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حکمت 471 

در آنج�ا كه بايد س�خن گفت، 

خاموشی سودى ندارد و آنجا كه 

بايد خاموش ماند، سخن گفتن 

خيرى نخواهد داشت.

كتاب »يك محس�ن عزيز« كه به تازگي به چاپ دوم رسيده، 
روايتي مستند از زندگي شهيد محسن وزوايي از دانشجويان 
پيرو خ�ط امام)ره( اس�ت كه ب�ه عن�وان اولين نف�رات وارد 
سفارت امريکا مي ش�وند و آن را به تسخير خود در مي آورند. 
به گزارش تسنیم، فائضه غفارحدادي در اين كتاب روايتي متفاوت 
از زندگي قهرمان نبردهاي بازي دراز ارائه كرده است. او در اين كتاب 
براي نخستین بار از نامه هايي استفاده كرده كه شهید وزوايي، قهرمان 
داستانش سال ها براي خواهري كه در امريكا داشته، ارسال مي كرده 
است؛ نامه هايي كه بُعد ديگري از شخصیت شهید وزوايي را به نمايش 
مي گذارد. غفار حدادي تالش كرده است با جست وجو و يافتن راويان 
متعدد، روايتي نو از زندگي يكي از دانشجويان پیرو خط امام)ره( ارائه 
دهد كه نقشي تأثیرگذار در برهه هاي مختلف تاريخ انقالب و جنگ 
تحمیلي داشت. او در اثر جديدش ضمن مطالعه كارهاي گذشته، با 
پیدا كردن اس��ناد جديد و هم صحبتي با راويان متعدد كه گاه براي 
اولین بار صورت گرفته، اثري خوش خوان ارائه كرده كه براي همه به 
ويژه نسل جوان خواندني است و لحظات شیريني را رقم خواهد زد. 

غفارحدادي در مقدمه اين اثر درباره روش كار و شخصیت شهید 
وزوايي مي نويسد: »روزي در میانه 18سالگي شبیه ما بود؛ شبیه 
ما آدم هاي معمولي اين روزها و نه حتي آدم هاي نس��ِل خودش. 
مي توانست خوش باش��د و بي خیاِل همه چیز رشد كند و به پول 
و شهرت و هر چیزي كه مي خواس��ت برسد. مي توانست به تاريخ 
گره نخورد، در روزگاري كه تاريخ، زيادي گره خورده بود ولي افتاد 
به باز كردن يك به يك گره هايي كه س��ر راه رشد كشورش افتاده 
بود يا در لحظه مي افتاد؛ استبداد، فقر، استعمار، جنگ. با دست، 

با دندان، با جان. يكي را كه باز مي كرد، گره كورتري جلوي راهش 
سبز مي شد. عادت به كارهاي سخت نداشت اما آدِم كارهاي سخت 
شد. بس كه امید داشت به حل مشكل ها و نمي ترسید از خطر كردن 
و ناامید نمي شد از شكست ها. گره ها جلويش غول مي شدند و او از 
هفت  خان مي گذشت تا آنها را باز كند و گاهي هفت وادي سخت 
را بايد مي گذراند كه قسمتي از جغرافیاي مردم را از دست بدقلقي 
تاريخ نجات بدهد. روزي كه در میانه 22سالگي، از جانش براي باز 
كردن گرهي مايه گذاشت، اصاًل شبیه آدم هاي معمولي نبود. نه 
آدم هاي معمولي نسل خودش و نه آدم هاي نسل ما و نه حتي نسل 
گذشته اش. اين كتاب شرح يك سفر چهار ساله است؛ چهار سالي 
كه در آن كسي از يك آدم معمولي به يك قهرماِن فراموش نشدني 
تبديل شده است. شرح يك سفر چهارس��اله جذاب و رو به رشد؛ 
يك سفِر عمودي. آنچه مرا به نوش��تن اين سفرنامه تشويق كرد، 
»نشناختن« بود؛ نشناختِن كسي كه رزومه اش مي گفت يكي از 

بزرگ ترين و موفق ترين فرماندهان دوران جنگ بوده...«

زندگي شهيد محسن وزوايي به چاپ دوم رسيد

انقالب به روايت »يك محسن عزيز«

مهلت شركت در جشنواره شعر و داستان 
انقالب تمديد شد

مهلت ارسال اثر به جشنواره شعر و داستان انقالب اسالمي 
تا 1۵فروردين ۹۹ تمديد شد. 

به گزارش مهر، دبیرخانه دوازدهمین جشنواره شعر و داستان 
انقالب با اعالم خبر تمديد مهلت ارس��ال اثر ب��ه اين رويداد تا 
15فروردين 99، از عالقه مندان به ش��ركت در اين جش��نواره 
درخواس��ت كرد آثار خود را با توجه به ضوابط و مقررات اعالم 

شده در فراخوان منتشرشده ارسال كنند. 
دوازدهمین جش��نواره ش��عر و داس��تان انقالب توسط مركز 
آفرينش هاي ادب��ي حوزه هنري و مؤسس��ه فرهنگي- هنري 
سپهر سوره هنر برگزار مي شود و عالقه مندان به شركت در اين 
جشنواره مي توانند جزئیات فراخوان را در پايگاه اينترنتي سپهر 

سوره هنر به نشاني www. artfest. ir مطالعه كنند. 
.........................................................................................................

»مطرب« از »هزار پا« جلو زد
فيلم سينمايي »مطرب« با زدن ركورد فروش »هزار پا« عنوان 
پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماي ايران را از آن خود كرد. 
به گ��زارش ايرنا، فیلم س��ینمايي مطرب ب��ه تهیه كنندگي و 
كارگرداني مصطفي كیايي با فروش 38میلیارد و 5۰ میلیون و 
146هزار تومان توانست ركورد فروش فیلم در تاريخ سینماي 

ايران را بشكند. 
پیشتر اين عنوان از آن فیلم »هزار پا« به كارگرداني ابوالحسن 
داوودي بود با فروش 38میلیارد و 48میلیون و 151هزار تومان 

كه  در سال گذشته تاريخ ساز شد. 
.........................................................................................................

كتاب »سواد رسانه اي از الف تا ي« 
رونمايي مي شود

كتاب سواد رس�انه اي »از الف تا ي« نوش�ته محمدصادق 
افراسيابي،  رونمايي مي شود. 

به گزارش فارس، كتاب سواد رسانه اي از الف تا ي كه به همت 
معاونت امور صداي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي 
ايران توس��ط دكتر محمد صادق افراسیابي تدوين شده است، 
در فرهنگسراي رسانه رونمايي خواهد شد. اين كتاب شامل13 
گفت وگو با 26نفر از اساتید ارتباطات و رسانه است كه در برنامه 
دنیاي شیشه اي راديو گفت و گو حضور داشته اند. كتاب سواد 
رسانه اي از الف تا ي فردا با حضور دكتر رضا كوچك زاده تهمتن، 
مدير راديو گفت وگو و جمعي از اساتیدي كه در برنامه دنیاي 
شیشه اي راديو گفت وگو به تهیه كنندگي معصومه اسمعیل نژاد 

حضور داشتند، رونمايي خواهد شد. 
اين كتاب با مقدمه دكتر حسن بشیر و به سفارش معاونت امور 
صداي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران توسط 

انتشارات پشتیبان منتشر شده است. 
.........................................................................................................
اكران فيلم هاي جشنواره عمار در هند

سه فيلم از آثار جش�نواره مردمي عمار با همکاري رايزني 
فرهنگي ايران در دهلي نو در هندوستان به نمايش درآمد. 
به گزارش »جوان« در روزهاي 22، 23 و 24بهمن ماه سه فیلم 
از آثار جش��نواره مردمي فیلم عمار به هم��ت رايزني فرهنگي 
ايران در هند در كالج هنر دانشگاه دهلي نو براي دانشجويان اين 

دانشگاه به نمايش درآمد. 
آثار به نمايش درآمده در اين دانشگاه فیلم هاي »تو تروريست، 

من تروريست«، »جزيره فارسي« و »عروس وامنان« بودند. 
.........................................................................................................

 سريال پايتخت ۶
به ازدواج »رحمت« رسيد

تصويرب�رداري مجموع�ه تلويزيون�ي »پايتخ�ت۶« ب�ه 
كارگرداني سيروس مقدم به مرحله ازدواج رحمت رسيد. 
به گزارش فارس، تصويربرداري فصل ششم مجموعه تلويزيوني 
پايتخت6 به كارگرداني س��یروس مقدم و تهیه كنندگي الهام 
غفوري همچنان ادامه دارد و در تازه ترين تصوير از اين مجموعه 
نشان داده شده كه رحمت خروس باز )هومن حاج عبداللهي( 
ازدواج مي كند. گفتني است لوكیشن كار همچنان »شیرگاه« 
مازندران اس��ت و آماده سازي س��ريال تا »نوروز 99« به پايان 

مي رسد. 
بنا بر اين گزارش، فصل ششم مجموعه تلويزيوني »پايتخت« 
در 15قسمت براي پخش در ايام تعطیالت نوروز از شبكه يك 

سیما ساخته مي شود. 

 نگاهي به رمان نوجوانانه »روني يك پيانو قورت داده«
نوشته تيمور آقامحمدي

براي تولدم سنگ بياوريد!
   جواد زارع

چند س��ال پیش در نمايش��گاه كتاب تهران، گ��ذرم به غرفه 
پرازدحام چند ناشر كودك و نوجوان افتاد. كنجكاو شدم ببینم 
از چه آثاري استقبال مي شود. ديدم غالِب كتاب ها رمان هاي 
خارجي نويسندگان ناشناخته اس��ت؛ از ژانر وحشت و جنايي 
گرفته تا داستان هاي ضعیف و قوي. اين پرسش را بارها از خودم 
پرس��یدم و با بزرگان اين عرصه نیز طرح ك��ردم كه دلیل اين 
گرايش بي محابا به آثار خارجي نازل و كم اعتمادي به آثار خوب 
داخلي چیست؟ بیشترين پاسخي كه شنیدم علتش را ناشر و 
نويسنده مي دانستند؛ ناش��راني كه منفعت انديشانه و تمام قد 
دست به ترجمه همه جور داستاني مي زنند و توجهي حداقلي به 
آثار ايراني دارند و نويسندگاني كه كم فروشي مي كنند. نوجوان 
پیش��نهاد مي خواهد، زماني كه دوس��تانش از كتابي صحبت 
مي كنند و او براي جانماندن در بحث، بايد آن را خوانده باشد و 
ناچار به آن چرخه وارد مي شود. بیشترين تبلیغات و راحت ترين 
شیوه هاي عرضه در اختیار آثار خارجي است. قصور نويسندگان 
ما نیز آن است كه گاهي تن به قراردادهاي مختلف داده و زمان 
كوتاهي براي آفرينش ادبي اختصاص مي دهند و نتیجه اش آني 

مي شود كه نه دلخواهِ مؤلف است و نه مورد قبول مخاطب. 
در اين میان كتاب هايي منتشر مي شود كه نه تنها قدرت برابري 
با آثار خوب خارجي دارد، بلك��ه از آن جايي كه برآمده از اين 
سرزمین و براي انسان ايراني است، از اولويت حمايت و ستايش 
بیشتري برخوردار است. به تازگي رمان نوجوان »روني يك 
پیانو قورت داده« نوشته تیمور آقامحمدي از سوي انتشارات 
مهر )سوره مهر كودك و نوجوان( براي رده سني باالي 13سال 
منتشر شده كه من آن را به داليل زير پیشنهادي جدي براي 

نوجوان امروز مي دانم. 
   شناخِت مخاطب

يك��ي از برگ ه��اي برنده اين رم��ان، ش��ناخت مخاطب و 
شخصیت هاي داستاني اس��ت. راوي داستان دختري است 
14ساله به نام روني؛ دختري از جنس امروز. نويسنده بر آن 
بوده كه شخصیتي بیافريند متعلق به اين دوره و اين ايام. از 
كتاب ها، فیلم ها، آهنگ هاي مورد عالقه اش گرفته تا روابطش 
با جهان پیرامون )گروه دوستان، پدر و برادر كوچك، عمه، 
همسايه، استاد موسیقي و...(. چیزي كه شخصیت هاي اين 
كتاب را خاص مي كند نه نام معاصر و امروز فضاها و اشیا، بلكه 
رنگ و بوي اكنوني آدم ها و انديشه هايشان است، به طوري 
كه ماجراهاي اين رمان را تنها آدم هايي از اكنون مي توانند 

اين گونه پیش ببرند. 

   طراحي داستان
جذابیت داستاِن »روني يك پیانو قورت داده« عالوه بر انگشت 
گذاشتن بر خواس��ت و هدف مورد نظر نوجوانان و شكل دادن 
اتفاقات و ت��الش در پیش بردن و گش��ودن رازها، در طراحي 
داستان است، اين طراحي به شكلي اس��ت كه حتي شما با لو 
رفتن پايان داستان هم مي توانید به مطالعه آن بپردازيد. روني به 
يك جشن تولد دعوت شده، اما يك مشكل بزرگ دارد؛ سه سال 
است كه نتوانسته در هیچ تولدي شركت كند، دقیقاً از زماني 
كه مادرش درست روز تولد او از دنیا رفته. جزئیات طراحي شده 
داستان تغییرات را رقم مي زنند. حاال آن اسب رام به يك گوزن 
خشمگین تبديل شده. به مرور رازهايي از تولد آشكار مي شود. 
روني به عجیب و غريب ترين جش��ن تولد زندگي اش مي رود؛ 
جشني كه از ش��ركت كنندگانش خواس��ته اند با خود سنگ 
بیاورند! اهمیت جزئیات فراوان و تأثیر آنها در جلو بردن و شكل 
 دادن داستان از نوعي حساب شدگي و طراحي برخوردار است. 
نويسنده بذري در اين فصل مي كارد و در فصل هاي ديگر نهالي 
برداشت مي كند. دقت اين حساب و كتاب سبب درهم تنیدگي 

و رابطه ارگانیك بین اجزای داستان شده است. 
   ساخِت جهان ايراني

برتري اصلي اين رمان به آثار خارجي در اين است كه همه  چیز 
به سمت ايران و انس��ان ايراني مي رود. روني نه تنها مي كوشد 
بر ضعف اصلي خود غلب��ه كند، بلكه به نوعي بلوغ مي رس��د. 
رويدادهاي تلخ و سخت، او را در مس��یر گذار قرار مي دهد؛ از 
شخصیتي ضعیف به سوي انس��اني قوي متمايل مي شود. در 
فصل هاي پاياني و با حضور آدم هاي مختلف، روني پي مي برد كه 
دارد اتفاقاتي در زندگي اش مي افتد، از بي هويتي و چندپارگي 
س��لیقه اش در موس��یقي به يك ثبات مي رس��د و مي كوشد 
موس��یقي ايراني و كالس��یك اروپايي را فهم كند، آشفتگي و 
سرگرداني اش در مطالعه داس��تان هاي خارجي به كتاب هاي 

درخور اهمیت ايراني ختم مي شود.

در گفت وگوي »جوان« با كوروش تهامي مطرح شد

چرا فانتزي سازي را جدي نمي گيريم؟

اي�ن هم�ه توليد فيل�م اجتماع�ي ب�ه بهان�ه رئاليس�م واقعًا 
توجيه پذير نيست و س�ينماي ايران نياز دارد به تجربه كردن 
تمامي ژانرها تا بتواند افزايش مخاطب معقولي داش�ته باشد. 
كوروش تهامي بازيگر سینما و تلويزيون با بیان اين مطلب به »جوان« 
گفت: سینماي جهان كوشیده حتي جدي ترين سوژه ها را از محمل 
تنوع ژانري به مخاطب ارائه دهد تا مخاطب يك  لحظه گرفتار تكرار 
نشود ولي در سینماي ايران بیش از حد محدود شده ايم. بازيگر »رگ 
خواب« و »آش��وب« ادامه داد: يكي از داليلي كه سینماي ما چنان 
كه بايد در بدنه جامعه نفوذ نمي كند، محدوديت ژانري اس��ت يعني 
مخاطب با ديدن پوستر يا تیزر فیلم به دركي كامل درباره فیلم مي رسد 
و حدس مي زند كه فیلم به فالن فیلمي كه پیشتر ديده شباهت دارد و 

اين مي شود كه اصاًل به سینما نمي رود. 
كوروش تهامي خاطرنش��ان كرد: اگر مي بینیم اين همه اختالف در 
سینما بر سر كم و زياد بودن تعداد سالن و س��انس وجود دارد، يك 
دلیلش همین كمبود مخاطب اس��ت، وگرنه نبايد فیلم هايي داشته 

باشیم كه يك سوم سالن را هم پر نمي كنند و بعد تازه انتظار تسهیالت 
ويژه در اكران دارند. بازيگر »گناهكاران« و »برف روي شیرواني داغ« 
تأكید كرد: سینما فقط كمدي و فیلم هاي موسوم به اجتماعي نیست. 
س��ینما ده ها ژانر مختلف دارد كه از اكش��ن تا جنايي و حادثه اي و 
ترسناك و تاريخي و حماسي را دربرمي گیرد ولي در ايران چسبیده ايم 

به يكي دو ژانر و مدام دور خودمان مي چرخیم. 
كوروش تهامي با بیان اينكه ضعف داستانگويي يكي از داليل پرهیز از 
ورود به سینماي ژانر است، تأكید كرد: متأسفانه برخي فیلمسازان به 
 جاي آنكه داستانگويي را بیاموزند تالش هاي بي خود براي بازي هاي 
فرمي مي كنند و اين تالش ها هیچ نتیجه اي ندارد جز آنكه مخاطب را 
فراري مي دهد. بازي فرمي زماني بیشتر به چشم مي آيد كه در دل يك 
داستان جذاب و پركشش باشد، وگرنه با دو خط داستان كه نمي شود 
9۰دقیقه مخاطب را سركار گذاشت. اين بازيگر تأكید كرد: در دنیا و 
حتي هالیوود مي روند سراغ افسانه هاي شرقي و موضوعاتي مانند چراغ 
جادو و عالء الدين را مبناي تولید فیلم و سريال مي كنند ولي ما هنوز 
يك برگردان تصويري مناسب از آثار طنازانه عبید زاكاني يا اثر حماسي 
فردوس��ي نداريم. چرا؟ چون واهمه داريم كه اثرمان گیرا نباشد در 
حالي  كه اگر آدم هاي توانمند را به كار گماريم، يقین بدانید محصولي 
استاندارد و گیرا خلق خواهد شد. تهامي تأكید كرد: آنها بدون پشتوانه 
ادبي غني مي روند و »آواتار« مي سازند و ما كلي افسانه كهن داريم كه 
با نگاه هاي جديد و پردازش هاي جديد مي شود به آنها توجه كرد ولي 
از آنها استفاده نمي كنیم و فانتزي سازي را كه يكي از بهترين راه ها براي 
جلب مخاطب است، جدي نمي گیريم. از همین امروز بايد به نوآوري 

ژانري فكر كرد كه به نظر من فردا هم دير است.

    خبر

 اختتاميه جشنواره
خوشنويسي »قداست قلم« برگزار شد

مراس�م تجليل از برگزيدگان جش�نواره خوشنويس�ي سراسري 
بس�يج ب�ا عن�وان جش�نواره »قداس�ت قل�م« برگ�زار ش�د. 
اين مراس��م به میزباني س��نقروكلیايي در ش��هرك ش��هرداري مجتمع 
فرهنگي- هنري ارش��اد اس��المي با حضور اس��تاد نیكنام رئیس انجمن 
خوشنويسي بسیج هنرمندان كش��ور و عظیم فالح عضو شوراي انجمن 
خوشنويسي انجام گرفت. داود نیكنام در مراسم تجلیل از خوشنويسان 
جشنواره قلم كه با حضور جمعي از مسئوالن استاني و هنرمندان كشوري 
برگزار شد، از روند برگزاري جشنواره خوشنويسي سراسري بسیج در سال 
جاري خبر داد و اظهار داشت: پس از ارس��ال و انتشار فراخوان جشنواره 
خوشبختانه جش��نواره با استقبال بي نظیري از س��وي هنرمندان عرصه 
خوشنويسي به ويژه استان كرمانشاه مواجه شد. رئیس شوراي عالي انجمن 
خوشنويسي سازمان بسیج هنرمندان بیان كرد: استان كرمانشاه در اين 
جشنواره خوشنويسي در مقايسه با ساير استان ها به خوبي حضور داشت.

در اين مراسم توسط رئیس شوراي عالي انجمن خوشنويسي سازمان بسیج 
هنرمندان كشور از برگزيدگان جشنواره سعید زمزيا، عباس الفتي، فرهاد 
نادري، سعید رضايي و مهدي مهرزاد با اهداي لوح تقدير و هداياي نقدي 
تجلیل به عمل آمد و از سوي سپاه ناحیه سنقر و سازمان بسیج هنرمندان 
استان كرمانشاه از استاد عبداهلل جواري رئیس انجمن خوشنويسان استان 
كرمانشاه به عنوان پیشكسوت خوشنويسي و مرتضي بني عامريان به عنوان 
فعال ترين هنرمندبسیجي و مسئول گروه خوشنويسي بسیج هنرمندان 
سنقر و علي حش��متي به عنوان فعال ترين مدير كانون بسیج هنرمندان 

سپاه ناحیه سنقر در استان تقدير به عمل آمد.

    فرزين ماندگار
آنچه اين س�ال ها پ�س از جش�نواره فجر به 
عنوان بخش تجلي اراده ملي برگزار و در آن 
نسبت آثار جشنواره با مسائل ملي سنجيده 
مي ش�ود في نفس�ه رويک�رد مثبتي اس�ت 
اما ب�ه نظر مي رس�د ضعف نگاه كارشناس�ي 
گريبان داوري اين رويداد را نيز گرفته است. 
چند سالي است كه جش��نواره فیلم فجر شاهد 
بخش��ي جنبي به نام تجلي اراده ملي اس��ت كه 
در قالب آن وزارتخانه ها، سازمان ها و سمن هاي 
مختلف به آثار حاضر در جش��نواره متناسب با 
حیطه فعالیت آنها جاي��زه اي اعطا مي كنند كه 
مي توان��د اقدامي مثبت در جهت ب��روز و ظهور 
برخي دغدغه هاي ملي در آثار س��ینمايي باشد، 
بماند كه س��ینماي ايران و بخش عم��ده اي از 
فیلمسازان اساس��ا اغلب خود را مقید به رعايت 
يا تقويت مفاهیم منطبق با منافع ملي نمي دانند 
و در بسیاري از آثار ايراني شاهد آسیب به هويت 
ايراني و نیز دغدغه هاي ملي هس��تیم و مي توان 
امیدوار بود كه دست كم ارزش مادي جايزه تجلي 
اراده ملي بتواند انگیزه اي براي ارتقاي مولفه هاي 
ملي در س��ینماي ايران باشد اما مانند سال هاي 
پیش برخي از جوايز اين رويداد به آثار داده شد كه 
اتفاقاً مغاير با پیامي كه عنوان شده ساخته شده اند 
و معلوم نیست داوران در بخش هاي مورد اشاره به 

چه دلیل از پیام اصلي اين آثار غفلت كرده اند. 
    تا مغز استخوان مغاير با سالمت 

در اقدام��ي عجی��ب جاي��زه داوران وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كي به دلیل 
روايت »ايثار مادرانه« و »عشق پدرانه« كه براي 
حفظ خان��واده و تالش براي س��المت كودك و 
تجلي ازخودگذش��تگي براي زندگي بخشیدن 
به كودكاني كه آينده اين س��رزمین هستند، به 
حمیدرضا قرباني كارگردان فیلم سینمايي »مغز 

استخوان« اهدا شد. 
وزارت بهداشت جايزه خودش را به فیلمي اهدا 
كرده كه معتقد اس��ت در آن »ايث��ار مادرانه« و 
»عشق پدرانه« براي حفظ خانواده تصوير شده 
است. داس��تان اين فیلم درباره مادري است كه 
براي حفظ جان بچه مريضش حاضر است فقط به 
خاطر اين احتمال كه شايد با به دنیا آوردن فرزند 
جديدش بتواند كمكي به بهبودي اين فرزند كند، 
از همسر دوم عزيزش كه با او زندگي خوبي دارد 

و همديگر را دوست دارند، جدا شود و بدون نگه 
داشتن عده، بعد از طالق سراغ همسر قبلي خود 
در زندان برود تا بچه دار شوند؛ بچه اي كه عماًل به 

اعتراف وكیل حرامزاده است!
خانم ايزديار كه نقش اين م��ادر را بازي مي كند 
در نشس��ت خبري اين فیلم صريح��اً گفت: اگر 
مادر بودم حتماً اين كار را مي كردم و حتي همه 
مادران ايراني نیز حاضرند در صورت وقوع چنین 
حادثه اي دست به چنین كاري بزنند. اين سخن 
او نیز مورد اعتراض چند نف��ر از خبرنگاران قرار 
گرفت كه به مادران ايراني توهین نكن. پدر اين 
فیلم نیز حاضر است مانند انسان هاي ساده لوحي 
كه بويي از غیرت و مردانگي نبرده اند زن خود را 
طالق دهد تا با آمیزش  با همس��ر قبلي خود بار 
ديگر از او بچه دار ش��ود. آيا اي��ن فیلم در جهت 
تحكیم خانواده و از خودگذشتگي است يا بیشتر 
حفظ خانواده را بهانه اي كرده است براي تضاد با 

دين و مباني شرعي و فقهي؟
    فيلمي كه به جاي نقد جدي 

جايزه مي گيرد
در بخشي ديگر از اين رويداد وزارت كار و تعاون 
به دلیل توجه به مولفه هاي فرهنگ كار از قبیل 
وجدان كاري و مسئولیت پذيري، رعايت اخالق 
و اصول حرفه اي به غالمرضا موسوي تهیه كننده 
فیلم س��ینمايي »قصیده گاو سفید« اهدا شد. 
در اين فیلم نیز ش��اهديم كه دس��تگاه قضايي 
درباره اش��تباه در قضاوت و اعدام يك بي گناه 
غیرمسئوالنه و متكبرانه عمل مي كند و معلوم 
نیس��ت چرا بايد جايزه وجدان كاري به چنین 
فیلمي اهدا شود. به نظر مي رسد پیام هاي كالن 
و مهم و راهبردي وزارتخانه هاي كشور از يك سو 
دچار فقر در پیدا كردن مصداق به دلیل بي اهمیت 
بودن اين محورها و نظام مسائل مهم و حیاتي در 
سینما شده است كه در نهايت براي آنكه كارنامه 

سینمايي و فرهنگي كشور پر باشد از سر ناچاري 
جوايز خود را به فیلم ه��اي بي ربط و حتي مغاير 
با آن محورها و حوزه ه��اي مربوطه اهدا كند و از 
سوي ديگر نیز برخي از اين نهادها حتي نمي دانند 
مسائل مهم و راهبردي سازماني شان چیست كه 

براي آن دنبال فیلم جدي و تأثیرگذار بگردند. 
    ادب كردن دولتي حاتمي كيا ادامه دارد!
اما بي اعتنايي به فیل��م »خروج« حاتمي كیا به 
تجلي اراده ملي هم سرايت كرد. نظر محمدتقي 
فهیم منتقد و كارشناس سینما در اين باره در 
نوع خود قابل تأمل است: »در مراسم تجلي اراده 
ملي آشكارا معلوم شد »خروج« حاتمي كیا از 
كجا خورد و مي خورد. فیلمس��از را ادب كردند 
تا هواي خروج از دار و دسته ش��ان به سر كسي 
نزند. چن��د روز قب��ل از برگزاري جش��نواره، 
خبرهاي مديريت ش��ده اي از سوي رسانه هاي 
دولتي و خادمان فعال در ستادهاي گروهكي و 
باندي وابسته به برخي نهاد هاي قدرت منتشر 
مي ش��د كه معلوم بود چه سرنوشتي در انتظار 
»خروج« اس��ت؛ فیلمي كه به درستي در اين 
ش��رايط كنار مردم ايس��تاد، حق اعت��راض را 
براي ملت به رسمیت شناخت و در مؤلفه هاي 
سینمايي از پس خودش برآمد، چنین مغضوب 
صاحب نفوذان شد كه در بخش تجلي اراده ملي، 
اصاًل ديده نشد، همین نتیجه نشان مي دهد در 
بخش مسابقه جشنواره هم، بیش از داوري فشار 

ادب كردن فیلمساز عمل كرده است.«
   جايزه به فيلم وارونه نماي »روز صفر«!

اما جايزه تجلي اراده ملي به فیلم »روز صفر« هم 
در نوع خود جالب بود؛ فیلمي كه ماهیت سربازان 
گمنام امام زمان)ع( را در حد يك سوپرمن تقلیل 
داده اس��ت و اتفاقاً خود فیلمساز هم در نشست 
خبري روي اين موضوع تأكید دارد جايزه مي گیرد 
آن هم به دلیل پرداخت نفسگیر جانفشاني هاي 

محافظان امنیتي كشور! 
به نظر مي رسد داوران محترم غرق در صحنه هاي 
اكشن و زدوخورد فیلم ش��ده اند و يادشان رفته 
كه ايثارگ��ري رزمندگان و مأم��وران اطالعاتي 
ايران با نمونه هاي امريكايي و انگلیسي به لحاظ 
ماهوي تفاوت هاي ويژه اي دارد. سعید ملكان كه 
اختتامیه جشنواره فجر را تحريم كرده بود به اين 

جايزه دست رد نزد. 
   شعيبي جايزه اش را پس داد

اما از حاشیه هاي جايزه تجلي اراده ملي اين بود 
كه بهروز شعیبي كارگردان فیلم خوب »روز بلوا« 
كه در جشنواره فجر مورد بي مهري قرار گرفته بود 
نیز پس از دريافت تنديس و لوح تقدير در مراسم 
براي »روز بلوا«، به نشانه  اعتراض تنديسش را به 

دبیرخانه  جشنواره پس داد!
شعیبي پس از دريافت جايزه خود گفت: »لباس 
رسمي به تنم نیست چراكه نمي خواستم به اين 
جشن بیايم و تنها به خاطر احترام شركت بیمه 
كه هنوز از س��ینما حمايت مي كند، حضور پیدا 
كردم. من اين تنديس را به دبیرخانه برمي گردانم 
و لوح را با خ��ود مي برم.« اعتراض ش��عیبي به 
جهت ناديده گرفته ش��دن فیلم سینمايي »روز 
بلوا« توسط هیئت داوران جشنواره سي و هشتم 

فیلم فجر بود.

 به اين »تجلي اراده ملي« 
بخنديم يا گريه كنيم! 

اهداي برخي جوايز بخش تجلي اراده ملي جشنواره فجر به آثاري كه اتفاقاً مفاهيم و رويکرد

 

آنها مغاير پيامي است كه جايزه دهندگان اعالم كردند، جز نقض غرض معناي ديگري ندارد

فهيم: در مراسم تجلي اراده ملي 
معلوم شد »خروج« حاتمي كيا 
از كجا مي خورد. فيلمس��از را 
ادب كردند تا هواي خروج از دار 
و دسته شان به سر كسي نزند

مصطفي محمدي     دیده بان

2۹ بهمن ششمين سالروز ابالغ سياست هاى اقتصاد مقاومتی است.


