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امام علی)ع(: 

با بی اعتنايی به كارهاى پس�ت، 

قدر خود را باال بريد. 

»گزيده تحف العقول«

سمفوني»سردار دل ها« توليد شد
موس�يقايي  آث�ار  از  دل ه�ا«  »س�ردار  س�مفوني 
مرتبط با ش�هيد س�ردار س�پهبد حاج قاسم س�ليماني 
با آهنگس�ازي و تنظيم س�يدبهنام ابطحي توليد ش�د. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از معاون��ت فرهنگي نمايندگي 
ولي فقیه در بنیاد ش��هید، سمفوني »س��ردار دل ها« يادبود 
شهید واالمقام س��ردار حاج قاسم س��لیماني با آهنگسازي و 
تنظیم سیدبهنام ابطحي توسط اركستر سمفونیك »سردار« 

ساخته شد. 
در توضیحات تكمیلي اين اثر آمده است:

»اين س��مفوني با حض��ور متعهدانه جمع��ي از نوازندگان 
اركس��تر بزرگ ايران و به همت س��ربازان جبهه فرهنگي 
انقالب و جبهه مقاومت، به منظور اداي احترام به مقام واال 
و شامخ ش��هداي اين مرز و بوم، به ويژه سردار دل ها، حاج 
قاسم سلیماني است و به زودي با هدف معرفي اين قهرمان 
بزرگ به هم��گان در قالب يك اثر جهان��ي در تاالر وحدت 

رونمايي مي شود.«
تهیه كننده اين قطعه زهره سیاهپوش و مجري طرح آن بنیاد 
بین المللي تكريم اديان و مذاهب است، ضمن اينكه قرار است 
اين سمفوني موسیقايي در كشورهاي عراق، سوريه، لبنان و 

چند كشور اروپايي هم اجرا شود. 
.........................................................................................................

 درگذشت كاريكاتوريست پيشكسوت
بر اثر كرونا

ايرج يكه زارع، كاريكاتوريست 
پيشكسوت در ۸۰سالگي بر اثر 
عوارض ناشي از كرونا درگذشت. 
به گزارش فارس، بر اساس اعالم 
روابط عمومي مؤسسه هنرمندان 
پیشكس��وت، اي��رج يك��ه زارع 
كاريكاتوريس��ت پیشكسوت به 
دلیل عوارض ناشي از ابتال به ويروس كرونا در 8۰سالگي در 
منزل درگذش��ت. اين هنرمند پیشكسوت، مدت ها به ديابت 

مبتال و اخیراً نیز كمي از بینايي اش را از دست داده بود. 
ايرج يكه زارع دي ماه سال 132۰ در تهران به دنیا آمد. او ابتدا 
به نقاشي عالقه داشت و كم كم به سمت كاريكاتور كشیده شد. 
سال 1345 كارش را با مجله توفیق ش��روع كرد و سال 4٧ از 
توفیق بیرون آمد و به مجله كاريكاتور رفت. وي تا اواخر دهه٧۰ 
نیز در مطبوعات )به ويژه روزنامه ايران( فعال بود و قلم زد اما 
پس از آن به يك انزواي خودخواسته فرو رفت. شايد به همین 

دلیل است كه نسل جديد چندان با نام او آشنا نیست. 
.........................................................................................................

سالن هاي نمايش پنج شنبه اجرا ندارند
همه سالن هاي نمايش روز پنج شنبه )۲۲ مهر( به مناسبت 
سالروز شهادت امام حسن عسكري)ع( تعطيل هستند. 
به گزارش »جوان« و بنا بر اعالم اداره كل هنرهاي نمايش��ي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مطابق اعالم شوراي ارزشیابي 
و نظارت بر نمايش، همه سالن هاي نمايش از اذان مغرب روز 
پنج شنبه)22 مهر( به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام 

حسن عسكري)ع( تعطیل هستند. 
فعالیت سالن هاي نمايش از اذان مغرب روز جمعه)23 مهر( از 

سر گرفته خواهد شد. 
.........................................................................................................

»سرجوخه« روي آنتن شبكه3
در آخري�ن روزه�اي تصويرب�رداري »س�رجوخه« از 
تي�زر ت�ازه اي�ن س�ريال ب�ه تهيه كنندگ�ي ابوالفض�ل 
صف�ري و كارگردان�ي احم�د معظم�ي رونماي�ي ش�د 
و چند ت�ن از بازيگران پيشكس�وت آن معرفي ش�دند. 
ضبط درام جاسوسي اجتماعي »سرجوخه« كه به صورت همزمان 
در داخل و خارج از كشور پیگیري مي شد، آخرين روزهاي خود 
را پش��ت س��ر مي گذارد و عوامل س��كانس هاي باق��ي مانده را 
تصويربرداري مي كنند. اين س��ريال كه تولید مركز سیمافیلم 
است به زودي از شبكه3 سیما پخش مي شود. سامان صفاري در 
نقش »كیان«، حمیدرضا محمدي در نقش »غالمرضا«، آرش 
آصفي در نقش يك افسر ضدجاسوسي، نازنین كیواني در نقش 
يك اينفلوئنسر و نیلوفر كوخاني در نقش رزيتا بازيگراني هستند 

كه تا به حال حضور آنها در سريال رسانه اي شده است. 
اين سريال كه پس از »سارق روح«، »ترور خاموش« و »خانه 
امن« چهارمین همكاري مشترك صفري و معظمي است، در 
3۰ قسمت آماده خواهد شد و اين روزها مراحل فني را نیز پشت 
سر مي گذراند. سرجوخه به نويسندگي حسین امیرجهاني با 
روايت دو قصه موازي، به زندگي دو شخصیت غالمرضا و كیان 
كه از دو طبقه اجتماعي مختلف با انگیزه ها و كش��مكش هاي 
متفاوت هس��تند، مي پردازد كه هر دو در راه رسیدن به عشق 
موانع و اتفاقات زيادي سر راه شان قرار مي گیرد كه روند رسیدن 

را كندتر و جذابیت قصه را بیشتر مي كند.

مصطفي محمدي     ديده بان

دبير چهاردهمين جشنواره موسيقي نواحي در نشست خبري اعالم كرد

 سنت، اصالت و آفرينش هاي موسيقايي اقوام
محور جشنواره موسيقي نواحي است

    ليال زندي*
موزه ه�ا همواره با داشته ها يش�ان ش�ناخته 
شده اند، لذا مستند بر ارزش هاي مادي و معنوي 
و موضوع�ي خ�ود، از مهم ترين داش�ته  هاي 
فرهنگي جوامع هستند كه وجه مالكيت ملي 
و گاه فراملي دارند، حتي موزه هاي خصوصي 
هم كه مبتني بر آث�ار و جريان هاي فرهنگي 
هس�تند از اي�ن قاعده مس�تثنی نيس�تند. 
درب��اره موزه ه��ا ب��ه  كار ب��ردن عباراتي چون 
»موزه هاي بیچ��اره«، »بینوايي موزه ها«، »فقر 
موزه ه��ا« و »موزه ه��اي رنجور« و عب��ارات و 
اصطالحات��ي اينچنین��ي دور از جهان حقیقي 
موزه هاس��ت اما اگر موزه را ع��الوه بر داده هاي 
مادي و معنوي، مجموعه اي از منابع و سرمايه، 
درگیري ه��اي فعالیت��ي م��وزه و كاركنان آن، 
رويكردها و عملكردها و سیاست هاي راهبردي 
و مديريتي و... در نظر بگیريم، حاال بهتر متوجه 
مي شويم كه غنايش كجاس��ت و گرفتاري اش 
چیست؟! گرفتاري و كاستي و استیصال و رنج 
و رخوت و بینواي��ي و بي مايگ��ي و درد در كار 
فرهنگ بسیار است. مي توان به چند شاهد مثال  
در ارتباط با موزه ها اش��اره كرد؛ كمي داده ها و 
آثار و اطالعات در نسبت با موضوع و عنوان و نام 
و ماهیت خود و حتي كمي ي��ا كوچكي فضا در 

نسبت با مجموعه  و موضوع آن موزه. 
موزه ها در ايران اغلب سیاست و فعالیت و تالشي 
براي ج��ذب و حفظ و فزوني مخاط��ب ندارند و 
نتوانسته اند به طیف بیش��تر و مختلف مخاطب 
دست پیدا كنند و تنها به آنچه بوده و هست اكتفا 
كرده اند تا شايد برحسب اتفاق يا عالقه  خود مردم، 
بر آنها افزوده شود، اين ويژگي موزه هاي ضعیف و 

منفعل در خدمت رساني به جامعه است. 
موزه ها از تمامي فعالیت ها و وظايف خود به دو 
سه مورد محدود و تكرارشونده اكتفا مي كنند، 
حوزه عملك��ردي و ارتباطي خود را گس��ترش 
نمي دهند و دس��ت به تغییر روش ها براي بهتر 

شدن وضعیت نمي زنند. 
وقتي موزه ها تنها به داده هاي مادي اكتفا مي كنند 
و نقش سرمايه  دار فرهنگي خود را ايفا نمي كنند 
و بر توسعه  مفاهیم و ارزش هاي مادي و معنوي 
خود نمي افزاين��د و خالي از ايده ه��اي خالقانه، 

مفهومي، كاربردي و جريان ساز هستند. 
   در تنگناي ساختارهاي اداري 

موزه ها زمانی كه در تنگناي ساختار اداري  ناآگاه از 
نیازهاي موزه قرار مي گیرند، بیچاره مي شوند. اين 
س��اختارها، نظام راهبري و چشم انداز بلندمدت 
ندارند كه نمود آن مديريت هاي نو به نو و خالي از 

دانش و فرهنگ الزم است كه موزه ها را از مسیر 
اصلي منحرف مي كنند يا فرصت ها را مي سوزانند 

و موجب توقف موزه ها مي شوند. 
وقتي سرمايه هاي فكري و منابع انساني كارآمد، 
به واس��طه  همین نظ��ام مديريتي، پ��س رانده 
مي ش��وند يا وقتي كه موزه ها و كاركنانش��ان در 
انفعال يا تنش فعالیتي ق��رار مي گیرند كه يكي 
از عوامل آن، كاركنان كارنكِن روزگذران هستند 
كه اين گ��روه، حرفه اي هاي موزه ه��ا و كاركنان 
متهعد و دلسوز و اثرگذار ساعي را گرفتار فضايي 
تنگ و ناامیدكننده مي كنند و اين مسئله يكي از 

بزرگ ترين گرفتاري هاي موزه هاست. 
بي مايگي موزه ها هم هنگامي ا س��ت كه به جاي 
آنكه به معناي واقعي خود، محل ارائه و پردازش 
فرهنگ و هنر و علم و دان��ش و تاريخ و تفريح و 
فراغت بر بس��تر ارزش ه��ا و فعالیت هاي پرمغز 
باشند، تنها مكاني براي نمايش مي شوند و آن  هم 
نه نمايش موزه اي؛ نمايشي از كار براي تأمین نظر 

مدير باالدستي. 
    باز هم ضعف نيروي انساني 

فقر در بس��یاري از موزه ها فزوني يافته چراكه 
امر مهم پژوه��ش را ناديده انگاش��ته و متوجه 
دانش محور بودن موزه ها نیس��تند و دست به 
پااليش داده ها و پردازش پژوهشي برنامه هاي 
خود نمي زنند. داستان مضحك موزه ها آنجاست 
كه در برخي موارد، آنچه را كه طبق مسئولیت 
اداري برعهده شان است و جزو امور اداري پشت 
صحنه  موزه هاس��ت، در قالب رويداد ش��گفت 

موزه ها ارائه مي دهند. 
بسیاري موارد ديگر را مي توان در ارتباط با مسئله  
موزه ها برش��مرد، اما به  خاطر داش��ته باشیم كه 
موزه ، طبق ماهیت ذاتي خود، قدرتمند اس��ت و 
داشته هاي آن سلب  ناش��دني اما حقیقت امروز 
موزه ها اين اس��ت كه به هم��ان ان��دازه كه دارا 

هستند، به همان اندازه هم نادارند. 
متأسفانه درباره موزه ها راهبردي مديريتي،  علمي، 
 نظارتي و حاكم و تعیین كننده از سوي وزارتخانه 
میراث فرهنگي و متعاقباً اداره كل موزه ها، اعمال 

نشده كه اين نقص به داليل مختلفي بوده و بیان 
اين موضوع به معني ناكارآمدي اداره كل موزه ها 
نبوده و چه بسا اين اداره در طول سال هاي فعالیت 
خود با تعامل و تسهیل امور، در فزوني موزه هاي 
ايجاد شده نقش مشوق و همراه را داشته و دارد اما 
الزم است در نقش مرجعیت تعیین كننده، نسبت 
به موزه داري تمامي نهادها، مهر خود را بكوبد تا 
موزه ها از گزند رفتارهاي سلیقه اي و غیرحرفه اي 

متولیان ديگر دور بمانند. 
تك تك موزه ها و صدها نفر ك��ه متعهدانه براي 
موزه ها كار مي كنند و ه��زاران نفر كه به موزه ها 
مي آيند و میلیون ها نفر ك��ه موزه ها را در فضاي 
مجازي مي بینند، فعالیت و رويكرد و نگاه شان در 
پیوند مستقیم با رويكرد و عملكرد متولیان موزه ها 

قرار دارد كه اغلب راهبرد تخصصي ندارند. 
موزه ه��ا گرفت��ار ش��ده اند؛ گرفتار سیس��تمي 
كه يكپارچه نیس��ت، س��لیقه اي ا س��ت و گويا 
تغییرناپذير، البته در اين س��ال ها برخي نهادها 
بسیار موفق و قابل قبول عمل كرده اند، اما مسائلي 
كه بیان شد، در بسیاري موارد وجود دارد. اكنون 
انتظار اين است وزارت جديد میراث  فرهنگي با 
تغییر روش ها و با تكیه بر سبقه و تجربه اداره كل 
موزه ه��ا، قدمي در بهبود وضعی��ت همه  موزه ها 
ايجاد و نقش معنوي خود را نسبت به همه  موزه ها 
و موزه داران ايفا و راهكارها و راهبردها را تدوين 

و عملیاتي كند. 
    نيازمند نهاد ناظر تخصصي

موزه هاي ما نیازمند نهاد ناظر تخصصي هستند 
تا در بس��یاري مواقع پیروزمندي هاي نمايشي 
برخ��ي موزه ه��ا و متولی��ان موزه ه��ا را در زير 
ذره بین تخصصي كاري م��ورد نظاره قرار دهند 
تا ش��ايد كمي از فالكت تحمیل شده بر موزه ها 
كاسته ش��ود. يك ش��بكه  اطالعاتي تخصصي 
موزه اي ك��ه بتواند ب��ه ثبت و ضب��ط و نظارت 
موزه ها بپ��ردازد، مي تواند عاملي كمك كننده و 
تعیین كننده در آينده  روشن و شفاف و انحصاري 
موزه ها ايفا كن��د، بي تردي��د در چنین فضايي 
همه  حرفه اي ه��اي موزه ها مش��اركت خواهند 
كرد و حتي براي آيندگان آرش��یوي از موزه ها 
و نحوه  فعالیت هايش��ان به  دس��ت خواهد آمد. 
ضروري ا س��ت در امر موزه  ها، به مسئله تحلیل 
وضعیت و رويكردها بپردازيم، در غیر اين  صورت 
نمي توان انتظار بهتر شدن داشت. در حالي كه 
بار فرهنگ بر گ��رده  موزه هاس��ت، نگذاريم كه 
بي مايگي و سهل انگاري، موزه ها را خسته كند. 
همه  مردم بايد در قب��ال همه  موزه ها مطالبه گر 
باشند، برايشان اهمیت پیدا كند همانطور كه به 
رخدادهاي موزه  هنر معاصر ايران واكنش نشان 
مي دهند به همان میزان هم به موزه  كوچكي كه 
در شرف تعطیلي ا ست، توجه نشان دهند. حال 
بايد پرسید چگونه بايد ذهن مردم را به موزه ها 
حس��اس كرد؟! چگونه بايد به همان میزان كه 
كنشگري در بخشي از موضوعات جامعه وجود 
دارد، آن را در قب��ال موزه ها ايج��اد كرد؟! اينها 
پرسش هايي  اس��ت كه نیاز به بررسي موردي و 
ارائه راهكار اجراي��ي دارد و در اين مورد اهالي و 
حامیان موزه ها و انجمن ها و گروه هاي فرهنگي 
مي توانند نقش مؤثري ايفا كنند. نبايد تنها درباره  
موزه ها حرف زد بلكه با تالش و كنش و مطالبه، بر 

داشته ها و دارايي هاي  فرهنگیمان بیفزايیم. 
* كارشناس موزه

   مصطفي شاه كرمي
امس�ال براي نخس�تين بار موس�يقي نواحي ب�ا موضوع 
وح�دت در كث�رت موس�يقي اق�وام برگ�زار مي ش�ود. 
محمدعلي مرآتي، دبیر چهاردهمین جش��نواره موسیقي 
نواحي در نشس��ت خب��ري اين روي��داد گف��ت: همچنان 
مهم ترين متر و معیار ما در جشنواره موسیقي نواحي اصالت 
است. توانس��تیم با كمك انجمن موسیقي ايران، سامانه اي 
پیش بیني كنی��م كه اجرا ه��اي اين دوس��تان را در فضاي 
مجازي بیاوريم، چون اين بزرگان شناسنامه فرهنگي ايران 
هستند. از س��وي ديگر بايد بتوانیم رصدي از تمام فعاالن 
موسیقي اقوام داشته باشیم. شايد ثبت اسامي حدود 3۰۰نفر 
كفايت نكند، اما شروع خوبي است، از سوي ديگر دبیرخانه 
انجمن موس��یقي ايران به صورت دستي اين اسامي را ثبت 
كردند. دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقي نواحي در ادامه 
افزود: امسال اجرا هاي جشنواره موسیقي نواحي با يك روز 
تأخیر ضبط و در سامانه جشنواره بارگذاري مي شود. به دلیل 
غیررقابتي بودن جش��نواره، بزرگان موسیقي اقوام قضاوت 
نمي شوند. امسال ٧۰نفر در جش��نواره اجرا دارند. به دلیل 
مشكالت ناشي از كرونا هر روز چهار نفر در جشنواره موسیقي 
نواحي اجرا مي كنند. مرآتي درباره كاهش حضور بزرگان در 
ادوار مختلف جشنواره موسیقي نواحي كرمان تأكید كرد: 
سالمت بزرگان موسیقي نواحي مهم است و شرايط برگزاري 
جشنواره اجازه دعوت حضوري از آنها نداد. براي اين دوره از 
جشنواره، از هنرمندان پیشكسوت و نامدار موسیقي نواحي 
دعوت شد، در حوزه پژوهش هم مشغول برنامه  ريزي براي 
برگزاري نشست هايي هستند كه به صورت كاربردي مورد 

توجه قرار گیرد. 
در ادامه اين مراسم محمدرضا علیزاده، دبیر اجرايي جشنواره 
نیز با اش��اره به اينكه برگزاري هرس��اله جش��نواره موسیقي 
نواحي، جايگاه موسیقي نواحي را آشكارتر مي كند، اظهار كرد: 
باعث افتخار است چنین جشنواره اي با تمام فراز و فرودهايش 
به چنین درجه اي از كمال رس��یده است. در دو سال گذشته 
با توجه به ش��رايط كرونا برپايي اين رويداد فرهنگي با ترديد 
مواجه شد، چون بايد با تجمع مردم برگزار مي شد اما با همت 
هنرمندان و مسئوالن چراغ جشنواره موسیقي نواحي محدود 
نشد و جش��نواره موس��یقي نواحي سال گذش��ته به صورت 
مجازي برگزار ش��د. وي ادامه داد: امس��ال به رغم مشكالت 
متعدد و بیماري كرونا با همت مديران عالي اس��تان كرمان، 

شاهد برگزاري اين جشنواره در اين استان هستیم. با رعايت 
دستورالعمل هاي بهداش��تي، میزبان 11۰نفر از هنرمندان و 

عوامل اجرايي خواهیم بود. 
دبیر اجرايي جشنواره موسیقي نواحي با اشاره به اينكه با 
توجه به وجود متنوع ترين فرهنگ ها و س��نن گوناگون و 
غني در استان كرمان، ش��اهد 13دوره برگزاري جشنواره 
در اس��تان كرمان بوديم، بیان كرد: برگزاري جشنواره در 
بیش از چند دوره باعث افزايش هنرمندان و عالقه مندان 
به موسیقي نواحي شده اس��ت. طبق برنامه هاي سال هاي 
گذشته، هماهنگي ها و اقداماتي در س��طح استان كرمان 
داش��تیم، طبق تفاهمنامه اي كه با معاونت هنري س��ابق 
وزارت ارش��اد داشتیم، نحوه و ش��یوه اجراي جشنواره در 
استان كرمان نهايي شد. امسال برخالف دو سال گذشته، 
جش��نواره موس��یقي نواحي در باغ موزه وزي��ري كرمان 
برگزار مي ش��ود. اين بن��ا بیش از 1٧۰ س��ال قدمت دارد 
و مرمت شده اس��ت، از اين رو فضاي شايس��ته اي را براي 
برگزاري موسیقي نواحي داريم. علیزاده خاطر نشان كرد: 
هماهنگي هايي براي پخش و ضب��ط اجرا ها فراهم كرديم 
و بخش��ي از اجرا ها از طريق صدا و سیما و پلت فرم هاست. 
قرار ش��د تمام ظرفیت هاي گردشگري اس��تان كرمان در 
اختیار جشنواره قرار بگیرد. امسال از فضاي باز در سه شهر 
رفسنجان، سیرجان و شهربابك با هماهنگي ستاد كرونايي 
استفاده كنیم. جش��نواره از 29 مهر تا دوم آبان ماه برگزار 
مي شود و محل برگزاري اختتامیه در باغ موزه وزيري است. 
چهاردهمین جشنواره موس��یقي نواحي ايران با همكاري 
دفتر امور موس��یقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمان، انجمن موسیقي 
ايران و انجمن موسیقي كرمان در روزهاي 29 مهر تا دوم 

آبان ماه در شهر كرمان برگزار مي گردد.

»موزه داري« در تنگناي ساختارهاي كهنه
موزه ها از تمامي فعاليت ها و وظايف خود به دو سه مورد محدود و تكرارشونده اكتفا می كنند و حوزه 

عملكردي و ارتباطي خود را گسترش نمي دهند و دست به تغيير روش ها براي بهتر شدن وضعيت نمي زنند

فقر در بس��ياري از موزه ها 
فزوني يافته چراكه امر مهم 
پژوهش را ناديده انگاش��ته 
دانش مح��ور  متوج��ه  و 
ب��ودن موزه ه��ا نيس��تند

با اعالم پلت فرم پخش كننده

سريال پرحاشيه و بي كيفيت »قبله عالم« متوقف شد
پخ�ش س�ريال حاش�يه دار و ضعي�ف »قبله عالم« ب�ه دليل 
آنچه از س�وي پلت فرم پخش كننده »مميزي هاي فراوان« و 
»احترام به مخاطبان!« عنوان ش�ده اس�ت، متوقف مي شود. 
س��ريال قبله عالم كه ضعف مفرط فیلمنام��ه و كارگرداني آن از 
نخستین قسمت خود را نشان داد و هجو و تمسخر شخصیت هاي 
ملي چون امیركبیر و فرمانده جاويداالثر محمد متوسلیان را نیز 
ضمیمه خود كرده بود، با اعالم پلت فرم فیلیمو متوقف شده است. 
فیلیمو با اعالم اين خبر درباره اين تصمیم مدعي ش��ده اس��ت: 
»سريال قبله عالم از روز نخسِت پخش تا به امروز در فرايند تولید و 
ممیزي دچار چالش هاي فراوان شد، به  گونه اي كه پیوستگي خود 
را از دس��ت داد و بخش عمده اي از هر قسمت سريال مورد حذف 
قرار گرفت، بنابراين فیلیمو تصمیم گرفت قسمت هفتم قبله عالم، 

قسمت پاياني آن باشد و پخش آن به طور كامل متوقف شود.« 
اين پلت فرم فعال در فضاي مجازي در ادامه آورده است: الزم است 
تأكید كنیم هیچ س��ازمان، نهاد قضايي يا ارگان امنیتي حكم به 
توقیف اين سريال نداده و فیلیمو در خصوص تحلیل ها، تفسیرها و 
حاشیه هايي كه پیرامون كیفیت يا محتوي اين سريال در فضاهاي 
مختلف- به درست يا غلط- ايجاد شده، قضاوتي ندارد. اين تصمیم 
صرفاً در پي كاهش ج��دي زمان مؤثر هر قس��مت و حجم باالي 
اصالحات نهادهاي ناظر اتخاذ شده است. فیلیمو مدعي شده است 
متأسفانه نوع مواجهه با حساسیت هاي ايجاد شده پیرامون سريال 
قبله عالم، مصداق بارز اين ضرب المثل است كه »به  جاي كاله، سر 

آورده شد« آن  قدري كه ديگر جاني در سريال باقي نمانده است. 
به گزارش »جوان« س��ريال قبله عالم را بايد جزو آثار ضعیف در 

نمايش خانگي دسته بندي كرد كه تولیدكنندگان آن به جاي غناي 
كیفي روي حاشیه سازي بي مورد براي آن تمركز جدي كرده بودند. 
باز كردن حساب روي حاشیه ها در چند دهه اخیر سبب فضاسازي 
حول برخي آثار س��ینمايي ش��ده بود و اين بار نیز عوامل سريال 
نمايش خانگي قبله عالم حساب ويژه اي روي اين مسئله باز كرده 
بودند. اساساً به نظر مي رسد قبله عالم را بايد جزو آثاري دانست كه 
نهادهاي نظارتي از ابتدا بايد از تولید و پخش آن به دلیل ضعف هاي 

مفرط كیفي جلوگیري مي كردند. 
منوچهر محمدي كه پیشتر به عنوان يكي از تهیه كننده هاي مطرح 
و كاربلد سینماي ايران شناخته مي شد با تهیه كنندگي سريال قبله 
عالم حیرت ناظران را برانگیخت تا آنجا كه برخي آثار پیشین اين 
تهیه كننده را صرفاً ناشي از شانس و اقبال وي قلمداد كردند. قبله 
عالم كارنامه منوچهر محمدي را خدش��ه دار كرد و بار ديگر ثابت 
كرد پديده آقازادگي تا چه ان��دازه مي تواند سرنوش��ت افراد را با 

چالش هايی جدي مواجه كند.

     نمايش خانگی

     موسيقي

استاد ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي:

شعر حافظ را مثل روزنامه نخوانيم

اس�تاد ادبي�ات فارس�ي دانش�گاه عالم�ه طباطباي�ي 
با اش�اره به وج�ود ايهام به عن�وان يك�ي از خصوصيات 
اش�عار حافظ معتقد اس�ت: ش�عر لس�ان الغيب را نبايد 
مثل روزنام�ه بخوانيم و تفس�ير كنيم، بايد ي�اد بگيريم 
چطور از هن�ر به طور كل�ي و از ش�عر او اس�تفاده كنيم. 
احم��د تمیم داري، اس��تاد ادبیات فارس��ي دانش��گاه عالمه 
طباطبايي در رابطه با اهمیت ش��ناخت هنرهاي ايراني براي 
درك شعر حافظ به ايرنا گفت: تفاوت شعر حافظ و شعر غربي 
در اين است كه ش��عر غربي حالت نردباني دارد و پله پله باال 
مي رود و ترتیب دارد اما ش��عر ش��رقي و به ويژه شعر حافظ، 
نردباني نیست بلكه دايره اي است و يك نقطه مركزي دارد. از 
آن نقطه خطوط بسیاري را مي توان به سمت شعاع برد، اين 
خطوط از جهاتي به هم مرتبط مي ش��وند و از جهاتي داراي 
استقالل هستند. شعر حافظ به گونه اي است كه انگار بیت ها 
با هم ارتباطي ندارن��د اما يك مركز در آن غ��زل پیدا و از آن 

مركز، خطوط منشعب مي ش��وند و از هر نقطه به نقطه ديگر 
نیز مي توان متصل شد. 

اين اس��تاد ادبیات با اش��اره به ترجمه هاي غزلیات حافظ و 
كلیله و دمنه به ديگر زبان ها اظهار داشت: اين شیوه داستان 
در داستان سخن گفتن با ترجمه اين آثار به اشعار و ادبیات 
غربي وارد شده اس��ت. اگر به دربارهاي قديم دقت كنید، از 
يك راهرو به سه راهروي ديگر مي رسیديد. اين مسیر براي آن 
بود كه در زمان حمله دشمن، راه فرار تشخیص داده نشود، 
مشابه آن را در كوچه هاي قديم تهران مي بینید؛ كوچه هايي 
كه به نظر بن بست هس��تند اما وقتي وارد آن مي شويد از دو 

سو راه دارند. 
وي با بیان اينكه شعر براي استعالست، اضافه كرد: شعر براي 
تعالي روحي انسان اس��ت، براي جنبه هاي استعاليي و ترقي 
هنري است. ما بايد اين مس��یر را به ديگران نشان بدهیم، در 
همین ايران بسیاري از افراد با حافظ مخالف هستند و در رد 
حافظ كتاب هايي نوش��ته اند. فكر كرده اند اگر در شعر حافظ 
اسم شراب به كار رود، ديگر انحراف اتفاق افتاده اما در قرآن 

هم از اين كلمات استفاده شده است. 
 تمیم داري با تأكید بر تأسیس مراكز پژوهشي در حوزه ادبیات 
فارسي، گفت: بايد بتوانیم بگويیم هر شعري بر مبناي خیال 
سروده مي شود و نبايد از آن سوءاستفاده شود. شعر حافظ را 
نبايد مثل روزنامه ترجمه كنیم و همه بايد ياد بگیرند چگونه 
از هنر استفاده كنند. هنر بزرگ ترين نعمت الهي روي زمین 

است كه بايد نگهداري از آن را بدانیم.

     شعر

     کتاب

 چاپ مجدد مجموعه ۲ جلدي
 »اصحاب امام علي)ع(«

مجموع�ه دو جل�دي »اصحاب ام�ام عل�ي)ع( )ش�رح زندگ�ي ۱۱۱۴ يار 
اميرالمؤمنين(« به چاپ ششم رسيد. 

چاپ ششم مجموعه دو جلدي »اصحاب امام علي)ع( )شرح زندگي 1114 يار 
امیرالمؤمنین(« اثر آيت اهلل سید اصغر ناظم زاده قمي به همت مؤسسه بوستان 
كتاب روانه بازار نشر شد.  اثر حاضر شرح زندگي اين سه دسته و عمدتاً در گروه 
اول است كه مشتمل بر هزارو114 نفر و به ترتیب الفبا نگارش شده و ويژگي عمده 

آن، تأكید بر منابع كهن و قلم روان است. 
نويس��نده در مقدمه اين اثر آورده اس��ت: در اين اثر هیچ تأكی��دي بر »كارگزار 
بودِن« اصحاب نشده اس��ت، يعني قصد ما آن نبوده كه فقط سیماي كارگزاران 
علي)ع( را معرفي كنیم بلكه مطلِق اصحاِب آن حض��رت- اعم از كارگزار و غیر 
آن- را در نظر داش��ته ايم، بنابراين در معرفي و تحلیِل چهره هاي آن بزرگواران، 
عناصر و كاركردهاي سیاس��ي، مديريتي و كارگزاري، محوريت ندارد، مگر آن 
دسته از اصحابي كه اساساً كارگزاري برجس��ته، سیاستمدار و مديريت كاردان 
بودند. نويسنده در بخش ديگري از مقدمه اشاره مي كند: روش تحقیق بنده در 
ساماندهي اين اثر بدين گونه بود كه ابتدا فهرست بلندي از ياران آن حضرت را كه 
به نوعي با ايشان مرتبط بودند به تدريج تهیه كرده و براي نگارش شرح حالشان 
نكته هايي چون نام و نس��ب و كنیه، تاريخ تولد، وفات يا ش��هادت، پدر و مادر و 
طايفه، محیط رشد، ويژگي هاي علمي و ادبي، فراز و فرودهاي اخالقي و سیاسي، 
میزان اطاعت پذيري هاي آگاهانه يا تمّردها، پیشینه در اسالم، شركت در جنگ ها 

و مسائلي از اين دست را مورد توجه قرار دادم. 
در جلد اول اين اثر به 51٧ نفر از اصحاب حض��رت علي)ع( و در جلد دوم نیز به 

59٧ نفر از ديگر اصحاب آن حضرت پرداخته شده است.


