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در گفت وگوي »جوان« با بازيگر پيشكسوت مطرح شد
سريال قوي حتی در بازپخش دهم هم بيننده دارد

داس�تان خ�وب، كارگردان�ي س�نجيده و بازي هاي درس�ت 
س�ه ركن اساس�ي تولي�د س�ريال هاي موفق اس�ت و بدون 
اينها نمي ش�ود س�ريالي س�اخت كه مورد توجه ق�رار گيرد. 
صفا آقاجاني، بازيگر باس��ابقه تلويزيون، سینما و راديو با بیان اين 
مطلب به »جوان« گفت: اگر به سريال هاي موفقي كه در بازپخش 
هم مورد توجه قرار مي گیرند دقت كنیم، مي بینیم كه اول از همه 
داستان هاي شیرين براي بیننده دارند. انتخاب داستان مي تواند از 

زندگي مردم باشد يا از دل افسانه ها و امثال و حكم فارسي. 
بازيگر »دردسرهاي عظیم« ادامه داد: كارگرداني دومین ركن تولید 
سريال قوي است. كارگردان هاي مسلط قادرند حتي داستان هاي 
هزاران  بار شنیده شده را در قالب هايي  تر و تازه به بیننده ارائه كنند. 
قالب انتخابي كارگردان براي س��ريال مي تواند خودش زمینه ساز 
توجه بیننده گردد.  آقاجاني با اشاره به ركن سوم تولید سريال هاي 
قوي عنوان كرد: تیم بازيگران بايد درست چیده شود تا نتیجه الزم 
حاصل آيد. امكان اينكه بدون بازيگر حرفه اي بشود داستان هاي 

ش��یرين را در قالب جذاب ارائه كرد، نیس��ت ولي اگ��ر بازيگران، 
حرفه اي باشند خیلي سريع به نتیجه مي رسیم. 

بازيگر »روزهاي بیقراري« و »باغ گی��الس« در ادامه  گفت: وقتي 
سريالي با اركان قوي مي سازيم، اگر آن را بارها و بارها بازپخش كنیم 
باز هم بیننده اس��تقبال مي كند، بدون آنكه مخاطب خسته شود. 
بیننده بازپخش دهم يك سريال قوي را هم مي بیند و لذت مي برد، 
به خصوص كه خیلي از ريزه كاري هاي تولید در تماش��اي س��وم و 
چهارم معلوم مي ش��ود. در عبارت تكراري ب��ودن درباره آثار فاخر 
معنايي ندارد و تكرار آن نه تنها مخاطب را اذيت نمي كند و باعث پس 
زدن آن نمي شود بلكه با استقبال هم روبه رو مي شود ولي در عوض 
برخي آثار هستند كه تاريخ مصرف دارند و شايد بار اول در پخش 

بیننده آن را تحمل كند اما قابلیت تكرار در پخش را ندارند. 
بازيگر »پیله هاي پرواز« تأكید كرد: راهبرد تلويزيون بايد پايبندي 
به ساختار اس��تاندارد باشد كه شامل داس��تان خوب، كارگرداني 
سنجیده و بازي هاي درست است. اگر در ساخت سريال هاي جديد 
از اين الگوها پیروي كنند قطعاً خواهند توانست سريال هايي بسازند 
كه بارها و بارها ديده شوند. اساساً معتقدم اگر مديراني آگاه و باهوش 

وجود داشته باشند، شاهد حیف و میل منابع مالي نخواهیم بود. 
صفا آقاجاني گفت: اينكه برنامه ريزي كنند براي تولید سريال هاي 
مناسبتي، ايرادي ندارد ولي بهتر آن است كه كل سال را به چشم 
مناسبت ببینند و همواره س��ريال هاي قوي و اثرگذار براي جلب 
توجه مخاط��ب فراهم كنند. باي��د آنقدر كیفیت ها باال باش��د كه 
مخاطب در هر ساعت شبانه روز كه جلوي تلويزيون نشست، باز هم 

خوراك مطبوع براي تماشا داشته باشد. 

ادبيات كودك ما تحت تأثير فانتزي نويسي افت كرد
 اي كاش اتفاق خوب برنامه »كتاب باز« در حوزه ادبيات كودك و نوجوان هم رقم مي خورد 
و در رسانه ملي در كنار اين  همه آگهي هاي مواد غذايي به مقوله فرهنگ بيشتر بها مي داد

»عصرهاي كريسكان« مزين به تقريظ رهبر انقالب شد
خاطرات يكي از نيرو هاي انقالبي اهل سردشت از 15سال مبارزه

كتاب »عصرهاي كريسكان« نوشته كيانوش گلزارراغب كه 
از سوي انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است، مزين به 

تقريظ رهبر انقالب شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انتشارات سوره مهر، 
كتاب »عصرهاي كريسكان« خاطرات امیر سعیدزاده و نوشته 

كیانوش گلزارراغب به تقريظ مقام معظم رهبري مزين شد. 
در اين اثر امیر سعیدزاده)سعید سردشتي( به همراه همسرش 
س��عدا حمزه اي خاطرات خود را از سردش��ت و بانه از اواخر 

دهه50 و دو دهه بعد روايت مي كنند. 
»عصر ه��اي كريس��كان« خاط��رات يك��ي از نیرو ه��اي انقالبي 
اهل سردشت از 15س��ال مبارزه اس��ت. راوي اين كتاب، يكي از 
منحصربه فرد ترين نیرو هاي دفاع مقدس است چراكه او عضو هیچ 
سازماني نیست. يك نیروي آزاد است و در عین حال در مأموريت هاي 
اطالعاتي و عملیاتي ش��ركت مي كند، مأموريت هاي��ي نیز براي 

شناسايي در خارج از كشور دارد. پس از آن راهي سپاه مي شود. 
س��عیدزاده پیش از انقالب، از طرف س��اواك، م��ورد پیگیري و 
بازخواست قرار گرفته و فراري مي شود. اسیر كومله مي شود و از 
گروهك كومله نیز فرار مي كند. چهار سال بعد از جنگ، سعیدزاده 
به اسارت گروهك كومله درمي آيد. اين دوران از ابتداي انقالب تا 

سال 74، يعني يك دوره 15ساله، به طول مي انجامد. 
اين كتاب با يك سبك ابتكاري، خاطره چندروايي را طرح كرده 
و فصل به فصل بیان ش��ده است. خواننده وقتي س��عیدزاده را 
مي شناسد، او وارد يك تنش و درگیري مي شود، سپس در فصل 
بعدي اينكه خانواده اش چه عكس العملي نشان مي دهد، بررسي و 

از زبان همسر او همان خاطرات تكمیل مي شود؛ اتفاقاتي كه حول 
محور خانواده رخ مي دهد، يعني راوي اصلي خود خبر ندارد، اما 
خانواده كاماًل به تمام جوانب مسلط است. در بخشي همسر او وارد 

داستان مي شود و آن نقاط مبهم را تكمیل مي كند. 
دوباره در فصل بع��دي راوي اصلي ادامه ماج��را را مي گويد و 
همسر راوي وارد داستان مي شود و خاطرات را شرح مي دهد. 
راوي دوم پیگیري هاي جانبي كه ب��راي خانواده رخ مي دهد 
مانند شهادت ديگر برادران، اسارت پدر و بمباران هايي را كه 
در شهر رخ مي دهد بازگو مي كند. به عبارتي راوي دوم وظیفه 

تكمیل روايت هاي اصلي را برعهده دارد. 
كريسكان منطقه اي در كوه سنجاق در كردستان عراق است 
كه مقر اصلي گروهك تروريس��تي موسوم به حزب دموكرات 
بوده است. سعیدزاده دوران اسارت چهار ساله خود را در منطقه 
كريسكان بوده و به دلیل اينكه بیشتر اتفاقات در آن منطقه رخ 

داده، اين نام را براي كتاب انتخاب كرده است.

در گفت وگوي »جوان« با دبير جشنواره پاسداران اهل قلم مطرح شد

 مكتب سردار سليماني 
كار ويژه پاسداران اهل قلم است

همان طور كه حضرت آقا مي فرمايند »كتاب معجزه دين ماست« و ما بايد در اين حوزه فعاليت خود را افزايش دهيم

     كتاب

    ادبيات

    تلويزيون

   رسانه ملي

 سريال »پايتخت۶«
 به زودي پخش مي شود

فصل ششم مجموعه تلويزيوني »پايتخت« در حالي براي 
پخش آماده مي ش�ود كه قس�مت هاي جديد در رامسر 

فيلمبرداري مي شود. 
به گزارش »جوان« روابط عمومي شبكه اول سیما خبري را 
مبني بر اينكه اين سريال از فردا)امروز( روي آنتن مي رود در 
اختیار نمايندگان رسانه ها قرار داد اما پس از ساعتي اعالم كرد 
به دلیل تغییرات ايجاد شده در جدول پخش برنامه هاي شبكه 
اول، پخش اين سريال به زماني قبل از عید نوروز موكول شده 
است، بنابراين فصل ششم اين مجموعه تلويزيوني به زودي 
روي آنتن مي رود. از نكات قابل توجه تغییر نويسنده است كه 
آرش عباسي به عنوان نويسنده شناخته مي شد اما دو قسمت 
پاياني »پايتخت6« را محمد تنابنده نويسندگي مي كند، البته 
مثل همیش��ه محس��ن تنابنده طراح، سرپرست فیلمنامه و 

مشاور كارگردان و بازيگردان سريال خواهد بود. 
حاال ب��ا پیگیري هايي كه ش��ده در همان ش��ب هاي 29 و 30 
اسفندماه كه پیش از اين هم رايزني شده بود، قسمت هاي جديد 
به آنتن برسند؛ قسمت هايي كه كماكان در رامسر جلوي دوربین 
سیروس مقدم است، البته مهدي فرجي تهیه  كننده فصل سوم 
»نون.خ« در گفت وگويي با تسنیم اعالم كرد كه ما از اول فروردين 
فصل س��وم »نون.خ« را روي آنتن خواهیم داش��ت.  در اين دو 
قسمت جديد پايتخت، مهران احمدي بازيگر نقش »بهبود فريبا« 

و سارا و نیكا دختران نقي معمولي در داستان حضور ندارند. 

 امريكا به پرداخت خسارت
 به صداوسيما محكوم شد

دي�وان داوري دع�اوي اي�ران- امري�كا مس�تقر در 
اله�ه هلند، دول�ت امريكا را به اس�ترداد اموال رس�انه 
مل�ي ي�ا پرداخ�ت ماب�ه ازاي آن ب�ه ارزش تقريب�ي 
يك ميلي�ون و ۳۰۰ه�زار دالر محك�وم ك�رده اس�ت.  
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عمومي رس��انه ملي، 
معاونت حقوقي و امور مجلس رس��انه ملي با پیگیري هاي 
مستمر، ارائه مستندات، دفاعیات، لوايح متقن و بهره گیري 
از حقوقدانان و كارشناس��ان مجرب، با همكاري مركز امور 
حقوقي بین المللي رياس��ت جمهوري موفق ش��د از هیئت 
عمومي ديوان داوري متش��كل از 9 قاضي رسیدگي كننده، 
رأي محكومی��ت »قطعي« دول��ت امريكا را بگی��رد.  طرح 
دعوي رس��انه ملي علیه دولت امريكا به استرداد تعدادي از 
ادوات موسیقي بازمي گردد كه ديوان داوري ايران و امريكا 
پس از بررس��ي موضوع در يك بازه زماني طوالني، رأي به 
محكومیت دولت امريكا صادر كرد. تجهیزات يادشده توسط 
يكي از كارمندان سابق نمايندگي راديو و تلويزيون ايران در 
نیويورك براي سازمان خريداري شده بود كه دولت امريكا 

مانع از انتقال آنها به ايران شد. 

وزير ارشاد توئيت كرد
 عيدانه مان را 

در كتابفروشي ها پيدا كنيم 
وزير فرهن�گ و ارش�اد اس�المي در حس�اب توئيتري 
خ�ود از ف�روش ح�دود 2۰۰ه�زار نس�خه كت�اب در 
س�ه روز نخس�ت ط�رح زمس�تانه كت�اب خب�ر داد و 
نوش�ت: عيدانه م�ان را در كتابفروش�ي ها پي�دا كنيم. 
به گزارش »ج��وان« متن توئیت س��یدعباس صالحي، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به ش��رح زير است: در طرح زمستانه 
مؤسس��ه خانه كتاب و ادبیات ايران، در سه روز گذشته بیش 
از 10میلیارد و حدود 200هزار نسخه كتاب فروخته شد كه 
حدود 9میلیارد تومان در شهرستان ها )غیر از تهران( خريداري 

شده است. عیدانه مان را در كتابفروشي ها پیدا كنیم.

نويد پارسا      ديده بان 

امام حسن مجتبي)ع(:

نيكی و احسان اختيارى و عطاى 

پيش از درخواست از بزرگ ترين 

بزرگی هاست.

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

داوران جايزه ش�هيد غني پور درب�اره وضعيت ادبيات 
كودك و نوجوان نظر دادند. 

خسرو باباخاني، داور جايزه شهید غني پور در پاسخ به اين 
سؤال كه برگزاري اين جش��نواره در طول 20سال گذشته 
چقدر در ارتقاي ادبیات حوزه نوجوان و ايجاد تغییر و تحول 
در آن نقش داشته اس��ت به ايبنا اينگونه پاسخ مي دهد: ما 
معیاري نداريم كه بر اساس آن بگويیم اين جشنواره، چقدر 
بر ادبیات تأثیر داشته است اما در اين زمینه دو نكته مسلم 
است؛ نخست اينكه اين جشنواره تنها جشنواره مردمي است 
كه آبشخور آن مسجد است و وابسته به هیچ نهاد و ارگاني 
نیست. از سويي از معدود جشنواره هاي مستقلي است كه 

20سال تداوم داشته است. 
 حبی��ب يوس��ف زاده از داوران اين رويداد نی��ز مي گويد: 
واقعیت اين اس��ت كه يك حركت فرهنگي مثل كاش��تن 
درخت 100س��اله اس��ت و آنقدر تأثیرش در بطن جامعه 
تدريجي و مويرگي است كه شايد نتوان تأثیر آني آن را ديد 
ولي در بلندمدت قطعاً بي تأثیر نیست. در اين باره مي توانم 
به خاطره اي اشاره كنم. چند وقت پیش ماشینم خراب شده 
بود و آن  را براي تعمیر ن��زد مكانیكي بردم و ديدم كه بر در 
و ديوار مغازه مكانیكي جمالت حكیمانه و انديشمندانه اي 
نوشته ش��ده بود. از او پرس��یدم: »داس��تان اين  جمالت 
حكیمانه چیست؟« او پاس��خ داد: »وقتي كتاب مي خوانم 
اگر به جمله خوبي برخورد كن��م آن را روي ديوار مغازه ام 
مي نويس��م.« گفتم: »چطور به اين كار عالقه مند شدي؟« 
گفت: »در گذش��ته همسايه اي داش��تیم كه با هم فوتبال 
بازي مي كرديم. او زمان استراحت براي ما كتاب مي خواند 
و من از همان زمان به مطالعه عالقه مند ش��دم.« پرسیدم: 
»همسايه  شما چه كسي بود؟« گفت: »امیرحسین فردي!« 

برايم خیلي عجیب بود. 
انس��ان باور نمي كند كه ش��خصي بتواند ب��ا يك حركت 
فرهنگي اث��ري ماندگار در زندگي اف��رادي ديگر مثاًل يك 
مكانیك داش��ته باشد، بنابراين اين جش��نواره ها حتماً در 
ايجاد حركت هايي در جامعه تأثیرگذار هس��تند، مثاًل در 
انتخاب خانواده ها تأثیر دارد، همچنین نهادهايي هم مانند 
نهاد كتابخانه ها به كتاب هايي كه از سوي جشنواره شهید 
غني پور انتخاب مي شوند، توجه دارند يا در انتخاب كتاب 
براي كتابخانه هاي مدارس نمي توان اين تأثیر را انكار كرد. 

    »كتاب باز« براي ادبيات كودك و نوجوان
در ادامه حبیب يوسف زاده عنوان كرد:  اي كاش اتفاق خوب 
برنامه كتاب باز در ح��وزه ادبیات كودك و نوجوان هم رقم 
مي خورد و در رسانه ملي در كنار اين  همه آگهي هاي مواد 

غذايي به مقوله فرهنگ بیشتر بها داده مي شد. 
 در ادامه خس��رو باباخاني به اين نكته اش��اره مي كند كه 
ما قبل از انقالب هیچ پش��توانه ادبیات ك��ودك و نوجوان 
نداش��تیم. اس��م هايي كه در اين حوزه نام مي برند بیشتر 
بازي و تبلیغات است، مثاًل صمد بهرنگي، قدسي قاضي نور، 
نسیم خاكسار و... يكسري حرف هاي بزرگساالنه داشتند اما 
قالبي براي آن پیدا نمي كردند، به همین دلیل آن را در قالب 
كودك و نوجوان بیان مي كردند و چون تبلیغات خیلي قوي 
داشتند آنها را به عنوان نويسنده كودك و نوجوان مطرح 
كرده بودند اما وقتي مرحوم امیرحس��ین فردي و س��اير 
دوستان در سال های 61- 60 فعالیتشان را شروع كردند، 
امیرحسین فردي گفت با هر گرايشي مي توانید در كیهان 
بچه ها حضور داشته باشید، همین مسئله سبب شد حدود 
30نفر در كیهان بچه ها جمع شوند و اتفاق عجیبي افتاد. 
ما از صفر شروع كرديم ولي كم كم تئوري ادبیات كودك و 
نوجوان را پايه گذاري كرديم و يكي از بهترين دوران ادبیات 
نوجوان ما همان دهه 60 بود كه انفجار نور بود و بسیاري 
از آثار شاخص ما در اين دوره خلق شدند. بعد از آن كم كم 
افت كرد و يكسري مسائل و مش��كالت مالي مطرح شد و 
نويسندگان كم كم به س��وي فانتزي نويسي روي آوردند و 
آثاري مانند »هري پاتر« و »ارباب حلقه ها« در اين زمینه 
خیلي تأثیرگذار بود و شروع به كپي برداري كرديم و كارمان 

به شدت افت كرد.

 آغاز برنامه هاي انتخاباتي رسانه ملي 
از هفته آخر اسفند

رئيس س�تاد انتخاباتي و معاون سياس�ي س�ازمان صدا و سيما در 
شوراي نظارت، از آغاز برنامه هاي انتخاباتي صداوسيما از هفته آخر 

اسفندماه خبر داد. 
مجید آخوندي در جلسه شوراي نظارت بر صداوسیما با اعالم اين خبر گفت: 
سازمان صدا و سیما، هدف برنامه هاي رسانه ملي در تولید و پخش برنامه هاي 
انتخاباتي را تحقق نقش مطلوب رسانه ملي در انتخاباتي پرشور و آگاهانه در 
تراز گام دوم انقالب اسالمي عنوان كرد و جلب مشاركت گسترده و پرشور 
مردم، حفظ وحدت و انس��جام داخلي و آگاهي بخشي براي انتخاب اصلح و 
همچنین ايجاد فضايي براي رقابت سالم و سازنده در دستور كار برنامه هاي 

انتخاباتي سازمان صدا و سیما قرار دارد. 
آخوندي اجراي عدالت رس��انه اي در برنامه هاي پیش رو و همچنین تولید 
برنامه ها و مس��تند هاي تبییني و ايجاد تنوع در ش��كل برنامه ه��ا و ابداع 
شیوه هاي جديد براي ارائه برنامه هاي كانديداها را از پیش بیني های رسانه 

ملي براي تولید و پخش برنامه هاي متنوع انتخاباتي دانست. 
رئیس ستاد انتخاباتي رس��انه ملي از تدارك و تولید بیش از 50هزار دقیقه 
برنامه در معاونت سیما و بیش از 50هزار دقیقه در شبكه هاي مختلف معاونت 
صدا و همچنین تدارك 155هزار دقیقه در س��یماي استان ها و 100هزار 
دقیقه برنامه در صداي استان ها خبر داد و تولید و پخش برنامه هاي خاص 
فضاي مجازي را از ديگر برنامه هاي سازمان صدا و سیما در انتخابات پیش رو 
دانست. برنامه هاي انتخاباتي رسانه ملي از هفته آخر اسفند ماه سال جاري 

شروع و تا پايان شمارش آرا و اعالم نهايي نتايج ادامه خواهد داشت.

  محمدصادق عابديني
جشنواره پاسداران اهل قلم، به صورت جدي به 
موضوع »مكتب سردار سليماني« خواهد پرداخت. 
با برگزاري مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره 
پاس��داران اهل قلم و رونمايي از پوستر فراخوان 
دوره شانزدهم اين جشنواره از سوي سردار سالمي، 
فرمانده كل سپاه، اين رويداد فرهنگي پرداختن 
به موضوع مكتب س��ردار س��لمیاني را به عنوان 
موضوع ويژه و راهبردي در دوره هاي آتي پیگیري 
 مي كند. سردار محمدعلي آسوري مديرمؤسسه 
علمي- فرهنگي پاسداران اهل قلم و دبیر جشنواره 
»پاس��داران اهل قلم« در گفت وگو با »جوان« با 
اعالم راهبرد اين جشنواره فرهنگي در پیاده سازي 
رهنمودهاي مق��ام معظم رهب��ري در خصوص 
جنگ نرم، گفت: س��ال 1384 معاونت فرهنگي 
و اجتماعي سپاه وارد عرصه مقابله با جنگ نرم و 
شبیخون فرهنگي دشمن شد تا توانايي خود را در 
مبارزه با دشمن عالوه بر جنگ سخت نظامي در 

جنگ نرم فرهنگي نیز بسنجد. 
سردار آسوري با اشاره به اينكه يكي از ابزارهاي جنگ 
نرم كتاب است، افزود: در همان سال 84، فراخوان 
اولین همايش »پاس��داران اهل قلم« منتشر شد و 
با اس��تقبال خوب صورت گرفته بیش از هزارو560 
اثر در قالب مقاله و كتاب از س��وي بیش از هزار نفر 
از پاسداران به اين جشنواره ارس��ال شد. وي ادامه 
داد: اين استقبال باعث شد تا مجموعه هاي خارج از 
سپاه مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان 
تبلیغات اسالمي و مؤسسات انتشاراتي تمايل خود 
را براي همكاري با »پاسداران اهل قلم« بیان كنند. 
مدير مؤسسه علمي- فرهنگي پاس��داران اهل قلم 
گفت: با حمايت فرمانده وقت سپاه پاسداران، سردار 
صفوي جشنواره پاسداران اهل قلم از سال 84 شكل 
گرفت و تا امروز 15دوره از آن برگزار شده و با انتشار 
فراخوان دوره ش��انزدهم، ان ش��اءاهلل دوره آتي آن 

جشنواره در سال آينده برگزار مي شود. 
سردار آسوري با بیان اينكه در 15دوره برگزاري 
جش��نواره پاس��داران اهل قلم، آمار ارزشمندي 
از حمايت و حضور پاس��داران در اين جش��نواره 
به وجود آم��ده اس��ت، ادام��ه داد: در اين مدت 
6ه��زارو699 پاس��دار اه��ل قل��م در مجم��وع 
9هزارو483 اثر را در قالب كتاب و ارسال كردند 
و ما نیز مانند ساير جش��نواره هاي كتاب از دوره 
دوم برگزاري، بخ��ش مقاله را ح��ذف كرديم تا 

تمركز روي كتاب باقي بمان��د و تا امروز 562 اثر 
در 15رشته حائز رتبه هاي اول تا سوم و شايسته 

تقدير از سوي داوران جشنواره شده اند. 
  تقدير از اولين كتاب ايراني درباره كرونا

دبیر جشنواره پاسداران اهل قلم درباره شاخه هاي 
اين جشنواره گفت: گستردگي موضوعات جشنواره 
نشان دهنده فعالیت گسترده پاسداران اهل قلم است، 
به طوري كه در بخش هاي آثار پژوهشي و تحقیقاتي، 
تاريخ شفاهي دفاع مقدس، زندگینامه شهدا، داستان 
و رمان، شعر، مباحث اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي، 
جنگ نرم، اقتص��اد مقاومتي، مديري��ت جهادي، 
پزشكي و پیراپزشكي، سیاس��ي و امنیتي و فني و 
مهندسي، آثار ارائه و مورد داوري قرار گیرد.  سردار 
آسوري ادامه داد: در دوره اخیر جشنواره اولین كتابي 
كه در كشور با موضوع كوويد19 نوشته شده است، 
مورد تقدير قرار گرفت كه نشانه اي از توجه پاسداران 

به مباحث روز پزشكي است. 
 بخش ويژه شهيد سليماني در جشنواره

دبیر پانزدهمین جش��نواره پاسداران اهل قلم با 
بیان اينكه موضوع ويژه اين دوره از جش��نواره، 
شهید س��لیماني و مكتب شهید س��لیماني بود، 
گفت: بخش مكتب شهید سلیماني از موضوعات 
مورد تأكید مق��ام معظم رهبري ب��ود، بنابراين 
بخش ويژه اي براي آن در جش��نواره تعیین شد 
كه در دوره اول هش��ت كتاب با موضوع س��ردار 
سلیماني و مكتب سردار س��لیماني مورد داوري 
قرار گرفت كه در نهايت سه كتاب »شاخصه هاي 
مكتب سردار سلیماني«، »پرواز بغداد - بهشت« 
و »آرزوي گل سرخ« كه ويژه كودكان و نوجوان 
است و به موضوع گل دادن يك كودك به سردار 

سلیماني سر نماز مي پردازد، تقدير شدند. 
   استقبال از دوره پانزدهم 

مديرمؤسسه علمي- فرهنگي پاسداران اهل قلم با 

بیان اينكه فراخوان دوره پانزدهم جشنواره اواخر 
سال 98 منتشر شد، گفت: مهلت ارسال آثار براي 
حضور در اين دوره تا مرداد ماه امسال بود، ما تصور 
مي كرديم به دلیل شرايط كرونايي و گراني كاغذ، 
استقبالي از جشنواره نشود ولي 339 اثر به جشنواره 
رسید و ما متناسب با آيین نامه، آثار را براي 73 نفر از 
اساتید مجرب كه سابقه داوري در چندين جشنواره 
كتاب را دارند، ارسال كرديم تا آنها را داوري كنند. 
سردار آسوري با اشاره به مدت زمان سه ماهه داوري 
آثار راه يافته به جشنواره ادامه داد: در پايان داوري ها 
51 عنوان كتاب توانستند در 15 رشته رتبه بیاورند 
و مراسم اختتامیه آن روز دوشنبه 11 اسفندماه در 
سالن واليت ستاد كل سپاه با حضور مهمانان ويژه و 
سخنراني سردار سالمي فرمانده كل سپاه و سردار 

قاآني فرمانده سپاه قدس برگزار شد. 
  راهبردهاي جشنواره پاسداران اهل قلم

دبیر جشنواره پاس��داران اهل قلم درباره تالش 
براي غناي محتواي آثار گفت: يكي از راهبردهاي 
ما تأكید روي محت��وا و سوژه هاس��ت و تالش 
مي كنیم با عبور از شرايط فعلي روي مسائل روز 
و مأموريت هاي سپاه و بسیج از جمله طرح بزرگ 
»شهید سلیماني« در حوزه مهار بیماري كرونا، 
همیاري سپاه و بسیج و در كنار مردم بودن آنها 
در مقابله با حوادث طبیعي از جمله حوادث سیل 
گلستان، لرستان و مازندران در سال گذشته و 

همچنین اردوهاي جهادي تمركز كنیم. 
  مالقات با مقام معظم رهبري

سردار آسوري با اشاره به بیانات مقام معظم رهبري 
در مورد اهمیت كتاب گفت: همان طور كه حضرت 
آقا مي فرمايند »كتاب معجزه دين ماس��ت« و ما 
بايد در اين حوزه فعالیت خ��ود را افزايش دهیم. 
در همین راستا يكي از مواردي كه فرمانده محترم 
سپاه قول پیگیري آن را داده اند، برپايي نمايشگاهي 
از آثار جشنواره پاسداران اهل قلم در حسینه امام 
خمیني)ره( و بازديد مق��ام معظم رهبري از آن و 
مالقات با پاس��داران اهل قلم است كه در صورت 

فراهم شدن شرايط ان شاءاهلل اجرايي مي شود. 
   قول سردار قاآني درباره سردار سليماني

دبیر جشنواره پاسداران اهل قلم با اشاره به ايجاد 
بخش ويژه مكتب شهید سلیماني گفت: در مراسم 
اختتامیه امسال از س��ردار قاآني قول گرفتیم كه 
اطالعات، منابع و موضوعاتي را كه پیرامون سردار 
سلیماني وجود دارد در اختیار نويسندگان قرار دهد 

تا براي نوشتن كتاب مورد استفاده قرار گیرد. 
وي ادامه داد: از موضوعات ديگري كه قرار است در 
آينده اجرايي شود، ايجاد »پاتوق اهل قلم« است 
كه از س��ال1400 در تهران و برخي از استان ها 
تشكیل مي شود تا نويسندگان براي تبادل نظر و 

سوژه يابي و تبادل منابع كنار هم جمع شوند. 
جلسات نقد كتاب به صورت تخصصي با حضور 
اس��اتید دانش��گاه، كارگاه هاي آموزسي براي 
نوقلمان پاس��دار، ايجاد نمايش��گاه دائمي آثار 
برگزيده جشنواره حوالي دانشگاه تهران، معرفي 
اسوه هاي پاس��دار در نويس��ندگي كه اغلب از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند و كمك 
به خريد كتاب هاي برگزيده جشنواره از سوي 
سپاه هاي استاني از ديگر طرح هايي است كه در 

آينده اجرايي مي شوند.

در دوره اخير جشنواره اولين 
كتابي كه در كشور با موضوع 
كوويد19 نوشته شده است، 
مورد تقدير ق��رار گرفت كه 
نشانه اي از توجه پاسداران 
به مباحث روز پزشكي است


