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خیلی کوتاه

زندگیحاجاحمدمتوسلیانجلویدوربینمیرود
محمد حسین مهدویان بیان کرد به زودی فیلمی با موضوع 

زندگی جاویداالثر احمد متوسلیان را جلوی دوربین مي برد.

محمد حس��ین مهدوی��ان کارگردان س��ینما و تلویزیون در 
گفت وگو با مهر با اش��اره به اینکه نگارش فیلمنامه ای با موضوع 
زندگ��ی جاوید االثر متوس��لیان به پایان رس��یده اس��ت، گفت: 
»کودکی ناتمام« نام این فیلمنامه است که نگارش آن را خودم 

برعهده داشته ام. در این فیلم یک دوره طوالنی از زندگی شهید 
متوسلیان تا زمان مفقود شدن او را به تصویر مي کشیم.

وی تاکید کرد: به زودی برای دریافت پروانه ساخت این فیلم 
اقدام مي کنیم و همزمان با آن پیش تولید کار آغاز مي شود.

وي بی��ان کرد: فیلمنامه این فیلم س��ینمایی براس��اس یک 
تحقیق ۲ س��اله بر اس��اس کتاب هایی که درباره این جاویداالثر 
نوش��ته ش��ده و مصاحبه با اف��رادی که ارتباط نزدیک با ش��هید 

متوسلیان داشته اند، نوشته شده است.

اختتامیهفرزندبیشتر،زندگیشادتردرافقاتور
دبی��ر اجرایی جش��نواره ملی »فرزند بیش��تر، زندگی 
شادتر«  گفت: ویژه برنامه اختتامیه این جشنواره ۱۳ مرداد 

در برنامه »افقاتور« شبکه افق برگزار می شود.
ش��اهین کالنتری دبیر اجرایی جش��نواره ملی »فرزند 
بیشتر، زندگی شادتر«  اظهار داشت: با توجه به شرایط بحران 
در مس��ئله جمعیت کش��ور و همچنین تأکید رهبر معظم 
انقالب اس��المی بر این موضوع، پای��گاه بین المللی کارتون 
مقاومت ) روز  کارتون(  با همکاری هفته نامه طنز و کاریکاتور 
»بزنگاه« در زمستان سال گذشته فراخوان مسابقه کاریکاتور 

»فرزند بیشتر، زندگی شادتر«  را اعالم کرد.
وی ادامه داد: حدود 4۳0 اثر از هنرمندان سراسر کشور 
به دبیرخانه این جش��نواره ارس��ال شد و آثار این جشنواره 

پس از داوری در فرهنگسرای بهمن به نمایش درآمد.
کالنتری بیان داشت: ویژه برنامه اختتامیه این جشنواره 
ساعت ۱7 روز ۱۳ مرداد در برنامه »افقاتور« شبکه افق برگزار 
می ش��ود و تکرار این برنامه نیز س��اعت ۲۲ از همین شبکه 
پخش می ش��ود. وی یادآور شد: ش��رح محورهای تخصصی 
پیرامون کاریکاتور توسط کارشناسان، رونمایی از انیمیشنی 
با موضوع جشنواره اثر پیمان علی شاهی، معرفی برنده جایزه 
بزرگ، نفرات برگزیده اول، دوم و س��وم و همچنین ۱۲ نفر 

شایسته تقدیر از دیگر بخش های این برنامه است.

بیستوسهروزازديروزكلیدخورد
فیلمبرداری فیلم سینمایی »بیست و سه روز« سومین 

ساخته مهدی گلستانه دیروز در تهران آغاز شد.
پیش تولید فیلم سینمایی »بیست و سه روز« از چندی 
پیش با دریافت پروانه س��اخت از س��وی ش��ورای نظارت و 
ارزشیابی سازمان سینمایی آغاز شد و پس از گذشت دو ماه 
پیش تولید این فیلم دیروز در لوکیش��ن تهران کلید خورد. 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »بیست و سه روز« که یک فیلم 
پربازیگر محس��وب می شود در تهران و بخشی از آن نیز در 
عسلویه صورت خواهد گرفت و این فیلم برای حضور در سی 

و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش خواهد شد.
محمدرض��ا فروتن، هانیه توس��لی، ش��قایق فراهانی، 
محسن کیایی، خاطره اسدی، مریم بوبانی، نیکی مظفری، 
س��یداحمد محم��دی، بش��یر نی��ک زاد، ج��واد راهزانی، 
حس��ینعلی قورچی و مهدی رضایی در »بیست و سه روز« 

مقابل دوربین مرتضی غفوری به ایفای نقش می پردازند.
در خالصه داستان »بیست و سه روز« آمده است: خسرو 
ک��ه ۲۳ روز را بر پهن��ه دریا و به دور از خانواده، گذرانده؛ با 
دنیای��ی از ابهامات فکری که تمام مدت مثل خوره، ذهنش 
را اش��غال کرده بود، وارد خانه اش در تهران می شود. پس از 
ورود خسرو به خانه، تمامی ذهنیت هایش عینیت می یابند. 

او قادر به مقابله با مسائل پیش آمده نیست، اما...

سفركیمیابهتفلیس
سریال ۱۱0 قسمتی »کیمیا« به تهیه کنندگی محمدرضا 
شفیعی و کارگردانی جواد افشار فاز سوم تصویربرداری را پشت 
سر می گذارد و عوامل تولید این روزها در کشور گرجستان و 

شهر تفلیس تصویربرداری خود را ادامه می دهد.
در فاز ۳ این سریال که در گرجستان می گذرد در حدود 
70 بازیگر جدید به مجموعه اضافه شدند که از این تعداد ۱5 
نقش، اصلی و مابقی کاراکتر ها فرعی هستند. رضا کیانیان و 
پوریا پورس��رخ جلوی دوربین رفته اند و بازی خود را در این 
کش��ور آغاز کردند. در بخش های خارج از ایران در کنار رضا 
کیانیان، نیکی کریمی، مهراوه شریفی نیا، پوریا پورسرخ یک 

بازیگر فرانسوی االصل هم بازی کند.
بخش های��ی از این س��ریال، زندگی کیمی��ا در دوران 
دفاع مقدس را به نمایش می گذارد که اتفاقات آن در جنوب 
کش��ور و در خرمش��هر رخ می دهد. در این بخش از سریال 
مقاومت مردم خرمش��هر و دالوری ه��ای فرماندهان جنگ 
روایت می شود. این س��ریال در مرحله اول زندگی کیمیا را 
پیش از پیروزی انقالب اس��المی نش��ان می دهد، در مرحله 
دوم به زمان جنگ می پردازد و مرحله سوم، زندگی این زن 

در دوران معاصر را به نمایش می گذارد.
قرار اس��ت که پخش س��ریال»کیمیا« از ابتدای فصل 

پاییز آغاز شود.

پسربیشههایتمشکبادوكتابديگرآمد
سه کتاب ش��عر جدید از عبدالرضا رضایی نیا با عنوان 
»پسر بیشه های تمشک«، »عشق باران است« و »چشم به 

تماشا به تمام« از سوی سوره مهر روانه بازار کتاب شد.
عبدالرض��ا رضایی نیا درباره این کتاب ش��عرها گفت: 
پنجاه ش��عر به ه��م پیوس��ته در منظومه نیمایِی »پس��ر 
بیش��ه های تمشک« روایتی لطیف از سفر زندگی را زمزمه 
میکنند، در این روایت خاطره ها و رؤیاها مرور میشوند؛ در 
تصوی��ر فصلها و آدمهای پیرامون و در گذر ش��تابناک ایام 
بر انسان و جهان تأمالتی روشن شکل میگیرد، جغرافیای 
خ��اک با ملکوت در هم می آمیزد و با درنگ های اش��راقی 

پیوند می خورد.
رضایی نیا درباره دو دفتر ش��عر دیگ��ر خود با عناوین 
»عش��ق باران اس��ت« و »چشم به تماش��ا به تمام« نیز با 
پرهی��ز از کاریکلمات��ور نامیدن جمالت ای��ن کتاب ها، بنا 
بر روال آشنا در گس��ترهی فرهنگ شرق آن را »کلمات« 
خواند و گفت: این اشعار کلماتی در رفت و آمد مدام میان 
ش��عر و نثر؛ با درنگ ب��ر مضامین زندگی، هن��ر و ادبیات 
هس��تند. گونه ای از نثر ادبی در پیوند با ش��اعرانگی زبان 
و اندیش��ه های موجز که از امکانات گوناگون زبان شاعرانه 
در بیان اشارات و اندیشه هایی موجز بهره می برد، از جمله 

ایهام، طنز، و نظم و نسِق کلم�ات در تقطیع شعر منثور.

شناسايیهويتغواصشهیدیكه
براینخستینبارمقابلدوربینهاقرارگرفت

هویت پیک��ر مطهر غواصی که صحنه تکان دهنده ای 
ابتدا برای خبرنگاران و س��پس برای میلیون ها ایرانی در 
اقصی نقاط دنیا از عملیات کربالی4 به نمایش گذاش��ت، 

شناسایی شده است.
به گزارش تسنیم، ۱7 خرداد ماه 94 بود که تیتر زده 
ش��د: »پیکر غواص شهید دست بس��ته برای نخستین بار 

مقابل دوربین های خبری قرار گرفت«
در آن روز با حضور س��ردار باق��رزاده فرمانده کمیته 
جس��ت وجوی مفقودی��ن س��تاد کل نیروهای مس��لح و 
سرهنگ ابراهیم رنگین رئیس ستاد معراج شهدای مرکز 
پیکر مطهر یکی از غواصان ش��هید کربالی 4 با دس��تان 
بس��ته که در منطقه ابوفلوس عراق کش��ف ش��ده است، 
برای نخس��تین بار در معراج شهدای مرکز در معرض دید 

خبرنگاران و دوربین های خبری قرار گرفت.
صحن��ه تکان دهنده رویت پیکر مطه��ر و کامل این 
ش��هید دفاع مق��دس حرف ه��ا و نقل های فراوان��ی را در 
رسانه های مختلف انعکاس یافت. پیکری با لباس غواصی 
که دستانش از جلو با سیم بسته شده است. این پیکر یکی 
از ۱75 ش��هید غواص و خط شکن عملیات کربالی 4 بود 
که در یک گور دس��ته جمعی در منطقه ابوفلوس تفحص 
ش��د. و در آن نشس��ت مطبوعاتی س��ندی برای رسوایی 
جنای��ات صدام و رژیم بعث عراق به همراه دس��تگاه های 

اطالعاتی آمریکا شد.
ح��اال بعد از گذش��ت ح��دود دو م��اه از ای��ن اتفاق 
ن��ادر رس��انه ای، هویت پیک��ر مطهر غواص��ی که صحنه 
تکان دهن��ده ای ابت��دا ب��رای خبرن��گاران و س��پس برای 
میلیون ها ایرانی در اقصی نقاط دنیا از عملیات کربالی4 به 

نمایش گذاشت، شناسایی شده است.
»منصور مهدوی نیاکی« متولد س��ومین روز فروردین 
۱۳46 در آمل اس��ت. این غواص ش��هید اعزامی از لشکر 
۲5 کرب��ال بود و در جریان عملی��ات کربالی  4 در منطقه 

ام الرصاص، در چهارم دی  ماه 65 به شهادت رسید.

كمپینمردمی»سوزاندنبیرقشیطان«
درفضایمجازیفعالشد

کمپین مردمی »س��وزاندن بیرق ش��یطان«، به همت 
جمعی از جوانان و با هدف نمایش جلوه های خشم مردم ایران 
از استکبار جهانی و سلطه آمریکا، در فضای مجازی فعال شد.

به گزارش مهر، در پی س��خنان مق��ام معظم رهبری 
در م��اه رمضان امس��ال و در دیدار با دانش��جویان مبنی 
ب��ر اینکه »مبارزه با اس��تکبار و نظام س��لطه، براس��اس 
مبانی قرآنی، هیچگاه تعطیل پذیر نیس��ت و امروز آمریکا 
کامل ترین مصداق استکبار است«، جمعی از جوانان فعال 
در فض��ای مج��ازی، کمپینی را با عنوان »#س��وزاندن - 

بیرق - شیطان« ایجاد کردند.
در پیام منتش��ر شده از این جوانان در فضای مجازی 
آمده اس��ت: »این حرکت بزرگ بر آن اس��ت که در ایام 
کودت��ای آمریکای��ی ۲۸ م��رداد علیه ملت ای��ران که با 
برنامه ری��زی و نقش آفرین��ی آژانس اطالعات��ی آمریکا و 
انگلیس پی ریزی ش��د، با ایجاد حرکتی مردمی بار دیگر 
جلوه هایی از خش��م و انزجار همیشگی ملت بزرگ ایران 
علیه مس��تکبرین عال��م و در راس آن دولت آمریکا را به 

جهانیان و ملت های منطقه به نمایش بگذارد.
عالقه من��دان برای پیوس��تن به کمپین #س��وزاندن 
- بی��رق - ش��یطان می توانن��د تنها با به آتش کش��یدن 
تصوی��ری از پرچ��م آمری��کا )در ان��دازه کاغ��ذ A4( در 
ش��هر و مح��ل زندگی خود و به اش��تراک گذاش��تن آن 
تصوی��ر در ش��بکه هاي اجتماع��ی و پیوس��تن به صفحه 
https://instagram.com/ رس��می پویش به آدرس

burningsatanflag انزج��ار و خش��م بی پایان خود را 
از استکبار، به دید جهانیان بگذارند«.

تاری��خ آغ��از ای��ن پوی��ش، از ۸ مرداد م��اه )دو روز 
پی��ش( و آدرس آن ب��ه ش��رح زیر اعالم ش��ده اس��ت؛ 

burningsatanflag@gmail.com

برگزاری»شبشعرافغانستان«
درفرهنگسرایملل

»شب شعر افغانستان« با حضور محمد کاظم کاظمی، 
س��ید ابوطالب مظفری، دکتر سرور موالیی، محمد حسین 
فیاض و دیگر شعرای افغانس��تانی دوشنبه ۱۲ مرداد در 

فرهنگسرای ملل برگزار می شود.
این برنامه در راستای ایجاد و تقویت تعامالت فرهنگی 
بین ایران و افغانس��تان با همکاری خانه ادبیات افغانستان 
برپا می ش��ود و اجرای موس��یقی افغانس��تان و سخنرانی 

اعضای خانه ادبیات ملل از دیگر بخش هاي مراسم است.
»شب شعر افغانس��تان« نخستین فصل از شب شعر 
ملل در فرهنگسرای ملل است و قرار است در برنامه های 
بعدی شب ش��عر تاجیکستان و ارمنس��تان نیز با حضور 

شاعرانی از این کشورها برگزار شود.
عالقه مندان برای حضور در این شب شعر، مي توانند 
روز دوش��نبه ۱۲ م��رداد س��اعت ۱۸ ب��ه ت��االر فرهنگ 
فرهنگس��رای مل��ل واق��ع در قیطریه، بوس��تان قیطریه 

مراجعه کنند.

من و كتاب، همين االن يهويي
شروع شد

مجموعه فراکتاب به منظور ایجاد فرهنگ 
مطالع��ه در بین اقش��ار مختل��ف، پویش ي�ار مهرب�ان

»سلفی با کتاب« را به راه انداخت.
 اگرچه از سال ها پیش تلفن های همراه به دوربین دوم مجهز 
بودند، اما در یک س��ال اخیر موج بزرگی برای گرفتن عکس های 
سلفی راه افتاده است، موجی که تقریباً از عموم مردم تا بازیگران 
و اهل سیاست و افراد مش��هور را شامل می شود. شاید علت این 
همه محبوبیت عکس س��لفی ثبت یک خاط��ره با امضاي چهره 

است.

مجموع��ه فراکت��اب به منظور توس��عه فرهن��گ کتابخوانی 
و ایج��اد انس بیش��تر میان مردم ایران با کتاب، پویش »س��لفی 
ب��ا کتاب« را ب��ه راه انداخته اس��ت. این پویش در نظ��ر دارد تا 
به بهترین تصویر که ش��امل کتابخ��وان و زیباترین جمله کتاب 
اس��ت، جوایز نفیسی اهدا کند. این مجموعه به منظور دسترسی 
آس��ان مخاطبان به کتاب، اقدام به ارائه فهرس��تی از کتاب ها در 
حوزه های مختلف دینی، اندیش��ه، ادبیات، روانشناسی و ... کرده 
ک��ه در آن عالقه مندان می توانند آثار مورد نظر خود را به صورت 
رای��گان دانلود و پس از آن، جمله مورد نظ��ر خود را از کتاب ها 

استخراج کنند.
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند به آدرس 
www.faraketab.ir مراجعه کنند. به تصاویری که بیش��ترین 
الیک را در صفحه در نظر گرفته شده برای این پویش را دریافت 

کنند، جوایز نفیسی داده خواهد شد.

يادداشت هاي يک زن خانه دار 
در ايستگاه 34

کارگردان س��ریال »یادداشت هاي یک زن 
خانه دار« از پایان تصویربرداری ۳4 قسمت ج���ام ج�م

از این س��ریال همزمان با مراحل نگارش و 
تدوین آن خبر داد.

مس��عود کرامت��ی درب��اره ش��رایط تولی��د این س��ریال گفت: 
»یادداش��ت هاي یک زن خانه دار« دارای 45 قس��مت است که سال 
گذشته حدود ۲0 قسمت آن را تصویربرداری کردیم و بعد از وقفه ای 
ک��ه به دلیل بعضی مش��کالتی که در کار پیش آم��د، تصویربرداری 
قسمت هاي باقیمانده را ادامه دادیم و اکنون به قسمت ۳4 رسیده ایم.

این کارگردان و بازیگر در پاسخ به این که آیا تغییرات فضای 
مجازی و گس��ترش استفاده از ش��بکه هاي اجتماعی موبایلی در 
یک س��ال اخیر باعث روزآمدکردن داس��تان »یادداشت هاي یک 
زن خانه دار« که با اینترنت بی ارتباط نیس��ت ش��ده یا نه، عنوان 
کرد: نه این اتفاق تاثیری بر فضای داس��تانی س��ریال نگذاش��ته 
اس��ت زیرا سریال در همان قس��مت هاي ابتدایی ساختاری پیدا 
ک��رده بود ک��ه در ادامه هم آن را حف��ظ کرده ایم. ضمن این که 
فض��ای مجازی چندان نقش محوری در این داس��تان ندارد و ما 
قرار نیس��ت به تکنولوژی هاي نوین ارتباطی بپردازیم یا به نوعی 

آن ها را معرفی کنیم.
کرامتی همچنین خاطرنشان کرد: می توانم بگویم این سریال 
تنها تصویر و ذهنیتی را که ممکن است در بعضی از شهرستان ها 
نس��بت به اینترنت به عنوان یک فضای خطرناک یا کامال مخرب 

داشته باشد، تغییر بدهد.

ترنم احساس

حاالزمیِنقدستجلیكربالست
ایوب پرندآور

آتش گرفت تا که بگوید هنوز هم
این سرزمین تجسم میدان کربالست

تکرار پر تواتر عصر دهم شده
آن خانه اي که در دل توفان شعله هاست

در بین گاهواره ی خود گرِم خواب بود
رویای کودکانه ی باغ بهشت داشت

تعبیر خواب او شده آن شعله هاي داغ
این صحنه ها چقدر برای من آشناست:

آتش گرفت خیمه ی زن ها و دختری
ِدق کرد در هجوم حرامی و مادرش

»رو در مدینه کرد که یا ایهاالرسول«
بنگر حرم به زیر قدم هاي اشقیاست

حس غرور حرمله از صید کودکان
با دست تیر و حنجره را مي دهد نشان
خولی و زجر و شمر و سنان هلهله کنان...،
امشب دوباره در دل من روضه اي به پاست

نامش »علی« است َو اصال عجیب نیست
آتش کشد به خانه ی او کینه یهود

اصال عجیب نیست که در شیرخوارگی
نعش نحیف و کوچک او روی دست هاست

اصال عجیب نیست که از سال شصت و یک
هر لحظه روز واقعه تکرار مي شود
حاال رسیده نوبت پیکار واپسین
حاال زمیِن قدس تجلی کربالست؟

 تغييراتی كه به ضرر صداوسيماست؛
آشتی با سريال سازی 

و قهر با برنامه هاي گفت وگومحور
پ��س از تغیی��ر و تح��ول در مدیری��ت کالن 

رس��انه مل��ی و رس��یدن س��کان داری آن به ديدگ����اه
محمد سرافراز که سابقه فعالیت در حوزه های 
خبري نیز داش��ت، این امید در دل اصحاب فرهنگ ایجاد ش��د که 
ش��اید با این تغییرات تلویزیون ب��ار دیگر به میان خانواده ها آمده و 
بتواند با تولید برنامه های فاخر، اعتماد از دس��ت رفته خود را دوباره 

احیا کند.
در این مدت در حوزه فیلم و سریال، اگرچه کارنامه صداوسیما 
قابل توجه بوده و برخی س��ریال ها توانس��تند ن��گاه مردم را جذب 
خودک��رده و موجب کم رونق��ی مخاطبان س��ریال هاي ضد ارزش 
ماهواره ش��وند اما تغییر رویکرد س��ازمان صداوسیما در این زمینه 

نتوانسته آن چنان که باید و شاید، موفق باشد.

صداوسیما در مابقی حوزه ها شاید نتوانسته عملکرد قابل توجهی 
از خ��ود نش��ان ده��د و همچنان به رون��د قبلی تولی��د برنامه های 
کم مخاطب، کم ارزش و یک طرفه مبادرت داشته و نیز مثل گذشته 
با بی توجهی به خواست مردم و نادیده گرفتن شعور مخاطبان اقدام 
به حذف برنامه های پربیننده می کند. یکي از این حوزه ها، برنامه های 

گفت وگو محوري است که از رسانه ملي به روي آنتن می رود.
اکنون و با مرور برنامه های گفت وگو محور و تحلیلي رسانه ملي 
مش��اهده می گردد بهترین زمان ممکن در ش��بکه ها به برنامه هایی 
اختصاص داده ش��ده که ب��ه  صورت یک س��ویه در خدمت میهمان 
برنامه قرار می گیرد و به محلي براي گعده مجري و میهمان تبدیل 
می شود؛ برنامه هایی که با استقبال مسئولین هم مواجه می گردد و 

در آن حضوري پررنگ می یابند.
رس��انه ملي در طول دوره مدیریت محمد س��رافراز اکثر قریب 
ب��ه  اتفاق برنامه های گفت وگو محور انتقادي را یا تعطیل نمود و یا با 
اختصاص دادن زمان نامناسب به آن از کیفیت برنامه و مخاطبان آن 
کاس��ت. برنامه هایی نظیر "ثریا"، "مناظره"، "شب آفتابي"، "مصیر"، 
"دیروز امروز فردا" و ...، که همه یا تعطیل ش��دند و یا با تغییر ساعت 
به  صورت خنثي درآمدند. این تغییر رویکرد رسانه ملي که همزمان 

با تخطئه منتقدان از سوي دولت و برخي از مقامات بلندپایه دولتي 
انجام می گیرد، این ش��ائبه را تقویت می کند که نکند صداوسیمایي 
که قرار بود دانشگاه باشد، به  عنوان ابزاري در دست اصحاب قدرت 

تبدیل شود.
در آخرین اقدام صداوس��یما هم مدیرکل روابط عمومی سازمان 
صداوسیما خبر از تعطیلي برنامه "هفت" که در حوزه سینما به عنوان 
یک برنامه انتقادي شناخته می شد و همچنین برنامه "حذف و اضافه" 
که در حوزه دانش��جویي و بررسي مسائل دانشگاه فعال بود، داد. وي 
همچنین از تغییر ساعت برنامه پرمخاطب "متن، حاشیه" که قرار بود 

به عنوان برنامه ای انتقادي روي آنتن برود، سخن به میان آورد.
برنامه ای که یکشنبه ش��ب ها پخش می ش��د و با ساختار جدید 
و مدل انتقادي خود توانس��ته بود در مدتی کوتاه هم مخاطبان عام 
را ج��ذب نماید و هم اینکه با رعای��ت کامل خطوط قرمز با دیدگاه 
انتقادي و نه یک طرفه به بررس��ي مس��ائل موجود در کشور بپردازد 
و به یکي از برنامه های پرمخاطب در فضاي رس��انه ای کشور تبدیل 
گ��ردد. این اتفاقات هم در حالي بود که پیش از ش��روع ماه مبارک 
رمضان داود نعمتي انارکی مدیرکل روابط عمومي رس��انه ملي خبر 
از تعطیل��ي موقت این برنامه ها داده بود و عنوان کرده بود به محض 

پایان ماه رمضان این برنامه ها مجدد پخش خواهند شد.
حال این س��ؤال مطرح اس��ت ک��ه چرا وج��ود برنامه هایی که 
با اس��تقبال مردم و رس��انه ها مواجه ش��ده یک ب��اره تعطیل و یا با 
تغییر زمان مواجه می گردد؟ آیا مدیران رس��انه ملی نمی دانند که 
ب��ا کاهش اث��ر چنین برنامه های��ی از تلویزیون، مردم را به س��مت 
ش��بکه های خب��ری ماهواره س��وق می دهند و آن ها ب��ا این روش 

دانسته یا ندانسته موجب رونق این شبکه ها می شوند؟
به راستی آیا مسئولین صداوسیما خود دست به این گونه اقدامات 
می زنن��د یا به خاطر انتقادات مس��ئولین برنامه های انتقادي خود را 
تعطیل و یا کم اثر می نمایند و به جای آن میز خطابه های رسانه ملي 

را در اختیار برنامه هایی مدح گو قرار می دهند.
س��ؤال بعدی از شورای نظارت بر سازمان و صداوسیماست. آیا 
این ش��ورا تنها وظیفه تقدیر و تشکر از برنامه ها و مدیران تلویزیون 
و یا رصد شبکه های اجتماعی هنرمندان را دارد و یا پیگیری چنین 

رفتارهایی نیز شامل نظارت این شورا می شود؟!
درنهایت آنچه مشخص است، روند مداوم این اتفاقات در رسانه 
ملی، قطعاً موجب بی رونقی نگاه مخاطبان به برنامه های صداوسیما 

خواهد بود. )فرهنگ نیوز(

عظمت  به  رسانه اي  متاسفانه 
منتق�د مي�ز 

حامد فربد
م��وارد  برخ��ي  در  س��ینما، 
نتوانس��ته نقش رسانایي خود 

را به خوبي ایفا کند. 
ق��درت تصویر در عص��ر حاضر در بس��یاري از 
گونه ه��ا و ژانرها، مخاط��ب را به خود جلب مي کند. 
حت��ي مي تواند دروغ ها و تخی��الت را به بیننده القا 
کند، اما خواس��ته یا ناخواس��ته در برخي موارد هم 

پایش را عقب گذاشته است. 
یکي از این موارد را باید س��ینماي دفاع مقدس 
دانس��ت. جایي که متاس��فانه علي رغم ظرفیت ها و 
ت��وان روایي اش، مهجور مانده اس��ت. آیا تاکنون به 
این سوال به درستي پاس��خ گفته ایم که نسل هایي 
که انقالب و دفاع مق��دس را درک نکرده اند چگونه 
باید با این موضوعات به درس��تي آش��نا ش��وند؟ آیا 
ص��رف مطالعه چندماهه در کت��اب تاریخ، مي تواند 

نکات مهم را براي آنان شرح دهد؟
متاس��فانه ما کار درس��ت و درمان��ي نکرده ایم. 
رهبر انقالب اس��المي در خرداد ماه س��ال گذش��ته 
در دی��دار ب��ا عوامل فیل��م »ش��یار ۱4۳« به نکات 
مهمي اشاره کردند. ایش��ان در این دیدار فرمودند: 
»بنده هم مثل ش��ما آقایان معتق��دم که از ظرفّیت 
دفاع مقّدس در س��ینمای کش��ور ما استفاده نشده؛ 
خود س��ینمای ما انصافاً یک ظرفّی��ت باالیی دارد، 
یعنی کس��انی که اهل این فّنند و بلدند و مّطلعند و 
واردند و قضاوتش��ان میتواند مرجع فهم انسان قرار 
بگیرد، معتقدند که سینمای ایران از لحاظ ظرفّیت 
کارگردان��ی و گریم و بازیگری و مانن��د اینها، جزو 
سینماهای برجسته ی دنیا است؛ و این درست است. 

این ظرفّیت عظیم بایس��تی با ظرفّیت بسیار عظیم 
دفاع مقّدس التقاءپیدا کند؛ این اتّفاق هنوز درس��ت 
نیفت��اده. بله، مواردی از این قبی��ل ما در طول این 
سالها داریم، لکن نس��بت به آنچه میتوانسته وجود 

داشته باشد، خیلی کم است.«
جالب ت��ر آنکه برخي منورالفکرها اساس��ا مدام 

پرچم س��فید باال مي گیرند و از سینماي ضد جنگ 
س��خن مي گویند، اما یادش��ان مي رود که آنچه در 
دفاع مق��دس م��ا رخ داد، امري فرات��ر از یک اتفاق 
نظام��ي بود. نیرو و اراده اي ک��ه در جبهه هاي ما به 
منصه ظهور رس��ید، آنقدر درخشندگي دارد که به 
این زودي ها کم نور نمي شود. مقام معظم رهبري در 

آن دیدار به نکته دیگري هم اشاره داشتند: » عّده ای 
- که من نمیدانم چه جور می ش��ود انگیزه های اینها 
را آدم تحلیل کرد - با ورود سینما به مسائل مربوط 
به دفاع مقّدس، علناً مخالفت می کنند! من نمی دانم 
چه فکر می کنند؛ به اسم اینکه جنگ است، به اسم 
اینکه خشونت است! صد سال از شروع جنگ جهانی 

میگذرد - امس��ال صدمین س��ال اس��ت - هنوز در 
آمریکا و در خیلی جاهای دیگر دارند فیلم میسازند 

]آن هم[ در چه گستره ی وسیعی!«
متاسفانه سینماي دفاع مقدس ما پس از دوران 
اوج خ��ود در زمان جنگ و س��ال هاي ابتدایي پس 
از آن، ب��ه مرور رون��ق خود را از دس��ت داد. کمتر 
فیلمس��ازي ای��ن ریس��ک را مي کرد که ب��ه مقوله 
دفاع مق��دس بپ��ردازد. در ای��ن بی��ن البت��ه برخي 
فیلمسازان بودند که همچنان عالقه خود به این ژانر 
را حفظ کردن��د و البته اثبات کردند که فیلم خوب 
دفاع مقدس��ي، مي تواند هم منتقدان، کارشناسان و 
داوران جش��نواره ها را با خود هم��راه کند و هم در 

گیشه با اقبال خوبي رو رو شوند.
در این بی��ن، برخي افراد هم حضور داش��ته و 
دارن��د که متاس��فانه به وه��ن جن��گ پرداخته اند. 
پرداخت��ن به س��وژه هاي بي اهمی��ت، دروغ پردازي 
درخص��وص جنگ، متهم کردن ای��ران و... از جمله 

مواردي است که آنها جلوي دوربین خود برده اند.
رهبر انق��الب در همان دیدار به این هم اش��اره 
دارن��د که »به نظر من ی��ک قصور بزرگی - نمیگوییم 
تقصیر؛ الاقل قصور بزرگی - اتّفاق افتاده اس��ت، باید 
جبران بشود. به نظر من ما پنجاه سال دیگر هم بایستی 
درباره ی دفاع مقّدس بنویسیم، بگوییم، توصیف کنیم، 
تشریح کنیم، انواع و اقسام هنرها را به خدمت بگیریم، 

برای اینکه این حادثه ی عظیم را تبیین کنیم.«
ح��اال بای��د دید ب��ا تغییرات��ي ک��ه در انجمن 
سینماي دفاع مقدس رخ داده و البته حمایت ارشاد، 
مي توان سینماي دفاع مقدس را در تراز قابل قبولي 

احیا کرد؟

آياسينمايدفاعمقدس،نيرومندميشود؟
نمای نزدیک

س��رانجام بعد از مدت ها رایزنی، محمدحسین نیرومند به 
عنوان مدیرعامل جدید انجمن س��ینمای انقالب و دفاع مقدس 

انتخاب شد.
چندی قبل با اعالم پایان ماموریت محمدرضا ش��رف الدین 
در انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس گزینه های مختلفی به 
عنوان جانش��نین وی در رس��انه ها مطرح شدند که اصلی ترین 
گزینه محمدحس��ین نیرومند مشاور هنری وزیر اسبق فرهنگ 

و ارش��اد اسالمی بود که البته این مدیر فرهنگی قبول این مسئولیت را 
منوط به تحقق شرط هایی دانسته بود.

روز گذش��ته مراس��م تودی��ع و معارف��ه مدیرعامل انجمن س��ینمای 
انقالب و دفاع مقدس با حض��ور مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت و جمعی 

از مدیران این بنیاد در محل سالن جلسات کوثر این بنیاد برگزار شد. 
محمدحسین نیرومند متولد 1343� مشهد، لیسانس طراحی صنعتی، 

دانش��گاه تهران اس��ت. از جمل��ه س��وابق وی می توان به 
مدیر مس��ئول کیهان کاریکاتور، مدیری��ت گروه جوان طرح 
و برنامه ش��بکه دو س��یما، مدیر س��ابق گروه طرح و برنامه 
ش��بکه دو س��یما، کتاب طنز مصور )مجموعة آثار(/1366، 
تألی��ف ده ها مقاله در ارتباط با آموزش کاریکاتور در کیهان 
کاریکاتور، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان 
و ش��اعران کشور، سرپرس��ت مرکز هنرهای تجسمی حوزه 
هنری، مش��اور وزیر اس��بق فرهنگ و ارشاد اس��المی، مدیر گروه طرح و 
برنامه و نظارت و ارزش��یابی ش��بکه دو س��یما، مش��اور هنری مدیر مرکز 
تولید انیمیش��ن سازمان صدا و سیما )صبا(، عضو تحریریه )کمیک جهانی( 
نش��ریه بین المللی کارتون که در آمریکا منتشر می شود، داور دو ساالنه 
بین المللی کارتون تهران، کتاب کاله به س��رهای ابو غریب س��ال 1386 و 

مشاور هنری ریاست حوزه هنری اشاره کرد.
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