فرهنگ و هنر

دوشنبه  4اردیبهشت 1396

اخبار

سریال «آنام»
در روستای کلیبر کلید خورد

س��ریال «آنام» با حضور بازیگران شاخص
آذربایجان و حضور مسؤوالن استان آذربایجان
شرقی در کلیبر کلید خورد .به گزارش فارس،
تصویربرداری سریال «آنام» به کارگردانی جواد
افشار و تهیهکنندگی اسماعیل عفیفه با حضور
بازیگران شاخص آذربایجان و مسؤوالن استان
آذربایجان ش��رقی در کلیبر آذربایجان شرقی
آغاز شد .اسماعیل عفیفه ،تهیهکننده سریال
در این باره گفت :تصویربرداری سریال «آنام»
با حضور تنی چند از مسؤوالن استان آذربایجان
شرقی و مسؤوالن سیما هفته گذشته در کلیبر
آغاز شد .وی همچنین افزود :بازیگران بومی این
مجموعه همگی از چهرههای شناختهشده تئاتر
و تلویزیون این استان هستند که مقابل دوربین
میروند و بزودی بازیگران نامآشنای تلویزیون
از جمله سیروس گرجس��تانی هم در فاز اول
س��ریال مقابل دوربین خواهن��د رفت .عفیفه
ادامه داد :در حال حاضر مشغول مذاکره با تنی
چند از بازیگران هم هستیم که بزودی به پروژه
اضافه خواهند ش��د .س��ریال «آنام» محصول
گروه فیلم و س��ریال شبکه  3با مشارکت دفتر
آم��وزش و ارتقای س�لامت و دفتر س�لامت
جمعیت و خانواده وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کی و به تهیهکنندگی اسماعیل
عفیفه و کارگردانی جواد افشار است که توسط
امیرعباس پیام نوشته شده است.

خین»
استقبال سوریها از «مهتاب ّ

ترجمه عربی کتاب «مهتاب
خین» شامل خاطرات سردار
ّ
ش��هید حس��ین همدانی در
سوریه مورد توجه و استقبال
قرار گرفته اس��ت .به گزارش
خین» شامل
مهر ،ترجمه عربی کتاب «مهتاب ّ
خاطرات سردار شهید حاجحسین همدانی از
سالهای دفاعمقدس که چندی پیش در سوریه
رونمایی ش��د ،بین مخاطبان آش��نا با ایران و
سالهای دفاعمقدس در این کشور ،مورد توجه
قرار گرفته است .این کتاب دربرگیرنده مصاحبه
حسین بهزاد با شهید همدانی و پژوهشهای او
درباره عملیاتهایی است که این شهید در آنها
حضور داشته و در  ۲۰فصل تدوین شده است.
ترجمه عربی «مهتاب خین» اس��فندماه ،۹۵
در س��وریه رونمایی شد و اینک مورد استقبال
قرار گرفته است .همچنین بتازگی چاپ هشتم
کتاب «آب هرگز نمیمیرد» راهی بازار نش��ر
ش��ده است .این کتاب خاطرات حمید سلگی،
جانب��از دوران دفاعمق��دس را ب��ه قلم حمید
حسام ،پژوهشگر دفاعمقدس در بر میگیرد که
رهبر انقالب نیز تقریظی بر آن نوشتند .حمید
س��لگی در س��الهای جنگ ،فرمانده گردان
حضرت اباالفض��ل(ع) بوده و انتخاب نام کتاب
نیز به همین دلیل و همچنین اتفاقاتی اس��ت
که در آن س��الها رخ داده است .چاپ اول این
کتاب در سال  ۹۳توسط انتشارات صریر راهی
بازار نشر شد.
آماده سازی  2سریال برای سیما

ادامه تصویربرداری
«آرمان دو» و «سر دلبران»

س��ریال «آرماندو» به کارگردانی احس��ان
عبدیپ��ور همزمان ب��ا تصویرب��رداری تدوین
میش��ود .به گزارش مهر ،تاکنون  7قس��مت از
س��ریال «آرماندو» تصویربرداری ش��ده و این
مجموعه به کارگردانی احس��ان عبدیپور برای
پخش از ش��بکه  3سیما س��اخته میشود .این
س��ریال به تهیهکنندگی ای��رج محمدی تولید
میش��ود و همزم��ان با تصویرب��رداری در حال
تدوین اس��ت .فیلمنامه این س��ریال به صورت
رجزنی تصویربرداری میش��ود و تاکنون ضبط
در لوکیش��نهایی در بیمارس��تان مهرش��هر
کرج ،میرداماد (من��زل الیکا عبدالرزاقی یکی از
ش��خصیتها) و ...انجام شده است .البته بخش
اعظم لوکیشنهای این سریال در شهرک غزالی
اس��ت .این روزها هم س��ریال دوباره در شهرک
غزالی تصویربرداری میشود که بازیگران اصلی
کار از جمله حمید آذرنگ ،مرجانه گلچین ،علی
اوجی ،علیرضا اس��تادی ،سحر ولدبیگی و فریبا
طالبی در این سکانسها جلوی دوربین میروند.
س��ریال «آرماندو» درباره شخصیتی است که
چند نقش را بازی میکند و فضای کمدی دارد
و حمیدرض��ا آذرنگ نقش این ش��خصیت را با
نام آرمان بازی میکند .همچنین تصویربرداری
«سر دلبران» از ابتدا تا انتها در یزد انجام
سریال ّ
«سر دلبران» به
سریال
تصویربرداری
میش��ود.
ّ
کارگردانی محمدحس��ین لطیفی این روزها در
یزد ادامه دارد و گروه مش��غول کار در این شهر
هس��تند .همچنین طبق برنامهریزی قبلی کل
فیلمبرداری اثر در همان شهر یزد انجام میشود
«سر دلبران» نیز به نوعی مشغول
و همه بازیگران ّ
این پروژه هستند .فرهاد قائمیان ،محمد کاسبی،
برزو ارجمند ،اس��ماعیل محرابی ،متینسادات
ستوده ،جعفر دهقان ،جهانبخش سلطانی و رضا
توکلی از بازیگران این سریال هستند.

وطن امروز

گفتوگوی «وطن امروز» با گلعلی بابایی ،محسن مؤمنی و محمد ناصری به بهانه چهارمین سالروز درگذشت امیرحسین فردی

امیر جهادی ادبیات انقالب

گ�روه فرهن�گ و هنر«:ای��ن هنرمن��د مؤم��ن و
س��ختکوش از پیشکسوتان در عرصه فعالیتهای
ادب��ی دوران انقالب و از بنیانگذاران هس��تههای
جوانان هنرمند انقالبی و در ش��مار برجس��تگانی
بود که نهال پرطراوت هنر انقالب را برابر دشمنان
عنود و همراهان سس��ت عنصر ،با انگیزه و ایمان
راس��خ خویش پاس��داری کردند و به ش��کوفایی
و ب��اروری امروز رس��اندند .رحمت خ��دا بر او و بر
تالش صادقانهاش» .این بخشی از پیام مقام معظم
رهبری به مناسبت درگذشت مرحوم امیرحسین
فردی بود ،هنرمندی که ب��ر خالف عادت دنیای
هنر ،بعد از درگذش��تش مشهور ش��د .به گزارش
«وطن امروز» پیشینه ادبی او در کنار التزامش به
آرمانهای انقالب باعث شد تا مرحوم فردی راهی
جدید در ادبیات داستانی انقالب اسالمی باز کند.
امیرحسین فردی مهرماه  1328در روستای قرهتپه
واقع در دامنه جنوبی کوه سبالن آذربایجان به دنیا
آمد .از او کتابهایی نظیر «اس��ماعیل»« ،آشیانه
در مه»« ،س��یاه چمن»« ،مهمان مالئک»« ،یک
دنیا پروانه»« ،کوچک جنگلی» و «گرگس��الی»
به یادگار مانده اس��ت .مرحوم فردی از موسس��ان
کتابخان��ه مس��جد جواداالئم��ه بود و ع�لاوه بر
سردبیری و مدیرمسؤولی کیهان بچهها به مدت
 31س��ال مدیریت مرکز آفرینشهای ادبی حوزه
هنری را نیز برعهده داشت.
مرح��وم امیرحس��ین فردی عصر پنجش��نبه
 5اردیبهش��ت س��ال  92به دلیل عارضه تنفسی
دارفان��ی را وداع گفت و اکنون ک��ه در چهارمین
س��الگرد درگذش��ت او به س��ر میبری��م ،هنوز
ناگفتههای فراوانی از زندگی وی پیداست .در همین
ارتباط با  3تن از دوستان و همکاران مرحوم فردی؛
گلعلی بابایی ،محمد ناصری و محسن مومنیشریف
به گفتوگو نشستیم.
■■فردی در برابر شرق و غرب!

گلعلی بابایی ،بعد از جنگ تاثیر
بسزایی در جمعآوری مستندات
تاریخی جنگ بویژه لش��کر 27
محمدرس��ولاهلل داش��ته است.
از او کتابهای��ی نظیر «همپای
صاعق��ه»« ،غرب��ت ه��ور»« ،از الوند ت��ا قراویز»،
«حکایت مردان مرد» و ...به جا مانده است .بابایی از
کودکی با فردی بوده و حلقههای جواداالئمه باعث
شده تا هر دو مس��یر تقریبا مشابهی را در انقالب
انتخابکنند.

دوس�تی ش�ما با آقای فردی از چه زمانی شروع
شد؟

آش��نایی من با آقای فردی به قب��ل از انقالب
بازمیگردد ،ما بچه محل بودیم و منزلمان در محله
جی رو بهروی همدیگر بود البته دوستی و مراودات
ما در مسجد جواداالئمه بیشتر شد.

چه تفاوتی بین مسجد جواداالئمه با سایر مساجد
وجود داشت؟

مس��جد جواداالئمه بابت راهاندازی کتابخانه و
امور فرهنگی ک��ه در آنجا صورت میگرفت ،وجه
فرهنگی برجستهتری به نسبت سایر وجوه داشت.
جوانهای��ی ک��ه عالقهمند به کتابخوان��ی بودند،
جذب کتابخانه میشدند .من روزها کار میکردم
و ش��بها درس میخواندم به همین جهت عضو
معمولی کتابخانه ب��ودم .در آن دوره آقای فردی و
برخی دوس��تان دیگر مسؤول کتابخانه بودند .این
رفت و آمدها و آشنایی با فضای فرهنگی کتابخانه
مزیتی بود که ما نس��بت به بقیه مساجد داشتیم.
امام جماعت مسجد هم خیلی مشوق بچهها بودند،
اینکه بچهها بیایند و عضو ش��وند .دوستان زیادی
ذیل این فعالیتها دور همدیگر جمع شدند ،افرادی
مثل مرحوم فرجاهلل سلحشور ،آقای بهزاد بهزادپور
و دیگران هرکدام جاذبه خاصی داش��تند و باعث
میش��دند تا جوانها جذب فعالیتهای فرهنگی
مسجد شوند.
اولویت فرهنگی آقای فردی در کجا بود؟

بعد از پیروزی انقالب ،هرکس در هر جایگاهی
برای حفظ انقالب تالش میک��رد .برای این کار
سپاه ،کمیته ،احزاب سیاس��ی و ...ایجاد شدند تا
در آنها کادرهای انقالبی ،نظامی و سیاسی پرورش
پیدا کن��د .آقای فردی دغدغ�� ه زیادی در بخش
فرهنگی انقالب داش��ت .بابت همی��ن از ابتدای
انق�لاب اهمیت زیادی برای نوش��تن قائل بودند.
جمعهایی تشکیل میشد؛ یکی قصه مینوشت،
یکی قصه میخواند ،درباره آثارشان با همدیگر به
مباحثه مینشستند و ...حتی یادم هست محسن
مخملباف هم دورهای در جمع آنها بود .آقای فردی
دغدغهاش تربیت نیروی فرهنگی برای انقالب بود
و با کانونهایی که تشکیل داد ،دغدغهاش را از اول
انقالب عملی کرد .سال  59بود که نخستین کتاب
مسجد منتشر شد .کتاب کشکولی از توانایی بچهها
و در آن انواع شعر و داستان و متون ادبی بود .آقای
فردی بعد از مس��جد در کیهان بچهها مسؤولیت
داشت و تعدادی از بچهها را با خودش به آنجا برد و
کادرسازی را در آنجا ادامه داد .اما با این حال در هر
جا که مسؤولیت گرفتند جایگاه اصلیشان مسجد
جواداالئمه بود و ساختار آنجا را حفظ کردند.

سرعت به راه ادامه میدادند.

■■ مینیاتور طبیعت در کلمات

محسن مومنیشریف چند سالی
است که ریاس��ت حوزه هنری را
برعه��ده دارد ،تاری��خ مدیریتی او
بخوبی گواهی میدهد که همواره
در عرصه فرهنگ حضور داش��ته
و آث��ار او در  2بخش رم��ان و خاطرهنگاری بیش از
هر چیز در دفاعمقدس و انقالب سیر میکند« .پسر
خانمآغا»« ،مانی برای بزرگ شدن»« ،حکایت پای
دار» و ...از جمله آثار مومنی شریف است.
آشنایی شما با مرحوم فردی از کجا شروع شد؟

من آقای فردی را از آثارشان میشناختم ،زمانی
که ایش��ان س��ردبیر کیهانبچهها بودند و پیش از
آنکه کتاب «سیاه چمن» شان منتشر شود .بعدها
بهواسطه حضور بنده و استاد سرشار در سوره مهر
نوجوانان دوس��تیمان با آقای فردی برقرار ش��د.
زمانی که بنده مس��ؤولیت واحد ادبی��ات حوزه را
برعهده گرفتم ،از ایشان برای مدیریت کارگاه قصه و
رمان دعوت کردیم و بعد از آن نیز مسؤولیت مرکز
آفرینشهای حوزه هنری را پذیرفتند.
کدام بخش از ویژگیهای مرحوم فردی برای شما
جذابیت بیشتری دارد؟

ایشان در نوشتن چه چیزی را دنبال میکردند؟

آقای فردی همیشه میگفت من از روستا آمدم
و در متونش همیشه طبیعت جلوه خاصی داشت.
حتی ایشان زمانی که رمان انقالب هم مینویسد
شکلگیری انقالب در روستاها را به عنوان موضوع
انتخاب میکند .اما به طور کلی او تالش داشت به
بچههای انقالب هویت متمایزی بدهد تا از سایر
طیفها بویژه طیف چپ فاصله بگیرند .آنها یک
سابق ه طوالنی در نوشتن داشتند و نویسندههای
پرتجربهای در میانشان دیده میشد .رقابت با آنها
س��خت بود اما ایشان سعی داشتند با نوشتههای
خودشان و با حمایتشان از دیگران ،فضا را از تک
بعدی بودن خارج کند و بگوید نوش��تن مختص
آنهایی نیس��ت که از شرق و غرب الهام میگیرند
بلکه بچهمسلمانهای انقالبی میتوانند تبدیل به
قدرتی در عرصه نویسندگی شوند و حرف خود را
با این زبان به گوش بقیه برسانند.
■■معلم داستان انقالب

برجس�تهترین ویژگ�ی مرحوم ف�ردی را در چه
میدانید؟

به نظ��رم یکی از ویژگیهای آق��ای فردی در
طول زندگیش��ان« ،معلم» بودن است البته معلم
نه به معنای مرسوم اس��تاد و شاگرد در مدرسه و
دانشگاه ،بلکه معلمی به معنای واقعی کلمه .معلمی
که فارغ از سن و سال ،اگر کوچکترین استعدادی
را در کس��ی میدید ،دست او را میگرفت و سعی
میکرد استعدادش را در مسیر درست هدایت کند.
مرحوم فردی در س��الهای آخر عمرشان مدام به
ما تاکید میکردند که ما فرصت کمی داریم و کار
بسیار است .دغدغ ه س��الهای پایانی ایشان رمان
انق�لاب بود و به طور منظم رمانه��ای خود را به
همین موضوع اختصاص م��یداد .جلد اول به نام
«اسماعیل» و جلد دوم به نام «گرگسالی» نوشته
شده بود و اجل به ایشان مهلت نداد تا جلد سوم را
به پایان برسانند .ایشان عالوه بر اینکه مسؤولیت
هدایت و مدیریت امور هنری را برعهده داش��تند،
خودشان هم در این زمینه قلم میزدند.

محمد ناصری ،نویس��نده کتاب
جای پای ابراهیم و مدیرکل دفتر
در چند س��ال آخر زندگ��ی مرحوم فردی بنده
انتش��ارات و تکنول��وژی آموزش
وزارت آموزشوپرورش اس��ت .او توفیق همکاری بیشتری با ایشان داشتم .چند روز
از اهالی مس��جد جواداالئمه بوده و امسال نیز دبیر مانده به رحلتش��ان ما با هم داش��تیم از حوزه به
سمت کیهان بچهها میرفتیم،
جشنواره ش��هید غنیپور بود.
آشنایی ناصری با مرحوم فردی ف�ردی تالش داش�ت ب�ه بچههای در بین راه از فشردگی و حجم
اگر چه از مس��جد جواداالئمه انقلاب هویت متمای�زی بدهد تا از باالی کاریش��ان میگفتم که
آغاز ش��ده اما در ط��ول زمان سایر طیفها بویژه طیف چپ فاصله ایشان به من گفت :وقت خیلی
همواره یک��ی از نزدیکترین بگیرند .رقابت با آنها سخت بود اما کم است و کار زیاد است .در هر
هم��کاران مرحوم ف��ردی در ایشان س�عی داشت با نوشتههایش حالتی هم همواره همان لبخند
موقعیته��ای مختل��ف بوده و ب�ا حمایتش از دیگ�ران ،فضا را از همیشگی بر لبشان جاری بود.
تک بعدی بودن خارج کند و بگوید مرحوم فردی در اوج سالمتی
است.
ش�ما مرحوم فردی را از چه نوش�تن مختص آنهایی نیس�ت که از دنی��ا رفتن��د و بابت همین،
از ش�رق و غ�رب اله�ام میگیرن�د رفتنش��ان بس��یار ناگهانی و
زمانیمیشناسید؟
من افتخار ش��اگردی آقای بلک�ه بچهمس�لمانهای انقالب�ی بهتانگیز ب��ود .اتفاقا چند روز
فردی را از قبل از انقالب یعنی میتوانند تبدیل به قدرتی در عرصه قبل از درگذشتشان ،جمعی
در دوران دبس��تان داشتم .اما نویسندگی ش�وند و حرف خود را با از نویس��ندگان تست سالمت
بع��د از فعالیتهای مس��جد این زبان به گوش بقیه برسانند
دادند و ایشان هم در بینشان
بود و هیچ مشکلی نداشتند اما
جواداالئمه ،هنگامی که ایشان
در ح��وزه هنری به عنوان مدیر کارگاه قصه و رمان گویا تقدیر بر رفتنشان از بین ما بود.
اگر آقای فردی در قید حیات بودند ،اولویت کاری
مشغول به کار شدند ،بنده نیز به عنوان دبیر کارگاه
در خدمتشان بودم .زمانی که ایشان هم به عنوان امروزشان چه بود؟
من گمان میکنم ایشان همان اولویتهایی که
مدیر مرکز آفرینشهای هنری منصوب شدند ،بنده
در سالهای آخر عمرشان داشتند را دنبال میکردند.
نیز جایگزین ایشان در کارگاه قصه و رمان شدم.
بوی��ژه با توجه به تجربه غنی در نویسندگیش��ان،
اولویت ایشان در این مسیر چه بود؟
از اول انقالب به نظرم مهمترین دغدغهای که به نظ��رم اولویت ایش��ان در نوش��تن جلد س��وم
آقای فردی داش��تند 2 ،مساله بود؛ یکی «تربیت «اس��ماعیل» یعنی همان ادامه «گرگسالی» بود.
نویسنده» ،آن هم نیروی قصهنویس .تفاوتی هم یکی از کارهای قابل توجه مرحوم فردی انگیزه دادن
نداشت این بچهها جزء مسجد جواداالئمه باشند به اقشار مختلف هنرمندان بود؛ چه نسل جوان و چه
یا خیر .برای ایش��ان تهرانی بودن و شهرس��تانی نس��لی که در دهه پنجم و ششم زندگی خود بسر
بودن هم اهمیتی نداشت ،ایشان بچههایی را که میبردند .ایش��ان بش��دت اهل کار بود و از صبح تا
به هر نحوی مستعد بودند و عالقه به کار داشتند ،شب به صورت جدی به کارهایی میپرداختند که به
تحت تربیت خودشان قرار میداد .چه در مسجد عنوان وظیفه برای خودشان تعریف کرده بودند .به
جواداالئمه ،چه در کیهان بچهها و در موقعیتهای نظرم آقای فردی بسیار مسیرش روشن بود و فقط
دیگر نیز همین طور .همین طور مسال ه «داستان در مس��یرش دغدغههایش حرکت میکرد .در آن
انق�لاب» دغدغ ه دیگر ایش��ان بود که در س��ال  10-12سال اخیر ،ایشان کارهایی را انجام داد که
حضورش��ان در حوزه هنری توج��ه زیادی به آن اگر چه مس��یر تازهای در ادبیات داس��تانی گشوده
بود اما چون وظایفش��ان را مشخص کرده بودند با
داشتند.
خاطرهای از ایشان به یاد دارید؟

ویژگیهای ش��خصیتی و اخالق��ی آقای فردی
آنچنان برجس��ته بود که اگرچه آثارش��ان بس��یار
ارزش��مندند ولی تحتالشعاع شخصیت ایشان قرار
میگیرد .بعضی هنرمندان هستند که انسان وقتی از
طریق آثارشان به آنها عالقهمند میشود ،دعا میکند
هرگز آنها را نبیند چون ممکن اس��ت عالقهای که
بهواس��طه آثارش��ان بهوجود آمده در اثر مواجهه با
ش��خصیت حقیقیش��ان از بین برود .آقای فردی
برعکس بودند ،هرکس به صورت رو در رو با ایشان
آشنا میشد محبت و عالقه بسیار زیادی نسبت به
وی پیدا میکرد .من بارها گفتهام که مرحوم فردی
شخصیتی خودساخته داشتند ،به نظرم ایشان کسی
بودند که روی تمام حرکات و رفتارش قبال کار کرده
اس��ت و رفتاری را براساس هیجان انجام نمیدادند.
نظم ایش��ان در کارهای روزمره کامال قابل مشاهده
بود .آقای فردی آرمانهایی داش��تند و زندگیشان
را در جهت تحقق آرمانش��ان قرار دادند و در صدر
آرمانشان انقالب اسالمی بود که اعتقاد فوقالعادهای
به آن داشتند و مواضعشان را هم به نسبت انقالب
اسالمی جهت میدادند.
از بی�ن این هم�ه کارهای فرهنگی چرا ایش�ان
نویسندگی را انتخاب کردند؟

آقای فردی قبل از انقالب هم قریحه نویسندگی
داشتند .از دوران تحصیل استاد انشایی به نام مرحوم
اکبر رادی داشتند و این استاد مشوق اصلی ایشان در
نویسندگی بود .مرحوم فردی از دوره دبیرستان ضمن
آنکه تا آخر عمر فوتبالیست خوبی بودند ،نویسندگی
را در صدر فعالیتهایش��ان داش��تند و اگر به فرض
انقالب هم نمیشد ایشان نویسنده باقی میماندند اما
انقالب و آرمانهایش به قلم ایشان جهت داد .انقالب
اسالمی برای آقای فردی و امثال ایشان که در مسجد
بزرگ ش��ده و در کانون مبارزات بودند باعث ش��د تا
بتوانند به آرمانهایشان واقعیت ببخشند.
قل�م ایش�ان وج�ه متمایزی به نس�بت س�ایر
نویسندههادارد؟

بزرگترین تمایز مرحوم فردی در نوشتههایشان،
توصیفات مینیاتوری از طبیعت اس��ت .این شکل از
توصیفات محصول تجارب ایشان در دوران کودکی
و جوانی اس��ت .در کارهایی که از ایش��ان مشاهده
ش��ده اس��ت معموال میت��وان دید ک��ه توصیف و
باالخ��ص توصی��ف زیباییها و طبیعت به نس��بت
سایر عناصر برجستهتر اس��ت .مرحوم فردی عالقه
وافری به طبیعت داش��تند .من معتقدم ایش��ان به
ش��هود و معرفتی رسیده بود که همه اشیا را جاندار
میپنداش��ت به طوری که ما با هم به س��فری رفته
بودی��م و در آنجا آقای امیرخانی ب��ه مرحوم فردی
گفتند :صبح امروز پارک ش��هر نرفت��ی ،دلت برای
درختها تنگ نمیش��ود؟ گفت چرا؛ دیروز رفتم با
آنها خداحافظی کردم .ایشان به این معرفت رسیده
بودند که همه طبیعت را جاندار میدیدند .این یک
نگاه دینی اس��ت ،قرآن میفرماید همه پدیدههای
زمین تس��بیح میگویند و شما انسانها هستید که
این تسبیحات را نمیش��نوید .این به نظرم حاصل
همان خودسازی و توجه به درونیات ایشان بود.
خاطرهای از مرحوم فردی در ذهن دارید؟

مرحوم فردی خضوع بسیار زیادی داشتند و بیشتر
از هر پس��ت و مقامی آرمانهایش��ان اهمیت داشت.
زمانی که بنده این مس��ؤولیت را برعهده گرفتم و به
اتفاق جمعی از دوستان نویسنده محضر مقام معظم
رهبری رفته بودیم ،آقای فردی با من تماس گرفتند و
بهرغم جایگاه واالیشان گفتند روی من به عنوان یک
سرباز حساب کن .حتی زمانی که به ایشان پیشنهاد
مس��ؤولیتی در حوزه داده ش��د ،ما با توجه به اوضاع
جسمانی مرحوم فردی نگران سالمتیشان بودیم اما
بدون هیچ پیششرطی این مسؤولیت را پذیرفتند و
انصافا تا آخرین لحظه یعنی روز قبل از درگذشتشان
پرانرژی و با جدیت به کارشان ادامه دادند .نگاه ایشان
به مسؤولیتها ،جهادی بود.

شماره 13 2143
رویدادها

توزیعکنندهکرهای:

ایران فیلمسازان بزرگی چون
حاتمیکیا دارد

«کوری��ا هیونگج��و لی» نماین��ده کمپانی
توزیعکننده «ال» تصریح کرد :ایران فیلمسازان
بزرگی دارد ،به همین خاطر این شانس را داریم
ک��ه بتوانی��م از ایران فیلم برای ک��ره ببریم .به
گزارش تس��نیم ،بخش بازار یکی از بخشهای
مهم جش��نواره جهانی فجر اس��ت ک��ه در آن
فیلمسازان و توزیعکنندگان بینالمللی حضور
دارند و در تعامل با یکدیگر به خرید و فروش آثار
س��ینمای جهان میپردازند .بخش بازار همواره
نق��ش وی��ژهای در تبادل فرهنگ و س��ینمای
کش��ورهای مختل��ف جه��ان دارد .مس��ؤوالن
برگزاری این جشنواره نیز امیدوارند با برگزاری
این بخش سینمای ایران را به جهان صادر کنند.
وی اف��زود :حضور من در این جش��نواره دالیل
زیادی دارد .ابتدا باید بگویم من به این جشنواره
دعوت شدهام .از طرفی ایران فیلمسازهای بزرگی
نظیر ابراهیم حاتمیکیا و عباس کیارستمی دارد.
بنابراین ش��ما کارگردانهای خوبی دارید و این
پتانسیل خوبی برای حضور فیلمهای ایرانی در
کشورهای دیگر است .این به کمپانی ما شانس
میدهد تا بتوانیم فیلمهای خوبی را برای توزیع
در ک��ره پیدا کنیم .زیر درخ��ت زیتون یکی از
فیلمهایی اس��ت که من آن را دیدهام و بس��یار
دوست دارم.
استاد دانشگاه سوربون فرانسه:

روایت سینمای جهان
از ایران واقعی نیست

استاد دانش��گاه سوربون فرانسه معتقد است
سناریوهای سینمایی درباره ایران صرفا برداشتی
منقطع از سایتهای اینترنتی است و لزوما روایتی
واقعی نیس��ت بلکه فاصلهش��ان با حقایق ایران
امروزی کم یا زیاد است .به گزارش تسنیم ،انییس
دوویکتور( ،)Agnès Devictorاستاد دانشگاه
سوربون فرانسه است .او تالیفات متعددی درباره
سینمای داستانی و مس��تند ایران داشته است.
«ایران روی پرده س��ینما» نام جدیدترین کتاب
اوس��ت که بتازگی منتشر شده است .در مقدمه
این کتاب ،نویسنده اینگونه آغاز میکند :دیدن
ایران از دریچه نگاه سینماگران انتخابی است که
بر اساس ش��یوهای که توسط کارگردانان مطرح
شده ،دنبال میشود و صرفاً با تکیه بر آنچه برخی
سایتها از ایران تصویر میکنند ،محدود نمیشود.
در سینما ،سناریوها گاه فاصلهشان با حقایق ایران
امروزی کم یا زیاد اس��ت و لزوما با روایتی واقعی
مواجه نیستیم .به گفته خانم دوویکتور ،در این
میان تصاویری ک��ه کارگردانان خارجی و ایرانی
از ای��ران امروزی به بیننده خ��ود ارائه میدهند،
الزام��اً نزدیک به هم نیس��ت .به عن��وان مثال،
کارگردانان خارجی که از چهرههای مطرح عرصه
سینمای دنیا هستند ،مانند پییر پائولو پاسولینی
( ،)Pier Paolo Passsoliniانیی��س واردا
( )Agnès Vardaو بن افلک (،)Ben Afleck
هر کدام تصویری خاص خود از کشوری با تمدن
غنی و کهن روی پرده سینما بردهاند ،تصاویری
که گاه��ی پرمحتوا یا گاهی خش��ن و ماللآور
بوده اس��ت اما گروه دوم س��ینماگران و از جمله
کارگردانان ایرانی هس��تند که به تصویر زیبای
اغراقآمیزی که به بیننده تحمیل میشود ،حمله
میکنند و وج��ه دیگری از جامع��ه ایرانی را به
مخاطب ارائه میدهند و به این ترتیب تصویری
امروزی از صنعت س��ینمای ایران را با س��بک و
سیاقی ایرانی به دنیا ارائه میدهند.

فریاد کاریکاتوریستها برای
فلسطین

مدیر خانه کاریکاتور ایران با اشاره به فعالیت
کاریکاتوریست برزیلی در حمایت از فلسطینیان
اعتصاب کرده در زندانهای رژیم صهیونیستی،
گفت :ما هم باید کاری انجام دهیم ،از مسؤوالن
تا رسانهها و هنرمندان همه مسؤول هستیم .به
گزارش فارس ،مسعود شجاعیطباطبایی ،مدیر
خانه کاریکاتور ایران و سایت ایران کارتون درباره
کارتونیست برزیلی که درباره زندانیان سیاسی
فلس��طینی طرحهایی را منتش��ر کرده ،عنوان
کرد :همانطور که میدانیم از چهارشنبه گذشته
زندانیان فلسطینی اسیر رژیم صهیونیستی در
اعتراض به وضعیت سختشان در زندان دست به
اعتصاب غذا زدهاند و این زندانیان تعدادشان روز
به روز بیشتر میشود .وی در ادامه افزود :هزاران
فلسطینی این روزها در زندانیان صهیونیستها
اسیر هستند که یک بخش از آنها زنان و کودکان
هستند ،این زندان تالش دارند صدای مظلومیت
مردم فلسطین را با اعتصاب غذا به این شکل به
دنیا برسانند .شجاعیطباطبایی با اشاره به آثار
کارلوس لطوف ،کاریکاتوریس��ت برزیلی درباره
توجه به اعتصاب زندانیان فلسطینی گفت :این
کاریکاتوریست نه مسلمان است و نه داعیه اسالم
دارد ،وی تنها تالش کرده به فلسطینیها کمک
کند .وی طی تماسی که با ما داشت تأکید کرد
این خبر را به زبانهای مختلف دنیا و همینطور
به فارس��ی به گوش همه برسانیم ،من هم متن
پیام او را ترجمه و به فارسی منتشر کردم.

