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فرهنگوهنر

م(ع):
پيامبر اعظ 
در پيشگاه خداوند تعالى ،نشستن مرد در كنار همسر خود
از اعتكاف در مسجد من ،محبوبتر است.

تلویزیون

آغاز به کارشانزدهمین جشنوارهبینالمللیفیلممقاومت در جوار مزار سردارسلیمانی

برگ برنده جبهه مقاومت در سینما

انتشار نخستین تصاویر بازیگر
نقش شهید شهریاری

تصویربرداری سریال «شهید مجید
ش��هریاری» دانش��مند هستهای
کش��ورمان از شهریورماه در زنجان
آغاز شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،این س��ریال تلویزیونی به
کارگردانی حس��ین تبری��زی ،تهیهکنندگی مصطفی
علمیفرد ،نویسندگی حسن عطارها و فاطمه حیدری و با
مشارکت صداوسیمای مرکز زنجان ،سازمان انرژی اتمی،
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و استانداری زنجان
تولید میشود .داستان سریال از یک سال قبل از شهادت
این دانشمند هس��تهای به تصویر کشیده میشود .این
سریال ،پربازیگر است و  ۴۰۰کاراکتر در آن ایفای نقش
خواهند کرد .این مجموعه قرار است در  ۳۰قسمت ۴۰
دقیقهای تولید و سال آینده از طریق یکی از شبکههای
سراسری سیما پخش شود.

رحیم نوروزی« :پس از باران»
سکوی پرتابم به دنیای هنر بود

رحیم نوروزی ایفاگر نقش «فرخ» در
سریال «پس از باران» گفت :بازی در
این نقش سکوی پرتاب من به دنیای
هنر بود .به گزارش «وطن امروز»،
رحیم نوروزی ،بازیگر نقش فرخ در
س��ریال «پس از باران» ،بهبهانه بازپخش این سریال در
کانال فارسی آیفیلم ،با این شبکه به گفتوگو پرداخت.
وی گفت :زمانی که فیلمنامه س��ریال «پس از باران» به
دستم رسید ،تئاتر کار میکردم و گویا بازی من را در تئاتر
دیده بودند که سریال «پس از باران» به من پیشنهاد شد.
وقتی فیلمنامه را خواندم از همان ابتدا مشخص بود این
سریال ،سریال متفاوت و پرطرفداری میشود؛ زیرا هم تیم
کارگردانی خوب بود ،هم فیلمنامه از همان ابتدا قوی نوشته
شده بود و هم اینکه تمام عوامل چه در مقابل دوربین و
چه پشت دوربین بخوبی چیده شده بودند .نوروزی که قرار
است در سریال «خانه امن» با بازی متفاوتی ظاهر شود،
بازی در نقش فرخ را سکوی پرتابش به دنیای هنر دانست
و اظهار کرد :برای من هم مهم این بود نقشی داشته باشم
که بتوانم تواناییهای خودم را نشان بدهم .نقش فرخ برای
شروع خیلی مناسب به نظر میرسید و باعث شد در میان
مردم شناخته شوم.

کتاب

«ملکه موشها» بزودی منتشر
میشود

جدیدتری��ن اثر محم��د میرکیانی با عن��وان «ملکه
موشها» توس��ط انتشارات بهنشر منتشر خواهد شد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمد میرکیانی پس
از انتش��ار «جشن خرگوشها» کتاب دیگری را با عنوان
«ملکه موشها» به رشته تحریر درآورد .این کتاب از نظر
محتوایی ادامه رمان «جشن خرگوشها» است؛ رمانی که
با فضای داستان حیوانات و با ساختاری طنز برای گروه
سنی نوجوان نوشته شده است .کتاب «ملکه موشها»
دومین اثر از سهگانهای است که مسیر جریان اندیشه و
آگاهیبخشی درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی جهانی
را برای نوجوانان تعریف میکند .میرکیانی رمان «ملکه
موشها» را هم مانند «جشن خرگوشها» در انتشارات
بهنشر وابسته به آستان قدس رضوی منتشر خواهد کرد.
محمد میرکیانی کوش��یده است با بهرهگیری از نگارش
داستانهای امروزی و بهرهمندی از میراث گرانبهای ادبیات
کهن ،فانتزی بومی را در داستانهایی از زبان حیوانات برای
نوجوانان عالقهمند خلق کند.

«من نه ،ما»؛ ماجرای یک زندگی
با تمام تلخیها و شیرینیها

کتابی که شاید کار مشاوره خانواده را برای شما انجام
دهد ،به قلم نرجس شکوریانفرد منتشر شد .به گزارش
«وطن امروز»« ،من نه ،ما» ماجرای  ۲انس��ان است که
پلهپله گام بر میدارند برای «ما» ش��دن!  ۲انسان با ۲
جن��س مخالف ،با  ۲دنیای متفاوت ،سرش��ار از تفاوت
و اخت�لاف نظر در احساس��ات و تجزیه و تحلیلهای
گوناگون از زندگی که یاد میگیرند چگونه بزرگشدن
را تجربه کنند و با کنار گذاش��تن «من»های خود ،به
یک حقیقت واحد بپیوندند .نویسنده در این کتاب ،یک
زندگی را مجسم کرده است؛ یک زندگی ،با تمام تلخیها
و شیرینیها و درسها و موفقیتهایش! اگر تلخیها و
سختیها را نشان میدهد ،راه برونرفت از این تنگناها
را نیز نش��ان میدهد و آرامش عبور از این سختیها را
ن نه ،ما» آخرین
به کام این زوج جوان میچش��اند« .م 
اثر نرجس ش��کوریانفرد است که توسط نشر عهد مانا
منتشر شده اس��ت .این کتاب را انتشارات عهد مانا در
 408صفح��ه رقعی با قیمت  66هزار تومان منتش��ر و
راهی کتابفروشیها کرده است.

سینمای جهان

تازهترین خبرها از «ددپول »3

نویس��ندگان مجموعه انیمیش��ن
«برگری باب» فیلمنامه س��ومین
قس��مت از «ددپ��ول» را خواهند
نوش��ت .به گ��زارش «وطن امروز»
به نقل از ورایت��ی« ،ددپول  »۳در
حال آمادهسازی در استودیوی مارول است .نویسندگان
برن��ده جایزه امی ،لیزی مولینوک��س -لوگلین و وندی
مولینوکس برای نوشتن فیلمنامه این اثر انتخاب شدهاند
و رایان رینولدز نیز در این فیلم نقش خود را دوباره تکرار
خواهد کرد .مجموعه سینمایی «ددپول» که در رده سنی
بزرگس��ال است تاکنون بسیار موفق بوده و  1/5میلیارد
دالر فروخته است .فیلم  ۲۰۱۶ددپول  ۷۸۳میلیون دالر
فروش داش��ته و دنباله آن نیز در سال  ۲۰۱۸به فروش
 ۷۸۵میلیون دالری رسیده است.

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی  ،اجتماعی ،اقتصادی
نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر(عج)  كوچه سعيد ،پالك 9
روابط عمومي       66413792 :تحريريه   66413783 :نمابر  66414137 :
صاحبامتياز و مدیرمسؤول :محمد آخوندی
سازمان آگهيها   61086163 :پیامک    10002231:پست الکترونیک     info@vatanemrooz.ir  :
سردبير :سید عابدین نورالدینی
چاپ :موسسه جامجم برتر برنا

■■جشنواره فیلم مقاومت برگ برندهای برای انقالب اسالمی است

گروهفرهنگوهنر:آیینافتتاحیهشانزدهمینجشنوارهبینالمللی
فیلم مقاومت ،روز گذشته با حضور محدود و حداقلی میهمانان و
ادای احترام به مقام شامخ شهید حاجقاسم سلیمانی ،در جوار مزار
مطهر آن شهید بزرگوار برگزار شد .به گزارش «وطن امروز» ،در
شرایطی که کرونا باعث شده تا بسیاری از رویدادهای فرهنگی-
هنری کشور تعطیل شود ،جشنواره فیلم مقاومت نیز همچون چند
جشنواره اصلی کشور از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران که مدتی
پیش برگزار شد ،سعی کرد با محدود کردن برگزاری فیزیکی این
رویداد و از طریق استفاده از ظرفیتهایی همچون فضای مجازی،
مانع از تعطیلی کامل رویدادهای سینمایی در کشور شود .بخش
اول این رویداد همزمان با هفته دفاعمقدس برگزار شد و حاال با آغاز
هفته بسیج ،بخش دوم این جشنواره نیز در جوار مزار سیدالشهدای
جبهه مقاومت ،سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی آغاز شده است
تا در سردترین روزهای سال  ،99جشنواره فیلم مقاومت گرمایی
کوچک در دلهای اهالی هنر شود.
■■حاجقاسم سلیمانی عمار انقالب بود

این مراسم با سخنرانی سردار حسین معروفی ،فرمانده سپاه
ثاراهلل اس��تان کرمان آغاز شد .او با اش��اره به ویژگیهای سردار
حاجقاسم س��لیمانی گفت« :انقالب اسالمی برههای که نیاز به
عمار داش��ت ،شهید حاجقاسم س��لیمانی در نقش عمار ظاهر و
صدای رس��ای انقالب اسالمی شد .وفاداری به ملت و آرمانهای
انقالب اسالمی ،بصیرت در همه لحظههای پرفراز و نشیب و جدا
نشدن از حق و حقیقت در تکتک اقدامات و همچنین منتقم خون
شهدای مقاومت بودن ،حاجقاسم سلیمانی را به شخصیتی جامع و
تربیتشده مکتب عاشورا و انقالب تبدیل کرد».
او با اشاره به اینکه حاجقاسم سلیمانی خروجی فرهنگ بسیج
بود ،اظهار داش��ت« :شهید حاجقاسم سلیمانی حقیقت انقالب
اس�لامی بود که رهبر معظم انقالب او را مکتب توصیف کرد؛ او
شخصیتی است که چه در زندگی فردی و چه در ابعاد اجتماعی و
جهانی ،مایه فخر اسالم و ایران است .بسیج یک نهاد نظامی نیست
بلکه یک فرهنگ و آرمان بزرگ است که از فرهنگ عاشورا منتج
شده است .حاجقاسم سلیمانی در چنین فرهنگی تربیت شد و به
همین دلیل بود که هرگز به نش��انهای فرماندهی روی دوشش
توجه نکرد و هر لحظه به انجام رسالت خود پرداخت».
وی با اش��اره به برگزاری بخش «سیدالشهدای مقاومت» در
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت تصریح کرد :دشمن
به دنبال از بین بردن مقاومت و در گام بعدی جهاد و در نهایت
فرهنگ شهادت در ایران اسالمی است ،چرا که اگر این سه از بین
بروند ،کشور خودبهخود تسخیر میشود .جشنواره بینالمللی فیلم
مقاومت یک جشنواره فیلم و فرهنگی ساده نیست بلکه جشنوارهای
است که آرمان و عظمت یک ملت و انقالب را به تصویر میکشد.
این جشنواره باید مستمر باشد ،چرا که آرمانهای انقالب را زنده

نگه میدارد.

■■سینما مهمترین ابزار پاسداشت شهدای محور مقاومت

در ادام��ه محمدرضا علیزاده احمدآبادی ،مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به نقش هنر در فرهنگسازی
و نهادینهکردن فرهنگ مقاومت و بسیج در جامعه گفت :هنر قطعا
مهمترین ابزار و ظرفیت برای فرهنگس��ازی در جامعه است .وی
با اشاره به برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت در سنوات
گذشته در کرمان ،برگزاری این جشنواره را گامی بلند برای اشاعه
فرهنگ مقاومت در جامعه توصیف کرد و افزود :سینمای مقاومت
میتوان��د با تولید آثار فاخر ،نس��ل امروز را با گفتمان مقاومت و
فرهنگ بسیج آشنا و ضمن زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و
رزمندگان ،ارزشهای واالی انقالب اسالمی را به جوانان منتقل کند.
علیزاده احمدآبادی با اش��اره به ایجاد و راهاندازی ستاد ترویج
مکتب حاجقاسم سلیمانی ،به برنامههای این ستاد اشاره و تصریح
کرد :برگزاری رویدادهای فرهنگی با موضوع مکتب حاجقاس��م
س��لیمانی به همکاری و تعامل نهادهای ذیربط و دستگاههای
دروناستانی نیاز دارد ،البته این ستاد تعامل خوبی با انجمن تئاتر
انقالب و دفاعمقدس و بنیاد فرهنگی روایت فتح نیز دارد.
■■خدمتگزار راه شهدا هستیم

مهدی عظیمیمیرآبادی ،دبیر شانزدهمین جشنواره بینالمللی
فیلم مقاومت نیز طی سخنانی در این مراسم گفت« :مفتخریم که
این رویداد فرهنگی را با ادای احترام به روح بلند شهید حاجقاسم

سلیمانی به عنوان شهیدی عزیز ،انسانی کامل و روحی بلند افتتاح
میکنیم .من از جانب سینماگران مقاومت و انقالب و دفاعمقدس
و بیش از  10هزار نفری که از  ۱۳۵کشور در بخشهای مختلف
این جشنواره ثبتنام کردند و از جانب اهالی سینمای کشور و همه
افرادی که دلشان برای شهید سلیمانی میتپد ،عرض میکنم ما
خدمتگزار راه شهدا هستیم .حضرت آقا فرمودند «افرادی که در
سینما با مضامین انقالب و دفاعمقدس فعال هستند ،همواره در
جهادند» .این جمله باعث افتخار هر لحظه ما شد و بازوبند بسیار
ارزشمندی است که انشاءاهلل لیاقت آن را داشته باشیم و باری را
که بر دوش ما نهاده شده به سالمت به سر منزل مقصود برسانیم».
عظیم��ی در ادامه تصریح کرد :س��ینما از  ۳زاویه قابل بحث
اس��ت ،یکی از بعد هنر؛ سینما یک هنر است و چه هنری باالتر
از اینکه بتوان امثال شهید سلیمانی را پروراند؛ افرادی که ذرهذره
حیاتشان عشق به اهلل ،عشق به امام حسین علیهالسالم و عشق
به صاحبالزمان عجلاهلل اس��ت .اگر سینما را رسانه بدانیم ،چه
رسانهای بهتر از سینما میتواند پیام مقاومت را منتقل کند ،انسان
کامل بیافریند که تمام وجودش وقف اسالم است.
وی با بیان اینکه بسیجی یعنی امام علی علیهالسالم که تمام
وجودش وقف اسالم بود ،تأکید کرد :سینما باید در مسیر مقاومت
و فرهنگ بسیجی حرکت کند .سینما اگر صنعت است باید دانست
تمامجمعیتیکهدرمراسمتشییعپیکرپاکشهیدسلیمانیبودند،
مخاطبان و خریداران این نوع صنعت هستند.

دبیر شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با اشاره به
اینکه این جش��نواره میتواند برگه برندهای برای انقالب اسالمی
باش��د ،تصریح کرد :چنین سینمایی با چنین قدرتی ،متاسفانه
در کشور در کملطفی و بیتوجهی قرار گرفته و ظرفیتهای این
سینما متاسفانه به فراموشی سپرده شده است .هر کس مسؤول
اس��ت باید جوابگو باش��د ،چراکه اگر این ظرفیت از دست برود،
نتیجهای جز خسران ندارد.
عظیمی تاکید کرد :یکی از اتفاقات بزرگ هر س��ال کش��ور،
رزمایشهای بزرگ نظامی است که سپاه و ارتش برگزار میکنند.
همه اینها الزم است اما رزمایش فرهنگی هم باید انجام شود .امروز
باید رزمایش جهانی سینمای مقاومت برگزار شود ،سینمایی که
در آن جشنواره فیلم مقاومت توانست  10هزار اثر را در خود جا
دهد؛ اگر برای هر فیلم  10نفر کار کرده باش��ند 100 ،هزار نفر
در این رزمایش شرکت کردند و جمعا  ۱۵۰هزار نفر در مجموع
درگیر این جشنواره بودند.
دبیر شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت تصریح کرد:
این جش��نواره ،برگ برنده انقالب است .خواهش میکنم افرادی
که مسؤول هستند با توجه به تاکید حضرت آقا بر تاثیر سینما،
کمک کنند تا از سینما بهرهبرداری منطقی و اصولی کنیم و اهداف
انقالب و در نهایت اسالم را پیگیری و مقدمات ظهور را فراهم کنیم.
در پایان این مراس��م با حضور مهدی عظیمیمیرآبادی دبیر
ش��انزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ،سردار معروفی
فرمانده س��پاه ثاراهلل و علی رمضانی مدیرکل صداوسیمای مرکز
کرمان از برگزیده اس��تانی بخش مس��تند ،امی��ر پذیرفته برای
«دلندروا» و در بخش فیلمنامه معصومه سابقینو برای «حقیقت
راه» تقدیر ش��دند .گفتنی است امیر نصیربیگی رئیس سازمان
بسیج هنرمندان ،علی رمضانی مدیركل صداوسیمای مركز کرمان،
محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان،
حجتاالسالم غالمحسین حقانی مدیرکل تبلیغات اسالمی استان
کرمان ،احمد گروئیساردو مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان کرمان ،سرهنگ حجتاهلل پاداش جانشین فرماندهی سپاه
ثاراهلل اس��تان کرمان در سازمان بسیج اقشار ،انسیه شاهحسینی
مدیر بخش فیلمسازان بسیجی جشنواره ،محمد صنعتی مدیر
امور استانهای جشنواره ،قاسم بخشی مدیر بخش سید الشهدای
مقاومت جش��نواره ،س��یداحد میکائیلزاده مع��اون ارتباطات و
اطالعرسانی جش��نواره و سرهنگ محمود مهدویفرد مدیرکل
بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزشهای دفاعمقدس اس��تان کرمان از
دیگر حاضران در این مراس��م بودند .همزمان با برگزاری مرحله
دوم شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ،آثار راهیافته
ب��ه این جش��نواره به صورت همزم��ان در  ۲پلتفرم «نما فیلم»
( )namafilm.irو «عمار یار» ( )ammaryar.irاکران میشود.

انتشار کتابی درباره مسجدی که امام جماعتش رهبر انقالب بود

«مسجد رهبر» در بازار نشر

«مسجد رهبر» گزارشی است از شکلگیری و فعالیتهای
«مسجد کرامت» مشهد در نزدیکی حرم مطهر امام رضا(ع) .این
مسجد را که بعدها امام جماعتش ،رهبر انقالب اسالمی شدند،
میت��وان از جهات گوناگون نمونهای ممت��از از الگوی فعالیت
مس��جدی در منظومه معرفتی آرمانی اسالم ناب معرفی کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،کتاب «مسجد رهبر» -تاریخ شفاهی
مسجد کرامت؛ از مساجد تأثیرگذار و کانون مبارزان انقالب در
شهر مشهد -به همت انتشارات «راهیار» منتشر و راهی بازار نشر
شد .در پیشگفتار این کتاب که نخستین اثر ناشر در رده تاریخ
شفاهی «مساجد انقالب» است ،درباره نسبت مسجد و انقالب
اسالمی چنین میخوانیم« :نسبت انقالب اسالمی با مسجد اما به
تمام معنا ویژه و منحصربهفرد است .مسجد در انقالب ایران هم
رسانه است ،هم مرکز تربیت نیرو ،هم نهاد سازماندهنده اجتماعی
و هم محور بسیج سیاسی .هم محل اخذ رأی در انتخابات است و
هم پاتوق اعزام به جبهه جنگ .خدمات متقابل مسجد و انقالب
در ایران ،فهرست مفصلی دارد که حتی گزارش آن هم در یک

کتاب نمیگنجد ...مطالعات صورت گرفته درباره نهاد مسجد در
ایران و خصوصا در دوران انقالب اسالمی ،بسیار کمتر از آن چیزی
است که ضرورت و ظرفیت داشته است»« .مسجد رهبر» گزارشی
است از شکلگیری و فعالیتهای «مسجد کرامت» مشهد در
نزدیکی حرم مطهر امام رضا(ع) .این مسجد را که بعدها
امام جماعتش ،رهبر انقالب اسالمی شدند،
میتوان از جهات گوناگون نمونهای ممتاز از
الگوی فعالیت مسجدی در منظومه معرفتی
آرمانی اسالم ناب معرفی کرد« .مسجد رهبر»
از یک سو این الگو را توضیح میدهد و از دیگر
سو ،مسیر رشد مشهد انقالبی را از چند دهه
پیش از انقالب اسالمی روشن میکند؛ مسیری
که در آن ،برخی دشواریها و پیچیدگیهای
آمیختن سنت و روشنفکری ،توده و نخبگان،
دینداری و مبارزه آشکار شده است .در بخش
دیگری از مقدمه این کتاب که قس��مت قابل

مصطفیرحماندوست:

کتاب خوب هست؛ اگر طالبش باشید!
مصطفی رحماندوست گفت :نمیتوان
گفت کتاب خوب وجود ندارد؛ افراد ترجیح
میدهند کتاب نخوانند و به جای آن پشت
کامپیوتر بنشینند .هر کسی کتاب خوب
خواست و نتوانست پیدا کند به من مراجعه
کند تا کتابی متناس��ب ب��ا عالقهمندی او
برایش پیدا کنم .به گزارش «وطن امروز»،
مدیریتروابطعمومی«فرهنگسرایارسباران»بهمناسبت«هفته
کتاب و کتابخوانی» گفتوگویی با مصطفی رحماندوست انجام
داده است .رحماندوست درباره وظایف نهادهای فرهنگی در زمینه
ترویج کتابخوانی و میزان موفقیت آنها گفت« :من فکر میکنم
در این مسیر تا حدی موفق بودهایم .البته باید بگویم به نظر من،
بخش تبلیغی این کار بسیار بیشتر از بخش تاثیرگذاری آن بوده
است .بر همین اساس باید گفت مشکل اصلی در زمینه کتابخوانی
این است که کارها در حد تبلیغات است و تاثیرگذاری آن مدنظر

قرار نمیگیرد .مطمئنا اگر برنامهریزیهای
گستردهای انجام شود ،تاثیرگذاری آن نیز
بیشتر خواهد بود .باید به یک موضوع مهم
اشاره کنم و آن هم این است که این روزها
خوشبختانه همه فهمیدهاند عدم توجه به
کتابخوانی توسط مردم ،یک بدبختی بزرگ
برای جامعه است و همه معترفند که سطح
مطالعه در کشور بسیار پایین است» .او همچنین در پاسخ به این
سوال که آیا فضای مجازی مانع کتابخوانی در کشور است ،اظهار
کرد« :از آنجا که این شبکهها وقت افراد را میگیرد ،قطعا تاثیر
زیادی بر کتابخوانی دارد ،البته در طرف مقابل نمیتوان به افراد
گفت که نباید از این تکنولوژی استفاده کنند .باید دقت داشت که
خواندن در شبکههای مجازی تعریف خاص خود را دارد .برای مثال
یک نفر در قدیم کتاب کاغذی در دست میگرفت و میخواند و
اکنون آن کتاب کاغذی تبدیل به کتاب الکترونیکی شده است».

«جشن سربرون» به جاده امامزاده داوود رسید

روایتی از دوران قبل از مشروطه در تلویزیون
تهیهکننده سریال «جشن سربرون» که
روایتی قبل از دوران مشروطه است ،گفت :این
روزها با رعایت پروتکلهای بهداشتی در جاده
امامزاده داوود مشغول تصویربرداری هستیم.
بهگزارشفارس«،حسننجاریان»تهیهکننده
سریال «جشن سربرون» در ارتباط با تازهترین
خبرها پیرامون این پروژه گفت :این سریال
همچنان در جاده امامزاده داوود در حال تصویربرداری است و تا
زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیلی پروژهها را اعالم نکند،
ما نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی به کارمان ادامه خواهیم داد.

این تهیهکننده درباره زمان پخش این سریال
گفت :ما تا خرداد سال آینده تصویربرداری
خواهیم داشت و زمان پخشمان نیز مشخص
نیست .نجاریان همچنین عنوان داشت :بعد
از جاده امامزاده داوود ،به اطراف ش��هریار و
سپس به شهرک سینمایی غزالی خواهیم
رفت .با اینکه در شهرک سینمایی دکورسازی
نکردیم اما باید بخشهایی از لوکیشنها را برای این سریال آماده
کنیم« .جشن سربرون» مجموعهای  ٣٠قسمتی به تهیهکنندگی
حسن نجاریان و کارگردانی مجتبی راعی است.

توجهی از آن به فعالیتهای آیتاهلل سیدعلی خامنهای در دهه
 ۵۰در مشهد مقدس اختصاص دارد ،درباره نقش رهبر انقالب در
مسجد کرامت میخوانیم« :آیتاهلل خامنهای ،امام مسجد «امام
حسن(ع)» و سپس «کرامت» ،نقطه تالقی همه جریانهای در
ظاهر متباینی اس��ت که زیر پرچم اسالم انقالبی و
در فش��ار سنگین مکاتب و روشهای رقیب ،به
یکپارچگی و شکوفایی رسیدند و مسجد رهبر،
آینهای کمنظیر است که این همافزایی معرفتی
اجتماعی را منعکس میکند .پیوند ناگسستنی
معرف��ت ،آرمان ،عمل ،اخ�لاق و مبارزه در این
الگ��و ،تصویری ممت��از از ظرفیتهای بینظیر
جامعه دینی را شکل میدهد و علت تابآوری
آن در برابر فش��ارها و توطئههای دش��منان را
پیش چش��م میگذارد .هنر رهب��ری دینی در
احیا و به اوج رس��اندن این نهاد سنتی در خطر
انحطاط ،چنان برجس��ته و شوقانگیز است که

مطالعه سطرس��طر این تکاپوی پیگیر و پرابتکار را ش��یرین و
دلنش��ین میکند» .تحقیق و مصاحبههای این کتاب را که از
سال  1388شروع شده ،به ترتیب حسن سلطانی ،سیدمحمد
امیر احمدیطباطبایی و احمد عسگری بر عهده داشتهاند و طی
آن با بیش از  70تن از مرتبطان مسجد کرامت مصاحبه صورت
گرفته و هزاران سند مطالعه شده است .عالوه بر  4فصل کتاب
که زمینههای شکلگیری و فعالیتهای مسجد کرامت را بررسی
و تبیین میکند ،تصاویر ،اسناد و اَعالم نیز در  ۳فصل ،ضمیمه
کتاب شده است و در مجموع میتوان این کتاب را مرجع و الگویی
در عرصه «مسجدنگاری» معرفی کرد .کتاب «مسجد رهبر» که
نگارش آن بر عهده «مرتضی انصاریزاده» بوده ،در  544صفحه،
تیراژ 1500نسخه و قیمت  50هزار تومان توسط انتشارات «راه
یار» منتش��ر شده است و عالقهمندان جهت تهیه آن ،عالوه بر
کتابفروشیها ،میتوانند تا 16آذر با تخفیف ویژه از طریق صفحات
مجازی ناشر  @raheyarpubو سایت  vaketab.irنسبت به
سفارش کتاب اقدام کنند.

برنامههای «ایران صدا» برای هفته بسیج شنیدنی شد

کتابهای گویایی که یادآور رشادت است
توجه ب��ه کتابهای صوتی و
رش��د عالقهمندی به شنیدن در
میان کتابخوانها ،فعاالن فرهنگی
را به س��مت تولید نس��خههای
صوتی از کتابهای منتشرش��ده
سوق داده است .کتابهای صوتی
بس��ته به دس��تهبندی ،موضوع،
نویس��نده و ناش��ر ،با قیمتهای
متفاوتی منتشر میشود .در این
بین رادیو نیز که مدتهاست به شیوههای گوناگون ،به
روایت کتابها میپردازد و سابقهای طوالنی در این امر
دارد ،با پای��گاه «ایران صدا» ظرفیتهای تازهای را در
این باره فراهم کرده اس��ت که شبیه تجربه کتابهای
صوتی اس��ت .ب��ه گزارش «وطن امروز» ،به مناس��بت
بزرگداشت هفته بسیج ،پایگاه ایران صدا ویژهبرنامههای
متنوع��ی را برای مخاطبان خود در نظر گرفته اس��ت.
ایران صدا در پایگاه کتابهای گویا ،کتاب شماره  ۵را
که به موضوع نقش زنان در مقاومت آبادان و بازخوانی
روایت فاطمه جوش��ی ،از فرماندهان بس��یج خواهران
سپاه پاس��داران به قلم مرتضی قاضی است ،به صورت
گویا منتش��ر کرد .این پای��گاه همچنین کتاب گویای
«بهنام» را که روایت رشادتهای یک نوجوان بسیجی
در دفاعمقدس اس��ت تولید و منتشر کرده است .کتاب
گویای «س�لام بر ابراهیم» که ش��امل  ۲بخش است و
به زندگی و فعالیتهای پهلوان بسیجی ابراهیم هادی،
از بنیانگذاران گروه چریکی ش��هید اندرزگو در جبهه
گیالن غرب میپردازد نیز یکی دیگر از کتابهای گویای
این پایگاه است .پایگاه کتاب گویای ایران صدا  ۲کتاب

گویای «نیم ه پنهان ماه» که به
زندگینامه و شجاعتهای سردار
حمیدرضا نوبخت و بیژن بهتویی
میپ��ردازد را نیز در دس��ترس
مخاطبان خود قرار داده اس��ت.
در پای��گاه تاریخ ش��فاهی نیز ۲
مس��تند ویژه بزرگداشت هفته
بسیج را با موضوع تأسیس بسیج
مس��تضعفین و مس��تند معرفی
ش��هدای فرمانده نیروهای بسیجی دفاعمقدس و دفاع
از حرم برای مخاطبان خود تولید و منتشر کرده است.
همچنین پایگاه موس��یقی ،موس��یقیهای موجود در
آرش��یو مرکز موسیقی سازمان صداوسیما را به صورت
دستهبندی و تجمیعی در دسترس عالقهمندان به این
حوزه قرار داده است .پایگاه موسیقی ایران صدا پادکست
ویژه بزرگداش��ت هفته بسیج را نیز منتشر کرده است.
در پایگاه س��خنرانی نیز به مناس��بت بزرگداشت هفته
دفاعمقدس تعدادی از سخنرانیهای مقام معظم رهبری
و آیتاهلل مصباح یزدی را قرار داده است .بر اساس این
گزارش پایگاه کودک ایران صدا نیز  5داس��تان روایی
نمایشی با موضوع داستانهای قهرمانان ایران زمین ویژه
فرماندهان دفاعمقدس را تولید و منتش��ر کرده است.
این پایگاه عالوه بر داستانهای روایی 8 ،قطعه موسیقی
کودک مرتبط با بسیج را نیز تهیه و تولید کرده است.
عالقهمندان جهت دریافت این ویژهبرنامهها میتوانند
اپلیکیشن تلفن همراه ایران صدا را برای سیستم عامل
اندروید و  IOSاز نشانی iranseda.irبه صورت رایگان
دریافت کنند.

