فرهنگ و هنر

دوشنبه  15مرداد 1397

مستند

گزارش «وطنامروز» از نخستین سالگرد درگذشت استاد غالمرضا شکوهی ،شاعر آیینی

روایتی متفاوت از خمینی پاکستان

مستند «فرزند امام» رونمایی شد

مس��تند «فرزند امام» با ارائه
روایت��ی متفاوت از ش��هید
عارف حسینی در تاالر اسوه
رونمای��ی ش��د .به گ��زارش
«وطن امروز» ،ف��واد ایزدی،
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی در این مراسم
گفت :مستند سینمایی «فرزند امام» مستند
بسیار خوب و جامعی است .بخشهایی از این
مستند برای من تازگی داشت و به هیچ عنوان
از آن مطل��ع نبودم .موضوع��ات و دغدغههای
امام خمینی(ره) بخوبی در این مس��تند درک
و به تصویر کش��یده شده اس��ت .من دوستان
بسیاری در پاکس��تان دارم و به نظرم شیعیان
پاکستان و هند بهترین شیعیان تاریخ معاصر
هس��تند .تصور میکنم این مس��تند بخوبی
بتواند انقالب اس�لامی ما را ترویج دهد .حسن
مسلمینائینی ،اس��تاد دانشگاه تربیت مدرس
تهران نیز در این مراس��م عن��وان کرد :از آقای
محتشم و دوستانشان برای ساخت این مستند
قدردانی میکنم .تمام وقایعی که در این مستند
به تصویر کشیده شد برای من تازگی داشت و
به نحوی از این مستند درسهایی آموختم .به
نظرم جوانان و علمای پاکستان باید بیشتر به
اینگونه موضوعات بپردازند .امیدوارم در آینده
ش��اهد آثار بیش��تری از کارگردان این مستند
باش��یم .سیدمحتش��م علینق��وی ،کارگردان
مستند «فرزند امام» در پایان این مراسم گفت:
به نظرم س��اخت چنین مس��تندی بعد از ۳۰
سال افتخار بزرگی نیست و ما جوانان پاکستانی
باید زودت��ر از اینها به موضوع��ات اینچنینی
میپرداختی��م .متأس��فانه اوض��اع ش��یعیان
پاکستانی مطلوب نیس��ت و از همه سو مورد
حمله قرار میگیرند .کار ما جوانان پاکستانی
این است که موضوعات اینچنینی را بازخوانی
کنیم تا به فراموشی سپرده نشوند .مستند من،
تنها قدم اول این راه است و باید این راه توسط
جوانان دیگر ادامه داد شود.
خبر

معرفی داوران پنجمین جشنواره
هنر مقاومت

داوران بخشه��ای دهگان��ه
پنجمینجشنوارههنرمقاومت
از س��وی س��تاد برگزاری این
جش��نواره معرف��ی ش��دند.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز»،
در بخ��ش پوس��تر و تبلیغات ش��هری «کورش
پارس��انژاد»« ،محمدرض��ا دوس��تمحمدی» و
«سیدحس��ن موس��یزاده» ،در بخش نقاش��ی
دیجیتال «عبدالحمید قدیریان»« ،فراز شانیار»
و «فرهاد مفوز» ،در بخش تایپوگرافی «مس��عود
سپهر»« ،کورش پارسانژاد» و «مسعود نجابتی»
در بخش عک��س «فرهاد س��لیمانی» و «مریم
کهون��د» داوری و انتخاب آثار برت��ر را بر عهده
دارند .همچنین «محمدحسین نیرومند»« ،اکبر
ترابپور» و «عباس ناص��ری» در بخش کارتون،
«سیدحسن موس��یزاده»« ،روحاهلل ابوالفضلی»
و «مجید فیض��یراد» در بخش پرچم و کتیبه،
«وحی��د چوپ��انکاره»« ،نیلوفر ش��ادمهری» و
«محم��ود آبایی» در بخ��ش طراحی صنعتی و
«حمیدرضا تیناتهرانی»« ،محمدامین امامی» و
«محمد قائلی» در بخش گرافیک متحرک داوری
و انتخاب آثار برگزیده پنجمین جش��نواره هنر
مقاومت در بخشهای یاد شده را انجام خواهند
داد .پنجمین جشنواره هنر مقاومت ،توسط گروه
هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح و در
دیماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
سینمایجهان

بنافلک و مت دیمون
سراغ تقلب مکدونالد میروند

بن افل��ک و مت دیم��ون با
همکاری هم فیلم��ی درباره
تقلبی که در مک دونالد روی
داد ،میسازند .به گزارش مهر
به نق��ل از ورایت��ی ،کمپانی
فاکس قص��د دارد ماجرایی از ب��ازی مونوپولی
م��ک دونالد را در قالب فیلمی با کارگردانی بن
افلک و بازی مت دیم��ون جلوی دوربین ببرد.
این استودیو موفق شد حقوق یک داستان واقعی
جنایی نوشته جف مایش را به دست بیاورد .این
مطلب بتازگی در «دیلی بیس��ت» منتشر شده
بود و درباره جزئیات این ماجراس��ت که چطور
یک پلیس سابق به نام جرومی پل جیکوبسون
در بازی مونوپولی مک دونالد در س��ال ۲۰۰۱
کلک زد و از این طریق میلیونها دالر به چنگ
آورد .دیمون و افلک در کمپانی خود پرلاستریت
این فیلم را تولید میکنند .افلک اکنون در حال
بازی در فیلم تریلر سیاسی «آخرین چیزی که او
میخواست» است که دی ری ِس آن را کارگردانی
میکند .دیمون نیز در نقش یک طراح اتومبیل
ب��ه نام کارول ش��لبی در فیلم «ف��ورد در برابر
فراری» برای کمپانی فاکس در حال بازی کردن
است.

وطن امروز

گروه فرهنگ و هنر :ش��اعر بزرگی اس��ت و غالمرضا
نام دارد .ش��ب شعر «مقام رضا(ع)» بهانهای میشود
ت��ا به تهران بیاید و بار دیگ��ر از امام رضایش بخواند.
شعرهایش که تمام میشود ،روح هم از بدنش رخت
برمیبندد تا شاعر بزرگ شعرهای آیینی« ،مرحوم»
لقب بگیرد .این ش��د که یک سال پس از درگذشت
شاعر «سرمهای در غزل» و «یک ساغر نگاه» ،شاعران و
ادیبان آیینی و انقالبی دورهم آمدند تا به بهانه رونمایی
از «پنجه بر پیشانی»  -آخرین اثر استاد شکوهی -از
مقام وی تجلیل بهعمل آورند .این مراس��م با حضور
شاعرانی نظیر علیرضا قزوه ،علی موسویگرمارودی،
محمدعل��ی مجاهدی ،مصطفی محدثیخراس��انی،
محمود حبیبیکسبی ،مرتضی امیریاسفندقه و ...در
سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.
■■شاعرششدانگ!

علیرض��ا قزوه ابتدای این مراس��م با اش��اره به
منزلت مرحوم غالمرضا شکوهی اظهار داشت :نام
ش��کوهی ،نام بزرگی در شعر خراسان است؛ کسی
ک��ه در کن��ار بزرگانی چون قهرم��ان ،صاحبکار و
نامهای بزرگ دیگری شعر خواند و زیست .قزوه در
ادامه افزود :در گذشته در سیستم ادبیات شوروی
رسم بود اگر ادیبی نام بزرگی داشت و شاعر بزرگی
شمرده میش��د ،در  40سالگیاش برنامه جامع و
خوب��ی برایش برگزار میکردند و حتی اگر ش��اعر
ممتازی هم نبود  50س��الگی برایش یک مراس��م
میگرفتند و این رس��م هر  5سال امتداد داشت یا
اگر شاعری بزرگ نبود در اولین سالگرد درگذشتش
برنامههای ادبی برگ��زار میکردند .حاال که به 40
سالگی انقالب رسیدهایم و ادبیاتمان شکل گرفته
و به باور خیلیها به سبک و مکتب نزدیک شدهایم
باید توجه بیشتری داشته باشیم؛ شعر انقالب تغییر
ماهوی نس��بت به دورههای قبل داشته و هیچ اگر
نداشته باشیم ،در دوره جدید شعر آیینی را داریم
که به لحاظ کمی و کیفی رشد کرده و گل سرسبد
درخت ادبیات معاصر ،ادبیات مقاومت ماست که در
هیچ دورهای آن را نداش��تیم .قزوه افزود :شکوهی
ش��اعر شش��دانگی بود که در همه فضاها از جمله
اجتماعی و عاش��قانه کار کرده است ،هر چه شعر
آیینی ما رشد کرد ،همپای آن شعر عاشقانه ما نیز

عاشقانه و آیینی!

رشد کرد که نمونهاش شاعرانی هستند که با این
نگاه کارهایی را آفریدهاند .شعر آیینی اگر میخواهد
رشد کند و گیرایی باالیی داشته باشد شاعرش باید
چندوجهی باشد ،بنابراین آقای شکوهی این ویژگی
را داشت.

■■شکوهی لشکر یکنفره نس�ل دوم شاعران
انقالب بود

مصطفی محدثیخراس��انی در ادامه با اش��اره
به وجود  3نسل از ش��اعران انقالب ،اظهار داشت:
نسل اول را شاعرانی چون محمد قهرمان ،ذبیحاهلل
صاحبکار ،غالمرضا قدسی و علی باقرزاده تشکیل
میدهند .نس��ل سوم هم ش��اعرانی چون مرتضی
امیریاسفندقه هستند اما حلقه وصل و نسل دوم
تنها یک فرد اس��ت و آن مرحوم شکوهی است .او
یکتنه نقش یک نس��ل را ایفا کرد و این رسالت را
بر دوش داشت ،او این عرصه را میدانداری میکرد
و حلقه وصل نس��ل جوان و پیشکس��وتان بود .او
بهتنهایی رس��الت یک نسل را در شعر خراسان به
دوش کشید.

■■تشییع جنازه مرحوم شکوهی از غریبانهترین
تشییع جنازهها بود

مرتضی امیریاسفندقه از دیگر ادیبان حاضر در
مراسم با اشاره به شخصیت اخالقی و ادبی مرحوم
ش��کوهی ،اظهار داشت :تشییع مرحوم شکوهی از

بهشت زهرا یکی از غریبانهترین تشییعهایی بوده
که در آن حضور داشتهام .عشق هم آیین اهلبیت
علیهمالس�لام است و اس�لام چیزی جز رفاقت و
عشق نیست .غالمرضا شکوهی هم با ما رفاقت کرد
و اش��عار ایشان را هم به این سبب آیینی میدانم.
غالمرضا شکوهی روزیاش را از راه معلمی به دست
میآورد و امروز خانواده او بر همین مدار هس��تند.
اگر شکوهی اعتراض میکرد ،به قول فروغ فرخزاد
بهخاطر یک بشقاب پلو نبود ،بلکه میخواست امور
در جای درست و مناس��ب خود قرار بگیرد .امروز
هم مسؤوالن باید سهم علم شکوهی را بدهند ،نه
چیزیبیشتر.
■■شکوهی مصداق کم گوی و گزیده گوی!

محمدعلی مجاهدی از دیگر س��خنرانان این
مراس��م ضمن اشاره به اینکه شعر استاد شکوهی
فاخر و شکوهمند بود ،گفت :اگر نظامی گفته است
«کم گوی و گزیده گ��وی چون در» مصداق این
پند حکیمانه را در آثار شکوهی میتوانیم ببینیم.
آثار س��ترگ و مان��دگاری که در ش��عر فاطمی،
عاش��ورایی ،علوی و رضوی خلق کرد که مصداق
دارد و انصافاً در ش��مار موفقترین س��رودههایی
است که در این زمینههای موضوعی ما در اختیار
داریم .مرحوم ش��کوهی نگاهی ناقد و الیهشکاف
داش��ت و به دنبال رصد کردن موضوعاتی بود که

کمتر گفته و ش��نیده شده اس��ت و غالباً در این
رص��د کردن موفق بود ،بنابراین امروز جای خالی
او را میبینی��م و پ��ر کردن این ج��ای خالی کار
دشواری اس��ت و نیازمند گذشت سالهای سال
اس��ت تا عزیز نادرالوجودی مث��ل این بزرگوار در
محافل ادبی رش��د کرده و در زمینههای مختلف
ش��عری ،دین��ی ،عاش��قانه و اجتماع��ی و حتی
اعتراض ،حرفی برای گفتن داشته باشد .در ادامه
سیدعلی موس��ویگرمارودی با بیان خاطرهای از
مرحوم شکوهی اظهار داشت :وقتی در مشهد به
محضر ایشان میرسیدم شعر میخواندیم .توفیقی
حاصلشد یکی دو سالی به محضر ایشان رسیدم،
به اعتبار اینکه سهشنبهها در منزل استاد قهرمان
مجلس ش��عری برپا بود که سالها ادامه داشت و
استاد ش��کوهی هم آنجا میآمد .وی ضمن بیان
اینکه هم اس��تاد صاحبکار و هم قهرمان در شعر
ش��کوهی تأثیرگذار بودند ،گفت :شعر صاحبکار
س��بک هندی و عراقی ب��ود ،البته او ش��عرهای
صد درصد عراقی هم دارد ،باید بگویم ش��اعر این
تأثیرات را در محیطی که هست میگیرد ،بنابراین
استاد شکوهی هم تأثیر گرفت.
■■عدد حاجتمان  5نباشد 8 ،است!

علیرضا شکوهی فرزند مرحوم شکوهی نیز در
این برنامه به بیان خاطرهای از پدر پرداخت و گفت:
آخرین لحظهای که پدرم را دیدم در خانه بودم .او
با ماش��ین خود که یک پراید است و از راه معلمی
در چند س��ال اخیر تهیه کرده به خانه آمد .غذای
ن��ذری حرم امام رض��ا(ع) را گرفته بود .من و مادر
از آن غذا خوردیم و به اصرار من کمی هم خودش
خورد و بعد به تهران رفت تا در مراسم شعرخوانی
«مقام رضا(ع)» شرکت کند .آخرین تصویری که از
او به ی��اد دارم ،زمانی بود که به چارچوب در تکیه
داده بود و بسیار باشکوه به نظرم آمد .وی ادامه داد:
نام پدر غالمرضا ،پالک خانه ما  8بود ،ایشان ساعت
 8ش��ب در هشتمین روز دهه کرامت و در آستانه
میالد امام رض��ا(ع) دار فانی را وداع گفت .آخرین
شعری که ایش��ان خواند نذر حضرت امام رضا(ع)
کرده بود و در ش��هری غریب همچون آن حضرت
به دیار باقی شتافت.

نشست خبری سیزدهمین جشنواره تئاتر بچههای مسجد برگزار شد

اهدای جایزه فرجاهلل سلحشور به برترین گروه تئاتر بچههای مسجد

محس�ن ش�همیرزادی :نشست
تئاتر
خبری س��یزدهمین جش��نواره
تئاتر بچههای مسجد روز گذشته با حضور کوروش
زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی ،حمید نیلی
دبیر هنری جشنواره و علی هوشمند مدیر حوزه
هنری قزوین و دبیر اجرایی جش��نواره در سالن
مرحوم امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.
ابتدای این نشس��ت حمید نیلی با اشاره به اینکه
این دوره از جشنواره بالفاصله با پایان یافتن دوره
دوازدهم آغاز شده اس��ت ،اظهار داشت :فراخوان
این دوره از جش��نواره در کلی��ات و خصوصیات
خود با دوره پیش��ین مش��ترک بود و مس��ائلی
مانند تکجنسیتی بودن ،سادگی دکور و تناسب
فضای اجرا با محیط مساجد جزو متغیرهای مورد
نظر انتخاب آثار محس��وب میش��د .وی در ادامه
افزود :بعداز انتش��ار فراخوان 57 ،اثر به دبیرخانه
ارسال ش��دند که در این میان  12نمایش برای
حس�ام آبنوس :نوش��تن داستان
کتاب
درباره جنگ کار دش��واری است،
آن ه��م برای کس��ی ک��ه آن دوره را ندیده و تنها
خاطرات��ی از آن دوره را ش��نیده یا خوان��ده یا در
قالب تصاویر و فیلمهای مستند به تماشا نشسته
اس��ت اما سیدحسین موسوینیا دست به این کار
زده و اث��ری خواندن��ی و در خور توجه خلق کرده
است؛ مجموعه داستانیای شامل  ۷داستان که به
مساله دفاعمقدس پرداخته است .موسوینیا در این
مجموعه هم از جنگ گفته و هم از روابط انسانها!
او راوی عش��ق ،ایثار و حماس��ه اس��ت؛ رزمندهای
که برای رسیدن به عش��ق خود دست به کارهای
خطرناک میزند .این داستان از دیگر سو رزمندهای
را نشان داده که حاضر نیست کسی بیگناه گرفتار
شود .او به ماجرای تبعات جنگ نیز اشاره کرده و در
مجموع داستانهایی ارزشمند را در قامت مجموعه
داستان «خط مرزی» به خواننده ارائه کرده است.
داستان «دیدگاه» یکی از قصههای این مجموعه و
روایتی است از یک عملیات عظیم نظامی که قرار
اس��ت به فتح بزرگی منجر ش��ود؛ روایتی از میان
سربازان عراقی که غریو «ما پیروزیم» سر میدهند.
عناص��ری که در قصه به کار رفته هرکدام در جای
خ��ود کارکردی دارند؛ از جمله قرآنی که س��رگرد
طالب روی پیش��انی میگ��ذارد و از صاحب قرآن
اس��تمداد میخواهد او را در فتح بزرگ یاری دهد.
حتی او تصور میکند مانند فتح مکه به دش��من
ام��ان دهد و او را آزاد بگذارد .س��رگرد طالب مدام
تکرار میکند «چشمآبیها خطا نمیکنند» و این
پی��ام را به خواننده القا میکند که در عملیاتهای
نظامی عراق علیه ایران «چش��مآبیها» هم به آنها
یاری میرس��اندند .این جمله و تکرار آن نشانهای

حضور در جشنواره برگزیده
ش��دند .نیل��ی در ادام��ه به
معرف��ی داوران ای��ن دوره از
جش��نواره پرداخت و افزود:
«سیدحسین فداییحسین»،
«کوروش سلیمانی» و «علی
س��لیمانی» داوران سیزدهمین جش��نواره تئاتر
بچههای مسجد هستند .همچنین در این مراسم
از سیدحسین متوسلی و محمد ساربان به عنوان
پیشکس��وتهای عرصه تئاتر تجلیل خواهد شد.
علی هوشمند نیز در ادامه با بیان اینکه افتتاحیه
متفاوت از جشنوارههای معمول برگزار خواهد شد،
اظهار داشت :افتتاحیه این دوره از جشنواره در مزار
شهدا انجام میشود ،همچنین در طول برگزاری
جشنواره شب خاطره تجلیل از  13شهید تئاتری
استان نیز برگزار خواهد شد .وی جوایز این دوره از
جشنواره را برشمرد و بیان داشت :جایزه برگزیده

جایزه فرجاهلل سلحشور پنجاه
میلیون ریال و جوایز برندگان
نخس��ت  40میلیون ،جایزه
دوم  30میلی��ون و جای��زه
سوم  10میلیون ریال خواهد
ب��ود .همچنین ب��ه هر گروه
مبلغ 20میلی��ون ریال ورودی داده خواهد ش��د
که این مبلغ با هدیه  10میلیون ریالی مس��اجد
میزبان افزایش مییابد .کوروش زارعی ،مدیر مرکز
هنرهای نمایشی حوزه هنری در این جلسه با بیان
اینکه از س��ال گذشته ،جش��نواره تئاتر بچههای
مس��جد بعد از  2دهه احیا ش��ده اس��ت ،اظهار
داش��ت :از جمله مهمترین مسائلی که همواره در
تئاتر ش��عارش مطرح است و هیچگاه جامه عمل
نپوش��یده ،مس��اله گروهمحوری اس��ت که ما در
این دوره از جش��نواره آن را در صدر اولویتهای
خ��ود قرار دادیم ،به همین دلیل نیز جوایز فردی

نگاهی به مجموعه داستان «خط مرزی» سیدحسین موسوینیا

راوی حماسه و عشق

است بر اینکه او ایمانش
به چشمآبیها بیشتر از
کالم خداس��ت اما این
پای��ان ماجرا نیس��ت؛
ظاه��را «ابابی��ل» در
راهند ت��ا س��پاه ابرهه
را در ه��م بپیچن��د .در
ادامه میبینیم که وعده
اله��ی محقق میش��ود
و مس��تضعفان پیروز میشوند .داس��تان «روزی
روزگاری پدر» دومین داستان این مجموعه است.
میت��وان این داس��تان را اث��ری منتقدانه در قبال
نحوه برخورد جامعه با خانواده ایثارگران دانست؛ از
معلم که نماد طیف آگاه و راهنما در جامعه اس��ت
تا دانشآموزانی که نسل آینده این کشور هستند،
دچار نوعی ناسپاسی در قبال یک ایثارگر هستند
ام��ا خان��واده ایثارگر باز هم صب��ر میکنند .نکته
دیگری که این داس��تان دارد تصویری قهرمانانه از
امام خمینی(ره) است .این تصویر برخاسته از نگاه
نویس��نده نس��بت به جایگاه رهبر انقالب است و
باوری که او به مفهوم رهبری دارد در نگاه مطمئن
شخصیت «جواد» در پایان داستان بروز دارد .زبان
این داستان متناسب با شخصیتهای آن بوده و این
نیز نکته مثبت دیگری بهشمار میرود.
داس��تان «خط مرزی» که عنوان کتاب هم از
این داس��تان گرفته شده ،داس��تان ویژهای است؛
چ��ه از لحاظ فرم بیانی و چ��ه از منظر محتوا .در

این داس��تان با نوجوانی
روبهرو هستیم که برای
رفتن به خط اش��تیاق
عجیبی دارد اما از یکجا
به بعد در این اش��تیاق
س��ردی بهوجود میآید
و خیل��ی ه��م رغبتی
ب��رای رس��یدن به خط
ندارد .به نظر میرس��د
بعد از شنیدن صدای تیر و ترکش در خط و دیدن
پیکر خونین شهدا و مجروحان نوجوان قصه ،مردد
میشود که آیا آماده چنین موقعیتی هست؟ او که
تمرینهای زیادی برای کندن سنگر و ...انجام داده
وقتی با واقعیت جهاد روبهرو میشود عقبنشینی
میکند .در پایان داس��تان با مطرح ش��دن مفهوم
تکلیف از زبان پدر شخصیت قصه روبهرو میشویم.
خطای انسانی در جبهه بسیار روی داده و به خاطر
یک اشتباه یا خطای دید ،گاهی یک نیروی خودی
با تیر از روبهرو به ش��هادت رسیده یا مجروح شده؛
حاال داس��تان «کنس��روهای خونی» ه��م روایت
اتفاقی مشابه اس��ت .در آستانه یک عملیات یکی
از نیروهای شناس��ایی با تیر از روبهرو به ش��هادت
رس��یده اس��ت .به خاطر فضای گنگ و رمزآلودی
که در این قصه حاکم اس��ت شاید باید آن را یکی
از قصههای محکم کتاب برشمرد .نویسنده حالت
بیخبری و کشآمدن زمان را بخوبی تصویر کرده
است .به وجود آمدن حس بدبینی در همرزمان به

و گرایش��ی حذف شده و تنها گروهها هستند که
نتیجه نهایی را گرفت��ه و جایزههای نمایش برتر
را دریافت میکنند .ما از س��ال گذشته جایزهای
را تح��ت عنوان جایزه مرحوم فرجاهلل سلحش��ور
طراحی کردیم .او بهعنوان یک هنرمند مسجدی
تمامعی��ار مطرح اس��ت که از مس��جد تبدیل به
فرجاهلل سلحش��و ِر یوسف پیامبر و مردان آنجلس
شد .این تندیس نشان از آن میدهد که از مسجد
میتوان شروع کرد و به هنرمند بینالمللی تبدیل
ش��د .زارع��ی همچنین اف��زود :ما ت�لاش داریم
جشنوارهها را از تهران خارج کنیم ،چرا که بهاندازه
کافی جشنواره در تهران برگزار میشود و در نتیجه
این جشنواره هر سال در یکی از شهرها برپا خواهد
شد و حتی بر این عزم هستیم که جشنواره سوره
را نیز از تهران خارج کنیم .در انتهای این نشست
از تندیس مرحوم فرجاهلل سلحش��ور و پوستر این
جشنواره رونمایی شد.
دلیل موقعیتی که پی��ش آمده و قضاوتهایی که
هر ش��خص در وجود خود میکند حاصل تالشی
اس��ت که نویس��نده برای باورپذیر شدن موقعیت
کرده اس��ت .خانوادهدوستی و ابراز عالقه به همسر
و فرزند در نهاد انسان است و فرقی میان رزمنده و
غیر آن نیست .داستان «گل یخ» نیز همین حس
را به نمایش گذاش��ته است و در واقع این تصور را
که رزمندگان نسبت به خانواده بیتفاوت بودهاند رد
میکند و نشان میدهد که رزمندهای برای رسیدن
به اعضای خان��وادهاش چ��ه تالشهایی میکند.
«دستهای سرگردان» داس��تانی است که نشان
میدهد آنهایی که س��الهای جنگ پا روی نفس
خود گذاش��تند و آرامش و آس��ایش شهر و دیار را
رها کرده و به جبههها رفتند هنوز هم برای حفظ
زندگی خود روی تمایالت شخصی پا میگذارند و
ازخودگذشتگی میکنند .عشق به خانواده و فرزند
و از آن مهمتر همسر در این مجموعه توجهبرانگیز
اس��ت« .قنات» داستانی است که با توجه به حال
و هوای تشییع پیکر شهدای غواص نوشته شده و
نویسنده تالش کرده عالوه بر نشان دادن مظلومیت
شهدا ،تصویری کمتر دیده شده از جنگ را نیز به
خواننده خود نش��ان دهد .تصویری که در آن یک
فرد عراقی به خاطر باورهایش از عراق میگریزد و
پا در جبهه رزمندگان ایرانی میگذارد و دوشادوش
آنه��ا در برابر رژیم بعثی ع��راق جهاد میکند .این
داستان هم از داستانهای ارزشمند مجموعه «خط
مرزی» محسوب میشود که تصاویری بدیع در آن
از سوی نویسنده به خواننده نشان داده شده است.
مجموعه داس��تان «خط مرزی» اثر سیدحس��ین
موس��وینیا از سوی نشر شهرس��تان ادب در ۱۲۶
صفحه با قیمت  ۱۱هزار تومان منتشر شده است.

شماره 13 2504
سینما

اعالم نامزدهای بیستمین جشن
خانهسینما

نامزدهای بیس��تمین جشن
ب��زرگ س��ینمای ای��ران
معرفی ش��دند .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،علی نصیریان،
رئیس بیستمین جشن بزرگ
سینمای ایران فهرس��ت نامزدهای این رویداد
را که بر اس��اس آرای داوران انتخاب ش��دهاند
اع�لام کرد .ب��ر این اس��اس در بخش بهترین
فیلم 5 ،اثر «به وقت شام»« ،بدون تاریخ ،بدون
امضا»« ،فراری»« ،خوک» و «عصبانی نیستم»
کاندیدا شدهاند و در بخش بهترین کارگردانی
چهرههایی چون ابراهیم حاتمیکیا برای فیلم
«به وقت ش��ام» ،فری��دون جیرانی برای فیلم
«خفهگ��ی» ،وحید جلیلوند برای فیلم «بدون
تاریخ ،بدون امضا» ،اصغر یوسفینژاد برای فیلم
«ائو» (خانه) ،مانی حقیقی برای فیلم «خوک»
و رضا درمیشیان برای فیلم «عصبانی نیستم»
کاندیدا شدهاند .همچنین در مجموع نامزدهای
ای��ن دوره 2 ،فیلم «بدون تاریخ ،بدون امضا» و
«خوک» با  10نامزدی پیشتاز هستند.

«زندانیها» به جلوههای ویژه رسید

تازهترینساختهمسعوددهنمکی
پس از پشت سرگذاشتن مرحله
تصویرب��رداری ،ای��ن روزها در
مرحله جلوههای ویژه قرار دارد.
به گزارش «وطن امروز» ،فیلم
س��ینمایی «زندانیها» تازهترین ساخته مسعود
دهنمکی که چندی پیش مرحله فیلمبرداری را
پشت سر گذاشته ،بتازگی وارد مرحله جلوههای
ویژه شده است .پس از فیلم سینمایی «رسوایی»۲
دیگر اثر مس��عود دهنمکی که در آن از جلوههای
ویژه استفاده شده بود ،فیلم سینمایی«زندانیها»
نیز از جلوههای ویژه بس��یاری برخوردار است .از
جلوههای وی��ژه این فیلم میتوان به صحنههای
زمس��تان که در گرمای  ۴۰درجه تصویربرداری
ش��ده و ریزش «بهمن» از کوه اش��اره کرد .فیلم
سینمایی «زندانیها» پس از انجام جلوههای ویژه،
مراح��ل صداگذاری و موس��یقی را آغاز میکند.
هدایتهاشمی ،برزو ارجمند ،بهنام تشکر ،هومن
برقنورد ،بهاره افش��اری ،بهنوش بختیاری ،اصغر
نقیزاده ،رسول نجفیان و امیر نوری بازیگران این
فیلمسینماییهستند.
ادبیات

انتشار اثر جدید جعفریان
درباره یک جانباز قطع نخاع

گلس��تان جعفریان از انتشار
اث��ر جدیدش درب��اره زندگی
یک جانباز قط��ع نخاع خبر
داد و گف��ت :همیش��ه بر این
باور بودهام که ادبیات پایداری
چگونه ش��اد زندگی ک��ردن را به ما یاد میدهد
و فکر میکنم داس��تان زندگ��ی جانباز صفایی
مصداق کامل این امر اس��ت .به گزارش تسنیم،
گلس��تان جعفریان ،نویسنده با اشاره به موضوع
کتاب جدید خود گف��ت :در حال حاضر کتابی
مش��تمل بر یادداشتهای حس��ین صفایی ،از
جانبازان قطع نخاع  8سال جنگ تحمیلی ،آماده
انتشار است که برای چاپ به باغموزه دفاعمقدس
سپرده شده است .وی به جزئیات بیشتری درباره
این کتاب اشاره و اضافه کرد :کتاب حاضر زندگی
جانب��از صفایی را از زمانی که قطع نخاع ش��د،
روای��ت میکند .این یادداش��تها طی  7س��ال
توسط خود جانباز نوش��ته شده است .او جانباز
قطع نخاع است و توانسته ظرف  7سال ،حدود
 100صفحه یادداشت را با استفاده از قلمی که در
دهان میگذارد ،بنویسد .جانباز صفایی میتواند
در روز تنه��ا  2خ��ط تایپ کند ،به همین دلیل
یادداشتهای او ارزشمند است .جعفریان ادامه
داد :در ابتدا نگارش کتابی مش��تمل بر خاطرات
ایش��ان را برعه��ده گرفت��م اما بع��د از اینکه از
جریان یادداشتها مطلع شدم ،تصمیم گرفتم
یادداشتها منتشر ش��ود و من فقط بر ساختار
کار نظارت داش��ته باشم .به گفته این نویسنده،
یادداشتهای صفایی دربردارنده خاطرات او پس
از دورانی است که جانباز قطع نخاع شده و حاال
قریب به  40س��ال از آن زمان میگ��ذرد .او در
ای��ن مدت پدر و مادرش را از دس��ت میدهد و
با مشکالت متعددی مواجه میشود اما با وجود
ای��ن هرگز تس��لیم زندگی نمیش��ود و تالش
میکند با مقاومت و خوشفکری زندگی جدیدی
برای خود رقم بزند .در یادداش��تهایش به این
موضوعات اشاره شده است .او حتی از زمانی که
به او ویلچر میدهند ،اش��اره میکند و میگوید
باعث تحول در زندگیاش ش��ده اس��ت .زندگی
جانباز صفایی برای بسیاری از جانبازان مایه امید
است .صفایی وقتی جانباز میشود ،ازدواج کرده
بود و  2فرزند داش��ت .زندگی مشترک او پس از
قطع نخاع شدن نیز خواندنی است و برای نسل
امروز درسهای بزرگی دارد .همیشه بر این باور
بودهام که ادبیات پایداری به ما یاد میدهد چگونه
شادتر زندگی کنیم و فکر میکنم این موضوع در
زندگی جانباز صفایی کام ً
ال عینیت داشته است.

