
گزارش

 مهران رجبی: عزت را »فالوور«
 و »من و تو« نمی دهد

مهــران رجبی گفت: عزت را خدا می دهد، عزت را 
»فالوور« و »من و تــو« نمی دهد. ما اجازه نداریم 
ناامید شــویم و اصاًل حق ناامید شدن نداریم. بنده 
در این 2 ماه سیبل اول فضای مجازی کشور بودم. 

 این همه آتش خدایا شعله اش از گور کیست؟
به گزارش فارس، هیأت فدائیان حسین اصفهان)ع( 
در مراســم هفتگــی هیأت خود که با ســخنرانی 
حجت االسالم مهدی دانشمند و مرثیه خوانی سید 
رضا نریمانی برگزار شد، از تالش ها و هنرمندی های 
مهران رجبی بازیگر کشــورمان کــه این روزها در 
معرض آماج حمالت بســیاری از سوی ضدانقالب 

قرار گرفته است، تقدیر کرد.
مهران رجبی در این مراسم اظهار داشت: چون کار 
به جان رســید، جان بایــد داد. ما بچه حزب اللهی 
هســتم، چیزی نداریــم که پنهان کنیــم. خیلی 
توهین می شــنیدم که کدام سراغ موش هستی و 

چرا چیزی نمی گویی؟ فحش هم می دادند.
وی افزود: من ۶۱ ســال دارم و خیلی معدلم الف 
باشــد، ۱۹ ســال دیگر زنده ام و بعدش زیر خاک 
هســتم. من باید جواب ِچشم های قاسم سلیمانی 
را بدهم. جواب ماشــاءاهلل لطفی را که کنار هم در 
سوسنگرد می جنگیدیم، بدهم. جواب این ها را باید 
بدهیم. حاال امروز مهران رجبی مهم شــده ای! بعد 
در سوراخ موش پنهان شدی؟ جایی که باید چیزی 
بگویی ســاکت شــدی. رجبی گفت: عزت را خدا 
می دهد، عــزت را »فالوور« و »من و تو« نمی دهد. 
مــا اگر نماز و قرآن می خوانیم، باید بدانیم خداوند 
عزت می دهد. این بازیگر کشورمان تصریح کرد: ما 
اجازه نداریم ناامید شــویم و اصاًل حق ناامید شدن 
نداریم. بنده در این 2 ماه سیبل اول فضای مجازی 

کشور بودم. 

 چرا ایادِی BBC و اینترنشنال 
به صدا و سیما دروغ می بندند؟

پیگیری ها از ماجرای نخریدِن حق پخش مسابقات 
جام جهانی که در فضای مجازی دســت به دســت 
می شــود و عدم حضور گزارشگران ایرانی در قطر، 

روایت متفاوتی را به دست آورد.
به گزارش تســنیم، در آســتانه پخِش مســابقات 
جام جهانــی، دربــاره موضوع خریــد حِق پخش 
تلویزیونــی و جزئیات آن، ابهامات و شــائبه هایی 
در فضای مجازی مطرح می شــود. ایــن در حالی 
اســت که برخی از شــبکه های تلویزیونی همچون 
شــبکه های ســه و ورزش از یکــی دو هفته قبل 
برنامه هایشــان را روی آنتن برده اند و چند شــبی 
است که استودیوهای ایران در قطر هم مخاطبین 
تلویزیــون را در جریاِن حواشــی و اتفاقاِت دوحه 
قرار داده اند. همچنین شــبکه های نســیم و دو و 
برخی شــبکه های دیگر هم دســت به کار شده اند 
و فضای تلویزیون را »جام جهانی« پُر کرده و برای 
حمایت از تیم  ملی فوتبال ایــران هم برنامه هایی 
در دســتور کار قرار گرفته است. اما در عیِن حال 
گروهی در تالش اند این اتفاقات را زیر سؤال ببرند؛ 
ماجرا ابتدا با گمانه هایی درباره گزارِش ســه بازی 
تیم ملی ایران و دســتمزدهای نجومی گزارشگران 
آغاز شــد و به عدم حضور گزارشــگران ایرانی در 
قطر رســید. خبری که خیلی زود با پیگیری های 
خبرنگار تســنیم پرده از حقیقت برداشــت. یکی 
از منابع آگاه در شــورای ورزش صداوســیما اعالم 
کــرد که رواِل انتخاب گزارشــگران به این صورت 
اســت که آنها 7 تا 8 ســاعت قبل از هــر بازی، 
انتخــاب می شــوند و هیچ انتخــاب قطعی درباره 
مجریــان دیدارهای ایران در جــام جهانی تاکنون 
 اتفاق نیفتاده و گزارشــگران به اقتضای شــرایط 

انتخاب می شوند.
حاال موضوِع گزارِش گزارشــگران در تهران به یک 
خبِر داغ دیگری در فضای مجازی تبدیل شــد که 
این موضوع را هم خبرنگار تســنیم پیگیری کرد. 
اما شــاید در این میان، یک خبر درباره جام جهانی 
بیــش از مــوارِد دیگــر، اهمیــت دارد و آن حق 
پخش تلویزیونی مســابقات جام جهانی اســت که 
در فضای مجازی برخی مدعی شــده اند این اتفاق 
نیفتــاده و نــام ایران و ســازمان صداوســیما در 
جدول پخــش و حق پخش مســابقات جام جهانی 
در ســایت فیفا وجود ندارد. منبع آگاه در شورای 
ورزش صداوســیما درباره این اتفــاق تأکید کرد 
که ایــن موضوع صرفاً تصمیم فنــی بوده و ربطی 
به هیچ اتفاِق دیگــری ندارد. بنابر تجربه ای که در 
 ادواِر گذشــته جام جهانی چنیــن تصمیمی گرفته 

شده است. 
تصویری از آیدی بهنام مهدی زاده یکی از خبرنگاران 
صداوســیما ُمهر تأییدی بر ایــن دروغ پردازی ها و 
 شایعات در فضای مجازی می زند. چرا که اگر به عبارِت 
)MeDIA RIGHTS LICENSEE( توجــه کنیم، 
متوجه خواهیم شــد که صداوســیمای ایران حِق 
پخش مســابقات جام جهانی را خریــده و عوامل، 
خبرنگاران و مجریانی که در دوحه مستقر شده اند 
با گذراندنِ فرآیند و رواِل رسمی فیفا، در جام جهانی 
حضور دارند. وقتی به این شــایعات و گســتردگی 
آن در فضای مجــازی نگاهی بیندازیم حتماً به این 
مورد خواهیم رســید که دلیل این دروغ پردازی ها 
چیســت؟ جاماندن BBC و اینترنشــنال از قافله 
رســانه های حاضر در این تورنمنــت مهم جهانی، 
دلیل آن باشــد تا بخواهند حضور صداوســیما و 
فعالیت هایش را در جام جهانی با وارونه جلوه دادن 

حقیقت ها، زیر سؤال ببرند. 
با نزدیک شــدن به بازی ایــران و انگلیس در روز 
دوشنبه 30 آبان ماه )ساعت۱۶:30( گفته می شود 
محمدرضا احمدی گزارشگِر مطرح صداوسیما این 

مسابقه را گزارش می کند.

اخبــــار

 برگزاری جشنواره فیلم مقاومت 
به کجا رسید؟

جشـنواره فیلـم مقاومـت تاکنون هر دو سـال یک بار برگزارشـده اسـت، امسـال 
موعـد برگـزاری دوره هفدهم این جشـنواره اسـت، دوره ای کـه تغییرات مهمی 

را در آن ایجـاد خواهـد کرد.
جشـنواره فیلـم مقاومـت به صـورت دوسـاالنه برگزار می شـود، جشـنواره ای که 
در هـر دوره بـا گـرد هـم آوردن فیلم سـازان انقالبی آثـار سـینمایی جدیدی را 

بـه جریان سـینمای ایـران معرفـی می کند.

ایـن جشـنواره بیـش از هـر دبیـر دیگـری در دوره هـای مختلف برگـزاری خود 
محمـد خزاعـی رئیـس فعلی سـازمان سـینمایی را به عنـوان دبیر تجربـه کرده 
اسـت، اتفاقـی بـه نظـر بـا ریاسـت خزاعی بـر سـازمان سـینمایی بـه اهمیت و 

البتـه اثـر گـزاری این جشـنواره خواهـد افزود.
دوره پیشـین جشـنواره فیلـم مقاومـت بـا دبیـری مهـدی عظیمـی میرآبـادی 
میزبـان  کرونـا  اوج  در  کـه  دوره ای  شـد،  برگـزار  سـال ۱3۹۹  آذرمـاه  در  و 
سـینمای مقاومـت بـوده و بـه طبـع شـهدای سـالمت بـه بخـش ویـژه و مهـم 
آن تبدیل شـده بـود. دوره شـانزدهم در هفتـم آذرماه سـال ۱3۹۹ بـه کار خود 
پایـان داد، دوره ای کـه شـاید کرونـا از کیفیـت کاسـته بـود امـا هرچـه بـود با 

اسـتانداردهای مقاومـت فاصلـه داشـت.
دبیـری دوره پانزدهـم این جشـنواره را محمـد خزاعی بر عهده داشـت، دوره ای 

کـه در حدفاصـل آذرماه ۱3۹7 برگزار شـد.
حـال بعدازایـن دوره هـا امسـال موعـد برگـزاری دوره هفدهـم جشـنواره فیلـم 
مقاومـت اسـت، دوره ای کـه علـی رغـم فرارسـیدن هفته بسـیج و آذرمـاه هنوز 
خبـری نشـده و رسـماً شـروع بـه کار نکـرده اسـت اما مطابـق بـا پیگیری های 

خبرنـگار خبرگـزاری فـارس فاصلـه چندانـی تا شـروع آن باقی نیسـت.
مطابـق بـا ایـن شـنیده ها تغییـری مهـم در رونـد برگـزاری ایـن جشـنواره بـه 
وجـود آمـده و قرار اسـت فیلم مقاومت به صورت سـاالنه برگزار شـود، همچنین 

داشـتن دبیرخانـه دائمـی از دیگـر تغییـرات این رویداد سـینمایی اسـت.
اتفاقاتـی کـه بـه نظـر در صـورت مدیریـت درسـت و البتـه اسـتفاده کامـل از 
ظرفیت هـای سـینمای مقاومـت، اتفاقـات خوبـی را برای این قشـر از سـینمای 

ایـران رقم خواهـد زد.

هنوز از سرنوشــت بناهای تاریخی که در ســیل تابستان 
تخریب شــدند، اطالع دقیق و کاملی در دســت نیســت. 
آغاز فصل سرما و بارش نگرانی درباره وضعیت این بناها و 
محوطه های تاریخی را که قبال در ســیل آسیب دیده اند و 
یا در معرض خطر دوباره قــرار گرفته اند دو چندان کرده، 
اکنون این پرسش مطرح است چه تدبیری برای پیشگیری 

از تکرار حادثه، انجام شده است؟
»سیل« پدیده طبیعی است که عالوه بر آسیب  زیادی که به 
زیستگاه، اموال و جان انسان ها وارد می کند، بسیاری از بناها 
و محوطه هــای تاریخی را به خطر می اندازد. در ســال های 
اخیر بناهای تاریخی زیادی دست کم در ۱7 استان در سیل  
به طور کامل تخریب شــد و یا بخشی از آن ها آسیب جدی 
دید، آنچنان که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی هم گزارش داد در سیل تابستان ۱۴0۱ حدود 73۵ 
بنای تاریخی تخریب و 2۵00 میلیارد تومان زیان مالی وارد 
شــد. یک درصد از بافت تاریخی شهر یزد که یونسکو هم 
ثبت جهانی شده اســت، از بین رفت.حال در آستانه فصل 
بارش های پاییزی و زمستانی پرسش این است استان ها به 
ویژه آن هایی که در سال های اخیر سیل خیز بوده اند، برای 
استحکام بخشی و محافظت از بناهای تاریخی و پیشگیری 

از تکرار واقعه چه تدبیری کرده اند؟
از ابتــدای پاییز ۱۴0۱ برخی از اســتان ها از جمله ایالم، 
اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان درگیر 
سیل شده اند، این نگرانی همچنان وجود دارد آثار تاریخی 
بیشــتری قربانی ســیل شــوند، به ویژه آن که از تابستان 
تا پاییز امســال فرصــت زیادی نبوده تا بــرای مقاومت و 
محافظت از آثاری که قبال در سیل تابستان ۱۴0۱ و حتی 
ســال های گذشته آسیب دیده اند، اقدام شود. برخی از این 
آثار که پس از ســیل به حال خود رها شــده اند، به تدریج 
استحکامشــان را از دســت داده و روند تخریب آن ها نیز 

سرعت گرفته است.
ایســنا با درنظر گرفتن این احتماالت با اســتان هایی که 
بیشــتر در معــرض ســیل و بارندگی قرار دارنــد، درباره 
اقدامات و تمهیداتی که برای حفاظت از بنا و محوطه های 
تاریخی داشــته اند، گفت وگوهایی انجام داده است. در این 
میان برخی اســتان ها از جمله گیالن و گلســتان با وجود 
پیگیری های مستمر ایســنا، اما همکاری نکرده و پاسخگو 

نبودنــد و وضعیت بناهــا و محوطه هــای تاریخی در این 
استان ها چندان معلوم نیست.  

فرزاد شــریفی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی ایالم ـ درباره اقداماتی کــه برای حفاظت 
آثار تاریخی از آســیب های ناشــی از باران و سیل در این 
اســتان انجام شده اســت، گفت: پیش از آغاز بارندگی ها، 
در قلعه هــای تاریخی و بناهایی که در مرکز ســیالب های 
احتمالی قرار دارند، عملیات نجات بخشــی و پایش آن ها را 
آغاز می کنیم. نمونه آن قلعه »شاخ« در شهرستان دهلران 
است که عملیات نجات بخشی آن را قبل از سیل تابستانی 
که رخ داد، انجام داده بودیم و مشــکلی هم برای آن پیش 
نیامد. همچنین تیم کارشناسی در معاونت میراث فرهنگی 
فهرســتی از آثــار در خطر که احتمال ریــزش هم دارند، 
تهیــه می کنند تــا قبل از فصل هــای بــاران زا، عملیات 

استحکام بخشی برای آن ها انجام شود.  
مهدی عابدینی ـ معاون میراث فرهنگی اســتان مازندران ـ 

نیز گفــت: تعدادی خانه تاریخی داریم که در اختیار مالکان 
شخصی هستند و از آن ها اســتفاده می شود، مسلما چنین 
بناهایی توسط مالکان پایش و محافظت می شود. در مقابل، 
بناهایی هم داریم که ســاکن ندارند، امــا مالکانی دارند که 
اقدامــات حفاظتی بنا را انجام می دهند. میراث  فرهنگی هم 
مرمت برخی از این بناهای تاریخی را برعهده دارد، برای مثال 
سقف آن ها را برای پیشگیری از خطرات احتمالی باران و برف 
مرمت می کنند. او همچنین اظهار کرد: بافت های تاریخی در 
استان مازندران از ابتدا معماری مطابق با باران داشته و اصوال 
در سیل آســیبی نمی بینند. این معماری و بافت که شامل 
سقف های شیروانی، راه های خروجی آب و زهی کشی داخل 

کوچه ها هستند، اکثرا با بارش ها سازگار شده اند.  
عابدینــی گفــت: محوطه ها و تپه هــای تاریخی که کاوش 
نشده اند، مشکلی در برابر باران نخواهند داشت، اما باید برای 
تپه های کاوش شــده با داربســت، َحلَب گالوانیزه و ایرانیت 
پوشش ایجاد می کنیم تا معماری از خاک بیرون آمده آسیب 

نبیند. نمونه آن »گوهر تپه« در بهشــهر اســت که از قدیم 
اقداماتی برای آن انجام داده ایم و نزدیک به ده پانزه ســال 
است که پوشش و سقف دارد. همچنین »آتشکده سوادکوه« 
را که کاوش کرده ایم، در حال حاضر نصب پوشــش و سقف 

است که در زمستان امسال از برف و باران آسیب نبیند.
جلیــل جباری ـ مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی آذربایجان غربی ـ نیز با اشــاره به این که 
ســیل به محوطه ها و باران به بناهای تاریخی حتما آسیب 
می رســاند، درباره تمهیدات این اســتان گفــت: ما برای 
پیشگیری از این آسیب ها منتظر فصل بارندگی نمی شویم 
و اقدامات حفاظتــی و مرمتی آثار تاریخی را از قبل انجام 
می دهیم. اگر بنایی الزم داشته باشد پوشش های حفاظتی 
برای آن می گذاریــم، روی محوطه هــا و بقایای معماری 
معموال الیه های کاه گلی اســتفاده می شــود تا از شش ماه 
دوم سال به راحتی گذر کنند. »محوطه تاریخی حسنلو«، 
»محوطه تخت ســلیمان« و بنای »قره کلیسا« در شمال 
استان از جمله آثاری هســتند که برای آن ها پوشش های 
حفاظتی ایجاد شده است تا در برابر بارندگی آسیب نبینند.
روح اهلل محمدی ـ معاون میراث فرهنگی اســتان اردبیل ـ 
هم به اقداماتی که برای پیشگیری از آسیِب باران و سیل، 
برای برخی از بناهای تاریخی این استان انجام شده است، 
اشــاره کرد و گفت: بناهایی که زیــر نظر میراث فرهنگی 
اســت مانند »شــیخ صفی«، »جمعه مســجد اردبیل« و 
»مجموعه شیخ کلهران« به صورت دوره ای و مکرر توسط 
گروه های مرمتــی و حفاظتی پایش می شــوند. در فصل 
باران زا و ســرما هم این پایش ها ادامه دار اســت، خصوصا 
وضعیت پوشــش های پشــت بام. تمام هدف این است که 
آســیب های احتمالی به حداقل ممکن برسد. واقعیت این 
اســت که بودجه های مرمتی خیلی کم تر از نیاز اســت و 
نمی شــود در همه محوطه ها و بناها به صورت ایده آل این 
اقدامات انجام شــود، بنابراین حفاظت و پایش بناها برای 
جلوگیــری از تخریب مهم تر اســت. برای »کاروانســرای 
شاه عباسی« که نامزد ثبت جهانی است، پوشش سقف آن 
را که خاکی بود و علف های هرز روی آن درآمده است را با 
آجــر و الیه آهک مرمت کردیم. داخل آن را نیز به صورت 
اصولی مرمت کردیم تا در فصل ســرما پایداری و مقاومت 

آن نسبت به برف وباران بیشتر شود.
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ــر  ــی ب ــده مبن ــر ش ــای منتش ــع آگاه ادع ــک منب ی
اینکــه فردوســی پور دعــوت صداوســیما بــرای گــزارش 
بازی هــای جام   جهانــی را رد کــرده، تکذیــب کــرد.

بــه گــزارش تســنیم، یــک منبــع آگاه در شــورای ورزش 
ســازمان صداوســیما در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم 
ــال در  ــی فوتب ــم مل ــای تی ــت: گزارشــگران بازی ه گف
ــچ  ــد و هی ــده  بودن ــخص ش ــش مش ــی از پی جام جهان

برنامــه ای بــرای گزارشــگر جدیــد نداشــتیم.
وی گفــت: بــر همیــن اســاس، تــا ایــن لحظــه  
ــزارش  ــرای گ ــی پور ب ــای فردوس ــی از آق ــچ دعوت هی
و  اســت  نشــده  انجــام  جام جهانــی  بازی هــای 
ایشــان طبــق روال قبلــی بــه عنــوان تهیه کننــده 
ــود ــت خ ــه فعالی ــبکه ورزش ب ــی در ش ــه ورزش  برنام

ادامه می دهند.

 دعوت صداوسیما از فردوسی پور 
برای گزارش بازی های جام جهانی کذب است

در جلســه جدید شــورای صنفی نمایش فیلم جدیدی 
متقاضی اکران نشده است.

جلسه شــورای صنفی نمایش روز یکشنبه، 2۹ آبان ماه 
به روال هر هفته برگزار شــده اما مصوبه خاصی نداشته 
و طبق پیگیری ایســنا از دبیر شورا )همایون اسعدیان( 

فیلم جدیدی متقاضی اکران در سینما نشده است.
در حــال حاضر تنها فیلم تازه اکران شــده ســینماها 

»بخارست« به کارگردانی مسعود اطیابی است که از روز 
سه شــنبه 2۴ آبان در برخی سینماها روی پرده رفت و 

تاکنون به فروش یک میلیارد تومانی رسیده است.
پیش  از این اعالم شده بود که جزئیات پخش مسابقه های 
جام جهانی فوتبال در ســینما در شورای صنفی نمایش 
مشخص می شود ولی براســاس پیگیری ها از این شورا 

گویا پخش این مسابقه ها بعید به نظر می رسد.

 خبری از پخش فوتبال 
و فیلم جدید در سینما هست؟

پاسخ متولیان میراث فرهنگی ۴ استان 

برایآنکهبناهایتاریخیراسیلنبردچهکردهاید؟

نماینده خانه طراحان انقالب اســالمی توضیحاتی درباره ایــده دیوارنگاره های 
»سلحشــوران« و »تا پای جان« ویژه جام جهانی و جنجال های اخیر دیوارنگاره 

ولیعصر )عج( ارائه کرد.
بــه گزارش مهر، دیوارنگاره میــدان ولیعصر )عج( عالوه بر وســعت آن با طول 
تقریبی ۴7 و عرض ۱8 متر، به دلیل ســوژه هایش همیشــه مــورد توجه افکار 
عمومی بوده اســت. به طوری که چندی پیش اکران »زنان سرزمین من ایران« 
بر این دیوار که ۶0 چهره زن شاخص را در بر می گرفت، با واکنش های جنجالی 

بسیاری مواجه شد.
با فرا رســیدن بازی های جام جهانی 2022 قطر و حضور تیم ملی کشــور ایران 
در ایــن رقابت ها، دیوارنگاره میدان ولیعصر )عج( به این مســاله اختصاص یافته 
اســت. در این اثر هنری، تیم ملی کشورمان توسط اسطوره های ایرانی شاهنامه 
بدرقه می شوند. »تا پای جان برای ایران«، شعاری است که برای تیم ملی فوتبال 
کشــورمان در جام جهانی قطر انتخاب شده است و همین شعار ایده استفاده از 
چهره های حماسی همچون رستم، اسفندیار و... را برای طراحی دیوارنگاره میدان 

ولی عصر )عج( به وجود آورد.
محمد امجد نماینده خانه طراحان انقالب اســالمی درباره این دیوارنگاره و ایده 
آن به خبرنگار مهر گفت: انتخاب اســاطیر شاهنامه برای استقبال از جام جهانی 
2022 قطر به دلیل شعار »تا پای جان برای ایران« بود؛ این شعار ما را به سمت 
اشــعار شاهنامه و سلحشوران آن انداخت. چون در ادبیات ما حماسی ترین اشعار 
مربوط به اشــعار فردوسی می شود؛ بنابراین تالش شــد تا بتوانیم قرابتی میان 
قهرمان شــاهنامه و اعضای تیم ملی فوتبال کشــور به وجود آوریم. برای همین 
تصویر را به صورتی طراحی کردیم که این قهرمانان در حال بدرقه تیم ملی برای 
رفتن به سمت میدان بازی هستند. این نگاه یک نگاه متفاوت و جدید بود و سعی 
شد این اثر را با بیتی از فردوسی »همه نامداران ایران زمین / گرفتند بر پهلوان 

آفرین« در فضای شاهنامه ترسیم کنیم.
وی درباره واکنش ها نیز بیان کرد: حضور ُگردآفرید، نخســتین شیر زن حماسه 
ملــی ایران در کنار پهلوانان دیگر مانند رســتم و زال باعث شــده تا باز هم به 
اهمیت حضور زنان اشاره داشته باشیم و از این رو تا جایی که در جریان هستم 

بازخوردها و واکنش ها در زمینه این تصویر خوب و مثبت بوده است.

دیوارنگاره های جدید جام جهانی
امجــد، دیوارنگاره جام جهانی را یک پویش قلمداد کرد که قرار اســت عالوه بر 
میدان ولیعصر )عج(، در تهران و شــهرهای دیگر نیــز با طراحی ها و موضوعات 
متنوع مورد استفاده قرار گیرد و گفت: تصمیم این است که طرح های دیگری در 
راه باشد و امیدوار هســتیم تیم ملی در جام جهانی افتخارآفرینی کند تا ما هم 
بتوانیم آنها را به نمایش درآوریم. ما برای جام جهانی دیوارنگاره های دیگری نیز 
در نظر داریم که برای اســتان های دیگر کشور در حال اجرایی شدن هستند. در 
آنها نیز شخصیت های شــاهنامه به تصویر کشیده شده و در استان های مختلف 
همچون شیراز، تبریز، مشــهد، خوزستان و... به نمایش درمی آیند. این آثار یک 
ترکیب تصویری هم هســتند و در فضاهای مختلف و به شکل های گوناگون ارائه 
می شود و به صورت یک پویش پیش می رود. از این رو قرار نیست این اثرها تنها 

بر روی یک دیوارنگاره به نمایش درآید.
وی همچنیــن با بیان اینکه دیوارنگاره به دلیل ماهیت آگاهی رســانی که دارد 
می تواند اثربخشــی قابل توجهی داشــته باشد و از این رو الزم است به آن توجه 
ویژه ای شــود، توضیــح داد: دیوارنگاره با توجه به اینکه آگاهی رســانی می کند 
فضای آن با فضای تبلیغاتی متفاوت اســت و زاویه دیــد بهتری دارد. از این رو 
می توان با توجه به ظرفیتی که در دیوارنگاره وجود دارد از آن به بهترین شــکل 
ممکن برای ایجاد انســجام و همبســتگی اســتفاده کرد. برای همین هم ما در 
طراحی های خود تالش می کنیم بیشتر به دید اکثریت مردم توجه داشته باشیم 

و به همین خاطر کم تر مسائل سیاسی را انعکاس می دهیم.

چرا »زنان سرزمین من ایران« جنجال آفرید؟
نماینده خانه طراحان انقالب اســالمی همچنین با اشــاره بــه دیوارنگاره »زنان 
ســرزمین من ایران« و واکنش های جنجالی پــس از آن توضیح داد: زمانی که 

قرار بود این اثر تولید شــود نگاه بر این بود تا تمام زنان ســرزمین ایران از تمام 
طیف ها در یک اثر آورده شــود. برای همین زنان موفق و تأثیرگذار در حوزه های 
مختلف از زمان قاجار تا به امروز مورد توجه قرار گرفت. زنانی که در این سرزمین 
زندگی کرده و می کنند و افراد موفقی محســوب می شوند. آن هم علی رغم تمام 
محدودیت هایی که وجود داشته است، توانستند جایگاه مناسبی را برای خود به 
دست آورند. وی ادامه داد: با وجود چنین دیدگاهی اما دیوارنگاره پس از رونمایی 
با واکنش های جنجالی مواجه شد و احساس کردیم مقاومت بر سر ماندن این اثر 
می تواند باعث دور شدن طیف های گوناگون از هم شوند. از این رو علی رغم میل 
باطنی اثر برداشته شد. در صورتی که نیت این تصویر بر این بود که همبستگی و 
انسجام ملی را در یک قاب به نمایش درآوریم؛ اما در این زمینه طاقت ها کم بود 
و به جای آن دیوارنگاره دیگری با همین شــعار اما این بار با پشت زمینه سفید 
و بــدون هیچ چهره ای را جایگزین کردیم. این کار را انجام دادیم تا مخاطب هر 

شخصی که در ذهن خودش دارد را پشت صفحه سفید قرار دهد.

پشت پرده ایران یکپارچه
وی همچنین درباره دیوارنگاره »ایران یکپارچه« که پس از »زنان ســرزمین من 
ایران« بر میدان ولی عصر )عج( نقش بســت، نیز گفت: در دیوارنگاره بعدی باز 
هم نیت بر این بود با توجه به موضوع تجزیه طلبی و صحبت هایی که درباره آن 
می شــد انســجام و یکپارچگی میان اقوام و جنسیت ها را به نمایش درآوریم. در 
افــق تصویر نیز کوه دماوند را قرار دادیم تا اقتدار ملی به بهترین شــکل ممکن 
دیده شــود و بگوییم ملتی پشت به پشــت هم تالش می کنند تا تکیه گاه یک 
دیگر باشــند. وجود اقشــار مختلف چه زن و چه مرد در پوشش اقوام و مشاغل 
مختلف نیز نشــان از آن داشت که فرقی نمی کند از چه اقوام و پوششی هستید 
همه به یک افق و یک هدف نگاه می کنند. امجد در پایان با اشاره به اینکه چنین 
طرحی توانســت به خوبی همبستگی و انسجام را به نمایش درآورد، بیان کرد: از 
آنجایی که پــس از به نمایش درآمدن این دیوارنگاره با نقدهای عجیب و غریب 
مواجه نشدیم به این نتیجه رسیدیم که این اثر توانسته مورد قبول اکثریت قرار 
گیرد. چون در این تصویر یکپارچگی به خوبی نمایش داده شده است و اگر نقدی 

در این زمینه وجود داشت مانند دیوارنگاره قبل به صورت عیان مطرح می شد.

سلحشوران چگونه حامی تیم ملی شدند؟

روایتی تازه از جنجال دیوارنگاره


