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    خبر

امام صادق)ع(: 

ب�رآورده نش�دن ني�از نيكوت�ر 
از خواه�ش آن از نااهل اس�ت و 
س�خت تر از گرفتاري، بدخلقي و 
صبر نكردن بر آن گرفتاري است. 

تحف العقول، جلد ۱، صفحه ۳۵۹

    محمد صادقي
هنرمند پيشكسوت سينما، تئاتر و تلويزيون از ركود توليد 
آثار هنري ب�ا موضوع دفاع مقدس انتقاد كرد و خواس�تار 
توجه به موضوعات دفاع مقدسي در توليد آثار هنري شد. 
هوشنگ توكلي در نشست پژوهشي »بررسي چهار دهه تئاتر 
دفاع مقدس«، گفت: اوايل انقالب، دو نگاه بر فضاي كلي هنري 
كش��ور حاكم بود؛ يك ديدگاه باور داش��ت براي سازوكار امور 
فرهنگي كشور زحمت بسیاري كشیده شده  است و به همین 
جهت بايد از اين ظرفیت بهره ببريم تا با آن آرمان هاي انقالب 

اسالمي را تبلیغ كنیم. 
وي با بیان اينكه در سال58 نمايشي را با عنوان »دونده تنها« 
روي صحنه برده  است، گفت: اين كار يك اثر صلح طلب بود. در 
اين نمايش بیان شد كه مي شود با وجود اختالف سلیقه در كنار 
يكديگر كار كرد. با گذشت زمان و در دوران نخست وزيري شهید 
رجايي از ما خواسته شد به عرصه فرهنگ و هنر ورود كنیم تا 
سمت وسوي هنر را به تعالي سوق دهیم، ولي هنوز چند روزي 

از شروع كار ما نگذشته بود كه جنگ تحمیلي آغاز شد. 
توكلي تأكید كرد: در ابتداي جنگ با كمك ش��هید مصطفي 
چمران توانستیم هنرمنداني را جمع آوري كنیم كه با زبان هنر 
از دفاع و شرايط آن روزهاي كشور حرف بزنند. در آن ايام كمك 
مي كرديم تا تمام هنرمنداني كه خواهان فعالیت در حوزه جنگ 

بودند بتوانند كار هاي موردنظر خود را روي صحنه ببرند. 
اين كارگردان سینما، تئاتر و تلويزيون همچنین گفت: من تئاتر 
پس از انقالب را به چهار بخش تقس��یم مي كنم؛ ابتدا برهه اي 

كه در آن همه هنرمندان با هر طرز فكري حضور داشتند، دوره 
دوم از سال62 آغاز شد و در آن اتفاقات فرهنگي بدون مديريت 
رهبري شد، در دوره سوم تئاتر كمي به پختگي نزديك شد و در 
مقطع چهارم، مجدداً ركودي را در تئاتر به  ويژه كار هاي دفاع 

مقدسي شاهد بوديم. 
كارگردان سريال »مدرس« در پايان سخنانش افزود: امیدوارم 
روزي برس��د بتوانیم از اقیانوس دفاع مقدس به  درستي بهره 
ببريم، چون معتقدم اين عرصه پاياني ندارد و انتظار مي رود تا 

سال ها از آن براي ساخت آثار هنري سود ببريم. 
قطب الدين صادقي نیز در اين نشست در خصوص كیفیت آثار 
تئاتر در آن روزها اظهار كرد: مسلماً با توجه به شرايط آن روزها 
اين آثار از تحلیل چنداني برخوردار نبودند و تصويري نسبي از 
دوران جنگ را ترسیم مي كردند كه شايد خیلي هم باكیفیت 
نبود. ش��خصیت ها و نمايش ها ش��كل دراماتی��ك و پرداخت 

حرفه اي نداشتند و به  ندرت آثار خوب ديده مي شد. 

هوشنگ توكلي در نشست »بررسي 4دهه تئاتر دفاع مقدس« بيان كرد
دفاع مقدس عرصه بي پاياني براي ساخت اثر هنري است

   حسن مجيديان
 درباره كتاب »نان سال هاي جنگ«، نوشتن هم آسان است و هم 
سخت. آسان از آن جهت كه كتاب، روان و دور از پیچیدگي و تفصیل 
اضافي اس��ت و فهمش براي هر دِل منصف و آزاده اي، ساده و قابل 
هضم است. داستان اين كتاب، خط روشني دارد با نتیجه اي معلوم. 
موضوعش هم آنچنان عجیب و دور از نظر نیس��ت. براي ما كه در 
سپهر انقالب، معناي حقیقيِ  زن را فهمیديم و درك كرديم و با دِم 
مسیحايي امام خمیني بزرگ، تفسیري ديگرگونه از زن بودن و مادر 

بودن يافتیم، كتاب ُمبین همان معرفت و شناخِت ماست! 
كتاب »نان سال هاي جنگ« كه نمايانگر گوشه اي از مجاهدت ها و 
ازجان گذشتگي هاي زنان فهیم و شريف ما و بیانگر شور و شیدايي 
مردمان ما در مواجهه با جنگي سخت و جگرخراش است، با شیريني 

و اختصار پیِش روي مخاطبان مشتاق قرار گرفته است. 
در صفحات كتاب، حتي خاطرات س��ه خطي يا چهار و پنج خطي 
هم پیدا مي شود. همین اختصار، همین موجزگويي، همین سرعت 

خوانش صفحات، همین پرهیز از فلسفه بافي و شعارگرايي، همین 
از زبان شیرين و ساده زناِن روس��تايي روايت كردن، از محسنات و 
امتیازات كتاب است. كتاب، زور نزده كه چیزي را به ما بقبوالند بلكه 
آيینه وار، آن روزهاي ناب و آن صفا و مجاهدت ها را در گوشه اي دور 

از اين آب و خاك روايت كرده است. 
 »هیچ وقت به نان هاي جبهه دست نمي زديم، مي گفتیم اگر براي 
خودمان برداريم، حالل نیست. دو تا نان هم غنیمت است، بفرستیم 
جبهه ها«. »روز نان پختن، همه دستي مي رساندند. نشد به كسي 
رو بیندازم و رويم را زمی��ن بزند، حتي آنها كه ب��ا انقالب میانه اي 
نداشتند، مي آمدند پاي كار...«. »توي حیاط برق داشتیم اما همه جا 
را روشن نمي كرد. از ماشین شوهرم نور مي گرفتیم. يكي دو بار كه 
شبانه نان پختیم، آردش از خودمان بود. بیشتر از دستمان نمي آمد، 

و ااِلاّ دوست داشتیم براي امام از جانمان بگذريم. «
اينها گوشه هايي از خاطرات زنان روس��تاي َصدَخرو سبزوار است، 
ش��یرين و خواندني، پُر از تصاوير خوش��ايند و خواستني. شرافت، 
نجابت، بي توقعي، سختكوش��ي، تابل��و و نموداري اس��ت از ُعلو و 
عظمت زِن مسلمان و انقالبي. كتاب، خنده دارد و گريه. عبرت دارد 
و سرمشق و يكي از بهترين كتاب هاس��ت براي معرفي مادران اين 
سرزمین. در دنیاي عجیب و پیچیده و پُر از قیل و قال امروزي كه 
تمدن رو به زوال غربي، زن را به حضیض ابتذال و عفونت كشانده و 
با هیمنه رسانه اي خود به آن ضريب مي دهد و چشم و دل ها را پُر از 
مرض و سیاهي مي كند و ذهن ها را بیمار و مشوش و... ما چرا امثال 
اين كتاب را سِر دست نگیريم و به دنیا نشانش ندهیم؟ چرا ما به اين 

كتاِب كم حجم اما پُراعتبار فخر و مباهات نكنیم؟

نگاهي به كتاب »نان سال هاي جنگ«
چرا اين كتاب را به دنيا نشان نمي دهيم

در گفت وگوي »جوان« با نادر قشقايي، هنرمند برجسته مجسمه ساز كشورمان مطرح شد

اصول مجسمه سازی در ساخت تندیس های  
شهید سلیمانی رعایت نشده است

سعي ما بر اين است كه با گفتن كمبودها و كاستي ها بتوانيم به حرفه اي تر شدن فضاي هنري 
كشورمان كمك كنيم، هر چند ظاهراً مسئوالن فقط به سلبريتي هاي سينما توجه دارند

   مصطفي شاه كرمي
طي چن�د وق�ت اخي�ر تصاوي�ري از پرتره و 
تنديس هايي به دور از ه�ر گونه وجوه هنري 
و غيرحرفه اي به اس�م سردار ش�هيد قاسم 
س�ليماني در فضاي مجازي منتشر مي شود 
كه بسيار ناراحت كننده هس�تند. چند وقت 
پيش نادر قشقايي به عنوان مجسمه سازي كه 
سابقه سال ها فعاليت در هنر مجسمه سازي و 
به جا گذاشتن آثاري از جمله مجسمه  شهيد 
مدرس )نصب  ش�ده در ميدان بهارس�تان(، 
شهيد همت و يادمان انتفاضه ميدان فلسطين 
را در كارنامه حرفه اش دارد، از س�اخت پرتره 
ش�هيد س�ليماني با همكاري ح�وزه هنري 
خبر داد. »ج�وان« براي پيگي�ري اين خبر و 
واكاوي علت س�اخت و نصب آث�ار ضعيفي با 
محوري�ت ش�هيد س�ليماني در ش�هرهاي 
مختلف به گفت وگو با ايش�ان نشسته است.

    
 مدتي اس�ت كه بعد از شهادت سردار 
سليماني هرازگاهي شاهديم در يك 
نقطه از كشور يك سرديس يا تنديسي 
از اين ش�هيد بزرگوار نصب مي ش�ود 
كه ب�ه دليل عدم  مراع�ات مؤلفه هاي 
تخصصي و حرفه اي و ضعف هاي فاحش 
آنها با واكنش هايي همراه بوده است. به 
نظر شما س�اخت تنديس يا سرديس 
مشاهير و چهره هاي شاخص با رعايت 

چه نكاتي بايد ساخته شود؟
بايد هر چیزي بر اس��اس قواعد و اصول خودش 
و در مس��یر حرفه اي و اصیلش قرار بگیرد، مثاًل 
انجمن هاي تخصصي مانند انجمن دندانپزشكان، 
مغز و اعصاب و... كه هر كدامش��ان داراي اعضاي 
متخصصي در حیطه خودشان هستند و به دلیل 
حريمي كه دارند كسي در آن حوزه و حیطه وارد 
نمي شود، بحث س��اخت و طراحي يك پیكره يا 
المان و  هم به علت وج��ود وجوه تخصصي نبايد 
افراد غیرمتخصص در آن وارد شوند. انجمن هاي 
تخصصي بهترين محمل هايي هستند كه به دلیل 
داشتن تخصص و توانايي مي توانند به تولید كارهاي 
قابل قبول و حرفه اي دست بزنند ولي احساس من 
بر اين است كه شايد منافعي در اين جور اتفاقات 

وجود دارد كه دوستان به اين شكل كارهايي را كه 
شايسته و بايسته اين شهید بزرگوار نیستند، در 

معابر شهرهاي كشور نصب مي كنند. 
 طراحي، ساخت و نصب چنين آثاري 
معموالً بايد چه پروسه اي را طي كند 
تا خروج�ي آن يك اثر قاب�ل دفاع و 

شاخص باشد؟
در ديگر نقاط دنیا وقت��ي تصمیم مي گیرند يك 
چنین كاري را تولید و نصب كنند، يك كارگروه 
25نفره مشتمل بر چندين نقاش، مجسمه ساز، 
گرافیست، شهرس��از و عوامل مرتبط ديگري كه 
تقريباً يك دوره 25ساله مسئولیت چنین اقداماتي 
را دارن��د، در مورد آن ش��خصیت و جايگاهش و 
مسائل بسیار زياد و مرتبط ديگر اقدام به تحقیقات 
و پژوهش ه��اي الزم مي كنن��د و نهايتاً خروجي 
كار اثري مي شود كه براي قرن هاي زيادي بر سر 
معابر شهري نصب مي شود. در اين مجموعه ها با 
رفت و آمد مديران خط مشي ها عوض نمي شود و 
همیشه در مسیر از پیش طراحي شده و طوالني 
با مراعات نكات حرفه اي و تخصصي بدون توجه به 
ساليق فردي و نگاه شخصي مديراني كه براي يك 
دوره چندس��اله متصدي امور مي شوند، كارشان 
را در قالب طي يك فرآيند و پروس��ه دقیق انجام 
مي دهن��د. متأس��فانه در مجموعه ه��اي هنري 
ما قانون يا چارچ��وب بازدارن��ده اي براي چنین 
موقعیت هايي وجود ندارد يا اگر هس��ت، رعايت 
نمي ش��ود تا جلوي س��اخت و نصب چنین آثار 
ضعیف و نازلي گرفته ش��ود و نتیجه هم مي شود 
اين پیكره ها و سرديس هايي كه از شهید سلیماني 
بدون رعايت ابتدايي ترين اصول مجسمه سازي 
و گرافیكي ساخته مي ش��ود و در فضاي مجازي 
با ناراحتي مخاطبان از هنرمندان گرفته تا مردم 
عادي مواجه ش��ده اند. در هیچ كجاي دنیا اجازه 
نمي دهند افرادي به اين شكل بخواهند به چنین 
حوزه تخصصي و البته مهمي وارد بشوند يا اقدام به 
ساخت آثاري در مورد مشاهیر و چهره هاي شاخص 

كشورشان كنند. 
 پيشنهاد شما براي سامان دادن به اين 

اوضاع چيست؟
بايد همه كارها تحت نظ��ارت دقیق يك انجمن 
و گروه حرفه اي كه افراد و نیروهاي آن مش��خص 

هستند قرار بگیرد تا اين معضلي را كه االن داريم در 
آينده نداشته باشیم. براي جلوگیري از اين اقدامات 
غیرحرفه اي و ضعی��ف بايد دس��تگاه هايی مثل 
مجلس در حوزه تقنیني و تصويب قوانین بازدارنده 
و ديگر دستگاه هاي اجرايي به عنوان مجريان قانون 
با اراده اي محكم به اجراي بدون تنازل قوانین اقدام 
كنند. من خودم در چهار دوره اي كه رئیس انجمن 
بودم با نامه نگاري هايي كه با مسئوالن بخش هاي 
مختلف از سازمان زيباسازي ش��هرداري، وزارت 
كشور و... انجام داديم، نوع ارتباطات و مسیر درست 
و حرفه اي شكل گیري چنین آثاري را ترسیم كرديم 
تا هر فردي بر حسب سلیقه يا ارتباطاتي كه با برخي 
مسئوالن و مديران دارد، اجازه پیدا نكند آثاري كه 
شاخصه هاي يك محصول هنري حرفه اي و قابل 
اعتنا و احترام را ندارد، تولید كند، دقیقاً مثل همین 
كارهايي كه به اسم سردار شهید قاسم سلیماني 
در حال انجام اس��ت و همه ما عكس ه��اي آنها را 
كه در فضاي مجازي منتشر مي شود، مي بینیم و 
غصه مي خوريم. واقعیت اين است كه در اين بین 
يكسري مافیا هم وجود دارند كه نهايت سوءاستفاده 
را از فضاي فرهنگي- هنري مي كنند و اينها همانند 
يك مردابي هس��تند كه در حال عمیق تر شدن و 

گسترش بیشتري هستند. 
 در واقع شما ريشه چنين اوضاعي را در 
سه محور »عدم وجود يا اجراي قوانين 
موضوع�ه، جابه جا ش�دن مس�ئوالن 
فرهنگي- هنري به دليل آمد و شدهاي 
سياسي و نيز وجود يكسري جريانات 
مافيايي و ذينفع« مي دانيد كه الزم است 

براي آنها فكري بشود.
بله دقیقاً درست است. 

 ظاهراً طبق آنچه اعالم شد براي ساخت 
المان ي�ا پيكره اي از س�ردار ش�هيد 
سليماني پيشنهادي به شما داده شد، 

ساخت آن اثر به كجا رسيد؟
بله من آن را ساختم. من و آقاي شجاعي طباطبايي 
با گذاشتن وقت بسیار تالش كرديم براي مراسم 
چهلم اين شهید عزيز و بزرگ آن را آماده كنیم تا در 
يكي از معابر )بنابر تصمیم مسئوالن مربوطه( نصب 
شود اما متأسفانه اين اثر به رغم اينكه متولي اش 
حوزه هنري انقالب اس��المي بوده در حال خاك 
خوردن اس��ت. من نمي دانم پشت پرده چه خبر 
است ولي پرتره اي كه من از ايشان ساختم در اين 
مجموعه بايگاني شده اس��ت. متأسفانه از طرفي 
ديگر ما شاهديم در رش��ت، ورامین، خوزستان و 
برخي جاهاي ديگر آثاري در مورد شهید سلیماني 
ساخته و نصب مي شود كه به هیچ عنوان در سطح 
شخصیت ايشان و هنر 7هزار ساله ايران نیستند. 

 قضيه ساخت يادمان شهيد حججي به 
كجا رسيد؟

آن كار هم متأس��فانه به سرنوش��ت پرتره شهید 
سلیماني مبتال شد. سعي ما بر اين است كه با گفتن 
كمبودها و كاستي ها بتوانیم به بهتر و حرفه اي تر 
شدن فضاي هنري كشورمان كمك كنیم، هر چند 
ظاهراً مسئوالن فقط به سلبريتي هاي حوزه فیلم و 

سینما توجه دارند و آنها برايشان مهم هستند.

 روايت »علمدار« به فرهاد قائميان رسيد
ده ها هزار نفر به تماشاي نخستين اجراي »علمدار« نشستند 
فره�اد قائمي�ان بازيگر ش�ناخته ش�ده س�ينما، تئات�ر و تلويزيون، 
روايتگ�ر افتخ�اري چهارمي�ن ش�ب از اج�راي موس�يقي نماي�ش 
علمدار در س�وگ و رثاي س�ردار مهر و ماه حضرت عباس)ع( اس�ت. 
قائمیان جمعه، چهارم مهر ماه با همراهي اركستر سمفونیك تهران و گروه 
آوازي موسیقي نمايش علمدار ساخته پوريا خادم به رهبري برديا كیارس را 
روايت مي كند.  نخستین اجراي »علمدار« سه شنبه اول مهر ماه با روايتگري 
داريوش ارجمند از طريق اپلیكیشن روبیكا میزبان ده ها هزار نفر از تماشاگران 
عالقه مند به اين رويداد فرهنگي و خیريه بود.  عالقه مندان به تماشاي اين 
برنامه عالوه بر تهیه بلیت به صورت همت عالي از سايت ايران نمايش به آدرس: 
www.irannamayesh.com  مي توانند بع��د از نصب برنامه روبیكا از 
طريق اپلیكیشن اين برنامه و عضويت در كانال »علمدار« به صورت زنده و 
رايگان، موس��یقي نمايش »علمدار« نوشته محمدرضا كوهستاني، طراحي 
حركت علي براتي، ويدئو آرت پژمان زهاب  ) مركز گسترش سینماي مستند 
و تجربي(، تهیه كنندگي پرويز پرستويي و كارگرداني حسین پارسايي را تا 
ششم مهر از ساعت 21 تماشا كنند.  اين رويداد فرهنگي و خیريه با همت بنیاد 
فرهنگي و هنري رودكي و مشاركت موسسه خادمین علي بن ابیطالب)ع( با 
اهداف خیرخواهانه تهیه و تولید شده و تمامی درآمد هاي آن صرف امور خیريه 
در مناطق محروم كشور به ويژه سیستان و بلوچستان مي شود.  نخستین شب 
از كنسرت موسیقي نمايش عاشورايي »علمدار« در سوگ و رثاي سردار آب و 
ادب حضرت ابوالفضل)ع( با اهداف خیرخواهانه، شامگاه سه شنبه اول مهرماه 

و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در تاالر وحدت برگزار شد.

»سرزده« نيامده سري زده و رفت
 مجموعه »سرزده« به جاي اينكه دست مخاطب را بگيرد و با خود همراه كند

بيشتر شبيه دورهمي سفارشي براي بازيگران بعضاً پرحاشيه بود

    معصومه طاهري
اخیراً شبكه اول مجموعه اي تلويزيوني به نام »سرزده« را 
روي آنتن پخش برد؛ میني سريالي با ژانر پلیسي- اجتماعي 
به كارگرداني و تهیه كنندگي بهادر اسدي. ماجرا درباره دو 
دوست قديمي و رقباي كشتي چوخه بود كه دست روزگار 
مسیر آنها را از يكديگر جدا كرد، رضا پلیس شده و اصالن 
به كارهاي خالف كشیده شده است، چهار سال قبل رضا 
موفق به دستگیري اصالن مي شود، امروز اصالن از زندان 
آزاد شده و در شب نوزدهم ماه رمضان كه همه چیز تحت 
تأثیر شرايط ويژه كرونا قرار دارد، قصد انجام آخرين كارش 
و توبه كردن دارد كه با زده شدن رد آنها توسط يكي از افراد 
رضا تمام برنامه ريزي ها به هم ريخته و رضا و اصالن مجدداً 
مقابل يكديگر قرار مي گیرند و.. . موضوع هرچند كلیشه اي 
است اما اگر به خوبي پرداخت و فراز و فرودهاي روايي در 
آن رعايت مي ش��د، با توجه به پلیسي بودن مي توانست تا 
حدي قدرت كش��ش مخاطب را داشته باش��د، اما تجربه 
نشان داده است اين قس��م از مجموعه هاي سفارشي كه 
بودجه بااليي هم دريافت مي كنند بیشتر براي رفع تكلیف 
و رزومه سازي است، چنانچه مجموعه »سرزده« به جاي 
س��ريالي تلويزيوني كه دس��ت مخاطب را بگیرد و با خود 
همراه كند، بیشتر شبیه دورهمي سفارشي بازيگران بعضاً 

پرحاشیه بود. 
 س��ؤالي كه از بخش هنري نیروي انتظامي و گروه سريال 
ش��بكه يك بايد پرس��ید آن اس��ت كه واقعاً هدف شما از 
ساخت مجموعه هاي تلويزيوني چیست، چرا روي محتوا 
و كیفیت چنین مجموعه هايي با توج��ه به بودجه اي كه 
اختصاص مي دهید، نظارت نمي كنید؟! آيا اينكه مشهور 
شده بازي گرفتن در فیلم هاي سینمايي منوط به شركت 
در مهماني هاي ش��بانه اس��ت، حاال دامن��ه اش به تولید 
س��ريال هاي خنثي نیز كش��یده شده اس��ت؟! بهتر نبود 
عوامل سريال س��ازي مش��هدي از بازيگران تواناي بومي 
اس��تفاده مي كردند تا بعضاً بازيگران شناخته شده اي كه 
بازي نچسب و ناگیرايي داشتند، دست كم بودجه سازمان 
را نبلعند؟ مثل همیشه در اين مجموعه هم رويكرد اشتباه 
صداوس��یما اجازه نداد بازيگران ش��هرهاي میزبان حتي 
در شهرهاي خودشان در حاش��یه نمانند. علي انصاريان 
فوتبالیست پیشكسوت كه سال هاست بیشتر از استعداد 

بازيگري با حاشیه هايش شناخته مي شود و خودش هم اين 
را به خوبي مي داند، چرا بايد نقش اصلي يك میني سريال 

نیروي انتظامي را داشته باشد؟
 اينكه چند نفر از سلبريتي ها به همراه چند مسئول دوست 
دارند در خیابان هاي تهران اداي هالیوودي ها را دربیاورند، 
قطعاً دلیل خوبي براي سريال سازي نیست. آيا بهتر نبود 
چنین مجموعه اي در شبكه استاني پخش مي شد تا شبكه 
يك رس��انه ملي كه مخاطبان انتظار برنامه هاي پخته تر و 
بهتري را دارند، هر چند ش��أن و منزلت شهرستاني ها نیز 
باالتر از چنین آثار ضعیفي اس��ت. زنان در »س��رزده« به 
قدري آرايش هاي زننده اي دارند كه مجبور ش��ده اند بعد 
از فیلمبرداري صورت هاي بزك شده شان را سیاه و سفید 
كنند و البته كارگردان گفته بود: »زماني كه ما س��ريال را 
ساختیم، رنگ و نور آرايش و گريم زنان كمي پررنگ بود 
و االن كه پخش مي كنیم با شرايط س��ازمان صداوسیما 
مطابقت ندارد، ما هم س��عي كرديم ماسك بیندازيم و به 
اين ترتیب گريم ها را كمرنگ كرديم.. .«، آن هم س��ريالي 
كه محور اصلي اش نیروي انتظامي، ماه رمضان و شب هاي 
قدر بوده است. اين يك س��ؤال جدي و مهم است كه چرا 
بايد به چنین كارگرداناني كه آشكارا شیطنت مي كنند در 
اين شرايط اقتصادي میدان داده شود؟! آيا سیستم جزا و 
پاداش در صداوسیما وجود ندارد تا بدانند اين قاب رسانه 

ملي است؟!
مجموعه»سرزده« كه نیامده سري زده و رفت، آنقدر بوي 
شعار و س��طحي نگري مي داد كه نه تنها بازيگران قادر به 
انتقال حس و حال خود به مخاطب به خصوص در فضاي 
معنوي نبودند بلكه اين اثر در كل ب��ه غیر از حیف و میل 

كردن بیت المال حرف ديگري براي گفتن نداشت.

عرضه اینترنتي 14 مستند دفاع مقدسي 
براي اولین بار در»وی او دی«

۱4مستند از توليدات سازمان هنري رسانه اي اوج همزمان 
با چهلمين س�الگرد دفاع مقدس، براي اولين بار در فضاي 

وی او دی عرضه اينترنتي شد. 
در ادامه عرضه پكیج آثار مناس��بتي همزمان با فرارسیدن چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس س��ازمان اوج با انتش��ار 14 مستند به استقبال 
قهرمانان و دالوران تاريخ هش��ت سال جنگ تحمیلي و رشادت هاي 
شهدا و خانواده شهداي ايران اس��المي رفت.  بر اساس اين گزارش، 
»عقبه« ب��ه كارگرداني احمد كش��اورز، »عقبه دو« ب��ه كارگرداني 
امیرحسین آقاپور، »مردي كه آنجا بود« به كارگرداني مريم فرهنگ، 
»گردان قاطريزه« به كارگرداني مجتبي خیام الحسیني، »حاج علي« به 
كارگرداني حبیب، »آخرين زمستان مجید« به كارگرداني مجید قرائتي، 
»چشم مجنون« به كارگرداني مازيار حاتمي، »آنا« به كارگرداني هادي 
حاجتمند، مستند دو قسمتي »سینماي دفاع مقدس« به كارگرداني 
ضیا حاتمي، »معلم« به كارگرداني محمد حبیبي منصور، »والفجر« 
به كارگرداني مجتبي خیام الحس��یني، »از كردس��تان تا حلب« به 
كارگرداني، »كوچه نقاش ها« به كارگرداني محس��ن قزلي و »زماني 
براي ديدن« به كارگرداني حبیب باقرزاده، آثار مستندي هستند كه به 
مناسبت هفته دفاع مقدس براي اولین بار در سايت هاي اشتراك گذاري 

فیلم نظیر فیلیمو، نماوا، فیلمگردي و عماريار اكران شده اند. 
...................................................................................................................................................................

روایت حماسه در »خیابان ایران«
برنام�ه »خيابان اي�ران« ب�ا توجه ب�ه هفته دف�اع مقدس 
امروز ب�ا موضوع حماس�ه از رادي�و ايران پخش مي ش�ود. 
برنامه »خیابان ايران« هر هفته با موضوع��ي از مفاهیم دفاع مقدس 
همچون پرچم، پل، بزرگي، تكیه گاه، ستون، خط ويژه، شجاعت و... 
تهیه و پخش مي شود. اين برنامه به مناس��بت هفته دفاع مقدس با 
موضوع حماسه، از حماسه هاي هشت ساله در اين سرزمین مي گويد.  
از ديگر بخش هاي اين برنامه شنیدن خاطرات پدر و مادر شهید حسن 
لطفي از شهداي سال هاي دفاع مقدس، گفت وگو با محمد اسفندياري 
از ايثارگران و جانبازان دفاع مقدس است.  خیابان ايران پنج شنبه ها 

ساعت 21:30 از راديو ايران پخش مي شود. 
...................................................................................................................................................................

فراخوان مهرواره داستان نویسي 
»دنیاي ما زیباست« منتشر شد

انجم�ن نويس�ندگان نوج�وان كان�ون پ�رورش فك�ري 
و مرج�ع مل�ي كنوانس�يون حق�وق ك�ودك، مه�رواره 
داستان نويس�ي »دني�اي م�ا زيباس�ت« را وي�ژه ك�ودكان 
و نوجوان�ان عالقه من�د سراس�ر كش�ور برگ�زار مي كنن�د. 
موضوع هاي فراخوان »دنیاي ما زيباست«، خانواده من، شادي هاي 
من، آينده روش��ن، فرداي بهتر، همدلي و مهرباني، دنیا از نگاه من، 
آسمان شهر من، خانه من، جنگ و صلح، آينده ساختني است، كشورم 
را دوس��ت دارم يا هر موضوع ديگري مرتبط با مواد پنجا وچهارگانه 
پیمان نامه جهاني حقوق كودك پیش��نهاد شده اس��ت.  بر همین 
اس��اس عالقه مندان به ش��ركت در مهرواره در دو گروه سني باالي 
11سال)نونگاه( و باالي 15س��ال)نوجوان( تا 30مهر1399 فرصت 
دارند آثار خلق شده در اين موضوع ها را از دريچه نگاه كودكان و حاصل 

ذوق و خالقیت آنها، به سايت مجازي كانون ارسال كنند. 
...................................................................................................................................................................

اجراي »شهر پرستاره« ویژه  برنامه های 
چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس در تهران

معاون فرهنگي سازمان فرهنگي- هنري از اجراي ويژه برنامه هاي 
فرهنگي- هنري با عنوان »ش�هر پر ستاره« به مناسبت هفته 
دفاع مقدس در مراكز فرهنگي- هنري اين س�ازمان خبر داد. 
سیدعلیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگي سازمان فرهنگي- هنري 
گفت: اين سازمان به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس 
برنامه هاي ويژه اين مناس��بت را با چهار رويكرد: تبیین تاريخ دفاع 
مقدس و دس��تاورد هاي آن براي مخاطب جوان، اسطوره سازي از 
شهیدان دفاع مقدس براي مخاطب نوجوان، نشان دادن جنبه هاي 
امید بخش شهر تهران به عنوان مهد شهدا بر عموم شهروندان، ترويج 
و تقويت روحیه جهادي براي قشر كارمندان و مديران ادارات با عنوان 

»شهر پرستاره« در هفته دفاع مقدس برگزار مي كند. 
...................................................................................................................................................................

 »عاشقانه ها«ي مدافعان حرم 
تجدید چاپ شد

چاپ دوم كتاب »عاشقانه ها« با عنوان كامل »عاشقانه هايي 
از شهداي مدافع حرم« كه به كوشش پژمان عرب، گردآوري 
و تدوين شده است، كمتر از ۱0روز پس از انتشار و با استقبال 
مخاطبان، به همت انتش�ارات »راه يار« راهي بازار نشر شد. 
چاپ دوم كتاب »عاش��قانه ها« با عنوان كامل »عاش��قانه هايي 
از شهداي مدافع حرم« كه به كوش��ش پژمان عرب، گردآوري 
و تدوين شده اس��ت، كمتر از 10روز پس از انتشار و با استقبال 
مخاطبان، به همت انتشارات »راه يار« راهي بازار نشر شد.  دفتر 
دوم »عاشقانه ها« برش هايي از وصیتنامه هاي تعدادي از شهداي 
مدافع حرم در دو بخش خطاب به همسران و فرزندانشان است. 

هادي عسگري     دیده بان


