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مديرعامل فارابي منصوب شد

سيدمهدي جوادي مديرعامل بنياد سينمايي فارابي شد.

محمد خزاعي ،معاون وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي و رئيس
سازمان سينمايي كشور بر اساس مصوبه هيئت امناي فارابي
طي حكمي «س��يدمهدي جوادي» تهيهكننده سينما و مدير
فرهنگي را به سمت مديرعامل بنياد سينمايي فارابي منصوب
كرد .جوادي متولد  ،1366مدرس دانش��گاه و داراي دكتراي
حقوق بينالملل است.
.........................................................................................................

انتشار  2كتاب گويا
از جوانترين رزمنده دفاع مقدس

«ايرا نص�دا» كت�اب گوي�اي زندگينام�ه و خاط�رات
جوانتري�ن رزمن�ده دف�اع مق�دس را منتش�ر ك�رد.

همزمان با سالروز شهادت بهنام محمدي ايرانصدا كتاب گوياي
داستان بهنام را توليد و منتشر كرد.
كتاب داستان بهنام توس��ط داوود اميريان دارنده نشان درجه
يك هنر در رشته داستاننويس��ي از طرف وزارتارشاد و هنر
اسالمي نوشته شده است.
كتاب گوياي داستان بهنام به س��بب اينكه تنها يك بخش از
زندگي قهرمان داس��تان را روايت ميكند ،انسجام و يكدستي
جذابي دارد كه عموماً در كتابهايي ب ه شيوه زندگينامه كمتر به
چشم ميخورد .فصل اول این كتاب از فصول پربار داستان است
و همه روابط علت و معلولي داستان را در اين فصل ميبينيم .در
اين اثر شخصيتهاي واقعي داستان حضوري موجه و درست
دارند .اين ش��هيد واالمقام با همان جسم كوچك بارها به قلب
دشمن زد و با وجود مخالفت فرماندهان ،خود را به صف اول نبرد
رساند تا از شهر و ديار خود دفاع كند.
.........................................................................................................

انتشار كتاب «راسته آهنگرها»

جنگ تحميلي خالق زيبايي بود

كتاب«راستهآهنگرها»خاطراتخودنوشتآقايمحمدحسين
شمش�يرگرزاده توسط انتش�ارات س�وره مهر منتشر شد.

كتاب «راسته آهنگرها» خاطرات خودنوشت آقاي محمدحسين
شمش��يرگرزاده ،روايتي صادقانه از ش��روع حي��ات و حركت
اجتماعي يك جوان دزفولي در مسير رس��يدن به زمان اعزام
به خدمت س��ربازي در ماههاي آغازين تهاجم ارتش بعثي به
خوزستان اس��ت .صاحب خاطرات روزنوش��تش در سالهاي
ميانسالي با رجوع به يادداشتهاي چند دهه پس از پايان جنگ
تحميلي و دوران جنگ تحميلي ،ضمن توجه دقيق به جزئيات
و مستندات وقايع ،به روايت خاطرات دوران كودكي ،نوجواني،
خدمت نظام وظيف��ه ،رزم و ايثارگري در راه باورهاي اعتقادي
و آرمانهاي نس��ل جوان برآمده از انقالب اسالمي در دهه60
پرداخته است.
.........................................................................................................

«تك تيرانداز»
بهزودي اكران آنالين ميشود

اكران آنالين فيلم سينمايي «تكتيرانداز» از چهارشنبه
پنجم آبانماه در پلتف�رم فيلمگردي آغاز خواهد ش�د.

فيلم س��ينمايي «تكتيرانداز» به كارگرداني علي غفاري
و تهيهكنندگي ابراهيم اصغري ب��ا پايان اكران عمومي در
سينماهاي كشور به صورت اختصاصي در فيلمگردي اكران
آنالين خواهد ش��د .فيلم«تكتيرانداز» توانس��ته سيمرغ
بلورين بهترين فيلم از نگاه ملي و جايزه بهترين جلوههاي
ويژه ميداني را در سيونهمين جش��نواره فجر كسب كند.
اين فيلم س��ينمايي برش��ي كوتاه از زندگي سردار شهيد
عبدالرس��ول زرين تكتيرانداز برجسته هشت سال جنگ
تحميلي است.
گردشگري

حكمت

امام موسي كاظم(ع):
بهترين عبادت بعد از ش�ناختن
خداوند ،انتظار فرج و گش�ايش
است.
(تحف العقول ،ص)403
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در گفتوگوي «جوان» با اميرسجاد حسيني ،كارگردان تلهفيلم «ديپورت»

«ديپورت» از مدافعان حرم
و شهيد صدرزاده الهام گرفت

مصطفي شاهكرمي

كارگردان تلهفيلم «ديپ�ورت» ضمن گاليه
از كمتوجه�ي ب�ه نيروه�اي هن�ري جبهه
فرهنگي انقالب و تأكيد ب�ر اينكه اين فيلم
اص ً
ال در مورد طالبان نيست ،ميگويد :يكي
از مديران ش�بكههاي تلويزيون�ي قرار بود
كار را پخ�ش كن�د اما متأس�فانه يكس�ري
مسائل پيش آمد و جلوي اين كار گرفته شد!

اميرس��جاد حس��يني ،كارگ��ردان تلهفيل��م
«ديپورت» كه الهام گرفته از شخصيت و زندگي
ش��هيد مصطفي صدرزاده اس��ت ،در رابطه با
مدتزمان ساخت اين فيلم به «جوان» ميگويد:
فرآيند فيلم ديپورت با احتس��اب پيشتوليد و
پستپروداكشن و حساسيتهايي كه راجع به
نور و رنگ و موسيقي اثر داشتيم ،مجموعاً حدود
سه ماه طول كش��يد ،البته اين در حالي بود كه
ما از مدتها قبل تحقيقات الزم را براي نوشتن
فيلمنامه انجام داده بوديم .فيلمبرداري اين اثر
حدود س��ه هفته به طول انجاميد و علتش هم
اين بود كه ما محدوديتهاي بودجهاي داشتيم
و مجبور شديم كار را با حداقل هزينه بسازيم .با
وجود همه محدوديتهايي كه داشتيم هر كدام
از منتقدان و اهل فن نتيجه كار را ميبينند ،با
احترام و تحسين از آن ياد ميكنند .ما اين فيلم
را بر اساس يك نگاه اقتباس��ي و الهام گرفته از
زندگي و اقدامات ش��هيد مصطف��ي صدرزاده
ساختيم و اص ً
ال وجه داستاني ندارد.
تلهفيلمي با فرم سينمايي
اين فيلمساز جوان در ادامه عنوان ميكند :اينجا
گاليهاي را ميخواهم بگويم و آن اينكه خيلي از
افرادي كه االن كار را تحويل ميگيرند ،زماني
كه در حال س��اخت آن بودي��م ،چنين فضايي
برايشان اولويت نداشت ،ش��ايد علتش آن بود
كه آن موقع هنوز موضوع افغانستان براي افراد
به اندازه امروز داغ و رس��انهاي نشده بود .بحث
بودجهاي باعث ش��د تا ما به سمت ساخت اين
اثر در قالب تلهفيلم برويم ،در حالي كه كيفيت
نهايي كار از نظر فرمي و سرو شكل سكانسها
و قاببنديه��ا ،موس��يقي ،نور ،لوكيش��ن و...
همگي فرمت سينمايي اس��ت .تنها مسئلهاي
كه باعث محدوديت ش��د ،بحث بودجهاي بود
كه مركز آفرينشهاي هنري بس��يج به عنوان
متولي اصلي فيلم داش��ت و م��ا را مجبور كرد
از نظر تايمينگ(زمانبن��دي) كار را به صورت
تلهفيلم(حدود يك ساعت) بسازيم.

ن��ادر طال��بزاده ب��ا اش��اره به
اينك��ه انتخ��اب لوكيش��نها
و ن��ور فيلم بس��يار خ��وب بود
و اص�ل ً
ا ش��بيه تلهفيل��م نبود،
عن��وان ميكن��د :بهت��ر اس��ت
زيرنوي��س فيلم را آم��اده كنيد
و آن را ب��راي غرب بفرس��تيد
س��جادي در پاس��خ ب��ه اينكه آي��ا ب��ه نهادها و
دستگاههاي ديگري براي همكاري و مساعدت در
بحث بودجه و پشتيباني پيشنهاد داديد؟ ميگويد:
واقعيت اين است كه از يك طرف به دليل داشتن
تجارب قبلي و درخواستهاي مشابهي براي ساخت
آثار ديگر و جواب سرباال ش��نيدن و از سوي ديگر
دوستان مش��غول كلونيهاي خودشان هستند،
هيچ درخواست مساعدت مالي و غيرمالي از جايي
نكرديم .ما يك بار به يكي از مؤسس��ات فرهنگي
برجسته كش��ور براي س��اخت اثري رفته بوديم و
درخواست مساعدت و پشتيباني داشتيم ،آنجا به ما
گفتند فع ً
ال اولويت ما در حوزه ديگري است!
با هزينه شخصي خودم شروع كردم
كارگردان برگزيده جش��نواره فيلم عمار با اشاره
به اينكه من اين كار را با هزينه ش��خصي خودم
شروع كردم ،توضيح ميدهد :فيلم را با ۷۰ميليون
تومان س��اختيم و چند س��كانس از فيلمنامه را
نگرفتي��م چراكه زم��ان چنداني ب��راي اين كار
نداشتيم .خوشبختانه در ادامه علياصغر رضايي
و مصطفي زيبايينژاد پاي كار آمدند و توانستيم
اين فيل��م را توليد كنيم .ما اين فيل��م را با زجر و
گرفتاري زيادي ساختيم ،جالب اين است برخي
دوس��تاني كه بايد براي بحث پخش به ما كمك
كنند ،پ��اي كار نميآيند ،البته يك��ي از مديران
ش��بكههاي تلويزيوني قرار بود كار را پخش كند
ولی متأسفانه يكسري مسائل پيش آمد و جلوي
اين كار گرفته شد! اما باقي شبكهها هم كه براي
پخش اثر معذوريت نداشتند پا پيش نگذاشتند!
من نميدانم چرا وقتي بحث نيروهاي حزباللهي
جبهه فرهنگي انقالب ميش��ود ،آنهايي كه بايد
به كمك بيايند نه تنها اين كار را نميكنند بلكه
حتي تالش ميكنند كار به س��رانجام نرسد! فكر
ميكنم اگر امروز برخي رسانهها هم دارند به فيلم
«دبپورت» ميپردازند ،علتش اين است كه بحث

افغانستان در اخبار و رسانهها برجسته شده است.
سجادي در مراس��م رونمايي از اين فيلم كه در
سالن سوره حوزه هنري برگزار شد نيز اينگونه
اظهار نظر كرده بود :ما فيلمس��ازان مذهبي به
دنبال جس��ارت در فيلمسازي هس��تيم و من
خود را ش��اگرد ش��هيد آويني ميدانم .درباره
«ديپورت» نيز بايد بگويم تصميم براي ساخت
اين پروژه ،زماني شروع ش��د كه هنوز توجه به
افغانس��تان در جامعه مد نش��ده بود ،هميشه
دوست داش��تم اگر ميخواهم از مدافعان حرم
فيلم بسازم ،درباره همسران مدافعان فيلم بسازم
كه متأسفانه بنا به داليلي نتوانستم چنين كاري
انجام دهم .در نهايت به داس��تان «ديپورت» و
يك بچه مسلمان جسور رسيدم؛ فيلمي كه در
آن حتي خود بچههاي افغان را نقد ميكنم.
طال�بزاده« :ديپ�ورت» را براي غرب
بفرستيد
نادر طالبزاده نيز اخيرا ً درب��اره فيلم ديپورت
به اي��ن نكت��ه اش��اره كرد :اي��ن فيلم بس��يار
خوشساخت و حرفهاي است و موضوع آن بسيار
مهم است .افغانستان به لحاظ فرهنگي جزو بدنه
ايران است و همزبان و همفرهنگ باهم هستيم،
معتقدم اين فيلم را حتي ميتوانم در كالسهاي
آموزشي خود استفاده كنم ،چراكه دكوپاژهاي
قوي و زيباشناسي س��ينمايي دارد و ميتواند
مخاطبان بينالمللي خود را داشته باشد.
نادر طال��بزاده با اش��اره ب��ه اينك��ه انتخاب
لوكيشنها و نور فيلم بس��يار خوب بود و اص ً
ال
ش��بيه تلهفيلم نبود ،عنوان ميكند :بهتر است
زيرنويس فيل��م را آم��اده كني��د و آن را براي
غرب بفرس��تيد .زبان فيلم باعث ش��ده اس��ت
كاراكت��ر باورپذير ش��ود ،حتي فك��ر ميكردم
كارگردان فيلم بايد يك هنرمند افغان باش��د.
لشكر فاطميون بسيار مهم است و در فيلم به آن
به درستي توجه شده است .اين فيلم را ميتوان
براي برادران و خواهران افغان كه به هر كشوري
مهاجرت كردهاند ،نمايش داد.
جواد موگويي نيز با بيان اينك��ه كاش اين فيلم دو
س��ال پيش پخش ميش��د چراكه فيلم به دنبال
دوستي دو کشور است ،گفت :در فيلم يك ديالوگ
هست كه ميگويد «طالبان عوض شدني نيست»
آيا اين ديالوگ براي شهيد صدرزاده است؟ اگر اين
طور نيست ،فكر ميكنم بايد اين ديالوگ حذف شود
چراكه فكر ميكنند نگاه شهيد صدرزاده است.
حس��يني در واكنش به اين درخواست موگويي
خاطر نشان ميكند :اوالً اين ديالوگ براي شهيد
صدرزاده نيس��ت ،ثانياً اين فيلم اص� ً
لا در مورد
طالبان نيست ،ضمن اينكه ما اين فيلم را زماني
ساختيم كه نگاه فعلي به طالبان امروز را نداشتيم.
من با حذف اين جمل��ه از فيل��م مخالفم و فكر
ميكنم بايد فيلم را بر اساس بازه زماني كه روايت
ميكند ،قضاوت كنند .اين اث��ر در مورد طالبان
چند سال پيش حرف ميزند و نبايد بخشهايي
از آن را با اتفاقات امروز كش��ور افغانستان حذف
كنند .مراسم رونمايي از فيلم داستاني «ديپورت»
كه برداشت آزادي از شخصيت شهيد صدرزاده
به كارگرداني اميرسجاد حسيني است ،سهشنبه
شب با حضور نادر طالبزاده و جواد موگويي در
سالن سوره حوزه هنري برگزار شد.

كارگروه ملي گردشگري ديني و مذهبي تشكيل ميشود

جذب گردشگر خارجي براي مناسك ديني در ايران

محمد صادقي

به منظور استفاده از ظرفيتهاي موجود براي افزايش جذب گردشگر
خارجي« ،كارگروه ملي گردشگري ديني و مذهبي» تشكيل ميشود.

همزمان با زمزمههاي صدور مجوز ورود گردشگر خارجي به ايران در پي
کاهش ابتال به كرونا و افزايش واكسيناس��يون ،وزارت ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايع دس��تي ،درصدد راهاندازي كارگروهي براي توسعه
گردشگر داخلي و جذب گردشگر خارجي با محوريت گردشگري ديني
و مناسك آیيني است .محمد قاسمي ،مديركل دفتر توسعه گردشگري
داخلي ميگويد« :توس��عه گردش��گري داخلي با محوريت گردشگري
مذهبي و زيارتي و همچنين جذب گردشگران خارجي براي ديدن آيينها
و مناسك ديني در ايران عالوه بر گردشگران زيارتي ورودي از كشورهاي
همجوار هدف اصلي اين كارگروه ملي اس��ت .همچنين در اين كارگروه
الزامات و سياستها براي طراحي بستههاي سفر گردشگران خارجي ساير
اديان كه عالقهمند هستند به ايران سفر كنند و اماكن مذهبي مربوط به
دين خودشان را ببينند ،بررسي و تدوين ميشود».

نما | حسین کشتکار

قاس��مي ميافزايد« :در اين كارگروه ملي سياس��تهاي تشويقي براي
ترغيب گردشگران داخلي براي توجه آنها به س��فر و بازديد از آيينها و
شعائر ديني ،مراس��م اعتكاف ،عزاداريها و مولوديها ديني و مذهبي،
عالوه بر زيارت و بازدي��د اماكن مذهبي و بارگاههاي مقدس ،بررس��ي
و تصويب ميش��ود .به طور مثال در ش��هرهايي مانند زنجان و اردبيل
عزاداريهاي خاص عاشورا و تاسوعا برگزار ميشود كه گردشگران داخلي
از نقاط مختلف كشور ميتوانند براي بازديد از اين آيينها به این شهرها
سفر كنند ».آن گونه كه مدير كل دفتر توسعه گردشگري داخلي عنوان
كرده است ،متولي كارگروه «كارگروه ملي گردشگري ديني و مذهبي»
معاونت گردشگري وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع است و در
آن دستگاههاي متولي امور مذهبي و ديني نقش بسزايي خواهند داشت.
استفاده از نظرات انديش��مندان حوزههاي علميه و دانشگاهها در كنار
نظرات فعاالن حوزه گردشگري و تورگرداني ،بخشي از عملكرد كارگروه
مزبور را تشكل ميدهد .آن گونه كه وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايع دستي مطرح ميكند ،استفاده از ظرفيتهاي گردشگري براي
جذب توريست خارجي براي تماشاي مناسك مذهبي به خصوص مناسك
و آيينهاي مرتبط با ماه محرم از جمله هدفگذاريهايي است كه قرار
است با ايجاد كارگروه ملي دنبال شود .با تشكيل دولت سيزدهم و رأي
اعتماد مجلس شوراي اسالمي به سيدعزتاهلل ضرغامي به عنوان وزير
ميراث فرهنگي ،گردشگري و ميراث فرهنگي ،هنوز معاونان و مديران
ارشد در اغلب معاونتها و ادارات آن وزارتخانه تغيير نكردهاند و بايد ديد
كه آيا كارگروه «كارگروه ملي گردش��گري دين��ي و مذهبي» با همين
مديران تشكيل خواهد ش��د يا ضرغامي ترجيح ميدهد پس از تكميل
تغييرات در سطح معاونتها اين كار را به سرانجام برساند.

گزارش

در جلسه با تهيهكنندههاي سريالهاي نمايش خانگي مطرح شد

ساترا :ما مكلف به پاسخگويي هستيم و ايرادها را برطرف ميكنيم
سرتيپي :مشكل حال حاضر ما ناآگاهي است و بايد طبق يك برنامهريزي بدانيم
با چه كساني طرف هستيم و اين پيچيدگي در ساترا بايد براي ما حل شود

محمدصادق عابديني

تهيهكنندگان س�ريالهاي ش�بكه نماي�ش خانگي در
روزهاييكهصنف«وياودي»خواستارتقويتحضوردولت
بر بحث نظارت بر شبكه نمايش خانگي بودند ،با حضور در
ساترا ،عم ً
ال بر همكاري با اين س�ازمان صحه گذاشتند.

دعوا بر سر مرجعيت صدور نمايش ساخت و نمايش آثار در
ش��بكه نمايش خانگي و همچنين نظارت محتوايي بر آن،
باعث س��ردرگمي ميان فعاالن حوزه نمايش خانگي شده
اس��ت .وزارت ارشاد و س��اترا ،دو مدعي اصلي بحث نظارت
هستند و شوراي موسوم به «الماس» هم روي صدور مجوز
ساخت به عنوان س��ومين مدعي ورود پيدا كرده است .در
اين شرايط و چند روز پس از نامه سرگشاده صنف وياودي
به رئيس ش��وراي عالي فضاي مجازي و درخواس��ت آنها از
رئيسجمهور براي س��ر و س��امان دادن به ش��بكه نمايش
خانگي ،چند تهيهكننده شناخته شده شبكه نمايش خانگي
با حضور در ساترا و جلسه با قائم مقام اين سازمان ،مشكالت
و خواستههاي خود را مطرح كردند.
در اين ديدار علي سرتيپي گفت« :مشكل حال حاضر ما عدم
آگاهي است .ما بايد طبق يك برنامهريزي بدانيم با چه كساني
طرف هستيم .اين پيچيدگي در ساترا بايد براي ما حل شود.
اصل كالم من مربوط به ناشناخته بودن ارتباطات است .ما براي
جمعيتي كار توليد ميكنيم كه سريالهاي ايراني را ميبينند و
اين به معناي خدمت به فرهنگ كشور است ».مصطفي كيايي
در اين جلس��ه گفت« :براي ما بايد روشن ش��ود كه دخالت
كمي و كيفي در كارها به چه معناست؟ آيا مداخله را در توليد
ميبينيد يا قبل و بعد آن ،ذائقه ايدهآل چگونه است؟»
مهدي فرجي نيز در نشست ساترا و تهيهكنندگان گفت« :من
زبان مشتركي بين ساترا و تهيهكنندگان هستم .بايد بگويم
در عملكرد ساترا حسننيت وجود دارد .ساترا رقيب نمايش
خانگي نيست .اين سازمان به دنبال حذف اثر نمايشي هم
نيست اما مشكالت موجود داليلي دارند .من شاهد تالشهاي
شبانهروزي ساترا هستم».
فرجي افزود« :معتقدم س��اختارها در س��اترا بايد طوري
تعريف شوند كه دوستان كارهاي خود را راحتتر پيگيري
كنند .اگر ميخواهيم اثر نمايشي ساخته و پخش شود ،بايد
به تعامل برسيم .اين جلسات چرخه تعامل را روان ميكند.
اگر مسائل نمايش خانگي در ساترا حل شوند ،اين صنعت

رونق بسياري خواهد يافت».
اسماعيل عفيفه در ادامه جلسه گفت« :ساترا از نمايش خانگي
تعريفي ارائه كند و بگويد جايگاه آن كجاست .رويكرد ساترا
بايد با تلويزيون متفاوت باش��د .گردش مالي باالي ش��بكه
نمايش خانگي بيش از هزارميليارد تومان است .با اين رقم بايد
به فعاالن اين عرصه مدال داد .ما بايد بهروز باش��يم .برقراري
ارتباط با يكديگر اتفاقات خوبي همراه خواهد داشت».
وحيد فرهمند ،قائم مقام رئيس ساترا در اين نشست درصد
مداخله اين س��ازمان در محتواي آثار شبكه نمايش خانگي
را حدود 7/38درصد اعالم كرد و آس��يب به ارزشهاي نهاد
خانواده ،باورها و اعتقادات ،ارزشهاي انقالبي و ملي و گفتار
نامناسب را از بيش��ترين مواردي دانست كه در شاخصهاي
ارزيابي دبيرخانه محتواي حرفهاي ساترا قابل توجه دانسته
شدهاند .ما تا دي ماه اجازه ثبت اثر را فقط به پلتفرم ميداديم
اما متوجه شديم اين روند خيلي كمككننده نيست ،به همين
علت به تهيهكننده هم اجازه ثبت اث��ر را داديم .ما مكلف به
پاسخگويي هستيم و ايرادها را برطرف ميكنيم ،زيرا سيستم
بستهاي نداريم و اميدوارم اين روند به همه ما كمك كند».
تختكش��يان با اش��اره به اين آمار گفت« :آمار ارائه شده در
خصوص ميزان مداخله س��اترا در محتواي س��ريالها نشان
ميدهد بي��ش از 92درصد از اين محت��وا مطابق قوانين اين
س��ازمان بوده كه نش��اندهنده ش��ناخت تهيهكنندگان از
چارچوبهاس��ت ».وي با اش��اره به ديدگاهه��اي مخاطبان
درباره س��ريال «زخم كاري» و انتقادشان به نمايش بيش از
حد سيگار كشيدن شخصيتهاي آن گفت« :نمايش سيگار
در سريال زخمكاري اشتباه بود و ما اين انتقاد را ميپذيريم .ما
ميخواهيم در چارچوبها كار و با آسيبهايي چون شبكههاي
ماهوارهاي و سريالهاي خارجي مقابله كنيم».

شعر

عليرضا قزوه مطرح کرد

هنر هفتم

فيلم «مصلحت» توقيف نيست

يك منبع آگاه با رد توقيف بودن فيلم «مصلحت» علت جلوگيري از
اكران آن را بيان كرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،چند روز پيش احسان محمدحسني،
رئيس س��ازمان اوج خبر از توقيف فيلم مصلحت داد ،ام��ا جزئياتي در
خصوص داليل آن بيان نكرد.
يك منبع آگاه با رد توقيف ب��ودن فيلم مصلحت گفت :وضعيت توقيفي
براي فيلم مصلحت وجود ندارد و برخي نهادها به دليل پرداخت داستان
فيلم به موضوع قوه قضائيه و دادستاني ،خواهان در نظر گرفتن يكسري
مالحظات هستند.
وي افزود :اكنون به دليل وضعيت فعلي سينماها در شرايط كرونايي ،اين
فيلم نيازمند زمان مناسبتري براي اكران است .احتماالً تا اواخر امسال
يا ابتداي سال آينده ،اكران فيلم مصحلت جدي ميشود.
يونهمين جشنواره
گفتني است فيلم مصلحت محصول سال  ،۹۹در س 
فيلم فجر حضور داشت .همچنين در ش��ش بخش نامزد دريافت جايزه
شد .حسين دارابي ،كارگردان مصلحت براي اين فيلم برنده ديپلم افتخار
بهترين كارگردان اول شد.
در خالصه داستان مصلحت آمده است :در اوايل سال  ،۶۰بعد از انقالب،
نظام سياسي جديد مستقر ميشود .در اين زمان اختالف سياسي ميان
يكي از ش��خصيتهاي بانفوذ نظام با فرزندش ،آنها را در مقابل هم قرار
ميدهد و موجب تقابل و موازانه س��خت پيون��د خانوادگي و مصلحت
سياسي كشور ميشود.

پيشنهادي براي نامگذاري سبك ششم شعر فارسي

ش�اعر كش�ورمان پيش�نهاد خ�ود مبن�ي ب�ر نامگ�ذاري
سبك ششم ش�عر فارس�ي را در 40س�ال اخير مطرح كرد.

عليرضا قزوه ،شاعر و فعال فرهنگي در نشست «ضيافت همزباني»
به وظيفه سنگين ش��اعران امروز در سخناني گفت :ما در ادبيات
و شعر ميراثدار بزرگان هستيم ،يعني كشور ما ايران اسالمي با
سابقه بيش از هزارو 100سال در شعر فارسي و 6هزار سال تمدن
غني ،كشوري است كه هميشه جزو كشورهاي داراي فرهنگ و
هنر برتر بوده و تمدن ايراني هميش��ه در كنار تمدن بزرگ هند،
روم ،مصر و يونان مطرح بوده است .وي شعر را نماينده فرهنگ و
تمدن ايراني و اسالمي در جهان توصيف كرد و گفت :اگر چه عناصر
فرهنگي و هنري در كشور ما فراوان است و به عنوان مثال «فرش»
ايراني كه يك هنر بسيار زيباست در جهان مطرح است ،اما آن شعر
و عرفان ماست كه نمايندگي فرهنگ و تمدنمان را بر عهده دارد.
قزوه با گراميداش��ت ميراث بزرگان ش��عر و ادب فارسي از دوران
گذش��ته تاكنون گفت :الحمدهلل در اين هزارو 100س��ال اجازه
ندادهايم شعر فارسي دچار گسست و ضعف شود .هميشه نمايندگان
خوبي حاضر بودهاند و امروز هم نمايندگاني وجود دارند ،ب ه طوري
كه ميتوانيم سبك ششم شعر فارس��ي را «سبك شعر انقالب»
معرفي كنيم .اين ش��اعر و فعال فرهنگي ادامه داد :در هر  200يا
 300سال سبك جديدي از شعر بر اساس تغيير و تحوالت فرمي و
محتوايي خودنمايي كرده است ،به عنوان مثال سبك خراساني و
عراقي كه تا قرن نهم دوام آورده ،طي شش قرن از شعر و سبكها و
محتوا ،عرفان و زبان شعري ما نمايندگي كرده است ،پس از آن نيز
مكتب وقوع ،سبك هندي و سبك بازگشت (به سبك خراساني)

به وجود آمد .پس از آن انقالب نيما و شعر مشروطه را داشتيم كه
اين موارد را در دستهبنديها نه به نام سبك و نه مكتب طبقهبندي
نكردند ،در صورتي كه ميتوانست برتر از مكتب وقوع باشد كه 50
سال در قرون  9و  10خودنمايي كرده بود.
وي با اشاره به جريان شعري كشور در  40سال گذشته گفت :پس
از آن در  40سال اخير اتفاقات خوبي در عرصه زبان و محتوا افتاده
است كه حتماً بايد در دهه پنجم كمكم نامگذاري شود و دانشگاهها
تالش كنند كه مث ً
ال نام مكتب يا سبك شعر انقالب نامگذاري شود
چراكه محصوالت شعر انقالب آنقدر محصوالت خوبي است كه تنها
بايد آن را نامگذاري كنيم .آثار بسيار خوبي در شعر مقاومت و دفاع
مقدس كارهاي خوبي ارائه شده است .در اين 40سال گذشته در
ميان هنرهاي هفتگانه ،هنر شعر جهان اتفاقي را رقم نزده و چهره
برجسته يا اتفاق بزرگي را معرفي نكرده است اما در اين دوران شعر
ايران كارهاي تازهاي كرده است؛ كارهايي مانند شعر «مقاومت و
دفاع مقدس» كه بايد قدر آن را بدانيم.

