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پيامبر)ص( می فرمايند: 

خوش�ا بر آن كس كه ب�ا مردم 

نيك خويی كند و ب�ه آنان مدد 

رس�اند و گزن�دش را از آن�ان 

بگردانَد!

»گزيده تحف العقول«

   سيدمرتضي ذاكر
صديقه كيانفر بازيگر پيشكسوت تئاتر، سينما و تلويزيون 
كه آثار مان�دگاري از جمل�ه »ميوه ممنوعه«، »ش�ب دهم« 
و »خ�وب، بد، جل�ف« را در كارنام�ه كاري خود داش�ت روز 
گذشته در سن ۸۸ س�الگي بر اثر ايس�ت قلبي درگذشت. 
به گزارش »جوان« صديقه كیانفر بازيگر پیشكس��وت سینما و 
تلويزيون فعالیت حرف��ه اي خود را از س��ال 1336 با گويندگي 
و اجراي نماي��ش در راديو نفت آب��ادان آغاز ك��رد. وي در طول 
عمر هنري خود در آثار س��ینمايي متعددي از جمله »هامون«، 
»آپارتمان شماره 13«، »مأموريت آقاي ش��ادي«، »همسر« و 
»من زمین را دوس��ت دارم« ايفاي نقش كرده ب��ود. »بچه هاي 
كوچه دوس��تي« هنگامه مفید، »همه بچه ه��اي من« مرضیه 
برومن��د، »بي گناهان« احم��د امیني، »میوه ممنوعه« حس��ن 
فتحي و »رسم عاشقي« سعید سلطاني نیز از جمله مجموعه هاي 
تلويزيوني هستند كه صديقه كیانفر در آنها به ايفاي نقش پرداخته 
بود. حض��ور در نمايش هاي »درياچه پنهان« مس��عود دلخواه و 
»هاياليت« سوسن پرور از جمله تجربیات تئاتري زنده ياد كیانفر 
بودند. آخرين اثري كه اين بازيگر فقی��د در آن بازي كرده فیلم 
سینمايي »پیشي میشي« به كارگرداني حسین قناعت در ژانر 
كمدي است كه قرار بود نوروز امسال در سینماهاي سراسر كشور 
به نمايش دربیايد اما به دلیل شیوع كرونا از اكران بازماند. احمد 
احمدي، تهیه كننده فیلم »پیش��ي میش��ي« با انتشار متني در 
صفحه شخصي اش نوشت: صديقه كیانفر بازيگر پیشكسوت تئاتر، 
سینما و تلويزيون سال گذشته در فیلم سینمايي »پیشي میشي« 
ايفاي نقش كرد و افسوس كه اين حضور به عنوان آخرين حضور 

سینمايي او ثبت شد. حضور گرم او در اين فیلم براي ما خاطرات 
خوبي را به دنبال داشت و ياد او همیشه با ما خواهد بود و هیچ كسي 
نمي تواند جاي او را در هنر ايران پر كند. درگذشت صديقه كیانفر 
را به خان��واده وي و عالقه مندان هنر تس��لیت مي گويیم.در پي 
درگذشت اين هنرمند پیشكسوت تئاتر، سینما، راديو و تلويزيون 
سیدمحمد طباطبايي مديرعامل مؤسسه هنرمندان پیشكسوت 
درباره جزئیات مراسم تش��ییع پیكر وي گفت: طبق گفت وگو و 
مالقاتي كه با تنها فرزند زنده ياد كیانفر داشتم، بنا بر اين شد كه 
مراسم تشییع پیكر اين هنرمند فقید ساعت 1۰:3۰روز چهارشنبه 
هفتم خردادماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( انجام گیرد. 
وي ادامه داد: تمامي كارهاي مربوط به دفن اين هنرمند ارزنده 
كشورمان به عهده مؤسسه هنرمندان پیشكس��وت بوده و ما به 
دلیل جلوگیري از ش��یوع ويروس كرون��ا و رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي برنامه اي را در خانه هنرمندان ايران يا تاالر وحدت برگزار 
نمی كنیم و تمامي موارد مربوط به مراسم خاكسپاري را در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا)س( انجام مي دهیم..

صديقه كيانفر هنرمند پيشكسوت سينما و تلويزيون درگذشت

وزير ارشاد خبر داد 

بازگشايي تاالرهاي هنري در دستور كار ستاد مقابله با كرونا قرار گرفت
 وزير فرهنگ و ارش�اد اس�امي با انتش�ار متني از درخواس�ت براي 
بازگشايي سالن هاي س�ينما، تئاتر و موسيقي و در دس�تور كار قرار 

گرفتن آن در ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داد. 
به گزارش مهر، سید عباس صالحي با انتشار توئیتي از درخواست براي بازگشايي 
سالن هاي سینما، تئاتر و موسیقي و در دستور كار قرار گرفتن آن در ستاد ملي 

مقابله با كرونا خبر داد. در متن توئیت صالحي آمده است: درخواست بازگشايي 
سینما، سالن هاي تئاتر، موسیقي و آموزشگاه هاي هنري همراه با تدوين و ارائه 
دستورالعمل هاي بهداشتي انجام شده و در دستور كار ستاد ملي مقابله با كرونا 
قرار دارد. امیدواريم در آينده نزديك ضمن توجه به سالمت اجتماعي، فرصت 

مجدد براي كسب و كارهاي ياد شده فراهم گردد.

نگاهي به مجموعه داستان »باالي َسرآب ها« 

مضمون در خدمت ساختار

   رامين جهان پور
مجموعه داس��تان »باالي س��ر آب ها« نوش��ته محمدرضا ش��رفي در 
سیزدهمین دوره جش��نواره كتاب دفاع مقدس موفق شد رتبه بهترين 
مجموعه داستان اين حوزه را از آن خود كند. اين كتاب از هفت داستان 
كوتاه به نام هاي»باالي س��ر آب ها«، »اي كاش س��بز قبا بودم«، »ننه 
صبري«، »غنیمت«، »ايس��تگاه آخر«، »چهار حرف خوني« و »پالك 
8« تشكیل شده است كه مضمون همگي داس��تان ها مرتبط با جنگ 
هشت ساله ايران و عراق اس��ت. مهم ترين نكته اي كه در اين مجموعه 
داستان مشهود اس��ت اين است كه نويسنده كتاب بیش��تر از اينكه به 
پیرنگ داستان شاخ و برگ بدهد، تمام حواسش به فرم و شیوه روايتش 
بوده است؛ شیوه اي نو و دور از نوشتن هاي رايج و كالسیك كه حداقل در 
داستان هاي دفاع مقدس ما كه اكثراً روايت هاي خطي و مستقیم دارند 
كمتر اتفاق افتاده است. نويسنده با سبك و سیاقي كه در شیوه روايت دارد 
تالش كرده ساده ترين و معمولي ترين اتفاق ها و موضوعات داستاني را به 
صورتي مبهم و اليه دار در اختیار مخاطب بگذارد. اگر به موضوعات اين 

هفت داستان دقت كنیم، متوجه اين نكته مي شويم كه سوژه هاي تازه اي 
نیستند و قباًل هم نويسندگان بسیاري در ژانر دفاع مقدس بوده اند كه 
شخصیت داستان هايشان جانباز يا رزمندگاني بوده اند كه بعد از جنگ يا 
در خالل جنگ با فالش بك به گذشته، شهادت همسنگري ها يا شب هاي 
عملیات يا اتفاق ها و سختي هاي جبهه را براي مخاطب روايت كرده اند، اما 
كاري كه نويسنده اين كتاب كرده، اين است كه معمولي ترين داستان ها را 
با فرم و ساختاري متفاوت و اليه دار نگاشته است كه به داستان هاي مدرن 
يا سیال ذهن بیشتر نزديك است، هر چند توجه بیش از حد به ساختار 
بعضي از داستان ها باعث شده كه جذابیت داستان از بین برود و مخاطب 
انگیزه دنبال كردن آن را نداشته باش��د. در پرداخت مجموعه داستان 
»باالي سر آب ها« لحظه هاي داس��تاني وجود دارد كه به خوبي توسط 
نويسنده ثبت شده است و از ذهن مخاطب بیرون نمي رود، مثل قسمتي 
كه در در داس��تان دوم كتاب يعني »اي كاش س��بز قبا بودم« به چشم 
مي خورد. در آن لحظه سخت و غمگین، »من- راوي« سوار موتورسیكلت 
است و مي خواهد خبر شهادت همسنگري اش را به پدر پیر او بدهد و اين 
در شرايطي است كه پدر شهید را ترك موتورش سوار كرده و اشك هايش 
را باد در هوا پخش كرده است يا در داستان آخر كتاب يعني »پالك 8« 
نويسنده دارد از شبي حرف مي زند كه رزمنده كم سن و سالي مي خواهد 
از پدرش براي رفتن به جبهه امضاي رضايتنامه بگیرد در همان لحظه 
برق مي رود. پدر رضايتنامه او را امضا مي كند و از اتاق بیرون مي رود، چون 
مي داند كه اگر اين كار را نكن��د او مخفیانه به جبهه خواهد رفت پس به 
تصمیم او احترام مي گذارد، اما وقتي اتاق تاريك مي شود صداي هق هق 
خفیف مادرش در س��كوت اتاق مي پیچد. اين مجموعه داس��تان دفاع 

مقدس در 46صفحه توسط انتشارات امیر كبیر منتشر شده است.

انتقاد از انفعال درباره شهادت كاريكاتوريست 
ضدصهيونيست ايراني 

مدير خانه كاريكاتور انقاب اسامي از انفعال دستگاه هاي 
مسئول در پي شهادت كاريكاتوريست ايراني انتقاد كرد. 
سیدمسعود ش��جاعي طباطبايي دبیر مس��ابقه بین المللي 
كارتون و كاريكاتور هولوكاس��ت درباره انتش��ار خبر مرگ 
ناگهاني بهن��ام بهرامي، هنرمن��د كاريكاتوريس��ت ايراني 
ساكن سوئیس كه پیش از اين طرح كاريكاتور هولوكاست 
وي بازت��اب جهاني داش��ت، گفت: بهنام بهرام��ي از جمله 
هنرمنداني بود كه چندي پیش براي مس��ابقه بین المللي 
كارتون و كاريكاتور هولوكاست اثر ارسال كرده بود. پس از 

آن بود كه براي ادامه تحصیل به سوئیس رفت!
به گفته وي اين هنرمند در شهر ژنو يك نمايشگاه برپا كرد 
اما عده اي از منافقین رد او را زدند و با شعارهايي مانند مرگ 
بر بسیجي س��بب برهم خوردن اين نمايشگاه شدند! مدتي 
بعد پلیس س��وئیس، بهنام بهرامي را دس��تگیر و او را بابت 
كاريكاتور هولوكاست مواخذه كرد و بابت همین موضوع، وي 
تذكر جدي گرفت! همان زمان وقت��ي از اداره پلیس بیرون 
مي آيد، عده اي به او حمله مي كنند و لپ تاپ و كیف وي را 
مي دزدند.  بهنام بهرامي پس از اين اتفاق، شرايط ناامني را 
تجربه كرد و در نهايت آبان ماه سال 1398 شمسي، تصمیم 
به بازگش��ت به ايران را مي  گیرد و به خان��واده  خود نیز اين 
موضوع را اعالم مي كند اما در بحبوح��ه اي كه اينترنت در 
ايران قطع بود، تلف��ن وي نیز خاموش ب��ود و اوايل آذر ماه 
پلیس سوئیس جسد او را كشف مي كند. نكته اين است كه 
14 روز پیش، گواهي فوت اين هنرمند به دست خانواده وي 
در ايران رس��یده و در گواهي فوت علت مرگ، نامعلوم ذكر 
شده است كه از اين منظر اتفاقي مشكوك است و به اعتقاد 
من اين هنرمند به ش��هادت رسیده اس��ت!« »نمايندگان 
كنس��ولگري ايران در ژنو اع��الم كردند دولت س��وئیس از 
ارائه هرگونه اطالعات درباره م��رگ و مكان وقوع مرگ اين 
هنرمند ايراني سر باز زده  اند و حتي لوازم شخصي ايشان را 
نیز تحويل نداده اند و چرايي اي��ن موضوع براي ما نیز مبهم 
است! كاريكاتوري كه از ايشان در نمايشگاه هولوكاست به 
نمايش درآمد، در رس��انه هاي خارجي و به ويژه رسانه هاي 

صهیونیستي بسیار بازتاب داشت.«
شجاعي طباطبايي از وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران درخواست كرد: تقاضا دارم نس��بت به شهادت بهنام 
بهرامي پیگیر باشند. من به شخصه و به عنوان دبیر مسابقه 
بین المللي كارتون و كاريكاتور هولوكاس��ت، پیگیر جدي 
مرگ ناگهاني اين جوان ايراني خواهم بود. امثال شهید بهنام 

بهرامي جزو بچه مشهدي هاي مومن و واليتمداري هستند 
كه با تمام قوا وضعیت هنر را تغییرات جدي دادند و به نوعي 

هنر انقالب مرهون و مديون زحمات اين عزيزان است. 
وي خاطرنشان كرد: سؤال اصلي ما اين است كه چرا وزارت 
امور خارجه و سفارت جمهوري اسالمي ايران كه بايد حافظ 
منافع اتباع ايراني باشند در اين مورد به خصوص مماشات 
كرده و بدون پیگیري جدي خبر شهادت اين هنرمند متعهد 

و واليي را بايكوت كرده اند؟
اين هنرمند متذكر ش��د: بنا به فرمايش حض��رت آقا ديگر 
دوران بزن دررو تمام شده، از خون شهید به آساني نمي توان 
گذاشت و ما فعاالنه پیگیر هستیم تا در فضاي مجازي اين 
قضیه را ترند كنیم و از مسئوالن دستگاه ديپلماسي كشور 
بخواهیم تا توضیحات قانع كننده و شفافي در اين خصوص 
ارائه كنند. از سويي ديگر فرهاد عظیما انیمیشن ساز انقالبي 
كه او را با نبرد خلیج فارس مي شناس��یم در اين باره با درج 
تصويري از مرحوم بهنام بهرامي در فضاي مجازي نوش��ت: 
ايش��ان جاس��وس امريكا نیس��ت، فامیل هیچ دولتمردي 
هم نیست، اختالس��گر هم نیس��ت، پس كیست؟ مشكل 
همین جاست، بله ايشون كي هستند؟ اگر بهنام بهرامي تا به 
حال چند تا كاريكاتور علیه ايران كشیده بود، كلي معروف 
ش��ده بود و احتماالً تا االن جزو مديران وزارت نفت بود اما 
نش��د، چون بهنام برخالف خیلي هاي ديگر هنرش را علیه 
كشورش به كار نبرد، بلكه قلمش را علیه دروغ هاي ساختگي 

رژيم صهیونیستي به نام هولوكاست، به كار برد!... 
براي بهنام ن��ه زيباكالم و نه ت��اج زاده و نه م��والوردي و هیچ 
روشنفكر ديگري هشتگ داغ نمي كند، چون او مانند كاووس 
سیدامامي نفوذي نبود و از همه مهم تر جاس��وس نبود. او در 
مملكتي به نام س��وئیس كه ادعاي تمدن و فرهیختگی سعی 

داشت، غريبانه به قتل رسید، فقط به خاطر يك كاريكاتور.

از سوي انتشارات شهيد كاظمي
»پرونده فوق سري 2040« منتشر شد

كتاب »پرونده فوق سري« 
رماني اس�ت كه بر اساس 
از  واقع�ي  اطاع�ات 
رژي�م  عمليات ه�اي 
صهيونيس�تي و سيستم 
اطاعاتي موساد به مرحله 
ن�گارش درآم�ده اس�ت. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، كتاب 
»پرونده فوق سري 2۰4۰« 
به قلم محمد قنبري توسط 

انتشارات شهید كاظمي منتشر شد. 
اين رمان داستاني از جنايات رژيم صهیونیستي علیه بشريت 
به خصوص ايران از ترور دانش��مندان هسته اي تا نبردهاي 

بیوتروريسم و ربايش چهره هاي شاخص انقالب است. 
ويژگي بارز اين رمان، اس��تفاده مستند نويس��نده از اسناد 
تاريخي موثق براي فضاس��ازي و روايت داس��تاني است، به 
نحوي كه اكثر اس��امي و شخصیت هاي داس��تان با اسامي 
و مش��خصات حقیقي خود وارد مي ش��وند و بر مدار تخیل 
نويسنده، نقش ش��ان را ايفا مي كنند. همچنین اين داستان 
حاوي عملیات ه��اي پیچیده اطالعاتي و مهیج اس��ت كه با 
كشمكش هاي داستاني، مخاطب را در جريان جنايات رژيم 

صهیونیستي قرار مي دهد. 
.......................................................................................................

آغاز پيش فروش »شكار هيوال«
پيش ف�روش اينترنت�ي »ش�كار هي�وال« ب�ا ارس�ال 
رايگان ش�روع ش�د. اين كتاب تازه ترين اثر محمدرضا 
سرش�ار اس�ت كه براي نوجوانان نوش�ته ش�ده است. 
به گزارش ف��ارس، پیش ف��روش اينترنتي »ش��كار هیوال« 
با موضوع عملیات س��ري پهپاد RQ ۱۷۰ علیه تاسیس��ات 
هسته اي نطنز با ارسال رايگان شروع شد. اين كتاب تازه ترين 
اثر محمدرضا سرشار اس��ت كه براي نوجوانان نوشته شده 
است. بر اساس اين گزارش، نشر معارف، پیش فروش اينترنتي 

رمان »شكار هیوال« را شروع كرد. 
اين پیش فروش به علت ش��رايط كرونازده كشور، دو ويژگي 
دارد: اوالً نسخه پیش فروش، نسخه امضاشده توسط نويسنده 
است و ثانیاً ارسال رايگان خواهد بود تا فاصله گذاري اجتماعي 

رعايت شود. 
رمان »شكار هیوال« 16۷صفحه حجم و 25هزار تومان قیمت 
دارد. داستان اين رمان علمي- تخیلي درباره عملیات سري 
پهپاد RQ ۱۷۰ علیه تاسیسات هسته اي نطنز است؛ عملیاتي 
كه اين پهپاد را مشهورترين پهپاد جهان كرد و باراك اوباما را 

مقابل رهبر ايران قرار داد. 
.......................................................................................................

95 درصد بازار بازي هاي رايانه اي 
در دست خارجي ها

مديرعامل انجمن سواد 
رس�انه اي ايران گفت: 
در ح�وزه بازي ه�اي 
رايانه اي، هنوز به تأمين 
5درصد از نياز خودمان 
و  نرس�يده ايم  ه�م 
95درصد از ني�از ما را 
خارج�ي  بازي ه�اي 

تأمين مي كنند. 
به گزارش فارس، سیدمرتضي موسويان مديرعامل انجمن 
سواد رسانه اي ايران درباره ش��كل گیري صنعت بازي هاي 
رايانه اي در كشورمان عنوان كرد: معتقدم از دهه 9۰ صنعت 
بازي رايانه اي به وجود آمد، اما هنوز كامل نشده و به تأمین 
5درصد از نیاز هم نرسیده ايم و 95درصد از نیاز ما را بازي هاي 
خارجي تأمین مي كنن��د. عالوه بر اين، س��رانه اي كه براي 
بازي هاي رايانه اي اختصاص مي دهیم، بايد در بودجه ساالنه 
بیشتر باشد و به صورت فعال بازارهاي ديگر را نیز هدف قرار 

دهیم، چون جذابیت براي تولید افزايش مي يابد. 
وي درباره تأثیر بازي هاي رايان��ه اي روي مغز گفت: از موارد 
ثبت شده بازي هاي رايانه اي تأثیر مستقیم آن روي اعصاب 
كودكان اس��ت كه اين موض��وع در پژوهش هاي مختلف به 
ثبت رس��یده و امكان گفت وگو درباره آن وجود دارد. در هر 
زمینه اي اگر رژيم مصرف نداشته باشیم، با مشكالتي رو به رو 

خواهیم بود. 
مديرعامل انجمن سواد رسانه اي ايران با بیان اينكه بازي در 
عین حال موجب برانگیختن خالقیت افراد مي شود، عنوان 
كرد: بازي از سرگرمي فراتر رفته و امروز سرگرمي به اضافه 
آموزش را داريم. ما در يك جامعه شبكه اي زندگي مي كنیم 
و براي هر كاري مجبوريم وارد يك ش��بكه شويم تا نیازمان 

را برطرف كنیم.

مصطفي محمدي    دیده بان

  افشين عليار
فيل�م اِو )خان�ه( دومي�ن اث�ِر س�ينمايي اصغ�ر يوس�في نژاد 
درآم�د،  نماي�ش  ب�ه  در گ�روه هنروتجرب�ه   96 ك�ه س�ال 
اس�ت.  آم�ده  خانگ�ي  نماي�ش  ش�بكه  ب�ه  روزه�ا  اي�ن 
خانه يا همان »اِو« در نگاِه اول به تله فیلم هاي شهرس��تاني شباهت دارد، 
بازيگر چهره يا آش��نا ندارد، زبان فیلم تركي با زيرنويس فارسي است و به 

گفته فیلمسازش فیلم در تبريز ساخته شده است. 
خانه قصه اي س��اده و روان دارد كه هر چه جلوتر مي رود به موازاِت فضاي 
تجربي فیلم خط روايي آن به ش��كل گیري نهايي كه هدف فیلمساز بوده 
مي رسد. يوسفي نژاد با شیوه درست و به قاعده از همان سكانس اول لحن را 

به دست آورده و با استفاده از آن ايجاد موقعیت 
مي كند؛ موقعیت هايي كه به صورت قطره چكاني 

به تماشاگر اطالعات مي دهد. 
»خانه« در يك تعلیق بزرگ تماشاگرش را همراه 
مي كند و دوربین آرام و قرار ندارد، انگار دوربین 
هم مثل تماشاگر پیش فرضي براي شناخت كلي 
داس��تان ندارد. فیلم نما به نما ش��كل مي گیرد، 
اطالعات ب��ه طور لحظ��ه اي به تماش��اگر داده 
مي شود. داستان بر اس��اس يك خط اصلي جلو 

مي رود و يوسفي نژاد سعي كرده از خرده پیرنگ ها براي رسیدن به هدف نهايي 
پرهیز كند، به همین دلیل تماشاگر با فیلم ارتباط تنگاتنگي برقرار مي كند. 
از مختصات ساختاري فیلم مشخص است كه فیلمساز به هیچ وجه قصدش 
ساخت فیلم گیشه اي نبوده و به همین دلیل به درستي توانسته قصه اي ساده 
اما بكر در قالِب فضايي تجربي و البته هنري جل��وي دوربین ببرد؛ اثري كه 
بیشتر قصد دارد ساختارشكن باشد و در فضا و موقعیت محدود حرف بزرگي 

بزند. فضاي تجربي فیلم با قواعد دراماتیك منطبق شده و يوسفي نژاد به عنوان 
فیلمساز با فرم به محتوا رسیده است؛ محتوايي بكر كه با خالقیت فرمیك به 
يك فیلم جذاب تبديل شده است. اين اثر با توجه به شرايط ساختاري اش به 
هیچ وجه پُز روشنفكري نمي دهد يا در میزانسن ها به محاق حركات اضافي 

يا خودنمايي هاي بي مورد سینمايي نیفتاده است. 
فیلمس��اِز با بهره گیري از يك موضوع درام توانسته خط روايي فیلمش را 
طوري شكل بدهد كه مخاطب عام و خاص بتواند با آن ارتباط برقرار كند،  
از سوي ديگر يوسفي نژاد با خلق سكانس پالن هاي متعدد فضاهايي را خلق 
كرده كه باعث شكل گیري محتوا هم مي ش��ود.  اساساً سكانس پالن ها با 
چارچوب مشخصي شكل گرفته اند. كلیت فیلم خانه اگر چه به فیلم كوتاه 

شباهت دارد اما قصه كشش الزم براي يك فیلم بلند را دارد. 
يوسفي نژاد در ۷5دقیقه با روايتي صريح و شفاف به يك موضوع انساني 
پرداخته است؛ دختري براي به ثروت رسیدن با همكاري شوهرش پدر 
پیرش را مس��موم كرده تا بمیرد، از س��وي ديگر پدر در زمان حیاتش 
وصیت مي كند تا بعد از مرگش جنازه اش را به دانشگاه پزشكي بدهند تا 
دانشجويان جوان آن را تشريح كنند. نگرش فیلمساز به جايگاه انسان ها 
در بطن شخصیت پردازي ها نهفته ش��ده است و به هیچ وجه تصويري 
از جنازه پدر نمي بینیم، پدر وصیت كرده بع��د از مرگش جنازه اش را 
به دانشگاه پزش��كي بدهند تا پزش��كان جوان آن را تشريح كنند تا به 

علم شان اضافه شود. 
پدر در سوداي عالقه به پزشكي چنین وصیتي كرده و آن مسئول دانشگاه 
تالش مي كند جنازه را به دانشگاه ببرد اما از س��وي ديگر دختر به همراه 
شوهرش پدر را مسموم كرده كه خانه را بفروشند و جايگاه اجتماعي شان 
ارتقا يابد. يوسفي نژاد با نگاه امروزي توانسته فیلمي جسورانه با جسارت هاي 
فرمیك بسازد؛ فیلمي كه در عین ساده بودن ظاهري اش حرف هاي بزرگي 
در آن گنجانده شده اما اين حرف ها به صورت ملودرام هاي مرسوم شكل 
نگرفته زيرا فیلمساز در اوج و فرودهايش از تعلیق هاي منطقي استفاده كرده 

به طور مثال از آغاز فیلم دختر شیون و گريه و زاري مي كند.
 فیلمساز بازيگري را براي اين نقش پیداكرده كه میمیك ساده و مظلومي 

دارد، دختر نمي گذارد تا جنازه پدر را به دانشگاه پزشكي ببرند. 
تماشاگر با احساسات دختر همذات پنداري مي كند، يوسفي نژاد گره گشايي 
را چنان از تماش��اگر پنهان نگه مي دارد تا بتواند فیلمش را با يك شوك يا 
غافلگیري به پايان برساند. اصول پرداخت داستاني كه در فیلم خانه ديده 
مي شود بر اساس پايان آن شكل گرفته است؛ چرا دختر نمي گذارد جنازه 

پدر را براي تشريح به دانشگاه پزشكي ببرند؟ 
يوسفي نژاد از دختري كه مظلوم نمايي مي كند 
يك ش��خصیت ضدانس��ان و خبیث ساخته 
اس��ت، اين همان ش��یوه پرداخت صحیح در 
درام پردازي اس��ت كه فیلمساز با هوشمندي 
مي تواند تماش��اگر را روي صندل��ي نگه دارد 
و احساس��ات او را جريح��ه دار كن��د و پاياني 
شوك آور و البته دور از انتظار را براي مخاطب 
ترسیم كند.  به موازات نكات مثبت اين فیلم 
بايد اضافه كرد كه يوس��في نژاد توانس��ته ب��ا فضاي تجرب��ي به نوعي 
ساختارشكني كند يا دست به ريسك هاي مختلف بزند.  فیلمساز در يك 
لوكیش��ن با بازيگراني كه تا به حال آنها را نديده ايم توانسته به بهترين 
نحو دومین فیلمش را بسازد، انتخاب بازيگر و كنترل در هدايت آنها يكي 
ديگر از نكات مهم اين فیلم محسوب مي شود. مطمئناً »اِو« با بازيگران 

چهره نمي توانست تا اين حد و اندازه تاثیرگذار باشد.

»خانه« اي براي مخاطب عام و خاص سينما
»اِو« با توجه به شرايط ساختاري اش به هيچ وجه پُز روشنفكري نمي دهد

 

 يا در ميزانسن ها گرفتار حركات اضافي يا خودنمايي هاي بي مورد سينمايي نمي شود

كليت فيلم »ائ��و« اگر چه به فيلم 
كوتاه شباهت دارد اما قصه كشش 
الزم براي يك فيلم بلند را دارد و 
اساساً سكانس پالن ها با چارچوب 
مش��خصي ش��كل گرفته ان��د

با وجود ابراز نگراني خانواده ها 
 هاليوود باز هم

 انيميشن همجنس گرايانه توليد كرد 
با وجود همه انتقادهايي كه از گوش�ه و كنار و بعضًا حتي از س�مت چهره هاي 
مشهور درباره ارجاعات همجنس گرايانه برخي انيميشن هاي هاليوودي ايجاد 
مي شود با اين حال پيكسار انيميشن كوتاه ديگري با اين مضمون ساخته است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، در سال گذشته تعداد فیلم ها و انیمیشن هايي كه 
مخصوص كودكان و نوجوانان است و در آن محتواي همجنس خواهانه ديده شد رو 
به فزوني گذاشت؛ از انیمیشن داستان اس��باب بازي4 كه در آن دو كاراكتر مادر كه 
همجنس گرا بودند گرفته تا قسمت جديد مجموعه جنگ هاي ستاره اي كه نسبت به 
آن واكنش هاي متفاوت منفي ايجاد شد. در ابتداي سال جديد نیز انیمیشن »به پیش« 
داراي جمله اي بود كه محتواي اينچنیني را در آن برمال مي كرد اما اخیراً نیز خبري 
مبني بر ساخته شدن انیمیشني كوتاه با محتواي صريح تر در زمینه همجنس گرايي 

در رسانه هاي خارجي زبان منتشر شده است. 
اين ب��ار اين انیمیش��ن كه س��اخته كمپاني »پیكس��ار« اس��ت داراي ش��خصیت 
همجنس گراي مردي است كه كامالً بر اين موضوع بدون تعارف تأكید شده است؛ اينكه 
او »بوي فرند« دارد و مي خواهد با او در ارتباط باشد. اين انیمیشن 9دقیقه اي توسط 
استیون كلي هانتر ساخته شده است كه در كارنامه خود همكاري در انیمیشن هايي 
مانند در جست وجوي نمو و وال اي را دارد. فیلم هاي جديد مارول مانند »جاودانه ها« 
و والكري در فیلم جديد مارول نیز كاراكترهاي همجنس گرايانه ديگری دارند. با اين 
حساب سعي هالیوود بر جذب بیشتر همجنس خواهان بیش��تر شده و نگراني هاي 

خانواده ها را از تماشاي سريال ها و فیلم هاي خارجي بیشتر كرده است.

    انیمیشن 


