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روايت کرد که فرمود:
 هركس ب��ه مؤمنی قرض��ی بدهد تا 
هنگام توانایی ب��ه او بازگرداند؛ گویی 
مال خود را صدقه داده و تا زمانی كه 
قرض گیرنده آن مال را به او بازگرداند، 

فرشتگان بر او درود می فرستند. 
ثواب االعمال و عقلاب االعمال، 

شيخ صدوق

چند می گيری گريه تماشاگر را دربياوری!
اگر شاهد احمدلو در قسمت اول راه درستی برای مضمون انسانی اش انتخاب کرد و فيلمش وارد ورطه ابتذال نشد، در» چند 

می گيری گريه کنی« دو ردپای ابتذال مرسوم فيلم های شبه کمدی خودنمايی می کند

   افشين عليار
 نس��خه اول فیلم چند می گیری گریه كنی به كارگردانی 
شاهد احمدلو در سال 85 به نمایش درآمد. در برهه ای كه 
سینمای بدنه یا بساز و بفروش��ی اولویت خاصی داشت، 
این فیلم به دلیل مضمون و انتخاب بازیگرانی كه داشت، 
توانست رضایت مخاطب را به دست بیاورد و همچنان در 
دسته بندی آثار كمدی س��ینمای ایران، فیلم قابل قبولی 
محسوب می شود، اما حاال علی توكل نیا )تهیه كننده چند 
می گیری 1( بعد از 15 س��ال تصمیم به ساختن قسمت 
دوم گرفته و در وهله اول انتخ��اب دوباره حمید لوالیی و 
ابوالفضل پورعرب قطعاً تصمیم درس��ت و هوشمندانه ای 
بوده است، اما به نظر می رسد كلیت اثر توانایی الزم را برای 
ادامه قس��مت قبلی ندارد. اگر ش��اهد احمدلو در ساخت 
قسمت اول راه درستی برای مضمون انسانی اش انتخاب 
كرد و فیلمش وارد ورطه ابتذال نش��د، در چند می گیری 
گریه كنی 2 ردپای ابتذال مرسوم فیلم های شبه كمدی 
دیده می ش��ود. از همین حیث به نظر می رس��د توكل نیا 
سعی داشته اثری با همان مضمون قسمت اول بسازد، اما 
روش و نگرش ساختاری نتوانسته قوام الزم را داشته باشد. 
بنابراین، درصد بیش��تری از مضمون مدیون قسمت اول 
است، اما آنچه توكل نیا س��اخته، پرداخت مناسبی ندارد 
و انگار با اثری وصله خورده طرف هس��تیم كه به ش��دت 
درگیر جزئیاتی است كه نه اهمیتی س��ینمایی دارد و نه 
می تواند از مخاطب خنده بگیرد، یعن��ی اگر جای این دو 

قسمت را عوض كنیم، منطقی به نظر می رسد چرا كه در 
چند می گیری گریه كنی 1 به مرات��ب با فیلم كامل تری 
مواجه بودیم، اما در قسمت كنونی همه چیز خام دستانه 
جلو می رود. به طور مثال، دلیل انتخاب یک بازیکن فوتبال 
كه در بازیگری تا این حد بی استعداد است مشخص نیست 
یا كارگردان می توانست موقعیت هایی به وجود بیاورد كه 
بازی لوالیی و پورعرب بیشتر به چشم بیاید، اما آن قدر همه 
چیز در سطح می گذرد كه هیچ اتفاق خاصی در فیلم رخ 
نمی دهد و آن وصیت پدر و آن پارادوكس زندگی و مرگ، 
دیگر مانند قس��مت قبل اهمیتی ندارد. به همین منظور، 
فیلمنامه آن قدر سطحی نوش��ته شده كه نمی شود آن را 
یک فیلم كمدی دانست . محسن تنابنده در قسمت قبلی به 
عنوان فیلمنامه نویس توانست در كنار كمدی وجه اخالقی 
مضمون را هم نمایان كند، اما در این فیلم انگار كارگردان 
با همان پیش فرض های قس��مت یک هم نتوانسته حرف 

جدیدی را بزند. بنابراین، 
با اث��ری طرف هس��تیم 
كه می توانس��ت پرداخت 
مناسبی داشته باشد، اما 
آن قدر كارگردان حواسش 
به خرده اتفاق��ات بیهوده 
بوده كه ی��ادش رفت این 

فیلم را باید ب��ا وجه كمدی اخالق مداران��ه پیوند بزند. در 
چنین ش��رایطی چند می گی��ری 2 در حد همین ش��به 
كمدی های رایج متوقف مانده اس��ت. ف��ارغ از ایجاد یک 
هدف منس��جم، همه چیز بر اس��اس موقعیت طنز گونه 
تلویزیونی شکل می گیرد و در میان این برهم ریختگی ها 
دیالوگ های چند پهلو جنسی هم به كمک آمده تا شاید 
مخاطب با شنیدن آنها بخندد اما به نظر می رسد آن قدر 
داستان كم جان و بی ریشه است كه مخاطب نمی تواند با 
آن همراه شود. شاید دلیل مهمی كه تماشاگر دوست دارد 
این فیلم را ببیند حضور پورعرب باشد كه كارگردان از او 
هم نمی تواند استفاده درستی بکند. بازی دیگر بازیگران هم 
چنگی به دل نمی زند. دو دلیل مهم وجود دارد كه انتخاب 
بازیگران اشتباه بوده اس��ت، به خصوص  محیا دهقانی و 
اشپیتیم آرفی و دلیل دوم نداشتن فیلمنامه است كه انگار 
بیشتر دیالوگ ها بداهه گویی اس��ت یا بعد از فیلمبرداری 
صداگذاری شده، به خصوص دیالوگ های حامد آهنگی! 
در كارگردانی هم ضعف های زیادی دیده می شود كه همین 

 چند می گيری
 گريه تماشاگر را دربياوری!

اگر شاهد احمدلو در قسمت اول راه درستی برای مضمون 
 انسانی اش انتخاب کرد و فيلمش وارد ورطه ابتذال نشد، 

در» چند می گيری گريه کنی2« ردپای ابتذال مرسوم فيلم های 
شبه کمدی خودنمايی می کند

   افشين عليار
 نس��خه اول فیلم »چند می گیری گریه كنی« به 
كارگردانی ش��اهد احمدلو در سال 85 به نمایش 
درآمد. در برهه ای كه س��ینمای بدنه یا بس��از و 
بفروشی اولویت خاصی داشت، این فیلم به دلیل 
مضمون و انتخاب بازیگرانی كه داش��ت، توانست 
رضایت مخاطب را به دست بیاورد و همچنان در 
دسته بندی آثار كمدی سینمای ایران، فیلم قابل 
قبولی محسوب می ش��ود، اما حاال علی توكل نیا 
)تهیه كنن��ده چند می گیری 1( بعد از 15 س��ال 
تصمیم به ساختن قسمت دوم گرفته و در وهله اول 
انتخاب دوباره حمید لوالیی و ابوالفضل پورعرب 
قطعاً تصمیم درست و هوشمندانه ای بوده است، 
اما به نظر می رس��د كلیت اثر توانایی الزم را برای 
ادامه قسمت قبلی ندارد. اگر ش��اهد احمدلو در 
ساخت قس��مت اول راه درس��تی برای مضمون 
انس��انی اش انتخاب ك��رد و فیلم��ش وارد ورطه 
 ابتذال نش��د، در »چند می گی��ری گریه كنی2« 
ردپای ابتذال مرس��وم فیلم های ش��به كمدی 

دیده می شود.
 از همین حیث به نظر می رس��د توكل نیا سعی 
داشته اثری با همان مضمون قسمت اول بسازد، 
اما روش و نگرش ساختاری نتوانسته قوام الزم را 
داشته باشد. بنابراین، درصد بیشتری از مضمون 
مدیون قس��مت اول اس��ت، اما آنچ��ه توكل نیا 
ساخته، پرداخت مناس��بی ندارد و انگار با اثری 
وصله خورده طرف هس��تیم كه به شدت درگیر 
جزئیاتی است كه نه اهمیتی سینمایی دارد و نه 
می تواند از مخاطب خنده بگیرد، یعنی اگر جای 
این دو قس��مت را عوض كنی��م، منطقی به نظر 
می رسد، چرا كه در چند می گیری گریه كنی 1 
به مراتب با فیلم كامل ت��ری مواجه بودیم، اما در 
قسمت كنونی همه چیز خام دستانه جلو می رود. 
به طور مثال، دلیل انتخاب یک بازیکن فوتبال كه 

در بازیگری تا این حد بی استعداد است، مشخص 
نیست یا كارگردان می توانست موقعیت هایی به 
وجود بیاورد كه بازی لوالیی و پورعرب بیش��تر 
به چش��م بیاید، اما آن قدر همه چیز در س��طح 
می گذرد ك��ه هیچ اتف��اق خاص��ی در فیلم رخ 
نمی دهد و آن وصیت پدر و آن پارادوكس زندگی 

و مرگ، دیگر مانند قسمت قبل اهمیتی ندارد. 
به همی��ن منظ��ور، فیلمنامه آن قدر س��طحی 
نوشته شده كه نمی شود آن را یک فیلم كمدی 
دانس��ت . محس��ن تنابنده در قس��مت قبلی به 
عنوان فیلمنامه نویس توانس��ت در كنار كمدی 
وجه اخالقی مضمون را ه��م نمایان كند، اما در 
این فیلم انگار كارگردان با همان پیش فرض های 
قسمت یک هم نتوانسته حرف جدیدی را بزند. 
بنابراین، با اثری طرف هس��تیم كه می توانست 
پرداخت مناس��بی داش��ته باش��د، اما آن قدر 
كارگردان حواسش به خرده اتفاقات بیهوده بوده 
كه یادش رفت این فیلم را بای��د با وجه كمدی 
اخالق مدارانه پیوند بزند. در چنین شرایطی چند 
می گیری 2 در حد همین شبه كمدی های رایج 

متوقف مانده است. 
ف��ارغ از ایجاد یک ه��دف منس��جم، همه چیز 
بر اس��اس موقعیت طنز گونه تلویزیونی ش��کل 
می گی��رد و در می��ان ای��ن برهم ریختگی ه��ا 
دیالوگ های چند پهلو جنسی هم به كمک آمده 
تا شاید مخاطب با شنیدن آنها بخندد اما به نظر 
می رسد آن قدر داستان كم جان و بی ریشه است 
كه مخاطب نمی تواند با آن همراه ش��ود. ش��اید 
دلیل مهمی كه تماش��اگر دوست دارد این فیلم 
را ببیند، حضور پورعرب باشد كه كارگردان از او 
هم نمی تواند استفاده درستی بکند. بازی دیگر 

بازیگران هم چنگی به دل نمی زند.
 دو دلیل مهم وجود دارد ك��ه انتخاب بازیگران 
اشتباه بوده اس��ت، به خصوص  محیا دهقانی و 
اش��پیتیم آرفی و دلیل دوم نداش��تن فیلمنامه 
اس��ت كه انگار بیش��تر دیالوگ ها بداهه گویی 
اس��ت یا بعد از فیلمبرداری صداگذاری ش��ده، 
به خص��وص دیالوگ ه��ای حام��د آهنگی! در 
كارگردانی هم ضعف های زیادی دیده می شود 
كه همین باعث شده فیلم روی پرده سینما لق 
بزند. در كل چند می گیری گریه كنی 2 نتوانسته 
موفقیت قس��مت اولش را تکرار كند، به همین 
دلیل با اثری مواجهیم كه به سرعت از ذهن مان 

پاك می شود.

در گفت وگوی »جوان « با سازنده انيميشن سينمايی »آخرين داستان « مطرح شد

پویانمایی ایران یعنی چندین جزیره دور افتاده از هم
   محمدصادق عابدينی

در آستانه برگزاری جشنواره پويانمايی ايران که 
قديمی     ترين جشنواره انيميشلن در ايران است، 
فرصتی دسلت داد تا وضعيت توليد پويانمايی را 
در ايران بررسلی کنيم؛ صنعتی پولساز در جهان 
که ايرانی    ها در توليد آن اسلتعداد زيادی دارند، 
ولی از درآمد سرشار آن تقريباً بی بهره اند. اشکان 
رهگذر، انيماتور جوان کشلورمان که با انيميشن 
سلينمايی »آخرين داسلتان « شلناخته شده و 
جوايز متعدد داخلی و خارجی را به دسلت آورده 
اسلت، در گفت وگو با »جوان « درباره چرايی نبود 
صنعلت توليلد انيميشلن در ايران گفته اسلت. 
 چرا ملا انيميشن سلاز خلوب داريم ولی 

صنعت توليد انيميشن نداريم؟
برای جواب به این س��ؤال می توان یک كتاب نوشت، 
ولی به طور ساده ماجرا مربوط به دو محور است. محور 
اول، اینکه ما در ایران چیزی ب��ه نام مدیریت كالن، 
مدیریت مناب��ع و مدیریت مالی در حوزه انیمیش��ن 
نداریم كه بتواند اكوسیستمی یکپارچه برای فعالیت 
شركت های انیمیشن ساز در ایران فعال كند. اتفاقاً در 
انیمیش��ن ایران پول هنگفتی خرج شده و هنوز هم 
خرج می ش��ود، اما سیس��تم و مدیریتی وجود ندارد 
ك��ه آن را هدایت كن��د. علت آن هم نبود ش��ناخت 
درست از مدیریت منابع اس��ت. محور دوم هم نبود 
سرمایه گذاری هدفمند است. سرمایه گذاری كه بتواند 

به تولید انیمیشن جهت دهد. 
 يعنی ما بله يک همگرايلی در مديريت و 
ايجاد فضای هم افزايی در توليد انيميشن 

نياز داريم؟
در انیمیش��ن ایران هرك��س جزیره خ��ودش را دارد. 
دوساالنه انیمیشن تهران یک جشنواره مهم است، اما 
فقط در كانون پرورش فکری تأثیرگذار است، از آن سو 
مجموعه »صبا« را در صداوسیما داریم، حوزه هنری هم 

كار خودش را می كند، بچه های انیماتور هم شركت های 
كوچک خصوصی دارند، هیچ كار گروهی و همگرایی 

وجود ندارد، جزایر از هم دورافتاده هستند. 
 اسلتعدادهای زيادی در انيميشن سازی 
داريم، چرا اين استعداد    ها داخل ايران به 

کار گرفته نمی شود؟
متأسفانه در س��ال های اخیر موج مهاجرت نیروهای 
نخبه تولید انیمیشن را شاهد بوده ایم. هركس توانسته 
حتی به اندازه س��ر س��وزن رزومه جم��ع كند، برای 
مهاجرت اقدام كرده است. بس��یاری از شركت های 
تولید انیمیش��ن هم عماًل در كار رزومه س��ازی برای 

مهاجرت هستند. 
 نلوع ديگلری از فعاليلت انيماتورهای 
ايرانلی هلم هسلت کله شلايد از نظر 
اقتصادی برای خودشان به صرفه باشد، 
ولی برای کشلور آورده ای ندارد، يعنی 
يک ايرانلی شلرکتی خارجلی را ثبت 
می کند و به واسلطه آن پروژه می گيرد 
و با نيروی ارزان و باکيفيت داخلی کار را 

می سازد، با اين ماجرا مواجه شده ايد؟
بله، این اتف��اق زیاد رخ می دهد. م��ا در ایران صنعت 
انیمیشن نداریم، اما انیمیش��ن را به صورت صنعتی 
درست می كنیم، یعنی بسیاری از شركت    ها خط تولید 
انیمیشن دارند، اما برای اینکه سرمایه گذار در داخل 
نداریم، سراغ گرفتن پروژه از بیرون از كشور می روند 
و اغلب هم به دلیل نا آش��نایی ب��ا بازارهای خارجی، 

سرشان كاله می گذارند. 
 با همکاری شلرکت های کوچلک ايرانی 
و سلفارش دهندگان خارجلی موافلق 

هستيد؟
برای اینکه شركت    ها بتوانند به كار خود ادامه دهند، 
تقریباً همه به دنبال همکاری خارجی هس��تند. من 
هم این كار را می كنم، چون در ایران سرمایه گذاری 
روی تولید انیمیش��ن نمی شود و ش��ركت    ها باید به 
نوعی خود را س��رپا نگه دارند. البته این كار مزایایی 
هم دارد، از جمله اینکه كار با كشورهای خارجی، یک 
كالس آموزشی برای چگونگی مدیریت است. به دلیل 
اختالف س��طح كیفیت تولیدات باعث ارتقای كیفی 

كار    ها می شود. در ضمن فرهنگ كار گروهی حرفه ای 
را بین ما تقویت می كند. 

 ترکيه و مصر دو کشوری هستند که از نظر 
سلرمايه گذاری در انيميشلن خوب عمل 
کرده انلد و حتی مصری    ها با شلرکت های 
بزرگ انيميشن جهان همکاری دارند، چرا 

ما به اين حد نرسيده ايم؟
مش��کل در همان مدیریت جزیره ای اس��ت. شما به 
سینما نگاه كنید. با همه انتقاداتی كه به خانه سینما 
وجود دارد، این نهاد به عنوان یک مجمع صنفی محلی 
برای تجمیع و همکاری صنوف مختلف سینمایی است 
و بسیاری از تعامالت سینما در آنجا شکل می گیرد، 
ما چیزی را در انیمیشن نداریم، از سوی دیگر هم در 

بازارهای مهم انیمیشن جهان حضور نداریم. 
 جشلنواره پويانمايی تهران چلرا به بازار 

مهمی برای انيميشن تبديل نشد؟
به نظرم آق��ای كریمی صارم��ی، دبیر جش��نواره و 
همکارانش با تم��ام وجود برای انیمیش��ن ایران كار 
می كنند، ولی ما نتوانسته ایم با بازارهای مهم ارتباط 
برقرار كنیم. همیشه یک مش��ت مفت خور به عنوان 
مش��تری خارجی به این جش��نواره می آیند و برای 
گردش به ش��یراز و اصفهان می روند، اما حضورشان 
در ایران به خروجی نمی رس��د. ما باید ابتدا بازارهای 

فروش خارجی را پیدا كنیم. 
 اگر بخواهيد به مديران جشنواره پويانمايی 
تهران برای بهتر شدن جشنواره و کمک به 
آينده انيميشن سازی در ايران پيشنهادی 

ارائه کنيد، چه می گوييد؟
 من خودم در جشنواره پویانمایی تهران مطرح شدم و 
آن جشنواره را خیلی دوست دارم. به نظرم بهترین كار 
این است كه جشنواره بر تقویت بازار تمركز كند و پای 
مشتریان واقعی را به ایران باز كند. جشنواره پویانمایی 

تهران نیازمند تبلیغات بین المللی است.

در سلالروز فتلح خرمشلهر فرهنگسلتان هنلر 
طلی مراسلمی للوح ويلژه خلود را بلا عنلوان »َفلرِّ 
فرهنگسلتان هنلر « بله هلادی حجازی فلر بلرای 
فيللم سلينمايی »موقعيلت مهلدی« اهلدا کلرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط  عمومی فرهنگستان هنر، 
در سالروز فتح خرمشهر، فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« 
برنده بهترین فیلم چهلمین جش��نواره فیلم فجر در تاالر 
ایراِن فرهنگستان هنر برای اهالی فرهنگ و هنر به صورت 
ویژه به نمایش درآمد و لوح ویژه »َفرِّ فرهنگستان هنر « به 
هادی حجازی فر، كارگردان، بازیگر و فیلمنامه نویس این اثر 

سینمایی اهدا شد. 
در این مراسم، بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر، 
درباره لوح ویژه »َفرِّ فرهنگستان هنر « گفت: فرهنگستان 

هنر نشانی ویژه با عنوان »َفرِّ فرهنگستان هنر « دارد كه برای 
قدردانی از هنرمندانی است كه آثار كم نظیر خلق می كنند. 
این نشان اولین بار به مجید مجیدی برای فیلم »خورشید « 
اهدا شد و امروز، برای قدردانی از فیلم »موقعیت مهدی« به 
آقای حجازی فر كه اثری بسیار فاخر در حوزه دفاع مقدس 

خلق كردند، اهدا می شود. 
وی ادام��ه داد: این فیل��م از جمله آثاری اس��ت كه بخش 
پژوهشی فرهنگستان هنر آن را از جنبه های مختلف روایتی، 
نشانه شناس��ی، تحلیل گفتمان و دیگر مباحث بررس��ی و 
نتیجه بررس��ی های خود را به صورت كتاب منتشر خواهد 
كرد. اما امش��ب به پاس قدردانی و برای یادآوری خاطرات 
هشت سال دفاع مقدس، از كارگردان و تهیه كننده این فیلم 

تجلیل می شود. 

اهدای نشان ويژه فرهنگستان هنر به هادی حجازی فر

کتاب »خرمشهر کو جهان آرا« منتشر شد
»خرمشلهر کو جهلان آرا« پنجمين اثر از مجموعله کتاب های 
»بانوی ماه « روايت زندگی محمد جهان آرا  از سوی همسر اوست. 
كتاب »خرمشهر كو جهان آرا« مجموعه كتاب گفت وگو محور با صغری 
اكبرنژاد، همسر شهید محمد جهان آرا، فرمانده ارشد سپاه پاسداران 
است كه از سوی انتشارات س��وره مهر به چاپ رسید. این گفت وگو را 
مرتضی س��رهنگی و هدایت اهلل بهبودی انجام داده اند. همسر شهید 
جهان آرا در این گفت وگو از خاطرات آشنایی تا ازدواجشان با این سردار 
نامدار صحبت كرده است و با اشاره به فعالیت های قبل از انقالب خود، 
تجربه های زندان و آشنایی با جهان  آرا، ابعاد شخصیتی، فعالیت ها و 

دلمشغولی  های او را بیان می كند.

      گزارش

    نقد فیلم    میراث

 قائم مقام وزير ميراث فرهنگی 
در رونمايی از اطلس گردشگری انقاب 

اسامی و دفاع مقدس عنوان کرد 

 37 موزه دفاع مقدس
و استکبارستیزی تا ۱۴۰۴

   سيد مرتضی ذاکر
قائم مقلام وزير ميراث  فرهنگی، صنايع دسلتی 
و گردشلگری در مراسلم رونمايلی از »اطللس 
گردشلگری انقاب اسلامی و دفاع مقدس« که 
همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد، 
می گويد: تا افق ۱۴۰۴ در مجموع ۳۷ موزه در زمينه 
دفاع مقدس و استکبارسلتيزی خواهيم داشت. 
به گزارش »جوان«، علی اصغر جعفری، مدیرعامل 
م��وزه انق��الب اس��المی و دف��اع مق��دس، ضمن 
گرامیداشت س��وم خرداد گفت: امیدواریم موزه       ها 
نقش محوری خود را در معرفی و ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت ایفا كنند. موزه       ها میراث دفاع و هشت سال 
دفاع مقدس را ماندگار و به نسل های آینده منتقل 
خواهند كرد. تا اف��ق 14۰4 در مجموع 37 موزه در 
زمینه دفاع مقدس و استکبارستیزی خواهیم داشت. 
بخشی از این موزه       ها افتتاح شده اند. همچنین در این 
میان یادمان های ش��هدا و گلزار شهدا نقش مهمی 

ایفا می كنند. 
در ادامه مراسم، علی دارابی، قائم مقام وزارت میراث  
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه 
امروز سوم خرداد و س��الروز گرامیداشت آزادسازی 
خرمشهر و آخرین روز از هفته میراث فرهنگی است، 
گفت: میراث دفاع مقدس امت��داد تمدن پرافتخار 
ایران است كه وظیفه صیانت از آن را برعهده داریم. 
فهرس��ت این می��راث از ثروت های مه��م فرهنگی 
ایران زمین شناخته می شود. میراث ملموس، میراث 
ناملموس و منظر فرهنگی س��ه بع��د میراثی دفاع 
مقدس هس��تند. ما تاكنون توانس��ته ایم فهرس��ت 
بلندباالیی از این آثار را ثبت كنیم از جمله انگش��تر 

حاج قاسم سلیمانی یا یادمان دهالویه. 
وی ضمن تأكید بر اینکه این موزه       ها یک س��رمایه 
بزرگ بوده و صرفاً ویترین اعتبارات جامعه نیستند، 
افزود: در این سال      ها موزه های استانی دفاع مقدس 
به ترتیب افتتاح شدند و به بهره برداری رسیدند. ما 
میراث و آیین ش��هدای گمنام را ثبت كرده ایم و به 
دلیل باورهای اعتقادی خودمان، تفحص پیکر شهدا 
را به یک آیین و مناس��ک تبدیل كرده ایم و همواره 
مردم از این شهدا استقبال كرده اند. در حالی كه در 
كش��ورهای دیگر عموماً تفحص قربانیان و سربازان 

جنگ اینگونه نیست. 
در بخش��ی از این مراس��م از »اطلس گردش��گری 
انقالب اس��المی و دفاع مقدس«، »ش��ماره 1578 
« كه به موزه های دفاع مقدس اختصاص دارد و »لوح 
ثبت ملی و فرهنگی شهید گمنام « به عنوان میراث 

ناملموس معنوی رونمایی شد.

    دیده بان


