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امام حسين)ع(:

هيچ ك�س روز قيام�ت در امان 

نيس�ت، مگ�ر آنك�ه در دني�ا 

خداترس باشد. 

)بحاراالنوار، ج 4، ص 19(

 وزير ارشاد در آيين رونمايي 
از كتاب »صادق آهنگران«:

 »آهنگران« ميراث معنوي 
دفاع مقدس است

محمدمه�دي اس�ماعيلي در مراس�م رونماي�ي از كت�اب 
دوجل�دي خاط�رات »ص�ادق آهنگ�ران« گف�ت: ص�ادق 
آهنگران ب�ه تنهايي يك رس�انه بي نظي�ر در دفاع مقدس 
بود يا به تعبيري ميراث معنوي جنگ هش�ت س�اله است. 
محمدمهدي اس��ماعیلي در آيی��ن رونمايي از كت��اب »حاج صادق 
آهنگران« كه در فرهنگسراي ارس��باران برگزار شد، گفت: در آستانه  
هفته دفاع مقدس هستیم و 41سال از آغاز دفاع مقدس مي گذرد، بنده 
در زمان دفاع مقدس كودك بودم و تمام صحنه هاي اعزام همسايگان و  

هم كالسي هاي خود را به ياد دارم. 
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد شخصیت »صادق آهنگران« 
گفت: حاج صادق براي همه ما عزيز است و در هیچ جايي از صحنه هاي 
4۰س��ال انقالب غايب نبود. به خاطر دارم در زمان دفاع مقدس راديو 
عراق آن زمان از ايش��ان با عنوان بلبل امام خمیني)ره( ياد مي كرد، از 
اين رو مي توان گفت صادق آهنگران به تنهايي يك رسانه بي نظیر در 
دفاع مقدس بود يا به تعبیري میراث معنوي جنگ هشت ساله است.  
اسماعیلي ابراز كرد: بعد از جنگ كه فضاي معنوي قدري تغییر كرد، 
با تیتراژي كه آقاي آهنگران در پیشواز برنامه روايت فتح خواند، واقعاً 
فضاي معنوي را به جامعه بازگرداند. همان زمان بنده دانشجو بودم و 
همراه با دوستان نواي ايشان را بارها پخش مي كرديم و با آن اشك ها 
مي ريختیم.  وي خاطرنشان كرد: پس از اين موسیقي كه در فرم جديد 
روايت فتح پخش شد، حاج صادق آهنگران اين فضا را ادامه داد، زيرا 
با واليت پیوند خورده بود و عنصر واليت همیش��ه نجات بخش است، 
همانطور كه در صلوات شعبانیه مي خوانیم كساني كه با اهل بیت)ع( و 

واليت هستند و پیوسته حركت مي كنند اهل نجات خواهند بود. 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي تصريح كرد: حاج صادق از آزمون هاي 
زيادي سربلند بیرون آمده است و مسیر نوراني خود را ادامه داده و نمود 
آن را در قصه مدافعان حرم و حاج قاسم عزيز مي بینیم، به همین منظور 
امروز صادق آهنگران بخشي از حافظه تاريخي مانا و جاودان نسل فعلي 
و ايران عزيز است.  اسماعیلي در پايان گفت: حضور بنده در اين جلسه 
براي تكريم اين شخصیت عزيز است و اگر چه وي آرزوي فیض شهادت 
دارد اما امید است سايه ايشان همچنان مس��تدام باشد، زيرا ما به اين 

شخصیت ها نیاز داريم. 

    دیدگاه

كتاب »جان پدر كجاستي؟« منتشر شد
كت�اب »جان پ�در كجاس�تي؟« گزي�ده اي از ش�عرهايي 
اس�ت كه براي واقعه تروريس�تي آب�ان 1۳99 دانش�گاه 
كاب�ل س�روده ش�د؛ واقع�ه اي ك�ه عب�ارت »ج�ان 
پ�در كجاس�تي؟« آن برجس�ته ش�د و واكنش ه�اي 
عاطفي بس�ياري در بي�ن ش�اعران فارس�ي زبان آفريد. 
اين كتاب به كوش��ش زهرا حس��ین زاده و زير نظر شورايي از 
شاعران و نويسندگان افغانس��تان مركب از خلیل اهلل افضلي، 
عصمت الطاف، محمدس��رور رجاي��ي، محمدكاظم كاظمي، 
شوكت علي محمدي شاري، ابوطالب مظفري گردآوري شده 
است. كتاب »جان پدر كجاستي؟« را انتشارات سوره مهر منتشر 
كرده است. در اين كتاب آثاري از قريب 12۰ شاعر فارسي زبان 
را مي خوانیم، با يادداشتي از گردآورنده و مقدمه هايي از سید 

ابوطالب مظفري و محمدكاظم كاظمي. 
...........................................................................................................
از شبكه هاي سراسري و استاني انجام مي شود

 پخش زنده محفل شهدايي 
»شب های پرستاره« 

محف�ل ش�هدايي »ش�ب های پرس�تاره« ب�ا روايتگ�ري 
ح�اج حس�ين يكت�ا همزم�ان ب�ا آغ�از هفت�ه دف�اع 
مق�دس در گل�زار ش�هداي ق�م برگ�زار مي ش�ود. 
محفل شهدايي »ش��ب های پرس��تاره« به همت بنیاد روايت 
حیات طیبه و با روايتگري حاج حس��ین يكتا در آس��تانه ايام 
اربعین حس��یني)ع( و گرامیداش��ت چهل و يكمین سالگرد 
حماسه دفاع مقدس امروز، پنج شنبه و جمعه اول و دوم مهر به 
مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا در گلزار شهداي علي بن 

جعفر)ع( قم برگزار مي شود. 
اجراي مراسم شب های پرستاره طي سال هاي 1398 و 1399 در 
گلزار شهداي بهشت زهرا)س( با استقبال خوب مردم روبه رو شد 
و امسال، اين برنامه معنوي در جوار مزار سردار شهید مهدي زين 
الدين فرمانده لشكر 1۷ امام علي بن ابیطالب)ع( و ديگر شهداي 
واالمقام استان قم برگزار مي ش��ود. اين برنامه روز چهارشنبه از 
شبكه يك س��یما، روز پنج شنبه از شبكه3س��یما و روز جمعه از 
ش��بكه افق به طور مستقیم پخش خواهد ش��دو راديو سراسري 
)ايران(، راديو قم، شبكه استاني قم )نور( و ديگر شبكه هاي استاني 
اين برنامه را تحت پوش��ش زنده قرار خواهند داد. همچنین اين 
برنامه از طريق صفحه اجتماعي و آپارات بنیاد روايت حیات طیبه 

به آدرس revayat_info و شبكه ملي شاد پخش مي شود. 
...........................................................................................................
 حاتمي كيا با »اصغر آقا آكتور سينما« 

به شبكه مستند مي آيد
مس�تند »اصغ�ر آق�ا آكت�ور س�ينما« در آس�تانه هفته 
دفاع مق�دس در قال�ب پنجمي�ن جش�نواره تلويزيوني 
مس�تند از ش�بكه مس�تند س�يما پخ�ش مي ش�ود. 
مستند پرتره »اصغر آقا آكتور سینما« روايتي از حضور بازيگر 
پیشكسوت در سینماي دفاع مقدس و همكاري با كارگردانان 

شناخته شده اين عرصه است. 
محسن نقي زاده، كارگردان اين فیلم مستند درباره ويژگي هاي 
اين اثر به مهر گفت: اين مس��تند پرت��ره اي از اصغر نقي زاده، 
رزمنده دفاع مقدس و بازيگر سینما و تلويزيون است. در اين اثر، 
برخالف مستند پرتره ها كه صرفاً به بیان خاطرات مي پردازند، 
بیشتر به سابقه حضور اصغر نقي زاده در سینما مي پردازيم، از 
روزي كه او به واس��طه ابراهیم حاتمي كیا وارد سینما شد و در 
كارهاي اين كارگردان بازي كرد تا ديگر تجربه هاي سینمايي او 
كه در اين سال ها ديده ام. جالب است بدانید كه اين شخصیت 
در تمام دوران زندگي خود خیلي از هنر و س��ینما دور نشده و 
حتي در زمان حضور در جنگ، مس��ئولیت عكاسي را بر عهده 
داشته است. وي با اشاره به اينكه اصغر نقي زاده از عالقه مندان 
به سینماست، گفت: موضوعي كه در اين مستند بسیار خاص 
است و تأكید زيادي روي آن داشتم، »عشق فیلم بودن« ايشان 
است. به نظر مي رس��د اين موضوع كمي با فضاي شخصیتي و 
فعالیت هايي كه انجام داده است در تضاد باشد و همین موضوع 
سبب ايجاد تصويري ساده و بي آاليش از او شده است. مستند 
»اصغر آقا آكتور سینما« ديشب س��اعت2۰ از شبكه مستند 

پخش شد و بازپخش آن ساعت 24 و 9 صبح امروز است.

نوید پارسا     دیده بان

مهوش وقاري به »جوان« گفت 

هميشه خانواده را بر كار اولويت داده ام

    گفت و گو

تحول ساختاري در انتظار رسانه ملي 
 خبرها از تغيير رئيس رسانه ملي حكايت دارند و همين سبب شده است

اميدها به ايجاد تحول ساختاري در اين مركز تأثيرگذار فرهنگي زنده شود

      محمدصادق عابديني
عبدالعل�ي علي عس�كري تنه�ا رئي�س 
سازمان صداوس�يما كه حكم مسئوليتش 
بدون تاري�خ بود، گوي�ا در آس�تانه خروج 
از بزرگ ترين س�ازمان رس�انه اي كش�ور 
قرار دارد و رس�انه ها مي گويند قرار اس�ت 
ج�اي وي را يك�ي از معاونان�ش بگي�رد. 
عبدالعلي عسگري در ارديبهشت ماه گذشته 
شمع پنجمین س��الگرد حضورش در سمت 
رياس��ت صداوس��یما را ف��وت ك��رد و حاال 
رس��انه ها مي گويند كه قرار است با تغییرات 
در سطح رياست رس��انه ملي، چراغ حضور 
اين مدير در رأس اين سازمان عريض و طويل 

خاموش شود. 
ارديبهشت ماه سال 1395 پس از استعفاي 
ناگهاني محمد سرافراز، رئیس صداوسیما و 
در حالي كه اس��امي مختلفي براي هدايت 
اين س��ازمان مطرح بود، معاون فني سابق 
و مدير بازنشسته اين سازمان حكم رياست 
بر صداوس��یما را دريافت ك��رد. مقام معظم 
رهب��ري در اح��كام رؤس��اي پیش��ین اين 
سازمان بازه هاي زماني پنج ساله را مشخص 
مي كردند و براي هر رئیس حداكثر يك بار 
تمديد حكم را ص��ادر مي كردند؛ اتفاقي كه 
آخرين بار در تمديد حكم عزت اهلل ضرغامي 
رخ داد و در حكم سرافراز نیز زمان پنج ساله 
حكم درج ش��ده بود ولي حكم بدون تاريخ 
علي عس��كري باعث ش��د حرف و حديث ها 
درباره موقت بودن اين رئی��س پیش بیايد. 
در طول پنج سال گذش��ته بارها اسامي ای 
مطرح شد كه قرار است رياست صداوسیما 
را برعهده بگیرند. مهم ترين دلیل طرح اين 
اس��م ها اين بود كه برخي ها علي عسكري را 

فاقد ش��اخصه هاي مديريتي رؤساي سابق 
مي دانستند. 

علي عسكري در طول دوره پنج ساله رياست 
خود، تالش كرد با تعامل خوبي كه با مراكز 
قدرت برقرار مي كن��د، رضايت همه را باهم 
داشته باش��د. او با توصیه دوستانش دست 
به تغییر مدي��ران زد و چهره هاي جواني را 
در رأس ش��بكه هاي تلويزيوني ق��رار داد و 
با میدان دادن به آنه��ا محیط را براي ايجاد 
فضاي نقد دول��ت مهیا كرد ام��ا زماني كه 
دولت پیشین مس��ئله بودجه رسانه ملي را 
چون گروگان در دست گرفت، علي عسكري 
هم سريعاً فتیله انتقاد را پايین كشید و حتي 
حكم به تعطیلي و تعديل برنامه هاي منتقد 

دولت داد. 
وي همچنین پاي »توس��كا« را به صداوسیما 
باز كرد تا يكي از پربحث ترين و حاشیه دار ترين 
مس��ائل مديريتي و مالي در رسانه ملي پیش 
بیايد و هنوز هم راهي براي برون رفت از آن پیدا 
نشده است. رئیس صداوسیما با آنكه مدير فني 
به شمار مي رفت به خاطر مواجهه با تحريم ها، 
نتوانست روند توسعه شبكه هاي تلويزيوني را 
ادامه دهد و حتي »HD« ش��دن شبكه هاي 
تلويزيوني را به طور كامل به سرانجام نرساند، 

با اين حال او تا امروز بیش از پنج سال توانسته 
صندلي رياست را حفظ كند و درست در زماني 
كه رؤساي پیش��ین به دنبال تمديد پنج ساله 
دوم حكم خود بودند، وي با مس��ئله خروج از 
صداوسیما مواجه است. گفته مي شود احتماالً 
علي عسكري به »س��تاد اجرايي فرمان امام« 
خواهد رفت؛ جاي��ي كه هنوز رياس��ت آن بر 
عهده محمد مخبر، مع��اون اول رئیس جمهور 
است ولي مهم تر از اينكه علي عسكري به كجا 
خواهد رفت، اين است كه چه كسي قرار است 

جاي او بنشیند. 
   رئي�س جديد ه�م از داخل س�ازمان 

مي آيد!
در همان روزهايي كه پس از رفتن س��رافراز، 
صندلي رياس��ت بر صداوس��یما خالي مانده 
بود، يكي از اصلي ترين گزينه هاي جايگزيني 
وي علي دارابي بود. دارابي معاونت سیما را در 
اختیار داش��ت؛ يكي از مهم ترين معاونت هاي 
صداوس��یما! وي ش��خصیت پرنفوذي هم به 
ش��مار مي رف��ت و ارتباطات خوبي داش��ت، 
حتي گفته ش��د كه وي به ط��ور قطع رئیس 
سازمان صداوسیما مي ش��ود، اما در دقیقه9۰ 
علي عسكري آمد و دارابي هم به معاونت امور 
شهرستان ها رفت. چند روز پیش دارابي با حكم 
ضرغامي از صداوسیما به وزارت میراث فرهنگي 
رفت و پس��ت قائم مقام��ي وزي��ر را در اختیار 
گرفت. با رفتن اين چهره از صداوسیما يكي از 
گزينه هاي بالقوه جايگزيني علي عسكري از دور 
خارج شد اما گزينه اي كه در چند روز اخیر بارها 
نامش به عنوان رئیس جديد صداوسیما مطرح 
شده، كسي نیست جز »پیمان جبلي« معاون 
برون مرزي صداوس��یما! جبلي دانش آموخته 
دانش��گاه امام صادق)ع( در رش��ته فرهنگ و 
ارتباطات اس��ت. همان طور كه از س��رافراز به 
عنوان پدر »پرس تي وي« ياد مي شود، مي توان 
از جبلي نیز به عنوان يكي از عامالن رشد و ترقي 
»العالم« ياد كرد. وي با توجه به تسلطي كه به 
زبان عربي دارد، در بحث شبكه هاي برون مرزي 

عربي فعالیت زيادي داشته است. 
وي بر سر انتش��ار اخبار مذاكرات هسته اي از 
سوي »پرس تي وي« با دولت قبل سرشاخ شده 
بود و همچنین در جريان بازداش��ت »مرضیه 
هاشمي« چهره رسانه اي پرس تي وي، كمپیني 
را براي آزادي او راه اندازي ك��رد كه موفق نیز 
بود. حاال جبلي تنها گزينه اي اس��ت كه گفته 
مي ش��ود به صندلي رياست صداوسیما خیلي 

نزديك شده است.

گزين��ه اي ك��ه در چن��د روز 
اخير بارها نام��ش به عنوان 
رئي��س جدي��د صداوس��يما 
مطرح ش��ده، كس��ي نيس��ت 
ج��ز »پيم��ان جبل��ي« معاون 
ب��رون م��رزي صداوس��يما!

هميش�ه اولوي�ت براي�م خانواده 
بوده اس�ت و معتقدم اگ�ر زندگي 
خانوادگي م�ان را بس�امان نكنيم، 
اينكه بش�ود در زندگ�ي حرفه اي 
موفق ب�ود، كار دش�واري اس�ت. 
مهوش وق��اري، بازيگر پیشكس��وت 
سینما و تلويزيون با بیان اين مطلب 
به »ج��وان« گفت: با اينكه ش��رايط 
زندگي شخصي و ش��رايط اجتماعي 

ناش��ي از كرونا طوري بوده اس��ت كه نتوانسته ام چندان 
فعالیت بازيگري داشته باشم ولي اغلب كار همكاران در 
سريال ها را پیگیري مي كنم و معتقدم هیچ گاه نبايد كار 

در تلويزيون را شوخي گرفت. 
وي عنوان كرد: بیماري همس��رم باعث ش��ده بود در اين 
س��ال ها اغلب بر مراقبت از همس��رم تأكید كنم و بعد به 
سمت پیگیري حرفه ام باشم، چون همیشه اولويت، برايم 
خانواده بوده است و معتقدم اگر زندگي خانوادگي مان را 
بسامان نكنیم، اينكه بشود در زندگي حرفه اي موفق بود، 

كار دشواري است. 
وق��اري ادام��ه داد: هم خ��ودم و ه��م همس��رم مرحوم  
قاضي مرادي در دوران كرونا س��عي كرديم بیشتر پیگیر 
فیلم و سريال هايي باشیم كه از تلويزيون پخش مي شود، 
چون واقعاً س��رعت ابتالي كرونا باال رفته بود و كار كردن 
در محیط پرخطر به ش��دت حس��اس ب��ود، به خصوص 
كه همسرم نیاز به مراقبت ويژه هم داش��ت و اگر بنا بود 
سرصحنه كاري برود، حتماً بايد كنارش بودم. اين بازيگر 
درباره كیفیت آثاري كه اخیراً ديده است، توضیح داد: در 
ماه هاي اخیر چند سريال تلويزيوني را تماشا كردم، مثاًل 
سريال »گاندو2« و س��ريال »دودكش2« را ديدم كه هر 

دو س��ريال، فصل اول س��ريال هايي 
نسبتاً محبوب بودند و براي همین در 
فصل دوم هم خیلي ها كنجكاو شدند 

سريال را ببینند. 
وقاري ادام��ه داد: اگ��ر بخواهم نظر 
خودم را درباره اين س��ريال ها بگويم 
مي توانم به »دودكش2« اشاره كنم 
كه كارگردان در اين س��ريال نسبت 
به فص��ل اول ضعف هايي به  خصوص 
در حوزه بازيگرداني داشت و بازي ها چندان طبیعي نبود. 
كارگردان مي توانست خیلي روان تر و راحت تر بازيگران را 

در موقعیت هاي داستاني قرار دهد. 
وي افزود: س��ريال »گاندو« هم در فصل نخستش بسیار 
پرس��ر و صدا بود و البته فصل دوم س��ريال نیز مشتاقان 
خودش را داشت ولي مانند بسیاري از كارهايي كه به فصل 
دوم مي رسند، فصل دوم اين سريال به قوت و انسجام فصل 
اولش نبود اما به هر حال مضمون نو و تازه كار باعث شد تا 
مخاطب، سريال را پیگیري كند. امیدوارم اگر بناست فصل 
سوم آن تولید شود، خیلي بهتر از دو فصل قبل باشد تا باز 

هم شاهد توجه مخاطبان به كار باشیم. 
بازيگر آثاري چون »سايه آفتاب« و »رسم عاشقي« با اشاره 
به انتخاب درست بازيگران براي نقش ها و بازيگرداني در 
تولید س��ريال هاي محبوب گفت: بازيگ��ران حرفه اي به 
نوعي با دوربین آشنايي دارند كه باعث مي شوند مشكالت 
كوچك و گاهي بزرگ موجود در نق��ش را ترمیم كنند و 
كیفیت كار را باال ببرند ولي بازيگ��ران تازه  كار حتماً بايد 
با تمرين��ات ويژه جلوي دوربین برون��د. چه بهتر كه يك 
بازيگردان ماهر كنار بازيگران تازه كار قرار بگیرد تا بازي 

آنها با بازي حرفه اي ها يكدست شود.


