
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6331 |     سه ش��نبه 4 آب��ان  1400 | 19 ربی��ع االول 1443 |  اذان ظه��ر: 11:48 | 
غروب آفتاب: 17:15 | اذان مغرب:34: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 04:57 | طلوع آفتاب فردا: 06:22 |

نما | حسین  کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: عبد    اهلل گنجي
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88498458
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

امام موسي كاظم)ع(:

هر كه مي خواهد قوي ترين مردم 

باشد بر خدا توكل نمايد. 

)بحاراالنوار،ج 7، ص143(

»خالق الاليي هاي مادرانه ايران زمين« 
به خانه ابدي بدرقه شد

پيك�ر پروي�ن بهمن�ي روز گذش�ته پ�س از تش�ييع در 
قطعه هنرمندان بهش�ت زهرا)س( به خاك س�پرده شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مراسم خاكسپاري پیكر 
پروين بهمن��ي، از هنرمندان و پژوهش��گران شناخته ش��ده 
موسیقي نواحي ايران كه در اين سال ها به »خالق الاليي هاي 
مادرانه ايران زمین« شهرت داشت، ديروز)دوشنبه( با رعايت 
شیوه نامه هاي بهداشتي در قطعه هنرمندان هشت زهرا)س( 
برگزار ش��د. پروين بهمن��ي چندي پیش به دلیل مش��كالت 
قلبي- ريوي در بیمارستان بس��تري شده بود و پنج شنبه )29 

مهر ماه( درگذشت.

    رویداد

وقتي فرم بر محتوا »سوار« مي شود!
ماجراي انتقاد تند رئیس س��ازمان س��ینمايي از نح��وه برگزاري 
اختتامیه جشنواره بین المللي فیلم كوتاه تهران و غلبه فرم بر محتوا 
كه باعث انحراف از اهداف اولیه و اصلي جشنواره است، از چند زاويه 

قابل بررسي است. 
به طور معمول هر آشپزي براي خوش طعم شدن غذايش به آن نمك 
اضافه مي كند اما وقتي غذا را ب��ه نمك اضافه كند، قطعاً نتیجه اش 
ش��وري بیش از اندازه خواهد ب��ود. برگزاري اختتامیه جش��نواره 
بین المللي فیلم كوتاه تهران در جايي مثل مجموعه فوق الكچري 
ايران مال چیزي شبیه شق دوم جمله قبلي، يعني اضافه كردن غذا به 
نمك است! شوري غیرقابل تحملي كه باعث واكنش خزاعي شده هم 

دقیقاً به اين علت است كه فرم بر محتوا غالب شده است. 
اگر قرار باشد با نگاه رفتارشناسانه به اين ماجرا نگاه كنیم، اين اتفاق 
ناخوشايند را بايد میراث تسري نگاه فرم زده و فاقد محتواي مديران 
دولتي قلمداد كرد كه چند سالي در بوق آن دمیدند تا اينكه تبديل 
به نوعي هنجار در برگزاري جشنواره ها و مراسم مختلف گرديد. اين 
افراد در تفسیر رفتار برگزاركنندگان جشنواره هاي خارجي اشتباهي 
ضمن انجام يك خطاي فاحش دچار نوعي خلط مبحث هم شده اند. 
اين نوع الكچري بازي ها ماحصل سفرهاي خارجي مديراني است كه 
بدون توجه به فرهنگ و باورهاي غربي هر آنچه را آنان انجام مي دهند 
در جشنواره هاي داخل كشور پیاده س��ازي مي كنند، در حالي كه 
آنها متأثر از فرهنگ خود هس��تند و مفاهیمي مثل ساده زيستي و 

ارزش هاي انقالبي برايشان معنا ندارد. 
نكته بسیار مهم ديگر نفس برگزاري جشنواره فیلم كوتاه است كه 
بايد محفلي براي افراد مستعد جامعه باشد كه امكانات زيادي براي 
ساخت فیلم در دسترس ندارند، بنابراين برگزار كردن جشنواره اي 
كه قرار است استعدادهاي كف جامعه را شناسايي و پرورش بدهد، 

اشتباهي استراتژيك محسوب مي گردد. 
نكته ديگ��ر در اين رابطه بحث درس��ت يا غلط ب��ودن برگزاري يا 
عدم برگ��زاري محاف��ل و جش��نواره هاي دولت��ي و حاكمیتي در 

مكان هايي شبیه ايران مال است. 
واضح است كه اگر دوستان وزارت ارشاد و سازمان سینمايي به دنبال 
تقبیح الكچري بازي هاي مديران دولت قبل و احیاي مجدد فرهنگ 
انقالبي هستند، نبايد به چنین مواردي اجازه بروز بدهند. نكته ديگر 
اين است كه مسئوالن برگزاري جشنواره فیلم كوتاه تهران همانند 
ديگر محافل مشابه قطعاً براي انجام آن برنامه ريزي قبلي داشته اند 
و اتفاقات رخ داده در اين مراس��م مس��ئله خلق الس��اعه و غیرقابل 
پیش بیني نبوده و از قبل نسبت به آن اطالع داشته اند، بنابراين بهتر 
بود رئیس سازمان سینمايي انتقاداتش را نه از پشت میكروفون بلكه 
در قالب يك توبیخ س��ازماني به دبیر و برگزاركنندگان جش��نواره 
اعالم مي ك��رد. در اين ص��ورت چنین رفتاري ضم��ن جلوگیري 
از تكرار اش��تباهي مش��ابه از س��وي مديران، زمینه بهره برداري و 
سوءاس��تفاده هاي ابزاري و تبلیغ��ي از اين اقدام رئیس س��ازمان 

سینمايي براي میزبان هم فراهم نمي شد. 
مسئله ديگري كه الزم اس��ت به آن توجه شود بحث تأمین منافع 

میزبان و اسپانسر برنامه است كه بايد مورد نظر قرار بگیرد. 
نگارنده به دنبال تأيید رفتاره��ا و تفكرات الكچري پديدآورندگان 
مجموعه هايي مثل ايران مال كه هیچ تناس��بي با فرهنگ ايراني و 
اسالمي كشور ما ندارند، نیست اما واقعیت اين است كه حامي مالي 
چنین برنامه هايي تنها به منظ��ور تبلیغ و تأمین منافع صاحبانش 
برنامه ريزي مي كند و پیشنهاد میزباني مي دهد، پس طبیعي است 
كه از هر فرصتي براي تحقق اهداف صرفاً اقتصادي اش بهره ببرد و 
در اين زمینه نمي توان به او انتقادي وارد كرد بلكه انتقاد اصلي متوجه 
برگزاركنندگان جشنواره است كه بايد مالحظات و مناسبات يك 

جشنواره دولتي را مراعات مي كردند. 
اين اختتامیه و حواش��ي آن باي��د براي همه مس��ئوالن و مديران 
دولتي خدمتگزار درس عبرتي باشد تا در موارد مشابه ضمن در نظر 
گرفتن مالحظات الزم ش��رايط میزباني و كیفیت مراعات آن را در 
قالب قراردادي متقن تهیه و تدوين كنن��د تا اوالً نیازي به تذكرات 
میكروفوني نباشد، ثانیاً در روزگار سختي كسب معاش اولیه براي 
اغلب افراد جامعه، دستگاه هاي دولتي زمینه تبلیغ تفكر و مكان هاي 
فوق الكچري مثل ايران مال را كه هیچ تناسبي با فرهنگ و واقعیت 

جامعه ندارند، فراهم نكنند.

مصطفي شاه كرمي     یادداشت

عضو اولين دوره شوراي عالي سينما: 

شوراي عالي سينما موانع سينما را بردارد

آغاز فعاليت هاي سازمان اوج در محله »دروازه غار«
    خبر

فعاليت ه�اي فرهنگ�ي س�ازمان هن�ري رس�انه اي 
ش�د.  آغ�از  غ�ار«  »دروازه  محل�ه  در  اوج 
همزمان با میالد رس��ول اكرم)ص( و ام��ام صادق)ع( و طي 
مراسمي با حضور احسان محمدحسني فعالیت هاي سازمان 
اوج در محله هرندي آغاز ش��د. در اين مراس��م كه با حضور 
جمع كثیري از م��ردم در آمفي تئاتر روباز خواجوي كرماني 
برگزار شد، احسان محمدحسني، مس��ئول سازمان هنري 
رسانه اي اوج به تش��ريح فعالیت هاي فرهنگي اين سازمان 
در محله دروازه غار پرداخت.  محمدحسني در اين خصوص 
گفت: تقارن میالد پیامبر اكرم)ص( و امام صادق)ع( با آغاز 

مجموعه اي كه قرار است اس��مش در همه جاي دنیا شنیده 
شود را بايد به فال نیك گرفت. امروز جنگ، جنگ اراده هاست 
و جوانان و نوجوانان اين محله پیش از اين نشان داده اند از اراده 

محكم و قوي برخوردارند و اين در عمل ثابت شده است. 
وي در ادامه افزود: اين مجموعه  داوطلبانه، گمنام، جهادي و 
خودجوش در اين سال ها در محله شهید هرندي و محله هاي 
ديگر فعالیت كرد، من دست همه اين عزيزان را مي فشارم 
و از همین جا اعالم مي كنم آغوش س��ازمان اوج براي همه 
كانون هاي فرهنگي باز است و حمايت همه جانبه خود را از 

اين عزيزان اعالم مي كنم.

  جواد محرمي
مراسم اختتاميه سي وهش�تمين جشنواره 
بين المللي فيلم كوتاه تهران در حالي برگزار 
شد كه محمد خزاعي، رئيس سازمان سينمايي 
به ش�دت نس�بت به حجم ب�االي تبليغات 
مجموعه ميزبان در اين مراس�م انتقاد كرد. 
»ايران مال« عنوان مجموعه اي تجاري در غرب 
تهران است كه دو س��ال پیش تالش كرده بود 
میزباني جش��نواره فجر را به دس��ت بگیرد اما 
به داليلي مس��ئوالن وقت س��ازمان سینمايي 
ترجیح دادند از اين اتفاق خودداري كنند. شايد 
پیش بیني ايجاد حاش��یه براي جشنواره فجر 
سبب شد دست اندركاران اين رويداد آب پاكي 
را روي دست سرمايه دار بريزند و از درآمدي كه 
قرار بود به واسطه میزباني اين مجموعه تجاري 

به چنگ بیاورند، صرف نظر كنند. 
   اصالت سرمايه در هنر 

غلبه ن��گاه تج��اري در هن��ر بی��ش از همه از 
ابت��داي آغاز به كار دولت موس��وم ب��ه تدبیر و 
امی��د در زيرمجموعه ه��اي وزارت ارش��اد به 
ويژه معاونت هنري خود را نش��ان داد. افزايش 
تعداد نمايشخانه هاي خصوصي و تئاتر و رشد 
نگارخانه ه��ا و گالري هاي هن��ري و نیز ظهور 
پديده اي چون ح��راج هنر ته��ران را مي توان 
از پیامده��اي اين نگاه در وزارت ارش��اد دولت 
يازدهم قلمداد كرد. تجاري ش��دن هنر خود را 
در س��ینما در تفوق مضامین تجاري بروز داد و 
سینماي تجاري آنقدر غلبه پیدا كرد كه برخي 
از آن به عنوان بازگشت به سینماي فیلمفارسي 

ياد كردند. 
حاال و ب��ا روي كارآمدن دول��ت جديد، رئیس 
سازمان سینمايي وزارت ارشاد در يك مراسم 
رسمي پشت تريبون قرار گرفته و نسبت به غلبه 
اين نگاه معترض شده اس��ت. اظهارات محمد 
خزاعي را مي توان شورشي علیه اصالت سرمايه 
در سینما دانس��ت اما به نظر مي رسد هنوز زود 
اس��ت كه درباره عمق و گس��تره اين مسئله به 
طور قاطع نظر داد چراكه به طور عادي از میان 
شعارها و مواضع اعالمي نتیجه دلخواه و تحول 
ريش��ه اي بروز و ظهور نمي يابد و بايد صبر كرد 
دست كم دو س��ال از مديريت جديد بر عرصه 
سینما بگذرد تا بتوان در رابطه با نسبت فرهنگ 

و سرمايه در هنر هفتم نظر داد. 
    انتقاد به ميزبان 

رئیس س��ازمان س��ینمايي در جري��ان آيین 
اختتامیه جشنواره فیلم كوتاه تهران به  صورت 
ناگهاني پش��ت تريبون قرار گرفت و گفت: »از 

آقاي موس��وي خواهش مي كنم مجوز مجزايي 
براي جشنواره فیلم كوتاه ايران مال! بگیرند و يك 
مجوز براي برگزاري جشنواره فیلم كوتاه تهران، 
خواهش مي كنم حرمت و صمیمیت جشنواره 
را حفظ كنند، من امشب حس كردم جشنواره 
ايران مال برگزار مي شود! اين بد است. بچه هاي 
ما بايد سادگي را ياد بگیرند، اينجا مدام فیلم هاي 
تبلیغاتي ايران مال پخش شد، يك مجوز جداگانه 

براي فیلم كوتاه ايران مال بگیريد!«
اظهارات محمدخزاعي درباره ايران مال به نوعي 
به يك نقض غرض بزرگ نیز تبديل شد تا اين 
غول تجاري بیشتر ديده شود، جالب است براي 
ضريب گرفتن بیشتر در رسانه ها اعالم كرده اند 
كه حرف خزاعي را گوش داده و جشنواره اي نیز 

دست و پا مي كنند. 
در عین حال برخي ناظران نی��ز از اين مواضع 
استقبال كردند. براي مثال سعید الهي در يك 
توئیت نوشت: »خروج زودهنگام محمد خزاعي 
از اختتامیه جشنواره فیلم كوتاه در اعتراض به 
اعطاي فرصت هاي تبلیغي خالف عرف جاري 
به مجموعه ايران مال و شخص علي انصاري به 
عنوان اسپانسر، يعني واكنش انقالبي يك مدير 
به هر گونه ابهام آفريني مال��ي و بي تدبیري در 

رويدادهاي فرهنگي و سینمايي.«
اينكه درد س��ینماي ايران دقیقاً چیست و آيا 
مشكل با تزريق پول و سرمايه حل مي شود، خود 
محل مناقشه جدي است. خزاعي با اظهاراتش 
در اختتامیه جشنواره فیلم كوتاه تهران به نوعي 
علیه تفوق س��رمايه و اصالت به پول ش��وريد و 
دست كم اين تلقي را در میان ناظران ايجاد كرد 
اما از ط��رف نوعي چینش هیئ��ت مديره بنیاد 
س��ینمايي فارابي كه چند روز پیش از سوي او 
انجام ش��د، اين تلقي را ايجاد مي كند كه اتفاقاً 
او مشكل و معضل سینما را نبود پول و سرمايه 
مي داند. خزاعي چند روز پی��ش وزراي نفت و 
صمت و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و دبیر 

شوراي مناطق آزاد را به عضويت هیئت مديره 
فارابي درآورده بود؛ انتصاباتي كه وزن اقتصادي 
هیئت مديره را سنگین كرده و قواي كارشناسي 
و افرادي را كه مس��تقیم به س��ینما و فرهنگ 

مربوط باشند، تضعیف كرد. 
انتقاد خزاع��ي از نوع مديريت جش��نواره فیلم 
كوتاه تهران در حالي انجام مي شود كه او اخیراً به 
طور تلويحي از مديريت رئیس انجمن سینماي 
جوان كه دبیري جشنواره را نیز بر عهده دارد به 

نیكي ياد كرده بود. 
خزاعي تغیی��ر مديريتي در انجمن س��ینماي 
جوانان اي��ران را در حد احتم��ال مطرح كرده 
و با اش��اره به تجارب موفق موسوي در انجمن 
و جش��نواره گفته اس��ت: »همی��ن االن چند 
وزارتخانه به دنبال ايشان هس��تند، حتي نامه 
درخواستشان را به من زده اند. به عنوان كسي 
كه كار كرده و تجربه كسب كرده، تمايل داريم 
در كنارمان باشند اما به نظر و خواسته خودشان 

بستگي دارد.«
به هر حال مسئله مديريت سینماي ايران نیاز به 
تحول در نیروي انساني دارد و اين مديران جديد 
و تازه نفس با افكار نو هستند كه مي توانند سینما 

را به تغییر رهنمون شوند. 
   نياز به مدل انقالبي در سينما 

رئیس سازمان سینمايي تأكید كرده كه پس از 
چهار دهه سینماي ايران به نوسازي، بازسازي 
انقالب��ي، جوان س��ازي و تحول نی��از دارد؛ »از 
س��ال هاي دور به ياد دارم كه جش��نواره فیلم 
كوتاه تهران همیش��ه با جنب و جوش و شور و 
هیجان خاصي برگزار مي ش��ده و همچنان هم 
ادامه دارد. همین شور و حرارت و اعتراض ها و 
مطالبه ها باعث مي شود كه جنس اين جشنواره 
متفاوت از ساير جش��نواره ها باشد. پرسشگري 
و مطالبه گري مس��یر را براي پويايي و بالندگي 
سینما هموارتر مي كند. اعتقاد دارم اينجا، آينده 
س��ینماي ايران رقم مي خورد و بس��تر رويش 
اس��تعدادهاي جديد اس��ت. پس از چهار دهه 
سینماي ايران به نوس��ازي، بازسازي انقالبي، 

جوان سازي و تحول نیاز دارد.«
معاون وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي عنوان 
كرد: الزامات و مقتضی��ات جامعه امروز »هنر- 
صنعت سینما« را دستخوش تغییر كرده است 
و به م��وازات اين تغییر، بايد نس��ل هاي جديد 
با ظرفی��ت، بینش، بصیرت ت��ازه و تجربه هاي 
نو از راه برس��ند و با تكیه بر میراث گذش��تگان 
پیش��تاز و پیش��ران جريانات تازه شوند. بدون 
شك، سینماي جوان خاستگاه جريان شناسي 

و جريان سازي نوين سینماست. 
خزاعي معتقد است: نیاز است از مدل الگوگیري 
و مصرف گرايي صرف محصوالت سینماي جهان 
فاصله بگیري��م و تصوير خودم��ان را به جهان 
عرضه كنیم؛ تصويري از زيبايي ها، اس��طوره ها 
و تاريخ پرفراز و نشیب س��رزمینمان. به عنوان 
مسئول سینماي ايران در دوره جديد به صراحت 
اعالم مي كنم براي بازس��ازي و معماري نوين 
سینما به حضور شما جوانان فیلمساز متعهد به 
فرهنگ ايراني- اسالمي و ظرفیت هاي نوظهور 
و انقالبي نیاز داريم و در اين راستا، از هیچ گونه 
تالشي براي حمايت و تقويت سینماي انقالبي، 
سینماي كوتاه خالق، جسور، كنجكاو، اخالقمند 

و خانواده گرا دريغ نخواهیم كرد.

تهيه كننده سينما و عضو اولين دوره شوراي عالي سينما 
ضمن تأكيد بر اينكه شوراي عالي سينما در دوره جديد بايد 
شامل نمايندگاني از همه صنوف باشد، مي گويد اين شورا 
مي تواند محملي براي تصميم هاي كالن سينمايي باشد. 
محسن علي اكبري، تهیه كننده س��ینما و عضو اولین شوراي 
عالي س��ینما درباره شكل گیري اين ش��ورا به مهر مي گويد: 
شوراي عالي سینما و شكل گیري آن، يك كار كارشناسي بود 
و در ادامه با حضور هنرمنداني چون داوود میرباقري، مسعود 
جعفري جوزاني و شهريار بحراني جلساتي را با رئیس سازمان 

سینمايي برگزار مي كرديم. 
در اين جلسات مشكالت و مس��ائل موجود در جامعه سینما 
مطرح و خروجي آن با حضور وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
بررسي و در نهايت مصوبات آن با حضور رئیس جمهور اجرايي 
مي شد. در دوره فعالیت ش��وراي عالي سینما، اتفاقات خوبي 
رخ داد كه از آن جمله مي توان به اين مس��ئله اش��اره كرد كه 
ما در شورا توانستیم دولت را متقاعد كنیم تا هنرمندان »بیمه 
طاليي« شوند، هر چند اين اتفاق رخ داد اما با پايان كار دولت 
دهم، »بیمه طاليي« از بین رفت و بیمه ديگري به نام »سرمد« 

جايگزين آن شد كه جوابگوي نیازهاي هنرمندان نبود. 
علي اكبري تأكید مي كند: به نظر مي آيد در حال حاضر براي 
يكس��ري مباحث كالن و با در نظر گرفتن مسائلي كه فقدان 
آن در سینما بسیار مشخص است، شكل گیري دوباره اين شورا 
مي تواند بسیار كارساز باشد، به عنوان مثال پروانه ساخت يك 
فیلم صادر مي ش��ود اما بعد از تولید، پروانه نمايش آن به هر 

دلیلي صادر نمي شود. مسائل و مشكالت كالني هست كه اگر 
در شوراي عالي س��ینما آن هم با حضور رئیس جمهور مطرح 
نشود، برطرف شدن آن سخت مي شود. وي مي افزايد: معتقدم 
با ايجاد يك ش��ورا در حوزه علمیه و بررسي مشكالتي از اين 
دس��ت با حضور نماينده حوزه علمیه و ش��وراي عالي سینما 
مي توان به نتايج قابل قبولي رس��ید ك��ه در نهايت تبديل به 
قانون ش��ود تا فیلم ها با رعايت اين قوانی��ن بتوانند به مرحله 
اكران برسند. اين اتفاقات و تصمیم ها در سینماي ايران بايد در 
سطح كالن و با حضور رئیس جمهور گرفته شود و شوراي عالي 

سینما مي تواند بهترين محل براي اين اهداف است. 
تهیه كننده فیلم س��ینمايي »اس��ترداد« ادامه مي دهد: فكر 
مي كنم اعضاي شوراي عالي سینما در دوره جديد بايد شامل 
نمايندگاني از صن��وف تهیه كنندگان، كان��ون كارگردانان و 
نويسندگان، دو نماينده از سوي رئیس سازمان سینمايي و دو 

نماينده از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي باشند.

چالش سينما با مال! 
غلبه تبليغات ميزبان جشنواره فيلم كوتاه تهران، انتقاد محمد خزاعي را در پي داشت

اظه��ارات محم��د خزاع��ي 
را مي ت��وان شورش��ي عليه 
اصالت س��رمايه در س��ينما 
دانس��ت اما به نظر مي رسد 
هنوز زود اس��ت ك��ه درباره 
عمق و گس��تره اين مس��ئله 
ب��ه ط��ور قاط��ع نظ��ر داد

     دیدگاه     نشر

»رسم جهاد« به چاپ ششم رسيد

تداوم استقبال از »به اضافه مردم«؛ كتاب كار فعاليت فرهنگي
چاپ شش�م دو كتاب »به اضافه م�ردم؛ 10اصل اساس�ي در 
كار فرهنگ�ي« و »رس�م جه�اد؛ تجربه ه�اي كار جمع�ي 
در جه�اد س�ازندگي ب�ه رواي�ت حس�ينعلي عظيم�ي« 
ط�ي روزه�اي اخي�ر منتش�ر و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« چاپ ششم دو كتاب »به اضافه مردم؛10اصل 
اساسي در كار فرهنگي« و »رسم جهاد؛ تجربه هاي كار جمعي در 
جهاد سازندگي به روايت حسینعلي عظیمي« از عناوين انتشارات 

»راه يار« طي روزهاي اخیر منتشر و روانه بازار نشر شد. 
روح اهلل رش��یدي در كتاب »به اضافه مردم« ك��ه چندي پیش در 
اولین دوره جايزه كتاب »روايت پیشرفت« نیز در بخش »فرهنگي و 
اجتماعي« حائز عنوان شد، به استناد تجربیات ارزنده تاريخ انقالب 
اسالمي، در 10 فصل به بررسي 10 قاعده اساسي در كار فرهنگي 
و تشكیالتي پرداخته و در هر فصل، مثال هايي هم كه از خاطرات 
و تجربه هاي عیني افراد گرفته ش��ده، جهت كاربردي ش��دن اين 
قواعد آورده شده است. همچنین در بخش ضمیمه كتاب، ضمن 
آسیب شناس��ي نحوه اجرا و برگزاري يك برنامه فرهنگي، ش��یوه 
مواجهه با مسائل و چالش هاي موجود در فرآيندهاي فكري و اجرايي 

برنامه هاي فرهنگي به عنوان تمرين در نظر گرفته شده است. 
»به اضافه مردم« به رغم رويكرد انتقادي خ��ود، نگاهي رو به جلو و 
عدالت خواهانه دارد و با نگاه به راهكارها و پیش��نهادهاي ارائه شده 
در آن، مي ت��وان آن را جزو يك��ي از كتاب هاي كارب��ردي مهم براي 
عموم فعاالن فرهنگي و مردم��ي عنوان كرد. »رس��م جهاد« ديگر 
كتاب انتشارات »راه يار« است كه به تازگي تجديدچاپ شده است. 
در بخش��ي از مقدمه اين كتاب كه تحقیق و تدوين آن بر عهده علي 

مشايخي، محمدرضا حسیني و محسن جعفري بوده است، مي خوانیم: 
»خودمان هم هنوز دقیق نمي دانیم، جهاد چگونه شكل گرفت، چگونه 
استمرار پیدا كرد و چگونه منحل ش��د، جهاد چه بود و چرا ما ديگر 
نمي توانیم نهادي كارآمد، مردمي و فراگیر نظیر آن را در كشور ايجاد 
كنیم. در عین حال متأسفانه تاكنون براي دانشگاه و حوزه مطالعه اين 
نهاد يا ديگر نهاد هاي برآمده از انقالب اسالمي، مهم نشده است. اين 
كتاب با اتكا به روش تجربه نگار و رجوع به خود جهادگران، مانند ديگر 
تالش هاي معدودي كه در باب مطالعه جهادسازندگي انجام شده، به 
دنبال آن است كه اين نهاد انقالبي را بازشناسد. مصاحبه كنندگان در 
اين كتاب تالش كردند با كمترين دخالت و ايجاد سوگیري، اندوخته 
دانشي مهندس عظیمي را ثبت و آن را در قالب مقوالتي برآمده از خود 
مصاحبه فهرست بندي و تدوين كنند، بنابراين بسیاري از مقوالت و 
مفاهیم و بخش هاي كتاب، حاصل تأمالت مهندس عظیمي است و 
اساساً هدف محققان نیز اين نبوده كه با قرار دادن محتواي مصاحبه ها 

در قالب دانش مديريت موجود، همان را بازتولید كنند.«

يك نويسنده ضمن انتقاد به برگزار نشدن نمايشگاه كتاب مطرح كرد

نمايشگاه  مد و لباس آري، نمايشگاه كتاب خير!

نويس�نده كتاب »هميش�ه مرب�ي« مي گوي�د، چگونه اس�ت كه 
ما نمايش�گاه هايي همچ�ون نمايش�گاه هاي گل يا م�د و لباس را 
برگ�زار مي كني�م ام�ا نمايش�گاه فيزيك�ي كت�اب را همچن�ان 
برگ�زار نمي كني�م. برگ�زاري نمايش�گاهي چ�ون نمايش�گاه 
كت�اب ته�ران نش�انه اي از بي�داري فرهنگ�ي ب�راي جامع�ه 
خواه�د ب�ود و از زن�ده ب�ودن جري�ان فرهن�گ خب�ر مي دهد. 
حسن مجیديان، نويسنده كتاب »همیشه مربي« با انتقاد از بي توجهي ها 
به حوزه كتاب و كتابخواني پیرامون برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب 
به میزان گفت: برگزاري نمايشگاه في نفسه پديده اي ارزشمند محسوب 
مي ش��ود، اگرچه افزايش قیمت كاغذ و باال رفتن قیم��ت كتاب براي 
مخاطب فاصله گرفتن از مطالعه را به ارمغان آورده اس��ت و به س��دي 
براي خريد بیشتر كتاب تبديل ش��ده، اما برگزاري نمايشگاه مجازي 
كتاب همانند س��ال گذش��ته راهكاري ارزنده و قابل توجه بوده كه با 
استقبال جامعه نیز روبه رو شد. طرح فروش اينترنتي كتاب كه توسط 
انتش��اراتي ها در فضاي مجازي به اجرا گذاشته شده بود نیز رويكردي 

قابل توجه بود. وي تصريح كرد: برگزاري نمايشگاه فیزيكي كتاب قطعاً 
مي تواند دستاورد هاي بسیار ارزنده اي را براي افزايش سرانه مطالعه يا 
توجه جامعه به سوي كتابخواني داشته باشد، اين مهم را مي توان بعد 
از رفع محدوديت ها مدنظر قرار داد و به اجرا گذاشت، چگونه است كه 
ما نمايش��گاه هايي همچون نمايش��گاه هاي گل يا مد و لباس را برگزار 
مي كنیم اما نمايش��گاه فیزيكي كتاب را همچن��ان برگزار نمي كنیم، 
برگزاري نمايشگاهي چون نمايش��گاه كتاب تهران نشانه اي از بیداري 
فرهنگي براي جامعه خواهد بود و از زنده ب��ودن جريان فرهنگ خبر 
مي دهد، زيرا نشانه اي از بیداري فرهنگي براي جامعه خواهد بود و از زنده 
بودن جريان فرهنگ خبر مي دهد. برگزاري نمايشگاه هاي فیزيكي و 
حضور نويسندگان در غرفه ها ضمن ايجاد ارتباط مستقیم با مخاطبان 

قطعاً سبب اقبال جامعه به سوي خواندن كتاب افزايش خواهد شد. 
نويسنده كتاب »همیشه مربي« پیرامون نقش مؤثر كتابخانه ها ابراز كرد: 
امروزه متأسفانه كتابخانه مدارس و كتابخانه هاي ديگر مسكوت مانده 
و با بي توجهي روبه رو شده اند، اما احیاي كتابخانه ها و در پیش گرفتن 
برنامه هاي تبلیغاتي براي زنده كردن فرهنگ مطالعه مهم ترين مسئله 
است كه مي تواند در دوران امروز كه قیمت كتاب افزايش قابل توجهي 
پیدا كرده مددي براي افزايش دسترسي و مطالعه اقشار مختلف باشد. 
مجیديان پیرامون اهمیت و جايگاه مطالعه خاطرنشان كرد: هیچ وقت 
ملتي يك ش��به مطالعه گر نش��ده اند بلكه اين روند و جريان فرهنگي 
نیاز به زمان و عملكرد همچنین برنامه هاي خ��اص و اجرايي دارد، لذا 
حركت امروز ما بايد با هدف افزايش سرانه مطالعه در پیش گرفته شود 
و برنامه هايي كه بتواند جامعه را به سوي مطالعه دعوت كند، بايد شكل 

بگیرد تا در آينده شاهد فرهنگ مطالعه در بین همه اقشار باشیم.

    هنر هفتم

    سریال

 فصل سوم »زيرخاكي«
براي نوروز 1401 ساخته مي شود

پ�س از موفقي�ت س�ريال »زيرخاك�ي« در ج�ذب مخاط�ب، 
س�ومين فص�ل اي�ن مجموع�ه ني�ز س�اخته خواه�د ش�د. 
به گزارش فارس، س��ري س��وم س��ريال »زيرخاكي« به نويسندگي و 
كارگرداني جلیل سامان و تهیه كنندگي رضا نصیري نیا براي پخش در 

نوروز 1401 ساخته مي شود. 
پیش از اين مخاطبان تلويزيون ش��اهد پخش نخستین فصل از سريال 
»زيرخاكي« در س��ال 99 به عنوان پربیننده ترين مجموعه تلويزيوني 
رمضاني بودند و فصل دوم اين سريال نیز با پخش در خرداد سال جاري 

به پربیننده ترين اثر زمان پخش خود تبديل شد. 
»زيرخاكي« محصول مركز سیمافیلم است كه از شبكه يك سیما روي 
آنتن مي رود. اين سريال اصلي ترين گزينه ش��بكه يك براي پخش در 

ايام نوروز 1401 است.


