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88498436سرويس فرهنگي

   محمدصادق عابديني
سي وهش�تمين جش�نواره فيل�م فج�ر فراخ�وان 
داد ت�ا باز ه�م س�ينماي اي�ران آم�اده ي�ك رقابت 
ج�دي ب�راي رس�يدن ب�ه س�يمرغ هاي بلوري�ن 
ش�ود.  سينماس�ت،  بهترين ه�اي  نم�اد  ك�ه 
نكته مهم در سي وهشتمين جشنواره فيلم فجر اين است 
كه اين دوره بر اساس سياست هاي رئيس جديد سازمان 
س��ينمايي پيش خواهد رفت و اولي��ن محصوالت دوران 
حسين انتظامي قرار است در سي وهشتمين جشنواره فيلم 
فجر در معرض ديد و قضاوت قرار گيرند.  سي وهشتمين 
جشنواره فجر در بخش هاي مسابقه سينماي ايران، نگاه 
نو )ويژه فيلم اول كارگردانان(، فيلم مس��تند بلند و فيلم 

كوتاه داستاني برگزار مي شود. 
در بخش اصلي سينما )سوداي س��يمرغ( فيلم هاي بلند 
داس��تاني كه داراي پروانه س��اخت يا نمايش از سازمان 
سينمايي باشند و تا قبل از بهمن ۱۳۹۸ نمايش عمومي 
داده نش��ده و در هيچ ي��ك از رويداد ها و جش��نواره هاي 
س��ينمايي داخلي و خارجي به نمايش در نيامده باشند 
مجاز ب��ه حضور در اي��ن بخ��ش خواهند ب��ود.  ثبت نام 
فيلم هاي متقاضي براي حضور در جش��نواره فجر از اول 
آبان ماه شروع  شده و تا پايان اين ماه ادامه خواهد داشت. 
فيلم هايي مجاز به شركت در اين جشنواره هستند كه بعد 

از سال ۹6 توليد شده باشند. 
   اضافه شدن يك سيمرغ جديد

در فراخوان سي و هشتمين جش��نواره فيلم فجر، نام يك 
سيمرغ بلورين جديد به چش��م مي خورد. در اين دوره از 
جشنواره قرار است به بهترين فيلمنامه اقتباسي، سيمرغ 
بلورين اهدا شود. اگرچه سينماي ايران سال ها در اختيار 
فيلمسازان مؤلف و فيلمنامه نويساني است كه به اصطالح 
فيلمنامه »اورجينال« ارائ��ه مي دهند،اما توجه به ادبيات 
اقتباسي و نگارش فيلمنامه بر اساس اقتباس از متون ادبي، 
يكي از متداول ترين روش هاي فيلمس��ازي در دنياس��ت، 
به طوري كه در اغلب رخداد هاي مهم س��ينمايي از جمله 
اسكار، براي فيلمنامه هاي اقتباسي و اورجينال، دو جايزه 
مجزا در نظر گرفته مي شود. اضافه شدن يك سيمرغ مهم 
سينمايي به جمع سيمرغ هاي بلورين فجر مي تواند گامي در 
جهت حرفه اي تر شدن جشنواره اي شود كه بعضاً با اهداي 
سيمرغ هاي بي موردي چون س��يمرغ بهترين فيلم هنر و 

تجربه عماًل از جايگاه و ارزش سيمرغ ها كاسته شده بود. 
   رفت و برگشت فيلم اولي ها 

از نكات ديگر فراخوان جشنواره فيلم فجر، جدا سازي مجدد 
بخش فيلم اولي ها از بخش سوداي س��يمرغ است. اينكه 
اصوالً بايد فيلم اولي ها در رقابت با ساير فيلمسازان حرفه اي 
باشند يا خير، يك چالش مدام در سينما بوده است و حتي 
در تعريف اينكه چه كارگرداني فيلم اولي است و ... خودش به 
معضل جداگانه اي براي جشنواره تبديل شده است. در دوره 
سي وهفتم جشنواره فجر، بر سر اينكه مسعود بخشي با فيلم 
»يلدا« يك فيلمساز فيلم اولي است يا خير بحث هاي زيادي 
شكل گرفت به خصوص اينكه فيلم اول اين كارگردان »يك 
خانواده محترم« يكي از چالش برانگيز ترين و س��ياه ترين 

فيلم هاي ضد ايراني نام گرفته بود. 
از سوي ديگر باز هم قرار است در جشنواره فيلم فجر حق و 
حقوق سينماي انيميشن ايران ناديده گرفته شود و صرفاً اين 
آثار، جايزه »ويژه هيئت داوران« براي بهترين فيلم پويانمايي 
را دريافت مي كنند. اين در حالي اس��ت كه توليدكنندگان 
انيميش��ن هاي ايراني از جمله آثار موفقي مانند »شاهزاده 
روم« و »فهرست مقدس« بر توانايي فني آثار پويانمايي براي 

رقابت در بخش اصلي جشنواره تأكيد كرده بودند. 
   وظيفه سنگين هيئت انتخاب

گام دوم جش��نواره فيلم فجر بعد از اعالم فراخوان ارسال 
آثار، گزينش يك هيئت انتخاب است كه وظيفه انتخاب 
آثار را براي حضور در سي وهش��تمين جشنواره برعهده 
دارند. اين هيئت با توجه به ش��رايط فعلي سينما وظيفه 
سنگيني بر عهده دارد. امس��ال با اجرايي شدن آيين نامه 
رده بندي س��ني فيلم ها افكار عمومي نسبت به محتواي 

فيلم ها حساس��يت بيشتري نس��بت به گذش��ته دارند. 
انتخاب هاي جش��نواره مي تواند تضمين كننده س��المت 
سينما براي س��ال آينده يا ايجاد يك بحران جديد براي 
سينمايي باشد كه از يكسو با ش��يوع بي اخالقي دست و 
پنجه نرم مي كند و از سوي ديگر مطرح كردن فيلم هايي 
كه قابلي��ت اكران براي هم��ه گروه هاي س��ني را ندارند 
مي تواند براي س��ال ۹۹، س��الي پر از فيلم هايي باشد كه 
براي اكرانشان يا زير ۱2س��اله ها نبايد به سينما بيايند يا 

زير ۱5ساله ها!
   ملت، ميالد يا هيچ كدام؟!

جش��نواره سي وهش��تم فيلم فجر، دبير و دبيرخانه دارد 
اما محل برگزاري ن��دارد! يكي از قديمي ترين مش��كالت 
جشنواره فيلم فجر نداشتن محل ثابت برگزاري است. براي 
همين است كه هر سال بحث جدي ميان برگزاركنندگان 
جشنواره و اهالي رسانه درباره اينكه چه محلي براي ميزباني 
جشنواره بهتر اس��ت در مي گيرد. در سال هاي اخير ميان 
اينكه جش��نواره در پردي��س »ملت« برگزار ش��ود يا برج 
ميالد، كش و قوس هايي به وجود آمد و امس��ال نيز هنوز 
محل برگزاري جشنواره تعيين نشده است. طبق معمول 
هر دو گزينه »ملت« و »ميالد« روي ميز دبير جش��نواره 
هستند و حتي مي توان نام رقبايي چون »ايران مال« را كه 
سال گذشته درخواست ميزباني جشنواره را داده بود نيز به 
اين فهرست اضافه كرد. محلي كه برخي از آن به عنوان نماد 
ضد توليد ملي و واردات ياد مي كنند. متأسفانه هنوز اراده اي 
براي تعيين يك محل ثابت براي ميزباني از مهم ترين رخداد 
سينمايي كشور به وجود نيامده و اين خانه به دوشي يكي از 

آسيب هاي جشنواره فيلم فجر است. 
   حضور نهاد هاي فيلمساز 

از نكات برجسته اين دوره از جش��نواره فيلم فجر، آماده 
شدن س��ازمان هنري رس��انه اي اوج براي حضور در اين 
جشنواره با شش فيلم اس��ت. در اين ميان تك نهاد هاي 
فيلمس��از مانند »فارابي« ك��ه نهادي دولت��ي و »اوج« 
كه وابس��ته به نهاد هاي انقالبي اس��ت، كاركردي مشابه 
كمپاني هاي س��ينمايي دارند. تقويت حضور اين نهادها 
در سينما مي تواند روند فيلمس��ازي را در ايران به سمت 

حرفه اي تر شدن سوق دهند. 
سي وهشتمين جشنواره فيلم فجر از ۱2 تا 22 بهمن ماه 
در تهران برگزار مي شود. اين جشنواره همچنين در مراكز 

استان ها اكران فيلم خواهد داشت. 

پرواز سيمرغ فيلمنامه اقتباسي  در جشنواره فجر 38
در فجر 38 باز هم قرار است حق و حقوق سينماي انيميشن ايران ناديده گرفته شود

» نمك گير« تو هستيم 
اباعبداهلل)ع(

نگاهي به كتاب » نمك گير« نوشته زهرا عوض بخش 

معجزه از اصطالحات كالمي است و نوعاً بدين 
گونه تعريف مي شود: »امري خارق العاده همراه 
با تحدي و سالم از معارضه )همانند ناپذير( كه 
خداوند آن را به دست پيامبرش پديد مي آورد 

تا نش��ان راستي رس��الت وي باشد.« سالمت 
معجزه از معارضه به اين دليل است كه همانند 
ناپذير است و ديگران از آوردن مثل آن ناتوان  
هستند. بزرگ ترين معجزه پيامبر اسالم)ص( 
قرآن كريم اس��ت كه از س��وي خداوند براي 
هدايت بندگان نازل شده است.  كتاب »تحليل 
همانند ناپذيري )اعج��از( قرآن در آموزه هاي 
قرآن و س��نت« نوش��ته حجت االسالم دكتر 
فتح اهلل نج��ارزادگان تالش دارد ب��ا تأكيد بر 
بُعد »همانند ناپذيري« قرآن از ديدگان قرآن 
و سنت بر ش��ناخت شبهات و پاس��خ به آنها 
بپردازد. اين كت��اب در دو بخش »آموزه هاي 
اساسي در تبيين معجزات« و »تبيين همانند 
ناپذيري )اعج��از( و حقانيت ق��رآن« تدوين 
شده اس��ت.  كتاب »تحليل همانند ناپذيري 
)اعجاز( ق��رآن در آموزه هاي قرآن و س��نت« 
از سوي س��ازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 
انساني دانش��گاه ها )سمت( در ۱۸0 صفحه با 
قيمت ۱4هزار تومان، درنوبت اول چاپ ۱۳۹7 

منتشر و روانه بازار نشر شده است. 

عضو كميس�يون فرهنگي مجلس شوراي 
اس�المي ضمن ابراز تأس�ف از اكران فيلم 
س�ينمايي »خانه پ�دري« از وزير ارش�اد 
خواس�ت هرچ�ه س�ريع تر جل�وي اكران 
اي�ن فيل�م ضدخان�واده گرفت�ه ش�ود. 
حجت االسالم احمد س��الك، نماينده مجلس 

شوراي اسالمي در واكنش به اكران فيلم »خانه 
پدري« به فارس گفت: بايد با كمال تأسف عرض 
كنم  چه جرياني پش��ت پرده مسائل سينمايي 
كشور است كه هر چند وقت يك بار با تأييد يك 
فيلم جامعه را به تشنج وا مي دارند و ضدارزش ها 

را گسترش مي دهند. 
وي اف��زود: ب��ه فيلم »خان��ه پ��دري« كه با 
سياه نمايي و خش��ونت همراه است و مدت ها 
كنترل شده بود، مجدداً مجوز اكران دادند كه 
جاي تأسف اس��ت.  عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: از وزير محترم 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي مي خواهم هر چه 
سريع تر جلوي اكران چنين فيلم هايي گرفته 
ش��ود كه موجب نگراني جامعه اس��المي ما 

نباشد. اين مطلب بسيار مهمي است. 
وي اظهار داشت:من نمي دانم چه طرح و نقشه و 
جريان نفوذي پشت اين قضاياست كه هر دفعه 
جامعه را با مشكالت ضدارزشي روبه رو مي كند. 
جامعه ما بايد فيلم هاي ارزش��ي داشته باشد نه 
فيلم هاي ضدارزش��ي. اميدوارم وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي با دقت و كنترل بيشتر جلوي اين 

حركت ها و فيلم ها را بگيرد. 

پس از »مارتين اسكورسيزي« و »فرانسيس 
فورد كاپوال« ح�اال »كن ل�وچ« كارگردان 
سرشناس انگليسي نيز به سينماي كمپانی 
مارول تاخت و اعالم ك�رد اين فيلم ها مثل 
همبرگر براي سودآوري ساخته مي شوند. 
به گزارش ايس��نا »كن ل��وچ« كارگردان ۸۳ 
ساله انگليسي كه براي س��ينماي آگاهي ساز 
و اجتماع��ي اش چه��ره اي شناخته ش��ده در 
سينماي جهان است در گفت وگويي با اسكاي 
نيوز، فيلم هاي مارول را خسته كننده و بدبينانه 

توصيف كرد و گف��ت: همچون كاالهايي مثل 
همبرگر س��اخته ش��ده اند كه نه براي ارتباط 
برقرار كردن و به اشتراك گذاري تصوراتمان 
بلكه براي سودآوري براي يك كمپاني بزرگ 
ساخته شده اند.  اين كارگردان برنده دو نخل 
طالي جشنواره كن همچنين گفت: فيلم هاي 
كمپاني مارول )فيلم ه��اي ابرقهرماني( هيچ 
ارتباطي به س��ينما و هن��ر س��ينما ندارند و 
همانطور كه »ويليام بلي��ك« مي گويد وقتي 
پ��اي پ��ول در ميان باش��د، هن��ر غيرممكن 
اس��ت.  پيش تر »مارتين اسكورس��يزي« در 
صحبت هايي در انتقاد از فيلم هاي مارول عنوان 
كرده بود: س��ينماها را فيلم هاي ابرقهرماني 
گرفته اند و س��الن هاي س��ينما به پارك هاي 
موضوعي )ش��هربازي( تبديل ش��ده اند. اين 
فيلم ها در حال ساخت نوع ديگري از مخاطب 
اس��ت كه فكر مي كند س��ينما اين است. من 
اين فيلم ها را تماش��ا نمي كن��م. البته تالش 
كردم اما اين س��ينما نيس��ت. صادقانه بگويم 
اين فيلم ها هرچقدر هم خوب س��اخته شوند 
و بازيگران در آنها بهترين عملكرد خود را نيز 
داشته باشند، از نظر من ش��بيه به پارك هاي 
موضوعي هستند. اين سينماي انسان ها نيست 
كه در آن براي رس��اندن و انتقال احساسات و 
عواطف و تجربه ه��اي روانش��ناختي با ديگر 

انسان ها تالش مي شود.

 تحليل همانند ناپذيري  قرآن  
در آموزه هاي قرآن و سنت

 سالك: وزير ارشاد
جلوي اكران »خانه پدري« را بگيرد

»كن لوچ« هم به فيلم هاي مارول تاخت
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جشنواره سي وهشتم فيلم فجر، دبير و دبيرخانه 
دارد اما محل برگزاري ندارد! يكي از قديمي ترين 
مشكالت جشنواره فيلم فجر نداشتن محل ثابت 
برگزاري اس�ت. براي همين اس�ت كه هر سال 
بحث جدي مي�ان برگزاركنندگان جش�نواره 
و اهالي رس�انه درب�اره اينكه چ�ه محلي براي 
ميزبان�ي جش�نواره بهت�ر اس�ت در مي گيرد

    زينب امجديان 
زه���را عوض بخ�ش كتاب ه�اي »هم�ت بلن�د« زندگينامه 
داس�تاني ش�هيدهمت و »آرامش بعد از طوف�ان« زندگينامه 
داستاني ش�هيد صياد ش�يرازي را در كارنامه نويسندگي اش 
دارد. »نمك گير« تازه ترين اثر وي پس از يك سال ونيم تحقيق، 
نگارش و تدوين در مهرماه س�ال 98 روانه بازار ش�ده اس�ت. 
چشمت كه به نمك گير مي افتد اول دلت يك ليوان چاي قند پهلو 
مي خواهد كه بروي روي يك گليم دستبافت ميبدي بنشيني و نوش 
جان كني. كتاب درباره حاج حسين برزگر كه موي و روي خود را در 
يكي از بزرگ ترين هيئت هاي امام حس��ين)ع( سپيد كرده، است. 
پيرغالمي كه نسب به يزد مي برد. جايي كه مردمش به ارادت نسبت به 
اهل بيت شهره اند. راست تر بخواهي بداني قصه اين است كه فارس ها 
هر جايي باشند عشق و عاطفه شان شديدتر است. اين عالقه در يزد 
پررنگ تر، غليظ تر و پخته تر است. كالس زندگي يزدي ها به خرجي 
اس��ت كه براي زيارت و مجلس امام حسين مي كنند. حاج حسين 
مردي اس��ت كه حاصل اين زادبوم اس��ت. در اين كتاب نويس��نده 
»نمك گير« دستت را مي گيرد و تو را مي برد به دل تاريخ. به 60 سال 
پيش در كوچه پس كوچه هاي محله خلف باغ يزد. از در يك خانه باغ 
هزار متري وارد مي شوي و از همان دم مدل زندگي اش تو را به فكر 
فرو مي برد.  »كمي بعد س��وار يك اتوبوس فكسني ميشوي و توي 
يخبندان با هزار مصيبت ميروي پابوس امام رضا. همان روزها طبس 
زلزله ميشود و ايران انقالب. ميروي مينشيني روي گنبدي هاي گلي 
حسينيه ها و كشيك ميدهي از دست پاسبان هاي شاهي و كمي بعد 
از انقالب بخت دامادي را به تن شاطر حسين ميبيني. در ادامه در يك 
نثر شيرين و بديع و روايتي مستند و دقيق صداها، بوها و انديشه هاي 
آن روزها را ميچشي و ميشنوي. با حلوا حلوا كردن البته دهان شيرين 

نمي شود.« 
بايد بنش��يني پاي كتاب و بخواني: »برگ هاي تاك كه رنگ وارنگ 
مي ش��وند، يعني زهر حرارت كوير شكسته شده و فصل روضه هاي 
سنواتي است. توي شهر به  جز خانه چند تا از رجال و خيابان كرمان 
هنوز بقيه خانه ها بي برق هستند. براي روضه هوا بايد روشن و خنك 
باش��د. روي همين س��ياق، جز هفته خواني هاي خانگي و ۱0 روز 

سينه زني محرم ديگر روضه اي نيست تا آبان. 
مردها سه تا تيرك چوبي بلند س��ه ، چهار متري را از سرشانه زمين 
مي گذارند. پاي هر كدام را با يك تيرك كوچك تر دس��ته مي بندند 
كه موقع بلند  كردن كمكشان باشد. كنار غالم زغالي خيمه  دوز زانو 
مي زنم روي زمين. او مي داند چه طوري شش تا تكه  پوش را به هم 
قفل كند؛ سه تخته پارچه كتاني شيري رنگ از اين  طرف و سه تخته 
از طرف مقابل. روي پوش ها را غ��الم زغالي تكه دوزي كرده. چند تا 
شير كه پشتشان خورشيد دوخته اند و در يك دستشان شمشيري 
بّرنده است. چند تا طاووس هم اين  طرف آن  طرف پرواز كرده اند و 
توي نوكشان پرچم »يا حس��ين مظلوم« گرفته اند. هرچه به وسط 
خيمه ها نزديك تر مي شوي سروهاي بلند را مي بيني كه سرسپرده اند 
به ميدان گاه خيمه. غالم به  نظم، دور تا دور تخته هاي پوش را قالب 
دوخته تا محكم و راحت به هم وصل شوند. نصف روز است نشسته ايم 
توي صحن حسينيه تا پوش ببنديم. 50 نفر از پهلوان هاي پشت  باغ 
هم پشت  بام سينه  به  سينه دورتا دور ديوار ايستاده اند و سر طناب هاي 
بلند نخي و ضخيم را گرفتند. حاج  محمد هم درز وسط پوش ها را به 
قالب سه تيرك مياني حسينيه مي بندد. سر هر سه تيرك را كه به 
پوش ها وصل مي كند يك نفر مي رود و علم مش��كي س��ه  گوش را 
مي بندد نوك آنها. آقاي رحيمي چاووشي را شروع مي كند. پاي هر 
تير دهه  ۱5نفر آدم قوي  هيكل پابرهنه ايستاده اند و دسته را سفت 
چسبيده اند. پهلوان ها روي بام با تمام قدرت طناب ها را گرفته اند. با 
»يا حسين« چاووشي  پوش از زمين كنده مي شود و قلب ها از سينه. 
حسينيه  مي لرزد. »يا حسين!« آنقدر حسين را مي كشد تا همه دم 
بگيرند! حسين حسين حسين حسين! مردها هم تيرك به دست و 
ذكر بر لب مي گويند و دايره وار مي دوند. تيرها توي دستش��ان تاب 
مي خورند دور حسينيه تا كم كم عمود شوند. پايشان محكم شود روي 
زمين و پوش ميزان شود توي آسمان. پوش كه باال مي كنيم، صلوات 

مي فرستيم و مي نشينيم به آب و شيريني  خوردن.«
اين كتاب ماحصل مصاحبه هاي آقاي محمدعلي جعفري نويس��نده 
كتاب هاي محبوب »قصه ي دلبري« ، »عمار حلب « و »سربلند« با راوي 
حاج حسين برزگر و نگارش زهرا عوض بخش است. راوي كتاب معتقد 
است از كودكي نمك گير امام حسين)ع( شده و تا امروز هم سر سفره شان 
متنعم است، از اين رو نام »نمك گير « بر كتاب نهاده شد.  »نمك گير« در 
۱۳0 صفحه در تيراژ هزار نسخه و به قيمت ۱5هزارتومان توسط انتشارات 

شهيد كاظمي در مهر ماه سال جاري منتشر و روانه بازار شد. 


