فرهنگ و هنر

دوشنبه  22مرداد 1397

تلویزیون

«شوکران» چهارم
به نواندیشان دینی رسید

قس��مت چهارم برنامه «ش��وکران» میزبان
آی��تاهلل ابوالقاس��م علیدوس��ت از چهرههای
نواندیش دینی در حوزه علمیه قم و برنده کتاب
سال اس��ت .به گزارش «وطنامروز» ،چهارمین
قسمت برنامه تلویزیونی «ش��وکران» دوشنبه
 ۲۲مرداد با حضور آیتاهلل ابوالقاسم علیدوست،
رئیس  ۵۷ساله انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه
قم از ش��بکه  4سیما پخش میشود .این فقیه
نواندیش به پرسشهای پیامفضلینژاد ،سردبیر
برنامه درباره چون و چرا کردن با معصوم ،حجاب
اجباری ،عقالنی بودن فقه شیعه و بیانگیزگی
روحانیون پاس��خ میدهد .برنامه «شوکران» در
نخستین قسمت خود میزبان داوود هرمیداس
باوند ،س��خنگوی جبهه ملی ایران و در برنامه
دوم میزبان شاهین فرهت ،پدر سمفونی ایران
بود .سومین قسمت «ش��وکران» نیز با حضور
هوشنگ ماهرویان از جامعهشناسان معاصر روی
آنتن رفت« .شوکران» محصول مشترک حوزه
هنری و ش��بکه  4سیما به تهیهکنندگی علی
قربانی اس��ت که دوش��نبهها حوالی ساعت ٢١
روی آنتن میرود.
ادبیات

فحاشی ترامپ به یک نویسنده!

دونال��د ترام��پ در واکنش
ب��ه نویس��نده کتاب��ی که با
ارائه اس��ناد ،او را نژادپرست
معرف��ی کرده اس��ت ،وی را
«آش��غال» خطاب ک��رد! به
گ��زارش فارس به نق��ل از ورایتی ،کتاب خانم
«اوماروس��ا منیگالت نیومن» با عنوان «بدون
تعادل روحی» که به موارد متعدد نژادپرستی
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا میپردازد،
طی روزهای آینده روانه کتابفروشیها خواهد
شد که این موجب واکنش شدید و سریع کاخ
سفید و پاسخ توهینآمیز ترامپ شده است .بنا
بر گزارش آسوشیتدپرس ،روز شنبه گزارشگران
از ترام��پ ک��ه در حال بازی گلف ب��ود درباره
واکنش او به ادعاهای خانم اوماروس��ا در کتاب
جدیدش جویا شدند که ترامپ در پاسخ گفت:
«آشغال .او یک آشغال بیسر و پاست!» کتاب
«بدون تعادل روحی» قرار است سهشنبه همین
هفته منتشر شود اما برخی مطالب این کتاب از
قبل توسط برخی رسانهها منتشر شده و برای
کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ چالشبرانگیز
شده است .منیگالت نیومن در کتابش میگوید
که ترام��پ عالئمی از «نقصان روحی غیرقابل
انکار» از خود بروز داده اس��ت .کاخ س��فید با
محکوم ک��ردن این کتاب آن را کتابی «غربال
شده با دروغ» عنوان کرده است.
سینمایجهان

بازیگر برنده اسکار
رسوایی اخالقیاش را پذیرفت

کارگ��ردان و بازیگ��ر برن��ده
اسکار سینمای آمریکا بعد از
مدتها سکوت درباره اتهامات
رسوایی اخالقی مطرح شده
علیه خ��ودش ،صحبت کرد.
به گزارش تس��نیم ،این بازیگر  42س��اله که 2
س��ال پیش جایزه اس��کار بهترین بازیگر نقش
اول مرد را برای بازی در فیلم «منچس��تر بای د
سی» دریافت کرده بود ،سال گذشته با اتهامات
رسوایی اخالقی روبهرو شد و حتی از شرکت در
مراسم اسکار گذش��ته هم منع شد .کارگردان
«من هنوز اینجا هستم» بعد از مدتها بهتازگی
سکوتش را شکسته و درباره شرایطی که برایش
به وجود آم��ده صحبت کرده اس��ت .افلک در
سخنانی تمام مسؤولیت «شرایط غیرحرفهای»
پش��ت صحنه فیلم «من هنوز اینجا هستم» را
پذیرفته اس��ت .چیزی که باعث شده بود  2نفر
از خانمه��ای همکارش در آن فیلم دس��ت به
ش��کایت قضایی بزنن��د .او در صحبتهایش با
پذیرفتن اش��تباهاتی که در گذشته انجام داده،
حرفهای جالبی درباره صنعت سینمای هالیوود
به زب��ان میآورد« :در ای��ن صنعت زنان کمتر
اجازه پیش��رفت دارند و دستمزد پایینتری هم
دریافت میکنند .با آنها به صورت ابزاری برخورد
میش��ود ،دس��ت کم گرفته و به هزاران طریق
تحقیر میشوند» .کیسی افلک این روزها در حال
کار روی پروژه «پیرمرد و اسلحه» است و در آن
نقش پلیس��ی را ایفا میکند که قصد دارد یک
دزد پیر با بازی رابرت ردفورد را دس��تگیر کند.
شاید اظهار پشیمانی این بازیگر شناخته شده در
راستای این باشد که نمیخواهد سرنوشت آثار
کوین اسپیسی بر سر فیلم جدیدش بیاید .باید
دید واکنش هالیوود بویژه کمپین MeToo#
به اظهار ندامتهای افلک چیست.

وطن امروز

درباره  2بیانیه مهم صنفی اهالی سینما و اعتراض به ورود پولهای مشکوک به چرخه تولید سینمای ایران

علیه نجومیبگیران و نجومیدهندگان سینما!

گروه فرهنگ و هنر :چند س��ال پیش وقتی یکی
از تهیهکنندگان باسابقه س��ینما از ورود پولهای
مش��کوک به س��ینما گفت و موضوع پولش��ویی
در سینما و ش��بکه نمایش خانگی را مطرح کرد،
بس��یاری ب��ر او خ��رده گرفتند که ط��رح چنین
موضوعاتی حاشیهسازی برای سینمای ایران است
و این موضوع بیش��تر از آنکه مس��الهای فراگیر در
سینمای ما باش��د ،موردی و محدود است اما حاال
و با انتشار پیاپی  2بیانیه از سوی کانون کارگردانان
سینمای ایران و شورای عالی تهیهکنندگان سینما
در ارتب��اط ب��ا ورود پولهای مش��کوک به چرخه
تولید آثار سینمایی و شبکه نمایش خانگی ،به نظر
میرسد وضعیت ورود س��رمایه به سینمای ایران
حکایت همان ضربالمثلی شده که میگوید« :آش
به قدری شور شده که خان هم فهمیده!»
■■اعتراض به نجومیبگیر شدن بازیگران

انتش��ار بیانیه مهم و صریح کانون کارگردانان
درباره ورود پولهای مش��کوک به سینمای ایران
یک��ی از اتفاقاتی بود که در چن��د روز اخیر بازتاب
بسیاری در رسانههای سینمایی پیدا کرد؛ بیانیهای
که حاوی هشداری صریح در ارتباط با نتایج مخرب
حضور منابع مادی بیحد و مرز در سینما و شبکه
نمای��ش خانگی اس��ت که نتیجهای ج��ز افزایش
نجومی دس��تمزد بازیگران و لطمه زدن به فرآیند
کلی چرخه تولید در سینمای ایران ندارد .در بخشی
از متن��ی که ش��ورای مرکزی کان��ون کارگردانان
س��ینمای ایران برای رسانهها ارس��ال کرده ،آمده
است« :در شرایط کنونی اقتصادی کشور و در حالی
که بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و هنری موثر و
موجه و بویژه آثار سینمایی به دلیل مشکالت مالی
تعطیل میشوند یا به سرانجام مطلوب نمیرسند،
اهالی زحمتکش سینمای ایران ناظر ورود پولهای
کالن��ی از منابع نامش��خص و بعضا دارای ش��بهه
ب��ه حیطه پاک اقتصاد س��ینمای ایران هس��تند.
نتیجه مس��تقیم و مخرب حضور این منابع مادی
بیح��د و مرز به ارتقای بیمنطق و کنترل نش��ده
بودجههای س��اخت فیلمها و بویژه بودجه ساخت
مجموعههای داستانی در قالب شبکههای نمایش
خانگی منجر شده است و متاسفانه باید اذعان کنیم
که دس��تمزدهای نجومی بازیگران این آثار ،بخش
اصلی این ریخت و پاشهای غیرضروری را تشکیل
میدهد».
در بخش دیگری از این بیانیه با اش��اره به سایر
نقد فیلم حسین ساعیمنش« :یک مکان
آرام» فیلمی اس��ت که در وهله
اول با ایده مرکزی درخشانش جلب توجه میکند.
اینکه هیوالهایی را طراحی کرده که شکارهایشان
را ب��ا آن گوشهای نفرتانگیز و حس ش��نوایی
فوقالعادهش��ان پی��دا میکنن��د و در نتیجه ،در
فضای آخرالزمانی فیلم« ،صدا» به عاملی مرگبار
تبدیل شده و همین مساله دلیلی شده که «حرف
زدن» از اغلب لحظات فیلم حذف شود .بله! ایده
جذابی است و به برداشتهای متنوعی هم مجال
بروز میدهد (باالخره با فیلمی طرفیم که در آن
«حرف زدن» مساوی با نابودی است و صحنهای
مثل فریاد زدن کنار آبشار را هم در خودش دارد و
در نهایت هم زنان را به عنوان مشکلگشا معرفی
میکن��د) .فیلم هم از همان ابتدا و بدون معطلی
همین را نش��ان میدهد و ابایی ه��م ندارد که با
همین ویژگی در خاطر بماند (حتی نام فیلم هم
به همین اش��اره دارد) اما همین مورد میتواند به
نوعی گمراهکننده باشد .الاقل میتوان گفت درباره
این فیلم خاص ،گمراهکننده است .میتواند باعث
شود تمام جذابیتها و نقاط قوت فیلم در همین
ایدهاش خالصه ش��ود اما «یک مکان آرام» پا را از
ایدهاش فراتر میگذارد .مهمترین ویژگی فیلم این

تاثیراتی که ورود چنین سرمایههای بدون نظارتی
ب��ه چرخه تولی��د س��ینما دارد ،آمده اس��ت« :ما
کارگردانان سینمای ایران با اینکه بازیگران سینمای
ایران درآمدهای کالن داشته باشند مخالفتی نداریم
اما در شرایطی که سایر عوامل سازنده در سینمای
پرافتخار ایران به دشواری گذران زندگی میکنند،
س��یر صعودی این دستمزدهای کالن و غیرعادی
میتواند به باال رفتن کنترل نشده دیگر هزینههای
تولید فیلم و به تبع آن محدودیت تهیهکنندگان و
کارگردان��ان در تولید فیلمهای جدید و در نهایت
ب��ه رکود در تولید و در نتیجه بیکاری خیل بزرگ
و تازهای از عوامل آس��یبپذیر پش��ت دوربین در
سینمای ایران بینجامد».

ل مشکوک بیاید ،برخورد میکنیم!
■■پو 

البت��ه این بیانی��ه که به نظر میرس��د ضمن
هماهنگی و مش��ورت ب��ا برخی دیگ��ر از اصناف
سینمایی نوشته و منتشر شده است ،در شرایطی
در اختیار رس��انهها قرار گرفته که تنها چند هفته
پیش از این ،اقدامی مش��ابه از سوی شورای عالی
تهیهکنندگان س��ینما در ارتباط ب��ا این موضوع
صورت گرفته بود؛ اقدامی که غالمرضا موس��وی،
عضو هیاترئیسه این شورا در گفتوگو با رسانهها
آن را اینگون��ه مطرح کرد :از چن��دی پیش و بر
اساس برخی خبرها ،ش��ورای عالی بر آن شد تا با
اخاللکنندگان روابط حرفهای و بویژه کسانی که با
پرداخت دستمزدهای غیرمتعارف به اقتصاد سینما
و در نتیج��ه بقای آن لطمه وارد میکنند ،برخورد
جدی صنفی کند .بر همین اساس کمیته انضباطی

■■قصه شهرزاد و خواب خرگوشی سینماییها

اما نکته جالب توجه در این میان اینکه از بین
همه مواردی که تاکنون به عنوان پولهای مشکوک

نگاهی به درام هیجانانگیز و ترسناک «یک مکان آرام»

صداهای خطرناک!

نیس��ت که شخصیتهایش
اگ��ر س��روصدای خاص��ی
ایجاد کنند ،نابود میش��وند.
مهمتری��ن دس��تاورد فیلم
این اس��ت ک��ه توانس��ته از
تم��ام قابلیته��ای این ایده
استفاده کند .فیلم به ایدهاش محدود نشده و آن
را به بس��تری تبدیل کرده که بتواند صحنههای
هیجانانگیز و پرتعلیقش را در دل آن بخوبی اجرا
کند .این یعنی فیلم قدر ایدهاش را دانس��ته و در
عین حال اس��یر آن هم نشده و متوجه است که
نباید به مخاطبش اج��ازه دهد از این فضا فاصله
بگیرد (حت��ی از آن صحنه «فریاد کنار آبش��ار»
هم جلوتر ،یعنی جایی که مادر با نوزادش پشت
آبشار کوچکی پناه میگیرند ،باز هم شاهد همین
تعلیق هس��تیم ).در نتیج��ه در تمام طول فیلم،
نقصهای��ش را با یادآوری م��داوم جذابیت ذاتی
ایدهاش نمیپوش��اند ،بلکه سعی میکند در دل
همین جهان کوچکی که س��اخته و با استفاده از

گلستان جعفریان خبر داد

ن زن اسیر ایرانی
انتشار خاطرات نخستی 

گلستان جعفریان از اتمام نگارش
کتاب
خاطراتفاطمهناهیدی،نخستین
زناسیر ایرانی و انتش��ار آن در آینده نزدیک خبر
داد .به گزارش تسنیم ،گلستان جعفریان ،نویسنده،
با اش��اره ب��ه جدیدترین اثر خود گف��ت :گردآوری
خاطرات فاطمه ناهیدی ،نخستین زناسیر ایرانی،
تقریباً به پایان رسیده است .پیش از این نیز بخشی
از خاطرات ناهیدی از س��وی
انتشارات روایت فتح در قالب
مجموعه «دوره درهای بسته»
منتشر شد که همه خاطرات
راوی نب��ود .این اث��ر در واقع
متن پیاده شده راش فیلمهای
مصاحبه با ناهیدی بوده اس��ت که پیشتر مؤسسه
روای��ت فت��ح آن را تولید کرده ب��ود .کتاب جدید،
هم��ه خاطرات ناهیدی را دربر میگیرد .این اثر که
هنوز برای آن عنوان خاصی انتخاب نش��ده حاصل
 80س��اعت مصاحبه با راوی است .نویسنده کتاب
«روزهای بیآینه» با اش��اره به شخصیتپردازی در
کتاب خاطرات ناهی��دی ،گفت :من همواره تالش
کردهام در کتابهایم به برداش��ت شخصی نسبت

ش��ورای عالی در این زمینه تشکیل و مقرر شد به
همکاران تهیهکننده اطالع داده ش��ود که مسائل
اقتص��ادی را مورد نظر قرار داده رفتاری نکنند که
بهخاطر تولید یک فیلم ،اقتصاد سینمای ایران مورد
هجمه قرار گرفته و بینظمی اقتصادی بر تولید فیلم
سینمایی حاکم شود.
موسوی که همان چهره سرشناسی بود که چند
س��ال پیش نخستین هش��دارها در ارتباط با ورود
پولهای مشکوک به سینما و مسأله پولشویی در
س��ینما و شبکه نمایش خانگی را مطرح کرده بود
با تکرار مجدد این موضوع گفت :متاس��فانه برخی
رفتارهای خالف عرف اقتصادی سینمای ایران در
تولید برخی سریالهای شبکه نمایش خانگی رخ
میدهد .این سریالها در پرداخت دستمزدها چنان
بیمحابا عمل میکنند که شائبه پول بیمسؤولیت
و پول کثیف و در مواردی محدود ،پولشویی پیش
میآید ،چرا که پرداختهای دس��تمزد آنان نه بر
اساس عرف ،نه بر اساس منطق و نه بر اساس زمان
و شهرت بازیگران است.
موسوی البته در کنار این گالیهها هشدارهایی
را ه��م در ارتب��اط ب��ا برخورد ج��دی و صنفی با
تهیهکنندگانی که قصد برهم زدن اقتصاد سینما
را دارند داده است تا شاید حداقل از رهگذر همین
برخوردهای جدی بتوان وضعیت اقتصادی سینما
و بویژه شبکه نمایش خانگی را کمی سامان داد.

به ش��خصیت کتاب و حاالت او برسم تا بتوانم آن
را به بهترین ش��کل ممکن برای مخاطب ترس��یم
کنم .کار خاطره باید چالش داش��ته باشد و معموالً
کارهای یکخطی در ای��ن زمینه جواب نمیدهد.
تالش کردهام در مس��یر نگارش خاطرات ناهیدی
ای��ن موضوعات را در نظ��ر بگیرم .جعفریان با بیان
اینکه ادبیات اردوگاه��ی دغدغه اصلی او در دنیای
نویس��ندگی اس��ت ،ی��ادآور
ش��د :نحوه مواجهه انسانها
در این ش��رایط با مشکالت و
انتخاب آنه��ا در دوراهیهایی
که برایش��ان رقم میخورد،
همواره برایم جالب و شنیدنی
است .به نظرم ادبیات پایداری و ادبیات اردوگاهی به
همه ما کمک میکند زندگی شادتری داشته باشیم
و از سوی دیگر مطالعه آن میتواند برای نسل جدید
درسهای بزرگی داشته باشد .تاکنون  2روایت از 4
زن اس��یر ایرانی در اردوگاههای عراق منتشر شده
اس��ت .کتاب «م��ن زندهام» نوش��ته معصومه آباد
نخستیناثر مبسوط در این زمینه است که انتشار
آن با استقبال خوبی از سوی مخاطبان همراه بود.

همین چیزهای در دسترس
و حتی دمدستی (مثل میخی
که به خاطر یک کیس��ه ،باال
آم��ده) ،لحظ��ات تاثیرگذار
خلق کند و دقیق��ا با همان
عناصری که ایدهاش ایجاب
میکند (مثل صدای قدمهایی که آهس��ته روی
خاکستر برداشته میشوند یا فریادهایی ناشی از
درد و ترس که س��عی میکنند فروخورده شوند)
بر قدرت این صحنهها بیفزاید .نتیجه این میشود
ک��ه فیلم بیش از آنکه به آثار آخرالزمانی ش��بیه
باشد ،فیلم اول مجموعه «بیگانه» را به یاد میآورد
(البته آن موجودات خوفناک هم در این شباهت
بیتاثیر نیس��تند) و موفق میش��ود مانند همان
فیلم ،در فضایی محدود و بدون جلوههای عجیب
و حیرتآور ،لحظاتی پرتنش و نفسگیر را بخوبی
سر و شکل دهد و لحظهای دست از سر مخاطبش
برن��دارد .البته به اینه��ا اضافه کنی��د تمهیدات
درخشانی مثل «تصمیم به بچهدار شدن خانواده

وارد شده به چرخه سینمای ایران یاد میشود ،مورد
سریال «شهرزاد» و تهیهکننده آن یعنی «محمد
امام��ی» از بقیه موارد جدیتر ب��ود و حتی بحث
دخال��ت امامی در فس��اد بزرگ صن��دوق ذخیره
فرهنگیان باعث شد او مدتی را در بازداشت سپری
کند ولی هنوز وضعیت پرونده او به ش��کل رسمی
مشخص و رسانهای نشده است .این در حالی است
که امامی در این سالها و حتی پس از طرح نامش
به عنوان یکی از متهم��ان پرونده صندوق ذخیره
فرهنگیان ،باز هم به سرمایهگذاری در سینما ادامه
داد و به عنوان سرمایهگذار در پروژههای مختلفی
حضور داشت که شنیدهها از دستمزدهای پرداخته
شده در این پروژهها نشان میداد وجه اشتراک همه
آنها پرداخت دستمزدهای به نسبت باال به بازیگران
این آثار است.
■■زالوی اقتصاد ،سرطان فرهنگ!

نکته قابل تامل در این مساله آن است که بخش
عمدهای از افرادی که حاال نسبت به وضعیت ورود
پولهای مشکوک به سینما و شبکه نمایش خانگی
معترض شدهاند ،آن زمان در برابر طرح سواالتی در
ارتباط با ورود این قبیل سرمایهها سکوت میکردند
اما به نظر میرسد گسترش تولید آثار ویژه شبکه
نمایش خانگی و انحصار سریالهای پرهزینه این
شبکهها به افرادی خاص ،عرصه را به قدری برای
س��ایرین تنگ کرده اس��ت که آنها نیز مجبور به
واکنش ش��دهاند .با این وجود ش��اید ضروری بود
اهالی سینما خیلی زودتر از این نسبت به گسترش
منابع مش��کوک در صنعت فیلم واکنش نش��ان
میدادند؛ دقیقا آن زمانی که بس��یاری از فیلمها
ب��ه کف فروش نمیرس��یدند و تهیهکنندگان نیز
چندان از این اتفاق ناراحت نبودند یا همان زمانی
ث ضررده بودن س��ریالهای شبکه نمایش
که بح 
خانگی مطرح میش��د و معلوم نب��ود چرا برخی
از همی��ن معترضان در برابر اش��تیاق زایدالوصف
برخی س��رمایهگذاران ب��رای س��رمایهگذاری در
شبکه نمایش خانگی س��کوت کرده بودند .شاید
اگ��ر زودتر از وق��وع چنین رویدادی پیش��گیری
میشد ،س��رمایهداران منابع مالی مشکوک خود
را با اهداف مختل��ف -از جمله معافیت مالیاتی و
پولشویی -به سمت هنر گسیل نمیداشتند ،چرا
که این اتفاق عالوه بر فساد اقتصادی ،موجب خلق
آثار مبتذل فرهنگی شده است که بیشک تاثیرات
بلندمدتتری خواهد داشت.
در سوگ فرزند از دست رفته» و «ناشنوا بودن یکی
از بچهها و صاحب یکی از نقشهای نسبتا اصلی»
را که این دومی نهتنها به خاطر ارتباط با سمعک،
تاثیر وی��ژهای در قصه و پایانبندی آن دارد ،بلکه
به علت ناآگاهی کاراکتر از صداهای اطراف (مثل
صدای نزدیک ش��دن یک هیوال از پش��ت س��ر)
اضط��راب این لحظ��ات را دوچن��دان میکند و
ع�لاوه بر آن ،به نوعی همان ای��ده مرکزی را هم
به بازی میگیرد .تا همین جا هم فیلم میتواند اثر
قابلدفاع و ارزشمندی باشد اما «یک مکان آرام» به
همین مقدار هم رضایت نمیدهد و با شخصیتها
و بازیه��ای درگیرکنن��دهاش (مخصوص��ا خود
کرازینسکی در نقش پدر خانواده) میتواند عالوه
بر اینکه مخاطب را با خود ماجرا همراه میکند و
تحت هیچ شرایطی کسلکننده نمیشود ،لحظاتی
به یادماندنی هم خلق کند (مثل آخرین سکانس
حضور پدر ،یا آن فریادی که پیرمرد ناش��ناس با
تمام وجودش میکشد) که فیلم را یک سر و گردن
از آثار ژانر فراتر ببرد و تا حد قابل توجهی مخاطب
را درگیر کند .به این ترتیب ،فیلم میتواند خودش
را از س��طح «یک فیلم خوب» تا حد یک الگو باال
بکشد .الگویی برای فیلمهایی که ایدههای جذابی
دارند ولی نمیتوانند در پرداخت آن حد نگه دارند.

سیدحسین موسوینیا:

رمان باید منبر جذاب مکتوب باشد

سیدحسین موسوینیا ،نویسنده
نظر
ادبیات دفاعمقدس که مجموعه
داستان «خط مرزی» او توسط انتشارات شهرستان
ادب منتشر شده است بتازگی با خبرگزاری فارس
گفتوگو کرده و در ارتباط با تصویر ارائه ش��ده از
قهرمانهای دفاعمقدس در کتابها صحبت کرده
اس��ت .او با اش��اره به اینکه باید سعی کنیم شهدا
را برای مخاطبان دستیافتنی
نمایش دهیم ،گف��ت« :من
شهید را دستیافتنی دوست
دارم و اینگون��ه تصوی��رش
میکن��م و ب��ه نظ��رم یکی
دیگ��ر از آس��یبهایی که در
ادبی��ات جنگ ما وجود دارد این اس��ت که آدمها
مطلقا خوب تصویر شدهاند .اصال به خاطر همین
است که ادبیات جنگ و ضدجنگ داریم .چندتایی
از داس��تانهای این کتاب را دوستان خواندهاند و
گفتهاند ضد جنگ است ،در صورتی که فیلترهای
ذهنی من حس��اس اس��ت تا به این سمت نروم و
به ارزشها خدش��های وارد نش��ود .منتها من اگر
رمانی از شهید همت بنویسم قطعا عاشقانههای او

را هم مینویس��م .حواسم هست که شهید همت
چه جایگاهی دارد ولی اگر رفتارهای عاشقانه هم
داش��ته آن را ه��م به جوان امروز نش��ان میدهم
که ابعاد دیگر زیس��تش را هم نش��ان دهم .اتفاقا
اهمیت کار رماننویس این است که تصویر واقعی
نش��ان دهد .من اگر بدانم چنی��ن فرماندهای که
حماسههایی خلق کرده مثل من زندگی میکرده،
آموزن��ده اس��ت و او را دور و
دس��تنیافتنی نمیبین��م».
موس��وینیا خاطرنشان کرد:
«اص�لا قائل به این نیس��تم
که گفته میش��ود داس��تان
وظیفه هدایت ن��دارد ،اتفاقا
کار اصلی داس��تان همین است که به هر میزانی
که میتواند هدایت کند .ممکن است هر پدیدهای
وجوهی داشته باش��د و یک داستان ممکن است
لذت خواندن را منتقل کند ولی در انتها اگر تحلیل
و ش��ناخت ندهد و مس��یر تازه نشان ندهد ،خب!
خواننده میتواند لذتهای دیگری را تجربه کند.
باز هم تاکید میکنم کار اصلی ادبیات و هنر بویژه
رمان این است که یک منبر جذاب مکتوب باشد».

شماره 13 2510
شعر

اثری تازه از غالمرضا سازگار
منتشرمیشود

تازهترین دفتر اشعار غالمرضا
س��ازگار در قالب دوازدهمین
مجلد از کتاب «یک ماه خون
گرفته» منتش��ر میش��ود .به
گ��زارش مهر ،همزم��ان با فرا
رسیدن ماه محرم کتاب «یک ماه خون گرفته»
جدیدترین اثر غالمرضا سازگار ،زیر چاپ میرود.
مجلدات یک ماه خون گرفته شامل سرودههای
اس��تاد غالمرضا س��ازگار ویژه ماههای محرم و
صفر به همراه آموزش سبکهای اجرای نغمات،
بی��ش از یک دهه اس��ت در آس��تانه ماه محرم
چاپ و به ص��ورت رایگان بین مداحان و ذاکران
اهلبیت علیهمالس�لام در سراسر کشور توزیع
میشود .ویرایش جلد دوازدهم مجلدات یک ماه
خون گرفته در گروه کارشناس��ی موسسه هنر و
ادبیات هالل به پایان رس��یده است و این کتاب
با تیراژی بالغ بر  10هزار نس��خه همزمان با فرا
رسیدن ماه محرم میان مداحان و ذاکران اهلبیت
علیهمالسالم در سراسر کش��ور توزیع میشود.
کتاب ی��ک ماه خ��ون گرفت��ه در قطع جیبی
منتش��ر و آموزش سبکهای اجرایی نغمات نیز
در سایت «مدایح» به صورت رایگان در دسترس
عالقهمندان قرار میگیرد .همچنین عالقهمندان
به مطالعه س��ایر آثار غالمرضا سازگار میتوانند
با دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن نخل میثم،
تمام س��رودههای او را مطالعه کرده و از آموزش
سبکهای اجرایی نغمات بهرهمند شوند.
سینما

بازگشت رسول صدرعاملی
پس از  9سال به سینما

ش��ورای پروان��ه نمای��ش
فیلمه��ای س��ینمایی برای
 ۲فیلم مج��وز نمایش صادر
ک��رد .ب ه گزارش ف��ارس ،در
جلس��ه اخیر ش��ورای پروانه
نمایش فیلمهای سینمایی که با حضور اکثریت
اعضا برگزار شد ،مجوز نمایش فیلم سینمایی
«آس��تیگمات» به تهیهکنندگی و کارگردانی
مجیدرض��ا مصطفوی با موض��وع اجتماعی و
«س��ال دوم دانش��کده من» به تهیهکنندگی
مس��عود ردایی و کارگردانی رسول صدرعاملی
ب��ا موضوع اجتماعی صادر ش��د .آخرین فیلم
س��ینمایی صدرعامل��ی با عن��وان «در انتظار
معجزه» س��ال  ۱۳۸۸تولید شد و حاال او بعد
از  ۹س��ال فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده
من» را کارگردانی کرده است.
رویداد

نشست سوژهیابی مستند
در حوزه هنری

دومین دوره از نشستهای سوژهیابی مستند با
موضوع «بررسی اتفاقات دهه  50و  »60در سالن
اوستای حوزه هنری برگزار خواهد شد .به گزارش
روابط عمومی مرکز مستند سوره ،در این فصل از
کارگاه «یعقوب توکلی» مورخ و استاد دانشگاه طی
 10جلسه ساعت  17روزهای یکشنبه و دوشنبه
هر هفت��ه به مباح��ث تاریخی ده��ه  50و 60
میپردازد .نشس��تهای س��وژهیابی ذیل عنوان
مجموع��های به ن��ام «روزی روزگاری» به تاریخ
ایران در دورانهای مختلف و حس��اس کش��ور
خواهد پرداخت.

کارگاه تخصصی «روایتنویسی»
در حسینیه هنر

حس��ینی ه هنر در ادامه دورههای آموزش��ی
خ��ود ،کارگاه تخصصی «روایتنویس��ی با تکیه
بر عناصر داس��تان» برگزار میکن��د .بهگزارش
مهر« ،سیدحس��ین موس��وینیا» نویس��نده و
داس��تاننویس تدریس این کارگاه آموزشی را از
هفته اول شهریور در  ۱۰جلسه در حسینیه هنر
واقع در میدان انقالب ،خیابان  ۱۶آذر ،پالک ،۶۰
بر عهده دارد .عالقهمندان جهت ثبتنام در این
دوره تا یکم شهریورماه فرصت دارند.

حتی یک شمع
برایتان روشن نکردند

روز پنجش��نبه س��عودیها
ب��ا هدف ق��رار دادن اتوبوس
کودکان یمنی و ب��ازاری در
یکی از شهرهای یمن  50نفر
را شهید و نزدیک به  70تن
را مجروح کردند و تصاویر منتش��ر شده از این
حمله در یمن حاکی از آن بود که جمع کثیری
از ش��هدا و مجروحان کودک بودهان��د .اما در
این میان سکوت رسانهای مدعیان حقوقبشر
صدای کاربران فضای مج��ازی را هم در آورده
اس��ت .مس��عود دهنمکی ،کارگردان سینما و
تلویزیون با انتش��ار پستی در صفحه شخصی
اینس��تاگرام خود نسبت به ش��هادت کودکان
یمنی و س��کوت جوامع حامی حقوقبش��ر و
رسانهها واکنش نشان داد و نوشت« :حتی یک
شمع برایتان روشن نکردند».

