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چه بسا كس�انی كه با ستايش 

ديگران فريب خوردند.

اين س�ؤال مهم و قاب�ل تأملي اس�ت كه جش�نواره ها 
و نمايش�گاه هايي ك�ه ه�ر س�اله ب�ا عن�وان م�د 
برگ�زار  مختل�ف  مناس�بت هاي  ب�ه  لب�اس  و 
مي ش�ود ت�ا چ�ه ان�دازه تاثيرگ�ذاري روي جامع�ه 
دارد و م�ردم آنه�ا را مح�ل رج�وع مي دانن�د. 
در اين باره مهر گزارش مي دهد: به كلیت فرايندها، نهادها، 
سازمان ها، بودجه ها، جش��نواره ها، نمايشگاه ها و…كه در 
سال ها و دهه هاي اخیر با محوريت فرهنگ سازي در خصوص 
»مد و لباس« در كشور ايجاد و راه اندازي و مصرف شده اند 
نگاهي بیندازيم. به نظر مي رسد مجموعه اين برنامه ها عموماً 
با هدف نوعي برنامه ريزي براي بهبود يا فرهنگي جلوه كردن 
مس��ئله پوش��ش در جامعه ايراني به راه افتادند. در خالل 
شكل گیري و حیات اين مجموعه عريض و طويل مناسبات 
بسیار و البته گاه سودمندي بین مديران فرهنگي و طراحان 
و دست اندركاران و متخصصان حوزه مد و لباس شكل گرفت 
كه هر كدام را مي شود در جاي خود بررسي و ارزش گذاري 
كرد. بسیاري از نیروها و بودجه ها و… در اين حوزه گرد هم 
آمدند تا مثاًل به  رغم نظارت و مطالعه نقصان هاي موجود در 
اين حوزه، تا آنجا كه مقدور اس��ت به برنامه ريزي و ترويج و 
حمايت هايي دس��ت بزنند كه كلیت جامع��ه ايراني نهايتاً 
در زمینه نوع انتخاب پوش��ش و مد و لباس و… نش��انگر 
نوعي جامعه اي برخ��وردار از عقالنیت فرهنگي و همچنین 

ارزش هاي بومي و سرزمیني و… باشد. 
به اين ترتیب بايد پذيرفت كه جامعه ايراني بايد تحت تأثیر 
اين س��ازوكارهاي برنامه ريزي ش��ده، طي برگزاري همه 
جشنواره ها و همايش ها و نمايشگاه ها و… در مسیري قرار 
بگیرد )يا الاقل به اين مسیر متمايل شود( كه از نظر فرهنگي 
معرف عقالنیت ويژه اي باشد كه توس��ط اين سازوكارها و 
مجموعه ها در زمینه انتخاب پوشش و انواع مد و لباس و... 

ترويج مي شده است. 
آيا امروز مردم جامعه ايراني، به  ويژه طبقه متوسط شهري كه 
علي القاعده بايد مخاطبان اصلي نهادهاي فرهنگي و هنري 
رسمي باشند، منتظرند تا سال به سال نمايشگاه يا جشنواره 
فالن مد و لباس ايراني برگزار ش��ود، تا مد سال و رنگ سال 
و كفش و كیف و ش��لوار و بلوز و… مصرف��ي خويش را بر 
مبناي ايده ها، طرح ها و برنامه هاي آن نمايشگاه يا جشنواره 
خريداري و تهیه كنند. چنین به نظر نمي رسد، زيرا بسیاري 
از جوانان��ي كه اغلب پیگیر جش��نواره ها و نمايش��گاه هاي 

عمومي مد و لباس هستند معتقدند طرح هاي ارائه شده از 
سوي جشنواره ها با ساليق عمومي جامعه همخواني ندارد. 
همچنین زمان��ي وجود نهادهاي متولي قادر به اثربخش��ي 
خواهند بود كه بتوانند دوس��تداران اين حوزه را به س��مت 
طرح هاي جديد و به روز با سبك ايراني- اسالمي سوق دهند، 
در غیر اين صورت وج��ود اين نهادها در جامع��ه روزبه روز 
كمرنگ تر شده و ماهیت اصلي اش را از دست مي دهد. نبايد 
جش��نواره ها به گونه اي باش��ند كه تهي از هرگونه كاركرد 
باش��ند و نس��ل جوان ما حس كند كه اين نوع جشنواره ها 
تنها يك دورهمي ساده است تا دانشجويان اين حوزه براي 
جمع كردن رزومه در اين فستیوال ها شركت كنند و كسب 

سودي داشته باشند. 
»مهپاره اكبري« طراح و تولیدكنن��ده مد و لباس كه به 
جمع آوري و مجموعه درآوردن لباس هاي اقوام مشغول 
اس��ت، به مهر مي گويد: به اعتقاد من تماماً برگزاري اين 
جش��نواره ها، همايش ها و نمايش��گاه پ��ول خرج كردن 
صرف اس��ت و هیچ گونه خاصیتي ندارد اما هس��ت و هر 
س��اله جش��نواره هاي مختلف برگزار مي كنن��د و موفق 
هم نبودند. به جاي اي��ن فعالیت ها كاري كنند كه لباس 
خوب و مناس��بي را به عنوان لباس ملي ب��ه مردمانمان 
معرفي كنیم. ش��ما تص��ور كنید كه لباس هاي س��نتي 
كه در جهت لباس اقوام طراحي ك��رده ام در انبار خاك 
مي خورد، اما كسي براي توسعه لباس هاي اقوام اقدامي 
نمي كند. من با تحقیقات و پژوه��ش براي حفظ میراث 
فرهنگي كشورم لباس هاي مختلف استان هاي مختلف 
را موردنظر قرار دادم تا اين فرهنگ گم نش��ود، به اعتقاد 
من لباس هاي اقوام فوق العاده ُمد دارد. مردم بايد سعي 
كنند در مراسم هاي مختلفي كه دارند، از اين لباس هاي 

اقوام استفاده كنند.

غيرمردمي و بي كاركرد مثل جشنواره »مد و لباس« فجر!
سازوكار و ُمد معرفي شده در جشنواره هايي همچون جشنواره مد و لباس فجر

 

براي مردم جامعه بي كاركرد است و ذائقه سازي مناسبي در زمينه ُمد ايراني- اسالمي 
براي آنان ندارد

   محمدصادق عابديني
فيل�م س�ينمايي »لب�اس ش�خصي« يكي از 
پديده هاي اين دوره از جشنواره فيلم فجر است؛ 
فيلمي كه در آن به بخش ديده نشده اي از تاريخ 
انقالب و يك�ي از پيچيده تري�ن عمليات هاي 
كشف شبكه جاسوسي در دهه 60 مي پردازد. 
اميرعب�اس ربيع�ي كارگ�ردان فيل�م »لباس 
شخصي« كه اولين تجربه كارگرداني فيلم بلند 
سينمايي اش را با موسس�ه »اوج« انجام داده 
است به باور خيلي ها مي توانست يكي از مدعيان 
دريافت سيمرغ بخش نگاه نوی سي وهشتمين 
جش�نواره فيل�م فج�ر باش�د در گفت و گو با 
»جوان« از چگونگي ساخت اين فيلم مي گويد. 
چه ش�د براي اولين تجربه س�ينمايي 

سراغ تاريخ انقالب اسالمي رفتيد؟
من كالً به ژانر سیاسي عالقه دارم و سینماي سیاسي 
را دنبال مي كنم. فیلم هاي كوتاه و مستندي هم كه 
س��اخته ام تقريبا همگي به سیاست ربط داشته از 
موضوعاتي مثل حمله امريكا به عراق و اشغال آن 
كشور گرفته تا جنگ 33 روزه و حتي اتفاقات سال 
88 و موضوع مدافعان حرم. براي ساخت فیلم بلند 
هم مي دانستم كه س��راغ موضوع سیاسي خواهم 
رفت. حدود چهار س��ال پیش فیلمنامه اي نوشته 
بودم درباره سیستان و بلوچس��تان كه ق��رار بود با 
حوزه هن��ري كار كنم كه نش��د، آن فیلمنامه هم 

موضوع سیاسي داشت. 
پس احتماال براي آينده هم باز س�راغ 

ژانر سياسي خواهيد رفت؟
بله، قطعا، از همین االن مي گويم كه فیلم بعدي 
كه خواهم ساخت موضوع سیاسي دارد و حتي به 

موضوعات آن هم فكر كرده ام. 
چرا سراغ داستان حزب توده رفتيد، در 

اين باره مطالعه تاريخي داشتيد؟
من درباره حزب توده شناختي نداشتم. نزديك سه 
سال پیش بود كه دوس��ت عزيزي داستان كشف 
شبكه مخفي جاسوسي حزب توده را برايم تعريف 

كرد و ديدم چقدر داستان جذابي دارد. 
اوج به شما پيشنهاد ساخت اين فيلم 

را داد؟
نه، اصال اين كار سفارشي نیست. بچه هاي اوج حتي 
من را نمي شناختند. طرح فیلمنامه را كه نوشتم 
آنها آن را خواندند و خوششان آمد، بعد وارد مذاكره 

براي قرارداد ساخت فیلم شديم. 
تقريب�ا همه بازيگ�ران فيل�م »لباس 
شخصي« از بازيگران تئاتري هستند كه 
براي تماشاگر عادي سينما چهره هاي 

ناشناخته اي به ش�مار مي آيند. علت 
انتخاب بازيگر تئاتري براي ناشناخته 
ب�ودن چهره هايش�ان بود يا مس�ئله 

دستمزد ارزان تر آنها؟!
هر دو مسئله بود. فضاي فیلم من معماگونه بود 
و ترجیح مي دادم چهره بازيگران ناشناخته باشد 
و تماش��اگر آنها را نشناس��د. وقتي بازيگر چهره 
ناشناخته اي براي بیننده داشته باشد، سوابق او 
مخاطب را تحت الشعاع قرار نمي دهد و حدس زدن 
قهرمان و ضد قهرمان فیلم براي تماشاگر سخت 
مي شود. از طرفي هم بحث هزينه بود. من ترجیح 
مي دهم اگر قرار است هزينه اي انجام شود براي 
خود فیلم باشد نه براي دستمزد بازيگر. از طرف 
ديگر بازيگران تئاتر از نظر بازيگري حرفه اي تر و 
متخصص تر هستند. خیلي هايشان درس خوانده 
بازيگري هستند و زحمت كش��یده اند. در فیلم 
»لباس شخصي« بازيگران اغلب بیش از 20سال 

سابقه كار تئاتر دارند. 
بازي هاي خوبي از تيم بازيگري شاهد 
بوده ايم، احتماال »لباس شخصي« شروع 

ورود چهره هاي جديد به سينما باشد!
معتقدم س��ینما نیازمن��د ورود چهره هاي جديد 
اس��ت. همان طور كه هر ساله فیلمس��ازان فیلم 
اولي با فیلم هاي خوبي كه مي سازند، كار را براي 
فیلمسازان پیشكسوت س��خت مي كنند، درباره 
بازيگري هم ورود بازيگر جديد، هش��داري براي 
بازيگران قديمي تر است كه فقط به فكر دستمزد 
باال نباشند و اگر خود را ارتقا ندهند، جايگاه شان از 

سوي بازيگران جديد به خطر مي افتد. 
فض�اي فيلم ب�ه »ماج�راي نيمروز« 
ش�باهت دارد، چقدر تحت تاثير اين 
فيلم در ساخت »لباس شخصي« قرار 

داشتيد؟
اصال بحث تاثیرپذيري نبوده اس��ت. وقتي من 
در مرحله تحقیق فیلم »لباس شخصي« بودم، 
تازه فیلم »ماجراي نیمروز« در جش��نواره فجر 
رونمايي ش��د. تا پیش از آن هم نمي دانستم كه 

چنین فیلمي در حال ساخت است اما نكته اين 
است كه حوادث ماجراي نیمروز و لباس شخصي 
در يك دوره تاريخي مش��ترك يعني سال هاي 
60تا 62 مي گذرد. اسناد وتصاوير آرشیوي آن 
دوره وجود دارد و اينكه هر دوي ما تالش كرديم 
كه در فضاسازي به تصاوير مستند نزديك شويم 
و روايت مستند داشته باشیم، براي همین است 
كه دو فیلم از اين نظر به هم ش��باهت دارند اما 

تقلیدي انجام نشده است. 
در تيتراژ فيلم از محمدحسين مهدويان 
تش�كر كرده اي�د، نق�ش مهدويان در 

ساخت »لباس شخصي« چه بود؟!
حس��ین عزيز در مرحله فیلمنامه به من كمك 
ك��رد. من مت��ن فیلمنام��ه را ب��راي مهدويان 
مي فرس��تادم و او نظراتش را درب��اره آن به من 

مي گفت و از تجربه اش استفاده مي كردم. 
در نشست رسانه اي فيلم نقدهايي به 
»لباس ش�خصي« وارد شد، از جمله 
روايت تاريخي و اينكه هنوز نفوذي ها 
و لباس ش�خصي هاي حزب توده در 
ميان سياس�يون و هنرمندان حضور 

دارند، اين نقد چقدر وارد است؟
اگر كسي درباره تاريخ و مسائل تاريخي فیلم بحث 
و ادعا دارد و مدعي اس��ت روايت مخدوشي ارائه 
ش��ده، اس��ناد و مداركش را بیاورد. فیلم »لباس 
شخصي« پژوهشگر تاريخي دارد و مي توانند با هم 
بحث كنند اما در مورد بحث نفوذ، همان طور كه 
در پايان فیلم اشاره شد، طیف خاصي مدنظر نبود. 
كاراكتر فیلم هم مي گويد كه به جز شاخه نظامي 
كه كشف شد، سران شاخه هاي سیاسي، اقتصادي 
و اجتماعي هیچ وقت كشف نشده اند. آنها هنوز هم 
حضور دارند و فعالیت مي كنند. من در جواب آن 
منتقدي كه گفت چرا در فیلم گفتي »هنرمندان«، 
گفتم من هم هنرمندم و قطعا نیتم زير سؤال بردن 
هنرمندان نیست ولي واقعیت اين است كه افرادي 
كه با ش��اخه مخفي حزب ت��وده در ارتباط بودند 
دستگیر نشدند و فعالیت ها و انديشه هاي آنها ادامه 
داشته است، االن هم رفتار هاي ماركسیستي برخي 

از هنرمندان را مي بینیم. 
س�كانس معرف�ي فيل�م كه از س�وي 
دبيرخانه جش�نواره منتشر شده بود، 
در نسخه جشنواره حذف شده بود، چرا 

اين سكانس را سانسور كرديد؟
آن سكانس را بنا به صالحديدي حذف كرديم. غیر 
از آن يك سكانس ديگر هم بود كه در نسخه اكران 
شده در جشنواره نیست. درباره حذف آن سكانس 
در نشست خبري جش��نواره توضیح دادم. دلیل 
حذف هم اختالف بین من و تهیه كننده يا سازمان 
اوج نبود، موضوع بیرون از اين مسائل است و ما هیچ 
اختالفي نداريم و تمام قد از فیلمم دفاع مي كنم. 

فكر نمي كنيد جاي »لباس شخصي« در 
بخش سوداي سيمرغ خالي بود؟

من ش��نیده ام علت اصلي راه پیدا نكردن »لباس 
ش��خصي« به بخش س��وداي س��یمرغ برخورد 
س��لیقه اي چند تن از اعضاي هیئت انتخاب بوده 
است. وظیفه ذاتي هیئت انتخاب، گزينش فیلم هاي 
شايسته براي معرفي به بخش سوداي سیمرغ است 
ولي اگر اعضا به صورت حرفه اي رفتار نكنند بايد 
پاسخگو باشند. من حتي شنیده ام كه هیئت داوران 
بخش نگاه نو به جشنواره اعتراض كرده اند كه چرا 

»لباس شخصي« در سوداي سیمرغ نیست.

در گفت وگوي »جوان« با كارگردان »لباس شخصي« مطرح شد

»لباس شخصی ها« هنوز در هنر نفوذ دارند

درباره حزب توده ش��ناختي 
نداشتم. نزديك سه سال پيش 
بود كه دوست عزيزي داستان 
كشف شبكه مخفي جاسوسي 
حزب توده را برايم تعريف كرد

دانشكده خبر تعطيل مي شود
ش�رايط و گمانه زني ها حاك�ي از تعطيل�ي قريب الوقوع 

دانشكده خبر است. 
به گزارش مهر، دانش��كده خبر ب��ه  تازگي از پاي��گاه پذيرش 
دانشجو در نیم سال دوم دانشگاه جامع علمي كاربردي حذف 
شده و ظاهراً دانشجويان دانشكده نیز براي ادامه تحصیل به 
ساير مراكز آموزش عالي هدايت شده اند. دانشكده خبر، شامل 
مركز آموزش روزنامه نگاري در رش��ته هاي مختلف از جمله 
خبرنگاري، عكاس��ي خبري و مترجمي خبر، در سال13۷6 
تاسیس شد. براساس مصوبه  شوراي عالي فرهنگي در زمستان 
96، ساير مراكز آموزش عالي وابس��ته به دولت بايد واگذار يا 
منحل شوند. قرار بود دانش��كده خبر )وابسته به خبرگزاري 
ايرنا( نیز به موسسه ايران )ناشر روزنامه ايران( منتقل شود اما 

هنوز مشخص نیست اين  روند در چه مرحله اي است. 
.......................................................................................................
 »كرونا« جشنواره فيلم هنگ كنگ را

به تعويق انداخت
فيل�م  ب�ازار  و  جش�نواره  چهارمي�ن  و  چه�ل 
بين الملل�ي هنگ كن�گ ك�ه ق�رار ب�ود كمتر از ش�ش 
هفت�ه ديگ�ر آغ�از ش�ود ب�ه دلي�ل ت�رس از ش�يوع 
وي�روس كرون�ا ت�ا تابس�تان آين�ده ب�ه تعوي�ق افتاد. 
به گزارش ايس��نا، جش��نواره بین المللي فیلم هنگ كنگ كه 
طبق اعالم پیشین قرار بود از تاريخ 24مارس تا ششم آوريل 
)پنجم تا 18فروردين( برگزار شود، بنا بر اعالم مسئوالن اين 
رويداد سینمايي به سبب شیوع ويروس كرونا به تعويق افتاد و 
در تابستان آينده برگزار خواهد شد. پیش از اين نیز كمپاني ها 
و سینماگران چیني نیز به سبب مشكالت در دريافت ويزا از 
حضور در هفتادمین جش��نواره فیلم برلین و بازار فیلم اروپا 
انصراف داده اند. شیوع ويروس كرونا كه امسال همزمان با سال 
نوي چیني گس��ترش يافت بیش از ۷0هزار سالن سینمايي 
كش��ور چین، به عنوان دومین بازار بزرگ سینمايي جهان را 
به تعطیلي كشانده است و حتي محصوالت هالیوودي نیز كه 
بخش قابل توجهي از فروش خود را از محل گیشه چین كسب 

مي كردند، متضرر شده اند. 
.......................................................................................................
 پوشش كامل جشنواره موسيقي فجر

در شبكه سپهر
مدير ش�بكه س�پهر رس�انه از پوش�ش س�ي و پنجمين 
جش�نواره موس�يقي فج�ر در اي�ن ش�بكه خب�ر داد . 
»حمیدرضا س��رافرازي« مدير شبكه سپهر رس��انه معاونت 
فضاي مجازي رس��انه ملي گفت: تدارك گس��ترده اي براي 
پوشش جش��نواره موس��یقي فجر ديده ايم و در همین راستا 
دو برنامه ويژه طراحي شده اس��ت. وي ادامه داد: يك برنامه 
با عنوان سپهر آوا هر شب حوالي س��اعت 30دقیقه بامداد به 
مدت 30دقیقه پخش خواهد شد، اين برنامه تركیبي شامل 
حواش��ي، معرفي گروه ها، گفت وگو با عوامل اجرايي، هیئت 

داوران، كارشناسان بخش هاي مختلف و... است. 
س��رافرازي اظهارداش��ت: افتتاحیه اي��ن برنامه با اركس��تر 
سمفونیك سازمان صدا و سیما آغاز ش��ده است و به صورت 
كامل از شبكه نوا معاونت فضاي مجازي رسانه ملي پخش شد. 
وي ادامه داد: پنج سالن در حال اجراي موسیقي جشنواره فجر 
هستند و تیم هاي مختلف ما اين سالن ها را پوشش مي دهند. 
مدير شبكه سپهر رس��انه عنوان كرد: استوديويي را هم براي 
برنامه سپهر آوا در تاالر وحدت در نظر گرفته ايم و گفت وگوهاي 

تخصصي با حضور اساتید و اهل فن آنجا انجام مي شود. 
.......................................................................................................

 »ارتش سري« 
از آخر بهمن به سينماها مي آيد

فيل�م س�ينمايي »خ�وب، ب�د، جل�ف؛ ارت�ش س�ري« 
از آخ�ر بهم�ن روان�ه س�ينماهاي كش�ور مي ش�ود. 
به گزارش فارس، دومین قس��مت از فیلم سینمايي »خوب، 
بد، جلف« با عنوان »ارتش سري« از 30 بهمن در سینماهاي 

سراسر كشور روي پرده مي رود. 
»ارتش س��ري« دومی��ن س��اخته پیم��ان قاس��م خاني به 
تهیه  كنندگى محسن چگیني و بازيگري پژمان جمشیدي، 
سام درخش��اني و حامد كمیلي اس��ت. اين فیلم ادامه اي بر 
داستان »خوب، بد، جلف« اس��ت كه در سي وپنجمین دوره 
جش��نواره فیلم فجر حضور داش��ت. پیش فروش بلیت هاى 
سانس هاى اولیه فیلم از شنبه در سینماتیكت آغاز مي شود. 

»بانو فی�لم« پخش اين فیلم كمدي را بر عهده دارد. 
قاس��م خاني درب��اره اين فیلم گفته اس��ت: دومین قس��مت 
خوب، بد، جل��ف در اصل 182دقیقه بود و ب��راي نمايش آن 
در جش��نواره زمانش را به 115دقیقه كاهش داديم و بخش 
زيادي از ش��وخي هاي فیلم هم حذف شد. »ارتش سري« در 
میان هشت فیلم برتر مردمي در سي وهشتمین جشنواره فیلم 

فجر قرار داشت. 

مصطفی محمدی      دیده بان

 تهديد به مرگ هنرمند پرتغالي
به دليل خلق يك كاريكاتور

كاريكاتوريس�ت پرتغال�ي به 
دليل خلق ي�ك كارتون عليه 
جناي�ات نتانياه�و و رژي�م 
صهيونيس�تي توس�ط حزب 
ليك�ود تهدي�د به مرگ ش�د. 
به گزارش مه��ر، واس��كو گارگالو 
كاريكاتوريس��ت پرتغالي به دلیل 
خلق يك كارتون در نشريه سابادو 

علیه جنايات نتانیاهو و رژيم صهیونیستي توسط حزب لیكود تهديد به مرگ شد. اين براي 
اولین بار نیست كه يك كاريكاتوريست از سوى اسرائیل ترور يا تهديد به مرگ مي شود. در 
سالگرد شهادت ناجي العلي كه به دلیل طرح هاي گزنده اش به دست موساد در لندن ترور 
شد، تاكنون هنرمندان كاريكاتوريست ديگري همچون كارلوس لطوف از برزيل، آنتونیو 

آن تونس از پرتغال و سیدمسعود شجاعي طباطبايي از ايران رسماً تهديد شده اند. 
اين بار جرم واس��كو گارگالو اين اس��ت كه در كارتون خود به نتانیاهو اشاره دارد 
در حالي كه تابوتي را كه پرچم فلسطین روي آن اس��ت، در كوره آدم سوزي قرار 
مي دهد، تابلوي باالي كوره نشانگر بازداشتگاه آشويتس در لهستان است و اشاره به 
هولوكاست دارد؛ هولوكاستي كه حتي در صورت اثبات، اسرائیل به سبب آن به جاي 
اينكه از مسبب جنگ جهاني دوم بخشي براي يهوديان بگیرد، با كشتار و آواره كردن 
مردم فلسطین، اين كشور را اشغال مي كند؛ كشوري كه در طول جنگ جهاني دوم 

بي طرف بود! و كشور جعلي اسرائیل رسماً در سال 1948 تأسیس مي شود.

     تجسمی

 محم�د حس�ين خاني در خص�وص كت�اب »م�ن قاس�م 
س�ليماني هس�تم« با بيان اينك�ه در ابت�دا محوريت اين 
كت�اب دوران كودك�ي س�ردار ب�ود، گف�ت: با ش�هادت 
س�ردار س�ليماني محور كار را تغيي�ر داديم و به س�مت 
زندگينام�ه وي رفتيم كه ب�ه زودي رونمايي خواهد ش�د. 
به گزارش ايبنا، برنامه »صبح و گفت وگ��و« راديو گفت وگو با 
محمد حسین خاني، دوست، همرزم و همشهري سردار شهید 
سپهبد قاسم سلیماني و نويسنده كتاب »من قاسم سلیماني 
هستم« به صورت تلفني گفت وگو كرد. محمد حسین خاني در 
آغاز با اشاره به كتاب »من قاسم س��لیماني هستم«، گفت: از 
چند سال قبل در حوزه شهداي كرمان قلم مي زدم و كتاب هاي 
متع��ددي را در اين حوزه نوش��ته ام. با توجه به اينكه س��ردار 
سلیماني فرمانده لش��كر 41ثاراهلل در دوران دفاع مقدس و به 
 عنوان بزرگ استان كرمان در بحث رزم و ادبیات پايداري مطرح 
بودند در خصوص اين كتاب ها معموالً با وي هماهنگي داشتم و 

مي توان گفت ناظر اصلي اين كتاب ها سردار سلیماني بودند. 
وي افزود: س��ردار بعد از خواندن كتاب ها نظرات خود را به ما 
مي دادند كه در چه حوزه اي و در كجا ضع��ف داريم و در كجا 
مطالب��ي را اضافه كنیم يا احیاناً كم ش��ود. اي��ن ارتباط ادامه 
داشت تا در ايام تاسوعاي حس��یني وي را ديدم و چند كتاب 
خدمت شان هديه كردم و قرار گذاشتیم در تهران همديگر را 
ببینیم. در آخرين مالقاتي كه در تهران با وي داشتم قرار شد 
بازي هاي كودكي منطقه خودمان را در قالب داستان كودكي 
يك قهرمان ارائه كنم. محوريت اين كتاب دوران كودكي سردار 

بود. نويسنده كتاب »من قاسم سلیماني هستم« اظهار كرد: با 
شهادت سردار س��لیماني محور كار را تغییر داديم و به سمت 
زندگینامه وي رفتیم و س��یر مراحل زندگي س��ردار از تولد تا 
شهادت و 40سال زندگي جهادي سردار رشید اسالم را در قالب 
يك كتاب داستان كودك با تصويرگري آرزو آقابابائیان عرضه 

مي كنیم كه به زودي رونمايي خواهد شد. 
حس��ین خاني در رابطه با مس��تندات اين كتاب گفت: از دوران 
كودكي تاكنون سردار به عنوان اسطوره ام بودند و يادم نمي رود 
كه سردار سلیماني در جايي سخنراني كرده باشد و من به نحوي 
سخنراني وي را گوش نكرده باشم. همرزم سردار شهید سپهبد 
قاسم سلیماني در پايان گفت: بنده هم محلي سردار هستم و آداب 
و رسوم آنجا را مي شناسم و در دوران دفاع مقدس نیز همرزم وي 
بودم و در مأموريت هاي مختلف همراهش حضور داش��تم. فكر 
مي كنم براي نوش��تن يك كتاب كودك كه قهرمان كشور را به 

فرزندان ما معرفي مي كند، استناداتم كافي است.

كتاب »من قاسم سليماني هستم« رونمايي مي شود
 بازي هاي كودكي كرمان و كودكي هاي سردار سليماني در اين كتاب ارائه شده است

جبار آذين منتقد سينما و تلويزيون: 

»از سرنوشت« اميدبخش و آسيب شناسانه است

    مصطفي شاه كرمی
ي�ك منتق�د س�ينما و تلويزي�ون معتق�د اس�ت، س�ريال »از 
سرنوش�ت« ك�ه روايت�ي از دوس�تي و رفاق�ت و همچني�ن 
اميدبخش�ي و تالش براي رسيدن به آرزو هاس�ت، به دليل نگاه 
آسيب شناسانه اي كه به مسائل اجتماعي دارد، قابل اعتناست. 
»از سرنوشت« سريالي است كه اين روزها از شبكه2 سیما در حال پخش 
است و توانسته نظر مخاطبان بس��یاري را به خود جلب كند. داستان 
اصلي اين سريال از خانه الیاسي كه چندين نفر از پسران بي سرپرست و 
بدسرپرست را تحت حمايت خود درآورده، شروع مي شود. اين سريال 
روايتگر همدلي و رفاقت بین دو پسربچه به اسم سهراب و هاشم است كه 
در اين خانه شكل مي گیرد. در واقع سهراب و هاشم كه در خانه الیاسي 
به سرپرس��تي آقاي خندان حضور دارند رفاقتي عمیق را رقم مي زنند 
و آرزو هاي بزرگي را در سر مي پرورانند. نمايش فراز و نشیب هاي ابعاد 
مختلف زندگي  اين دو كاراكتر محور اصلي و دستمايه روايت اتفاقات 
اين سريال قرار گرفته است. شخصیت پردازي سهراب و هاشم با لحاظ 

كردن ويژگي هاي خاص رفتاري به شكلي طراحي شده كه به راحتي 
يكديگر را پوش��ش مي دهند. در مقايسه با ديگر س��ريال هايي كه به 
موضوعات تكراري مي پردازند، سريال »از سرنوشت« حركت متفاوتي 
را در درام س��ازي و كار اجتماعي و برخورد با آسیب ها و معضالت روي 
آنتن سیما رقم زده است. »از سرنوشت« از نقش و تأثیر تعیین كننده 
انسان ها در ساختن سرنوشت و آينده خود با تكیه بر امیدها، ايمان ها و 
آرمان ها سخن مي گويد. »جبار آذين« منتقد سینما و تلويزيون در رابطه 
با سريال »ازسرنوشت« به فارس مي گويد: گزينش و چینش شخصیت ها 
و بازيگران از جمله ويژگي هاي اين سريال است. نگاه روانكاوانه به ابعاد 
وجودي آدم ها و چگونگي زندگي آنها و همچنین در امتداد زندگي و قرار 
دادن كاراكترها در معركه مسائل و مشكالت و نمايش تاثیر عملكرد آنها 
در اجراي سرنوشت خود به پردازش و داستان سازي خوب»ازسرنوشت« 
انجامیده اس��ت. بازيگران »ازسرنوش��ت« هم از حرفه اي ها و جوانان 
تركیب شده كه به رغم فراز و فرودبازي ها، با ايفاگري نقش ها توانسته اند 

با هدايت درست كارگردان ها يكدست شوند. 
آذين در ادامه مي افزايد: با توجه به نوع زندگي وآتیه سازي كودكان بدون 
سرپرست، در كنار نگهداري از آنها الزم است براي ادامه زندگي آنان در 
سنین باالتر هم تمهیداتي انديشه شود تا فقر و بیكاري و بي توجهي هاي 
اجتماعي مانع پیشرفت شان نشود و خوب بود سازندگان »از سرنوشت« 
به اين مورد هم مي پرداختند. س��ريال »از سرنوشت« توسط روح اهلل 
صديقي، محمدمحمود سلطاني و سارا خس��روآبادي به رشته تحرير 
درآمده و در سه فصل مجزا فیلمبرداري شده كه كارگرداني فصل اول 
و سوم آن را محمدرضا خردمندان برعهده داشته و فصل دوم را علیرضا 

بذرافشان جلوي دوربین برده است.


