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سينماي اميد اين است؟!

در هفتههاي اخير معاونت توس��عه مديريت و منابع سازمان
س��ينمايي تالشهايي براي عقد قراردادهاي اس��تاني برای
طرحي به نام «سينما اميد» انجام داده است.
دقیقاً شرح ندادهاند که سينماي اميد چيست و چه كاركردي
دارد .جايي از تجهيز مجتمعهاي فرهنگي شهرستانها براي
اكران فيلم گفتهاند و جايي ديگر از تجهيز پارك براي شهرهاي
بيسينما به همين منظور حرف زدهاند و در جايي نيز از تجهيز
آمفيتئاترها براي اكران فيلم سخن گفتهاند.
تبليغات سازمان سينمايي حول «س��ينمااميد» بيش از هر
چيز يادآور تبليغات رئيس اس��بق س��ازمان سينمايي حول
«سينماسيار» است .اينكه عاقبت س��ينماي سيار چه شد و
به رغم هزينههايي كه براي واردات آن كردند چقدر به توسعه
ظرفيت سينما و سينمارو كمك كرد نامعلوم است.
حاال هم جز خبر امضاي پروتكلهاي متعدد ميان معاون منابع
س��ازمان و مقامات استاني براي اجراي «س��ينمااميد» هيچ
خروجي مشهودي از اين طرح ارائه نميشود .چرا؟
توسعه ناوگان سينمايي كش��ور يك مسير كام ً
ال سرراست و
مستقيم دارد و آن هم ساخت س��النهاي مدرن يا بازسازي
سالنهاي مستعمل است .در جاي جاي ايران و به خصوص
شهرهاي دورافتاده كم نداريم سينماهاي سوخته يا مستعملي
كه بازسازي حساب شده آنها وراي كمك به افزايش ظرفيت
اكران ميتواند كاركرد اشتغالزايي هم داشته باشد .اين روشي
است كه حوزه هنري به عنوان مالك صدها سينماي فرسوده
شهرستانها در حال پيمودنش است.
آيا بهتر نيست سازمان س��ينمايي هم بودجه توسعه ناوگان
س��ينمايي را صرف احداث يا بازسازي س��النهايي كند كه
حداقل تا 50س��ال آينده بتوانند ظرفيت س��ينماي ايران را
بيمه كنند؟ الزم هم نيس��ت براي باال ب��ردن بيالن به دنبال
سالنسازي در همه جاي ايران بود.
همين كه سازمان سينمايي بتواند تا پايان دوره خويش چند
پرديس سينمايي مدرن در نقاطي محروم همچون سيستان و
بلوچستان يا كهگيلويه و بويراحمد ايجاد كند كافي است.
اين روند اگر پيگيري شود اس��تارت مسيري است كه با ادامه
يافتن توسط رؤساي آينده سازمان س��ينمايي چشماندازي
اميدبخش را پيش روي صنعت سينماي ايران قرار ميدهد.
معناي واقعي س��ينماي اميد هم همين گونه اس��ت كه محقق
ميشود .ايرانيان در همه جاي ايران نيازمند پرديسهاي سينمايي
مدرن و باكيفيت هس��تند و نبايد با تغيير صورت مسئله و رفتن
سراغ سينماس��يار يا نمايش فيلم در س��النهاي غيراستاندارد
حسرت فيلم ديدن در سالنهاي استاندارد را از ايرانيان گرفت.
اگر به دنبال باال بردن آمار سينماروها هستيم يك راه داريم؛ ايجاد
سالنهاي مدرن و درجه يك در تمام ايران ضمن اينكه سينماي
اميد قرار بود در محتواي آثار به چشم بيايد ولي االن صرفاً پيگيري
اين واژه به سختافزار سينمايي محدود شده است.
خبر

مجموعه «قصههاي مقاومت»
در بسيج صداوسيما رونمايي شد

روايتي تازه از جنگ  33روزه لبنان

مجموعه مس�تند «قصههاي مقاومت» به تهيهكنندگي و
كارگرداني مجيد كلهر به مناسبت سالروز پيروزي مقاومت
اسالمي حزباهلل لبنان در جنگ 33روزه رونمايي ميشود.

«مجي��د كلهر» تهيه كنن��ده و كارگردان مجموعه مس��تند
«قصههاي مقاومت» در گفتوگو با ف��ارس گفت :مجموعه
مس��تند «قصههاي مقاومت» به تهيهكنندگي و كارگرداني
مجيد كلهر دیروز به مناسبت سالروز پيروزي مقاومت اسالمي
حزباهلل لبنان در جنگ 33روزه در سالن رضوان مركز بسيج
سازمان صداوسيما رونمايي شد .وي ادامه داد :اين مجموعه در
چهار قسمت تحت عنوان «طيبه» « ،در آن شب» « ،خانه» و
« عصر روز سي و سوم» در بسيج صداوسيما تهيهشده و درباره
جنگ  33روزه لبنان است.
وي با بيان اينكه دو فيلم از اين مجموعه حدود  30دقيقه و يك
فيلم  50دقيقه هستند ،تصريح كرد« :خانه» مستندي با تصاوير
شيرين و زيبا از صبح روز آتشبس است؛ روايتي از مردماني كه
بعد از  ۳۳روز آوارگي در پي پيروزي بهدستآمده توسط مقاومت
در حال بازگشت به محلهها و خانههاي خود هستند .كلهر ادامه
داد« :عصر روز سي و سوم» به ماجراي هجوم وحشيانه اسرائيل به
مجتمعي مسكوني شامل ۱۱ساختمان هشت طبقه به نام مجتمع
امام حسن(ع) پرداخته و س��ندي بر توحش رژيم صهيونيستي
است .گروه تصويربرداري ما كه در جنگ  ۳۳روزه حضور داشت
بعد از چندين ساعت كه از اين حادثه دلخراش ميگذشت براي
پيگيري داليل اين حمله وحشيانه توسط ارتش اسرائيل و شرح
ماوقع و گفتوگو با بازماندگان و همس��ايگان مجتمع در مكان
حادثه حاضر ميشود و صحنههايي تكرارنشدني از كشف اجساد
شهدا ،آواربرداري ،آمدن اهالي و بستگان شهدا و حضور مردم و
همسايگان ضبط ميكند و با آنها به گفتوگو مينشيند.

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
مدیرعامل و مدير مسئول :عبداهلل گنجي
سردبیر :غالمرضا صادقیان
آدرس :تهران ،خيابان شهيد مطهري
تقاطع ميرزاي شيرازي ،پالك 384
سازمان آگهیها88341654 :
روابطعمومي ، 88498448:نمابر88845634- 6 :
توزيع :شركت نشر گستر امروز 88862194
چاپ تهران :چاپخانه روزنامه جوان

محمد صادقي

داريوش مهرجويي از كارگردانان موج نو س��ينما كه در مقابل فضاي
فيلمفارس��ي ،س��ينماي جديدي را ارائه ميداد كه برگرفته از تفكر
و نگاه فرهنگي به س��ينما بود ،قرار است فيلم س��ينمايي جديدي را
بسازد .مهرجويي شش سال بعد از ساخت «اشباح» ،فيلم سينمايي
«المينور» را خواهد ساخت.
از نكات جالب توجه در ساخت فيلم «المينور» حضور چهرههايي
اس��ت كه در آثار قديميتر مهرجوي��ي حضور داش��تهاند .علي
نصيريان كه آخري��ن بار در س��ال  59در فيلم «مدرس��هاي كه
ميرفتيم» با مهرجويي همكاري داشت ،به پروژه المينور پيوسته
است .عبداهلل اسكندري طراح و گريمور شناخته شده سينما نيز
بعد از همكاري در فيلمهايي چون «هام��ون» و «پري» در فيلم
جديد مهرجويي حضور دارد .بهرام بدخشاني ،مدير فيلمبرداري
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اي فرزند آدم ان�دوه روز نيامده
را بر امروزت ميفزا ،زيرا اگر روز
نرس�يده ،از عمر تو باش�د خدا
روزي تو را خواهد رساند.
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نگاهي به دومين ساخته سينمايي محسن تنابنده

«قسم» اثري تلويزيوني
كه روي پرده سينما لو ميرود

«قسم» بر اساس ارجاعات مبتني بر ديالوگ شكل گرفته اما ديالوگها باعث شلختگي در روايت شده است
ساختار يا عدمآشنايي كامل با اين مضامين است.
دومين فيلم محسن تنابنده به شدت ادعاي داستانگويي دارد ،تعدد كاراكتر
فيلم قس��م به خصوص بخش عمدهاي از فيلم كه درون
و كم لوكيشن بودن ِ
اتوبوس ميگذرد ،اگر چه سخت است و مهارت خاصي را طلب ميكند اما قطعاً
ُحسن به حس��اب نميآيد چراكه كاراكترها در موقعيت درستي قرار ندارند.
كل فيلم شاهد آن هستيم غيرقابل كنترل
ديالوگگويي و همهمهاي كه در ِ
است ،حتي اين تعدد كاراكتر كه هر كدام ميتوانند شخصيت مستقلي باشند،
مخاطب را گمراه ميكند .تا نيمه اول فيلم خط اصلي قصه پيدا نميشود ،اين
نه تنها ضعف فيلم قسم است بلكه ساختار سخت اثر هم زير سؤال ميرود ،به
طوري كه تنابنده براي ايجاد قصه راه سختي را پيش گرفته است و با اينكه
موضوع فيلم ميتواند تاثيرگذار باشد اما شكل و زاويه روايت طوري پرداخت
شده كه عم ً
ال مخاطب بايد خودش تش��خيص دهد كه قصه چه ميخواهد
بگويد« .قسم» بر اساس ارجاعات ديالوگي شكل گرفته است اما ديالوگها
باعث شلختگي در روايت ش��دهاند ،از س��وي ديگر راضيه به عنوان راوي يا
هدايتكننده قصه نميتواند به شخصيتي مستقل تبديل شود .به نظر ميرسد
ايده چند خطي فيلم به واسطه شخصيتهايش به بدترين شكل ممكن جلو
ميرود .این فيلم براي طرح يك موضوع اسير خردهپيرنگهايي ميشود كه
ميخواهد به اخالقگرايي برسد براي همين فيلمساز تصميم ميگيرد چند
قصه كوچك و كام ً
ال بيربط را به اصل موضوع گره بزند اما اختالف بين اعضاي
يك خانواده براي مخاطب نميتواند موضوع دندانگيري باش��د ،به همين
جهت فيلمساز همه اين اختالفها را يك باره رها ميكند ،مثل موضوع آن
جواني كه با سند از زندان آزاد شده و عش��قش نسبت به آن دختر جوان كه
افشين عليار
براي چند دقيقه صحنه درگيري پد ِر دختر با پسر را خلق ميكند اما دقيقاً در
شايد در نگاه اول يك فيلم به دليل ساختار و نوع روايت براي مخاطب
سكانس بعد با ورود خسرو آن موضوع رها ميشود و حتي اختالف آن دو برادر
يك اثر مهم محس�وب ش�ود اما اين امكان وج�ود دارد آن فيلم از نظر
در مورد سگ هم بيپايان ميماند ،اين اختالفات و همهمهای كه در اتوبوس
سينمايي و در نظر داشتن رعايت اصول مضموني نتواند حرفي براي گفتن
ايجاد ميشود ربط منطقي با اصل قصه نداش��ته و فيلمساز تنها به فكر پيام
داشته باش�د .فيلمهاي زيادي با همين نگرش و ابعا ِد ساختاري ساخته
دادن به مخاطب است كه در دو سكانس اين پيام را غلو شده به مخاطب منتقل
شدهاند اما الزم به ذكر اس�ت محدوديت مكاني و زماني و فيلم ساختن
ميكند .شايد بهترين سكانس این فيلم زمان نمايش دادن صحنه بازسازي
در يك اتوبوس با تع�داد زيادي بازيگر فرم ايج�اد نميكند و همچنين
قتل در اتوبوس باشد .فيلمس��از به مناسبترين شكل چگونگي صحنه قتل
ِ
باعث جذابيت محتوايي هم نميش�ود .اساس� ًا در اين گون�ه از فيلمها
را نشان ميدهد ،اما در نيمه دوم فيلم شكل و جريان قصه كام ً
ال كشش الزم
مهمترين نكتهاي كه بايد در نظر گرفته ش�ود ش�يوه داس�تانگويي از
را از دس��ت ميدهد ،حاال همه كاراكترها درباره
طريق سينماست يعني فيلمساز قبل از اينكه
خسرو حرف ميزنند .فيلمساز در نيمه دوم فيلم
وارد جريانات ساختاري ش�ود بايد فيلمنامه
را بر اس�اس اس�تانداردهاي الزم بنويس�د .فيلم «قسم» يك اثر تلويزيوني
بيشتر ميخواهد پيام اخالقي بدهد؛ يكي را تبرئه
زماني كه فيلمنامه كامل نوش�ته شود و هيچ اس��ت كه روي پرده س��ينما لو
ميكند و ديگري را قات��ل! آيا افتادن اتوبوس در
آب نتيجه اخالقي است؟ آيا اين نوع ميزانسن در
حفرهاي در آن نباشد فيلمساز ميتواند يك م��يرود .كش��ش س��ينمايي
موازات محتواي آن سينمايي به حساب ميآيد و
فيلم جادهاي با مضمون مث ًال حقوقي بس�ازد .الزم را ن��دارد و تعليقهاي��ش
اساساً اكشن صحنه سقوط در چاله آب با ژانر جور
بايد بررس�ي كرد كه فيلم قسم در خلق قصه مخاط��ب را نگ��ه نم��يدارد
در ميآيد؟ تنابنده ميتوانست با توجيه بهتري
و همچنين در بخش س�اختاري چگونه پيش
فيلمش را به پايان برساند.
رفته اس�ت .به نظر ميرس�د فيلم قس�م در
به هر شكل فيلم قسم يك اثر تلويزيوني است كه روي پرده سينما لو ميرود.
سطحي از محتوا و ساختار مانده و تنابنده به عنوان نويسنده و كارگردان
كشش سينمايي الزم را ندارد و تعليقهايش مخاطب را نگه نميدارد و شلوغي
اين اثر نتوانس�ته زب�ان و عناصر س�ينمايي را به فيلم�ش اضافه كند.
فيلم باعث ش��ده مخاطب تمركزي در محتوا نداشته باشد ،ديالوگ گفتن و
مضمون این فيل��م درباره يك موضوع حقوقي به نام قس��امه اس��ت اما اين
گريه كردن مهناز افش��ار بيش از حد اغراقآميز شده اس��ت و شايد انتخاب
عنص ِر مهم در حد يك ايده ميماند .در م��وازات حقوقي بودن موضو ِع فيلم
افشار بزرگترين ضعف اين فيلم محسوب ش��ود .بايد گفت تنابنده در مقام
بحث مذهب هم پيش كشيده ميشود و آيين قضاوت و سوگند خوردن كه
نويسندگي براي ديگران و بازيگر جايگاه مهمي دارد اما در كارگرداني سينما
مهمترين بخش از قسامه به حس��اب ميآيد مطرح ميش��ود اما اين موارد
با ساخت دو فيلم چندان موفق نبوده است.
اخالقگرايانه نميتواند به درستي بيان شود و اين به دليل تمركز فيلمساز بر

در «ايستگاه چهل و دوم» به تماشاي مسابقات قرآن بنشينيد

مرحل�ه مقدماتي چه�ل و دومين دوره
تلویزیون
مسابقات سراسري قرآن كريم روزانه در
دو نوب�ت ،روي آنت�ن ش�بكه ق�رآن و مع�ارف س�يما م�يرود.

به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي رس��انه ملي« ،ايستگاه چهل
و دوم» عنوان ويژه برنامه پوش��ش مرحله مقدمات��ي چهلودومين دوره
مسابقات سراسري قرآن كريم است كه هر روز در دو نوبت تقديم مخاطبان

رفقاي قديمي كارگردان «اجارهنشينها»
دور هم جمع ميشوند

داريوش مهرجويي از جمله معدود كارگردانان نسل اول سينما
بعد از شش سال دوري از سينما ميخواهد فيلم جديدي بسازد.
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نما | حسین کشتکار

باس��ابقه س��ينما نيز كه در كارهايي چون «چه خوبه برگشتي»
و «بماني» با مهرجويي همكاري داش��ته در فيل��م المينور مدير
فيلمبرداري خواهد بود.
مهرجويي از جمله كارگرداناني است كه از ساختههاي قديمياش
در سينما به عنوان شاخصهاي سينماي ايران نام برده ميشود
و در اكثر فيلمهايي كه ساخته توانس��ته برگي به تاريخ سينماي
ايران بيفزايد ،اگرچه او نيز مانند مسعود كيمیايي در ساختههاي
اخيرش با انتقادهاي زيادي از طرف منتق��دان و عالقهمندان به
س��ينما روبهرو بوده ولي همي��ن كه به جاي خانهنش��يني و دور
ش��دن از فضاي س��ينما هنوز هم تالش ميكند فيلم بس��ازد و
گروه فيلمس��ازي خوبي را در كنار خود جمع كرده اس��ت ،جاي
تقدير دارد .اخيرا ً در نظرس��نجي مجله فيلم و با انتخاب بيش از
140منتقد س��ينما ،داريوش مهرجويي توانست عنوان بهترين
كارگردان تاريخ سينماي ايران را به دست آورد.
در خصوص داس��تان فيلم «المينور» هنوز اطالعرساني خاصي
نشدهاست و تنها چند سايت به دليل اينكه المينور يك اصطالح
موسيقايي است ،اين احتمال را دادهاند كه فيلم جديد مهرجويي
نيز حال و هوايي نزديك به «س��نتوري» داش��ته باشد .همكاري
مجدد مهرجويي با همس��رش وحيده محمديف��ر كه فيلمنامه
«المينور» را نوش��ته ،با انتقادهايي روبهرو بوده اس��ت .بعضي از
منتقدان با اشاره به تجربههاي شكست خورده همكاري اين زوج
سينمايي در آثاري مانند «آسمان محبوب» و «اشباح» پيشبيني
كردهاند كه المينور نميتواند از پيش به عنوان اثري تاثيرگذار از
مهرجويي باشد.

شبكه قرآن و معارف سيما ميش��ود .بر اين اس��اس ،اين رقابتها كه در
بخشهاي اذان ،همخواني و همس��رايي ،دعا ،حف��ظ  10جزء ،حفظ 20
جزء ،قرائت ترتيل ،حفظ كل و قرائت تحقيق به صورت استوديويي برگزار
و ضبط شده است ،همه روزه در س��اعتهاي  11و  16به مدت  60دقيقه
تقديم عالقهمندان به مسابقات قرآن ميشود .مرحله نهايي اين مسابقات
اوايل مهرماه به ميزباني استان اصفهان برگزار ميشود.
مستند

توليد  20مستند
با موضوع صنعت و فناوري ايراني

با عقد ي�ك تفاهمنامه س�هجانبه ميان
جه�اد دانش�گاهي ،انجم�ن س�ينماي
جوان�ان و انجمن كارگردانان س�ينماي
مستند 20 ،عنوان فيلم مستند با موضوع
صنعت و فناوري ايراني ساخته ميشود.

به گزارش «ج��وان» در آس��تانه برگزاري
پنجمين جش��نواره فيلم و عكس فناوري
و صنعتي «فردا» و براس��اس تفاهمي كه
بين جهاد دانشگاهي هنر ،انجمن سينماي
جوانان ايران و انجم��ن صنفي كارگردانان
سينماي مس��تند صورت گرفته ،از توليد  20عنوان فيلم مستند با موضوعات
مرتبط با صنعت و فن��اوري ايراني حمايت ميش��ود .در مرحله نخس��ت اين
برنامه مش��ترك و با توافقات و تعامالت انجام گرفته ،هف��ت عنوان فيلم كوتاه
مستند ،مستندداستاني و ...با موضوع دستاوردهاي دانشبنيان و صنعتي جهاد
دانشگاهي توسط مستندسازان خالق و جوان ايراني ساخته ميشود.
سلول درماني ،ناباروري ،شبيهس��ازي و حفظ گونههاي جانوري ايراني ،پرتره
دانشمنداني همچون سعيد كاظمي آشتياني و ...از جمله موضوعاتي است كه
فيلمهاي مرحله نخست اين برنامه را شامل ميشود.
پنجمين جش��نواره فيلم و عكس فن��اوري و صنعتي «فردا» ب��ا هدف معرفي
فعاليتها ،توانمنديها و دستاوردهاي كشور و با رويكرد حمايت از توليد ملي از
 15تا  17مهر در تهران و به دبيري بهزاد رشيدي برگزار ميشود.

توگو با «جوان»:
سيروس همتي در گف 

«در پي عشق دويدن» منبعي مناسب و غني
براي هنرمندان تئاتر مقاومت است

جواد تمدني

كتاب «درپي عشق دويدن» كه شامل مجموعه داستانها
و نمايشنامههاي تئاتر دفاع مقدس است ،چندي است
كه به همت نش�ر س�اقي و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع
مقدس تهيه و تدوين و روانه بازار ش�ده است .به همين
مناسبت با سيروس همتي ،از نويسندگان تئاترانقالب
و دفاع مقدس درباره اين كتاب به گفتوگو نشس�تيم.

چه خصوصيت�ي كتاب درپي عش�ق دويدن را
دربين كتب پژوهش�ي و نمايشنامههاي حوزه
تئاترمقاومت متمايز ميكند؟
قطعا يكي از كتابهاي مفيدي كه در حوزه تئاتر مقاومت
منتشر شده است كتاب در پي عش��ق دويدن است چون
هميش��ه هنرمندان دنبال مرجع و منبعي براي تئاتر دفاع
مقدس هس��تند و هميش��ه دنبال متون جديد و فضاهاي
تازهاي براي كار هنري خود هس��تند ،لذا ع��ده زيادي از
هنرمندان تئات��ر دفاع مق��دس االن بهانهاي ب��راي اجرا
نخواهند داش��ت چراكه اين كتاب ش��امل آثاري است كه
قطعاً در صورت اجراي درس��ت و حرفهاي مورد استقبال
مخاطب قرار خواهد گرف��ت .من از انجم��ن تئاترانقالب
و دفاع مقدس بس��يار ممنون��م كه زمينه تدوي��ن اين اثر
راباهمكاري نشرس��اقي فراهم كرد و دراختيار عموم قرار
داد .درواقع درپي عش��ق دويدن تحولي نوي��ن در عرصه
نمايشنامه نويسي است.
روند توليد اين كتاب و حضور شما به عنوان يكي
از نويسندگان در اين اثر چگونه رقم خورد؟
هميشه با خود ميانديشيدم كه چطور ميشود فردي مانند
ناپلئون بناپارت در اوج قدرت هنر را وارد معركه جنگ كند

اما بعدها فهميدم كه وي نقاش بوده است و توانسته هنر را با
جنگ تلفيق كند ،در واقع عمده پيروزيهاي وي درجنگ
مرهون استفاده وي از هنر است .وقتي آقاي قادري به من
پيشنهاد دادند سراغ ايشان رفتم و بنده را تشويق كردند تا
طرح نمايشنامه تردست را به نمايشنامه نزديك كنم .پس از
يك ماه هم تبديل به نمايشنامه شد و همراه با بقيه طرحها
به ايش��ان تحويل دادم .به جرئت ميتوانم بگويم حتي اگر
خودم هم در اين كتاب وزين اثري نداشتم همكاران را به
استفاده از اين كتاب ترغيب ميكردم.
درخصوص نمايشنامه تردست نيز توضيحاتي
بفرمایيد.
نمايش��نامه تردس��ت با ت��م كمدي اس��ت كه ب��ه زودي
نمايشنامهخواني آن شروع خواهد ش��د ،اميدوارم پس از
آن نيز اجراي صحنهاي اين كار آغاز ش��ود و فكر ميكنم
در راس��تاي همكاري من ب��ا انجمن تئاتر انق�لاب و دفاع
مقدس اين اثر پس از فيش آباد كه اجراي موفقي داش��ت
دومين همكاري ويژه م��ن با انجم��ن تئاترانقالب و دفاع
مقدس باشد.

جشنواره «هنرهاي نمايشي» كانون پرورش فكري برگزار ميشود
جشنواره نمايش عروسكي كانون پرورش فكري كودكان و
نوجواناندرهجدهمينگامازمسيرحركتخودباتغييراتي
روبهرو شده و به جشنواره هنرهاي نمايشي كانون تغيير نام
داده اس�ت .فراخوان اين دوره جش�نواره منتش�ر شد.

به گزارش «جوان» اين رويداد هنري در  ۱۷دوره گذشته تنها
به ارائه نمايشهاي عروسكي اعضا و مربيان كانون اختصاص
ي صحنهاي و
داشت اما اكنون با تغييراتي گسترده ،نمايشها 

زنده عروسكي را هم شامل ميشود.
بر اس��اس فراخوان و ش��يوهنامه اصلي برگزاري جش��نواره
هنرهاي نمايش كانون كه از س��وي معاونت فرهنگي كانون
منتش��ر ش��ده اس��ت ،اين رويداد هنري با ش��عار «نمايش،
تمرين زندگي ،ساختن آينده» در س��ه بخش نمايش «زنده
عروسكي»« ،كتابخانهاي» (نمايش خالق و بازيهاي خالق)
و «نمايشنامهنويسي» برگزار خواهد شد.

بازتاب مقاله حبيب احمدزاده در امريكا
و پاسخ نوام چامسكي
نامهحبيباحمدزادهدرواكنشبهسخنانترامپكهمدعيشده
بود ايرانيان در هيچ جنگي پيروز نبودهاند در امريكا بازتابهاي
زيادي داشته و نوام چامسكي نيز به آن واكنش نشان داده است.

چند روز پيش حبيب احم��دزاده نويس��نده ،فيلمنامهنويس و
مستندساز و عضو هيئت علمي دانشگاه هنر پس از اعمال تحريم
ظريف و همچنين س��خنان ترامپ مبني بر شكست ايرانيان در
تمامي جنگهاي پيشين ،مقالهاي نوشت كه ترجمه آن به زبان
انگليسي بازتاب گس��تردهاي در بسياري از سايتهاي سياسي و
ضدجنگ امريكا داشت و بسياري از مردم امريكا در كامنتهاي
خود به اظهار نظر در مورد اين مقاله پرداختند .از مشهورترين اين
افراد كه نظر خود را به صورت ايميل براي حبيب احمدزاده ارسال
نموده ،فیلسوف معروف امريكايي نوام چامسكي است.
چامسكي براي احمدزاده نوشت :نامه عالي است اما يك مشكل
وجود دارد و آن اينكه ،ترامپ و همراهانش براي اين موضوعات
اهميتي قائل نيستند.
بنابراين گزارش ،حبيب احمدزاده در مقاله ياد ش��ده كه با تيتر
«ترامپ ،ظريف و ما ايرانيان» منتشر شده بود ،نوشته بود:
آقاي ترامپ و دوستانش همچون پمپئو و بولتن جگر سوختهاي از
ايران و ايراني دارند وگرنه در اين دو سه روز و با اين همه مشكالت
داخلي ،امور كشور گرفتار امريكا در جنگ تجاري با چين ،ژاپن و
اروپا و ديوار مرزي مهاجران ر ا رها نميكردند تا صرفاً به ما بپردازند.
در سريال «دليران تنگستان» رئيسعلي دلواري آن سردار مشهور
جنوب در جواب يكي از نوجوانان رزمنده جنوب كه براي جنگ در
دفاع از روستايشان دلوار آمده و از هيجان شروع نبرد با كشتيهاي

نظامي انگليسي س��ر از پا نميشناس��د و رجز ميخواند كه «در
صورت حمله غارتشان ميكنيم» ،جملهاي تاريخي ميگويد بدين
مضمون« :نه پسر ما نميجنگيم كه چيزي به دست بياوريم ،ما
فقط ميجنگيم كه چيزي از دست ندهيم».
احمد زاده در ادامه مينويسد :آقايان ترامپ ،بن سلمان و نتانياهو!
سربازان ما همان رئيسعليها هس��تند و همان تعريف قديمي از
نبرد و جهاد را دارند.
اين نويس��نده دفاع مقدس در ادامه آورده :جناب ترامپ ،اگر بر
قاعده و فلسفه ما ايرانيان و تعريف ما از جنگ باشد كه ما در همين
جنگ ايران و عراق با تمام پشتيباني ش��ما و رفقايتان از صدام و
ريختن صدها تن بمب شيميايي بر سر زنان و كودكانمان ،ذرهاي
از خاك كشورمان را از دس��ت نداديم و پيروز محسوب ميشويم
ولي شما بفرماييد با تعريف فلسفي ش��ما از جنگ كه با تصاحب
و كشتار مردمان نابود ش��ده براي قبولي موفقيت همراه است در
همين 20سال اخير در كدامين جنگ پيروز بودهايد؟

