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قطع به يقين اگر چند سال پيش صوت احمد متوسليان در فيلم »ايستاده در غبار« 
استفاده نشده بود تا حاال بي بي سي آن را سوژه يك مستند داغ كرده بود

مدير دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه هنري:
 كتاب »حاج جالل«

 از فصيح ترين آثار ادبيات جنگ است
مدي�ر دفت�ر ادبي�ات و هن�ر مقاوم�ت ح�وزه هن�ري در 
مراس�م رونماي�ي از كت�اب »ح�اج ج�ال« ضم�ن اينكه 
اين اث�ر را روايت خان�واده اي دانس�ت كه تمام�ي اعضاي 
آن در جن�گ ش�ركت داش�تند، مي گوي�د: »ح�اج 
ج�ال« از فصيح تري�ن آث�ار ادبي�ات جن�گ اس�ت. 
مرتضي س��رهنگي، نويس��نده و پژوهگر ادبی��ات دفاع مقدس 
در مراس��م رونمايي كتاب »ح��اج جالل« گفت: اي��ن كتاب از 
فصیح ترين آثار حوزه ادبیات جنگ اس��ت كه مردم عادي با آن 
درگیر بودند. حاج جالل و پس��رانش براي جنگ تربیت نشده 
بودند اما نان ش��ان را از زمین درمي آوردند و حاال زمین شان در 
خطر بود و براي همین دست به كار شدند تا از زمین و سرزمین 

خود دفاع كنند. 
وي گفت: حدس و گمان مان درست از آب درآمد و خانم نظري 
توانست حق مطلب را در نويسندگي اين اثر به درستي ادا كند. 
به شكلي كه لحن ها و صداها درست از كار درآمده است. كتاب 
»حاج جالل« عاش��قانه اي پر از صداقت، احس��اس و پاكیزگي 

روستايي است.

    کتاب 

امام صادق)ع(: 

لقمان به پس�رش گفت: » اى 
پسرم! هر چيز، نشانه اى دارد 
كه بدان ش�ناخته می ش�ود و 
طبق آن، گواه�ی می گردد...

حسود، سه نشانه دارد: غايب 
را غيبت، حاضر را چاپلوسی و 

گرفتار را شماتت می كند.« 

الخصال:ص 121 ح 113 

برخي به ما مي گفتند شما براي فرار      تجسمی 
از جنگ دست به دوربين شده ايد اما 
در انتها همان فرماندهان از ما مي خواستند كه لحظات را بيشتر 
ثبت كني�م و گاهي جلوت�ر از رزمندگان در خط مق�دم بوديم. 
حمیدرضا معین الديني از عكاسان دفاع مقدس و عكاس حاج قاسم 
سلیماني با بیان اين مطلب در آيین تجلیل از عكاسان پیشكسوت دفاع 
مقدس كه در سازمان بسیج هنرمندان برگزار شد، درباره سختي هاي 
عكاسي در جنگ س��خن گفت. در اين مراسم كمال الدين شاهرخ، 
مسئول انجمن عكس بسیج هنرمندان همراه با خیرمقدم به حضار، 
خالصه اي از بیوگرافي عكاسان را ارائه داد و گفت: عكاسي جنگ از 
دشوارترين هنرهاست كه كار هركسي نیست، ما نزديك 150عكاس 
دفاع مقدس را در طول جنگ و اين سه دهه از دست داديم كه يادشان 
را گرامي مي داريم. در ادامه امیر نصیربیگي، رئیس س��ازمان بسیج 
هنرمندان با اشاره به زحمات فراوان عكاسان دفاع مقدس عنوان كرد: 
آثار اين هنرمندان براي يك روز و يك س��ال و يك دهه نیست بلكه 
سالیان سال نسل هاي آينده از اين هنر بهره مي برند و به عنوان میراث 
معنوي جاودانند. آنها مظلوم ترين هنرمندان جامعه  هس��تند كه با 
گمنامي و رشادت از اتفاقات گوناگون جنگ بهترين صحنه ها را خلق 
كردند. همچنین حمیدرضا معین الديني، يكي از عكاسان دفاع مقدس 
و عكاس حاج قاسم سلیماني ضمن گرامیداشت ياد و خاطره سردار 
دل ها بیان كرد: برخي به ما مي گفتند شما براي فرار از جنگ دست 
به دوربین شده ايد، اما در انتها همان فرماندهان از ما مي خواستند كه 
لحظات را بیشتر ثبت كنیم و گاهي جلوتر از رزمندگان در خط مقدم 
بوديم. ساسان مؤيدي، عكاس پركار جنگ تحمیلي كه كتاب هاي 

زيادي در اين زمینه دارد نیز از عكاس��ان گمنام ي��اد و تصريح كرد: 
عكاسي كه خودش عكسش را چاپ كند، ديده نمي شود، به خصوص 

عكاس دفاع مقدس، بنابراين بايد ما را حمايت كنند. 
درپايان به نمايندگي از همه  عكاس��ان پیشكسوت دفاع مقدس، از 
عكاسان پیشكس��وت دفاع مقدس ش��امل آقايان ساسان مؤيدي، 

محمد نوروزي و حمیدرضا معین الديني تقدير شد.
عكاس��ي جنگ از مهم ترين عرصه هاي هنري ب��راي ضبط و ثبت 
بخشي از دالوري ها و حماسه آفريني هاي رزمندگان در دفاع مقدس 
بود و عكاسان همواره بعضاً دوش به دوش نظامیان در عملیات هاي 
مختلف حاضر مي شدند و اگر حضور آنان نبود، آرشیو عكاسي جنگ 
ما امروز براي نسل جواني كه آن روزها را درك نكرده چیز زيادي به 
لحاظ بصري در دست نداشت. يادمان نرود كه عكاسي در دوره جنگ 
با دوربین هاي قديمي كه نگاتیو بودند و نیاز به ظهور در آتلیه داشتند 
با عكاس��ي اين دوره كه كاماًل ديجیتال است، متفاوت بود و همین 

مورد سختي كار عكاسان جنگ را بیشتر نشان مي دهد.

سريال هاي س�وريه پس از سال ها      جعبه جادو 
درخش�ش در كش�ورهاي عرب�ي، 
اكنون در س�ايه بحران ها در اين كش�ور، بي فروغ شده و تا 
ح�دودي همراه�ي مخاطبانش�ان را از دس�ت داده ان�د. 
به گزارش ايسنا، الجزيره در گزارشي به نقد مجموعه هاي تلويزيوني 
سوريه پرداخته و نوشته است: »س��ريال هاي سوري سال ها در میان 
شبكه هاي عربي از محبوبیت خاصي برخوردار بودند اما از سال 2011 
كه اين كشور درگیر جنگ شد، سريال ها رو به افول گذاشتند و در اين 
9 سال اين روند نزولي براي درام هاي سوري ادامه داشته است. از داليل 
افت سريال سازي در سوريه دو دستگي هنرمندان در اين كشور است. 
همچنین نقش ها بر حسب روابط شخصي به بازيگران داده شده و ديگر 
به توانايي بازيگران توجه نمي شود، ضمن اينكه جاي خالي بازيگران 
حرفه اي باعث شده تا جا براي بازيگران درجه2 و 3 در سوريه باز شود. 
عالوه بر اينها نويسندگان و كارگردانان سوري بايد میان شركت هاي 
فیلمسازي داخلي كه خط قرمزهايي را دارند و شركت هاي خارجي 

كه ويژگي ها و شرايط خاص خود را دارند، يكي را انتخاب كنند. اين 
مسائل باعث شده سريال هاي سوري مانند گذشته نتوانند تصويري 

واقعي از جامعه خود را ارائه دهند.«
الجزيره همچنین در بخشي از مطلب خود يادآور شده است كه بحران 
سوريه باعث شده مردم اين كش��ور نیز همانند گذشته سريال هاي 
س��اخته ش��ده را دنبال نكنند. اين گزارش آورده اس��ت: »برخي از 
س��ريال هايي كه در خارج از س��وريه براي مردم اين كش��ور ساخته 
مي ش��وند، خانه هاي��ي مجلل و ماش��ین هايي لوك��س را به نمايش 
مي گذارند، اين در حالي است كه در واقعیت شرايط زندگي مردم به 
گونه اي ديگر است. برخي ديگر از سريال هاي تولید سوريه تقلیدي از 
سريال هاي مشهور جهاني هستند كه تالش براي مرتبط ساختن آنها 

با واقعیت سوريه، اقتباس هايي ضعیف را رقم زده است.«
الجزيره با اشاره به مشكالت مالي ساخت سريال  در سوريه نوشته است: 
»در شرايطي كه شركت هاي تولیدي داخلي در سوريه با كمبود بودجه 
مواجه هستند، شبكه هاي ماهواره اي با در انحصار گرفتن سريال هاي 
سوري از اين موقعیت سوءاستفاده كرده اند اما سريال هايي كه با حضور 
ستارگان سوري از شبكه هاي ماهواره اي پخش مي شود، مطابق سلیقه 
مردم كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس ساخته شده اند و هیچ تناسبي با 
فرهنگ كشور و وضعیت فعلي اين كشور ندارند و فقط از بازيگران سوري 
در آنها استفاده شده است. مي توان گفت س��ازندگان درام هاي سوري 
بازيگران اين كشور را دزديده اند تا آنها فقط نقشي را اجرا كنند و رسالت 
حقیقي يك هنرمند را كه رساندن پیامي به مردمش است، ناديده بگیرند. 
با اين وجود بعضي از س��ريال ها هم بوده اند كه تالش كرده اند واقعیت 

سوريه و مشكالت مردم اين كشور را به تصوير بكشند.«

ركود سريال سازي در سوريه پس از وقوع جنگ
جهان عرب درگير سريال هاي ماهواره اي است كه شبيه مردم سوريه نيستند

عكاس دفاع مقدس در آيين تجليل از عكاسان جنگ: 
گاهي در خط مقدم، جلوتر از رزمندگان بوديم

 از »ايستاده در غبار« ما  
تا »كودتاي خزنده« بي بي سي

   جواد محرمي
محمدحس�ين مهدويان با ص�وت فرماندهان 
جنگ سريال موفق »آخرين روزهاي زمستان« و 
فيلم تحسين شده »ايستاده در غبار« را ساخت؛ 
دو اثري كه يكي در تلويزيون و ديگري در سينما 
خوش درخشيد و با استقبال مخاطبان مواجه 
شد اما درباره صوت سوم بي بي سي پيشدستي 
كرد و با توليد مس�تندي ضعيف به نام كودتاي 
خزنده تاش ك�رد رواي�ت خ�ود را ارائه كند. 
يك صوت يا تصوير كه جنبه تاريخي دارد در وهله 
اول تنها يك ماده خام اس��ت كه اگر به دست يك 
آشپز ماهر برسد مي تواند آن را تبديل به خوراكي 
رس��انه اي براي مخاطب انبوه كند. اينكه مستند 
موس��وم به »كودت��اي خزنده« بي بي س��ي تا چه 
اندازه توانست نیت و انگیزه س��ازندگان را فراهم 
كند، موضوع اين نوش��تار نیس��ت. بازخوردي كه 
نگارنده دريافت كردم چیزي نیست كه بي بي سي 
خواستار آن بوده و اين ادعايي قابل بررسي است، 
براي اثباتش هم مي توان بر اين گزاره تكیه كرد كه 
برخالف توئیت سال گذشته سردار محسن رضايي، 
فرمانده وقت س��پاه درباره عملیات كربالي4 كه 
بازخوردهاي زياد و بعضاً منفي دريافت كرد، مستند 
بي بي سي به هیچ وجه كمترين انتقادي را در فضاي 
مجازي از سوي طیف حامیان انقالب اسالمي در بر 
نداشت و همین نشان مي دهد اين مستند نتوانست 
موجب ش��كاف و اختالف در می��ان بدنه انقالبي 
جامعه ش��ود، به خصوص اينكه تفاوت خاستگاه 
مطالبات افراد معلوم الحالي چ��ون اكبر گنجي با 
ش��هداي گرانقدري چون حس��ن بهمني و كاظم 
رستگار براي مخاطب آگاه و منصف معلوم مي شود 
اما بخشي از دلیل اينكه بي بي سي تمام تالش خود 
را كرد تا از يك صوت كه اتفاقاً نش��ان دهنده قوت 
فرماندهي س��پاه در جنگ اس��ت و از شجاعت و 
روحیه دموكراتیك درون يك نهاد نظامي حكايت 
دارد، سوء استفاده كند، به انفعال مديران فرهنگي 

و هنري ما مربوط مي شود. 
آرشیو پهلوي هم سال ها در صداوسیما خاك خورد 
تا باالخره س��ر از شبكه س��لطنت طلب »من و تو« 
درآورد؛ تصاوير بكري كه نس��ل نو و قديم تش��نه 
تماشاي آن بود و مي توانست با قرائت دقیق و درست 

مستندسازان وطني به مخاطب عرضه شود. 

    از كاشينكف تا كودتاي خزنده 
همین حاال شبكه يك سیما همراه با شبكه مستند 
در حال پخش مس��تندي به نام كالشینكف است 
كه در آن زواي��اي پنهاني از جنگ اي��ران و عراق 
بازتاب پیدا كرد، از جمله همسويي خاندان پهلوي 
با صدام حس��ین و حزب بع��ث در حمله به خاك 
ايران. مستند موفق كالشینكف نشان مي دهد كه 
اگر مديران فرهنگي ما درايت و ش��هامت به خرج 
دهند، مي توانند ش��بكه هايي چون بي بي س��ي و 
من و تو را خلع سالح كنند. مستند سازي در ايران 
به بركت جنب��ش اخیر بچه هاي انقالبي ش��اهد 
رويش ها و اتفاق��ات درخور و شايس��ته اي در اين 
عرصه بوده است و ادامه رشد اين عرصه به عملكرد 
مديران فرهنگي ما بستگي دارد. عجیب است كه 
مديران فرهنگي ما از اتفاقات خوبي كه در عرصه 
فیلمسازي و مستندس��ازي درباره تاريخ جنگ و 
انقالب اسالمي در سال هاي اخیر بروز و ظهور يافت، 
درس نمي گیرند و از داشته ها و ظرفیت هاي انساني 
و نیز اسناد آرشیوي و فني كه وجود دارد آنطور كه 
انتظار مي رود، استفاده نمي كنند، براي مثال سال 
93 مستندي درباره شهید حسن باقري از تلويزيون 
ملي ايران پخش شد كه توانست مخاطبان زيادي 
را جذب كند. دو سال بعد محمدحسین مهدويان 
كارگردان جوان و بااستعداد اين مستند، فیلمي در 
قالب و س��بك داكیودرام درباره احمد متوسلیان 
ساخت كه جوايزی متعدد از جمله سیمرغ بهترين 

فیلم جشنواره فجر را به خود اختصاص داد. 
در هر دوي اي��ن آثار از ص��وت فرماندهان جنگ 
اس��تفاده ش��د كه خالقیتي بديع و جدي��د بود و 
حیرت و ش��گفتي همه را به دنبال داشت تا حدي 
كه خیلي ها با تماشاي اين آثار ابتدا فكر مي كردند 
ش��اهد يك فیلم مستند هس��تند، غافل از اينكه 

حتي يك فريم نماي مس��تند در اين آثار استفاده 
نشده بود و تنها از صوت احمد متوسلیان و شهید 
باقري در اين آثار بهره برداري شده بود، نتیجه اما 

خیره كننده بود. 
جالب است در صوت مربوط به احمد متوسلیان در 
فیلم ايستاده در غبار، رنگ و بوي انتقاد از سپاه هم 
وجود دارد اما هیچ كس نتوانست از اين فیلم به زيان 

سپاه سوءاستفاده كند.
 برخ��ي از س��خنان و انتقادات احمد متوس��لیان 
درباره سپاه كه در فیلم ايستاده در غبار روي بازي 
هادي حجازيفر قرار داده شد، بسیار تندتر از برخي 
انتقادهايي است كه از زبان فرماندهاني چون حسن 
بهمني و كاظم رستگار مي شنويم اما از آنجا كه يك 
مؤسسه فرهنگي تحت مديريت سپاه اين شجاعت 
و درايت را به خرج داد تا از اين آرشیو در قالب يك 
فیلم استفاده كند، نتیجه به سود انقالب اسالمي و 

سپاه پاسداران رقم خورد. 
فرمانده لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص( در فیلم 
تحسین شده ايستاده در غبار در حالي كه در نماز 
جمعه ش��هر پاوه حض��ور دارد، مي گويد: »توجه 
كنید برادرا! مسائلي رو از اون جهت كه سپاه بايد 
پايگاه مردمي داشته باشه من به عنوان يك سپاهي 
اعزامي كه بايد روي اين موضوع تكیه داشته باشم 
به شما ابالغ مي كنم. توجه كنید آقا! آقاي فرماندار! 
ديروز جلسه كاري بود در كرمانشاه، من يه لیستي 
رو ديدم. نوشته بودن براي عملیات گرفتن بايندان، 
فقط يك قسمتش، 138جعبه هزار تايي فشنگ 
ژ- 3 مصرف شده. كجا رفته؟ )با فرياد( 138هزار 
فش��نگ مصرف ش��ده! اونم براي ژ- 3. 58جعبه 
فشنگ برنو مصرف شده، اونم براي گرفتن بايندان. 
دروغ مي گید! مردم اينو شما بايد بدونید. مردم! شما 
بايد بخوايد كه بودجه سپاه در عرض ماه براي شما 
پخش بشه. چطور سپاه پايگاه مردمي پیدا مي كنه؟ 
به اين ترتیب كه حتي همه حساب ها براي مردم 
روشن بش��ه كه آقا يه قرون داده شد، مثاًل اينقدر 
گوش��ت خريديم. هان؟ من از شما مي پرسم چرا 
بايد س��پاه اينجا ماهي يك میلیون و خرده اي الي 
2میلیون تومن خرج داش��ته باشه؟ كجا میره اين 
پوال؟ ببینید ب��رادرا! من در لباس س��پاه، با كارت 
سپاه، با همه چیز سپاه دارم به شما مي گم كه شما 
بايد از سپاه توضیح بخوايد. بايد )نامفهوم( بپرسه  
چرا. اينكه شما نپرسیديد، ش��ما ملت پاوه در اين 
مورد احساس مس��ئولیت نكرديد )نامفهوم(... به 
هر ترتیب ما داريم از خدمت شما مرخص مي شیم 
ولي شما موظف هستید بنا به وظیفه انساني كه به 
گردن شماست، حتي از س��ازمان پیشمرگان و از 
سپاه بايد توضیح بخواين كه اين بودجه صرف چي 

شد. )تكبیر مردم(«.
قطع به يقین اگر اين صوت چند سال پیش در فیلم 
ايستاده در غبار استفاده نشده بود تا حاال بي بي سي 
آن را سوژه يك مس��تند داغ كرده بود. شايد گفته 
شود كه همه آرشیوها ظرفیت استفاده ندارند اما 
حقیقت ماجرا اين اس��ت كه اگر آرشیوها درست 
مديريت شوند، پیش از سوءاستفاده دشمن مي توان 
درب��اره آنها هنرمن��دي به خ��رج داد و از تحريف 

واقعیت پیشگیري كرد.

مستند س��ازي در اي��ران به 
بركت جنبش اخير بچه هاي 
انقالب��ي ش��اهد رويش ها و 
اتفاقات درخور و شايسته اي 
در اي��ن عرص��ه بوده اس��ت

 از »مقاومت تا رفراندوم« تا »زاويه افول امريكا«
در جشنواره هنر مقاومت

دبي�ر كل شش�م�ين 

مصطفي شاه کرمي
    رویداد 

جش�نواره جه��اني 
مقاومت« ضمن  »هنر 
تش�ريح بخش هاي متنوع اين جش�نواره از اهداي 
صنايع دس�تي شناس�نامه دار ايراني به برگزيدگان 
بخش بين الملل ب�ه جاي دالر و پيش�نهاد همكاري 
شهرداري تهران با جشنواره مشروط به حذف لوگوي 
جش�نواره از روي بنره�اي آثار برگزي�ده خبر داد. 
مسعود نجابتي دبیر كل ششمین دوره جشنواره هنر مقاومت 
در نشست خبري با اهالي رسانه، پیرامون تغییرات اين دوره از 
جشنواره گفت: ششمین جشنواره هنر مقاومت توسط اساتید 
پیشكسوت و جوانان اين رش��ته برگزار مي شود. موضوعات 
ثابتي داريم كه از دوره اول تاكنون، موضوعات محوري بوده اند. 
موضوعات همیشگي ما، استكبارستیزي و حمايت از مظلوم 
بوده است و امسال با توجه به اتفاقات بزرگي كه افتاده، شهادت 
جهانمرد مقاومت، سردار س��لیماني و ابومهدي كه انعكاس 
جهاني داشت و عالوه بر آن كمك مومنانه و مدافعان سالمت به 

جشنواره اضافه شده است. 
    مهم ترين راهبرد جشنواره

وي افزود: در هر دوره به موضوع رژيم صهیونیستي با نگاه هاي 
متفاوت پرداخت ش��ده و نگاه جديد به اين مسئله در اين دوره 
اين است كه چگونه دموكراسي در همه جا خوب است، ولي در 
سرزمین هاي اشغالي بد اس��ت؟ كه اين مورد مهم ترين راهبرد 

جشنواره ششم هنر مقاومت است. 
نجابتي گفت: امسال شعار »مقاومت تا رفراندوم« براي بخش 
صهیونیسم و نگاه »زاويه افول امريكا« براي بخش امريكاست. 
در موضوع��ات داخلي، بح��ث مدافعان س��المت و تجلیل از 
چهره ها را در دستور كار قرار داده ايم. در دوره قبل به نقاشي 
ديجیتال پرداختیم اما امسال به نقاشي كالسیك مي پردازيم. 
مجسمه سازي كه قباًل جاي خود را با طراحي صنعتي عوض 
كرده بود، امس��ال دوباره جزو قالب هاست و طراحي صنعتي 
در اين دوره حذف شده است، همچنین رشته موشن حذف 
نشده ولي عماًل يك رشته مستقل نیست و در همه بخش ها 
حضور دارد، بنابراين هنرمن��دان مي توانند آثار فاخر انقالب 
را به صورت موشن ارس��ال كنند. وي ادامه داد: سیاست هاي 
جوان گراي��ي در كنار توجه به پیشكس��وتان هن��ر انقالب و 
پرداخت به اس��تعداد هاي سطح كش��ور و نه فقط تهران در 
جشنواره انجام مي گیرد. رش��ته هاي كاريكاتور، تايپوگرافي، 
پوس��تر، پرچم و كتیبه به صورت جهاني برگزار مي شود اما 
رشته عكاسي و نقاشي داخلي خواهد بود. دبیر جشنواره هنر 

مقاومت اظهار كرد: در بخش جوايز بین الملل به علت افزايش 
هزينه هاي دالر، معادل جايزه هاي ايران��ي براي خارجي ها، 
از آثار اصیل هنر هاي دستي ايراني كه توسط استادكار خلق 
شده و شناسنامه دار هستند، هديه مي دهیم. اين كار هم باعث 
جلوگیري از خروج ارز و هم حمايت از كاال هاي ايراني خواهد 
شد. گفتني اس��ت معادل هزينه ريالي برندگان ايراني صرف 

خريد صنايع دستي براي برندگان خارجي مي شود. 
    موازي كاري نكرديم

نجابتي در پاسخ به اينكه در دوره گذشته بخشي از جشنواره به 
40سالگي انقالب اس��المي اختصاص داشته، آيا امسال بخشي 
براي 40سالگي دفاع مقدس است يا خیر گفت: در جشنواره قبلي 
موضوعات مختلفي داشتیم و موضوع فقط 40سالگي انقالب نبود. 
امسال هم موضوع متمركز ما 40سالگي دفاع مقدس نیست، زيرا 
بنیاد حفظ و نش��ر ارزش هاي انقالب، موضوع 40سالگي دفاع 
مقدس را در دستور كار دارد و حتي نمايشگاهي هم با اين عنوان 
برگزار كرد، بنابراين ترجیح داديم براي جلوگیري از موازي كاري، 
موضوع 40سالگي دفاع مقدس را از حالت متمركز خارج كنیم. 

    علت نپرداختن به خيانت اعراب
وي در خصوص اينكه چرا امس��ال به خیانت كش��ور هاي 
عربي، به آرمان و پیمان صلح با اسرائیل پرداخته نشده است، 
گفت: تصمیمات اتخاذ شده ما براي موضوعات و رشته هاي 
جشنواره امسال، مربوط به قبل از اتفاق پیمان صلح كشور ها با 
اسرائیل بوده و در فروردين99 نهايي شده است. بايد گفت كه 
در اين دوره، بخش كاريكاتور حذف شده است. اين گرافیست 
نام آشنا درباره حذف طراحي صنعتي توضیح داد: در جشنواره 
پنجم، طراحي صنعتي به رشته هاي مسابقه اضافه شد، ولي 
در اين دوره به دلیل افزايش قیمت ها و كاهش ارزش ريال 
و چون رشته نوظهوري است و خلق آثار، مستلزم برگزاري 
كارگاه هاي متعدد بود و در شرايط فعلي خطر شیوع بیماري 
كرونا افزايش مي يافت، رشته طراحي صنعتي حذف شد كه 

ان شاءاهلل در دوره هاي بعدي اين رشته را خواهیم داشت.

نگاهي به مجموعه داستان »آواي پرستوها«
عبور از كانال دشمن

»آواي پرس��توها« ن��ام مجموعه 
داستاني از علي اكبر وااليي است كه 
توسط انتش��ارات كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان منتشر 
ش��ده اس��ت. اين كتاب از چهار 
داس��تان كوتاه ب��ا موضوع جنگ 
تشكیل شده كه عبارتند از: »آواي 
پرس��توها«، »كمپ شماره 10«، 
»دست غیب« و»گفتید بنويس«. 
از آنجا كه هر چهار داستان اين كتاب از لحاظ فرم و ساختار و پرداخت 
تقريباً يك ويژگي مشترك دارند به تحلیلي مختصر از داستان اول 
كتاب مي پردازم. در داستان اول مجموعه كه نام كتاب هم از آن گرفته 
شده با دو رزمنده به نام هاي مصطفي و ابراهیم روبه رو هستیم كه در 
محدوده خاك دشمن به سر مي برند و بعد از انجام يك عملیات تنها 
مانده و راه برگشت به پايگاه خودي را گم كرده اند. در ضمن ابراهیم 
هم از ناحیه پا بدجور مجروح شده است. آنها همانطور كه در تالشند 
راه مسیر برگشت را پیدا كنند به سه نیروي عراقي برمي خورند و آنها 
را به اسارت مي گیرند. يكي از سربازهاي عراقي كه جاسم نام دارد راه 
برگشت به پايگاه رزمندگان ايراني را با عبور از يك كانال خشك شده 
آب به آنها نشان مي دهد اما افسر مرموزي در میان سه عراقي به چشم 
مي خورد كه وقتي مي فهمد جاسم در حال همكاري با ايراني هاست 
عصباني مي شود و با او به زبان عربي شروع به بحث و جدل مي كند. 
توي راه، يكي از سربازهاي عراقي پايش روي مین مي رود و مجروح 
مي شود. كول كردن او هم به عهده جاسم و آن افسر مي افتد. بچه هاي 
ايراني با محبت با دو اس��یر برخورد مي كنند و به آنه��ا آب و خرما 
مي دهند تا اينكه نزديكي هاي پايگاه رزمندگان ايراني، يك ماشین 
گشت عراقي از راه مي رسد و ابراهیم و مصطفي را با خشونت تمام به 
اسارت مي گیرند. در بازداشتگاه، دو سرباز عراقي كه تحت تاثیر محبت 
ايراني ها قرار گرفته اند، اسراي ايراني را فراري مي دهند و بعد از كشتن 
فرمانده شان كه يك س��رهنگ است، خودش��ان هم به همراه بقیه 

سربازهاي عراقي به رزمندگان ايران پناهنده مي شوند. 
اين خالصه كل داستان اول بود و جدا از نثر روان و صمیمي نويسنده 
و جذابیت و تعلیقي كه نويس��نده در پرداخت هر چهار داس��تان 
براي مخاطب ايجاد كرده است، داستان اول يعني آواي پرستوها، 
سؤاالتي را براي مخاطب ايجاد مي كند و آن اينكه موقع اسارت سه 
عراقي نويسنده هیچ اشاره اي به اس��لحه هاي دست آنها نكرده كه 
اس��لحه دارند يا ندارند، چون اول عراقي ها بودند كه از داخل كانال 
خشك شده دو رزمنده ايراني را مي بینند و پنهان مي شوند، پس در 
اينجا از روي حدس و گمان معلوم مي شود كه البد نیروهاي عراقي 
اسلحه نداشته اند كه به راحتي دست هايشان را به عالمت تسلیم باال 
مي برند يا فشنگ هايشان تمام شده اس��ت كه به رزمندگان ايراني 
ش��لیك نمي كنند. نكته بعدي اينكه در يكي دو مورد نويسنده در 
جمله بندي هايش از كلمات اضافه اي استفاده كرده كه اگر هم از اين 
واژه ها استفاده نمي كرد، هیچ لطمه اي به جمله وارد نمي شد؛ كلماتي 
مثل )در اين حال( يا )در اين وقت( كه بیشتر در مقاالت و يادداشت ها 
به كار مي رود و اين كلمات »داس��تاني« نیس��تند، مثاًل در جايي 
مي خوانیم: »در اين حال افسر عراقي كه زخم ناجوري پاي چشمش 
بود. چشم غره اي به او رفت...« يا در جايي ديگر اينطور مي خوانیم كه: 
»...در اين وقت ابراهیم كنارش نشست...« كه مي شد خیلي راحت 
اين كلمات را حذف كرد. مجموعه داس��تان »آواي پرس��توها« در 

56صفحه با قطعي رقعي منتشر شده است. 

رامين جهان پور     نقد کتاب

    بازیگری

    مصطفي محمدي
س�يدجواد هاش�مي در ويدئويي كوتاه 
درباره تذكر رهبر انقاب به وي به خاطر 
ب�ازي در يك نق�ش منفي س�خن گفت. 
سیدجواد هاشمي بازيگر، كارگردان سینما 
و تلويزيون اس��ت كه خودش مي گويد تا 
به حال هفتاد و چند ب��ار نقش رزمنده ها 
را بازي كرده است. او دانش آموخته رشته 

كارگرداني از دانشكده هنر هاي زيباي دانشگاه تهران است و تا به حال در فیلم هاي 
زيادي همچون »سجاده آتش«، »ياس هاي وحشي«، »پرواز در شب«، »سیمرغ« 

و فیلم هاي »اخراجي ها« نقش آفريني كرده است. 
هاشمي در ويدئوي كوتاهي درباره تذكر رهبر انقالب به وي به خاطر بازي در يك 
نقش منفي مي گويد: »كارگردان مجموعه هزار راه نرفته از من خواست تا نقش 
يك تعزيه خواني را كه نزول خور شده است بازي كنم، من به او گفتم تا حاال نقش 
منفي بازي نكرده ام كه او به من گفت اين نقش در حد يكي دو تا سكانس است و 
به صدايت براي تعزيه خواندن نیاز دارم و... من هم پس از اين اصرارها رفتم و نقش 
را بازي كردم. شب شام غريبان بود كه ما مهمان بیت رهبري بوديم. يادم است 
كه كنار صندلي ايشان نشسته بودم كه ايشان به من گفتند شما در فیلم آقاي 
عباس رافعي كه كوتاه بود يك نقشي بازي كردي كه به نظر من بازي نكني بهتر 
است! براي من خیلي عجیب بود؛ اينكه ايشان اينجور پیگیر هستند و با دقت اسم 

كارگردان كار را هم حتي حفظ بودند و من گفتم چشم.«

ماجراي توصيه رهبر انقاب به سيدجواد هاشمي

آقا گفتند ديگر نقش منفي بازي نكن


