
   جواد محرمي
 سازمان بسيج هنرمندان يكي از اقشار سازمان 
بسيج مستضعفين محسوب مي شود كه در طول 
سال با برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي، هنري 
و ادبي در جهت ترويج فرهنگ بس�يج در ميان 
هنرمندان قدم برمي دارد. هنر بهترين ابزار براي 
انتقال فرهنگ ها محس�وب مي ش�ود و سازمان 
بسيج هنرمندان مي تواند در طول سال از طريق 
هنر و هنرمندان، فرهنگ بسيج و انقالب اسالمي را 
در سطح جامعه گسترش دهد. »جوان« به مناسبت 
فرا رس�يدن چهلمين سالگرد تش�كيل بسيج 
مستضعفين با امير نصيربيگي، مسئول سازمان 
بس�يج هنرمندان به گفت وگو نشس�ته اس�ت. 

    
مهم ترين برنامه هاي س�ازمان بس�يج 

هنرمندان در طول سال چيست؟
هدف سازمان بس��يج هنرمندان توليد قدرت نرم 
انقالب اسالمي با محوريت توسعه هنر مردم پايه و 
تالش در جهت ايجاد تغيير در موازنه هاي هنري و 
ادبي جامعه به سمت ارزش هاي انقالبي و اسالمي 
است. بسيج هنرمندان در يك سال اخير با حضور 
مؤثر و همراهي و مش��اركت داوطلبانه هنرمندان 
عزيز بسيجي و به پشتوانه حمايت هاي مردمي در 
عرصه فرهنگ و هن��ر برنامه هاي متعدد فرهنگي 
و هنري را مديريت كرده و به مرحله اجرا رس��انده 
اس��ت. ويژه برنامه هاي هفته هنر انقالب اسالمي 
و روز سازمان بسيج هنرمندان ش��امل غبارروبي 
مزار مطهر شهداي هنرمند و ديدار با خانواده هاي 
شهداي هنرمند، جانباز و آزاده، برگزاري شب شعر 
و خاطره در حضور نمايندگان ولي فقيه در استان ها 
و شهرستان ها، اردوهاي جهادي هنرمندان بسيجي 
جهادگر، همايش هنرمندان بسيجي سراسر كشور 
و تجليل از هنرمندان ارزشي و انقالبي، نشست هاي 
علمي تخصصي هنرمندان با موضوع گام دوم انقالب 
و احصاي نقش هنرمندان در تحقق فرمايشات مقام 
معظم رهبري، ديدار صميمي هنرمندان بسيجي با 
مراجع تقليد و فرماندهان بسيج، برگزاري چهارمين 
جشنواره سراسري س��رودهاي حماسي و آواهاي 

انقالبي بس��يج به ميزباني استان لرستان با حضور 
400 گروه س��رود بسيج و مش��اركت بسيار باالي 
مردمي در گزينش و انتخ��اب نهايي آثار، رونمايي 
از آثار مكتوب هنرمندان بس��يجي در رشته هاي 
مختلف هنري و ادبي به ويژه رونمايي از مجموعه 
آثار پدر ش��عر انقالب مرحوم حميد سبزواري كه 
به كوشش انجمن شعر س��ازمان بسيج هنرمندان 
آماده شده و مجموعه جامعي از آثار مرحوم استاد 
سبزواري است و برگزاري اردوي راهيان نور دريايي 
نخبگان هنرمند به صورت مشترك با مركز بسيج 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به استعداد 100نفر 
به ميزباني اس��تان هرمزگان از جمل��ه برنامه هاي 

سازمان بسيج هنرمندان در طول سال است. 
سازمان بسيج هنرمندان چه برنامه هايي 

را در طول هفته بسيج برگزار كرد؟
برنامه هاي متعددي در طول هفته مبارك بسيج 
توسط س��ازمان هاي اس��تاني و كانون هاي بسيج 
هنرمندان اجرا ش��د ام��ا در س��ازمان مركزي دو 
برنامه محوري پاسداشت شهداي هنرمند كشور 
به ميزباني تهران و جشنواره سراسري شعر بسيج 
با عنوان »در امتداد فجر« به ميزباني استان يزد در 

هفته بسيج اجرا شد. 
اولويت هاي سازمان بسيج هنرمندان 
در برگزاري برنامه هاي متنوع فرهنگي 

و هنري چيست؟
 در طراحي و اج��راي برنامه ها اع��م از همايش ها، 
جشنواره ها، نمايش��گاه ها و توليدات هنري و ادبي 
تالش شده است از حضور پر شور مردم در برنامه ها 
بهره برداري ش��ود و موضوع��ات مطروحه به نوعي 
خواسته ها و انتظارات مردمي را پوشش دهد و اصل 
بر تكيه و توجه بر هنر مردمي است نه اجراي آثاري 
در اماكن خاص و صرفاً براي طبقه و عده اي خاص كه 
اساساً از نگاه ما مردود بوده و اعتبار و اهميت و ارزش 
برنامه هاي سازمان بسيج هنرمندان صرفاً به حضور و 

مشاركت بدنه مردمي و عمومي جامعه است. 
يعني معتقديد سياس�ت كالن سازمان 
بس�يج هنرمندان بر حضور حداكثري 
هنرمندان و مردم در برنامه هايش است؟

بله، سياس��ت كالن سازمان بس��يج هنرمندان بر 
حضور حداكثري هنرمندان عزيز در مأمن و محفل 
تخصصي خودش��ان است و تالش ش��ده است در 
قالب برنامه ها و فعاليت ها حضور هنرمندان عزيز 
رشته هاي مختلف هنري و ادبي را شاهد باشيم و تا 
امروز بخش اعظمي از هنرمندان نخبه و تأثيرگذار 
استان ها و اقش��ار مختلف مردم در سازمان بسيج 
هنرمندان حضور دارند و حقي��ر و همه همكاران 
عزيز افتخار همراهي هنرمندان عزيز را داريم اميد 
كه در ماه ها و سال هاي آتي اين حضور داوطلبانه و 

مخلصانه بيشتر و مؤثر شود. 
هنر تا چه ان�دازه در انتق�ال مفاهيم و 
ارزش هاي انقالب اس�المي و بسيج در 

سطح جامعه مؤثر است؟
مقام معظم رهب��ري مي فرمايند: »هر دعوتي، هر 
انقالبي، هر تمدني و هر فرهنگ��ي تا در قالب هنر 
ريخته نشود شانس ماندن ندارد.« حقيقتاً با توجه 
به جذابيت هاي قالبي و شكلي و ظرافت هاي هنري 
در ارائه و انتقال مفاهيم و پيام ها نسل جوان با آثار 
هنري ارتباط بيشتري گرفته و انتقال پيام و مفاهيم 
با درصد بس��يار بااليي به مخاطب��ان امر صورت 
مي گيرد. مي توان در قالب فيل��م كوتاه، نمايش، 
يك فريم عكس، يك قطعه موسيقي، يك رباعي و 
غزل و يك تابلوي نقاشي، يك جمله خطاطي شده 
و يك داستان كوتاه دنيايي از مفاهيم را به مخاطب 
بر اساس نگاه و برداشت شخصي اش منتقل كرد كه 
اين امر صرفاً در قالب يك اثر هنري ممكن اس��ت 

و يقيناً از ابزاري همچون هن��ر مي توان در زمينه 
انتقال مفاهيم و ارزش هاي انقالب اسالمي و بسيج 

بهره جست. 
چه گروه ها و اقشاري از مردم در سازمان 

بسيج هنرمندان عضو هستند؟
در حال حاضر قريب به 130هزار نفر با س��ازمان 
بسيج هنرمندان مرتبط بوده و در قالب انجمن ها 
و گروه ه��اي هن��ري و ادب��ي مختل��ف فعالي��ت 
مي نمايند و حقير و همه هم��كاران با تمام وجود 
افتخ��ار خدمتگ��زاري و خادمي اي��ن هنرمندان 
عزيز بسيجي را به قدر بضاعت خود داشته و يقين 
داريم بضاعت امروز ما در مقابل دريايي از لطف و 
اخالص هنرمندان عزيز بسيجي بسيار حقير است 
اما اميدواريم شرايط بهتر ش��ود و ما با تمام توان 

خدمتگزار هنرمند بسيجي باشيم. 
مهم ترين برنامه هاي س�ازمان بس�يج 
هنرمن�دان در عرصه برگ�زاري كنگره 
شهداي هنرمند و همچنين جشنواره هاي 
فرهنگي، هنري و ادبي در س�طح كشور 

چيست؟
از برنامه هاي بس��يار مهم و محوري سازمان بسيج 
هنرمندان مي ت��وان به برگزاري كنگره ش��هداي 
هنرمند كش��ور اعم از جمع آوري آثار و زندگينامه 
ش��هداي هنرمند و برگزاري كنگره هاي تخصصي 
شامل كنگره شهداي عرصه فيلم و سينما با عنوان 
جاودانه هاي نور و تصوير به ميزباني استان تهران، 
كنگره ش��هداي عرصه هنرهاي تجسمي با عنوان 
تنديس مقاومت به ميزباني استان كرمان، كنگره 
شهداي عرصه خوشنويسي با عنوان مشق شيدايي 
ب��ه ميزباني اس��تان البرز، كنگره ش��هداي عرصه 
سرودها و آواهاي انقالبي با عنوان نغمه هاي عاشقي 
به ميزباني استان بوشهر، كنگره شهداي عرصه شعر 
و ادبيات داس��تاني با عنوان ترنم پرواز به ميزباني 
استان خراس��ان رضوي، كنگره ش��هداي عرصه 
عكس با عنوان يك پلك آسمان به ميزباني استان 
يزد و كنگره ش��هداي هنرهاي نمايش��ي با عنوان 
ملكوتيان صحنه به ميزباني اس��تان اردبيل اشاره 
كرد. مراسم پاسداشت ش��هداي هنرمند بسيجي 
نيز از برنامه هاي هفته بس��يج س��ال جاري بود. از 
ديگر برنامه هاي محوري سازمان بسيج هنرمندان 
برگزاري دوره نويسندگي و كارگرداني فيلم به مدت 
چهار سال از هنرمندان منتخب استان ها، برگزاري 
طرح واليت هنرمندان، برگزاري كانون هاي تفكر 
منطقه اي، اع��زام هنرمندان ب��ه مناطق عملياتي 
جنوب، غرب و ش��مالغرب، حمايت از آثار هنري و 
ادبي و برگزاري جشنواره هاي مختلف هنري و ادبي 

بسيج بوده است. 
 نقش تولي�دات هن�ري در هداي�ت افكار 
عمومي و جامعه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

تالش ما اين است كه به واسطه توليدات هدفمند 
و مؤثر هدايت و راهبري هنري و ادبي اتفاق بيفتد. 
يكي از ضروري��ات اصلي ما تربي��ت هنرمند تراز 
انقالب اس��المي اس��ت يا به عبارتي كادرس��ازي 
اس��ت. ما بايد در حوزه كادرس��ازي ت��الش ويژه 
كنيم؛ چراكه عرصه متعلق به جوانان است و بايد 
جوانان را از امروز شناس��ايي و به عل��وم و فنون و 
مهارت هاي مختلف هن��ري و ادبي تجهيز كنيم و 
از طرفي ديگر آنان را در مجراي مديريتي هدايت 
نماييم. لذا يكي از سياست هاي اصلي ما در سازمان 
بسيج هنرمندان در اين راستا واگذاري بخشي از 
مسئوليت ها به هنرمندان به ويژه جوانان است تا 
جامعه مخاطب خود را در سطوح مختلف اداره كند 

و آنان را به سمت هنر انقالبي سوق دهد.
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تالش م�ا اين اس�ت كه به واس�طه 
توليدات هدفمند و مؤث�ر هدايت و 
راهبري هنري و ادب�ي اتفاق بيفتد. 
يك�ي از ضروريات اصل�ي ما تربيت 
هنرمن�د ت�راز انق�الب اس�المي يا 

به عبارتي كادرسازي است

يك هنر و تجربه درست به نام »زغال«
    افشين عليار

 در ميان فيلم هاي گروه هنر و تجربه كه در سئانس ها و سالن هاي 
محدود اكران مي شوند بعضاً آثار قابل تأمل هم يافت مي شود كه به 
دليل شرايط نامعلوم مهجور مي مانند. برخي از اين فيلم ها به دليل 
نگرش سينمايي فيلمسازانشان قابل اهميت و بررسي هستند. آثاري 
كه بعضاً به دور از ابتذال گرايي و گاه با رعايت استانداردهاي سينمايي 
ساخته مي شوند. نكته مهم در اينگونه آثار گرايش فيلمساز به دانش 
سينمايي است و گيشه براي آنها چندان اولويتي ندارد. اين بي توجهي 
به گيشه در سينما مي تواند يك ضعف محسوب شود چون سينما 
بدون تماشاگر سينما نيست اما سينماي تجربي هم عالقه مندان 

خاص و البته محدود خود را دارد. 
فيلم »زغال« به كارگرداني اسماعيل منصف كه اين روزها در گروه 
هنر و تجربه اكران شده، مصداق درستي از نكاتي است كه ابتدا گفته 
شد؛ فيلمي ساده با روايتي سينمايي و لحني شايسته كه توانسته 
اس��ت براي مخاطبش قصه گويي كند. عنصر مهمي كه اين روزها 
در بيشتر آثار فيلمسازان ديده نمي شود اما فيلم زغال و انبوهي از 
فيلم هاي گروه هنر و تجربه با رعايت ظرافت هاي محتوايي و فرميك 
مي توانند به آثاري جذاب حتي براي مخاطب عام تبديل ش��وند. 
زغال روايتگر مرد ميانسالي است به نام غيرت كه انسان محترم و 
درستكاري است و زندگي اش را از درست كردن زغال مي گذراند 
اما با آزاد شدن پسرش از زندان، غيرت ديگر نمي تواند مرد درست 
و قابل اعتمادي باش��د و اين تغييري كه در غي��رت به عنوان يك 
پدر ايجاد مي شود مي تواند از او يك قهرمان بسازد با اينكه غيرت 
قصد دارد با كاري ناشايست و خالف عرف جامعه بدهي پسرش را 
پرداخت كند اما در نماي كلي غيرت پدر دلس��وزي است كه براي 
حفظ خانواده اش حاضر است دست به هر كاري بزند. فيلم از جاي 
درستي آغاز مي شود و انطباق آن با پايان بندي حاصل تغيير دروني 
يك انسان اس��ت. فيلمس��از نگاه جانبدارانه اي به موضوع ندارد و 
آنقدر عناصر روايي فيلم روان است كه محتواي اثر به درستي شكل 
مي گيرد. فيلم در يكي از شهرهاي مرزي آذربايجان غربي ساخته 
ش��ده و زبان فيلم آذري است. فيلمساز از فضاس��ازي غافل نبوده 
است به همين دليل نماهاي چشم نوازي را در فيلم شاهد هستيم. 
از سوي ديگر زغال اثري محتوايي است و شخصيت هايش اگر چه 
گاهي لنگ مي زنند اما ش��خصيت پدر به عنوان هسته مركزي و 
تحول شخصيتي او مهم ترين نگرش ساختاري اين اثر است. تالش 
پدر براي نجات پسر او را تبديل به يك خالفكار مي كند و حاضر به 
رسوايي خودش مي شود اما حاضر نيست پسرش دوباره به زندان 
برگردد. فيلمس��از با خلق ش��خصيت غيرت و همينط��ور با خلق 
شخصيت هايي مثل مرد طالفروش يا دايي نگاه انساني دارد. غيرت 
قصد دارد آزادي پسرش را به دست بياورد اما آدم هاي ديگر به دروغ 
و اتهام مي خواهند دارايي مختصر غيرت را از او بگيرند. سكانسي 
كه غيرت گاوهايش را مي فروشد بهترين سكانس اين فيلم است؛ 
گاوهايي كه به زور وارد وانت مي شوند و غيرت آنها را با تركه مي زند. 
انگار او بخت و اقبال خودش را با تركه مي زند، با تحول شخصيت 
غيرت كه او براي رسيدن به پول دست به قاچاق مي زند مخاطب 
متأثر مي شود. چه خوب نام اين شخصيت غيرت انتخاب شده است 
انگار غيرِت وجودي اين مرد و پدر در روند موقعيت هاي پيش آمده 
پررنگ تر مي ش��ود؛ سكانسي كه پس��رش در رودخانه جعبه هاي 
نوشيدني را به دست غيرت مي دهد انگار اين تغيير مخرب از پسر 
به پدر مي رسد كه اين نشان مي دهد يك پدر براي حفظ آرامش و 
امنيت فرزندش حتي حاضر به كار قاچاق مي شود و در آخر غيرت 
مي فهمد كه تمامي اين زحمات و تغيير يافتن ابعاد انساني اش يا 
كار كردن و درآمدهايش به خاط��ر يك پنهانكاري بوده كه او خبر 
نداشته است و قطعاً به دليل نوع شخصيت غيرت در ابتداي فيلم ما 
نمي توانيم او را يك ضدقهرمان بدانيم. تالش هاي او هر چند خالف 
عرف جامعه است اما براي پايداري خانواده بوده است. غيرت زنداني 

مي شود و پسر آزاد حاال او جاي پدر بايد زغال بفروشد. 
بازي هاي درست و استاندارد، فيلمبرداري بي نقص و تدوين باعث شده 
است اين فيلم ريتم مناسبي داشته باشد و از نكات مهم زغال محسوب 
 شود. منصف در كارگرداني و در به وجودآوري دانستگي هايش توانسته 
است با استفاده از يك فيلمنامه منسجم به فرم هم برسد، به همين 
دليل ساختار اين اثر مي تواند براي مخاطبي كه عالقه مند به سينماي 

هنري و جدي است جذابيت هاي مختلفي داشته باشد.

از سوی دانشگاه امام صادق)ع(

 سومين همايش ملي سواد رسانه اي
 با رويكرد تمدني برگزار مي شود

س�ومين هماي�ش مل�ي س�واد رس�انه اي و اطالعات�ي در 
قال�ب ي�ك روي�داد مس�ئله مح�ور ب�ا رويك�رد تمدن�ي 
توس�ط دانش�گاه ام�ام ص�ادق)ع( برگ�زار مي ش�ود. 
معصومه نصيري، دبير كميته رس��انه اي س��ومين همايش سواد 
رسانه اي به مهر گفت: »س��ومين همايش ملي س��واد رسانه اي 
و اطالعاتي در قالب يك رويداد مس��ئله محور ب��ا رويكرد تمدني 
توسط دانشگاه امام صادق )ع( با حمايت مركز فناوري اطالعات و 
رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و با مشاركت 

دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي برتر كشور برگزار مي شود.« 
وي ادامه داد: »همچنين با حكم حسن بشير،رئيس سومين همايش 
ملي سواد رسانه اي و اطالعاتي،  اعضاي كميته هاي راهبري همايش 
منصوب شدند. بر اساس اين احكام رئيس شوراي علمي،  دبيركل 
و دبيران كميته هاي سومين همايش ملي مسعود كوثري به عنوان 
رئيس ش��وراي علمي، عبدالكريم خيامي به عنوان دبير ش��وراي 
علمي، محمدصادق نصراللهي به عنوان دبيركل،  معصومه نصيري 
به عنوان دبير كميته رس��انه اي و تبليغاتي، محمدرضا برزويي به 
عنوان دبير كميته اجرايي، سيدمجيد امامي به عنوان دبير كميته 
تأمين مالي و محمدحسين ش��عاعي به عنوان مسئول دبيرخانه 
هس��تند.«  نصيري تصريح كرد: »حسن بشير، اس��تاد ارتباطات 
بين الملل و رئيس سومين همايش ملي سواد رسانه اي و اطالعاتي 
در تش��ريح رويكرد اين دوره از همايش به گفتمان سازي مؤثر در 
حوزه سواد رس��انه اي و اطالعاتي اش��اره كرد كه بايد مورد توجه 
جدي قرار گيرد.  اين گفتمان س��ازي بايد در سه سطوح مختلف 
انجام گيرد تا به نتايج مؤثري در اين زمينه دست يابيم.  »به گفته 
ايشان قطعاً اين حركت مهم بايد به شكل يك جريان ملي در سطح 
دانشگاه ها و مراكز علمي و با همكاري سازمان هاي خصوصي مرتبط 
و با مساعدت تمامي اقشار مردم شكل گيرد تا بتوان موضوع سواد 
رسانه اي را به شكل جامع مورد توجه قرار داد.  رئيس هيئت مديره 
انجمن سواد رسانه اي ايران ايجاد هماهنگي و همفكري با تمامي 
دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي و انديشمندان و متخصصان اين 
حوزه مهم را يكي از اهداف مهم همايش سوم دانست و گفت: »بايد 
اين هدف در جهت خدمت به مردم و ايجاد راهكارهاي مفيد و مؤثر 
براي بهره برداري مناسب تر و مطمئن تر از رسانه ها به ويژه رسانه هاي 

ديجيتال و شبكه هاي اجتماعي باشد.«

 پوسترهاي سيزدهمين دوره 
جشنواره »سينما حقيقت« رونمايي شد

مراس�م رونماي�ي از پوس�تر س�يزدهمين جش�نواره بين الملل�ي 
»سينماحقيقت«  با حضور محمد حميدي مقدم دبير اين رويداد برگزار شد. 
به گزارش »جوان« محمد حميدي مقدم، مديرعامل مركز گسترش 
و دبير جشنواره »س��ينما حقيقت« در مراس��م رونمايي از پوستر 
سيزدهمين جشنواره بين المللي »سينما حقيقت« كه روز گذشته 
در محل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي برگزار شد، گفت: 
»اين مراسم قرار است اولين حركت جشنواره باشد. مديريت هنري 
اين جشنواره بر عهده رضا عابديني است ولي ايشان در حال حاضر در 
ايران نيستند. با توجه به اينكه قرار بود اين دوره تفاوت كمي با دوره هاي 
پيشين داشته باشد از رضا عابديني خواهش كردم در كنار ما باشد. 
ايشان حركتي در گرافيك معاصر ايران دارد و بعد از 1۵ سال كار در 
فرم هاي مختلف دنيا اين خواهش را پذيرفتند. تعامل با جهان بصري 
رضا عابديني اتفاق ويژه اي است و من از حضور ايشان خوشحالم.«  
حميدي مقدم افزود: »باتوجه به زيرس��اخت س��ينماي مستند كه 
مربوط به تحقيق و پژوهش است، چند اتفاق مهم را ايجاد كرده ايم. در 
اين بخش شخصيت هاي بزرگ در كنار ما قرار مي گيرند همچنين از 
يك كتاب رونمايي مي كنيم كه نشان از اهميت بخش پژوهش دارد.«  
در ادامه رامين حيدري فاروقي، عضو شوراي سياستگذاري جشنواره 
و محسن استادعلي، رئيس انجمن كارگردانان سينماي مستند روي 
صحنه آمدند و در كنار محمد حميدي مقدم قرار گرفتند و از پوستر 

اين دوره از جشنواره »سينما حقيقت« رونمايي كردند.

 توليد قدرت نرم با توسعه هنر مردم پایه
 هدف بسيج هنرمندان است

در گفت وگوي »جوان« با مسئول سازمان بسيج هنرمندان مطرح شد

 130هزار نفر با سازمان بسيج هنرمندان مرتبط بوده و در قالب انجمن ها و گروه هاي هنري و ادبي مختلف فعاليت مي كنند 
و ارتباط با هنرمندان و انتقال مفاهيم انقالب اسالمي از طريق هنر اولويت ماست
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