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زهرا سعيدي، بازيگر نقش همسر ياور چلويي:
تكرار »حشمت فردوس« در »ياور« خواست شبكه۳ بود!

بازيگ�ر س�ريال ياور ك�ه ب�راي اولين ب�ار در ي�ك مجموعه 
رمضاني ظاهر مي ش�ود، تأكيد ك�رد: گاليه ام از صدا و س�يما 
اين اس�ت كه چرا كار مناس�بتي را زودتر ش�روع نمي كنند؟

زهرا س��عیدي، بازيگر س��ريال ياور كه نقش مادر جمال چلويي و 
همسر ياور را بازي مي كند، درباره شباهت سريال ياور به »ستايش« 
كه برخي از كارشناسان و منتقدان و كاربران شبكه هاي اجتماعي 
به آن اعتقاد دارند، به تسنیم گفت: من همیشه مي گويم كار تصوير 
مثل دايره  مي ماند و همواره مي چرخ��د و مي چرخد و با همديگر 
برخورد مي كنیم، من حدود 20س��ال پیش با آق��اي ارجمند در 
سريال »روزهاي زندگي« نقش همس��ر ايشان را بازي مي كردم و 
15سال پیش در سريال »بانو« نقش خواهر و برادر را باهم داشتیم 
و در اينجا دوباره نقش زن و شوهر.  او تأكید كرد: در مورد شباهت 
اين دو سريال با همديگر، بايد بگويم در حقیقت شبكه3 سفارش 
كرده و عمداً خواستند اين شخصیتي باشد مثل حشمت فردوس. به 
نويسنده )آقاي مطلبي( سفارش كردند داستاني بنويسد شخصیت 

حشمت فردوس تكرار شود. خیلي از بازيگران از اين وضعیت ناراضي 
بودند كه شباهت اين كاراكتر، مردم را خسته مي كند اما آنها اعتقاد 
داشتند كه مردم از اين شخصیت و رفتارهايش خوش شان آمده و 

دوست دارند، براي همین دوباره تكرار مي شود. 
بازيگر نقش مادر جمال چلويي در سريال ياور گفت: براي اولین بار است 
در سريالي بازي كرده ام كه ماه رمضان پخش مي شود. من گاليه ام از 
سازمان صداوسیما اين اس��ت كه چرا كار مناس��بتي را زودتر شروع 
نمي كنند؟ البته چهار ماه پیش اين كار شروع شده و اين روزها هنوز 
در حال تصويربرداري هستیم، باالخره خواه ناخواه دچار شتاب زدگي 
مي ش��ويم. تلويزيون يك طوري برنامه ريزي مي كند كه انگار امسال 
ماه رمضان و محرم نمي ش��ود! وقتي مي بیند واقعاً مي رسد، مي گويد 
كه برويد برنامه و سريال بس��ازيد. ما هر روز فیلمبرداري مي كنیم كه 
برخي از سكانس هايش ش��ب پخش مي شود، تدوين مي كنند، حتماً 
شتاب زدگي باعث مي ش��ود تدويِن خوب و درس��تي درنمي آيد. وي 
در پاسخ به اين سؤال كه حرف اصلي ياور با مخاطبان چیست، افزود: 
حرف اصلي اين سريال، جوانمردي است. طرز گفتن آن فرق مي كند 
كه البته اين تعريف جوانمردي و تشويق كردن آدم ها به اينكه لوطي 
باشند، سلیقه من نیست. اعتقاد من اين است به جاي آموزش از باال به 
پايین مي توان از طريق نرم تري هم اين كار را كرد. من حالت معلم واري 
را دوست ندارم. تلويزيون فكر مي كند پدربزرگ همه مردم است و بايد 
برايشان تعیین تكلیف كند، همه چیزها را از نگاه او ببینند. وي در پاسخ 
به اين سؤال كه ياور مي تواند برگ برنده س��ريال هاي رمضاني باشد، 
گفت: به نظر من عكس العمل مردم نسبت به اين كار خوب بوده و جالب 

است مردم اين سريال را دوست دارند. 

موضع عجيب مدير سيمافيلم درباره سهل انگاري در درج هشدار سني سريال »احضار« 

 خانواده ها بايد خودشان
 تمهيدي براي صحنه هاي ترسناك بينديشند! 

غلبه نگاه تجاري سبب شده صداوسيما در درج هشدار سني درباره صحنه هاي ترسناك 
و وحشتناك صرفًا به هشدار در تيزر اكتفا كند تا جايي كه مدير سيما فيلم در سخناني 

غيرمسئوالنه عنوان مي كند خانواده ها خودشان بايد حواسشان به بچه هايشان باشد

در گفت وگوي »جوان« با محمدهادي قميشي مطرح شد 
رسانه ملي نظارت كيفي دقيقي بر سريال سازي ندارد 

تعداد زي�ادي از هنرمن�دان باتجرب�ه و كاربلد، خانه نش�ين 
مختل�ف  س�ريال هاي  در  خ�اص  گروه�ي  و  هس�تند 
نقش آفريني مي كنن�د و نب�ود مركز نظارت كيفي مناس�ب 
س�بب مي ش�ود اين چرخ�ه معي�وب ادامه داش�ته باش�د.

محمدهادي قمیشي، بازيگر باتجربه با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: روالي غلط در س��ازمان به راه افتاده كه با استفاده از برخي  
افراد و تیم هاي محدود و خاص در سريال سازي دست به آزمون و 
خطا مي زنند . بازيگر سريال خاطره انگیز »پس از باران« ادامه داد: 
در گذشته ناظران كیفي در س��ريال ها داشتیم كه اسباب ارتقاي 
س��ريال ها بودند ولي حاال چطور؟ هیچ دستگاه نظارتي و ارزيابي 
كیفي براي كارها مثل گذشته وجود ندارد كه جلوي كیفیت پايین 
سريال ها را بگیرد و باعث تأسف است كه كلي بازيگر باتجربه بیكارند 
و س��ريال هايي روي آنتن مي رود كه به اف��راد گمنام نقش اصلي 
مي دهند و حتي يك بازيگردان در كارها نمي گمارند كه دست كم 

ترس اين گمنامان از بازي جلوي دوربین بريزد. 
 بازيگر »خوش ركاب« و »دوران سركش��ي« افزود: در سال هاي 
دورتر چند بار فیلمنامه سريال ها در ش��وراهاي مختلف بررسي 
مي ش��د و در صورت تصويب و رفع ضعف هاي احتمالي به مرحله 
تولید درمي آمد ولي االن س��ريال هايي را مي بینی��د كه حتي از 
تصويرسازي يك سكانس سقوط خودرو به ته دره هم عاجزند ولي 

باز مجوز پخش مي گیرند. ناظر كیفي اين سريال ها كیست؟ 
اين بازيگر باتجربه عنوان كرد: مخاطب پاي تلويزيون نمي نشیند كه 
خاطرات گذشته را ببیند. بیننده مي خواهد سريال جديد و كاراكتر 
تازه ببیند و در اين شرايط، اينكه سريالي روي آنتن مي رود كه از 

داستان تا شمايل و گريم كاراكترهايش تكراري است، جاي سؤال 
دارد.  قمیشي گفت: نويس��ندگان تواناي تلويزيون كجا هستند؟ 
چرا به جاي تكرار صدباره سريال هاي موفق از شبكه هاي مختلف 
به دنبال نويسنده و كارگردان سريال هاي فاخر و محبوب نمي روند 
كه بیايند و باز سريال بسازند ؟ مردم در همه ايام سال و به ويژه در 
ماه رمضان سريال هايي را مي خواهند كه هم سرگرم كننده باشد و 
هم آرامش متناسب با اين ماه را فراهم كند ولي متأسفانه كیفیت 

متن هاي سريال ها آنقدر پايین است كه حد ندارد. 
اين بازيگر تأكید كرد: آنتن پر كردن وقتي هنر است كه مخاطب 
هر كاري دارد، كنار بگذارد و به تماشاي سريال شما بنشیند. وقتي 
سريالي پخش مي ش��ود و به پايان مي رسد و نام كاراكتر كه هیچ، 
حتي خالصه داستان سريال هم در ذهن بیننده نمي ماند، معلوم 
اس��ت كه راه را اش��تباه رفته ايم. در صورتي كه اگر راه را درست 
مي رفتیم و س��ريال را از همان زمان ايده پ��ردازي و نگارش متن 

زيرنظر مي گرفتیم، بدون شك نتیجه بهتري عايد مي شد.

 ستيز با »مرد نكونام« 
از آخوندزاده تا شاملو

 طيفي از شبه روشنفكران در دوران معاصر را بايد دشمنان »سعدي« قلمداد كرد
 كه آب در هاون كوبيدند

گفتوگو تلویزیون

خبر

»داستان رويان« تجديدچاپ شد
خاطراتي ناگفته از نماد پيشرفت علمي كشور

چ�اپ دوم كت�اب »داس�تان روي�ان« رواي�ت تاري�خ 
شفاهي اقدامات س�عيد كاظمي آش�تياني در پژوهشگاه 
روي�ان از تأس�يس ت�ا تثبي�ت و پيش�رفت، توس�ط 
انتش�ارات »راه ي�ار« منتش�ر و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« چاپ دوم كتاب »داستان رويان« روايت تاريخ 
شفاهي اقدامات سعید كاظمي آش��تیاني در پژوهشگاه رويان از 
تأسیس تا تثبیت و پیشرفت، توسط انتشارات »راه يار« منتشر و 
روانه بازار نشر شد. كتاب »داستان رويان« خاطرات ناب و منتشر 
نشده از روند شكل گیري پژوهشگاهي را روايت مي كند كه براي 
اولین بار در اي��ران، موفق به درمان ناباروري و س��لول درماني و 
شبیه س��ازي ش��د. در بخش��ي از مقدمه اين كتاب مي خوانیم: 
»پس از جنگ تحمیلي، عده اي جواِن ازجنگ برگش��ته دور هم 
جمع شدند و تصمیم گرفتند مجموعه اي را راه اندازي كنند كه 
براي اولین بار مش��كل »نازايي« را در كشور حل مي كرد. انگیزه 
آنها براي حركت، امید به توشه آخرتي بود كه از ثمره تالششان 
فراهم مي آمد. سال ها بعد از آن  همه تصمیمات و اقدامات و رنج ها، 
نتیجه كارشان نماد پیشرفت ايران شد و به بازكردن گره زندگي 
خانواده هاي گرفت��ار انجامید. »رويان« ن��وزاد همان تالش ها و 

مجاهدت هاي جمعي سعید كاظمي آشتیاني و دوستانش بود. 
رويان هم مثل هر نوزاد ديگري داستان زندگي دارد... 

در داستان زندگي رويان، داستان هزاران نوزاد ديگر نهفته است؛ 
داستان صدقه جاريه اي كه كاظمي آشتیاني و دوستانش از خود 
به يادگار گذاشتند و چه وظیفه اي براي »تاريخ شفاهي« مهم تر 

از اينكه چنین اسناد باارزشي را جمع آوري و منتشر كند. 
كتاب حاضر روايتي از تأسیس، تولد، تثبیت و شكوفايي رويان 
است كه با محوريت ش��خصیت اصلي داس��تان، دكتر سعید 

كاظمي آشتیاني پیش مي رود.«
...........................................................................................................

 انتشارات انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگي منتشر كرد

زندگينامه و خدمات علمي - فرهنگي 
مرحوم پيرنيا

فرهنگ�ي  و خدم�ات علم�ي-  »زندگينام�ه  كت�اب 
مرح�وم اس�تاد محم�د كري�م پيرني�ا« در سلس�له 
انتش�ارات انجمن آث�ار و مفاخر فرهنگي منتش�ر ش�د. 
در بخش��ي از مقدمه حس��ن بلخاري، رئیس انجمن آث��ار و مفاخر 
فرهنگي بر كتاب زندگینامه و خدم��ات فرهنگی مرحوم پیرنیا كه 
به تازگی منتشر ش��ده آمده اس��ت: »مرحوم پیرنیا )كه مي توان او 
را حكیم معمار نامید( با رجوع به آثار تاريخي و تعمق و تحقیق در 
باب آنها سعي در كشف و دريافت اصولي از معماري ايراني- اسالمي 
داش��ت كه مبناي معماري نوين و جديد ايران ق��رار گیرد، گرچه 
متأسفانه چنین نشد و معماري ايران چه پیش و چه پس از انقالب 
راه خويش را رفت اما تأمالت و تحقیقات رادمردي چون او دس��ت 
كم در حوزه تحقیقات معماري راه روشن و تابناكي را براي معماران 
ظاهر س��اخت. امید آنكه معماري يك هنر )با تمامي معنا و مفهوم 
عمیق و وسیعي كه در اين كلمه وجود دارد( انگاشته شود و تمامي 
حقیقت آن توسط معماران درك و به كار گرفته شود؛ همان حقیقتي 
كه امثال ويتروويوس )كه كتابش در باب معماري را انجیل معماران 
مي دانند( آن را چنین بیان مي كنند: »معمار بايد به اقسام مختلفه 
علوم آراسته باش��د، چون با قوه تمییز اوس��ت كه تمامي آثار ديگر 

هنرها به محك درمي آيند. اين معرفت، زايیده علم و عمل است.« 
...........................................................................................................

 هوشنگ منصورخاكي
بازيگر سينما درگذشت

هوش�نگ منصورخاك�ي بازيگ�ر پيشكس�وت س�ينما و 
تلويزيون ب�ه دلي�ل ابتال ب�ه بيم�اري كرونا درگذش�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از خانه س��ینما، خانه سینما طي پیامي 
درگذشت هوشنگ منصورخاكي بازيگر پیشكسوت سینماي ايران 
را تس��لیت گفت. در اين پیام آمده اس��ت: »خانه سینما درگذشت 
بازيگر پیشكسوت س��ینماي ايران زنده ياد هوشنگ منصورخاكي 
را به خانواده محترم ايشان و اعضاي محترم جامعه اصناف سینماي 
ايران تس��لیت مي گويد.« اين بازيگر صبح ديروز ب��ه دلیل ابتال به 
بیماري كرونا درگذش��ت. وي در آثاري همچون »كوسه جنوب«، 
»چنگك«، »مرگ در باران«، »زخمه«، »شب شكن«، »خفاش«، 
»افعي«، »ياران دلنم��ك« )كانديدای نقش مكمل در جش��نواره 
فجر(، »دلباخته«، »لكوموتیوران«، »زخمي تنها«، »دل و دشنه« و 

»سكوت كوهستان« به ايفاي نقش پرداخته بود.

نویدپارسا دیدهبان

امام حسين)ع(:

 

آن كه عطايت را بپذيرد، تو را بر 

كرم يارى داده است.

كتاب الدره الباهره

   فرزين ماندگار
بي مس�ئوليتي صداوس�يما در درج هش�دار س�ني 
درباره صحنه هاي خش�ن و وحش�تناك مك�رر زير تيغ 
نقد ق�رار گرفته اس�ت اما به نظر مي رس�د رس�انه ملي 
همچن�ان به اي�ن مس�ئله نگاهي ج�دي ن�دارد و غلبه 
نگاه تج�اري در ج�ذب مخاطب س�بب مي ش�ود صرفًا 
هش�دار س�ني به پخش تي�زر و آگه�ي محدود ش�ود. 
مدير گروه فیلم و سريال س��یمافیلم درباره درج رده بندي 
سني براي صحنه هاي حساس درس��ت در فاصله نزديك 
با صحنه مورد نظر مي گوي��د: 30 ثانیه تا يك دقیقه قبل از 
سكانس اين هشدار اطالع رساني مي شود اما كل پالن هاي 
حساس مگر چقدر است؟ در قس��مت اول 15 تا 20 ثانیه 
بود. به نظرم با توجه به تیزرهايي كه از س��ريال پخش شد 
خانواده ها مي دانسته اند كه اين سريال چه فضايي دارد و بايد 
در برخي از قسمت ها تمهیدي براي تماشاي سريال داشته 
باشند. به رغم هشدار قسمت هاي اولیه مبني بر نامناسب 
بودن برخي صحنه هاي س��ريال رمضان��ي »احضار« براي 
گروه سني كمتر از 14سال، دوش��نبه-30 فروردين ماه- 
قسمت هايي از اين سريال با موضوع احضار روح، بدون توجه 
به اين درجه بندي سني روي آنتن رفت. سريال معرفتي يا 
همان ماورايي »احضار« كه در شب هاي ماه رمضان از شبكه 
اول سیما پخش مي شود، با صحنه هايي همراه است كه در 
مخاطب و خصوصاً گروه سني كودك و نوجوان ايجاد رعب 
و وحشت مي كند. س��اخته علیرضا افخمي در پخش اولین 
قسمت، با اين توضیح از سوي پخش شبكه اول سیما همراه 
شد كه »سريال احضار مجموعه اي در گونه ملودرام اجتماعي 
با موضوع معرفتي است و چنانچه در بعضي قسمت ها تماشاي 
صحنه يا سكانسي براي كودكان مناسب نباشد، قبل از شروع 

تصوير مورد نظر عالمت 14+ درج خواهد شد.«
در راستاي اين تصمیم، در قس��مت هاي اولیه پخش سريال 
»احضار« در برخي سكانس ها شاهد استفاده از عالمت »14+« 
بوديم كه به نوعي پخش صحنه هاي رعب و وحشت را توجیه 
مي كرد، هرچند پخش همین صحنه هاي درجه بندي شده از 
شبكه اي سراسري، آن هم در ساعتي كه اغلب اعضاي خانواده 
دور هم جمع هس��تند، از س��وي برخي مخاطبان با واكنش 

همراه و اينگونه عنوان ش��ده بود كه فرزندانشان تحت تأثیر 
صحنه هاي ترسناك سريال قرار گرفته اند. اما در شرايطي كه 
در قسمت ششم اين سريال، مخاطب با صحنه هايي از احضار 
روح مواجه بود، اين درجه بندي از سوي پخش شبكه اول سیما 

به فراموشي سپرده يا غیرضروري تشخیص داده شد. 
اين در حالي اس��ت كه مخاطب در اين قسمت با سكانسي 
مواجه مي شود كه ش��خصیت »مائده« براي احضار روح به 
خانه »مین��و« )فالگیر( مي رود و در خی��ال خود با كاراكتر 
»كامراني« ديدار مي كند، ضم��ن اينكه اين فرد كه مدعي 
احضار روح است )با بازي افس��انه چهره آزاد(، در لحظاتي 
با لرزش ه��اي غیرمتعارف صورت و دس��ت، مدعي حضور 
روحي در اتاق مي شود و به نوعي بر رعب و وحشت صحنه 
مي افزايد.  هرچند در روند داس��تان از سوي سازندگان به 
مخاطب توضیح داده شده كه در حقیقت احضاركننده روح 
يا همان مینو، فردي شیاد است كه از طريق ورود همدستش 
به تلفن همراه افراد، به اطالعات آنها دست پیدا مي كند، اما از 
آنجا كه كودكان و نوجوانان اغلب توانايي تشخیص اليه هاي 
پنهان داستان را ندارند، درجه بندي سني در اين صحنه ها 

ضروري به نظر مي رسید. 
امروزه استفاده از عالئم هشداردهنده سني براي بینندگان، 
از پروتكل هاي ض��روري و رايج در ش��بكه هاي تلويزيوني 
مطرح دنیا محسوب مي شود و تاكنون بارها درباره ضرورت 
استفاده از اين عالئم هنگام پخش برنامه هاي تلويزيوني، به 
صداوسیما هشدار داده شده است. »احضار« به كارگرداني 
علیرضا افخمي و تهیه كنندگي محمودرضا تخشید هر شب 

حدود ساعت22:15دقیقه روي آنتن مي رود.

    محمدصادق عابديني
ام�روز اول ارديبهش�ت مص�ادف ب�ا روز 
بزرگداش�ت مقام س�عدي، ش�اعر پرآوازه 
ايراني است؛ شاعري كه تا پيش از راه اندازي 
نظام آم�وزش و پ�رورش به س�بك غربي، 
كتاب هاي�ش منب�ع آموزش�ي ك�ودكان 
ايراني بود و به طرزي ش�وم پ�س از انقالب 
مش�روطه از س�وي منورالفكرها! و پس از 
آن برخ�ي روش�نفكران بي س�واد مدعي 
چپ گرايي با هجمه و دش�مني مواجه شد. 
 از عجايب رفتار شبه روشنفكران ايراني حمله 
به نمادهاي هويت ايراني است و از نمادهايي كه 
بارها از سوي محافل شبه روشنفكري زير آماج 
حمله هاي متعدد قرار گرفته، مش��رف الدين 
مصلح بن عبداهلل ش��یرازي ملقب به س��عدي 

شیرازي است. 
     سعدي؛ منبع آموزشي

سعدي شیرازي، ش��اعر پرآوازه ايراني حدود 
800سال پیش مي زيس��ت و در اين قرون كه 
پس از س��عدي بر ادبیات ايران گذشته است، 
بسیاري از شاعران و اديبان تالش كرده اند او را 
الگو قرار دهند. اين تالش در سعدي شدن تا آن 
حدي بود كه ملك الشعراي بهار در شعري كه 
به مناسبت درگذشت ايرج میرزا سرود، نوشت: 
»سعدي اي  نو بود و چون سعدي  به  دهر/ شعر 
نو آورد ايرج میرزا«. جايگاه س��عدي شیرازي 
در ادبیات و شعر نیز منحصر نشد و در تمامي 
قرن هايي كه نظام آموزش��ي »مكتبخانه« در 
ايران رواج داشت، خواندن آثار سعدي جزئي 
از دروس آموزش��ي بود. مرحوم جعفر شهري، 
تهران ش��ناس برجس��ته در وص��ف وضعیت 
آموزش��ي مكتبخانه هاي ته��ران دوره قاجار 
مي نويس��د: »در مكتب پس از يادگرفتِن 32 
حرف فارس��ي و ]الفباي[ عربي كه پايه سواد 
شناخته مي شد، نخس��ت عم جزء، بعد قرآن، 
آنگاه گلستان س��عدي، نصاب الصبیان، جامع 

عباسي و ابواب الجنان تدريس مي شد.«
دكتر حسن ذوالفقاري، رئیس مركز تحقیقات 
زبان فارس��ي دانش��گاه تربیت مدرس درباره 
جايگاه آموزشي س��عدي مي گويد: »مي دانیم 
كه گلستان س��عدي كتابي بود كه پیوسته در 
مكتبخانه ها خوانده مي شد. همانند كتاب هاي 
ديگري چ��ون »نوش آفرين نام��ه« يا »معراج 

نامه« نبود كه گاهي درس داده مي شد، گلستان 
كتاب پايه  هم��ه مكتبخانه ها ب��ود. به همین 
دلیل سخنان سعدي در زبان مردم به صورت 

ضرب المثل درآمده است.«
     حمله به سعدي 

شايد كمي تصورش س��خت باشد كه يك عده 
ايراني تمام تالش خود را ب��راي ضربه زدن به 
سعدي شیرازي به كار برده باشند تا اين شاعر 
را از جايگاه معنوي كه طي چندين قرن به آن 
دست يافته بود، پايین بكش��ند! اما اين واقعه 
پس از انقالب مش��روطه در ايران آغاز ش��د و 
تا چند ده��ه بعد به يك��ي از عالقه مندي هاي 

شبه روشنفكران ايراني تبديل شد. 
ك��وروش كمالي سروس��تاني، رئی��س مركز 
سعدي شناس��ي، درباره ريشه دش��مني ها با 
سعدي مي گويد: »گلستان به كتاب آموزشي 
مكتبخانه هاي ايران تبديل و س��ال ها در كنار 
قرآن كريم در مكتبخانه ها تدريس مي ش��ود. 
تحوالت اجتماع��ي دوران قاج��ار در ايران و 
شكل گیري انقالب مشروطه و تحوالت پس از 
آن به داليل مختلفي سعدي ستیزي را در آثار 
كساني چون میرزا فتحعلي آخوندزاده، میرزا 
آقاخان كرماني، احمد كس��روي، علي دشتي، 
تقي رفعت و نیز ش��اعراني چون  احمد شاملو 
و برخي از تئوري پردازان ماركسیست به ويژه با 

تأكید بر آموزه هاي گلستان رواج مي دهد.«
كمالي سروستاني با اشاره به اينكه تجددخواهي 
زمینه دشمني با سعدي بوده است، مي افزايد: 
از آن  زمان كه ديدگاه تجددگرايانه در پیش از 
مشروطه نطفه مي بندد تا زمان انقالب مشروطه 
و تا س��قوط پهلوي، میرزا فتحعلي آخوندزاده 
معتقد است كه »دوره گلستان گذشته است«. 
می��رزا آقاخ��ان كرماني از اس��تیالي هفتصد 
ساله گلستان بر ادبیات فارس��ي و تقلید از آن 
ناخرسند است، اگرچه خود نیز كتاب »رضوان« 

را به سیاق گلستان نگاشته است. 
وي همچنین مي گويد: سال ها بعد علي اصغر 
طالقاني در روزنامه »زبان آزاد« كلیات سعدي 
را تنزل بخ��ش مي خواند و مي نويس��د: »اين 
كلیات چیست كه بت مسجود ملل فارسي زبان 
شده است.« احمد كسروي او را همرايي مي كند 
و بر جبرگري س��عدي مي تازد. علي دش��تي 
گلستان سعدي را يكي از آثار مكتب ماكیاولي 

مي داند. نیما يوشیج، پدر ش��عر نو اشتباهات 
لغوي س��عدي را مورد حمله قرار مي دهد و بر 
معشوقه چادرپوش��یده و به كنجي نشسته  او 
مي تازد. به دنبالش احمد شاملو، سعدي را ناظم 
مي خواند و نه شاعر. نصرت رحماني و اسماعیل 
خويي هر يك به گونه اي به س��عدي مي تازند. 
اگرچه بیشتر حمالت متوجه گلستان است و از 

میان چند حكايت بر سعدي مي تازند.«
دكتر سعید حمیديان، سعدي شناس با اشاره 
به دشمني افرادي چون كسروي و آخوندزاده با 
سعدي مي گويد: »اين افراد بدون اينكه دقتي 
داشته باشند، شروع به نشانه گرفتن تعدادي 
از آثار ادبیات قديم و كهن به ويژه آثار گلستان 
و بوستان س��عدي كردند و همچنین غزلیات 
شورانگیز سعدي نیز از اينگونه انتقادها مصون 
نماند. آنها بر اين باور بودند كه سعدي موجودي 
واپس گرا و فرصت طلب است! آنها معتقد بودند 
كه ادبیات كهن جوابگوي نیاز نسل هاي جديد 
نیست و امروز كسي از گلستان سعدي درس 
اخالق و زندگ��ي نمي گیرد و ملت م��ا نیاز به 
الگوهاي تازه تري دارد. نس��ل بعدي در زمان 
رضاخان پهل��وي جنبش وس��یعي يافت و تا 
حدود بسیاري شعر و شاعري به سمت اعتدال 
پیش رفت و میان��ه روي و ژرف نگري ثمره اين 

اعتدال بود.«
پ��س از مخالف��ت منورالفكره��اي قاجاري با 
سعدي، نوبت به نس��ل جديدتر رسید، احمد 
شاملو، جزو مخالفان سعدي بود. دكتر شفیعي 
كدكني درباره ش��خصیت سعدي ستیز شاملو 
مي گوي��د: »در نظرش س��عدي ش��اعر نبود، 

فردوسي شاعر نبود، بهار شاعر نبود.« 
علي دشتي نیز از جمله روشنفكراني است كه 
درباره سعدي كتابي نوش��ته است. دشتي در 
مقام مقايسه، سعدي را با ماكیاولي برابر مي كند 
و كتاب گلستان را برگرفته از نظريات ماكیاولي 
مي داند. سعدي شناس��ان اين ايرادها را ناشي 
از نداشتن شناخت از س��عدي مي دانند. رضا 
داوري اردكاني با ابراز تأسف از اين نگاه دشتي، 

مي گويد: »او سعدي را نشناخته بود.« 
براي مطالعه بیش��تر درباره سعدي س��تیزي 
جماعت شبه روشنفكر ايراني مي توان به كتاب 
»جدال با سعدي در عصر تجدد« نوشته كامیار 
عابدي مراجعه كرد. عابدي در مقدمه كتابش 
درباره نوع نگاه روش��فكران به سعدي نوشته 
است: »ترديد نیس��ت كه هیچ انساني مصون 
از خطا نیس��ت و همه در خور نقدند اما به نظر 
مي آيد كه بدبختان��ه به »دلیل« ي��ا »بهانه« 
سطرهايي اندك از آثار سعدي، گاه كار از مرحله 
»نقد« درگذش��ته و به مرزهاي »بي مهري«، 
»نكوهش« و »ناسزا« كشیده است.« با وجود 
همه ناس��زاگويي ها و كتاب س��وزي هايي كه 
شبه روشنفكران علیه سعدي به راه انداخته اند، 
امروزه از نام سعدي بزرگ نه تنها در ايران بلكه 
در جهان به احترام ياد مي شود و شاعر شیرازي 
مصداق ش��عر خودش ش��ده اس��ت كه سرود 
»سعديا مرد نكونام نمیرد هرگز/ مرده آن است 

كه نامش به نكويي نبرد«.

با موضوع جنايت هاي سازمان يافته در تاريخ امريكا
وسترن »اسكورسيزي« مقابل دوربين رفت

فيلمبرداري فيلم جديد »مارتين اسكورس�يزي« با عن�وان »قاتالن ماه 
كامل« در اوكالهاماي امريكا آغاز شد. 

به گزارش ايس��نا به نقل از ايندي واير، اين فیلم بر اس��اس كت��اب پرفروش و 
غیرداستاني نوشته »ديويد گرن« ساخته مي شود و داستان آن درباره مجموعه 
قتل هايي اس��ت كه در دهه 1920 میالدي در اوكالهام��ا روي داد؛ زماني كه 
سرخپوستان منطقه اوسیج در زيرزمین هاي خود نفت كشف كردند و سپس تك 
به تك كشته شدند و با افزايش آمار قتل ها سازمان تازه تأسیس اف بي آي پرونده 
را در دست گرفت و يكي از هولناك ترين جنايت هاي سازمان يافته تاريخ امريكا 
افشا شد. »مارتین اسكورسیزي« در بیانیه اي به مناسبت آغاز فیلمبرداري فیلم 
»قاتالن ماه كامل« گفت: »از اينكه نهايتاً فیلمبرداري اين فیلم را در اوكالهاما 
آغاز كرديم، هیجان زده ايم. پرداختن به داستان سرزمیني كه اين اتفاقات در آن 
رخ داده بسیار حائز اهمیت است كه تصويري درست و موثق از مردم و زمان ارائه 
دهیم. براي آغاز كار با عوامل و بازيگ��ران بومي هیجان داريم و قصد داريم با به 
روي پرده آوردن اين داستان، اين برهه زماني در تاريخ امريكا را كه نبايد فراموش 
شود، جاودانه كنیم.«  »اريك راث« نويس��نده برنده اسكار فیلم هاي »فارست 
گامپ« و »مورد عجیب بنجامین باتن«كه نگارش فیلمنامه اقتباسي »قاتالن 
ماه كامل« را بر اساس رمان نوش��ته »ديويد گرن« بر عهده داشته نیز پیش از 
اين عنوان كرده بود: »اسكورسیزي« قصد دارد فیلمي بسازد كه احتماالً آخرين 
وسترني باشد كه با اين سبك و سیاق ساخته مي شود و اين فیلم شبیه هیچ يك 
از فیلم هايي نیست كه تاكنون ديده ايم.« »لئوناردو دي كاپريو« و »رابرت دنیرو« 

دو بازيگر سرشناس و اصلي فیلم »قاتالن ماه كامل« هستند.


