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عليرضا مختارپور مطرح كرد 

ماجراي فعاليت نيمه تمام »محمد سروررجايي« براي كودكان

دبير نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از ويژه برنامه اي براي كودكان خبر 
داد كه قرار بود زير نظر محمد سروررجايي اجرا شود اما نيمه تمام ماند. 
علیرضا مختارپور، دبیركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كش��ور در مراسم 
يادبود نويسنده، پژوهشگر و شاعر فارسي زبان زنده ياد محمد سروررجايي 
گفت: حدود سه ماه پیش در همین اتاق كه اين برنامه در حال برگزاري 
است، در جلسه اي با مرحوم رجايي قرارهايي گذاشتیم تا درباره مسائل 
فرهنگي مربوط به كودكان عزيز افغانستاني كه در ايران ساكن هستند، 
فعالیت هايي در نهاد آغاز شود. قرار ش��د مجله  »باغ« را كه پیشتر حدود 
69 شماره اش را به سختي منتشر كرده بودند، به كمك نهاد منتشر كنند 
تا در اختیار كودكان افغانس��تاني قرار بگیرد. بنا بود مناطقي كه عزيزان 
افغانستاني در آن ساكن هستند شناسايي و اين مجله و كتاب هاي ديگري 

كه مورد نظر ايشان بود در آنجا توزيع شود. 
وي افزود: او با شور و شوق خاصي در اين جلسات شركت مي كرد و پیگیر 
دريافت مجوز نشريه و تسهیالت بود. بسیار خوشحال بود از اينكه باالخره 
پس از مدت ها س��ختي كار ديگري از مجموعه فعالی��ت خود را با كمك 

دوس��تان نهاد آغاز مي كند و اين كارها در حال پیش��رفت بود. براي من 
شماره هايي از مجالت پیشین خود را آورده بود و با عالقه خاطرات خوبش 

را از طول سال ها فعالیت مرور مي كرد. 
مختارپور با بیان خاطره اي از ديدار با مرح��وم رجايي عنوان كرد: 
زماني كه از مرحوم رجايي پرسیدم انتشار مجله »باغ« چقدر هزينه 
دارد، او بیان كرد تمام كارهاي تهیه و تولی��د اين مجله را خودش 
و همكارانش بدون دريافت هیچ حق الزحمه اي انجام مي داده اند تا 
با هزينه كمتري آماده شود. او همچنین از تأثیرات و بازخوردهاي 
انتشار اين مجله و از نامه هايي كه از س��وي بچه هاي افغانستاني از 
شهرها و حتي كش��ورهاي همسايه به دس��ت او مي رسید، تعريف 
مي كرد. تمام اين خاطرات و فعالیت هاي او نش��ان مي داد در كنار 
كارهاي بزرگي كه در دست داشت، چقدر براي رسیدگي به وضع 
فرهنگي كودكان افغانستاني تالش مي كند. وي با اشاره به مشكالت 
و چالش هاي مهاجران افغانستاني در ايران گفت: كسي تصور نكند 
كه مرحوم رجايي به واسطه س��ه دهه حضورش در ايران از امتیاز 
ويژه اي برخوردار بود. او نیز مانند بس��یاري از دوستان افغانستاني 
ما هنوز مش��كالت قانوني هويتي، اداري، بانكي و غیره داشت و به 
 رغم تأكیدات مقام معظم رهبري در رس��یدگي به اين موضوعات، 
متأسفانه بسیار در حق مردمان افغانس��تان در ايران كوتاهي شده 
است. جالب اس��ت بدانید كه اين چالش ها و مشكالت عمیق هیچ 
اثر منفي در فعالیت ها و تالش ه��اي او به وجود نیاورده بود و او كار 
خودش را مي ك��رد. رجايي تالش مي ك��رد و ش��بانه روز به دنبال 
فعالیت هاي خود بود و در يك كالم مي توانم بگويم كه به تعبیر رهبر 

معظم انقالب اسالمي او يك مؤمن انقالبي بود.

      رویداد

 پايان تصويربرداري
 سريال »روزگار جواني«

تصويربرداري مجموعه تلويزيوني »روزگار جواني« هفته 
آينده به پايان مي رسد. 

به گزارش روابط عمومي شبكه5 سیما، عوامل تولید فصل سوم 
سريال »روزگار جواني« اكنون در يك لوكیشن ثابت در محله 
نیاوران مستقر هس��تند و به تازگي محمد الهي مقابل دوربین 

اين سريال به ايفاي نقش مي پردازد. 
در خالصه داستان اين مجموعه تلويزيوني كه به قصه زندگي 
جوانان متولد دهه های 13۷۰ و 138۰ مي پردازد، آمده است: 
پس از گذش��ت س��ال ها، عباس آقا )بیوك میرزايي( تصمیم 
مي گیرد بخشي از خانه مسكوني اش را به تعدادي جوان دانشجو 
اجاره دهد. دانش��جويان جديد همس��ايه عباس آقا مي شوند، 

بي خبر از اينكه... 
فصل سوم اين سريال داستان فصل دوم را ادامه نمي دهد و در 

هر قسمت ماجرا هاي مستقلي دارد. 
تولید مجموع��ه تلويزيون��ي »روزگار جواني« درگ��روه فیلم 
و س��ريال شبكه5 س��یما به تهیه كنندگي س��پهر محمدي و 
كارگرداني اصغر توسلي از بهمن ماه 99 شروع شده است و قرار 

است در 3۰ قسمت روي آنتن برود. 
.......................................................................................

 انتساب شعر شاعر معاصر به مولوي 
در تلويزيون 

كمپي�ن مب�ارزه ب�ا نش�ر جعلي�ات اع�ام كرد ش�عري 
ك�ه توس�ط اردش�ير رس�تمي در برنام�ه »كتاب ب�از« به 
نام مولوي خوانده ش�ده ش�عر يك ش�اعر معاصر اس�ت. 
به گزارش ايسنا، در برنامه »كتاب باز« با اجراي سروش صحت، 
اردشیر رس��تمي هنرمندي كه با بازي در نقش »شهريار« در 
ذهن  عموم مردم مانده شعري را به نام مولوي خوانده است كه 
كمپین مبارزه با نش��ر جعلیات اعالم كرده اين شعر از مولوي 
نیست. اردشیر رستمي، كاريكاتوريس��ت، تصويرساز، شاعر و 
بازيگر در برنام��ه تلويزيوني »كتاب باز« كه با اجراي س��روش 
صحت در شبكه نسیم و با محوريت كتاب پخش مي شود، شعر 
»اي كه مي پرسي نشان عشق چیست؟/ عشق چیزي جز ظهور 
مهر نیست« را به نام مولوي خوانده كه متعلق به شاعر معاصر 

مرحوم مجتبي كاشاني است. 
كمپین مبارزه با نشر جعلیات كه چند سالي است با همكاري 
فرزندان عده اي از نويسندگان و شاعران و نیز استادان دانشگاه 
در حوزه معرفي آثار ادبي جعلي فعالیت مي كند با هشدار دوباره 
اين موضوع نوشته است: »آقا و خانم سلبريتي! مهمانان محترِم 
برنامه هاي فرهنگي!  اي كس��اني كه تريبون صدا و سیما را در 
اختیار داريد!...« البته پیش تر نیز شاهد منسوب كردن شعرهاي 
جعلي به ش��اعران مطرح توسط س��لبريتي ها و در برنامه هاي 

تلويزيوني بوده ايم. 
.......................................................................................

ثبت نام جشنواره فيلم كوتاه تهران 
تمديد نمي شود

دبيرخان�ه جش�نواره بين الملل�ي فيل�م كوت�اه ته�ران 
اع�ام ك�رد مهل�ت قانون�ي اع�ام ش�ده در فراخ�وان 
ب�راي ثبت ن�ام و بارگ�ذاري آث�ار تمدي�د نمي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انجمن س��ینماي 
جوانان ايران، بر اساس اعالم دبیرخانه سي وهشتمین جشنواره 
بین المللي فیلم كوتاه تهران ثبت نام و بارگذاري آثار در سامانه 
اينترنتي اين رويداد كه از 25 خرداد آغاز شده، تا 15مردادماه 
ادامه خواهد داشت و پس از آن به هیچ وجه تمديد نخواهد شد. 
بر اين اساس، س��ايت ثبت نام اينترنتي اين رويداد رأس تاريخ 
اعالم شده، بسته خواهد شد و فیلمس��ازان تا پايان نیمه شب 
جمعه 14۰۰/5/15 فرصت دارند نسبت به ثبت و بارگذاري آثار 
خود در سامانه جشنواره اقدام كنند. سي وهشتمین جشنواره 
بین المللي فیلم كوتاه تهران 2۷ مهر 14۰۰ برگزار خواهد شد. 
.......................................................................................

»صبح شام« به چاپ ششم رسيد
كتاب »صبح شام« شامل خاطرات حسين اميرعبداللهيان 
توس�ط  به تازگ�ي  مصحف�ي  محمدمحس�ن  نوش�ته 
انتش�ارات س�وره مه�ر به چاپ شش�م رس�يده اس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي انتشارات سوره مهر، 
در كتاب »صبح ش��ام« كه از خاطرات حسین امیرعبداللهیان 
استخراج شده است، روايتي از بحران سوريه در سه بخش مطرح 
مي ش��ود. در بخش نخس��ت، از بیداري جهان اسالم و عرب تا 
تقسیم بندي گروه هاي معارض و تروريستي، ضرورت عملكرد 
مدافعین حرم و جمع بندي وضعیت سوريه بعد از بحران مورد 

بررسي قرار گرفته است. 
بخش دوم كتاب پیش رو به تالش هاي ديپلماتیك و سفرهايي 
كه در ارتباط با تحوالت منطقه صورت گرفته است، اختصاص 
دارد و بخش سوم نیز نقش بي بديل سردار سلیماني در كنترل 
بحران س��وريه و تأمین امنیت ايران و ساير كشورهاي منطقه 

را روايت مي كند.

پيامبر)ص(: 

توانگ�رى، ي�اورى نيك�و براى 

تقواست.

»گزيده تحف العقول«

بدلكار ايراني همچنان در كما به سر مي برد 

بيم و اميدها درباره ارشا اقدسي
 در حال�ي  ك�ه دقايق�ي پ�س از بام�داد دي�روز خب�ر 
درگذش�ت ارش�ا اقدس�ي در برخي رس�انه هاي رسمي و 
صفحه ه�اي مج�ازي منتش�ر ش�د، يك�ي از دوس�تان 
نزديك او ب�ا تكذي�ب اين خب�ر از بررس�ي پرون�ده  اين 
بدل�كار توس�ط ي�ك تي�م پزش�كي ايران�ي خب�ر داد. 
ارشا اقدسي كه براي بازي و بدلكاري در يك فیلم خارجي مدتي 
بود در بیروت به سر مي برد، چند روز قبل حین كار دچار سانحه 

و آسیب جدي مغزي شد. 
پزشكان لبناني با بیان اينكه شرايط جسماني او مساعد نیست او 
را به خواب مصنوعي بردند تا براي عمل جراحي در روز 11مرداد 
آماده شود اما اين اتفاق میسر نش��د و درصد زنده ماندن ارشا 

اقدسي در حد يك درصد اعالم شد. 
بر اين اساس خبرهايي از آخرين وضعیت اين هنرمند و بدلكار 
كه شرايط وخیم او را نشان مي داد، به همراه درخواست مادرش 
براي دعا به  خاطر س��المتي او و همچنین نقل قولي مبني بر 
وصیت ارشا اقدس��ي براي اهداي عضو منتشر شد و همین ها 
كم كم اخبار فضاي مجازي و حتي رسانه هاي رسمي را به سمت 
خبر درگذشت او پیش برد، البته خبر درگذشت اقدسي ابتدا در 
پست اينستاگرامي يكي از دوستان او اعالم و به سرعت در برخي 
خبرگزاري ها و صفحه هاي س��ینمايي و غیرسینمايي فضاي 
مجازي بازنشر شد. اگرچه اين پس��ت حذف شد اما خبرهاي 
ضد و نقیض همچنان ادامه داشتند تا اينكه حامد تهراني يكي 
از دوستان اين هنرمند خبر درگذشت او را تكذيب كرد و گفت 
كه با وجود درصد كمي امید كه به زندگي ارشا باقي است، ولي 

او هنوز زنده است. 
همچنین دوس��ت ديگر او ويدئويي را به وقت نیمه ش��ب 
ته��ران از بیمارس��تان بیروت منتش��ر و ب��ا تكذيب خبر 
درگذشت ارشا اقدسي اعالم كرد: ارشا شانس خیلي كمي 
دارد و دكترهاي لبنان او را جواب كرده اند، اما خوشبختانه 
به لطف پزش��كان خوب ايراني يك كمیس��یون پزشكي 
در حال تش��كیل اس��ت و عكس هاي ام آرآي او را بررسي 

مي كنند و امیدوارند. 
به گفته او، نظر پزشكان ايراني بر اين است كه ارشا اقدسي چند 
روز ديگر بايد در اين حالت يعني خواب مصنوعي باقي بماند و 
اگر ضريب هوشیاري باال برود، امكان دارد به لبنان بیايند و در 

آنجا او را عمل كنند. 
او همچنین با  تأكید بر اينكه هنوز امید هست و ارشا زنده است، 
دوستداران او را قس��م مي دهد كه با انتشار اخبار دروغ چیزي 

نگويند كه بعد پشیمان شوند.

      سینما

 وزير ارشاد 
بايد مرد شماره يك كابينه دولت باشد

 حسن بنيانيان: اين نمي شود كه براي مثال وزارت اقتصاد ما روزانه مردم را بي دين  كند
سپس ما از سازمان تبليغات و وزارت ارشاد انتظار داشته باشيم مردم را متدين كنند!

     كتاب

مصطفي محمدي     دیده بان

اهميت فرهن�گ و تأثير آن ب�ر روحيات و 
رفتار جامعه باعث ش�ده اس�ت اين روزها 
اين موضوع كه چه كسي س�كاندار وزارت 
ارش�اد ابراهي�م رئيس�ي خواه�د ب�ود تا 
حدودي محل سؤال باش�د، البته دلسوزان 
واقع�ي عرصه فرهن�گ ب�ا اظهارنظرهايي 
پراكن�ده نگراني ه�اي خ�ود را نس�بت به 
اهمي�ت اي�ن موض�وع گوش�زد مي كنند. 
رئیس جمهور منتخب هنوز كابینه پیشنهادي 
خود را به مجلس ارائه نداده است اما گمانه زني ها 
براي تصدي وزارت ارشاد در رس��انه ها بروز و 
ظهور دارد و مصاديقي هم ذكر مي شود، با وجود 
اين برخي معتقدند امر فرهنگ را بايد وسیع تر 
و عمومي تر از دستگاه هاي سیاستگذاري چون 
وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسالمي ديد و 
اگر نگاه و رويكردي كالن تر به اين مسئله وجود 
نداشته باشد، آثار تحول به س��ود فرهنگ در 
جامعه آنطور كه بايد خود را نشان نخواهد داد. 
در اين ارتباط حس��ن بنیانیان، رئیس سابق 
كمیسیون پیوس��ت نگاري فرهنگي شوراي 
عالي انق��الب فرهنگي ب��ه اين نكته اش��اره 
مي كند كه اگر وزير فرهنگ و ارشاد در دولت 
س��یزدهم، 5۰درصد از وقتش را براي اصالح 
عملكرد خود دولت بگ��ذارد، كمك بزرگي به 
فرهنگ سازي و تربیت خواهد كرد، براي مثال 
وزير ارش��اد بررس��ي كند كه اقدامات وزارت 
اقتصاد چه تأثیري بر باورهاي فرهنگي جامعه 
مي گذارد. وزير ارش��اد بايد مرد ش��ماره يك 

كابینه دولت باشد. 
    مدي�ران در هم�ه س�طوح بايد درك 

فرهنگي داشته باشند 
بنیانیان در ادامه با بیان اين مطلب و با اش��اره 
به معن��اي فرهنگ، گفت: وقتي ش��ما چنین 
موقعیتي را ايج��اد نمي كنید، فردي كه داراي 
اين ويژگي باش��د هم پرورش پی��دا نمي كند. 
ما ش��خصیتي مي خواهیم كه شاكله فرهنگي 
داشته باشد. فرهنگ به معناي اين نیست كه 
دولت ها فقط پول خرج كنند. براي ايجاد تمدن 
اس��المي بايد مديران در همه س��طوح درك 

فرهنگي داشته باشند. 
وي عنوان كرد: م��ن يك بار ب��ه اداره مالیات 
رفتم و تنها ش��نواي صحبت هاي مراجعان به 
اين اداره بودم. در اين بازديد متوجه ش��دم كه 
۷۰درصد مراجعه كنندگان به نظام مالیاتي از 

اينكه بلد نیستند دروغ بگويند، ناراحت هستند 
و احس��اس مي كنند اگر مه��ارت دروغگويي 
داش��تند، كمتر مالیات مي دادند. 45درصد از 
اينكه نمي دانند به چه كسي و چگونه بايد رشوه 
بدهند، ناراحتند. معني اين اتفاق اين است كه 
وزارت اقتصاد ما روزان��ه دارد مردم را بي دين 
مي كند و مالیات مي گیرد، س��پس در اختیار 
سازمان تبلیغات و وزارت ارش��اد مي گذارد تا 
مردم را متدين كنند. مش��كالت بايد با ايجاد 
درك فرهنگ��ي در همه مديران، از سرمنش��أ 

اصالح شود. 
به گفته اين عضو سابق ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي، مردم و جوانان ما بايد شیريني دين 
را در رفتار متدينین حس كنند، وگرنه با صرف 
گفت وگو كردن در مورد مسائل ديني در حالي 
 كه رفتارمان برخالف آن باش��د، فراري دادن 
افراد از دين حاصل مي ش��ود و مردم عادي به 
اشتباه مي افتند و مش��كالت كشور را ناشي از 

ايجاد حكومت ديني در كشور مي پندارند. 
وي ادامه داد: انتظار اين اس��ت كه براي مثال 
فردي كه بچه هیئتي ش��د، فرهنگ ديني در 
اخالق، رفتار، مراعات احكام ديني و باورهاي 
او مشاهده ش��ود. اگر دستگاه هايي كه رسالت 
فرهنگي دارند وظايف خود را به درستي انجام 
دهند تنها 2۰ الي 3۰درصد در اشاعه فرهنگ 
مؤثر است. مفهوم پیوست فرهنگي اين است 
كه همه مدي��ران ما بايد در تم��ام بخش هاي 
سیاس��ي، اقتصادي، انتظامي و نظامي داراي 
درك فرهنگي باش��ند تا فعالی��ت روزمره  اي 
كه در نهادش��ان انجام مي دهن��د، به فرهنگ 
آسیب نرس��اند، بلكه مقوم فرهنگ باشد. بايد 
بازتاب ه��اي مثب��ت و منفي فرهنگ��ي تمام 

اقدامات در همه بخش ها محاسبه شود. 
وي با اش��اره به اينكه در زمین��ه فرهنگ تمام 

انسان ها و همه سازمان ها مداخله دارند، به اين 
نكته اشاره مي كند كه وقتي فرهنگ سازي را 
محدود به اداراتي مثل سازمان تبلیغات اسالمي 
و وزارت فرهنگ و ارشاد مي كنیم، ديگر نهادها 
احساس مسئولیتي در قبال فرهنگ نمي كنند. 
بیش از 8۰درصد تح��والت فرهنگي ما كاري 
به دس��تگاه هاي فرهنگي ندارد، به طور مثال 
برگ��زاري انتخابات ي��ا اجرا ش��دن يك طرح 
اقتصادي ه��م روي اعتم��اد و باورهاي مردم 
نس��بت به نظام تأثیر مي گذارد، بنابراين تمام 
تالش مقام معظ��م رهبري در ط��ول اين 3۰ 
س��ال  بر اين بوده كه مديران و نخبگان را آگاه 
كند كه تك تك شان در ايجاد تحوالت فرهنگي 

نقش آفرين هستند. 
    عب�ور از درپش�تي ي�ا در جلوي�ي 

فرهنگ!
اما در اين رابطه دو روز پیش دو تن از چهره هاي 
مطرح عرصه فرهنگ با اظهارنظرهايي نسبت 
به اهمیت وزارت فرهنگ دولت س��یزدهم به 
اين مسئله واكنش نش��ان داده بودند. »میالد 
عرفان پور« و »علي محمد مؤدب« از شاعران 
كشورمان در آس��تانه تحلیف و معرفي كابینه 
درباره انتخ��اب صحیح فردي ب��راي صندلي 
وزارت ارشاد و مسئله مهم فرهنگ دغدغه هاي 
خود را بی��ان كردند و اظهار نظ��ر علي محمد 
مؤدب با واكنش محسن پرويز از مديران اسبق 

وزارت ارشاد روبه رو شد. 
عل��ي محم��د م��ؤدب، مديرعامل مؤسس��ه 
شهرستان ادب چند روز پیش ضمن نگراني از 
اسامي ای كه براي تصدي وزارت ارشاد مطرح 
شده اند، نوشته بود: از در پشتي نمي توان وارد 

فضاي فرهنگ شد. 
اين سخن مؤدب در ادامه در فضاي مجازي 
واكنش هاي بسیار داشت كه محسن پرويز، 
رئیس انجمن قل��م در يكي از اين واكنش ها 
نوشت: ديدن اين جمله زيبا وادارم كرد اين 
چند جمله را بنويس��م. فض��اي فرهنگ كه 
در پشتي ندارد. همه مي توانند از همین در 
جلويي )كه همیش��ه به روي همه باز است( 
وارد ش��وند. احتماالً منظورشان »سیاست 
فرهنگ« بوده است. سال هاست )بدون ورود 
و از كنار( عرصه سیاست را رصد مي كنم. با 
قاطعیت مي گويم: »در اين عرصه، راه ورودي 
ديگري جز در پشتي نیس��ت، جايي كه هر 
كس مي آيد، از در جلويي نیامده است. آنها 
كه اين جلو ايستاده اند، سركارند، در جلويي 
دكوري و كاًل قفل است. همه كساني كه واقعاً 
قصد ورود داشته باشند بايد جلوي همان در 

پشتي صف بكشند!
بنابر اين گ��زارش اي��ن روزها با هر ك��دام از 
چهره هاي فعال عرصه فرهنگ و هنر متمايل 
به انقالب كه انصافاً وزنه اي هم هستند، درباره 
وزير ارشاد دولت سیزدهم كه صحبت مي كنیم 
به نحوي نگراني از اينكه سكان فرهنگ به چه 
كس��ي واگذار خواهد ش��د را مي توان در بیان 
ايشان مالحظه كرد. بايد منتظر ماند و ديد كه 
س��كان اين وزارتخانه مهم و تأثیرگذار به چه 

كسي واگذار خواهد شد.

اگر وزي��ر فرهنگ و ارش��اد در 
دول��ت س��يزدهم، ۵۰درصد از 
وقتش را ب��راي اصالح عملكرد 
خ��ود دول��ت بگ��ذارد، كم��ك 
بزرگ��ي ب��ه فرهنگ س��ازي 
ك��رد خواه��د  تربي��ت  و 

 گرفتاري »من مي ترسم« 
در ارائه يك قصه سرراست

بهزادي در شخصيت پردازي كم گذاشته و اين به دليل شاخ و برگ هاي اضافي اى است 
كه اجازه نداده انسجامي واحد در خط روايي داستان ايجاد شود

    افشين عليار
بهنام بهزادي را به عنوان يك فیلمساز اجتماعي و دغدغه مند 
مي شناسیم؛ كس��ي كه در هر سه فیلمي كه ساخته تالش 
كرده اس��ت با واقع گرايي اجتماعي به بحران هاي حساس 

نزديك شود. 
كوشش بهزادي در شخصیت پردازي نسبت به موقعیت ها 
همیشه در فیلم هايش به نتیجه رسیده است. هر سه فیلم 
بهزادي يعن��ي »تنها دوب��ار زندگي مي كنی��م«، »قاعده 

تصادف« و »وارونگي« آثاري ژانرپذير هستند. 
او درام را مي شناس��د و مي دان��د چگون��ه و از چ��ه راهي 
ش��خصیت هايش را وارد موقعیت هاي بحران��ي كند و در 
پرداخت رئالیس��تي ب��ه خوب��ي مي تواند در قالبي س��اده 
قصه گويي و مخاطب را با فیلمش همراه كند اما اين تعريف ها 
براي س��ه فیلم بهزادي ص��دق مي كند. »من مي ترس��م« 
چهارمین فیلم او اثري اس��ت كه باور قصه آن دشوار است. 
تالش بهزادي در به كارگیري يك موضوع ملتهب اجتماعي 

اين بار جواب نداده است. 
قصه من مي ترسم بر اساس يك آدم مهم است كه با حفظ 
ظاهر انس��ان فاس��دي اس��ت و از جايگاهش سوءاستفاده 
مي كند و ب��ا كارهاي غیراخالق��ي زندگي چند انس��ان را 
تحت الش��عاع قرار مي دهد اما ايده فیلم به تناسب كشش 
آن در س��اختار نمي تواند تبديل به يك اثر اجتماعي شود، 
به نظر مي رسد آنچه ما در پرده سینما مي بینیم قصه تلف 
شده اي اس��ت و با كوش��ش بي ثمر بهزادي در بیان فیلم، 
بستر س��ازي مناس��بي براي ايده ش��كل نگرفته و حتي تا 
4۰دقیقه نخست فیلم در بالتكلیفي مطلق گرفتار است، به 
طوري كه ش��خصیت ها و ربط آنها به يكديگر تا دقايق آخر 

فیلم مشخص نمي شود. 
فیلم با ديالوگ هاي نس��یم و بهمن شروع مي شود و پس از 
چند سكانس پشت س��ر هم كه باز چیزي به فهم داستاني 
فیلم اضافه نمي كند، تعقیب هاي يك موتورسوار را مي بینیم 
و در كنارش بهمن را به عنوان يك كاراكتر منفعل داريم كه 

كاركردي براي قصه ندارد. 
من مي ترسم اثري ديالوگ محور اس��ت، اين فیلم از قاعده 
خاصي پیروي نمي كند و اساساً نمي تواند در قالب خاصي 
مخاطب را جلو بب��رد چراكه مخاط��ب نمي تواند دركي از 

جهان فیلم و اتفاقات درون آن داشته باشد، قصه در مسیر 
نامتعارف فارغ از پرداخت منسجم آدم هايي را در خودش جا 
داده كه هیچ شناسنامه اي ندارند، حتي مسعود كه فیلمساز 
س��عي دارد آن را مدير مهمي جلوه دهد، در حد يك تیپ 
متوقف مانده است. در چنین ش��رايطي مخاطب مي تواند 
درك كند كه در انتهاي فیلم اين مدير بايد سرش به سنگ 

بخورد اما چطوري؟ 
فیلمساز براي رس��یدن به پايانبندي راه سختي را پیموده 
است، آنقدر فضاي فیلم بي جهت شلوغ شده كه رفتار آدم ها 
نمي تواند باورپذير باشد، ارتباط عاشقانه نسیم با بهمن به چه 
درد فیلم مي خورد؟ نسبت اين دو آدم چیست كه نسیم به 
اين راحتي بهمن را رها مي كند و مي رود؟ نغمه يك كاراكتر 
كلیشه اي است كه فیلمس��از مي توانس��ت از آن استفاده 
بهتري كند اما ترجی��ح داده او هم در تی��پ فريب خورده 
مردي كه مديرش است، بماند! بهزادي در شخصیت پردازي 
كم گذاشته و اين به دلیل شاخ و برگ هاي اضافي ای است 
كه اجازه نداده انسجام واحدي در خط روايي داستان ايجاد 
شود. پايانبندي فیلم آنقدر كلیشه ای است كه باورپذيري 

آن ممكن نیست. 
فیلمساز نه تنها پايان فیلمش را به طور كلیشه اي بسته است 
بلكه آنقدر تلخ به اتمام مي رسد كه هیچ انگیزه و امیدواري 
در آن احساس نمي شود و فكر كرده با سیاه نمايي جامعه و 
عدم نتیجه گیري منطقي با پاياني كلیشه اي مي تواند اثري 

درباره التهابات اجتماعي بسازد. 
مبناي مضموني و ساختاري من مي ترسم بر پايه ترس بنا 
شده و فیلمساز از اينكه به شخصیت مسعود نزديك شود، 

ترسیده است.

    نقد فیلم

 زندگي چهره خاص
»انقاب اسامي« كتاب شد  

همزم�ان ب�ا نزدي�ك ش�دن ب�ه روز ش�هادت ح�اج 
بك�ش«  را  عراق�ي  »مه�دي  كت�اب  عراق�ي  مه�دي 
مي ش�ود.  منتش�ر  س�روش  انتش�ارات  س�وي  از 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط  عمومي انتش��ارات سروش، 
كتاب »مهدي عراقي را بكش« تألیف س��یدمصطفي حسیني و 
عبدالرضا نعمت اللهي كه بر مبناي گفت و گو تنظیم شده است، 3۰ 
چهره از میان خانواده، دوستان و مبارزان سیاسي زندگي مهدي 
عراقي را از تولد تا شهادت در چهار دوره تاريخي روايت مي كند كه 
از میان آنها مي توان به علي اكبر ناطق نوري، سیدمحمود دعايي، 
محسن رفیق دوس��ت، فرخ نگهدار، بهزاد نبوي، بهروز افخمي و 

عزت اهلل مطهري اشاره كرد. 
حاج مهدي عراقي جايگاه ويژه اي در تاريخ انقالب اسالمي ايران 
دارد و عجیب آنكه كمتر از او نامي شنیده ايم. نقش او از نخستین 
روزهاي شكل گیري نهضت در سال 1342، دوران طاليي حضور 
مؤثرش در زندان شاه و ارتباط ويژه با امام خمیني)ره( در سراسر 
دوران مبارزه از او چهره اي برجسته ساخته كه به خصوص در میان 

چهره هاي غیرروحاني نهضت، منحصر به فرد است. 
چاپ نخس��ت اين كتاب در 3۰5 صفحه و با قطع وزيري توسط 

انتشارات سروش به زودي وارد بازار نشر مي شود. 


