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امام موسي كاظم)ع(:

مؤمن همانند دو كفه ترازوست. 

هرگاه به ايمانش افزوده گردد، 

به باليش نيز افزوده مي گردد.

) تحف العقول، ص408(

 اين همه شاعر خوب 
و دريغ از يك برنامه خوب! 

برنامه هاي سیما با موضوع شعر نه براي مخاطب عام جاذبه دارند 
و نه مخاطب خاص را اقناع مي كنند. بدتري��ن زمان كنداكتور 
برنامه ها، عموماً آخر شب به اين برنامه ها اختصاص دارد و گويي 

شعر تنها زينت المجلس اين برنامه هاست و كاركردي ندارد. 
 در چرايي موفق نبودن برنامه هاي رسانه ملي مي توان علل متعددي 
را ذكر كرد. كامران شرفشاهي كه هم در حوزه رسانه فعال است و هم 
انتشار چند عنوان كتاب شعر را در كارنامه خود دارد، علت اصلي را در 
اين مي داند كه برنامه هاي سال هاي اخیر به حضور چهره هاي خاص 
بس��نده كرده اند. او در اين رابطه به تس��نیم مي گويد: صدا و سیما از 
كارشناسان زبده تري اس��تفاده نمي كند. كساني كه تهیه كننده اين 
برنامه ها هستند يا شناخت كافي نسبت به ش��اعران امروز ندارند يا 
توانايي برقراري ارتباط با طیف گسترده اي از آنها را ندارند، به همین 
دلیل برنامه هايي كه طي سال هاي گذش��ته تهیه شده اند هم از نظر 
جذابیت سطح كیفي خوبي نداشته و هم در جذب گسترده مخاطب 
ناتوان ظاهر شده اند. وي ادامه مي دهد: ما نیازمند يك نگاه فراگیر در 
حوزه فرهنگ هستیم. به گمان من، بعد از دوره اي كه زمزمه هاي كمبود 
بودجه در صدا و سیما شنیده شد، كم كم كار به دست تهیه كنندگاني 
افتاد كه احاطه و اشراف كافي نسبت به ادبیات كشورمان نداشتند و 
به اين فكر نمي كردند كه چه بر سر اعتبار رسانه ملي خواهد آمد. گاه 
با كاركناني در اين امر مواجه مي شويم كه تخصص قابل مالحظه اي 
ندارند و حتي انگیزه كافي نیز در آنها براي ساختن يك برنامه مطلوب 
ديده نمي شود، از اين جهت است كه برخي برنامه هاي فرهنگي و ادبي 

طي سال هاي اخیر باري به هر جهت حركت كرده اند.
 شرفش��اهي در اين باره مي گويد: از جذابیت هاي راديو و تلويزيون 
در گذشته، موسیقي و ترانه بود، اين در حالي است كه در سال هاي 
گذشته با ركود در اين زمینه مواجه هس��تیم. كارهايي كه پخش 
مي شوند، عمدتاً قابل دفاع نیستند و اين امر به دلیل انقطاع ارتباط 
میان مخاطب، ترانه سرا، خواننده و آهنگساز است. برخي خوانندگان 
ما ترانه را نمي شناسند و حتي با بار معنايي كلمات آشنايي ندارند. 

بارها نیز ديده شده كه نامي از ترانه سرا برده نمي  شود.

    دیدگاه

پيام رهبر انقالب براي بزرگداشت يك شاعر
آقاي انصاري نژاد خوب شعر مي گويد

انقلالب در پيلام رهبلر 
 پنجلاه و سلومين مراسلم 
ويلژه  شلاعر«  »شلب 
»محمدحسين انصاري نژاد« 
از سوي غالمعلي حدادعادل 

خوانده شد. 
پنجاه و سومین مراسم »شب 
ش��اعر« ويژه ش��اعر كشور 
»محمدحسین انصاري نژاد« 
در كافه نخلستان س��ازمان هنري رسانه اي اوج برگزار شد. اين 
مراس��م با حضور غالمعل��ي حدادعادل، محمدرضا س��نگري، 
مرتضي امیري اس��فندقه، محمود اكرامي، می��الد عرفان پور، 
محمدمهدي سیار، مصطفي محدثي خراساني، حسین اسرافیلي 
و ديگر شعرا و اهالي شعر برگزار شد. بر اساس اين گزارش، رهبر 
انقالب پیامي را براي اين مراس��م ارسال كرده بودند كه توسط 
غالمعلي حدادعادل خوانده است. حدادعادل پیش از قرائت پیام 
رهبر انقالب به پويايي و توانمندى شعرى انصارى نژاد اشاره كرد 
و گفت: او شاعرى توانمند، دغدغه مند، معاشر شاعران قديم و 
معاصر شاعران روزگار خويش است، اشعار ايشان ما را در حال و 

هواى اشعار ملك الشعراى بهار سیر مى دهد. 
متن پیام رهبر انقالب به اين شرح است:

»آقاي انصاري نژاد خوب ش��عر مي گويد، بس��یار خوب ش��عر 
مي گويد و در آينده قابلیت بهتر شدن را دارد.«

پیش تر مقام معظم رهبري چندين بار شعر ايشان را مورد عنايت 
و تحسین قرار داده بودند، از جمله در ديداري به محمدمهدي 
عبداللهي از شاعران كشورمان فرموده بودند: حال ايشان چطور 
است، من آقاي انصاري نژاد را خوب مي شناسم و كارهاي ايشان 

بسیار خوب است، به ايشان سالم بنده را برسانید.
...........................................................................................................

 ديوارنگاره ميدان ولي عصر)عج(
به پيشواز اربعين رفت

در  ولي عصر)علج(  حضلرت  ميلدان  ديوارنلگاره 
آسلتانه فرارسليدن ايلام پرشلور اربعيلن حسليني 
با شلعار »يك علم افتلاده هزاران شلده« رونمايي شلد. 
به گزارش »جوان« در آستانه فرارس��یدن ايام پرشور اربعین 
حسیني، ديوارنگاره میدان حضرت ولي عصر)عج( با شعار »يك 
علم افتاده هزاران ش��ده« تحت عنوان پويش سراس��ري »در 
مسیر حسین« رونمايي شد. اين ديوارنگاره كه محصول خانه 
طراحان انقالب اسالمي است، ايده پرداز و نويسندگى شعار اين 
ديوارنگاره را پويا س��رابي، طراح گرافیك را دانیال فرخ و طراح 
نوش��تار ديوارنگاره اربعیني میدان حض��رت ولي عصر)عج( را 

مجتبي حسن زاده انجام داده است. 
...........................................................................................................

 »تك تيرانداز« 
از ۳۰ شهريور اكران مي شود

فيلم سلينمايي »تك تيرانلداز« به كارگردانلي علي غفاري 
و تهيه كنندگلي ابراهيلم اصغلري از املروز و همزملان بلا 
هفته دفلاع مقدس توسلط مؤسسله پخش بهمن سلبز در 
سينماهاي كشلور اكران و همزمان از پوستر جديد اين فيلم 
سلينمايي با طراحي محمد روح االمين نيز رونمايي مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از مش��اور رس��انه اي پ��روژه، فیلم 
سینمايي »تك تیرانداز« براي اولین بار در سي و نهمین جشنواره 
فجر به نمايش درآمد و سیمرغ بلورين بهترين فیلم از نگاه ملي و 

بهترين جلوه هاي ويژه میداني را دريافت كرد. 
»تك تیرانداز« فیلمي قهرمان محور اس��ت كه برشي كوتاه از 
حضور حماسي شهید عبدالرسول زرين، بهترين تك تیرانداز 
دوران دفاع مقدس را در قالب يك داستان اكشن روايت مي كند. 
كامبیز ديرباز، امیررض��ا دالوري، علیرضا كمال��ي، عبدالرضا 
نصاري، حسین پوريده، اسماعیل خلج و حسین شريفي تركیب 

بازيگران اين فیلم سینمايي را تشكیل مي دهند. 

مصطفي محمدي     دیده بان

دبير علمي »نخستين كنگره  شعر سردار سربداران« خبر داد

 آيينه داري كنگره »سردار سربداران«
 از حماسه سردار سليماني

تالش مي كنيم هيچ شعر ضعيفي به كتاب مجموعه  آثار كنگره راه نيابد

    رویداد

در سالن هاي تئاتر به روي تماشاگران باز شد
با نارنجي شدن تهران نمايش »تن ها« همزمان با هفته دفاع مقدس در تئاتر شهر و نيز اجراي ميداني 4۵ نمايش 

»راويان مقاومت« همراه با نمايش ميداني »معبر« در بوستان واليت ميزبان عالقه مندان تئاتر هستند

      فرزين ماندگار
سلالن هاي تئاتر كشلور كه به دليلل كرونا 
از اواسلط تيرماه تعطيل بودند بلا خروج از 
وضعيلت قرمز، از يك شلنبه ۲8 شلهريور 
فعاليت خود را آغاز كردنلد و پيوند خوردن 
اين بازگشايي با هفته دفاع مقدس رنگ و بوي 
برخي اجراها را به اين موضوع اختصاص داد. 
با توجه به اعالم ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني 
بر تغییر وضعیت رنگ بندي برخي ش��هرها از 
جمله تهران از رنگ قرمز به نارنجي، سالن هاي 
تئاتر و مش��اغل مربوط به آن ب��ا رعايت كامل 

شیوه نامه هاي بهداشتي فعال شدند. 
در اين باره مدير مجموعه تئاتر شهر اعالم كرد 
اين مجموعه تئاتري فعالیت هاي خود را با رفع 
تعطیلي هاي كرونايي از 31شهريور و به مناسبت 
هفته دفاع مقدس با اجراي نمايش »تن ها« از 
سر مي گیرد. ابراهیم گله دارزاده درباره وضعیت 
اجراهاي اين مجموعه تئاتري با توجه به پايان 
تعطیلي هاي كرونايي اخیر و خ��روج تهران از 
وضعیت قرمز، به مهر گفت: مجموعه تئاتر شهر 
فعالیت خود را از روز 31شهريور و به مناسبت 
هفته دفاع مقدس با اجراي نمايش »تن ها« به 
كارگرداني علیرضا معروفي كه از آثار برگزيده 

جشنواره تئاتر مقاومت است، آغاز مي كند. 
وي يادآور شد: بنا بر اين بود كه همزمان با هفته 
دفاع مقدس رپرت��وآري از آثار دف��اع مقدس در 
مجموعه تئاتر ش��هر برگزار ش��ود كه با توجه به 
تعطیلي نس��بتاً طوالني اخی��ر كرونايي گروه ها 
نتوانس��تند خود را براي اجرا در اي��ن ايام آماده 
كنند. طب��ق برنامه ريزي هايي ك��ه داريم امكان 
اجرا در تئاتر شهر براي اين آثار فراهم خواهد شد 
تا در فرصت مناسب در جدول اجراهاي مجموعه 

قرار بگیرند. 
گل��ه دارزاده عنوان ك��رد: امی��دوارم ثبات در 
اجراهاي تئاتري ادامه پیدا كند و بدون تعطیلي 

نمايش ها به صورت مدوام اجرا داشته باشند. 

مدير مجموعه تئاتر شهر در پايان سخنان خود 
درباره ديگر اجراهاي اين مجموعه گفت: به دلیل 
اينكه تعطیلي هاي اخیر كرونايي طوالني شد، 
گروه هايي كه در حال تمرين بودند با مشكالت 
متعددي از جمله حضور بازيگران در پروژه هاي 
تصويري مواجه ش��دند و به اين دلیل خواستار 
تغییر و جابه جايي در نوبت اجرا هستند. در حال 
رايزني هستیم و بسته به آمادگي گروه ها ديگر 

نمايش هاي مجموعه نیز معرفي مي شوند. 
  اجلراي ميدانلي 4۵ نمايلش »راويلان 

مقاومت« 
نارنجي ش��دن ش��هر تهران اين ام��كان را به 
گروه هاي نمايش میداني داده اس��ت آثار خود 
را روي صحن��ه ببرند. در اين ارتباط س��ازمان 
فرهنگي- هنري شهرداري تهران به مناسبت 
فرارسیدن چهل و يكمین س��الگرد آغاز دفاع 
مقدس، ويژه برنامه »راويان مقاومت« را با اجراي 
45 نماي��ش میداني برگزار مي كن��د. »راويان 
مقاومت« عنوان ويژه برنامه اي است كه در قالب 
اجراي 45 نمايش میداني از فردا 31 شهريور تا 
ششم مهر در سطح شهر تهران برگزار مي كند. 

اين ويژه برنامه به مناس��بت بزرگداشت چهل 
و يكمین س��الگرد آغاز دفاع مقدس و با هدف 
ترويج فرهنگ از خودگذشتگي و ايثار طراحي 
و برنامه ريزي شده  است و تالش مي كند نقش 
مؤثري در معرف��ي ارزش هاي دفاع مقدس ايفا 
كند. در اين ارتباط هفت نمايش  منتخب »راويان 

مقاومت« طي 45 اجرا در مناطق مختلف شهر 
تهران به اجراي میداني مي پردازند. 

مكان هاي روباز برگزاري اين نمايش ها عبارتند 
از: فرهنگس��راهاي بهمن، انديش��ه، خاوارن، 
گلستان، مترو )میدان ولیعصر(، بهاران، رازي، 
بوس��تان واليت و فرودگاه مهرآباد كه با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي میزبان عموم شهروندان 

تهراني خواهند بود. 
    ۲ نمايش در سالن هاي تئاتر مولوي 

از سويي ديگر مدير مركز تئاتر مولوي اعالم كرد، 
با توجه به خارج شدن ش��هر تهران از وضعیت 
قرمز كرونايي، تالش بر اين اس��ت كه از پايان 
هفته جاري دو نمايش در س��الن هاي اصلي و 

كوچك اين مجموعه به صحنه بروند. 
امیرحس��ین حريري، مدير مركز تئاتر مولوي 
درباره زمان از سرگیري فعالیت هاي اجرايي اين 
مجموعه تئاتري با توجه به اطالعیه از سرگیري 
فعالیت س��الن هاي دولتي تئاتر و خارج شدن 
تهران از وضعیت قرمز كرونايي، گفت: به محض 
اينكه اطالعیه از س��رگیري فعالیت سالن هاي 
تئاتري و خروج تهران از وضعیت قرمز كرونايي 
منتشر شد، با مديران دانش��گاه تهران براي از 
س��رگیري فعالیت مركز تئاتر مولوي گفت وگو 
داشتیم و قرار بر اين ش��د كه اين مجموعه نیز 

میزباني از اجراهاي تئاتري را از سر بگیرد. 
وي ادامه داد: پیش از تعطیالت اخیر كرونايي قرار 
بود از تیر ماه دو اثر نمايش��ي كه مجوزهاي الزم 
از شوراي ارزش��یابي و نظارت اداره كل هنرهاي 
نمايشي وزارت ارش��اد را دريافت كرده بودند در 
مركز تئاتر مولوي روى صحنه بروند كه به دلیل 
اعمال محدوديت ها اين امر میسر نشد. با گروه هاي 
اين دو اثر نمايشي گفت وگوها و رايزني ها را انجام 
داده ايم تا آثار خود را روي صحنه ببرند. مدير مركز 
تئاتر مولوي ضمن اظهار امیدواري از اينكه ديگر با 
تعطیلي و محدوديت هاي كرونايي در تئاتر مواجه 
نشويم، متذكر شد: اگر قرار باشد اين اتفاق مجدداً 
رخ دهد و اجراه��ا نیمه كاره بمانن��د، هم لطمه 
ش��ديدي به گروه هاي تئاتري وارد مي شود و هم 
مخاطب اعتماد خود را نسبت به تئاتر و سالن هاي 

تئاتر از دست مي دهد. 
   نمايش ميداني »معبر« 

نمايش »معبر« بزرگ تري��ن نمايش میداني و 
موزه زنده دفاع مقدس كشور است كه از جمعه 
اجراي خود را در بوس��تان والي��ت آغاز كرده و 
به همت س��پاه محمد رس��ول اهلل)ص( تهران 
بزرگ و ش��هرداري تهران توسط گروه جهادي 
»فكه« طراحي و اجرا شده است. نمايش میداني 
»معبر« در مساحتي 3۰هكتاري و پیاده روي در 
مسیري دو كیلومتري توسط مخاطبان در هشت 

يادمان دفاع مقدس روايت مي شود.

س��ازمان فرهنگ��ي- هن��ري 
ش��هرداري تهران به مناس��بت 
فرارسيدن چهل و يكمين سالگرد 
آغاز دفاع مق��دس، ويژه برنامه 
»راوي��ان مقاومت« را ب��ا اجراي 
۴۵ نمايش ميداني برگزار مي كند

    مصطفي شاه كرمي
دبير علمي »نخسلتين كنگره ِ شعر سلردار سربداران« 
از برگلزاري ايلن كنگره بلا هلدف گلردآوري برترين 
اشلعار و نيلز آيينله داري از حماسله  بلزرگ سلردار 
شلهيد سلپهبد سلليماني به منظور در امان ماندن از 
تحريلف در روزهلاي اول دفلاع مقلدس خبلر داد. 
به گزارش »ج��وان« مرتضي امیري اس��فندقه، دبیر علمي 
»نخستین كنگره  شعر سردار سربداران« در توضیح اهداف 
برگزاري اين رويداد ادبي و فرهنگي گفت: »هدف اصلي از 
برگزاري اين كنگره، جمع آوري برترين اشعار در قالب هاي 
گوناگون شعر پارسي براي ثبت و پاسداري از حماسه  شهادت 
سردار سلیماني است. بر اساس فراخوان اين كنگره، شاعران 
عالقه مند مي توانند اش��عار خود را در تمامي قالب ها شامل 
قصیده، غزل، رباعي، دوبیتي، قطعه، نیمايي، آزاد و س��پید 
به دبیرخان��ه  كنگره ارس��ال كنند. بعد از تش��كیل هیئت 
داوران از سوي كمیته علمي، داوري آثار رسیده به دبیرخانه  
كنگره آغاز شده و پس از اتمام داوري، برترين اشعار معرفي 

مي شود.«
اسفندقه با تأكید بر اينكه اين كمیته اصرار دارد انتخاب اشعار 
براي چاپ در كتاب بدون هیچ گونه تساهل و تسامحي صورت 
گیرد، ادامه داد: »تالش مي كنیم هیچ شعر ضعیفي به كتاب 
مجموعه  آثار كنگره راه نیابد چراكه معتقديم همان طور كه 
حماسه  شهادت سردار سلیماني حماسه اي بي عیب ونقص 
بود، اشعار انتخابي اين كنگره نیز بايسته و شايسته  آن است 
كه بدون هیچ عیب ونقصي باشد. اين كنگره به شعر انقالب 

كمك مي كند تا خودش را به بهترين ش��كل نش��ان دهد، 
همچنان كه ش��عر، اين حماس��ه را آيینه داري مي كند تا از 

تحريف در امان بماند.«
وي با بیان اينكه پنج شنبه يكم مهرماه مراسم افتتاحیه اين 
كنگره در تاالر وحدت برگزار مي شود، اظهار داشت: »فرزند 
شهید س��لیماني و تني چند از اديبان و ش��عراي كشور از 
سخنرانان اين مراسم هستند. همچنین در مراسم افتتاحیه 
از فعاالن فرهنگي عرصه  شعر و موسیقي كه براي پاسداشت 
يادوخاطره  حماسه  سردار سلیماني فعالیت كرده اند، تقدير 
و تجلیل به  عمل مي آيد. سردار سلیماني چهره اي مردمي و 
ملي بود، بنابراين مراسمي هم كه با نام ايشان برگزار مي شود، 
بايد با حضور عالقه مندان به شعر و ادب فارسي و دوستداران 

سردار سلیماني باشد.«
امیري اسفندقه در ادامه افزود: »هیئت علمي كنگره در نظر 
دارد عالوه بر داوري اش��عار اين دوره، تمامي اشعاري را كه 
تاكنون درباره  سردار سلیماني س��روده يا چاپ شده است، 
جمع آوري كند تا يك بار ديگر اين اشعار بررسي  و آثار برتر 
در قالب يك كتاب با عنوان »مجموعه  شعر ادبیات پايداري 
براي حاج قاسم س��لیماني« گردآوري شود. از اين پس نیز 
تمامي اشعاري كه در مورد سردار سلیماني سروده مي شود 
براي چاپ در مجموعه هاي بعدي با رويكردي علمي و ادبي 
و با دقت نظر تخصصي بررسي و انتخاب خواهد شد تا در اين 
حوزه فقط به رويكرد ذوقي اكتفا نش��ود. اين كنگره به  طور 
كلي 21 برگزيده خواهد داش��ت و به برگزيدگان در مراسم 

اختتامیه )آذرماه( جوايزي اهدا خواهد شد.«


