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مهدی امید بخش که چندی اســت از ســوی بهزاد مریدی مدیر فرهنگ و ارشاد فارس ،عهده دار معاونت
فرهنگی ،مطبوعاتی این اداره کل شــده و ســابق بر این در مسئولیت معاونت هنری سینمایی بوده ،اعالم
داشــت :مؤسســات فرهنگی که دارای مجوز رسمی هستند و ســابقه اجرایی نیز در برگزاری برنامه های
امیدبخش معاون فرهنگی ،فرهنگی را داشته باشند ،می توانند عهده دار مراسم حوزه معاونت مطبوعاتی و فرهنگی برای برون سپاری
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ فعالیت ها باشــند .معاونت فرهنگی ،مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس با تأکید
بر اینکه تمام تالشــمان بر این اســت تا «هفته کتاب» بهگونه مردمی پیش رود گفت :در این راستا ،ویژه
دوشنبه
و ارشاد اسالمی فارس:
برنامههای در نظر گفته شــده و نیاز به هماهنگی و همکاری با آموزش و پرورش داریم که در حال رایزنی
 3آبان
است که البته همکاری انجمن ها و مؤسسات فرهنگی را نیز می طلبد و بنا داریم تا برنامه های هفته کتاب
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جمهوری اسالمی را از  ٢٢لغایت  ٢٨آبان ماه ،به میان دانش آموزان شیرازی ،مردم و محله ها ،مراکز خرید
سال نوزدهم
و مقابل بیمارســتانها ،سوق داده شود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و
شماره 5416
ارشــاد اسالمی فارس ،او می افزاید :برنامه «هر کالس یک کتاب» ویژه مدارس منتخب شیراز است که در
این طرح از دانش آموزان هر کالس یک مجتمع آموزشی خواسته می شود تا با مشارکت و همکاری یکدیگر
کتابی را از طرح داســتان تا تصویرســازی و مجلد کردن آن انجامدهند و به بهترین طرح جوایز برتر داده
میشود که این برنامه ها از طریق انجمن ها و مؤسسات فرهنگی برپا خواهد شد.
امیدبخش از دیگرفعالیت های این آیین به «سیمرغ دانش» اشاره داشت و گفت :این برنامه برای عموم مردم
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کارگردانانNicholas Stoller, Doug Sweetland :
نویسندهNicholas Stoller :
بازیگرانAndy Samberg, Katie Crown, Kelsey :
Grammer
خالصه داســتان :یک لــک لک که وظیفــه انتقال
بستههای پستی یک سرزمین بزرگ را بر عهده دارد ،به
طور تصادفی دســتگاهی را فعال می کند و آن دستگاه
دختر بچه ای زیبا را تولید می کند .حال لک لک که به
دردسر بزرگی گرفتار شده باید نهایت تالشش را بکند
تا این مشکل حل شود و… .
منتقد :کریستی لمیر

ممکن اســت بعضاً نمایش شــوخیهای تکراری باعث
پسرفت و ضعف یک انیمیشن سینمایی شود ،اما گاهی
اوقات بهره جســتن از هرچیزی برای یافتن سلیقهی
مخاطــب و جذب وی تا آخر فیلــم ،نتیجه میدهد و
حاصل کار ،عجیب و حتی الهامبخش میشود .البته در
بعضــی موارد ،بیننده باید منطق خود را کنار بگذارد تا
بتواند از این ترفند سازندگان آثار سینمایی ،لذت ببرد.
در غیر این صورت ،سؤالهای منطقی که در طول فیلم
برایتان پیش میآید ،مانع از لذتبردن شما و خندههای
ناگهانیتانمیشــود؛ امــا احتماالً «لکلکهــا» با بار
احساســی ذاتی و اصیل خود میتواند شما را خرسند
نگه دارد.
اذعان میکنم حس مادری ســبب تأثیر بر مواجههی
مالیم من با «لکلکها»نبود .گمان میکنم وجود پسر
هفت ســالهام ،مزید بر علتی برای ارتباط بیشتر من با
این انیمیشــن بود که البته شاید چندان مرتبط نباشد
ولی پس از تماشــای انیمیشــن «لکلکها» با من در
سینما ،آرزو داشت برادر کوچکتری داشته باشد .پس
باید گفت :ممنون «لکلکها»!
انیمیشن مذکور این تفکر دوران کودکی را به زیبایی به
تصویر میکشد؛ اگرچه ما این روزها از بچگی میدانیم
که لکلکها مسئول رساندن بچهها از آسمان نیستند.
ماشین کودکسازی همانند ساعت ،کار خود را منظم
انجــام میدهد؛ اما در ادامه یــک لکلک متعصب ( با
امانتی تازه متولدشدهاش
صداپیشگی «دنی تریو») به
ِ
وابستگی احساســی پیدا میکند و در همین حین به
طور اتفاقی ،دستگاهی که شامل آدرس خانوادهی نوزاد
یرود.
است ،از بین م 
 18ســال بعد ،کارخانه به یــک مجموعهی عظیم به
نــام  Cornerstore.comدر باالی ابرها تبدیل شــده و
لکلکها میتوانند به وســیلهی غریــزهی ذاتی خود،
گســترهی وســیعی از محمولهها را به دست مشتریان
در سراســر جهان برســانند .لکلکی به نــام «جونیور
(اندی سمبرگ)» قرار است که سمت ریاست را بعد از
رئیس خودستای شرکت (کلسی گرامر) عهدهدار شود
و نوزادی که به جــا مانده بود ،اکنون یک دختر جوان
مشــتاق ولی ناآزموده به نام «تولیپ (با صداپیشــگی
کمدین «کیتی کراون») اســت که بــرای جلوگیری
از خرابکاریهــای متداولش ،عهــدهدار انجام کارهای
عجیب حاشــیهای دفتر شدهاســت .تمام مســئولیت
جونیور مراقبت از تولیپ اســت .مشکل از زمانی آغاز
میشــود که تولیپ به طور اتفاقی به عنوان دلســوزی
بــرای «نیت (انتون ســتارکمن)» کودکی که آرزویش
داشتن برادری اســت ،قسمت کودکسازی کارخانه را
فعال میکنــد« .نیت» از پدر و مــادرش (تای بورل و
جنیفر آنیستون) ناراضی است؛ چون به دلیل مشغلهی
تجارت امــاک ،نمیتوانند برای او وقــت بگذارند و با
او بازی کنند .به همین ترتیب ،قســمت اعظم داستان
این انیمیشــن که توســط «نیکوالس استالر» ،یکی از
کارگردانان و نویســندههای فیلمنامه نوشــته شده ،به
عنوان یک ســفر جادهای بر اساس سوءتفاهمی پیش
مــیرود که در آن باید جونیور و تولیپ این نوزاد دختر
موصورتی و چشــمآبی را قبل از این که رئیس از وجود
او مطلع شود ،ســریعتر به خانوادهاش برسانند« .داگ
سوویتلند»سوپروایزر انیماتورهای انیمیشن «ماشینها»
کارگــردان دیگــر «لکلکها» اســت .اســتالر اولین
تجربهی انیمیشــنی خود را پس از ساخت فیلمهایی با
درجهبندی زیر  17سال همچون «فراموش کردن سارا
مارشال» و «همســایهها» پشت سر میگذارد .طبیعی
اســت که فاکتور وقاحت که نشــانی برای آثار اوست
در این انیمیشن به چشــم نمیخورد؛ اما تالش کرده
که ترکیبی ســالم از لحظات احمقانه و احساسی را به
درستی به نمایش بگذارد .رنگهای متنوع و درخشان
«لکلکها» تضاد سرگر مکنندهای را بین طنز سورئال
نهفته در داســتان و لحن نامتعارف انیمیشــن ایجاد
کردهاست.
مزیتی که «لکلکها» از آن سود میبرد و در صنعت
انیمیشنســازی چندان رایج نیست ،تکیهی «استالر»
بــر بداههگویی بازیگــران تا حد ممکن بود .شــیمی
ف
عالی به وجــود آمده بین «کی» و «پیــل» ،به لط 
همکاری مدید آنهاست .دیالوگهای تیز و سرزندهای
که بین «ســمبرگ (جونیور)» و «کــراون (تولیپ)»
رد و بدل میشــود ،جذاب اســت .جونیور خودرأی و
عجیب و تولیپ جســور و عصبی است؛ همانرفتاری
که آنیســتون و بورل در معدود صحنههای حضورشان
نشان میدهند.

درخشش عکاسان شیرازی در جایزه
شهرکتاب

در محله های شیراز است که در آن تعدادی دوچرخه سوار ،با المان معرفی هفته کتاب ،به محله های شهر
مراجعه و ضمن اهدای کتاب به درب منازل ،برنامه های پرده خوانی و نمایش خیابانی با عناوین «فرهنگ
کتابخوانی و برگزاری مســابقه کتاب» می پردازند .معاون فرهنگ و ارشــاد فارس بیان داشــت« :ایستگاه
کتابساعت» نیز در این ایام با حضور عموم مردم جلو بیمارستان ها و مراکز خرید اجرا خواهد شد و در طرح
یاد شده ،سعی می شود تا فرهنگ کتابخوانی را برای همراهان بیمار و همسرانی که به مراکز خرید مراجعه
می کنند و اوقات فراغت دارند نیز نهادینه کنیم.
وی دیگر فعالیت ها را «پرده خوانی» برای دانش آموزان مدارس نواحی آموزش و پرورش با موضوعات کتاب
و کتاب خوانی و راه اندازی سایت «رادیو کتاب» بهگونه مجازی اعالم کرد و گفت :در این سایت ،کتابهای
شنیداری با شماره گیری عموم مردم و درخواست عنوان کتاب مورد نظر ،مطالب درخواستی در دسترس
خواهد بود و «کفه کتاب دوســتی» نیز در این راســتا قراردارد که با خرید و مطالعه کتاب همراه است و با
صرف چای و همچنین «مسابقه تند خوانی کتاب»برای عموم مردم با مشارکت مؤسسات فرهنگی هنری و
انجمن ها برگزار می شود .معاون مطبوعاتی ارشاد استان از آمادگی برای برون سپاری تمام مناسبت های
حوزه معاونت فرهنگی ،مطبوعاتی ،به مؤسسات فرهنگی خبر داد و افزود :این برون سپاری به آن هایی تعلق
می گیرد که مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس را دارا هستند و سابقه اجرایی
نیز در برگزاری برنامه های فرهنگی داشته باشند.

دو هنرمند عکاس شــیرازی در نخســتین جایزه عکاســی مجله
شهرکتاب درخشیدند؛ ســیدمحمدصادق حسینی و پویان رنجبر،
هنرمنــدان عکاس انجمن ســینمای جوانان شــیراز در این دوره
مسابقه فوق ،موفق به کسب مقام شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان فارس ،در آیین اختتامیه اولین دوره جایزه
عکاسی مجله شــهرکتاب که در خانه اندیشــمندان علوم انسانی
برگزار شد ،سیدمحمدصادق حســینی و پویان رنجبر ،هنرمندان
عکاس انجمن ســینمای جوانان شــیراز در این دوره مسابقه فوق
موفق به کسب مقام شدند.
در آیین اختتامیه این جایزه که در تاالر فردوسی خانه اندیشمندان
علوم انسانی تهران برگزار می شد ،با معرفی برندگان جایزه عکاسی
مجله شــهرکتاب در بخشهای مختلــف ،از نفرات برتر و برگزیده

معاون فرهنگی ارشاد فارس در ادامه با تأکید بر ارائه الیحه «استفاده از فضای کاربری مسکونی برای ناشران
و کتابفروشــان» به شورای شهر شیراز؛ بیان داشت :یکی از مشــکالت بزرگ ناشران و کتابفروشان کشور
و ازجمله اســتان فارس و شهر شــیراز ،موضوع کاربری فضای کاری آنهاست که بررسی ها و کارشناسی
مقدماتی در این زمینه انجام شده و امید است با ارائه این الیحه به شورای شهر و تصویب آن بتوان شرایط
فعالیت در کاربری مسکونی را برای ناشران و کتاب فروشان شهر شیراز فراهم کرد.
وی به برنامه های معاونت فرهنگی مطبوعاتی فرهنگ و ارشــاد فارس در ادامه ســال جاری نیز اشاره کرد
و اظهار داشــت :نمایشگاه هفت روزه بزرگ کتاب فارس از  ٣تا  ٩آذر ،هفته کتاب  ٢٢تا  ٢٨آبان ،سومین
جشــنواره ادبیات کودک شیراز دربهمن ماه ،نمایشگاه کتاب شهرستان ها در طول سال ،سمینار یک روزه
چاپ دیجیتال  ٢٥آذر ،برگزاری پنج دوره آموزشی چاپ ،از این دست مراسم هستند که مشروح آنها در
زمان خودش اطالع رسانی خواهد شد.
مهدی امیدبخش در پایان ابراز کرد :ســاماندهی انجمن های ادبی شهرستانها و تجلیل از دو چهره فاخر
فرهنگی فــارس با همکاری و محوریت انجمن مفاخرفارس ،از اهم کارهای پیش روســت و امیدواریم در
این راســتا همه صاحب نظران فرهنگ و اهالی مطبوعات فارس دســت ما را به گرمی فشرده و با هدایت
اندیشمندانه خود باعث بهبود شرایط شوند و شوراها و انجمن ها به عنوان بازوان این حوزه در کنار اساتید
و مفاخر ،نشستهایی فصلی را برای بحث و تبادل نظر تشکیل دهند.

تقدیر شــد ،اعالم کرد :در بخش تکعکس هنــری پویان رنجبر،
عکاس جوان شیرازی موفق به کسب مقام دوم این بخش شد.
در بخش تکعکس مســتند که مهران میرزایی جایزه رتبه اول را
برد ،سید محمدصادق حسینی جایزه سوم را به خود اختصاص داد.
داوری جایزه عکاسی مجله شــهر کتاب را مهران مهاجر ،محسن
راستانی ،پیمان هوشمندزاده ،کالوس انریکه ،نیکالس برونو و الرا
زانکول برعهده داشــتند .این جایزه در دو بخش عکاســی هنری
و عکاســی مستند اهدا شــد .همچنین آثارعکاسان فینالیست نیز
درگالری طراحان آزاد تهران برپا شد.
سیدمحمدصادق حسینی یک ماه پیش در مسابقه عکس با موضوع
آب در کشور ترکیه شایسته تقدیر شد و روبان افتخار این مسابقه را
کسب کرد .این عضو عکاس انجمن سینمای جوانان شیراز برنده ٤
دوره مدال طالی جایزه آساهی شیمبون ژاپن است.

عقبماندگی کتابفروشیهای شیراز در طرح پاییزه
در حالــی یک هفتــه از اجرای طرح پاییــزه کتاب میگذرد که براســاس آمار
خانهکتاب ،در اســتان فارس  ۱۱کتابفروشــی برای شرکت در این طرح ثبت نام
کردند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شیراز ،در حالی یک هفته از اجرای طرح پاییزه
کتاب میگذرد که براساس آمار خانه کتاب ،در استان فارس  11کتابفروشی برای
شــرکت در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ،تنها  8کتابفروشــی فعال
هستند .فرصت ثبت نام در این طرح تا  24آبانماه اعالم شده است.
استان فارس رتبه هفتم طرح پاییزه کتاب
اطالعرســانی از سوی مسئوالن فرهنگ اســتان فارس به ویژه اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی میتواند مشــارکت کتابفروشیها در این طرح را گسترش دهد؛
اما معاون فرهنگی اداره کل ارشــاد استان فارس ،پس از یک هفته تماس مداوم
خبرگزاری تسنیم در این زمینه پاسخگو نبوده است.
در حال حاضر استانهای تهران با  75کتابفروشی ،قم با  40کتابفروشی ،اصفهان
با  33کتابفروشــی ،خراسان رضوی با  30کتابفروشــی ،آذربایجان شرقی با 15
کتابفروشی و خوزستان با  12کتابفروشی ،از استان فارس پیشی گرفتهاند.
عدم اطالعرسانی کافی در طرح پاییزه کتاب
کوروش میراحمدی ،مدیر کتافروشــی ماهان از شرکتکنندگان در طرح پاییزه
کتاب ،در گفتوگو با تسنیم نحوه اطالعرسانی از این طرح را پیامک خانه کتاب

اعالم میکند و میگوید :چون در طرحهای تابستانه کتاب شرکت کرده بودیم ،از
طریق پیامک متوجه برگزاری طرح پاییزه کتاب شدیم .به گفته وی اطالعرسانی
از سمت اداره ارشاد استان فارس برای ثبت نام کتابفروشیها نشده است.
میراحمدی درباره مزایای طرحهای خانه کتاب (طرح عیدانه ،تابســتانه و پاییزه
کتاب) میگوید :این طرحها از برگزاری نمایشــگاههای کتاب بهتر است؛ چراکه
مردم هــم از نظر زمان و هم محل رجوع ،آزادی بیشــتری دارند و میتوانند به
کتابفروشیهای در دسترس مراجعه کنند.
به گفته وی منحصر کردن نمایشگاه کتاب در یک مکان سبب شده که بسیاری از
مردم امکان رفتوآمد یا وقت کافی در مدت زمان برپایی نمایشگاه نداشته باشند؛
اما این طرح اختیار عمل بیشتری به مخاطبان کتاب میدهد.
مدیر کتابفروشی ماهان شیراز بر این باور است که کتاب در میان مردم غریبه شده
و این طرحها کمک میکند که مردم با کتاب آشتی کنند.
عارف پیراســته از کتابفروشی مطهری شیراز در گفتوگو با تسنیم ،اطالعرسانی
برای این طرح را کافی نمیداند و بر این باور اســت که در صورت اطالعرســانی
بیشتر ،هم استقبال کتابفروشیها و هم مردم از این طرح بیشتر میشود.
وی دربــاره علت حضور در طرحهای خانه کتــاب میگوید :با اجرای این طرح و
تخفیفی که برای خرید کتاب میدهند ،کتابفروشیها رونق میگیرند و کتابخوانی
نیز در میان مردم بیشتر میشود.

پیراسته استقبال مردم از طرح تابســتانه کتاب در کتابفروشی مطهری را خوب
ارزیابی و آن را انگیزهای برای شرکت در طرح پاییزه اعالم کرد.
مهلت ثبت نام تا  24آبان ماه
به گزارش تســنیم ،در طرح «پائیزه کتاب» برای کتابهای حوزه بزرگســال 20
درصــد تخفیف و برای کتابهای حوزه کــودک و نوجوان  25درصد تخفیف در
نظر گرفته شــده است .این طرح همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب
جمهوری اسالمی ایران از  24آبان ماه تا  24آذر ماه در کتابفروشیهای عضو این
طرح اجرا میشود .کتابفروشیهایی میتوانند در این طرح شرکت کنند که دارای
پروانه کسب با تاریخ معتبر باشند .در این طرح سقف تخفیف برای هر کتابفروشی
حداقل  20میلیون ریال و سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر یک میلیون
ریال اســت و خریدار هم میتواند در چند نوبت و از چند کتابفروشی عضو طرح
«پاییزه کتاب» ،آثار مورد نیاز خود را خریداری کند .مؤسسه خانه کتاب تعهد کرده
حداکثر تا یک ماه بعد از پایان طرح ،با کتابفروشیهای عضو این طرح تسویه حساب
کند .عالقهمندان میتوانند برای کســب اطالعات بیشتر از طرح «پاییزه کتاب»
به کانال تلگرامی  https://telegram.me/paeezeyeketabبپیوندند .استان فارس
در طر ح تابستانه کتاب با  34کتابفروشی رتبه  5را به لحاظ ثبت نام کتابفروشیها
داشــته اســت و با وجود رشــد  3برابری در فروش کتاب ،رتبــه  9را در میان
استانهای پرفروش کتاب به خود اختصاص داد.

معرفی بهترینهای ژانر پلیسیجنایی سینمای جهان
ژانر پلیســی-جنایی در هر دوره زمانی و اص ً
ال از همان ابتدای فراگیر شدن سینما،
مشتریهای پر و پا قرص خود را داشته است .مجادله و درگیری پلیس در تقابل با
دزد و جنایتکار ،به دلیل ذات پر تعلیقاش همیشه جذاب بوده و از آنجا که جنایتها
و دزدیها در هر دوره روشها و مدلهای مختلفی داشتهاند ،هیچ گاه داستانهای
پلیســی بدون خوراک کافی نماندهاند .البته این پرطرفدار بودن باعث شده ساخت
این گونه فیلمها در کشورهای صاحب سینما از تعدد باالیی برخوردار باشد و طبیعتاً
در بین کلی فیلم پلیسی ساخته شده ،تعداد اندکی از آنها میتوانند آن قدر درست
ساخته شده باشند که هم نظر عامه مخاطبان به آنها جلب شود و هم نظر منتقدان
و کارشناسان سینما .از آغاز قرن  ،21با پیشرفت شتابان تکنولوژی ،جلوههای ویژه
روز به روز حرفهای تر ،طبیعیتر و راهگشــاتر شــده است .خلق صحنههای اکشن
پر تعلیق و پر خطر ،کام ً
ال طبیعــی و هیجانانگیز در موقعیتهایی مثل تعقیب و
گریزهای جادهای یا تیراندازیهای شــهری ،با کیفیت باالتری نسبت به گذشته به
مخاطب ارائه میشود؛ اما انگار هر چه تکنولوژی پیشرفت کرده عمق فیلمها کمتر
شده ،امروز کمتر شــخصیت پلیس یا جنایتکاری بر پرده سینما خلق میشود که
مخاطب سالن راشــگفتزده کند ،به هیجان بیاورد یا بترساند .چندین سال است
داستانها بیشتر بر محور صحنههای اکشن میچرخد تا کند و کاو در شخصیتهای
مختلف یک قصه پلیســی و نشــان دادن هوش یک انســان برای کشف جنایت و
خطای انســانی یا هوش انسان دیگری برای فرار از عدالتی که باید در موردش اجرا
شود و این درســت برخالف آن چیزی است که در گذشته سینمای پلیسی وجود
داشته اســت؛ زمانی که برای فیلمهای پلیسی ،قصه و داستان مهمترین ویژگی و
جذابیت بود .با این حال در همین نزدیک به دو دهه ،فیلمهایی ساخته شدهاند که
هم ســکانسهای جذاب و هیجانانگیز پلیسی داشتهاند و هم داستان پر کشش و
دلهرهآور.

روز تمرین)2001( Training Day :

ماک ساخت .فیلم ،داستان یک افسر و یک جنایتکار هنگکنگی است که هر کدام
جاسوسی در تیم دیگری دارند و هر دو تالش میکنند در عین این که از جاسوس
خودشان اســتفاده کنند و مراقبش باشند ،جاسوس رخنه کرده را هم بگیرند .کل
ماجرا از نگاه این چهار شخصیت اصلی روایت میشود.
«روابط شیطانی» فیلمی تکان دهنده ،پر تعلیق و روانشناسانه است که در آن سال
تبدیل به بهترین فیلم پلیسی-اکشــن سینمای آسیا شد .از مهمترین ویژگیهای

ماشینها به باالترین حد تصور رسیده است .ماجرا در دورانی میگذرد که سیستمی
اختراع شده که میتواند جرم و جنایتها را پیش بینی کند و به این ترتیب میتوان
جلوی هر نوع اتفاقی را قبل از به وقوع پیوستن گرفت .این سیستم توسط سه مأمور
اداره میشود .همه چیز به ظاهر خوب پیش میرود تا این که یکی از این مأموران
به نام جان اندرتون(تام کروز) متوجه میشــود این سیســتم نام خود او را بهعنوان
یــک قاتل معرفی کرده اســت .حاال او میخواهد برای فــرار از مرگ با این تقدیر
ناخواسته مبارزه کند .فیلم اســپیلبرگ مجموعهای از پیشبینیهای تکنولوژیک
مختلف است که برخی از آنها از جمله تلویزیونهای شفاف ،دستگاههای دیجیتال
با کنترلکردن لمسی و حتی ایجاد شناسنامههای اطالعاتی مجازی ،از حالت تخیلی
بودن خارج شــده و به واقعیت پیوستهاست .همینها باعث میشود مخاطب امروز
به این فکر کند که آیا با وجود سرعت باالی پیشرفت تکنولوژی ،امکان این نیست
سیستمی که در فیلم نشان داده میشود ،سه دهه دیگر واقعاً به وجود بیاید؟ همین
موضوع اســت که لذت و جذابیت فیلم اسپیلبرگ را بیشــتر میکند ،این فیلم با
بودجهای  102میلیون دالری 358 ،میلیون دالر در سراسر جهان فروخت.

سیکاریو)2015( Sicario :

این یکی هم از همان فیلمهای پرتعلیق و غافلگیرکننده است که حسابی مخاطبان
ســینمای جهان را غافلگیر کرد .دنی ویلنوو در سال  2015براساس فیلمنامهای از

فیلم اندروال ،بازیهای تماشایی چهار شخصیت اصلی است .اندی ال ،تونی لئونگ،
آنتونی ونگ و اریک تســانگ مربع درخشــان بازیگری این فیلماند .معروفیت فیلم
در آســیا باعث شــد آن طرف دنیا یکی از بزرگترین کارگردانان تاریخ سینما هم
این فیلم را ببیند و نتیجهاش خرید امتیاز بازســازی آن بود .مارتین اسکورسیزی
در ســال « 2006روابط شــیطانی» را با اندکی تغییرات نسبت به نسخه اصلی و با
حضور بازیگران سرشناس سینمای آمریکا جک نیکلسون ،لئوناردئو دی کاپریو ،مت
دیمون ،مارک والبرگ ،آلک بالدوین و مارتین شــین بازسازی کرد و نتیجهاش شد
شکسته شدن طلسم نگرفتن اسکار بهترین کارگردانی برای اسکورسیزی .عالوه بر
بهترین کارگردانی اسکار ،بهترین فیلم ،بهترین تدوین و بهترین فیلمنامه اقتباسی
هم به «از دست رفته» تعلق گرفت .فیلم اسکورسیزی نسبت به فیلم ال خوش رنگ
و لعابتر اســت؛ اما با این حال ماجرای فیلم «روابط شیطانی» همچنان صریحتر و
تکان دهندهتر از فیلم «از دســت رفته» است؛ حتی با این که در الیههای فیلم ال،
رگههایی از طنز و کمدی هم وجود دارد.

یورش)2011( The Raid: Redemption :

یک نئو نوآر تمام عیار و ساخته شده در ابتدای قرن بیست و یکم که میتوان آن را
در زمره بهترین فیلمهای پلیســی حداقل سه دهه اخیر دانست .فیلمی پر از دلهره
و هیجان و تشــویش که داســتان یک روز از زندگی دو افسر پلیس اداره مبارزه با
مواد مخدر لسآنجلس را به تصویر میکشد :آلونزو هریس(دنزل واشنگتن) و جک
هویت(ایتانهاوک) .اولی افسری زبده با سابقهای 13ساله و دومی پلیسی جوان که
قرار است یک روز آزمایشی را با افسر مافوق و معروفش سپری کند تا اگر مورد تأیید
او قرار گرفت ،در تیم عملیاتی آلونزو بهعنوان دســتیار مشغول به کار شود .جک از
همان ابتدا با رفتارهای عجیب و غریب افسر مافوقش مواجه میشود .روشهای غیر
متعارف و عجیب آلونزو ابتدا جک را متعجب میکند؛ اما توجیهات محکم و جالب
او باعث میشــود پس از چند ساعت ،جک با آلونزو همراه شود .جک در حالی که
تازه احســاس کرده در حال تبدیل شدن به یک پلیس مبارزه با موادمخدر درست
و حســابی است ،ناگهان به واقعیتی درباره آلونزو پی میبرد که همه چیز را به هم
میریزد .بازیهای واشنگتن وهاوک بینظیر است .هر دو نامزد اسکار بهترین بازیگر
نقش اول و مکمل مرد شــدند که واشنگتن آن را برد ،اما هاوک نه؛ با این حال هر
دو یکی از بهترین بازیهای کارنامههای سینماییشــان را ارائه کردهاند .دیوید آیر
فیلمنامه نویس «روز تمرین» با ظرافت خاصی فساد همیشه مطرح در پلیس آمریکا
را به تصویر کشیدهاست .آنتوان فوکوآ کارگردان فیلم هم نشان داده گزینه مناسبی
برای به تصویر درآوردن حال و هوای فیلمنامه آیر بوده اســت .برای ســاخت «روز
تمرین»  45میلیون دالر هزینه شد و در نهایت هم  104میلیون دالر فروخت.

گزارش اقلیت)2002( Minority Report :

یک فیلم آینده نگر و هوشــمندانه از استیون اسپیلبرگ درباره پیشرفت تکنولوژی
و اثراتی اســت که میتواند بر بخشهای مختلف زندگی انســان بگذارد .او از میان
بخشهای مختلف به ســراغ جرم و جنایت رفته است .اسپیلبرگ «گزارش اقلیت»
را در ســال  2002ساختهاست؛ اما ماجرای داســتانش که اقتباسی از داستانی به
همین نام اثر فیلیپ.کی.دیک است ،در سال  2045رخ میدهد؛ جایی که پیشرفت
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تیلور شریدان« ،سیکاریو» راساخت؛ فیلمی که بیش از هر چیز در الیههای درونی
خود به مفهوم «خشــونت علیه خشونت» پرداخته اســت .این فیلم به پشت پرده
نــوع رفتار و روشهای عملیاتی بخشهای مختلف امنیتی آمریکا با جرم و جنایت
داخلی یا از خارج هدایت شده میپردازد .کل داستان از نقطه نظر افسر زن جوانی
از اف.بــیآی به نام کیت میکر روایت میشــود .کیت پس از قربانی شــدن ،گروه
عملیاتیاش در یک عملیات تروریســتی ،به دســتور مقامات باالتر اف.بی.آی و به
نمایندگی از آن ها ،وارد تیم ویژهای میشــود که نیرویی از وزارت دفاع و مأموران
سی.آی.ای هم در آن حضور دارند .کیت در ابتدا از این که چنین فرصتی پیدا کرده
خوشحال است؛ اما هر چه ماجرا جلوتر میرود ،تازه میفهمد برخالف تصورش در
عملیات ویژه آمریکا هیچ قانون و رحمی وجود ندارد و مأموران ویژه از هیچ جنایتی
برای رســیدن به هدف خود دریغ نمیکنند .این موضوع کیت را نگران و عصبی و
پرخاشگر میکند؛ اما از یک جایی به بعد ،کم کم میفهمد کنترل ماجرا نه از دست
او که از دست خیلیها خارج است .سیکاریو از ریتم سریع و خوبی برخوردار است.
صحنههای اکشن آن دقیق و پر از خالقیت است ،خصوصاً سکانس درگیری مأموران
ویژه آمریکا با مکزیکیهای مسلح لب مرز این دو کشور .امیلی بالنت از عهده نقش
کیت به خوبی برآمده و بازی بنســیو دل تورو و جاش برولین هم بســیار تماشایی
است .سیکاریو حسابی تعریف و تمجید منتقدان و عالقه مندان سینما را برانگیخت.

روابط شیطانی ،از دســت رفتهInfernal :
)2002( Affairs

نمی توان نام یکی از این فیلمها را گفت و دیگری را نه .در ســال  2002اندرو ال؛
کارگردان سرشناس هنگ کنگی که اتفاقاً در جشنواره جهانی فجر امسال هم عضو
هیئت داوران بود ،اولین قســمت از ســه گانه «روابط شیطانی» را با همکاری آلن

یک فیلمساز ولزی به نام گرت ایوانز در سال  2011به کشور اندونزی میرود و در
این کشور فیلمی میسازد که آن را یکی از آثار پلیسی -اکشن خوشساخت دو دهه
اخیر سینمای آسیا میدانند.
«یورش» داســتان جذاب و
گیرایی دارد که حسابی ذهن
مخاطب را برای تماشــایش
قلقلک میدهــد .این فیلم
داستان یک روز پر تعلیق و
سرنوشت ساز زندگی پلیسی
به نام راماست(ایکو اووایس).
او عضــوی از تیــم ضربتی
ویــژه پلیس جاکارتاســت.
در صبــح روز آغاز داســتان
فیلم ،تیم  20نفرهای از آنها قرار اســت به ســاختمان 20طبقهای حمله کنند و
یکی از مهمترین جنایتکاران فاســد این کشور را که در طبقه بیستم آن ساختمان
زندگی میکند دســتگیر کنند .آنها تا بن دندان مســلح و آمادهانــد؛ اما از یک
نکته مهم غافل هســتند .اغلب ساکنان این ســاختمان ،افراد گروه همان گنگستر
معروف هســتند .نیروهای پلیس وارد ساختمان میشوند ،در بدو ورود آنها ،اندی
ســرکرده جنایتکاران ،از بلندگوی ساختمان اعالم میکند برای کشتن هر کدام از
آن پلیسها ،به افراد ساختمان جایزه خوبی میدهد .حاال نیروهای پلیس ،هم باید
مراقب جانشان باشند و هم تالش کنند  20طبقه از میان مردان مسلح عبور کنند
و به اندی برسند .ضرباهنگ فیلم خوب و باالست .صحنههای درگیری آن ،چند پله
از آثار مرسوم در این رده باالتر است.
واقعی بودن مبارزات و نمایش درست ترس و تشویش و غرور پلیسها در این مبارزه
نابرابر ،از مهمترین ویژگیهای فیلم است .کیفیت و فروش باالی «یورش» باعث شد
ســه سال بعد قسمت دوم آن هم ســاخته شود که باز هم توانست مورد توجه قرار
گیرد و به فروش خوبی هم دست پیدا کرد.
در قسمت دوم ،راما بهعنوان نفوذی وارد یک گروه گنگستری خطرناک میشود.
منبع :همشهری شش و هفت

معرفی کتاب
مسعودهوشیار
کارشناسادبیات

معرفی و تحلیل کتاب حدیث خداوندی و بندگی
نویسنده :دکتر محمد دهقانی

تاریخ بیهقی پشتوانۀ نظری قدرت غزنویان
ابوالفضل محمدبن حســین بیهقی از نویسندگان چیرهدست و بسیار تأثیرگذار در
زبان و ادبیات فارســی اســت .هرچند که هدف وی در نوشــتن تاریخ بیهقی ثبت
وقایع تاریخی دوران غزنویان اســت؛ اما خوانندگان امروزی به وجه ادبی آن بیشتر
از جنبههای تاریخیاش توجه دارند؛ درنتیجه بیشتر ادبیاتچیها تاریخ بیهقی را
خواندهاند و از اینچشــمانداز ،شاید کمتر شاعر و نویسندۀ صاحبسبکی را بتوان
یافت که تاریخ بیهقی را نخوانده باشــد و خــودآگاه و ناخودآگاه از آن بهره نگرفته
باشــد .ازهمینرو ،تاریــخ بیهقی از نظر زبانی در صدر نثرهای مهم فارســیزبانان
قــرار میگیرد .دکتر محمد دهقانی باتوجه به اهمیت کتاب تاریخ بیهقی ،بهتازگی
پژوهشی تازه و نوپدید را دربارۀ این کتاب انجام داده است.
ایشــان سالها در دانشــگاه تهران تاریخ بیهقی را درس دادهاند و با پیچوخمهای
آن دست وپنجه نرم کردهاند .بههمیندلیل ،پژوهش مد نظر ،محصول چندینسال
کتاب متعلق به سدۀ پنجم است .دهقانی نخست در مقدمۀ
باریکاندیشــی در این ِ
استادانۀ خود دربارۀ اهمیت و نقش زبان در فرهنگ ایرانیان و اقبال از شعر دربرابر
مهجورماندن نثر فارسی در تاریخ این فرهنگ سخن میگوید .نویسنده معتقد است
که «فارســیزبانان در بیان عواطف و احساســات و احوال نفسانی خود ،یعنی آنچه
غالباً به شــعر مربوط میشــود ،از توانایی ویژهای برخوردارند» (ص )۱و نیز وجود
گنجینۀ شعر و نظم وسیع در زبان فارسی سبب شده است تا ایرانیان به شعر بیش
از نثر گرایش داشــته باشــند (همان) و دلیل آن را خوشآم ِد ایرانیان از متنهای
شاعرانهپسند میداند« :روشن است که سیطرۀ تفکر شاعرانه یا بهتعبیر من «فرهنگ
منظوم» بر زبان فارســی و گویشــوران آن ،موجب ضعف «فرهنگ منثور» در این
زبان شــده اســت» (ص)۲؛ همچنین برای این مهجوری فرهنگ منثور ،به سخن
پژوهش
ملکالشــعرای بهار استناد میکند که حتی از نظر سبکشناسی ،در شعر
ِ
بیشتری صورت گرفته است و در نثر هرگز بحثی انتقادی وجود نداشته است؛ چرا
که در فرهنگ ما «هرچه نوشــته و گفتهشده است مربوط به شعر است و بهطریق
اولی ،در ســبک نثر فارســی هیچ وقت بحث انتقادی بهعمل نیامده است (بهار ،از
پیشگفتار ،ص.)۱
این نکتۀ نویســنده بیانگر آن اســت که نثر فارســی در گذر زمان دور از چشــم
فارسیزبانان قرار گرفته است و ایشان پیوسته توجه کمتری به آن کردهاند .دهقانی
با این رویکرد ،به نوشــتن کتاب «حدیث خداوندگی و بندگی» دست مییازد و در
اینباره میگوید« :من با نگارش این کتاب ســعی کردم تا حق ابوالفضل بیهقی را
ادا کنم و ســعی کنــم این کتاب را از غربت دربیاورم و مــردم را با آن انس دهم»
(ســخنان نویسنده د رجلسۀ نقد کتابش در ســایت ایبنا) .نویسنده برای آشنایی
بیشــتر خوانندگان ،داســتانها و وقایع مهم تاریخ بیهقی را با زبانی امروزی و در
موضوعبندیهایــی ماننــد «کار و کردار غالمان در تاریخ بیهقــی»« ،زن در تاریخ
بیهقی»« ،وزیر کینهتوز» روایت میکند و ازاینمنظر ،این کتاب یاریدهندۀ مهمی
برای فهم بهتر تاریخ بیهقی است .از ویژگیهای دیگر کتاب محمد دهقانی ،تبدیل
تاریخهای قمری به تاریخ شمســی برای ملموسکردن تاریخ غزنویان اســت .این
ویژگی در توضیح داستانها ،متن بیهقی را برای خواننده عینیتر میکند و خواننده
بهتر میتواند فاصلۀ زمانی خود را تا وقوع حوادث تشخیص بدهد؛ چراکه «خوانندۀ
امروزی تاریخ بیهقی ،اگر بداند که مث ً
ال حسنک را در روز چهارشنبه یازدهم اسفند
 ۴۰۹خورشیدی بهدار آویختهاند ،بهآسانی تشخیص میدهد که از آن واقعه براساس
تقویم امروز (فرضاً یازدهم اسفند ۹۸۳ )۱۳۹۲سال میگذرد» (ص .)۴تاریخ بیهقی
بهگفتۀ دکتر دهقانی «حدیث خداوندی و بندگی» است؛ چونکه درونمایۀ کتاب
ابوالفضل بیهقی ازمنظر ایشان ،روایت خداوندی و کشورداری از موضع قدرت است؛
قدرتی که همواره نگاهی از باال به پایین به زیردســتان خود دارد .درنتیجه پادشاه
(خداونــد) همواره با رویکردی ســلطهمدار و قاهرانه جامعۀ خــود را اداره میکند.
ازاینرو« ،واژۀ «خداوند» در تاریخ بیهقی معموالً عنوانی اســت برای زبردســتان،
بهویژه پادشــاه و وزرا [ ...و] واژۀ «بنده» را هم غالباً بهمعنی زیردست و خدمتگزار
(ص )۲۷بهکار میبرد.
درواقع وج ه برجستۀ اندیشۀ بیهقی را تثبیت پایههای«قدرت» غزنویان دربرمیگیرد.
وی برای این منظور از پشــتوانۀ نظری «حق و عدل و تقدیر» (ص )۲۹اســتفاده
میکنــد تا بهکمک این ابزار بتواند قدرت خداونــدان غزنوی و تقدی ِر بندگی مردم
را توجیه کند.

اهدای دوهزار جلد کتاب به کتابخانه
فرصت شیرازی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل
کتابخانههای عمومی استان فارس ،محبوبه
خراســانی نسب ،مســئول کتابخانه عمومی
فرصــت شــیرازی ،از اهدای دو هــزار جلد
کتاب به این کتابخانه توســط خیرین خبر
داد و اظهار داشــت :با احتساب این کتابها،
منابــع ایــن کتابخانه بــه حدود4000جلد
افزایش یافت .خراســانی نســب افزود :این
اهدا از ســوی خیرین کتابخانهساز همچون
فرهنگســرای مهربانی ،داریوش نویدگویی و
دیگر خیرینی بود که نخواستند نامشان ذکر
شــود ،صورت گرفته است .مسئول کتابخانه
عمومی فرصت شیرازی با بیان اینکه بیشتر
این کتابها ،کتابهای کمکدرســی برای
دانشآموزان اســت ،اظهار داشت :کتابهای
کمک درسی جذب شده به انتخاب کتابداران
این کتابخانه ،بر اســاس نیاز سنجی و به روز
بودن و چاپهای جدی د ( 1390الی )1395است .شایان ذکر است کتابخانه فرصت شیرازی واقع
در بلوار مدرس  ،بولوار جانبازان اســت که از ســال  1392با بخشهای گوناگونی همچون بخش
مرجع ،بخش کمک درسی ،بخش نوجوانان ،بخش امانت و ...در اختیار عموم قرار گرفته است.

