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 فراخوان چهاردهمين دوره 
جايزه ادبي جالل آل احمد

دبيرخان�ه جاي�زه ادب�ي ج�ال آل احم�د فراخ�وان 
چهاردهمي�ن دوره اي�ن جاي�زه را منتش�ر ك�رد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط  عمومي خانه كتاب و ادبیات ايران، 
بر اساس فراخوان دبیرخانه جايزه ادبي جالل آل احمد از نويسندگان، 
پژوهشگران، پديدآورندگان و ناشران دعوت مي شود آثار خود را در 
چهار گروه »داستان بلند و رمان«، »مجموعه داستان كوتاه«، »نقد 
ادبي« و »مستندنگاري« به اين دبیرخانه ارسال كنند. بنا بر فراخوان 
چهاردهمین دوره اين جايزه، كتاب هاي ارسالي بايد براي نخستین بار 
در سال 1399 منتشر شده باش��ند، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي ايران در داخل كش��ور به چاپ رسیده باش��ند و در يكي از 
چهار گروه باال قرار گیرند. نويسندگان، پژوهشگران، پديدآورندگان 
و ناشران مي توانند سه نس��خه از آثار خود را تا 15آبان ماه 14۰۰ به 
دبیرخانه جايزه ادبي جالل آل احمد به نشاني تهران، خیابان برادران 
مظفر جنوبي، كوچه خواجه نصیر طوسي، پالك 2، ساختمان سراي 

اهل قلم، طبقه 4، كدپستي: 1315۷۷3411 ارسال كنند. 
.........................................................................................................

آغاز مستند سازي از جاذبه گردشگري 
با »پل طبيعت« 

كارگ�ردان مس�تند »ماندگار« از س�اخت يك قس�مت 
از اي�ن مجموع�ه با محوري�ت »پ�ل طبيعت« خب�ر داد. 
حمزه علیرضايي، تهیه كننده و كارگردان مجموعه »ماندگار« 
درباره اولین قسمت از اين مجموعه كه به پل طبیعت پرداخته 
است، گفت: ما در اولین گام س��عي كرديم »پل طبیعت« را 
از جنبه هاي مختلف نش��ان دهیم، مثاًل عنوان مي ش��ود كه 
در طراحي »پل طبیعت« از معماري اس��المي- ايراني مثل 
سي وس��ه پل يا پل خواجوي اصفهان الهام گرفته شده و اين 
تفكر سنتي به شكل مدرن درآمده اس��ت. هر قسمت از اين 
مجموعه، 3۰دقیقه اس��ت و ما به شكلي مخاطب پسند سعي 
مي كنیم فضاهاي مناسب براي بازديد مردم را معرفي كنیم. 
ترجیح مستند، معرفي بوستان ها و مراكز تفريحي ساخته شده 
در سال هاي پس از انقالب است. مجموعه »ماندگار« با نگاهي 
به جاذبه هاي گردشگري، ظرفیت هاي توريستي و قابلیت هاي 
طراحي و ساخت مراكز تفريحي و خدماتي به تولید مي رسد و 
براي پخش از تلويزيون آماده مي شود. اين مجموعه محصول 

مؤسسه فرهنگي- هنري انديشه شهید آويني است. 
.........................................................................................................

»پالك13« تازه ترين سريال90 قسمتي 
شبكه3

س�ريال 90ش�بي »پ�اك13« ب�ه تهيه كنندگي س�عيد 
ثنائ�ي و كارگردان�ي آرش معيري�ان تازه ترين س�ريال 
ش�بكه3 س�يما ب�ه زودي جل�وي دوربي�ن م�ي رود. 
به گزارش »جوان« شبكه3 س��یما كه پیش از اين نیز سابقه 
پخش سريال هاي 9۰ شبي پرمخاطبي مانند شب هاي برره، 
زير آسمان شهر و... را دارد، قرار است اين بار سريال 9۰شبي 
»پالك13« را با مضمون طنز خانوادگ��ي تولید و روانه آنتن 
كند. نگارش سريال پالك 13 را كه محصول گروه اجتماعي 
شبكه3 سیماست، امیر ابیلي به همراه محمدحسن رعیت پور، 
حامد آبكنار و مسعود غزنچايي برعهده دارند و بازيگران آن نیز 
كه جزو بازيگران خاطره ساز سريال هاي طنز تلويزيون هستند 

در روزهاي آينده اعالم خواهند شد. 
.........................................................................................................

 جايگاه حافظ در خانه ايرانيان 
از زبان وزير ارشاد

وقتي در مورد حافظ صحبت مي كنيم تنها از يك شخصيت 
ادبي و يك ش�اعر چيره دس�ت س�خن نمي گويي�م بلكه 
از بخش�ي از هويت ملي مان س�خن به مي�ان مي آوريم. 
به گزارش »جوان« به نقل از مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، محمدمهدي اسماعیلي، وزير ارشاد 
در مراسم بزرگداشت روز حافظ گفت: بیستم مهر هر سال به نام 
حافظ شیرازي نامگذاري شده است. حافظ در شعر و ادبیات فارسي 
يكي از قله هاي فتح ناشدني و از جمله بزرگ ترين مفاخر تاريخي 
كشور ماست. او افزود: ديوان حافظ امروز در كنار قرآن كريم و ديگر 
كتاب هاي ادعیه، جاي ثابتي را در منازل ايرانیان به خود اختصاص 
داده اس��ت. مردم به حافظ به عنوان لسان الغیب نگاه مي كنند. او 
شخصیتي است كه مردم در حل مشكالت و مسائل شان و زماني 
كه دچار ترديد هستند به ديوانش تفأل مي زنند. وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در ادامه گفت: هر خانواده و فرد ايراني حكايت هاي 
زيادي را از تعامالتش با ديوان حافظ دارد، اين نشان مي دهد امروز 
حافظ تبديل به بخشي از حافظه تاريخي ما ايرانیان شده است. 
وقتي از حافظ صحبت مي كنیم، در حقیقت به او به عنوان نمادي 
از نمادهاي هويت ملي ايراني توجه مي كنیم. اسماعیلي سپس 
بیان كرد: به همه عالقه مندان حافظ، اين روز را تبريك مي گويم و 
امیدوارم پروژه ها و تحقیقات حافظ شناسي در دانشگاه ها و محافل 

علمي ما بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

مصطفي محمدي     ديده بان

در مراسم بزرگداشت عامه حسن زاده آملي مطرح شد

ريشه تمام علوم عامه حسن زاده آملی »معرفت النفس« بود
»همراهي با انقاب و تجليل از رهبري« ويژگي عامه حسن زاده آملی بود

   محمدصادق عابديني
مش�اور  نائين�ي،  علي محم�د  س�ردار 
انق�اب  فرمان�ده كل س�پاه پاس�داران 
اس�امي خواس�تار توجه به حف�ظ روايت ها 
و ح�وادث تاريخ�ي جبه�ه مقاوم�ت ش�د. 
سردار نائیني در مراس��م اختتامیه دومین دوره 
دوساالنه انتخاب كتاب جبهه مقاومت و دفاع از 
حرم اهل بیت)ع( »جايزه سردار سرلشكر پاسدار 
شهید حاج حسین همداني«، گفت: »شهادت در 
غربت، غیرت و تعصب دفاع از حريم اهل بیت)ع(، 
بصیرت، كمك به مظلومان مس��لمان، مقابله با 
جريانات تكفیري و بدتري��ن جنايتكاران تاريخ 
مهم تري��ن ويژگي رزمندگان و ش��هیدان جبهه 
مقاومت و مدافعان حري��م اهل بیت)ع( از منظر 

مقام معظم رهبري است.«
وي با اشاره به  ضرورت نگارش در حوزه مقاومت 
و پايداري عنوان كرد: »امروز ه��ر چند از اينكه 
جمع��ي از فرماندهان دفاع مق��دس با خاطرات 
خودش��ان از میان ما رفتند، متأسف مي شويم، 
نبايد در م��ورد جبهه مقاومت ش��اهد اين اتفاق 
باش��یم و با فاصله گرفتن از ح��وادث تاريخي و 
میدان هاي مجاهدت، رواي��ت حوادث، دچار دو 

آفت فراموشي و تحريف گردد.«
س��ردار نائیني با ابراز خرس��ندي از روند تولید 
آثار ادبیات دفاع مقدس ادامه داد: توصیه اي كه 
رهبر معظم انقالب اسالمي در مورد كار نهضتي 
و سرعت بخش��یدن به تولید ادبیات و تحقیقات 
دفاع مقدس داش��تند، در مورد توسعه ادبیات و 
تحقیقات مقاومت هم مصداق دارد كه فرمودند: 
»اگر شما به جمع آوري و افزودن سرمايه خاطرات 
جنگ رو نیاوريد، دشمن میدان را از شما خواهد 
گرفت، من به شما مي گويم، جنگ را شما روايت 

كنید كه خودتان در جنگ بوده ايد.«
وي با اظهار به اينكه نويس��ندگان و ناشران دفاع 
مقدس و جبهه مقاومت در واق��ع از منظر مقام 
معظم رهبري واسطه هاي رزق معنوي هستند و 
انتقال خاطرات شهیدان و رزمندگان، يك صدقه، 
حس��نه و انفاق اس��ت، گفت: »مقاومت اسالمي 
با بهره گی��ري از منظومه فك��ري امامین انقالب 
اس��المي، موجب ش��كل گیري جبهه مقاومت 
در غرب آسیا ش��د. شهید س��لیماني اسم و رمز 
مقاومت بود و توانست در عمل، نظريه مقاومت را 
به دكترين عملیاتي كارآمد تبديل و با جوان هاي 

منطقه، جبهه مقاومت را محقق سازد.«
رئیس مركز اس��ناد و تحقیقات دف��اع مقدس با 
اش��اره به ش��كل گیري جايزه دوس��االنه سردار 
شهید همداني و اينكه دوساالنه اول مورد تأيید 
و تداوم آن مورد تأكید شهید بزرگوار حاج قاسم 
س��لیماني قرار گرفت، عنوان كرد: مركز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس با تجربه اي قريب 4۰سال 
در جمع آوري، سازماندهي، گويا سازي اسناد دفاع 
مقدس و ايجاد گنجینه منحصربه فرد از اسناد و 
تجربه انجام پژوهش هاي تاريخي و تاريخ شفاهي 
فرماندهان با بهره گیري از منابع دست اول، توفیق 
و افتخار دارد در ششمین سالگرد شهادت سردار 
سرلشكر پاسدار حاج حسین همداني، دوساالنه 
آثار برتر مقاومت و دفاع از ح��رم اهل بیت)ع( را 
كه مكمل دوس��االنه انتخاب پژوهش هاي برتر 
دفاع مقدس و جبه��ه مقاومت »جايزه ش��هید 
س��لیماني« اس��ت، با تدبیر فرمانده محترم كل 
سپاه و با كمك عالقه مندان به گسترش ادبیات 

مقاومت اجرا نمايد.
س��ردار نائیني در ادامه گفت: »هدف اصلي از 
دوساالنه انتخاب آثار برتر جبهه مقاومت و دفاع 
از حرم اهل بیت)ع(، بررسي دستاوردهاي حوزه 
ادبیات مقاومت، كمك به افزودن سرمايه معنوي 
اين جبهه، نیازسنجي و بررسي آثار و داشته هاي 
موجود، گسترش و تعمیق پژوهش هاي علمي 
در مورد چرايي، چیستي، آثار و پیامدهاي جبهه 
مقاومت و تجلیل از پژوهشگران، نويسندگان، 
ناش��ران و در نهايت ارزيابي و انتخاب بهترين 

آثار مي باشد.«
    بيانيه هيئت داوران 

در ادامه مراسم اختتامیه دوساالنه انتخاب كتاب 
جبهه مقاومت و دفاع از حرم اهل بیت)ع( گلعلي 
بابايي، نويس��نده و فعال فرهنگي به  عنوان دبیر 

علمي »جايزه سردار سرلشكر پاسدار شهید حاج 
حسین همداني«، بیانیه هیئت داوران اين جايزه 
را قرائت كرد. در بخشي از اين بیانیه آمده است: 
»در اين جشنواره نام تو و همرزمان دريادلت، رزق 
روح ما شده اس��ت. امیدواريم تا زنده ايم هوادار 
قلم هاي غیوري باشیم كه با نور چراغ شهیدان و 
رزمندگان مي نويسند. اين را هم مي دانیم اكنون 
با آمدن حاج قاسم، جمع آسماني تان از همیشه 
كامل تر شده است، اما خوب است شما هم بدانید 
كه به بركت حماسه هاي بي بديلتان، كم نبودند 
و نیس��تند نويس��ندگاني كه به رغم گم شدن در 
پیچ وخم هاي ناهموار معاش، همچنان در وصف 
ش��ما ياران آخرالزماني حضرت ولي عصر)عج( و 
رهبر فرزانه انقالب، حض��رت آيت اهلل خامنه اي 
عزيز مي نويس��ند و آثار متنوع��ي در گونه هاي 
مختلف ادبي و هن��ري خلق مي كنن��د. در اين 
مسیر س��خت، عزيزان هنرمند و نويسنده، همه 
دلگرمي شان به اين است كه شما خوبان امت، در 

يوم الحسرت دستشان را مي گیريد.«
    بخش ها و گروه هاي داوري

داوري دومی��ن دوره جايزه ش��هید همداني در 
شش گروه انجام شد كه نام گروه ها و سرداوران 
آن به اين شرح است: گروه سیاست و بین الملل، 
س��رداور دكتر س��عداهلل زارعي، گروه داستان و 
رمان، سرداور دكتر محسن پرويز، گروه مستند و 
پژوهش، سرداور دكتر علي شجاعي صائین، گروه 
خاطره، سرداور دكتر جواد كامور بخشاي، گروه 
زندگینامه و خاطرات خودنوشت، سرداور آقاي 
دكتر مهدي كاموس و گروه ك��ودك، نوجوان و 

شعر سرداور آقاي دكتر علي داودي.
   برگزيدگان جايزه شهيد همداني

در گروه خاطره، كتاب »هواي اين روزهاي من« 
خاطرات جانباز قطع نخاع مدافع حرم امیرحسین 
حاج نصیري نوشته رقیه كريمي از انتشارات شهید 
كاظمي اثر برگزيده شد. در بخش گروه مستند 
و پژوهش، داوران هیچ اثر برگزي��ده اي را اعالم 
نكردند اما كتاب »در مكتب حاج قاسم« شايسته 
تقدير دانسته شد. در گروه داستان و رمان، كتاب 
دو جلدي »كتیبه ژنرال« نوش��ته امیر صحرايي 
از انتشارات ش��هید كاظمي اثر برگزيده شد. در 
گروه زندگینامه و خودنوش��ت، كتاب »ماجراي 
عجیب يك جشن تولد« نوشته جواد كالته عربي 
از انتشارات 2۷ بعثت عنوان اثر برگزيده را از آن 
خود كرد. در گروه بین الملل و سیاست، »الشیخ 
محمدمهدي الصفي و دوره الفكري و السیاس��ي 
في العراق« نوشته عامر صالح از انتشارات مركز 
المهدي للدراسات الحوزويه كتاب برگزيده شد. 
در بخش كودك و نوجوان و شعر، كتاب »سرباز 
نامه« اثر افش��ین عال در بخش ش��عر كودك به 

عنوان اثر برگزيده انتخاب شد. 
در اي��ن مراس��م از »مصی��ب معصومی��ان«، 
»محمدعلي جعفري«، »معصوم��ه حلیمي« و 
»شهال پناهي« به عنوان نويس��ندگان برگزيده 
ادبیات مقاومت تقدير شد و همچنین چهار ناشر 
شامل انتشارات شهید كاظمي، روايت فتح، خط 
مقدم و دارخوين به عنوان ناشران برگزيده مورد 

تقدير قرار گرفتند.

     نويد پارسا
آيت اهلل تحريري با بيان اينكه عامه حس�ن زاده آملي 
به عالَم توحيد دسترسي داش�تند، يكي از نمودارهاي 
كامي و عملي ايش�ان را »همراهي با انقاب اس�امي 
و تجلي�ل از مق�ام معظ�م رهب�ري« عن�وان ك�رد. 
»آيت اهلل تحريري« از شاگردان عالمه حسن زاده آملي در 
مراسم بزرگداش��ت مقام علمي و عملي ايش��ان با عنوان 
»عارف انقالبي« كه با حضور جمعي از بیت ايشان، شاگردان 
و ش��خصیت هاي علمي و فرهنگي كشور و رئیس سازمان 
تبلیغات اسالمي در س��الن اجتماعات مجموعه فرهنگي 
سرچشمه برگزار ش��د، با اش��اره به درجات علمي عالمه 
حسن زاده آملي به آياتي از قرآن اشاره كرد كه خداوند براي 

مؤمنین عالِم، درجات خاصي را در نظر گرفته است. 
آيت اهلل تحريري افزود: عالمه حس��ن زاده آملي معتقد بود 
انسان بايد در مس��یر علم يابي »ثبات قدم« داشته باشد و 
در رسیدن به حق از خود تزلزلي نش��ان ندهد و آن زماني 
هم كه سعادت نائل شدن به حق را داشت، نبايد خضوع را 

فراموش كند. 
آيت اهلل تحريري با بیان اينكه مرحوم حسن زاده عاملي به 
عالَم توحید راه پیدا كرده بودند، يكي از نمودارهاي كالمي 
و عملي ايشان را همراهي با انقالب اسالمي و تجلیل از مقام 

معظم رهبري عنوان كرد. 
»حجت االسالم دكتر خس��روپناه« يكي ديگر از شاگردان 
عالمه حس��ن زاده آملي با تأكید بر سلوك علمي و عرفاني 
ايشان، عالمه حسن زاده آملي را »خواجه نصیرالدين زمانه« 
ما ذكر كرد و اظهار داشت: ايشان نه تنها شخصیتی كم نظیر 
كه ش��خصیتي بي نظیر در دوران ما محسوب مي شدند و 
اين را من نه از باب تعارف كه با برهان قاطع عرض مي كنم 
چراكه من در اين زمانه، كس��ي را س��راغ ندارم كه بدون 

هیچ گونه امكانات بتواند س��رآمد عل��وم مختلفه از جمله 
فلسفه، عرفان، ادبیات عرب و فارسي، رياضي، طب، الهیات 

و... باشد، حتي ايشان به زبان فرانسه هم تسلط داشتند. 
ب��ه گفت��ه وي، ريش��ه تم��ام علومي ك��ه اس��تاد عالمه 
حسن زاده آملي از آن بهره مند بودند »علم معرفت النفس« 
بود و كساني كه مي خواهند به معرفت عالمه حسن زاده آملي 
نزديك تر ش��وند بايد معرفت النفس را س��رلوحه كارهاي 
خويش قرار دهند. دكتر خسروپناه با اشاره به شبهاتي كه 
در فضاي مجازي نس��بت به عالمه حسن زاده آملي عنوان 
شده است به سه شبهه آن اشاره كرد و گفت: اولین شبهه 
كه نس��بت به اس��تاد ايجاد كردند اين بود كه چرا ايشان 
عزلت نشین بوده و خیلي مردمدار نبوده است؟ جواب آن را 
مي توان در حضور پرشكوه مردم در تشییع پیكر ايشان پیدا 
كرد، ضمن اينكه تا عالِم عزلت نشیني نكند كه به مقام واال 
نمي رسد، اين در حالي است كه ايشان انس و الفت خوبي 
با مردم داشت و همواره با نكات تربیتي با مراجعه كنندگان 
خود برخورد مي كرد. بهره مند بودن عالمه حسن زاده آملي 
از علوم قديم، ش��بهه دومي بود كه خسروپناه به آن اشاره 
كرد و يادآور شد: ايشان به علوم سنتي مثل عرفان نظري، 
كالم، فلسفه، منطق، برهان و طب سنتي اشراف داشتند در 

حالي كه اين نوع از علوم، قديم و جديد ندارد. 
وي شبهه سوم را سیاستمدار نبودن عالمه حسن زاده آملي 
و تقدير بلندباالي ايش��ان از رهبري عنوان كرد و در پاسخ 
گفت: برخي تقديم كردن رساله خود به آيت اهلل خامنه اي 
را نوعي تملق دانس��تند، در حالي كه اين اعمال او ناشي از 
معرفت النفس ايشان بوده است چراكه ايشان عالوه بر اينكه 
ارادت خاصي نسبت به رهبري داش��تند در ساحت نفس 
مطمئنه و قدس��ي س��یر مي كردند و نیازي به مدح كسي 
نداشتند. اين شاگرد عالمه حسن زاده آملي معتقد است: اگر 
كسي مي خواهد از فیض عالمه سرشار شود، بايد كتاب هاي 
الهي نامه و معرفت النفس او را كه داراي مباحث فلسفي و 

عرفاني است، مطالعه كند. 
دكتر خسروپناه با بیان اينكه تواضع يكي ديگر از ويژگي هاي 
برجسته اس��تاد عالمه حس��ن زاده آملي بود، گفت: تمام 
حركات و سكنات ايشان كالس درس و تربیت عرفاني بود و 
هیچ گاه نسبت به علوم احساس فارغ التحصیلي نمي كرد و 
تا زماني كه اساتید او در قید حیات بودند از كرسي استادي 

آنان استفاده مي كرد.

 مشاور فرمانده كل سپاه 
در اختتاميه دومين دوساالنه انتخاب كتاب جبهه مقاومت و دفاع از حرم اهل بيت)ع(:

 اگر خاطرات را ننويسيد
دشمن ميدان را از شما خواهد گرفت

در بخش كودك و نوجوان و شعر، كتاب »سرباز نامه« اثر افشين عا به عنوان اثر برگزيده انتخاب شد

در گروه خاط��ره، كتاب »هواي 
اي��ن روزه��اي م��ن« خاطرات 
جانباز قطع نخ��اع مدافع حرم 
امي�رح�س��ين ح�اج نصي��ري 
نوشته رقيه كريمي از انتشارات 
شهيد كاظمي اثر برگزيده شد

استاد غامحسين اميرخاني:

خوشنويسي بايد در منابع آموزشي جدي تر باشد
    محمدصادقي

اساتيد خوشنويس�ي به مناس�بت هفته خوشنويسي ايران 
شرايط اين هنر را بررسي كردند. 

استاد غالمحسین امیرخاني، رئیس انجمن خوشنويسان ايران در 
نشست رسانه اي هفته خوشنويسي ايران با تأكید بر اهمیت نقش 
رسانه ها در مباحث فرهنگي گفت: »در قرن بیستم هنر از دربار به 
سطح جامعه گسترده شد و مي توان نقش رسانه را در اين روند مؤثر 
دانست و اگر بخواهیم آسیب شناسي هنر در كشور داشته باشیم، بايد 
نقش رسانه ها را بررسي كرد. رسانه ها بايد به كمك عرصه فرهنگ 
و هنر بیايند.« رئیس انجمن خوشنويسان ايران درباره هنرمندان 
اين رشته گفت: »بانوان خوشنويس رشد بسیاري داشتند و اين در 
حالي است كه در دهه5۰ يك خوشنويس خانم نداشتیم. نخبگان 
خوشنويسي نسبت به گذشته چند برابر شدند، به طوري كه امروزه 

آثار زيادي قابلیت حضور در موزه ها را دارند.«
وي مطرح كرد: »ما تنها تش��كیالت مدني هس��تیم كه به صورت 
افقي مديريت خود را تنظیم كرده ايم. در شهرهاي مختلف مديران 
تصمیم گیرنده داري��م و از تمام ايران منتخباني در ش��وراي عالي 
حضور دارند.«  امیرخاني با اشاره به ابعاد مختلف هنر خوشنويسي 
و پیشنهاد آموزش آن به زندانیان گفت: »خوشنويسي بايد در منابع 
آموزش��ي ما جدي تر و پررنگ تر باش��د. پیامد آم��وزش آن ترويج 
آموزه هاي دين��ي، حكمت و اخالق خواهد ب��ود. وقتي يك زنداني 
هنر را آموزش ببیند، آن را به خانه مي برد. وزارت ارشاد بايد با بستن 

سندهاي همكاري زمینه ترويج اين هنر را فراهم كند.«
در بخش ديگري از اين نشس��ت ع��ارف براتي ضمن ارائ��ه آماري از 

فعالیت هاي انجمن خوشنويسان ايران گفت: »شوراي عالي و بازرسان 
انجمن از میان فعاالن انتخاب شده و انجمن نهادي جهاني است. از 
سال گذشته تاكنون بیش از 48۰ نمايشگاه داخلي و خارجي برگزار 
كرده ايم.« وي عنوان كرد: »خوشنويسي اشتغال زا شده و جايگاهش 
را میان مردم و هنرمندان پیدا كرده است. امروزه تورم مالي و اقتصادي 
بسیار باال گرفته و كرونا باعث فش��ار بر هنرمندان شده است و بنا به 
همه اينها از دولت تقاضاي ياري داريم. هنرمند معاصر بايد كار خود 
را كند اما اين كار بس��ترهاي حمايتي مي خواهد و ما از دولت جديد 
تقاضاي عنايات ويژه داريم.« در بخش ديگري از اين نشست میرحیدر 
موسوي، عضو شوراي عالي انجمن خوشنويس��ان ايران ضمن ارائه 
توضیحات درباره رويدادهاي پیش روي دوساالنه خوشنويسي قزوين 
گفت: امسال دوساالنه خوشنويسي و امتیاز آن را به انجمن دادند. از 
امسال بي ينال توسط انجمن برگزار مي ش��ود. دوساالنه قزوين پنج 
روزه است كه 22مهر ماه افتتاح مي شود و اختتامیه آن نیز با حضور 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و اساتید خواهد بود.

     تجسمی

     بزرگداشت

رامين ناصرنصير در گفت وگو با »جوان«: 

مردم را بايد پاي نقد سريال هاي تلويزيون آورد

ب�راي ب�اال ب�ردن كيفي�ت محص�والت تلويزيون�ي الزم اس�ت 
م�ردم را پاي نقد اي�ن آث�ار آورد و به ط�ور جدي نظ�ر جامعه را 
لح�اظ ك�رد، البت�ه در برخورد ب�ا محص�والت تلويزيون�ي بايد 
جان�ب انص�اف را نگ�ه داش�ت، چ�ون واقع�ًا تولي�د س�ريال 
در دو س�ال اخي�ر خيل�ي دش�وارتر از قب�ل ب�وده اس�ت. 
رامین ناصرنصیر، بازيگر باسابقه با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: 
محتواي مختلف تلويزيون به خصوص سريال ها را كه براي تولیدشان 
در دوران كرونايي زحمات زيادي كشیده شده است، خودم به عنوان  
مخاطب دنبال مي كنم و مي بینم گاهي چقدر زحمت كش��یده شده 
اس��ت تا حتي در پیك كرونا، س��ريال ها جذابیت داشته باشد. بازيگر 
»پش��ت كنكوري ها« و »زير آس��مان ش��هر« ادامه داد: هیچ ايرادي 
ندارد كه بینندگان درباره سريال ها نظر دهند و منتقدان هم نقدشان 
را منتشر كنند ولي بهتر اس��ت در نقد و تحلیل هاي پیرامون سريال، 
شرايط تولید و محدوديت هاي پیش رو را هم در نظر بگیرند. گاهي واقعاً 
میان ايده آل هاي يك كارگردان با آنچه در عالم واقع رخ مي دهد، فاصله 

فراوان است و همین باعث مي شود محصول نهايي افت كند. 
ناصرنصیر با اشاره به اينكه خودش شرايط تولید در كرونا را حس كرده 
است، عنوان كرد: اخیراً در يكي دو سريال تلويزيوني بازي داشته ام و 
در برخي برنامه هاي زنده نیز به عنوان مهمان حاضر شده و ديده ام كه 
شرايط تولید در دوران جديد چقدر دشوارتر از قبل شده است. بازيگر 
»او مثبت« و »كتابفروش��ي هدهد« ادامه داد: در ماه هاي اخیر اغلب 
پروژه هايي كه در مسیر تولید بوده اند به غیر از همه مشكالت متداول، 
مسئله رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و جلوگیري از شیوع كرونا را 
هم داشته اند و براي همین ذهن عوامل بايد در دو حیطه حركت كند . 

ناصرنصیر درباره تجربیات بازيگري اخیرش توضیح داد: هم در سريال 
كودك- فانتزي »كلبه عموپورنگ« بازي داش��ته ام و هم در س��ريال 
»جشن سربرون« و هر دو س��ريال را هم جزو محصوالتي مي دانم كه 
در جلب مخاطب موفق بوده يا خواهند بود، چون فیلمنامه هاي خوبي 
دارند و انصافاً حین تولید نیز عوامل براي اينكه سريال ها باكیفیت شوند، 

بسیار تالش كرده اند . 
اين بازيگر گفت: در پیش زمینه هاي تولید س��ريال در روزگار جديد 
همچنان بايد توجه داشت كه متن خوب در دستور كار قرار گیرد و اگر 
متن، خوب نباش��د، احتمال تولید كار خوب بعید است و براي همین 
وقتي مي بینیم مخاطب از يكنواختي داستان يك سريال مي نالد، بايد 
به او حق داد. بازيگر »زن بابا« و »س��ه پن��ج دو« گفت: مخاطب را كه 
نمي شود دست كم گرفت و نمي شود از او خواست نظرش را نگويد، فقط 
مي توانیم از مخاطب بخواهیم كه شرايط تولید در دوران جديد را هم 
در نظر بگیرد و سپس نقد كند ، البته عوامل سريال ها هم بايد صمیمانه 

همه شرايط را با مخاطبان در میان بگذارند تا آنها هم آگاه شوند.

     گفت وگو

     رويداد

براي مذاكره جهت رفع مشكات صنفي
محمد خزاعي سرزده به »خانه سينما« رفت

محم�د خزاع�ي، رئي�س س�ازمان س�ينمايي ب�ه  ص�ورت س�رزده 
ب�ه دي�دار هيئ�ت مدي�ره خان�ه س�ينما در محل اي�ن خان�ه رفت. 
به گزارش مهر، محمد خزاعي، رئیس س��ازمان س��ینمايي به همراه يزدان 
عشیري، مدير روابط عمومي سازمان س��ینمايي به صورت سرزده به ديدار 
اعضاي هیئت مديره خانه سینما در ساختمان شماره يك اين نهاد صنفي 
رفت. در اين ديدار كه جمعي از هیئت مديره خانه س��ینما حضور داشتند، 
محمد خزاعي كه خود به عنوان تهیه كننده يكي از اعضاي خانه س��ینما به 
شمار مي رود، ترجیح داد بیشتر شنونده باش��د و درباره مسائل و مشكالت 
صنفي در خانه سینما صحبت شود. در همین راستا اعضاي هیئت مديره به 
عنوان نمايندگان صنوف مختلف سینمايي درباره مسائلي از جمله معیشت، 
رفاه، امنیت شغلي، بیمه و ساماندهي نیازمندي هاي سینما صحبت كردند. 
همچنین رئیس سازمان س��ینمايي در اين جلس��ه از هیئت مديره خانه 
سینما خواست در زمینه ايجاد مكانیس��م براي حل مشكالت موجود در 
سینماي ايران راهكارهايي ارائه دهند تا ديگر شاهد مشكالت سريالي در 

اين حوزه نباشیم. 
محمد خزاعي در اين ديدار تأكید كرده است كه بايد به راهكاري رسید كه 

هم معیشت و هم منزلت هنرمندان حفظ شود. 
در پايان اين جلسه مقرر شد راهكارهاي الزم شناسايي و به يك طرح پايدار 
قانوني براي حل مشكالت س��ینما در قالب همكاري سازمان سینمايي و 

خانه سینما دست پیدا شود.


