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هرمان کارل هسه

هسه «پیتر کامنسیند» را در سال  1904نوشت .این رمان روایت داستان زندگی جوانی جویای هنر است که دهکده کوچک خود را رها میکند تا با سفر به سراسر جهان نظارهگر
زیباییهایش باشد .هسه با کمک همین جوان ،دیدگاههایش در مورد هنر و سرنوشت آن را بیان میکند و در جریان این جهانگردی ،برتری زندگی طبیعی را بر تمدن شهری
نشان میدهد و تمدن غرب را سخت سرکوب میکند...

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

سال دوم

شماره 65

چهارشنبه11تیر۱۳۹3

دکه

4رمضان ١٤٣5

داریوشکاردانازمهرانمدیریگلهمیکند،فتحعلیبیگیازتفسیرهایشخصی

سامسونگدرمضاناتهام
یک شرکت کرهای از عکس یکی از عکاسان ورزشی ایران که در دیدار تیمهای فوتبال
ایران-کره گرفته شده ،بدون اجازه در تبلیغات خود استفاده کرده است .این خبر را ایسنا
روی خروجی خود قرار داد .رضا سعیدیپور عکاس عکسی که سامسونگ از آن برای
تبلیغات تلویزیونهای جدید خود در سطح شهر تهران و در حاشیه اتوبانها استفاده کرده
است ،متعلق به من است که در سال گذشته در دیدار تیمهای فوتبال ایران و کره جنوبی
گرفته شده است .من به عنوان تنها عکاس ورزشی رسانههای ایران در آن دیدار که به
میزبانی کره جنوبی برگزار شده بود ،حضور داشتم و این عکس را عکاسی کردم .این عکس
متعلق به من است و در این موضوع هیچ شکی نیست .شرکت سامسونگ نیز این موضوع
را پذیرفته است .کاری که این شرکت درباره عکس کرده ،غیر اخالقی و غیر قانونی است
و من نیز قطعاً تا حصول نتیجه برای دفاع از حقم موضوع را پیگیری خواهم کرد .اکنون
نیز وکیلم در حال پیگیری پرونده است .این هنرمند گفت :شرکت سام الکترونیک که به
عنوان نماینده رسمی شرکت سامسونگ در ایران فعالیت دارد ،در طول بیش از یک ماه
اخیر و همزمان با آغاز رقابتهای جامجهانی برزیل ،با سوءاستفاده گسترده از این عکس،
آن را در تبلیغ تلویزیونهایش در بیلبوردهای خیابانی ،رسانههای مکتوب و دیداری به
کار برد ه است و در این اقدام غیر قانونی ،نه تنها موضوع استفاد ه بدون اجازه از صاحب

درددلهایفتحعلیبیگیبامولیر

ی بیگی نمایش«شبنشــینی با مولیر» را برای شرکت در جشنواره
داوود فتحعل 
تئاتر عروسکی آماده اجرا میکند و قرار اســت این نمایش را با حضور بازیگران و
عروسکهای نمایشی روی صحنه ببرد .یکی از عروسکهایی که در این نمایش
روی صحنه میرود ،عروسک زندهیاد سعدی افشار ،هنرمند باسابقه سیاهباز است
که سال گذشته ،درگذشت .این خبر را در ایســنا میخوانید .این هنرمند تئاتر
درباره داستان نمایشاش گفت :این نمایش یکسری درددل میان من و مولیر است.
چون  20ســال پیش برای اجرای نمایش «تخت و خنجر» دچار مشکالتی شدم
که بیشباهت به مشکالتی نبود که مولیر برای اجرای نمایش «تارتوف» داشت.
به همین دلیل ،در نمایش «شبنشینی با مولیر» دو پرده از «تارتوف» و دو پرده از
«تخت و خنجر» اجرا میشود .این نمایش را با الهام از فرمان امام علی(ع) به مالک
اشتر نوشته بودم .توقعم این بود برادران مکتبی ،ما را تشویق کنند اما نه تنها چنین
ی بیگی با ارائه توضیحاتی درباره مشکالتش
نکردند که تنبیه هم شــدیم .فتحعل 
در زمینه اجرای این نمایش افزود :اواخر ســال  63مجوز اجــرای آن را گرفتیم و
نمایش را تمرین کردیم .قرار بود سال  64آن را اجرا کنیم اما رئیس وقت شورای

اثر مطرح است ،بلکه متأسفانه این
شرکت بزرگ تجاری با دستکاری در
عکس تغییراتی نیز در آن ایجاد کرده
اســت! عبدا ...خاتمیفر ،وکیل این
عکاس نیز در اینباره گفت :موضوع در
نهادهای قضایی طرح شده و امیدوار
هستیم در جهت احقاق حق و حفظ
حقوق مادی و معنــوی این عکاس
خوشنام ایرانی ،این پرونده هر چه
سریعتر به نتیجه برسد .او اضافه کرد :در ابتدا تالش شد تا از طریق گفتگو این موضوع
حل و فصل شود اما متأسفانه شرکت مذکور حاضر به رفع دغدغههای موکلم نشد .به نظر
میرسد با توجه به نبود توجه جدی به موضوع حقوق معنوی هنرمندان و صاحبان اثر در
کشور ،این شرکت نیز تصور کرده که میتواند دست به سوء استفاده از این عکس بزند،
در حالی که اگر این اتفاق در کشور دیگری رخ میداد ،متخلف به پرداخت میلیونها دالر
خسارت محکوم میشد.

نظارت و ارزشیابی جلوی اجرای ما
را گرفت ،دادگاهی شدیم و بعد هم
ما را به شهرستان فرستادند .این
هنرمند اظهار تأسف کرد :گاهی
یک نفر با تفســیر شخصی خود
برداشت نادرستی از یک اثر هنری
میکند و یک گروه دچار مشکل
میشود .در حالی که  15سال بعد
این نمایش بدون یک کلمه حذف
و اضافه به مدت  60شب در تاالر «سنگلج» اجرا شد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد.
فتحعلیبیگی که این نمایش را به طور مشترک با نسیم یاقوتی کارگردانی میکند،
اضافه کرد :کارگردانی عروسکی نمایش بر عهده ایشان است و باید ببینیم از چه
تکنیکهایی استفاده میکنیم اما یکی از عروسکهایی که حتماً در این نمایش
ساخته میشود ،عروسک زندهیاد سعدی افشار است.

تام هاردی و دیکاپریو از مرگ باز میگردند

مدینه ،به دنبال روزی حالل

در حالــی که اواخــر فروردین
اعالم شــده بود دیکاپریو در
فیلــم «بازگشــت از مرگ» به
کارگردانی آلخاندرو گونزالس
ایناریتو ظاهر میشــود ،اکنون
اعالم شد تام هاردی با او در این
فیلم همراه خواهد شد .این خبر
را مهر به نقل از ورایتی منتشر
کرد.
فیلم «بازگشــت از مرگ» پروژه بعدی آلخاندرو گونزالس ایناریتو فیلمســاز
مکزیکی است که با حضور لئوناردو دیکاپریو و تام هاردی ساخته میشود .این
فیلم که محصول شرکت نیو رجنسی خواهد بود بر مبنای فیلمنامهای که خود
ایناریتو با همکاری مارک ال.اسمیت نوشته و با اقتباس از رمان مایکل پانکی
ساخته میشود.
این رمان با عنوان «بازگشت از مرگ :رمانی درباره انتقام» در قرن نوزدهم اتفاق
میافتد و داستان صیادی است که به دنبال شکار حیوانات برای خزشان است و
توسط یک خرس گریزلی به شدت زخمی میشود اما او زنده میماند و تصمیم
میگیرد از کسانی که به او کمکی نکردند ،انتقام بگیرد.
اسم هاردی از ابتدا برای بازی در این فیلم مطرح بود ،اما برنامههای فشرده او و
امکان تالقی فیلمبرداری فیلمها مانع از این شده بود که تصمیم قاطعی درباره
وی گرفته شود.
فیلمبرداری این فیلم  22سپتامبر امسال شروع میشود و پاییز سال آینده برای
اکران آن در نظر گرفته شده است.
آلخاندرو گونزالس ایناریتو حداقل از سال  2011به ساخت «بازگشت از مرگ»
فکر کرده و برای نقش اصلی با لئوناردو دیکاپریو و شان پن هم دیدار کرده بود
اما تاکنون فرصت شروع این پروژه پیش نیامده بود.
این فیلم اکنون با فیلمنامه مارک ال.اســمیت ساخته میشود و ایناریتو قصد
دارد آن را برای اکران در پاییز  2015آماده کند و توزیع آن را به کمپانی فاکس
قرن بیستم بسپارد.
ایناریتو از تهیهکنندگان فیلم هم هست .او پیش از این با کمپانی رجنسی در
ساخت «پرنده باز» هم همکاری کرده و این فیلم کمدی قرار است اواخر سال
 2014اکران شود.
هاردی  36ســاله اخیرا ً در فیلم «الک» دیده شــد و فیلمهای بعدیاش «مد
مکس»« ،افسانه» و «سقوط» است.

ســیروس مقدم که ایــن روزها
سریال «مدینه» را به مناسبت ماه
مبارک رمضان در شبکه اول سیما
روی آنتن دارد در گپ و گفتی با
خبرگزاری باشــگاه خبرنگاران
جوان کاراکتر اصلی این سریال
را زنی میداند که به دنبال روزی
حالل و برگردانــدن آرامش به
زندگیاش ،از هیچ تالشی دریغ
نمیکند .بخشی از این گفتگو را
میخوانید.
آقای سیروس مقدم «مدینه» چگونه داستانی دارد؟
نام کاراکتر اصلی این داستان مدینه اســت .قصه از زمانی شروع میشود که شوهر
«مدینه» در دریا غرق میشــود و او به دنبال پیدا کردن شوهر خود میرود .مدینه
یک ناپسری از همسر اولش جهان دارد .اینها همه از کارآفرینان موفق هستند و او
کارخانهای را اداره میکند .مدینه زنی اجتماعی و با اعتقادات مذهبی خاص خودش
است که بعد از مرگ همسرش همه بار زندگی بر دوش اوست.
مشکالت این زن از جایی شروع میشــود که پول حرام وارد زندگیشان میشود و
زندگی و روابط گرم آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و خود به خود برکت از سر سفره
آنان ميرود و به دنبال آن مدینه ،مأموریت پیدا کرده تا خانواده را دور یکدیگر جمع کند
و در جایی که احساس میشود او به سمت موفقیت پیش میرود ،یک حادثه ناخواسته
و ناگواری پیش میآید که مدینه بر سر دوراهی قرار میگیرد .تالش کردم قصهها از
آپارتمان و کافیشاپ فراتر رود.
شماجزومعدودکارگردانانیبودیدکهداستانراازآپارتمانهابیرونآوردید
و آنها را به لوکیشنهای خاص بردید ،چرا که این کار دشوار را به کار در
آپارتمان ترجیح دادید؟
در تمام این سالها تالش کردم قصهها از داخل آپارتمانها ،کافیشاپ ،لوکیشنهای
لوکس و شیک بیرون بیاید و برود در دل مردم ،خیابانها ،جادهها و در داخل مکانهایی
بیاید که همه ما بیشتر با آن سرو کار داریم که این کار هم به خودی خود آسان نبوده و
بسیار سخت است ،زمانی که دوربین شما در خیابان میآید و طبیعتاً شرایط سخت
تولید کار از تصویربرداری در یک آپارتمان سه طبقه با سه خانواده ،بیشتر میشود.
به طبع هزینه کارهای خارج از آپارتمان نیز چند برابر از تصویربرداری داخل
کار خواهد بود ،درست است؟
بله .تا االن پروژه «مدینه» لوکیشنهای زیاد و سختی را از شمال تهران گرفته تا میدان
راهآهن و کارخانهای در جاده خاوران را طی کرده است که همه اینها یک تیم حرفهای
را میطلبد که شبانهروز در تالش بودهاند تا یک کار آبرومند را به مردم ارائه دهند و با
راضی کردن مردم به آنها بگویند که کمفروشی نشده است .این تولیدات سختی بوده
که تهیهکننده باید هزینه بیشتری از یک کار روتین و آپارتمانی را خرج کند که خود به
خود این مسئله به میزان ساعت کاری گروه میافزاید.
همه بچههای تیم چه از پشت دوربین و نیز بازیگران باور کردند که «مدینه» یک اثر
آبرومند ،نجیب ،شریف و خوبی است که باید مردم را راضی نگه دارد.

عطاران و خاطرات روزهای دانشجویی
رضا عطاران با انتشار این عکس خاطره انگیز در شبکه
اینستاگرام نوشت« :خوابگاه دانشجویی سال ، ۱۳۷۰باال
ازراست  ،حمید هاشمی  ،من و علی سمیعی ،پایین آرش
آبساالن و رضا شفیعی جم»
رضا عطاران با انتشار این عکس خاطره انگیز در شبکه
اینستاگرام نوشت« :خوابگاه دانشجویی سال ، ۱۳۷۰باال
ازراست  ،حمید هاشمی  ،من و علی سمیعی ،پایین آرش
آبساالن و رضا شفیعی جم».
رضــا عطــاران در  ۲۰اردیبهشــت  ۱۳۴۷در محلــه

گاراژدارها شهر مشــهد بهدنیا آمد پدر و مادرش از اهالی
بخش کاخک شهرستان گناباد در استان خراسان بودند .او
دیپلم خود را در رشته اقتصاد در مشهد گرفت و برای ادامه
تحصیل در رشــته طراحی صنعتی در دانشکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران به تهران آمد .با وجود عالقه به رشته
تحصیلیاش ،به بازیگری ،فیلمنامهنویســی و کارگردانی
روی آورد.
این روزها رضا عطاران با فیلم فرش قرمز ،گیشه خوبی را در
سالنهای سینمای تهران تجربه میکند.

داستانشلوارجینآبی
روزنامه ابتکار با نگاهي به نمايش «مثل شلوار جين آبي» به کارگرداني احسان
گودرزي ،یادداشتی با عنوان «مونولوگ در زمانه عسرت» منتشر کرد.
همه کساني که عشق نوشتن دارند قريب به يقين با مونولوگ آغاز کردهاند .همه
ما در زمان جواني چنان که افتد و داني وقت دلتنگي يا عاشقي؛ زماني که در زمانه
بيتغيير به دنبال تغيير بودهايم و به ويــژه زماني که گمان ميکنيم حرفي براي
گفتن داريم دست به قلم بردهايم و کاغذي را به روايت اول شخص سياه کردهايم.
به همين ترتيب تمام انسانهاي منزوي تاريخ که گوش شنوايي براي حرفهاي
خود نمييابند در سکوت مطلق ديگري شروع به تکگويي کردهاند.
به همين دليل مونولوگ از مونولوگ معروف هملــت تا دفاتر خاطرات هر جوان
نوخطي ،گويي با عقدهگشايي؛ خشم و ابراز بيزاري از جهان غدار و همينطور ارائه
مانيفست درباره همه چيز گره خورده اســت .از اين رو اين فرم روايي ميتواند با
آفرينش جهاني تک بعدي و تک صدايي هر متني را بــه قهقرا ببرد و به راحتي
هم رديف دست نوشتههاي خام سازد يا حداقل فرم توريستي سفرنامهنويسي را
بگيرد .فرمي که ما ايرانيان به ويژه نيشهاي زهرآگينش را از مستشرقین بسيار
چشــيدهايم .گويي از آنجايي که مؤلف نميتواند جهانهايــي را در تقابل با هم
بيافريند از اين رو به جهان بيمارگون درونش پناه ميبرد و با انتخاب اين شــکل
روايي فرصت به چالش کشيده شدن و فراتر رفتن از ديدگاه خود را از متن دريغ

ميکند« .مثل شلوار جين آبي»
هم يک مونولوگ است .مونولوگي
نوشته احســان گودرزي که اين
روزها آخرين اجراهايش را در خانه
هنرمندان ميگذرانــد .البته اين
مونولوگ ،همه آنچه گفتيم را در
خود دارد .خشــم و عقدهگشايي
و مانيفستي درباره جهاني که در
آن زندگي ميکنيم ،در متني به
روايت اول شخص اما با تفاوتهاي
ملموس نسبت به آثار خامدستانهاي که اين روزها بر صحنه تئاتر ميبينيم.
اين تفاوت ،نخست از رويکرد ساختارشــکنانه به همين روايت اول شخص آغاز
ميشود .نويسنده با استحاله راوي در کالبدهاي متفاوت حاضر در چند موقعيت
به اين مهم دست مييابد .اگر چه فروکاستن ساختار پيچ در پيچ متن به فصول
جداگانه غير ممکن است ،ناگزيريم براي نزديک شدن به متن گونهاي از فصلبندي
را به آن تحميل کنيم .به اين منظور راوي را در سه کالبد اصلي معرفي ميکنيم.
کالبد اول :عاشق ديوانه ،کالبد دوم :پدر ديوانه ،کالبد سوم :پدر عاشق ديوانه

میگذارمبهحسابناپختگی
داريــوش كاردان ايــن روزها
اجراي ويــژه برنامــه رمضاني
«شــهر باران» را بر عهده دارد.
روزنامــه آرمــان گفتگویی با
کاردان ،بــا عنــوان دلخوري
داريــوش كاردان از مهــران
مديري منتشر کرد که بخشی
از آن را میخوانید.
خوشحالم كه تاكنون توانستهام
بيش از  70نفر را به عالم بازيگري به ويژه حوزه طنز وارد كنم و ناراحتم از اينكه
بعضيها در برنامههاي نوروزي اعالم ميكنند كه دارند به تلويزيون برميگردند
و «نوروز  »72را هم به نام خودشــان تمام ميكنند .چون مردم ما به خنديدن
نياز دارند من را به عنوان يك بازيگر طنز به ياد دارند در حالي كه من نقشهاي
جدي زيادي ايفا كردهام .وي افزود :البته ايرادي ندارد ،خوشحالم كه در برههاي
از تاريخ توانســتهام مردم را چه در تلويزيون و چه در راديــو بخندانم و حتي
خوشحالم كه تاكنون بيش از  70نفر را به عالم بازيگري وارد كردم.
كاردان ادامــه داد :اما ناراحتم از اينكه بعضيهــا در برنامههاي ويژه نوروزي
بيان ميكنند كه دارند به تلويزيون برميگردنــد و حتي «نوروز  »72را هم به
اسم خودشان تمام ميكنند در حالي كه بازيشان از آنجا شروع شده بود اما انگار
كه اص ً
ال ما در آنجا نبوديم ،با خدا بيامرز مهرداد خسروي ،كارگرداني مشترك
«نوروز  »72را بر عهده داشتيم ،او دستش از اين دنيا كوتاه است و حداقل بايد
ي وقتها از اين بيمهريها زياد ميبينيم
حق او ادا ميشد .وي اظهار كرد :بعض 
كه به حساب ناپختگيشان ميگذاريم ،اگرچه حتي مويشان هم سفيده شده
باشد .مهران مديري نوروز امسال در ويژه برنامه نوروزي تلويزيون حاضر شد
و اعالم كرد كه پس از شــش ســال به تلويزيون بازميگردد .او در اين گفتگو
توضيحاتي درباره فعاليتهايش در حوزه طنز بيان و به نحوه ورودش به تلويزيون
با برنامههاي «نوروز  »72و «ساعت خوش» اشاره كرد.

نبرد میان نیروی دریایی ایران و امریکا
فرهــاد عظیمــا کارگــردان
انیمیشن «نبرد خلیج فارس»2
از پایان مراحــل رندر و گرفتن
خروجی تصویر این انیمیشن
سینمایی به خبرگزاری فارس
خبر داد .عظیما گفت :انیمیشن
سینمایی «نبرد خلیج فارس2
(تنگه برمودا)» بــه نبرد بین
نیروی دریایی ایــران و نیروی
دریایی امریــکا در یک جنگ
نامنظم دریایی در آینده میپردازد که پیروزی ایران را در پی دارد .این انیمیشن
نشان میدهد چطور با توانایی خودمان و ایمان قوی بر دشمن غلبه کنیم .این اثر
به لحاظ کیفیت و تولید قابلیت آن را دارد که مراتبی باالتر از جشنواره فیلم فجر را
طی کند .همچنین عظیما از تولید یک انیمیشن سریالی تحت عنوان «نبرد خلیج
فارس »3خبر داد و افزود :این انیمیشن یک کار داستانی و سریالی خواهد بود که
آینده ایران را به صورت یک کشور فضایی نشان میدهد .وی افزود :در حال حاضر
در مرحله نگارش و تحقیقات فیلمنامه این انیمیشن سریالی هستم که پس از
پایان انیمیشن سینمایی «نبرد خلیج فارس( 2تنگه برمودا)» این انیمیشن را نیز
تولید خواهم کرد .انیمیشن سینمایی «نبرد خلیج فارس »2در گروه انیمیشن
حضرت زهرا(س) و توسط تیمی جوان در حال تولید است و تهیهکنندگی این اثر
انیمیشن را سازمان هنری رسانهای اوج بر عهده دارد.

طرح قرآنی 1448
جاودانگی و فراعصری بودن قرآن
ين ن َ ِذيرا ً()1
َان َع َلى َع ْب ِد ِه لِيَ ُك َ
ار َك ال َّ ِذي ن َ َّز َل الْف ُْرق َ
ون ل ِ ْل َعال َ ِم َ
 تَبَ َ

همیشه سودمند و بابرکت اســت آن که فرقان را [که جداکننده حق از باطل است]
بتدریج بر بندهاش نازل کرد ،تا برای جهانیان بیمدهنده باشد( .فرقان)1 ،

توضیح :قرآن ،کتاب مقدس مسلمانان ،تنها کتاب آسمانی است که دست بشر در آن

راه نبرده است و کالم الهی را بدون هیچگونه تغییر و کم و کاستی در خود جمع کرده و

در اختیار بشر قرار داده است .به همینجهت ،کتابی جاودانه ،فراعصری و جهانشمول

است .پیام قرآن مبتنی بر فطرت و عقل انسانهاست و از آنجا که فطریات انسانها

در طول اعصار و قرون ثابت و غیرقابل تغییر است ،پیام قرآن نیز جاودانه خواهد بود.
آیه فوق بر فراعصری بودن و جاودانگی قرآن نیز داللت میکند.

محتوای غنی و ژرف ایــن معجزه جاوید ،دانشــمندان علمی جهــان را متعجب و

شگفتزده کرده و روز به روز روزنه جدیدی از علم و معرفت را روی آنان میگشاید .این

در حالی است که طراوت در ســخن و بیان تاثیرگذار آن نیز اجازه نمیدهد تا حالوت
تالوت آن از بین رود.

گفتنی اســت در آیه باال از قرآن کریم با نام «فرقان» یاد شده است .فرقان به معنای

جداکننده حق و باطل است .این به آن معناست که قرآن با تبیین ویژگیهای حقیقت
و توصیف اهل آن ،حجت را بر همگان تمام ساخته است.
آیات متناسب :انعام / 19 ،حجر / 9 ،مائده.48 ،

ون  ن َ ٍ
ون َزمانٍ َو َللِنَ ٍ
اس فَ ُه َو
اس ُد َ
حدیث :امام صادق (ع)« :إِ َّن اهللَ ل َ ْم یُ ْن ِزل ْ ُه ل ِ َز َمانٍ ُد َ
ام ِة؛ خداوند قرآن را برای زمان یا
فِی ک ُِّل َز َمانٍ َج ِدی ٌد َو ِع ْن َد ک ُِّل ق َْو ٍم غ ٌّ
َض إِلَی یَ ْو ِم ال ْ ِقیَ َ
مردم خاصی نازل نکرد .از این رو ،در هر عصری جدید و تازه و برای هر قومی ،باطراوت
است تا روز قیامت ».عیوناخبار الرضا :ج  2ص  87ح .32

حق تعالی نقش هر دعوا شکست

تا ابد اسالم را شیرازه بست

