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انتقاد صفار هرندي از كم كاري شوراي عالي انقالب فرهنگي

نقشه راه فرهنگي تهيه نشده است

وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلالمي و عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظلام، از كلم كاري شلوراي عالي انقلالب فرهنگي 
در پرداختن به مقلوالت و موضوعلات فرهنگي انتقلاد كرد. 
به گ��زارش »جوان«، به نق��ل از روابط عمومی مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام مرتض��ي صفار هرندي در هفتمین پیش نشس��ت 
همايش نظام مسائل اولويت دار كشور كه با با موضوع »نظام مسائل 
اولويت دار كشور مبتني بر سیاست هاي كلي حوزه فرهنگي« برگزار 
شد، گفت: متأسفانه قدر اينكه از منش��أ سیاست هاي كلي قانون 
نوشته شود و اين قانون اجرا شود، شناخته نشده است. تقريباً با اين 
مقوله تشريفاتي برخورد مي كنند. من قوياً معتقدم اگر كار ما بر وفق 

سیاست هاي كلي شكل بگیرد، حتماً اوضاعمان بهتر مي شود. 
صفار هرندي افزود: در مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام كمترين 
موضوعي كه تا به حال به عنوان سیاس��ت كلي س��راغش رفته ايم، 
مباحث مربوط به حوزه فرهنگ است. معناي آن اين نیست كه حوزه 
فرهنگ مورد اهتمام نبوده و قدر آن را نمي دانستند، اين مواجهه، 

معطوف به جايگاه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي است. وی گفت: 
وقتي از حضرت آقا سؤال شده يا در برآوردهاي ديگري كه در شأن 
چنین جايگاهي س��ؤال ش��ده فرموده اند، آن جايي كه در حقیقت 
طراح سیاس��ت هاي كلي حوزه فرهنگ است، شوراي عالي انقالب 
فرهنگي اس��ت. صفارهرندی افزود: در حوزه كلیات بحث فرهنگ 
كه در واقع نظام مس��ائل از اين حوزه استخراج مي شود، اين سخن 
گفتني است كه اصوالً فرهنگ، مش��كل يا تهديد ماست يا فرصت 
است. ما گاهي اوقات به دلیل مضراتي كه از ناحیه بي فرهنگي ها يا 
عمل ضدفرهنگي يا تهاجم فرهنگي نصیبمان شده است، از فرهنگ 
مي ترسیم. وزير اسبق ارش��اد، افزود: اگر حوزه هاي مختلف را مرور 
كنیم، متوجه مي ش��ويم حوزه فرهنگ براي ما دست يافتني تر بوده 
است. بین بزرگان و رجال كشور و صدر انقالب و به خصوص امام)ره( 
و يارانشان، خصیصه فرهنگي در آنها از ساير خصوصیات برجسته تر 
بوده است. امروز اگر بخواهیم فهرستي از مشكالت تهیه كنیم، اكثراً 
به ياد مش��كالت فرهنگي مي افتیم. از مسائلي كه در حوزه فرهنگ 
مي توان به آن اشاره كرد، بحث مديريت كردن حوزه فرهنگ است. 

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصريح كرد: متأسفانه پس 
انقالب، به عل��ت اش��تغاالتمان در حوزه هاي مختلف، نقش��ه راه 
مشخصي در حوزه فرهنگ تهیه نشد. در سال 83 حضرت آقا عبارتي 
را با عنوان »مهندسي فرهنگي« نام بردند. براي رسیدن به وضعیت 
مطلوب، الزم است ما در حوزه فرهنگ يك نقشه راه مشخص داشته 
باش��یم كه از آن به عنوان مهندسي كردن ياد مي ش��ود. از جمله 
كارهايي كه در چارچوب مهندس��ي فرهنگي ض��رورت پیدا كرد، 

داشتن پیوست فرهنگي براي طرح هاي مهم كشور بود.

معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

نسل جوان به كتاب هايی كه ايران با آن شناخته می شود 
آگاهی ندارد

انتقاد قاسم افشار از وضعيت خوانندگي

موسيقي پر شده از صداهاي بد و اشعار ضعيف
   محمد صادقي

خواننده موسليقي پلاپ كه از دهله70 به صلورت جدي 
وارد عرصه موسليقی شلده، معتقد اسلت در سلال هاي 
اخيلر هر صلداي خلوب يا بلدي فرصت شلنيده شلدن 
پيدا كلرده و ايلن موضوع بله موسليقي ضربله مي زند. 
وضعیت موس��یقي كش��ور باعث انتقاد خوانندگان قديمي تر 
موس��یقي پاپ از نابس��اماني هاي موجود در فضاي موسیقي 

شده است. 
قاسم افشار از خوانندگان موس��یقي پاپ در گفت وگو با برنامه 
راديويي »اس��توديو هش��ت« گف��ت: در زمان هاي گذش��ته 
خوانندگان زحمات زيادي مي كشیدند، بي مهري هايي در آن 
موقع مانند ممیزي هاي س��ختگیرانه و امثال آن وجود داشت 
كه اگر كاري قرار بود شنیده شود، بايد از هزاران فیلتر رد مي شد 

تا مجوز بگیرد. 
افشار ادامه داد: در آن زمان موس��یقي ها و شعرها بسیار سالم 
بودند اما االن بخش كوچكي از موسیقي ما حالش خوب است 
و بخش اعظم آن ح��ال خوبي ندارد. از نظر م��ن هر چیزي به 
زماِن خوبش، خوب است و يك صدا، يك خواننده و حتي يك 
بازيگر، هیچ وقت قديمي نمي شود اما متأسفانه در اين روزگار، 
مخصوصاً اين شش،  هفت سال اخیر در كشور ما به راحتي هر 
صدايي با جنس خوب يا بد، شنیده مي شود، حتي بعضي اوقات 
كِل پكیج بد است، يعني صدا خوب نیست، شعر و ملودي هم 
بسیار ضعیف هستند و همین مي شود كه امروز، موسیقي ما به 

نقطه اي مي رسد كه انگار سرطان گرفته است. 

وي در مورد ترانه »وقف پرنده ها« كه اولین كارش بود، افزود: 
من در آن زمان در واحد موس��یقي تست صدا دادم و بعد از آن 
11ماه طول كش��ید تا به من اجازه خواندن دادن��د، بنابراين 
توانس��تم ترانه وقف پرنده ها را كه ش��عري از آقاي محمدعلي 
ش��یرازي، ملودي اكبر آزاد و تنظیم بهروز صفاريان بود، اجرا 
كنم. افشار افزود: براي اجراي اين ترانه كه اولین كاِر حرفه اي 
و جدي ام بود، هم خیلي اس��ترس داش��تم و هم اينكه بسیار 
خوشحال بودم و آن روز برايم روز خیلي قش��نگي بود و از آن 
قشنگ تر اين بود كه فرداي آن روز كارم از شبكه هاي تلويزيوني 

و راديويي پخش مي شد. 
افشار در مورد عاليق پنهانش گفت: حنجره و بافت صداي من، 
گرايش سنتي نداش��ت و از همان ابتدا در سن 16، 1۷سالگي 
كه شروع به خواندن كردم، همیشه فكر مي كردم كه صدايم به 
موسیقي پاپ گرايش دارد، البته در آن زمان تصور نمي كردم 

روزي خواننده پاپ شوم.

در گفت و گوي »جوان« با تهيه كننده فيلم »تك تيرانداز« مطرح شد

 نسل جوان
سينماي قهرمان محور را مي پسندد

     موسيقي

     كتاب 

  محمدصادق عابديني
سينماي دفلاع مقلدس با وجود مشلكالت 
عديده اي كه در مسير توليد فيلم با آن روبه رو 
است، امسال نيز در جشنواره فيلم فجر حضور 
خواهد داشت. فيلم سينمايي »تك تيرانداز« 
از توليلدات سينمايلي انجملن سينمايلي 
انقالب و دفاع مقدس، بنياد فرهنگي روايت 
است. اين فيلم نگاهي دارد به زندگي شلهيد 
عبدالرسول زرين، تك تيرانلداز اسطوره اي 
دوران دفاع مقلدس كه عراقي ها بله او لقب 
»گردان تك نفره« داده بودند. »تك تيرانداز« 
به كارگرداني عللي غفاري در حلال ساخت 
است و »جوان« در گفت و گو با ابراهيم اصغري 
تهيه كننده اين فيلم به سينماي دفاع مقدس و 
آخرين وضعيت »تك تيرانداز« پرداخته است. 
 سينماي دفاع مقدس امسلال هم قرار 
است بلا آثاري مثلل »تك تيرانداز« در 
جشلنواره فجر حضورداشلته باشلد، 
چرا توليدات سينمايي با موضوع دفاع 
مقدس اين قدر كم تعداد شلده كه بايد 
چشم انتظار حضور  تك نمونه ها باشيم؟

اين س��ؤال را بايد از مسئوالن محترم فرهنگي و 
سینمايي كشور و نهادهايی كه متولي سینماي 
دفاع مقدس هستند، پرسید اما چیزي كه مشهود 
است اينكه مهم ترين دلیل كمبود فیلم هاي دفاع 
مقدس عدم حمايت مناس��ب جهت ساخت اين 
فیلم هاست و البته سختي تولید فیلم دفاع مقدس 

دلیل ديگر مشكالت از اين  دست مي باشد. 
 »تك تيرانداز« برگرفته از داسلتان 
يكی از قهرمانان دوران جنگ تحميلي 
اسلت، اينكله مي گويند نام شلهيد 
عبدالرسول زرين بعد از نمايش فيلم 
»تك تيرانداز امريكايي« بر سر زبان ها 

افتاد را قبول داريد؟
نه اين طور نیس��ت، اما چه خوب ب��ود مديريت 
فرهنگي كش��ور زودت��ر از اين به فكر س��اخت 
فیلم هاي��ي با موض��وع مي افت��اد چراك��ه اين 
موضوعات استراتژيك بايد در اولويت مسئوالن 
سینمايي كش��ور قرار گیرد، البته خوشحالم كه 
در اين وانفسا فیلم هاي متفاوت مديريت محترم 
بنیاد فرهنگ��ي روايت فتح و انجمن س��ینماي 
انقالب و دفاع مقدس به اين مسئله اهمیت دادند 

و باني تولید فیلم هاي ارزشي شدند. 
 چرا اين قدر در معرفي قهرمانان دوران 

دفاع مقدس كم كار بوديلم كه بعد از 
ساخته شلدن فيلمي در امريكا تازه 
ما هم به فكلر اين بيفتيم كله درباره 
اعجوبه اي به نلام عبدالرسول زرين 

فيلم بسازيم؟
متأسفانه مديريت فرهنگي كشور بعضاً در مقابله 
با تهاجم فرهنگي دش��من فعال مي شود كه به 
نظر خیلي دير اس��ت، فرهنگ انق��الب و دفاع 
مقدس بايد پیش تر و تهاجمي عمل كند تا تهاجم 

فرهنگي كشور را قبل از شروع خنثي كند. 
 چقدر تالش كرده ايد »تك تيرانداز« 
يك اثر دفاع مقدسلي باشد و نه يك 

كاري هاليوودي شده؟!
از خاصیت ها و شاخصه هاي فیلم هاي دفاع مقدس 
و شخصیت هاي برتر دفاع مقدس ايدئولوژيك و 
معنويت است كه اگر در آثار سینمايي به  خوبي 
به آن پرداخته شود، خودبه خود آثار ما به نسبت 
آثار مش��ابه هالیوود تفاوت مي كند و حتي فیلم 

حادثه اي و قهرمان محور باشد. 
 علي غفاري بعد از ساخت »استرداد« 
كله درخشلش خوبي داشلت، ديگر 
نتوانسلت موفقيت آن فيلم را تكرار 
كنلد، بله نظرتلان »تك تيرانلداز« 
پتانسليل تكرار موفقيت »استرداد« 

را خواهد داشت؟
هرچن��د ش��رايط س��اخت اي��ن فیلم ب��ا فیلم 
اس��ترداد متفاوت اس��ت اما به نظ��رم اين فیلم 
جزو شاخص ترين آثار آقاي غفاري است و نقش 
بسزايي در رش��د و بلوغ آثار دفاع مقدس به  جا 
خواهد گذاش��ت، به  ويژه براي جذب مخاطب و 
نسل جواني كه در اين روزها فیلم هاي متنوعي 
را شاهد هستند، اين فیلم هاي قهرمان محور مؤثر 

خواهند بود. 
 انتخاب كامبيز ديربلاز به خاطر چند 
حضور وي در چنين نقش هايي خيلي 

تيپيكال نشده است؟
خیر، اما كامبیز ديرباز به  رغم اينكه براي اين نقش 
بسیار مناسب بود عالقه، همراهي و همدلي او هر 
تهیه كننده و كارگرداني را تشويق مي كند كه در 
فیلم جنگي و فیلم هاي ارزشي از او استفاده كند. 
 شلنيده ام كه »تك تيرانداز«  از نظر 
ويژوال افكت يكلي از متفاوت ترين 
آثار سلينماي دفاع مقدس است، در 

اين  باره توضيح مي دهيد.
تدوين فیلم به اتمام رس��یده اس��ت و بخش هاي 
مربوط به ويژوال و صداگذار و س��اخت موسیقي 
توسط همكارانم در جريان اس��ت كه با توجه به 
اينكه فیلم دفاع مقدسي است و صحنه هاي عظیم 
جنگي دارد، بخش هاي ويژوال افكت آن بس��یار 
زمانبر خواهد بود ولي امی��دوارم به  زودي آماده و 
نسخه نهايي تحويل دفتر جش��نواره گردد، البته 
يكي از ويژه هاي فیل��م، فیلمبرداري صحنه هاي 
عظیم جنگي اس��ت كه آن هم توسط همكارانم 
مشغول اصالح و تنظیم رنگ است. به  هرحال اين 
فیلم جنگي پالن هاي متعدد دارد كه بسیار زمانبر 
است. از طرفي به دلیل اينكه فیلم نزديك 2هزار 
پ��الن دارد و زمان آن بیش از 100دقیقه اس��ت، 
بچه ها در استوديو مشغول اصالح رنگ اين پالن ها 
مي باشند، همچنین صداگذاري فیلم در حال انجام 
است كه اين بخش نیز از بخش هاي دشوار و زمانبر 
خواهد بود و پیش بیني مي كنیم بخش جلوه هاي 
ويژه اين فیلم نیز مورد توج��ه هیئت  داوران قرار 
بگیرد. به نظرم بخش وي��ژوال افكت و جلوه هاي 
ويژه فیلم ج��زو ويژه ترين ها در س��ینماي دفاع 
مقدس باشد و از اين حیث منحصربه فرد خواهد 

بود و الگويي در سینماي دفاع مقدس گردد. 
امسلال جشلنواره فجلر ليسلت 
بلند بااليلي از آثار سال هلاي قبل را 
براي ورود به جشلنواره آملاده كرده 
اسلت، ايلن كار ظللم بله فيلم هاي 
تازه اي مثلل »تك تيرانداز« نيسلت 
كه با مشلقت در شلرايط كرونا آماده 

جشنواره شده اند؟
هر فیلم ويژگي هاي خود را دارد، به نظرم نتیجه 
نهايي تالش همكارانم و كارگرداني خوب آقاي 
غفاري و موضوع وي��ژه فیلم هر مخاطب حرفه و 
منصفي را وادار به همراهي و احترام به اين فیلم 

دفاع مقدس كند. 
 موفقيت آثاري مثل »تك تيرانداز« در 
جشنواره فجر چقدر مي تواند بر رونق 
گرفتن دوباره سينماي دفاع مقدس 

تأثيرگذار باشد؟
قطعاً جش��نواره فیلم فجر يك��ي از رويدادهايي 
است كه به  شدت در روند تولید در سینماي ايران 
مؤثر بوده و است و با توجه به اينكه اين جشنواره 
منسوب به ايام مبارك دهه فجر و پیروزي انقالب 
اسالمي است، بايد تالش كند فیلم هاي مرتبط با 
انقالب و دفاع مقدس را به گونه ای مورد توجه قرار 
دهد كه بر میزان تولید كمي و كیفي اين فیلم ها 
تأثیر مثبتي بگذارد و در ادامه مسیر بهتري براي 

اكران مناسب اين فیلم ها فراهم كند.

از خاصيت ه��ا و ش��اخصه هاي 
و  مق��دس  دف��اع  فيلم ه��اي 
دف��اع  برت��ر  ش��خصيت هاي 
مق��دس ايدئولوژي��ك و معنويت 
اس��ت كه اگ��ر در آثار س��ينمايي 
به  خوبي ب��ه آن پرداخته ش��ود، 
خودبه خود آثار ما به نسبت آثار 
مش��ابه هاليوود تف��اوت مي كند

   خبر

   راديو

راديو گفت وگو آرشيوي 40ساله را بيرون كشيد
 پخش مناظرات عالمه مصباح  
با توده اي ها و ماركسيست ها

شلبكه راديويلي گفت وگلو براي نخسلتين بلار، مناظلرات حضرت 
نماينلدگان  بلا  مصباح يلزدي  محمدتقلي  عالمله  آيلت اهلل 
مي كنلد.  پخلش  را  ماركسيسلتي  الحلادي-  جريان هلاي 
مجموعه ای كه در برگیرنده مناظره مرحوم حضرت آيت اهلل عالمه محمدتقي 
مصباح يزدي و عبدالكريم سروش با احس��ان طبري نماينده حزب توده و 
فرخ نگهدار نماينده و عضو شوراي مركزي سازمان فدائیان خلق )اكثريت( 
اس��ت، در برنامه اي به نام »بحث آزاد« از راديو گفت وگو پخش مي ش��ود. 
موضوع اصلي مناظرات »مقايس��ه جهان بیني مادي و الهي« اس��ت و طي 
آن ديدگاه هاي دو نماينده جريان هاي الحادي و ماركسیس��تي به چالش 

كشیده شده است. 
در ذيل موضوع ياد شده، موضوعاتي چون »تضاد، ديالكتیك، اصل تأثیر و تأثر، 
مسئله حركت، رابطه حركت و تضاد، عامیت و علت حركت و نفي در نفي  گذار 
از كمیت به كیفیت« در هفت نشست، هدف بحث و نظر قرار گرفته است. نكته 
قابل توجه اينكه مناظرات كه در هفت شب متوالي از راديو گفت وگو پخش 
خواهد شد، بدون جرح و تعديل روي آنتن خواهد رفت. براي رعايت امانت، از 
حذف كلمه »بینندگان« نیز پرهیز شده است تا اصالت مناظرات حفظ شود. 
برنامه »بحث آزاد« ويژه پخش مناظرات حضرت آيت اهلل عالمه محمدتقي 
مصباح يزدي با نمايندگان جريان هاي الحادي- ماركسیستي از امروز به مدت 

شش شب و در 120دقیقه ساعت22 روي آنتن مي رود.

    محمد صادقي
نام ايلران در جهلان بلا اساملي برخي نويسلندگان 
جهانلي اش و كتاب هلاي آنها شلناخته شلده است. 
محسن جوادي، معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد 
اس��المي در آيین اختتامیه نوزدهمین جش��نواره كتاب 
و رس��انه، گفت: ايران بدون كتاب براي بس��یاري از مردم 
شناخته شده نیست. اسامي كتاب هاي خاص با ايران گره 
خورده شده است و رس��انه ها نبايد بگذارند آثار ارزشمند 
بزرگاني چون ابن سینا و موالنا فراموش شود چراكه بخشي 
از ايمان ما را شكل مي دهد. برخي مردم ايمانشان را از راه 
سطرها و سیاهي هاي روي سفیدي هاي كاغذ نوشته شده 

درمي يابند. 
 جوادي افزود: رسانه ها به  دلیل نقش فراگیري كه دارند 
نبايد اجازه دهند هويت تاريخي و تمدني ايران در مسیر 
فراموش��ي قرار بگیرد و بايد به ش��كل هاي مختلف اين 
میراث را زنده نگه  دارند، اگر از اين میراث غفلت ش��ود، 
از ايران غفلت شده  است. كتاب خاستگاه اصلي تمدن و 

سرمايه  اصلي براي پیشرفت جامعه و پويايي است. 
معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي عنوان 
كرد: مش��كلي كه در حال حاضر با آن مواجه هستیم، اين 
است كه نسل جوان نسبت به برخي كتاب ها و فضاي آنها 
آگاهي ندارند و رس��انه ها به ويژه رس��انه هاي جديد بايد 
جوانان را با اين كتاب ها آشنا كنند، همچنین رسانه ها بايد 
میراث تمدني كشور را به بس��یاري از جوانان كه مهاجرت 

كرده اند، معرفي كنند. 
جوادي در پاي��ان گفت: در صنعت نش��ر كش��ور و تولید 
كتاب مشكالتي داريم كه بايد توسط رسانه ها شناسايي و 
آسیب شناسي شود و رسانه ها عالوه بر تولید محتوا بايد به 

تولید فني نیز كمك كنند. 
در ادامه ايوب دهقانكار، مديرعامل خانه كتاب و ادبیات 
ايران گفت: در دوران شیوع كرونا نه تنها شاهد تعطیلي 
برنامه ها نبوديم بلكه با كیفیت بهتر و با كمك رسانه ها 
و لطف فضاي مجازي، س��یزدهمین دوره جايزه ادبي 
جالل آل احمد، افتتاح بخ��ش غیررقابتي پانزدهمین 
دوره جش��نواره بین المللي ش��عر فج��ر، هفدهمین 
دوره جشنواره نقد كتاب، طرح هاي فصلي حمايت از 

كتابفروشي ها و بیست و هش��تمین دوره هفته كتاب 
جمهوري اسالمي ايران را برگزار كرديم و هفته آينده 
نخس��تین نمايش��گاه مجازي كتاب تهران را برگزار 

خواهیم كرد. 
حسن خجسته، رئیس هیئت داوران نوزدهمین جشنواره 
كتاب و رس��انه نیز با اش��اره به وضعیت و نسبت كتاب با 
راديو گفت: در سپهر رس��انه وقتي رسانه ها را بچینیم از 
مكتوب شروع مي شود، در ادامه كتاب و بعد راديو است. 
در ادامه نیز ديگر رس��انه هايي چ��ون تلويزيون، فضاي 
مجازي و... است. حاال نسبت رسانه كتاب با رسانه راديو 
چیست؟ چرا نس��بت آن با تلويزيون و ديگر رسانه ها كم 
اس��ت؟ همه ما كه كتاب مي خوانیم، اج��ازه تخیل معنا 
داريم، به  همین دلی��ل در كتاب  خواندن، هر خواننده اي 
ترسیم خود را از آن محتوا دارد چراكه تخیل ما مبتني بر 

دانش  خودمان است. 
خجس��ته عنوان كرد: ويژگي ذاتي راديو اين اس��ت كه به 
كتاب وابسته و چسبیده است. هیچ رسانه اي به  اندازه راديو 
اين ويژگي را ندارد. رسانه هاي جديد كه به  طور ماهیت از 
كتاب دور هستند. ويژگي كار در رسانه هاي جديد، حداكتر 
سرعت، حداقل توقف است، بنابراين فرصت كار عمیق در 
اين رسانه ها عمیق نیست اما راديو ظرفیت ممتازي براي 

كتاب دارد. 
در آيین اختتامیه نوزدهمین جش��نواره كتاب و رس��انه، 
برگزيدگان و شايستگان تقدير نوزدهمین دوره جشنواره 

كتاب و رسانه معرفي و تقدير شدند.

تغيير نام »اوج 110« به »منصور« 
فيلم »اوج110« با محوريت زندگي شهيد منصور ستاري به 

»منصور« تغيير نام داد. 
فیلم س��ینمايي »اوج 110« به كارگرداني سیاوش سرمدي 
و تهیه كنندگي جلیل ش��عباني به »منص��ور« تغییر نام داد. 
فیلم »منصور« محصول س��ازمان هنري رس��انه اي اوج كه 
مراحل پاياني فني خود را سپري مي كند در سي ونهمین دوره 
جشنواره فیلم فجر رونمايي خواهد شد. اين فیلم سینمايي با 
نگاهي به بخش هايي از زندگي شهید ستاري و طراحي و تولید 
اولین جنگنده كاماًل ايراني ساخته شده كه در آن بخش هاي 

ناگفته از هشت سال دفاع مقدس روايت شده است. 
.........................................................................................................

»سليماني ها« از راه رسيد
 كتاب »سليلماني ها« روايت هايي از بازتاب شهادت حاج 
قاسلم سلليماني و ابومهدي المهندس در زندگي مردم، 
به همت انتشلارات »راه يار«، چاپ و راهي بازار نشر شد. 
كتاب سلیماني ها افزون بر بیان خاطرات در غم فراق حاج قاسم 
و يارانش، روايتي است از عزم ها و تحول ها كه كمترين اثر ثبت 
و ضبط آنها، كمك به تاريخ براي به ياد سپردن آن رويداد بزرگ 
است اما كاربرد اصلي اش، در استخراج روش ها و تكنیك هاي 
فرهنگي و تربیتي جوشیده از میان زندگي مردم است. رفتن 
سراغ تجارب مردمي، كشف و استخراج اين روش ها و تكنیك ها، 
مداقه كردن در آنها و تش��خیص سره از ناس��ره، غني سازي و 
بازگويي آنها باعث مي شود اين جريان مبارك كوثر شود. كتاب 
»سلیماني ها« در 200 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 

22هزار تومان توسط انتشارات »راه يار« منتشر شده است.
.........................................................................................................

 گروه هاي جهادي
 به »دست در دست« مي روند 

شبكه2 سيما فصل زمستاني برنامه شبانگاهي »دست در 
دست« با موضوع گروه هاي جهلادي را روي آنتن مي برد. 
برنامه دست در دست، در ويژه برنامه فصل زمستاني خود با دعوت 
از مهماناني وي��ژه در حوزه هاي مختلف فرهنگ��ي، هنري، ادبي، 
اجتماعي، ورزشي، علمي و... عالوه بر پرداختن به موضوعاتي مثل 
زمس��تان و تأثیرگذاري افراد در بزنگاه هاي اجتماعي و تاريخي به 
موضوع مهم همراهي افراد جامع��ه در جديدترين میدان همدلي 
يعني دوران شیوع كرونا پرداخته است. بخش ديگر مهمانان برنامه 
نیز شامل گروه هاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد، خیريه ها و همه 
كساني مي شود كه دغدغه ياري رساني به هم نوع را به ويژه در شرايط 
خاص امروز جامعه در حوزه هاي مختلف اقتصادي، بهداشت، درمان، 
آموزش و... دارند. يكي از بخش هاي اضافه شده به فصل زمستاني 
برنامه »دست در دست« است كه در آن تیم برنامه ساز هر قسمت 
در يك اس��تان حضور می يابد و در همراهي ب��ا گروه هاي جهادي 
استان هاي مختلف گزارش هايي مستند از اقدامات اين گروه ها در 
ياري رساني و امداد به افراد نیازمند تولید مي كند. »دست در دست« 
پنج ش��نبه و جمعه هر هفته بعد از گفت وگوي ويژه خبري حدود 

ساعت 23:30 روانه آنتن مي شود. 
.........................................................................................................

 رونمايي از مجموعه مستند 
»سخنران مشهور« در تلويزيون

مجموعه مسلتند »سخنلران مشلهور« بله كارگرداني 
سيدسينا عودي با محوريت زندگي محمدتقي فلسلفي 
سخنران مشلهور مذهبلي و سياسلي و رمزگشلايي از 
برخي شائبه هاي موجود درباره ايشان آماده نمايش شد. 
مستند »سخنران مش��هور« به زندگینامه »محمدتقي فلسفي« 
پرداخته و ساختار حوزه و دربار را در زمان دوران پهلوي مورد بررسي 
قرار مي دهد كه نسخه سینمايي اين مستند در يازدهمین جشنواره 
مردمي فیلم عمار به نمايش درآمد و پخش نسخه سريال آن از روز 
جمعه 26دي ماه در شبكه4 سیما آغاز خواهد شد.  مجموعه مستند 
»سخنران مش��هور« به كارگرداني س��ینا عودي و تهیه كنندگي 
مهدي مطهر محصول س��ازمان هنري رس��انه اي و تولید شده در 
خانه مستند و در روزهاي جمعه 26دي، جمعه سوم بهمن و جمعه 

10بهمن ماه ساعت 22 روي آنتن شبكه4 سیما مي رود.  
.........................................................................................................

معرفي الگوهاي موفق در »اتم«
برنامله تلويزيونلي »اتلم« بلا هلدف معرفلي الگوهلا 
و تجربه هلاي موفلق شهرسلتان ها روي آنتلن مي رود. 
در برنامه »اتم« كه از امروز هر ش��ب از س��یماي مراكز استان ها 
روي آنتن مي رود، شاهد رقابت ايرانیان خارج از مركزي هستیم 
كه الگوي��ي موفق براي حل مش��كالت منطقه خود داش��ته اند. 
دس��ت اندركاران تولید »اتم« ش��رايط رقابت مخاطب��ان را نیز 
فراهم كرده اند و به اين ترتیب تمام آنها كه در رأي گیري انتخاب 
»بهترين اتمي« شركت كرده اند، در قرعه كشي 100جايزه يك 
میلیوني حضور خواهند داشت. در برنامه تلويزيوني »اتم« )الگوها 
و تجربه هاي موفق( افراد با طرح ايده هاي جديد و بیان سابقه اي از 
عملكرد خود در حوزه هاي گوناگون، توانمندي  خود در رشته هاي 

مختلف را مطرح و در معرض رقابت خواهند گذاشت.

هادي عسگري      ديده بان 

رسول خدا)ص  (:

همانا دينار و درهم پيشينيان شما 

را به هالكت رساند و همين دو نيز 

هالك كننده شماست. 

)جهاد النفس، ص 247(


