فرهنگ و هنر

سهشنبه  2مرداد 1397

شعر
مراسم رونمایی از مجموعه شعر «تماشایی»
برگزار شد

حکمت ،گمشده شعر معاصر است

گزارش «وطن امروز» از نشست نقد و بررسی انیمیشن سینمایی «فیلشاه» در سینما روایت

روایت فیلشاهیها از مصائب ساخت انیمیشن
خاطره جالب دانشجوی مسلمان غیرایرانی از دیدن «فیلشاه»

مراس��م رونمای��ی و نق��د مجموعه ش��عر
«تماش��ایی» س��روده میالد عرفانپور با حضور
مرتضی امیریاس��فندقه ،محمدمهدی سیار و
حامد طونی در فرهنگسرای انقالب برگزار شد.
به گزارش فارس ،امیریاسفندقه در ابتدای این
نشس��ت با بیان اینکه کتاب خوب��ی به ادبیات
معاصر تقدیم شده ،گفت :عرفانپور باز هم یکی
از بهتری��ن آثار خود را به حوزه ش��عر و ادبیات
معاصر تقدیم کرده که بسیار اثر ارزشمندی است.
اسفندقه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه تماشایی اثری ارزشمند است و در برخورد
با آن چارهای جز تسلیم نداریم ،گفت :شعر میالد
مخاطب را س��ریع خلع س�لاح میکند و سالح
تازه به او میدهد .اس��لحه را گرفته و در واقع به
مخاطب صالحیت میدهد .شعر او ابتدا مخاطب
را تخریب و س��پس بنای تازه برای او میسازد.
وی ب��ه  3قالب غزل ،نیمایی و رباعی که در این
مجموعه مدنظر قرار گرفته ،اش��اره کرد و گفت:
البته قالب هرگز مهم نیس��ت جز برای افرادی
که قالبی زندگی میکنند اما میالد در قالبهای
مختلف طبع درخش��انی داشته اس��ت .من به
عنوان معل��م ادبیات میگویم باید قالب نیمایی
را به جامعه معرفی کنیم و این معرفی بدرستی
در قالب ،موسیقی و وزن نیمایی که در شعرهای
میالد عرفانپور هس��ت ،به شکل علمی معرفی
شده است .حامد طونی در بخش دیگری از این
مراسم به چند نمونه از رباعیهای عرفانپور در
مجموعه تماشایی اشاره کرد و آنها را متاثر از یک
واقعه دانست .او توضیح داد :گاهی یک مواجهه
در ذهن ذخیره میش��ود و بعده��ا در زبان بروز
میکند .مثال درباره شعر «از آخر مجلس شهدا
را چیدن��د» آقای عرفانپور متاثر از یک واقعیت
این رباعی را س��روده که آن هم حادثه حسینیه
رهپویان ش��یراز است .محمدمهدی س��یار ،از
کارشناسان حوزه ادبیات نیز مانند امیریاسفندقه
و طونی به «حکمت» در ش��عر عرفانپور اشاره
کرد و توضیح داد :گمش��ده شعر ،ادبیات و هنر
ما در این روزگار حکمت اس��ت ،البته تعریف ما
از حکمت میتواند  2گونه باش��د؛ یکی ممکن
است همین که بگوییم حکمت در ادبیات ،منظور
این باشد که شاعر فلسفه خوانده باشد و با کلی
اصطالحات فلسفی و حرفهای کلی در شعرش
مواجه شویم .یعنی در واقع شاعر در آثارش خود
را به رخ بکش��د و بگوید من چی��زی خواندم و
بهرهای بردهام اما به گمان من نگاه درستتر به
حکمت ،میتواند تماشای همان امر ازلی و ابدی
در لحظه و دیدن آن باشد.
گیشه

رکورد  24میلیاردی سینما در تیرماه

رئیس کان��ون پخشکنندگان س��ینما از
آمار خیرهکنن��ده در فروش و تعداد مخاطبان
س��ینمای ایران در تیرم��اه  ۹۷خب��ر داد .به
گ��زارش فارس ،علی س��رتیپی ،رئیس کانون
پخشکنندگان س��ینما درباره وضعیت اکران
تیرماه سال جاری گفت :فروش تیرماه امسال
سینمای ایران نسبت به تیرماه سال  ۹۶با وجود
نمایش بازیه��ای جامجهانی در س��النهای
س��ینما و گرمای هوا افزایش داشته است .وی
ادامه داد :س��ینماهای کشور تیرماه امسال ۲۴
میلیارد تومان فروش و  ۲میلیون و  ۸۵۰هزار
مخاطب داش��تهاند که این رقم در تیرماه سال
پی��ش ۱۳ ،میلی��ارد فروش و ی��ک میلیون و
 ۹۴۵هزار مخاطب بوده است .سرتیپی درباره
دالیل افزایش مخاطبان سینمای ایران گفت:
این افزایش فروش به  3دلیل رونق سینماهای
کش��ور ،نمایش فیلمهای کم��دی و افزایش
مجتمعهای سینمایی به وقوع پیوسته است.
خبر

سرپرست بنیاد روایت فتح منصوب شد

ب��ا حک��م س��ردار غیبپرور
سرپرس��ت بنی��اد فرهنگی
روای��ت فت��ح منصوب ش��د.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،با
حکم سردار غیبپرور ،محمد
حبیبی به عنوان سرپرست بنیاد فرهنگی روایت
فتح منصوب ش��د .حبیبی هماکنون مدیرگروه
هنرهای نمایش��ی روایت فتح است که با حفظ
سمت سرپرس��تی بنیاد فرهنگی روایت فتح را
عهدهدار ش��ده است .وی از هنرمندان و مدیران
فرهنگی با سابقه کشور اس��ت که پیش از این
مسؤولیتهای فراوانی از جمله معاونت هماهنگی
و مدیریت طرح و برنامه بنیاد فرهنگی روایت فتح
و نیز مدیرعاملی انجمن هنرهای تجسمی انقالب
و دفاعمقدس را بر عهده داش��ته است .پیش از
حبیبی،احسانمحمدحسنیعهدهدارمسؤولیت
بنیاد فرهنگی روایت فتح بود.

وطن امروز

■■برخ�ی نقده�ا کارشناس�ی اس�ت ن�ه نظر
مخاطبعام

■■اهمیت کمپانیها در تولید انیمیشن

■■اکران نوروزی یک موفقیت برای «فیلشاه» بود

جعفری در ادامه با اش��اره به تاثیر بازخوردهای
«شاهزاده روم» بر روند تولید دومین اثر سینمایی
هنرپویا یعنی «فیلشاه» اظهار کرد :پس از «شاهزاده
روم» س��عی کردیم با توجه به بازخوردهایی که از
طیف متنوع مخاطبان اثر از جمله بچهها ،والدین
و کارشناسان گرفتیم ،نواقص را در «فیلشاه» کمتر
کنیم و البته تاثیر خود را هم داش��ت« .ش��اهزاده
روم» نقطه عطفی در تاریخ س��ینمای ایران است
و به انیمیشن کشور کمک بسزایی کرده است .به
نظ��ر من یکی از موفقیتهای مهم هنرپویا ،اکران
نوروزی «فیلشاه» بود ،چرا که کسانی که با فرآیند
اکران در س��ینمای ایران آشنا باش��ند ،از اهمیت
باالی اکران نوروزی آگاه هستند .در این مسیر هم
سازمان سینمایی برای اکران یک فیلم کودک در
اکران نوروزی به ما کمک کرد و هم استقبال خوب
مردم موثر بود و فروش بیش از  8/5میلیارد تومانی
«فیلش��اه» حاصل اعتماد مردم به برند «هنرپویا»
بوده است.
■■محص�والت جانبی «فیلش�اه» ،از س�ریال
تاکتاب نقاشی

رئیس هیات مدیره گروه «هنرپویا» در ارتباط
با سایر برنامههای اکران این اثر گفت :ما از اینجا به
بعد  2موضوع مهم را در ارتباط با «فیلشاه» دنبال
میکنیم .یکی اکرانهای دانشآموزی برای مدارس
و دیگری هم تولید محصوالت جانبی از این انیمیشن
است که تا امروز فقط نزدیک به یک میلیون جلد
دفتر از کاراکترهای مختلف «فیلشاه» تولید شده و
در حال توزیع برای شهریورماه و آغاز سال تحصیلی
جدید مدارس اس��ت .در کنار این برای «فیلشاه»
کتاب نقاشی و استیکر ،ت ِم تولد و ت ِم جشن تکلیف
و بس��یاری محصوالت متنوع دیگر طراحی شد تا
یادداشت حس�ام آبنوس :تاریخ ش��فاهی
يكي از ش��يوههاي پژوهش در
تاريخ است .این شیوه به شرح رويدادها و حوادث
تاريخي بر اس��اس ديدگاهها ،شنيدهها و عملكرد
ش��اهدان ،ناظران و فع��االن آن ماجرا ميپردازد.
از این رو اس��ت که میت��وان گفت مطالعه تاریخ
شفاهی میتواند زوایایی از تاریخ را برای مخاطب
آش��کار کند که در روایتهای رسمی مورخان با
آنها روبهرو نیس��تیم .س��نگهایی که پیش پای
«جلیل اس��دی طائفی» در رس��یدن به هدفش
انداختهان��د و ش��نیدن و خوان��دن آنه��ا از زبان
خودش گواه خوبی اس��ت بر اینکه همواره پیش
پای کس��انی که میخواس��تند بیادعا مسیری
را ب��رای آیندگان هم��وار کنند تا با مش��کالت
دردسرساز روبهرو نباشند ،مشکالتی وجود داشته
که بخش��ی از آن ناظر ب��ر افرادی ب��وده که در
سیستم مشغول هستند و همواره فعالیت باانگیزه
و پرانرژی دیگران ،کمکاری آنها را عیان میکرده
و به همین خاطر است که در مرور تاریخ انقالب
با موارد بس��یاری از س��نگاندازیهای مسؤوالن
و دس��تاندرکاران روبهرو هستیم .تاريخ شفاهي
حتي در صورت مكتوب شدن ،خصلتي گفتاري
دارد .در فرآيند مصاحبه تاريخ ش��فاهي  2عامل
مصاحبهكننده و راوي ارتباطي تنگاتنگ يافته و
مصاحبهكننده به عنوان شنوندهای فعال ،نقشي
اساسي ايفا ميكند تا مصاحبهشونده (راوي) در
فضايي آرام و بيدغدغه به شرح و بسط ديدگاهها
و ش��نيدههاي خود بپردازد .بديهي اس��ت نقش
مصاحبهگر در اين ميان ،نقش��ي فعال و پوياست
و گفتوگ��وی متقاب��ل مصاحبهگ��ر و راوي ب��ا

بتوانیم بحث استمرار ارتباط با مخاطب را از طریق
تولید محصوالت جانبی داشته باشیم .در کنار همه
این موارد در حال پیگیری تولید سریال «فیلشاه»
هستیم تا بتوانیم این موضوع را به عنوان یک پکیج
به مخاطب خود ارائه کنیم.

■■سختیهای ساخت فیلم برای مخاطب کودک

در ادامه این نشست هادی محمدیان ،کارگردان
«فیلش��اه» با بی��ان این نکته که پس از س��اخت
«ش��اهزاده روم» و دریافت بازخوردهای مخاطبان،
در گروه محتوایی «هنرپویا» تصمیم گرفته ش��د
سن مخاطبان آثار مجموعه از گروه نوجوان و جوان،
به گروه کودک و نوجوان تقلیل یابد ،گفت :اجرای
این تصمیم خیلی س��خت بود ،چ��را که قبل از ما
تجربه تولید انیمیشن سینمایی برای گروه کودک
و نوجوان در داخل کشور وجود نداشت .اولویت اول
ما این بود که بچهها کار را دوس��ت داشته باشند،
بویژه آنکه مخاطب کودک و نوجوان نسبت به اثر
بیرحم اس��ت و اگر آن را دوست نداشته باشد ،در
سالن سینما نمینشیند .این در حالی است که در
سینمای بزرگسال نگه داشتن مخاطب در سالن و
توانایی فیلمساز برای اقناع مخاطب جهت تماشای
فیلم تا انتها بسیار راحتتر است .ما مخاطبان این
اثر را کودکان باالی  6سال در نظر گرفتیم ،چرا که
اساسا سینما رسانه کودکان کمتر از این سن نیست
و ممکن است به واس��طه شرایط سینما و تاریک
شدن سالن پیش از آنکه بخواهند با اثر ارتباط برقرار
کنند ،از فضای سالن بترسند.
■■«شاهزاد ه روم» نقطه عطف تولیدات انیمیشن
ایران بود

دکتر سیدبشیر حسینی ،منتقد حاضر در این
برنامه نیز در س��خنانی با اشاره به تغییرات مهمی
که در حوزه تولید انیمیشن طی چند سال گذشته
اتفاق افتاده است ،گفت :تا چند سال پیش جریان
انقالبی در حوزه تولید انیمیشن حضور چشمگیری
نداش��ت و آثار و تولیداتش��ان را نمیش��د جدی
گرفت ،ولی از چند س��ال پیش بویژه پس از تولید
انیمیش��ن «ش��اهزاده روم» فضای انیمیش��ن در
س��ینمای ایران به طور کلی تغییر یافته است .به
ش��کلی که فضای جریان اقلیت و اکثریتی که در
حوزه س��ینمای رئال ایران داریم ،به شکلی کامال
معکوس در حوزه انیمیشن شکل گرفت .یکی دیگر
از اتفاقات مبارک در ارتباط با حوزه انیمیشن طی
این س��الها همبستگی بیشتر فعاالن این حوزه با
هم بود که یکی از نمونههای آن همراهی شبکه پویا

با «فیلشاه» بود؛ اتفاقی که نتیجه خودباوری ایجاد
شده پس از تولید «شاهزاده روم» بود.

■■تحلیل مخاطب از مرحله «پایلوت» آغاز میشود

حس��ینی افزود :به نظرم «فیلشاه» یک ضعف
ب��زرگ در ح��وزه کمپان��ی یعنی هم��ان فرآیند
پیشتولید ،تولید و پستولید خود داش��ت .یعنی
«فیلش��اه» با پتانس��یلی که به واسطه «شاهزاده
روم» در مجموعه «هنرپویا» ایجاد ش��ده بود ،به
مراتب میتوانس��ت اثر بهتری باشد .در کنار این
در حوزه درآمدزایی از تولید انیمیش��ن و تکمیل
زنجی��ره س��اخت و توزیع یک اثر انیمیش��ن که
منطبق بر فرمول «یک به سه» یا کسب سهبرابر
س��ود فروش از طریق محصوالت جانبی اس��ت،
«فیلشاه» میتوانست عملکرد بهتری داشته باشد.
اینکه ما بعد از تولید اثر س��راغ تحلیل مخاطب و
گرفتن بازخورد رفتهایم ،اتفاق خوبی است ولی در
بسیاری از کمپانیهای انیمیشنسازی جهان این
اتفاق در مرحله «پایلوت» و در جریان ساخت اثر
اتفاق میافتد ،البته با وجود همه احترامی که برای
مجاهدت س��ازندگان این اثر قائل هستم اما توقع
من از «فیلشاه» باالتر از اینها بود.
■■عدم توجه بازار به حقوق معنوی انیمیشنسازان

حامد جعفری ،تهیهکننده «فیلشاه» در پاسخ
به انتقادات حسینی گفت :بازار یا در واقع همین
زنجیره به شکل کامل در اختیار ما نیست .یعنی
ما به عنوان سازنده یک انیمیشن نمیتوانیم همه
اجزای ای��ن زنجیره را ایجاد کنی��م .این زنجیره
زمانی میتواند کامل ش��ود که ما بتوانیم بگوییم
مثال در بازار ما کس��ی از کاراکتر «فیلشاه» بدون
الیس��نس اس��تفاده نمیکند .ب��ازاری که عادت
ک��رده از کاراکتره��ای انیمیش��نهای باکیفیت
روز جه��ان ب��دون پرداخت حق الیس��نس برای
تولید محصوالت جانب��ی از قبیل کیف ،دفتر و...
اس��تفاده کند ،نمیتوان از آن توقع پرداخت پول
برای الیس��نس «فیلش��اه» را داش��ت و این عدم
توج��ه به حقوق معن��وی صدمه بس��یاری به ما
میزن��د؛ موضوعی که از عهده ما خارج اس��ت و
نیازمند توجه دولتی و ایجاد س��اختارهای قانونی
است .پس نمیتوان توقع داشت نسبت درآمدی
از فیلم و محصوالت جانبی آن منطبق بر فرمول
«یک به سه» باش��د .البته این را هم باید در نظر
گرفت که خود فرمول هم در سالهای اخیر برای
کمپانیهایی مثل پیکس��ار و دیزنی دس��تخوش
تغییر شده است.

نگاهی به کتاب «آپاراتچی» اثر روحاهلل رشیدی

فیلمساز جانسخت!

بهكارگيري شيوههاي اصولي و استاندارد مصاحبه
تاريخ شفاهي به آشكارشدن زواياي پنهان تاريخ
و بازس��ازي دوباره آن منجر میش��ود .در کتاب
«آپاراتچی» هم ک��ه محصول مصاحبه و تدوین
روحاهلل رشیدی است ش��اهد این دو نکته یعنی
گفتاری ب��ودن و حفظ لح��ن راوی و همچنین
تعام��ل میان گفتوگوکننده با مصاحبهش��ونده
هس��تیم؛ اتفاق��ی ک��ه بخوب��ی از کار در آمده و
خواننده با وجود اینکه میداند یک نفر مش��غول
هدایت مصاحبه و گرفتن اطالعات از راوی است
اما ب��ا این حال رد پ��ای او را در خالل مصاحبه
نمیبیند و با متنی یکدست
و منس��جم روبهرو اس��ت.
کتاب «آپاراتچی» خاطرات
جلیل اس��دی طائفی را که
روحاهلل رش��یدی تحقی��ق
و تدوی��ن آن را برعه��ده
داشته ،باید یکی از قطعات
پازل فعالیتهای فرهنگی
خودج��وش در تاریخ صدر
انقالب دانست؛ حرکتهایی
ک��ه از س��وی انس��انهای
باورمند به انقالب اس�لامی
ص��ورت میگرفت و ثمرات
جالب توجهی نیز به همراه
داشت .شاید وقتی صحبت

دل نوشت

خواهر خورشید

سریال و محصوالت جانبی «فیلشاه» در راه است

گروه فرهنگ و هنر :یکصدوبیستمین برنامه سینما
روایت که آغازگر فصل شش��م این برنامه نیز بود،
به نقد و بررس��ی انیمیشن سینمایی «فیلشاه» با
حضور هادی محمدیان (کارگردان) ،حامد جعفری
(تهیهکننده) ،دکتر سیدبش��یر حسینی (منتقد و
استاد مدیریت رسانه) و محمدمهدی شیخصراف
(مجری -کارشناس) اختصاص داشت.

در ای��ن برنام��ه حام��د جعف��ری ،تهیهکننده
«فیلش��اه» با برش��مردن تفاوتهای تولی��د آثار
انیمیش��ن و آث��ار رئال گفت :یک��ی از اصلیترین
تفاوتهای میان آثار انیمیشن و رئال ،کمپانیمحور
بودن آثار انیمیشن است .برای مثال ،اگر در همین
جمع اسمی از انیمیشن برده شود ،همه بالفاصله
نام کمپانیهای بزرگی که پشت سر تولید این آثار
هس��تند ،به ذهنشان میآید و کمتر اسم افراد در
حوزه انیمیش��ن شناخته شده اس��ت .این یکی از
نشانههای اهمیت کمپانی در تولید انیمیشن است.
ما از س��ال  86کار انیمیشنسازی را آغاز کردیم و
ب��ا راهاندازی گروه «هنرپویا» این راه را ادامه دادیم.
در این مس��یر به این جمعبندی رسیده بودیم کار
ن قدم جدی
سینمایی بلند تولید کنیم که نخستی 
آن «ش��اهزاده روم» بود .این انیمیشن در سال 94
اک��ران و تبدیل به پرفروشترین انیمیش��ن تاریخ
س��ینمای ایران تا آن زمان شد .در تالش هستیم
بتوانیم به عنوان یک کمپانی انیمیشنس��ازی در
کشور شناخته شویم.
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از س��اخت یک فیلم سینمایی میشود بیدرنگ
ذهن شنونده به سوی دشواریهای کار تولید یک
اثر سینمایی میرود؛ اتفاقی که در عالم واقع و نه
فقط روی کاغذ یک اتفاق دشوار محسوب میشود
ول��ی راوی کتاب «آپاراتچی» نش��ان میدهد در
صورت انگیزه و همت با تالش بسیار میتوان به
آن دس��ت پیدا کرد تا جایی که بسیاری را وادار
به سنگاندازی در مسیر موفقیتهای او کرد .از
شکستن دس��تگاه آپارات توسط سینماداری در
تبریز تا گم ش��دن بخشی از فیلمهای مستندی
ک��ه در جریان مبارزههای انق�لاب و پیروزی آن
گرفته ب��ود ،تنها بخش��ی
از خاط��رات کارگ��ردان،
تدوینگــر ،نویس��نـــده و
«آپاراتچ��ی» روزهای پس
از انقالب اس��ت .رس��یدن
به قله با دست خالی شاید
مهمترین هدفی اس��ت که
این کتاب دنب��ال میکند.
روزهای��ی که بس��یاری به
بهانهه��ای مختلف دس��ت
به فعالی��ت نمیزدند و کار
هنری تولی��د نمیکردند و
در کن��ار نهادهای فرهنگی
نیز زیرکانه آب در آس��یاب
مخالفان میریختند ،جلیل

جعفری اضافه کرد :برای نمونه میخواهم به یکی
از تحقیقات آماری انجام شده درباره «فیلشاه» اشاره
کنم .ما یک جامعه آم��اری با بیش از  700نمونه
آماری داش��تیم و میخواستیم ببینیم «مخاطب
وفادار» ما چه کسانی هستند .نکته جالب این بود
که حدود  60درصد عامه مردم برند «هنر پویا» را
میشناختند و حدود  75درصد ،شعار مجموعه ما
که ش��عار فیلمهایمان نیز هست را بدرستی و به
طور کامل نوشته بودند که همه اینها نشان میدهد
ما تا چه حدی در این زمینه موفق بودهایم .به عنوان
مثال یکی از انتقاداتی که من خیلی دیدهام درباره
«فیلشاه» مطرح میکنند این است که فیلم دوپاره
بوده است ،در حالی که بازخوردهای آماری که ما از
مخاطبان گرفتیم نشان میدهد کمتر از  10درصد
از مخاطبان ما به این موضوع اش��اره کردند و این
نش��ان میدهد بخشی از این نقدها ،بیشتر نظرات
کارشناسی افراد است که به جای نظر مخاطب جا
زده میشود.
■■خاطره جالب دانشجوی مسلمان غیرایرانی
ا ز دیدن«فیلشاه»

در ادامه این نشس��ت هادی محمدیان با اشاره
به نگاه سازندگان «فیلشاه» به مخاطب غیرایرانی
به بی��ان خاط��رهای در ارتباط با یک دانش��جوی
غیرمس��لمان ایرانی پرداخت :یک��ی از موضوعات
جالبی که م��ا در فضای مج��ازی دیدیم و خیلی
برایمان لذتبخش بود ،خاطره یکی از دانشجویان
ایرانی س��اکن کانادا بود ک��ه یک همکار آفریقایی
مسلمان داش��ته و آنونس فیلم را به او نشان داده
است .وقتی او این آنونس را دیده بود و متوجه شده
بود ایرانیها چنین انیمیشنی را ساختهاند ،تعجب
کرده بود و هماتاقی ایرانیاش به او گفته بود ما بیش
از یکمیلیارد مسلمان هستیم و باید برای خودمان
انیمیشن بسازیم و آن دوست خطاب به او گفته بود
چه خوب که شما باالخره کاری ساختهاید که خدا
هم در یک انیمیشن باشد.
■■خنداندن بچهها کار سختی است

محمدیان با بیان اینک��ه مخاطب ما ،مخاطبی
است که به واسطه تماش��ای انبوهی از آثار پررنگ
و لعاب خارجی دارای نوع خاصی از س��لیقه ش��ده
است ،گفت :ما اول از همه سعی کردیم اثری شاد و
سرگرمکننده برای بچهها بسازیم و این را هم بگویم
که خنداندن بچهها و س��رگرم کردن آنها کار بسیار
سختی است ،چرا که شما نمیتوانید سراغ بسیاری
از شوخیها و موضوعات بروید .این کار بسیار سختی
اس��ت که چاپلین هم آن را انجام میداد که س��عی
میکرد مخاطبش را به شکلی سالم بخنداند .ما در
ای��ن فیلم  3حلقه اصلی توحی��د ،انتظار و توجه به
باورها و ارزشهای خودمان را مورد توجه داشتیم.
■■توجه به رویکرد تخصصی فیلمنامهنویس�ی
برای کودکان

همچنین دکتر حسینی ،منتقد برنامه در ادامه
ایراد به فیلمنامه را در حوزه انیمیشنسازی نیز وارد
دانست و گفت :ما از خیلی ظرفیتهایی که در این
حوزه وجود دارد عمدا یا سهوا استفاده نمیکنیم ،در
پایان خواهشم این است در ادامه این مسیر رویکرد
تخصصی و جمعی فیلمنامهنویسی برای کودکان را
برای سایر آثار خود جدیتر بگیرید.
اس��دی طائفی بیکار ننشس��ته و مشغول تولید
آثاری بوده تا بتواند ه��م پیام انقالب را به مردم
ش��هر و روستا برس��اند و هم بتواند از این مسیر
هنر انقالب را ارتقا بخش��د .این فیلمساز انقالبی
که این روزها در کنج خانهاش نشس��ته و کسی
س��راغ او نمیرود از روزهایی در این کتاب سخن
گفته که با کمترین امکانات فیلمهایی با مضامین
انقالبی میس��اخته و آتش به اختیار برای تولید
و اکران آنها وارد میدان ش��ده بود .ش��اید اکران
کردن با امکانات ابتدایی آن هم روس��تا به روستا
و مدرس��ه ب��ه مدرس��ه در دورافتادهترین نقاط
اس��تان آذربایجان مهمترین پیامی باشد که این
کتاب به جوانان انقالب ارسال میکند؛ پیامی که
حاوی این نکته اس��ت که از تالش هیچگاه نباید
خسته شد! روحاهلل رشیدی که تحقیق و تدوین
این اثر را انجام داده در اقدامی دقیق س��راغ یکی
ش به
از حلقهه��ای مهم فعالیتهای فرهنگی آت 
اختیار رفته و پای س��خنان او نشس��ته است .در
این کت��اب خواننده با جزئیات زندگ��ی راوی از
ابتدای تولدش روبهرو نمیش��ود ،بلکه با مروری
گذرا بر زندگی راوی در واقع تصویری از ش��رایط
اقتصادی و فرهنگی خانواده را به خواننده نشان
میدهد و س��راغ موضوع اصلی رفته و خواننده را
منتظر نگذاشته است .این محقق و فعال فرهنگی
در کتاب��ش تالش کرده نش��ان دهد که میتوان
زمین خورد اما دوباره ایستاد .کتاب «آپاراتچی»
خاطرات شفاهی جلیل اسدی طائفی که تحقیق
و تدوین آن برعهده روحاهلل رشیدی بوده از سوی
دفتر نش��ر معارف با قیمت  ۷ه��زار تومان روانه
کتابفروشیها شده است.

زه�را ابراهیم�ی :برای درک حض��ورش ،الزم
نیست به دیاری بعید سفر کنی ،بلکه با اندک
تأملی به درون خویش ،معنویت وجودیات را
وامدار توسل به این بانوی بزرگ خواهی یافت.
فاطمه معصومه نه متعلق به ش��هر قم که
متعلق به سرزمین اسالم است ،چرا که وجودش
در ثمربخشی آموزههای اسالم بسیار تأثیرگذار
بوده و هست.
در توصیف منزلت بانوی آب و آفتاب همین
بس که ایشان امامزاده بالفصل هستند .از یک
طرف دختر امام و از طرفی خواهر امام و سویی
دیگر عمه امام ...
ح��رم مطه��ر و مضجع ش��ریف حضرت
معصومه سالماهلل علیها بابی است برای توسل
علما و بزرگان به گونهای که آنها بهرههای علمی
و معن��وی خویش را نه از آن خود که هدیهای
از س��وی این بانو میدانند .هر کس به فراخور
وس��عت وج��ودیاش ،از اوطل��ب میکند؛ از
درخواست برای حل مشکالت مادی گرفته تا
توس��ل برای حل مسألهای علمی .بانو ،کریمه
است و کرامتش ریشه در گذشتههای ازیادرفته
دارد .کرامت��ی که باید در بیش از هزار س��ال
پیش جس��توجویش کرد ،در هم��ان زمانی
که قم بیابانی خشک و غریب و زمینی بالزرع
بود اما به برکت وج��ود این بانو مرکز تعلیم و
تعلم علوم اس�لامی شد تا جایی که آموزههای
دین از این سرزمین به جهان اسالم صادر شد.
و اینجاست که میتوان براحتی اذعان کرد این
خاندان حیات و مماتش��ان هر دو آبادکننده
است .عبادت ،خضوع و خشوع ،شبزندهداری
و روزهداری و همچنی��ن محدثه بودن از جمله
ویژگیهایی اس��ت که وجود این بانو را از سایر
امامزادگان متمایز کرده است .روایاتی که از این
بانوی بزرگوار نقل ش��ده است غالبا در موضوع
امامت است و همین امر نشان از تالش مقدس
ایش��ان برای اثبات امر والی��ت دارد .چرا جای
دور میرویم؟! اصال حرکتش��ان از مدینه به
سمت خراس��ان گویای ذوب شدن ایشان در
والیت اس��ت .همچون زینبی که عاش��قانه به
دنبال حسین آمد این بار با تکرار تاریخ فاطمه
معصومه ،قصد رضا میکند .هجرت با زندگی
این خاندان ،عجیب عجین شده است!
در دنیای��ی که هی��چ وقت به ان��دازه حاال
دچ��ار تفرق��ه نب��وده و باالجب��ار ه��ر روز با
واقعیتهایی تلخ ،روزگار سپری میکنیم ،توجه
عمیق و دقیق قلبی به پاره تن امامت و والیت
یعنی حضرت معصومه سالماهللعلیها میتواند
آرامشی عجیب را برای قلبهایمان رقم بزند.
آری! هرچند خس��تگیها حوصلهمان را کم
کرده است و به ناچار خود را گرفتار یک لقمه نان
میبینیم اما گره کردن دستانمان بر رشتهای از
چادر شفیعه محشر حالوتی دارد که به برکتش
میتوانیم در مسیر صحیح ثابت قدم بمانیم ...
وجود خواهر خورش��ید برای س��رزمین ما
برکت��ی اس��ت بیبدیل که به یم��ن قدومش
پیش��انی بر خاک میس��اییم و ب��ا هم زمزمه
میکنیم این بخش از زیارتنامه ایشان را:
ی��ا فاطمه اش��فعی لی فیالجن��ه فان لک
عنداهلل شأنا من الشأن....
سینمایجهان

فیلم «دنزل واشنگتن»
صدرنشین گیشه هالیوود شد

قسمت جدید از فیلم اکشن
«ایکواالیزر» با ب��ازی «دنزل
واش��نگتن» در هفته نخست
اکران در سینماهای آمریکا در
صدر گیشه فروش قرار گرفت.
به گزارش ایس��نا به نقل از ورایتی« ،ایکواالیزر
 »۲در نخس��تین هفته اکران در  ۳۳۸۸س��الن
سینمای آمریکا روی پرده رفت و با ثبت فروش
 35/8میلی��ون دالری در صدر گیش��ه فروش
هفتگی قرار گرفت« .ایکواالیزر »۲نخستین فیلم
 2قس��متی «دنزل واشنگتن» در طول نزدیک
به  ۴۰س��ال فعالیت سینمایی این بازیگر برنده
اسکار است که همزمان با سینماهای آمریکا در
 ۱۱بازار خارجی نیز روی پرده رفت و به فروش
آغازین  3/3میلیون دالری دست یافت.
ف��روش آغازی��ن «ایکواالی��زر  »۲در آمریکا از
قسمت اول آن پیشی گرفته است .قسمت اول
این فیلم در سال  ۲۰۱۵در هفته نخست اکران
 ۳۵میلی��ون دالر فروخته ب��ود و در نهایت نیز
به فروش جهانی  ۱۹۲میلیون دالری رس��ید.
«دنزل واش��نگتن» پس از «س��یدنی پواتیه»،
دومین چهره سیاهپوس��ت اس��ت که موفق به
کسب جایزه اسکار شده و  2بار برای فیلمهای
«ش��کوه» ( )۱۹۸۹و «روز تمری��ن» ()۲۰۰۱
اس��کار بازیگ��ری گرفته اس��ت .وی همچنین
تاکنون 7بار نامزد جایزه گلدنگلوب شده و 2
بار نیز این جایزه را از آن خود کرده است.

