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»بني�اد  تأس�يس  از  هن�ر  فرهنگس�تان  رئي�س 
فرهنگس�تان  گس�ترده  پروژه ه�اي  و  فردوس�ي« 
داد.  خب�ر  ارج آفري�ن  مي�راث  اي�ن  روي 
علي معلم دامغاني رئیس فرهنگس��تان هنر با اعالم تأس��یس 
»بنیاد فردوسي« توسط اين مجموعه، از برنامه هاي گسترده 
پژوهش��ي و در دس��ت تحقی��ق روي ش��اهنامه فردوس��ي و 
بازخواني اين منظر پهناور ادب، هوي��ت ملي، حكمت، خرد و 

اسطوره شناسي ايراني به شیوه اي نوين خبر داد. 
وي با بیان اين نكته كه فردوسي يكي از آشتي دهندگان اسالم 
و ايران و يكي از بسترهاي پیوند فرهنگ و هويت ملي و هويت 
اسالمي است، خاطرنش��ان كرد: اين اثر مبارك را فردوسي در 
طول تاريخ براي تمام مردمي كه به نام »ايراني« در اين گستره 
جغرافیايي -  فرهنگي بزرگ و پهن��اور از حوالي پكن تا قیروان 
در مراكش مي زيسته اند گذاشته است چراكه همه تحت تأثیر 
حكمت و انديش��ه او بوده اند و هیچ گاه در منظومه و افق كالم 
و نگاه او احس��اس نكرده اند كه ايراني اند و مس��لمان نیستند 
يا مسلمانند و ايراني نیس��تند. نام مبارك فردوسي، تداعي و 
تجلي پیوند میان ايراني بودن و مس��لمان زيستن در سرتاسر 
اين گستره وس��یع فرهنگي و زباني است. رئیس فرهنگستان 
هنر با ذكر اينكه فردوسي، جامع و پیوند دهنده هويت ايراني و 
اسالمي است، يادآور شد: امروز برخي كسان كه آن طرفند از سر 
غرض ورزي يا بغض، با گرايش هاي ناسیونالیستي و با انتساب 
دروغ به فردوسي، دنبال اثبات چیزي هستند كه بي پايه است. 
حكمت فردوسي، نظامي، ناصرخسرو، داراشكوه و... ثابت كرده 

كه اين شكاف و اين گسست، غیر قابل تحقق است و اين ستمي 
كه بر فردوسي مي رود نشان روشني از عدم درك آنهاست. 

وي با اين مقدمه اعالم كرد: فرهنگستان هنر با درك اين ضرورت 
حیاتي روزگار ما، بنیادي به نام »بنیاد فردوسي« تأسیس كرده 
كه گستره وسیعي از كار روي اين میراث بزرگ حكمت، هويت، 
معنا و ملیت ايراني را پوشش مي دهد. از كارهاي میداني كه روي 
شاهنامه انجام شده-   همین سند مكتوب كه در دست ماست-  و 
شاهنامه هايي كه از روي همین نس��خه اصلي به عربي ترجمه 
شده يا از همان نخس��ت، عربي بوده مثل »شاهنامه ثعالبي« و 
شاهنامه هاي كردي تا جس��ت وجو در شیوه حماسه سرايي ها 
و اسطوره س��ازي هاي ملل مختل��ف - از هند تا يون��ان و حتي 
كشورهايي كه كوچك ترند و افسانه شناسي محدودتري دارند 
مثل ارامنه و اعراب-  هم��ه موضوع پژوهش ه��اي دامنه دار و 
گسترده اي اس��ت كه در اين مجموعه در حال پیگیري است و 

بسیاري از آنها به نتیجه رسیده يا در آستانه رونمايي است.

علي معلم دامغاني خبر داد

تأسيس »بنياد فردوسي« به منظور پژوهش گسترده روي شاهنامه

   محمدصادق  عابديني
مردم فلس�طين در اعتراض به تصميم دولت 
ترام�پ در انتق�ال س�فارت اي�ن كش�ور در 
سرزمين هاي اشغالي از تل آويو به بيت المقدس، 
اعتراض�ات گس�ترده اي را آغ�از كرده اند كه 
تاكنون به كش�ته و زخمي ش�دن چن�د هزار 
نفر منجر شده اس�ت. پوشش رس�انه اي اين 
اعتراضات باعث اعالم همبستگي مردم جهان 
با فلسطيني ها شده است. از جمله رسانه هايي 
كه در پوش�ش رخدادهاي فلسطين پيشگام 
ب�وده و در روزه�اي اخي�ر نق�ش پررنگي در 
رس�اندن صداي مردم اين كشور تحت اشغال 
به گوش جهانيان داشته، شبكه »پرس تي وي« 
بوده است. س�يدوحيد تهامي مس�ئول اتاق 
خب�ر ش�بكه پرس ت�ي وي در گفت وگ�و ب�ا 
»ج�وان« درب�اره فعاليت ه�اي اي�ن ش�بكه 
خبري در فلسطين توضيحاتي ارائه مي دهد. 
فعاليت پرس تي وي در فلسطين يكي از 
نقاط برجسته »پرس تي وي« است، اين 
حجم از توجه و پوشش خبري نشئت 

گرفته از سياست خاصي است؟
بله، اسرائیل و بحث س��رزمین هاي اشغالي و اتفاقات 
آنها يكي از محوره��اي اصلي فعالی��ت پرس تي وي 
بوده و است. ما تالش مي كنیم جلوي تالش هايي كه 
براي مشروعیت بخش��یدن به رژيم صهیونیستي در 
جريان است بايستیم. جديد ترين اين اقدامات ايجاد 
مشروعیت از طريق انتقال سفارت امريكا به قدس بود. 
اين اقدام همراه با تظاهرات ش��ديدي در سه نقطه از 
فلسطین اشغالي بود كه در غزه، كرانه باختري و قلنديه 
انجام شد و مردم فلسطین به خط مرزي كه اسرائیلي ها 
ايجاد كرده بودند وارد شدند و سیم خاردار ها را از بین 
بردند. نیرو هاي اسرائیلي هم كه از كشتار مردم ابايي 
ندارند شروع به شلیك كردند كه شاهد آمار بااليي از 

تعداد شهدا و مجروحان هستیم. 
پرس تي وي براي پوش�ش رس�انه اي 

اعتراضات چه اقدامي انجام داده؟
ما از روز قب��ل از آغاز اعتراض��ات پیش بیني آن 
را كرده بوديم و از ابتداي صبح ش��بكه در حالت 
آماده باش قرار داشت. برنامه هاي عادي پرس تي وي 
قطع شده و پوشش زنده تظاهرات را آغاز كرديم. 
گروه هاي خبري ما در قلنديه، كرانه باختري و غزه 
مستقر بودند و گزارش لحظه به لحظه اعتراضات 
را ارسال مي كردند. همزمان نیز با ارتباطي كه با 
محل كنفرانس »افق نو« برقرار مي كرديم، نظرات 
مهمانان امريكايي حاضر در اين كنفرانس را درباره 

اتفاقات جويا مي شديم. 

فكر مي كني�د تأثير آني اين پوش�ش 
خبري چيست؟

پرس تي وي نش��ان مي دهد ك��ه مقاومت از بین 
نرفته است و برخالف بعضي از ادعاها، نسل جوان 
فلسطین نس��بت به هويت خود بي توجه نیست. 
جوانان فلسطین كه در دوره اشغال به دنیا آمده اند 
يا در غزه در محاصره و كمبود زندگي مي كنند يا 
در كرانه باختري با مش��كالت دست و پنجه نرم 
مي كنند، خواهان پايان اشغالگري هستند. االن 
بحث ديگري نیز وجود دارد به نام »حق بازگشت« 
كه نسل اول مردم فلس��طین كه از خانه هايشان 
رانده شده اند سمبل آن هستند. مردم فلسطین 
براي »حق بازگشت« نماد كلید را انتخاب كرده اند 
و در تظاهرات خود از آن استفاده مي كنند. وقتي با 
نسل اولي ها صحبت مي كنیم مي گويند حتي اگر 
عمرشان به بازگشت به خانه شان قد ندهد، كلید 
را به فرزندانش��ان خواهند داد تا يك روز به خانه 
باز گردند. االن فلسطیني ها نمي گذارند يك آب 

خوش از گلوي اسرائیلي ها پايین برود. 
آيا در فلسطين نمايندگي داريد؟

نمايندگي به آن معنا كه نه ولي خبرنگارهاي شبكه 
در كرانه باختري، قدس و غزه مستقر هستند. 

برخورد مردم فلسطين با خبرنگارهاي 
پرس تي وي چطور است؟ آيا مي دانند 
كه اين ش�بكه ب�راي حماي�ت از آنها 

فعاليت مي كند؟
بله مي شود گفت خبرنگارهاي ما در فلسطین جزو 
سلبريتي ها هستند و مردم فلسطین به خوبي آنها را 
مي شناسند و مي دانند كه هدف شبكه انتشار صداي 
مظلومیت مردم فلسطین است. حضور گسترده ما در 
فلسطین در زماني است كه ديگر شبكه هاي خبري 
معموالً يا گزارشي از اعتراضات فلسطیني ها منتشر 
نمي كنند يا صرفاً گزارش��ي خالصه شده را پخش 
مي كنند. مي شود گفت در اين شرايط»پرس تي وي« 

يك شبكه آلترناتیو است. 
حج�م برنامه ه�اي پخ�ش ش�ده از 
فلسطين در شبكه »پرس تي وي« طي 

روزهاي اخير، چقدر بوده است؟
فكر مي كنم از صبح تا زماني كه هوا تاريك ش��د، 
يعني نزديك به هفت- هشت ساعت، برنامه زنده 
روي آنتن داشتیم و بعضاً گزارش هايي كه تولید و 
پخش كرديم همراه با تصاوير دلخراشي از كشته 
شدن و جراحت فلس��طیني ها بود، ديروز هم از 
س��اعت يك بعد از ظهر به بعد پخش زنده مان از 

فلسطین شروع شد. 
دولت اس�رائيل در مقابل فعاليت هاي 
»پرس ت�ي وي« س�نگ ان�دازي و 

محدوديتي داشته است؟
روش كار آنها اين طور نیست كه مستقیماً جلوي 
فعالیت هاي رس��انه ها را بگیرند، چون خودشان 
را حتي به نهاد ه��اي بزرگ تر از رس��انه ها يعني 
سازمان هاي بین المللي مثل سازمان ملل پاسخگو 
نمي دانند و آنها را ناديده مي گی��رد. مثل انتقال 
سفارت امريكا به بیت المقدس كه ساختمان اين 
سفارت جزو اراضي فلسطیني سال 1967 است و 

همین مسئله نوعي اشغالگري است. 
ام�ا در اروپ�ا حت�ي چند وق�ت پيش 
تصويرب�ردار ايران�ي م�ورد اصاب�ت 
مس�تقيم گلوله پليس فرانس�ه قرار 

گرفت!
در كشورهاي غربي ممكن اس��ت موقع پوشش 
اعتراضات، دق دلي شان را به اين روش خالي كنند 
يا زماني كه ما در ستاپ باكس شبكه اسكاي بوديم، 
وقتي گزارش هاي خاصي را مانند ازدواج پرخرج 
خانواده سلطنتي در زمان رياضت اقتصادي مردم 

انگلیس منتشر كرديم، ما را حذف كردند. 
رس�انه هاي اس�رائيلي چه نگاهي به 

حضور پرس تي وي در منطقه دارند؟
پرس تي وي از ابتدا اين استراتژي را داشت كه به 
منبع اخبار ايران تبديل ش��ود. پیش از اين منبع 
خبري ايراني وجود نداشت و رسانه ها اخباري را 
كه خبرگزاري هايي مانند رويترز تولید مي كردند 
پوش��ش مي دادند، اما االن توانسته ايم به منبع و 
مرجع خبري بین المللي تبديل شويم و رسانه هاي 
اسرائیلي هم از اخبار ما استفاده مي كنند. اما خب 
تالش مي كنند كه ما را با عنوان شبكه دولتي ايران 

خطاب كنند. 
در روزهاي اخير كه مسئله فلسطين 
بار ديگر به تيتر رسانه ها تبديل شده، 
در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
خبره�اي پرس ت�ي وي ب�ا اس�تقبال 

بيشتري روبه رو شده است؟
بخش فض��اي مجازي در پرس ت��ي وي مديريت 
جداگانه اي دارد ولي ويدئوه��اي خبري خاصي 
كه پرس تي وي تولید مي كند و به صورت كلیپ 
منتشر مي ش��ود بازتاب هاي زيادي داشته است. 
عالوه بر فلس��طین ويدئوهايي كه درباره نیجريه 
و ش��یخ زكزاكي تولید كرده ايم نیز بازتاب هاي 

زيادي داشته است. 
با توجه به اتفاقات فلس�طين اشغالي، 
پرس تي وي قصد تقويت حضور خود را 

در آن كشور دارد؟
مي ش��ود گفت از ابتداي حض��ور پرس تي وي در 
سرزمین هاي اش��غالي، اين حضور تقويت شده 
بوده و همین دي��روز دو برنامه از اس��توديوهايي 
كه در فلسطین داريم تولید و پخش شد. رسالت 
ما اين اس��ت كه نگذاريم پرونده فلسطین شامل 

مرور زمان شود.

م��ا از روز قب��ل از آغ��از اعتراضات 
پيش بين��ي آن را ک��رده بودي��م و 
از ابت��داي صب��ح ش��بكه در حال��ت 
آماده باش قرار داش��ت. برنامه هاي 
ع��ادي پرس ت��ي وي قط��ع ش��ده و 
پوشش زنده تظاهرات را آغاز کرديم

شرفخاني در نشست خبري مطرح كرد    خبر

اجراي طرح ضيافت الهي در 2هزارو451 امامزاده كشور

معاون فرهنگي- اجتماعي سازمان اوقاف از اجراي طرح ضيافت 
الهي در 2هزارو451 امامزاده كشور خبر داد و گفت: در اين طرح 
با برنامه هاي مختلف از جمله جشن رمضان، خيمه هاي معرفت، 
خدجه مادر امت، قرار ماه نهم و... پذيراي روزه داران خواهيم بود. 
 نشست خبري طرح ضیافت الهي و برنامه هاي قرآني سازمان اوقاف 
در ماه مبارك رمضان با حضور حجت االس��الم احمد ش��رفخاني 
معاون فرهنگي- اجتماعي سازمان اوقاف برگزار شد. در اين نشست 
شرفخاني طي س��خناني با اش��اره به مأموريت هاي سازمان اوقاف 
گفت: سازمان اوقاف در موضوعاتي مانند مديريت بقاع امامزادگان 
و موقوفات، اجراي امینانه نیات واقف��ان، برنامه هاي قرآني، اطعام 
نیازمندان و ايجاد فضاي معنوي در جامعه به وسیله بقای متبركه 
امامزادگان برنامه هاي مختلفي دارد ك��ه در ايام ماه رمضان طرح 
ضیافت الهي توسط اين سازمان انجام مي ش��ود. وي از اجراي اين 
طرح در 2 هزار و 451 امامزاده كشور خبر داد و گفت: طرح ضیافت 
الهي جهت ترويج معارف قرآني و نش��ر معارف ديني برنامه ريزي 

شده كه با حضور مبلغان حوزه هاي علمیه سراسر كشور به اجراي 
برنامه هايي چون سخنراني، تفسیر قرآن، بیان احكام، نشر معارف 
ديني و نماز جماعت اج��را خواهد ش��د. وي از برپايي خیمه هاي 
معرفت خبر داد و گفت: از ديگر برنامه هاي ما در طرح ضیافت الهي 
برپايي خیمه هاي معرفت اس��ت كه در آن به ارائه مش��اوره، پاسخ 
به ش��بهات ديني، بیان احكام و اجراي برنامه هاي ويژه كودكان و 
نوجوانان خواهیم پرداخت. معاون فرهنگي- اجتماعي سازمان اوقاف 
از برگزاري جشن رمضان در امامزادگان كشور خبرداد و گفت: برنامه 
جشن رمضان از ديگر برنامه هاي ماست كه در بقاع امامزادگان به 
صورت استیجي برگزار مي شود، همچنین كرسي تفسیر قرآن كريم 
هم در هزارو 250 امامزاده برگزار خواهد ش��د كه بر مبناي تفسیر 
يك جلدي حجت االسالم قرائتي ارائه مي شود، البته برنامه افطاري 
ساده هم از ديگر برنامه هاي ماست كه در هزار و 800 امامزاده اجرا 
خواهد شد. شرفخاني از اجراي برنامه ويژه خواهران خبرداد و گفت: 
آموزش س��بك زندگي با عنوان به رنگ خدا برنامه ويژه خواهران 
اس��ت كه در آن مهارت هاي فردي، تحكیم خانواده و تربیت فرزند 
آموزش داده مي ش��ود، همچنین ويژه برنامه »خديجه مادر امت« 
در روز رحلت حضرت خديجه)س( اجرا خواهد شد. وي از اجراي 
برنامه جشن میالد امام حسن)ع( خبرداد و گفت: اين جشن در نیمه 
ماه رمضان برگزار می شود و ما از فرصت آن براي اجراي طرح مّودت 
استفاده مي كنیم تا به ترويج احسان و نیكوكاري بپردازيم، همچنین 
برنامه هاي لیالي قدر هم در 2هزارو500 امامزاده برگزار خواهد شد، 
البته امسال هم مانند سال گذشته موضوع مناجات خواني در دستور 

امامزادگان قرار دارد.

 انتخاب مهمانان »ماه عسل« 
با رويكرِد شعار سال 

قائم مقام شبكه 3 سيما اعالم كرد برنامه »ماه عسل« امسال 
جوان پسندتر شده و توجه ويژه اي هم به شعار سال دارد. 
جعفر عبدالملكي قائم مقام ش��بكه 3 سیما درباره برنامه »ماه 
عسل« و آغاز پخش آن به مناس��بت ماه رمضان گفت: برنامه 
»ماه عسل« امسال با تغییري در رويكردهايش از پنج شنبه 27 
ارديبهشت همزمان با اولین روز ماه مبارك رمضان روي آنتن 

شبكه 3 سیما مي رود. 
وي ادامه داد: با توجه به ش��عار »حمايت از كاالي ايراني« در 
س��ال 97 اين برنامه هم رويكردي اقتصادي پیدا كرده است و 

مهماناني متناسب با موضوع سال دارد. 
قائم مقام شبكه 3 سیما با اش��اره به حضور علي فروغي مدير 
جديد شبكه 3 و نظر وي نس��بت به برنامه ها اظهار كرد: آقاي 
فروغي مي خواه��د تحولي در برنامه هاي ش��بكه ايجاد كند تا 
ذائقه جوانان بیشتر لحاظ شود و امسال هم برنامه »ماه عسل« 
جوان پسندتر شده است. عبدالملكي در پايان گفت: »ماه عسل« 
امسال مثبت گراتر هم شده و برنامه اي است كه عوامل در يك 
سال تالش زيادي براي آن انجام داده اند و فكر مي كنم امسال 
مخاطبان بیشتري هم داشته باشد. پیش از اين گفته شده بود 
كه برنامه »ماه عسل« با اجراي احسان علیخاني قرار است دو 
روز زودتر از ماه رمضان پخش شود اما حاال بناست در اولین روز 

از ماه رمضان روي آنتن شبكه 3 سیما برود. 
........................................................................................................

از سپيده تا فرياد در بازار 
مس�تند »از س�پيده ت�ا فري�اد« ب�ا رواي�ت بخش هايي 
مش�هور  اس�تاد  ش�جريان  محمدرض�ا  زندگ�ي  از 
آواز ايران�ي در روزه�اي آين�ده منتش�ر مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي مركز مستند سازي 
حوزه هنري »از سپیده تا فرياد« به كارگرداني مهدي طوسي 
و تهیه كنندگي امیرحس��ین زحمتكش روايت بخش هايي از 
زندگي هنري، اجتماعي و سیاس��ي ش��جريان در گفت وگو با 
افرادي همچون حسین علیزاده، داريوش پیرنیاكان و علیرضا 
نوربخش است. حمیدرضا بوالي و ياس��ر شیخي يگانه از ديگر 
عوامل ساخت اين مس��تند هس��تند كه در حوزه نويسندگي 
و مصاحبه هاي اين مس��تند نقش داش��ته اند. لیايي، هنرمند 
گرافیست، پوستر »از س��پیده تا فرياد« را طراحي كرده است. 
 VOD اين مستند در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه به صورت
و از طريق س��ايت هاي معتبر فروش فیل��م در فضاي مجازي 

منتشر مي شود.
........................................................................................................

 سيدمهدي شجاعي
رماني تازه نوشت 

»كمي ديرتر« رماني اس�ت 
اجتماعي- مذهبي كه در آن 
شجاعي به موضوع مهدويت 
و جلوه ه�اي اي�ن اعتقاد در 
زندگ�ي فردي توجه نش�ان 
داده بود و حاال او در دومين 
جل�د از اي�ن رم�ان همي�ن 
مس�ئله را دس�تمايه ن�گارش ق�رار داده اس�ت. 
سید مهدي شجاعي نويسنده نام آشناي ادبیات آيیني، نگارش 
تازه ترين رمان خود را به پايان رس��اند. اين رمان تازه كه هنوز 
نامي براي آن انتخاب نش��ده اس��ت دومین جلد از رمان ديگر 
شجاعی است كه با عنوان »كمي ديرتر« از سوي انتشارات كتاب 
نیستان در سال هاي قبل منتشر شده بود. »كمي ديرتر« رماني 
است اجتماعي- مذهبي كه در آن شجاعي به موضوع مهدويت و 
جلوه هاي اين اعتقاد در زندگي فردي توجه نشان داده بود و حاال 
او در دومین جلد از اين رمان همین مسئله و بروز و ظهورش در 
زندگي اجتماعي را دستمايه نگارش قرار داده و اثري با حجمي 
بالغ بر 500 صفحه را به نگارش رسانده است. »كمي ديرتر« در 
زمان انتشار خود به دلیل محتواي ويژه خود محل توجه و نقد 
و بررس��ي هاي متعددي قرار گرفته بود و ب��ه يكي از رمان هاي 
جنجال برانگیز در زمان انتشار خود تبديل شده بود كه به نظر 
مي رس��د در دومین جلد آن و با توجه به رويكرد اجتماعي اين 

رمان، اين اتفاق بسیار قابل توجه تر خود را نشان خواهد داد. 
بنا بر اعالم انتشارات كتاب نیس��تان، اين رمان براي انتشار در 

سال جاري تدارك ديده شده است. 

مسئول اتاق خبر شبكه »پرس تي وي« در گفت وگو با »جوان«:

 نمي گذاريم پرونده فلسطين 
مشمول مرور زمان شود

 اصفهان ميزبان دائمي 
جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان شد 

 مراسم امضاي تفاهمنامه برگزاري جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و 
نوجوانان ميان رئيس سازمان سينمايي و شهردار اصفهان در تهران برگزار شد. 
در اين جلس��ه همچنین تفاهمنامه الحاقیه بین شهردار اصفهان و علیرضا تابش 
مدير عامل بنیاد س��ینمايي فارابي مبادله ش��د كه بر اس��اس آن تاريخ برگزاري 
سي و يكمین جشنواره فیلم كودك و نوجوان هش��تم تا 14 شهريور سال جاري 
تعیین شد. رئیس سازمان سینمايي گفت: جشنواره هاي مهم جهان را به نام شهر 
مي شناسند و برگزاري اين جشنواره ها در ش��هرهاي ديگر منطقي ندارد، مگر به 
داليلي خیلي خاص كه امیدواريم اتفاق نیفتد. وي ادامه داد: جشنواره فیلم هاي 
كودكان و نوجوانان بايد به عنوان سرمايه اصفهان جا بیفتد و از اين لحاظ ما نیاز به 
ثبات و آرامش و اعتماد داريم. امیدواريم اصفهان را عالوه بر محل دائمي برگزاري 

جشنواره، به عنوان پايگاه تولید محصوالت سینمايي معرفي كنیم. 
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اعالم اينكه ما به واسطه سینما به دولت تعهد 
داده ايم كه ارزآور باشیم، خاطرنشان كرد: از امسال بايد سینماي ايران را با شتاب 
در عرصه بین الملل صاحب بازار كنیم و فیلم هاي��ي با مخاطب كودك و نوجوان 
خصوصاً انیمیشن از عرصه هاي مهم در اين زمینه است. هر اقدام در حوزه سینماي 

كودك بايد با نشانه گیري بین المللي باشد و ما از اين رويكرد حمايت مي كنیم. 
قدرت اهلل نوروزي شهردار اصفهان نیز با تأكید بر نگاه فرهنگي و متفاوت نسبت به 
دوره هاي قبلي جشنواره گفت: نگاه ما به جشنواره كودك به عنوان يكي از موارد 
مهمي كه در نظر داشتیم اين است كه همیشه در اصفهان بماند و هر سال بهتر از 
قبل برگزار شود. شهردار اصفهان ضمن درخواست حمايت و نگاه ويژه به هنرمندان 
اصفهاني در جشنواره فیلم هاي كودكان و نوجوانان ابراز امیدواري كرد با امضاي 

اين توافقنامه شاهد اجراي دقیق برنامه ها بدون هیچ مانع و خللي باشیم.

نگاهي گذرا به واكنش هاي هنري در قبال مسئله فلسطين در ايران و جهان 

كدام هنرها به آرمان فلسطين اداي دين كردند
   جواد محرمي

 از آغاز اشغال فلسطین توس��ط رژيم صهیونیستي و اعالم 
رسمي تش��كیل اس��رائیل در اواخر نیمه اول قرن بیستم 
همواره هنرمندان آزاده در سراس��ر جهان نس��بت به اين 
مسئله واكنش نشان داده اند اما انقالب اسالمي فصل تازه اي 
در اين عرصه گشود و تا حدودي باعث شد هنرمندان متعهد 
به آرمان فلس��طین در حوزه هاي مختلف با امید، انرژي و 

انگیزه بیشتري دين خود را به اين مسئله ادا كنند. 
موضوع فلس��طین البت��ه آنقدر مه��م بوده كه بخش��ي از 
بزرگ ترين هنرمندان جهان در مقاطع زماني مختلف درباره 
آن واكنش نشان دهند و با اعالم مواضع يا تولید اثر نسبت 
به آن بي طرف نباشند؛ موضوعي كه همواره هیچ هنرمند 

آزاده اي در جهان نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد. 
همین اواخر كن لوچ فیلمس��از مطرح انگلیسي و برنده دو 
نخل طالي جش��نواره كن به رغم تهدي��دات زيادي كه از 
س��وي محافل مختلف دريافت كرد، مواضع ضد اسرائیلي 
صريحي از خود نشان داد. هرچند اين مواضع تازگي نداشت 
و او چندين بار ديگر از جنايت ها و اش��غال اسرائیل انتقاد 

كرده بود. 
مورد ديگري كه باز همین اواخ��ر اتفاق افتاد تحريم ناتالي 
پورتمن براي حضور در سرزمین هاي اشغالي جهت دريافت 
يك جايزه گران قیمت بود؛ جايزه اي كه هر ساله در اسرائیل 
به يكي از يهودياني كه در عالم هنر درخش��یده است اعطا 
مي شود. اين موج ضد اس��رائیلي طي دهه اخیر و با شدت 
گرفتن حمالت علیه فلس��طین در میان هنرمندان ديگر 
هالیوود نیز قابل مشاهده است. خاوير باردم و پنه لوپه كروز 
جزو س��ینماگراني بودند كه چندسال پیش علیه حمالت 
اسرائیل بر ضد مردم غزه ساكت نماندند و البته فشارهاي 
زيادي به آنها وارد ش��د. باردم در اين باره نوشته بود: »در 
اتفاقات وحش��تناكي كه در غزه رقم مي خورد جايي براي 
بي طرفي و فاصله گرفتن نیست. اين يك جنگ اشغالگرانه و 
كشتار علیه مردمي است كه هیچ وسیله اي براي دفاع ندارند 
و در يك منطقه محدود حبس ش��ده اند، بدون اينكه آب، 
بیمارستان يا آمبوالنسي  باشد. در اين جنگ، كودكان هدف 
قرار مي گیرند، به اين بهانه كه تروريست هستند. واقعاً درك 

اين موضوع سخت و توجیه آن ناممكن است.« 
درباره موضوع فلسطین حتي استیون اسپیلبرگ فیلمساز 
يهودي تبار سینماي هالیوود در مقطعي فیلم مونیخ را برپايه 
ماجراي انتقام موساد در عملیاتي سّري علیه فلسطیني ها 
ساخت؛ فیلمي كه آشكارا از رويكرد خشونت آمیز موساد در 

برابر اعراب انتقاد مي كرد و بخشي از حق را به فلسطیني ها 
مي داد، حتي گونترگراس، برنده نوبل ادبیات نیز چندسال 
پیش در ضديت با رژيم صهیونیس��تي ش��عري س��رود و 

توجهات را در اين باره به خود جلب كرد. 
اما در ايران و با آغاز انقالب اس��المي آرمان قدس به عنوان 
يكي از اصلي ترين آرمان هاي انقالب مطرح ش��د. هر چند 
پیش از انقالب اسالمي نیز مسئله قدس در میان ملت هاي 
خاورمیانه و مبارزان و انقالبیون منطقه موضوعي اساسي 
تلقي مي شد اما آغاز انقالب اس��المي فصلي تازه در تولید 
آثار هنري درباره فلس��طین ايجاد كرد. در مقطعي مرحوم 
سیف اهلل داد اثر ماندگار و بي بديل بازمانده را در اوايل دهه 
70 س��اخت؛ فیلمي كه مي توان بارها آن را تماش��ا كرد و 
خسته نشد؛ اثري كه به لحاظ قابلیت هاي سینمايي قابل 
توجه و ممتاز بود و تا حدود زيادي توانست به لحاظ تاريخي 
حق مطلب را درباره اش��غالگري اس��رائیل ادا كند. پس از 
بازمانده شايد تنها اثري كه در س��ینما ساخته شد و مورد 
توجه قرار گرفت شكارچي شنبه ساخته پرويز شیخ طادي 
بود. به جز اين دو اثر سینمايي مي توان از سريال مدار صفر 
درجه ياد كرد كه تا حدودي حق مطلب را درباره ايدئولوژي 

افراطي صهیونیسم و روشنگري در اين باره ادا كرد. 
اما كار اصلي افش��اگري ماهیت صهیونیس��م در هنر را نه 
سینماگران بلكه هنرمندان عرصه شعر و نیز كاريكاتور رقم 
زدند. برگزاري سلسله مسابقات جهاني با عنوان هولوكاست 
با مديريت سیدمسعود ش��جاعي طباطبايي طي سال هاي 
اخیر توانست حتي بس��یاري از هنرمندان مطرح غربي را 
به س��مت اين رويداد متوجه كند و تأثیرگذاري زيادي در 
جهان داشته باشد. شاعران انقالب اسالمي را نیز بايد جزو 
هنرمنداني به شمار آورد كه درباره آرمان فلسطین اشعار 
زيادي سروده اند اما با اين حال تولیدات عرصه هنر انقالب 
اسالمي در نفي اسرائیل و در حمايت از آرمان قدس نشان از 

كم كاري هاي زيادي نیز دارد.

    خبر کوتاه
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از ام��ام)ع( پرس��یدند: اگ��ر دِر خانه 

كس��ی را به روی او ببندند و در همان 

جا محبوس گردد از كج��ا روزی اش 

می رس��د؟ امام)ع( در پاسخ فرمود: از 

همان جا كه اجل سراغ او می آيد!


