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حكمت 304 

مس�تمند فرس�تاده خداست، 

كسی كه از او دريغ دارد از خدا 

دريغ داشته و كسی كه به او عطا 

كند به خداوند عطا كرده است. 

    مصطفي شاه كرمي
گروه هن�ر و تجربه كه حجم�ي از ظرفيت اكران س�ينما را 
اش�غال كرده همزمان با برگزاري مراسم رونمايي از مستند 
»بانو« طي اقدامي عجيب از ع�دم نمايش اين فيلم به دليل 
همخواني نداشتن با سياست هاي آن گروه خبر داده است!

مستند سینمايي82دقیقه اي »بانو« به نويسندگي و كارگرداني 
»محمد حبیبي منصور« و روايتگري ثريا قاسمي، روايتگر زندگي 
پرفراز و نش��یب بانو عصمت احمديان از زنان تاثیرگذار اهواز كه 
خودش و اعضاي خانواده او از جمله همسر و سه فرزندش هر كدام 
به نوعي با جنگ در ارتباط هستند، رونمايي شد. در مراسم رونمايي 
از اين مستند، مجري برنامه از انتشار خبري صحبت مي كند كه 
مراس��م را در يك بهت عجیب فرو مي برد. وي به انتشار خبري از 
س��وي گروه هنر و تجربه در مورد عدم امكان نمايش اين مستند 
در گروه مذكور به دلیل عدم همخواني با سیاس��ت هاي آن اشاره 
مي كند؛ اقدام عجیبي كه به دلیل همزماني با مراسم رونمايي از اين 

مستند سؤاالت زيادي را در اذهان مخاطبان ايجاد مي كند. 
در حالي كه اين گروه شش ماه پس از اعالم مأموريت حجت اهلل 
ايوبي رياس��ت وقت سازمان سینمايي در س��ال 92 به شوراي 
سیاستگذاري جهت پاس��خي اصولي و منطقي براي مطالبات 
سینماگران نوگرا و جوان با چهار سالن سینما در تهران )آزادي، 
كوروش، خانه هنرمندان و موزه سینما( و يك سالن در پرديس 
سینمايي هويزه مشهد، آغاز به كار كرد، حاال در اقدامي عجیب 
نقض غرض كرده است، چه اينكه طبق شرايط مندرج در سايت 
اين گروه براي متقاضیان اكران آثار و فیلم هاي مستند، سینمايي 

و تجربي آمده است: »گروه سینماهاي »هنر و تجربه« تالشي 
براي نمايش آن دسته از فیلم هاي باارزشي در میان فیلم هاي 
غیرتجاري است كه اكران شان مي تواند جايگاه شايسته و درخور 
سازندگان آنها را در جامعه سینمايي روش��ن كند و به ارتقاي 
دانش سینمايي تماش��اگران و ارتقاي كیفیت هنري سینماي 

ايران كمك كند.«
واقعیت اين است كه تدبیر و راه اندازي حركتي مانند ايجاد گروه 
سینماي هنر و تجربه، اگر چه داراي ايرادات و اشكاالت شكلي و 
محتوايي قابل توجهي است اما نفس شروع يك چنین حركتي، 
اقدامي نويدبخش براي فیلمسازان كم نام و نشان كشور به حساب 
مي آمد كه مي خواستند قدم در راهي بگذارند كه نتیجه اش پرورش 
فیلمسازان جوان و باانگیزه اي باش��د كه در آينده نه چندان دور 
ايفاكننده نقش پیشران هاي سینماي كشورمان باشند. مع االسف، 
گروه هنر و تجربه با اين اقدام خام دستانه و البته عجوالنه اش چنین 

راهي را مسدود كرده است.

سياست هاي شما با چه چيزی همخواني دارد آقاي هنر و تجربه!
گروه »هنر و تجربه« همزمان با رونمايي از مستند »بانو« از اكران نشدن آن خبر داد

از كوچه ما تا كوچه آنها... 
خواننده لس آنجلس��ي كه موزيك ويدئوی »كوچه« را بیرون 
داد شايد كسي فكر نمي كرد موضوع قرار است تا اين اندازه بیخ 
پیدا كرده و به كوچه هاي شهرهايمان هم سرايت كند. ما ساده 
بوديم و نمي دانستیم زيرپوست اين شهر دقیقاً دارند از اسامي 
كوچه هايمان شهیدزدايي مي كنند. حاال كه ياد اين جمله آن 
پس��رچفیه به دوش كلیپ خواننده لس آنجلسي مي افتیم كه 
مي خواند: »به نس��ترن بگو اس��م منو روي كوچه مون نذارن« 
يواش يواش شصتمان خبردار شده كه دارد چه اتفاقي مي افتد. 
يك دفعه چه مي شود كه نام شهید روي كوچه ها موضوع شعر 
شاعر غرب زده اي مي شود كه سال هاست به لس آنجلس نشین ها 
خوراك مي دهد و چه اتفاقي افتاده كه اين اسم من را روي كوچه 
نگذاريد به طور كامالً اتفاقي مصادف مي شود با حذف واژه شهید 
از روي كوچه هاي شهر. حاال مخالفان نظريه تئوري توطئه هر 
چه دلش��ان مي خواهد بگويند اما وقتي صغرا كبراي مس��ئله 
خودش جلوي چشم هاي ما كنار يكديگر مي نشیند نبايد كسي 
انتظار داشته باش��د خودمان را به كوچه نفهم ها بزنیم و سوت 

بلبلي زنان از كنار اين همه وقاحت عبور كنیم. 
شهید و شهادت همان چیزي است كه دست مدعیان دروغین 
آزادي از آن خالي است. وقتي شما در اين وادي ابداً حرفي براي 
گفتن نداشته باشید احتماالً يك راه نباختن قافیه اين است كه 
دست طرف مقابل را هم خالي كنید. حاال اگر با شهیدسازي در 
فتنه 88 كاري از پیش نرفت و نقشه آقاسلطان سازي درنگرفت و 
حتي يك مرده را هم نشد زنده كرد، نهايت كار به جايي مي رسد 
كه بايد از اساس شهید و شهادت را حذف كرد تا اين نقطه ضعف 
دار و دسته و طبقه و قشر ما كمتر به چشم بیايد. چقدر هم اين 
همنوايي داخل و خارج تصادفي و يهويي مي شود. امروز ترانه 
كوچه خواننده لس آنجلسي با حذف واژه شهید از كوچه هايمان 
همزمان شده و ديروز حذف داستان شهید فهمیده از كتاب هاي 
درسي دبستان با مانور رسانه اي بي بي سي فارسي و من وتو در 
يك زمان رخ داد. اصاًل هم معلوم نیست ارتباط اينها با هم و ما 
هم مثاًل اصاًل نفهمیديم اي��ن تقارن ها را با يكديگر. بنازم كالم 
آن امامي را كه فرمود: »شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در 
قهقهه مستانه شان و در شادي وصولشان »عند ربهم يرزقون« اند 
و از نفوس مطمئنه اي هس��تند كه مورد خطاب »فادخلي في 
عبادي و ادخلي جنتي« پروردگارند« و باز هم فرمود: »شهادت 
ارثي است كه از اولیاي ما به ما مي رسد، آنها بايد از مردن بترسند 
كه بعد از مرگ، موت را فنا مي دانند، ما كه بعد از موت را حیات 
باالتر از اين حیات مي دانیم چه باكي داريم« و نیز فرمود: »خدا 
مي داند كه راه و رسم شهادت كور شدني نیست و اين ملت ها و 
آيندگان هستند كه به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود« و بنازم 
كالم رهبر فرزانه اي را كه درباره مقام ش��هید و شهادت عنوان 
كردند: »امروز، به فضل همین شهادت ها و به بركت خون شهدا، 
ملت ما، ملت سربلند و آبرومندي است و ملت ها آبرو و عزت را 
اين گونه بايد پیدا كنند« و باز فرمودند: »فرزندان شهدا بدانند 
كه پدران آنان موجب شدند كه اس��الم، در چشم شیطان ها و 

طاغوت هاي عالم، ابهت پیدا كند.«
در خارج از اي��ران و در همین غرب كه مدين��ه فاضله محافل 
غرب زده اين مرز و بوم است براي كش��ته هاي جنگ هايشان 
بیشترين و بهترين يادمان ها را مي سازند. براي كشته هاي واقعه 
مشكوك 11سپتامبر طي اين سال ها در همه شهرهاي امريكا 
سازه هاي هنري پرشماري به عنوان يادمان ساخته شده است و 
مقام كشته هاي جنگ در همه كشورهاي پیشرفته جهان مقامي 
شامخ تلقي مي شود. واي به حال آن مردمي كه حتي نام چند 
كوچه را نیز از جان باختگان جنگشان دريغ كنند. واضح است 
كه نام و ياد ش��هیدان از كوچه ها و گذرهاي شهرهاي اين مرز 

پرگهر پاك شدني نیست و نخواهد بود. ان شاءاهلل

جواد محرمي     یادداشت

    افشين عليار
مهم ترين برگ برنده سريال »هيوال« مضمون آن است. در شرايطي كه 
در اين چند سال اخير سريال هاي شبكه خانگي فاقد مضمون و محتواي 
حتي معمولي هستند حداقل »هيوال« با ضعف هايي كه مي شود به آن 
گرفت در 19قس�مت گوش�ه اي از جامعه اي را به ما نش�ان داد كه اگر 
همينط�ور پيش ب�رود همه آدم ه�ا تبديل ب�ه يك هيوال مي ش�وند. 
پیمان قاس��م خاني به عنوان نويس��نده با خلق هوشنگ ش��رافت نگاهي 
مي اندازد به س��یر تحول يا تنزل انس��اني، اگر چه در سريال هاي پیشین 
مهران مديري به شكل محسوس تري اين موقعیت هاي انساني نشان داده 
شده اما در هیوال يك شكل حقیقي و ملموس تري از اين موقعیت را شاهد 
هس��تیم، اينكه يك معلم س��اده خود را از يك خانواده اصیل و با شرافت 
مي داند و يك باره در يك موقعیتي قرار مي گیرد كه از بافت انساني خود رها 
مي شود مسئله مهمي در جامعه ماس��ت؛ جامعه اي كه رسانه هايش بیش 

از آنكه نكات مثبت را ببینند به ضريب دادن به 
نكات منفي تمايل نشان مي دهند. روزي نیست 
كه خبر از پولش��ويي و اخت��الس و پرونده هاي 
مشكوك در جرايد نخوانیم و حاال هیوال بر اساس 
همین خبرهاي روز نوشته شده است. نكته حائز 
اهمیت در هیوال نوع نگاه م��ردم يك جامعه به 
زندگي است و اين جزئي از شگرد سريال سازي 
مديري محسوب مي ش��ود. وقتي آرمان بخش 
مهم و قابل توجهي از جامعه به جمع آوري مال 

و ماديات محدود شد و رسانه هاي بزرگ هم صبح تا شب همین فرهنگ را 
گسترش دادند آن جامعه دچار نوعي بحران هويت مي شود. مديري سعي 
بر اين دارد كه زندگي اشرافي و زندگي متوسط را در آثارش به نقد بكشد و 
اين موقعیت مي تواند در عین كمدي بودن يك تراژدي هم باشد. در سريال 

هیوال روند تحولي يك انسان خوب را مي بینیم كه میل و رغبت به هیوال 
شدن دارد. هوشنگ با سه تراول تقلبي در دامي مي افتد كه اتفاقاً خودش 
هم از اين دام بدش نمي آيد اما در هر قس��مت شاهديم كه هوشنگ قبل 
از اينكه بخواهد مرتكب كار غیرقانوني و خالف شود به شكلي كمیك )از 
نظر بصري( به مردم كمك مي كند و اين نشان مي دهد هوشنگ با وجود 
عالقه به زندگي شرافتمندانه و رس��یدن به آرزوهايش حاضر است نسبت 
به شرافتي كه دارد كوتاهي كند و براي تحقق آرزوهايش در جامعه اي كه 
به خواسته هايش بي اعتناست چشمش را ببندد، از سوي ديگر كامروا را به 
عنوان يك هیوالي بزرگ مي بینیم كه شايد به طور دقیق به آن پرداخت 
نشده باشد، به طوري كه تالش نويسنده و كارگردان بیشتر در خلق كاراكتر 
هوشنگ شرافت بوده اس��ت و آنچه از كامروا و پسرش مي بینیم يك نگاه 
تیپیكال است كه هرگز به شخصیت نرسیده اند. انگار شخصیت كامروا را 
در چند سريال مديري ديده ايم كه البته مقتضیات شخصیتي هوشنگ و 
گیر افتادن او در موقعیت هاي مختلف و اش��تباهي و تعجب او ما را به ياد 
س��یامك انصاري در س��ريال هاي مديري مي اندازد و همچنین هوشنگ 
شرافت بي شباهت با مسعود شصت چي نیست، اما در هیوال با توجه به تعدد 
كاراكترها كه در بعضي قسمت ها وجود دارند در بعضي جاها اين كاراكترها 
بدون توجیه غائبند يا در آخر خبري از آنها نمي شود. موضع و نگرش سريال 
درباره هوشنگ شرافت است. يك آدم ضعیف و بي دست و پا وقتي به پست 
و مقامي مي رس��د با صاحب  خانه اش طور ديگري ح��رف مي زند و زماني 
كه همه چیز از او گرفته مي شود باز به همان آدم مفلوك تبديل مي شود. 
نشان دادن اين دو موقعیت در چند بازده زماني كاماًل نشان از يك آدم چند 

شخصیتي دارد. 
هوشمندي مديري در سريال هیوال يك تذكر مهم به مخاطب است؛ اينكه 
آيا همه مثل هوشنگ شرافت ظرفیت هیوال شدن را دارند؟ هیواليي كه 
پول و موقعیت براي آدم ها ايجاد مي كند. اينكه براي خیلي از آدم ها ثروت 

جاي وجدان را مي گیرد شاكله سؤال مهم سريال است. 
اينكه مشكل وزارت ارش��اد با پايان بندي هیوال چه بوده است در حال حاضر 
مشخص نیست، شايد نشان دادن اختالس��گران و برخي مسئوالن مجرم در 
زندان باشد كه عالوه بر زنداني بودن خیلي هم در حبس به آنها بد نمي گذرد. 
اين را در ديالوگ هوش��مند و مادرش فقط مي ش��نويم اما باز برمي گرديم به 
شخصیت اصلي و هسته مركزي سريال يعني هوشنگ شرافت، چقدر خوب كه 
برخالف سريال هاي ديگر يك پايان متفاوت را مي بینیم. شرافت پس از سه ماه 
حبس آزاد مي شود و به فروشگاه مي رود و دوباره میل دارد كه مارچوبه بخرد. 
مخاطب در اينجا فكر مي كند هوشنگ پس از سه ماه دچار تحول شخصیتي 
شده است اما با دادن آن چك پول تقلبي به فروشنده 
يا اينكه تراول مچاله شده را از سطل زباله برمي دارد و 
سیگاري آتش مي زند، نشان مي دهد هنوز نتوانسته 
به شرافت قبلي خود بازگردد و آن سیگار و پشت به 
دوربین شدنش شايد تغییر نگرش همیشگي او به 
شرافت باش��د، اين پايان بندي مي تواند مهم ترين 
نكته سريال باش��د و اينكه اين داس��تان هنوز هم 

مي تواند ادامه داشته باشد. 
سريال هیوال صرفاً براي سرگرمي ساخته نشده 
و تلنگر مي زند كه همه مي توانند يك هیوال باشند اما بايد موقعیت آن 
پیش بیايد. اين نگاه شايد نسبي گرايانه به نظر برسد اما روي ديگر ماجرا 
هم مي تواند اين باش��د كه آدم ها بیش��تر بايد دنیا را جدي بگیرند و به 

عاقبت كار فكر كنند.

مراقب هيوالي درونت باش!
 مديري به ما نشان مي دهد ضعف هاي جامعه 

چطور مي تواند آدم هاي سالم را تبديل به يك هيوال كند

روزي نيست كه خبر از پولشويي 
پرون�ده ه��اي  و  اخت��اس  و 
مش��كوك در جراي��د نخوانيم و 
ح��اال هي��وال ب��ر اس��اس همين 
خبرهاي روز نوش��ته شده است

انجمن سينماي جوانان زير انگشت اتهام باندبازي و نخبه كشي
پاسخ انجمن: منتقدان دچار اشتباه شده اند

   هادي عسگري
انتق�ادات تن�د چن�د كارگ�ردان فيل�م كوت�اه از 
انجم�ن س�ينماي جوان�ان اي�ران و اته�ام »باندبازي« 
و »استعدادكش�ي« ب�ه اي�ن انجم�ن ب�ا واكن�ش 
انجم�ن روب�ه رو ش�د و منتق�دان را ب�ه عدم اط�اع از 
فعاليت هاي انجمن س�ينماي جوانان اي�ران متهم كرد. 
انجمن س��ینماي جوانان ايران، دچار باندبازي اس��ت. اين 
بخشي از انتقادات صريح فیلمسازاني است كه بسته فیلم هاي 

كوتاه شان با عنوان »پنجگاه« روي پرده رفته است. 
اين فیلمسازان در نشستي كه در خبرگزاري »مهر« برگزار 
شده است به موضوعات مختلفي پیرامون ساخت و اكران فیلم 
كوتاه مي پردازند. از جمله انتقاد آنها به گروه »هنر و تجربه« 
و عملكرد انجمن سینماي جوانان ايران است. اين انتقادات 
كه به ساختار و عملكرد انجمن بازمي گردد، با واكنش منفي 

انجمن سینماي جوانان روبه رو شده است. 
سجاد حسیني، كارگردان فیلم كوتاه »مالقات محرمانه خانم و 
آقا«، در انتقاد از عملكرد انجمن سینماي جوانان ايران مي گويد: 
»عضويت در انجمن حاال ديگر به اين س��ادگي ها نیست، گويا 
انجمن اصاًل به فیلمساز نگاه نمي كند، بلكه به اعتبار خود توجه 
مي كند، يعن��ي براي خود گروهي درس��ت كرده و به واس��طه 
لینك هايي كه دارد، فیلم هايش را پرزنت مي كند و دست به تولید 
آثاري با سیاست ها و نگاه خود مي زند. اصالً مثل قبل نیست. حاال 
ديگر بايد شرايط و لینك هايي داش��ته باشي تا بتواني با انجمن 
همكاري كني.« حسیني با بیان اينكه انجمن سینماي جوانان 
به شدت انحصاري عمل مي كند، ادامه مي دهد: »به نظرم انجمن 
سینماي جوانان ايران يكي از استعدادكش ترين سازمان هايي 
است كه در حوزه فیلم كوتاه كار مي كند! يكي از بچه ها مي گفت 
آنقدر كه از اين شرايط خسته شده مي خواهد فیلم بلند بسازد 
چراكه باندبازي در عرصه فیلم كوتاه خیلي بیش��تر از فیلم  بلند 
است. انجمن س��ینماي جوانان ايران طي اين سال ها چه كرده 
است؟ در جشنواره ها هم كه وضعیت مشخصي دارد يعني گويا 
جشنواره ها از روي هم كپي مي كنند و فیلم ها در همه جشنواره ها 
تكرار مي شوند. من مطلقاً اين حرف ها را به اين دلیل نمي زنم كه 
آنها با ما همكاري نكرده اند چراكه همین االن هم به ما پیشنهاد 
بدهند قطعاً مي گويند با يك ديد خاص فیلمتان را بسازيد و مدام 

سفارش مي كنند، اين چیزي است كه ما قبول نمي كنیم.«
آرش محمودي، كارگردان »پرده ت��وري« مي گويد: »ورود 
به انجمن و تولید فیلم براي آن به قدري پیچیده و انحصاري 
شده است كه اصاًل ما چگونگي ورود به آن را ديگر نمي دانیم، 

يعني نمي دانیم اين موضوع با پول ممكن است يا رابطه يا... در 
حالي كه به نظرم بايد به همه يكسان نگاه كند.«

اين فیلمسازان همچنین به شرايط اكران فیلم در گروه هنر 
و تجربه اعتراض دارند. میثم عباس��ي كارگردان فیلم كوتاه 
»پرگار« درباره اينكه چرا همه افرادي كه فیلمشان در گروه 
هنر و تجربه اكران شده نسبت به اكران سانس بندي بد اين 
گروه گاليه دارن��د، مي گويد: »من هم احس��اس مي كنم به 
صورت رندم اين اتف��اق مي افتد، البته ش��ايد وضعیت فیلم 
كوتاه بدتر باشد ولي قطعاً ديگر فیلمسازان هم از سانس بندي 

و سالن هاي بد »هنر و تجربه« بي نصیب نمانده اند.«
انتش��ار انتقادات فیلمس��ازان فیلم كوتاه از عملكرد »انجمن 
سینماي جوانان ايران« با پاسخ اين انجمن روبه رو شد؛ پاسخي 
كه با اين سؤال آغاز مي ش��ود »كدام استعدادكشي؟« و ادامه 
مي دهد: »به نظر مي رس��د اس��تفاده از واژه »اس��تعدادكش« 
براي نهادي كه چهار دهه كارش كشف و پرورش استعدادهاي 
فیلمسازي بوده به دور از انصاف است.« انجمن سینماي جوانان 
در ادامه فیلمس��ازان معترض را به عدم شناخت انجمن متهم 
مي كند و مي نويسد: »اشتباه اين چهار دوست آن است كه هیچ 
شناختي از اين نهاد ندارند و تالشي هم نكرده اند كه به حداقل 
شناخت برسند تا آنجا كه گاليه مي كنند »عضو انجمن شدن 
كار دشواري است« در صورتي كه انجمن سینماي جوانان ايران 
از اساس چیزي به عنوان »عضوگیري« ندارد.« در اين متن بارها 
فیلمسازان به اشتباه و نشناختن انجمن متهم شده اند و در پايان 
انجمن با تقدير از گروه »هنر و تجربه« فیلمسازان معترض خود 

را به مطالعه و تحقیق پیش از سخن گفتن دعوت مي كند!
انجمن سینماي جوانان ايران يكي از زيرمجموعه هاي مهم 
س��ازمان س��ینمايي اس��ت كه از زمان حضور رئیس جديد 
سازمان سینمايي شايعات زيادي درباره جابه جايي و تغییر 

در مديريت آن منتشر شده است.

برد پيت: 
ترامپ تهديدي براي مسائل جدي است

ب�رد پي�ت در مصاحب�ه اخي�ر خ�ود، رئيس جمه�وري 
امري�كا را ه�دف ق�رار داد و گف�ت: ترام�پ ب�راي برخي 
مس�ائل ج�دي تهدي�دي مه�م محس�وب مي ش�ود. 
به گ��زارش فارس به نقل از س��ايت هیل، برد پیت هنرپیش��ه 
مشهور هالیوودي در جريان مصاحبه اخیرش با دو ديمانچ كه 
يك روزنامه هفتگي در فرانس��ه است، خواسته شد تا نظراتش 
درباره ترامپ را بیان كند كه در اوايل سال جاري بر شراب هاي 
وارداتي فرانس��وي تعرفه  مقرر كرده بود و دولت فرانسه نیز در 

پاسخ، گوگل را هدف قرار داد. 
اين مصاحبه به نوعي تعمدي محس��وب مي ش��ود چراكه در 
سال هاي اخیر مسئله اعتیاد برد پیت به مشروبات الكلي كه به 
جدايي او از آنجلینا جولي هم منجر شد، به وفور در رسانه هاي 

غربي منعكس مي شود. 
پیت كه صاحب يك تاكستان در فرانسه است، به اين روزنامه 
گفت: »من نمي دانم ولي متأسفانه ترامپ تهديدي بزرگ براي 

مسائل جدي در امريكاست.«

    دیده بان 

در بزرگداشت مرحوم جال آل احمد مطرح شد

يك قرن حضور باصابت »جال«

   محمد صادقي
شمس آل احمد آرزو داشت كه جال يك قرن حضور ادبي داشته 
باشد و امروز مي بينيم كه اين آرزو در حال محقق شدن است. 
مراسم بزرگداشت جالل آل احمد نويسنده و متفكر معاصر برگزار 
شد. در اين مراسم كه با حضور چهره هاي فرهنگي و ادبي برگزار شد، 
عالوه بر اعضاي خانواده جالل، پژوهش��گران به بیان نكاتي درباره 
زندگي جالل پرداختند. محمدرضا كائیني نويس��نده كتاب »دو 
برادر« در اين مراسم گفت: »در دهه 6۰ اين شور در سر من افتاده 
بود كه آل احمد را از زبان نزديكانش بشناسم و بهترين منبع شمس 
آل احمد بود. در خانه ايشان به روي همه باز بود و همه را مي پذيرفت. 
متأسفانه ايشان به جايگاه واقعي خودش نرسید و در انزوا از دنیا رفت. 
يك روز از آقاي شمس پرسیدم شما براي جالل چه آرزويي داريد؟ 
ايشان گفت آرزو دارم حیات ادبي جالل به يك قرن برسد. اين آرزوي 
آقاي شمس حاال تقريباً به وقوع پیوسته و جالل آل احمد نزديك به 

يك قرن حضور باصالبت دارد.«

سیدمحمد حسیني وزير اسبق ارشاد نیز در سخناني به نگاه جالل 
آل احمد به پديده غرب زدگي پرداخت و گفت: »جالل زماني عضو 
حزب توده بود و وقتي ديد پشت اين حزب، اتحاد جماهیر شوروي 
است از آنها جدا شد و يك بازگشت به آموزه هاي اسالمي داشت. او 
نسبت به حوادث اجتماعي سیاسي زمان خود بي تفاوت نبود و به 
بي اعتنايي برخي روشنفكران به تحوالت انقالب اسالمي از جمله 

واقعه 15خرداد 1342 انتقادات جدي داشت.« 
وي ادامه داد: »ج��الل همچنین نگاه متعادلي به غرب داش��ت و در 
اين عرصه دچار افراط يا تفري��ط نبود. او با غرب مخالف نیس��ت، با 
غرب زدگي مخالف اس��ت و رويكردي آسیب شناس��انه دارد. غربي 
كه او مي گويد، غ��رب جغرافیايي نیس��ت و يك غ��رب اقتصادي و 
اشاره به س��رمايه داران و تولیدكنندگان اس��ت. او غرب زدگي را يك 
عارضه و بیماري مي داند كه از بی��رون مي آيد، اما اگر جامعه پذيرش 
 داشته باش��د، گس��ترش مي يابد.« س��عید اوحدي رئیس سازمان 
فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران با اش��اره به س��یر زندگي جالل 
آل احمد، گفت: »تعبیر مقام معظم رهبري اين است كه جالل آل احمد 
يك نعمت ب��ود. در جايي ديگر هم ايش��ان مي فرمايند، كاش جالل 
همچنان زنده بود و آن تحول و تكامل عظیم را ادامه مي داد. بزرگ ترين 
ويژگي جالل، بصیرتي بود كه خداوند به او عطا كرد و تا جايي رسید 
كه در حجي كه ادا كرد و از آن سفرنامه نوشت، خودش را چون خسي 
در میقات تعبیر كرد.« در اين مراسم همچنین محمدحسین دانايي 
خواهرزاده جالل آل احمد، محسن محبي حقوقدان و استاد دانشگاه و 
فريدون مجلسي نويسنده و مترجم با سابقه از هم نسالن جالل درباره 

زندگي وي به سخنراني پرداختند. 

    خبر

 پگاه آهنگراني: ما سلبريتي ها چه كاره ايم
 كه درباره همه چيز نظر مي دهيم 

مواضع پگاه آهنگراني درباره سلبريتي ها و 
كمپين هاي »ِفيك« مجازي و انتقادهايش 
از بازيگراني ك�ه راجع به هم�ه چيز نظر 
مي دهن�د و تع�داد فالوئره�اي مج�ازي 
متوهم ش�ان كرده در نوع خود جالب بود 
و توجهات زي�ادي را به خ�ود جلب كرد. 
پ��گاه آهنگراني بازيگر س��ینما در مصاحبه  
تصويري با خبرفوري عنوان كرد: من در يك 
دوره اي خیلي فعال بودم، نمي گويم پشیمانم 

اما كم تجربه بودم. سال هاست نه در فضاي مجازي ام نه از كسي حمايت كرده ام نه 
حرفي زده ام. اين از سر ترس نیس��ت زيرا حمايت از چهره هاي سیاسي ترسي كه 

ندارد هیچ، اتفاقاً بعداً پوئن هايي هم مي توانید بگیريد.
اين برنده جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن براي فیلم دختري با كفش هاي كتاني 
در ادامه گفته: به اين نتیجه رس��یدم كه مگر ما چه كاره  جامعه اي��م؟! مگر ما كه 
هستیم و چه برتري اي نسبت به ديگر َمردم داريم كه همیشه بايد راجع به همه چیز 

نظر بدهیم؟!
به گفته اين بازيگر اين كمپین هايي كه بازيگران راه مي اندازند و از فالن چیز حمايت 
مي كنند، مقطعي است، واقعي نیست و چون از دل جامعه درنیامده به يك هفته هم 
نمي رسد. آهنگراني در ادامه مي افزايد: بازيگران، اين جايگاهي كه فضاي مجازي 
بهشان داده را باورشان شده و فكر كرده اند چون چند میلیون فالوئر دارند حق دارند 

راجع به همه چیز حرف بزنند.

ماهنامه »شاهد ياران« يادمان مطبوعاتي »مدافعان حريم آل اهلل« را منتشر كرد
تازه ترين ش�ماره ماهنام�ه فرهنگي      خبر
تاريخي ش�اهد ياران ويژه ش�هداي 
مداف�ع ح�رم توس�ط گ�روه مج�ات ش�اهد منتش�ر ش�د. 
به گزارش مهر، شماره   165 و 166 ماهنامه شاهد ياران يادمان »مدافعان 
حريم آل اهلل« با گفتارهايي از خانواده، همرزمان و دوستان شهداي مدافع 
حرم: محسن حججي، علي امرايي، مرتضي حسین پور شلماني )حسین 
قمي(، محمد بلباس��ي، جمال رضي، محمد مه��دي ماالمیري كجوري، 
محمود رادمهر، اكبر نظري، حمید سیاهكالي مرادي، بابك نوري هريس، 

مهدي نوروزي، محسن قوطاسلو و مصطفي صدرزاده منتشر شد. 

بیانات رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي از خانواده هاي ش��هداي مدافع 
حرم، پیام حجت االس��الم ش��هیدي محالتي نماينده ولي فقی��ه، معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد ش��هید و امور ايثارگران درباره شهداي حرم و 
گفت وگوي شاهد ياران با پدر و مادر شهید مظلوم مدافع حرم، شهید محسن 

حججي از مطالب خواندني اين شماره از ماهنامه شاهد ياران است
 شهید كاظمي، الگوي سخنگوي شهدا بود، علي، عاشق امام حسین )ع( بود، 
شهیدي كه دوست داشت مجاهد باشد، محمد، همسري صبور و جهادگري 
بي ادعا بود، خداوند بندگان متواضعش را دوس��ت دارد، از تیترهاي اصلي 

گفت وشنودهاي يادمان »مدافعان حريم آل اهلل« هستند. 


