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امام علی)ع( :

صبر نسبت به ايمان، مانند سر است 

به پيكر، پس هر كه صبر ندارد، ايمان 

ندارد.  

 گزيده تحف العقول

   سيدمرتضي ذاكر
تئاتر و تئاتري ها در روزهاي ماقبل ش�يوع كرونا خيلي اوضاع 
و احوال مناسبي نداش�تند و حاال با تعطيلي سالن هاي نمايش، 
معيش�ت فعاالن اين عرصه هنري به ش�كل جدي در مخاطره 
افتاده اس�ت تا جايي ك�ه عضو هيئ�ت مديره خانه تئات�ر از به 
صدا درآم�دن آژير قرم�ز و ش�رايط بحراني هنرمن�دان خبر 
مي دهد و يك كارگ�ردان تئاتر به دليل بي توجهي مس�ئوالن 
درخواس�ت تعطيل�ي هميش�گي تئات�ر را مط�رح مي كن�د. 
محمودرضا رحیمي نويس��نده، كارگ��ردان و عض��و هیئت مديره 
خانه تئاتر ضمن اش��اره به اينكه بیش از نیمي از اعضاي خانه تئاتر، 
فعالیتي جز تئات��ر ندارند، به مهر گفت: ما ام��روز به  طور جد نگران 
حال هنرمنداني هستیم كه استخدام رسمي يا قراردادي هیچ نهاد 
و سازماني نیس��تند و امرار معاش ش��ان تنها از طريق اجراي تئاتر 
است. اين صنف به زودي به دلیل معضالت مالي، خاصیت اجتماعي 
هنرش��ان را از دس��ت خواهند داد. بارها از وزارت فرهنگ و ارش��اد 
درخواس��ت كرده ايم الگوي استانداردسازي كسب وكار خودشان را 
ارائه كنند تا بتوانیم جايگاه هنرمندان را مورد بررس��ي قرار دهیم و 
اقدام عملي را آغاز كنیم كه هر بار به دلیل نبود تعريف درست از اين 

قشر كه استخدام جايي نیستند، نتیجه اي نداشته  ايم. 
اين بازيگر و كارگردان تئاتر ش��رايط كنون��ي هنرمندان را بحراني 
دانس��ت و افزود: امروز آژير قرمز براي هنرمندان به صدا درآمده و 
در ش��رايط فعلي حمايت دولت، قوه مقننه، قوه قضائیه و... از هنر، 
حمايت از خود اين نهادها محسوب مي شود، چراكه هنر و به ويژه 
تئاتر، مفاهیم قدرت بخشي هس��تند كه به فهم درست قوانین در 

جامعه مي انجامد و از روش هاي عملي، شهروندان را به رعايت اصول 
شهروندي و حركت به سمت كاهش جرائم سوق مي دهد. 

ايمان افشاريان كارگردان و بازيگر تئاتر نیز با انتشار يادداشتي نسبت 
به نبود تدبیر و برنامه مديران و مس��ئوالن وزارت ارشاد در خصوص 
تئاتر انتقاد كرد. وي در بخشي از اين يادداشت نوشته است: »من به 
عنوان عضوي از خانواده بزرگ تئاتر از شما خواهش مي كنم كه تئاتر 
را براي همیشه تعطیل كنید. اشتباه برداشت نكنید، خواهش من به 
خاطر بیماري وحشتناك كرونا نیست، خواهش من بر اين اساس است 
كه با برنامه ريزي و تدبیر شما عزيزان ديگر حتي نمي شود با عشق هم 
تئاتر كار كرد. اين چه حمايتي است براي عالقه مندان و عاشقان تئاتر 
كه بايد دربه در اسپانسر باشیم، چون چرخ تئاتر نمي چرخد و دخل و 
خرجمان باهم جور نیست كه البته جست وجوي اسپانسر بدون بازيگر 
چهره، كار بیهوده اي است، به همین خاطر پیشنهاد مي كنم كالً تئاتر 
را تعطیل كنید، حاال كه هیچ برنامه اي براي درست برگزار شدن آن 

نداريد، حداقل خیالمان راحت است كه تئاتر نداريم.«

عضو هيئت مديره خانه تئاتر:

آژير قرمز معيشت هنرمندان به صدا درآمده است
 اشعار برگزيده 30 شاعر طنزپرداز 

در »مستطاب قمپز«

كت�اب »مس�تطاب قمپ�ز« مجموع�ه اي از اش�عار طن�ز ش�اعران 
اس�تان ق�م اس�ت ك�ه توس�ط عب�اس احم�دي گ�ردآوري ش�ده  
و از س�وي انتش�ارات س�وره مه�ر راه�ي ب�ازار ك�رده اس�ت. 
كتاب »مستطاب قمپز« شامل شعر هاي برگزيده 3۰شاعر طنزپرداز اهل قم 
است. از جمله اين شاعران مي توان به ناصر فیض، مهدي پرنیان، عباس احمدي، 
محمد عابديني، ملیحه رجايي، س��میه خردمند و  محمدحس��ین مهدويان 
اشاره كرد. در هر بخش و قبل از اشعار هر يك از شاعران، عباس احمدي متني 
طنزآمیز براي معرفي آنان نوشته است. كلمه طنز به معناي جديد و بیگانه آن از 
زمان مشروطه به ادبیات فارسي وارد شد، به  ويژه آنچه به عنوان طنز سیاسي و 
اجتماعي شناخته مي شود. مثلث طنزپردازان مشروطه يعني ايرج میرزا، دهخدا 
و نسیم شمال نقش پررنگي در ادبیات آن روزگار دارند، به طوري كه آثارشان 
هم رده شاعران جدي سرا مثل فرخي يزدي، بهار و میرزاده عشقي است كه از 
منظر فكري اثربخشي بسیاري دارد. بعد از انقالب نیز رويداد هاي تأثیرگذاري 
در جريان طنز مكتوب روي داد كه از آن جمله مي توان به چاپ نشرياتي مثل 
گل آقا، برگزاري شب شعر طنز در حلقه رندان از سال138۰ و در پي آن برپايي 

ديگر محافل، تقويت جنبه اجراي شفاهي شعر و به كنار رفتن نشريات كاغذي 
طنز و خواندن شعر طنز در برنامه ديدار شاعران با آيت اهلل خامنه اي كه موجب 
شكستن بعضي از تابو ها شد، اشاره كرد. وارد شدن شعر طنز به فضاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي و بازتاب س��ريع نوشته ها، برگزاري جشنواره هاي ادبي 
مثل طنز تهران، طنز مكتوب و طنز دانشجويي  و همچنین حضور انبوه زنان 
طنزنويس، جنبه هاي ديگري از گستردگي شعر طنز در جامعه ادبیات ايران 

است. در بخشي از كتاب »مستطاب قمپز« مي خوانیم:
هر كس كه به هر مسئله شك داشته باشد

آن قدر زبون نیست كه آدم نتواند
يك قطعه زبان بین دو فك داشته باشد

آيینه كه زيبا نكند زشت كسي را
زيبا چه نیاز است بزك داشته باشد
آن قدر شكم باد شد از فقر كه امروز

دلبند شما بادكنك داشته باشد 
مي ترسم از آن روز كه در نامه اعمال

پا تا سر ما دوز و كلك داشته باشد
وقتي كه مگس ساكن كندوي عسل شد

بايد كه عسل هم شكرك داشته باشد
آدم به خدا باز كمي وسوسه دارد
برجي بر میدان ونك داشته باشد
حاال كه جوانیم، ولي عیب ندارد

آدم سر پیريش كمك داشته باشد
اينها همه شوخي است فقط لقمه ناني
كافي است اگر چند كپك داشته باشد

فرهنگستان زبان و ادب فارسي:

نامگذاري »كوييك« بر خودروي ايراني تأسفبار است 
 غالمعلي حداد عادل سال پيش عنوان كرده بود دولت مقرر كرده شورايي 

 براي اجرايي كردن قانون الزام از واژه هاي فارسي ايجاد شود و بايد از وزير ارشاد بپرسيد 
چرا 1/5سال است اين شورا تشكيل نشده است؟

 جشن »حافظ« 
امسال آنالين برگزار مي شود

دبير بيستمين دوره جشن حافظ از برگزاري آنالين جشن 
»حافظ« در جهت حفظ سالمت مردم و هنرمندان خبر داد. 
امید معلم دبیر بیستمین دوره جشن حافظ از برگزاري آنالين 

آن در جهت حفظ سالمت مردم و هنرمندان خبر داد. 
دبیر جشن حافظ درباره اين تصمیم گفت: جشن حافظ امسال 
قرار است بیستمین سالش را تجربه كند. در سالي كه اتفاقات 
مختلفي در كش��ور از جمله ش��یوع بیماري كوويد19 پیش 
آمده كه بسیاري از رويدادهاي مهم سینمايي در جهان را هم 
تحت تاثیر خودش قرار داده است و بسیاري از سینماها تعطیل 
و بسیاري از جشنواره ها لغو شده اند، جش��ن حافظ هم از اين 
قاعده مستثني نیست، منتها امسال به جاي اينكه جشن را به 
طور كلي لغو و به سال آينده موكول كنیم، تصمیم گرفتیم به 
ش��كل آنالين برگزار و نامزدها و برگزيدگان به شكل اينترنتي 

اعالم شوند. 
امید معل��م ادامه داد: امس��ال مي خواهیم ش��كل جديدي از 
برگزاري را تجربه كنیم و امیدواريم با مش��اركت خیلي خوب 
مردم و همراهي هنرمندان كه همیش��ه به جشن حافظ لطف 
دارند، يك اتفاق تازه رقم بخورد و بتوانیم جش��ن آنالين را هم 

براي اولین بار تجربه كنیم. 
...........................................................................................................

اولين  جشنواره قصه گويي كودكان 
روستايي و عشاير آغاز شد

و  روس�تايي  ك�ودكان  قصه گوي�ي  اولين جش�نواره 
عش�اير ب�ا عن�وان »قصه گ�وي صب�ا« ب�ا ه�دف ترويج 
فرهن�گ قصه گوي�ي و ارتق�اي دانش اقتص�ادي كودكان 
روس�تايي و عش�اير، از روز گذش�ته آغ�از ب�ه كار ك�رد. 
همزمان با ش��یوع م��وج دوم كرونا، صندوق بیم��ه اجتماعي 
كشاورزان، روستايیان و عشاير، با هدف پُركردن اوقات فراغت 
كودكان روس��تايي و عش��اير و نیز تقويت مهارت قصه گويي، 
گردآوري داس��تان هاي بوم��ي، قصه هاي محل��ي و فولكلور، 
نخستین جشنواره قصه گويي كودكان روستايي و عشاير را در 
دستور كار قرار داده است. افزايش دانش اقتصادي و آشنايي با 
مفهوم پس انداز و تقويت روحیه آينده نگري در كودكان نیز از 

ديگر اهداف اين جشنواره است. 
تمام كودكان پنج تا 12س��اله روس��تايي و عش��اير در سراسر 
كشور مي توانند براي شركت در اين  جشنواره، يكي از قصه هاي 
بومي مح��ل زندگي خ��ود يا قص��ه خیالي خود ب��ا محوريت 
ش��خصیت يك »قلك جادويي« را رو به دوربین تلفن همراه، 
تعريف و ويدئوهاي ضبط ش��ده خ��ود را از طري��ق واتس آپ 
 به ش��ماره ۰912۷9844۰2 يا پس��ت الكترونیك به آدرس

 ghesegoo. saba@gmail. com  ارسال كنند. 
...........................................................................................................

 »سرچشمه« سراغ مك فارلين 
و جنگ نفتكش ها مي رود

تيم س�ازنده فصل دوم برنام�ه تلويزيوني »سرچش�مه« 
ضم�ن بررس�ي موض�وع مك فارلي�ن ب�ا علي هاش�مي، 
جن�گ نفتكش ها با س�ردار فت�ح اهلل محم�دي و موضوع 
ده�ه60  اتفاق�ات  و  هاش�مي  مه�دي  جنايت ه�اي 
ب�ا حجت االس�الم س�الك گفت وگ�و خواه�د ك�رد. 
فصل اول سرچش��مه از ش��بكه 5س��یما روي آنت��ن رفت و 
موضوعات مختلف تاريخ انقالب را با حضور ش��اهدان عیني و 
كارشناسان آن بررسي و براي اولین بار فیلم هاي كمتر ديده 

شده تاريخ انقالب را منتشر كرد. 
در اين فصل حسین جودوي از روزنامه نگاران و كارشناسان 
شناخته  شده در حوزه تاريخ به عنوان مجري مقابل مهمانان 
سرچشمه مي نشیند و با آنها گپ و گفت خواهد داشت. تیم 
سردبیري و قسمت پژوهش برنامه به طور كامل تغییر كرده 
و بیش��تر دغدغه »سرچش��مه 2« تمركز بر وقايع دهه6۰ 

خواهد بود. 
فصل دوم »سرچش��مه« 26قسمتي اس��ت و مثل گذشته 
هفته اي يك روز، پنج ش��نبه ها روي آنتن خواهد بود و دو 
ش��بكه4 و خبر، بازپخش آن را پخش مي كن��د، فقط روز 
و س��اعت آن هنوز قطعي نشده اس��ت. يكي از موضوعات 
مهم »سرچش��مه2« بررس��ي موضوع مك فارلین با علي 
هاش��مي، جنگ نفتكش ها با س��ردار فت��ح اهلل محمدي و 
موضوع جنايت ه��اي مهدي هاش��مي و اتفاقات دهه6۰ با 

حجت االسالم سالك گفت وگو خواهد شد.

مصطفي محمدي     دیده بان

  محمدصادق عابديني
تهيه كننده فيلم سينمايي »شناي پروانه« 
كه اكران نااميدكننده اي داشته، از توقف 
اكران اين فيلم از روز 25تيرماه خبر داده 
اس�ت؛ موضوعي كه بايد از س�وي شوراي 
صنفي نمايش تأييد شود ولي اين شورا از 
چنين تصميمي ابراز بي اطالعي كرده است. 
»ش��ناي پروان��ه« پدي��ده سي وهش��تمین 
جشنواره فیلم فجر كه تصور مي شد با آمدنش 
يخ بازگشايي سینماها آب خواهد شد و رونق 
گذشته به سینماي ايران بازخواهد گشت، بعد 
از س��ه هفته اكران ناموفق با تصمیم ناگهاني 
تهیه كننده فیلم قرار است از اكران كنار برود. 
صدرعاملي درباره انصراف اين فیلم از اكران به 
ايسنا، مي گويد: »طبق مذاكراتي كه يك شنبه 
در وزارت ارش��اد ب��ا آق��اي طباطبايي نژاد و 
اعضاي شوراي صنفي نمايش داشتم، توقف 
اكران را مطرح كردي��م كه مديران نیز ضمن 
تشكر از اينكه فیلم را براي بازگشايي سینماها 
ارائه داديم، با اين درخواست موافقت كردند.« 
صدرعاملي يادآور مي ش��ود: در حال رايزني 
با وزارت بهداشت بوديم تا ش��رايطي فراهم 
كنیم كه كادر درماني بیمارستان هاي درگیر 
با كرونا به دعوت ما، رايگان به تماشاي فیلم 
بنش��ینند و حاال با ش��رايط پیش آمده، بهتر 
ديديم توق��ف نمايش فیلم را ب��ه آنها تقديم 
كنیم و امیدوار باش��یم در اكران مجدد، اين 
مدافعان س��المت آنقدر فراغت داشته باشند 
و سرشان خلوت شده باش��د كه با آرامش به 

ديدن فیلم بیايند. 
وي مي افزايد: س��ه هفته پیش ك��ه ما اكران 
»شناي پروانه« را آغاز كرديم، واگیري بیماري 
اين همه زياد نبود و تعداد فوت شدگان در بین 
هموطنانمان به حدود 3۰نفر كاهش يافته بود 
اما تص��ور نمي كرديم در فاصل��ه كمتر از دو 
هفته، ناگهان به اين حد افزايش بیمار و فوت 

شده برسیم. 
صدرعاملي تصريح مي كند: به هرحال منتظر 
مي مانیم تا وقتي اين ويروس كنترل ش��د و 
امنیت خاطر براي تماشاگران به وجود آمد، 
شرايط اكران مجدد فیلم را در سراسر كشور 
فراهم مي كنیم كه امیدوارم اين فرصت بعد از 

دهه اول محرم فراهم شود.« 
كنار كش��یدن »ش��ناي پروانه« از اكران در 
شرايطي رخ مي دهد كه شوراي صنفي نمايش 

در جلسه روز يك ش��نبه خود و مصوباتي كه 
داش��ت هیچ اش��اره ای به حذف اين فیلم و 
جايگزين آن نداش��ت. در آن جلس��ه اكران 
»زن ها فرش��ته اند2« اعالم ش��د و در مقابل 
اكران »آنجا همان س��اعت« به درخواس��ت 
تهیه كنن��ده فیل��م با ي��ك هفت��ه تأخیر به 
هفته آينده موكول ش��د، حتي در جلسه روز 
يك شنبه شورا براي جايگزيني فیلم»پیشي 
میشي« فیلم س��ینماي كودك كه از اكران 

انصراف داده بود، تصمیمي گرفته نشد.
   با ما هماهنگ نكردند 

انصراف ناگهاني »ش��ناي پروانه« و ادعاي 
اينكه شوراي نمايش در جريان اين تصمیم 
بوده اس��ت واكنش محمد شايس��ته، دبیر 
شورا را در پي داشت. شايسته در مصاحبه 
با  ايسنا،  مي گويد:  براي اين اتفاق با شوراي 
صنفي نمايش هماهنگي ص��ورت نگرفته 
و توصیه روز يك ش��نبه ما هم در ش��ورا به 
آقاي صدرعاملي )تهیه كننده فیلم(، ادامه 

كران بود. 
وي مي افزايد: اين مطابق قانون نیست كه هر 
كسي شرايط را آن طور كه خودش مي خواهد 
مناس��ب نديد، تصمیم بگی��رد فیلمش را از 
پرده پايین بكش��د. اين كار نظم سینما را به 
هم مي ريزد، بنابراين توصیه ما به ادامه اكران 
است و غیر از اين هم نخواهد بود، مگر اينكه 
س��تاد ملي مبارزه با كرونا اعالم كند فعالیت 
س��ینما به صالح نیس��ت كه فعاًل هم چیزي 

اعالم نكرده  است. 
شايسته مي گويد: به هر حال هر كسي كه در 
اين ش��رايط فیلم خود را اكران مي كند قطعاً 
بابت مخاط��ب و فروش آن نگراني داش��ته و 
دارد، اما شرايط را پذيرفته است. تمام پرسنل 
و كاركنان سینماها پروتكل هاي بهداشتي را 

به طور كامل رعايت مي كنند و سینما شرايط 
بهتري را نسبت به برخي ديگر از مراكز دارد. 
دبیر شوراي صنفي نمايش در پاسخ به اينكه 
با توجه به افزايش مبتاليان و فوتي هاي كرونا 
نس��بت به اوايل تیرماه، اگر س��ازندگان اين 
فیلم مايل ب��ه ادامه اكران در ش��رايط فعلي 
نباشند، آيا شوراي صنفي مانع مي شود، تأكید 
مي كن��د: در اين باره ش��وراي صنفي نمايش 
تصمیم گی��ري خواهد كرد، ام��ا به طور كلي 
فكر مي كنم اگر صاحب فیلمي نگران باشد، 
فیلمش را براي اك��ران ارائه نمي كند و وقتي 
اكران مي شود يعني شرايط را پذيرفته است، 
ضمن اينكه ما به هر ح��ال تمهیداتي را هم 

براي اين فیلم ها در نظر گرفته بوديم.«
شايسته همچنین در گفت و گو با مهر،  موضوع 
اينكه طباطبايي نژاد معاون سازمان سینمايي 
نیز در جريان انصراف فیلم »ش��ناي پروانه« 

است را رد مي كند. 
پیش از اكران فیلم »شناي پروانه« برخي از 
رسانه ها اين گونه القا مي كردند كه اين فیلم 
آنقدر پرفروش خواهد بود ك��ه حتي ركورد 
فروش س��ینما را جا به جا خواهد كرد، اما در 
نهايت بعد از سه هفته اين فیلم با سالن هاي 
تقريباً خالي مواجه شده است و همین موضوع 
علت كنار كش��یدن فیلم را به خاطر برآورده 
نشدن نظرات سازندگان فیلم جدي مي كند. 

   نمی توانيم تضمين فروش كنيم
شايسته درباره اينكه انصراف »شناي پروانه« 
به خاطر برآورده نش��دن انتظ��ارات فروش 
بوده اس��ت، مي گويد: »اصوالً شوراي صنفي 
مسئول تضمین فروش نیست. كاري را كه از 
دستش برمي آيد، انجام مي دهد. ما تا جايي 
كه مي توانس��تیم امتیاز بدهی��م، داديم. ما 
نمي توانیم فروش 3۰ ي��ا 4۰میلیاردي يك 
فیلم را تضمین كنیم. نه من نه هیچ كس ديگر 

نمي تواند بگويد فروش را تضمین مي كند.«
فیلم ش��ناي پروانه اولین س��اخته سینمايي 
محمد كارت اس��ت ك��ه در س��ینماي ايران 
بیشتر به عنوان يك مستندساز جوان و خالق 
شناخته شده است. اين فیلم به همراه »خوب، 
بد، جلف2« قرار بود از ابتداي تیرماه و همزمان 
با بازگشايي سینماها اكران شود كه دقیقاً چند 
روز مانده به آغاز اكران فیلم، تهیه كنندگان 
هر دو فیلم، در مصاحبه هاي جداگانه انصراف 
خود را از اكران فیلم ها اعالم كردند؛ انصرافي 
كه تنها چن��د روز به طول انجامی��د و هر دو 
فیلم بر پرده س��ینماها ظاهر ش��دند. در آن 
زمان وعده هاي كمك س��ازمان سینمايي و 
امتیاز هاي ويژه به اين دو فیلم باعث ش��د تا 
آنها به اكران بازگردند. اكنون بار ديگر »شناي 
پروانه« قصد كناره گیري از اكران را دارد و اين 
موضوع احتمال امتیازخواه��ي دوباره براي 
تداوم اكران را تقويت مي كند. اينكه سازمان 
س��ینمايي باز هم حاضر به امتی��از دادن به 
فیلم هاي مطرح روي پرده خواهد شد يا خیر 
به تصمیم روز هاي آتي مديران اين س��ازمان 
باز مي گردد اما حداق��ل پیش بیني اولیه آنها 
براي موفقیت اكران »شناي پروانه« چندان 
موفق نبوده است و اين موضوع مي تواند روي 

تصمیم آتي تاثیرگذار باشد.

»شناي پروانه« زير ميز اكران زد
 رسول صدرعاملي مي گويد از چهارشنبه اكران »شناي پروانه« متوقف خواهد شد 

ولي شوراي صنفي نمايش مي گويد در جريان كار نيست

محمد شايسته: اين مطابق 
قانون نيس��ت كه هر كس��ي 
شرايط را آن طور كه خودش 
مي خواه��د مناس��ب نديد، 
تصميم بگيرد فيلم��ش را از 
پ��رده پايين بكش��د. اين كار 
نظم سينما را به هم مي ريزد

با حضور انتظامي صورت گرفت

بررسي شرايط برگزاري آنالين 
جشنواره هاي سينمايي

جلس�ه هماهنگ�ي دبي�ران جش�نواره هاي س�ينمايي ب�راي 
بررس�ي امكان برگ�زاري آنالين اي�ن رويدادها در س�ال جاري با 
حضور حس�ين انتظامي رئيس س�ازمان س�ينمايي برگزار ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سازمان سینمايي، در جلسه 
هماهنگي جشنواره هاي سازمان سینمايي كه با حضور حسین انتظامي 
رئیس سازمان سینمايي برگزار شد، رائد فريدزاده دبیر شوراي بین الملل 
سازمان سینمايي و معاون بین الملل بنیاد سینمايي فارابي گزارشي از 

تجربه بازار مجازي كن و حضور ايران در اين جشنواره ارائه كرد. 
در ادامه جلس��ه كه ابراهی��م داروغ��ه زاده دبیر جش��نواره ملي فجر، 
محمدمهدي عسگرپور دبیر جشنواره جهاني فیلم فجر، علیرضا تابش 
دبیر جش��نواره فیلم كودكان و نوجوانان، محم��د حمیدي مقدم دبیر 
جشنواره »سینما حقیقت« و س��یدصادق موسوي دبیر جشنواره فیلم 
كوتاه تهران حضور داشتند با توجه به كرونا و ضرورت اتخاذ سیاست ها و 
روش هاي اقتضايي مقرر شد هر يك از دبیران در شوراي سیاستگذاري 

خود، جنبه و میزان برگزاري آنالين را بررسي كنند. 
همچنین گزارش��ي از نرم افزار جش��نواره جهاني ارائه و مقرر شد همه 
جش��نواره ها از يك پلتفرم مش��ترك كه قابلیت شخصي سازي داشته 

باشد، استفاده كنند.

   فرزين ماندگار
رواج واژه هاي بیگانه از سوي دستگاه هاي مختلف دولتي 
و غیردولتي همچنان ادامه دارد و فرهنگستان زبان فارسي 
هم بارها اعالم كرده است اهرم نظارتي براي پیشگیري يا 
مجازات افراد يا مراكزي كه نسبت به اين موضوع بي اعتنا 
هستند ندارد، با اين حال فرهنگس��تان زبان فارسي هر از 
گاهي نسبت به رواج برخي واژه ها واكنش نشان مي دهد كه 

مي تواند تاثیرگذار باشد. 
در تازه ترين مورد از اين دست، فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
با غیرفارس��ي و غیرايراني دانس��تن نام خودروي »كويیك« 

نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد. 
فرهنگستان زبان و ادب فارس��ي با غیرفارسي و غیرايراني 
دانستن نام خودروي »كويیك« نوشته است: »فرهنگستان 
زبان و ادب فارس��ي از هر گامي كه در راه توسعه فناوري و 
پیشرفت در س��اخت خودرو برداشته شود خرسند مي شود 
و از آن اس��تقبال مي كند، اما با تأس��ف بايد اعالم كنیم كه 
خودرويي كه تحت عنوان »كويی��ك« و اخیراً تحت عنوان 
»كويیك � آرپ��الس« رونمايي و به  عنوان دس��تاوردي در 
پیشرفت صنعت خودروسازي ايران قلمداد شده است، نامي 
غیرفارس��ي و غیرايراني دارد. با شنیدن نام »كويیك« لفظ 
انگلیسي »quick«، به معناي تند و سريع، به ذهن خطور 

مي كند و اين تأسف آور است. 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسي در سه س��ال گذشته بار ها 
اعتراض خود را نس��بت به اين نام كه صريحاً بر خالف قانون 
»ممنوعیت به  كارگیري اسامي، عناوين و اصطالحات بیگانه«، 
مصوب سال 13۷5 مجلس شوراي اسالمي است، اعالم كرده 
و مكاتبات متعدد با وزيران وقت فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
و صنعت، معدن و تجارت و مجلس ش��وراي اس��المي داشته 
اس��ت. همچنین فرهنگستان با مس��ئوالن و مديران شركت 
خودروسازي س��ايپا نیز مكاتبات و مذاكرات متعدد و مفصل 
داشته و متأسفانه نتوانسته است آن شركت را از انتخاب اين 
نام بازدارد. توجیه مسئوالن شركت اين است كه كويیك نام 
روستايي در مسیر كرمانش��اه � روانس��ر و نامي ايراني است. 
بديهي اس��ت كه اين توجیه به  هیچ  وجه براي انتخاب چنین 
نامي پذيرفته نیست، گذشته از اينكه معلوم نیست تلفظ اين 
كلمه نیز »كويیك« باش��د و به احتمال زياد و براساس تلفظ 

 »)kovik( درج ش��ده در چند فرهنگ جغرافیايي، »كويك
صورت رايج تر آن است. 

فرهنگستان زبان و ادب فارسي انتظار دارد به همان اندازه كه 
تولیدكنندگان به ايراني بودن فناوري خود افتخار مي كنند، به 
انتخاب نام فارسي نیز كه نشانه عالقه آنان به زبان ملي كشور 
اس��ت، عالقه مندي نش��ان دهند. ما اصرار داريم كه شركت 
سايپا براي اين خودرو نامي فارسي انتخاب كند، همچنان كه 
قباًل نیز براي خودروی ديگري كه پرش��یا نامیده شده بود نام 

»پارس« انتخاب شد.« 
غالمعلي حدادعادل س��ال پیش همزمان با روز بزرگداشت 
شعر و ادب فارس��ي در پاسخ به چرايي اس��تفاده از اسامي 
بیگانه با وجود قانوني در اين زمینه گفته بود: قانون به تنهايي 
مش��كل را حل نمي كند، بايد همت كرد. قان��ون خوبي در 
مجلس تصويب شده و آيین نامه اي هم در هیئت دولت براي 
آن نوشته شده است، در اين قانون هم وظیفه فرهنگستان و 
هم وظیفه نیروي انتظامي، صدا و سیما و وزارت ارشاد، اداره 
ثبت ش��ركت ها و... مشخص شده اس��ت. ما همه مقصريم. 
فرهنگستان وظیفه اجرايي و نظارتي ندارد، دستگاه علمي 
است. اگر كسي اسمي روي مغازه اش گذاشت و مدعي شد 
كه فارسي است، مرجع تش��خیصش فرهنگستان است اما 
همه توقع دارند كه ما برويم سراغ صاحب مغازه بگويیم كه 
چرا اين اسم را انتخاب كردي؟ وي با بیان اينكه دستگاه هاي 
گوناگوني در اين زمینه مسئولیت دارند، يادآور شد: دولت 
مقرر كرده ش��ورايي براي اجرايي كردن اين قانون با عنوان 
شوراي »پاسداشت زبان و ادب فارسي« تشكیل شود. رئیس 
اين شورا وزير ارشاد است. از وزير ارشاد بپرسید چرا 1/5سال 

است كه اين شورا تشكیل نشده است؟ 

    تئاتر


