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عضو هيئت داوران جشنواره رسانه اي امام رضا)ع( در مراسم اختتاميه:

رسانه بايد پيام رضوي را با قلب و ذهن مخاطب آشنا كند

    مصطفي محمدي
»بركت نور و پي�ام رضوي در قل�ب ۸۰ ميليون ايران�ي و تمام 
شيعيان جهان نفوذ كرده و رس�انه هم وظيفه دارد اين پيام را 
به فكر، قلب و ذهن مخاطب وارد كند تا تبديل به رفتار شود .«

مراسم اختتامیه اولین جشنواره رسانه اي امام رضا)ع( روز گذشته 
به صورت محدود و ب��ا رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در س��الن 
همايش هاي مؤسسه تربیت بدني آستان قدس برگزار شد و با اعالم 
اس��امي برگزيدگانش به كار خود پايان داد. پیم��ان جبلي، معاون 
برون مرزي رسانه ملي در اين مراسم گفت: مي توان با برگزاري اين 
جشنواره به صورت بین المللي، حقايق فرهنگ و سیره رضوي را در 
عرصه جهاني به گوش جويندگان حق و حقیقت رساند و رسانه هاي 

برون مرزي صداوسیما براي همكاري در اين زمینه آمادگي دارد. 
جبلي آس��تان قدس رضوي و حرم مطهر امام رضا)ع( را رسانه اي 
پیشتاز معرفي كرد و افزود: فضائل رضوي طي قرن ها راه خود را به 
قلوب مردم باز كرده و به همین دلیل در اين عرصه نسبت به رسانه ها 

پیشتاز بوده است، حاال هم مسئولیت رسانه اين است كه تالش كند 
در مسیر عقب نماند و همپاي آن پیش برود. 

حمیدرضا مقدم فر، عضو هیئت داوران نخستین جشنواره رسانه اي 
امام رضا)ع( نیز در اين مراسم ضمن اش��اره به اينكه اين جشنواره 
مي تواند از مؤثرترين و پرتولیدترين جشنواره هاي رسانه اي كشور 
باشد، افزود: حرم امام رضا)ع( براي اهالي رسانه همانند يك میدان 
مغناطیس است كه بايد به آن متصل شد و امواج دريافتي از آن  را به 

مثابه پیام رسانه اي به اقصي نقاط ايران و جهان مخابره كرد. 
وي اف��زود: در اين می��دان، آنچه مهم اس��ت، انتقال پیام اس��ت و 
چگونگي انجام اين كار نیز بستگي به نوع رسانه  و هنر اصحاب رسانه 
دارد. نكته مهم در اين انتقال پیام، اين است كه اگر رسانه اي بخواهد 
رسالتش را به درستي انجام دهد و پیامش را به خوبي انتقال دهد، 
بايد ابتدا خودش به اين میدان مغناطیسي متصل باشد تا با اعتقاد 

و باور كامل، نقش آفريني كند. 
حسن خجسته باقرزاده يكي ديگر از اعضاي هیئت داوران جشنواره 
رسانه اي امام رضا)ع( در رابطه با كیفیت آثار شركت كننده اظهار 
داش��ت: آثار دريافتي از جنبه هاي مختلف كیفي و فني مناس��ب 
بودند. براي ارتقاي س��طح كیفي و اثرگذاري اين جشنواره، آستان 
قدس رضوي بايد اليه هايي از معارف رضوي را تهیه كند تا به عنوان 
منابع تولید محتواهاي رسانه اي، ترويج و توسعه پیدا كرده و به متن 

زندگي جاري عموم مردم بیايد. 
در پايان اين مراس��م بر اس��اس اعالم هیئت داوران، از برگزيدگان 
بخش هاي مختلف نخستین جشنواره رسانه اي امام رضا)ع( تقدير 

به عمل آمد.

      رویداد

5 داستان خواندني از شاهنامه فردوسي 
به روايت سعيد بيابانكي

بازنويس�ي پنج داس�تان از ش�اهنامه فردوس�ي به قلم سعيد 
بيابانك�ي توس�ط انتش�ارات س�وره مه�ر ب�ه چ�اپ دوم 
رس�يد. اين اثر براي كودكان و نوجوانان نوش�ته ش�ده اس�ت. 
چاپ دوم كتاب »شاهنامه« شامل بازنويس��ي پنج داستان از اثر سترگ 
فردوسي به قلم و روايت سعید بیابانكي توسط انتشارات سوره مهر منتشر 
مي شود. بیابانكي كه از شاعران شناخته شده و تواناست، در اين اثر پنج 
داستان ضحاك، زال و رودابه، كودكي رستم، رستم و سهراب و سیاوش را 
براي كودكان بازنويسي كرده است. اين اثر نوزدهمین كتاب از مجموعه 
»قصه هاي شیرين ايراني« است كه چاپ نخست آن در سال 98 انجام شده 
است. در بخش هايي از اين كتاب مي خوانیم: سهراب جوان آهي كشید و 
به خود پیچید. خون از سینه سهراب بیرون زد و همه جا را غرق خون كرد. 
سهراب در حالي كه دستش را روي سینه خود گذاشته بود، گفت:  اي واي 
بر من! سال هاست كه دنبال پدرم مي گردم ولي او را پیدا نكردم. امروز در 
حالي دارم جان مي دهم كه پدرم را نديدم. اي پهلوان پیر! تو هم بدان كه 
اگر مثل ستاره در آسمان ها بروي يا مثل ماهي به دريا فرار كني، هر كجا 
باشي، پدرم تو را پیدا مي كند و انتقام مرا از تو مي گیرد.  اي كاش يكي از 

پهلوانان سپاه، خبر كشته شدن مرا براي پدرم »رستم« ببرد... 
رستم با شنیدن اين جمله سرش سیاهي رفت و چشم هايش تار شد...«. 

سعید بیابانكي در اين جلد از مجموعه »قصه هاي شیرين ايراني« 
داستان هاي شاهنامه را به زبان ساده بازنويسي و بیتا پورحسیني 
براي آن تصويرگري كرده اس��ت. در اين كتاب از ابتداي داستان 
ضحاك و نابود شدن پادش��اهي جمشید مي خوانیم تا به داستان 

مرگ سیاوش مي رسیم. 
...........................................................................................................

در آستانه ماه محرم تجديد چاپ شد
 روايت ماندگار سيد مهدي شجاعي

از زندگي حضرت زينب)س( 
انتشارات نيستان در آستانه ماه محرم يكي ديگر از روايت هاي 
ماندگار سيد مهدي ش�جاعي از واقعه عاشورا را بازچاپ كرد.

كتاب »آفتاب در حجاب«، روايت ماندگاري از سید مهدي شجاعي 
درباره زندگي حضرت زينب)س( براي س��ي و س��ومین بار روانه 
بازار نشر شد. »آفتاب در حجاب« روايت سید مهدي شجاعي از 
زندگي حضرت زينب)س( است؛ از كودكي تا عاشورا و پس از آن، 
از اسارت تا وفات؛ رماني كه به پشتوانه تحقیقات دقیق و عالمانه 
تاريخي و روايي به همه زواياي پنهان و آش��كار زندگي و رفتار و 

درونیات بانوي كربال پرداخته است. 
راوي داناي كلي اس��ت نامحدود كه در تمام روايت حضرت زينب)س( 
را مخاطب قرار می دهد و روايتش را پی��ش مي برد؛ فرمي كه در ادبیات 
داستاني ايران نمونه اش كمتر ديده شده است. داستان از كابوس حضرت 
زينب)س( در كودكي آغاز مي شود: چشم هاي اشك آلودت را به پیامبر 
دوختي، لب برچیدي و گفتي: »خواب ديدم، خواب پريشان ديدم. ديدم 
كه طوفان به پا شده است، طوفاني كه دنیا را تیره و تار كرده است. طوفاني 
كه مرا و همه چیز را به اين سو و آن سو پرت مي كند، طوفاني كه چشم 
به بنیان هستي دارد. ناگهان در آن وانفسا چشم من به درختي كهنسال 
افتاد و دلم به سويش پركشید...«. داستان از اين كابوس كه گواه رحلت 
پیامبر)ص( است و شهادت مادر و پدر و... آغاز مي شود و در انتهاي كتاب 
باز به همین خواب پريشان مي رسیم: »تعبیر شد خواب كودكي هاي من 

پیامبر! و من اكنون با يك دنیا مصیبت و غربت تنها مانده ام...«. 
انتشارات نیستان پیش از اين نیز كتاب گوياي »آفتاب در حجاب« را با 
صداي سیدمهدي شجاعي منتشر و روانه بازار نشر كرده بود. تاكنون 
32 چاپ از اين كتاب پرمخاطب شجاعي منتشر شده و حاال نیستان 

چاپ سي و سوم را نیز روانه بازار نشر كرده است. 
...........................................................................................................
كتاب »غدير فقط عيد شيعيان نيست« 

رونمايي شد
همزمان با ايام ده�ه واليت و در آس�تانه عيد س�عيد غدير 
خم، كتاب »غدي�ر فقط عيد ش�يعيان نيس�ت« و همچنين 
شبكه شامخ توسط س�ازمان تبليغات اسالمي رونمايي شد. 
همزمان با ايام دهه واليت و در آس��تانه عید سعید غدير خم، كتاب 
»غدير فقط عید شیعیان نیست« به همت مدرسه راهبري علم و عمل 
و مشاركت اداره  كل اديان و مذاهب اسالمي سازمان تبلیغات اسالمي 
منتشر شد. اين كتاب درخصوص گفتمان انقالب اسالمي نسبت به 
عید غدير خم در پنج فصل تهیه و تنظیم ش��ده كه فصل اول آن به 
انديشه بنیانگذار جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خمیني)ره( 
با عنوان »پیام غدير« پرداخته و دومین فصل از اين اثر به »هندسه 
غدير در نظام اس��المي« اختصاص داده ش��ده كه نگاه مقام معظم 
رهبري به اين واقعه مهم ديني مورد بررسي قرار گرفته است. فصل 
سوم اين كتاب به مسئله مهم جهان اسالم يعني وحدت امت بزرگ 
اسالم با عنوان »الغدير و وحدت مسلمین« پرداخته كه پیرامون اثر 
مهم استاد ش��هید مرتضي مطهري و نسبت آن با وحدت مسلمین 
مطالب ارزشمندي را بیان مي كند. فصل چهارم كتاب، عنوان »غدير 
و اس��الم سیاس��ي« نام دارد. اين فصل به قلم حجت االسالم داود 
مهدوي زادگان، عضو هیئت علمي پژوهش��گاه علوم انساني تألیف 
شد كه مسئله غدير را يك موضوع مذهبي يا فرقه اي نمي داند بلكه 

موضوع عید غدير را اسالم سیاسي تحلیل مي كند. 

امام علی)ع(: 

خيرانديش تري�ن  راس�تی  ب�ه 

خوي�ش،  ب�ه  نس�بت  م�ردم 

از  ايش�ان  فرمانبردارتري�ن 

پروردگارش و خودفريب ترين آنها، 

نافرمان ترينشان از خداست. 

»گزيده تحف العقول«

منتقد و پژوهشگر حوزه موسيقي:

موسيقي»پاپ وطني« با زياده روي و ابتذال از بين رفت
   سيدمرتضي ذاكر

پژوهشگر حوزه موس�يقي معتقد اس�ت در برخي آثاري كه 
آهنگسازان و خوانندگان به سمت زياده روي و ابتذال مي روند، 
موجب لطمه به موسيقي پاپ مي شود، در حالي كه به موسيقي 
پاپ وطني رس�يده بوديم، دوباره به نقطه اول بازگش�ته ايم. 
به گزارش »جوان« رضا مهدوي آهنگس��از، مدير هنري، منتقد و 
پژوهشگر حوزه موسیقي در برنامه »گفت وگوي فرهنگي« درباره 
ترانه هاي بي س��اختار در موس��یقي پاپ ايراني مي گويد: در دهه 
60 از ترانه غافل ش��ديم و به كتاب هاي قديمیان رجوع كرديم و 
آهنگسازان، سرودهاي شعرا را استفاده كردند و در دهه 70 خود را 

بازآفريني كرديم و از دهه 80 ترانه سرايي در نسل نو آغاز شد. 
وي مي افزايد: گاهي ب��ا وجود خوب بودن تران��ه اما به دلیل عدم 
انتخاب خواننده و آهنگس��از و تنظیم كننده خوب، آهنگي مورد 
پذيرش مردم واقع نمي ش��ود اما در برخي آثاري كه آهنگسازان 
و خوانندگان به سمت زياده روي و ابتذال مي روند، موجب لطمه 
به ترانه و ترانه سرا و ساحت موسیقي پاپ مي شود، در حالي كه به 
جايي رسیده بوديم كه موس��یقي پاپ وطني داشتیم اما با وقفه 

15ساله در اين موسیقي دوباره به نقطه اول بازگشتیم. 
اين آهنگساز ضمن اش��اره به خوانندگان خوب بیان مي كند: ما 
امروز كمبود ترانه سرا نداريم اما گاهي خوانندگان خوب، ترانه هاي 
خوب��ي مي آوردند كه گفته مي ش��د مردم ديگ��ر اينگونه ترانه ها 
را نمي پس��ندند و اين امر هیچ گاه آسیب شناس��ي نشد. كساني 
كه ممیز و كارش��ناس بودند يا س��رمايه گذاري داشتند، دخالت 
مي كردند و خودشان را نماينده مردم مي دانستند. اين پژوهشگر 

حوزه موسیقي ضمن اشاره به صرف هزينه بیشتر براي ترانه هاي 
ضعیف در پايان خاطر نشان مي كند: بايد تدبیر و سیاستي به وجود 
آيد كه متولي موسیقي مشخص باشد. مردم بايد از موسیقي هاي 
فاخر و سالم داخلي اقناع شوند تا به موسیقي هاي ديگر و خارجي 
توجهي نداشته باشند و اين در حالي است كه ممیزي بايد به كالم 
و واژه و نه موسیقي تعلق بگیرد. متأسفانه موسیقي پاپ در ايران با 
فقر ادبیات شعري و ترانه روبه رو است و آنچه به نام موسیقي پاپ 
عرضه مي شود غالباً از منظر شعر، ملودي و توانايي خواننده فاقد 
كیفیت بوده و صرفاً با اس��تفاده از فن��اوري صدابرداري، مطلوب 
جلوه مي كند. واقعیت اين اس��ت كه توانمندي و جايگاه امروزي 
موسیقي اصیل ايراني در كشورمان به دلیل عمق تمدني موسیقي 
كشورمان و وجود اش��عار قوي و كم نظیر از شعرايي مثل حافظ و 
سعدي و مولوي به دست آمده است، قطعاً با انجام كار كارشناسي و 
آسیب زدايي از موسیقي پاپ به عنوان يكي از عرصه هاي موسیقايي 

مورد اقبال مردم مي توان به آينده آن امیدوار بود. 

      موسیقی

گفت وگوي »جوان« با شاعر آييني

 هر كسي اهل آسمان باشد
بنده بوتراب خواهد شد

     میراث

    خبر

حسن اسحاقي از شاعران شناخته شده كشور 
كارشناس ارش�د مديريت فرهنگي دارد. او از 
سال ۸5 مشغول شعر سرودن است كه ماحصل 
آن دو مجموعه غزل به نام هاي» باران مي بارد« 
و ديگري »ماه بيت« اس�ت. بيش�تر فعاليت او 
در حوزه ش�عر آييني اس�ت و حتي پايان نامه 
دانش�گاهي خودش را هم در مورد نقش ش�عر 
آييني در هويت بخشي فرهنگي نوشته است. 
»جوان« ب�ا اين ش�اعر گفت و گو كرده اس�ت. 
 سرودن شعر هم قريحه ذاتي الزم دارد 
و هم تسلط بر تكنيك را مي طلبد. چه 
شد كه وارد عرصه شعر و بعد شعر آييني 

شديد؟
مادرم حافظ خوان بود و همیش��ه برايم شعرهاي 
حافظ را مي خواند كه ملكه ذهنم شد، براي همین 
در دبیرس��تان انش��ايم خیلي خوب ب��ود، خوب 
مي نوشتم و تشويق مي شدم. سرموضوعي خیلي 
دلم گرفته ب��ود. يك روز اب��ري و باراني بود، متني 
نوش��تم كه: مهر من زيبا بود، دل من بي مأوا، قلب 
من خون آلود بود و... آن زمان اصاًل با ش��عر آش��نا 
نبودم اما معلم ادبیاتم و اطرافیان تشويقم كردند، 
بعدها با دوستي در ماشین آشنا شدم، شعر را برايش 
خواندم، خوشش آمد و به جلس��ه اي دعوتم كرد. 
رفتم و اين شروع رفت و آمدها به محافل ادبي و شعر 
شد. در سال 86 در كتابخانه امیركبیر كرج با شعر 
آيیني آشنا شدم و از آن پس ش��عر برايم جدي تر 
شد. طبق تعريف استادان حوزه شعر، به هر شعري 
كه به خوبي ها دعوت كند و از بدي ها باز دارد، شعر 

آيیني مي گويند. 
 شما از جمله ش�اعراني هستيد كه در 
محض�ر مقام معظ�م رهبري هم ش�عر 
خوانده ايد، انتخاب شعرا در اين جلسات 

چطور انجام مي گيرد؟
 من در جلسه رسمي محضر آقا شعر نخوانده ام بلكه 
توفیقي بود كه براي خودشان شعر بخوانم و دو باري 
كه خصوصي با ايشان بودم، شعر خواندم اما درباره 
اينكه چطور شاعران و شعرها در ديدار با آقا انتخاب 
مي شوند بايد دوستان حوزه هنري توضیح بدهند و 
شخصاً ترجیح مي دهم دراين باره صحبت نكنم. به 
نظرم بايد شیوه هاي ديگري اتخاذ شود و فضا بازتر 
باش��د تا خیلي از جوان ها و شاعران بتوانند حضور 
پیدا كنند و شعر بخوانند، اين روال كنوني به نظرم 

خیلي منطقي نیست. 
اشعار كدام شاعران را دنبال مي كنيد و 

دوست داريد؟

 شعرهاي حافظ را خیلي دوست دارم كه شايد بیشتر به 
دلیل تأثیرگذاري مادرم است كه برايم حافظ مي خواند 
بعد اشعار سعدي پر نغز و زيباست. از شاعران معاصر 

هم اشعار فاضل نظري را خیلي دنبال مي كنم. 
 اين روزها ش�اهد رواج موس�يقي رپ 
در بين بخش�ي از نوجوان�ان و جوانان 
هس�تيم، به نظرتان اين موج بر ادبيات 

كشور چه تأثيري خواهد گذاشت؟
از قديم هر چقدر كه ش��عرها پخته ت��ر و پرمايه تر 
بودند، اصلي ترين رسانه محسوب مي شدند و روي 
مخاطبان تأثیر زيادي داشتند. امروز انواع رسانه ها 
را داريم كه روي فرهنگ و انديش��ه و تفكر جوانان 
كار مي كنند. موسیقي خودش يك رسانه تأثیرگذار 
اس��ت و بعضاً جوان��ان انقالبي در هم��ه دنیا براي 
اعالم اعتراضات شان به مفاهیمي چون بي عدالتي 
و نواقص و مش��كالت از موس��یقي رپ اس��تفاده 
مي كنند، ولي متأسفانه اغلب محتواي رپ اسارت 
ذهني را براي مخاطب تبلیغ مي كند كه حتي روي 
ناخودآگاه جوان اثر مي گذارد و اينها مي تواند باعث 
آسیب پذيري نوجوان بشود و قطعاً روي فرهنگ و 
ادبیات عامیانه اثر مي گذارد، با وجود اين به دلیل 
اينكه فرهنگ و ادبیات ما بسیار غني و بامحتواست 
و ادبا و فرهیختگان با علم و آگاهي وارد اين حوزه 
شده اند، قطعاً چنین موس��یقي ای روي آنها تأثیر 
ندارد و به نظر من مثل كفي روي آب است كه پس 

از مدت كوتاهي فروكش مي كند. 
 براي ترويج ش�عر پاك بين جوانان چه 

بايد كرد؟
چند س��ال پیش طرحي را در فض��اي مجازي راه 
انداختیم ك��ه از دل خود مردم بود و رس��ماً جايي 
مطرح نش��ده نبود به اسم »ش��عر زبان مردم« و با 
همین ادبیات فاخر، درد و مشكالت مردم را مطرح 
می كرد و گوياي مردم بود و قطعاً مي توانست در دل 
مردم به خصوص جوانان جا باز كند. من معتقدم اگر 
شعر در دل جامعه و اماكن عمومي نزد مردم برود 
و ما در قالب ش��عر حرف دل مردم را بزنیم، حتماً 

تأثیرگذار خواهد بود. 

آيا رش�د فضاي مجازي تأثير منفي بر 
جامعه شعري كشور مي گذارد يا اينكه 

جايگزين تقريبي است؟
فضاي مج��ازي را از اين جنبه مي ت��وان ديد كه 
گستردگي و تنوع آن بس��تر خوبي را ايجاد كرده 
اس��ت تا ش��عرا راحت تر و بهتر باهم ارتباط پیدا 
كنند و افراد عالقه مند با يك جس��ت وجوي ساده 
از اشعار و مطالب خوب اس��تفاده ببرند، اما جنبه 
ديگر فضاي مجازي اعتیادآور است، با هر بهانه اي 
كه بخواهیم استفاده كنیم. اگر مخصوصاً آگاهانه 
ورود كنیم و س��واد رس��انه اي هم نداشته باشیم، 
ممكن است ما را به حاشیه بیندازد. شاعران كه به 
نوعي تولیدكننده هس��تند و اثرشان را روي كاغذ 
مي آورند، حاال با فضاي مجازي آن فراغت و حال 
خوب و آرامش خاطر را ندارند و نمي توانند آن طور 
كه بايد و شايد با فراغ بال شعر بنويسند، از طرفي 
مخاطبان فضاي مجازي هم همه چیز به نام شعر 
دريافت مي كنند، بنابراين اين وظیفه ماس��ت تا 
از فرصت ها بهترين اس��تفاده را ببريم و شعرهاي 
خوب را در قالبي درست بريزيم و در فضاي مجازي 
ارائه كنیم، مثالً عكس نوشته، متن، كلیپ و... از اين 
طريق مي توانیم شعر را به گوش مخاطبان بیشتري 
در داخ��ل و خارج برس��انیم و محتواهاي��ي را كه 
مدنظرمان است در قالب ابیات و اشعار بگنجانیم 

كه قطعاً تأثیرگذاري بیشتري خواهد داشت. 
 به عنوان ش�اعر آييني نظرتان درباره 
عملك�رد ش�اعران ب�راي غدي�ر خم 

چيست؟
خوشبختانه پس از انقالب اسالمي در تبیین واقعه 
غديرخم جلوتر بوده ايم و همین باعث شد تا شاعران 
به هر طريقي بیشتر مخاطب ماجراي غدير باشند 
و شاعري كه خودش را اهل بیتي بداند، قطعاً براي 
غدير هم مي نويس��د و همین طور جشنواره هايي 
كه به طور خاص با عنوان غدير برپا مي شوند و ادبا 
و اهل قلم و شاعران را براي ورود به اين عرصه مهم 
تشويق شده اند، به غیر از اينها خواسته و سفارش 
پیامبر اسالم)ص( هم اين بوده تا پیام غديرخم به 
گوش همگان برسد و در اين راستا شاعر آيیني هم 
وظیفه دارد اين رسالت مهم را به خوبي انجام دهد و 
چه زباني مؤثرتر و بهتر از زبان شعر و هنر. من هم به 
حكم وظیفه ديني شعرهاي غديري دارم از جمله 

اين شعر كه هديه مي كنم. 
او كه فرمانده دلت باشد عشق پا در ركاب خواهد شد

عقل اگر جز طريق او برود سیر سالك خراب خواهد شد
علم را صید تیر خود كرده، عالمان را اسیر خود كرده 
واژه ها را اجیر خود كرده، هر كالمش كتاب خواهد شد

معرفت از زبان او جاري، چشم هايش مدار دينداري
شوق او را اگر به سر داري، در دلت انقالب خواهد شد

در نبردي كه بي سالح كند تا كه اخمي به هر سپاه كند
يا به دش��من فقط نگاه كند، جنگ چون منجالب 

خواهد شد
در بدن خون شعله ور دارد، دشمن از هیبتش خبر دارد
واي اگر ذوالفقار بردارد خواب خیبر خراب خواهد شد
اوج گرما، عطش، دل صحرا، ماه و خورشید آمده باال

چشم دنیا به هر دو تا موال، موقع انتخاب خواهد شد...   
آن كه بخشیده بود انگشتر، شد نگین عقیق پیغمبر 

بعد از اين گر نظر كند حیدر ذره هم آفتاب خواهد شد
تا زماني كه اين جهان باشد نام او راه امتحان باشد

هر كسي اهل آسمان باشد بنده بوتراب خواهد شد.

اغلب محتواي رپ اس��ارت ذهني 
را براي مخاطب تبليغ مي كند كه 
حتي روي ناخ��ودآگاه جوان اثر 
مي گذارد و اينه��ا مي تواند باعث 
آس��يب پذيري نوج��وان بش��ود

يك بازيگر مطرح كرد 

كمبود بودجه نبايد بهانه متن ضعيف شود
گاهي كمبود بودجه سريال هاي تلويزيوني بهانه اي مي شود 
كه اين آثار كيفيت الزم را نداشته باشند اما مسئله بودجه 
نيس�ت، چون اساس�ًا اهميت مح�وري مت�ن و فيلمنامه 
هنوز براي مديران و كارگردان ها ش�ناخته نش�ده است. 
سهي بانو ذوالقدر، بازيگر تلويزيون و سینما با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: عنوان مي شود كه تهیه كننده مجبور است 
از همه جاي سريال و البته از كیفیت متن بزند تا پول كم نیايد 
ولي به نظرم اين حرف مبنايي ندارد، چون شاهد افت كیفیت 
اغلب فیلمنامه ها در سريال هاي تلويزيوني هستیم و اين افت، 
ممكن است خوش بیني مخاطب را نسبت به سريال ايراني از 
بین ببرد و همین باعث شود به دنبال جنس با كیفیت در جاي 
ديگري بگردد. بازيگر سريال »وارش« با اشاره به كیفیت پايین 
متن هاي پیش��نهادي ادامه داد: خودم پس از بازي در سريال 
وارش در سريال ديگري بازي نكردم، چون اغلب متن  سريال ها، 
ضعیف و خود سريال ها از ساختاري كلیش��ه اي برخوردارند. 
انگار چند نفر وجود دارند كه همه متن ها را مي نويسند و يك 

سلیقه حاكم است. 
ذوالقدر تأكید كرد: شايد يك دلیل افت متن سريال ها، كاهش 
بودجه تلويزيون باشد و اما به نظرم اين مسئله ريشه اي تر از اين 
است و بايد در جاي ديگري به دنبال علت آن بود. نكته ديگر اين 
است كه اساساً رقم تمام شده براي ساخت سريال در ايران به 
نسبت كشورهاي ديگر باالست و اگر هزينه ها كاهش پیدا كند و 
قدري معقول تر شود و به استانداردهاي جهاني نزديك تر شود، 
بهانه اي براي متن هاي ضعیف باقي نمي ماند.  بازيگر »دايناسور« 
و »جدايي...« افزود: شايد بودجه سريال هاي الف ويژه در شرايط 
بهتري باشد ولي مابقي س��ريال ها چه؟ بايد ايده هاي تازه وارد 
كار شوند تا تهیه كنندگان نیز از كار كلیشه اي دست بردارند و 

به سمت كارهاي نو و تازه بروند. 

اين بازيگر گفت: در پروسه اي كه بودجه كم است، تهیه كننده 
مجبور اس��ت از بازيگران تازه كار و مبتدي ب��راي ندادن يا كم 
دادن دستمزد استفاده كند! بازيگر مبتدي هم كه معلوم است 

چه خروجي ای دارد. 
بازيگر »تمشك« ادامه داد: هیچ ايرادي ندارد كه بازيگران جوان 
را به كار گیرند ولي هر جوان بايد الاقل كنار يك پیشكسوت، 
بازي كند كه سريال، تراز شود و خودش هم بیاموزد ولي اينكه 
كل سريال پر مي ش��ود از تازه كارهايي كه صرفاً عالقه دارند و 
نه استعداد تا بدين شكل، بودجه را كم كنند، حرمت تلويزيون 
را زير سؤال مي برد. اين بازيگر اظهار داشت: تعادل، اصل مهم 
هر كار هنري اس��ت و بايد در جهت ايجاد تعادل بكوشیم، چه 
در انتخاب بازيگران و چه در امور پشت صحنه و به ويژه متن تا 
سريال هايي تولید شود كه بتواند طیف مختلفي از بینندگان 
را راضي كند. ذوالقدر ابراز امیدواري كرد: تحت هیچ شرايطي 
نبايد زيربار متن بي كیفی��ت رفت، چون زيربن��اي هر تولید 
موفقي، متن خوب و حساب شده است و اگر اين زيربنا را درست 
بچینند، درصد موفقیت باال مي رود. س��ريال هاي خوب تاريخ 
تلويزيون جملگي فیلمنامه هاي قوي داشته اند و الزم است بر 

سفارش متن هاي خوب تأكید شود. 

    گفت و گو

 ابالغ مراتب ثبت ملي
۷  اثر فرهنگي-  تاريخي به استاندار تهران

در نامه ه�اي جداگان�ه از س�وي وزي�ر مي�راث  فرهنگي، اب�الغ مراتب 
ثبت مل�ي هفت اثر فرهنگ�ي-  تاريخي به اس�تاندار تهران انجام ش�د. 
وزارت میراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در نامه هاي جداگانه به استاندار 
تهران مراتب ثبت هفت اثر فرهنگي-  تاريخي را ابالغ كرد. در يكي از نامه هاي دكتر 
علي اصغر مونس��ان، وزير میراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي خطاب به 

انوشیروان محسني بندپي آمده است:
مراتب ثبت اثر فرهنگ��ي- تاريخي »خانه مهرانگیز كامبیز« واقع در ش��هر تهران، 
منطقه12، خیابان امیركبیر، كوچه شهید جاويدي، سراي محله امامزاده يحیي كه در 
فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسیده است، ابالغ مي گردد. اثر مذكور تحت حفاظت و 
نظارت اين وزارت است و هر گونه دخل و تصرف يا اقدام عملیاتي كه منجر به تخريب 
يا تغییر هويت آن شود، جرم محسوب مي شود و مرتكب مشمول مجازات هاي قانوني 
خواهد شد و مرمت و بازس��ازي اثر صرفاً با تأيید و نظارت اين وزارت ممكن خواهد 
بود.« همچنین در شش نامه ديگر دكتر مونسان به استاندار تهران، مراتب ثبت شش 

اثر فرهنگي - تاريخي ديگر به شرح زير به او ابالغ شده است:
   »كارخانه كانادادراي- زمزم فعلي« واقع شهر تهران، خیابان آزادي، نبش جیحون 
   »سراي محله فردوسي« واقع در شهر تهران، خیابان جمهوري، خیابان سي تیر 
   »ساختمان دفتر مهندسین مشاور تجیر )بناي واقع در خیابان انقالب، خیابان 
رازي، نبش كوچه مهب��د(«    »گرمابه مقدم« واقع در ش��هر تهران، منطقه12، 
خیابان ناصرخس��رو، كوچه خدابنده لو    »حمام امامزاده قاس��م« واقع در شهر 
تهران، منطقه يك، خیابان دربند، خیابان گالبدره    »موزه موسیقي )اولین موزه 

موسیقي(« واقع در شهر تهران، منطقه يك، خیابان دربند، خیابان گالبدره.

»مسيح اسالم« پرفروش شد
    کتاب

كت�اب  انتش�ار  از  1۰روز  نزدي�ك  گذش�ت  ب�ا 
»مس�يح اس�الم« اي�ن اث�ر ب�ه چ�اپ پنجم رس�يد. 
كت��اب مس��یح اس��الم، داس��تان هايي كوت��اه از فضائ��ل 
امیرالمؤمنین)ع( در منابع اهل س��نت در آستانه عید غدير 
به چاپ رسید و در مدت 10روز، چاپ هشتم خود را پشت 
سرگذاشت. مس��یح اس��الم دومین تجربه علي قهرماني با 
انتش��ارات كتاب جمكران اس��ت و كتاب قبلي او با عنوان 

»فاطمه علي اس��ت« نیز در مدت كوتاهي به تیراژ 23هزار 
نسخه رسید. مطالعه و پژوهش در بیش از 300 منبع تاريخي 
و حديثي اهل س��نت و نگارش كتاب در قالب داس��تان و با 
قلمي روان و جذاب در بیان فضائل مولي الموحدين علي)ع( 
از ويژگي هاي اين كتاب است. كتابي كه هر داستانش فضائلي 
بي بديل از اسداهلل الغالب نقل كرده و شور و شعف را مهمان 

دل عاشقان و محبان موال علي)ع( مي كند.


