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امام حسين )ع(: 

»چش�می كه خ�دا را مراقب 

خويش نبيند، كور است«. 

)بحار االنوار، ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ (

از اولين سياست هاي بارها تجربه شده در سازمان صداوسيما در 
مواجهه با انتقادات نسبت به يك سريال يا برنامه مهم تلويزيوني، 
بهره گي�ري از كليش�ه »گزارش مردمي« اس�ت با  كليش�ه اي 
كه اصرار بر اس�تمرار اس�تفاده از آن عجيب به نظر مي رس�د!

به گزارش مهر، در ش��رايطي كه موافقان و مخالف��ان به طرح نقطه 
نظرات خود درباره سريال مشغول بودند، ناگهان گويي روابط عمومي 
رسانه ملي از اتفاقي احساس خطر كرده باشد، پخش گزينش شده 
پیام هاي مردمي در س��امانه 162 پیش از آغاز پخش سريال و تهیه 
گزارش هاي مردمي در كوچه و خیابان با هدف اثبات »خوب بودن 

پايتخت« كلید خورد!
همزمان با اين واكنش عجیب، مديركل روابط عمومي صداوسیما 
هم تالش كرد از طريق صفحه ش��خصي خ��ود در »توئیتر« درباره 
آمار رضايت 9۰ درصدي مخاطبان سیما از »پايتخت« اطالع رساني 
كند.  با پخش برنامه »شب صحبت« با حضور سیروس مقدم و مهدي 
فرجي، باالخره شاهد شكستن »سكوت« رسانه ملي در قبال حواشي 
»پايتخت 6« بوديم. برنامه اي كه البته مهمترين وجه آن نه آنگونه كه 
اطالع رساني شده بود »نقد و بررسي سريال« كه اتفاقاً فرصت به وجود 
آمده براي عوامل »پايتخت« و مديريت رسانه ملي براي »پاسخ به 
نقدها« بود.  فارغ از موضع گیري ها و اظهارات عوامل سريال در برنامه 
»ش��ب صحبت« اما جاي خالي منتقدان جدي س��ريال و ساختار 
مبتني بر »مدح«، فرصت طاليي تلويزيون براي فتح باب گفت وگو 
میان عوامل يك سريال با منتقدانش را هدر داد. مهدي فرجي، مشاور 
پروژه »پايتخت« و از مديران سابق شبكه يك سیما هم نمايندگي 
تام و تمام »مديريت رس��انه ملي« را در اين برنامه برعهده گرفت و 

تالش كرد با ادبیات مسئوالن سازمان از دستاوردهاي »پايتخت6« 
و توجه آن به سیاست هاي كالني همچون ضديت با اسرائیل و نقد 
دوران پهلوي بگويد.  شاه بیت اين »مدح س��اختاري« هم انتخاب 
محمود گبرلو براي اجراي اين نشست بود. مجري محافظه كار و جواب 
پس داده اي كه به رغم سابقه رسانه اي پیش تر نشان داده بود توانايي 
مديريت يك گفت وگوي صريح و مبتني بر ش��فافیت و چالش را در 
قاب تلويزيون ندارد. تالش گبرلو براي دفاع تام و تمام از »تلويزيون« 
و نه حتي »سريال« آنقدر غیرحرفه اي و نچسب بود كه حتي خرده 
تالش هاي منتقدان مدعو برنامه براي ورود به گفت وگوي صريح تر با 
عوامل سريال را هم خنثي مي كرد !اين تكاپو براي »گل و بلبل نمايي« 
تا جايي پیش رفت كه پس از توضیحات مبسوط سیروس مقدم درباره 
داليل ارجاع سكانس پاياني به يك فیلم سینمايي قبل از انقالب و تأيید 
ضمني اين مسئله، مجري نشست تالش مي كرد با عباراتي مانند »به 
عنوان منتقد سینمايي چنین برداشتي نداشتم« يا »حتما قصد شما 

اين ارجاع نبوده است« بحث را به بیراهه بكشاند!

ميزگرد خنثی و محافظه كارانه پايتخت 
پخش گزينشي مصاحبه هاي مردمي درباره پايتخت توهين به شعور مخاطب است

خروج ۶۰ فيلم از ترافيك اكران با عرضه اينترنتي

مدير هداي�ت فيلم مي گويد: عرض�ه اينترنتي فيلم ه�ا، ۶۰ فيلم 
را از ترافيك اكران امس�ال خ�ارج مي كند. او البته معتقد اس�ت 
ارقامي كه مؤسس�ات پخش ويدئويي در اين ش�رايط به صاحبان 
آثار پيشنهاد مي دهند، بسيار پايين است و مشوق خوبي نيست. 
روز گذشته سازمان سینمايي اعالم كرد، فیلم هاي سینمايي اكران نشده 
در صورت عرضه در شبكه نمايش خانگي معادل 2۰ درصد مبلغ قرارداد 
عالوه بر قراردادي كه با آن سامانه ها دارند مورد حمايت قرار مي گیرند. 
در اين باره مرتضي شايس��ته، مدير هدايت فیلم با تأيید طرح حمايت 
سازمان سینمايي از عرضه آثار س��ینمايي در نمايش خانگي به فارس 
گفت: با اجراي درست اين طرح حدود 6۰  فیلم از صف اكران سال جاري 
جدا خواهد شد و بار اكران سبك مي ش��ود.  وي، اصل طرح حمايت از 
عرضه آثار سینمايي در حوزه نمايش خانگي را مناسب حال اين روزهاي 
سینما دانست و گفت: در شرايط كنوني و تعطیلي ناخواسته سالن هاي 
سینما و شلوغي صف اكران چاره اي نیست جز اجراي درست اين طرح 

كه مي تواند باري از دوش سینماي ايران بردارد. 
شايس��ته در ادامه با تأكید بر پايین بودن درصد رق��م حمايت از آثار 

مشمول اين طرح گفت: سازمان سینمايي مي تواند به نوعي با تضمین 
جلوگی��ري از زيان دهي آثار در ش��كل گیري درس��ت اين طرح نقش 

حمايتگري خود را افزايش دهد. 
وي خاطر نش��ان كرد: با اطمین��ان مي گويم ارقامي را كه مؤسس��ات 
پخش ويديويي در اين شرايط به صاحبان آثار پیشنهاد مي دهند آنقدر 
كم اس��ت كه با افزودن 2۰ درصد حمايت سازمان سینمايي به آن هم 

چاره ساز و مشوق براي بهره برداري از اين طرح نیست. 
تهیه كننده فیلم »آتش بس« با توجه به پايی��ن بودن مبالغ دريافتي 
صاحبان آثار و اينكه فیلم هايش��ان امكان اكران سراسري را از دست 
مي دهند، خواس��تار تعیین حداقل مش��خص در ك��ف قیمتي براي 
خريداري آثار از سوي مؤسسات نمايش خانگي و نظارت پیگیر و مستمر 

سازمان سینمايي در اين خصوص شد. 
از سويي ديگر سیدضیاء هاشمي، رئیس جامعه صنفي تهیه كنندگان 
سینماي ايران درباره مصوبه سازمان سینمايي در حمايت 2۰ درصدي 
از نمايش آنالين فیلم ها گفت: با توجه به اينكه س��ینما ظرفیت اكران 
نمايش همه آثار را ندارد، اينكار بس��یار ارزشمند است و تجربه بسیار 
خوبي خواهد بود تا آثار آماده نماي��ش خود را در معرض ديد مخاطب 
گسترده اي قرار دهند؛ كاري كه شركت هاي بزرگي همچون نتفلیكس 

يا HBO انجام مي دهند و كاماًل در دنیا شناخته شده هستند. 
وي ادامه داد: دو امكان براي آثار وجود دارد؛ واگذاري VOD كه مبلغ 
مورد توافق دريافت مي شود و صورت دوم پخش آنالين آثار است كه بر 
اساس كلیك هاي مخاطب از شركت پخش مبلغ توافق شده را دريافت 

مي كنند كه مبلغ قابل توجهي است. 
هاشمي در ادامه گفت: دولت بايد مشوق ها را به نوعي درجه بندي كند 

و براي آثار پر مخاطب درصد بیشتري در نظر بگیرد.

اين مقدار سهل گيري در شبكه خانگي معقول نيست
معلوم نيست دليل اين همه سهل گيري در صدور پروانه  به خصوص براي 

سريال هاي خانگي چيست؟ سريال »هم گناه« حتي تنوعي نسبي در لوكيشن 
يا طراحي صحنه و لباس و نيز روايت داستاني ندارد

  هادي خدادوست 
يك��ي از رس��انه هاي مولتي مدياي س��ال هاي اخیر كه 
روزبه روز هم بر حج��م مخاطبان آن افزوده مي ش��ود، 
ش��بكه خانگي اس��ت كه ح��اال ارتباط��ي تنگاتنگ با 
س��امانه هاي ويدئوي درخواس��تي قرار گرفته بر بستر 

اينترنت پیدا كرده است. 
در تولید محصوالت س��ینمايي مقرراتي وجود دارد كه 
باعث مي ش��ود به راحتي امكان دريافت پروانه ساخت 
براي افراد كم يا بي تجربه وجود نداش��ته باشد و چنین 
افرادي اگر تهیه كننده اي صاحب صالحیت كنارش��ان 
نباشد، اصاًل پروانه ساخت نمي گیرند، چه برسد به اينكه 

پروانه نمايش دريافت كنند. 
در تولیدات تلويزيوني هم روال اينطور است كه همواره 
بايد دو حیط��ه تهیه كنندگي و كارگردان��ي از هم جدا 
باشد تا باعث اختالط امور نشود و راه سوءاستفاده هاي 

احتمالي را ببندد. 
با اين حال اتفاقي كه در شبكه خانگي رخ داده بروز نوعي 
سهل گیري در صدور پروانه س��اخت آثار است. هرچند 
میزان مخاطبان بالقوه شبكه خانگي به خاطر درآمیزي 
با بستر اينترنت بسیار بیش��تر از سینماست ولي بارها 
ديده شده اس��ت كه فیلم ها و س��ريال هاي اين مديوم 
بدون حضور تهیه كنندگان كاركش��ته پروانه گرفته اند 
و گاهي هم مي بینیم كه همزم��ان پروانه كارگرداني و 

تهیه كنندگي به نام يك نفر صادر شده است!
اين س��هل گیري بی��ش از هر چی��ز اثرات خ��ود را در 
محصولي بروز مي دهد كه بناست پیش چشم مخاطب 
فراگیر شبكه خانگي و سامانه هاي ويديوي درخواستي 

قرار گیرد. 
يكي از تازه ترين نمونه هاي اين س��هل گیري در صدور 
همزمان پروان��ه تهیه كنندگ��ي و كارگرداني س��ريال 
خانگي »هم گناه« براي مصطفي كیايي ديده شده است. 
درست اس��ت كه كیايي در حیطه فیلمسازي يك فیلم 
خوب و چندين فیلم متوس��ط و زيرمتوسط دارد، ولي 
همین رزومه كفاف اين را مي دهد كه براي ايشان پروانه 

تهیه كنندگي يك سريال صادر شود؟!
اساساً روند تولید يك س��ريال پربازيگر و با انبوه عوامل 

فني به مرات��ب پیچیده تر از تولید يك فیلم س��ینمايي 
است و در ساختار استاندارد سريال سازي ايران و جهان 
هم بارها ديده ايم كارگردانان كاركش��ته براي باال بردن 
ضريب اطمینان خود به سراغ تهیه كنندگان درجه يك 
رفته اند. حتي امثال داوود میرباقري و مهران مديري با 
انبوهي تجربه در گونه خود وقتي به شبكه خانگي آمدند 
كنار خود تهیه كنندگاني داشتند كه كمك حال آنها در 

باال بردن كیفیت محصول باشد. 
مديران س��ازمان س��ینمايي بايد به اين سؤال پاسخ 
دهند كه دلیل سهل گیري در صدور پروانه  به خصوص 
براي س��ريال هاي خانگي چیس��ت؟ چرا بايد حوزه 
فرهنگ تا اين اندازه بي دروپیكر باشد و توان يا اراده اي 
براي هدايت اين عرصه وجود نداش��ته باش��د. اينكه 
سريال »هم گناه« حتي تنوعي نسبي در لوكیشن يا 
طراحي صحنه و لباس ندارد و با حداقل تالش براي 
بومي س��ازي مختصات جنايي داستان، روايت شده، 
به فقدان حضور يك تهیه كنن��ده كاربلد كنار كیايي 

بازنمي گردد؟
در روزگاري به سر مي بريم كه به خاطر تعطیلي سینما در 
نتیجه شیوع كرونا، شبكه خانگي و سامانه هاي ويديوي 
درخواس��تي در اوج مخاطب قرار دارند و اگر بناس��ت 
اعتماد مخاطب را جلب كنیم چاره اي نداريم جز ارتقاي 
كیفي سريال هايي كه در مسیر تولید يا درحال پخش از 
اين مديوم هستند. اين ارتقاي كیفي جز با تأكید بر نقش 
تهیه كنندگان حرفه اي در تولید و مجزا كردن حیطه هاي 

تولید و كارگرداني امكان پذير نیست. 

  زينب امجديان
اگر آن كنش هاي رهبري نبود، ترديد نكنيد 
كه برخي آقا مرتضي را پس از ش�هادت نيز 
آرام نمي گذاش�تند و رهاي�ش نمي كردند و 
خيلي بيش�تر از آنچه در زم�ان حياتش بر 
او تاختن�د، پ�س از ش�هادتش مي تاختند.

اكب��ر نبوی ب��ه مناس��بت بیس��ت و هفتمین 
سالگرد شهادت سیدمرتضی آوينی به »جوان« 
می گويد: »به شكل مشخص نوع كنش رهبري 
نس��بت به ش��هادت مرتضي، كنش معناداري 
بود. حضور ايشان بر س��ر پیكر شهید و شركت 
در تشییع ايشان و پیامي كه دادند، به نظر من 
بس��یار مهم و معنادار بود. حداقل��ش اين بود 
كه قشريون ديگر نتوانس��تند به مرتضي حمله 
كنند. اگر آن كنش هاي رهب��ري نبود، ترديد 
نكنید كه برخي آقا مرتضي را پس از ش��هادت 
نیز آرام نمي گذاش��تند و رهاي��ش نمي كردند 
و خیلي بیش��تر از آنچه در زم��ان حیاتش بر او 
تاختند، پس از شهادتش مي تاختند. در نتیجه 
نمي خواهم بگوي��م رهبري با اي��ن انگیزه آن 
كار را ك��رد و آن لقب را داد ت��ا از اين هجمه ها 
جلوگیري كند، خیر اما من دارم از پیامدهايش 
صحبت مي كنم. البته مي توانم بگويم كه رهبر 
انقالب انگیزه سیاسي نداشتند، بلكه آنچه بیان 
كردند، باورشان بود. مي توانم بگويم شايد يكي 
از داليلي كه باعث ش��د در همی��ن حد نامي و 
يادي از مرتضي باقي بماند، تحس��ین و تجلیل 

رهبري از او بود.«
نبوي مي افزايد: »اگر ما به جمله بلندي كه رهبر 
انقالب در مورد آق��ا مرتضي بی��ان كردند، باور 
داشته باشیم، خود اين جمله به ما كمك مي كند 
كه قلم را بشناسیم. يعني وقتي از قلم و حرمت آن 
صحبت مي كنیم، منظور كدام قلم است. همان 
قلمي است كه »ن والقلم و ما يستطرون« و »آنچه 
مي نگارد«، آنگاه مي بینیم كه چه معناي عمیق و 
ژرفي پیدا مي كند. حاال از خودمان سؤال كنیم، ما 
اين معنا را فهم كرده ايم؟ اگر فهم كرده باشیم كه 
خوش به حال ما، اگر فهم نكرده باشیم به نظرم 
فقط داريم از مرتضي صرفاً تجلیل مي كنیم و فقط 

داريم از او حرف مي زنیم.«
  هر از گرد راه رسيده اي نمي تواند مدير 

فرهنگي شود
از نبوي مي پرس��یم به نظر ش��ما، مسئوالن و 
مديران فرهنگي كشور چقدر به همین پیام هاي 
تجلیل رهبري از ش��هید آويني توجه داشته و 
دارند و او اينگونه پاس��خ می ده��د: »ابتدا بايد 

بگويم كه اگر قرار باشد نوع كنش رهبري نسبت 
به شهادت آويني را در چگونگي حركت فرهنگي 
و هنري نظ��ام جمه��وري اس��المي بفهمیم، 
مهم ترين و مهم ترين و مهم ترين كار اين است 
كه فرهنگ و هنر را ج��دي بگیريم، خیلي هم 
جدي بگیريم. براي فرهنگ، شرافت ذاتي قائل 
باشیم. فرهنگ را آنقدر جدي بگیرم كه معتقد 
نباش��یم هر از گرد راه رسیده اي مي تواند مدير 
فرهنگي جامعه باش��د. فرهنگ آنقدر براي ما 
جدي باشد كه به حرف ها و شعارهاي ديگران 
اتكا نكنیم و برخي  را  به ناحق در صدر محافل 
و مجالس فرهنگي و هنري ننشانیم تا با معرفي 
آنها به عنوان الگو، آدرس غلط به عالقه مندان 
و جوانان بدهیم.  متأسفانه كم نیستند اينگونه 
افراد كه به دست ما به الگوهاي جوان ها تبديل 
شده اند و چه الگوهاي غلطي هم هستند. بعضاً 
عقرب هايي هستند كه زهر دارند و مارهايي كه 
زهرش��ان را پنهان كرده و به موقع نیش شان را 
زده و خواهند زد. لذا حرف اول من در چگونگي 

انتخاب مديران فرهنگي كشور است.«
  مرتض�ي در چارچ�وب تن�گ جناحي 

نمي گنجد
اين منتقد سینما معتقد است كه عده اي آوينی 
را به انحصار خود كش��یده اند. وقتي مي پرسم 
اساس��اً ممكن اس��ت تفكر به انحصار كشیده 
ش��ود، مي گويد: »اين واقعیتي است كه وجود 
دارد. گروهي ت��الش مي كنند كه اي��ن كار را 
انجام دهند. گروهي هم ت��الش مي كنند از آقا 
مرتضي اس��تفاده سیاس��ي و جناحي ببرند و 
اين قابل كتمان نیس��ت. گروهي نیز انديش��ه 
او را مذموم قلمداد مي كنند. ب��ه نظر من نیت 
هر دو گروه باطل اس��ت؛ هم آنهايي كه س��عي 
مي كنند مرتض��ي را مصادره جناح��ي كنند، 

نیت ش��ان باطل اس��ت و هم آنهايی كه دارند 
مرتض��ي را تقبیح مي كنن��د، ام��ا در بزنگاه ها 
مرتضي را به نام خودشان مصادره مي كنند. هر 
دو گروه در نهايت ناجوانمردي به مرتضي ستم 
مي كنند. مرتضي در چارچ��وب تنگ جناحي 
نمي گنجد. اساساً انديش��مندان در چارچوب 
احزاب نمي گنجند، حتي اگ��ر يك زماني يك 
انديشمند مثل شهید بهش��تي فعالیت حزبي 
هم داشته باشد. بهشتي فراتر از حزب جمهوري 
اسالمي بود، حزب بر بهشتي مسلط  نبود و او بر 

حزب مسلط بود.«
نب��وي حت��ي به برخ��ي كس��اني ك��ه مدعي 
ش��هید آويني هس��تند، مي تازد و تفكر آنها را 
ماتريالیس��تي مي داند. او در اين باره مي گويد: 
»برخ��ي مرتضي را ب��راي خودش��ان مصادره 
و س��عي مي كنند از پس و پش��ت نام مرتضي 
اس��تفاده كنند. طي س��ال هاي بعد از شهادت 
مرتضي، كس��اني از او ح��رف زدن��د، اما تفكر 
ماتريالیس��تي خودش��ان را مط��رح  كردند. از 
مرتضي حرف مي زنند، اما نگرش هاي خودشان 
را ك��ه هیچ ربط��ي ب��ه مرتضي ن��دارد عرضه 
می كنند. متأسفانه جريان فرهنگي انقالب نیز 
به اين افراد میدان دادند تا آنها به س��خنگويان 
ش��هید آويني تبديل ش��وند.« اما نبوي نامي 
از اين اف��راد نمي برد و صرف��اً مي گويد: »قابل 
كتمان نیس��ت، آنها به لحاظ مباني معرفتي با 
ش��هید آويني زاويه دارند، اما در بعد سیاس��ي 
سعي مي كنند با جريان انقالبي همراهي كنند، 
يعني در حوزه سیاس��ت و فرهنگ، حرف هايي 
مي زنن��د كه به م��ذاق بچ��ه مذهبي ها خوش 
مي آيد، ام��ا دنیاي آنها با دنیاي ش��هید آويني 

متفاوت است.«
  سلوك عرفاني جدي داشت

به گفته اين فعال فرهنگی، ش��هید آويني اهل 
س��یر و س��لوك معنوي هم بود و به عرفان هم 
گرايش داش��ت. روحیه معن��وی و عرفانی او را 
نمی توان انكار ك��رد. از اكبر نبوي مي پرس��م 
اين بعد از ش��خصیت او چق��در مي تواند برای 
نسل جديد قابل فهم باشد، در پاسخ مي گويد: 
»برخي سلوك شان س��لوك اختصاصي است و 
نمي شود آن را به كس��ي توصیه كرد. مرتضي 
جزو كساني است كه به تعبیري سلوك عرفاني 
جدي داشت. برخي از آنها  گفته شده و برخي 
نیز ناگفته مانده است. خودش مي گفت پس از 
انقالب نوشته هايم را آتش زدم و تصمیم گرفتم 
ديگر حديث نفس نگويم. اين آغاز جدي سلوك 
انديشه اي، معرفتي و روحاني مرتضي بود. اگر 
انقالب نمي ش��د ش��ايد مرتضي اين مرحله از 
سلوك را تجربه نمي كرد. اگر جوانان بخواهند 
سلوك مرتضي را بچش��ند؛ اول بايد ياد بگیرند 
كه چطور در اين   مس��یر طي طريق كنند، در 
غیر اين صورت به نتیجه نمي رسند. نكته دوم 
اينكه هیچ س��الكي قرار نیست ش��بیه سالك 
قبلي باش��د. نمي توانید دو عارف پیدا كنید كه 
حظ شان با سلوك شان مشترك باشد، اما مباني 
سلوك ش��ان با هم مشترك اس��ت. سالك سه 
مرحله اصلي دارد؛ شريعت، طريقت و حقیقت. 
اين س��ه مرحله اصلي س��لوك است. كسي كه 
مي خواهد سلوك مرتضي را بفهمد بايد شريعت 
و طريق��ت را بفهمد و در مراح��ل باالتر به يك 

حظي از حقیقت هم برسد.«

گفت و گوی »جوان« با اكبر نبوي به مناسبت سالگرد شهادت شهيد آوينی

پيام رهبري مانع هجمه به »مرتضي« شد

برخي سلوك ش��ان س��لوك 
اختصاصي است و نمي شود 
آن را به كس��ي توصيه كرد. 
كس��اني  ج��زو  مرتض��ي 
اس��ت كه به تعبيري سلوك 
عرفاني جدي داشت. برخي 
از آنه��ا  گفته ش��ده و برخي 
ني��ز ناگفت��ه مان��ده اس��ت

 

 ترجمه ۱۰۰ عنوان
 کتاب شاخص دفاع مقدس

بي�ش از ۱۰۰ عن�وان كت�اب ش�اخص در ح�وزه دف�اع 
مقدس به زبان ه�ای مختل�ف از جمله عربی، انگليس�ی، 
بوس�نيايی، اردو، آذری و... ترجم�ه ش�ده اس�ت.
حجت االسالم والمسلمین علی ش��یرازی، نماينده ولی فقیه در 
نیروی قدس س��پاه در گفت وگو با تس��نیم، از ترجمه عناوين 
جديدی از كتاب های دفاع مقدس به زبان های مختلف خبر داد و 
گفت: بیش از 1۰۰ عنوان كتاب در حوزه دفاع مقدس به زبان های 
مختلف ترجمه شده است. در سال گذشته عناوينی به زبان های 

پشتو، روسی، عربی، آذری، بوسنیايی و... ترجمه شد.
وی ادامه داد: س��ال 98 كار ترجمه را قوی ت��ر دنبال كرديم و 

امیدواريم بتوانیم مجموعه ای قوی در اين حوزه عرضه كنیم.
شیرازی در ادامه به برخی از عناوين ترجمه شده در اين حوزه 
اشاره و اضافه كرد: از عناوينی كه در سال گذشته به زبان های 
مختلف ترجمه شد، می توان به سه جلد از مجموعه خاطرات 
روحانیون مدافع حرم، كتاب »همه سیزده سالگی ام« خاطرات 
مهدی طحانیان به قلم گلستان جعفريان، »دختر شینا« به قلم 
بهناز ضرابی زاده و كتاب »سالم بر ابراهیم« كاری از مجموعه 
فرهنگی شهید ابراهیم هادی اشاره كرد. ترجمه كتاب های دفاع 
مقدس در سال های اخیر پس از تأكید مقام معظم رهبری مبنی 
بر ايجاد نهضت ترجمه قوت بیش��تری به خود گرفت. تاكنون 
عناوين مختلفی به زبان های گوناگون ترجمه و در كشورهای 
مقصد توزيع شده است. برخی از اين عناوين با استقبال خوبی 
از سوی مخاطبان، به خصوص مخاطبان در كشورهای منطقه 

مانند لبنان، سوريه، عراق و... همراه بوده است.

 فیلم سینمایی »خروج«
 از یک شنبه در سینمای آنالین

ابراهي�م  اث�ر  بيس�تمين  فيل�م س�ينمايی خ�روج، 
در  نماي�ش  از  قب�ل  ب�ار  اولي�ن  ب�رای  حاتمی كي�ا 
می ش�ود. عرض�ه  آنالي�ن  ص�ورت  ب�ه  س�ينما 

به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با تصمی��م مديران و 
سازندگان فیلم سینمايی »خروج«، به دلیل شیوع ويروس كرونا 
و طوالنی شدن حضور مردم در خانه، از يك شنبه 24 فروردين 
اين فیلم به صورت آنالين و پیش از اكران عمومی سینما وارد 

شبكه نمايش خانگی می شود.
»خروج« ابراهیم حاتمی كیا، به عنوان اولین فیلم س��ینمايی 
آنالين برای حف��ظ قانون كپی راي��ت قابلیت دانل��ود ندارد و 
مخاطبان می  توانند ب��ا پرداخت 12 هزار توم��ان به مدت 24 
س��اعت در س��رويس وی او دی فیلیمو، تازه ترين اث��ر ابراهیم 
حاتمی كیا را تماشا كنند .در خالصه داس��تان اين فیلم آمده 
است: »اين فیلم زندگی گروهی پنبه كار شهرستانی را روايت 
می كند كه محصول شان بر اثر بارش شديد باران آب خورده و 
وعده هايی كه به آنها داده ش��ده، پوچ درآمده است. اين گروه 
تصمیم می گیرند برای اعتراض به وضعیت خود نزد هیئت دولت 
در نهاد رياست جمهوری بروند.« در اين فیلم فرامرز قريبیان، 
پانته آ پناهی ه��ا، كامبیز ديرباز، س��ام قريبی��ان، محمدرضا 
شريفی نیا، گیتی قاسمی و جهانگیر الماسی به عنوان بازيگران 

اصلی به ايفای نقش پرداخته اند.

»سربلند« به چاپ هجدهم رسید
روايت زندگی شهيد مدافع حرم، محسن حججی در كتاب 
»سربلند« به قلم محمدعلی جعفری به چاپ هجدهم رسيد.

روايت زندگی ش��هید مدافع حرم محس��ن حججی در كتاب 
»سربلند« به قلم محمدعلی جعفری از سوی انتشارات شهید 
كاظمی به چاپ هجدهم رسید .اين اثر قرار است مخاطب را با 
ابعاد مختلف شخصیتی شهید آش��نا كند؛ ابعادی از زاويه ديد 
خانواده، دوستان و همرزمان. همچنین اين كتاب  اسناد، تصاوير 
و دلنوش��ته های ش��هید حججی را نیز دربر دارد .»سربلند« 
روايتی است از انتخاب های محسن در زندگی زمینی اش كه او را 
به آنچه می خواست، رساند. روايتی به زبان آنها كه چند صباحی 
را با محسن بوده اند و در كنار محس��ن زيسته اند و با اشك ها و 
لبخندهايش گريسته يا خنديده اند .رهبر معظم انقالب اسالمی 
در 11 مهر1396، اين ش��هید واالمقام را نشانه و حجت خدا و 
سخنگوی شهدای مظلوم و سر جدا خواندند و با اشاره به حضور 
باشكوه و كم نظیر مردم در تشییع آن شهید، خاطرنشان كردند: 
»خداوند به واسطه مجاهدت محسن عزيز، ملت ايران را عزيز و 
»سربل��ند« كرد و او را نماد نسل جوان انقالبی و معجزه جاری 

انقالب اسالمی قرار داد.«

    گام دوم 

امير نصيربيگي تأكيد كرد
فعالیت هاي بسیج هنرمندان مبتني بر گام دوم انقالب 

رئيس س�ازمان بس�يج هنرمندان مي گويد: ش�عار س�ازمان بس�يج 
هنرمندان ك�ه برگرفت�ه از گام دوم انقالب اس�المي اس�ت هنرمند 
بس�يجي، ن�گاه انقالب�ي، جه�اد هن�ري تعيي�ن ش�ده اس�ت.

امیر نصیربیگي در گفت و گو با »جوان« با اش��اره به اينكه سالروز شهادت 
سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضي آويني  روز هنر انقالب اسالمي 
و در بسیج روز سازمان بسیج هنرمندان نامگذاري شده است، عنوان كرد: 
هنرمندان بسیجي به تأسي از اين شهید واال مقام فعالیت هاي هنري و ادبي 
خود را در نقاط مختلف كشور از مراكز اس��تاني تا شهرستان هاي مختلف 
پیگیري مي كنند . به گفت��ه وي دامنه مخاطبان بس��یج هنرمندان، تمام 
هنرمندان عزيز و فرهیخته و به عبارتي جامعه هنري كشور هستند كه حتي 
بدون عضويت در سازماني با نگاه انقالبي و جهادي در عرصه تخصصي تالش 
مي كنند كه امیدواريم با حضور میداني در سازمان تخصصي شان بتوانند در 
امر هدايت و راهبري و آموزش و تولید نیز ساير هنرمندان را ياري رسانند، اما 
حقیقتاً پذيرفتن هر اثري و هر عضوي كه در مباني اصلي كمترين اشتراكي 
وجود ندارد، اثرات تخريبي بسیاري دارد و باعث تغییر نگاه و فلسفه و هويت 
وجودي خواهد شد كه در بسیاري از موارد با اصل اساسي تشكیل و فعالیت 
در تضاد خواهد بود، البته اختالف سلیقه و نظر در رويه اي جاري و اجرايي 
محتمل است و مي توان در اين بخش با رويكرد گفتماني و اقناعي به وحدت 
رسید و در مسیر و هدف مطلوب حركت كرد. اما با توجه به تأكیدات دين 
مبین اسالم براي اهداف واال و مقدس بايد از وسیله ها و واسطه هاي ارزشمند، 
اخالقي و منطبق بر اسالم بهره جست و اين تفكر جذب هر مخاطب بدون 

اشتراكات فكري و مكتبي در گذشته اثرات بسیار مخربي داشته است. 

نوید پارسا      دیده بان


