
21 يكشنبه 9 مرداد 1401
شماره  8556

 سال هاســت که بر ســر تعریف و 

تعیین حد و حدود فیلم دینی میان سینما
مسئوالن و نظریه پردازان سینمای 
ایران بحث می شــود. هنوز هم تعریف مشــخص و 
واحدی از سینمای دینیـ  که همگی روی آن اجماع 
داشته باشندـ  به دست نیامده است. به اعتقاد عده ای، 
فیلم دینی فیلمی است که به طور مستقیم موضوع یا 
رویــدادی دینی را بــه تصویر بکشــد و به عبارتی، 
تکنیک های بیانی سینما را در جهت مفهوم، ایده یا 
واقعه ای دینی و مذهبی به کار بگیرد. از سوی دیگر، 
گروهی دیگر بر این اعتقادند که سینمای دینی الزاما 
نباید به طور مســتقیم به موضوعات دینی بپردازد، 
بلکه هر آنچه در چارچوب اخــاق و معارف واالی 
انســانی قرار بگیرد، می تواند به عنــوان فیلم  دینی 

ارزیابی شود. 
در همین راســتا، مجید مجیدی که روز گذشته در 
مراســم رونمایی از پوستر جشــنواره فیلم »تصویر 
دهم« با موضوع فیلم های عاشورایی حضور داشت، 
فیلم دینی را در پاسخ به ایســنا چنین تعریف کرد: 
»همه آثار ما در حوزه انســان و معارف و اخاق که 
هستند در بخش دین تعریف می شوند و الزم نیست 
مستقیم ســراغ دین رفت. فکر می کنم پرداختن به 
موضوعات اخاقی و مسائل اجتماعی ای که منتهی 
به اخاق و امید می شــود، جلوه هایی از نگاه دینی 
هستند، اما کار کردن به شکل آنچه برای فیلم محمد 
رسول)ص( انجام شد، سخت است و اساساً پرداختن 
به موضوعات مذهبی سخت اســت و دست و بال ما 
بسته شده اســت؛ هم به جهت تصویر و هم متن و 
هم اجرا؛ یعنی از همه جهت فیلم تاریخی ســاختن 
کار دشواری است. ما 7 ســال از عمرمان برای فیلم 
پیامبر)ص( صرف شــد که البته باعث افتخار بود، 
اما واقعیت این اســت که خیلی کار دشواری است و 
 حتی اگر مسائل مالی فراهم باشد هم نمی توان به آن 
راحتی کار کرد.«  وی در ادامه گفت: »سختی هایی 
که می گویم فقط از جهت ممیزی نیســت، بلکه به 
جهت نوع پرداخت آثار نیز هســت. به  نظرم شرایط 
ســینمای ما اکنون ایــن ظرفیت را نــدارد و برای 
پیامبر)ص( هم که فیلم ســاختیم بیشترین تاش 
فردی بود؛ وگرنه شاید آن فیلم هم در همان ابتدای 

راه اتفاق نمی افتاد. در این مســیر هیچ کس در امان 
نیســت و حتی خود علما هم در امان نیستند، چون 
گاهی مســائلی پیش می آید که گروه های مختلف 
نظرات مختلفی دارند و اینطور نیست که چون کسی 

را می شناسند بدون مشکل کار کنند.«
این صحبت های مجیدی راـ  به عنوان کارگردانی که 
سابقه ساخت یکی از مهم ترین فیلم های دینی تاریخ 

ســینمای ایران را داردـ  باید به دقت بررسی کرد. 
ساخت فیلم دینی، حتی درصورتی که عوامل مادی 
فراهم و مانعی از نظر بودجه و امکانات بر سر راه تولید 

نباشد، کار بسیار سختی است.
 تعــدد روایــات، حساســیت ها در پرداختــن به 
شــخصیت های مذهبی، درنظر گرفتــن اقتضائات 
سینما و ... همگی مسائلی هســتند که تولید فیلم 

دینی را به کاری دشوار تبدیل می کنند. یکی دیگر از 
نمونه های برجسته سینمای دینی فیلم »روز واقعه« 
)شهرام اسدی، 1373( اســت که بارها از تلویزیون 
پخش شــده اســت، اما حتی فیلم »رســتاخیز« 
)احمدرضا درویش، 1391( هم کــه بعد یک دهه 
کشمکش باالخره اکران آناین شد، نتوانست توقع 
عاقه مندان به ســینمای دینــی را در روایت واقعه 
عظیم عاشورا برآورده ســازد. مجیدی در پاسخ به 
اینکه آیا قرار است ســینمای دینی ایران در همین 
چند فیلــم متوقف بماند، گفت: »این دیگر دســت 
متولیان است. متولیان فرهنگی ما اساسا با این مقوله 
به شکل شعاری آشنا هستند و بنا ندارند برنامه جدی 
داشته باشــند و فقط دســتور و اباغیه می دهند.« 
مجیدی درباره انگیزه اش از ســاخت فیلمی درباره 
زندگی رســول اکرم)ص( گفت: »فیلم پیامبر)ص( 
اجل از این حرف هاســت و من آن را به خاطر قرائتی 
که از اسام در دنیا می شد ساختم  و نباید سطح آن 
را پایین آورد. معتقد بودم قرائتی که از اسام در دنیا 
می شود غلط و بخش عمده آن سیاسی است. به عنوان 
هنرمند براساس باورها و اعتقاداتم احساس کردم باید 
تاش کرد تا مقابل آن جریان یک نگاه دیگر را ارائه 
کنیم نه اینکه فقط شعار بدهیم و محکوم کنیم.« وی 
درباره فیلم موهن »عنکبــوت مقدس« هم تصریح 
کرد: »درباره فیلم عنکبوت مقدس هم به نظرم خیلی 
بی سلیقگی کردیم. البته من  فیلم را ندیدم و از نظر 
هنری قضاوتی ندارم، اما براســاس نظر دوســتانی 
که دیده اند مطمئن هســتم اثری ســخیف است. 
 معتقدم ما اشتباه کردیم و بیشــتر از همه مبلغ آن 
فیلــم شــدیم.« صحبت های مجیــدی به عنوان 
فیلمســازی که هم تعهدش اثبات شده است و هم 
در محافل ســینمایی جهان صاحب جایگاه و اعتبار 
است، فقط قابل تامل نیست بلکه باید آن را همچون 
بازخوانــی سیاســت های ســینمایی در چند دهه 
گذشته درنظر گرفت که گاه به تنزل جایگاه سینمای 
ایران انجامیده است. اســتفاده از تجارب و ایده های 
فیلمسازانی همچون مجید مجیدی، رضا میرکریمی، 
محمدمهدی عسگرپور و سایر ســینماگرانی که به 
اعتای نام ایران می اندیشند، می تواند به درخشش 

نام سینمای ایران در جهان کمک شایانی کند.

ساخت فیلم دینی دشوار است 
مجید مجیدی در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فیلم »تصویر دهم« :

بدرقه نقاش معاصر انقالب
مراسم تشییع پیکر حبیب اهلل صادقیـ  هنرمند نقاش 

چهره
ـ از مقابل فرهنگستان هنر به سمت قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( برگزار شد.
 به گزارش همشهری، این هنرمند به دلیل عارضه قلبی از دنیا رفت. 
در مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید بسیاری از مدیران فرهنگی و 

هنری از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی حضور داشتند.
در ابتدای مراسم، مجتبی رحماندوست، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، 
متن پیام تســلیت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای درگذشت 
حبیب اهلل صادقی را قرائت کرد.محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ارشــاد 

هم در صحبت های خود گفت:»حبیب اهلل صادقی هنرمند برجســته و 
باسابقه ای بودند. در بهمن ماه سال گذشــته که نمایشگاهی را در موزه 
هنرهای معاصر برگزار کرده بودیم، در حضور آقای رئیس جمهور هنگام 
بازدید، از آقای دکتــر خواهش کردم که خودشــان زحمات متعددی 
را که در بحث هنرهای تجســمی زحمت کشــیده بودند و به سرانجام 
رسانده بودند، کنار تابلوها توضیح دهند.« اسماعیلی ادامه داد: »اولین 
تابلوهای ایشان مربوط به سال های قبل از پیروزی انقاب اسامی بود. 
سال های 13۵۵ و 13۵۶، دورانی که شاید ایشان در ابتدای دوره جوانی  
بودند و کارهای فاخر در حوزه ترویج انگاره های انقابی را از همان زمان 

شروع کرده بودند. آخرین کار اســتاد یک اثر صدمتری بود که از تاریخ 
پرشکوه ایران اسامی تا نماز حضرت آقا بر پیکر شهید سلیمانی عزیز را 
شامل می شد. ایشان این اثر را عاشقانه و شبانه روزی با یک کار جهادی 
به انجام رساندند و منتظر رونمایی آن بودیم و فرصت نشد که با حضور 
این هنرمند کم نظیر کشورمان این رونمایی انجام شود. از دیگر مدیرانی 
که در این مراسم حضور داشت، رئیس ســازمان تبلیغات اسامی بود. 
محمد قمی با اظهار تأسف بابت از دست دادن هنرمندی چون صادقی 
عنوان کرد:»روز تشییع او روز نخست عزاداران حسینی است و عزاداران 
جامه های مشکی شــان را از کمدها درآورده اند، امیــدوارم در این روز 
ایشان به مهمانی آســمانیان و به کاروان عاشوراییان بپیوندند«. بهمن 
نامور مطلق، رئیس فرهنگستان هنر هم با بیان اینکه حبیب اهلل صادقی 
هنرمند مقاومت و مردم بود، گفت:»مضامین آثار او حاوی پیام های مهمی 
بود. به دور از گره مندی ها فعالیت های خودش را ادامه می داد. او هم عضو 
پیوسته فرهنگستان هنر بود و هم همکار حوزه هنری و هم رئیس موزه 
هنرهای معاصر و همه را به هم افزایی دعوت می کرد. او آرمان هایی داشت 
که از یک اصول فکری نشــأت گرفته بودند.صادقی وارث هنر پرافتخار 
ایران اســت. وارث رنگ های مانی و مضامین مردمی رضا عباسی. کار او 
در نقاشی مقاومت، بی سابقه بود و مطمئنا یک اسوه ماندگار خواهد شد. 
او همچنین خلق، هنر، دانش، معنویت و معرفت، سنت و مدرنیته را با 
هم پیوند می زد. او هم استادی بااخاق بود هم هنرمندی خاق. ایشان 
قدر زمان را خوب می دانست و سرعت نقاشی هایش با سرعت پرستو در 
موسیقی برابری می کرد. دست به قلم موکه می برد رنگ ها، آسمان آبی، 
رودی جاری، ابر و باران، گلی زیبا می شدند، میدان نبرد علیه ظلم، دستان 
گره کرده، شهیدی روی خاک، مادری رنج کشــیده، چهره نوازنده ای 
تنها، ... می شدند. دوستانش خوب می دانند، وقتی پرنده خیالش به پرواز 
درمی آمد دفترچه ها، بوم ها حتی دیوارها فضا کم می آوردند.« در پایان 
مراسم، نماز میت به امامت حجت االسام قمی بر پیکر حبیب اهلل صادقی 

خوانده و زنده یاد صادقی به سوی خانه ابدی بدرقه شد. 

جشنواره جهانی شعر مقاومت؛ 
رویدادی فرامرزی

نشست خبری نخســتین جشنواره جهانی 
شعر »مقاومت« روز گذشته، شنبه)8مرداد( 
با حضور سعید شعرباف، شهردار کرمان و 
رئیس جشــنواره، عبدالرضا شیخ شعاعی، 
معاون فرهنگی شهردار کرمان و جانشین 

رئیس جشنواره، مجتبی احمدی، دبیر رویداد و مرتضی حیدری 
آل کثیر و سیدعبداهلل حسینی، عضو شورای تخصصی جشنواره در 

مرکز همایش های بین المللی برج میاد برگزار شد.

ترکیب 3مفهوم بدیع
شهردار کرمان در این نشســت مفهوم مقاومت را از ویژگی های 
فرهنگی در دنیا دانست و گفت: کمتر کشوری را می توان یافت 
که قیام کنندگان علیه  ظلم را تشویق نکند و در واقع این مفهوم 
برای همه کشورهای دنیا زیباست. سعید شعرباف البته تأکید کرد 
که مفهوم مقاومت می تواند در هر نقطه از دنیا مصادیق متفاوتی 
داشته باشد و بر همین اساس در ایران هم در تاریخ انقاب و بعد 
دفاع مقدس تجلی یافته است، اما به اذعان همه آنهایی که طی 
سال های اخیر درباره تاریخ و مفهوم مقاومت کار کرده اند نام سردار 

سلیمانی در کنار مفهوم مقاومت در ایران ماندگار شده است.
به گفته رئیس جشنواره جهانی شعر مقاومت، ترکیب 3مفهوم 
سردار سلیمانی به عنوان نماد مقاومت در جهان اسامی، مفهوم 
مقاومت و در کنار آن قالب هنر و به ویژه شعر اتفاق بدیعی است 
که در این رویداد افتاده و می تواند آن را از همه رویدادهای مشابه 
متمایز کند. شعرباف ادامه داد: اگر بتوانیم جشنواره را در نخستین 
دوره به شــکل آبرومند برگزار کنیم، امیدواریــم این ترکیب با 
مرکزیت کرمان پایدار و دائمی شود و شاهد برگزاری دوره های 
بعدی به شکل گسترده تر باشیم. او همچنین از تاش و پیگیری 
برای برگزاری همزمان جشــنواره در چند شهر خبر داد و اظهار 
کرد: تاش ما این است که جشنواره در  شأن نام خود برگزار شود.

اختتامیه؛ آبان ماه 
دبیر جشنواره جهانی شــعر مقاومت نیز در این نشست با بیان 
اینکه فراخوان حضور در رویداد 3خرداد امسال و همزمان با روز 
آزادسازی خرمشهر منتشر شده اســت، گفت: مهلت ارسال اثر 
به جشــنواره تا 20مرداد تعیین، اما با توجه به گستره جشنواره 
و اســتقبال صورت گرفته پیش بینی تمدید این مهلت هم شده 
است. مجتبی احمدی تأکید جشنواره را مفهوم مقاومت به عنوان 
مفهومی فرامرزی دانست و افزود: جشنواره جهانی شعر مقاومت 
کرمان با نگاهی فراگیر به واژه مقاومت به عنوان مفهومی برآمده 
از فرهنگ ملت ها و با چشــم اندازی فراتر از مرزهای جغرافیایی 
برگزار   و از همه شاعرانی که به این مفهوم باور دارند، برای حضور 
در جشنواره دعوت می شود. خاستگاه جشــنواره جهانی شعر 
مقاومت کرمان، جهان شــهر مقاومت و هنر ایرانی و دیار شهید 
بزرگ مقاومت، سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. او ظلم ستیری، 
عدالت طلبی، آزادی خواهی، استکبارستیزی و چهره های مقاومت 
در جهان را از موضوعات جشنواره دانست و گفت: جشنواره در 
۵بخش شعر فارسی سنتی، فارسی نو، عربی سنتی،  عربی نو و شعر 
انگلیسی برگزار می شود. احمدی با بیان اینکه اختتامیه جشنواره 
اواخر آبان برگزار خواهد شــد، افزود:  همراه با اختتامیه شــاهد 
برگزاری نشست های تخصصی، شب شعر عمومی و تخصصی هم 
خواهیم بود و بخشی از جشنواره هم به صورت مردمی و احتماال 
عاوه بر کرمان در شهرهایی که به نوعی با مفهوم مقاومت نسبت 

بیشتری دارند، برگزار خواهد شد.

استفاده از ظرفیت رایزنان
عضو شورای تخصصی جشنواره در این نشست اظهار امیدواری 
کرد این رویداد به اتفاقات فاخر و تولیــد آثار هنری قابل توجه 

منجر شود.
سیدعبداهلل حسینی، شــعر مقاومت را یکی از ساح های اصلی 
همه ملت ها علیه ظلم و ستم دانست و گفت: این مفهوم در ادبیات 
آمریکای التین، عرب و همچنین در کشور خودمان برجسته است. 
او در ادامه پیشنهادهایی هم به برگزارکنندگان این رویداد داد؛ 
افزایش جوایز با کمک دستگاه های دیگر غیر از شهرداری کرمان با 
هدف جلب نظر شاعران و هنرمندان خارجی و استفاده از ظرفیت 
رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات در کشورهای دیگر. 
مرتضی حیدری آل کثیر، عضو شورای تخصصی جشنواره هم در 
این نشست توضیح داد: خیال از عناصر اصلی شعر و در واقع حرکت 
به سمت روحانیت است و به زعم من همین حرکت مقاومت شاعر 
در برابر ماده است. به همین دلیل عمیق ترین هنری که می تواند 
درباره مقاومت سخن بگوید، شعر است. شــرکت در جشنواره 
جهانی شــعر مقاومت برای شاعران آزاد اســت و عاقه مندان 
می توانند با حداقل 3  و حداکثر ۵اثر در یک بخش از این رویداد 

حضور یابند تا آثارشان از سوی 1۵داور بررسی شود.

نمایش مستند های عاشورایی 

فیلم های مســتند بــا موضوع محــرم به صورت 
آناین و رایگان به نمایــش درمی آیند.به گزارش 
همشــهری، مرکز گسترش ســینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی نیز به مناســبت فرا رســیدن 
ایام سوگواری شهادت امام حسین)ع( 10محصول 
مســتند خود با موضوع عاشــورا را از دیروز شنبه 
8مردادماه در پلتفرم هاشــور به صــورت رایگان 
به نمایش گذاشته اســت. این مستندها عبارتند 
از »عاشــورا در ماســوله« )پیمان زندی، حسین 
مکرمی(، »اربعین« )محمدتقی یازرلو(، »دهوم« 
)نیما مشــهدی مهدی(، »مخالف خوان« )ماکان 
عاشوری(، »نقل نخل« )علی محمد ناصر بافقی(، 
»تکیه کن« )محسن خانجهانی(، »اینجا خورشید 
می درخشــد« )اهلل کرم رضایــی زاده(، »نامیرا« 
)پناه برخدا رضایی(، »شیرپوشان« )نرگس آبیار( 
و »تکیه دولت« )علیرضا قاسم خان(...همچنین، 
انجمن ســینمای جوانان ایران با اکران 10فیلم 
کوتاه قدیمی با موضوع محرم از 10فیلمساز کشور، 
برگزاری هیأت سوم محرم، برپایی نمایشگاه عکس 
در تعدادی از دفاتر به اجرای مراســم دهه محرم 

پرداخته است.

سریال

جهان

مستند

شعر

تعطیلی تولید یک سریال 

ســریال »آزادی مشــروط« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مسعود ده نمکی به دلیل ابتای برخی عوامل  به کرونا تعطیل 
شد.به گزارش همشهری، در پی ابتای کارگردان و تعدادی 
از عوامل و بازیگران سریال »آزادی مشروط« به کرونا، تولید 

این پروژه تلویزیونی به صورت موقت تعطیل شد.
ســریال جدید مســعود ده نمکی که موضــوع آن درباره 
کروناســت، در لوکیشن بیمارســتان در حال تولید بود که 
به دلیل اوج گیری کرونا در روزهای گذشته و فعالیت مستمر 
گروه در لوکیشن بیمارســتان، تعدادی از عوامل و بازیگران 
ســریال ازجمله مســعود ده نمکی تهیه کننده و کارگردان 
مجموعه، به ویروس کرونا مبتا شــدند و هم اکنون تحت 
درمان هستند.پس از درمان عوامل، تولید »آزادی مشروط« 
از سرگرفته می شود.ســریال 30 قســمتی و طنز »آزادی 
مشروط« با محوریت طنز درباره فعالیت  گروه های جهادی، 
کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا و مصائب و شیرینی های 
این دوران به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود ده نمکی در 
مرکز سیمافیلم ساخته می شــود.نگارش فیلمنامه سریال 
توسط کریم خودسیانی و شهاب عباسی براساس طرحی از 

مسعود ده نمکی انجام شده است.

مارتی، لئوناردو و اپل 

مارتین اسکورســیزی و لئوناردو دی کاپریــو برای کمپانی 
اپل فیلم می سازند. به گزارش ورایتی، »شرط بندی« پروژه 
مشترک بعدی اسکورسیزی و دی کاپریو اقتباسی از کتابی 
»ویجر: داستان کشتی شکنی، شورش و قتل« نوشته دیوید 
گرن روزنامه نــگار »نیویورکر« خواهد بود. گرن نویســنده 
کتاب غیرداســتانی »قاتان ماه کامل« هم بود که در آن به 
بررسی قتل های افراد یک قبیله سرخپوست به دنبال کشف 
نفت در زمین های آنها پرداخته اســت. وی »شهرگمشــده 
زد«، »مرگ شــرلوک هولمــز« و »تاریکی ســفید« را هم 
نوشته است. »شرط بندی« بهار سال آینده منتشر می شود 
و نویســنده در آن ماجرایی را روایت می کند که به سال های 
1700 بازمی گردد و درباره به گل نشستن کشتی بریتانیایی 
»ویجر« در آمریکای جنوبی است. سرنشینان این کشتی با 
یک ماموریت مخفی برای دست یافتن به یک گنج اسپانیایی 
تاش می کردند که در سواحل پاتاگونیا غرق   و مجبور شدند 
در برابر همه عوامل موجود برای بقا تاش کنند. وقتی آنها پیدا 
می شوند و به زندگی عادی بازمی گردند باید در برابر اتهام قتل 

و خیانت چند طرفه در دادگاه نظامی پاسخگو باشند.
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مجلس »تعزیه« در خانه هنرمندان 
گــروه تعزیه خوانــی »کانــون کهربای 
تعزیه« دهه اول ماه محــرم در باغ هنر 
خانه هنرمندان ایران بــه اجرای تعزیه 

می پردازند.
به گزارش همشهری، با فرارسیدن ماه 
محرم، باغ هنر خانــه هنرمندان ایران 

میزبان هنرمندان تعزیه خوان می شود.
مجلس تعزیه دهه اول محرم از 8 تا 17 مرداد در باغ هنر خانه 
هنرمندان ایران، هر شب از ساعت 20:30 تا 22:30 میزبان 
عاقه مندان و سوگواران حضرت سیدالشهدا )ع( خواهد بود.

گروه »کانون کهربای تعزیه« به سرپرستی مجید خسروآبادی 
اجرای این برنامــه را برعهده خواهند داشــت.این مجالس 
تعزیه خوانی همزمان با دهه نخســت ماه محــرم و با تعزیه 
»شــهادت حضرت شــاه چراغ« در روز اول آغاز و با تعزیه 
»شهادت حضرت هانی ابن عروه« در روز دوم دنبال می شود.

مجالس تعزیه »شهادت حضرت مسلم«، »شهادت طفان 
مسلم«، »شهادت حر ریاحی«، »شهادت طفان زینب )س(« 
و »شهادت حضرت علی اکبر )ع(« نیز در روزهای 3 تا 7 محرم 

اجرا خواهد شد.
بنا بر سنت مجالس تعزیه خوانی اجرای روز هشتم به تعزیه 
»شــهادت حضرت عباس )ع(« و اجــرای روز نهم به تعزیه 

»شهادت امام حسین )ع(« اختصاص خواهد داشت.


