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دریچه
اولین خرید بزرگ کن

نتفلیکس ۵میلیون دالر برای یک
فیلم پول داد

همدلــی| نتفلیکس فیلمی با بازی امیلی بالنت را
بــه مبلغ ۵۰میلیون دالر خرید .به نقل از هالیوود
ریپورتر ،در نخســتین خرید بزرگ جشنواره فیلم
کن امســال ،نتفلیکس حقوق پخــش بینالمللی
فیلم «دالالن درد» امیلــی بالنت را در قراردادی
بــه ارزش بیش از ۵۰میلیون دالر خریده اســت.
دیوید ییتس پشــت این پروژه است که از آن به
عنوان چیزی شــبیه به «گرگ والاســتریت» و
«رکود بزرگ» یادشــده اســت .بالنت قرار است
نقش فردی را بازی کند که حتی از دبیرستان هم
فارغالتحصیل نشــده و کاری نزد یک استارتآپ
رو بــه افول دارویی در یک مرکــز خرید واقع در
فلوریدای مرکزی پیدا میکند.
شــخصیت او که الیــزا نام دارد با هوشــمندی و
شــجاعتش شــرکت را به موفقیت میرساند اما
بهزودی خــود را در مرکز یــک توطئه جنایی با
عواقب مرگبار مییابد .ولز تاور فیلمنامه این پروژه
را نوشــته که توسط الرنس گری از طریق شرکت
گری متر پروداکشنز در همکاری با ییتس و ایوان
والکات از طریق ویچوود پیکچرز تهیه میشــود.
قرار اســت کار فیلمبرداری از ماه اوت آغاز شود.
قرارداد خرید «دالالن درد» در حالی بستهشــده
که نتفلیکس اخیرا ً با مشــکالت مالی قابلتوجهی
مواجه شــده اســت .این شــرکت در جدیدترین
گزارش درآمد فصلی خود اعالم کرد که ۲۰۰هزار
مشترک ازدستداده ،اتفاقی که برای نخستین بار
در دهه اخیر میافتاد.
این شرکت همچنین گفت انتظار دارد دو میلیون
مشترک دیگر را هم در فصل دوم از دست بدهد.
در ارتباط با همین مســئله ،نتفلیکس اوایل این
هفته حدود ۱۵۰نفر از کارکنان خود را که بیشتر
در آمریکا بودند ،تعدیل کرد .این قرارداد تا اینجا
بزرگترین قرارداد جشنواره کن است که تاکنون
تا حد زیادی ساکت جلو رفته است.
برای چهارمین دوره

مهلت ارسال مقاالت همایش
مطالعات فیلم کوتاه تهران
تمدید شد

همدلــی| مهلــت ارســال چکیــده مقــاالت به
«چهارمین همایــش مطالعات فیلم کوتاه تهران»
تــا ۷خردادمــاه  ۱۴۰۱تمدید شــد .بــه نقل از
روابطعمومــی انجمن ســینمای جوانــان ایران،
دبیرخانه «چهارمین همایش مطالعات فیلم کوتاه
تهران» از تمدید مهلت ارســال چکیده مقاالت به
این رویداد خبر داد.
پیــش از ایــن و بــر اســاس فراخــوان ایــن
همایش ،آخرینمهلت ارســال چکیــده مقاالت
۳۱اردیبهشــتماه اعالمشــده بود کــه به دنبال
برگزاری نشســتهای تخصصی« :ژانــر بهمثابه
نقشه راه در فیلم کوتاه» در دانشگاه صداوسیما و
«امکانیت ژانر در فیلم کوتاه» در دانشگاه سوره و
درخواست پژوهشگران و دانشجویان ،این فرصت
به مدت یــک هفته یعنی تــا ۷خردادماه ۱۴۰۱
تمدیدشده است .چهارمین دوره همایش مطالعات
فیلم کوتاه تهران بــا موضوع اصلی «ژانر در فیلم
کوتــاه» و باهدف جســتجوی راهکارهــای نوین
برای دســتیابی به ابزارها و ساختارهای متفاوت
روایتگری و قصهگویی در قالب ژانر برگزار میشود
و محورهای اصلی آن شامل موارد زیر است:
نظریه ژانر در دنیای متحــول امروز (کارکردهای
ژانر ،نظریه ژانر و تحوالت آن در اواخر قرن بیستم
و در قرن حاضر در برابر نظریه مؤلف ،نســبت ژانر
و دنیای شــخصی فیلمساز ،استعارههای ژانر ،ژانر
و حافظــهی جمعی ،ژانر در فیلمهای کوتاه ایرانی
و )...مطالعه ژانرهای شــکل گرفته در فیلم کوتاه
ایــران و جهــان ،مطالعه مؤلفههــای ژانر (های)
بومیشــده در فیلم کوتاه ایران و جهان ،مطالعه
امکانات و گشایشهای فیلم کوتاه با تلفیق ژانرها،
مطالعه امکانات و گشایشهای ژانر در فیلم کوتاه
از طریق تلفیق با رسانهها ،نقش ژانر و مخاطب در
تولیــد و اقتصاد فیلم کوتاه ،ژانرهای فیلم کوتاه و
فضای مجازی
این رویداد ۲۶آذرماه  ۱۴۰۱برگزار خواهد شــد و
عالقهمندان به شــرکت در آن تا ۷خرداد ۱۴۰۱
فرصت دارند تا چکیده مقاالت خود را به دبیرخانه
همایش ارسال کنند.
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نگاهی به آثار هنری در عرصه دفاع مقدس در پیشباز آزادسازی خرمشهر

همدلی| علی نامجو :به دور و برش که نگاه میکرد،
انســانهایی را میدید که جنگ سرنوشتشان را
تغییر داده بود .یکی عزیز ازدستداده بود و غم این
از دست دادن در ذهن و ضمیرش جا خشک کرده
بود .آنیکی بعد از بازگشت پدر از جنگ دیگر ندید
قهرمان دوران خردسالیاش آرام و قرار داشته باشد؛
آخر یا مجبور بود هفتهها و ماهها در بیمارســتان
بماند یا وقتی میگفتند مرخص شــده و میتواند
در خانه استراحت کند ،بابا آن بابای همیشه نبود.
رنجور بود ،دلتنگ بود و گاهی فشاریهای روحی
روزهای همنشینی با تیر و ترکش از او آتشفشانی
از خشم میساخت .آن دیگری نه به جبهه رفته بود
و نه نزدیکانش را در نبرد تحمیلی دیرپا ازدستداده
بود؛ او یکی از هزاران هزار مردمی بود که خرابیهای
جنگ را لمس کردند و تفاوت شهر شاد پررونق را
با آن خرابههای برجایمانده از حمله دشمن بعثی
به نظاره نشستند .هنر برای مردمان این سرزمین
چهکاری میتوانســت انجام دهــد؟ آن روزهای
دردآلود از خاطرهها میرفتند اما آثار برجایمانده
از جراحتها تا ابد میخواســتند جا خشک کنند
روی دل آدمها...
نامدگان و رفتگان
کودکان متولدشــده در دهه شصت ،اولین نسل از
جوانانی بودندکه در ســالهای جنگ و بعدازآن،
شهرها و روستاهایی ویران و والدینی که دیگر مثل
گذشته جوان و شاد نبودند ،برایشان باقی مانده بود.
گر ِد غ ِم از دست دادن فرزندان ،برادران ،خواهران،
پدران و مادران هدیهای بود از جنگ که باید جعبه
آن را در خانههای ویرانشده ،میگشودند و مسیر
را برای بازسازی و حرکتی دوباره شروع میکردند.
در این میان مالحظه وضع موجود بهاندازه مواجهه
بازنگشتگان جنگ! ویرانکننده
با بازگشتگان و البته
ِ
نبود .خانوادههای ایرانی ،مردان و زنان رشــیدی را
روانه جبهه کرده بودند که بســیاری از آنها دیگر
هیچگاه به خانه بازنگشتند .یا مفقوداالثر شدند یا
شــهید یا اســیر( .البته بهجز تعدادی از اسرا ،این
گروه بعدا ً به ایران بازگشــتند ).در آن دوران ،خبر
بازگشت رزمنده یا پیکر شهیدان برای زنان و مادران
منتظر بهترین اتفاق بود .انتظار آدم را پیر میکند و
بسیاری از این مادران ،پدران و نزدیکان حاضران در
جبهه ،در این سالها ،واقعاً پیر شدند
جنگی که هنوز جانها را میگیرد
امروز سیوچهار سال از پایان جنگ گذشته است
اما درگیری فکری و فیزیکی همه ما با این پدیده
به پایان نرسیده اســت .هرساله به تعداد شهدای
دفاع مقدس افزوده میشــود ،فرزندان بسیاری از
رزمندگان در این سالها با مشکالت روحی ،روانی
و اقتصادی ناشی از جنگ و اتفاقات پسازآن روبهرو
شدهاند و همچنان با آن درگیرند.
چرا هن ِر دفاع مقدس؟!
بعد از آنهمه تالش و تحمل غمی که بر دلوجانها
نشست ،نتوانستیم از یاد ببریم و فراموش کنیم که
بر جوانان و پیرمان چه گذشته است .همین نگاه از
منبرهای سخنرانی در مسجدها تا فیلم و کتاب و
موسیقی مهملی شد برای نگهداری و حرکت کردن
این جریان .در این میان ،بازماندگان ،مأمور حفظ نام
و تالشهای رفتگان شدند.
آغاز سینمای دفاع
سینمای جنگ پدید آمد .سینمایی که تا قبل از آن
الاقل در کشوری چون ایران معنای خاصی نداشت؛
اما در آغاز کار ،ســاخت اثری با مضمون مستقیم
دفاع مقدس جرئت میخواست .جمشید حیدری
کارگــردان اولین فیلم دفاع مقــدس با نام «مرز»
این عقیده را دارد .او در مصاحبهای گفته اســت:
استارت برای تولید فیلم جنگی جرئت میخواست.
در شــهریور  59صدایی از جنگ به گوش رسید.
حیدری در همان ایام در هواپیما با سربازی زخمی
روبهرو شده بود .رشادتهای این سرباز که حامل
نامهای از مرز به سمت پادگان بود ،او را تحت تأثیر
قرار داد .ماجرا ازاینقرار بود که ســرباز حامل نامه
توسط گشتیهای عراقی زخمی میشود و بازگویی
این اتفــاق از زبان خودش به آقای حیدری ،جرقه
ساخت فیلم «مرز» در ذهن اولین کارگردان فیلم
دفاع مقدس را میزد .نینوای رســول مالقلی پور،
آوای غیب ســعید حاجیمیری ،انســان و اسلحه
مجتبی راعی ،در مسلخ عشق کمال تبریزی ،کانی
مانگا سیفاهلل داد ،عقابهای ساموئل خاچیکیان و
عروسی خوبان محسن مخملباف فیلمهای موفقی
بودنــد که در ادامه جریان ،جنــگ در جبههها را
موردتوجه قرار دادند و تا پایان دهه 60در سینمای
ایران ساخته شــدند .دیدهبان ابراهیم حاتمیکیا،
دندان مار مســعود کیمیایی ،در کوچههای عشق
خسرو ســینایی ،بازی بزرگان کامبوزیا پرتوی و
ِ
کوچک بهرام بیضایی دیگر فیلمهای
باشو ،غریبه
حوزه دفاع مقدس در دهه 60هســتند که عالوه
بر پرداخت به مقوله جنگ ،تأثیرات آن بر پشــت
جبههها را هم موردتوجه قرار دادند.
سرود اول
اولین ســرودی کــه در روزهــای ابتدایی جنگ
تحمیلی ساخته شد« ،جنگ جنگ تا پیروزی» نام
داشت .این کار با شعری از زندهیاد حمید سبزواری
(که در میان اهالی ادبیات به پدر شعر انقالب شهره
اســت) و آهنگی از روانشاد احمدعلی راغب برای
اولین بار از صداوسیما پخش شد .در این میان نوحه
بهعنوان یکی از انواع موســیقایی با نامهایی چون
حاج محمدصادق آهنگران بهویژه در جبههها و در
سالهای جنگ تحمیلی حرکت پویای را آغاز کرد.

مقدس مظلوم
دفاع
ِ
ِ

در ســالهای جنگ و کمی پسازآن ،شاخههای
هنر موسیقی نتوانست به شکل مستقل مشروعیت
ازدســترفته پیش از انقالب را بهسرعت همچون
سینما باز یابد؛ بنابراین کار برای اهالی موسیقی در
ابتدا کمی سخت بود و تعداد محدودی از هنرمندان
ایــن عرصه در آن ســالها ،در این زمینه فعالیت
کردند اما بعدها بازماندگان و جوانان میراث دار نسل
خون و خورشــید ،کمکم به این مسیر وارد شدند
و آثاری را برای دفاع مقدس و جریانهای پشــت
سنگرهای جبهه تولید کردند« .دلتنگ» از حامد
زمانی« ،یه هفته به عید» با صدای محسن یگانه،
«عطــش کاروان» علیرضا افتخاری« ،خداحافظ و
راز سنگرهای عشــق» با صدای محمد اصفهانی،
«شهید و شقایق» با صدای احسان خواجه امیری،
«دســتهگلهای بی زبــون» با صــدای فریدون
آسرایی – خشــایار اعتمادی« ،نشانی» با صدای
علی لهراسبی و سنگرساز بی سنگر علیرضا واالیی
نمونههایی از آثار موسیقایی در زمینه دفاع مقدس
(البته پس از دوران جنگ تحمیلی) است .ناگفته
نماند که ســمفونیهای زیــادی در دهه هفتاد با
موضوع جنگ و ماجراهای دوروبر آن ساخته نشد
اما شاید به این دلیل که موسیقی ارکسترال تا آن
زمان چندان برای مردم آشنا نبود یا اینکه این آثار
برای عموم اجرا نمیشد ،در یاد و خاطرهها چندان
جایی پیدا نکرد.
خاطرهسازی مکتوب
شــیوه هنری دیگری که البته مجال بیشتری را
میخواست (چراکه شــاهدان باید از میدان نبرد
بازمیگشتند و بعد مینوشتند) کتاب نام داشت.
ایــن نوع انتقال مفهــوم را باید یکــی از بهترین
روشها برای بیان درد و رنج مبارزات ،رشادتها و
ایثارگریها در نظر گرفت .شاید از این راه گوشهای
از دردهایی که بر این نسل (بعد از جنگ) ،پدران و
مادرانشان و بر جسم این مرزوبوم بهجامانده است،
التیام پذیرد .در زمینه کتاب در عرصه دفاع مقدس
با آثار مختلفی مواجه هستیم .خاطره ،رمان ،طنز،
شعر و کتابهای مهندسی و علمی در زمینه دفاعی
از این جملهاند .در این میان شاید برای کسانی هم
که با کتاب و کتابخوانی میانه چندانی ندارند نام
دا آشنا باشد« .دا» روایتی جذاب از روزهای ابتدای
ورود عراق بعثی به خرمشهر است .از ویژگیهای
اصلی این کتــاب جزئینگری نویســنده و راوی
است .همین نگاه ،حوادث و لحظه وقوع آن را برای
خواننده بسیار ملموس کرده است« .خاکهای نرم
کوشــک» نام کتاب مشهور دیگری در حوزه دفاع
مقدس اســت که به قلم سعید عاکف گزیدهای از
خاطرات شهید عبدالحسین برونسی و ویژگیها و
خصوصیات او را در آن آورده است .نگارنده این اثر ،با
ارائه زندگینامهای مختصر از شهید برونسی خاطرات
اطرافیان ،آشــنایان و همرزمانش را نقل میکند.
«نورالدین پســر ایران» کتاب دیگری برگرفته از
خاطرات ســید نورالدین عافی اســت .او در زمان
وقوع جنگ پسری شانزدهساله و از اهالی روستای
خنجان در حوالی تبریز در آذربایجان شــرقی بود.
نورالدیــن مانند همه رزمندگان نوجــوان ایران با
تالش زیاد رضایت والدین و مسئولین را برای اعزام
به مناطق جلب میکند و تنها سه ماه پس از آغاز
جنگ تحمیلی از دیماه 59راهی جبهه میشود.
بااینکه «نورالدین پسر ایران» خاطرات یک نوجوان
آذربایجان را روایت میکند ،در همه بخشهای آن
«فرزند ایران بودن» شخصت محوری کتاب ،کام ً
ال
عیان اســت .صفا ،صمیمیت ،صداقت ،صراحت،
سادگی ،بیتکلفی ،نترس بودن از ویژگیهایی است
که در بازگویی ماجراها و در خلقیات نورالدین عافی
کام ً
ال قابلدرک است« .سفر به گرای 270درجه»
نیــز اثر موفق بعدی در زمینه رمان و با قلم احمد
دهقان است .موضوع این کتاب جنگ ایران و عراق
است و به دلیل سبک خاص نگارش و روایت عمیق
و ویژه از جنگ مورد اســتقبال زیادی قرار گرفته
است .این کتاب توسط نائب رئیس مرکز مطالعات
دانشگاه خاورمیانه در دانشگاه راتگریز آمریکا پال
اسپر اکمن به انگلیسی ترجمه شده و اولین رمان
ایرانی با موضوع جنگ است که تاکنون در آمریکا
منتشر شده است« .پایی که جا ماند» به قلم سید
ناصر حسینیپور و ازجمله کتابهایی است که رهبر
انقالب بر آن تقریظ نوشت و به زبان عربی ترجمه
شــد .نگارنده ،کتابش را به «ولیدخان» گروهبان
خشنی که بدترین شــکنجهها را به اسرای ایرانی
تحمیل میکرد ،تقدیم کرد .کتاب «آن بیستوسه
نفر» اثر احمد یوســفزاده برگرفته از دالوریهای

نوجوانانی است که برای دفاع از میهن خویش در
جنگ تحمیلی حاضر شدند .نگارنده ،درحالیکه
نوجوان بود ،در عملیات آزادسازی خرمشهر توسط
ارتش بعث به اسارت درآمد و در کتابش خاطرات
اســارت هشــتماهه و اتفاقاتی را که برای گروه
بیستوسه نفره افتاده ،نقل میکند .کتاب «دختر
شینا» خاطرات زندگی قدمخیر محمدی کنعانی
همسر سردار شــهید حاج ستار ابراهیمی هژیر و
نوشته بهناز ضرابیزاده است« .دختر شینا» روایت
زندگی یکی از هزاران بانویی است که امروز نسلشان
در حال انقراض است .شاید بهتر است روایت زندگی
دختر شیناها را پیش از آنکه ریشه درخت کهنسال
و مهربان مادری نخشــکیده است ،برای دختران
امروز بگوییم.
هدیههای ناخوانده
هرچند کتابهای پرفروشــی هم در زمینه دفاع
مقدس در ایران نگاشــته شده است اما با کنار هم
قرار دادن ســخنان متولیــان و البته مطالعه آمار
درمییابیم که تعداد عناوین منتشرشــده در این
حوزه کم نیســت اما کم است کتابهایی که هم
فاکتورهای الزم برای جذب مخاطب را در خود دارد
و هم با کنار هم قرار دادن صداقت و هنر آنچه الزم
اســت برای نسلهای پس از جنگ ارائه دادهاند .با
پیگیری سخنان ناشران خصوصی در حوزه کتاب
میتوان به بخشی از این ماجرا پی برد .با توجه به
امکانات مالی در ارگانها و نهادهای وابسته ،بسیاری
از کتابهای منتشرشــده از ســوی این بخشها
بهعنوان هدیه به سایر ارگانها داده میشود؛ اما آیا
این کتابها واقعاً خوانندهای دارند؟
این دفاع ،مقدس است
جنگ ،مفهومی جهاني و ایجادکننده دغدغه برای
کل دنيا اســت امــا وقتي از جنگ ايــران و عراق
میگوییم ،گويي ویژگیهــای (الاقل برای ما) در
اين جنگ وجود دارد که آن را در مقایسه با دیگر
جنگهای تاریخ ،متفاوت میکند .برای ما عبارت
«هشت سال دفاع مقدس» دربرگیرنده شجاعت،
شــهامت ،ايثار و فداكاري مردان و زنانی است که
یا به شــهادت رســیدند یا معلول و اسیر شدند.
همين موضوع در طول اين سالها دستمايه خلق
آثار هنري در زمینه دفاع مقدس شده است .نکته
مهــم و قابلتأمل در این میــان ،نگاه به پدیدهای
زشــت و مذموم بنام جنگ ،از زاويه يك هنرمند
ايراني است که صحنههایی بسیار تأثیرگذار را در
مقیاس داخلی و جهانی میآفریند .هشــت سال
زندگي راویان و شاهدان
جنگ ،مقاطع مختلفی از
ِ
صحنههای دلخراش ناشــی از آن را در برگرفت.
عوارض جنگ هنوز هــم در بطن جامعه ما قابل
روئیت اســت .محمد فردنورد که سالهاست در
زمینــه هنر دفاع مقدس کار میکنــد ،دراینباره
در نشســتی با موضوع هنــر و دفاع مقدس گفته
است :در جبهه كه بودم ،از هیچچیز نمیترسیدم
و هرلحظه با مرگ دســتوپنجه نرم میکردم؛ اما
وقتي به تهران برگشتم از چيزهایی که ديده بودم،
میترسیدم .صداي صفحات روزنامهها هم مرا آزار
میداد .برمیگشــتم و دوباره ترس و ترس و  ...تا
اینکه جنگ بــه پایان رســید .فردنورد ،معتقد
اســت ،بچههای امروز و نسل آينده باید بدانند در
زمان جنگ چه اتفاقي رخ داده است؟ او میگوید:
اگر تاريخ هر كشوري درســت ورق بخورد ،نسل
آیندهاش ،كامــل خواهد بود .جنگ ،رشــادت و
ازخودگذشتگی جوانان و رزمندگان است كه بايد
هرلحظه جلوی چشممان باشد؛ بنابراین پرداخت
به جنگ فقط برای یک هفته ،کار اشتباهی است.
همین موضوع اهمیت پرداختن به هنر دفاع مقدس
را نشان میدهد .از طریق هنر میتوان کاری کرد
که هرلحظه به یاد دفاع مقدس باشیم و فراموش
نکنیم چه کسانی رفتند تا ما امروز باشیم.
تا کی باید از جنگ بگوییم؟
با مرور سخنان کسانی که در بطن جنگ هشتساله
بودند و با در نظر گرفتن آثار هنری خلق شــده با
این موضوع در ســالهای اخیر ،به نظر میرسد،
هنــر دفاع مقدس تــا آن زمان كه جنگ ،ظلمت
و تجــاوز در جهان وجود دارد ،میتواند حرفهای
زیادی برای گفتن داشــته باشد .رضا برجی که او
هم بهعنوان عکاس در دفاع مقدس حضور داشت،
دراینباره میگوید :آنچه در جنگ اتفاق افتاد و بعد
به دفاع مقدس نامگذاری شــد ،حادثهای همچون
بقیه جنگهای دنيا نبود .ممکن اســت برخی در
این میان با توجه بهظاهر قضيه بگویند در دورهای
از تاريخ ،برخی از جوانان اين ســرزمين از جانشان
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گذشتند و با دشمن جنگيدند .درست مثل بسیاری
از دیگر جوانها در دیگر کشورهای درگیر با جنگ
اما طبق اسناد بهدستآمده 45كشور دنيا با عراق
همکاری کردند و جوانان ما نه با يك كشور ،بلكه با
دنيا میجنگیدند .جنگ ايران و عراق ،برای ما يك
حماسه بود چون در طول سیصدسال اخیر ایران
در هیچ جنگی شرکت نکرد مگر اینکه بخشی از
خاک ایران را به نیروی متخاصم واگذار کند اما این
بار باوجود رویارویی رزمندگان ما با تعداد زیادی از
کشــورهای دنیا ،اين حماسه خلق شد و از همان
دوران جنگ تا امروز از سوی هنرمندانمان به تصوير
كشيده شد.
پرحاشیه اما کمفروغ
باوجود فعالیتهای زیادی که در مقاطع مختلف
از ســوی هنرمندان ایرانی در زمینه دفاع مقدس
انجام شــده ،به نظر میرســد که ارزشهای دفاع
مقدس بهعنوان مهمترین ثــروت ملي ،هنوز هم
پس از ســالها از پایان جنگ ،تثبیت نشده است.
در ایــن زمینه باوجوداینکه هزینههای بســياری
صرف شده ا اما فرهنگســازان نتوانستهاند ميان
ارزشهای دفاع مقدس و احساســات نسل جوان
ارتباط باطني برقرار كنند .ســعید صادقی عکاس
دفاع مقدس ،در نشســتی با موضوع بررسی هنر
و دفاع مقدس با تأکید بــر این مفهوم گفته بود:
با این توضیح كــه امروز روح جوانان ما در كابوس
زندگي در جامعه گرفتار شدهاند و شور و احساسي
براي دريافت ارزشهای دفاع مقدس در وجودشان
باقي نمانده ،سالهاســت که فرهنگسازان امروز،
در ترکیبهایی که دیگر کهنه شــده است ،اقدام
به تکرار خود میکنند .آنها نتوانســتهاند از درون
نظام و از زاويه علمي به انگیزههایی كه در سالهای
جنگ ،ارزشهای دفاع مقدس را خلق میکرد ،نگاه
کنند .درنتیجه ا نتوانستیم در ميان نسل جوانان
شاهد شــكوفايي نهالهایی از اين ارزشها باشيم.
او و بســیاری از فعاالن عرصــه فرهنگ معتقدند
الگوهايي كه براي ماندگاري پایههای اعتماد بين
نسل جوانان امروز شكل گرفته است ،كافي نبود.
نسلي باصداقت و پاكی براي دفاع از اعتقادات خود
در مقابل متجاوزان همچون سدي ايستادند تا خاك
ایران به تاراج نرود .آنان عزت و غرور را به گنجينه
تاريخ ايران تقديم كردند .زندگي امروز مردم ايران
وامدار کسانی است كه جوانیشان را فداي زندگي
ملتشان کردند .اما چرا تعداد اندكي از مردم ايران
باید اين مسئله را بدانند؟
مواجهه با اتفاقی به نام جنگ در سراسر
جهان
با نظر به تاریخ کشــورهای مختلف بهویژه پس از
جنگهایی که از سر گذراندهاند ،درمییابیم بازتاب
وقايع جنگ در آن کشورها تبدیل به يك حقيقت
تاريخي میشود و سیاســتگذاران آن جوامع در
تالشانــد تا بخشهای مختلف و حتی کوچک از
تجربههای جنگ را به ملت خود و جهانيان یادآوری
کنند تا از این طریق چهره واقعي حوادث را که در
دل جنگ نهفته است ،زنده نگهدارند.
این حقیقت را نباید فراموش کرد که با گذر زمان
آدمهای جنگ پير میشــوند و با زخمهایی که بر
جان و تن دارند ،از میان میروند .چه اتفاقی برای
جامعه ما افتاده است که امروز پس از پايان جنگ
بــدون رعایت احترام به زخمهایی که هنوز در تن
بســیاری از هموطنانمان باقیمانده ،با تبعيض و
بیعدالتی ،كرامت انســانها از بین میبریم .شاید
چون پس از پایان جنگ از ســوی مسئوالن ،هيچ
اندیشــهای براي ساختن اين ســرزمين و ايجاد
چشمانداز اميد در دل نسل جوان به کار گرفته نشد
و اینگونه بود كه واژههای مظلوم و محترمی چون
هشت ســال دفاع مقدس اعتبار نیافت و روزبهروز
معنایی موزهای و شعاری پیدا کرد.
متأســفانه بهجز تعداد محدود و معــدودی از آثار
انجامشده در زمینه دفاع مقدس ،مابقی پر کردن
عریضه بــود و در بطن جامعه و بر دل عموم افراد
ننشســت؟ چه تعداد از ما بهجز آژانس شیشهای،
باشــو غریبه کوچک ،لیلی با من است ،چند فیلم
دیگر و البتــه اخراجیها (که مانــدگاریاش در
ذهن در دورهای مشــخص و با نگاهی مشــخص
اتفــاق افتاد) ،بقیه فیلمهای حــوزه دفاع مقدس
را در ذهــن داریم؟ چند نفر از نســل جوان امروز،
تعداد انگشتشماری از آثار موسیقایی جریان دفاع
مقدس را شنیدهاند؟ چه قدر از این نسل کتابهای
(البته بهغیراز تعدادی که در این نوشته آمده است)،
با موضوع دفاع مقدس خواندهاند؟ البته ممکن است
دراینبین سؤالی مطرح شود و آن اینکه مگر چند
نفر از ما ،اص ً
ال کتاب میخوانیم؟ صرفنظر از این
پرسش که احتیاج به مجال و فرصتی دیگر دارد،
مگر آثار ساختهشده در زمینه دفاع مقدس در هنر
این سرزمین تاریخمصرفشان را از دست دادهاند؟ در
میان این گزارش ،باید گفت :تعداد زیادی سمفونی،
ســریال ،فیلم ،کتاب و ســایر نمونههای هنری با
عنوان اثری برای دفاع مقدس ساختهشــده است،
اما چه کســی کیفیت ،جذابیت و صداقت این آثار
را میســنجد؟ شاید کمی دیر شده باشد اما بهتر
است بهجای صرف هزینههای سنگین در فیلمها،
کتابها ،موســیقیها و دیگر آثاری که با نگاهی
مشخص و غیر جذاب فاکتورهای گروه خاصی را در
ساخت کارهایی (نه هنری بلکه سفارشی) ،رعایت
میکنند ،به دنبال ایدههای ناب ،جذاب و صادقانه
بگردیم تا بیش از ایــن واژههای بزرگ چون دفاع
مقدس مورد بیتفاوتی و بیمهری قرار نگیرد.

افتتاح دو نمایشگاه
جدید حوزه هنری

همدلی| نمایشــگاه نقاشــی «شهر آســمانی» و
نمایشــگاه عکس «نوبت ظفر» شامل عکسهایی
دیده نشــده از عملیات بین المقدس (آزادســازی
خرمشــهر) در حــوزه هنری افتتاح میشــوند .به
نقل از روابط عمومی حوزه هنری ،خانه عکاســان
ایران به مناســبت چهلمین ســالگرد آزادســازی
خرمشهر نمایشگاه عکس «نوبت ظفر» را که شامل
عکسهایی دیده نشــده از گنجینه خانه عکاسان
از عملیات بیتالمقدس اســت برپا میکند .مراسم
افتتاحیه این نمایشگاه ساعت  ۱۱٫۳۰روز دوشنبه
دوم خرداد در گالری شماره یک خانه عکاسان واقع
در حوزه هنری برگزار میشــود .عالقهمندان برای
بازدید از این نمایشــگاه میتوانند از سهشنبه سوم
خرداد الی ۲۵خرداد همهروزه از ساعت  ۱۰الی ۱۸
(بهجز پنجشنبهها و جمعهها) به حوزه هنری واقع
در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ مراجعه
کنند .همچنین آئین گشــایش نمایشــگاه نقاشی
«شهر آســمانی» ،به مناســبت چهلمین سالگرد
آزادسازی خرمشهر برگزار میشود .در این نمایشگاه
از تازهترین آثار نقاشی کاظم چلیپا ،مرتضی اسدی،
غالمعلی طاهــری ،عبدالحمید قدیریــان ،کامیار
صادقی و محمد اســدی جوزانی رونمایی میشود.
آئین گشــایش نمایشــگاه «شهر آســمانی» روز
دوشــنبه دوم خردادماه ساعت ۱۱صبح در گالری
ابوالفضل عالی حوزه هنری برگزار خواهد شد.
توسط بنیاد رودکی؛

ششمین دوره آکادمی رهبری
ارکستر برگزار میشود

مرکز آموزشهــای هنری بنیــاد فرهنگی هنری
رودکی ششمین دوره آکادمی رهبری ارکستر را با
تدریس نصیر حیدریان آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ششــمین دوره آکادمی
رهبری ارکستر توســط مرکز آموزش هنری بنیاد
رودکی و با تدریس نصیر حیدریان از خردادماه در
مجموعه بنیاد رودکی آغاز میشود.
دوره جدید آکادمی رهبری ارکســتر که در ادامه
مقاطع پیشــین برگــزار خواهد شــد ،به مباحثی
همچون تکنیکها و اصول رهبری ارکســتر ،آنالیز
پارتیتور ،پارتیتور نوازی روی پیانو ،رهبری با پیانو
و رهبری ارکستر با تدریس نصیر حیدریان –رهبر
ارکستر و استاد دانشگاه گراتس اتریش-میپردازد.
این دوره از آکادمی رهبری ارکســتر در حالی کار
خــود را آغاز خواهد کرد که عــاوه بر هنرجویان
دورههای پیشــین ،متقاضیان جدید نیز میتوانند
پس از تعیین سطح ،به آکادمی وارد شوند.
در طــول این دورهها که بهصــورت گروهی برگزار
خواهد شــد ،تمرینات رهبری ارکستر با همراهی
ارکســتر آموزشی برگزارشده و هنرجویان برگزیده
پس از قبولی در آزمون پایانی میتوانند در سطوح
بعدی فعالیت خود را ادامه دهند.

اهدای نشان درجهیک هنری
به خدر قادری گرماوی

همدلی| وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حاشیه
ســفر به یکی از روســتاهای منطقه سردشــت از
اهدای نشان درجهیک هنری به یکی از هنرمندان
پیشکســوت موســیقی نواحــی ایــن منطقه از
کشــورمان خبر داد .به نقل از مرکز روابط عمومی
و اطالعرســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
محمد مهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگ ظهر جمعه
۳۱اردیبهشتماه در حاشــیه سفر استانی خود به
آذربایجان غربی با خــدر قادری گرماوی متخلص
به خله درزی از اســاتید مطرح موســیقی فولکلور
کــردی دیدار کــرد .او ضمن حضور در روســتای
باغی از توابع سردشــت ضمن دیدار با این هنرمند
۱۰۷ســاله از اهدای نشان درجهیک هنری به این
هنرمند پیشکســوت موسیقی نواحی طی روزهای
آینــده خبــر داد .خله درزی در چهــار حوزه هنر
کردی بیت خوانی ،حیران ،الوک و شمشــال زنی
جزو هنرمندان مطرح محســوب میشود .وی در
بیشتر فســتیوالهای هنری کشور شرکت داشته
اســت بهنحویکه چند ســال پیش در ســمینار
«آرکی تایپهای آوازی هندواروپایی» که توســط
کنســرواتوار «چایکوفسکی» مســکو در این شهر
برگزارشده بود ،حضور داشته است.

