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امام موسي كاظم)ع(:
دعايي كه بيش�تر امي�د اجابت 
آن م�ي رود و زودتر ب�ه اجابت 
مي رس�د، دعا براي برادر ديني 

است در پشت سر او. 
)اصول كافي، ج1، ص52(

هادي عسگري     ديده بان 

  مصطفي شاه كرمي
دبي�ر پانزدهمي�ن جش�نواره بين الملل�ي 
»سينماحقيقت« ضمن اشاره به اينكه امسال 
براي نخس�تين بار ش�رط اولي�ن نمايش آثار 
در جش�نواره را لح�اظ كردي�م، مي گويد: در 
جشنواره امسال ضمن رفع خطاهاي گذشته 
به دنبال اجراي فيزيكي و آنالين جش�نواره 
با مجموع 1۷۹ اث�ر هس�تيم. وي همچنين با 
اس�م بردن از برخي مس�تندهاي جنجالي و 
ج�ذاب خارج�ي حاض�ر در جش�نواره ب�ه 
عالقه مندان پيشنهاد كرد حتماً آنها را ببينند. 
محمد حمیدي مقدم، دبیر پانزدهمین جشنواره 
بین المللي »سینماحقیقت« در نشست خبري اين 
دوره از جشنواره كه روز گذشته به صورت آنالين 
برگزار شد، گفت: پس از پشت سر گذاشتن دوره 
متفاوت چهاردهمین جش��نواره سینماحقیقت 
در سال گذشته كه همراه با همه گیري كرونا بود 
و جشنواره را برخط كرد، شاهد يك پیشتازي و 
رش��د و دگرگوني در ارتباط با مخاطبان بوديم و 
خوشبختانه دوره گذش��ته جشنواره مسیري رو 
به رشد داش��ت و بر جش��نواره هاي ديگر كشور 

تأثیر گذاشت. 
   خطازدايي از جشنواره

دبی��ر پانزدهمی��ن جش��نواره بین الملل��ي 
»س��ینماحقیقت« ادامه داد: بر اساس اين روند 
و زيرس��اخت برخط، مركز گس��ترش سینماي 
مستند و تجربي به عنوان يك كار تازه شروع به 
كار كارشناسي و خطاگیري دوره گذشته كرد و 
شوراي سیاستگذاري بس��یار سريع تر نسبت به 
ادوار گذشته تشكیل شد و برنامه ريزي دوره جديد 
را با نگاهي به آينده و پیك جديد كرونا انجام داد. 
تصمیم بر اين شد كه مس��یر برخط را به عنوان 
مسیر جدي جشنواره امس��ال هم ادامه دهیم و 
روي آن سرمايه گذاري كنیم و رفع خطاها را در 
پیش بگیريم، بنابراين در شوراي سیاستگذاري 
تصويب شد نگاه به اجراي فیزيكي را هم با توجه 
به رفع بیماري داشته باشیم. خوشبختانه در هفته 
گذشته با رشد مخاطبان در سالن هاي سینمايي 
موافقت شد به شكل محدود اجراهاي فیزيكي را 
هم داشته باش��یم و در نتیجه جشنواره پانزدهم 
سینماحقیقت هم به صورت برخط و هم به شكل 

محدود فیزيكي برگزار خواهد شد. 
وي در ادام��ه عن��وان كرد: امس��ال ب��ه دلیل 

شرايط كرونا، مش��كالت معیشتي و همچنین 
ش��رط نماي��ش اول فیلم، تعداد مس��تندهاي 
ش��ركت كننده در پانزدهمی��ن جش��نواره 
بین المللي فیلم مستند ايران »سینماحقیقت« 
كاهش يافته است. 53 فیلمس��از از 21 استان 
و 23 شهر ش��ركت داش��تند كه خوشبختانه 
نشانگر طیف وسیع تصوير حوزه مستند است. 
در بخ��ش بین الملل 2ه��زارو611 فیلم از ۷3 
كشور درخواست حضور در جشنواره را داشتند. 
نهايت��اً 81 فیلم ايراني در بخش مس��ابقه ملي 
نمايش داده مي شود، 29 فیلم در بخش »شهید 
آويني«، 11 فیلم درباره »كرونا« و هشت فیلم 
خارج از مسابقه هستند و در مجموع 122فیلم 
ايراني در اي��ن دوره نمايش داده مي ش��ود. در 
بخش بین الملل 5۰ فیلم خارج��ي روي پرده 
مي روند و هفت فیلم در بزرگداش��ت ها نمايش 
داده مي شوند. در مجموع فیلم هاي پانزدهمین 

جشنواره سینماحقیقت 1۷9 اثر است. 
   پرسروصداهاي فاقد جسارت

وي همچنین درباره امیدآفريني در آثار مستند 
جشنواره امسال خاطر نشان كرد: قطعاً نگاه به 
امید و شادابي در فیلم هاي مستند با وجوه ديگر 
سینما متفاوت است اما بیش از امید، كاوش و 
تحقیق و جسارت فیلمس��از اهمیت دارد و اين 
مدنظر مركز است. اينكه چگونه امید و شادابي 
به فیلم ها تزريق شود به وضعیت جامعه بستگي 
دارد اما در اين وضعیت بیماري و معیشتي بايد 
به اين موضوع هم توجه كنیم، آنچه نیاز داريم 
از ايران امروز ب��ه جهان مخابره ش��ود، همین 
زندگي امروز ما با وجود همه اين مشقات با امید 

به آينده است. 
رئی��س مركز گس��ترش س��ینماي مس��تند و 
تجرب��ي در ادام��ه افزود: امس��ال خیل��ي فیلم 
چالش برانگیزي نداش��تیم، البته ممكن اس��ت 
پ��س از نمايش چالش هايي از س��وي مخاطبان 
ايجاد شود. جشنواره ها محل كشف  و حركت هاي 
هیجاني است. بعضي فیلم ها با سر و صداي زيادي 
همراه مي ش��وند اما در دلشان چیزي از جسارت 
و ش��جاعت وجود ندارد. اگر ن��گاه دغدغه مند و 
جست و جوگر در آثار به چشم مي خورد، ما حتماً 
به دنبال آن مي گشتیم. برآيند نگاه هیئت انتخاب 
چیزي است كه در سبد اكران جشنواره مي بینیم. 
باز هم مي گويم ارزش��مند اس��ت مستند هايي 

ساخته شود كه به قدري جسورانه باشند كه دبیر 
جشنواره براي اخذ اكران آنها از ارگان هاي مربوط 
اجازه بگیرد اما امسال تمامي آثار حاشیه امن را 

رعايت كرده بودند. 
حمیدي مقدم درباره بخش شهید آويني گفت: 
بخش »شهید آويني« قسمتي جنبي يا سنجاق 
شده به جشنواره نیست. »شهید آويني« بخشي 
ويژه براي جش��نواره اس��ت كه همانن��د ديگر 
جش��نواره هاي معتبر دنیا فیلم هاي آن با محتوا 
و بسته مخصوص به خود اكران مي شوند. »شهید 
آويني« بخش جدانش��دني جش��نواره اس��ت و 
كساني كه آثار خودش��ان را به اين بخش ارسال 
مي كنند، فیلم هايي با كیفیت دارند كه نمايانگر 
رنگین كماني از آثار ملي است. اين بخش جايزه 
جداگانه هم دارد و ش��اهد اين هستیم كه آثاري 

بسیار جسورانه در اين بخش ساخته شده اند. 
   از »اله�ه انتق�ام« تا درگي�ري با داعش 

در»صبايا«
دبی��ر پانزدهمی��ن جش��نواره بین الملل��ي 
»سینماحقیقت« گفت: امس��ال هم حق قانوني 
نمايش فیلم هاي بین الملل را پرداخت و س��عي 
كرديم گنجین��ه و منتخب خوبي آم��اده كنیم 
كه چند م��ورد آن را مثال مي زن��م. فیلم خوب 
»نمسیس، الهه انتقام« از كشور سوئیس است كه 
تاكنون حدود 1۰ جايزه مهم گرفته و فیلمي مهم 
و مشاهده محور است. فیلم جذاب ديگر، مستندي 
درباره درگیري با داعش به اسم »صبايا« است كه 
آن هم جوايز بسیاري گرفته. براي كساني كه به 
سینماي داستاني عالقه دارند هم پرتره جذابي 
داريم به نام »جانگو جانگو« كه خیلي هم س��ر و 
صدا كرده بود و محور آن گفت وگويي با تارانتینو 
است. »پیش از خاموش ش��دن نور« از سینماي 
مراكش و همچنین در بخش مسابقه بلند مستند 
»مأمور نفوذي« از كشور ش��یلي و اسپانیا را نیز 

پیشنهاد مي كنم. 
وي با تأكید بر اين نكته كه حتماً بايد جلس��ات 
كارشناسي در  حوزه تعارض منافع در آينده شكل 
بگیرد، اظهار داش��ت: مركز گس��ترش سینماي 
مستند و تجربي به عنوان متولي تولید مستند، 
بايد نقش خود را داش��ته باشد، چون به خیلي از 
دوستان مستندساز كه در اين مركز فیلم تولید 
مي كنند در حوزه هاي بیرون از آن، ظلم مي شود 
و برخي احساس مي كنند اين فیلم ها با سفارش 
مركز در بخش هاي مسابقه قرار مي گیرند، البته 
تمام دوره هاي گذشته جشنواره سینماحقیقت 
خوب برگزار شده اما مسائل مختلفي هم دارد كه 
بايد به صورت مبسوط درباره آن صحبت كرد تا 
با يك تعامل و همگرايي بیشتر بتوانیم در جشني 
كه براي س��ینماي مستند كش��ور برپا مي شود، 

حضور پیدا كنیم. 
حمیدي مقدم در پايان گفت: ما سه بزرگداشت 
با حضور اس��تادان سینماي مس��تند داريم؛  دو 
بزرگداشت براي ارد عطارپور و ابراهیم مختاري 
كه ما فیلم »زعفران« استاد مختاري را با همكاري 
فیلمخانه مل��ي مرم��ت كرديم كه ب��ه نمايش 
درمي آي��د. همچنین بزرگداش��ت آقاي حبیب 

والي نژاد را هم خواهیم داشت.

دبير پانزدهمين جشنواره بين المللي »سينماحقيقت«:

 »شهيد آويني« قسمتي جنبي 
يا سنجاق شده به جشنواره نيست

 كساني كه آثار خودشان را به بخش »شهيد آويني« ارسال مي كنند
فيلم هايي با كيفيت دارند كه نمايانگر رنگين كماني از آثار ملي است

    سینما

     نقد فیلم

روايت مجيد مجيدي از سختي هاي فيلمسازي

هيچ تهيه كننده اي نمي خواست »بچه هاي آسمان« را بسازد
فيلمس�از ش�ناخته ش�ده كش�ورمان دو س�ال ب�راي 
س�اخت فيل�م »بچه ه�اي آس�مان« ت�الش ك�رد چ�ون 
مي كردن�د.  رد  را  مجي�دي  فيلمنام�ه  تهيه كننده�ا 
مجید مجیدي كه اين روزها به دعوت جشنواره بین المللي فیلم 
كوتاه »دوس��تي هالل احمر استانبول« در كش��ور تركیه به سر 
مي برد، تجربیات فیلمسازي خود را با فیلمسازان جوان تركیه اي و 

مهمانان خارجي اين جشنواره به اشتراك گذاشت. 
وي درباره س��ختي هاي فیلمس��ازي گفت: »تصور اين است كه 
امكانات زيادي بود كه توانستیم اين فیلم ها را بسازيم ولي واقعیت 
اين است كه از صفر شروع كرديم. براي هر فیلم جنگیديم. براي 
بچه هاي آس��مان دو س��ال تالش كردم، چون تهیه كنندگان رد 

مي كردند، اما من به تالش ادامه دادم.«
كارگردان فیلم »رنگ خدا« درباره پرورش ايده ها و تبديل آن به 
فیلم گفت: »براي خودم لذت بخش ترين بخش كار ايده اي است 
كه به آن مي رسم. ايده  مانند يك جوانه است كه از زمین رويش 
پیدا مي كند كه نیاز به نگهداري دارد. اين ايده در پس ذهن شما 
زايش پیدا می كند و پس از يك روندي اكران مي ش��ود و فراتر از 
شما مي رود، مثاًل بچه هاي آسمان در همه جاي جهان اكران شده 

است، اما من هنوز به آن مناطق نرفته ام.«
مجیدي ادامه داد: »اصوالً هم��ه فكر مي كنند بهترين قصه دنیا 
را داشته و اسیر اين احساسات مي شوند. چگونه بايد از آن عبور 
كنیم و بدانیم كه تا چه حدي واقعي است. من وقتي به اين حس 
مي رسم، از انسان هايي از طیف هاي مختلف، تعدادي را انتخاب 
مي كنم و با زبان قصه آن را تعريف مي كنم. اگر قصه را خوب تعريف 

كنید و تأثیر آن را بتوانید ببینید، مي توانید بفهمید كه تقريباً در 
مسیر درستي قرار داريد. فیلمنامه خوب به اين معني است كه 
بیش از نیمي از مسیر را عبور كرده ايم، البته در بخش باقي مانده 
اجرا بس��یار مهم است اما عكس آن ش��ما را به موفقیت نخواهد 
رساند.« مجیدي در مستر كالس جشنواره فیلم كوتاه »دوستي 
هالل احمر اس��تانبول« همچنین ب��ه تجربیات��ش از بازيگري 
پرداخت و گفت: »ورود من به اين عرصه نیز بس��یار دراماتیك و 
زيبا بود. در مركزي بودم كه بچه ها در آنجا بازي مي كردند و گاه 
هنرهاي تجسمي و تئاتر برگزار مي ش��د. من همیشه صداهاي 
عجیبي را از سال تئاتر مي شنیدم و كنجكاو بودم كه پشت ديوار 
چه چیزي مي گذرد. به اين ترتیب با تئاتر وارد عرصه هنري شدم 
و در اين رشته تحصیل كردم.« كارگردان فیلم باران با تأكید بر 
اينكه بازيگري را دوست ندارد، گفت: حین بازيگري در كمتر از 
يك دهه فیلم هاي كوتاه نیز مي ساختم. هدف من همواره تبديل 

شدن به يك كارگردان خوب بود.

 جذب گردشگران جام جهاني قطر 
و معرفي ايران در صدر اولويت ها

همزم�ان ب�ا س�ومين نشس�ت كارگ�روه وي�ژه جذب 
تماش�اگران از جام جهان�ي فوتبال 2۰22 قط�ر با اعالم 
آمادگي تمامي دستگاه هاي مرتبط براي جذب گردشگر 
و معرف�ي اي�ران، ب�ر اجماع برط�رف كردن مش�كالت 
زيرس�اختي مرب�وط به ج�ذب گردش�گر تأكيد ش�د. 
سومین نشست كارگروه ويژه جذب تماشاگران از جام جهاني 
فوتبال 2۰22 قطر در راس��تاي بررس��ي برنامه ها و اقدامات 
دس��تگاه هاي مختلف براي بهره برداري حداكثري از ظرفیت 
جام جهاني فوتبال 2۰22 قطر با حضور علي اصغر شالبافیان 
معاون گردش��گري كش��ور، محمود اديب مديركل كنسولي 
وزارت امور خارجه و اعضاي عالي اين كارگروه از دستگاه هاي 
مربوط14۰۰ در سالن خلیج فارس معاونت گردشگري برگزار 
شد. در اين نشست با اعالم آمادگي تمامي دستگاه هاي مرتبط 
براي جذب گردش��گر و معرفي ايران بر اجماع برطرف كردن 

مشكالت زيرساختي مربوط به جذب گردشگر تأكید شد. 
.......................................................................................................

»آن سه تن« از راديو نمايش پخش 
مي شود

همزمان با فرا رس�يدن روز دانش�جو، وي�ژه برنامه »آن 
س�ه تن« از ش�بكه راديوي�ي نمايش پخش مي ش�ود. 
گفت وگو با جنبش هاي دانش��جويي، پخ��ش نمايش هاي 
ويژه روز دانشجو، مسابقه و بزرگداشت شهید ابراهیم قائمي 
از بخش هاي برنامه راديويي »آن س��ه تن « است. »آن سه 
تن« به تهیه كنندگي محسن جواهري، نويسندگي سهیال 
خدادادي و با اجراي سعید س��لطاني و نگین خواجه نصیر، 
امروز س��اعت 9 صبح به صورت زنده از راديو نمايش پخش 

مي شود. 
.......................................................................................................

 ديجيتال سازي ۲۶هزار برگ سند
در كاخ گلستان

مدير مجموعه ميراث جهاني كاخ گلستان گفت: طي دو 
سال گذش�ته بيش از 2۶هزار برگ سند ديجيتال سازي 
و ۳۰ه�زار اث�ر در س�امانه ج�ام ثب�ت ش�ده اس�ت. 
آفرين امامي بیان كرد: از دو س��ال پیش تاكنون ديجیتال سازي 
و عكاس��ي 5هزارو 6۰۰ برگ س��ند تك برگ، 3هزار برگ سند 
پهلوي و ديجیتال س��ازي 18هزار برگ س��ند )به شكل مجلد( 

انجام شده است. 
.......................................................................................................

 انتشار كتاب »پرنده نگري« 
براي كودكان

اث�ر  پرن�دگان«  »تماش�اي  كتاب ه�اي  مجموع�ه 
مي كن�د  ت�الش  فك�ري  پ�رورش  كان�ون  جدي�د 
ك�ودكان و نوجوان�ان را ب�ا پرن�دگان و تفري�ح علمي، 
هيجان انگي�ز و ج�ذاب »پرنده نگ�ري« آش�نا س�ازد. 
»پرنده نگري« يك��ي از پرطرفدارتري��ن و پرمخاطب ترين 
ش��اخه هاي طبیعت گردي اس��ت كه چند صد میلیون نفر 
در سراس��ر جهان با آن آش��نا هس��تند و به آن مشغولند. 
كتاب »تماشاي پرندگان« به نويس��ندگي پرويز بختیاري 
مجموعه اي سه جلدي و مناس��ب براي كودكان و نوجوانان 
باالي 12سال )نونگاه( است كه نويس��نده در اين كتاب ها 
سعي بر اين داشته است كودكان و نوجوانان را با گونه هاي 

مختلف پرندگان و نوع زيست آنها آشنا كند. 
.......................................................................................................

مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر 
»سردار آسماني« تمديد شد

مهلت ارس�ال آثار در س�ه بخ�ش نمايشنامه نويس�ي، 
تئاتر خياباني و راديو تئاتر س�ومين جشنواره سراسري 
تئاتر س�ردار آس�ماني تا 25 آذرماه14۰۰ تمديد ش�د. 
بنا به اعالم دبیرخانه مركزي س��ومین جش��نواره سراسري 
تئاتر س��ردار آس��ماني و با توجه به درخواس��ت هاي مكرر 
عالقه مندان براي حض��ور در اين روي��داد فرهنگي، مهلت 
ارسال آثار در بخش هاي سه گانه اين جشنواره تا 25 آذرماه 

14۰۰ تمديد شد.

قصه كم  جان با تزئين اضافي 
»آتاباي« اثر شلوغي است، انسجام نداشتن دراماتيك روايت را مغشوش 
كرده و در اين شرايط چيدمان ميزانسن و قاب هاي زيبا هرگز نمي تواند 

آشفتگي متن را جبران كند
   افشين عليار

»آتاباي« پنجمین اثر نیكي كريمي فیلم خوش آب و رنگي 
است و نماهاي كارت پستالي باعث شده است اجرا به چشم 
بیايد ولي كادربندي ش��یك به تنهاي��ي نمي تواند كاركرد 

داشته باشد.
 به نظر مي رسد كريمي س��عي كرده است اثري تزئین شده 
بس��ازد كه اين تمهیدات آتاباي را در بی��ن مخاطب عام و 
بعضي از منتقدان فیلم محبوبي كند اما فیلم در فیلمنامه 
مشكل اساسي دارد كه اين كاماًل در بین فیلمسازان ايراني 
نوعي اپیدمي است، به طوري كه در قصه و پردازش آن كم 
مي گذارند و از سوي ديگر س��عي دارند در ساختار به قصه 
برسند. قصه آتاباي كم جان است و تا دقیقه2۰ در بالتكلیفي 

مطلق دست و پا مي زند. 
قصه دير شروع مي ش��ود و باورپذيري ش��خصیت اصلي و 
پیدايش علت و معلول رابطه ها براي مخاطب دير جا مي افتد 
و در دقیقه2۰ يا 3۰ مي توان خط اصلي داستان را پیدا كرد. 
اينكه ش��خصیت آتاباي دير به مخاطب معرفي مي شود از 
ضعف هاي فیلم اس��ت و در ادامه ارتباط شخصیت ها كمي 
لنگ مي زند و انگار خط روايي قصه در يك مسیر مستقیم اما 
فارغ از چالش دراماتیك جلو مي رود. هیچ اتفاق دراماتیكي 

در جريان فیلم رخ نمي دهد. 
فیلمساز به ش��دت درگیر خرده پیرنگ ها شده است و اين 
جلوي پیشرفت قصه را مي گیرد. مرگ زن يحیي يكي از آن 
خرده پیرنگ هايي است كه فیلمس��از از طريق آن يحیي را 
معرفي مي كند اما اين معرفي مي توانست در فضاي ديگري 

آسان تر رخ دهد. 
وجود يحیي ه��م تنها وقت فیل��م را تلف كرده اس��ت. دو 
س��كانس دو نفره از يحیي و آتاباي در فیلم وجود دارد كه 
در وهله نخست منطق روايي ندارد و اين دو سكانس آنقدر 

طوالني است كه مخاطب خسته مي شود. 
فیلمساز نتوانسته از طريق قصه گويي فیلمش را جلو ببرد. 
يحیي به س��رعت از فیلم حذف مي ش��ود، چرا؟ مشخص 
نیست. نمي دانیم، آتاباي عاشق مي شود. اين عشق از كجا 

شروع مي شود؟ 
منطق شكل گیري آن كجاست؟ نیكي كريمي سعي كرده به 
فضاي بومي و جغرافیايي فیلم نزديك شود. زبان فیلم تركي 

است و قاب هاي النگ شاِت چشم نواز سراسر در فیلم وجود 
دارد، اما همه اينها مربوط به ساختار مي شود و مضمون در 

آشفتگي خودش باقي مي ماند. 
كريمي قالب مشخصي براي بیان و روايت فیلمش ندارد و 
بیشتر سعي بر موقعیت هاي میني مالیستي داشته كه جواب 
نداده است، حتي وجود آيدين يا پدر در فیلم لنگ مي زند 
و ش��خصیت كاظم يا آتاباي تبديل به يك فرد مالیخويايي 

شده است. 
او آيدين را مي زند و پس از او عذرخواهي مي كند يا خودش 
را زخمي مي كند كه عذاب وجدان نداشته باشد، احساس 
كمرنگي میان او و سیما ش��كل مي گیرد. سكانس روبه رو 
شدِن سیما و آتاباي به لحاظ ديالوگ خوب درآمده و حس 
باورپذيري در آن دو سكانس موج مي زند اما پس از سكانس 
آخر دوباره فیلمساز تصمیم مي گیرد شخصیت آتاباي را به 
خلسه و انزواي همیشگي اش ببرد، يعني كريمي نمي تواند 
تحولي امیدبخش براي شخصیت اصلي لحاظ كند. آتاباي اثر 
شلوغي است، انسجام نداشتن دراماتیك روايت را مغشوش 
كرده است، در اين شرايط چیدمان میزانسن و قاب هاي زيبا 
هرگز نمي تواند آشفتگي متن را جبران كند، به طوري كه 
عاشقانه بودن فیلم فقط در حد يك توضیح تبلیغي كاركرد 

ديگري نمي تواند داشته باشد. 
آتاباي نمي تواند موقعیت ه��اي دراماتیك براي مخاطبش 
به همراه داشته باش��د و اساس��اً با چند نماي باز از محیط 
و طوالني كردن ريتم س��كانس نمي ش��ود به فرم رس��ید. 
سینماي داستانگو قطعاً قصه الزم دارد نه نماهاي شاعرانه 
بي منطق، از حجازي فر و ديگران ه��م بازي خاصي در اين 

فیلم ديده نمي شود. 

     شعر

دبير علمي و هنري نخستين كنگره شعر »سردار سربداران«:

انتشار شعر ضعيف به نام شهيد سليماني خيانت است

   محمدصادق عابديني
س�ليماني  ش�هيد  ن�ام  ب�ه  ضعي�ف  ش�عر  انتش�ار 
ش�ود.  گرفت�ه  آن  جل�وي  باي�د  و  اس�ت  خيان�ت 
مرتضي امیري اسفندقه، دبیر علمي و هنري نخستین كنگره »شعر 
سردار سربداران« با بیان اين مطلب در نشست خبري اين كنگره 
گفت: »بسیاري از نهادها خود را موظف دانستند سروده هاي شاعران 
را جمع آوري و چاپ كنند اما اين نخستین كنگره است كه در مورد 
شهید سلیماني برگزار مي شود. كنگره تفاوت معنايي با شب شعر 
دارد. كنگره جامع االطراف تر و بزرگ تر است و دقت الطبع باالتري 
مي طلبد و آمال ديگري را مطرح مي كند. كنگره اين نیست كه فقط 
1۰ نفر ش��عر دهند. كنگره نكات علمي را مدنظر قرار مي دهد. به 
همت بنیاد شهید سپهبد س��لیماني به ويژه خانم زينب سلیماني 
فرزند شهید سلیماني همت شد نخستین كنگره شعر در مورد حاج 

قاسم برگزار شود.«
امیري اسفندقه ادامه داد: »براي نخستین كنگره ملي شعر سردار 

سربداران خواهش كرديم تمامي ش��عرهايي كه در باب رشادت و 
شهادت شهید سلیماني سروده ش��ده است، جمع آوري شود، دوم 
اينكه آنچه از اين بعد قرار است سروده شود با بخش فرهنگي كنگره 
مرتبط باشند. ش��عر در طول تاريخ فكر و فرهنگ ايراني- اسالمي 
آيینه داري كرده است. اگر بخواهیم از قرن چهارم تا حال شعر پارسي 
را بررسي كنیم در واقع تاريخ تحوالت ايران را بررسي كرده ايم. اصل 
تاريخ مشروطه در شعر شاعران اس��ت. تاريخ اصل حافظ در اصل 
حافظ و سعدي است. در حقیقت شعر در اصل و بطن تاريخ و مسائل 

اجتماعي و سیاسي ورود يافته است.«
دبیر علمي و هنري نخستین كنگره شعر سردار سربداران، گفت: 
»بنا داريم صیانت و مراقبت از ش��خصیت س��ردار و اين مكتب به 
صورت علمي صورت گیرد، در حوزه شعر قالب آزاد گذاشته شد تا 
تنوع قالب ها همانند شخصیت سردار كه بدون مرزبندي و به عنوان 
پل ارتباطي محكم میان نیروها بود، در اين كنگره لحاظ شود.« وي 
ادامه داد: »در تمام قالب ها از همه اس��تان ها اثر خواس��تیم، اما در 
حوزه داوري به دلیل برقراري عدالت و نظردهي سنجیده، حوزه ها و 

قالب هاي مختلف جدا شدند.« 
امیری اسفندقه افزود: »يك بخش مهم در زمینه فعالیت هايي كه 
بايد در مورد سردار سلیماني مورد توجه قرار دهیم، انتقام يابي است 
و انتقام يابي ما اين است كه بخش فرهنگي ما فعال شود، يك شعر 
و ترانه و سرود ناب براي س��ردار سلیماني يكي از همان انتقام هاي 
ماست.« در اين نشست محمد زرويي نصرآباد، دبیر اجرايي كنگره 
سردار سربداران از تدوين كتابي بر اساس آثار رسیده به اين كنگره 

و انتشار آن خبر داد.

    خبر

كارگردان فيلم »شهر گربه ها«: 

 به احترام مردم بخش هايي از فيلم را 
تغيير دادم

كارگ�ردان فيل�م »ش�هر گربه ه�ا« زي�ر ب�ار حواش�ي و ب�ه رغ�م 
ك�رد.  ايج�اد  تغييرات�ي  فيل�م  اي�ن  در  خ�ود،  باطن�ي   مي�ل 
سیدجواد هاشمي، بازيگر و كارگردان س��ینما درباره حواشي اخیر اكران فیلم 
سینمايي »ش��هر گربه ها« گفت: براي همه فیلم هاي س��ینمايي پروانه نمايش 
صادر مي شود، آن هم توسط گروهي كه تمام حساسیت هاي جامعه را مي دانند و 
مبتني بر آن مجوز اكران مي دهند. براي فیلم »شهر گربه ها« هم به همین صورت 

بود و مجوز پروانه نمايش صادر شد. 
هاشمي بیان كرد: اما جواني كم تجربه بدون اينكه تمامي زوايا را در نظر بگیرد، 
حواشي براي فیلم به وجود آورد تا گروه صادركننده پروانه نمايش بترسند. اين 
كار درستي نیست. آن جوان كه اسمش را نمي دانم و نمي خواهم بدانم، در »فارس 
من« امضا جمع كرده است و مردمي كه فیلم را نديده اند »شهر گربه ها« را قضاوت 
و متن اعتراضي را امضا كرده اند. وي با تأكید بر احترام به عواطف و احساس��ات 
بخشي از مردم كه امضا كرده اند، گفت: به رغم میل باطني ام، بخش هايي از فیلم 
»شهر گربه ها« را تغییر دادم و صرفاً به دلیل احترام به نظر آن بخش از مردم اين 
كار را انجام دادم. با وجود اينكه اين كار برايم بسیار هزينه بر و سخت بود اما به نظر 

آنها احترام گذاشتم. امیدوارم آنها هم به من احترام بگذارند. 
اين كارگردان همچنین در بخشي از صحبت هاي خود به هجمه هاي وارده به خود 
از سوي برخي اشاره كرد و گفت: اين هجمه ها نه هجوم به شهر گربه ها كه هجمه 
به شخص جواد هاشمي است، وگرنه بارها در بسیاري از فیلم هاي سینمايي ديگر 

شاهد حركات موزون بوده ايم. 


