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پيامبر)ص( می فرمايند: 

فضيلت دانش نزد من، از فضيلت 

پرستش خوش تر است و برتريِن 

آيين شما پرهيزگارى است. 

»گزيده تحف العقول«

اگر بر عمده محصوالت ماندگار تلويزيون تمركز كنيم مي بينيم 
اغلب اين آثار متكي بر اصول اخالقي و حفظ حرمت خانواده هستند. 
آتش تقي پور بازيگر باتجربه كشورمان با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: خانواده هاي ايراني خیال شان راحت است كه اگر با فرزندان 
خود پاي تلويزيون بنشینند، محصولي اخالقي خواهند ديد و اين 
اخالقي بودن تلويزيون ما بايد عاملي شود براي تولید محصوالت 
سرگرم كننده و نه شعاري. اين بازيگر ۷4س��اله ادامه داد: اگر بر 
تاريخچه سريال هاي تلويزيوني دست بگذاريم، قطع به يقین متوجه 
خواهیم ش��د بهترين سريال هاي رس��انه ملي آنهايي بودند كه با 
لحاظ كردن اصول اخالقي در داستان و تصويرسازي تولید شده اند. 
تقي پور كه بازپخش سريال »ستايش« را روي آنتن شبكه آي فیلم 
دارد، تأكید نمود: سريال »ستايش« فقط به اين خاطر جلب توجه 
كرد و به سه فصل رسید كه تصويري دلنشین از خانواده ايراني ارائه 
داد. سريال ملودرام زياد تولید شده و مي شود ولي »ستايش« چون 
دردهاي زني تنها و پدرشوهري كاريزماتیك را با حفظ اخالقیات 
مي گفت، مشهور شد. آتش تقي پور خاطرنشان ساخت: برخي گمان 
مي كنند اخالق گرايي يعني شعار دادن و پر كردن سريال ها با پند 
و اندرزهاي گل درشت ولي هنر تلويزيون اين است كه بتواند بدون 
شعار و با ارائه داستان هايي قابل باور سريال هاي اخالقي ارائه دهد. 
بازيگر »تفنگ سرپر« و »تنهاترين س��ردار« افزود: ذات تلويزيون 
سرگرم كنندگي است و اگر اين س��رگرم كنندگي را از آن بگیريد 
با رسانه اي خس��ته كننده و كس��الت بار مواجه خواهید بود اما اين 
س��رگرم كردن نبايد هدف باشد بلكه بايد ابزار باش��د ولي به نظر 
مي رسد خیلي وقت ها ابزار را با هدف اشتباه مي گیريم و به جذب 

بیشتر مخاطب به هر قیمتي اصالت مي دهیم. جذب مخاطب توأم 
با اخالق گرايي همان چیزي است كه سريال هاي ماندگار ما را شكل 
داده است. آتش تقي پور پیرامون محدوديت هاي مالي كه بهانه اي 
شده براي توجیه افت كیفي محصوالت تلويزيوني نیز عنوان كرد: 
محدوديت ها كه همیشه بوده و هس��ت و خواهد بود. ما بايد زودتر 
از اينها به فكر صادرات محصوالت تلويزيوني خود مي  افتاديم. اگر 
صادرات محصوالت حداقل در كشورهاي منطقه به وقوع بپیوندد 
كلي از مشكالت مالي حل خواهد شد. ما پیش از اين ثابت كرده ايم 
كه مي توانیم سريال هايي بسازيم كه دست كم در منطقه بازار داشته 
باشد اما معلوم نیست چرا از اين قابلیت و توان استفاده نشد و كار را 
رها كرديم و جدي نگرفتیم. وقتي بتوانیم محصوالت خود را صادر 
كنیم هم به لحاظ مالي س��ودآوري خواهیم داشت و هم به لحاظ 
فرهنگي اثرگذار خواهیم بود و رفته رفته به جايي مي رسیم كه بخش 
عمده هزينه هاي تولید را با صادرات كسب كنیم. معتقدم نگاه مان در 

تولید ملي محصوالت فرهنگي بايد صادرات محور باشد. 

آتش تقي پور بازيگر در گفت وگو با »جوان«:

رويكردمان در توليد ملي سريال بايد صادرات محور باشد
دبير اجرايي نخستين جشنواره شعر خليج فارس:

شاعران پارسي گوي براي »خليج فارس« دوبيتي و رباعي مي سرايند

دبي�ر اجراي�ي نخس�تين جش�نواره ش�عر خلي�ج ف�ارس 
گف�ت: خليج ف�ارس خان�ه ماس�ت و اي�ن  ب�ار آمده اي�م 
بگيري�م.  ب�ه دس�ت  را  خانه م�ان  كلي�د  ب�ا ش�عر،  ت�ا 
غالمرضا ابراهیمي، دبیر اجرايي نخستین جشنواره استاني شعر خلیج 
فارس در اين باره به ايبنا گفت: برگزاري اين رويداد گامي كوچك اما 
درخشان در راستاي پاسباني از هويت تاريخي و فرهنگي خلیج فارس 
است، البته به تعبیر نیما يوشیج »آن كه غربال به دست دارد از عقب 
كاروان مي آي��د«. حافظه تاريخي ادبیات اي��ران، بعدها در اين مورد 
قضاوت خواهد كرد. في المثل با يك جست وجو در گوگل، زيباترين 
اشعار را از منوچهر آتشي و شاعران هم استاني در اين زمینه خواهیم 
يافت. وي مي افزايد: با وجود محدوديت موضوع و قالب جشنواره و نیز 
مدت زمان اندك، آن  هم در ايام ضیافت الهي و شرايط خاص كرونايي، 
شاهد دريافت آثار وزين ش��اعراني هم اس��تاني در دو قالب رباعي و 
به ويژه دوبیتي بوديم. وي درباره كیفیت آثار نیز عنوان كرد: باتوجه 
به اينكه بوشهر مهد ديرين دوبیتي س��رايان نامي در سطح استان و 

كشور است، شاهد بیشترين آثار ارسالي در قالب دلنشین »دوبیتي« 
بوديم، همچنین با اس��تقبال دبیرخانه از پذيرش اش��عار گويشي، 
مجالي دل انگیز جهت باال بردن كمیت و كیفیت آثار فولكلور، درباره 
خلیج  فارس فراهم شد. شايسته است قالب رباعي نیز- كه خون خیام و 
عطار و مولوي در رگ هاي آن جاري ا ست- مركز ذهن و زبان شاعران 

جوان و پوياي جنوب قرار گیرد. 
 طبق جلسه اي كه با رئیس سازمان فرهنگي، اجتماعي شهرداري بندر 
بوشهر داشتیم، به  خاطر شرايط نامساعد حاكم بر كشور به  دلیل كرونا، 
نخستین دوره جشنواره شعر خلیج فارس به صورت »استاني« برگزار 
مي   شود. بي شك با اهتمام ويژه در اين مرحله، باروري گلستان شعر و 
ادب استان، در اداي دين به خلیج همیشه فارس انگیزه ديرين ماست. 
اين سازمان چون گذشته آمادگي خود را جهت برافراشتن »درفش 

كاوياِن شعر« در سطح ملي اعالم مي دارد. 
اين شاعر در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا دوبیتي و رباعي به عنوان 
قالب اين جش��نواره انتخاب  شده اس��ت؟ توضیح داد: استان بوشهر 
خاس��تگاه دوبیتي  س��رايان مطرح و ماندگاري چون فايز و مفتون و 
مالحسن كبگاني و فاضل و... در س��طح استان و كشور است و پیوند 
ديرين دوبیتي با ش��روه نیز اين ادع��ا را ثابت مي كند. از ديگر س��و، 
تاكنون شاهد عدم جلوه آرايي و پرتوافشاني دوبیتي و رباعي با موضوع 
خلیج فارس- چونان غزل و مثنوي و چهارپاره و شعر نیمايي و آزاد- در 
كنگره هاي كشور بوده ايم. بنابر داليل فوق و نیز كوتاهي زمان جهت 
خلق و دريافت آثار، بر آن شديم تا با باز شدن پنجره اي روشن و معطر 
به سمت دوبیتي و رباعي با موضوع خلیج فارس، تجلي »شعر و شور و 

غرور« را به تجربه بنشینیم.

نگاهي به مجموعه داستان »پيش از طلوع خورشيد«

جاى خالی خوبي هايي كه بايد ديد و ترويج كرد
      رامين جهان پور

در زندگي اجتماعي م��ا، در داخل خانه، كوچه، خیابان، مترو، 
تاكس��ي و اتوبوس، گاهي اتفاق هاي بس��یار معمولي مي افتد 
كه اكثر آدم ها به راحت��ي از كنارش مي گذرن��د، چون با نگاه 
اول، تمام رف��ت و آمدها و صحبت هاي مردم كوچ��ه و بازار و 
اجتماع در چشم ما بسیار عادي تلقي مي شود اما در اين میان 
داستان نويساني هستند كه حواسش��ان به اطرافشان است و 
نمي توانند از مقابل هر عكس العمل��ي، بي تفاوت بگذرند. آنها 
صحنه هايي را مي بینند كه شايد براي مابقي مردم خیلي مهم 
نباشد، اما فرق داستان نويس ها با بقیه در اين است كه حوادث 
پیرامونش��ان را مثل يك عكاس حرفه اي در ذهنش��ان ثبت 
مي كنند و بعد آن را روي كاغذ مي آورند. گاهي از میان همین 
برخوردها و اتفاق هاي به اصطالح معمولي داستان هايي به وجود 
مي آيند كه برگي از آلبوم زندگي مردم در برهه خاصي از زمانند 
و بسیار هم باورپذير و شنیدني هستند. مجموعه داستان »پیش 
از طلوع خورشید« در برگیرنده اتفاق هاي بسیار معمولي است 
كه در جامعه امروز ما در طول شبانه روز به كرات با آن روبه رو 
هستیم. محمد جوهري فرد نويسنده اين كتاب 92صفحه اي، 
در اين داستان ها مشكالت و دغدغه هاي اجتماعي امروز جامعه 

ما را موشكافانه و با نكته سنجي بیان كرده است. 
   اجتماع كوچكي به نام اتوبوس 

 ماجراهاي سه تا از داستان هاي كوتاه اين مجموعه به نام هاي 
»اتوبوس آكاردئوني«، »پنجاه توماني تاخورده « و »سارق« در 
اتوبوس خط واحد يكي از محله هاي غربي تهران اتفاق افتاده 
است، يك وس��یله حمل و نقل عمومي با آدم هايي از طبقات، 
فرهنگ ها و چهره هاي مختلف جامعه. درست مثل كالنشهر 
تهران كه انواع و اقسام آدم ها در آن زندگي مي كنند و نويسنده 
بدون اينكه در مورد شخصیت هاي داس��تان قضاوتي داشته 
باشد، گوشه اي از اتوبوس ايستاده و تمام رفتار و گفتار مسافران 
را زير ذره بین گرفته است و با اين حال با چاشني طنزي كه به 
قصه هايش افزوده توانسته هم انتقادي اجتماعي - فرهنگي به 
زندگي مردم داشته باش��د و هم مخاطب را با خود همراه كند. 
در داستان »اتوبوس آكاردئوني« نويسنده به بگو مگوي چند 
نوجوان با يك پیرمرد مي پردازد و مي خواهد بگويد كه در عصر 
حاضر، احترام كوچك تر به بزرگ تر متأس��فانه در حال رنگ 
باختن و از بین رفتن است. در داستان پنجاه توماني تاخورده، 
ما در كف اتوبوس اس��كناس تاش��ده اي را مي بینیم كه چند 
مسافر به آن چش��م دوخته اند و هیچ كس جرئت برداشتنش 
را ندارد. در داستان سارق هم با جیب بر جواني مواجه هستیم 
كه در میان ازدحام خارج از استاندارد داخل اتوبوس، جیب يك 

كارگر مهاجر افغانس��تاني را زده است و همه اينها تصويرهاي 
كوچكي از يك اجتماع كوچك به نام اتوبوس خط واحد است 
اما اي كاش نويس��نده به جاي تأكید روي نق��اط منفي، روي 
نقاط مثبت رفتاري افراد جامعه نیز دست مي گذاشت تا حق 

خوبي ها هم ادا شود. 
   هم قوي و هم ضعيف

مجموعه داستان پیش از طلوع خورشید اولین كتاب محمد 
جوهري فرد است كه از 18 داس��تان كوتاه رئال با موضوعات 
اجتماعي تشكیل شده و اولین بار، توسط نشر ثالث در سال 
1391 منتشر ش��ده است. داس��تان هاي اين كتاب از لحاظ 
كیفیت نگارش��ي و ادبي در يك سطح نیس��تند و بعضي از 
داس��تان ها از لحاظ پیرنگ و س��اختار ضعیف ت��ر از مابقي 
نوشته شده اند. برخي از نويسنده ها وقتي مي خواهند اولین 
مجموعه داستانشان را به چاپ بس��پارند داستان هايشان را 
معموالً سبك- سنگین مي كنند و برجسته ترين آثارشان را 
تحويل ناش��ر مي دهند، گاهي هم، نويسنده هر چه در چنته 
دارد، رو مي كند و تمام نوش��ته هاي��ش را- چه ضعیف و چه 
قوي-در مجموع��ه اش مي آورد، به خاطر همین داس��تان ها 
يكدست نمي ش��وند، البته اكثر نويس��نده ها حتي از اولین 
كارهاي تمريني شان كه سیاه مشق هايشان در نوشتن است 
هم نمي گذرند و آنها را هم به مجموع��ه اضافه مي كنند. نثر 
جوهري فرد سلیس و روان و بدون س��كته است و داستان ها 
به نوعي خوشخوان هس��تند و اين براي يك داستان نويس، 
امتیازي وي��ژه به حس��اب مي آيد و همانطور كه گفته ش��د 
نويس��نده، س��وژه ها را از زندگي امروز جامعه ما برداش��ته و 
داس��تان ها مربوط به اواخر دهه 80 و اوايل دهه نودي است 
كه در آن زندگي مي كنیم. بیشتر داستان هاي اين مجموعه 
به زبان سوم ش��خص مفرد، يعني داناي كل بیان مي شود و 
نويسنده در آن حضور مستقیم ندارد، فقط گوشه اي ايستاده و 

به عنوان ناظر، داستان را براي ما تعريف مي كند.

ركود سريال سازي و مديران سردرگم! 
س��ردرگمي ش��ايد بهترين واژه ب��راي توصی��ف وضعیت 
سريال سازي در رس��انه ملي و نیز س��ینماي خانگي باشد. 
اوضاع چند س��ال اخیر و خروجي آثاري كه در اين سال ها 
ساخته شده نشان از همین گزاره دارد. اين وضعیت در حالي 
رقم مي خورد كه امريكايي ها با موقع شناسي و زمان سنجي 
و درك رو به رشد عرصه هنر و رسانه طي چند سال اخیر و 
همراه با رشد فضاي مجازي و دسترسي آسان تر به اين فضا 
و با وارد شدن به عصر واقعي ارتباطات و انفجار اطالعات در 
عرصه سريال س��ازي طرحي نو درانداخته اند و يكي پس از 
ديگري آثاري دس��ت كم به لحاظ محتوا همسو با فرهنگ 
خود، خوش س��اخت و تماشاگرپس��ند تولی��د مي كنند و 
بازارهاي صداو تصوير را همچنان در سیطره دارند و در اين 
س��و اما بي تدبیري فرهنگي- هنري و س��ردرگمي مديران 
حرف اول را مي زند. ترديد نبايد كرد كه اگر اوضاع همینطور 
پیش برود به تدريج به طور كامل قافی��ه را خواهیم باخت. 
امريكايي ها با جادوي تصوير بیش از يك قرن است كه براي 
خود تاريخ مي سازند و س��رگرم مي كنند و پیام مي دهند و 
مفاهیم و ارزش ه��اي خود را ترويج مي كنند و در اين س��و 
ما از درك بديهي ترين بايدها براي خروج از ركود فرهنگي 
عاجز مانده ايم. بسي مايه تأسف است كه حتي براي دوره اي 
زماني چون ماه مبارك رمضان كه به طور سنتي در سال هاي 
پیش قادر به جذب مخاطباني بوديم كه بین ماهواره و آنتن 
خودي، رسانه ملي را انتخاب مي كردند نیز در حال باختن 
قافیه به ديگران هستیم. آش آنقدر شور شده كه برخي براي 
جاي خالي رضا عطاراني ك��ه صراحتاً عنوان كرده بود براي 
خنداندن تماشاگر حاضر است حتي شلوارش را پايین بكشد 
مرثیه سرايي مي كنند. گويي اين كمدين حاال ديگر در اين 
مزرعه به نماد ماه رمضان تبديل شده است چراكه برخي از 
آثار كمدي او در س��ال هاي پیش در ضعف آثار درخور اين 
ماه جزو پربیننده ها بوده و او حاال به قله اي تبديل شده كه 
برخي مديران حس��رت س��ريال هاي او را مي كشند. چقدر 
بايد مردم ما به ويژه قشر متدين بیچاره باشند كه از دوران 
سريال هاي رضا عطاران تلويحاً به عنوان دوراني طاليي ياد 
شود. همین وادادگي ها سبب مي شود تا محسن تنابنده ها 
و رضا عطاران هايي كه صرفاً پول و بیزنس را مي شناسند، به 
جاي اينكه مديريت ش��وند هر چه پیش مي رويم به طوري 
ملموس و البته غیررس��مي دس��ت به مديري��ت محتواي 

آثارشان مي زنند. 
واقعاً چگونه مي توان از اين ش��رايط يأس آور گذر كرد و از 
ظرفیت هاي بس��یار و مغفولي كه وج��ود دارد براي رونق 
سريال سازي بهره برد. چه زماني قرار است به جاي آدم ها 
و اش��خاص و باندها اصالت ب��ه متن داده ش��ود. كي قرار 
است نقش محوري فیلمنامه در سريال سازي نصب العین 
قرار بگی��رد و بخش قاب��ل اعتنايي از بودجه ها به س��مت 
نويس��نده هايي برود كه قابلیت ها و نبوغ و نوآوري از خود 
بروز مي دهند. چه زماني قرار است مديران و برنامه ريزان به 
اين بلوغ برسند كه صرفاً پربیننده بودن كافي نیست و اگر 
پیام و مفهوم آثار در جهت ارتقاي فرهنگ نباشد، موفقیتي 
حاصل نشده است. چه زماني بايد به اين درك نائل شويم 
كه در رقابت با ماهواره همه چی��ز را فداي جذب مخاطب 
به هر قیمت نكنیم. حال اما به نظر مي رس��د اگر تكاني به 
خود ندهیم قافیه را از دو سمت باخته ايم چراكه آمارهاي 
خود س��ازمان صداوسیما نشان مي دهد س��ريال هاي ماه 
رمضان در بهترين حالت 40درصد توان جذب مخاطب را 
داشته اند. آيا وقتش نرسیده تا بزرگان و دلسوزان فرهنگي 
فكري به حال اين ركود دامنگیر كنند و كاله خود را قاضي 
كنند كه كج��اي راه را اش��تباه رفته اند؟ آيا قرار اس��ت با 
همین دس��ت فرمان ادامه بدهیم؟ با همان تهیه كننده ها 
و برنامه ريزها و همان افكار و همان ايده ها، اگر آن رويه ها 
جواب مي داد، امروز در نقطه اي بهتر از جايي كه هم اكنون 

هستیم نايستاده بوديم؟

جواد محرمي     یادداشت

     افشين عليار
انگار فیل��م »تیغ و ترمه« ب��راي اكران آنالين 
تغییراتي داش��ته و تدوين مجدد ش��ده است 
اما اين فیلم همچنان در دس��ته آثار فاجعه بار 
س��ینماي ايران قرار مي گی��رد و چه خوب در 
اكران آنالين اين مسئله خود را نشان داد چراكه 
اساس��اً »تیغ و ترمه« با يك فیلم س��ینمايي 
ضعیف هم فاصله زيادي دارد، به همین دلیل 
اين فیلم براي پرده سینما وصله اي ناجور بود. 
اين فیلم براي اولین بار در جشنواره فیلم فجر 
س��ال 9۷ به نمايش درآمد و آن زم��ان هم با 
واكنش هاي منفي منتقدان و حتي تماشاگران 
عادي مواجه شد. اگر نام كیومرث پوراحمد را به 
عنوان كارگردان از فیلم جدا كنیم، انگار »تیغ 
و ترمه« حاصل تجربیات يك دانشجوي سال 
اولي سینما بوده اس��ت، بنابراين در وهله اول 
مخاطب كه پوراحمد را با فیلم هاي »شب يلدا« 
و »اتوبوس شب« مي شناس��د، نمي تواند باور 
كند او با تمام تجربیاِت محتوايي و اجرايي اش 
اثري مثل تیغ و ترمه را ساخته است. اين فیلم 
در مرحله اول ب��ه دلیل ن��گارش ابتدايي اش 
در فیلمنامه دچار ضعف هاي فاحش��ي ش��ده 
اما بهتر اس��ت بگويیم كدام فیلمنامه؟ به نظر 
مي رسد پوراحمد با يك طرح چند خطي سراغ 
ساخت اين فیلم رفته است، البته كه پوراحمد 
متن را بر اس��اس يك رمان ايراني نوش��ته اما 
واقعاً اگر پوراحمد به آن رمان وفادار بوده پس 
حتماً انتخاب رمان براي خلق يك فیلمنامه به 
كل اشتباه بوده است. »تیغ و ترمه« فاقِد خط 

روايي و كلیت است. 
كاراكترهاي فیل��م بي هويت و الكن و اساس��اً 
مس��تهجن در فضايي مبتذل، ن��ارس و عقیم 
مانده اند و آنچه مي بینیم به صورت نصفه ونیمه 
به شكلي فاجعه بار شكل گرفته است، بنابراين 
با اثري روبه رو هس��تیم كه نمي تواند مس��یر 
مشخصي را طي كند چراكه تعدد موقعیت ها 
نه تنها غیرواقعي  هستند بلكه محوريت اصلي 
فیلم به دلیل عدم پرداخت در شخصیت سازي 
گم مانده اس��ت، ماج��راي ترمه با ش��وهرش 
امیر از يك سو و بازگش��ت مادرش به ايران و 
ايجاد موقعیت دع��وای خانوادگي و درگیري 
ترمه بر س��ر موضوع چگونگي م��رگ پدرش 
به هیچ وجه در چارچوب خاص و سرراس��تي 

روايت نش��ده اس��ت. آنچه در فیلم مي بینیم 
ايجاد رابطه هاي غیرمرسوم و مستهجن است 
كه انگار فیلمساز قصد داش��ته اين رابطه ها را 
پررنگ كند، به طور مثال خیانت امیر به ترمه 
و معلوم الحال ب��ودن لي لي مادِر ترمه وصله اي 
غیردراماتی��ك به اثر اس��ت، ب��ه همین دلیل 
باورپذيري خط روايي و ايجاد موقعیت ها براي 
مخاطب دور از ذهن است، به عنوان مثال چند 
س��كانس را مي توان به ياد آورد ك��ه به لحاظ 
محتوايي و البته ساختاري تا چه اندازه ضعف 
دارند: سكانس��ي كه ترمه با امیر به قبرس��تان 
مي رود، نماهاي اضافي و خلسه و رؤياي ترمه 
و حضور پدرش بیش��تر از آنكه سوررئال گونه 
باشد، خنده دار شده است. در همان قبرستان 
نماهايي كارت پستالي مي بینیم كه منطق آن 
مشخص نیست، فالش بك ها كه باعث يادآوري 
كودكي ترمه مي شوند به شدت ضعیف و البته 
بي كاركرد اس��ت، يك سكانس بعد از مشاجره 
لي لي در خانه جهان با اينكه لي لي از اتفاق هاي 
پیش آمده عصباني ش��ده اما خیلي راحت در 
كوچه با امیر بگو بخند مي كن��د، البته كه اين 
چند مثال بخش��ي از ضعف هاي فیلم اس��ت 
چراكه در چیدم��ان گفت وگوها میان گالره و 
ترمه در مترو هم مشكل ساختاري و محتوايي 
وجود دارد. گالره به ترمه از قصد ايجاد رابطه 
امیر ب��ا خ��ودش مي گويد، س��كانس بعد آنها 
خانه امیر را آت��ش مي زنند و باز در س��كانس 
بعد در مترو هستند، حتي فیلمساز به خودش 
زحمت نداده كه محیط را بعد از يك سكانس 
بین آن تغییر بدهد، اضافه كنید كه میزانسن 
در گفت وگوها به چه اندازه ابتدايي است؛ مثل 
سكانس برمال ش��دن قضیه عش��ِق جهان به 
لي لي كه از زبان جهان مي ش��نويم يا سكانس 
دستش��ويي فرودگاه، ديالوگ هايي كه در آن 

سكانس میان لي لي و ترمه رد و بدل مي شود، 
آنقدر كلیش��ه اي و س��اختار به ط��ور عجیبي 
ساده انگارانه اس��ت كه وقتي ترمه سِر مادرش 
را داخل توالت فرنگي مي كند، فقط دهن مان 
باز مي ماند! اين حجم از نابلدي در اجرا آن هم 
با كارگرداني مثل پوراحمد قابل هضم نیست. 
ضعف اساس��ي در اين فیلم تك بعدي بودن يا 
سطحي بودن داستان اس��ت، به طوري كه به 
هیچ وجه اوج و فرودي در اثر ديده نمي ش��ود، 
معني گره افكن��ي و گره گش��ايي در اين فیلم 
تغییر كرده است. ما با واكنش هاي يك دختر 
جوان مواجهیم كه اساس��اً نمي تواند داستان 
را جل��و ببرد كه قطع��اً به دلیل ب��ازي ضعیف 
بازيگرش اس��ت كه در ديالوگ گويي معمولي 
هم مشكل دارد. »تیغ و ترمه« اثري ضداخالق 
و ضد عرف اس��ت كه بي بندوباري را گسترش 
مي دهد؛ اقراِر جه��ان به ترمه درب��اره میزان 
عشقش به لي لي و تعريف او از خیانت لي لي به 
شوهرش ترويج ولنگاري است، اضافه كنید كه 
نشان دادن نوشیدن الكل و رابطه هاي نامشروع 
آنقدر براي فیلمساز مهم بوده كه يادش مي رود 
فیلمش نمي تواند پیام منسجمي را به مخاطب 
انتقال دهد، يعني فیلمساز تابوشكني مي كند و 
خیانت را ساده انگارانه فارغ از عاقبت دردناك به 
مخاطب نشان مي دهد اين شكل از بي توجهي 
به مسائل انساني يا شرعي و عرفي مي تواند به 

شدت ترسناك و فاجعه آفرين باشد. 
»تی��غ و ترمه« نش��ان مي دهد در اي��ن دوره 
آفت زده سینماي ايران تنها فیلم هاي كمدي 
مبت��ذل نیس��تند بلك��ه فیلم ه��اي درام هم 
مي توانند به شعور مخاطب توهین كنند و باعث 
گسترش ابتذال شبه روشنفكري شوند. »تیغ و 
ترمه« از لحاظ كارگرداني هم نمي تواند فیلم 
قابل قبولي باشد. نماهاي تلويزيوني، كادرهاي 
بي منطق و شلخته و كات هاي ابتدايي از نكات 
منفي اين اثر است، اضافه كنید كه در »تیغ و 
ترمه« يك بازي مورد قبول يافت نمي ش��ود. 
الله اسكندري كه در سريال هايي مثل »خاك 
سرخ« يا »رقص پرواز« بازي كرده و درخشیده 
اس��ت در اين فیلم آنقدر ضعی��ف ايفاي نقش 
مي كند كه براي ما باورپذير نیست، او حتي در 
ديالوگ گويي هم ضعف اساسي دارد و همانطور 
كه گفته شد ديبا زاهدي شرايط بازي در نقش 
ترمه را نداش��ته و حتي نمي تواند در بعضي از 
س��كانس ها اكت هاي مورد نظر را بروز بدهد، 
انگار پوراحمد نتوانس��ته از او ك��ه مهم ترين 
كاراكتر فیلم اس��ت بازي بگی��رد. قطعاً زماني 
كه فیلمنامه اي وجود نداشته باشد تاثیر منفي 
بر اجرا كاماًل بديهي اس��ت اما ب��از هم متذكر 
مي شوم كه چرا چنین اثري بايد ساخته شود؟ 
آيا كلیت »تیغ و ترمه« توهین به سینما و شعور 

مخاطب نیست؟ 
قطع��اً بايد تحلیل و بررس��ي ش��ود ك��ه چرا 
فیلمسازان میانسال سینماي ايران نمي توانند 
آثار قابل توجهي بس��ازند؟ اساساً از يك سني 
به بعد از نبوغ آنها در ايده پروري و اجرا كاسته 
مي ش��ود و اين مي تواند تبدي��ل به يك ضعف 

عمومي رايج در سینماي ايران شود.

بي قوارگي افسارگسيخته »تيغ و ترمه«  
 »تيغ و ترمه« نشان مي دهد در اين دوره آفت زده سينماي ايران 

 در توهين به شعور مخاطب
فيلم هاي درام نيز به فيلم هاي شبه كمدي تنه مي زنند

اگر نام كيومرث پوراحمد را به 
عنوان كارگ��ردان از فيلم جدا 
كنيم، انگار »تيغ و ترمه« حاصل 
تجربي��ات ي��ك دانش��جوي 
س��ال اولي س��ينما بوده است

 »عصرجديد« با حضور تماشاگران
روي آنتن رفت

قس�مت  يازدهم از فص�ل دوم مرحله مقدماتي مس�ابقه 
تلويزيوني »عصرجديد« با حضور تماشاگران روي آنتن رفت. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عموم��ي برنامه، بعد از 
چهار ماه، شب گذشته قس��مت يازدهم عصر جديد با حضور 
تماشاگران روي آنتن رفت. بر اس��اس اعالم دست اندركاران 
اين برنامه قرار است كه قسمت دوازدهم عصر جديد نیز ساعت 

22:30 امشب با حضور تماشاگر روي آنتن برود. 
در هر قسمت از برنامه هفت ش��ركت كننده با استعدادهاي 

مختلف با يكديگر به رقابت مي پردازند. 
مسابقه استعداديابي »عصر جديد« شنبه ها و يك شنبه هاي 

هر هفته ساعت 22:30 از شبكه3 سیما پخش مي شود. 

    تلویزیون

»سليمان عشق«؛ مجموعه سروده ها 
درباره شهيد قاسم سليماني

»س�ليمان عش�ق«، مجموعه اي از 
سروده هاي ش�اعران درباره شهيد 
سپهبد قاس�م س�ليماني در آينده 
نزدي�ك روانه بازار كتاب مي ش�ود. 
قاسم صرافان، شاعر و از گردآورندگان 
مجموعه »سلیمان عشق« در گفت وگو 
با تسنیم، از آماده ش��دن اين اثر براي 
چاپ خب��ر داد و گف��ت: مجموعه اي 
از شعر ش��اعران درباره شهید سپهبد 
قاسم سلیماني در اثري با عنوان »سلیمان عشق« به زودي منتشر مي شود و 
در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت. اين سروده ها گزيده اي از اشعار 

شاعران در ايام پس از شهادت اين سردار رشید اسالم است. 
وي با اشاره به جزئیات بیش��تر درباره اين اثر اضافه كرد: »سلیمان عشق« 
دربردارنده 60سروده به زبان فارس��ي است كه از میان 900سروده ارسال 
شده انتخاب شده اس��ت. قرار است مجموعه اي از ش��عرهاي عربي كه در 
ايران، عراق و سوريه درباره شهید سلیماني سروده شده نیز در مجموعه اي 

مستقل به چاپ برسد. 
در روزهاي پس از شهادت شهید سلیماني شاعران مختلفي سروده هاي خود 
را به اين سردار فداكار جهان اسالم تقديم كردند. غالب اين سروده ها عالوه 
بر سوگ شاعران در شهادت سردار، دربردارنده مضامیني در حوزه ادبیات 

مقاومت است كه از اين جهت نیز قابل تأمل است.

    خبر 


