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خبر

سینما از «خرمشهر» چه گفته است؟

در نشست خبری مطرح شد

اکران فیلمهای برگزیده  ۲۰سال
جشنواره پویانمایی
محمدرضا کریمی صارمی دبیر جشنواره
پویانمایی تهران مطرح کرد که اگر انیمیشنسازان
حمایت شوند میتوانیم جشن خودکفایی را در
انیمیشنبگیریم.
به گزارش مهر ،نشست خبری دوازدهمین
جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران ،صبح روز
یکشنبه یکم خرداد ماه در کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدرضا کریمیصارمی
دبیر و بنیانگذار جشنواره بینالمللی پویانمایی
تهران مطرح کرد :دوازدهمین دوره از جشنواره قرار
بود در اسفندماه برگزار شود اما به دلیل کرونا و
محدودیتها ،تصمیم گرفتیم این جشنواره را در
خرداد برگزار کنیم اما سیزدهمین دوره در همان
تاریخ جهانی خود برگزار میشود.
وی در ادامه با ارایه آماری از آثار رسیده به
این رویداد مطرح کرد :امسال در سایت «دیجی
کانون» فرصت بارگذاری فیلمها را برای فیلمسازان
فراهم کردیم .اتفاق دیگر این است که از ۱۳۰
کاراکتر فیلمهای پویانمایی در قالب نمد و…
رونمایی میکنیم .همه میتوانند از این کاراکترها
استفاده کنند که در نمایشگاه جانبی مجموعه از
روز هشتم به نمایش درمیآید.
علی اکبر زاده اظهار کرد :در روز دوازدهم خرداد
از ساعت  ۹تا  ۱۱یک سانس نمایش پویانمایی
از برگزیدگان  ۲۰سال گذشته پویانمایی کودک
خواهیم داشت این اکران میتواند روی پرده باشد
یا از طریق دیگر ابزارآالت .همه مراکز ما همزمان
برای پخش برگزیدههای  ۲۰سال گذشته وارد عمل
میشوند.
کریمی صارمی در پایان گفت :این دو سال
کرونایی لطمههای زیادی به شرکتهای انیمیشن
سازی وارد شد اما اگر انیمیشن سازان حمایت
شوند میتوانیم جشن خودکفایی را در انیمیشن
بگیریم .مثال ً قابل افتخار است که موسسه صبا
تولیدات زیادی دارد و به استاندارد مطلوب مخاطب
رسیده است .در مورد صنعتی شدن و تولید انبوه
هم االن فرصت خوبی است و میتوانیم جذب
سرمایه کنیم و فرهنگ و ایدئولوژی دینی خود را
صادر کنیم فقط الزم است این شرایط درک شود.
ما در جلسات خود میگوییم چیزی نزدیک ۵۰
میلیارد تومان بودجه ساخت انیمیشن در ایران
است .اگر این رقم دو برابر شود اتفاق فوقالعادهای
رخ میدهد.

فرهنگوهنر

خاطرات نقرهای از «شهر خون»
به گزارش مهر ،سوم خرداد  ۱۴۰۱همزمان میشود با چهلمین
سالگرد آزادسازی خرمشهر ،شهری که به عنوان اولین هدف
صدام حسین برای بدست آوردن شهرهای بزرگ دیگر در جنوب
کشورمان اشغال شد .شهری که به زعم صدام قرار بود به راحتی در
اختیار نظامیان عراقی قرار گیرد تا سرعت نفوذشان به خاک ایران
افزایش پیدا کند .شهری که با دستان خالی مردانش در برابر تهاجم
نیروهای عراقی ۳۴ ،روز مقاومت کرد تا جان دهد اما خاک نه.
خرمشهر ۵۷۶ ،روز در اشغال ارتش صدام حسین بود تا در
نهایت در سوم خردادماه سال  ۱۳۶۱طی عملیات «بیت المقدس»
آزاد شد .بیشک خبر آزادسازی خرمشهر خونی تازه به رگهای
رزمندگان ایرانی تزریق کرد تا با جان و دل از خاک خود دفاع کنند،
هرچند این جنگ ناجوانمردانه تا سالها ادامه داشت اما بیشک
آزادسازی خرمشهر نقطه عطف پیروزی بزرگ مردان ایران در برابر
مهاجمان عراقی بود .شاید بتوان خرمشهر و روایتهای حقیقی که
نسبت به جان بر کفی مردم این شهر که در کنار نظامیان باقی
ماندند تا دوشادوش هم در برابر هیوالی مهاجم بایستند وجود دارد
را یکی از بهترین سوژههای سینمای جنگ در کشورمان دانست،
شهری که میتوان از دل آن هزاران داستان روایت کرد که هیچ
یک با دیگری شباهتی ندارد ،شهری که هرکدام از مردان و زنان آن
میتوانند قهرمان یک فیلم سینمایی باشند.
بیشک جنگ و سوژههایی که از دل آن تبدیل به سینما
میشوند ،یکی از پرطرفدارترین سوژهها در سینمای جهان است،
این نوع از سینما نه تنها مخاطبان خاص خود را دارد بلکه به نوعی
یادآور تاریخ نبردها و رشادتهایی است که مردم هر کشور در
طول جنگی که با آن مواجه بودند ،از خود نشان دادند .سینمای
ایران نیز جدا از این موج در هنر هفتم نیست ،کما اینکه در همان
سالهای جنگ و البته تنها چند سالی بعد از پایان جنگ تحمیلی
شاهد ساخت فیلمها و سریالهای مختلفی با موضوع دفاع مقدس
بودیم ،هرچند این روزها سینمای جنگ که در ایران با نام سینمای
«دفاع مقدس» شناخته میشود ،شکل و شمایل خود را تغییر داده
و بیشتر به سمت عواقب و تاثیرات جنگ بعد از سالها در جامعه
ایرانی رفته است ،اما باز هم شاهد تولید آثاری با موضوع دفاع
مقدس در سینمای ایران هستیم.
اما خرمشهر ،شهر خون ،با تمام رشادتها و از جان
گذشتگیهایی که برای آزادسازی آن انجام شد ،تا چه اندازه از
سینمای دفاع مقدس سهم داشته است؟ تا چه اندازه کارگردانان
سینمای ایران در زمینه تولید آثاری با موضوع خرمشهر و دفاع و
مبارزه برای آزادسازی آن موفق بودهاند؟
طی چهل سال از آزادسازی خرمشهر ،فیلمهایی در سینمای
ایران تولید شده که به نوعی تصویرگر اتفاقاتی است که در طول
اشغال و البته در طول  ۸سال دفاع مقدس ،در این شهر رخ داده
است .فیلمهایی که گاه اشارهای کوچک به این شهر کرده و گاه نیز
داستان فیلم در این شهر رخ داده است .در این گزارش اشارهای
داریم به فیلمهایی که به صورت خاص خرمشهر را در طول دفاع
مقدس به تصویر کشیده است.
زنده یاد رسول مالقلی پور را همه سینما دوستان میشناسند،
کارگردانی که خود میدان نبرد را تجربه کرده و با روحیه سرکشی
که داشت ،آثار متفاوتی را در سینمای ایران به تصویر کشید .این
کارگردان را میتوان جزو اولین کارگردانانی دانست که برای اولین بار
در سینمای ایران خرمشهر را به تصویر کشیده و با هدف قراردادن
این شهر قهرمانان خود را برای نجات و آزادسازی آن روانه خرمشهر

آگهــی تغییــرات شــرکت آرش آشــیان دنا شــرکت ســهامی
خاص به شــماره ثبت  2494و شناســه ملــی 10680077634
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مورخ
 1400،04،07تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :اعضــاء هیئــت
مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدند:
رحمــان اوری بــه شــماره ملــی 4220251588و عابداعتدالیبــه شــماره ملــی 4220082905و عیســی موحدنــژاد بــه
شــماره ملــی  - 4220400664آقــای رســول صفــوی منــش
بــه شــماره ملــی  4232150595بــه عنــوان بــازرس اصلــی و
خانــم گلــی صابــری نیــک بــه شــماره ملــی 4230908954
بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یکســال مالــی انتخــاب
گردیدنــد - .روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
(6205 )1322207

آگهــی تغییــرات شــرکت آرش آشــیان دنا شــرکت ســهامی
خاص به شــماره ثبت  2494و شناســه ملــی 10680077634
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1400،04،07
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :رحمــان اوری بــه شــماره ملــی
4220251588بــه ســمت مدیــر عامــل وعضــو هیــات مدیــره
و عابداعتدالــی بــه شــماره ملــی 4220082905بــه ســمت
رئیــس هیــات مدیــره و عیســی موحدنــژاد بــه شــماره ملــی
4220400664بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره بــرای
مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد -کلیــه اسنادرســمی و اوراق
بهــادار و تعهــد آور بانکــی از قبیــل چــک  ،ســفته و نامــه های
عــادی و اداری بــا امضــاء عابداعتدالــی (رئیــس هیــات مدیره )
و مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
(6206 )1322208

آگهــی تغییــرات شــرکت آرش آشــیان دنــا شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  2494و شناســه ملــی
 10680077634بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1400،06،10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  - :ســرمایه تعهدی شــرکت پرداخــت گردید - .ســرمایه
شــرکت از محــل آورده نقــدی طــی گواهــی بانکی به شــماره
 184،37424مــورخ  1400،6،9بانــک ملــت شــعبه بنــدر
کنــگان از مبلــغ  1000000ریــال منقســم بــه  100ســهم بــا
نــام 10000ریالــی بــه مبلــغ  9001000000ریــال منقســم
بــه  100ســهم بــا نــام  90100000ریالــی افزایــش یافــت
 .ســرمایه شــرکت مبلــغ  9001000000ریــال منقســم بــه
 100ســهم بانــام  90100000ریالــی میباشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
(6207 )1322209

حماسهها و شهرهای حماسهساز همواره سهمی مهم در آثار ماندگار سینمای جهان داشتهاند؛ در ویترین سینمای ایران سهم
حماسه آزادسازی خرمشهر چه اندازه بوده است؟

شهری که
میتوان از دل
آن هزاران
داستان روایت
کرد که هیچ
یک با دیگری
شباهتی
ندارد ،شهری
که هرکدام از
مردان و زنان
آن میتوانند
قهرمان یک
فیلمسینمایی
باشند
میکند.
مالقلی پور در سال  ،۱۳۶۴فیلم سینمایی «بلمی به سوی ساحل»
را میسازد که داستان تکاورانی است که با شنیدن خبر خطر سقوط
خرمشهر به سمت این شهر عزیمت کرده تا سهمی در نجات این
شهر داشته باشند .فیلمی که قهرمانان آن برای رسیدن به خرمشهر
با مشکالت بسیاری مواجه میشوند و در نهایت در این شهر نیز
به شهادت می رسند.
زمانی که نام سینمای «دفاع مقدس» به گوش میرسد ،بعد از
به خاطر آوردن نام کارگردانان شناخته شده این نوع از سینما ،کمتر
کسی نام احمدرضا درویش را به عنوان کارگردان سینمای جنگ در
کنار نام دیگر کارگردانان این حوزه به خاطر میآورد .اما احمدرضا
درویش یکی از کارگردانانی است که با ساخت سه گانه خود با
موضوع دفاع مقدس و البته خرمشهر ،توانست سه اثر همیشه
ماندگار را در سینمای ایران خلق کند.
این کارگردان در سال  ۱۳۷۳اولین اثر از سه گانه خود را با نام
«کیمیا» را جلوی دوربین برد .فیلمی که هنوز نام آن و بازیهای
درخشانی که هنرمندانی چون زنده یاد خسرو شکیبایی ،بیتا فرهی،
رضا کیانیان ،نادر رجب پور و زهرا اویسی در این فیلم داشتهاند،
در ذهنها باقی مانده است .داستان این فیلم زمانی رخ میدهد
که عراق به خرمشهر حمله کرده و همسر شخصیت اصلی داستان
یعنی رضا با بازی خسرو شکیبایی ،در بیمارستان شهر بعد از به
دنیا آمدن فرزند خود ،می میرد .رضا نیز به دست عراقیها اسیر

آگهــی تغییــرات شــرکت آرش آشــیان دنــا شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  2494و شناســه ملــی  10680077634بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1400،06،14تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  -1 :محــل جدیــد شــرکت  :اســتان بوشــهر  ،شهرســتان کنــگان ،
بخــش مرکــزی  ،شــهر بندرکنــگان ،محلــه گــردان  ،هفــده شــهریور  ،کوچــه
((محمــدی))  ،کوچــه 15هفــده شــهریور  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف  ،واحــد
 1کــد پســتی 7557166317تعییــن گردیــد و مــاده مربــوط در اساســنامه بــه
شــرح فــوق اصــاح گردیــد .

میشود .حاال رضا بعد از گذشت سالها و رهایی از اسارت به
دنبال دختر خود است که توسط پزشک معالج همسرش به فرزندی
پذیرفته شده است.
این فیلم سینمایی توانست در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم
فجر چهار سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند
که از آن جمله میتوان به سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد اشاره
کرد.
«دوئل» دیگر اثری است که این کارگردان درباره خرمشهر و در
سال  ۸۱روانه پرده سینماها میکند .جدا از داستان متفاوت فیلم
که در جریان اشغال خرمشهر رخ میدهد ،درویش با بهره گیری
از صدای دالبی و بروز ترین تکنیکهای سینمایی تصویری متفاوت
و تکان دهنده از حمله ارتش عراق به خرمشهر به تصویر کشد.
فیلمی که همان سال با توجه به استفاده از تکنیکهای روز سینمای
جهان توانست توجه منتقدان و سینما دوستان را به خود را جلب
کند.
درویش این بار ،داستان خود را حول محور یک گاو صندوق
روایت میکند که عدهای به دنبال خروج آن از کشور هستند و
عدهای نیز مانع خروج آن میشوند .در این فیلم بازیگران شناخته
شدهای چون سعید راد ،پژمان بازغی ،پریوش نظریه ،پرویز
پرستویی ،کامبیز دیرباز و هدیه تهران حضور دارند.
الزم به یادآوری است که «سرزمین خورشید» نیز یکی از دیگر
از فیلمهای سه گانه احمدرضا درویش است اما با توجه به اینکه

چند پالن از نمایشگاه کتاب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان (6204 )1322206

آگهــی تغییــرات شــرکت آرش آشــیان دنــا شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  2494و شناســه ملــی  10680077634بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1400،04،07تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - :بــه موضــوع شــرکت مــوارد ذیــل الحــاق و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد - :امــور پیمانــکاری در زمینــه آب-
راه -تاسیســات و تجهیزات-ســاختمان –بــرق -صنعــت و معــدن -ارتباطــات
-کشــاورزی -خاکبــرداری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان (6208 )1322210
مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم پــزو تیــپ  206مــدل  1383بــه رنــگ مشــکی شــماره
انتظامــی  227س  36ایــران  46و شــماره موتــور  FSM84713233و شــماره شاســی 83636265ه محمــد رضــا
6201
غــام زاده ماســرائی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب پویــان هوشــمند پــور فرزنــد حســین شــماره شناسشــنامه  /ملــی
 2620101409صــادره از تالــش در مقطــع دکتــرای حرفــه ای رشــته دامپزشــکی صــادره از واحــد
دانشــکاهی تبریــز بشــماره و تاریــخ ثبــت در ســازمان  304192- 1396/9/26مفقــود گرددیــه اســت وفاقــد
اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد تبریــز واقــع
در دو کیلومتــری جــاده تبریــز تهــران مجتمــع اموزشــی دانشــگاه ازاد اســامی تبریــز ســاختمان اداری ادارخ
امــور فــارغ التحصیــان ارســال نمایــد نوبــت اول  1401/03/02 :نوبــت دوم 1401/03/16 :
6202
نوبت سوم 1401/03/31 :

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت میــزان ســه دانگمشــاع از ششــدانگ پــاک ثبتیشــماره  14485فرعــی ازیــک اصلــی بخــش دو شــاهرود در
دفتــر جلــد  171صفحــه  68ذیــل شــماره ثبــت  24607بــه نــام آقــای ســیدمرتضی عــرب صــادر و تســلیم گردیــده اســت
ســپس وکای مالــک بــا ارائــه وکالتنامــه شــماره  1619-25/07/1390دفتــر  29شــاهرود و دوبــرگ فــرم استنشــادیه تقاضای
صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه علــت ســهل انــگاری را نمــوده اســت  .لــذا برابــر تبصــره یــک مــاده 120آئیــن نامــه قانــون
ثیــت مراتــب یکبــار در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی تــا هرکس نســبت بــه صدور ســند مالکیــت اعتــراض دارد
و یــا ســند مالکیــت در دســت وی مــی باشــد و یــا مدعــی انجــام معامیــه ای اســت مراتــب را حداکثــر ظــرف مــدت  10روز
پــس از انتشــار آگهــی کتبــا بــه اداره ثبــت اینــاد و امــاک شــاهرود اعــام نمایــد  .دز غیــر ایــن صورت پــس از انقضــا ی مخان
قانونــی اعتــراض ســند مالکیــت المثنــی وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  .شــماره چاپــی ســند دفترچــه 424805میباشــد.
تاریخ انتشار  1401/02/03می باشد.
رونوشت به  :ستاد فرمان امام

حمیدرضا حسین پور
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهریتان شاهرود از طرف محمد علی یار محمدی6200

نوبت اول
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب سید مهدی عظیمی پور به
شماره ملی  ۴۲۲۰۲۱۵۹۱۳فرزند سید مندنی متولد  ۱۳۶۹/۱۲/۱صادره از
بویراحمد در مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته در نظام آموزشی تمام
وقت در رشته مهندسی کشاورزی  ،علوم و صنایع غذایی با معدل کل ۱۴
به تاریخ صدور سال  ۱۳۹۳به آدرس استان کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بلهزار یاسوج مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد..
نوبت اول ۱۴۰۱/۳/۲
نوبت دوم ۱۴۰۱/۳/۱۷
نوبت سوم ۱۴۰۱/۴/۱
نوبت اول
به اطالع عموم می رساند پروانه اشتغال به کارمهندس سید مسعود کشاورزبه
شمارهشناسنامه۵۰۷وکدملی۴۲۵۰۹۴۷۲۷۰بهشمارهپروانه۲۹۴۰۰۰۰۰۵۶رشته
فوق لیسانس تاسیسات مکانیکی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه بویر احمد

داستان آن در آبادان رخ میدهد ،در این گزارش به آن اشارهای
نمیکنیم .هرچند این فیلم نیز یکی از به یادماندنی ترین آثار در
حوزه دفاع مقدس است.
حمید فرخ نژاد در ذهن سینما دوستان به عنوان بازیگر شناخته
شده است ،اما این هنرمند در سال  ۱۳۷۹فیلم سینمایی با موضوع
خرمشهر جلوی دوربین میبرد که نام آن را «سفر سرخ» میگذارد.
داستان این فیلم در روز سقوط خرمشهر رخ میدهد که تعدادی
از نیرویهای مردمی به همراه دو مجروح و دو پرستار و گروهی
از مردم به قصد خروج از شهر به پلی میرسند که به دست
نیروهای ارتش عراق افتاده است .گروه تصمیم میگیرد برای نجات
غیرنظامیان ،جدا از آنها طی مسیر کند و در گذر از مسیرهای
مختلف با ماجراهایی از جنگ درگیر میشوند.
در این فیلم سینمایی نیز بازیگرانی چون حبیب دهقان نسب،
صادق صفایی ،برزو ارجمند ،غزل صارمی و احمد کاوری حضور
داشتند .البته فرخ نژاد هیچگاه موفق به اکران این اثر سینمایی
نشد.
یکی دیگر از بیاد ماندنیترین آثار سینمایی در حوزه دفاع مقدس،
فیلم سینمایی «روز سوم» به کارگردانی محمدحسین لطیفی است
که در سال  ۱۳۸۵تولید شد .فیلمی که بی شک ترس و دلهره را
همراه مخاطب خود میکند و لحظه به لحظه مخاطب خود را نگران
شخصیتهای اصلی فیلم میکند.
داستان این فیلم در آخرین روزهای مقاومت در خرمشهر را نشان
میدهد و روایت خواهر و برادر خرمشهری است که در کنار دیگر
مردم در شهر باق ماندهاند تا از خاک خود دفاع کنند ،در این
میان پاهای خواهر شکسته و با تنگ شدن حلقه محاصره ،امکان
فرار ندارد .برادر تصمیم میگیرد تا برای اینکه خواهرش به دست
عراقیها نیفتد ،او را در شرایطی خاص خاک کرده تا شبانه برای
نجات او بازگردد .در این فیلم بازیگرانی چون باران کوثری ،پوریا
پورسرخ ،حامد بهداد ،برزو ارجمند ،مهدی صابری ،شهرام قائدی
و … حضور داشتند.
این اثر سینمایی همچنان جزو محبوب ترین آثار در بین عالقه
مندان به سینمای جنگ است.
اما سینمای کودک و نوجوان نیز از «دفاع مقدس» بی بهره نبوده،
هرچند کم اما فیلمهایی با قهرمانهای کودک و نوجوان از حماسه
خرمشهر جلوی دوربین رفته است .در این میان میتوان به فیلم
شزاده اشاره کرد
سینمایی «کودک و فرشته» ساخته مسعود نقا 
که محصول سال  ۱۳۸۷است .داستان این فیلم در همان روزهای
اول حمله به خرمشهر میگذرد و در آن شاهد تالش نوجوانانی
هستیم که برای دفاع از شهر خود در تکاپو هستند.
در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون افشین هاشمی ،سیما
خضرآبادی ،سودابه بیضایی ،قاسم زارع ،شبنم مقدمی و … حضور
دارند.
«بزرگمرد کوچک» به کارگردانی صادق صادق دقیقی نیز از دیگر
فیلمهای دفاع مقدس است که قهرمان آن یک پسر نوجوان است،
این فیلم در سال  ۱۳۹۰تولید شده و اولین تجربه سینمایی این
کارگردان به شمار میرود.
این فیلم داستان نوجوانی است که هنگام سقوط خرمشهر،
توسط نیروهای عراقی اسیر شده اما با جلب اعتماد آنها ،مواد
غذایی ،مهمات و گرای دشمن را به رزمندگان ایرانی میرساند .در
این فیلم نیز بازیگرانی چون شبنم قلیخانی ،پویا امینی و سوگل
طهماسبی حضور دارند.

حیاط مصلّی بگینگی شلوغ است .جمعیت از ورودی دو مترو شهید
ن پیاده راه میروند .غرفههای محصوالت
بهشتی و مصلّی بهسمت شبستا 
فرهنگی ِ مستقر در حیاط همهمه خودش را دارد و صدای موزیک «سالم
فرمانده» از نقطهنقطه نمایشگاه به گوش میرسد .فارغ از اعالنهای
اتور نمایشگاه ،در غرفههای ناشران آموزشی هیاهوی دیگری
گاهوبیگاه اپر ِ
بهپاست؛ از و ُلههای تبلیغاتی گرفته تا کسانیکه تراکت تبلیغاتی پخش
میکنند.
به گزارش ایسنا ،در نمایشگاه کتاب همهجور آدم با تیپ و قیافههای
ش کتابهای «توسعه
متفاوت دیده میشود؛ از ناشران کُتوشلوارپو 
سرمایه» و «افزایش موفقیت» گرفته تا دانشآموزان مقاطع مختلف در
یونیفرمهایمدرسه.
شور و اشتیاق شاید زیاد باشد ،اما دستها اغلب خالی است .دیگر از
کیسههای پ ُروپیمان کتاب و دهها تراکت بزرگ و کوچک خبری نیست .اکثرا ً
ِ
ف نمایشگاه ،یکی یا دوتا ،نهایتا ً
میآیند تا سری زدهباشند و بهمدد ِ تخفی 
سهتا کتاب بگیرند و بروند .یکی از ناشران به زبان ِ خودمانی میگوید« :مردم
ی که تا دیروز فرضا ً
تا قیمتها را میبینند ،فرار میکنند! حق هم دارند؛ کتاب 
 ۶۰هزار تومان قیمت داشت ،امروز بیش از  ۱۲۰هزار تومان آب میخورد!»

اکثرا ً از این وضعیت مینالند« .قیمتها» بیمحابا بر پیکرِ نشر میتازد
ن است .البته
یار مهربان ِ گران ،در این عرصه بیدفاعتری 
و «کتاب» این ِ
مسئوالن نمایشگاه بر فروش در بخش مجازی نمایشگاه کتاب تاکید دارند.
چندین پسرِ نوجوان روی پلکان ِ کوتاه جلو سالن اصلی ناشران عمومی
نشستهاند .دور هم بستنی میخورند و گرم صحبتاند .از همدان آمدهاند
و قرار است سال ِ دیگر کنکور بدهند .میگویند نتوانستهاند کتابی بهجز
کتابهای آموزشی و کمکآموزشی بگیرند ،چراکه پولشان نرسیده .همین
سهچهار کتاب کمکدرسی هم برایشان نزدیک به  ۵۰۰هزار تومان آب
خوردهاست!
کمی نزدیک آنها دو خانم جوان نشستهاند .از لباس و گوشیهایشان
ی از آنها  ۲۵سال سن
پیداست که دستشان به دهانشان میرسد .یک 
طرفدار «کمیکبوک» است و میگوید توانسته در نمایشگاه یکی
دارد و
ِ
دوتا کتاب خریداری کند .و دیگری کتابی نخریده و معتقد است اگر از
فروشگاههای اینترنتی کتاب بخرد یا کتاب الکترونیک بگیرد ،برایش صرفه
اقتصادی بیشتری دارد .هر دو آمدهاند تا سری بزنند و ببینند چه خبر
است .خانم و آقای مسنی نیز در همان حوالی زیرِ سایه نشستهاند .آنها
از گرمای هوا شکایت دارند و خانم سعی دارد با چادرش که خاکی شده،
خودش را باد بزند .خودشان خریدی نکردهاند و بههوای دخترِشان که از
قضا بیستواندی سال سن دارد ،پابهپا به نمایشگاه کتاب آمدهاند .خانم
مسن میگوید از نمایشگاه راضیست .اینکه ناشران مختلف همگی یکجا
اخور نیاز به غرفه مورد نظرش مراجعه میکند،
استقرار دارند و هرکس ب ه فر
ِ
خوب است ،اما باید فکری به حال ِ قیمتها کرد ،چون با این تور ّم ،خرید
برای کتابخوانها سخت میشود.
خانم دیگری تنها و بدونهمراه در گوشه دیگری از حیاط نشسته و
زانوبهبغل ،آمدوشد افراد را تماشا میکند .از قضا روزنامهنگار است.
میگوید« :ما دههپنجاهیها برای نمایشگاه شور و شوق عجیبی داشتیم،
اما نمیدانم چرا دیگر این شور و شوق از بین رفته .انگار نهتنها در میان ِ
همنسلیهای من ،بلکه میان جوانترها هم دیگر این اشتیاق وجود ندارد».
او آمدهبوده تا چندین کتاب را که منبع ِ کاریاش نیز هست از نمایشگاه
بگیرد ،اما از قیمت و سانسور ترسیده و ترجیح داده از کتابخانه قرض بگیرد.

گزارشی کوتاه از پشت صحنه برنامه عصر جدید

داوران «عصر جدید» از حال و هوای برنامه علیخانی چه میگویند؟
 ۴سال از تولید و پخش برنامه «عصر جدید» با هدف نمایش استعداد جوانان و نوجوانان در رسانه ملی میگذرد.
حدود  ۴سال از تولید و پخش برنامه «عصر جدید» میگذرد .شبکه سه از بهمن  ۹۷این فرصت را در اختیار همه مردم ایران قرار داده
تا افراد مستعد با هر نوع توانایی وارد میدان دیده شدن و رقابت شوند.
یک روز عصر بهاری به محل ضبط برنامه رفتیم تا بدانیم در پشت صحنه «عصر جدید» چه میگذرد .با راهنمایی یکی از عوامل با
قدم زدن روی فرش قرمز راهی پشت صحنه عصر جدید شدیم.
یکی از سالنهای سرپوشیده باشگاهی در شمال تهران به صورت دو طبقه درآمده ،یک طبقه که محل برگزای اجراها و صندلی
مهمانان را تشکیل میدهد و طبقه باالتر که اتاق داوران ،نویسندگان ،جلسات ،گریم و  ...در آن تعبیه شده است.
 LEDبزرگی کنار سالن است که از آنجا به راحتی میتوان به تماشای برنامه نشست .به گفته یکی از عوامل ضبط برنامه تازگی آغاز
شده و تا بامداد روز بعد ادامه خواهد داشت .تعدادی دوربین هم در گوشههایی از سالن هست که تمام اتفاقات پشت صحنه را ضبط
میکند .روی  LEDپشت صحنه که شرکت کنندگان گروههای مختلف نشستند ،صحبتهای احسان علیخانی پخش میشود که در حال اجرای
برنامه است .چیزی حدود  ۳۲دوربین در مکانهای مختلف استودیو جای گذاری شده است و برنامه را ضبط میکنند .مربیان هم همچون بهرام عظیمی ،حمیدرضا
ترکاشوند ،سعید فتحی روشن ،سروش کریم نژاد ،عرفان طهماسبی ،روزبه معینی ،محمد زارع ،فریبا فرجی پور و  ...در رفت و آمد هستند.
هر گروهی که آماده میشود هیجان عجیبی بین حضار و شرکتکنندهها به وجود میآید .در پشت صحنه نیز همه به وجد آمده و از روی صندلیهای خود بلند شده
و چشم به  LEDمقابل دوختهاند تا ببینند داوران چه کسانی را برای راهیابی به مرحله بعد انتخاب میکنند.
احسان علیخانی همراهی خوبی با داوران دارد ساعت به  ۲۱نزدیک میشود و در میان اجراها با هماهنگی روابط عمومی برنامه عصر جدید گفتوگویی با داوران و عوامل
داشتیم .کارن همایونفر یکی از داوران عصرجدید گفت :تجربه عصرجدید که مخاطب عام دارد خیلی تجربه تازه و هیجان انگیزی برای من بود.
به گفته وی احسان علیخانی در کار خودش بی نظیر است .هر ثانیه عصرجدید صدها نفر ساعت کار میبرد و تازمانی که در این برنامه نباشید نمیتوانید آن را درک
کنید .همایونفر میگوید احسان علیخانی همراهی خوبی با داوران دارد؛ هیچ گاه تالشی برای اعمال نظر نمیکند و تنها با توضیحات خود تالش برای بهتر نظر دادن و
داوری دارد .با گذشت چند ساعت از حضور در پشت صحنه عصر جدید با مجید اسماعیلی داور سخت گیر هم گفتگو کردیم .به گفته اسماعیلی آنچه باعث شد پیشنهاد
حضور در «عصر جدید» را قبول کند ،این بود که احساس میکرد ،باید با فضای عمومی جامعه ارتباط نزدیکتری برقرار کند و «عصر جدید» امکان این مواجهه خوب،
مثبت و سازنده را برای مطرح کردن حرفهای یک نفر فراهم می کند؛ کسی که توانایی دارد با جمعیت انبوه جامعه ارتباط برقرار کند.

