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جایزه اهالی موسیقی برای بچههای رسانه
یهــا از جایــزه «موســیقی و رســانه» خاطــره خوبــی داریــم؛ در همــان اولیــن
مــا جامجم 
نویس روزنامه جامجم،
دورهاش که سال گذشــته برگزار شد ،علی رســتگار ،ســینمایی
ِ
دســت پــر بازگشــت آن هــم بــرای گــزارش درخشــانی کــه دربــاره موســیقیهای مجیــد
انتظامی برای ســینمای ایران نوشــتهبود .حاال خبر رســیده کــه فراخــوان دومین جایزه

موسیقی و رســانه منتشر شدهاســت .میدانید که موسیقی و رســانه ب ه عنوان بخش
جنبی جشــنواره موســیقی فجر مطرح اســت .آنطور که روابط عمومی سی و ششمین
جشنواره موسیقی فجر به جامجم خبر داده ،فراخوان جایزه موسیقی و رسانه با هدف
افزایــش نقــش رســانهها در توجه عمومــی بــه موســیقی و کالم ،تجلیل از نقــش اهالی

رســانه در نقادی و هــم افزایی حوزه موســیقی و ...منتشــر شدهاســت .اگر فعــال حوزه
رسانه هستید از  25آذر تا پایان وقت اداری یکشــنبه  ۵بهمن ماه وقت دارید بر اساس
فراخوان ،مراحل ثبــت نام و بارگــذاری آثار خــود را که در بــازه زمانی اول بهمــن  98تا اول
بهمن  99منتشر شدهاست ،با مراجعه به سایت جشنواره انجام دهید/ .جامجم دیلی
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ضمایــر [آنهــا]

محمد حسن شهسواری با رمان چند جلدی ایرانشــهر تجربه جدیدی در داستاننوویسی داشته است

ز آدمهــای غیرجــذاب و غیرمثبــت
م ،کاری تعمــدی کــرده بــودم .بــا
یــی کــه رمــان را در حــد همیــن ســه
شــده خواندهانــد ،شــاهدند کــه
یــن بــه وطــن (ســتون پنجــم عــراق)
ـه بــه خانههــای نیمــه ویــران مــردم
دند هم هســتند ،منتها نــه به عنوان
ی اصلی.
رانشــهر پــر از اطالعــات جالبتوجــه
یتــوان از آنهــا اشــراف نویســنده بــه
یجــه گرفت .برای نوشــتن ایرانشــهر
ق و پژوهش به کمکتان آمده؟
روع کــردم تــا روزی کــه اولیــن کلمه را
ت ماه طول کشــید .اما مســاله این
ه این رمان تمام نشود ،پژوهشش
یشــود .حــدود ۲۵۰کتــاب دارم کــه
ـه میکنــم .تعــداد کمتــری فیلــم و
ه بــرای تحقیقــات میدانــی رفتــهام.
قیهــا از شــلمچه تــا پــل خرمشــهر
ام و بــا افــرادی مهــم درگیــر آن روزها
کــردهام و بــاز هم ســر هر چیــزی باید
بنابراین کار تحقیق ایــن رمان تمام
رایــش در نظــر گرفتــم ادامــه خواهد
شته من در کارشناسی ارشد ،روش
بــا اصــول چنین کار پژوهشــی آشــنا
ک مورد از کارهایی که انجام دادهام را
گویم این اســت که همــه  ۴۰۰صفحه
حات خرمشــهر را تایپ کردم تا با آن

مبلــغ قابلتوجهــی کــه بــرای نوشــتن

ایرانشــهر دریافــت کردیــد ،واقعیــت دارد؟
دستمزد شما برای این رمان چقدر بوده؟
یــادم اســت چهــار پنــج ســال پیــش خبــری پیچیــد
که فالن نویســنده ۴۰میلیــون تومان بــرای نگارش
رمانــی دســتمزد گرفتهاســت .مــن راســتش خیلــی
خوشــحال شــدم کــه ارزش ادبیــات بــاال رفتــه .بــه
دوستان میگفتم باید خوشــحال باشیم .میگفتم
اگر ایشــان 40میلیون دریافت کردهاند شاید به من
هم چهــار میلیــون حقالتالیف بدهند .بــاری ،گرچه
گمــان نمیکنم شــکل و نوع قــرارداد یک نویســنده
با ناشــرش به هیچ کــس ارتباط داشــته باشــد ،برای
شفافســازی جزئیــات قــرارداد را میگویــم .مبلــغ
قرارداد من برای ایرانشــهر با موسســه شهرستان
ادب بــر اســاس درصــد فــروش اســت .کموبیــش
همان درصدی که با سایر ناشرانم دارم .نه یک ریال
بیشــتر نه یک ر یــال کمتــر .قــراردادش هــم موجود
اســت .اساســا من گمان نمیکنم شهرســتان ادب
تــوان پرداخــت مبالــغ قابــل توجه را داشــته باشــد.
با ایــن همه امیــدوارم هم بــرای من و هم بــرای تمام
نویســندگان عز یــز وطنــم ،ادبیــات حــاوی مبالــغ
قابل توجه باشد.
بعــد از ایرانشــهر بــا چــه وجهــی از شــخصیت
محمدحســن شهســواری مواجــه خواهیــم بــود؟
ادامه همین فضا در نوشــتن رمــان تاریخی؟ تغییر
فضا و یک دگردیسی برای تنفس؟
نمیدانم و راســتش اصال هم به آن فکر نمیکنم و
نکــردهام .من هنوز در نیمهراه نوشــتن ایرانشــهر
هم نیســتم .بهتر اســت تمرکــزم را بگــذارم روی کار
پیش رو  ،نه آینده دور و شاید هم نیامدنی.

در انتشاراتمان
رمان سفارشی نداریم

ایرانشهر ؛ تمام آن چیزی که
از ادبیات جنگ میخواهیم

محمدامیناکبری
مدیر انتشارات شهرستان ادب
اول از همــه عــرض کنم کــه بنده
چنــد ماه ـی اســت کــه بــه عنوان
مدیــر در انتشــارات مشــغول به
کار شــدم و کارها یــی کــه ا مــروز
بــه نتیجــه رســیده ثمــره ســالها
تالش دوســتان و همکارانم در موسســه شهرســتان ادب است،
دوســتان دفتر شــعر ،دفتر داســتان و عزیزانی که پیــش از این در
دفتــر نشــر فعالیــت میکردنــد و جنــاب آ قــای مــودب مدیرعامل
موسســه ،پــس ســخن مــن در تاییــد فعالیتهــای انتشــارات
شهرســتان ادب ذکــر خیــری از تالشهــای ایــن عز یــزان اســت.
این که شهرســتان ادب تا چه اندازه موفق بوده ،سوالی است که
باید منتقدان و مخاطبان پاسخ بدهند.
ولــی اگــر مــن در اینجــا در مقــام مخاطــب نــه در جایــگاه ســازمانی
بخوا هــم قضــاوت کنــم ،انتشــارات شهر ســتان ادب بــه گــواه
کتابهایــی که تا امــروز چــه در حوزه شــعر و چه در حوزه داســتان
منتشــر کــرده ،نشــری جریانســاز و در حــوزه تولیــد آ ثــار ادبــی
تاثیرگذار بوده اســت ،آن هــم در زمانهای که بــازار ترجمه و واردات
ادبــی گــرم اســت و ناشــران ترجیــح میدهنــد کمتــر ســراغ تالیــف
بروند.
امــا در مــورد رمــان انقــاب ،بــه نظــرم مــا بــه دو شــکل میتوانیــم
بــه ایــن مقولــه نــگاه کنیــم ،یــک اینکــه رمــان انقــاب را تنهــا بــه
موضوعــات و حتــی مواض ـع صریــح انقالبــی تقلیــل بدیــم و فقــط
رما نــی را ر مــان انقال بــی بدانیــم کــه انقــاب ا ســامی را بنما یــه
داســتان خود قرار داده (که البتــه در جای خود محترم و ارزشــمند
اســت) یــا اینکــه مفهومــی کلیتــر را از رمــان انقــاب ارائــه بدهیم؛
رمانــی کــه بتوانــد وارد حیطههــای مختلف بشــود ولی بــا گفتمان
انقالب اســامی که البته متاسفانه مجالی برای شــرح و بسط این
موضوع نیست.
نمیدانــم ایــن پیشــفرض کــه بعضــی آ ثــار تولیــدی مــا سفارشــی
هســتند از کجــا آمــده و اصــا ایــن عبــارت سفارشــی دقیقــا به چه
معناســت .فیالمثــل بــه ایــن معناســت کــه شهرســتان ادب به
رماننویس مشهوری بگوید در مورد این موضوع خاص بنویس
که خب چنین چیــزی اصال نبــوده .معمــوال چنین ســفارشهایی
بــه چهرهها میشــود تــا از ِقبــل آنها نشــر یــا ســازمانی بــه اعتباری
دســت پیدا کنــد ،در صورتــی کــه یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای
موسســه شهرســتان ادب معرفــی چهرههــای جدیــد و مســتعد
ادبیــات داســتانی و شــعر اســت .برای مثــال در مدرســه رمــان که
داستاننویســان جــوان در طــول یک ســال در دورههــای آموزش
رمان شــرکت میکنند در اول دوره این خود هنرجوها هستند که
خالصه داستانشــان را ارائه میکنند و با راهنمایی اســتاد در طول
یکسال از ایده به رمان میرسند .موسســه شهرستان ادب هیچ
موضوعی را تحمیل نمیکند .ممکن اســت پیشــنهاد بدهد ،ولی
تحمیل خیر .طبیعی اســت کســانی که در دورههای آموزشی رمان
(همچنین شعر ) موسسه ما شــرکت میکنند از لحاظ فکری با ما
قرابت دارند و محصولی کــه ارائه میدهند به آنچــه ما میخواهیم
در ادبیــات معاصــر بــه وقــوع بپیونــدد ،نزدیــک اســت ولــی ایــن
به معنای سفارشیبودن نیست.
در مــورد ماندگاربــودن یک اثــر فقط میتــوان با گذشــت زمان نظر
قطعی داد که احتمال ماندگاری این اثر چقدر اســت مطمئنا اثری
که بر پایه مولفههای ادبی بنا شــده باشــد و خواص بپسندندش
و عوام بپذیرندش به احتمال زیاد ماندگار خواهد شــد و ما سعی
داریم چنین آثاری را برای انتشار انتخاب کنیم.

فاطمه بهروزفخر
نویسنده
«در نظر بگیر قهرمانی بیبدیل
را که قصه نــدارد .خــود را با همه
ج ـســم و جـ ــان ب ــه دیـ ــوارههـ ــای
قـفــس روزم ــرگ ــی مـیکــوبــد بــرای
ر ه ـ ـ ــا ش ـ ـ ــدن و نـ ـشـ ـسـ ـت ــن در
قصهای؛ قصهای که بتواند با آن ،همه شجاعتها و فداکاریها
و نیکسرشتیها و ذوبشدنها و بازرستنهایش را بروز دهد».
اینها کلمههای ایرا نشهر ا ســت .ایرا نشهر بیشتر از اینکه
فـقــط یــک رمـ ــان بــاشــد؛ قـصـه تــاریــخ اسـ ــت .تــاری ـخــی ب ــرآم ــده و
تجربهشده از روزهایی که آدمهــای زیادی با آن دستوپنجه نرم
کردهاند و هر کدامشان راوی بخش بزرگی از این قصه شدهاند.
ایرانشهر قصه است .تاریخ است و جز اینها؛ همهچیز است.
ح ــال ای ــن س ــوال پـیــش م ـیآیــد کــه چــطــور یــک رم ــان مـیتــوانــد
همهچیز باشد؟

عدد سوم

رضا بابک سحرآمیز
و قاشق چایخوری
کتابصوتیمجموعهداستان«قاشقچایخوری»
نوشته هوشنگ مرادی کرمانی با صدای رضا بابک
وشهیننجفزادهمنتشر شد

از روزی که شروع
کردم تا روزی که
اولین کلمه را
نوشتم ،هشت ماه
طول کشید .اما
مساله این است
که تا روزی که این
رمان تمام نشود
پژوهشش هم
تمام نمیشود.
حدود  ۲۵۰کتاب
دارم که بهشان
مراجعه میکنم.
تعداد کمتری فیلم
و خودم هم که
برای تحقیقات
میدانی رفتهام .کل
مسیر عراقیها
از شلمچه
تا پل خرمشهر را
فیلم گرفتهام

ایرانشهر ؛ قصه پرکشش تاریخ

صحبت از یــک جـلــد نـیـســت .صحبت از ده تــا  14جـلــد ا ســت.
و احـتـمــاال همین تـعــدد جلدها تــرس بــه جــان آدم بـیـنــدازد که
مـگــر م ـیشــود قـصــه خــرمـشـهــر را از شـ ــروع جـنــگ تــا ســقــوط و
آزادسازیاش ،اینهمه با اطناب نوشت؟
و در ج ــواب بــایــد گـفــت ،محمدحسن شـهـســواری ،نویسندهای
ا ســت که میتواند در عین قصهگویی تاریخ هم بگوید .هدفش
تاریخنوشتن نیست ،اما تاریخ بهانهای است که شخصیتها و
موضوع داستانش را روی آن سوار کند و داستان را پیش ببرد .از
این رو ،با توجه به استقبال خوانندگان و مخاطبانی که تا به حال،
سه جلد منتشرشده ایرانشهر را خواندهاند ،میتوان مطمئن شد
که ایرانشهر قصه پرکششی است که مخاطب را خسته نمیکند.

ایرانشهر ؛ روایتی از متفاوتترینها

بــدون ا غــراق یکی از ویژگیهایی که میتواند ایرانشهر را نه در
زمان حال ،که بعدها نیز  ،موردتوجه قرار بدهد ،شخصیتهای
آن است.
تهــا ،زنـ ــان داس ـتــان
نـکـتــه قــاب ـلتــوجــه دی ـگــر درب ـ ــاره شـخـصـیـ 
است .با اینکه انتظار مـیرود داستان با توجه به زمان و مکان
جنگیاش ،فضایی مردانه داشته باشد ،اما نویسنده به خلق
شـخـصـیـتهــای زن ــی پــرداخ ـتــه اس ــت کــه خ ــار ج از کلیشههای
مرسومند .زنهایی که از بــودن همیشگی در چــاردیــواری خانه
و آشپزخانه درآمدهاند و همچون مرشد ،چراغ روشنی به دست
گرفتهاند تــا مــردانشــان ســره را از نــاســره ،غلط را از درس ــت ،و
ترسیدن را از جرات کردن بازشناسند و قدم در راه وطن بگذارند.
با ایــن حــال ،میتوان بهعنوان نقد ،ایــن ســوال را مطر ح کــرد که
چه لزومی دارد ،همه شخصیتهای دا سـتــان ،اینقدر عمیق،
مـتـفــاوت و دوس ـتداش ـت ـنــی بــاشـنــد؟ چ ــرا رم ــان ب ــدون حضور
شخصیتی منفی است که گاهی حس نفرت را درون ما زنده کند؟
چرا همه شخصیتها باید اینقدر عمیق فکر کنند و جهانبینی
کامل و متفاوتی نسبت به امور بدیهی داشته باشند؟
بـهنـظــر م ـیرســد نــویـسـنــده در پــی ای ــن ب ــوده اس ــت کــه بــا خلق
ای ــرانشـ ـه ــر ،دنـ ـی ــای آرم ــان ــی خ ـ ــودش را ب ـهتــصــویــر ب ـک ـشــد و
در د نـیــای آر مــا نــی او ،همه شخصیتها همینقدر متفاوت و
تحسینبرانگیزند .بــا ا یــن حــال نـمـیتــوان منکر شــد کــه گاهی
نویسنده در خلق شخصیتها و پرداختن به آنها از واقعگرایی
دور میشود.

عدد چهارم

در هیاهــوی ایــن روزهــای ســلبریتیها و
اینفلوئنســرها و همــه کســانی کــه ســعی دارند به
هــر ترتیــب صدایشــان بلندتــر باشــد ،بلکــه بهتــر
شــنیده شــوند کســانی هســتند مثــل رضــا بابک
کــه آرام و بیهیاهــو ،نجیــب و درســت کارهــای
ارشــمند میکننــد .یــک نگاه گــذرا بــه کارنامــه رضا
بابک از همــان ابتدا تا امــروز کافی اســت که بتوان
او را از زمــره هنرمنــدان فرهیخت ـهای قــرار داد کــه
ضمن مشــارکت در آثار مؤثر و ارزشمند ،همیشه
تربیت نسلهای بعدی و پرورش کودکان برایش
دغدغه بوده است.
اولین گــروه تئاتــر کانــون پــرورش فکری کــودکان
و نوجــوان را رضــا بابــک راهانــدازی کــرده اســت،
ورودش بــه ســینما بــا فیلــم چریکــه تــارا بــوده و
تعــداد نمایشهایــی کــه بــرای بچ ههــا بــه صحنــه
برده بسیار بیشتر از آن اســت که بتوان بهسادگی
نــام همــه آنهــا را ذکــر کــرد .از نقشهایــی کــه رضــا
بابک در ســریالهای تلویزیونی بــرای خانوادهها و
برای بچهها بــازی کــرده ،بگذریم چون بیشــتر آنها
را همه ما بــه یاد میآوریــم .مگر م یشــود آقا حنای
خانــه مادربزرگــه را بــا صــدای رضــا بابــک فراموش
کرد یا حضورش در گنبدکبــود ،گل پامچال یا حتی
نقشهای پراکندهاش را در قص ههــای تابهتا .حاال
رضا بابک بــا ایــن همــه کار که بــرای بچ ههــای این
ســرزمین انجــام داده ،در آســتانه  75ســالگی بــه
کتاب صوتی بهعنوان یک رسانه کم و بیش جدید
توجه کرده و یکی از داســتانهای هوشنگ مرادی
کرمانی را همراه شــهین نج ـفزاده خواندهاســت.
خبــر را ایســنا منتشــر کــرده و توضیــح داده کتــاب
یخــوری تازهترین اثــر هوشــنگ مرادی
قاشــق چا 
کرمانی اســت و اردیبهشت ســال گذشته منتشر
شــده اســت .حــاال بــه همــت مؤسســه نویــن
کتــاب بــا صــدای رضــا بابــک بازیگــر تئاتر ،ســینما،
تلویز یــون و شــهین نج ـفزاده گوینــده و بازیگــر
ســینما و تلویزیــون بــه کتاب صوتــی بدل شــده و
در دســترس عالقهمندان قرار گرفته اســت .البته
برای ایــن کتــاب صوتــی آهنگســازی هم
انجام شــده که رامین وطننیــا آن را
بهعهــده داشــته اســت .مجموعه
داســتان قاشــق چایخــوری
بــا زمــان  ۷ســاعت و
 ۲۱دقیقــه در ســایت
نوینکتــاب بــه نشــانی
novinketab.com
و نرمافــزار فیدیبــو در
دســترس عالقهمنــدان
بــه کتــاب گویــا قــرار گرفته
اســت .ایــن کتــاب آنطور
که ایسنا نوشــته در مدت
کمتــر از چهــار مــاه بــه چاپ
پنجــم رســیده اســت .نشــر
معیــن انتشــار این کتــاب را
بهعهده داشــته و حاال برای
نخستین بار نوینکتاب آن
را شنیدنی کرده است.

بفرستید

سلطه بیچونوچرای تکآهنگ

بازیگران «سرایدار »

مسابقه عکس شهیدسلیمانی

دفتــر مو ســیقی وزارت فرهنــگ و ار شــاد ا ســامی طــی هفتــه دوم آذر مــاه مجــوز
 ۴۸تکآهنگ و شــش آلبوم را صادر کرده اســت و بنابراین همچنــان تکآهنگها
بســیار پررونقتر از آلبومها هســتند چنانکه چنــدی پیش در جامجــم در اینباره
گــزارش مفصلــی در گفتوگــو بــا معــاون هنــری وز یــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
هم منتشر کردیم.

ســه بازیگــر نمایــش «ســرایدار» نوشــته هارولــد پینتــر کــه توســط رضــا دادویــی
ترجمه شــده و مهدیــس زار عنــژاد کارگردانــش خواهد بــود معرفی شــدند .آنطور
که مهــر نوشــته در این اثر نمایشــی کــه بعــد از محدودیتهــای کرونایــی و در یکی
از ســالنهای خصوصــی تئاتر اجــرای عمومــی خود را شــروع خواهــد کرد ،علــی باقری،
مهدی کوشکی و مجید نوروزی به ایفای نقش میپردازند.

بنیاد رودکــی در پاسداشــت نام و یاد و راه ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی ،مســابقه
عکــس خبــری راه انداخته با عنــوان «روایــت ســرباز» و در فراخوانــش آورده کــه عکسهای
ثبتشــده و به یادگار مانده با محوریت ســلیمانی میتوانند در این مســابقه شرکت کنند؛
مهلت ارســال آثار هم  30آذر  1399خواهد بود .پســت الکترونیکی دبیرخانه برای ارسال آثار
هم این است.pic@bonyadroudaki.com :

کات [سینمای جهان ]

کیم کیدوک؛ ماجراجوی خاموش
کرونا ،کارگردان  60ساله کرهای را از سینمای جهان گرفت
آرمی هامر در فیلم تقاضا بازی خواهد کرد

فیلم در کنار دریافت جوایز اسکار بهترین فیلمنامه
اقتباســی و بازیگر مرد (بــرای مارلــون براندو) ،اســکار
بهتریــن فیلــم ســال را هــم دریافــت کــرد .رودی برای
دریافت جایزه اســکار ،به روی صحنه مراســم اهدای
جوایــز رفــت .پدرخوانــده را کمپانــی پارامونــت تهیــه
کرد و مدیــران آن گفته اند هر فیلــم و مجموعه ای که
بخواهد در رابطه با این فیلم تهیه شــود ،باید با اجازه
آنها و تحت نظر آنها باشد.
تولید درام شرح حال گونه تقاضا ،با نمایش و پخش
نســخه تدویــن شــده تــازه ای از ســومین قســمت
پدرخوانــده همــراه شــده اســت .ایــن روزهــا رســانه
صحبــت از نســخه تــازه ای مــی کننــد کــه از تدویــن
متفاوتی برخوردار اســت و پخش آن می تواند نظرات
را نســبت بــه ســومین قســمت تریلــوژی پدرخوانده
تغییــر د هــد .ســومین قســمت فیلــم بر خــاف دو

قســمت قبلــی آن ،چنــدان بــه مــذاق منتقــدان و
ســینماروهای حر فــه ای خــوش نیا مــد و نقد هــای
مثبــت ز یــادی دریافت نکــرد .اهل فــن عقیــده دارند
کــه تما شــاگران و منتقــدان بهــد از د یــدن نســخه
جدید قســمت ســوم ،آنــرا هــم اثــری در حــد و انــدازه
دو قســمت قبلــی ارزیابی خواهنــد کرد .ایــن در حالی
اســت کــه مدیــران پارامونــت هنــوز در برابــر پخــش
اســتریم و اینترنتــی ســه گانــه خــود مقاومــت کــرده
و حاضــر بــه ارجــاع آن بــه دنیــای اینترنــت و نمایــش
اســتریم آن نشــده اند .کاپوال در دهه هفتــاد میالدی
بــا کارگردانــی ایــن تریلــوژی ،تبدیــل بــه یکــی از مطرح
تریــن فیلمســازان هالیوود شــد .این اتفــاق در حالی
رخ داد که برخی از منتقدان پدرخوانده او را تقلیدی از
درا مهــای گنگســتری مو فــق ژان پــی یــر ملو یــل
فرانسوی می دانستند /.ورایتی

سینما دوســتان جهان بیشــتر کیم کی دوک را دوســت داشــتند تا مردم کره جنوبی .فیلمهای
سرد و سخت کی دوک با آن شــخصیتهای معموال منزوی و گوشهگیر برای مردم کره جذابیتی
نداشــت اما زیباشناســی کی دوک ،تســلط بر ســینما و نگاه معنوی برآمده از فرهنــگ کرهای در
آثار او برای بســیاری از عالقهمندان به فیلم در سراســر جهان جذابیت داشــت .زندگی کی دوک
و فیلمهایــی کــه از او بهجامانــده ،حکایت از شــخصیتی ماجراجو دارد که کشــف و شــهودش را به ســبک چشــمبادامیها ،خامــوش و بیهیاهو به انجام میرســاند.
کودکی کی دوک در یک روســتای کوهســتانی و دورافتاده سپریشــده بود .در نوجوانی وارد بازار کار شــد و جوانی را با ملحق شــدن به نیروی مســلح دریایــی آغاز کرد.
حیرتانگیزتر اینکه از نیروی دریایی بیرون زد و به یک کلیسا رفت که واعظ بشــود اما فهمید به نقاشی عالقه دارد .وقتی بعد از اتمام تحصیالتش در رشته هنرهای
زیبا از پاریس به کره جنوبی برگشــت ،فیلمنامه نوشــت و همان اولین نوشــتهاش مورد استقبال واقع شــد .بعدازآن همه ســردرگمی و پرواز بر شاخههای مختلف،
کیم کیدوک روی فیلمســازی متمرکز شــد و به خلق معنا در ســینما پرداخت .برای کــی دوک که از خرس برلین تا شــیر ونیز را بــرای فیلمهایش به دســت آورده بود،
سینما بهانهای بود برای نوشاندن مفاهیمی مانند رستگاری ،تاوان ،بخشش و سکوتهای طوالنی و بلند در فیلمهایش و فرصت مزه کردن همه اینها.

