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اين بار  ۴۰قسمت كامل را ببينيد

بازگشت ناگهاني «گاندو»۲
به آنتن تلویزیون

از ش�ب گذش�ته با بازپخش قس�مت نخس�ت فصل دوم
«گاندو» كه پي�ش از اين در ن�وروز روي آنت�ن رفته بود تا
 ۴۰ش�ب اين س�ريال از ش�بكه 3روي آنتن خواهد رفت.

به گزارش «ج��وان» به نقل از روابط عمومي ش��بكه ،3پخش
سريال «گاندو» از شب گذشته در حالي بدون اعالم قبلي آغاز
ش��د كه پيش از اين ،در نوروز  ۱۴۰۰فصل دوم سريال گاندو
در  ۱۳قسمت روي آنتن شبكه 3رفته و با  ۶۱درصد مخاطب،
نصاب سريالهاي امنيتي تلويزيون را جابهجا كرده بود.
در پايان اين  ۱۳قسمت از سوي ش��بكه ،3وعده داده شد كه
باقي قس��متهاي اين س��ريال جنجالي پس از انتخابات روي
آنتن خواهد رفت تا اينكه باالخره شب گذشته ،پخش سريال
از قس��مت اول آغاز و آنطور كه به نقل از روابط عمومي شبكه
 3اعالم شده قرار است در  ۴۰قس��مت ،مهمان آنتن شبكه3
سيما باشد.
فصل دوم گاندو به كارگرداني جواد افش��ار ،نويسندگي آرش
قادري و تهي��ه كنندگي مجتبي اميني محصولي از مؤسس��ه
شهيد آويني اس��ت و بر مبناي پروندههاي واقعي ،به موضوع
تقالي سرويسهاي امنيتي انگليس در ايران و مبارزه مدافعان
امنيت براي مقابله با نفوذ آنها در كشور ميپردازد.
.................................................................................................

اك�ران آنالي�ن فيل�م س�ينمايي خورش�يد س�اخته
مجي�د مجي�دي از ش�ب گذش�ته آغ�از ش�د.

به گزارش «جوان» خورشيد جديدترين روايت خالق «بچههاي
آسمان» از كودكان كار است كه با روايتي پرچالش و نفسگير
مخاطب را با خود همراه ميكند .فيلمنامه اين اثر تحسين شده
به قلم مشترك نيما جاويدي و مجيد مجيدي به نگارش درآمده
و امير بنان تهيهكننده آن است.
«خورش��يد» برنده س��يمرغ بلورين بهترين فيل��م و بهترين
فيلمنامه در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر شدهاست.
علي نصيريان ،جواد عزتي و طناز طباطبايي بازيگران اين فيلم
سينمايي هستند.
.................................................................................................

پخش مستندي از پشت صحنه
ترور دانشمندان هستهاي

مس�تند «آكادمي جاسوس�ي» ب�ا موضوع سوءاس�تفاده
س�ازما نهاي جاسوس�ي از محيطه�اي علم�ي
و دانش�گاهي روي آنت�ن ش�بكه 5س�يما رف�ت.

به گزارش «ج��وان» به نق��ل از روابط عمومي ش��بكه5
س��يما ،س��رويسهاي اطالعاتي به طرق مختلف س��عي
در سوءاس��تفاده از محيطهاي علم��ي و آكادميك براي
دستيابي به اهداف خود دارند .سوءاستفاده از پژوهشهاي
علمي ،جاسوس��ي از مراكز صنعتي ،جمعآوري اطالعات
صنعت��ي و علمي از طري��ق پاياننامههاي دانش��جويي و
پروژههاي تحقيقاتي ،ارتباطگيري با نخبگان در پوشش
اس��اتيد دانش��گاه در همايشها و كنفرانسهاي علمي از
جمله روشهاي سازمانهاي اطالعاتي در زمينه جاسوسي
علمي و صنعتي است.
مس��تند «آكادمي جاسوس��ي» با پردهبرداري از پشت صحنه
ترور دانشمندان هس��تهاي براي اولين بار به روايت چگونگي
شناس��ايي اين دانش��مندان از طريق جاسوس��ي در فضاهاي
دانش��گاهي ميپردازد ،از جمله اين دانش��مندان شهيد دكتر
مجيد شهرياري اس��ت .اين مستند شب گذش��ته همزمان با
سالگرد ترور ناجوانمردانه دانشمند شهيد داريوش رضايينژاد
از شبكه 5سيما پخش شد.
سینما

مادر ،عبادت است.
«گزيده تحفالعقول»

شوک مرگ هنرمند انقالبی و خانوادهاش
در حادثه تصادف با موتور

بيشك مرحوم فرجنژاد اولين يا آخرين پژوهشگري نبود كه بدون حمايت مالي نهادهاي فرهنگي
به صورت خودجوش دست به تحقيقات زده و نتايج تحقيقات خود را به وسيله سرمايه شخصي منتشر
كرده است ،اين نكته نشان دهنده مسير اشتباهي است كه پژوهش و توليد علم در ايران
بهخصوص در حوزه علوم انساني در پيش گرفته است

دكتر محمدحس�ين فرجن�ژاد ،نويس�نده،
پژوهشگر و محقق حوزه صهيونيسمشناسي،
به همراه خانوادهاش در يكتصادف رانندگي
ج�ان خ�ود را از دس�ت داد .نحوه ب�روز اين
تصادف حدس و گمانهايي را درباره احتمال
ترور اين شخصيت برجسته ضدصهيونيست
مطرح كرده است .خبرگزاري صداوسيما در
گزارش�ي از وجود نام فرجنژاد در فهرس�ت
ت�رور رژي�م اس�رائيل خب�ر داده و همي�ن
موض�وع باعث ش�ده اس�ت درگذش�ت وي
مش�كوك به ترور منجر به ش�هادت باش�د.

در فضايي كه فق��ر مطالعات در حوزه مس��ائل
مهم فرهنگي و ابعاد اس��تراتژيك نفوذ سياسي
جريان صهيونيس��م در حوزه فرهنگ كام ً
ال به
چشم ميآمد ،شخصيتي مانند مرحوم فرجنژاد
به واسطه عالقه و پيگيري مستمر ،به يك منبع
قابل اتكا تبديل شده بود .تحقيقات وي در زمينه
ش��ناخت و نفوذ صهيونيس��م ،منجر به نگارش
كتابهاي ارزش��مندي از جمله «اسطورههاي
صهيونيس��تي س��ينما» ش��د .مرحوم فرجنژاد
از پركارترين پژوهش��گران حوزه صهيونيست
شناسي بوده اس��ت .سعيد مس��تغاثي ،منتقد
سينما كه در زمينه هاليوود و نفوذ صهيونيسم
بر س��ينماي غرب ،صاحبنظر است ،در صفحه
اجتماعي خود درباره فرجنژاد نوش��ت« :وقتي
با او برخورد ميكردي ،انگار ن��ه انگار كه عالوه
بر ح��وزه علمي��ه و دروس حوزوي ،در دو س��ه
رش��ته دانش��گاهي هم تحصيالت عالي دارد و
چندين مسئوليت تحقيقاتي و رسانهاي برعهده
اوس��ت .باصفا بود و خوشمشرب و اهل شوخي
و بذلهگويي ب��ود ولي در عين حال در مس��ائل
مبرم جامعه و به خصوص وضعيت فرهنگي آن،
خيلي جدي بود و بسيار عصبي ميشد و جوش
م��يزد .موتورس��يكلتي زيرپايش ب��ود (همان
موتورسيكلتي كه او و خانوادهاش را بعد از دعاي
عرفه و در شب عيد قربان به ملكوت اعال برد) و
خانه محقري در پاييندستترين بخشهاي قم،
اجاره كرده بود و خوش��حال بود كه از معماري
س��نتي برخوردار اس��ت و در آن حريم محرم و
نامحرم رعايت ميشود .آرام و قرار نداشت؛ يا در
حال مطالعه و تحقيق و درس خواندن يا در حال

رانت دولتي قاتل اصلي «توليد» در سينماست

محمدحسين فرحبخش ،تهيه كننده و كارگردان سينما با اشاره به
اينكه همچنان معتقدم اكران فيلمهاي سينمايي براي تهيه كنندگان
در حال حاضر يك ريسك بسيار بزرگ است ،چراكه در حال حاضر
بخش خصوصي در س��ينما وجود ندارد به مهر ميگويد :مسئله اين
است كه اكثر فيلمهايي كه در حال حاضر در سينما اكران ميشوند
قبل از شيوع ويروس كرونا توليد شده است و در حال حاضر بيش از
 ۱۰۰فيلم سينمايي در نوبت اكران هستند .با توجه به شرايط موجود
بسياري از تهيه كنندگان حرفهاي سينما كمتر در زمينه توليد فعاليت
ميكنند و بيشتر كساني كه فيلم آماده اكران دارند ،ترجيح ميدهند
اثر خود را نگه دارند تا شرايط بهتري را براي توليد فراهم كنند.
وي تأكيد كرد :تنها فيلمي كه طي اين مدت فروش خوبي داشت،
فيلم سينمايي «ديناميت» اس��ت كه نزديك سه سال پيش توليد

نگاه مهرآميز فرزند به پدر و
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بحثهاي فرهنگي و علمي يا در حال درس دادن
و نوشتن بود».
چ�را يك پژوهش�گر ماش�ين خ�ود را
فروخت؟!
مرحوم فرجنژاد به همراه خانوادهاش كه راكب
موتورس��يكلت بودند در يك��ي از خيابانهاي
ش��هر قم با يك خ��ودروی پ��ژو  206تصادف
ميكنند كه عالوه بر خان��واده فرجنژاد ،راننده
خودرو جان خود را از دس��ت ميدهد .اما چرا
شخصيتي مانند فرجنژاد با يك موتورسيكلت
عادي تردد ميكرده است؟! گويا وي تا مدتي
پيش خودروي شخصي داش��ته است! يكي از
رفقاي ايش��ان ميگويد :اخيرا ً به او گفتم چرا
ماش��ينت را فروختي؟ گفت چون هر جا رفتم
هزينه چاپ كتابم را ندادند و چون موضوعش
را براي جبهه انقالب الزم ميدانس��تم ،مجبور
شدم ماشينم را بفروشم و هزينه كنم! موضوع
كتاب ايش��ان در مورد دسيسهها و برنامههاي
صهيونيست بود!»
موض��وع فروش خ��ودرو ب��راي تأمي��ن هزينه
نشر يك كتاب پژوهش��ي با محوريت شناخت
صهيونيسم ،باعث ش��د تا گالیه فعاالن فضاي
مجازي از بيتوجهي مديران فرهنگي به وضعيت
نويسندگان و پژوهشگران را در پي داشته باشد.
آنها با انتقاد از نهادهاي فرهنگي كه بودجههاي
كالني ني��ز در اختي��ار دارن��د ،از بيتوجهي به
وضعيت زندگي و شرايط مالي مرحوم فرجنژاد
انتقاد كردهاند.
ابعاد قابل توجه ماجراي يك تصادف
عدم توج��ه و حمايت از پژوهش��گري پركار كه
در زمينه صهیونيس��م و ش��ناخت ابع��اد نفوذ
صهيونيسم ،به چهرهاي شاخص و مرجعي معتبر
تبديل ش��ده بود ،نش��انهاي از ضعف نهادهاي
فرهنگي در بهرهگيري از نيروي انساني كارآمد و
حفظ آنهاست .بيشك مرحوم فرجنژاد اولين يا
آخرين پژوهشگري نبود كه بدون حمايت مالي
نهادهاي فرهنگي ،به صورت خودجوش دست به
تحقيقات زده و نتايج تحقيقات خود را به وسيله
سرمايه شخصي منتشر كرده اس��ت ،اين نكته
نشان دهنده مسير اش��تباهي است كه پژوهش
و توليد علم در اي��ران به خصوص در حوزه علوم
انساني در پيش گرفته است .موضوع ديگري كه

محمدحسينفرحبخش:

محمدحس�ين فرحبخش معتقد اس�ت كه حمايته�اي رانتي
دولتي قات�ل اصلي توليد در س�ينماي ايران به ش�مار ميرود و
دولت بهج�اي ورود به توليد بايد از اك�ران فيلمها حمايت كند.
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محمدصادق عابديني

آغاز اكران آنالين «خورشيد»
در نمايش خانگي

نما | حسین کشتکار

شده است و خوشحالم كه تهيه كننده اين فيلم ،متقاعد به نمايش
اين اثر س��ينمايي در س��ينماها شد .معتقدم س��ينما طي يك ماه
گذشته جاني تازه گرفته اس��ت و فكر ميكنم از شهريورماه سينما
روي مس��ير اصلي خود قرار گيرد ،با اكران «ديناميت» ،بسياري از
كس��اني كه حاضر به اكران فيلمهاي خود نبودند ،درحال متقاعد
شدن هستند تا آثار خود را نمايش دهند.
وي با اش��اره به اهميت احياي اقتصاد س��ينماي ايران توضيح داد:
معتقدم در اين زمينه دولت بايد از س��ينماي ايران حمايت كند ،در
واقع دولت بايد با پرداخت حمايتهاي مالي صاحبان آثار را ترغيب
به اكران فيلمه��ا كند چراكه فيلمها در حال حاض��ر نياز به گارانتي
حداقلي براي اكران دارند ،البته اين را هم بگويم كه اين حمايتها بايد
براي فيلمهايي باشد كه قابليت فروش داشته باشند .شوراي صنفي
نمايش در زمينه تشخيص اين مس��ئله ميتواند بسيار موفق باشد.
فرحبخش افزود :معتقدم تلويزيون نيز بايد دشمني خود را با سينما
تمام و از اكران با تبليغات مناسب حمايت كند .تلويزيون بايد به مردم
يادآور شود كه سينما جاي خطرناكي نيست و با توجه به فضا ،تهويه
مناسب و پروتكلهاي بهداشتي كه در آن رعايت ميشود ،ميتوان از
اين مكانها به درستي استفاده كرد.
تهيهكننده فيلم س��ينمايي «ريش��ه در خون» عنوان كرد :يادآور
ميش��وم كه يكي از قاتالن بزرگ توليد در س��ينما ،حمايتهاي
رانتي دولتي در توليد اس��ت ،دولت بايد از حمايت در توليد دست
بردارد ،متأسفانه دولت به توليداتي كمك ميكند كه قابليت ديده
شدن ندارند ،معتقدم بنياد سينمايي فارابي مركز رانتخواري در
سينماست و بايد اين نوع از حمايت را قطع كند.

مرگ دلخ��راش دكتر فرجن��ژاد را از يك حادثه
تصادف رانندگي فراتر ميبرد ،مس��ئله احتمال
ترور وي از سوي اسرائيل اس��ت؛ موضوعي كه
اين روزها از س��وي چندين كاربر ش��بكههاي
اجتماعي مطرح شده است و چند رسانه داخلي
نيز به آن پرداختهاند .نيروي انتظامي و مقامات
امنيتي هنوز اظه��ار نظري در رد ي��ا تأييد اين
ادعاها نداشتهاند.
پيام تسليت شخصيتها
در پي درگذشت پژوهشگر و نويسنده فعال حوزه
شناخت صهيونيسم ،مسئوالن و شخصيتهاي
علمي و ديني در پيامهاي جداگانهاي اين حادثه
دلخ��راش را تس��ليت گفتند .آي��تاهلل عليرضا
اعرافي ،مدير حوزههاي علميه قم ،با صدور پيام
تسليتي به مناسبت درگذشت مرحوم فرجنژاد،
نوشت :انا هلل و انا اليه راجعون ،خبر تلخ و غم انگيز
درگذش��ت فاضل گرانقدر ،پژوهشگر ارجمند و
فرهيخته جناب مس��تطاب آقاي محمدحسين
فرجنژاد(طاب ثراه) به همراه اعضاي خانواده(ره)
در سانحه رانندگي موجب تأسف گرديد .فعاليت
علمي و رس��انهاي اثرگ��ذار و هدفمند در حوزه
انقالب اسالمي و اهداف آن از جمله يادگارهاي
آن دانشور متعهد است كه عند اهلل مأجور خواهد
بود .اينجانب ضمن عرض تسليت به بازماندگان،
دوس��تان و همكاران آن فقيد س��عيد ،از درگاه
خداوند متعال براي ايشان و اعضاي خانوادهشان،
غفران و روح و رضوان ربوبي و براي بازماندگان،
سالمتي و شكيبايي مسئلت مينمايم».
حجتاالس�لام محم��د قمي ،رئيس س��ازمان
تبليغات نيز در پيامي نوش��ت« :خبر درگذشت
جانكاه و ناگهاني فاضل فرهيخته و محقق مجاهد
و پاكباخته جناب آقاي محمدحسين فرجنژاد و
خانواده گرانقدرش ،موجب تأثر و تأس��ف جمع
زيادي از دوستان و دلسوزان جبهه انقالب شد.
ايشان در حالي به ديدار معبود شتافت كه عمر
و وقت خويش را در طبق اخالص گذاشت و در
راه روشنفكري و نشر آگاهي و تبليغ خردمندانه
و خردورزان��ه دين ،ج��د و جهد نم��ود .فقدان
اين پژوهش��گر مخلص و مجاهد ب��راي جبهه
فكري  -فرهنگي انقالب و همه روشن ضميران،
ضايعه تلخي است .از خداوند متعال براي ايشان
رحمت و مغفرت و براي خانواده و بازماندگانش
به خص��وص جناب آقاي س��الكي ،صب��ر و اجر
مسئلت دارم».
مرحرم فرجنژاد ،متولد شهر يزد در سال 1359
بود ،وي تحصيالت حوزوي و دانشگاهي داشت
و به طور مشخص در حوزه رسانه ،فضاي مجازي
و صهيونيسم به پژوهش ميپرداخت .آن مرحوم
مدرك دكتراي خود را در رش��ته «حكمت هنر
ديني» از دانش��گاه اديان و مذاه��ب اخذ كرد.
فرجنژاد داراي تأليفات متع��ددي بود كه از آن
جمله ميتوان ب��ه كتابهاي «اس��طورههاي
صهيونيس��تي س��ينما»« ،س��ينما و فلس��فه
شكگرايي و صهيون»« ،هيوركايت و سينماي
صهيونيس��م» و «ارتباط كاباليس��م يهودي و
مدرنيته» اشاره كرد.

ادبیات

سعيد تشكري مطرح كرد

درگیر گونهاي فرار از اقليم در ادبیات هستیم

«به خوبي مشخص است كه بوي قهوه ميدهيم .اينكه هنر ادبيات ما به سمت
و سوي جهاني شدن پيش ميرود ،نه جاي شك است و نه بحث اما مكانيسم و
گرايش
ك
سهم «ادبيات فدراتيو» در اين ميان چيست؟ بوي قهوه در ادبيات ي 
ِ
فاشيستي يكدست شده است».
سعيد تشكري در يادداشتي با اشاره به اين مطلب به اين موضوع پرداخته كه
چرا ادبيات ايران به س��مت اين لكنت بزرگ رفته و مينويس��د :بوي قهوه در
گرايش فاشيستي يكدست شده است ،حتي در يك گرايش مدرن.
ك
ادبيات ي 
ِ
دامنه اين بحث به برگزاري جشنوارههاي داستاننويسي بومي ما ميرسد.
قهوه ،يك نوشيدني و كافي شاپ ،فقط يك «لوكيشن» در زندگي مدرن است
اما چرا ادبيات ما به سمت اين لكنت بزرگ رفته است؟ جوايز ادبي چه وقتي
صِ ّحه بر اين فدراتيونويسي گذاشته است؟
ادبيات و هنر فدراتيو «بسنده نگار» نيس��ت ،چون ميكوشد تا بخشي از يك
ادبيات ملي و جهاني را تثبيت كند .تمركز جدي ما بر اين رفتار هنري و ادبي
چيست؟ چرا «تز» نداريم؟ واكنش «آنتي تز» هم نخواهيم داشت و «سنتزي»
هم صورت نميگيرد .مجدان��ه ميخواهم بگويم گونهاي ف��رار از اقليم در ما
صورت گرفته و «جهان كافه» بر رفتار نوش��تاري مش��ابه شكل جمعي دارد
بروز ميكند .بيهيچ انسجام «جهانشهري» و عضويت در «فدراتي ِو فستيوال
ِ ادبيات جهاني» .عدم مشاركت در اقليم همان دوري گزيني از «جهانشهر»
اس��ت .ما متصوريم « ادبيات كافكايي» با رويكرد «هدايتانديش��ي» ما را به
فراسوي جهاني ميبرد.

شعر

همدردي شاعران كشور با مردم خوزستان

حاج قاسم كه كنون نزد خدا مهمان است
گفت :امروز ،حرم ،حرمت خوزستان است

ش�اعران كش�ورمان س�رودههاي جدي�د خ�ود را به
م�ردم خوزس�تان تقديم و با آن�ان هم�دردي كردند.

جمعي از شاعران كشور در روزهاي سخت خوزستان كه با بحرا ن
كمآبي همراه شده است ،سرودههايي را منتشر و با هموطنانمان
در اين استان جنوبي همدردي كردند .احمد بابايي جديدترين
س��روده خود را همزمان با روز عيد قربان منتش��ر ك��رد .او در
اين سروده ،به س��ه اتفاق مهم اش��اره كرده و آنها را به شيوهاي
هنرمندانه پيوند زده است؛ عيد قربان ،عيد غدير و بحران آب در
خوزستان .در زير بخشي از سروده اين شاعر را ميخوانيد:
ياعلي! تشن ه لبخند مليحت شدهايم
فصل انگور شده ...مست ضريحت شدهايم
عشق ،يك غمزه ،تماشاست ...كه عيدش كردي
اي به قربان غديرت كه شهيدش كردي
اي به قربان غديرت كه َف َدينا َهم داد
آنقدر نام تو بردم كه خدا راهم داد!
َ
ياعلي! ما به طواف تو دليل آورديم
بوسهاي بر لب چاقوي خليل آورديم
عيد ،روزي ست كه من خيمه به طف خواهم زد
دل ديوانه به درياي نجف خواهم زد
من به درياي نجف ،ماهي سرگردانم
رو به ديدار خود،اي آينه! برگردانم!
گفتم از عشق و عطش ،منتظر بارانم
چند وقتي ست كه بيچار ه خوزستانم
نمك ،آن بت كه به زخمت بزند َمحرم نيست
هموطن! مزد شكيبايي تو ماتم نيست
گر دلم بهر تو مضطر نشود ،شرمم باد!
اگر از شعر ،لبيتر نشود ،شرمم باد!
شاعر غيرتِ تفتيد ه خوزستانم
لب خشكيده خوزستانم
روضه
خوان ِ
ِ
شرم بر حيرتِ بيحاصلم آتش زده است
هموطن! تشنگي ات بر دلم آتش زده است
هموطن! گرتر و گر خشك ،در اين قافلهايم
من و تو ،هر دو ،ز فرط گِله ،بيحوصلهايم
خاك اگر تشنه ،ولي چشم ،پر از ترسالي ست
حاج قاسم ،وسط حادثه ،جايش خالي ست
حاج قاسم كه كنون نزد خدا مهمان است
گفت :امروز ،حرم ،حرمت خوزستان است

گفت قاسم كه سرم هدي ه ميهن گردد
عيد ،روزي ست كه چشم «همه» روشن گردد
حرفم اين است! ببين! روز حسابي هم هست...
هاي ...مسند زده! آيات عذابي هم هست...
هموطن! تشنهاي ...اما گِله با چاه بگو...
«اشهد ان عليا ولي اهلل» بگو...
مرتضي حيدري آل كثير ،شاعر خوزستاني كشورمان نيز
شعري سوزناك از زبان يك خوزستاني سروده است.
هي فالني! من به ميز و منصبت كاري ندارم
يك كشاور ِز خسارت ديده هستم ،دامدارم
چاههاي نفت را بشكاف و پُرشو! نوش جانت!
سرزمين استوارم
من فداي مردم اين
ِ
بچه اينجايم آقا ،بچه دارم ،زن گرفتم
لهجه دارم ،بوميام ،ايرانيام! جوياي كارم
كا ِر كارونم تمام! از دست رفت اين رود عاشق
رخت بر بسته ست كرخه! من به بيآبي دچارم
جلگهاي سرسبز بايد باشم اما خشكم اينك
غرق غبارم
هستيام را ميمكند از چارسوِ ...
من بدم ميآيد از اين نفت آه اين گنج بدبو
تشنه هستم ...آبِ آشاميدني را دوست دارم
شيعه هستم! خاك پاي زائران اربعينم
از قضا ،با شِ مر بيتدبيريات در كارزارم
دارم از اين مردم بيباك ميگويم كه عمري
مرزداري ميكنند از ميهن با اقتدارم
يك نفر مسئول ميخواهم كه دردم را بفهمد
يك نفر از جنس مردم! مردم پرافتخارم
تا كه حقم را بگيرد مثل هر شهري در ايران
وا كند حقابهام را مثل شهر همجوارم
تا عدالت هم گلويي تركند در سرزمينم
تا برويد از ميان خاك و خاكستر بهارم

جشنواره

رايزن فرهنگي ايران در فرانسه:

جشنواره «كن» ابزار و اهرم سياسي دولت فرانسه است

جش�نواره «ك�ن» نس�بت ب�ه مس�ائل سياس�ي روز
حس�اس اس�ت و امس�ال بيش�تر فيلمه�اي حاض�ر در
آن نس�بت ب�ه حاكميته�ا روي�ه انتق�ادي داش�تند.

سيدحس��ن طباطبايي ،رايزن فرهنگي ايران در فرانس��ه ميگويد:
جشنواره كن ابزار سياسي ديپلماسي فرانسه بوده و در طول دوراني كه
 70سال از پيدايش كن ميگذرد همواره ميبينيم كه مباحث سياسي
متناسب با مباحث روز در كن جريان داشته است.
طباطبايي ميافزاد :تأثير سياس��ت بينالملل بر كن از همان ابتداي
جنگ جهاني و بعد از آن جنگ سرد بود محسوس بوده است و جوايز
نيز تحت تأثير آن ب��ه فيلمهايي كه غرب را برنده نش��ان ميدادند يا
عليه سوسياليسم بود داده ميشد ،حتي جالب است كه فيلمي كه در
دهه  1950درباره بمباران اتمي هيروش��يما به كن آمده بود به اصرار
امريكا اخراج ميشود .وي در ادامه با بيان اينكه جشنواره كن ،مسائل و
تحوالت منطقهاي را كه روي جريانات سياسي تأثيرگذار بوده است در
نظر ميگيرد ،گفت كه حتي به عنوان مثال زماني كه مباحث مربوط
به محيط زيست مطرح ميش��ود ،تمام بخشهاي كن در آن سال به
فيلمهايي ميپردازند كه به اين موضوع پرداخته باش��د يا زماني كه
ليبراليسم باب ميشود فيلمهايي كه آن را موضوع ساخت خود قرار
داده باشند ،مورد توجه قرار ميگيرد يا زماني كه بهار عربي در جهان
اهميت پيدا ميكند ،فيلمهايي وارد جش��نواره ميش��وند كه در اين
حوزه فعال باشند ،به عنوان مثال به بهانه اتفاقات و بحرانهاي برزيل
كه به جنگل آمازون مربوط بود ،فيلمهايي كه عليه رئيسجمهوري آن
ساخته شده بود مورد توجه قرار گرفت.
وي تأكيد ميكند :تحوالت جهاني كام ً
ال روي كن تأثيرگذار اس��ت و

انتخاب داورها نيز متناسب با تحوالت جهاني است ،يعني داورهايي
انتخاب ميشوند كه مربوط به موضوعات روز و مهم جهاني باشند .در
هر حال جشنواره كن ابزاري در دست دولت فرانسه و ديپلماسي فرانسه
است كه به كمك آن بتواند ديپلماسي سياس��ي خود را تقويت كند.
طباطبايي درباره جشنواره كن امسال بيان ميكند :امسال هم يكي از
سياسيترين جشنوارههاي كن بود150 .فيلم در بخشهاي گوناگون
جشنواره شركت كردند كه اكثرا ًمضامين سياسي داشتند .جالب است
فيلمهايي كه جايزه بردند به نقل از خود رسانههاي فرانسوي مضامين
سياسي داشتند و نسبت به حكومتها گزند و ضربههايي را با استفاده
از نقد مسائل اجتماعي وارد كردند .رايزن فرهنگي ايران در فرانسه در
بخش ديگري از صحبتهايش درباره ضرورت و اهميت جشنواره كن
براي دولت فرانسه بيان ميكند :مديران جش��نواره فيلم كن امسال
باوجود اينكه قرار بود جشنواره در ماه ميبرگزار شود ،صبر كردند تا
بعد از برگزاري انتخابات و رفع محدوديتهاي كرونايي بتوانند با خيال
راحت جشنواره را برگزار كنند.

