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هادي عسگري     ديده بان 

   محمدصادق عابديني
ويژه برنامه »س�ازهاي خاكي« به مناس�بت 
بزرگداش�ت هفته بس�يج از س�وي معاونت 
امور هنري وزارت ارش�اد در ت�االر وحدت 
برگزار ش�د و در آن از هنرمندان بس�يجي 
ح�وزه موس�يقي تقدي�ر ب�ه عم�ل آم�د. 
محمود شالويي، سرپرست معاونت امور هنري 
وزارت ارش��اد در ويژه برنامه »سازهاي خاكي« 
ضمن گرامیداشت هفته بس��یج گفت: »هفته 
بسیج يادآور خاطرات به يادماندني و فراموش 
نشدني از دلیرمردان و حماسه سازاني است كه 
براي همیشه تاريخ ما ماندگار مي ماند. در كنار 
آن رزمندگان پرت��الش و جهادگر هنرمنداني 
متعهد، متدين، آرمان طلب و آرمان خواه بودند 
و هس��تند كه پابه پاي رزمن��دگان آنها را ياري 
كردند. آنها فضاي جبهه و جنگ را با موسیقي 
معنوي خوي��ش چنان نش��اط انگیز مي كردند 
كه خس��تگي را همواره از همه دور مي كردند و 
موجب مي شدند تا قدرت و قوت بیشتري براي 
رزمندگان ما حاصل شود؛ قدرتي كه در حقیقت 
ناش��ي از همان نگاه معنوي بود و هست و اين 
همان موهبتي است كه از موسیقي برگرفته از 

معنويت وجود دارد.«
     درخواست حاج قاسم از آهنگران 

يكي از س��خنرانان برنامه »س��ازهاي خاكي« 
حاج صادق آهنگران از مداحان مشهور دوران 
دفاع مقدس بود. آهنگران در اين برنامه به ذكر 
خاطره اي از حاج قاس��م س��لیماني پرداخت و 
گفت: »من همیشه مي ديدم هر بار كه دوستان 
حاج قاس��م يك به يك شهید مي ش��دند، اين 
بي تابي و ش��وق به وصل در او بیش��تر مي شد. 
من به خوبي خاطرم اس��ت وقتي براي يادواره 
شهدا همراه ايشان به ش��هر همدان سفر كرده 
بوديم و وقتي بر س��ر مزار ش��هید همداني دور 
هم گرد آمدي��م و حال خوبي هم برقرار ش��د، 
حاج قاس��م باز هم به من گفت: »براي من هم 
آرزوي ش��هادت كن«. حتي در زماني ديگر كه 
به تهران بازمي گش��تیم، يكي از سرداران عزيز 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي مشغول ارائه 
گزارش بود و من مي ديدم كه حاج قاسم گرچه 
مشغول شنیدن گزارش بود اما هر از چندگاهي 
هم به من نگاه تیزي مي كرد و بعد دوباره به آن 
عزيز نگاه مي كرد تا اينكه به من دوباره نگاه كرد 
و گفت: »صادق اگر شهید شدم براي من سنگ 

تمام بگذار«. 
آهنگران با اش��اره به آخرين ديدار با س��ردار 
س��لیماني در ش��ب 21ماه رمض��ان در حرم 
حض��رت رقیه)س( بی��ان داش��ت: »آن زمان 
درهاي حرم را ساعت10 شب مي بستند اما آن 
شب به مناسبت ش��ب 21 ماه رمضان قرار شد 
ساعت12 درها را ببندند. درها ساعت 12 بسته 
شد و من هم براي صرف سحري به مكاني كه 
در آن خدام حرم حضور داشتند رفتم تا اينكه 
به من گفتند حاج قاس��م از ابتداي برنامه شما 
تا االن در اتاق است اما به جهت مسائل امنیتي 
نتوانس��ته در برنامه حضور داشته باشد. جالب 
اينكه هیچ كس هم در حرم نب��ود و من بعد از 
اينكه با اين شهید بزرگوار احوالپرسي كردم، به 
من گفت: »صادق امشب به من نچسبید«، من 
گفتم: »چرا؟ من احس��اس كردم حال خوبي 
در برنام��ه حاكم بود« به هر ح��ال بعد از چند 
دقیقه بود كه به من گفت: »اگر خسته نیستي 
مي تواني 10دقیقه بخواني؟« من هم با كمال 
میل پذيرفتم و هر دو به پاي ضريح رفتیم، در 
همین حین شهید پورجعفري هم همراه ما بود 

و از اين لحظات فیلم مي گرفت.«
     تأس�يس مرك�ز س�رود و آهنگ هاي 

انقالبي
محمدمهدي اسماعیلي، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در ويژه برنامه »سازهاي خاكي« ضمن 
گرامیداش��ت هفته بس��یج گفت: »ما در دوره 
جديد وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي تمام 
تالشمان اين اس��ت كه به داشته هاي غني مان 
بیفزايی��م. اينها ظرفیت هاي بزرگي اس��ت كه 
فرهنگ دف��اع مقدس و ش��هادت را ب��راي ما 
خلق كرد. بس��یاري از هنرمندان��ي كه در آن 
دوران با حضورش��ان در جبهه هاي جنگ شور 
مي آفريدند، حماسه هاي عظیمي را ايجاد كردند 
كه رزمندگان اسالم هم به آن باور دارند. من از 
كساني كه نس��بت به اين س��رمايه هاي بزرگ 

غافل بودند، گله مندم، اين عزيزان آثاري را خلق 
كردند كه واقعاً بي نظیر هس��تند. هر كس اين 
آثار را مي شنود، جداي از حسي كه از اين كارها 
مي گیرد، معاني بلندي مبتني بر روحیه جهاد 
و شهادت دريافت مي كند؛ محتواهايي كه اين 
آثار داشتند و از حلقوم هاي پاكي خارج مي شد 
كه در روح و جان مخاطبان مي نشست.« وزير 
ارشاد ادامه داد: »ما تالش داريم ضمن حفظ اين 
میراث و ظرفیت بزرگ جهت خلق دوره جديدي 
در اعتالي شعر و سرود موسیقي در كشورمان 
استفاده كنیم. اينها برنامه روشني را مي طلبد 
كه در معاونت امور هنري ايجاد ش��ده و طبق 
برنامه ريزي هايي كه صورت گرفته اس��ت ما به 
زودي مركز سرود و آهنگ هاي انقالبي را ايجاد 

مي كنیم تا اين نگاه ارزشمند را احیا كنیم.«
     درخواس�ت دع�ا براي س�المتي يك 

خواننده پيشكسوت
محمدرضا جعفري بهنام، صدابردار پیشكسوت 
اركستر س��مفونیك تهران با بیان خاطراتي از 
حضور هنرمندان در جبهه هاي جنگ در دوران 
دفاع مقدس و اجراي قطعات موس��یقي در آن 
دوران گف��ت: »ما در س��ال 1360 توفیق پیدا 
كرديم با يك گروه 26نفره حضور مستمري در 
جبهه ها داشته باش��یم و بسیاري از فرماندهان 
آن زمان جنگ به ما »گروه روحیه« مي گفتند. 
ما هر كج��ا قرار ب��ود حمله اي ص��ورت گیرد، 
حضور پیدا مي كردي��م و با كار هن��ري تا آنجا 
كه مي توانستیم به همرزمان روحیه مي داديم. 
در اين راستا تنها سالح جنگي ما سازهاي ما و 
صوت دلنشین بچه ها بود كه خیلي از ما هم به 
درجه جانبازي نائل آمديم و به اين موضوع هم 

افتخار مي كنیم.«
اين هنرمند ادامه داد: »قطعاً ما به پاي رزمنده ها 
نمي رسیم، ما فقط توانس��تیم در طول هشت 
سال دفاع مقدس حدود 36ماه در جبهه حضور 
داشته باشیم. در اينجا هم از شما مي خواهم با 
ذكر صلواتي براي سالمتي دوست عزيزم مهرداد 
كاظمي كه ريه اش در شهر حلبچه آسیب ديد، 
دعا كنید. او خیلي دلش مي خواست در اين سه 
سالي كه برنامه سازهاي خاكي اجرا مي شود در 
اينجا حضور داشته باشد اما متأسفانه نمي تواند 
و در بیمارستان بستري است. به  هر حال ما در 
مقابل آنهايي كه ديديم در دوران هش��ت سال 

دفاع مقدس چه كردند، هیچ هستیم.«
     قدرداني از هنرمندان پيشكسوت

به مناسبت فرا رس��یدن هفته بسیج با حضور 
وزير ارشاد و سرپرس��ت معاونت امور هنري از 
هنرمندان پیشكسوت عرصه موسیقي تجلیل 
به عمل آمد. صادق آهنگران، اسفنديار قره باغي، 
محمدعلي گلريز، محمدرض��ا جعفري بهنام، 
كريم كريم��ي، محمدرضا پناهي ن��ژاد، بابك 
میرداديان، عل��ي ضرابي، س��یامك كريم پور، 
ناصر رحیم��ي، رضا صنعتي ن��ژاد، محمدرضا 
صفي، حس��ن زهري، جهانگی��ر زماني، احمد 
عزيز، مسعود عالي، شاهرخ شیردوست، بهروز 
اس��المي و همايون رحیمیان از جمله افرادي 
بودند كه در مراسم »س��ازهاي خاكي« از آنها 

قدرداني شد.

 آهنگران: حاج قاسم گفت
برای من سنگ تمام بگذار!

 وزير ارشاد: تالش داريم ضمن حفظ ميراث سرود، دوره جديدي در اعتالي شعر و سرود موسيقي
در كشورمان برقرار كنيم و بر همين مبنا مركز سرود و آهنگ هاي انقالبي تأسيس مي شود

بسياري از فرماندهان آن زمان جنگ 
به ما »گروه روحي��ه« مي گفتند. ما 
هر كجا قرار بود حمل��ه اي صورت 
گي��رد، حض��ور پي��دا مي كردي��م

     سرود

     شعر

در قالب كتاب »مادر برام قصه بگو« منتشر شد

 ناگفته هايي از خاطره انگيزترين سرودهاي دهه60
كتاب »مادر برام قصه بگو«؛ خاطرات شفاهي گروه سرود آباده 

راهي بازار نشر شد. 
به گزارش »جوان« كتاب »مادر برام قصه بگو«؛ خاطرات ش��فاهي 
گروه سرود آباده ش��یراز به قلم بهنام باقري و توسط انتشارات »راه 

يار« منتشر و راهي بازار نشر شد. 
در مقدمه كتاب »مادر برام قصه بگو« مي خوانیم: »26 اسفند 1366؛ 
روزي كه بچه هاي گروه سرود آباده در ساختمان پاستور نهاد رياست 
جمهوري در محضر رئیس جمهور وقت، آقاي خامنه اي سرود اجرا 
كردند، من 26روز بیشتر سن نداشتم و بالطبع هیچ دركي از عشق و 
شورونشاط دهه چهلي ها و دهه پنجاهي ها از سرودهاي اين گروه در 
دهه60 نداشتم اما بعدها كه بزرگ و بزرگ تر شدم، هم سرودها - را 
شنیدم و صفا كردم، هم از عش��ق و صفاي بزرگ ترهاي دهه60 به 
سرودهاي اين گروه مطلع شدم؛ عش��ق و صفايي كه معموالً از آن 
با عنوان »نوس��تالوژي دهه ش��صتي ها« ياد مي كردند و مي كنند، 
نمونه اش همین نظرهايي كه نوجوان ها رو جوان هاي آن دوران زير 
پست اينستاگرامي اجراي گروه سرود آباده در حضور حضرت آيت اهلل 

خامنه اي در دوران رياست جمهوري« گذاشته اند... 
كار هنري اي كه آنچنان در بین مردم محبوبیت داش��ته كه بعد از 
گذشت حدود 30سال هنوز مردم از آن به نیكي ياد مي كنند، حتماً 
ارزش تاريخ نگاري و خاطره نگاري دارد؛ هم به عنوان ثبت بخشي از 
تاريخ فرهنگي انقالب اسالمي ايران و هم به عنو ان تجربه نگاري براي 
استفاده در حال و آينده... آنچه باعث شهرت احمد توكلي، مربي گروه 
سرود و به تبع آن گروهش شد، چند سرود در اواسط دهه60 بود كه 
معروف ترينشان س��رود »مادر« يا »قصه بابا« بود كه در اواخر سال 

1366 ساخته شد. اين سرود به همراه سرودهاي »آالله«، »دلیران 
تنگستان« و »يل شیردل«، محبوبیت ويژه اي بین مردم ايران پیدا 
كرد؛ محبوبیتي كه نام »گروه سرود آباده« را بر سر زبان ها انداخت... 
سرودهايي كه به صورت رس��مي اجرا و در متن كتاب به آن اشاره 
شده و همچنین بخش هايي از سرودها كه اعضاي گروه در جلسات 
مصاحبه خوانده اند، در قالب code QR به صورت صوتي يا تصويري 

در كنار متن گنجانده شده است.«
در بخش��ي از كتاب اينچنین آمده اس��ت: »آباده را تو كشور كسي 
نمي شناخت و نمي دانست كجاست و اصاًل كجاي نقشه ايران قرار 
دارد اما سرود مادر و بقیه س��رودهاي ما باعث شد سري تو شهرها 
دربیاورد و ش��ناخته ش��ود. بعد از آن وقتي به ش��هرهاي مختلف 
مي رفتیم، مي شنیديم بعضي ها كه ما را مي ديدند، مي گفتند: »اينا 
همون بچه هايي هستن كه سرود مادر رو خوندن.« جلوي اتوبوسمان 
نوشته بودند: گروه س��رود امور تربیتي شهرستان آباده.« اين براي 

شهرهاي ديگر بود، تو شهر خودمان كه انگشت نما شده بوديم.«

 اكران آنالين »رستاخيز« 
از ۱۶ اسفند ماه

تهيه كننده فيلم س�ينمايي »رس�تاخيز« خب�ر داد كه 
س�رانجام اين فيلم از 16 اس�فند م�اه همزمان ب�ا تولد 
حض�رت ابوالفض�ل)ع( در پلت فرم�ي كه ب�راي عرضه 
جهاني آن طراحي ش�ده اس�ت، اكران آنالين مي شود. 
به گزارش ايسنا، تقي علیقلي زاده درباره پلت فرم اختصاصي 
پخش جهاني »رستاخیز« گفت: اين درگاه كه ابتدا »يوتیوپ 
حالل« نام داشت به صورت اورجینال برنامه نويسي شده و بنا 
به اطمینان امنیتي، از نسخه ها و برنامه هاي آماده يا نیمه آماده 
موجود در آن استفاده نشده اس��ت. در ادامه نام آن به حالل 
 www. halalchanel. com چنل، ب��ه آدرس اينترنت��ي
تغییر يافت. اين تهیه كننده از مديران فرهنگي خواست ترتیبي 
اتخاذ كنند فیلم سینمايي»رس��تاخیز« همزمان با عرضه در 
پلت فرم ها، به عنوان يكي از فیلم هاي اكران شروع سال جديد 

در سینماها هم امكان نمايش داشته باشد.
.......................................................................................................
دبير جشنواره شعر فجر منصوب شد 

را  وليئ�ي  قرب�ان  حكم�ي  در  ارش�اد  وزي�ر 
دوره  ش�انزدهمين  دبيرعلم�ي  ب�ه  عن�وان 
جش�نواره بين الملل�ي ش�عر فج�ر منص�وب ك�رد. 
در حكم انتصاب ولیئي به س��مت دبیر علمي جشنواره شعر 
فجر بر هم انديشي و بهره مندي از نظر استادان، انديشمندان 
و صابنظ��ران تأكید ش��ده اس��ت. قرب��ان ولیئي، ش��اعر و 
دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسي در مقطع دكترا از 
دانشگاه تربیت مدرس تهران است و در حال  حاضر مديريت 

گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه زنجان را بر عهده دارد. 
.......................................................................................................

ساخت سريال امنيتي »ضد«
سيمافيلم سريال »ضد« را با موضوع فعاليت هاي مأموران 

امنيتي توليد مي كند.
سريال »ضد« به كارگرداني ابراهیم شیباني و تهیه كنندگي 
علیرضا جاللي با بازي حسام منظور، بهاره كیان افشار، سعید 

چنگیزيان و مرتضي اسماعیل كاشي كلید خورده است. 
سیمافیلم اين روزها سريال ديگري با عنوان »سرجوخه« به 
كارگرداني احمد معظمي را كه يك سريال امنیتي اجتماعي 

است از شبكه3 سیما پخش مي كند. 
....................................................................................................... 

 ماشين هاي قديمي
پالك تاريخي مي گيرند

»پالك تاريخ�ي« براي خودروهاي باالي 30س�ال صادر 
مي شود. 

كانون جهانگردي و اتومبیلراني اعالم كرد: مالكان وسیله هاي 
نقلیه تاريخي با قدمت حداقل 30سال و داراي اصالت كالبدي 
و س��المت فني مي توانند براي دريافت پالك تاريخي اقدام 
كنند. به گزارش »ج��وان« به نقل از رواب��ط عمومي كانون 
جهانگردي و اتومبیلراني جمهوري اس��المي ايران، اردشیر 
درويش��ي، مدير ح��وزه اتومبیلراني كان��ون جهانگردي و 
اتومبیلراني عملكرد كارگروه شناسايي و صیانت از وسیله هاي 
نقلیه تاريخي را در هفت ماه گذشته تش��ريح كرد و با بیان 
اينكه كارگروه شناسايي و صیانت از وسیله هاي نقلیه تاريخي 
تمام تالش خود را براي حفظ اين بخش از میراث فرهنگي 
صنعتي كشور به كار گرفته اس��ت، گفت: در راستاي اجراي 
آيین نامه هیئت وزيران در خصوص شناس��ايي و صیانت از 
وسیله هاي نقلیه تاريخي از آغاز امسال تا پايان مهرماه از ۷2 
دستگاه خودرو با قدمت 30س��ال به باال به منظور بررسي و 

صدور شناسنامه ثبت نام شده است. 
.......................................................................................................

 نمايش »مستندهاي كمياب« 
در سينماتك خانه هنرمندان ايران

س�ينماتك  برنام�ه  چهارصدوهش�تادوچهارمين   
خان�ه هنرمن�دان ايران ب�ه نماي�ش آثار مس�تندي از 
پروي�ز كيمياوي، ژي�ال مهرجوي�ي، جواد گنج�ي زاده، 
ابراهي�م گلس�تان و منوچهر طب�ري اختص�اص دارد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه هنرمندان 
ايران در تازه ترين برنامه س��ینماتك خانه هنرمندان ايران، 
مجموع��ه اي از آثار ب��ا عن��وان »مس��تندهاي كمیاب« به 
نمايش درمي آيد. »خندق« ساخته پرويز كیمیاوي، »بازار 
مس��گرها« اثر ژيال مهرجويي، »دراويش خاكسار« ساخته 
جواد گنجي زاده، »گنجینه هاي گوهر« اثر ابراهیم گلستان و 
»لحظاتي چند با دراويش قادري« ساخته منوچهر طبري آثار 

اين مجموعه است كه به نمايش در خواهند آمد. 
پس از نمايش اين مجموعه نیز نشس��ت نقد و بررسي آن با 
حضور سامان بیات، نويسنده و منتقد سینما برگزار مي شود. 
»مستندهاي كمیاب« دوشنبه هشتم آذر ماه ساعت 1۷:30 

در سینماتك خانه هنرمندان ايران به نمايش درمي آيد.

برنامه  »قالب تركيب بند در شعر انقالب« به بهانه انتشار يادداشت رهبر معظم 
انقالب بر تركيب بند عاشورايي خانم مستشارنظامي برگزار گرديد

 تجليل از سروده های بانوان 
با قالب شعری »تركيب بند«

    سيدمرتضي ذاكر
جمع�ي از ش�عراي كش�ورمان با حض�ور در برنام�ه »قالب 
تركيب بن�د در ش�عر انق�الب« ضم�ن تبيي�ن ويژگي هاي 
اين قالب ش�عري مي گوين�د تا پي�ش از انقالب اي�ن قالب 
ش�عري يك قالب مردانه محس�وب مي ش�د اما ام�روزه و 
به بركت ش�عر انق�الب اس�المي، بانوان�ي همچ�ون خانم 
مستش�ارنظامي در س�رايش آن ميدان�داري مي كنن�د. 
علیرضا قزوه در ويژه برنامه  »قالب تركیب بند در شعر انقالب« و با 
نگاهي به تركیب بندهاي »نغمه مستشارنظامي« كه به بهانه انتشار 
يادداش��ت مقام معظم رهبري بر تركیب بند اخیر اين بانوي شاعر 
و از سوي گروه بین المللي هنديران و با حضور ش��اعراني از ايران، 
هند، افغانستان و پاكستان برگزار شد، ضمن برشمردن ويژگي هاي 
منحصربه فرد قالب تركیب بند گفت: تا پیش از انقالب اسالمي قالب 
تركیب بند يك قالب مردانه محسوب مي شد كه به بركت شعر انقالب 
اسالمي زنان در اين قالب دشوار پیشرفت هاي زيادي داشتند. اين 
شاعر ضمن اشاره به تركیب بندهاي نغمه مستشارنظامي سهم وي 
را در اين قالب در میان بانوان شاعر سهم واال و فاخري دانست و نقش 
وي را براي شاعران جوان تر در ش��عر انقالب راهگشا مطرح كرد و 
پیام رهبر معظم انقالب بر اشعار اين شاعر را موجب سنگین تر شدن 

وظیفه او و ديگر بانوان شاعر دانست. 
در ادامه اين برنامه نغمه مستش��ارنظامي با اش��اره به اينكه اين 
تركیب بند آغاز نذري ش��د كه تا امروز ادامه دارد و ان ش��اءاهلل 
به ياري اهل بیت )ع( تا قلم به دس��ت دارم، ادام��ه پیدا كند، در 
خصوص قالب تركیب بند اظهار داش��ت: ظرفی��ت عظیم زبان 
فارس��ي موجب پديد آمدن قالب هاي متنوعي در ش��عر ش��ده 
اس��ت؛ رباعي، دوبیتي، س��ه گاني، نوخس��رواني، غزل، قطعه، 
قصیده و مثنوي هر يك از اي��ن قالب ها به نوبه خود ويژگي هاي 
منحصربه فردي دارند كه قابلیت پذيرش مضامین ويژه اي را به 
آنها داده و مي دهد. يكي از قالب هاي شعر فارسي كه از قالب هاي 
تركیبي و نس��بتاً جديد محس��وب مي ش��ود، قالب تركیب بند 
است؛ قالبي شريف كه همواره ظرف مضامین عالي بوده و كمتر 
تركیب بندي با مضامین��ي غیر از مضامین مذهب��ي و آيیني و 

اخالقي سروده شده است. 
محمدجواد محبت نیز در خصوص اشعار نغمه مستشارنظامي 

اين گونه گفت: شعرهاي نغمه مستش��ارنظامي بانوي شاعر كه 
نگاه به آسمان دارد و دل در گرو اهل بیت )ع( گذاشته، نغمه جان 
است و نس��یم روح كه بر زبان آمده و در قالب شعر ريخته شده 
است. وي يادداشت »امین شعر انقالب« )مقام معظم رهبري( را 
كه خود با دنیاي شعر مأنوس است، نشانگر شناخت واالي ايشان 
بر »زالل قريحه شاعران« دانس��ت و ابراز داشت: نگاه تیزبین و 
گوهرشناس ايشان بر اشعار نغمه ، شعر ايران بانو مستشارنظامي 
ارج نهادن به دنیاي روحاني شعر اوس��ت. براي اين بانوي شاعر 
آرزو مي كنم همچنان بر قله هاي رفیع ش��عر ايران بدرخشند و 
پايدار باشند. محمود اكرامي فر يكي ديگر از شاعران كشورمان 
كه در اين برنامه حضور داش��ت، درباره قالب تركیب بند و نقش 
شاعران انقالب در احیاي اين قالب گفت: تركیب بند هر چند در 
دوره كنوني، قالبي كم استقبال است، اما اگر قرار باشد شاعر به 
يك سوژه همه جانبه و عمیق بپردازد و دراز دامن سخن بگويد و 
آنها را هدفمند به شعر تبديل كند، قالب خوب و مناسبي است. 
در اين قالب كمتر معمول، شاعران بزرگي مثل محتشم كاشاني و 
جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني طبع آزمايي كرده اند و با شعرهاي 
شريفشان ماندگار شده اند. در بین شاعران جوان از حیث سن و 
سال نیز خانم نغمه مستشارنظامي تركیب بندهاي شريفي دارد 
كه ان ش��اءاهلل به يادگار از ايش��ان مي ماند. الهام نجمي از بانوان 
ش��اعر كش��ورمان هم در اين محفل مجازي ابراز داشت: نغمه 
مستشارنظامي با وضوي اشك خود واژگانش را طهارت بخشیده 
و جامه ارادتي از جنس شعر بر تن روح خود پوشیده و هر سال در 
يك نذر فرهنگي واژه به واژه از مصائب سیدالشهدا)ع( و خواهر 

بزرگوارش زينب كبري)س( مي سرايد.

     هنر هفتم

نويسنده، منتقد و مجري اسبق برنامه »هفت«: 

سينما را به  بازي هاي جناحي و گروهي گرفتار كردند

    مصطفي محمدي
منتقد و نويس�نده س�ينمايي ضمن تأكيد بر اين نكته كه برخي 
مس�ئوالن درك درس�تي از ق�درت و ظرفي�ت س�ينما ندارند، 
مي گويد: س�ينماي ما از مقطعي به بعد درگير سياست بازي هاي 
جناح�ي و گروه�ي ش�د، در حال�ي ك�ه ب�ه اعتقاد م�ن قدرت 
س�ينما از ق�درت موش�ك هاي نظام�ي ه�م بيش�تر اس�ت. 
»محمود گبرلو« نويس��نده، منتقد و مجري برنامه هاي سینمايي با 
اشاره به اينكه ما هم مي توانیم از س��ینما به  عنوان يك تريبون نافذ و 
تأثیرگذار براي اعالم مواضع و رساندن صدايمان به جهانیان استفاده 
كنیم به تسنیم مي گويد: متأسفانه بس��یاري از مسئوالن ما برخالف 
مقام معظم رهبري كه سینما را قدرت برتر مي دانند، به درك درستي 
از قدرت و ظرفیت سینما نرسیده اند. تفسیر سخن رهبر انقالب عبارت 
است از اينكه هیچ قدرتي برتر و باالتر از سینما نیست، حتي به اعتقاد 
من قدرت، تأثیر و كاركرد يك فیلم سینمايي مي تواند بیشتر و باالتر 

از ده ها موشك باشد. 

اين منتقد س��ینما تأكید مي كند: وقتي ضريب ق��درت و دامنه نفوذ 
سینما نزد مسئوالن و مديران ما درك نش��ود ، كماكان به استفاده از 
ابزارهاي تبلیغاتي ساده و پیش پا افتاده اي كه فاقد اثربخشي هاي ژرف 
و گسترده هستند، بسنده مي كنیم. همچنین بايد به اين نكته توجه 
داشت كه سینما عالوه بر موارد فوق، قادر است در انتقال مفاهیم مثبت 
تربیتي و اخالقي به خانواده ها نیز نقش پررنگ و بي بديلي را ايفا كند و 

اين ظرفیتي است كه نبايد از آن غافل شد. 
گبرلو در ادامه خاطر نشان مي كند: متأسفانه سینماي ما از مقطعي به 
بعد به  قدري درگیر سیاست بازي هاي جناحي و گروهي شد كه اكنون 
ژانر به  معناي واقعي خود به گمشده اي در سینماي ايران تبديل شده 
و مفهوم حقیقي اش را از دست داده اس��ت. هر آنچه فیلمساز بسازد، 
مجوز مي گیرد و روي پرده سینماها مي  رود. به همین دلیل است كه 
در سینماي ما تنوع ژانر يا گونه وجود ندارد و بسیاري از فیلم ها شبیه 
هم هستند. وي تصريح مي كند: اگر سیاستگذاران و دست اندركاران 
س��ینماي ايران بخواهند بهره درستي از س��ینما ببرند و براي آينده 
جامعه برنامه ريزي هاي دقیق و موش��كافانه اي داشته باشند، بايد به 
تدارك ژانرهاي متنوع توجه كنند. آحاد جامعه ما نیازمند آن است كه 
به  واسطه تماشاي فیلم هاي صحیح سیاسي از تحلیل هاي سیاسي قوي 
و منسجمي برخوردار شوند يا با تماشاي فیلم هاي تاريخي گوناگون، 
بیش از پیش با تاريخ ايران و اسالم آشنا شوند. ما مي توانیم از طريق 
تولید فیلم در ژانرهاي مختلف سینمايي هم نیاز تماشاگر به سرگرم 
شدن را مرتفع سازيم و هم از حیث تزريق تفكر و آگاهي، بسیاري از 
قصه هاي مورد نیاز جامعه را روايت كنیم. متأسفانه چنین وضعیتي در 

سینماي ما مشاهده نمي شود.

    ويرايش

دبير انجمن ويرايش و درست نويسي خبر داد

جايزه ويرايش كتاب براي اولين بار 
اهدا مي شود

م�ا در انجم�ن ويراي�ش درست نويس�ي بي�ش از پنج س�ال اس�ت 
در حال تالش�يم تا مس�ئله ويرايش، مس�ئله هم�ه نهاده�ا و فراتر 
از آن، مس�ئله زب�ان فارس�ي ب�ه مس�ئله همگان�ي تبدي�ل ش�ود. 
مهدي صالحي، دبیر انجمن ويرايش و درست نويس��ي با بیان اين مطلب 
گفت: نزديك 100س��ال است ويرايش در ايران رس��میت پیدا كرده و در 
مؤسسات انتشاراتي و نش��رهاي جديد، فردي به نام ويراستار را مي بینیم 
و حضورش در متن ها محسوس است. در 12-10سال اخیر نیز نهادهاي 
خصوصي و انجمن هايي در وادي ويرايش فعال شدند تا براي حوزه ويرايش، 
كاري انجام دهند، با اين حال هنوز با مس��ائل مهم و زيربنايي دس��ت  به  
گريبان هستیم، مثاًل اينكه كتاب ها بدون ويرايش منتشر مي شود و بسیاري 
از مجموعه ها به ويرايش بي اعتنايي مي كنند. بسیاري از نويسنده ها گمان 
مي كنند آدم هاي ويراسته نويسي هستند و خودشان را نويسنده و ويراستار 
مي دانند. صالحي در ادامه با اشاره به وظايف نهادهاي ترويجي همچون انجمن 
ويرايش درست نويسي گفت: ما در انجمن ويرايش درست نويسي، بیش از پنج 
سال است كه در حال تالشیم تا مسئله ويرايش، مسئله همه نهادها و فراتر از 

آن، مسئله زبان فارسي به مسئله همگاني تبديل شود. 
دبیر انجمن درست نويس��ي در ادامه افزود: با همكاري و هماهنگي انجمن 
ويرايش ب��ا دبیرخانه جايزه ش��هید اندرزگو و دس��ت اندركاران اين جايزه، 
شوراي سیاستگذاري و دبیرخانه اين جايزه همت كردند و پذيرفتند كه جايزه 

ويرايش كتاب وارد اين جشنواره شود.


