
 جایزه جشنواره هنگ کنگ 
به »دونده« ایرانی

فیلم کوتاه »دونده« جایزه 
10 ه�زار دالری بهتری�ن 
فیلم نام�ه جش��نواره 
هنگ کن�گ مع�روف به 
اسکار دانش�جویی آسیا 
)GUFA( را کسب کرد.

 به گزارش جوان، فیلم کوتاه 
»دونده« به تهیه کنندگی و 
س��یدپیام  کارگردان��ی 
حس��ینی موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلم نامه از 
سومین دوره جشنواره فیلم 
دانشجویی هنگ کنگ معروف به اسکار دانشجویی آسیا )GUFA( شد. 
این رویداد که توسط آکادمی فیلم دانشگاه باپتیست هنگ کنگ برگزار 
می شود، بزرگ ترین رویداد جشنواره فیلم دانشجویی هنگ کنگ است. 
این رویداد با شعار »مسبب خلق نوری باش که جهان را حرکت دهد« در 
پی آن است که دروازه ای روی فیلم سازان جوان از فرهنگ های مختلف 
باز کند. در این دوره ۲۳۴۱ فیلم از ۱۰۰ کشور در شش بخش متنوع این 
رویداد پنج روزه ثبت نام کرده بودند. »دونده«، روایت پسر نوجوانی به نام 
حکیم است که در یکی از محله های حاشیه ای ایران زندگی می کند. پدر 
او در مسابقات دو، شرط بندی می کند. در آخرین بازی متوجه می شوند 
که قوانین بازی تغییر کرده است. این تغییرات خانواده را تحت الشعاع 

قرار و حکیم را در دوراهی تصمیم قرار می دهد.

حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6624 |  سه ش��نبه 24 آب��ان  1401 | 20 ربیع الثان��ی 1444 |  اذان ظه��ر: 11:49 | 
غروب آفتاب: 16:58 | اذان مغرب:17: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 05:14 | طلوع آفتاب فردا: 06:41 |

نما |  سجاد جعفری
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران

صاحب امتیاز: پیام آوران نشر روز
مد    یرعامل و مد    یر مسئول: محمدجواد  اخوان

سرد    بیر: غالمرضا صاد    قیان
آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 

تقاطع میرزاي شیرازي، پالك ۳8۴
سازمان آگهی ها:  88۴98۴58

روابط عمومي:88۴98۴۴8 ، نمابر: 6 -888۴56۳۴ 
توزیع: شرکت نشر گستر امروز 88۴98۴76 

چاپ: همشهری
www.javanonline.ir

امام زم�ان عج�ل اهلل تعالی 
فرجه الشریف:

در رخدادهای�ی ک�ه پی�ش 
می آید به راویان احادیث ما 
مراجعه کنید که آنان حجت 
من ب�ر ش�ما هس�تند و من 

حجت خدا بر آنانم.

معج�م احادی�ث المه�دی 
علیه السالم، ج 4، ص 294

مدرس و پژوهشگر سرشناس موسیقي کشورمان مطرح کرد

تأثیر موسیقي ایراني بر آیین ها و جشن هاي دیگر اقوام جهان
پژوهشگر و مدرس پیشکسوت موسیقي نواحي کشورمان 
با اش�اره به تأثیر گ�ذاري ف�راوان موس�یقي ایراني روي 
موسیقي دیگر کش�ورها مي گوید بس�یاري از آیین ها  و 
جشن ها و مراسم در مناس�ك دین مسیحیت وجود دارد 
که ریش�ه هاي آنان را مي توان در آیین هاي ایراني یافت. 
هوشنگ جاوید پژوهشگر، مؤلف و مدرس موسیقي کشورمان 
در اولین نشست پژوهشي پانزدهمین جشنواره موسیقي نواحي 
ایران با موضوع »بررسي اش��تراکات موسیقایي ایران با حوزه 
آسیاي میانه« گفت: من به همه پژوهشگران حوزه موسیقي 
نواحي ایران توصیه مي کنم که در حوزه سفرنامه ها مطالعات 
زیادي داش��ته باش��ند که بدانند در حوزه صدور اش��تراکات 
فرهنگي بازرگانان و اساساً همه افرادي که در سفر بودند چقدر 
به معرفي موسیقي کشورمان در دیگر کشورها کمك کرده اند. 
این در حالي است که اکنون بس��یاري از آیین ها و جشن ها و 
مراسم در مناسك دین مسیحیت وجود دارد که ریشه هاي آن 
را مي توان در آیین هاي ایراني یافت. کما اینکه همین جشن 
هالووین معروفي که با تکیه بر گیاه کدو مورد توجه قرار گرفته 
از آیین هاي ایراني الهام گرفته شده که مي توانیم بررسي هاي 

مشابه زیادي روي این موضوع داشته باشیم. 
جاوید بی��ان کرد: س��ندها به ما نش��ان مي ده��د که چنین 
بهره مندي هایي چقدر ریشه هاي تاریخي دارد. در این زمینه 
ثابت شده ستایش ها در حوزه ایران فرهنگي هنوز وجود داشته 
و مورد استفاده قرار مي گیرد. این در حالي است که ما در این 
حوزه ها مي توانیم شاهد تبادالت فرهنگي متعددي میان ایران 
و کشورهاي دیگر از جمله یونان باشیم که در حوزه هایي نظیر 
جنگ و نبرد مي توان آنها را یافت. شرایطي که حتي از سازهاي 
ایراني نظیر س��نتور در بخش رزم و جنگ استفاده مي کنند؛ 
 سازي که دربرگیرنده یك ساز نظام مند درباري بود و هنوز هم 
مي توان در ایران فرهنگي مورد توجه قرار گیرد. کما اینکه در 
این زمینه هنرمنداني چون حسین دهلوي روي آن کار کرد که 

متأسفانه حمایت چنداني از این رویکرد پژوهشي نشد. 
وي درباره دیگر تأثیرات موس��یقي ایران روي موسیقي هاي 
دیگر کشورها توضیح داد: پژوهش ها نشان داده که بسیاري 
از ایراني ها به ویژه موبدان زرتش��تي از هن��ر آواز در دعاها و 
مناجات خود استفاده کرده و آن را کارکردي در جهت تبلیغ 
دین مي دانند. این ش��رایط در حوزه کلیس��اها نیز بر اساس 
پژوهش هاي تاریخ قابل مشاهده است. ما از همین جا متوجه 
مي شویم که حتي آوازهاي کرال کلیساها تحت تأثیر آواهاي 
موبدان زرتشتي ما در ایران فرهنگي است که البته این شرایط 

در چارچوب هاي دین مبین اسالم تولید مي شود که واقعاً مردم 
را تحت تأثیر قرار مي دهد. 

این مدرس و مؤلف موسیقي نواحي به جریان تبادالت فرهنگي 
ایران و جهان پس از اسالم اشاره کرد  و گفت: ما در دوره هاي 
مختلف تاریخ کش��ورمان به ویژه از عصر ش��اپور دوم شاهد 
اتفاقات مهمي هس��تیم که در تبادالت فرهنگي بسیار مؤثر 
است. به گونه اي که بسیاري از ش��اعران و خوانندگان عرب 
وارد دربار ساساني مي شوند و ما شاهد عصر نویني از ظهور و 
بروز موسیقي در دربار هستیم که موجب ارتباطات فرهنگي 

متعددي شده اند. 
جاوید با تشریح برخي از داستان ها و اتفاقات موسیقایي ایران 
فرهنگي پس از اسالم اظهار کرد: چنین شرایطي موجب شد 
که ما موجب گسترش آموزش موس��یقي در برخي از مناطق 
آسیا باشیم که بسیاري از هنرمندان ایراني را تبدیل به معلماني 
زبده و متخصص در حوزه موسیقي کرد که در خارج از مرزهاي 
ایران هم به تدریس موسیقي مي پرداختند. ما بعد از اسالم پس 
از تمایالتي که به موسیقي پیدا مي شود، موسیقي فاخر از درجه 
قابل توجهي برخوردار و مشتمل بر الهام بسیاري از موسیقي هاي 
عرب زبان توسط ایرانیان مي ش��ود. در این زمینه مي توانیم با 
رجوع به رساله هاي مختلف به سبك ها و گونه هایي دست پیدا 
کنیم که مي تواند معترف اشتراکات فرهنگي مختلفي میان 

ایرانیان و جهان عرب در دوران پس از اسالم باشد. 
این پژوهش��گر با انتقاد از برخي کم کاري هایي ک��ه در حوزه 
اشتراکات فرهنگي ایران و جهان اسالم مورد توجه قرار مي گیرد، 
عنوان کرد: ما تأثیرات فرهنگي بس��یار فراواني روي موسیقي 
کش��ورها داش��تیم که هر کدام مثنوي هفتاد من اس��ت. این 
موسیقي ها در بس��یاري از موارد موجب دگرگوني بسیاري از 
گونه هاي موسیقایي کش��ورهاي عرب زبان و سایر کشورهاي 
آسیایي شده است که گواه این ادعا را مي توان در کتب  پژوهشي 

و تاریخي مختلف مشاهده کرد.

   سینما

برپایي قدیمي ترین جشنواره فیلم در ایران

فیلم هاي جشنواره »رشد« مکمل آموزشي مدارس است
معاون سیمای رسانه ملی:

مسابقات جام جهانی را با نگاه اجتماعی- فرهنگی پخش می کنیم
معاون س�یما می گوی�د ف�ارغ از ن�گاه ورزش�ی و حرفه ای 
به موضوع فوتب�ال و جام جهان�ی، برخی برنامه س�ازان ما 
با نگاه اجتماع�ی � فرهنگی به ای�ن رویداد ن�گاه کرده اند 
ک�ه می ت�وان گف�ت یک�ی از ویژگی ه�ای برنامه ه�ای 
س�یما در ای�ن دوره از ج�ام جهان�ی فوتب�ال اس�ت.

محسن برمهانی، معاون سیما درباره پوشش بازی  های جام جهانی 
قطر گفت: رسانه ملی با خرید حق پخش، ضمن پوشش 6۴ بازی 
جام جهانی با اعزام تیمی از گزارشگران، مجریان و عوامل فنی و 

تولیدی، مخاطبان را در جریان این رویداد بزرگ قرار خواهد داد.
معاون سیما افزود: در دوره های گذشته ویژه برنامه های جام جهانی 
سیما محدود به شبکه های مربوط به همین امر بود، اما وجه تمایز 
این دوره این است که انعکاس ابعاد دیگر جام جهانی در دستور کار 

دیگر شبکه ها و برنامه های عمومی سیما نیز قرار دارد.
وی از تدارك مفصل شبکه های ۳ و ورزش خبر داد و افزود: شبکه۳ 
سیما، نیمی از جدول پخش ۲۴ ساعته خود را برای پرداختن به 
این رویداد بزرگ اختصاص داده اس��ت و از حوالی ظهر تا بامداد 

همراه عالقه مندان به فوتبال خواهد بود.
معاون سیما تصریح کرد: 56 بازی از رقابت های فوتبال جام جهانی 
از شبکه۳ س��یما و هش��ت بازی هم به دلیل همزمانی از شبکه 

تخصصی ورزش روی آنتن خواهد رفت.
وی گفت: فارغ از نگاه ورزشی و حرفه ای به موضوع فوتبال و جام 
جهانی، برخی از برنامه سازان ما با نگاه اجتماعی- فرهنگی به این 
رویداد نگاه کرده اند که می توان گفت یکی از ویژگی های برنامه های 

سیما در این دوره از جام جهانی فوتبال است.

برمهانی افزود: در ای��ن دوره از رقابت های جام جهانی به فراخور 
موضوع و س��اختار برنامه از مجریان غیرورزش��ی و چهره های 
جدید استفاده ش��ده که البته این به معنای دور شدن از مقوله 
ورزش حرفه ای  نیس��ت. برنامه های ورزشی شبکه های یك و ۲، 
با ویژه برنامه های خود، نگاه تخصصی و حرفه ای به ورزش دارند 
و در کنار آن شبکه هایی نظیر نس��یم با سه برنامه، شبکه امید با 
دو برنامه با نگاهی خارج از بعد ورزشی و در حوزه هایی همچون 
فرهنگی - اجتماعی با رویکرد »فرامتن موضوع« به ابعاد مختلف 

رویداد جام جهانی ۲۰۲۲ قطر می پردازند.
معاون سیما همچنین خاطرنشان کرد: تیم های مستندسازی 
هم در دوحه برای تهیه مس��تندهای روز حضور دارند که در دل 

برنامه های دیگر پخش خواهد شد.
چند رور پیش نیز پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی در گفت وگو با 
خبرگزاری صداوسیما گفته بود رسانه ملی امسال برای اولین بار از 

سیستم 4k برای پخش مسابقات جام جهانی استفاده خواهد کرد.

    محمدصادق عابدیني
پنجاه و دومین جش�نواره بین المللي فیلم رشد، با شعار »مدرسه 

هویت ساز« برگزار خواهد شد. 
صادق یزداني، دبیر جشنواره فیلم رشد در نشست رسانه اي جشنواره، با 
اعالم اینکه بیش ۱۱5 کشور براي حضور در این دوره از جشنواره اثر ارسال 
کرده اند، گفت: »حدود ۳۴6۰ فیلم به دبیرخانه جشنواره رسیده است که 

از این بین ۲هزارو۴7۳ فیلم خارجي و 987 فیلم ایراني است.« 
یزداني با اش��اره به اضافه ش��دن بخش جدید فیلمنامه در این دوره از 
جشنواره  افزود: »5۳ فیلمنامه به جشنواره رسیده است و سیما فیلم قول 

داده تا از فیلمنامه برتر حمایت کند.«
دبیر جشنواره فیلم رش��د با اش��اره به جوایز این دوره  گفت: »هر سال 
جایزه نهادها را داریم که امسال نیز چنین خواهد بود؛ جایزه ویژه پیوند 
نماز مسجد و مدرسه از سوي س��تاد اقامه نماز به فیلم هایي با موضوع 
نماز و مسجد اهدا مي شود، همچنین جبهه فعاالن مردمي جمعیت به 
فیلم هایي که به جواني خانواده مي پردازند، جایزه مي دهد. سومین نهاد 

حمایت کننده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است که جوایزي از 
سوي آنها اهدا خواهد شد.« وي در پاسخ به سؤالي درباره سیاستگذاري 
جشنواره رشد براي آموزش فیلمسازي به دانش آموزان  تأکید کرد: »قرار 
است دوره هاي آموزشي بعد از برگزاري جشنواره براي دانش آموزان فراهم 
کنیم. مسئله دیگر حضور هیئت داوران دانش آموزي است که متشکل از 
دانش آموزان فیلمساز دوره هاي قبلي است. درباره بودجه نیز باید بگویم 

که مانند سال هاي گذشته با مشکل بودجه مواجه هستیم.«
حجت االسالم علي لطیفي، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
 پژوهش و برنامه ریزي آموزشي و رئیس شوراي سیاستگذاري جشنواره 
فیلم رشد  نیز درباره اشاره به انتخاب شعار »مدرسه هویت ساز«  توضیح 
داد: » تمرکز ما روي مدرسه است و مي خواهیم مدرسه را به عنوان کانون 

تربیت برجسته کنیم.«
لطیفي از اهداي سه نشان ویژه در جش��نواره فیلم فجر خبر داد و بیان 
داشت: »در پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللي فیلم رشد، سه نشان 
ویژه را تدوین کرده ایم که عبارتند از نشان ویژه معلم، نشان ویژه ایثار و 

ازخودگذشتگي و نشان ویژه مدرسه به مثابه مبدأ پیشرفت.«
در این نشست، پروانه افشاریان، معاون پژوهشي پژوهشکده رویان، در 
سخناني به گسترش بحث آموزش اشاره کرد و گفت: »باید مسئله مدرسه 

هویت ساز را در قالب فیلم به دانش آموزان و معلمان ارائه کنیم.«
افشاریان با ارائه مقاله اي در خصوص روند رو به گسترش دانش در یك قرن 
گذشته، از دست اندرکاران جشنواره خواست تا مباحثي مانند »متاورس« 
را مد نظر قرار دهند.  وي گفت: »امیدوارم جشنواره فیلم رشد با توجه به 
سابقه خوبي که دارد، بتواند پژوهش هایي در زمینه فناوري داشته باشد و 

کارهاي دانش بنیان ارائه دهد.« 

جمعه با »غيررسمي« 5
در قسمت پنجم مستند غیررسمي، تصاویري از حضور سرزده رهبر انقالب پس از حادثه زلزله بم و فعالیت هاي جهادي ایشان 

از سال هاي پیش از انقالب اسالمي تا دوره هاي مسئولیت پس از پیروزي انقالب اسالمي به تصویر کشیده شده است

مصطفی محمدی     دیده بان

    تلویزیون

     موسیقی

 مستند »ماجرای امروز«
 روایت فتنه  ۸۸

برنام�ه تلویزیون�ی »ماجرای ام�روز« روای�ت مظلومیت 
ش�هدای فتنه های داخلی از زب�ان خانواده این ش�هدای 
بزرگوار در قاب شبکه افق میهمان خانه مخاطبین می شود.

»ماجرای امروز« نام برنامه جدیدی اس��ت که ب��رای اولین بار با 
سوژه ای نو تولید ش��ده و در جدول پخش برنامه های شبکه افق 
قرار گرفته و تالش می کند با دعوت از مادران و همسران شهدای 
مظلوم فتنه های داخل کش��ور، فتنه های 88 تا حوادث اخیر را 
روایت کند. محسن اردستانی، کارگردان »ماجرای امروز« گفت: 
اگر »ماجرای نیمروز« در رابطه با فتنه های منافقین و دهه 6۰ بود، 
برنامه تلویزیونی »ماجرای امروز« در رابطه با فتنه ها از سال 88 
تاکنون است. وی با تأکید بر مظلومیت شهدای فتنه های داخلی 
افزود: مادران و همسران شهدای فتنه 88، آبان 98 و فتنه ۱۴۰۱ 
و شهدای امنیت و شهدای پاسداران جلوی دوربین قرار گرفتند. 
چندین سال است که برای ش��هدا از جمله شهدای مدافع حرم 
پاکستانی و افغانستانی در حال ساخت برنامه هستم، اما امروز در 
این بمباران رسانه ای علیه ایران در واقع شهدای فتنه داخل کشور از 
مظلوم ترین ها هستند. کارگردان »ماجرای امروز« در پایان با بیان 
اینکه امنیت اتفاقی نیست، خاطرنشان کرد: محوریت این برنامه 
همسر و مادران شهدا هستند که نقطه مغفول همه این رشادت ها 
بوده اند، چراکه در راه آرامش جامعه، عزیز خود را فدا کردند. برای 
امنیت هر روز در حال تقدیم ش��هدا هستیم که متأسفانه رسانه 

نتوانسته است به خوبی این رشادت ها را تبیین کند.
----------------------------------------------------

 تمدید اجرای نمایش ميدانی 
»جهان بانو« 

ب�ه دلی�ل اس�تقبال مخاطب�ان از »جه�ان بان�و« اجرای 
ای�ن نمای�ش میدان�ی ت�ا چه�ارم آذرم�اه تمدید ش�د.

به گزارش جوان، نمایش میدانی »جهان بانو« به تهیه کنندگی علی 
اسماعیلی و کارگردانی حسن بزرا از اول آبان ماه در بوستان والیت 
اجرای خود را آغاز کرد. این نمایش درباره زنان تأثیرگذار و تاریخ ساز 
است و از ابتدای عالم تا زمان حال را در بر می گیرد. داستان »جهان 
بانو« از خلقت حض��رت حوا آغاز می ش��ود و در ادامه قصه زندگی 
حضرت هاجر، حضرت آس��یه، حضرت مری��م، حضرت خدیجه، 
حضرت زهرا)س(، حضرت زینب)س( و حضرت معصومه)س( را 
روایت می کند. بعد از آن نمایش وارد تاریخ معاصر ایران می شود و 
نقش زنان تأثیرگذار در ماجرای کشف حجاب دوره رضاخان، دوران 
انقالب، دفاع مقدس و در نهایت سال های اخیر و ایثار کادر درمان در 
دوران کرونا را به تصویر می کشد. عالقه مندان می توانند برای تهیه 
و رزرو بلیت رایگان نمایش که ساعت ۱8 هر روز در بوستان والیت 

تهران اجرا می شود، به سامانه namaticket.ir مراجعه کنند.
----------------------------------------------------

 ایران در بزرگ ترین نمایشگاه 
گردشگری دنيا

رئیس جامع�ه تورگردانان کش�ور گفت: برای نمایش�گاه 
گردش�گری آلمان که بزرگ ترین نمایش�گاه گردشگری 
دنیاس�ت، ۵00 مترمربع فضا برای برپایی غرفه ها گرفتیم.

ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان کش��ور گفت: ش��یوع 
ویروس کرونا طی سه سال گذشته موجب شد تا تور های ورودی 
وضعیت خوبی نداش��ته باشند و بعد از سه س��ال سعی کردیم با 
بازار های هدف گفت وگو کنیم. قبل از شیوع کرونا بازار های هدف 
ما ش��امل اروپا، امریکا، چین، ژاپن بود. پورف��رج تصریح کرد: در 
حال حاضر برای حضور در نمایشگاه های بین المللی برنامه ریزی 
می کنیم. حدود سه هفته گذشته در نمایشگاه گردشگری ایتالیا 
با ۱۰ آژانس گردشگری شرکت کردیم که نتایج خوبی به همراه 
داشت. رئیس جامعه تورگردانان کشور بیان کرد: برای نمایشگاه 
گردشگری آلمان که بزرگ ترین نمایشگاه گردشگری دنیاست و 
اسفندماه برگزار می شود، 5۰۰ مترمربع فضا برای برپایی غرفه ها 
گرفتیم. همچنین برای نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا که قرار 
است بهمن ماه برگزار ش��ود، حدود ۲5۰ مترمربع زمین در نظر 
گرفتیم. در حال حاضر مذاکرات را در این زمینه با توراپراتور ها شروع 
کردیم و این طرح را اوایل خردادماه سال ۱۴۰۲ اجرا خواهیم کرد. 
وی افزود: قرار است نشست های مشترکی با وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برای تدوین این برنامه برگزار شود. سعی 

می کنیم، 5۰ کشور را برای حضور در ایران دعوت کنیم.

 »غیر رسمي« عنوان سلس�له مستندهایي 
اس�ت ک�ه قص�د دارد از آن چه�ره رس�مي 
و همیش�گي ک�ه در قالب اخب�ار تلویزیوني 
از رهبر معظ�م انقالب ارائه مي ش�ود، قدري 
فاصله بگیرد و از زاویه اي نزدیك تر شخصیت 
ایش�ان را به نمایش گذارد. جمعه این هفته 
تازه ترین قسمت از مس�تند »غیررسمي« 
روي آنت�ن تلویزیون مي رود. »غیر رس�مي 
۵« ق�رار اس�ت ب�از ه�م م�ا را ب�ه ضیافت 
تصاویري ت�ازه از س�لوك رهب�ر انقالب با 
اقش�ار مختلف مردم بب�رد؛ دیدارهایي که 
عمدتًا به ش�کل خصوصي انجام شده است. 
رسانه ملي همواره کوش��یده چهره اي رسمي 
از رهبر معظم انقالب به مخاط��ب ارائه دهد و 
خواسته یا ناخواس��ته بخش هایي را که ایشان 
در حالت��ي غیررس��مي تر دیده مي ش��وند، از 
تصاویر تلویزیون حذف می کند، اما مستندهاي 
»غیررسمي« مي کوش��د طرحي نو دراندازد و 
رهبر انقالب را در وضعیت هایي غیررس��مي تر 

نشان دهد. 
ش��اید بتوان گفت این ظلم به مردم و شخص 
رهبر معظم انقالب اس��ت که رسانه همه ابعاد 
شخصیتي ایش��ان را بازتاب نداده و صرفاً روي 
ش��خصیتي که در حالتي کاماًل رسمي است، 
تمرکز کرده اس��ت. پیش از این ش��اید سلسله 
نشس��ت هاي رهبري با ش��اعران قدري از آن 
فضاي رس��مي فاصله مي گرفت و پخش آن از 
سیما ابعاد دیگري از ش��خصیت رهبر انقالب 
را ارائ��ه مي داد، اما مس��تند »غیررس��مي« پا 
را از این فراتر گذاش��ته و س��عي مي کند اتفاقاً 
آن بخش های��ي را که در اخب��ار و گزارش هاي 

صداوسیما حذف مي شود، کنار هم قرار دهد. 
    رهبر انقالب در زلزله بم 

روز گذشته مستند غیررسمي5 براي اهالي رسانه  
اکران خصوصي شد. موضوع غیررسمي5 دیدار 
پنج شنبه  هاي رهبر انقالب با نمایندگان گروه هاي 
جهادي است. علي صدري نیا، کارگردان مستند 
غیر رسمي و ایمان عطار زاده معاون هماهنگي و 
رئیس حوزه دفتر حفظ و نش��ر آثار رهبر انقالب 

میزبان این مراسم بودند. 
کارگ��ردان مجموعه مس��تند »غیررس��مي« 
گفت: تالش ای��ن مجموعه روای��ت ابعادي از 
وجوه ش��خصیتي رهبر انق��الب در دیدارهاي 
پنج ش��نبه هاي ایش��ان بود که از ابتدا به بهانه 

این دیدارها سراغ روایتگري آنها رفتیم و حتي 
تصمیمي براي انتش��ار آن گرفته نشده بود. در 
قسمت پنجم مستند غیررسمي، تصاویري از 
حضور سرزده رهبر انقالب پس از حادثه زلزله 
بم و فعالیت هاي جهادي ایش��ان از سال هاي 
پیش از انقالب اسالمي تا دوره هاي مسئولیت 
ایشان پس از پیروزي انقالب اسالمي به تصویر 

کشیده شده است. 
ایمان عطار زاده، معاون هماهنگي و رئیس حوزه 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب در ابتداي این 
جلسه گفت: حفظ و نشر آثار رهبر انقالب یکي 
از مأموریت هاي اصلي دفتر حفظ و نشر آیت اهلل 
خامنه اي است و تالش مي کنیم در قالب هاي 
مختلف فرهنگي، هنري  و پژوهشي ، اندیشه و 
سیره ایشان را به گوش مخاطبان و عالقه مندان 
به گفتمان رهبري برس��انیم. رس��اندن پیام و 
اندیشه رهبري به مخاطبان، در داخل و خارج 
از کشور نیاز به یك حرکت انقالبي دارد و بخش 
زیادي از فعالیت هاي ما در سایت و شبکه هاي 

اجتماعي معطوف به همین موضوع است. 
وي افزود: غیر رسمي در ادامه حرکتي است که 
از گذشته در دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم 
رهبري جریان داشته و فیلم هاي مستندي در 
موضوعات مختلف تولید مي شده است. از سال 
۱۳8۲ که سایت خامنه اي دات  آي  آر راه افتاد، 
تولید مستندهاي متفاوتي را درباره رهبر انقالب 

دنبال کردیم. 
علي صدري نیا، کارگردان غیر رسمي نیز در این 
جلسه ضمن اش��اره به جزئیات قسمت پنجم 
غیر رس��مي گفت: قس��مت پنجم غیر رسمي 
شهریورماه امس��ال آماده شد و رونمایي آن نیز 
در جمع فعاالن جهادي ش��هر ف��ردوس انجام 
گرف��ت. در ماه هاي اخیر اکران ه��اي میداني و 
استاني آن انجام شد و قرار اس��ت این هفته به 

پخش تلویزیوني برسد. ما یك مسیري را براي 
غیررس��مي ها طي کردیم که ش��اید گفتن آن 
خالي از لطف نباشد؛ ما مي توانستیم براي روایت 
این جلسات صرفاً به روایات درون جلسات اکتفا 

و فقط جلسات پنج شنبه اي را روایت کنیم. 
    روایتگر روحیه جهادي رهبر انقالب

صدري نیا ادامه داد: در غیر رسمي 5 سراغ وجه 
تازه اي رفتیم. مي توانستیم به روایت جلسه اي 
که افراد عالقه مند به خدمت رساني به مناطق 
محروم هستند، بپردازیم، ولي به ذهنمان رسید 
که آن حرفي که باید زد، روحیه جهادي رهبر 
انقالب اس��ت و روحیه اي را که ایشان پیش از 
انقالب داشته اند، دارند و در حوادث مختلف در 

سال هاي بعد از رهبري نیز دنبال کرده اند. 
کارگردان مجموعه مس��تند غیر رس��مي  در 
گفت وگو با فارس با اشاره به ویژگي هاي مستند 
غیر رسمي در روایتگري جلسات رهبر انقالب با 
فعاالن حوزه هاي مختلف گفت: یکي از نکاتي 
که از ابتداي شروع مستند در ذهن تیم سازنده 
اثر ب��ود، در رابطه ب��ا اقبال نس��بت به نمایش 
ابعاد غیر رس��مي حوزه هاي فعالیت و زندگي 
شخصیت هاي سیاس��ي و بزرگ دیني و توجه 
و عالقه مند بودن مخاطب به وجوه غیر رسمي 
زندگ��ي این ش��خصیت ها بوده اس��ت. هر چه 
جایگاه این افراد باالتر باشد، از سوي مخاطبان 
این عالقه مندي هم بیشتر مي شود، زیرا با توجه 
جایگاه فرد، می��زان محدودیت ها در به تصویر 
کش��یدن وجوه غیر رس��مي زندگي شخصیت  

بزرگان نیز بیشتر است. 
 کارگردان غیر رس��مي ادامه داد: در دهه هاي 
گذشته آن چیزي که در بازنمایي تصویري رهبر 
انقالب غالب بود، تصاویر رسمي، سخنراني هاي 
رسمي و ابعاد رسمي از زندگي ایشان است و در 
این میان دیدارهاي غیر رسمي همچون دیدار 
با خانواده شهدا و دیدارهاي ساالنه دانشجویان 
همواره بازخوردهاي مثبتي داش��ته است، اما 
جلس��اتي که وجه خصوصي ت��ر دارد، هیچ گاه 
پخش نمي شده و این ابعاد از شخصیت ایشان 

کمتر روایت شده است. 
صدري نی��ا افزود: تالش مجموعه غیر رس��مي 
روایتي از وجوه ش��خصیتي رهب��ر انقالب در 
دیدارهاي خصوصي پنج ش��نبه هاي ایش��ان 
بود که از ابتدا ب��ه بهانه این دیدارها به س��راغ 
روایتگري آنها رفتیم و حت��ي تصمیمي براي 
انتشار آن گرفته نشده بود. در برخي از تصاویر 
منتشر ش��ده این دیدارها، از نبودن میکروفن 
در برخي جلسات و نوع فیلمبرداري این نکته 
مش��هود اس��ت. کم کم افراد حاضر در جلسه 
این اس��تقبال و عالقه مندي را براي پخش این 
جلسات نش��ان دادند و برخي ها روایت هایي از 
این دیدارها را منتش��ر مي کردند. این اشتیاق 
در نهایت باعث شد تا مؤسسه حفظ و نشر رهبر 

انقالب به سمت انتشار این جلسات برود. 
بر اس��اس اعالم کارگ��ردان مجموعه مس��تند 
»غیررسمي«، این مجموعه جمعه ۲7 آبان ماه 
ساعت ۱5 از شبکه سه سیما، جمعه ۲7 آبان ماه 
ساعت ۲۰ از شبکه یك سیما، ش��نبه ۲8 آبان 
ساعت ۲۱ از شبکه افق سیما و یك شنبه ۲9 آبان 

ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد. 

غير رس��مي در ادامه حركتي 
است كه از گذشته در دفتر حفظ 
و نشر آثار مقام معظم رهبري 
جري��ان داش��ته و فيلم ه��اي 
مس��تندي در موضوع����ات 
مختلف توليد مي شده اس��ت

    رویداد

نمایشگاه »به خاطر یك مشت دالر«| سجاد جعفری


