دیدهبان

نوید پارسا

نقاشی و پوسترهای«روز هفتم»
روی دیوار

نمایشگاه آثار نقاش�ی و پوس�تر با عنوان «روز هفتم» در
موزه هنرهای معاصر فلسطین فرهنگستان هنر برپا شد.

به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر ،همزمان
با سالروز شهادت شهدای هفتم تیر و با همکاری بنیاد شهید و امور
ایثارگران ،نمایشگاهی از آثار نقاشی و پوستر با عنوان «روز هفتم»
در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا شد .در این نمایشگاه ۱۴،اثر
پوستر و چهار اثر نقاشی در معرض دید عالقهمندان قرار میگیرد.
عالقهمندانجهت بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا ۱۵تیرماههر
روز از ساعت ۱۰تا ۱۹به موزه فلسطین در خیابان ولیعصر ،خیابان
بزرگمهر ،خیابان برادران شهید مظفر ،شماره ۷۴مراجعه کنند.
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فراخوان پنجمین دوره «نقاالن علوی»
منتشرشد

فراخوان پنجمین دوره نقاالن علوی با موضوعات «پرداختن
به اهمیت مباهله از منظر آیه  ۶۱س�وره آلعمران»« ،بیان
داس�تان مباهل�ه و واقعه غدیر و معرفتشناس�ی س�یره
زندگانی امیرالمؤمنین(ع)» و «نقش واقعه غدیر و مباهله
در پذی�رش والی�ت و والیتپذی�ری در زم�ان معاصر» از
س�وی مرکز هنرهای نمایش�ی حوزه هنری منتش�ر شد.

به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی حوزه هنری ،مرکز هنرهای
نمایشی حوزه هنری انقالب اسالمی با همکاری سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران و رادیوفرهنگ در راستای ارتقای فرهنگ
علوی و نمایش ایرانی و بزرگداشت هنر دیرین ه پردهخوانی ،نقالی و
حماسهخوانی (نعت و مناقبخوانی آلاهلل) پنجمین دوره جشنواره
سراسرینقالیوپردهخوانیغدیرباموضوعمباهلهبانامنقاالنعلوی
را همزمان با ده��ه والیت و امامت از تاری��خ  ۲۴لغایت  ۳۱تیرماه
برگزار میکند .محورهای جش��نواره عبارتند از :زنده نگهداشتن
معارف علوی و واقعه غدیر خم ،بهویژه واقعه مباهله  -احیا و ترویج
اشعار و متون ادبی غنی ایرانی و اسالمی با محوریت والیت؛ غدیر
و مباهله -بیان سبک زندگی ،علم و عمل حضرت امیرالمؤمنین
علی(ع) -ترویج اخالق و جوانمردی برگرفته از سیره نبوی و علوی
 پاسداشت فرهنگ والیتمداری در جامعه ایرانی ـ اسالمی.----------------------------------------------------

معاون گردشگری در کرهجنوبی مطرح کرد

بحار األنوار ،ج  ،۴۷ص  ،۹۸۳ح ۱

شهاب حسيني به عنوان بازيگر و تهيهكننده در حال تالش است
تا گونه مهجور«دلهره» را در سينماي ايران احيا كند

محمدصادق عابديني

در س�الهايي حكمفرماي�ي چن�د گون�ه
خ�اص س�ينمايي باعثش�دهبود ،س�ليقه
سينمادوستان به ديدن س�ينماي كمدي و
درام اجتماعي منحصر شود .خبر نمايش دو
فيلم در ژانر دلهره ميتواند خبر خوبي باشد.

فيلم سينمايي «شين» در ژانر سينماي دلهره
پروانه نمايش گرفت و «زاالوا» نيز از اين هفته
وارد چرخه اكران ميشود .اين دو فيلم به غير از
داشتن ژانر مشابه ،هر دو بيش از دو سال است
كه در انتظار اكران باقي ماندهاند.
سينماي دلهره
ژانرس��ينمايي « »Thrillerك��ه در فارس��ي
از آن با نامهاي ژانر دله��ره ،تعليق و ترس ياد
ميكنند ،از مش��هورترين و پ��ر طرفدارترين
گونههاي سينمايي است .س��ينماي دلهره در
تعريف كوتاه ميتواند ش��امل داس��تانهايي
هيجانانگيز و دله��رهآور باش��د .فيلمهايي با
داستانهايي دربار ه آدمهاي معمولي كه درگير
موقعيتهاي خطرن��اك و مهيج ميش��وند و
مخاطب با ديدنشان مدام از خود ميپرسد آيا
آنها زنده ميمانند؟ آيا ميتوانند از اين وضعيت
خطير نج��ات پيدا كنند؟ آيا موفق ميش��وند
بيگناهي خودشان را اثبات كنند؟ اص ً
ال زندگي
آنها بعد از اين ماجرا مثل قبل خواهد بود يا نه؟
ژانر دلهره در بس��ياري مواقع با ژانر وحش��ت
« »horrorهمپوشاني دارد ،اما اين دو با وجود
همه شباهتها ،تفاوتهايي با يكديگر دارند.
گونه سينمايي «دلهره» مانند بسياري از ديگر
ژانرها برخاسته از ادبيات است .اولين نمونههاي
ادبيات دلهره را در «اوديسه» اثر هومر ميتوان
يافت .جايي كه اوديسه بايد با يك غول بجنگد.
دلهره حتي در ميان افسانههاي مردمان مختلف
جاي خود را باز كردهاست .تقريباً همه داستان
فانتزي «شنل قرمزي» را ش��نيدهاند .داستان
دختري كه براي ديدن مادربزرگش مجبور است
وارد يك جنگل ش��ود و در آنجا با گرگ مواجه
ميشود .اين داستان ظاهرا ًكودكانه در اصل يك
قصه در ژانر دلهره است.
در سينما اولين رد پاهاي س��ينماي دلهره به
س��ال  1923باز ميگردد .پ��س از آن در دهه

مروريبرتاريخسينمايايران
نشان ميدهد كه در طول بيش
از  70س��ال تع��داد فيلمهاي
دلهرهآور در س��ينما آنقدر كم
اس��ت كه ميتوان همه آنها را
در يك فهرست كوتاه جمع كرد
 30ميالدي چند فيلم بر اساس زندگي قاتالن
سريالي ساخته شد .كمدينهايي مانند هارولد
لويد نيز با اس��تفاده از تكنيكهاي سينمايي
حس تعليق و هيج��ان را به مخاطبان خود القا
ميكردند .ولي آنچه امروز به عنوان س��ينماي
دلهره از آن ياد ميشود ،ميراث آلفرد هيچكاك،
كارگردان انگليسي است .از هيچكاك به عنوان
استاد ژانر دلهره ياد ميشود .در فيلمهاي وي
اغلب يك فرد بيگناه ،در موقعيتي خطرناك قرار
داده ميشود .پرندگان ،سرگيجه ،رواني ،مردي
كه زياد ميدانست ،تنها بخشي از كارنامه پربار
اين كارگردان در گونه دلهره است.
ساموئل خاچيكيان در ژانر دلهره در ايران
در س��ينماي ايران ،يك كارگردان ت��ا به امروز
لقب استاد س��ينماي دلهره را براي خود حفظ
كردهاس��ت .مرحوم س��اموئل خاچيكيان كه با
فيلم «عقابها» يك��ي از به يادماندنيترين آثار
س��ينماي دفاع مقدس را توليد كردهاست ،كار
در سينما را با ژانر دلهره آغاز كرد .خاچيكيان در
دورهاي كه فيلمهاي ايراني بر مبناي داستانهاي
آبكي عاشقانه و رقابت جاهلهاي كاله مخملي
پايه گذاري شدهبود ،دس��ت به توليد آثاري در
س��ينماي دلهره زد .خاچيكيان در سال 1302
به دنيا آم��د ،يعني همان س��الهايي كه اولين
فيلمهاي دلهرهآميز در جهان ساخته ميشد .وي
از دهه  30وارد عرصه فيلمسازي شد و تا سالها
به ژانر دلهره وفادار ماند .اين وفاداري باعث شد تا
از خاچيكيان با عنوان «هيچكاك ايران» نام برده
شود .او حتي با فيلم «شبنشيني در جهنم» تا
نامزدي دريافت خرس طاليي از فستيوال برلين
پيش رفت .پ��س از پيروزي انقالب اس�لامي،
نشر

ي
به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم 

كتاب «مواجهه امامان شيعه با اباحهگري» منتشر شد

رونق گردشگری ایران به کمک همسایهها
مع�اون گردش�گری وزارت می�راث در اجلاس جهان�ی
گردشگری  ۲۰۲۲کرهجنوبی از روند رو به رشد گردشگری
ای�ران ب�ا ورود اتب�اع کش�ورهای همس�ایه خب�ر داد.

به گزارش جوان ب��ه نقل از روابطعمومی معاونت گردش��گری،
اجالس جهانی گردش��گری ۲۰۲۲کرهجنوبی از سوم تا چهارم
تیرماه در شهرهای سئول و اولسان کرهجنوبی در حالی با حضور
وزرا و مسئوالن گردشگری  ۱۲کش��ور اروپایی و آسیایی برگزار
ش��د که جدیدترین رویکرد و رویه مدیریت گردشگری جهانی
بررسی شد .علیاصغر ش��البافیان نیز در این اجالس گزارشی از
اقدامات ،برنامهها و رویکرد جمهوری اسالمی ایران در دوران کرونا
و پساکرونا را ارائه کرد .او انجام واکسیناسیون سراسری ،کاهش
نرخ مرگومیر بیماران کرونایی و همچنین مدیریت و حمایت از
فعاالن گردشگری را بخشی از اقدامات اجرایی در راستای بقای
گردش��گری در دوران اوج کرونا اعالم کرد .شالبافیان همچنین
رونق گردشگری داخلی و اشاره به تعداد قابل توجه سفر شهروندان
ایرانی در تعطیالت نوروز ،افزایش آمار گردشگران ورودی به دنبال
صدور دوباره روادید ،تسهیل ش��رایط مورد نیاز و نیز میزبانی از
گردشگران کشورهای همس��ایه را نقطه عطف روند رو به رشد
گردشگری کشور در دوران پساکرونا برشمرد.

هر كس خانهاى داش��ته باش��د و
مؤمنى به سكونت در آن نيازمند
باش��د و او آن را از وى دري��غ دارد،
خداوندعزوجلخطاببهفرشتگان
ميفرمايد:بهعزتمسوگندكههرگز
در بهشت من سكونت نكند.

رد پاي وحشت و دلهره
درسينماي ايران

برنامهجدید«سندباد»باهدفآشناییمخاطبانایرانیباکشورهای
مختلف جهان از شش�م تیرماه روی آنتن ش�بکه 2سیما رفت.

----------------------------------------------------
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«سندباد» بیننده را
بهکشورهای جهان میبرد

به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی شبکه  2سیما« ،سندباد»
نام یکی از تازهترین تولیدات شبکه دوم است که از دریچه روایات و
بازگویی تجربههای جهانگردان سایر کشورها از ایران و همچنین
ایرانیان ساکن کشورهای دیگر تهیه شده است .یکی از اهداف برنامه
سندباد ،پرداختن به موضوعات مختلف کشورهای متفاوت در حوزه
فرهنگ و س��بک زندگی در فرمی جدید و متنوع است که شامل
بخشهای گوناگونی چون گفتوگو ،مصاحبه ،گزارش ،مستند و
مناظره میشود .محور اصلی این برنامه گفتوگو با جهانگردان و
گردشگران خارجی و ایرانیانی است که به نحوی تجربه زیست یا
ارتباط با خارج از ایران را داشتهاند .پرداختن به موضوعات مختلف
در حوزه س��بک زندگی و همچنین جزئیات مغفول مانده در این
حوزه از رویکردهای مهم برنامه «س��ندباد» محس��وب میشود.
همچنین ارتباط بدون میانجی و مستقیم با شرح زندگی مسافران
از فرهنگهای مختلف و شنیدن روایات و تجربیات بیواسطه آنان،
تصویری واقعی و بدون کژتابیهای نش��ئت گرفته از ش��بکههای
مجازی و رسانههای خبری را به دست میدهد .برنامه «سندباد» هر
هفته دوشنبهها حوالی ساعت 22:30از شبکه 2سیما پخش خواهد
شد .بازپخش این برنامه روز بعد ساعت هفت صبح و  ۱۵خواهد بود.

حكمت

نما | حسین کشتکار

كتاب «مواجهه امامان ش�يعه با اباحهگري» اثر
يداهلل حاجيزاده در  ۴۰۱صفحه به چاپ رسيد.

كتاب «مواجهه امامان شيعه با اباحهگري» اثر يداهلل
حاجيزاده است كه در پژوهشكده تاريخ و سيره اهل
بيت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي تهيه و به
همت نشر اين پژوهشگاه در  ۴۰۱صفحه منتشر شد.
اباحهگري از انحرافاتي است كه فرهنگ اسالمي را از
گذشته تا به امروز با خطراتي جدي مواجه کردهاست؛
به همين جهت واكاوي مصاديق اباحيان در صدر اسالم
و گمانههاي آنان و توجه به نوع برخورد پيشوايان ديني
با ايشان از اهميت زيادي برخوردار است .امامان كه
سيره آنان همواره براي مسلمانان اسوه است ،به منظور
حفظوصيانتازفرهنگاصيلاسالمي،مواجههبسيار
جدي و غيرقابل اغماضي با گمانهها و عملكرد اباحيان

داشتهاند .آنان با اهل اباحه مبارزه و تالش كردهاند در
سيره خويش نادرستي راه و روش آنان را براي شيعيان
ومسلمانانبيانكنند .كتابحاضر،ضمنمعرفياهل
اباحه ،سيره قولي و عملي پيشوايان ديني را در مبارزه
با اهل اباحه و تفكر اباحهگري به تصوير كشيدهاست.
اين پژوهش در شش فصل سامان يافتهاست .فصل
اول به كليات اختصاص دارد و در آن به پيشينه و منابع
نيز توجه شدهاست .در فصل دوم ،تاريخچه اباحهگري
در جامعه اسالمي ذيل عنوان «گونهشناسي تاريخي
اباحهگري» مورد توجه قرار گرفتهاست .در اين فصل،
خرميه ،زنادقه،
اباحيان ش��يعي (مرجئه ،بني اميهّ ،
پيروان ماني) و اباحيه منتس��ب به ش��يعه (غاليان و
اس��ماعيليه) مورد بحث و بررس��ي قرار گرفتهاست.
شناسايي اهل اباحه ،مقدمه و الزمه فصل بعدي است
كه در آنها از مواجهه ائمه اطهار(ع) با ايشان سخن به
ميان آمدهاست .در فصل سوم اين پژوهش« ،مباني
و علل اباحهگري» مورد واكاوي قرار گرفتهاست .در
فصل چهارم به پيامدهاي منفي اباحهگري بر جامعه
اسالمي توجه شدهاست .رواج فساد اخالقي در جامعه،
لو
بدبيني به ش��يعيان ،رواج خوابهاي مخرب عم 
ترويج فرهنگ بياعتنايي به دستورهاي ديني ،برخي
از مباحث اين فصل به شمار ميرود.

در دهه  60عالق��ه به تجرب��ه ژانرهاي مختلف
در سينما باعث ش��د تا داريوش فرهنگ با فيلم
«طلسم» و حميد رخشاني با فيلم «شب بيست
و نهم » س��ينماي دلهره را تجربه كردند« .شب
بيست و نهم» به دليل اينكه كام ً
ال در يك فضاي
بومي ايراني داستاني دلهرهآور را روايت ميكرد،
يكي از آثار مطرح سينماي دلهره در ايران شد.
بهرغم تجربهه��اي موفق در ده��ه  ،60تا زمان
س��اخت «خوابگاه دختران» در ميانه دهه،80
س��ينماي دلهره در ي��ك ركود به س��ر ميبرد.
فيلمهايي مانند «آل»« ،ماهي و گربه»« ،پستچي
س��ه بار در نميزند»« ،حريم» و «زاالوا» از آثار
س��ينمای ايران اس��ت كه طي دو دهه اخير با
نگاهي به سينماي دلهره ساخته شدهاست.
تجربههاي جديد سينماي دلهره
شهاب حسيني در مقام بازيگر و تهيهكننده ،دو
اثر در گونه ژانر دلهره توليد كردهاست كه يكي
از آنها با نام «شين» به كارگرداني ميثم كزازي
پروانه نمايش دريافت كرده و فيلم ديگر با نام
«آن ش��ب» به كارگرداني كوروش آهاري ،در
جشنواره فيلم فجر حضور موفقي داشت.
اينكه يك بازيگ��ر و تهيهكننده در حال تالش
اس��ت تا به گونه مهج��ور مان��ده «دلهره» در
سينماي ايران بيشتر بپردازد ،نقطه اميدواري
براي رونق يافتن اين سينما است.
مروري بر تاريخ سينماي ايران نشان ميدهد
كه در طول بيش از  70س��ال تعداد فيلمهاي
دلهرهآور در سينما آنقدر كم است كه ميتوان
همه آنها را در يك فهرس��ت كوتاه جمع كرد.
گفته ميشود چون مخاطب ايراني كمتر فيلم
دلهرهآور ايراني را بر پرده سينماها ديده ،تمايلي
به دنبال كردن اين گونه فيلمها نداشتهاست و
فيلمسازها هم كه بازار سينماي دلهره را كساد
ديدهاند سراغ گونههاي ديگري رفتهاند.
از س��وي ديگر ،فيلمهاي مهم سينماي جهان
در ژانر دلهره ،در ايران طرفداران زيادي دارند.
با توجه به اين موضوع ،ميتوان كيفيت پايينتر
آثار ايراني در مقابل نمونههاي موفق جهاني را
عاملي دانست كه تماش��اگر ايراني را از دنبال
كردن سينماي دلهره باز ميدارد .مقايسه ميان
آثار ضعيف ايران��ي و فيلمهاي معتبر خارج ،به
ضرر سينماي دلهره در ايران تمام شدهاست.
اس��تقبال خوب از س��ينماي كمدي هم نشان
ميدهد كه مخاطب ايراني بيشتر دوست دارد كه
در سينما از ناماليمات زندگي دور شود و لحظات
مفرحي براي خود رقم بزند ،براي همين چندان از
ترسيدن و حس تعليق داشتن استقبال نميكند.
با وجود همه تحليلهايي كه هر كدام به نوعي
بخش��ي از حقايق موجود در س��ينما را نشان
ميدهد ،اك��ران فيلمه��اي دله��رهآور ايراني
ميتواند با نمايش استعدادهاي جوان سينما،
موجب توجه به س��ينماي دلهره شود .افزايش
توليدات باعث ش��ود عيوب كارها به مرور رفع
و كارهاي با كيفيتتر توليد شود .بيشك ژانر
دلهره نيازمند حمايت است تا بتواند مخاطب
ايراني را با خود همراه كند.

تلویزیون

حاج قاسم موضوع سريال ترور

با اعالم مؤسسه شهيد آويني
سيروس مقدم كارگردان مينيسريال «ترور» درباره سردار سلیمانی شد
مصطفي شاه كرمي

مؤسس�ه ش�هيد آويني براي دراماتيزه ك�ردن زندگي
شهيد سليماني در مديوم تلويزيون پيشقدم شدهاست.

در حالي كه طي چند سال اخير خبرهايي مبني بر ساخت
يك اثر سينمايي يا تلويزيوني در مورد شهيد قاسم سليماني
منتشر و بالفاصله تكذيب ميشد ،روز گذشته مؤسسه شهيد
آويني از انتخاب س��يروس مقدم به عن��وان كارگردان يك
مينيسريال درباره ترور نافرجام شهيد سليماني خبر داد.
روز گذشته مؤسسه فرهنگي هنري انديشه شهيد آويني
س��يروس مقدم ،فيلمس��از نامآشناي كش��ورمان را براي
نشستن روي صندلي كارگرداني يك ميني سريال در رابطه
با بخشي از زندگي شهيد حاج قاسم س��ليماني انتخاب و
معرفي كرد .بر اس��اس اعالم روابط عمومي اين مؤسس��ه
قرار اس��ت مينيس��ريال «ترور» با موضوع ترور نافرجام
«شهيد حاج قاسم سليماني» به كارگرداني سيروس مقدم
و تهيهكنندگي حامد عنقا س��اخته ش��ود تا به وسيله آن
بخشي از جايگاه رفيع و حساس اين سرباز گرانقدر اسالم
را به تصوير درآورد.
در بين فيلمسازان كشورمان آنهايي كه در سابقه فعاليتشان
تجربه موفق توليد يك اثر در حوزه بيوگرافي را داشته باشند،
ممكن است به تعداد انگش��تهاي يك دست نرسد كه اين
مسئله نش��اندهنده س��ختي و توليد چنين آثاري است.
گذشته از اين ،وقتي قرار باشد س��وژه اين فيلم بيوگرافيك
شخصيت ممتاز و كمنظيري مثل شهيد قاسم سليماني با آن
همه اقدامات و عملياتهاي غرورآفرين عليه خونريزترين
گروههاي تكفيري و داعشي باشد ،به خاطر حساسيتها و
ارادت عجيب مردم به ايش��ان در عين اينكه كاري سخت و
پيچيده است ،اما به واقع امري سهل و ممتنع است .سهل از
اين بابت كه خاطرات و منابع متنوعي در مورد ايشان وجود
دارد كه كار س��ازنده را آس��ان ميكند و ممتنع از منظر كه
حساسيتهاي عمومي بس��يار بااليي نسبت به شخصيت
شهيد سليماني نه فقط در بين مردم كشورمان ،بلكه در بين
خيل عظيم عالقهمندان غيرايراني ايشان وجود دارد كه كار
را براي فيلمساز سخت و مشكل ميكند.
واقعيت اين است كه توليد يك اثر براي سربازي مثل حاج
قاس��م كه همه هم و غم زندگياش را براي تحكيم امنيت و
حفظ كشورهاي اسالمي در منطقه س��پري كرد ،كمترين
اقدام قدرشناسانهاي است كه ميتوان براي او انجام داد؛ اقدام

مثبت و قابل تحسيني كه مؤسسه فرهنگي هنري انديشه
ش��هيد آويني به دنبال انجام آن اس��ت .البته عالقهمندي
فيلمسازان به ش��خصيت پر جاذبه و چند بعدي حاج قاسم
سليماني كه در اغلب گرفتاريها و اتفاقات مختلف اقتصادي،
فرهنگ��ي ،اجتماعي و نظام��ي نقش مثبت ،اث��ر گذاری و
گرهگشايي داشت ،موضوع جديد و تازهاي نيست كه صرفاً
بعد از شهادت ايشان شكل گرفتهباشد.
ابراهيم حاتميكيا ،فيلمس��از سرشناس كش��ورمان اولين
كسي اس��ت كه در اين زمينه فعاليتهاي عملي هم انجام
داد و حتي براي كس��ب رضايت حاج قاس��م جهت ساخت
فيلمي از زندگي و فعاليتهاي او دست به دامان رهبر معظم
انقالب هم ش��دهبود .محمد خزاعي كه اين روزها بر كرسي
رياست سازمان سينمايي وزارت ارشاد تكيه زدهاست ،چند
روز بعد از اعالم خبر شهادت ايش��ان در دي ماه  98با نقل
خاطرهاي در اين رابطه ميگويد«:در ديدار خصوصي كه با
ابراهيم حاتميكيا خدمت مقام معظم رهبري رفته بوديم،
آقا ابراهيم به حضرت آقا گفتند من خيلي دوست دارم فيلم
زندگي حاج قاسم را بسازم ،اما ايشان به هيچ عنوان راضي
نميشود .حضرت آقا هم گفتند ايشان خيلي مشغله دارند و
شايد دليلش همين است؛ شما قدري صبر كن»!
چند ماه بعد از اين اتفاق ،مجددا ً يك��ي از روزنامهنگاران در
فضاي مجازي ادعا كردهبود ابراهيم حاتميكيا فيلم زندگي
ش��هيد س��ليماني را با توافق دخترش ميس��ازد كه روابط
عمومي سازمان اوج بالفاصله آن را تكذيب كرد.
حاال با اعالم رسمي مؤسسه ش��هيد آويني در مورد انتخاب
سيروس مقدم براي كارگرداني ميني سريال «ترور» ،ضمن
بستهشدن باب هر گونه شايعهسازي ميتواند سرآغاز توليد
آثاري درباره ابعاد زندگي و ش��خصيت چندوجهي ش��هيد
سليماني به عنوان يك قهرمان در دسترس و واقعي باشد.

