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مدير مفهومي موزه سراسرنماي مقاومت خبر داد

اعالم آمادگي ايران براي همكاري در ساخت موزه مقاومت عراق
مدير مفهومي موزه سراسرنماي مقاومت در ديدار با سخنگوي 
كتائب حلزب اهلل در عراق از اعلالم آمادگي جمهوري اسلالمي 
ايران براي همكاري با عراق در سلاخت موزه مقاومت نظير موزه 
سراسرنماي مقاومت سردار شهيد سپهبد قاسم سليماني خبر داد. 
به گزارش فارس، س��ردار اصغ��ر فالح زاده، مدي��ر مفهومي موزه 
سراس��رنماي مقاومت در جريان ديدار محمد محي رئیس مركز 
مطالعات استراتژيك بین المللي الهدف عراق از موزه ملي انقالب 
اس��المي و دفاع مقدس ضمن اش��اره به اينكه موزه سراسرنماي 
مقاومت سردار شهید س��پهبد قاسم س��لیماني در حال تكمیل 
است، گفت: موزه سراسرنماي مقاومت سردار شهید سپهبد قاسم 
سلیماني با حداقل امكانات و محدوديت هاي فراوان برپا شده است 
اما همانطور كه رزمندگان از غرب آسیا، سوريه و لبنان تا عراق خود 
را مكلف به مقاومت دانستند، مسئوالن موزه ملي انقالب اسالمي 
و دفاع مقدس نیز خود را موظف دانستند چنین فضايي را در موزه 
به وجود آورند. موزه سراس��رنماي مقاومت سردار شهید سپهبد 
قاسم س��لیماني 9 غرفه دارد و حدود 35درصد اطالعات در موزه 
نیاز به تكمیل دارد كه به دنبال اين اصالحات و تكمیل اطالعات، 
نمايشگاه تبديل به موزه مي شود. فالح زاده با تأكید بر اينكه موزه 
ملي انقالب اسالمي و دفاع مقدس آمادگي همكاري با كشور عراق 
جهت برگزاري چنین موزه اي را دارد، اظهار كرد: در حال حاضر از 
آمادگي كامل براي همكاري در قالب تفاهمنامه برخوردار هستیم. 
ما انقالبي و جهادي هستیم و به هر صورت كه دوستان عراق مدنظر 
دارند و پروتكل ها اجازه مي دهن��د، مي توانیم با يكديگر همكاري 
كنیم. عالوه بر اين، دو س��ال پیش پیش��نهاد راه اندازي اتحاديه 

موزه هاي اسالمي كشورها را ارائه كرديم و بنده نسخه اي از طرح 
اتحاديه موزه ها را به دوستان عراقي ارائه كردم. 

در ادامه اين ديدار محمد محي، رئیس مركز مطالعات اس��تراتژيك 
بین المللي الهدف عراق نیز گفت: بس��یار خوش��حالم ك��ه در موزه 
سراسرنماي مقاومت سردار شهید سپهبد قاسم سلیماني حضور دارم، 
اين موزه بُعد انساني جمهوري اسالمي ايران در حمايت از مردم جهان 
و به ويژه قشر مستضعف جهان را نشان مي دهد. اين اولین بار است كه 
چنین مجموعه اي را مشاهده مي كنم و از برپايي چنین نمايشگاهي 
بسیار خرسند هس��تم. رئیس مركز مطالعات استراتژيك بین الملل 
الهدف عراق افزود: برپايي موزه سراس��رنماي مقاومت سردار شهید 
سپهبد قاسم سلیماني اقدام بسیار بزرگي است، امكان دارد كمبودها 
و نقص اطالعات وجود داشته باشد اما مي توان آن را تكمیل كرد. بسیار 
امیدوارم يك نمونه از موزه سراسرنماي مقاومت سردار شهید سپهبد 
قاسم سلیماني در عراق وجود داشته باشد و به ويژه جنايات داعش در 

اين كشور از سال 2۰۰3 به بعد در آن به نمايش گذاشته شود.

    موزه

انتشار فراخوان سوگواره فيلم كوتاه 
»تصوير دهم«

فراخلوان دريافلت آثلار دوميلن سلوگواره فيللم كوتاه 
عاشلورايي »تصويلر دهلم« بلا هلدف محوري اشلاعه 
و ترويلج سلنت ها و آيين هلاي حسليني منتشلر شلد. 
به گزارش »جوان« رويداد سوگواره فیلم كوتاه عاشورايي »تصوير 
دهم«، توسط مؤسسه فرهنگي خیريه راه ايمان با هدف اشاعه 
و ترويج س��نت ها و آيین هاي حس��یني به عنوان يك رويكرد 
مذهبي، ملي و فرهنگي برگزار مي شود. شركت كنندگان در اين 
رويداد محدوديتي براي تعداد آثار ارسالي ندارند و آثار تولید شده 

از سال 99 به بعد در اولويت داوري قرار خواهند گرفت. 
موضوع و اهداف كلي اين سوگواره شامل توجه به نقش فرهنگ 
و سنت در آيین هاي حسیني، معرفي آداب و رسوم و آيین هاي 
س��نتي در س��وگواري هاي اقصي نقاط كش��ور و حفظ و ثبت 
آيین هاي س��نتي براي انتقال به نس��ل هاي آينده، شناسايي 
هنرمندان و آثار هنري خالق و فاخر حس��یني، تجلي نماد ها 
و نشانه هاي عاشورايي، شناساندن حادثه عاشورا و پیام آن به 
مردم آزاده جهان مي شود. هنرمندان براي شركت در اين رويداد 
تا پنجم مهرماه مصادف با اربعین حسیني فرصت دارند آثارشان 
را در قالب فیلم هاي كوتاه مستند، داستاني يا انیمیشن، پس 
از تكمیل فرم درخواست، در سايت سوگواره »تصويردهم« به 

نشاني tasvir 10. ir بارگذاري كنند. 
...........................................................................................................

 سريال»هم سايه« 
روی آنتن شبکه3 می رود

كارگردانلي  بله  »هم سلايه«  تلويزيونلي  مجموعله 
محمدحسلين غضنفلري از املروز بله جلاي سلريال 
ملي رود.  شبكه3سليما  آنتلن  روي  »گانلدو2« 
به گزارش »جوان« به نقل از پايگاه اطالع رساني سیما، مجموعه 
تلويزيوني »هم سايه« به كارگرداني محمدحسین غضنفري و 
تهیه كنندگي علي پوركیاني از امروز هر شب ساعت 2۰:45 از 
شبكه3سیما پخش مي شود. اين سريال بر اساس فیلمنامه اي 
نوشته تهمینه بهرام علیان و ارسالن امیري در 35 قسمت ساخته 
شده است. سريال »هم س��ايه« يك ملودرام عاشقانه است كه 
س��عي مي كند از زندگي و دغدغه هاي مهاجران افغانستاني در 
ايران و همزيستي دو ملت بگويد. پیام دهكردي، شقايق فراهاني، 
مجید مظفري، فريد سجادي حسیني و مائده طهماسبي از جمله 

بازيگران مجموعه تلويزيوني »هم سايه« هستند. 
...........................................................................................................

 حذف »قصه گويي برتر«
از جشنواره قصه گويي

مسلئول كميتله قصه گويلان برتلر بيست وسلومين 
دوره جشلنواره بين الملللي قصه گويلي، از حلذف 
ايلن بخش كله قرار بلود بلراي اوليلن بلار برگزار شلود 
به دليل كافي نبودن سلوابق فرسلتاده شلده خبلر داد. 
به گزارش »جوان« وحید خس��روي با بیان اينكه در اين بخش 
قرار بود تنها يك قصه گو برگزيده ش��ود، گف��ت: در اين بخش 
افرادي مي توانستند ش��ركت كنند كه داراي سوابق تخصصي 
قصه گويي بوده اند يا در دوره هاي مختلف جشنواره قصه گويي 
حائز رتبه اول تا سوم بخش كشوري يا بین الملل شده اند يا آنكه 
در جشنواره هاي معتبر خارجي رتبه اول تا سوم را كسب كرده 
باشند. مسئول كمیته قصه گويي با اش��اره به اهمیت و ضرورت 
اطالع رساني به شركت كنندگان در اين بخش ادامه داد: با توجه به 
سوابقي كه براي اين بخش فرستاده شد و بررسي هاي انجام شده 
تعداد افرادي كه از اين ش��رايط برخوردار باشند از 1۰نفر كمتر 
بود، به همین دلیل اين بخش از جشنواره بیست وسوم حذف شد. 
بیست وسومین جشنواره بین المللي قصه گويي به دلیل شیوع 

بیماري كرونا به صورت مجازي برگزار خواهد شد. 
...........................................................................................................

حمله به كارگردان معروف ژاپني با كلنگ 
اتومبيلل تاكشلي كيتانلو كارگلردان ۷۴سلاله و يكي از 
كمدين هاي برجسته ژاپني، با كلنگ مورد حمله قرار گرفت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از فرانس24، با اعالم 
رس��انه هاي ژاپني، اتومبیل حامل تاكش��ي كیتان��و كارگردان و 
بازيگر برجس��ته ژاپني، توس��ط فردي كه كلنگ و چاقو به دست 
داشته در توكیو مورد حمله قرار گرفته است. فرد مهاجم خود را به 
خودروي تاكشي كیتانو مي رساند و با كلنگ و چاقو به شیشه جلوي 
اتومبیل اين كارگردان و همینطور بخش هاي ديگر خودرو حمله 
مي كند. كیتانو بیش��تر با نام صحنه اي خود يعني »بیت تاكشي« 
شناخته مي شود و عمده شهرت خود را به دلیل به تصوير كشیدن 
داس��تان هايي ناياب از دنیاي خش��ونت آمیز جرائم سازمان يافته 
ژاپن به دست آورده است. گفته مي شود فرد مهاجم توسط پلیس 
توكیو دستگیر شده و در حال بازجويي است تا انگیزه او از اين اقدام 
مشخص شود. پلیس توكیو تا روز يك شنبه جزئیات بیشتري را از 
اين حادثه اعالم نكرده است. تاكشي كیتانو در فراسوي مرز هاي ژاپن 
به واسطه خلق كاراكتر هاي هنري زيبا و رنج ديده در فیلم هاي اغلب 

مربوط به مافیاي ژاپن يعني ياكوزا شناخته مي شود.

امام حسين)ع(:

جز به يكی از سه نفر حاجت مبر: به 

ديندار، يا صاحب مروت، يا كسی 

كه اصالت خانوادگی داشته باشد. 

)تحف العقول، ص251(

ديوان شعر »مؤيد« رونمايي شد

 منصور ارضي: متن زندگي مؤيد زهرايي است

آييلن رونمايلي از ديلوان اشلعار سليد رضا مؤيلد، شلاعر 
آيينلي كشلورمان بلا حضلور مسلئوالن، شلاعران و مداحان 
اهل بيلت)ع( در تلاالر قدس حلرم مطهر رضلوي برگزار شلد. 
مجموعه فاخر ديوان اشعار س��ید رضا مؤيد كه تألیف استاد سیدرضا 
مؤيد است، توس��ط بنیاد دعبل خزاعي و با مشاركت مجمع شاعران 
اهل بیت)ع( و جمعي از فعاالن عرصه شعر آيیني، اساتید و همت ويژه 
جواد هاش��مي )تربت( طراحي و در قالب سه جلد با كیفیت نفیس به 
چاپ رسید و پس از اينكه در مراسم ديروز با حضور شاعران و مسئوالن 

رونمايي شد براي بهره برداري در بازار عرضه خواهد شد. 
حجت االسالم محمد قمي، رئیس سازمان تبلیغات اسالمي در طلیعه 
اين مراسم درباره شخصیت استاد مؤيد گفت: ما براي دستبوسي استاد 
مؤيد ادلّه متعدد و فراوان نزد خود داريم، يكي اش اين است كه قريحه 
زالل و راقي اين اس��تاد، به غیر از نهضت حضرات اهل بیت)ع( در قلم 
نچرخیده اس��ت. همه ما از كودكي با مصرع ها و ابیات اشعار سیدرضا 
مؤيد مأنوسیم؛ اشعاري كه در همه هیئت هاي مذهبي از او ياد مي كنیم 

»س��رمايه محبت زهراس��ت دين من/ من دين خوي��ش را به دو دنیا 
نمي دهم«؛ اشعاري كه بدون هیچ بخلي در اختیار مداحان قرار گرفته 
است. در ادامه اين مراس��م پیام تصويري ولي اهلل كالمي زنجاني شاعر 
آيیني كشورمان نیز به جايگاه رفت و او ش��عري را در وصف سیدرضا 

مؤيد خواند:
شاعري كه دم زتقوا زد مؤيد مي شود
آستین از عشق باال زد مؤيد مي شود

آستین باال زد و از آستان اهل بیت
هر كه سر بر آسمان ها زد مؤيد مي شود

در ادامه اين مراسم، پیام تصويري حاج منصور ارضي نیز پخش شد. وي 
گفت: اين آثار به  دلیل اينكه با اهل بیت)ع( پیوند خورده ماندگار است. 
حضرت استاد مؤيد در اين س��ال ها زندگي خود را وقف اهل بیت)ع( 
كرده است، بنابراين وظیفه هر فردي است كه به  اندازه بضاعتش تشكر 
و قدرداني كند. استاد مؤيد متن زندگي اش زهرايي و از بهترين خادمان 
حضرت رضا)ع( بوده است. ش��ايد باور نكنید اما بیشتر شب ها ايشان 
را ياد مي كنم. امثال اس��تاد مؤيد به مقامي رس��یده اند كه يقین دارم 
با اهل بیت)ع( زندگي مي كنند. مهدي امین فروغي، پژوهشگر تاريخ 
اس��الم در اين برنامه به ش��اعران آيیني در قرون مختلف اشاره كرد و 
گفت: در قرون اولیه، شاعراني ازخودگذشته تمام هستي خود را بر سر 
گرفتند و پشت پا به همه دنیا زدند و براي اهل بیت)ع( سرودند. فرزدق 
با اينكه شاعر دستگاه بني مروان بود اما وقتي ديد به ساحت مقدس امام 
سجاد)ع( جسارتي مي شود به همه دار و ندار خود پشت پا زد و در حضور 
هش��ام بن عبدالملك كه از مروانیان بود، زبان به مدح امام سجاد)ع( 

گشود كه شعرش به راستي از جاودانه هاي ادبیات عرب است.

     كتاب

     خبر

مراسم تجليل از دست اندركاران توليد مجموعه تلويزيوني »گاندو2« برگزار شد

»گاندو« گامي به جلو در ايجاد گفتمان مطالبه گري اجتماعي
چندان ظرفيت نقد در دولت وقت وجود نداشت و مسئوالن با آن درگير شده بودند كه كار را 

سخت كرده بود. امروز اين گفتمان شكل گرفته و سطح توقع مردم هم باال رفته است
    مصطفي شاه كرمي

عوامل توليد سريال »گاندو2« معتقدند اين سريال در 
راستاي ايجاد حس مطالبه گري در بين مردم و تقويت 
حس پيگيري مسائل مختلف از سلاختارهاي نظام در 
مسير كسب حقوق قانوني شلان گامي رو به جلو بوده 
است كه در فصل هاي آتي بايد قوي تر و بهتر ارائه شود. 
مجتبي امیني، تهیه كننده س��ريال »گاندو« در مراس��م 
تجلیل از عوامل اين مجموعه تلويزيوني با بیان اينكه اين 
سريال گفتمان جديدي در جامعه ايجاد كرده است، اظهار 
كرد: سريال »گاندو« مطالبه اي در بدنه جامعه و گفتماني 
جديد ايجاد كرده كه با اين گفتمان چراغي جديد روشن 

شده است و ديگر خاموش نخواهد شد. 
وي با بیان سختي كار در ساخت اين گونه از آثار نمايشي 
گفت: وقتي صحبت از نفوذ در بدن��ه جامعه در حوزه هاي 
اجتماعي، اقتصادي، معیشتي و سیاس��ي مي شود، ادامه 
دادن كار سخت است و همین نفوذ پیشرفت كار را با مشكل 
مواجه مي كند. بايد ساخت اينگونه سريال ها با قوت ادامه 
يابد تا مردم و مسئوالن نس��بت به مسئله نفوذ هوشیاري 
خود را حفظ كنند. اين گونه از س��ريال ها در دنیا ساخته 
مي شود اما در كشور ما شرايط اين كار قباًل نبود. همین امر 
موجب شد مقاومت هايي ايجاد شود چراكه چندان ظرفیت 
نقد در دولت وقت وجود نداشت و مس��ئوالن با آن درگیر 
شده بودند كه كار را س��خت كرده بود. امروز اين گفتمان 
شكل گرفته و سطح توقع مردم هم باال رفته است و انتظار 

دارند كار در فصل هاي آتي قوي تر و بهتر ارائه شود. 
امیني همچنین با اشاره به مخاطرات كار در شرايط كرونايي 
براي عوامل سريال گفت: عوامل س��ريال در اين شرايط از 
جان مايه گذاشتند كه ارزش كارش��ان كمتر از پرستاران 
و كادر درمان نیس��ت چراكه مي كوش��ند با ايجاد لحظات 
مفرح و امیدآفريني كمي از بار تحمل بیماري بر دوش مردم 
بكاهند. جواد افش��ار، كارگردان سريال »گاندو« را صداي 
مردم، صداي منتقدان و مطالبه گران خواند و گفت: سريال 
»گاندو« اين تصور را كه رس��انه ملي از مردم فاصله گرفته 
است، از بین برد و نشان داد صداوسیما در كنار مردم است و 
مطالباتشان را بیان مي كند. اين سريال نشان داد مطالبات 
مردم در يك اثر نمايش��ي هم مي تواند مطرح شود، ضمن 

اينكه به جنبه هاي زيبايي شناسانه و هنري هم بپردازد. 

آرش قادري، نويسنده سريال گاندو نیز با بیان اينكه بخش 
مهمي از دوران كار حرفه اي ام را در »گاندو« سپري كرده ام، 
بیان كرد: حدود هش��ت ماه درگیر پژوهش و جمع آوري 
مطالب ب��ودم و كتاب ها، مقاالت و گزارش هاي بس��یاري 
خواندم و تالش كردم آنچه مي نويسم نظر شخصي ام نباشد 
و آن چیزي باشد كه در قوه قضائیه به آن پرداخته و رأي آن 
مشخص شده باشد. حاصل اين كار، ايجاد حس مطالبه گري 
در مردم در اين زمینه بود و ما كوشیديم اين حس را تقويت 

كنیم كه چرايي مسائلشان را از ساختار بپرسند. 
مه��دي نقوي��ان، مديرعامل مؤسس��ه ش��هید آويني نیز 
ضمن تأكید بر اهتمام مؤسس��ه شهید آويني جهت تولید 
سريال هايي با موضوع پیشرفت هاي كشور در زمینه هاي 
مختلف اظه��ار داش��ت: اين مؤسس��ه اكن��ون در حوزه 
پیشرفت هاي پزشكي و علمي طرح هايي را در حال بررسي 
دارد كه تولید سريالي با موضوع تولید واكسن كرونا از اين 

دسته است و به زودي تولید مي شود. 
عبدالعلي علي عسكري، رئیس رسانه ملي در مراسم تجلیل 
از عوامل مجموعه تلويزيوني »گاندو2« با قدرداني از عوامل 
ساخت و پخش اين سريال امنیتي- اطالعاتي، كارگرداني 
و فیلمنامه اين اثر را قوي توصیف كرد و بخشي از اين قوت را 
ناشي از سوژه اي دانست كه سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با رسانه ملي در میان گذاشت و از تحقیق براي نگارش متن 
فیلمنامه حمايت كرد. حمید شاه آبادي، معاون سیما هم 
در اين مراسم با اشاره به استقبال نخبگان و عموم مردم از 
اين مجموعه تلويزيوني گفت: استقبالي را كه شاهد بوديم، 
نشان داد اين گونه نیاز جدي مخاطبان است و چنین خأليي 

در عرصه فیلم و سريال بايد پر شود.

    تلويزيون

نگاهي آسيب شناسانه به نماهنگ »دهه هشتادي ها«

 وقتي قرار است جنجال
معنا را قورت بدهد!

 نماهنگ دهه هشتادي ها از سستي و آشفتگي مباني فكري سازندگانش رنج مي برد 
و همين سبب شده نه ستاره فردي داشته باشد و نه بتواند هويت مبتني بر آرمان نوجوانانه 

جمعي ارائه دهد

   جواد محرمي
محتوازدگ��ي از ابتداي انقالب اس��المي جزو 
اصلي ترين آس��یب هاي عرصه هن��ر در میان 
فعاالن انقالبي بود. محتواي اسالمي و انقالبي 
اغلب وقتي در ظرف س��ینما ريخته مي ش��د 
به اصطالح از آن بی��رون مي زد، مث��ل اينكه 
لباس كودكي را خواسته باش��ید به زور بر تن 
مردي بال��غ كنید و خب نتیجه معلوم اس��ت؛ 
لباس پس از مقداري كلنجار رفتن يا به شكلي 
كاريكاتورگونه به تن م��ي رود يا پس از جراجر 
شدن خود را به تن س��وژه تحمیل مي كند. در 
سینما اما اين بدقوارگي اغلب ممكن است به 
چشم همه نیايد و آنهايي كه نگاهي جزئي نگر و 
موشكافانه و تا حدي تخصصي به سینما دارند 
يا به طور عادي جزو دنبال كننده هاي حرفه اي 
س��ینما هس��تند، متوجه نتیجه و وضعیت نه 
چندان زيباي اثر مي شوند اما آنهايي كه درك 
و تجربه دقیقي از ماجرا ندارند، ممكن اس��ت 
دهان به تمجید باز كنند و از خالقان اثر تشكر 

هم بكنند. 
دنیاي هنر البت��ه در دهه هاي اخی��ر آنقدر به 
ورطه مكاتب مختلف فروغلتیده كه به نام هنر 
آوانگارد و روز اندازه ه��ا و مختصات به فراخور 
س��لیقه جا به جا ش��ده و عرضه مي گردند. اين 
دستكاري در اندازه ها و ابعاد البته مبناي هنر 
كاريكاتور را نیز تشكیل مي دهد با اين تفاوت 
كه هنرمند كاريكاتوريس��ت قرار اس��ت اتفاقاً 
خنده بر لب مخاطب بنش��اند اما در مورد اول 
خود هنرمند هم نمي داند كه نتیجه اثرش مانند 
همان پادشاه لختي است كه كودكي صادق الزم 

دارد تا آن را فرياد بزند. 
    جنجال به جاي معنا 

اين دقیقاً همان زماني است كه احتماالً روابط 
عمومي ها دست به كار مي شوند تا بازي با اعداد 
و كلمات را به راه بیندازند و ب��ه مديران ثابت 
كنند كه كار بزرگي صورت گرفته است، مثاًل 
فالن تعداد از اثر بازديد كرده يا فالن افراد آن 
را تحس��ین نموده اند. اينجا دقیقاً ديده شدن 
معیار قرار مي گیرد و اينكه اثرگذاري محصول 
دقیقاً چه چیزي باش��د، فرع ماجراست، مثل 

اينكه فیلمي با موضوع داعش بس��ازيد و براي 
تولی��د آن هزينه اي نجومي بكنی��د و به مدير 
باالدس��تي گزارش دهید ك��ه يك میلیون نفر 
آن را تماش��ا كردند و مدير محترم هم مبتني 
بر همان معیارهاي ذهن��ي خالقان اثر را مورد 

تفقد قرار دهد. 
اينجاست كه اولويت ها جابه جا شده و جنجال 
جاي معنا را مي گیرد، گويي از اول معیار جلب 

توجه بوده نه انتقال مفهوم. 
    فرم زده ها به جاي محتوازده ها 

محتوازدگي اما به م��رور در هنر انقالب جاي 
خود را به هنرمنداني داد كه ف��رم زده بودند. 
زمان س��بب ش��ده بود فرم زده ه��اي تازه كار 
عرصه هن��ر انقالب به اين آگاهي برس��ند كه 
س��ینما عالوه بر دغدغه و ايمان نیاز به دانش 
و تكنیك و مقداري قريح��ه ذاتي هم دارد اما 
اين بار سرنوش��ت اينگونه رقم خورد كه از آن 
سوي بام بیفتند و لباس گشاد را بر تن جثه اي 
كنند كه اساساً نیازي به آن لباس گل و گشاد 
ندارد و درون آن حجم از پارچه گم مي شود و 
اصاًل كس��ي او را نمي بیند و اگر هم از گوش��ه 
و كنار قصد خودنمايي داش��ته باشد، موجب 

خنده مي شود. 
اين بي قوارگي گريبان نماهنگ دهه هشتادي ها 
را گرفته اس��ت. فرم زده ها كه خود را مسلط بر 
ابزار تلق��ي مي كنند قصد دارند ب��ه درون آدم 
آهني هايي ك��ه س��اخته اند روح بدمند اما آن 
كالبد به اين جس��م وارد نمي شود و آن را پس 

مي زند. 
فرم زده ها به ج��اي آنكه ب��راي ايده هاي خود 
وقت بگذارند و آنها را با سنگ پژوهش و تحقیق 

غنا ببخش��ند و م��دام آثار خ��ود را در معرض 
آسیب شناسي هاي بي رحمانه و همه جانبه قرار 
دهند، مي خواهند روش هاي ساده تر و راحت تر 
را طي كنند و در آزم��ون و خطاهاي تكراري 
غرق ش��وند و به جاي آنك��ه روح حقانیت در 
كالبد اثرشان بدمند صرفاً به دنبال نشئه كردن 
مخاطب به شیوه هايي هستند كه رنگ و بوي 

خالقیت از آن به استشمام نمي رسد. 
دهه هشتادي ها در ايران البته نیاز به هويت 
دارند و اين هويت سازي نیاز به كار پژوهشي 
دقیق و موش��كافانه دارد ك��ه در نگاه اول 
ممكن است ساده تر از آن چیزي كه هست 

به نظر برسد. 
    سايه ابزار بر مفاهيم 

فرم زده ه��اي س��اده انديش ما از مدي��ران تا 
دست اندركاران عرصه هنر انقالبي بايد بدانند 
كه ابزار هیچ گاه ج��اي فكر و انديش��ه و كار 
واقعي را نمي گی��رد. درك ناقص از هنر اصیل 
و اثرگذار سبب مي ش��ود يك روز براي تحول 
در عرصه هنر انقالب به دنبال تتلو برويم تا از 
او مثاًل شاهرخ ضرغام بس��ازيم! و روزي ديگر 
سلبريتي ديگري را در تور بیندازيم تا او را در 
قالب و فرمي كه از قبل ساخته ايم قرار بدهیم 
اما ندانیم كه آنها فرم م��ا را پس از مدتي پاره 
مي كنند و از پیله اي كه ما براي آنها ساخته ايم 

بیرون مي آيند. 
ايراد اصلي فرم زده ها اين اس��ت كه آنها توان 
ساختن انس��ان را ندارند يا اصاًل يادشان رفته 
كه قرار ب��ر همین بوده اس��ت و هنوز متوجه 
نش��ده اند آن دس��تگاه عظیمي ك��ه روح اهلل 
ساخت از دلش انسان بیرون مي آمد اما از دل 
دستگاهي كه ما س��اخته ايم حتي سلبريتي 
انقالبي هم بیرون نمي  آيد چه برسد به انسان. 
دستگاهي كه نه انسان مي سازد و دست كم از 
تولید سلبريتي هم عاجز است، فرهنگ را به 
مثابه خم رنگرزي مي بیند كه پول حالل همه 

مشكالتش است. 
نماهنگ دهه هشتادي ها از اين جهت تهي از 
همه مؤلفه هايي است كه برشمرديم، نه ستاره 
فردي دارد، نه توانس��ته از يك جمع نوجوانانه 
ستاره اي جمعي ارائه دهد، كاراكترهاي آن نه 
فرديت دارند و نه داراي روح جمعي هستند 
و همه اين نبودن ها س��بب مي ش��ود خالي 
از هويت باش��د، چه برس��د به اينكه بخواهد 
هويتي جديد ارائه دهد و در اين وضعیت به 
طور عادي چیزي عايد مخاطبي كه البد قرار 
بوده نوجوان باش��د، نمي شود و اتفاقاً ممكن 
است او را گیج تر و س��ردرگم تر هم بكند، با 
اين حال ب��ه احتمال زياد س��ازندگان آن با 
نیت خیر دست به كار س��اخت آن شده اند و 
اگر نگاه جدي تري به تولید اثر براي نوجوانان 
داشته باش��ند، احتماالً با رفع ايرادهايي كه 
مبنايي هم هستند مي توانند آثار مطلوب تري 

خلق كنند.

اي��راد اصل��ي فرم زده ه��ا 
اي��ن اس��ت ك��ه آنه��ا توان 
س��اختن انس��ان را ندارن��د 
ي��ا اص��ًا يادش��ان رفته كه 
قرار ب��ر همين بوده اس��ت

وزير ارشاد خواستار ارائه نظرات اهالي 
فرهنگ، هنر و رسانه شد

وزيلر فرهنلگ و ارشلاد 
اسالمي با تأكيد بر بخشي از 
فرمايشات رهبر معظم انقالب 
مبني بر اينكه »در مسلئله 
فرهنلگ سلاختار فرهنگي 
كشلور نياز به يك بازسازي 
انقالبي دارد« خواستار ارائه 
نظرات انديشلمندان، اهالي 
فرهنلگ، ادب، هنلر و رسلانه و مديلران باتجربه عرصه فرهنگ شلد. 
محمدمهدي اسماعیلي از اهالي فرهنگ، هنر و رسانه درخواست كرد نظرات 
راهبردي و ايده هاي كاربردي خود را در موضوع��ات نقد وضع موجود و بیان 
مباني تحول در ساختار فرهنگي، اصول موازين و محدوده هاي تحول، الزامات و 
اولويت هاي تحول و بازسازي انقالبي در ساختارها، خروج از وضعیت رهاشدگي 
و انفعال در حوزه فرهنگ، متناسب سازي ساختارهاي فرهنگي با پیشران هاي 
فناوري هاي نرم و ظرفیت هاي جديد فرهنگي، رسانه اي و اجتماعي، تسهیل 
فعالیت هاي فرهنگي و زمینه سازي براي حضور و مشاركت حداكثري عناصر و 

تشكل هاي مردمي و جهادي در عرصه هاي فرهنگي ارائه دهند. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از اهالي فرهنگ، هنر و رسانه خواست تا نظرات 
و ايده هاي كاربردي خود را به درگاه css@namafar. ir يا به نشاني تهران، 
میدان بهارستان، خیابان كمال الملك، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، طبقه 

دوم، مركز روابط عمومي و اطالع رساني ارسال كنند.

مصطفي محمدي      ديده بان


