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كت�اب «رس�اله س�ير و س�لوك» جديدتري�ن
اث�ر عرفان�ي حجتاالسلام انصاري�ان همزم�ان
ب�ا آغ�از اي�ام فاطمي�ه روان�ه ب�ازار ميش�ود.

س��يدمحمدجواد حسينياش��كوري ،مدير انتش��ارات مؤسسه
علم��ي -فرهنگي دارالعرفان گفت« :رس��اله س��ير و س��لوك»
جديدترين اثر عرفاني حجتاالسالم حسين انصاريان بهمنظور
تسهيل دسترسي جوانان عالقهمند ش��يعه به توصيههاي الهي
ِ
و معارف س��ودمند قرآن كريم و ائمه طاهرين(عليهمالسالم) در
شش محور گردآوري ،تنظيم و ارائه شده است .وي افزود :از جمله
ويژگيهاي اين رس��اله ،ميتوان به نگارش بر اساس مقتضيات
ي در كلمات و جمالت و سهولت در كاربرد
زمان ،دوري از پيچيدگ 
و عملي ساختن دستورات اشاره كرد .حسينياشكوري محورهاي
اصلي اين رس��اله را تهذيب و پااليش قلب از رذايل و آلودگيها،
تزئین قلب به معرفت خدا و دانش ،تزئين قلب به عشق و محبت،
انجام عبادات ظاهري و باطني ،هجرت و جهاد ملكوتي و همچنين
گفتاري پيرامون موانع سلوك بيان كرد.
.......................................................................................................

كارگردان «لباس شخصي»
با «ضد» به فجر ميآيد

دومي�ن فيل�م س�ينمايي اميرعب�اس ربيع�ي ب�ا ن�ام
«ض�د» اي�ن روزه�ا در س�كوت خب�ري پي�ش م�يرود
ت�ا ب�راي چهلمي�ن جش�نواره فيل�م فج�ر آماده ش�ود.

فيلمس�از ادع�ا ميكن�د ضدس�رمايهداري اس�ت
ً
كاملا هم�راه آن اس�ت .ح�ركات دوربي�ن ه�م
ام�ا
نش�ان ميده�د كارگ�ردان فيلمس�ازي بل�د نيس�ت.

مسعود فراس��تي با بيان اين مطلب در نقد س��ريال كرهاي «بازي
مركب» گفت :خالق س��ريال بازي مركب كارگردان مؤلف نيست،
اين سريال را كمپاني سرمايهداري نتفليكس ساخته است كه كارش
پررنگكردن فيلمهاي مارول است .نتفليكس يك كمپاني جدي
است و به خوبي ميتواند يك تبليغات جهاني انجام دهد .اين نكته
نخست موفقيت سريال است.
وي افزود :نكته دوم در موفقيت س��ريال ،خشونت داخل آن است.
من فكر ميكنم خشونت در اين كار يكي از داليل اقبال آن است؛
خش��ونتي كه ظاهرا ً عليه س��رمايهداري است؛ خش��ونتي كه در
محصوالت كره وجود دارد و در فيلم برنده اسكار «انگل» هم وجود
داشت؛ خشونتي ضدانساني و عنانگسيخته! در حالي كه به نظرم
كارهاي كرهاي به شدت مبلغ س��رمايهداري است .من واقعاً شك
دارم كه اين حد از خشونت واقعاً در خود كره وجود دارد كه اين همه
در سينما و سريالهاي كرهاي وجود دارد؟ دوربين طرف مهاجمان
است نه مردم .فيلمساز ادعا ميكند ضدسرمايهداري است اما كام ً
ال
همراه آنهاس��ت .در اين سريال ،س��رمايهداري از هر زمان ديگري
جالدتر و خونريزتر شده و فيلمساز ما را سمپات كساني كه ميميرند،
نميكند .نماي همه كساني كه كشته ميشوند ،النگشات است،
يعني اص ً
ال عددي نيستند! آن زمان هم كه كلوزآپ ميگيرد ،زماني
است كه آبنبات ميخورند و در واقع آنها را دست مياندازد.
اين منتقد س��ينما گف��ت :زاويه دوربي��ن را نگاه كنيد! هميش��ه
با نگهبانان اس��ت ،نه مردم! اگر فيلمس��از ادعا ميكن��د كه عليه
اينهاس��ت ،پس چرا در جايگذاري دوربين اين ادعا را نميبينيم؟
برنده سريال هم يك شخصيت نيمهمنگل و نيمهمنفعل است .در
سكانس مواجهه اين فرد با پيرمرد گرداننده بازي ،دوربين نميداند
بايد چه كند؛ النگش��ات ميكند .كمي بعد كل��وزآپ ميگيرد و
شعارهاي بهاصطالح انساني پيرمرد را ميشنويم .در واقع ،دوربين
كه سادهترين وسيله براي همذاتپنداري است ،از سوي كارگردان
نميداند بايد كجا ق��رار بگيرد .همين پنج دقيقه نش��ان ميدهد
كارگردان فيلمسازي بلد نيست.

شعر

مراسم بزرگداش�ت يكصدمين سالروز
ش�هادت مي�رزا كوچكخان ب�ا حضور
جمع�ي از اهال�ي فرهن�گ و ش�اعران
فارسيزبان به صورت مجازي برگزار شد.

تعدادي از شاعران كش��ورمان در نشست
مج��ازي كه ب��ه مناس��بت گراميداش��ت
يكصدمي��ن س��الگرد ش��هادت مي��رزا
كوچكخان با عنوان «ميرزا كوچك بزرگ»
برگزار شد ،سرودههاي خود را به اين مبارز
نستوه تقديم كردند.
محمدحس��ين انصارينژاد در اين محفل
ادبي قصيده برف را خواند كه بخشي از آن
از اين قرار است:
برف آمد ه است تا غزليتر بياورد
با بيتبيت اشك مرا دربياورد
الي پَرند ِ
پشت سر هم قصيدهاي
در اين رديف و قافيه بهتر بياورد
خ است بر آن قله تا مگر
قنديلي از ي 
در جشن خسروانهاي افسر بياورد
يخ بسته بر درخت ،كالغ و دريغ برف
جاي كاله رفته مگر َسر بياورد
سواحل خزر آشوب ميكند
مِه در
ِ
در چشم تا كه ولوله يكسر بياورد
از فرق كوهپايه فرا رفت تا از آن
طبق زر بياورد
صد سينهريز در ِ

نافرمانياش كند.
(تحف العقول ،ص)294
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توگوي «جوان» با برنده نخستين جايزه ويراستاري كتاب از رویداد شهيد اندرزگو
گف 

توجه به ويراستاري
زبان فارسي را تقويت ميكند

ابنعلي :اميدوارم در آينده جايزه مستقل ويرايش كتاب ايجاد شود ،هر چه به ويراستاري كتاب توجه
کنیم ،استحكام زبان فارسي بيشتر خواهد شد و درستنويسي و رعايت قواعد زباني در خالل ايجاد جايزه
ويراستاري تقويت ميشود

محمدصادق عابديني

«بازي مركب» سريالي ضدانساني است

امام محمد باقر(ع):
خ�دا را نش�ناخته آن ك�ه

www.javanonline.ir

فيلمبرداري فيلم سينمايي «ضد» به كارگرداني اميرعباس ربيعي
و تهيهكنندگي محمدرضا ش��فيعي كه از اواسط مهرماه در سكوت
خبري كليد خورد ،همچنان ادامه دارد« .ضد» به نويسندگي حسين
ترابنژاد ،درامي سياس��ي است كه در بس��تر يكي از حوادث مهم و
ملتهب ابتداي انقالب اسالمي روايت ميشود .اين فيلم از تازهترين
محصوالت سازمان سينمايي حوزه هنري است كه خود را براي حضور
در چهلمين جشنواره فيلم فجر آماده ميكند .ربيعي پيش از اين ،فيلم
سينمايي «لباس شخصي» را كارگرداني كرده بود كه نامزد بهترين
فيلم اول در سيوهشتمين جشنواره فيلم فجر شد .جواد موگويي،
پژوهشگر تاريخ در اين فيلم مشاور فيلمنامه را بر عهده دارد.
.......................................................................................................

نقد مسعود فراستي بر سريال «بازي مركب»

حكمت

نما | حسین کشتکار

دومي�ن دوره جايزه ش�هيد اندرزگو با يك
اتفاق ويژه همراه بود و براي اولين بار «جايزه
ويرايش كتاب» به بهترين ويراستاري كتاب
اهدا ش�د .با وجود اهميتي كه ويراس�تاري
در رون�د تولي�د آث�ار ادب�ي دارد ت�ا امروز
جايزهاي مخت�ص اين بخش مه�م طراحي
نش�ده بود .ندا ابنعلي ،ويراستار كتاب كه
براي كتاب «شريف» موفق به كسب جايزه
برگزيده ويرايش كتاب از جش�نواره شهيد
اندرزگو شده است ،در گفتوگو با «جوان»
درباره اهميت ويراس�تاري سخن ميگويد.

ويراستاري كتاب چقدر اهميت دارد
و چرا بايد به مسئله ويرايش اهميت
داد؟
نه تنها براي كتاب بلكه براي هر متني كه قرار
است منتشر شود يا در صداوس��يما خوانده يا
زيرنويس شود ،ويراستاري اهميت دارد .ويرايش
كمك ميكند تا متن از نظر نگارش و دس��تور
زبان درست باشد و اش��كاالتش برطرف شود.
اين كار به راحتتر شدن خوانش متن و درك
آن از سوي مخاطب كمك ميكند .در خصوص
داستان و شعر نيز ويراستاري باعث حظ هنري
و ادبي بهتر در خوانندگان ميشود.
گاهي اين تص�ور به وج�ود ميآيد
كه ويراس�تاري به نوعي دخالت در
كار نويس�نده متن است ،چقدر يك
ويراستار در محتوا دخالت ميكند؟
ويراستار اص ً
ال نبايد در متن دخالت كند و اين
ً
را بايد س��رلوحه كار خود قرار دهد .شخصا هر
سینما

جايي كه به نظرم الزم ب��وده متني تغيير پيدا
كند ،موضوع را با نويس��نده مطرح ميكنم و از
او ميخواهم متن را آن گونه كه خودش دوست
دارد ،تغيير دهد يا جايگزين كند.
مردم اغلب كتابها را با نويسندهها
ميشناسند ،چرا درباره اينكه كتاب
ويرايش شده يا نه و اينكه ويراستار
آن چه كسي است ،حساسيت زيادي
ايجاد نميشود؟
فكر ميكنم اين به خاطر نوع نگاه به كتاب است.
در برخي از كشورهاي غربي ،ويراستاري كتاب
به عنوان يك شغل براي مهاجرت وجود دارد.
اهميت ويراستاري در بعضي از كشورها تا اين
حد باالست.
ويراس�تاري يك حرف�ه تخصصي
است .يك ويراس�تار بايد داراي چه
مهارتهايي باشد؟
يك ويراس��تار بايد روي قواعد دس��توري و
نگارش��ي زبان فارسي تس��لط كامل داشته
باشد .رش��ته تحصيلي من كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي اس��ت ،ولي دوستاني
دارم که تحصيالتشان غيرمرتبط بوده ولي با
تالش و مطالعهاي كه در خصوص دستور زبان
فارسي و قواعد نگارشي داشتهاند ،در كار خود
موفق هستند.
نويسندهها عامدانه مث ً
ال با استفاده از
ادبيات محاورهاي ،دستورات زباني را
در متن رعاي�ت نميكنند ،به عنوان
ويراس�تار با اين موضوع مش�كلي
نداريد؟

گيشه «منصور» ۲ميلياردي شد

فيل�م س�ينمايي «منص�ور» در كمت�ر از ي�ك م�اه ك�ه از اك�ران
آن ميگ�ذرد ،موفق ش�د به گيش�ه ۲ميلي�ارد توماني دس�ت يابد.

فيلم سينمايي «منصور» هم كه از ۲۵روز پيش روي پرده سينماها رفته،
تاكنون بيش از ۲ميليارد تومان فروخته است.
«منصور» كه برشي از زندگي ش��هيد منصور ستاري فرمانده وقت نيروي
هوايي ارتش اس��ت ،تاكنون ۹۵هزار و  ۵۴۲مخاطب داش��ته و توانس��ته
۲ميليارد و ۴۳ميليون تومان بفروش��د .اين فيلم در اكرانهاي مردمي در

شهرهاي فاقد سينما هم بيش از  ۶۰۰ميليون تومان بليت فروخته است.
محسن قصابيان در نقش شهيد س��تاري ،ليندا كياني ،مهدي كوشكي،
حميدرضا نعيمي ،عليرضا زمانينس��ب ،س��يدجواد هاشمي و قاسم زارع
بازيگران فيلم سينمايي «منصور» هستند.
«منصور» محصول سازمان هنري رسانهاي «اوج» به تهيهكنندگي جليل
شعباني و توليد شده در استوديو بادبان است و فيلميران پخش اين فيلم
را بر عهده دارد.

شعرخواني شاعران به مناسبت يكصدمين سالگرد شهادت «ميرزا كوچكخان»

ت تر!
َس َرت بلند و تنت بيسر و لبان 

باران جرجر است كه با كودكان ِگي
برفي به با ِم خان ه هاجر بياورد
پس كو پدربزرگ كه چاي و حماسه را
قل بلن ِد سماور بياورد
با قل ِ
تا با حديث غيرت سردار جنگلي
از سينه شاهنام ه ديگر بياورد
انگار ميرزاست به جنگل ،خدا كند
در برفخي ِز حادثه لشكر بياورد
ُگم ميشود به جنگل كوالك تا مگر
در مِه هزار مر ِد دالور بياورد
از جاد ه شمال كجا ميبرد مرا
تا از كدام ناحيه سر دربياورد

عليرض��ا ق��زوه ني��ز اينگون��ه در وص��ف
ميرزاكوچكخان شعرخواني كرد:
كنار خانقاهي سري ز تن جدا بود
شبيه بيد مجنون ،دو گيسويش رها بود
ميان برف و بوران دلش شكست و افتاد
كسي كه پشت مردم چو سنگ آسيا بود
دوباره بعد صد سال مرور كردم او را
هنوز روبهرويش در بهشت وا بود
درست بعد صد سال ،سري زدم به تاريخ

اتفاقاً اين موضوع در رمان بسيار اتفاق ميافتد
كه نويس��نده از زبان محاوره در متن استفاده
ميكن��د و گفتوگوها با زبان عاميانه نوش��ته
ميش��ود .از نظر ويراس��تاري اين كار مشكلي
ندارد .در ويراس��تاري به دنبال درست نوشتن
هس��تيم .زبان محاوره نيز بايد درست نوشته
شود .در جايي مثل اخبار با زبان معيار روبهرو
هستيم كه بايد قواعد زباني در آن به طور كامل
اجرا شود ،ولي در داستان و رمان ،زبان محاوره
كاربرد زيادي دارد.
تا به حال شده در زمان ويراستاري
كتاب بگوييد كه «اگ�ر از اول متن را
خودم مينوشتم ،بهتر ميشد»؟
نه ،چون هر داستان يا رماني بيانگر دنيايي است
كه نويسنده آن خلق كرده است و به خودم اجازه
نميدهم وارد آن دنيا شوم.
درباره جايزه شهيد اندرزگو كه موفق
به كسب آن ش�ديد ،نظرتان درباره
جايزه براي ويرايش كتاب چيست؟
به هر ح��ال كار مثب��ت و رو به جلويي اس��ت.
ميتواند يك نقطه شروع براي اتفاقهاي بهتر
باشد .فقط اميدوارم اين نقطه شروع در همين
مرحله به نقطه پايان نرسد .ويراستارها با عشق
كار ميكنند و هر كاري كه آنها را تشويق كند
ميتواند به بهتر ش��دن ويراس��تاري كتابها
كمك كند تا جايي كه اط�لاع دارم اين جايزه
با پيگيري آقاي مهدي صالح��ي ،دبير انجمن
ويرايش و درستنويسي ايجاد شده است و بايد
از پيگيريها و زحمات ايشان تقدير كنم.
امكان اين وج�ود دارد كه در آينده
شاهد ايجاد جايزه مس�تقلي براي
ويراستاري كتاب باشيم؟
فكر ميكنم اي��ن كار ادامه پي��دا خواهد كرد
و منجر به جايزه مس��تقل ويراستاري خواهد
ش��د .هر چه به ويراس��تاري كتاب توجه شود،
استحكام زبان فارسي بيشتر خواهد شد و تأكيد
روي درستنويس��ي و رعايت قواع��د زباني در
خالل ايجاد جايزه ويراستاري محقق ميشود،
البته برگزاري جايزه مس��تقل س��خت است،
ما هم اكنون جايزهاي به نام اس��تاد حس��ين
جاللپور در حوزه غزل برگ��زار ميكنيم كه تا
امسال به صورت س��االنه برگزار ميشد ولي به
دليل مشكالت احتماالً از سال آينده به صورت
دوساالنه برگزار خواهد شد.

هنوز قسمت او دروغ و ناروا بود
درون كيسه خالو! سر بريده كيست
مده به كم بهايان سري كه كيميا بود
سر بريده ديدم ميان برف و طوفان
سري بريده آري از آن ميرزا بود
گرسنگان تالش سر تو را بريدند
اگرچه خان خلخال ،رفيق با شما بود
نه روز فتح تهران ،نه بعد جنگ منجيل
ركب نخورد از نفس كسي كه با خدا بود
نه انقالب اكتبر ،نه نارفيق بابي
خود خود خودش بود ،رها رها رها بود

ديگر شاعر اين محفل رقيه آزادنيا بود كه
اينگونه سرود:
گشودهاند به باران ،به خاك ،كامت را
نواختند به بوي خزر ،مشامت را
َس سب ِز باغ و روييدند
گذشتي از نَف ِ
درختهاي سرآسيمه ،ر ِّد گامت را
چه ايستادي و در خويش اقتدا كردند
صنوبران صبور آتشِ قيامت را
ِ
ارديبهشت چشمانت
پس
تويي كه از ِ
خشم سرخ فامت را
به برفِ كوه زدي،
ِ

َس َرت بلند و تنت بيسر و لبانت تر!
ِ
حرمت امامت را!
چه خوب داشتهاي
بخواب مرد! كه شيرانِشرزه بيدار
تهي نكرده به يك آينه ،كنامت را
بخواب! زمره ياران ،به انتها بردند
پس از چقدر خطر ،راه نا تمامت را
به نام نامي تو جنگل ايستاده هنوز
و تا هميشه وطن ،دارد احترامت را
بزرگ بودي و تاريخ هم ،بزرگت خواند
اگرچه ،واقعه« ،كوچك» نوشته نامت را

شاعر بعدي اين محفل ادبي رضا نيكوكار
بود:
جنگل از عطر نفسهاي تو سرشار شده
در دلت غصه يك ايل تلنبار شده
در كمين تو نشستند همه كركسها
با تو ماندند ولي لشكر دلواپسها
دلت از اين همه نيرنگ به درد آمده است
باز هنگامه خونين نبرد آمده است
شهر زير لگد چكمه استبداد است
«آنچه البته به جايي نرسد فرياد است»
آتش فتنه همه زير سر قزاق است

دلت آيينه صدها نه ،هزاران داغ است
همه قدرت طوفان به خروشش باشد
مرد آن است كه يك كوه به دوشش باشد
مرد آن است كه با ظلم زمان بستيزد
مرد آن است كه از خواب گران برخيزد
ميرزا! وقت قيام است ،بگو يا موال
تو كه هر لحظه گره خورده دلت با موال
آخرين حرف و رجزخواني اول با توست
ميرزا! رهبري نهضت جنگل با توست
جمع كن لشكر ياران وفادارت را
تا كه آغاز كني نهضت بيدارت را
شور در سينه خاموش زمان ميريزد
آن كه در راه وطن مثل تو برميخيزد
بعد از اين مثنويام غرق جنون خواهد شد
بيتهايش همه آتش ،همه خون خواهد شد
بخشي از ش��عر نجمه پورملكي نيز از اين
قرار است:
تقدير يونسها! گره خورده به درياها
تا رسم مردان خدا دريادلي باشد
از رشت مردي دل به دريا نه ...به جنگل زد
مرد خدا هم ميتواند جنگلي باشد
درد بزرگي داشت توي سينه كوچكخان
درد خيانتهاي خالوهاي واداده!
روزي كه ياران بلشويكي فكر ميكردند
ديديم جسمي يخ زده در برف افتاده!

توگو
گف 

فرخ نعمتي در گفتوگو با «جوان»:

آمارسازي درباره ميزان مخاطب سريالها
گرهي را باز نميكند

تهيهكنن�دگان خيل�ي دلش�ان ميخواه�د در
آماره�ا از مي�زان ب�االي مخاطب�ان سريالهايش�ان
بگوين�د ولي حواسش�ان نيس�ت ب�ه اينك�ه آن آمار
ً
كاملا كل�ي اس�ت و كيفي�ت را دربرنميگي�رد.

فرخ نعمتي ،بازيگر باس��ابقه با بيان اين مطلب به «جوان»
گفت :آماردهي و نظرس��نجي پيش��تر درباره سريالهاي
تلويزيوني به چش��م ميخورد اما اخيرا ً سريالهاي شبكه
نمايش خانگي نيز خيلي متكي بر ارائه آمار ش��دهاند ولي
مسئلهاي كه وجود دارد اين اس��ت كه اين آمارها از سوي
روابط عموميها انجام ميشود و طبيعي است كه كار آنها
اين است كه سفيدنمايي كنند برای همين فقط آمارهاي
مثبت ميدهند.
بازيگر «س��ر دلبران» ادامه داد :آمار پخش تلويزيون آمار
مخاطب در اماك��ن عمومي مانند رس��تورانها و اتوبوس
و قطار را ه��م دربرميگيرد كه چندان نميش��ود به طور
علمي به آنها اس��تناد كرد ،چون فرضاً ف��ردي كه در يك

قطار نشسته ناگزير است ،فالن س��ريال را ببيند و انتخاب
ديگري ندارد ،پس نميشود چنين آماري را نتيجه عالقه
به سريال دانست.
اين بازيگر تأكي��د كرد :اينكه در س��ريال پلتفرمها براي
آماردهي دست به دامن دقيقه تماشا شدهاند ،يعني خيلي
نياز دارند به بازارگرمي ،وگرنه س��ريالي كه خوب باش��د،
خودش ب��راي خودش تبلي��غ ميكند .در همين ش��بكه
خانگي س��ريالهايي بودهاند كه مخاطب بااليي داشتهاند
و خود مخاطبان براي س��ريال تبلي��غ ميكردند نه اينكه
توليدكنندگان آمارهاي عجيب بدهند.
بازيگر «مختارنامه» با مخاطب ق��رار دادن تهيهكنندگان
گفت :حتماً تهيهكنندگان ما بايد مراقب باش��ند در خيال
خوش اين آمارها نمانند ،چون كمتر ساختار رسمي داريم
كه درباره ع��دم اقبال حرف بزن��د و اغلب از دس��تاورد و
موفقيت و آمار باال ميگويند.
نعمتي در ادامه گفت :به جاي آماردهي بروند و مشكالتي
را كه در توليد دارند ،برطرف كنند ،مث ً
ال ببينند چرا فضاي
داستاني سريالهاي ملودرام همه شبيه هم شده و سپس به
دنبال راه چاره باشند .سعي كنند آمارهاي عدماقبال را هم
اعالم كنند و وقتي مخاطب سريالي را دوست ندارد ،حتماً
نظر مخاطب را اعالم كنند.
اين بازيگر خاطرنش��ان كرد :ديگر دوره آنك��ه بخواهند با
آماردهي مثبت شرايط را آرماني نشان دهند ،گذشته و حاال
زماني است كه مخاطب خودش آزادانه در فضاي مجازي
نظر ميده��د و نميش��ود واقعيت را جور ديگري نش��ان
داد .بازيگر «مدار صفر درجه» اب��راز اميدواري كرد :اينكه
سريالسازي ايران رونق دوچنداني گرفته و از تلويزيون تا
شبكه خانگي مشغول سريالسازي هستند ،خيلي خوب
است ولي بايد به سمت ارائه آمار درست از ميزان مخاطب
رفت و رضايت يا نارضايتي را انعكاس داد تا مخاطب حس
نكند در حال سوق دادن فضا به جهتي خاص است.

نمایش

در نشست خبري مطرح شد

دانشگاهها توجهي به نمايشهاي آييني و سنتي ندارند
دبي�ر بيس�تمين جش�نواره بينالملل�ي نمايشه�اي
آييني و س�نتي در نشس�ت خب�ري اين جش�نواره نبود
توج�ه الزم از س�وي دانش�گاهها ب�ه نمايشه�اي آييني
و س�نتي را دليل ضع�ف آم�وزش در اين زمينه دانس�ت.

داود فتحعليبيگي ،دبير جش��نواره بيستم نمايشهاي آييني
و س��نتي در نشس��ت خبري اين رويداد گفت :در س��ال ۶۸
وقتي جشنواره راهاندازي شد ۱۳گروه شركت كردند و بخش
ش��بيهخواني و نقالي نبود .از دوره دوم يا سوم يك شبيهخوان
برجس��ته به نام هاش��م فياض همت و در بخش شبيهخواني
شركت كرد .رفتهرفته نه تنها بخش شبيهخواني گسترده شد
بلكه بخشهاي ديگر نيز در جشنواره راهاندازي شد.
وي ضمن ارائه گزارش��ي از بخشهاي بيس��تمين جش��نواره
بينالمللي نمايشهاي آييني و سنتي ادامه داد :ما در اين دوره
از جشنواره ميزبان طيفهاي مختلف سني از نونهال تا پيرمرد
هس��تيم كه در گونههاي مختلف نمايشهاي آييني و سنتي
حضور دارند .با وج��ود اينكه حركت اين جش��نواره به خاطر
برگزاری يك سال در ميان ،الكپشتي است ولي تجربيات به
جوانها منتقل شده است.
فتحعليبيگي متذكر ش��د :در بخش آموزش ضعيف هستيم،
زيرا در دانشگاهها به نمايشهاي آييني و سنتي توجه نميشود.
ما در بحث انتخاب و حضور هنرمندان و گروهها در اين دوره از
جشنواره نيز به اين نكته توجه كردهايم كه هم حق كسي ضايع
نشود و هم پذيراي جوانهايي كه كارهاي قابل قبولي ارائه داده
بودند ،باشيم.
دبير بيستمين جشنواره بينالمللي نمايشهاي آييني و سنتي
درباره چرايي برگزاري آنالين جش��نواره يادآور شد :زماني كه
جلس��ات تصميمگيري درباره نحوه برگزاري جشنواره بود ،با
پيك شيوع كرونا مواجه بوديم و اعضاي برخي گروهها نيز مبتال

به اين ويروس شده بودند ،ما در آن مقطع زماني حتي مجبور به
تعطيلي تمرينها شديم ،از اين رو تصميم گرفتيم براي حفظ
امنيت جاني گروهها ،جشنواره را به صورت آنالين برگزار كنيم،
ضمن اينكه برگزاري آنالين امكان تماشاي آثار جشنواره براي
طيف گس��تردهاي از مخاطبان حتي در خارج از كشور فراهم
ميكند .در ادامه اين نشست حميدرضا اردالن ،دبير هشتمين
سمينار بينالمللي نمايشهاي آييني و سنتي گفت ۲۳۰ :مقاله
طي هشت دوره ارائه شده كه  ۶۰مقاله از استادان ،پژوهشگران
و كارشناسان خارجي بوده است .توجه ما در اين دوره از ابتدا به
ميانرشتهايها بوده است .وي ادامه داد :اين جريان پژوهشي-
علمي ارتباط خوبي با دانش��گاهها برقرار كرده اس��ت .در اين
دوره پژوهشگراني از كش��ورهاي فنالند ،فرانسه ،كرهجنوبي،
صربستان ،گرجستان ،اسپانيا و هند حضور دارند.
محمدحس��ين ناصربخت ،قائم مقام جش��نواره بيستم نيز در
ادامه نشس��ت گفت :يكي از فعاليتها در اين جشنواره انتشار
پژوهشهايي در زمينه نمايشهاي آييني و س��نتي است .از
ابتداي شكلگيري جش��نواره نمايشهاي آييني و سنتي اين
امر مورد توجه قرار گرفته بود .بيستمين جشنواره بينالمللي
نمايشهاي آييني و سنتي از  ۱۶تا  ۲۱آذر برگزار ميشود.

