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    ادبيات

   محمدصادق عابديني
حادث�ه تروريس�تي روز گذش�ته در اهواز 
بازتاب هاي گسترده اي در رسانه هاي داخلي 
و بين المللي داش�ت. پريش�اني رسانه هاي 
داخلي و موضع گيري مغرضانه رس�انه هاي 
بين المللي مانند بي بي س�ي و البته حمايت 
آش�كار تلويزيون اي�ران اينترنش�نال در 
حماي�ت از تروريس�ت ها ك�ه ماهي�ت ضد 
ايراني اين ش�بكه را بيش از گذشته آشكار 
ك�رد، موضوعاتي بود كه به چش�م مي آمد. 

   نبايد تصوير دلخراش منتشر شود
دكتر حمیدرضا ضیايي پ��رور، مدير كل دفتر 
مطالعات و برنامه ريزي رس��انه وزارت ارش��اد 
و م��درس روزنامه نگاري بح��ران در گفت وگو 
با »ج��وان« درباره انع��كاس اخب��ار عملیات 
تروريس��تي در اهواز و انتشار تصاوير دلخراش 
آن در رسانه هاي داخلي، مي گويد: در هر حادثه 
انسان ساخته، مانند عملیات هاي تروريستي يا 
حوادث طبیعي مانند زلزله، سیل و آتشفشان، 
نشان دادن تصوير انسان در حالتي غیرطبیعي 
مانند اجس��اد، جراحت، خونريزي، پريشاني يا 
در حال خودكش��ي، تیر خورده، البه الي آوار 
گیر كرده و امثالهم كه باعث جريحه دار شدن 
احساسات مخاطبان در رسانه ها مي شود، طبق 
تمامي استانداردهاي خبري دنیا، ممنوع است. 
ضیايي پرور با تأكید بر اينكه هیچ گاه خبرنگاران 
حرفه اي و آم��وزش ديده اين گون��ه تصاوير را 
منتشر نمي كنند، مي گويد: اما امروزه ما با پديده 
شهروند- خبرنگار روبه رو هستیم كه با دوربین 
موبايل اقدام به تهیه عكس و فیلم كرده و مانند 
حادثه اهواز بخش زيادي از تصاوير دلخراش را 
منتشر مي كنند. استاد روزنامه نگاري بحران در 
پاسخ به اين سؤال كه چرا رسانه هاي اصلي نیز 
چنین تصاويري را منتش��ر كرده اند، اين اقدام 
را ناشي از سردرگمي رس��انه ها عنوان مي كند 
و مي گويد: در شرايط بحراني رسانه بايد اقدام 
به دروازه باني و گزينش اخبار كند و از انتش��ار 
اخب��اري كه باع��ث جريحه دار ش��دن افكار و 

احساسات جامعه مي شود، جلوگیري كند. 
   مسئوالن بايد آموزش رسانه ببينند

ضیايي پرور مي گويد: در تحوالت بحراني، ما سه 
مرحله براي مديريت داريم؛ ابتدا پیش از بحران 

و سناريو سازي و پیش بیني تحوالت، دوم حین 
ماجرا و بحران و مرحله آخر بعد از بحران است. 
بايد ديد كه آيا مس��ئوالن ما چه در اهواز و چه 
در ساير نقاط كشور پیش بیني و آمادگي چنین 
حادثه اي را داش��ته اند يا خیر؟ با شناختي كه 
از مديران داريم آنها معم��والً اين را مي گويند 
كه »ان ش��اءاهلل اتفاقي نمي افت��د« در صورتي 
كه همگي بايد آموزش رسانه اي در مواجهه با 
بحران ها را داشته باشند، به خصوص در كشور ما 
كه حادثه خیز است و هر هفته يك حادثه بزرگ 
در آن رخ مي دهد. اس��تاد ارتباطات با تأكید بر 
اينكه بايد سواد رسانه اي در جامعه افزايش پیدا 
كند، مي گويد: مردم بايد آگاه باشند كه تصاوير 
دلخراش منتشر نكنند، اما اكنون در شبكه هاي 
مجازي وضعیت طوري شده كه فكر مي كنند هر 
چه عكس و تصوير فجیع تر باشد بازديد كننده 

آن بیشتر مي شود. 
 مدير كل دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه، 
تصريح مي كند: در حواثي مانند آتش س��وزي 
پالسكو يا زلزله كرمانشاه، به خوبي شاهد اين 
موضوع بوديم كه پايین بودن س��واد رسانه اي 
و انتشار اطالعات غیر رس��مي چقدر مي تواند 
مخرب باشد. در پالسكو، بعد از حدود سه روز 
از فروريختن س��اختمان، س��خنگوي سازمان 
آتش نشاني به عنوان مرجع اعالم آمار و اخبار 
انتخاب ش��د در حالي كه پیش از آن 35 مقام 
درباره میزان تلفات و خس��ارات اطالع رساني 
كرده  بودند. وي مي افزايد: در حادثه تروريستي 
اهواز هم شاهد آن هستیم كه مراجع مختلف در 
حال اعالم آمار هاي متناقض درباره میزان شهدا 
و مجروحان هستند، در حالي كه بايد به سرعت 
ستاد بحران تشكیل ش��ده و يك نفر به عنوان 
سخنگو مس��ئولیت اطالع رس��اني را بر عهده 

بگی��رد و باقي مراجع با وجود اط��الع از میزان 
تلفات، از افشا و بیان آن خودداري كنند. 
   بي بي سي دوست ندارد حادثه را

 تروريستي بنامد
حمیدرضا ضیايي پ��رور، درباره ع��دم تمايل 
رس��انه هاي خارجي به »تروريستي« نامیدن 
عملی��ات تروريس��تي اه��واز و در عی��ن حال 
حمايت از اين حادثه مي گويد: شبكه اي مانند 
»ايران اينترنشنال« كه مشخص است به كجا 
وابس��تگي دارد، اصاًل ش��بكه حرفه اي نیست 
كه بخواهیم درباره حمايتي كه از تروريست ها 
داشته، صحبت كنیم اما از »بي بي سي« بعید بود 

كه اين گونه آشكارا موضع گیري كند. 
استاد روزنامه نگاري توضیح مي دهد: در جنگ 
رواني اصطالحي داريم به نام »برچسب زدن«  
كه در آن با اس��تفاده از كلم��ات و جمله هايي 
به عنوان برچسب، به نوع اطالع رساني جهت 
دهي مي كنی��م، مثاًل وقتي حمل��ه اي صورت 
مي گیرد، اس��تفاده از هر كدام از واژه ها مانند 
»پیكارجويان«، »حمله مس��لحانه«، »حمله 
تروريس��تي« يا »اقدام دش��منان بش��ريت« 
مي تواند بار معنايي داش��ته باش��د. بي بي سي 
معموالً سعي مي كند در برچسب زني به اخبار 
محتاطانه عمل كند اما اين بار »بي بي س��ي« 
آشكارا در مقابل تروريستي اعالم كردن حادثه 

اهوازه مقاومت مي كرد. 
ضیايي پرور در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال كه چرا 
»بي بي سي« و ديگر رسانه هاي بین المللي از بیان 
»تروريستي« بودن حادثه اهواز طفره مي روند، 
تأكید مي كند: استفاده از واژه »حمله تروريستي« 
به معناي قبول اين واقعیت است كه ايراني قرباني 
تروريسم است اما آنها مي خواهند چنین حوادثي 
را در رسانه هايش��ان با عنوان درگیري داخلي و 
مشكالت میان گروه هاي رقیب عنوان كنند، در 
حالي كه فارغ از همه مسائل سیاسي، اين اقدام 

صددرصد تروريستي است. 
   شكايت ايران به »آفكام«

حمید بعیدي نژاد س��فیر جمهوري اس��المي 
ايران در لندن اقدام شبكه ايران اينترنشنال در 
پخش مصاحبه سخنگوي گروهك تروريستي 
كه مس��ئولیت حادث��ه مرگب��ار در اه��واز را 
برعهده گرفته است »بي شرمانه« خواند و افزود 
كه از اين شبكه تلويزيوني در انگلیس شكايت 
خواهد كرد. به گزارش ايرنا، بعیدي نژاد با انتشار 
پیامي در توئیتر نوشت: شبكه ايران اينترنشنال 
در اقدامي بي شرمانه مصاحبه اي از سخنگوي 
گروه تروريستي كه امروز )ديروز( افراد زيادي را 

به خاك و خون كشید، پخش كرد. 
وي تصريح كرد: س��فارت ايران در لندن ضمن 
محكومیت اين اقدام، برخورد جدي نهاد نظارتي 
در انگلیس)آفكام( با اين اقدام به عنوان ترويج 
تروريسم و خشونت را پیگیري فوري مي نمايد. 
علي علیزاده، كارشناس سابق بي بي سي نیز در 
توئیتي نوشت: كار تلويزيون ايران اينترنشنال 
در مش��روع و توجیه كردن تروريسم الحواز، بر 
اساس قوانین بريتانیا صراحتاً تبلیغ تروريسم و 

همراهي با تروريسم و قابل پیگرد است.

 بررسي ابعاد رسانه اي حادثه تروريستي اهواز 
در گفت وگوي »جوان« با استاد ارتباطات و مدرس روزنامه نگاري بحران

اينترنشنال   بي بي سي و ايران 
بی شرمانه و بی شرفانه عمل کردند

واكنش شاعران به حمله تروريستي اهواز

 باز دست خائنين موج نفاقي داده راه
   علي موحد

در پي حمل�ه تروريس�تي تكفيري ها در اهواز و ش�هادت 
تع�دادي از هموطن�ان، برخ�ي ش�اعران ب�ا س�رودن 
ابيات�ي اي�ن حمل�ه تروريس�تي را محك�وم كردن�د. 
میالد عرفان پور از جمله شاعراني است كه در پي شهادت جانباز 
ش��هید حس��ین منجزي )جانباز ۷5 درصد( از ش��هداي حادثه 
تروريستي اهواز يك رباعي سروده است: اين خاك عجب حكايتي 
داشته اس��ت، اين باغ، چه بار و بركتي داش��ته است/ اين الله كه 

پیراهن خونین دارد، از كرب و بال زيارتي داشته است. 
افشین اعالء از جمله شاعراني است كه در اينباره اينگونه سروده است:  

اي نام تان به خلق عرب تهمت، تشبیه تان به ظلمت شب تهمت
از پشت آدمید؟ بعید است اين، اي اصل تان به اصل و نسب تهمت/ 

گر داعشي بخوانم تان گیرد، تكفیري عراق و حلب تهمت
تشبیه انتحار شما باشد، بر طالبان داوطلب تهمت/ حتي به خشم و 

كینه نمي ارزيد، چون زد جنون تان به غضب تهمت
نخلیم ما و هسته خرمايید، هرچند باشد اين به رطب تهمت/ اهواز را 

جدا ز وطن خواهید،  اي خواب تان به وهم، به تب تهمت
هم رسم تان به نسل بشر بهتان، هم خط تان به فهم و ادب تهمت/ هم 

پول تان ز شیخك وهابي، هم كیسه تان به سیم و ذهب تهمت
محو شما ز دامن خوزس��تان، كم مي كند وجب به وجب تهمت/ 
دستان تان بريده نمي گويم، زيرا زنم به دست لهب تهمت/ گر هیزم 
جهنم تان خوانم، گويد لهب نزن به حطب تهمت/ كودك كشید و 
بزدل و بیش از اين، ديگر نمي زنم به لقب تهمت/ گور شما به مزبله 

خواهد بود، اي نام تان به خلق عرب تهمت

جلیل صفربیگي نیز اينگونه درباره حمله تروريستي روز گذشته در 
اهواز سروده اس��ت: ما تیر زياد خورده ايم از موها، از كج مژه ها و از 
كمان ابروها/ اما نشده هیچ پلنگي با بمب، خود را بزند به گله آهوها

 شعرابراهیم اليق نیز از اين قرار است: باز دست خائنین موج نفاقي 
داده راه، ماجراي نیمروز ديگري افتاده راه

 شعر سیدمحمدرضا الهیجي نیز از اين قرار است: بگذار رفیِق جیِب 
موساد شوند، دنباِل عقیده هاي بر باد شوند/ انگل صفتان و نانجیبان 

همگي، ناراحت از اين كشورِ آزاد )آباد( شوند
همزمان با برگزاري مراسم رژه نیروهاي مسلح در اهواز، صبح 
روز گذشته يك تیم تروريس��تي به مردم و حاضران در مراسم 
رژه حمله مسلحانه كرد. پس از آغاز مراسم رژه نیروهاي مسلح 
چند نفر از پارك شهید سبحاني كه پشت استیج رژه قرار دارد 
با به رگبار بستن مردم قصد حمله به جايگاه رژه را داشتند كه 
نیروهاي مسلح مستقر در محل رژه با دعوت مردم به پناه گرفتن 

با افراد مسلح درگیر شدند.

نگاهي به روزگار گذشته و حال سينماي دفاع مقدس

سينماي دفاع مقدس و ظرفيت هايي كه تمامي ندارد
   مصطفي شاه كرمي

در مي�ان هم�ه حوزه هاي فرهنگ�ي و هنري، س�ينما و 
ق�درت تأثيرگ�ذاري اش در انع�كاس اتفاق�ات دوران 
مقدس با چاش�ني دراماتيزه كردن آنها هميشه قامتي 
بلندتر از ديگر عوالم فرهنگي و هنري داش�ته اس�ت. 
دوران دفاع مقدس و ويژگي هاي بارز آن به عنوان يكي از اركان 
مهم تاريخ ساز در همه حوزه ها و عوالم فرهنگي و هنري كشورمان 
بازتاب هاي گوناگوني داشته اس��ت. جايگاه ويژه فرهنگ دفاع 
مقدس در میان آحاد افراد جامعه باعث ش��ده هنرمندان براي 
تصوير سازي از جلوه هاي الهوتي و ناسوتي آن در آثار فرهنگي 
و هنري مختلف از شعر، كتاب، تئاتر و سینما گرفته تا هنرهاي 
تجمسي و... دس��ت به كار تولید شوند. س��ینماي دفاع مقدس 
همزمان با آغاز تهاجم و تجاوز رژيم بعثي به كشورمان متولد شد 
و سرآغاز آن با آثاري شكل گرفت كه با اقبال و توجه قابل اعتناي 
مردم جامعه مواجه شد. تولیدات سینماي دفاع مقدس با توجه به 
زمان هشت ساله آن كه در هیچ كدام از كشورهاي صاحب سبك 
و فعال در حوزه تولید فیلم، مابه ازا و مشابهي ندارد را مي توان به 
دو دوره مشخص سینماي دفاع مقدس دوران جنگ تحمیلي و 
بعد از آن تفكیك و تعريف كرد. بس��یاري از سینماگراني كه در 
تقسیم بندي دوگانه فوق الذكر، در بخش سینماي دفاع مقدس 
دوران جنگ قابل تعريف هستند، سینما را با حضور در جبهه ها 
تجربه كرده اند. اغل��ب قريب به اتفاق فیلم هايي كه در بس��تر و 
جريان دفاع مقدس ساخته ش��ده اند ضمن بهره بردن از فضاي 
هیجاني و حادث��ه اي كه جزو مؤلفه هاي جذابیت سینماس��ت، 
تصوير سازي از حاالت عرفاني و روحیه آزاديخواهي و عدالت طلبي 
رزمندگان را به انحای مختلف در اليه هاي مختلف درام و محتواي 
آثارشان گنجانده اند. فیلمس��ازان اين ژانر سینمايي در راستاي 
جذاب ساختن و مخاطب پسندتر كردن آثارشان ضمن استفاده از 
موارد گفته شده به مدد تكنولوژي هاي مختص به آن دوران مانند 
جلوه هاي ويژه، باعث تحرك بخشي و هیجان آفريني كه الزمه هر 
فیلمنامه موفقي است، گرديدند. در اين مورد مي توان به فیلم هاي 
موفقي مانند كاني مانگا )سیف اهلل داد 136۷(، عقاب ها )ساموئل 
خاچیكیان 1364( و افق )رسول مالقلي پور 136۷( اشاره كرد كه 
جزو نمونه هاي موفق اين سبك و صحنه پردازي هاي خاص دوران 

هشت ساله دفاع مقدس هستند. 
در دوران مربوط به ادامه س��ینماي دفاع مقدس بعد از پايان 
جنگ تحمیلي، كیفیت تولیدات اي��ن ژانر منحصر به فرد كه 
همچنان پتانسیل استفاده نشده بسیار عظیمي در خود دارد، به 
پختگي بیشتري رسید. در واقع مي توان اينگونه گفت كه خاتمه 
جنگ تحمیلي هشت ساله، دوران تازه اي را براي فیلم هاي دفاع 

مقدسي رقم زد. در اين دوره آثار سینماي دفاع مقدس از قالب 
نمايش صحنه هاي درگیري و نظامي صرف به س��مت تولید 
آثاري كه به تبعات اجتماعي و اقتص��ادي جنگ در اليه هاي 
مختلف كشور مي پرداختند، تغییر مس��یر داد. روند تولید و 
ساخت آثاري كه ذيل عنوان »دفاع مقدسي« شناخته مي شوند 
برخالف سیر نزولي عددي تولیداتش، همچنان ادامه دارد و 
طي چند سال اخیر تولیدات اين ژانر سینمايي توانسته است 
عناويني مثل بهترين آثار جشنواره فیلم فجر، پرفروش ترين و 

پرتماشاگرترين فیلم را به خود اختصاص بدهند. 
اش��اره به اين آمارها صرفاً جنبه تقويمي و مناسبتي ندارد چه 
اينكه مسبب اصلي اين اتفاق كه باعث شده سینماي دفاع مقدس 
روزگار كم رونقي را پشت سر بگذارد، اقدامات و نوع نگاه مسئوالن 
فرهنگي كشور است. وقتي در خبرها مي خوانیم كه با گذشت 
دهها س��ال از وقوع جنگ هاي جهاني اول و دوم، كشور فرانسه 
يك اثر جنگي مربوط به آن دوران را به عنوان نماينده خودش 
در مراسم امسال اسكار معرفي كرده، مي توان تا اندازه اي علت 
اين كسادي بازار را پیدا كرد. مسئوالن كشور فرانسه با آن همه 
ادعا هنوز نگاه ش��ان به اندك داشته هاي شان است در حالي كه 
مسئوالن كشور ما يك فیلم سراسر سیاه و نكبت آلود را به عنوان 
نماينده كشورمان در اسكار معرفي مي كنند. اين كج سلیقگي و 
نگاه خودتحقیري كه اين افراد به داشته هاي وطني دارند باعث 
مي ش��ود كه اثر قابل تأملي مثل »به وقت ش��ام« يا فیلم دفاع 
مقدس��ي »تنگه ابوقريب« كه روزگار خوبي را بر پرده س��ینما 
سپري مي كند به خاطر حرف ها و اداهاي شبه روشنفكري شان 
كه منبعث از باورهاي ضعیف شان اس��ت نبینند. به دلیل عدم 
مسئولیت پذيري مسئوالن فرهنگي و هنري كشورمان، اوضاع 
مهم ترين، پرفروش ترين، پرتماش��اگر ترين و... ژانر س��ینمايي 

كشورمان يعني سینماي »دفاع مقدس« خوب نیست. 
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ح�وادث اگ�ر همانن�د 

يكديگر بودن�د، آخرين 

را ب�ا آغازين مقايس�ه و 

ارزيابی می كنند.

 واكنش هاي منفي كاربران فضای مجازی
به كارتونيست شرق

   فرزين ماندگار
 در حالي كه اهواز و ايران داغدار قربانیان حمله تروريستي اهواز 
است، كارتونیست رس��انه هاي اصالح طلب با انتشار طرحي در 
وب س��ايت و كانال »جماران«، با عنوان »س��رانجام خشونت« 
واكنش هاي بسیاري را در شبكه هاي اجتماعي برانگیخت. كاربران 
معتقدند اين كارتونیست حادثه تروريستي روز گذشته اهواز را 

نتیجه »خشونت« ]احتماالً نظام![ دانسته است. 
اين واكنش ها به حدي رسید كه كانال جماران مجبور به حذف اين 
طرح و انتش��ار توضیحات »هادي حیدري« ش��د. كاريكاتوريست 
روزنامه هاي اصالح طلب در جديدترين اثر خود به حادثه تروريستي 
اهواز پرداخت اما چون در كارنامه او، كاريكاتور »چشم بندان« وجود 
دارد و انتش��ار همین كاريكاتور به توقیف روزنامه »شرق« انجامید، 
اين بار هم طرح او حاشیه ساز شد. در حالي كه حمله تروريستي به 
رژه نیرو هاي مسلح در اهواز شهدا و مجروحان زيادي داشت و باعث 
جريحه دار شدن افكار و احساسات وطن پرس��تانه مردم ايران شد، 

كاريكاتوريس��ت روزنامه هاي اصالح طلب جديدترين اثر خود را به 
اين موضوع اختصاص داد تا كانال خبري جماران آن را ابتدا با كپشن 
#سرانجام_خشونت منتشر و سپس به دلیل حجم گسترده اعتراضات 
از كانال خود ح��ذف كند. انتش��ار كاريكاتوري كه مي ت��وان از آن 
تعبیرهاي گوناگون و ضد ملي كرد در شرايطي كه كشور با يك حمله 
تروريستي مواجه شده اگر غرض ورزانه نباشد، بي ترديد حماقت بار 
است. حتي در صفحه شخصي اين هنرمند كه سابقه دبیري شوراي 
مركزي حزب منحله مش��اركت را در كارنامه سیاس��ي خود دارد، 
كاربران به واكنش پرداختند و برداشت خود را »حمايت كارتونیست 
از تروريس��ت ها« عنوان كردند كه حیدري در پاس��خ گفت: گمان 
مي كنم دچار سوءبرداشت شده ايد. وي همچنین در توضیح طرح خود 
نوشت: سرانجام خشونت براي تروريست ها!  پس از اين موضوع، كانال 
تلگرامي جماران ضمن حذف پست اول خود، توضیحات حیدري را 
منتشر كرد كه در بخشي از آن آمده است: طرح سرانجام خشونت به 
روشني گوياست كه تروريست ها را محكوم مي كند و خطاب به آنان 
مي گويد: »خشونتي كه به خرج مي دهید، عاقبت، دامان خودتان را 
خواهد گرفت.« كاربران توئیتر و شبكه هاي اجتماعي اين طرح را در 
حقیقت تأيید ضمني حركت هاي تروريس��تي دانستند كه با عنوان 
»خشونت« ]در پاسخ به خشونت![ قابل توجیه خواهد بود. به اعتقاد 
بسیاري طرح اخیر اين كارتونیست رسانه هاي اصالح طلب، چیزي جز 

نمك پاشیدن بر زخم ملت داغدار ايران نیست. 
هادي حیدري در س��ال 1394 پس از محكومیت در ش��عبه 28 
دادگاه انقالب به اتهام تبلیغ علیه نظام از طريق انتشار كاريكاتور در 

مطبوعات، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

يك پژوهشگر تاريخ در آستانه هفته  ملي كودك:
 تلفيق ادبيات و ميراث فرهنگي 

الزمه  هويت سازي است
نويسنده  »افسانه تيرانداز جوان« آشنايي با ميراث فرهنگي را عنصري مهم 
در كسب هويت فرهنگي كودكان دانس�ت و عنوان كرد كه ادبيات به عنوان 
ابزاري براي ش�ناخت دنياي اطراف مي تواند از اين محتواي غني سود ببرد. 
يك��ي از موضوع هاي اصلي در هفته ملي كودك امس��ال كه با ش��عار »آينده را بايد 
ساخت« برگزار خواهد شد توجه به رابطه كودك با میراث فرهنگي است و روز 15 مهر 
139۷ نیز با عنوان »كودك، محیط زيست و میراث فرهنگي« نامگذاري شده است. 
به اين بهانه حمیدرضا شاه آبادي، پژوهشگر تاريخ و نويسنده كودك ونوجوان، به تاثیر 
متقابل ادبیات و میراث فرهنگي و نقش آن در پرورش نسل هاي آينده پرداخته است. 
نويسنده كتاب »انقالب مشروطه« )مجموعه فكر ايراني( با اشاره به اينكه بشر براي 
تفسیر دنیاي اطراف و فهم محیطي كه در آن زندگي مي كند دست به داستان پردازي 
مي زند، معتقد است داستان ها چكیده تجربه بشر از جهان اطرافند. به بیان شاه آبادي 
ادبیات از اين جهت نقش مهمي براي شناخت هويت انسان ها دارد و ابزار مناسبي براي 
انتقال داشته هاي فرهنگي و تاريخي به نسل ها آينده به حساب مي آيد. او در اين رابطه 
مي گويد: استفاده از ادبیات در هويت بخشي به كودكان مفید است و میراث فرهنگي 

بستري است كه مي توان با كمك آن شاخصه هاي هويتي را پیدا و تفسیر كرد. 
اين پژوهشگر معتقد است، تلفیق ادبیات و میراث فرهنگي الزمه هويت سازي و پاسخ 
به سؤال هاي فرهنگي، اجتماعي و فلسفي كودك ونوجوان است. شاه آبادي همچنین 
معتقد است كه رابطه میراث فرهنگي با ادبیات متقابل است و در عین اينكه مي توان 
از طريق ادبیات میراث فرهنگي را به كودكان شناساند، تاريخ و میراث فرهنگي نیز 

مي تواند باعث جذابیت آثار اين حوزه و جذب بچه ها به مطالعه شود.

 پرچم ايران و دو برج تهران 
در پوستر جشنواره ملي اسباب بازي

پوستر چهارمين جشنواره  
ملي اسباب بازي كانون با 
طرحي از نشان اصلي اين 
رويداد كه تكه اي از يك 
جورچين )پازل( اس�ت، 
طراحي و منتش�ر ش�د. 
به گ��زارش ايس��نا به نقل 
از رواب��ط عموم��ي و امور 
بین الملل كان��ون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان، 
محمدرض��ا احم��دي راد 
طراح اين پوستر توضیح داد: در اين پوس��تر از لگوي اصلي سه 
دوره گذشته جشنواره به شكل حجمي و به عنوان دروازه  ورودي 
اين رويداد استفاده كرديم. وي افزود: رنگ قرمز لگوي جشنواره 
ملي اسباب بازي در پوستر اين رويداد نشان از هیجان، شادي و 
سرزندگي در فضايي با آسمان آبي و چمن سبز دارد كه محیطي 
مطلوب و حال خ��وب را به افراد القا مي كن��د. احمدي راد وجود 
پرچم پرافتخار جمهوري اس��المي به عنوان نماد ملي ايران به 
همراه تصوير برج ه��اي میالد و آزادي ته��ران در اين طراحي را 
نشانه هايي براي آگاهي بخشي از محل برگزاري اين رويداد عنوان 
كرد. چهارمین جشنواره و نمايش��گاه ملي اسباب بازي با شعار 
»تمرين زندگي« 26 تا 3۰ آب��ان 139۷ در مركز آفرينش هاي 
فرهنگي - هنري كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان در 

خیابان حجاب تهران برگزار مي شود. 
.............................................................................................................

 »حج ناتمام سهم تو...« 
در سالگرد شهداي منا 

وي�ژه برنامه »تمناي وصل« گراميداش�ت ش�هداي مظلوم 
منا با ش�عار »حج ناتمام س�هم تو، س�نگ هاي ناتمام سهم 
من« در آس�تانه س�الروز وقوع اين فاجعه، برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از سازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
ته��ران اين برنامه ب��ا حضور ش��ماري از مدي��ران و چهره هاي 
فرهنگي- هن��ري و جمعي از خانواده اين ش��هدا همراه خواهد 
بود كه ساعت 16 امروز در فرهنگسراي انديشه برپا خواهد شد. 
عالقه مندان براي حضور در اين برنامه مي توانند به فرهنگسراي 
»انديش��ه« واقع در خیابان شريعتي، نرس��یده به سیدخندان، 
بوستان انديشه مراجعه كنند. فاجعه منا دوم مهرماه سال 1394 
همزمان با برپايي موسم حج اتفاق افتاد كه بیش از 464 ايراني 
جان خود را در آن حادثه از دس��ت دادند. از آن جمع 11 پیكر 
كه در قبرستان مكه به خاك سپرده شده اند هنوز تعیین هويت 
نشده اند. س��ازمان حج و زيارت ايران اعالم كرده كه عضوي از 
خانواده هاي اين شهدا را همزمان با حج به عربستان اعزام كرد تا 
با انجام آزمايش هاي DNA هويت اين جان باختگان نیز پس از 

چهار سال سرانجام معلوم شود. 
.............................................................................................................

 برگزاري نمايشگاه مطبوعات 
در سال جاري منتفي شد

به دليل مشكالت اقتصادي رسانه ها به ويژه نشريات كاغذي 
با تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، امسال نمايشگاه 
سراس�ري مطبوع�ات و خبرگزاري ه�ا برگزار نمي ش�ود. 
كمتر از دو ماه مانده به موعد همیشگي برپايي نمايشگاه مطبوعات و 
خبرگزاري ها )آبان ماه هر سال( خبرها از قطعي شدن عدم برگزاري 
اين نمايشگاه سراسري در سال جاري حكايت دارد. »سیدمحمدرضا 
دربندي« مديركل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي در گفت وگويي 
با مهر، از اعالم تصمیم معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد درباره نمايشگاه 
امسال در هفته جاري خبر داد. وي البته از بیان جزئیات بیشتر در اين 
باره خودداري كرد. داليلي كه مس��ئوالن معاونت مطبوعاتي وزارت 
ارشاد درباره طرح اين احتمال عنوان كرده اند، عمدتاً ناظر بر مشكالت 
اقتصادي رسانه ها بوده و اينكه بعضي از رس��انه ها مايل به برگزاري 
نمايشگاه مطبوعات نیستند چراكه آن را در شرايط بد اقتصادي فعلي، 

هزينه اي تحمیل شده بر خود مي دانند.  
.............................................................................................................

 شهادت هنرمند تئاتر
در حمله تروريستي اهواز

سرهنگ پاسدار اميد فرجي زنگنه، يكي از هنرمند ان تئاتر در 
حمله تروريستي صبح ديروز اهواز به درجه شهادت نائل شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، شهید سرهنگ امید فرجي 
زنگنه از پیشكسوتان گروه نمايش منگشت شهرستان باغملك 
بود كه صبح روز گذش��ته در جريان حمله تروريستي اهواز به 
درجه رفیع شهادت نائل شد. محمدرضا صفاران، سرپرست گروه 
تئاتر منگشت در گفت وگو با يك سايت خبري اين خبر را اعالم 
كرده است. ش��هید امید فرجي زنگنه از بازيگران و هنرمندان 
پیشكسوت تئاتر باغملك بود كه به گفته صفاران سال ها به علت 
مشغله كاري در شهرستان اهواز ساكن بود اما هرگز ارتباط خود 

را با تئاتر باغملك قطع نكرد.

نويد پارسا     ديده بان

ضيايي پرور: مردم بايد آگاه باشند 
كه تصاوير دلخراش منتشر نكنند، 
اما اكن��ون در ش��بكه هاي مجازي 
وضعيت طوري شده كه فكر مي كنند 
هر چ��ه تصوي��ر فجيع تر باش��د 
بازديد كننده آن بيش��تر مي ش��ود


