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حكمت 396
مرگ بهتر از تن ب�ه ذلّت دادن و به 
اندك س�اختن بهتر از دس�ت نياز 
به س�وى مردم داش�تن است. اگر 
به انسان نشس�ته در جاى خويش 
چيزى ندهند با حركت و تالش نيز 

نخواهند داد. 

     محمدصادق عابديني
جش�نواره قصه گويي داراي بخش�ي ب�ه نام »قص�ه زندگي 
من« اس�ت كه در آن هر فردي مي تواند قص�ه زندگي اش را 
براي ديگران در قالب يك ويدئ�وي 90 ثانيه اي تعريف كند. 
محمدرضا زمرديان معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان، در نشست خبري بیست ودومین جشنواره قصه گويي، 
گفت: »بخش قصه 9۰ثانیه كه با نام »قصه زندگي من« شناخته 
مي ش��ود و عموم عالقه منداني كه امكان اجراي صحنه اي ندارند 
اين امكان برايش��ان فراهم شد تا بخش��ي از قصه زندگي خود را 
بیان و در قالب يك فیلم 9۰ثانیه اي اثر خود را به جشنواره ارسال 
كنند. عالوه بر اين، سه بخش جنبي نیز امسال داريم.« زمرديان 
ادامه داد: »شهرداري تهران با بخش »قصه هاي شهر من تهران« 
حامي جشنواره است و استانداري ها و شهرداري ها با همین نگاه با 
جشنواره مشاركت دارند. باشگاه خبرنگاران جوان در بخش »قصه 
زندگي خبرنگاران« متولي اين حوزه است و سومین بخشي كه در 
دوره بیست ودوم به جشنواره اضافه شده »قصه كانون زباني ها« 
است كه زبان آموزان و مدرسان كانون زبان ايران با هدف معرفي 
ويژگي هاي تاريخ��ي به زبان هاي مختلف در اين حوزه ش��ركت 

كردند و امیدوارم به زودي تولیدات اين حوزه را منتشر كنیم.«
رئیس جش��نواره قصه گويي با اش��اره به ثبت نام بیش از 17هزار 
نفر براي رقابت در جش��نواره قصه گويي، گف��ت: »يكي ديگر از 
ويژگي هاي جشنواره امسال كه فكر مي كنم اتفاق خوبي است و 
بايد روي گسترش اين بخش تمركز داشته باشیم تغییر در هیئت 
داوران بود كه از بخش استاني آغاز شد و داوران نوجوان در كنار 

داوران حرفه اي حضور يافتند. اين افراد عضو انجمن هاي نمايشي 
و ادبي كانون هستند و داوري آثار را بر عهده  دارند و بهترين قصه 
را از نگاه خود معرفي مي كنند.« زمرديان در ادامه با اشاره به اين 
موضوع كه برگزاري جشنواره قصه گويي بستري جدا از »آموزش« 
و »پرورش« براي نوجوانان است، عنوان كرد: »اين جشنواره باعث 
افزايش اعتماد به نفس كودكان و نوجوانان و آشنايي بیشترشان با 
كتاب و رشد آنان در عرصه هنرهاي اجرايي و نمايشي نیز مي شود 
و افراد حاضر در جش��نواره و عضو كانون زمینه رشدشان فراهم 
خواهد ش��د، به طور مثال يكي از نوجوانان حاضر در جش��نواره 
س��ال گذش��ته، امس��ال در بخش بین الملل نیز كه حرفه اي ها 
در آن حضور دارند، اثري فرس��تاده كه به  نظر ج��زو پديده هاي 
قصه گويي در سال هاي اخیر خواهد بود.« بیست ودومین جشنواره 
 بین المللي قصه گويي از 26 تا 3۰آذر 1398 در مركز آفرينش هاي 
فرهنگي- هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در 

خیابان حجاب تهران برگزار مي شود.

بيست ودومين جشنواره قصه گويي مي شود

تعريف »قصه زندگي من« براي ديگران

   هادي عسگري
جايزه ش�هيد آويني يكي از بخش هاي اصلي جشنواره 
فيلم هاي مس�تند س�ينماي اي�ران »س�ينما حقيقت« 
اس�ت؛ جايزه اي كه ويژه  نماي�ش و تقدي�ر از فيلم هاي 
مس�تند منتخب حوزه  انقالب اس�المي، دف�اع مقدس 
و مقاوم�ت در منطقه اس�ت كه امس�ال دهمي�ن دوره 
اعطاي آن در جشنواره س�ينما حقيقت برگزار مي شود. 
طبق اعالم دبیرخانه جشنواره سینما حقیقت، 687مستند 
براي اين دوره از جش��نواره ثبت نام كرده اند ك��ه از آن بین 
21۰فیلم متقاضي حض��ور در بخش جايزه ش��هید آويني 
بوده اند. از اين میان 29فیلم در جشنواره پذيرفته شده اند. از 
آنجايي كه امكان معرفي همگي فیلم هاي حاضر در اين بخش 
از جشنواره وجود ندارد، »جوان« به اختصار به معرفي چند اثر 

شاخص اين دوره مي پردازد. 
  گلوله باران

اين مستند به كارگرداني مرتضي پايه شناس و تهیه كنندگي 
مرتضي شعباني محصول مركز گس��ترش سینماي مستند و 
تجربي است، در معرفي اين مستند آمده است: خبر مي رسد 
كه نیروهاي ايراني در اطراف خان طومان سوريه با تروريست ها 
درگیر شده اند. تعداد مدافعان كم است. اگر نیروي كمكي نرسد 
مس��لحان غلبه مي كنند. راه مي افتیم. با شلیك تك تیرانداز 
داعش��ي يكي از تصويربرداران مجروح مي شود و از پا مي افتد. 
ساعت ها به سختي مي گذرد و وضعیت پیچیده تر مي شود. از 

آسمان باران مي بارد و از زمین، جايي كه نمي بینیم، گلوله... 
    روايت رهبري

روايت رهبري به كارگردان��ي مهدي نقويان با اس��تفاده از 
تصاوير آرشیوي بكر و ديده نشده، ماجراي انتخاب حضرت 
آيت اهلل خامنه اي به عنوان رهبر انقالب را روايت مي كند. اين 
مستند از تصاوير آرشیوي ديده نشده اي از اجالسیه فوق العاده 
مجلس خبرگان در 14خرداد 68 و مباحثات صورت گرفته 
در اين اجالس، براي نخس��تین بار رونمايي مي كند و اسناد 
اجالسیه فوق العاده مجلس خبرگان در 15مرداد سال 68 نیز 

براي نخستین بار از تلويزيون پخش مي شود. 
اس��تعفاي آيت اهلل منتظري، چگونگي پذيرفتن اين استعفا 
توس��ط امام خمیني)ره( و بررس��ي آن در اجالس مجلس 
خب��رگان، اصل واليت فقی��ه و چگونگ��ي ورود آن به قانون 
اساسي، ارتباط آيت اهلل خامنه اي با امام خمیني)ره( و انقالب 
و داليل انتخاب ايشان براي رهبري و... از جمله مباحثي است 

كه در اين مستند به آنها پرداخته شده است. 

    روايت سيل
مستند »روايت سیل« به كارگرداني مصطفي شوقي در چهار 
اپیزود به وقايع سیالب بزرگ 98 در ايران اشاره دارد؛ سیالبي 
كه از استان گلستان شروع ش��د و تا خوزستان رفت. در اين 
مستند در كنار تصاويري از سیالب بزرگ، با مردم، مسئوالن 
ملي و محلي، روزنامه نگاران و... گفت وگو شده است. اپیزود 
پاياني اين مستند درباره بیم و امید ها و درس ها و آموزه هايي 

است كه مي توان از سیالب 98 گرفت. 
    زندگي ميان پرچم هاي جنگي

مستند زندگي میان پرچم هاي جنگي به كارگرداني محسن 
اسالم زاده با موضوع حضور داعش در كشور افغانستان ساخته 
شده است و براي اولین بار در جش��نواره سینماحقیقت به 
نمايش درخواهد آمد. اين فیلم در افغانستان جلوي دوربین 

رفته است. 
    خاطرات موتورسيكلت

مستند خاطرات موتورس��یكلت به كارگرداني امیرحسین 
نوروزي روايت همراه��ي تعدادي از موتورس��واران جوان با 
شهید چمران در ابتداي جنگ است. اين مستند از تولیدات 

خانه مستند انقالب اسالمي است. 
    بانو عصمت

اين مستند كه داس��تان زندگي عصمت احمديان را روايت 
مي كند، آماده نمايش شده و در جش��نواره سینماحقیقت 
به نمايش درآمده است. محمد حبیبي منصور، نويسندگي و 
كارگرداني اين اثر را بر عهده دارد. مستند سینمايي بانو در 
82دقیقه روايتگر زندگي پرفراز و نشیب بانو عصمت احمديان، 
از زنان تأثیرگذار اهواز است؛ زني كه خودش و اعضاي خانواده 
او از جمله همسر و سه فرزندش هر كدام به نوعي با جنگ در 
ارتباط هستند. زندگي پس از جنگ و فعالیت هاي اجتماعي 
و اقتصادي احمديان نیز بخش مهمي از زندگي اوست كه در 

اين مستند به آن پرداخته شده است. 

انتشار جلد هفدهم روزشمار انقالب اسالمي

    مهدي محمدي
انق�الب  »روزش�مار  مجموع�ه  از  جل�د  هفدهمي�ن 
تح�والت  و  ح�وادث  گرفت�ن  نظ�ر  در  ب�ا  اس�المي« 
سياس�ي اي�ران در نيم�ه دوم بهم�ن۵۷ منتش�ر ش�د. 
میرزاباقر علیان نژاد درباره اين جلد از روزشمار گفت: تحوالت سیاسي 
گسترده ايران در نیمه دوم بهمن ماه1357 به حدي بود كه مجلد 
هفدهم روزشمار انقالب اسالمي به س��ه روز بهمن ماه )15تا 17( 
اختصاص يافت. وي درباره مهم ترين حوادثي كه در اين سه روز در 
جلد هفدهم »روزشماره انقالب اسالمي« به آنها اشاره شده است، 
اظهار داشت: در اين مجلد به تحوالتي نظیر معرفي مهدي بازرگان 
به نخس��ت وزيري دولت موقت از س��وي امام خمیني، راهپیمايي 
سراسري در كشور در پشتیباني از نخست وزيري مهدي بازرگان، 
انعكاس گس��ترده س��خنراني ها و پیام هاي امام خمیني و حوادث 
انقالب در رسانه هاي داخلي و خارجي، تظاهرات گسترده مردمي 
علیه حكومت پهلوي، شدت گرفتن فعالیت روحانیون و سیاسیون، 

پیوستن گروهي از نظامیان به مردم، اقدامات شاپور بختیار، مجلسین 
و سران ارتش براي حفظ حكومت، اقدامات امريكا در مقابله با انقالب 
و... پرداخته ش��ده اس��ت. علیان نژاد ادامه داد: تصمیم گرفتیم كه 
تحوالت گسترده اين دوره زماني سه روزه را در دو محور اصلي تقسیم 
كنیم. بخش اول به فعالیت ها و اقدامات جبهه مبارزه اختصاص يافت 
كه ش��امل فعالیت ها و اقدامات امام خمیني رهبر انقالب اسالمي، 
دولت موقت، تظاهرات مردمي، روحانیت و سیاسیون مخالف رژيم 
شاه، نظامیان پیوسته به انقالب اسالمي و انعكاس حوادث انقالب در 
خارج از كشور بود. وي افزود: در بخش دوم روزشمار انقالب اسالمي 
هم به فعالیت ها و اقدامات جبهه حكومت طي اين سه روز پرداخته 
شده است كه شامل فعالیت ها و اقدامات شاپور بختیار، شاه، نظامیان 

و ساواك و امريكا و اسرائیل است. 
علیان نژاد درباره اهمیت اين روزشمار اظهار داشت: در اين روزشمار 
نسخه دست نويس اولین حكم حكومتي امام خمیني)ره( كه مربوط 
به نخست وزيري مهندس بازرگان است، آمده است. عالوه بر اين آلبوم 
تصويري از مراسم نخست وزيري مهندس بازرگان هم در اين روزشمار 
گنجانده شده است. وي تنوع عكس ها و سندها، كاريكاتورها و بريده 
جرايد مطبوعات آن دوره را ويژگي ديگر اين جلد هفدهم روزشمار 
انقالب اسالمي دانس��ت و افزود: به طور میانگین در هر جلد از اين 
روزشمارها تالش كرديم حدود 2۰۰عكس، سند، كاريكاتور و بريده 

جرايد گنجانده شود كه در اين جلد هم اين امر اتفاق افتاده است. 
جلد هفدهم روزش��مار انقالب اس��المي در 32۰صفحه و با قیمت 
45۰هزار ريال از سوي انتش��ارات سوره مهر، منتش��ر و در اختیار 

عالقه مندان و پژوهشگران قرار گرفته است.

    ميراث

     فرزين ماندگار
باي�د ج�زو  را  مس�عود جعفري جوزان�ي 
انديش�مندان س�ينماي ايران محسوب كرد 
كه نه صرفًا در عرصه نظر بلكه ابتدا به س�اكن 
از طريق س�اخت آثار س�ينمايي قاب�ل اعتنا 
در تاريخ س�ينماي ايران اثرگذار بوده اس�ت. 
جعفری جوزان��ي در تازه ترين س��خنانش درباره 
سینماي ايران به مسائل و سرفصل هاي مهمي اشاره 
كرده كه اگر مديران س��ینمايي به آن توجه كنند 
مي تواند براي س��ینماي رو به ركود ايران راهگشا 
باشد. مس��عود جعفري جوزاني معتقد است اينكه 
سینماي ايران، پس از دوران طاليي دهه6۰، سیر 
نزولي طي كرد و امروز در تنگناي س��تاره محوري 
و تجاري سازي هاي س��طحي گرفتار شده است، 
يك وجه آن به مسئوالن دولتي و وجه ديگر آن به 
واقعیت هاي اقتصادي موجود برمي گردد. كارگردان 
سريال تاريخي »در چشم باد« در ادامه سخنانش 
به اين نكته اشاره مي كند كه بديهي است داشتن 
س��ینماي ملي، تدبیر و برنامه ري��زي مي خواهد.  
جعفری جوزانی در گفت و گو با برنامه »سینما گپ« 
به اين اش��اره مي كند كه معیار گزينش مسئوالن 
سینمايي پیش و بیش از آنكه به دانش سینمايي، 
جهان بیني و تخصص متكي باشد، به تعهدات حزبي 

و سرسپردگي آنها متكي است. 
به گفت��ه وي س��ینماي ايران ام��روز در تنگناي 
ستاره محوري و تجاري سازي هاي سطحي گرفتار 
شده و انگیزه اي براي فعالیت و برنامه ريزي هاي 

طوالني مدت فرهنگي در آنها وجود ندارد. 
  نگاه تنگ نظرانه حزبي به سينما

كارگردان فیلم سینمايي »شیر سنگي« در ادامه 
س��خنانش عنوان مي كند كه مديران سیاس��ي 
غیرمتخصص بیش��تر به كمیت و آم��ار )معموالً 
ساختگي( بسنده مي كنند. اينگونه افراد از آنجا 
كه معموالً از دردسر و نقد هراس دارند، مشاوران 
خود را نیز از بی��ن هم حزبي ها و نزديكان انتخاب 
مي كنند تا به كمك آنها بتوانند سخنراني هايي را 
كه معموالً پر از امید كاذب است براي جشن هاي 
پرخرج و بي خاصیت بنويسند. متأسفانه مشكالتي 
از اين دست، در اين دوران بحراني و سیاست زده 
كه میانگین ش��عور جمعي ملي از س��قف شعور 
دولتي باالتر است، به گونه اي مضاعف به فرهنگ و 

سینما لطمه وارد مي كند. 
وي مي افزايد: فراموش نكنیم كه در آغاز پیروزي 

انقالب، ملت و دولت و مدير و مسئول و سینماگر 
يكي بودند و يك هدف داشتند. غول شرق بیدار 
ش��ده بود و نیروهاي مردمي، باانگی��زه و خالق 
آزاد ش��ده بودند و نیروهاي امیدوار با همه توان، 
خالقیت و دان��ش به میدان آم��ده بودند. همه يا 
حداقل بیشترمان با شوق و ش��ور و شعف تالش 
مي كرديم افق تازه اي در سینماي ايران و جهان 
پديد آوريم. انگیزه و امید داشتیم؛ چیزي كه باعث 
پیشرفت ش��د و در مدتي كوتاه سینماي نوين و 
انديشمندي پديد آورد كه مركز توجه آزاديخواهان 
و روشنفكران جهان شد؛ سینمايي كه صف هاي 
طوالني تماشاگران را در داخل كشور و همچنین 
شیفتگي مسئوالن و مديران جشنواره هاي جهاني 

را در خارج از كشور در پي داشت. 
 پس از يك قرن صنعت سينما نداريم 

به گفته كارگ��ردان فیلم س��ینمايي »جاده هاي 
سرد« متأسفانه با گذر زمان، ديدگاه سیاست زده 
و تنگ نظرانه حزبي، ش��تاب پیش��رفت سینما را 
گرفت و آن را به نقطه صفر كه امروز در آن هستیم، 
رس��اند. جالب اس��ت كه امروزه، پس از گذشت 
بیش از 1۰۰س��ال از حض��ور س��ینما در ايران و 
 حتي با احتس��اب تاريخ تولید اولین فیلم ايراني 
»آبي و رابي« كه9۰سال مي گذرد، هنوز هیچ قانون 
و دولتي اين پديده پیشرو و ارزشمند را به عنوان 
يك صنعت به رسمیت نشناخته است، يعني هنوز 
پديده سینما و كاركنان آن، هیچ تعريف قانوني در 
ايران ندارند، حتي در سازمان بیمه تأمین اجتماعي 
هم كاركنان و س��ازندگان فیل��م را تحت عنوان 

»ماهیگیران فصلي« بیمه مي كنند. 
به اعتقاد اين سینماگر، جالب است كه اين تولید 
جمعي بي تعريف، بیش از فیلم و سینماگر، سازمان 
و مس��ئول و مدير و وزير و نه��اد و بنیاد و رئیس 
و منشي و راننده و مس��تخدم دارد. بودجه هايي 
هم كه براي آن تعري��ف و از جیب ملت پرداخت 

مي شود، معموالً صرف جشن و جشنواره و هر چیز 
و كار بیهوده ديگري به غیر از فیلم و فیلمس��ازي 
می شود؛ جش��ن و جش��نواره هايي كه به شیوه 
موجودات تك ياخته  به سرعت تكثیر مي شوند و 
با وجود خیل فارغ التحصیالن بیكار، هر روز حیاط 
خلوت هاي جديدي به نام مدرس��ه و دانشكده و 
دانش��گاه س��ینمايي افتتاح مي كنند كه جز فقر 
انديشه و اقتصاد و خالي كردن جیب مردم، كاري 

از پیش نمي برند. 
     سينما را به سرمايه سپرده اند

اين كارگردان سینما اذعان داشت: مدتي است كه 
مسئوالن فرهنگي تصمیم گرفته اند بودجه اندكي 
را هم كه به سینما تعلق مي گرفت، قطع كنند و 
رسماً آن را به  دست سرمايه بسپارند. اين اتفاق كه 
به بهانه كمبود بودجه، از هفت سال پیش شدت 
بیشتري گرفته است، تصمیمي است كه صد البته 
مانند همیشه، بدون مشورت با اهالي سینما انجام 
گرفت و ابعاد مثبت و منفي آن در نظر گرفته نشد. 
نتیجه هم امروز به وضوح قابل مش��اهده اس��ت. 
منظور اينكه چنانچه سینما درس��ت در اختیار 
س��رمايه قرار بگیرد، مانند هر تولید ديگر، صرفاً 
بايد به عرضه و تقاضا فكر كند و با استفاده از سلیقه 

موجود كاالي فرهنگي بسازد. 
چهره ماندگار سینماي ايران در بخش ديگري از 
سخنانش اظهار داشت: س��ینما را رها كنند تا در 
خدمت سرمايه هاي مش��كوك و سرمايه گذاران 
نوكیسه، فقط و فقط به عرضه و تقاضا بینديشد. 
بديهي است در ش��رايط موجود، جايگاهي براي 
سینماي ملي كه مدعي است، روح ملي را به  نمايش 
مي گذارد وجود نخواهد داشت. امروز، سینما برده 
سرمايه و س��رمايه گذار است و سینماگر اگر برده 
اين نوكیسه ها نشود، خانه نشینش مي كنند، در 
نتیجه، فیلمسازان مقصر وضعیت و شرايط موجود 
نیستند. طبیعي است چنین سیاست و برنامه اي 
عوام و عوام زدگي را رواج مي دهد و ارزش گذاري 

فیلم هم تغییر ماهوي مي كند. 
  معيارها را »مافيا« تعيين مي كند

جعفری جوزان��ي همچنین گفت: ام��روز، فیلم 
خوب و بد را سینماداران و مافیاي سرمايه تعیین 
مي كنن��د، نه پیش��تازان فرهنگ و انديش��ه. در 
شرايط موجود، هر فیلمي كه به هر قیمت ممكن 
تماشاگر بیشتري داشته باشد و سود بیشتري عايد 
سرمايه دار كند، فیلم برتري است. واقعیت تلخ اين 
است كه سیاست بازان با همكاري نوكیسه ها و با 
سوءاستفاده از مديران بي بصیرت، آن سینمايي 
را كه به همت فرزندان ملت انقالبي، طي يك دهه 
چنان درخشید كه مركز توجه و امید آزاديخواهان 
و روشنفكران جهان شد، به خاك سیاه نشاندند. 

جعفري جوزاني سینما را سیاس��ت زده و حزبي 
معرفي كرد و گفت: واقعیت اين است كه در شرايط 
موجود، سینماي ايران پايه و اساسي پايدار ندارد 
و ذاتاً س��لیقه اي، سیاس��ت زده و حزبي است. در 
حالي كه سینما به عنوان يك كاالي فرهنگي ملي 
بايد ريشه در واقعیت هاي زندگي، رؤياها، سلیقه، 
آداب، رسوم و اخالقیات، آيین ها، باورها، اعتقادات 
و خواسته هاي سیاسي آشكار و پنهان ملت داشته 
باشد تا بتواند روح ملي كش��ور بزرگ ايران را به 

نمايش بگذارد.

 مديران سياسي
سينما را به سرمايه سپرده اند
 مسعود جعفري جوزاني معتقد است مديران سياسي غيرمتخصص در سينما

به كميت و آمار معموالً ساختگي بسنده مي كنند و توان تقويت سينما را ندارند

وزير ميراث فرهنگي خبر داد 
 ثبت جهاني چندين پرونده مشترك ناملموس

 در سال99
علي اصغر مونس�ان ضمن تبري�ك ثبت جهاني س�اختن و نواخت�ن دوتار 
ايراني از ثبت پرونده هاي انفرادي و مش�ترك بيشتري در سال 99 خبر داد. 
وزير میراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي در حاش��یه برگزاري مراسم 
افتتاحیه هفته پژوهش و در جمع خبرنگاران، ثبت جهاني ساختن و نواختن دوتار 
ايراني را تبريك گفت و افزود: در سال 99 چند پرونده مشترك را به ثبت جهاني 
مي رسانیم. مونسان گفت: ما مي توانیم پرونده هاي مشترك را خارج از سهمیه به 
ثبت جهاني برسانیم. بهتر است مردم بدانند كه ثبت جهاني پرونده هاي مشترك 
به ما كمك مي كند تا از اقدام كشورهاي ديگر براي ثبت انفرادي نمادهاي فرهنگي  
جلوگیري كنیم، زيرا وسعت ايران فرهنگي بسیار گسترده است و نشانه هايي از 

نمادهاي فرهنگي ما در كشورهاي ديگر نیز ديده مي شود. 
وزير میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از تالش حداكثري همكارانش در 
ثبت جهاني میراث ملموس و ناملموس كشور خبر داد و گفت: قباًل توجه كمتري به 
ثبت میراث ناملموس داشتیم و مردم نیز اهمیت بیشتري به ثبت میراث ملموس 
و بناهاي تاريخي مي كردند اما امروز بی��ش از پیش به ثبت میراث ناملموس توجه 
مي كنیم و امیدواريم در س��ال 99 ثبت هاي انفرادي و مش��ترك بیشتري داشته 
باشیم. مونسان در پاسخ به درخواست رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري 
براي اختصاص اعتبار مناسب به اين پژوهشگاه، گفت: اگرچه اعتباري كه به وزارتخانه 
داده شده، زياد نیست، اما امسال رشد خوبي داشته است، ما نیز تالش مي كنیم به 
تناسب اعتباري كه به وزارتخانه داده شده، به پژوهشگاه توجه كنیم و اعتبار مناسبي 

را به آن بدهیم.

نگاهي به مستندهاي جايزه شهيد آويني جشنواره »سينما حقيقت«

رقابت مستند هاي انقالبي به دوره دهم رسيد ب��ه گفت��ه جعفري جوزان��ي 
س��ينماي اي��ران ام��روز در 
تنگن���اي س���تاره م�ح�وري 
س��ازي ه�اي  تج��اري   و 
سطح�ي گ�رفتار ش�ده اس�ت

 انتقاد يك شاعر از تمسخر شعر فارسي 
در تلويزيون

 مجري هاي تلويزيون 
شعر مجعول مي خوانند!

اس�ماعيل اميني در اعتراض به تمس�خر زبان فارسي در 
برخ�ي از برنامه ه�اي تلويزيوني، يادداش�تي را منتش�ر 
كرد. اين ش�اعر در يادداش�ت خود با اش�اره ب�ه خوانش 
اش�تباه اش�عار توس�ط مجري�ان تلويزي�ون و همچنين 
ايج�اد اصطالحات »من درآوردي« از س�وي ش�ومن هاي 
تلويزيوني، از بي توجهي به چنين رويه اي گاليه كرده است. 
متن يادداشت اسماعیل امیني به اين شرح است: چندين سال 
اس��ت كه چند مجري تلويزيون در برنامه عی��د مبعث، بیتي 
از حافظ را با تحري��ف مي خوانند به اين ش��كل: »نگار من كه 
به مكتب نرفت و »مشق« ننوش��ت/ به غمزه مسئله آموز صد 

مدرس شد«
مي بینید كه »مشق ننوشت« هم وزن شعر را خراب كرده و هم 
معنايش غلط است، زيرا »مشق نوشتن« از تعابیر دوره معاصر 

است كه جايگزين »مشق كردن« شده است. 
اگر يك بار بود مهم نبود، اما وقتي هر س��ال چند مجري آن را 
تكرار مي كنند معلوم است كه اين تحريف، ناشي از ناشي گري 
نیست، يعني نمي توان گفت كه مجري حواسش نبوده و البد 

وقتي تذكر بشنود اشتباهش را تصحیح مي كند. 
حاال پس از چند سال و چندين بار تكرار، جواد خیاباني در برنامه 
صبحگاهي سیما مي گويد كه »ديوان حافظ نزديك 3۰۰جلد 
نوع مختلف چاپ شده است. در يكي نوشته »مشق ننوشت« 
و در آن ديگري نوشته »خط ننوشت««. بعد هم به ريش تمام 
دوستداران شعر و زبان فارسي مي خندد و مي گويد: »حاال چه 
فرقي مي كند؟« اين جمله طاليي را به خاطر داش��ته باشید: 
»حاال چه فرقي مي كند؟« به نظر من اين راهبرد اصلي تلويزيون 
و مديران و مجريان سهل انگار و مدعي آن است. براي آنها راست 

و دروغ، درست و نادرست، ارزشمند و مبتذل، فرقي ندارد. 
تهیه كننده و مجري فقط بايد حواس شان باشد كه پا روي ُدم 
قدرت و ث��روت نگذارند، در ديگر عرصه ه��ا از جمله در عرصه 
فرهنگ، اخالق، دين و دانش دست ش��ان باز اس��ت كه دروغ 

بگويند، تحريف كنند و آسمان و ريسمان به هم ببافند. 
در اين میان، تمس��خر شعر و زبان فارسي بس��یار مورد عالقه 
مديران و برنامه سازان تلويزيون است. عالوه بر هزاران اصطالح 
مجعوِل داخلي و خارجي كه ورد زبان مجريان تلويزيون است، 
در اغلب برنامه ها، حتي برنامه هاي خاص شعر مانند مشاعره و 
برنامه هاي تخصصي شعر، غلط خواندن شعر و ارائه شعرهاي 
جعلي، متداول است بي هیچ اعتنايي به سالمت زبان و رعايت 

وزن و دست كم صحت انتساب شعر به شاعر. 
برخي برنامه هاي زنده صدا و سیما مسابقه شعر دارند و از مردم 
مي خواهند كه يك مصرع شعري را كامل كنند يا درباره موضوع 
روز ش��عر بگويند. بعد تا دل تان بخواهد جمالت بي سر و ته و 
ناموزون و غلط را كه مخاطبان ناآش��نا با شعر سر هم كرده اند، 
پخش مي كنند و »به به« مي گويند. همان صدا و س��یمايي كه 
براي شعرخواني شاعران برجس��ته و براي معرفي كتاب هاي 

ارزشمند شعر وقت ندارد. 
زماني محمد حسیني كه حاال عروس��ك نمايشي شبكه هاي 
ماهواره اي شده، در تلويزيون، با كلمات پیشنهادي بینندگان، 
جمالتي س��ر هم مي كرد و به عنوان ش��عر بداه��ه مي خواند، 
مي خنديد و دوس��تانش هم مي خنديدند و »به به« مي كردند، 

بعد همه با هم فرياد مي زدند: »هیشیم باال شیمبا باال«
عصاره پیام تلويزيون همین كلمات است: »هیشیم باال شیمبا 
باال«. ترجمه اش اين است: »حاال چه فرقي مي كند؟« راست و 

دروغ، درست و نادرست، ارزشمند و مبتذل؟
الزم به يادآوري اس��ت كه به دلیل تأكید مقام معظم رهبري 
بر حفظ و پاسداش��ت زبان فارسي و با دس��تور رئیس سازمان 
صداوسیما، شوراي صیانت از زبان فارسي به رياست مدير شبكه 
آموزش سیما تشكیل شده است. همچنین قرار است از مجرياني 
كه در اجراهاي تلويزيوني به زبان فارسي و رعايت اصول درست 

زبان توجه داشته باشند، تقدير شود. 

محمد صادقي     دریچه

با حضور 4 نسل بازيگر راديويي
 »پرونده پليكان« 

در راديو نمايش باز مي شود
 »پرونده پلیكان« اثر جان گريشام با تنظیم و كارگرداني ايوب 
آقاخاني و هنرنمايي چهار نسل از بازيگران راديو در برنامه»نقد 

و نمايش « راديو نمايش پخش مي شود. 
برنامه »نقدونمايش« كه هدف آن آشنا ساختن مردم با جهان 
متون و آثار ادبي معتبر جهان اس��ت با پخش نمايش راديويي 
»پرونده پلی��كان« با حضور رضا آش��فته به نق��د اين نمايش 

مي پردازد.

     رادیو


