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 »teacher octopus My-مس�تند بلند »معل�م اختاپ�وس م�ن
كه جاي�زه بهترين مس�تند مراس�م اس�كار و بفت�ا ۲۰۲۱ را كس�ب 
كرده اس�ت ب�راي اولي�ن ب�ار از ش�بكه4 س�يما پخش مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي شبكه4 سیما، مستند »معلم 
اختاپوس من« فیلمي مستند، محصول سال 2۰2۰ كشور آفريقاي جنوبي 
به كارگرداني و نويسندگي »پیپا ارلیك« و »جیمز ريد« می باشد و »كريگ 

فاستر« به عنوان راوي در آن حضور يافته است. 
اين مس��تند جذاب با مديريت دوبالژ و صداپیش��گي »منوچهر زنده 

دل«، دوبله و پنج شنبه 18 آذر ساعت 22:3۰ از شبكه4 سیما پخش 
خواهد شد. 

»در س��ال 2۰1۰ غواصي در نزديكي كیپ تاون آفريقاي جنوبي سرگرم 
ش��نا و تحقیق اس��ت كه به يك اختاپوس جوان برمي خورد. غواص يك 
سال هر روز س��راغ اختاپوس مي رود و كم كم رابطه اي دوستانه بین آنها 
شكل مي گیرد و...« كريگ فوستر، كارگردان فیلم كه همان غواص است، 
توانسته طي 1۰س��ال اين قصه را با مهارت تمام سر و سامان و به يك اثر 

كم نظیر تبديل كند.

بهترين مستند اسكار ۲۰۲۱ در قاب شبكه4 سيما

امام علی)ع(:
نده اى است بر  حق، شمش�ير بُرَّ

ضد اهل باطل. 

)عيون الحكم والمواعظ، ص۲۸(

نويد پارسا     ديده بان 

   محمدصادق عابديني
در فروردين ماه۱36۰ زماني كه تصور مي شد با 
استقرار مديران جديد و محو آثار فيلمفارسي، 
بايد شاهد تبلور سينماي انقالبي باشيم كه در 
آن اهداف جمهوري اسالمي در بحث فرهنگ 
آش�كار ش�ود، روزنامه كيهان در گزارشي به 
س�ينمايي كه م�ردم را فري�ب مي دهد حمله 
مي كند. كيه�ان در اي�ن گزارش ب�ه موضوع 
ش�عارهاي سياس�ي در س�ينما مي پردازد و 
تأكيد مي كند كه به جاي ش�عار بايد سينماي 
متعهد و انقالبي وارد عمل شود. به نظر مي رسد 
بيش از 4۰س�ال اس�ت هنوز س�ينماي ايران 
درگير آن است كه آيا بايد شعارهاي سياسي 
بدهد يا اينكه فراتر از ش�عار برود و مفاهيمی 
چون عدال�ت اجتماع�ي و مبارزه با فس�اد را 
در قالب س�ينما ب�راي مخاطب تبيي�ن كند. 
دوگانه سینمايي كه شعار هاي سیاسي داده و مردم 
را فريب مي دهد و سینمايي كه به عدالت متعهد 
است، از همان سال ها تاكنون بحث هاي جدي را 
در پي داشته است. »جوان« به بهانه آغاز نمايش 
میني سريال »روز بلوا« كه در اصل نسخه نمايش 
خانگي فیلم سینمايي »روز بلوا«ست، به مسئله 
فسادستیزي و شعارهاي سیاس��ي در سینماي 

ايران طي سال هاي اخیر پرداخته است. 
  عدالت و روحانيت

بخشي از آثاري كه در سال هاي اخیر در سینماي 
ايران با محوريت عدالت تولید شده است، نگاهي 
به زندگي و مناس��بات اجتماعي روحانیت دارد. 
پررنگ ترين پرداخت به مسئله فساد و روحانیت 
را در فیلم ه��اي »مصلحت« و »روز بلوا« ش��اهد 
هس��تیم. فیلم مصلحت ب��راي اولین بار نش��ان 
مي دهد روحانیت نیز مي تواند از موقعیت سیاسي 
خود سوءاستفاده كند، اما نظام قضايي كشور كه 
در آن يك روحاني در رأس اس��ت ب��ا تمام قوا به 

مبارزه با اين فساد مي پردازد. 
اگر چه همان طور كه هوشنگ توكلي، كارگردان 
سريال »مدرس« در گفت وگو با »جوان« تأكید 

كرد، صرف نمايش يك بازيگر در لباس روحانیت 
در سال هاي ابتدايي پیروزي انقالب با واكنش هاي 
منفي زيادي روبه رو مي ش��د، ام��ا بعدها كاراكتر 
روحاني بارها در آث��ار مختلف به نمايش درآمد و 
حتي در بعضي از موارد با چالش هايي روبه رو شد. 
در فیلمي مانند »زير ن��ور ماه« كه به تهیه كننده 
منوچهر محمدي در اواخر دهه7۰ و اوايل دهه8۰ 
س��اخته ش��د، اولین نگاه هاي انتقادي با رويكرد 
عدالت اجتماعي به زندگي روحانیون ترسیم شد. 
محمدي با ساخت »طال و مس« كه بهروز شعیبي، 
كارگ��ردان »روز بل��وا« در آن ايفاگ��ر نقش يك 
روحاني بود، نمايي اجتماعي تر از زندگي روحانیت 
نش��ان داد. اين نگاه وي در فیلم »فرشته ها باهم 
مي آيند« نیز تكرار ش��د. در س��ال گذشته فیلم 
»مصلحت« يك بار ديگر مسئله عدالت اجتماعي 
را پیش كش��ید. در فیلم يك روحاني در معرض 
اتهام فساد قرار مي گیرد كه اين در »روز بلوا« به 
نوع ديگري تكرار مي شود. در خالصه داستان فیلم 
روز بلوا آمده است: عماد استاد دانشگاهي خوشنام 
و يك چهره تلويزيوني مورد توجه است. او ناگهان 
توسط پلیس با اتهام هايي جدي مواجه مي شود 
كه خود و خان��واده اش را در موقعیت پیچیده اي 

قرار مي دهد. 
   عدالت و دولتمردان 

در سال هاي ابتدايي پیروزي انقالب اسالمي شاهد 
آثار متنوعي در سینماي ايران هستیم كه اغلب از 
سوي فیلمسازان جوان تولید شده و در آنها موضوع 
بي عدالتي در رژيم سابق و مبارزه براي رسیدن به 
عدالت پررنگ شده اس��ت. »آقاي هیروگلیف«، 
»زنده ب��اد« و »برنج خونین« از اين دس��ت آثار 
هستند. با شروع جنگ تحمیلي و تا اوايل دهه7۰، 
موضوعات فس��اد عماًل به حاش��یه رانده شده و 
عدالت خواهي غالباً در زير س��ايه سینماي دفاع 
مقدس قرار گرفت. مرز میان عدالت طلبي و دفاع 
مقدس را مي توان در »آژانس شیشه اي« ابراهیم 
حاتمي كی��ا مالحظه كرد. ابوالقاس��م طالبي نیز 
در فیلم »آقاي رئیس جمهور« به مس��ئله فساد 

و عدالت طلب��ي با رگه هاي انتق��اد از جريان هاي 
سیاسي كه با رانت هاي ويژه موقعیت هاي خاص 
پیدا مي كنن��د، پرداخ��ت. اغلب آثار س��ینماي 
حاتمي كیا، رگه هاي سیاس��ي و عدالت خواهي را 
با خود ب��ه همراه دارد و در كنار آن فیلمس��ازاني 
مانند مس��عود كیمیايي، عدالت اجتماعي را در 
قالب انتقام شخصي از عوامل بي عدالتي پیگیري 
كردند. سیاسي ترين اثر كیمیايي كه در آن فساد 
دولتمردان مورد توجه قرار گرفته اس��ت »قاتل 
اهلي« بود. فیلم متفاوت سال9۰ يك اثر سیاسي از 
طالبي يعني »قالده هاي طال« بود. قالده هاي طال 
در كنار مسئله عدالت اجتماعي به فساد در میان 
مأموران امنیتي و ناكارآمدي سیاسي در اين وادي 
پرداخت. مسعود ده نمكي نیز كه پیش از ورود به 
سینماي داستاني در مستندهايي كه ساخته بود 
به مسئله عدالت اجتماعي پرداخته بود، در سومین 
بخش از س��ه گانه »اخراجي ها« به فساد در قالب 
رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري پرداخت. 
»التاري« ساخته محمدحسین مهدويان، بحث 
اجتماعي قاچاق دختران ايراني به دوبي را بهانه اي 
براي مباحث سیاسي قرار داده است. مهدويان در 
فیلم اكران نشده و البته ضعیف »شیشلیك« نیز 
كمدي سیاسي هجوآويزي را ساخته است كه در 
آن روابط اجتماعي و نوع رابطه مردم با حاكمیت 
به سخره گرفته شده است كه در نهايت با اعتراض 
مردم به فساد دولتمردان همراه مي شود. ماجراي 
فساد در قوه قضائیه و پرونده بزرگي كه متعاقب 
آن ايجاد شد، در يكي از پربحث ترين آثار شبكه 
نمايش خانگي به تصوير كش��یده شد. در سريال 
»آقازاده« بحث مبارزه حاكمیت با فس��اد ريشه 
دوانده در داخل سیستم سیاس��ي كشور مطرح 
مي شود. پرداخت به پديده آقازادگي در اين سريال 

پررنگ شده است. 
   فيلم اولي هاي فساد ستيز

در س��ال هاي اخیر فیلمس��ازان فیلم اولي توجه 
زيادي به مس��ئله عدالت و پررنگ كردن عدالت 
سیاسي در آثارشان داش��ته اند. فیلم »ديدن اين 
فیلم جرم است!« ساخته رضا زهتابچیان به فساد 
سیاسي و عدالت اجتماعي را از رويكرد مبارزه با 
وادادگي سیاسي پرداخت. »نفوذي« به كارگرداني 
امیرعباس ربیع��ي كه رويكرد تاريخ��ي دارد، به 
جريان نفوذ در سال هاي ابتداي پیروزي انقالب 
اس��المي توجه دارد. »مصلحت« ساخته حسین 
دارابي نیز يكي ديگر از فیلم اولي هايي اس��ت كه 
در آن به مسئله فساد در سال هاي ابتدايي پیروزي 

انقالب پرداخته شده است. 
در نهايت مي ت��وان گفت همان ط��ور كه كیهان 
در سال 6۰ اش��اره كرد، بیشتر حجم پرداخت به 
فساد در سینما بیشتر در جنبه شعاري باقي مانده 
است و هیچ كدام از آثار سینمايي نتوانسته اند به 

جريان سازي مبارزه با فساد كمك كنند.

بلواي فسادستيزي روي پرده سينما
موضوع فساد در سينماى ايران در حال درنورديدن كليشه هاست

  سريال

     معرفی کتاب

روايت مهوش صبركن از جذابيت سريال هاي قديمي 

سريال »كهنه سوار« هنوز هم براي مردم جذابيت دارد
بازيگ�ر س�ريال هاي تلويزيون�ي ضمن اش�اره ب�ه اينكه 
س�ريال »كهنه سوار« ۲4س�ال پيش پخش ش�ده، معتقد 
است: اين س�ريال براي بينندگان هنوز هم جذابيت دارد 
و م�ردم همين االن هم تش�نه چنين قصه هايي هس�تند.

مهوش صبرك��ن، بازيگر س��ريال هاي تلويزيون��ي در رابطه با 
استقبال مردم و مخاطبان از سريال »كهنه سوار« به كارگرداني 
اكبر خواجويي كه اين روزها از ش��بكه آي فیلم در حال پخش 
اس��ت، به فارس مي گويد: 24س��ال از اولین پخش س��ريال 
»كهنه سوار« مي گذرد. آن روزها مردم سريال را دوست داشتند 
و واقعاً استقبال مي  كردند. به نظرم همین االن هم تشنه چنین 
قصه  هايي هستند و باز هم اگر سريال  هايي مثل »كهنه سوار« 
ساخته شود، استقبال خواهند كرد، حتي هر بار كه اين سريال 
بازپخش ش��ده اس��ت، خیلي بازخوردها و نظ��رات خوبي از 
مخاطبان گرفته ام و همین نكته نش��ان مي دهد »كهنه سوار« 
براي بینندگان هنوز جذابیت دارد. تجربه خوش��ايندي بود و 

براي خودمان هم جالب به نظر مي  رسید. 
بازيگر سريال »پس از باران« در رابطه با حضور و تأثیرگذاري 
نقش يك زن در س��ريالي كه اغلب نقش هاي اصلي آن توسط 
بازيگران مرد ايفا شده است، اظهار مي دارد: هر قهرمان و چهره 
شناخته ش��ده اي، چه در ورزش و چه در عرصه ه��اي ديگر از 
يك خانواده برخاسته است. در آن خانواده مادري بوده كه آن 
فرد در دامان او رشد كرده و بزرگ شده و تحت تأثیر تربیت و 
آموزش هاي اوست. اصل و اساس زندگي، خانواده است و زنان، 
نقش اصلي و اساسي را در خانواده دارند. تا زن يك خانه تالش 

نكند افراد آن به جايي نمي رس��ند، به همین دلیل با وجودي 
كه مرد ها نقش هاي اصلي را در سريال »كهنه سوار« دارند اما 
نمي  توان گفت كه زن ها در حاشیه هستند و تأثیرگذاري الزم 
را ندارند. به نظرم، زنان هم در اين سريال به اندازه خودشان و 

آنقدر كه بايد و شايد نقش دارند. 
بازيگر سريال »روشن تر از خاموشي« در مورد تجربه كار كردن 
با مرحوم خواجويي مي گويد: من تئاتري بودم و تازه آمده بوديم 
تهران كه سريال »كهنه سوار« را بازي كردم و فكر مي كنم رزومه 
خوبي برايم بود. آقاي پاك نیت قباًل در س��ريال »پدرساالر« با 
آقاي خواجويي كار كرده و خیلي راض��ي بود. آقاي خواجويي 
انسان خیلي آرام و خوش اخالقي بودند. واقعاً هم بر كار تسلط 
داشتند و به قول معروف، كاربلد بودند. متأسفانه اجل مهلت نداد 
تا سريال هاي بیشتري بسازند و به رحمت خدا رفتند. خودم هم 
به شخصه از كار با ايشان خیلي رضايت داشتم و همكاري مان 

پس از سريال »كهنه سوار« هم ادامه پیدا كرد. 

»دا« به چاپ 159رسيد
كتاب »دا« نوشته سيده اعظم 
حسيني دربرگيرنده خاطرات 
س�يده زهرا حسيني به چاپ 

۱59 رسيد. 
كتاب »دا« نوش��ته سیده اعظم 
حس��یني دربرگیرنده خاطرات 
س��یده زهرا حس��یني به  تازگي 
توسط انتشارات سوره مهر به چاپ159 رسیده است. چاپ 

اول اين  كتاب سال 87 به بازار نشر عرضه شد. 
سیده زهرا حس��یني راوي اين  اثر، خاطرات خود از روزهاي 
مقاومت خرمشهر و پس از آن را به  صورت جزئي روايت كرده 
تا آنجا كه اين جزئي نگري و بیان لحظه لحظه وقايع باعث شده 
است بسیاري آن را رمان بنامند. حسیني در پرداخت خاطرات 
خود به گون��ه اي موضوعاتي چون روزه��اي آغازين جنگ، 
روزهاي مقاومت در خرمشهر، روزهاي اشغال شهر و همچنین 
ادامه زندگي در اردوگاه را مورد اش��اره قرار داده است. راوي 
كتاب در آن روزها تنها 17سال داشته است و خاطرات خود 
از روزهاي اشغال خرمشهر و مقاومت اين  شهر را از ديد يك  
دختر نوجوان روايت مي كند. اين  كتاب ناگفته هايي از جنگ را 
شامل مي شود و مورد توجه رهبر انقالب هم قرار گرفت و يكي 

از آثاري است كه ايشان بر آنها تقريظ نوشتند. 
.......................................................................................................

رئيس كرسي ايران شناسي دانشگاه 
دولتي ايروان:

 شعر فارسي 
آيينه تمام نماي فرهنگ ايراني است

ايران شناس�ي دانش�گاه دولت�ي  رئي�س كرس�ي 
اي�روان در نشس�ت »نيماخوان�ي بررس�ي تح�والت 
ش�عر معاص�ر فارس�ي« در ارمنس�تان گف�ت: ش�عر 
فارس�ي آيين�ه تمام نم�اي فرهن�گ ايران�ي اس�ت. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از رايزني فرهنگ��ي ايران در 
ارمنستان، كرسي ايران شناسي دانش��گاه دولتي ايروان در 
چارچوب مجموع��ه برنامه هاي »يك ماه ب��ا ادبیات معاصر 
ايران در ارمنستان« میزبان جمعي از اساتید، دانشجويان و 
عالقه مندان زبان و ادبیات فارسي بود كه در نشستي با عنوان 
»نیماخواني بررسي تحوالت ش��عر معاصر فارسي« گردهم 
آمده بودند. وارطان وس��كانیان، رئیس كرسي ايرانشناسي 
دانش��گاه دولتي ايروان در آغاز اين نشس��ت با ارج نهادن به 
ابتكار رايزني فرهنگي ايران در ارمنستان و برگزاري مجموعه 
برنامه هايي در قالب ي��ك ماه با ادبیات معاصر ايران، ش��عر 

فارسي را آيینه تمام نماي فرهنگ ايراني دانست. 
.......................................................................................................

در اپراي »هماي همايون« غريب پور

ساالر عقيلي »خواجوي كرماني« شد
بهروز غريب پ�ور، كارگ�ردان اپراي »هم�اي همايون« 
با اش�اره ب�ه ضب�ط موس�يقي اين اپ�را با آهنگس�ازي 
بهزاد عب�دي و حضور س�االر عقيلي اعالم ك�رد، ادامه 
س�اخت اي�ن اپ�را نيازمن�د تأمي�ن منابع مالي اس�ت. 
بهروز غريب پور، كارگردان تئاتر و اپراهاي عروسكي متعددي 
از جمله »رستم و سهراب«، »مولوي«، »حافظ« و »عاشورا« 
درباره وضعی��ت جديدترين اپراي عروس��كي خود با عنوان 
»هماي همايون« به مهر گفت: مرحله خیلي اساسي ضبط 
موس��یقي اپراي »هماي همايون« حدود دو ماه انجام شد. 
آهنگسازي اين اپرا بر عهده بهزاد عبدي است و ساالر عقیلي 

نیز نقش »خواجوي كرماني« را اجرا كرده است. 
وي يادآور شد: ضبط موسیقي اپراي »هماي همايون« كار 
دشواري بود، چون بخش اركسترال اين اپرا در كي يف اوكراين 
ضبط شد و ضبط نقش هاي ايراني نیز خیلي طول كشید، زيرا 

حساسیت زيادي در انتخاب نقش ها داشتم. 
غريب پور با بیان اينكه ادامه ساخت اپراي عروسكي »هماي 
همايون« در انتظار تأمین بودجه است، تأكید كرد: به دلیل 
متعهد نبودن استانداري اس��تان كرمان، اداره كل فرهنگ و 
ارشاد استان تهران و ش��هرداري كرماني و كساني كه اصرار 
داش��تند خواجوي كرماني براي ش��ان داراي اهمیت بااليي 
است و اثري درباره خواجوي كرماني تولید و اجرا شود، ادامه 

ساخت اپراي »هماي همايون« متوقف شده است. 
سرپرس��ت گ��روه تئات��ر »آران« ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 
س��فارش دهندگان س��اخت اپ��راي »هماي هماي��ون« به 
تعهدات ش��ان عمل نكردند، افزود: به رغم اينكه تمام مراكز 
نامبرده به خواجوي كرماني افتخار مي كنند ولي نس��بت به 

تعهدي كه داشتند، متعهد نشدند. 
وي در پايان س��خنان خود تصريح كرد: ساخت عروسك ها، 
صحنه و تمرين اپراي عروسكي »هماي همايون« انجام نشده 
و من و بنیاد فرهنگي- هنري رودكي منتظر انجام تعهدات 

كرمان هستیم.

كتاب هاي پيشنهادي مجمع ناشران انقالب اسالمي به مناسبت روز دانشجو 

از برپايي دعاى كميل در پاريس تا هكري كه درگير فتنه شد
    مصطفي شاه كرمي

مجم�ع ناش�ران انق�الب اس�المي ب�ه مناس�بت »روز 
دانش�جو« با معرف�ي كتاب هاي�ي در گونه ه�اي متنوع و 
متناس�ب با فضاهاي دانش�جويي ب�ه اس�تقبال اين روز 
رفته و به منظور تبيين ديدگاه ها، آش�نايي با تش�كل ها و 
جنبش هاي دانش�جويي، سرگذش�ت اف�راد و چهره هاي 
ش�اخص و گمنامي را در قالب رمان، قصه، تاريخ ش�فاهي 
و تحليل گفتماني به عالقه مندان پيش�نهاد كرده اس�ت. 

     مرد نخستين
كتاب »مرد نخس��تین« جزو آن دس��ته از كتاب هاست كه 
بايد خواند! آنقدر كه صحنه هاي تالش  و فعالیت هاي علمي 
و مطالعاتي نقش اول كتاب، يعني پروفس��ور س��یدمحمود 
حسابي براي امروز دانشجويان ما ش��ايد عجیب جلوه كند. 
ادبیات، راه و ساختمان، نجوم، رياضي، بیولوژي، مهندسي 
برق و مهندسي معدن جزو تحصیالت سیدمحمود حسابي 
بود و دكتراي فیزيك خود را نیز در دانشگاه سوربن فرانسه به 
پايان رساند.  به  دلیل پیشرو  بودن در حركت علمي و تخصصي 
فیزيك در ايران، لقب پدر فیزيك ايران به دكتر حسابي تعلق 
گرفت و در سال199۰میالدي نیز به  عنوان »مرد اول علمي 
جهان« انتخاب ش��د. مرد نخس��تین را محمود اكبرزاده به 
نگارش درآورده و با همكاري انتش��ارات سوره مهر در 224 

صفحه براي عالقه مندان عرضه كرده است. 
    كامبوزيا

كتاب »كامبوزيا« كه گروه فرهنگي ش��هید ابراهیم هادي 
در 144صفحه نگارش آن را بر عهده داشته، داستان زندگي 
امیرتوكل كامبوزياس��ت كه مملو از ماجراه��اي جذاب و 
حیرت انگیز اين دانش��مند ناش��ناخته ايراني است و حتي 
مي توان از اين كتاب و از داستان زندگي اين مرد به  عنوان 
يك كتاب انگیزشي براي گرم تر شدن موتور درس خواندن و 
تحصیل علم دانش آموزان و دانشجويان استفاده كرد! مردي 
كه به چندين زبان تسلط داش��ت و به  خاطر ابراز اعتقادات 
ديني در اجتماعات و دش��مني و مخالفتي ك��ه با خاندان 
پهلوي، يهود و صهیونیس��م داش��ت، مورد غضب حكومت 
پهلوي قرار گرفت و محكوم به اعدام شد! هر چند با وساطت 
يكي از ب��زرگان از اعدام نج��ات پیدا مي كن��د، مجبورش 
مي كنند ب��راي ادامه زندگي، باقي عمر خ��ود را در يكي از 

نقاط دورافتاده ايران بگذراند. 
    بيست و هفت نفر

همه بیست و اندي داستان كتاب را 27شخصیت در فضاي 

مراودات دانش��جويي و دانش��گاه رقم مي زنند و اتفاقات و 
صحنه هايي را خلق مي كنند كه هر دانش��جويي در دوران 
تحصیلش ممكن است با آنها مواجه شود، يعني يك كاركرد 
خوب اين داستان ها عالج واقعه قبل از وقوع است! چون هر 
داستان، يك رفتار، يك تصمیم، يك انتخاب و يك موقعیت 
را كه صدها و هزاران دانشجو در آن قباًل قرار گرفته و تجربه 
كرده اند، بازطراحي نموده و بهترين ط��رز مواجهه با آن را 
در قالب داستان  به مخاطب ارائه مي كند. محمدرضا نجفي 
خالق اين اثر می باشد و انتشارات سديد آن را در 2۰6صفحه 

به دنیاي كتاب عرضه كرده است. 
    خاطرات سفير

كتاب 224صفحه اي »خاطرات س��فیر« ب��ه روايت خانم 
نیلوفر ش��ادمهري توس��ط انتش��ارات س��وره مه��ر براي 
عالقه مندان عرضه ش��ده و با نگارشي س��اده و صمیمي، 
خوانن��دگان را به خوابگاه��ي در پاريس مي ب��رد و آنها را 
در رويدادها، تجربه ها و خاطرات ش��نیدني خود ش��ريك 
مي كند. مواجهه او با آدم هاي مختلف و اتفاقات متفاوت اين 
خاطرات را جذاب تر مي كند؛ از قبول نشدنش در بهترين 
دانش��گاه فرانس��ه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با 
سرشناس ترين اساتید مرد تا برگزاري دعاي عهد در اتاق 

خوابگاه و خواندن دعاي كمیل!
   برنامه نويس

وحید حس��ني در كت��اب »برنامه نويس« رمان��ي را خلق 
كرده كه رويدادهاي آن همزمان با اتفاقات سال 88 است. 
شخصیت اصلي اين رمان به  عنوان يك دانشجوي مسلط به 
كدنويسي و هك به  طور ناخواسته درگیر مسائل سیاسي و 
اجتماعي ايام فتنه آن سال مي شود. شناخت بخشي از اين 
جريانات موضوع كاري او شده و داستان را به  پیش مي برد. 
اين كتاب با همت انتشارات سوره مهر در 2۰۰صفحه براي 

مخاطبان ارائه شده است.

   بازيگری

مهدي هاشمي: 

نمي فهميدم من دكتر قريب هستم يا او شبيه من است!

براي كارهاي جديد بازي قبل�ي ام را از ذهنم پاك مي كنم، 
خودم را از گذشته خالي مي كنم و تفكر، سليقه و نفسم را تا 
جايي كه امكان دارد در اختيار كارگردان جديد قرار مي دهم.

به گزارش »جوان« مهدي هاشمي، بازيگر پیشكسوت سینما و 
تلويزيون در گفت وگويي با موزه سینما درباره اهمیت و جايگاه 
بازيگر در ساخت فیلم عنوان كرد: بازيگر حضورش مهم تر از همه 
چیز است و مخصوصاً حضور مقابل كارگردان، زيرا در يك فیلم يا 
تئاتر، كارگردان است كه همه موارد را مي داند و ما هم روبه روي 
كارگردان مي ايستیم تا ببینیم از ما چه چیزي مي خواهد. بخش 
زي��ادي از حضور ما مقاب��ل كارگردان به دلیل ش��باهت نقش 
اس��ت. يادم مي آيد زماني كه نقش دكتر قري��ب را بازي كردم، 
در وسط هاي كار نمي دانستم من دكتر قريب هستم يا او شبیه 
من است. س��لیقه، نظر، زندگي، رفتار و كردار دكتر قريب براي 
باورپذيري نقش مهم بود و من تالش كردم بتوانم در اين نقش 

به او خیلي نزديك باشم. 

وي درباره همكاري خود با علي رفیعي نیز گفت: دكتر رفیعي در 
ساخته شدن من تأثیر زيادي داشت. نمايشي با او كار كرديم كه 
من نقش ناصرالدين شاه جوان را بازي مي كردم. براي اين نقش 

دكتر رفیعي يك سال با بدن و بیان ما كار كرد. 
هاش��مي افزود: علت اينكه براي »دو فیلم با يك بلیت« جايزه 
گرفتم اين بود كه در آن سال در جشنواره فیلم فجر دوستان من 
در هیئت داوران بودند؛ رخشان بني اعتماد و علیرضا شجاع نوري 
كه نسبت به من لطف داش��تند. جالب است 2۰سال بعد براي 
فیلم هاي »آلزايمر« و »آقايوسف« هم به من جايزه دادند كه به 
طور اتفاقي داوران در آن دوره جشنواره فیلم فجر هم از دوستان 
من بودند؛ زنده ياد علي معلم، جهانگیر الماس��ي كه در كوچك 

جنگلي با هم كار مي كرديم و همچنین دوستان ديگر. 
وي در ادامه بیان داشت: من بازيگري هستم كه براي كارهاي 
جديد بازي قبلي ام را از ذهنم پاك مي كنم، خودم را از گذشته 
خالي مي كنم و تفكر، سلیقه و نفسم را تا جايي كه امكان دارد در 
اختیار كارگردان جديد قرار مي دهم تا بتوانم نقش متفاوتي را 
ارائه بدهم. هاشمي با بیان اينكه بازيگر بايد حضور مستمر داشته 
باشد، گفت: بازيگر به دلیل اينكه زندگي مردم را بازي مي كند 
و براي مردم بازي مي كند بايد حضور ممتد داشته باشد. آقايان 
علي نصیريان، زنده ياد محمدعلي كش��اورز و زنده ياد عزت اهلل 
انتظامي بازيگرهاي مهم و ماندگاري هس��تند، زيرا همیش��ه 
با مردم بودند و مثل مردم بودند و همه عواطف، احساس��ات و 
نگاه ايراني از نگاه اين بزرگان عبور كرد و نقش ها پیدا ش��دند و 

متأسفانه تعداد اين نوع بازيگرها كم است.

    نشر

 زندگينامه خود  نوشت رهبر معظم انقالب 
به چاپ بيستم رفت

خاط�رات  دربردارن�ده  ش�د«  لع�ل  ك�ه  دل�ي  »خ�ون  كت�اب 
دوران  و  تبعي�د  زندان ه�ا،  از  خامن�ه اي  س�يدعلي  آي�ت اهلل 
رس�يد.  بيس�تم  چ�اپ  ب�ه  ايش�ان  اس�المي  انق�الب  مب�ارزات 
كتاب »خون دلي كه لعل شد« دربردارنده خاطرات آيت اهلل سیدعلي خامنه اي 
شامل بیان حكمت ها، درس ها و عبرت هايي است كه به فراخور بحث ها بیان شده 
و هر كدام از آنها مي تواند چراغ راهي براي آشنايي مخاطب كتاب به ويژه جوانان 
عزيز با فجايع رژيم منحوس پهلوي و همچنین س��ختي ها، مرارت ها و رنج هاي 

مبارزان و در مقابل، پايمردي ها، مقاومت ها، خلوص و ايمان انقالبیون باشد. 
اين كتاب ابت��دا به زبان عرب��ي و با عن��وان »إّن مع الّصبر نصراً« توس��ط دكتر 
»محمد علي آذرشب« گردآوري و در بیروت منتشر شده بود و كتاب »خون دلي 
كه لعل شد« ترجمه كتاب مذكور بوده كه توسط »محمدحسین باتمان غلیچ« به 

فارسي بازگردانده شده است. 
نقل خاطرات از قلم معظم له سبب شده است اين كتاب با ديگر خاطراتي كه در 
زمینه مبارزات قبل از انقالب به رشته تحرير درآمده اند، متمايز شود. ايشان در 
اين اثر روزهاي كودكي و اشتغال به تحصیل تا آغاز فعالیت هاي خود را به عنوان 
يك مبارز علیه رژيم طاغوت و سپس درگیري ها و دستگیري هايشان با جزئیات 
دلچسبي شرح داده اند. از ديگر ويژگي هاي اين كتاب مي توان به نگارشي به دور از 
اطناب، خودداري از بیان مطالب غیرمفید، توصیفات دقیق و ارائه تصوير جامعي 
از فضاي مبارزه رهبر انقالب و همرزمان پاك بازشان اشاره كرد. خواننده عالوه بر 
آشنايي با دوران تبعید و مبارزات رهبري، با افكار و سیره رهبر فرزانه انقالب در 

امور زندگاني نیز آشنا مي شود. 


