوانان تأكید 
كرده ام ولي شرايط س��ینما و تلويزيون طوري شده كه بايد 

آرزوي يك معجزه را براي جوانان داشته باشیم. 
بازيگر »نفوذي« و »دلخون« با اش��اره به آمار باالي بیكاري در 
جوانان بیان داشت: جوانان بیشتر از میانساالن به كار احتیاج دارند 
چون دوست دارند باروري خود را ببینند و بدشان مي آيد دستشان 
در جیب والدين باشد. بايد آرزو كنیم كه يك اتفاق خوب بیفتد 
و اين جوان ها با امنیت بیشتري زندگي كنند. بیكاري كه بود و 
االن هم افزايش قیمت ها بر اين مشكالت افزوده است. امیدوارم 
هر چه زودتر يك معجزه خوب اتفاق بیفتد. هوشنگ توكلي درباره 
ارتباط مستقیم كیفیت بازيگري با كیفیت محصوالت نمايشي 
گفت: شخصاً از تولیدات تلويزيون و سینما ناراضي هستم، البته 

نه به خاطر اينكه خودم كم كارم بلكه به خاطر افت محس��وس 
كیفیت بازيگري. چرا اغلب فیلم ها و سريال هايمان سهل الوصول و 
سطحي شده اند؟ جز اين است كه استخوان بندي كار كه بازيگري 
است را درست نمي چینند؟ بازيگر حرفه اي يك متن متوسط را 
به متن خوب بدل مي كند ولي بازي هاي باسمه اي موجب نزول 
متن مي شود.  هوشنگ توكلي كه نزديك چهار دهه است فعالیت 
بازيگري دارد با بیان اينكه فیلمسازان بايد از اجتماع بیروني الهام 
بگیرند، تأكید كرد: اين همه مشكل و گرفتاري اقتصادي در جامعه 
وجود دارد ولي يك درام يا كمدي جاندار و درست و حسابي درباره 
اين گرفتاري ها نمي بینیم. چرا جز اين است كه روزمرگي آفت 
تولیدات شده و همه فقط مي خواهند به هر قیمتي شده و با هر 
كیفیتي محصول تولید كنند و در اين میان نه روزآمد بودن متن 

مهم است و نه كیفیت بازيگري. 
توكلي ادامه داد: مت��ن ضعیف و كهنه يك��ي از داليل افت 
بازيگري اس��ت چون به زحمت بتوان بازيگ��ران حرفه اي را 
راضي كرد با متن ه��اي ضعیف كار كنن��د. بازيگر حرفه اي 
آبرويش را بي خود و بي جهت به تاراج نمي دهد و به شكمش 
سنگ مي بندد ولي زير بار اجراي متن بد نمي رود. باز اگر متن 
متوسط باشد مي ش��ود رويش كار كرد ولي متن ضعیف به 

سختي بازيگر حرفه اي را به اجرا ترغیب مي كند.
توكلي كه س��ابقه كارگردان��ي آث��اري تلويزيوني همچون 
»مدرس« و »راويان اخبار« را در كارنامه دارد با مخاطب قرار 
دادن مديران فرهنگي گف��ت: اينكه دولت مدام كلي بودجه 
میلیاردي صرف فرهنگ مي كند به كن��ار ولي از اين بودجه 
چقدرش صرف ايجاد اشتغال و حمايت از جوانان مي شود؟ 
اگر بودجه مملكت صرف جوانان نشود چه فايده دارد؟ بايد به 
جوانان دلگرمي داد و كاري كرد كه جوانان باانگیزه در وطن 
خود بمانند و كار كنند. مديران فرهنگي بايد براي تمام جوانان 

مستعد و باانرژي مجال كار ايجاد كنند.

خنده درمانی رسانه اى براى عيد »غدير« 
اگر غدير از سوي مس��لمانان ناديده گرفته نمي شد قطعاً عاشورا 
رقم نمي خورد، عاش��ورا مولود بي توجهي مسلمانان به امر غدير 
است. به طور قطع اگر همان سروصدايي كه شیعیان در طول تاريخ 
براي واقعه عظیم عاشورا كردند را براي غدير هم به خرج مي دادند 
به احتمال زياد امروز شیعه در جهان اسالم به لحاظ جمعیت در 
اقلیت نبود. در واقع خود شیعیان هم آنطور كه بايد و شايد به واقعه 
غدير ضريب نداده اند و آن را از غبار بي توجهي بیرون نیاورده اند. 
در اين میان رس��انه ها و عرصه هنر نیز همواره دچار سس��تي و 
كم كاري بوده اند. انقالب اسالمي از چله خود عبور كرده اما هنوز 
يك اثر نمايشي شايسته براي اين واقعه نه تنها ساخته نشده كه 
حتي فكر س��اختن آن هم به ذهن اهالي فرهن��گ و هنر خطور 
نكرده است، سینما كه جاي خود را دارد. موضوع غدير همواره در 
صداوسیماي جمهوري اسالمي هم مهجور بوده و همچنان است. 
جالب است كه جمهوري اسالمي به خصوص طي سال هاي اخیر 
از سوي ضدانقالب و حتي برخي خودي ها متهم به اين نسبت ناروا 
شده كه بیش از شاد كردن و روحیه دادن به مردم به فكر غمگین 
كردن فضاي جامعه بوده است و شايد همین مسئله باعث شده تا 
رسانه ملي در موضعي انفعالي براي شاد كردن اوقات مردم با تولید 
جنگ هاي ش��ادي و عیدانه هاي كاماًل سطحي رويكردي اشتباه 
در برنامه سازي پیش بگیرد. در واقع رسانه ملي در اعیاد مختلف 
مذهبي به ويژه عید مهمي چون غدير بیش از آنكه به فكر تعمیق و 
آگاه سازي مخاطبان از راه تولید آثاري با ايده هاي بكر، تازه و جذاب 
و البته سرگرم كننده باشد، بیشتر به فكر شاد كردن مردم از طريق 

تولید آثار دم دستي و مناسبتي بي محتوا بوده است. 
برنامه هايي مثل دعوت از يك س��لبريتي و گفت وگو با وي پیرامون 
مسائل ش��خصي و حرفه اي يا جمع كردن مردم در محیطي روباز يا 
سربسته با اجراي دو مجري كه مدام براي رقابت با يكديگر بین حرف 
هم مي پرند و به يكديگر متلك پراكني مي كنند و براي خنده گرفتن از 
مخاطبان جوك تعريف مي كنند، مثال هاي خوبي براي نزديك كردن 
ذهن اس��ت. در اين ايام در بهترين حالت با دعوت از يك كارشناس 
درباره موضوع غدير مباحثي مطرح مي شود؛ قالبي كه اگرچه مي تواند 
براي آنها كه نگاهي تخصصي به امر دين دارند و حتي جامعه دينداران 
جذاب باش��د اما براي جامعه خاكس��تري كه نیازمند ارائه خوراك 
فرهنگي به واسطه تولید آثار با قابلیت هاي باالي هنري هستند، حرفي 
براي گفتن ندارد. اگر قرار باشد صداوسیما روزي به طور واقعي تبديل 
به يك دانشگاه عمومي شود آنگاه بايد منتظر باشیم واقعه عظیم غدير 

از سايه بي مهري ها و روزمرگي ها بیرون بیايد.

 »غدير« و يك بازسازي نمايشي  
 غدير از اعیاد بزرگ اس��المي است و اصلي ترين خصوصیت آن 
مسئله واليت است. روز اكمال دين و اتمام نعمت و روزي كه دين 
اسالم با واليت كامل شد اما يكي از نكات بسیار ويژه غدير ابالغ 
پیام پروردگار و انجام رسالت پیامبري است كه خداوند در قرآن 
مي فرمايد »يا ايها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل 
فما بلغت رس��الته...« يعني آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل 
شده را به طور كامل به مردم برس��ان و اگر چنین نكني رسالت 
خود را انجام نداده اي، لذا با اين مقدمه كوتاه درمي يابیم كه ترويج 
فرهنگ غدير و ترويج و ابالغ پیام الهي يك ضرورت است براي 
طي طريق خدايي و ايجاد شناخت و بصیرت الزم كه از الزامات 

اصلي در مسیر قرب الهي است. 
 مقام معظم رهبري مي فرمايند: هر پیامي، هر دعوتي، هر انقالبي، 
هر تمدني و هر فرهنگي تا در قالب هنر ريخته نشود، شانس نفوذ و 
گسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود و فرقي هم بین پیام هاي حق و 
باطل نیست، لذا هنر به عنوان يكي از قالب هاي ويژه در انتقال پیام 
و رسالت هنرمندان متعهد است تا مفاهیم قراني و آموزه ها و معارف 
ديني را در قالب هاي ويژه عرضه نمايند و در انتقال مطلوب پیام به 
مخاطبان نقش آفريني مناسب داشته باشند و الحمدهلل تا امروز به 
تأس��ي از منويات رهبري آثار خوبي در رشته هاي مختلف هنري و 

ادبي با موضوع غدير تولید شده و امیدوارم استمرار يابد. 
 يكي از رسالت هاي س��ازمان بس��یج هنرمندان و هنرمندان عزيز 
بسیجي مشاركت در اجراي ويژه برنامه هاي هنري و ادبي است كه با 
موضوع مناسبت هاي ديني، ملي و تاريخي برگزار مي شود، به ويژه 
عید بزرگ غدير كه بیش��ترين نمود حضور و مشاركت هنرمندان 
عزيز بسیجي را مي توان در بازس��ازي نمايشي واقعه غدير برشمرد 
كه برابر تأكید مقام معظم رهبري فهم و انتقال پیامي كه از طريق 
تئاتر حاصل مي شود بسیار بیشتر و عمیق تر است. تالش كرده ايم با 
تمام توان در بازسازي نمايشي مشاركت نموده و با بازسازي جزئیات 
سهم بسیار مؤثري را در انتقال پیام و آموزه ها داشته باشیم.  به جهت 
ذائقه مخاطبان و تفاوت عالقه مندي و گرايش جوانان به رشته هاي 
مختلف هنري و ادبي بايد تالش كرد از ظرفیت همه رشته ها براي 
ترويج و اس��تمرار فرهنگ غدير بهره جست. از ظرفیت شعر و فیلم 
گرفته تا ظرفیت سرود، داستان، خوشنويسي، عكس، تجسمي و... و 
بايد كوشید تا از طريق رشته ها و تولیدات مختلف هنري و ادبي پیام 
غدير و فرهنگ غدير را به بهترين شكل ممكن ترويج و تبلیغ كرد. 

*رئيس بسيج هنرمندان 

جواد محرمي     یادداشت

امير نصيربيگي*     یادداشت ميهمان

پايان فصل اول برنامه »عصر جديد« همزمان با عيد سعيد غدير

فصل دوم »عصر جديد« در زمستان مي آيد

    محمد صادقي
برنام�ه پربينن�ده »عص�ر جدي�د« ب�ا انج�ام مرحل�ه فين�ال 
همزم�ان ب�ا عي�د غدي�ر خ�م ب�ه پاي�ان مي رس�د و س�ري 
جدي�د اي�ن برنام�ه ق�رار اس�ت از زمس�تان كلي�د بخ�ورد. 
»عصر جديد« پربیننده ترين برنامه اين ش��ب هاي تلويزيون، پس 
از يك دوره چند مرحله اي به فینال خود رسید تا طبق اعالم قبلي 
همزمان با عید غدير و برگزاري قسمت نهايي به كار خود پايان دهد 
اما اين پايان به معناي اتمام »عص��ر جديد« نخواهد بود و به گفته 
احس��ان علیخاني كارگردان و مجري اين برنامه، قرار است سري 

جديد آن در زمستان تولید شود. 
علیخاني و گروه داوران برنامه »عصر جديد« در نشس��تي خبري، 
درباره برگزاري اين فصل از برنامه توضیحاتي را ارائه دادند. در اين 
نشس��ت علیخاني با اشاره به اس��تعداديابي صورت گرفته در طول 
برگزاري عصر جديد درباره به كار گیري برگزيدگان فصل اول برنامه 
گفت: ما خیلي درباره اين موضوع فكر كرديم و قرار بر اين شد كه به 

نفر اول تا پنجم اعتبارات تخصصي اختصاص يابد و نظارت مي كنیم 
كه اين اعتبارات فقط در حوزه توسعه استعدادهايشان صرف شود، 
به عنوان تهیه كننده اين برنامه قول مي دهم كه برگزيدگان در فصل 
جديد هم با ما همكاري كنند. تهیه كننده »عصر جديد« با بیان اينكه 
در ابتداي شروع كار همه فقط به ما گفتند اجراي اين برنامه ممكن 
نیست و نمي شود و برنامه 15،14 ساله »ماه عسل« را داري و اين كار 

را نكن، گفت: ته دلم حسي به من مي گفت كه مي شود. 
وي ادامه داد: اوج چالش هم نسالن ما در زمان گذشته اين بود كه اگر 
حفظیاتت خوب است برو رشته انساني و اگر حل كردني ات خوب 
است برو رياضي. بعد در مدرسه اوج تحسین ما كارت هاي صدآفرين 
بود. اگر ما توانسته باشیم حسي را در خانواده ايجاد كرده باشیم كه 

بچه هايشان را مرور كنند، اتفاق مباركي افتاده است. 
علیخاني با اشاره به اينكه تلنت شوها از دهه 70 آغاز به كار كرده اند و 
داراي يك ساختار برنامه سازي هستند، تأكید كرد: اينكه چقدر تالش 
مي كنیم آن را بومي سازي كنیم اهمیت دارد. محتوا چیزي است كه 
در مخاطب ته نشین مي ش��ود. اينكه آن را متناسب با فرهنگ خود 
كنیم از اهمیت بااليي برخوردار است. مجري برنامه »عصر جديد« 
درباره ركوردهاي ثبت ش��ده در اين برنامه گفت: كسي در برنامه ما 
ركورد گینس را ثبت نكرد، اگرچه در برنامه ركورد گینس زده شد، 
براي نمونه كس��ي كه در برنامه عصر جديد اجرايي داشت مي گفت 

مي دانم آخرين ركورد گینس اين است و من اين ركورد را مي زنم. 
قسمت پاياني برنامه »عصر جديد« دوشنبه ساعت 21:15 پخش 
مي شود. رأي ها پنج شنبه در شبكه3 ساعت 12 بسته و جمعه اول 

شهريور نفرات برتر اعالم مي شود. 

    تلویزیون

 شناسايي 20 هزار بازيگر 
براي سريال »سلمان فارسي«

رئيس س�ازمان صداوس�يما 
با بي�ان اينکه در ط�رح ملي 
سريال »س�لمان فارسي« به 
خوب�ي از ظرفيت اس�تان ها 
اس�تفاده ش�ده به اي�ن نکته 
اش�اره كرد كه كار شناسايي 
حدود 20ه�زار بازيگر در 29 
استان كشور پيش رفته است. 

به گزارش فارس، رئیس رسانه ملي در نشست هم انديشي با هنرمندان 
در سالن اجتماعات شبكه استاني اترك با اش��اره به شكل گیري جريان 
سريال سازي در مراكز استاني صداوس��یما، بر افزايش كیفیت تولیدات 

تأكید كرد. 
علي عسكري با بیان اينكه از آثار فاخر، عالي و ماندگار هنرمندان حمايت 
مي كنیم، گفت: در پروژه ملي سلمان فارسي به خوبي از ظرفیت استان ها 
استفاده شده و كار شناس��ايي حدود 20هزار بازيگر در 29 استان كشور 

براي ايفاي هزارو500 نقش، پیش رفته است. 
در اين نشست، هنرمندان و برنامه سازان راديو و تلويزيون به بیان دغدغه ها 
و مشكالت و پیشنهادهاي خود، از جمله حمايت و توجه بیشتر به مستندها 
و آثار نمايش��ي، اس��تفاده از پژوهش در آثار تولیدي، حفظ استعدادها و 
لهجه هاي محلي در شعر فارسي براي گس��ترش زبان فارسي و كمك به 
زايايي آن، ضرورت برنامه ريزي براي توزي��ع مطلوب آثار تهیه و تصويب 

شده در شوراي عالي شعر و موسیقي پرداختند.


