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◾

خبر
روز

حمایت رئیس
سازمان صداوسیما
از «آزادی مشروط»

مجموعه طنز آزادی
مشروط ،یک سریال
تلویزیونی ۳۰قسمتی
است که به تهیهکنندگی
و کارگردانی مسعود
دهنمکی ساخته میشود.
پیمان جبلی ،رئیس
سازمان صدا و سیما ،در
بازدید از پشت صحنه
این سریال با بیان اینکه
از گروه سازنده سریال
حمایت میکنیم ،گفت:
این مجموعه تلویزیونی
یادآور کوششها و
بردباریهای روزهای
سخت کروناست و نشان
دادن و ثبت هنرمندانه
همدلی مردم ،تالش
کادر درمان و مجاهدت
نیروهای جهادی در این
دو سال است و مطمئن ًا
این مجموعه در حافظه
تاریخی ملت ایران
ثبت خواهد شد.

فرهنگ
و هنر

◾کمدی فانتزی کمال تبریزی اکران میشود
فیلم «دســتان ــداز» بــه کــارگــردانــی کمال
تبریزی بــرای اک ــران در اوای ــل پاییز آمــاده
مـیشــود«.دسـتانــداز» به تهیهکنندگی
محمد آفریده در سال  ۱۳۹۸کلید خورد و مراحل فنی آن
تا یک سال بعد در دوران شیوع کرونا ادامه داشت .در این
فیلم رضا کیانیان ،حبیب رضایی ،هدی زینالعابدین ،رویا
نونهالی ،همایون ارشادی و ...بازی کردند.

دیدگاه
زهــره کهندل نسخه
سینمایی پویانمایی «سالم بر
ابراهیم» با کیفیت  4Kدر مرکز
پویانمایی صبا آم ــاده پخش
شده و در آیندهای نزدیک اکران
میشود .این پویانمایی درباره
شهید ابراهیمهادی ملقب به «علمدار کمیل»
است و سلحشوریها و رشادتهای او را روایت
میکند.اینپویانماییسهبعدیدر۱۰۰قسمتبرای
تلویزیونتولیدشدهوازدلآننخستینپویانمایی
 4Kسینمایی هم تولید شــده اســت« .ســام بر
ابراهیم» در چهار فصل به کودکی تا سن نوجوانی،
نوجوانی تا انقالب و تحوالتی که از نظر شخصیتی
برای شهید ابراهیم پیش آمده ،وقایع انقالب که در
جبهه غرب برای وی اتفاق افتاده و رویدادهایی که
در جبهه جنوب و کانال کمیل رخ داده ،میپردازد.
فصل اول این مجموعه ۱۰۰قسمتی پس از اکران
نسخه سینمایی آن روی آنتن میرود.
درب ـ ـ ــاره ج ــزئ ــی ــات س ــاخ ــت آن با
محمدرحیم لــیــوانــی ،رئیس مرکز
پویانمایی صبا بــه عــنــوان حامی و
سفارشدهنده این پویانمایی گفتوگو کردیم که
میخوانید.

◾

◾فروش بلیت «شب شک» متوقف شد
ف ـ ــروش بـلـیــت ن ـمــایــش «شـ ــب شـ ــک» به
کارگردانیامیرحسینبریمانیوتهیهکنندگی
نوید محمدزاده پس از  ۲۶اجرا در تاالر مولوی
و  ۴۰اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد ،پس از نخستین اجرا در
دورهجدیدروزگذشتهازسایتتیوالحذفشد .شبشک
تندیسبازیگرنقشاولوتندیسکارگردانیبیستوسومین
جشنوارهتئاتردانشگاهیایرانرادریافتکردهاست.

حضور ناشران بساز بفروش در نمایشگاههای استانی

عابس قدسی ،مدیر مؤسسه کتاب آفتاب و مدیر نشر «سپیده
باوران» در خصوص برگزاری نمایشگاههای استانی کتاب
و حضور مخاطب شهرستانی در این نمایشگاهها به تسنیم
گفت :در حد مشاهدات خودم در نمایشگاههای استانی

◾

◾انتشار دو کتاب جدید از محمدعلی مجاهدی
امــســال دو کــتــاب جــدیــد از محمدعلی
مجاهدی ،شاعر آیینی کشورمان شامل اثر
پژوهشی تجربههای قدسی و گزیده اشعار
با انتخاب سیدعلی موسوی گرمارودی منتشر میشود.
گزیده اشعار آیینی شامل 51غزل و «تجربههای قدسی»
توضیحات در مورد شاعرانی است که مورد عنایت اهل
بیت عصمت و طهارت(ع) قرار گرفتهاند.

به خاطر ندارم کسی از شهرستانهای یک استان به مرکز
استان آمده باشد تا در نمایشگاه استانی کتاب تهیه کند.
نمایشگاه استانی هیچ وقت جدی گرفته نشده است ،بنا
به دالیلی از حدود  15سال پیش نمایشگاه استانی از حیز
انتفاع ساقط شده است .ناشران خوب و درجه یک شرکت

گفتوگو با رئیس مرکز پویانمایی صبا درباره انیمیشن «سالم بر ابراهیم»

علمدارکمیل
در قاب سیما

◾

◾یکیازضعفهایمادرتولیداتتصویریبهویژه
در سینما بیتوجهی به قهرمانپروری است ،قالب
پویانماییچهظرفیتهاییبرایشناساندنقهرمانان
کشورمان دارد؟

یــکــی از ظــرفــی ـتهــای ویـ ــژه پــویــانــمــایــی ایــجــاد
و پ ــرورش شخصیتهای قهرمان اســت بــدون
آنکه آسیبهای رایج را داشته باشد البته این کار
حساسیتهای ویــژه خــود را نیز دارد .پرداختن
به وجوه حماسی ،انسانی ،خداباوری و توکل در
شخصی مانند شهیدهادی او را از سایر قهرمانان
مرسوم در مجموعههای پویانمایی جدا میکند و
امیدواریماینمجموعهگاممناسبیبرایادامهاین
راه و شناساندن این قهرمانان واقعی مردم در قالب
پویانماییباشد.

در مجموعه «چــهــل شــاهــد» هــم سعی شــد با
پرداختن به چهرههای شاخص از ابتدای انقالب
اسالمی تا دفــاع مقدس و مدافعان حــرم ضمن
تجلیل از این شهدای گرانقدر ،مخاطب را با سیره
اینشهداآشناکنیمومروریبررشادتهاوایثاراین
بزرگواران که هر کدام میتوانند به عنوان یک الگوی
مناسبپیشرویمخاطبقرارگیرندبپردازیم.

ی صبا شوراهای تخصصی وجود
در مرکز پویانمای 
دارد که کارشان بررسی موضوعات مناسب برای
ی پویانمایی است و از آنجا که
ساخت مجموعهها 
شهید ابراهیمهادی دارای ویژگیهای شخصیتی
خاصی بــود کــه میتوانست ب ــرای نــوجــوانــان به
عنوان یک الگوی مناسب مطرح شود ساخت این
مجموعه به اسدهللا دیانتی به عنوان تهیهکننده
و اسماعیل یوسفی و علیرضا فتاحی به عنوان
کارگردانان اثر پیشنهاد داده شد.

◾

◾در پــایــان اشـ ــارهای بــه برنامههای جدید مرکز
پویانمایی صبا در تولید آثــار راهــبــردی در راستای
تقویت ارزشهای ایرانی -اسالمی در بین کودکان و
نوجوانانداشتهباشید.

◾

شهی د هــادی یک جــوان مسلمان خودساخته و
رزمندهایشجاعباویژگیهایعاطفیوعرفانیبود
که در عین سادگی و تواضع بر محیط و اطرافیانش
بسیاراثرگذاربود.ورزشکاربودنودارابودنروحیات
پهلوانیازاوشخصیتیدوستداشتنیوملموس
ساختهاستکهمخاطبمیتواندبهراحتیاوراباور
کند و با او احساس همذاتپنداری داشته باشد.
چندوجهی بــودن شخصیت این شهید قابلیت
تبدیلشدنسرگذشتاورابهمجموعهانیمیشن
افزایش داد .زندگی شهید ابراهی م هادی میتواند

گونهحماسهآفرینشدهبسیارمهماست.

◾

◾

الگوی مناسبی برای جوانان و نوجوانان باشد و این
مجموعه ،برشی از دالورمردیهای رزمندگان دفاع
مقدس را روایت میکند .همچنین ناگفتههایی از
زندگی این شهید وجود دارد که در قاب تصویر به
نمایش درآمده و به پویانمایی «سالم بر ابراهیم»
رنگ و بوی بکر بودن داده است.

◾

◾چرا پرداختن به چهرههای ملی و معرفی آنها به
نوجوانان اهمیت دارد؟

کــودک و نــوجــوان امــروز در دنیایی که سرشار از

هجمه رسانههای مجازی اســت به یک الگوی
ملموس ،واقعی ،در دسترس و باورپذیر نیاز دارد و
شهی دهادیمشخصاتمذهبی،جهادی،عرفانی،
پهلوانی و فرهنگی را یک جا در خود دارد و همه این
ابعاد را در قالبی ساده و در خالل زندگی و مبارزاتش
بهمخاطبارائهمیکندبنابراینمخاطبمیتواند
بهراحتیبااوارتباطبرقرارکندوباتحلیلکنشهای
او در موقعیتهای مختلف ،درک مناسبی از
شخصیت او بدست آورد این نکته که مخاطب
بداند او یک جوان از همین آب و خاک بوده و این

◾

◾زندگینامه چکناواریان مکتوب میشود
لــوریــس چــکــنــاواریــان ،آهنگساز و رهبر
ارکستر با بیان اینکه زندگینامهاش را دارند
مینویسند،ادامهداد:در ۸۵سالگیبسیاری
چیزها دیدم و تجربه کردم و کارهای متنوع خوب و بدی
انجام دادهام که عالقهمندم در قالب هنری مکتوب شود و
نمیخواهم حالت شکایتی داشته باشد .بهنظرم زندگی
یکسفراستومعتقدمبایداینسفرنامهرانوشت.

نمیکنند و ناشران بساز بفروش عمده حاضران هستند.
در نمایشگاههای استانی هزینههایی که میشود ،هیچ
دستاورد فرهنگی ندارد و دستاورد اقتصادی آن برای
کتابسازانی است که راه به کتابفروشیها ندارند و تنها
منبع درآمدشان از نمایشگاههای کتاب است.

◾درب ـ ـ ـ ــاره مــجــمــوعــه «چ ــه ــل شـ ــاهـ ــد» هــم
توضیح میدهید که تولید و پخش آث ــاری دربــاره
شخصیتهای دف ــاع مقدس و دف ــاع از حــرم چه
ضرورتی دارد و پخش این برنامهها چه بازخوردهایی
داشته است؟

◾جرقه ساخت مجموعه انیمیشن «ســام بر
ابراهیم» چطور زده شد؟

◾شــخــصــیــت شــهــیــد اب ـ ـراهـ ــی ـ ـ م هـ ـ ــادی چه
جذابیتهایی برای این قالب تولیدی داشت؟
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در دوره جــدیــد مــدیــریــت س ــازم ــان دو شعار
هویتمحوری و عدالتگستری در دستور کار
قرار گرفته است .یکی از راههای پرداختن و ترویج
ارزشه ـ ــای بــنــیــادی انــقــاب اســامــی تأکید بر
ی است که
ارزشه ــای موجود در شخصیتهای 
در انقالب اسالمی و دفاع مقدس نقشآفرینی
کردهاند به عبارت دیگر هویتبخشی به نسلهای
جدیدازطریقمعرفیوپرداختالگوهایملموسو
قابلفهمبهترامکانپذیرخواهدبود.دربرنامههای
آینده مرکز پویانمایی صبا با یاری خداوند بزرگ و با
توجهویژهبهمحورهایاصلیبیانیهگامدومانقالب
اسالمی مبنی بر امیدآفرینی با نگاه رو ب ه جلو و
پیشرفت و رفاه و توجه به نسل جوان در راه رسیدن
به ایران بزرگ اسالمی گام برخواهیم داشت.

زاویه دید

نویسنده کتاب «آداب کتابخواری»:

فوتبالیست یا بازیگر لزوما ً
تحلیلگرخوبینیست

احسان رضایی ،نویسنده کتاب
«آداب ک ــت ــابخ ــواری» در بــاب
اهمیت مطالعه و اثرات و عوامل
دوری از مطالعه عمیق به فارس گفت :در مورد
کتابخوانی مردم ما ،یک پیشفرض و نگرشی
وجود دارد که «مــردم ما کتاب نمیخوانند».
به عقیده من این گــزاره و پیشفرض چندان
صحیح و دقیق نیست چون در همین اوضاع
اقتصادی مردم از نمایشگاه کتاب  ۲۱۱میلیارد
تومان کتاب میخرند.
رضایی خاطرنشان کــرد :مــردم ما در حد یک
جامعه اصــیــل و تاریخی کــه سابقه تمدنی
طوالنی دارد ،کتابخوان نیستند.
در چنین حالتی کــه جامعه از کتا بخوانی
دوری میکند ،با توجه به دنیای جدید و وسایل
ارتباط جمعی که امکان نشر درباره هم ه چیز را
در اختیار ما قرار داده است ،استقبال از نظرات
هیجانی و تند به جای تحلیلهای تخصصی
بیشتر شده به طوری که بعضا ًاین هیجانها
در گفتار و اظهار نظر بر عقالنیت غلبه پیدا
میکند.
وی اف ــزود :گاهی فقط بــه دلیل شهرت یک
شخص و تعداد باالی دنبالکنندههای مجازی
او ،به عالوه سخنان احساسی و هیجانی کار را
به جایی میکشاند که گفتههای تخصصی ،اما
بیسروصدا شنیده نشود.
این بزرگترین آفتی است که نداشتن مطالعه
عمیق بر جامعه ما گذاشته اســت؛ یعنی به
جــای رجــوع به متخصص به «چهره» رجوع
میکنیم .شاید کسی فوتبالیست خــوب یا
بازیگر حرفهای باشد ،اما لزوما ًتحلیلگر خوبی
نــیــســت .از کجا
مـ ـیت ــوان ــی ــم بــه
ای ــن مسئله پی
ببریم؟ به وسیله
مطالعه .یعنی به
وســیــلــه کــتــاب و
مطالعه است که
ما مرجع امر را به
خوبی میتوانیم
شناسایی کنیم.

