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نگاهي به رمان »ريشه در اعماق«

جاي خالي بومي گرايي در بطن داستان 
   رامين جهانپور

شخصیت اول رمان »ريشه در اعماق« جواني 
بلوچ است به نام »ش��في محمد« كه به زبان 
محلي او را »شاپوك« صدا مي زنند. او در شهر 
كوچك »بمپور« در سیس��تان و بلوچستان 
زندگي مي كند. اواس��ط جنگ ايران و عراق 
ش��في محمد تصمیم مي گیرد براي دفاع از 
وطن به جبهه برود اما آش��نايان نزديك او و 
پدرش ب��ا رفتن او به جنگ س��خت مخالفت 
مي كنند، ب��ا اين حال اين ج��وان روي حرف 
خودش مي ايستد و بدون اجازه از خانواده اش 
به جبهه مي رود و وقتي برمي گردد احساس 
مي كند ديگر جايي در میان خانواده ندارد، به 

خاطر همین به ايرانشهر بلوچستان مي رود و در آنجا در كنار دوستاني 
كه در جبهه پیدا كرده زندگي جديدي را آغاز مي كند. او در ايرانشهر 
با يك دختر انقالب��ي و مذهبي ازدواج مي كند و صاحب پس��ري به 
اسم خیرمحمد مي شود. مدتي بعد همسرش به دلیل بیماري جان 
مي سپارد و شفي محمد ناچار مي شود پسرش را به عمو و زن عمويش 
كه در مشهد زندگي مي كنند بسپارد و خودش دوباره به جبهه اعزام 
شود. شفي محمد در يكي از عملیات ها به شدت آسیب مي بیند و عالوه 
بر اينكه دو دستش را از دست مي دهد، دچار موج انفجار مي شود و به 
لحاظ روحي كاماًل به هم مي ريزد. او به خانه برمي گردد و بعد از مدتي 
زندگي در شرايط سخت و انزوا، در آخر داستان تصمیم مي گیرد به 
مش��هد برود تا باقي عمرش را در كنار فرزندش زندگي كند«. رمان 

»ريشه در اعماق« از 22 فصل تشكیل شده كه 
11فصل آن به شیوه داناي كل روايت مي شود 
و باقي فصل هاي داس��تان ب��ا تك گويي هاي 
راوي اول قصه ادامه مي يابد. داس��تان پرفراز 
و نشیب »ريشه در اعماق« با همه توصیفات 
و فضاس��ازي هاي زنده و ماندگارش و با همه 
جوايز متعددي ك��ه از جش��نواره هاي ادبي 
كس��ب كرده، از دو ضعف كلي و اساسي رنج 
مي برد. با اينكه 6۰درصد از ماجراهاي داستان 
در بلوچستان اتفاق افتاده و شخصیت اول قصه 
هم يك بلوچ است اما در ساختار داستان نشاني 
از اقلیم گراي��ي نمي بینی��م و حتي گويش ها 
و اصطالحات ش��خصیت هاي داس��تان هم 
هیچ اشاره اي به زادگاه شخصیت اول داس��تان ندارد، طوري كه اگر 
اين داستان در هر روس��تا يا شهر ديگري به جز بلوچستان هم اتفاق 
مي افتاد، چندان فرقي نمي كرد، به جز اشاره اي كه راوي به مبارزات 
پدربزرگش با پرتغالي ها دارد و دومین مسئله نثر نويسنده است كه 
در برخي موارد در پرداخت به مستقیم گويي روي آورده و با حوادث 
داستان بسیار احساسي و شعارگونه برخورد مي كند . گاهي وقت ها 
دخالت نويسنده در بطن و پیش��برد داستان و هواداري از شخصیت 
قصه باعث تصنعي بودن ساختار داستان شده است. اگر زبان شخصي 
نويسنده با زبان روايتي داستان متفاوت نباشد، مخاطب به واقعیت 
داستان نخواهد رسید. آخرين تجديد چاپ اين كتاب در 148صفحه 

توسط انتشارات محراب قلم صورت گرفته است. 

بازبيني مجدد »شيشليك« پس از اعمال اصالحات
غالمرضا فرجي: اكران »ديدن اين فيلم جرم است« تمريني براي اكران مردمي »فجر۳۹« بود

قطب الدين صادقي در گفت وگو با »جوان«:

براي بازگشايي تئاتر عجله نكنيم
وضعيت عمومي سالن هاي تئاتر مناسب حضور تماشاگران 
در اين دوران س�خت نيس�ت. هن�وز س�الن هاي تئاتري 
اروپ�ا ك�ه اس�تانداردهاي الزم را دارند، تعطيل اس�ت و 
به نظ�رم در اين ش�رايط بايد به فك�ر جان مردم باش�يم. 
قطب الدين صادقي كارگردان و بازيگر سرش��ناس با بیان اين 
مطلب درباره بازگشايي سالن هاي تئاتر به »جوان« گفت: نبايد 
عجله كنیم و نبايد طوري سالن ها را بازگشايي كنیم كه عجوالنه 

باشد و بايد حساب شده و با برنامه دقیق عمل كنیم. 
اين كارگردان ادامه داد: فكر نمي كنم مردم به اين زودي اعتماد 
كنند و در اين شرايط بروند تئاتر ببینند، چون دلشان مي خواهد 
خیالشان از بابت ايمني راحت باشد. تئاتر ديدن خیال راحت 
مي خواهد و اگر قرار باشد با ريسك و دلهره توأم باشد، فايده اي 
ندارد و به عبارتي ديگر به استرس و خطرپذيري آن نمي ارزد. 

كارگردان »سي مرغ سیمرغ« درباره ارتباط بازگشايي سالن هاي 
تئاتر با حمايت از اهالي تئاتر گفت: االن در اروپا و كش��ورهاي 
داراي تئاتر مثل فرانسه، انگلیس و آلمان دولت از تئاتر حمايت 
مالي گسترده اي انجام داده است و در آلمان و انگلیس به فعاالن 
تئاتر ماهانه در اين دوران تعطیلي حقوقي پرداخته مي شود كه 

نصف حقوق ايام عادي است كه تئاتر كار مي كنند. 
صادقي افزود: در همان ماه اول تعطیلي ه��اي اخیر در آلمان 
5هزاريورو به تمام كس��اني كه س��ابقه هنري اع��م از عكاس، 
بازيگر، شاعر، خبرنگار و كارگردان و... دارند پرداخت شد و اينها 
الگوهاي خوبي است براي آنها كه داعیه خدمت به اهالي تئاتر را 
دارند.  كارگردان »هفت قبیله گمشده« درباره اعتراضات اخیر 

اهالي تئاتر و نشست آنها با نمايندگان مجلس عنوان كرد: هر 
نوع اقدام مسالمت آمیز در اين باره كه بتواند نظر افكار عمومي 
را نسبت به مشكالت بچه هاي تئاتر جلب كند مؤثر و كاراست. 
ش��ايد همین اعتراضات تلنگري به مسئوالن باش��د و به فكر 
چاره اي باشند. طبیعي است كه مردم در انتخاب میان تئاتر و 

سالمت خود و خانواده شان دومي را انتخاب كنند. 
اين كارگردان ابراز امیدواري كرد: هنر تئاتر هنرمندان بزرگي 
دارد كه مي توانند كاركرد فرهنگي وس��یعي داش��ته باشند و 
امیدواريم با توجه به خواسته هاي آنها به ارتقاي فرهنگي كلیت 
جامعه كمك كنیم. برگزاري جش��نواره تئات��ر فجر مي تواند 
امیدواري ها براي رونق دوباره تئاتر را زنده كند و ممكن است 
اين هنر را از اين كسالتي كه به آن مبتال شده تا اندازه اي نجات 
بدهد. تئاتر به دلیل ريشه و اصالتي كه دارد به طور قطع از اين 
شرايط خود را نجات خواهد داد اما براي رسیدن به اين منظور 

صبر و درايت حرف اول را مي زند. 

چالش حقيقي نمايشگاه مجازي كتاب!
 مشكالت سامانه اينترنتي خريد

 نخستين نمايشگاه مجازي كتاب را با چالشي جدي مواجه كرده است

     نمایش

     فجر
    مصطفي شاه كرمي

برگزاري مجازي نمايشگاه كتاب تهران از سوي 
مسئوالن وزارت ارشاد از آن دست اقداماتي 
اس�ت كه اگرچه گامي رو به جلو در استخدام 
تكنولوژي براي ارائه بهتر خدمات محس�وب 
مي ش�ود اما برگ�زاري چنين رخ�داد مهمي 
بدون تدارك و اتخاذ تدابير الزم و پيش بيني 
مش�كالت و راهكار رف�ع آنها، مص�داق اين 
جمالت گذشتگان است كه از قديم گفته اند »گز 
نكرده نبايد بُريد« و »نبايد بي گدار به آب زد.«

نخستین نمايشگاه مجازي كتاب تهران به نیابت 
از سي وسومین دوره اين نمايشگاه كه قرار بود 
از 26فروردين تا پنجم ارديبهش��ت امسال در 
مصالي امام خمیني )ره( برگزار ش��ود، آنقدر 
عقب افتاد كه باالخره به بهمن ماه موكول شد 
و اين روزها در حال برگزاي اس��ت. اين اتفاق با 
چاشني اينترنت زغالي! و عدم توان پاسخگويي 
و پشتیباني بخش فروش سايت اين نمايشگاه به 
حضور هزاران نفري خريداران مش��تاق كتاب، 
گاليه مندي بس��یاري از مراجع��ان را به همراه 
داشته است؛ چالشي كه توجیه نداشتن تجربه 
قبلي ي��ا بهانه هجوم كاربران به س��ايت مطرح 
مي شود؛ توجیهي كه باعث شده در میان مردم، 
دست اندركاران حوزه چاپ و نشر و رسانه ها با 
تعابیري از جمله ماست مالي ماجرا همراه باشد. 
محسن جوادي، معاون فرهنگي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي مي گويد: »برگزاري نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران در راس��تاي تحقق عدالت 
فرهنگي است؛ مسئله اي كه در نمايشگاه فیزيكي 
وجود نداش��ت. االن امكان خري��د كتاب براي 
دوردست ترين مناطق كش��ور هم فراهم شده 
است. اگر زودتر براي برگزاري نمايشگاه مجازي 
كتاب اقدام مي كرديم، مي توانستیم بسیاري از 
كشور هاي ديگر را به نمايشگاه كتاب بیاوريم و 
بتوانیم در آينده تركیبي از نمايشگاه فیزيكي و 
مجازي را برگزار كنیم.« اما در مقابل اين جمالت 
زيبا و ج��ذاب معاون وزير كه اتفاقاً مس��ئولیت 
مس��تقیمي هم در چنین رويدادي دارد، برخي 
مراجعه كنندگان به س��ايت نمايش��گاه و حتي 

بسیاري از ناشران چیز ديگری مي گويند. 
   اولين ها و مشكالت

الزم اس��ت از چند منظر به اين روي��داد مهم و 
تبعات آن توجه كنیم. اولین و مهم ترين بخشي 
كه بايد مورد نظر باش��د، اطالق برگزاري اولین 
نمايشگاه مجازي كتاب تهران است كه تا پیش 
از اين سابقه نداش��ته اس��ت. اين اتفاق فارغ از 

مش��كالتي كه تاكنون در مس��یر اجرايي و برپا 
كردن اين نمايشگاه مجازي عارض شده در نوع 
خودش تجربه اي ارزنده و كم نظیر است. چه اينكه 
نه فقط حوزه نشر بلكه تقريباً در هیچ حوزه اي تا 
به حال تجربه اي در اين س��طح نداشته ايم كه 
اقدام و اجراي نخستین نمايشگاه مجازي كتاب 
تهران از سوي مسئوالن وزارت ارشاد حركتي رو 
به جلو و قابل تقدير است. معموالً اولین اقدامات 
در هر حوزه اي با چالش ها و مشكالت متعددي 
مواجه مي شوند كه به شرط داشتن نگاه و حس 
مسئولیت پذيري و اقدام مسئوالنه در بین مديران 
و مسئوالن اين مشكالت از سر راه برداشته شده 
اس��ت و در اقدامات بعدي مي ت��وان از تجارب 

گذشته و ديگران استفاده كرد. 
اين نكته كه يكي از برجس��ته ترين مؤلفه هاي 
مثبت در ارزيابي برپايي نخس��تین نمايش��گاه 
مجازي كتاب تهران محسوب مي شود، از سوي 
چهره ه��اي شناخته ش��ده حوزه چاپ و نش��ر 

كشورمان نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 
مجید جعفري اقدم، مدير آژانس ادبي و ترجمه 
»پل« از جمله اين افراد است كه معتقد است: 
»فعالیت بخش بین الملل نخس��تین نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران حتي از سال هاي گذشته 
و نمايش��گاه فیزيكي كتاب تهران هدفمندتر و 
ساماندهي شده  تر  است. در ديگر نمايشگاه هاي 
بین المللي مجازي كتاب همچون فرانكفورت و 
بولونیا، اولويت كار با بحث رايت سنتر نمايشگاه 
بود و فروش��گاه در بخش جنبي نمايشگاه قرار 
داشت اما در نمايشگاه مجازي كتاب تهران، اين 

روند جور ديگري اتفاق مي افتد.« 
به گفته مدير آژانس ادب��ي و ترجمه »پل« در 
بخش بین الملل نمايشگاه مجازي كتاب تهران 
س��ه  نوع فعالیت اجرايي شده  اس��ت: نخست 
نمايش و عرضه كتاب  آژانس هاي ادبي و ناشران 
داخلي و خارجي كه امري معمول اس��ت. دوم، 
برگزاري برنامه هاي جانب��ي آفالين و ديگري 

برنامه هاي آنالي��ن، البته ويدئوه��اي آفالين 
ارتباطي به حوزه بین الملل نداش��ته و مخاطب 

هدف آن، مخاطب داخلي است نه خارجي. 
   يك چشم انداز روشن 

جعفري اقدم با اشاره به اينكه برنامه هاي فرهنگي 
بخش آنالين از آفالين مثبت تر و مؤثرتر است، 
مي گوي��د: در بخ��ش آنالي��ن، گفت وگوهايي 
مش��خص میان ناش��ران داخل��ي و خارجي و 
صحبت درباره صنعت نشر فراهم شده  است اما 
فرصتي براي ارتباط جديد میان ناشران داخلي و 
خارجي كه در برنامه حضور ندارند، وجود ندارد. 
بايد امكاني فراهم شود تا افراد ديگري از ايران و 
خارج از كشور كه در فضای صنعت نشر حضور 

دارند، ارتباط بگیرند. 
 مدير آژانس ادبي و ترجم��ه »پل« با بیان اينكه 
چش��م انداز نخستین نمايش��گاه مجازي كتاب 
تهران روشن و در صنعت نش��ر تأثیرگذار است، 
خاطر نشان مي كند: با وجود چالش ها و موانعي 
كه نخستین نمايشگاه مجازي كتاب تهران در آغاز 
راه با آن مواجه است، اما با توجه به تجربه نخست و 
حجم كار باال، برگزاري اين رويداد، اتفاق مباركي 
است و قطعاً با برطرف  ش��دن اين موارد، فروش 
كتاب ها و فعالیت  بخش رايت سنتر افزايش يافته و 

رويكردي مؤثر پیدا خواهد كرد. 
   احياي پُست

يكي ديگ��ر از محس��نات برگزاري نخس��تین 
نمايش��گاه مجازي كتاب تهران جان بخشي و 
احیاي مجدد پست و نقش آفريني پررنگ اين 
بخش خدماتي در ارسال مرسوالت و كتاب هاي 
خريداري ش��ده از س��وي كاربران ب��ه آدرس 
آنهاست. واقعیت اين اس��ت كه شرايط زندگي 
در جامعه و نیز تا پیش از ش��یوع ويروس كرونا 
باعث كمرنگ شدن جايگاه و نقش آفريني پست 
در بین مردم شده بود. حاال با برگزاري اجباري 
نمايشگاه كتاب به صورت مجازي اين فرصت به 
پست داده شده تا به شرط ارسال سالم و سالمت 
خريدهاي مردم به دس��ت آنها، مجدداً جايگاه 
قبلي و پراثرش را در جامعه اي كه معلوم نیست 
تا كي مجبور اس��ت از ويروس منحوس كرونا و 
مراعات دستورالعمل هاي بهداشتي مقابله با آن 
همزيستي داشته باشد، به دست بیاورد. واضح 
اس��ت كه اين مهم با جلب اعتم��اد عمومي كه 
آن هم به ش��رط حفظ اموال مردم كه در قالب 
مرسوالت پستي در اختیار آنها قرار گرفته است، 
محقق مي شود. يكي ديگر از محسنات برگزاري 
اين رويداد امكان گزارش گیري لحظه اي از آمار 
تعداد آثار فروخته ش��ده و مبلغ فروش ناشران 
اس��ت كه مي تواند باعث حذف برخي حرف و 

حديث ها در اين رابطه گردد. 
   ايراداتي كه بايد رفع شوند

در هم��ان لحظ��ات ابتدايي اعالم آغ��از به كار 
نمايشگاه، مشكالت يكي بعد از ديگري خودش 
را نش��ان داد. از حواله كردن خريدار به ارسال 
پیامكي كه يا هرگز دريافت نمي ش��د يا اينكه 
پ��س از اتالف وقت زي��ادي به دس��ت خريدار 
مي رس��ید كه اي��ن تأخیر خب��ر از هفت خاني 
مطول و پردردسر مي داد. يكي ديگر از معضالت 
اساسي اين نمايشگاه سرعت اينترنت است كه 
مشكل اغلب كاربراني است كه قصد خريد از اين 

نمايشگاه مجازي را دارند. 

اگر زودتر براي برگزاري نمايشگاه 
مج��ازي كت��اب اق��دام مي كرديم، 
مي توانستيم بسياري از كشور هاي 
ديگر را به نمايشگاه كتاب بياوريم و 
بتوانيم در آينده تركيبي از نمايشگاه 
فيزيك��ي و مج��ازي را برگزار كنيم

   نقد کتاب

   سینما

وقتي اظهارات ابوالفضل پورعرب 
حاشيه ساز شد!

اظهارات ابوالفضل پورعرب، بازيگر سینماي 
ايران در برنامه اخیر »هفت« كه گفته است: 
»م��ن از دهه۷۰ وارد س��ینما ش��ده ام اما 
يك عكس از من در موزه س��ینما نیست« 
واكنش غیررسمي موزه سینما را به همراه 
داشته است و اين موزه در خبري كه ديروز 
منتشر كرد تأكید كرده: »ماكت »ابوالفضل 
پورعرب« بازيگر سینماي ايران از دهه۷۰ در بخش نام آوران موزه سینماي 
ايران در معرض ديد براي عموم عالقه مندان قرار گرفته اس��ت.« آن طور 
كه روابط عمومي موزه سینما بدون اشاره مستقیم به برنامه اخیر »هفت« 
اعالم كرده است: »ابوالفضل پورعرب« بازيگر سینما، تئاتر و تلويزيون در 
سلسله گفت وگوهاي تاريخ شفاهي موزه سینما حضور پیدا كرد.  تاريخ 
شفاهي»ابوالفضل پورعرب« كه ش��امل دوران كودكي، نوجواني، نحوه 
آشنايي و ورود به سینما و خاطرات نقش آفريني ها در سريال ها و فیلم هاي 
سینمايي است، در گفت وگو با هوشنگ گلمكاني 14دي ماه 1399 ضبط 
شد.   ماكت »ابوالفضل پورعرب« بازيگر سینماي ايران از دهه۷۰ در بخش 
نام آوران موزه سینماي ايران در معرض ديد براي عموم عالقه مندان قرار 
گرفته اس��ت. وي براي فیلم »مردي ش��بیه باران« در پانزدهمین دوره 
جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد و 
همچنین براي فیلم »عروس« در جشنواره بین المللي فیلم پیونگ يانگ 

برنده بهترين بازيگر نقش اول مرد شده است. 

   فرزين ماندگار
تازه ترين خبرهاي جشنواره سي و نهم فجر از ارائه دوباره 
فيلم »شيشليك« به شوراي پروانه ساخت براي بازبيني 
مجدد اين فيلم جهت حضور در جش�نواره حكايت دارد. 
پیشتر و در س��ال هاي نه چندان دور فیلم هاي سینماي ايران 
براي حضور در جش��نواره فجر نیازي به عبور از فیلتر شوراي 
پروانه ساخت نداشتند و همین باعث مي شد اشتیاق زيادي براي 
تماشاي فیلم ها در اين رويداد ايجاد شود اما چند سالي است كه 
سازمان سینمايي ارشاد، حضور فیلم ها در فجر را منوط به دريافت 
مجوز از شوراي پروانه ساخت كرده است و همین باعث مي شود 
برخي آثار اول اصالح شوند و بعد از آن مجوز حضور در جشنواره 
را به دست آورند. شیشلیك ساخته محمدحسین مهدويان يكي 
از اين آثار است كه ديروز اعالم شد پس از دو رفت و برگشت براي 

بار سوم به شوراي پروانه نمايش ارجاع شده است. 
اصالحیه هاي اين فیلم سینمايي بیشتر ناظر بر برخي ديالوگ ها بوده 
و يكي از سكانس هاي پاياني فیلم هم با نظر شوراي پروانه نمايش 
نیاز به اصالح داشته است. اين اصالحیه ها اعمال شده و نسخه جديد 

فیلم امروز تحويل شوراي صدور پروانه نمايش مي شود. 
محمدمهدي طباطبايي نژاد، دبیر جشنواره سي ونهم فیلم فجر 
درباره آخرين وضعیت اين فیلم در كنار فیلم »قاتل و وحشي« 
به كارگرداني حمید نعمت اهلل به مهر گفته بود: دو فیلم »قاتل و 
وحشي« و »شیشلیك« نكاتي داشته اند كه مراحل صدور پروانه 
نمايش آنها هم در حال انجام است. ممكن است اصالحیه هايي به 

آنها وارد شود. نظر نهايي تا يك شنبه)امروز( اعالم مي شود. 
بايد ديد آيا با اعمال اصالحات، مشكل اين فیلم سینمايي براي 
حضور در جش��نواره سي ونهم برطرف خواهد ش��د يا به دلیل 
صادرنش��دن پروانه نمايش، حضور پي درپي محمدحس��ین 
مهدويان در جش��نواره هاي فیلم فجر از س��ال 94 تاكنون، در 

آستانه متفاوت ترين دوره جشنواره فجر، متوقف خواهد شد. 
در صورت صدور پروانه نمايش، اين فیلم امروز در جدول اكران 
داوران فجر قرار مي گیرد و در صورتي امكان ورود به جدول اكران 
عمومي جشنواره را به دست مي آورد كه بتواند نظر داوران را براي 

نامزدي حداقل در يك رشته جلب كند. 
فیلم سینمايي »شیشلیك« را محمدحسین مهدويان بر اساس 
فیلمنامه اي از امیرمهدي ژوله كارگرداني كرده است و بازيگران 
اصلي آن رضا عطاران و پژمان جمشیدي از چهره هاي شاخص 

سینماي كمدي ايران در سال هاي اخیر هستند. 
   تمرين براي اكران هاي مردمي فجر 

خبر ديگر در مورد جشنواره سي و نهم فیلم فجر درباره اكران هاي 

مردمي احتمالي جشنواره است. غالمرضا فرجي مدير پخش 
مؤسسه بهمن سبز با بیان اينكه فروش »ديدن اين فیلم جرم 
است« خوب بوده است، عنوان كرد كه اين تجربه، تمريني براي 

میزباني بخش مردمي جشنواره فیلم فجر است. 
غالمرضا فرج��ي، مدير پخش »بهمن س��بز« درباره آخرين 
وضعیت فروش فیلم سینمايي »ديدن اين فیلم جرم است« به 
كارگرداني رضا زهتابچیان در سینماها گفت: فروش اين فیلم 
روز به روز در حال رشد است، به طوري كه در دو روز آخر هفته 

پرفروش ترين روزهاي اكران را داشتیم. 
وي افزود: فروش در اين دو روز بیش از 8۰میلیون تومان بود 
كه عدد بسیار قابل توجهي در دوران كروناست. مجموع فروش 
»ديدن اين فیلم جرم اس��ت« هم اكنون از مرز 4۰۰میلیون 

تومان عبور كرده است. 
فرجي با اشاره به اس��تقبال خوب مخاطبان از اين فیلم بدون 
تبلیغات ش��هري و تلويزيوني گفت: تاكنون بی��ش از 3۰هزار 
تماشاگر به تماشاي اين فیلم نشسته اند، در حالي كه تاكنون هیچ 
تیزري براي اين فیلم از تلويزيون پخش نشده و امیدواريم طي 

روزهاي آتي با مساعدت رسانه ملي اين حمايت انجام شود. 
وي عنوان كرد: وضعیت نسبت به تیرماه و بازگشايي اولیه سینماها 
تغییر بسیاري كرده است و موج تازه اي از بازگشت سینمادوستان 
به سینما را شاهديم. شب گذشته در اكثر سانس هاي پرديس هاي 
تهران با تكمیل ظرفی��ت مواجه بوديم. فروش و اس��تقبال در 
شهرهاي مشهد، اصفهان و تهران بسیار مطلوب است و مي تواند 
معیار خوبي براي امكان سنجي برگزاري مردمي جشنواره فجر و 

تمريني براي اجراي پروتكل هاي بهداشتي باشد. 
مدير پخش »بهمن سبز« ادامه داد: كمتر كسي انتظار اين میزان 
استقبال را داشت، وضعیت سینماها رو به بهبود است و در صورت 
اطالع رساني عمومي درست و اكران فیلم هاي جذاب، مي توان به 

رونق دوباره سینماها امیدوار بود. 

با خودت چه كرده اي سيد!
همین چند ماه پیش بود كه از رهبر انقالب خاطره اي نقل كرد كه در 
محفلي صمیمانه از او به خاطر بازي در يك نقش منفي گاليه كرده و 
دوستانه از او خواسته اند ديگر نقش منفي بازي نكند. او جزو بازيگراني 
است كه به خاطر چهره مثبتي كه دارد فقط به كار نقش هاي خیلي 
مثبت مي آيد. حقیقت ماجرا اين است كه سیدجواد هاشمي فقط 
يك بازيگر است كه میمیك صورت و صدايش سبب شده چند دهه 
به او نقش شهدا را بدهند، او خودش هم بارها گفته من آن آدمي كه 
مردم فكر مي كنند نیستم ولي دست كم از او به عنوان بازيگري كه در 
نقش شهدا جا افتاده انتظار مي رود بیش از هر بازيگر ديگري مراقب 
رفتار و اعمالش باشد. اين البته انتظار بیجايي نیست و ربطي هم به 
دخالت در حريم خصوصي او ندارد. سینماي ايران شايد خیلي محیط 
استرلیزه و فرهنگي نباشد و اصالً جامعه ما با آن فضاي معنوي فاصله 
زيادي داشته باشد كه دارد اما دست كم مي توان از سیدجواد هاشمي 
انتظار داشت به رسم مروت و معرفت و بنا به احترام شهدايي كه در 
طول سه دهه نقش آنها را بازي كرده به هر خفتي تن ندهد. ويدئويي 
كه از او در حال تبلیغ زندگي با حال! در دوبي منتش��ر شده و البته 
منجر به عذرخواهي او هم ش��د، همه را متعجب كرده است. براي 
خیلي ها به طور عادي اين سؤال پیش آمد كه چه پیشنهاد مالي به 
سیدجواد شده كه نتوانسته به آن نه بگويد؟ اينكه مي گويند هر آدمي 
يك نرخي دارد، شايد خیلي هم بیراه نباشد اما اگر هم قرار است كسي 
خودش را در برابر يك رقم وسوسه كننده بفروشد، اي كاش قبل از 
انتخاب بیشتر به قیمت واقعي خودش نزد افكار عمومي فكر كند. 
سیدجواد البته پیش از اين هم با تولید فیلم هايي نه چندان مناسب 
براي كودكان ثابت كرده است پول برايش اهمیت ويژه اي دارد اما 
آنجا دست كم اگر به مخاطب رحم نكرده منش و شخصیت هنري 
خودش را نیز به طور كامل لكه دار نساخته اما با اين ويدئويي كه ديروز 
از او منتشر شد به نظر مي رسد سیدجواد ما قرار نیست به خودش 
هم رحم كند و احتماالً در آينده بايد شاهد هنرنمايي! هاي ديگري 
نیز از او باشیم. اينها همه البته از دست برتر سود و سرمايه در فرهنگ 
جامعه ما حكايت دارد. وقتي در سینما، تئاتر و موسیقي همه چیز به 
دست پنهان سرمايه و سود سپرده شده است و جامعه را نیز با خود 
به علمداري پول هدايت مي كند، شايد انتظار ما از سیدجواد هاشمي 
خیلي هم معقول نباشد. شايد همین تناقض هاي جامعه با نقش هايي 
كه او بازي كرده به لحاظ روحي وی را دچار استیصال كرده و همین 
باعث شده او به مرور سعي كند ثابت كند فقط در اين سال ها نقش 
بازي كرده و از او انتظاري بیش از يك بازيگر نبايد داشت اما متأسفانه 
مردم به اين راحتي او را در نقشي ديگر نمي پذيرند. سیدجواد هاشمي 
را مردم در همان شمايل همیشگي دوست دارند و خواهند داشت و 
اي كاش او به وسوسه هايي كه يك رونمايي جديد از وی را مطالبه 

مي كند، براي همیشه نه بگويد. 

شاعر »صد دانه ياقوت« مطرح كرد
 فردوسي، بنيانگذار ادبيات كودك 

در ايران است 
مصطف�ي رحماندوس�ت در مراس�م  پايان�ي جش�نواره 
»ت�ا يل�دا بخواني�م«، فردوس�ي را ب�ا اندرس�ن مقايس�ه 
ك�رد و او را بنيانگ�ذار ادبي�ات ك�ودك در ايران دانس�ت. 
مصطفي رحماندوست در مراسم پاياني جشنواره »تا يلدا بخوانیم« 
كه به همت باغ كتاب و همزمان با زادروز فردوسي، به صورت برنامه 
زنده اينستاگرامي برگزار شد، حكیم توس را نماد تاريخ، فرهنگ، 
زبان و افسانه هاي ما دانس��ت و گفت: هانس كريستین اندرسن 
را بنیانگذار ادبی��ات كودك در اروپا مي دانند، چون افس��انه ها را 
گردآوري كرده و با خیال درآمیخته و مجوعه قصه هاي اندرسن را 
به وجود آورده است، بدون اينكه بخواهد براي بچه ها كار كند، حتي 
بعضي قصه هاي او مناسب اين گروه سني نیست و اين همان كاري 
است كه سال ها پیش، فردوسي انجام داده و افسانه هاي ايراني را 
جمع كرده و با تخیل خود درآمیخته است.  نويسنده »قصه دو تا 
الك پشت تنها« به ضرورت برخورد علمي با قصه ها اشاره كرد و 
گفت: روزگاري مردم، به ويژه در شب هاي سرد زمستان دور هم 
جمع مي شدند و در خانه ها و قهوه خانه ها شاهنامه مي خواندند و 
قصه مي گفتند اما امروز، دنیا جور ديگري به مقوله قصه و قصه گويي 
نگاه مي كند و الزم است ما ايراني ها هم به روز شويم و از قافله جهاني 
عقب نمانیم.  رحماندوس��ت ارتباط عاطفي مؤثر بین گوينده و 
شنونده را مهم ترين دلیل جذابیت قصه ها دانست و افزود: امروز 
كشورهاي پیشرفته و صنعتي كه جلوتر از ما هستند، با وجود راديو 
و تلويزيون و ماهواره و اينترنت به ضرورت قصه و اهمیت آن پي برده 
و به صورت دانشگاهي و هدفمند به آموزش قصه گويي پرداخته اند، 

چرا ما دنباله رو آنها نباشیم و قصه هامان را زنده نگه نداريم؟
شاعر مجموعه »ترانه هاي نیايش« افزايش سرانه مطالعه در كشور 
را در گرو قصه خواني و قصه گويي دانس��ت و افزود: هر چه عالقه 
آدم ها به قصه بیشتر ش��ود به همان اندازه آمار كتابخواني باالتر 
مي رود.  جش��نواره »تا يلدا بخوانیم« با هدف گسترش فرهنگ 
كتاب و كتابخواني و به همت »بوكتاب« در تهران و بندرعباس 
برگزار مي شود. امسال دومین دوره اين جشنواره برگزار و به 3۰نفر 

از شركت كنندگان به قید قرعه، جوايزي اهدا شد. 

   شعر

     یادداشت جواد محرمي

امام حسن مجتبي)ع( :

چون شخص  پيروز در طلب مكوش 

و چون انسان تسليم شده به َقَدر 

اعتماد مكن ]بلكه با تالش پيگير و 

اعتماد و توكل به خداوند، كار كن[. 

)تحف العقول، ص 2۳6(


