
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5751 |   ش��نبه 30 ش��هریور 1398 | 21 مح��رم 1441 |  اذان ظه��ر: 12:58 | 
غروب آفتاب: 19:03 | اذان مغرب:22: 19 | نیمه شب شرعی:23:16 |      اذان صبح فردا: 04:28 | طلوع آفتاب فردا: 05:52 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

حکمت 308 

دوس�تی ميان پدران، س�بب 

خويش�اوندى فرزندان اس�ت 

و خويش�اوندى ب�ه دوس�تی 

نيازمندتر اس�ت از دوستی به 

خويشاوندى.

يك تهيه كننده سينما معتقد است، بنياد سينمايي فارابي طي 
سال هاي اخير خروجي و بازدهي مثبتي نداشته و افرادي كه در 
شوراهاي تخصصي فارابي حضور دارند اغلب فاقد تخصصند!
عبداهلل علیخاني تهیه كننده سینما در خصوص افول جدي بنیاد 
سینمايي فارابي در دوران مديريتي دولت بنفش به سینما پرس 
گفت: سؤال اصلي بنده از مديران سینمايي و دست اندركاران بنیاد 
سینمايي فارابي اين اس��ت كه خروجي اين بنیاد طي سال هاي 
اخیر چه چیزي بوده است؟ اين مكان بزرگ كه در اختیار اين بنیاد 
قرار گرفته و اين بودجه عظیمي كه ساالنه به اين بنیاد اختصاص 
پیدا مي كند چه خروجي و دستاوردي براي سینماي كشور داشته 
است؟ اين نهاد طي اين سال ها چه كار مثبتي براي سینماي كشور 

انجام داده كه ما از آن بي اطالع هستیم؟
وي در همین راستا يادآور ش��د: زماني كه پس از پیروزي انقالب 
اسالمي بنیاد سینمايي فارابي برپا شد، هدف بر اين بود كه اين نهاد 
ياري دهنده سینماگراني باشد كه مي خواهند فیلم هايي بر اساس 
نیازهاي روز جامعه تولید كنند اما هر چه از عمر اين بنیاد سینمايي 
گذشت ما شاهد بوديم كه مديران آن هیچ سرمايه گذاري خاصي 
براي تولید فیلم هايي كه بتوانند مخاطبان انبوه را جذب سالن هاي 

سینما كنند، انجام ندادند. 
علیخاني ادامه داد: بنیاد سینمايي فارابي در اغلب دوران حیاتش 
تنها از فیلم هاي گلخانه اي و مسئول پسند حمايت كرد كه اغلب 
آنها هم روي دس��تش ماند به نحوي كه يا اصاًل اكران نشد يا اگر 

اكران شد در گیشه شكست هاي سنگیني را تجربه كرد. 
اين تهیه كننده پیشكس��وت سینماي كش��ور خاطرنشان كرد: 

عالوه بر مبحث تولید كه چنین مشكالتي را داشت يكي ديگر از 
معضالت مهم بنیاد سینمايي فارابي اين بوده و است كه كساني كه 
در شوراهاي آنجا حضور دارند اغلب افراد فاقد تخصصي هستند 
كه راجع به فیلم ها و فیلمنامه ها اظهارنظر مي كنند و معلوم نیست 
به چه واس��طه اي در اين شوراها استخدام ش��ده و حقوق دولتي 

مي گیرند؟
تهیه كننده فیلم هاي سینمايي »آبنبات چوبي« و »مردي كه موش 
شد«، تصريح كرد: طي اين سال ها ما شاهد آن بوديم كه اين بنیاد 
از كساني كه اصالً سینماگر و فیلمنامه نويس نبودند فیلمنامه هاي 
به درد نخور خريداري كرد كه االن در كمدهاي اين بنیاد مشغول 
خاك خوردن هستند و همه اين اتفاقات به دلیل به كار گماردن 
نیروهاي فاقد تخصص در شوراهاي تخصصي اين نهاد سینمايي 
بود. در واقع مي توان بر اين امر صحه گذاش��ت كه بنیاد سینمايي 
فارابي بودجه هايش را به باد داد و كمكي به گیشه سینماها و افزايش 

مخاطب نكرد و اينك هم به شدت رو به افول رفته است. 

يك تهيه كننده سينما مطرح كرد

امکانات بي نظير فارابي دستاوردي براي سينما نداشته است

 قاضي زاده: اعتراض علي مطهري 
براي حضور در تلويزيون منتفي است

ب�ه گفت�ه عض�و ش�وراي نظ�ارت ب�ر س�ازمان ص�دا و 
س�يما از آنجاي�ي ك�ه مجري�ان س�ازمان صداوس�يما 
اظهارنظ�ري درب�اره عل�ي مطه�ري در برنام�ه »س�ام 
صب�ح بخي�ر« نداش�ته اند، عم�ًا درخواس�ت ايش�ان 
براي حض�ور در برنام�ه و اس�تفاده از وقت منتفي اس�ت. 
»سیداحس��ان قاضي زاده هاش��مي« عضو ش��وراي نظارت بر 
سازمان صداوسیما در گفت وگو با فارس با اشاره به مطلب اخیر 
علي مطهري در فضاي مجازي در خص��وص لغو حضورش در 
برنامه »سالم صبح بخیر« شبكه3 سیما گفت: نام بردن از علي 
مطهري در اين برنامه از سوي عوامل برنامه و مجريان نبوده و 
شخص ديگري نام ايشان را در برنامه مطرح كرده است، بنابراين 
آقاي مطهري نمي تواند درخواستي براي حضور در اين برنامه 

پاسخگويي به آن فرد داشته باشد. 
وي اظهارداشت: شخص تنها در صورتي مي تواند در يك برنامه 
تلويزيوني حاضر شده و از مطالب مطرح شده علیه خودش دفاع 
كند و پاسخ بدهد كه آن اظهارات را صدا و سیما يا شخص مجري 
مطرح كرده باشد، البته آن هم در صورتي امكانپذير است كه طبق 
مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت نظام در تعريف شرح وظايف 
شوراي نظارت سازمان صدا و سیما، شخص بايد ابتدا مطالبه اش 
را در شوراي نظارت مطرح كند تا اعضاي شورا بعد از بررسي براي 

حضور يا عدم حضورش در آن برنامه تصمیم گیري كنند. 
...........................................................................................................

شبکه3 تکذيب كرد
 اجراي بهرام رادان 

در مسابقه اتومبيلراني صحت ندارد
ك�ه خب�ر س�اخت مس�ابقه  ك�رد  اع�ام  ش�بکه3 
اتومبيلران�ي ب�ا اج�راي به�رام رادان صح�ت ن�دارد. 
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي ش��بكه3، خبر ساخت 
مسابقه اتومبیلراني با اجراي بهرام رادان كه در بعضي از رسانه ها 
منتشر شده است، صحت ندارد. چند روز پیش برخي رسانه ها 
و كانال هاي خبري در فضاي مج��ازي خبر داده بودند كه يك 
مسابقه تلويزيوني با محوريت اتومبیلراني در شبكه3 در حال 

ساخت است و بهرام رادان اجراي اين برنامه را بر عهده دارد. 
...........................................................................................................
»بيست و سه نفر« پروانه نمايش گرفت

ش�وراي ص�دور پروان�ه نماي�ش فيلم ه�اي س�ينمايي 
ب�راي چه�ار فيل�م »آپاچ�ي«، »س�ونامي«، »بيس�ت 
و س�ه نف�ر« و »بازي�ووو« مج�وز نماي�ش ص�ادر ك�رد. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي س��ازمان امور 
سینمايي و س��معي بصري، ش��وراي پروانه نمايش فیلم هاي 
سینمايي در جلسه اخیر كه با حضور اكثريت اعضا برگزار شد، 
مجوز نمايش چهار فیلم را صادر كرد. اين چهار فیلم عبارتند 
از »آپاچي« ب��ه تهیه كنندگي حس��ین زندب��اف، كارگرداني 
آرش معیري��ان و نويس��ندگي اصغرنعیم��ي، »س��ونامي« به 
تهیه كنندگي علي س��رتیپي، كارگرداني و نويسندگي میالد 
صدرعاملي، »بیس��ت و س��ه نفر« ب��ه تهیه كنندگي مجتبي 
فرآورده و كارگرداني و نويسندگي مهدي جعفري و »بازيووو« 
به تهیه كنندگي سیدغالمرضا موسوي، كارگرداني امیرحسین 

قهرايي و نويسندگي سلمان خورشیدي. 
...........................................................................................................

 پخش نمايش راديويي »ناميرا«
از راديو معارف

مجموعه نمايشي »ناميرا« بر اساس رماني با همين نام نوشته 
صادق كرميار از ش�بکه راديويي معارف پخش مي ش�ود. 
به گزارش فارس، اين برنامه بر اس��اس رماني از صادق كرمیار 
بازنويسي شده و پیرنگ اصلي رمان »نامیرا« داستان عاشقانه 
دختر و پسري از اهالي كوفه است كه در متن وقايع عاشورا قرار 
مي گیرند و بدون منفعت طلبي هاي روز اف��زون مردم كوفه به 
دنبال حقیقت هستند، اما در میان رفتارهاي متناقض سرداران 
بزرگ كوفه، بین حمايت از امام حسین)ع( يا وفاداري به يزيد 

سرگردانند. 
نمايش نامیرا به تهیه كنندگي و كارگرداني حسن توكلي زاده از 
اول تا آخر محرم ساعت1:45 بامداد و بازپخش ساعت 16:15 
در 30قسمت روي آنتن شبكه سراسري معارف مي رود. در اين 
نمايش علي فرحناك، سیدمهدي میرغیاثي، امیرحسین ياوري، 
شاهرخ فهیم، احمد اسديان، احمد مقدم، محسن ساجدي، میثم 

عابديني، مريم صدرپور و ملیحه توكلي ايفاي نقش مي كنند.

نويد پارسا     ديده بان

     محمدصادق عابديني
نمايش »خاتون« در پرديس تئاتر تهران روي 
صحنه رفته اس�ت؛ نمايش�ي كه داس�تان آن 
روايت  بخش مهجور مانده قيام امام حسين)ع( 
است. در اين نمايش به داستان حضور كاروان 
اسرا در شام پرداخته مي شود. كاركرد تئاتر و 
هنر نمايش در بيان وقايع مذهبي و تاريخي و 
همچنين نقش نمايش در ايجاد حس تفکر در 
مخاطبي كه به تماش�اي ي�ك نمايش مذهبي 
نشس�ته اس�ت، موضوعي اس�ت كه »جوان« 
در گفت وگو با حس�ين عالم بخش، نويسنده و 
كارگردان تئاتر »خاتون« به آن پرداخته است. 
چندمين سالی است كه »خاتون« اجرا 

می شود؟
امسال چهارمین سالي مي شود كه »خاتون« روي 

صحنه مي رود. 
 نماي�ش »خاتون« ي�ك تئاتر مذهبي 
است، اين روزها در عرصه تئاتر با وجود 
نمايش هاي تجاري، فضاي فعاليت براي 

اين گونه تئاتر كم نشده است؟
من كاًل ب��ا اين عبارت »تئات��ر مذهبي« مخالفم، 
مگر در جمهوري اسالمي تئاتري را هم داريم كه 
به مقوله اي غیر از مذهب بپردازد؟ شما در اجراي 
»هملت« هم در مذمت سوءظن حرف مي زنید كه 

يك مقوله مذهبي است. 
 همي�ن تئاتر هاي تجاري ك�ه اغلب با 
حضور سلبريتي ها اجرا مي شود، اغلب 
هيچ مضمون مذهبي و اخاقي ندارند!

اشتباه اين است كه اصالً به آنها اجرا مي دهند، اينها 
كه تئاتر نیستند. 

 اگر تئاتر نيستند پس چه هستند؟
ما به آنها مي گويیم »مفسده«، حاال داليل اينكه چرا 
اصالً اينها پديد مي آيند و دلیل حمايت از آنها بماند. 
تئاتر مگر چیزي غیر از مقوله ارتق��اي روح و روان 
انسان ها و هدايت آنها به خوبي هاست؟ اصوالً ايجاد 
تئاتر هم ريشه در آيین ها و باور هاي مذهبي دارد. 

 به طور مشخص وقتي ما از تئاتر مذهبي 
صحب�ت مي كنيم، يك گون�ه خاص از 
نمايش را مي گوييم. چيزي مانند همين 

»خاتون« كه شما اجرا مي كنيد!
در ايران از حدود 30سال پیش چنین نمايش هايي 
به وجود آمدند؛ نمايش هاي��ي كه به خصوص در 
مناسبت هاي ديني اجرا مي شوند. من هم اولین 

نمايش��ي كه اجرا كردم در 24س��ال پیش به نام 
»آشناي غريب« از اين دست نمايش ها بود. 

 در اين دست نمايش ها مخاطب روايتي 
از تاريخ مذهبي را تماشا مي كند كه قبًا 
در كتاب ها خوانده يا در منابر ش�نيده 
است، چطور مي شود تئاتر ديني اجرا 

كرد و حرف نويي زد؟
متأس��فانه برخي از تئاتر ها از اين دس��ت به سمت 
روايت ص��رف از مصائب اهل بی��ت)ع( مي روند كه 
قباًل در حس��ینیه ها و منبرهاي مذهبي و هیئت ها 
همان روايت به خوبي بیان شده است. اينكه تاريخ 
بیان شود مسئله بدي نیست، اما تئاتر بايد مخاطب 
را به تفكر معطوف كند. اگر صرف تاريخ باشد، بعضي 
وقت ها نمايش حتي به ان��دازه يك منبر نمي تواند 
حق مطلب را در بیان مقتل بیان كند، براي همین در 
نمايش خاتون به تحلیل وضعیت جامعه در آن دوره 
و اينكه چرا در آنجا خرابه اي در كنار قصر يزيد وجود 
داشته پرداخته ام؛ اينكه چرا بايد يك دختر كوچك 
در كل مسیر رسیدن به شام زنده بماند تا در مواجهه 
با يزيد به يك قهرمان تبديل شود و رشادتي بزرگ را 
از خود نشان دهد. »خاتون« مخاطب را به كنكاش 
واقعیت ها دعوت مي كند. بسیاري از مخاطبان بعد 
از پايان نمايش سراغ من مي آيند و از من نام منبع 
و كتاب براي مطالعه بیشتر مي خواهند. اين وظیفه 

اصلي تئاتر است كه ذهن مخاطب را فعال كند. 
 بزرگ ترين آفتي كه يك تئاتر مذهبي 

را تهديد می كند چيست؟
در اين تئاتر بايد دقت و وس��واس داش��ت كه هر 

چیزي را به نمايش نگذاشت و روي صحنه نبرد. 
 منظورتان دقيقاً چه چيزي است؟

مثاًل در مورد حضرت عباس)ع(، ما در تعزيه يك 
قرارداد ذهني با مخاطب داريم كه كس��ي كه در 
نقش حض��رت عب��اس در تعزيه ب��ازي مي كند، 
حضرت عباس نیست. حتي مخاطب پذيرفته است 

كه در تعزيه يك تشت آب نقش رود فرات را دارد اما 
همین موضوع وقتي در سینما يا تئاتر اتفاق بیفتد 
قضیه كاماًل عوض مي شود. تئاتر يا فیلم اوالً امكان 
به تصوير كشیدن همه آن حماسه را ندارد و حق 
مطلب ادا نمي شود. در ثاني وقتي حق مطلب ادا 
نشود، با نشان دادن تمثیلي از حضرت عباس)ع( 

قبح كار ريخته مي شود و ساده انگاري مي شود. 
 در »خاتون« چطور ب�ا اين محدوديت 

كنار آمديد؟
در اين نمايش هیچ چهره اي از خاندان عصمت و 
طهارت)ع( نشان داده نمي شود با آنكه آنها در وسط 

داستان هستند.  
 به نظر مي رسد همين محدوديت ها كار 

تئاتر مذهبي را سخت مي كند!
خب وقتي كسي اسم خودش را هنرمند مي گذارد 
بايد هنر نش��ان دادن چیزهايي كه نشان دادني 
نیستند را هم بلد باش��د. من نمايشنامه اي به نام 
»زن همسايه« دارم كه پیرامون زندگي حضرت 
زهرا)س( اس��ت، ما اص��اًل داخ��ل خانه حضرت 

نمي شويم. 
 در ابتداي گفت وگو به تئاتر هاي تجاري 
اشاره كردم، چطور مي شود از تئاتر هاي 
دين�ي و دغدغ�ه دار در مقابل هجمه 
تئاترهايي كه صرفاً براي پول درآوردن 

ساخته مي شود، حمايت كرد؟
معضلي كه به آن اشاره كرديد مختص تئاتر نیست، 
يك هجمه برنامه ريزي ش��ده است كه در مسائل 
مختلف در حال رخ دادن اس��ت. مگر ورزش قرار 
نیس��ت كه از طريق آمادگي بدني ب��ه پرورش و 
ارتقاي روح بینجامد؟ پس چرا وضعیت فوتبال و 
والیبال و تماشاگران ما اين گونه است؟ تلويزيون، 
سینما و تئاتر هم دچار اين وضعیت هستند. همه 
چیز به سمت درآمدزايي و پول رفته است، در اين 

بین چه انتظاري مي توان از فرهنگ داشت؟!
 اما نمي شود فرهنگ را به حال خودش 

رها كرد!
بايد در سیاس��تگذاري فرهنگ��ي تجديدنظر كرد. 
بحث توزيع عادالنه بايد مورد توجه دس��تگاه هاي 
حمايت كنن��ده مثل س��ازمان فرهنگ��ي و هنري 
ش��هرداري قرار گیرد. االن تئاتر هاي میداني اجرا 
مي شود كه گفته مي شود تا 100هزار بیننده دارد 
و تا 20براب��ر حمايتي كه از »خاتون« ش��ده از آنها 
حمايت مي شود، در حالي كه اصالً آنها تئاتر نیستند. 
من قباًل هم هش��دار داده بودم. اينها تئاتر نیستند، 
بیشتر يك »شو« هس��تند. ما گرفتار تصمیم هاي 
هیجاني هس��تیم. اينكه فكر مي كنن��د چون اين 
شوها 100هزار بیننده دارند كار فرهنگي هستند 
در حالي كه اگر 100نفر به تماش��اي نمايشي مثل 
»خاتون« بیايند براي تئاتر باقي خواهند ماند. تئاتر 
هنر تاثیرگذاري است، شايد كسي حاضر نشود براي 
ديدن لوكس ترين فیلم س��ینمايي پولي بیشتر از 
قیمت بلیت بدهد، اما در تئاتر نمايش هاي الكچري 
اجرا مي شود كه تماشاگر براي اينكه نفس به نفس 
بازيگر باشد 200هزار تومان پول بلیت مي دهد. من 
به مديران فرهنگي توصی��ه مي كنم رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري درباره تئاتر را مطالعه كنند تا به 
اهمیت تئاتر پي ببرند. تربیت مخاطب فرهنگي تئاتر 

بسیار تاثیرگذارتر از تربیت مخاطب سینماست.

در گفت وگوي »جوان« با كارگردان نمايش»خاتون« مطرح شد

 مديران فرهنگي
 فرق اجراي شو و تئاتر را بدانند!

باي��د در سياس��تگذاري فرهنگ��ي 
تجديدنظر كرد. بحث توزيع عادالنه 
باي��د م��ورد توج��ه دس��تگاه هاي 
حمايت كننده مثل س��ازمان فرهنگي 
و هن��ري ش��هرداري ق��رار گي��رد

كنايه علي فروغي به پرستويي و واكنش عجيب اين سلبريتي
 مدير شبکه3 سيما به سلبريتي اى كه نسخه تحريم 

براي صداوسيما پيچيده بود واكنش نشان داد
   فرزين ماندگار

مدير شبکه3 سيما به تازگي در قالب يك نامه به برخي 
موضوع�ات از جمله ش�ايعه رياس�تش بر صداوس�يما 
پاس�خ گفت اما روز گذش�ته پرويز پرس�تويي كه خود 
را مخاط�ب بخش�ي از اي�ن نامه قلم�داد ك�رده بود به 
ش�کلي عجيب كه بوي نوع�ي تفرعن از آن به مش�ام 
مي رس�يد واكنش نش�ان داد و عنوان كرد ك�ه افرادي 
مانند او سبب رشد صداوسيما در چشم مردم شده اند! 
علي فروغي، مدير شبكه3 سیما در بخشي از نامه اي كه به 
تازگي از وي منتشر ش��ده بدون نام بردن از شخص خاصي 
درب��اره توصیه يكي از س��لبريتي ها به مردم ب��راي تحريم 
برنامه هاي صداوس��یما مي نويس��د: »اين روزها آنهايي كه 
باد در گلو انداخته و آروغ روشنفكري نشخوار مي كردند كه 
»مگر كس��ي هم ديگر اين تلويزيون را مي بیند؟« به جرگه 
معترضین باال تا پايین برنامه هاي رس��انه ملي از نخستین 
دقايق بامدادي تا واپسین ثانیه هاي ش��امگاه پیوسته اند و 
همچنان با ژس��ت »نديدن« گاه در مورد فالن میان برنامه 
يك دقیقه اي در فالن برنامه در فالن شبكه  نوپا و تخصصي 
مقاله ها مي نويس��ند و توئیت ها مي زنند و جیغ هاي بنفش 
مي كشند. شاهد مثال، همان سلبريتي پرمدعا و منتقدي 
كه با كلي سروصدا در صفحه اينس��تاگرامش شب عیدي 
به بهانه اي نس��خه تحريم صداوسیما و ش��بكه »راديكاِل 
سه« را مي پیچد و به فاصله يك ماه و نیم، در همان صفحه 
اينستاگرام طاقت نمي آورد و مي گويد هر شب ماه مبارك 
رمضان پاي سريال همان شبكه راديكال و همان صداوسیما 

اشك مي ريزد!«
    پرستويي فراموشکار شده؟ 

س��ريالي كه علي فروغي به نقل از پرويز پرستويي از آن ياد 
كرده كه از تماشاي آن اشك چشمان اين سلبريتي جاري 
شده همان س��ريال »برادرجان« اس��ت كه ايام ماه مبارك 
رمضان از شبكه3 پخش مي شد. فروغي در واقع به تناقض 
دو موضع از پرويز پرس��تويي درباره صداوسیما اشاره كرده 
اس��ت. پرس��تويي چندماه پیش از آن از مردم خواسته بود 
تا تلويزيون ايران را تحريم كرده و برنامه هاي آن را تماش��ا 
نكنند. او در نوشته اي كه به تازگي در فضاي مجازي منتشر 
كرده سعي كرده تا مطالبه از مردم براي تحريم صداوسیما 
را از اساس تكذيب كند يا شايد فراموش كرده كه شش ماه 
پیش چنین مطلبي در فضاي مجازي منتش��ر كرده است. 
پرستويي در پاسخ به فروغي مي نويسد: »بنده اعالم كردم 

تلويزيون حق نداره حتي مرگ منو زيرنويس بره، من نگفتم 
تلويزيون تماشا نخواهم كرد! مگه صداوسیما ملك شخصي يا 
ارث پدري شماست؟ بنده همه شبكه هاي ايراني و غیرايراني 
رو نگاه مي كنم، تمام اخبار هاي داخلي و خارجي رو دنبال 
مي كنم، چون كار من ايجاب مي كن��ه، خوب ببینم، خوب 

بشنوم و خوب بخونم.« 
    ادعاي عجيب پرستويي 

اما پرستويي در بخش ديگري از سخنانش ادعاهاي عجیبي 
مطرح مي كند كه بوي تفرعن و خودبرتربیني از آن استشمام 
مي ش��ود؛ »تلويزيون من را بزرگ نكرده، بلكه من و امثال 
من تلويزيون را بزرگ كرديم و مديران فقط پز آن را دادند، 

حداقل در بخش هنر هاي نمايشي.« 
اما پرس��تويي با اين واكنش عجوالنه و قدري بچگانه صرفاً 
باعث بیشتر ديده شدن نامه علي فروغي شد؛ نامه اي كه در 
آن به مسائل مختلفي از جمله شايعه رياست وي بر سازمان 
صداوسیما اشاره ش��ده بود؛ »ش��ايعه نكنند چه كنند؟ در 
بساط شان از وزير كشور دولت فعلي هست كه تحلیل كنان 
و تدبیركنان به سمت مراسم معارفه اش در جام جم مي رود 
تا وزير دولت مهرورز كه تهلیل كنان و تس��بیح كنان، قباي 
رياس��ت صداوس��یما را بر تن او اندازه مي كنند. هنوز ايامي 
نگذشته از روزهايي كه دكتر علي عس��كري كلیددار فعلي 
بزرگ تري��ن مجموعه  رس��انه اي انقالب، رس��انه  ملي را در 
سراشیبي ورود به شعب ابیطالب ناشي از تحريم ارباب بودجه 
و در متالطم ترين روزهاي از بدو موجوديتش تحويل گرفت. 
يادمان نرفته كه آهنگسازاني هماهنگ با اربابان مو بور فرنگي 
خود، »نغم��ه بدرود صداوس��یما« و »درود ب��ر ماهواره« را 
سر مي دادند و نوازندگاني مزدور، به تكلیف »ساز«ماني شان 
بر ريتم مزبور ساز كوك مي كردند و خوانندگاني وزوزكنان 

اين ترانه را زمزمه مي كردند.«

افشين عاء تازه ترين سروده اش را درباره حمات انصاراهلل به آرامکو منتشر كرد

انصار قهرمان َدم تان گرم! زيرا زمان ضربه زدن بود!

    سيدمرتضي ذاكر
افشين عاء شاعر كشورمان در خصوص حمات پهپادي انصاراهلل يمن 
به تأسيسات نفتي عربستان سروده اي را به نام »آرامکو« منتشر كرد. 
به گزارش »جوان« افشین عالء شاعر نامدار كشورمان كه پیش از اين 
نیز درباره مظلومیت مردم يمن اشعاري سروده بود بار ديگر درباره حمله 
پهپادي انصاراهلل به آرامكو شعري سروده و آن را در كانال شخصي اش 

منتشر كرد كه در ادامه مي خوانید:
اين تیر غیب بود كه باريد يا آه شیعیان يمن بود؟

يا آنكه انتقام الهي از قتل عام كودك و زن بود؟
اي چاه هاي نفت! بسوزيد چون حاصل درآمدتان شد

خرج جهنمي كه يمن ديد، خاكي كه خود، بهشت عدن بود
گنجینه اي عريض و طويلید اما به كام لشكر فیلید

شادم كه برگ و بار شما ريخت چون ساز و برگ زاغ و زغن بود
ديدي كه حوثیان تهیدست از راه دور با تو چه كردند؟

اي شیخ طفل كش! كه امیدت تنها به حفره هاي عفن بود

نفت سیاه اگرچه گران است از خون سرخ نیست گران تر
ديروز در يمن مبر از ياد از فرط كشته، قحط كفن بود

پهپادها به آهن و سیمان شلیك مي كنند نه انسان!
اما »تعّز« و »صعده« و »صنعا« خونین ز تكه هاي بدن بود

اي ديو قرن! عربده تا چند؟ اندازه داشت صبر خداوند
ديدي يمن به خواري ات افكند؟ چون خطه اويس قرن بود

اكنون كه مثل خیل ابابیل باريده ايد بر سپه فیل
انصار قهرمان! دم تان گرم زيرا زمان ضربه زدن بود

پاسخ به وهم ابرهه داديد مرهم به زخم كهنه نهاديد
زخمي كه روي شانه وجدان زخمي كه روي گرده من بود... 

بنابراين گزارش اين ش��اعر خوش قريحه در ايام برگزاري جام جهاني 
فوتبال در روس��یه نیز غزلي در وصف مظلومیت م��ردم يمن با عنوان 
»حرمت ملك اويس« سروده بود كه تشكر رهبر معظم انقالب را در پي 
داشت. پیام رهبر انقالب خطاب به افشین عالء بدين مضمون بود كه: 

»شعر، هم بجا بود، هم زبان استواري داشت و هم مضمون خوبي.«
در ادامه ابیاتي از آن سروده تحسین شده را مي خوانید:

خلق در جام جهاني خیره و من در يمن
اين طرف باران گل، باروت و آهن در يمن
... از زمین بازي آيد بانگ شادي هر زمان 
مي رود تا عرش، اما بانگ شیون در يمن

... سوي صنعا لشكر فیل آمد اين بار از حجاز
سايه  سجیل را يا رب بیفكن در يمن

... باز هم برخاست فرياد از هواداران كه: گل!
در هواي گريه، اما مانده ام من در يمن...

    خبر

در ديدار استاندار كردستان با دارابي عنوان شد
توليد سريال سنجرخان به زودي آغاز مي شود

در ديدار استاندار كردس�تان با معاون امور اس�تان هاي سازمان صدا و 
سيما مقرر ش�د س�ريال س�نجرخان به زودي وارد مرحله توليد شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي معاونت امور استان هاي سازمان 
صدا و سیما، اس��تاندار كردس��تان پیش از ظهر ديروز با علي دارابي ديدار و 
گفت وگو كرد. بهمن مرادنیا در ابتداي اين ديدار با اش��اره به نقش گسترده 
شبكه هاي اس��تاني در به كارگیري فرهنگ هاي بومي در تولید برنامه هاي 
راديويي و تلويزيوني اظه��ار كرد: معاونت امور اس��تان هاي رس��انه ملي با 
سیاستگذاري هاي صحیح نقش مؤثري در هدايت و شكل گیري برنامه هاي 

تاثیرگذار و برند شبكه هاي استاني داشته است. 
وي همچنین ضمن استقبال از تولید س��ريال هاي تلويزيوني در شبكه هاي 
اس��تاني براي معرفي مفاخر اس��تان ها، از اق��دام اين معاونت ب��راي تولید 

سريال هاي سنجرخان و امیر نظام گروس تقدير و تشكر كرد. 
علي دارابي نیز با اشاره به ظرفیت هاي گسترده فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي 
و هنري در استان هاي مختلف كشور خاطرنشان كرد: شبكه هاي استاني بر 
اساس چشم انداز كوتاه و بلندمدت رسانه ملي درصدد به كارگیري همه اين 

ظرفیت ها و نیز ايجاد زمینه هاي مناسب براي رونق اقتصادي هستند. 
وي افزود: توسعه صنعت گردش��گري از طريق معرفي ظرفیت هاي مختلف 
استان ها و جاذبه هاي توريس��تي از ديگر كاركردهاي راديو و تلويزيون هاي 
استاني به شمار مي رود. در حاشیه اين ديدار مقرر شد سريال سنجرخان به 
زودي وارد مرحله تولید شود، همچنین اقدامات پژوهشي راجع به سريال امیر 

نظام گروس نیز به زودي آغاز خواهد شد.


