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هنرمندانی که سال 94 شهید شدند
جا دارد در پایــان از برخی از هنرمندانی که داوطلبانه به صف دفاع 
از حرم اهل بیت)ع( پیوســتند و در جنگ با داعش به شهادت رسیدند 

عرصــه هنری ایران در ســال 94 نیز در کنــار همه فراز و 
نشیب هایش، صحنه ظهور پدیده ها و ستاره هایی هم بود. برخی از 
این هنرمندان، شخصیت های مطرح و مشهوری هستند. اما برخی 
از آنها هنوز بین مردم و هنرمندان چندان شناخته نمی شوند. اما 
به هر حال، به خاطر آفرینش آثار مهم و تاثیرگذار، نامشان برای 

این گزارش انتخاب شد.
تصویر روز

صداوســیما یکی از دشوارترین دوره های خود را در نوروز 95 پشت 
سر گذاشت. رسانه ملی در شرایطی باید به نیازهای فرهنگی و تفریحی 
مردم در این تعطیالت پاسخ می داد که به خاطر فشارهای تحمیل شده 
از ســوی دولت، دچار بحران مالی است. تأثیر این بحران بر برنامه های 
نوروزی سیما کامال مشخص بود. عیدی تلویزیون به مردم، طعم بحران 
مالی داشــت! حتی تکلیف ســریال ها هم تا دقیقه 90 نامعلوم بود و در 
لحظات آخر نیز باز به دلیل همین مشکالت، یک سریال دیگر جایگزین 

سریالی شد که قرار بود پخش شود.
نکته قابل تأمل این اســت که امســال برای اولین بار ، برنامه های 

ترکیبی و غیرنمایشی، بیش از سریال های شبانه دیده شدند و این مسئله 
به طور آشکار، گویای ضعف روز افزون سیما در حوزه سریال سازی است. 
طرح این موضوع تازگی ندارد که برنامه های ترکیبی سیما، اغلب با کپی 
از روی برنامه های شبکه های خارجی ساخته می شوند. به طور طبیعی 
، وقتی صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران، گفتمان و دیدگاه تازه و 
جدیدی را در جهان مطرح می کند، نیازمند قالب ها و سبک منحصر به 
فرد و خالقانه هم هست. به همین دلیل هم پخش برنامه ای چون »دور 
همــی« به کارگردانی مهران مدیری حتی با وجود جذب مخاطب زیاد 
یک موفقیت برای سیما محسوب نمی شود، چون در ساخت و تولید این 
برنامه هیچ گونه خالقیتی دیده نمی شــود. ضمن اینکه محتوای برنامه 
نیز به سمت تحقیر مردم گرایش داشت. این برنامه به جای نقد مسائل 
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، بیشــتر به تمسخر مردم می پرداخت. 
یکی دیگر از برنامه های پربیننده ســیما در نوروز امســال، سری سوم 
»خندوانه« بود که نســبت به سری قبلی  ، ضعیف تر به نظر می رسید. 
برخالف سری دوم که باحضور چهره های خاص و با زبان طنز، حرف های 
جدی هم می زد، این بار فضایی موسیقی زده و صرفا سرگرم کننده بر 

»خندوانه« غالب شد. 
برنامه های سال تحویل نیز، همچون سال های گذشته، شخصیت محور 
بود. رقابت شبکه ها در این برنامه ها بیش از آنکه بر سر کیفیت و خالقیت 

باشد، بر سر دعوت از چهره های مطرح تر بود.
اسپانسر به جای عدالت 

اولین سریال ایرانی که نوروز هر شب مهمان خانه های مردم می شد، 
»قرعه« نام داشت. این سریال به کارگردانی برزو نیک نژاد که به خاطر 
ساخت سریال »دردسرهای عظیم« و همچنین نوشتن فیلمنامه سریال 
»دودکش« شناخته می شود، از شبکه سوم سیما به نمایش در آمد. این 
ســریال، سعی داشت تا به دغدغه مشکالت معیشتی مردم در شب عید 
بپردازد. برای پرداختن به این مســئله هم ماجراهای مربوط به صندوق 
های قرض الحسنه رایج در بین خانواده ها و همسایه ها دستمایه قرار گرفته 

بود. این ماجراها برای بسیاری از مردم طبقات متوسط به پایین جامعه ما 
آشنا هستند. اما سریال »قرعه« در پرداختن به کشمکش های اقتصادی، 
به جای عدالتخواهی، به »اسپانســر ستایی« پرداخت. واقعیت این است 
که نمی توان در متن یک ســریال هم به تعریف و تمجید و تبلیغ یک 
بانک خصوصی پرداخت و هم جانب دردهای معیشــتی مردم را داشت، 
چون دو مقوله متضاد هستند. ضمن اینکه در این سریال، مردم بیش از 
حد واقعی، طماع و منفعت طلب معرفی می شوند. صحنه قشون کشی 
مردم محله برای طلب سهم از همسایه ای که در قرعه کشی بانک برنده 
شده، تصویر توهین آمیزی از مردم نمایش می دهد. طرح ماجرای ازدواج 
کهنســاالن هم بسیار تکراری و کلیشه ای است و هیچ حرف یا تصویر و 
تصور جدیدی در بر نداشت. با توجه به حضور گروه سازنده »پایتخت« 
به عنوان مشاوران این پروژه، حال و هوای جاری در آن، شباهت زیادی 

به سریال سیروس مقدم یافته است.
جای خالی داستان

دومین سریال شــب های نوروز، »زعفرانی« نام داشت که از شبکه 
دوم سیما پخش می شد. کارگردانی این سریال را حامد محمدی برعهده 
داشــت که قبال فیلم »فرشته ها با هم می آیند« را ساخته بود و بیشتر 
به خاطر نوشتن فیلمنامه فیلم »طال و مس« شهرت یافته است. سریال 
»زعفرانی« هم نشانه هایی از آن آثار را داشت. تقابل سنت و مدرنیته در 
قالب تعامل، رفاقت و رقابت دو رستوران، نمایش سبک زندگی با تمرکز 
بر روابط انسانی و از همه مهم تر ، مسئله فرزند در خانواده ها، محورهای 
اصلی این ســریال بودند. موضوع سرپرســتی بر یتیم ها که محور اصلی 
محتوای این سریال بود، تازگی ندارد و قبال هم در بسیاری از فیلم ها و 
سریال های دیگر مطرح شده بود. همچنین موضوع فرزندزایی در سنین 
باال، اساسا در بین مردم ما یک تابو نیست و تالش سریال برای عادی سازی 

آن، اهمیتی نداشت.

اما نقطه عطف اصلی ســریال »زعفرانی« این است که بدون افتادن 
به دام ابتذال توانســته مضمون عشق را در بین انسان ها و حتی بین دو 
جنــس مخالف به خوبی نمایش دهد. این موضوع را می توان در رابطه 

زعفرانی )مهدی هاشمی( و همسرش دید.
ضرباهنگ پایین داستان و فقدان حادثه و نبود نقاط عطف دراماتیک 
، مانع درگیر شدن و ترغیب مخاطب برای پی گیری می شود. همچنان 
که موقعیت ها و لحظات طنزآمیز سریال هم فاقد جذابیت و گرما هستند.

بیمار بدون درمان
متفاوت ترین ســریال نوروز امسال، »بیمار اســتاندارد« بود که به 

کارگردانی ســعید آقاخانی و فیلمنامه بهرام توکلی از شبکه اول سیما 
پخش شــد. کنار هم قرار گرفتن این دو فیلمســاز در نگاه اول، ترکیب 

نامتجانسی به نظر می رسد.
 چون آقاخانی یک کمدین باســابقه محسوب می شود و توکلی هم 
با فیلم های تلخ خودش مشــهور است، هرچند که سال گذشته نیز این 
دو نفر در یک کمدی نه چندان موفق به نام »من دیگو مارادونا هستم« 
هــم با هم همکاری کرده بودند. همکاری دوباره این دو، نتیجه اش طنز 
سیاهی چون »بیمار استاندارد« است که بیش از خنده و شادی، دغدغه 
مســائل روانشناختی و اجتماعی و فلسفی را دارد. هرچند که طرح این 
گونه مسائل در این سریال، برای مخاطب عام چندان قابل لمس نیست. 
مضمون این ســریال درباره استحاله و ازخودبیگانگی انسان ها در فرایند 
پذیرفتن نقش های مختلف است. آدم هایی که هر یک براساس منافع یا 
تحت فشارهای مختلف و ناخواسته، از خویشتن واقعی خویش دور می 
شــوند و به موجود دیگری بدل می گردند. آدم هایی که ظاهری بسیار 
شــیک و مرتب و دارای پرستیژ دارند، اما درواقع بیمار هستند. اما همه 
این حرف ها وقتی تأثیرگذار است که مردم بتوانند این سریال را با دقت و 
تأمل دنبال کنند و بعد هم به اندیشه برای بازگشایی نمادها و استعاره های 
آن بپردازند. اما ضرباهنگ پایین ســریال و اتفاقاتی که باور آن ها برای 
عامه مردم دشوار است و همچنین ماجراهای معلق بین واقعیت و خیال، 
بســیاری از بینندگان این سریال را تنها به این نتیجه رساند؛ »خب، که 
چی؟« و مشکل بزرگ این است که خود سریال هم مثل آدم های داستان 
دچار نوعی بی هویتی و فقدان جهان بینی مشخص و متعین است. یعنی 

فقط بیماری را نشان می دهد و راه درمان در آن دیده نمی شود. 
هر چند که شخصیت پردازی و دیالوگ های سریال »بیمار استاندارد« 
خیلی قوی و خوب و فراتر از اســتانداردهای یک کار تلویزیونی هستند. 
شخصیت ها در عین فانتزیک بودن، قابل باور و ملموس به نظر می رسند. 
همچنین باید به تیتراژ ابتدایی خالقانه آن هم اشاره کرد که خالصه ای 

از کل قصه را به صورت انیمیشن ترسیم می کند.

تئاتر در دهه های گذشته بیش از 
هر هنر دیگری نقش سنگر اندیشه 
و تفکــر را برای هنرمندان ایفا کرده 
بود. اما از چند سالی است که با ورود 
ســرمایه های ناگهانی به بدنه تئاتر 
ایران و مطرح شــدن اصطالح تئاتر 
خصوصی، هنر نمایش در ایران رنگ 
عوض کرده و تبدیل به مکانی برای 
فروش باال، حضور ستارگان سینما، 
کمرنگ شدن اندیشه و... شد. وضعیت 
تئاتر ایران در ســال های اخیر محل 
مجادله و بحث بسیاری از هنرمندان 
و کارگردانان تئاتر بوده است. بسیاری 
از ایــن روند ابراز رضایت می کنند و 
اعتقاد دارند می بایست تئاتر و سینما 
هــم در بخش خصوصــی با اهداف 
و سیاســت های موجود خودشان را 
وفق بدهند اما تئاتری ها و تالشگران 
عرصه هنر هفتم با نگاه دلسوزانه ای به 
مخاطب به جدیت در کنترل کیفیت 

تأکید دارند.
کسانی مطرح می شوند که از 

تئاتر چیزی نمی دانند
تدین صدوقی عضو  ســیدعلی 
انجمن جهانی منتقدان و نویسندگان 
و کارگــردان تئاتر دربــاره وضعیت 
تئاتــر در ســال 94، تصریــح کرد: 
تئاتــر در ســال 94 وضعیت خوبی 
نداشت؛ شاید یکی از دالیل محرز آن 
کمرنگ شدن حمایت ها و نظارت های 
دولتی باشــد. از طرفی دیگر هم به 
مضامین ارزشی و دفاع مقدسی آن 
طور که باید و شــاید پرداخته نشد. 
امروز متأسفانه اگر فردی بخواهد در 
عرصه هنر نمایشــی ارزشی فعالیت 
کند حتی نهادهایی که در این راستا 
بودجه فرهنگــی دارند نیز حمایت  
انجــام نمی دهند. در  همه جانبه ای 
واقع هنرمندان را به ناکجاآباد هدایت 
می کنند، چرا که متأسفانه حتی این 
نهادهای ارزشــی هم از افرادی بهره 
می برند کــه اصاًل از جنس این هنر 
نیســتند و چیزی از نمایش و تئاتر 

نمی دانند.
تئاترهای خصوصی مکانی برای 

منفعت طلبی بیگانگان تئاتر
وی افزود: امروز بدون ســفارش 
و عضویت در دسته و گروهی حتی 

نمی توانیــم کار ارزشــی، مذهبی و 
دفاع مقدســی خلق کنیم. در واقع 
این جزء یکی از فجایع هنر نمایشی 
ماســت. مرکز هنرهای نمایشی هم 
در ادامه عقب نشــینی پشتیبانی و 
حمایتــی، حمایت خودش را حذف 
کرد و تئاتری های مــا یا معموالً از 
جیب خودشــان هزینه می کنند یا 
می روند در این تئاترهای خصوصی 
به فعالیت خودشــان ادامه می دهند 
که به مکانی برای کاسبی بیگانگان 

با این هنر تبدیل شده است.
هملت چه سنخیتی با جامعه 

امروز ما دارد؟
تئاتر،  این کارگــردان و منتقد 
تأکید کرد: به نظرمن نبود تماشاگر، 
عدم حمایت و فقدان نمایشنامه های 
بــا کیفیت و با محتــوا و عدم توجه 
به آثار ارزشــی، باعث شده که امروز 
در  بی کیفیتی  نمایش های  شــاهد 
صحنه های تماشــاخانه ها باشیم. به 
عبارت بهتر تئاتر در حال نفس های 
آخرش است. در کنار این نمایش ها 
یک سری آثار روشنفکری هم به روی 
صحنه می روند که اصاًل نه درد مردم 
را بازگو می کننــد؛ هملت در حالی 
اجرا می شــود که هیچ سنخیتی با 
حرف های امروز ندارد. البته درست 
است که این تئاترها نمایشنامه های 
کالســیک دنیاســت ولی با جامعه 

همراه نیست.
خالقان آثار ارزشی

مظلوم هستند
وی با اشاره به فروش بلیت های 
گــزاف نمایش های ضعیــف تئاتر، 
اظهار کــرد: نمایش های به اصطالح 
روشنفکری در تماشــاخانه ها بطور 
رفاقتی در اختیار فــالن کارگردان 

قــرار می گیرد و بلیت هــا به مبالغ 
گزاف عرضه می شــوند،درحالی که 
هیــچ محتوایی ندارنــد. ولی چون 
آن کارگردان با مدیر تاالر آشــنایی 
دارد و با برخی از تهیه کنندگان و به 
اصطالح گروه های خاصی همسو است 
به یک منفعتی دست پیدا می کند. اما 
گروهی در این راستا در مظلومیت به 
سر می برند که کارهای ارزشی انجام 
می دهند. زیرا اگر بخواهند کار دفاع 
مقدســی و مذهبی به روی صحنه 
ببرند باید از جیب خودشــان هزینه 
کننــد و کارگردان هــای این آثار تا 
مدت ها قادر به عرضــه اثر دیگری 
نیســتند. چون نه از حمایت کسی 
بهره می برند و نه از پس هزینه های 

کار برمی آیند. 
تدیّن صدوقی با اشاره به اینکه 
برخی از مخاطبین در چالش خرید 
تئاتر  نمایش های  بلیت های گــران 
گرفتار بودنــد، گفت: البته این گونه 
تئاترهــا طرفــداران و متقاضیــان 
خودشان را دارند؛ عمدتاً از اشراف و 
ثروتمندان هستند. امروز از تئاترهای 
شــبه روشنفکری که اصاًل برای این 
هنر نمایشی، مفید نیست، حمایت 
ویژه ای می شود و بهره مندی از این 
پشتیبانی به واسطه همسویی با دسته 

و گروه های خاصی است.
چرا باید از چهره ها استفاده 

کنیم؟
وی خاطرنشــان کرد: متأسفانه 
همیــن نهادهــای ارزشــی به من 
می گویند چــرا از چهره اســتفاده 
نمی کنید؟! در صورتی که خود من 
مقالــه ای دارم که با آمدن چهره به 
تئاتــر، این هنر به چالش کشــیده 
می شود. با این اوصاف همه به دنبال 

چهره هستند.
این کارگردان تئاتر درباره اینکه 
امروز کارگردانان سینما و تلویزیون 
از تئاتری ها برای موفقیت اثرشــان 
بهــره می برند، افــزود: برخالف این 
اعتقاد، کارگردانان تئاتر اصرار دارند 
از بازیگران ســینما استفاده کنند. 
متأســفانه این یک بیماری است که 
برخی فکر می کنند با بهره مندی از 
چهره ها در آثارشان موفق می شوند و 
مخاطب بیشتری جذب می کنند. در 
صورتی که کار خوب به متن با محتوا، 
ایده، اندیشــه، کارگردانی خالقانه و 
مبتکرانه و کار تکنیکی و فنی خوب 

برمی گردد.
 وی دربــاره حرکــت تئاتر در 
ســال 95 برای رسیدن به موفقیت، 
خاطرنشــان کرد: در وهله اول باید 
تکلیــف حمایت از تئاتر مشــخص 
شــود؛ تئاتر خصوصی بــه نظرمن 
معنایی ندارد. واقعاً نباید اجازه بدهیم 
که کســانی از این هنــر بهره ببرند 
که هیچ تالشــی برای ارتقاء و معنا 
بخشیدن به این هنر پویا نداشته اند. 
دوم اینکه کارهای ارزشــی باید در 
اولویــت حمایت ها قرار بگیرد؛ تا در 
این بی هویتی و نبرد با تهاجم فکری 
و فرهنگــی به توفیقی دســت پیدا 
کنیم. مسئله بعدی اینکه باید موضوع 
چهره و رفتار حرفه ای در تئاتر معلوم 
شود. مسئولین ما در این راستا اگر از 
تئاتری های جوان و اهالی تالشگر این 
هنر نمایشی حمایت کنند بیشتر به 

توفیق می رسند. 
تدیّــن صدوقی در خاتمه افزود: 
از رفتار روشنفکر مآبانه پرهیز کرده 
و به دغدغه های مــردم بپردازیم. از 
طرفی دیگر نیز تئاتر ارزشی، دینی و 
دفاع مقدسی را مورد حمایت جدی 
خود قــرار دهیــم و از برخوردهای 
رفاقتی و گروه بازی بپرهیزیم؛ وگرنه 
با این تهاجم فرهنگی و فکری که به 
ما هجوم می آورد شکســت خواهیم 
خــورد. این را بدانید که تئاتر هنری 
زنده اســت که با تماشاگر نفس به 
نفــس همراهی می کند در مبارزه با 
تهاجم فرهنگی تأثیر به مراتب بیشتر 

از تلویزیون دارد.

بررسی تئاتر در سال 94 - بخش نخست

تئاتر، اسیر مافیا
 و گروه بازی

  مجتبی برزگر

نگاهی به برنامه های سیما در نوروز 95

عیدی تلویزیون
 با طعم بحران مالی

  آرش فهیم

سلحشور؛ هنرمند شور و شعور
درگذشت فرج اهلل سلحشور، مهم ترین و البته ناگوارترین خبر فرهنگی 
سال 94 بود. کارگردان سریال های »ایوب پیامبر« و »مردان آنجلس« و 
»یوسف پیامبر« در شرایطی که قصد ساخت چهارمین سریال خود یعنی 
»موسی کلیم اهلل« را داشت، به خاطر ابتال به سرطان ریه بامداد روز دهم 

اسفند از دنیا رفت.
سلحشور در عین وقف کردن خودش به قرآن، جهانی ترین فیلمساز 
ایرانی بود. او به زبان فارسی و با برداشت از قرآن کریم فیلم می ساخت، اما 
مخاطب او همه جامعه بشری بود. به طوری که اثر اخیر او یعنی »یوسف 
پیامبر)ع(« پربیننده ترین سریال ایرانی در جهان محسوب می شود. برخالف 
برخی از فیلمســازها که با رانت های دولتی و حمایت های سفارتخانه ها، 
اتحادیه ها و کمپانی های غربی شهرت جهانی یافته اند، سلحشور در میان 
بایکوت و کارشکنی های گسترده داخلی و خارجی توانست پرمخاطب ترین 
فیلمســاز ایرانی در سطح جهان بشود. شاید باورش مشکل باشد، اما در 
برخی از کشــورها مثل جمهوری آذربایجان، تاجیکســتان، افغانستان و 
عراق و... سریال »یوسف پیامبر)ع(« در حین پخش، موجب خلوت شدت 

خیابان ها می شد.

مجیدی و فیلم »محمد رسول  اهلل)ص(«
بدون تردید نمایش فیلم »محمد رســول  اهلل)ص(« نه تنها مهم ترین 
اتفاق سینمایی ســال 94 بلکه یکی از بزرگترین وقایع فرهنگی معاصر 

ایران محسوب می شود.
این فیلم دقیقا در شــرایطی روی پرده ســینماهای ایران و برخی از 
کشورهای جهان رفت که استهزا و تخریب چهره پیامبران  الهی به امری 
مرسوم در غرب تبدیل شده است. عالوه بر ساخت فیلم موهن و طراحی 
و انتشار پی درپی کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر اسالم، دستگاه های 
فرهنگی وابسته به دولت های غربی حتی به پیامبران خود نیز رحم نکردند. 
اما فیلم  »محمد رسول اهلل)ص(« امروز به عنوان سفیری از فرهنگ ناب 

انسانی و اسالمی آمده است تا از حیثیت رسوالن دفاع کند.
این فیلم همچنین تصویری همه جانبه از شخصیت آخرین رسول خدا و 
حقیقت دین اسالم را در آئینه دوران کودکی حضرت محمد)ص( بازنمایی 
می کند. از مسائل اخالقی و انسانی گرفته تا ابعاد سیاسی و حقوقی دین 
اسالم. اما عالوه بر این مضمون تأویل پذیر، فیلم »محمد رسول  اهلل)ص(« 
عظیم ترین اثر سینمایی در تاریخ ایران محسوب می شود. این عظمت در 
جلوه های ویژه و عناصر صوتی و تصویری آن کامال نمود یافته است. این 
فیلم همچنین با بیش از 15 میلیارد تومان، رقم پرفروش ترین فیلم تاریخ 

سینمای ایران را به خودش اختصاص داده است.

هادی محمدیان و اعتالی انیمیشن ایران
هادی محمدیان، کارگردان انیمیشن »شاهزاده روم« را هم باید یکی 
دیگر از چهره های هنری تاثیرگذار در سال 94 دانست. اثری که توانست 
جایگاه هنر انیمیشــن ایران را ارتقا دهد. ویژگی مهم »شــاهزاده روم« 
ساختار قوی و گرافیک تصویری خوب و پرجاذبه این انیمیشن است. این 
انیمیشن با روایت زندگی مادر امام زمان)عج( پس از موفقیت در جشنواره 
فیلم فجر، در کشور لبنان به نمایش عمومی درآمد و توانست به یکی از 
پرفروش ترین فیلم های سال های اخیر آن کشور تبدیل شود. عراق، بحرین، 
عربستان، ساحل عاج و کویت هم مقصدهای بعدی »شاهزاده روم« بودند. 
این کارتون، سپس در سینماهای ایران اکران شد. با اینکه این انیمیشن 
از ســرگروهی در اکران محروم ماند و این بــه معنای محدودیت تعداد 
سینماهای نمایش دهنده اســت اما با استقبال خوب تماشاگران مواجه 
شد، به طوری که در صدر جدول فروش اکران فصل پاییز قرار گرفت. اما 
موفقیت »شــاهزاده روم« در همین حد باقی نماند. این کارتون ایرانی با 
کمک و واسطه لبنان )شاهزاده روم، محصول مشترک ایران و لبنان است( 
توانست به برخی از سینماهای انگلستان هم راه یابد. به گفته تهیه کننده 
این اثر، شــاهزاده روم در دو هفته نمایش خود در چهار سینمای کشور 

انگلیس، در همه سانس ها با سالن پر از تماشاگر به نمایش درآمد.

احمد یوسف زاده؛ یکی از »آن 23 نفر«
کتاب » آن 23 نفر« یکی از مهم ترین آثار ادبی منتشر شده در سال 
94 اســت. این کتاب سرگذشــت 23 نوجوان است که در جریان جنگ 
تحمیلی به اسارت گرفته می شوند. صدام برای بهره برداری تبلیغاتی با آنها 
عکس می گیرد تا به دنیا بگوید  ایران متوسل به کودکان شده است. این 

احمدی سخا؛ ستاره گمنام گرافیک
مرحوم احمدی ســخا ســتاره ای بود که بعد از مرگش شناخته شد. 
حسین، تازه داشت شکوفا می شد و می رفت که به یکی از بزرگان گرافیک 
ایران تبدیل شود. اما در حالی که تنها 25 سال سن داشت، قلبش ایستاد 

نوجوانان قهرمان برخورد بسیار سردی از خود نشان می دهند و پیشنهاد 
صدام برای آزادیشان را نمی پذیرند. احمد یوسف زاده، نویسنده کتاب نیز، 
خــودش یکی از همان 23 نفر بود که در این اثر به روایت خاطرات خود 

پرداخته است.
رهبر انقالب نیز به تحسین این کتاب پرداختند و در تقریظ آن نوشتند: 
»در روزهای پایانی 93 و آغازین 94 با شیرینی این نوشته شیوا و جذاب و 
هنرمندانه، شیرین کام شدم و لحظه ها را با این مردان کم سال و پرهمت 
گذراندم. به این نویسنده خوش ذوق و به آن بیست و سه نفر و به دست 
قدرت و حکمتی که همه این زیبایی ها،  پرداخته سرپنجه معجزه گر اوست 
درود می فرستم و جبهه سپاس بر خاک می سایم. یک بار دیگر کرمان را 
از دریچه این کتاب، آنچنان که از دیرباز دیده و شناخته ام، دیدم و منشور 

هفت رنگ زیبا و درخشان آن را تحسین کردم.«
سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نیز نامه سرگشاده ای را خطاب به احمد یوسف زاده نویسنده کتاب 
»آن بیست و سه نفر« نوشت. در بخشی از این نامه آمده است: »ای کاش 
سفیران در قصرهای مجلل نشسته کشورمان، این سفیران در قفس گرفتار 

شده را ببینند و چگونه سفیر بودن را بیاموزند.«

شجاعی طباطبایی، جهاد با سالح کاریکاتور
سیدمســعود شــجاعی طباطبایی، تاثیرگذارترین شخصیت عرصه 
کاریکاتور در ســال 94 بود. شجاعی طباطبایی که با عناوینی چون دبیر 
دوســاالنه کاریکاتور تهران، رئیس خانه کاریکاتور ایران و مدیر مسئول 
نشــریه »کیهان کاریکاتور« شناخته می شــود، امسال نه تنها در داخل 
کشــور، بلکه در کاریکاتور جهان نیز جریان ســازی کرد. او ابتدا مسابقه 
کاریکاتور »داعش« را راه اندازی کرد. مسابقه ای که با حضور تعداد زیادی 
از هنرمندان جهان برگزار شــد. مسابقه کاریکاتور »یمن« اقدام دیگر او 
بود. وی همچنین مســابقه کاریکاتور هولوکاســت را بار دیگر احیا کرده 
اســت. این بار نیز او اعتراض سران رژیم صهیونیستی را برانگیخته است. 
مقامات اسرائیل به قدری از دست این مسابقه هنری عصبانی شده اند که 
در سازمان ملل از دست آن شکایت کرده اند. حتی مدیر رادیوی فارسی 
اسرائیل هم از مدیران مسابقه کاریکاتور هولوکاست با عنوان »آدم خوار« 
یاد کرده است! مسابقه کاریکاتور »شهید نمر« هم تازه ترین کار شجاعی 
طباطبایی در عرصه کاریکاتور جهانی است. مسابقه ای که به تازگی، آثار 

برگزیده آن در سایت هنر مقاومت منتشر شده است.

اسماعیلی و فصل شیدایی
نمایش »فصل شیدایی« به کارگردانی سعید اسماعیلی مضمونی دینی 
و دفاع مقدسی پرمخاطب ترین نمایش سال 94 بود. در شرایطی که تئاتر 
در کشور ما گرفتار انواع و اقسام بحران هاست، این نمایش توانست رکورد 
تازه  ای را در جذب مخاطب به ثبت رســاند، به طوری که با حضور بیش 
از شــش هزار و 500 تن در محل اجرای نمایش بزرگ »فصل شیدایی« 
رکورد تماشاگران این نمایش میدانی در شب شنبه 13 تیر شکسته شد.
»فصل شیدایی« به کارگردانی سعید اسماعیلی و روایت رسالت بوذری، 
تاریخ را با محوریت توسل به اهل بیت)ع( از هبوط حضرت آدم)ع( تا ظهور 
حضرت حجت)عج( مرور می کند. تفاوت »فصل شیدایی« با سایر نمایش ها 
در این اســت که به جای تاالر یا سالن، در فضای باز برگزار می شود. این 
نمایش با مروری بر تاریخ انســان از ابتدا تاکنون منظومه ای است که در 
آن توسط گروه ها و در فرآیندهای تشکیالتی، ابزارها و روش های مختلف 
هنری از جمله موســیقی، نور، دکور، نمایش و جلوه های ویژه، سناریویی 

را به شکلی واقعی و عینی بر مخاطبین حاضر عرضه می کند.

و ناباورانه از میان ما رفت. حسین احمدی سخا خالق مجموعه پوسترهای 
»ما می توانیم« با موضوع دســتاوردهای علمــی و فناوری ایران، »کتاب 

بخوانیم« و... بود.

نیز یاد کنیم.
شهید سعید ســیاح طاهری، یکی از این افراد بود که دی ماه 94 در 
ســوریه و در نبرد با داعش به شــهادت رسید. او سال ها در عرصه جهاد 
فرهنگی و هنری نیز فعال بود. در دورانی که ســینما به انواع حواشــی و 
جنجال های پر سر و صدا اما توخالی آلوده شده، او در سکوت کامل، یک 
جریان نجیب و سر به زیر را در این وادی بنیان نهاد. جشنواره دانش آموزی 
فیلم دفاع مقدس که محفلی برای آشناسازی کودکان و نوجوانان مناطق 
محروم با حماسه های دوران دفاع مقدس بود، توسط شهید سیاح طاهری 
راه اندازی شده بود. جشــنوا ره ای که می توان آن را الگویی برای فعالیت 
فرهنگی و هنری همه عالقه مندان به انقالب دانست. همچنان که اکران های 

مردمی جشنواره فیلم عمار نیز با الهام از این حرکت به وجود آمد.
شهید حبیب جنت مکان هم در جنگ با تکفیری ها به شهادت رسید. او 
از بازیگران سریال »مختارنامه« بود. جنت مکان که سابقه طوالنی رزم در 
دوران دفاع مقدس به عنوان بسیجی را داشت، این بار هم برای حفاظت 
از عتبات عالیات، به صورت داوطلبانه به عراق رفته بود و فروردین امسال 
در اطراف ســامرا به شهادت رسید. شهید جنت مکان از نیروهای گردان 

جعفر طیار بود و در بین مدافعان حرم به ابوالمکارم معروف بود.

معرفی برترین چهره های هنری و ادبی در سالی که گذشت
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