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وعده وزير براي برگزاري جشن VOD
جنتي :ورشكستگي سينماي ايران را قبول ندارم

درباره «نقش نگار» كه الكي آويزان ب .ز و ن .م شد!

گرفتن زيادي
تحويل
ِ

محسن غالمي (قلعه سيدي)

زمان�ي ك�ه حاش�يه ب�راي فيلمي درس�ت
ميش�ود ،دو دليل دارد يا اينك�ه محتوايش
ايجاد حساسيت كرده يا اينكه بيخوديست و
براي جوسازي .ردخور ندارد و جالبتر اينكه
قريب باالتفاق نيز آش دهنسوزي نميشوند.
گاهي هم كه فيلمي بدك نباش�د ،ميش�ود
حكايت چوپان دروغگو كه ديگر كس�ي باور
نميكند .شايد هم بش�ود مثل «نقش نگار!»

علي عطش��اني ميتوانس��ت به ج��اي تبليغ و
ضدتبليغ با اس��تفاده از س��رمايهگذارش يا اسم
ناصر ملكمطيعي كه سرجمع دو دقيقه نيز در
فيلمش بازي نكرده ،از خود اثرش مايه بگذارد و
دم از كارگردانياش بزند اگر ادعايي دارد .باالخره
اين نيز روشي است براي اسم َدركردن و چوبش
را هم خورد .برسيم به خود «نقش نگار» ،معتقدم
فيلم متوسطي است مثل خيلي از آثار ديگر .با اين
تفاوت كه فاكتور حداقلي براي جذب عامه را دارد
و براي يكي ،دو ساعت س��رگرم شدن ،ميتوان
تحملش كرد .از اين دريچ��ه از مخاطب جواب
مثبت نس��بي ميگيرد؛ اما يادمان نرود فقط در
قياس با فيلمهاي مشابه .الاقل مثل آثار تجربي يا
درامهاي زمخت فعلي ،مخاطبگريز نيست.
نياييد و خودتان را خراب نكنيد
بهجايقصهگوييانگاربدشنيامدهفرشقرمزي
باش��د براي ملكمطيعي كه برعكس فقط يك
شوي دمدستي برايش شده؛ مثالش دو سكانسي
اس��ت كه او در باغ و از مي��ان دود و مه آن هم با
موسيقي ،باالخره جلوي دوربين ميآيد يا جايي
كه ميگويد من سالها در انزوا و گوشهگير بودهام!
هيچ ربطي هم به داس��تان ندارد .از آن هيبت و
هيمنه البته به گمان دوستانش نيز خبري ديگر
نبود .فيلمازجهتمحتواهماينقدرهاحساسيت
ندارد ك��ه بخواهد داد و ه��وار راه بيندازد ،فقط
در قصهاش كمي ش��يطنت ميكند .داستانش
به نحوي حتي تقابل خانواده س��نتي با برخي
امروزيهاست كه سعي دارد به اعتقادات كسي
اعتراض نكند .شايد عدهاي معتقدند به اخالقيات
تنه ميزند؛ واقعاً حرف فيلم را جدي نگيريد! نگا ِر
«نقش نگار» با فرزاد در پي ازدواج است ،دست
به دامن خانواده تحت تكفلش ميشود .خانواده
فرزاد خبر ندارد كه دخترك پرورشگاهي است.
پاي هومن پسر خانواده صوري به فيلم باز ميشود
و ...مهران كاش��اني به عن��وان فيلمنامهنويس
كارنامه خوبي دارد اما اينجا خيلي درگير قصه
پرتبو تابنميشودوبههمينچندخطكفايت
كرده؛ همينطور كه چارچوبش ميشود خانه و
خيابان با يكي ،دو لوكيشن پرت ديگر .دوست
دارد با ديال��وگ بازي كند همچني��ن با روابط
آدمها با يكديگر؛ گاهي با نگاه ،احساس و حتي
دايره واژگان من و تو .انگار عدهاي باور كردهاند
كه مث ً
ال اي��د ه لبه تيغي دارد ول��ي در اين حد و
اندازهها نيست.
كمي تا قسمتي مخاطب را پس نميزند
فيلمنامه جمع و جور نويس��نده ،قص��ه بكر يا

متشنجي ندارد ولي بيجذابيت نيست .ساده هم
نوشته شده .سهل است اما ممتنع نه .بيننده را
برد .به خصوص ديالوگهاي
همپاي خودش مي َ
دوطرفهاي كه براي كاراكترها نوشته شده مثل
بگومگوهاي بهرام رادان و آتيالپسياني .نقشي
كه براي الهه حصاري چيده ش��ده نيز خوب از
پسش برآمده .به دخترك تازه رونمايي شده نيز
ميرسيم! البته شخصيتپردازيها همه ايدهآل
نيس��تند مثل تغيير ش��خصيت كاراكتر آتيال
پسياني كه آرام است و دلسوز ولي به يكباره با يك
توهم،بهاصطالحكنفيكونميشودوشخصيت
اول و آخر فيلمش گويي دوتاست .يا سكانسي كه
او با نگار نشسته و از او تست خانوادگي ميگيرد.
اين سكانس بيكيفيت را قياس كنيد با سكانس
جالبي كه صفحه گوشي دخترك ميشود قاب
دوربين و بازي كارگردان با جمله «فرزاد ،هومن
فردا مياد .من نميرم»....
مسلماً همه چيز دست نويسنده نيست .اوست
كه ايده ميدهد اما ديگر برعهده تكنيك و فرم
كارگردان و نگاه فيلمبردار است كه به يك بازي
جان ميدهد و برعكس ممكن است بازيها را به
زمين بزند .چه بسا سخت ميشود از فيلمبرداري
تورج اصالني در «نقش نگار» ايراد گرفت ،الاقل
اسير ادا و اطوار دوربين روي دست نشده .اما در
مورد نقش اول فيلم و آيلين حسينيان كه قب ً
ال
جلوي دوربين بازي ك��رده اما نه با اين جديت.
مشخصاًعطشاني روي «تُن صدا و فرم صورت» او
حساب باز كرده برعكس اينكه بخواهد از او بازي
بگيرد .كاراكترش قرار است آرام باشد اما بازياش
درنميآيد اتفاقا ،تا پالني كه از الك و سر به زير
بودن به جديت ميرسد .با اينحال بازياش براي
نگار تيپيكال ،كافي است و بيرون نميزند.
خوب است ،بد نيست ،فراموش ميشود
فيلم سراسر از جنس بازي روزمره است و خيلي
قابليت مانور و تفسير ندارد .داستانش عجيب
و غريب نيس��ت كه دنبال تعليق باشد يا گره و
ديگر ادوات يك درام پرحجم .اگر در قصهگويي
لكنت زب��ان نميگي��رد و آن را راحت تعريف
ميكند بهخاطر همين خودماني بودنش است
كه كار دستش ميدهد و در برخي تايمها زيادي
لوس و لوث ميشود .عصاي دستش موسيقي
است كه اگر نباشد ريتم حتي از كند ميافتد.
تازه در سكانس آخر اس��ت كه با غيبت يا فرار
دختر ،يادش ميافتد كه بايد معما بچيند و زير
يك خم داس��تانش را بگيرد .تيتراژ پاياني نيز
ضربآهنگي گرفته كه خود فيلمسازش بعيد
ميدانم ارتباطش را با محت��واي اثرش بداند!
«نقش نگار» با تم��ام اين تفاس��ير ولي تاريخ
مص��رف دارد ،نميماند چ��ون روي اعتقادات
درحال تغيير ،مانور ميدهد .چند مدتي كافي
اس��ت تا اين هم ديگر مخاطبي نداشته باشد.
ساختش متوسط است و سرگرمياش نيز براي
اين يكي ،دوساله .شايد بهترين اثر كارگردانش
باش��د ولي مطمئناً بهتري��ن فيلمنامه مهران
كاشاني نبوده و نخواهد بود.

نيستان «هندوي شيدا» را معرفي كرد
سعيدتشكري،نويسندهنامآشنايخراساني
پس از تأليف آث�اري چون بار ب�اران ،پاريس
پاري�س ،مفت�ون و في�روزه و ...ك�ه هر يك
س�رفصلي تازه در ادبيات تاريخ�ي و آئيني
ايرانونيزتلفيقيبديعازهنرنمايشوادبيات
به شمار ميرفتند ،در تازهترين رمان خود با
عنوان «هندوي شيدا»
ازكوچهپسكوچههاي
تاري�خ ق�دم بي�رون
گذاش�ته و داس�تاني
ب�ا موقعي�ت تاريخي
و جغرافياي�ي معاصر
خل�ق ك�رده اس�ت.

«هندوي ش��يدا» را در
واقع ميتوان داس��تان
حركت به سمت كشف
عش��ق ناب دانس��ت،
عشقي كه خود انتخاب
ميكند به سراغ كه برود
و چگونه او را ش��يداي
خود كند .اين رمان را همچنين ميتوان روايت
سرگشتگي انسان امروز ناميد؛ انساني كه براي
اثبات انسانيت و نفسانيت خود ،به هر سوي خود
را ميزند تا بتواند به نتيجه مطلوب و دلخواهش
دست پيدا كند .سعيد تش��كري در اين رمان،
امروزي را روايت كرده كه خود در زندگي حقيقي
و در پيرامون زيس��تي خود كشف كرده است و
همين مسئله نيز داستان اين رمان را استنادي
واقعي داده و به گفته نويسنده داستان آن را بايد

رونوشتي از يك داس��تان مستند و اتفاق افتاده
شمرد .اين واقعيت شرح به آتش كشيدن پدري
توسط فرزندش است تا او را به خاطر مخالفتش
براي س��فر به خارج از ايران و رسيدن به عشق
خيالياش از ميان بردارد .اما داستان به اينجا ختم
نميشود .پسر به مقصود خيالياش نميرسد اما
در مسيري قرار ميگيرد
تا بتواند معشوق واقعي
خود را پيدا كن��د .نثر
شاعرانه تشكري در اين
رم��ان ب��ه اوج پختگي
خود ميرسد .مخاطب
او ب��ا وجود آش��نايي با
وي و ش��يوه نگارشش،
ميتواند به نسخهاي تازه
و بهينه شده از اين شيوه
روايت دس��ت پيدا كند
كه تش��كري آن را براي
روايت داس��تاني از اين
روزهاي پيرامون خود و
نه كوچه پسكوچه تاريخ انتخاب كرده است .از
سوي ديگر داستان با وجود استناد به يك رويداد
واقعي به ش��كلي تصويري پيش روي چشمان
مخاطب خود تعريف ميشود و مانند نگاتيوهاي
يك اثر كالسيك سينمايي ،مخاطب را در جذبه
خود فرو ميبرد؛ جذبهاي كه مدتهاس��ت در
رمان ايراني كمتر ديده شده است .كتاب نيستان
«هندوي ش��يدا» را در  292صفحه و با قيمت
17هزار تومان منتشر كرده است.

محمدصادق عابديني

رئيس سازمان سينمايي در مراسم آغاز
بهكارجشنوارهفيلمفجرازلزومنوگرايي
در سينماي ايران سخن گفت و نقطه آغاز
ايننوگراييرامديريتسينماعنوانكرد.

مراسم افتتاحيه سي و چهارمين جشنواره
فيلم فجر شامگاه يكشنبه  11بهمن ماه
در محل تاالر وحدت تهران برگزار ش��د.
با انجام اين مراس��م دوره جديد برگزاري
جشنواره فجر آغاز شد؛ دورهاي كه گفته
ميش��ود در آن كمتر ش��اهد فيلمهاي
سياهنما خواهيم بود.
سينماي ايران ورشكسته نيست
وزير ارشاد طي سخنراني در مراسم آغاز
به كار سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر
از اينكه سينماي ايران ورشكسته ناميده
ش��ود ،انتقاد كرد .جنتي در اين مراس��م
گفت :جشنواره س��ي و چهارم را ميتوان
جشنوارهاي دانس��ت كه فيلمهاي آن در
دولت تدبير و اميد متولد و باليده اس��ت و
تفاوتِ محسوسي با جشنوارههاي گذشته
جهان
دارد .وي تأكي��د كرد :س��ينما در
ِ
امروز ،نما ِد قدرت نرم و هوشمندي و نگاه
ما به توسعه سينما نگاهي به آينده است؛ با
چنين نگاهي سياستهاي سينمايي اين

دوران طراحي شده اس��ت .وزير فرهنگ
و ارش��اد اس�لامي در ادامه به مهمترين
رويدادهاي دو سال گذشته نيز در عرصه
سينما اشاره كرد و گفت :براي نخستين
بار بيش از  200فيلم متقاضي حضور در
جشنواره بودند و تا كنون چنين استقبالي
در هيچ دورهاي وجود نداشته است .جنتي
گفت :اين عبارت را كه گاهي گفته ميشود
«سينماي ايران صنعتي ورشكسته است»
به هيچ عنوان قبول ندارم ،در يك صنعت
هنري ورشكس��ته اين همه عالقهمند و
تولي ِد بديع معنا ندارد .وي ادامه داد :آشتي
مردم با سينما ديگر يك آرزو نيست بلكه
يك واقعيت است .امسال 650ميليارد ريال
فروش گيشه تا پايان دي ماه سال جاري
ِ
اميدآفرين است .عضو شوراي عالي سينما
همچنين با بيان اينكه در دو سال گذشته
فعاليتهاي س��ازندهاي در حوزه سينما
انجام پذيرفت و توفيقهاي ارزشمندي نيز
حاصل شده است ،گفت :تشكيل «گروه
هنر و تجربه» و «گروه كودك و نوجوان»،
تأسيس «مدرسه ملي سينماي ايران» كه
از سال  95پذيرش دانشجو خواهد داشت،
از جمله اين اقدامات مهم است .وزير ارشاد
در اين مراسم وعده آغاز به كار «»VOD

را ني��ز داد ك��ه اين س��رويس ب��ه عنوان
مرجع دسترسي به فيلمها ،انيميشنها و
مستندهاي توليد شده در سينماي ايران
است .جنتي درباره راهاندازي اين سرويس
گفت :پس از يكسال و نيم تالش به زودي
آغاز ب��ه كار ش��بكه وي او دي()VOD
را جشن خواهيم گرفت .با راهاندازي وي
او دي بس��ياري از نگرانيه��اي جوان��ان
توليدكنندگان
خوشذوق مستندساز و
ِ
فيلمهاي كوتاه و انيميشن برطرف خواهد
شد .وزير ارش��اد افزود :وياودي بستري
است كه امكان ديده ش��دن براي همه را
فراهم و گردش مالي سينما را چندين برابر
خواهد كرد.
وعده نوگرايي
رئيس س��ازمان س��ينمايي ني��ز با يك
وعده اميدواركننده به افتتاحيه جش��ن
س��ينماي انقالب آمده ب��ود و آن وعده
نوگرايي در س��ينما بود .حجتاهلل ايوبي
در اين مراسم خطاب به حضار گفت :ما در
سينما صبوري ،همراهي و همدلي را مشق
كردهايم و امروز ميوههاي اين صبوري را
ميبينيم .آش��تي مردم با سينما ،آشتي
سينما با مردم .احترام به سينماي انديشه
و پاسداري از رونق گيش��ه .روزآمدي ،نو

شدن ،جهاني شدن ،حفظ ريشهها و پيوند
با انديش��هها ،حركتي است كه در سينما
آغاز ش��ده و پرش��تاب به پيش ميرود.
«نوگرايي» ،روزآمدي و دست برداشتن از
عادتهاي كهنه و منسوخ را بايد از مديريت
سينما آغاز كرد .سينماي ديجيتال با فكر
و انديشه و رفتار و مديريت نگاتيو ناممكن
است .ميتوانيم نوس��تالژي آپارات را در
كلكسيون نوستالژيهاي خود همچنان
داشته باش��يم .اما بايد بدانيم كه تندباد
ديجيتال در سينماي ايران وزيدن گرفته،
سينماي ايران پوست انداخته و چارهاي
جز «نوگرايي» و روزآمدي نيست.
رويش جوانههاي اميد در سينما آغاز شده،
پردههاي سينما روز به روز پر رونقتر و نوتر
و سفره سينما كم كم گستردهتر ميشود.
سينما به س��بد كاالي مردم بازميگردد.
با پايان ترديد بخش خصوصي ،س��رمايه و
هوش ايراني به س��وي ما ميآيد .با هجوم
جوانان خوشذوق ،سينماي ايران به آوردگاه
طرحها و انديشههاي نو تبديل شده است .به
همهسينماگرانعرصههايگوناگوناز فيلم
كوتاه تا داستاني و بلند ،بشارت ميدهم كه
موج تازهاي از صنعتي شدن در راه است .بر
بستر بيانتهاي وي او دي هر اثر ديدني ديده
خواهدشد.اقتصادسينماوهمهمناسباتبه
سود توليدگران دگرگون ميشود.
تجليل از خانواده شهيد سياح
مراسم افتتاحيه جشنواره فيلم فجر همراه
با برنامههايي مانند تجلي��ل از هنرمندان
پيشكسوت س��ينما و اهداي سيمرغهاي
بخش اقالم تبليغي بود كه از نكات جالب
توجه آن اهداي سيمرغ بهترين آنونس و
تيزر به فيلم سينمايي «خواب تلخ» ساخته
محسناميريوسفيبود.اينفيلمبعدازچند
سال توقيف در گروه هنر و تجربه اكران شد.
از نكات مثبت مراسم افتتاحيه جشنواره
تجليل از خانواده شهيد سياح از سرداران
دوران دفاع مقدس و شهيد مدافع حرم كه با
حضور همسر شهيد در مراسم از اين شهيد
بزرگوار تقدير به عمل آمد .تقدير از مهدي
فخيمزاده ،رضا كياني��ان ،رؤيا تيموريان و
محمد دادگو از ديگر بخشهاي افتتاحيه
سي و چهارمين جش��نواره فيلم فجر بود.
اين جشنواره تا روز 22بهمن ماه در تهران و
شهرستانها ادامه خواهد داشت.

جلد دوم دايرهالمعارف پزشكي اسالم و ايران آماده انتشار

بازارچههاي نوروزي ايران در  5كشور اروپا

دومي�ن مجل�د از دايرهالمع�ارف پزش�كي اسلام و اي�ران ب�ا سرپرس�تي
علياكب�ر واليت�ي اي�ن روزه�ا در انتش�ارات اميركبي�ر مراح�ل
آماد هس�ازي و كاره�اي مرب�وط ب�ه پي�ش از چ�اپ را ميگذران�د.

رئي�س هيئ�ت مدي�ره انجم�ن صادركنن�دگان صناي�ع دس�تي از طراح�ي
بازارچهه�اي ن�وروزي در پن�ج كش�ور مختل�ف اروپاي�ي خب�ر داد.

جلد اول اين دايرهالمعارف در سال  ۹۰به چاپ رسيد و مسئوالن انتشارات اميركبير
در حال تدارك ديدن چاپ مجدد آن هستند تا هنگام چاپ دومين جلد ،هر دو جلد
در بازار نشر موجود باشند .به اين ترتيب ،جلد اول كه با هزار و  ۸۵صفحه ،شمارگان
هزار نس��خه و قيمت يك ميليون و  ۲۴۰هزار ريال به چاپ رسيده بود ،به زودي به
چاپ دوم ميرسد.
دومين جلد اين مجموعه هم در حال حاضر مراح��ل پيش از چاپ را طي ميكند و
قرار است طي روزهاي آينده ،با هزار و  ۵۲صفحه ،شمارگان هزار نسخه و قيمت يك
ميليون و  ۲۰۰هزار ريال به چاپ برسد .دايرهالمعارف پزشكي اسالم و ايران قرار است
يك مجموعه پنج جلدي باشد .اين مجموعه توسط انتشارات اميركبير و با همكاري
شوراي عالي انقالب فرهنگي به چاپ ميرسد.

معصومه طاهري
جش��نواره امس��ال فيلم فجر هم مثل
هر سال از همين ابتداي افتتاحيه كم
حاشيه نداش��ت .حواش��ي كه بعضي
قابل پيشبيني بودند مثل بحث فرش
قرمز يا فشنشوهاي بازيگران كه چند
سالي است در جش��نواره فجر به تقليد
از جش��نوارههاي مبت��ذل غربي عرف
ش��ده و جاافتاده است .حتي بهانههاي
مختلفي ني��ز ب��راي ت��داوم و تقويت
آن از س��وي مس��ئوالن مربوطه آورده
ميشود؛ ازجمله جهاني شدن و ترويج
مد اس�لامي! تا مث ً
ال وقتي بازيگران به
خارج از مرزها دعوت ميشوند ،لباس
براي پوشيدن داشته باشند؟! بحثي كه
ذكر آن غيرعقالني و غيرمنطقي است
و نمادي از نفوذ و جنگ نرم در سيستم
فرهنگي كشور محسوب ميشود.
اما خ��ارج از اين مباحث كه هر س��ال
تكرار ميشود و دلسوزان و دغدغهمندان
فرهنگ و هنر نيز ب��ه آن ميپردازند و
البته مثل هميشه مس��ئوالن مربوطه
نميشنوند و وقعي به آن نميگذارند،
جشنواره امس��ال يك حاش��يه ديگر
هم داشت؛ حاش��يهاي كه رنگ و بوي
ارزشها را به خ��ود داده بود ،اتفاقي نو
و بديع در فضاي جشنواره فجركه قابل
توجه بود شايد بتوان گفت در نوع خود
بيسابقه .آن هم مراسم تقدير از شهيد
س��ياح طاهري؛ هرچند كوتاه بود ولي

تأكيد بر حمايت از رسانهها
در برنامه ششم توسعه

رئيس كميس�يون فرهنگي مجلس ش�وراي
اسالمي با قدرداني از طرح بيمه خبرنگاران،
با طرح اين موضوع كه حمايت از رسانهها در
برنامه ششم توسعه مورد تأكيد است ،گفت:
دولت اعتباراتي را به اعتبار اصلي طرح بيمه
خبرنگاران بيفزايد و به مجلس ارس�ال كند.

حجتاالسالم احمد سالك كاشاني ،ضمن مهم
شمردن بيمه فعاالن فرهنگي و رسانهاي اظهار
داشت :موضوع بيمه و چترهاي حمايتي از اقشار
و گروههاي مختلف به وي��ژه فعاالن عرصههاي
مختلف فرهنگي در تمام جوامع از اهميت بااليي
برخوردار اس��ت و اين مهم در كشور ما نيز مورد
اهتمام مس��ئوالن دولت و نماين��دگان مجلس
شوراي اسالمي است .وي خاطرنشان كرد كه دو
برابر شدن يارانه بيمه خبرنگاران از سوي معاونت
مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي نيز
مورد توجه و در دس��تور كار نمايندگان مجلس
شوراي اس�لامي بود .نماينده مردم اصفهان با
يادآوري اينكه مسائل رسانههاي كشور و فعاالن
رس��انهاي بايد مورد توجه همه دستاندركاران
اجرايي و تصميمس��از در دولت و مجلس باشد،
اظهار داش��ت :بيمه خبرنگاران از موارد مهم و
اساسي و الزم است دولت در رديفهاي خودش
منابع اصلي آن را لحاظ كرده و به مجلس شوراي
اسالمي ارائه دهد.
س��الك افزود :هم اكنون در رابطه با بيمه اقشار
مختلف مجلس ،دستگاههاي متولي را حمايت
ميكن��د مانند بيمه كش��اورزان و اي��ن مهم در
ارتباط با بيمه خبرنگاران نيز مصداق دارد و نياز
است منابعي به منابع اصلي آن افزوده شود .وي
از رشد نسبي وضعيت بيمهها در بودجه سنواتي
سال  95نسب به س��ال جاري خبر داد و گفت:
البته براي اعالم دقيق اين افزايش نياز به مراجعه
به ج��داول بودجه اس��ت و هنوز نس��بت به اين
موارد ورود نكرديم .رئيس كميسيون فرهنگي
مجلس همچنين ضمن مثبت خواندن عملكرد و
برنامههاي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي در دولت يازدهم ادامه داد :حسين
انتظامي معاون مطبوعاتي وزير ارش��اد شخص
فعالي اس��ت و كارنامه خوبي دارد البته نواقصي
نيز وجود دارد كه بايد برطرف شود از جمله ايجاد
نظام رس��انه كه الزم اس��ت تحت عنوان طرح يا
اليحه در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

«مجيدرضا حريري» درباره اقدامات در دست اجراي انجمن صادركنندگان صنايع دستي
بيان كرد :در نيم ه اول سال 2016يعني تا خردادماه ،دو نمايشگاه صنايع دستي در كشور
چين به عنوان بزرگترين بازار هدف برگزار ميكنيم .وي ابراز اميدواري كرد كه بتوانيم
تاجران و صنعتگران كشورمان را تشويق كنيم تا در اين دو نمايشگاه شركت كنند .در كنار
آن درصدد طراحي بازارچههاي نوروزي با همكاري معاونت صنايع دستي در پنج كشور
مختلف اروپايي هستيم .رئيس هيئتمديره انجمن صادركنندگان صنايع دستي درباره
اينكه اين نمايشگاهها در چه كشورهايي برگزار ميشود ،گفت :هنوز كشورهايي كه قرار
است در آن نمايشگاهها برگزار شود ،قطعي نشده ،اما تا كنون نمايشگاه پاريس قطعي شده
است .احتماالً در اتريش و آمستردام هلند هم اين نمايشگاهها برگزار ميشود .حريري با
بيان اينكه اين شكل كارهاي اجرايي ما را كمي از كارهاي زيربنايي انجمن دور ميكند،
افزود :ما براي هر كااليي كه هنرمندان توليد ميكنند به دنبال بازار هستيم.

ياد شهدا در جشنواره فيلم فجر زيبا بود اما...
ابتكاري جال��ب بود تا اي��ن موضوع را
به ي��اد خيليها به خص��وص بازيگران
بيندازد كه اص�ل ً
ا اصل و اس��اس اين
جشنواره از ابتدا قرار بود جشنواره فجر
و انقالب باشد نه جش��نواره قجر يا هر
اسمي كه رويش بگذارند.
و اين نكته كه آسايش امروز ما مديون
خون ش��هدايي اس��ت كه از جواني و
زندگي خود گذشتند تا جشنوارههايي
امن و بدون ترس و واهمه دشمن داشته
باش��يم؛خوني كه جش��نهاي ما را از
ديدگاه نامحرم تروريستهايي همچون
داعش محفوظ نگاه داشت تا هنرمندان
به اين راحت��ي روي ف��رش قرمز هنر
عرضه اندام كنند .اين حركت زيبا بود
ولي كافي نيست .چه خوب است مراسم
تقدير از شهيد سياح طاهري مقدمهاي

رئيس كميسيون فرهنگي مجلس
عنوان كرد

باشد براي حضور بيشتر ارزشها نه به
صورت فانتزي و ظاهرسازي يا بدتر از
آن تطهيرسازي بلكه به شكلي بنيادين
در ساختار جشنواره فجر ريشه بدواند.
جشنوارهاي كه مدتهاست آثار انقالبي
و دفاع مقدس در آن ديده نميشود يا
بسياركمرنگ و ضعيف است چه اينكه
به دليل وجود مهمانان خارجي ظرفيت
بااليي هم براي ص��دور و تأثيرگذاري
دارد حتي ميتوان از حضور هنرمندان
نقاش يا تصويرگر استفاده برد و جمالت
بكر ش��هيدان را زينتبخش جشنواره
فجر كرد.
در كل حركت خالقانه و خوب بود ولي
بايد پختهتر و بالندهتر باشد ،زيرا شهدا
متعلق به هيچ حزب و گروه و جناحي
نيستند .آنها كس��اني هستند كه جان

خود را بدون هيچ منتي فدا كردند تا ما
فارغ از هر كجانديشي و تفكري سياسي
در كشور زير پرچم اس�لام براي هيچ
دشمني قد خم نكنيم و عزت و امنيت
و آرامش را براي ما ب��ه ارمغان آوردند.
شايد همين تقديرها خود مولد اتفاقات
خوبي در عرصه توليدات سينمايي است
تا بهتر و بيشتر به زندگي شهدا پرداخته
شود .يادمان باشد اگر در جشنوارههاي
غربي چنين تقديرهايي به عمل نميآيد
به خاطر آن نيست كه با تجددخواهي
آنها تعارض دارد ،بلكه به اين خاطر است
كه آنها ش��جاعان ايثارگ��ري همچون
شهداي ما ندارند؛ شهدايي كه عرفان،
اخالق ،مردمداري ،صداقت ،ايمان و...
را با هم داشتند و البته يك نكته ديگر
هم قابل ذكر اس��ت و آن اينكه هرچند
اين حركت بسيار خوبي بود اما نبايد از
شهدا استفاده ابزاري شود و از نام و ياد
آنها سوءاس��تفاده كنند و نبايد حرمت
آنها براي تطهيرسازي كسي يا حركتي
بشكند .ش��هدا ابزار نيستند ،متأسفانه
هنجارشكنيهاي جش��نواره فجر اين
بيم و نگران��ي را نيز زن��ده ميكند كه
مبادا جش��نواره فجر مصداق راه رفتن
روي خون سرخ شهدا بشود و از ياد و نام
شهدا بهرهبرداري غلط بكنند ،هرچند
برخي اين اعتقاد را دارند اما بازي با نام
و ياد شهدا حديث ديگري است كه بايد
مراقب بود.

با نگاهي بر داستان زندگي
پيامبر(ص) و امام علي(ع)

«برادر» وارد بازار نشر شد

چاپنخستكتاب«برادر»تأليفنقيسليماني
با تصويرگري رضا مكتبي وارد بازار نشر شد.

امام علي(ع)  33سال از زندگي خود را همواره در
كنار پيامبر(ص) گذراند ه و در حوادث بسيار قبل
و بعد از بعثت با ايش��ان همراه بودهاند .در جريان
برادرخوانده كردن مهاج��ران مكه با انصار مدينه،
پيامبر(ص) امام علي(ع) را برادر خود تعيين كردند.
كتاب حاض��ر از مجموعه كتابه��اي نوجوانان،
داستانهايي بر اس��اس حوادث و رخدادهاي اين
زندگي مشترك است .نويسنده كتاب حوادث را از
منابع مشهور نقل ميكند و آنها را به شكل داستان
پردازش و عرضه ميكند .خواننده كتاب حاضر با
خواندن اين داس��تانهاي مذهبي و اعتقادي جز
آش��نايي با آن دو بزرگوار ،تاريخ اسالم را هم مرور
ميكند و با شخصيتها و خاندانهاي معروف آن
عصر آشنا ميشود .كتاب همچنين تصويرهايي
مرتبط با داس��تانها دارد ك��ه در درك و برقراري
ارتباط با داستان بسيار كمك ميكند .تصاوير به
خوبي با داستان همراه ش��ده و سير داستانهاي
كتاب را روايت ميكند .كتاب «برادر» در سه بخش
تدوين شده است .رؤياهاي ناشناخته ،او خواهد آمد
و برادر بزرگتر؛ برادر كوچكتر از جمله بخشهاي
كتاب هستند كه هر يك داستاني از زندگي پيامبر
اكرم(ص) و امام علي (ع) را به تصوير ميكش��ند.
چاپ نخست كتاب حاضر در  134صفحه مصور و
با قيمت  13هزار تومان از سوي انتشارات سروش
منتشر شده و در اختيار عالقهمندان به داستانهاي
ديني و مذهبي قرار گرفته است.

