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جمال ميرصادقي اعالم كرد كه 4كتابش با عناوين»سپيده دمان«، »پيشكسوتان داستان كوتاه جهان« ،»زنان 6
داستان نويس نسل سوم« و »راهنماي رمان نويسي« در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ است.وي معتقد 
است از ميان 90 نويسنده زن، 66 نفر را انتخاب كرده و در كنار داستان هايشان تفسيري براي هر كدام نوشته است. 
اين كتاب در 741 صفحه گردآوري شده و با تفسير و نمونه داستان ها همراه است كه انتشارات مرواريد به دنبال مجوز 
انتشار آن است.كتاب »راهنماي رمان نويسي« براي نخستين بار در ايران نگارش شده و چگونگي نوشتن رمان و 
شخصيت سازي بطور كامل در آن آورده شده است. اين كتاب پس از دريافت مجوز توسط نشر سخن منتشر مي شود.

انتظار براي مجوز 4 كتاب

پژوهش و تحقيق در تئاتر جايگاهي ندارد ... 

نگاهي به فيلم مستند »دستور آشپزي« ساخته محمد شيرواني 
دعوت به كشف يك مكان گمشده در خانه تان 

يادداشت

مکث
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|مهرداد ابوالقاسمي|
اگر دلسوزان فرهنگي در جاي خود قرار گرفته 
بودند، هرگز اجازه نمي دادند كه كسي به تنهايي اين 
تالش را براي تدوين چنين پژوهش بزرگي انجام دهد. 
محمود استاد محمد، محقق و كارگردان تئاتر در 
مراسم رونمايي از چهار جلد كتاب از مجموعه هفت 
جلدي كتاب »نمايش هاي ايراني«، تاليف صادق 
عاشورپور با بيان اين مطلب درباره مولف كتاب، گفت: 
»من بيشتر عالقه مند بودم بخاطر خود عاشورپور به 
اينجا بيايم نه بخاطر كاري كه او انجام داده است. 
همه ما عادت كرده ايم با كارهاي اساسي با بي تفاوتي 
برخورد كنيم. اين پژوهش وظيفه يك گروه آكادمي 
و حتي يك وزارتخانه است نه يك نفر. او جانش را 
برسر اين كار گذاشته و خودش خبر ندارد. يكي از 
دالئل مرگهاي زودرس مولفان ما مثل ساعدي، بيژن 
مفيد، عباس نعلبنديان و... اين است كارهايي را كه 
بايد مسووالن بر عهده بگيرند، اين افراد به تنهايي 

انجام مي دهند.«
عاشور پور در اين مجموعه كه جلد اول با عنوان 
»كيش زروان«، جلد دوم با نام »تعزيه«، جلد سوم 
»آيين مزدايسنا« و جلد چهارم تحت عنوان »نقالي« 
منتشر شده، به بررسي هنر نمايش در ايران تا قبل از 

ورود اسالم مي پردازد. 
استاد محمد در ادامه با اشاره به اين كتاب ها و 
قياس آن با ساير كتاب هاي موجود در اين زمينه 
افزود: »اگر تحقيقات تئاتري مان را كه شامل 2 كتاب 
»بنياد نمايش در ايران« ابوالقاسم جنتي عطايي و 
»نمايش در ايران« بهرام بيضايي است را با يكديگر 
مقايسه كنيم، مي بينيم مسائل اندكي در اين دو كتاب 
به صورت مشترك بيان شده است. به نظر مي رسد 
دو تاريخچه متفاوت نگاشته شده است؛ اما در كتاب 
عاشورپور با نگاهي بسيار وسيع، بي غرض و به دور از 
سليقه شخصي به نگارش تاريخ تئاتر ايران دست زده 

است كه كمتر كسي جسارت و شهامت آن را دارد.«
دكتر قطب الدين صادقي، نويسنده، كارگردان و 
محقق هم درباره اين پژوهش در اين مراسم، گفت: 
»حوزه پژوهش در كشور ما حوزه كم ارج، مظلوم و 
كم طرفداري است كه متاسفانه مسووالن امر به آن 

بي توجه هستند. چند سال قبل من پژوهشي را درباره 
اقتصاد در تئاتر انجام دادم كه در آخر به من 45 هزار 
تومان دستمزد دادند. اين مقدار اندك جوابگوي هيچ 
يك از زحمت هايي كه من در طول ماه ها كشيده 
بودم نبود. وي ادامه داد: »ضرورت اين پژوهش ها در 
اين است كه ما درباره گذشته خود هيچ نمي دانيم. 
مشكل ما در به ياد مانده ها، آيين ها و ارزش هاست. اگر 
مناسك و مراسمي كه در واقع شناسنامه ملي ما است 
را نشناسيم از شناخت خود نيز عاجز هستيم. بنابراين 
پژوهش هايي با فرضيه هاي راهگشا الزم است تا 
بتوانند تكه هاي اين پازل را دور هم جمع كنند. ما بايد 
حقيقت مدفون شده را با پژوهش و روح حقيقت جويي 
دريابيم.«صادقي با بيان اينكه گذشته ها در هر نسل 
بايد دوباره تكرار شوند، چون در هر نسل بينش ها دچار 
تغيير مي شوند و اطالعات گذشته از همان تفاسير 
و معناها برخوردار نيستند، خاطرنشان ساخت: 
»پژوهش هاي ما بايد با تفسير و فرضيه هاي نو و تازه 
همراه باشند. ايراد اجراهاي معاصر ما در اين است كه 
مبناي نظري براي كارهاي عملي وجود ندارد. اگر 
هنرمندان مسلط به مباني نظري باشند كمتر اشتباه 
مي كنند. اين مساله از روح پژوهشگري برمي خيزد. 
آشنايي با دستاوردهاي روز تعارضي با فرهنگ گذشته 
ما ندارد. او ادامه داد: »من آقاي عاشورپور را به عنوان 

كارگردان و نمايشنامه نويس مي شناختم. بنابراين 
وظيفه خودم مي دانم كه بر 7 جلد اين كتاب نقدي 
بنويسم. چون معتقدم بدترين توهين به يك كار اين 
است كه نديده گرفته شود. به ايشان دست مريزاد 
مي گويم.«صادق عاشورپور، مولف كتاب با تشكر از 
همكاري انتشارات سوره مهر بخاطر چاپ اين كتاب 
خبر از نشر سه جلد ديگر از اين مجموعه در آينده يي 
نزديك داد. داوود فتحعلي بيگي پژوهشگر و مدرس 
تئاتر درباره اين كتاب گفت: »اين كتاب حرف آخر 
نيست اما براي من مطالب بسيار تازه يي را دربر داشته 
است كه به آنها اشاره مي كنم. آيين هاي عزاداري 
ايراني داراي سبك و سياق خاصي بوده است. اگر به 
دقت نگاه كنيم متوجه اين مطلب مي شويم نخلي كه 
در بعضي از شهرها در تعزيه استفاده مي شود و نشانه 
عزاداري است بي شباهت به كجاوه يي كه جنازه 
سياوش را حمل مي كند نيست. مردم اين سرزمين در 
طول سال ها شكل آيين ها را نگاه داشته اما محتوا را به 
قيام امام حسين )ع( و بزرگداشت او تبديل كرده اند. 
به عنوان نمونه 4 سر سكوي چهارگوش تعزيه يا شكل 
دوراني اين سكو برگرفته از 4 عنصر آب، باد، خاك و 
آتش است. هنر شبيه خواني آثار ارزشمند آيين ها و 
باورهاي گذشته كه منافاتي با دين اسالم نداشته را 

حفظ كرده است.«

دكتر اردشير صالح پور كه مجري گري اين مراسم 
را برعهده داشت، در ادامه گفت: »در دانشكده هاي 
هنر فقط دو واحد تعزيه تدريس مي شود. دانشجويان 
ما اساطير تئاتر يونان را از حفظ هستند اما اطالعات 
اندكي از اساطير ايراني دارند. مظاهر و مصاديقي 
كه آقاي عاشورپور در اين كتاب جمع آوري كرده اند 
نشانگر اين است كه ما در كشورمان از منظر نمايشي 
برخورداريم. حسن اين كتاب ها در اين است كه 
پاره هاي گسسته و از هم گسيخته فرهنگ ايراني را 
تدوين كرده است. چون فرهنگ ما فرهنگ گفتمان 
و شفاهي است بنابراين جمع آوري آنها بسيار مشكل 
است. در حقيقت اين كتاب بخشي از هويت از دست 

رفته ما است.«
صادق عاشورپور هم با تشكر از سوره مهر كه اين 
كتاب را منتشر كرده، گفت: »آرزوي چندين ساله 
من برآورده شد. افرادي مانند آقاي صالح پور و دكتر 
صادقي نظراتشان را درباره اين كتاب بيان كردند. 
من ادعايي بر اين كتاب ندارم و اميدوارم پس از اين، 
اين استادان مشكالت اين كتاب را نقد كنند. من 
30 سال معلم بودم و در روستا تدريس مي كردم و 
تالش بسياري براي جمع آوري اين پژوهش انجام 
دادم. تالش كردم تا حد ممكن صادقانه و بي طرفانه 
دست به تهيه و تاليف اين پژوهش بزنم.«وي ادامه 
داد: »من عمر و جواني ام را به پاي اين مجموعه كتاب 
گذاشتم. معتقدم كه اگر ما خود را باور كنيم درباره 
خيلي از چيزها به باور مي رسيم. من چون خودم به 
باور رسيده بودم اين پژوهش را انجام دادم. عالقه مندم 
كه استادان تئاتر كشور اين كتاب را ويرايش كنند. 
من قبل از اين مجموعه 4 جلد كتاب بازي هاي سنتي 
همدان را به چاپ رساندم اما بابت آنها به من 200 هزار 
تومان پول داده شد. البته ايرادي ندارد من براي مردم 
و كشورم اين كار را انجام دادم و دست همه كساني را 
كه به اينجا آمدند مي بوسم. اگر اشتباه و كوتاهي در 
اين كار است از بي دانشي من بوده است. قبل از اين 
كار من آرزوهاي دور و درازي داشتم اما از اين به بعد 
ديگر هيچ چيز نمي خواهم.«3 جلد ديگر اين كتاب با 
عنوان »نمايش هاي قبل از اسالم«، »نمايش جنگ« 

و »نمايش عاميانه« بزودي منتشر مي شود. 

دكتر محمدرضا خاكي*

در اين سال ها اصوال تحقيق چنداني صورت نگرفته  
و بهتر است بپرسيم كه آيا تحقيقي صورت گرفته است 
كه بخواهيم راجع به آن صحبت كنيم؟! در سال هاي 
گذشته كم توجهي زيادي نسبت به مباحث تحقيقي و 
پژوهشي صورت گرفته و البته اغلب آنها هم جنبه شخصي 
داشته است و هيچ كدام از اين تحقيقات و پژوهش ها نظام 
يافته و ساختارمند نبوده اند. البته گهگاهي هم بسته به 
مناسبت هايي،  در ساختارهاي اداري، هنگام برگزاري 
جشنواره ها يا مناسبت يا مراسم خاص تئاتري، كارهايي 
در اين زمينه و سفارش هايي براي تحقيق در مسائلي 
خاص صورت گرفته است؛ اما در واقع اغلب اين تحقيقات و 
پژوهش هاي سفارشي هم كمتر منتج شده است و كمتر هم 
جنبه كاربردي  داشته اند. علت اين مساله هم كامال مشخص 
است، ما بعد از يك قرن سابقه در عرصه تئاتر، هنوز صاحب 
مركزي مستقل براي تحقيق و پژوهش نيستيم و اين ضعف 
بزرگ ما در عرصه هنرهاي نمايشي است و همين فقدان 
سبب شده تا نتوانيم در عرصه نمايش ايراني تحقيق و 
پژوهش داشته باشيم و اين داشته هايمان را عرضه كنيم. 
اگر موسسه يا پژوهشكده يی در اين زمينه تاسيس شود، 
قطعا شاهد خواهيم بود كه عالقه مندان و حتي سازمان ها 
و موسسات هم براي تحقيق و پژوهش به اين پژوهشكده 
مراجعه خواهند كرد و نتايج راحت تر و بهتر در اختيار 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت. پتانسيل نمايش ايراني و 
شيوه هاي اجرايي آن خيلي بيشتر از آن چيزي است كه 
امروز شاهد آن هستيم. در همين 5، 6 ماه اخير 2 كتاب 
درباره  نمايش ايراني در خارج از كشور به زبان هاي آلماني 
و انگليسي منتشر شده اما در ايران اين كتاب ها ترجمه 

نشده اند و چنين كتابي در ايران ناشناخته است!
متاسفانه در ايران هيچگاه گفت وگوي همراه با نقد 
صورت نمي گيرد؛ در حالي كه اين رويه، در اروپا امري رايج 
است و همين نقد و نظرهاست كه آنها را بويژه در عرصه 
تحقيق و پژوهش به رشد رسانده است. عالوه بر تحقيق 
و پژوهش در تئاتر ما شاهد تحليل و نقد يا بحث و بررسي 
درباره آثار نيستيم و نتوانسته ايم از اندك كارهايي هم كه 
صورت گرفته است، بهره برداري درست داشته باشيم. 
همين مسائل در كنار كمبود منابع موجب ضربه خوردن 
تئاتر ايران شده است. در فضاي تئاتر ايران مساله تحقيق و 
پژوهش بي ارزش و كم اهميت قلمداد شده است. در حال 
حاضر دستمزدي كه به يك مقاله نويس يا يك پژوهشگر 
و محقق اختصاص مي گيرد، از دستمزدي كه به يك 
و همين  است  پرداخت مي شود، كمتر  سياهي لشكر 
كم توجهي ها سبب شده كه پژوهش و تحقيق  در تئاتر 

جايي نداشته باشد.
*مدرس دانشگاه و كارگردان تئاتر 

|سعيد احمدي پويا| 
چهارشنبه گذشته، فيلم مستند »دستور آشپزي« 
محمد شيرواني در سينما آزادي به نمايش درآمد. اين فيلم 
مستند به آشپزخانه 7 زن ايراني مي رود و از آنها مي خواهد 
نحوه پخت غذا را براي مخاطب تشريح كنند. شيرواني در 
اين مستند، سعي كرده از روال طبيعي و ساده زندگي زنان 
خانه دار ايراني، به اليه پنهان زندگي آنان برسد و بدون هيچ 
پيش داوري، براي مخاطب وضعي ايجاد كند تا ناچار به 

قضاوت بنشيند. 
طرح و ساختار روايي فيلم را مي توان به 3 بخش تقسيم 

كرد: پخت غذا، صرف غذا و جمع كردن ميز يا سفره
بخش اول فيلم، با خانم  خانه داري آغاز مي شود كه 
مي خواهد غذا، لوبياپلو درست كند. بيان دقيق دستور 
آشپزي توسط اين خانم، اين تصور را در مخاطب ايجاد 
مي كند كه اين فيلم يك فيلم آموزشي آشپزي است. 
فيلمساز هم با پرسيدن جزييات آشپزي، سعي مي كند اين 
نگاه مخاطب را تقويت كند. با اين حال، در ميان سواالت 
فيلمساز، سوالي كليدي وجود دارد كه نشان مي دهد 
فيلمساز، روند هوشمندانه يي را در پيش گرفته و آن اين 
است كه االن ساعت چند است؟ اين پرسش، از تك تك افراد 
و در تمام مراحل آشپزي پرسيده مي شود. بيان زمان، هيچ 
جايي در يك فيلم آموزشي آشپزي ندارد و از همين پرسش 
ساده است كه فيلم، طرح اصلي خود را آغاز مي كند. بيان 
زمان و ذكر دقيق جزييات، 2 عاملي هستند كه ساختار فيلم 
را مي سازند. در اليه ظاهري، فيلمساز، پخت غذاهاي دلپذير 
و سنتي ايراني را به تصوير مي كشد. اما در اليه دروني آن، 
تالش زناني را به تصوير مي كشد كه با صرف زمان بسيار، 

غذايي مطلوب را آماده مي كنند؛ سپس 
خانواده آنها، بي هيچ دقتي در اين روند، 

به لذت از خوردن آن بسنده مي كنند.
اين 7 زن، هر كدام به جايگاه فرهنگي 
و سني متفاوت، تعلق دارند. اين جايگاه 
فرهنگي متفاوت در چيدمان وسايل 
آشپزخانه و حتي نحوه پخت و بيان 
دستور آشپزي اين 7 نفر نشان داده شده 
است. برخي از اين زنان رويكرد سنتي به 
آشپزي و خانه داري دارند و برخي ديگر 
نگاه مدرن تري به آن دارند. نكته جالب 

فيلم، انتخاب اين 7 نفر است كه هركدام نماينده يك سليقه 
فرهنگي هستند اما در آخر به يك نقطه يكسان مي رسند. 

فيلمساز با گروهش به خانه اين 7 زن رفته و اين 7 
زن را در يك موقعيت يكسان قرار داده است. آمدن 10 
نفر ميهمان، وضعي است كه اين زن ها ناخواسته در آن 
قرارگرفته اند و بايد براي خودشان و ميهمان ها، غذا درست 

كنند. 
هيچ كدام از اين زنان، براي اين ميهماني آماده نبودند 
و با ورود ميهمان ها، آشپزي را آغاز مي كنند. انتخاب 
صحنه هايي از آشپزي اين زنان، به گونه يي بوده كه 
طول مدت زمان و اعمال جزييات در آشپزي به تصوير 
كشيده شود. براي آنكه روند فيلم كند نشود و براي 
مخاطب خسته كننده نباشد، فيلمساز از گفت وگوهاي 
طنز شخصيت هايش در حين آشپزي استفاده كرده كه 
سبب تلطيف فضاي اين بخش شده و اين گفت وگو ها، 
خاص آشپزخانه است. مادران و زنان ايراني، با همين 
ديالوگ ها، دشواري كار در يك محيط بسته را براي خود 
آسان مي كنند. اين گفت وگو ها خود را به روند فيلم تحميل 
نمي كند، بلكه به شخصيت پردازي افراد در فيلم كمك 

بسيار مي كند. 
بخش دوم، با آماده شدن ميز و سفره غذا براي تناول 
آغاز مي شود. در اين بخش، نيمه غايب خانواده در بخش 
اول – همسر - وارد فيلم مي شود و هركدام نظرشان را درباره 
غذا و مدت زمان پخت آن، بيان مي كنند. مردان نيز در اين 

فيلم از طيف هاي فكري مختلف هستند. برخي از آنها با 
نگاه سنتي و حتي تا حدي متحجرانه، آشپزي را وظيفه 
زن مي دانند و مدت زمان بسيار كوتاهي را ذكر مي كنند. 
اين افراد كارخودشان را بسيار پرمشقت تر و دشوارتر از 
كار همسرانشان مي دانند. برخي ديگر ديد مدرن تري به 
اين قضيه دارند و قدردان زحمات همسرانشان  هستند با 
اين حال درك كاملي از جزييات و سختي كار همسرشان 

ندارند. 
بخش سوم، با جمع كردن سفره و ميز آغاز مي شود. اين 
بخش، هدف اصلي فيلمساز از اين طرح بوده است. پس از 
غذا، رفتار افراد نشان از نگاه آنان به كارهمسرشان دارند. 
برخي بلند مي شوند و مي روند و همسرشان بايد همانگونه 
كه سفره را چيد، آن را جمع كند. برخي ديگر بر صندلي شان 
تكيه مي زنند تا كنيزشان سفره را از زير پاي شان جمع كند. 
فردي ديگر خودش سفره را جمع مي كند چون غيرتش به 
او اجازه نمي دهدكه بگذارد همسرش سفره را جمع كند، 
آن زن  و شوهري هم كه مدرن تر از بقيه فكر مي كنند، قيد 
جمع كردن ميز را مي زنند و ميز تا ساعت ها بعد، به همان 

وضع باقي مي ماند. 
شايد اين فيلم به نگاه فمينيستي متهم شود و عنوان 
شود كه همه مردان اينگونه نيستند. روند فيلم به گونه يي 
است كه رفتار خود زنان هم نقد مي شود. زني كه تمام روزش 
در آشپزخانه مي گذرد و پذيرفته است كه كمي تغيير در 
اين روند، او را به دفترخانه مي كشاند. مثال ديگر، زن مدرني 
است كه دغدغه هاي جهان خارج از آشپزخانه هم برايش 
مهم است و از درك گرسنگي سايرمردم جهان نمي تواند 
به رستوران برود. او خودش را خانه دار مي داند اما از هنر 
آشپزي، فقط به گرم كردن كنسرو اكتفا 
مي كند. زني ديگر كه همزمان تحصيل 
مي كند و مانند زنان سنتي به آشپزي اش 
اهميت مي دهد، در برابر برخوردهاي 
نامطلوب همسرش را پذيرفته است و 
عنوان مي كند: »ديگه عادت كرديم. 
عادت نكنيم، چي كار بكنيم؟« مثال 
ديگر، زن  ديگري كه سن وسالش بيشتر 
از بقيه است، لذت بردن زنان جوان تر از 
زندگي شان را نكوهش مي كند. اين فيلم 
قصد ندارد به يك فيلمي با شعارهاي 
سطحي و نازل تبديل شود بلكه با به تصوير كشيدن 
آشپزخانه متداول و معمول خانه هاي ايراني، مي خواهد 
تصويري از اليه  پنهان زندگي زنان ايراني را نشان دهد و از 

ميان اين تصويرها به باورها و عقايد آنها نقبي بزند. 
آخر فيلم، 2 خبر به مخاطب داده  مي شود. نخست 
آنكه پيرزني كه در فيلم از خاطراتش و آشپزي هايش در 
جواني مي گفت، فوت شده است. پيرزني كه در سال هاي 
انتهايي عمرش، در سكوت خود غرق شده و به انتظار مرگ 
نشسته  بود. خبر دوم درباره 2 زني بود كه ديد مدرن تري 
نسبت به بقيه داشتند. آنها از همسرانشان طالق گرفتند. 
اين پايان تلخ، همان بيان يكي از زن هاست كه گفت: »كار 
آشپزخونه بازنشستگي نداره. تا وقتي كه رو به قبله بخوابن 

بايد آشپزي كنن.«
نكته جالب اين فيلم، جسارت فيلمساز در استفاده از 
بستگان و آشنايان خود براي اين فيلم  بود. هر 7 زن فيلم، 
يا خويشاوند سببي يا نسبي اش بودند يا از آشنايانش 
بودند. روند فيلم و زيرذره بين رفتن جزيياتي كه در زندگي 
روزمره به آن توجهي نمي شود، نكته يي است كه مي تواند 
سبب آزردگي افراد شود و فيلمساز با جسارت، اين خطر 
را پذيرفته است. انگار فيلمساز براي دغدغه هاي دروني 
خودش، به كشف محيط اطرافش پرداخته و مكاني را در 
نزديكي زندگي اش كشف كرده كه براي خود و گروهش 

ناشناخته است و بايد آن را بشناسند.  
s. ahmadipouya@gmail. com

فروش جهاني فيلم »كپي برابر اصل«، جديدترين ساخته عباس 
كيارستمي از مرز  3/1 ميليون دالر )بيش از  3 ميليارد تومان( گذشت. 
به گزارش ايسنا، براساس جديدترين آمار منتشرشده در وب سايت هاي 
مربوط به فروش جهاني فيلم هاي درحال اكران، فيلم »كپي برابر اصل« 
به كارگرداني عباس كيارستمي و نقش آفريني »ژوليت بينوش« تاكنون 
فروشي بيش از  3/1 ميليون دالر در كشورهاي نمايش دهنده داشته است. 
اين فيلم كه از روز   29 اكتبر در سينماهاي اسپانيا به روي پرده رفته 
است، تا روز  2٨ نوامبر فروش  5٨3 هزار دالر در اين كشور به دست آورده 
است. همچنين اين فيلم كه از روز سوم سپتامبر در سينماهاي انگليس 
نمايش يافته است، تا روز دهم اكتبر فروش   49٨ هزار دالر در اين كشور 
داشته است. »كپي برابر اصل« از روز   19 مه  )  29 ارديبهشت( در فرانسه 
نمايش يافته و طبق آخرين گزارش اعالم شده، فروش اين فيلم تا روز ششم 
ژوئن بيش از يك ميليون و   445 هزار دالر بوده است. جديدترين فيلم 
كيارستمي توانسته در سينماهاي بلژيك   99 هزار دالر و در سينماهاي 

اتريش   25 هزار دالر فروش داشته باشد. اين فيلم از روز چهارم نوامبر )  13 
آبان( نيز در سينماهاي يونان نمايش خود را آغاز كرده و طبق برنامه زماني 
اعالم شده، از مارس   2011 در امريكا به روي پرده خواهد رفت. »كپي برابر 
اصل« كه در جشنواره كن جايزه بهترين بازيگر زن را براي »ژوليت بينوش« 

به همراه آورد، تاكنون در جشنواره هاي متعددي چون ريودوژانيرو، ملبورن، 
نيويورك، ابوظبي و شيكاگو نمايش يافته و اخيرا به جشنواره  انجمن فيلم 
امريكا نيز دعوت شد. اين اثر كيارستمي در توسكاني ايتاليا فيلمبرداري شد 
و كمپاني »MK2« فرانسه به همراه »آنجلو بارباگالو« از ايتاليا تهيه كنندگي 
آن را برعهده داشتند. داستان »كپي برابر اصل« درباره نويسنده يي است كه 
كتابش برنده جايزه بهترين ترجمه سال شده است. او براي انجام مصاحبه 
مطبوعاتي به فلورانس آمده و عنوان مي كند ايده كتابش را در فلورانس به 
دست آورده است. در اين سفر او با زني كه صاحب يك گالري آنتيك است، 
آشنا مي شود و بحث هاي متعددي درباره اصل بودن و كپي بودن اشياي 
عتيقه ميان آنها انجام مي شود و... فيلم »كپي برابر اصل« ماه گذشته جايزه 
»خوشه طاليي« جشنواره  فيلم واالدوليد اسپانيا را براي بهترين فيلم كسب 
كرد، براي نمايش در كشورهاي نيوزيلند، استراليا، آرژانتين، پاراگوئه، 
اروگوئه، شيلي، هنگ كنگ، بلژيك، هلند و سوييس به كمپاني هاي توزيع 

و پخش فروخته شده است. 

»كپي برابر اصل« ميلياردي شد سينما

روي خط خبر

مراسم تشييع پيكر شمس آل احمد صبح سه شنبه 16 آذرماه در 
مقابل خانه هنرمندان ايران برگزار شد تا در قطعه هنرمندان بهشت 
زهرا)س( به خاك سپرده شود. به گزارش »ملت ما« اين مراسم 
با حضور علي اكبر اشعري مشاور فرهنگي رييس جمهور و رييس 
كتابخانه ملي، يحيي طالبيان قائم مقام وزير ارشاد در امور شعر و ادب، 
محسن مومني رييس حوزه هنري، علي شجاعي صايين مديرعامل 
موسسه خانه كتاب و چهره هايي مانند ضياءالدين شفيعي )شاعر(، 
سهراب هادي )پژوهشگر عرصه هنر(، حجت االسالم زم و نعمت 
احمدي )حقوقدان( و جمعي از اهالي قلم و مسووالن حوزه فرهنگ 
برگزار شد. ابوالقاسم امامي نويسنده و مترجم و از دوستان خانوادگي 
شمس آل احمد با اشاره به اينكه شمس را »برادر 50 ساله« خود خواند، 

گفت: نام شمس همچون صفتش مثل 
خورشيد بزرگ و تابان بر همه مي تابد 
و در مسلك او دوست، غريبه و بيگانه 
جايي ندارد. شمس در مشكالت فردي 
و اجتماعي، همه را ياري مي داد يا 
قلمي يا درمي. مردي كه اينجا آرميده 
است، به ُعسرت اما به عزت زندگي 
كرد. او همچون سرو ايستاد و سروسان 
به خاك سپرده مي شود. بنابر اظهارات 

امامي، شمس قصه گويي توانا و منتقدي بود كه ايده هايش راهگشاي 
مسائل و مصائب اجتماعي بود، او پس از فارغ التحصيلي از رشته فلسفه 
و علوم تربيتي از دانشسراي عالي، در كنار جالل وارد مبارزات شد. 
شمس ابتدا به »نيروي سوم« خليل ملكي پيوست و پس از كودتاي 
2٨ مرداد 32 و سقوط دولت مصدق، در كنار مردم به نهضت مقاومت 
ملي پا گذاشت. پيش از انقالب در كنار مردم ايستاد و همپاي آنها به 
جد براي ارتقاي كشور كوشيد و پس از انقالب هم در كار فرهنگ 
و مطبوعات جوينده و كوشنده بود. بنابر گفته اين مترجم شمس 
آل احمد در روزهاي اخير و در بستر بيماري تنها بود و بسيار كسان از 
او ياد نكردند. در خانه كوچكش در كوي مهر، گاه تنها بود. اما شمس به 
زندگي عشق مي ورزيد و زندگي را دوست داشت. شمس رفت به آخرين 

سفر، مي رود به ديدار جالل. شمس! سالم ما را به جالل برسان و روزگار 
ما را براي او بازگو كن. امامي زيباترين كتاب شمس را كتاب زندگي اش 
دانست كه بسيار شرافتمندانه بود. وي با ابراز تسليت به همسر، سه 
پسر )احمد، محمود و جالل( و تنها دختر )آهو( شمس آل احمد، يادي 
هم از سيمين دانشور نويسنده پيشكسوت و همسر جالل آل احمد كرد 
كه اين روزها در بستر بيماري است. احمد مسجدجامعي، عضو شوراي 
شهر تهران گفت: »خاندان مرحوم طالقاني از تهراني هاي اصيل و 
قديمي اند؛ حاج سيد احمد طالقاني )پدر شمس آل احمد( در يكي از 
محالت قديمي شهر تهران پاچنار و در كنار امامزاده نصرالدين آرميده 
است. فضاي اين محالت در آثار جالل آل احمد هم روايت شده است. 
«وي با اشاره به ديدار اخيرش با سيمين دانشور كه به اتفاق ابوالقاسم 
امامي و در منزل مشترك دانشور با 
جالل آل احمد صورت گرفته است، 
گفت: »خانم دانشور تعريف مي كرد 
كه شخصيت هاي زيادي به آن خانه 
آمده اند؛ از سهراب سپهري گرفته 
تا معاصراني مانند آيدين آغداشلو؛ 
طالقاني،  آيت اهلل  مانند  بزرگاني 
مهندس مهدي بازرگان، غالمرضا 
تختي و نيما يوشيج. «او با اشاره به 
اينكه »شمس آل احمد در چنين فضايي رشد كرد« خواستار شد تا 
اين خانه توسط سازمان ميراث فرهنگي ثبت ملي شود. در اين خانه 
فضاي تهران قديم هم روايت شده است و شمس آل احمد هم در طول 
اين سال ها و در همين خانه حوزه هاي مختلفي را در عرصه فرهنگ و 
سياست تجربه كرد. مسجدجامعي از اعضاي خانواده شمس آل احمد 
خواست كه مساله انتشار مجدد آثارش را پيگيري كنند و از وجود 
مجموعه عكس هايي خبر داد كه شمس آل احمد از چهره هاي مختلف 
گرفته است كه اين مجموعه جاي كار دارد و بايد تكميل شود و همگان 
از آن استفاده كنند. مراسم ترحيم شمس آل احمد روز پنجشنبه 1٨ 
آذرماه از ساعت 13 تا 14:30 در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي 

برگزار مي شود.

شمس در قطعه هنرمندان آرام گرفت
ياد

در مراسم رونمايي از پژوهش هاي صادق عاشورپور عنوان شد 

عادت كرده ايم با كارهاي اساسي با بي تفاوتي برخورد كنيم

عدم اكران»ملك سليمان« در تاسوعا و عاشورا 
تهيه كننده فيلم سينمايي»ملك سليمان« اكران اين فيلم در ايام عزاداري 
تاسوعا و عاشورا را منتفي دانست.فيلم سينمايي»ملك سليمان« به كارگرداني 
شهريار بحراني و بازي امين زندگاني، محمد پاك نيت، مهدي فقيه، الهام حميدي 

و حسين محجوب بخش هايي از زندگي حضرت سليمان نبي را روايت مي كند.

مونولوگ »پيراهن گم شده هدا گابلر« در تاالر انتظامي 
مونولوگ»پيراهن گم شده هدا گابلر« به كارگرداني ايثار ابومحبوب جمعه 19 

آذرماه در 2نوبت 16 و 1٨ در تاالر انتظامي خانه هنرمندان ايران اجرا مي شود.

همايش شعر زنان فارسي سرا به تعويق افتاد
برپايي دومين همايش شعر زنان فارسي سرا بار ديگر به تعويق افتاد. فاطمه  راكعي 
معتقد است به دليل مشخص نبودن منابع مالي برپايي همايش و نبودن اسپانسرها ي 
مالي براي برگزاري همايش، ناگزير شديم كه برگزاري آن را تا خرداد سال آينده 

به تعويق بياندازيم.

»سرگذشت شعر ايران« تا دهه 70 
كتاب »سرگذشت شعر ايران« كه در آن سير تاريخي شعر پارسي از پيش از 

اسالم تا دهه 70 بررسي شده براي چاپ به ناشر تحويل داده شد.

»درخشش« در سينما آزادي 
فيلم مستند»درخشش« به كارگرداني نادر طريقت امروز )چهارشنبه 17 آذر( در 
سينما آزادي روي پرده مي رود. عالقه مندان سينماي مستند مي توانند ساعت 1٨ 
بطور رايگان اين فيلم را كه درباره تاريخ بازيگري، ستاره و ستاره سازي در سينماي 

ايران از ابتدا تاكنون است، به تماشا بنشينند.

تعزيه در برج آزادي 
منتخبان و پيشكسوتان هنر تعزيه طي 10شب اول ماه محرم در محوطه برج 
آزادي به اجراي برنامه مي پردازند. اجراي تعزيه در محوطه برج آزادي از ديروز 
سه شنبه 16 آذرماه با حضور گروه هايي از شهرهاي مختلف و از ساعت 17 آغاز 

شده است.


