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امام صادق)ع(: 
هرگاه كسي را دوست داشتي 
به او خبر ب�ده، چراكه اين كار، 
دوستي ميان شما را استوارتر 

مي  سازد. 

)اصول كافي، ج 2، ص644(

نوید پارسا     دیده بان

رئيس اسبق بسيج صداوسيما درگذشت
محمود عاطفي، رئيس اسبق بسيج 
سازمان صداوسيما و از جانبازان 
دفاع مقدس دار فاني را وداع گفت. 
»محمود عاطفي« رزمنده پاسدار 
و جانباز دفاع مقدس، دیروز بر اثر 
ایست قلبي دار فاني را وداع گفت. 

س��ردار عاطفي جانب��از 4۰درصد 
دیروز در بیمارستان خاتم االنبیای تهران دار فاني را وداع گفت. 
وي برادر شهیدان عباس و اكبر عاطفي بود كه در سال ۱366 به 
درجه جانبازي نائل شده بودند. وي متولد شهرستان رشت بود 
و در كارنامه كاري خود مسئولیت عقیدتي سپاه گیالن، ریاست 
بسیج صدا وسیما و مدیركلي روابط عمومي این سازمان و ریاست 
سازمان سینمایي و هنرهاي نمایشي دفاع مقدس بنیاد حفظ 

آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس را بر عهده داشت. 
.........................................................................................................

بازيگران جديد سريال نوروزي 
»دردسرهاي شيرين«

ب�ا اضاف�ه ش�دن افس�انه باي�گان، يوس�ف مرادي�ان، 
پاش�ا جمال�ي و س�ميرا حس�يني ب�ه مجموعه ن�وروزي 
»دردس�رهاي ش�يرين« تصويرب�رداري اي�ن س�ريال هم  
اكنون در نق�اط مختل�ف تهران در ح�ال پيگيري اس�ت. 
سریال»دردسرهاي ش��یرین« به تهیه كنندگي سیدعلي اكبر 
محمودي مهریزي و كارگرداني سهیل موفق براي نوروز شبكه5 
س��یما تهیه و تولید مي ش��ود. دردسرهاي ش��یرین، داستاني 
اجتماعي با رگه هایي كمدي دارد و پوریا پورسرخ و مریم مؤمن در 
آن ایفاگر زوجي هستند كه در زندگي با چالش هایي جدي روبه رو 
مي شوند. در كشاكش این چالش ها، حوادث و اتفاقاتي دیگر براي 
آنان رخ مي دهد كه گاه زمی��ن مي خورند و گاه برمي خیزند، اما 

كسي نمي داند سرنوشت براي آنان چه رقم زده... 
رضا توكلي، رس��ول توكلي، پوراندخت مهیمن، مرتضي كاظمي، 
سهیل قاصدي، فهیمه سلیماني و ژیال دایي دیگر بازیگراني هستند 
كه حضورشان در »دردسرهاي شیرین« قطعي شده است و به زودي 
چند بازیگر شناخته شده نیز به مجموعه اضافه خواهند شد. سهیل 
موفق در كارنامه خود كارگرداني فیلم هاي سینمایي »شكالتي« و 
»پاستاریوني« را دارد. وي همچنین به عنوان كارگردان و بازیگر در 

چندین پروژه تلویزیوني فعالیت داشته است. 
.........................................................................................................
ساالر عقيلي »مادر« را روي صحنه  برد

كنس�رت س�االر عقيلي ديروز در تاالر وحدت برگزار شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي و امور بین الملل بنیاد 
رودكي، همزمان با هفته بزرگداش��ت مقام زن و روز مادر، ساالر 
عقیلي همراه با گروه راز و نیاز، دیروز ساعت۱9:3۰ در تاالر وحدت 
روي صحنه رفت. در این كنس��رت قطعاتي چون س��رو زیر آب، 
خوشه چین، مادر، برادر جان، حانیه، ایران، چه بگویم، تبریز در مه، 
ایران جوان و از تنهایي گریه مكن اجرا شد. كنسرت ساالر عقیلي 
به مناسبت هفته نكوداشت مقام زن، به همت امور زنان و خانواده 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و بنیاد رودكي برگزار شد. 
.........................................................................................................

 تغيير پايان بندي »باشگاه مشت زني«
 در چين!

تغيير پايان بندي فيلم سينمايي »باشگاه مشت زني« ساخته 
»ديويد فينچر« در كشور چين با خشم طرفداران اين فيلم 

سينمايي همراه شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، طرفداران فیلم در چین در آخر 
هفته متوجه شدند نسخه اي از فیلم »باشگاه مشت زني« با بازي 
»برد پیت« و »ادوارد نورتون« كه به تازگي در سامانه نمایش آنالین 
»Tencent« در دسترس قرار گرفت، تغییر پیدا كرده است تا پیام 
آنارشیستي و ضدسرمایه داري این فیلم كه آن را به یك موفقیت 
جهاني تبدیل كرد، حذف شود. در صحنه هاي پایاني نسخه اصلي 
فیلم، شخصیت »ادوارد نورتون« )راوي( همزاد خیالي خود »تایلر 
داردن« با بازي »برد پیت« را از بین مي برد و سپس انفجار چندین 
ساختمان را تماشا مي كند كه نشان مي دهد نقشه شخصیت او براي 
نابود كردن تمدن مدرن در حال انجام است اما نسخه دستكاري 

شده این فیلم در چین كاماًل متفاوت است. 
در نس��خه چیني راوي باز هم »داردن« را مي كش��د، اما صحنه انفجار 
ساختمان با یك صفحه سیاه و یك پیام جایگزین مي شود؛ »پلیس به 
سرعت كل نقشه را كش��ف كرد و همه جنایتكاران را دستگیر كرد و با 
موفقیت مانع از انفجار بمب شد.« پایان بندي جدید این فیلم كه در آن 
دولت پیروز مي شود، خشم بسیاري از تماشاگران چیني را برانگیخته 
است چراكه بسیاري از آنها پیش از این نسخه هاي اصلي فیلم را با دانلود 
غیرقانوني و بدون سانسور تماشا كرده بودند. استودیوهاي هالیوودي 
براي اینكه آثارشان به بازار بزرگ مخاطبان چیني برسد، معموالً با ایجاد 
تغییراتي به میل مقامات چیني در فیلم هایشان موافقت مي كنند. در 
سال ۲۰۱9 نیز صحنه هاي زیادي از فیلم »راپسودي بوهمي« كه درباره 
زندگي »فردي مركوري« خواننده معروف بود، براي اكران در سینماي 
چین حذف شد. در دوران ریاست جمهوري »شي جین پینگ« مقامات 
چیني فعالیت زیادي براي پاكسازي جامعه از عناصر ناسالم، از جمله 

صحنه هاي فیلم، تلویزیون و بازي هاي ویدئویي انجام مي دهند. 

     مصطفي شاه كرمي
آثار هش�ت گانه حاض�ر در بخش مس�تند 
چهلمين دوره جشنواره فيلم فجر در حالي 
از سوي هيئت انتخاب معرفي شدند كه اين 
بخش پرطرف�دار زيرمجموع�ه هنر هفتم 
فرازوفرودهاي زيادي را در دوره هاي مختلف 
پشت سرگذاشته است كه هر بار با روي كار 
آمدن برخي مديران سينمايي گاهي بر صدر 
نشسته و گاهی با آمدن طيف ديگر بر فرش. 
بخش مس��تند جش��نواره فیلم فجر از ابتدا تا 
االن كه چهلمین دوره آن را پی��ش رو داریم، 
فرازوفرودهاي عجیب و غریبي را پش��ت س��ر 
گذاش��ته اس��ت. در برهه اي این بخش حذف 
ش��د و به جش��نواره هاي دیگر كوچ كرد و در 
دوراني هم ب��ا قرار گرفتن در كن��ار فیلم هاي 
كوتاه به جش��نواره فیلم فجر بازگردانده شد. 
مستند به عنوان پرتغییر ترین بخش جشنواره 
فیلم فجر در س��طوح مختلفي از جمله حضور 
یا عدم حضور، نحوه داوري، قرار گرفتن جایزه 
در بین جوایز اصلي جش��نواره در كنار ادغام و 
جداس��ازي هاي مكرر روزگار خاصي را تجربه 

كرده است. 
مسئوالن برگزاري چهلمین جش��نواره فیلم 
فجر ك��ه از آن با تعابیر متنوعي یاد مي ش��ود، 
تصمیم گرفته اند در این دوره با نگاه شخصیت 
مستقل این آثار را در كنار حوزه آثار سینمایي 
و تحت عنوان بخش س��ینماي مستند برگزار 
نمایند. چند روز پیش ب��ود كه هیئت انتخاب 
این بخش متش��كل از احمد ضابطي جهرمي، 
محمد تهامي نژاد، محمدعلي فارسي، مرتضي 
شعباني و محمدرضا عباس��یان اسامي هشت 
فیلم  راه یافته به بخش س��ینماي مستند این 

دوره جشنواره را اعالم كردند. 
  »آن مرد با اتوبوس آمد« 

مستند »آن مرد با اتوبوس آمد« به كارگرداني 
و تهیه كنندگي نیما مهدیان اس��ت كه تجربه 
حضور در بخش »بلند« مسابقه ملي پانزدهمین 
جشنواره بین المللي »س��ینماحقیقت« را نیز 
دارد. طبق گفت��ه مهدیان مس��تند »آن مرد 
با اتوب��وس آمد« كه در ژانر ت��راژدي- كمدي 
ساخته شده اس��ت، نگاهي به تاریخ ۱۰۰ساله 
اتوبوس��راني در ش��هر ته��ران و نی��ز نگاهي 
رفتارشناسانه به مردم دارد. ساختار این مستند 
تلفیقي از تصاویر آرشیوي و نظر افراد مختلف 
به نمایندگي از طبقات اجتماعي خود اس��ت 
كه از منظر آنها به اتوبوس نگاه ش��ده اس��ت. 
هیچ گونه مصاحبه اي در فیل��م وجود ندارد و 
از روایت هاي مختلف اس��تفاده شده است. از 
جمله ویژگي هاي این فیلم استفاده از گویش 

تهراني)نه لهجه تهراني( و نیز بازآفریني كلمات، 
َمَتل ها و واژه هاي قدیمي تهراني است. 

  »احتضار« 
مستند »احتضار« به كارگرداني و تهیه كنندگي 
حجت طاه��ري و عبدالخال��ق طاهري كه در 
پانزدهمین جش��نواره س��ینماحقیقت نامزد 
دریاف��ت جایزه بخش ه��اي متنوعي از جمله 
بهترین فیلم مستند، بهترین تدوین، بهترین 
صدا، بهترین فیلمبردار و بهترین كارگرداني 
فیلم مستند بلند شده بود، سرانجام توانست 
جایزه بهترین تدوی��ن را از آن خود كند. این 
مستند روایتگر یك دوس��تدار محیط زیست 
اس��ت كه در كنار نگهداري از پ��در بیمارش، 
براي طبیعت رو به مرگ زاگرس تالش مي كند 
و اتفاقات عجیبي براي او اتفاق مي افتد. حجت 
طاهري، كارگردان این مستند از سال۱38۰ 
با فیلمبرداري و تدوین مستندهاي گزارشي 
فعالیت س��ینمایي خود را آغاز كرد و محیط 
زیست و جغرافیاي استان خوزستان موضوع 
بیشتر كارهاي اوست. وی تا به حال براي آثاري 
مثل »روزهاي خوب گمشده  تقویم«، »زندگي 
روي خاكریز« و »زندگي در خورموسي« موفق 
به كسب جوایز متنوعي از جش��نواه مختلف 

داخلي شده است. 
   »تفنگ برادرم« 

كارگردان��ي و تهیه كنندگي این مس��تند را 
كامران جاهدي بر عهده داشته است. داستان 
مستند »تفنگ برادرم« كه در بخش »شهید 
آوین��ي« پانزدهمین جش��نواره بین المللي 
»س��ینماحقیقت« نیز حضور داشت، مربوط 
به زندگي شخصي به نام خواهر بسیطي است 
كه از قهرمانان تاریخ دف��اع مقدس ایران به 
ش��مار مي آید اما متأس��فانه نامش در تاریخ 
حذف ش��ده اس��ت. او در روز حمله بعثي ها 
بعد از سقوط قصرش��یرین كه باعث شده بود 
مردم آنج��ا را تخلیه كنند، هم��راه با ۲۰نفر 
دیگر در شهر ماند و موفق شد لشكر ۱۲عراق 
را كه جمعی��ت آن حدود ۱۰ه��زار نفر بود، 
شكست دهد. خواهر بسیطي در واقع قلب و 
هسته اصلي این نبرد بود و دوشادوش مردان 
مي جنگید. این مس��تند موفق ش��د  عنوان 
مستند برگزیده هیئت داوران شبكه3 سیما و 
همچنین تندیس برنزي بخش شهید آویني 

جشنواره سینماحقیقت را از آن خود كند. 
   »دبستان پارسي«

این اثر به كارگرداني و تهیه كنندگي حس��ن 
نقاشي از جمله تولیدات جدید مركز گسترش 
سینماي مس��تند و تجربي به حساب مي آید. 
نقاش��ي كارگردان این اثر در رابطه با موضوع 

آن مي گوید: »بر مبناي اس��ناد به جا مانده از 
پارسیان یزد »زرتشتیان هندي مهاجرت كرده 
به ایران« مدارسي ساختند با نام مدارس پارسي 
كه بعدها تملك آنها را به مسلمانان سپردند و 
از یزد رفتند. این مدارس در دوران مشروطه و 
جنگ جهاني دوم باع��ث رونق تحصیل و علم 
شدند و تأثیر بس��یاري بر شهرها و والیت هاي 
پیرام��ون خود از جمله ش��یراز و سیس��تان و 
بلوچستان گذاشتند. مستند »دبستان پارسي« 
در مدت زمان 6۰ دقیقه داس��تان تأسیس این 
مدارس نوین در ایران را طي ۱۰۰سال )۱۲57 
تا ۱357( بررس��ي مي كند.« این مس��تند در 
جشنواره پانزدهم س��ینماحقیقت موفق شد 
جایزه بهترین كارگرداني مستند بلند و جایزه 
بهترین نویس��نده و گفتار مت��ن را به خودش 

اختصاص بدهد. 
   »سرباز شماره صفر« 

این مس��تند ب��ه كارگردان��ي و تهیه كنندگي 
محمد سلیمي راد، مستندساز اهل كهگیلویه 
و بویراحمد س��اخته شده اس��ت. این مستند 
داستان زندگي شخصي به نام جهانگیر بَدوره 
اس��ت كه به دلیل بیماري صرع همس��رش، 
هزینه هاي زیادي را متقبل مي ش��ود و حدود 
۱5سال است با این ش��رایط درگیر است. این 
فرد پیش از این بیرون خان��ه كار مي كرد ولي 
به دلیل بیماري همسرش خانه نشین مي شود، 
چون ۲4ساعته باید از او مراقبت كند. جهانگیر 
مجروحي جنگي اس��ت كه در روستا زندگي 
مي كند، هیچ درآمدي ندارد و به همین دلیل 
سراغ تشكیل پرونده جانبازي اش مي رود. این 
مستند در پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت 
موفق شد تندیس طالیي جایزه شهید آویني 

را كسب نماید. 
   »مشق امشب« 

این مستند به كارگرداني و تهیه كنندگي اشكان 
نجاتي و مهران نعمت الله��ي الیه هاي پنهان 
مسائل آموزشي و پرورشي كودكان ایران را به 
تصویر مي كشد كه از نگاه جامعه به دور مانده 
است. اشكان نجاتي در مورد این مستند گفته 
اس��ت آن را منطبق با نگاه عباس كیارستمي 

ساخته است. 
  »هيچ كس منتظرت نيست«

این اثر به كارگرداني و تهیه كنندگي محس��ن 
اسالم زاده روایتي از س��پیده علیزاده است كه 
حدود ۱۰س��الي اس��ت در حوزه آسیب هاي 
اجتماعي فعالی��ت مي كند. او ش��ب و روزش 
را با زنان ته خط��ي مي گذراند؛ برخ��ي از آنها 
هنوز میان كوره هاي متروكه آجرپزي خالزیر، 
كارتن خواب هس��تند و برخي ت��رك كرده اند 
و هم��كارش در گرمخانه زنان میدان ش��وش 
ش��ده اند. جایزه ویژه بهترین فیلم مس��تند از 
نگاه داوران ناجي هنر در بخش ملي جشنواره 

سینماحقیقت به این مستند تعلق گرفت. 
   »يكي از رؤيا هاي من« 

این مس��تند به كارگردان��ي و تهیه كنندگي 
محس��ن هادي قصه زندگي روزم��ره »وحید 
رجبلو« جوان نخب��ه داراي معلولیت اس��ت 
كه قصد دارد یك پلت فرم آنالی��ن براي ارائه 
خدم��ات در منزل ب��ه اف��راد داراي معلولیت 
ایجاد كن��د. او كارآفرین موفقي اس��ت كه در 
بازار دیجیتال براي خودش موقعیتي ساخته 
و دیگران را مجاب كرده اس��ت كاري را كه به 

میلش باشد، به ثمر خواهد رساند.

همزمان با رقابت آثار سينمايي در چهلمين دوره جشنواره فيلم فجر انجام می شود

رقابت مستندهاي هشت گانه در فجر

 مس�تند »مس�ابقه ق�رن« ب�ا نگاهي وي�ژه ب�ه بازي 
»ايران- امريكا« در جام جهاني فوتبال 1998 فرانسه 
»به روايت جواد خياباني« از ش�بكه يك س�يما پخش 
مي شود. اين مستند، توليد مشترك مؤسسه فرهنگي- 
هنري انديشه ش�هيد آويني و گروه فرهنگ، تاريخ و 
هنر شبكه يك سيماس�ت كه روز جمعه هشتم بهمن 
ماه ساعت16 از ش�بكه يك س�يما روي آنتن مي رود. 
ج��واد خیابان��ی، نویس��نده و كارگ��ردان ای��ن مس��تند 
8۰دقیقه اي، پیرامون ش��كل گیري این اث��ر گفت: حدود 
هشت ماه براي تولید این مستند كار شد و در ادامه مستند، 
»حماسه ملبورن« گزارشي است از آنچه در مسابقه ایران- 
امریكا و حواشي آن رخ داد. بعد از مسابقه ملبورن كه منجر 
به صعود ایران به جام جهاني ۱998 ش��د، این روایت آغاز 
مي شود و اتفاقاتي همچون تغییر رئیس فدراسیون فوتبال، 
حضور و بركناري »تومیس��الو ایویچ« سرمربي وقت تیم 
ملي، مس��ابقات تداركاتي تیم ملي از ملبورن تا فرانس��ه 
مثل تورنمنت ها و بازي هاي دوستانه به شكل چكیده بیان 
مي شود تا به جام جهاني فرانسه مي رسیم و بیشترین تمركز 

مستند به مسابقه قرن بین ایران و امریكاست. 
این گزارش��گر شناخته ش��ده فوتبال با اش��اره به پیروزي 
تاریخي ایران ب��ر امریكا در جام جهان��ي ۱998 گفت: در 
قرني كه به لحاظ شمسي رو به اتمام است، مسابقه ایران با 
امریكا را تحت عنوان مهم ترین مس��ابقه قرن ورزش ایران 
مي شناسند و در رسانه هاي بین المللي نیز به تاریخ میالدي، 
این بازي مسابقه قرن نامگذاري شد. فیفا هم این مسابقه 
را به عنوان بازي جوانمردانه خطاب كرد و همه این موارد، 

نشان دهنده اهمیت این مسابقه تاریخي است. 
جواد خیابانی در پاس��خ به چرایي پخش این مس��ابقه در 
تاریخ هش��تم بهمن ماه عنوان كرد: گزین��ه اول ما، پخش 
مستند در سالگرد مسابقه در تاریخ 3۱ خردادماه بود، اما از 
آنجا كه در سال آینده وارد قرن جدید مي شویم، همخواني 
میان عنوان این اتفاق با تاریخ شمسي رخ نمي دهد و زمان 
پخش مناس��ب، زماني پیش از اتمام قرن است تا مطابقت 

تاریخي شكل بگیرد. 
جواد خیابانی درباره ویژگي هاي مس��تند »مسابقه قرن« 
گفت: با توجه به اینكه خودم در فرانس��ه حضور داشتم و 
اتفاقات و حواش��ي جام جهاني ۱998 و تبعات سیاسي و 

فوتبالي بازي حس��اس با امریكا را از نزدیك ش��اهد بودم، 
روایتي دقیق از مش��اهدات خ��ود را در قال��ب گزارش به 
شكل مستند درآوردم. در این مستند، دو مسابقه ایران با 
یوگسالوي و به خصوص بازي با امریكا، بیشترین مدت زمان 
را به خود اختصاص مي دهد و اشاره اي كوتاه هم به مسابقه 
سوم با آلمان در جام جهاني مي شود. در واقع سوژه اصلي 
این مستند، مسابقه با امریكاست و مابقي، شاخ و برگ دادن 

به این بازي است. 
سازنده مستند »مسابقه قرن« اضافه كرد: بازي با امریكا، 
اتفاقات مختلف��ي را در بر مي گیرد و بیش��ترین بازتاب و 
تبعات این مس��ابقه بر محور حوادث سیاس��ي و تاریخي 
میان دو كش��ور اس��ت. دخالت ها و دروغگویي و خیانت 
امریكایي ها از ۲8م��رداد ۱33۲ تا امروز كام��اًل نمایانگر 
دش��مني امریكایي ها با ایران است و مس��ابقه با تیم ملي 
امریكا، تصاویري از همه آن حوادث را ب��راي مردم ایران 
تداعي مي كند. ما مس��ابقات ورزش��ي مرتبط با جریانات 
سیاسي بین كش��ورها زیاد داش��ته ایم، ولي هیچ كدام به 
اهمیت مسابقه ایران با امریكا نیس��ت و جایگاه این بازي 
دال بر این اس��ت كه این بازي به درس��تي توس��ط فیفا، 
مسابقه قرن نامیده شده است، چراكه موضوع این مسابقه، 
فقط معطوف به فوتبال نیست و در این روز همچون بازي 
با اس��ترالیا، اتفاقاتي افتاد كه فراتر از فوتبال است و ما در 

مستند »مسابقه قرن« به آن پرداخته ایم. 
جواد خیابانی افزود: بازي هاي خاص مثل حماسه ملبورن و 
بازي قرن، مقدمه و مؤخره اي دارد و ما تنها برشي از اتفاقات 
پیوسته اي را كه منجر به این مسابقات تاریخي شده است 

در قالب مستند انعكاس داده ایم.

در مراسم رونمايي اثر مطرح شد 

كتاب »مادر ايران« گستره زندگي يك زن قهرمان را نشان می دهد
به گفته نويس�نده كتاب »م�ادر اي�ران« از آنجا كه 
نمي خواستيم يك قهرمان دس�ت نيافتني بسازيم 
و مي خواس�تيم خود خانم فرجواني را معرفي كنيم، 
تمام خاطرات تلخ و ش�يرين را در كنار هم آورديم.
به گزارش »جوان« آیین رونمایي كتاب  »مادر ایران« با 
حضور عصمت احمدیان مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل 
فرجواني و راوي كتاب، نورالهدي ماه پري نویسنده كتاب 
و فضه  السادات حسیني مدرس دانشگاه در كتابفروشي 

به نشر برگزار شد. 
نورالهدي ماه پري، نویس��نده كتاب »مادر ایران« در 
بخش آغازین این برنامه در سخناني با اشاره به مستند 
ساخته شده درباره مادر شهیدان فرجواني گفت: ارزش 
كار مس��تند »بانو« این بود كه امثال من و بس��یاري 
دیگر را با خانم احمدیان آشنا كرد. وقتي این مستند 
را تماشا كردم، احساس��ات مختلفي داشتم؛ هم حس 
حیرت، هم اندوه و مهم ت��ر از همه، اینكه چطور امثال 
من، تاكنون با چنین شخصیتي آشنا نشده بودم ولي 
وقتي كه به م��ن گفتند تصمیم داری��م كتاب زندگي 
مادر شهیدان فرجواني را بنویسیم، ابتدا فكر مي كردم 
مستند براي معرفي ایش��ان كفایت مي كند ولي بعد 
كه فایل مصاحبه هاي كتاب را دیدم، متوجه ش��دم به 

دلیل محدودیت هاي زماني، در مستند نتوانستند همه 
بخش ه��اي زندگي مادر ش��هیدان فرجواني را روایت 
كنند، این شد كه بس��م اهلل گفتیم و شروع به نوشتن 

كتاب كردیم. 
 وي با بی��ان اینكه تع��دد فعالیت هاي مادر ش��هیدان 
فرجواني و خاطراتش، كار را براي نوشتن راحت مي كرد، 
توضی��ح داد: از آنجا كه نمي خواس��تیم ی��ك قهرمان 
دست نیافتني بسازیم و مي خواستیم خود خانم فرجواني 
را معرفي كنیم، تمام خاطرات تلخ و ش��یرین را در كنار 
هم آوردیم، البته از طرفي، تنوع و وسعت خاطرات براي 

من مانع بزرگي ایجاد مي كرد، چراكه نمي خواستم كتاب 
را خاطره محور بنویس��م بلكه قصدم نوشتن به صورت 
یكپارچه و شبه داستان بود، البته نه این معنا كه تخیل 
در آن راه داش��ته باش��د، پیوند دادن و قالب كردن این 

خاطرات، سختي هایي داشت. 
در ادامه این برنامه، سحر دانش��ور، پژوهشگر مطالعات 
زنان نیز در سخناني با اشاره به مستند »بانو« گفت: در 
این مستند كه اسمش به درس��تي انتخاب شده بود، ما 
تصویر اجمالي از مادر ش��هیدان فرجواني داشتیم ولي 
در كتاب »مادر ایران« با گس��تره زندگي این زن طرف 
هستیم و به نظرم انتخاب اسم »مادر ایران« براي كتاب، 
انتخاب هوشمندانه اي بوده است و من هر چقدر از این 
هوشمندي بگویم، كم گفته ام، این عنوان ما را به بحث 

نظریه مادري انقالب اسالمي گره مي زند. 
وي با اشاره به كنش��گري زنان در انقالب اسالمي ادامه 
داد: من وقتي این كتاب را تورق مي كردم، به نظرم آمد 
وجه مادرانه در دیدگاه هاي چنین بانواني خیلي پررنگ 
اس��ت و ما نمي توانیم منكر یك وجه در انقالب اسالمي 
درباره یك كنش��گري زنان در نسبت با انقالب اسالمي 
باشیم؛ نظریه مادري در انقالب اسالمي، وجهي است كه 

این كتاب به ما مي دهد.

پخش مستند »مسابقه قرن« به روايت جواد خيابانی

حواشي و اتفاقات »ايران- امريكا« به تلويزيون رسيد
جواد خياباني: موضوع اين مسابقه، فقط معطوف به فوتبال نيست و در اين روز 
همچون بازي با استراليا، اتفاقاتي افتاد كه فراتر از فوتبال است و ما در مستند 

»مسابقه قرن« به آن پرداخته ايم

    تلویزیون

 فراخوان نخست 
  سپاه امام على ابن ابيطالب (ع) استان قم در نظر دارد : 

ــازى و تعميرات حوزه مقاومت بسيج 23            1 – تهيه و اجراى بازس
مالك اشتر خلجستان

ــازى و تعميرات حوزه مقاومت بسيج 25            2 – تهيه و اجراى بازس
مسلم ابن عقيل سلفچگان 

ــازى و تعميرات حوزه مقاومت بسيج 24 شهيد محالتى            3 – تهيه و اجراى بازس
گازران

ــهيد  ــيج 14 ش ــازى و تعميرات حوزه مقاومت بس           4 – تهيه و اجراى بازس
محمدى (قم)

ــاختمانى  ــركت هاى س            را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد . لذا از كليه ش
داراى رتبه

ــازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد نياز           4 يا 5 س
را جهت ارزيابى 

توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1400/11/13 به آدرس قم ، ميدان 72 تن ، بزرگراه 
امام على (ع) 

سپاه امام على ابن ابيطالب (ع) ، معاونت مهندسى ، مديريت اجرايى پروژه ها تحويل 

نماييد . 
 مدارك مورد نياز : 

ــزى ( گرايش  ــت و برنامه ري ــازمان مديري ــركت از س ــا پايه ش ــن رتبه ي 1 – آخري
ساختمان)

2 – فهرست كار هاى انجام شده و در دست اجرا توسط شركت به همراه يك نسخه 
قرارداد ، آدرس محل اجرا مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به شروع كار و تحويل 

موقت و قطعى پروژه 
3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 

4 – ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه تامين 
آن ( مالكيت استيجارى ) 

5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماى قبلى 
6 – ارائه اسناد و مدارك شركت ( اساسنامه ، آگهى تاسيس ، آخرين تغييرات روزنامه 

رسمى ) و رزومه فعاليت هاى 
شركت ( ترجيحا به صورت فيلم و ويديويى لوح فشرده عكس ، اساليد و ... )

7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 
   هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .   

  تلفن تماس : 025-31122207  
معاونت مهندسى سپاه امام على ابن ابيطالب (ع) استان قم

    كتاب

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 
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