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دني�ا پس از سركش�ی، ب�ه ما روى 

می كند، چونان شتر ماّده بدخو كه 

به بچه خود مهربان گردد.

    نويد پارسا
مدير عامل شركت »تلفيق هنر مينا و خاتم هوشمند« در مراسم 
روز جهاني صنايع دس�تي كه با حضور جمعي از هنرمندان و 
پيشکسوتان عرصه صنايع دس�تي و نيز بازارسازان فروش 
صنايع دستي در حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي برگزار 
شد، گفت: من بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر 
اينکه آرزو دارم روزي در چاه هاي نفت را ببنديم، اعالم مي كنم 
كه با فروش صنايع دستي، در چاه هاي نفت را خواهيم بست. 
سیدمرتضى مرتضوى با اشاره به تاريخچه شكل گیري اين شركت 
گفت: به دفعات مختلف در طول دو سال عمر شركت، مسئوالن 
و دولتي ها، براي من دردس��ر ايجاد كردن��د؛ دولتمرداني كه در 
طول پنج يا شش س��ال عمر دولت هیچ  كاري براي هنر و صنايع 
دستي در اين كشور نتوانستند انجام دهند؛ مسئوالني كه از آمار و 
خروجي هاي شركت ما استفاده مي كنند اما اسمي از آن نمي آورند. 
دو سال به اين مسئوالن التماس و خواهش كردم غرفه در نمايشگاه 
صنايع دستي تهران به من بدهند اما زير بار نرفتند، حتي من اعالم 
كردم مي توانم 5۰درجه كیفیت صنايع دستي ايران را ارتقا دهم و 

به نمايش مي گذارم اما آنها قبول نكردند. 
مرتضوي افزود: در كش��ورهاى ديگر بیش��تر از مسئوالن صنايع 
دستي و گردش��گري كش��ورمان به هنري كه مردمان ايراني آن 
را تولید مي كنند واقف هستند. ش��ايد به خاطر همین باشد كه 
وقتي يك هنرمند ايراني از كشور خارج مي شود و به خارج مي رود 
خارجي ها او را به شدت تحويل مي گیرند اما اين هنرمند تا وقتي 

در داخل كشور زندگي مي كند كسي او را نمي شناسد. 

اين هنرمند صنايع دس��تي تصريح كرد: بايد خیلي بیش��تر از 
آن چیزي كه فكر مي كنیم به خودمان ببالیم. ما در س��رزمیني 
زندگي مي كنیم كه هر گوش��ه آن پر از گوهر اس��ت. هر چقدر 
بیشتر وارد اقیانوس صنايع دستي مي شويم مي فهمیم كه چه 
عمق عظیمي دارد. وقتي فعالیت خود را شروع كردم قول دادم 
كه فروش صنايع دس��تي را 1۰برابر كنم و اين موضوع به همت 
شما هنرمندان محقق شد. در سال 98 كار به جايي رسیده است 
كه ديگر كسي از هنرمندي چكي كارش را نمي خرد و اغلب كارها 
به صورت نقد و گاهي با پیش پرداخت خريداري مي شود. من بر 
اساس فرمايش��ات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه روزي در 
چاه هاي نفت را ببنديم اعالم مي كنم كه با فروش صنايع دستي 

در چاه هاي نفت را خواهیم بست. 
مرتضوي خاطرنشان كرد: من مي دانم كه با صنايع دستي مي توانیم 
كشور را به اوج اقتدار اقتصادي برسانیم و بايد جايگاه سابق ايران را 

از چین و هند در صنايع دستي پس بگیريم.

مدير عامل شركت »تلفيق هنر مينا و خاتم هوشمند« مطرح كرد 

رونق صنايع دستي، در چاه هاي نفت را خواهد بست

آخرين وضعيت اكران »دختر شيطان« در قم
 اظه�ار نظره�ا در خص�وص مخالف�ت ب�ا اك�ران فيل�م 
اس�ت.  مح�ض  ك�ذب  ق�م  در  ش�يطان«  »دخت�ر 
محمدكاظم رضواني مدير اداره سینمايي فرهنگ و ارشاد قم  در 
گفت وگو با ايسنا، مخالفت با اكران فیلم »دختر شیطان« در قم 
را كذب محض دانست و عنوان كرد: طبق بخشنامه جديد وزارت 
ارشاد، بنا شده اس��ت براي اكران هر فیلمي، پروانه نمايش فیلم 
براي اس��تان صادر و توسط سازمان س��ینمايي ارسال شود. وي 
افزود: براي فیلم »دختر ش��یطان« هنوز اين روال طي نش��ده و 
سازمان س��ینمايي تا اين لحظه پروانه نمايش اين فیلم را براي 
استان قم ارسال نكرده است و بر همین اساس سینماداران قم نیز 

درخواستي براي اكران نداشته اند. 
مدير اداره سینمايي فرهنگ و ارشاد قم بیان كرد: اين حق براي 
هر اس��تاني وجود دارد كه متناس��ب با فرهنگ، اقلیم و شرايط، 
با اكران فیلمي موافقت بكند يا آنكه اجازه اكران آن فیلم را ندهد. 
وي ادامه داد: در مورد فیلم »دخترشیطان« نیز اين شرايط وجود 
دارد و پس از اينكه سازمان س��ینمايي پروانه نمايش اين فیلم را 
براي استان ارسال كند و سینماداران نیز براي اكران درخواست 
بدهند، اين فیلم مورد بررس��ي قرار مي گیرد و براي اكران، نظر 
نهايي داده مي شود ولي هنوز اصاًل اين فیلم به آن مرحله نرسیده 
است و اظهار نظرها در خصوص مخالفت با اكران اين فیلم در قم 

توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي كذب محض است. 
.............................................................................................................

 تشريح دومين دوره
مسابقه شعر »گوهرشاد«

دومين دوره مس�ابقه ش�عر »گوهرشاد« با اش�اره به تأكيد 
رهبر انقالب بر مظلوميت حماسه گوهرشاد برگزار می شود. 
نغمه مستشار نظامي دبیر جشنواره شعر گوهرشاد در گفت وگو با 
فارس اظهار داشت: دومین دوره مس��ابقه شعر حماسه گوهرشاد 
با هم��كاري مؤسس��ه فرهنگي پارس��ي زبانان و جبه��ه فرهنگي 
انقالب اسالمي)راه( برگزار مي شود. وي در توضیح بیشتر خاطر 
نشان كرد: اولین دوره اين مسابقه در س��ال 95 برگزار شد كه 
استقبال خوبي در نخستین دوره صورت گرفت و اشعار بسیاري 
به دبیرخانه واصل ش��د، اين اش��عار در كتابي با نام »حماس��ه 
گوهرشاد« به انتخاب علیرضا قزوه منتشر و در نمايشگاه كتاب 
امسال رونمايي شد. فراخوان دومین دوره مسابقه شعر حماسه 
گوهرشاد منتشر شده اس��ت، از اين رو ش��ركت كنندگان در 
انتخاب قالب براي سرودن شعر »كالس��یك، ترانه و سرود، نو 
)سپید و نیمايي(« آزاد هستند و هر شركت كننده مي تواند تا 

پنج اثر براي شركت در رقابت ارسال كند. 
ش��ركت در اين فراخوان براي تمامى گروه هاي س��ني و مقاطع 
تحصیلي آزاد است. مشخصات شاعر شامل نام و نام خانوادگي، شهر 
و استان، شماره ملي و شماره تلفن در ذيل هر اثر بايد درج شود. به 
تعداد 1۰ نفر از كساني كه باالترين امتیاز را كسب كنند لوح تقدير و 
هديه نقدي به مبلغ يك میلیون تومان تقديم و آثار رسیده در كتابي 
مستقل چاپ و منتشر خواهند شد.  مهلت ارسال آثار تا 3۰ تیرماه 
1398 است، شاعران مي توانند آثار خود را از طريق سايت شاعران 

پارسي زبان  www. irafta. com ارسال كنند. 
.............................................................................................................

 نخستين كارخانه قند ايران
 از فهرست آثار ملي خارج شد!

نخس�تين كارخانه قن�د خاورميان�ه در كهري�زك با حکم 
ديوان عدال�ت اداري از فهرس�ت آثار ملي خارج ش�د، اما 
مش�خص نيس�ت همچنان مالك اي�ن عم�ارت تاريخي و 
ارزشمند قصد تخريب و ساخِت بنايي جديد را دارد يا خير؟

به گزارش ايس��نا، س��اختمان تاريخي كارخانه قند كهريزك، 
اولین كارخانه  قند ايران و منطقه كه امروز آن را به عنوان يكي از 
بناهاي ارزشمند صنعتي مي شناسند، با تصمیم مالكانش، قرار 
است وضعیتي غیر از آنچه مي توانست از سال هاي قبل به خود 
گیرد، داشته باشد. اما مالك اين كارخانه اوايل سال 95 با طرح 
شكايت به ديوان عدالت اداري، درخواست خروج از ثبت اين بنا 
را مطرح كرد و از آن زمان بود كه دعوي حقوقي میراث  فرهنگي 
اس��تان تهران و مالك به دادگاه كشیده شد و س��رانجام بعد از 
گذشت سه سال، به نظر مي رسد باالخره مالك بر اين بخش از 

تاريِخ صنعتي كشور غلبه كرد. 
بر اساس شواهد موجود، گويا برخي تاالرها سیمان شده اند تا به 
عنوان انبار اجاره داده شوند و قصد دارند سقف هاي سوله ها را با 
ورق هاي فلزي بپوشانند و حتي راه آب هاي بخش هاي قديمي تر 
را هم با ماس��ه پر كرده اند تا بارندگي بعد از حكم خروج از ثبت، 

تخريب را سرعت بخشد.

نويد پارسا      ديده بان

گراميداشت آيت اهلل فاضل لنکراني در شبکه قرآن و معارف سيما
س�يما  مع�ارف  و  ق�رآن  ش�بکه 

ويژه برنامه هايي به مناس�بت س�الروز     تلويزيون
درگذشت آيت اهلل فاضل لنکراني توليد و پخش مي كند. 

به گزارش فارس، حجت االس��الم س��یدجواد نورموس��وي مسئول ستاد 
برگزاري مراس��م س��الگرد ارتحال حضرت آيت اهلل محمد فاضل لنكراني 
)قدس سره( با حضور در ساختمان ش��بكه قرآن و معارف سیما با عرفاتي 

سرپرست اين شبكه ديدار و گفت وگو كرد. 

در اين ديدار با اش��اره به اينكه حضرت آيت اهلل محمد فاضل لنكراني)ره( 
از مراجع عالیقدر جهان تشیع و يكي از ركن هاي انقالب اسالمي بودند و 
خدمات گسترده اي به اسالم و شیعه و ملت ايران نمودند، بر زنده نگه داشتن 

ياد و خاطره ايشان تأكید شد. 
همچنین در اين جلسه پخش برنامه هايي به مناسبت گرامیداشت سالروز 
ارتحال اين عالم رباني به خصوص مستند »تحول در تفقه« از شبكه قرآن 

و معارف سیما در دستور كار قرار گرفت.

 خاطره مسعود كرامتي 
از توليد سرود »بميريد بميريد« براي فيلم »افق«

     مصطفي محمدي
مس�عود كرامتي كه اين روزها نمايش »تراس« را در تماشاخانه 
ايرانش�هر روي صحن�ه برده اس�ت خاطره جالب�ي از چگونگي 
شکل گيري و خلق س�رود مش�هور »بميريد بميريد« با صداي 
خودش كه همراه با س�کانس هاي انتهايي فيلم سينمايي افق به 
كارگرداني زنده ياد رسول مالقلي پور ماندگار شد، روايت مي كند. 
همه كساني كه خاطره ايام دفاع مقدس و آثار سینمايي مانند فیلم 
سینمايي افق زنده ياد رس��ول مالقلي پور را در ذهن به يادگار دارند، 
حتماً سكانس هاي پاياني اين فیلم را كه تصاويري از شب عملیات و 
رسم مألوف و جالب حنابندان توسط رزمندگان به منظور استقبال از 
شهادت را كه همراه با نواي دلنشین س��رود »بمیريد بمیريد« ديده 
مي شد، هرگز فراموش نمي كنند. مس��عود كرامتي يكي از بازيگران 
سینما و تلويزيون است كه در آثار ماندني در ژانر دفاع مقدس همچون 
»س��فر به چذابه« و »افق« به كارگرداني زنده ياد رسول مالقلي پور 
نقش آفريني كرده است. اين بازيگر سینما و تلويزيون چند وقتي است 

كه نمايش »تراس« را در تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه برده است. 
وى پس از گذشت س��ال ها خاطرات جالبي از سیر خلق و تولید اين 
سرود كه با شعري مشهور از ديوان شمس تبريزي مولوي شكل گرفته 
را بازگو كرده اس��ت. كرامتي در مورد كیفیت آشنايي اش با زنده ياد 
مالقلي پور و قرار گرفتن در تیم سازنده فیلم افق به تسنیم مي گويد: 
كانال ارتباطي ما محمدرضا علیقلي، آهنگساز سینما بود. محمدرضا 
فیلم پرواز در شب را كار كرده و با او آشنا شده بود. به محمدرضا گفته 
بود كسي را سراغ داريد كه بتواند به من كمك كند. من با او آشنا شدم 

و ارتباط ما خیلي دوستانه و عمیق شد. 
 وي در ادامه مي افزايد: »محمد نبودي« نوحه معروفي بود كه بخشو با 
شعر ديگري در بوشهر آن را براي ايام ديگري خوانده بود. اين ملودي 
بعدتر توسط كويتي پور با سرودي كه به »محمد نبودي« مشهور شد 

براي محمد جهان آرا و آزادسازي خرمشهر خوانده مي شود. 
كرامتي مي گويد: »محمدرضا علیقلي اين ملودي را خیلي دوس��ت 
داشت. براس��اس اين ملودي يك موس��یقي تنظیم و ضبط كرد. آن 
سال در حال ساختن پناهنده بوديم. رس��ول مالقلي پور كويتي پور 
را دعوت كرد كه روي آن موزيك بخواند. نمي دانم به چه داليلي اين 
اتفاق نیفتاد. اين قطعه موسیقي براي كسي، جايي، فیلمي يا ارگاني 
ساخته نش��د. تا جايي كه من خبر دارم اين عالقه شخصي علیقلي 
ساخته ش��د. محمدرضا علیقلي به من گفت خودت بخوان، من هم 
گفتم باشه. من سابقه خواندن در پناهنده را داشتم. اين را در استوديو 
ضبط كرديم. بعدها آقاي عزيزاهلل حمیدنژاد از روي آن كلیپي ساخت 
و اولین نمايش آن هم در مراسمي در تاالر وحدت بود، البته من خودم 

در اين مراسم نبودم.«

     خبر

چرا وزارت ارشاد بزرگ ترين مخالف توليد داخلي كاغذ است

كاغذ را توليد كنيم يا وارد؟
  فرزين ماندگار

مس�ئله تولي�د مل�ي علي القاعده باي�د از س�وي همه 
مس�ئوالن اصلي ترين اولويت كش�ور قلمداد شود، اين 
مس�ئله درباره كااليي مثل كاغذ هم صادق است. اينکه 
نهادهاي مس�ئول در تأمي�ن كاغذ اولويت ه�اي ملي را 
فداي دسترس�ي س�هل الوصول از طريق واردات كنند، 
صرفًا منجر به حل مقطعي مش�کل مي ش�ود و هيچ افق 
مطمئن�ي را پيش روي مس�ئله كاغ�ذ ق�رار نمي دهد. 
دبیر سنديكاي تولید كنندگان كاغذ و مقوا مي گويد، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي بزرگ ترين مخالف افزايش تعرفه 

واردات كاغذ به نفع تولید داخلي است. 
سیدطاهر شبیري كه از فعاالن بخش خصوصي كاغذ است، 
سال ها فعالیت در كارخانه چوب و كاغذ مازندران به عنوان 
مدير بازرگاني او را به يكي از تحلیلگران مطلع درباره وضعیت 

بازار كاغذ در ايران تبديل كرده است. 
وي در گفت و گو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه تدابیر دولت 
هم براي كنترل آن راه به جايي نبرده است و حاصل اين شده 
كه دالالن نبض بازار را در دست گرفته اند، شما به عنوان يكي 
از فعاالن بازار كاغذ ريش��ه اين موض��وع را در چه مي دانید، 
اينگونه توضیح مي دهد: مديريت دورانديشانه كاغذ؛ اتفاقي كه 
در طول  سال ها نسبت به مديريت آن اقدامي صورت نگرفت 
و امروز به عنوان معضل گريبانگیر بخش وسیعي از صنعت و 
فرهنگ شده است. در طول اين سال ها وزارت محترم ارشاد 
هیچ گاه حاضر به افزايش تعرفه واردات كاغذ روزنامه و چاپ 
و تحرير براي حمايت از رونق تولید داخلي نش��د و هیچ گاه 
فهرس��تي از دريافت كنندگان يارانه كاغذ را در اختیار هیچ 

نهاد و شخصي قرار نداد. 
ما بارها و بارها در كمیسیون هاي مختلف مجلس محترم، نهاد 
مركز پژوهش ها و كمیسیون ماده يك هشدار قاطع داديم كه 
روش اتخاذ ش��ده مقاومت در برابر افزايش تعرفه به مفهوم 
هدايت يارانه كاغذ به سمت تولید كننده خارجي است و در 
صورت اقدام به توقف تولید كاغذ روزنامه و چاپ و تحرير در دو 
واحد پارس و مازندران، مديران ما تمام بازار كاغذ را يكجا به 
تولیدكنندگان خارجي هديه مي كنند؛ اتفاقي كه شاهد وقوع 
آن هستیم، حاال واس��طه گري مي تواند با هر قیمت دلخواه 
مصرف كننده واقعي را مجاب به تأمین كاغذ كند. لطفاً، از اين 

بخش به دلیل مشقاتي كه برده ايم بگذريم. 
وي مي افزايد: ما با دولت در آن زم��ان توافق كرديم و مصوب 
شد، براي ارتقاى خودمان و مصون ماندن از تاثیرات سوء رانتي 
واردات كاغذ، به ما كمك كنند تا خودم��ان را ارتقا دهیم. در 

همین راستا قرار بود به تعريف تعرفه منصفانه اي براي واردات 
كاغذ برسیم كه بتواند قواي تولید و واردات را همسنگ هم كند. 
مي دانیم كه جنگ استفاده از ابزار تعرفه ها در همه جاي دنیا 
براي حمايت از تولید داخل هست و اين يك سیاست منطقي و 
توجیه پذير است. از سال 85 تا امروز هنوز اين اتفاق رخ نداده و 
دولت زير قولش زده است. از سال 1385 تا كنون مصوبه دولت 
معطل تصمیم گیري دولت است. جالب اينكه وزارت ارشاد از 
همان زمان كه يارانه را براي رس��اندن به مخاطبان در دست 

گرفت با افزايش تعرفه واردات كاغذ مخالفت كرد. 
به گفته دبیر سنديكاي تولیدكنندگان كاغذ و مقوا ما همان 
زمان هشدار داديم، در مجلس و كمیسیون هاي آن هشدار 
داديم كه اگر اين دو شركت روزي تصمیم بگیرند ديگر كاغذ 
تحرير و روزنامه تولید نكنند و ب��ه خاطر نبود توجیه تولید، 
خود را تعطیل كنند، شما صددرصد وابسته به بازار واردات 
مي شويد. همه اين هش��دارها در وضعیتي بود كه كارخانه 
مازندران در سال 85 حدود 9۰هزار تن كاغذ روزنامه را تولید 
كرد كه بیش از 6۰درصد تولید كش��ور بود. در عرصه كاغذ 

تحرير هم وضعیت همین بود.
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه در موضوع تولید داخلي كاغذ 
مسئله قیمت گذاري اين محصول و فاصله كم آن با قیمت هاي 
وارداتي و در نتیجه ترجیح به خريد آنها هم همیشه مطرح 
بوده است. عنوان مي كند: ما هرگز به قیمت هاي نزديك به 
قیمت محصوالت خارجي نرسیديم و همیشه تفاوت قیمت 
داشتیم. كمتر از محصول وارداتي قیمت گذاشته بوديم و اين 
قیمت ها همیشه در سازمان حمايت مطرح و بررسي شده بود. 
اين بحث ها بازي هاي دالل مأبانه اس��ت. از سوي ديگر كاغذ 
خارجي را بايد نقد خريد اما كاغذ داخلي را مي شد به صورت 
1۰ تا 2۰درصد نقد و پرداخت مابقي به صورت شش تا هشت 
ماهه مدت دار خريداري كرد. اينها همه قصه و افسانه است كه 

براي زمین زدن تولید داخلي بافتند و بیان كردند. 

  جواد محرمي
راز موفقيت فيلم »ش�بي كه ماه كامل ش�د« 
اين است كه فيلمس�از در كنار سوژه ايستاده 
است، نه در مقابل آن و از منظري كاماًل انساني 
به ماجرا نظ�ر نم�وده و آن را پرداخ�ت كرده 
اس�ت. از آنجا كه موضوع فيلم انس�اني است 
مي تواند ب�ا هر مخاطب�ي در هر ج�اي جهان 
ارتباط برقرار كند. آبيار با س�اخت »شبي كه 
ماه كامل شد« مانند يك بندباز ماهر عمل كرده 
اس�ت و پا به ميدان پرريسکي گذارده كه يك 
اشتباه مي توانست همه تالش او را بر باد دهد. 
آنچه از تماشاي فیلم »ش��بي كه ماه كامل شد« 
تماشاگر را هیجان زده و مشعوف مي كند اين است 
كه برخالف اغلب آثار س��ینماي ايران كه ضربه 
اصلي را از ضعف متن مي خورند اتفاقاً نقطه قوت 
فیلم نرگس آبیار فیلمنامه دقیق و حساب شده آن 
است. علت آن هم اين اس��ت كه ما با فیلمسازي 
طرفیم كه پیش از آنكه سینماگر باشد نويسنده 
بوده. فیلمنامه خوب ستون فقرات يك فیلم خوب 
است اما قابلیت هاي فیلم »شبي كه ماه كامل شد« 

به طور قطع به همین خالصه نمي شود. 
س��ینماي نرگس آبیار به لح��اظ تصويري غناي 
زيادي دارد. او هیچ مأموريتي را كه بتوان با زبان 
تصوير بیان كرد به گردن ديالوگ نمي اندازد، براي 
مثال در صحنه اي كه عبدالمال��ك برادرزاده اش 
كه طفل كوچكي اس��ت بغ��ل ك��رده و به جاي 
اس��باب بازي يك خمپاره6۰ را به دست كودك 
مي دهد همه بار معنايي بر دوش تصوير است يا در 
صحنه اي كه فائزه شیئي را به سمت آيینه پرتاب 
مي كند و آن را مي ش��كند ارجاع��ي تصويري به 

شكستن بخت عروس مي دهد. 
آبیار از جغرافیاي خش��ك و خش��ن بلوچستان 
و خش��ونت آن نیز غفلت نكرده اس��ت. جغرافیا 
همان چیزي اس��ت كه س��ینماي ايران به ويژه 
در دو سه دهه اخیر به ش��دت از آن غفلت كرده 
است. فیلم بخشي از حافظه تماشاگران را درگیر 

كوه ها، دشت ها و صحراهاي بلوچستان مي كند و 
شمايلي كلي از منطقه اي كه ماجرا در دل آن اتفاق 
مي افتد ارائه مي دهد. آبیار حتي از زيست جانوري 
آن منطقه هم غافل نمي ماند و از سوس��مارهاي 
درياچه هم براي فیلمي كه درباره خشونت است 
اس��تفاده مي كند. فیلم به طور قط��ع بدون اين 
ارجاعات جغرافیايي و زيست محیطي الكن بود. 
تماشاگر به دفعات قرينه هاي تصويري خشونت 
را مش��اهده مي كند. از س��ر بريدن و مثله كردن 
احشام در بازار شهر كويته تا عادي ترين شكل آن 
كه رفت و آمد مردان مس��لح از سنین مختلف را 
دربر مي گیرد. گويي اسلحه در بخش پاكستاني 
بلوچس��تان به اندازه اي در مركزي��ت توجه قرار 
دارد كه حتي اصلي ترين اسباب بازي بچه هاست. 
آبیار حتي از ديوار مرزي نیز به سود معنا بهترين 
استفاده را مي برد. آنجا كه دختر درون تاكسي در 
حال حركت نشسته و عبدالمجید به موازات او با 
موتورسیكلت در آن س��وي ديوار مي راند، ديوار 

بتني استعاره اي پرمعنا را تداعي مي كند. 
فیلمساز از آيین ها، رس��وم و فرهنگ بلوچستان 
هم غفلت نكرده اس��ت. به همان اندازه كه دقت 
در گويش محلي در فیلم به باورپذيري داس��تان 
كمك مي كند و بر جذابیت آن مي افزايد، لباس، 
موسیقي محلي و آداب و رسوم مردم بلوچ به غناي 
تصويري و فه��م تماش��اگر از موقعیت فرهنگي 
اين قوم كم��ك مي كند. در اين میان فیلمس��از 
هوشمندانه از ارجاعات مذهبي پرهیز كرده است 

تا فیلم درگیر مسئله تفاوت هاي اعتقادي نشود. 
اين حس��اس ترين مرزي اس��ت كه آبیار از آن با 
سربلندي عبور مي كند. اگر غیر از اين بود فیلم از 
مسئله اي انساني به موضوعي قومیتي يا مذهبي 

تقلیل پیدا مي كرد. 
همه اينها باعث شده تا فیلم »شبي كه ماه كامل 
ش��د« به لحاظ بصري به اثري رنگارنگ تبديل 
شود در حالي كه ش��ايد اگر فیلمساز ديگري كه 
قصد س��اخت فیلمي درباره تكفیري ها را داشت 
براي ايجاد كنتراس��ت میان حق و باطل فیلمي 
سیاه و س��فید مي ساخت اساس��اً رنگ را حذف 
مي كرد. همه اينها اما در خدمت داستان و روايتي 
است كه او در ارائه آن ابداً در مسلخ شعارزدگي و 
كلیشه ها گرفتار نمي شود. فیلم اگرچه با مرگي 
تلخ پايان مي يابد اما زندگي و عش��ق در آن موج 
مي زند. فیلم با عشق و موس��یقي و شور زندگي 
آغاز مي ش��ود و با مرگ و نیستي خاتمه مي يابد. 
در كانون اين عش��ق و ش��ور فائزه قرار دارد. يك 
زن كه ناخواسته درگیر خشونت و عصبیت يك 
جريان تكفیري مخوف شده اس��ت؛ عشقي كه 
عاقبت در كوره راه هاي تكفیر سالخي مي شود. از 
سويي ديگر عبدالمجید قرار دارد؛ آدمي كه قرائت 
تكفیري او را از يك شاعر عاشق پیشه به موجودي 
مخوف تبديل مي كند و از اين نظر براي تماشاگر 

اثري به شدت هشدارگونه است. 
راز موفقیت فیلم اين اس��ت كه فیلمساز در كنار 
سوژه ايستاده اس��ت نه در مقابل آن و از منظري 
كاماًل انساني به ماجرا نظر نموده و آن را پرداخت 
كرده است. از آنجا كه موضوع فیلم انساني است 
مي تواند با هر مخاطبي در هر جاي جهان ارتباط 
برقرار كند. آبیار با ساخت »ش��بي كه ماه كامل 
ش��د« مانند يك بندباز ماهر عمل كرده اس��ت و 
پا به میدان پرريس��كي گذارده كه يك اش��تباه 
مي توانس��ت همه تالش او را بر باد دهد. نرگس 
آبیار در تجربه كردن ژانرهاي مختلف جس��ارتي 
مثال زدني دارد. سینما براي او جدي تر از آن است 
كه خود را درگیر و محدود به سینماي اجتماعي و 
لوكیشن هاي كوچك شهرهاي بزرگ كند. او يك 
آلخاندرو گونزالس ايراني است و فیلم »شبي كه 
ماه كامل شد« خون تازه اي در رگ هاي سینماي 

رخوت زده، خموده و كم رمق ايران است. 
س��اختن فیلم درباره تكفیري ه��ا وقتي جذاب 
مي شود كه از اليه ظواهر عبور كرده و به زيستگاه، 
شخصیت و فرهنگ آنها نزديك ش��ويد. اگر اين 
نزديكي ايجاد نشود پرده برداري از عمق ماجرا و 
داستاني كه مي خواهید تعريف كنید میسر نخواهد 
شد. حسن فیلم »شبي كه ماه كامل شد« اين است 
كه به دل حادثه زده و اين شجاعت و هوشمندي 
را به خرج داده كه از ديوار و مرز جغرافیايي عبور 
كند. خیلي از فیلمس��ازها زيربار چنین ريسك و 

زحمتي نمي روند.

نگاهي به فيلم »شبي كه ماه كامل شد« ساخته نرگس آبيار

در كنار سوژه، نه در مقابل آن

س��اختن فيلم درباره تكفيري ها 
وقت��ي ج��ذاب مي ش��ود ك��ه از 
الي��ه ظواه��ر عب��ور ك��رده و 
و  ش��خصيت  زيس��تگاه،  ب��ه 
فرهن��گ آنه��ا نزدي��ك ش��ويد

 »حکايت دل«
 حکايت چهره هاي ماندگار

اولين قس�مت از مجموعه »حکايت دل« با معرفي اس�تاد س�يدمصطفي 
محقق دام�اد يك ش�نبه 26 خرداد از ش�بکه4 س�يما پخش مي ش�ود. 
»حكايت دل« به تهیه كنندگي علیرضا حس��یني و كارگرداني بیژن شكرريز، 
در قالب 2۰ قسمت مستند از زندگینامه، پرتره علمي و حرفه اي اساتید فاخر و 
مشاهیر معاصر كشور، يك شنبه ها ساعت 21 از شبكه4 سیما پخش مي شود. 

به گفته حسیني تهیه كننده برنامه، »حكايت دل« مجموعه اي از 2۰ فیلم كاماًل 
مستقل از يكديگر است كه هر فیلم مدت زمان 55 تا9۰ دقیقه اي دارد. 

وي افزود: اولین قسمت از مجموعه »حكايت دل« با عنوان »مرد خرد و فضیلت« 
كه يك شنبه از شبكه4 پخش مي شود به زندگي و معرفي استاد سیدمصطفي 
محقق داماد پرداخته است. اس��تاد محقق داماد از اساتید بنام فلسفه و حقوق 
برجسته ايران و از تبار خردمندان و فاضالن... در عصر حاضر هستند. وي در بین 
صاحبنظران از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و در اين فیلم مخاطب خاص و عام 

بیشتر با زندگینامه و كارنامه حرفه اي ايشان آشنا خواهد شد. 
حسیني گفت: هدف از س��اخت اين مجموعه، معرفي مفاخر و بزرگان معاصر 
ايران اسالمي به نسل جوان است تا چراغي براي راه جويان در طريق علم و ادب 

و فرهنگ باشد. 
شايان ذكر اس��ت مجموعه »حكايت دل« براي اولین بار از شبكه4 سیما روي 
آنتن مي رود و روز دوشنبه ساعت 19:3۰ از شبكه اول سیما بازپخش مي شود. 
اين مجموعه زير نظر دكتر حس��ین كرمي طراحي و تولید شده است و عوامل 
تولید عبارتند از: تهیه كننده سید علیرضا حسیني، كارگردان بیژن شكرريز و 

مشاور علمي دكتر شهین اعواني.


