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جش�نواره فجر قطعاً به صورت آنالين برگزار نمي ش�ود 
اما اين به آن معنا نيس�ت كه اين جش�نواره قطعاً برگزار 
خواهد شد! با آنكه جشنواره هايي مانند »ونيز« بر ترس 
از كرون�ا غلب�ه كرده اند، در اي�ران تصميم گي�ري براي 
برگزاري جشنواره فيلم فجر به پاييز موكول شده است.

جشنواره فيلم فجر، بزرگ ترين رخداد سينمايي كشور است 
اما اين رخداد بزرگ ملي در مقايسه با رويدادهاي بين المللي 
سينماي جهان، حتي از استانداردهاي تعريف جشنواره هم 
فاصله دارد. براي همين وقتي درباره جشنواره فجر صحبت 
مي كنيم بايد اين موضوع را در نظر بگيريم كه در جهان سينما 
رويدادهاي بزرگ تر و مهم تري وجود دارد كه برگزاري يا عدم 
برگزاري آنها براي صنعت سينماي جهان در درجه اول اهميت 
است. آنگاه در مقايسه، مي توان گفت فيلم فجر با وجود اهميت 
ذاتي كه دارد، در صورت برگزار نشدن در يك سال چه اندازه 
مي تواند براي سينماي ايران خسران زا باشد. با اين حال انتظار 
مي رود تمام تالش ها در مس��ير برگزاري باشكوه اين رويداد 
باش��د كه نامش را از فجر انقالب گرفته و در دهه فجر برگزار 
مي شود ولي از حاال معلوم نيست وضعيت كشور در مواجهه با 

ويروس كرونا در پاييز و زمستان امسال چگونه خواهد بود.
با اينكه بود و نبود جش��نواره فجر به خاطر عدم معرفي دبير 
دوره جديد و ايجاد دبيرخانه، در حالت تعليق است ولي نگاهي 
به رويداد ه��اي در حال اجرا مي توان��د راهنماي خوبي براي 

مديران ايراني باشد.
   ونيز  بهداشتي برگزار مي شود

جشنواره سينمايي ونيز اولين رويداد سينمايي است كه در 
جهان پس از كرونا برگزار مي شود.

»آلبرتو باربرا« مدير جش��نواره فيلم وني��ز، درباره برگزاري 
اين دوره از جشنواره در ش��رايط همه گيري كرونا مي گويد: 
»جش��نواره ونيز در يك جزيره كوچك برگزار مي ش��ود كه 
ساكت است و اجراي برخي اقدامات سختگيرانه ايمني را بسيار 
آسان مي كند. ما هشت نقطه مختلف دسترسي به جشنواره 
خواهيم داش��ت كه مي توانيم اولين تب سنجي خود را براي 
افرادي كه در اين جشنواره شركت مي كنند، انجام دهيم. ما 
همچنين ملزم به رعايت فاصله اجتماعي در سينماها هستيم 
و فقط از ۵۰ درصد صندلي هاي هر سينما استفاده خواهيم 
كرد. همه بايد از قبل صندلي خود را رزرو كنند و بايد با بليت و 
شماره صندلي به سينما مراجعه كنند. دسترسي آسان و ايمن 
به سالن نمايش فيلم پيش بيني شده و مي خواهيم همه افراد 

بدون هيچ گونه خطري به جشنواره بيايند.«
وي ادامه داد: »از آنجا كه همه بايد يك صندلي را رزرو كنند، 
به اين معني است كه ما مي توانيم بر همه شركت كنندگان در 

جشنواره نظارت داشته باشيم. ما مي دانيم افراد در كدام سالن 
و كجا نشسته اند و چه كساني نزديك آنها بودند. بنابراين، در 

صورت لزوم مي توانيم فوراً اطالع رساني كنيم.«
رئيس جش��نواره ونيز درب��اره تأثير كرونا بر س��ينما و لزوم 
برگزاري رخداد هاي سينمايي بيان داشت: »ونيز اولين رويداد 
بزرگ سينمايي خواهد بود كه به دنبال آن تورنتو، نيويورك، 
سن سباستين و... برگزار مي ش��ود. بعضي از جشنواره ها در 
مقياسي كوچك تر از حد معمول انجام مي شوند اما اراده به 
آغاز مجدد پس از دوران قرنطينه، نش��انه خوشبينانه بسيار 
خوبي است. همه ما اين احساس را داريم كه ديگر نمي توانيم 
حالت قرنطينه و انزوا را تحمل كنيم، مگر اينكه عواقب آن بدتر 
از مواردي باشد كه در ماه هاي گذشته تجربه كرديم. جشنواره 
مي تواند در اينجا نقش��ي ايفا كند و مي توانيم نش��ان دهيم 
كه با فرآيندي كه ما اج��را كرده ايم مي توانيم با خيال راحت 
به س��ينماها برگرديم. اميدواريم وقتي كه ونيز برگزار شود 
بتواند نمونه اي براي همه باشد. ترس، شك و عدم اطمينان 
زياد حوالي ما را فراگرفته است. براي شروع مجدد بايد تالش 
كنيم. در غير اين صورت فاجعه اي ب��راي كل فرهنگ فيلم 

روي خواهد داد.«
   فجر شايد باشد، شايد نباشد

ابراهيم داروغه زاده، دبير س��ه دوره گذش��ته جشنواره فيلم 
فجر، در گفت وگويي از منتفي ش��دن برگزاري جشنواره به 
صورت آنالين خبر داد. پيشنهاد برگزاري جشنواره به صورت 
غيرفيزيكي از مدتي پيش مطرح شده بود. برگزاري جشنواره 
آنالين متعاقب موفقيت در اكران چند فيلم به صورت آنالين 
مطرح ش��د اما از همان ابتدا هم مش��خص بود كه نمي شود 
رخداد بزرگي به نام فجر سينما را در بستر كوچك سامانه هاي 

آنالين به نمايش گذاشت و براي آن برنامه ريزي كرد.
داروغه زاده درباره آخرين وضعيت جش��نواره فجر، گفت: با 
توجه بِه شيوع بيماري كرونا، در حال حاضر پيش بيني اينكه 
در ماه هاي منتهي به جشنواره چه اتفاقي خواهد افتاد سخت 
به نظر مي رسد. بايد منتظر بمانيم تا با بهبود شرايط بتوانيم 
دقيق تر درباره برگزاري جش��نواره ملي فيلم فجر امس��ال 

اظهارنظر كنيم.
 وي درباره جلسه دبيران جش��نواره هاي سازمان سينمايي 
كه اواخر تير برگزار شد هم عنوان كرد: در اين جلسه درباره 
امكان برگزاري آنالين جشنواره هاي سينماحقيقت و فيلم 
كوتاه تهران بحث شد كه دبيران محترم اين جشنواره ها قطعاً 
تصميم مناسبي خواهند گرفت اما در مورد جشنواره ملي فيلم 
فجر به اين دليل كه در آن رونمايي از فيلم هاي سينماي ايران 
صورت مي گيرد و نمايش آنالين آنها بسيار پرخطر است، اين 
امكان وجود ندارد كه جشنواره را به صورت آنالين برگزار كرد. 

 دبير چند دوره جشنواره ملي فيلم فجر افزود: به دليل شيوع 
ويروس كرونا امسال عالوه بر سينماها، روند توليد فيلم هاي 
سينمايي هم دچار اخالل شده و بايد منتظر ماند تا شرايط به 
وضعيت عادي برگردد تا بتوان تصميم مناسبي اتخاذ كرد. 
س��ينماها اگر به فعاليت عادي خود بازنگردند اساساً فضايي 

براي برگزاري جشنواره وجود نخواهد داشت.
داروغه زاده اظهار كرد: ش��رط اصلي برگزاري جشنواره ملي 
فيلم فجر اطمينان خاطر از سالمت فيلمسازان و مخاطبان 

جشنواره در ايام برگزاري است.
وي با بيان اينكه در دو الي سه ماه مانده به جشنواره نيز مي توان 
مقدمات برگزاري آن را فراهم كرد، توضيح داد: به نظرم در مهر 
و آبان مي شود درباره برگزاري جشنواره نظر قطعي داد كه آيا 
ستاد ملي مبارزه با كرونا به ما اين اجازه را مي دهد كه بتوانيم 

جشنواره ملي فيلم فجر را برگزار كنيم يا خير.
 اين مدير سينمايي در پايان تأكيد كرد: اگر تا پاييز روند ابتال به 
كرونا در كشور به سمت كاهش برود امكان برگزاري جشنواره 
قابل بررسي است اما اگر با آمدن فصل سرما دوباره شاهد موج 
جديدي از شيوع ويروس كرونا باشيم، در زمستان شرايط بدتر 

مي شود و آنگاه بايد درباره آن تصميم بگيريم.
ب��ودن و برگزاري فجر، قطع��اً بهتر از تعطيل��ي و نبود آن 
است. با وجود اين براي مديران سينمايي فرصت چنداني 
براي تصميم گيري باقي نمانده است. اينكه اگر قرار است 
س��ينما براي فجر توليداتي داشته باش��د حداكثر بايد تا 
پايان تابس��تان فيلم هاي متقاضي كليد خورده و تا پايان 
پاييز حداقل نيم بيش��تري از مراحل فيلمبرداري يا فني 
آنها پشت سر گذاشته شده باشد. يا حداقل براي اين دوره 
فرجه بيشتري به سازندگان داده شود تا فيلم هاي خود را به 
جشنواره برسانند. قطعاً برگزاري فجر در امسال نشانه اي از 

زنده بودن سينماست.

   ابهام در برگزاري جشن سينماي ايران 
از سويي ديگر چند روز پيش رئيس انجمن عالي هنرها و فنون 
سينمايي ايران درباره برگزاري جشن سينماي ايران به عنوان 
دومين رويداد مهم پس از فجر اظهار نظر كرد با تأكيد بر اينكه 
خانه سينما آمادگي صرف هزينه براي جشن بزرگ سينماي 
ايران را ندارد، گفت: امسال خيلي شبيه خودش است و بيش  
از پيش غيرقابل  پيش بيني، به همين دليل سعي مي كنيم 
با روش��ي خالق، مانع حذف كامل اين رخداد مهم از تقويم 

سينمايي سال ۹۹ شويم.
رامين حي��دري فاروق��ي در گفت وگويي درب��اره وضعيت 
برگزاري بيست ودومين جشن خانه سينما و نحوه داوري آثار 
سينمايي با توجه به اينكه پيش تر برگزار نشدن احتمالي آن 
مطرح شده بود، عنوان كرد: بر اساس شرايط پيچيده كنوني 
و غيرقابل پيش بيني بودن ش��رايط، به نظر مي رسد اجراي 
آيين و مراتبي شبيه س��ال هاي گذش��ته غيرممكن باشد. 
هيئت مديره خانه س��ينما نيز بر اين باور است كه گذشته از 
مسائل مربوط به محدوديت براي اجتماعات و فاصله گذاري 
بهداشتي، نظر به تنگناهاي معيشتي گروهي از اعضاي خانه 
سينما، اولويت اختصاص بودجه مربوط به اين حوزه است و 
خانه سينما آمادگي صرف  هزينه براي جشن  بزرگ سينماي 

ايران را ندارد.
حيدري فاروقي ادام��ه داد: اگرچه امكان گ��رد هم آمدن و 
شادكامي ناش��ي از برپايي آيين جش��ن كه از اركان هويتي 
خانواده سينماي ايران است فراهم نيست و اگرچه دقيقاً معلوم 
 نيست با توجه به اهميت طراحي تخصصي و مسائل مربوط به 
حفظ امنيت  آرا در برابر هك شدن و مواردي از اين دست، كه 
كار را سخت مي كند، چه زماني به اين امكان دست  خواهيم 
يافت اما توافق جمعي، تالش براي ايجاد اين زيرساخت ها در 
اسرع وقت است تا پس از آن با در نظر گرفتن وضعيت پيش  
رو ببينيم آيا ممكن است از طريق رأي گيري به شيوه جديد 
كه در آينده  نيز از سرمايه هاي آكادمي خواهد بود، برگزيدگان 
را شناخت و اسامي  را اعالم كرد؟ و حتي به شكلي ابداعي در 
همراهي با نمايندگان كادر درمان و اماكن گوناگون به شكل 
آنالين و در هر جا با حضور تع��داد كم، برگزيدگان را معرفي 
كرد و فرصت تشويق را حتي با تأخير نسبت به زمان معمول 

از دست نداد؟
وي خاطرنشان كرد: به هر حال شايد براي گروهي، فيلم هاي 
اكران شده مربوط به جش��ن امسال، درخششي استثنايي و 
تكرارنشدني باشد. جامعه و سينماي ما به تشويق احتياج دارد، 
به دليلي براي شكل دادن به واقعه اي خوشايند نيازمند است 
و اين قاعده  هنر- صنعِت سينماست و تشريفات نيست، مزيد 
بر علت نيست، از اصول و مباني است. سينما به خبر، به توجه 
و به يادآوري نياز دارد و بايد برايش كوشيد تا انواع سرمايه هاي 
مالي و ذوقي و انساني تشويق و تبليغ شوند. ما سعي خواهيم 
كرد تا آخرين زمان ممكن از روشي خالق، مانع حذف كامل 
اين رخداد مهم از تقويم س��ينمايي امسال شويم اما امسال، 
خيلي شبيه خودش است و بيش  از پيش غيرقابل پيش بيني. 
چند  هفته ديگر با انتخابات هيئت مديره مواجه هستيم و در 

كنارش هزار امر غيرمترقبه.
رئيس انجمن عالي هنرها و فنون س��ينمايي ايران در ادامه 
مي گويد: اما آنچه مهم است، طراحي و اجراي  ساز و كار جديد 
رأي گيري و ش��مارش آراس��ت كه برايش مي كوشيم و اگر 
بوديم و به سرانجام رسيد و شرايط اجازه داد، در صورت وجود 
اسپانس��ر، راهي براي برگزاري مراسمي معقول، كم هزينه و 
نمادين و منطبق با پروتكل هاي بهداش��تي هم مورد بحث 
اس��ت .حيدري فاروقي در پاس��خ به اينكه با توجه به زمانبر 
بودن اين تالش ها براي رسيدن به نتيجه مطمئن آيا برنامه 
ديگري كه به طور قطعي در روز ملي س��ينما )۲۱ شهريور( 
برگزار شود، تدارك ديده مي شود يا خير؟ گفت: براي روز ملي 
سينما در صورت فراهم بودن شرايط و تأييد مراجع بهداشتي 
مسئول، اگر مراسمي باشد، نمادين، از راه دور و به شكل نوعي 
بزرگداشت خواهد بود كه شكل و اندازه نهايي و تعداد حاضران 
و مكان آن، طبيعتاً به اولويت هاي بهداش��تي مربوط خواهد 
بود. اما اخذ رأي و جمع بندي و اعالم آن به وس��يله سايت و 
اپليكيشن، در صورت امكان، به هر ترتيب كه باشد و اگر ميسر 
شود كه ترجيح ماست، حتماً  ساز و كاري است كه براي اعالم 

برگزيدگان سينماي ايران، بيش از اينها زمان خواهد برد.

رويدادهاي سينمايي در بيم و اميد بود و نبود!
تصميم گيري براي جشنواره فيلم فجر به پاييز افتاد و معلوم نيست اين مهم ترين رويداد هنري كشور امسال برگزار مي شود يا نه

محمدصادق عابديني
   گزارش

ب�ا فرارس�يدن عي�د قرب�ان ي�ك مجله 
تخصص�ي هن�ري به همي�ن مناس�بت به 
معرفي هفت مس�جد زيباي جهان اس�الم 
پرداخته اس�ت كه در اين بين نام مس�جد 
»نصير الملك« ايران نيز به چشم مي خورد.
به گزارش ايس��نا و به نقل از مجله ديلي آرت، 
مساجد نه تنها به عنوان مكاني براي گردهمايي 
مس��لمانان براي اقامه نماز و مناس��بت هاي 
مختلف شناخته مي شوند بلكه به دليل معماري 
منحصر به  فرد، ميراث هنري يك كشور نيز به 

شمار مي روند.
اين مجله در ادامه به معرفي برخي از زيباترين 

مساجد كشورهاي مختلف پرداخته است:
 1- مسجد جامع دمشق / سوريه

مسجد جامع دمشق كه با نام »مسجد اموي« 
نيز ش��ناخته مي ش��ود يك��ي از بزرگ ترين و 
قديمي ترين مساجد جهان محسوب مي شود. 
سبك معماري اين مس��اجد الهام بخش ساير 
مس��اجدي بود كه در دوران خالف��ت امويان 
ساخته شد. بناي اين مسجد در ابتدا در حوالي 
قرن هش��تم ميالدي ساخته ش��د و در طول 
ساليان تكميل شد. چهار مناره اين مسجد در 
چهار دوره مختلف ساخته شده است. موزاييك 
زيباي بيزانسي ساخته ش��ده در اين مسجد از 
مهم ترين شاخصه هاي اين بنا به شمار مي رود.

 ۲- مسجد پادشاهي / پاكستان
مسجد پادشاهي در شهر الهور در سال ۱۶۷۱ 
و به دس��تور »اورنگ زيب« امپراتور گوركاني 
هند ساخته شد. اين مسجد به مدت سه قرن 
به عنوان بزرگ ترين مس��جد جهان شناخته 
مي شد )تاج محل و فضاي پيرامون آن به راحتي 
در اين مسجد جاي مي گيرد(. معماري اين بنا 
شامل عناصر معماري آسياي مركزي، آسيايي 

جنوبي و ايراني است.
 ۳- مسجدجامع شي آن / چين

معماري اي��ن مس��جد نمايانگر بس��ياري از 
دوره هاي تاريخي مهم چين است. روند ساخت 
بناي اين مسجد در دوره دودمان تانگ در سال 
۷۴۲ ميالدي آغاز شد و سپس در طول دودمان 
سانگ )۶۹۰ تا ۱۲۷۹ ميالدي(، يوآن )۱۲۷۱ 
تا ۱۶۳۸ميالدي(، مين��گ )۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴ 
ميالدي( و چينگ )۱۶۴۴ تا ۱۹۱۱ ميالدي( 

تكميل شد.
در ساخت اين مسجد عالوه بر توجه به عناصر 
سنتي چين، از عناصر عربي نيز استفاده شده تا 

در نهايت نمايي منحصر به فرد حاصل شود.
خوشنويسي هاي صورت گرفته روي قسمت هاي 
مختلف اين مس��جد به عربي، چيني و سيني 
)خوشنويسي اسالمي مرسوم در چين( است. 
اين مس��جد بزرگ ترين مسجد چين به شمار 

مي رود.
 ۴- مسجد ابن طولون / مصر

اين بناي عظيم آجري يكي از شناخته شده ترين 
اماكن قاهره به شمار مي رود. اين بنا در حوالي 

۸۷۶ ميالدي به دس��تور »احمد ابن طولون« 
فرمانرواي عباسي مصر ساخته شد. اين بنا به 
گونه اي ساخته شد كه هيچ شباهتي به سبك 

معماري مصر در قرن نهم ميالدي نداشت.
مناره ها و س��اير نقاط اين مسجد بارها مرمت 
ش��دند؛ از مهم ترين پروژه هاي مرمت اين بنا 
به بازسازي مناره ها در س��ال ۱۲۹۸ مي توان 
اشاره كرد. بعدها بناي اين مسجد با صدمه هاي 
شديد مواجه شد و به عنوان پناهگاهي براي فقرا 
مورد استفاده قرار گرفت. تالش براي بازسازي 
اين مسجد بار ديگر در س��ال ۱۸۸۴ آغاز شد 
و بار ديگر به عنوان مسجد مورد استفاده قرار 

گرفت.
 ۵- مسجدجامع قيروان / تونس

قيروان يكي از نخستين شهرهاي شمال آفريقا 
بود كه تح��ت حكومت اس��المي درآمد. اين 
مسجد كه با نام مسجد »عقبه بن نافع« شناخته 
مي شود در سال ۶۷۰ ميالدي به دستور »عقبه 
بن نافع« يكي از فرماندهان اموي ساخته شد. در 
سال ۸۳۶ ميالدي بازسازي قابل توجهي در اين 
بنا صورت گرفت. اين مكان هم منعكس كننده 
دوره هاي مختلف تاريخي اين منطقه اس��ت. 
چهار مناره اين مسجد در چهار دوره مختلف 

تاريخي ساخته شده اند.
اين مس��جد يكي از مش��هورترين نمونه هاي 
معماري اسالمي اس��ت و از مهم ترين مساجد 

تونس به شمار مي رود.
 ۶- مسجد نصيرالملك / ايران

اين مسجد زيبا در سال ۱۸۷۶ و به دستور ميرزا 
حسن علي خان ملقب به نصيرالملك  كه از اعيان 
و اشراف شيراز بود، س��اخته شد. نصيرالملك 
يكي از مشهورترين نمونه هاي ميراث هنري و 

تاريخي شيراز به شمار  مي رود.
اين مس��جد كه با نام »مس��جد صورتي« هم 
شناخته مي شود بخشي از شهرتش را مديون 
شيشه هاي رنگي اس��ت كه كمتر در بناهايي 
به سبك معماري اسالمي به چشم مي خورد. 
فضاي بيروني اين مسجد مزين به كاشي هاي 
رنگي نقاشي شده است. نورپردازي خيره كننده 
در بخش داخلي اين مس��جد كه به واس��طه 
شيش��ه هاي رنگي به كاررفته در معماري اين 
بنا شكل مي گيرد و فرش هاي چشم نواز ايراني 
از جمله ويژگي هاي بارز مسجد نصيرالملك به 

شمار مي روند.
 ۷- مسجد بي بي خانم / ازبكستان

اين مسجد زيبا كه در سال ۱۴۰۴ ساخته شد 
يك��ي از مهم ترين بناهاي تاريخي س��مرقند 
محسوب مي شود. اين مسجد به دستور تيمور 
و پس از بازگش��تش از هند ساخته شد. گفته 
مي شود او معماران زيادي را از ايران و هند براي 
ساخت اين مسجد به سمرقند آورده بود و صدها 
فيل را ب��راي حمل و نقل مصالح اين مس��جد 
استفاده كرده بود. اين مسجد به همسر تيمور 

كه در همين مكان دفن شد اختصاص يافت.

 مسجد نصيرالملك 
در ميان زيباترين مساجد جهان

گزارش

وادي كتاب

»داس�تان زندگي ابوالقاس�م فردوسي« 
نوشته مورمان تاوديشويلي در گرجستان 

منتشر شد.
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المي، كتاب 
»داستان زندگي ابوالقاس��م فردوسي« تأليف 
مورمان تاوديشويلي با ويراس��تاري پروفسور 
نم��ادي بارتايا، رئيس كرس��ي ايرانشناس��ي 
دانش��گاه آكاكي تسرتلي كوتايس��ي در ۲۱۳ 
صفحه از سوي انتشارات اينتلكتي در تفليس 
به خط و زبان گرجي، چاپ و منتش��ر ش��د و 
در اختيار ايرانشناسان، اس��اتيد و دانشجويان 

قرار گرفت.
تاوديش��ويلي متول��د س��ال ۱۹۴۵ ميالدي 
فارغ التحصيل دكتري علوم فيلولوژي دانشگاه 
دولتي تفليس در سال ۱۹۷۱ است. وي تاكنون 
چهار رمان و تعداد زي��ادي مقاله علمي و نقد و 
بررس��ي در مجالت و روزنامه ها منتشر كرده 
است. او پيش از اين نيز دو كتاب علمي بسيار 
جالب با عنوان »فردوسي و روستاولي« )۲۰۰۹( 
و »نظام��ي و روس��تاولي« )۲۰۱۱( را تأليف و 
چاپ كرده اس��ت. وي در حال حاضر اس��تاد 

فرهنگ شناسي )علوم فرهنگي( دانشگاه فني 
گرجستان است.

آنچه در اي��ن كتاب آمده بخش��ي رخدادهاي 
واقعي است كه در زندگي داستان زندگي حكيم 
ابوالقاسم فردوسي رخ داده است و بخشي پرواز 
خيال نويسنده در فضاي فرهنگي و اجتماعي 
هزار س��ال پيش ايران زمين اس��ت. اين كتاب 
پنجره اي است كه در قاب آن مي توان در ديار 
فرهنگ و تمدن ايراني سير كرد و سيماي بيش 
از هزاران س��ال تاريخ و سرگذش��ت ايرانيان و 
روابط ادبي فارسي و گرجي را در آيينه آن ديد و 
نويسنده آن كسي است كه به حكيم ابوالقاسم 

فردوسي و زبان و ادب فارسي، عشق مي ورزد.
نويسنده كتاب خود گرجي ش��ناس معروفي 
اس��ت و بخش��ي از زندگاني خود را به تحقيق 
پيرامون آثار شوتا روستاولي بزرگ ترين شاعر 
گرجي مؤلف منظومه »پلنگينه پوش« پرداخته 
است. گرجيان از ديرباز با توجه به عالقه اي كه 
به ارزش هاي اخالقي ش��اهنامه و نيز فرهنگ 
پهلوانانه آن داشتند مشتاقانه به ترجمه و روايت 
اين اثر سترگ و داس��تان هاي مرتبط با آن رو 

آورده اند.

با تكيه بر منابع دست اول

نويسنده گرجي زندگينامه فردوسي را نوشت

خسرو سينايي اگرچه با فيلم س�ينمايي عروس آتش 
در ي�اد بس�ياري از سينمادوس�تان مان�دگار ش�د اما 
آثار مس�تند او كه پيش از انق�الب آنها را س�اخت نام 
او را در س�ينماي مس�تند پرآوازه كرده ب�ود و در اين 
عرصه فيلمس�ازي شناخته ش�ده محس�وب مي ش�د.

از خسرو سينايي عمدتاً با هنرش در سينما ياد مي شود اما او كه 
معتقد بود همه چيز به قدرت تخيل مربوط مي شود با شاعري 
در نوجواني به سينما رس��يد، ادبيات را به سينما پيوند داد و با 

سال ها حيرت از حافظ از دنيا رفت.
ايسنا در اين باره در گزارشي مي نويس��د: خسرو سينايي را كه 
يازدهم مرداد در سن ۸۰ سالگي و بر اثر كرونا از دنيا رفت، بيشتر 
با مستندهايش همچون »مرثيه گمشده« و فيلم هاي سينمايي 
از جمله »عروس آتش«، »هيوالي درون«، »مثل يك قصه« و... 
مي شناسيم، يا  »گفت وگو با س��ايه« كه در آن به ادبيات گريز 
مي زند اما پيوند او با شعر و ادبيات فراتر از اين هاست؛ او در يكي 
از مصاحبه هايش گفته بود از وقتي خواندن و نوشتن را آموخته 
به ادبيات عالقه بس��يار داش��ته و در دوران متوسطه پاي شب 
شعرهاي فريدون مشيري و سيمين بهبهاني مي نشسته و بعضاً 

شعرهايش را در اين محافل مي خوانده است.
سخنان خسرو سينايي درباره »ارتباط تنگاتنگ شعر، سينما 
و هنرهاي ديگر با يكديگر« در همايش »حافظ به روايت ادب 

و هنر« كه در مهرماه س��ال ۹۱ 
توسط مركز فرهنگي شهر كتاب 
برگزار ش��د، از ديگر جلوه هاي 
به جامان��ده از ديدگاه هاي او در 
عرص��ه ادبيات و هنر اس��ت. او 
در اي��ن همايش گفت��ه بود: در 
مح��دوده  فرهنگ هايي كه كم 
و بيش شناخته ام، براي من، سه 

اوج دست نيافتني وجود دارد: در موسيقي: يوهان سباستين باخ؛ 
در هنرهاي تجسمي: ميكل آنژ و در شعر: خواجه شمس الدين 
حافظ. دانشجو كه بودم گاهي براي فرار از سوز سرماي زمستاني 
شهر وين به كليسايي كه سر راهم بود پناه مي بردم و ساعتي در 
آنجا مي نشستم. غالباً كسي در آنجا آثاري از يوهان سباستين 
باخ را با  س��از ارگ تمرين مي كرد. آن موس��يقي در آن خلوت 
و تنهايي كليس��ا، چنان مرا به عالمي روحاني نزديك مي كرد 
كه موالنا، شوريده ترين ش��اعر بزرگ مان را حس مي كردم كه 
مي گويد: مرغ باغ ملكوتم، نيم از عالم خاك/ چند روزي قفسي 

ساخته اند از بدنم.
او كه فردوس��ي را نماد حماسه و بزرگي، س��عدي را نماد خرد 
و جهانديدگي ، موالن��ا را نماد رهايي و ش��وريدگي و حافظ را 
دوست خود مي دانس��ت، گفته بود: نوجوان كه بودم من هم به 

جرگه  بي شمار مريدان خواجه شمس الدين پيوستم. در همان 
سال هاي نوجواني روزي تفألي زدم و از او پرسيدم: »خواجه من 
عاقبت به جايي مي رسم؟!« خواجه با مهرباني به من جواب داد: 
مژده  اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد/ كه ز انفاس خوشش بوي 
كسي مي آيد. اميدي كه آن روز دوستم به من بخشيد، آن قدر 
تكانم داد كه هنوز هم پس از نزديك به ۶۰ س��ال، براي تحقق 
گفته اش مي كوشم تا نزد او شرمنده نشوم. گرچه طي سال ها 
خيام بزرگ را هم باور كرده ام كه گفت: سرتاسر آفاق دويدي، 
هيچ اس��ت/ و آن نيز كه در خانه خزيدي، هيچ است. و باالخره 

اين كه: »ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز.«
سينايي معتقد بود كه اگر شاعر باش��ي، شعر در ذهن تو شكل 
مي گيرد و بقيه  آنچه براي انتقال ذهن و احساست به ديگران به 

كار مي گيري، ابزار كار توست.
   همه چيز به قدرت تخيل مربوط مي شود 

خس��رو س��ينايي در بخش ديگري از س��خنانش در همايش 
»حافظ ب��ه روايت ادب و هن��ر« چنين گفته ب��ود: »من از آن 
كارگردان هاي سينما نيستم كه حركات دوربين را قباًل تعيين 
مي كنند. چون آنها به طور طبيعي شكل مي گيرند. همه چيز 
به قدرت تخيل مربوط مي شود. من فيلم را در ذهن آماده دارم؛ 
فقط سعي مي كنم آن را بس��ازم« و مگر مي توان بدون قدرت 

تخيل شاعر بود؟!

اين سينماگر معتقد بود كه يك ذهنيت شاعرانه  خالق مي تواند 
حتي »روش نثر« را در داستاني به كار ببرد و حاصل كار شاعرانه 
خواهد بود. او بوف كور صادق هدايت را مصداق روشني در تأييد 

اين ادعا مي دانست.
او مي گفت: بپذيريم كه نوع ابزار و چگونگ��ي به كارگيري آن، 
شعر را نمي س��ازد، بلكه ذهن ش��اعر اس��ت كه اثري شاعرانه 
را خلق مي كن��د. پس مي تواني��م كالم منظوم ي��ا غيرمنظوم 
شاعرانه، موسيقي شاعرانه، نقاشي شاعرانه، و باالخره سينماي 
شاعرانه داشته باشيم. يادمان باشد كه شاعرانه بودن به معناي 
رومانتيك و سانتي مانتال بودن نيست. ريشه  اصلي شاعرانگي 
در تخيل خالق است كه در محدوده  وسيعي از حماسه تا غزل و 
باالخره تا شعر آزاد و سپيد حركت مي كند و در مواردي از ظاهراً 
پيش پاافتاده تري��ن پديده ها الهام مي گي��رد و با معمولي ترين 

كلمات و جمالت از آنها، شعر واقعي مي سازد.
س��ينايي معتقد بود حاف��ظ در اوج خالقيت ش��اعرانه  ذهني، 
آن چنان در كاربرد كلمات، مهارت دارد و آن چنان كلمات را در 
اوج ابهام و ايهام و ظرافت و رندي و شيطنت چون توري بسيار 
ظريف در هم مي بافد كه طي همه  عمر او را مبهوت كرده است.

او گفته بود كه يك عمر كوشيده تا ظاهراً تفكر و منشي عاقالنه 
داشته باشد اما غالباً حافظ با او كاري كرده كه نه فقط ساعت ها 

و روزها بلكه سال ها حيرت زده مانده است.

فيلمساز بود و از اهالي شعر و موسيقي
درباره مرحوم خسرو سينايي و نگاهش به هنر و ادبيات

   يادمان

وقتي درباره جش�نواره فجر صحبت مي كنيم بايد 
اين موض�وع را در نظر بگيريم كه در جهان س�ينما 
رويداده�اي بزرگ ت�ر و مهم ت�ري وج�ود دارد كه 
برگزاري يا عدم برگزاري آنها براي صنعت سينماي 
جهان در درجه اول اهميت است. آنگاه در مقايسه، 
مي توان گفت فيل�م فجر با وجود اهمي�ت ذاتي كه 
دارد، در ص�ورت برگزار نش�دن در يك س�ال چه 
اندازه مي تواند براي سينماي ايران خسران زا باشد

ان
يز

  |  م
ند

يرب
ی ش

عل


