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   سيدمرتضي ذاكر
منتقد ادبي كشورمان با اشاره به اينكه مدايح و مراثي فراوان 
سروده شده در وصف اميرالمؤمنين)ع( از شگفتي هاي ادبيات 
جهان است، مي گويد: هدف نخست ادبيات شيعي از بدو پيدايش 
تا امروز به تفكر واداشتن و ايجاد تحول در مخاطب بوده است. 
به گزارش »جوان« كاظم كامران شرفش��اهي شاعر، نويسنده و 
منتقد ادبي درباره س��یماي امام علي)ع( در ش��عر فارسي و نیز 
درباره تغییرات شعر علوي از گذشته تا امروز گفت: شخصیت هاي 
بزرگي در طول تاريخ بوده اند اما همه آنها نتوانس��ته اند در حوزه 
ادبیات ورود كنند. وي مدايح و مراثي فراوان سروده شده در وصف 
امیرالمؤمنین)ع( را از شگفتي هاي ادبیات جهان خواند و گفت: از 
زمان حیات ايشان اين مدايح آغاز شده و بخش عمده آنها مربوط 
به ادبیات عرب است. از قرون سوم و چهارم به بعد شاهد رويكرد 
شاعران پارسي زبان در مورد س��رودن مدايح علوي بوده ايم كه تا 
امروز همچنان ادامه داش��ته و كمتر ش��اعري است كه در ديوان 

خود، سروده اي در مدح امیرالمؤمنین)ع( نداشته باشد. اين  شاعر 
آيیني در ادامه گفت: برخي شاعران كه مسلمان و شیعه نبوده اند، 
در شعرهاي خود به مدح حضرت علي)ع( از منظر عدالت، انسان 
و دردمند بودن و به طور كلي خصايصي كه در بشر امروز كمرنگ 
شده است، پرداخته اند. شاعران دو گروه هستند: يك گروه دچار 
كلي گويي ش��ده  و به ورطه تكرار گفته هاي پیش��یان افتاده اند، 
همچنین مطالعه اي روي نهج البالغه نداشته اند و شعر آنها داراي 
هیچ مشخصه اي نیست و شعرهايي را كه در وصف حضرت علي)ع( 

سروده اند، مي توان در مورد شخصیت هاي ديگر به  كار برد. 
كامران شرفش��اهي افزود: گروه دوم مطالعات عمیقي در سیره و 
گفتار حضرت داشته اند و شاعراني هستند كه تنها قائل به عنصر 
عاطفه و احساس در شعر خود نبوده اند و باور دارند شعر آنها بايد 
گرهي از گره هاي روزگار باز كند و مي كوشند پیام روشنگر موال 
را به انسان ها برسانند. اين  نويس��نده از جاي خالي اثر تأثیرگذار 
و ماندگار در اين حوزه گفت و اضافه كرد: هدف نخس��ت ادبیات 
شیعي از بدو پیدايش تا امروز به تفكر واداشتن و ايجاد تحول در 
مخاطب بوده و استقبال مردم از كارهاي برجسته بیانگر نیازهاي 
جامعه است. جهش شعر كودك و نوجوان، يكي از اتفاقات خوب در 
چند دهه اخیر در ادبیات است. شرايط پیدايش يك شاهكار ادبي 
دانش شاعر، مطالعه شرايط آن  شخصیت، اشراف به فنون ادبي، 

داراي اخالص و تذهیب نفس بودن و اهل خلوت بودن اوست. 
وي در پايان گفت: معتقدم شاعر بايد اهل نیازسنجي و نظرسنجي 
باشد و با شرايط روزگار خود بیگانه نباشد، البته منظور اين نیست 

كه فقط دنبال خوشايند مخاطب باشد.

رئيس حوزه هنري:

نمايشگاه »فلسطين تنها نيست« يك كنش الهام بخش است
 شجاعي طباطبايي دبير مسابقه بين المللي »فلسطين تنها نيست«: بيش از ۲ هزارو ۵۰۰ اثر 

از ۶۶ كشور دريافت شده كه نشان مي دهد، به معناي واقعي فلسطين تنها نيست

نگاهي كوتاه به كتاب »به اضافه مردم«

جام جمي براي فعاالن فرهنگي
شاعر، نويسنده و منتقد ادبي مطرح كرد

»تفكر و تحول« نخستين هدف ادبيات شيعي از ابتدا تا امروز است
   محمدميالد غياثي 

اگر فعال فرهنگي هس��تید ي��ا دغدغه هاي فرهنگ��ي داريد و 
مي خواهید تازه ش��روع به كار كنید، كتاب »به اضافه مردم« 
برايتان غنیمت اس��ت. اين كتاب يك آسیب شناسي از فضاي 
فعالیت ه��اي فرهنگ��ي دارد و به عمیق ترين درد و گمش��ده 

كارهاي فرهنگي اين روزها مي پردازد. 
روح اهلل رشیدي در اين كتاب دارد به ما يادآوري مي كند جايگاه 
مردم را؛ مردمي كه با آنها به اين انقالب و به اينجا كه االن هستیم 
رسیديم ولي متأسفانه گاهي فراموششان مي كنیم و جايگاه شان 
در برنامه هايمان كمرنگ شده اس��ت. آسیب شناسي ها به همراه 
پیشنهاداتي سازنده اس��ت و همراه ش��دنش با مثال هايي ناب، 
دم دستي و كارآمد، ارزشي خاص به كتاب داده است. كتاب بسیار 
روان و خوش خوان و از دس��ته بندي محتوايي و خوبي برخوردار 
اس��ت. يكي از ويژگي هاي كتاب، تبیین دقیق مطالب است. در 
بسیاري از موارد وقتي يك مطلب را طرح مي كند، مطلب مخالفش 
را نیز بیان مي كند، به طور مثال در اصل عملیات محوري، به تبیین 
جايگاه انديش��ه مي پردازد. كتاب در عی��ن روان بودن، از ادبیات 
خوبي برخوردار و حاوي نوعي »اصطالح س��ازي« بسیار مفید و 
دقیق اس��ت، مانند اتاق فكرزدگي، كار محفل��ي، تهديدمحوري 
در مقابل فرصت محوري يا اصطالحي مانند »دوست فراموشي«.
در بخش هايي از كتاب توجیه هايي كه براي آسیب هاي فرهنگي 
انجام مي دهیم، آمده است و اين از خود آسیب شناسي با اهمیت تر 
است، زيرا ما را از فريب خود نجات مي دهد. شايد بسیاري، بارها و 
بارها با اين توجیهات خود را قانع كرده باشیم، اما نويسنده مي آيد 

ما را با خودم��ان مواجه مي كند و وج��دان را قاضي مي كند. روح 
حاكم بر كتاب »روح امید« اس��ت؛ روح به يادآوردن گذشته اي 
پر از قدرت و توان و اينكه م��ا همانیم، فقط توانايي هاي خود را از 
ياد برده ايم. نويسنده دعوت مي كند به بازگشت به استعدادهاي 
خود به فرصت هاي ريز و درشتي كه در اطرافمان ريخته و به آن 
بي توجهیم!كتاب برخي نكات و تحلیل هاي نوآورانه قابل توجهي 
دارد، از جمل��ه آنجا كه مي گويد »كار هن��ري- فرهنگي فقط به 
ابزاري ديدن هنر نیست بلكه هنر يعني زيبايي تناسب و خالقیت 
كه بايد در همه كارها حاكم باشد.«اين كتاب، جام جمي است از 
حرف هاي پراكنده كه در فضاي فرهنگي در تبادل است. نويسنده 
دانه هاي پراكنده تسبیح را گرد هم آورده است. نكات بسیار ريز 
و كاربردي كه قابل توجه اس��ت. به نظر مي رس��د انتقاد اصلي به 
كتاب، كلي گويي در برخي موارد يا تكرار برخي مثال ها و تعريف 
كردن ضمني كار فرهنگي به يك مصاديق خاص است؛ مصاديقي 

كه نويسنده بیشتر با آن سر و كار داشته است.

مجموعه نمايشي زندگي شهيد شهرياري روي آنتن تلويزيون مي رود

 روايت »صبح آخرين روز« 
از ترور دانشمند هسته اي

     کتاب

   تجسمی

  محمد صادقي
س�ريال »صب�ح آخري�ن روز« روايت�ي از 
زندگ�ي ش�هيد هس�ته اي دكت�ر مجي�د 
ش�هرياري، توليد معاونت امور اس�تان هاي 
صدا و س�يما و مركز زنجان، بعد از ماه مبارك 
رمضان از ش�بكه۲ س�يما پخش خواهد شد. 
با پاي��ان پخش فص��ل چهارم از س��ريال »بچه 
مهندس«، مجموعه نمايشي تازه اي از شبكه2 
سیما پخش مي ش��ود؛ س��ريال »صبح آخرين 
روز« قرار است نگاهي به زندگي يكي از شهداي 
شاخص كشور و داشمند هسته اي شهید، دكتر 

شهرياري داشته باشد. 
مجید ش��هرياري را خیلي ها بعد از ش��هادتش 
شناختند؛ دانشمندي بلندآوازه اما در عین حال 
گمنام كه نه براي شهرت و محبوبیت بلكه براي 
اعتالي نام ايران اسالمي قدم برمي داشت، مزد 
او اما همه اينها بود كه با ش��هادت نصیبش شد، 
هم مشهور شد و هم محبوب میلیون ها ايراني و 
غیرايراني در اقصي نقاط جهان، چراكه جانش را 
بر سر عهد و پیماني گذاشت كه از ابتدا با خود و 

خداي خود بسته بود. 
ش��هرياري اس��تاد دانش��گاه ش��هید بهشتي، 
فیزيكدان و دانش��مند هس��ته اي كش��ورمان 
بود. در زماني كه كش��ور هاي صاحب فناوري 
هس��ته اي پزش��كي ايران را از نظ��ر صفحات 
س��وخت هس��ته اي كه در تولید راديودارو ها 
كاربرد دارد، تحريم كرده بودند، او توانس��ت با 
همكاري ديگر دانشمندان هسته اي كشورمان 
صفحات سوخت با غناي 20درصد را در كشور 
بومي سازي كند اما در نهايت هشتم آذر 1389 
در تهران و در 44س��الگي توسط عوامل بیگانه 
ترور شد و به شهادت رسید؛ اقدامي تروريستي 
كه با هدف متوقف كردن چرخه تولید علم در 
ايران صورت گرفت، هر چن��د جز خیالي خام 
براي دشمنان نبود و ش��هرياري هاي بسیار از 
خون او و همرزمانش در سنگر علم برآمده و در 

خدمت اعتالي اين مرز و بوم درآمدند. 
تولید مجموعه هاي نمايشي با محوريت زندگي 
چهره هاي ماندگار ايران زمین، يكي از اقدامات 
خوب معاونت امور اس��تان ها و مراكز اس��تاني 
رس��انه ملي است كه طي س��ال هاي اخیر رشد 
چشمگیري داش��ته و از دل اين نهضت فراگیر، 
س��ريال هاي فاخ��ر و پرمخاطبي بی��رون آمده 

است؛ مجموعه هاي تلويزيوني ارزشمندي كه از 
شبكه هاي سراسري پخش شده و جاي خود را 

بین تولیدات مركز محور باز كرده اند. 
»صبح آخرين روز« هم از همین دس��ت آثار به 
شمار مي رود؛ س��ريالي 30قسمتي كه روايتگر 
زندگي شهید شهرياري در پنج مقطع از زندگي 
اوست؛ پنج سالگي، هشت سالگي، 13 و 18 و در 
نهايت 23 تا 44سالگي اين دانشمند هسته اي در 
سريال به تصوير كشیده شده است و جالب اينكه 
براي تولید مجموعه، كار تصويربرداري از همان 
زادگاه شهید يعني شهر زنجان آغاز شده است. 

معاونت امور اس��تان هاي صدا و سیما و مركز 
زنجان، متولي ساخت اين مجموعه تلويزيوني 
هستند كه با تهیه كنندگي مصطفي علمي فرد 
و كارگرداني حس��ین تبريزي در سال 1399 
ساخته شده اس��ت و با توجه به ش��یوع كرونا 
و محدوديت ه��اي ف��راوان، دش��واري تولید 
چنین مجموعه عظیمي بر هیچ كس پوشیده 

نیست. 
از جمله نكات بارز اين مجموعه، حضور بازيگران 
نام آشنا در سطح ملي در كنار هنرمندان بومي 
اس��تان  زنجان و برخي بازيگران خردس��ال و 
نوجوان از استان هاي چهارمحال و بختیاري، قم 
و تهران است. در بخش نخست يعني در زنجان، 
هنرمنداني همچون مه��ران رجبي، میرطاهر 
مظلومي، سیروس همتي، اتابك نادري، افسانه 
ناصري، اردشیر رس��تمي، فرحان فرحناك در 
نقش ش��هید ش��هرياري و جمعي از بازيگران 
زنجاني به ايفاي نقش پرداخته اند و در مرحله 
بعدي تصويربرداري يعني در تهران و دانشگاه 
ش��هید بهش��تي عالوه بر س��یدجواد هاشمي 
به عنوان يك��ي از مأموران بلندپاي��ه امنیتي، 

كاوه خداش��ناس در نقش بزرگس��الي شهید 
شهرياري و سپیده خداوردي نیز در نقش دكتر 
بهجت قاسمي همسر شهید شهرياري به جمع 
بازيگران پیوستند، جالب اينكه زندگي شهید 
شهرياري در اين سريال در پنج برهه از زندگي 
روايت شده و به همین دلیل پنج بازيگر مختلف 

در قالب اين نقش قرار گرفته اند. 
به گفته علمي فرد تهیه كنن��ده »صبح آخرين 
روز« بیش از 500 بازيگر و هنرور در اين سريال 
حضور داشته اند و تصويربرداري هم طي شش ماه 
در لوكیش��ن هاي مختلفي در شهرهاي زنجان، 

شیراز و تهران صورت گرفته است. 
وي خاطرنشان مي كند: همسر شهید شهرياري 
تأكید داشتند سريال به گونه اي پیش برود كه 
حداقل چند نفر از بین هزاران مخاطب، تشويق 
ب��ه ادام��ه دادن راه او ش��وند و گرايش فیزيك 
هسته اي را انتخاب كنند، تالش ما هم در همین 
راستا بود و اگر چنین اتفاقي بیفتد، همین براي 

ما كافي است. 
حسین تبريزي، كارگردان س��ريال هم درباره 
روند روايت قص��ه در اين مجموع��ه مي گويد: 
قصه سريال زندگي شهید شهرياري از روز ترور 
و مراسم تشییع پیكر وی آغاز مي شود و در ادامه 
داستان به 44س��ال قبل برمي گردد؛ زماني كه 

شهید شهرياري متولد شده است. 
به گفت��ه تبريزي قصه به ص��ورت موازي پیش 
مي رود و در بخش هايي هم به تالش هاي بي بديل 

اين شهید در حوزه هسته اي مي پردازد. 
كارگردان س��ريال »صبح آخرين روز« با اشاره 
به اينكه مي خواستیم تمام جزئیات حفظ شود، 
مي گويد: براي حفظ تمام جزئیات، سعي كرديم 
بازس��ازي ها و لهجه ه��ا كاماًل ش��بیه و مطابق 
واقعیت باش��د، به همین خاطر زنج��ان را براي 
تصويربرداري انتخاب كرديم، البته من س��عي 
كردم لهجه ها بیش��تر فارسي باش��د اما آن ته 
لهجه ش��یرين تركي و زنجاني را براي واقعي تر 
بودن كار الزم داشتیم، در عین حال تمام تالش 
نويس��ندگان فیلمنامه اين بود ك��ه به جزئیات 
زندگي شهید ش��هرياري وفادار باشند و من نیز 
س��عي كردم در روايت و كارگرداني نیز همین 
اتفاق بیفتد و بر اساس مس��تنداتي كه داشتیم 
و البته با تحقیقي كه خودم به صورت ش��خصي 

داشتم كار را جلو برديم. 
از ديگر عوامل تولید سريال »صبح آخرين روز« 
مي توان به فاطم��ه حیدري و حس��ن عطارها 
به عنوان نويس��نده فیلمنام��ه، عباس بهبودي 
دستیار اول كارگردان، خسرو نصیري خواه مدير 
برنامه ريزي، مهدي رضايي مدير تصويربرداري، 
فرهاد تبريزي مدير صدابرداري، جنان صدفي 
طراحي و اجراي چهره پ��ردازي، مريم جعفري 
طراح لباس و سعید اژدر در مقام جانشین تولید 

اشاره كرد. 
اين سريال در صدا و س��یماي مركز زنجان و به 
سفارش مركز سیماي اس��تان ها و با مشاركت 
س��ازمان انرژي اتمي، وزارت دفاع و پشتیباني 
نیروهاي مسلح و استانداري زنجان تولید شده و 
قرار است بعد از ماه مبارك رمضان در كنداكتور 

پخش شبكه2 سیما قرار بگیرد. 

قصه س��ريال زندگي ش��هيد 
ش��هرياري از روز ت��رور و 
مراس��م تش��ييع پيك��ر وی 
آغ��از مي ش��ود و در ادام��ه 
داس��تان ب��ه 44س��ال قب��ل 
برمي گردد؛ زماني كه ش��هيد 
ش��هرياري متولد شده است

 شعر و ادبیات

   مستند

»حكومت سياه« در شبكه مستند 
پخش مس�تند »حكوم�ت س�ياه« ب�ه كارگردان�ي وحي�د حاجي پور 
ك�ه ق�رار اس�ت ب�ه بررس�ي سياس�ت هاي نفت�ي  امري�كا در قب�ال 
كش�ورهاي نفتي بپردازد از امش�ب در ش�بكه مس�تند آغاز مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي مستند، مستند »حكومت سیاه« 
كه رويك��ردي نفتي و بین الملل��ي دارد، با كنكاش اس��ناد نهادهاي دولتي 
امريكا قصد دارد مخاطبان خ��ود را با سیاس��ت هاي چندوجهي امريكا در 

جهان آشنا كند.
 وحید حاجي پور، نويسنده و كارگردان اين مستند با اشاره به اينكه در قسمت 
اول اين مستند، سیاست هاي امريكا در برقراري هژموني جهاني خود به دقت 
مورد اشاره قرار گرفته است، افزود: شايد بس��یاري از كارشناسان نفتي هم 
نمي دانند خانواده بوش كه كاماًل نفتي هستند، چگونه براي حفظ منابع نفت 
در كشورها كودتا يا با دستكاري نفت منافع ش��خصي خود را تأمین كردند. 
در قس��متي از اين مستند، اسناد سیا مورد اس��تناد قرار گرفته و پاسخ داده 
است كه چگونه سرويس اطالعاتي امريكا با بازي دادن جاسوس هاي صنعتي 
شوروي، روي صادرات گاز اين كشور تمركز كرد و با فروش نرم افزارهاي آلوده 

به كرم هاي صنعتي، تأسیسات و صادرات گاز اين كشور را منفجر مي كرد. 
وي در پايان گفت: همه مواردي كه در اين مستند پخش خواهد شد، حاصل 
تالش گروهي از پژوهشگران و اساتید مطرح حوزه نفت، ژئوپلتیك و انرژي 
اس��ت كه مي تواند در ارائه تحلیل هاي مرتبط با سیاس��ت هاي بین المللي، 

نظامي و امنیتي امريكا ذهنیت بهتري به كارشناسان دهد.
 اين مستند كه قرار اس��ت به صورت هفتگي از ش��بكه مستند سیما پخش 
شود در پنج قسمت 40دقیقه اي تهیه ش��ده كه هر قسمت آن به موضوعي 

ويژه مي پردازد.

  مصطفي شاه كرمي
رئيس ح�وزه هن�ري، حض�ور هنرمن�دان بي�ش از ۶۶ 
كش�ور ب�راي ش�ركت در نمايش�گاه »فلس�طين تنها 
نيس�ت« را نش�ان دهنده ي�ك كن�ش الهام بخ�ش 
ب�راي اب�الغ پي�ام تنه�ا نب�ودن فلس�طين دانس�ت. 
به گزارش »جوان« محمدمهدي دادمان روز گذشته در مراسم 
مروري بر آثار مسابقه بین المللي پوستر، كارتون و كاريكاتور 
»فلسطین تنها نیس��ت« كه با حضور س��فیران كشورهاي 
سوريه، ونزوئال، اندونزي و معاون سفیر فلسطین برگزار شد، 
گفت: برگزاري چنین رويدادهايی با بازديدهايي كه صورت 
مي گیرد، مي تواند موجب ظهور و بروز اتفاقات بین المللي و 
شبكه اي از سوي هنرمندان نسبت به مهم ترين مسئله حقوق 
بش��ر دنیا يعني ملت مظلوم فلس��طین و ايجاد واكنش هاي 
پیرامون آن ش��ود. ما هم در حوزه هنري س��ازمان تبلیغات 
اس��المي اين آمادگي را داريم نس��بت به ارائه و انعكاس اين 
آثار هنري ارزشمند همراه هنرمندان دغدغه مند اين حوزه 
باشیم. سیدمسعود شجاعي طباطبايي دبیر مسابقه بین المللي 
»فلسطین تنها نیست« نیز با تش��ريح جزئیات اين مسابقه، 
اظهار داشت: مسابقه كارتون، كاريكاتور و پوستر »فلسطین 
تنها نیست« بیش از 2هزارو 500 اثر از 66 كشور دريافت كرد 
كه نشان مي دهد به معناي واقعي فلسطین تنها نیست. وي 
در ادامه گفت: اين مس��ابقه چهار هنرمند بسیار برجسته در 
عرصه كارتون سیاس��ي را به عنوان داور داشت كه به شكل 
نمادين انتخاب ش��دند. از داليل انتخاب اين داوران اين بود 
كه از كشورهاي ملیت اين داوران تعداد بسیار زيادی اثر براي 
اين مسابقه ارسال شد، همچنین اين كشورها در منطقه اي 
وجود داشتند كه به نوعي براي ما اهمیت داشتند، به عنوان 
مثال از مالزي در آس��یاي دور، برزي��ل در امريكاي جنوبي، 
لهستان و ايتالیا در اروپا آثار بس��یاري به دست ما رسید كه 
قابل تأمل بود. شجاعي طباطبايي در مورد يكي از مهم ترين 
ش��ركت كنندگان اين مس��ابقه گفت: آقاي آنتونیا آنتونس 
يكي از بهترين كاريكاتوريست هاي پرتغالي و رئیس يكي از 
معتبرترين مسابقات بین المللي سیاسي دنیاست كه براي ما 
اثر تولید و ارسال كرد. وي درباره داليل برگزاري اين مسابقه 
بین المللي گفت: پس از اتفاقاتي كه در فرانسه از سوي نشريه 
شارلي ابدو علیه پیامبر مهرباني اسالم)ص( افتاد، تصمیم به 
برپايي چنین رويدادي گرفتیم چراكه نش��ريه شارلي ابدو با 

طرح آثاري خشن از پیامبر اس��الم)ص( سعي در توهین به 
مسلمانان جهان كرد و دولت فرانسه و رياست جمهوري آن 
به حمايت از اين نشريه پرداخت. شجاعي طباطبايي با اشاره 
به اينكه 10درصد مردم فرانسه مسلمان هستند، گفت: دولت 
فرانسه به بهانه آزادي بیان آنها را ناديده گرفت و با حمايت از 
طرح هاي ضداسالمي اين نشريه به تمام 1/5میلیارد جمعیت 
مسلمان جهان توهین كرد و دل هاي آنها را به درد آورد.  او در 
ادامه فعالیت هاي سازشكارانه برخي كشورهاي عربي با رژيم 
صهیونیستي را يكي ديگر از ابعاد مورد توجه در فراخوان اين 
رويداد اعالم كرد و گفت: در جريان جنگ جهاني دوم شاهد 
هولوكاست توسط آلمان نازي هستیم. نكته اين است كه چرا 
بايد سرزمین هاي فلسطین به بهانه هولوكاست اشغال شود، 
در حالي كه آلمان نازي مسبب جنگ بود. ابوالفضل عمويي، 
سخنگوي كمیس��یون امنیت ملي مجلس شوراي اسالمي 
هم با حضور در اين نشست با اشاره به اهمیت انساني مسئله 
فلسطین گفت: فلسطین به عنوان محوري براي وحدت تمامي 
كشورهاي ضدامپريالیستي است. وي با بیان اينكه مهم ترين 
عنصر براي نزديكي ملت ها هنر اس��ت، گفت: هنر مي تواند 
ديدگاه هاي مختلف را با يك بیان جهاني به هم برساند و درك 
مشترك از اين فضاي ظالمانه علیه مردم فلسطین را تحقق 
بخشد؛ فضاي ظالمانه اي كه ممكن است علیه مردم هر كشور 

ديگري شكل بگیرد و تكرار شود. 
عمويي اضافه ك��رد: از اين جهت برگزاري مس��ابقه كارتون، 
كاريكاتور و پوستر »فلس��طین تنها نیس��ت« و برپايي آثار 
منتخب آن در قالب يك نمايش��گاه فرصت خوبي است تا به 
يك زبان جهاني براي مقابله با ظلم و فشار بین المللي جريان 

امپريالیستي برسیم. 

 اجراي »شمارش معكوس« 
در روز قدس

مع�اون فرهنگي س�ازمان فرهنگ�ي- هنري ش�هرداري 
تهران برنامه هاي اين س�ازمان را به مناس�بت روز جهاني 
ق�دس ب�ا عن�وان »ش�مارش معك�وس« تش�ريح ك�رد. 
 س��یدعلیرضا فاطمیان پ��ور، مع��اون فرهنگ��ي س��ازمان 
 فرهنگ��ي- هن��ري ش��هرداري ته��ران گف��ت: س��ازمان 
فرهنگي- هنري به مناسبت روز جهاني قدس 20 عنوان برنامه 
با عنوان »شمارش معكوس« پیش بیني كرده است. اين نام بر 
اس��اس جمله تاريخي مقام معظم رهبري »اسرائیل 25سال 
آينده را نخواهد ديد« انتخاب ش��ده اس��ت و برنامه ها با شعار 

»صبح نزديك است، محكم تر قدم بردار« برگزار مي شود. 
وي افزود: اين برنامه ها با دو رويكرد كلي افزايش آگاهي عمومي 
از جنايات رژيم اسرائیل و تقويت روحیه دفاع از مظلوم برگزار 

مي شود. 
فاطمیان پور گفت: ويژه برنامه »قدس؛ نزديك تر از همیش��ه« 
وبین��ار زن��ده دانش آموزي اس��ت كه ب��ا مش��اركت اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي دانش آموزي شهر تهران و با هدف آشنايي 
نوجوانان با رژيم صهیونیستي و تروريسم در پیام رسان شاد و 
آپارات در روز پنج شنبه 16 ارديبهشت برگزار مي شود. نوجوانان 
عالقه مند براي شركت در اين وبینار مي توانند از طريق نشاني 
@Naslepanjom حضور به هم رسانند و پرسش هاي خود را 
حین اجراي برنامه ارسال كنند تا كارشناس برنامه به آنها پاسخ 
دهد. همچنین ويژه برنامه »القدس لنا« ويژه نوجوانان و با هدف 
رقابت در تولید محتواي فضاي مجازي براي روز قدس در سه 

قالب كلیپ، استوري و عكس نوشته برگزار شده است. 
وي در ادام��ه گفت: چندين مس��ابقه در حوزه هاي مختلف به 
مناسبت روز قدس برگزار مي شود كه از جمله آنها مي توان به 
مسابقه »رازهاي آسماني« اشاره كرد. همچنین مسابقه پیامكي 
»پیام هاي نوراني« با موضوع روز جهاني قدس ويژه مس��افران 
مترو و اتوبوس هاي ش��هري برگزار مي ش��ود. فاطمیان پور در 
ادامه به مسابقه »داستان يك دشمن« اشاره كرد و گفت: اين 
مس��ابقه ويژه نوجوانان برگزار مي شود. سؤاالت اين مسابقه بر 
اساس اطالعاتي طرح مي شود كه در موشن گرافیكي با موضوع 
شكل گیري اسرائیل و جنايات آن و همچنین خصومت هاي اين 

رژيم با اسالم و انقالب اسالمي آمده است.  
..........................................................................................................

 استيون سيگال به مادورو 
شمشير سامورايي هديه داد

اس�تيون س�يگال بازيگ�ر مش�هور س�ينماي رزم�ي 
در جري�ان ديدارش ب�ا ني�كالس م�ادورو، رئيس جمهور 
ونزوئ�ال ب�ه او ي�ك شمش�ير س�امورايي موس�وم ب�ه 
»كاتان�ا« ب�ه عن�وان »س�مبل رهب�ري« هدي�ه داد. 
سیگال 69 س��اله بازيگر، تهیه كننده و موزيس��ین امريكايي 
است كه در سال 2016 شهروندي روس��یه را نیز اخذ كرده و 
بعداً به عنوان فرستاده ويژه روسیه براي ارتباط انساني با امريكا 
منصوب شد. س��یگال كه به عنوان مربي ورزش هاي رزمي در 
ژاپن نیز مشغول كار است، داراي كمربند مشكي آيكیدو است. 
..........................................................................................................
امير جعفري »ميرزا آقا خان نوري« شد

امير جعفري بازيگر نقش صدراعظم )ميرزاآقاخان نوري( 
سريال »جيران« شد. 

جعفري با بازي در نقش میرزاآقاخان نوري روايتگر فعالیت هاي 
صدراعظم شاه ناصري در سريال تاريخي جیران شد. 

س��ريال »جیران« به كارگرداني حس��ن فتحي و نويسندگي 
احسان جوانمرد و حسن فتحي و تهیه كنندگي اسماعیل عفیفه 

و براي پخش در شبكه نمايش خانگي تولید مي شود. 
..........................................................................................................

 پخش راديو فيلم »شكار روباه«
 از راديو نمايش

جمع�ه 17 ارديبهش�ت م�اه، رادي�و فيل�م »ش�كار 
روب�اه« از ش�بكه راديوي�ي نماي�ش پخ�ش مي ش�ود. 
برنامه راديو نمايش، اين هفته به پخش »شكار روباه« فیلمي 
به كارگردان��ي مجید جوانمرد و نويس��ندگي فتان��ه يعقوبي 

اختصاص دارد. 
راديو فیلم به تهیه كنندگي فرشاد آذرنیا و گويندگي و تنظیم 
راديويي عبدالعلي كمالي، روز جمعه 17  ارديبهشت ماه، ساعت 

9 صبح از راديو نمايش پخش مي شود.

هادي عسگري      دیده بان

حضرت زهرا)س(:

هر كه عب�ادت خالصانه خود را به 

درگاه خدا فرا برد، خداوند عزوجل 

بهترين كاري را كه به صالح اوست 

برايش فرو فرستد. 

)عّده الداعي: ص ۲1۸(


