فرهنگ و هنر

یکشنبه  14مرداد 1397

سینما

اکران «تنگه ابوقریب» در مناطق
جنگزده به جای برگزاری افتتاحیه

مراس��م افتتاحی��ه فیل��م
س��ینمایی «تنگه ابوقریب»
در واکنش به شرایط نامساعد
اقتصادی برگزار نمیشود .به
گزارش «وطنامروز» ،عوامل
فیل��م «تنگه ابوقریب» در واکنش به ش��رایط
نامس��اعد اقتص��ادی و نبود امکان��ات اولیه در
مناطق جنگزده دفاعمقدس ،هزینه برگزاری
افتتاحی��ه این فیل��م را صرف اک��ران فیلم در
مناطق محروم خوزس��تان میکنند .در حالی
که برنامهریزیه��ای اولیه برای برگزاری آیین
افتتاحی��ه فیلم «تنگ��ه ابوقریب» ب��رای روز
یکش��نبه  ۱۴مردادماه در پردیس س��ینمایی
کورش انجام ش��ده بود ،گ��روه تولید این فیلم
تصمیم گرفتند در واکنش به شرایط نامساعد
اقتصادی کشور و تخصیص نیافتن امکانات اولیه
زندگ��ی به مناطق دفاعمقدس ،به جای صرف
هزینه برگزاری مراس��م افتتاحیه این هزینه را
صرف اکران فیلم «تنگه ابوقریب» در خوزستان
کنند.بهترینفیلمسیوششمینجشنوارهفیلم
فجر در شهرهای مختلف استان خوزستان که
خط مقدم نبرد در دفاعمق��دس بودند ،اکران
خواهد شد .ضمن اینکه برنامهریزیهای الزم
ب��رای اکران در ش��هرهای بدون س��ینما هم
انجام ش��ده اس��ت که برنامه دقی��ق اکران در
این مناطق اعالم خواهد ش��د .فیلم سینمایی
«تنگه ابوقریب» ،بهترین فیلم و برنده  ۶سیمرغ
جشنواره سیوششم فیلم فجر از روز چهارشنبه
 ۱۷مرداد همزمان با روز خبرنگار در سینماهای
کشور اکران خواهد شد.
مستند

«فروشنده »2
به «سینما روایت» میآید

س��ینما روایت در س��ومین
برنامه از س��ری جدید خود،
فیلم مس��تند «فروش��نده
 »2را م��ورد نقد و بررس��ی
ق��رار میده��د .به گ��زارش
«وطنام��روز»« ،فروش��نده  »2تازهتری��ن اثر
مرکز مستندس��ازی «فانوس فردا» اس��ت که
روایتی از برنامه کشورهای غربی برای صنعت
موش��کی ایران ،زمزمههای مذاکرات جدید و
فش��ار بر صنعت موشکی کشورمان است .این
مستند در ادامه قسمت اول «فروشنده» ساخته
شده است .قسمت اول این مستند ،به اتفاقات
پش��تپرده برجام میپرداخت و در تالش بود
تجرب��ه برجام را یک بار ب��رای مردم به تصویر
بکش��د« .فروش��نده  »2ب��ه برجامهای بعدی
میپ��ردازد ،به این امید که این هش��دار باعث
ش��ود این بار برخالف برجام هس��تهای ،زودتر
از آنکه دیر شود چارهای اندیشیده شود .جلسه
نمایش و نقد و بررس��ی این مستند در برنامه
«س��ینما روایت» روز یکش��نبه  14مردادماه،
ساعت  17:30با حضور مصطفی خوشچشم
کارشناس مسائل بینالملل ،آرش فهیم منتقد
سینما و «محسن حاجکرمی» تهیهکننده اثر،
در مجموع��ه فرهنگی -هنری اس��وه واقع در
خیابان انقالب ،نبش خیابان بهار جنوبی برگزار
میشود .گفتنی اس��ت ،شرکت در این مراسم
برای عموم مخاطبان آزاد و رایگان است.
سینمایجهان

همکاری هیالری کلینتون
با اسپیلبرگ

هیالری کلینتون با همکاری
استیون اس��پیلبرگ درامی
درب��اره رای دادن زنان را به
تلویزیون میآورد .به گزارش
مه��ر ب��ه نق��ل از هالی��وود
ریپورتر ،امبلین ت��یوی حقوق نمایش کتاب
الین وایس با عنوان «س��اعت زن :نبرد بزرگ
ب��رای بردن ح��ق رای» را با همکاری هیالری
کلینتون در مقام تهیهکننده به دس��ت آورد.
اکنون هی�لاری کلینتون یک دفتر کار جدید
دارد؛ او تهیهکننده اجرایی یک درام تلویزیونی
شده است .وزیر خارجه سابق آمریکا با همکاری
کمپانی استیون اسپیلبرگ یعنی امبلین تیوی
کتاب تحسینش��ده الین وایس را به تلویزیون
م��یآورد .این درام نخس��تین کار کلینتون در
مقام یک تهیهکننده اجرایی اس��ت .این کتاب
ماه مارس منتشر ش��د و درباره فعاالنی است
که چندین دهه تالش کردن��د حق رای زنان
را به دس��ت آورند .بتازگی اعالم شد کلینتون
به عنوان ستاره میهمان در فصل پنجم سریال
«خانم رئیسجمهور» در نقش خودش جلوی
دوربین میرود .این در حالی اس��ت که چندی
پیش اعالم ش��د باراک و میشل اوباما نیز یک
قرارداد چند ساله با نتفلیکس برای تولید فیلم
و سریال منعقد کردهاند و کمپانی تهیهکنندگی
خود را دایر میکنند .بیل کلینتون نیز بتازگی
یک رمان مشترک با همکاری جیمز پترسون
منتشر کرد که شبکه شوتایم امتیاز نمایش آن
را به دست آورد.

وطن امروز

گفتوگوی «وطنامروز» با سهیل کریمی ،کارگردان مستند «زخم پیوار» به بهانه سالروز شهادت شهید سیدعارف حسینی

پاراچنار را با شهید عارفحسینی شناختم

محسنشهمیرزادی:میانخاطرههایشنمیدانستی
ک��ی بخندی ،کی بغض کنی و چ��ه زمانی از فرط
تعجب چش��مانت از حدق��ه بیرون بزند .ش��بها
جوانتره��ای روس��تا دور تا دور جمع میش��وند و
کش��یک میدهند که به روستایشان حمله نشود
یا مخفیانه پای در منزلش��ان مین نکارند که صبح
بس��ماهلل میگویی و قدم بیرون میگذاری با انفجار
می��ن در بهترین حالت پاهایت را از دس��ت بدهی.
اگرچه این خاطره جوانهای پاراچناری ،تجربه هر
روز آنهاست اما بس��یار جای سوال است بعد از این
چند دهه ،چه چیزی آنها را تا این حد مصمم به دین
و انقالبی که به آن تعلق دارد ،نگه داشته است؛ حال
آنکه سیدعارف حسینحسینی -خمینی پاکستان-
 30سال پیش به ضرب گلوله سمی به شهادت رسید
و امروز نسل جدیدی از شیعیان پاکستان مصممتر از
قبل شیعه و انقالبی و مسلمان ماندهاند .امروز به بهانه
شهادت سیدعارف حسینی ،گفتوگویی داشتیم با
سهیل کریمی ،کارگردان مستند «زخم پیوار» که
به پاراچنار در پاکستان سفری مخفیانه داشته و از
نعمت امنیت و آرامشی سخن گفته که هیچ روزی
اهالی پاراچنار به چش��م خود ندیدهاند اما هر روز به
عقیده خود استوارتر میمانند .سیدعارف حسینی از
جمله شاگردان پاکستانی حضرت امام خمینی(ره)
در نجف ب��ود که مبارزات عدالتخواهان��ه خود را از
همان جا و در اعتراض به ظلمی که به آیتاهلل حکیم
میش��د آغاز کرد که این کار موجب ش��د تا ایشان
از عراق اخراج شود .فعالیتهای انقالبی سیدعارف
حسینی باعث شد او در ایران نیز جایی نداشته باشد
تا پس از دستگیری توسط ساواک از ایران هم اخراج
شود و تا انتهای عمر در پاراچنار فعالیتهای دینی و
انقالبی خود را پیش ببرد .او که در  14مرداد 1367
در مدرسه دارالمعارف االسالمیه پیشاور هدف گلوله
افراد ناشناس قرار گرفت ،امروز مدفنش در پاراچنار
تبدیل به مزاری بیتجمل برای تجدید عهد انقالبیون
پاکستان شده است.
***
شیعیان ساکن در هر منطقه از جهان ،مختصات
خاص خود را دارند .نیجریه ،عراق ،لبنان ،افغانستان
و ...هرکدام ش�یعیانی مخص�وص به خود با نگاهی
خاص و سبک زندگی متفاوتی دارد .این مسأله برای
شیعیان پاکستان هم صادق است .لطفا شرحی از
وضعیت زندگی شیعیان در پاکستان ،بویژه منطقه
پاراچنار ارائه دهید.

رویهمرفته تش��یع در دنیا به گونهای خود را
وامدار ایران و ایران��ی میداند ،علقهخاطر اولیهای
بهواس��طه اهلبیت علیهمالسالم بویژه در ایرانیها
بهوج��ود آمد و به همان وس��یله در علوم مختلف
حضور پی��دا کردند و با آن اس�لام نابی را معرفی
میکردند که از جانب حضرت رس��ول آمده بود .از
سوی دیگر شرق آسیا ،نه فقط تشیع که اسالمشان
را وامدار ایرانیها بودند ،چون بهواسطه ایرانیها بود
که با آموزههای اس�لام آشنا شدند و در این میان
ش��بهقاره هند ب��ا فرهنگ و دی��ن ایرانیها قرابت
نزدیک��ی پیدا کرد .اکثریت این جماعت هم بعد از
استقالل پاکس��تان ،در غرب شبهقاره هند ساکن
ش��دند .این نگاه پاکس��تانیها به ایرانیها نگاهی
عمی��ق و برادرانه بوده اس��ت که بع��د از انقالب با
توجه به مقوله تاس��یس نظامی با محوریت اسالم
شیعی ،مورد استقبال پاکستانیها قرار گرفت .در
ف حسینی
این زمینه میتوان به شخصیت سیدعار 
یادداشت وارش گیالن�ی :رضا اسماعیلی از
جمله ش��اعرانی است که تا دهه
 70نیز ش��عرهای متوسط کالس��یک میگفت؛
ش��اعری که کموبیش همیش��ه و همه جا بود اما
ش��عرش موثر و حت��ی قابل توجه نب��ود .چرا که
شعرش حاصل کوشش بود ،نه جوشش .کمکم از
ی از وی دیده شد تا
اوایل ده ه  80شعرهای متفاوت 
اینکه این روند آهسته اما پیوسته به اواخر ده ه  80و
پس از آن رسید و این زمان شاعر شعرهای متوسط
و کمجان ،ش��عرهای درخش��ان و جاندار سرود؛
شاعری پُرکار با شعرهایی در شیوهها و قالبهای
متفاوت و متنوع .فصل ،فصل شعری و شکوفایی
او بود .حتی این شاعر محجوب مذهبی آیینیسرا
و دفاع مقدسی ،عاشقانهها و عصیانگریهایی نیز
به اشعار پیش��ین خود افزوده و به اشعار آیینی و
دفاعمقدسی خود رنگ و آهنگ و طراوتی از خیال
و واقعیت داده اس��ت .اشعار کالسیک رضا بسیار
زیبا و تا حد زیادی امروزی است ،یعنی غزلش اگر
چه یکس��ره نو و مدرن نیست اما به هر حال نوع
و جنس��ش از جنبههای گوناگون مانند زبان ،نوع
بیان ،تعابیر ،مضامین ،نوع پرداخت و دیگر مسائل،
آن را در ردیف ش��عر امروز قرار میدهد .ش��اعری
که شایس��تهتر اس��ت او را جزو ش��اعران انقالب
بنامیم ،چرا که اگر چه هم ه شاعران از انقالب تاثیر
پذیرفتهان��د اما گروهی خود از انقالب بوده و با آن
رشد کردهاند؛ نسلی که تنها شعرشان در خدمت
انقالب نبود ،مثل اشعار مشفق ،شاهرخی ،سبزواری
و اوستا ،بلکه شعرشان متولدشده انقالب بود و از
خود ش��اخههای آن روییده بودند؛ شاعرانی نظیر
قیصر امینپور ،سیدحسن حسینی ،سلمان هراتی،

پیشاور بود .اینها نشانههایی بود از اینکه ایشان دارد
بهدرس��تی قدم برمیدارد و انقالب اسالمی را هم
بهدرس��تی شناخته و معرفی میکند؛ برخالف آن
چیزی که سپاه صحابه با دالرهای نفتی عربستان و
سیاستهای آمریکایی و انگلیسی بنا داشت از اسالم
معرفی کند .شهید سیدعارف به هیچ وجه مقابله به
مثل نکرد که باعث شد بسیاری از مردم اهل تسنن
در پاکس��تان علیه تکفیریه��ا اعتراض کنند و به
مرام و روش شهید سیدعارف بپیوندند .در آخر هم
مخالفان به این نتیجه رسیدند که تنها عامل مقابله
با جمهوری اسالمی این است که شهید سیدعارف
را به طور کلی از میان بردارند که به ترور ایشان در
پگاه  14خرداد  67منجر شد.

اش��اره کرد که از شاگردان امام(ره) در نجف اشرف
بودند و به خاطرات مبارزاتی که داش��تند از عراق
اخراج شدند و بابت ادامه فعالیتها ،ساواک ایشان
را در ایران دستگیر میکند و بعد از مدتی از ایران
هم اخراج میش��وند .بعد از انقالب بابت شناختی
که حضرت امام از این شاگرد برجستهشان داشتند،
به عنوان نماینده حضرت امام در پاکستان معرفی
و ب��ه عنوان زعیم ش��یعیان پاکس��تان ش��ناخته
میشوند .این مس��اله به عمق تشیع پاکستانیها
ژرفای بیش��تری میبخشد و همین باعث میشود
نگاه مردم پاکس��تان درباره انقالب اسالمی کامال
بهروز باش��د ،زیرا در اصل ش��الوده انقالب اسالمی
را از اصل سرچش��مه یعنی س��یدعارف حسینی
دریافت میکردند .یعنی به اندازهای ایشان به امام و
نظریاتشان عالم بودند که بهسرعت نظرات امام در
پاکستان اجرا میشد؛ این درحالی بود که شیعیان
انقالبی کشورهای دیگر مجبور بودند با واسطه ،با
رویکردهای انقالب اس�لامی آش��نا شوند .حضور
شهید سیدعارف حسینی باعث شد بعد از دههها
اقدامات وحدتگرایانه ایش��ان ،نگاهی متفاوت به
اسالم در فضای رادیکال پاکستان به وجود آید.

فض�ای پاکس�تان از چ�ه نظ�ر ت�ا ای�ن حد به
افراطگرایی رس�یده بود که اقدامات سیدعارف تا
این حد مهم شمرده میشود؟

بای��د بدانیم بنیان تاس��یس کش��وری به نام
پاکستان بهرغم آنچه در تاریخ گفته میشود لزوما به
دلیل استقالل مسلمانها نبود ،بلکه میتوان گفت
کل مساله جدایی پاکستان از هندوستان یک طرح
انگلیسی بود؛ در واقع نیت
این نبود که مس��لمانها
به خواستهش��ان برسند،
چهبسا اگر کشور پاکستان
جزئ��ی از هندوس��تان
بزرگ میماند ،مسلمانها
ب��ه اه��داف بیش��تری
میرسیدند ،تا اینکه جدا شدند و کشوری با تابلوی
جمهوری اسالمی پاکستان اما الئیک بهوجود آمد.
روح تناقضآمیز این کشور با نام آن تا جایی پیش
رفته است که اگر یک مسلمان آرمانخواه و مبارز
در آنجا برجسته شود ،بسیار تحت فشار خواهد بود.
سالها کشور پاکس��تان به همین منوال گذشت
تا آنکه ش��یعیان پاکستان با مقوله انقالب اسالمی
آشنا شدند .در همین حال دشمنان احساس خطر

کرده و در پاکستان شروع به اختالفافکنی کردند
و اولین گروههای تکفیری به عنوان «سپاه صحابه»
ش��کل گرفت که نقش اصلی را در تفرقه و کشتار
ش��یعیان بر عهده داشتند .فعالیت آنها با دالرهای
نفتی عربس��تان تداوم یافت .این گروه با حمایت و
چراغ س��بز دولتهای وقت پاکستان -مثل دولت
کودتایی ضیاءالحق -مواجه بود که در س��الهای
ابتدایی جن��گ به عنوان یکی از همپیمانان صدام
ش��ناخته میش��د .در همین زمان بود که شهید
سیدعارف شکفت و به معرفی هرچه بیشتر انقالب
اسالمی همت کرد .منش او برخالف رفتاری بود که
سپاه صحابه طلب میکرد و آنها با اختالفافکنی و
خشونت میخواستند اسالمشان را معرفی کنند و
در عینحال شهید عارف با عطوفت ،نوعدوستی و
وحدتگرایی به دنبال معرفی و ترویج اسالم بود.

مصداقی از وحدتگرایی شهید عارف حسینی
در خاطر دارید؟

اوای��ل انق�لاب  ،57انق�لاب مجاهدین افغانی
علیه حکومت کمونیس��تی افغانس��تان انجام شد
که نتیجه این انقالب آواره ش��دن تعداد زیادی از
آنها به س��مت مرزهای پاکس��تان بود .آنها عمدتا
در ایالت کرومیجنسی به مرکزیت پاراچنار ساکن
ش��دند و بهرغم اینکه پاکستان به آنها اعالم کرده
ب��ود از آنها حمایت میکند اما عمال هیچ امکاناتی
برایشان فراهم نکرده بود که شهید سیدعارف در
همین زمان حکمی را برای تمام ش��یعیان منطقه
صادر کرد که اینها همه میهمانان ش��ما هستند.
این مس��اله در حالی رخ داد ک��ه آنها رگههایی از
س��لفیگری هم در خود
داش��تند .اینها آمدند در
زمینهای اهالی پاراچنار
چادر زدند و وقتی زمستان
شد ،شیعیان به آنها اجازه
س��اخت کلبههای��ی در
زمینهای خود دادند .این
اتفاق تداوم یافت و کلنیهایی از آنها تحت عنوان
مهاجران افغانی ش��کل گرفت که ب��ا وجود آنکه
سلفی بودند و بعدها هم دست به کشتار شیعیان
زدند ،تحت حمایت و کمک ش��یعیان پاراچناری
قرار گرفتند .از س��وی دیگر هر جایی از پاکستان
هم که علیه مسلمانها ظلم میشد ،علم دادخواهی
شهید سیدعارف بلند بود که یکی از اقدامات ایشان
راهپیمایی عظیم  250کیلومتری از شهر پاراچنار تا

یادداشتی بر اشعار آزاد «سمت روشن دنیا» از رضا اسماعیلی

لطف ًا سمت روشن را کمی روشنتر کنید!
احم��د عزیزی ،علیرض��ا قزوه
و دیگ��ران که نهتنه��ا محتوا و
مضامین اشعارشان را از انقالب
گرفتهاند ،بلکه شکل و صورت،
زب��ان و نوع بی��ان و حتی نوع
تعابیر و تصاویر و جنس تخیل
خ��ود را نیز مدی��ون انقالبند.
و این��ک ش��عرهای آزاد رض��ا
اس��ماعیلی .منظور او از «شعر
آزاد» ،اش��عاری اس��ت که وزن
ندارند ،یعنی همان ش��عرهایی
که بیشتر به «ش��عر سپید» مشهورند و کمتر به
«شعر منثور» ،البته بسیاری نیز شعر نو نیمایی را
که وزن عروضی شکسته دارد ،شعر آزاد مینامند!
دفتر شعر سپید رضا اسماعیلی که «سمت روشن
دنیا» ن��ام دارد ،در  165صفحه دارای ش��عرهای
کوتاه و غیرکوتاه است که به  4دفتر با عنوان کلی
«مکث» تقسیم میش��ود؛ دفتری که عشقهای
گوناگون انس��انی را میس��راید و از بیان عاطفهها
لبریز است .اشعار این دفتر مثل اشعار نو اصیل ،در
نقش یک تابلوی براستی زیبا ظاهر نمیشوند که
روح را تلطیف کرده و آن را ارتقا میبخشد و از اتهام
«هنر مصرفی» دور است؛ تابلویی که وقتی به مرز
شاهکار شدن میرسد ،دیگر یک اثر شکوهمند و
باعظمت ،یک ستایشبرانگیز و یک پروس ه از زیبایی
تام است که ،...بلکه ش��عرهای سپید اسماعیلی،

میخواه��د آن روی س��که از
اصالت شعر نو یا سپید را نشان
دهد که اغلب کاربردیاند و در
عین داشتن شکوه و زیبایی ،به
ضربالمثلهایی میمانند که
پش��تش یک تجرب�� ه عمیق و
دیرین نهفته اس��ت و از این رو
در جاهای مختلف و در ارتباط
با موضوع��ات مختلف مصداق
و کارب��رد دارند؛ نوعی از ش��عر
ک��ه کمکم جایش را در ش��عر
نس��ل اول بعد از نیما ،به اشعار فانتزی و انتزاعی
داد؛ در صورتی که اش��عار س��پید رضا کاربردی و
در نوع خود اصیل است؛ مثل این شعر« :نگذاریم/
خشونت اسلحه /دستهای کودکیمان را مصادره
کند /تا ف��ردا /دس��ت ش��اخهها /از آواز پرندگان
خالی نباش��د» .این ش��عر ،یک ش��عر کاربردی و
مصداقی اس��ت و حتی میتواند در مراکز تربیتی
و آموزشوپ��رورش و خانواده و ک ً
ال اجتماع کاربرد
تعلیمی داش��ته باش��د .یا وقتی میگوید« :دست
نوازش هیچ خانهای /باالی سرش نیست و /آغوش
هیز خیابان /گهواره دربهدریهای اوس��ت /غنچه
نوشکفت ه باغ /:فرزند طالق!» یا« :آرام میگیرد /با
موس��یقی صدایت /استواری قدمهایت /و مهربانی
دس��تهایت /چقدر خوب اس��ت /این خانه /مادر
دارد» .امثال این دو ش��عر میتواند در بیان دردها

حضرت امام(ره) در پیامی که به مناسبت شهادت
شهید سیدعارف حسینی منتش�ر کردند ،تأکید
بسیار ویژهای بر مقوله اسالم ناب محمدی و اسالم
آمریکایی و تقابل بین این دو داشتند ،آن عبارات
از جمله مس�ائل بس�یار مهمی بود که امام مطرح
کردند و همچنان برجس�ته مانده است .پرداختن
به چنین مضمونی آیا ارتباط مس�تقیمی با شهید
سیدعارف حسینی دارد یا شهادت ایشان بهانهای
بوده تا مساله اسالم ناب و اسالم آمریکایی مطرح و
برجستهشود؟

ش��هدای بزرگ بسیاری در کش��ورهای دیگر
بودند که به اندازه ش��هید س��یدعارف حسینی به
ام��ام تعلقخاطر داش��تند اما مقام این ش��هید از
س��ایر عزیزان باالتر بود .این تفاوت مرتبه را دقیقا
در همین پیام امام میتوانیم مشاهده کنیم .حتی
ریخته شدن خون ایش��ان را شروع حرکت بعدی
مسلمانان در دنیا میدانستند .حضرت امام ارزشی
که برای شهدای بزرگ و عالم مثل شهید بهشتی،
شهید مطهری و ...قائل بودند ،به همان اندازه ارزش
برای ایشان و چهبسا باالتر از بقیه قائل بودند و این
در پیامشان تبلور داشت .فقدان شهید سیدعارف،
ضایع��های را به جهان اس�لام وارد آورد که امام باز
هم در پیامشان اشاره میکنند اما با این وجود خون
ایشان را موجب برکاتی میدانند که ما برکتش را
امروز در شیعیان پاکستان مشاهده میکنیم.

بدونشک شما برای ساخت مستند «زخم پیوار»
با شهید سیدعارف حسینی آشنایی کامل داشتید
ام�ا آیا با حضور در منطقه پاراچنار تغییری در این
نگاه بهوجود آمد؟!

من اصال پاراچنار را با ش��هید عارف حس��ینی
شناختم و اینکه اسم مستند را زخم پیوار گذاشتم
و مرکزیت فعالیتم هم در همین روستای پیوار بود،
به دلیل وجود مقبره شهید عارف حسینی در این
روستا بود که زادگاه ایشان هم هست .سعی داشتیم
حول محور ش��خصیت ایشان این مستند را تولید
کنی��م اما نگاه من به ایش��ان همان نگاه قبلی بود

که قبل از سفر به پاراچنار نسبت به ایشان داشتم،
منتها ش��اید بتوانم بگویم تاثیرات این ش��هید در
پاکستان را عمیقتر متوجه شدم؛ اینکه شخصیت
و نگاه ایشان تا چه حد در معادالت پاکستان نقش
داشته است.
اگر بخواهید ش�هید عارف حس�ینی را در یک
عبارت تعبیر و توصیف کنید ،چه خواهید گفت؟

حتما دیدهاید که وقتی در گذشته کسی شهید
میشد ،علما به او پسوند ثانی الحاق میکردند .من
به جرأت میتوانم بگویم شهید سیدعارف حسینی،
«خمینی ثانی» بود.
(اولی) و نیز زیباییهای اجتماعی (دومی) کاربرد
داشته و تاثیرگذار باشد و حتی میتواند تیتر شود
و در بیلبوردها جای بگیرد .یا این ش��عر که فقر و
درد فقر را یادآور میش��ود و تاثیر اجتماعی خود
را خواهناخواه خواهد گذاشت« :پشت این آسمان
گمشده /بادبادکی /دنبال دستهای کودک پیری
میگردد /که مش��ق هر ش��بش« /بابا نان ندارد»
اس��ت!» از ای��ن منظر نیز میتوان اس��ماعیلی را
شاعری متعهد دانست؛ شاعری که همواره خود را
در برابر دین و مذهب و نیز در دوران دفاعمقدس
متعهد میدانست و میداند و اشعارش کاربردی و
موثر بود و است ،البته در این دفتر اشعار انتزاعی یا
در حد یک تابلوی زیبای نقاشی یا صرفاً توصیفی
و در کل آنگونه اشعاری که دیگران آنها را دستمایه
کار خ��ود میکنند نیز یافت میش��ود؛ از اش��عار
دفاعمقدسی مثل« :آموختم /از زنی که خوشبخت
اس��ت /با خاطرهای در یک قاب عکس /:عشق /از
جنس آغوش نیس��ت» .تا اشعاری که مفاهیمش
این ش��ائبه را ایجاد میکند که شاعر مخاطبانش
را دس��تکم گرفته که دل به شعار داده و البهالی
کلمات و جمالتی قصارمانند پنهان شده که ظاهرا ً
فلس��فی و عرفانی هم به نظر میآید« :نمیدانی/
پش��ت این لبها /چه حرفهای ناگفتهایست!/
اگر عاش��قی /از لبان معش��وق بگ��ذر و /به کالم
معش��وق /دل سپار» .حال شهود و اشراق شاعرانه
فع ً
ال پیش��کش شاعر .اما این انتظار از شاعر بسیار
خوبی همچون رضا اسماعیلی ،انتظار دوری نیست؛
هرچند این کشفها کوچک و در حد این کار باشد:
«نفس به نفس /پیر میشویم و /مرگ در ما /جوان
و جوانتر!»
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وزیر ارشاد:

موجودی ما در تأمین کاغذ
تنها تا  2ماه آینده است

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اعالم کرد:
موجودی ما در تامین کاغذ تنها تا  2ماه آینده
اس��ت و باید بانک مرکزی ب��رای تامین کاغذ،
س��فارش با نرخ ارز دولتی تضمینی را داش��ته
باشد .به گزارش فارس ،سیدعباس صالحی در
جمع اهالی رسانه در ارتباط با وضعیت کاغذ در
کشور گفت :در تنظیم بازار کاغذ ،عوامل قیمت
جهانی کاغذ و افزایش ارز تاثیر داشته و تالش
میکنیم کاغذ با قیمت پایه در اختیار مطبوعات
و حوزه نشر قرار گیرد .وی با بیان اینکه عرضه
کاغ��ذ باالت��ر از قیمت پایه در ب��ازار غیرمجاز
اس��ت ،افزود :موجودی ما در تامین کاغذ تنها
تا  2ماه آینده اس��ت و باید بانک مرکزی برای
تامین کاغذ سفارش با نرخ ارز دولتی تضمینی
را داش��ته باشد .صالحی همچنین درباره رفتار
برخی س��لبریتیها در ش��بکههای اجتماعی
همزمان با برخی تجمعات اعتراضی در روزهای
اخیر گفت :هر حرکتی که بخواهد جامعه ایران
را به بینظمی و قانونگریزی دعوت کند ،حتما
به نفع کش��ور نخواهد بود .ممکن است برخی
رفتارها آغازش خوش��ایند باش��د اما پایان آن
معلوم نیس��ت به کجا بینجامد ،مهم این است
که ما جامعه را از طریق قانون جلو ببریم و اگر
ه��م انتقاد و اعتراضی وجود دارد بر مدار قانون
انجام بگیرد.
کتاب

کتاب مورد عالقه شهید حججی
چاپ چهارمی شد

چاپ چه��ارم کت��اب «هنر
اهلبیت(ع)» توس��ط نش��ر
شهید کاظمی منتشر شد .به
گزارش «وطن امروز» ،کتاب
«هنر اهلبی��ت(ع)» کتابی
اس��ت که به باورها و اعتق��ادات رزمندگان در
جنگ  8س��ال دفاعمقدس میپردازد و نگاهی
دارد به آنانی که پ��س از جنگ میخواهند با
سیره ،اندیش��ه و انگیزه آسمانی مردان بیادعا
آش��نا ش��وند« .هنر اهلبیت(ع)» کتابی است
که به گفته همس��ر و دوستان نزدیک شهید
محسن حججی ،کتاب مورد عالقه این شهید
مدافع حرم بوده اس��ت و این کتاب همیش��ه
همراه��ش بوده و هر جا و ه��ر زمان که وقت
آزاد پیدا میکرده ب��ه مطالعه آن میپرداخته
است .این کتاب در بخشها و عناوین مختلف با
بیان خاطراتی از شهدا ،از اعتقادات عمیق آنان
و سیرهشان سخن میگوید و روشنگر ستمها و
آماجهای ناروایی است که به جنگ و رزمندگان
نسبت داده میشود .کتاب «هنر اهلبیت(ع)»
ک��ه بهعنوان کتاب س��ال دفاعمقدس معرفی
شده است در قطع رقعی و  ۴۳۲صفحه توسط
سیدحسن منتظران تالیف و به همت انتشارات
شهید کاظمی منتشر شده است.
تلویزیون

سریال «گیلهوا» سینمایی میشود

مراحل فنی و پس از تولید سریال «گیلهوا»
به کارگردانی اردالن عاش��وری و تهیهکنندگی
امیر بنان مدتی اس��ت به پایان رس��یده است و
این سریال در نوبت پخش قرار دارد .به گزارش
ف��ارس ،زمان پخ��ش این س��ریال از تلویزیون
بعد از اکران نسخه س��ینمایی آن در جشنواره
فیلم کودک همدان اس��ت .داستان اصلی قصه
«گیلهوا» عاش��قانهای بین دختر ارمنی و پسر
ش��مالی اس��ت که در بس��تر وقایع آن دوران و
قحطی میگذرد و چون میرزا کوچک خان هم
جبهه اصلی مقابله با انگلیسیها در شمال کشور
را داشته است ،برای جلوگیری از ایجاد قحطی
در شمال کشور ،برای همین در مقطعی به قصه
ورود میکند و کاراکترهای اصلی قصه با او همراه
میشوند .تصویربرداری این سریال که سالهای
 1297را ب��ه تصویر میکش��د ،نیمه مهرماه به
پایان رسید .در این داستان عاشقانه که در شمال
کشور و در کیاش��هر و سیاهکل مقابل دوربین
رفت ،امیرحس��ین هاشمی و مهدی زمینپرداز
نقشهای اصلی سریال را برعهده دارند که هر دو
پیش از این در فیلمهای محمدحسین مهدویان
به ایفای نقش پرداختهاند .بهروز شعیبی نیز در
سریال «گیلهوا» نقش میرزاکوچکخان را بازی
میکند اما موضوع داس��تان این سریال تشریح
زندگی این قهرمان ملی نیست.

