
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6493 |    یک ش��نبه 8  خ��رداد  1401 | 27 ش��وال 1443 |  اذان ظه��ر: 13:02 | 
غروب آفتاب: 20:13 | اذان مغرب:34: 20 | نیمه شب شرعی:00:10 |      اذان صبح فردا: 04:07 | طلوع آفتاب فردا: 05:51 |

نما | حسین  کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: محمدجواد  اخوان
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88498458
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88498476 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

پیامبر اعظم صل��ى اهلل علیه و آله 
و سلم 

از دانشمندان بپرسید و با حكیمان 
گفت وگ��و كنید و ب��ا نیازمندان، 

همنشین شويد. 
»گزيده تحف العقول«

اصالت سينمايي »گدار« عليه سياست زدگي كن 
ژان لوك گدار به دليل در اختيار قرار دادن تريبون مراسم افتتاحيه جشنواره كن به رئيس جمهور 

اوكراين اين رويداد سينمايي را به باد انتقاد گرفت

 جواد محرمي
 سياست زدگي هيچ گاه تا اين اندازه نتوانسته 
بود اين گونه عيان و شفاف نه تنها سايه خود 
را بر فرهنگ و هنر اروپا سنگين كند، بلكه 
همه چيز را تحت الش�عاع خود قرار دهد تا 
آنجا كه مهم ترين جشنواره سينمايي اروپا 
خود را ملزم بداند تريبون مراسم افتتاحيه 
را به يك سياس�تمدار بدهد ت�ا او براي اين 
روي�داد به وضوح خط مش�ي تعيي�ن كند. 
اروپا خود را در حال يك نبرد نیابتي با روسیه 
مي بیند و اين موضوع به اندازه اي برايش حیاتي 
است كه نمي تواند در هیچ رويداد رسمي متأثر 
از اين مسئله نباشد. به خط كردن سینماگران 
براي تبلیغ جنگ چیزي اس��ت كه زلنس��كي 
در جريان سخنراني اش در جش��نواره كن به 
طور صريح تكلیفي براي س��ینماگران خواند. 
در واقع ش��ايد پس از جن��گ دوم جهاني كه 
بخشي از معروف ترين سینماگران غربي براي 
تبلیغات جنگ به خط ش��دند و حتي بعضاً با 
لباس نظامي در جبهه شركت كردند و برخي 
حتي كشته يا مجروح هم شدند جنگ اوكراين 
آوردگاه ديگ��ري براي به صف كردن س��ینما 
تلقي مي ش��ود، هرچند با وجود فضاي ارعاب 
گونه اي كه براي سخن گفتن بر ضد روسیه در 
اروپا حاكم است، هنوز بسیاري از سینماگران 
غربي حاضر نش��ده اند تا خود را به عنوان يك 
س��رباز در اختیار منويات ناتوي فرهنگي قرار 
بدهند و حتي از گوشه و كنار برخي به شكلي 
علني مخالفت خود را با اين فضاي رعب انگیز 
و سیاس��ت زده بروز مي دهند. ژان لوك گدار، 
فیلمساز پیشكسوت و مشهور فرانسوي يكي 
از آنها اس��ت. هر چند برخي معتقدند س��ن و 
س��ال باالي او در اين كه اين سینماگر جرئت 
كرده اس��ت علني ب��ه انتقاد از جش��نواره كن 
بپردازد و اين كه طمعي به حذف شدن از جرگه 
هنر و رسانه نداشته باش��د، بي تأثیر نیست با 
اين حال برخي عنوان كرده اند كه انتقادات گدار 
مي تواند سرمايه گذاري براي فیلم بعدي او را با 

چالش جدي روبه رو كند. 
    پيام انتقادي گدار 

پیام انتقادي ژان لوك گدار درباره جش��نواره 
فیلم كن به بهان��ه پخش تبلیغاتي س��خنان 
رئیس جمهور اوكراين در اين رويداد سینمايي 
بازتاب گس��ترده اي در فضاي رس��انه اي پیدا 
كرده اس��ت. كارگ��ردان نامدار فرانس��وي در 
گفت و گو با لیبراسیون به شروع جشنواره كن با 

سخنان زلنسكي اعتراض كرد و آن را به طعنه 
زيبايي شناسي غربي خواند. 

گ��دار ك��ه ب��ه عن��وان يك��ي از بزرگ ترين 
كارگردان هاي جهان ش��ناخته مي ش��ود، در 
پیامي موبايلي گفت: اگر به حضور زلنسكي از 
زاويه میزانسن نگاه كنید بديهي است كه وي را 
بايد يك بازيگر بد و البته يك كمدين حرفه اي 
در مقابل ديگر متخصصان موفق در حرفه خود 

قلمداد كرد. 
وي گفت: انگار بايد يك جنگ جهاني ديگر راه 
بیندازيم و شاهد فاجعه اي ديگر شويم تا متوجه 
شويم كه كن هم يك سالح تبلیغاتي است. او 
با به كار بردن عبارتي كنايه آمیز عنوان كرد كه 
آنها هر چه باشد كارشان تبلیغ زيبايي شناسي 

غربي است. 
اشاره گدار به اين است كه نمي خواهد جنگ را 
از زاويه رسانه هاي غربي ببیند، چراكه به گفته 
او هیچ تعارض ب��زرگ يا كوچكي وجود ندارد، 
مگر اينكه پاي منافعي در میان باشد. بروتوس، 
نرون، باي��دن يا پوتین، قس��طنطنیه، عراق يا 
اوكراين، به غیر از قتل عام چیزي زيادي تغییر 

نكرده است. 
اين كارگردان 9۱ س��اله افزود: تصور كنید كه 
جنگ خود نوعي از زيبايي شناسي است كه در 
طول جشنواره جهاني شكل مي گیرد و بازيگران 
آن كشورهاي متخاصم هستند. دقیق تر گفته 
ش��ود دولت هايي كه با هم تضاد منابع دارند، 
نمايش هايي خلق مي كنن��د كه همه ما در آن 

هستیم. از نظر شما چطور است؟
رسانه هاي ديگر از جمله آپار تي وي كه اين خبر 
را گسترش داد، مي پرسد: گدار مزيتي دارد كه 
آن پیري اس��ت، بنابراين او ديگر نمي ترس��د. 
او يكي از آخري��ن افرادي اس��ت كه برخالف 
همكارانش جرئت ك��رد تا آنچ��ه را واقعاً فكر 
مي كند به زبان بی��اورد. با اظهار نظري كه وي 
درباره زلنسكي كرد تأمین مالي فیلم بعدي وي 
دشوار مي ش��ود، اما او با اين پیامش دارد به ما 
مي گويد: آزادي و آزادي بیان بهتر از آن است 

كه در برابر كسي كه پول مي دهد زانو بزني. 

نش��ريه فرانس��وي ديگر هم نوش��ته است: 
جشنواره كن كه براي پاسخ به ممنوعیت ها 
و فاشیسم حاكم بر جشنواره فیلم ونیز ايجاد 
ش��د، از همان ابتدا استعاره س��اده لوحانه و 
فريبكاران��ه خود مبن��ي بر مقاوم��ت جبهه 
مردمي را براي مدتي طوالني اعالم كرد، اما 
از همان زمان همگام با سرمايه داري بانك ها 
جلو آمد. ام��روز در پي آنچه گ��دار به طعنه 
زيبايي شناسي غربي مي خواند، اين جشنواره 
تولس��توي، آيزنش��تاين و بس��یاري ديگر را 
سانس��ور مي كند و بهتر است اعالم كند تابع 
همان زيبايي شناس��ي جنگ است كه والتر 
بنیامین و برشت و بسیاري ديگر در زمان خود 

از آن صحبت مي كردند. 
  انتق�اد از حضور تام ك�روز هاليوودي 

در كن 
در ادامه اين مطلب آمده است: با جشنواره كن 
از تارانتینو به بازي هاي ويديويي رسیديم و بعد 
فرانسه براي استقبال از تام كروز و زلنسكي از 
همان محصوالت جانبي كارخانه هاي تجلیل و 

دستكاري منابع جنگ بهره گرفت. 
ژان لوك گ��دار پخش فیلم حضور زلنس��كي 
را يك »صحنه پ��ردازي« خواند كه در جريان 
آن يك بازيگر بد زير ن��گاه ديگر متخصصان 

مي رود. 
در ك��ن هم��ه چیز ممك��ن اس��ت! جت هاي 
فرانس��وي روي فرش قرمز پرواز مي كنند تا به 
استقبال تام كروز بروند. فرانسه با »مى 68« و 
ژان لوك گدار آرزوي سینماي ديگري را داشت، 
اما ب��راي اكثر آنهايي كه از نظر اين جش��نواره 
قهرمان هس��تند، اين رؤيا با آتالنسیسم افسار 

گسیخته به پايان مي رسد. 
دو س��ال پی��ش ام��ا انتق��اد آلن دل��ون از 
همجنس��گرايي و تبلی��غ آن و در زماني كه 
جشنواره كن قصد داش��ت به اين سینماگر 
نخل طالي افتخاري بده��د، جنجال زيادي 
برپ��ا كرد. جش��نواره ك��ن طي ي��ك دهه با 
موجي از فیلم هايي میزبان��ي كرد كه در آنها 
به همجنسگرايي ضريب مي دادند و به نوعي 
اين رويداد مي رفت تا به پاتوق همجنسگراها 
تبديل شود، اما انتقاد صريح آلن دلون كه از 
قضا او نیز مانند ژان لوك گدار 9۱ س��اله در 
سال هاي پاياني عمر خود به سر مي برد، سبب 
شد تا اين موج در سال هاي اخیر تا حدودي 
فروكش كند. به نظر مي رسد جشنواره كن كه 
زماني از آن به عن��وان يك رويداد اروپايي در 
مقابل هالیوود ياد مي شد كه مي كوشد نوعي 
ديگر از س��ینما را رواج بدهد طي سال هاي 
اخیر نتوانسته اس��ت در مقابل قدرت مطلق 
هالیوود مقاومت كند و با دعوت از بازيگراني 
چون تام ك��روز كه نم��اد فیلم هاي اكش��ن 
هس��تند به نوعي به گفتمان س��ال هاي دور 
خود پشت كرده اس��ت. اين موضوع در كنار 
رويكرد سیاس��ت زده و منفعالنه كن صداي 
غول هايي چون گدار را بلند كرده، اما به نظر 
مي رسد كن بیش از آنكه گوش شنوايي براي 
اين انتقادات داشته باشد، ترجیح مي دهد در 
تناقض آشكاري كه اسیر آن شده است بماند 
و چاره اي براي استقالل خود از مراكز قدرت و 

البي هاي سیاست نینديشد.

پی��ام انتق��ادی گ��دار ب��ه 
دلیل س��خنرانی زلنس��کی 
در ک��ن بازت��اب زی��ادی در 
رس��انه ها داش��ته اس��ت

محمد خزاعي رئيس س�ازمان س�ينمايي در جلسه اي 
كه با عنوان و موضوع »راهكارهاي پيشنهادي افزايش 
اش�تغال و توليد در س�ينما« ب�ا مديران اين س�ازمان 
تش�كيل داده راهكاره�اي اش�تغال زايي در س�ينما 
را مورد بررس�ي ق�رار داده اس�ت، اما به نظر مي رس�د 
س�ازمان س�ينمايي در اين ماه ه�ا از وظيف�ه و تكليف 
اصلي خود دور مانده و درگير مسائل فرعي شده است. 
سازمان س��ینمايي در اين نزديك به ۱0ماهه اي كه با روي 
كار آمدن دولت جديد دست به كار مديريت سینما شده تا 
حدودي همچنان از بحث راهبردي جدي محتوا و كیفیت 

آثار عقب مانده است. 
محمد خزاعي در جلس��ه با مديرانش با اش��اره به اهمیت 
اشتغال از ديدگاه رهبري و نامگذاري س��ال ۱40۱ به نام 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرين« بر ضرورت شناسايي 
راهكارهاي مؤثر براي ايج��اد ظرفیت هاي تولید و افزايش 
زمینه اشتغال سینماگران و اعضاي صنوف سینمايي تأكید 
كرده و گفته است: از سرگیري فعالیت ها در دوران پساكرونا 
و ركود نسبي تولید در همه عرصه ها از جمله سینما بیش 
از همیشه، هم افزايي همه دس��تگاه ها و مراكز فعال حوزه 
فرهنگ و س��ینما را مي طلبد و براي رونق و تحرك در اين 
بخش الزم است همه معاونت ها و مؤسسات سازمان به طور 

جدي وارد شوند. 
رئیس سازمان سینمايي معتقد است همه موظفیم با درك 
ضرورت و نیاز خانواده سینما نسبت به برنامه ريزي و طراحي 
در اين زمینه ورود كنیم و با جلب مشاركت هاي خصوصي و 

منابع داخلي و بیروني فرصت هاي جديد ايجاد كنیم. 
به گفته وي الزم است در همه حوزه ها اعم از بنیاد سینمايي 
فارابي، مركز گسترش، سینماي جوان، سینما شهر، معاونت 
فناوري و مطالعات، معاونت ارزش��یابي و نظارت، جشنواره  
و توس��عه منابع با اهتمام به اين مهم، فك��ر و ايده پردازي و 
برنامه ريزي كنیم و با جديت نس��بت به ارائه طرح و ايده و 
شناسايي منابع و اعتبارات در دس��تگاه هاي مختلف بستر 
اشتغال را براي شمول گس��ترده تر خانواده سینما و اعضاي 

صنوف مهیا سازيم. 
خزاعي با اش��اره به كش��ف افق هاي جدي��د در اين زمینه 
عنوان كرد: بدون ترديد، در ح��وزه بین الملل چه در زمینه 

عرض��ه و ماركتین��گ و چ��ه در عرصه تولیدات مش��ترك 
ظرفیت هاي خوبي وجود دارد كه الزم است دفتر جشنواره ها 
و همكاري هاي بین الملل با كمك كارشناسان بنیاد سینمايي 

فارابي و مراكز ديگر هم فكري و ادغام كنند. 
وي با اشاره به اينكه اغلب سازمان ها و مراكز از جمله: سازمان 
صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسالمي و حوزه هنري، شوراي 
عالي انقالب فرهنگي و ديگر نهادهاي فع��ال در اين حوزه 
به صورت جدي حضور دارن��د، اضافه كرد: در كنار تولیدات 
سینمايي قطعاً، عرصه نمايش خانگي يكي از ظرفیت هاي 
تأثیرگذار در اين حوزه اس��ت كه ج��ا دارد مطالبه خانواده 

سینما در خصوص نمايش خانگي پیگیري شود. 
رئیس سازمان س��ینمايي در پايان تصريح كرد: مطمئنم از 
طريق رايزني با مديران صدا و سیما و آغاز همكاري مشترك 
دو سازمان س��ینمايي و صدا و س��یما در كارگروه سینما و 
تلويزيون و با هم فكري آنها مي توان موانع تولید و ركود نسبي 

به وجود آمده در اين بخش را برطرف كرد. 
سخنان رئیس سازمان سینمايي درباره ايجاد اشتغال مبتني 
بر شعار سال به نظر مي رسد، مسئله كلیدي و راهبردي سینما 
نباشد. س��ینماي ايران اگر الزامات صنعتي شدن را طي كند 
مسئله اشتغال هم به خودي خود در آن شكل مي گیرد، اما وقتي 
قرار باشد به شكل جزيره اي به اين مسئله نگاه شود، قطعاً براي 
سینما راه گشا نخواهد بود. درحالي كه امروز اقتصاد سینماي 
ايران در داخل با چالش هاي جدي مواجه اس��ت و همچنان 
مردم رغبتي براي سینما رفتن از خود نشان نمي دهند و اين 
به كیفیت فیلم ها ربط مستقیم دارد و در چنین سینمايي كه 
با فرهنگ فاصله گرفته سخن گفتن از اشتغال زايي نوعي عدم 

درك اولويت ها درباره سینما است.

سينما تا وقتي صنعتي نشود اشتغالزا نمي شود 
 سازمان سينمايي كه با روي كار آمدن دولت جديد

  دست به كار مديريت سينما شده تا حدودي همچنان از بحث راهبردي جدي 
محتوا و كيفيت آثار عقب است

 آلبوم موسيقي»تك تيرانداز« 
به بازار رسيد

موس�يقي فيلم س�ينمايي »ت�ك تيران�داز« در قالب يك 
آلب�وم موس�يقايي پي�ش روي مخاطب�ان ق�رار گرف�ت. 
به گزارش جوان، آلبوم موس��یقي مت��ن فیلم »ت��ك تیرانداز« به 
كارگرداني علي غفاري و آهنگسازي احس��ان بیرقدار در قالب ۱6 
قطعه موسیقايي در دسترس شنوندگان قرار گرفت. اين اثر در سال 

۱399 ساخته شده است. 
در توضیح آلبوم موسیقي فیلم »تك تیرانداز« آمده است: »آلبوم 
»موسیقي فیلم تك تیرانداز« ش��امل ۱6 قطعه موسیقي متن 
است. اين فیلم كه در ژانر دفاع مقدس است، بايد كاراكتر اصلي و 
قهرمان را نشان مي داد و اتفاق هايي مانند شكست ها، پیروزي ها 
را به تصوير مي كشید و به همین دلیل هم موسیقي فیلم سعي 
در قهرمان پروري داش��ته كه به صورت حرفه اي انجام ش��ده و 
همراهي اركس��تر زهي اين جو حماسي و با ش��كوه را به وجود 
آورده است.« »تك تیرانداز« از جمله آثار حوزه سینماي دفاع 
مقدس طي سال هاي اخیر است. اين فیلم اثري قهرمان محور 
است كه برشي كوتاه از حضور حماسي شهید عبدالرسول زرين، 
بهترين تك تیرانداز دوران دفاع مقدس را در قالب يك داستان 

اكشن روايت مي كند. 
.........................................................................................................

نشان خورشيد يونسكو بر سينه 
عبدالمجيد ارفعي 

نشان »خورش�يد« كميسيون 
ملي يونس�كو به همراه نش�ان 
ايكوم ب�ه عبدالمجي�د ارفعي، 
متخصص زبان هاي باس�تاني و 
خط ميخ�ي عيالمي اهدا ش�د. 
به گ��زارش ج��وان، در پنجمین 
مراس��م »تماش��اي خورش��ید« 
بزرگداشت عبدالمجید ارفعي، پژوهشگر و متخصص زبان هاي 
باستاني و مترجم خط میخي عیالمي به همت كمیسیون ملي 
يونسكو ايران و با مشاركت موزه ملي ايران و ايكوم )كمیته ملي 
موزه ها در ايران( برگزار شد. حجت اهلل ايوبي، دبیركل كمیسیون 
ملي يونسكو در اين مراسم گفت: ما بخشي از تاريخ پرافتخار اين 
روزگار را مديون شما هستیم. شما سخن هاي نغزي در گفت وگو 
با میخ هاي سخنگو را براي ما روايت كرديد. يكي از سخن هاي 
نغز كه ش��ما روايت كرديد، آئین فتح و پیروزي كوروش بزرگ 
است. جهان امروز نیازمند است كه از كوروش اين اخالق فتح و 

پیروزي را ياد بگیرد. 
دبیركل كمیس��یون ملي يونسكو با اش��اره به فتح مكه توسط 
پیامبر اسالم )ص( نیز بیان كرد: حضرت محمد )ص( در روز فتح 
مكه فرمودند »امروز روز رحمت و بخش��ش است. « مردم ايران 
به همین دلیل اس��الم را خوب پذيرفتند. ايراني ها موحد بودند 
و با اين انديشه ها آش��نا بودند. او همچنین گفت: شما )ارفعي( 
»ذوالقرنین« را براي ما رمزگش��ايي كرديد و ما فهم اين هويت 
را مرهون تالش شما هستیم. ما امروز به ايراني بودنمان بیش از 

همیشه افتخار مي كنیم. 
.........................................................................................................
رمان »اشك دشمن« چاپ دومي شد

چاپ دوم كتاب »اش�ك دش�من« رماني بر اس�اس واقعيت با 
محوريت رخنه اطالعاتي در رژيم صهيونيس�تي به قلم صالح 
مرسي توسط انتشارات شهيد كاظمي روانه بازار نشر شده است. 
به گزارش ج��وان، اين كت��اب جلد س��وم مجموع��ه پنج جلدي 
»خانه عنكبوت« و ش��امل داس��تان هاي واقعي از رخنه اطالعاتي 
در رژيم صهیونیس��تي اس��ت كه س��ال هاي سال اس��ت با اشغال 
س��رزمین هاي فلسطین و س��اخت اس��لحه در قدرت مانده است. 
همچنین عدم توانايي اين رژيم از نفوذ اطالعات خود، داستان هاي 
جالب و حقیق��ي از ضعف حكومت اس��رائیل مقاب��ل قدرت هاي 
مبارزانش را نشان مي دهد. »اشك دشمن« داستان جواني مصري 
است كه به دلیل دشواري هاي زندگي مجبور به مهاجرت مي شود. 
در طي فراز و فرودهايي به س��مت همكاري با دس��تگاه اطالعاتي 

كشیده مي شود و سرانجام به جاسوسي دوجانبه بدل مي شود. 
.........................................................................................................

برگزاري ديرهنگام نشست خبري 
نمايشگاه كتاب تهران

نشست خبري سي وس�ومين نمايش�گاه بين المللي كتاب 
تهران با حضور رئيس و قائم مقام نمايشگاه بعد از گذشت چند 
روز از اتمام آن در خانه كتاب و ادبيات ايران برگزار مي شود. 
به گزارش جوان به نقل از روابط عموم��ي خانه كتاب و ادبیات 
ايران، نشست خبري سي و سومین نمايشگاه بین المللي كتاب 
تهران چند روز پس از پايان اين رويداد، قرار اس��ت صبح امروز 
)يك شنبه8 خرداد ماه( با حضور ياس��ر احمدوند، معاون امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئیس سي و سومین 
نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران و علي رمضاني، مديرعامل 
خانه كتاب و ادبیات ايران و قائم مقام سي و س��ومین نمايشگاه 

بین المللي كتاب تهران برگزار مي شود.

    شعر

مديرعامل مؤسسه شهرستان ادب در اردوي آفتابگردان ها:

شاعري ديوانگي نيست، بلكه جنون در محبت است
مديرعامل مؤسسه شهرس�تان ادب معتقد است خالف 
تصور رايج، ش�اعري جنون و ديوانگي نيس�ت. شاعري 

جنون در محبت است. 
علي محمد مؤدب، مديرعامل مؤسسه شهرستان ادب، دربخش 
»بینش تمدني به زبان فارسي« اردوي آفتابگردان ها، در رابطه با 
»جدي ترين سیماي انسان در تمدن ايراني« گفت: »ما شاعران 
جدي ترين سیماي انسان در تمدن ايراني هستیم، در حالي كه 
خودمان بي خبريم و شاعري را به شیطنت و تفنن مي شناسیم. 
نگاه ما به شعر بايد برگرفته از نگاه قله هاي تاريخ مانند فردوسي، 

حافظ، سعدي، مولوي و ديگر شاعران برجسته باشد.«
وي در حالي كه سحر موس��یقي و توان آفرينش گري را در 
ابتدا دلیل سرودن دانس��ت، اما تأكید كرد: »شاعر بايد در 
طول مسیر شاعري، غرضش از س��رودن رشد كند و دريغ 
است كه شاعري در 40 يا 50 سالگي اغراضش رشد نكرده 
باشد. ش��اعري كه در طول دوران شاعري در مضمون هايي 
مانند سرودن براي معشوق جنس مخالف گیر كرده باشد، 
جهان بیني اش دچار اشكال جدي اس��ت. اگر شاعري يك 
واقعیت مانند غم را كش��ف ك��رد و از آن لذت ب��رد و روي 
آن باقي ماند، به فلج روحي مبتال ش��ده است. آيا ما به دنیا 
آمده ايم كه غمگین بمانیم و غمگین از دنیا برويم؟« مؤدب 
در ادامه افزود: » شاعران متولیان نگه داشتن ادبیات هستند. 
شاعر كسي است كه بیش از همه به او غبطه مي خورند، زيرا 
مي تواند محبت را در شعرش متجلي كند و به میراث بگذارد 
و در نتیجه در طول زمان ها حیات داشته باشد. خالف تصور 

رايج، شاعري جنون و ديوانگي نیس��ت. شاعري جنون در 
محبت اس��ت. هر كس كه ش��عر مي گويد، غرضش از شعر 
مشخص است و برتري طلبي، اثبات خود، عشق و ديگر موارد 

از نمونه غرض هاي شاعران است.«
محمدعلي بهمني ديگر چهره سرشناس حوزه ادبیات و 
شعر كش��ورمان نیز در بخش »رسم شاعري« در رابطه با 
شرايط و امكان شعر سرايي گفت: »ما نبايد شعر بگويیم. 
بايد اجازه دهیم ش��عر ما را بگويد. به اي��ن صورت كه ما 
بیش��تر از آنكه ش��عر بگويیم، بايد كتاب ها و اشعار مورد 
عالقه مان را مطالع��ه كنیم و در حقیقت با ش��عر زندگي 
كنیم. من به ش��ما قول مي دهم كه اگر اين چنین با شعر 
زندگي كنید، ش��عر به ذهنتان هجوم مي آورد و ش��ما را 

طوالني مدت منتظر نمي گذارد.«
»من تا سن ۲۱ س��الگي كه به دعوت فريدون مشیري پا به اين 

عرصه گذاشتم تجربه سرودن ترانه نداشتم.«

با هدف آشنايي و شناخت كودكان و نوجوانان از اهل بيت)عليهم السالم( صورت گرفت 

»پيامبر و شترهايش« در نشر جمكران

   سيد مرتضي ذاكر
كتاب »پيامبر)ص( و شترهايش« نوشته هدي حشمتيان با موضوع 
مهرباني پيامبر)ص( از سوي انتشارات كتاب جمكران منتشر شد. 
به گزارش جوان، آشنايي و شناخت پیامبر و اهل بیت )ع( آثار فراوان 
روحي و معنوي براي كودك دارد كه از نظر تربیتي قابل توجه است. 
معرفت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( موجب پ��رورش روحیه ايثار، 
فداكاري، عزت نفس، كمك به محرومان و نظاير آن مي ش��ود كه 
در هر شرايطي براي يك مسلمان الزم است. شناخت اهل بیت)ع( 
عامل تشويق انسان به خداشناسي، عبادت، دعا و مناجات و در يك 

كلمه منشأ همه خوبي ها و زيبايي هاست. 
يكي از راه هاي ش��ناخت پیامبر)ص( و اهل بی��ت)ع( به كودكان، 
داستان است. داستان عالوه بر تقويت قوه تصور كودك او را با زندگي 
پیامبران و ائمه آش��نا مي كند و اين مس��ئله موجب افزايش رشد 
معنوي كودك مي شود. نشر جمكران به عنوان يكي از انتشاراتي هاي 
فعال در حوزه معرفتي و شناخت اهل بیت علیهم السالم و پاسخ به 

پرسش هاي اعتقادي كودكان و نوجوانان آثار متعدد زيادي را روانه 
بازار كتاب كرده است. آثار مانند كتاب »شصت پرسش اعتقادي« 
اثر سیدرضا طباطبايي كه با بیاني ساده مهم ترين سؤاالت كودكان 

و نوجوانان درباره خدا را پاسخ مي دهد. 
كتاب »پیامبر)ص( و شترهايش« داستان هايي از رفتار مهربان پیامبر 
گرامي اسالم)ص( با حیوانات مخصوصاً شترها است. اين كتاب داستان 
چند شتر است كه هركدام به نوعي با پیامبر)ص( روبه رو مي شوند. به 
عنوان مثال يكي از داستان ها درباره شتري است كه صاحبش او را اذيت 
و آزار مي كرده  است. وقتي پیامبر به مدينه وارد مي شود، صاحب شتر به 
خاطر مهرباني كه از پیامبر)ص( مي بیند شتر را آزاد مي كند و صاحب 

شتر، شتر را به پیرزني مهربان مي بخشد. 
در بخش��ي از اين كتاب مي خوانیم: »پیامبر تا به امروز، مشكالت 
خیلي بزرگي را حل كرده و از سر راه برداشته بود. او راه دور و درازي 
را شبانه از مكه آمده بود تا رسیده بود به نزديكي هاي شهر يثرب. او 
سختي هاي زيادي را در اين راه، متحمل شده بود. اما انگار حال يك 
كار خیلي سخت تر پیش روي پیامبر بود. حال كه مي خواست وارد 
شهر شود، تمام مردم شهر، با اشتیاق منتظر ورودش بودند و هر كدام 
از آنها از ته قلبش دعا مي كرد، افتخار میزباني پیامبر، نصیب او شود. 
گوش مخملي، مغزش از اين فكرها سوت كشید و با خودش گفت: 
»من كه يك شتر معمولي هستم، من را چه به اين فكرها؟« اما اين 

فكرها دست از سرش برنمي داشت... .«
كتاب »پیامبر)ص( و ش��ترهايش« نوش��ته هدي حش��متیان با 
تصويرگري اعظم واضحي مقدم به قیمت 55 هزار تومان توس��ط 

انتشارات كتاب جمكران منتشر شده است.

    پويانمايي

    نشر

نويد پارسا       گزارش

آغاز جشنواره بين المللي پويانمايي تهران
دوازدهمين جش�نواره بين المللي 
ام�روز  از  ته�ران  پويانماي�ي 
)يك ش�نبه( در مركز آفرينش هاي 
فرهنگي هنري كانون آغاز مي شود. 
به گزارش جوان، دوازدهمین جشنواره 
بین المللي پويانمايي تهران به عنوان 
بزرگترين جش��نواره اي��ران در حوزه 
انیمیشن، از امروز )يك شنبه8 خرداد( 

در مرك��ز آفرينش هاي فرهنگي هن��ري كانون پرورش فك��ري كودكان و 
نوجوانان آغاز به كار مي كند و به مدت پنج روز ادامه دارد. 

اكران آثار اين دوره از جش��نواره در چهار س��الن »ش��هید بهنام محمدي«، 
»غدير«، »سینما كانون« و »سینما آسمان« در هشت سانس در ساعت هاي 
8:30، ۱0:30، ۱3، ۱5، ۱7، ۱9، ۲۱ و ۲3 برنامه ريزي شده است. همزمان با 
برگزاري اين رويداد، هفتمین بازار فیلم جشنواره با حضور 30 شركت، سازمان 
و دانشگاه فعال در رشته پويانمايي از 8 تا ۱۲ خردادماه برپاست و اين نهادها 
محصوالت خود و چگونگ��ي خلق اين آثار را ب��راي مراجعه كنندگان تبیین 
مي كنند و با عالقه مندان اين حوزه وارد گفت وگو و تبادل اطالعات مي شوند. 
همچنین كارگاه آموزشي »درك و شناخت بهتر از موسیقي در هنر پويانمايي« 
ويژه مربیان كانون از 8 تا ۱۲ خرداد برگزار مي ش��ود. اين كارگاه ها هر روز از 
س��اعت 8:30 تا ۱۲:30 در سالن كنفرانس ش��ماره يك مركز آفرينش هاي 

فرهنگي هنري كانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار مي شود.

مصطفي محمدي     يادداشت


