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راه  سعادت

»پايتخت۶« به نوروز ۹۹ مي رسد
تهيه كنن�ده س�ريال »پايتخ�ت« گف�ت: بعي�د مي دان�م 
»پايتخ�ت«  جدي�د  فص�ل  برس�يم،  فط�ر  عي�د  ب�ه 
خواه�د ش�د.  ن�وروز س�اخته  ب�راي  هميش�ه  مث�ل 
الهام غفوري تهیه كننده س��ريال »پايتخت« بعد از درگذش��ت 
خشايار الوند به تسنیم گفت: ساخت اپیزود اسپیشال »پايتخت« 
براي ش��ب عید به دلیل مش��كالت روحي هنرمن��دان و عوامل 
سريال، منتفي اس��ت. مذاكرات با تلويزيون در حال انجام است؛ 
صحبت هاي متفاوتي انجام داديم از ساخت چند قسمتي براي ايام 
عید فطر تا فصل ششم »پايتخت« در ايام نوروز 99. هنوز تصمیم 

قطعي نگرفته ايم كه در چه ايامي به قاب تلويزيون برگرديم.

    سینما

اجراي نمايشي با موضوع امام خميني)ره( در تاالر وحدت
مع�اون فرهنگ�ي س�تاد مرك�زي بزرگداش�ت امام 
خميني)ره( اعالم كرد، به مناس�بت س�ي امين سال 
بزرگداش�ت ام�ام خمين�ي)ره( خرداد ماه نمايش�ي 
درباره بنيانگذار انقالب در تاالر وحدت اجرا مي شود. 
به گزارش فارس، نشس��ت مش��ترك غالمرضا اصغريان 
معاون فرهنگي ستاد مركزي بزرگداشت امام خمیني)ره( 
و كوروش زارعي مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري 

صبح ديروز برگزار شد. 
در اي��ن نشس��ت همچنین اي��وب آقاخاني مدي��ر دفتر 
مطالعات و پژوهش هاي حوزه هنري، امیرحسین شفیعي 

مدير دفتر تولید تئاتر حوزه هنري و توحید معصومي قائم 
مقام مركز هنرهاي نمايشي حضور داشتند.

غالمعلي اصغريان درباره بزرگداش��ت امام خمیني)ره( 
رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوري اس��المي ايران گفت: 
مركز هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري انقالب اسالمي در 
س��ال هاي اخیر همراهي ها و زحمات سنگیني در حوزه 

همايش بر دوش داشته است. 
از جمله اين زحم��ات مي توان به برپاي��ي همايش تئاتر 
مردمي خرداد و همس��ويي هايي كه با ستاد بزرگداشت 

امام)ره( داشتند، اشاره كرد.

حکمت 13۶ 
نماز موجب نزديکی هر پارسايی 
ب�ه خداس�ت و حج جه�اد هر 
ناتوان اس�ت. هر چيزى زكاتی 
دارد و زكات ت�ن، روزه و جهاد 

زن، نيکو شوهردارى است.

همايش ائمه جماعات و كانونهاى فرهنگى هنرى 
مساجد شامگاه پنجشنبه شـانزدهم اسفندماه 
تحت عنوان گام دوم انقالب اسالمى و مسجدى ها 
با حضور مرجع عاليقدر حضـرت آيت اهللا نورى 
همدانى، آيت اهللا مقتدايى، اساتيد حوزه و امامان 
مساجد و مسئوالن ستاد عالى كانونهاى فرهنگى 
هنرى مساجد در دارالقرآن عالمه طباطبايى در 

قم برگزار شد
     

وى گفت: حضرت امير المومنين عليه السالم در كتاب 
ــريف نهج البالغه در نقش انبيا فرمودند علما وارث  ش
انبيا هستند و برما الزم است كه به اين مهم توجه كنيم 
ــير گام  و درس زندگى را از آن فراگيريم و در اين مس
برداريم زيرا خدمت به مردم و توجه به خدا و شناخت 

خدا در اين كتاب بيان شده است.
اين مرجع تقليد بيان كرد: خداوند نعمت هاى بسيار 
ــه در دو جاى قرآن  ــرده ك ــر اهدا ك فراوانى را به بش
ــتند  ــوان پيروان انبيا موظف هس آمده و علما به عن
ــد تا مردم  ــردم بيان كنن ــن نعمت ها را براى م كه اي
ــل اين نعمت ها  ــند و در مقاب اين نعمت ها را بشناس

سپاسگذار باشند.
وى بيان كرد: پيغمبران خدا همواره با دليل و برهان با 
مردم سخن مى گفتند و كسانى كه پيروان انبيا هستند 
ــا دليل و برهان با مردم  و راه آنان را مى پيمايند بايد ب
صحبت كنند زيرا در عقل هاى مردم گنج هاى فراوانى 
ــا را از قوه به فعليت  وجود دارد و علما بايد اين گنج ه
ــر اين جهان آيات پروردگار است و  برسانند زيرا سراس

علما بايد آن را به جهانيان نشان دهند.
وى بيان كرد: علما وظيفه دارند به معيشت مردم توجه 
ــئوليت آنان در برابر مردم بسيار  داشته باشند زيرا مس
باالست امام رضوان اهللا عليه در صحيفه نور در 10 جا به 

اين مسئوليت سنگين علما توجه دارد و بيان مى كنند 
كه همه علما در برابر مردم مسئوليت دارند.

وى اظهارداشت: از ابتداى اسالم در خصوص ساخت و 
احياى مساجد تاكيد شده و مسائل مهم جامعه اسالمى 
مانند قضاوت ها و تصميم ها در مسجد بوده زيرا مساجد 

سنگر هستند.
ــت تنها به خواندن  ــد براينكه امامان جماع وى با تاكي
نماز جماعت اكتفا نكنند، گفت: علماى بزرگ با مردم 
دورادور مسجد در ارتباط بودند و فقرا را شناسايى و به 
مشكالت رسيدگى مى كردند و با مردم بودند و در برابر 

آنان متواضع بودند.
ــانى كه در قلمرو  آيت اهللا نورى همدانى گفت: كس
ــوند و با اخالق  ــتند بايد شناسايى ش ــجد هس مس
ــه جماعات  ــج كنند علما و ائم ــالم را تروي نيكو اس
ــته و نظر كريمانه به مردم  بايد اخالق و تواضع داش

داشته باشند.
ــان كرد: بنده محضر  آيت اهللا نورى همدانى خاطرنش
ــردم، يكى از آن ها آيت اهللا  چند عالم بزرگ را درك ك
بروجردى بود كه واقعا ايشان يك عالم بزرگ بود كه به 
ــطح معنوى باال، تحول علمى در حوزه ايجاد  غير از س
كرد و ايشان براى هر مساله سير تاريخى آن را از زبان 
ــد و در آن زمان تنها  ــا و فقها بيان مى كردن عامه، علم

مرجع تقليد در عالم تشيع بود.
وى ادامه داد: يكى ديگر از اين علما آيت اهللا سيد محمد 
داماد بود كه بسيار دقيق و مهربان نسبت به شاگردان 
ــركت كردم و  ــال در درس ايشان ش بود وبنده 12 س
ــان در عين حال كه داراى مقام علمى بااليى بود  ايش
اما با شاگردان خود بسيار صميمى بود و نسبت به بنده 
خيلى لطف داشتند، در بازار نماز جماعت برپا و موعظه 
و نصيحت مى كردند، لذا طالب و ائمه جماعات در تمام 

ابعاد بايد به مردم خدمت كنند.

ــام راحل  ــاتيد بنده ام ــان افزودند: از ديگر اس ايش
رضوان اهللا عليه بودند كه به شاگران خود تنها درس 
ــت و دنيا  ــى داد بلكه از لحاظ سياس فقه و اصول نم
ــخن به ميان  ــم در درس خود س ــا ه و وظيفه علم
ــاتيد بنده آيت اهللا  آورد. وى ادامه داد: چهارم از اس
طباطبايى صاحب تفسير الميزان بود كه واقعا تفسير 
ايشان جامع و كامل و بسيار تاثيرگذار است و ايشان 
ــد  ــيد گريان مى ش هر زمان به آيات جهنم مى رس
ــيد گويا نعمات  ــت مى رس و زمانى كه به آيات بهش
ــد و افطار  ــان جلوه گر مى ش بهشتى در منظر ايش
ــيدن ضريح  اين عالم بزرگ در ماه رمضان ابتدا بوس

 حضرت معصومه(س) بود.
ــان بودم؛ شخصى  وى بيان كرد: زمانى در محضر ايش
ــه عطرى را هديه داد و خواست عطر  ــان شيش به ايش
ــان اجازه نداد و گفت من دو  ــان بزند اما ايش را به ايش
ــت (از زمانى كه آيت اهللا قاضى فوت كردند)  ــال اس س
ــرام قائل ــتاد خود احت ــه براى اس ــزدم؛ اينگون  عطر ن

 

مى شدند. آيت اهللا نورى همدانى تاكيد كردند: بايد دو 
كتاب ارزشمند نهج البالغه و صحيفه سجاديه همواره 
ــد تا طبق آن به  در حوزه هاى علميه زنده و برقرار باش

مردم خدمت شود.
در پايان اين مراسم كه آيت اهللا العظمى نورى همدانى، 
ــالم ارزانى مشاور  وزير  آيت اهللا مقتدايى، حجت االس
ــتاد عالى كانون هاى فرهنگى هنرى  ارشاد و رئيس س

ــوى دبير انجمن  ــالم واعظ موس مساجد، حجت االس
ــه و ديگر علما و  ــات و تبليغ حوزه علمي علمى ارتباط
مدرسين، مسئوالن اجرايى، مديركل فرهنگ وارشاد 
ــيون فرهنگى شوراى شهر قم  اسالمى و رئيس كميس
ــه نفر از ائمه مساجد و مسجد  هم حضور داشتند از س

ياوران تجليل شد.
ــم تقدير ابتدا از آيت اهللا فيض قمى كه بيش  در مراس
از 50 سال در مسجد امام حسن عسگرى نماز جماعت 
را برپا كردند تجليل شد و پس از آن از حجت االسالم 
و المسلمين سيد محمود مدنى مدير جامعه الزهرا كه 
ــجد محور رتبه برتر را  از حاميان مساجد در طرح مس
ــت كانون هاى  ــب كردند و همواره در جهت تقوي كس
ــتند تجليل شد و سپس  فرهنگى مساجد تالش داش
ــتهباناتى امام  ــينى اس ــلمين حس حج  االسالم والمس
جماعت مسجد امام رضا(ع) كه حافظ كل قرآن كريم 
ــور و پرجمعيتى را دارند  هستند و مسجد بسيار پرش

مورد تكريم قرار گرفت

  مشـاور وزير فرهنگ وارشـاد اسالمى: بيش 
از دو ميليـون و100 هـزار نفر عضـو كانون هاى 

فرهنگى وهنرى مساجد هستند
ــا از ابتداى  ــاى آن ه ــون ها و اعض ــت: اين كان وى گف
ــجد ثبت شدند و  ــجاى مس ــال جارى در سامانه س س
ــه تعداد كانون ها  23هزارواندى از اعضا ثبت كردند ك
ــت. ارزانى بيان كرد:   ــامانه قابل مشاهده اس در اين س
طبق آخرين آمار بيش از دو ميليون و100 هزار نفر عضو 
كانون هاى فرهنگى وهنرى مساجد هستند و25 هزار 
نفر در اين كانون ها فعاليت مى كنند كه هيچ يك از اعضا 
حتى يك ريال از ستاد دريافت نمى كنند كار در مساجد 
خالصانه و براى رضاى خداست و ما از برخى فعاليت ها 
ــت.  حمايت حداقلى داريم كه درتقريبا در حد هيچ اس
وى با بيان اينكه براى 1414، افق خود را تعريف كرديم 
و قصد داريم تا از ابزار هنر در جهت اسالمى آن استفاده 
ــى كه براى تعالى و  كنيم، افزود: به هنر متعالى و ارزش
ــالمى و دينى است بها  زنده نگه داشتن ارزش هاى اس
خواهيم داد و در اين راستا سرود بچه هاى مسجد را در 
ــور اجرا كرديم 40 هزار نفر همزمان با سالروز ورود  كش

امام راحل به كشور در كل كشور سرود را خواندند.
ــوزه هاى هنرى كه در  وى با تاكيد براينكه در همه ح
ــان باشد حركت مى كنيم و  جهت كمك به تعالى انس
ــى و انقالبى بها خواهيم داد، گفت:  به هنرمندان ارزش
ــت اما مهمتر اين است كه براى  قالب هنر ارزشمند اس
كدام محتوا استفاده شود در محتواى قرآن نهج البالغه 

و صحيفه سجاديه است 20 هزار نفر آموزش هاى الزم 
را فراگرفته اند.

ــالمى در امور مساجد  مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اس
اظهارداشت: تا پايان شهريور ماه 20 هزار نفر آموزش 
ــالمى آن استفاده شود.  ــير اس مى بينند تا هنر در مس
ــتى  ــازمان بهزيس همچنين با تفاهم نامه اى كه با س
ــودك را در دل  ــده 100مهد ك ــد كرديم در آين منعق
ــجد راه اندازى خواهيم كرد. ارزانى ابرازداشت: به  مس
موضوع فضاى مجازى به صورت ويژه ورود مى كنيم زيرا 
همانگونه كه آيت اهللا جوادى آملى فرمودند اين فضاى 
حقيقى است كه بسيارى از آحاد جامعه در آن حضور 

دارند لذا بايد براى آن تدبيرى انديشيده شود.
ــى و خارجى را هم  ــبكه داخل وى بيان كرد: موضوع ش
ــتا در سال جارى10 كانون  دنبال مى كنيم و در اين راس
ــتيم ارتباط برقرار شد و  انتخاب شد وبه لبنان سفر داش
ــود را با داخل و خارج از  قصد داريم ارتباطات مردمى خ

كشور گسترش دهيم.

   مديردارالقـرآن عالمه طباطبايى:  مسـجد 
پايگاه اصلى انقالب اسالمى است

ــجد پايگاه اصلى  مرتضى نجفى قدسى تاكيد كرد: مس
ــت و امام راحل در بيانات خود بارها  ــالمى اس انقالب اس
ــاجد متذكر مى شدند و در  نسبت به اهميت جايگاه مس
فرازى از بيانات ايشان است كه «شما بايد هشيار باشيد 
كه مسجدها، محراب ها و منبرهايتان را حفظ كنيد؛ بيشتر 
از سابق. شمايى كه اين معجزه را از مسجد ديديد كه همه 
قدرت ها را درهم شكست نه فقط ابرقدرت ها، قدرت هاى 
ديگر را هم درهم شكست؛ نبايد در اسالم سستى كنيد 
مسجدها را محكم نگه داريد و پرجمعيت كنيد اگر اين 
مسجد و مركز ستاد اسالم قوى باشد ترس از فانتوم ها و 
آمريكا و شوروى نداشته باشيد؛ آن روز بايد ترس داشته 
ــت كنيد؛ اى ملت مسجد هاى  ــيد كه به مسجد پش باش
خودتان را حفظ كنيد برويد به مسجد تا اين نهضت به ثمر 

برسد و مملكت شما نجات پيدا كند.»
ــات از حضرت  ــه بيان ــت: از اينگون ــى گف ــى قدس نجف
امام خمينى(ره) زياد داريم كه اهميت مساجد را سفارش 
مى كردند و آن جمله معروف را شنيده ايد كه فرمودند 
ــنگر ها را بايد پر كرد»  ــت و اين س «مساجد سنگر اس
ــاس خطر كنيم  ــه روزى بايد احس ــتند ك و تاكيد داش
ــود و ما از قدرت شرق و غرب  ــاجدمان خالى ش كه مس
ــيم كه مسجد هايمان از  نمى ترسيم از روزى بايد بترس
جمعيت خالى شود. وى اظهارداشت: طبق فرمايش مقام 
ــته مقاومت فرهنگى و پايگاه  معظم رهبرى مسجد هس
ــت و اگر اين حصار و خاكريز  فعاليت هاى اجتماعى اس
فرهنگى نباشد همه چيز از دست مى رود. مدير دارالقرآن 
عالمه طباطبايى اذعان داشت: مقام معظم رهبرى چند 
سال پيش تصريح كردند به وسيله كانون هاى فرهنگى 
مساجد و با همكارى پايگاه هاى بسيج بايد براى حضور 
جوانان و نوجوانان در مساجد برنامه ريزى كرد و مسئوالن 
مربوطه در اين خصوص وظيفه دارند كه درتحقق منويات 

رهبرى انقالب تالش كنند.
وى با اشاره به بيانيه گام دوم انقالب توسط مقام معظم 
رهبرى گفت: اين بيانيه را اوال بايد به خوبى مطالعه كرد 

و ثانيا در تبيين و تفهيم مطالب آن كوشيد.
وى در باب اهميت مسجد بيان كرد: در قرآن كريم 28 بار 
كلمه مسجد به كار رفته است كه 22 بار آن مفرد و شش 
ــه بار هم با قيد كلمه اهللا به صورت  بار آن جمع است و س
«مساجد اهللا» و در مجموع 31 بار در قرآن از مسجد نام 
برده شده واگر مى خواهيم اسالم در جامعه حفظ شود، 

مركزيت آن مسجد است كه بايد زنده و احيا شود.

آيت اهللا العظمى نورى همدانى در همايش ائمه جماعات و مسئوالن كانونهاى فرهنگى هنرى مساجد: 

علما در برابر مردم مسئوليت دارند

چهاردهمين شب طنز انقالب اخيراً از 
سوي باش�گاه طنز انقالب برگزار شد. 
ش�ب هاي طنز انقالب چگونه ش�کل 
گرفت و اين باش�گاه در چه زمينه هاي 

ديگري فعاليت دارد؟ 
ش��ب طنز انقالب كه با عنوان »نطن��ز« معروف 
است يكي از زيرمجموعه هاي باشگاه طنز انقالب 
است. باشگاه هم يكي از واحد هاي دفتر مطالعات 
جبهه انقالب است كه اين دفتر واحدهاي ديگري 
هم دارد. واحد سینمايي، جشنواره عمار را برگزار 
مي كند. واحد طنز هم نامش باشگاه طنز انقالب 
است كه چند سال پیش آغاز به كار كرد و هدفش 
آموزش طنزپردازان انقالب��ي، تولید و توزيع طنز 

انقالبي است. 
يك��ي از كارهايي ك��ه در اين باش��گاه در كنار 
برگزاري كالس ها، دوره هاي آموزش��ي، انتشار 
نشريات و تولیدات فرهنگي و حضور در فضاي 
مجازي انجام مي ش��ود، برپاي��ي محفل ماهانه 
تحت عنوان شعر طنز انقالب اسالمي است كه 
چهاردهمین محفل آن 17اسفند برگزار شد. اين 
محفل ماهانه معموال دو ساعت طول مي كشد. 

خانواده ها و عالقه مندان مي آيند و مي نشینند و 
در فضاي سالم و شاد و سرگرم كننده، مي خندند 
و از برنامه هاي طنز لذت مي برند. طنزپردازهاي 
ما هم سوژه هاي روز را در قالب هاي مختلف مثل 
شعر، موس��یقي، كلیپ و خاطره اجرا مي كنند، 
كمدين ها، نويس��نده ها و موزيس��ین ها هم در 

اجراي اين برنامه ها مشاركت دارند. 
هزينه اي�ن برنامه ه�ا چگون�ه تأمين 

مي شود؟
مورد حماي��ت همان دفت��ر مطالعات اس��ت. 
برنامه هاي م��ا به صورت كم هزين��ه و با صرفه 
جويي زياد برگزار مي شود. بچه ها مخلصانه پاي 
كار هستند و برنامه ها را رايگان اجرا مي كنند. 
اس��تقبال هم تاكنون خیلي خوب بوده است، 
البته مشكل كمبود جا داريم. همیشه تعدادي 
از عالقه مندان مجبور هستند ايستاده برنامه ها 
را ببینند و ما ش��رمنده آنها مي شويم. امیدوارم 
بتوانیم م��كان بزرگ تر و مناس��ب تري را تهیه 
كنیم. اس��تقبال از اين برنامه نش��ان مي دهد 
تفريح سالم و ش��اد و س��رگرم كننده يك نیاز 
عمومي است و هم نشان مي دهد مي توان طنز 

هدفمن��د و مؤثر و به دور از لودگ��ي و اهانت به 
ديگران و با هدف نقادي و اصالح امور ارائه داد 
كه مورد استقبال هم قرار گیرد. ما بلیت فروشي 
هم داريم. اختیاري هم است. برخي داوطلبانه با 
هدف كمك به ادامه اين جريان، تعداد بیشتري 
بلیت مي خرند، يعني از سوي مردم هم حمايت 
مي شويم و اين براي دست اندركاران اين برنامه 

دلگرم كننده است. 
طنز انقالب چه مشخصه هايي دارد؟

سوژه طنز انقالبي، مسائل انقالب است. معضالت 
فرهنگي و آس��یب هاي اجتماعي، موضوع سبك 
زندگي، تجم��ل گرايي، غ��رب زدگي، اس��راف، 
تبعیض، چشم و هم چش��مي و نظاير اينها، همه 
مسائل مبتالبه جامعه انقالبي ماست. ما به ارزش ها 
و ضد ارزش ه��اي جامعه با ن��گاه انقالبي در قالب 
طنز مي پردازي��م. دنبال نق��د از زاويه ارزش هاي 
انقالبي هستیم. طنز ما خنثي نیست، طنز روز با 

نگاه انقالبي است. 
براي دف�اع از انقالب چرا زب�ان طنز را 

انتخاب كرديد؟
اول اينكه اين كار را بلد بوديم. باالخره طنز هم 
يك قالبي است كه بخشي از جامعه با اين زبان 
ارتباط مي گیرند. اگر با زب��ان طنز حرف بزنیم، 
مخاطبان مي شنوند و مي پذيرند. طنز عمق نفوذ 
خوبي دارد، شايد قالب هاي ديگر اين مقدار نفوذ 
را نداشته باش��ند. براي همین مشغول به طنز 
شديم. دوم اينكه در جبهه فرهنگي انقالب يكي 
از حوزه هايي بود كه خیلي به آن توجه نشده بود 
و ضرورت آن وجود داشت و نیازش هم احساس 
مي شد، البته از مدت ها قبل مشغول نوشتن طنز 
بوديم اما سه سالي است كه باشگاه طنز انقالب به 
صورت منسجم شكل گرفت و توانستیم نیرو هاي 

فعال در حوزه طنز انقالبي را ساماندهي كنیم. 
كنار هم جمع مي ش��وند و براي انجام كارهاي 

بزرگ و مؤثر هم افزايي مي كنند. 
مخاطب شما هم فقط انقالبي ها هستند 

يا غيرانقالبي ها را شامل مي شود؟
شامل همه مي شود. ما نمي خواهیم نگاه كلیشه اي 
به مخاطبان مان داشته باشیم، مثاًل بگويیم فقط 
چادري ها بیايند. اگر به محاف��ل طنز ما بیايید، 
همه تیپ افراد با ظاهر متف��اوت را مي بینید كه 
حضور دارند. اين نشان مي دهد ما نگاه سیاسي 
نداريم و با ن��گاه جناحي ب��ه ارزش هاي انقالب 
نگاه نمي كنیم، البته هنجارشكني نمي كنیم. به 
ارزش هاي اس��المي و انقالبي پايبند هستیم اما 
نگاه تنگ نظرانه نداريم. نگاه طنز انقالبي به مسائل 
اجتماعي و فرهنگي آنقدر زيبا و قابل اعتناست كه 

هنرمندانه مخاطبان را جذب كند. 

گرايش سينما و صدا و سيما به طنز در 
سال هاي اخير بيشتر شده است. گرچه 
در رويکردها و محت�واي توليدي آنها 
جاي بحث وج�ود دارد اما طنزپردازان 
انقالبي چقدر توانسته اند از اين ظرفيت 

استفاده كنند؟
نكته اين اس��ت كه ما ابتدا بايد زمین��ه تربیت و 
رش��د طنزپرداز انقالبي را فراهم كنی��م تا بعد به 
اس��تفاده از آنها در صدا و سیما و سینما بپردازيم. 
خیلي از آنهايي كه اكنون در اين رسانه ها نويسنده 
طنز فیلم ها و س��ريال ها هس��تند، در گذشته در 
رسانه هاي روشنفكري ما قلم زده، رشد كرده و كار 
ياد گرفته اند تا االن به سینما و سیما رسیده اند، مثاًل 
كار را در يك مجله يا ماهنامه شروع و به تدريج رشد 
كرده  و باال آمده اند و االن مثالً مي توانند سريال طنز 
بنويسند اما وقتي نگاه به طنز انقالبي نباشد، يعني 

بدون پايه است تا پايه درست نشود نمي توان انتظار 
داشت در رده هاي باالتر مثل سینما و سیما موفق 
شويم. مجالت و روزنامه هاي ما حاضر نیستند به 
طنز انقالبي يك ستون بدهند، بعد مي گويیم چرا 
تلويزيون يا سینما طنز و كمدي انقالبي نمي سازد 
و نش��ان نمي دهد. يك جا بايد اينها تربیت شوند. 
طنزپرداز حرفه اي كه يك دفعه از آس��مان نازل 
نمي ش��ود، بايد پنج سال، 10س��ال در روزنامه يا 
مجله قلم بزند تا حرفه اي ش��ود و به تواني دست 
يابد كه بتواند س��ريال و فیلمنامه بنويسد، البته 
اين مشكل خاص طنز نیست. در حوزه انیمیشن 
هم همین طور اس��ت. مي گويند شما رسانه هاي 
انقالبي بايد همه يك »ديرين ديرين« بس��ازيد. 
من مي گويم كارگردان و نويس��نده اين انیمیشن 
20س��ال مطبوعاتي بودند. در روزنام��ه و مجله 
مي نوشتند. بعد آمدند انیمیشن ساختند و ساختند 
تا يكي »ديرين ديرين« شد. حاال از فالن جا به ما 
زنگ مي زنند شما بیايید براي ما »ديرين ديرين« 
بسازيد. خب معلوم اس��ت كه نمي شود. بايد رشد 
كرد، قد كشید تا به آنجا رسید. همین كه دنبال اين 
قضیه است، حاضر نیس��ت در رسانه خودش يك 
صفحه يا ستون بدهد كه طنزپرداز ما آنجا بنويسد 
و رشد كند. مشكل اصلي ما در حوزه سیما و سینما 

و ساير رسانه ها اين است. 
مخاطبان شما چطور مي توانند با شما 

ارتباط بگيرند؟
 در فض��اي مجازي »باش��گاه طنز انق��الب« را 
جست وجو كنند به يكس��ري راه هاي ارتباطي 
مي رسند. يكي از آنها سايت راه راه طنز است. در 
پیام رسان ها هم با آي ديtanzym_ir@كانال 
داريم. در اينستاگرام هم به عنوان صفحه »راه راه« 
و صفحه »نطنز« وجود دارد كه مي توانند از طريق 
آنها از برنامه هاي ما مطلع ش��وند و در دوره هاي 
آموزشي ما ش��ركت كنند. يكي از كارهاي مهم 
باشگاه طنز انقالب، برگزاري دوره هاي آموزشي 
در زمینه هاي مختلف طنز مطبوعاتي، كاريكاتور 
و شعر طنز است. اين دوره ها هر چند وقت يك بار 
برگزار مي شود. جديدترين دوره هم در بهار 98 

برگزار خواهد شد.

گفت وگوي »جوان« با مسئول باشگاه و محفل طنز انقالب

»نطنز« خنثي نيست، انقالبي است
   زينب امجديان

چند س�الي اس�ت كه ش�ب طن�ز انق�الب اس�المي هم�راه ب�ا برنامه هاي�ي از قبيل ش�عر و 
نثرخواني، اس�تندآپ كم�دي، پخش كلي�پ طنز و اجراي موس�يقي طنز از س�وي باش�گاه 
طن�ز و كاريکاتور انقالب اس�المي برگزار مي ش�ود. چهاردهمي�ن دوره آن هم 17اس�فندماه 
به مناس�بت آغاز چهلمين س�ال پي�روزي انق�الب برگزار ش�د. در اين مراس�م ش�اعران و 
طنزپ�ردازان جوان جبه�ه فرهنگي انقالب ب�ا تمركز بر موضوعات روز و مس�ائل سياس�ي- 
اجتماعي كش�ور آث�ار خ�ود را ارائه دادن�د. براي آگاهي بيش�تر ب�ا اين محفل ب�ا محمدرضا 
ش�هبازي مس�ئول برگزاري ش�ب طنز انقالب گفت وگو كرده ايم. او معتقد اس�ت رسانه هاي 
انقالب�ي باي�د بي�ش از اينها ب�ه طن�ز اهمي�ت بدهن�د و ن�گاه آنه�ا به طن�ز اصالح ش�ود. 

س��وژه طن��ز انقالب��ي، 
مس��ائل انق��الب اس��ت. 
معض��الت فرهنگ��ي و 
آس��يب هاي اجتماعي، 
موضوع س��بك زندگي، 
تجمل گرايي، غرب زدگي، 
اسراف، تبعيض، چشم و 
هم چشمي و نظاير اينها، 
هم��ه مس��ائل مبتالب��ه 
جامعه انقالبي ماس��ت
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