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مت�ن دو زبان�ه «ش�اهنامه ب�رای هم�ه» تحقی�ق و
ن�گارش حس�ن گلمحم�دی و ب�ا طرحه�ای گرافیک�ی
زندهیاد مرتضی ممیز توس�ط نش�ر جامی منتش�ر ش�د.

به گزارش ج��وان ،متن دو زبانه «ش��اهنامه برای همه» تحقیق
و نگارش حس��ن گلمحمدی و با طرحه��ای گرافیکی زندهیاد
مرتضی ممیز در ش��مارگان  ۳۰۰نس��خه ۱۹۵ ،صفحه و بهای
۱۸۰هزار تومان توسط انتشارات جامی روانه کتابفروشیها شده
است .روایتهای منثور «ش��اهنامه برای همه» نیز از پادشاهی
کیومرث آغاز میشود و در ادامه آن فرمانروایی هوشنگ ،پیدایش
جنگ سده ،فرمانروایی تهمورث دیوبند ،فرمانروایی جمشید و
پیدایش نوروز روایت میشود« .داستان ضحاک»« ،به دنیا آمدن
زال دستان ،پدر رستم»« ،داس��تان هفت خان رستم»« ،جنگ
ِ
کیکاووس با شاه مازندران»« ،داستان رستم و سهراب»« ،داستان
سیاوش»« ،داستان دوازده رخ»« ،فرستادن گشتاسب اسفندیار
کردن دین زرتشت»« ،داستان هفت
را به گرد جهان برای هدیه
ِ
خان اسفندیار»« ،فرمانروایی اشکانیان» و «فرمانروایی ساسانیان»
از دیگر بخشهای ش��اهنامه برای همه است ،بنابراین مخاطب
میتواند با این کتاب به مرور یک دوره شاهنامه بپردازد.
----------------------------------------------------

یادمان استاد کریمخانی
در چهلمين برنامه «آیین آواز»

----------------------------------------------------

ت فداکاریهاي مدافعان سالمت
روای 
در فصل جدید «وارث»

فصلجدیدمجموعهمستند«وارث»درادامهفصلاولآن که
محرمسالگذشتهازشبکه 2سیماروانهآنتنشدازروزگذشته
مجددا ً در ج�دول پخش برنامههای این ش�بکه قرار گرفت.

مجموعه مستند «وارث» روایت متفاوتی است از به تصویر کشیدن
گوشهای از تالشهای مدافعان سالمت در کوران بیماری کرونا
طی سالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰است که به سبک روایت فتح شهید
سیدمرتضی آوینی تهیه شده و در آن خاکریزهای دفاع از کیان
وطن به راهروهای بیمارستان و مبارزه کادر درمان با بیماری کرونا
بدل شده است« .وارث» محرم سال قبل برای اولین بار در شبکه2
به نمایش در آمد و این مجموعه در واقع ادامه فصل قبل است که
به بخشهایی از زندگی ش��هدای مدافع سالمت شهید علیرضا
روس��تایی و دکتر حبیباهلل پیروی ،رئیس سابق دانشکده علوم
پزشکی که جزو اولین شهدای حوزه سالمت بودند ،میپردازد .این
مستند کاری است از گروه دانش و اقتصاد شبکه 2به کارگردانی
سعیدچاریوتهیهکنندگیسیاوشچاوشیکهازشنبهتادوشنبه
حوالی ساعت ۱۷:۳۰از شبکه 2سیما روانه آنتن میشود .بازپخش
این مجموعه روز بعد حوالی  ۳۰دقیقه بامداد خواهد بود.
----------------------------------------------------

همکاریبنيادفارابیویونیسف
برایارتقايمضامينسینمایکودک

مدیرعام�ل بنياد س�ينمايي فاراب�ی و نماینده یونیس�ف
در ای�ران در راس�تای ارتق�ای دان�ش س�ینماگران در
ح�وزه ک�ودک و همچنی�ن ارتق�ای مضامی�ن س�ینمای
ک�ودک ب�ر توس�عه هم�کاری خ�ود تواف�ق کردن�د.

سیدمهدی جوادی ،مدیرعامل فارابی در ديدار با نماينده يونيسف
در كش��ورمان با بیان اینکه در حوزه حقوق کودک ،ایران جزو
کشورهای پیشرو بهشمار میآید ،گفت :یکی از مأموریتهای
فارابی پیرامون سند چشمانداز پنج ساله ،موضوع احیای سینمای
کودک و نوجوان اس��ت که ذیل آن ،تولیدات مطلوب در حوزه
سینمای کودک و نوجوان و ایجاد باشگاه ملی سینمای کودک و
ی و پنجمین
نوجوان را نیز در دستور کار خود قرار دادهایم .دبیر س 
جش��نواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اظهار کرد:
امسال که در حال بررسی شرایط و مقتضیات برگزاری جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بودیم ،مصممتر شدیم
که به هیچ عنوان کیفی��ت آثار تولیدی حوزه ک��ودک را فدای
زمانبندی جشنوارهای نکنیم ،چون هم برگزاری جشنواره مهم
است و هم کیفیت آثار حاضر در جشنواره.
نشر

زخم نيزه است.
ِ
ميزانالحكمه

معنویت ازدست رفته یک سینمای ناب

فاطمه معتمدآریا :در سالهای پس از انقالب ،سه عامل کلیدی فیلمنامه یعنی مسائل جنسی ،خشونت و الکل
از آنها حذف شد که موجبات افتخار و رشد سینمای ایران پدید آمد .سه عاملی که در تمام جهان معیار اصلی
سینما بود در ایران حذف شد و بهجای آنها ارتباط انسانی ،فرهنگ ،شعور و هویت جایگزین شد

ایران را در همه جای جهان بیش از هر چیز با
مفاخر ادبی چون فردوسی ،سعدی ،حافظ و
موالنا میشناسند ،این یعنی حوزه فرهنگ و
ادب در ایران بیش از هر چیز دیگری شاخصه
مردم ایران است ،اما سینمای ایران در حال
حاضر چقدر در جه�ان متأثر از این موضوع،
آیین�های تمامنم�ا از هویت ایرانی اس�ت؟

فاطم��ه معتمدآریا اخیرا ً در ی��ک گفتوگوی
ویدئویی درباره تأثیر مثب��ت انقالب بر بازیابی
هویت فرهنگی سینمای ایران سخن گفته است.
س��خنان این بازیگر واکنشهای زیادی داشته
که عمدهترین دلیل آن را باید به حساب تازگی
این مواضع از زبان وی دانست .معتمدآریا تا به
حال در مقاطع مختلف از اینکه محدودیتهای
فرهنگی چالشهایی را برای او به همراه داشته و
موانعی را ایجاد کرده ،سخن به میان آورده بود و
کسی انتظار نداشت که او پای در طریق انصاف
بگ��ذارد و به این حقیقت واضح اش��اره کند که
انقالب ،سینمای ایران را فرهنگی کرده است.
تحول فرهنگی در سینما
معتمدآریا میگوید« :در سالهای پس از انقالب،
سه عامل کلیدی فیلمنامه یعنی مسائل جنسی،
خش��ونت و الکل از آنها حذف شد که موجبات
افتخار و رشد سینمای ایران پدید آمد .سه عاملی
که در تمام جهان معیار اصلی سینما بود در ایران
حذف شد و بهجای آنها ارتباط انسانی ،فرهنگ،
شعور و هویت جایگزین ش��د .این اتفاق سبب
شد سینمای ما در دهه  60و  70در جهان تحت
عنوان سینمای ایران شناخته شود .همچنانکه
جهان ،سینمای امریکا را تحتعنوان سینمای
هالیوود میشناس��د ،از س��ینمای ما نیز تحت
عنوان سینمای ایران نام میبرد».
واضح است که وقتی معتمدآریا بحق از حذف
مسائل جنسی و خشونت در سینمای ایران پس
از انقالب سخن به میان میآورد ،تلویحاً به این
موضوع اذعان میکند که وضعیت زنان سینماگر
در ایران پس از انقالب به واس��طه همین اتفاق
متحول شده اس��ت .زنان در سینمای پیش از
انقالب که به فیلمفارسی موسوم بود ،جایگاهی
سخیف و به ش��دت توهینآمیز داشتند یا در
کابارهها در حال رقص بودن��د یا ضعیفههایی
در ح��د دلربایی از مردان هوسب��از به نمایش
درمیآمدن��د .در واقع زنان در س��ینمای هیچ

انقالبایراندرواقعیکانقالب
فرهنگیبودکهمدیرانشازآن
عقببودند.مدیرانسینمایی
دهه  60اتفاق ًا درک درس��تی
از هدایت س��ینما نداش��تند
جای جهان تا این اندازه که در فیلمفارسیهای
پیش از انقالب نمود داش��ت از وضعیت بغرنج
رنج نمیبردند.
معتمدآریا میگوید« :پس از انقالب فرهنگ،
ش��عور و هویت جایگزین آن سینما شد ».او به
درستی متوجه تحولی که به واسطه انقالب در
سینمای ایران ایجاد شد و آن را در سطح جهان
مطرح کرد شده است .موضوعی که سبب شد
جهان از س��ینمای ایران به عنوان س��ینمایی
اخالقی یاد کند و در جهانی که اخالق در حال
کمرنگ شدن بود به احترام این سینما کاله از
سر بردارد.
نقش مدیران در اخالقگرایی سینما
معتمد آریا اما در بخش دیگری از سخنانش دچار
اشتباه میشود و نقش مدیران وقت فرهنگی را
در ش��کل گرفتن چنین س��ینمایی برجسته
میدان��د« :در نیمهدوم دهه  70و مش��خصاً از
سال  76به بعد ،یک سقوط اساسی در سینمای
ما اتفاق افتاد و آن اینکه مدیران سینمایی که ما
را عین کودک نگهداری کرده و به سن نوجوانی
رسانده بودند در اوج شکوفایی ،ما را ترک کردند
و زیر پای ما خالی شد و این نهال تازه رشد یافته
و پر از ش��کوفه ،میوههایش نارس ش��د .بخش
زیادی به دلیل سیاستهایی بود که اتفاق افتاد.
به ما یاد داده بودند راهرفتن را ،اما ما هنوز پایمان
محکم نش��ده بود که رهایمان کردند و سینما،
سلیقهای ش��د و ما فهمیدیم هر کسی به اندازه
توان خودش میتواند راه برود و اینطور شد که
دیگر نه مدیر دلسوزی داریم ،نه مدیر بافرهنگی
داریم ،نه مدیری داریم که بتواند ما را کنترل و
راهنمایی کند».
واقعیت مسئله این است که مدیران سینمایی
در دهه  60اساساً هیچ نقش��ی در شکلگیری
اخالقگرایی در سینما نداشتند ،بلکه تحول در

استقبال از خاطرات دانشمندي كه رهبر انقالب او راتحسين كردند

كتاب «داستان رويان» ،تاريخ شفاهي دكتر سعيد كاظمي آشتياني
در پژوهشگاه رويان و «دختر تبريز » خاطرات صديقه صارمي ،رزمنده،
امدادگر ،مربي نهضت سوادآموزي و مربي پرورشي دهه 60از جمله
عناوين انتشارات «راه يار» هستند كه در روزهاي اخير تجديدچاپ
شدند« .داستان رويان» روايتي اس��ت از فعاليتهاي مرحوم دكتر
سعيد كاظمي آشتياني در راه تأسيس ،تثبيت و پيشرفت پژوهشگاه
رويان و خاطرات ناب و منتشرنشدهاي از روند شكلگيري پژوهشگاهي
را روايت ميكند كه براي اولينبار در ايران ،موفق به درمان ناباروري
و سلول درماني و شبيهسازي شد .رهبر معظم انقالب چندي پيش
هم در ديدار با جمعي از معلمان و فرهنگيان سراس��ر كشور با اشاره
به ناشناخته ماندن افتخارات و دانشمنداني مانند مرحوم دكتر سعيد
كاظمي آشتياني فرمودند . . .«:شما بين بچههاي مدارستان نظرخواهي
كنيد ببينيد چند درصد كاظميآشتياني را با آن همه خدمات ،با آن

زخمزب�ان ،دردنا کت�ر از
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«دختر تبريز» در ايستگاه ششم

كتاب «داستان رويان » و «دختر تبريز» از جمله عناوين انتشارات
«راه يار» هس�تند ك�ه در روزهاي اخي�ر تجديدچاپ ش�دند.

اميرالمؤمنين عليهالسالم:

www.javanonline.ir

چهلمین برنامه آیین آواز (نشست تخصصی آواز در موسیقی
دستگاهی ایران) و یادمان زندهیاد محمدعلی کریمخانی
پیرغالماهلبیت(ع)درفرهنگسرایاندیشهبرگزارمیشود.

چهلمین برنامه آیین آواز (نشست تخصصی آواز در موسیقی
دستگاهی ایران) و همچنين برنامه یادمان زندهیاد محمدعلی
کریمخان��ی پیرغالم اهل بی��ت(ع) روز سهش��نبه  ۲۵مرداد،
ساعت  ۱۸در فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود .این برنامه در
چند بخش مختلف با کارشناسی علی شیرازی و اجرای حمید
سهرابی به شرح زیر انجام خواهد شد .این برنامه به یادمان زنده
یاد محمدعلی کریمخانی اختصاص دارد .سخنرانان این نشست
بهمن کریمخانی (شاعر ،خواننده و فرزند زندهیاد محمدعلی
کریمخانی) و رضا مهدوی (موس��یقیدان ،پژوهشگر و نوازنده
سنتور) هستند.

حكمت

نما | حسین کشتکار

ارزش وجودياي كه اين مرد و اين جوان داش��ت – جوان هم بود –
ميشناسند و مث ً
ال فرض كنيد رونالدو را چند درصد ميشناسند! گاهي
اوقات بچههاي كوچك خانواده ما اسمهايي را هم ميآورند كه من حتي
نميتوانم ياد بگيرم آن اسمها را! قشنگ اينها را ميشناسند[ ،ميدانند]
اين چهكاره است .ما چرا افتخارات ملي خودمان را نميشناسيم؟ اين
خيلي مهم است ».چاپ نهم كتاب  ۲۰۰صفحهاي «داستان رويان»
كه تحقيق و تدوين آن توس��ط محمدعلي زمانيان صورت گرفته ،با
شمارگان هزار نسخه و قيمت ۵۰هزار تومان توسط انتشارات راه يار
منتشر شدهاس��ت .همچنين «دختر تبريز » خاطرات شفاهي خانم
«صديقه صارمي» ،رزمنده ،امدادگر ،مربي نهضت سوادآموزي و مربي
پرورشي هم ديگر عنوان اين ناشر است كه چاپ ششم آن روانه بازار
نشر شدهاست .صارمي در اين كتاب خاطراتي از مبارزات مردم تبريز
در انقالب اسالمي ،سالهاي نخست انقالب و دفاع مقدس ،همراهي با
آيتاهلل شهيد مدني در ستاد نماز جمعه و سردار شهيد مهدي باكري
در جبهه جنوب را بيان ميكند .بيان شكلگيري و مشكالت نهضت
سوادآموزي در اس��تان آذربايجان ش��رقي هم از ديگر نقاط جذاب و
خواندني كتاب است .تدوين مناس��ب و تيترهاي جذاب و حجم كم
كتاب ،خوانش كتاب را براي همگان ،خصوصاً براي مخاطبان عمومي و
همه دختران و زنان آسان كردهاست .كتاب «دختر تبريز» روايتهاي
دسته اول زيادي از فضاي قبل از انقالب و زمان پيروزي انقالب و جنگ
و عملكرد بهياران و معلمان نهضت سوادآموزي و جهادگران و مربيان
پرورشي تبريز و ك ً
ال آذربايجان دارد .از سويي تا به حال كمتر قضاياي
انقالب و جنگ و جهاد سازندگي و نهضت سوادآموزي و زندگي معلمان
را از نگاه يك زن فعال و انقالبي خواندهايم.

فضا و حال و هوای فرهنگی و اجتماعی ایران به
واسطه وقوع انقالب سبب شده بود تا سینما نیز
متأثر از این فضا به اخالق و معنویات گرایش پیدا
کند .انقالب ایران در واقع یک انقالب فرهنگی
بود که مدیران��ش از آن عقب بودن��د .مدیران
سینمایی دهه  60اتفاقاً درک درستی از هدایت
سینما نداشتند و آن را با سیاستهای غلط دچار
انحرافاتی کردند .ضمن اینکه این اتفاق در اواسط
دهه  70به واسطه سیاستهای تعدیل اقتصادی
و نیز رویکردهای لیبرالی در کشور روی سینما
نیز بیتأثیر نبود و فرهنگ و معنویت را در بخش
عمدهای از این هنر به حاشیه برد.
مهدی کلهر ،اولین مدیر سینمایی دهه 60در
اینباره میگوی��د« :ما اول انق�لاب گفتیم که
سینمای ما از دو جنبه خشونت و رابطه جنسی
اس��تفاده نمیکند ،نگفتیم راجع به موضوعش
کار نمیکند .گفتیم از این دو جاذبه اس��تفاده
نمیکند و کار درستی کردیم ،چون سینمای آن
روز دنیا این ابزارش بود و اگر این کار را ما نکرده
بودیم از س��ینمای ما چیزی نمانده بود ،اما این
بدان معنا نیست که س��ینما مدیر نمیخواهد.
باید کسی نظارت و اعمال کند .اص ً
ال وزیر برای
چه میخواهیم .حضرت ام��ام(ره) به صراحت
گفتند ما با فساد و فحشا مخالفیم ،اما با سینما و
تلویزیون مخالف نیستیم .این یک رویکرد است،
بعد هر کس��ی باید کار خودش را بکند .وزارت
ارش��اد در بحث فرهنگ یک وظیفه حاکمیتی
دارد که بخش��ی از آن سلبی است ،ولی بخشی
هم ایجابی اس��ت .باید سیاس��تگذاری کند تا
اخالق و معنویت در سینما رش��د کند ،اما این
سیاستگذاری ش��کل نگرفت .ما میدانستیم
چه نمیخواهی��م ،ام��ا برخی دوس��تان اص ً
ال
نمیدانستند چه مسیری را باید برویم .درست
است که سینمای پس از انقالب ایران با پیش از
انقالب قابل مقایسه نیست ،اما تا کی قرار است
ما خودمان را با پیش از انقالب مقایس��ه کنیم.
باالخره یک معیار مطلوبی باید ترس��یم کنیم
که بتوانیم نسبت حال را با آن در نظر بگیریم و
بفهمیم کجای کار هستیم .قد سینمای ما خیلی
باالتر از قبل از انقالب است ،میتواند رشیدتر هم
باشد .اینطور نیست که شما سینما نداشته باشی
و مردم چیزی نبینند .مردم خوراک فرهنگی و
هنری میخواهند .این غلط است که برخی فکر
کنند مردم فیلم مبتذل را میپسندند .این دروغ
است ،خب اگر میپس��ندیدند مستهجنترین
س��ال تولید فیلمفارس��ی قبل انقالب س��ال
 ۱۳۵۵اس��ت و ش��ما میدانید که همان سال،
سال ورشکستگی س��ینمای ایران است ،یعنی
خانوادهها پایش��ان را قطع کردن��د ،اما پس از
انقالب مردم با س��ینما آش��تی کردند واقعیت
مسئله این است که سینمای ایران پس از دهه
طالیی  60به دس��ت خود مدیران سینمایی به
کجراهه رف��ت و این مس��یر انحرافی همچنان
ادامه دارد .در واقع ما طالی نابی را که به دست
آورده بودیم به مرور از دس��ت دادیم و آن حس
و حال معنوی فیلمها بود .این واقعیتی است که
سینماگری چون معتمد آریا نیز آن را به وضوح
حس کرده و نمیتواند منکر آن شود.

زیارت

گرانشدنمسلمانیوعبادتوزیارت!

محمدصادق عابديني
قطعاً عجيب است ،ولي امروز صبح پروازي از تهران به سمت نجف
انجام خواهد ش��د كه قيمت هر بليت آن چيزي نزديك به 58
ميليون تومان است ،اين در حالي است كه براي مسافت دورتري
مانند سفر از تهران به فرانكفورت ،با همان ايرالين و در همين روز،
قيمت كمتر از  18ميليون تومان خواهد بود .چرا ايرانيها بايد
براي سفر به عتبات قيمتهاي نجومي پرداخت كنند؟
س��ؤالهايي از اين دس��ت كه چرا بانوان محجب��ه بايد براي
خريد چادر كه به عنوان حجاب برتر شناخته ميشود ،هزينه
س��نگيني پرداخت كنند و در مقابل مانتوهاي خارج عرف با
قيمت مناسبتري فروخته ميشود ،را بارها شنيدهايم .گويا
براي اهل حجاب قرار اس��ت حفظ حجاب گران تمام ش��ود.
همانطور كه اكنون كس��ي كه بخواهد براي انجام مناسك
آیيني و حفظ سنتهاي ديني و پاسداشت شعائر مذهبي ،به
زيارت عتبات عاليات برود ،گاهي با قيمتهايي مواجه ميشود
كه در هيچ س��فر متداول خارجي ،با آن روبهرو نخواهد شد.
تفاوت معنادار ميان قيمت بليت سفر هوايي از تهران به مقصد
نجف ،با قيمت سفر هوايي به مقصد كشورهاي ديگر ،از جنس
همان سؤالهايي است كه درباره حجاب نيز مطرح شدهاست.
اوايل سال جاري ،يكي از چهرههاي روحاني در منبر خود از
اينكه سفر به نجف اش��رف گرانتر از سفر به استانبول تمام
ميشود ،گاليه كرد و گفت«:باعث خجالت است كه در كشور
ديني و مذهبي ما ،هزينه سفر از تهران به استانبول با بيش
از  2هزار كيلومتر مسافت ،با هتل پنج ستاره  3تا  5ميليون
تومان اس��ت ،اما هزينه بليت به نجف با يكس��وم مسافت
تهران– استانبول 10تا 12ميليون تومان است! چرا بيانصافي
ميكنيد؟ اينها حقالناس است و مردم ناراضي هستند».
عالوه بر ايام محرم و صفر و به ويژه روزهاي تاسوعا ،عاشورا و
ن كه در آن زوار حرم امام حسين (ع) خود را از راههاي
اربعي 
دور و نزديك به كربال ميرسانند ،در طول سال روزهايي مانند
روز عرفه هم براي سفرهاي زيارتي به نجف اشرف و كربالي

معلي انتخاب ميشود .در اين روزها بليت پروازهاي هوايي به
فرودگاه نجف به شدت افزايش پيدا ميكند.
دولت به صورت دستوري رقم 6ميليون تومان را براي پرواز ميان
تهران و نجف اعالم كردهاست .اين رقم را رستم قاسمي وزير راه
و شهرسازي بيان كردهاس��ت .با اين حال همين قيمت هم با
اعتراض دبير انجمن شركتهاي هواپيمايي مواجه شدهاست.
ي ميگويد«:تصميمي كه بابت تعيين
مقصود اسعدي سامان 
قيمت بليت هواپيما گرفته ش��د ،بدون توجه به سوابق آن در
سالهاي گذشته بود؛ چراكه سابق بر اين بر اساس توافقي كه
با سازمان هواپيمايي كشوري داشتيم ،نرخ را تعيين ميكرديم
و امسال هم اين آمادگي در ايرالينها وجود داشت ،اما وزير راه
و شهرسازي بدون هماهنگي ما و مشورت با فعاالن اين صنعت
نرخ  6ميليون توماني را بابت پروازه��اي اربعين اعالم كرد».
شركتهاي هواپيمايي توپ گراني بليت را در زمين عراقيها
مياندازند .گويا عراق به هيچوجه از درآم��دي كه بابت ورود
هواپيماها به فرودگاههاي آن كشور دارد ،چشمپوشي نميكند
و اين مبلغ با افزايش پروازها زيادتر هم ميشود.
البته هميشه راهي براي سفر ارزانتر وجود دارد .در شرايطي
كه ثروتمندان ميتوانند قيمتهاي نجومي بليت هواپيما را
تقبل كنند .باقي افراد ميتوانند از پكيج سفر ارزانقيمت دولتي
استفاده كنند .در اين پكيج كه از سوي سازمان حج و زيارت
تهيهشده ،هر فرد با پرداخت  2ميليون و  974هزار تومان به
س��فر اربعين ميرود .در اين طرح مسافرت با اتوبوس خواهد
بود و هتلهاي درجه سه در نظر گرفته شدهاست كه فواصل
دورتري از حرم امامحسين (ع) دارند .در منو غذاها هم با حذف
كبابها ،از غذاهاي خورشتي براي پذيرايي استفاده ميشود.
دولت تالش كردهاست با پايين آوردن هزينههاي سفر امكان
بهرهمندي افرادي بيشتر از سفر اربعين را فراهم كند .مديران
سازمان حج و زيارت از رضايت افرادي كه از اين پكيجها استفاده
كردهاند ،خبر دادهاند .الزم به ذكر است كه ثبتنام براي سفر
عتبات در ايام اربعين در سامانه سماح همچنان ادامه دارد.

فرهنگ

رویداد

ویرایش جدیدی از «فرمانروای مه»

اث�ر مهدی�ه ارطایف�ه ب�ا
ویرایش�ی جدی�د و در
نسخهکوتاهتربازچاپشد.

«فرمانروای م��ه» ،روایت
زنانی اس��ت که نادانسته و
ناخواس��ته ،مری��د جنیان
ش��دهاند! نویس��نده ای��ن
رم��ان را پ��س از س��الها
کار تحقیقات��ی از خاطرات
فریبخ��وردگان فرقههای
شیطانی روایت کرده است.
کتاب ،داستان زنی است که
ادعا میکند کرامت دارد و
با همین ادعا ،شمار بس��یاری را مرید خود میکند .این زن در دو سال برنامه
مدیریت و هدایت همه افراد را برعهده میگیرد تا اینکه با مش��خص ش��دن
یکس��ری از اش��تباهات ،ماهیت جن برای زنان روش��ن میش��ود و گروه از
هم میپاشد .در مدت دو س��الی که این زنان با هم هس��تند ،به تزکیه نفس
میپردازند و حتی کراماتی نیز بهدس��ت میآورند ،اما با پیش رفتن در این
مسیر متوجه میشوند ارتباطی که برقرار کردهاند در واقع با جن بوده است.
«فرمانروای مه» ،رمانی اس��ت بدیع ،جذاب و کارآمد ،بهویژه در دورهای که
دیننمایان کاذب تالش میکنند با تبلیغات دروغی��ن ،جایگاه ویژهای بین
جوانان ،بهخصوص مسلمانان بیابند .نثر روان و پرداختن به مسائل ماورائی از
دیگر ویژگیهای این کتاب است که میتوان آن را بیوقفه خواند .این کتاب
را انتشارات عهدمانا پس از بازنگری و ویرایش ،کوتاهتر از نسخه چاپ اول آن
در  464صفحه روانه بازار کرده است.

هوشنگ توكلي ،كارگردان و بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون مطرح كرد

نياز فرهنگ به جراحي متفاوت

سيد مرتضي ذاكر

بازيگر پيشكسوت س�ينما و تلويزيون ضمن اينكه معتقد
اس�ت حوزه فرهنگ به جراحي متفاوتي نس�بت به آنچه
در حوزه اقتصادي ص�ورت ميگيرد ،ني�از دارد ،ميگويد
در ح�وزه مباني فكري ب�ه دليل حض�ور گروههايي خاص
رش�د نداش�تهايم؛ طبيعت ًا تا وقتي كه آنها حض�ور دارند،
هر نوع ايده خلاق و ملي ،دين�ي ،مذهبي ج�ا نميافتد.

هوشنگ توكلي بازيگر و كارگردان پيشكسوت سينما و تلويزيون
كشورمان در مورد كمبود توليد فيلم در ژانرهاي گوناگون به ايرنا
گفت :امروز در حوزه مهارتهاي فني و تكنيكي بسيار پيشرفت
كردهايم و فناوري سختافزاري جديد كه وارد حوزه توليدات ما
شده ،بسياري از مشكالتي را كه بر س��ر راه ما بوده برداشتهاست؛
همچنان كه اين پيش��رفتها را در نورپردازي ،طراحي صحنه،
حركات دوربين ،انتخاب لنزها شاهد هستيم .وي افزود :در حوزه
مباني فكري به دليل حضور گروههايي خاص رش��د نداشتهايم.
طبيعتاً تا وقتي كه آنها حضور دارند ،هر نوع ايده خالق و ملي ،ديني،
مذهبيجانميافتد؛بهدليلاينكهدرمقابلشجريانهايقويتري
قرار دارند و نظام هم بهتنهايي نميتواند كاري انجام دهد ،مگر در
اين حوزه هم وارد جراحي شود .بازيگر فيلم سينمايي «زيرسقف
دودي» تصريح كرد :اين جراحي تا حدودي با جراحيهاي امروز در
حوزه اقتصاد و ترميمي كه در بخش يارانهها انجام ميشود ،تفاوت
دارد .در شرايط حاضر مملكت و توليدات در مرحله جديدي قرار
دارند كه هميشه بهعنوان يك هنرمند اميدوارم كه اين مرحله را
(بهسختي اما) رد كنیم و از اين بحران هم بيرون آييم .راهحل اين

است كه بخش سرمايه مالي در كنار توليدكنندگان آثار فرهنگي و
هنري قرار گيرد و اينها با هم متحد شوند و بتوانند به تفاهم برسند.
توكلي در پاسخ به اين پرسش كه چرا قصههاي امروز سيما مخاطب
ندارند ،گفت :اينكه فيلمها مخاطب زيادي ندارند ،نيز به مديريت
كالن بازميگردد و عوارضي كه در آنجاست .آنهايي كه در  ۳۰سال
گذشته در گلوگاههاي توليدات آثار هنري در صدا و سيما ،سينما و
حتيانتشاراتوهنرهايتجسميومديريتكالنفرهنگيحضور
داشتند ،مبناي خود را بر عوامگرايي گذاشتند .وي افزود :گفتند
حاال كه مردم خستهاند ،بياييم شبها لطيفهاي بگوييم كه آنها
بخندند و دقيقاً از شروع دهه 70تا وضعيت فعلي اين رويكرد وجود
داشتكهمردمراسرگرمچيزهاييكنيمكهمهمنيستبينديشند
و صرفاً ذرهاي بخندن د و اين ذرهاي خنديدن به ابتذال كشيده شد
و سه نسل را تربيت كرد .اگر مديران نظام بخواهند خود را اصالح
كنند ،بايد اجازه دهند كه شرايط فرهنگي و هنري مملكت ،بستر
خودش را كه سادهتر است ،پيدا كند.

