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امام علی)ع( می فرمايند:

عزت مؤمن، بی ني�ازى او از مردم 

است.

گزيده تحف العقول

در جلس�ه ش�وراي پاسداش�ت زب�ان فارس�ي مق�رر 
ش�د از نام ه�اي ايران�ي ب�راي فيلم ه�ا اس�تفاده ش�ود 
ن�رود.  كار  ب�ه  ديالوگ ه�ا  در  خارج�ي  واژگان  و 
در چهارمین جلسه كارگروه دائمي شوراي پاسداشت زبان فارسي با 
دستور جلسه ارائه گزارش اعضاي كارگروه از اقدامات دستگاه هاي 
متبوع خود، محمود شالويي مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
امور پاسداشت زبان فارسي گفت: متأسفانه در بخش هاي مختلف 
اعم از سینما، تئاتر، موسیقي و كتاب شاهد استفاده از واژگان بیگانه 
هستیم. وي ادامه داد: سه دستگاه به ترتیب سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور، شهرداري تهران و س��ازمان نظارت بر اماكن نیروي 
انتظامي تالش هاي زيادي براي مقابله با واژگان خارجي داشته اند، 
همچنین وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نیز دستور دادند نماينده اي 
از معاونت حقوقي دولت در كنار كارگروه دائمي شوراي پاسداشت 
زبان فارسي قرار بگیرند تا در مورد مسائل حقوقي نظرات كارشناسي 
را ارائه كنند. خوشبختانه با اداره كل موسیقي، هنر هاي نمايشي و... 
هماهنگ كرديم تا در كار هاي هنري از واژه هاي فارس��ي استفاده 
كنند، همچنین با مسئول سازمان سینمايي نیز جلساتي داشتیم و 
مقرر شد از اين پس نام هاي ايراني براي فیلم ها در نظر گرفته شود و 

در ديالوگ ها از واژگان خارجي استفاده نكنند. 
مش��اور وزير در امور پاسداش��ت زبان فارس��ي تأكید كرد: يكي از 
راهكار ها براي جلوگیري از وجود شركت هاي تبلیغاتي با نام هاي 
غیرايراني اين است كه هر دستگاهي در اولین مراجعه ارباب رجوع 

براي نامگذاري از ثبت هرگونه نام خارجي ممانعت كند. 
شالويي در مورد قانون منع استفاده از اسامي خارجي توضیح داد: 

براي تطبیق درست اسامي دولت و مجلس قانونی را تصويب كردند 
و فرهنگستان زبان و ادبیات فارس��ي را به عنوان مرجع تشخیص 
قرار دادند. وي افزود: متأسفانه كالس هاي ادبیات، انشا، امال و زبان 
فارس��ي خیلي مورد توجه قرار نمي گیرد و اين در حالي است كه 
اشتیاق به زبان فارس��ي را بايد از كودكي در دانش آموزان نهادينه 
كرد. عملكرد ضعیف در اين بخش باعث شده است كه دانش آموزان 
نسبت به يادگیري زبان هاي ديگر اشتیاق نشان بدهند. در ادامه اين 
جلسه حبیب  الهي مشاور معاونت پژوهش، برنامه ريزي و نظارت 
صدا و س��یما بیان كرد: با توجه به اهمیت زبان و ادبیات فارس��ي 
ضرورت انتخاب واژه هاي فارسي در تبلیغات اجباري است و چنانچه 
تبلیغاتي خارج از اين قاعده عمل كند، از پخش آن معذور خواهیم 
بود. وي ادامه داد: در سازمان صدا و سیما با همكاري فرهنگستان 
زبان و ادبیات فارسي درخواستنامه به نام »فارسي يار« تعبیه شده 
اس��ت تا گويندگان، مجريان، بازيگران و... براي استفاده بهینه از 

واژگان فارسي از آن استفاده كنند.

در شوراي پاسداشت زبان فارسي مقرر شد

ممنوعيت استفاده از واژگان خارجي در فيلم ها و سريال ها
عقب نشيني »اچ بي او مكس« به دليل اعتراض مردمي به انيميشن معروف

قسمت هايي از انيميشن »پارك جنوبي« به دليل نمايش چهره پيامبر اكرم)ص( حذف شد

   سيدمرتضي ذاكر
اعتراضات اخير مردمي در جامعه امريكا پس از كش�ته شدن 
جورج فلويد باعث شده بس�ياري از كمپاني هاي فيلمسازي و 
توليدكننده انيميش�ن در مواجهه با مقدسات ديني و مذهبي 
اديان مختلف به منظور جلوگيري از ش�كل گيري جنبش هاي 
مردمي در تحريم محصوالت شان با احتياط بيشتري رفتار كنند. 
ش��بكه »اچ بي او مكس« امري��كا از 24ژوئن امس��ال پخش فصل 
بیست و سوم سريال انیمیشن »پارك جنوبي« را آغاز كرد كه به دلیل 
نمايش تصوير پیامبر اسالم)ص( در آن با اعتراض هاي مسلمانان اين 
كشور همراه شد و حاال خبرهايي از حذف و اصالح برخي قسمت هاي 
اين انیمیشن به گوش مي رسد. سايت خبري الجزيره كه اين خبر 
را اعالم كرده، درباره اين انیمیش��ن و اعتراض ها به آن آورده است: 
انیمیشن »پارك جنوبي« )park south( شامل 23 فصل است 
كه تولید آن از سال 199۷ آغاز شده است. شبكه »اچ بي او مكس« 
و نیز ش��ركت تولیدكننده »پارك جنوبي« به اين دلیل كه در اين 

انیمیشن به پخش تصويري از پیامبر اس��الم)ص( اقدام كردند، از 
نمايش پنج قسمت اين انیمیشن منع ش��ده اند. انیمیشن »پارك 
جنوبي« حاوي محتوايي براي بزرگساالن است و جامعه امريكايي 
را نقد مي كند. اين كارتون چهار ش��خصیت اصلي دارد و به سبب 
محتواي طنز و نقادانه اش معروفیت زيادي دارد و سود مالي بسیاري 
را عايد صاحبانش كرده اس��ت، البته اين سريال انیمیشن موجب 
اختالف هايي میان مسیحیان و مسلمانان و ديگر شهروندان نیز شده، 

به طوري كه كشوري مانند چین پخش آن را ممنوع كرده است. 
از همان ابتداي پخش پارك جنوبي، اعتراض هايي به سبب فحاشي 
در اين انیمیشن و نیز نحوه نامناسب نش��ان دادن شخصیت هاي 
مذهبي و تاريخي شكل گرفت و مردم خواس��تار توقف پخش آن 
شدند. الجزيره در ادامه گزارشش آورده است: چالشي كه سازندگان 
اين اثر به خاطر نش��ان دادن تصوير پیامبر اس��الم)ص( به تازگي 
دچارش شدند، مسئله جديدي نیست. در سال 2۰۰1 و 2۰1۰ در 
بخش هايي از اين انیمیشن قسمت هايي پخش شده بود كه در آن 
اعتقاد مسلمانان مبني بر نمايش ندادن چهره پیامبر اكرم)ص( در 

آثار هنري مورد جسارت قرار مي گرفت. 
حاال »اچ بي او مكس« پنج قسمت از سريال »پارك جنوبي« را كه 
موجب برانگیختن احساس��ات مذهبي میان مردم مي شد، حذف 
كرده و با وجود تالش سازندگان براي اصالح اين قسمت ها و حذف 
تصوير پیامبر اسالم)ص(، اين ش��بكه تصمیم به حذف كامل اين 
قسمت ها گرفته است. اين ش��بكه چندي پیش در پي اعتراضات 
ضدنژادپرستانه در امريكا فیلم معروف سینماي كالسیك هالیوود 

يعني »بر باد رفته« را حذف كرده بود.

جايگاه رسانه هاي برون مرزي را درك نكرده ايم 
دولت امريكا از رسانه هاي استراتژيك فراملي حمايت تمام قد مي كند اما در ايران 
شبكه هاي برون مرزي تحت فشارهاي شديدي هستند كه منشأ آنها از داخل است

  محمدپارسا نجفي
برخ��الف تصور اولی��ه كش��ورها در زمان هر ن��وع تهديد 
علیه امنیت ملي ي��ا منافع اقتصادي به ش��دت به فعالیت 
رسانه هاي فراسوي مرزها نیازمند هستند. اصوالً شبكه هاي 
برون مرزي براي دولت ها نوعي ابزار براي پیشبرد برنامه هاي 
ملي محسوب مي شوند كه وظیفه اقناع افكار عمومي مردم 
ديگر كش��ورها در حمايت از سیاس��ت هاي خود را نیز بر 

عهده دارند. 
حال با اش��خاصي مواجه مي ش��ويم كه بي توجه به ساختار 
مدرن رس��انه هاي بزرگ در قرن حاضر از خودگرداني مالي 
شبكه هاي برون مرزي ايران سخن مي گويند و مثالً توقع دارند 
يا شبكه هايي همچون پرس تي وي به لحاظ مالي خودگردان 
شوند يا از دايره هستي محو! كافي اس��ت تنها به يك مورد 
از انبوه رس��انه هاي دولتي كه در كش��ورهاي غربي فعالیت 

مي كنند توجه كنیم تا طنز تلخ ماجرا را دريابیم. 
برخالف تصور برخي كه نمي دانند بس��یاري از رس��انه هاي 
امريكايي دولتي هستند، راديو و تلويزيون هاي فراملي امريكا 
كه براي مردم ديگر كشورها فعالیت مي كنند كاماًل با بودجه 
حكومت اياالت متحده فعالیت مي كنند. تنها يك نمونه از آن 

سازمان BBG است. 
سازمان رسانه هاي جهاني امريكا يا هیئت كارفرمايان پخش

Broadcasting Board of Governors كه به صورت 
اختصار BBG خوانده مي شود متعلق به دولت امريكاست و 
هدف از ايجاد آن ارائه اخبار گزينشي و اطالعات هدفمند به 
مخاطبان مهم و استراتژيك در كشورهايي است كه امريكا 
خود را دش��من آنها مي داند مانند ايران، عراق، كوبا، روسیه 
و... رسانه هاي وابسته به سازمان BBGشامل صداي امريكا 
)راديو تلويزيون( الحّره )تلويزي��ون( راديو اروپاي آزاد/ راديو 
آزادي )راديو فردا زيرمجموعه اي از آن است( راديو آسیاي آزاد 

و مارتي )اداره خبرگزاري كوبا - راديو تلويزيون( می شود. 
اين رسانه ها همه دولتي هستند و مديران شان را رئیس جمهور 
امريكا تعیین مي كند ام��ا نكته جالب تر اينك��ه بودجه اين 
شبكه ها توس��ط كنگره امريكا از محل مالیات هاي مردم آن 

كشور تأمین مي شود و تاكنون هم تخصیص يافته است. 
به بیان بهتر، بودجه به راديو و تلويزيون هايي پرداخت مي شود 
كه تاسیس شده اند تا برنامه هاي دولت امريكا را در خارج از 
اين كشور به پیش ببرند، كسي هم به آن اعتراض نمي كند، 
همانگونه كه به بودجه وزارت خارجه يا وزارت دفاع آن كشور 
كمترين اعتراضي نمي شود، البته ناگفته نماند كه برخي از 

سرويس ها يا ش��بكه هاي بین المللي مثل سرويس جهاني 
بي بي سي از راه فروش رايت مستندهاي باكیفیت، مقاديري 
كس��ب درآمد هم مي كنند، اما اين نیز خ��ود در درجه اول 
وابسته به بودجه اي است كه براي اين شبكه ها در نظر گرفته 
مي شود. طبیعتاً شبكه اي كه به خاطر چند صد هزار دالر آن 
هم بدهي معوق براي حق پخش ماهواره اي از روي ماهواره 
برداش��ته مي ش��ود، بنیه چنداني براي تولید مس��تندهاي 
آنچناني ندارد، ضمن اينكه شیوه هاي ديگر كسب درآمد هم 
در برخي شبكه هاي خارجي، اساساً وابستگي اين شبكه ها 
به بودجه ه��اي تزريقي را منتفي نمي كن��د. حال در چنین 
وضعیتي اندك بودجه ارزي صداوس��یما كه سهم عمده آن 
مصروف هزينه هاي شبكه هاي برون مرزي است، تخصیص 

نمي يابد و چند شبكه از چند ماهواره قطع مي شوند. 
رس��انه هاي برون مرزي مانن��د وزارت خارج��ه و نیروهاي 
نظامي، اولین خط دفاعي براي كش��ور محسوب مي شوند 
كه بايد به شدت مورد توجه حكومت و حمايت مالي آن قرار 
گیرند چراكه آنها از مرزهاي فرهنگي دفاع می كنند و تكلیف 
مهمي بر عهده دارند كه آن اقناع مخاطبان در كش��ورهاي 

ديگر است. 
 2۰2 نماين��ده مجلس يازدهم طي بیانیه اي ش��ديد اللحن 
خواستار حمايت قاطع دولت از شبكه هاي برون مرزي ايران 
و تخصیص فوري بودجه ارزي آنها شدند و بر ضرورت رشد 
روزافزون اين ش��بكه ها و حتي بر تاسیس ش��بكه هايي به 
زبان هاي تركي و فرانسوي و روسي نیز تأكید كردند. به راستي 
باعث تأسف است كه مس��ئوالن امر در خارج از صداوسیما 
به اين دارايي ارزش��مند فرهنگي ايران كه مي تواند در پهنه 
سیاست تاثیرگذار باش��د، كاماًل بي توجه هستند. اگر قبول 
كنیم كه پرداخت نكردن بودجه ارزي شبكه هاي برون مرزي 
ايران نوعي سهل انگاري است باز هم موجب افسوس است چه 

آنكه خداي نكرده از روي غرض باشد.

چرا كار شبكه خانگي، زار شد؟
ش��بكه نمايش خانگي به  خاطر تفاوت هايي كه در ارائه محتوا با 
تلويزيون داشت خیلي زود در كانون توجه مخاطبان قرار گرفت و 
جالب آنكه اولین سريال هاي فراگیر اين شبكه و مثاًل »قهوه تلخ« 
سريال هايي بودند كه براي تلويزيون تولید شدند ولي نتوانستند 
در چرخه پخ��ش از تلويزيون ق��رار گیرند و ب��راي همین روانه 
شبكه نمايش خانگي شدند. شبكه خانگي مي توانست از فضاي 
ايجادش��ده در توزيع مويرگي خود و سپس عرضه آنالين فراگیر 
بهترين استفاده را كند و با دست گذاشتن بر سوژه هاي مختلف 
اجتماعي، اسباب نوعي نقد كالن اجتماعي را رقم بزند، با اين حال 
سريال س��ازان ش��بكه خانگي به دام نوعي الكچري بازي باطل و 
روايت تصويري عاشقانه هاي ممنوعه افتادند، حتي كارگرداناني 
با سابقه سال ها فعالیت تلويزيوني وقتي به شبكه خانگي آمدند به  
جاي آنكه به  دنبال پیشبرد ايده هاي ماجراجويانه و منتقدانه باشند 

به دام نوعي ملودرام هاي دم دستي افتادند. 
در كشوري كه همه روزه كلي خبر و تحلیل و گزارش خبري درباره 
اتفاقات اجتماعي مي افتد، هنوز يك سريال خانگي نديده ايم كه 

اين همه اتفاق روز را براي داستان پردازي مرجع كند. 
گاهي هم كه بناست به اين اتفاقات پرداخته شود آنقدر گذري و در 
سطح است كه فرصت تحلیل جدي نمي دهد. فقط در نظر بگیريد 
كه پرمخاطب ترين سريال خانگي سال هاي اخیر هم وقتي بناي 
ورود به اتفاقي همچون كودتاي 28مرداد1332 را داش��ت صرفاً 
به سطح پرداخته بود و به جايش تا توانسته بود بر رابطه عاشقانه 

خبرنگاری سیاسي با دختركي پرسودا پرداخته بود. 
اينكه در آينده زعامت ش��بكه خانگي با كدام ارگان باشد چندان 
مهم نیس��ت چون هنوز س��ازندگان س��ريال هاي خانگي به اين 
باور نرس��یده اند كه شبكه خانگي و گس��تردگي اش را براي ارائه 

داستان هايي قابل باور از اجتماع پرحادثه امروز مجالي دهند. 
اينكه وزارت ارشاد در سال هاي گذشته سريال س��ازان را به اين 
جهت س��وق نداد و اينكه زعیم بعدي شبكه خانگي قصد چنین 
اقدامي را دارد يا نه هم معلوم نیس��ت. آنچه مشخص است اينكه 

سريال هاي خانگي هنوز به نیمي از باروري خود هم نرسیده اند. 
براي رشد و ش��كوفايي ش��بكه خانگي بايد به سمتي رفت كه 
كارگردانان بزرگ ايراني با به خدمت گرفتن نويسندگان توانمند 
به سمت سوژه هايي بروند كه حداقل دو پله جلوتر از محصوالت 

روتین سینما و تلويزيون باشند. 
از منظر ساختاري هم شبكه خانگي خیلي جاي كار دارد و هنوز كه 
هنوز است سريالي نديده ايم كه استانداردهاي اين مديوم را ارتقايي 

شگرف دهد، اين ارتقا بايد برنامه آينده شبكه خانگي باشد.

پيمان قادري      يادداشت 

    محمدصادق عابديني
هفدهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت به 
همت انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنياد 
فرهنگي »روايت فتح« آذر ماه سال جاري و در 
بخش هاي مختلف صحنه اي، خياباني و محيطي، 
كودك و نوجوان، دانشجويي، نمايشنامه نويسي 
و سمينارپژوهش�ي برگ�زار خواه�د ش�د. 
دبير اين جش�نواره و مدير عامل انجمن تئاتر 
انقالب و دفاع مق�دس از چهره ه�اي جوان و 
متخصص اين حوزه پس از فراغت از مسئوليت 
انجمن هنرهاي نمايشي ايران اكنون عهده دار 
برگزاري اين جشنواره مهم و استراتژيك است؛ 
جش�نواره اي باس�ابقه كه محل بروز و ظهور 
استعداد ها و كشف نيروهاي برجسته اي است 
كه تا س�ال ها در عرصه بازيگري سينما، تئاتر 
و تلويزي�ون خوش درخش�يدند و فعاالن اين 
عرصه حتي تا باالترين مراتب مديريتي تئاتر 
كشور حضور داش�تند. »جوان« در گفت و گو 
با حميد نيلي به تئاتر مقاومت پرداخته است. 
جري�ان تئات�ر مقاوم�ت را در فضاي 
فرهنگ و هنر كش�ور چگونه ارزيابي 
مي كنيد و دليل افول اين ژانر باسابقه 

را چه مي دانيد؟
 تئاتر مقاومت يك جريان مهم و جريان س��از در 
عرصه هنرهاي نمايشي كشور است؛ جرياني است 
كه در بطن خود ش��اهد فراز و نشیب هاي زيادي 
بوده و حاال به مثابه يك درخت تنومند 4۰س��اله 
به عنوان میراث ماندگار پیش��ینیان به دست ما 
رسیده اس��ت. اين جريان از تفكر ناب و رحماني 
انقالب اسالمي منبعث شده است و امروزه در تمام 
عرصه هاي هنرهاي نمايشي ايران ثمرات و جلوات 
اين درخت تنومند را مشاهده و لمس مي كنیم. 
بسیار طبیعي است كه اين جريان نیز مثل همه 
شئون و ساحت هاي مختلف فرهنگ و هنر كشور 
دچار شدت و ضعف هايي بوده و كماكان نیز است 
ولي با شما هم نظر نیس��تم كه در دوران افول به 
س��ر مي بريم چراكه اس��تقبال هنرمندان از اين 
ژانر بسیار خوب بوده و طبق آمارهايي كه به من 
رسیده است در سراسر كشور هنرمندان و فعاالن 
اين حوزه با عشق و عالقه كارشان را انجام مي دهند 

و آثار خوبي را در اين حوزه تولید مي كنند. 
دليل شما براي اين استقبال چيست؟ 
بر اساس كدام مستندات اين نظريه را 

ارائه مي دهيد؟

ما در انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس و پیش از 
ارسال فراخوان جشنواره تئاتر مقاومت، به صورت 
يك فراخوان مجزا و جداگانه از طريق ش��عبات 
اس��تاني به گروه هاي نمايش��ي اطالع داديم كه 
جايزه اي با نام جايزه بزرگ »سرو« را براي تقدير 
از آثار برگزيده اين حوزه در نظر گرفته ايم. باعث 
تعجب بود كه بیش از 2۷۰ اثر از سراسر كشور به 
دبیرخانه اين جايزه رس��ید و آثاري هم بود كه به 
علت اتمام وقت نتوانس��تیم پذيراي آنان باشیم. 
2۷۰اثر يعني به طور میانگین حدود 9نمايش در 
طول فقط يك سال براي يك استان كه رقم بسیار 
قابل مالحظه اي اس��ت. پس همانطور كه عرض 
كردم جريان تئاتر مقاومت يك جريان پويا و زنده 

است و حیات دارد. 
 حواشي اى كه شيوع كرونا ايجاد كرده 
چقدر بر روند اجراي جشنواره مقاومت 

تاثيرگذار بوده است؟
جش��نواره هفدهم تئاتر مقاومت يك جش��نواره 
با سابقه ديرينه اس��ت. امس��ال نیز با مدد الهي 
قصد داريم با وجود مشكالت موجود و در شرايط 
حاد كش��ور با رعايت تمامی اصول ايمني و طبق 
مصوبات مجازي رس��مي كش��ور در اين حوزه، 

جشنواره اي متفاوت را برگزار كنیم. 
 تفاوت برگ�زاري جش�نواره در فرم و 
اجراس�ت يا محت�واي آن ني�ز درگير 

شرايط جديدى شده است؟
تفاوت جشنواره در ش��یوه برگزاري، نوع برخورد 
و تعامل گس��ترده با هنرمندان اي��ن حوزه طبق 
سیاست هاي ابالغي و بر اساس ضوابط و مضامین 
مندرج در فراخوان جشنواره تعريف مي شود. اين 
جشنواره مطمئناً كیفیت را فداي كمیت نخواهد 
كرد و در خصوص ارائه آثار، نمايش هايي به تئاتر 

كشور ارائه خواهد شد كه جريان ساز باشند. 
 اين دوره از جشنواره تئاتر مقاومت در 

چه بخش هايي اجرا مي شود؟

در اي��ن جش��نواره بخش ه��اي متفاوت��ي 
داريم؛ بخش هاي��ي مثل صحن��ه اي، خیاباني 
و محیط��ي، دانش��جويي، ك��ودك و نوجوان، 
نمايشنامه نويس��ي و س��مینار پژوهشي تئاتر 
مقاومت. طیف هاي مختلف��ي مثل هنرمندان، 
پژوهشگران، نويسندگان، كارگردانان، اساتید 
دانشگاه، دانش��جويان و اصحاب رسانه در اين 
جشنواره دخیل هس��تند و هر يك به نوعي در 
بخش هاي تخصصي خ��ود در اين جش��نواره 

تعريف مي شوند. 
 دوره هفدهم جشنواره تئاتر مقاومت 

چه ويژگي هايی دارد؟
يكي ديگر از ويژگي هاي جش��نواره امسال تئاتر 
مقاومت رويكرد جشنواره به كادرسازي نیروهاي 
جديد الورود به اين حوزه اس��ت كه با جديت در 
حال رصد هس��تیم تا دوباره با تربیت نسل جوان 
و متعهد ديگري، خون جديدي در رگ هاي تئاتر 

مقاومت كشور جاري كنیم. 
 طيف ه�اي مختلف تئاتر كش�ور هم 
در برگ�زاري اين جش�نواره همكاري 

دارند؟
متولي اصلي اين جشنواره انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس بنیاد فرهنگي روايت فتح مي باشد 
اما به دلیل اينكه نوع نگاه ما به اين جشنواره فراتر 
از ارائه بیالن كاري و آماري محس��وب مي شود 
و در واقع همانن��د زمان دفاع مق��دس و جنگ 
تحمیلي دوباره نیازمند وحدت رويه و مشاركت 
باالي عمومي هستیم، جلس��ات متعددي را با 
نهاد ها و مراكز فرهنگي ذي ربط داش��ته ايم تا با 
تشريك مساعي حركت جهادي را آغاز كنیم كه 
بر پايه اين حركت جهادي و تالش ساير ارگان ها، 
مطالبه رسمي مفهوم تئاتر مقاومت را در حوزه 

هنرهاي نمايشي كشور داشته باشیم. 
حوزه هنري، سازمان بسیج هنرمندان، بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، مركز هنر هاي 
نمايشي، سازمان بسیج دانشجويي كشور و ارتش 
جمهوري اسالمي ايران از جمله اين مراكز بوده اند 
اما آنچه ضروري اس��ت در اينجا بگويم نوع نگاه 
مراكز به تئاتر انقالب و دفاع مقدس است كه بايد 
به آن دقیقاً مثل يك ژانر مل��ي و میراث معنوي 
نگريسته شود. اگر غیر از اين باشد مسلماً نتیجه 
مطلوب حاصل نخواهد شد و دچار تكرار مكررات 

بي حاصل خواهیم شد. 
 در خص�وص جاي�زه ب�زرگ ح�اج 
قاسم س�ليماني هم توضيحاتي ارائه 

بفرماييد.
اين جايزه به منظور پاسداش��ت نام و ياد س��ردار 
همیشه مقتدر ايران اسالمي سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیماني در جشنواره امسال گنجانده شد تا 
اثر برگزيده اين جشنواره با موضوع مقاومت، مزين 

به اين جايزه شود. 
در نظر داري��م اين جايزه در تمام��ي ادوار بعدي 
اين جشنواره نهادينه شود تا ارتباط ناگسستني 
هنرمن��دان متعهد و س��رداران س��رافراز جبهه 
مقاومت در عرصه فرهنگ و هنر متعالي و ارزشي 

نیز به منصه ظهور برسد. 
اين جايزه اداي دين كوچكي از سوي هنرمندان 
و جامعه شريف تئاتر كشور به ساحت مقدس اين 

سردار آسماني و محبوب به شمار مي رود.

در گفت وگوي »جوان« با دبير هفدهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت مطرح شد

 مطالبه برجسته سازي 
مفهوم »تئاتر مقاومت« در جشنواره هفدهم

اي��ن جش��نواره كيفي��ت را 
ف��داي كمي��ت نخواه��د كرد 
و در خص��وص ارائ��ه آث��ار، 
نمايش هايي ب��ه تئات��ر ارائه 
خواهد شد كه جريان ساز باشند  مجموعه اشعار 

درباره حاج قاسم در »ققنوس قدس« 
كتاب »ققن�وس قدس« 
درباره سردار حاج قاسم 
ت�وس��ط  س�ليم�اني 
انتش�ارات خ�ط مق�دم 
راه�ي بازار نش�ر ش�د. 
كتاب »ققن��وس قدس« 
ش��امل مجموعه اش��عار 
ش��اعران درب��اره س��ردار 
حاج قاس��م س��لیماني به 
 تازگي توسط انتش��ارات خط مقدم منتش��ر و راهي بازار نشر 
شده است. اشعار اين  كتاب توسط علي داوودي و كاظم رستمي 
گردآوري ش��ده اند و ش��امل قالب هاي غزل، مثنوي و رباعي 
مي شوند. محمدرضا طهماسبي، علي داوودي، مهدي جاندار، 
علیرضا قزوه و... از جمله شاعراني هستند كه شعرشان در اين 
 كتاب درج ش��ده است. رس��تمي يكي از گردآورندگان كتاب 
ققنوس قدس مي گويد: درست چند ساعت بعد از شهادت حاج 
قاسم بود كه در تماس با دوستان شاعر تصمیم گرفتیم كاري 
براي ايشان انجام بدهیم. آن روز ها هر كسي مي خواست كاري 
انجام بدهد و خشم و حسرت خود را در مصیبت از دست دادن 
حاج قاسم بروز دهد. ما ش��اعران آنچه در چنته داشتیم زبان 
شعر و سخن آهنگین بود. آستین باال زديم و »ققنوس قدس« 
حاصل همراهي و همت دوستان شد. وي اضافه مي كند: اغراق 
نیست اگر بگويم ما علمدار سپاه عاش��ورائیان آخرالزمان را از 
دست داديم و يل سپاه مان از دست رفت. اين چیزي نیست كه 
هیچ شاعري بتواند بگويد من از عهده وصفش برآمدم اما من و 
دوستان شاعرم سعي خودمان را كرديم و از میان اشعار فراواني 
كه در خصوص حاج قاسم سرايیده شده بود بهترين ها گزينش 
شدند تا در اين كتاب گردآوري ش��وند. »ققنوس قدس« اگر 
چه يكي از اولین كتاب هاي ش��عر در خصوص سردار بي بديل 
جبهه هاي مقاومت اسالمي حاج قاسم سلیماني است، اما به نظر 
مي رسد آخرين كتاب نباشد و باز شاهد انتشار كتاب هايي از اين 
دست در رساي سردار دل ها باشیم. قاسم سلیماني برآمده از 
متن مردم بود و تا حق شناسي دوستداران بي شمار حاج قاسم 

وجود دارد، ياد او پايدار خواهد ماند.

    ديده بان

 آغاز نخستين جشنواره 
بين المللي »خلوت انس« 

نخس�تين جشنواره 
بين الملل�ي »خلوت 
م�ج��ازي  ان�س« 
همزمان ب�ا ايران در 
كش�ورهاي  س�اير 
اس�المي آغاز ش�د. 
دبی��ر اين جش��نواره 
گف��ت: عالقه من��دان 
براي ش��ركت در اين 

جش��نواره مي توانند پس از مطالعه كتاب »خلوت ان��س« آثار خود را با 
موضوع هاي »مفهوم حقیقت نماز«، »آثار و بركات نماز« و »آداب نماز« 

تا 1۰مرداد به دبیرخانه اين جشنواره ارسال كنند. 
مهرشاد سهیلي افزود: آثار ارسالي بايد در قالب هاي داستان كوتاه، نقاشي، 

انشا، مقاله، شعر، لوگو، عكاسي و داستان كودكانه باشد. 
بیش��تر  اطالع��ات  كس��ب  ب��راي  عالقه من��دان  گف��ت:  وي 
 مي توانن��د ب��ه وب س��ايت اي��ن جش��نواره بین الملل��ي ب��ه نش��اني

 www .khalvatons .ir مراجعه كنند يا با شماره 3۷29۷5۰1 با پیش 
شماره ۰51 تماس بگیرند. 

سهیلي با اشاره به اينكه مراسم اختتامیه اين جشنواره از روز عید قربان 
تا روز عید غدير برگزار خواهد شد، افزود: اين جشنواره به همت قرارگاه 

حضرت مهدي)عج( و دفتر آيت اهلل حسیني زنجاني برگزار مي شود. 

    خبر


