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حكمت 278 

كار اندكی ك�ه ادامه يابد، از كار 

بسيارى كه از آن به ستوه آيی، 

اميدواركننده تر است.

   مصطفي محمدي
پرمخاطب تري�ن  از  يك�ي  عن�وان  ب�ه  »دا«  كت�اب 
 كتاب ه�اي انتش�ار يافته بع�د از انق�اب، با رس�يدن به 
يكصد و پنجاه و هش�تمين چاپ همچنان بعد از سال ها در 
زمره پيشتازان عرصه ادبيات مقاومت و پايداري قرار دارد. 
كتاب »دا« خاطرات س��یده زهرا حس��یني نوش��ته سیده اعظم 
حس��یني از روزهاي آغازين جنگ تحمیلي در دو ش��هر بصره و 
خرمشهر اس��ت و خاطرات س��ال هاي محاصره خرمشهر توسط 
نیروهاي عراقي محور مركزي كتاب را ش��رح مي دهد. اين كتاب 
يكي از صف شكن ترين آثار حوزه ادبیات مقاومت است كه توانست 
با س��رعت قابل اعتنايي تجديدچاپ هاي مكرر را تجربه كند و به 
همین علت در صدر فهرست مقبولیت و شهرت آثار مشابه خود در 
حوزه مقاومت نشست. حسیني در آن زمان دختری 17ساله  بوده 
و گوشه اي از تاريخ جنگ را بازگو مي كند كه غالباً به اشغال و فتح 

خرمشهر مربوط مي شود. 
حس��یني در اين كتاب، خاطرات خود از روزهاي آغاز مقاومت و 
روزهاي پس از آن را با جزئي ترين م��وارد روايت مي كند تا آنجا 
كه اين گونه جزئي نگري و بیان لحظه به لحظه وقايع باعث شده 
تا بسیاري آن را رمان بنامند، حال آنكه اين كتاب سراسر مبتني بر 
رويدادهاي واقعي و خاطرات حقیقي سیده زهرا از آن روزهاست. 
مرتضي سرهنگي مي گويد: »سربازي كه خاطرات زمان جنگش 
را نمي نويسد، جنگش را ناقص و ناتمام رها مي كند و سربازي كه 
خاطرات زمان جنگش را مي نويسد، براي ابد20ساله باقي مي ماند. 

حرف اين آدم 20 ساله را، همه 20ساله ها مي فهمند.«

كتاب دا مصداق عیني اين كالم قصار اس��ت زيرا راوي با نگارش 
و نش��ر خاطراتش توانسته فضاي عمومي خرمش��هر در آغازين 
روزهاي تهاجم دشمن بعثي به خرمش��هر را زنده ساخته و آن را 

جاودانه سازد. 
بنابراين نام و ياد خرمشهر همواره بر تارك تاريخ معاصر و ادبیات 
پايداري ايران زمین خواهد درخشید و در طول سده هاي متمادي، 
نس��ل هاي كنوني و آتي ملت ايران بر حماسه هاي جاويداني كه 
توسط فرزندان دلیر اين مرز و بوم در اين خطه آفريده شد، مباهات 

خواهند ورزيد و با افتخار از آن ياد خواهند كرد. 
راوي در آن روزها تنها 17سال داشته و اهمیت اين كتاب شايد 
در اين باشد كه وقايع جنگ ما براي اولین بار از زاويه ديد يك 
دختر نوجوان روايت ش��ده اس��ت؛ خاطراتي كه راوي حدود 
20سال آنها را درون سینه خود همچون يك راز حفظ كرد و 
حرفي از آن نزد. در اين كتاب ناگفته هايي از جنگ بیان شده 

كه تاكنون كسي از آنها حرف نزده است.

كتاب »دا« براي يكصدوپنجاه و هشتمين بار تجديد چاپ شد

»دا« همچنان جزو پرمخاطب ترين آثار بعد از انقاب است

در گفت و گوي »جوان« با سعيد پيردوست بازيگر پيشكسوت مطرح شد

نابازيگرها ناهار و شام مي دهند تا در فيلم نقش بگيرند    محمدصادق عابديني
مس�ابقه ب�زرگ تلويزيوني »عص�ر جديد« 
كه با هدف معرف�ي اس�تعداد هاي ايراني از 
بهمن ماه س�ال گذش�ته روي آنتن شبكه3 
س�يما رفته بود، پنج شنبه ش�ب گذشته با 
برگزاري مراس�م اختتاميه و معرفي نفرات 
برگزيده به كار خود پايان داد. در اين ش�ب 
از وزير ارش�اد گرفته تا دبير ش�وراي عالي 
انقاب فرهنگي و اعضاي كميسيون فرهنگي 
مجلس با انتشار پيام هايي حمايت و قدرداني 
خود را از »عصر جديد« اعام كردند. اكنون 
تلويزيون بايد نش�ان دهد به غي�ر از حوزه 
سرگرمي كه در آن موفق بوده است، مي تواند 
در عرصه هاي مهم ديگ�رى چون حوزه هاي 
معرفتي، فرهنگ�ي و آموزش�ي برنامه هاي 
پرمخاطبي بس�ازد ك�ه بار فرهنگ س�ازي 
بزرگ ترين رسانه كشور بيش از گذشته شود. 
»عصر جديد« برنامه اي براي كشف استعدادهاي 
مردمي كه در ن��وع خود بزرگ ترين مس��ابقه 
تلويزيوني بود، با كسب بیش از 24میلیون رأي 
مردمي، رك��ورد جديدي از حجم اس��تقبال از 

برنامه هاي تلويزيوني را به ثبت رساند. 
    شب چله »عصر جديد« 

پنج شنبه 31مرداد، از حدود ساعت 17 بعد از 
ظهر تا نزديك ساعت 3 بامداد روز جمعه، ويژه 
برنامه فینال »عصر جديد« از ش��بكه3 س��یما 
پخش ش��د. در اين بین فقط پخش مس��ابقه 
فوتبال و اخبار توانس��ت در پخ��ش زنده عصر 
جديد وقفه ايجاد كند. چله نشیني عصر جديد 
در شبكه3 سیما مرور كلي بود بر اتفاقاتي كه در 
حدود هفت ماه پخش تلويزيوني اين مس��ابقه 

استعداديابي گذشت. 
در اين شب و با پايان رأي گیري، نفرات برگزيده 
مشخص شدند. در اولین فصل از »عصر جديد«، 
فاطمه عبادي )هنرمند نقاش با ش��ن( از بندر 
ماهشهر استان خوزس��تان با تعداد 6میلیون و 
544هزار و 964 رأي نفر اول شد و بعد از وي به 
ترتیب محمد زارع )آكروبات كار( از شهر شیراز، 
پارسا خائف )خواننده( از ش��هر اردبیل، سعید 
فتحي روشن )تردست( از تهران و گروه دختران 
نینجا )هنرهاي رزمي( از استان البرز در رده هاي 
دوم تا پنجم قرار گرفتند. شركت كنندگان در 
نظرس��نجي مرحله نهايي »عصر جديد« بیش 

از 24میلیون و 400ه��زار رأي ثبت كردند كه 
اين میزان رأي از مش��اركت حدود 10میلیون 

سیمكارت به دست آمده است. 
    رمز يك موفقيت تلويزيوني

برنامه »عصر جديد« ك��ه در ابتدا به لحاظ فرم 
و اجرا به خاطر مشابهت با »گات تلنت امريكا« 
با نقدهايي روبه رو ش��د، كم كم توانست هويت 
مس��تقلي از خود به نمايش بگذارد. اين برنامه 
س��پس به خاطر اينكه اغلب شركت كنندگان 
بر فرهنگ بومي پافشاري داشتند، فاصله خود 
را با نمونه هاي خارجي بیش��تر كرد. اگرچه در 
تلويزيون ريش��ه بس��یاري از برنامه هاي موفق 
مانند »خندوانه«، »دورهمي« يا برنامه تعطیل 
شده »نود« ريش��ه در نمونه هاي خارجي دارد، 
س��اخت »عصر جديد« بیش از س��ايرين زير 

ذره بین نقد رفت.
با اي��ن وجود مس��یري كه »عص��ر جديد« در 
پیش گرفته بود با بیش از 300 شخص و گروه 
ش��ركت كننده قدم به قدم پیش رفت و سبك 
اجرا و نح��وه داوري اين برنامه ب��ه مرور زمان 
حرفه اي تر از قبل شد. رقابت عنصر اصلي برنامه 
عصر جديد بود و براي يكي از نخستین برنامه ها 
از اين جنس بود كه مردم عادي در يك برنامه 
تلويزيوني اس��تعدادهاي خود را ظهور داده و با 
يك نفر از جنش خودشان براي رفتن به مرحله 

بعد رقابت مي كردند. 
    حمايت ها و تقدير ها از »عصر جديد« 

همزمان با پخش آخرين قسمت از عصر جديد، 
وزير ارش��اد با انتش��ار توئیتي به تمجید از اين 

برنامه پرداخت. 
سیدعباس صالحي نوشت: »برنامه عصر جديد 
فرصتي براي دورهمي ملي و خانوادگي است. 
امنیت و انس��جام ملي ب��ه اين گون��ه برنامه ها 
نیازمند اس��ت. دس��ت مريزاد«، از سوي ديگر 

س��عیدرضا عاملي دبیر ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي، با ارسال نامه اي به علي عسكري رئیس 
س��ازمان صداوس��یما با تمجید از برنامه عصر 
جديد نوشت: »در عصر فراگیري رسانه ها به ويژه 
رس��انه تلويزيون و هنگامه جنگ نرم دشمنان 
علیه ملت بزرگ و س��رافراز ايران ك��ه يكي از 
راهكارهاي اين تهاج��م، اعتمادزدايي و از بین 
بردن مرجعیت رسانه ملي در افكار عمومي مردم 
كشورمان اس��ت، همكاران توانمند و هوشمند 
ش��ما توانس��تند با تولید و پخش مسابقه عصر 
جديد توجه درص��د بااليي از م��ردم را به خود 
جلب كنند و اين موفقیت، بدون ترديد موفقیتي 
بزرگ براي جامعه رس��انه اي كش��ور محسوب 

مي شود.« 
حجت االس��الم احد آزادي خ��واه، عضو هیئت 
رئیس��ه كمیس��یون فرهنگي مجل��س »عصر 
جديد« را يك تولید ملي فاخ��ر خواند و گفت: 
»عصر جديد توانس��ت به خوب��ي مخاطبان را 
شناس��ايي كند، پ��اي تلويزيون نگ��ه دارد و از 
انحراف آنها به س��مت برنامه هاي تولید ش��ده 
در رس��انه هاي خارج��ي جلوگی��ري نمايد.« 
حاج حسین يكتا فعال فرهنگي نیز از اينكه يك 
نسل جديد به تلويزيون آمده و كار جديدي ارائه 

مي كند ابراز خوشحالي كرد. 
فاطمه ذوالقدر، عبدالرضا عزيزي و سیداحسان 
قاضي زاده از ديگر نمايندگان مجلس بودند كه 
از عصر جديد تقدير كردند. اين حجم از تقدير 
از يك برنامه تلويزيوني تقريباً بي س��ابقه و نادر 
است و نش��ان داده به رغم اينكه صداوسیما در 
بعد برنامه هاي سیاس��ي و اجتماع��ي اغلب با 
انتقادهايي از سوي جناح هاي سیاسي و دولت 
روبه رو اس��ت، زماني كه پاي بحث س��رگرمي 
و امید پیش مي آي��د، تولید ي��ك كار خوب با 

كمترين مخالفت روبه رو مي شود. 
    »عصر جديد« تجربه اى خوب 

براي ورود به عرصه هاي جديد
تلويزيون با ساخت مسابقه »عصر جديد« نشان 
داد توجه به نیازه��اي مخاطب و انجام يك كار 
برنامه ريزي شده و استاندارد مي تواند با استقبال 

خوبي روبه رو شود. 
حال كه تلويزيون نشان داده در حوزه سرگرمي 
به مرزهاي جديدي ورود پیدا كرده است، بايد 
از فرصت و پتانس��یل به وجود آمده براي ارائه 
كارهاي فاخر و مخاطب پسند در حوزه هاي ديگر 
از جمله حوزه هاي معرفتي، فرهنگي و آموزش 
ورود پیدا كند. صداوس��یما نبايد صرف مقوله 
س��رگرمي را كه در »عصر جديد« بر آن تأكید 
شده بود دنبال كند بلكه از تجربه ساخت چنین 
برنامه اي براي تولید برنامه هاي مخاطب پسند 
در عرصه هاي جدي تر كه به فرهنگسازي كمك 

نمايد، ورود كند. 
عصر جديد يك تجربه عالي ب��ود كه هفت ماه 
بینندگان میلیوني تلويزي��ون را با خود همراه 
كرد و مي ت��وان با شناس��ايي نقاط ق��وت اين 
برنامه، الگو س��ازي ب��راي برنامه هاي جديدي 
كرد كه حرف هاي جدي تري در حوزه فرهنگ و 
معرفت دارند تا رسالت اصلي تلويزيون كه همانا 

دانشگاهي عمومي است، محقق شود.

بزرگ ترين مسابقه استعداديابي تلويزيوني با معرفي برگزيدگان به پايان رسيد

 »عصر جديد« تلويزيون 
با ورود به عرصه های جديد

وزی��ر ارش��اد: برنام��ه عص��ر 
جدید فرصت��ي ب��راي دورهمي 
اس��ت.  خانوادگ��ي  و  مل��ي 
امني��ت و انس��جام مل��ي ب��ه این 
گون��ه برنامه ه��ا نيازمند اس��ت

   پيمان قادري
 سعيد پيردوست به عنوان يكي از بازيگران تواناي ايفاي 
نقش ه�اي مكمل چه در س�ينما و چ�ه در تلويزيون و چه 
در شبكه خانگي در س�ال هاي اخير كم كارتر از قبل شده 
اس�ت. اينكه چه مي ش�ود بازيگ�ران متبح�ر قديمي به 
كار گرفته نمي ش�وند و ب�ه جايش نابازيگراني در س�نين 
مختلف جذب پروژه ها مي ش�وند، عجيب نيست؟ مثًا به 
ناگاه يك دس�تيار كارگردان پا به س�ن گذاشته مي شود 
گزينه اصلي ايفاي نقش هاي مكمل چندين فيلم و سريال 
و م�ادر پير ي�ك بازيگر يا كارگ�ردان تبديل مي ش�ود به 
انتخاب اصلي دوجين فيلم و س�ريال براي نقش زنان پير. 
س��عید پیردوس��ت در چرايي ايجاد اين وضعیت در سینما و 
تلويزيون بیان داشت: بسیاري از بازيگران پیشكسوت هستند 
كه حداقل دس��تمزد را مي گیرند و به خاطر اوضاع اقتصادي 
حاضرند با حداقل ها در پروژه ها بس��ازند ولي باز هم پیشنهاد 
چنداني عايدش��ان نمي ش��ود چون عصر، عصر فس��ت فود و 

عجله اي  است كه كیفیت را فداي كمیت مي كند. 
پیردوست ادامه داد: طبیعي اس��ت بازيگري كه سال ها خاك 
صحنه خورده و در س��رما و گرما ايفاي نقش كرده خیلي بهتر 
از يك نابازيگر مي تواند ايفاي نقش كند ولي اين هم هست كه 
گاهي اين نابازيگران نه تنها دس��تمزد نمي گیرند بلكه سعي 
مي كنند براي ديده شدن، ش��ام و ناهار پروژه ها را هم تأمین 
كنند، در چنین شرايطي است كه تهیه كننده به سمت بازيگر 
حرفه اي نمي رود چون بايد هم دستمزدش را بدهد و هم هزينه 

اياب و ذهاب و شام و ناهارش را. 
بازيگر آثاري ماندگار همچون »س��رب« و »تیغ و ابريش��م« 
با اش��اره به مشكالت اقتصادي س��ال هاي اخیر اظهار داشت: 
برخالف تصور عامه كه بازيگران را غرق در رفاه مي دانند اتفاقاً 
مشكالت اقتصادي اخیر به ش��دت براي بازيگران دردسرساز 
شده است، چون بازيگرانی هستند كه شناخته شده اند و بايد با 
سیلي صورت خود را سرخ نگه دارند تا كسي نفهمد هشت شان 
گرو نه شان است. در اين شرايط بازيگران بايد بتوانند كار كنند و 
درآمد داشته باشند كه از پس هزينه هاي زندگي برآيند. بازيگر 
كه نمي تواند مانند آدم عادي جامعه برود در آژانس كار كند، 

چون همه او را مي شناسند. 
بازيگ��ر س��ريال هاي »مرد هزارچه��ره« و »هزاران چش��م« 
درباره اينكه پیشنهادش براي حل مشكل كم كاري بازيگران 
پیشكسوت چیست، اظهار داشت: مسئوالن بايد در اين مورد 
س��ريعاً ورود كنند كه تبعات بدي نداشته باشد. خیلي راحت 
مي توانند تهیه كنندگان پروژه ها را مجاب كنند كه از بازيگران 

حرفه اي و داراي كارنامه اس��تفاده كنند. االن اگر من بخواهم 
بروم تراش��كاري بزنم به من اجازه مي دهند؟ ولي اگر كس��ي 
بخواهد بیايد بازيگر شود كافي است مقاديري خرج كند و به 
راحتي نقش بگیرد! به هر حال همان طور كه من و امثال من 
جز بازيگري اجازه كار ديگري نداريم، افرادي كه بازيگر نیستند 
هم نبايد بتوانند به راحت��ي در پروژه ها نقش گیرند. س��عید 
پیردوست خاطرنشان س��اخت: اصاًل و ابداً با ورود چهره هاي 
جديد به بازيگري مشكلی ندارم و در هر فیلم يا سريالي هم كه 
بوده ام سعي كرده ام جوانان را كمك و هدايت كنم كه نقششان 
را درست ايفا كنند ولي بازيگر جوان حرفه اي يك مفهوم دارد و 
نابازيگري كه با رابطه يا پول وارد كار شده، مفهومي ديگر. بازيگر 
حرفه اي چه جوان باشد يا میانسال و پیر بايد بتواند كار كند و 
ارتزاق داشته باشد ولي نابازيگر نبايد بتواند به راحتي وارد پروژه 

شده و در پروژه، نقش بگیرد آن هم نقش اصلي!
پیردوست كه س��ابقه ايفاي نقش در »ساخت ايران« و »قهوه 
تلخ« براي ش��بكه خانگ��ي را دارد، تأكید كرد: اگ��ر مديران 
باالدستي سینما و تلويزيون قوانین و مقرراتي را براي جلوگیري 
از ورود نابازيگ��ران به عرصه فراهم كنن��د در آن صورت قطعاً 
تهیه كنندگان پروژه ها به سمت استفاده از بازيگران حرفه اي 
خواهند رفت و در اين صورت هر چیزي در جاي خودش قرار 
خواهد گرفت و ديگر با بازيگراني مواجه نخواهیم بود كه مدام 

گاليه كنند از بیكاري و كم كاري و گرفتاري هاي اقتصادي. 
اين بازيگر ادامه داد: مشكل بیكاري جوانان را كه نمي توانیم 
حل كنیم، حداقل ضوابطي ايجاد كنیم كه هر كسی بتواند 
در حیطه كاري خودش فعالیت كند و اين طور نباشد كه در 
انتخاب بازيگران پروژه ها با فضايي مغش��وش مواجه باشیم. 
بگذارند بازيگران قديم��ي بیاين��د و در پروژه هاي مختلف 
ايفاي نقش كنند تا هم يك فرصت براي تعاطي تجربیات با 
بازيگران جوان و حرفه اي ايجاد شود و هم اينكه قرارگیري در 
پويايي پروژه ها كمك كند به اينكه لذت بیشتري از زندگي 

و كار خود ببرند.

فعاليت هزار گروه سرود بسيجي در مساجد
از ابتداي شكل گيري پايگاه هاي 
بس�يج مس�اجد، برنامه هاي 
فرهنگي- هنري در دستور كار 
بود، به طوري ك�ه امروز قريب 
هزار گروه سرود شناسنامه دار 
و صده�ا گروه تئاتر بس�يجي 
مس�اج�د فع��ال اس�ت.  در 
 ب��ه گ��زارش »ف��ارس«، س��ردار عبدالرض��ا آزادي مع��اون

فرهنگي- هنري سازمان بسیج مستضعفین با بیان اين خبر، 
گفت: مسجد نخستین پايگاه تاسیس شده در دين اسالم است 
كه در جريان انقالب اسالمي، عالوه بر اينكه محلي براي عبادت 
بود، سنگري براي مبارزه با رژيم ستم ش��اهي و بستري براي 
آگاه سازي مردم و روشنگري علیه رژيم طاغوت شد. وي با اشاره 
به فعالیت هاي فرهنگي پايگاه بسیج در مساجد خاطرنشان كرد: 
عمده اين فعالیت ها معطوف به بزرگداشت مناسبت هاي ديني 
و انقالبي در مسجد، تشكیل نشس��ت هاي گفتماني، فعالیت 
در پارك ها و تفرجگاه هاي همجوار مساجد، كمك به كاهش 

آسیب هاي اجتماعي، تشكیل گروه سرود، تئاتر و... است.
.........................................................................................................

 اضافه شدن چند بازيگر چهره 
به فصل ششم »پايتخت«

چن�د بازيگر چهره به فصل شش�م از س�ريال پرطرفدار 
»پايتخت« اضافه مي شوند. 

محس��ن تنابنده سرپرست نويسندگان س��ريال پايتخت در 
برنامه »كافه آپارات« در رابطه با پايتخت6 گفت: در پايتخت 
واقعاً هیچ كس خشايار الوند نمي شود چراكه او با همه شرايطي 
كه داشتیم و به نوعي بارها داستان را عوض مي كرديم، حاضر 
مي شد بازنويسي كند. تنابنده ادامه داد: به شخصه تا روز پالن 
گرفتن بارها همه چیز را به هم مي ريزم و او با اين اخالق من 
كنار آمده ب��ود. هیچ كس به اين كیفیت نمي توانس��ت كار را 
دربیاورد. آدم هاي سريال خیلي برايش وضوح داشتند و كسي 
نمي تواند جاي او را پر كند. االن دوس��ت عزيزي به نام آرش 
عباسي كه از نويسندگان خوب تئاتر بوده كنارمان است و به 

نوعي در حال پیدا كردن فازهاي يكديگر هستیم. 
وي در ادامه در رابطه با قصه پايتخ��ت6 توضیح داد: به نوعي 
سريال پايتخت در هر سري خود تغییراتي داشته و در فضاي 
جديدي روايت شده است. يكي از منتقدان مي گفت كارتان 
راحت است اما اتفاقاً اين نقطه اي اس��ت كه شايد شما زمین 
بخوريد. بازيگر نقش نقي معمولي افزود: سري ششم پايتخت 
قصه محور بوده و تمام آدم ها براي خود قصه هاي مجزايي دارند 

كه باز به هم ربط پیدا مي كنند. 
در اين فصل مهران احمدي به داس��تان برگش��ته و علیرضا 
خمس��ه كه كاپیتان تیم و حرفه اي ترين بود، به دلیل ناتواني 
ما كه ديگر نتوانستیم او را تعريف كنیم، از ما جدا شده است. 
تنابنده در پايان بیان كرد: يقیناً بازيگران جديدي به كار اضافه 
خواهند شد. به نوعي چند چهره بنام به سري ششم پايتخت 

اضافه مي شوند. 
برنامه اينترنتي كافه آپارات سه ش��نبه ها ساعت22 با اجراي 

فريدون جیراني از آپارات پخش خواهد شد. 
.........................................................................................................

»ميكروب هاي مرگبار« دوبله شد
فيل�م س�ينمايي »ميكروب ه�اي مرگب�ار« محص�ول 
ميرطاه�ر  دوب�اژ  مديري�ت  ب�ا  آلم�ان  كش�ور 
ش�د.  دوبل�ه  س�يما  دوب�اژ  واح�د  در  مظلوم�ي 
در خالصه داس��تان »میكروب هاي مرگبار« آمده اس��ت: 
پزش��ك زن باوجداني متوج��ه پخش ويروس��ي مرگبار از 
سیستم تهويه اتاق عمل ش��ماره2 بیمارستان مي گردد اما 
محافظه كاري و س��وداي پول مانع از افشاي اين راز مرگبار 
توس��ط رئیس بیمارستان و حتي همس��ر پزشك باوجدان 

مي شود و در نهايت... 
در اين فیلم زهره شكوفنده، س��عید مظفري، زويا خلیل آذر، 
افشین زي نوري، امیرمحمد صمصامي، سعید شیخ زاده، الدن 

سلطان پناه و نیما نكوئي به صداپیشگي مي پردازند. 
.........................................................................................................
»شب تئاتر« به كردستان سفر مي كند 

جش�نواره بين الملل�ي تئات�ر خيابان�ي مري�وان از قاب 
برنام�ه »ش�ب تئاتر« ش�بكه4 پوش�ش داده مي ش�ود. 
جش��نواره بین المللي تئاتر خیاباني مري��وان از يكم تا پنجم 
شهريور در مريوان برگزار مي شود، به همین مناسبت برنامه 
»شب تئاتر« با محوريت قرار دادن اين جشنواره و با موضوع 
جاي��گاه تئاتر خیابان��ي در ايران، ضمن پوش��ش بخش هاي 
مختلف اين جشنواره از هنرمندان و كارشناسان حاضر در اين 
جشنواره سراسري تئاتر خیاباني درباره اين بخش مهم از تئاتر 
پرس و جو خواهد كرد. »ش��ب تئاتر« از مجموعه »شب هاي 
هنر« محصول گروه ادب و هنر شبكه4 سیماست كه شنبه ها 

ساعت 23 به صورت زنده روي آنتن مي رود.

هادي عسگري     ديده بان 

مدير عامل خانه سينما خطاب به مخالفان نماينده سينماي كشور در اسكار:

اظهارنظرها پيرامون نماينده اسكار تا به خصومت نرسيده قابل قبول است

   سيدمرتضي ذاكر
يازدهمي�ن جش�ن مس�تقل س�ينماي مس�تند ب�ا حض�ور 
جم�ع زي�ادي از مستندس�ازان و مدي�ران س�ينمايي در 
تاالر قل�م كتابخانه مل�ي در حالي برگزار ش�د ك�ه همه چيز 
تحت الش�عاع انتخ�اب ي�ك مس�تند ب�ه عن�وان نماين�ده 
كشورمان در جش�نواره فيلم آكادمي اس�كار قرار گرفته بود. 
محمد حمیدي مقدم، مدير مركز گسترش سینماي مستند و تجربي 
در سخناني كوتاه ضمن اش��اره به انتخاب فیلم »در جست وجوي 
فريده« براي حضور در اسكار گفت: يك درخواست دارم و آن هم اين 
است كه بدانید سینما سینماست و سینماي مستند نیز نماينده تمام 
سینماي ايران است. بايد همه ما پشت اين فیلم باشیم و سینماي 

ايران را حمايت كنیم. 
اين در حالي بود كه زينب تبريزي)كارگردان مستند در جست وجوي 
فريده( از دريافت جايزه خود در اين جشن انصراف داد. او دلیل اين 

كار را حمايت از فیلم خود دانست. 

منوچهر شهسواري، رئیس خانه سینما در واكنش به اتفاقات چند 
روز اخیر پیرامون نماينده ايران در اسكار و انصراف زينب تبريزي از 
دريافت جايزه خود گفت: اتفاقات اخیر و اظهارنظرهايي كه پیرامون 
مستند در جست وجوي فريده مي گذرد تا جايي قابل توجه است 
كه به خصومت نرسد اما از زماني كه خصومت را وارد كرديم، ديگر 
قابل توجه نیست. اگر به ما جايزه اي داده شد و از دريافت آن انصراف 
داديم در حال بي اخالقي كردن هس��تیم. امروز سینماي ما چه در 
سینماي داستاني و چه در سینماي مستند مسیر جديدي را طي 

مي كند. امیدوارم به آن احترام بگذاريم. 
مهدي شامحمدي نیز ضمن تبريك به عوامل فیلم در جست وجوي 
فريده و خطاب ب��ه اظهارات برخي مخالفان انتخاب اين مس��تند 
براي جشنواره اسكار اظهار داشت: آقايان! هر وقت با صرف نظر از 
مسائل مالي وارد سینماي مستند شديد و تهیه كنندگي يك فیلم 
را برعهده گرفتید، مطمئناً ديگر هیچ وقت سراغ سینماي داستاني 

نخواهید رفت. 
در بخش ديگري از اين برنامه اعظم بروجردي، رئیس سازمان اسناد 
و كتابخانه ملي از ايجاد مركز آرشیو فیلم مستند در كتابخانه ملي 
خبر داد و افزود: در همین راستا، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 
تالش كرد تا آرشیوي را ايجاد كند كه همه فیلم ها و تصاوير مستند 
در قالب يك بانك اطالعاتي نگهداري شده و در اختیار عالقه مندان 
قرار بگیرد. اولین گام اين كار را در ش��یراز تحت عنوان آرشیو هنر 
برداشتیم. در تماسي كه با مدير مركزمان در استان فارس داشتم، 
ايش��ان قول داد از بهمن ماه امسال همه آن مس��تندهايي كه در 

اختیارمان قرار گرفته است، به عالقه مندان عرضه شود.

    انيميشن

اميدواري به نسل آينده انيميشن
 مدرس انيميشن سازى در گفت وگو با »جوان«: 

عاقه نوجوانان به ساخت انيميشن در حال افزايش است 
نس�ل پيش�ين انيميش�ن ايران راه را براي پيش�رفت نوجوانان در حوزه 

انيميشن همواره كرده است. 
امیرحسین علیمراد كارگردان و مدرس انیمیشن سازي بعد از برگزاری كارگاه 
برای نوجوانان در گفت و گو با »جوان« گفت: اين كارگاه سه روزه با هدف آموزش 
بعدي و عروسكي برگزار شد. وي ادامه داد:  مقدماتي براي ساخت انیمشین دو 
به نسبت فضايي كه در اختیار داش��تیم و لوازمي كه فراهم شده بود استقبال 
خیلي خوبي از كارگاه شد. مدرس كارگاه سه روزه انیمیشن سازي افزود: با توجه 
به عالقه زيادي كه به رشته انیمیشن داشتم وارد اين حوزه شدم. انیمیشن ظاهر 
بسیار جذاب، اما س��ختي هاي زيادي به همراه دارد. علیمراد با اشاره به فعالیت 
چند ساله خود در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در تهران گفت: براي 

انیمیشن سازي به نسل بعدي كه نوجوانان امروز محسوب مي شوند، امیدوارم. 
وي اضافه كرد: مخاطب اصلي بسیاري از انیمیشن هاي دنیا نوجوان ها هستند و 
نوجوان هايي كه پاي در اين عرصه مي گذارند واقعاً به اين رشته عالقه مند هستند، 
اما بايد سختي هاي انیمیشن سازي را بچشند تا فنون الزم را ياد بگیرند. علیمراد 
ادامه داد: نسل امروز از كیفیت ذهن و هوش بیشتري برخوردار هستند و دلیل آن 
روبه رو شدن آنها با محتواي بیشتري است. بچه هاي امروز بیشتر فیلم مي بینند و 
با اينترنت سر و كار دارند كه خود باعث پیشرفت زياد انیمیشن است. علیمراد در 
پايان گفت: راهي را كه نسل گذشته براي ما هموار كردند اين بار ما براي نوجوانان 
هموار مي كنیم. كارگاه سه روزه انیمیشن از 29مرداد تا اول شهريور 1398 به 

تدريس امیرحسین علیمراد در سینما ساحل برگزار شد.


