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»تبسم هاي جبهه« مهمان نمازگزاران جمعه شد
در آستانه س�الروز فتح بزرگ خرمش�هر، کتاب »تبسم هاي جبهه« 
به  قلم حمي�د داودآب�ادي در نم�از جمعه هاي کش�ور معرفي ش�د. 
ش��ايد در كنار هم قرار دادن جنگ و ش��وخي، كمي غیرمنتظره باش��د، اما 
ناب ترين شوخ طبعي ها را به شکل ساده و صمیمي در جنگ تحمیلي و دوران 
دفاع مقدس مي توان پیدا كرد كه تاكنون چندان به آن پرداخته نشده است. 
داش��تن زبان خوش، باطراوت، معطر، مهذب و لطی��ف، در نظر اهل جهاد و 
شهادت، كمترين باقیات الصالحات رزمندگان اسالم است. وقتي زمین و زمان 
در آتش التهاب و جنون دنیاي ديوانه امروز زير و زبر ش��دند، ملعبه و بازيچه 
س��اختن مرگ، در جاي جاي فرهنگ جبهه ها خصوصاً شوخ طبعي هايش 
چشم ها را متحیر مي كرد. كتاب »تبسم هاي جبهه« كاري متفاوت از حمید 
داودآبادي اس��ت كه به خاطرات باصفا و خواندن��ي بچه هاي جبهه و جنگ 

مي پردازد. در اين كتاب، اخالص و از خودگذشتگي، شجاعت و تیزهوشي، 
معنويت و اخالق الهي و صفا و صمیمیت بین رزمندگان، به خوبي توصیف 
ش��ده و بیان ش��وخي ها و طنزهاي آن مردان بزرگ در میان آتش جنگ به 
جذابیتش افزوده است. شوخي هايي كه هیچ وقت از مدار حق خارج نمي شد. 
خاطرات كتاب »تبسم هاي جبهه« كه هر كدام از آنها مي توانند مايه خلق آثار 
متعدد هنري شوند، مسیر ويژه اي را براي ما باز مي كند تا با ورود به جمع شوخ 
رزمندگان، با تصويري متفاوت از آنها روبه رو شويم؛ تصويري فراتر از تركش ها 
و مجروحیت هاي جنگ. كتاب »تبسم هاي جبهه« از انتشارات مؤسسه شهید 
كاظمي، در طرح ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در نماز جمعه هاي كشور 
كه به  همت مجمع ناشران انقالب اسالمي و با همکاري شوراي سیاستگذاري 

ائمه جمعه سراسر كشور در حال اجراست، معرفي شد.

نگاهي به فيلم سينمايي »وياليي ها«

خروج از رکود با »زنان جنگ«
   مازيار وکيلي

 سینماي دفاع مقدس مدت زيادي دچار ركود بود؛ ركودي كه 
اصلي ترين دلیل آن تکرار موجود در آثار اين ژانر بود. سینماي 
دفاع مقدس س��ال هاي متمادي در انحصار تعداد مش��خصي 
كارگردان باقي مانده بود. تماشاگران از قبل مي دانستند كه قرار 
است با چه نوع نگاهي مواجه شوند، مي دانستند اگر حاتمي كیا 
فیلمي در اين ژانر بس��ازد فیلم او آمیزه اي از عدالت خواهي و 
اصولگرايي خواهد بود. اگر كمال تبري��زي فیلمي در اين ژانر 
بسازد فیلم او آمیزه اي از طنز و رندي خواهد بود و مي دانستند 
اگر احمدرضا درويش فیلمي در اين ژانر بس��ازد بیش��تر روي 

پروداكشن و جلوه هاي ويژه فیلمش تأكید خواهد كرد. 
اين محدود ماندن ژانر دفاع مقدس به چند نام عماًل اين ژانر را 
دچار ركودي بزرگ كرده بود. كارگردانان ديگري هم كه وارد اين 
حیطه شده بودند و بخت خود را براي ساخت فیلم هايي متفاوت 
در اين ژانر آزموده بودند به علت ضعف هاي فراوان فیلم هاي شان 
عماًل نتوانستند اين ژانر را دچار تحول خاصي نمايند، اما در سه، 
چهار سال اخیر با ورود فیلمسازان جوان به عرصه فیلمسازي 
دفاع مقدس، شاهد آثاري هستیم كه توانس��ته اند اين ژانر را 
دچار تحولي اساسي كنند. شیار143، ايستاده در غبار، نفس و 
وياليي ها آثار جديدي هستند كه توانسته اند اين ژانر را از ركود 
بیرون بیاورند. منیره قیدي با انتخاب داستاني از زندگي زنان 
در دوران جنگ عماًل نگاه نويي نسبت به آن دوره خاص داشته 
و پنجره جديدي را در اين ژانر گش��وده اس��ت. تمام جذابیت 
وياليي ها هم در همین نکته است. ما بخشي از جنگ را مي بینیم 
كه تا به حال نديديم، با مصائب كس��اني آشنا مي شنويم كه تا 
به حال با مصائب شان آش��نا نبوديم. اين زاويه ديد جديد ما را 
مشتاق و امیدوار مي كند براي ديدن يک فیلم نو و تازه در ژانري 

كه سال هاست اسیر شعار و ركود است. 
اما اين انتظار برآورده نمي شود، »وياليي ها« به اندازه فیلم هاي 
آبیار فیلم موفقي نیست. داليل اين عدم موفقیت كامالً مشخص 
اس��ت. »وياليي ها« فیلم بدي نیست. فضاس��ازي درخشاني 
دارد و كارگردان مي تواند از خالل اين فضاس��ازي چند صحنه 
عاطفي واقعاً تأثیرگذار خلق كند، مثل آن صحنه اي كه نوجوان 
رزمنده روي تخت بیمارستان عزيز را صدا و خیال مي كند عزيز 
مادر اوست يا صحنه اي كه خبر شهادت شوهر سمیه را براي او 
مي آورند. اين صحنه ها نش��ان مي دهد كه كارگردان به خوبي 
فضا و اتمسفر پیرامون اثرش را مي شناخته و مي دانسته چگونه 
با تکیه بر اين فضا و اتمس��فر صحنه ها را ب��ه اوج تأثیرگذاري 
خود برساند. منیره قیدي مي دانس��ته اين زاويه ديد جديدي 
كه انتخاب كرده خودبه خود فرصت هاي بسیاري را در اختیار 

او قرار مي دهد، اما افسوس بزرگ جايي براي ما رقم مي خورد 
كه هنگام تماشاي فیلم متوجه مي شويم قیدي بسیاري از اين 
فرصت ها را ب��ه راحتي از كف داده اس��ت. مهم ترين دلیلي كه 
باعث مي ش��ود اين فرصت ها يکي پس از ديگري از كف برود، 
عدم شخصیت پردازي درست كارگردان از انبوه كاراكترهايي 
است كه در فیلم مي بینیم. منهاي دو، سه شخصیت اصلي فیلم 
باقي كاراكترهاي فیلم در حد تیپ باقي مي مانند و به درستي 
پرورش پیدا نمي كنند تا ما آنها را بشناسیم. تنها شخصیت هايي 
كه هم خوب معرفي مي شوند و هم روحیات و خلقیات شان قابل 
پذيرش است عزيز خانم و عروسش هس��تند. تنها اين دو نفر 

هستند كه انگیزه هايي قابل لمس دارند و باورپذيرند. 
ضعف شخصیت پردازي حتي درباره خانم خیري هم بدجور توي 
ذوق مي زند. اين در حالي است كه خانم خیري به عنوان يکي از 
قطب هاي اصلي داستان فیلم بايد شخصیت پردازي دقیق تري 
مي داش��ت. خانم خیري با آن ظاهر عصا قورت داده و خشکش 
دافعه عجیبي در تماشاگر ايجاد مي كند. ش��ايد بخشي از اين 
دافعه عمدي بوده و فیلمساز مي خواس��ته در پشت اين ظاهر 
دافعه برانگیز به روحیه فداكار و مدبر او اشاره كند، اما اين دافعه 
زماني مي توانست كاركرد و جذابیت داشته باشد كه ما آن روي 
سکه ش��خصیت خانم خیري را هم مي ديديم؛ آن بخش زنانه، 
حساس و عاشق را. منیره قیدي ظرفیت هاي فیلمش را به دست 
خودش از بین برده است. حتي نتوانسته آن تعلیق نیم بندي را كه 
از آمدن ماشین ها در دل ما ايجاد شده، حفظ كند. موقعیت هاي 
اضافه اي كه فیلمساز بر داستان فیلم سوار كرده، فیلم را از ريتم 
انداخته اس��ت. قیدي براي درآوردن فضا و اتمسفر كار خیلي 
زحمت كشیده و از بقیه بخش ها غافل ش��ده است. اين غفلت 
باعث شده وياليي ها به تجربه اي ناكام بدل شود؛ فیلمي متوسط 
كه مي توانست عالي باشد. با اين س��ر و شکل وياليي ها بدل به 
حسرتي بزرگ شده است. فیلمساز با اعتماد به نفسي پايین فقط 

به فضاسازي و زاويه ديد متفاوتش تکیه كرده است. 

    هادي عسگري
نمايش�گاه  فرهنگ�ي،  مي�راث  هفت�ه  ب�ا  همزم�ان 
وي�ژه اي در م�وزه مل�ي اي�ران افتت�اح ش�د که آث�ار آن 
تا ب�ه ح�ال در مع�رض دي�د عم�وم ق�رار نگرفته اس�ت. 
موزه ملي ايران )ايران باستان( امسال هشتاد ساله مي شود، به همین 
مناسبت و همزمان با برگزاري هفته میراث فرهنگي نمايشگاهي از 
آثار ديده نشده اين موزه بزرگ به نمايش درآمده است. هفته میراث 
فرهنگي از روز 28 ارديبهشت ماه آغاز شد و تا سوم خرداد ماه ادامه 
دارد. در اين هفته ويژه برنامه هايي از سوي سازمان میراث فرهنگي 
در سراسر كشور اجرا مي شود. بازديد رايگان از موزه هاي كشور در 
روز 28 ارديبهش��ت ماه يکي از اين برنامه ها بود. همزمان با هفته 
میراث فرهنگي، موزه ملي ايران نیز هش��تادمین سالگرد آغاز به 
كارش را با برگزاري نمايشگاهي ويژه جشن گرفت. هدف از برگزاري 
اين نمايشگاه كه جزو برنامه هاي مصوب هفته میراث فرهنگي است، 
نمايش آثار ديده نشده يا كمتر ديده شده گنجینه اين موزه است. 

موزه ملي ايران كه با نام موزه ايران باستان نیز شناخته مي شود، در 
سال 1316 افتتاح شد و بخش اعظمي از مهم ترين اشیاي تاريخي 
كشورمان در اين موزه نگهداري مي شود. جبرئیل نوكنده، مديركل 
موزه ملي ايران، در اين باره مي گويد: هفته میراث فرهنگي »نوروز 
موزه ها« محسوب مي ش��ود، به همین دلیل موزه ملي هر سال با 
ويژه برنامه هاي متنوع در خدمت دوستداران موزه ملي بوده است. 
نوكنده درباره ويژه برنامه در نظر گرفته ش��ده براي هش��تادمین 
س��الگرد افتتاح موزه ملي ايران مي گويد: امسال در هفته میراث 
فرهنگي، موزه ملي سه نمايشگاه برگزار مي كند كه نمايشگاه »آثار 
كمتر ديده شده موزه ملي ايران« در تاالر نمايشگاهي موزه دوران 
اسالمي يکي از اين نمايشگاه هاست و شامل 252 اثر در بازه زماني 
پارينه س��نگي تا دوران قاجار )18۰ اثر پی��ش  از تاريخي، 16 اثر 

تاريخي، 34 اثر اسالمي و 22 شئ مهر و سکه( است. 
وي مي گوي��د: از ويژگي ه��اي منحصربه ف��رد اين نمايش��گاه، 
آن اس��ت كه 8۰ درصد آثار اين نمايش��گاه هیچ گاه به نمايش 
درنیامده اند و 2۰ درصد بقیه هم كمتر ديده ش��ده اند. نوكنده 
با اشاره به همزمان شدن امسال با هشتادمین سالگرد تأسیس 
موزه ايران باستان اضافه مي كند: نمايشگاه آثار كمتر ديده شده 
موزه ملي ايران كه از روز چهارشنبه، 27 ارديبهشت ماه گشايش 
يافته، به مدت يک  ماه برپاست و در تاالر نمايشگاهي موزه دوران 
اسالمي قرار دارد. اين نمايشگاه هر روز از ساعت 9 تا 19 پذيراي 
بازديدكنندگان خواهد بود. عالقه مندان به تماشاي نمايشگاه 
آثار ديده نش��ده موزه ايران باس��تان مي توانند به خیابان امام 

خمیني نبش خیابان سي  تیر مراجعه كنند.

ويژه برنامه 80 سالگي گنجينه ملي با يک برنامه ويژه

موزه ملي ايران آثار ديده نشده اش را به نمايش گذاشت
    محمد صادقي

با اجراي ط�رح »کاش�ي ماندگار« ب�راي ثب�ت و حفاظت 
از خان�ه مفاخ�ر و مش�اهير، اولي�ن کاش�ي مان�دگار 
ب�ر خان�ه اي�ران درودي نق�اش معاص�ر نق�ش بس�ت. 
كاشي ماندگار به منظور پیگیري حفاظت از میراث ناملموس بشري و 
شناسايي گنجینه هاي زنده بشري و معرفي آنها اجرا مي شود. فرهاد 
نظري، مديركل دفتر دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاي میراث معنوي 
و طبیعي س��ازمان میراث فرهنگي درباره اجراي طرح نصب كاشي 
ماندگار مي گوي��د: »اين طرح كه با خانه خانم اي��ران درودي نقاش 
برجسته كشورمان آغاز شده اس��ت، به منظور پیگیري كنوانسیون 
2۰۰3 يونسکو كه به پاسداري از میراث ناملموس بشري اشاره دارد، 
در دستور كار سازمان میراث  فرهنگي، صنايع  دستي و گردشگري 
قرار گرفته اس��ت.« نظري مي افزايد: »براساس اين كنوانسیون بايد 
گنجینه هاي زنده بشري را شناسايي و معرفي كنیم و به همین دلیل 
ما به اين نتیجه رسیديم كه از خانه هاي مشاهیر و مفاخر كه به شهرها 
هويت مي دهند، آغاز كنیم. در اين طرح با شناسايي افرادي كه نقشي 
در فرهنگ و هنر كشورمان دارند، كاشي ماندگار در سردر خانه هاي 
اين مشاهیر و مفاخر نصب مي ش��ود.« نظري تصريح مي كند: »اين 
اقدام باعث مي ش��ود افرادي كه در اين محله ه��ا زندگي مي كنند، 
نگاه متفاوت تري به محله و شهر خود داشته باشند.«  پوريا سوري، 
رئیس مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني سازمان میراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري، نیز با اشاره به نصب اولین كاشي ماندگار بر 
منزل ايران درودي مي گويد: »اين طرح بسیار گسترده است و در تمام 
شهرها اجرا خواهد شد، فرزندان ما بايد با اين افراد آشنا شوند و بدانند 

كه چه كساني در كنارشان زندگي مي كنند.« سوري با تأكید بر اينکه 
طرح كاشي ماندگار با هدف هويت بخشي فرهنگي به شهرها انجام 
مي ش��ود، مي افزايد: »اجراي اين طرح نیازمند همکاري و همراهي 
رسانه هاست و ما قصد نداريم وارد دسته بندي يا گروه بندي خاصي 
شويم و هنرمندان، مشاهیر و مفاخر علمي، فرهنگي، ديني و مذهبي 
كه در هر حوزه اي شاخص هس��تند و خالقیت خود را براي ارتقاي 

فرهنگ كشورمان به كار گرفته اند، در اين طرح جاي دارند.«
سوري با اشاره به ادامه اجراي اين طرح تأكید مي كند: »براي اجراي 
مرحله اول اين طرح در تهران 5۰ ش��خصیت شناسايي شده اند كه 
نصب كاش��ي ماندگار بر س��ردر منزل اين افراد تا پايان خرداد سال 
جاري انجام مي شود، اما اين طرح ادامه دار خواهد بود و ما به همین 
5۰ خانه بسنده نخواهیم كرد، همچنین با توجه به ملي بودن طرح، 
استان ها هم بین 5 تا 1۰ شخصیت را به سازمان معرفي كرده اند كه 
بررسي وضعیت افراد معرفي شده آغاز شده و از اواسط خرداد در هر 

استان شاهد نصب پنج كاشي ماندگار خواهیم بود.«

هويت بخشي فرهنگي به شهر با ثبت خانه مشاهير

خانه مفاخر »کاشي ماندگار« مي گيرد  احسان عليخاني با »ماه عسل« 
به پيشواز رمضان مي رود

احسان عليخاني که نوروز 96 ويژه برنامه »سه ستاره« را روي آنتن برد، طبق 
سال هاي گذشته قرار است در ماه رمضان امس�ال برنامه »ماه عسل« را براي 
پخش از شبکه3 سيما آماده کند. امس�ال با توجه به برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته، »ماه عسل« يک روز زودتر از آغاز ماه رمضان از شبکه3 پخش مي شود. 
 در سال هاي گذشته برنامه »ماه عسل« با اجراي احسان علیخاني، توانست به يکي 
از پربیننده ترين ويژه برنامه هاي ماه رمضان تبديل شود و شايد به همین دلیل است 
كه اين برنامه با گذشت 12 سال از آغاز پخش ، همچنان يکي از گزينه هاي اصلي 

مديران سیما براي روزهاي ماه رمضان به حساب مي آيد. 
احسان علیخاني، تهیه كننده و مجري برنامه »ماه عسل« پیش از اين اعالم كرده بود 
اتاق فکر اين برنامه با برگزاري جلسات متعدد در زمینه هاي مختلف كار خودشان را 

تقريباً يک سال پیش از آغاز پخش »ماه عسل« شروع كرده اند. 
به گزارش مه��ر، يکي از تفاوت هاي پروس��ه پیش تولید اين برنامه در س��ال 96 با 
سال هاي گذشته اش ارتباط بیشتر با مراكز تحقیقاتي پژوهشي، آسیب شناسي هاي 
متعدد درباره موضوعات مختلف، برگزاري جلساتي با كارشناسان و صاحبنظران 

در زمینه هاي گوناگون است. 
اما در سال هاي گذشته برخي قسمت هاي اين برنامه با انتقادات گسترده اي مواجه 
شد، به همین دلیل گروه تولید و اتاق فکر اين برنامه امس��ال در فضاي مجازي با 
راه اندازي روبات تلگرامي انتقادات و پیشنهادات مخاطبان خود را پیش از آغاز برنامه 

مورد ارزيابي و تأمل روي آن را در دستور كار قرار داده است. 
»ماه عسل« در شرايطي وارد دوازدهمین س��ال پخش خود مي شود كه امسال با 

پخش يک روز قبل تر از آغاز ماه رمضان به پیشواز اين ماه مبارك مي رود.

    جواد محرمي
اظهارنظر انتخاباتي روز گذشته وزير ارشاد 
دول�ت يازده�م نه تنه�ا از ساده انديش�ي 
ي�ک عض�و کابين�ه حکاي�ت دارد، بلک�ه 
يک�ي از صدها تخل�ف انتخاب�ات دوازدهم 
رياس�ت جمه�وري محس�وب مي ش�ود. 
ديروز در ك��وران رأي گی��ري و در حالي كه فضاي 
انتخابات��ي آرام گ��زارش مي ش��د، از وزير فرهنگ 
دولت يازدهم فیلمي در ش��بکه هاي مجازي دست 
به دست مي شد كه وي در گفت و گو با يک خبرنگار 
عنان انديشه از كف داده و رقیب انتخاباتي دولت را 
خشونت طلب، جزم انديش و حامیان دولت را طرفدار 
عقالنیت و آزادي مي خوان��د. صالحي امیري به اين 
هم اكتفا نمي كند و در پاسخ به اين سؤال خبرنگار 
كه عنوان مي كن��د »در روزهاي اخیر خواننده اي با 
آقاي رئیسي ديدار داشتند و موجي فضاي مجازي 
را دربر گرفت، نظر ش��ما در اين باره چیس��ت؟« با 
اختیار ادبیات��ي كوچه بازاري مي گوي��د: »اين يک 
طنز انتخاباتي اس��ت. اين يک شوخي است، من به 
كانديداهاي انتخاباتي از همین جا پیام مي دهم كه 
اگر هنرمند احتیاج داشتید به من پیغام مي داديد و 

من براي شما مي فرستادم تا دچار مشکل نشويد.«
   تخلف انتخاباتي محرز

صالحي امیري با اتخاذ اين مواضع در روز حساسي 
چون انتخابات رياست جمهوري به عنوان يکي از 
اعضاي كابینه نه تنها اخالق انتخاباتي را خدشه دار 
مي كند، بلکه يک تخلف واضح و بي سابقه انتخاباتي 

را نیز رقم مي زند. 
    نگاه ابزاري به هنرمندان

فیلمي كه از وزير ارشاد منتشر شده، به خوبي نگاه 
ابزاري به هنرمندان را نش��ان مي دهد؛ نگاهي كه 
حتماً توهین به هنرمندان تلقي مي شود. سخنان 

وزير در واقع رونمايي از اين موضوع است كه دولت 
مستقر هنرمند را مزدور خود تصور مي كند. البته از 
دولت امنیتي ها بیش از اين هم انتظاري نمي رود. 
اينکه وزير دولت اينقدر نمي فهم��د كه نبايد در 
مقابل شعبه رأي گیري و در روز انتخابات جناحي 
صحبت كن��د، موضوع غم انگیزي اس��ت. ادبیات 
وزير ارشاد هم در نوع خود جالب است. اگر كسي 
فقط صداي او را بشنود گويي كه نوجواني خام در 
قطب بندي فضاي انتخاباتي جوگیر شده و بدون 
ذره اي فکر كردن هرچه دلش مي خواهد بر زبان 
مي آورد. اينکه وضعیت فرهنگ كشور اين مي شود 
بدون دلیل نیس��ت. بماند كه اساس��اً اظهارنظر 
انتخاباتي از سوي وزير در صف رأي گیري تخلف 
انتخاباتي محسوب مي ش��ود. اينجاست كه بايد 

گفت ادب مرد به ز دولت اوست. 
   کدام عقالنيت؟

وزير ارشاد كه بسیار دوس��ت دارد به عنوان يک 
چهره  علمي شناخته شود و چندين كتاب در حوزه  
جامعه شناسي فرهنگي نوش��ته، اينگونه عنان از 
كف مي دهد و با اتخاذ ادبیاتي غیرفرهنگي رقیب 
انتخاباتي و حامیانش را مورد تهمت قرار مي دهد: 
»مردم امروز بین دو گفتمان جزمیت و خشونت 
و توهین از يک س��و و گفتمان آزادي و عقالنیت 
و كرامت انس��اني يکي را انتخاب مي كنند.« اين 
چه جور عقالنیتي ا س��ت كه مقام بلندپايه دولت 
بخشي از جامعه را با هر میزان رأي، به طور علني 
و به صراحت، طرفداران خشونت، توهین، افراط و 
جزمیت مي نامد؟ اين قطب بندي میان ملت آن هم 
از زبان وزيري كه علي القاعده بايد به تقويت فرهنگ 

ملي اقدام كند، چگونه قابل توجیه است؟
   وزير از چه چيزي عصباني است؟

آيا اينچنین برچسب زني به بخش قابل توجهي از 

جامعه در شأن وزير فرهنگ است؟ بي ترديد چنین 
دس��ته بندي جاهالنه اي را فقط از سوي افراطي ها 
مي ش��ود س��راغ گرفت. اي��ن دوگانه س��ازي هاي 
تنفرآمیز كه براي يک مشت رأي دامن زده مي شود، 
جز ويرانگري انسجام اجتماعي و همبستگي ملي 
چه ثمري مي تواند داشته باشد؟ آقايان عقل كل چرا 
متوجه اين مسئله بديهي نیستند؟  اين را احتماالً 
خیلي از آدم هاي معمولي ه��م مي دانند كه در روز 
انتخابات و در مقابل ش��عبه رأي گیري تبلیغات از 
سوي هر شخصي ممنوع است، اما عجیب است كه 
اين موضوع س��اده را وزير دولت يازدهم نمي داند. 
س��خن گفتن جناحي و حزبي از سوي وزير دولت 
مستقر حتماً تخلف انتخاباتي محسوب مي شود. چرا 
صالحي امیري متوجه زمان و مکاني كه در آن قرار 
دارد، نیست؟ چرا عصبانیت خود را نمي تواند پنهان 
كند. اگر به قول خودش اختیار هنرمندان زيادي را 
در دس��ت دارد، پس چرا تا اين حد به خاطر ديدار 

رقیب انتخاباتي با يک خواننده عصباني است؟ 
    انتخابات است يا جنگ

آيا مسئولیت وزير در روز حساسي چون انتخابات 
رياس��ت جمهوري دام��ن زدن ب��ه دوقطبي و 
شکاف كاذب میان ملت است؟ آيا صالحي امیري 
انتخاب��ات را ب��ا صحنه جن��گ اش��تباه گرفته 
است؟ وزير فرهنگ در حالي نیمي از ملت را به 
خشونت طلبي و جزم انديشي متهم مي كند كه 
از لحن و كالم او خشونت فوران مي كند. همین 
خشونت كالمي است كه تبديل به خشونت هاي 
ديگر مي شود. اسم اين عقالنیت است؟ آرام كردن 
فضاي انتخاباتي با اختی��ار واژه هايي كه رويکرد 
ملي دارد، عاقالنه است يا توهین به نیمي از ملت 

ايران در موسمي حساس چون انتخابات؟ 
 اساساً اين گزاره را هر آدم مس��ئولي مي داند كه 
انتخابات بايد صحنه اي ملي قلمداد ش��ود. اين را 
مردم عادي هم مي دانند، ولي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي هنوز نمي داند. صالحي امیري در بخشي 
از س��خنان خود جمله عجیب ديگري هم بر زبان 
مي آورد: »من مي خواس��تم امروز بروم در جنوب 
ش��هر رأي بدهم، اما به خودم گفتم بگذار با مردم 
صادق باش��م و آمدم در جماران رأي بدهم.« رأي 
دادن در جنوب شهر البته براي برادر رئیس جمهور 
تجربه جالبي دربر نداشت و احتماالً وزير ارشاد در 
اين باره هوشمندي بیشتري از حسین فريدون به 
خرج داده و قید حضور در میان مردم جنوب شهر 
را زده اس��ت. صالحي امیري بي ترديد در جنوب 
ش��هر به جاي اتخاذ مواضع تفرقه افکنانه بايد به 
اعتراضات و گاليه هاي مردم اين مناطق از دولت 

يازدهم پاسخ مي گفت.

 گزارش »جوان« درباره يک اظهارنظر عجيب 
و مرزبندي ميان ملت و توهين به رقيب از سوي وزير ارشاد 

آقاي صالحي شما مثاًل وزير فرهنگ هستيد!

نقد و بررسي مستند جنجالي »هويدا« 
مس�تند »هوي�دا؛ زندگ�ي زمان�ه و م�رگ« س�اخته  
مصطف�ي ش�وقي در مؤسس�ه مطالع�ات تاري�خ معاص�ر 
ايران ب�ه نماي�ش درآمد و س�پس جلس�ه  نقد و بررس�ي 
اين فيل�م با حض�ور دکت�ر مجي�د تفرش�ي برگزار ش�د. 
به گزارش روابط عمومي خانه مس��تند انقالب اس��المي در 
ابتداي اين نشس��ت مصطفي شوقي، نويس��نده و كارگردان 
مس��تند هويدا با بیان اينکه نس��خه پیش رو در واقع نس��خه 
سینمايي كار اس��ت كه از چهار قسمت 42 دقیقه اي با حفظ 
مبناي روايت تاريخي فیلم تدوين ش��ده، تأكید كرد: در اين 
مستند س��عي ش��ده برش هايي از زندگي هويدا و نقش او در 
توسعه آمرانه پهلوي و پس از آن فروپاش��ي، زنداني شدن و 

دادگاهي شدنش مورد توجه قرار بگیرد. 
شوقي با بیان اينکه برخي از تصاوير مستند هويدا از جمله دادگاه 
آن براي نخستین بار است كه پخش مي شود، گفت: يک مستند 
تاريخي زماني ارزش افزوده مي يابد كه چیزي فراتر و بیشتر از آنچه 
تاكنون وجود داش��ته را در فیلم به نمايش بگذارد. از اين رو فکر 
مي كنم مستند هويدا اين ارزش افزوده را دارد. كارگردان مستند 
هويدا افزود: در مستند هويدا س��عي كردم به جاي اينکه قاضي 
باشم، راوي قصه هويدا و دوران پهلوي باشم و هرآنچه را كه است 
بیاورم. به همین دلیل روايت ها و داستان هاي مخدوش را كه بعضي 

از آنها توأم با افسانه سرايي است، مورد توجه قرار ندادم. 
دكتر موسي حقاني، رئیس مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 
با بیان اينکه يکي از بخش هايي كه در اين فیلم مورد توجه قرار 
گرفته، توس��عه دهه 4۰ بود، كارگردان اين فیل��م را دعوت كرد 
با  افراد ديگري نیز كه منتقد توس��عه آمرانه دهه 4۰ هستند به 
گفت و گو بنشیند: »مدل توسعه آمرانه شاه در دهه 4۰ به شدت به 
ضرر ايران شد و هويدا نیز در تحقق اين بستر نقش مهمي دارد.« 
در مس��تند هويدا، به تب��ار خانوادگي و دوران نخس��ت وزيري 
13 س��اله امیرعباس هويدا و برنامه هاي اقتصادي، سیاس��ي و 
اجتماعي حکومت پهلوي تا پیروزي انقالب و س��پس دادگاهي 
شدن او پس از بهار سال 58 اشاره شده است. مستند »هويدا«، به 
تهیه كنندگي مهدي مطهر و نويسندگي و كارگرداني مصطفي 
شوقي، از تازه ترين محصوالت خانه مستند انقالب اسالمي است 

كه به زودي به صورت عمومي از آن رونمايي مي شود.

آخرين رقم گيشه سينماها در تب و تاب انتخابات
 ازدحام مردم براي ورود به سينماها 

در روز طرح »سينما سالم«
همزم�ان با تب و ت�اب انتخاب�ات، آمار ف�روش فيلم هاي 
س�ينماي اي�ران در ته�ران و شهرس�تان ها ب�ه نق�ل از 

پخش کنندگان اعالم شد. 
میرزايي از دفتر پخش »فیلمیران« به ايسنا خبر داد كه »نهنگ 
عنبر« به كارگرداني س��امان مقدم كه از هفته  گذش��ته اكران 
خود را آغاز كرده است در تهران، 2میلیارد و 85۰ میلیون و در 
شهرستان ها 9۰۰ میلیون فروش داشته كه مجموع فروش آن 

به 3 میلیارد و 75۰ میلیون تومان رسیده است. 
همچنین اين دفت��ر پخش، رقم ف��روش »برادرم خس��رو« به 
كارگرداني احس��ان بیگل��ري را در ته��ران 22۰ میلیون و در 
شهرستان ها 2۰ میلیون تومان اعالم كرد كه مجموع فروش آن 

به 24۰ میلیون رسیده است. 
س��عیدخاني خبر داد ك��ه فروش فیل��م »امتح��ان نهايي« به 

كارگرداني عادل يراقي از نیم میلیارد گذشته است. 
به گفته  اين پخش كننده، فروش اين فیلم در تهران 39۰ میلیون 
با پنج سینما و در شهرستان ها با 1۰ سالن، 1۰۰ میلیون تومان 
بوده اس��ت. مختاري از دفت��ر »هدايت فیلم« نی��ز رقم فروش 
»وياليي ها« به كارگرداني منیره قیدي را در تهران، 1۰۰ میلیون 
و در شهرستان ها كه فعاًل شش س��الن دارد، 4۰ میلیون تومان 

اعالم كرد. 
به گفته  اين پخش كننده، فروش »آشوب« به كارگرداني كاظم 
راس��ت گفتار نیز كه به تازگي اكرانش را آغاز كرده، در تهران به 
مرز 9۰ میلیون رسید و در شهرستان ها نیز بیش از 3۰ میلیون 

فروش داشت. 
به گفته  مختاري، »خوب، بد، جلف« و »گشت 2« نیز كه هنوز 
به صورت محدود در برخي س��الن ها به نماي��ش درآمده اند به 
ترتیب 16 میلی��ارد و 5۰ میلیون توم��ان و 18 میلیارد و 8۰۰ 
میلیون تومان فروش داش��ته اند. حبیب اسماعیلي آخرين آمار 
فروش فیلم »نقطه كور« به كارگرداني ابراهیم گلستانه را 31۰ 
میلیون در تهران و شهرس��تان ها اعالم كرد؛ فیلمي كه بیش از 

3۰ سالن سینما دارد. 
»س��ه بیگانه« به كارگرداني مهدي مظلومي نیز كه اكرانش در 
تهران به پايان رسیده و فقط در شهرستان ها اين روزها به نمايش 

درآمده، 2 میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان فروش داشته است. 
»تیک آف« احسان عبدي پور طبق اعالم تهیه كننده اش تا روز 

چهارشنبه 85۰ میلیون تومان فروخته است. 

    خبر

حکمت 351 
ِه تَُکوُن الَْفْرَجُه  �دَّ  ِعْنَد تََناِهی الشِّ
َو ِعْنَد تََضايُ�ِق َحَلِق الَْب�اَلِء يَُکوُن 

َخاُء.  الرَّ
چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش 
پديد آيد و آن هن��گام كه حلقه هاى بال 

تنگ گردد، آسايش فرا رسد.

    دریچه

    سينما


