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مصطفي محمدي     ديده بان 

»ميهمانان ام الرصاص« در تبريز رونمايي شد
    خبر

آيين رونمايي از كتاب »ميهمانان ام الرصاص« نوش�ته 
س�يدجعفر حس�يني وديق در س�ي امين محفل ش�ب 
خاطره ح�وزه هن�ري آذربايجان ش�رقي برگزار ش�د. 
به گزارش »جوان« كتاب »میهمانان ام الرصاص« دربردارنده 
خاطرات خودنوشت سیدجعفر حس��یني وديق از غواصان 

جانباز لشكر 31 عاشوراست.
 او پس از تفحص و تش��ییع باشكوه شهداي غواص عملیات 

كربالي 4 و 5 تصمیم مي گیرد خاطرات خود را بنويسد كه 
توسط انتشارات سوره مهر و با ويراستاري روح اهلل رشیدي 
شهريورماه سال جاري در 125۰ جلد به چاپ رسیده است. 
اين اثر روايتي داستاني دارد و محور اصلي اش دوره  آموزشي 

عملیات كربالي4 و خود اين عملیات است. 
نويسنده از خاطرات حدود 6۰ نفر از همرزمانش هم كمك 

گرفته تا وقايع را دقیق و كامل بیان كند. 

    فاطمه عارف نژاد
كاري به داليلش ندارم. ب�راي من جداي از 
همه  چيز مهاجرت كردن تصميمي غريب و تا 
حدي شبيه معماست، به خصوص اگر بداني 
كه بليتت يك طرفه ا ست و بخواهي رفتنت 
بي برگشت باشد. البد اصاًل بوي سرخوشانه  
مس�افرت نمي دهد. مزه گ�س دل كندن و 
دل بريدن دارد. آخر س�اك ك�ه مي بندي، 
نمي تواني خ�اك وطنت را براي ش�ب هاي 
غرب�ت بقچ�ه كني و بگ�ذاري گوش�ه اش. 
نمي تواني آرامش دورهمي هاي خانوادگي ات 
را ب�راي روزه�اي دلتنگي ت�وي چمدانت 
ذخيره كني. نمي تواني تمام تكه هاي پازل 
هويتت را بريزي داخل جيب كوله پشتي ات. 
بخواهي نخواهي يك چيزهايي جا مي ماند، 
پ�س ناچ�ار مي ش�وي بگ�ذاري و بگذري. 

   بهترين رؤيا، بدترين كابوس
طبق ش��نیده هايم »ديپورت« ق��رار بود از 
جوان��ي كرمانش��اهي بگويد ك��ه تصمیم به 
مهاجرت داشت. عنوانش كه انگار از مهاجرتي 
ناموفق حكايت مي كرد برايم جالب بود. طرح 
جلد غربت آلوده اش را مي پس��نديدم. پشت 
جلدش ه��م كنج��كاوي ام را برمي انگیخت. 
مهاجرت به آلمان چه ربطي به ادلب سوريه 

پیدا مي كرد؟! 
من همیش��ه خواندن درباره جبهه مقاومت 
را دوست داشتم. حاال اما صحبت از دالوري 
مدافعان حرم و روايت هاي مشابه نبود. راوي 
هیچ ربطي به اين حرف ها نداشت. ديپورت 
مي خواس��ت بي زمینه چیني، مخاطب را از 
رؤياي زندگي در اروپا به میانه كابوس جنگي 
هولناك بكشاند، پس نمي شد از دستش داد. 
سرك كشیدن به صحنه مخوف جنگ سوريه 
از زاويه  ديد يك ج��واِن مهاج��ِر از همه  جا 

بي خبر برايم جذابیت دوچنداني داشت. 
از طرفي كتاب را كه باز كردم، اس��مي آش��نا 
به چش��مم خورد. علي اس��كندري در مقدمه 
كوتاهش نوشته بود: »وقتي ساعت ها مشغول 
مصاحبه كردن با پیمان امیري )راوي( بودم، او 
نمي دانست بخش مهمي از سرنوشتش با اصغر 
گره خورده اس��ت.« منظورش از اصغر، شهید 
پاش��اپور بود؛ يكي از دوس��تان حاج قاسم كه 
فقط يك ماه پس از شهادت او در 13بهمن ماه 

98 به قافله ش��هدا پیوست. اس��مش را كه در 
كتاب دي��دم و دانس��تم گره كور سرنوش��ت 
راوي با دست هاي او و يارانش باز شده، بیشتر 
مشتاق خواندن ش��دم. اين شد كه نصف شبي 
ش��روع كردمش و با پرت شدن به وسط ماجرا 
خواب از س��رم پريد! چه س��وژه هالیوودي و 
نامعمولي داش��ت! چه سرگذش��ت عجیب و 

شوكه كننده اي!
   به كدامين گناه؟

پیمان امیري جواني دهه  شصتي  است كه به 
داليل كوچك و بزرگ از گیر و گرفتاري هاي 
زندگ��ي اش در وطن خس��ته  اس��ت. مدرك 
مهندسي عمران روي دستش مانده و دغدغه 
كار، درآم��د و پیش��رفت فرس��وده اش كرده 
اس��ت. در عوض آلماني، انگلیس��ي و كردي 
بلد اس��ت و دورنماي زندگي تازه اي در اروپا 
پیش چش��م هايش برق مي زند. دوست دارد 
برود آلم��ان و بن��اي آين��ده اش را در خاكي 
غريبه پي بريزد اما چطور باي��د خودش را به 
بام آرزوهايش برساند؟ از طريق پل تركیه تا از 
آنجا برود يونان و زمین��ي خودش را به مقصد 
برساند. او با ريختن اين برنامه خیلي ناگهاني 
از ماندن دل مي كند. مختصر و مفید س��اك 
مي بندد، هول هولك��ي خداحافظي مي كند و 

عازم مي شود. 
اما ما در همان ابتداي كتاب، پیمان را به جاي 
خیابان هاي شیك و پیك برلین، گوشه زندان 
جماعت تكفیري در سوريه مالقات مي كنیم! 
نويسنده با ترفندي هوشیارانه داستان را در اوج 

شروع مي كند؛ از اسارت. 
از بد روزگار اكث��ر هم س��لولي هاي پیمان در 
زندان، داعشي هستند! بدبیاري پشت بدبیاري. 
ايراني باشي، ش��یعه باشي، اس��یر جاني هاي 
شاخه سوري القاعده باشي، يك مشت داعشي 
از اقصي نقاط دنیا هم تنه��ا هم صحبت هايت 
باشند! موقعیت از اين سینمايي تر مي خواهید؟ 
اوضاع ديگر طوري  است كه نمي تواني تشخیص 
بدهي براي اين آقاي پیمان ايراني داخل سلول 
و بین داعشي ها جاي امن تري  است يا توي اتاق 
بازجويي و تحت شكنجه تكفیري هاي جبهه 
النصره! چ��را؟ چطور؟ به كدامی��ن گناه؟ بايد 
بخوانید و ببینید سرنوش��ت چه خوابي براي 

پیمان ديده است. 

   ماجرايي با پيچيدگي بي مرز!
روايت پركشش است و داس��تان تحرك زياد 
و ضرباهنگ تن��دي دارد، طوري كه حتي اگر 
بخواهید روي نقش��ه ردپاي پیم��ان را دنبال 
كنید، م��دام بايد بین مرزه��ا در رفت  و آمد و 
در حال تعقیب و گريز باش��ید! از ايران برويد 
تركیه، از آنجا به يونان، بعد سوريه و باز... از اين 
كمپ به آن كمپ و از اين منطقه به آن منطقه! 
حاال كل��ي زد و خورد و بي اعصاب��ي پلیس ها 
در مواجهه با مهاجره��اي غیرقانوني و دلهره 
زيستن بین تكفیري ها را هم به اين آش اضافه 
كنید. از اين جهت مي توانی��د با خیال راحت 
برويد سراغش و مطمئن باش��ید حوصله تان 

را سر نمي برد. 
پرداخت خوب ب��ه بعضي جزئی��ات محیط و 
رفتار اطرافی��ان راوي هم به جان گرفتن قصه 
كمك زيادي كرده اس��ت اما به نظر مي رسد 
نگارش كتاب مي توانست اثرگذارتر باشد و با 
ريزه كاري هايي در توصیف، فضاسازي و دقت 
به درونی��ات پیمان، كار را چندي��ن پله باالتر 
بكشد. اين موضوع در س��خت ترين شرايط و 
اضطراب  انگیزترين لحظه ها به چش��م مي آيد 
و گاهي مي ش��ود گف��ت نويس��نده در انتقال 
ش��دت اس��ترس پیمان به خوانن��ده چندان 

موفق نیست. 
   در آرزوي اخراج

ديپورت كتاب سرراست، صريح و صادقي  است. 
قصه را روي دور تند تعريف مي كند و بي قضاوت 
و حاشیه در مس��یر اصلي پیش مي رود. نه قرار 
است از مهاجرت غولي بي شاخ و دم بسازد و نه 
بنا دارد سرگذشت مهیج پیمان را با شعار دادن 
و نصیحت كردن از حس و ح��ال بیندازد بلكه 
نويسنده اش به ش��كلي حرفه اي دور ايستاده و 
فقط شنیده هايش را از نظرگاه راوي روايت كرده 
است. روي اين حساب مي شود تجربه ديپورت 
را به انواع و اقسام ذائقه ها پیشنهاد داد و نگران 
پس زده شدنش از سمت مخاطب نبود. هر كسي 
با هر نوع جهان بیني و ديدگاه سیاسي مي تواند 
اضطرار پیمان امیري را درك كند و از همراهي 
با او در اين سیر و سفر ناخواس��ته به كشفیات 

تازه اي برسد. 
القصه، انتخاب هاي به ظاهر شخصي ما آدم ها 
گاهي تبعات عجیب و دايره اثرگذاري وسیعي 
پیدا مي كند. اگرچه ما به خاطر مسائل امنیتي 
و اطالع��ات محرمانه، عملی��ات نجات پیمان 
را آنطور كه بايد و ش��ايد پرجزئیات در كتاب 
نداريم، اما ناگفته براي همه مان پیداس��ت كه 
اين اتفاق چه پشت پرده عريض و طويلي داشته 
و چه زحمت ها براي پايان خوش��ش كش��یده 
شده است. كلمه ديپورت به معناي »اخراج« 
معموالً طعم تلخي دارد و كم و بیش باري از غم 
و حسرت را يدك مي كشد. اينجا اما »ديپورت« 
سرنوش��تي بسیار ش��یرين و خواستني  است. 
معناي اخراج اگر خالص شدن از بند تكفیري ها 
و در آغوش كش��یدن دوباره وطن باشد، پس 
زنده باد ديپ��ورت و زنده باد دس��ت اندركاران 

اين ديپورت!

نگاهي به كتاب» ديپورت« خاطرات پيمان اميري 

 از رؤياي زندگي در اروپا 
تا ميانه كابوس جنگ

كلمه  ديپورت به معناي »اخراج« معموالً طعم تلخي دارد و كم وبيش باري از غم و حسرت را يدك 
مي كشد اما اينجا »ديپورت« سرنوشتي بسيار شيرين و خواستني ا ست

     گفت وگو

     کتاب

بهمن دان در گفت و گو با »جوان«:

جريان سريال سازي نبايد از مخاطب عقب تر باشد
اگر توليدكنن�دگان محتوا در تلويزيون يا ش�بكه خانگي 
س�عي كنند از مخاط�ب جلوتر باش�ند و چيزي را نش�ان 
دهن�د ك�ه از مخاط�ب عق�ب نباش�د، مس�لمًا مخاطب 
برنمي گ�ردد و س�راغ محص�والت دو دهه قب�ل نمي رود. 
بهمن دان، بازيگر باسابقه سینما و تلويزيون با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: چ��ه در تلويزي��ون كه تا ح��دي از جريان 
روز سريال س��ازي عقب مانده و چ��ه در ش��بكه خانگي بايد 
برنامه سازي روزآمد باشد و دچار تحول ش��ود تا مخاطب را با 

خود همراه كند. 
بازيگر »گاندو2« و »زيرتیغ« عن��وان كرد: مخاطب امروزه در 
كنار س��رگرمي نیاز دارد با آن چیزي روبه رو شود كه سوادش 
را ارتقا مي دهد، بنابراين برنامه س��ازان و سريال سازان ما بايد 
خودشان را اصالح كنند و به روز باشند نه اينكه با ديدگاه و آراي 

كهنه بخواهند سريال و برنامه بسازند. 
اين بازيگر تأكید كرد: اخیراً ديده ايم براي تولید مسابقه يا سريال 
در شبكه خانگي و براي پلت فرم ها هزينه هاي بااليي را مي كنند 
ولي كیفیت را كه مرور مي كنید، حتي از پس س��ريال هاي دو 
دهه قبل برنمي آيند. دلیلش هم روشن است، چون هیچ خط 
فكري دقیق و تحلیلي درباره جلب مخاطب وجود ندارد و فقط 

هدف، تولید محتوا بوده است. 
بازيگر »معماي شاه« و »زيرزمین« گفت: اينكه تعدادي بازيگر 
سرشناس را بیاورند تا مجري مس��ابقات شوند يا با آنها سريال 
بسازند، كار چندان دشواري نیست ولي وقتي يك قصه تازه و 
طرح داستاني براي تحت تأثیر قرار دادن مخاطب به روز و جذاب 

نباشد، معلوم است كه فقط بودجه ها را تلف كرده ايم. 
بازيگر »توفان شن« و »شیرهاي جوان« اظهار داشت: موقعي 
كه ما مي خواهیم برنامه ريزي و به  جاي همراهي با مخاطب، فكر 
مخاطب را عوض كنیم، مسلماً مخاطب را از دست خواهیم داد 
و كاري كرده ايم كه مخاطب برود سراغ تلويزيون هاي بیگانه و 
نظیر آن. بايد به س��مت مخاطب برويم و بر اساس طرز فكر او 
برايش محصول بسازيم. اين بازيگر 63ساله ابراز امیدواري كرد: 
 اي كاش سازندگان محتوا باور كنند بین آنها و مخاطب فاصله 
افتاده و آنگاه براي اينكه اين فاصله را كم كنند، طرح و نقش��ه 
بچینند. تا زماني كه به وجود مشكل باور نداشته باشیم، امكان 
حل مشكل نیس��ت، پس ابتدا قبول كنند كه تولید محصول 
ماندگار، كم ش��ده و سپس براي حل مس��ئله اقدام كنند . اين 
فاصله اي كه االن چندي است بین مردم و برنامه سازان افتاده 
قابل حل ش��دن است، منوط به آنكه س��ازندگان قبول داشته 

باشند مخاطبان از آنها جلوترند.

 »عاشورا«ی حجازي فر 
در راه جشنواره فيلم فجر 

ه�ادي حجازي ف�ر، بازيگ�ر، نويس�نده و كارگ�ردان 
س�ينما قص�د دارد اولي�ن س�اخته س�ريالي خ�ود 
را پي�ش از پخ�ش در تلويزي�ون ب�ه ص�ورت اث�ري 
س�ينمايي راه�ي چهلمين جش�نواره فيلم فج�ر كند. 
به گزارش میزان، خبرها حاكى از اين است كه هادي حجازي فر، 
بازيگر، نويسنده و كارگردان سینما قصد دارد اولین ساخته سريالي 
خود را پیش از پخش در تلويزيون به صورت اثري سینمايي راهي 
چهلمین جش��نواره فیلم فجر كند. سريال هفت قسمتي شهید 
باكري با نام »عاشورا« به برهه خاص زماني از زندگي تا شهادت 
اين شهید و همراهانش مي پردازد؛ سريالي كه در آن هر قسمت از 
اثر به يكي از همراهان شهید باكري مي پردازد. اين سريال از سال 
گذشته جلوي دوربین رفته و براي پخش در كنداكتور صدا و سیما 
آماده مي شود. بر اساس آخرين اخبار اين سريال از اسفندماه سال 
جاري روي آنتن مي رود اما نكته جالب  اين است كه اين اثر پیش 
از آن در نسخه اي سینمايي راهي جشنواره فیلم فجر خواهد شد. 
فیلمبرداري بخش عمده اين اثر به اتمام رس��یده اس��ت و گروه 
ساخت اين سريال در اطراف تهران مشغول فیلمبرداري هستند، 
پس از پايان اين مرحله هادي حجازي فر براي پايان فیلمبرداري 

اين مجموعه بار ديگر راهي آبادان خواهد شد. 
.......................................................................................................

»جنگ روايت ها« منتشر شد
كتاب »جنگ روايت ها« بازانديشي در شناخت و عملكرد 
رس�انه هاي معاند، تأليف معصومه نصيري منتش�ر شد. 
كتاب »جن��گ روايت ها« بازانديش��ي در ش��ناخت و عملكرد 
رسانه هاي معاند، تألیف معصومه نصیري با مقدمه دكتر حسن 
بشیر و به اهتمام معاونت صداي جمهوري اسالمي ايران- راديو 
گفت وگو- منتشر شد. بر اساس اين گزارش، »چیستي جنگ 
روايت ها و روش ه��اي قلب واقعی��ت درباره اي��ران«، »نگاه به 
جنگ رس��انه اي علیه ايران ب��ا تأكید بر تش��ريح تكنیك هاي 
رس��انه اي«، »واكاوي گفتمان جبهه  مع��ارض علیه جمهوري 
اسالمي«، »واكاوي جنگ ش��ناختي و هیبريدي علیه ايران و 
رويكرد جمهوري اسالمي در قبال آن«، »آسیب شناسي و ارائه 
راهبرد جريان رس��انه اي ايران در قبال رس��انه هاي معارض«، 
»گونه شناسي و جريان شناسي رسانه اي علیه جمهوري اسالمي 
ايران« و »بررسي كارنامه رس��انه هاي معاند در قبال جمهوري 

اسالمي ايران« سرفصل هاي كتاب جنگ روايت ها هستند. 
.......................................................................................................

 حضور »اوج« با ۱۱  اثر
 در جشنواره پانزدهم سينماحقيقت

س�ازمان هنري رس�انه اي اوج ب�ا 11 اث�ر در پانزدهمين 
جش�نواره س�ينماحقيقت حض�ور خواه�د داش�ت. 
 به گزارش فارس، سازمان هنري رسانه اي اوج امسال و با 11 اثر 
در بخش هاي مسابقه كوتاه )سه  فیلم(، مسابقه نیمه بلند)چهار 
فیلم(، جايزه شهید آويني)چهار فیلم( و مسابقه اصلي)سه فیلم( 
پانزدهمین جش��نواره س��ینما حقیقت حضور خواهد داشت. 
مطالبه گري و عدالتخواهي، معض��الت اجتماعي، خانوادگي، 
زندگي مهاجران، محیط زيس��ت، دزدان درياي��ي و بین الملل 
موضوعات آثار اوج در جشنواره سینماحقیقت را شامل مي شود. 
پانزدهمین دوره جشنواره بین المللي فیلم مستند ايران تحت 
عنوان »سینماحقیقت« به دبیري محمد حمیدي مقدم، 18 تا 
25 آذرماه سال جاري برگزار خواهد شد كه طي آن، دوازدهمین 

جايزه شهید آويني هم به برگزيدگان اهدا مي شود. 
.......................................................................................................

 پاي فيلم هاي ايراني به عربستان 
باز شد

نخستين جش�نواره بين المللي »درياي سرخ« عربستان 
ميزبان دو فيلم بلند و يك مستند از سينماي ايران خواهد بود. 
به گزارش ايسنا، نخستین دوره اين رويداد سینمايي چهار 
سال پس از رفع ممنوعیت س��ینما در عربستان از ششم تا 
15دسامبر )15 تا 24 آذر( در منطقه اي تاريخي در شهر جده 
كه يكي از محوطه هاي ثبت شده در فهرست میراث جهاني 
يونسكو اس��ت، برگزار مي ش��ود. در اين رويداد كه با بودجه 
سنگین و به عنوان يكي از پروژه هاي اصلي سعودي ها با هدف 
تنوع بخشیدن به اقتصاد نفت محور و تبديل اين كشور به يك 
قطب فیلمسازي در خاورمیانه برگزار مي شود، سه فیلم ايراني 

نیز به نمايش گذاشته خواهند شد. 
فیلم »جاده خاكي« به كارگرداني پناه پناهي يكي از فیلم هاي 
بخش مسابقه اصلي جشنواره درياي سرخ عربستان خواهد 
بود و »قهرمان« ساخته اصغر فرهادي و مستند »راديوگرافي 
يك خانواده« ب��ه كارگرداني فیروزه خس��رواني و محصول 
مشترك ايران، نروژ و سوئیس هم در بخش فیلم هاي محبوب 

جشنواره ها به نمايش گذاشته خواهند شد. 
نخستین جشنواره فیلم »درياي سرخ« قرار بود سال گذشته 
آغاز به كار كند اما به دلیل افزايش شمار مبتاليان به ويروس 

كرونا در عربستان لغو شد.

نگاه »حميدرضا شكارسري« به جريان امروز انتشار كتاب هاي شعر 
در فراواني كتاب شعر تشخيص ستاره ها راحت تر است

من هيچ نگراني و مش�كلي درباره انتشار اين همه كتاب 
نمي بينم، حداقل اين اس�ت كه بس�ياري از اين كتاب  ها 
كتاب زرد هس�تند، خب باشند. هميش�ه ادبيات و هنر 
در ي�ك رده بندي كل�ي هم آث�ار زرد داش�ته و هم آثار 
جدي، اين مخاطب است كه انتخاب مي كند كدام بماند. 
حمیدرضا شكارس��ري، ش��اعر با بیان اين مطلب و با اشاره 
به انتشار كتاب ش��عرهايش با فرم خاص كه در يك موضوع 
وحدت دارند اما در مفه��وم باهم متفاوت هس��تند و رواج 
اينگونه كتاب هاي ش��عر در میان شاعران گفت: دغدغه من 
فقط نوشتن شعر يا رسیدن به يك مجموعه شعر نیست بلكه 
اساساً با اين طريق مي خواهم بگويم نوشتن يك پروژه است 
و مجموعه اي كه منتشر مي شود، حاصل دغدغه هاي شاعر 
در يك مدت زمان مش��خص اس��ت، چند ماه ذهنیت شاعر 
درگیر مي ش��ود با يك موضوع مثل مرگ، پنجره و جنگ از 
جايي شروع و به جايي ختم مي شود. شكارسري گفت: امروز 
تحت تأثیر فضاي مجازي نوع نوشتن به سمت كوتاه نويسي 
و ساده نويسي حركت كرده است، فضاي كرونايي كه در دو 
سال گذش��ته بر جهان و ايران حاكم ش��ده، كار را به جايي 
رسانده اس��ت كه انتشار كتاب ساده تر ش��ود. در عین حال 
مخاطب كتاب ش��عر چه بسا كمتر شده اس��ت، شمارگان 
كتاب ها از چند هزار نسخه به صد تا چند صد نسخه رسیده 
است، اقتضاي زمان ما چنین است، نمي شود جلوي شاعران 
جوان را سد گذاشت كه فعاًل كتاب چاپ نكنند تا شعرشان 
پخته شود. شاعر جوان با رسیدن به تجربه هاي بیشتر نوعي 
تأمل بیش��تر در كارش وجود خواهد داشت. بايد اجازه داد 
ش��عر و چاپ ش��عر جريان طبیعي خود را ط��ي كند و اين 

جريان طبیعي اكنون اينگونه است و به گمان من نه مشكلي 
براي ش��عر و نه براي فرهنگ و ادبیات ما پیش نخواهد آمد. 
شاعر مجموعه شعر »ش��كل هاي مرگ« تصريح كرد: قرار 
نیست تمام كتاب ها ش��اهكارهاي ادبي ش��وند و در تاريخ 
ادبیات بمانند، طبعاً يك تعدادي از اين كتاب ها مي مانند و 
مي درخشند، بسته به استمرار كار آن شاعر و به عنوان تجربه 
شعر او مورد استفاده قرار مي گیرند، اما طبیعتاً برخي از اين 
كتاب ها نیز عطش چاپ كتاب شاعر را فروكش مي كند و بعد 
ممكن است اثري از شاعر در جهان باقي نماند. شكارسري 
گفت: اجازه دهیم كارها منتشر شوند، طبیعتاً از بین كارها 
ستاره ها مي درخش��ند. شعرها منتشر مي ش��وند، زياد هم 
منتشر مي شوند، در اين فراواني احتمال يافتن ستاره بیشتر 
است. من هیچ نگراني و مشكلي درباره انتشار اين همه كتاب 
نمي بینم، حداقل قضیه اين است كه بسیاري از اين كتاب  ها 
كتاب زرد هس��تند، خب باشند. همیش��ه ادبیات و هنر در 
يك رده بندي كلي هم آثار زرد داشته و هم آثار جدي، اين 

مخاطب است كه انتخاب مي كند كدام بماند. 

     نمايش خانگی

كارگردان و تهيه كننده سينما:

مافيا در نمايش خانگي كارها را دست به دست مي كنند

كارگردان فيلم س�ينمايي »رمانتيس�م عماد و طوبي« ضمن 
اش�اره به اينكه ادغام جش�نواره بين المللي و ملي فيلم فجر 
بهترين تصميم بود، مي گويد: جش�نواره فيل�م فجر از همان 
ابتدا ه�م انقالبي ب�وده، اصاًل دلي�ل پيدايش اين جش�نواره 
فجر انقالب اس�المي و ثمره همين رويداد بزرگ بوده اس�ت. 
مهدي صباغ زاده، كارگ��ردان و تهیه كننده س��ینما درباره ادغام 
جش��نواره بین المللي و ملي فیلم فجر به میزان مي گويد: به نظر 
من اين بهترين تصمیم بود، زيرا در س��ال هاي گذشته جشنواره 
بین المللي فیل��م فجر دس��تاورد بزرگي نداش��ت، تلفیق اين دو 
جشنواره تصمیم درستي بود، زيرا در مخارج صرفه جويي درستي 
شد، به نظر من اين اتفاق هدررفت سرمايه را پايان داد، ما كاًل يك 
جشنواره فیلم فجر داريم و نیازي به جدا سازي بخش بین الملل و 
ملي نبوده و نیس��ت، زيرا همه فیلم ها مي توانند به راحتي در يك 
جشنواره با برنامه ريزي درست حضور داشته باشند. شخصاً معتقدم 
تلفیق جشنواره جهاني و ملي فیلم فجر مثبت بوده است و تأثیرش 

امسال و در سال هاي بعد به خوبي نمايان خواهد شد. 
وي با اشاره به اينكه جشنواره فیلم فجر از همان ابتدا هم انقالبي 
بوده است، اظهار مي دارد: اصاًل دلیل پیدايش اين جشنواره فجر 
انقالب اسالمي و ثمره همین رويداد بزرگ بوده است، از نظر من 
اين جش��نواره بايد همین روند را حتي پررنگ ت��ر در اين دوره و 
ادوار آينده ادامه دهد. ش��ايد برخي انقالبي بودن را با شعارزدگي 
اشتباه بگیرند اما اينگونه نیست، وقتي جشنواره اي از همان ابتدا 
به واسطه انقالب اسالمي به  وجود آمده اس��ت، پس پرداختن به 
موضوعات انقالبي در آن نوعي وظیفه بوده و به هیچ عنوان حمل 

بر شعارزدگي نیست. 
صباغ زاده همچنین درباره احتمال حضورش در ش��بكه نمايش 
خانگي و تجربه تهیه كنندگي ي��ا كارگرداني در اين مديوم افزود: 
بدون شك دوست دارم در ش��بكه نمايش خانگي كار كنم، منتها 
مافیاي شبكه نمايش خانگي به هیچ وجه اجازه ورود غیرخودي ها 
را نمي دهد. همان مافیاي س��ینما در س��ال هاي گذش��ته بسیار 

پررنگ تر راهي شبكه نمايش خانگي شده است. 
وي در همین رابطه خاطرنش��ان كرد: متأس��فانه در عرصه هنر و 
س��ینما مافیا همواره وجود دارد. اين روزها با حضور همین مافیا 
ش��اهد حضور تعداد محدودي از افراد در ش��بكه نمايش خانگي 
هس��تیم كه آثار را باهم دس��ت به دس��ت مي كنند. تا زماني كه 
اين وضعیت وجود داش��ته باش��د، نمي توانیم امی��دوار به حضور 
چهره هاي توانمند در مدي��وم نمايش خانگي باش��یم، زيرا آنچه 
انتخاب ها در ش��بكه نمايش خانگي را معین مي كند، مافیاس��ت 

و نه چیزي ديگر. 

    شعر

افكنده ايم اخم بر ابرو براي هيچ!
افش�ين ع�الء در تازه ترين س�روده خود ب�ا عن�وان »بر ب�ام عمر« 
نگاه�ي انتق�ادي ب�ه برخ�ي معض�الت در جامع�ه داش�ته اس�ت. 

غرقیم در نزاع و هیاهو براي هیچ
مست غرور و قدرت بازو براي هیچ
جاي گره گشايي و لبخند نزد خلق

افكنده ايم اخم بر ابرو براي هیچ
ما در كمین يكدگريم و حريف نیز
ما در تالش بهر عبث، او براي هیچ
گیرم غزال تیزتكي شد شكارمان

گردد يتیم، بره آهو براي هیچ
مقصد، درون ماست ولیكن تمام عمر
زين سو دويده ايم به آن سو براي هیچ

پوچ است پوچ، صحبت نوكیسه گان پست
هم انزوا به خانه و پستو براي هیچ

نزد مرادهاي دغل، لشكر مريد
عمري نشسته اند دوزانو براي هیچ
در قحط سال برف، تلنبار كرده ايم
بر بام عمر، اين همه پارو براي هیچ

زير لحد به خواب ابد رفتنم خوش است
پُر كن لحاف خود ز پر قو براي هیچ


