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تغییر در مدیریت سینماهای حوزه هنری
با پایان  2دوره مأموریت محمود کاظمی در مؤسسه «بهمن سبز» ،سیدمصطفی حسینی به عنوان مدیرعامل جایگزین او
شد .حسینی پیش از این ،مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان بود که مدیریت تعدادی از سینماهای موفق حوزه هنری
را برعهده داشته است .مؤسسه «بهمن سبز» زیر مجموعه حوزه هنری و صاحب  ۱۱۱سالن در سراسر ایران است.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2780

پنجشنبه  10مرداد 1398

نگاهی به زندگی مرحوم حسین آهی از زبان اهالی فرهنگ و ادب به بهانه درگذشت این شاعر و پژوهشگر ادبی

یکآه دیگر

محسن شهمیرزادی :مرحوم حسین آهی از آن جمله اهالی ادب و هنر بود که کمتر نامش
بر زبانها میآمد اما تاثیر باالیی بر ادبیات معاصر داشت .وی چند ماه پس کودتای ننگین
 28مرداد ،یعنی در آذر  1332چش�م به جهان گش�ود .او فرزند مرحوم آهی از شعرای
ب�زرگ آیینی بود و به همین جهت تخلصش را «ابنآهی» قرار داد .صرف ،نحو ،منطق،
نجوم ،فقه ،اصول عروض و ...تنها بخشی از شعبههای دانشی او به حساب میآمد .هنوز
 18س�اله نشده بود که کتاب «بررسی جامعی در بحور شعر فارسی» را به رشته تحریر
درآورد .سابقه او در پژوهش ادبیات به حدود  25کتاب و صدها مقاله میرسد و از همین

مصطفیمحدثی

حسین آهی انسانی بزرگ ،ادیب و عالم بود
که در حافظه کهنس��االن ،میانساالن و جوانان
ش��اعر ثبت شده اس��ت .من خودم از جوانی نام
ایش��ان را با طنین و شکوهی بس��یار شنیدهام.
اولین فعالیت شعری بسیاری از شاعران با دانش
و تجربی��ات این مرد بزرگ رقم خ��ورد .به جد
حسین آهی یکی از وزنههای شعر فارسی است
که زبان فارس��ی را به جایگاه ارزندهای رساند .او
شاعری مطرح ،ادیب ،چند بعدی و متخصص در
شاخههای مختلف ادبیات فارسی بود به طوری
که میت��وان او را در مجموع��ه تحلیل صرف و
زیرشاخههای شعری ،یکی از بزرگان فارسیزبان
دانست .هرچه درباره ویژگیهای علمی او بگوییم
کم است اما باید به شخصیت او نیز اشاره کرد .او
انسانی قلندر ،پاکدست ،شریف و به ذات انسانی
بزرگ ب��ود که در زندگیاش با دس��تگیری از
مستمندان فصلی باشکوه را در این دنیا رقم زد.

افشین عال

کوچ ابدی استاد حسین آهی نه فقط بهانهای
برای گریس��تن ،که نهیب تازهای شد برای دل
نبستن به این میهمانخانه میهمانکش روزش
تاریک ...در روزگاری که آفات بس��یار از هر سو
درخت هن��ر را احاطه کرده ،جای خالی او زخم
ناس��وری بر جان و دیدگان ما است .چه اندکند
آنانی که چون او هم بر اس��لوب س��خن اشراف
داشته باش��ند ،هم ذات و گوهر ادب را شناخته
باشند .نه آنکه شاعر ،ادیب و سخنوری همتراز او
باقی نمانده باشد اما او یگانه بود ،از آن رو که در
عین جلوس بر سریر سخن ،قید ترتیب و آداب
مرسوم این جایگاه را زده بود و ظواهر و مواهب آن
را به سخره گرفته بود .او همیشه پنهان میآمد و
پنهان میرفت .هرگز بر صدر نمینشست و قدر
را جدی نمیگرفت .او دست دنیا را خوانده بود.
پس مرگ ،کوچکتر از آن است که توانسته باشد
آن رند یک القبا را غافلگیر کند.

ی شیرازی
مرحوم مهدی حمید 

من تصدیق میکن��م طی دوره دانشآموزی
و دانش��جویی و دبیری و دانش��یاری و استادی
خود هرگز با کسی مواجه نشدهام که یک دهم
اطالعات عروضی آقای حس��ین آهی را داش��ته
باشد .از اینکه جوانی در این سن ،تا این حد ،به
دقایق و ظرایف و رموز علم پیچیده عروض وارد
باشد ،ب ه حقیقت حیرت کردم .درک کردن و به
یاد داش��تن اوزان و زاد و ولدهای آنها و زحافات
با اسامی دشوارشان بر کسانی که در این راه گام
زدهاند ،آشکار است که کاری ساده و آسان نیست
و حتی غیرممکن به نظر میرسد .در یک جمله
بگویم :اگر این جوان در پی آن بود که اس��تادی
کرسی عروض فارسی را در دانشگاه احراز کند و
برای این کار از من نمرهای میخواستند با آنکه
در تمام دوران اس��تادی خود هیچ وقت این کار
را نک��ردهام ،زیرا موردی ب��رای آن ندیدهام ،به او
بیمضایقه نمره  20میدادم.

سیروس مقدم با حضور در برنامه سالم صبح به خیر:

در سریالسازی تلویزیون دغدغه فرهنگی اولویت دارد
س��یروس مقدم از جزئیات س��ری جدید سریال
پایتخ��ت ب��رای ن��وروز  99خب��ر داد .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،مقدم روز گذش��ته با حضور در برنامه
«سالم صبح به خیر» با اشاره به دالیل گرایش خود
به تلویزیون به جای س��ینما اظهار داشت :در شرایط
حاکم بر سینما و تلویزیون تفاوتهایی وجود دارد .در
تلویزیون  70-80درصد خود سیروس مقدم اندیشه
میکند ،تیم م��ورد عالقه و بازیگ��ران دلخواهش را
میآورد و قصه مورد عالقه را میسازد چون بازگشت
اقتصادی و مالی در تلویزیون در درجه اول قرار
ندارد ،پس بار فرهنگی اولویت اول است .اما
در سینما برای بازگشت مالی خودشان
قصه و بازیگران را انتخاب میکنند که
مورد پسند من نیست .مقدم درباره مساله
حذف کاراکتر پنجعل��ی در پایتخت نیز
اظهار داش��ت :این اتفاق نه به دیروز و نه
یک هفته پیش مربوط است اما برخی آن
را ب��ه اتفاقاتی ربط دادند که واقعا ربطی

نداش��ت .وقتی پایتخت  5تمام شد با روزنامه «هفت
صبح» مصاحبه جدی داشتیم و تنابنده هم در برنامه
رشیدپور اعالم کرد ظرفیت نقش باباپنجعلی به نظر
میرسد تمام شده است یا باید راه دیگری برای بقای
آن پی��دا و آن را به ش��کل دیگ��ری وارد قصه کرد یا

تصمیم به حذف آن بگیریم .وی موضوع بیاطالعی
خمسه را تایید نکرد و گفت :اینطور که او را صدا بزنند
و بگویند قرارداد اینگونه شده و باباپنجعلی حذف شده
نبوده اما او از قبل خبر داش��ته اس��ت .درباره خمسه
بگویم که ما  10سال یک زندگی تنگاتنگی را با هم
داشتیم .همه بچههای پایتخت آقای خمسه را دوست
دارند .ما هم ایش��ان را دوس��ت داری��م ولی به لحاظ
حرفهای قرار است همکاریمان به شکل دیگری ادامه
پیدا کند و ایشان برای کار بعدی من دیروز دفتر بودند
و صحبت کردیم تا یکی از نقشهای خوابزده را ایفا
کند .کارگردان پایتخت درباره بهبود نیز توضیح
داد :درباره کاراکتر بهبود در قسمت قبلی اعالم
کردی��م ،اتفاقی میافتد او حین آموزش فیل
فوت کرده و جس��د او را آت��ش زدهاند .اما
او برمیگردد و چگونگی برگش��تن او هم
بامزه است .ما آفریقا را به سریال میآوریم
و قصه جذابی دارد که خود بهبود هم در
آن هست و روح نیست.

مقایسه جالب توجه برد پیت میان  2فاجعه تاریخی هالیوود

رسوایی واینستین مثل قتلهای خانواده منسون!
بازیگر نامی هالیوودی میگوید رسواییهای تهیهکننده هالیوودی از این نظر
شبیه جرائم خانواده منسون بود که پایان یک دوران را رقم زد .به گزارش مهر
به نقل از هالیوود ریپورتر ،برد پیت در مصاحبهای جدید قتلهای مرتکب شده
توس��ط خانواده منسون را که تقریبا  ۵۰س��ال پیش هالیوود را به لرزه درآورد
با رس��وایی هاروی واینستین در س��ال  ۲۰۱۷مقایسه کرد .این بازیگر محبوب
که برای معرفی فیلم جدیدش «روزی روزگاری در هالیوود» س��اخته کوئنتین
تارانتینو با ساندیتایمز بریتانیا گفتوگو میکرد ،توضیح داد که چطور والدین او
قتل شارون تیت ،بازیگر و  6نفر دیگر به دست اعضای خانواده منسون را به عنوان
تغییری بزرگ در شهر لسآنجلس و آن دوران میدیدند .وی گفت :وقتی والدین
من این مسأله را توصیف میکردند آن را به عنوان پایانی بر انقالبی کمالگرایانه

میدیدن��د .والدین من هن��وز همان آدمها
هستند اما این رخداد همانند از دست رفتن
رویای آنها بود .پیت که در فیلم تارانتینو نقش
شخصیت کلیف بوث را بازی میکند که با اعضای
خانواده منسون در ارتباط است در پاسخ به اینکه از آن موقع تا به حال چه اتفاق
دیگری افتاده که همانطور شهر را لرزانده است به پرونده رسوایی جنسی هاروی
واینستین و جنبش «من هم همینطور» اشاره کرد .پیت همچنین درباره تغییر
ایده مردانگی در هالیوود صحبت کرد و گفت که در حال حاضر مردهای هالیوود
هم بازتنظیم ش��دهاند و حاال افرادی هس��تند که در عین سفتوسخت بودن،
آسیبپذیر هم هستند و نسبت به ضعفهایشان آگاهی دارند.
خبر بد هفته

یک کتابفروشی دیگر در تهران در آستانه تعطیلی
پس از اتفاقاتی که برای کتابستان شهدا
رخ داد و یک فروش��گاه کت��اب از تعطیلی
نج��ات یافت ،این ب��ار خب��ر تعطیلی یک
فروش��گاه دیگر به گوش میرس��د .به گزارش
فارس ،فروش��گاه نشر شاهد واقع در گلزار ش��هدا از جمله مراکزی است که به
عرضه آثار دفاع مقدسی چندین ناشر بزرگ میپردازد اما بتازگی مسؤوالن بنیاد
شهید تصمیم گرفتهاند آن را تغییر کاربری دهند .پیگیریها در راستای تعطیلی
این فروشگاه به اینجا رسید که ظاهرا قرار است این محل به سایت تبدیل شود.
بر این اساس با «محمد عامری» مدیر این فروشگاه گفتوگویی صورت گرفت
که وی توضیح داد :بیش از یک سال است مؤسسه فرهنگی -هنری شاهد منحل

شده است که ما زیرمجموعه آنها بودیم و آنها زیرمجموعه بنیاد شهید بودند .به ما
خبر دادند فروشگاههای نشر شاهد به پشتیبانی بنیاد شهید استان تهران واگذار
شده و آنها هم در حال تخلیه مغازهها هستند .یک سال پیگیری کردیم اما هر
بار صحبت از تخلیه بود .وی با اشاره به اینکه هفته گذشته تماس گرفته شد تا
فروشگاه تعیین تکلیف و تخلیه شود ،گفت :فروشگاه ما در گلزار شهدا فعال است
و بنده از سال  ۷۹در آن مشغول به کار هستم ،هرچند فروشگاه  ۴سال قبلتر به
ارائه پوستر میپرداخت .االن کتابهای بالغ بر  ۲۰ناشر بزرگ دفاعمقدس مثل
«روایت فتح»« ،سوره مهر»« ،نشر شاهد»« ،واهه»« ،تقدیر»« ،نارگل»« ،شهید
کاظمی»« ،کتابستان» و «نشر معارف» را ارائه میدهیم که مجموعاً بالغ بر ۷۰۰
عنوان کتاب با محوریت شهدا را شامل میشود.

رو نهتنها به عنوان ش�اعری برجسته به حساب میآید ،که در زمره پژوهشگران بزرگ
ادب فارسی قرار دارد .عالوه بر این ،حسین آهی اگرچه در این سالها با سرطان دست و
پنجه نرم میکرد اما همچنان برنامههای رادیویی خود را با تمام توان ادامه میداد ،تا آنکه
اجل محتوم او ،دیگر مجالی برای زیستن ادیبانهاش در این دنیا نداد .مرحوم آهی عصر
روز سهشنبه درگذشت و امروز صبح از مقابل مسجد بالل صداوسیما تشییع میشود.
یاران و دوس�تان مرح�وم آهی هر کدام از دریچه نگاه خود در فق�دان این ادیب بزرگ
سخنهایی گفتهاند که گزیده آنها را در ادامه از نظر میگذرانید.

نغمه مستشار نظامی

توفان دچار وحشت گنگی کرد
لحن پرندگان مهاجر را
وقتی نسیم شور شب دریا
میخواند سمت حادثه شاعر را
توفان به پای سادگیاش افتاد:
برگرد خاک سخت تهیدست است
شاعر به دوش تجربههایش را داشت
بار غریب شعر معاصر را
دلخسته بود و بار سفر بسته
دنیا برای حجم دلش کم بود
خاکستر سپید زمان هر چند
پوشانده بود آتش ظاهر را
او رفت و ماندهایم غریبانه
با دفتر همیشه تنهایی
حسرت دچار لحن غریبی کرد
دلمویههای شرجی شاعر را

شعری از حسین آهی

میخواست کفر ،افکند از جوش ،کعبه را
تا اهل دین ،کنند فراموش ،کعبه را
بگرفت جا به دامن کربوبال ،حسین
با درد و غم نمود همآغوش ،کعبه را
شد زنده دین حق ز قیامش اگرچه ،کرد
اندر عزای خویش سیهپوش ،کعبه را
خون خدا به کربوبال موج میزند
بینم ولیک ،ساکت و خاموش ،کعبه را
بوی خوشی ،که میوزد از تربت حسین
گویی که برده تا ابد از هوش ،کعبه را
بنگر مقام و رتبه ،که در پیش کربال
شد حلقه ارادت ،در گوش ،کعبه را
از بس که اشک ریخته ،در ماتم حسین
چون زمزم است ،چشمه پرجوش ،کعبه را
یا نیست جز خیال شه کربال ،به سر
یا خاطرم نموده فراموش ،کعبه را

در هفدهمین شب طنز انقالب اسالمی «نطنز» چه گذشت؟

شب هجو وطنفروشان

گ�روه فرهن�گ و هن�ر :هفدهمین ش��ب طنز
انقالب اسالمی با عنوان «نطنز» به همراه اجرای
برنامههایی نظیر ش��عرخوانی طنز ،اس��تندآپ
کمدی و ترانهخوانی طنز از س��وی باشگاه طنز
و کاریکاتور دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب
اس�لامی در مجموعه فرهنگی شهدای انقالب
(سرچشمه) برگزار شد .به گزارش «وطن امروز»،
محمدرضا شهبازی به عنوان مجری ،اجرای این
برنامه را بر عهده داش��ت .هفدهمین شب طنز
انقالب اسالمی با شعرخوانی طنز محمد محمدی
آغاز ش��د .محمدی شعر طنز خود را با موضوع
سازمان منافقین قرائت کرد که بخشهایی از آن
را در ادامه میخوانید« :کور و کریم حوصله شرح
قصه نیست /فرمانبریم حوصله شرح قصه نیست/
افسارمان بهدست سعودی و یو اس( )USاست/
از بس خریم حوصله ش��رح قصه نیست /چون
خائنیم و پست به هر جا که میرویم /تاج سریم
حوصله شرح قصه نیست /ما در وطنفروشی و
خوشخدمتی به غرب /نوآوریم حوصله ش��رح
قصه نیس��ت» .بخش بعدی این شب شعر طنز
انقالب اس�لامی به ش��عرخوانی مینا گودرزی
اختصاص داشت« :عامل زندگی قلب رآکتورها
چیس��ت؟ /شرق با فونت کری تیت ر زده سیمان
است /آمانو رفت! ولی گفته کلید آژانس /زیر یک
برگ چغندر بغل گلدان اس��ت »...در این بخش
از برنامه کلیپ طنزی با موضوع توقیف ناوهای
انگلیسی پخش شد که مورد توجه حاضران در
سالن برگزاری این برنامه قرار گرفت و مخاطبان
از آن اس��تقبال بس��یار خوبی کردند .اجرای 2
برنامه توس��ط گروه س��رود بینالمللی «نسیم
رحمت» دیگر بخش هفدهمین شب شعر طنز

انقالب اس�لامی بود .بخش بعدی این برنامه به
خاطرهگویی حاج س��عید قاسمی ،از سرداران و
فرماندهان دوران دفاعمقدس اختصاص داشت.
محمدرضا شهبازی در سخنانی با اشاره به اینکه
جمعی از شاعران ش��عری بداهه را برای «حاج
سعید قاسمی» سرودهاند از محمد صفایی دعوت
ک��رد به روی صحنه بیاید و این ش��عر بداهه را
بخواند« :اهل نشاط است برادر سعید /یک نمه
قاط است برادر س��عید /میرود اردوی جهادی
فقط /فکر مالت است برادر سعید /ساخته صد
خانه ولی خس��ته نیست /عین ربات است برادر
سعید /ما همه اندازه المپ صدیم /صد مگاوات
اس��ت برادر سعید» .سپس حاج سعید قاسمی
ب��رای خاطرهگویی روی صحنه آمد و خاطراتی
از تجرب��ه برخوردش با منافقین در زمان جنگ
تحمیلی و البته مواجهه با آنها در عملیات مرصاد
تعریف کرد .در پایان صحبتهای حاج س��عید
قاسمی هم یک تابلوی کاریکاتور از او که توسط
مهدی نظری کشیده شده بود به وی تقدیم شد.
بخش بعدی این شب شعر طنز انقالب اسالمی
به ش��عرخوانی محمد رضا شکیبایی اختصاص
داش��ت .ش��کیبایی اقدام به قرائت شعری طنز
ب��ا عنوان «سرنوش��ت خودنوش��ت یک منافق
بران��داز» کرد که بخشهای��ی از آن را در ادامه
میخوانید« :به نام خدای براندازها /خداوند جمع
توئیتسازها /پس از انقالب  40سال پیش /شدم
دلزده ،خسته و دلپریش /زدم توی کار مجاهد
ش��دن /ندیده جهانی مجاهد چو من /برفتم به
نزدیک مسعود شاه /مگر او نهد بر سرم این کاله»
پس از او فرهاد موحدی نیز اقدام به قرائت شعر
طنزی با گویش قمی کرد.

تلویزیون

جزئیات سریال  ۱۴۵قسمتی
درباره شاهنامه

مهدی فقیه ،بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
از تحقیق و نگارش یک س��ریال  ۱۴۵قسمتی
بر اس��اس ش��اهنامه خبر داد که قرار است به
ص��ورت عروس��کی و زیر نظر معاونت س��یما
تولی��د آن کلید بخورد .به گ��زارش مهر ،فقیه
درب��اره تازهترین فعالیتهای خود گفت :بیش
از  ۱۲س��ال اس��ت روی متنی ک��ه مربوط به
شاهنامه است کار کردهام .به نظرم نباید از این
موضوع براحتی گذشت و باید مطالعه عمیق و
جستوجوی وسیعی درباره آن شکل بگیرد و
باید دنبال این مطلب باش��یم که فردوسی چه
گفته است که به او میگویند «حکیم ابوالقاسم
فردوسی» .بازیگر س��ریال «علیالبدل» درباره
جزئیات ای��ن اثر و همچنی��ن واکنش رئیس
س��ازمان صداوس��یما به س��اخت آن ،تصریح
کرد :این س��ریال  ۱۴۵قسمت است و نزدیک
 ۲س��ال پیش عروس��کهای آن ساخته شده
که عروس��کها در واقع همان شخصیتهای
شاهنامه هستند .با توجه به صحبتهایی که
تاکنون داش��تیم احتماال قرار است این سریال
عروسکی را زیر نظر معاونت سیما بسازیم .این
بازیگر پیشکسوت درباره علت کمکاری خود در
چند سال اخیر بیان کرد :به من پیشنهادهایی
شده اس��ت اما کاری که در شأن مردم ایران و
این نظام نباش��د انجام نمیدهم .شرایط االن
بهگونهای ش��ده است که برای بازی در سریال
یا فیلمی پول میدهن��د تا ایفای نقش کنند؛
واقعا وقتی این مسائل را میبینیم چه انتظاری
میت��وان از یک بازیگر داش��ت .در زمان قدیم
بیشتر با احساسات و دل خود کار میکردند اما
االن اینگونه نیست.
کتاب

اولین روایت داستانی
درباره مادر رسولاهلل

(ص)

جدیدترین کتاب نش��ر اسم
در قال��ب رمان و ب��ا عنوان
«ع��روس قریش» ب��ه قلم
مریم بصیری منتشر شد .به
گزارش «وطنامروز» ،عروس
قریش رمانی است که برای نخستین بار سراغ
مادر بزرگوار پیامبر اسالم رفته و روایتی لطیف
از زندگی این بانوی بزرگوار را از والدت تا وفات
به رشته تحریر درآورده است .مریم بصیری که
تاکنون از وی آثار متعدد داستانی و پژوهشی
منتش��ر ش��ده ،با خالقیت و زبان ش��اعرانه
دلنشین خود تاریخ زندگانی حضرت آمنه(س)
را نگاشته اس��ت و صحت روایات تاریخی آن
را از جلس��ات متعدد با اساتید تاریخ اسالم و
منابع مح��دودی که درباره حض��رت آمنه و
عبداهلل بنعبدالمطلب وجود دارد آزموده است.
در بخش��ی از این کتاب میخوانید« :چش��م
ک��ه باز کرد ناگهان دید س��قف چوبی اتاقش
شکافته ش��ده و چند زن از آسمان به اتاقش
پر میکش��ند .با آنکه در اتاق تنها یک شمع
روش��ن بود ولی اتاق از نور سیمای زنان چون
روز میدرخشید .آمنه محو دیدار آنان بود که
یکی از زنان جلوتر آمد و کاسهای شربت به او
داد ،شربتی شیرینتر از انگبین ،سفیدتر از شیر
و سردتر از برفی که نامش را از عبداهلل شنیده
بود» .عروس قریش دهمین رمان ایرانی نشر
اسم در  ۳۲۰صفحه و با قیمت  38هزار تومان
از امروز در کتابفروشیها قابل تهیه است.
موسیقی

«حرف حساب» مأوا منتشر شد

آهنگ «حرف حس��اب» به
خوانندگی «علیاکبر قلیچ»
از آثار چهارشنبههای عاشقانه
موسس��ه مأوا منتش��ر شد.
به گ��زارش ف��ارس ،این اثر
به خوانندگی و آهنگس��ازی «علیاکبر قلیچ»
تنظیم «ش��جاعت ش��فایی» و روی شعری از
«سعید پاشازاده» از سوی موسسه موسیقایی
ماوا تولید شده اس��ت .مرکز «مأوا» طرحی با
عنوان «چهارش��نبههای عاش��قانه» راهاندازی
کرده که در آن چهارشنبههای هر هفته قطعه
موسیقی عاشقانه منتش��ر میکند .در همین
راستا مرکز موسیقایی «مأوا» که چندی پیش
آلب��وم «حاال که م��یروی» را با صدای محمد
معتمدی عرضه کرد ،قطعاتی عاشقانه با صدای
رضا صادقی ،علی لهراسبی ،نیما عالمه و چند
خواننده دیگر منتشر کرد.

