ديده بان

هادي عسگري

حكمت

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
مدیرعامل و مدير مسئول :عبداهلل گنجي
سردبیر :غالمرضا صادقیان
شهيد مطهري

آدرس :تهران ،خيابان
تقاطع ميرزاي شيرازي ،پالك 384
سازمان آگهیها88498450 :
روابطعمومي ، 88498448:نمابر88845634- 6 :
توزيع :شركت نشر گستر امروز 88862194
چاپ تهران :چاپخانه روزنامه جوان

درگذشت نويسنده صاحب قلم زرين

حميد عليدوستيشهرکی ،نويسنده برنده جشنواره قلم
زرين درگذشت.

ريحانه يزداندوس��ت ،تهيه كننده اين برنامه راديويي گفت:
در برنامه « تلختر از عس��ل» ،موضوع محوري آسيب شناسي
«خلقيات ما ايرانيان» از نگاه تاريخ اس��ت .در هر برنامه يكي
از خصلتها و خصوصيات منفي ايرانيها با مضمون طنز و با
استناد به منابع تاريخي ،اعم از سفرنامههاي شاردن ،تاورنيه،
مونتسكيو و منابع و مرجعهاي تاريخ ايران مطرح ميشود و
تمام روايتها و نمايشها پيرامون خصل��ت يا خلق و خويي
خواهد بود كه مورد نقد قرار ميگي��رد و اين هفته به موضوع
چاپلوسي ايرانيان در طول تاريخ ميپردازيم« .تلختر از عسل»
به تهيه كنندگي ريحانه يزداندوس��ت ،نويس��ندگي فاطمه
حاتمي ،ريحانه يزداندوست ،گويندگي فاطمه نيرومند ،امير
زندهدالن و كارشناسي خسرو معتضد ،پنج شنبهها ساعت 9
صبح به صورت زنده از راديو نمايش پخش ميشود.
.........................................................................................................

زندگي به روايت كرونا در «زنده باش»

مجموع�ه مس�تند «زن�ده ب�اش» ب�ا موض�وع زحمات
و خدم�ات كادر درم�ان در 18م�اه كروناي�ي اخي�ر
ب�ا رواي�ت محم�د دالوري و تهيهكنندگ�ي مه�دي
ش�يخي از ش�بكه ي�ك س�يما روي آنت�ن م�يرود.

«زنده باش» در 15قسمت 25دقيقهاي توليد شده و زحمات
پرستاران و پزش��كان را در ماههاي شيوع كرونا در استانها و
اقليمهای مختلف ايران روايت ميكند.
دالوري در اين مجموعه با پزش��كان ،پرس��تاران و بهياراني
گفتوگو ميكند كه تا به حال بارها كرونا گرفته و دس��ت از
كار نكشيدهاند ،مردان و زنان ميدان نبرد با كوويد 19كه يك
سال است مرخصي نرفتهاند؛ خانواده شهداي مدافع سالمت
و ديگر اعضاي كادر درمان كه از زير و بم زندگي با اين ويروس
منحوس سخن ميگويند .چهار قسمت ابتدايي «زنده باش»
با روايت محم��د دالوري و تهيه كنندگي مهدي ش��يخي از
پنجشنبه  24آبان تا يكش��نبه  27آبان هر شب بعد از خبر
ساعت  19از شبكه يك سيما روي آنتن ميرود.
سینما

ذهن خالق دوران نوجواني ،بسيار مستعد اين است
كه تخيالت ،آرزوها و آرمانهاي خود را براي ساختن جهاني بهتر به كار گيرد

فرزين ماندگار

جشنواره «فيلم كوتاه مدرسه» جشنوارهاي
اس�ت ب�راي فيلمس�ازان نوج�وان ك�ه
ب�ه آنه�ا در سراس�ر كش�ور اي�ن ام�كان
را ميده�د در صورت داش�تن اس�تعداد و
عالق�ه ،وارد عرص�ه هنر و س�ينما ش�وند.
فراخ�وان هفتمي�ن دوره این جش�نواره به
تازگي منتش�ر ش�د كه مهلت ارس�ال آثار
را تا 31تي�ر ماه اعالم ك�رده اس�ت و افراد
ميتوانند با ارسال آثار خود از طريق سايت
 madresefestival.irدر جشنواره شركت
كنند .همچنين در صورت برگزيده ش�دن،
ميتوانند زير نظر مربيان حرفهاي به رؤياي
فيلمسازيشان برسند« .جوان» براي كند و
كاو بيشتر جشنواره و اهداف آن با اميرحسين
اخوين ،دبير جشنواره گفتوگو كرده است.

س�ينما را چط�ور فضاي�ي ب�راي
نوجوانان و دانشآموزان ميبينيد
و اين قشر چگونه ميتوانند در اين
عرصه تأثيرگذار باشند؟
ميتوان گفت ذهن خالق ويژه دوران نوجواني
بسيار مستعد اين است كه تخيالت ،آرزوها و
آرمانهاي خود را براي ساختن جهاني بهتر به
كار گيرد و داستانها و مفاهيم جديدي را به
تصوير درآورد .همچنين به دليل اينكه سينما
يكي از زبانهاي مشترك بين مردم دنياست،
ورود نوجوانان و خلق آثاري مبني بر دغدغهها
و آرمانهايشان ،بزرگساالن را عالوه بر اينكه
به دنياي ذهني آن��ان نزديك ميكند ،گاهي
نيز به تفكر و بازنگري عميق در مباني فكري
خودشان وا ميدارد.
از نظر شما چه تفاوتهايي بين نگاه
یك نوجوان تازهكار و يك فيلمساز
حرفهاي وجود دارد؟
نوجوان ت��ازهكار ممكن اس��ت ب��ا خيلي از
چالشها و موانع كار آش��نايي نداشته باشد
و س��اخت و به نماي��ش درآوردن ايدههايش
را بس��يار س��هل بينگارد ،در حال��ي كه یك

مفهوم اميد را در سينماي كودك و نوجوان پررنگ كنيم

بيژن ميرباقري ،فيمنامه نويس و كارگردان و عضو هيئت انتخاب
پنجمين مسابقه فيلمنامه و نمايش��نامه كودك و نوجوان ،گفت:
بايد امكان توليد و نمايش فيلمنامههاي برتر اين قبيل جشنوارهها
وجود داشته باشد ،در غير اينصورت بايد گفت اين چرخه معيوب
است چراكه مادامي كه اين فيلمها در تلويزيون و سينما جايگاهي
ندارند و حتي در جشنوارهها براي مخاطبان اصلي خود به نمايش
درنميآيند ،طبيعي است كه ايجاد سرمايه و شغلي صورت نميگيرد
تا ما ش��اهد فيلمنامههاي حرفهاي باش��يم .ميرباقري با اشاره به
كيفيت آثار ارسالي به بخش فيلمنامههاي كوتاه عنوان كرد :بسياري
از آثار مضامين و لحظات خوبي داش��تند ،با اين حال پرداخت آنها
دچار مشكالتي بود و نميتوان گفت درجه یك بودهاند.
ش اشاره كرد و گفت:
اين هنرمند به كمبود آثار اقتباسي در اين بخ 

«گزيده تحف العقول»

جشنواره فيلم كوتاه دانشآموزي
بستري براي آرمانخواهي است

جشنوارههاييكهسلبريتيمحور
هستند بيشتر از جشنوارههايي
كه تربيتمحور هستند ،در كانون
توجهات ق��رار ميگيرند .عموم
مردم از رسانهها ترجيح ًا اخبار
و حواشي مربوط به سلبريتيها
را ميخواهن��د ت��ا ظرفيتها و
پتانس��يلهايي كه در سراس��ر
كشور در حال پا گرفتن هستند
فيلمساز حرفهاي با اس��تفاده از برنامهريزي
و بررس��ي محدوديتها ،از بسياري از ايدهها
دست ميكشد.
اگرچه اي��ن ،براي نوجوان ي��ك نقطه قوت
محسوب ميش��ود و راه را براي نوآوريهاي
گوناگ��ون باز ميكن��د تا هر اي��دهاي كه به
ذهنش رس��يد ،با پذيرش محدوديتها و با
كمترين ظرفيتهاي ممكن ،به دنبال توليد
اثر خود برود.
چ�ه اتفاق�ي ميافت�د ك�ه برخي
جشنوار هها نسبت به برخي ديگر
بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند؟
به طور كلي ،جشنوارههايي كه سلبريتيمحور
هس��تند بيش��تر از جش��نوار ههايي ك��ه
تربيتمحور هستند ،در كانون توجهات قرار
ميگيرند ،همچنين عموم مردم از رس��انهها
ترجيحاً اخبار و حواشي مربوط به سلبريتيها
را ميخواهند تا ظرفيتها و پتانسيلهايي كه
در سراسر كشور در حال پا گرفتن هستند.
نگاه جشنواره فيلم مدرس��ه نگاهي تربيتي
اس��ت ،نه صرفاً نگاه س��لبريتيزدهاي كه به
دنبال جلب توجه رس��انهها باشد! اساس كار
م��ا ،پرداختن ب��ه دانشآم��وزان در مناطق
محروم و محدوديتهايي است كه آنها دارند و
هدف شناسايي اين ظرفيتها و استعدادهاي

بيژنميرباقري:

نمايشندادن فيلمهاي كوتاه ك�ودكان و نوجوانان دليل
اصلي توجهنكردن فيلمنامهنويس�ان به خلق آثار جدي
در اين حوزه است.

و خيانت ،فقر.

در گفتوگوي «جوان»
با دبير جشنواره فيلم كوتاه دانشآموزي مدرسه مطرح شد

رئي�س س�ازمان تنظي�م مق�ررات رس�انههاي
ص�وت و تصوي�ر فراگي�ر (س�اترا) و رئي�س ش�وراي
ص�وت و تصوي�ر كاتالوني�ا در خص�وص انج�ام
همكاريه�اي دو تنظيمگ�ر تفاهمنام�ه امض�ا كردن�د.

پن�ج ش�نبه اي�ن هفت�ه برنام�ه زن�ده راديوي�ي
«تلخت�ر از عس�ل» رادي�و نماي�ش ب�ه موض�وع
چاپلوس�ي ايراني�ان درط�ول تاري�خ ميپ�ردازد.

امانت�دارى روزى آورد
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همكاري ايران و كاتالونيا
در حوزه كودك و سواد رسانهاي

روايت چاپلوسي در «تلختر از عسل»

پيامبر(ص):

www.javanonline.ir

حمي��د عليدوستيش��هركي ،هنرمند نويس��نده ،فيلمس��از و
فيلمنامهنويس چهارمحال و بختي��اري و برنده نوزدهمين دوره
جش��نواره قلمزرين دار فاني را وداع گفت .عليدوستيشهركي
نويسنده رمان «بُرشكن» كه هفته گذشته در نوزدهمين جشنواره
قلم زرين موفق به كس��ب عنوان برتر بخش داستان بزرگساالن
شده بود ،سهشنبه شب بر اثر عارضه قلبي و در سن  ۵۱سالگي در
بيمارستان آيتاهلل كاشاني شهركرد درگذشت.
.........................................................................................................

محمدصادق اماميان ،رئيس سازمان تنظيم مقررات رسانههاي
صوت و تصوير فراگير (س��اترا) و راجر لوپاخر ،رئيس ش��وراي
صوت و تصوير كاتالونيا در خصوص انجام همكاريهاي اين دو
تنظيمگر تفاهمنامه امضا كردند .در اي��ن ديدار طرفين درباره
تنظيمگري س��رويسها و پلتفرمهاي صوتي و تصويري ،انواع
مجوزدهي ،برنامههاي هر دو سازمان در خصوص سواد رسانهاي،
حمايت از كودكان و بحث تكثرگرايي در رسانهها به بحث و تبادل
نظر پرداختند .از جمل ه بخشهاي مهم ديگر اين ديدار ،تفاهم
در خصوص نحوه تنظيمگري پلتفرمهاي بينالمللي قدرتمند،
حمايت از توليد محتواي بومي و سهم رسانههاي آنها همچنين
تنظيم بازار و پايداري رسانههاي بومي و ملي كشور است.
در پايان اين جلسه نيز عالوه بر ادامه همكاريهاي دو سازمان،
مقرر شد رئيس شوراي صوت و تصوير كاتالونيا طي جلسهاي
آنالين به ارائه برنامهها و اهداف اين سازمان براي سال جاري
در خصوص مس��ائلي همچون حمايت از كودكان ،تبليغات،
تكثرگرايي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي و سرويسهاي پخش
عمومي بپردازد و زمينههاي گسترش روابط پيگيري شود.
.........................................................................................................

نما | حسین کشتکار

بهرغم اينكه هنرمندان ميتوانستند از اقتباس بهره ببرند ما تنها دو
يا سه اثر اقتباسي را بررسي كرديم كه اين آثار هم به سمت داستان
حركت كرد ه بودن��د و در واقع اثري اقتباس��ي تلقي نميش��دند.
هنرمندان بايد بدانند كه هر اثر اقتباسي بايد آوردهاي از خالق آن
هم همراه داشته باشد.
ميرباقري كه پيشتر به عنوان مربي نقاشي در مركز آفرينشهاي
هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز فعاليت داشته
است ،نداش��تن تخيل در آثار دريافتي را مورد نقد قرار داد و گفت:
بس��ياري از آثار در ژانر اجتماعي و به دور از فض��اي فانتزي و فاقد
تخيل بودند .بديهي است كه آثار اجتماعي به موضوعهايي همچون
فقر و ساير مسائل روز ميپرداختند اما اين آثار نميتوانند كودك
را به س��مت متفكر بودن يا قهرمان بودن سوق بدهند .مضاميني
همچون مرگ و تنهايي در بسياري از اين آثار وجود داشت و اگرچه
اين مضامين ب��راي ما پررنگ هس��تند و همه در م��ورد آن حرف
ميزنند ،در سينماي كودك و بزرگس��ال ما اين موضوعها به وفور
وجود دارند اما رسالت س��ينماي كودك چيز ديگري است .عضو
هيئت انتخاب پنجمين مسابقه فيلمنامه و نمايشنامه كانون پرورش
فكري ادامه داد :ديدگاه شخصي من اين است كه ما در حال ترويج
موضوعي براي آينده كودك هستيم ،پس بايد اميد و دانش زندگي
را به آنها آموزش دهيم ،آنها خود واقعيت را لمس ميكنند ،با آن در
زندگي روزمره روبهرو ميشوند و به كشف درباره آن خواهند رسيد.
يادآوري ميشود هيئت انتخاب اين جشنواره ۴۰۲ ،عنوان فيلمنامه
بلند س��ينمايي و  ۲۸۷فيلم كوتاه پنجمين مس��ابقه فيلمنامه و
نمايشنامه كودك و نوجوان را بررسي و ارزيابي كرده است.

موجود در مدارس است.
ما به دنبال آن هستيم كه دانشآموزان از هر
قشري ،در صورت داش��تن عالقه و استعداد
بتوانند به صورت حرفهاي فعاليت در عرصه
هنر را آغاز كنند و شايان ذكر است تا اينجا نيز
جشنواره فيلم مدرسه ،عملكردي موفق ميان
دانشآموزان داشته است.
نظرت�ان در م�ورد مخالفته�اي
گاه و ب�يگاه خانواد هه�ا ب�راي
ورود فرزندانش�ان به عرصه هنر
چيست؟
بخشي از اين نگراني طبيعي است و شايد به
اين مس��ئله بازميگردد كه در ديدگاه رايج،
اساساً به هنر به ديده یك حوزه مستقل كاري
نگاه نميشود و از نظر آنان هنر نميتواند منبع
مناسبي براي كسب درآمد باشد ،لذا در اين
مورد به فرزندان خود سخت ميگيرند اما اگر
ما نگاه خود به اين مقوله را كمي تغيير دهيم
و اين عرصه را جدي و داراي پتانسيلهاي باال
براي سرمايهگذاري در نظر بگيريم ،ميتوانيم
به رش��د و پرورش اس��تعدادهايي كه ممكن
اس��ت در فش��ار خواندن رياضي يا تجربي از
دس��ت بروند ،كمك كنيم و حداقل فرصت
آزمون و خط��ا در اين عرص��ه را از نوجوانان
خود نگيريم.
مدارس و معلمان چطور ميتوانند
در جهت شكوفايي بچهها تأثيرگذار
باشند؟
مدارس و معلم��ان ميتوانند با شناس��ايي و
تش��خيص اس��تعداد دانشآموزان و معرفي
فضاهايي كه متناسب رش��د آنها هستند ،در
راستاي شكوفاييشان سهيم باشند.
يك اثر برگزيده چ�ه ويژگيهايي
دارد و شما چه برنامهاي براي افراد
برگزيده داريد؟
ايدهپردازي و خالقيت ب��اال ،ويژگي بارز يك
اثر برگزيده است اما در هر صورت اساس كار
جشنواره استعداديابي بوده و برد و باختي در
آن وجود ندارد.
برنامههايي كه ما در نظر داريم نه تنها شامل
برگزيدگان جشنواره است بلكه كساني را هم
كه برگزيده نشده اما در روند داوري بچههاي
مستعدي شناسايي شدهاند نيز در بر ميگیرد.
روند برنامهها به اين صورت است كه تمام اين
افراد عضو باش��گاه فيلم مدرس��ه ميشوند و
امكاناتي به آنها داده ميشود ،از جمله اينكه
ميتوانند در دورههاي هنر ما شركت كنند.
كالسهاي ويژهاي براي آنها برگزار ميگردد
و پروژههاي��ي از جاهاي مختلف ب��راي آنها
گرفته ميشود تا طي آن پروژهها در كار بهبود
پيدا كنند و در نهايت فرآيند حرفهاي شدن
و توزيع محصوالتش��ان در بازار از اين طريق
صورت ميگيرد.

کتاب

ترجمه كتاب ديدگاه رهبري
درباره حقوق بشر به زبان آذري منتشر شد

كت�اب «دي�دگاه حض�رت آي�تاهلل خامن�هاي درب�اره مس�ائل حقوق
بش�ري» ب�ه هم�ت وابس�تگي فرهنگ�ي سركنس�ولگري جمه�وري
اسلامي اي�ران در نخج�وان ب�ه زب�ان آذري ترجم�ه و منتش�ر ش�د.

به گزارش «جوان» به نقل از س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،ابوالفضل
ربيعي ،وابسته فرهنگي سركنس��ولگري جمهوري اسالمي ايران در نخجوان
گفت :حفـظ حقـوق بشـر و كرامـت انس��ـاني از مباحـث اساسـي و مـورد
تأمـل در هـر جامعـهاي اسـت .دولتمـردان كشـورهاي مختلـف هر يـك بـه
گونـهاي سـعي دارنـد حتـي در ظاهـر دم از آن بزننـد.
وي افزود :مقـام معظـم رهبـري در بيانـات مختلـف خـود و در مراسـم گوناگـون
ديـدگاه خـود را نسـبت بـه ايـن امـر مهـم آشـكار كرده و بـه گــوش جهانيــان
رســاندهاند .در ايــن كتاب بيانــات و ديدگاههاي حضــرت آيــتاهلل خامنــهاي
دربـاره حقـوق بشـر و برخـي مـوارد نقـض آن توسـط بزرگتريـن مدعـي دروغيـن
حقـوق بش��ـر يعنـي امريكا تدوين شده است .در ايـن نوش��ـته سـعي شده است
ديـدگاه مقـام معظــم رهبــري را دربــاره حقــوق بشــر بررسي شود و با توجـه
بـه سـخنان ايشـان ،نظـرهايشان را دربـاره مسـائل مختلف مرتبط بـا حقـوق بشـر
و نقـض آن جويـا شـويم .اين كتاب بر اساس تحقيقات اكرم فضليخاني از محققان
و فعاالن حقوق بشر و امور زنان تهيه و تنظيم شده است .اين كتاب مرجع خوبي براي
عالقهمندان به ديدگاههاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و محققان ،اساتيد و
دانشجويان درباره حقوق بشر در گفتمان اسالم و غرب است .عالقهمندان ميتوانند
در روزهاي آتي به آدرس  https://nakhchivan. icro. irنمايندگي فرهنگي
نخجوان مراجعه و فايل الكترونيكي اين كتاب را دريافت كنند.

جشنواره

معاون توسعه و ترويج كتابخواني نهاد كتابخانههاي عمومي:

جشنواره رضوي بزرگترين رويداد كتابخواني كشور است
نشست برنامهريزي و تبيين راهكارهاي اجرايي جشنواره كتابخواني رضوي برگزار شد

سيدمرتضي ذاكر

مع�اون توس�عه نه�اد كتابخانهه�اي عموم�ي ميگويد:
جشنواره كتابخواني رضوي با ش�ركت بيش از 4ميليون
و 400هزار نف�ر و مش�اركت قريب ه�زار و  ۱۰۰دس�تگاه
در پنج دوره قبل توانس�ته اس�ت به يك�ي از بزرگترين
رويداده�اي كتابخوان�ي در كش�ور مب�دل گ�ردد.

مهدي رمضاني ،معاون توسعه كتابخانهها و ترويج كتابخواني
نهاد كتابخانههاي عمومي كشور در رابطه با كيفيت برگزاري
يازدهمين دوره جشنواره كتابخواني رضوي گفت :مزين بودن
سال ۱۴۰۰به دو نيمه شعبان موجب شد يازدهمين جشنواره
در بخش ويژه خود به موضوع امام زمان(عج) اختصاص يابد.
بر اين اساس محور جشنواره يازدهم با معرفي شش كتاب به
عنوان منبع مس��ابقه ترويج فرهنگ مهدوي و رضوي تعيين
شده اس��ت .عالقهمندان ميتوانند بر اس��اس شرايط سني
(كودك ،نوجوان ،جوان و بزرگس��ال) به دو ش��يوه مكتوب و
الكترونيكي و به صورت فردي يا خانوادگي در قالبهاي متنوع
حسب رده سني ،همزمان با دهه كرامت از  ۲۲خرداد تا يكم
آبان  ۱۴۰۰در اين جشنواره شركت كنند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد :با تصويب قانون تأسيس و نحوه
اداره كتابخانههاي عمومي كشور در مجلس شوراي اسالمي و
تأييد شوراي نگهبان در  ۱۷اسفند  ۱۳۸۲نهاد كتابخانههاي
عمومي به عنوان چهاردهمين نهاد عمومي غيردولتي آغاز به
كار كرده و طي اين مدت و تاكنون با قريب 3هزار و  ۵۰۰باب
كتابخان��ه ،محروميتزدايي فرهنگي و رف��ع فقر فرهنگي را
سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده است.
در همين رابطه روز گذش��ته نشس��ت برنامهريزي و تبيين
راهكارهاي اجرايي جشنواره كتابخواني رضوي با حضور هادي
آش��تياني ،مديركل امور فرهنگي نهاد كتابخانههاي عمومي
كشور برگزار ش��د .مديركل امور فرهنگي نهاد كتابخانههاي
عمومي كش��ور با اش��اره به تفاوتها و نوآوريهاي جشنواره
يازدهم گفت :در اي��ن دوره از جش��نواره قالبهاي جديدي
همچون داستاننويسي ،شعر ،داستانك و توليدات هنري قرار
دادهايم كه اين قالبها خود نوآوري و خالقيت به همراه خواهد
داشت و اميدواريم اس��تانهاي مختلف با توجه به بسترها و
پتانسيل استاني و شهرستاني در يك حوزه و قالب متمركز شود
تا شاهد فعاليتهاي متنوعتر و بهتري در جشنواره باشيم.
وي ارتباطگيري مؤث��ر با س��ازمانها و نهاده��ا ،مراجعه به
ش��هركهايی كه تمركز جمعيتي ب��اال دارند و به��ره بردن
از كمكهاي مادي و معن��وي خيرين را در اجراي باش��كوه

جشنواره مؤثر دانس��ت و خواس��تار اهتمام تمام همكاران و
رؤساي شهرستان در اجراي آن ش��د .مديركل امور فرهنگي
نهاد كتابخانههاي عمومي كشور ايجاد بخش مر ّوجان فرهنگ
رضوي ويژه كتاب��داران را اقدام��ي نو عنوان ك��رد و گفت :با
ايجاد اين بخش كتابداراني كه خدمت ويژه در جشنواره ارائه
ميدهند ،شناسايي و معرفي خواهند شد.
آشتياني با اشاره به افزوده شدن بخش ويژه حضرت مهدي(عج)
به جشنواره ،توجه به حوزه كودك و نوجوان و آشنايي اين قشر
با اهل بيت(ع) را امري ارزشمند عنوان كرد و گفت :كودكان
و نوجوانان آيندهسازان جامعه هس��تند و برگزاري اين گونه
جشنوارهها تأثير بسزايي در نهادينه كردن دين و مذهب در آنها
دارد ،لذا گسترش و اشاعه فرهنگ رضوي امري مهم است.
در ادامه نيز محمدهادي ناصريطاهري ،مديركل كتابخانههاي
عمومي اس��تان تهران نكات راهبردي را در خصوص اجراي
دستورالعملهاي جش��نواره رضوي و انجام كار تشكيالتي و
ساختاري براي رس��يدن به نتايج بهتر و اثرگذاري بيشتر در
ميان مخاطبان بيان كرد.
يازدهمي��ن دوره جش��نواره كتابخواني رضوي توس��ط نهاد
كتابخانههاي عمومي كشور و با همكاري بنياد فرهنگي هنري
بينالمللي امام رضا(ع) و معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي در راستاي اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوي،
گس��ترش فرهنگ كتابخواني ،شناسايي و معرفي كتابهاي
فاخر مرتبط با فرهنگ و س��يره اهل بيت(ع) ،با اضافه شدن
بخش ويژه حضرت مهدي(عج) برگزار ميشود .در اين دوره از
جشنواره كتابخواني رضوي در كنار رشتههاي نقاشي ،پويش
كتابخوان ،مسابقه چهارگزينهاي و داستانكنويسي ،رشتههاي
شعرسرايي ،پويش «براي امام زمانم» و قصهگويي اضافه شده
است و براي جلب مشاركت بيش از پيش ناشران و كتابداران دو
بخش حمايت از چاپ و انتشار منابع برتر و نيز مروجان فرهنگ
رضوي در نظر گرفته شده است.

گزارش

طراح لباس سينما و تلويزيون:

طراحي لباس «ملك سليمان» خيلي سختتر از «مريم مقدس» بود

نقاش ،گريمور و طراح لباس س�ينما و تلويزيون ميگويد،
طراح�ي لب�اس فيل�م س�ينمايي مل�ك س�ليما ننبي
خيلي س�ختتر از س�ريال مري�م مقدس ب�ود ،چراكه در
آن فيل�م ما ب�ا پادش�اهي روبهرو بودي�م كه پيامب�ر بود.

عبدالحمي��د قديريان ،نق��اش ،طراح لباس و گريم��ور درباره
اهميت اين بخش از توليدات س��ينمايي به باشگاه خبرنگاران
جوان گفت :اهميت لباس در يك اثر سينمايي از اين رو است
كه مخاطب يك اثر قبل از اينكه ديالوگ هنرپيش��ه را بشنود،
او را در لباس طراحي ش��ده ميبيند ،يعني از روي فرم و رنگ
لباس ،ذهنش براي فهم ش��خصيت داس��تان آماده ميشود،
بنابراين ميتوان گفت كه لباس يكي از ابزارهاي بيان احساس
براي كارگردان به حساب ميآيد .وي با بيان اينكه هيچ چيز در
طراحي مال خود هنرمند نيست ،ادامه داد :ما عناصر را از تاريخ
ميگيريم و سپس طراحي ميكنيم ،مث ً
ال وقتي ميگوييم قوم
يهود ،من طراح با تحقيقات ميفهمم كه اين قوم تمدن نداشته
و هميش��ه در س��فر بودند ،بنابراين وقتي به عنوان يك معمار
ميخواهم معبد سليمان را بسازم ،تحت تأثير تمدنهايي كه
قوم يهود در سفر طوالني خود با آنان مراوده داشته ،كار ميكنم.
در طراحي لباس هم اينگونه است و تالش ميكنيم از معماري
و تزئينات آن براي طراحي لباس الهام بگيريم.
اين هنرمند در خصوص ارتباط لباسها با كاراكترهاي هر فيلم
اظهار كرد :براي شخصيت مريم مقدس(س) چندين طراحي
انجام دادم ،اما بعد از اينكه بازيگر آن لباسها را پوشيد ،ديدم
كه ش��خصيت آنطور كه بايد بروز پيدا نميكن��د ،پس نتيجه

گرفتم كه آن مقدار كه الزم بوده ش��خصيت مريم(س) را فهم
نكردهام ،براي همين در اين شخصيت عميق شدم و كليدواژه
اصلي را پيدا كردم و آن «عبد» بودن او بود .او خود را عبد و بنده
خدا ميدانست و به عنوان خادم وارد معبد ميشود ،براي همين
لباسي كه براي خدمه طراحي كرده بودم به او دادم و ديديم كه
اين لباس چه ارتباط نزديكي با شخصيت مريم(س) دارد و او
در عين داشتن روحي قوي ،يك سادگي و بيآاليشي را در فرم
لباس به مخاطب ارائه ميدهد.
وي ادامه داد :طراحي لباس ملك س��ليمان خيلي سختتر از
فيلم مريم مق��دس بود ،چراكه فيلم قرار بود مفهوم س��نگين
ُملك را مطرح كند .در آن فيلم ما با پادشاهي روبهرو بوديم كه
پيامبر بود ،پس بايد لباسها در عين داشتن اقتدار از سادگي و
صميميت برخوردار ميبود ،يادم است زمان زيادي براي درك
شخصيتهاي فيلم صرف كردم و وقتي آنها را درك نمودم در
يك شب تا صبح حدود  20تا از لباسها را طراحي كردم.

