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ناكامي »ايلدا« در ترسيم مقاومت عشاير مرزنشين 
 چهره مصنوعي زنان بازيگر كه زير تيغ جراحي 

 حالت طبيعي خود را از دست داده اند در كنار گويش ضعيف 
حس واقعي بودن را از مجموعه ايلدا گرفته است

    معصومه طاهري
»ايلدا« )مادر اي�ل( مجموع�ه ای تلويزيوني در حوزه 
دفاع مقدس با محوريت رش�ادت هاي قوم لر و عشاير 
مرزنشين اس�ت كه به كارگرداني راما قويدل از شبكه 
اول س�يما پخش مي ش�ود و بازيگران شناخته ش�ده 
زيادي هم در آن حضور دارند. ماجرا از اين قرار اس�ت 
كه با ش�روع جنگ تحميلي مرزهاي غربي كشورمان 
و عش�اير ناخواس�ته درگي�ر مي ش�وند، ب�ه همي�ن 
خاطر دالوران�ه با چن�گ و دندان مقاوم�ت مي كنند. 
»ايلدا« قص��د دارد جنگ و آوارگي مردم مرزنش��ین را به 
تصوير بكشد؛ مردماني كه در طول اين سال ها كمتر از آنها 
گفته شده است. پرداختن به مقاومت قوم لر و مبارزه آنها 
بدون هیچ چشمداش��تي در دفاع از كشور مسئله مهمي 
است كه بايد بیش از پیش به آن پرداخت اما انتظار اين بود 
عوامل محوري با مطالعه كامل مردم شناسي و بوم شناسي 
به سمت تولید اثر مي رفتند، آن هم در مجموعه اي كه قرار 
است برشي از تاريخ معاصر باشد تا مانند كتابي تصويري 
روي مخاطب عام به ويژه نسل نوجوان كه جنگ را درك 

نكرده است، اثرگذار باشد. 
 اما متأس��فانه س��ريال »ايلدا« در ترس��یم دقیق زندگي 
مردمان غیور اين ديار ناكام مانده اس��ت. به غیر از ناتواني 
در ارائه گويش و لهجه لري با وجود اينكه بیشتر بازيگران 
خودشان هم از طايفه لر هس��تند، صورت هاي مصنوعي 
زنان بازيگر كه زير تیغ جراحي پالس��تیك حالت طبیعي 
خود را از دست داده اند بیشتر از هر چیز حس واقعي بودن 
را از مجموعه گرفته اس��ت، به صورتي كه اين تلقي ايجاد 
مي شود برخي بازيگران عماًل چیزي در چنته نداشته باشند 
و نقش آنها بر اساس رابطه هاي فامیلي تعیین شده است. 

»ايلدا« هر چند با وجود برخي بازيگران شاخص و موضوع 
نابش مي توانس��ت خوب عمل كند اما آنقدر حاشیه هاي 
بي موردش پررنگ ش��ده كه گاه متن اصلي گم مي شود و 
به نوعي حقیقت تاريخي در قس��مت هاي مختلف سريال 
مظلوم واقع شده است. عالوه بر اين گاف هاي »ايلدا« كم 
نیست مثاًل فاطمه گودرزي در نقش »ايلدا« زن كاركشته 
و باتجربه اي است كه مهم ترين كار زنان عشاير يعني نان 
پختن را بلد نیس��ت، در حالي كه اوالً اين روزها هر كسي 
مي تواند در خانه خود خمیر تهیه كند، چه برسد به يك زن 

باتجربه ايلیاتي كه نان پختن آن هم با حجم باال از كارهاي 
عادي و ساده اوست. ثانیاً اين خانم، ايلداي قوم است و اصل 
داستان بر اساس او نوشته شده پس اصاًل زيبنده نیست كه 
ساده ترين كار يعني تهیه خمیر و پخت نان را نداند و خمیر 
را بسیار ناشیانه ورز بدهد، ضمن اينكه تنها پوشش و نحوه 

راه رفتن و نشستن نمايانگر يك زن عشايري نیست. 
متأس��فانه كارگردان در بديهي ترين جزئیات دچار ضعف 
است. جالب است كه همین بازيگران وكارگردانان همواره 
براي اينكه س��ختي كار بازيگري را به رخ بكشند، عنوان 
مي كنند فالن بازيگر براي اينكه حس طبیعي در فیلمش 
داشته باشد، مدت ها روي ديگ داغ پابرهنه راه مي رفته يا 
مارلون براندو براي نقش پدر خوانده چه مصیبت ها كشید 
تا موفق ش��د نقش ماندگاري ايجاد كند. حال سؤال اين 
است چطور اين بازيگران و كارگردانان براي مخاطب خود 
احترام قابل نمي شوند و بازي را فقط به لباس محلي و نحوه 
راه رفتن و نشستن و گاه تقلید ناقص لهجه مي دانند. مضاف 
بر اين نويس��نده مجموعه كه يك زن است سعي كرده به 
جاي بها دادن و ترسیم جنبه هاي قهرمانانه يك زن ايلیاتي 

زني با ادا و اطوارهاي شهري ارائه بدهد. 
با توجه به هزينه هاي كالني كه براي چنین مجموعه اي صرف 
شده كاش اين سريال به شكلي ساخته مي شد كه دست كم 
ارزش يك بار ديدن را داشته باش��د. انتظار از صداوسیما آن 
است كه با اين همه سرمايه گذاري و هزينه، مخاطب را جذب 
كند نه آنكه خروجي خسته كننده اي را ارائه دهد كه بیننده را 
از ديدن قسمت هاي بعدي پشیمان كند و هیچ گونه اثرگذاري 
و آموزشي هم نداشته باشد، آن هم مجموعه اي كه براي هر 
ثانیه اش به خصوص با توجه به چهره هاي مشهور بودجه هاي 

سنگیني تعلق گرفته است.

    كتاب

هر چند ش�يوع كرون�ا باع�ث ش�ده حض�ور در پروژه هاي 
س�ينمايي و تلويزيون�ي پرخط�ر باش�د ول�ي ب�ه ه�ر 
ح�ال اگ�ر ه�م بازيگ�ران بخواهن�د در خان�ه بنش�ينند و 
كاري نكنن�د، احتم�االً كارش�ان ب�ه تكدي گ�ري برس�د. 
مجید مظفري بازيگر باسابقه تلويزيون و سینما با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: فقط عده قلیلي از هنرمندان هستند كه دغدغه 
مالي ندارند و اكثريت هنرمندان همواره با چالش هاي اقتصادي 
و درآمدزايي مواجه هس��تند و شیوع كرونا هم ش��رايط را بسیار 
سخت تر كرده است. چاره اي نداريم جز خريدن خطر كرونا به جان 
و بازي در فیلم ها و سريال ها بلكه زندگي مان بگذرد. اين بازيگر با 
اشاره به وظیفه دولت در قبال حمايت از هنرمندان در اين شرايط 
افزود: بخش هنري دولت در جهت حماي��ت از هنرمندان نقش 
جدي دارد ولي تاكنون هیچ حمايت جدي از هنرمندان را شاهد 
نبوده ايم و متأس��فانه مدام و فقط از تسهیالت حرف مي زنند و از 
هنرمندان مي خواهند پروفايل هاي الكترونیك مختلف را پر كنند 
ولي در نهايت چیزي عايد هنرمندان نمي ش��ود. مجید مظفري 
درباره ركود س��ینما در نتیجه كرونا عنوان كرد: متأسفانه زودتر 
از آنكه كرونا بیاي��د، بايد اكران آنالي��ن را تقويت مي كرديم ولي 
اين كار را نكرديم و منتظر مانديم كرونا بیايد و سینماها را ببندد 
و تازه به فكر اين افتاديم كه به سمت اكران آنالين برويم. بازيگر 
»تقاطع« و »جنگ نفتكش ها« ادامه داد: االن كه اكران آنالين راه 
افتاده از يك طرف با قاچاق سريع فیلم ها مواجه هستیم و از طرف 
ديگر با انحصاري كه در عرضه فیلم ها وج��ود دارد. به ظاهر كلي 
پلتفرم آنالين قانوني وجود دارند كه مي ت��وان از آنها براي اكران 

آنالين استفاده كرد ولي در واقع همه راه ها به دو پلتفرم خاص كه 
تقريباً آرشیوشان نیز ش��بیه يكديگر است، ختم مي شود. مجید 
مظفري با بیان اينكه بس��تر آنالين بستري اس��ت بسیار فراگیر 
كه بايد به سوددهي محصوالت منجر شود، عنوان كرد: راه اكران 
آنالين راهي است كه اگر از آن درست استفاده كنیم، بسیار زياد 
مي تواند به سودآوري سینما منجر شود ولي متأسفانه هنوز چون 
در زيرساخت ها در ابتداي راه قرار داريم و همچنان از مسئله قاچاق 
رنج مي بريم، نتوانس��ته ايم حتي براي بهتري��ن آثارمان هم بازار 

آنالين مناسب پیدا كنیم. 
اين بازيگر با ابراز امیدواري نسبت به افزايش حمايت از هنرمندان 
و رونق اكران آنالين گفت: دولت بايد تصمیم بگیرد از هنرمندان 
حمايت و شرايطي را فراهم كند كه هنرمندان حداقل ها را براي 
امرار معاش داشته باش��ند و در اين میان تقويت زيرساخت هاي 
اكران آنالين و جلوگیري از قاچاق يكي از بهترين راه ها براي كمك 

به بدنه سینماست.

مجيد مظفري در گفت و گو با »جوان« :

كرونا معيشت اغلب هنرمندان را به چالش كشيده است

تهيه كنن�ده »نون. خ« س�اخت س�ريال در ش�رايط ش�يوع 
عي�ن  در  و  دانس�ت  بس�يار دش�وار  كاري  را  كرون�ا 
ح�ال عن�وان ك�رد هنرمن�دان ه�م همچ�ون كاركن�ان 
س�امت ب�راي س�امت روح م�ردم ت�اش مي كنن�د. 
مهدي فرجي در گفت وگو با ايس��نا درباره حضور اكبر عبدي در 
فصل س��وم »نون. خ« با بیان اينكه »حضور آقاي عبدي براي هر 
پروژه اي مغتنم است«، عنوان كرد: آقاي عبدي سرمايه بازيگري 
ما در كشور هس��تند و تاكنون توانس��ته اند نقش ها و سبك هاي 
مختلفي را در س��ینما و تلويزيون كار كنن��د، كارهاي ماندگار و 
فراموش نشدني از ايش��ان كم نیس��ت. ما هم از همین ظرفیت 
استفاده كرديم. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا درآوردن گويش 
كردي براي اكبر عبدي امكانپذير است؟ عنوان كرد: آقاي عبدي 
گويش هاي مختل��ف را تجرب��ه كرده اند و از هم��ه موفق بیرون 
آمده اند. فكر مي كنم حضور ايشان به جذابیت سريال »نون. خ« 

اضافه خواهد كرد. 

فرجي درباره سختي هاي كار در شرايط كرونايي توضیح داد: كار 
در شرايط كرونايي دشواري هاي زيادي دارد. عوامل پشت صحنه 
همه با ماسك كار مي كنند كه كار را سخت تر مي كند و اكسیژن 
كمتري دريافت مي كنند. در زمستان كار سخت تر هم مي شود و 
بخشي از كار ما هم در زمستان اس��ت. هنرمندان ما مجاهدت و 
تالش مي كنند، سالمتشان بسیار مهم است اما از طرفي نشاط و 
سالمت رواني جامعه هم مهم است. هنرمندان هم مثل كاركنان 
سالمت كه براي سالمت جسم كار مي كنند، براي سالمت رواني 
و ايجاد شادي و نشاط در جامعه كار مي كنند. مردم حتماً قدردان 
هس��تند و مي دانند هنرمندان در اين شرايط دش��وار به شكلي 
جانفشاني مي كنند. رسانه ملي هم قدردان آنهاست و بارها به اين 

موضوع اشاره كرده است. 
وي درباره مشكالت مالي كه اغلب پروژه هاي تلويزيوني درگیرش 
هستند، اظهار كرد: خوشبختانه در س��ريال »نون.خ3« تاكنون 
آسیبي از اين جهت نديده ايم و امیدواريم از اين به بعد هم كار به 

شكل عادي جلو برود. 
اين تهیه كننده درباره حاش��یه  هايي كه اغلِب پروژه هاي طنز در 
سال هاي اخیر دچارش مي شوند و نیز انتقادهايي كه به برخي از 
سريال هايي كه گويش محلي خاصي را تقلید مي كنند وارد است، 
عنوان كرد: پروژه »نون. خ« در فصل اول و دوم دچار حاشیه نشد 
و در نظرسنجي ها هم خوش��بختانه مردم و هموطنان كرد كار را 
پسنديدند. دلیلش اين است كه كارگردان ما كرد است و بیش از 
8۰درصد بازيگرانمان هم كرد هستند. خوشبختانه تاكنون آنچه 

روي آنتن رفته، مورد رضايت بوده است. 

تهيه كننده »نون. خ« عنوان كرد
اكبر عبدي »نون. خ« را جذاب تر مي كند

انتشار يك پژوهش دانشگاهي از اعتماد رسانه اي در دوران كرونا

 اعتماد به اخبار كرونايي ماهواره ها 
زير 10درصد است

    محمدصادق عابديني
نتايج يك پژوهش دانشگاهي نشان مي دهد 
برخاف فضاسازي ش�بكه هاي ماهواره اي 
درباره ميزان اعتماد عمومي به اخبار منتشر 
ش�ده از س�وي آنها، هنوز هم صداوس�يما 
بيش�ترين ميزان اعتماد مخاطب را به خود 
اختص�اص داده و مي�زان اعتماد ب�ه اخبار 
ش�بكه هاي ماهواره اي زير 10درصد است. 
بر اس��اس اين پژوه��ش ك��ه در آن تولیدات 
رس��انه اي صداوس��یما، بي بي س��ي فارسي، 
ايران اينترنش��نال و »وي او اي« بررس��ي و 
نظرس��نجي علمي بر اساس آن ش��ده است، 
صداوسیما نزديك 55درصد اعتماد عمومي را 
در زمینه اخبار و گزارش هاي كرونايي به خود 

اختصاص داده است. 
از ديگر نتايج نظرسنجي میزان مراجعه مجدد 
به شبكه هاي ماهواره اي بعد از دوران كروناست 
كه نشان مي دهد به خاطر پايین بودن میزان 
اعتماد به تولیدات رسانه هاي ماهواره اي، اغلب 
پاسخ دهندگان اعالم كرده اند ترجیح مي دهند 
اخبار كش��ور را از رس��انه اي غیر از شبكه هاي 

ماهواره اي دنبال كنند. 
     كرونا؛ آزمون اعتماد به رسانه 

ش��یوع كرونا و پاندمي آن به مهم ترين چالش 
زيس��تي در جهان تبديل ش��ده است. بخش 
قابل توجهي از تولیدات رس��انه ها و محتواي 
شبكه هاي اجتماعي حول نشر و بازنشر اخبار 
پیرامون كرون��ا مي گذرد و میزان اس��تفاده و 
اعتماد جامعه به تولیدات رس��انه اي به ابزاري 
براي ش��ناخت قدرت نفوذ رس��انه ها در میان 
جامعه مبدل شده است. پژوهش دانشگاهي ای 
ك��ه از س��وي دانش��جويان دانش��گاه عالمه 
طباطبايي انجام ش��ده است، نش��ان مي دهد 
با وج��ود اينكه بی��ش از 86درص��د از جامعه 
آماري در كنار صداوسیما از اخبار شبكه هاي 
ماه��واره اي فارس��ي زبان اس��تفاده مي كنند، 
اخبار صداوس��یماي جمهوري اسالمي ايران 
بیشترين میزان مرجعیت خبري و اعتماد را در 
میان مخاطبان دارد. میزان رضايت از پوشش 
رس��انه اي بحران كرونا از سوي صداوسیما نیز 
در س��طح زياد و خیلي زياد اس��ت و در مقابل 
میزان رضايتمندي از پوش��ش اخبار كرونا در 
شبكه هاي اجتماعي مانند تلگرام، در سطح كم 

و خیلي كم اس��ت. مخاطبان »عدم سوگیري« 
در انتش��ار اخبار مرتبط با كرون��ا را مهم ترين 
عامل انتخاب رسانه عنوان كرده اند. اين مطالعه 
نشان مي دهد صداوسیما براي حفظ مرجعیت 
خبري بايد محتواي جامع تري درباره ش��یوع 

كرونا منتشر كند. 
زماني كه مس��ئله اي اكثريت يك جامعه را به 
صورت مستقیم يا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار 
مي دهد، مي توان انتظار داشت تأثیرات ناشي 
از آن رفتارها و نگرش ه��اي حاكم بر جامعه را 
دچار دستخوش و تغییر كند. جامعه شناسان از 
اين شرايط به عنوان رفتار اجتماعي نام مي برند 
و آن را در مطالع��ات خود مورد بررس��ي قرار 
مي دهند. در حوزه ارتباط��ات نیز رخدادهاي 
مهم اجتماعي كه مبناي تولید و انتشار اخبار 
قرار مي گیرد، به عاملي تعیین كننده در میزان 
مرجعیت خبري رسانه ها و اعتماد مخاطب به 

صحت اخبار آن تبديل مي شود. 
توس��عه فناوري ه��اي جدي��د، انتخاب هاي 
رس��انه اي متعددي در اختی��ار مخاطب قرار 
مي دهد؛ انتخاب هايي كه نه فقط از نظر سازمان 
رسانه اي بلكه از نظر شكل رسانه، افراد را قادر 
می س��ازد بر اس��اس داليل مختلف، دست به 
گزينش بزنند و رس��انه مرجع را براي دريافت 

اخبار انتخاب كنند. 
براي رس��انه ها نقش هاي مختلفي مانند نقش 
خبري، تبلیغ��ي، آگاهي دهندگ��ي، تفريحي 
و... قائل ش��ده اند. در اين نقش ه��ا مي توان از 
سويي با احساسات مردم سخن گفت )تحريك 
عواطف( و از س��ويي به عقالنی��ت آنها توجه 
داشت )ارائه تحلیل(، بنابراين فعالیت رسانه ها 
از چنان اهمیتي برخوردار مي شود كه محققان 
ارتباطات همواره در پ��ي مطالعه كاركرد آنها، 
اثرگذاري پیام، تحلی��ل دريافت مخاطبان و... 

هس��تند تا از س��ويي مؤلفه هاي تأثیر پیام را 
بشناسند و از سوي ديگر به راهكار هاي اعتماد 

مخاطبان دست يايند. 
     اعتماد به رسانه ملي

اعتماد به حاكميت 
اعتماد به رسانه در شرايطي كه بحران رخ داده 
اس��ت، مي تواند يكي از عوامل اصل��ي عبور از 
بحران هاي زيستي، سیاسي و نظامي باشد. آنچه 
مهم است، توجه بیشتر به سهم و نقشي است 
كه براي عبور جامع��ه از تنگناها و بحران هاي 
كنوني، ب��ه باال رفتن ارتباط��ات و توانش هاي 
رسانه اي سپرده شده است. از بحران نمي توان 
بدون بهره مندي از »ارتباط��ات« عبور كرد و 
»ارتباطات بحران«، قدرت و روايت تاب آوري 
انس��ان اجتماعي در برابر تهديده��ا و بالهاي 

سوق دهنده به رهايي از زيست جمعي است. 
اعتماد به نظام سیاس��ي خود مي تواند عاملي 
بر اعتماد به رس��انه باش��د. اين مفهوم از آراي 
گیدنز و دوگان به روشني قابل استنباط است. 
آنچه اين دو نظريه مطرح مي كنند، ش��كلي از 
اعتماد اس��ت كه نه بین اشخاص بلكه متوجه 
ساختارهاي غیرشخصي اس��ت. تعبیر دوگان 
از اين نوع اعتماد، »اعتماد نهادي« است، يعني 
اعتمادي كه مردم به نهادهاي حاكمیتي دارند. 
يكي از اين نهادها رسانه ملي است. به عبارت 
ديگر اعتماد مردم به حاكمیت، شامل اعتماد به 

رسانه وابسته به آن حكومت نیز مي شود. 
     افزايش اعتماد به آمارهاي داخلي

در اين میان مسئله اعتماد به رسانه به عنوان 
عاملي تعیین كنن��ده در افزايش ضريب نفوذ 
يك رسانه و س��وگیري آن در انتش��ار اخبار 
بر مخاطبان��ش، به ش��مار مي رود. پوش��ش 
اخب��ار كرون��ا در رس��انه ملي و ش��بكه هاي 
ماهواره اي خارجي فارسي زبان، داراي دو نوع 
سوگیري اس��ت. با توجه به گسترش استفاده 
از گیرنده ه��اي ماه��واره اي و تلويزيون هاي 
اينترنتي در اي��ران، میزان اعتم��اد مخاطب 
به اخب��ار رس��انه هاي داخل��ي و خارجي در 
بحران ه��اي اجتماعي، سیاس��ي و زيس��تي 
خود را بیش��تر نش��ان مي دهد. درك میزان 
رضايتمندي مخاطب از نوع اخبار تولید شده 
مي تواند نشان دهنده میزان اعتماد آن به رسانه 
باشد. بررسي ها نش��ان مي دهد ارائه آمارهاي 
مبتاليان، بهبوديافتگان و درگذشتگان بر اثر 
كرونا كه از سوي نهادهاي رسمي و رسانه هاي 
داخلي منتش��ر مي ش��ود، باعث ايجاد اعتماد 
به اخبار داخلي ش��ده اس��ت، به نحوي كه با 
گذر زمان، میزان اعتماد به آمار رس��مي رشد 
قابل قبولي داش��ته و می��زان بي اعتمادي از 
69درصد در اسفند س��ال 98 به 48درصد در 

ارديبهشت99 رسیده است. 
صداقت آمارهاي رس��مي داخلي ك��ه ابتدا از 
سوي ش��بكه هاي ماهواره اي با ايجاد تشكیك 
به منظور سلب اعتماد داخلي مواجه شده بود، 
اكنون به عنوان مرجعي قابل اعتماد از س��وي 
مردم تبديل شده است و شبكه هاي ماهواره اي 
فارسي زبان ديگر روي بي اعتمادي به آمارهاي 

داخلي مانور نمي دهند.

مخاطبان »عدم سوگيري« 
اخ�ب���ار  انت�ش���ار  در 
را  ك�رون��ا  ب��ا  مرتب���ط 
مهم تري��ن عام��ل انتخ�اب 
رس��انه عن��وان كرده ان��د

 عاشقانه هاي همسر شهيد
»محمد بلباسي« در مهربانو

»محبوب�ه بلباس�ي« همس�ر ش�هيد مداف�ع ح�رم 
»مهربان�و«  برنام�ه  از  ام�روز  بلباس�ي«  »محم�د 
اس�ت.  مخاطب�ان  ش�ما  هم�راه  ته�ران  رادي�و 
زرين كشاورز تهیه كننده برنامه با اعالم اين خبر گفت: پیكرهاي 
مطهر هشت ش��هید مدافع حرم، پس از گذشت نزديك پنج سال، 
باالخره با تالش گروه هاي تفحص، در س��وريه كش��ف و به میهن 
اسالمي بازگشت. با بازگشت پیكرهاي مطهر اين شهیدان واالمقام، 
انتظار چندساله خانواده هاي آنها نیز به پايان رسید و باالخره پدران، 
مادران، همسران و فرزندان آنها، پیكرهاي شهید عزيز خود را در 
آغوش گرفتند. به همین مناسبت برنامه »مهربانو« از راديو تهران 
امروز از س��اعت 18:3۰ با »محبوبه بلباسي« همسر شهید مدافع 
حرم »محمد بلباس��ي« كه باالخره بعد از چهار سال پیكر مطهر 
همسرش از منطقه »خان طومان« سوريه بازگشته است، گفت وگو 
مي كند. روايت عاشقانه هاي همسر شهید مدافع حرم از روزهاي با 
محمد بودن و چهار س��ال انتظار خالي از لطف نیست، روي موج 

اف.ام رديف 94مگاهرتز همراه ما باشید. 
.......................................................................................................
روايت زندگينامه و ماجراهاي ادبي 

پدر شعر انقالب در»كتاب شب«
كت�اب »ح�ال اه�ل درد« از روز ش�نبه س�وم ت�ا 
ش�رح  و  زندگينام�ه  آب�ان،  هش�تم  پنج ش�نبه 
ماجراه�اي ادب�ي زنده ياد حمي�د س�بزواري، در برنامه 
كت�اب ش�ب رادي�و ته�ران رواي�ت خواه�د ش�د. 
كتاب »حال اهل درد« به كوش��ش ش��ادروان مصطفي فیض 
در انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي به چاپ رسیده است. 
محتواي اين كتاب، خاطرات استاد حمید سبزواري از چگونگي 
دوران جواني و ماجراهايي است كه منجر به شاعر شدنش شد.  
اين ماجراهاي جذاب و اغلب باورنكردني ك��ه از زبان زنده ياد 
سبزواري به شیوه اول شخص روايت ش��ده، در شش قسمت 
2۰دقیقه اي با صداي به��روز رضوي بازخواني خواهد ش��د و 
به مدت يك هفته از س��اعت 23:3۰ روي م��وج اف.ام رديف 

94مگاهرتز مي رود. 
.......................................................................................................

 جشنواره »رمان كوچه«
 برگزار مي شود

نش�ر »كتاب كوچه« ب�ا ه�دف شناس�ايي و حمايت از 
و  انديش�ه  صاح�ب  و  بااس�تعداد  نويس�ندگان 
قل�م و معرف�ي و انتش�ار رمان ه�اي چاپ نش�ده 
مي كن�د.  برگ�زار  را  كوچ�ه«  »رم�ان  جش�نواره 
عالقه مندان براي ش��ركت در اين روي��داد فرهنگي و ادبي 
مي توانند رمان ه��اي خ��ود را از اول ت��ا 24 آبان ماه1399 
 همزمان ب��ا روز كت��اب و كتابخواني به نش��اني الكترونیكي
 ketabkoochehpub@gmail. com  ارسال كنند. 

.......................................................................................................
 تمديد مهرواره داستان نويسي 

»دنياي ما زيباست« 
مهرواره داستان نويسي »دنياي ما زيباست« ويژه كودكان 
و نوجوانان عاقه مند در سراسر كشور تا 1۵ آبان 1۳۹۹ از 
سوي آفرينش هاي ادبي كانون پرورش فكري تمديد شد. 
موضوع هاي فراخوان اي��ن مهرواره »خانواده  من، ش��ادي هاي 
من، آينده روش��ن، فرداي بهتر، همدلي و مهرباني، دنیا از نگاه 
من، آسمان ش��هر من، خانه  من، جنگ و صلح، آينده ساختني 
است، كش��ورم را دوس��ت دارم« يا هر موضوع ديگري مرتبط با 
مواد پنجاه وچهارگانه  پیمان نامه جهاني حقوق كودك پیشنهاد 
شده است. بر همین اساس عالقه مندان به شركت در مهرواره در 
دو گروه سني باالي 11سال )نونگاه( و باالي 15سال )نوجوان( 
تا 15آبان 1399 فرصت دارند آثار خلق شده با اين موضوع ها را 
از دريچه  نگاه كودكان و حاصل ذوق و خالقیت آنها را به سايت 

مجازي كانون ارسال كنند. 
.......................................................................................................

استقبال از آخرين اثر حميد حسام 
ادامه دارد

»مهاج�ر س�رزمين آفت�اب«، خاط�رات يگان�ه م�ادر 
ش�هيد ژاپني در ايران، از س�وي انتش�ارات سوره مهر 
براي پنجمين ب�ار بازچاپ و روانه كتابفروش�ي ها ش�د. 
»مهاجر س��رزمین آفتاب« كه ب��ا همكاري حمید حس��ام و 
مسعود امیرخاني تدوين و از س��وي انتشارات سوره مهر روانه 
كتابفروش��ي ها شده اس��ت، داس��تان جالبي دارد. اين كتاب 
خاطرات يگانه مادر ش��هید ژاپني در ايران را روايت مي كند. 
كونیكو يامامورا كه بعدها نام صب��ا بابايي را براي خود انتخاب 
كرد، مادر شهید محمد بابايي است. او در اين اثر خاطرات خود 
را از زمان جنگ جهاني دوم آغاز مي كن��د و در ادامه ماجراي 
ازدواجش با يك پسر ايراني را روايت مي كند؛ ازدواجي كه مسیر 

زندگي او را تغییر مي دهد.

هادي عسگري     ديده بان

    هنر  هفتم     تلويزيون

امام رضا)ع(:
به درستي نماز نيكوترين صورتي 

است كه خدا آن را خلق كرد. 
)جام�ع احاديث الش�يعه، ج 4، 

ص۵0(

مباني و اصول مكتب شهيد سليماني كتاب شد
كتاب »بياييد اين گونه باش�يم: مباني و اصول مكتب شهيد سليماني« نوشته 

محمدباقر بابايي منتشر شد. 
به گزارش مهر، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین)ع( كتاب »بیايید اين 
گونه باشیم: مباني و اصول مكتب شهید سلیماني« نوشته محمدباقر بابايي را با شمارگان 
هزار نسخه در 288صفحه و با بهاي 45هزار تومان منتشر كرد. پس از شهادت سردار رشید 
اسالم حاج قاسم سلیماني، رهبر معظم انقالب طي س��خناني فرمودند: »نبايد به شهید 
سلیماني به عنوان يك فرد نگاه كرد. بايد حاج قاسم را به چشم يك مكتب، يك راه و يك 
مدرسه درس آموز نگاه كنیم.« پس از آن نويسندگان و پژوهشگران در تبیین اين مكتب 
تالش كردند و »بیايید اين گونه باشیم« نیز يكي از همین پژوهش ها در تبیین مكتب فكري 
و عقیدتي سردار سپهبد حاج قاسم سلیماني اس��ت. اين كتاب پنج فصل به ترتیب با اين 
عناوين دارد: »چرايي و چگونگي و چیستي مكتب سلیماني«، »نگاهي اجمالي به زندگي 
حاج قاسم سلیماني«، »حاج قاسم از منظر ديگران«، »اصول راهبردي مكتب سلیماني« و 

»تبیین و تحلیل اصول راهبردي مكتب سلیماني«. 
فصل نخست كتاب شامل سه مبحث است: »چرايي مكتب سلیماني«، »چگونگي مكتب 
سلیماني« و »چیستي مكتب سلیماني«. فصل دوم چهار مبحث دارد: »نگاهي گذرا به 
زندگي دنیوي حاج قاسم«، »دوستان و آشنايان نزديك حاج قاسم«، »تحلیلي بر زندگي 
سرباز واليت« و »محبوبیت دنیايي و اخروي حاج قاسم«. فصل سوم نیز شامل چهار گفتار 
است: »حاج قاسم از منظر خود«، »حاج قاس��م از منظر امام خامنه اي«، »حاج قاسم از 
منظر مسئوالن و نخبگان« و »حاج قاسم از منظر مردم«. فصل چهارم كتاب شامل دو 
مبحث است: »مدل معرفتي و رفتاري س��رباز واليت« و »مؤلفه ها و شاخص هاي اصول 
مكتب سلیماني«. فصل پنجم كتاب نیز چهار بحث به ترتیب با اين عناوين دارد: »اصول 
انديشه اي مكتب سلیماني«، »اصول ارزش��ي مكتب سلیماني«، »اصول الگويي مكتب 

سلیماني« و »اصول نمادي مكتب سلیماني«.


