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مهل�ت ارس�ال آث�ار ب�ه
«پانزدهمين جش�نواره ملي
موس�يقي ج�وان» ب�ه دليل
درخواست ش�ركتكنندگان
تا  ۳۱مرداد  ۱۴۰۰تمديد شد.

به گزارش «جوان» ب��ه نقل از
روابط عمومي جش��نواره ملي
موسيقي جوان ،مهلت ارسال آثار به جش��نواره پانزدهم ملي
موسيقي جوان كه به صورت مجازي و در چهار بخش موسيقي
دستگاهي ايران ،موسيقي كالسيك ،موسيقي نواحي ايران و
آهنگسازي برگزار ميشود تا  ۳۱مردادماه تمديد شد.
پانزدهمين جشنواره ملي موس��يقي جوان در قالب سه گروه
س��ني الف ۱۵ ،تا  ۱۸س��ال( ،متولدين س��الهاي  ۱۳۸۲تا
 ،)۱۳۸۵گروه سني ب ۱۹ ،تا  ۲۳س��ال( ،متولدين سالهاي
 ۱۳۷۷تا  )۱۳۸۱و گروه س��ني ج ۲۴ ،تا  ۲۹سال( ،متولدين
سالهاي  ۱۳۷۱تا  )۱۳۷۶برگزار ميشود كه در بخش موسيقي
دستگاهي ايران خوانندگان و نوازندگان از مناطق مختلف كشور
به رقابت خواهند پرداخت .متقاضياني كه سن آنها از ۱۵سال
كمتر است ،در صورت آمادگي و تمايل ،آثار خود را براي بررسي
در گروه س��ني «الف» با اجراي موارد مندرج ذيل گروه سني
«الف» در فراخوان ارسال كنند .شركتكنندگان بايد رپرتوا ِر
مشخص شده را به صورت ويدئويي ضبط و تا  ۳۱مرداد ،۱۴۰۰
همراه با فرم ثبت و مدارك مندرج در فراخوان از طريق سامانه
بامك به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند .پانزدهمين جشنواره
ملي موسيقي جوان پاييز امس��ال به دبيري هومان اسعدي و
مشاركت استادان موس��يقي ايران با حمايت دفتر موسيقي و
معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،توسط انجمن
موسيقي ايران و با بنياد رودكي واقع شد.
...........................................................................................................
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در گفتوگوي «جوان» با سازنده مجموعه «اهل سفر» مطرح شد

« مستند سفر» كمهزينهترين تبليغ
براي گردشگري است

آمفيتئاتر روباز باغ كتاب تهران
افتتاح شد

پردي�س تئات�ر و موس�يقي ،آمفيتئات�ر روب�از و
فروش�گاه آنالين ب�اغ كت�اب تهران ب�ا حضور ش�هردار
ته�ران و رئيس س�ازمان فرهنگ�ي -هنري افتتاح ش�د.

به گزارش «ج��وان» آيين افت��اح پرديس تئاتر و موس��يقي،
آمفيتئاتر روباز و فروش��گاه آنالين باغ كت��اب تهران با حضور
پيروز حناچي ش��هردار تهران و حجتاالسالم ميثم امرودي،
رئيس سازمان فرهنگي -هنري شهرداري تهران در باغ كتاب
تهران برگزار شد.
پيروز حناچي ،شهردار تهران در اين مراسم گفت :مدتها بود
كه برنامهريزي براي افتتاح آمفي تئات��ر روباز باغ كتاب ،چند
اس��توديو در طبقات پايين و همچنين فروش آنالين كتاب و
محصوالتي كه در بازار باغ كتاب عرضه ميشود ،انجام شده بود.
اين مجموعه پيش از اين به صورت غيررسمي افتتاح شده بود
و دیروز به صورت نمادين افتتاح شد ،اين مجموعهها در همه
شرايط و به ويژه در ش��رايط كرونايي مورد استفاده شهروندان
قرار خواهد گرفت.
وي درباره تأثيرات فرهنگي اين مجموعهه��ا و فروش آنالين
كتاب در جامعه اظهار داش��ت :از آنجا كه در شرايط كرونا كه
تحركات محدود است ،عرضه خدمات اينترنتي ارزش ويژهاي
پيدا كرده است و خوشبختانه باغ كتاب نيز اين سرويس را تا يك
سقف مشخص به شكل رايگان براي خريداران فراهم ميكند كه
اقدامی مثبت و مؤثر خواهد بود.
...........................................................................................................

جشنواره توليدات مراكز استاني
صداوسيما برگزار نميشود

رئي�س س�تاد جش�نواره تولي�دات مراك�ز اس�تا نها
ميگويد :امس�ال ه�م به خاط�ر ش�رايط ح�اد كرونايي،
جش�نواره تولي�دات ب�ه رغ�م فراه�م ب�ودن مقدم�ات
س�تادي و برخي تمهيدات اس�تاني برگزار نخواهد ش�د.

به گزارش «جوان» سيدعباس فاطمي ،روابط عمومي معاونت
امور استانهاي سازمان صدا و سيما ،با اشاره به اقدامات صورت
گرفته براي برگزاري جشنواره توليدات مراكز اظهار كرد :سال
گذش��ته و به خاطر ش��يوع كرونا و محدوديتهاي گس��ترده
اجتماعي ،امكان برگزاري جش��نواره وجود نداشت ،اما تالش
شد در سال جاري شاهد برگزاري جشنوارهاي باشكوه با رعايت
دستورالعملهاي كرونايي باشيم.
وي افزود :با اينكه شرايط براي اين مهم مهيا بود ،اما ورود كشور
به پيك پنجم كرونا و رش��د تصاعدي همهگيري كرونا دلتا و
پابرجا بودن و تشديد محدوديتهاي اجتماعي ،با تأكيد دكتر
دارابي ،معاون امور استانها و بررسي ميداني شرايط ،مقرر شد
امسال هم جشنواره توليدات مراكز برگزار نشود .اميدواريم به
زودي و با واكسيناسيون گس��ترده و پايان شرايط اضطراري،
شاهد برگزاري جش��نواره توليدات مراكز بعد از دو سال وقفه
باشيم .شود.
فرهنگ

محمدصادق عابديني

«مستند س�فر» يكي از محبوبترين گونههاي
فيلمهاي مس�تند در حوزه گردش�گري است.
اين گونه از مستند با نمايش زيباييهاي طبيعي
و تاريخ�ي هر منطق�ه ،خردهفرهنگه�ا ،زبان
و غذاه�اي محل�ي و آداب و رس�وم رايج در هر
منطق�ه را معرف�ي ميكن�د و ب�ه تنهايي نقش
عمدهاي در ب�اال رفتن رونق گردش�گري دارد.
در ايران مس�تند س�فر ،پدي�دهاي تلويزيوني
اس�ت كه چند س�الي ميش�ود نمونههاي آن
جزو پربينندهترين برنامههاي تلويزيون ش�ده
اس�ت .يكي از جديدتري�ن آثار در اي�ن حوزه
مجموع�ه «اهل س�فر» ب�ه كارگرداني «ياس�ر
طالبي» اس�ت .اين مستندس�از در گفت و گو با
«جوان» به مسئله مستند سفر پرداخته است.

ش�ما از مع�دود مستندس�ازان ايراني
هستيد كه در حوزه «مستند سفر» كار
ميكنيد ،شاخصههاي مستندهاي سفر
در چيست؟
مستند سفر يك فيلم مستند ،برنامه تلويزيوني يا
سريالي است كه س��فرها را با رويكرد گردشگري و
ش��ناخت جغرافياي تازه ثبت و به عنوان يك فيلم
مردمنگارانه اكتش��افي عمل ميكن��د! فيلمهاي
مردمنگاري براي تماش��اگران ساخته شده تا نيمه
ديگر س��بك زندگي ،آيينها و سنتهايش��ان را
بشناسند و در مجموع با نوع نگاه ،افراد مورد مطالعه
را ببينند .س��فرنامهها از اواخر ق��رن نوزدهم براي
مشاهده عموم مردم و مشاهده فرهنگها و كشورها
مورد استفاده قرار گرفته است .سفرنامهها پيشتر در
قالب كتابها به دست نسلهاي بعدي رسيده است
اما امروزه در قالب فيلم و تصوير نوعي گردشگري
مجازي يا مستند مسافرتي در نظر گرفته ميشوند
و اغلب به عنوان خاطرههايي هستند كه فيلمها و
عكسهاي همراه را روايت ميكنند .سفرنامهها به
عنوان فيلمهاي غيرداستاني تعريف ميشوند كه از
مكاني به عنوان موضوع اصلي خود استفاده ميكنند.
فيلم «مسافرتي ايدهآل» مناظر جذابي را به همراه
دارد كه با كمك قصهگويي و شخصيتها مخاطب را
به سمت وابستگي احساسي سوق ميدهد.
چرا در ايران به غلط مستند سفر مترادف
مستند محيط زيست شناخته ميشود؟
اساساً سينماي مس��تند را در ايران با مستندهاي
حياتوحش ميشناس��ند .نوع نگ��رش مخاطبان
ايراني به سينماي مس��تند در قياس با مخاطبان

غربي ما را به جواب پرسش شما ميرساند! مخاطبان
غربي به شكل حرفهاي به دنبال مستند ديدن و به
نوعي پيگير فيلمهاي سينماي مستند هستند ،به
عنوان مثال در جش��نواره مهم ايدفا (كه مهمترين
جشنواره سينمای مستند جهان است) هلنديها
بليت ميخرند كه داستانهاي تازه را در قالب فيلم
مستند ببينند و بشنوند اما در ايران اين شيوه نزد
مخاطبان به داليل ذائقه و س��ليقهاي كه تلويزيون
براي ما و در ما ب ه وجود آورده ،بس��يار دور است اما
كمكم داريم به آن نوع نگاه كه مستند مهم است و
مستند ديدن بسيار به آگاهيبخشي مخاطب كمك
ميكند ،نزديك ميشويم.
از اينكه با كارهاي جواد قارايي (مستند
ايرانگ�رد) مقايس�ه ش�ويد ،ناراح�ت
نميشويد؟
در جهان بيش��مار ش��بكه تلويزيوني وجود دارد
كه رويكرد مس��تند راوي محور يا موضوع بحث ما
مستند سفر را كار ميكنند .اين ايده مستند راوي
محور از نوع سفر ايده من يا ديگري نيست! شايد در
ايران كمتر ديده و كار شده يا راويان حرفهاي حضور
نداشتهاند .پيش��تر از ما در س��طح جهاني راويان
معروفي چون مايكل پيلين ،ريك استيوز و آنتوني
بوردن با مستندهاي سفرشان معروفند.
مس�تند «اهل س�فر» در ادامه كارهاي
قبلي شماست كه ميتواند يك مجموعه
مستند سفر باشد ،اين مجموعه چطور
شكل گرفت؟
ايده اوليه س��ال  1390از طرف ميترا روحيمنش
به من پيشنهاد شد .او تصميم داشت مخاطبان را با
فرهنگ و قوميت و موسيقي و زيباييهاي و مردم
خونگرم ايران آشنا س��ازد .من بهترين شيوه را در
قالب مستند سفر يافتم و به ايشان پيشنهاد دادم و
از زادگاهم شمال پير آغاز كردم .در ادامه براي تهيه
اين مجموعه گروه توليد به استانهاي مختلف سفر
كردم تا ايرانيان را با تاريخ ،فرهنگ ،مناطق مختلف
و ديدني ،آشپزي و خوراكيها و ديگر جذابيتها و
سنتهاي اقوام ايراني آشنا سازم .غالب رويكرد ما در
اين مجموعه از نوع مردمشناسانه بوده است ،طبعاً
نوع برداشتها و برخوردمان نسبت به مستندهاي
ديگر متفاوت اس��ت .بعد از اتمام هر بخش از سفر
احساس ميكنم دلبستگيام به ايران چندين برابر
ش��ده ،زيرا عقيده دارم ديدن جغرافياي تازه خوب
است اما آنچه ايمان مرا به زندگي قويتر ميكنم،
آشنايي با آدمهاي حال است.

دبير كميته فرهنگي دولت سيزدهم:

راهبرد دولت سیزدهم انجام کار فرهنگی به دست خود مردم است

مصطفي محمدي

«در دول�ت جدي�د تلاش داري�م در ح�وزه فرهن�گ
ب�ه ج�اي تصد يگ�ري ،حماي�ت ،هداي�ت و نظ�ارت را
در دس�تور كار داش�ته باش�يم و در عي�ن ح�ال ،فع�ال
س�اختن تش�كلهاي مردم�ي رويك�رد اصل�ي اس�ت».

به گزارش «جوان» محمدمهدي اسماعيلي ،دبير كميته فرهنگي دولت
سيزدهم در برنامه «پرونده ويژه» ش��بكه 3سيما ضمن اشاره به بررسي
س��وابق بيش از  ۱۴۰نفر براي تصدي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي
درباره اولويت فرهنگي اين دولت گفت :ما معتقديم در دورههاي مختلف،
فرهنگ مظلوم بوده است ،به حدي كه مسائل اقتصادي و فوري در اولويت
قرار دارند كه بحق هم بوده اس��ت ،به همين دليل هميش��ه دولتها به
مسائل اولويتدار اقتصادي گرايش دارند اما آنچه مردم از دولت آيتاهلل
رئيسي توقع دارند اين است كه فرهنگ در جايگاه خود قرار گيرد و نگاهي
كه آيتاهلل رئيس��ي به حوزه فرهنگ دارند ،كامل است ،بدين صورت كه
در نگاه ايش��ان ،فرهنگ بخش مجزايي نيس��ت .فرهنگ در وجه كالن

حكمت

نما | حسین کشتکار

حاكميت در همه فعاليتها وجود دارد و حاكم بر فعاليتهاس��ت ،مث ً
ال
يك فعاليت اقتصادي بدون پيوست فرهنگي امكان اجرا ندارد ،بنابراين
مس��ئوليت دولت انقالبي و مردمي اين اس��ت فرهنگ را در همه اجزا و
اضالع و فعاليتهاي عمومي كش��ور س��اري و جاري كند ،چراكه رهبر
انقالب فرمودند فرهنگ همانند هواست ،بنابراين همه فعاليتها بايد ذيل
فرهنگ باشد .وي نگاه دوم فرهنگي آيتاهلل رئيسي را ساختاري دانست
و عنوان ك��رد :وزارتخانهها كه وظيفه مس��تقيمي در مديريت فرهنگي
دارند ،موضوع هدايت ،حمايت و نظارت را در دستور كار دارند و در حوزه
فرهنگي ،راهبرد اصلي هم همين اس��ت كه فعاليتها توسط خود مردم
صورت گيرد .دولت وظيفه حمايتي و نظارتي را انجام ميدهد .اسماعيلي
درباره انتخاب وزرا در سه وزارتخانه فرهنگي افزود :سايتي طراحي شد كه
افراد ميتوانستند شخصيتهاي شاخص را كه داراي ويژگي هستند براي
تصدي مسئوليتهاي مهم دولت معرفي كنند .اين سايت بالفاصله باال آمد
و رزومه افراد معرفي شده از سوي شخصيتها توسط كميتههاي تخصصي
مورد بررس��ي قرار گرفت .در انتخاب و بررس��ي نهايي ،بحثهاي جدي
صورت ميگرفت و در نهايت مصاحبههاي تخصصي انجام شد .اين فرآيند
عالمانه و منطقي و مبتني بر همانديشي ،حفظ منافع كشور و با توجه به
تجارب در كنار جوانگرايي بود كه هم��ه در افراد مدنظر قرار ميگرفت.
دبير كميته فرهنگي دولت سيزدهم در رابطه با مباني فرهنگي در دولت
سيزدهم اظهار داشت :ش��عار اصلي دولت آيتاهلل رئيسي مبارزه با فساد
است ،از اين رو ايشان تأكيد كردند كه در همه وزارتخانهها و سازمانهاي
دولتي ،گلوگاههاي فساد شناسايي و مسدود شود ،مث ً
ال در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي رديف بودجه «فصل پنجم» محل فساد و گلوگاه است .از اين
قبيل موارد شناسايي و براي حل آنها برنامه تحولي تدوين شده است.

مستند سفر وابستگي خاصي به حضور
راوي دارد ،راوي مجموعه كارهايتان را
چطور انتخاب كرديد؟
از ميان مجري��ان ،راويان و بازيگران ،چه كس��ي از
مهدي خليلي بهتر؟ او دبير هنربازنشسته است و اهل
سفر و شيفته ايرانمان! و انسان زندگيانديشي است.
آشنايي و همراهي با او برايم موهبتي وصفناشدني
بوده است.
چند فص�ل از اين مجموعه مس�تند را
توليد كردهايد؟
اين مجموعه تاكنون در پنج فصل كار ش��ده و هر
فصل با نامهاي مستقلي چون :از سرزمين شمالي در
استانهاي مازندران ،گلستانم آرزوست در گلستان،
در قلب كومش در سمنان ،رؤياي كارمانيا در كرمان
و تاج زاگرس در آذربايجان غربي تهيه ش��د ه است
كه در هر بخش او زندگي روزمره مردم ش��هرها و
روستاهاي مختلف و فرهنگها و آداب و رسوم آنان
را به تصوير كشيده اس��ت .در اين مجموعه ،سعي
شد ه است فرهنگ و زيباييهاي اين كشور به تمام
دنيا نشان داده شود.
ايران يك�ي از چند كش�ور ممت�از در
جاذبههاي گردش�گري اس�ت ،ولي تا
امروزفقطچندجاذبهخاصدرمستندها
معرفي شدهاند ،چقدر بر تنوعبخشي در
مستندهاي سفر تأكيد داريد؟
مرحوم اينانلو اي��ران را جهاني در يك مرز ناميدند.
توصيف درستي بوده است .فيلم مستند در خدمت
گردشگري فرهنگي ،گردشگراني را شامل ميشود
كه با هدف ديدن مكان و شهر كه پيشتر در فيلمي
ديدهاند ،عازم سفر ميشوند .در واقع تأثير فيلم بر
زندگي مخاطبان خود حتي تا آنجاست كه مقصد
گردشگري و س��فر را تعيين ميكند .پژوهشي در
انگلستان نشان داده است از هر 10بريتانيايي هشت
نفر ايده سفر تعطيالت خود را از فيلمها ميگيرند و
از هر پنج نفر يك نفر به لوكيشن نشان داده شده در
فيلم مورد عالقهاش ،سفر ميكند .در سال ۱۹۹۳
نيز از هر شش بازديدكننده از ايرلند ،بيش از يك نفر
بيان داشتهاند كه فيلمي سينمايي ،زمينهساز بازديد
آنها از اين كشور بوده است.
به عنوان فيلمس�از در حوزه مس�تند
سفر ،چقدر به تأثير مستند سفر در رشد
صنعت توريسم اعتقاد داريد؟
كارشناسان حوزه گردشگري در اين زمينه معتقدند
معرفي جاذبههاي گردش��گري طبيعي ،فرهنگ و
آداب و رسوم از طريق س��اخت مستند و فيلمهاي
تاريخي و فرهنگي روش بسيار مؤثر و كمهزينهاي
نسبت به ساير روشهاي جذب گردشگر در سراسر
دنيا محسوب ميشود .س��اخت فيلمهاي تاريخي
و تمدني ،مس��تندهاي طبيعت و حيات وحش به
ش��كلي حرفهاي و حضور در بازارهاي گردشگري
بينالمللي كمك شاياني در جهت توسعه گردشگري
ايران ميكند .تركيه كشوري اس��ت كه از اين ابزار
به خوبي در ساخت س��ريالهايش استفاده كرده
اس��ت .به نظرم هر چه درباره اي��ران و ايراني ،با هر
رويكرد موضوعي فيلم مستند س��اخته شود ،كم
اس��ت .مديران بخشهاي صنعتي و رسانهاي باید
تأثير سينماي مستند را در زمينه آگاهيبخشي و
اثرگذاري درك كنند .اين خان اول است كه پيش
روي مستندسازان قرار دارد.

تلویزیون

با محوريت زندگي طاهره دباغ

«خداحافظ مادر» شيخطادي كليد خورد

س�ريال «خداحاف�ظ م�ادر» ب�ه كارگردان�ي پروي�ز
ش�يخطادي ب�ا محوري�ت زندگ�ي طاه�ره دب�اغ ي�ا
مرضي�ه حديدچ�ي مدت�ي اس�ت كلي�د خ�ورده اس�ت.

به گزارش مهر ،پرويز ش��يخطادي اين روزها س��ريال «خداحافظ
مادر» را با محور مرضيه حديدچي معروف به طاهره دباغ ميسازد.
اين سريال اين روزها در زنجان در حال تصويربرداري است و پرويز
ش��يخطادي آن را براي شبكه 5ميس��ازد .نس��رين بابايي بازيگر
نقش طاهره دباغ است .بابايي پيش از اين در مجموعه «وارش» به
كارگرداني احمد كاوري به ايفاي نقش پرداخته بود و اين روزها غير
از اين سريال ،مجموعه ديگري با نام «در كنار پروانهها» را دارد كه
قرار است براي ايام محرم پخش شود.
طاهره دباغ كه به او لقب مادربزرگ انقالب را دادهاند ،چريك مسلح
و زنداني سياسي در زمان حكومت پهلوي است .او در دوران تبعيد
امام خميني(ره) در پاريس محافظ شخصي خانواده ايشان بود .دباغ
از زندانيان سياسي است كه سابقه شكنجه با دستگاه آپولو را داشته و
خاطرات وي از اين شكنجهها در كتابي ثبت شده است.
پرويز ش��يخطادي پيش از اين كارگرداني فيلمهاي مختلفي را بر
عهده داشته است و سال  ۶۹نيز يك سريال  ۲۱قسمتي با نام «بانوي
سردار» و با محور بيبي مريم بختياري ،مادر علي مردانخان ساخت
كه جزو اولين سريالها با محور يك قهرمان ملي زن بود.

یاد داشت

فرهنگسازي مطالعه كاربردي كتاب در تلويزيون

علیرضا غروی
تأسفانه هيچوقت آمار دقيق و رسمي در مورد ميزان كتابخواني
يا نرخ مطالعه در ايران منتشر نشده اس��ت ،با وجود اين همه
قبول داريم كه ميزان مطالعه در كش��ورمان نسبت به سرانه
جهاني در وضعيت خوبي نيست .بايد اين واقعيت را پذيرفت كه
فرهنگ كتابخواني در وضعيت فعلي ايران تأسفبرانگيز است و
تنها اقشار خاص جامعه ،مطابق سليقه خود كتاب ميخوانند.
پاسخ دادن به اين سؤال كه چگونه ميتوان به گسترش فرهنگ
مطالعه و كتابخواني كمك كرد ،پيچيده و تااندازهاي دشوار
اس��ت .آمار وقتي ناگوارتر ميش��ود كه ما از مطالعه كاربردي
صحبت ميكني��م؛ مطالعهاي كه ب��راي خوانن��ده كتاب در
زمينههاي ش��غلي و حرفهاي كارايي داشته و بر سواد و ميزان
عملك��رد او در حرفهاش تأثيرگذار باش��د ،مانن��د كتابهاي
كشاورزي كه يك كشاورز با مطالعه آنها ميتواند بر بهرهوري
كاري خود بيفزايد.
س��عي ما بر اين اس��ت با توجه به اينكه يكي از ضروريترين
نيازهاي جامعه كشاورزي گسترش فرهنگ مطالعه است و نيز
با مدنظر قرار دادن شرايط كنوني با مشكالت و معضالت موجود
(كمبود منابع آبي) ،همچنين با ورود به عصر نوين كشاورزي
در ايران و نيز لزوم استفاده از دانش روز دنيا در بخش كشاورزي
با معرفي كردن آثار و منابع انتشار يافته در اين زمينه بتوانيم
در جهت باال بردن سطح علمي و دانشافزايي مخاطبان كمك
بسزايي كرده باشيم.
امروزه با توجه به ميزان كم بارشه��ا و كمبود منابع طبيعي
كشاورزان باید براي آبياري ،نوع محصول زير كشت و بايدها و
نبايدها بهترين راهكار را دريابند و اين امر ممكن نخواهد شد
جز با مطالعه كتب ش��اخص در اين حوزه ،الزم به ذكر اس��ت
سعي شده است در تمامي شاخههاي صنعت كشاورزي منابع

انتخاب و معرفي گردد تا مخاطبان با هر سطح علمي بتوانند از
اين منابع برخوردار شوند .اميدواريم بتوانيم در جهت اعتالي
صنعت كش��اورزي و ترويج مخاطبان به خوان��دن و مطالعه،
رسالت خود را به درستي و كامل انجام دهيم .با توجه به رشد
جمعيت و افزايش تقاضا براي محصوالت كش��اورزي و دامي،
يافتن منابع جديد براي توليد محصوالت كشاورزي از جمله
راهكارهاي مؤث��ر در مقابل اين بحران اس��ت و از طرف ديگر
مشكل كمبود آب كره زمين ،دست و بال كشاورزان و مسئوالن
را براي توليد بيشتر و بيوقفه ميبندد و دقيقاً ما در اين نقطه
هدفگذاري كردهايم تا با در اختيار قرار دادن و معرفي منابع
علمي و آموزشي كمكي شايان را به اين عزيزان داشته باشيم.
س��عي بر اين اس��ت بهترين منابع را با توجه به ناشر و مؤلفان
انتخاب و معرفي كنيم.
كتابهايي ك��ه در برنامه «صداي دانهها» معرفي ميش��وند
با موضوع كش��اورزي پايدار ،فيزيك خاك و محيط زيس��ت،
هواشناسي و اقليمشناسي ،اصول كاربردي مواد آلي ،مديريت
زيست محيطي ،آمايش سرزميني ،ژنتيك ،اصالح بذر و امثالهم
به كشاورز عزيز ايراني ميآموزد كه چطور با شرايط جغرافيايي
كشورمان و بيآبيای كه گرفتار آن هستيم ،بهترين انتخاب
و بيشترين بازدهي را داشته باشد .هدف ما اين است تا بتوانيم
كشاورزان زحمتكش را ترغيب به كتابخواني كنيم .زحمتكشان
صنعت كش��اورزي تأمين كننده مواد غذايي كش��ور هستند
و با توجه به ش��رايط موجود براي اين امر ني��از به بكارگيري
راهحلهاي مناس��ب و بهروز احساس ميش��ود .كشاورزان و
دامداران بايد بتوانند براي توليد محصوالت بهترين روشها
را در اختيار بگيرند ،يادگيري روشهاي نوين آبياري ،اصالح
بذره��ا و ژنتيك فقط و فق��ط از طريق تحقي��ق و مطالعه به
دست ميآيد.
کتاب

نسخه صوتي «جشن حنابندان» منتشر شد

كتاب صوتي «جش�ن حنابندان» اثر محمدحسين قدمي
به كوشش س�وره مهر الكترونيك با صداي ايوب آقاخاني
منتش�ر ش�د و در دس�ترس عالقهمن�دان ق�رار گرفت.

به گزارش «جوان» كتاب صوتي «جش��ن حنابندان» نوشته
محمدحس��ين قدمي با صداي ايوب آقاخاني منتشر شد كه از
كتابخوان اختصاصي سوره مهر ،س��ايت «سماوا» و «فيديبو»
قابل دريافت است .نويسنده در «جش��ن حنابندان» كه رهبر
انقالب در تقريظش��ان بر آن س��طور و كلمات��ش را «نوراني»

توصيف كرده بودند ،گزارشهايي را از وضعيت جبهههاي جنگ
و حاشيههاي ميدان نبرد ارائه كرده است .تقريباً سه سال پيش
اين اثر از سوي جمعيت المعارف لبنان با عنوان «حفله الخضاب»
به عربي ترجمه و در اين كش��ور توزيع ش��د .اين اثر شامل دو
گزارش از خاطرات عمليات كربالي  5و بيتالمقدس 4است.
نويسنده هر دوي اين گزارشها را از ميان خاطرات رزمندگان
لشكر  27محمد رسول اهلل(ص) گردآوري كرده است .او براي
گزارش دوم ،كار دقيقتر و انتخاب شدهتري انجام داده است.

سینما

محمدرضا ورزي ،كارگردان سينما و تلويزيون مطرح كرد

برخورد سياسي بنياد سينمايي فارابي با فيلمسازان

سيدمرتضي ذاكر

«عملكرد بنياد س�ينمايي فارابي طي هشت سال گذشته
هيچ س�نخيتي با سياس�تهاي مصوب وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي ندارد! يكي از سياستهاي وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامي ،پرداختن به مفاخر ملي است .دوستان
طي هشت س�ال گذش�ته چه كار ديگري در حوزه مفاخر
ملي انج�ام دادهاند؟ آيا يك اثر ديني س�اختهش�ده؟ آيا
يك اثر با موضوع انقالب اسلامي س�اختهش�ده است؟»

محمدرضا ورزي ،كارگردان س��ينما و تلويزيون كه اين روزها
و بعد از گذش��ت 10سال شاهد اكران فيلم س��ينمايي وي به
اسم«قصه عشق پدرم» با بازي مرحوم چنگيز جليلوند ،دوبلور
فقيد و سرشناس كشورمان هستيم با انتقاد از عملكرد مديران
س��ينمايي دولت روحاني و برخورد جناحي و سياس��ي بنياد
سينمايي فارابي با برخي فيلمس��ازان به تسنيم ميگويد :من
ش��ش س��ال پيش ،فيلمنامهاي را حول محور زندگي يكي از
مفاخر ملي كشورمان نوش��تم و آن را هم در تلويزيون و هم در
بانك فيلمنامه خانه سينما ثبت كردم .به همراه آقاي شريفينيا
كه بنا بود در آن مقطع تهيهكنندگي فيل��م را بر عهده بگيرد،
به بنياد سينمايي فارابي رفتيم و با مديرعامل بنياد جلسهاي
را حول حمايت از اين فيلم برگزار كردي��م .آقاي تابش در آن
جلسه به ما گفت كه من با شما و فيلمنامهتان جناحي برخورد
نميكنم اما عم ً
ال جناحي برخورد كردند .در نهايت بدون اينكه
فيلمنامه را خوانده باشند ،به ما اعالم كردند حمايت از اين فيلم
در اولويت ما نيس��ت .گويي آقايان ،فاراب��ي را مِلك طِلق خود

ميدانند و اگر من و تفكر امثال من در چارچوب سليقهش��ان
تعريف نشود ،بايد حذف شويم!
كارگردان س��ريال تلويزيوني «معماي ش��اه» در ادامه اظهار
ميدارد :ما امكان��ات و توانمنديهاي الزم براي س��اخت آثار
ارزشمند و ماندگار سينمايي در حوزههاي تاريخي ،چه تاريخ
اس�لام و چه تاريخ ايران را در اختيار داريم .حتماً بايد منتظر
باش��يم تا هاليوود بيايد درب��اره زندگي امام خمين��ي(ره) با
روايت مطلوب خود فيلم بس��ازد؟! زندگي امام خميني(ره) به
مراتب جذابتر و دراماتيكتر از زندگي عمرمختار است .امام
خميني(ره) ش��خصيتي جهاني بود اما عمرمختار شخصيت
جهاني نبود بلكه به واسطه سينما و فيلمي كه دربارهاش ساخته
شد به شخصيتي جهاني بدل ش��د .با وجود اين اما فيلمي در
شأن زندگي امام خميني(ره) ساخته نشد .انگار سينما مال ما
نيست و دست جريان خاصي افتاده است و توسط اين جريان
مديريت ميشود.

