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   سيدمرتضي ذاكر
همزم�ان ب�ا ف�را رس�يدن روز مقاوم�ت اس�امي انتش�ار 
ويدئوكليپ »مقاوم�ت« ش�امل برگزيده فرمايش�ات حضرت 
آيت اهلل  العظم�ي خامن�ه اي، ب�ه س�ه زب�ان فارس�ي، عرب�ي و 
انگليس�ي و نيز رونمايي از نماهنگ »2 همراه« برگزار مي شود. 
به گزارش جوان، به نقل از روابط عمومي فرهنگ س��راي ابن س��ینا، 
پانزدهمین ويدئوكلیپ از مجموعه تولیدات ويدئويي »نشان« با عنوان 
»مقاومت« كه به طرح ديدگاه هاي رهبر حكیم انقالب درباره نظريه و 
منطق مقاومت مي پردازد، در آستانه فرا رسیدن 23 مرداد روز مقاومت 
تولید و منتشر ش��د. در اين اثر ديدگاه هاي حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي در مورد حقیق��ت مقاومت به عنوان ي��ك حركت عظیم 
اسالمي براي تحقق عدالت و آزادي كه گريبان نظام سلطه را مي گیرد 
و اصالت نظريه مقاومت در مقام نظري و عمل��ي كه در نهايت طبق 
وعده الهي جرياني پیروز است، بازخواني شده است. مجموعه تولیدات 
ويدئويي »نشان« به طرح بیانات رهبر بزرگوار انقالب در برهه هاي مهم 
مذهبي و ملي مي پردازد و توس��ط فرهنگ سراي ابن سینا به صورت 
مناسبتي تولید و منتشر مي ش��ود. همچنین به منظور گرامیداشت 
ياد و خاطره سرداران مقاومت ش��هید حاج قاسم سلیماني و شهید 
ابومهدي المهندس، دبیر كنگره بین المللي شهداي جهان اسالم نیز از 
تولید نماهنگ »2 همراه« و رونمايي از آن به مناسبت فرا رسیدن روز 
مقاومت اسالمي خبر داد. محمدعلي مؤمني ها، دبیر كنگره بین المللي 
شهداي جهان اسالم گفت: امسال در روز مقاومت اسالمي و به منظور 
بزرگداشت دو فرمانده شهید جبهه مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیماني و شهید ابومهدي المهندس، نماهنگ دو زبانه »دو همراه« 

)النبالء( به صورت گسترده در رسانه هاي عمومي منتشر خواهد شد. 
وي افزود: در ش��عر اي��ن اثر، عالوه ب��ر به تصوير كش��یدن رفاقت و 
مجاهدت هاي شهید ابومهدي و شهید حاج قاسم سلیماني، به رابطه 
ديرينه و صمیمي دو ملت ايران و عراق اشاره شده كه با شهادت اين دو 
سردار، فصل جديدي از پیوند برادري میان دو ملت آغاز شده است. وي 
خاطر نشان كرد: در اين نماهنگ از تصاوير ديده نشده از دو شهید نیز 
استفاده شده كه براي نخستین بار در فضاي رسانه اي منتشر مي شود. 
مؤمني ها در پايان گفت: بیش از نیم��ي از هزينه هاي اين نماهنگ 
توسط خیرين و كمك هاي مردمي تأمین شده كه سرآغاز خوبي در 
تولید آثار رسانه اي با مش��اركت فضاي مردمي است. نماهنگ فاخر 
دو همراه، در س��اعت 1:20 بامداد جمعه هفته جاري، در رسانه هاي 
عمومي منتشر خواهد شد. 23 مردادماه سالروز پیروزي غرورآفرين 
حزب اهلل لبنان در برابر رژيم جعلي صهیونیستي است به همین خاطر 
و بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي اين روز به عنوان »روز 

مقاومت اسالمي« در تقويم ملي نامگذاري شده است.

همزمان با گراميداشت »روز مقاومت اسامي« و سرداران مقاومت

ويدئوكليپ »مقاومت« و نماهنگ »2 همراه« رونمايي و منتشر مي شوند

گزارش جوان از نشست خبری  مدير شبکه قرآن

حسينيه تلويزيونی در محرم
   محمدصادق عابديني

   ادامه از صفحه اول
جواد شیخ اكبري، دبیر شوراي معارف سیما و مدير شبكه 
قرآن و معارف س��یما، در نشس��ت اعالم برنامه هاي سیما 
براي ماه محرم، با اش��اره به محدوديت هايي كه ستاد ملي 
مبارزه با كرونا براي مراسم ماه محرم اعالم كرده است، گفت: 
امسال عالوه بر پوشش مراس��م ها، بايد اطالع رساني درباره 
دستورالعمل هاي را نیز داشته باشیم تا مراسم بر اساس اين 
دستورالعمل ها پیش برود، از اين روز شبكه هاي سیما كارهاي 

كوتاه موشن گرافیك در اين موضوع پخش مي كنند. 
    اذن عزا از حرم امام رضا)ع(

شیخ اكبري، با اش��اره به برگزاري مراس��م »اذن عزا« گفت: 
قبل از ورود به محرم برنامه اي به نام اذن عزا داريم كه از حرم 
امام رضا )ع( روي آنتن مي رود. وي افزود: مراسم شیرخوارگان 
حسیني را به صورت تلويزيوني خواهیم داشت و از آنجايي كه 
برگزاري اين مراس��م با حضور جمعیت ممنوع است، ما آن را 
بدون حضور مردم برگزار خواهیم كرد. دبیر ش��وراي معارف 
سیما، درباره برنامه هاي شبكه هاي مختلف تلويزيون در ايام 
محرم گفت: براي محرم متفاوت امسال »حسینیه تلويزيوني 
ايران« را طراحي كرده ايم كه شبكه هاي سیما از ساعت 17 تا 

حدود يك بامداد پخش مي شود. 
وي توضیح داد: در اين طرح هر ش��بكه رأس يك ساعت، 
تبديل به يك حسینیه تلويزيوني مي شود كه هر آن چه كه 
در هیئت هاي حسیني اعم از مداحي و سخنراني است در 
آن پخش مي شود و سعي شده است، همه سالئق عزاداران 
حس��یني در نظر گرفته ش��ود تا اگر مردم عزيزمان به هر 
دلیلي و با هر مالحظاتي نتوانس��تند از خانه بیرون بیايند 
از برنامه هاي اين هیئت ها كه بس��یار متنوع و متكثر است، 

استفاده كنند. 
وی گفت: تكیه خانه، كوي محبت، سخنراني، ذكر عاشورايیان، 
ناگفته ها، خانه ها و تكیه ها، مكث، شعر عاشورايي، آيینه خانه، 

بر بال تعزيه از جمله برنامه هاي محرمي شبكه دو هستند. 
مدير شبكه قرآن گفت: ش��بكه3 برنامه هاي سمت خدا، در 
آستان خورشید، سخنراني، مخاطب خاص را دارد. همچنین 
ويژه برنامه س��وره، نغمه هاي عاش��ورايي، سرگذشت و پرده 
عشاق از برنامه هاي محرمي شبكه4سیما است. رضوان، عشق 
يعني، تا نیايش، س��وگواره، قصه كربال، مداحي و سخنراني 
از برنامه هاي شبكه5 سیما اس��ت و باالخره برنامه رو به راه، 
ضیافت حسیني )ع(، نگین ري، ياد خدا، خوشبخت، بیانات 

آيت اهلل جوادي از برنامه هاي شبكه قرآن سیما است. 

   هر خانه يك حسينيه مي شود
مدير شبكه قرآن س��یما، توجه به نذورات معنوي را يكي از 
محور هاي برنامه سازي امس��ال محرم دانست و گفت: بر اين 
اساس پويش »نذر حسین)ع(« را با همكاري سازمان تبلیغات 
اسالمي طراحي و راه اندازي كرده ايم، همچنین پويش »هر 

خانه يك حسینیه« هم راه اندازي خواهد شد. 
ش��یخ اكبري در پاس��خ به س��ؤال جوان، درب��اره پخش 
برنامه هاي عزاداري وعاظ شناخته شده و مداحان مشهور 
گفت: بر اس��اس جدول پخش كه آماده شده هر شبكه اي 
مأموريت پیدا كرده تا تعدادي از اين مراس��م ها را در دهه 

اول محرم پوشش دهد. 
وي ادامه داد: راه اندازي »حس��ینیه اي به وسعت ايران« قرار 
اس��ت خأل برگزاري هیئت ها و حضور افراد در هیئت ها را پر 
كند. مدير شبكه قرآن سیما، با بیان اينكه همه تصمیم گیري ها 
درب��اره برنامه هاي محرم با حضور معاون فرهنگي س��ازمان 
تبلیغات اسالمي برگزار شده، درباره نظارت محتوايي بر پخش 
مراسم ها و س��خنراني هاي مذهبي در محرم گفت: رويكرد 
محتوايي و ورود به موضوعات از پیش تدوين شده و شبكه هاي 
سیما اين موضوع را با مداحان در میان گذاشته اند كه تا جايي 
كه ممكن است از مسائل حاش��یه اي جلوگیري شود. شیخ 
اكبري در پاسخ به ديگر سؤال »جوان« درباره پخش مداحي ها 
و سخنراني هاي قديمي و ش��اخص بیان داشت: شبكه هاي 
چهار، شبكه قرآن و شبكه مجازي »شمس« )شوراي معارف 

سیما( اين مداحي ها را پخش خواهد كرد. 
وي توضیح داد: ش��بكه مجازي »ش��مس« روزان��ه به مدت 
سه س��اعت قرائت قرآن كريم، تواش��یح، مداحي و سخنراني، 
پخش مي كند. دبیر شوراي معارف سیما، با اعالم خبر همكاري 
با شبكه هاي تلويزيوني كش��ور عراق براي پخش تصاوير زنده 
از كربالی معلي تأكید كرد: هر روزه پخش زيارت »وارث« به 
صورت مستقیم از كربال و پخش تصاوير حرم امام حسین)ع( با 

همكاري شبكه هاي عراقي در ايام محرم خواهیم داشت.

رونمایی از مستند »78 سالگی« 
آيي�ن بزرگداش�ت حمي�د منوچه�ری و رونماي�ی از 
پوس�تر »78 س�الگی« مس�تند پرتره اين پيشکسوت 
عرص�ه دوبل�ه در ش�بکه مس�تند برگ�زار ش�د.

محسن يزدی، مدير شبكه مستند سیما در مراسم روزنمايی 
از مس��تند »78 س��الگی« گفت: پرداخت به پیشكسوتان 
عرصه دوبله از اهمیت زي��ادی برخوردار اس��ت و امیدوارم 
كه بتوانیم چنین مس��تندهايی را برای هم��ه عزيزان تولید 
كنیم كه در تاريخ می ماند. دلمان می س��وزد كه از خیلی از 
هنرمندان عرصه صدا مستند نداريم. البته بعضی از دوستان 
هم نمی پس��ندند كه جلوی دوربین بیايند و خیلی دوست 

ندارند رسانه ای شوند.
مستند »78 س��الگی« به كارگردانی ابوالفضل توكلی تولید 

شده است. 
.......................................................................................................

 »کاش حرف بزنی« 
به چاپ چهارم رسید

كت�اب »كاش حرف�ی بزن�ی«، س�روده  مصطف�ی 
رحماندوس�ت ب�رای چهارمي�ن ب�ار از س�وی كان�ون 
پ�رورش فک�ری ك�ودكان و نوجوان�ان بازنش�ر ش�د.
در كتاب »كاش حرفی بزنی«، 13 قطعه شعر با عنوان های 
»كاش حرفی بزنی، غول دلخ��وری، دغدغه، به خاطر غرور، 
آغاز دوستی، دلم همراه توست، گرگ و میش، با دروغ های 
شاخ دار آمدی، برگرد، خود بهار، آدم برفی، نگاه، سیب و سالم 

و سبد« سروده شده است.
عالقه مندان می توانند اين كتاب را از فروشگاه های محصوالت 
فرهنگی و فروش��گاه های كانون پرورش فك��ری كودكان و 

نوجوانان در سراسر كشور خريداری كنند.
.......................................................................................................

 اعالم برنامه تعطیلی تئاتر 
در ایام محرم

اداره كل هنره�ای نمايش�ی همزم�ان ب�ا آغ�از محرم 
و روزه�ای س�وگواری ام�ام حس�ين )ع( و اصح�اب 
باوفايش�ان، برنام�ه تعطيل�ی تئات�ر را مش�خص كرد.
تمامی نمايش هايی كه مضمون كمدی دارند، نمايش های 
موزيكال يا آثاری كه از موسیقی زنده در اجرای آنها استفاده 
می شود از ش��ب اول محرم برابر با پنج ش��نبه 30 مرداد تا 
چهارش��نبه 12 ش��هريور )برابر ب��ا 13 محرم الحرام( روی 

صحنه نخواهند رفت.
نمايش های ديگری كه در دس��ته فوق قرار نمی گیرند، 
به مناس��بت ايام س��وگواری امام حس��ین )ع( و ياران 
باوفای ايش��ان از جمعه هفتم ش��هريور )برابر با هشتم 
محرم الح��رام( تا چهارش��نبه 12 ش��هريور )برابر با 13 

محرم الحرام( تعطیل خواهند بود.
.......................................................................................................

 ایران نامزد یکی از معتبرترین 
جوایز جهانی معماری شد

»پردي�س خانه« ك�ه ب�ا اله�ام از ب�اغ ايرانی س�اخته 
ش�ده، نام�زد جاي�زه »دزي�ن«، يک�ی از مهم تري�ن 
ش�د. معم�اری  ح�وزه  در  جه�ان  جايزه ه�ای 

به گزارش مهر، جايزه »دزين« يك��ی از معتبرترين جوايز 
معماری و طراحی در جهان است كه هر سال در شهر لندن 
برگزار می ش��ود و بهتري��ن طراحان و معم��اران را معرفی 

می كند.
آنچه بر اعتبار »دزين« می افزايد و آن را به محل رقابت 
معماران ت��راز اول جه��ان تبديل می كن��د، داوری اين 
جايزه از سوی معماران برجسته ای چون نورمن فاستر، 
دنیل لیبسكیند، فیلیپ استارك، سوفوجیموتو، ديويد 
ادجايه، اديل دك و فرشید موسوی و بسیاری ديگر است 
كه بعضی از آنها جايزه پريتزكر يا همان نوبل معماری را 

از آن خود كرده اند.
هیئت داوران جايزه »دزين«، در اين دوره به بررس��ی 
پروژه ه��ای برت��ر طراحی و معم��اری پرداختن��د و از 
میان آنها، 24 پروژه مطرح از سراس��ر جهان در بخش 
ساختمان های مس��كونی را انتخاب كردند تا به مرحله 
نیمه نهايی راه يابند كه »پرديس خانه« از ايران، يكی از 

اين پروژه هاست.

   مصطفي شاه كرمي
چند وقتي اس�ت ك�ه توليد و پخ�ش فصل دوم 
برنام�ه »ميدون« ب�ا هدف شناس�ايی و حمايت 
از كارآفرين�ان برتر روی آنتن ش�بکه 3 س�يما 
می رود. سيدمحمدحس�ين هاشمی گلپايگانی، 
تهيه كننده اي�ن برنامه در گفت وگ�و با »جوان« 
ضمن پاس�خگويي به س�ؤاالت ما، نکات جالبي 
را در مورد برخ�ي اتفاقات جنجال�ي اين برنامه 
مط�رح ك�رده اس�ت ك�ه در ادام�ه مي خوانيد. 
يکي از مهم تري�ن داليل تولي�د برنامه 
ميدون سوق دادن مردم به سمت حمايت 
و فعاليت در عرصه رونق توليد ملي است. 
آيا اين برنامه توانسته اذهان مردم را به 

اين سمت هدايت يا معطوف كند؟
اولین مرجع ما در پاس��خ به سؤال ش��ما آمارهايي 
است كه خود صداوسیما آنها را جمع آوري و منتشر 
مي كند، اما واقعیت اين است كه چون برنامه میدون 
از نظر محتوا ي��ك برنامه اقتص��ادي و به اصطالح 
خش��ك اس��ت و جذابیت برنامه هايي با محتواي 
سرگرم كننده را ندارد، فرآيند جذب مخاطب در آن 
با ديگر برنامه ها متفاوت اس��ت. در يك نظرسنجي 
كه سال گذش��ته انجام ش��ده بود، میدون در رده 
هفتمین برنامه پربازديد صداوس��یما قرار داشت. 
جاي خوشحالي داش��ت كه برنامه ما در بین تمام 
برنامه هاي صداوسیما توانسته بود به اين رتبه دست 
پیدا كند و در بین برنامه هاي اقتصادي سازمان هم  
پربیننده ترين برنامه صداوسیما هستیم. اساساً يكي 
از داليلي كه مديران سازمان مايل بودند فصل دوم 
برنامه میدون تولید و ساخته شود، همین آمار قابل 
اعتناي مخاطب��ان و همچنین اقبال بس��یار باالي 
تولیدكنندگان براي حضور در اين برنامه و معرفي 

كسب و كارهايشان به سرمايه گذاران و مردم بود.
برنامه ش�ما مش�ابه يکي از بخش هايي 
بود كه در برنامه پايش روي آنتن شبکه 
يك سيما مي رفت و توانسته بود با طرح 
مباحث اقتصادي متنوع و چالش برانگيز 
مخاطب خوبي را جذب كند. آيا ميدون 

توانست ركورد برنامه پايش را بزند؟
بله. برنامه پايش يك برنامه خشك خشك اقتصادي 
بود، ولي برنامه میدون به دلیل تغییرات و تفاوت هايي 
كه نس��بت به پايش و ديگر برنامه هاي مشابه خود 
داشت، توانس��ت مخاطب عام خوبي را جذب كند، 
يعني صرفاً كساني كه به دنبال كار هستند مخاطب 
برنامه می��دون نیس��تند، بلكه به دلی��ل جانمايي 
بخش هاي سرگرم كننده، مخاطب عام هم میدون را 
مي بیند. دلیل اين ادعاي بنده هم همان نظرسنجي 

بود كه تلويزيون انجام داد و می��دون در رتبه هفتم 
پربیننده ترين برنامه تلويزيون قرار گرفت، در حالي 
كه هیچ برنامه اقتصادي به غیر از برنامه ما، حتي جزو 

10 برنامه برتر تلويزيوني اين آمار هم نبود.
آيا برنامه شما توانسته در بين مخاطبان 
رغبتي جهت ورود به بحث توليد ايجاد 
كند؟ اگ�ر در اي�ن رابطه آم�ار و ارقامي 

داريد، بفرماييد؟
بله. ش��اهد آن هم ثبت نام حدود 5ه��زار نفر براي 
حضور در برنامه اس��ت كه اين عدد بس��یار بااليي 
براي يك برنامه اقتصادي محس��وب مي ش��ود. ما 
ش��ركت كننده اي داش��ته ايم كه بعد از حضور در 
برنامه 70 میلیارد تومان درخواست سرمايه گذاري 
در كسب و كارش مطرح شده اس��ت. واقعیت اين 
است كه اوضاع شركت كننده وقتي به برنامه میدون 
مي آيد با قبل از حضورش در برنامه خیلي تفاوت دارد 
و علت اصلي چنین تفاوتي آشنايي بیشتر مردم با آن 
كس��ب و كار و هجوم و رغبت آنها براي مشاركت يا 

راه اندازي كسب و كار مشابه آن است.
برخي منتق�دان اعتقاد دارن�د كه وجه 
آموزشي در برنامه ميدون يکي از وجوه 
مغفول آن است، آيا ش�ما چنين مدعا و 

نقدي را قبول داريد؟
ممكن اس��ت برنامه میدون مثل ديگ��ر برنامه  هاي 
اقتص��ادي تلويزيوني به عمق كس��ب و كارها ورود 
نكند، ولي اينكه هر كس��ي احس��اس كند كه يك 
بس��تري براي مطرح كردن كس��ب و كارش وجود 
دارد و باع��ث بروز ح��س امید و تك��رار جمله »من 
مي توانم« در بی��ن مخاطبان و افراد جامعه ش��ود، 
به نظر اتفاق خوبي افتاده كه يك��ي از اهداف ما هم 
 MVP همین است. حاال ممكن است مثاًل در مورد
)مخفف»Product Viable Minimum« به 
معناي »كمترين ويژگی هايی كه می توان با كمك آن 
از مشتری بازخورد مناسب گرفت«، آن كسب و كار 
نتوانیم توضیحات زيادي ارائه كنیم كه البته سعي ما 
بر اين است كه آن مسئله را هم با زبان ساده تر و همه 

فهم تر با مخاطبان درمیان بگذاريم و مطرح كنیم. 

آي�ا منظورتان اين اس�ت ك�ه وجوه 
آموزشي در ميدون به اشکال و انحاي 

مختلف وجود دارد؟
بله كاماًل. ما با طرح قصه شكست ها و پیروزي هاي 
كارآفرينان به مخاطب نشان مي دهیم كه مي شود 
يك كسب و كار شكست بخورد و دوباره به راهش 
ادامه بدهد و موفق هم شود. مي شود از زمین كسب 
درآمد كرد و پول درآورد. مي توان از اينترنت پول 
درآورد، مي شود از گوسفند پول درآورد، مي توان از 
صنعت پول درآورد در هر قسمتي يك محور مهم را 
با طراحي و بر اساس يك سناريوي از پیش طراحي 

شده مطرح مي كنیم.
از  آي�ا آوردن آن االغ در يک�ي 
قسمت هاي ميدون در راستاي همان 
وجه طراحي س�ناريو و به اصطاح بار 
دراماتيکش بود يا نه اقدامي به اصطاح 

زرد و براي جذب مخاطب بود؟
ما مي خواس��تیم در آن برنامه نشان دهیم كه چه 
طور مي شود از هر چیزي كسب درآمد كرد. ما در 
آن برنامه اعالم كرديم كه يك لیتر شیر غیرفرآوري 
ش��ده االغ حدود 140 هزار تومان اس��ت و همین 
االن مش��تري هاي زيادي هم دارد. مهمان برنامه 
هم كه كسب و كارش در اين حوزه بود سفارشات 
زيادي داش��ت كه مش��تريانش بايد براي دريافت 
سفارش  خود دو هفته در نوبت بمانند. تازه از پوست 
اين حیوان، از گوش��تش و حتي از فضوالتش هم 
مي توان كس��ب درآمد كرد و در ديگر كشورهاي 
دنیا چنین كس��ب و كاري نیز وجود دارد. حاال ما 
براي مطرح ك��ردن اين موقعی��ت از آهنگ كاله 
قرمزي هم استفاده كرديم، وجوه فان و دراماتیك 
هم برايش تعريف كرديم كه اتفاق��اً بازخوردهاي 

خوبي هم داشت.
چرا برنامه ميدون در فضاي مجازي حضور 
جدي و پررنگ�ي ن�دارد و ويدئوهايش 

وايرال نمي شود؟
ما تالش خودمان را مي كنیم و جاي رشد هم دارد، 
ولي واقعیت اين است كه براي وايرال شدن ملزوماتي 
الزم اس��ت كه ما نداري��م. از طرفي معم��والً اغلب 
ويدئوهاي وايرال شده در فضاي مجازي ويدئوهايي 
با محتواهاي ف��ان، زرد و عموماً غیرجدي اس��ت. 
هرچند ويدئوهاي برنامه میدون در مقايسه با ديگر 
برنامه هاي مشابه خودش بازديدهاي بسیار باالتري 
دارد. با اين تفاسیر ما در فصل دوم میدون يك تیم 
جديد براي اين مسئله در نظر گرفته ايم و امیدواريم 

در آينده نزديك اتفاقات خوبي بیفتد.
ش�ما در مي�دون پيگي�ر مش�کات و 
سرنوشت كس�ب و كارهاي مطرح شده 

در برنامه هستيد؟
بله. مثاًل تا قبل از اينكه آن االغ را به برنامه بیاوريم، 
مسئله پرورش اين حیوان در كشور و موضوعي تحت 
عنوان مجوز پرورش االغ در كش��ور وجود نداشت. 
چون تعريف نشده بود و جالب اينكه بعد از حضور آن 

االغ در برنامه ما، حدود 150 مجوز صادر شد. 
مهم ترين تغييرات فصل دوم برنامه 

ميدون چيست؟
اصلي ترين تغییرات ما در تركیب داوران برنامه 
است كه س��ه نفر از آنها عوض شده اند، در فرم و 

كنداكتور هم تغییرات داده ايم.
در حوزه مالي مشکلي نداريد؟

متأسفانه يكسري مشكالت در پرداخت ها وجود دارد 
كه امیدواريم با مساعدت مسئوالن حل شود. 

تهيه كننده برنامه »ميدون« در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

 طرح موضوعات اقتصادي 
با چاشني سناریوهاي داستانی

در ي��ك نظرس��نجي ك��ه 
س���ال گ�ذش���ته انج���ام 
ش��ده ب��ود، مي��دون در رده 
هفتمين برنام��ه پربازديد 
صداوس��يما ق��رار داش��ت

    معرفی کتاب

انتشار كتاب جان بولتون در ايران
انتش�ارات اميركبي�ر كت�اب جنجال�ي 
افت�اد«  اتف�اق  آن  در  ك�ه  »اتاق�ي 
نوش�ته ج�ان بولت�ون را منتش�ر ك�رد. 
دولت دونالد ترامپ در ماه هاي پاياني خود با 
چالشي به نام افش��اگري بولتون مشاور سابق 
امنیت ملي اين كش��ور روبه رو ش��ده اس��ت. 
بولتون در كتاب »اتاقي كه در آن اتفاق افتاد« 
چند خاطره از همكاري با دولت ترامپ منتشر 
كرده كه اغلب آنها با واكنش تند رئیس جمهور 
امريكا روبه رو شده است. خصومت ذاتي بولتون 

با جمهوري اسالمي ايران و خاطرات وي از بحث هايي كه درباره ايران در كاخ سفید 
در مي گرفته است، باعث ش��ده »اتاقي كه در آن اتفاق افتاد« به خودی خود براي 
ايرانیان جذاب باشد. ترجمه هاي متعددي از اين كتاب تا به امروز منتشر شده كه 

تعدادي از آنها در فضاي مجازي و بخش ديگر به صورت كتاب كامل بوده است. 
انتشارات امیركبیر، سومین ترجمه رسمي از اين كتاب را روانه بازار نشر كرده كه 

گويا از ساير ترجمه ها از نظر دقت و تازگي متن ترجمه شده، بهتر است. 
اين  كتاب دربرگیرنده خاطرات جان بولتون مشاور سابق امنیت ملي دولت دونالد 
ترامپ اس��ت كه به ضديت با ايران ش��هره بود و يكي از مقامات جنگ طلب حزب 
جمهوري خواه امريكا محسوب مي شود. بولتون توس��ط ترامپ كنار گذاشته شد 
و خاطرات خود را نوش��ت كه در قالب اين  كتاب به چاپ رسید. اين  ترجمه توسط 
محمد معماريان، سیدصدرا صالح شريعتي، ريحانه نیكزاد، پويا مشهدي، محمدرضا 

و سیدزهرا هاشمي با سرپرستي معماريان ارائه شده است.

امام حسن مجتبي)ع(:

نعمت، آزمون اس�ت، اگر سپاسش 
بگزاری، اندوخته ای )گرانبها( است 
و اگر كفرانش كنی، نقمت می شود. 

 

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

 محمد صادقي
كارگ�ردان فيل�م س�ينمايي »لب�اس ش�خصي« ح�رف و 
حديث ه�ا درب�اره توقي�ف اي�ن فيل�م س�ينمايي را رد ك�رد. 
فیلم سینمايي »لباس ش��خصي« به كارگرداني امیرعباس ربیعي، 
اولین بار در سي و هشتمین جشنواره فیلم فجر ديده شد. اين فیلم 
كه اولین تجربه كارگردانش در س��اخت فیلم سینمايي است، آنقدر 
در جشنواره با استقبال روبه رو شد كه از نظر بسیاري از منتقدان فیلم 
مي توانست جايزه سیمرغ »نگاه نو« را نصیب ربیعي كند. داستان فیلم 
»لباس ش��خصي« به موضوعي تاريخي در دهه60 بازمي گردد و آن 
ماجراي مشخص ش��دن ارتباط حزب توده با دولت شوروي و انتقال 

اطالعات نظامي و سیاسي محرمانه به آن كشور است. 
به رغم پتانسیل خوبي كه »لباس شخصي« براي ديده شدن در 
سینما دارد، مدتي است شايعاتي در زمینه توقیف اين فیلم مطرح 
شده است. ربیعي در مصاحبه اي به اين اخبار ضد و نقیض واكنش 
نشان داد و گفت: »بحث توقیف »لباس شخصي« به هیچ عنوان 

مطرح نیس��ت و تا جايي كه من خبر دارم اين فیلم بدون هیچ 
مشكلي براي مردم به نمايش درخواهد آمد. ربیعي در ادامه افزود: 
يكي از دغدغه هاي من ساخت فیلمي درخصوص حزب توده بود 
كه لباس شخصي نیز تالش برای بیان حقايق و واقعیت ها و ارائه 
روايت صادقانه و منصفانه از ماجراي اين حزب بود. وي به تأكید 
رهبري به ساخت آثار مستند و سینمايي در خصوص حزب توده اشاره 
كرد و گفت: در ديداري كه همراه تعدادي از فیلمسازان جوان با رهبري 
داشتیم، وقتي ايشان را در جريان ساخت فیلم سینمايي در خصوص 
حزب توده قرار دادم، ايشان به اهمیت موضوع حزب توده اشاره كردند 
و اينكه اين حزب در ظاهر خودشان را همراه نظام نشان مي دادند ولي 

در باطن هدف نفوذ در بدنه اصلي نظام را داشتند.«
»لباس شخصي« را مي توان در نوع نگاه به تاريخ انقالب اسالمي، 
در پي آثاري مثل »ماجراي نیمروز« دانس��ت. ب��ا اين تفاوت كه 
كارگردان جوان »لباس ش��خصي« براي اينك��ه فیلمش بهتر و 
باورپذيرتر باشد دست به ابتكاراتي زده اس��ت. از جمله اينكه در 
آن فیلم به جاي استفاده از چهره هاي تكراري سینمايي، بازيگران 
تئاتري به كار گرفته شده اند. اين كار باعث شد عالوه بر به كار گیري 
هنرمندان حرفه اي، به خاطر تازه بودن چهره ها، كاراكترهاي فیلم 
براي بیننده كامالً باورپذير شوند. با وجود اينكه در پرداخت به تاريخ 
انقالب اسالمي در سینما كم كاري شده است، اما ساخت نمونه هاي 
معدودي مانند »لباس شخصي« مي تواند انگیزه اي براي فیلمسازان 
باشد تا با پرداخت به تاريخ مغفول مانده انقالب به خصوص در دهه 
ملتهب60، نسل جوان كش��ور را كه كمتر در جريان حوادث آن 

سال ها بوده اند با واقعیت هاي تاريخي روبه رو كند. 

 »لباس شخصي« روايتي از يك گروه خائن
فيلمي كه به تاريخ حزب توده پرداخته، توقيف نمي شود

هادی عسگری     دیده بان 


