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روايت ميرباقري از»سلمان فارسي« به »شام و بيزانس« رسيد

رونمايي از كتاب »وهابيت در آينه حقيقت« 
در فرهنگسراي بهمن

آيين رونمايي از كتاب »وهابيت 
در آينه حقيقت« به مناسبت 
سالروز تخريب قبور مطهر ائمه 
بقي�ع)ع( برگ�زار مي ش�ود. 
مراسم رونمايي از كتاب »وهابیت 
در آينه حقیق��ت« نوشته مجید 
خسروآبادي به مناسبت سالروز 
تخريب قبور مطهر ائمه بقیع)ع(، 
با مشاركت فرهنگسراهاي اخالق و بهم��ن، امروز ساعت 1۷ در 
محوطه باز فرهنگسراي بهمن برگ��زار مي شود. كتاب »وهابیت 
در آينه حقیقت« توسط مجید خسروآبادي نوشته شده و توسط 
انتشارات حديث نینوا، در 135صفحه در قطع وزيري در شمارگان 

3هزار نسخه به زيور چاپ آراسته شده است. 
...........................................................................................................

 معرفي پايتخت هاي ايران 
از شبكه جهاني »جام جم« 

فصل اول پايتخت هاي ايران در يك مجموعه 13قس�متي 
به زودي روي آنتن ش�بكه جهاني جام ج�م خواهد رفت. 
مجموعه مستند »پايتخت هاي ايران« جهت معرفي ويژگي هاي 
اقتصادي، علمي، فرهنگي و هنري شهرهاي مختلف كشور در 
شبكه جهاني جام جم، شكل گرفته است. رضا خوشدل راد، به 
عنوان تهیه كننده و كارگردان به همراه گروه تولید، مي كوشد 
در مجموعه »پايتخت ها« بار ديگر شهرهاي ديدني ايران را به 
شما معرفي كند و علت نام آوري هر محل را براي مخاطبان دور 

از وطن و فارسي زبانان در سراسر دنیا يادآور خواهد شد. 
...........................................................................................................

خانه هنرمندان ايران برگزار مي كند

يادبود استاد عبدالوهاب شهيدي
نخس�تين برنام�ه از سلس�له 
 برنامه ه�اي »آهنگ« با عنوان 
زخمه اي بر ساِز موسيقي ايران، 
يادب�ود است�اد عبدالوه�اب 
شهيدي توسط خانه هنرمندان 
مي ش�ود.  برگ�زار  اي�ران 
در اين برنامه ك��ه اجراي آن بر 
عهده سم��ا بابايي است، حسن 
ناهید، كیوان ساكت، شاهرخ شهی��دي، پوريا اخواص و فروغ 
بهمن پور سخنراني خواهند. اين برنامه امروز ساعت 18 برگزار 
مي ش��ود و عالقه مندان مي توانن��د در الي��و اينستاگرام خانه 
هنرمندان ايران به نشاني @iranartistforum به تماشاي 
اين برنامه بنشینند. عبدالوهاب شهی��دي در سال 1301 در 
میمه اصفهان به دنی��ا آمد. اين هنرمن��د از اوايل سال 1320 
فعالیت هاي هنري خود را با فراگیري موسیقي رديف دستگاهي 
ايران، آواز، نوازندگ��ي سنتور و نوازندگي ع��ود نزد اسماعیل 
مهرتاش آغاز كرد و عالوه بر مهارت هايي كه در حوزه خوانندگي 
و آهنگسازي داشت، در ح��وزه عودنوازي نیز نوازنده اي معتبر 
به حساب مي آمد. عبدالوهاب شهیدي دوشنبه 20 ارديبهشت 

در سن 99 سالگي در تهران درگذشت.

ضمن انتقاد از ورود پول هاي آلوده به شبكه نمايش خانگي

ارجمند : هنرمند بايد آزاده باشد نه مرده شور
 مهدي پور، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: در حالي كه حتي كشورهاي الئيك

براي پخش محتوا در سرويس هاي نمايش درخواست محدوديت جدي دارند، برخي در ايران به اين ولنگاري افتخار مي كنند

   خبر

بازيگر نمايش »شب /خارجي/يرما« در گفت و گو با »جوان« :
 »يرما« به دنبال تغيير مثبت

در نگاه به زندگی است
با كاه�ش محدوديت هاي كروناي�ي، هنرهاي 
نمايش�ي دوب�اره فعالي�ت خ�ود را آغ�از 
كرده ان�د. يك�ي از اولي�ن نمايش هاي�ي ك�ه 
اين روزه�ا روي صحن�ه رفته، نمايش »ش�ب 
/خارجي/يرم�ا« اس�ت. اي�ن نماي�ش حاصل 
ك�ار گروه�ي از هنرمن�دان جوان�ي است كه 
تئاتر را به صورت كارگاه�ي آموزش ديده اند. 
شبن��م خاتون حسینخاني، بازيگر نق��ش يرما در 
نماي��ش »شب/خارجي/يرم��ا« در گفت وگ��و با 
»جوان« درباره وضعی��ت نابسامان تئاتر در كشور 
مي گويد: مدتي بود مردم دوب��اره داشتند با تئاتر 
آشتي مي كردند اما متأسفانه به خاطر بیماري كرونا 
و تعطیلي هاي متعدد سالن ها، مخاطبان مجدداً از 
تئاتر و ديدن نمايش ها فاصله گرفتند و اين شرايط 
اصاًل براي هنرمندان تئاتري كه درآمد و معیشت 

زندگي شان از راه هنر است، خوب نیست. 
هنرمنده��ا و بازيگران اي��ن كار با شی��وع كرونا 
خیلي آسیب ديده ان��د، خیلي ه��ا بیكارند و اين 
موضوع فقط مختص كشور ما نیست بلكه در تمام 

كشورهاي جهان همینطور است. 
 وی با اشاره به لزوم حمايت از بازيگران جوان تئاتر 
از سوي هنرمن��دان پیشكسوت ادام��ه مي دهد: 
متأسفانه مي ت��وان گفت ب��ه بازيگ��ران جوان و 
دانشجويان تازه وارد به اين عرصه اعتماد نمي شود، 
در صورتي كه بها دادن ب��ه جوانان و حمايت آنها 
مي تواند تأثیر بسزايي در رشد و آينده تئاتر كشور 
داشته باشد و باي��د اين فضا در اختی��ار آنها قرار 
بگیرد تا پس از يك آزم��ون و خطا بتوانند معايب 
خود را با توجه به آموزش هاي الزمي كه نزد اساتید 
اين عرصه مي بینند برطرف كنند چراكه خیلي از 
ما بازيگ��ران وقتي احس��اس كنیم م��ورد توجه 
بزرگان و پیشكسوتان هنر نمايش قرار نگرفته ايم و 
ناديده گرفته مي شويم، دل مرده مي شويم يا حتي 
ديگر دنبال آرزوهايمان نمي رويم و اين براي قشر 

ما جوانان اصاًل خوب نیست. 

حسینخاني پیرامون نقش��ي كه در اين نمايش بر 
عهده دارد، مي گويد: يرما دختري است كه آرزوي 
بچه دار شدن دارد ولي به داليلي نامعلوم نمي تواند 
به خواسته اش برسد، يرم��ا از سوي نزديك ترين 
شخص زندگي اش قضاوت مي شود، او شخصیت 
خاص و جذابي دارد و رؤياهايش را دنبال مي كند. 
وي درباره حض��ورش در نمايش »شب/خارجي/

يرما« و ارتباط��ي كه با نقش برق��رار كرده است، 
مي گويد: وقت��ي نمايشنامه را خوان��دم و پس از 
تحلیل هايي كه درباره اين شخصیت يرما داشتم 
و پس از نظرسنجي ای كه از سوي بازيگران انجام 
گرفت، نظرهايي را كه ارائه دادم، با ديگر بچه هاي 
گروه متفاوت بود، آنها نظ��رات و اعتقاداتشان بر 
اين باور بود كه يرما دختري صبور و مطیع است، 
در حالي كه من اينگونه فكر نمي كنم و معتقدم او 
دختري سركش و خودخواه است و هركاري انجام 
مي دهد تا به خواسته هاي��ش برسد، همانند خود 

من كه در زندگي واقعي خود آن را ديده ام. 
حسینخاني ادامه مي ده��د: همینطور كه همه ما 
مي دانیم طرز فكر و نگاه خانم ه��ا با مردها بسیار 
متفاوت است و اگر هم��ه ما در زندگ��ي بتوانیم 
اين تفاوت را درك كنی��م، زندگي شیرين تري را 
خواهیم داشت و ديدن اين اجرا نیز باعث مي شود 
خانواده ها با افكار و عقايد مختلف زن و مرد بیشتر 
آشنا شوند و از ديد خودشان ب��ه ما  حق بدهند و 
اين موضوع مي تواند تأثیر مثبتي در زندگي شان 
داشته باش��د. همینطور قسم��ت مستند نمايش 
ما مي توان��د براي دانشجويان خیل��ي مفید باشد 
چراكه آنها مي توانند درك كنند كه هر كدام از ما 
با مشكالت شخصي خودم��ان چگونه توانسته ايم 
بهترين خودمان باشیم و هیچ وقت تسلیم نشويم. 
الزم به يادآوري است حسینخاني پیش از حضور 
در نمايش »شب/خارجي/يرم��ا« سابقه بازي در 
آثار كوتاه سینماي��ي را داشته و اكن��ون در حال 

كارگرداني اولین اثر خود است.

   مصطفي شاه كرمي
بازيگ�ر پيشكس�وت سينم�ا و تلويزي�ون از 
بی تفاوتی هنرمندان نس�بت به وج�ود پول های 
مشك�وک درسينم�ا ب�ه ش�دت انتق�اد ك�رد.
داريوش ارجمند به عنوان يكي از چهره هاي شاخص 
در حوزه سینما و تلويزيون در اين رابطه معتقد است 
هنرمند مرده شور نیست و كسب درآمد شرافتمندانه 

بايد اولويت اولش باشد. 
اين بازيگر در واكنش به اظه��ارات برخي هنرمندان 
كه مي گويند به ما ربط��ي ندارد اي��ن پول ها از كجا 
آمده اند، مي گويد: »اين موضوع ك��ه همه را بیچاره 
كرده، يعني كه فكر نكنیم اين پولي كه مي آيد از كجا 
آمده است. من با خیلي ها صحبت كردم؛ كساني كه 
با اين تهیه كننده اي كه در زن��دان است يا آزاد شده، 
كار مي كردند، مي گفتند به ما چه مربوط است از كجا 
درآورده! ما مرده شوريم! بنده چنین اعتقادي ندارم و 
مرده شور نیستم! يك بار هم در تلويزيون گفتم نه بر 
اشتري سوارم، نه چو خر به زير بارم/ نه خداوند رعیت، 
نه غالم شهريارم/ غم موجود و پريشاني معدوم ندارم/ 
نفسي مي زنم آسوده و عمري ب��ه سر آرم. معناي آن 

يعني آزادگي و اين طوري زندگي كردم.« 
تعهد اخالقي هنرمندان به جامعه و مخاطبان آثارشان 
و نیز اعم��ال مديريت روشمن��د و مسئوالنه در حوزه 
تولید آثار شبكه نمايش خانگ��ي مي توانند به عنوان 
دوب��ازوي قدرتمند ب��راي مقابله و حت��ي جلوگیري 
از تولی��د آثاري كه ب��ا پول هاي مشك��وك و آلوده به 
خشونت، ولنگاري اخالقي، قبح زدايي از اخالقیات  را 

ترويج مي كنند. 
ورود پول هاي مشكوك به چرخه بخش نمايش يكي از 
بالهايي است كه باعث شكل گیري و گرفتاري بخش 

فرهنگ و هنر ب��ه سه بیماري مهل��ك و مخرب شد. 
اولین مشكلي كه ورود اين سرمايه هاي آلوده به وجود 
آورد، ايجاد نوعي الیگارشي و در پي آن آنارشي بحث 

دستمزدهاي بازيگران است. 
دومین مشكلي كه به تب��ع سرريز پول هاي مشكوك 
و آلوده در بدنه سینما و تولی��دات فرهنگي- هنري 
كشورمان به وج��ود آم��د، نمايش برهن��ه و عريان 
خشونت، قتل، جناي��ت، مصرف مشروب��ات الكلي، 
رواب��ط آزاد و بي ضابطه و دهها مسئل��ه ضداخالقي 
ديگر در البه الي آثار تولی��دي شبكه نمايش خانگي 
است. مشكل سوم كه ب��ه نوعي مول��ود خطرناك و 
نتیجه خودبه خودي دو مقدم��ه قبلي است، تئوريزه 
شدن و ادراك سازي اين اقدامات در اليه هاي مختلف 
جامعه به خصوص در بین مخاطبان طیف نوجوان و 

جوان كشور است. 

در واقع برآين��د اين تولی��دات به تن��د شدن شیب 
عادي انگاري و قبح زداي��ي از اين اقدامات ضدارزشي 
و ضدفرهنگي كمك مي كن��د؛ محصولي كه قطعاً در 
قامت يك نقیض و آنتي تز نسبت به مأموريت و هدف 

نهايي و ماهوي فرهنگ و هنر قابل احصاست. 
نبود يك مديريت قوي و روشمند در حوزه دولت در 

كنار مسئولیت پذيري اجتماعي و اخالقي هنرمندان 
دو بال پرواز و تقويت كننده اي است كه خطر و ضرر آن 
متوجه آحاد مختلف جامعه است. اگر چه مسئولیت 
اصلي نظارت و هدايت بر عه��ده دستگاه هاي دولتي 
و نظارت��ي است ام��ا هنرمندان هم از نظ��ر اخالقي، 
تعهداتي به جامعه، مخاطب و طرف��داران خودشان 

دارند. 
يكي ديگ��ر از معضالتي كه به خاط��ر ورود پول هاي 
مشكوك ب��ه بدنه فرهن��گ و هنر سرري��ز مي كند، 
مخاطراتي است كه نماي��ش خشونت، قتل، جنايت، 
مصرف مشروبات الكل��ي و... در پلتفرم هاي مختلف 

ايجاد مي كنند. 
دكتر فرشاد مهدي پور، عضو هیئت علمي پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه اسالمي در رابط��ه با معضالتي كه 
به دلی��ل نگ��اه منفعت طلبانه برخي اف��راد در حوزه 
فرهنگ و هنر ايجاد شده اس��ت، مي گويد: »اساتید 
علوم ارتباطات سه كاركرد اصلي براي رسانه متصور 
هستند؛ اطالع رساني، آموزش و سرگرمي، بنابراين 
سیاستگذاران اين سرويس ها بايد مالحظات بسیاري 
را مدنظر قرار دهند. بیش از 150تلويزيون فارسي زبان 
افكار ايرانیان را مورد هجمه قرار مي دهند و در چنین 
نبردي عاقالنه نیست كه تمام ظرفیت رسانه اي كشور 
صرف آثار تجاري ش��ود! كشورهاي اروپايي نیز براي 
پخش محتواي فعلي سرويس هاي نمايش درخواستي 

محدوديت جدي دارند.« 
خشونت، قتل، جناي��ت، مصرف مشروب��ات الكلي، 
حقوق كودك و نوج��وان و... در اي��ن سرويس ها به 
نمايش درمي آيد، در حالي كه حتي كشورهاي الئیك 
چنین كاري نمي كنند! چطور برخي در ايران به اين 

ولنگاري افتخار مي كنند؟

 مجيدي رئيس گروه تخصصي 
سينماي فرهنگستان هنر شد

مجيد مجيدي به سمت رئيس گروه تخصصي سينماي اين 
فرهنگستان منصوب شد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط  عمومي فرهنگستان هنر، 
طي حكمي از سوي بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر 
مجید مجیدي به سمت رئیس گ��روه تخصصي سینماي اين 
فرهنگستان منصوب شد. رئیس فرهنگستان هنر در ديدار با 
مجیدي پیشنهاد داد اين كارگردان كشور با عنايت به تجربیات 
ارزشمند و سوابق درخشان هنري كه در كارنامه فعالیت هاي 

خود دارد به عنوان رئیس گروه سینما منصوب شود.

     خبر 

    سيدمرتضي ذاكر
فيلمبرداري سريال »سلمان فارسي« به كارگرداني داوود 
ميرباقري و تهيه كنندگي حس�ين طاهري كه محصول 
جديد مركز سيمافيلم است، به »شام و بيزانس« رسيد. 
به گ��زارش »جوان« پ��س از اينكه ب��ا پايان س��ال 1399، 
فیلمبرداري بخش اعظم فصل دريايي ها در شاهرود به پايان 
رسید، با آغاز سال 1400، فیلمبرداري بخش ديگري از اين 
پروژه فاخر در شهرك سینمايي نور از سرگرفته شد. در اين 
بخش، پس از ساخت دكور هاي شام و بیزانس، فیلمبرداري 
در اين دكور ها در حال انجام است. همچنین از ابتداي سال 
جاري، گروه سازن��ده سريال »سلمان فارس��ي« به منظور 
لوكیشن يابي به چند كشور از جمله لبن��ان، سوريه، تركیه 
و ارمنستان سف��ر كردند تا بعد از ارزياب��ي نهايي و با در نظر 

گرفتن همه جوانب، سفر هاي خارجي به منظور تكمیل فصل 
بیزانس سريال در سال جاري انجام شود. همزمان به موازات 
فیلمبرداري در شهرك سینمايي نور و ساخت تجهیزات در 
شهرك سینمايي غزالي، ساخت دكور هايي در منطقه آبسرد 
دماوند نیز آغاز شده است. بر اساس پیش بیني هاي صورت 
گرفته تا پايان س��ال جاري، فیلمب��رداري بیزانس به اتمام 
مي رسد و فیلمبرداري فصل ايران دوران ساساني آغاز خواهد 
شد. سريال »سلمان فارسي« كه به زندگي و زمانه يار ايراني 
پیامبر اسالم)ص( مي پردازد، سه فصل دوران ايران ساساني، 
امپراتوري بیزان��س و حجاز صدر اس��الم را روايت مي كند. 
فیلمبرداري اين سريال، اواخ��ر آذر 1398 در كوير شهداد 
كرمان آغاز شد و با رعايت تمام شیوه نامه هاي بهداشتي به 

هفدهمین ماه ساخت خود رسیده است.

اگر چه مسئوليت اصلي نظارت و 
هدايت بر عهده دستگاه هاي دولتي 
و نظارتي است اما هنرمندان هم از 
نظر اخالقي، تعهداتي به جامعه، 
مخاطب و طرفداران خودشان دارند

امام علی)ع(:

خويشتنداري، زينت فقر است 
و سپاسگ�زاري زين�ت غن�ا و 

توانگري. 
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آغاز طرح پويش ملی ايران ديار نفس
هم زمان با فرا رسیدن روز ملی اهدای عضو، كشور همگام با طرح پويش ملی "ايران، ديار نفس" به استقبال تقدير از 
خانواده های بخشنده و نوعدوستی میرود كه با اخذ تصمیم به اهدای اعضای عزيزان مرگ مغزيشان در آن لحظات 

بحرانی، تا كنون موجب نجات جان بیش از ۷0.000 بیمار نیازمند به پیوند شده اند.

اين طرح از تاريخ 25 لغايت 31 ارديبهشت در سراسر كشور و با همكاری انجمن اهدای عضو ايرانیان، مركز مديريت 
پیوند وزارت بهداشت، صدا و سیما، معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان  های مرتبط شهرداری 

تهران و كالنشهرهای ايران برگزار می شود.

"يكی بود، هنوزم هست" كلیدی ترين شعار پويش كشوری "ايران، ديار نفس" می باشد و قرار است به مدت يك هفته 
در كشور حال و هوای معنويت فرايند اهدای عضو با محوريت فرهنگ ايثار و نوعدوستی ايجاد شود.

اين پروژه ملی در راستای نهادينه سازی هرچه بیشتر فرهنگ اهدای عض��و در جامعه و با اهداف يادبود فرشتگان 
ماندگار اهداكننده عضو، تقدير از نوعدوستی و بخشندگی خانواده های آنها، ارتقای آگاهی جامعه در مورد چرخه ی 
اهدای عضو در ايران و غیرقابل برگشت بودن پديده ی مرگ مغزی، تشك��ر از تیم های تخصصی اهدا و پیوند اعضا 
و مسئولین ذيربط كشور و همچنین قدردانی از سفیران و نام آوران و حامیان همیشگی اين فرايند انسان دوستانه 
برگزار می شود.  پويش كشوری "ايران، ديار نفس" تالش می كند با فرهنگسازی مناسب به هموطنان نیازمند پیوند، 
كیفیت زندگی باالتری را هديه كند. نبايد فراموش كرد، زمان رضايت به اهدای عضو نیز از معیار های بسیار مهم اين 

فرايند است؛ چرا كه روز به روز و ساعت به ساعت، از تعداد و كیفیت اعضا و نسوج قابل پیوند، كاسته می شود.  

الزم به ذكر است كه ساالنه به دلیل عدم رضايت خانواده های افراد مرگ مغزی به اهدای عضو، بیش از ۷000 عضو 
پیوندی رهسپار خاك می شوند و اين در حالی است ك��ه از 25000 بیمار نیازمند پیوند عضو در لیست های انتظار 
كشور، روزانه ۷ تا 10 نفر )هر 2 تا 3 ساعت يك نفر( و يا به عبارتی ساالنه 3000 نفر جان خود را از دست می دهند 
و اصلی ترين عامل در خاكسپاری اين اعضای با ارزش و عدم رضاي��ت خانواده ها، عدم آگاهی كامل جامعه از مرگ 

قطعی بودن مرگ مغزی است.

شما نیز می توانید با دريافت كارت اهدای عضو از طريق ارسال كد ملی خود به سامانه ی پیامكی 3432 و يا مراجعه به 
سامانه ی ملی دريافت كارت اهدای عضو به آدرس www.ehdacenter.ir و همچنین با پیوستن به طرح سفیران 

اهدای عضو با مراجعه به آدرس سامانه ی فوق، در اين پويش ملی میهنی شركت نمايید.

يكی بود ... هنوزم هست
# ايران_ديارنفس

هادی  عسگری     گفت و گو محمد صادقي     دیده بان


