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غمگینم ،ولی نه نگران فردا

نگاهی ضامن بقای انقالب

آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی شــخصیت برجســته و
توانمنــد درعرصــه مدیریــت انقــاب ایران بــود .ویژگی
بارز ایشــان نــگاه پراگماتیک اســت که در زمان ریاســت
عبدالحسینمختاباد
جمهوریشــان بــه عرصــه مدیریت جهــان ارائه شــد و
خواننده موسیقی
شــاید تا قبــل ازآن در جامعــه ما این مدیریــت عملگرا
سنتی ایران
وجود نداشــته اســت؛ مدیریتی که با متر واندازه باشد نه
بر اساس رؤیاها و تخیالت کاری صورت گیرد .در واقع باید گفت تاریخ اسالم در
طول  300-200سال چنین شخصیت بینظیری را درلباس یک روحانی به خود
ندیده است .نگاه مسامحهگرا از دیگر شاخصههای ایشان است .در دوره ریاست
جمهوری ایشــان درعرصه کمــی و کیفی هنرهای مختلف چون ســینما ،تئاتر و
موسیقی باالترین رشد را داشته است بنابراین باید گفت برجستهترین آثارهنری
ایران دردوره ریاســت جمهوری ایشان تولید شد و به منصه ظهور درآمد .نگاه و
تفکر ایشان به گونهای بود که سبب شد یک جامعه بسته و محدود به ارتباطات
ملی و بینالمللی تشــویق شــود .درواقع باید گفت تسامح و نگاه تعادلی ایشان
در زمینه مســائل سیاسی ،فرهنگی واجتماعی شــاید یکی ازعوامل رشد و بقای
انقالب بوده چرا که اگر درآن شــرایط آن نگاه ســخت گیرانه وجود داشت قطعاً
جامعه با بنبست اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مواجه می شد .درهر صورت ما
هنرمندان مدیون مرحوم آقای هاشمی هستیم.

حضور پر معنای مردم در روز وداع

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی یک مرد مبارز ،انسان عالم
و فرمانــده شــجاع بــود .در زمینــه سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگی خدمات بســیاری بــه این مملکت
مرتضی شایسته
داشــتند .ایشان همچنان که در مبارزات دوران شاه برای
تهیه کنندهسینما
پیروزی انقالب تالش کردند برای بقا و حفظ این انقالب
هم نقش اساســی داشتند .در مراســم وداع ایشان همه
اقشــار مردم در گروههای ســنی مختلف حضور داشتند که عظمت حضورشان
مثال زدنی است .ما با هنرمندان از خانه سینما به سمت دانشگاه تهران حرکت
کردیــم و درکل مســیر این حضور برایمان پراز معنا بــود و مهمترین آن وحدت
ملی و ادامه نهضتی است که این شخصیت نماینده آن بود .مردم روز س ه شنبه
با حضورشان نشان دادند که خواهان ادامه مسیر اعتدال و میانه هستند.

هاشمی مظلوم
ِ

همانطــور که رهبــر معظم انقــاب میفرمایند ،مرحوم
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی ،شــخصیتی بیبدیل و کم
نظیــر در عرصه انقالب و از ســتونهای انقالب اســامی
مرتضی
ایران بوده است .در بسیاری از شرایط ،کشور برای عبور از
گودرزی دیباج
بحران مدیون ایشان بودند و آنقدر شخصیت تأثیرگذاری
نقاش و پژوهشگر
در تاریخ معاصر نه تنها ایران بلکه دنیا داشته ،که ما توان
سخن گفتن از وی نداریم .با توجه به چهار دهه فعالیت ایشان پس از انقالب و
فعالیتهای سیاسیشان قبل از انقالب ،نقش سازنده ایشان را در کشور و عبور از
گردنههای انقالب را نیز نمیتوان نادیده گرفت .معتقدم در دهه اخیر ،ایشان با
یک مظلومیتی مواجه شد ،نباید جایگاه وی و نسبتی که به لحاظ عاطفی با امام
خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب داشــتند را از یاد ببریم .با پاسداشــت زحمات
دیدنــی و ندیدنی ایشــان ،میتوانیــم از مرحوم آیتاهلل قدردانــی کنیم ،زیرا این
نوع قدرشناسی میتواند الگویی برای دیگر افرادی که در صف انقالب و نظام کار
میکنند باشد تا ببینند مردم چگونه به افرادی که در صف اول ایستادهاند و برای
آنها کار میکنند ،توجه کرده و قدرشان را میدانند.

روی
خط خبر

تمدید «تصویر سال» برای پوشش
تصویری درگذشت هاشمی رفسنجانی

دبیرخانــه «تصویر ســال» پــس از درگذشــت آیتا 
هلل
هاشــمی رفســنجانی ،مهلــت دریافــت آثــار را تمدید
کرد .دبیرخانه «تصویر ســال» ضمن عرض تسلیت درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی ،اعالم کرد :بهدلیل اهمیت پوشش تصویری این رویداد مهم تاریخ
معاصر ایران در چهاردهمین دوره «تصویر ســال» مهلت دریافت آثار تا پایان
روز شنبه  ۲۵دیماه  ۱۳۹۵تمدید میشود.

آغاز جشنواره موسیقی فجر از  24دی ماه

در پی ارتحال حضرت آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی واعالم ســه
روزعــزای عمومی؛ جشــنواره موســیقی فجر که پیــش از این قرار
بــود از روز چهارشــنبه  ٢٢دی مــاه آغــاز شــود بــا  ٢روز تأخیــر و از
روز جمعــه  ٢٤دی مــاه شــروع و در اول بهمن به پایان میرســد.
با توجه به این جابهجایی تغییراتی نیزدرجدول اجراهای ســی و
دومین جشــنواره موســیقی فجر به وجود آمد کــه جزئیات آن در
جدول جدیدی منتشر شد.

سال بیست و دوم شماره  6405چهارشنبه  22دی 1395

مراسم بزرگداشت موسیقیدان شهیر ایران در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد

تجلیل از پنج دهه فعالیت هنری استاد حسین دهلوی
ندا سیجانی

مراســم بزرگداشــت اســتاد حســین دهلــوی
آهنگســاز پیشکســوت موســیقی کشــورمان در
فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
در ایــن مراســم کــه بــه پــاس ســالها تالش
اســتاد دهلوی برگزار شده بود از سوسن اصالنی،
آهنگســاز و همســر اســتاد دهلــوی و همچنیــن
اسماعیل خلج بازیگر پیشکسوت تئاتر ،تلویزیون
و سینما نیز تجلیل به عمل آمد.
در ابتــدای ایــن برنامــه پس از پخــش کلیپی
از فعالیــت و خدمات پنج دهه موســیقی اســتاد
دهلوی ،گروه موســیقی «خجسته» به سرپرستی
و آهنگســازی سوســن اصالنی تصانیف بسیاری
را بــرای مخاطبــان به اجــرا در آوردند .همچنین
تصنیف «صدای آشــنا» در مایه شور و متعلقات
بــا شــعری از اســماعیل خلج برای نخســتین بار
رونمایی شد.
کیــوان ســاکت نوازنده تــار که در این مراســم
حضور نداشــت با ارســال فایل صوتی از زحمات
استاد حسین دهلوی قدردانی و تجلیل کرد.
ســاکت در خصــوص اســتاد اظهــار داشــتند:
«بــدون تردیــد نام اســتاد حســین دهلــوی برای
تمام کســانی که با فرهنگ وهنر و بویژه موسیقی
ایرانی آشــنایی و عالقه داشــته باشند نامی است
بس آشنا .خدمات گرانبهای استاد دهلوی در راه
اشــاعه و ارتقای موسیقی ایرانی و بویژه موسیقی
شــامخ ایرانــی چــه در قالــب فــرم ارکســترال و
چــه در قالــب دوئــت و تریــو و انتشــار نتهــای
مختلف و پارتی تورها برکســی پوشــیده نیســت.
آنچه درآثاراســتاد حســین دهلوی کامالً مشهود
اســت و بخوبی هر شــنونده آشــنا به موســیقی با
شــنیدن آثــار ایشــان درذهــن احســاس میکنــد
شــرافت ،صداقت و تقدســی اســت کــه از وجود
خود اســتاد نشــأت گرفته و در آثارشــان جاودانه
شــده اســت .دراینجا الزم میبینم از طرف خود
و جامعــه هنری از زحمات همســر اســتاد خانم
سوسن اصالنی سپاسگزاری کنم .ایشان خود نیز
هنرمندی ارجمند هست و سالها با درک،شأن و
مقام و منزلت استاد دهلوی ایشان را یاری داد».
در ادامه سید عباس سجادی که از میهمانان
ایــن برنامــه بــود ضمــن ابــزار خرســندی از این

سوسن اصالنی /عکس ها :طاها طالب

یادبود
پدر سیاســت واقع نگر این روزهای کشــورم ،درســالگرد
شــهادت امیر کبیر چشــم از جهان فرو بســت و به دیار
باقی شــتافت ،توصیف شــخصیت ایشــان درعلم من
نمیگنجــد .به کــرات این توفیــق را پیدا کــرده بودم که
بــه محضر ایشــان شــرفیاب شــوم .در ایــن دیدارها هر
چقــدر ســعی میکــردم توجهــم را به رویکرد سیاســی
خشایار اعتمادی
ایشــان متمرکز کنم ،چیزی جز تعالیم فرهنگ زندگی
خواننده موسیقی پاپ
نمییافتــم ،عجیب آنکه پندهای ایشــان کــه عمدتاً بر
پایه خاطرات گذشته مطرح میشد راهکاری برای نحوه
زندگــی فردا بود .دقیق نســبت به آموزههای اخالقی دیــن ،احترام به نظر ملت،
متعهد به زندگی اعتقادی ،امید به فردایی روشن ،تالش خستگیناپذیر در برابر
نشــیب و فرازهایی که در مســیر نیل به هدفهایی که بدان معتقد بودند ،تدبیر و
اندیشیدن برای تعدیل و مرتفع کردن معضالت چه با سیاست ،چه با صبوری و
چه با عزمی راسخ و مصمم ،بیاعتنایی به تهمتهای مخرب و بازدارنده ،حضور
مؤثردربحرانها،هدایتحوزههایمختلفاجتماعیبرایپیمودنمسیراعتدالی
و توصیه به پرهیز از نگاههای متعصبانه و رادیکالی ،مؤمن به خواستههای مردم،
حتی وقتی نظر مردم را مغایر با مصلحت خویش میدیدند .تالش برای وحدت
ملــی و وفــاق دینی ،این تعالیم هم در زندگی فردی و در حیطه اجتماعی بســیار
آموزنده بود ،در حوزه سیاســت از ابتدا در تمام مسندهای بزرگ حکومت حضور
داشتند تدبیر و عقالنیت در نگاه ایشان نمود داشت ،وقتی به اعضای کابینههای
ایشان دردو دوره ریاست دولت ایشان نگاه میکنم حضور دیدگاههای مختلف را
به لحاظ سیاسی و فرهنگی مشهود مییابم که این مبین تأییدی براعتقاد ایشان به
بهرهگیری ازهمه جریانهای سیاسی بود ،بزرگان از مبارزات در مسیر اعتقادشان
زیاد سخن به زبان میآورند .درکل کسی که از حق خود برای حفظ آرامش کشور و
امنیت مردم گذشت میکند و در این مسیر تهمتها و توهینها و حق ناشناسیها
را صبورانه تحمل میکند و باز ترک وظیفه نمیکند انسانی بزرگ و اعتقادی است.
در مورد وفاداری ایشــان هم که برهمه اثبات شــده است ،وفای به نظام ،خدمت
بــه مردم تا آخریــن روز کاری ،وفای به امام(ره) و خانــواده امام(ره) وفای به رهبر
معظم انقالب که طبق فرمایش شخص ایشان اجتهادها و اختالف نظرها و سوء
نظر خناسها هم نتوانســت دوســتی و وفاداری ایشــان را نسبت به رهبر معظم
انقالب کم کند .ایشــان یک شــخص نبودند ایشان یک جریان فکری بودند و یک
آمــوزگار زندگی و مدرس مکتب امید .معتقدان به راه ایشــان ،بزرگانــی از یاران و
اندیشمندانی از مکتب ایشان در شریان فکری این روزها حضور دارند پس نگران
فردا نیستیم چون جریان امید به سازندگی جاری است.

فرهنگ و هنر
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هنرمندی سازنده

اســتاد حســین دهلــوی ،یکــی از موســیقیدانان برجســته و بســیار
نگاه
تأثیرگــذار مملکــت مــا تأثیــرات مثبــت بســیاری بــر جامعــه
موســیقیمان داشــته اســت .ایشــان چه بهعنــوان آهنگســاز و چه
رهبر ارکستر یا مدیر هنرستان ،وجودشان در هنر موسیقی همیشه
مغتنــم و بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت .آشــنایی من با ایشــان به
ســالها پیــش بازمیگــردد؛ خاطــرات بســیار خوبــی کــه در دوران
همکاریمان در هنرســتان موســیقی ملی یا زمانی که در ارکسترها
فرهادفخرالدینی
فعالیــت میکردیم و همچنین دورانی که به عنوان اعضای شــورا
موسیقیدان و آهنگساز
در شــوراهای متعدد موســیقی در کنار هم بودیم به یــادگار مانده
اســت .آقــای حســین دهلوی انســانی مثبــت و ســازنده اســت و همیشــه پیشنهادهایشــان
براساس سازندگی و برطرف کردن معایب و در پیش گرفتن راه درست است .آقای دهلوی
بعد از درگذشــت اســتاد ابوالحسن صبا که با همکاری هم ارکستر شــماره یک هنرهای زیبا
را راهاندازی کرده بودند ،رهبری این ارکســتر را برعهده گرفت و با افزودن نوازندگان بیشــتر
بــه این ارکســتر و تقویت آن ،کار را با جدیت ادامــه داد .در آن زمان برنامههای خوبی چه از
نظر آهنگســازی و چه از نظر اجرا برای ارکســتر شماره یک هنرهای زیبا تدارک دیده شد که
خاطرات بســیار خوبی از آن برجای مانده است.ایشــان بعد ازآن ارکستر رودکی و همچنین
ارکســتر ســازهای مضرابی را تشــکیل داد .در واقع آقای حســین دهلوی هنرمندی ســازنده
است که همه تالش خود را صرف اعتالی موسیقی ایران کرده است.
اتفــاق خــوب و مبــارک گفــت :اســتاد حســین
دهلــوی معلم بــزرگ همه موســیقیدانان ایران
هســتند و آرزومندم سایه پر مهراین مرد بزرگ و
زحمتکش برسر ما مستدام باشد.
وی افزود :اســتاد حســین دهلوی حق بزرگی

برگردن موســیقی و فرهنگ ما دارند .کســانی که
درحوزه موســیقی هستند یا کســانی که در زمینه
موســیقی فعالیــت میکننــد بخوبــی میداننــد
بیــش از 90درصد بزرگان موســیقی ایران با مرور
خاطــرات زندگــی حرفهایشــان روزی شــاگرد

مســتقیم یا غیر مستقیم این مرد بزرگ بودهاند
و ازمحضــر اســتاد دهلــوی و تعالیــم او بهــره
گرفتهانــد .ســجادی درادامه با دعوت ازسوســن
اصالنی و درخواست تشویق ازحاضران درسالن
اظهار کرد :خانم اصالنی خود یک هنرمند است
و هنرفراترشــان ایــن اســت کــه توانســته فضایی
ایجــاد کند و مدیریتی داشــته باشــد کــه هنرمند
بزرگــی چــون اســتاد حســین دهلوی بــه کارهای
آموزشی و هنریشان ادامه بدهند.
در ادامــه بــا دعــوت از میــاد کیایــی ،داوود
گنجــهای ،فریــدون شــهبازیان ،عباس خوشــدل
و ســید عبــاس عظیمــی مدیرعامــل مؤسســه
هنرمنــدان پیشکســوت ،افیلیــا پرتــو وامیــناهلل
رشــیدی از اســماعیل خلــج و سوســن اصالنــی
قدردانی به عمل آوردند.
در ایــن مراســم ســیدعباس عظیمــی لــوح
تقدیــری بــا ذکــر یادداشــتی ازعلــی مرادخانــی
معــاون هنــری وزارت ارشــاد اســامی به اســتاد
حســین دهلــوی ،سوســن اصالنــی و اســماعیل
خلــج اهــدا کــرد .الزم بــه ذکــر اســت بــه علــت
بیمــاری آلزایمــر اســتاد دهلوی و بســتری بودن
در آسایشــگاه ایــن لــوح بــه دختر ایشــان تقدیم
شــد .هوشنگ کامکار آهنگســاز و سرپرست گروه
موســیقی کامکارهــا نیــز در ایــن مراســم گفــت:
شــخصیت و منش بزرگ اســتاد حسین دهلوی
را بــا زبان نمیتوان بیان کرد بلکه در آثار ایشــان
کامالً مشهود است.

وی با ذکر خاطرهای از ایشــان ادامه داد :زمانی
که تحصیالت مدرسهام درسنندج به پاپان رسید
بــه همــراه پــدرم بــه تهــران آمــدم تــا در امتحان
معلمی که در فرهنگسرای بهمن برگزار میشد،
شرکت کنم .آن زمان ویولن مینواختم و در آنجا
اســتاد دهلوی و مرحوم مصطفی کمال پورتراب
هــر دو بــا هــم از مــن امتحــان گرفتنــد .زمانی که
امتحان به پایان رسید استاد دهلوی به پدرم اصرار
کردند که نمیگذارم این پسر را به سنندج ببرید و
باید در تهران بماند .پدرم گفتند ما در تهران جا و
مکانی نداریم و قصد برگشت داریم.درآخر استاد
حســین دهلوی مــن را به هنرســتان فرســتادند و
شهریه آن را تقبل کردند .بعد از آن مرا در ارکستر
صبا استخدام کردند و در آن جا ویولن مینواختم.
وی در ادامــه گفــت :اســتاد دهلــوی کمــک
بزرگــی در حــق مــن کردهاند و با وجود هنرشــان
در موســیقی؛ از نظر شخصیتی و هنری برای من
بســیار قابل احتــرام و ارزش هســتند و تنها کاری
که توانســتم در پاســخ محبت ایشان انجام دهم
این بود که کتاب «ارکستراسیون کنت ویلر کنان»
را به معلم بزرگ همه موزیســینها تقدیم کنم.
امیدوارم همیشــه شــاداب و با روحیه باشــند وبه
هنرمندان امید بدهنــد .همچنین به نوبه خودم
از زحمات خانم اصالنی نیز تشکر میکنم.
اســماعیل خلج نیز از زحمات هنرمندانی که
طــی  7مــاه تمرین این قطعــات را اجــرا کردند،
تشکر کرد.

در نشست بررسی کتاب «پرسه در خاک غریبه» مطرح شد

پیدا و پنهان ادبیات ضدجنگ

نشســت بررســی کتاب «پرســه در خاک غریبه»
بــا حضــور احمــد دهقــان ،نویســنده کتــاب و
مجیــد قیصــری و محمدرضــا بایرامی شــامگاه
دوشــنبه در فرهنگســرای اندیشــه برگــزار شــد.
در ایــن نشســت درباره آنچه بهعنــوان «ادبیات
ضدجنگ» مطرح است بحث شد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ابتــدای ایــن نشســت
احمــد دهقــان دربــاره ایــده اولیه برای نوشــتن
ایــن کتاب گفــت :دقیق خاطرم نیســت که ایده
اولیه برای نوشــتن این رمان از کجا شکل گرفت
اما بســیار دوســت داشتم داســتانی درباره برف
و کوهســتان و ســرما بنویســم .دلم میخواست
داستانی باشد که فضای آن متفاوت باشد .سال
قبــل از آن کتاب «دشــتبان» را نوشــته بودم و
دوســت داشــتم که ایــن متفــاوت بــودن در آن
فضا نیز تکرار شود .به همین دلیل به کردستان
عراق آمدم و داســتان عدهای مهاجر را نوشتم.
عــدهای که در آنجا زندگی میکنند و عدهای نیز
به ســمت آنها میرونــد تا آنها را نجــات دهند.
ایــن ایــده ابتدایــی قصه بــود که شــکل گرفت و
سعی کردم آدمهایی را که کمی متفاوت باشند
و تاکنــون در داســتان جنــگ دیــده نشــدهاند به
تصویر بکشم.
احمــد دهقــان در پاســخ بــه ســؤالی مبنی بر
زنده شــدن بحــث ادبیات ضدجنــگ در جامعه
پــس از چاپ ایــن کتاب گفت :تجربه من نشــان
داده اســت کــه انســان در دو زمــان خیلــی بایــد
بترســد .یکــی زمانی اســت کــه توپخانه دشــمن
ساکت است و دوم زمانی است که سیاستمدارها
و منتقدان حرف نمیزنند .وقتی توپخانه دشمن
ساکت اســت بدین معنی است که بزودی آتش

احمد دهقان

مجید قیصری

وحشــتناکی روشــن خواهد شــد و وقتی منتقدان
سیاســتزده ادبیات که از سیاســت جدا نیستند،
ساکت هستند معلوم است که در آن زیر اتفاقاتی
در حال رخداد اســت و باید گفت وای بر حال آن
نویســنده و کتابی که این موضوع شــامل حالش
شــود .گمان میکنــم چنین اتفاقــی راجع به این
کتاب رخ داد .هنگامی که این کتاب منتشــر شــد،
ســکوت بود و ســپس گفتوگــو راجع بــه ادبیات
ضدجنــگ و ادبیات ســیاه و همــه نامهایی که بر
آن نهادند به راه افتاد .به نظرم این لحظه نقطه
تاریکی برای این کتاب و نویسنده است.
در ادامه مجید قیصری در پاســخ به ســؤالی
مبنــی بــر اینکــه کــدام ویژگی کتــاب «پرســه در
خــاک غریبــه» مخاطــب را بــه ســمت خــود
میکشد گفت :احمد دهقان آدم جنگدیدهای
اســت در نتیجــه از طریــق تلویزیــون و اخبــار با
جنگ آشــنا نشــده اســت .این موضوع در حالی
اســت که مخاطب از طریــق تلویزیون ،تصویر و
خاطرات دیگران با واســطه با جنگ آشــنا شده
اســت .او دربــاره ضدجنــگ بــودن ادبیــات این
کتاب هــم گفت :داســتان جنگی کــه ضدجنگ
نباشــد ،داستان جنگ نیست .من فکر نمیکنم

مــا بتوانیــم ادبیاتی خلق کنیم کــه مثل داعش
بیایــد و بگویــد شــما برویــد و خــود را به کشــتن
دهیــد تــا خداونــد به شــما پــاداش دهد .شــما
همــه رزمندههــای مــا را بیاوریــد و ببینیــد کدام
یــک از آنها با این نگاه به جنــگ رفتهاند و ذات
جنــگ را مقــدس میدانند .به نظــر من چیزی
که در جنگ مقدس اســت ،آدمهای آن اســت.
در حقیقــت آدمهایــی کــه معنویــت داشــتند و
نگاهشــان یک نگاه شــیعی بود و نوع نگاهشان
بــه عالــم متفاوت بــود .در حقیقــت میخواهم
بگویم جنگ مقدس نداریم و مطمئناً با چنین
ادبیاتــی روبهرو نخواهیم شــد ،بلکــه آن چیزی
که مقدس اســت ،دفاع اســت و دفــاع در تمام
آیینهــا از ابتــدای خلقــت تــا انتهــای خلقــت
مقــدس اســت .حتــی اگــر ببینیــد یــک مــرغ از
جوجهاش دفاع میکند ،آن نیز مقدس اســت.
ایــن اتفاقــی اســت کــه در تمــام ابنای بشــر رخ
میدهــد و خداوند نفس دفاع کردن را در تمام
انسانها قرار داده است .برای مثال وقتی روس
در برابــر آلمــان میجنگــد ،آیــا دفــاع مقــدس
نیســت؟ یــا وقتی فرانســه در برابر آلمــان دفاع
میکنــد ،مقدس نیســت؟ دفاع در هر شــکلی و

اعالم اسامی  11فیلم بخش چشمانداز جشنواره فیلم فجر

اســامی  11فیلــم بخــش چشــمانداز
سینمای ایران در ســی و پنجمین جشنواره
فیلم فجر اعالم شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جشــنواره
فیلــم فجــر 11 ،فیلم ،در بخــش غیررقابتی
چشمانداز سینمای ایران در کنار  33فیلم
بخــش مســابقه ســینمای ایــران (ســودای
سیمرغ) به نمایش درمیآید.
اســامی  11فیلــم بخــش چشــمانداز
براساس حروف الفبا عبارت است از:
 -1آزاد به قید شرط به کارگردانی و تهیه
کنندگی حسین شهابی
 -2اشــنوگل بــه کارگردانــی هــادی
حاجتمند و علی ســلیمانی سرندی و تهیه
کنندگی ابراهیم اصغری

 -3امپراتــور جهنم بــه کارگردانی پرویز
شیخ طادی و تهیه کنندگی محمد خزاعی
 -4ایســتگاه اتمســفر بــه کارگردانــی
مهــدی جعفــری و تهیــه کنندگــی علیرضا

قاسم خانی
 -5ترومــای ســرخ به کارگردانــی و تهیه
کنندگی اسماعیل میهن دوست
 -6خانــه دیگری بــه کارگردانی بهنوش

محمدرضا بایرامی

در هر نقطهای از عالم مقدس است .اینکه فکر
کنیــم فقط دفاع ما مقدس اســت ،تفکر غلطی
اســت .برای مثــال اکنون میبینید کــه عراقیها
نیــز در برابر داعش دفاع میکنند و این مقدس
اســت .بایــد بگویــم دلیــل خلــق ادبیاتــی برای
دفــاع مقدس این اســت که بگویــد که جنگ در
ذات خــود موجــب ویرانی اســت و اینکه بیاییم
یــک تهدیــد را تبدیل به فرصت کنیــم و به نفع
خود از آن چیزی بیرون بکشیم ،هنری است که
شما آن را انجام دادهاید.
سپس محمدرضا بایرامی در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه کدام ویژگی کتاب «پرسه در خاک
غریبه» مخاطب را به سمت خود میکشد گفت:
دالیــل مختلفی بــرای این موضوع وجــود دارد و
همانطــور که آقای قیصری نیز گفت ،مربوط به
زاویه نگاه نویسندهای به نام احمد دهقان است
و ثانیــاً بــه انتخــاب او از منابــع و مصالحی که در
دســت داشــته اســت برمیگردد .به نظرم کتاب
«پرســه در خاک غریبــه» موقعیت آدمهــا را در
جنگ بیان میکنــد و این آدمها که قربانیان این
جنگ نیز هستند ،محدود نبوده و فقط ما شامل
آن نیســتیم .بــه نظــرم به ایــن زاویه نگاه کســی

صادقی و تهیه کنندگی عباس اکبری
 -7دریاچــه ماهــی بــه کارگردانی مریم
دوستی و تهیه کنندگی سعید سعدی
 -8دعوتنامــه بــه کارگردانــی و تهیــه
کنندگی مهرداد فرید
 -9شــعله ور بــه کارگردانــی حمیــد
نعمــتاهلل و تهیــه کنندگــی محمدرضــا
شفیعی
 -10ماجان به کارگردانی رحمان سیفی
آزاد و تهیه کنندگی محمدمهدی عسگرپور
 -11یــادم تو را فراموش بــه کارگردانی و
تهیه کنندگی علی عطشانی
ســی و پنجمین جشــنواره فیلــم فجر به
دبیــری محمــد حیــدری بهمن مــاه برگزار
میشود.

تاکنــون نپرداختــه و همانند زاویه نگاه ایشــان در
کتاب «دشت بان» نو و جدید است.
وی ادامــه داد :بــه نظــرم نــوع نگاه نویســنده
اســت کــه در قــدم اول ،اصالــت دارد و شــاید در
نگاه اول به نظر برسد که چیزی دم دستی است.
انــگار در کارهای احمد دهقــان ،متن به صورتی
نوشــته شــده اســت کــه نویســنده را نمیبینیم و
انــگار آن را حذف کــرده و دریچــهای را به حادثه
باز میکند که در آن بازی فرمی آنچنانی نیســت
و خیلــی از چیزهایــی که بقیه ،داســتان خود را با
آن پر میکنند نیست .این موضوع به شما اجازه
میدهــد که جنــگ را ببینیــد و چنان بیواســطه
بــه آن نگاه کنید که فکر کنید آن نوع نگاه بســیار
ســاده اســت و من هــم میتوانــم در ابتــدای کار
خــود اینچنیــن بنویســم .از این دســت اتفاقات
در کارهــای نویســندگان رئالنویس بســیار دیده
میشود برای مثال خود من در کتابهای زیادی
دیــدهام که چقدر راحت نوشــته شــده اســت اما
عمــاً چون آن نــوع نگاه را ندارنــد این اتفاق رخ
نمیدهد .به نظر من نوع نگاه ایشــان مهمترین
ویژگی این اثر اســت و کار با اهمیت دیگر ایشــان
این است که انگار نویسنده حذف شده و داستان
بدون هیچ واســطهای در معرض دید قرار گرفته
است .همچنین این موضوع از سمت کسی است
کــه خود شــاهد و ناظــر بــوده و آنقــدر حرفهای
اســت که دســت خود را رو نمیکند و نشــانههای
آنچــه را کــه میخواهد به مــا القا کنــد نمیتوان
متوجــه شــد .در حقیقــت یــک واقعیــت عریان
به نظر میآید که کامالً در ســبک رئالیســتی قرار
گرفته و ارتباط مطلوبی با مخاطب پیدا میکند.
از این زاویه بسیار قابل توجه است.

خبر آخر

«عباس ماهیار» درگذشت

«عبــاس ماهیــار»؛ اســتاد برجســته ادبیــات و
خاقانیشــناس نامــی ،عصر دیروز (سهشــنبه  21دی)
در  79سالگی درگذشت .او ک ه زاده شهر عجبشیر به
تاریخ هشــتم دی  1316بود ،کارشناسی زبان و ادبیات
فارســی را از دانشســرای عالی تبریز و کارشناسی ارشد
و دکتــرای زبــان و ادبیات فارســی را از دانشــگاه تهران
دریافــت کــرد .عنــوان پایاننامــه وی در مقطــع دکترا
«تصحیح انتقادی دیوان اثیر اخســیکتی» بودهاســت.
اثــر ســترگ او« ،شــرح مشــکالت خاقانی» کــه در پنج
مجلد فراهم آمده است.

