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پيام رهبر انقالب براي ۱۰ سالگي شهرستان ادب

سعي شيطاني واگرايي هنر از انقالب را باطل كنيد

نس�رين  خاط�رات  »س�اجي«  كت�اب 
باق�رزاده ب�ه قل�م بهن�از ضراب�ي زاده ب�ا 
ط�رح جل�د و صفحه آراي�ي جدي�د توس�ط 
نش�ر س�وره مهر روانه بازار كتاب مي ش�ود. 
به گزارش »جوان«، »ساجي« دربردارنده خاطرات 
نس��رين باقرزاده اس��ت. دختري خرمشهري كه 
هم��راه با همس��رش بهمن باقري در خرمش��هر 
زندگي خوبي داشته هرگز فكرش را هم نمي كرد 
كه جنگ وارد خانه اش شود، به ناگاه با شروع جنگ 
معادله هايش ب��ه هم مي ريزد. باق��رزاده روزهاي 
ابتدايي جنگ را در خرمشهر سپري مي كند، اما 
بعد مجبور به ترك خرمش��هر مي ش��ود و همراه 
ديگر زنان خانواده به شیراز مي رود، ولي مردها در 
خرمشهر مي مانند و از اين شهر حفاظت مي كنند. 
روايت اين كتاب را بايد روايت زندگي در روزهاي 

جنگ نامید؛ روايتي ك��ه در آن تصويري متفاوت 
از حضور زنان در جن��گ و همراهي آنان پابه پاي 
مردانشان را مي بینیم. كتاب از پیش از آغاز جنگ 
و سال هاي كودكي راوي آغاز مي شود ولي با آغاز 
جنگ اوج مي گیرد و روايتي تازه و زنده از مقاومت 

در خرمشهر و دفاع مقدس را شاهد هستیم. 
نويس��نده كه پیش از اين كارهايي چون »دختر 
شینا« و »گلستان يازدهم« را در كارنامه داشته 
است اين بار سراغ يكي از زنان خرمشهري رفته و 
روايت او از روزهاي جنگ و دفاع را براي مخاطب 
تدوين و تألی��ف كرده ك��ه در آن تصويري ديده 
نش��ده از زندگي زير خمپاره و آتش را به نمايش 

درآورده است. 
بر اس��اس اين گ��زارش تاكن��ون دو ترجمه به 
زبان هاي انگلیس��ي و عربي از اين كتاب منتشر 
شده است تا مخاطبان اين دو زبان نیز از خاطرات 
دختري ايراني كه در گی��رودار جنگ زندگي را 

ادامه داده و كم نیاورده باخبر شوند. 
چاپ پنجم اين كتاب با ط��رح جلدي متفاوت از 
چاپ هاي قبلي و صفحه آرايي جديد در آس��تانه 
سالگرد حماس��ه آزادسازي خرمش��هر در سوم 
خرداد، از سوي نشر س��وره مهر روانه بازار كتاب 

خواهد شد.

داريوش مؤدبيان، فيلمنامه نويس، كارگردان، 
بازيگ�ر و مترج�م در برنامه »عش�ق كتاب«، 
يادداشت هاي خرمشهر به نويسندگي شهيد 
بهروز مرادي را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد. 
داريوش مؤدبیان، فیلمنامه نوي��س، كارگردان، 
بازيگر و مترجم مهمان برنامه عشق كتاب راديو 
سالمت اس��ت كه به تهیه كنندگي سارا شريفي 
امروز مصادف با سالروز آزادسازي خرمشهر قرار 
است در برنامه نقد و بررسي كتاب يادداشت هاي 
خرمشهر به نويسندگي شهید بهروز مرادي حضور 
داشته باشد. برنامه عشق كتاب براي دوستداران 
كتاب روانه آنتن راديو سالمت مي شود و با هدف 

گپ و گفت با نويسندگان، مترجمان و اهل كتاب 
و قلم با هدف ترويج كتابخواني پخش مي ش��ود. 
اين برنامه شامل آيتم هايي همچون كتاب امروز 
و كتاب باز است. دكتر حامدرضا مهتدي مجري 

كارشناس برنامه است. 
اين كتاب مجموعه يادادشت ها و نامه هاي شهید 
بهروز مرادي است. بهروز مرادي اصالتاً اصفهاني 
بود اما در خرمشهر بزرگ شد و هنگام آغاز جنگ 
با بقیه رزمندگان در دفاع از خرمشهر همراه شد. 
بهروز نقاش زبردس��تي بود. تابلوي معروف »به 
خرمش��هر خوش آمديد. جمعی��ت، 35میلیون 
نفر« از كار هاي خالقانه اوس��ت. ش��هید »بهروز 
م��رادي« را بايد قلم س��رخ مقاومت خرمش��هر 
نامید. او يك��ي از جوانان همین ش��هر بود كه با 
افتادن اولین آجر از ديوار هاي خرمشهر سنگیني 
اسلحه را روي شانه اش احساس كرد و دستانش تا 
آزادي خرمشهر و از آنجا تا كربالي5 آن را زمین 
نگذاش��ت. قلم او و مكتوباتش، امروز الهام بخش 
بسیاري از آناني است كه مي خواهند بدانند در آن 

روزهاي آتش و خون بر اين مردم چه گذشت.

در آستانه سالروز آزادسازي خرمشهر

»ساجي« با شكل و شمايل تازه منتشر مي  شود

در راديو سالمت انجام مي شود 

 نقد و بررسي »يادداشت هاي خرمشهر« 
با حضور داريوش مؤدبيان

مرجانه گلچين: بازي در »بوتيمار« 
ريسك بااليي داشت

مرجان�ه گلچي�ن بازيگ�ر س�ريال بوتيم�ار درب�اره 
نقش آفريني در اين مجموعه تلويزيوني و حواشي آن، 

توضيحاتي ارائه كرد. 
مرجانه گلچین بازيگر سینما و تلويزيون درباره نقش آفريني 
در سريال بوتیمار به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بوتیمار 
روايتگر دغدغه ها و دلواپسي هاس��ت و قصه آدم هايي را به 
نمايش مي گذارد ك��ه دلواپس هس��تند و خیلي جا ها اين 
دلواپسي ها بحق است. خانواده س��ريال بوتیمار نگران اين 

هستند كه در آينده چه اتفاقاتي برايشان خواهد افتاد. 
وي ادامه داد: در فضاي كلي بوتیم��ار متفاوت بودن كار را 
حس مي كنیم. س��ريال هاي قبلي كه بازي كردم هر كدام 
فضاي خودش را داشت، البته بوتیمار قصه عجیب و غريبي 
ندارد و ماجرايش را در زندگ��ي روزمره مان هم مي بینیم؛ 
ماجراي آدم هايي كه با مشكالت بسیاري دست به گريبان 
هستند و در اين شرايط روزگار مي گذرانند. من نقش مادر 
خانواده را در اين مجموعه دارم؛ مادري كه سه فرزند دارد و 
طبیعتاً دغدغه فرداي آنها و مسائلي از اين دست را در ذهن 
دارد، در واقع نقش��ي را بازي مي كنم كه دغدغه خانواده را 

دارد و بسیار همسرش را دوست دارد. 
گلچین اضافه كرد: اين سريال در دوران كرونا ساخته شد و 
تجربه اين كار براي من متفاوت بود چراكه كار در اين شرايط 
سخت تر شده بود، به عنوان مثال در يك پالن ما با ماسك 
هس��تیم و بعد در پايان پالن بايد ماس��ك را برداريم و اين 
برداشتن ماسك گريم را ممكن بود به هم بزند. مالحظات 
اينچنیني را بايد در بازي مان در نظر مي گرفتیم و از طرفي 
بازي با ماسك به ش��كلي كه بايد ديالوگ مي گفتیم كار را 

سخت كرده بود. 
وي افزود: به دلیل ش��رايط كرونا من با ريس��ك بااليي در 
سريال بوتیمار بازي كردم، به دلیل شرايط زندگي ام و اينكه 
بايد از مادرم مراقبت كنم ابتدا نمي توانس��تم در هر فیلمي 
بازي كنم، اما در بین پیش��نهاداتي كه به من شد، كاري را 

انتخاب كردم كه از عوامل مجموعه شناخت داشتم. 
بازيگر سريال »بزنگاه« درباره آماده بودن فیلمنامه توضیح 
داد: پی��ش از قبول نقش آفريني در بوتیمار، پیش��نهاداتي 
داش��تم كه فیلمنامه آن آماده نبود و با يك طرح نقش��ي 
را پیش��نهاد مي دادن��د كه قرار ب��ود حی��ن كار، فیلمنامه 
نوشته شود. اين ش��یوه از تولید از نظر من به شدت به كار 
آسیب زننده است. فیلمنامه بايد به طور كامل نوشته شود و 
كل گروه بدانند كه با چه اثري روبه رو هستند. با اين شرايط 
يك دلواپسي براي من بازيگر همیشه وجود دارد كه خروجي 

كار چطور خواهد شد.

نگاهي به سريال »صبح آخرين روز« ساخته حسين تبريزي

تقليل وجهه ملي شهيد هسته اي! 
 شهيد شهرياري نخبه ای علمي است و شخصيتي ملي محسوب مي شود 

و براي همين واگذاري توليد سريال درباره او به مركز زنجان تقليل و تنزل وجهه اين شهيد بوده و بر مظلوميت شهداي علمي كشور مي افزايد

   خبر

    مصطفي شاه كرمي
س�ريال »صب�ح آخري�ن روز« ب�ه كارگردان�ي 
حس�ين تبريزي به دليل توق�ف در ابتدايي ترين 
اص�ول قصه پ�ردازي، ش�خصيت پردازي و نيز با 
توجه به ضع�ف مفرطي كه در فيلمنامه نويس�ي، 
كارگردان�ي و بازيگ�ري آن مش�هود اس�ت، 
نتوانس�ته ب�ه ه�دف اصل�ي ك�ه س�اخت اثري 
جذاب و مخاطب پس�ند است، دس�ت پيدا كند. 
سريال »صبح آخرين روز« با نام قبلي میراث مجید در 
30قسمت 50دقیقه اي در صدا و سیماي مركز زنجان 
به سفارش مركز سیماي استان ها و با مشاركت سازمان 
انرژي اتمي، وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح و 
استانداري زنجان تولید شده است. داستان اين سريال 
از صبح روز ترور شهید دكتر مجید شهرياري در هشتم 
آذر 1389 توس��ط رژيم صهیونیس��تي با همكاري 
اطالعاتي منافقین طي يك عملیات تروريستي آغاز 
می شود و به گذشته برمي گردد و 46سال زندگي اين 
استاد برجسته دانشگاه ش��هید بهشتي را كه اتفاقاً از 
جمله دانشمندان هسته اي ايران بود، روايت مي كند. 
قرار بود اين سريال به ابعاد مختلف علمي، اجتماعي، 
خانوادگي و كاري زندگي ش��هید مجید ش��هرياري 
بپردازد اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم به تصوير 
كشیدن برخي اتفاقات و وقايع در طول زندگي شهید 
شهرياري است كه چند بازيگر درجه2جلوي دوربین 

آنها را ارائه مي دهند. 
ضعف هاي فني، ساختاري و محتوايي سريال »صبح 
آخرين روز« در كنار انتخاب غیرمسئوالنه بازيگران 
و نیز اس��تفاده نكردن از تكنیك هاي رايج دراماتیزه 
كردن وقايع جهت ايج��اد جذابیت براي مخاطب در 
كنار يكديگر اين اثر را تبديل ب��ه ملغمه اي كرده كه 
نتیجه آن مضاعف شدن مظلومیت دانشمند و شهید 

هسته اي است. در همان روزهاي ابتدايي انتشار خبر 
ساخت اين سريال و انتخاب برخي بازيگران مي شد 

اين نتیجه را پیش بیني كرد. 
متأسفانه مركز اس��تان هاي صدا و س��یما با سپردن 
مس��ئولیت س��اخت اين اثر مهم كه مي توانس��ت به 
بازآفريني نگاه مخاطبان نسبت به شخصیت علمي و 
اخالقي بي بديل دانشمندان شهید هسته اي كشورمان 
بینجامد، به دست تیمي كه در تمامي سوابق گذشته 
آنها يك اثر ش��اخص و قابل دفاع وجود ندارد، عماًل 
نش��ان داد دريافت دقی��ق و ن��گاه بلندنظرانه اي به 

موضوعات و اتفاقات استراتژيك ندارد. 
در كنار كارگرداني ضعیف س��ريال باي��د به انتخاب 
غلط و نیز س��طح نازل بازي بازيگران آن هم اش��اره 
كرد كه سرآغاز اين اش��تباه انتخاب كاوه خداشناس 
براي ايفاي نقش استاد برجسته بین المللي كشورمان 
اس��ت؛ بازيگری كه صرفاً به دلیل شباهت چهره وي 

با ش��هید ش��هرياري انتخاب شده اس��ت. متأسفانه 
فیلمنام��ه س��ريال از ابتدايي ترين اص��ول پرداخت 
دراماتیك وقاي��ع و حوادث بي بهره اس��ت و دريغ از 
جانمايي چند خرده روايت يا طراحي پیرنگ هايي كه 
جزو الزامات ايج��اد جذابیت براي مخاطب تلويزيون 
است، اين در حالي است كه به طور مثال صرفاً قضیه 
ترور شهید ظرفیت ساخت يك اثر سینمايي جذاب 

را دارد يا مثاًل وقايعي كه در مس��یر ساخت سوخت 
20درصد و تولید صفحه هاي س��وخت براي نیروگاه 
اتمي تحقیقاتي تهران توسط شهید شهرياري شكل 
گرفت، با رعايت مالحظات امنیتي و محرمانگي، قطعاً 
به تنهايي ظرفیت بس��یار بااليي ب��راي تهیه و تولید 
يك سريال تلويزيوني را دارد اما آنچه در حال حاضر 
شاهد آن هس��تیم تصوير سازي از يكس��ري اتفاقات 
مستند است كه بازسازي شده اند و روايتگري صرف 
اتفاقات بدون در نظر گرفتن جذابیت هاي دراماتیك 
از قدرت اثرگ��ذاري كار مي كاهد و اي��ن دقیقاً نقض 
غرض تولیدات تلويزيوني با رويكرد راهبردي اس��ت. 
نكته قابل توجه ديگر اين اس��ت كه ساختار ضعیف 
فیلمنام��ه، كارگردان��ي و بازيگري اين اثر با انتش��ار 
عجیب نظرات موافق و مثب��ت چند مخاطب پیش و 
پس از پخش سريال برطرف و رفع و رجوع نمي شود 
و اين اقدام غیرحرفه اي ممكن است توهین به شعور 

مخاطبان تلقي گردد. 
جالب است كه كارگردان س��ريال صبح آخرين روز 
اخیراً در گفت وگويي عنوان كرده: »من ابتدا فكر كردم 
اين سريال يك كار سیاسي است و بعد ديدم شخصیت 
او فراتر از اتفاقات سیاسي است.« در واقع كارگردان اثر 
خودش اعتراف مي كند پیش از سفارش كار كمترين 
شناختي از همشهري نخبه شهید خود نداشته و فكر 
مي كرده شهید شهرياري شخصیتي سیاسي است و 
بديهي اس��ت كه نبايد توقع و انتظار نتیجه اي غیر از 
سريال ضعیف و غیرقابل دفاعي مثل »صبح آخرين 
روز« داشته باشیم. به نظر مي رس��د ساخت سريال 
درباره شهداي هسته اي در سیما با رويكرد واگذاري 
به مراكز اس��تان ها به اين بهانه كه اصالت او به فالن 
شهرستان برمي گردد، تنزل و تقلیل نگاه ملي درباره 

اين شهدا باشد. 

برپايي نمايشگاه نقاشي »سوم خرداد«
نمايش�گاه »س�وم خرداد« به مناسبت س�الروز آزادسازي 
خرمشهر با ۳۵ اثر از هنرمندان حوزه نقاشي برپا مي شود. 
 به همت انجمن تجسمي انقالب و دفاع مقدس، نمايشگاه نقاشي 
با محوريت سوم خرداد همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر »روز 
ملي مقاومت، ايثار و پیروزي« با 35 اثر از مجموعه آثار هنرمندان و 
اساتید انقالبي حوزه نقاشي، از امروز لغايت 12خردادماه در محل 

موزه هنرهاي معاصر فلسطین برپا مي گردد. 
اين نمايشگاه تا 12خرداد به  جز ايام تعطیل از شنبه تا چهارشنبه 
از ساعت 10 تا 18 و پنج شنبه از ساعت 10 تا 15 میزبان عموم 

عالقه مندان و مخاطبان خواهد بود.

     تجسمی 

رهبر انقالب در پيامي به  مناس�بت ۱۰سالگي مؤسسه 
شهرستان ادب، فرمودند: براي واگرايي هنر و هنرمندان 
از مفاهيم انقالب اسالمي س�عي زياد مي شود و اهالي  
اين  مؤسس�ه بايد اين  س�عي ش�يطاني را باطل كنند. 
مراسم جش��ن تولد 10سالگي مؤسس��ه شهرستان ادب، 
پیش از ظه��ر ديروز در محل مجموعه فرهنگي ش��هداي 
سرچشمه برگزار شد. بخشي از اين مراسم به خوانش متن 
پیام مقام معظم رهبري حضرت آي��ت اهلل خامنه اي براي 

10سالگي مؤسسه مذكور مربوط بود. 
مشروح متن پیام رهبر انقالب به اين ترتیب است:

»اوالً 10سالگي شهرستان ادب مبارك باشد. 
ثانیاً از زحمات عزي��زان و مالحظه فهرس��ت محصوالت 

مؤسسه خرسند و متشكرم. 
ثالثاً استمرار تالش ها و دقت در رعايت مالحظات فني و نیز 

مالحظات ارزشي را از اين عزيزان انتظار دارم. 
رابعاً در كنار گس��ترش كمي كه البته مطلوبست، اعتالي 
كیفي حتماً در خور توجه و اهتمام است. اين به كار شما و 

عمري كه براي آن صرف شده معنا مي دهد. 
خامساً مي دانید كه سعي زياد مي شود براي واگرايي هنر 
و هنرمندان از مفاهیم انقالب اسالمي، شمايید كه بايد 
اين سعي شیطاني را باطل كنید. نسل شما و شما جوانان 
آگاه و پرانگیزه باي��د در اين جبهه نقش مدافع و مهاجم 
را ايفا كنید. براي ش��ما عزيزان همیش��ه دعا مي كنم. 

والسالم علیكم«

جالب اس��ت ك��ه كارگردان س��ريال 
در  اخي��راً  روز  آخري��ن  صب��ح 
گفت وگوي��ي عن��وان ك��رده: »م��ن 
ابتدا فكر ك��ردم اين س��ريال يك كار 
سياسي اس��ت و بعد ديدم شخصيت 
او فراتر از اتفاقات سياس��ي اس��ت.«

امام زين العابدين)ع(:
بار خدايا! من برای نادانی خويش از 
تو پوزش می خواه�م و برای كردار 
زشتم از تو بخشش می طلبم. پس، 
به لطف خ�ود، م�را در پناه رحمت 
خويش گير و به فض�ل خود، جامه 

عافيتت را بر من بپوشان. 
صحيفه سجاديه: ص ۱۲۳ دعاء ۳۱.


