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دبير شانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت:
درهاي جشنواره مقاومت به روي همه فيلمسازان باز است
عظيمي ميرآبادي: هزينه برگزاري اين جشنواره از يك فيلم سينمايي معمولي هم كمتر است 

در حالي كه كاركرد اين جشنواره بيشتر از يك فيلم سينمايي است
    مصطفي شاه كرمي

دبير شانزدهمين جش�نواره بين المللي فيلم مقاومت 
در نشست خبري مجازي ضمن تشريح رويكرد و نحوه 
برگزاري جشنواره و درهاي باز اين رويداد به روي همه 
فيلمس�ازان، در مورد بخش سيدالش�هداي مقاومت، 
نشان رسول، فضاسازي ها، بودجه و وجه تسميه بخش 
»سينماي س�امري« جش�نواره توضيحاتي ارائه كرد. 
مهدي عظیمي میرآبادي دبیر شانزدهمین جشنواره بین الملل 
فیلم »مقاومت« در نخستین نشست خبري اين دوره از جشنواره 
كه به دلیل رعايت پروتكل هاي بهداشتي بدون حضور خبرنگاران 
به صورت مجازي برگزار گرديد، گفت: جشنواره فیلم »مقاومت« 
در 15دوره قبل تحت عنوان جشنواره دفاع مقدس يا هر عنوان 
ديگر برگزار مي شد، اما با تغییر رويكرد به جشنواره فیلم مقاومت 
تغییر نام داد و حرك��ت آن به حركت جهاني تبديل ش��د. وي 
افزود: گمان مي كنیم اتفاقات جش��نواره يك اتفاق ويژه است. 
انجمن سینماي انقالب و دفاع مقدس با همكاري بنیاد روايت 
فتح دو مس��ئولیت راهب��ردي دارد كه يكي تقوي��ت و تثبیت 
سینماي دفاع مقدس به  عنوان سینماي تراز انقالب و ديگري 
حمايت از هنرمندان س��ینماي انقالب اس��ت. دبیر جشنواره 
»مقاومت« درباره بخش »مدافعان س��المت« در اين رويداد 
گفت: در اين بخش هزارو342 اثر از 128هنرمند داشتیم كه 
اين اتفاق عجیب و ويژه اي است، البته نگاه الهي، ارزشي و... در 
فیلم هاي ايراني بیشتر از ديگر آثار ارائه شده است و اين جاي 
خوش��حالي دارد، چون همدلي مؤمنانه اي در آن مي بینیم. 
عظیمي میرآبادي بیان كرد: در روزهاي ابتدايي يكي از مسائلي 
كه داش��تیم اين بود كه آثاري نداريم ول��ي جلوتر كه رفتیم، 
ديديم نزديك 9هزار اثر به دبیرخانه رسیده كه فكر نمي كرديم 
اين فضايي كه علیه جشنواره بود اين طور بود كه آثاري نداريم. 
به نظرم اگر بتوانیم اين تعداد يا نصفش را ساالنه داشته باشیم، 
بتوانیم ساالنه برگزار كنیم ولي اين موضوع نیاز به بررسي دارد. 
دبیر اين رويداد درباره جذب طیف هاي مختلف فیلمس��ازي 
بیان كرد: انجمن انقالب س��ینماي دفاع مقدس اين داعیه را 
دارد، چون دفاع مقدس و مقاومت مخصوص هیچ گروه خاصي 
نیست و هیچ كس نمي تواند آن را مصادره كند، اين انجمن نگاه 

جامع دارد، ما در را به روي هیچ كس نبسته ايم. 
عظیمي میرآبادي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آي��ا بهتر نبود 
هزينه برگزاري جشنواره در شرايط كرونايي صرف تولید فیلم 
س��ینمايي در حوزه دفاع مقدس مي ش��د، تأكید كرد: هزينه 

برگزاري اين جشنواره از يك فیلم سینمايي معمولي هم كمتر 
است. اگر يك فیلم به ويترين سینما اضافه شود، اتفاق عجیب و 
غريبي رخ نمي دهد اما اين جشنواره به خودي خود كاركردش 

از تولید يك فیلم سینمايي مي تواند بیشتر باشد. 
وي درباره بخش »س��ینماي سامري« در جش��نواره امسال و 
نسبت خلق چنین تركیب با نظريه هاي سینمايي در دنیا عنوان 
كرد: آنهايي كه در آن طرف نظريه پردازي كرده اند، فرق چنداني 
با ما ندارند. آنها هم در حوزه س��ینما خوانده و تالش كرده اند 
نظرياتي را ارائه دهند ولی چرا وقت��ي آنها نظريه اي مي دهند 
خوب است اما وقتي خودمان نظريه مي دهیم، عجیب است؟! 
در اين نگاه يك خودتحقیري وجود دارد. »سینماي سامري« 
درباره فیلم هايي كه در دنیا ساخته مي شود يك نگاه محتوايي 
و فكري دارد، فیلم هايي كه پیامبران و مالئكه را تحقیر مي كند، 
دقیقاً در راس��تاي اهداف صهیونیست هاس��ت كه ما نام آن را 
سینماي سامري گذاشته ايم. عظیمي میرآبادي درباره بخش 
فیلمسازان بسیجي اظهار كرد: اين بخش جدي و استراتژيك 
است، فكر مي كنم آينده س��ینماي مقاومت مي تواند تا بخش 
زيادي مديون حض��ور جدي اين افراد باش��د. بیش از 2هزار و 
600نفر از فیلمسازان بسیجي شركت كرده اند. كساني كه در 
اين بخش شركت كرده اند فقط بسیجي ها نیستند، آنهايي كه 

تفكر بسیجي دارند هم در اين گروه هستند.
دبیر اين رويداد اظهار كرد: در افتتاحیه بخشي با نام »نشان 
رسول« داريم كه به يكي از اثرگذاران سینماگران سینماي 
انقالب و دفاع مقدس اهدا مي شود. يك بخش جديد تحت 
عنوان سیدالش��هداي مقاومت داريم كه بین المللي است و 
فكر مي كنم از 128كشور مي توانیم در اين بخش اثر ببینیم. 
مبناي طراحي جش��نواره ش��انزدهم بیانیه گام دوم اس��ت 
و بر اس��اس موضوعات آن عمل كرده ايم. ب��ر مبناي آن هم 

برنامه ريزي دو جشنواره صورت مي گیرد.

    شعر

امام علي عليه السالم: 

نصيحت كردن تو )ديگران را( 
در حضور جم�ع، خرد كردن و 
كوبيدن شخصيت طرف است. 

ميزان الحكمه، ج10، ص 582

هنرمن�دان سال هاس�ت ع�ادت كرده ان�د ب�ه زندگ�ي 
ب�ا پس ان�داز ول�ي كرون�ا باع�ث ش�د آن پس اندازه�ا 
ب�ه انته�ا برس�د و گ�ذران زندگ�ي واقع�ًا دش�وار ش�ود.
جمشید شاه محمدي بازيگر و تهیه كننده قديمي سینما با بیان 
اين مطلب به »جوان« گفت: اغلب هنرمندان در ماه هاي اخیر با 
شرايط سخت اقتصادي روبه رو بوده اند و متأسفانه هیچ نوع حمايت 
منطقي هم از آنها انجام نمي شود و آقايان براي همه چیز بودجه 

دارند ولي براي هنرمندان دستشان خالي است!
بازيگر آثاري چون »كیفر« و »ويرانگر« ادامه داد: خیلي از دوستان 
بازيگرم را مي شناس��م كه در وضع مالي به ش��دت تراژيكي قرار 
دارند، چون به غیر از درآمد بازيگ��ري درآمد ديگري ندارند و در 
اين هفت ماه اخیر هم هر چه پس انداز داشته اند خورده اند و حاال 
واقعاً نیازمندند. اين بازيگر 82ساله با مخاطب قرار دادن مديران 
فرهنگي عنوان كرد: مس��ئوالن بايد با يك طرح ضربتي هر چه 
دورهمي هزينه زاي بي فايده هست را تعطیل كنند و بودجه هايش 
را صرف معیشت هنرمندان كنند. واقعاً نمي فهمم وقتي 70درصد 
جامعه هنري در تنگناي اقتصادي به سر مي برند، برگزاري مراسم 

تجلیل يا تأكید بیهوده بر برخي مراسم ها چه معنايي دارد. 
بازيگر »پ��ارك وي« و »معادل��ه« تأكید كرد: خ��ودم با حقوق 
بازنشستگي ای كه دريافت مي كنم، روزگار را سپري مي كنم ولي 
خیلي از همكاران اصالً همین آب باريكه را هم ندارند و واقعاً اگر كار 
نكنند به اصطالح در رتق و فتق امورات روزمره زندگي هم عاجزند. 
چرا نبايد از اين همه هزينه هاي درشتي كه مي شود سهمي هم 
براي هنرمندان در نظر گرفته نشود؟ آيا هنرمندان نباشند فلسفه 

وجودي مديران هنري زير سؤال نمي رود؟ پس چرا مديران هنري 
برنامه اي نگذاشته اند كه به طور مداوم حمايت هاي معیشتي نثار 
هنرمندان ش��ود؟ بازيگر »مختارنامه« و »روزگار وصل« تأكید 
كرد: باعث خجالت نیس��ت كه بعد از اين همه س��ال هنرمندان 
حتي يك تعاوني مصرف يا فروش��گاهي ندارند كه اقالم ضروري 
خود را با تخفیف دريافت كنند؟ االن بیشتر صنوف از فرهنگیان تا 
نظامي ها تا بانكي ها تا نفتي ها و... هیچ كه نداشته باشند يكسري 
تعاوني يا فروشگاه زنجیره اي دارند كه الاقل اقالم ضروري شان را 
به اقس��اط به آنها مي دهد ولي هنرمندان چه؟ چرا هنرمندان را 
تحويل نمي گیرند؟ اين بازيگر پیشكسوت با مخاطب قرار دادن 
مديران فرهنگي گفت: مديران باالدستي هر چه زودتر تمهیداتي 
براي كمك به هنرمندان در نظر بگیرند. حق هنرمند اين نیست 
كه بغل گوشش تجلیل میلیاردي برگزار شود ولي براي وام اندكي 
كه به او مي دهند، بهره باال بگیرند! چرا بودجه هنر به همه مي رسد 

به جز خود هنرمندان؟ 

سينماگر پيشكسوت در گفت وگو با »جوان«: 

چرا بودجه هنر به همه مي رسد جز خود هنرمندان؟!

رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مس�افرت هوايي و جهانگردي 
ب�ا انتق�اد از سياس�تگذاري هاي گردش�گري و بي توجه�ي ب�ه 
وضعيت وخيم اي�ن صنعت در ايران، گفت: نصف س�ال گذش�ت، 
گردش�گري ب�ه م�رز ناب�ودي رس�يده ام�ا ن�ه حمايت درس�تي 
ش�ده و ن�ه سياس�تگذاري هاي نجات بخ�ش اتفاق افتاده اس�ت. 
حرمت اهلل رفیعي گفت: صنعت سفر و گردشگري در ايران در حالت عادي 
با آغاز پايیز و تا پايان سال، افت شديدي را تجربه مي كند. معموالً در نیمه 
دوم سال از بار سفرها كاسته مي شود، حاال كه ويروس كرونا وجود دارد 
طبیعتاً وضع بدتر خواهد شد. با پايان اين فصل هم فعالیت هاي انتخابات 
رياست جمهوري آغاز مي شود، پس عمالً نمي توانیم انتظاري براي تغییر 
اين شرايط داشته باشیم و در خوش بینانه ترين حالت تا پايان سال 2021 
گردشگري حرفي براي گفتن ندارد. او ادامه داد: مي شد گردشگري را از 
خردادماه كه محدوديت سفر بین استاني برداشته شد، نجات داد. مي شد 
سیاستگذاري بهتري داش��ت و س��فرهاي داخلي را مديريت و كنترل 
كرد كه هم ويروس در كشور تا اين اندازه شدت نگیرد و هم گردشگري 

بهبودي نسبي پیدا كند. مي شد پروتكل هاي بهداشتي را سختگیرانه تر 
اجرا و رعايت كرد. اهمیت ندادند، البته حرف هاي قش��نگي زده ش��د 
ولي اتفاقي براي اين صنعت نیفتاد. مي شد گردشگري را نجات داد اما 
ترجیح دادند به كارهاي ديگري بپردازند، مشغول راه اندازي تشكل هاي 
خصوصي شدند، هنوز مشكل خانه مس��افرها را حل نكرده بودند طرح 
»س��رويس آپارتمان« را دادند يا قانون وضع كردند ك��ه به متقاضیان 
فعالیت در فضاي مجازي مجوز بدهند در حالي  كه آژانس ها با كمترين يا 
بدون درآمد بايد كارمندانشان را حفظ كنند، مالیات و عوارض بپردازند 
و حمايت هم نشوند. اين مدت به جاي اينكه از تجربه بخش خصوصي 
استفاده كنند و به سرمايه گذاران اين صنعت اعتماد داشته باشند، روي 
قوانین و دستورالعمل هايي كار كردند كه به اين صنعت و سرمايه گذاران 
آن لطمه بیش��تري وارد مي كند. ضرر اين لطمه به مردم مي رسد. آنها 
براي اين صنعت پدري نكردند و غمخوارش نبودن��د. رفیعي افزود: در 
اين مدت كه سفر در داخل كشور محدود نشده بود. مرز استان ها به روي 
مسافران بسته نشده بود. در همین دوران روزي يك پرواز به چابهار انجام 
مي شد، سفرهايي انجام شد كه مديريت و كنترلي نداشت، هیچ برنامه و 
سیاستگذاري ای براي سفرهاي داخلي نداشتیم. سفرهايي كه انجام شد 
چرخ گردشگري را به گردش درنیاورد. رئیس هیئت مديره انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي با اشاره به وضعیت گردشگري 
در كشورهاي همسايه، اظهار كرد: گردشگري در همه دنیا با ركود مواجه 
شده اما متوقف نشده است. چطور تركیه، روسیه، جمهوري آذربايجان و 
ارمنستان با وجود كرونا توانسته اند سفرها را مديريت كنند و درآمد هم 
داشته باشند؟ آنها از سود ضرر كرده اند. تفاوت آنها با ما اين است كه به 

گردشگري اهمیت مي دهند و از آن حمايت مي كنند. 

انتقادهاي رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي
براي گردشگري پدري نكردند

 چالش رسانه  ملی در شبهات فرهنگی
غنیمت شد 

 بازتاب هاي مثبت برنامه »زاويه« در شبهه زدايي از مسئله حجاب
بار ديگر ظرفيت هاي مغفول رسانه ملي را برجسته كرد

    جواد محرمي
اخيراً رس�انه ملي در قالب دو برنامه كه يكي 
به ش�كل زن�ده و ديگ�ري به ص�ورت ضبط 
ش�ده روي آنتن م�ي رود، به مس�ئله حجاب 
قانون�ي پرداخت�ه كه ه�ر ك�دام بازتاب هاي 
نس�بتًا زيادي در فضاي مجازي داشته  است. 
»ب��دون توق��ف« و »زاوي��ه« عن��وان دو برنامه 
گفت وگو محور تلويزيوني هستند كه طرح مباحث 
جدي درباره مسئله حجاب در آنها با واكنش افكار 
عمومي مواجه شده است، از اين بابت كه چالش 
بر س��ر اين مس��ئله در فضايي گفت وگومحور با 
حضور مخالف و موافق به بحث كش��یده شد. از 
آنجا كه يكي از اين برنامه ها به ش��كل زنده روي 
آنتن مي رود به طور عادي بازتاب هاي ويژه تري 

پیدا كرد. 
   زاويه اي به روي شبهات جامعه 

»زاويه« عنوان برنامه اي است كه از شبكه4سیما 
روي آنتن مي رود. اين برنامه در آخرين قسمت 
با حضور دو كارشناس به طرح مناظره اي درباره 
حجاب پرداخت و نظر مخال��ف يكي از حاضران 
فارغ از عیار كارشناس��انه بودن آن س��بب ش��د 
بحث هاي جدي تري در اين باب در فضاي مجازي 
از سوي چهره هاي رسانه اي و كارشناس مطرح 
و به قوام بیشتر مس��ئله در جامعه منجر شود و 
در میان همین گفتمان ها، پاس��خ هاي احتمالي 
بخشي از جامعه درباره حجاب پاسخ داده شود، 
ضمن اينكه بار ديگر س��خنان و مواضع سه سال 
پیش رهب��ر معظم انقالب در اين باره برجس��ته 
شده و قوت استدالل مدافعان قانون حجاب بیش 
از پیش در مرئا و منظر اف��كار عمومي قرار گیرد 
و همین بازتاب ها نش��ان مي دهد شهامت طرح 
چالش هايي از اين دست در رس��انه ملي به طور 
قطع نه تنها در افكار عمومي ايجاد شبهه نمي كند 
بلكه منجر به شبهه زدايي ش��ده و طرح نظرات 
موافق و مخالف بركات غیرقابل انكاري براي اقناع 

افكار عمومي دربر خواهد داشت. 
   دست باالي منطق حاكميت 

در موضوع حجاب
برنامه زاويه بار ديگر نش��ان داد كه رس��انه ملي 
اگر خ��ود را از قید و بند نگاه هاي صرفاً خش��ك 
و تك بع��دي امنیت مح��ور رها كن��د و از طرح 
چالش ه��اي ذهني جامعه نترس��د، مي تواند در 
رقابت با ش��بكه هاي ضد انقالب برتري خود را به 
اثبات برساند. درباره مسئله حجاب سال هاست 

شبكه هاي معاند با طرح موضوع چهارشنبه هاي 
س��فید و آزادي هاي يواش��كي جامعه مسلمان 
ايران را مانند طفلي كه هیچ پناه��ي ندارد، زير 
آماج حمالت رس��انه اي ق��رار داده ان��د و در اين 
جنگ رسانه اي متأسفانه رس��انه ملي آنطور كه 
بايد و ش��ايد از ظرفیت هاي خود ب��راي تبیین 
مسئله بهره نبرد و همین انفعال باعث شد افراد 
معلوم الحالي چون مسیح علینژاد در اين عرصه 
با رويكرد كاماًل سیاسي جوالن بدهند، هر چند 
بلوغ فرهنگي جامعه همواره سپر محكمي مقابل 
هجوم رسانه اي دش��من بوده اس��ت. در برنامه 
اخیر زاويه كه از شبكه4 سیما پخش شد مهدي 
نصیري مدعي مخالفت 70درصدي مردم با قانون 
حجاب در كشور شد، همین ادعا منجر به واكنش 
پژوهش��گاه ارتباطات وزارت ارشاد شد كه اعالم 
كرد آمار وي در تضاد با پیمايش اين پژوهشگاه 
است : اخیراً آقاي مهدي نصیري، سردبیر پیشین 
روزنامه كیهان در برنام��ه تلويزيوني »زاويه« در 
ش��بكه4 به يافته اي از نتايج موج سوم پیمايش 
ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانیان اشاره كرد كه 
در تعارض جدي با يافته هاي واقعي اين پیمايش 
است. وي گفته است »بر اساس آمار وزارت ارشاد 
70درصد مردم اي��ران مخالف ال��زام به حجاب 
هس��تند.« در پیمايش ارزش ه��ا و نگرش هاي 
ايرانیان )پژوهش س��ال 1394 در سطح شهري 
و روستايي( سؤال ش��ده اس��ت »تا چه اندازه با 
اين جمله كه »همه خانم ها بايد حجاب داش��ته 
باش��ند، حتي اگر به آن اعتقاد نداش��ته باشند« 
موافق يا مخالف هس��تید؟« بر اس��اس نتايج به 
دس��ت آمده از اين پیمايش، 53/1درصد موافق 
اين گزينه بوده و تنها 22/2درصد با آن مخالفت 
كرده ان��د. 24/8درصد هم گزينه ن��ه موافق، نه 
مخالف را انتخاب كرده اند، لذا برداش��ت و اظهار 
نظر آقاي نصیري با يافته هاي اين پژوهش كاماًل 

ناهمخوان است. 

اين پژوهشكده در ادامه آورده است: در دو استان 
نامبرده آق��اي نصیري )قم و خراس��ان جنوبي(، 
درصد موافقان ب��ا اين گويه از مخالفان بیش��تر 
اس��ت، لذا در هر دو مورد اعالمي آقاي نصیري، 
يافته هاي مستخرج از اين طرح با اظهارات ايشان 
در تضاد است. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن استقبال از 
تحلیل علمي داده هاي برآم��ده از پیمايش هاي 
ملي پژوهشگاه، انتظار دارد تحلیل و استفاده از 

اين داده ها همراه با رعايت اصول علمي باشد.
بنابراين ادعاي خالف و غیردقیق يك كارشناس 
در برنامه اي تلويزيوني از آنجا كه با واكنش هاي 
دقیق و حساب شده صاحبان انديشه و دلسوزان 
در فضاي مجازي و رس��انه ها مواجه شد، نه تنها 
منجر به شبهه افكني در افكار عمومي نشد بلكه 
ش��بهات فكري جامعه درباره حجاب را كاهش 
داد. اي��ن اتفاق میمون به دلی��ل رويكرد فعاالنه 
و نه منفعالنه يك برنامه از آنتن رس��انه ملي رخ 
داد و اگر خدايي نكرده باز هم رسانه ملي به الك 
دفاعي فرو رود، جامعه در برابر حمالت رسانه اي 
دش��من بي دفاع مي ماند، با اين حال رسانه ملي 
مي تواند انتخ��اب كند كه مرجع��ي جدي براي 
جذب همه اقش��ار جامعه باش��د يا صرفاً به كار 
س��رگرم كردن مردم با برنامه هايي چون »عصر 

جديد« و »خندوانه« اكتفا كند. 
   ظرفيت های مغفول رسانه ای

از دشمن انتظاري نیس��ت چراكه كار او دشمني 
است اما همواره از رس��انه هاي وطني و در رأس 
آنها رسانه ملي انتظار مي رود ظرفیت هاي اقناع و 
شبهه زدايي از بخشي از جامعه را به كار بیندازند 
و از اينكه طرح مسائلي در فضاي رسانه به شكلي 
منطقي و حرف��ه اي انجام پذيرد، بیم و هراس��ي 
نداشته باشند. وقتي دس��ت حاكمیت از بینه و 
اس��تدالل پر اس��ت و به راحتي مي توان جامعه 
را درباره مس��ئله حجاب اقناع كرد، دلیلي ندارد 
تا قافیه اين جنگ رسانه اي را با سستي و كاهلي 
واگذار كرد و جامعه را در زي��ر بمباران تبلیغات 
بي امان دشمن بدون محافظ گذاشت. متأسفانه 
كاري كه رسانه ملي طي سال هاي اخیر در مقابل 
هجمه بي وقفه شبكه هاي ضد انقالب انجام داده 
فعاالنه نبوده و صرفاً گاهي با تولید برنامه هايي كه 
اغلب غلبه نگاه امنیتي و نه فرهنگي در آنها پررنگ 
است، دست به واكنش زده است. در اين میان اما 
برنامه هاي��ي مثل »زاويه« و »ب��دون توقف« كه 
ص��داي مخالف و ش��بهه هاي فكري بخش��ي از 
جامعه در آن طرح شده و پاسخ داده مي شود، به 
ارتقاي اعتماد عمومي و احساس نزديكي بیشتر با 

رسانه ملي و حاكمیت كمك شاياني مي كند. 
هر قدر فضا براي طرح ش��بهات در رس��انه ملي 
به بهانه غلبه رويكردهاي امنیتي بس��ته تر شود، 
به همان نس��بت عرصه جوالن شبكه هاي معاند 
براي جذب افكار عمومي داخلي بیش��تر خواهد 
ش��د و در اين معادله خطرناك، ه��م مردم ضرر 
مي كنند هم نظام اسالمي كه مردم شاكله اصلي 
آن هس��تند. به طور قطع برنده گفت وگو درباره 
همه شبهات طرفي اس��ت كه استدالل و منطق 
محكم تري در اختیار دارد و بديهي اس��ت كه در 
موضوع قانون حجاب دست حاكمیت براي اقناع 

جامعه پر است. 

وقتي دست حاكميت از بينه و استدالل 
پر است و به راحتي مي توان جامعه را 
درباره مسئله حجاب اقناع كرد، دليلي 
ندارد ت��ا قافيه اين جنگ رس��انه اي 
را ب��ا سس��تي و كاهلي واگ��ذار كرد

 گزيده شعري كه 
شعر جنگ و دفاع مقدس را روايت مي كند

گزيده ش�عر جن�گ و دفاع مق�دس اش�عاري را از ش�اعران مختلف 
در دو بخ�ش ش�عر جن�گ و ش�عر دف�اع مق�دس رواي�ت مي كند. 
به مناس��بت فرارس��یدن هفته دفاع مقدس مجموعه گزيده ش��عري را معرفي 
مي كنیم كه با عنوان »گزيده شعر جنگ و دفاع مقدس« در انتشارات سوره مهر 
منتشر شده است. اين اثر 100قطعه شعر را در قالب هاي مختلف شعري از جمله 

غزل، مثنوی، رباعی، چهار پاره، شعر نیمايی و سپید، دربرمي گیرد. 
شعر هاي مجموعه شعر »گزيده شعر جنگ و دفاع مقدس« درباره جنگ ايران 
و عراق و دفاع مقدس سروده شده اند و اثر شاعرانی چون قیصر امین پور، سلمان 
هراتی، فاطمه  راكعی، س��هیل محمودی، علیرضا قزوه، سپیده كاشانی، حمید 
سبزواری، علی معلم و... است. گردآورنده در سرآغاز كتاب، اشعار مربوط به جنگ 
ايران و عراق را به  دو دوره »شعر جنگ« )شعر زمان جنگ( و »شعر دفاع مقدس« 
)شعر بعد از جنگ( تقسیم كرده و ضمن ارائه تعريفی از هر كدام، تفاوت های  میان 
آنها را نقل مي كند و معتقد است به لحاظ ش��عری در دوره »دفاع مقدس« قرار 
داريم. او همراه با ارائه گزيده ای از اشعار جنگ  و دفاع مقدس به نقد و بررسی اكثر 

اين اشعار پرداخته و پیرامون آنها توضیحات حاشیه اي داده است. 
از جمله مسائلي كه در مجموعه شعر »گزيده شعر جنگ و دفاع مقدس« ذكر شده 
است مي توان به وصف و ستايش شهیدان موشك باران شهر ها، تشويق به ادامه راه  
شهدا، انتقاد از »خود« نوعی به جهت جاماندن از قافله شهدا، آزادگان، مفقودان 
جنگ تحمیلی، شهدای »مهران«، بمباران  شیمیايی »سر دشت«، تجلیل و ياد 
ش��هدايی، چون »احمد زارعی«، »جهان  آرا«، »ناصر حنیف«، »حسن باقری«، 

»يوسف ايمانی«، »محسن آقا اسماعیلی« و مضامینی از اين دست اشاره كرد.

 روزهاي پاياني »سلمان فارسي« 
در شاهرود

سريال تلويزيوني »سلمان فارسي« در شاهرود روزهاي 
پاياني خود را از فصل بيزانس سپري مي كند و پس از آن 
ادامه تصويربرداري در ش�هرك »نور« دنبال مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از س��یمافیلم، سريال تلويزيوني 
»سلمان فارسي« به كارگرداني داوود میرباقري در شاهرود 

روزهاي پاياني خود را از فصل بیزانس سپري مي كند. 
حسین طاهري تهیه كننده س��ريال »سلمان فارسي« بیان 
كرد: گروه در حال آماده سازي لوكیشن در شهرك نور هستند 
كه ظرف روزهاي آتي براي ادامه تصويربرداري به ش��هرك 
نور اعزام مي ش��وند و بخش هايي در ته��ران تصويربرداري 

خواهد شد. 
سريال تلويزيوني »سلمان فارسي« از روز عید قربان بعد از 
توقف كرونايي جلوي دوربین رف��ت كه بخش هايي از فصل 
بیزانس را به تصوير بكشد. س��فرهاي تركیه و ارمنستان كه 
پیش تر اعالم ش��ده بود به دلیل ش��یوع كرونا لغو و تصمیم 
س��ازندگان بر اين ش��د تا در ايران به كمك وي��ژوال افكت 

تصويربرداري انجام شود. 
گروه هاي پزش��كي در اج��راي پروتكل هاي بهداش��تي به 
گروه س��ازنده كمك مي كنند تا افراد در س��المت كامل به 

كار ادامه دهند. 
.......................................................................................................

تصويربرداري »ايلدا« تمام شد
در آخري�ن روز از تصويرب�رداري س�ريال »ايل�دا« ب�ه 
كارگردان�ي راما قوي�دل، جمع�ي از فرماندهان س�پاه 
پاسداران لرستان در پشت صحنه سريال حضور يافتند. 
به گزارش »جوان« علیرضا سبط  احمدي تهیه كننده سريال 
»ايلدا« گفت: ديروز همزمان با آخرين روز از تصويربرداري 
مجموعه »ايلدا«، سردار كش��كولي فرمانده سپاه پاسداران 
استان لرستان به همراه س��ردار توكلي جانشین فرمانده، به 
ارتفاعات خرم آباد منطقه قلعه سنگي كه محل تصويربرداري 
مجموعه است، رفتند و ضمن بازديد از پشت صحنه مجموعه، 
با ابراز خدا قوت به تمام گروه از تالش بي وقفه دست اندركاران 

اين پروژه تشكر كردند. 
بنابراين گزارش، اين مجموعه به سفارش مركز سیمافیلم با 
موضوع اتحاد و حماسه مردان و زنان عشاير مرزنشین در برابر 
متجاوزان به خاك اين مرز و بوم و قصه ايستادگي و ايثار آنها 
از سال 1358 تا 1359 ساخته شده و همان طور كه گفته شد 
بناست همزمان با هفته دفاع مقدس هر شب ساعت 22:15 از 

شبكه يك سیما پخش شود.
.......................................................................................................

همزمان با شروع هفته دفاع مقدس

نقد و بررسي »مرغ عشق غريب« 
درباره آيت اهلل شاه آبادي 

رمان »مرغ عشق غريب« نوش�ته نصراهلل قادري درباره 
زندگي شهيد آيت اهلل ش�اه آبادي نقد و بررسي مي شود. 
به گزارش »جوان« رمان »مرغ عشق غريب« نوشته نصراهلل 
قادري درباره زندگي شهید آيت اهلل مهدي شاه آبادي همزمان 
با ش��روع هفته دفاع مقدس، روز دوش��نبه 31ش��هريور در 

خبرگزاري مهر نقد و بررسي مي شود. 
اين  كتاب كه چندي پیش توسط انتشارات سروش منتشر 
شد، به  گفته مؤلفش، نوع خاصي از رمان را ارائه مي كند. 
در اين رمان عكس، دستخط، تصاوير، اسناد و... به چشم 
مي خورد. اين نوع از رمان شكل جديدی است كه در دهه 
اخی��ر در اروپا و امريكا مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. 
اين سبك براي بیان زندگي انديش��مندان، بهترين قالب 

محسوب مي شود.

مصطفي محمدي     دیده بان


