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امام حسن مجتبي)ع(:
آن اندازه از زبانت تو را بس كه راه 
هدايتت را از گمراهی ات برايت 

روشن بدارد. 

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

مصطفي محمدي     دیده بان

     محمدصادق عابديني
و  اجتماع�ي  ش�بكه هاي  در  فعالي�ت 
پيام رس�ان ها به بخش جدانشدني زندگي 
تبديل شده اس�ت و اس�تفاده از استيكر و 
ايموجي نيز جزء مهم�ي از فرآيند ارتباطي 
در فض�اي مج�ازي را ش�كل مي ده�د. 
نش�ان دادن عواط�ف و ح�االت روان�ي 
اغلب با اس�تفاده از ابزاري به نام اس�تيكر 
يا ايموجي انجام مي ش�ود. اس�تيكرهايي 
كه ابت�دا اغل�ب وارداتي و خارج�ي بودند، 
اما چند س�الي اس�ت نمونه هاي وطني كه 
همخواني بيش�تري با فرهنگ بومي دارند 
در حال توليد هستند. امسال سومين جايزه 
س�االنه اس�تيكر در حال برگزاري اس�ت. 
بهرام عظیمي، رئیس هیئت داوران اين دوره از 
جايزه سال »استیكر« در گفت وگو با »جوان« 
درباره كاربرد استیكر در روابط امروز انسان ها 
با يكديگر توضیح مي دهد: »امروزه معموالً هر 
كسي كه با گوشي موبايل، لپ تاپ و تبلت كار 
مي كند از استیكر و اين راه ارتباطي براي انتقال 
مفاهیم و احساسات خود بهره مي گیرد، البته 
بسیاري هم هستند كه در مكالمات خود اصاًل 
از استیكر استفاده نمي كنند و تمام حسشان را 

در پیام متني مي نويسند.«
عظیمي مي افزايد: »استیكر در واقع نوعي ايموجي 
است كه البته از جهاتي پیشرفته تر است. گمان 
مي كنم ابت��دا يك آدم تنبل ايموج��ي را اختراع 
كرده است تا حس خود را با آنها نشان دهد و ديگر 
ننويسد، زيرا ايموجي بیان سريع احساسات است 
و باعث مي شود آدم ها وقت كمتري براي گفت وگو 
صرف كنند و بسیاري از پیام ها به صورت تصويري 
منتقل ش��ود. به تبع آن امروزه افراد بس��یاري از 
اين امكان اس��تفاده مي كنند و ع��الوه بر انتقال 
احساسات به مخاطب گاهي براي شوخي كردن، 
كنايه زدن به طرف مقابل و اب��راز عصبانیت هم 
كاربرد دارد و موجب مي شود مكالمات ما خیلي 
سريع تر انجام شود، حتي ممكن است در طول روز 
پیش بیايد كه با يك نف��ر چت كنیم و اصاًل براي 
هم چیزي ننويسیم و تنها با اين شكلك ها باهم 

صحبت كنیم.«
اين انیماتور با اشاره به استیكرهايي كه بسیار 
شبیه خود افراد هس��تند، اظهار مي كند: »از 

زمان��ي كه اي��ن قابلیت ايجاد ش��د ك��ه افراد 
مي توانستند اس��تیكرهاي ش��بیه به صورت 
خودشان را طراحي كنند، اين انتقال احساسات 
تأثیر بیش��تري پیدا كرد. به طور مثال ش��ما 
فكر كنی��د يك نفر هنگام عصبانیت اس��تیكر 
خشمگین ش��بیه به خودش را ارسال كند، در 
اين صورت چه��ره عصباني هم��ان فرد براي 
آدم تداعي مي شود و باور مي كنیم كه او واقعاً 

خشمگین است.«
      طراحي اس�تيكر بر اس�اس فرهنگ 

ايراني 
رئیس هیئت داوران سومین دوره جايزه سال 
»اس��تیكر« درباره رويكرد »ايران فرهنگي« 
در اين جش��نواره توضیح مي ده��د: »در اين 
جشنواره اس��تیكرهايي طراحي مي كنیم كه 
برگرفته از فرهنگ ما هس��تند. به عنوان مثال 
تاكنون اگر مي خواس��تیم هنگام چت كردن 
عشق خود را به كسي ابراز كنیم از يك تصوير 
و استیكر خارجي اس��تفاده مي كرديم اما االن 
مي توانیم عش��ق را با يك تصوير بانمك ايراني 

نشان دهیم.«
عظیمي ادام��ه مي دهد: »يعني اينكه عش��ق 
و احساس��اتي كه قرار اس��ت در پیام از طريق 
ايموج��ي و اس��تیكر انتقال دهی��م، مي تواند 
برگرفته از فرهنگ خودمان باش��د ك��ه اتفاقاً 
بامزه تر هم مي شود، البته بايد بگويم كه هدف 
ما در اينجا طرح وطن پرس��تي نیست، زيرا در 
اين صورت باي��د كل اس��تیكرهاي موجود را 
دور بیندازيم و از هم��ان ايموجي هاي قديمي 
اس��تفاده كنیم كه براي هیچ كجا نیستند، هر 
چند برخي از اي��ن ايموجي ها ه��م از رنگ و 
نژاد خاصي پیروي مي كنند. م��ا به اين دلیل 
سراغ استیكر مي رويم كه اين مراوده كالمي و 
تصويري كه در طول روز باهم داريم جذاب تر 
ش��ود، حاال اين جذابیت مي تواند با استفاده از 

مؤلفه هاي فرهنگي خودمان هم باشد.«
      استيكر جنبه آموزشي دارد

اين هنرمند درباره جنبه آموزش��ي اس��تفاده 
از اس��تیكر ش��خصیت هاي ادبي و سینمايي 
مي گويد: »در دل اي��ن گفت وگوها و رد و بدل 
شدن اس��تیكرها مي تواند جنبه هاي آموزشي 
هم وجود داشته باشد. به طور مثال زماني كه 

براي اولین بار استیكر يك نويس��نده را براي 
پسر خودم مي فرس��تم صددرصد از من سؤال 
مي كند ك��ه »بابا اين كیس��ت؟« زيرا تاكنون 
با اين ش��خصیت آش��نا نبوده و در اينجا من 
مي توانم اين نويسنده را به او معرفي كنم و اين 
مسئله براي كودكان و نوجوانان جنبه آموزشي 
دارد يا زماني كه از مؤلفه هاي ديگري مانند توپ 
پالستیكي، سیخ كباب يا مثاًل شخصیت رستم 
براي استیكر استفاده مي كنیم، اين استیكرها 
مي تواند در عین انتقال پیام به مخاطب حس 

بامزه  و خاطره انگیزي هم داشته باشد.«
وي با بیان اينكه جشنواره »استیكر« با موضوع 
و محتوايي كه دارد رشته هاي مختلف هنري را 
كنار هم جمع كرده است، خاطرنشان مي كند: 
»قبل از برگزاري اين جش��نواره رش��ته هاي 
مختلف هنري هر كدام در جشنواره هاي خاص 
خود امكان حضور داش��تند، مثاًل مس��ابقه اي 
مخصوص طراحان گرافیك وجود داش��ت يا 
جشنواره اي براي نقاشان يا مسابقه اي كه تنها 
كاريكاتوريست ها و كارتونیست ها مي توانستند 
در آن شركت كنند، اما در اين جشنواره امكان 
حضور هنرمندان با مهارت هاي مختلف وجود 

دارد.«
      استيكرهاي ايراني، نيازمند حمايت

عظیمي تأكی��د مي كند: »در واق��ع اين اولین 
جشنواره در ايران اس��ت كه موضوعش طوري 
طراحي شده اس��ت كه هنرمندان بسیاري از 
رشته هاي مختلف مي توانند در آن شركت كنند 
و به نوع خود اتفاق عجیبي ا ست. همچنین تنها 
جشنواره در ايران است كه خروجي آن پس از 
مدت كوتاهي پس از پايان مسابقه در دسترس 
عموم مردم ق��رار مي گیرد. اين اس��تیكرها در 
پیام رسان آيگپ بارگذاري مي شوند يا اگر اين 
پیام رس��ان بخواهد، مي تواند اين استیكرها را 
عمومي كند تا همه مردم از آن استفاده كنند.«

وي درباره قابل فه��م بودن اس��تیكرها براي 
عم��وم م��ردم توضی��ح مي ده��د: »خروجي 
جش��نواره »اس��تیكر« به نوعي است كه همه 
مردم آن را درك مي كنند، زيرا يك نمايشگاه 
نقاشي، طراحي، كاريكاتور و كارتون نیست كه 
مخاطب خاص خود را داشته باشد و حتي گاهي 
مخاطبان مفاهیم برخي از آثار را متوجه نشوند، 
بلكه اين استیكرها به دلیل اينكه مردم پیش تر 
مشابه آن  را ديده اند و در رابطه با فرهنگ ايراني 
طراحي شده است، براي آنها جذاب، آشنا و قابل 

فهم است و كاربرد آساني هم دارد.«
عظیم��ي در پاي��ان خاطرنش��ان مي كن��د: 
»جشنواره »استیكر« رويداد بزرگ و بااهمیتي 
است كه شكر خدا اكنون سومین دوره آن هم 
در حال برگزاري اس��ت، اما هنوز بس��یاري از 
مديران و مسئوالن فرهنگي- هنري كشور ما 
به بزرگي اين جشنواره و اهمیت اين مسئله پي 

نبرده اند كه جاي تأسف دارد.«
مراسم اختتامیه س��ومین جايزه استیكر، 21 
دي ماه همزمان با روز جهاني اس��تیكر برگزار 

خواهد شد. 

در گفت وگوي »جوان« با بهرام عظيمي 

 تنبل ها استيكر را اختراع كردند 
تا عواطف راحت تر منتقل شود!

 احساساتي كه قرار است در پيام از طريق ايموجي و استيكر انتقال دهيم
مي تواند برگرفته از فرهنگ خودمان باشد كه اتفاقًا بامزه تر هم مي شود

     نمایش

     نقد فیلم

در نشست شبيه خوانان و پژوهشگران تعزيه مطرح شد

خسران جبران ناپذير در كمين تنها ژانر نمايشي جهان اسالم
   سيدمرتضي ذاكر

نويسنده، مدرس تئاتر و پژوهشگر حوزه نمايش آييني ضمن 
اشاره به ريشه چندين هزار ساله تعزيه در كشورمان مي گويد: 
تعزيه هنر ملي ايراني-  اسالمي اس�ت، به اين معني كه جهان 
اسالم يك ژانر نمايش�ي دارد، در صورتي  كه استادان اين هنر 
از دست بروند با خس�ران جبران ناپذيري روبه رو خواهيم بود. 
اردشیر صالح پور، نويس��نده، پژوهشگر و مدرس تئاتر در نشست 
ش��بیه خوانان و پژوهش��گران حوزه نمايش آيیني تعزيه با بیان 
اينكه تعزيه ريش��ه 3تا 5هزار س��اله دارد، گفت: تعزيه هنر ملي 
ايراني - اس��المي اس��ت، به اين معني كه جهان اس��الم يك ژانر 
نمايشي دارد اما نسبت به آن كم لطفي شده است كه بايد بررسي 
و آسیب شناسي ش��ود. هنر تعزيه برآمده از قلب ايراني هاست و 
سازمان جهاني يونسكو آن را ثبت ملي كرده اما خودمان براي آن 
كاري نكرده ايم و حتي بنیاد و مؤسسه اي به منظور حفظ اين هنر 
ملي وجود ندارد. در صورتي  كه اس��تادان اين هنر از دست بروند 
با خس��ران جبران ناپذيري روبه رو خواهیم ب��ود. پیش از انقالب 
اسالمي در دانشگاه ها هشت واحد درسي به شبیه خواني اختصاص 
داشت كه به دو واحد تقلیل يافته است. تنها راه ماندگاري اين هنر 
ملي آيیني، اين اس��ت كه با مراكز علمي پیوند بخورد. حتماً بايد 

پژوهش و آموزش داشته باشیم تا به آفرينش برسیم. 
در ادامه اين برنامه داود فتحعلي بیگي، پژوهشگر حوزه تعزيه و دبیر 
بیستمین جشنواره نمايش هاي آيیني و سنتي نیز گفت: با وجود 
حمايت هايي كه پس از انقالب اس��المي از هنر تعزيه ش��ده است 
ما انتظار ويژه تري در راس��تاي حمايت از آن با وجود مدت زماني 

طوالني از سابقه اين هنر داشته و داريم. بیش از 53۰ مجلس تعزيه 
داريم كه تاكنون 1۰۰ تا 15۰مجلس كار ش��ده است. كتابخانه و 
بنیادي به منظور حفاظت از هنر تعزيه در ام��ر پژوهش، آموزش 
و آفرينش موجود نیست، برخي پیشكسوتان شبیه خواني كه اين 
هنر را سینه به سینه انتقال داده اند، اكنون میان ما نیستند و خطر 
از دس��ت دادن هنرمندان باقي مانده وجود دارد. امیدوارم بتوانیم 
چاره اي بینديشیم تا اين هنر را كه به ثبت جهاني نیز رسیده است، 

سروسامان دهیم. 
در ادامه مراسم، حجت االسالم والمسلمین میثم امرودي، رئیس 
س��ازمان فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران گفت: تعزيه ام الفن 
است چراكه متش��كل از هنرهايي چون موسیقي، ادبیات، نمايش 
و پرفورمنس اس��ت. اين هنر در انتقال ارزش ها ممت��از بوده و به 
راحتي ارزش هاي اخالقي و تاريخ��ي و مفاهیم اعتقادي و معنوي 
را به اقشار مخاطبانش كه برخالف ديگر هنرها قشر خاصي ندارد، 

انتقال داده است.

افزايش بودجه تئاتر در سال جاري
مديركل اداره هنرهاي نمايش�ي وزارت فرهنگ و ارش�اد 
اسالمي با اشاره به تأكيد وزير فرهنگ و معاونت امور هنري 
اين وزارتخانه مبني بر توجه بيش�تر به هنرهاي نمايش�ي 
به ويژه رش�د اين هنر در اس�تان ها  گفت: بودجه تئاتر در 
س�ال جاري حداقل۲۰ و حداكثر ۳۰درصد افزايش يافت. 
قادر آشنا درباره بودجه تئاتر كش��ور با بیان آنكه سال گذشته 
عملكرد اداره كل هنرهاي نمايش��ي وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي بر اساس بودجه 34میلیارد توماني بسته و برنامه ريزي 
شده بود به ايرنا گفت: با روي كار آمدن دولت سیزدهم و اهمیتي 
كه دولت و وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي به رويكرد جهادي و 
انقالبي و ايجاد تحول در ساختار فرهنگي مي دهند، امسال شاهد 

افزايش در بودجه هنرهاي نمايشي كشور هستیم. 
مديركل اداره هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ادامه داد: طي جلساتي با محمود شالويي، سرپرست معاونت امور 
هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در حوزه رشد و تعامل بیشتر 
هنرهاي نمايشي در كشور با محوريت توجه به تئاتر استان ها و 
شهرس��تان ها، جمع بندي نهايي در اين حوزه براي بودجه تئاتر 

امسال افزايش حداقل 2۰ و حداكثر 3۰درصدي بود. 
.........................................................................................................

پرداخت »غيرمحرمانه« به اجاره نشيني
برنام�ه تلويزيون�ي »غيرمحرمان�ه« اي�ن هفت�ه ب�ه 
موض�وع مس�كن در اي�ران و اجاره نش�يني مي پ�ردازد. 
برنامه تلويزيوني »غیرمحرمانه« با توجه به دغدغه مردم نسبت 
به تهیه مسكن به مسائل پیرامون مشكالت اجاره نشیني در ايران 
خواهد پرداخ��ت. »غیرمحرمانه« اولی��ن برنامه گفت وگومحور 
تلويزيوني با اس��تفاده از فناوري ويژوال س��ه بعدي اس��ت. اين 
مناظره تلويزيوني با هدف بررسي موضوعات روز جامعه و گفت وگو 
پیرامون مسائل مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي 
و بهداشتي در تالش اس��ت دغدغه هاي روز جامعه را در تعامل 
با مردم به قاب تلويزيون بیاورد. »غیرمحرمانه« كاري اس��ت از 
گروه دانش و اقتصاد شبكه2 سیما به تهیه كنندگي و كارگرداني 
علیرض��ا ابراهیمي و اجراي محمدجعفر خس��روي كه جمعه ها 

ساعت 1٧:45 روي آنتن اين شبكه مي رود. 

 .........................................................................................................

ورود »منصور« به باشگاه ميلياردي ها 
فيل�م س�ينمايي »منص�ور« در آس�تانه پاي�ان دومي�ن 
هفته نمايش خود به ف�روش يك ميليارد توماني رس�يد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان هنري رسانه اي اوج، »منصور« 
به كارگرداني سیاوش س��رمدي كه از چهارشنبه 19 آبان در 
س��ینماهاي سراسر كش��ور اكران مي ش��ود، در پايان دومین 
هفته اكران خود به فروش يك میلیاردي رسید. همچنین در 
بخش اكران هاي جانبي »منصور« كه توسط سامانه »عماريار« 
در ش��هرهاي فاقد س��ینما برگزار مي ش��ود، اين فیلم فروش 

2۰۰میلیون توماني را تجربه كرده است. 
.........................................................................................................

 »طعم شيرين خدا«
در منزل شهيد مدافع حرم

مجموعه »طعم شيرين خدا« به قلم حجت االسالم محسن 
عباسي ولدي رونمايي شد. 

مجموعه »طعم ش��یرين خدا« به قلم حجت االس��الم محسن 
عباسي ولدي به بهانه انتشار كتاب هفتم از اين مجموعه در منزل 
پدر ش��هید مدافع حرم جواد محمدي رونمايي شد. مجموعه 
»طعم شیرين خدا« بنا دارد با تكیه بر آيات نوراني قرآن و كلمات 
آسماني اهل بیت)ع(، پنجره اي نو از خداشناسي را به روي نسل 
نو باز كند. در راستاي همین دغدغه، موضوع اصلي كتاب هفتم، 
مسئله شكر و نقش آن در تربیت انسان و آرامش اوست. كتاب 
اول اين مجموعه »من با خداي كوچكم قه��رم« نام دارد. اين 

كتاب در كمتر از سه سال به چاپ دهم رسیده است. 
رونمايي اين مجموعه در منزل پدر شهید مدافع حرم، جواد محمدي 
از شهداي ش��هر »درچه« اصفهان برگزار شد. حدود 6۰۰جوان و 
نوجوان در اين شهر به همت روحاني جوان، حجت االسالم مهرابي، 
حلقه هاي طعم شیرين خواني به راه انداخته اند و مادر شهید جواد 
محمدي نیز سرگروه يكي از همین حلقه هاي مطالعاتي است، از 
همین رو درچه و منزل پدر شهید محمدي براي رونمايي اين كتاب 
انتخاب شد. كتاب هفتم طعم شیرين خدا با نام »ذكر است كسي 
كه اهل شكر است« در 2۰3 صفحه با قیمت 4۰هزار تومان از سوي 

انتشارات آيین فطرت وارد بازار نشر شد. 

اداي دين سينمايي به يك فرمانده  
 سياوش سرمدي از سينماي مستند آمده است و تسلط او در نگهداري ريتم 

در يك درام داستاني و قاب هاي استانداردش از نكات مهم »منصور« محسوب مي شود
   افشين عليار

»منص��ور« فیل��م س��اده و رواني اس��ت ك��ه نمي خواهد 
زياده گويي كند و براي معرفي يك ش��خصیت ملي تمامي 
عناصر س��اختاري در خدمت اثر ق��رار گرفته اند. اين فیلم 
موضع مش��خصي را در پی��ش مي گیرد و چپ و راس��ت 
نمي رود، حركتش به سمت نش��ان دادن وقايعي از تاريخ 
معاصر است، دوربینش فداي ادا و اطوارهاي مرسوم نشده 
و فیلمساز قصد مستندنگاري از س��وژه اش را ندارد، متن 
از واقعیت گراي��ي مي آيد كه بايد مخاطب باورش داش��ته 
باشد. منصور در متن كار مي كند، وارد دنیاي چارچوب ها 
و قواعدهاي كالسیك نمي شود، سلبريتي گرايي و نگاه به 
گیش��ه ندارد. آن چیزي كه در »منصور« شكل مي گیرد 
بخشي از زندگي شهید س��تاري بوده و سیاوش سرمدي 
در مقام كارگردان سعي نكرده اس��ت از شخصیت شهید 
ستاري يك ش��خصیت پیامبرگونه خلق كند كه اين نكته 
در خلق يك اثر شخصیت محور ويژگي محسوب مي شود و 
تفاوت زيادي با پرتره سازي مستند دارد. سرمدي توانسته 
تا حدودي از مس��تند فاصله نس��بي بگیرد اما در بعضي از 
سكانس ها میل فیلمساز به سینماي مستند مشهود است. 
تحقیقات و پژوهش باعث ش��ده فیلم منصور نگاه درستي 
به زندگي كاري شهید ستاري داشته باشد، نكته اثر همین 
است كه فیلمساز بر اس��اس همان ابعاد شخصیتي شهید 

فیلم را جلو برده است. 
 هیچ مبالغه اي در معرفي شهید ستاري صورت نمي گیرد و 
از همین حیث فیلم توانسته نگاه درام گونه اي به وقايع داشته 
باشد. منصور بي جهت از سر سفارش و مصلحت قهرمان پروري 
نمي كند؛ قهرمان در چارچوب و با معرفي واقعي وارد مي شود. 
نه اسلوموشني در كار است نه موسیقي حماسي، فیلم تنها در 
راستاي شناس��ايي يك فرمانده ارتشي شكل گرفته و اساساً 
اضافه گويي ندارد و اثر را به س��مت سفارشي سازي نمي برد، 
به همین جهت است كه شخصیت منصور ستاري در فیلم به 
درستي جا مي افتد و همین برهه از زندگي او براي شناخت از 
اهمیت نظامي ستاري كافي است و مي تواند به درستي معرفي 
شود، معرفي او در راستاي قصه پیش مي رود و چه خوب كه 
خانواده كمرنگ است )كه البته مي توانست كمتر هم باشد( 
از همین جهت مسئله فیلم كاماًل مشخص است و فیلمساز با 
تسلط كافي در پرداخت به يك اثر داستاني شخصیت محور 

نگاهي به افتخارات ش��هید ستاري داشته اس��ت. فیلمساز 
جسارت كافي براي نشان دادن چوب الي چرخ انداختن ها را 
داشته و شرايط تحريم در زمان جنگ را به درستي نشان داده 
است. سرمدي مي توانست انتظارات مخاطبش را برآورده كند 
و صحنه به شهادت رسیدن ستاري را نشان بدهد كه اين كار 
باعث جذابیت بیشتر فیلم مي شد. در شرايط فعلي سكانس 
آخر كاركرد منطقي ندارد، در البه الي فیلم كمي وقت صرف 
نشان دادن اتفاقات اضافي شده اما بايد باز هم به اين موضوع 
توجه داشت كه اين فیلم نگرش درس��تي از زندگي كاري و 
مسئولیت پذيري يك ش��هید دارد كه باعث به  وجود آمدن 
قهرمان مي شود. از نكات مهم فیلم بازيگر نقش شهید ستاري 
است. محسن قصابیان با توجه به فیزيك و گريمش در نقش 
جا افتاده و چقدر اين بازيگر در قالب نقش پتانسیل هاي الزم 
را درك كرده و توانسته است در ارائه آن موفق باشد. سیاوش 
سرمدي از سینماي مستند آمده و تسلط او در نگهداري ريتم 
در يك درام داستاني و قاب هاي اس��تانداردش از نكات مهم 
محسوب مي ش��ود. از اين گونه فیلم ها با همین نوع پرداخت 
به دور از نگاه سفارشي بايد بیشتر س��اخته شود تا جوانان با 
قهرمانان و فرماندهان كشورمان آشنا شوند. سیاوش سرمدي 
در ساخت اين فیلم ريس��ك بزرگي انجام داده چراكه در اين 
شرايط بیشتر فیلم ها با انتخاب ژانر كمدي سعي دارند جلب 
توجه كنند و فروش قابل توجهي داش��ته باش��ند. منصور به 
عنوان اثر اول فیلمساز هیچ گونه ويژگي پرزرق و برق تجاري 
ندارد. س��رمدي در اولین فیلم س��ینمايي اش دنبال همان 
دغدغه هاي همیشگي در مستند سازي بوده است. فیلم منصور 
به عنوان يك اثر بي ادعا در شناسايي گونه رفتاري يك فرمانده 
متعهد و مقتدر عمل كرده است و اين مي تواند براي سیاوش 

سرمدي گامي رو به جلو باشد.

     شعر

دبير علمي كنگره شعر »سردار سربداران« عنوان كرد

شعر حماسه سردار را آينه داري مي كند تا از تحريف در امان بماند

   مصطفي شاه كرمي
مرتضی اميري اس�فندقه ضمن تأكيد ب�ر اينكه ش�عار انتخابي 
كنگره شعر »س�ردار س�ربداران« بايد بدون هيچ عيب ونقصي 
باش�د، مي گوي�د: هم�ه تالش�مان اين اس�ت كه خش�ت اول را 
درس�ت بگذاري�م، چ�ون بقي�ه كنگ�ره روي اي�ن خش�ت بنا 
مي ش�ود و اگر خش�ت اول محك�م نباش�د، ديوار ك�ج مي رود. 
به گ��زارش »جوان« به نقل از روابط عمومي كنگره ش��عر س��ردار 
سربداران )شهید س��لیماني(، مرتضي امیري اسفندقه، دبیر علمي 
كنگره شعر سربداران گفت: تعداد ش��اعراني كه در اين دوره شعر 
خوب داش��تند به نقد و نگاه داوران خوب بوده است. اگر نخستین 
كنگره شعر سردار س��ربداران كه بنده دبیر علمي آن بودم، از نظر 
نقد علمي به عنوان اولین پايه درست باشد، بقیه دوره ها هم درست 
خواهد بود، چون داريم اولین كنگره شعر سردار سربداران را برگزار 
مي كنیم، همه تالشمان اين است كه خشت اول را درست بگذاريم، 
چون بقیه كنگره روي اين خشت بنا مي شود. اگر خشت اول محكم 

نباش��د، ديوار كج مي رود. وي افزود: به  عنوان دبیر علمي نخستین 
كنگره شعر س��ردار س��ربداران، همه همتم را صرف اين كردم كه 
بهترين داورها در هر حوزه ورود يابند، نگاه به شعرها نقادانه همراه با 
ساخت و پرداخت باشد و پِي اين بنا محكم گذاشته شود. همواره در 
مسیر مسائل علمي، كالس اول ابتدايي از دكترا سخت تر است، چون 
كالس اول ابتدايي پِي اول اس��ت، اگر درست گذاشته شود مدرك 

دكترا هم در هر دوره به افراد شايسته اعطا خواهد شد. 
دبیر علمي نخستین كنگره شعر س��ردار سربداران در پاسخ به اين 
س��ؤال كه آيا در بین آثار ارس��الي، اثري بود ك��ه داوران را به وجد 
بیاورد، گفت: شعر با احساس گفته مي ش��ود اما فكر، آن  را هدايت 
مي كند. اين سخن شاعران امروز، ديروز و فرداي ايران است. داوري 
كه بخواهد مجذوب شعر شود، نمي تواند آن را داوري كند. ما تالش 
كرديم در نخستین دوره كنگره شعر سربداران اين اتفاق نیفتد. بايد 
معیار سالم و منسجمي از شعر داشته باشیم. حتماً در آثار نخستین 
دوره كنگره ش��عر سردار سربداران شعري هس��ت كه ما را به وجد 
بیاورد اما نبايد در داوري ما اثر بگذارد. بايد در فاصله معیني از شعر 
قرار بگیريم كه آن را داوري كنیم. دوست داشتن و دوست نداشتن 

خود را دخالت نداده و سعي كرده ايم ناقد باشیم نه ناقل. 
امیري اسفندقه در ادامه تأكید كرد: همان طور كه حماسه  شهادت 
سردار سلیماني حماس��ه اي بي عیب ونقص بود، اشعار انتخابي اين 
كنگره نیز بايس��ته و شايسته  آن اس��ت كه بدون هیچ عیب ونقصي 
باشد. اين كنگره به شعر انقالب كمك مي كند تا خودش را به بهترين 
شكل نشان دهد، همچنان  كه شعر، اين حماسه را آينه داري مي كند 

تا از تحريف در امان بماند. 

     سریال 

بازگشت »سلمان فارسي« به قشم
فارس�ي«  »س�لمان  س�ريال  جدي�د  بخش ه�اي  فيلمب�رداري 
ميرباق�ري  داوود  كارگردان�ي  ب�ه  مرك�ز س�يمافيلم  محص�ول 
و تهيه كنندگ�ي حس�ين طاه�ري در جزيره قش�م آغاز خواهد ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از سیمافیلم، با پايان فیلمبرداري بخش ديرهاي 
فصل بیزان��س در جلفا و ش��اهرود، فیلمبرداري بخش ه��اي ديگري از اين 
فصل در جزيره قشم آغاز خواهد ش��د. در زمان فیلمبرداري سريال در جلفا 
و شاهرود، دكورهاي مربوط به جزيره قش��م آماده شده بود و كاروان سريال 
»سلمان فارسي« كه آذر 1398 آغاز شده بود، با عبور از كوير شهداد كرمان، 
جزيره قشم، سواحل مازندران، شهرك سینمايي نور، منطقه شاهرود و جلفا 
مجدداً به قشم بازگش��ت. همزمان به  موازات فیلمبرداري در جلفا و ساخت 
تجهیزات در شهرك سینمايي غزالي، ساخت برخي دكورها در منطقه آبسرد 
دماوند و شهرك هاي سینمايي دفاع مقدس، غزالي و نور نیز آغاز شده است. 
تمامي مراحل كار با رعايت كامل شیوه نامه هاي بهداشتي و تحت نظارت مركز 
بهداشت و درمان صداوسیما انجام مي گیرد. سريال »سلمان فارسي« كه به 
زندگي و زمانه يار ايراني پیامبر اسالم)ص( مي پردازد، سه فصل دوران ايران 
ساساني، امپراتوري بیزانس و حجاز صدر اسالم را روايت مي كند. اين سريال به 
سفارش مركز سیمافیلم و توسط مؤسسه زالل فیلم ساخته مي شود و تاكنون 
حدود 8۰درصد از فصل بیزانس كه 1۰قسمت از كل سريال را شامل مي شود، 
فیلمبرداري شده است.  تاكنون بازيگراني همچون فرهاد اصالني، داريوش 
فرهنگ، محمدرضا هدايتي، احترام برومند، رامونا شاه، علي دهكردي، مرحوم 
چنگیز جلیلوند، مهدي فقیه و چند بازيگر خارجي و حدود هزارو5۰۰ بازيگر 

تئاتر و بومي جلوي دوربین اين سريال رفته اند. 


