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مقاوم�ت«  »تئات�ر  جش�نواره  هفدهمي�ن  دبي�ر 
اع�ام ك�رد، در ص�ورت مخالف�ت س�تاد مل�ي كرون�ا 
ب�ا برگ�زاري فيزيك�ي اي�ن روي�داد، اي�ن جش�نواره 
تئات�ري ب�ه ص�ورت آناي�ن برگ�زار خواه�د ش�د. 
حمید نیلي، دبیر هفدهمین جشنواره »تئاتر مقاومت« درباره 
وضعیت برگزاري اين دوره از جشنواره و اينكه احتمال برگزاري 
جشنواره هفدهم به صورت آنالين وجود دارد يا نه، به مهر گفت: 
به دلیل ش��یوع ويروس كرونا ما به همه جوانب براي برگزاري 
هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت فكر مي كنیم. در حال حاضر 
تمام برنامه ريزي ها براي برگزاري جشنواره هفدهم به  صورت 

زنده است. 
وي در ادامه س��خنان خود تأكید كرد: اگر س��تاد ملي مقابله 
با كرونا در خصوص برگ��زاري زنده جش��نواره تئاتر مقاومت 
ايراد بگیرد، ما جش��نواره را به صورت آنالي��ن برگزار خواهیم 
كرد. ما همزمان با برنامه ريزي براي برگزاري زنده جش��نواره، 
برنامه ريزي هاي الزم براي برگزاري آنالين آن را هم در دست 

كار داريم و با چند پلتفرم در اين خصوص صحبت كرده ايم. 
دبی��ر هفدهمین جش��نواره تئات��ر مقاومت درب��اره اينكه آيا 
رايزني هايي با وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا درباره 
چگونگي برگزار كردن اين دوره از جشنواره صورت گرفته يا نه، 
يادآور شد: يكي از بحث هاي مدنظر ما اين است كه جلسه اي 
با دوستان وزارت بهداشت داشته باشیم تا هماهنگي هاي الزم 

براي برگزاري جشنواره تئاتر مقاومت را انجام دهیم. 

دبير هفدهمين جشنواره »تئاتر مقاومت« اعام كرد

احتمال برگزاري آناين »تئاتر مقاومت«

بنيانگ�ذار ط�رح »مصح�ف ش�ريف ب�ه قل�م واض�ح« 
معتق�د اس�ت، اي�ن پ�روژه كاري، تج�اري و تبليغات�ي 
نيس�ت و ق�رار اس�ت ني�ازي را از م�ردم رف�ع كن�د. 
وحید عزيزي نژاد، بنیانگذار طرح مصحف به قلم واضح در نشست 
خبري معرفي اين اثر درب��اره اين قرآن توضیح داد: چهار س��ال 
اس��ت كاري را با دل و فكر ش��روع كرده ايم و هر كدام از دوستان 
كه متوجه شده اند همراه ما شده اند. اين مصحف، كاري تجاري و 
تبلیغاتي نیست و فكر مي كنیم نیازي از مردم رفع كنیم. كار من 
تولید سرويس هاي اينترنتي اس��ت و با روش ها و راهكار جديد و 

نوآورانه سروكار دارم. 
وي درباره شكل گیري اين طرح بیان كرد: در حوزه هاي فرهنگي 
و مذهبي با وجود اينكه مردم از س��نین پايین با مكتوبات ديني 
سروكار دارند اما نیازهاي آنها در قالب هاي سنتي است، به همین 
دلیل درصدد برآمديم تا با روشي مدرن تر اين نیاز را به روز كنیم. 
در پروژه واضح ما از تمام ظرفیت هاي مجازي و مدرن و گوشي هاي 

هوشمند بهره گرفتیم تا با همه برنامه ها سازگار باشد. 
محسن سلیماني، مدير هنري طرح قرآن واضح گفت: طراحي قلم 
يا فونت يا تايپ فیس چند سالي است كه با حضور طراحان خوب و 
جوان در ايران شكل گرفته و نیاز موجود براي جامعه از طريق اينها 
برطرف شده است. خیلي از اين فونت ها را ديده ايد و مي شناسید 
و ه��ر روز با آن س��روكار داريد. ب��ه جرئت مي توان��م بگويم رضا 
بختیاري فرد و امید امامیان از پیشروهاي طراحي فونت هستند. 

رضا بختیاري ف��رد طراح قل��م و فونت واضح درب��اره تايپ فیس 
گفت: واقعیت اين اس��ت طراحان تايپ خیلي ديده نمي شوند اما 
حضورشان در جامعه جدي اس��ت و يكي از مهم ترين بخش هاي 

نوشتاري سطح شهر و... به حساب مي آيند. 
وي بیان كرد: طراحي فونت در ايران حرفه نوپايي است و تنها انجام 
دادن آن سخت است، چه برس��د به اينكه در اين حوزه كار تیمي 

انجام دهیم. ما اين خطر را كرده ايم تا به كیفیت بااليي برسیم. 
امی��د امامی��ان ديگر ط��راح فونت واض��ح نیز گفت: م��ن و رضا 
بختیاري فرد بعد از اتمام دانش��گاه و بعد از س��ربازي، به اين فكر 
افتاديم كه آيا مي شود كار طراحي فونت را به صورت گروهي انجام 
دهیم. در س��ال 96 آقاي عزيزنژاد پیش��نهاد طراحي تايپ فیس 
قرآني متناسب با صفحات وب و موبايل را به ما داد و ما هم قبول 
كرديم. قبل از شروع كار، به موزه قرآن كريم و آستان قدس رضوي 
رفتیم و به بررس��ي فونت ها پرداختیم و پس از آن فونت واضح را 
طراحي كرديم. خرداد 96 بعد از هشت ماه، ورژن اولیه قلم واضح 
را رونمايي كرديم و مدتي آن را آزمايش و نتايج ديگري را بررسي 

كرديم تا به اينجا رسیديم.

405 موضوع در اولويت ساخت مستند قرار گرفت
 استراتژي توليدات مستند از پرداخت محدود به برخي عناوين به سمت موضوعات مهم تر
 و كليدي تر در راستاي نيازهاي انبوه مخاطبان و توجه به مستندهاي پرسشگر و مطالبه گر

وسعت پيدا كرده است

رئيس مركز سيماي اس�تان هاي صداوسيما از انتخاب 
405موضوع در اولويت س�اخت مس�تند سخن گفت 
كه ب�راي توليد اين حج�م از آثار بان�ك اطاعات همه 
مستندسازان استان ها تهيه و در حال نهايي شدن است. 
س��یدعباس فاطم��ي، رئی��س مركز س��یماي اس��تان هاي 
صداوسیما به فارس گفت: پس از يك دهه كار و تالش مديران 
و مستندس��ازان س��یماي مراكز استاني و كس��ب توفیقات 
ارزشمند حاصل از بهره گیري از خالقیت ها، پشتكار و انتخاب 
سوژه هاي بكر و تولید مستندهاي حیات وحش، محیط زيست 
و مس��تندهاي موضوعي اقتصاد مقاومتي، اربعین، مدافعان 
حرم، گردشگري و... در گام دوم انقالب اسالمي در پي فصل 

ديگري از مستند در شبكه هاي استاني هستیم. 
وي ادامه داد: س��اختار مس��تند از بخش هاي جذاب، مؤثر و 
دست يافتني در تولید پیام رسانه ملي و به ويژه مراكز استاني 
برخوردار اس��ت، حتي مراكز اس��تاني كمتر برخوردار هم در 
اين ساختار توفیقات ملي و جهاني كس��ب كرده اند و در اين 
گونه برنامه س��ازي تمام مراكز صدا و سیماي استان ها دست 

باال داشته و دارند. 
   پرداخت موضوعات كليدي

فاطمي تأكید ك��رد: پس از رويداد بزرگ 40س��الگي انقالب 
كه فرصتي تازه ب��راي پرداختن به دس��تاوردهاي انقالب در 
بخش هاي مختلف ش��د، با تدبیر دكتر عل��ي دارابي، معاون 
محترم امور استان ها بازتحلیل فرآيندها و موضوعات يك دهه از 
تولیدات مستند در سیماي استان ها انجام و به نیازسنجي هاي 
جديد تولیدات اين حوزه بر اساس اسناد باالدستي و سندهاي 
توسعه ملي و اس��تاني اقدام كرديم. در همین راستا مقرر شد 
براي تداوم نهضت تولید مستند در سیماي استان ها عالوه بر 
تعامل با بخش هاي داخلي سازمان صدا و سیما، شبكه مستند و 
شبكه هاي ملي و برون مرزي، با مركز گسترش سینماي مستند 

و تجربي و همه فعاالن جبهه فرهنگي انقالب در سراسر كشور 
تعامل كرده و آغازي دوباره داشته و گام دوم تولید مستند را 
برداريم. وي ادامه داد: استراتژي تولیدات مستند از پرداخت 
محدود به برخي عناوي��ن به موضوعات مهم ت��ر و كلیدي تر 
در راس��تاي نیازهاي انبوه مخاطبان و توجه به مس��تندهاي 
پرسش��گر و مطالبه گر، پرداخت كارشناس��انه به موضوعات 
مهم انساني و اجتماعي، معرفي مفاخر و مشاهیر، مستندهاي 

سیاسي و بصیرت افزا و... در دستور كار قرار گرفت. 
   جدايي ساختار مستند از پويانمايي

رئیس مركز س��یماي استان هاي صداوس��یما عنوان كرد: در 
ابتداي دوره جديد نهضت مستند سازي نیازمند ايجاد ساختار 
مناسب و نیز انتخاب مديري باتجربه، باسواد، فرهیخته، مؤمن 
و باانگیزه باال و داراي توان س��ازماندهي، طراحي، تبیین و به 
كارگیري نیروهاي باتجربه و نیروهاي جوان و از همه مهم تر 
درك درست از ظرفیت هاي لجستیكي، فني، اجرايي و انساني 
در اس��تان ها بوديم. با عنايت رياست محترم سازمان ساختار 
مستند از پويانمايي جدا شد و با عنوان اداره تولید مستند به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد. واقعیت اين است كه پرداختن 
به موضوعات اجتماعي به رغم آنكه به ظاهر س��اده تر از تولید 
مس��تندهاي حیات وحش اس��ت كه براي ديدن و به تصوير 
كش��یدن يك لحظه از حضور يك گونه حی��ات وحش ماه ها 
صبر و برنامه ريزي و اس��تقرار و جانمايي درست دوربین ها و 
تكنولوژي هاي حساس نیاز است اما در واقع سختي ويژه خود 
را دارد. مسائل انساني به دلیل پیچیده تر بودن ذات انسان، اين 
اش��رف مخلوقات و تفاوت هاي رفتاري و حساسیت هاي ويژه 
آنان در برابر چگونگي معرفي و پرداختن به مس��ائل فردي و 

پیراموني سختي كار بیشتری دارد و بیشتر خواهد شد. 
فاطمي با بیان اينكه اتفاقي كه در حال رقم خوردن است تغییر 
ريل مستند سازي در سیماي اس��تان ها نیست بلكه توجه به 
موضوعات مهم تر مغفول واقع ش��ده است، گفت: بعد از ياري 
خداي متعال، هدايت دكتر علي دارابي و حمايت همیش��گي 
رئیس محترم س��ازمان دكتر علي عس��گري و مجموعه هاي 
مس��ئول در بخش هاي طرح و برنامه و بودجه را همراه دارد. 
در طول 18ماه كار ش��بانه روزي بیش از 2هزار اولويت تولید 
مستند شناس��ايي و از میان انبوه موضوعات 405 اولويت در 
دستور كار تولید 1401 - 1399 قرار گرفت كه سند مفهومي 
اين مس��تندها در قالب كتاب »آغازي دوباره، برداشت آخر« 

تدوين و به تصويب رياست محترم سازمان رسید. 

 نگاهي به مجموعه داستان
»يك نفر صدايم مي كند«

روايتي زنانه با شخصيت هايي مردانه 
»ي��ك نف��ر صداي��م مي كن��د« ن��ام يك��ي ديگ��ر از 
مجموعه داس��تان هاي دفاع مقدس اس��ت كه به قلم آرزو 
مهبودي توسط انتش��ارات »ياران ش��اهد« منتشر شده 
اس��ت. اين كتاب از 18داس��تان كوتاه رئال تشكیل شده 
اس��ت كه نیمي از آن در داخ��ل جبه��ه و در زمان جنگ 
اتفاق افتاده و نیمي هم در پش��ت جبهه يا س��ال ها بعداز 
جنگ. اما از نكات قابل بحث در اين كتاب كاراكترهاي مرد 
داستان ها هستند. نويسنده داستان ها يك خانم است اما 
شخصیت هاي اول اكثر داستان هايش مرد هستند و او به 
عنوان يك بانوي نويسنده از زبان مردهاي جبهه، داستان ها 
را روايت مي كند، به عنوان مثال ش��خصیت داستان هاي 
»براي زهرا«، »كوسه ماهي«، »مثل حرير«، »حاللیت«، 
»مرداب«، »من ياتو؟« و »سمندر« داستان هايي هستند 
كه راوي آنها به زبان اول شخص داستان را از قول يك مرد 

براي مخاطب روايت مي كند. 
در عالم ادبیات و داستان نويسي جهان كارهاي ماندگاري وجود 
دارد كه شخصیت اول داستان يك زن بوده كه يك نويسنده 
مرد قصه اش را روايت كرده اس��ت و بالعكس اما در زاويه ديد 
اول شخص مفرد، هر چقدر هم يك زن بتواند روحیات و رفتار 
و گفتار يك مرد را به تصوير بكش��د باز هم اصل قصه حالتي 
خیلي طبیعي پیدا نمي كند، چون به هر حال هیچ زن يا مرد 
ش��اعر يا نويس��نده اي بهتر از خودش نمي تواند حال و هوا و 
روحیات شخصي اش را براي مخاطب بازگو كند و دقیقاً مثل 
زني مي ماند كه با سبیل مصنوعي، رل يك مرد را در فیلم يا 
نمايشي بازي كند كه اين كار هر چقدر هم ماهرانه انجام شود 

باز رگه هايي از تصنعي بودن در آن مشهود است. 
نويس��نده كتاب شايد به دلیل اينكه داس��تان ها مربوط به 
جنگ و دف��اع مقدس بوده ناچار ش��ده كه قص��ه قهرمان 
داس��تان هايش را از میان مردها انتخاب كند و به جاي آنها 
هم حرف بزند. در اين جور مواقع زماني اين اثر قابل دفاع تر 
است كه نويسنده داستان، از زبان سوم شخص يا داناي كل 
قصه زندگي مردها را تعريف مي ك��رد و دوم اينكه از 10 تا 
داستان حداقل راوي مس��تقیم يك يا دو تا از قصه هايش 
را مردان تش��كیل مي دادند، نه بیش��تر، البته نويسنده با 
اين شناختي كه از حال و هواي جنگ و ساختار اين گونه 
پیرنگ ها دارد، اگر مي توانست با پرداختن بیشتر به زندگي 
زن ها، به نق��ش پررنگ و قابل انكار آنها در جبهه و پش��ت 

جبهه اشاره مي كرد، مطمئناً موفق تر بود. 
يكي ديگر از مواردي كه در اين مجموعه به چشم مي خورد، 
استفاده از جمالت و كلماتي است كه از لحاظ نگارش قدري 
نامفهومند، مثل »قابله آيت الكرس��ي خوان��د و فوت كرد به 
زن.«)ص23(كه بهتر بود مي نوشت به طرف زن فوت كرد يا 
در جايي ديگر نوشته شده: »دخترك از میان برف و شالب! راه 
باز مي كرد و جلو مي رفت«)صفحه ۷1( كلمه »شالب« را ما در 
فرهنگ و لغت فارسي نداريم و از اين اصطالح بیشتر در زبان 
مازندراني استفاده مي شود، در صورتي كه نويسنده اهل شیراز 
به مكان و جغرافیاي بومي اين داستان اشاره اي نكرده است. 
در جايي ديگر اينطور مي خوانیم كه: »ماشین پشت سري ام 
با بوق كشدار و زشتي! به تندي مارا رد مي كند.« )صفحه20( 
اوالً ما بوق قشنگ يا زشت نداريم، بوق آهسته، محكم، كوتاه يا 
بلند داريم و همان واژه »كشدار« كل مفهوم جمله را مي رساند 
و ثانیاً جمله »به تندي ما را رد مي كند« كاماًل اشتباه و نامفهوم 
است. يكي ديگر از داس��تان هاي اين مجموعه به نام »من يا 
تو؟«)صفحه 91( ش��باهت زيادي به داستان »دو كبوتر، دو 
پنجره و يك پرواز« سیدمهدي شجاعي دارد و انگار كلیشه و 
كپي همان داستان است كه شخصیت هاي اصلي آن دو برادر 
دوقلو هستند كه هر دو باهم به جبهه مي آيند و در فاصله كمي 
از هم شهید مي شوند. در مورد داستان شجاعي قباًل در همین 

ستون صحبت شده است. 
حال اين تأثیر را نمي ت��وان به صراحت گف��ت كه عمدي 
بوده يا س��هوي... روي هم رفته يكي از نكات قابل توجه در 
مجموعه داس��تان »يك نفر صدايم مي كند«، اين است كه 
عالوه بر داشتن چند داستان تأثیرگذار و ماندگار، نويسنده 
با مهارت توانسته با پرداخت و س��اختاري موفق، موقعیت 
قابل قبولي از صحنه ها و اتفاق ه��اي دوران جنگ را پیش 

روي مخاطب بگذارد.

 جواد محرمي
مدير شبكه سوم درباره اش گفته بود هيچ خط 
قرمزي براي موضوعاتش قائل نباشند؛ جمله اي 
كه به نظر مبالغه آميز مي آمد اما »بدون توقف« 
براي اولين بار برخي موضوعات چالشي و حساس 
را با حضور برخي چهره ها به بحث نشست و برخي 
از آنها نيز جنجال آفرين شد، حتي حرف هاي يك 
روحاني درباره موضوع چندهمسري باعث شد تا 
موضع و نظر رهبر معظم انق�اب نيز در اين باره 
برجسته و راه براي تحريف ضدانقاب بسته شود. 
لوكیشن ضبط برنامه را از يك كافه اجاره اي در 
مركز ش��هر به جايي آورده اند كه بتواند قابلیت 
تغییر شكل داش��ته باش��د. ظاهراً اين سومین 
بار اس��ت كه دكور برنامه عوض مي ش��ود، اين 
بار طراحي صحنه از حالت دكورهاي رس��مي 
برنامه هاي سیما به دكوري جوان پسندتر چون 

يك كافه كتاب تبديل شده است. 
از عوامل پشت صحنه سؤال مي كنم موضوع اين 
قسمت چیس��ت و مي گويند چند قسمت است 
كه درباره حجاب بحث مي كنیم. به نظر مي رسد 
اين موضوع دست كم مانند موضوع چندهمسري 
حاشیه و جنجالي ايجاد نكرده و در فضاي مجازي 
هم خیلي ديده نشده است، در حالي كه حجاب 
مي تواند موضوع داغ و عامه پس��ندي باشد. قرار 
اس��ت دو س��اعت ديگر ضبط برنامه آغاز ش��ود. 
خانم هايي كه قرار است جلوي دوربین برنامه و دور 

میزها بنشینند به مرور از راه مي رسند. 
  آزادي بيان نظرات 

اما پیش از آن اين ما هستیم كه با سردبیر برنامه دور 
يك میز در فضاي بیروني نشستیم و درباره اينكه 
چقدر برنامه »بدون توقف« ديده ش��ده و اثرگذار 
بوده باهم چالش مي كنیم. ابراهیم جاللیان، سردبیر 
برنامه روي خط قرمزي بودن موضوعات يعني همان 
عبارت علي فروغي تأكید مي كند و از گشت ارشاد، 
واليت فقیه و موضوع حجاب ياد مي كند. از بیانیه 
گام دوم و جوانگرايي هم نام مي برد و من با خودم 
فكر مي كنم كه كجاي اين مسائل به اصطالح خطر 
قرمزي هستند ولي ترجیح مي دهم چیزي نگويم. 
خودش مي گويد: »لزوماً موضوعات مي تواند خط 
قرمزي هم نباشد اما چون فضاي برنامه به گونه اي 
است كه به حضار فرصت بیان نظراتشان را مي دهد، 
همی��ن آزادي بیان يك مقدار برنام��ه ما را خاص 
كرده است.« مي گويم: »اين در صورتي مي توانست 
خیلي براي مخاطب پرهیجان باشد كه برنامه زنده 

پخش شود اما برنامه شما ضبطي است.« مي گويد: 
»اساساً جنس برنامه ما جوري است كه زنده بودن 
آن به لحاظ اجرا نشدني است، چون ما يك موضوع 
را در دفعات مختل��ف و بخش هاي متفاوت ضبط 
مي كنیم« و من دقیقاً دلیل نشدني بودن ماجرا را 
متوجه نمي شوم و باز ترجیح مي دهم در اين باره 

خیلي چالش نكنم. 
جاللیان مدعي است »بدون توقف« خیلي پربیننده 
است و طبق نظرسنجي سازمان پربیننده ترين برنامه 
گفت و گو محور است؛ »برنامه ما درباره عملكردها 
نیست، برنامه ما به موضوعات تئوريك و ايدئولوژيك 
مي پردازد و مخاطبش جوانان كف جامعه هستند.« 
مي گويم: »اتفاقاً موضوعات اينچنیني را هم مي توان 
با شگردهاي فرمیك و ساختاري عامه پسند كرد.« 
مي گويد: »ما خیلي جسارت داشتیم كه اين برنامه 
را روي آنتن مي بريم و اگر حمايت مديران نبود به 

اين توفیقات نائل نمي شديم.« 
  مخاطباني كه مي شد وسيع تر باشند

سوالم را به شكلی ديگر مطرح می كنم و مي گويم: 
»همانطور كه خودتان مي گويید اين فرصتي است 
كه پس از 40سال براي اولین بار به شما داده شده 
تا درباره موضوعاتي كه خودتان مدعي هستید خط 
قرمز است، برنامه تولید كنید. فكر مي كنید »بدون 
توقف« واقعاً مخاطب خ��ودش را در جامعه پیدا 
كرده چراكه من فكر مي كنم اين برخالف نظر شما 
آنگونه كه بايد و مي توانست اتفاق بیفتد، محقق 
نشده است«، مي گويد: »نظرسنجي هاي سازمان 
اين را نشان مي دهد و برنامه ما و گفت وگوي ويژه 
خبري به عن��وان برنامه ه��اي گفت و گو محور در 
صدر ق��رار دارند.« مي گويم: »ول��ي فكر مي كنم 
مي ش��د دايره مخاطبانتان را وس��عت بیشتري 
بدهید.« مي گويد: »من واقعاً رشد مخاطب را حس 
مي كنم. 15درصد آمار خیلي مهمي است. ما البته 
خودمان را بدون نقص نمي دانیم و از پیشنهادات 
و انتقادات استقبال مي كنیم. موضوع تضارب آرا 

و كرسي هاي آزادانديشي موضوع خاك خورده اي 
است كه مطالبه رهبر انقالب است و ما با اين هدف 
برنامه بدون توق��ف را راه ان��دازي كرديم كه اين 
مطالبه را زنده كنیم. جاي كرسي هاي آزادانديشي 
دانشگاه است اما اين تحقق پیدا نكرده و ما گفتیم 
به تعبیر امام راحل صداوسیما بايد دانشگاه باشد و 
به نوعي خوب است اين فرصت براي دانشجوها و 
اقشار ديگر مردم فراهم شود تا نظراتشان را درباره 
مسائل مختلف با فراغ بال مطرح كنند، براي مثال 
درباره مسئله واليت فقیه ما در برنامه اين فضا را 
ايجاد كرديم كه در قالب 30قس��مت همه حضار 

نظر مخالفشان را مطرح كنند.« 
مي گويم: »من احس��اس مي كن��م برنامه به رغم 
تالش هايي ك��ه ب��راي جوان پس��ندي كرديد و 
هزينه هايي كه براي دكور تقبل ش��ده همچنان 
خش��ك اجرا مي ش��ود و اين زياد ربطي به محتوا 
ندارد و به فرم و س��اختار مربوط مي ش��ود، شايد 
اگر يك ش��ومن خوب داش��تید كه بر مسائل هم 
اشراف داشت، برنامه بهتر ديده مي شد.« مي گويد: 
»ما همیش��ه اين را گفتیم كه برنامه مان مجري 
ندارد.« مي گويم: »اين مي تواند يك ضعف باشد، 
مجري توانمند مي تواند اتمسفر برنامه را در جاي 
مناسب و درست تنظیم كند، البته اين واقعاً به اين 
برمي گردد كه آدم چنین كاري را در اختیار داشته 
باش��ید كه فكر مي كنم نداريد و چون اين مجري 
وجود ندارد، شما واقعاً يك برنامه رها با حضور چند 
نفر كه نظر متفاوت دارند، جلوي دوربین مي بريد 
و هیچ كس نیست كه سمت و سوي بحث ها را به 

كانال درست خودش هدايت كند.« 
  روي نبود سانسور تأكيد داريم 

گپ و گفت با س��ردبیر »بدون توقف« كه تمام شد 
س��راغ رضا غالمحس��ین نژاد تهیه كنن��ده برنامه 
مي رويم. از او سؤال مي كنم موضوع كم نمي آوريد؟ 
مي گويد: »مس��ائلي كه ما به آن مي پردازيم تاريخ 
مصرف ندارند و مي توانند هر از گاهي شكافته شده و 
از ابعادي تازه تر به آن پرداخته شود. جنس شبهاتي 
كه امروز براي جامعه وجود دارد با شبهات يك دهه 
پیش متفاوت اس��ت و هر قدر جلوتر مي رويم، نیاز 
داريم اين شبهات در رسانه ها مطرح و شنیده و پاسخ 
آنها ارائه شود، وگرنه جامعه با انسداد يا احساس آن 
مواجه مي شود. ما سراغ خیلي از موضوعات نرفته ايم 
كه در فصل جديد برنامه با جسارت بیشتري سراغ 
آنها خواهیم رفت.« مي گويم: »اين جوان هايي كه 
به برنامه مي آيند را چگون��ه و از چه راهي انتخاب 
مي كنید.« مي گويد: »ما پیامك مي دهیم و آنها اعالم 
آمادگي مي كنند.« مي گويم: »به شركت كننده هايي 
كه شبهه دارند چه توصیه هايي مي كنید؟« مي گويد: 
»ما از آنها مي خواهیم تا خودشان را سانسور نكنند.« 
مي پرسم: »مثالً تا به حال به موضوع ماجراي لواسان 
كه مسئله عدالت و تبعیض بود و خیلي هم بازتاب 
داشت پرداخته ايد؟« مي گويد: »خوب شد اين سؤال 
را پرسیديد، ما اين موضوع را نرفته ايم و نمي دانم در 

آينده موضوع ما باشد.« 
كمي آن س��وتر گربه اي به خودش جرئت داده 
تا وارد اتاق گريم ش��ود و يكي از خانم هايي كه 
براي شركت در برنامه آمده طلب كمك مي كند 
و آقاي تهیه كننده مجبور مي شود لحظاتي ما را 
ترك كند و وقتي برمي گردد صحبت هايمان به 

سمت و سوي ديگري مي رود.

گزارش »جوان« از پشت صحنه ضبط برنامه »بدون توقف« 

خط قرمزهايي كه پخش زنده اش 
نشدني است!

من واقعًا رش��د مخاط��ب را حس 
مي كنم. 15درصد آمار خيلي مهمي 
اس��ت. ما البته خودم��ان را بدون 
نقص نمي دانيم و از پيش��نهادات 
و انتق��ادات اس��تقبال مي كني��م

مجموعه تلويزيوني »باخانمان« با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در شمال تهران با حس�ن پورشيرازي كليد 
خورد تا خودش را براي آنتن شبكه3 سيما آماده كند. 
مجموعه تلويزيوني »باخانمان« به كارگرداني برزو نیك نژاد 

و تهیه كنندگي زينب تقوايي پس از انجام تست هاي الزم 
براي اطمینان از سالمت تك تك اعضاي گروه و رعايت تمام 
موارد پروتكل هاي بهداش��تي، تصويربرداري را در شمال 

تهران همزمان با عید غدير خم آغاز كرد. 

سريال »باخانمان« كليد خورد

    خبر

 گايه از همكاري نامطلوب
مسئوالن لرستاني با »ايل دا«

تصويرب�رداري س�كانس هاي دف�اع مقدس�ي س�ريال »اي�ل دا« ظرف 
40روز آين�ده ب�ه اتم�ام مي رس�د، ب�ا اي�ن ح�ال تهيه كنن�ده اي�ن 
س�ريال از هم�كاري نامطل�وب مس�ئوالن اس�تاني گاي�ه دارد. 
علیرضا سبط احمدي، تهیه كننده مجموعه »ايل دا« گفت: سكانس هاي مربوط 
به جنگ در ارتفاعات خرم آباد در حال انجام است و 85درصد كار تصويربرداري 

انجام شده و ظرف 40روز آينده كار تصويربرداري به اتمام مي رسد. 
وي درباره همكاري مسئوالن استاني گفت: متأس��فم از اينكه اعالم مي كنم 
مسئوالن استاني هیچ حمايتي از پروژه دفاع مقدسي نمي كنند. اين پروژه كه 
اثري فاخر درباره دالورمردي هاي خطه لرس��تان است با بي مهري مسئوالن 
استان لرستان مواجه است. ما در شرايط بسیار سخت بدون حمايت و همكاري 
مسئوالن استان لرستان در حال تصويربرداري با تیمي 180نفري هستیم تا 

بتوانیم كار را براي چهلمین سالگرد دفاع مقدس آماده كنیم. 
وي تأكید كرد: سپاه پاسداران استان با تمام توان از كار حمايت كرد و كمك هاي 
شايسته اي در خصوص تأمین ادوات نظامي صورت گرفته و امكانات در اختیار 
پروژه قرار داد. »ايل دا« يكي از مجموعه هاي پربازيگر و از تولیدات سیمافیلم 
است. در اين مجموعه بیش از 35بازيگر حرفه اي سینما و تلويزيون با گريم هاي 
متفاوت حضور دارند، همچنین بیش از 100بازيگر تلويزيون و تئاتر لرستان در 
اين مجموعه به ايفاي نقش مي پردازند. »ايل دا« در گروه فیلم و سريال مركز 
سیمافیلم و به تهیه كنندگي سیدعلیرضا سبط احمدي و كارگرداني راما قويدل 

به نويسندگي نوشین پیرحیاتي در حال تولید است.

امام حسن مجتبي)ع(:

مصيبت ها، كليد اجر و پاداشند. 

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

رامين جهان پور     نقد کتاب

در نشست خبري رونمايي از »مصحف واضح« مطرح شد

»مصحف واضح« پروژه ای تجاری نيست


