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قطع�ی   سرنوش�ت  و   اج�ل 

براى حفظ انسان كافی است. 

ش�اگرد مرحوم ش�هريار معتقد است، ش�عر تركي شهريار 
دس�تخوش تحريفات�ي ش�ده اس�ت؛ ه�م در باك�و و ه�م 
در تركيه. فقط در ش�عرهاي دف�اع مقدس اس�تاد، نزديك 
۲00مورد دس�تكاري، تحريف و تغيير صورت گرفته اس�ت. 
جمشید علیزاده، شاگرد استاد شهريار به ويژگي هاي شعر تركي 
شهريار پرداخته و به تسنیم مي گويد، او بزرگ ترين شاعر دوزبانه 
تاريخ فرهنگ و ادبیات ايران اس��ت. از نظر علیزاده، شهريار براي 
اولین بار با منظومه »حیدر بابا« هويت زبان تركي آذربايجان را به 
اين زبان بازگردانده است. اين استاد دانشگاه همچنین در ادامه به 
ديدگاه شهريار در باب ايران فرهنگي و فرهنگ ايراني اشاره كرد و 
ضمن ارائه نكاتي درباره تحريف شعرهاي تركي استاد در موضوعات 
مختلف از جمله سروده هاي او براي هشت سال دفاع مقدس در 
آذربايجان و تركیه، مواردي از آن را برشمرد. به  اعتقاد علیزاده، شعر 
تركي شهريار دستخوش تحريفاتي شده است و متأسفانه هر روز به 

وسعت و تعداد كارخانه هاي جعل حديث افزوده مي شود. 
وي معتقد است: شهريار تنها شاعري از زمان رودكي تا امروز است كه 
به دو زبان شعر گفت و در هر دو زبان، شاهكارآفرين بود و نقطه عطف 
به  شمار مي آيد. ما در ادبیات كالسیك، شاعراني داريم كه به دو زبان 
فارسي و عربي شعر گفته اند، مانند سعدي، خاقاني يا ناصرخسرو كه 
مدعي است ديواني هم به  زبان عربي دارد: »بخوان هر دو ديوان من 
تا ببیني/ يكي گشته با عنصري بحتري را« يا مالمحمد فضولي كه 
در قرن دهم به سه زبان تركي، فارسي و عربي شعر گفته است. موارد 
اين چنیني متعدد است، اما پرسش اصلي اين است كه آيا همه اين 
بزرگان كه به دو زبان شعر گفته اند، در هر دو زبان نقطه عطف به  شمار 

مي  آيند؟ به  عنوان نمونه، آيا شعر عربي سعدي، در حوزه شعر عربي 
يك نقطه عطف به  شمار مي آيد و منتقدان عرب كنار شعر متنبي، به 
شعر عربي سعدي هم استناد مي كنند؟ مطمئناً پاسخ منفي است. 
سعدي در حوزه شعر عربي تجربه اي كرده اس��ت، اما شعر عربي او 

مقابل عربي سرايان اصیل به جايگاه ويژه اي نمي رسد. 
به گفته علیزاده شعر تركي ش��هريار دستخوش تحريفاتي شده 
است؛ هم در باكو و هم در تركیه. »اين موضوع را چند سال پیش 
در كتاب »ناله هاي شباهنگي« به صورت مفصل توضیح دادم و با 
نمونه نشان دادم كه فقط در شعرهاي دفاع مقدس استاد، نزديك 
200مورد دستكاري شده است. همه چاپ ها را با هم مقايسه كردم 
و موارد تحريف را نشان دادم كه يا بیت و بندي را حذف يا تحريف 
كرده اند، اين نكته مهمي است. متأسفانه هر روز به وسعت و تعداد 
كارخانه هاي جعل حديث افزوده مي شود؛ چه در خارج و چه در 
داخل ايران. دشمن كارش دشمني است اما دوستان دشمن نما 

استخوان در گلو هستند.«

 ۲00مورد دستكاري شعرهاى دفاع مقدس »شهريار« 
در باكو و تركيه!

درباره اعتراف و اعتراض سلبريتي ها
پگاه آهنگراني اخیراً درباره مس��ئولیت اجتماعي سلبريتي ها 
در اظهارنظرهايش��ان حرف هاي جالبي بر زبان آورده اس��ت؛ 
حرف هايي كه فضاي غالب بر مواضع س��لبريتي ها باعث شده 
تا بیان آن از زبان يك بازيگر ايراني كمي دور از انتظار باش��د. 
همین اواخر پست اينس��تاگرامي يك بازيگر درجه3 فراموش 
شده در روز عاشورا همه را در بهت فرو برد كه چه اتفاقي افتاده 
كه يك مثاًل هنرمند به خودش اجازه مي دهد در چنین روزي به 
ساحت يكي از مقدس ترين شخصیت هاي اسالم جسارت كند. 
اين اظهارنظرهايي كه معلوم است از افكاري سالم بروز نمي كند 
مدت هاست ديگر براي مردم گويي حالتي طبیعي پیدا كرده و 
همین روندها باعث شده ديگر كمتر كسي از سلبريتي ها انتظار 
شنیدن حرف هاي عمیق و منطقي داشته باشد، به خصوص كه 
اين قش��ر در ايام انتخابات به طور يكپارچه مردم را براي رأي 
دادن به يك جريان خاص تهییج مي كنند و نتیجه هم اغلب به 
ضرر مردم تمام مي شود. حاال و در میان اين بلبشو بازيگري مثل 
پگاه آهنگراني خارج از دايره اظهارنظرهاي مرسوم حرف هايي 
زده كه مخاطبش همه سلبريتي ها هستند. معلوم است كه اين 
حرف ها را براي ديده شدن و جنجال درست كردن هم نزده و 
به اصطالح فیلم بازي نمي كند بلكه بیان اعتقاداتي است كه به 
گفته خودش پس از كس��ب تجربیاتي اجتماعي به آن رسیده 
است. اينكه سلبريتي ها كه او خودش را نیز عضوي از آنها مي داند 
چرا بايد اين شأن و جايگاه را براي خود قائل باشند كه درباره هر 
مسئله و هر رخدادي نظر بدهند و فكر كنند، متخصص اظهار 
نظر درباره هر چیزي هستند، حرف مهمي است. پگاه آهنگراني 
به اين درك نائل ش��ده كه يك راننده تاكسي هم ممكن است 
درباره هر موضوع و مسئله اي كه به نظرش مي رسد اظهار نظر 
كند و كس��ي هم دنبال اين نیس��ت كه جلوي حرف زدن اين 
قش��ر يا اقش��ار ديگر جامعه را بگیرد اما مخاطبان يك راننده 
تاكسي طیف كوچكي از مردم هستند و اساساً كسي هم انتظار 
ندارد درباره هر چیزي كه نظر مي دهند كارشناس��انه باش��د. 
مردم مي ش��نوند و عبور مي كنند و بعضي وقت ها همكالم هم 
مي شوند و همدلي هم مي كنند اما همه مي دانند كه لزوماً اين 
اظهارنظركردن ها نمي تواند دقیق باش��د اما دايره تاثیرگذاري 
يك راننده تاكسي قابل مقايس��ه با يك سلبريتي نیست. پگاه 
آهنگراني احتماالً به اين درك و آگاهي رسیده كه هنرپیشه و 
ورزشكار اگر بتوانند در حرفه خود آدم موفقي باشند و از آنجا 
كه چشم مردم به آنهاست، حريم هاي اخالقي جامعه را رعايت 
كنند و به عنوان ش��هروندي مسئولیت شناس مراقب اعمال و 
رفتارشان باشند و نقشي كه ممكن اس��ت جامعه از ايشان به 
عنوان يك الگو انتظار دارد را جدي بگیرند، خودش كم كاري 
نیست. او احتماالً متوجه اين شده كه تغییر و تحول مثبت در 
جامعه چیزي نیست كه يك شبه اتفاق بیفتد و با شعار دادن و 

شلوغ كردن و رفتارهاي احساسي تحقق پیدا نمي كند. 
فرض ما اين اس��ت كه پگاه آهنگراني به اي��ن درك و آگاهي 
نائل ش��ده اس��ت. بازتاب س��خنان او در فضاي مجازي هم به 
دلیل صراحت و صداقتي كه مي ش��د از آن دريافت كرد مثبت 
و تاثیرگذار بوده اس��ت. او ديگر نمي خواه��د بازيچه باندهاي 
قدرت و ثروت در ايام انتخابات باش��د. احیاناً حاال مي داند كه 
قدرت طلبان چگونه از احساسات افرادي مثل او به سود مطامع 
خود سوءاستفاده مي كنند و به هیچ كس هم پاسخگو نیستند. 
همه اينها باعث شده تا او عالمانه تر به مسائل نگاه كند. براي بیان 
اين موضع منطقي هم به طور قطع بايد هزينه بدهد. بي دلیل 
نیست كه آن سلبريتي از آلمان به او كنايه بزند كه تو دنبال لغو 
ممنوع الخروجي ات هستي. يكي هم نیست بگويد مگر شما كه 
از ايران خروج و خود را ممنوع الورود كرده ايد چه گلي به س��ر 
ملت زده ايد خانم بازيگر! پگاه آهنگراني دست كم خودش حرف 
مي زند و يكي مثل احمد باطبي از امريكا به او براي توئیت زدن 
خط نمي دهد. خوب بود همه سلبريتي ها پیش از شهرت درس 

آزادگي مي آموختند و بعد سلبريتي مي شدند اما دريغ...

جواد محرمي     یادداشت

    محمدصادق عابديني
آغاز فصل جديدي از اكران با شروع نمايش 
سه فيلم از روز گذش�ته و آماده شدن اكران 
چند فيلم در آينده نزدي�ك، نويد تغييرات 
مثب�ت در س�ينماها را مي دهد. بع�د از يك 
تابس�تان نه چندان داغ، فيلم هاي جديد به 
اكران اضافه ش�دند تا در رگ سينماها خون 
تازه اي جريان پي�دا كند، در واق�ع تعدادي 
فيلم متوس�ط و يك اث�ر مهم اس�تراتژيك 
تركيب پايي�زي س�ينما را ش�كل داده اند. 
از روز گذشته چهار فیلم سینمايي وارد چرخه 
اكران ش��دند. در آخرين روزهاي تابس��تان از 
اكران هاي جديد سینما رونمايي شد و فیلم هاي 
»ش��اه كش«، »مردي بدون س��ايه«، »كلوپ 
همس��ران« و »كروكوديل« به سینماها آمدند. 
همچنی��ن از س��وم مهرم��اه، فیلم س��ینمايي 
»ماجراي نیمروز 2، رد خون« اكران مي ش��ود. 
با آمدن اين فیلم ها باز هم ب��ر تعداد فیلم هاي 
در حال اكران سینما افزوده شد. شوراي صنفي 
نمايش از هم اكنون نیز قرارداد اكران چند فیلم 
را كه احتماالً از اواسط پايیز اكران خواهند شد 
معرفي كرده است. پايیز يكي از آخرين فرصت ها 
براي فیلم هاي س��ال 98 است، با نزديك شدن 
به زمس��تان، عماًل فضاي برپايي جشنواره فیلم 
فجر، كل اكران هاي س��ینما را تحت تاثیر قرار 
مي دهد و كمتر تهیه كنن��ده اي را مي توان پیدا 
كرد كه تمايلي ب��راي اكران فیلمش همزمان با 

جشنواره داشته باشد. 
   تكميل »ماجراي نيمروز«

قسمت دوم فیلم سینمايي »ماجراي نیمروز« 
با عنوان اختصاصي »رد خون« از س��وم مهرماه 
اكران مي ش��ود. ردخون را مي ت��وان مهم ترين 
فیلمي دانس��ت كه اين روزها به اك��ران اضافه 
مي شود. »ماجراي نیمروز« يك اثر دفاع مقدسي 
است كه در حوزه سینماي استراتژيك تعريف 
مي ش��ود. اين روزها در فضاي مجازي با انتشار 
پوستر و تیزر تلفیقي اين فیلم، مخاطبان سینما 
در جريان آم��دن »رد خون« ق��رار گرفته اند؛ 
فیلمي كه بار ديگر به حضور گروهك تروريستي 
منافقی��ن در دوره جنگ تحمیل��ي و نقش آن 
در ايج��اد ترور و كمك به دش��من را به نمايش 
گذاش��ته اس��ت. براي افرادي كه قس��مت اول 
»ماجراي نیم��روز« را ديده ان��د، »رد خون« به 
نوعي تكمیل كنن��ده و بازكننده گره هاي قبلي 
است. اين فیلم براي اولین بار در سینماي ايران 
ماجراي عملیات مرصاد را به تصوير مي كش��د. 
يكي از حواش��ي ای كه در چند ماه اخیر درباره 
»رد خون« وجود داش��ت، صحبت ه��ا درباره 

ممیزي و سانسور »ماجراي نیمروز 2« بود. 
   »شاه كش« با محدوديت سني 

فیل��م س��ینمايي 
شاه كش ابتدا قرار 
س��ي و  در  ب��ود 
ششمین جشنواره 
فیلم فج��ر اكران 
ش��ود، اما با وجود 
تالش هاي صورت 
گرفته اي��ن اتفاق 
نیفتاد و »شاه كش« 
پشت درهاي بس��ته فجر ماند. وحید امیرخاني 
كارگردان اين فیلم معتقد اس��ت ك��ه علت راه 

نیافتن اين فیلم به جشنواره صرفاً تهیه كننده آن 
است. »شاه كش« با تهیه كنندگي عباس نادران 
ساخته ش��ده اس��ت. در اين فیلم مهناز افشار و 
ه��ادي حجازي فر حض��ور دارن��د. از زماني كه 
حواشي مهناز افشار در فضاي مجازي باعث شد تا 
او مورد پیگرد قانوني قرار گی��رد، اين بازيگر در 
خارج از كشور به سر مي برد و فیلم هايي كه از وي 
اكران شده اند، تحت تاثیر حضور نداشتن مهناز 
افش��ار در ايران بوده اند. اين فیلم با محدوديت 

سني 12+ سال به سینما ها مي آيد. 
   »مردي بدون سايه« 

علیرضا رئیس��یان 
كارگ��ردان منتقد 
سینماي ايران، بعد 
از چند سال دوري 
از س��ینما، فیل��م 
مردي بدون سايه 
را به جشنواره سي 
و هفت��م ب��رد كه 
ب��دون توفی��ق از 
جش��نواره بیرون آمد. حض��ور زوج هنري لیال 
حاتمي و علي مصفا از نكات جالب توجه اين فیلم 

اس��ت. مردي بدون س��ايه در ايران و اس��پانیا 
فیلمبرداري شده اس��ت. اين فیلم به خشونت 
خانگي مي پردازد و تم اصلي آن سوءظن است، 
براي همین »مردي بدون سايه« با محدوديت 

سني 12+ سال به اكران رسیده است. 

   »كلوپ همسران« 
در حالي كه فیلم هاي 
ج��دي و درام هاي 
اجتماع��ي، س��هم 
خوب��ي از اك��ران 
پايی��زي ب��ه خود 
اختصاص داده اند، 
ب��از ه��م اك��ران 
فیلم هاي كمدي به 
قوت خود ادامه دارد 
و فیلم »كلوپ همسران« جزو آثار كمدي است كه 
اكران آن بعد از ايام عزاداري محرم آغاز شده است. 
كلوپ همسران به كارگرداني مهدي صباغ زاده، 
فهرست بلندي از بازيگران مجموعه هاي تلويزيوني 
را در خود جاي داده است. در خالصه داستان اين 
فیلم، آمده است: »كلوپ همسران داستان سه مرد 
متمول و اصطالحاً »زن ذلیل« را روايت مي كند 
كه براي فرار از دست همسرانشان به همراه يك 
خواننده زيرزمیني پاپ به جزيره كیش متواري 
شده و نقشه ربوده شدن خود را مي كشند، غافل 
از آنك��ه ماجرا هايي پر پیچ و خم درانتظارش��ان 
اس��ت...«  كلوپ همس��ران پی��ش از اين جزو 
گزينه هاي اك��ران ن��وروزي بود. اي��ن فیلم با 

محدوديت سني 15+ سال اكران مي شود. 
   »كروكوديل«

براي عالقه مندان به 
ي  ل ها يا س��ر

ن��ام  تلويزيون��ي 
ت��كاور،  مس��عود 
ي��ادآور مجموع��ه 
»رهايي« است كه 
س��ريالي اكشن و 
پلیس��ي ب��ود. اين 
كارگردان در سال 
96، »كروكوديل« را ساخت اما نزديك دو سال 
منتظر شد تا فیلمش به اكران برسد. در خالصه 
داستان منتشر شده از اين فیلم آمده است: »فیلم 
سینمايي »كروكوديل« فضايي حادثه اي دارد و 
درباره چند جوان است كه مي خواهند از مسیري 
سريع اما پر خطر، همه چیز را يك شبه به دست 
بیاورند ام��ا...« نكته قابل ذكر درب��اره اين فیلم 
حضور مجدد »رامین پرچمي« در سینماس��ت. 
پرچمي به خاطر حضور در اغتشاشات سال 88، 

بازداشت و مدت ها از سینما دور شده بود. 
   پاييز فصل فيلم هاي متوسط

از می��ان فیلم ه��اي نام��دار س��ي و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر، تقريباً همه فیلم هاي مهم 
به اكران رسیده اند و استقبال از آنها باعث شده 
اس��ت كه هنوز اكران ش��ان ادامه داشته باشد. 
فیلم هاي كمدي تاثیرگذار نیز در نیمه اول سال 
به اكران رس��یده اند. اكنون فرصت براي ديده 
شدن آثار متوسطي است كه از اكران دور مانده 
بودند. بر اساس اعالم ش��وراي صنفي نمايش، 
فیلم هاي »مس��خره باز«، »معكوس«، »منطقه 
پرواز ممنوع«، »درخونگاه«، »چش��م و گوش 
بسته«، »پیلوت«، »البیرنت«، »سمفوني نهم« 
و »جاندار« در ماه هاي آينده اكران مي شوند. به 
نظر مي رس��د پايیز زمان زورآزمايي فیلم هاي 
كم زور سینماست. روند نزولي مخاطب سینما 
در تابس��تان، به احتمال زياد در پايیز نیز ادامه 

خواهد داشت.

فيلم هاي جديد روي پرده رفتند

پوست اندازي سينماها با »رد خون«

از ميان فيلم هاي نامدار سي و هفتمين 
جش��نواره فج��ر، تقريب��ًا هم��ه 
فيلم ه��اي مه��م ب��ه اكران رس��يده 
و اس��تقبال از آنه��ا باعث ش��ده كه 
هنوز اكران آنها ادامه داش��ته باشد

ردخ��ون را مي ت��وان مهم تري��ن 
فيلمي دانس��ت كه به اك��ران اضافه 
مي ش��ود. اي��ن فيلم ي��ك اث��ر دفاع 
مقدسي است كه در حوزه سينماي 
مي ش��ود تعري��ف  اس��تراتژيك 

۲هفته بعد از شروع تصويربرداري اعالم شد

همه ياران ابراهيم در »خروج«
   مصطفي شاه كرمي

پس از گذش�ت دو هفته از آغ�از تصويرب�رداري فيلم 
س�ينمايي »خروج« حاتمي كي�ا، رواب�ط عمومي فيلم 
اس�امي بازيگراِن اصلي را كه جل�وي دوربين خواهند 
رفت در حالي منتش�ر كرد كه بازيگران�ي مانند فرامرز 
قريبيان، پانته آ پناهي ها، جهانگير الماسي، محمدرضا 
شريفي نيا، مهدي فقيه، سام قريبيان، محمد فيلي، آتش 
تقي پور، اكبر رحمتي و... در اين ليست ديده مي شوند. 
بازيگران حاضر در لیست انتخابي حاتمي كیا براي ساخت 
خروج هر كدامشان تجربه هاي متفاوت و البته متنوعي را 
در ژانر ها و كاراكترهاي مختلف س��ینمايي و تلويزيوني در 
كارنامه خود دارند. فرامرز قريبیان به عنوان سرلیست اين 
بازيگران براي بچه هاي ده��ه 60 زنده كننده خاطرات آثار 
شاخص و ماندگار سینماي دفاع مقدس است. هر چند فیلم 
س��ینمايي »خروج« اولین همكاري اي��ن بازيگر كهنه كار 
و ابراهیم حاتمي كیا در س��ینماي ايران است اما قريبیان 
جزو بازيگران پركار در حوزه سینماي جنگ و دفاع مقدس 
است. قريبیان كه اين روزها در حال تمرين براي فیلمنامه 
»خ��روج« حاتمي كیاس��ت، در گفت وگو ب��ا آويني فیلم 
مي گويد: شايد »خروج« بازگشت دوباره من به سینما باشد 
چون وقفه اي ايجاد شد كه داليلش خارج از اراده من بوده 
نه اينكه نخواهم بازي كنم. فیلمنامه ها آن چیزي نبودند كه 
من بخواهم قبول كنم كه در آن بازي كنم چون فكر مي كنم 
در اين سال ها براي مخاطب مهم باشد كه در چه فیلم هايي 

بخواهم بازي كنم. 
وقتي فیلمنامه »خروج« را خواندم، بسیار خوشم آمد و فكر 
مي كنم اين بهترين فیلمي باشد كه بازي مي كنم، البته بايد 
تولید فیلم شروع ش��ود و امیدواريم اتفاق خوبي براي فیلم 
بیفتد. پانته آ پناهي ها تنها زن بازيگري است كه اسمش در 
میان لیس��ت بازيگران اصلي فیلم خروج ذكر ش��ده است. 
هر چند پناهي ها بیشتر در كس��وت منشي صحنه فعالیت 
سینمايي داش��ته اما با بازي در سريال هاي بانوي عمارت و 
شهرزاد و نیز آثار سینمايي مانند فیلم »نفس« نرگس آبیار و 
چندين تجربه همكاري با پوريا آذربايجاني به بازيگر سینما و 
تلويزيون تغییر مكانت داد. با انتخاب وي توسط كارگردان پر 
وسواس سینماي كشورمان جهت ايفاي نقش در فیلم خروج 
و در حالي كه تنها بازيگر زن لیست خروجي بازيگران اصلي 
فیلم است به نظر مي رسد بايد منتظر ايفاي نقش در قالب 

كاراكتر متفاوتي از پناهي ها باشیم. 
بازيگران ديگري از جمله محمدرضا شريفي نیا كه تاكنون 

بیش از 70فیلم س��نمايي را در كارنام��ه اش دارد از جمله 
بازيگران خروج حاتمي كیاس��ت. ش��ريفي نیا كه با سريال 
»گاندو« بار ديگر در تلويزيون ظاهر شد در خاطره مخاطبان 
با كاراكتر »ولید« در س��ريال ماندگار و ش��اخص امام علي 
علیه السالم نشسته است. شريفي نیا در روزگار پس از فتنه 
88 كه بسیاري از بازيگران جسارت حضور در آثار سینماي 
سیاس��ي را نداش��تند نقش يك نیروي امنیتي را در فیلم 

»قالده هاي طال« به كارگرداني ابوالقاسم طالبي ايفا كرد. 
براي مخاطبان و دنبال كنندگان آثار سینماي دفاع مقدس 
اس��امي بازيگراني مانند مهدي فقیه، آتش تقي پور و اكبر 
رحمتي، نام هاي آشنا و قديمي ای هستند كه در بسیاري از 

سريال ها و فیلم هاي سینمايي نقش آفريني كرده اند. 
هر چند هنوز خط داس��تاني »خروج« منتش��ر نش��ده اما 
حاال »خروج« حاتمي كیا به واس��طه پش��ت سر گذاشتن 
سومین تجربه همكاري اش با سازمان هنري رسانه اي اوج 
از يك طرف و فضاي احتمالي اث��رش كه برخي فضاي آن 
را مشابه فیلم ضدامپريالیستي »زنده باد زاپاتا« مي دانند، 
براي همه مهم اس��ت، همانطور كه اخبار مرتبط با ساخت 
ديگر آثارش در فضاي س��ینمايي و رس��انه اي كشور مهم 
بوده و بیستمین اثر اين فیلمساز مطرح سینماي سیاسي 
و جنگ از هم  اكنون افكار و اذهان بس��یاري را به خودش 

معطوف كرده است. 
حاتمي كیا فیلمسازی است كه آثار او همواره توجه ويژه ای 
را از سوی رسانه ها به خود جلب می كند. چه اينكه، فیلمساز 
وابسته به نظام كه باشي و مفتخر به دريافت نشان »جهادگر 
عرصه فرهنگ و هن��ر براي يك عمر فعالی��ت« ديگر مهم 
نیست كه »ديده بان« بسازي يا »بوي پیراهن يوسف«، »به 
رنگ ارغوان« بسازي يا »باديگارد« يا »به وقت شام«، مهم 
اين است كه همیشه آثارت محملي براي تضارب و گاه تقابل 

آراي منتقدان و سینماروهاست.

جايزه ادبی جالل  تا ۲ ماه ديگر برگزار می شود
مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستانی از برنامه ريزى براى 
برگزارى جايزه ادبی جالل آل احمد تا دو ماه آينده خبر داد.

مهدی قزلی مدير عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ايرانیان، در 
خصوص برگزاری دوره جديد جايزه جالل آل احمد گفت: با وجود 
مطرح شدن بحث ادغام مؤسسات زيرمجموعه وزارت ارشاد، امسال 
هم جايزه ادبی جالل آل احمد برگزار می ش��ود و مانند سال های 
گذشته بنیاد شعر و ادبیات داستانی ايرانیان مسئولیت برگزاری اين 
جايزه ادبی را برعهده دارد. او افزود: تا دو ماه ديگر جايزه ادبی جالل 
آل احمد را برگزار می كنیم. دبیر علمی اين جايزه ادبی به زودی 
معرفی خواهد شد. جايزه يك ساز و كار كالسیك دارد و امسال هم 
جايزه ادبی جالل آل احمد، مانند سال های گذشته با همان ساز و 
كار كالسیك خود برگزار می شود. مدير عامل بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی ايرانیان ادامه داد: هم اكنون كتاب هايی را كه در جايزه ادبی 

جالل آل احمد  داوری می شود، جمع آوری می كنیم.

    دیده بان 

خاطرات مسئول حفاظت آيت اهلل خامنه اي در دوران رياست جمهوري منتشر شد

انتشار »دفاع پيروز« خاطراتي از رهبر انقالب در دفاع مقدس

   نويد پارسا
روز گذش�ته انتش�ار دو كتاب كه هر كدام به نوعي با نام رهبر 
معظم انق�الب گ�ره خورده ان�د در مي�ان اخبار ح�وزه كتاب 
خودنمايي مي كرد؛ يك�ي خاطرات مس�ئول حفاظت آيت اهلل 
خامنه اي در دوران رياس�ت جمه�وري )عضو اولين ش�وراي 
فرماندهي سپاه پاس�داران( و ديگري انتش�ار »دفاع پيروز« 
خاطرات�ي از مق�ام معظ�م رهب�ري در دوران دف�اع مقدس. 
كتاب »خاطرات س��ردار يوس��ف فروتن« از تازه ترين منش��ورات 
موسسه فرهنگي- هنري مركز اسناد انقالب اسالمي كه روز گذشته 
روانه بازار كتاب ش��د، تازه ترين كتاب مركز اسناد انقالب اسالمي 

است كه روايتي از امیر سرتیپ يوسف فروتن است. 
يوس��ف فروتن كه قبل از پیروزي انقالب اس��المي ب��ا گروه هاي 
دانشجويي داخل و خارج از كشور ارتباط داشته و در امر مبارزه نیز 
فعال بوده است، بعد از پیروزي انقالب در كمیته  انقالب اسالمي به 
خدمت پرداخت و در س��مت هايي چون فرماندهي سپاه پاسداران 

لرستان، فرماندهي منطقه دو س��پاه به مركزيت اصفهان، رياست 
امنیت و حفاظت مقام معظم رهبري در دوران رياست جمهوري، 
رياس��ت زندان ها و... به انجام وظیفه پرداخته اس��ت، او خاطراتي 
خواندن��ي از آن روزه��ا دارد. خاطرات امیر فروت��ن در هفت فصل 
تنظیم شده اس��ت؛ فصل اول از تولد راوي تا س��فر وي به آلمان را 
دربرمي گیرد، فصل دوم شامل دوران اقامت راوي در هامبورگ است 
كه اشتغال در مركز اس��المي هامبورگ و آشنايي با شهید بهشتي 
از جمله مباحث مهم طرح ش��ده در اين فصل است، سومین فصل 
خاطرات راوي از دوران اوج گیري مبارزات و بازگشت امام خمیني 

به ايران را دربر مي گیرد و... 
خاطرات سردار يوس��ف فروتن تدوين معصومه سماوي، در 384 
صفحه و با قیمت 35هزار تومان توس��ط موسسه فرهنگي- هنري 
مركز اسناد انقالب اسالمي چاپ ش��ده و در اختیار مخاطبان قرار 
گرفته است. همچنین ديروز موسسه قدرواليت »دفاع پیروز« را كه 
وقايع هشت سال دفاع مقدس و نقش اقشار مختلف و حضور مقام 

معظم رهبري در آن دوران را روايت مي كند منتشر كرد. 
به گفته مدير موسس��ه فرهنگي- هنري قدروالي��ت كتاب »دفاع 
پیروز« به مباحث چرايي تحمیل جنگ هشت ساله به ايران از سوي 
امريكا، نتیجه جنگ تحمیلي و ب��ركات آن، عوامل مؤثر در دوران 
دفاع مقدس، صحنه هاي وي��ژه در دفاع مق��دس، روايت تاريخي 
دفاع مقدس از زبان رزمندگان، وظايف ما در قبال جنگ تحمیلي 
و دفاع مقدس، برگ هايي از حضور مقام معظم رهبري در جبهه ها 
و همچنین بیان خاطرات خواندني ايش��ان از دوران دفاع مقدس 

پرداخته است.

    سینما

 فيلمساز جوان 
جايزه اش را به سيل زدگان اهدا كرد

كارگ�ردان فيل�م »انجم�اد عقربه« 
بع�د از درياف�ت جاي�زه بهتري�ن 
فيل�م كوت�اه جش�نواره طني�ن، 
س�يل زدگان  ب�ه  را  جاي�زه اش 
ك�رد.  تقدي�م  گلس�تان  اس�تان 
عباس عمراني بی��دي، كارگردان فیلم 
كوتاه »انجماد عقربه« جايزه جشنواره 
فیلم كوت��اه طنی��ن را كه در اس��تان 
گلستان برگزار شد به سیل زدگان اين 

استان اهدا كرد. 
فیلم كوتاه »انجم��اد عقربه« يك اثر 11دقیقه اي از س��ه گانه اي اس��ت كه 
كارگردان در سال 95 تولید كرده اس��ت. اين فیلم در كشور فرانسه، اكوادور 
و ونزوئال اكران داشته و جايزه بهترين فیلم را از كشور ونزوئال دريافت كرده 
است. همچنین تنديس ايثار جشنواره رضوي يزد و ديپلم افتخار جشنواره 
سرزمین نور ديگر عناوين »انجماد عقربه« به حساب مي آيد. در اين فیلم كوتاه 
بازيگران مطرحي همچون هادي ديباجي و بهار نوحیان و مهدي زمین پرداز 
ايفاي نقش مي كنند. تولید اين اثر بیش از پنج ماه به طول انجامیده و بخش 

جلوه هاي ويژه براي نخستین بار با اين ابعاد و حجم كار شده است. 
انجماد عقربه، اثر يك فیلم اقتباسي است كه به زندگي يك روزه خانم دكتر 
كیهاني مي پردازد، اين فیلم برگرفته از يك خاطره مكتوب اس��ت و طي آن 
خانم دكتر كیهاني كه زني وظیفه شناس است در كنار كار امدادي اش به ناگاه 

تصمیم عجیبي مي گیرد كه نامزدش را شوكه مي كند.


