فرهنگ و هنر

یکشنبه  18شهریور 1397

موسیقی
خداحافظیکنایهآمیزمحمدعلیبهمنی
از شورای شعر دفتر موسیقی

استعفای آقای ترانه

محمدعلی بهمنی ،ش��اعر و رئیس شورای
ش��عر دفتر موس��یقی ارش��اد بعد از حواش��ی
بهوج��ود آمده از س��مت خ��ود اس��تعفا کرد.
به گ��زارش ف��ارس ،این ش��اعر صاحبنام که
سالهای زیادی در سمت ریاست شورای شعر
و تران��ه منصوب بوده و کمک زی��ادی به روند
دریافت مجوزها کرده بود ،در نهایت با انتش��ار
متنی در صفحه اینستاگرام خود رسما از سمت
خود کنارهگیری کرد .ش��نیدهها حکایت از آن
دارد که این اس��تعفا بیارتباط با حواشی آلبوم
«ابراهیم» محسن چاوشی نیست .ماجرا از این
قرار اس��ت که از  ٨قطعه آلب��وم ابراهیم تنها ٦
قطع��ه مجوز دریافت کرده و آن  2قطعه نیز به
دلیل برخی مسائل اخالقی که بهمنی با انتشار
یک بیت آن که کامال هویداست از دادن مجوز
خودداری کرده اس��ت ،البته در فواصل دریافت
مجوز تا انتش��ار آلبوم حواشی فراوانی از جمله
خبر مهاجرت محسن چاوشی ،تهدید چاوشی
به انتش��ار آلبوم در فضای مج��ازی و در ادامه
ماجرای بس��تنی خوردن علی ترابی ،مدیرکل
دفتر موس��یقی با چاوش��ی و در نهایت صدور
مجوز آلبوم و بیاعتباری و نادیده گرفتن بهمنی
بهعنوان رأس اصلی هرم شورای ترانه ،حسابی
در فضای مجازی سروصدا به پا کرد .بهمنی در
پست اینستاگرامیاش در واکنش به فشارهای
مجازی پیش از این اظهار داشته بود« :من ،تنها
یکبار از ترانه آقای چاوش��ی ایراد گرفتهام -آن
هم بهخاطر جایگاه ش��اعر گرانقدرش (حسین
صفا) عزیزی که ارزش ترانههایش را میدانید .آن
هم با بهرهگیری« -ببخشید» از ضربالمچلی که
انتشار جبریاش ریشخندی به هوشمندان ترانه
با ارزش و صدای با ارزش است .با پوزش -ناچار
برای قضاوت ش��ما( :اره رو که فروکنی -چه در
کش��ی چه تو کنی)» در نهای��ت این آلبوم با ٦
قطعه در س��یدی منتش��ر و  ٢قطعه دیگر در
فضای مجازی به انتش��ار ش��د درآمد .دلخوری
بهمنی و حواش��ی ظاهرا این ش��اعر را وادار به
استعفا کرده است .هنوز واکنشی از سوی دفتر
موسیقی به این اتفاق انجام نشده است.
خبر

«به وقت شام» به سینما روایت میآید

س��ینماروایت در هش��تمین
برنام��ه از س��ری جدی��د
خ��ود ،فیل��م س��ینمایی «به
وق��ت ش��ام» را م��ورد نقد و
بررس��ی ق��رار میده��د .ب��ه
گ��زارش «وطنام��روز» ،فیل��م س��ینمایی
«به وقت ش��ام» تازهترین اثر ابراهیم حاتمیکیا،
کارگردان سرش��ناس س��ینمای ایران است که
سال گذشته در سیوششمین جشنواره فیلم فجر
به نمایش درآمد و موفق ش��د  3سیمرغ بلورین
بهترین کارگردانی ،بهترین موس��یقی و بهترین
صداگذاری این جشنواره را از آن خود کند .داستان
این فیلم در ارتباط با پدر و پسر خلبانی است که
مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن هواپیمایی در
تَد ُمر به سمت دمشق است .آنها باید مردم تحت
ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند اما
در این راه مش��کالت زیادی در انتظارشان است.
«به وقت ش��ام» که بتازگی وارد ش��بکه نمایش
خانگی شده است ،عالوه بر موفقیت در جشنواره
فیلم فجر ،در گیشه سینماها نیز حضور موفقی را
تجربه کرد و توانس��ت به رقم فروش بیش از 13
میلیارد تومان دس��ت پیدا کند .جلسه نمایش و
نقد و بررسی این مستند در برنامه سینما روایت
روز یکشنبه  18شهریورماه ،ساعت  17با حضور
محمد خزاع��ی تهیهکننده اثر ،محمدتقی فهیم
منتقد سینما و محمد شلتوکی کارشناس مسائل
منطقه ،در مجموعه فرهنگی -هنری اسوه واقع در
خیاب��ان انقالب ،نبش خیابان بهار جنوبی برگزار
میشود .گفتنی است ،شرکت در این مراسم برای
عموم مخاطبان آزاد و رایگان است.
گیشه

هزارپا  35میلیاردی شد
عنوانفیلم

فروش کل (تومان)

هزارپا

 35میلیارد

تنگهابوقریب

 3میلیارد و  300میلیون

دم سرخها

 2میلیارد و  150میلیون

دارکوب

 2میلیارد و  100میلیون

کاتیوشا

 2میلیارد

شعلهور

 600میلیون

همه چی عادیه

 180میلیون

پشت دیوار سکوت

 103میلیون

راه رفتن روی سیم

 60میلیون

وطن امروز

رویداد

گزارش «وطن امروز» از مراسم چهلو نهمین سالگرد درگذشت
جالل آل احمد که برای اولین بار در خانهاش برگزار شد

آیتاهلل قائممقامی در نشست شنبههای انقالب:

باید به «خیال دینی» برسیم

میهمان جالل

گ�روه فرهن�گ و هنر :مراس��م چهلمین س��الگرد
درگذش��ت ج�لال آلاحمد برای نخس��تینبار در
خانهاش که حاال نام «خانه موزه س��یمین و جالل»
به خود گرفته ،برگزار ش��د .ویکتوریا دانشور خواهر
سیمیندانشور،سیدعبداهللانوار،سیدمهدیطالقانی،
حجتاالسالم زائری ،حسین قدیانی ،محمدحسین
دانایی و دیگر خواهرزادههای جالل آلاحمد که دم
در ایستاده بودند ،به میهمانان خیرمقدم میگفتند و
به آنها احترام میکردند .محمدرضا کائینی در آغاز
مراسم چهلمین سالگرد در گذشت جالل آلاحمد
گفت :آلاحمد بیش از روشنفکران به خودتخریبی
میپرداخت و خودش پیش از آنکه دیگران او را نقد
کنند خود را نقد میکرد .برخی البته معتقدند هویت
فکری منسجم نداشت اما این نشان میدهد آلاحمد
را بدرستی نمیشناس��ند .او در نوجوانی وارد حزب
توده شد اما بالفاصله وقتی متوجه شد روسپرستی
و ن��ه خدمت به ایرانی میکنند از آنها منفک و وارد
حزب زحمتکشان شد و اما آنجا هم دید که فردی
ب��ه نام بقایی در پ��ی مطامع خود اس��ت ،بنابراین
بالفاصله نیروی س��ومی تش��کیل داد و پس از ۲۸
مرداد به خوداتکایی رس��ید .کائینی با بیان اینکه او
با احزاب قطع همکاری کرد و از سوسیالیستها جدا
مراس�م س�الگرد جلال فرص�ت مناس�بی برای
بازشناسی آلاحمد بود از زبان نزدیکانش .آنهایی
که با او معاشرتهای بسیار داشتهاند و خود جالل
را بیروتوش و بیکراوات و نه در کافه نادری که در
خانه پ�دری دیده و حرفهایش را ش�نیده بودند.
حتی جالل برایشان منبر رفته بود .با محمدحسین
دانای�ی و مهدی آلاحمد  2ت�ن از خواهرزادههای
جلال به بهانه چهلونهمین س�الگرد درگذش�ت
آلاحمد گفتوگو کردهایم.

***

یک نکته قابل اهمیت درباره جالل ،س�یر تطور
اوس�ت و مواجههاش با دین و نگاهی که به دین به
عنوان نهادی ک�ه دارای یک پایگاه اجتماعی قوی
داشته است .در این باره توضیح میدهید؟

یکی از بحث برانگیزتری��ن موضوعاتی که در
ارتباط با مرحوم آلاحمد مطرح بوده و بعد از انقالب
هم بیشتر به آن پرداخته شده ،رابطه او با نهاد دین
و مذهب اس��ت .تقریبا میتوانم بگویم طیفهای
گس��تردهای از نظریات در این رابط��ه وجود دارد.
آلاحمد نخستین برخوردی که در عرصه اجتماعی
داش��ت ،برخورد با نهاد دین بود .در سن  21یا 22
س��الگی همراه با برخی دوستانش انجمنی به نام
«اص�لاح» را راهاندازی کردن��د و هدف آنها اصالح
دینی جامعه بود .یعنی معتقد بودند مقدار زیادی
خراف��ات و عقاید ناخالص همچ��ون قارچ به بدنه
دین چسبیده است و نهتنها مانع گرایش مردم به
دین حقیقی میشود بلکه خود دین را هم همچون
موریان��ه میخورد .اینه��ا دنباله نظری��ات افرادی
همچون مرحوم شریعتسنگلجی ،احمد کسروی
و ...بود .بنابراین مس��اله دین برای آلاحمد خیلی
جدی بود و مطمئن بود جامعه ما جامعهای دینی
است و مبانی اعتقادی در آن خیلی قوی است ،به
همین خاطر به دنبال اصالح دین رفت .و در همین
رابطه ایشان  2اثر خیلی مهم داشتند ،یکی از آنها
کتابچه «عزاداریهای نامشروع» که یکی از علمای
لبنان به عربی نوشته بود و ایشان آن را ترجمه کرد
و دیگری کتابی به نام «محمد و آخر زمان» بود که
ترجمه اثر پل کازانوا ،نویس��نده و محقق فرانسوی
راجع به دین اسالم بود .البته جالل نتوانست این اثر
را در ایران پخش کند چون بخش مذهبی جامعه
مانع این کار شد .جالل در این بخش از تجربه خود
متوجه شد قضیه اصالح دینی کار سادهای نیست
و امر بس��یار پیچیدهای است و با نوشتن یک یا دو
کتاب درست نخواهد ش��د بلکه باید با ریشههای
آن برخورد شود .او گفت ریشههای خرافات جهل
من  26ساله بودم و یادم نمیرود
خاطره
آن روز که همه برادرها و خواهرها
دور هم بودیم ،جالل رفت باالی منبر و گفت :بچهها
مب��ادا  2تا خانه 2 ،تا تلویزیون و از هر چیزی دوتا
برای خود جمع کنید؛ از هرچیزی که به قدر نیاز و
فقط یک دانهاش .دوشنبهها میآمد خانه ما که در
گذر قلیخان بود .چند وقتی گذشت و تلفن خانه
مادری ما زنگ خورد .از اطالعات بودند و پرسیدند
جالل چند تا بچه دارد؟ من پرسیدم چه شده است
مگر؟ مادرم فهمید و سریع گوشی را از من گرفت.
پرسید چه شده؟ طرف گفت هیچی فقط خواستم
بپرس��م .مادرم گفت تو را به خ��دا به من بگو چه
شده؟ من بدنم دارد میلرزد .او هیچ چیزی نگفت.
اما مدتی نگذشت که یک خبرنگار به من زنگ زد و
گفت جالل را کشتند .قرار بود جنازه را در کرج به
ما تحویل بدهند .ما همه با هم رفتیم کرج ،جمعیت
پر بود .نویسندهها ،روحانیون ،شاعران و ...همه آمده
بودند .بن��ا بود او را به محل��ه خانوادگیمان یعنی
پاچنار بیاوریم .به گمانم حدود 50 ،40تا ماشین از
کرج با ما به پاچنار آمدند به طوری که سرعتمان

شد ،گفت :نوش��تن آثاری چون غربزدگی ،خسی
در میقات و ...نش��ان میدهد سیر آلاحمد در طول
عمرش روشن و هدفمند است.

■■جای خالی جالل

ویکتوریا دانشور ،خواهر سیمین دانشور (همسر
جال ل آلاحمد) در س��خنانی کوت��اه گفت :جالل
جاللی بود ،کسی بود ،سروری بود ،نویسندهای بود
فوقالعاده ،تند و تیز و رکگو ،حسابی به همه قصد
کمک داش��ت .او زیبا زیس��ت ،علم میآموخت و از
علمش اس��تفاده میکرد ،ما بیش��ترین انس را با او
داشتیم و جای خالیاش را حس میکنیم.

■■نخستین تشکل صنفی نویس�ندگان در این
خانه تشکیل شد

دانای��ی در بخش دیگر س��خنان خ��ود ضمن
بیان اینکه اول اردیبهش��ت س��ال  ۱۳۴۷عدهای از
نویس��ندگان ،مترجمان ،ش��اعران و روزنامهنگاران
اساس��نامه و مرامنامه اولین تشکل صنفی اهل قلم
با عنوان کانون نویس��ندگان ای��ران را در این خانه
نوش��تند ،توضیح داد :اهمیت این خانه همین قدر
است که جمالزاده در نامهای به مصطفی زمانینیا،
ویراس��تار جالل آلاحمد مینویسد خانه جالل در
تهیه کردن زمینه برای قیام ملی س��هم بس��زایی

داش��ت؛ این خانه سال  ۱۳۸۳در فهرست آثار ملی
کشور ثبت شد .وی در پایان سخنان خود راز نهفته
در این خانه را بزرگ شدن آدمها دانست و گفت :ما
راز این خانه را بزرگ شدن این شخصیتها میدانیم
و در پی آنیم سرنخی بیابیم و ازآنها بزرگ شدن را
بیاموزیم .سیدمهدی طالقانی نیز در این مراسم متنی
را درب��اره مرحوم طالقانی و جالل آلاحمد خواند و
گفت :جالل خانواده مذهبی و تندی داشت و شاید
به دلیل فشارهای تند خانواده بود که جذب احزاب
ش��د .حجتاالسالم زائری و حسین قدیانی از دیگر

گفتوگوی «وطنامروز» با محمدحسین دانایی ،خواهرزاده جالل آلاحمد

هنوز هم با جالل دشمنی دارند

است .مردم چون دانششان نسبت به حقایق دین
کم است ،ناچار فریب این ظواهر را میخورند و در
تله خرافات میافتند .برای همین تغییر مسیر داد
و به طور موقت پرونده دین را کنار گذاش��ت و به
قول خودش «موافقتنامه عدم تعرض را با دین امضا
کرد» و سراغ اصالح بنیانهای فرهنگی جامعه رفت.
بعدها وقتی راههای مختلف را رفت و نهلهها ،مکاتب
و نظریات مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را
بررسی کرد و دید اینها هر کدام ضعفهای مختلفی
دارن��د ،آرام آرام متوج��ه هج��وم فرهنگ غرب به
سمت کشورهای شرقی شد.
بعد متوجه ش��د تنها نهادی
که میتواند در برابر این هجوم
مقابله کند ،دین است .بنابراین
عطف توج��ه مج��دد جالل
آلاحمد ب��ه دین آنجا بود که
فهمید دین میتواند به عنوان
یک سنگر در برابر هجوم غرب
بایس��تد .اینکه باعث تشتت
افکار درباره آلاحمد شده ،این
است که فکر میکنند آلاحمد
بعد از  30یا  40سال گمراهی،
تازه فهمیده دین درست بوده
است .این در حالی است که جالل ذاتا اهل برگشتن
نبود بلکه همه چیز را تجربه و از آن عبور میکرد.
پ�س جالل از خود دین برای اصالحی که مدنظر
داشت استفاده کرد.

بله! دقیقا همین بوده است .نهاد دین یک ابزار یا
پایگاهی است که میتواند آخرین مقاومتها را در
برابر هجوم فرهنگی غرب انجام دهد .ش��اید او در
زندگی شخصی همه احکام را آنطور که باید رعایت
نمیکرد اما برای دین احترام قائل بود .برای مقامات
دینی مخصوصا آن بخشی که مبارز و نوگرا بودند،
نه آن بخش سنتی ،احترام قائل بود.

تلقیاش از شخصیت امام خمینی(ره) هم همین
بود؟

دقیقا همی��ن بود .او در بحثهایش همیش��ه
میگفت وقتی یک همچنین انرژی عظیمی برای
مبارزه با اس��تبداد و غربزدگی وجود دارد چرا ما
نسبت به آن بیتوجهی کنیم .یادم هست در همین
ات��اق (منظور اتاق خانه ج�لال آلاحمد در محله

دزاشیب تهران است) ناهار میخوردیم که خطاب
ب��ه افرادی مثل رضا براهن��ی ،منوچهر هزارخانی،
اس��ماعیل خویی که به جالل میگفتن��د چرا از
آخوندها حمایت میکن��ی ،میگفت :کدام یک از
ش��ما جرأت این را دارید آن حرفهایی که [امام]
خمینی میزند را بزنید؟! کدامتان جرأت میکنید
یک کلمه به اطرافیان شاه بگویید؟

اتفاق�ا جالل در نامهاش به اما م مینویس�د چرا
روش�نفکران همیش�ه در دقیق�ه آخ�ر هم طرف
سلطنت را میگیرند!

بله! چون میخواهند از این
راه نان بخورند! به نظرم جالل
نخستین اندیشمندی بود که
متوجه یک انح��راف عقیده و
اندیش��ه در میان روشنفکران
ایرانی شد.
روش�نفکران را نش�ناخته
ب�ود یا بعدها متوج�ه انحراف
آنها شد؟

اولی��ن روش��نفکرانی که
جالل با آن روبهرو شد احمد
کس��روی و شریعتسنگلجی
و ...بودن��د و بع��د متوج��ه
ش��د نقطه انحراف اینها آن اس��ت که به تقلید از
روش��نفکران اروپای��ی معتقد بودند ک��ه یکی از
مبناهای اصلی روشنفکری نفی دین است .یعنی
کسی که به دین اعتقاد داشته باشد اصال روشنفکر
نیس��ت چون الزمه روشنفکری آزاداندیشی است
و دین مزاحم آزاداندیش��ی پیش��رفت و توس��عه
است .بعد کمکم متوجه شد ما نباید برای تحلیل
جریان روش��نفکری خودم��ان از الگوهای غربی
اس��تفاده کنیم .دقیقا حرفی را میزد که ش��یخ
محمد عبدو ،اس��تاد دانشگاه االزهر مصر و استاد
سیدجمال اسدآبادی آن را میگفتند .ایشان گفته
بود غرب دین را کنار گذاشت و پیشرفت کرد ولی
ما شرقیها دین را کنار گذاشتیم و بدبخت شدیم.
علت آن این اس��ت که در اروپا اول دین در میان
مردم بیاعتبار ش��د و بعد آن را کنار گذاش��تند
ولی در دنیای اس�لام همچنین تجربه تاریخیای
وجود نداشت .بنابراین شما نمیتوانید به طور کلی
به همان ش��کل که در دنیای مس��یحیت دین را

خاطره مهدی آلاحمد از تشییع و تدفین جالل در گفتوگو با «وطنامروز»

آنقدر شلوغ بود ،انگار ماشین عروس میبردیم!
مثل ماشین عروس آرام بود .به
چهارراه گلوبندک که رسیدیم،
دیدم از وسط چهارراه تا خود
پاچنار چراغهای پایهدار بلند
گذاشته ش��ده است .جالل را
در مس��جد گذاشتیم ،مسجد
متعلق به پدربزرگمان (مرحوم طالقانی و پدرشان)
بود .چندتا پنکه آوردیم تا جنازه خنک بماند و او تا
صبح آنجا بود .پدرم گفت او را ببریم قم و کنار پدرم
–پدربزرگ جالل -دفن کنیم .چندتا از آقایان آمدند
و گفتند :نه او را قم نبرید ،ببریم ش��اهعبدالعظیم.
آق��ای فیروزآبادی گفت من آن جا قبر دارم ،ببریم
و همانج��ا دفنش کنیم .پدرم هم گفت من حرفی
ندارم ،فقط بگذارید از مادرش بپرسم و بعد تصمیم
بگیریم .پرس��ید و مادرم هم گفت باشد .از پاچنار
تا ابن بابویه جالل را تش��ییع کردیم تا او را غس��ل
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و کف��ن کنی��م .وقت��ی او را
شس��تیم و تمام ش��د ،گفتم
نگهدار .مادرم را صدا کردم تا
بیاید ب��رای آخرین بار جالل
را ببین��د .وقتی جالل را دید،
سرش را بلند کرد تا به او بوسه
بزند .ناگهان از  2سوراخ بینی جالل خون آمد .گفتم
نگ��ه دار ،بگذار من بروم دکت��ر را صدا کنم .دکتر
شیخاالسالم را صدا کردم و گفتم از دماغش خون
آمده ،تا نگاه کرد ،نایلونی تهیه کرد و برد آزمایشگاه،
آمد و گفت که به سر جالل ضربه خورده و آن خون
بینیاش به همین خاطر بوده است .شمس را هم
صدا کردم و این قضیه را به او گفتم .کسانی گفتند
صدایش را در نیاورید.
■■نماز خواندن سیمین و جالل را خودم دیدم

س��یدمحمدرضا طالقانی (آلمحمد) به منزل

سخنرانان این مراسم بودند .قدیانی متنی خواند که
با تشویق حضار مواجه شد .حجتاالسالم زائری هم
در سخنانی گفت :نثر متفاوت جالل و شخصیت و
آنی که در او است و مواردی از این قبیل ممکن است
موضوع باشد ولی روراستی جالل با خودش است که
برای من مهم است ،چیزی که ما امروز به آن احتیاج
داری��م آن هم در روزگاری که گاه��ی به هم دروغ
میگوییم و فضای ریا و شعار بسیار میشود و مجال
خود بودن برای افراد کمتر پیش میآید ،بنابراین پیدا
کردن فردی که خودش باشد سخت است.
محدود به کلیس��ا کردند ،چنین کاری را با اسالم
انجام بدهید .تا وقتی اسالم ظرفیتی برای کمک
به وضعیت ایران دارد ،باید از آن استفاده کرد.

چند روز پیش به تعداد زیادی از کتابفروشیهای
خیابان انقالب س�ر زدم و دیدم کتابفروش�یهای
باس�ابقه کتابهای جلال را پش�ت ویترین خود
نمیگذارند .باالخره این نمیشود که مثال از یداهلل
رویایی در ویترین کتابفروشیها کتاب باشد ولی از
جالل با این همه س�ابقه کتابی در آنجا نباشد .این
کینه عمیق از جالل چرا هنوز ادامه دارد؟

هنوز تفکر اکثر ناشران ما تفکر چپی و تودهای
اس��ت و از سال  1326که در این سازمان انشعاب
ایجاد ش��د ،جالل را به عنوان دشمن شماره یک
خودشان میشناس��ند .یعنی این صنف (منظور
صنف ناشران است) اساسا با جالل مخالفند چون
معتقدن��د او خائن اس��ت چون اف��رادی همچون
ج�لال در حزب ت��وده یک جریان روش��نفکری
ق��وی ایجاد کردند ولی به یک باره نهتنها پش��ت
آنها را خالی کردند بلکه تبدیل به یکی از مخالفان
سرسختش��ان شدند .نخستین س��ناریو را برای
تخریب آلاحمد رادیو مس��کو شروع کرد و بعد از
آن حزب توده دنبال آن را گرفت و وقتی آنها کنار
رفتند این سناریو توسط ساواک ادامه پیدا کرد و
این هنوز ادامه دارد.

م�ن در گفتوگوه�ای آق�ای ش�مس آلاحم�د
میخواندم جالل پته این جریان را روی آب ریخته
و کارهای�ی را که آنها میخواس�تند انجام بدهند
پیشبینی کرد و کاسبیش�ان را از سکه انداخت.
مثلا در نامهای که به جمالزاده نوش�ته این نکته
را میت�وان دید .یا در مقاله «ی�ک چاه و دو چاله»
هم میتوان این را دید که آبروی ابراهیم گلستان،
بهروز وثوقی و صنعتیزاده را برده است .نکته این
است که جالل چگونه میتوانست هم به این شدت
با این افراد تند برخ�ورد کند و هم با آنها دور یک
میز بنشیند و کانون نویسندگان را تشکیل دهد؟

جالل یک ظرفیت بسیار باالیی برای معاشرت با
مردم داشت و به سرعت اعتماد آنها را جلب میکرد.
آدم خیرخواهی بود و حسن نیت داشت و مخالفت
هم که میکرد ،از روی خیرخواهی بود و همه این
را میدانس��تند .آدم بشدت با ظرفیتی بود .به نظر
من چیزی که ما االن بیش��تر به آن نیاز داریم این
نیس��ت که بدانیم جالل چگونه میاندیشید .بلکه
باید بگوییم جالل چگونه آدمی بود و آن را الگوی
خودمان قرار بدهیم .کمی ظرفیت داشته باشیم و
آزادمنش و شجاع باشیم.
مادری ما آمد و گفت میخواهم جالل را ببینم ،ما
ماشین گرفتیم و آمدیم تجریش ،وسط همین خانه
جالل حوض بود ،وقتی مغرب شد سیدمحمدرضا
ش��روع به وضو گرفتن کرد ،مادرم وضو گرفت و
من هم وضو گرفتم .جالل گفت چه کنیم؟ گفتم
یک فرش بده به من پهن کنم آقا سیدمحمدرضا
میخواهد نماز بخواند .آقا سید که نماز را بست من
پش��ت سر او اقامه کردم و مادرم هم پایینتر نماز
را بست .جالل هم آمد نماز خواند .سیمین خانم
هم که از پش��ت پنجره م��ا را میدید ،رفت چادر
س��ر کرد و آمد پشت سر آقا سیدمحمدرضا نماز
خواند .نماز که تمام شد همه رفتیم برای شام .من
نماز خواندن س��یمین و جالل را به چشم خودم
دیدم .جالل میخواست برود مکه ،اسم هم نوشت؛
مادرم برگشت و گفت جالل اگر میخواهی بروی
مکه باید درست بشوی ،موهایت را هم باید بزنی،
ناخنت را باید بگی��ری ...او هم همه اینها را قبول
کرد[ .مهدی آلاحمد به عکس جالل در پوس��تر
مراسم سالگردش اشاره کرد و گفت :این عکس را
در مراسم عروسی من از او برداشتند].

نشست خبری شنبههای انقالب با حضور
هنرمندان و کارشناسان در حوزه هنری برگزار
ش��د .به گزارش تسنیم ،آیتاهلل قائممقامی در
این نشست درباره رویکرد و نگاه نو به سینمای
انقالب صحبت کرد و اظهار داش��ت :سینمای
امروز نمیتواند به گذش��ته بازگردد .ما دنبال
چیز دیگری هس��تیم .باید به تحولی عظیم و
معرفتشناسی به موضوع قصه و خیال در هنر
بپردازیم .باید متحول شویم و به موضوعی که
خیال دینی است برسیم .ما از این حوزه فاصله
داریم .محمدتقی فهیمی در این نشست با اشاره
به رشد نقد پس از انقالب اظهار داشت :ما هیچ
جریان نقد در کشور نداشتیم .فقط چند نمونه
نقدی قابل تامل آن هم از جانب  5نفر در دهه
 30داشتیم .در دهه  40همان چند منتقد هم
بر س��ر کیفیت به جان هم میافتند .منتقدان
امروز کجا و کپیبرداران و مترجمان س��ابق؟
ام��روز همه روزنامههایم��ان صفحه فرهنگی
و س��ینمایی دارن��د و مجلهه��ای متعدد آن
هم فقط با موضوع س��ینما داری��م .نقد امروز
درباره س��ینمای اجتماعی اس��ت ،در گذشته
آن کس��ی هم که احیانا تالیف میکرد ،کمی
درباره خالصه داس��تان فیلم ،سابقه کارگردان
مینوشت و تنها خالقیتش در ارائه تحلیلها از
اندام زنان بازیگر بود! این منتقد سینمایی ادامه
داد :آزادی امروز در نقد با گذشته قابل مقایسه
نیست .من نویسنده روزنامه پیش از انقالب هم
بودهام .آن زمان مامور س��اواک در روزنامه بود
و همان مطلب کوچک��م درباره فیلمها را باید
تایید میکرد .عزتاهلل ضرغامی سخنران دیگر
این مراس��م بود .او گفت :در بس��یاری از موارد
نمیشود اوضاع انقالب را با گذشته مقایسه کرد.
هر عددی تقس��یم بر صفر از لحاظ جبری هم
مبهم اس��ت و باید رفع ابهام شود! حکایت ما
و قبل از انقالب اینچنین است .ضرغامی تاکید
کرد :سینمای اجتماعی -سیاسی واقعی برای
زندگ��ی بهتر مردم ت�لاش میکند به همین
خاط��ر با بیان نقدها و نقاط س��یاه ،راه امیدی
را باق��ی میگذارد و همه چیز را تمام ش��ده و
از دس��ت رفته نمیداند .س��ینمای اجتماعی
انقالب از این دست است .محسن یزدی ،مدیر
مرکز مستند سوره یکی دیگر از سخنرانان بود.
او گفت :مس��تند بحران پ��س از انقالب کلید
خورد .مستندسازان ما در جنگها و بحرانهای
مختلف حض��ور پیدا کردند و اثرگ��ذار بودند.
روای��ت فتح آوینی فقط یکی از آنهاس��ت که
خوب دیده شده است.
ادبیات

هیأت علمی جایزه جالل حکم گرفت

اعضای هیأت علمی یازدهمین
دوره جای��زه ادب��ی ج�لال
آلاحم��د معرفی ش��دند .به
گ��زارش «وطنامروز» ،پس از
پیش��نهاد هیات امنای جایزه
ادبی ج�لال آلاحم��د ،وزیر فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی در احکامی ،هیات علم��ی یازدهمین
دوره ای��ن جایزه را منصوب کرد .بر این اس��اس
سیدعباس صالحی در احکام جداگانهای ،ابوتراب
خس��روی ،مرتضی س��رهنگی ،مجید قیصری،
حمیدرضا ش��عیری ،فریدون صدیق��ی ،ابراهیم
زاهدیمطلق ،ملوکالس��ادات حسینیبهشتی و
محمد حمزهزاده را به عنوان اعضای هیات علمی
یازدهمین جای��زه ادبی جالل آلاحمد منصوب
کرد .یادآور میش��ود ،پیش از این نیز در احکام
دیگری از س��وی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
محمدرضا بایرامی به عنوان دبیر علمی و مهدی
قزلی به عنوان دبیر اجرایی یازدهمین جایزه ادبی
جالل آلاحمد منصوب شده بودند.
مستند

سوژه قجری برای مستندسازان

«مقدمهای ب��ر دوران قاجار»
عن��وان تازهتری��ن کارگاه
س��وژهیابی مرک��ز مس��تند
س��وره است که با ارائه عباس
س��لیمینمین برگزار خواهد
شد .به گزارش روابط عمومی مرکز مستند سوره،
کارگاه سوژهیابی مستند با موضوع «مقدمهای بر
دوران قاجار» در سالن سلمانهراتی حوزه هنری
برگزار خواهد ش��د .در این فصل از کارگاههای
سوژهیابی عباس س��لیمینمین ،مورخ و استاد
دانش��گاه از ساعت  ۱۷روز دوشنبه  ۱۹شهریور
در جهت شناخت هر چه بیشتر مخاطبان نسبت
ب��ه دوران قاجار در ایران به س��خنرانی خواهد
پرداخت .گفتنی اس��ت این کارگاه مقدمهای بر
سلسله نشست سوژهیابی مستندسازی با عنوان
«بررسی نقش روشنفکران در نهضت مشروطه و
پس از آن» خواهد بود.

