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جزئيات برگزاري سي و چهارمين جشنواره فيلم كودك و نوجوان اعالم شد

تجليل از 2 چهره محبوب و فقيد سينماي كودك
     محمد صادقي

س�ي و چهارمين جش�نواره بين الملل�ي فيل�م ك�ودك و 
نوجوان از دو چهره فقيد س�ينماي كودك مرحوم فرشته 
طائرپ�ور و مرحوم محم�د ابوالحس�ني تجلي�ل مي كند. 
محمد تابش، دبیر جش��نواره فیلم كودك و نوجوان در نشس��ت 
خبري اين رويداد سینمايي گفت: در افتتاحیه اين دوره جشنواره 
بزرگداش��ت زنده ياد »نورپور« را داريم كه سال ها رياست صنف 
سینماداران كش��ور را بر عهده داش��تند. در اختتامیه جشنواره 
هم از دو ش��خصیت محبوب سینماي كودك فرش��ته طائرپور و 
محمد ابوالحسني كه امس��ال به دلیل ابتال به ويروس كرونا آنها 
را از دست داديم، تجلیل خواهد شد. تابش با اشاره به اينكه شعار 
سي و چهارمین جشنواره »سینما س��رزمین خیال« انتخاب شد، 
گفت: ما معتقديم رسالت سینما حفظ امید و نشاط است و با توجه 
به شرايط كرونايي كودكان س��وگوار مي توانند با دنیاي سینما به 

آرام بخشي تخیل و خیال روي آورند. 
وي سپس به آثار دريافتي اين دوره جش��نواره اشاره كرد و گفت: 
امس��ال بیش از 55۰ اثر در بخش ملي و بین المللي به دبیرخانه 
ارسال شد. در بخش ملي به طور كلي 438 اثر دريافت شد كه از اين 
بین 332 اثر ملي مطابق مقررات جشنواره بود. در بخش وب سري 
12 اثر، پويانمايي كوتاه 12۰ اثر، فیلم كوتاه داستاني 215 اثر و در 
بخش فیلم  بلند ايراني 45 اثر متقاضي حضور بودند. از اين میان، 1۰ 
اثر وب سري و 16 اثر با موضوع كرونا هستند كه در بخش ويژه كرونا 
روايت حضور خواهند داشت. 1۷ فیلم كوتاه داستاني و 18 اثر بلند 
داستاني به جشنواره راه يافتند كه اين آثار در سینماهاي اصفهان و 

همزمان در ديگر استان هاي متقاضي كه تاكنون شامل 23 استان و 
دو منطقه آزاد اروند و ارس مي شوند، نمايش داده خواهند شد. 

تابش با اشاره به اكران هاي جش��نواره بیان داش��ت: اين دوره از 
جشنواره به صورت تركیبي برگزار خواهد شد و براي نمايش آنالين 
پلت فرم هاي فیلیمو، هاش��ور و تیوا میزبان نمايش آثار هس��تند. 
تمامی برنامه هاي برخط جشنواره به صورت روزانه در سايت تیوا 
نمايش خواهد داش��ت. افتتاحیه و اختتامیه نیز در شهر اصفهان 
برگزار خواهد شد. در پلت فرم هاش��ور بخش كتابخانه ويدئويي و 
كارگاه ها نمايش خواهند داش��ت و از طريق فیلیمو تنها نمايش 
آثار را داريم. دبیر سي و چهارمین جشنواره بین المللي فیلم كودك 
و نوجوان، گفت: س��عي داريم براي كودكان حاشیه شهر اصفهان 
شرايطي را با كمك نهادهاي مرتبط داشته باشیم تا آنها نیز بتوانند 
آث��ار را ببینند. س��ي و چهارمین جش��نواره بین المللي فیلم هاي 
كودكان و نوجوانان از 16 تا 21 مهر 14۰۰ در دو بخش مس��ابقه 

ايران و مسابقه بین الملل برگزار خواهد شد.

     جشنواره

 »فضاي مجازي« 
مجراي انتقال فرهنگ دفاع مقدس

دفاع مق��دس از جمله وقايعي اس��ت ك�ه آث���ار و برك�ات 
ارزش��مند و فرهنگ�ي آن نقطه عطفي در مسیر پیشرفت، 
اقتدار و گام برداش��تن در تمدن نوين اس��المي داشته و به 
فرموده مقام معظم رهبري )مدظله العالي(: »كساني كه در 
اين میدان جهاِد فرهنگي حضور دارند، بايد حق جهاد را به جا 
آورند و آن گونه كه شايسته  است به ترويج ارزش هاي ديني و 

واقعیت هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس بپردازند.« *
از مهم ترين دس��تاوردهاي فرهنگي دف��اع مقدس مي توان 
به ايجاد فرهن��گ مبارزه ب��ا قدرت هاي ب��زرگ جهاني در 
میان ملت ها، گس��ترش فرهن��گ ايثار و ش��هادت طلبي، 
گسترش فرهنگ مقاومت و پايداري در برابر دشمن و فرهنگ 

اعتمادبه نفس و خودباوري اشاره كرد. 
با اين تفاسیر، الزم و ضروري است اين دستاوردهاي ناب از 
طريق فضاي مجازي به نسل هاي آينده منتقل شود، چراكه 
فضاي مجازي كاربرد و اس��تفاده  فراواني دارد و شايد كمتر 
كسي پیدا شود كه با بهره گیري از قابلیت هاي جالب و مهیج 
آن كه میلیاردها نفر را در مع��رض پیام خود قرار مي دهد، از 

اين فضا و امكانات آن استفاده نكند. 
با توجه به توسعه زيرس��اخت هاي فض�اي مج�ازي كشور، 
شبكه روشنگري و بصیرتي ثامن بسیج در اين فضا با هدف 
بصیرت افزايي و روشنگري تشكیل شد تا بستر مناسب و قابل 
توجهي را براي بازتولی�د، انتقال و انتشار دستاوردهاي نظام 

و انقالب فراهم آورد. 
يك��ي از جلوه هاي مهم و اثرگذار اين ش��بكه روش��نگري و 
بصیرتي، راه اندازي كانال هاي ثامن در پیام رسان هاي داخلي 
و استفاده از ظرفیت هاي بي نظیر آنها براي تبیین و هم افزايي 
حوزه هاي مختلف سیاسي، فرهنگي و تربیتي ب�ا كمت�رين 

هزين�ه زم�اني، مك�اني و تجهیزاتي است. 
بسیجیان و نیروهاي ارزش��ي و انقالبي با لبیك به فرمايش 
امام خامنه اي)مدظله العالي( كه فرمودن��د: »به اعتقاد من 
امروزه ذكر مس��تحبي بعد از نماز ما كار فرهنگي و جهادي 
در فضاي مجازي اس��ت«، با حضور فع��ال و آتش به اختیار 
خود در فضاي مجازي ضمن ناامن كردن فضا براي دشمن، 
با استفاده از ظرفیت كانال هاي ثامن، بخ�ش چشمگیري از 
ارزش هاي دفاع مقدس را از طريق ب�ازگو ك�ردن خ�اطرات، 
وصیتنامه و زندگینامه رزمندگان و شهدا، برگزاري مسابقه 
و نشست هاي مجازي )شب خاطره( در قال�ب ه�اي مختلف 
پادكست، موشن گرافي و عكس نوش��ت به مخاطبان انتقال 

دهند. ان شاءاهلل
* بیان��ات در دي��دار جمعي از مس��ئوالن ح��وزه هنري و 
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* كارشناس رسانه

آخرين مراحل پس توليد را سپري مي كند

 روايت مقاومت زنان ايران
در »دسته دختران«

 »دسته دختران« به كارگرداني منير قيدي و تهيه كنندگي 
محمدرضا منصوري كه با نگاهي آزاد و بر اساس روايت هاي 
واقعي از مقاومت ۳۴روزه خرمشهر در دفاع مقدس ساخته 
شده اس�ت، آخرين مراحل پس توليد را سپري مي كند. 
دس��ته دختران« به كارگرداني منیر قیدي و تهیه كنندگي 
محمدرضا منصوري ب��ا نگاهي آزاد و بر اس��اس روايت هاي 
واقعي از مقاومت 34روزه خرمشهر در دفاع مقدس ساخته 

شده است. 
»منیر قیدي در »دسته دختران« راوي مقاومت و ايثار زنان 
در روزهاي پرتالطم ابتدايي جنگ است. او با بازسازي تصاوير 
زنده و مس��تند از نبرد خانه به خانه خرمش��هر، اولین تصويِر 
سینمايي با نگاه زنانه از آن مقاومت را خلق كرده است. قیدي 
پیش از اين »وياليي ها« را با قصه خانواده هاي فرمانده هان 

جنگ در پشت جبهه كارگرداني كرده بود. 
»دسته دختران« محصول مشترك بنیاد سینمايي فارابي و 
سازمان سینمايي سوره حوزه هنري است و آن را براي نمايش 
در چهلمین جش��نواره ملي فیلم فجر آماده مي كنند. نیكي 
كريمي، پانته آ پناهي ها، فرشته حسیني، هدي زين العابدين 

و صدف عسگري در دسته  دختران بازي مي كنند.

امام صادق)ع(:

سخن گفتن درباره حق، از سكوت بر 

باطل بهتر است. 

)من ال يحضره الفقيه، ج ۴، ص۳۹۶(

احمد نجفي:

بازيگران را تهديد مي كنند اسم انقالب و نظام را نياورند

    هادي عسگري
بازيگ�ران س�ينما را تهدي�د مي كنن�د اس�مي از انق�الب و 
نظام نياورن�د و حت�ي بعضي ها را تهدي�د و تحري�م كرده اند. 
احمد نجفي، بازيگر پیشكسوت سینما و تلويزيون با بیان اين مطلب 
به تسنیم گفت: »من هم خیلي از بازيگراني را ديده ام كه مي گويند ما 
به  خاطر آوردن نام انقالب و نظام مورد غضب برخي از فیلمسازانیم، 
حتي تهديد مي شوند! بعضي ها را تحريم مي كنند، تحريم خودش 
معنا و مفهوم تهديد را دارد، دقیقاً به  خاطر آوردن نام انقالب و نظام، 

نام بازيگر را از پروژه اي خط مي زنند.«
نجفي با اشاره به كم كاري هاي صورت گرفته درباره فرهنگ انقالب 
و دفاع مقدس عنوان كرد: »دلم مي خواست تعمق بیشتري نسبت 
به روابط و س��بك زندگي ش��هدا و جنگ مان مي شد، همیشه نگاه 
آرتیستي و جنگي اين قصه را دنبال كرده ام. خودم بارها سناريوها 
و طرح هايي داشته ام كه به اين مقوله بپردازم اما مورد حمايت قرار 
نگرفته ام. گاليه دارم از اي��ن همه كم كاري كه وج��ود دارد، حتي 

ارگان هايي مثل بنیاد فارابي كه مي توانستند از اين نوع آثار حمايت 
كنند، به سمت ديگري رفتند. حوصله اين كارها را ندارند و جوابگوي 
اين همه ندانم كاري هم نیستند. سراغ كارهايي رفته اند با آن همه 
بودجه عجیب و غريب كه هیچ ربطي به جامعه ما ندارد. كجاست آن 
فیلم هاي خوب و تأثیرگذار حاتمي كیا و مرحوم مالقلي پور كه براي 

سینماي جنگ ساخته مي شد، كجاست؟«
وي در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از تولیدات سینمايي گفت: 
در سینماي اجتماعي هم بیشتر دوست دارند از تركیه تقلید كنند كه 
ربطي به سبك زندگي ما ندارد. آن ظاهرسازي و الكچري بازي ها را 
به نمايش درمي آورند كه با اعتراض، اعتصاب و اليحه هاي سمبلیك 

به جايي نمي رسد و بايد اين نگاه ها عوض شود.«
اين هنرمند پیشكس��وت تأكید كرد: »عده خاصي وج��ود دارند كه 
نمي خواهند برخي كار ارزشي كنند و به ارزش ها حمله مي كنند، در 
همه  جا هم حضور دارند و بیشتر هم كارها به آنها مي رسد. متأسفانه 
كساني كه مي خواهند كار خوب بسازند، پشت در اتاق  مديراني قرار 
مي گیرند كه خیلي به ساخت چنین كارهايي اعتقاد ندارند. كساني 
كه در اين سینما زحمت كشیده اند و رانت خواري نكرده اند چرا بايد 
خانه نشین باشند؟ چرا به اينها فرصت كار نمي دهید؟« نجفي با ابراز 
امیدواري از اينكه سینمايي ها از اين همه جشنواره هاي عجیب و غريب 
به سمت حمايت از كارهاي ملي و دفاع مقدسي بروند، گفت: بزرگان اين 
عرصه كه خانه نشین شده اند و صداوسیمايي ها هم به فكر انديشه هاي 
اين نسل جديد باش��ند كه اگر به موقع عمل نكنند، اين انديشه ها در 
اختیار مفاهیم مخرب غربي ها قرار خواهد گرفت. فیلمس��ازي ما دو 

قسمت شده است؛ كساني كه باورمندند و كساني كه روابط دارند.

     سينما

     خبر

    يادداشت   يونس باقرزاده*

    خبر

»دشت خاموش« گرفتار در نماهاي طوالني محتوازده
اگر فيلمساز تا اين حد تشنه خودنمايي نبود، قطعاً »دشت خاموش« مي توانست يك 
فيلم كوتاه باشد چراكه فيلم در دقيقه۴0 تمام مي شود و ديگر تا سكانس آخر چيزي 

براي گفتن ندارد

    نقد فيلم

شاعران انقالب اسالمي در نخستين كنگره 
شعر سردار س�ليماني ش�عرخواني كردند. 
مراس��م افتتاحیه نخس��تین كنگره ملي شعر 
سپهبد ش��هید حاج قاسم س��لیماني با حضور 
خانواده شهید سلیماني، سردار قاآني فرمانده 
نی��روي ق��دس س��پاه پاس��داران، غالمعل��ي 
حدادعادل و جمعي از شاعران در تاالر وحدت 

برگزار شد. 
در ابتداي اين مراسم، زينب س��لیماني فرزند 
شهید س��لیماني گفت: حاج قاس��م 4۰سال از 
عمر خ��ود را در س��خت ترين میدان هاي نبرد 
گذراند اما هیچ وقت از م��ردم غافل نبود. بنده 
مي گويم كه حاج قاس��م را نباي��د در يك بعد 
نب��وغ نظامي مح��دود ك��رد چراكه ب��ه اندازه 
نظامي گري، فرهنگ��ي بود و به هم��ان اندازه 
سیاست مي دانست. اكنون فرصت بزرگي براي 
هنرمندان ايجاد شده است تا شخصیت شهید 
س��یلماني را در قاب هنر به تصوير بكشند. اين 
ش��خصیت آنقدر براي مردم جذاب اس��ت كه 
هر اثر هنري كه براي ايش��ان خلق شده مورد 
اس��تقبال مردم قرار گرفته اس��ت. هر كدام از 
اين آثار هنري بعدي از ابعاد شهید سیلماني را 
به تصوير كشیده اس��ت و حتماً يكي از بهترين 
قالب ها براي بیان شخصیت او ش��عر و ادبیات 
است. در اينجا جا دارد كه بار ديگر از شاعراني كه 
براي ايشان شعر سرودند و در اين كنگره شركت 

مي كنند، تشكر كنم. 
  سروده اي كه لبخند سليماني را رقم زد

محمدمهدي سیار، شاعر نام آشناي كشور در اين 
مراسم گفت: در همین مجلس به ذهنم رسید كه 
خاطره مشتركي با حاج قاسم و شعر دارم، آن هم 
تقريباً در همین قابي است كه به عنوان تصوير 
رسمي شهید سلیماني باالي سر من مي بینید. 
فكر مي كنم كه شعر بنده نقشي در اين لبخند 
شیرين و دلنش��ین كه در اين عكس بر صورت 

حاج قاسم ديده مي شود، داشته باشد. 
او با نق��ل خاطره، صحبت هاي خ��ود را ادامه 
داد و گفت: اجراي دوس��ت خوبم، حاج میثم 
مطیعي در عید فطر س��ال 1396 با ش��عري 
كه همراه با آق��اي میالد عرفان  پور و اس��تاد 
علي محمد مؤدب س��روده بوديم، سروده اي 
جنجالي ش��د كه واكنش هاي زي��ادي را به 
همراه داش��ت. همان ش��عر معروف كه بیتي 

از آن »اي نشس��ته در صف اول نكني خود را 
گم، پي اقدام تو هس��تند اين مردم« بود. بعد 
از خواندن اين ش��عر حضرت آقا فرمودند كه 
مخاطب صف اول يك نفر نیست، من هم صف 
اولي هستم و سپس هم به شعر آقا میالد اشاره 
كردند كه »از آخر مجلس ش��هدا را چیدند.« 
سال بعد يعني در عید فطر سال 139۷، اشاره 
حضرت آقا بود كه حتماً چنین شعري را بلكه 

انقالبي تر بگويید و خوانده شود. 
سیار ادامه داد: سال بعد چنین شعري بر همین 
وزن س��روده ش��د؛ يكي از بیت هاي آن كمي 
طنز آمیز بود و آن هم اي��ن بود: »گر به يك نقد 
رود صبر و قرارت از دست، صف اول منشین، بین 
جماعت جا هست« در آنجا دوربین روي صورت 
حاج قاسم عزيز رفت، من از تلويزيون اين صحنه 
را به صورت زنده ديدم و لبخندي را ديدم كه بر 
چهره اين مرد نشست. وقتي اين لبخند را ديدم 
انگار همه دنیا را به من داده بودند. به همس��رم 
گفتم اگر همه ش��عر گفتن ها و ناسزاشنیدن ها 
حاصلش همین يك لبخند باشد، برايم كفايت 
مي كند. فكر مي كنم اين تصوير هم برگرفته از 

همان لبخند است. 
در ادامه مهدي س��یار س��روده اي را به شهید 

سلیماني تقديم كرد. 
اي تیغ سرسنگین مشو با ما سبك سرها

دست از دل ما برمداريد  اي خنجرها!
روديم و أشهد گفتن ما بر لب درياست
ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترها
پیشاني ما خط به خط، خط مقدم بود

ما را سري دادند سرگردان سنگرها
آهسته در گوشم كسي گفت: اسم شب »صبح« 

است!
ناگاه روشن شد دو عالم از منورها

مشت اسیران زمین را باز خواهد كرد
سنگي كه مي افتد به دنبال كبوترها

خواب غريبي ديده ام، خواب ستاره... ماه
خوابي برايم ديده ايد آيا برادرها؟!

در اين جلسه حسین اسرافیلي نیز شعرخواني كرد. 
سايه ات، سايه سار امنیت

گام هايت، پر از صالبت كوه
دست هايت، نشان پرچم ما

سربلند، ايستاده و بشكوه
همصدا با طنین هیبت تو

خطه، امنیت فراوان داشت
ترس در جانشان فرو مي ريخت

سايه هايي كه رنگ شیطان داشت
بانگ فتحي بزرگ مي پیچید

همصدا با طنین گام شما
بوي لبخند و فتح مي آمد

با طلوع سالم و نام شما
 پاسخ حافظ به يك تفأل

س��عید بیابانكي ديگر ش��اعري بود كه در اين 
مراسم س��خنراني كرد و گفت: 12دي ماه سال 
1398 بنده دبیر جشنواره شعر فجر در اصفهان 
بودم. خاطرم هست كه آن شب تا دير وقت بیدار 
بوديم و اين خبر را در آنج��ا دريافت كرديم. به 
تعبیر يكي از عزيزان اين خبر در رسانه ها منتشر 
نشد بلكه منفجر شد. يكي از دوستان به حافظ 
تفأل زد و اين غزل آمد. خیلي عجیب است كه 

چنین شعري آمد و واقعاً تصادفي نیست. 
سحرگه ره روي در سرزمیني/ همي  گفت اين 

معما با قريني
كه  اي صوفي شراب آن گه ش��ود صاف/ كه در 

شیشه برآرد اربعیني
ثوابت باش��د  اي داراي خرمن/ اگر رحمي كني 

بر خوشه چیني
گر انگشت س��لیماني نباشد/ چه خاصیت دهد 

نقش نگیني
بیابانكي در اين جلس��ه س��روده اي را به شهید 

سلیماني تقديم كرد. 
آتش داغي به جان مؤمنین افتاده است

گويیا از اسب، كوهي بر زمین افتاده است
شانه هاي مرتضي لرزيد از اين داغ سترگ
مالك اشتر مگر از روي زين افتاده است؟

عطر جنت در فضا پیچیده از هر سو، مگر 
كاروان ُمشك در میدان مین افتاده است؟

چار سوي اين كبوترهاي پرپر را ببین
آيه هاي روشن زيتون و تین افتاده است
دست بر دامان شاه تشنه كامان يافتند

دست هايش را كه دور از آستین افتاده است
زوزه كفتارها از هر طرف برخاسته ست

شك ندارم اينكه شیري در كمین افتاده است
كربال در كربال تكرار شد بار دگر

ماه زير خنجر شمر لعین افتاده است
محشر كبراست در كرمان و در تهران و قم

در رگان شهر، شور اربعین افتاده است
كوه آهن بر زمین افتاده ياران كاين چنین

لرزه بر اندام كاخ ظالمین افتاده است
سر جدا... پیكر جدا... اين سرنوشت الله هاست

خاتم ُملك سلیمان بي نگین افتاده است
در پايان اين مراسم از خانواده شهید ابومهدي 
المهندس و خانواده ش��هید پورجعفري تقدير 
ش��د. همچنین از چهار هنرمند كه آثاري را با 
مضمون شهید سلیماني داشتند تقدير به عمل 
آمد. اين چهار هنرمند برجس��ته كشور آقايان 
رضا بدرالسماء نگارگر، حسن روح االمین نقاش، 
غالمرضا صنعتگر خوانن��ده و میالد عرفان پور 
شاعر بودند. همچنین از دو اثر نقاشي كه توسط 
حسن روح االمین و رضا بدرالسماء كشیده شده 

است، رونمايي شد.

  افشين عليار
»دش��ت خاموش« س��اخته احمد بهرامي كه اين روزها در 
سینماي هنروتجربه اكران ش��ده در جشنواره هاي مختلف 
مثل ونیز نگاه ها را به خود جلب كرده است. دشت خاموش 
فقط مي تواند يك اثر جشنواره اي باشد؛ جشنواره هايي كه 
چشم امیدشان به آثاري است كه ذلت و درماندگي يك كشور 
را نشان بدهند؛ اثري كه با پُز شبه روشنفكري مي خواهد مثاًل 
حال و احوال انساني را روايت كند اما اين روايت آنقدر كش 
و قوس دارد ك��ه دچار محتوازدگي مي ش��ود و هر آنچه در 
چیدمان ف��رم تلقي مي ش��ود در حد ادا و اط��وار اجرايي يا 

تكنیكي)!( متوقف مي ماند. 
فیلمس��از آنقدر تحت تأثیر آثار ش��هید ثال��ث و فیلم هاي 
اينچنیني بوده كه فقط توانس��ته س��كانس پالن طوالني 
بگیرد، دوربینش را آرام حركت دهد، ريتمش را كند و تصوير 
را سیاه و س��فید كند تا بدبختي آدم هاي فیلم گیراتر شود، 
تكرار يك موقعیت و ايستادگي زمان و روايت زندگي آدم هاي 
كوره پزخانه نه تنها نمي تواند ايجاد فرم كند بلكه باعث پرت 
شدن مخاطب به بیرون از فیلم مي شود. اگر فیلمساز تا اين 
حد تشنه خودنمايي نبود، قطعاً دشت خاموش مي توانست 
يك فیلم كوتاه باشد چراكه فیلم در دقیقه4۰ تمام مي شود 
و ديگر تا سكانس آخر چیزي براي گفتن ندارد. قطعاً فیلم 
هنري ساختن اولويت فیلمساز بوده اما نمي شود تمهیدات 

ناكارآمد را با متني كه وجود ندارد، منطبق كرد. 
دش��ت خاموش متن كوتاهي دارد. ي��ك مدير آجرپزي به 
دلیل مش��كالت مالي قصد دارد كارگاهش را تعطیل كند، 
حاال فیلمس��از با عقاي��د ضدانس��اني و ضدكارگري قصد 
داشته يك فیلم هنري! بس��ازد اما اين فیلم هنري كه فقط 
نماي طوالني مفهوم زده دارد، چگونه مي تواند بسترس��از 
مناسبي براي يك اثر دغدغه مند انساني باشد؟ به طوري كه 
كارگردان سمت آقاخان ايستاده و مي خواهد شاهد لجن مال 
شدن انسان هايي باشد كه كارگر آن كوره پز خانه اند، در اين 
میان مفهوم براي فیلمساز همان رسیدن به هیچ است كه 

از نهیلیسم مي آيد. 
پوچ گراي��ي مطلق در فیلم م��وج مي زند و آن ي��خ و باد كه 
مي توان��د نماد زندگي باش��د در يك ابهام مي ماند. دش��ت 
خاموش در به تصوير كش��یدن عش��ق و خیان��ت و مذهب 

دچار محتوازدگي مفرط است و نتوانسته در متن به چنین 
عناصري پاسخ مش��خصي بدهد چراكه اساس��اً نگاه فیلم 
جش��نواره اي بوده و به همین دلیل فیلمساز با هوشمندي 
تاريخ روايت قصه را هم لو نمي دهد. اينكه اين قصه براي قبل 
انقالب است يا بعد مشخص نمي شود. هیچ ابزار تكنولوژيكي 
حتي تلويزيون يا تلفن هم در فیلم وجود ندارد و يك بدويت 
محض حاكم بر جهان فیلم است و اين همان میل فیلمساز به 

عقب ماندگي جامعه را نشان مي دهد. 
جامعه كدر، س��یاه و مأيوس كنن��ده كه آخ��رش اجبار به 
خودكشي اس��ت. اين نگاه ترس��ناك كارگردان به جامعه 
نمي تواند براي يك برهه خاص باشد و او با اجراي تكراري در 
سخنراني آقاخان نشان داده است اين اتفاق ها مي تواند در 
سال هاي مختلف رخ بدهد و همه آدم ها مانند كارگران آن 
كوره پزخانه با كشیدن ملحفه به روي خود، خود را تمثیل وار 
دفن مي كنند و در آخر لطف اهلل با مواجه ش��دن با بي كسي 

مطلق خودش را با آجرها زنده به گور مي كند. 
دش��ت خاموش ادعاي مدرن بودن در روايت و اجرا دارد، 
بنابراين ش��خصیت پردازي كالس��یك وجود ندارد، يعني 
نحوه و چرايي عش��ق ابراهیم به گوه��ر و همینطور نحوه 
عاشق شدن لطف اهلل به سرور نشان داده نمي شود يا اينكه 
چطور ابراهیم و گوهر فرار مي كنند يا اينكه لطف اهلل چطور 
از صیغه بودن سرور با آقاخان خبر داشته است و دوباره به 
او عش��ق مي ورزيده؟! فیلم دچار زياده گويي در اجراست و 
اين هم ربطي به فرم يا تكنیك ندارد چراكه انتخاب چنین 
موضوعي با چنین ش��كل و ش��مايل اجرايي فقط مي تواند 
جايزه هاي فیلم را زياد و اعتبار زيست و طرز زندگي ايرانیان 

را زير سؤال ببرد.

وزير ارشاد به عيادت جمال شورجه رفت
ب�ا  اس�المي  ارش�اد  و  فرهن�گ  وزي�ر  اس�ماعيلي،  محمدمه�دي 
حض�ور در منزل جم�ال ش�ورجه كارگ�ردان س�ينما از وي عي�ادت كرد. 
در عیادت از جمال شورجه، محمدمهدي اسماعیلي پیگیر آخرين وضعیت درمان 
اين فیلمساز دفاع مقدس شد و براي اين عضو ش��وراي پروانه ساخت و نمايش 

فیلم هاي سینمايي، آرزوي شفاي عاجل و سالمتي كامل كرد. 
وزير ارشاد گفت: سريال يوسف پیامبر)ع( كه نويسنده آن آقاي شورجه است، يكي 
از آثار ماندگار سريالي در جهان اسالم به شمار مي رود و امیدوارم داستان حضرت 

موسي)ع( هم با كارگرداني ايشان يك اثر ماندگار شود. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بیان اينكه آقاي شورجه با مواضع محكم  و انقالبي، 
همیشه محبوب همه قشرها بوده است، گفت: مواضع صريح و نگاه روشن ايشان 

همواره مورد احترام بوده و هیچ گاه در رسانه ها مطلبي علیه ايشان نديده ام. 
اسماعیلي يادآور شد: آقاي شورجه از استوانه هاي سینماي انقالب و مايه افتخار 
همگان هستند و از خداوند متعال براي ايشان شفاي عاجل خواستاريم. سینماي 

ما به حضور چنین افرادي نیاز دارد.

روايت سعيد بيابانكي از تفأل به حافظ در سحرگاه شهادت حاج قاسم

 گر انگشت سليماني نباشد
چه خاصيت دهد نقش نگيني

زينب سليماني در اولين كنگره شعر سردار سليماني خواستار توجه به بعد فرهنگي حاج قاسم شد


