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امام صادق)ع(: 
هيچ بنده اى نيس�ت كه خداوند 
ب�ه او نعمت�ی ده�د و او آن را از 
جان�ب خ�دا بدان�د مگ�ر آنكه، 
پيش از س�پاس گویی او، خداوند 

بيامرزدش. 
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مصطفي محمدي     دیده بان

 راوي »عصرهاي كريسكان« 
به ياران شهيدش پيوست

امي�ر س�عيدزاده، راوي كت�اب »عصره�اي كریس�كان« 
در پ�ي ع�وارض جانب�ازي دف�اع مق�دس، روز گذش�ته 
در بيمارس�تان ساس�ان ب�ه ی�اران ش�هيدش پيوس�ت. 
به گزارش »جوان« امیر س��عیدزاده )س��عید سردشتي( جانباز 
دوران دفاع مق��دس و راوي كت��اب »عصرهاي كريس��كان« از 
منحصربه فرد ترين نیرو هاي رزمنده ايراني در دوران دفاع مقدس 
اس��ت و كتاب »عصرهاي كريس��كان« خاطرات اين  جانباز را از 
فعالیت هاي دوران پیش از انقالب و مجاهدت هاي دفاع مقدس تا 
رنج هاي اسارت در زندان هاي كومله و دموكرات دربرمي گیرد كه به 
قلم كیانوش گلزار راغب ثبت و سال 94 توسط انتشارات سوره مهر 
منتشر شد. اين كتاب مورد تقدير رهبر معظم انقالب قرار گرفت 
و تقريظ ايشان بر اين  كتاب اسفند س��ال 99 در مراسم دهمین 
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت رونمايي شد. اين  جانباز دفاع 
مقدس كه در دوران زندگي اش با مخاطرات عجیب و غريبي روبه رو 
شده بود، صبح روز گذشته در پي عوارض جانبازي، در بیمارستان 

ساسان تهران به ياران و همرزمان شهیدش پیوست. 
.........................................................................................................

 داستان هاي جايزه ادبي يوسف
مستند مي شوند

رئيس سازمان ادبيات و تاریخ دفاع مقدس با اشاره به اینكه 
جایزه ادبي یوس�ف ظرفيت خوبي براي فيلمنامه نویس�ي 
است، از توليد مس�تند ۱۰۰قس�متي بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس ب�ا همكاري صدا و س�يما خبر داد. 
به گزارش »جوان« عباس بايرامي، رئیس سازمان ادبیات و تاريخ 
دفاع مقدس در نشست خبري دهمین دوره  جايزه ادبي »يوسف« 
ويژه داس��تان كوتاه دفاع مق��دس و مقاومت با تأكی��د بر اينكه 
سیاست سازمان ادبیات و تاريخ دفاع مقدس همانند كنگره  هاي 
شعر و ادبیات، تمركززدايي و استفاده از ظرفیت هاي استاني است، 
افزود: جوانان و نوجواناني كه انقالب اسالمي و امام راحل)ره( را 
نديده اند، امروز دست به قلم ش��ده اند و از رشادت نسلي سخن 
مي گويند كه آنها را درك نكرده اند. ما به  دنبال اس��تعداديابي و 
آموزش در نوقلمان هستیم و معتقديم ظرفیت هاي بومي مناطق 

مختلف در نقاط كشور هنوز شناسايي نشده اند. 
رئیس س��ازمان ادبیات و تاريخ دفاع مقدس به تولید مس��تند 
۱۰۰قسمتي بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس با 
همكاري صدا و سیما اش��اره كرد و گفت: يكي از دغدغه هاي ما 
فیلمنامه نويسي است و معتقديم از بین داستان ها و سوژه هاي 

جايزه ادبي يوسف ظرفیت خوبي براي فیلمنامه نويسي است. 
.........................................................................................................
كتاب زندگي و خاطرات علي سليماني 

چاپ شد
كتاب »من حس�ين چي ام«، زندگي، خاط�رات و تجربيات 
مرحوم علي س�ليماني با گ�ردآوري و تدوی�ن پژمان عرب 
توس�ط انتش�ارات راه یار منتش�ر و راهي بازار نش�ر ش�د. 
زنده ياد علي سلیماني، بازيگر تئاتر، سینما و تلويزيون ۲۱خرداد امسال 
بر اثر ابتال به كرونا درگذش��ت. بازي در س��ريال هايي چون »وضعیت 
زرد«، »روزهاي آبي«، »پايتخت4« و »وضعیت س��فید« و فیلم هايي 
از جمله »سفر به چزابه«، »تنگه ابوقريب«، »يك وجب از آسمان« و 
»قارچ سمي« بخشي از كارنامه هنري مرحوم علي سلیماني است. كتاب 
»من حسین چي ام« كه گزيده اي از بین صدها گفت وگو و يادداشت هاي 
شفاهي مرحوم علي سلیماني است، با شمارگان هزار نسخه و قیمت 

45هزار تومان از سوي انتشارات راه يار منتشر شده است.
.........................................................................................................

 ترجمه ژاپني »داستان راستان« 
شهيد مطهري منتشر مي شود

قرارداد انتشار كتاب »داس�تان راستان« اثر شهيد مرتضي 
مطهري كه ب�ه زب�ان ژاپني ترجمه ش�ده اس�ت، توس�ط 
رایزني فرهنگي ایران و انتش�ارات پائو در ژاپن منعقد شد. 
به گزارش مهر، در راستاي توس��عه همكاري هاي فرهنگي و با 
مش��اركت و همراهي طرف هاي ژاپني، قرارداد انتش��ار كتاب 
»داستان راستان« كه به زبان ژاپني ترجمه شده است، از سوي 

رايزني فرهنگي ايران در ژاپن و انتشارات پائو منعقد شد. 
اين قرارداد در ديدار حسین ديوساالر، رايزن فرهنگي كشورمان 
در ژاپن با ياسوناكا، رئیس مجموعه فرهنگي و انتشاراتي پائو به 
امضا رسید و قرار ش��د ترجمه ژاپني آن با سرمايه گذاري طرف 
ژاپني و توزيع در شبكه كتاب اين كشور در اختیار عالقه مندان و 

مخاطبان فرهنگ دوست قرار گیرد.

  محمدصادق عابدیني
س�ينماي دفاع مقدس امس�ال با سه فيلم 
در جش�نواره فيل�م فج�ر حاض�ر خواهد 
ش�د كه هر كدام موضوع خاص�ي را دنبال 
مي كنن�د. از پرداخت�ن به زندگي ش�هيد 
باكري گرفت�ه تا نق�ش پدافن�د در دوران 
دفاع مقدس و حضور بان�وان در جبهه، این 
تركيبي اس�ت كه قرار اس�ت در چهلمين 
جش�نواره فيل�م فج�ر رونمای�ي ش�ود. 
فیلم هاي »۲888«، »موقعیت مهدي)باكري(« 
و »دسته دختران« سه فیلمي هستند كه در اين 
دوره از جشنواره فیلم فجر به صورت مستقیم به 

موضوع دفاع مقدس پرداخته اند. 
س��ینماي دفاع مقدس از اولین س��ال جنگ 
تحمیلي و حتي پیش از راه اندازي جش��نواره 
فیلم فجر، متولد شده است. برخي در استفاده 
از س��ینماي دف��اع مق��دس از واژه »ژانر« نیز 
اس��تفاده مي كنند و آن را تنها ژان��ر ايراني در 
سینما مي دانند، با آنكه اين ايده نیز وجود دارد 
كه اطالق واژه ژانر به س��ینماي دفاع مقدس 
اغراق آمیز است و راه طوالني براي رسیدن به 
آن در پیش اس��ت، با اين حال يكي از راه هاي 
اثبات س��ینماي دفاع مقدس ب��ه عنوان يك 
گونه س��ینمايي، تداوم تولید فیلم هاي قوي و 
حضور آنها در جش��نواره هاي سینمايي است. 
با آنكه بسیاري از فعاالن سینماي دفاع مقدس 
از حمايت نكردن و كارشكني ها گاليه دارند و 
بعضاً با دلسردي مجبور به رها كردن سینماي 
دفاع مقدس مي ش��وند، ول��ي آنهايي كه باقي 
مانده اند، نش��ان داده اند عاشق سینماي دفاع 

مقدس هستند. 
  »2888« با موضوع پدافند

فیلم »۲888« به كارگرداني كیوان علیمحمدي 
و علي اكبر حیدري از جمل��ه اولین فیلم هايي 
اس��ت كه براي حضور در چهلمین جش��نواره 

فیلم فجر اعالم آمادگي كرد. 
ابتدا قرار بود اين فیلم با مشاركت امید بنكدار 
ساخته ش��ود كه كارهاي مش��ترك زيادي با 
علیمحمدي تولید كرده اس��ت. اسم اولیه اين 
فیلم »سوباش��ي« بود. سوباش��ي نام روستاي 
كوچكي در اس��تان هم��دان اس��ت كه علت 
شهرت آن استقرار يك س��ايت راداري در آن 
منطقه است. سايت سوباش��ي در طول دوران 
جنگ هشت س��اله ايران و عراق نقش مهمي 
در رهگیري هواپیماهاي مهاجم عراقي داشت. 
عراق تالش زيادي براي از بین بردن اين سايت 

راداري انج��ام داد و در نهاي��ت پ��س از قبول 
قطعنام��ه 598 با حمل��ه هواپیماهاي عراقي، 
اتاق عملیات س��ايت سوباش��ي مورد اصابت 
موشك قرار گرفت و چند تن از كاركنان آن به 

شهادت رسیدند. 
»۲888« روايت اتاق عملیات رادار سوباشي 
و قهرمانان شهیدي است كه در آنجا فعالیت 
مي كردند و با رهگیري هواپیماهاي دش��من 
و هدايت پدافند داخلي مانع از به س��رانجام 
رس��یدن بس��یاري از مأموريت هاي دشمن 
ش��دند و جان افراد بي گناه زي��ادي را نجات 
دادند. در خالصه داستان اين فیلم آمده است: 
»بیژن افسر كنترل ش��كاري در اتاق تاريك 
عملیات، در انتظار بازگش��ت عباس دوران و 
محمود اس��كندري، دو خلبان هواپیماهاي 
اف4 اس��ت كه براي بمباران به بغداد حمله 
كرده ان��د. براي لو  نرفتن عملی��ات بیژن بايد 
سكوت راديويي را حفظ كند. مدت زيادي از 
زمان پیش بیني ش��ده عملیات گذشته است 
كه صداي اسكندري را مي ش��نود: بیژن، ما 

برگشتیم، مدد كن.«
از نكات مهم اين فیل��م كه بازيگران زيادي نیز 
دارد، فیلمبرداري آن به ش��یوه سیاه و سفید 

است. 
  »موقعيت مهدي)باكري(«

سیمافیلم در راستاي ساخت آثاري با محوريت 
زندگي سراداران شهید دفاع مقدس، سريالي 
به نام »عاشورا« تولید كرده است. اين سريال 
ش��ش قس��متي تلويزيوني داراي يك نسخه 
س��ینمايي به نام »موقعیت مهدي)باكري(« 
است. سیمافیلم در س��ال هاي نه چندان دور، 
مشاركت خوبي در جشنواره فیلم فجر داشته 
است، از آثار مهم صداوسیما در فجر مي توان 
به »لیل��ي با من اس��ت« و »مهم��ان مامان« 
اشاره كرد. با وجود تولید آثار مطرحي از سوي 
س��یمافیلم و موفقیت آنها در جشنواره فیلم 

فجر، س��ال ها بود صداوس��یما نتوانس��ته بود 
كار درخور توجه��ي را به فجر ارس��ال كند و 
س��ال هاي زيادي نیز جزو غايب��ان فجر بوده 
است. امسال نس��خه سینمايي ش��ده سريال 
»عاش��ورا« با كارگرداني هادي حجازي فر در 
جش��نواره فیلم فجر حاضر ش��ده است. اين 
فیلم به تهیه كنندگي حبیب والي نژاد به فجر 
آمده، در حال��ي كه تهیه كنندگي س��ريال بر 
عهده ابوالفضل صفري اس��ت! صفري درباره 
اين اتفاق مي گويد: »س��رمايه گذار اين پروژه 
تلويزيون و مركز س��یمافیلم است، بر همین 
اس��اس براي تولید اي��ن اثر نیازي ب��ه پروانه 
ساخت از ارشاد نداشتیم. براي ارائه به جشنواره 
وقتي سازمان من و كارگردان را معرفي كرد، 
مجموعه وزارت ارش��اد و معاونت ارزش��یابي 
اعالم كردن��د تهیه كننده پروژه فاقد س��وابق 
سینمايي اس��ت و چون تاكنون فیلمي تهیه 
نكرده است، امكان صدور پروانه نمايش وجود 
ندارد. بعد از پذيرش نكردن تهیه كنندگي بنده 
از سمت معاونت نظارت، تلويزيون براي اينكه 
فرصت ثبت نام در جش��نواره از دس��ت نرود، 
آقاي والي نژاد را به عنوان تهیه كننده نس��خه 

سینمايي معرفي كرد.« 
»موقعی��ت مهدي)باك��ري(« ب��ه رواي��ت 
عملیات هايي كه س��ردار شهید مهدي باكري 
فرمانده��ي آنه��ا را بر عهده داش��ته اس��ت، 

مي پردازد. 
  »دسته دختران«

منیر قیدي با س��اخت فیل��م »وياليي ها« به 
سینماي ايران معرفي ش��د؛ اثري كه در آن به 
نقش زنان در پش��تیباني از جبهه ها و شرايط 
زندگي خان��واده رزمندگان در ط��ول دوران 
دفاع مقدس مي پردازد. قیدي امس��ال با فیلم 
جديدش »دس��ته دختران« باز ه��م روايتي 
زنانه از حضور زنان در دفاع مقدس را به تصوير 
كشیده است. حضور بانوان در دفاع مقدس، از 
نكاتي است كه در تاريخ سینماي دفاع مقدس 
كمتر به آن توجه شده است و فیلمسازاني مانند 
قیدي توانسته اند راه جديدي را در روايت جنگ 
تحمیلي باز كنند. فیلم دسته دختران، داستان 
حضور بانوان در مقاومت خرمشهر در روزهاي 

ابتدايي دفاع مقدس است. 
در خالصه داستان ارائه شده از اين فیلم صرفاً 
به بیان اين جمله بسنده شده است كه »دسته 
دختران قصه   زنان جنگ است؛ گروهي جامانده 
از روايت ه��اي پیروزم��رداِن پیكارها در طول 

تاريخ...«.
در فیلم »دسته دختران« نیكي كريمي، پانته آ 
پناهي ها، فرشته حسیني، هدي زين العابدين 
و صدف عس��گري گروه زنان مبارز را ش��كل 
مي دهند. اين فیلم محصول مشترك »فارابي« 

و حوزه هنري است. 
از ۲۲ فیلم حاضر در چهلمین جش��نواره فیلم 
فجر، سه فیلم با محوريت دفاع مقدس حضور 
دارند. اين رقم چیزي كمتر از يك هفتم ظرفیت 
جشنواره است. با آنكه مي توان حضور اين تعداد 
فیلم را به فال نیك گرفت، ولي در صورت توجه 
مي توان تولید آثار سینماي دفاع مقدس را باال 
برد و تعداد فیلم بیش��تري را ب��راي حضور در 

جشنواره فجر معرفي كرد.

هت تريك سينماي دفاع مقدس در فجر چهلم 
 »2888«، »موقعيت مهدي)باكري(« و »دسته دختران« 
با محوریت دفاع مقدس در جشنواره فجر حضور دارند

قي��دي امس��ال ب��ا فيل��م 
»دس��ته  جدي��دش 
دختران« ب��از هم روايتي 
زنان��ه از حض��ور زن��ان 
در دف��اع مق��دس را ب��ه 
تصوي��ر كش��يده اس��ت

    تلویزیون

پاسخ رسانه ملي به حواشي كمك 6ميليارد توماني وزارت كار به برنامه »ميدون«

6ميليارد تومان به »ميدون« قانوني بود نه هدیه
   مصطفي شاه كرمي

پ�س از درج خب�ر موافق�ت وزی�ر تع�اون، كار و رف�اه 
اجتماعي ب�ا حمایت 6ميلي�ارد توماني از برنام�ه تلویزیوني 
»ميدون« و بروز برخي ش�بهات و انتق�ادات، روابط عمومي 
صدا و س�يما با صدور جوابي�ه اي این اق�دام را در راس�تاي 
وظایف قانون�ي تمامی دس�تگاه هاي اجرایي براي س�اخت 
برنامه های�ي در جه�ت حمای�ت از تولي�د ملي اع�ام كرد. 
به گزارش »جوان« ماجراي كمك 6میلی��ارد توماني حجت اهلل 
عبدالملكي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به برنامه تلويزيوني 
»میدون« كه تاكنون چند فصل آن از شبكه3 سیما تولید و پخش 
شده است، با انتش��ار عكس نامه علي فروغي، مدير اين شبكه در 
فضاي مجازي شروع شد. فروغي در نامه اي كه تاريخ آن سوم آبان 
ماه سال جاري است، براي تولید 78۰ قس��مت از برنامه میدون 
استاني)۲6 قسمت براي 3۰ استان( تقاضاي حدود 48/5میلیارد 
تومان مي كند. مدير شبكه3 در ادامه اين نامه از وزير كار مي خواهد 
كه با تخصیص ۲میلیارد توماني اعتبار تسهیالت براي ۱۰۰نفر از 
برندگان مسابقه برنامه »میدون ملي« و 5۰۰میلیون تومان براي 
برندگان مسابقه »میدون استاني« موافقت كند كه عبدالملكي هم 

نهايتاً با اختصاص 6میلیارد تومان موافقت مي كند. 
عبدالملكي، وزير فعلي تعاون، كار و رفاه اجتماعي پیش از تكیه 
زدن بر كرسي وزارت به عنوان يكي از داوران اصلي برنامه میدون 
در آن شركت داشته است و برخي اين اقدام را به نوعي اداي دين 
در قبال خدمات ارزنده ش��بكه3 مي دانند، در مقابل موافقان اين 
كمك مال��ي معتقدند كمك به چنی��ن برنامه هايي وظیفه ذاتي 

دستگاه هايي است كه در جهت رشد تولید ملي تكالیفي بر عهده 
دارند. اولین واكنش رسمي به اين انتقادات توئیتي بود كه دو روز 
پیش بهزاد مهركش، دستیار ويژه وزير كار در امور فرهنگي و رسانه 
منتشر كرد كه در بخشي از آن نوش��ته بود: »اينكه وزارت كار در 
دوره جديد به جاي پشتیباني از جريان هاي سیاسي، باندهاي بدنام 
و حقوق بگیران غیرحضوري! به حمايت از كارآفريني مي پردازد، 
حتماً صاحبان مش��اغل مهارت محور را خوشحال و عده اي را هم 
ناراحت خواهد ك��رد.« در ادامه اين اتفاقات روز گذش��ته روابط 
عمومي صدا و سیما هم در بخش��ي از جوابیه اي كه منتشر كرده 
است، نوشت: »مستند قانوني كمك يادشده، دقیقاً بند »چ« ماده 
37 قانون احكام دائمي  برنامه هاي توسعه كشور مصوب سوم مهر 
سال ۱395 هیئت وزيران است. كلیه دستگاه هاي اجرايي مكلفند 
يك درصد از اعتبارات هزينه اي خود را طي قرارداد مشخص با صدا 
و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و 

اطالع رساني نمايند.«

تصوي��ر باباپنجعل��ي را روي دفاتر 
و نوش��ت افزاري كه با ن��ام ايراني- 
اسالمي! تولید شده حك كرده اند، 
همینطور نق��ي معمول��ي را، فكر 
مي كنند هر كاراكت��ر منگولي كه 
دمي م��ردم را به خنده واداش��ت 
و معروف ش��د، مي توان��د قهرمان 
باشد و براي بچه ها الهام بخش، آدم 
نمي داند بخندد ي��ا گريه كند. ياد 
آن س��خن نغزي مي افتد كه گفت: 
»مي خواس��تیم بابا پنجعلي را در 
س��ريال پايتخت ش��هید كنیم...« 

كارمان به جايي رسیده اس��ت كه براي خالص شدن از 
دست باربي، باب اسفنجي، میكي ماوس و مرد عنكبوتي 
پناه برده ايم ب��ه باباپنجعل��ي و نقي معمول��ي، بیچاره 
بچه ه��اي ايراني كه بايد ب��ا منگول ها خیاالتي ش��وند 
و ب��ا عقب مانده هاي ذهن��ي همذات پن��داري كنند و 
قهرمان هايشان از میان شخصي هاي كج و معوج باشد. 

ما وقتي عرضه قهرمان پ��روري در مديا نداريم، مي رويم 
س��راغ خل وضع ها، شكرس��تان را ببینید، از ايران قديم 
چه تصوي��ري به بچه ه��ا ارائه مي دهد، هر ق��در مرحوم 
علي حاتمي كوشیده بود از ايرانیان عهد قاجار تصويري 
متمدنانه و ش��ريف ارائه ده��د و زبان فاخ��ر توي دهان 
كاراكترها مي گذاشت و طرز حرف زدن و دغدغه هاي آنها 
را متعالي نشان مي داد، آثاري چون شكرستان از ايرانیان 
تصويري ابلهانه ارائه مي دهد و اين قطعاً روي ناخودآگاه 
و ذهن مقايس��ه گر كودك ايراني تأثیرگذار است. او مرد 
عنكبوتي و سوپرمن و بتمن را با شخصیت هاي شلخته و 
اخته شكرستان مقايسه مي كند و تكلیفش با كشوري كه 

در آن به دنیا آمده مشخص مي شود. 
دوس��تان ما در مجمع نوش��ت افزار ايراني- اسالمي البد 
فكر مي كنند ه��ر كاراكتري ك��ه صرفاً وطني باش��د در 
فرهنگ س��ازي به خارجي آن مي چربد. گويا ايراني باشد 
همه چیز حل اس��ت، حاال بي ريخت و بي ادب و بداخالق 
و بدق��واره و بي فرهنگ باش��د، مهم نیس��ت، فقط كافي 
است لیبل ايراني داش��ته باش��د، خب پدرآمرزيده ها آن 
قهرمان پوش��الي امريكايي كه از در و دي��وار باال مي رود 

و معش��وقه اش را از دل آتش نجات 
مي دهد كه دس��ت كم ظاه��ر كار را 
حفظ كرده؛ بي ادب نیس��ت، خل و 
چل نیست، ش��جاعتش اگر پوشالي 
است كه اس��ت الاقل روي مخاطب 
كودك تأثیرگ��ذار مثبت مي گذارد 
اما باباپنجعلي خل وضع چه فضیلتي 
دارد ك��ه تصويرش را ب��ا پس زمینه 
گنبد طالي امام رضا)ع( روي دفتر 
بچه هاي ايراني حك مي كنید! قرار 
اس��ت به بچه ها القا كنید دينداران 
آدم ه��اي عقب مانده اي هس��تند؟ 
باور كنید بهت��ر از اي��ن نمي توانید چنین چی��زي را جا 
بیندازيد. عزيزان مغزهاي متفكرتان را قدري ريزبینانه تر 
و مسئولیت شناس��انه تر تربیت كنید، تا بدانید هر موجود 
مشهور و معروفي شايسته تبلیغ براي بچه ها نیست. بچه ها 

به قهرمان نیاز دارند. 
اين قهرمان ها در عالم واقع در جامعه وجود داشته و دارند 
اما شما اگر بخواهید آنها را هم در آثارتان بازنمايي كنید، 
بدس��لیقگي محض را پیش��ه مي گیريد. درست است كه 
هیچ كس مثل خود قهرما ن هاي واقعي در كشور ما كه قله 
آنها شهدا هستند، نمي توانند خود را معرفي كنند و اصل 
ماهیت و شخصیت خود را چنانچه هست به نمايش بگذارند 
اما اين توجیهي براي كم كاري ش��ما نیس��ت. شكرستان 
سازهاي عزيز و نوابغي كه نسخه باباپنجعلي و نقي معمولي 
براي بچه هاي مردم تجويز مي كنید، درس��ت اس��ت كه 
بضاعت شما همینقدر است اما شما با آينده دست كم يك 
نسل بازي مي كنید، بچه هاي ما بیش از هر زمان ديگري 
ياد مي گیرند كه براي موفقیت در اين جامعه بهتر است به 
جاي چمران و دكتر حسابي و عالمه طباطبايي شدن، نقي 

معمولي و باباپنجعلي باشند. 
بهتر اس��ت مثل كاراكترهاي نفه��م و بي ق��واره و لمپن 
داستان هاي شكرستان باشند و به هیچ چیزي جدي فكر 
نكنند و براي هیچ مسئله اي دغدغه نداشته باشند. جامعه 
ما بحمداهلل بي قهرمان نیس��ت اما دنیاي ذهني كه ش��ما 
براي بچه ها مي سازيد، اگرچه ظاهرش كمیك است اما به 

تراژدي نزديك تر است.

    گفت وگو

بازیگر سریال »برف بي صدا مي بارد« در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

سریال با كيفيت راهي براي شناخت دهه6۰

 از بهترین راه ها براي شناخت تاریخ معاصر، روایت داستان هایي 
است كه اتفاقات تاریخي را در قالب  سریال هاي تلویزیوني بازنمایي 
كنند و اگر بخواهيم دهه پرماجراي6۰ را به نس�ل جدید معرفي 
كنيم، راهش ساخت  سریال هاي ملودرام درباره آن دوره است. 
هاله گرجي، بازيگر سريال روي آنتن »برف بي صدا مي بارد« با بیان 
اين مطلب به »جوان« گفت: شايد من به عنوان بازيگري كه دهه6۰ 
را تجربه كرده ام، كم و بیش با اتفاقات آن دوره آشنا باشم ولي بسیاري 
از نسل جوان از فضا و حال و هواي آن دوره بي خبرند و از اين طريق 
از طريق آثار نمايشي فاخر، حقايق جامعه آن دوره را لمس مي كنند. 
اين بازيگر ادام��ه داد: براي خودم ايفاي اين نوع نقش ها در بس��تر 
دهه6۰ جذاب است، چون موقعي كه در سريال تاريخ معاصر بازي 
مي كنید، به رغم شناختي كه از شرايط زيس��ت آن دوران داريد، 
باز هم با مس��ائل جديدي روبه رو مي شويد، چون طبیعي است كه 

همگان از همه اتفاقات خبر ندارند. 
بازيگر سريال »بچه مهندس« درباره نوعي نوستالژي  موجود در برخي 

آثار متأخر سینما و تلويزيون مرتبط با دهه6۰ عنوان كرد: به هر حال 
مخاطب ايراني، نوستالژي را دوست دارد و دلش مي خواهد خاطرات 
قديم را تداعي كند، حاال گاهي اين بازگش��ت به گذشته به صورت 

كمدي و گاهي مثل »برف...« در مايه هاي ملودرام است. 
اين بازيگر كه پیش��تر در س��ريال »نوار زرد« با پوري��ا آذربايجاني 
كارگردان »برف بي صدا مي بارد« همكاري كرده بود، با اشاره به سبك 
كاري اين كارگردان توضیح داد: پیش از تلويزيون در تئاتر هم تجربه 
همكاري با آذربايجاني را داشتم و همان زمان او را كارگرداني يافتم كه 
به شدت به حضور و نظر بازيگرانش براي پیشبرد درام اهمیت مي دهد 

و سعي دارد با تعامل بازيگران، كارش را پیش ببرد. 
وي افزود: در سريال »برف...« كارگردان سعي مي كرد در كنار ارائه 
داده هاي الزم از كاراكتر و فضاي داس��تاني از بازيگ��ران بخواهد با 
ايده هاي خود به پرورش شخصیت كمك كنند و اين روند خیلي به 

ساخت شخصیت هاي قابل باور براي سريال كمك كرد. 
گرجي درباره تولید  سريال هاي متنوع در تلويزيون بیان كرد: مخاطب 
تلويزيون دوست دارد هم كارهاي جديد ببیند و هم بازپخش كارهاي 
موفق قبلي و از اين حیث مي توان نوعي تنوع در  سريال ها برقرار كرد تا 
همزمان با هم  سريال هاي متنوع روي آنتن برود و نه فقط  سريال هاي 
شبیه به هم چراكه اين مي تواند موجب زدگي و مالل مخاطب شود. 
بازيگر »استش��هادي براي خدا« گفت: همان طور كه  سريال هاي 
ملودرام مث��ل »ب��رف...« الزمه ارائ��ه در تلويزيون اس��ت، نیاز به 
 سريال هاي كمدي يا  س��ريال هاي با مايه هاي جنايي هم داريم كه 
سريال س��ازي ما به نوعي رنگارنگي ژانري و مضموني برسد و تمام 

سلیقه ها را در بر بگیرد.

باباپنجعلي قهرمان شماست نه بچه هاي مردم!
كارمان به جایي رسيده است كه براي خاص شدن از دست باربي، باب اسفنجي، ميكي ماوس 

 و مرد عنكبوتي پناه برده ایم به باباپنجعلي و نقي معمولي، بيچاره بچه هاي ایراني 
كه باید با منگول ها خياالتي شوند و با عقب مانده هاي ذهني همذات پنداري كنند

     رویداد

 سایت دومين نمایشگاه مجازي كتاب 
باز شد

ب�راي  نمایش�گاه مج�ازي كت�اب ته�ران  س�ایت دومي�ن 
بخ�ش  ب�ه  آن  اف�زودن  و  كت�اب  انتخ�اب  جس�ت وجو، 
ش�د.  ب�از  مخاطب�ان  روي  ب�ه  دی�روز  از  عاقه مندي ه�ا 
به گزارش »جوان« به نقل از ستاد خبري دومین نمايشگاه مجازي كتاب 
تهران، سايت اين نمايشگاه به منظور تسهیل در روند خريد عالقه مندان 
و مخاطبان كتاب، چهار روز زودتر از تاريخ ش��روع نمايش��گاه، يعني از 
ديروز باز ش��د. در اين صورت مخاطبان از امروز مي توانند وارد س��ايت 
دومین نمايشگاه مجازي كتاب تهران به نشاني ketab. ir شوند و پس از 
ثبت نام در سايت، كتاب هاي مورد نیاز خود را جست وجو و آن را به بخش 
عالقه مندي هاي صفحه شخصي شان اضافه كنند. همچنین پس از شروع 
نمايشگاه نیز مخاطبان مي توانند كتاب هايي را كه انتخاب كرده بودند، 
سفارش دهند و خريدشان را نهايي كنند كه به صورت رايگان از طريق 
شركت ملي پس��ت به دست شان مي رس��د.  امكان خريد كتاب از سوم 
بهمن ماه ۱4۰۰ براي عموم مردم فراهم خواهد شد، در واقع مخاطبان از 
يك شنبه )سوم بهمن ماه( با مراجعه به صفحه خود در دومین نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران مي توانند كتاب هايي را كه به بخش عالقه مندي هاي 

خود اضافه كرده اند، خريداري كنند. 
دومین نمايشگاه مجازي كتاب تهران از سوم بهمن ماه آغاز مي شود و تا 
دهم بهمن ماه ۱4۰۰ به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت. عالقه مندان 
براي بازديد و خريد كتاب مي توانند به سايت ketab. ir مراجعه كنند.

جواد محرمی     یادداشت


