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نويد پارسا     ديده بان

    محمدصادق عابديني
فعالي�ت مج�دد تماش�اخانه ها باعث ش�د 
نمايش هاي جديد روي صحن�ه برود و پس 
از مدت ه�ا عالقه من�دان به تئات�ر فرصت 
تماش�اي آثار جديد را پيدا كنن�د. يكي از 
نمايش هايي كه اين ش�ب ها در تماشاخانه 
مهر حوزه هن�ري در حال اجراس�ت، تئاتر 
»شب طوالني يلدا« اس�ت، اين نمايش كه 
پيش از اين در سنگلج نيز روي صحنه رفته 
بود، اثري با محوريت دفاع مقدس است. نگاه 
متفاوت »شب طوالني يلدا« به دفاع مقدس 
باعث ش�ده اس�ت اين نمايش مورد توجه 
منتقدان قرار گيرد. ناصر آويژه، كارگردان 
اين نمايش در گفت وگو با »ج�وان« درباره 
نوع نگاه به دفاع مقدس در آثار نمايش�ي و 
مفهومي كه نمايش »ش�ب طوالني يلدا« به 
دنبال آن است، توضيحاتي ارائه كرده است. 
 ش�ب طوالني يل�دا، گويا ي�ك كار 
قديمي در حوزه نمايش دفاع مقدس 
اس�ت، اولين بار اي�ن كار چه زماني 

اجرا شد؟
نمايش »ش��ب طوالني يلدا« براي من بسیار 
خاطره انگیز اس��ت، براي اينك��ه اين نمايش 
را در س��ال 1383 بار اول تولید كرديم و قرار 
بود در جش��نواره تئاتر مقاومت شركت كند، 
همزمان نیز در جش��نواره تئاتر بانوان شركت 
و در آن دوره جوايز كارگردان��ي، متن، جايزه 
بازيگري براي آقاي يعقوب زاده و خانم سرمدي 
و جايزه پیشكس��وت را براي عباس افشاريان 
كسب كرديم. اكنون پس از 17سال مجدداً اين 

نمايش را بازتولید كرده ايم. 
 اش�اره كرديد نماي�ش را بازتوليد 
كرده ايد، چه تغييراتي در كار ايجاد 

شده است؟
در بخش متن مقداري از ديالوگ ها كم ش��ده 

است و به بار تصويري كار اضافه كرده ايم. 
 در دوره اول اج�را، تي�م بازيگ�ري 
موفقيت هاي خوبي به دس�ت آورد، 
اين تيم ب�راي اج�راي جديد حفظ 

شده است؟
بازيگر خانم كار عوض ش��د ول��ي هنوز آقاي 

افشاريان و يعقوب زاده جزو تیم هستند. 
 »شب طوالني يلدا« به عنوان كاري 
متف�اوت در ح�وزه تئات�ر مقاومت 
معرفي ش�ده، نگاه اي�ن نمايش به 
جنگ و مقوله دف�اع مقدس چگونه 

است؟
اي��ن كار از منظر جدي��دي ب��ه مقوله جنگ 
تحمیلي و دفاع مقدس نگاه مي كند. در حقیقت 
اين نگاه از منظر كساني است كه در پشت جبهه 
بودند؛ بانواني كه در كنار قهرمانان دفاع مقدس 
ايس��تادند و از آنها حمايت كردند تا بتوانند از 
مهین دفاع كنند، بنابراين ب��ه نوعي، حديث 
نفس بسیاري از زنان اين سرزمین است كه در 
دوران دفاع مقدس دوشادوش همسرانشان از 

اين آب و خاك دفاع كردند. 
 نمايش از مهرماه در س�نگلج اجرا 
داشت و اكنون در حوزه هنري اجرا 
دارد، تداوم اج�را مي تواند از نتايج 
محبوبيت يك نمايش باشد، بازخورد 

مردمي كار چطور بوده است؟
در اجراهايي كه در تماشاخانه سنگلج داشتیم، 
خوشبختانه اس��تقبال خوبي را شاهد بوديم. 
مردم راضي بودن��د و موضوع مدنظر نمايش را 
كه همان نگاه متفاوت ب��ه دوران دفاع مقدس 
بود، صحه مي گذاش��تند. نمايش سعي كرده 
است از ش��عارزدگي فاصله بگیرد؛ چیزي كه 
ش��ايد خیلي فرم كلیش��ه اي گرفته بود و اين 
كلیشه ها گريبانگیر موضوعات مختلفي درباره 

دفاع مقدس شده است. 
 چقدر اميد داريد كليشه هاي قديمي 
در كاره�اي حوزه مقاوم�ت و دفاع 

مقدس كنار گذاشته شوند؟
خدا را شكر شاهد اتفاقات خوبي در اين زمینه 

هس��تیم. خیلي از كارها هس��تند ك��ه با نگاه 
متفاوتي به دفاع مقدس دارن��د و اتفاقاً موفق 

هم بوده اند. 
 نظر مخاطبان درب�اره اين نگاه هاي 
نو در حوزه نمايش با محوريت دفاع 

مقدس چيست؟
در افتتاحیه كار از خواهر شهیدان مظفر دعوت 
كرده بوديم. ايشان مطلبي را گفتند كه به شكل 
تصويري نیز ضبط شده بود، گفتند: »من وقتي 
اسم كار را شنیدم فكر نمي كردم نمايش اينقدر 
با بحث جنگ تحمیلي رابطه داش��ته باش��د و 
وقتي ديدم كار چقدر تأثیرگذار بود، فهمیدم 
كه ما مي توانیم در قال��ب هنري مفاهیم دفاع 
مقدس را بیان و مخاطبان بیش��تري را جذب 

كار كنیم. 
 در توليد »شب طوالني يلدا« چقدر 
از حمايت ه�اي نهاده�اي فرهنگي 

استفاده كرديد؟
به نظ��رم ارگان هايي كه مي توانس��تند از كار 
حمايت كنند به اندازه توانشان كمك كردند. 
بايد از انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس تشكر 
كنم. از حوزه هنري نیز تش��كر مي كنم كه به 
اندازه بضاعتشان حمايت كردند، ولي اين نكته 
را هم بگويم كه حمايت ه��ا از چنین كارهايي 
بايد باشد تا آثار ديده شوند و مخاطبان بیشتري 

بتوانند كار را دنبال كنند. 
 چقدر تالش ش�ده است نگاه حاكم 
در »ش�ب بلن�د يل�دا« ب�ه نظرات 
خانواده ه�اي ش�هدا، جانب�ازان و 

ايثارگران نزديك باشد؟
نويس��نده ما خانم گیتا داودي در همان سال 
1383، نزديك دو تا سه ماه كار تحقیقاتي انجام 
داد و با بس��یاري از رزمندگان و همسرانشان 
گفت وگو كرد. نامه هاي همسر شهید باكري را 
مطالعه و خیلي از مسائل مرتبط را جمع آوري 
كرد. مي شود گفت براي نوش��تن نمايشنامه 

دست به تحقیقات میداني زد. 
 نماي�ش در فض�اي خاص�ي اج�را 
مي ش�ود، چط�ور ب�ه اي�ن طراحي 

رسيديد؟
فضاي كار در يك زير زمین ش��كل مي گیرد. 
طراح صحنه ما آقاي س��ینا يیالق بیگي تالش 
كرده است با نگاهي تازه اين فضا را ايجاد كند 
و شكلي كه اجرا ش��ده با كلیت كار همخواني 

دارد. 
 كرونا چق�در روي انجام اين نمايش 

تأثيرگذار بوده است؟
بايد از بازيگران كار تشكر كنم كه در اين شرايط 
كرونايي در كنار كار ماندند. ب��ودن بازيگر در 
كنار كارگردان كمك مي كند كار به سرانجام 
بهتري برسد. اين دوستان از س��ال 83 با كار 
همراه بودند و در سال1400 هم دوباره در كنار 
هم جمع شدند. بازيگر جديد ما هم خانم رها 
آويژه است كه توانسته تجربه موفقي را پشت 

سر بگذارد.

در گفت وگوي »جوان« با كارگردان »شب طوالني يلدا« مطرح شد

تئاتردفاعمقدسدرگيركليشههاست
 اين نمايش از منظري جديد به مقوله جنگ تحميلي و دفاع مقدس نگاه مي كند

  و اين نگاه از منظر بانواني است كه در كنار قهرمانان دفاع مقدس ايستادند
و از آنها حمايت كردند

در اج��راه�اي���ي ك��ه در 
تماشاخانه سنگل�ج داشتيم، 
اس��تقبال  خ�وش��بخت�انه 
خ�وب��ي را ش��اه�د بودي��م

     طراحی

     تلويزيون

طراح و نقاش باسابقه كشورمان عنوان كرد

خواب كودكان شهدا را نقاشي مي كنم
عاش�ق ايران هس�تم و خواب كودكاني را نقاش�ي مي كنم 
ك�ه پدرانش�ان در راه آزادي اي�ران ش�هيد ش�ده اند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه هنرمندان ايران، 
علي اكبر صادقي، طراح و نقاش باسابقه و برجسته كشورمان در 
چهارصد وهفتادويكمین برنامه »سینماتك« خانه هنرمندان ايران 
كه به مناسبت هشتادوچهارمین زادروز او برگزار شد، گفت: بسیار 
دوستتان دارم. عاشق شما، سرزمینم و مردمش هستم. همیشه 
به خلیج فارس سوگند مي خورم. بعضي از دوستانم درباره من غلو 
كرده اند. من كسي نیستم، يك انسانم، يك نقاش هستم. من همه 
را با هر عقیده و مذهب دوست دارم، ديگر گل هاي زيبا را نقاشي 
نمي كنم، مناظر فرح بخش را نقاشي نمي كنم؛ خواب كودكاني را 
نقاشي مي كنم كه پدرانش��ان در راه آزادي ايران شهید شده اند. 
وي ادامه داد: شايد من، پدر يا برادر همه تان باشم. فرزندان ايران 

خوب هستند و بايد سر تعظیم مقابلشان فرود بیاوريم. 
همچنین محمود ش��الويي، مش��اور وزير و سرپرست معاونت 
امور هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي نیز در اين مراسم 
بیان كرد: امروز در جامعه مان به اشخاصي نظیر خواجه عبداهلل 
انصاري نیاز داريم كه انديشه هايش در صحبت هاي علي اكبر 
صادقي نیز مش��هود بود. او همانطور كه خ��ودش مي گويد هر 
آنچه مي خواسته از خداوند گرفته اس��ت و كمال قناعت را در 
اين جمله اش شاهد هستیم. عشق در زندگي او پس از سال ها 
همچنان شعله ور است و اين اس��تمرار را در نسل امروز و اين 
روزها كمتر سراغ داريم. از خداوند عمر بلند براي بزرگان هنر و 

علي اكبر صادقي آرزومندم. 

در ادامه اين برنامه ابراهیم حقیقي طراح باسابقه كشورمان نیز 
گفت: علي اكبر صادقي و هم نسالنش »غول هايي زيبا« هستند كه 
من از همه شان آموخته ام. اگرچه همچنان مقدماتي باقي خواهم 
ماند. تولیدات متنوع علي اكبر صادقي حیرت انگیز است و امیدوارم 
او و هم نسالنش براي همه مان الگو باشند، زيرا چرخ فرهنگي اين 
ملك را به پیش مي برند. در ادامه مراسم، احمد عرباني روي سن 
آمد و گفت: خوشحالم امش��ب مجلس سروري به مناسبت تولد 
يك »دست قوي« برگزار شده است. آثار او شاخص است، حتي 
تیتراژهاي آثارش طنز خاصي دارد. اين همه ذوق در كارهايش 
ماحصل بیش از 70سال در دست داش��تن قلم است. او عالوه بر 
نقاشي و طراحي، در قاب سازي و نجاري هم كار كرده و در حوزه 
طنز نیز فعال بوده اس��ت. افتخار مي كنم كه يك عمر شاگردش 
بودم، هستم و خواهم بود. در پايان اين مراسم نیز فیلم هاي »رخ«، 
»من آنم كه...«، »ملك خورشید« و »هفت شهر« ساخته علي اكبر 

صادقي براي اعضاي سینماتك نمايش داده شد.

حضور3هزارنفردررويدادفعاالن
فضايمجازي

س�ومين روي�داد سراس�ري فع�االن فض�اي مج�ازي در 
بخش ه�اي مختل�ف از جمله س�اخت پويانماي�ي، بازي و 
نرم افزار به همت سازمان فضاي مجازي بسيج برگزار شد. 
»مسلم معین« مسئول سازمان فضاي مجازي بسیج در ابتداي 
اين مراسم گفت: يكي از راهبردهاي بسیج كه با تدبیر فرماندهي 
بسیج در دستور كار قرار گرفته پايه كردن همه خدمات مبتني 
بر توانمندي مردمي است. عرصه فضاي مجازي يكي از اينهاست 
كه با همین راهبرد استفاده از ظرفیت هاي مردمي پیش رفته 
اس��ت. مجموعه فضاي مجازي بس��یج در پنج عرصه فعالیت 

مي كند، يكي از اينها تولید محتواست. 
وي افزود: 3هزار نفر فعاالن حوزه نرم افزار با موضوعي كه از قبل 
از آن مطلع نبودند، رقابت كردند و در اين رويداد توانمندي هاي 
بچه ها را ارزيابي مي كنیم. امروز 108 تیم برگزيده هاي اين رويداد 
هستند كه رقابت شان را با سوژه هايي كه از قبل مشخص نیست، 
آغاز و ظرف 48ساعت كارهايشان را عرضه مي كنند. معین ادامه 
داد: مجموعه معاونت فناوري رياس��ت جمه��وري برترين هاي 
اين رويداد را به عنوان ش��ركت هاي خالق بس��یجي كه بیش از 
70 ش��ركت خالق هس��تند، معرفي مي كنند. اين رويداد با نگاه 
شهید حاج قاسم سلیماني برگزار شده اس��ت و با همین نگاه به 
فعالیت هايش ادامه مي دهد. در ادامه اين مراسم از يكي از بازي هاي 
شركت كننده در اين رويداد توسط سردار سلیماني و  برخي مديران 
رونمايي شد. اين بازي درباره مبارزه با نژادپرستي تهیه و تولید شده 

و مهرداد پارسافر كارگرداني اين بازي را به عهده داشته است. 
.........................................................................................................

مستند»دردانهها«درشبكهافق
مس�تند »دردانه ها« به تهيه كنندگي سيدهاشم موسوي 
در ۲۵ قس�مت به زودي از ش�بكه افق روي آنتن مي رود. 
مجموعه مستند »دردانه ها« روايتگر ش��یريني ها و تلخي ها، 
آساني ها و سختي هايي است كه توأم باهم، رنِگ عشق و امید به 

زندگي زوج هاي جوان و دردانه هايشان زده است. 
اين مجموعه 25 قسمتي تنها با دغدغه جمعي سازندگان جوان 
خود پیرامون »كاهش موالید و بي رغبت��ي زوج هاي جوان به 

مادري و پدري و دارا بودن فرزنداِن زياد« تولید شده است. 
روح حاكم بر دردانه ها نگاه س��اده و بي تكلف زوج هاي عموماً 
تحصیلكرده و فرهیخته ب��ه زندگي با فرزنداِن زي��اد، و صفا و 
صمیمي است كه در س��ايه توكل به وعده هاي صادق خداوند، 

میان آنان و فرزندانشان در لحظه لحظه زندگي جاري است. 
»دردانه ها« به تهیه كنندگي سید هاشم موسوي و كارگرداني 
مهدي الروئي و با اجراي فاطمه گودرزي ب��ه زودي هر هفته 
پنج ش��نبه ها س��اعت18:30 از ش��بكه افق در ق��اب تصوير 

خانواده هاي ايراني به نمايش درخواهد آمد. 
.........................................................................................................

ريدلياسكاتشكستدرگيشهرا
بهگردنتلفنهمراهجوانانانداخت!

كارگردان سرشناس هاليوودي 
گن�اه نفروختن فيل�م جديدش 
»آخرين دوئل« را به گردن جوانان 
و گوشي هاي همراه آنها انداخت. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از ورايتي، 
ريدلي اس��كات گفت از كارگرداني 
فیلم »آخرين دوئل« و تبلیغ ديزني 
براي اين درام تاريخي پشیمان نیست و اگر اين فیلم نفروخت به 
دلیل وابستگي جوانان به گوشي هاي همراه شان است. »آخرين 
دوئل« كه ماه پیش اكران ش��د با اقتباس از كتابي به همین نام 
ساخته شده، با بودجه 100میلیون دالري شكل گرفت اما تنها 
27میلیون دالر در گیشه فروخت. اسكات 83ساله گفت: ديزني 
كار تبلیغاتي فوق العاده اي انج��ام داد. با وجود اينكه نگران بودم 
فیلم را سرمايه گذاران نپسندند اما آنها عاشق فیلم بودند و تبلیغات 

و معرفي و بقیه كارهاي ديگر در اين زمینه عالي انجام شد. 
اين كارگردان گفت: جوانان مخاطبان امروز ما هستند و وابسته 
به اين گوشي هاي همراه كوفتي. آنها نمي خواهند به هیچ چیز 

ديگري فكر كنند، مگر اينكه در گوشي به آنها گفته شود. 
وي افزود: اين كار جوانان شبیه يك سكته مغزي گسترده است، 
اما فكر مي كنم با همین مسئله در فیس بوك هم مواجه هستیم. 
اين يك جهت گیري اشتباه است كه يك اعتماد به نفس اشتباه به 
اين نسل داده شده است. »آخرين دوئل« تنها شكستي نیست كه 
اسكات براي آن ديگران را سرزنش كرد. وي گفت: سال 1982 هم 
»بلید رانر« را ساختم كه سومین فیلمم و واقعاً خوب بود. يك منتقد 
در نیويوركر كه مجله درجه يكي است، چهار صفحه مطلب منتشر 
كرد كه سراسر توهین به من بود. قابش كردم و اكنون در دفتر من 
است. بعد از آن ديگر هیچ نقدي را نخواندم، چون او خیلي اشتباه 

كرده بود و من مي خواستم از چنین برداشت هايي دور بمانم. 
اين كارگ��ردان كهنه كار چن��د روز پیش فیلم ه��اي مارول و 

ابرقهرماني را خسته كننده و حوصله سربر خوانده بود.

 اعجوبه هاي بدون سلبريتي 
رنگ و بويي ناب دارد

 سري جديد برنامه »اعجوبه« در تالش است به والدين نشان دهد هر كودكي 
با توجه به هوش كالمي، هيجاني و رفتاري مي تواند براي خود يك نخبه و اعجوبه 

 باشد، مشروط بر آنكه والدين از كنار حركات و رفتارهاي هر چند ساده
فرزندان خود به سادگي عبور نكنند

    فرزين ماندگار
در دنی��اي ارتباطات ام��روز، تلف��ن هم��راه و تبلت جزء 
جدايي ناپذير زندگي بخش عمده اي از مردم ش��ده است 
و والدين به دلیل مش��غله هاي كاري تا حدودي از سرگرم 

شدن با فرزندان خود فاصله گرفته اند. 
غرق شدن بخش��ي از كودكان در دنیاي جديد فناوري در 
كنار تمام مزايايي كه ممكن است داشته باشد، تقويت رشد، 
هوش و خالقیت فرزندان، جنب و جوش و شیرين كاري هاي 

كودكانه را از آنان سلب كرده است. 
خوشبختانه در اين هیاهو و عرض اندام دنیاي مجازي، 
صدا و س��یما با س��اخت برنامه اعجوبه سعي در رويش 
مجدد هوش هیجاني و چابكي و جست و خیز كودكان 

داشته است. 
سري جديد برنامه اعجوبه كه حدود دو ماهي از پخش آن 
مي گذرد، با تیم جديد، ساختار و محتواي متفاوتي نسبت 
به دوره قبل در پیش گرفته اس��ت، به گونه اي كه با حذف 
سلبريتي ها از حوزه اجرا، يك مجري حرفه اي را وارد گود 
اعجوبه ها كرده كه قادر است همپاي كودكان در شیطنت ها 
و بازيگوشي ها باشد و با زبان نرم و كودكانه، بچه ها را وادار به 

مشاركت و تعامل نمايد. 
تمام بچه ها داراي مهارت و اس��تعداد مخصوص به خود 
هستند كه گاهي استعداد برخي كودكان براي شناسايي و 
پرورش بیشتر، نیاز به دقت و تمركز بیشتر از سوي والدين 
و مربیان دارد، لذا برنامه اعجوبه در سري جديد با دعوت 
از كودكان عادي و بدون تمركز بر اس��تعدادهاي خاص، 
مجال مناس��بي را براي ديده شدن و تقويت مهارت هاي 
كودكان به ظاهر عادي و معمولي فراهم كرده اس��ت. از 
سوي ديگر اين برنامه در تالش است به والدين نشان دهد 
هر كودكي با توجه به هوش كالم��ي، هیجاني و رفتاري 
مي تواند براي خود يك نخبه و اعجوبه باشد، البته مشروط 
بر آنكه والدين از كنار حركات و رفتارهاي هر چند ساده 
فرزندان خود به س��ادگي عبور نكنند تا بتوانند از میان 

همین رفتارهاي معمولي و عادي، يك استعداد و مهارت 
را در كودك خود پرورش دهند. 

در اي��ن برهه از زم��ان كه به دلی��ل ش��رايط اقتصادي و 
اجتماعي، نرخ فرزندآوري در كش��ور رو به كاهش است، 
ش��ايد نمايش جذابیت ها و ش��یريني هاي داشتن فرزند 
و حضور يك كودك در خان��ه بتواند تماي��ل زوج ها را به 
فرزندآوري بیش��تر كند. در اي��ن میان برنام��ه اعجوبه با 
اجراي آيتم هاي مختلف و فضاسازي براي نمايش شادي ها 
و جذابیت ه��اي دنیاي كودكان توانس��ته اس��ت دل هر 
بیننده اي را براي داشتن يك كودك در خانه بي طاقت كند. 
همچنین به صورت غیرمستقیم حال و هواي شیرين يك 
خانه با حضور كودكان را ترسیم كند تا از اين طريق زوج ها 

به تولد فرزند ترغیب شوند. 
تعامل كودكان با پدر و مادر و بازي با آن��ان از ديگر نقاط 
قوت برنامه اس��ت كه عالوه بر بیدار ك��ردن كودك درون 
والدين، حس صمیمیت و دوستي را میان فرزندان و پدر و 
مادر افزايش مي دهد و كودكان نیز با ديدن اين صحنه ها 
بیش از پیش قادر هس��تند لذت آغوش گرم پدر و مادر را 
بچش��ند و به جاي پناه بردن به آغ��وش فضاي مجازي به 
دامان امن خانواده پناه ببرند.   امید اس��ت صدا و سیما با 
مجال دادن به مهمان هاي عادي و معمولي، زمینه رشد و 
تقويت مهارت هاي الزم را براي زندگي فردي و اجتماعي 

در تمام افراد جامعه فراهم سازد.

     رويداد

نظر علي محمد مؤدب درباره درج تصويرش روي بيلبوردهاي پايتخت

طراحي مي توانست بهتر و شعر يا جمله اي چاشني كار باشد

اگرچ�ه دوس�تان تبري�ك مي گفتن�د و خوش�حال بودن�د 
ول�ي ب�ه نظ�رم اگ�ر مص�رع ي�ا جمل�ه اي از عزي�زان اه�ل 
ب�ود.  بهت�ر  مي ش�د،  درج  تصويرش�ان  كن�ار  در  قل�م 
علي محمد مؤدب از ش��اعران كش��ورمان و مدير مؤسس��ه فرهنگي 
شهرستان ادب كه تصوير او و كتاب هايش همزمان با هفته كتاب در 
سطح شهر گسترده شده است با بیان اين مطلب به فارس گفت: اصل 
كار و توجه به اهالي قلم اتفاق خوبي اس��ت و از اين محبت دوس��تان 
تش��كر مي كنم. فكر مي كنم بايد روي طراحي، بیش��تر كار مي شد، 
حتي مي توانس��ت در كنار تصاوير اهالي قلم و عكس شان يك سطر 
ش��عر يا جمله اي از آنها درج شود. اصل همین اس��ت، چون كار اهل 
قلم نوشته هايشان است. مهرداد صدقي از نويسندگان كشورمان هم 
درباره اين طرح گفت: با كلیت كار موافقم. به نظرم مثبت است، اما به 
نكاتي اشاره و جاهاي خالي را مطرح مي كنم تا در دوره هاي آتي، طرح 
تكمیل تر ارائه شود. نويسنده »آبنبات هل دار« با تأكید بر اينكه باز هم 
مي گويم ايده جالبي بود، گفت: توجه به مؤلفان آثار واقعاً ارزش��مند 

است، اما اين طرح بايد طیف وس��یعي از نويسندگان را در بر بگیرد و 
فقط نبايد افرادي كه به بعضي جريان هاي نشر نزديك هستند، مطرح 
شوند. اينطور نبايد باشد كه با تغییر دولت ها، طیف هاي نزديك به آنها 
مطرح شوند. اين كار مشكل ايجاد مي كند و در ذهن و ديد مخاطب 
به نويسنده برچسب مي خورد. اين عمل آسیب زننده است، از اين رو 
مي توان طیف نويسنده ها را گسترش داد. اين مؤلف در ادامه خاطرنشان 
كرد: بازخوردهاي جالبي گرفتم. دوستاني كه مرا مي شناختند، تبريك 
گفتند، اما برخي هم گاليه مي كردند كه چرا نام هاي ديگري مطرح 
نشده است. همه ما روي يك فرش زندگي مي كنیم، همه كشورمان را 
دوست داريم و من از هر اتفاقي كه وحدت زا باشد، استقبال مي كنم. 
اين كار اتفاق مثبتي بود و مي تواند مثبت تر باش��د. بهناز ضرابي زاده، 
نويسنده كتاب »س��اجي« درباره نمايش تصوير خود و كتاب هايش 
روي بیلبوردهاي تبلیغاتي اظهار داشت: معتقدم يك شهر فقط جنبه 
اقتصادي و تجاري ندارد و جنبه هاي فرهنگي، ديني و اجتماعي نیز 
بايد برجسته و مورد توجه مسئوالن باش��د. در واقع يك شهر از تمام 

جوانب بايد براي شهروندان فعال و نمود بیروني داشته باشد. 
وي افزود: همیش��ه عادت كرده اي��م روي اين بیلبورده��ا تبلیغات 
اقتصادي ببینیم، اما وقتي كار به حوزه فرهنگ و به تصوير كشیدن 
فعالیت هاي فرهنگي مي رس��د، متوجه مي ش��ويم افراد دغدغه مند 
و عالقه مند توانس��ته اند كاري بكنند. بنابراين گزارش بیلبوردهاي 
ش��هرداري تهران درباره كتاب ش��اهد يك گاف بزرگ و عجیب هم 
بود. ش��هرداري در بن��ر روز جهاني كتاب به ج��اي تصوير غالمرضا 
حیدري ابهري، نويسنده كتاب »پیامبر و قصه هايش«، تصوير غالمرضا 

حیدري، نماينده اصالح طلب مجلس دهم را انتشار داده است.

     سينما 

ادامه واكنش ها به حادثه پرديس سينمايي كوروش

 مؤتمن: اين بساط نفرت انگيز است!
نويس�نده و كارگ�ردان س�ينماي اي�ران ب�ه حواش�ي رخ داده 
در مراس�م اك�ران يك فيلم س�ينمايي ك�ه در يك�ي از پرديس هاي 
س�ينمايي كش�ور برگ�زار ش�د، واكن�ش تن�دي نش�ان داد. 
مراسم اكران فیلم سینمايي »حكم تجديد نظر« جمعه گذشته در حالي 
در پرديس سینمايي كوروش برگزار شد كه حواشي برپايي اش بیش از متن 
آن برجسته و رسانه اي شد. در اين مراس��م كه با حضور پررنگ طرفداران 
دو خواننده جوان پاپ همراه بود، به دلیل ازدحام جمعیت ناگهان كنترل 
جمعیت از دست برگزاركنندگان مراسم خارج ش��د و عده اي از مردم كه 

عمدتاً نوجوان و جوان بودند، زير دست و پا ماندند. 
انتشار فیلم مربوط به اين حادثه در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
واكنش هاي متعددي را به همراه داش��ت كه يكي از تن��د و تیزترين آنها 
مربوط به فرزاد مؤتمن، نويسنده و كارگردان سینماي ايران بود. مؤتمن با 
انتشار يك استوري در صفحه خود حواشي پیش آمده در پرديس سینمايي 
كوروش را مورد انتقاد جدي قرار داد و نوشت: »سینما را به ما برگردانید، 
اين بساط نفرت انگیز است«. حادثه جمعه شب پرديس سینمايي كوروش 
در حالي رخ داد كه ابتدا در برخي رس��انه ها اعالم شد اين حادثه چندين 
مصدوم داشته است و برخي از آنها به بیمارستان منتقل شده اند. با  وجود 
اين، پلیس پايتخت اعالم كرد در اين ماجرا كس��ي مصدوم نش��ده است. 
پلیس همچنین اعالم كرده است الزم بوده تهیه كنندگان و عوامل اجراي 
اين برنام��ه، هماهنگي هاي الزم را ب��راي مديريت بهتر اك��ران اين فیلم 

سینمايي انجام مي دادند و تمهیدات مناسبي را اتخاذ مي كردند.


