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اداي دين راديو به يكي از خاطره انگيزترين سرودهاي انقالبي
»سمفوني شهر« ماجراي رويگري و سرود »ايران ايران« است

س�ريال »س�مفوني ش�هر« ب�ا موض�وع س�رود انقالب�ي 
»اي�ران اي�ران« اداي دين�ي ب�ه رض�ا رويگ�ري خوانن�ده 
اس�ت.  اس�المي  انق�الب  يادماندن�ي  ب�ه  اث�ر  اي�ن 
میرطاهر مظلومي كارگردان س��ريال راديويي »سمفوني شهر« 
درباره اين مجموعه راديويي گفت: فريدون خش��نود آهنگس��از 
و تنظیم كننده اين سرود انقالبي اس��ت كه پیشنهاد خوانندگي 
اين آهنگ را به رضا رويگري ك��ه آن زمان بازيگر تئاتر بود، داد و 
پس از آن اين سرود در استوديو صبا ضبط شد كه از ماندگارترين 
سرودهاي انقالبي ايران اس��ت. وي افزود: در حقیقت منبع الهام 
شعر اين سرود كه حسین س��رافراز آن را گفته است، خود مردم 
بودند و فرياد اهلل اكبرشان با صداي رسا و تأثیرگذار رضا رويگري 
ماندگاري اين اثر را صدچندان ك��رد. مظلومي در ادامه گفت: به 
مناسبت اداي دين و احترام به رويگري عزيز، يادداشتي نوشته ام، 
در اين يادداشت آمده است: به ياد ايرانمنش ها كه عشق را به ما 
هديه مي كنند، با ماندن در عرصه هنر، در روزگاراني بسیار سخت، 

همچنان سخت، همچنان مانده اند، سخن از كساني است كه تئاتر 
را و سینما را حفظ كرده اند، چه پیشكسوت و چه جوان. چه فقید 
و چه نوباوگاني كه به عش��ق و عالقه مي بالند و پیشكسوتاني كه 
به آنها مي آموزند ادب و فرهنگ و هويت را، سنگ با ماندن روي 
سنگ بند مي ش��ود و فرهنگ چنین پايه مي گیرد، باال مي رود و 
يك ايرانشهر مي سازد از مردماني كه خسته نمي شوند، چون قدر 
مي بینند از ملت فهیم ايران. به جاي بزرگداشت با نكوداشت ها به 
جاي تشییع، تجلیل ها را، فرهنگ يعني ادب و احترام به نظم هايي 
كه طي قرون، قطعاً فرهیختگان يك ملت بنا گذاشته اند، بناها جا 
پاهاي فرزندانمان خواهند بود، زير پايشان را خالي نكنیم. ادب را 
به فرزندانمان بیاموزيم، عالم و هنرمند و بزرگ تر تعظیم دارند، 
ارزش ها جايگزيني ندارند، ارزش ها را ناديده نگیريم، آري هنرمند 
امروز وطنم تو تنها نیستي، بر شانه هايت، كبوتري است باوقار و 
خوب كه با ما از روشني فرداها سخن مي گويد، هرچند همیشه 
در سختي است اما زنده خواهد ماند، سمفوني شهر صداي ايران 
است، نكوداشتي اس��ت از صداي خاطره انگیزي كه كدورتش را 
برنمي تابیم و به او، به رضا رويگ��ري مي گويیم برخیز  اي همراه 
ش��یرين رفتار، برخی��ز. در ادامه رويگري هنرمند پیشكس��وت 
كشورمان نیز در پاسخ به تولید اين سريال راديويي گفت: »همین 
كه به يادم هستید باعث شده است غم و غصه هايم را از ياد ببرم، 
قول مي دهم كه به زودي از جايم بلند ش��وم، در همه حال براي 
همه هنرمندان و مردم خوب ايران آرزوي س��المتي و تندرستي 
دارم.« مجموعه »سمفوني شهر« از 18بهمن ماه هر شب ساعت 

23:45 از راديو نمايش پخش مي شود. 

 »قاتل و وحشي« پس از اصالحات به شوراي پروانه نمايش رفت

30 درصد ظرفيت سالن ها در اختيار تماشاگران فجر
 محمدرضا فرجي: به علت كاهش ظرفيت سالن هاي نمايش به دليل بيماري كرونا 
تعداد سالن هاي نمايش را افزايش مي دهيم تا بتوانيم جوابگوي مخاطبان باشيم

جدال بي امان و بي وقفه پروژه »سلمان« با كرونا
كرونا باعث شد لوكيشن هاي داخلي با خارجي جايگزين شوند

     علي موحد
لوكيشن هاي داخلي مانند شهرك هاي سينمايي غزالي، نور و  استان 
سمنان را جايگزين لوكيشن هاي خارجي مانند تركيه و ارمنستان 
كردي�م و برنامه ري�زي جديد بر مبناي ش�رايط روز انجام ش�د. 
حس��ین طاهري، تهیه كننده سريال »سلمان فارس��ي« با بیان اين 
مطلب و در پاس��خ به اينكه فیلمبرداري س��لمان هم اكنون در كدام 
لوكیش��ن ادامه دارد و چه مناطق ديگري در فهرست لوكیشن هاي 
آينده قرار دارند؟ به ايس��نا گفت: فیلمبرداري بسته به شرايط جوي، 
آماده بودن دكورها و آمادگي بازيگران در لوكیشن هاي استان سمنان 
و شهرك س��ینمايي نور ادامه دارد. گروه هاي مختلف پروژه همزمان 
در حال بررسي لوكیش��ن هاي داخل و خارج كشور هستند تا بسته 
به نیازهاي پروژه، لوكیش��ن هاي بعدي، انتخاب و بعد از بررسي هاي 
همه جانبه، ساخت و س��از دكورها در آنها انجام شود. طاهري درباره 
اينكه ساخت سريال »سلمان فارسي« با چه دشواري هاي احتمالي 
مواجه است؟ عنوان كرد: دو ماه بعد از آغاز فیلمبرداري سريال »سلمان 
فارسي« كرونا از راه رسید. بعد از پايان تصويربرداري در كرمان و قشم، 
فیلمبرداري را حدود چهار ماه متوقف كرديم. در اين چهار ماه، گروه 
سازنده سريال با توجه به محدوديت هاي تردد، لوكیشن هاي داخلي 
مانند شهرك هاي سینمايي غزالي، نور و استان سمنان را جايگزين 
لوكیشن هاي خارجي مانند تركیه و ارمنستان كردند و برنامه ريزي 
جديد بر مبناي ش��رايط روز انجام ش��د. نهايتاً فیلمب��رداري مجدد 
10مرداد امسال كه مصادف با عید قربان بود در اطراف شاهرود از سر 
گرفته شد اما پیش از آغاز مجدد فیلمبرداري، عمده افرادي كه مستمر 
با سريال »سلمان فارسي« همكاري مي كردند به مدت يك سال، تحت 

پوشش بیمه كرونا قرار گرفتند و براي آنها پرونده پزشكي تشكیل شد. 
دستورالعمل هاي بهداشتي مركز بهداشت و درمان سازمان صداوسیما 
با حضور بهداشت يار ثابت و مقیم با دقت در دستور كار قرار گرفت. با آغاز 
فیلمبرداري مجدد، هر روز افراد حاضر در پروژه بر اساس پروتكل هاي 
بهداشتي، كنترل و تب سنجي شده و مي شوند. اين اقدامات در دفتر 
مركزي تهران، شهرك هاي س��ینمايي غزالي و نور، كارگاه ها و محل 
فیلمبرداري و همین طور لوكیشن هاي استان سمنان مستمر انجام 
مي ش��د، ضمن اينكه روزانه حدود هزارو500 ماس��ك، دستكش و 
مواد ضدعفوني كننده در میان عوامل سريال توزيع مي شد و مي شود. 
تمام اين موارد به عالوه حضور مستمر آمبوالنس هايي مجهز به همراه 
پرسنلي كارآزموده در محل لوكیشن، هزينه هاي اضافي بود كه كرونا 
به پروژه تحمیل كرد. عالوه بر اين در دو ماه اخیر، هر دو هفته يك بار از 
عمده عوامل، تست پي سي آر گرفته مي شود و هر بازيگر يا فردي بخواهد 
به پروژه اضافه شود بايد تست دهد و چند روزي در قرنطینه بماند تا 

سالمت او توسط مراجع ذي صالح بهداشتي تأيید شود. 

در گفت وگوي »جوان« با داور جشنواره فيلم كوتاه تهران مطرح شد

فيلم كوتاه صرفاً پله سينماي بلند نيست

     تلویزیون

   محمدصادق عابديني     رویداد
سي و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه 
تهران در حال برگزاري است. اين جشنواره را 
مي توان محملي براي معرفي استعدادهاي نو 
به سينماي حرفه اي ايران دانست و بسياري 
از فيلمس�ازان حرف�ه اي س�ينماي بلن�د، 
روزگاري با آث�ار كوتاه خود پا به جش�نواره 
تهران گذاشته بودند. رقيه توكلي از جمله اين 
فيلمسازان است. توكلي كه سال ها در زمينه 
توليد آثار كوتاه فعاليت داش�ته، امسال دو 
رخداد مهم سينمايي را پيش رو داشته است؛ 
ابتدا حضور در جش�نواره فيلم كوتاه تهران 
به عنوان داور جش�نواره و سپس حضور در 
سي ونهمين جشنواره فيلم فجر با كارگرداني 
فيلم سينمايي »مهران« كه موضوعش درباره 
جنگ تحميلي اس�ت. توكل�ي در گفت وگو 
با »ج�وان« درب�اره داوري جش�نواره فيلم 
كوتاه و سينماي كوتاه توضيحاتي داده است. 

    
ش�ما امس�ال ج�زو هيئ�ت داوران 
جشنواره فيلم كوتاه هس�تيد، آثار 
حاضر در اين دوره جشنواره را چگونه 

مي بينيد؟
من از س��ال 1385 كه اولین حض��ورم در مقام 
فیلمس��از در جش��نواره فیلم كوتاه تهران بود 
تا امروز جش��نواره را دنبال كرده ام يا به عنوان 
فیلمس��از يا به عنوان مخاطب، امس��ال هم كه 
داوري جش��نواره را ب��ر عه��ده دارم. همیش��ه 
جشنواره فیلم كوتاه داراي يكسري آثار متوسط 
و حدود 15-10 اثر خوب است كه رقابت اصلي 
جشنواره را شكل مي دهند، امسال هم وضعیت 
تقريباً همین گونه است، خوش��بختانه در اين 

دوره هم چند اثر خوب و خیلي خوب داريم. 
ب�ه نظرت�ان ك�دام فيلم ه�ا ج�زو 

بهترين هاي اين دوره هستند؟
ما در هیئت داوري 9نفر هستیم و بهترين هاي 
جش��نواره با نظر همه هیئ��ت داوران انتخاب 
مي ش��ود، بنابراين ش��ايد ي��ك اث��ر از نظر ما 
شايستگي كانديدا شدن را داشته باشد اما ديگر 
داوران چنین نظري نداشته اند. تقريباً بهترين 
فیلم ه��اي حاضر در جش��نواره ج��زو نامزدها 
هس��تند، البته من فیلم هاي گوش��ه پوسیده 
مرگ، منبع، شاهد، تهاتر، وضعیت اورژانسي و 
حفره را خیلي دوست داشتم كه متأسفانه جزو 

نامزدها نیستند. 

شايد كليش�ه تهراني و شهرستاني در 
مورد فيلمسازي چندان درست نباشد، 
اما حضور فيلمسازان غير پايتخت نشين 

در اين جشنواره چطور بوده است؟
حقیقتاً ما در هیئت داوران جشنواره، فیلم ها را 
بدون نگاه كردن به نام فیلمساز و اينكه فیلم براي 
يك فیلمساز تهراني است يا شهرستاني بررسي 
كرديم و در زمان تماشاي آثار خود فیلم را مورد 
توجه قرار داديم، البته اين را هم بايد بگويم كه در 
بخش بهترين مستندها تقريباً همه آثار مربوط به 
فیلمسازاني غیرتهراني است. در بخش داستاني 

هم آثار خوبي حضور داشتند. 
توانايي فيلمس�ازان فيل�م كوتاه در 
نش�ان دادن تنوع فرهنگي ايران و 
نگاه به تمامي جغرافياي ايران چقدر 

در اين دوره نمود دارد؟ 
در بخش مس��تند اين را ش��اهد بودي��م. يكي 
از مس��تندهاي بس��یار جذاب اين دوره، فیلم 
»فرزندان خونیار« است. داستان اين فیلم در يك 
روستا مي گذرد و فیلمي دوست داشتني است. 

تماش�اي فيلم كوتاه هنوز براي مردم 
عادي نش�ده و خيلي ها به اين سينما 
صرفاً به عنوان مشق حضور در سينماي 
بلند نگاه مي كنند، چقدر با اين موضوع 

مواجه بوديد يا با آن موافقيد؟
م��ن در زماني ك��ه اولین فیلم ه��اي كوتاهم را 
مي ساختم با چنین وضعیتي روبه رو بودم. خیلي 
از اطرافیان��م وقتي به ديدن��م مي آمدند و فیلم 
كوتاهي را كه ساخته بودم مي ديدند، مي گفتند 
اصاًل فكرش را هم نمي كردند س��اخت يك اثر 
كوتاه چقدر سخت اس��ت. خیلي از مردم اصاًل 

فیلم كوتاه را نمي شناسند، با آنكه در جهان، فیلم 
كوتاه مخاطب حرفه اي خود را دارد، البته مردم 
تا حد زي��ادي حق دارند، چ��ون اكثراً مخاطب 
سینماي بلند داستاني هس��تند اما فیلم كوتاه 
جايي براي ديده شدن ندارد، مگر اينكه در »هنر 

و تجربه« يا اكران هاي خاص آن را ببینند. 
اينكه مي گويند س�اخت فيلم كوتاه 

سخت است، حقيقت دارد؟
زماني كه دانش��جو بودم اس��تادي داش��تم كه 
مي گفت فیلم كوتاه ساختن خیلي سخت است، 
براي همین هر كسي فیلم كوتاه ساخت بايد به 
او جايزه بدهند و اگر فیلم خوب ساخت، بايد دو 

جايزه بدهند. 
شما از سينماي كوتاه به ساخت فيلم 
سينمايي رسيديد، آيا اين راهي است 
كه همه فيلمسازان كوتاه از آن عبور 

مي كنند؟
در س��ینماي حرف��ه اي كش��ورمان برخ��ي از 
فیلمس��ازها هس��تند كه س��ینما را با ساخت 
فیلم كوتاه ش��روع كرده اند، عده اي هم دستیار 
كارگردان بوده اند يا در بخش هاي ديگر سینما 
فعالیت داش��ته اند. خودم فك��ر نمي كنم فیلم 
كوتاه حتماً پله اي براي ورود به س��ینماي بلند 
اس��ت. با آنكه در زماني كه مي خواس��تم اولین 
فیلم سینمايي ام را بس��ازم، كارهاي كوتاهم به 
عنوان رزومه و همه پشتوانه من بودند كه با آن 
خودم را به ديگران معرف��ي مي كردم، هر چند 
بعد از ساخت فیلم بلند دوباره به سینماي كوتاه 
بازگشتم و فیلم كوتاه ساختم و در جشنواره هاي 

جهاني هم حاضر شدم. 
امس�ال با فيلم »مهران« فرم حضور 
در سي و نهمين جش�نواره فيلم فجر 
را پر كرده ايد، نظرتان درباره برگزاري 
س�ي ونهمين دوره جش�نواره فج�ر 

چيست؟
امس��ال فیلم »مهران« فرم حضور در جشنواره 
فیلم فجر را پر كرده اس��ت و بايد منتظر بمانیم 
ببینیم چه اتفاقي براي آن رخ مي دهد. به نظرم 
امس��ال با وجود كرونا، نفس برگزاري جشنواره 
حتي به صورت آنالين هم بهتر از برگزار نشدنش 
بود. همین كه جش��نواره برگزار ش��ود، نگاه ها 
را جلب مي كند. درباره فیل��م خودم مي گويم، 
اگر برگزاري جش��نواره فجر لغو مي شد، قطعاً 
»مهران« هم ديده نمي شد، براي خبرنگارها هم 
سؤالي درباره اين فیلم پیش نمي آمد و انگار اصاًل 

فیلمي ساخته نشده بود. 
درب�اره موض�وع فيل�م مه�ران هم 
توضيح مي دهيد؟ گويا درباره دوران 

دفاع مقدس است!
اين فیل��م درب��اره مهمان ن��وازي م��ردم يزد 
از جنگ زده هاس��ت. در دوران جن��گ، م��ردم 
ش��هرهاي جنگ زده يا اشغال ش��ده به سمت 
ش��هرهاي امن مي رفتند. يزد نیز چون شهري 
امن به ش��مار مي رف��ت، میزب��ان خانواده هاي 
جنگ زده ب��ود، هنوز ه��م خیل��ي از مهاجران 
ش��هرهاي جنگ زده در يزد ساكن هستند و به 
نوعي يزدي ش��ده اند. فیلم مهران ماجراي يك 
نوجوان يزدي ب��ه نام مهران اس��ت كه میزبان 
خانواده كرد جنگ زده اي مي ش��ود كه از شهر 

مهران به يزد مي آيند. 

هميشه جشنواره فيلم كوتاه 
داراي يكسري آثار متوسط و 
حدود 15-10 اثر خوب است 
كه رقاب��ت اصلي جش��نواره 
را ش��كل مي دهن��د، امس��ال 
ه��م وضعي��ت تقريب��ًا همين 
گون��ه اس��ت، خوش��بختانه 
در اي��ن دوره ه��م چن��د اث��ر 
خ��وب و خيل��ي خ��وب داريم

    رادیو

   واکنش

عذرخواهي سيدجواد هاشمي
تبليغي كه كردم با اعتقاداتم مغايرت داشت!

س�يد جواد هاش�مي درب�اره فيل�م تبليغاتي ك�ه از او منتش�ر ش�ده بود، 
گف�ت: متأس�فانه باب�ت اي�ن تبلي�غ تحقيق�ي نك�رده ب�ودم، ب�ا عجل�ه 
و ب�ه توصي�ه دوس�تانم متن�ي را گفت�م ك�ه ب�ا اعتق�ادات و رفت�ار خ�ود 
م�ن ه�م مغاي�رت داش�ت، باب�ت اي�ن اش�تباه عذرخواه�ي مي كن�م. 
اين روزها انتشار ويدئويي تبلیغاتي با حضور سیدجواد هاشمي كه در آن مردم را 
به خريد خانه در دوبي تش��ويق مي كرد، براي اين بازيگر حاش��یه هاي بسیاري به 
وجود آورده است تا جايي كه او نس��بت به حضور در اين تبلیغ واكنش نشان داده 
و عذرخواهي كرد. بنا بر اين گزارش، هاشمي با انتشار ويدئويي در صفحه مجازي 
خود گفت: من بابت عذرخواهي از ملتي كه خیلي چیز ها براي آنها مهم است آمده ام، 
متأسفانه بابت اين تبلیغ تحقیقي نكرده بودم، با عجله و به توصیه دوستانم متني را 
گفتم كه با اعتقادات و رفتار خود من هم مغايرت داشت، بابت اين اشتباه عذرخواهي 
مي كنم. وي ادامه داد: گمان نمي كردم حاشیه داشته باشد چراكه 150سلبريتي 
ديگر اين تبلیغ را انجام داده و به من نشان داده بودند، اما من يادم رفته بود سید جواد 
هاشمي فیلم هاي ارزشي بازي كرده و نبايد اين تبلیغ را انجام مي داد، من دوباره بابت 
اين تبلیغ عذرخواهي مي كنم. وي تأكید كرد: چند نكته اضافه كنم؛ اينكه انسان 
ممكن الخطاست و من هم خطا كردم، دوم اينكه من تا به امروز بابت هیچ كار تبلیغاتي 
يك ريال هم پول نگرفته ام، اگر بیان كنم كه پول اين تبلیغات قرار بود كجا برود، باز 
حاشیه ايجاد خواهد شد، اينكه عذرخواهي كردم بابت خطايی كه كردم، شايد خیلي 
از جیب مردم را زدند، پول مردم را بردند، اما مسئولیت پذيرفتن هزاران اشتباه را 
ندارند، خواستم آنها هم ياد بگیرند كه بابت اشتباه خودعذرخواهي كنند، اشتباه خود 

را قبول كنیم، نمره ما كم مي شود، اما شهامت عذرخواهي را داشته باشیم. 

    فرزين ماندگار
تازه تري�ن خبرها از جش�نواره س�ي و نهم فيل�م فجر از 
ارج�اع دوب�اره فيل�م »قات�ل و وحش�ي« ب�ه ش�وراي 
پروانه نماي�ش ارش�اد و همچنين اختص�اص 30 درصد 
ظرفي�ت س�الن ها براي اك�ران مردم�ي حكاي�ت دارد. 
ديروز مديركل دفتر نظارت بر عرضه و نمايش فیلم معاونت 
ارزشیابي و نظارت سازمان س��ینمايي با بیان اينكه آخرين 
س��انس نمايش فیلم در جشنواره امس��ال قبل از ساعت20 
خواهد بود، به فارس گفت: امسال با توجه به شرايط كشور و 
بیماري كرونا تالش مي كنیم در سالن هاي سینما محیطي امن 

براي مخاطبان جشنواره فیلم فجر فراهم آوريم.
محمدرضا فرجي درباره نحوه نمايش فیلم هاي جش��نواره 
سي و نهم فیلم فجر در سینماهاي مردمي عنوان كرد: امسال 
به علت بیماري كرونا در بخش سینماهاي مردمي هیچ بلیتي 
در اختیار گیش��ه س��ینماها قرار نمي گیرد، به همین دلیل 
س��الن هاي بزرگ، با كیفیت و مجهز را به نمايش فیلم هاي 
جشنواره اختصاص خواهیم داد. وي درباره ظرفیت سالن در 
هر سانس نمايش فیلم گفت: به منظور رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي تنها 30 درصد ظرفیت س��الن نمايش در اختیار 
مخاطبان ق��رار مي گیرد و بقیه س��الن خال��ي خواهد بود تا 
مخاطبان با رعايت موازين بهداشتي در سالن جاي بگیرند و 
در آرامش و بدون نگراني فیلم ها را به تماشا بنشینند. مديركل 
دفتر نظارت بر عرضه و نمايش فیلم معاونت ارزشیابي و نظارت 
سازمان سینمايي درباره ضدعفوني كردن سالن هاي نمايش 
گفت: به منظور رعايت موازين بهداشتي سانس هاي نمايش را 
به گونه اي در نظر مي گیريم كه بعد از هر سانس، سالن سینما 
ضدعفوني شود و براي پذيرايي تماشاگران براي سانس بعد 
آماده باشد. وي درباره تعداد س��الن هاي سینماي مردمي با 
توجه به كاهش ظرفیت سالن ها گفت: به علت كاهش ظرفیت 
س��الن هاي نمايش به دلیل بیماري كرونا، تعداد سالن هاي 
نمايش را افزايش مي دهیم تا بتوانی��م جوابگوي مخاطبان 

عالقه مند به ديدن آثار جشنواره در مناطق مختلف باشیم. 
     بليت فروشي از طريق سامانه »سمفا«

محمدرضا فرجي درباره فروش بلیت فیلم هاي جشنواره فجر 
گفت: بلیت فروشي فیلم هاي جشنواره از طريق سامانه سمفا 
صورت مي پذيرد و امسال به دلیل بیماري كرونا هیچ بلیتي در 

اختیار گیشه سینماها قرار نمي گیرد. همه عالقه مندان خريد 
بلیت را از طريق سامانه سمفا انجام دهند. 

     آخرين سانس نمايش فيلم قبل از ساعت۲0
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آخرين سانس نمايش با توجه 
به شرايط منع رفت و آمد چه ساعتي خواهد بود، گفت: قطعاً 
آخرين سانس نمايش فیلم ها در سالن هاي سینما به گونه اي 
خواهد بود كه تماشاگران بتوانند خود را به خانه ها برسانند و 

قبل از ساعت20 پايان نمايش فیلم ها را در نظر مي گیريم. 
     اصالحات »قاتل و وحشي« اعمال شد

خبر ديگر درباره جش��نواره فجر اينكه ديروز فیلم سینمايي 
»قاتل و وحشي« از فیلم هاي راه يافته به جشنواره سي ونهم 
فیلم فجر پس از اعمال اصالحات بار ديگر به ش��وراي صدور 
 پروان��ه نمايش رفت. فیلم س��ینمايي »قاتل و وحش��ي« به 
كارگرداني حمید نعمت اهلل كه از سوي شوراي پروانه نمايش 
اصالحاتي به آن وارد ش��ده ب��ود، بعد از مرتف��ع كردن اين 
اصالحات مجدداً به شوراي پروانه نمايش ارسال شد. بخش 
عمده اصالحات واردشده به اين فیلم مربوط به گريم يكي از 
بازيگران و نیز خشونت برخي سكانس هاي آن بوده كه پس از 
اعالم نظر اعضاي شوراي پروانه نمايش، از سوي عوامل، اين 
اصالحات اعمال شده است. اين فیلم جزو آثاري است كه هنوز 
هیئت داوران به ارزيابي آن نپرداخته ان��د و طبق اعالم دبیر 
جشنواره ورود آن به چرخه داوري فیلم هاي فجر امسال، منوط 
به اخذ پروانه نمايش است. در صورت صدور پروانه نمايش، اين 
فیلم طي روزهاي آتي براي هیئت داوران به نمايش گذاشته 
مي شود. بازيگران اصلي تازه ترين فیلم حمید نعمت اهلل، لیال 

حاتمي، امین حیايي و شهرام حقیقت دوست هستند.

نگاهي به داستان »فراموشان«
سخت خوان اما ماندگار

اكثر مجموعه داستان ها و رمان هايي 
كه تا به حال از داوود غفارزادگان، 
نويسنده معاصر منتشر شده است، 
سبك و س��یاقي رئال و اجتماعي 
داشته اند و حتي برخي داستان هاي 
س��یال ذهن او كه قالب��ي فرم گرا 
داش��ته اند هم از لحاظ نثر، ساده و 
روان بوده اند اما اين بار نويس��نده 
برخالف نوشته هاي ديگرش با داس��تان »فراموشان« سراغ واقعه 
كربال رفته است تا قصه گوي يك ماجراي تاريخي-آيیني باشد، هر 
چند در هیچ گوشه اي از اين كتاب كه چاپ نهم آن توسط انتشارات 
قدياني منتشر شده به منابع تاريخي آن اشاره اي نشده است اما با اين 
حال برخالف تمام آثار ادبي كه در مورد واقعه عاشورا و شهادت امام 
حسین)ع( و يارانش خوانده ايم، در اين كتاب با پرداخت متفاوت و 
ساختار تازه اي روبه رو هس��تیم و همین نكته، نقطه عطف و امتیاز 
مثبت اين كتاب محسوب مي ش��ود. غفارزادگان در اين داستان به 
جاي اينكه از يك روايت خطي و كلیشه اي در نثر و شخصیت پردازي 
داستان استفاده كند، داستان را از زبان شش شخصیت اصلي قصه 
روايت مي كند و در واقع شش تن از افرادي كه در اين واقعه تاريخي 
حضور داشته و نبرد امام حسین)ع( و يارانش را از نزديك مشاهده 
كرده اند، هر كدام به نوبت در فصلي مجزا گوشه هايي از اين واقعه را 
براي مخاطب تعريف مي كنند. قاصد والي مدينه، همس��ر زهیربن 
قین كه از ياران نزديك امام بود، غالم دربار عبیداهلل بن زياد، قیس 
بن اشعث به همراه يكي از سربازان حربن يزيد رياحي و يك كاتب 
گمنام، شش ش��خصیتي هس��تند كه مي توان لقب راويان واقعه 
»فراموش��ان« را بر آنها نهاد كه هر كدام با لحن و زاويه ديد خاص 
خود به شهادت و مبارزه امام حسین)ع(پرداخته اند اما نكته اي كه 
بايد به آن پرداخت اين است كه اين داستان را نويسنده براي گروه 
سني نوجوانان و دانش آموزان نگاشته است اما پرداخت داستان براي 
اين گروه سني كمي سنگین و سخت خوان به نظر مي رسد. با اينكه 
ما در ادبیات داستاني كودك و نوجوان، سبكي به عنوان بازنويسي 
يا بازآفريني متون تاريخي و كهن داريم و مؤلفان براي ساده نويسي 
و قابل فهم بودن داس��تان ها، آنها را براي نوجوانان ساده نويس��ي 
مي كنند، اين داستان در خواندن، نوجوان را دچار مشكل مي كند. 
اگر غفارزادگان كمي ساده نويسي را در اين كتاب مدنظر قرار مي داد 
و خیلي از واژه هاي سنگین و قديمي در پرداخت استفاده نمي كرد، با 
اين داستان آيیني، ارتباط بیشتر و بهتري برقرار مي كردند، همچنین 
روايت شخصیت هاي تعريف كننده داستان هم گاهي حالت گزارشي 
و خبري پیدا كرده است و از توصیف و فضا سازي هم خیلي خبري 
نیست. به اين قسمت از داستان توجه كنید: »حسین بن علي)ع( وارد 
سرزمین كربال شد. فرمود نام اين زمین چیست؟ عرضه داشتند كه 
نام اين زمین كربالست. فرمود خداوندا به تو پناه مي برم از كرب و بال. 
پس از آن گفت فرود آيید و منزل كنید كه اين جا خوابگاه اشتران 
بارانداز ماست...«، در همین جمله هم اگر دقت كنیم كلمه »كربال« 
و »زمین« هر كدام دو بار تكرار شده كه نويسنده با كمي دقت و پس 
و پیش كردن جمله مي توانست هر كدام از اين كلمات را يك بار در 
جمله بیاورد و مفه��وم را به مخاطب انتقال ده��د. از اهالي كتاب و 
ادبیات پنهان نیس��ت كه داوود غفارزادگان عالوه بر اين كتاب آثار 
موفق و ماندگاري در زمینه ادبیات نوجوانان دارد كه قابل تقديرند 
اما متأسفانه كارشناسان ما در انتش��اراتي هاي كودك و نوجوان و 
بزرگسال، وقتي با اسمي مطرح برخورد مي كنند، ديگر حتي اجازه به 
خودشان نمي دهند كه كار را ويرايش كنند، در صورتي كه اگر همین 
ايرادهاي نگارشي و دستوري جزئي را در آثار نويسندگان غیرمعروف 
يا نوپا ببیند، بالفاصله قلم قرمز بر كار آنها مي كش��ند و اين به هیچ 
عنوان منطقي و منصفانه نیست. داستان فراموشان در 94صفحه با 

قطع رقعي در بازار كتاب موجود است. 

ترس از ديده شدن حقايق
 رژيم صهيونيستي 

نمايش »جنين، جنين« را ممنوع كرد
دادگاه�ي در رژيم صهيونيس�تي نماي�ش فيل�م مش�هور 
مس�تند »جني�ن، جني�ن« را ممن�وع اع�الم ك�رد. 
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانس��ه، نمايش مس��تند 
جنجالي »جنین، جنین« درباره درگیري هاي س��ال 2002 در 
كرانه باختري، توسط رژيم صهیونیستي ممنوع اعالم شد. اين فیلم 
ساخته محمد بكري است. عاطف ابوسیف، وزير فرهنگ فلسطین 
مقامات نظامي رژيم صهیونیستي را به ترس از ديده شدن حقايقي 
متهم كرد كه نشان دهنده وحشیگري آنهاست و رنج فلسطیني ها 
را به مردم جهان نشان مي دهد. محمد بكري همچنین به پرداخت 
15هزار دالر هزينه دادرسي محكوم ش��ده است. اياذ سمودي، 
تهیه كننده فیلم پس از پايان فیلمبرداري در حال بازگش��ت به 
خانه اش در الیامون در كرانه غربي بود كه با تیراندازي نیروهاي 
اشغالگر قدس كشته شد. اين فیلم به وي اهدا شده است. »جنین، 
جنین« چندين جايزه معتبر جهاني دريافت كرده و تا به حال بارها 

به دادگاه هاي مختلف رژيم صهیونیستي رفته است. 

   خبر 

رامين جهان پور      نقد کتاب

امام صادق)ع( :

سنگ هاى زيربناى اسالم سه چيز 

است: نماز، زكات و واليت كه هيچ 

يك از آنها بدون ديگرى درس�ت 

نمی  شود. 

)كافی جلد۲، ص 18(


