
»آشفتگي« فريدون جيراني به اروپا رسيد
»آشفتگي« آخرين ساخته س�ينمايي فريدون جيراني از 
امروز در اروپا اكران عمومي خود را در اس�لو آغاز مي كند. 
به گزارش مهر، فيلم »آشفتگي« كه در سي و هفتمين جشنواره 
فجر به نمايش درآمد و مورد توجه مخاطب��ان و منتقدان قرار 
گرفت به زودي در اي��ران روي پرده م��ي رود. فريدون جيراني 
كارگردان اثر قرار بود همراه با مهناز افش��ار در اكران ها حضور 
داشته باشد اما به دليل شرايط جسماني نمي تواند در اين سفر 
حضور داشته باشد. جيراني درباره فضاي فيلم جديد خود اينگونه 
نوشته است: »آشفتگي« رئاليستي و اجتماعي نيست. يك فيلم 

است درباره عشق و جنايت...
...........................................................................................................
»آخرين داستان« ايراني به اسكار رسيد

انيميش�ن س�ينمايي »آخرين داس�تان« به نويس�ندگي 
و كارگردان�ي اش�كان رهگذر ب�ه نمايندگي از س�ينماي 
اي�ران در فهرس�ت ۳۲ اث�ر رقابت كنن�ده در ش�اخه 
بهتري�ن انيميش�ن آكادم�ي اس�كار ق�رار گرف�ت. 
بنا بر اعالم رس��مي آكادمي علوم و هنرهاي س��ينمايي اسكار، 
انيميشن سينمايي »آخرين داستان« به نويسندگي و كارگرداني 
اشكان رهگذر واجد شرايط رقابت در شاخه بهترين انيميشن اسكار 
۲۰۲۰ شناخته شده است. شركت sky Entertainment ۷ در 
كنار استوديو هورخش پخش جهاني انيميشن »آخرين داستان« 
را بر عهده دارند. اكبر زنجانپ��ور، حامد بهداد، ليال حاتمي، پرويز 
پرستويي، اشكان خطيبي، باران كوثري، حسن پورشيرازي، شقايق 
فراهاني، مليكا شريفي نيا، بانيپال شومون، روزبه فرخ نعمتي، بيتا 
فرهي، مجيد مظفري و زهير ياري از جمله بازيگراني  هستند كه در 

اين انيميشن صداپيشگي كرده اند. 
...........................................................................................................

ساخت مستند بزرگ ترين تعزيه ايران
مس�تندي از بزرگ تري�ن مراس�م تعزي�ه اي�ران ك�ه هر 
س�ال در خوانس�ار برپ�ا مي ش�ود، ب�ه تهيه كنندگ�ي 
و كارگردان�ي »محمد هوش�ياري« س�اخته خواهد ش�د. 
به گزارش فارس، همزمان با فرارسيدن اربعين حسيني، بزرگ ترين 
مراسم تعزيه ايران در خوانسار »قودجان« استان اصفهان به همراه 
مراسم غبارروبي از ضريح امامزادگان حضرت موسي بن جعفر)ع( 
برگزار شده و مستندي از اين موضوع ساخته خواهد شد. »محمد 
هوش��ياري« تهيه كننده اين مس��تند گفت: بزرگ ترين مراسم 
تعزيه خواني ايران قريب ۳۰۰سال در حسينيه حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( شهرستان خوانسار )قودجان( كه در جوار بارگاه دو تن 
از طفالن امام موسي بن جعفر)ع( واقع شده است، برگزار مي شود. 
وي در ادامه نيز بيان داشت: اين مراسم همه ساله از ۲۰ تا ۲۸ماه 
صفر با حضور جمعي از پيشكسوتان هنر شبيه خواني و با اجراي 

تعزيه به مدت ۹روز در دو نوبت بعد از ظهر و شب اجرا مي شود.
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حكمت ۳41 

روز انتق�ام گرفت�ن از ظالم 

س�خت تر از س�تمكارى بر 

مظلوم است.

   هادي عسگري
ميزان ف�روش بليت هاي كنس�رت محمدرضا گل�زار كه قرار 
اس�ت در لس آنجل�س برگ�زار ش�ود، موض�وع گزارش هاي 
انتق�ادي از خوانندگ�ي اي�ن بازيگ�ر س�ينما ش�ده اس�ت. 
فروش تنها 11۷بليت از ۳هزارو4۰۰بليت ممكن س��الن »دالبي 
تياتر« شهر لس آنجلس، باعث ش��د تا موضوع برگزاري كنسرت 
محمدرضا گل��زار بازيگر س��ينما و مج��ري تلويزيون در ش��هر 
لس آنجلس امريكا با انتقاد گسترده خبرنگاران و برخي از چهره هاي 
شناخته شده حوزه موس��يقي روبه رو شود. انتش��ار فيلم هايي از 
اجراهاي اين بازيگر در كنسرت هاي داخلي اش كه به گفته اهالي 
موسيقي »فالش« و مبتديانه است نيز بر حجم اين انتقادات افزوده 
است. بعضي از منتقدان مانند »پيروز ارجمند« موسيقيدان و مدير 
سابق موسيقي ارشاد مي گويد، گلزار بهتر است به جاي كنسرت 
موسيقي، گلفروشي باز كند تا روزانه هزاران نفر به ديدنش بروند!  
اين انتقادات منجر به گزارشي تلويزيوني درباره كنسرت گلزار شد. 
در اين گزارش، حضور اين سلبريتي سينما در عالم موسيقي زير 
سؤال رفت و اهالي موسيقي درباره علت فروش بليت هاي گلزار در 
داخل ايران و عدم استقبال از آن در خارج از كشور سخن گفتند. 
نكته جالب اين است كه پس از پخش اين گزارش، ميزان فروش 
بليت هاي گلزار افزايش يافت، به ط��وري كه خبرگزاري »برنا« با 

انتشار خبري از فروش 6۰درصدي بليت ها خبر داد. 
 به رغم افزايش فروش بليت كنسرت گلزار كه قرار است در سالن 
مشهور »دالبي تياتر« محل برگزاري مراسم اسكار برگزار شود، باز 
هم هنرمندان حوزه موسيقي در نقدهايي به خوانندگي اين بازيگر 

سينما، وي را فاقد استعداد و توانايي موسيقي عنوان مي كنند. 
خبرنگاران موسيقي با مقايسه ميان ميزان فروش بليت كنسرت 
گلزار در ايران و لس آنجلس، علت استقبال داخلي را عالقه قشر 
»تين ايجر« به اين سلبريتي و استقبال سرد لس آنجلس نشين ها 
را دسترس��ي راحت تر به انواع موس��يقي عنوان كرده اند، البته 
محمدرضا گل��زار در واكنش به اين انتقاد ه��ا در يك مصاحبه 
اينترنتي، گفته اس��ت: »من نمي دانم چه اتفاقي افتاده كه در 
مورد كنسرت من خيلي ها پيشواز رفتند. كنسرت من سه هفته 
آينده برگزار مي شود و 6۰ درصد بليت هايش تا به امروز فروش 
رفته، چگونه قضاوت مي شود كه موفق بوده يا نبوده؟! من اهل 
بلندپروازي نيستم. افتخاري هم نيست اما صبر و تحمل دو وجه 

تمايز بين من و خيلي هاي ديگر است.« 
به نظر مي رس��د اين بازيگر س��ينما كه مدتي است وارد عرصه 
خوانندگي شده است، تالش دارد تا به اهالي موسيقي ثابت كند 

مخاطبان صداي وي از شنيدن آثار او استقبال مي كنند.

واكنش ها به كنسرت مجرى رسانه ملی در لس آنجلس
پيشنهاد يك موسيقيدان: گلزار به جاي برگزاري كنسرت گلفروشي باز كند

مصطفي محمدي     دیده بان

وزارت ارشاد به دنبال اعاده حيثيت از اتهام قاچاق فيلم 
 سيدجمال ساداتيان: يك درصد هم شك ندارم

كه فيلم ما از وزارت ارشاد به دست شبكه قاچاق افتاده است

  محمدصادق عابديني
وزارت ارشاد از سيدجمال ساداتيان و سعيد روستايي، 
تهيه كنن�ده و كارگردان فيل�م »متري ش�يش ونيم« 

شكايت كرد. 
چند هفته پس از انتشار نسخه قاچاق فيلم »متري شيش ونيم« 
در فضاي مجازي و اتهام زني تهيه كننده و كارگردان اين فيلم به 
وزارت ارشاد درباره منشأ قاچاق فيلم، حاال ارشاد به دنبال اعاده 

حيثيت از اتهام زنندگان شكايت كرده است. 
با انتشار نسخه غيرقانوني فيلم »متري شيش ونيم« در فضاي 
مجازي، سيدجمال ساداتيان، تهيه كننده اين فيلم در اظهار 
نظري بيان داش��ت: »من يك درصد هم شك ندارم كه فيلم 
ما از وزارت ارش��اد به دست افراد ش��بكه قاچاق افتاده است. 
ما فيلممان را تاريخ زديم كه چ��ه روزي و با چه منظوري به 
ارش��اد داديم كه بعد ديديم همان نسخه بيرون آمده است.« 
سعيد روستايي كارگردان »متري شيش ونيم« هم در صفحه 
ش��خصي اش، متني را منتش��ر و مميزان وزارت ارش��اد را به 
بي اخالقي متهم كرد، در اين متن آمده است: »حدود ۲۰سال 
از زماني كه نس��خه  بي كيفيت فيلم ها داخل بسته بندي هاي 
بي قواره كنار خيابان ها به فروش مي رس��يد، گذشته. در اين 
۲۰س��ال تكنولوژي چند برابر هزاره هاي س��ابق پيش رفته، 
سينما قلب ماهيت يافته، مجاز و واقعيت روي پرده ها غيرقابل 
تفكيك شده، اما ما هنوز پا در ِگل رسيدن به حقوق اوليه  خود 
هستيم. »نسخه  بازبيني ارش��اد« چطور به دست شبكه هاي 
ماهواره اي رسيده؟ رسم امانت چه شد؟ دلخور از اين نيستم 
كه در اين تنگناي اقتصادي، كساني بي مزد و منت به تماشاي 
فيلم بنشينند و اوقات خود را خوش كنند. دلخوري اينجاست 

كه بي رسمي مميزان و خيانت در امانت عادي شود.«
اتهام زني به وزارت ارشاد و سازمان سينمايي، بي پاسخ نماند 
و مس��عود نجفي مدير روابط عمومي س��ازمان سينمايي در 
مصاحبه اي اعالم كرد: »طبيعي اس��ت كه اگ��ر ادعاي آقاي 
س��اداتيان مبني بر عرضه غيرقانوني فيل��م از طريق وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي اثبات ش��ود، حتماً مطابق قانون با 
عوامل خاطي به دليل خيانت در امانت برخورد سخت صورت 
خواهد گرفت. در صورت عدم اثبات، قاعدتاً ايشان بايد تبعات 
حقوقي اين هتك حيثيت را بپذيرند.« اواخر هفته پيش خبر 
شكايت وزارت ارشاد از سيدجمال ساداتيان و سعيد روستايي 
منتشر ش��د. يك مقام آگاه در گفت وگو با »جوان« علت اين 
ش��كايت را اعاده حيثيت وزارت ارش��اد در برابر اتهام افكني 

تهيه كننده و كارگردان فيلم متري ش��يش ونيم و عدم اثبات 
ادعاي مطرح ش��ده توس��ط آنها اعالم كرد. در همين رابطه 
ساداتيان در گفت و گو با يك خبرگزاري با بيان اينكه از طريق 
پيامك از شكايت وزارت ارش��اد با خبر شده است، اعالم كرد: 
»مسئوالن وزارت ارشاد مدعي شده اند »متري شيش ونيم« 
توسط عوامل فيلم به بيرون نفوذ كرده است، ما نيز معتقديم 
اين فيلم توسط عوامل وزارت ارشاد به بيرون قاچاق شده است. 
من مي گويم بايد يك مرجع صالحه شهود ما را ببيند و بشنود 
و سپس درباره  همه چيز تصميم گيري كند.« وي با تأكيد بر 
اينكه شايد بهترين مرجع، همان سيستم قضايي كشور باشد 
كه حرف دو طرف را گوش دهد و به يك جمع بندي برس��د تا 
شبهات مرتفع ش��ده و اين قضيه به طور كامل برطرف شود، 
گفت: »شكايت از طرف وزارت ارش��اد است، اما معتقدم بايد 
مدارك به صورت كامل بررسي شوند، چون هر طرف يك ادعا 
دارند، بنابراين بايد هر دو طرف در مرجعي صالحه مدارك خود 
را ارائه دهند تا ببينيم حرف يا مستندات كدام يك درست تر 
اس��ت.« س��اداتيان تأكيد كرد: »يك بار براي هميشه بايد به 
صورت مستند به اين حرف ها رسيدگي شود. اين كار بهتر از 
اين است كه گاهي اوقات اين حرف ها زده شوند، چون معموالً 

هر از چندگاهي چنين اتفاقاتي رخ مي دهد.«
اين براي نخستين بار است كه وزارت ارشاد از يك تهيه كننده 
و كارگردان به خاطر اظهاراتشان عليه وزارت اعالم شكايت 
مي كند و علت آن شكايت اعتراض به انتشار نسخه غيرمجاز 
فيلم هاست. سينماي ايران امسال با افزايش چشمگير انتشار 
نسخه هاي غيرمجاز روبه رو بوده است، از »رحمان 14۰۰« 
گرفته تا »متري شيش ونيم« و »رستاخيز« تنها تعدادي از 
فيلم هايي بودند كه با اين مسئله دس��ت به گريبان شدند. 
شكايت ارش��اد از ساداتيان و روس��تايي در دادسراي هنر و 

رسانه پيگيري خواهد شد. 

منتقد و نويسنده سينمايي مطرح كرد

آقايان! مميزي يك بحث است و درجه بندي سني بحثي ديگر

منتق�د فيل�م و نويس�نده س�ينمايي ب�ا ط�رح اين مس�ئله كه 
تعيي�ن محدودي�ت ب�راي ك�ودكان در دسترس�ي به ي�ك متن، 
لزومًا ب�ه معن�اي غيراخالقي بودن آن متن نيس�ت، نوش�ت: چه 
بس�ا آن مت�ن، از معتبرتري�ن و مقدس تري�ن نمونه ه�ا باش�ند. 
مهرزاد دانش نويسنده و منتقد سينما در يادداشتي درباره موضوع 
رده بندي سني آثار سينمايي نوشت: اجازه دهيد در اين باره با مثال 
و مصداق پيش برويم. در حال حاضر در منزل بس��ياري از متدينان 
جامعه م��ا، يك كتاب رس��اله توضيح المس��ائل از مرجعي فقيه در 
كتابخانه يا روي طاقچه قرار دارد. اين كتاب ها، راهنماي متشرعان 
درباره احكام فقهي زندگي ش��ان اس��ت و در آنها از مسائل مختلف 
عبادي، ازدواج، دادوستد، طهارت و... فتوا و حكم وجود دارد اما آيا 
مطالعه همه اين احكام براي همگان از جمله كودكان و نوجوانان ما 
صالح اس��ت؟ تعيين محدوديت براي كودكان در دسترسي به يك 
متن، لزوماً به معناي غيراخالقي بودن آن متن نيست و چه بسا آن 

متن، از معتبرترين و مقدس ترين نمونه ها باشند. 

وي در بخشي ديگر از اين يادداش��ت مي افزايد: اجازه دهيد حاال سراغ 
مثال هايي س��ينمايي برويم. اخيراً در س��ينماي ما اصطالح سينماي 
استراتژيك استعمال مي شود و منظور گويندگان از اين واژه، فيلم هايي 
است كه در راستاي هدفي از مناس��بات و مقاصد سياسي نظام ساخته 
شده اند. به نظر مي رسد فيلم هايي مانند به وقت شام، ماجراي نيمروز، 
و ش��بي كه ماه كامل ش��د از مصداق هاي اين اصطالح باشند. در اين 
فيلم ها به شكل ناراحت كننده اي، صحنه هايي مستقيم يا تداعي بخش 
از بريدن س��ر و قطع پا و انفجارهاي كش��نده وج��ود دارد كه هر عقل 
سليمي تماشايش را براي كودكان نادرست تشخيص خواهد داد. آيا اين 
محدوديت، به معناي اين است كه اين فيلم ها، غيراخالقي اند؟ اين يعني 
حتي فيلم هاي استراتژيك نظام هم با ديدگاه منقبض ايرادگيرندگان به 
ماجراي درجه بندي، مروج اباحه گري و ولنگاري هستند! آقايان! مميزي 
يك بحث است و درجه بندي سني بحثي ديگر. آنهايي كه قائل به بحث 
مميزي در قالب كنوني اش هستند، معتقدند قوانين كشور مرزهايي را 
براي حوزه هاي اخالقي، مدني و ايدئولوژيك تعيين كرده اس��ت كه در 
فرايند مميزي، تطبيق كاالهاي فرهنگي با آن قوانين انجام مي گيرد اما 
در ماجراي درجه بندي كه بعد از اين تطبيق صورت مي گيرد، مالحظات 
مربوط به سن و س��ال كودكان وجود دارد و اين مالحظات، برآيندي از 
تركيب ايده هاي روان شناسانه، جامعه شناسانه، سينمايي، تربيتي و... 
است. فيلمي مانند هيس دخترها گريه نمي كنند كه موضوع لزوم توجه 
والدين و متوليان را به آزارهاي جنسي به كودكان مطرح مي كند، نه  تنها 
هيچ نكته غيراخالقي اي دربرندارد كه اتفاقاً تماشايش بر هر بزرگسال 
مسئول و متعهدي به اين جامعه الزم مي نمايد. اما شايد ديدن اين فيلم 
براي محدوده اي سني در رده كودكان خردسال چندان مناسب نباشد. 

    ادبيات

 روايت حميد حسام 
از نگاه قيصر امين پور به ادبيات انقالب 

حميدحس�ام در كت�اب »در جس�ت وجوي مهت�اب« رواي�ت 
و تفس�ير جذاب�ي از ن�گاه قيصرامين پ�ور ب�ه موض�وع تدري�س 
ادبيات انق�الب و دف�اع مق�دس در دانش�گاه ها ارائه كرده اس�ت. 
 نشر شهيد كاظمي به تازگي كتابي را با عنوان »در جست وجوي مهتاب« 
منتشر كرده كه شامل گفت وگوي بلند حسين قرايي با حميد حسام است. 
نام حميد حسام در سال هاي اخير بيش از هر چيز با كتاب هاي »آب هرگز 
نمي ميرد« و »وقتي مهتاب گم شد« گره خورده است؛ دو كتابي كه براي 
وي جايزه ادبي ج��الل آل احمد و تقريظ رهبر انقالب اس��المي را نيز به 
ارمغان آورده است. با اين همه حسام سال ها پيش از تأليف اين دو كتاب به 
عنوان مدير بخش ادبيات بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و نيز نويسنده 
و تحصيلكرده در رشته ادبيات و يكي از بانيان ايجاد رشته كارشناسي ارشد 

ادبيات پايداري در دانشگاه ها براي فعاالن اين عرصه شناخته شده بود. 
حسام در كتاب »در جس��ت وجوي مهتاب« و در بخشي از خاطراتش به 
روايت هاي نابي از قيصر امين پور ش��اعر نامدار معاصر پرداخته است و به 
نوعي بخشي از مسلك و مرام او را بازگو مي كند كه بازخواني آن همزمان 

با انتشار اين كتاب خالي از لطف نيست. 
حسام در بخشي از اين كتاب درباره قيصرامين پور و نحوه آشنايي اش با او 
در دانشگاه تهران چنين مي نويسد: فكر مي كنم سال 6۳ بود. بعد از رفتن 
به جنگ و باز شدن دانشگاه ها، رفته بوديم سر كالس نشسته بوديم. من 
قيصر امين پور را آنجا ديدم. آقاي امين پور از دامپزشكي و جامعه شناسي 

و چند تغيير رشته به آنجا آمده بود...

فلسفه تاريخ در قرآن 
مس��ائل فلس��فه تاريخ از 
توج��ه  م��ورد  ديرب��از 
دانش��مندان زيادي بوده 
اس��ت ول��ي بس��ياري از 
نوشته ها و آثار باقي مانده 
در اين عرصه مسائل تاريخ 
را از منظ��ر عق��ل م��ورد 
بررس��ي ق��رار داده اند نه 
وحي، از اين رو هنگامي كه 
ب��ه جس��ت وجوي مباحث فلس��في تاري��خ از اي��ن منظر 

مي پردازيم، به منابع اندكي دست مي يابيم. 
كتاب »فلس��فه تاريخ در قرآن« نوشته جواد س��ليماني كه با 
همكاري مشترك موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( 
و سازمان مطالعه و تدوين )سمت( منتشر شده، نگاهي به فلسفه 

تاريخ از منظر قرآن داشته است. 
كتاب »فلسفه تاريخ در قرآن« در هفت فصل شامل »مفاهيم، 
مباني و مباحث مقدماتي«، »قانونمندي تاريخ«، »ويژگي هاي 
قانون هاي الهي حاكم ب��ر تاريخ«، »مراح��ل و جهت حركت 
تاريخ«، »عوامل محرك تاريخ«، »تفسير حركت تاريخ در پرتو 
جريان نزاع حق و باطل« و »فرجام تاريخ« به همراه يك خاتمه 
تدوين شده است. فلس��فه تاريخ در قرآن، در ۳۷4صفحه و با 
شمارگان ۳۰۰نسخه و با قيمت ۲۸هزار تومان در نوبت چاپ 

اول 1۳۹۷ در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است.

    معرفي كتاب

     افشين عليار
 ويژگي ه��اي ماج��راي نيم��روز 1و ردخ��ون 
را نمي شود به طور كامل تفكيك كرد اما مي شود 
درباره چگونگي بافت محتوايي آنها تحليل هاي 

گوناگوني نوشت. 
در وهله اول نكته اي كه باعث جذابيت فيلم هاي 
محمدحسين مهدويان مي شود، شيوه و ساختاِر 
قصه گوي��ي آن اس��ت و اي��ن تس��لط در نگارش 
فيلمنامه و البته هوش��مندي در اس��تخدام يك 
تيم حرفه اي نويسندگي و درك اهميت بنيادين 
متن در شكل گيري يك فيلم خوب آن را تبديل 
به فيلمس��ازي تكنيكي كرده اس��ت كه تاريخ و 
سينما در آثارش اولويت بسزايي دارد. اينكه يك 
فيلمساِز متولد دهه6۰ در اين برهوت موضوعي و 
ابتذال محتوايي به تاريخ معاصر كشورش اهميت 
مي دهد نكته مهمي است و مي توانيم در اين باره 
او را با ساير فيلمسازاني مثل ابراهيم حاتمي كيا، 
رس��ول مالقلي پور يا احمدرضا درويش مقايسه 
كنيم. اگر چه مقوله جنگ و رخ��داد تاريخي آن 
براي فيلمسازان جنگ ايران مشهود بوده اما وقايع 
تاريخي دهه6۰ براي مهدويان با پژوهش تاريخي 
به دس��ت آمده و اين مس��ئله مهم در فيلمسازي 
او بي ش��ك يك ارزش به حس��اب مي آيد و نشان 
مي دهد مهدويان س��ينماي جنگ و اكشن را در 
موازات مس��ائل ملودراماتيك تبديل به يك فيلم 

ارزشي مي كند. 
اساس��اً مهدويان فيلمسازي اس��ت كه نمي تواند 
يك فيلم س��اده و بي دردسر بس��ازد. اين سختي 
در س��اختاِر فيلمي مثل التاري هم مشهود بود، 
اما در كنار قوت تكنيكي نكته اي كه در مواجهه با 
رد خون حائز اهميت است بحث محتوايي اثر است، 
مهدويان در ادامه ماجراي نيمروز كه با استقبال 
مخاطبان و منتقدان روبه رو شد »رد خون« را به 
عنوان يك تريلر سياسي و اكشن ساخت اما وجه 
قابل اعتناي آن اين است كه براي اولين بار فيلمي 
درباره عمليات مرصاد مي بينيم. اينكه »ماجراي 
نيمروز1« براي بيشتر منتقدان قابل اهميت است 
يك دليل مهم دارد و آن نگاه مستندگونه مهدويان 
به يك رخداد سياس��ي است كه س��رانجام آن به 
هالكت گروهي از منافقين و موسي خياباني ختم 
مي شود. وجه اش��تراك اين دو اثر در كنار فيلمي 
خشك و سخت و البته مردانه رگه هايي از عشق و 
عاطفه اي است كه در »رد خون« بيشتر احساس 
مي ش��ود، به طوري كه در ماج��راي نيمروز1 نيز 
شاهد اين رگه ها هر چند خفيف تر بوديم. در آنجا 

حامد به يك دختري كه قباًل هم دانش��گاهي اش 
بوده عالقه داشت اما دختر وارد گروهك منافقين 
شده بود. اين بخش احساسي و ملودراماتيك آن 
چنان در ماجراي نيمروز عمق و اندازه نداش��ت و 
تمركز فيلمس��از و مخاطب به نيروهاي اطالعات 
ايران و چگونگي سرنگون كردن موسي خياباني بود 
اما در رد خون مهدويان براي ادامه بخش ديگري 
از تاريخ معاصر بيشتر دست به احساسات مي زند 
و البته اين درگيري احساسي تا اندازه اي توانسته 
آس��يب خفيفي به فيلم وارد كند ام��ا حضور اين 
داستانك در قالب اتفاقي كه براي كمال و افشين 
در رد خون رخ مي دهد بستري براي ورود بخش 
عاطفي فيلم مي شود، س��يما كه روزي به جنگ 
رفته است حاال بر اثر گول خوردن يا عقايد از قبل 
تدارك ديده ش��ده وارد گروهك منافقين ش��ده 
است و از زماني كه دوربين مهدويان وارد اردوگاه 
اش��رف مي ش��ود فيلم درگير فضايي احساس��ي 
مي شود. س��يما از همان ابتدا به گونه اي پشيمان 
نشان داده مي ش��ود كه اين پشيماني از همراهي 
كردن منافقين مي تواند ناشي از عشق به دخترش 
باش��د. از همين حيث تصويب قطعنامه و هجوم 
منافقين سيما را برافروخته مي كند و هيچ راهي 
براي بازگش��ت به ايران نمي بيند، از همين جهت 
در مقاطعي از فيلم انگار موضوع براي افش��ين و 
كمال كاماًل ش��خصي مي ش��ود، به طوري كه در 
همان اوايل فيلم كمال و شادكام براي جنگ وارد 
عراق مي شوند اما بعد از شهادت شادكام و بازگشت 
كمال و فهميدن ماجراي سيما بسترسازي عاطفي 
فيلم مهيا مي شود و انگار نگرش سياسي و جنگي 
اثر تحت الشعاع يك موضوع شخصي قرار مي گيرد 
و مي شود به رد و بدل شدن ديالوگ ميان كمال و 
سيما از طريق بي سيم اش��اره كرد كه مي شد اين 
موقعيت در شكل ديگر و البته منطقي تر نمايش 
داده شود، حتي با وجود اين سكانس هاي احساسي 
كه ميان زهره و عباس زريباف پي��ش مي آيد، از 
اهميت اثر در مواجهه با يك رويداد مهم مي كاهد 

و اين باعث مي ش��ود كه مرگ عباس به دس��ت 
كمال آن حساسيت الزم را نداشته باشد يا از سوي 
ديگر نكته اي كه در اين فيلم كمي عجيب به نظر 
مي رسد، استخدام وحيد در سازمان اطالعات است. 
كس��ي كه در ماجراي نيمروز به دليل همكاري با 
منافقين تحت بازجويي ق��رار مي گيرد حاال پس 
از آزادي از زندان وارد يك سيس��تم مهم مملكت 
مي شود و جالب است كه مسعود نمي فهمد وحيد 
تغيير نگرش داده و باز با منافقين همكاري دارد، 
صادق به عنوان مهره اصلي فيلم چگونه قبول كرده 

كه وحيد در اين سازمان مشغول به كار شود؟ 
رد خون يك اثر حساس جنگي و سياسي محسوب 
مي ش��ود كه به قس��مت مهمي از تاري��خ معاصر 
اي��ران پرداخته اما وجه احساس��ي فيلم كه البته 
با گره افكني توأم ش��ده مي توانست در چارچوب 
ديگري روايت شود اما رد خون دو كاركرد مهم را 
در يك قالب جا داده است. مادري كه براي ديدن 
دخترش به ايران برمي گردد و افشين كه مي داند 
اگر اين ماجرا براي صادق رو شود، چه اتفاقي رخ 
مي دهد، از سوي ديگر كمال كه كاراكتر مركزي 
فيلم است و مباني او نس��بت به مملكت و انقالب 
اس��المي ملموس اس��ت در لحظه آخر نمي تواند 
خواهر خود را بكشد كه اين هم باز غلبه احساسي 
فيلم در پايانبندي را نشان مي دهد. كمال بايد به 
خواهرش شليك مي كرد يا خير. اساساً نمي شود 
اين مس��ئله را به وظيفه شناس��ي ربط داد. كمال 
به عنوان يك بس��يجي يا اطالعاتي كنش گرا در 
برابر موقعيتي انس��اني قرار مي گي��رد و عاقالنه 

رفتار مي كند. 
اين همان عقالنيتي اس��ت كه با وجود بروز همه 
احساسات انقالبي كه پيشتر از او ديده ايم انتظار 
مي رود. در واقع مهدويان در سكانس آخر و پاياني 
فيلم از كمال دوست داش��تني و انقالبي چهره اي 
منطقي به دست مي دهد تا باز هم در ذهن مخاطب 
ماندگار باشد. شايد عده اي فكر كنند تسليم شدن او 
در برابر صادق به بافت شخصيتي او آسيب رسانده، 
اما س��ؤالي در ذهن مخاطب پيش مي آيد كه اگر 
نسبت خواهر و برادري را از فيلم جدا كنيم آيا كمال 
حاضر بود همسر رفيق و همكارش را بكشد؟ به نظر 
مي رسد جواب مثبت باشد اما اين هم سؤالي جدي 
است كه تا چه اندازه كشتن فردي در خيابان كه در 
چنگ نيروهاي امنيتي قرار دارد آن هم يك زن در 
چنين موقعيتي الزم به نظر مي رسد، وقتي مي توان 

او را به راحتي دستگير كرد. 
رد خ��ون از نظر س��اختاري يك فيلم س��خت 
به حس��اب مي آيد اما مهدويان مثل هميش��ه 
توانس��ته با تس��لط كافي قصه گويي كند و اگر 
آشفتگي ای كه در روايت به وجود آمده را ناديده 
بگيريم، رد خون يكي از استاندارد ترين فيلم هاي 
دهه۹۰ از نظر بخش اجرايي اس��ت، نمي شود 
موفقيت فيلم را ميان اجزاي فيلم تقس��يم كرد 
اما فيلمب��رداري هادي به��روز، تدوين محمد 
نجاريان و طراحي صحنه محمدرضا ش��جاعي 
در كنار كارگرداني محمدحس��ين مهدويان و 
البته تيزهوشي و موقعيت شناسي تهيه كننده اي 
چون س��يدمحمود رضوي در كنار هم موجب 
ساخت اثري موفق شده است و اضافه كنيد بازي  
به شدت استاندارد جواد عزتي در نقش صادق را 
كه مانند نسخه اول فيلم او را در شمايل يك نقش 

كاماًل جدي و مهم برجسته كرده است.

نگاهي به فيلم در حال اكران »ماجراي نيمروز۲« 

 »ردخون« تكنيكي، سينمايي 
و پرطرفدار

از  يك�������ي  خ����ون«  »رد 
اس��تاندارد ترين فيلم ه��اي 
دهه90 از نظر بخش اجرايي 
است و از نظر س��اختاري يك 
فيلم س��خت به حساب مي آيد


