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مستمند، فرستاده خداست، كسى كه 

از او دري��غ دارد از خدا دريغ داش��ته و 

كسى كه به او عطا كند به خداوند عطا 

كرده است. 

وقتي تناقض هاي فمنيسم بيرون مي زند!
    جواد محرمي

 در حالي كه هشتم مارس روز جهاني زن در ايران بهانه اي 
براي تحقیر وضعیت زن ايراني است،  به مناسبت اين روز در 
پاريس كمپیني آغاز ش��ده با پوسترهايي عظیم كه زنان را 
تنها و ترسیده در حالي كه در معرض حمله حیواناتي چون 

خرس، شغال و كوسه هستند به تصوير كشیده است. 
يورونی��وز در اين باره گ��زارش مي دهد كه نیم��ي از زنان 
فرانسوي در مترو احساس ناامني مي كنند؛ ناامني ای كه به 
طور قطع تازگي ندارد و بايد آن را آس��یبي قديمي قلمداد 
كرد. فرانسه، مهد مكاتبي چون فمنیسم و ادعاهايي چون 
برابري جنسیتي اس��ت اما در همین كشور به طور طبیعي 
تناقض شعارهاي برابري خواهي به اشكال مختلف خود را 

نشان مي دهد. 
يكي از مصاديقي كه همواره از سوي فمنیست ها به عنوان 
نقص آزادي و برابري جنس��ي مطرح مي شود به كارگیري 
هرگونه تفكیك جنس��یتي در هر فضا و مكاني اس��ت اما 
آس��یب هاي اجتماعي كه به واس��طه اجبار براي اختالط 
به وجود مي آيد به قدري زياد اس��ت كه صداي شهروندان 
فرانسوي را نیز درآورده است، هر چند رسانه هاي گروهي 
كه اغلب تحت سلطه الیت هاي صهیونیس��تي قرار دارند 
اجازه بازتاب اين اعتراض ها را در سطح گسترده نمي دهد. 
در پوسترهاي مورد اش��اره، واگن هاي مترو به جنگل هاي 
مخوفي تشبیه شده كه زنان را در معرض حیوانات وحشي 

قرار مي دهد. 
 نفي تفاوت هاي میان زن و مرد اجباري است كه همواره به 
عنوان يك مزيت براي زنان مطرح مي شود؛ مزيتي كه مدعي 
است زنان در مقايسه با مردان عقب ماندگي هايي دارند و بايد 
اين عقب ماندگي ها را از طريق نزديك شدن به ويژگي هاي 

مردانه جبران كنند.
 اين القائات همواره از س��وي زناني كه در كشورهاي غربي 
با محدوديت هاي تاريخي دست به گريبان بوده اند به امري 
پذيرفته شده تبديل شده است، با وجودي كه طي سال هاي 
اخیر برخي انديشمندان و حتي مردم عادي در اين كشورها 
از بي منطق بودن اين مباحث مطلع ش��ده اند ولي رسانه ها 
اجازه بروز تفكراتي كه اصول فمنیس��م را زير سؤال ببرد، 
نمي دهند. فمنیسم از اين منظر مي تواند بزرگ ترين توهین 
به زنان تلقي شود. در واقع اگر زنان در غرب متوجه تعاريف 
و الگوهايي كه از سوي مردان به آنها ديكته مي شود، باشند 
و تناقض هاي مكاتب اين چنیني را بشناسند هرگز زير بار 
اصولي كه آنها را تحقیر مي كند، نخواهند رفت؛ اصولي كه به 
زنان القا مي كند شما تا زماني كه خود را شبیه مردان نكنید 

و زندگي مردانه اختیار نكنید، پیشرفت نخواهید كرد. الزام 
به مردانه شدن زنان در واقع معنايى جز نفي جنسیت زنانه 
ندارد، گويي زن��ان از عقب ماندگي هاي جس��مي و روحي 
برخوردارن��د كه آنها را موظ��ف مي كند با تقلی��د از مرام و 
رفتارهاي مردانه آن عقب ماندگي ها را جبران كنند. همین 
است كه باعث مي شود هويت زنانه به رسمیت شناخته نشود 
و زنان اجازه نداشته باش��ند در محیط هايي قرار بگیرند كه 

مردان را به آن راه نباشد. 
اصل برابري جنسیتي در كشورهاي غربي اجازه نمي دهد 
كه به عنوان مثال زنان در مواجهه با مشكالتي كه به واسطه 
اختالط با م��ردان در محی��ط اجتماعي براي آن��ان ايجاد 
مي كند، تصمیم��ات جديد بگیرند. اگر آنها ب��راي مثال از 
آزار و اذيت برخي مردان و سوء استفاده در واگن هاي مترو 
ابراز ناراحتي كنند و خواس��تار اين باش��ند كه واگن هاي 
جداگانه اي براي آنها اختصاص داده شود به دلیل مغايرت با 
مكتب فكري فمنیسم اين درخواست اگرچه دامنه اجتماعي 

وسیعي داشته باشد، محترم شمرده نمي شود. 
معلوم است كه دروغ فمنیسم به س��ود چه كساني و ضرر 
چه قشري تمام خواهد ش��د. مرداني كه به زنان به عنوان 
كاال نگاه مي كنند و از زنان به دنبال كسب سود هستند در 
اين معادله نابرابر بیشترين سود را مي برند. اين افراد يا اقشار 
درصد بسیار كمي از جامعه را تشكیل مي دهند. زيان ده ترين 
اقشار را در واقع خیل عظیم مردان و زناني تشكیل مي دهند 
كه اصالت خانواده براي آنان اهمیت دارد. بايد منتظر ماند 
و ديد كه رسانه ها در غرب به عنوان بزرگ ترين ابزار تحمیق 
جوامع تا چه زماني قادر خواهند بود افكار عمومي را به نفع 
معادالت ناعادالنه جنس��یتي اداره كنند. فرانسه مهد تولد 
افكار فمنیس��تي و جنبش هاي حقوق زنان است!آيا آنها از 
روش ايراني در اختصاص واگن هاي مخصوص براي بانوان 

در مترو استقبال خواهند كرد؟

     محمدصادق عابديني
نمايش هاي راديويي س�ه بعدي عنوان گونه 
جدي�دي از نمايش هاي راديويي اس�ت كه 
قرار اس�ت از اين به بع�د از طري�ق راديو و 
اپليكيشن »ايران صدا« در اختيار مخاطبان 
ص�داي جمه�وري اس�امي ق�رار گي�رد. 
نمايش ه��اي راديويي از جمل��ه محبوب ترين 
برنامه هاي راديو هس��تند كه قدمت تولید آنها 
به س��ال هاي ابتدايي تولد رادي��و باز مي گردد؛ 
نمايش هايي كه اين بار قرار اس��ت با اس��تفاده 
از يكي از جديد تري��ن فناوري هاي حوزه صدا، 
به صورت س��ه بعدي در اختیار عالقه مندان به 

راديو قرار گیرد. 
براي نخس��تین بار در ايران و ش��ايد در آسیا، 
نمايش راديويي با صداي س��ه بعدي براساس 
زندگي عزت  ش��اهي از مبارزان دوران انقالب 
اسالمي در حال س��اخت است. اين نمايش كه 
»ساكن طبقه وسط« نام دارد شامل بخشي از 
زندگي عزت  شاهي در پیش از انقالب و شكنجه 
وي در س��اواك مي ش��ود؛ جايي كه مخاطب 
راديو صرفاً با داش��تن يك هدفون س��اده كه 
صداي استريو داشته باش��د، مي تواند با بستن 
چش��م هاي خود، به دهه 50 ب��رود؛ جايي كه 
عزت  ش��اهي در حال شكنجه ش��دن است و 
مخاطب گويا در میان جلس��ه اعتراف گیري و 
ش��كنجه، جايي قرار مي گیرد كه عزت  شاهي 

نشسته است. 
»ساكن طبقه وسط« اين روزها در محل كمیته 
مشترك ضد خرابكاري كه به موزه عبرت تبديل 
شده، در حال ضبط است. شهراد بانكي، بهرام 
س��روري نژاد، محمدرضا شريفي مقدم، طوفان 
مهرداديان و سینا نیكوكار بازيگران اين نمايش 
راديويي هستند و صدابرداري آن بر عهده بهمن 

اردالن است. 
نمايش»ساكن طبقه وسط« به همت معاونت 
ص��دا و دفتر چند رس��انه اي و فض��اي مجازي 
معاونت صداي رسانه ملي در حال تولید است. 

مهدي شاملو مدير چندرسانه اي و فضاي مجازي 
معاونت صدا به »جوان« مي گويد: اين نمايش تا 
پیش از پايان س��ال جاري تكمیل ش��ده و در 
وب سايت و اپلیكیش��ن »ايران صدا« به نشاني 

IRANSEDA. IR ارائه خواهد شد. 
ش��املو درباره تولی��د نمايش هاي س��ه بعدي 
مي گويد: هزينه تولید اين نوع از نمايش تفاوت 

چنداني با نمايش هاي عادي راديويي ندارد اما 
از تكنیك خاصي پیروي مي كن��د كه نیازمند 

آموزش به بازيگران است. 
وي تأكید كرد: در فضاي مجازي معاونت صدا 
در حال تهیه اولین كتاب صوتي س��ه بعدي بر 
اساس كتاب عزت  شاهي هستیم كه كتاب بعد از 

تكمیل در »ايران صدا« منتشر خواهد شد. 
مدير چند رسانه اي فضاي مجازي معاونت صدا، 
گفت: براي آنكه مخاطب راديو با فرايند ساخت 
نمايش سه بعدي آشنا شود، همزمان با انتشار 
اين نمايش، مستندی از فرايند تولید آن تهیه و 

منتشر مي شود. 
در ق��رن نوزدهم پیش از آنك��ه راديو اختراع 
شود، وس��یله اي به نام »تئاتروفون« ساخته 
شد. اين وسیله به نوعي شبكه تلفني شباهت 
داش��ت و صداي نمايش هاي زنده را از طريق 
گوشي )هدفون( براي مخاطب پخش مي كرد. 
اين نوع پخ��ش نمايش اولی��ن گام در تولید 
نمايش هاي راديوي��ي بود، زمان��ي كه هنوز 

راديويي در كار نبود!
تكنولوژي هر روز پیش��رفت مي كرد و فناوري 
پخش اس��تريو به وج��ود آم��د. مخترعان اين 
سیس��تم پخش صدا معتقد بودن��د همان طور 
كه انسان از دو گوش��ش براي شنیدن استفاده 
مي كند، بايد از دو كانال صدا، اصوات به گوش 
انسان برس��د، اما استريو نتوانس��ت همه آنچه 
گوش ها مي شنوند را مشابه سازي كند اما باز هم 

تكنولوژي به پیش رفت. 
در دهه 1970 اتفاق مهمي رخ مي دهد، اولین 
نمونه هاي تجاري از يك صداس��ازي سه بعدي 
تولید شد. نمونه بسیار مشهور از اين گام هاي 
اولی��ه »آرايش��گر« ب��ود. در آن فاي��ل صوتي 
مخاطب در نقش يك مشتري آرايشگاه ظاهر 
مي شود كه يك آرايشگر شروع به اصالح سر وي 

مي كند و مخاطب كه با گوش��ي )هدفون( اين 
صدا را مي شنود دقیقاً حس مي كند كه در يك 
آرايشگاه است و صداي قیچي و ماشین اصالح 
را روي سر خودش مي شنود. با آنكه تكنولوژي 
صداي سه بعدي نزديك به 50 سال سابقه دارد 
اما تولی��د نمايش هاي راديويي بر اس��اس اين 
فناوري، بس��یار متأخر و به بعد از سال 2هزار 

باز مي گردد. 
هم اكنون دو نمون��ه تجاري از میكروفن هاي 
ضبط صداي سه بعدي در دنیا وجود دارد كه 
بهتري��ن آن 8هزار دالر قیم��ت دارد، اما اين 
میكروفن بدون اينكه در اختیار معاونت صدای 
رسانه ملي قرار بگیرد، توسط متخصصان راديو 
طراحي و ساخته شده است كه حتي مي توان 
از آن به عنوان اختراع نیز ياد كرد؛ اقدامي كه 
مي شود آن را نوعي جهاد علمي در صداوسیما 

دانست. 
خانم هدي فالح، تهیه كننده راديو ايران صدا 
و كارگردان اولین نمايش س��ه بعدي راديويي 
در ايران كه مس��ئولیت پروژه ساخت دستگاه 
میكروفن سه بعدي راديو را به عهده داشته است 
به »جوان« مي گويد: تنها راديو تلويزيون هاي 
كش��ور هاي بريتانی��ا، فنالند، س��وئد و امريكا 
هس��تند كه در آنها روي نمايش سه بعدي كار 

شده است. 
فالح مي گويد: در نمايش هاي عادي راديويي، 
بازيگران در يك جا ثابت هستند و تحرك ندارند، 
در عوض در نمايش راديويي سه بعدي، بازيگران 
دائم در حال حركت هستند و شخصیت اصلي 
نمايش كه مخاطب راديو است در مركز نمايش 

قرار مي گیرد. 
اين تهیه كننده مي افزايد: حالتي كه در نمايش 
س��ه بعدي در راديو ب��ه وجود مي آيد، ش��بیه 
فیلمبرداري به ش��یوه POV است كه امروزه 
در گیم ها بسیار پرطرفدار است زيرا همه دوست 
دارند خودشان را جاي قهرمان بگذارند و همه 
چیز را از ديد خودش��ان ببینن��د. براي همین 
به تقلید از بازي ه��اي رايان��ه اي مي بینیم كه 
فیلم های سینمايي ای ساخته مي شوند كه در 
آن خط داستاني بسیار الغر است اما صحنه ها 
به نحوي طراحي مي ش��ود كه بیننده را درگیر 

خود كند. 
   نوشتن نمايشنامه

 براي نمايش هاي سه بعدي
به نظ��ر كارگ��ردان اولین نمايش س��ه بعدي 
راديويي، فعاًل س��خت ترين كار براي تولید يك 
نمايش سه بعدي، نوشتن نمايشنامه آن است؛ 
موضوعي كه به مرور حل مي ش��ود و در مقابل 
بايد كاري كرد كه مخاطب بیش از گذش��ته با 
نمايش درگیر شود و در صورت توسعه فناوري 
حتي از شنونده صرف خارج شود و به نوعي در 

نمايش نقش آفرين باشد. 
كارگردان»ساكن طبقه وسط« مي گويد: بخشي 
از تفاوت تولید نمايش س��ه بعدي براي راديو با 
نمايش هاي معمول، اين است كه مي توانیم در 
نمايش سه بعدي از فضا و بازخورد هاي صداي 
محیطي نیز استفاده كنیم، به همین دلیل براي 
ساخت نمايش »س��اكن طبقه وسط« به موزه 

عبرت رفتیم.

    ايزد مهرآفرين
انجمن س�ينماي انقاب و دفاع مقدس در 40 سالگي انقاب 
اس�امي مردم ايران، مس�ابقه ب�زرگ فيلمنامه نويس�ي را 
ب�ا عن�وان »چه�ل س�ال، چه�ل فيل�م« برگ�زار مي كند. 
بنیاد فرهنگي روايت فتح به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي 
انقالب اسالمي، با هدف شناسايي فیلمسازان نسل سوم انقالب 
و فراهم نمودن زمینه اي براي رشد و تعالي ايشان، در كنار بهره 
مندي از تجارب پیشكسوتان اين عرصه و همگرايي بیشتر اين 
دو، شرايط حمايت و ساخت 40 فیلم در سه بخش سینمايي، 

كوتاه داستاني و پويانمايي مسابقه برگزار مي كند. 
به گزارش »جوان« حس��ین صابري مديرعامل انجمن سینماي 
انقالب و دفاع مقدس با اعالم انتشار فراخوان جشنواره »چهل سال، 
چهل فیلم« گفت: اين مسابقه در محورهاي انقالب اسالمي، دفاع 

مقدس و مقاومت برگزار خواهد شد. 
صابري افزود: از جمله اهداف كالن اين مسابقه بزرگ، توجه داشتن 
به رويكرد س��ینماي ارزان با س��اختار حرفه اي است كه منجر به 
استعداديابي در عرصه فیلمسازي خواهد شد، همچنین رويكرد به 
اين عرصه از منظر نسلي كه در روزگاران پیروزي انقالب اسالمي 
و جنگ تحمیلي نبوده ان��د و آن دوران را ملموس درك نكرده اند. 
مديرعامل انجمن سینماي انقالب و دفاع مقدس با اشاره به توجه 
به نیروهاي جوان و فعاالن حوزه فیلم كوتاه و داس��تاني در عرصه 
فیلمس��ازي حوزه انقالب و دفاع مقدس گف��ت: نیروهاي جوان 
و تحصیلكرده اي هس��تند ك��ه از هیچ جايي م��ورد حمايت قرار 
نمي گیرند. تالش ما اين است اين مسابقه، محلي براي توجه و رجوع 

به اين نسل باشد. صابري در ادامه خاطرنشان كرد: اين فراخوان با 
توجه به جامعیت و فراگیري عمومي، ع��الوه بر نیروهاي جوان و 
مستعد، پیشكس��وتان اين عرصه را نیز در بر مي گیرد. وي تعداد 
فیلم هاي مورد حمايت از سوي انجمن س��ینماي انقالب و دفاع 
مقدس در اين مسابقه را 40 فیلم سینمايي بلند، كوتاه و پويانمايي 
عنوان كرد و افزود: در بخش س��ینمايي از می��ان فیلمنامه هاي 
ارس��الي 10 فیلمنامه، در بخش كوتاه داستاني 20فیلمنامه و در 
بخش پويانمايي10 فیلمنامه برتر جهت تولید انتخاب خواهند شد. 
مديرعامل انجمن سینماي انقالب ودفاع مقدس با اشاره به جزئیات 
تولید فیلم هاي سینمايي پس از فراخوان اولیه براي مسابقه چهل 
سال، چهل فیلم افزود: اشراف داريم كه به طور قطع در يك سال 
نمي توان 10فیلم بلند سینمايي يا پويانمايي تولید كرد، به همین 
دلیل اين مس��ابقه فرآيندي چند ساله خواهد داشت كه به جهت 
محتوا و شرايط ساخت، وضعیت تولید پروژه هاي سینمايي متفاوت 

خواهد بود.

مديرعامل انجمن سينماي انقاب و دفاع مقدس خبر داد

برگزاري مسابقه بزرگ »چهل سال، چهل فيلم«  چاپ هفتم »از آخر مجلس« 
در كتابفروشي ها  

مجموع�ه ش�عر »از آخ�ر مجل�س« س�روده مي�اد عرفان پ�ور از س�وي 
نش�ر شهرس�تان ادب ب�ا ط�رح جل�د متف�اوت ب�ه چ�اپ هفت�م رس�يد. 
 »از آخر مجلس« نام خود را از ش��عري به همین نام وام گرفته است، در واقع يكي 
از چند رباعي  عرفان پور براي ش��هداي ماج��راي هیئت رهپويان وصال ش��یراز و 

بمب گذاري در آن است كه در سال 88 سروده شده  است. 
اين شعر كه پیش از انتشار اين كتاب تنها در شبكه هاي اجتماعي و برخي سايت ها 
منتشر شده بود، در ماجراي ديدار مقام معظم رهبري از خانواده يكي از شهداي دفاع 
مقدس نظر رهبر انقالب را جلب مي كند. رهبري در اين ديدار از حاضران عكس شهید 
را طلب مي كنند. با آوردن عكس نزد ايشان، چشمانشان به رباعي »از آخر مجلس« 
میالد عرفان پور كه در زير عكس بوده مي افتد و در همان خوانش نخست شعر را براي 
جمع قرائت مي كنند. رهبر معظم انقالب با خواندن سطر آخر رباعي ناگهان منقلب 
مي ش��وند و از ته دل به گريه مي افتند. پس از اين واقعه، آيت اهلل العظمي خامنه اي 
نام شاعر را از حاضران مي پرسند اما كسي از اين نام اطالعي نداشته است. سرانجام 

رهبري از خانواده شهید مي خواهند تا اين قاب به يادگار نزدشان بماند. 
پخش اين خاطره و كلیپ تصويري آن در فضاي مجازي و مشخص شدن شاعر آن 
باعث شد كه عرفان پور تصمیم به انتشار كتابي به همین نام بگیرد كه البته با استقبال 
گرم مخاطبان همراه ش��د. اين مجموعه شعر ش��امل چهار دفتر است كه در آن به 
موضوعاتي همچون نیايش، عشق، دادخواهي و حماسه پرداخته شده است و انتشار 

آن برعهده انتشارات شهرستان ادب بوده است. 
تاكنون 7 هزار نس��خه از مجموعه »از آخر مجلس« سروده میالد عرفان پور منتشر 

شده است. حمید اقدسي طراحي جلد اين كتاب را انجام داده است. 

 مجموعه 14جلدي 
»سيره عملي اهل بيت)ع(« منتشر شد  

مجموع�ه 14جل�دي »س�يره عملي اه�ل بي�ت)ع(« اثر 
اسداهلل محمدي نيا از سوي نشر سبط اكبر قم منتشر شد. 
مجموعه س��یره عملي اه��ل بی��ت)ع( در س��یره عملي 14 
معصوم)ع( مسائلي چون جايگاه خانواده، مشورت در ازدواج، 
مس��اول فرهنگي، مظهر محبت، صله رحم، همنشیني با فقرا 
و... مطرح شده و نويسنده كوش��یده آنها را با زباني ساده براي 
خوانندگان مطرح كند. همچنین در اين مجموعه مختصري از 
زندگاني معصومین)ع( را آورده و به مسائلي چون حضور قلب 
در نماز، حق پدر و مادر، كس��ب روزي ح��الل، رعايت حقوق 
همس��ايگان، توجه به تربیت فرزند و... پرداخته است. در جلد 
چهاردهم اين كتاب با عنوان سیره عملي امام زمان)عج( عالوه 
بر اشاره به خصوصیات سیره مهدوي به معناي انتظار و فرج به 
پیشرفت هاي علمي در عصر ظهور و... اشاره شده است. هر كتاب 
از مجموعه سیره عملي اهل بیت)ع( به قلم اسداهلل محمدي نیا 
در 100 صفحه و شمارگان3هزار نسخه، تدوين شده تا مخاطب 
عام بتواند با آن ارتباط برقرار كند، همچنین فرازهايي از زندگاني 

معصومین)ع( نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 
...........................................................................................................

آغاز اكران از ۲3 اسفند
 ليست اكران نوروزي سينماها

با »به وقت شام« قطعي شد
طبق گفته هاي غامرضا فرجي س�خنگوي شوراي صنفي 
نمايش در آخرين مصوبات جلس�ه ش�ورا كه روز گذشته 
برگ�زار ش�د، فيلم هاي ب�ه وقت ش�ام، التاري و فيلش�اه 
در ليس�ت نهاي�ي اكران ن�وروزي ب�ه چش�م مي خورند. 
در اين جلسه لیست نهايي فیلم هاي نوروز 97 مشخص و همچنین 
اعالم شد كه اكران نوروزي از چهارشنبه 23 اسفندماه در سراسر 
كشور آغاز مي شود. فیلم انیمیشن »فیلشاه« به كارگرداني هادي 
محمديان در گ��روه س��ینمايي آزادي، فیلم »التاري« س��اخته 
محمدحسین مهدويان در گروه سینمايي استقالل، فیلم »فراري« 
ساخته علیرضا داوودنژاد در گروه سینمايي ماندانا، »خرگیوش« 
ساخته ماني باغباني در گروه س��ینمايي زندگي، »به وقت شام« 
ساخته ابراهیم حاتمي كیا در سرگروه كوروش، »لونه زنبور« ساخته 
برزو نیك نژاد در سرگروه ايران و »مصادره« ساخته مهران احمدي 

در سرگروه جوان به نمايش درمي آيند. 
...........................................................................................................

 كارگردان »قائم مقام«
مستند »تهران- دمشق« را مي سازد

علي صدري نيا كارگردان مس�تندهاي »قائم مق�ام« و »زخم 
تازه« در جديد ترين اثرش سراغ بحران در منطقه رفته است. 
»تهران- دمشق« نام جديدترين فیلم مستند صدري نیا است كه  
با محوريت موضوعات اجتماعي بح��ران و جنگ در منطقه تولید 
شده است. تاكنون مس��تندهاي بس��یاري درباره حضور داعش و 
جنگ افروزي آن ساخته شده است اما اين بار دوربین مستندساز به 
پشت جبهه هاي مقاومت رفته و وضعیت مردم در شهرهاي مختلف 
سوريه را از زبان خودشان روايت كرده است. اين مستند ريشه هاي 
اجتماعي اعتراضات گروهي از مردم تا شكل گیري بحران در سوريه را 
جست وجو مي كند و تالش دارد تصويري از وضعیت مردم شهرهاي 
مختلف سوريه را پس از گذشت هفت سال از جنگ ارائه كند. روايت 
اين مستند در فضاي اجتماعي ايران و سوريه در رفت و آمد است 
و به برخي اتفاقات داخلي كشورمان نیز مي پردازد. تصويربرداري 
»تهران- دمشق« در شهرهاي مختلف سوريه تمام شده اما همچنان 

بخشي از تصويربرداري هاي ايران و تهران باقي مانده است.
...........................................................................................................

به راحتي نمي توان از كنار رمان 
»شاه كشي« گذشت

ي�ك نويس�نده در نشس�ت نق�د و بررس�ي رم�ان 
»شاه كش�ي« گف�ت: اي�ن رم�ان اث�ري اس�ت خواندني 
گذش�ت. آن  كن�ار  از  راحت�ي  ب�ه  نمي ت�وان  ك�ه 

 نشست نقد و بررسي رمان »شاه كشي« اثر ابراهیم اكبري ديزگاه 
در انجمن داستان طالب قم برگزار ش��د و در جريان آن حمید 
بابايي، نويس��نده اين اثر گفت: رمان »شاه كشي« سعي كرده به 
دو بازه زماني مهم در تاريخ معاصر بپردازد. از طرفي به كش��تار 
فیضیه در سال 1342 و از طرف ديگر به جشن هاي 2هزارو500 
س��اله در س��ال 1350. از اين منظر مي توان اين اثر را كتابي در 
خور دانست كه به اين بازه زماني مي پردازد. به گفته وي از طرف 
ديگر برخالف بسیاري از رمان هاي ديگر كه با موضوعیت انقالب 
نوشته مي شوند، نیت اصلي شخصیت اصلي رمان نه صرفاً ايجاد 
يك تحول عظیم اجتماعي- سیاسي است بلكه بیشتر مسئله اي 
شخصي است. در واقع شخصیت اصلي رمان براي انتقام خون پدر 
خود و بیشتر نشان دادن جربزه قصد ترور شاه دارد. در اين میان 
تناقض هاي شديدي كه شخصیت اصلي دچار آن است باعث شده 
بتوان با ترديدهاي او همگام شد و قدم به قدم با او حركت كرد. در 
اين میان ساير شخصیت هاي داستان نیز براي ايجاد اين ترديد يا 
تصمیم مهمي كه او قصد دارد آن را عملي كند، حركت مي كند. 

گزارش»جوان« از يك تحول در عرصه راديو با توليد اولين نمايش سه بعدي راديويي

 شنونده راديو شكنجه هاي ساواك را 
با عزت  شاهي تجربه مي كند!

فرزين ماندگار     اخبار كوتاه

مدير مركز توليد متن سازمان سينمايي حوزه هنري:

زندگي شهيد بهشتي فيلم مي شود

    ابراهيم صميمي
 فيلم »بيتا، مني�ژه و اعظم« ب�ه تهيه كنندگ�ي محمدرضا 
و ش�خصيت ش�هيد  زندگ�ي  محوري�ت  ب�ا  ش�فيعي 
سيدمحمدحس�ين حسيني بهش�تي س�اخته مي ش�ود. 
سیدمحمد حسیني، مدير مركز تولید متن سازمان سینمايي حوزه 
هنري درباره تازه ترين فعالیت هاي حوزه تولید متن كه قرار است سال 
آينده به مرحله اجرايي درآيد، گفت: فضاي متن ساز و كار مشخصي 
دارد و آنچه فعالیت هاي ما را از گذشته متمايز كرد، اينكه تولیدي را 
به داخل مجموعه وارد كرديم تا حوزه هنري آرام آرام به سمتي برود 
كه بتواند متن هاي يونیك و مخصوص به خود تهیه كند. وي با اشاره 
به اينكه افراد بیرون از مجموعه نیز مي توانند در راستاي اهداف حوزه 
هنري گام بردارند و از كمك هاي ما بهره مند باش��ند، اضافه كرد: در 
سالي كه گذشت تیم هاي جواني جذب حوزه شدند كه بر اساس آنچه 
برنامه ريزي كرديم نگاه ش��ان صرفاً به تولید متن بود، به همین خاطر 
امروز محصوالتي داريم كه سبد س��ال آينده ما را پر كند و پیش بیني 

مي شود نتايج درخشاني در بر داشته باش��د. حسیني ادامه داد: سال 
آينده دو فیلم سینمايي در دستور كار حوزه هنري قرار دارد كه يكي از 
آنها فیلم سینمايي »بیتا، منیژه و اعظم« به تهیه كنندگي محمدرضا 
شفیعي است و با ورود به سال جديد مقدمات اجرايي را فراهم خواهیم 
كرد. فیلمنامه اين اثر از ابتداي سال 96 در دستور كار ما قرار داشت و 
به جرئت مي توان گفت در حوزه متن جزو بهترين كارهاي نگارش شده 
تیمي خواهد بود. وي اظهار كرد: تا پیش از اين در بهترين حالت متن ها 
سفارشي و توس��ط كساني نوشته مي ش��د كه دغدغه مند بودند. آنها 
كارشان در شوراهاي مختلف ارزيابي مي شد و بعد در سطح سینما ارائه 
مي كردند اما بنا داريم براي اولین فرهنگ كار گروهي را در حوزه نگارش 
فیلمنامه به منصه ظهور برسانیم. اگرچه هنوز در شكل سنتي همكاري 
خواهیم كرد اما فعالیت هاي خودمان را هم شروع كرديم كه يكي از اينها 
حول محور شخصیت شهید بهشتي بود. مدير مركز تولید متن سازمان 
سینمايي حوزه هنري با اشاره به اينكه نگارش نهايي اين فیلمنامه در 
حال انجام است، عنوان كرد: در مرحله اول كمیسیوني متشكل از پنج 
نفر نويسنده جوان خوش آتیه سیناپس اولیه را آماده كرده اند و در حال 
حاضر متن آماده شده توسط دو نفر ديگر نگارش نهايي مي شود. »بیتا، 
منیژه و اعظم« قصه اي لطیف و گیرا مربوط به زندگي شهید بهشتي به 
تهیه كنندگي محمدرضا شفیعي است و ايشان انگیزه بااليي براي تهیه 
آن دارد و من فكر مي كنم جزو آثار شاخص در سینماي ما ثبت شود. 
وي در پايان گفت: كارگردان و ساير عوامل هنوز مشخص نشده چون 
منوط به مذاكره با حوزه هنري است. اينكه تهیه كننده را اعالم كرديم 
به اين دلیل بود كه معتقديم اين فرد بايد از مقطعي وارد پروژه شود تا از 

نظرات او در حوزه تولید و شرايط فیلمسازي بهره بگیريم.

    شعر

ه��م اكن��ون دو نمون��ه تج��اري از 
ميكروفن هاي ضبط صداي سه بعدي 
در دنيا وجود دارد كه بهترين آن 8هزار 
دالر قيمت دارد اما اين ميكروفن بدون 
اينكه در اختيار معاونت صدای رسانه 
ملي قرار بگيرد، توس��ط متخصصان 
راديو طراحي و س��اخته ش��ده است


