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مسجدي كه امام جماعتش، رهبر انقالب شد
 هنر رهبري ديني در احيا و به اوج رساندن مسجد، اين نهاد سنتي در خطر انحطاط
در كتاب»مسجد رهبر« چنان برجسته و شوق انگيز است كه مطالعه سطرسطر اين 

تكاپوي پيگير و پُرابتكار را شيرين و دلنشين مي كند

»مس�جد رهب�ر« گزارش�ي اس�ت از ش�كل گيري و 
فعاليت هاي »مس�جد كرام�ت« مش�هد، در نزديكي 
حرم مطهر امام رضا)ع(. اين مس�جد را كه بعدها امام 
جماعتش رهبر انقالب اسالمي شد، مي توان از جهات 
گوناگ�ون نمونه اي ممت�از از الگوي فعاليت مس�جدي 
در منظوم�ه معرفتي آرماني اس�الم ن�اب معرفي كرد. 
به گزارش »جوان« كتاب »مس��جد رهبر«، تاريخ ش��فاهي 
مسجد كرامت، از مساجد تأثیرگذار و كانون مبارزان انقالب 
در شهر مش��هد به همت انتش��ارات »راه يار« منتشر و راهي 

بازار نشر شد. 
در پیش گفت��ار اين كتاب ك��ه اولین اثر ناش��ر در رده تاريخ 
ش��فاهي »مس��اجد انقالب« است، درباره نس��بت مسجد و 
انقالب اسالمي چنین مي خوانیم: »نسبت انقالب اسالمي با 
مسجد اما، به تمام معنا ويژه و منحصربه فرد است. مسجد در 
انقالب ايران هم رسانه است، هم مركز تربیت نیرو، هم نهاد 
سازمان دهنده اجتماعي و هم محور بسیج سیاسي. هم محل 
اخذ رأي در انتخابات است و هم پاتوق اعزام به جبهه جنگ. 
خدمات متقابل مسجد و انقالب در ايران، فهرست مفصلي دارد 
كه حتي گزارش آن هم در يك كتاب نمي گنجد... مطالعات 
صورت گرفته درباره نهاد مسجد در ايران و خصوصاً در دوران 
انقالب اسالمي، بسیار كمتر از آن چیزي است كه ضرورت و 

ظرفیت داشته است.«
»مسجد رهبر« گزارشي اس��ت از شكل گیري و فعالیت هاي 
»مسجد كرامت« مشهد، در نزديكي حرم مطهر امام رضا)ع(. 
اين مسجد را كه بعدها امام جماعتش، رهبر انقالب اسالمي 
شد، مي توان از جهات گوناگون نمونه اي ممتاز از الگوي فعالیت 
مسجدي در منظومه معرفتي آرماني اسالم ناب معرفي كرد. 

»مسجد رهبر« از يك سو اين الگو را توضیح مي دهد و از ديگر 
سو، مسیر رشد مشهد انقالبي را از چند دهه پیش از انقالب 
اسالمي روشن مي كند؛ مسیري كه در آن، برخي دشواري ها و 
پیچیدگي هاي آمیختن سنت و روشنفكري، توده و نخبگان، 

دينداري و مبارزه آشكار شده است.
در بخش ديگري از مقدمه اين كتاب كه قسمت قابل توجهي 
از آن به فعالیت هاي آيت اهلل سیدعلي خامنه اي در دهه5۰ در 
مش��هد مقدس اختصاص دارد، درباره نقش رهبر انقالب در 
مس��جد كرامت مي خوانیم: »آيت اهلل خامنه اي، امام مسجد 
»امام حس��ن)ع(« و س��پس »كرامت«، نقط��ه تالقي همه 
جريان هاي در ظاهر متبايني است كه زير پرچم اسالم انقالبي 

و در فشار س��نگین مكاتب و روش هاي رقیب، به يكپارچگي 
و شكوفايي رسیدند و مس��جد رهبر، آيینه اي كم نظیر است 
كه اين هم افزايي معرفتي اجتماعي را منعكس مي كند. هنر 
رهبري ديني در احیا و به اوج رس��اندن اين نهاد س��نتي در 
خطر انحطاط، چنان برجسته و شوق انگیز است كه مطالعه 
سطرسطر اين تكاپوي پیگیر و پُرابتكار را شیرين و دلنشین 

مي كند.«
بنابرين گزارش، آيت اهلل خامنه اي خودشان درباره حضورشان 
درباره مسجد كرامت در ديداري كه سال63 با اعضاي حزب 
جموري اسالمي داشتند، چنین مي گويند: »آن روز مسجد 
كرامت، بزرگ ترين مسجد شبستاني مشهد بود، يعني توي 
مساجد محله  مشهد مسجد بزرگ تر از مسجد كرامت نبود. 
آنچنان جمعیت پر مي شد توي اين مسجد كه جاي يك نفر 
آدم هم واقعاً نبود. بعد از نماز مغرب شروع مي كردم به درس، 

سخنراني نبود. درس بود. 
حاال مي گويم چه كار مي كرديم. آن قدر جمعیت زياد مي شد 
كه قبل از آني كه من ش��روع بكنم، وس��ط نماز در مس��جد 
را مي بس��تند كه ديگر نمي شد كس��ي وارد بشود. جمعیت 
متراكمي جمع مي شد براي اينكه درس را گوش كنند، حاال 
درس چي بود؟ بنده آنج��ا هم حديث، هم اعتق��ادات و هم 

نهج البالغه تدريس مي كردم، با تخته سیاه.«
بر اساس اين گزارش، طي تحقیق و مصاحبه هاي اين كتاب 
با بیش از 7۰تَن از مرتبطان مسجد كرامت مصاحبه صورت 

گرفته و هزاران سند مطالعه شده است. 
عالوه بر چه��ار فصل كتاب ك��ه زمینه هاي ش��كل گیري و 
فعالیت هاي مسجد كرامت را بررسي و تبیین مي كند، تصاوير، 
اس��ناد و اَعالم نیز در س��ه فصل، ضمیمه كتاب شده است و 
در مجموع، مي توان اين كتاب را مرج��ع و الگويي در عرصه 

»مسجدنگاري« معرفي كرد. 

   سينما
محمدعلي نجفي، كارگردان سريال تاريخي »سربداران« عنوان كرد

ايده اصلي »سربداران« را مرحوم شريعتي داد

كارگردان سريال تاريخي »سربداران« مي گويد: مرحوم شريعتي 
بود كه ايده اصلي نمايش »سربه داران« را داد، بدون اغراق بايد 
بگويم او س�بب ش�د كه من س�ينما را ادامه دهم. همچنانكه 
استاد مطهري مي گفت بر تو واجب است اين كار را ادامه دهي. 
محمدعلي نجفي سازنده سريال به ياد ماندني »سربداران« در مورد 
نحوه آشنايي اش با مرحوم شريعتي و نوع نگاه وي به هنر و سینما به 
ايسنا مي گويد: دكتر شريعتي يكي از كساني بود كه مرا بر آن داشت 
تا به سمت تئاتر و سینما كشیده شوم، البته كه خودم هم عالقه مند 
بودم و كارهاي اينچنیني را در كنار رشته خودم انجام مي دادم ولي 
دكتر شريعتي بود كه به من گفت اصل اين است! اين كار را درياب! 
رئیس هیئت مديره خانه سینما با اشاره به فضاي متفاوت حسینیه 
ارشاد در سال هاي پیش از انقالب عنوان كرد: در دوره دانشجويي 
همه مقوالت هنري در انحصار گروه هاي چپ بود. بهترين ترجمه  
كتاب هاي روشنفكرانه و جامعه شناسي متعلق به آنان بود. اصوالً 
بدنه روشنفكري در انحصار نیروهاي چپ بود چراكه مذهبي ها اصاًل 
تئاتر و سینما را قبول نداشتند ولي كار بزرگي كه دكتر شريعتي در 
عرصه فرهنگ و هنر به انجام رساند، اين بود كه سبب شد بچه هاي 
مذهبي مانند ما كه انجمن اس��المي داشتیم، با جرئت وارد حوزه 
فرهنگ و هنر شويم. اوج اين تفكرات درباره موسیقي بود كه اصاًل 
آن را برنمي تافتند ولي ما دستگاه هاي موسیقي جاز را به حسینیه 
ارشاد برديم و موسیقي نمايش »س��ربداران« را ساختیم. بعد از 
انقالب هم از اين ح��وزه با عنوان س��رود و آهنگ هاي انقالبي نام 
مي بردند، اما يكي از اتفاقاتي كه در سريال »سربداران« افتاد اين 

بود كه در عنوان بندي مجموعه، واژه موسیقي به كار رفته بود و اين 
خودش اتفاقي بزرگ بود. اين سینماگر در ادامه مي افزايد: ما شیفته 
موج نوی سینما و مشتاق آثار زفیرلي، پازولیني، دسیكا، فلیني و من 
آن چنان مبهوت آنتونیوني بوديم كه در فیلم »جنگ اطهر« سخت 
تحت تاثیر س��ینماي او قرار گرفتم. در چنین فضايي با استادي 
روبه رو شديم كه بیش از ما سینما و تئاتر را مي شناخت. بدون اغراق 
بايد بگويم او سبب شد كه من سینما را ادامه دهم. همچنانكه استاد 
مطهري مي گفت بر تو واجب است اين كار را ادامه دهي ولي ايشان 
به طور كلي بر اين موضوع اصرار داشت اما دكتر شريعتي بود كه مرا 

وا داشت به عنوان متخصص در اين زمینه فعال شوم. 
نجفي درب��اره چگونگي اج��راي نمايش هاي متنوع��ي از جمله 
»سربداران« در حسینیه ارشاد توضیح مي دهد: يكي از دانشجويان 
شريعتي در مشهد نمايش��نامه »يك بار ديگر ابوذر« را بر اساس 
كتاب »ابوذر غفاري، مردي از ربذه« ش��ريعتي نوش��ت و من اين 

نمايش را به صحنه بردم.

نويسنده حوزه ادبيات مقاومت از بسيج به عنوان خاستگاه 
ادبيات انقالبي و مردمي ياد كرد كه كم كم متولد شد و كتابي 
كه تا پيش از آن بين مردم جايگاهي نداش�ت، به مرور وارد 
مسيري ش�د كه مردم به آن اقبال نش�ان دادند و به تيراژ 
باال رس�يد، اگرچه متوليان در اين حوزه ك�م كاري كردند. 
رحیم مخدومي از نويس��ندگان كش��ورمان درباره »بس��یج و 
بالندگي هاي��ش در عرص��ه داس��تان« در گفت وگ��و با فارس 
گفت: در عرصه ادبیات داس��تاني، قبل از انق��الب حرفي براي 
گفتن نداشتیم. اين مس��ئله هم جوانبي داشت؛ محتواي آنچه 
داس��تان نويس ها ب��ه آن مي پرداختند، ب��ي ارزش و پوچ بود و 
سخیف شمرده مي شد، چراكه با تقلید از غرب نوشته شده بود. 
اين نويس��نده با بی��ان اينك��ه يك��ي از انقالب هاي��ي كه در 
عرصه ادبیات ش��كل گرفت »مردمي ش��دن ادبی��ات« بود، 
توضیح داد: پس از اي��ن انقالب، نويس��نده ها از دل مردم و از 
كوچه پس كوچه ها برخاس��تند. راوي آنها مردم بودند. اگر به 

نويسنده ها نگاه كنید مي بینید كه بخش عمده نويسنده ها اين 
گونه بودند، حرفه اي نبودند و بنا نداشتند نويسنده شوند، اما 
وقايع زمانه و جريان ها آنها را به اين سمت سوق داد. زماني قلم 
به دست گرفتند و زماني به سمت رزمنده شدن سوق يافتند، 
هر چند قرار نبود اسلحه به دست بگیرند، ولي چون زنده بودند 
و با زمانه پیش مي رفتند و حقايق را مي ديدند، طبیعي بود كه 

انسان حي و حاضر و به روز متأثر از زمانه و مردم خود باشد. 
نويسنده كتاب »فرماندهان ورود ممنوع« تصريح كرد: ادبیات 
انقالبي و مردمي كه خاستگاه آن بسیج است، كم كم متولد و 
نتیجه آن اين شد كه كتابي كه با آن محتوا بین مردم جايگاهي 
نداشت به مرور وارد مسیري ش��د كه با ادبیات جديد مردمي 
شد. خانواده ها به كتاب روي آوردند و بسیاري از كساني كه با 
كتاب قهر بودند با آن آشتي كردند، چون خودشان در پیدايش 

كتاب دخیل بودند. 
به گفته اين مؤلف، اگرچه متولیان بايد كار مي كردند، اما در چند 
حوزه كم گذاشتند، ولي باز هم اين آثار مرزها را درنورديد و در 
كشورهاي مختلف ترجمه ش��د و تأثیرگذار بود اما اگر متولیان 
كم نمي گذاش��تند و در چند حوزه نقش ايف��ا مي كردند، براي 
آموزش نیرو وقت و بودجه صرف مي كردند، زمان رش��د در اين 
عرصه كوتاه تر مي شد اما اين كار را نكردند و زمان زيادي طي شد 
تا ادبیات انقالب و دفاع مقدس حركت كند و در دهه9۰ به بلوغ 
برسد، در حالي  كه اين زمان مي توانست كوتاه تر باشد يا در زمینه 
ترويج مي توانس��تیم بهتر عمل كنیم تا امروز با افتخار از سرانه 

مطالعه ياد كنیم و با آمارهاي درخشان مواجه باشیم.

رحيم مخدومي ضمن گاليه از كم كاري متوليان ادبيات انقالبي: 

بسيج، خاستگاه مردمي شدن ادبيات پس از انقالب است

نبرد تئاتری ها براي بقا 
 مشكالت معيشتي فعاالن تئاتر در دوران كرونا سبب شده 

برخي از اين فعاالن مقابل برگزاري جشنواره هاي تئاتر يك عالمت سؤال بزرگ قرار دهند

مصطفي محمدي     دیده بان 

     نمایش

     کتاب

حضرت زهرا)س(:

بهترين ش�ما كسي اس�ت كه در 

برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر 

باشد و ارزشمندترين مردم كساني 

هستند كه با همسرانشان مهربان 

و بخشنده اند. 

)كنزالعمال، ج  7، ص225(

    ادبيات

كاتب قرآن و كتيبه  نگار حرم هاي اهل 
بيت)ع( به كرونا مبتال شد

اس�تاد س�يدمحمد حس�يني موح�د كاتب ق�رآن كريم 
ب�ه دلي�ل ابتال ب�ه كرون�ا در بيمارس�تان بس�تري ش�د. 
استاد س��یدمحمد حس��یني موحد كاتب قرآن كريم كه آثار 
ماندگاري براي حرم اهل بیت)ع( خلق كرده است، به دلیل ابتال 
به كرونا در بیمارستان بستري شد. اين استاد خوشنويسي متولد 
1337 قم است و طراحي و كتابت خطوط ضريح هاي مطهر امام 
حسین)ع(، امام رضا)ع( و آستان امامین عسكرين را در كارنامه 
دارد. همچنین بیش از 4هزار متر از كتیبه هاي نصب شده در 
حرم مظهر امام رضا)ع( از ديگر آثار اوست. كتیبه نگاري از جمله 
فعالیت هاي اصلي اين استاد قرآن كريم است و آثار وي در حرم 
همه امامان در نجف، كربال، كاظمین و س��امرا همچنین حرم 

حضرت عبدالعظیم و مسجد جمكران به چشم مي خورد. 
...........................................................................................................

 معرفي نامزدهاي جايزه جالل
تا پايان هفته

دبي�ر علم�ي جاي�زه ج�الل از معرف�ي نامزده�اي اي�ن 
دوره ت�ا پاي�ان هفت�ه خب�ر داده و مي گوي�د، تعطي�الت 
هفت�ه ج�اري جلس�ات داوري را تعطي�ل نكرده اس�ت. 
ابراهیم حس��ن بیگي، دبیر علمي جايزه جالل با اشاره به ادامه 
فعالیت جلس��ات داوري اين جايزه در تعطی��الت كرونايي به 
تس��نیم گفت: با توجه به اندك بودن تعداد داوران و ضرورت 
برگزاري جلسات داوري ها جلسات به صورت حضوري برگزار 

شده و در هفته جاري نیز ادامه خواهد داشت. 
وي افزود: ما تا پايان هفته جاري، نامزدهاي بخش هاي مختلف 
به جز رمان را معرفي خواهیم كرد. آثار خوبي در اين دوره شاهد 
بوديم اما به هر حال در ادبیات ما آثار خوب و بد در كنار هم وجود 
دارند. وي با اش��اره به بخش ويژه اي��ن دوره جايزه جالل يعني 
انتخاب برترين كتاب  هاي ادبیات دفاع مقدس به انتخاب اهالي 
رسانه گفت: ما از رسانه ها خواسته ايم اسامي كتاب  هاي مدنظر 
خود را پیشنهاد دهند. ما در حال گردآوري اين كتاب ها هستیم تا 
داوري نهايي توسط هیئت داوران كه از روزنامه نگاران پیشكسوت 

هستند انجام و از 2۰ اثر دفاع مقدس تجلیل شود. 
...........................................................................................................

 پايان طرح پاييزه كتاب
 با فروش تقريبًا ۲۰ميليارد توماني

مديرعام�ل مؤسس�ه خان�ه كت�اب و ادبي�ات اي�ران 
ب�ه  كت�اب  نس�خه   ۸۳۳ و  ۴5۸ه�زار  خري�د  از 
از  ۸۱۶كتابفروش�ي  در  ري�ال  ۱۹۸ميلي�ارد  مبل�غ 
۳۱اس�تان كش�ور در طرح پايي�زه كت�اب ۹۹ خب�ر داد. 
ايوب دهقانكار، مديرعامل مؤسسه خانه كتاب و ادبیات ايران با 
پايان پانزدهمین دوره طرح هاي يارانه حمايتي از كتابفروشي ها 
با عنوان پايیزه كتاب 99 گفت: اين دوره از طرح پايیزه كتاب99 
كه همزمان با بیست وهش��تمین دوره هفته كتاب جمهوري 
اسالمي ايران آغاز ش��ده بود، به مدت هفت روز با مشاركت و 
استقبال 816 كتابفروش��ي فعال از 31 استان كشور اجرا شد 
و به پايان رسید. تعداد كتابفروش��ي هاي اين  دوره در مقايسه 
با طرح پايیزه كتاب سال گذش��ته كه به مدت 13روز در 585 

كتابفروشي برگزار شد، رشد 39درصدي را نشان مي دهد. 
...........................................................................................................

سيدحميدرضا برقعي و ۵ كتاب شعرجديد 
براي كودكان

تازه تري�ن آث�ار س�يدحميدرضا برقع�ي، ش�اعر مطرح 
آييني كش�ور در قالب ش�عركودك همزمان با روز جهاني 
كودك توس�ط انتش�ارات ش�هيد كاظمي منتش�ر ش�د. 
بر اس��اس اين گزارش، س��یدحمیدرضا برقعي در اين سال ها 
توانسته با شعرهاي آيیني اش س��بك جديدي از شعرگويي و 
ش��عرخواني را توأمان به جامعه ادبي كشور هديه دهد. برقعي 
با اشعارش نِم اش��كي را كه برآمده از محبت به آل اهلل است، بر 

چشمان مخاطب بزرگسال مي نشاند. 
برقعي از مخاطب ك��ودك و نوج��وان هم غافل نیس��ت و در 
تازه ترين حركت خود، مجموعه اشعاري را كه براي اهل بیت)ع( 
و براي مخاطب كودك مناسب هستند به نشر شهید كاظمي 
سپرده است. اشعار كودك س��ید برقعي همان حال و هوايي را 
دارند كه اشعار بزرگسالش دارند، با همان عیار شعرهاي ديگر او 
كه از همان احساس و معرفت برآمده اند، با اين تفاوت كه زبان 
كودكانه دارند؛ معارفي كه اگر در جاِن كودك نش��ینند، امید 

مي رود تا سال ها همراه او باشند. 
تازه ترين آثار سیدحمیدرضا برقعي شاعر كتاب هاي رقعه، قبله 
مايل به تو، تحیر و طوفان واژه ها در قالب مجموعه پنج جلدي 
شعر كودك در قطع خشتي همزمان با روز جهاني كودك توسط 

انتشارات شهید كاظمي روانه بازار مي شود. 
نش��ر ش��هید كاظمي اين كتاب ها را با تصويرس��ازي مناسب 
كودكان و طراحي زيبا در اختی��ار خانواده هاي عالقه مند قرار 

مي دهد.

 درخواست خانه سينما
براي تعطيلي توليدات تصويري

از  ته�ران، خان�ه س�ينما  ب�ا آغ�از محدودي�ت مش�اغل در  همزم�ان 
مل�ي  س�تاد  ب�ا  همراه�ي  جه�ت  ك�رد  درخواس�ت  تهيه كنن�دگان 
ش�ود.  متوق�ف  آذرم�اه  اول  از  تصويرب�رداري  پروژه ه�اي  كرون�ا 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه سینما، در اطالعیه منتشر شده از سوي 
اين نهاد صنفي آمده است: »در روزگار نفس��گیر و بحراني كرونا، همه ما مي بايست به 
سهم خويش در جلوگیري از شیوع اين بیماري بكوشیم. سینماگران همیشه با درك 
مس��ئولیت اجتماعي خويش در موقعیت هاي گوناگون در می��دان همراهي و همدلي 
حضوري مؤثر و مفید داشته اند. امروزه اما از سويي ديگر، نگراني جدي همه دلسوزان و 
فعاالن به تولیدات صنعت تصوير كشور جلب شده است. ما مي دانیم عرصه تولید، عرصه 
كوشش و خالقیت است و ثابت كرده ايم در هیچ يك از بحران ها زنجیره تولید و عرضه به 
مخاطبان را قطع نكرده ايم، هم اكنون اما از همه همكاران به ويژه تهیه كنندگان صبور 
صنعت تصوير ايران مي خواهیم از امروز اول آذرماه و در همراهي با اطالعیه جديد ستاد 
ملي كرونا تولیدات خود را متوقف كنند تا ضمن عمل به مسئولیت اجتماعي خويش، 
سالمتي همكاران عزيزمان به مخاطره نیفتد. بديهي است با توجه به ماده »فورس ماژور« 

در قراردادهاي في مابین رعايت حقوق طرفین الزامي است. 
از حضرت حق خواهان سالمتي همگان هستیم.«

مدتي قبل در پي افزايش آمار مبتاليان به كرونا، درگیري چند بازيگر سرشناس سینما 
و نیز در پي درگذشت كريم اكبري مباركه بر اثر كرونا كه مشغول بازي در يك سريال 
بود، نگراني هايي درباره ادامه فعالیت  پروژه هاي تصويري مطرح شد. حاال همزمان با آغاز 
محدوديت مشاغل در تهران، خانه سینما از تهیه كننده ها درخواست همراهي با ستاد 

ملي كرونا را براي متوقف كردن پروژه هاي تصويربرداري اعالم كرده است.

    جواد محرمي
»برگزار ش�دن جش�نواره ها با هر كيفيت و 
ش�كلي در دوران كرونا بهتر از برگزار نشدن 
آن اس�ت« اي�ن گزاره اي اس�ت ك�ه دبيران 
جش�نواره هاي مختل�ف هن�ري درب�اره آن 
به قطعيت رس�يده اند. ش�ور و ح�ال و رونق 
جشنواره ها جزو اولويت هاي بعدي خواهد بود. 
تئاتر جزو هنرهايي اس��ت ك��ه در دروان كرونا 
آسیب جدي به آن وارد شده است. اگر چه سینما 
يا موسیقي تا حدودي از ظرفیت اجراي آنالين 
برخوردار هس��تند اما تئاتر به عنوان هنري كه 
حضور فیزيكي و به اصطالح دم  تماشاگر در آن 
اهمیت ويژه اي دارد، به دلیل از دست دادن اين 

عامل دچار چالش جدي است. 
در اين میان يكي از موضوع��ات در عرصه تئاتر 
برگ��زاري جشنواره هاس��ت. جش��نواره تئات��ر 
عروس��كي و جش��نواره فج��ر دو روي��داد مهم 
عرصه نمايش در ايران هس��تند كه دبیران شان 
با چالش چگونگي برگزاري آنها دس��ت و پنجه 
نرم مي كنند. از سويي ديگر مشكالت معیشتي 
فعاالن تئاتر در دوران كرونا سبب شده برخي از 
اين فعاالن مقابل برگزاري جش��نواره هاي تئاتر 

يك عالمت سؤال بزرگ قرار دهند. 
     تئاتر به مثابه يك شغل 

در اين باره ع��ادل بزدوده كارگ��ردان و مدرس 
باس��ابقه تئاتر و تئاتر عروس��كي معتقد است: 
وزارت ارشاد و مسئوالن تصمیم گیرنده به جاي 
برگزاري جشنواره ها در شرايط كرونايي و درگیر 
كردن هنرمن��دان، بايد به فك��ر تعريف تئاتر به 

 عنوان شغل در وزارت كار باشند. 
م��وردي كه س��بب مي ش��ود اين تئات��ري كار 
پیشكس��وت تلويح��اً نفس ض��رورت برگزاري 
جشنواره تئاتر عروسكي را با ترديد مواجه بداند، 
اين است كه كرونا اوضاع معیشتي تئاتري ها را با 
آسیب هاي جدي مواجه كرده است؛ »بزرگ ترين 
كار اين است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و به خصوص وزارت كار بايد پیش��قدم شوند كه 
متأسفانه خیلي دير هم پیشقدم شده اند تا تئاتر 
به عنوان شغل تعريف ش��ود و هنرمندان تئاتر 
زير چتر وزارت كار قرار گی��رد و در ايام بیكاري 
بیمه بی��كاري دريافت كنن��د. االن هنرمندان 
تئاتر و اعضاي خانه تئاتر به دنبال اين هس��تند 
كه »هنر كارت« بگیرند تا بر اس��اس آن براي 9 
ماه بیكاري مبلغ يك میلیون و 5۰۰هزار تومان 
دريافت كنند كه اين مبلغ براي چند ماه بیكاري 

يك شوخي است.«

     چالش هاي اجراي آنالين تئاتر
بزدوده به چالش هاي برگزاري آنالين جشنواره 
تئاتر عروس��كي نیز اش��اره و عن��وان مي كند: 
»مي گويند قرار اس��ت جشنواره تئاتر عروسكي 
به صورت آنالين برگزار ش��ود ولي براي آنالين 
اجرا ش��دن هم بايد گروه وجود داش��ته باشد، 
تمرين و روند تولید را طي كند و به همین خاطر 
همه عوامل و گروه را درگیر ش��رايط خطرناكي 
مي كند. من نمي دانم كدام عقل س��لیم چنین 

خیانت و جنايتي را تأيید مي كند!«
     تناقض كرونا مقابل تئاتر! 

جدي بودن خطر بیماري كرونا مسئله اي است 
كه اساس��اً برگزاري جش��نواره هاي تئاتر را به 
سمت برگزاري دس��ت به عصا هدايت مي كند. 
»هنرمندان ما چون عاشق تئاتر هستند، بیماري 
و خطر را به جان مي خرند كه چه اتفاقي بیفتد؟ 
بزرگواراني كه در وزارتخانه ارش��اد هس��تند و 
تصمیم گیرنده ان��د، تصمی��م به قت��ل گروه ها 
گرفته اند! من نمي دانم تا كي بايد دس��ت روي 
دس��ت گذاش��ت، س��كوت اختیار كرد و حرف 
نزد. ما در چه شرايطي براي كودكان و نوجوانان 
مي توانیم كار كنیم؟ در هر شرايطي كار كنیم، 
عده اي دور هم جمع مي شوند تا يك كار تولید 
شود. اينكه گفته شود جشنواره به صورت آنالين 
برگزار مي ش��ود كافي نیست، زيرا شرايط تولید 
يك اثر بايد به درس��تي فراهم باشد تا به پخش 
آنالين برسد. درباره هر موضوع و جايي كه مرتبط 
با تئاتر است حرف مي زنیم، پر از شوخي هاي تلخ 
و ترسناك است. هنرمندان تئاتر بايد به صورت 
گروهي كار كنند تا يك اثر به س��رانجام برسد، 
حتي براي بچه هاي س��ینمايي نی��ز كه در اين 
ايام در تولید برخي آثار حضور دارند، تن و بدنم 
مي لرزد و نگران هس��تم. نمي دان��م چقدر زنده 
بودن و زندگي هنرمنداني ك��ه در عرصه تئاتر، 
س��ینما و تلويزيون حضور دارند براي مديران و 

مسئوالن و تصمیم گیرندگان مهم است.«
اين هنرمند باسابقه تئاتر معتقد است: بايد همه 

در كنار هم به يك راه حل بس��یار عقالني و دور 
از احساس��ات برس��یم كه همه مراقب يكديگر 

باشیم. 
    تئاتر اصاًل تعطيل بردار نيست!

اما مهم ترين رويداد تئاتري كشور جشنواره فجر 
است كه حسین مسافرآستانه دبیر سي ونهمین 
دوره آن اس��ت. او درباره برگزاري جشنواره فجر 
با اشاره به اينكه وضعیت جشنواره تابعي است از 
وضعیت كل تئاتر و وضعیت كل تئاتر نیز تابعي 
است از وضعیت كشور مي گويد: »طبیعتاً با اين 
شرايط نبايد انتظاري را كه از برگزاري جشنواره ها 
در گذش��ته داشتیم، امس��ال هم داشته باشیم، 
همانطور كه نبايد از اجراي تئاترها توقع گذشته 
را داشته باشیم. همانطور كه ما در شرايط بسیار 
سخت، تعطیلي هاي مداوم و شرايطي كه برخي 
اوقات دست مي دهد، تئاتر كار مي كنیم، جشنواره 
هم ناچار است با همین شرايط خودش را تطبیق 
دهد و در عین حال حتماً برگزار ش��ود. ما هیچ 
تصمیمي براي تغیی��ر تاريخ يا تغییر بخش هاي 
جشنواره نداريم اما در اين شرايط احتمال اينكه 
به دس��تورالعمل هاي س��خت بربخوريم و ناچار 
به تغییر باش��یم، وجود دارد و آن زمان است كه 
بايد تصمیمات��ي منطبق با ش��رايط بگیريم. در 
حال حاضر با تمام مشكالتي كه وجود دارد هیچ 
تغییري در زم��ان برگزاري جش��نواره به وجود 
نیامده اس��ت، البته پیش بیني تغیی��ر داريم اما 
تصمیم نداريم و امیدوارم اين تغییر به ما تحمیل 
نشود اما با تأكید مي گويم كه جشنواره تعطیل 
نخواهد شد، چون معتقدم تئاتر اصالً تعطیل بردار 

نیست، چون زندگي تعطیل شدني نیست. 
   جشنواره اي براي حمايت از تئاتري ها 

مسافرآستانه با اشاره به اينكه تمام آثار حاضر در 
اين دوره از جشنواره قرار است پخش اينترنتي 
داش��ته باش��ند، بر اين نكته تأكید مي كند كه 
ناچاراً اين آثار باي��د با گروه ه��اي متعددي در 
كیفیت هاي قابل ارائه براي پخش مجازي ضبط 
شوند، اما قطعاً ما اجراهاي زنده و فیزيكي هم در 
جشنواره خواهیم داشت كه ممكن است پخش 
آنها به صورت آنالين میس��ر نباش��د. امیدوارم 
شرايط بهتر از وضعیت االن ش��ود تا ما بتوانیم 
برخي نمايش ها را حداقل با يك سوم ظرفیت يا 
حتي بدون تماشاگر و فقط براي اجراي داوري به 

صورت زنده داشته باشیم. 
دبیر جشنواره سي و نهم تئاتر فجر در بخش ديگري 
از صحبت هايش درباره میزان بودجه اين دوره از 
جش��نواره نیز اينگونه توضیح مي دهد: »قطعاً در 
اين دوره هر چقدر بودجه به جشنواره تعلق بگیرد، 
تمام آن براي هنرمندان داخلي هزينه خواهد شد 
و حتي اگر مهمان يا اجراي خارجي هم داش��ته 
باشیم، قطعاً از اين بودجه براي آنها خرج نخواهد 
شد و بودجه آن بايد به طريق ديگري تأمین شود. 
بودجه اي كه براي اين دوره پیشنهاد داده ايم، مبلغ 
6میلیارد و اندي اس��ت كه از بودجه سال گذشته 
تقريباً حدود يك میلیارد تومان هم كمتر است اما 
هنوز اين بودجه مصوب نشده كه امیدوارم همین 
مبلغ تصويب شود و كمتر نشود. ما كاماًل مطالعه 
شده اين پیشنهاد را مطرح و هزينه همه بخش ها 
را كاماًل تعري��ف كرده ايم. اين دوره از جش��نواره 
بیشتر جنبه حمايتي براي گروه هاي نمايشي دارد 
و خوشبختانه مديركل هنرهاي نمايشي و معاون 

هنري وزارت ارشاد نیز با ما همراه هستند.«

جشنواره تئاتر عروسكي و جشنواره 
فجر دو روي��داد مهم عرص��ه نمايش 
در اي��ران هس��تند ك��ه دبيران ش��ان 
برگ��زاري  چگونگ��ي  چال��ش  ب��ا 
آنه��ا دس��ت و پنج��ه ن��رم مي كنن��د


