ديده بان

هادي عسگري

بازديد  ۷ساعته جانشين فرمانده كل سپاه
از «روايت فتح»

سردار علي فدوي ،جانش�ين فرمانده كل سپاه پاسداران
انقالب اسلامي با حض�ور در بنياد فرهنگ�ي روايت فتح
از اي�ن مجموعه فرهنگي ب�ه مدت  ۷س�اعت بازديد كرد.

سردار فدوي با حضور در بنياد فرهنگي روايت فتح از بخشهاي
مختلف اين بنياد و انجمنهای تابعه ديدن كرد .در اين بازديد
كه به مدت هفت ساعت طول كشيد ،سيدمحمدياشار نادري،
رئيس بنياد و جمعي از مديران ستادي و انجمنها نيز ايشان را
همراهي ميكردند.
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«مهران غفوريان»
در بيمارستان بستري شد

«مه�ران غفوري�ان» بازيگ�ر س�ينما و تلويزي�ون ب�ه
دلي�ل س�كته قلب�ي در بيمارس�تان بس�تري ش�د.

احسان ظليپور ،تهيهكننده «نيس��ان آبي» گفت« :غفوريان
سر صحنه فيلمبرداري دچار مش��كل قلبي شد و به سرعت با
آمبوالنس او را به بيمارس��تان منتقل كرديم و هنگام رسيدن
به در بيمارستان ،ايست قلبي كرد كه همان جا احيا شد ،با اين
حال قبل از آن هم خودش ميدانست كه بايد براي درمان قلبش
به بيمارستان برود ولي اين اتفاق زودتر برايش رخ داد».
.........................................................................................................

جشنواره موسيقي كيش فراخوان داد

فراخوان جش�نواره موس�يقي كيش «يامال» منتشر شد.

حميد هادي ،دبير چهارمين جشنواره موسيقي كيش با اعالم
اين خبر گفت :اين جشنواره شامل دو بخش «اصلي» و «جنبي»
است كه در بخش اصلي موضوعمحوري ،آفرينش مقامهايي با
مضامين و با رويكرد موسيقي جنوب ايران (حماسي ،الالييها،
صلح و مهرورزي و آيينهاي مناطق جنوبي) با تأكيد بر معاصر
بودن موضوع ش��عر به زبان و لهجه بومي جنوب كشور است و
اجراي ميداني موس��يقي (موس��يقي ميداني و خياباني) لحن
موسيقايي ،بايد مبتني بر فرهنگ موسيقايي اصيل قومي اين
منطقه باشد.
.........................................................................................................

انيميشن «بنيامين»
پس از سئول به نيويورك ميرود

انيميش�ن «بنيامي�ن» ب�ه دوازدهمي�ن جش�نواره
بينالملل�ي فيل�م مس�تقل يونيورس�ال راه ياف�ت.

جشنواره بينالمللي فيلم مستقل يونيورسال كه از سال ۲۰۰۷
كار خود را آغاز كرده اس��ت هر س��اله در يك كش��ور اروپايي
يا امريكايي برگزار ميش��ود ولی مركزيت آن ش��هر نيويورك
امريكاس��ت اما امس��ال طي روزهاي  ۲۹و  ۳۰اكتبر (هفتم و
هشتم آبان) به صورت آنالين برگزار ميشود.
اين انيمیشن پيش از اين در جشنوارههاي بينالمللي انيميشن
و كارتون سئول(س��يكاف  ،)۲۰۲۱زوما در نيجريه ،كووتو در
تانزانيا و انيمافيلم در كش��ور آذربايجان انتخاب شده بود و در
تانزانيا برنده بهترين فيلم داس��تاني و برن��ده بهترين كاراكتر
انيميشن شد.

امام علي(ع):
كس�ي كه به تو گمان نيكي برد
گمانش را (عم ً
ال) تصديق كن.
(نهجالبالغه ،نامه)31
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نقشي كه سينما در وحدت ايفا نکرد!
تقويت موضوع وحدت مذاهب در قالب هنرهفتم در وضعيتي كه اسالم امريكايي و شيعه
انگليسي با ايجاد گروههاي تروريستي و تكفيري چون داعش در منطقه دست به جنايت
ميزنند ،ميتوانست رويكردي راهگشا باشد

سيوهش�تمين جش�نواره فيلم كوت�اه تهران ب�ا قرائت
پيام وزير فرهنگ و ارش�اد اسلامي رس�م ًا افتتاح ش�د.

آيين افتتاحيه سيوهشتمين جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه
تهران ،ديروز  ۲۷مهرماه در س��الن  ۸پرديس سينمايي ايران
مال برگزار ش��د .در ابتداي اين مراسم س��يدصادق موسوي،
دبير جشنواره گفت :سيوهشتمين جشنواره بينالمللي فيلم
كوتاه تهران مثل هر سال در دو بخش ملي و بينالملل برگزار
ميشود .امسال از س��وي آكادمي اسكار نيز تأييديه گرفتيم تا
در خاورميانه سومين كشور و در آسيا هفتمين كشوري باشيم
كه به اين مهم دست يافته است .وي افزود :امسال ۱۲۸كشور
جهان با ۶هزار و  ۴۰۲فيلم در دبيرخانه آثار خود را ثبت كردند.
در بخش ملي نيز هزار و  ۷۷۵فيلم ثبتنام كردند و بعد از رقابت
تنگاتنگ ۷درصد افراد توانستند به اين دوره از جشنواره راه پيدا
كنند كه در بخش داستاني ملي به ۴درصد و در بخش بينالملل
به كمتر از یک درصد ميرسد.
.........................................................................................................

حكمت

نما | حسین کشتکار

مصطفي شاهكرمي

در ش�رايط زماني كنوني و اوضاع نابسامان
و پ�ر از جن�گ و خونري�زي و برادركش�ي
بين ملتهاي مس�لمان در منطق�ه و جهان
اسالم كه به واس�طه رس�وخ و رخنه برخي
تفكرات غيراسلامي و عمدت ًا صهيونيستي
و جع�ل و راه انداخت�ن جريان�ات انحرافي
تكفي�ري ،داع�ش و امثالهم ش�كل گرفته
است ،سينما ميتوانس�ت منادي وحدت در
منطقه باش�د اما ش�اهد كمكاري جدي اين
هنر در پرداخت�ن به اين مضم�ون بودهايم.

هنرهفتم اب��زاري قدرتمند اس��ت و ميتواند
زباني جهانشمول داشته باشد و اين هنر امروز
جاي خودش را حتي در دس��تگاه ديپلماسي و
سياست خارجي برخي كشورها باز كرده است.
ردپاي مسئله تقريب مذاهب و ايجاد وحدت در
بين ملل مسلمان جهت جلوگيري از انشقاق و
دودس��تگي كه در قالب راهبرد مقابله با اسالم
امريكايي و شيعه انگليسي تعريف ميشوند ،در
سينماي ايران تا حدي قابل رديابي است.
س��اخت و توليد آثاري كه بتواند همزمان ضمن
ايجاد رف��ق و همدل��ي در بين پي��روان مذاهب
اسالمي به دفع دشمني و تفرقههاي ايجاد شده
توسط دشمنان بپردازد ،از جمله اقداماتي است
كه برخالف ظهور و بروز زباني و ش��فاهي آن در
البهالي صحبتهاي مديران ارشد فرهنگ و هنر
و حتي سياسيون كش��ورمان نميتوان براي آن
آورده و نتيجه ملموس و قابل ذكري ارائه كرد .در
سالهاي اخير ممكن است برخي تكمضرابها
در اين رابطه نواخته شده باشد اما هيچ كدام از آنها
در قالب يك راهبرد و حتي استراتژي تعريف شده
توليد نشدهاند و خالقان آن آثار بر اساس احساس
نياز و به داليل شخصي دست به توليدشان زدهاند.
ش��ايد برخي آثار متأخر با داعيه ي��ا آرزومندي
س��ازندگانش براي ايجاد وحدت و از بين بردن
تفرقه و دشمنيها ساخته شده باشند اما در عمل
نتوانس��تهاند به آنچه در موردشان گفته ميشد،
حتي نزديك بشوند .به هر حال جاي شكرش باقي
است كه سينما در ايران دستكم منجر به تفرقه
و شكاف ميان مذاهب نشده است.
سينما در خدمت وحدت
س��ينماي كش��ورمان در ح��وزه تولي��دات
وحدتآفري��ن بين مذاهب آثاری در س��ابقه و
كارنامه خودش دارد اما اين آثار حتي در حوزه

زندگ��ي و كاره��اي ش��هيد
شوش��تري به ص��ورت بالقوه
س��وژه جال��ب و دراماتيك��ي
اس��ت كه قابليت توليد يك اثر
سينمايي فاخر را دارد اما ضعف
تسلط بر تكنيك همواره پاشنه
آش��يل س��ينما در پرداخت��ن
به اي��ن مضامي��ن بوده اس��ت
مرزهاي داخلي خودمان هم حرفي براي گفتن
نداشتند ،چه رس��د به تبيين رويكرد دلسوزانه
و برادران��ه كش��ورمان در قبال همس��ايگان و
مسلمانان كه محل اصلي بحث است.
سرنوشت نامعلوم جشنواره وحدت
راه انداختن جشنواره بينالمللي فيلم وحدت
اس�لامي در اوايل آذرماه سال  95كه همزمان
با س��يامين كنفران��س بينالملل��ي وحدت
اس�لامي به منظور «وحدت و ضرورت مقابله
با جريانهاي تكفيري» در تهران برگزار ش��د
و تنها اقدام ج��دي در رابطه با پرداخت هنري
مسئله وحدت بود ،بعد از رفتن آيتاهلل اراكي از
دبير كلي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي
به محاق رفت كه نشاندهنده قائم به فرد بودن
و نيز عدم اهتمام جدي و راهبردي مسئوالن به
اين مسئله مهم است.
فيلمنامهاي برای شهيد شوشتري
فيلم «خ��اك و آتش» اث��ري بود ك��ه محمد
قهرماني ،مديرعامل وقت مؤسس��ه فرهنگي-
هنري ش��هيد آويني و تهيهكننده آن از ارسال
ايده اصلي فيلم اواس��ط دهه  80براي ش��هيد
شوشتري (قبل از ش��هادت وي در شرق كشور
توسط گروههاي تندرو سلفي تكفيري) خبر داده
بود؛ ش��خصيتي كه يكي از چهرههاي شاخص
تقريبي در شرق كشورمان بود .قهرماني درباره
چگونگي س��اخت فيل��م س��ينمايي «خاك و
آتش» گفته بود« :زماني كه ش��هيد شوشتري
فرمانده سپاه سيس��تان و بلوچس��تان بود ،ما
فيلمنامه را براي ایشان فرستاديم كه بسيار از
سناريو خوشش آمد ،چون معتقد بود تصويري
كه از مردم آن س��رزمين در اذهان وجود دارد،
چندان مناسب نيست و س��اخت اينگونه آثار

اس��ت كه ميتواند به تصويرس��ازي درست از
م��ردم اين س��رزمين كمك كن��د ،در صورتي
كه مردم اين س��رزمين در مبارزات��ي كه عليه
بيگانگان داشتند ،جانفشاني فراواني كردهاند.
اين فيلم همچنين در پي اي��ن بود كه به نقش
انگليس در تفرقهافكنيهايی كه سالهاس��ت
انجام ميدهد اشاره كند ».قطعاً علت برجسته
نش��دن چنين آث��اري بايد مورد بررس��ي قرار
بگيرد كه ضعف كيفيت در اين مسئله بايد مورد
آسيبشناس��ي قرار گيرد اما واقعيت اين است
كه ما در رابطه با ايجاد وحدت و توليد آثار قابل
اعتناي سينمايي فقر س��وژه نداريم و زندگي و
كارهاي شهيد شوشتري به صورت بالقوه سوژه
جالب و دراماتيكي اس��ت كه قابليت توليد يك
اثر س��ينمايي فاخر را دارد اما ضعف تس��لط بر
تكنيك همواره پاشنه آشيل سينما در پرداختن
به اين مضامين بوده است.
پروداكشن يا فيلمنامه؟
نمونه كمفروغ ديگري كه در اين رابطه ميتوان
به آن اش��اره كرد ،فيلم «محم��د(ص)» مجيد
مجيدي بود كه به رغم هزينههاي سنگين براي
پيشتوليد ،توليد ،دكور و پس��ت پروداكش��ن
آن نتوانس��ت نظر منتقدان و مردم را در داخل
كش��ورمان به خود جلب كند .در حالي كه قرار
بود اين اثر سينمايي پرهزينه نشاندهنده چهره
رحماني و معصومانهاي از دوران كودكي پيامبر
اعظم(ص) باشد اما متأسفانه اين فيلم نتوانست
به اهداف مورد ادعاي س��ازندگانش دست پيدا
كند و نشان داد يك اثر سينمايي قبل از هر چيز
بايد يك فيلمنامه قوي داشته باشد.
شايد تنها نمونه موفق در رابطه با بحث تقريب
مذاهب و ايج��اد وحدت بين مس��لمانان فيلم
«الرساله» مصطفي عقاد ،كارگردان و فيلمساز
مش��هور و سرشناس باش��د كه در كش��ور ما با
عنوان فيلم سينمايي «محمد رسول اهلل(ص)»
شناخته ميش��ود .عقاد براي س��اخت اين اثر
س��ينمايي تالش زيادي كرد و براي كسب نظر
علماي مذاهب مختلف شيعه و سني ضمن انجام
سفرهاي طوالني و متعدد سعي كرد نقطه نظرات
علماي ش��اخص آنها را در فيلمش مورد توجه
قرار بدهد و نتيجه آن هم شد فيلمي كه بعد از
گذشت قريب نيم قرن همچنان تنها اثري است
كه تلويزيون كشورمان به بهانههاي مختلف آن
را از شبكههاي سيما پخش ميكند.
در روزگاري ك��ه صهيونيس��م جهان��ي ب��ا
نقشآفرين��ي و ميدانداري مروجان اس�لام
امريكايي و شيعه انگليس��ي همه تالشش را
براي تولي��د آثار ضدوح��دت و تفرقهآفريني
مث��ل فيل��م س��ينمايي «بانوي بهش��ت» و
مخدوش كردن سياس��تهاي دلس��وزانه و
برادران��ه كش��ورمان در قبال همس��ايگانش
متمركز كرده ،الزم است عقالي دولت ،وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي و صاحبنظران حوزه
فرهنگ و هنر براي ايجاد و تقويت توليد آثار
سينمايي متنوع به منظور ايجاد وحدت بين
پيروان مذاهب اسالمي و خنثي كردن توطئه
ايرانهراس��ي دش��منان برنامهها و اقدامات
متناسبي را طراحي و اجرا كنند.

كتاب

گزارش

حضور اقتصادیها در هيئت امناي «فارابي»

تركيب اعضاي جديد بنياد سينمايي فارابي وجود اين تلقي در وزارت ارشاد را پررنگ
ميكند كه اقتصاد ،ريشه مشكالت فرهنگ تشخيص داده شده است
محمدصادق عابديني

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در حكمي ،اعضاي هيئت
امناي بنياد س�ينمايي فارابي را منصوب كرد كه شامل
چهرههاياقتصاديدولتوشخصيتهايفرهنگياست.

مس��عود ميركاظمي معاون رئيسجمهور و رئيس س��ازمان
برنامه و بودجه ،جواد اوجي وزير نفت ،س��عيد محمد مشاور
رئيسجمهور در ام��ور مناطق آزاد تج��اري -صنعتي و ويژه
اقتصادي و دبير ش��وراي عال��ي مناطق آزاد ،علي عس��گري
معاون س��تاد اجرايي فرمان امام ،عليرضا مختارپورقهرودي
دبيركل نهاد كتابخانههاي عمومي كشور ،ميثم نيلي مشاور
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ،حسن خجسته معاون پيشين
صدا و س��يما ،سيدمحس��ن مهاجراني معاون پيشين صدا و
سيما و مشاور رئيس رسانه ملي به همراه محمد خزاعي رئيس
سازمان سينمايي ،به مدت دو سال به عنوان هيئت امناي بنياد
سينمايي فارابي حكم گرفتند.
توجه به بدنه اقتصادي دولت
تركيب اعضاي جديد بنياد سينمايي فارابي ،نشاندهنده نزديكي
بدنه اقتصادي دولت به سينماست و اين مفهوم را ميرساند كه
وزير ارش��اد به دنبال تقويت اقتصادي بنياد فارابي از يك سو و
كمكگيري از چهرههاي تأثيرگذار فرهنگ��ي در برنامهريزي
بلندمدت براي هدايت بنياد س��ينمايي فارابي اس��ت .بسياري
از طرحهاي بزرگ س��ينمايي در فارابي به دليل كمبود اعتبار
و بودجه به مرحله ساخت نرس��يدند و اكنون حضور چهرههاي
اقتصادي كابينه ميتواند پتانسيل خوبي براي رفع اين نقيصه
ايجاد كند .در ساختار بنياد فارابي ،هيئت امنا در رأس قرار دارد
و در ذيل آن است كه مديرعامل فعاليت ميكند .فعاليت اصلي
هيئت امنا در بنياد سينمايي فارابي ،سياستگذاري ،ترسيم خط
مشيها و تعيين اولويتهاس��ت .اگرچه مديرعامل اين بنياد با
حكم رئيس سازمان سينمايي منصوب ميشود ولي گزارشهاي
س��االنه آن به هيئت امنا ارجاع داده ميش��ود؛ گزارشهايي از
جمله فعاليتهاي مال��ي فارابي كه به عنوان ب��ازوي دولت در
توليد فيلم و مشاركت در افزايش ساخت فيلم شناخته میشود.
برنامههاي كالن بنياد س��ينمايي فارابي از سوي هيئت امناي
اين بنياد تعيين ميشود و از اين نظر ميتوان گفت يك هيئت
امناي موفق ميتواند باعث ايجاد تحول در فارابي و به تبع آن در
سينماي كشور شود .فارابي به تنهايي در طول سال با توليد فيلم
و مشاركت در ساخت آثار فاخر سينمايي عم ً
ال دست دولت را در
سينما نشان ميدهد .اين بنياد كه در دورهاي مسئوليت برگزاري

جش��نواره فجر را نيز به عهده داش��ته اس��ت ،هنوز هم متولي
جشنواره بينالمللي فيلم كودك و نوجوان است.
تركيب باسابقهها و تازهواردها
مختارپور ،خجسته و مهاجراني پيش از اين نيز در هيئت امنا
حضور داشتند و از جمع امناي  9نفره فارابي ،شش نفر براي
اولين بار در تركيب قرار گرفتهاند.
نكته مهم ديگر درباره تغيير هيئت امناي فارابي اين است كه
براي اولين بار هيچ فيلمسازي با عنوان شخصيت حقيقي در
تركيب ديده نميشود .پيشتر اين امكان وجود داشت كه حضور
فيلمسازان در تركيب هيئت امناي فارابي مسئله رانتهاي ويژه
را به همراه داشته باشد ،ولي تركيب جديد با حذف فيلمسازان
اين شائبه را از بين برده اس��ت .در ليست قبلي هيئت امناي
فارابي ،ش��هريار بحراني ،محمدمهدي عس��گرپور و منوچهر
شاهسواري فيلمسازاني بودند كه در هيئت حضور داشتند.
پيش از اين مديرعامل خانه سينما به عنوان شخصيتي حقوقي
در هيئت امناي فارابي حضور داش��ت كه در فهرس��ت اعضاي
جديد ،نامي از وي ديده نميش��ود و اين موضوع نيز ميتواند
در نوع خود جالب توجه باش��د .در دوره گذش��ته ،هوش��نگ
مراديكرماني ،نويسنده سرش��ناس نيز در هيئت امنا حضور
داشت .امس��ال ميتوان گفت نيلي كه مشاوره رئيس سازمان
تبليغات اس�لامي در حوزه كتاب و نشر اس��ت و عضو هيئت
مديره بني��اد كتاب و همچني��ن مدير عاملي مجمع ناش��ران
انقالب اسالمي را بر عهده دارد ،جايگزين وي شده است .حضور
خزاعي ،نيلي و محمد باعث شده است معدل سني هيئت امناي
بنياد سينمايي فارابي ،كاهش پيدا و اين جوانگرايي به تحرك
بيشتر فارابي كمك كند ،اگرچه ميشد اين جوانگرايي را در
سطح وسيعتري نيز اجرا كرد .هيئت امناي جديد فارابي وجود
اين تلقي در وزارت ارش��اد را پررنگ ميكند كه اقتصاد ريشه
مشكالت فرهنگ تشخيص داده شده است.

نمایش

در قالب كتاب «زير سايه نخل» منتشر شد

نويسنده نوجوان ،راوي شهداي يك روستا

كت�اب «زي�ر س�ايه نخ�ل» ،روايتهاي�ي كوت�اه از
ش�هداي روس�تاي اي�زي چ�اپ و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د.

به گزارش «جوان» كتاب «زير س��ايه نخ��ل» ،روايتهايي كوتاه از
شهداي روستاي ايزي به قلم محمدحسين ايزي و توسط انتشارات
«راه يار» چاپ و روانه بازار نشر شد .هر شهري به چيزي شهره است،
مث ً
ال كرمان به زيره و كاشان به گالب .روس��تاها هم همين گونهاند،
باشتين به شروع قيام سربداران مش��هور است و افچنگ و شمآباد به
داشتن شهداي بيش��مار در روزهاي جنگ .بعضي روستاها اما مثل
گنجينههايي هستند كه بايد غبار از سرورويشان تكانده شود تا همه
مفتون هنرنمايي مردان و زنان و جوانانش شوند .ايزي يكي از همين
روستاهاست ،پنج كيلومتر با سبزوار فاصله دارد و به رغم اين نزديكي،
گنجهاي روستا سالهاست غريب ماندهاند...
ايزي روس��تايي ،اهل مبارزه اس��ت با خشكس��الي و نداري ،دارايي
روس��تايي ،توكل است و چشم اميدش به آس��مان .وقتي صحبت از
مبارزه و قيام عليه شاه شد ،مردمان روستا هم در صف مبارزه حاضر

شدند .از ايزي ميآمدند ش��هر و در دعاي كميل و روضه امام شهيد
شركت ميكردند و ايمان داش��تند به اينكه هر روز عاشوراست و هر
زميني كربال .براي همين تا وقتي پشت دشمن را به خاك نماليدند،
دست از مبارزه برنداشتند .مردمي كه مبارزه را زير سايه نخل آموخته
بودند؛ نخلي كه روز عاش��ورا زير س��ايهاش جمع ميش��دند و فرياد
ميزدند «يا حس��ين ش��هيد» .نخلگرداني آيين مردم ايزي در روز
عاشوراست و نخل نمادي از شهداي كربال...
گوهر بزرگ روستاي ايزي13 ،ش��هيد اين روستاست؛ شهدايي كه
سالهاست كسي برايشان كاري نكرده ،البته بايد خدا را شاكر بود كه
هنوز بنياد شهيد پايش به روستا باز نشده و قبور شهدا را يكسانسازي
نكرده است! در قبرستان روستا چند سنگ مزار با جعبه آينه و پرچم
ايران ،شرف روستا شده است .سالها اين گنجينهها جلوي چشم همه
بود؛ جام جمي كه بايد با چش��م دل به آنها نگاه ميشد« :سالها دل
طلب جام جم از ما ميكرد /آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكرد» تا
اينكه دو سال قبل نوجواني 15ساله به اسم محمدحسين ايزي عزم
كرد درباره شهداي روستاي ايزي تحقيق كند .متأسفانه بيشت ِر پدر و
مادر شهدا دستشان از دنيا كوتاه بود .دارايي محمدحسين ،فقط اسناد
و مصاحبههاي سالهاي قبل بنياد شهيد بود...
روايت ش��هداي هر روس��تا ،نيازمند نهضتي فراگير و مردمي است؛
نهضتي كه نويسندههايش ميتوانند همين نوجوانان تازه از گرد راه
رسيده باشند تا راه شهيد فهميده را ادامه دهند ،به شرط آنكه خوب
فهم شوند و اندكي ميدان ببينند».
كتاب «زير سايه نخل» در 180صفحه ،شمارگان هزار نسخه و با قيمت
45هزار تومان توسط انتشارات «راهيار» منتشر شده است.

در نشست جشنواره نمايشنامهنويسي «خندستان»

دیدگاه

ماحصل احداث مركز حافظپژوهي
موازيكاري يا تأثيرگذاري؟!

وزير ارش�اد در جلس�ه ش�وراي معاونانش از تصميم اين وزارتخانه براي
تأس�يس مركز حافظپژوهي در ش�يراز با موافقت رئيسجمهور خبر داد.

محمدمهدي اسماعيلي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در جلسه شوراي معاونانش
از تصميم اين وزارتخانه براي تأس��يس مركز حافظپژوهي در شيراز با موافقت
رئيسجمهور خبر داد .اين در حالي است كه بنياد حافظپژوهي در شيراز وجود
دارد و به پژوهش درباره اين شاعر بلندآوازه ايران و انتشار مقالههايي پيرامون وي
ميپردازد .اين مسئله را ميتوان نوعي موازيكاري دانست.
منصوره ميرفتاح از ش��اعران ،نويسندگان و ترانهسرايان كش��ورمان درباره اين
موازيكاري به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :تجربه نشان داده است ورود دولت
در هر موضوعي باعث ميشود رانتهايي در آن موضوع ايجاد شود ،براي مثال زبان
فارسي را به دست افرادي غيركارشناس و متخصص در اين حوزه دادند و ماحصل
آن را در جامعه ميبينيم .درباره حافظ هم همين گونه اس��ت ،البته اميدواريم
درباره اين شاعر بلندآوازه چنين اتفاقي رخ ندهد .وي ادامه داد :ميتوانيم اميدوار
باشيم دولت در بحث احداث مركز حافظشناسي در شيراز بودجهاي را به اين امر
اختصاص دهد و از افراد متخصص اين حوزه در مركز حافظشناس��ي بهره ببرد.
بايد ساز و كاري براي مجموعه ترتيب بدهند و از جوانان متخصص براي كار در
زمينه حافظشناسي و زمينههاي ديگر استفاده كنند .اين شاعر با اشاره به لزوم
دوري دولت از برخوردهاي سليقهاي ابراز كرد :وقتي انتخابها و اقدامها در زمينه
حافظپژوهي سليقهاي نباشد ،جوانان عالقهمند به حافظشناسي و حافظپژوهي
جذب ميشوند و از قشري حمايت ميشود كه تأثيرگذاري زيادي دارد.

مؤدبيان :كمدي نبايد به هجو كشيده شود

اثر درخش�ان كمدي ،اثري اس�ت كه مقبول م�ردم عام و
خواص بيفتد.

داري��وش مؤدبيان با بيان اي��ن مطلب در نشس��ت مجازي در
جشنواره سراسري نمايشنامهنويس��ي «خندستان» با عنوان
«نمايشنامه كمدي ،ترجمه و تجربه» با اشاره به مفاهيم ترجمه
و باالخص آثار كمدي در عصر جديد ترجمه تخصصي در حوزه
تئاتر را دچار يك پارادوكس دانست و گفت :مترجم بايد بداند
اين پارادوكس را نميتواند حل كند و بايد با آن درگير شود .چه
بسا كه بسياري از آثار كمدي جهان ترجمههاي نامرغوبي دارند،
چون مترجم چنين روندي را طي نكرده است.
داريوش مؤدبيان با بيان اينكه نهضت ترجمه در ايران به ترجمه
آثار نمايشي مولير بازميگردد ،عنوان كرد :ميرزاحبيب اصفهاني
حدود 150سال قبل آثار مولير را به فارسي برميگرداند .مولير
به زبان فرانسه و تركي آشنا بوده و بسياري از آثار او براي اولين بار
از تركي به زبان فارسي ترجمه ميشود .همچنين وقتي مدرسه
دارالفنون در تهران تأسيس ميشود و آموزگاران اين مدرسه كه
اغلب فرانسوي بودند ،نظام آموزشي فرانسوي را در اين مدرسه
آموزش ميدادند ،روي متون ادبي فرانس��ه كار ميكردند و يك
سالن تئاتر هم براي اجراي نمايشهاي كوتاه از مولير داشتند.
او در پاسخ به اينكه مترجم خوب چه ويژگيهايي دارد ،به برخي
از مترجمان ب��زرگ نهضت ترجمه در ايران اش��اره كرد و گفت:
محمدعلي فروغ��ي در زبان فرانس��ه يك اديب اس��ت ،چنانكه
ميرزاحبيب اصفهاني به فرانسه شعر ميس��رايد و در نخستين
كنگره اروپا شركت ميكند .از سوي ديگر ميرزاحبيب زبان فارسي

و دري را به خوبي ميدانسته و براي نگاشتن نخستين دستور زبان
فارسي مثالهاي فراواني از گلستان ،مثنوي معنوي و شاهنامه
آورده ،آن هم در زماني كه اين نسخهها به سادگي به دست افراد
نميرسيده اما امروزه زيربناي ادبيات ما براي ترجمه در دسترس
اس��ت و گنجينهاي به عن��وان لغتنامه دهخدا داريم كه بس��يار
كمكرسان است .پس مترجم بايد مجموعه واژگان را بشناسد.
مؤدبيان وجه دوم اين ساختار را دستور زبان دانست و افزود :مترجم
بايد بداند واژهها چگونه در كنار هم قرار ميگيرند .بايد انسان ظريف
و نكتهبيني باشد و واژهها را با ظرافت و به دور از شتابزدگي در كنار
هم قرار دهد ،سپس اين زمينه را گسترده كرده و به شرايط و محيط
امروز تعميم دهد .اثر درخش��ان كمدي اثري است كه مقبول مردم
عام و خواص بيفتد .در پيش از دوران پهلوي نخستين كمدي ايراني
جيجك عليشاه يا جعفرخان از فرهنگ برگشته هستند كه جامعه
اطراف نويسنده در آنها متجلي شده است .جلوي كمدي نبايد ايستاد
چراكه كمدي يك تيغ جراحي است و نبايد به هجو كشيده شود.

