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   فرزين ماندگار
نس�خه مرم�ت ش�ده فيل�م س�ينمايي ديده ب�ان س�اخته ابراهيم 
حاتمي كي�ا ديش�ب ب�ه عن�وان فيل�م افتتاحي�ه جش�نواره 
درآم�د.  نماي�ش  ب�ه  فلس�طين  س�ينما  در  فج�ر  جهان�ي 
جشنواره جهاني فیلم فجر شب گذشته با نمايش نسخه مرمت شده فیلم 
ديده بان س��اخته ابراهیم حاتمي كیا آغاز به كار كرد. ديده بان نزديك به 
31سال پیش در سال 1367 ساخته شده است. اين فیلم كه در ژانر دفاع 
مقدس ساخته شده در واقع اولین فیلم بلند سینمايي كارنامه حاتمي كیا 
محسوب مي شود، البته او پیش از آن يك فیلم تلويزيوني به نام هويت هم 
ساخته بود اما ديده بان را بايد اولین فیلم بلند او قلمداد كرد كه در زمان 
ساخت توانست نگاه منتقدان جدي س��ینماي ايران و حتي در آن سوي 
مرزهاي ايران نیز توجهات را به خود جلب كند. »ديده بان« نخستین فیلم 
دفاع مقدس است كه در جش��نواره هاي بین المللي حضور يافت و مورد 

توجه قرار گرفت.
اين فیلم برنده جايزه ويژه هیئ��ت داوران بهترين كارگرداني در هفتمین 
دوره جشنواره فیلم فجر در س��ال 1367 شد و همچنین توانست سیمرغ 
بلورين بهترين فیل��م دوم اين رويداد هن��ري را در هفتمین دوره به خود 
اختصاص بدهد. حاتمي كیا در واقع با همین فیلم به سینماي ايران و دفاع 
مقدس معرفي شد. جالب است كه بسیاري از بهترين فیلمسازان جهان در 
همان اولین فیلم خود توانسته اند اثري ماندگار و چشمگیر از خود به نمايش 
بگذارند و حاتمي كیا نیز با فیلم ديده بان نشان داد كه سینماي ايران و دفاع 

مقدس صاحب پديده سینمايي شده است. 
از نكات جالب درباره اين فیلم كه ش��ايد خیلي ها آن را ندانند اين اس��ت 
كه فیلم به دست محسن مخملباف تدوين ش��ده است. حاتمي كیا جايي 
گفته اس��ت كه وقتي راش هاي ديده بان را به تدوينگر داده بازخورد اولیه 
وي ناامیدكننده بوده است اما به تدريج كه فیلم تدوين مي شود مخملباف 
از نتیجه ابراز رضايت كرده اس��ت. اين فیلم در تاريخ 31 خرداد 1368 در 

سینماهاي ايران اكران شده  است. 
»ديده بان« به طور قطع جزو معدود آثار س��ینماي دف��اع مقدس تا زمان 

س��اخت اس��ت كه توانس��ت نگاه��ي دقیق و 
رئالیس��تي به جنگ اي��ران و ع��راق بیندازد و 
از آن به بعد س��ینماي دفاع مق��دس قدري از 
آن س��ینماي مرس��ومي كه از ترسیم حقیقي 
بس��یجي ها و رزمن��دگان عاجز بود به س��ود  

شخصیت پردازي درست فاصله گرفت. 
  توضيحات مدير فيلمخانه ايران

درباره مرمت ديده بان
روز گذش��ته مدير فیلمخانه ملي ايران درباره 

اصالح و مرم��ت فیلم »ديده بان« حاتمي كیا كه 31 س��ال قبل س��اخته 
شده اس��ت توضیحاتي ارائه كرد. از چند سال قبل و طي يك برنامه ريزي 
بلند م��دت، اص��الح و مرمت آثار ش��اخص س��ینماي ايران ب��ا دو فیلم 
»اون شب كه بارون اومد« و »گاو« آغاز شد و با فیلم هايي مثل »باد صبا«، 
آزادي«، »خانه خدا« و »ناخدا خورشید« ادامه يافت كه با نمايش  »براي 
اين آثار در چند جش��ن و جش��نواره هاي داخلي و خارجي مورد توجه و 

استقبال بینندگان و عالقه مندان سینما قرار گرفت. 
فیلمخانه ملي ايران با مديريت الدن طاهري روند بازسازي و مرمت تعداد 
ديگري از فیلم هاي مهم تاريخ سینماي ايران را همچنان ادامه مي دهد و 
همزمان و به مناسبت چهلمین س��ال پیروزي انقالب اسالمي، گزيده اي 
از محصوالت 40سال س��ینماي ايران از بین تولیدات سال هاي 1357 تا 
1397 انتخاب و اسكن، تصحیح رنگ و اصالح صدا شده و با موفقیت در 

موزه سینماي ايران به نمايش درآمدند. 
اكنون نیز همزم��ان با برگزاري س��ي وهفتمین جش��نواره جهاني فجر، 
فیلمخانه ملي ايران نسخه اصالح و مرمت شده تصوير و صداي فیلم هاي 
ماندگاري از دهه 60سینماي ايران را كه مورد توجه منتقدان و مخاطبان 
سینما قرار داشته اند آماده و در بخش »فیلم هاي كالسیك مرمت شده« 

به نمايش درمي آورد. 
در جش��نواره جهاني فیلم فجر كه با نمايش فیلم »ديده بان« افتتاح شد، 
فیلم هاي »جاده هاي سرد« )مسعود جعفري جوزاني(، »پرده آخر« )واروژ 
كريم مسیحي( و »طلسم« )داريوش فرهنگ( با همكاري بنیاد سینمايي 
فارابي و همچنین دونده )امیر نادري( پیش تر توسط كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان تصحیح رنگ خوبي ش��ده بود اما جهت دستیابي به 
كیفیتي بهتر يك مرحله ديگر توسط فیلمخانه ملي ايران اصالح و مرمت 
ش��ده اس��ت، ديگر آثار ايراني بخش »نمايش فیلم هاي كالسیك مرمت 

شده« اين دوره از جشنواره جهاني فیلم فجر هستند. 
الدن طاهري درباره اين فیلم به ايسنا مي گويد: يقیناً مهم ترين اقدام پیش 
از انجام عملیات مرمت ديجیتال يك فیلم، انتخاب يك نس��خه مناس��ب 
جهت اس��كن و دريافت بیش��ترين و بهترين اطالعات تصويري است. در 
اين مرحله معموالً بايد جست وجو، بررسي و ارزيابي دقیق و پُرحوصله اي 
صورت گیرد تا بهترين نس��خه آنالوگ موجود از هر فیلم انتخاب شود كه 
خوشبختانه در خصوص »ديده بان« عملیات اصالح و مرمت روي نسخه 

نگاتیو با كیفیت انجام شد. 
  مرمت »ديده بان« با حساسيت زيادي انجام شده است

او اضافه مي كند: عملیات اصالح و مرمت اين فیلم به دلیل فضاي خاك آلود 
و دود و غبار موجود در بیش��تر نماها با حساسیت بیشتري انجام شده و در 
مرحله اصالح رنگ فیلم هم زمان زيادي براي يكدست شدن رنگ تصاوير 
صرف شده است و به دلیل وسعت آسمان در بیشتر نماها، يكدست شدن 

تصاوير با كار زياد و دشوار روي اين دست از نماها حاصل شده است. 
مدير فیلمخانه ملي ايران و سرپرست موزه سینما خاطرنشان مي كند: از ديگر 
نكات فني مراعات شده در جريان اصالح و مرمت اين فیلم، تالش متخصصان 
مرمت صدا در فیلمخانه ملي ايران براي ترمیم هر چه بهتر صداي اين فیلم 
است. به دلیل اينكه امروزه در سالن هاي سینما كیفیت پخش صداي فیلم ها 
به شیوه ديجیتال انجام مي شود و در نتیجه صداي فیلم ها بسیار شفاف تر 
بوده و همراه با جزئیات بیشتري نسبت به صداي اپتیك دستگاه هاي نمايش 
آنالوگ شنیده مي ش��ود. حفظ جزئیاتي كه در دوران صداي اپتیك شايد 
اهمیت چنداني نداشت )چون يا ش��نیده نمي شد يا اينكه چندان شفاف و 
واضح نبود( امروزه در نسخه هاي ترمیم شده اهمیت بسیار پیدا كرده اند و 
مسئول بازسازي صدا بايد تمامي اين جزئیات را البته با رعايت سلیقه  شنوايي 
آن دوران )دوراني كه فیلم در آن ساخته شده(، اصالح كند. به همین منظور 
براي بازسازي و اصالح صداي فیلم ديده بان فقط به كار روي صداي اپتیك 
فیلم اكتفا نشده و با جمع آوري نس��خه 17/5صداي اين فیلم، كار اصلي و 
دقیق روي اين نسخه انجام شده است تا صداي 
فیلم هم در كنار تصوي��ر آن واجد كیفیت قابل 

قبول و ممتازي باشد. 
»ديده بان« شب گذشته در س��ینما فلسطین 
با حضور ابراهیم حاتمي كی��ا به نمايش درآمد. 
سي و هفتمین دوره جشنواره جهاني فیلم فجر 
از 18 تا 26 آوريل 2019 )29 فروردين تا ششم 
ارديبهشت 1398( به دبیري رضا میركريمي در 

تهران برگزار مي شود.
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خداى را اطاعت كنيد كه در 

نشناختن پروردگار عذرى 

نداريد.

    مصطفي شاه كرمي
رئيس س�ي و دومين نمايش�گاه بين المللي كت�اب تهران در 
نشس�ت خبري اين روي�داد فرهنگي ضمن تأكي�د بر اينکه 
فرهنگ بهترين حوزه  وصل ميان كشورهاست، گفت: با توجه 
به تحريم ظالمانه امريکا و مس�ائلي كه در مسئله ارز به وجود 
آمد، اين رويداد فرهنگي فرصتي اس�ت براي اقتصاد نش�ر. 
محسن جوادي در ادامه با اشاره به سیل اخیر در استان هاي مختلف 
ايران، گفت: ما هر ساله شاهد حضور دانشجوياني از اين استان ها 
بوديم كه امیدوارم اين رخداد مسئله اي براي حضور اين دانشجويان 
ايجاد نكند و آنها بتوانند در نمايشگاه شركت كنند. از طرف ديگر 
برنامه هاي مختلفي براي سیل زدگان داريم تا در مسیر برگشت به 
آرامش و آسايش اين مناطق گام برداريم. كتاب از ديرباز نماد شكوه 
فرهنگ بوده است. نمايشگاه نیز استمرار اين شكوه تاريخي است. 

برنامه هاي مختلفي را براي پاسداشت كتاب داريم. 
معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به همكاري 
نهادها و سازمان هاي مختلف در برگزاري نمايشگاه كتاب گفت: از 
زماني كه مصالي تهران به عنوان محل برگزاري نمايشگاه انتخاب 
شد، مسئوالن مصال همكاري بسیاري با ما داشتند. اتحاديه ناشران 
و كتابفروشان نیز در برگزاري اين رويداد فرهنگي، همكاري بسیاري 
با ما داشت. امسال چین به عنوان میهمان ويژه در نمايشگاه شركت 
خواهد كرد. حضور چین به عنوان مهمان  ويژه نشان داد برخالف 
كساني كه فكر مي كردند به دلیل تحريم ها ارتباط ما با كشورهاي 
ديگر قطع خواهد شد، امسال 2هزارو398 ناشر داخلي و همچنین 
800 ناشر خارجي آثار خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 

خواهند داد. در ادامه اين نشست، قادر آش��نا قائم  مقام نمايشگاه 
بین المللي كتاب تهران و مديرعامل مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي 
ايران با بیان اينكه 30 كش��ور مهمان نمايشگاه بین المللي كتاب 
تهران هستند، گفت: برنامه هاي مخلتف فرهنگي را براي نمايشگاه 
در نظ��ر گرفته ايم كه اولین موضوع توجه به نش��ر اس��ت. دومین 
مس��ئله درباره  موضع گیري اخیر امريكا براي تروريست خواندن 
سپاه است كه به لحاظ حقوقي اين مسئله را بررسي خواهیم كرد. 
محور مقاومت و سیل از موضوعات محوري ديگري هستند كه در 
نمايشگاه برنامه هايي براي آنها خواهیم داشت. اهتمام جدي ما بر 
صرفه جويي هزينه هاي نمايشگاه كتاب است، البته به گونه اي كه به 
محتواي اصلي نمايشگاه كتاب آسیب نزند، سپس ايوب دهقانكار 
رئیس شوراي نظارت نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران از حضور 
استارتاپ هاي فرهنگي در نمايشگاه بین المللي كتاب تهران خبر 
داد و گفت: همچنین برنامه هايي را در راستاي منويات مقام معظم 

رهبري درباره گام دوم انقالب خواهیم داشت.

برنامه هاي سي ودومين نمايشگاه بين المللي  كتاب تهران اعالم شد

جوادي: نمايشگاه امسال فرصت خوبي براي اقتصاد نشر است

 »ديده ب��ان« برن��ده جاي��زه وي��ژه 
هيئت داوران بهترين كارگرداني در 
هفتمين دوره جشنواره فجر شد و 
توانست سيمرغ بلورين بهترين فيلم 
دوم اين رويداد هنري را در هفتمين 
دوره ب��ه خ��ود اختص��اص بده��د

پوليتزر اكثر جوايزش را به رسانه هاي افشاكننده فسادهاي مالي و اخالقي ترامپ اهدا كرد

قيام پوليتزر 2019 عليه ترامپ

   سيدمرتضي ذاكر
جوايز پوليت�زر 2019 ب�ه س�ازمان هاي خبري  اهدا ش�د كه 
مواردي از سوء اس�تفاده هاي جنس�ي يا كالهب�رداري مالي 
دونالد ترامپ و نيز قتل مرموز جمال خاشقجي را افشا كردند. 
به گزارش »جوان« پس از افشاگري هاي متواتر رسانه هاي مختلف 
غربي و عمدتاً امريكايي از سوءاستفاده هاي جنسي، فرار مالیاتي 
و تخلفات متع��دد رئیس جمهور اياالت متحده، طي چند س��ال 
اخیر اين رس��انه ها همواره مورد هجمه و حمله دونالد ترامپ قرار 
داش��ته اند. ش��ايد به دلیل همین رفتارهاي عصبیت آمیز ترامپ 
نسبت به رسانه هاي افشاگر است كه امس��ال »پولیتزر« با اهداي 
جوايزش به اين رسانه ها سعي كرده از تداوم كار روزنامه نگاران در 
مقابل حمالت تند و تی��ز رئیس جمهورامريكا حمايت و قدرداني 
كند. جوايز پولیتزر كه نخستین بار در س��ال 1917 اهدا شد، هر 
سال توسط دانشگاه كلمبیا به خاطر برتري در روزنامه نگاري اهدا 
مي شود. در اين مراسم همچنین از اراده برندگان امسال براي گفتن 

حقیقت و مقاومت در برابر س��ركوب تجلیل شد و در عین حال از 
قتل جمال خاشقجي، ستون نويس واشنگتن پست صحبت شد كه 

توسط قاتالن عربستان سعودي در سفارت تركیه صورت گرفت. 
نیويورك تايمز جايزه گزارش��گري توصیفي را ب��ه خاطر تحقیقي 
18ماهه دريافت كرد كه در نهايت آشكار كرد چطور رئیس جمهور 
آينده و اعضاي خانواده اش از زير پرداخ��ت تقريباً نیم میلیارد دالر 
مالیات فرار كردند. وال استريت ژورنال نیز جايزه گزارشگري ملي را 
به خاطر افشاي پرداخت هاي مخفي همكاران رئیس جمهور به دو زن 
به خاطر پنهان نگه داشتن روابط آنها با ترامپ پیش از انتخابات 2016 
دريافت كرد. روزنامه ساوت فلوريدا سان س��نتینل جايزه خدمت 
عمومي را برد كه به عنوان مهم ترين پولیتزر ش��ناخته مي ش��ود. 
علت دريافت اين جايزه به ثبت رساندن كشتار 17نفر در دبیرستان 
داگالس استونمن در پاركلند در ماه فوريه بود. مقاله هاي عمیق اين 
روزنامه آشكار كردند كه مقامات محلي چطور در اجراي وظايف خود 

قصور كردند و در نتیجه باعث كشته شدن افراد بیشتري شدند. 
هیئت پولیتزر همچنین از روزنامه كاپیتال گازت آناپولیس با يك 
اشاره ويژه و جايزه اي 100هزار دالري تجلیل كرد. در ماه ژوئن پنج 
نفر از كارمندان اين روزنامه در يك حمله مسلحانه كشته شدند. 
دينا كندي مدير اي��ن جوايز از »تعهد خارق الع��اده روزنامه براي 

پوشش اخبار در زماني از غم غیرقابل توصیف« تحسین كرد. 
در تجلیل از س��ه روزنامه سان سنتینل، پس��ت-گازت و كاپیتال 
گازت، هیئت پولیتزر تأكید كرد كه روزنامه نگاري محلي از اهمیت 
بسیار بااليي برخوردار است، مخصوصاً در زماني كه روزنامه هاي 

منطقه اي دارند براي بقاي خود تالش مي كنند.

 »رازهاي جعبه سياه« 
انيس نقاش منتشر شد 

كتاب »رازهاي جعبه سياه« كه حاوي خاطرات انيس 
محمد خير النقاش از گروگانگيري وزراي نفت اوپك 
تا اعدام انقالبي شاپور بختيار است، منتشر شد. 
گفت وگوي كتاب»رازهاي جعبه سیاه« كه حاوي 
خاطرات انیس محمد خیر النقاش از گروگانگیري 
وزراي نفت اوپك تا اعدام انقالبي شاپور بختیار است 
را غسان شربل و صقر ابوفخر انجام داده اند و ترجمه 

و تدوينش بر عهده وحید خضاب بوده است. 
آنچه در اين كتاب خواهید خواند، خاطرات انیس نقاش اس��ت از ف��راز و فرودهاي 
زندگي پر تب و تابش، از مبارزات در كنار گروه هاي ملي گرا و چپ گرا تا فعالیت هاي 
اسالم خواهانه، از نقش هاي امنیتي پررنگ در »انقالب فلسطین« تا همكاري نزديك با 
انقالبیون ايراني، از تالش براي تضمین استمرار انقالب تا سال ها اسارت در زندان هاي 
فرانسه و بسیار گفتني هاي ديگر. طبعاً، تحلیل هاي او كه بعضاً در البه الي خاطرات بیان 
شده هم به واسطه اينكه از زبان يك مبارز كاركشته )و حاال يك كارشناس سرد و گرم 
چشیده( بیان مي شود، اهمیتي بسزا خواهد داشت. ردپاي انیس نقاش را از امريكاي 
التین )و همكاري با مبارز شهیر جهاني، كارلوس( تا مبارزات »ضد امپريالیستي« در 
قلب اروپا و از فلسطین تا كانون هاي چپ گراي شرق آسیا مي توان جست. اين كتاب را 
نشر نارگل براي اولین بار در 200 صفحه و شمارگان هزارجلد با قیمت 16هزار تومان 
در نمايشگاه كتاب تهران )چهارم تا 14 ارديبهشت( عرضه خواهد كرد. نشر نارگل پیش 
از اين از سري كتاب هاي ماجراهاي امنیتي، كتاب هاي »روزي روزگاري القاعده«، »من 

در رقه بودم« و »در راه پر دردسر« را چاپ و منتشر كرده بود.

     معصومه طاهري
سريال طنز »دنگ و فنگ روزگار« كه هر شب از شبکه 
اول سيما پخش مي ش�ود ماجراي دو دوست را با بازي 
محمد نادري و سيروس گرجس�تاني روايت مي كند كه 
طي يك ش�راكت دچار مشکالتي مي ش�وند و سال ها 
اين مش�کالت را پنه�ان مي كنند و همي�ن باعث رقم 
خوردن اتفاقات طنز مختلفي در روند سريال مي شود. 
»دنگ و فنگ روزگار« اثري پربازيگر و پرلوكیش��ن است 
براي همی��ن طبیعتاً انتظار قوت و اس��تحكام بیش��تري 
از متن و اج��راي اثر مي رود اما با وج��ود حضور بازيگران 
شناخته ش��ده حوزه طنز، به دلیل ضع��ف فیلمنامه پس 
از گذشت چند قس��مت هنوز نتوانس��ته بین مخاطبان 
تلويزيوني جا باز كند. اغلب نويسندگان طنز مرتكب اين 
اشتباه مي ش��وند كه كاراكتر ها را در يك حالت ايستا به 
تصوير مي كشند، مثاًل عصبي يا خوش باور، چنین روشي  
محدود كننده است و منجر به ايجاِد كنش و واكنش هاي 
كلیشه اي مي شود كه البته اولین قرباني كلیشه حقیقت 
است. به مراتب بهتر اس��ت به كاراكتر ها يك جهان بیني  
ويژه اي داد تا بتوانند با دنیاي اط��راف رابطه دينامیك و 
منعطف برقرار كنند و شرايط ش��ان را بهبود بخش��ند يا 

حداقل چنین امیدي داشته باشند. 
وجه افتراق نويسندگان طنز با جدي نیز در همین جزئیات 
و چیدمان درست تكه هاي پازل اس��ت تا كارگردان بهتر 
بتواند از هنر و تواناي��ي بازيگران اس��تفاده كند. »دنگ و 
فنگ روزگار« همچنان گرفتار كلیشه هاست، مثاًل سكانس 
مربوط به بیمارستان و زن هاي دوقلو با آن پوشش بچگانه و 
رفتارهايي كه بیشتر يادآور طنزهاي دهه60 بودند تا زمان 
كنوني يا ماجراي كاله گیس مرد مصدوم در بیمارستان و... 
به جاي خنده آور بودن بسیار كسالت بار و خسته كننده اند، 
درحالي كه مي ش��د از فضا و طنزموقعیت در بیمارس��تان 
خیلي بهتر اس��تفاده كرد به خصوص درباره محمد نادري 
)اردشیر( بازيگر جوان و طنازي كه نشان داده در حوزه طنز 

توانايي خوبي دارد اصاًل جذابیتي وجود ندارد. 
 استیو كپلن يكي  از متخصصان كمدي درباره فیلمنامه هاي 
طنز مي گويد: »در يك فیلم يا مجموعه طنز كاراكتر ها نبايد 
انرژي خود را براي امور زائد و بي خود تلف كنند. به جايش، 
بايد همواره در تعقیب هدف شان باشند. اگر كاراكتر ها شروع 
به رفتار هاي بي معن��ي و غیرحقیقي  كنند بیننده را از خط 
روايت داستان دور خواهند كرد و ما ديگر آنها را باور نخواهیم 

كرد، ديگر دنیاي ش��ان را نخواهیم فهمید و به ناچار از آنها 
منزوي حسي خواهیم شد.«

طبیعي است هر اثري به خصوص در قدم هاي اول مي تواند 
قدرت و اثرگذاري بااليي داشته باشد اما فیلم هاي تلويزيون و 
كارشناسان آن هم بايد به وقت مردم و هزينه بیت المال توجه 
كنند و تلويزيون مكاني براي آزمون و خطا نشود و كارهاي 
شس��ته رفته روي آنتن برود. »دنگ و فن��گ روزگار« هم 
مشكل نیمي از سريال هاي طنز درجه3 را دارد؛ مجموعه اي 
كه با روي آنتن رفتن همزمان با تكرار برخي س��ريال هاي 
طنز محبوب مانند مجموعه »خانه به دوش« نشان مي دهد 
هنوز در عرصه فیلمنامه و كارگرداني و پردازش طنز تعداد 

محدودي وجود دارند. 
در واقع آنچه در ي��ك مجموعه تلويزيون��ي به خصوص 
ژانر طنز اجتماعي مطرح است متن و محتواي آن است 
كه بايد قوت و تازگي داش��ته باشد. طنز مدرن به معناي 
محتواي نو و قابل قبول عمومي است كه مي تواند در يك 
روس��تا و بین مردم آن منطقه اتفاق بیفتد و هنرمندي 
چون خش��ايار الوند كه خیل��ي از فیلمنامه ه��اي طنز و 
كمدي تلويزيون را عهده دار بود به خوبي مخاطب و زمانه 
را مي ش��ناخت، لذا به نظر مي رسد بیشتر از همه بايد در 
اين حوزه كار كرد تا متن هاي قوي و خوبي تولید شوند تا 
تلويزيون هم همان مسیر تركستان طنزهاي بي محتوا يا 

بي تاثیر سینمايي را ادامه ندهد. 
اين روزها كه برخي مش��كالت اقتصادي و البته سیل كام 
مردم را تلخ كرده رويكرد تلويزيون به سمت سريال هاي طنز 
مي تواند اتفاق خوبي باشد چراكه فرصتي به مردم مي دهد 
تا لحظاتي در محیط خانواده استرس هاي شان تخلیه شود و 
بخندند به شرط اينكه مديران تلويزيون طنز را جدي بگیرند 

و به سمت تولیدات فاخر بروند. 

نگاهي به سريال »دنگ و فنگ روزگار«

امان از كم مايگي در طنز تلويزيوني

معاون فرهنگي بسيج: 
اوقات فراغت سيل زدگان را با برنامه هاي 

فرهنگي، مذهبي و ورزشي  پُر كنيد 
معاون فرهنگي سازمان بسيج 
نشس�ت  در  مس�تضعفين 
هماهنگي ق�رارگاه فرهنگي 
حمايت از سيل زدگان ضمن 
تأكي�د ب�ر ل�زوم اس�تفاده 
حداكث�ري از ظرفيت ه�اي 
استاني خواستار غني سازي 
اوقات فراغت سيل زدگان در 
قال�ب برنامه ه�اي مذهب�ي، فرهنگ�ي، ورزش�ي و... ش�د. 
سردار عبدالرضا آزادي معاون فرهنگي سازمان بسیج مستضعفین 
با بیان اينكه بسیج از همان آغاز سیل با محوريت گروه هاي جهادي 
در مناطق بحران زده حضور داشت، عنوان كرد: حدود 46هزار عضو 
بسیج در مناطق سیل زده حضور پیدا كردند و اقدامات الزم را انجام 
دادند. در استان خوزستان بخشي از جمعیت در اردوگاه ها ساكن 
شده اند و به همین دلیل نیاز به كار فرهنگي براي حفظ روحیه اين 
افراد انكارناپذير است. خدا را شكر شور و نشاط خوبي ايجاد شد و 

همه به همديگر ياري رساندند تا با بحران مقابله شود. 
وي افزود: تعدادي از مردم در اردوگاه هاي راهیان نور اس��كان 
داده شده اند و به همین دلیل كار فرهنگي آن نیز به عهده بسیج 
اس��ت. موضوع زنان و كودكان در اردوگاه بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت و بايد فضايي فراهم كنیم كه شور و شادي ماه شعبان در 
میان سیل زدگان حفظ شود. تعداد زيادي از ساكنان اردوگاه ها 
عرب زبان هس��تند و به همین خاطر ب��راي كار فرهنگي بايد از 
ظرفیت مردم خود آن مناطق بهره ببريم. سردار آزادي تصريح 
كرد: براي هر كدام از اردوگاه ها يك مسئول فرهنگي تعیین شده 
و هدف اصلي، غني سازي اوقات فراغت سیل زدگان با استفاده از 
فعالیت هاي مذهبي، فرهنگي، ورزشي و... است. درباره تأسیس 
خانه هاي فرهنگ نیز توصیه من اين اس��ت كه از ظرفیت خود 

استان هاي سیل زده استفاده حداكثري كنیم. 
......................................................................................................................

مدير انتشارات سوره سبز خبر داد
 انتشار 8 عنوان كتاب

 براي شهداي مدافع حرم ارتش
هش�ت عنوان كتاب با 
موضوع شهداي مدافع 
حرم ارت�ش جمهوري 
اس�المي ايران توس�ط 
انتشارات س�وره سبز 

منتشر شد. 
مدير انتشارات سوره سبز 
به مهر گفت: هش��ت عنوان كتاب ويژه شهیدان مدافع حرم ارتش 
جمهوري اس��المي ايران در مجموعه »روايت عشق« منتشر شده 
است كه در نمايشگاه بین المللي كتاب سال 1398 عرضه خواهند 
شد. هر يك از اين آثار درباره يك شهید مدافع حرم ارتش جمهوري 
اس��المي ايران اس��ت كه تمام دانش و تجربه هاي��ي را كه در طول 
عمرشان آموختند با وجود تمام عاليق دنیوي شان در طبق اخالص 
گذاشتند و براي دفاع از حريم اسالم، اهل بیت)ع( و انسانیت به نبرد 
پرداختند. محسن صادق نیا يادآور شد: جنايت هايي كه در عراق و 
سوريه توسط گروه هاي تكفیري انجام شد و تصاويرش در پايگاه هاي 
اينترنتي توس��ط خودشان انتشار يافت، مش��ابه همان صحنه ها و 
جنايت هايي است كه در كشورمان توس��ط منافقین رخ داد اما به 
شكست انجامید. صادق نیا يادآور شد: در ديداري كه خانواده شهیدان 
مدافع حرم ارتش با مقام معظم رهبري داشته اند، ايشان تقريظي 
براي اين آثار نگاشته اند. قرار است در آيین رونمايي اين هشت عنوان 
كتاب كه نیمه نخست سال جاري برگزار خواهد شد، متن اين تقريظ 

به صورت ويژه رونمايي شود. 
......................................................................................................................

 پوشش تلويزيوني
جشنواره جهاني فيلم فجر در شبکه4

شبکه4 سيما هر ش�ب به صورت زنده از پرديس سينمايي 
»چارس�و« جش�نواره جهاني فيلم فجر را پوشش مي دهد. 
به گزارش فارس، سي وهفتمین دوره جشنواره جهاني فیلم فجر 
از امروز تا ششم ارديبهشت به دبیري رضا میركريمي در تهران 
برگزار مي شود كه شبكه4 سیما نیز با برپايي استوديو در پرديس 
سینمايي »چارسو«، جش��نواره جهاني فیلم فجر را هر شب با 
اجراي رامین حیدري فاروقي پوشش مي دهد. در اين ويژه برنامه 
كه تهیه كنندگي آن را محمد حمی��دي مقدم برعهده دارد، هر 
شب با يكي از مهمانان و برنامه سازان مطرح حاضر در جشنواره 
گفت وگو مي شود و گزارش هايي از رويدادهاي هر روز جشنواره 
پخش خواهد ش��د كه مخاطبان در جريان اتفاق��ات روزانه اين 
رويداد فرهنگي قرار مي گیرند. اين ويژه برنامه هش��ت قسمتي 
براي سي وهفتمین جشنواره جهاني فیلم فجر از امروز هر شب 

ساعت 22:30 از شبكه4 سیما پخش مي شود.

مصطفي محمدي     دیده بان

»ديده بان« بار ديگر در فجر
جشنواره جهاني فيلم فجر با »ديده بان« حاتمي كيا افتتاح شد

    ادبيات


