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بررسي نقاط ضعف و قوت برنامه هاي محرمي رسانه ملي در جلسه كارشناسان 

استقبال از »حسينيه ايران« نشانه اي از بلوغ رسانه بود
   محمدصادق عابديني

در جلس�ه نق�د و بررس�ي نق�اط ضع�ف و ق�وت 
برنامه هاي محرمي رس�انه ملي، كارشناس�ان رس�انه 
موفقي�ت برنامه هاي�ي چ�ون »حس�ينيه اي�ران« را 
نش�انه اي از كارآم�دي و بلوغ رس�انه ملي دانس�تند. 
حجت االسالم عبداهلل رضايي مدير طرح و برنامه شبكه قرآن 
و معارف سیما با اشاره به سختي هاي برنامه سازي در دوران 
كرونا گفت: شرايط روز جامعه و لزوم رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي، رسانه را به سمت برنامه سازي به شیوه اي متفاوت 
برد. رضايي ادامه داد: اينكه در سخت ترين شرايط هم پرچم 
حسیني زمین نمي ماند و جامعه مشتاق شور و شوق حسیني 
است، نشانه بلوغ رسانه ملي و كارآمدي آن در شرايط بحراني 
است. وي افزود: ش��بكه هاي تلويزيون از چند هفته قبل از 
آغاز محرم، تدارك حس��ینیه اي به وسعت ايران را ديدند تا 
در ايام كرونا، براي همه نوع موقعیت زماني و شرايطي برنامه 
مناسب و ويژه اي داشته باش��ند تا به  نوعي مخاطب در پاي 
تلويزيون اقامه عزاي حس��یني را برپا كند. اين كارش��ناس 
ديني با اش��اره به ش��كل و قالب برنامه هاي محرمي  گفت: 
محتوا به  خصوص محتواي ديني بايد در قالبي ارائه ش��ود 
كه براي مخاطب جذابیت داش��ته باشد و مخاطب امروزي 
كه در دنیاي مدرن زندگي مي كند، بتواند پیام را به  سرعت 
جذب و از آن استفاده كند. محمدهادي صلح جو، سرپرست 
گروه تالوت و نغمات ش��بكه قرآن و معارف سیما و مجري 
برنامه »حسینیه ايران« با اشاره به  دشواري تولید برنامه در 
شرايطي كه براي اولین بار تجربه مي شود، گفت: امسال بايد با 
سازمان هاي مختلف هماهنگ مي شديم تا آنچه از رسانه ملي 
پخش مي شود مغايرتي با دستورالعمل هاي بهداشتي نداشته 
باشد، شبكه هاي تلويزيوني خیلي خوب توانستند خود را با 
اين ش��رايط هماهنگ كنند. حجت االسالم ابراهیم بهاري، 
كارشناس مذهبي و منتقد رسانه با اشاره به عزاداري هايي 
كه در مراكز استان ها روي آنتن رفت، گفت: در برنامه هاي 
معارفي و مناسبتي، از جمله آثار ساخته  شده براي ماه محرم، 
مطالب بايد مستند و مستدل بیان شود و ما شاهد اين دقت 
در برنامه هاي شبكه هاي مختلف سیما بوديم. وي انتخاب 
مجري براي برنامه هاي محرمي را مهم دانست و گفت: مجري 
برنامه هاي محرمي كسي است كه خودش از فضاي ارتباطات 
سنتي برخاسته است و باعث اعتبار آن رسانه مي  شود، اين فرد 
ديگر مجري گري نمي كند بلكه خودش است و مي تواند يك 
حسینیه را به خانه هاي مخاطبان ببرد. بهاري به  ضرورت نقد 
برنامه هاي مناسبتي اشاره كرد و گفت: بايد از نظرات ديگران 

بهره مند شد تا كم و كاستي هاي هر برنامه پس  از اينكه روي 
آنتن رفت،  مشخص شود. مرتضي يعقوبي، تهیه كننده برنامه 
»تكیه خانه« نیز با تشريح جزئیات اين برنامه گفت: هنگام 
طراحي اي��ن برنامه چگونگي زنده نگه داش��تن آيین عزاي 
حسیني و اس��تطاعت هر شخص نس��بت به عزاداري امام 
حس��ین)ع(، حتي به  اندازه نصب يك بیرق يا پرچم عزا در 
كنار رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي برايمان مهم بود. 
وي افزود: امس��ال ما و همكارانمان محرم متفاوتي را پشت 
سر گذاشتیم و تجربیات خوبي براي تغییر در برنامه سازي 
كس��ب كرديم. يعقوبي انتخاب مجري مناس��بتي را بسیار 
مهم دانست و تأكید كرد: تسلط مجري بر محتوا، توانايي در 
خوانش اشعار و مراثي و حتي شناخت كاملي كه از وعاظ و 
مداحان ديگر دارد، به نحوه اجرا كمك مي كند. اين توانايي ها 
سبب ديده شدن برنامه و موفقیت مجري و آنتن خواهد شد. 
عبدالرحمان نظام اسالمي، مجري برنامه »تكیه خانه« نیز از 
تدارك رسانه ملي براي تولید برنامه هاي مناسبتي از رمضان 
سال گذش��ته گفت و متذكر ش��د: ما در حالي برنامه هاي 
محرمي را مي خواستیم اجرا كنیم كه هنوز ستاد ملي كرونا 
به يك انسجام در برخورد با اين ويروس در ماه محرم نرسیده 
و دستورالعملي براي نحوه عزاداري به ما ارائه نكرده بود، اما 
مجريان و برنامه سازان توانستند با اين پديده به  درستي كنار 
بیايند و به دلیل عشق همه به سیدالشهدا)ع( انعكاس دهنده 

اين شورآفريني معنوي شدند. 
در ادامه حسین سلطان محمدي، منتقد با اشاره به اجراهاي 
مناس��بتي گفت: انتخاب مجري براي برنامه هاي مناسبتي 
بسیار مهم است و مجري بايد اين توانايي را داشته باشد كه 

خود كارگرداني برنامه را بر عهده بگیرد. 
وي افزود: در برخي از برنامه ها مخاطب دوس��ت دارد حال 
و هواي معنوي و روحاني اش حفظ ش��ود، اما ورود بي موقع 
مجري به فضاي مرثیه و نوحه خواني حال و هواي مخاطب 

را تغییر مي دهد.

    كتاب

امام زين العابدين)ع(:

از پرسيدن درباره نادانسته ها 
كوتاهی مكن، هر چند به دانش 

نامور شده باشی. 

نزهه الناظر: ص۹۲، ح۱۷

    هادي عسگري
مديرعام�ل انجم�ن تئات�ر انق�اب و دف�اع مق�دس، از 
برگ�زاري دومي�ن جش�نواره تئاتر»س�ردار آس�ماني« 
پاسداشت مقام س�ردار شهيد قاس�م س�ليماني خبر داد. 
حمید نیلي در نشس��ت اعالم برنامه هاي انجم��ن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس به مناس��بت بزرگداش��ت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس، با اشاره به شهادت سردار سلیماني در سال گذشته، گفت: 
»همه شور تشییع ايشان را ديديم و جا دارد هر چه بیشتر درباره 
شخصیت ايشان كار كنیم. هنرمندان هم به نوعي بايد اداي دين 
مي كردند كه در همان اوايل شهادتشان، نخستین همايش سردار 
آسماني در جوار مقبره سردار برگزار كرديم كه مورد استقبال قرار 
گرفت، در حاشیه آن سعي كرديم محفل نمايش خاطره را برگزار 

كنیم كه چند اثر هم به انجمن رسید و در حال بررسي است.« 
نیلي ادامه داد: »امسال اس��تان كرمان میزبان دومین دوره اين 
همايش خواهد بود. اس��اس اين دوره همايش را در حوزه تئاتر 
خیاباني مدنظر قرار داده ايم و البته چند نمايش صحنه اي نیز به 

عنوان مهمان خواهیم داشت.«
مدير عامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس با اشاره به پويايي 
اين انجمن در سال هاي اخیر، گفت: »در حوزه چهلمین سالگرد 
حماسه دفاع مقدس با هدف استعداديابي و تولید آثار راديويي، با 
راديونمايش تفاهمنامه اي را منعقد كرديم. همچنین تفاهمنامه اي 
را با سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران داشتیم كه طي آن 
4۰نمايش خیاباني مطرح كش��ور در نقاط مختلف اجرا شوند و 
همچنین با همكاري سازمان در مهرماه از هنرمندان تئاتر دفاع 

مقدس قدرداني خواهد شد.«
نیلي افزود: »تئاتر دفاع مقدس فراز و فرودهايي داش��ته است و 
قصد داريم نشست آسیب شناسي تئاتر دفاع مقدس در چهار دهه 

گذشته را در تئاتر شهر برگزار كنیم.«
وي با اش��اره به انتش��ار آثار مكتوب در عرصه نمايشنامه، بیان 
داشت: سه رونمايي كتاب نیز ش��امل دو نمايشنامه از لیلي عاج 
درباره شهید ابراهیم هادي و كتاب چهار شهید خلبان از شهرام 
كرمي و يك كار پژوهش��ي ش��امل 4۰نمايش��نامه جريان ساز 
دفاع مقدس داريم كه در اين ايام رونمايي خواهد ش��د و آخرين 
موضوع نیز نمايشگاه زخم عتیق است. همه شهداي دفاع مقدس 
سرلوحه شان قیام عاشورا بود كه با نمايش ادوات تعزيه و... آنها را 
نمايش خواهیم داد. نیلي گفت: ما كتاب هاي خوبي از سرداران 
ش��هید دفاع مقدس داريم كه يك��ي از اولويت هايمان تولید در 
اين ارتباط است و فراخواني هم در اين رابطه مشخص كرديم و 

امیدواريم در جشنواره هم با چند اثر ويژه مواجه شويم.

اعام برنامه هاي بزرگداشت چهلمين سالگرد حماسه دفاع مقدس در تئاتر

دومين جشنواره سردار آسماني به ياد شهيد سليماني برگزار مي شود

حس�ين انتظامي از ابتداي س�كانداري س�ازمان س�ينمايي تا 
ب�ه ح�ال بي�ش از هم�ه روي موض�وع فرع�ي شفاف س�ازي 
مانور داده و كوش�يده اي�ن موضوع را به مس�ئله اول س�ازمان 
س�ينمايي تبديل كند اما اولويت هاي س�ينمايي كشور كيفيت 
نازل آثار اس�ت ك�ه برنام�ه و راهبردي ب�راي آن وج�ود ندارد. 
در اين باره عبداهلل علیخاني، تهیه كننده سینما در گفت وگو با »جوان« 
به اين نكته اش��اره مي كند كه نف��س عمل و اينكه ه��رازگاه مديران 
سینمايي آمار و ارقام بودجه هاي زيرمجموعه ها را اعالم مي كنند، قدم 
خوبي براي شروع شفاف سازي اس��ت ولي اين شفاف سازي به نتیجه 
نمي رسد مگر با شرح جزئیات هزينه ها و در عین حال تالش براي پرهیز 
از اسراف. اين تهیه كننده سینما با بیان اين مطلب عنوان كرد: خیلي 
خوب است كه هر چند ماه يك بار گزارش مالي زيرمجموعه هاي دولتي 
سینما منتشر مي شود ولي اگر بخواهیم اين شفاف سازي به نتیجه اي 
روشن برس��د، بايد دو كار ديگر انجام شود. تهیه كننده »كما« و »آواز 
قو« در تشريح اين دو كار ادامه داد: اول آنكه بايد به سمت شفاف سازي 

جزئیات هزينه كردها بروند، يعني دقیقاً معلوم باش��د چقدر از بودجه 
میلیاردي صرف دس��تمزد مديران و اعضاي شوراها شده و به روشني 
بگويند فالن عضو شورا ماهانه چقدر حق جلسه يا دستمزد مي گیرد. 
اين تهیه كننده افزود: دومین كاري كه بايد انجام ش��ود آن است كه 
با انتقادات وارده به اين هزينه كرده��ا منصفانه برخورد و براي اصالح 
عملكرد مالي تالش شود. چه معني دارد يك زيرمجموعه دولتي سینما 
میلیاردها تومان به بهانه پشتیباني يا مديريت راهبردي، هزينه كند 
و درست هم توضیح ندهد اين پشتیباني چه معنايي دارد؟ علیخاني 
تأكید دارد: شفاف س��ازي مالي وقتي به نتیجه مي رسد كه در دفعات 
بعدي كه كارنامه مالي سازمان ها منتشر مي شود ديگر با ارقام هنگفت 
براي برگزاري جشنواره هاي بي خاصیت مواجه نباشیم نه اينكه با وجود 
شفاف سازي باز همان روال غلط در پول پاشي میان عده اي محدود در 

جشنواره ها و شوراها و محافل دولتي را شاهد باشیم!
تهیه كننده »قافله« و »دو روي سكه« خاطرنشان ساخت: اگر تا قبل از 
شیوع كرونا نفس شفاف سازي اهمیت داشت، حاال كه كرونا اصطكاك 
زيادي را بر چرخ محرك س��ینما تحمیل كرده ، الزم است حتماً در 
مسیر صرفه جويي و اصالح هزينه كردها حركت شود تا اهالي سینما 
وقتي با شفاف س��ازي هاي مالي تازه مواجه مي شوند پیش خود فكر 

نكنند كه چرا آنها گرسنه اند و عده اي روزبه روز فربه تر مي شوند. 
اين تهیه كننده ۷1ساله ابراز امیدواري كرد: واقعاً بايد رئیس سینما 
با جديت از زيرمجموعه ها بخواهد صرفه جويي مالي را در پي بگیرند 
و قید بريز و بپاش هاي بي حاصلي كه سودي به حال سینما و بدنه 
س��ینما ندارد را بزنند تا آنگاه مابه التفاوت بودجه ها صرف ارتقاي 

معیشت سینماگران شود.

تهيه كننده پيشكسوت سينما در گفت و گو با »جوان« مطرح كرد
شفاف سازي چگونه به نتيجه مي رسد؟

آسيب شناسي فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي با رويكرد طنز در راديو 
جيك و پيك انسان هايي كه دنياي واقعي را فداي دنياي مجازي كرده اند

     محمد صادقي
»جي�ك و پي�ك« راديوج�وان برنام�ه اي ب�ا 
محوريت فضاي مجازي اس�ت كه ه�ر هفته با 
زبان، بيان طنز و در قالب نمايشي به معضات 
اجتماعي و موضوعات مربوط به فضاي مجازي 
مي پ�ردازد. قس�مت هاي مختلف اي�ن برنامه 
به نحوي طراحي شده  اس�ت كه عاوه بر قشر 
جوان، به ارتباط كودكان و افراد مسن با فضاي 
مجازي هم پرداخته مي شود. بايد و نبايدهاي 
فضاي مجازي، تنهايي و انزواي جوانان به دليل 
روي آوردن ب�ه فض�اي مجازي، نح�وه نظارت 
خانواده ها، توجه بي�ش از حد والدين به فضاي 
مجازي و در پي آن نداش�تن توجه به كودكان، 
رويكردهايي هس�تند ك�ه در اي�ن برنامه در 
قالب طنز و نمايش�ي به آن پرداخته مي شود. 
اگر جزو آن دس��ته از آدم هايي هستید كه چه در 
زمان استراحت، سفر و خوشگذراني و چه در اوج 
شلوغي ها و كار، راديو را رفیق خود مي دانید، حتماً 
وس��ط موج عوض كردن هاي تان، چند دقیقه اي 
روي موِج راديو جوان توقف كرده ايد. حاال اگر اين 
اتفاق حوالي س��اعت11 تا 11:3۰صبح ها افتاده  
باشد، مي دانید كه در اين زمان راديو جوان »جیك 
و پیك« خود را با شنونده هايش در میان مي گذارد. 
»جیك  و  پیك« در ش��هريور94 به تهیه كنندگي 
حامد مراديان با رويكرد طن��ز و با هدِف پرداخت 
به آسیب ها، جذابیت ها و شیوه استفاده از شبكه ها 
و رس��انه هاي اجتماعي روي آنت��ن راديو جوان 
رفت و پس از دو س��ال در تیر ماه96 مس��ئولیت 
تهی��ه برنامه به مژده طهراني س��پرده ش��د. تیم 
برنامه ساز در تابستان 98 تصمیم گرفت تا »جیك 
و پیك« را با اندكي تغییر در ساختار، به يك برنامه 
شخصیت محور نمايشي تبديل كند. حاال پنج سال 
است كه از عمر اين برنامه مي گذرد، در حالي كه به 
گفته تهیه كننده آن، »جیك  و  پیك« در شروع راِه 
بي پاياِن موفقیت قرار دارد و گروه برنامه ساز حاال 

تبديل به يك خانواده صمیمي شده اند. 
   قصه  آش�ناي زندگي بعضي از جوان هاي 

اين روزگار
امیر كه ش��خِص اول قصه »جیك و پیك« است، 
جواني اس��ت كه تحقِق تمام رؤياهايش را در گرو 
وقت گذراندن در فضاي مجازي مي بیند. اين افكار 
بي سروسامان او به جايي رسیده كه مدام در ذهنش 

با يك شخصیت مجازي درگیر است!
امیر َعُضد بازيگر و نويسنده نقش امیر در »جیك 

و پیك« توضیح مي ده��د: اين روزه��ا امیرهاي 
زيادي در اطراف خود مي بینیم كه بس��یار شبیه 
امیر جیك و پیك هس��تند؛ انسان هايي كه دنیاي 
واقعي را فداي دنیاي مجازي كرده اند؛ انسان هاي 
آشفته اي كه شادي و غم هاي شان وابسته به اليك 
شده؛ انس��ان هايي كه ديگر از تماش��اي زيبايي 
آس��مان لذت نمي برند بلكه مشتاقانه عكس هاي 
اليك خور مي گیرن��د تا با اليك ه��اي ديگران به 

عكس خود بها دهند. 
وي درباره جزئیات اين شخصیت عنوان مي كند: 
امیر قصه »جیك و پیك« به ظاهر پر ش��ر و شور 
و ش��اد اس��ت اما در واقع جواني اس��ت بي عار و 
مس��ئولیت ناپذير و بي اهمیت ب��ه اطرافیان؛ يك 
جوان پر از عقده ها و سرخوردگي ها و ديده نشدن ها 
و ناكام��ي كه قص��د دارد همه اينه��ا را در فضاي 
مجازي جبران كن��د. امیر از كار كردن و كس��ب 
درآمد تعريف متفاوتي دارد و به دنبال راهي است 
تا فضاي مجازي براي يك شبه معروف، مشهور و 

پولدار شدن، جلوي پايش بگذارد. 
َعُضد با اشاره به »هش��تگ«، شخصیت خیالي 
ذهن امیر كه به نوعي نماد بیراهه هايي اس��ت 
كه فضاي مجازي بر سر راه كاربرانش مي گذارد، 
ادامه مي ده��د: اين نقش را حمید پارس��ا بازي 
مي كند. حضور مادر، خواه��ر و حاال نامزد امیر، 
چالش هاي زندگي واقعي اوست، حضور آنها با 
خواسته هايي همراه است كه از برآورده شدن شان 
توسط امیر كه بويي از مسئولیت پذيري نبرده، 

دور از تصور است. 
بازيگ��ر نقش اول اي��ن برنامه راديوي��ي از تجربه 
هم��كاري لذت بخش ب��ا گروه »جی��ك و پیك« 
مي گويد: من به عنوان فردي ك��ه مدت طوالني 
ا س��ت با اين برنامه همكاري مي كن��م »جیك و 
پیك« را يك برنامه موفق راديويي مي دانم كه به 
خاطر وجود يك تیم همدل، همگي در جايگاه خود 
براي بهتر شدن برنامه مي كوشند. خرسندم كه در 

كارنامه كاري ام نام اين برنامه به چشم مي خورد. 
  »هشتگ«، شخصيت خيالي ذهن امير

حمید پارس��ا از طنزنويس ها و مجري هاي راديو 
و تلويزيون درباره حض��ورش در »جیك و پیك« 
مي گويد: حدود سه س��ال پیش بود كه به دعوت 
حامد مراديان، تهی��ه كننده وقت جیك و پیك به 
تیم برنامه پیوستم. بعد از چند جلسه پیش تولید 
به اين نتیجه رس��یديم كه من نقش انسان واقعي 
را بازي نكنم! بشوم هشتگ خیالي ذهن يكي ديگر 
كه نقشش را از همان ابتدا امیر عضد بازي مي كرد. 
من هشتگ خیالي ذهن امیرم. صداي من هم در 
برنامه كمي غیرطبیعي ا ست و اِكو دارد تا بیشتر به 
ذهن مخاطب و شنونده، مجازي و خیالي بودن را 

تبادر كند. 
وي درباره نوع شخصیتي كه بازي مي كند، افزود: 
نقش من در اين برنامه اين اس��ت كه به امیر براي 
حل مشكالت مجازي اش كمك كنم، البته بماند كه 
به خاطر روحیات شخصي خودم و بار طنز برنامه، 
بیشتر شیطنت مي كنم تا كمك. بارها شده كه امیر 
ِ»جیك و پیك« به خاطر راهنمايي هاي غلط من به 

دردسر افتاده و دچار مشكل شده  است! 
   حضور فعال برنامه در فضاي مجازي

مژده طهراني، تهیه كننده با اشاره به اينكه پرداختن 
به پويش ها و چالش هاي فضاي مجازي، خط اصلي 
برنامه »جیك و پیك« اس��ت، مي گويد: شايعات 
و اخب��ار غلوآمی��ز در فضاي مجازي، مش��كالت 
خانواده ها در مواجهه با فضاي مجازي، تبلیغات در 
فضاي مجازي، بیماري هاي ناشي از استفاده بیش 
از حد از فضاي مجازي و جرم هاي ناشي از فضاي 
مجازي از ديگر موضوعاتي است كه در اين برنامه با 

زبان طنز به آن پرداخته مي شود. 
تهیه كننده برنامه درب��اره حضور پررنگ »جیك 
و پیك« در فضاي مجازي ادام��ه مي دهد: عالوه 
بر پخش از آنتن راديو ج��وان، برنامه ما در فضاي 
مجازي نیز با مخاطبانش همراه است و در اين فضا 
به ساخت فیلم هاي كوتاه با موضوعاِت اجتماعي و 
با رويكرد طنز نیز پرداخته اس��ت كه هر هفته در 

صفحه برنامه منتشر مي شود. 
   پي�ر و ج�وان در »جيك و پي�ك« راديو 

جوان
مژده طهراني درباره اقبال شنونده هاي راديوجوان 
از اين برنامه بیان مي كند: مخاطب اصلي و هدف 
برنامه، قشر جوان جامعه است ولي با توجه به اينكه 
استفاده از فضاي مجازي سن وسال نمي شناسد، 
بین شخصیت هاي قصه »جیك وپیك« از كودك 
هفت ساله تا پیرزن ۷۰س��اله هستند و چگونگي 
استفاده آنان از فضاي مجازي از موضوعاتي است 
كه در برنامه به آن پرداخته مي شود. خوشبختانه 
در مدت اين پنج س��ال برنامه جیك وپیك  جزو 

برنامه هاي پرمخاطب راديوجوان بوده است. 
وي ادام��ه مي دهد: اي��ن برنام��ه در ارزيابي هاي 
معاونت صداي س��ازمان صداوس��یما نمره قابل 
قبولي را كسب كرده و از همه مهم تر جاي خودش 
را در دِل مخاطبان راديو نیز باز كرده است. اينكه 
تكیه كالم هاي مورد استفاده شخصیت هاي برنامه، 
ورد زباِن مخاطبان شده اس��ت و مخاطب عوامل 
برنامه را از خودش مي داند و رازهايش را با آنها در 
میان مي گذارد هم باعث خوشحالي ماست و هم 

مسئولیت مان را در ادامه  راه سنگین تر مي كند.

طهراني: برنامه ما در فضاي مجازي 
نيز ب��ا مخاطبانش همراه اس��ت و 
در اين فض��ا به س��اخت فيلم هاي 
كوتاه ب��ا موضوع��اِت اجتماعي و 
با رويكرد طنز نيز پرداخته اس��ت

انتشار شاهكار شاعرانه »بيژن نجدي« به روايت »پيام دهكردي«

 شنيده شدن صداي
 »يوزپلنگاني كه با من دويده اند«

كت�اب صوت�ي »يوزپلنگان�ي ك�ه ب�ا م�ن دويده ان�د« نوش�ته بي�ژن 
نج�دي ب�ا ص�داي پي�ام دهك�ردي وارد ب�ازار كت�اب و رس�انه ش�د. 
به گزارش »جوان« مجموعه داستان »يوزپلنگاني كه با من دويده اند« اثر جاودانه 
زنده ياد بیژن نجدي نويسنده و شاعر نامدار ايراني به روايت پیام دهكردي، بازيگر 

و كارگردان تئاتر، سینما و تلويزيون منتشر شد. 
»يوزپلنگاني كه با من دويده اند« تنها اثري است كه در زمان زندگاني بیژن نجدي 
منتشر شد و حاال 23سال پس از درگذشت نويسنده اش اين  بار به  صورت كتاب 

گويا در اختیار عالقه مندان به شنیدن داستان هاي معاصر ايراني قرار مي گیرد. 
اين كتاب روايت 1۰داستان كوتاه با موضوع »مرگ« است؛ داستان هايي كه هر كدام از 
زاويه اي متفاوت و مجزا به اين موضوع مي پردازد. »سپرده به زمین«، »استخري پر از 
كابوس«، »روز اسب ريزي«، »تاريكي در پوتین«، »شب سهراب كشان«، »چشم هاي 
دكمه اي من«، »مرا بفرستید به تونل«، »خاطرات پاره پاره ديروز«، »سه شنبه خیس« 
و »گیاهي در قرنطینه« عناوين داستان هاي مجموعه »يوزپلنگاني كه با من دويده اند« 
هس��تند. روايت نمايش گونه پیام دهكردي از داستان هاي ش��اعرانه نجدي تركیبي 
شنیدني را خلق كرده اس��ت كه براي مخاطبان قصه هاي ايراني و دوستداران كتاب 
گويا لذت بخش خواهد بود. انتخاب موس��یقي، میكس و مسترينگ اين اثر را »بهنام 
كاله بخش« بر عهده داشته است. »يوزپلنگاني كه با من دويده اند« با زمان سه ساعت و 
3۰دقیقه در اپلیكیشن طاقچه در دسترس عالقه مندان به كتاب گويا قرار گرفته است. 
گفتني است نسخه چاپي »يوزپلنگاني كه با من دويده اند« اولین بار در سال۷3 توسط 

نشر چشمه منتشر شد و طي اين سال ها 4۰بار ديگر تجديدچاپ شده است.

معرفي داوران 2بخش از جشنواره 
فيلم مقاومت 

داوران آثار مستند بخش »مدافعان سامت« و مستند »جشنواره  
جش�نواره ها« در جش�نواره فيلم »مقاومت« معرفي ش�دند. 
پنج داور بخش »مدافعان سالمت« شانزدهمین دوره جشنواره 
بین المللي فیلم »مقاومت« به ترتیب ح��روف الفبا ابوالفضل 
جلیلي، پیام فضلي نژاد، ستار كاكايي، مسعود معیني فر و هادي 
نائیجي هستند. داوران مستند بخش »جشنواره  جشنواره ها« 
نیز به ترتیب حروف الفبا رضا برجي، اصغر بختیاري، مصطفي 
دااليي، محمد صدري و سیدس��لیم غفوري هستند. در بخش 
»جشنواره جشنواره ها« شانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم 
»مقاومت«، آثاري از سینماي انقالب اسالمي، مقاومت و دفاع 
مقدس كه در تمامي جش��نواره هاي داخل��ي جايزه »بهترين 
فیلم« را در 4۰سال گذش��ته در قالب هاي »سینمايي«، »تله 
فیلم«، »كوتاه«، »مستند«، »پويانمايي« و »نماهنگ« دريافت 
كرده اند، به مسابقه گذاشته مي شود. هیئت داوران اين بخش 
هشت تنديس و ديپلم افتخار به بهترين فیلم بلند سینمايي، 
بهترين تله فیلم، بهترين فیلم بلند مستند، فیلم كوتاه مستند، 
فیلم كوتاه داستاني، بهترين فیلم بلندپويانمايي، بهترين فیلم 

كوتاه پويانمايي و بهترين نماهنگ اهدا خواهد كرد. 
.......................................................................................................

 ادامه توليدات عاشورايي حوزه هنري
در هفته دفاع مقدس

نماهنگ جديد حاج صادق آهنگران 
آماده پخش شد

نماهنگ »سرگذش�ت« با صداي حاج صادق آهنگران در 
قالب پويش سوره اش�ك در حوزه هنري آماده پخش شد. 
نماهنگ »سرگذش��ت« كه با صداي حاج صادق آهنگران و ش��عر 
میالد عرفان پور ساخته ش��ده، تازه ترين محصول حوزه هنري در 
پويش »سوره اشك« است كه مضموني مرتبط با دفاع مقدس و ايام 
عزاداري سید و ساالر شهیدان دارد و قرار است در هفته دفاع مقدس 
منتشر شود. گفتني است حوزه هنري در قالب پويش »سوره اشك« 
تولیدات مختلفي را در قالب هاي نماهنگ، فیلم كوتاه، تیزر فرهنگي، 
سرود و... به مناسبت ايام عزاداري سید و ساالر شهیدان تولید كرده 

كه انتشار اين آثار تا اربعین حسیني ادامه خواهد داشت. 
.......................................................................................................

 تشكيل شوراي زبان فارسي
در راديو ايران

همزمان با هفته ش�عر و ادب فارس�ي، ش�وراي راهبردي 
و ارزياب�ي زب�ان فارس�ي در معاونت صدا تش�كيل ش�د. 
اين شورا با هدف نظارت راهبردي برنامه هاي راديو در حوزه زبان 
فارسي و همچنین بررسي وضعیت زباني و ادبي برنامه هاي راديو 
تشكیل شده است. در نخستین جلس��ه اين شورا، نمايندگان 
شبكه هاي راديويي، خبر راديو و مركز و نظارت و ارزيابي سازمان 

صدا وسیما مباحث مختلفي را طرح ريزي كردند. 
دكتر محمدجعفر محمدزاده، مدير راديو ايران مقدمه اي درباره 
سابقه زبان فارسي و سیر تحول و گستره آن بیان كرد و خاطر 
نشان شد اين زبان متعلق به يكايك افرادي است كه در فالت 
بزرگ زبان فارسي مي زيند و از امكاناتش بهره مي برند. همچنین 
مقرر شد برنامه هاي حوزه صدا در خصوص زبان فارسي در اين 
شورا بررسي و راهكارهاي راهبردي به برنامه سازان ارائه شود. 

.......................................................................................................
 امكان برگزاري مجازي 
جشنواره موسيقي فجر

وزارت ارش�اد س�ه پيش بين�ي ب�راي ش�رايط برگ�زاري 
سي وشش�مين دوره جش�نواره موس�يقي فج�ر در نظر 
گرفته اس�ت كه يك�ي از آنه�ا برگ�زاري مجازي اس�ت. 
س��یدمجتبي حس��یني، معاون امور هنري در جلسه شوراي 
سیاستگذاري سي و ششمین جشنواره موسیقي فجر از تمهید 
ويژه براي برگزاري جشنواره خبر داد و گفت: سه سناريو براي 
جشنواره درنظر گرفته مي شود؛ سناريوي اول وضعیت سفید 
است كه اگر ش��رايط از نظر بیماري مناسب بود، با اين سناريو 
جش��نواره برگزار شود و س��ناريو براي وضعیت زرد و قرمز نیز 
در نظر گرفته مي ش��ود تا در صورت شیوع بیماري و شدت آن 
جشنواره به شیوه هاي ديگر و متناس��ب با شرايط دنبال شود. 
مرحله نخست چهاردهمین جشنواره موسیقي جوان كه يكي 
از گسترده ترين رويدادهاي كشور است به صورت مجازي برگزار 
شد و تجربه جشنواره موسیقي جوان در جشنواره موسیقي فجر 
هم مي تواند مورد استفاده باشد. جشنواره موسیقي فجر طبیعتاً 
بايد مستوره اي از تمام ساليق باشد و نشان دهد كه ما خانواده 
بزرگي در حوزه موس��یقي ايران داريم. پهنه فعالیت هنري و 
منابع غني انساني هنري خودمان را كمتر شناسايي كرده ايم 
و اگر بتوانیم از سرمايه انساني شريف هنر به درستي استفاده 
كنیم، مي تواند افتخار بزرگي براي ما باشد. اگر اين جشنواره ها 
به عیار مناسب برگزار شوند، بهترين آوردگاه هستند براي اينكه 

جوان ها خودشان و آثارشان را به نمايش بگذارند.

هادي عسگري     ديده بان 


