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حكمت 444 

چيز ان�دك كه با اش�تياق 
تداوم يابد، بهتر از فراوانی 

است كه رنج آور باشد. 

ب�ه  امري�كا  دول�ت  حداكث�ري  فش�ار  پ�ي  در 
و  بي�ان  آزادي  ادعاه�اي  هم�ه  برخ�اف  و  اي�ران 
دامن�ه  امري�كا  دول�ت  آزاد،  رس�انه هاي  از   حماي�ت 
ك�رد.  مس�دود  را  ف�ارس  خبرگ�زاري   »com .«
در حالي كه دولت هاي غربي رس��انه را ركن چهارم دموكراس��ي 
مي دانند، دسترس��ي به دامنه ». com« خبرگ��زاري فارس كه 
دامنه اصلي اين خبرگزاري بود از طرف شركت خارجي ارائه كننده 
 ،»ir.« خدمت مسدود ش��ده و اين خبرگزاري اكنون روي دامنه

قابل دسترسي است. 
مديرعامل خبرگزاري فارس مي گويد: »ايمیلي به خبرگزاري 
ما آمد كه ش��ما تحت توصیه اوفك در لیست SND هستید 
و ما مجبور هس��تیم دامنه ش��ما را ببنديم. بعد از آن هم پنل 
كاربري را كاماًل قطع و اجازه انتقال به ش��ركت ديگري را هم 

به ما ندادند.« 
پیام تیرانداز با اشاره به اينكه اقدام صورت گرفته مغاير با آزادي 
بیان است، مي افزايد: »وقتي سعي مي كنند صداي يك رسانه 
را قطع كنن��د و از آن طرف هم اصل آزادي بیان و ش��عارهاي 
اينچنیني مي دهند، بیشترين تناقض آنها مشخص شده و اين 
خود يك دستاورد رسانه اي براي جرياناتي است كه مي خواهند 
ماهیت غرب و امريكا را نشان بدهند. بقیه موارد هم برمي گردد 
به اينكه ما خودمان چقدر مي توانیم قوي باشیم و اجازه ندهیم 
كه از اين فرصت ها براي خاموش كردن صداي مخالفانش��ان 

استفاده كنند.« 
سیدهاشم میرلوحي استاد دانشگاه، پیرامون اقدام دولت امريكا 
علی��ه آزادي بیان مي گوي��د: » امريكا ب��ه ادعاهايي ك��ه درباره 

دموكراس��ي و آزادي دارد، هرگز عمل نمي كن��د و مردم امريكا 
كوچك ترين حقي براي اعت��راض ندارند. امريكا يك سیاس��ت 
دوگانه را درباره آزادي اعمال مي كند. در امريكا علناً قوانیني وجود 
دارد كه خبرنگاران و رسانه ها نمي توانند از آن خط قرمزها بگذرند. 
صحبت از آزادي بی��ان در غرب و به ويژه امري��كا براي من مانند 

لطیفه اي  است كه ساعت ها بايد بنشینم به آن بخندم!« 
فارس در گزارشي مي نويسد: »اعالمیه جهاني حقوق بشر كه به 
دلیل پذيرش از جانب اكثريت قريب به اتفاق كشورها از اهمیت 
بسزايي برخوردار است و مفاد آن تبديل به عرف بین المللي شده 
اس��ت، در ماده 19 اعالم مي كند كه هر فردي حق آزادي عقیده 
و بیان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد 
خود بیم و نگراني نداش��ته باشد و در كس��ب و دريافت و انتشار 
اطالعات و افكار، به تمام وس��ايل ممكن بیان و بدون مالحظات 

مرزي آزاد باشد.« 
دولت امريكا هنوز واكنشي نس��بت به اين اقدام ضدآزادي بیان 

نداشته است. 

 امريكا دامنه »دات كام« خبرگزاري فارس را مسدود كرد

   نويد پارسا 
در  اي�ران  س�ينماي  سياس�تگذاري  40س�ال 
قوچان�ي  محم�د  و  جليل�ي  وحي�د  داغ  مناظ�ره 
م�ورد بررس�ي، آسيب شناس�ي و نق�د ق�رار گرف�ت. 
 وحید جلیلي در اين مناظره كه از برنامه سینما چهار پخش 
ش��د، عنوان كرد: پس از س��ال هاي اول انقالب داش��تیم به 
سینماي میانه اي نزديك مي ش��ديم كه هم به مخاطب عام 
نزديك بود هم تالش مي كرد به افزودني هاي غیرمجاز آلوده 
نش��ود، در عین مردمي نخبگاني هم باشد اما در يك مقطعي 
آويني ها حس كردند اتفاق ديگري افتاده اس��ت و ديدند يك 
بخش از اروپا هم به كمك جمهوري اسالمي آمده است!.  اين 
شك برانگیز بود كه چرا اين را مي پس��ندند. آويني مي گفت، 
سینما زبان مفاهمه ما با جهان اس��ت. در فضاهاي گوناگون 
از جمل��ه فضاي نقد س��ینماي م��ا، بايد مش��خص كنیم كه 
منظورمان از اين كلمه چیست. از منظر مفهوم آگاهي كاذب 
اگر بخواهیم به اين كلمه نگاه كنیم س��ینماي روشنفكري ما 
شديداً ايدئولوژيك است، يعني به عنوان يك ابزاري به سینما 
نگاه مي كند كه با او بايد جلوي ايج��اد پارادايم هاي جديد را 

بگیرد. 
محمد قوچاني در ادامه اين مناظره گفت: من فكر مي كنم اگر 
انقالب اسالمي نبود اصاًل س��ینماي ايران نداشتیم، البته اين 
نقدها وارد اس��ت و اگر اين فضا نبود چیزي به اسم سینماي 
ايران معنا پیدا نمي كرد. با وجود كارگردان هايي مثل داريوش 
مهرجويي و مسعود كیمیايي كه قبل از انقالب كار مي كردند 
و كارهاي خوبي هم كم و بیش ساخته بودند، اما سینما زايیده 
انقالب است. مثل انتخابات اس��ت، انتخابات پديده اي است 
كه با انقالب گره خورده اس��ت. مثل مشاركت زنان است، اگر 
انقالب نبود اين سطح مشاركت زنان را در اين جامعه مذهبي 

متدين نداشتیم. 
در بخش ديگري از اين مناظره س��ردبیر روزنامه س��ازندگي 
با تأكید بر اينكه فیلم محبوب من »فروش��نده« نیست، بیان 
كرد: قهرمان ايده اي است كه كاًل با ايده سوسیالیستي سازگاز 
نیست. در اين ايده قهرمان مردم هستند اما همان مردم هم به 
قهرمان نیاز دارند. اين ايده سوسیالیستي هم در جشنواره هاي 
ما بود هم در بخشي از مردم انقالبي ما بود. در سیاستگذاري 
هم وجود داشت. اگر ادامه پیدا كند بدون اينكه من عالقه اي به 

امريكا و سیستمش داشته باشم! اوجش مي شود هالیوود. دو 
نكته دارد؛ قصه و قهرمان كه مسئله شما را حل مي كند؛ بحراني 
كه امروز جامعه ما دارد. معتقدم تشییع پیكر شهید سلیماني 
جدا از همه علل ديگر نیاز مردم به يك قهرمان اس��ت. اين در 

سینماي ما حتي در سینماي حزب اهلل نبوده است. 
جلیلي پاسخ داد: تشییع جنازه شهید سردار سلیماني واكنشي 
بود از جامعه تحريم شده ايراني كه سال ها به او گفته بودند در 
مرزهاي خودت بنش��ین؛ نه با غزه كار داشته باش نه با لبنان. 
جامعه ايراني تمناي تاريخي خود را در اين تجلیل بزرگ نشان 
داد. منتقد بايد تالش كند اگر كار درخشاني شكل گرفت آن 
را به جريان تبديل كند. يك كار درخشان مثل »بازمانده« كه 
ساخته مي شود چرا به جريان تبديل نمي شود؟ همان سیف اهلل 
داد وقتي در مقام سیاستگذار قرار مي گیرد ديگر آن آدم نیست، 

حرف من اين است. 
وي افزود: وضعیت سینماي ما غیرطبیعي است. اگر طبیعي 
پیش مي رفت خود سینما اقتضا مي كرد كه فیلم شهید رجايي 
ساخته شود، يعني الیور استون هم وقتي مي آيد ايران و رجايي 
به او معرفي مي شود مي گويد عجب ايده اي. ما كه فیلمسازان 
خوبي داري��م و بدنه جواني در اين س��ال ها تربی��ت كرده ايم 
مختاريم. ما در فیلم هايمان تهرانیزه ش��دن  را داريم كه البته 
واقعیت جامعه است. وقتي سیاستمداران و دولت ها فقط تهران 
را مي بینند، نمي شود به سینماگر زياد ايراد گرفت. نكته ديگر 
اينكه سینماي ايران تاريخ را نمي بیند. تاريخ اين همه ماجرا 
دارد. مشكل ما سینماي سانس��ور است كه پس از 40سال به 
موضوعات دراماتیك توجهي نكرده اند. سینماي طبیعي اجازه 
مي دهد قهرمان ها در قاب سینما ديده شوند. سال هاست مجید 

شهرياري شهید شده و كسي سراغ او نرفته است. 

 تداوم تخاصم غرب با ايران در حوزه نمايشگاهي و فرهنگي

دو م�وزه آلمان�ي برگ�زاري دو نمايش�گاهي را ك�ه ق�رار 
ب�ود ب�ا هم�كاري م�وزه مل�ي اي�ران در اواخ�ر امس�ال 
برگ�زار ش�ود، ب�ه دلي�ل آنچ�ه » تنش ه�اي سياس�ي ايران 
و غ�رب« بيان مي ش�ود، به طور قطع�ي به تعوي�ق انداختند. 
به گزارش ايسنا، قرار بود بهار پیش رو نمايشگاهي با عنوان »مرگ 
در نمك« در ش��هر فرانكفورت و با همكاري موزه ملي ايران واقع 
در تهران، موزه مردان نمكي زنجان و م��وزه معدن آلماني واقع در 
»بوخوم« برگزار شود. نمايشگاه ديگري نیز با عنوان »پارسي ها« 
قرار بود در موزه »Baden State« واقع در شهر »كارلسروهه« با 
نمايش 200 اثر امانتي از موزه ه��اي ايران از دهم اكتبر آغاز به كار 

كند و تا آوريل سال 2021 فعالیت خود را ادامه بدهد. 
 نمايشگاه »پارسي ها« كه قرار بود بیشتر تمركزش بر شاهنشاهي 
هخامنشیان و زندگي در »پرسپولیس«، »پاسارگاد«  و »شوش« 
باشد، در ازاي برگزاري نمايش��گاهي در موزه ملي ايران با نمايش 
150اثر تاريخي يوناني، رومي و اتروسكي كه از موزه  »كارلسروهه« 

امانت داده مي شدند، برنامه ريزي شده بود. 

»Eckart Köhne« مدير موزه ش��هر »كارلسروهه« بیان كرد: 
»دلیل اينكه برگزاري اين نمايش��گاه را به تعوي��ق انداخته ايم آن 
است كه با توجه به تنش هاي سیاسي موجود، ما نمي توانیم اشیاي 
نمايشي را بیمه كنیم. ما پروژه برگزاري اين نمايشگاه را به تعويق 
انداخته ايم، اما اگر شرايط تغییر كند و منطقه )ايران( به ثبات برسد، 

برنامه ها را از سر خواهیم گرفت.«
اوايل ماه جاري »آنگال مركل« نخست وزير آلمان از تمامي احزاب 
خواست تا به توافق هس��ته اي ايران كه پس از ترور سردار »قاسم 
سلیماني«  فرمانده سپاه ايران به ش��دت تحت فشار است، احترام 
بگذارند.  »ولفگانگ ديويد« مدير موزه باستان شناسي » فرانكفورت« 
بیان كرد: »پرداخت هزينه جابه جايي آثار مشكل ساز شده است. ما 
به مدت دو س��ال براي برگزاري اين نمايش��گاه برنامه ريزي كرده 
بوديم، اما اوايل امسال كمپاني حمل و نقل آلماني ما قرارداد خود 
را لغو و كمپاني بیمه نیز از پیشنهاد خود صرف نظر كرد. همكاران 
ايراني ما عمیقاً ناامید هستند.« نمايشگاه شهر فرانكفورت قرار بود 
بر محوطه تاريخي معدن نمك روستاي »چهره آباد« واقع در استان 
»زنجان« جايي كه مومیايي هاي تاريخي معدن نمك در آن كشف 
شده اند، تمركز داشته باش��د. از جمله  مواردي كه قرار بود در اين 
نمايشگاه به نمايش گذاشته شوند به مومیايي ها، لباس هاي چرمي 
و ابزارهايي كه قدمت برخي از آنها به 2هزارو500 س��ال مي رسد، 
اختصاص دارد.  در طول چند دهه گذشته دست كم بعد از انقالب 
اسالمي تاكنون حدود سه نمايشگاه ايراني از آثار موزه ملي ايران در 
آلمان برگزار شده است؛ نمايشگاه هايي كه به خصوص در دو مورد 
آخر مسئوالن موزه اي ايران اعالم كرده بودند قرار است به صورت 

دوطرفه برگزار شوند. 

    جشنواره

در مناظره سينمايي وحيد جليلي با قوچاني مطرح شد

سينماي سانسور يا سانسور در سينما!
 قوچاني: من فكر مي كنم اگر انقاب اسامي نبود اصاً سينماي ايران نداشتيم

 

  سينما مثل انتخابات زاييده انقاب است

رئيس سازمان بسيج رسانه:
اصحابرسانهسنگرسازانبيسنگرند

رئيس س�ازمان بسيج رس�انه كش�ور با اش�اره به جايگاه 
خبرن�گاران و ض�رورت پرداخت�ن ب�ه نيازه�اي آن�ان، 
اصح�اب رس�انه را  سنگرس�ازان بي س�نگر نامي�د. 
به گزارش »جوان« مسعود بصیري رئیس سازمان بسیج رسانه 
كشور در مراس��م اختتامیه پنجمین جش��نواره رسانه اي ابوذر 
گفت: مشاركت و ارسال و حضور حجم باالي آثار در اين جشنواره 
نشانگر اقبال اصحاب رسانه از اين رويداد بزرگ رسانه اي كشور 
اس��ت. امیدوارم اين قلم و قدم ها حاج قاس��م هاي س��لیماني 
 ديگري را خلق كرده و تولیدكننده محتواي فاخر و قابل توجه و 

ادامه دهنده راه اين شهدا باشند. 
وي جايگاه خبرن��گاران را در دنیا و به ويژه میهن اس��المي باال و 
بامرتبه و باارزش خواند و گفت: پرداختن به نیازهاي اين قشر كه 
در همه ايام و مناسبت هاي حضوري چشمگیر دارند يك ضرورت 
است كه نبايد به راحتي از كنار آن گذشت.   دشمنان براي مقابله 
با جمهوري اسالمي ايران میلیون ها دالر خرج مي كنند تا از جبهه 
رسانه اي با استفاده از ابزار مختلف به ما ضربه و آسیب برسانند، از 
اين رو اصحاب رسانه مانند همیشه بايد هوشیار و با بصیرت به مقابله 

با اين دشمنان بپردازند و لحظه اي دريغ نكنند. 
وی اف��زود: نبايد جنگ اح��زاب مانع سس��تي كار و مجاهدت 
اصحاب رس��انه و حضور آنها در صحنه ها و عرصه هاي مختلف 
شود. امروز دشمنان ما با استفاده از شیوه ها و به كارگیري ابزار 
مختلف به جبهه نابرابر جنگ نرم درصدد هستند كه هر آنچه 
در آستین دارند به كشورهاي اسالمي به ويژه نوجوانان و جوانان 
القا كنند، بنابراين اصحاب رسانه بايد تمام قد آماده، هوشیار و 

آگاه باشند. 

پخش»دورهمي«
بعدازفاطميهازسرگرفتهميشود

پخش برنامه تلويزيوني »دورهمي« با اجراي مهران مديري 
پس از ايام فاطميه در ش�بكه نسيم از س�ر گرفته مي شود. 
به گزارش فارس، فصل جديد برنامه »دورهمي« به تازگي روي 
آنتن شبكه نسیم رفته بود كه با شهادت سردار سلیماني و سقوط 

هواپیماي اوكرايني پخش اين برنامه متوقف شد. 
بنا بر اين گزارش، ادامه پخش برنامه با آغاز ايام فاطمیه متوقف 
شد و حاال بناست پخش آن پس از اين مدت آغاز شود. »علیرضا 
بیرانوند« دروازه بان ملي پوش پرسپولیس از جمله جديدترين 

افرادي است كه مهمان مديري در دورهمي شده است. 

روايتكميتهانقالباسالمي
درمجموعهمستند»كميته«

اولي�ن نس�خه مجموع�ه مس�تند »كميت�ه« ب�ا محوريت 
روايت�ي از فعاليت ه�اي كميته ه�اي انق�اب اس�امي 
ب�راي اولين ب�ار در قال�ب مس�تند آم�اده نماي�ش ش�د. 
به گزارش روابط عمومي خانه مس��تند، كمیته انقالب اس��المي 
يا كمیته هاي انقالب اسالمي، اولین س��ازمان نظامي راه اندازي 
ش��ده پس از وقوع انقالب اس��المي در س��ال 135۷ بود كه در 
تاريخ 23بهمن 135۷ با پیام امام خمیني)ره( تأسیس شد و در 
سال13۷0 پس از تصويب قانون تشكیل نیروي انتظامي، منحل 
و با ادغام س��ازمان آن با ش��هرباني و ژاندارمري، نیروي انتظامي 
جمهوري اسالمي ايران تشكیل شد و س��یر تحولي اين سازمان 
از آغاز تا پايان در مجموعه مس��تند »كمیته« روايت مي ش��ود.  
كارگرداني اين مجموعه توسط عبدالحسین بدرلو صورت گرفته 
است. اين مجموعه در چهار قسمت 40دقیقه اي تولید شده كه در 
حال حاضر متن گفتار فیلم در حال نگارش می باشد و قرار است 
اولین نمايِش تلويزيوني اين مجموعه مس��تند در ايام تأس��یس 
كمیته ها باش��د. مس��تند »كمیته« ب��ه تهیه كنندگي مصطفي 
فتاحي به سفارش خانه مستند انقالب اسالمي توسط مركز هنري 

رسانه اي ُمحِرم تهیه و تولید شده است. 

آغازثبتنامناشران
برايحضوردرنمايشگاهكتاب

معاون اجرايي سي وسومين نمايش�گاه كتاب تهران از آغاز 
ثبت نام ناشران براي حضور در اين رويداد فرهنگي خبر داد. 
به گزارش تسنیم ، به نقل از س��تاد خبري سي وسومین نمايشگاه 
بین الملل��ي كتاب تهران، مهدي اس��ماعیلي راد مع��اون اجرايي 
سي وس��ومین نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران از آغاز ثبت نام 
ناشران براي حضور در اين رويداد فرهنگي خبر داد و گفت: ثبت نام 
ناشران از س��اعت 10صبح روز سه شنبه )هش��تم بهمن ماه( آغاز 
خواهد شد.  وي ادامه داد: ناشران متقاضي بايد با مراجعه به سايت 
نمايشگاه كتاب تهران به آدرس www. tibf. ir نسبت به ثبت  نام 
اقدام كنند. سي وسومین دوره نمايشگاه بین المللي كتاب تهران 
با شعار »كتاب يعني زندگي« از 26 فروردين تا پنجم ارديبهشت 

سال 99 در مصالي امام خمیني)ره( برگزار خواهد شد. 

   فاطمه قاسم آبادي
فيل�م »ان�گل« ب�ه كارگردان�ي 
»بون�گ ج�ون ه�و« ب�دون اغراق 
تحسين شده ترين فيلم سال گذشته 
ميادي است چراكه نه تنها توانست 
نظر منتقدان را به خود جلب كند كه 
مخاطبان را هم تحت تاثير قرار داد. 
»انگل« با داستاني ساده اما هوشمندانه 
از خانواده اي كره اي و شرقي كه درگیر 
مشكالت جامعه مانند بیكاري، ركود 
اقتص��ادي و ارجح ب��ودن دوام آوردن 
در چنین جامعه اي هستند، توانست 
بهترين نقد ها را به دس��ت بی��اورد و 
حاال پس از گرفت��ن جوايز مختلف از 
جشنواره هاي متفاوت و به ويژه نخل 
طالي جشنواره »كن« و بهترين فیلم 
خارجي گلدن گلوب، اين بار بخت خود 
را براي اس��كار مي آزمايد چراكه طبق 
نظر منتقدان در شش رشته اي كه نامزد 

شده، احتمال موفقیت دارد. 
 داستان فیلم »انگل« در كره جنوبي و 

در خانواده اي فقیر روايت مي شود كه به دلیل بیكاري، شغل موقت شان درست 
كردن جعبه پیتزا براي يك رستوران است، خانه آنها وضع بسیار بدي دارد و به 
قدري بي پول هستند كه از اينترنت بي سیم همسايه استفاده مي كنند. »كي وو« 
پسر جوان خانواده موفق مي شود با نام مستعار و مدرك جعلي به عنوان معلم 
سرخانه، وارد خانواده اي ثروتمند شود... بعد از اينكه كي وو، توانست جاي خود 
را در اين خانه لوكس و اشرافي پیدا كند، ابتدا خواهر و پس از آن ديگر اعضاي 
خانواده را براي كار وارد خانه مي كند. پس از ورود به خانه زندگي خانواده فقیر 
در ظاهر تغییر مي كند تا اينكه اتفاقاتي مي افتد كه سرنوشت آنها  را در مسیر 

ديگري قرار مي دهد. 
    اختاف طبقاتي 

»انگل« نشان مي دهد كه نظام اقتصادي كره جنوبي كه آشكارا پس از جنگ 
جهاني و استعمار در اقتصاد غرب هضم شد به همان اندازه كه رفاه براي اغنیا 
ايجاد كرد بینوايي را سهم فقرا كرده است. ما با يك فیلم شعارزده طرف نیستیم 

بلكه اين داستان و درام است كه به مفاهیم جان مي دهد. 
كارگردان مخاطب را با كره اي آش��نا مي كند كه برخالف تصورات و تبلیغات 
موجود، در مورد كاالهاي پرزرق و برق و زندگ��ي مرفه در آن، اتفاقاً مانند يك 
جامعه شرقي سردرگم شده كه نه ديگر كاماًل شرقي است و نه غربي... در فیلم 
»انگل« مخاطب مي بیند كه زير اين مدرنیته وارداتي خانواده هاي زيادي وجود 
دارند كه در حال له شدن زير بار مش��كالت هستند؛ خانواده هايي كه نه شغل 
باثباتي دارند، نه س��رمايه اي و نه حتي امید به آينده فرزندانشان دارند چراكه 
تحصیل در اين جامعه منوط به وضعیت مالي قابل قبول است كه شامل حال 
فقرا نمي شود.  بونگ جون هو به عنوان كارگرداني كه از سال ها قبل اين درد ها 
را در جامعه اش ديده و در تمام فیلم هايش س��عي كرده با دقت آن را به تصوير 
بكشد، در »انگل« هم اين دغدغه را رها نكرده و طوري اين معضالت را به تصوير 
كشیده كه مخاطب با تمام وجودش با اين خانواده و مشكالتشان همراه مي شود، 
البته جامعه فیلم نمونه اي از جامعه جهاني است كه به گونه اي ساختارمند سهم 
عمده اي از مردم را به زندگي انگل وار مجبور كرده است. فیلم »انگل« به نوعي 
براي مردم جهان تداعي گر خاطرات تلخي است كه آن را در جامعه خود با تمام 
وجود حس كرده اند.  كارگردان سعي كرده به مشكالت فرهنگي كشورش نیز 
بپردازد و به خاطر همین هم نش��ان مي دهد كه شخصیت هاي اصلي داستان 
براي ورود به طبقه باالتر، از اسامي انگلیسي مثل »كوين« و »جسیكا« استفاده 
مي كنند و تنها با جعل مدرك و هويت شان، مي توانند اعتماد ثروتمندان را جلب 
كنند. كره جنوبي به عنوان كشوري كه اقشار ثروتمندش بیشتر در خارج از اين 
كشور زندگي و تحصیل مي كنند، شناخته مي شود و از اين رو بونگ جون هو، 

سعي كرده نشان دهد تفكر اين قشر كه 
به نوعي در جامعه غربي حل ش��ده اند، 
نس��بت به مردم عام كش��ور خودشان 

چگونه است. 
 در فیلم هاي بونگ جون هو، به غیر از به 
تصوير كشیدن اختالف طبقاتي، يكي از 
مهم ترين دغدغه هاي فكري كارگردان، 
اعتراض به استبداد و اعتراض به استعمار 

كشورش توسط امريكاست. 
جون هو، به عنوان كارگرداني كه پیش 
از اين هم فیلم هاي��ش مانند خاطرات 
جنايت، هیوال، اوكجا و... به اين استعمار و 
دخالت ها اعتراض كرده و آن را تحقیري 
براي مردم كشورش و حتي دنیا دانسته، 
در فیلم »انگل« هم همی��ن راه را طي 
مي كند و براي نشان دادن فاصله طبقاتي 
و اعتراض به وادادگي كشورش به دست 
امريكا با هنرمندي، اين دو مسئله را به 
هم مي آمیزد. در صحنه هايي كه باران 
تبديل به سیل مي شود و خانه كوچك 
خانواده فقیر را پر مي كن��د و در عوض 
خانه اشرافي روي تپه ها بدون هیچ آسیبي باقي مي ماند و باران روي لذت بخش 
خود را نش��ان مي دهد اس��تعاره اي از ماهیت يك موضوع ب��ا دو اثرگذاري در 
جامعه اي پارادوكسیكال را شاهديم. فرداي س��یل، كي وو پسر خانواده كه به 
همراه پدر و خواهرش به كمپ پناه برده اند و همراه ديگر فقرا خانه و كاشانه شان 
بر باد رفته، از پدرش مي پرسد كه حاال چه نقشه اي دارد و پدر هم در جوابش 
مي گويد: براي زندگي نمیشه برنامه ريزي كرد، اطرافت رو ببین... پس نیازي به 
نقشه نیست، اما اينكه بعدش چه اتفاقي میفته مهمه... كشورها نابود يا فروخته 

میشن و هیچ كس اهمیتي نمیده... مي فهمي كه چي میگم.« 
جون هو در فیلم »انگل« سعي كرده خانواده اي را به تصوير بكشد كه همگي 
از قابلیت و استعداد هاي زيادي برخوردارند اما به خاطر وضعیت جامعه و ركود 
اقتصادي نمي توانند از توانايي ها و استعداد هاي خود به درستي استفاده كنند و 
به همین دلیل هم وقتي خانواده اي ثروتمند را مي بینند كه در يك زندگي لوكس 
و اشرافي غرق هستند، سعي مي كنند به اين خانواده متصل شوند و با اين اتصال 
در واقع بتوانند زنده بمانند و دوام بیاورند.   از نقاط قوت فیلم »انگل« لحن طنز 
و كمدي آن است. در »انگل« هم مانند ديگر فیلم هاي بونگ جون هو، مخاطب 
از همان ابتدا طنز آشنا و قابل دركي را مي بیند كه قرار است زندگي مصیبت بار 
خانواده و كمي بعد تر جنايت هاي هولناكي را كه اتفاق مي افتد قابل تحمل كند، 
البته اين كمدي تا حدودي سیاه است ولي استفاده هوشمندانه از طنز در اين 
داستان باعث ش��ده كه به همان اندازه كه مخاطب از نیمه دوم داستان تا انتها 
نگراني، ترس و جنايت را مي بیند در نیمه اول مدام لبخند به صورتش بیايد و 
به شخصیت هاي داستان عالقه مند شود.  عنصر طنز در شخصیت پردازي هاي 
داس��تان هم به خوبي رعايت شده اس��ت. از مادر و پدر گرفته تا خواهر و برادر 
داس��تان، همگي از جذابیت ها و نكات ريز و قابل توجه ش��خصیتي برخوردار 
هستند و به خاطر همین هم نشستن پاي اين روايت براي مخاطب راحت و حتي 
دوست داشتني مي شود و اين از جادوي نگاه كارگردان است كه توانسته میان 
ژانرها پل بزند و در نهايت هم امضاي خودش به عنوان يك كارگردان شرقي را 

پاي كار بزند. 
 »انگل« فیلمي اس��ت كه هم خاص مي پس��ندد و هم عام با آن ارتباط برقرار 
مي كند؛  فیلمي كه تجربه  اي منحصربه فرد و اثري غیرمنتظره است. همه ما را 
تحت تأثیر قرار مي دهد و به شكلي سرگرم كننده پیرامون مسئله اي جهاني و 
اساسي حرف مي زند. »انگل« عالوه بر كسب افتخارات هنري در گیشه هم موفق 
بوده و چیزي حدود 90میلیون دالر فروش داشته است و حاال با وجود رقباي 
سرسختي كه امسال به اسكار آ مده اند، باز هم شانسش بسیار باالست. بايد ديد 

كه دغدغه هاي اين كارگردان شرقي، چه بازخوردي در اسكار خواهد داشت. 

 برگ غافلگيرانه »انگل« 
 در محاكمه سرمایه داری 

بيانيهكانونهمبستگيفرزندانشاهد
دربارهجشنوارهفجر

كانون همبستگي فرزندان شاهد، در آس�تانه برگزاري سي وهشتمين 
جشنواره بين المللي فيلم فجر و با توجه به حواشي پيش آمده در برگزاري 
اين جش�نواره، در بيانيه اي به رويكرد اين جشنواره واكنش نشان داد. 
به گزارش »جوان« در بخشي از بیانیه كانون همبستگي فرزندان شاهد آمده 
است: »جشنواره فجر اندكي پس از جنگ قد كشید. شايد كساني كه بذر آن 
را كاشتند گمان مي  كردند هنر مي تواند روح رنجور ملتي در حال دفاع را التیام 
بخشد... اما هر ساله در انجام رسالت خود كاهل تر شدند تا جايي كه همراهي 

كلمه انقالب با جشنواره فجر تضاد بین مضمون و قالب به نظر آمد. 
اينك در آستانه چهل ويكمین جش��ن پیروزي انقالب... برخي هنرمندان با 
بهانه قرار دادن سانحه دلخراش س��قوط هواپیماي اوكراين از جشنواره فجر 
انصراف مي دهند. هر چند بسیاري از اين بزرگواران اصوالً در جشنواره فیلمي 
براي ارائه نداش��تند...  گمان ما بر اين است كه هنر و هنرمند متعهد بايستي 
بتواند بر نگرش هاي بنیادين تأثیر مطلوب بگذارد و پیش��اهنِگ جريان هاي 
آرمان گراي اجتماعي باشد نه اينكه در پِس خرده فرهنگ هايي استحاله شده 
پنهان شود. در هیچ كجاي جهان چنین آزادي بیاني ديده نمي شود كه به نام 
عالي ترين آرمان هاي يك حكومت، رويدادي هنري رقم بخورد و آن رويداد 
عاري از ارزش هاي اولیه و بديهي حكومت باشد... در پايان ضمن آرزوي توفیق 
براي هنرمندان بزرگي كه همواره در تعامل با رس��انه هاي داخلي، در فرايند 
خدمتي متقابل، هم بالیدند و هم سطح استانداردهاي بصري رسانه را كیفیت 
بخشیدند، خطاب به عزيزاني كه از حضور در جشنواره فجر انصراف داده اند، 
مي گويیم: هنر نزد ما همان دمیدن روح تعهد در كالبد انسان هاست و »قلندران 

طريقت به نیم جو نخرند/ قباي اطلس آن كس كه از هنر عاري است.«

مصطفي شاه كرمي      خبر كوتاه

 در فيلم تحسين شده »انگل« مخاطب با يك فيلم شعارزده طرف نيست 
بلكه اين داستان و درام است كه به مفاهيم جان مي دهد


