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در آستانه فرا رسيدن ماه محرم و ايام عزاي سيد و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبداهلل الحسين)ع(، سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران همچون سال 
گذشته برنامه »تكيه« را به منظور ميزباني از عزاداران حسيني برگزار مي كند. 
با توجه ب��ه اوج گیري دوباره ش��یوع وي��روس كرونا در كش��ور و ل��زوم رعايت 
ش��یوه نامه هاي بهداش��تي در مجالس عزاداري ماه محرم، در نشست مشترك 
س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران و س��تاد مقابله با كرونا كه به منظور 
دريافت نكات و توصیه هاي ستاد براي برگزاري مراسم ماه محرم برگزار شد، ستاد 

مقابله با كرونا شروط برگزاري مراسم ماه محرم را اعالم كرد. 
بر اين اساس برگزاري مراسم در زمان كمتر از دو ساعت، برگزاري در فضاي 
روباز، رعايت فاصله اجتماعي و استفاده از ماسك توسط عزاداران به عنوان 
چهار شرط اين ستاد تعیین ش��د. با توجه به اين شروط، سازمان فرهنگي- 
هنري شهرداري تهران با هماهنگي با ساير نهاد ها در قالب برنامه »تكیه«، 
فضا هاي روباز تعدادي از فرهنگس��راها، بوس��تان ها، امامزاده ها، مساجد و 

مدارس شهر تهران را در اختیار هیئت هاي مذهبي قرار مي دهد.

 سازمان فرهنگي- هنري 
برنامه »تكيه« اجرا مي كند

بدلكار معروف ايراني س�ر س�حنه يك پ�روژه كاري در لبنان دچار 
سانحه شد. 

ارشا اقدس��ي بدلكار معروف ايراني كه مشغول كار در پروژه اي در بیروت 
بود، هنگام بازسازي صحنه تصادف دچار سانحه شد و در حال حاضر در 
بیمارستان بستري شده است. بنا بر اين گزارش، اقدسي دچار شكستگي 

استخوان شده و بناست تحت عمل جراحي قرار بگیرد. 
ارشا اقدسي در تاريخ 13بهمن 1385 گروه بدلكاران 13 را تأسیس كرد و 

فعالیت هاي خود را با گروهش در ايران و عرصه بین الملل ادامه داد. 
ارشا اقدسي متولد سال 1361 در شهر تهران است. وي مربي  اي كیدو بود 
تا اينكه با پیمان ابدي آشنا شد. وي پس از مدت كوتاهي، در رشته تربیت 
بدني در ايتالیا پذيرفته شد اما به دلیل آشنايي با پیمان ابدي و عالقه به 
بدلكاري، در ايران ماند. ارشا اقدس��ي اولین مربي بانجي ايران است. وي 
كه سرمربي باشگاه پیمان ابدي بود، بعد از دو سال كه بانجي افتتاح شد، 

توانست گروه بدلكاري 13 را تشكیل دهد.

 »ارشا اقدسي«
دچار سانحه شد

بازيگر سريال »كلبه اي در مه« در نشست خبري اين اثر:

آدم هاي كارنابلد در پروژه هاي تلويزيوني روز به روز بيشتر مي شوند

تعداد آدم هاي كارنابلد در پروژه هاي تلويزيوني روز به روز بيشتر 
مي ش�ود، تعداد آدم هايي كه آمده اند كارآم�وزي كنند و پولي 
دريافت نكنند، بيشتر مي شود. نمي دانم چرا گروه توليد و تهيه 
متوجه نمي ش�ود كه آدم هاي ارزان كار توليد را گران مي كنند. 
حسام محمودي بازيگر س��ريال كلبه اي در مه با بیان اين مطلب در 
نشست خبري اين اثر از برخي تولیدات تلويزيون انتقاد كرد و گفت: 
چرا يك گروه 100 نفره بايد اذيت شود، چون يك بازيگري نمي تواند 
ديالوگ خود را حفظ كند يا به موقع بیايد و مقدمات را انجام ندهد 
يا فالن ش��خص در گروه صحنه و تصوير نمي تواند كارش را درست 
انجام دهد. اين آدم ها چطور انتخاب مي شوند؟ ما زماني در تلويزيون 
سريال هاي خیابان خلوت كن داشتیم و يكي از داليلي كه اين اتفاق 
ديگر نیست در كنار اينكه كاربلدها از تلويزيون فاصله گرفته اند اين 
است كه دوس��تي و اعتماد هم در میان عوامل فاصله گرفته است و 
بندهاي عجیب و غريب در قراردادها مي آيد از تأخیر تا غیبت بازيگر 

تا موارد ديگري كه مي تواند با همدلي حل شود. 

محمودي تصري��ح كرد: اينها در حالي اس��ت كه حت��ي بابت زمان 
پرداخت، تاريخ مشخص نمي گويند و اعالم نمي شود كه دستمزد ما 
را كي پرداخت مي كنند. ممكن است كار من االن تمام شود اما سه 
ماه ديگر دستمزد مي گیرم. در چنین حالتي آيا مي توانم ترك صحنه 
كنم؟ من مي خواهم دس��تمزدم را پرداخت كنن��د، وقتي پرداخت 
نمي شود، اگر صحنه را ترك كنم از من شكايت مي شود، به طور مثال 
من از تهیه كننده اي در سینما به خانه سینما شكايت كرده ام، حق با 

من است و هنوز نتوانسته ام پولم را بگیرم. 
  تهيه كننده اي كه پول عوامل را نداده 

سر پروژه الف ويژه مي رود!
اين بازيگر در بخشی ديگر درباره گاليه هاي خود تصريح كرد: گروه 
تهیه و تولید بايد باس��وادترين گروه در همه پروژه ها باش��د اما االن 
اينگونه است؟ يك »نه« بزرگ برايش دارم كه معموالً آدم هايي كه 
سعي مي كنند »چشم« بگويند در كار هستند اما كار پیش نمي رود. 
دلیلش هم اين است كه تهیه كننده اي كه پول عوامل را نداده است از 

كاري كنار گذاشته مي شود اما مي رود پروژه الف ويژه مي گیرد. 
وي اضافه كرد: در اين شرايط سخت بخشي از وظیفه همه ما سرگرم 
كردن ماس��ت. چیزي كه از آن حرف مي زنم مس��ئله اي اس��ت كه 
دلسوزانه حس مي كنم يكي از بحران هاي تلويزيون است، اينكه نگاه 
تهیه كننده به شما »هاي انگل« است و كافي است او به همكارانش 
يك تلفن بزند و شما نتوانید سه سال كار كنید، چون آن تهیه كننده 
از هم صنفان خود خواسته است شما را كه شكايت و اعتراض داريد، 
وارد كار نكنند. اين روحیه كه همه را ترغیب مي كنند كه شما بگويید 

چشم و ساكت باش، روحیه بدي است.

      تلويزيون

اكران آنالين فيلمي با محوريت 
ابراهيم حاتمي كيا

اك�ران آنالي�ن فيل�م  مس�تند »خ�واب ابراهي�م« از 
محصوالت بنياد سينمايي فارابي به كارگرداني »محمود 
كريم�ي« در صفح�ه اختصاص�ي »هنروتجرب�ه« در 
پلتفرم هاش�ور از دوش�نبه ۱۱م�رداد ماه آغاز مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي بنیاد س��ینمايي 
فارابي، مستند خواب ابراهیم كه پیش تر در گروه هنر و تجربه 
به نمايش درآمد، مراحل س��اخت فیلم »چ« ساخته ابراهیم 
حاتمي كیا را به تصوير كش��یده و اين كارگردان را در فرآيند 
ساخت فیلم سینمايي »چ« در مركز توجه خود قرار مي دهد. 
سازندگان اين فیلم تالش كرده اند كه از سیاق ديگر فیلم هاي 
پش��ت صحنه فاصله بگیرند تا اين اثر در قامت يك مس��تند 

مستقل ظاهر شود. 
مستند »خواب ابراهیم«، محصول سال 1392 بنیاد سینمايي 
فارابي است و در خالصه روايت اين فیلم آمده  است: »ابراهیم 
حاتمي كیا براي ساخت فیلم »چ« اين بار سراغ زندگي شهید 
چمران رفت��ه و فیلم »خواب ابراهیم«  س��راغ خواب و خیال 

حاتمي كیا.«
.....................................................................................

 بازيگر »خورشيد« مجيد مجيدي 
در سريال هادي حجازي فر

روح اهلل زمان�ي پ�س از ايف�اي نق�ش در »خورش�يد« 
كارگ�ردان  ف�ر  حج�ازي  ه�ادي  دوربي�ن  مقاب�ل 
و نويس�نده س�ريال »عاش�ورا« قرار گرفته ت�ا در نقش 
نوجوان�ي ش�هيد خس�رو م�الزاده ايف�اي نق�ش كند.

سريال شهید باكري با نام »عاشورا ل 31« كه از زمستان سال 
گذشته تولید خود را آغاز كرده، اين روزها در حال آماده سازي 

لوكیشن هاي مربوط به جزيره مجنون است. 
۷0 درصد از اين س��ريال تصويربرداري ش��ده است و هادي 
حجازي فر عالوه بر كارگرداني و نويسندگي اين اثر نقش شهید 

مهدي باكري را هم بازي مي كند. 
بازيگر فیلم »خورش��ید« مجید مجیدي در اين سريال نقش 
نوجواني شهید خس��رو مالزاده را ايفا مي كند و بازي روح اهلل 

زماني همچنان در اين پروژه ادامه دارد. 
اين سريال زندگي و شهادت »مهدي و حمید باكري« را محور 
داستان خود قرار داده است و همچنین به رشادت هاي لشكر 

31 عاشورا در عملیات هاي خیبر و بدر مي پردازد. 
تالش گ��روه تولید اين اس��ت كه »عاش��ورا ل 31« براي 
سالگرد شهادت شهید مهدي باكري )25 اسفندماه( آماده 

پخش شود. 
.....................................................................................

پخش سرباز گمنام از شبكه4
ميني س�ريال جديد )س�رباز 
 Tuntematon - گمن�ام
sotilas( كه بر اساس اقتباسي 
از پرفروش تري�ن رمان )وينو 
لينا - linna Vaino( توليد 
ش�ده از فردا پخش خود را از 
شبكه4 سيما آغاز خواهد كرد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از 
روابط عمومي ش��بكه4 سیما، 
سريال س��رباز گمنام پس از اتمام میني سريال پنج اپیزودي 
»بانوي سفیدپوش« از بامداد فردا در جدول پخش اين شبكه 

قرار خواهد گرفت. 
در داستان اين س��ريال آمده است: در بحبوحه جنگ جهاني 
دوم از میان دو ارتش س��ركوبگر آلمان نازي و روسیه تزاري، 
كشور فنالند مجبور به اتحاد با نازي ها مي شود، به همین دلیل 
در سال 1939 اين كشور وارد جنگي به نام »زمستان« با ارتش 
استالین مي شود. اين سريال داس��تان كشاورزي فنالندي را 
روايت مي كند كه همس��ر و فرزندانش را تنها می گذارد و به 
رغم نگراني زياد براي آنها، شجاعانه در صحنه نبرد حضور پیدا 
مي كند. اين میني س��ريال چهار قسمتي، محصول مشترك 
كش��ورهاي فنالند، بلژيك و ايسلند و در س��ال 201۷ تولید 
ش��ده و با اس��تقبال مخاطبان و منتقدان روبه رو شده است، 
به طوري كه از سايت تخصصي IMDB امتیاز ۷/8 از 10 را 

كسب كرده است. 
اين سريال هر روز ساعت 24 پخش و در ساعت هاي 11 و 18 

همان روز بازپخش مي شود.

امام علی)ع(: 

نم�از بهترين كردار و س�تون دين 

شماست!

»گزيده تحف العقول«

رونمايی از يك مجموعه در منزل شهيد مدافع حرم

پل زدن»حسينيه واژه ها« ميان روضه و سبك زندگي
كتاب »حس�ينيه واژه ه�ا« مجموعه متن هاي ادبي اس�ت كه 
ميان روضه و س�بك زندگي اتصالي ويژه برقرار كرده اس�ت.

به گزارش »جوان« نويسنده مجموعه »حسینیه واژه ها« دغدغه اصلي 
اين مجموعه را معرفي حماسه كربال با رويكردي كاربردي مي داند. 

مجموعه »حس��ینیه واژه ها« در منزل ش��هید مهدي صابري، از 
شهداي مدافع حرم لشكر فاطمیون، با حضور محسن عباسي ولدي، 

نويسنده و پدر بزرگوار شهید صابري رونمايي شد. 
در اين مراسم حجت االسالم عباسي ولدي پس از تقدير از خانواده 
شهید صابري، به معرفي مجموعه »حسینیه واژه ها« پرداخت. وي 
دغدغه اصلي اي��ن مجموعه را معرفي حماس��ه كربال با رويكردي 
كاربردي عنوان ك��رد و گفت: تألیف اولین كت��اب اين مجموعه با 
عنوان »در میان روضه هايت زندگي كردن خوش است«، در پاسخ 
به توصیه مقام معظم رهبري بود كه ايشان يكي از مأموريت هاي 
هیئت  را پرداختن به مسئله خانواده دانستند. اين كتاب مجموعه 
متن هاي ادبي است كه میان روضه و س��بك زندگي اتصالي ويژه 
برقرار كرده اس��ت. اين كتاب در 138 صفحه و ب��ا قیمت 16هزار 
تومان عرضه مي ش��ود. كار ترجمه اين جل��د از مجموعه به زبان 
انگلیسي نیز مراحل پاياني خود را طي مي كند. »بگو چگونه دل از 
حسین كندي« عنوان كتاب دوم اين مجموعه است كه در قالب يك 
گفت وگوي ادبي میان نويسنده و حضرت زينب)س(، به نقش ايشان 
در حماسه كربال مي پردازد. در اين كتاب نويسنده تالش مي كند از 
رابطه عاشقانه حضرت زينب)س( و امام حسین)ع( براي رسیدن به 
هدف خويش نهايت استفاده را ببرد. به جرئت مي توان اين كتاب را 
از احساسي ترين و تعقلي ترين كتاب ها درباره كربال، امام حسین)ع( 

و حضرت زينب)س( دانست. نويسنده تالش مي كند در حد وسع 
خويش از میان جمالت كتاب، پلي به مس��ائل زندگي هم بزند تا 
مخاطب پس از مطالعه آن، محكي براي س��نجش خود در زندگي 
داشته باشد. كتاب »بگو چگونه دل از حسین كندي« در 112صفحه 

و با قیمت 23 هزار تومان عرضه مي شود. 
»عل��ي، اصغر نب��ود« كتاب س��وم از اي��ن مجموعه اس��ت كه 
گفت وگويي میان حضرت رب��اب)س( و حضرت علي اصغر)ع( 
اس��ت. هدف اين كتاب كم حجم، معرفي حماس��ه كربال براي 
كساني است كه آشنايي چنداني با اين حماسه ندارند. فلسفه قیام 
كربال در اين كتاب، با درونمايه اي احساسي به تصوير كشیده شده 
است، البته به گونه اي كه نه فلسفه قیام كمرنگ شود و نه احساس 
بر فلسفه قیام غلبه كند. اين كتاب، جامعه غیرايراني و غیرشیعه 
را نیز گروه هدف خود قرار داده، از همین رو ترجمه انگلیسي اين 
كتاب نیز در حال آماده سازي براي انتشار است. اين كتاب در 44 

صفحه و با قیمت 11هزار تومان عرضه مي شود.

      کتاب

تكل از پشت »كرونا« روي هنرمندان
نوع فعاليت هاي هنري جمعي به خصوص در تلويزيون و سينما زمينه شيوع كرونا را تشديد مي كند

     سینما

نويد پارسا     ديده بان

     محمدصادق عابديني
تنها چند روز پس از ابت�الي رامبد جوان به 
كرونا و ناتمام ماندن برنامه »خندوانه« اين بار 
مهران مديري ديگر مجري تلويزيون به كرونا 
مبتال شد تا مسئله آسيب پذيري هنرمندان 
در مقاب�ل كرونا بيش از پيش مطرح ش�ود. 
بزرگ ترين شانس شبكه نسیم سیما اين است 
كه كار ضبط مس��ابقه »دورهم��ي« با اجراي 
مهران مديري به پايان رس��یده و عماًل ابتالي 
وي به كرونا تأثیر منفي روي پخش اين مسابقه 
تلويزيوني نخواهد گذاش��ت. نزديك شدن به 
ايام ماه مح��رم و صفر نیز به كم��ك تلويزيون 
آمده اس��ت تا توقف پخش »خندوانه« و پايان 
»دورهمي« چن��دان لطمه اي ب��ه برنامه هاي 

سرگرمي شبكه نسیم نزند. 
روند رو به گسترش ابتالي هنرمندان به كرونا، 
نشان مي دهد برخالف ادعاهاي قبلي مبني بر 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي، حتي مجريان 
شناخته شده نیز از گزند ويروس كرونا در امان 
نبوده اند. تزريق دوز اول واكسن كرونا به بخشي 
از هنرمندان پیشكسوت هم نتوانسته است از 
ابتالي آنان به كرونا جلوگیري كند. جمش��ید 
هاشم پور يكي از چهره هاي هنري است كه پس 

از دريافت واكسن، گرفتار كرونا شد. 
     هنرمندان در خطر كرونا

هنرمندان روزهاي پرخطري را پش��ت س��ر 
مي گذارن��د، ابتالي رامب��د ج��وان و مهران 
مديري رس��انه اي ش��د اما در كنار آن بايد به 

خبر درگذشت مجري شبكه »افالك«)استان 
لرستان( اشاره كرد. اسفنديار ماليري، هنرمند 
لرس��تاني و مجري و بازيگر ش��بكه افالك بر 
اثر ابتال به كرونا گذش��ت. همچنین ش��یرين 
بهرامي، دوبل��ور جوان صداوس��یما نیز بر اثر 
كرونا دار فاني را وداع گفت. س��ال گذشته نیز 
چنگیز جلیلون��د، هنرمند بي همت��اي دوبله 
ايران بر اثر كرونا جان به جان آفرين تس��لیم 
كرد. روز گذشته بهنوش بختیاري نیز با انتشار 
پستي در صفحه اجتماعي خود، از ابتاليش به 

كرونا خبر داد. 
نوع فعالیت هاي هنري به خصوص در س��ینما 
و تلويزيون ك��ه در فرايند تولی��د آنها چندين 
نفر در فضاهاي بسته يا نیمه بسته تجمع پیدا 
مي كنند، زمینه انتقال ويروس كرونا را تشديد 
مي كند. به رغم اينكه در تلويزيون ادعا مي شود 
فاصله گذاري مناس��ب انجام مي شود، ابتالي 
رامبد جوان مجري »خندوانه« نشان داد كرونا 
از آنچه برنامه س��ازان تلويزي��ون مي پندارند، 
خطرناك تر اس��ت. مجري »خندوانه« كه در 
همه قس��مت هاي اخیر آن حضار ب��ا فاصله از 
يكديگر و با ماسك حضور داش��تند، مبتال به 
كرونا شده و بستري است. همین مسئله باعث 
شد تا تهیه كننده خندوانه از توقف اين برنامه 
خبر دهد. اين اتفاق مي توانس��ت براي برنامه 
مسابقه دورهمي شبكه نسیم نیز تكرار شود، اما 
به دلیل اينكه ضبط برنامه پیش تر انجام شده 

بود، عماًل مشكلي براي پخش پیش نیامد. 

در هفته هاي اخیر نام چندين بازيگر سینما در 
رديف مبتاليان به كرونا درج شده است، اغلب 
اين افراد در زمان فعالیت هاي سینمايي مبتال 
به بیماري ش��ده اند، اگرچه درخواس��ت هاي 
متع��ددي براي توق��ف تولی��د مجموعه هاي 
نمايشي ارائه شده، ولي عماًل پروژه ها همچنان 

در حال فیلمبرداري هستند. 
     كرونا سراغ طائرپور رفت 

فرشته طائرپور، تهیه كننده سینما كه به دلیل 
ابتال به كرون��ا در بخش آي س��ي يوی يكي از 
بیمارستان هاي تهران بس��تري بود، به بخش 

عمومي منتقل شد. 
طائرپور كه آثاري چون »گلن��ار«، »آينه هاي 
روبه رو«، »نخودي« و »پس��ر مري��م« را تهیه 
كرده است، از هفته گذشته به دلیل درگیري 
ريه پس از ابتال به كرونا در بیمارستان بستري 
شد و ديروز نزديكان وي خبر دادند كه به بخش 
عمومي منتقل شده و روند بهبودي را سپري 
مي كند. طائرپور كه رئیس انجمن كارفرمايي 
تهیه كنندگان فیل��م )اكت( هم اس��ت، بارها 
مطالبه واكسیناسیون هنرمندان مقابل دوربین 

را مطرح كرده است. 
     درگذشت يك چهره رسانه 

حسین احمدي، فعال رس��انه اي و صاحب 
امتیاز روزنامه »هنرمند« نیز بر اثر كرونا دار 
فاني را وداع گفت. مرحوم احمدي نزديك 
يك م��اه در بیمارس��تان بس��تري بود ولي 
در نهاي��ت هفته گذش��ته تس��لیم ويروس 
كرونا ش��د و درگذش��ت. وي هنگام مرگ 
تنها 40سال داشت. از ديگر هنرمنداني كه 
طي روزهاي گذشته به خاطر ابتال به كرونا 
چشم از جهان فروبس��ته اند مي توان به بانو 
مهر الزمان فخارمنفرد، هنرمند پیشكسوت 
نگارگري اش��اره كرد كه در رشته نگارگري 
داراي م��درك درجه يك هن��ري از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي بود. اوج گیري موج 
پنجم كرونا، هنرمنداني را كه به دلیل شرايط 
كاري در سینما و تلويزيون مجبور به فعالیت 
هستند، بیش از ديگران تهديد مي كند و به 
نظر مي رسد اين روزها بايد تدبیر جدي تري 
براي دور ماندن اين قش��ر از خطر كرونا در 

نظر گرفته شود.

 »باذل مشهدی« و حمله حيدری اش 
همچنان مهجورند

يك�ی از ش�خصيت های ادب�ی مهج�ور اي�ران 
»ب�اذل مش�هدی« اس�ت ك�ه س�روده »حمل�ه 
حيدری« ب�ا درک تكنيكی از ش�اهنامه فردوس�ی 
و درونماي�ه ش�رح دالوری ه�ای ايش�ان اس�ت.

سعید تشكری نويس��نده و فعال ادبیات كشورمان در 
نوشتاری در باب مهجوريت باذل مشهدی نوشت: »در 
طول سال هايی كه به كار نوشتن و خواندن- توأمان- 
مشغولم، همواره به مشكلی اساسی برخورده ام و  هربار 
كه يك جای خالی در حوزه های نگارشی، خواه رمان، 
خواه نمايشنامه و  گاهی فیلمنامه يافته ام، تالش كرده 
ام اين جای خالی را پر كنم و همین جای خالی ذهنم 
را  به كنجی پرتاب كرده است تا برای خلق و يا پیشنهاد 
به همكارانم،  بر موضوع��ی زمان بگذرانند و اثری خلق 
كنند كه اين جای خالی پُر شود. واقعه غدير ُخم و شرِح 
زندگی امیرالمؤمنین علی)ع( میان اين فضاها پس از 
ساخت س��ريال امام علی)ع(، خیال بسیاری را راحت 
كرد كه اكنون ديگر يك سريال فاخر دينی در اين باره 
داريم اما آيا چنین بود؟ حتی اگر پاس��خ مثبت باشد، 
آيا در حوزه رمان و نمايش��نامه هم چنین شده است؟ 
نمايش��نامه های واقعه خوانی »جهاز جادو« از محمد 
چرمشیر، »امیر« از محمد رحمانیان، »مجلس ضربت 
زدن« از به��رام بیضايی و  »مهر و آيین��ه ها« از حمید 
امجد، ش��ايد نمونه های جذابی برای كسانی باشد كه 
فرم گرا و عالقه مند به تئاتر اتمس��فر هستند اما هیچ 
ربطی به زندگی امام)ع( ندارند و زندگِی ايشان سخت 

در میان آنها مظلوم است.
وی در ادام��ه می نويس��د: در اين می��ان كاراكترهايی 
هستند كه به دلیل عش��ق به امام معصوم، سنگ بنای 
ِ ت��ازه ای در حوزه ادبی��ات منظوم علوی اند و س��خت 
دراماتیك و البته ناش��نیده. يكی از اين ش��خصیت ها 
با تخلص نام هنری »باذل مش��هدی« است كه سروده 
»حمله حیدری« با درك تكنیكی از شاهنامه فردوسی 
و درونمايه شرح دالوری های ايشان است. باذل آنقدر 
غريب مانده است كه حتی نمی دانیم متولد كدام سال 
اس��ت اما جس��ت و جوها و تطابق های تاريخی حدود 
سال های 103۷ تا 1052 شمس��ی را نشان می دهد. 
باذل و بس��یاری چون او نه تنها امروز ك��ه در ايام خود 

نیز غريب بودند؛ دورانی ك��ه دوران افول صفويان بود 
و ازبك ها شرق كش��ور را ناامن كرده بودند و اين مزيد 
بر علت ش��د تا بزرگانی چون باذل مش��هدی و صائب 
تبريزی، جهان را گس��ترده يابند و راهی هند ش��وند؛ 
دربار گوركانیان بستری ُمهیا و آرام برای هنر فرهنگ و 

تجمیع اديان شده بود.
تشكری در ادامه آورده است: سال ها بعد باذل در  شهر 
حیدرآباد حدود 50 س��ال به نگارش »حماس��ه حمله 
حیدری« می پردازد كه معروف ترين اثر اوس��ت و يك 
حماسه دينی درباره س��یره حضرت رسول اكرم)ص( و 
به تقلید شاهنامه فردوسی به بحر متقارب سروده شده 
است؛ اثری كه مفاد بس��یاری از احاديث نبوی را در دل 
خود گنجانده و از اين حیث گنجینه ای اس��ت برای ما. 
در جريان نگارش اين حماس��ه، نگارگری كتاب را يك 
زن به عهده دارد كه نام��ش را هیچ كس نمی داند اما به 
جهت نوع نقش و نگارها در م��ورد زن بودِن اين نگارگر 
اتفاق نظر اس��ت، زيرا زنان به صورت فرش��ته يا نورانی 
با لباس های روشن و شاد كشیده ش��ده اند و از طرفی 
تعداد زنان با م��ردان در تصاوير برابری م��ی كند. اين 
يعنی مهم بودن نقش زنان در نگاه نگارگر و همین طور 
تصويرس��ازی ذهنی باذل! زن��ان در نگاره های مذهبی 
كمتر به تصوير درمی آيند و اگر هم مصّور ش��وند جلوه 
و خودنمايی چندانی ندارند اما نگاره های اين نس��خه از 
خالف آمد عادت تبعیت كرده و به زنان حضور پررنگی 
بخشیده، البته خاس��تگاه هندی نگاره ها هم در اين امر 

نقش داشته است.

 گاليه كارگردان »مطرب« 
از افراط در توليد كمدی و كمبود ژانر

فيلمنامه نوي�س  و  كارگ�ردان 
كش�ورمان يك�ی از دالي�ل افت 
مخاط�ب را كمبود ژانر دانس�ت 
و اينكه بس�ياری از عالقه مندان 
نمی توانند اث�ری را پيدا كنند كه 
م�ورد عالقه ش�ان باش�د چراكه 
آث�ار پرف�روش و پربينن�ده ما يا 
»كمدی« هس�تند يا »اجتماعی« 

ك�ه اغل�ب گ�روه خاص�ی از مخاطب�ان جامع�ه را دربرمی گي�رد.
مصطفی كیايی، س��ازنده س��ريال »هم گناه« كه در برنامه »پرانتز باز« 
راديونمايش با موضوع »جامعه، مخاطب و فیلمس��از« حاضر شده بود، با 
بیان اين مطلب عنوان كرد: در تولیدات ما، حدود دو س��وم آثار اصاًل قرار 
نیست جريان س��ینما را جلو ببرند و مخاطب را به سالن بكشانند، اين در 
حالی است كه در تمام دنیا تقريباً اين قضیه برعكس است. در كشور ما آثار 
خاص و آرت و در مجموع آثاری كه مخاطب كمتری دارند، غالب تر هستند 
و در حقیقت می توان گفت يك قصه گريزی وجود دارد و دلیلی وجود دارد 

كه فیلمسازها به سمت قصه گويی نمی روند.
كیايی در ادامه گفت: در ايران، سینمای ژانر كم داريم و بايد روی اين قضیه 
كار كنیم. در دهه های 60 و ۷0 اين آثار بیشتر بود اما در سال های اخیر، 

خصوصاً 15-10 سال گذشته، مشكل ژانر داريم.


