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امام علی)ع( :

دوستت را چندان به اندازه دوست 

بدار كه بسا روزى دش�منت شود و 

دشمنت را چنان به قاعده دشمن دار 

كه بسا روزى دوستت شود. 

 

 گزيده تحف العقول

كتاب »بازگش�ت« روايتگر تجربيات ۲۰نفر از افرادي است كه 
لحظات نزديك به مرگ را در زندگي خود تجربه كرده اند. اين اثر 
به كوشش گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي منتشر شده است. 
گروه فرهنگي شهید ابراهیم هادي پس از استقبال مخاطبان از كتاب 
»س��ه دقیقه در قیامت« اقدام به انتش��ار مجلد ديگري از مجموعه 
»تجربیات نزديك به مرگ« كرده است. كتاب »بازگشت« دربردارنده 
20روايت مختلف از افرادي است كه تجربه اي نزديك به مرگ را در 
زندگي خود داشته اند.  گروه فرهنگي ش��هید ابراهیم هادي پس از 
جمع آوري اين روايت ها، به راستي آزمايي آنها پرداخته و در نهايت 
در اثري مجزا آن را منتشر كرده است.  همیشه دانستن از جهان پس 
از مرگ براي انس��ان يك آرزو بوده است. همواره در ذهن انسان اين 
سؤال مطرح است كه انسان پس از مواجهه با مرگ چه سرنوشتي را در 
پیش دارد و چه اتفاقاتي را از سر مي گذراند. كتاب »بازگشت« تالش 
دارد به بخشي از اين سؤاالت از زبان كساني پاسخ دهد كه تجربه اي 
مشابه و نزديك به مرگ در زندگي خود داشته اند.  در بخش هايي از 
اين كتاب مي خوانیم: آخرين روزهاي اسفند4631 بود. در بیمارستان 
مشغول فعالیت بودم. من تكنسین اتاق عمل و متخصص بیهوشي 
بودم. با توجه به عملیات رزمندگان اس��الم، تعداد زيادي مجروح به 
بیمارستان منتقل شده بود. لحظه اي استراحت نداشتیم. اتاق عمل 
مرتب آماده مي ش��د و تیم جراحي وارد مي ش��دند. داشتم از داخل 
راهروي بیمارستان به سمت اتاق عمل مي رفتم كه ديدم حتي كنار 
راهروها مجروح خوابیده. همینطور كه جلو مي رفتم، يك نفر مرا به 
اسم كوچك صدا زد. برگشتم، اما كسي را نديدم! مي خواستم بروم 
كه دوباره صدايم كرد. ديدم مجروحي كنار راهروي بیمارستان روي 

تخت حمل بیمار روي شكم خوابیده و تمام كمر او غرق در خون است.  
رفتم باالي سر مجروح و گفتم: شما من رو صدا زدي؟ چشمانش را 
به س��ختي باز كرد و گفت: بله، من، كاظمیني. چش��مانم از تعجب 
گرد شد. گفتم: محمدحسن اينجا چي كار مي كني؟ محمدحسن 
كاظمیني سال هاي س��ال با من همكالس��ي و رفیق بود. از زماني 
كه در ش��هرضای اصفهان زندگي مي كرديم. حاال بعد از سال ها در 
بیمارس��تاني در اصفهان او را مي ديدم. او دو برادر داشت كه قبل از 
خودش و در سال هاي اول جنگ، در جبهه مفقود شده بودند، البته 
خیلي از دوستان مي گفتند كه برادران حسن اسیر شده اند.  بالفاصله 
پرونده پزشكي اش را نگاه كردم. با يكي از جراحان مطرح بیمارستان 
كه از دوستانم بود، صحبت كردم و گفتم: اين همكالسي من طبق 
پرونده اش، چندين تركش به ناحیه كمرش اصابت كرده و...  كتاب 
»بازگشت« كه به كوشش جمعي از نويسندگان تدوين شده، از سوي 
گروه شهید ابراهیم هادي در 120صفحه و به قیمت 11هزار تومان در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. 

در قالب كتاب »بازگشت« ارائه شد

۲۰روايت تكان دهنده از كساني كه از دنياي مردگان برگشته اند
مديرعامل پيشين انجمن سينماي انقالب و دفاع مقدس:

نيروي انساني متعهد در زمينه هنر تربيت نشده است

مديرعامل پيش�ين انجمن س�ينماي انقالب و دفاع مقدس 
ب�ا بي�ان اينك�ه متأس�فانه جمه�وري اس�المي نتوانس�ته 
اس�ت، نيروي انس�اني متعهد در زمين�ه هنر تربي�ت كند، 
تأس�فبار دانس�ت.  را  فيلم ه�اي س�ينمايي  وضعي�ت 
محمدحسین نیرومند در پي سخنان مقام معظم رهبري پیرو غفلت 
مس��ئوالن فرهنگي در تولید و اكران فیلم هاي سینمايي كه مباني 
قضايي جمهوري اس��المي ايران را زير سؤال مي برند به سینماپرس 
گفت: اصوالً وضعیت نظارتي و هدايتي در س��ینماي ايران بس��یار 
وخیم تر از آن اس��ت ك��ه بتوان تصور ك��رد، پس از اين همه س��ال 
نتوانسته ايم سیستمي را طراحي كنیم كه اين اتفاقات تلخ و دردآور 

از دل آن بیرون نزند. 
خیلي از مدي��ران و مس��ئوالن و متولیان فرهنگي مقصر هس��تند، 
به عنوان مثال ما اگر در فرمايش��ات حضرت آقا دقت كنیم متوجه 
مي شويم كه ايشان نسبت به حوزه آموزش مردم از طريق رسانه هم 
انتقاد دارند، اين مسئله نشان از آن دارد كه رسانه هاي ما به طور كل 

عملكرد ضعیفي دارند. 
اين كارشناس فرهنگي تأكید كرد: مش��كل آنجاست كه مديران از 
امكانات و اختیاراتي كه دارند به درستي بهره گیري نمي كنند و بدتر از 
همه اينكه هیچ دقتي هم بر محتواي آثار ندارند و همین باعث مي شود 
تا مثالً ما هر ازگاهي شاهد تولید فیلم هاي فاجعه باري باشیم كه برخي 
از احكام ارزش��مند اس��الم از جمله »قصاص« را زير سؤال مي برند، 
بي شك پشت پرده اين اتفاقات جرياناتي نفوذي وجود دارند كه بايد 

جلوي حركت خزنده و شوم شان را گرفت. 
نیرومند خاطرنشان كرد: س��اختاري غلط در وزارت ارشاد طراحي 
شده كه س��اختاري معیوب اس��ت. همه در اين سیستم و شوراهاي 
پروانه ساخت و نمايش به وظايف خود عمل نمي كنند. اين ساختار 
قانوني كه طراحي شده درست نیست و بايد منحل شود. ما نبايد اجازه 
دهیم جريان هنر و به ويژه سینما بیش از آنچه شاهديم از خارج مرزها 

هدايت و مديريت شود و بايد جلوي اين عملكرد شوم را بگیريم. 
وي در بخش ديگري از اين گفت وگو با بیان اينكه متأسفانه جمهوري 
اسالمي نتوانسته است نیروي انس��اني متعهد در زمینه هنر تربیت 
كند، تصريح كرد: سؤال بنده اين است كه اين به اصطالح هنرمندان 
و سلبريتي هاي دوتابعیتي چرا در مورد پا گذاشتن پلیس امريكا روي 
گلوي كسي كه هشت دقیقه داد مي كش��ید صدايشان درنمي آيد؟ 
من بعد از اين جريان ياد قضاياي س��ال 88 افت��ادم؛ اين به اصطالح 
هنرمندان چ��ه جنجالي علیه كش��ور و نظام درس��ت كردند! خب 
اينجاست كه معلوم مي شود جمهوري اسالمي نتوانسته است نیروي 
انس��اني متعهد در زمینه هنر تربیت كند و ما از اين پس بايد در اين 

زمینه نیز كوشاتر باشیم.

برگرفته از نقش آفريني بازيگر پيشكسوت در فيلم »كميته مجازات«

تنديس علي نصيريان رونمايي شد

نگاهي به كتاب »آشيانه اي براي كبوترها«
يك قصه صميمي و نوجوانانه

 »آشيانه اي براي كبوترها« يك 
داس�تان نيمه بلند نوجوانانه از 
مجموعه قصه هاي »شهر جنگي« 
است كه توسط انتشارات شاهد 
منتشر شده و نويسنده آن ناهيد 
سلماني است. نويسنده كتاب در 
اين سري از قصه هاي شهر جنگي 
س�راغ ش�هر دزفول در جنوب 
كشورمان رفته و وقايع داستان 
در يك�ي از روزهاي جن�گ را در اي�ن ش�هرروايت مي كند. 

    نگاهي به داستان
 شخصیت اول داستان يعني طاهره دختر نوجواني است كه به همراه 
خانواده در ش��یراز زندگي مي كند. در زمان جنگ باباي او كه يك 
نظامي است از شیراز به دزفول منتقل مي شود و آنها زندگي تازه اي 
را در جنوب كشور شروع مي كنند. دزفول يكي از شهرهايي است كه 
مستقیماً در تیررس ارتش عراق قرار دارد و شبي نیست كه بمباران 
و موشك باران نشود. مادربزرگ طاهره كه پیرزني خوش صحبت، 
شیرين و مهربان است، اصالتش به دزفول برمي گردد و كودكي و 
نوجواني اش را در آنجا گذرانده است، به خاطر همین در البه الي 
داس��تان وقتي با نوه اش صحب��ت مي كند اطالعات��ي تاريخي از 
جغرافیاي دزفول به مخاطب مي دهد. يك روز طاهره به همراه مادر 
بزرگ تصمیم مي گیرند براي كمك به رزمنده ها مقداري وسیله 
خوراكي به مسجد محل ببرند. وقتي طاهره و مادربزرگش به مسجد 
مي رسند، يك هواپیماي عراقي بر آسمان شهر ظاهر مي شود و گويا 
قصد بمباران مس��جد را دارد اما به زودي خبر مي رسد كه توسط 
پدافند ضدهوايي ايران سرنگون شده است و... در طول داستان با 

شهادت دوستان طاهره هم مواجه هستیم. 
    روايت خطي

داستان روايتي خطي دارد و نثر داستان بسیار صمیمي است و از 
زبان نوجوان اول قصه طاهره روايت مي ش��ود. نثر داستان بیشتر 
خاطره اي است تا داستاني و تا چند صفحه اول كتاب طاهره دارد 
انگار براي ما دفترچه يادداش��تش را با عجل��ه مي خواند، بي آنكه 
فضا سازي يا توصیفي از زمان و مكان قصه به مخاطب ارائه بدهد. 
داستان اين گونه شروع مي شود: »از در بیرون مي آيم و چادر ننه را 
مي كشم كه زودتر بیايد. ننه مادربزرگم است، مادر پدرم. با ما زندگي 
مي كند. خیلي پیر شده ولي دوست دارد با من به مسجد بیايد. امروز 
هر كس مي خواهد به جبهه كمك كند به مسجد مي رود. در مسجد، 
كمك هاي مردم را تحويل مي گیرند و به جبهه مي فرس��تند.« از 
ويژگي هاي بارز داستان صمیمیت نثر راوي و صداقتي است كه در 
پرداخت و ساختار داستان موج مي زند. همان صداقت كودكانه كه 
فقط دخترها و پسر هاي نوجوان مي توانند بر زبان بیاورند. نويسنده 
داستان خود يك بزرگسال است، اما چون شخصیت اول داستانش 
يك نوجوان است و داستانش را هم براي نوجوانان مي نويسد لحن 
و نثر و شیوه بیانش را نوجوانانه كرده تا بهتر با بچه ها ارتباط بگیرد 
و اينجاست كه فرق يك داستان بزرگساالنه با نوجوانانه مشخص 
مي شود: »صداي هواپیماهاي جنگنده گوش آدم را كر مي كند ولي 
ما از بس صداي موشك و بمب شنیده ايم عادت كرده ايم. ننه يك 
سطل تخم مرغ دستش گرفته و براي همین نمي تواند تند راه بیايد. 
هر چه بهش گفتم تا آنجا برسیم تخم مرغ ها مي شكند، قبول نكرد... 
ننه ش��ش ]تا[مرغ و دو ]تا([خروس دارد. توي حیاط برايشان جا 
درست كرده. االن يك هفته است كه مرغ ها دوباره تخم مي كنند. تا 
قبل از اين از سر و صداي هواپیماها و بمباران ها وحشت مي كردند.« 
لحن داستان مضارع اخباري »حال« است اما يكي دو جاي داستان 
انگار متن از دست نويس��نده درمي رود و زاويه ديد عوض مي شود 
و دوباره به سرجايش برمي گردد: »چند تا ديگر از بچه ها، پدرها و 
برادرهايشان شهید شده اند... خورشید غروب كرد! ]مي كند[و هوا 
رو به تاريكي مي رود.« آشیانه اي براي كبوترها با صمیمیتي كه در 
پیرنگ دارد خیلي زود باعث همذات پنداري مخاطب با قصه مي شود 

و اين از ويژگي هاي يك قصه خوب براي نوجوانان است. 

رامين جهان پور     نقد کتاب

   محمدصادق عابدينی
كرونا ضربه ديگ�رى به عرص�ه فرهنگ زد و 
برگزارى نمايش�گاه كتاب تهران در سال 99 
به طور رس�می منتفی ش�د و به جاى آن قرار 
اس�ت نمايش�گاه مجازى كتاب برگزار شود. 
در ش��رايطی كه قرار ب��ود سی و س��ومین دوره 
نمايش��گاه بین المللی كتاب تهران در سال 99 
برگزار ش��ود، كرونا كه پیش از اين بس��یاری از 
فعالیت ه��ای فرهنگ��ی و هنری را ب��ه تعطیلی 
كش��انده بود، برگزاری اين رخداد را نیز از حالت 
تعلیق به ش��رايط تعطیل برد. محسن جوادی، 
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از برگزار نش��دن قطعی نمايش��گاه كتاب تهران 
خبر داد و گفت: چیزی به عنوان نمايشگاه كتاب 
تهران كه ش��امل همه بخش ها باش��د و ناشران 
به دور هم جمع ش��وند و مخاطبان از آن بازديد 
داشته باش��ند،  برگزار نخواهد شد. جوادی ادامه 
داد: برنامه ه��ای ديگ��ری به عن��وان جايگزين 
ت��دارك ديده خواهد ش��د كه ب��ه زودی در اين 
زمینه اطالع رس��انی خواهیم كرد.« نمايش��گاه 
كتاب هر س��ال در ارديبهش��ت ماه برگ��زار و به 
عنوان بزرگ ترين رخداد فرهنگی كشور شناخته 
می شد. نمايشگاه كتاب تهران، به رغم اينكه بیش 
از س��ه دهه از برگزاری آن می گ��ذرد، تا به امروز 
دارای محل ثابتی برای برگزاری نبوده و تا به حال 
چند دوره جابه جايی داشته است. در نهايت نیز 
محل برگزاری آن با بازگش��ت از »شهر آفتاب« 
به »مصالی بزرگ امام خمینی)ره(«، همچنان 
مس��تأجر و بالتكلیف است. امس��ال بالتكلیفی 
نمايشگاه كتاب از جنبه محل برگزاری به مسئله 
مهم تری به نام نفس برگزاری رسید. كرونا ابتدا 
زمان سنتی برگزاری در ارديبهشت ماه را منتفی 
و اكنون جواز برگزاری نمايش��گاه برای سال 99 
را به طور كامل باطل كرد. وزارت ارش��اد اكنون 
با روش های جايگزين برگزاری نمايشگاه كتاب 
روبه رو است. يكی از راه های جايگزينی كه وزارت 
ارشاد به دنبال اجرای آن است، برگزاری نمايشگاه 
كتاب به صورت مجازی اس��ت. اي��وب دهقانكار 
مديرعامل موسس��ه تجمیعی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در گفت و گوی راديويی به برگزاری 
نمايشگاه مجازی كتاب اشاره كرد و گفت: »تالش 
داريم نمايشگاه مجازی برپا شود و از تجربیات تیم 
فنی برای ش��كل گیری اين رويداد مجازی بهره 
برده ايم. در سال 99 حتماً يك نمايشگاه مجازی 
خواهیم داشت اما اين رويداد جايگزين نمايشگاه 

كتاب تهران نخواهد بود.«
اينكه طرح نمايش��گاه مجازی كتاب تا چه حد 
اجرايی اس��ت؟! آزاده بلندنظر، مع��اون كتاب و 
فرهنگ موسسه فراگیر درباره برگزاری نمايشگاه 
مجازی توضی��ح داد: با توجه ب��ه اينكه برگزاری 
سی و سومین دوره نمايش��گاه بین المللی كتاب 
تهران از نظر زمان و ش��یوه آن، به  دلیل ش��یوع 
ويروس كرونا وضعیت نامشخصی دارد، موضوع 
برگزاری نخستین نمايشگاه كتاب مجازی از سوی 
مدير عامل موسسه فراگیر معاونت امور فرهنگی 
طرح شده  است. وی با اشاره به رايزنی ها و مطالعات 
قبل��ی در اين زمین��ه توضیح داد: ش��ركت های 
متعددی با اين قابلی��ت فعالیت می كنند، عالوه 
 بر اين نخستین نمايش��گاه مجازی كتاب تهران 
قرار نیس��ت فقط موقعیت فروش كتاب را ايجاد 
كند. برگزاری نشس��ت ها و حتی مكان س��ازی 
برای نمايش تبلیغات نیز در نمايشگاه مجازی در 
نظر گرفته  شده است، بنابراين نمايشگاه مجازی 
شامل همه بخش  های نمايشگاه و جامع  الشرايط 
است. نظر بلند افزود: نمايشگاه مجازی قرار است 
در بخش ه��ای ف��روش، برگزاری نشس��ت های 
نمايشگاهی و هر آنچه در نمايشگاه واقعی برقرار 
بوده است، برنامه ريزی ش��ود. هنوز درباره اينكه 
فروش نمايشگاه مجازی كوتاه مدت يا بلند مدت 
باشد، تصمیم گیری نشده  است. در مرحله بررسی 
زير ساختی، نرم افزاری و فناوری اين طرح هستیم 
تا از میان پلتفرم ها و بهترين روش های  موجود، 

يكی انتخاب شود.«
   تجربه ه�اى موفق برگزارى نمايش�گاه 

مجازى
برگزاری نمايشگاه كتاب مجازی، تجربه ای است 
كه در داخل و خارج از كشور آزموده شده و نتايج 
قابل قبولی نیز به دس��ت آورده است. نمايشگاه 
كتاب كودك بلونیا كه بیش از نیم قرن س��ابقه 
برگزاری دارد برای برپايی نمايشگاه سال 2020 
روش مج��ازی را انتخاب كرد. نمايش��گاه كتاب 
فرانكفورت هم كه قرار اس��ت در مهر ماه برگزار 
شود، از هم اكنون بخش نمايشگاه مجازی خود را 
آماده كرده است، البته اين نمايشگاه قول برگزاری 
نمايشگاه فیزيكی را نیز داده است.در ايران، امسال 
برگزاری دو نمايش��گاه كتاب مجازی، رسانه ای 
شد. ابتدا نمايش��گاه »همدمم كتاب« بود كه در 
ارديبهشت ماه برپا شد و در آن انتشارات انقالب 
اسالمی، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت اهلل العظم��ی خامنه ای)مدظل��ه(، با در نظر 

گرفتن تخفیف 35درصدی ب��رای فروش كتاب 
برگزار شد. نمايش��گاه دوم را حوزه هنری برگزار 
كرد. نمايش��گاه مجازی كتاب با عنوان »انتهای 
راهرو 27«، از تاريخ 25خرداد تا هشتم تیر برگزار 
شد. علت نامگذاری اين نمايش��گاه نیز يادآوری 
محل ثابتی است كه انتشارات سوره مهر هر ساله 
در نمايشگاه كتاب تهران در آن مستقر می شود. 
در نمايشگاه كتاب مجازی س��وره مهر كه غرفه 
س��ه بعدی كتاب در آن طراحی شده بود، 2هزار 

عنوان كتاب عرضه شده بود.   
   كرونا زمينه ساز تحول می شود؟!

كرونا به س��رعت در حال تغییر س��بك زندگی 
اس��ت، به طوری كه می توان تاريخ تمدن بشری 
را به دوره پیش و پس از كرونا تقسیم كرد. ايجاد 
تغییرات عمی��ق در حوزه فرهنگ يك��ی از آثار 
جانبی كروناست. رونق گرفتن اكران های مجازی 
سینماها تا كسادی س��الن های سینما، تعطیلی 
سالن های كنسرت در مقابل استقبال از برگزاری 
كنسرت های آنالين و از افت فروش فیزيكی كتاب 
تا رونق نسبی مطالعه كتاب های ديجیتال، همگی 
نشانه ای از س��بك جديد زندگی است كه در آن 
كرون��ا فعالیت های فیزيكی را هر چه بیش��تر به 
سمت مجازی شدن پیش می برد. سال 98، هزينه 
برگزاری سی ودومین نمايشگاه بین المللی كتاب 
تهران، رقم 16میلیارد و 700میلیون تومان اعالم 
شد. بخش عمده ای از اين هزينه صرف هزينه های 
فیزيكی چون اجاره محل، آماده سازی، تأسیسات 
و نیروی انسانی شده اس��ت، با اين وجود درآمد 
نمايش��گاه س��ی و دوم، 9میلیارد و 480میلیون 
تومان اعالم شده است، به عبارت ديگر برگزاری 
نمايشگاه كتاب به صورت فیزيكی در سال گذشته 
نزديك 7میلیارد تومان برای دولت هزينه بدون 
بازگشت داشته است، در حالی كه هزينه برگزاری 
نمايشگاه مجازی به مراتب كمتر است، هزينه های 
جانبی ندارد، در شهر ترافیك ايجاد نمی كند و از 
همه مهم تر اينكه نمايشگاه كتاب را از محلی برای 
گشت و گذار و وقت تلف كردن افرادی كه بیشتر 
وقت نمايشگاه را در مقابل غرفه های اغذيه فروشی 
به سر می برند، به محلی برای رجوع اهل فرهنگ 
تبديل می كند. قطعاً هزينه صرفه جويی شده در 
اين مس��یر می تواند در راه پويايی صنعت نشر و 
كاهش هزينه های تولید كتاب صرف شود. كرونا 
شايد برای همیشه بتواند روش سنتی و ناكارآمد 
برگزاری فیزيكی نمايشگاه كتاب را متحول كند و 

آن را با شرايط جديد جامعه وفق دهد.

کرونا نمایشگاه کتاب 99 را هم لغو کرد
 نمايشگاه كتاب به شكل معمول آن در سال جارى به خاطر كرونا قطعاً برگزار نخواهد شد 

 

و به جاى آن نمايشگاه مجازى برپا می شود

مدير روابط عمومي سازمان سينمايي اعالم كرد
فروش 3ميلياردي سينماها پس از بازگشايي

مدير روابط عمومي سازمان سينمايي آخرين ارقام فروش و 
تعداد مخاطبان فيلم ها پس از بازگشايي سينما ها را تشريح كرد. 
مسعود نجفي مدير روابط عمومي سازمان سینمايي درباره آخرين 
ارقام فروش و تعداد مخاطب سینما ها پس از بازگشايي به باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: تا روز يك شنبه مجموع فروش فیلم ها پس 
از بازگشايي سینما ها از 3میلیارد تومان گذشت. بیشترين سهم به 

»شناي پروانه« تعلق داشت كه فروش آن 2میلیارد تومان بود. 
او افزود: فروش »خوب، بد، جلف2؛ ارتش سري« پس از بازگشايي 
سینماها به مرز يك میلیارد تومان رسید كه در رتبه دوم قرار دارد 
و رتبه سوم براي »جهان با من برقص« اس��ت.  نجفي در پايان با 
اشاره به تعداد مخاطبان فیلم ها عنوان كرد: تعداد مخاطبان پس از 

بازگشايي سینماها بیش از 180هزار نفر بوده است.

    سينما

 نمايشگاه نژادپرستانه »جان وين« 
برچيده شد

نمايشگاه »جان وين« هنرپيش�ه دوران طاليي هاليوود به خاطر اظهارات 
نژادپرستانه اش در سال 1971 در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي برچيده شد. 
به گزارش فارس به نقل از هالیوود ريپورتر، پايیز گذشته دانشجويان و فارغ التحصیالن 
با اعتراض به نمايشگاه آثار و يادبود »جان وين« اعتراض خود را آغاز كردند و يك بنر 

با عنوان »زنده نگه داشتن میراث وين تأيید برتري سفید است« نیز نصب كردند. 
دانش��كده هنره��اي س��ینمايي دانش��گاه USC پ��س از ماه ها دانش��جويان و 
فارغ التحصیالن كه در اعتراض به حفظ چنین اداي احترامي به اين بازيگر، برتري 

سفید را تأيید كردند، نمايشگاه جان وين را از بین خواهد برد. 
اعتراضات مربوط به اين نمايش��گاه به خاطر اظهارات نژادپرس��تانه اين بازيگر در 
مصاحبه مجله Playboy در س��ال 1971 بود كه در آن جمالتي متعصبانه علیه 
سیاهپوس��تان و بومیان امريكا ابراز داشته بود. اين نمايش��گاه كه به خاطر حضور 
»جان وين« در دهه 1920 در اين دانشگاه به نام وي برپا شده بود، روز جمعه دستور 
برچیده شدنش توسط »اَِون هیوز« معاون اين دانشگاه صادر شد. بنابراين تصمیم 

گرفته شده است نمايشگاه وين برداشته شود. 
پايیز گذش��ته دانش��جويان و فارغ التحصیالن در اعتراض به اين نمايشگاه بنري 
خلق كردند كه نوشته بود: با زنده نگه داش��تن میراث جان وين، »SCA«)بنیاد 

دانشجويان محافظه كار( بر تأيید برتري سفیدپوستان صحه مي گذارد. 
جان وين كه در سال 1979 در اثر بیماري س��رطان درگذشت، يكي از هنرپیشه هاي 
محافظه كار هالیوود بود، حتي در اتحادي��ه »Motion Picture Alliance« براي 
حفظ آرمان هاي امريكايي تالش كرد. او در بسیاري از فیلم هاي وسترن بازي كرد از جمله 

در فیلم هاي »جويندگان« و »شهامت واقعي« بود كه در سال 1970 برنده اسكار شد. 

تنديس علي نصيريان در تاالر معاصران موزه سينماي 
ايران رونمايي شد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي موزه سینما، تنديس 
علي نصیريان با حضور رضا كیانیان و مهران عباسي مديرعامل 
موزه سینما در تاالر معاصران موزه س��ینماي ايران رونمايي 
شد. تنديس علي نصیريان بر اساس نقش آفريني اين بازيگر 
پیشكسوت در فیلم س��ینمايي »كمیته مجازات« برگرفته از 
سريال »هزاردستان« علي حاتمي س��اخته شده است. علي 
نصیريان بعد از رونمايي از تنديس��ش در تاالر معاصران موزه 
س��ینما گفت: حس خوبي از اين تنديس به من منتقل شد و 
از موزه سینماي ايران براي ساخت آن بسیار سپاسگزارم. وي 
با يادي از زنده ياد علي حاتمي عنوان ك��رد: يادم مي آيد علي 
حاتمي به من گفت دلم مي خواهد »هزاردس��تان« آلبومي از 
خودت، كشاورز، انتظامي، رشیدي و مشايخي شود و اين جمله 
من را براي پذيرفتن نقش ابوالفتح صحاف مشتاق تر كرد. بازيگر 
نقش ابوالفتح افزود: دو ماه در گرماي تابستان سر فیلمبرداري 
براي اين نقش بودم. اين شخصیت يك صحاف بود كه بیماري 
سل داشت و به خاطر همین بیماري از همسرش جدا مي شود 
كه اين سكانس براي من بسیار جذاب بود و حس خوبي داشت. 
وي همچنین گفت: علي حاتمي اعتقاد زيادي به صداي دوبلور 
روي شخصیت هاي فیلم هايش داشت زيرا مي گفت دوبلورها به 
كیفیت شخصیت ها اضافه مي كنند. ناصر طهماسب دوبله بسیار 
خوبي براي دو نقش من در »هزاردس��تان« و »كمال الملك« 
داشت، حتي خودش سر صحنه مي آمد و نگاه مي كرد زيرا من 
تركي بلد نبودم، البته من معتقدم بهتر اس��ت بازيگر خودش 
صحبت كند، زيرا يك بُعد از شخصیت بیان و صداست كه اگر 
آن  را از بازيگر بگیريم به كیفیت لطمه مي زند. نصیريان درباره 
همكاري اش با كارگردان ها نیز توضیح داد: ش��یوه اي كه براي 
كارم دارم اين اس��ت كه نظراتم را از وقتي متن را مي خوانم با 
كارگردان در میان مي گذارم و در مورد فیلم هاي حاتمي نیز به 
همین شكل بود، البته مرحوم حاتمي خیلي دخالت نمي كرد 
و دست ما را باز مي گذاش��ت. اينكه چطور بازي كنیم مربوط 
به خود بازيگر اس��ت و اغلب كارگردان ها رئوس و ديالوگ ها را 
كنترل مي كنند. بازيگري خود كاري خالقانه است كه در ابتدا 
بازيگر بايد شخصیت را تجسم كند و ابعاد ديگر آن صدا و لحن 
است. وي درباره همكاري و مراوداتش با چهره هاي ماندگار از 
جمله انتظامي، كشاورز، رشیدي و مشايخي نیز عنوان كرد: هیچ 
وقت بین من و همكارانم رقابتي وجود نداشت. يكي از نكته هاي 
مهم اين بود كه هیچ وقت باهم وارد حاشیه نمي شديم. همیشه 
باهم كار مي كرديم و در مورد نقش هايمان حتي باهم مشورت 

مي كرديم. من معتقدم نكته يابي ها در گفت وگو به وجود مي آيد، 
زيرا با گفت وگو خیلي روابط نزديك تر مي شود. درست است كه 
مدرسه بازيگري و كالس تئاتر رفتم اما اينها درمان درد من نبود، 
درمان من نشستن با آدم هايي همچون فرخ غفاري و فريدون 
رهنما، منوچهر انور، داوود رشیدي بود كه از آنها بسیار آموختم. 
نصیريان با بیان اينكه سینما را از داريوش مهرجويي ياد گرفته 
است، گفت: مهرجويي بسیار باسواد است و من در چند فیلم او 
حضور داشتم. يكي از باس��وادترين، خالق ترين و كاربلدترين 
كارگردان هاست. وي با اشاره به عالقه جوانان به حوزه سینما 
توضیح داد: بازيگري ش��وق، وجد و دلبس��تگي مي خواهد و 
متأسفانه زمانه امروز مانند زمانه ما نیست. در زمان ما يك سالن 
كوچك 90نفره بود كه ما التماس مي كرديم تا مخاطب بیاوريم، 
نظراتشان را جويا شويم و متوجه اشكاالت كارمان بشويم. اولین 
كالس تئاتر را در س��ال1330 رفتم، آن زمان ما در خرابه هاي 
سنگلج تمرين مي كرديم اما متأسفانه امروز همه انتظار فرش 
قرمز دارند. رضا كیانیان از ديگر مهمانان اين برنامه نیز گفت: در 
ابتدا خوشحالم براي رونمايي از تنديس استاد نصیريان از من 
دعوت شد و با افتخار در اين مراسم حضور پیدا كردم. جداي از 
همه ارزش هايي كه علي نصیريان دارد، خودش را به عنوان يك 
انسان بسیار دوست دارم. وي ادامه داد: در فیلم »مسخره باز« 
افتخار داشتم و در خدمت ايشان بودم و اتفاقاتي را ديدم كه در 
سال هاي اخیر كمتر ديده مي شود؛ اتفاقاتي كه براي نسل ايشان 
و نسل ما وجود داشت و كم كم در حال محو شدن است. ايشان 
همیشه زودتر سر صحنه حاضر بود و مي دانستند بايد چه كاري 
انجام بدهند، همیشه شادابي و طراوت خود را حفظ مي كردند 
و اگر با او صحبتي مي كرديم، درباره بازيگري و سوابقش بود كه 

از او بسیار آموختیم. 

    خبر


