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امام كاظم)ع(:

بهترين چي�زي كه بن�ده بعد از 
ش�ناخت خدا به وس�يله آن به 
درگاه الهي تقرب پيدا مي كند، 

نماز است. 

)تحف العقول، ص455(

فرزين ماندگار     ديده بان

    بازيگری

محمود مقامي، بازيگر آثار تلويزيوني مطرح كرد

نقش روابط در خريد و فروش نقش ها!
به گفته يك بازيگر تلويزيون اين روز ها انتخاب بازيگران بر 
اساس عدالت و مستعد بودن آنها صورت نمي گيرد و در اين 
عرصه آنچه بيشتر به چشم مي خورد، حاكميت روابط است 
تا ضوابط به گونه اي كه حتي نقش ها خريد و فروش مي شوند. 
محمود مقامي، بازيگر شناخته شده آثار تلويزيوني پیرامون گزينش 
بازيگران براي حضور در آثار نمايش��ي به می��زان گفت: تضمین 
ماندگاري و موفقیت يك بازيگر بستگي به مؤلفه هاي مختلفي دارد 
كه فیلمنامه خوب و نوع شخصیتي كه در آن ديكته شده، توأم با نوع 
كارگرداني و تبحري كه كارگردان و ساير عوامل از آن برخودار هستند 
از مقوله هايي به شمار مي روند كه نقش تأثیرگذاري بر مانا شدن يك 
نقش آفرين خواهند داشت و به طور كل وجود هماهنگي و تعامل 
بین همه عوامل تولید يك اثر نیز به نوبه خود از مواردي محسوب 
مي شوند كه موفقیت آثار نمايشي و به تبع آن ماندگاري نقش آفرينان 
را تضمین مي كنند و از آنجا كه داشتن هدف مطلوب و متعالي هر 
عملكردي را در مس��یر موفقیت قرار مي ده��د، بنابراين در عرصه 
تولیدات نمايشي اگر سازندگان آثار با اهداف بكر و تفكر فاخر دست به 
ساخت آثار نمايشي بزنند، قطعاً با موفقیت تولیدات خود و همچنین 
ماندگاري بازيگران، شخصیت هاي داستان خود مواجه مي شوند. به 
گفته اين بازيگر متأسفانه اين روز ها انتخاب بازيگران بر اساس عدالت 
و مستعد بودن آنها صورت نمي گیرد و در اين عرصه آنچه بیشتر به 
چشم مي خورد، حاكمیت روابط است تا ضوابط به گونه اي كه حتي 
نقش ها خريد و فروش مي ش��وند و در اين بین آنچه ناديده گرفته 
مي شود زحمت ها و كسوت هاست، بنابراين بايد تمهیداتي انديشیده 

شود كه حضور در نقش ها عادالنه و بر اساس استعداد، توانايي و تجربه 
نقش آفرينان انجام شود.  بازيگر »كهنه سوار« عنوان كرد: نگاه تجاري 
و اقتصادي ِصرف به تولید آثار نمايشي لطمه مخربي را بر بدنه فرهنگ 
و هنر وارد خواهد كرد، بنابراين در عرصه فرهنگ و هنر نبايد افكار و 
سوژه ها را به طور كامل به سمت مباحث مالي معطوف كرد، پس در 
اين میان مي طلبد فعاالن عرصه فرهنگ و هنر تمام سعي خود را به 
كار ببندند و اساس تولیدات مختلف خود را بر مبناي نگاه فاخر قرار 
دهند.  مقامي پیرامون آخرين فعالیت هاي خود در عرصه بازيگري 
اظهار داشت: اين روز ها اگر چه در عرصه بازيگري كمتر فعالیت دارم 
اما در اين سه سال مشغول ساخت س��ه تله فیلم در ژانر هاي دفاع 
مقدس و اجتماعي بوده ام كه هم اكنون براي پخش از شبكه هاي 
سیما در مرحله نهايي تولید هستند، هم اكنون نیز مشغول نگارش 
فیلمنامه پروژه اي سنگین در ژانر دفاع مقدس هستم كه قصد دارم 

آن را با عنوان »پرواز با بال شكسته« مقابل دوربین ببرم. 

  تأكيد جبلي بر استفاده 
از چهره هاي محبوب در صداوسيما

از ضوابط حرفه اي و قانوني رس�انه ملي اس�ت ك�ه از تمام 
ظرفيت ها و قدرت آنتن براي جلب اعتماد و جذب نظر مخاطبان 
اس�تفاده كند و هيچ گونه ظرفيتي را نباي�د ناديده بگيرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از خانه ملت، پیمان جبلي، رئیس 
سازمان صداوس��یما در مورد سلیقه مخاطبان براي بازگشت 
چهره هاي محبوب به رس��انه ملي گفت: از ضوابط حرفه اي و 
قانوني رسانه ملي است كه از تمام ظرفیت ها و قدرت آنتن براي 
جلب اعتماد و جذب نظر مخاطبان استفاده كند و هیچ گونه 

ظرفیتي را نبايد ناديده بگیرد.  
رئیس سازمان صدا و سیما تأكید كرد: استفاده بهینه از تمام 
ظرفیت ها و پتانسیل ها از ضوابط و معیارهاي اساسي سازمان 
اس��ت، در دوره جديد ما س��عي مي كنیم از هیچ ظرفیتي در 
حوزه توانمندي، اس��تعداد، محتوا، ژانرهاي برنامه سازي در 
حوزه نیروي انساني غافل نشويم و همه را به رسمیت شناخته 

و از تك تك آنها صیانت كنیم. 
.........................................................................................................

 »جواد خياباني« 
راوي »حماسه   ملبورن« شد

»ج�واد خياباني«  گزارش�گر 
شناخته شده   فوتبال، مستند 
»حماسه  ملبورن« را در مؤسسه 
فرهنگ�ي- هن�ري انديش�ه   
ش�هيد آوين�ي رواي�ت كرد. 
روايت »ج��واد خیاباني« از 
حماسه س��ازي ملي پوشان 
فوتبال ايران در مسیر صعود 
تاريخي به جام جهاني 1998 
فرانس��ه، همراه ب��ا تصاوير 
ناديده و گفت وگوهاي جذابي 
است كه براي نخستین بار به 
نمايش درخواهد آمد.  »جواد خیاباني« در اين اثر ضمن اشاره 
به ادوار جام جهاني از طريق دوربین ش��خصي خود به شكار 
حواشي حماسه هشتم آذر 1376 پرداخته و ِعرق ملّي و عزم 
ايراني را در مصاف با س��تاره هاي جهان به تصوير درمي آورد. 
در مس��تند »حماس��ه   ملبورن« به روند صعود حماسي تیم 
ملي فوتبال اي��ران به جام جهان��ي 1998 و روز خاطره انگیز 
بازي با استرالیا در ملبورن پرداخته مي شود و براي اولین بار، 
تصاوير جذابي از اين مس��ابقه به يادماندني از دريچه   دوربین 
»جواد خیاباني« گزارشگر اين مس��ابقه به نمايش درمي آيد.  
مستند »حماسه   ملبورن« به روايت »جواد خیاباني« محصول 
مشترك مؤسس��ه  فرهنگي- هنري انديشه   ش��هید آويني و 
شبكه يك سیماست كه در سالگرد تاريخي هشتم آذرماه از 

ساعت 23 از شبكه يك سیما پخش مي شود.
.........................................................................................................

درخواست نامزد خاشقجي از »جاستين بيبر«
 در عربستان كنسرت اجرا نكن

نامزد جمال خاشقجي در نامه اي سرگشاده از جاستين بيبر 
خواست كنسرت خود را در عربستان لغو كند و به بازگرداندن 
آبروي رژيم�ي كه منتقدان�ش را مي كش�د، كمك نكند. 
به گزارش مه��ر به نق��ل از ددالين، نامزد  جمال خاش��قجي  
روزنامه نگار منتقد حكومت عربستان س��عودي كه در تركیه 
كش��ته ش��د از جاس��تین بیبر، خواننده كانادايي خواس��ت 
كنس��رتش در عربس��تان س��عودي را برگزار نكند.  بیبر قرار 
است پنجم دسامبر در شهر جده كنسرت برگزار كند. او يكي 
از هنرمنداني اس��ت كه براي برگزاري مسابقات جايزه بزرگ 
فرمول يك به عربستان دعوت شده است.  خديجه چنگیز در 
نامه سرگشاده اي كه در »واشنگتن پست«  با عنوان »جاستین 
بیبر، لطفاً در عربستان سعودي برنامه اجرا نكن« منتشر شد، 
از اين خواننده خواسته است با لغو كنسرتش »پیامي پرقدرت 
براي همه جهان بفرس��تد مبني بر اينكه اسم و استعدادش را 
براي بازگرداندن آبروي رژيمي كه منتقدانش را مي كشد، هزينه 
نمي كند.«  خانم چنگیز در نامه اش خطاب به بیبر گفته است: 
لطفاً براي قاتالن جمال محبوبم نخوان. لطفاً حرف بزن و قاتل 

او،  محمد بن سلمان را محكوم كن.

دلت پر زد به شوق لحظه ديدار مواليت

شاعر كش�ورمان در عصر ش�عر »رويش« در نقل قولي 
از ي�ك اس�تاد دانش�گاه هن�دي ب�ه مهم تري�ن اتفاق 
س�ه دهه اخير ادبي�ات جهان از ن�گاه وي اش�اره كرد.

علیرضا قزوه در عصر ش��عر رويش كه با گرامیداش��ت ياد و 
خاطره پدر موشكي ايران، شهید حاج حسن طهراني مقدم 
در حوزه هنري برگزار شد، گفت: رويش هاي شعر انقالب را 
همه مي دانند و خوش��بختانه در فضاي خوبي هستیم. اگر 
هیچ كس هم در اين زمینه كار نكرده باشد، آقاي علي محمد 

مؤدب و شهرستان ادب كلي كار كرده اند. 
اين ش��اعر افزود: در عرص��ه جهاني نیز در 30- 20 س��ال 
گذشته هیچ اتفاقي نیفتاده اس��ت، به جز اتفاق شعر دفاع 
مقدس ما. اخیراً س��مینار بزرگي در يك دانش��گاه هندي 
برگزار شد و حدود 40 -30 زمان، مورد بررسي قرار گرفت 
و سه نفر درباره آن صحبت  كردند. يكي از اساتید دانشگاه 
جواهر لعل نهرو هند مي گفت كه 30- 20 سالي است هیچ 
اتفاقي زيباتر از ادبیات دفاع مقدس ايران در عرصه جهاني 
رخ نداده اس��ت و بايد قدر اين را بدانی��م. روزگاري بود كه 
با بعضي ها دعوا مي كرديم چراك��ه مي گفتند ادبیات دفاع 
مقدس وجود ندارد اما اين روزها مس��یر اصلي طي شده و 

بايد وارد مدارهاي باالتر شويم. 
در بخش ديگري از اين جلسه سیده فاطمه موسوي، شاعر 

آيیني شعرخواني كرد. 
دلت پر زد به شوق لحظه ديدار مواليت

به سمت كربال كوچید جاِن عرش پیمايت
عروجت انفجار عشق در آفاق دنیا بود

كه هر جا گل كند آيینه موعود فردايت
چنان پرواز كردي تكه تكه پر زنان رفتي
كه چشم آسمان خیره ماند در تماشايت
شهیِد پارسا! شمع شِب بي ادعاي عشق

غروب كربال، سجاده  سرخ تواّليت
ناصر فیض نیز سروده خود را چنین خواند:

براي وصف تو شعرم توان ندارد كه
قلم به شرح جهان تو جان ندارد كه

من از نشان تو با ديگران چه خواهم گفت
كه در سلوك تو عاشق نشان ندارد كه
به حیرت است جهان از شكوه نام شما

ولي براي بیانش زبان ندارد كه

براي من شده گاه آب و نان شود يك شعر
همین براي شما آب و نان ندارد كه

كالس عشق به غیر از گذشتن از همه چیز
براي جان به كفان امتحان ندارد كه
به زعم بنده كمان، نام ديگر بازوست

وگرنه هر كه شد آرش، كمان ندارد كه
اگرچه دشمن ما تا همیشه كج فهم است

ولي درست بفهمد، هذيان ندارد كه
گل است عاشق اگر پنج روز و شش باشد

كه غنچه بعد شكفتن، زمان ندارد كه
شهید عین شهود است و شاهدي ابدي ست

يقین نیاز به حدس و گمان ندارد كه
شهادت است و به تمثیل نردبان دارد

وگرنه واقعاً اين نردبان، ندارد كه
پدر، پسر، همه داغ وطن به دل دارند
شهید عشق تو، پیر و جوان ندارد كه

در بخش ديگ��ري از اين جلس��ه س��روده اي از محمدرضا 
میرزايي نوجوان 14ساله خوانده شد. او شعر »پرواز تهران تا 

خدا« را تقديم به شهید طهراني مقدم كرد. 
از كودكي ايمان بزرگت كرد

دل كندي از دنیاي كوچك ها
ماه بلند عشق را ديدي

آن سوي خواب بادبادك ها
دل كندي از زيبايي دنیا

از شهر لبخنِد عروسك ها
اكنون به يادت اوج مي گیرند

با شعله  عشق تو موشك ها.

     ادبیات

در مراسم مجموعه داستان هاي برگزيده جشنواره »يوسف« مطرح شد

هنرمندانه ترين قالب ادبيات داستاني، داستان كوتاه است

    محمد صادقي
آثار برگزيده جش�نواره »يوس�ف« در قالب 40داستان كوتاه 

رونمايي شد. 
هادي خورشاهیان، دبیر علمي جشنواره »يوسف« در مراسم رونمايي 
از مجموعه داستان هاي برگزيده اين جشنواره گفت: »ما در دبیرخانه 
جشنواره يوسف در طول سال هاي زيادي تالش كرديم به اين دوره 
از جشنواره يوسف برسیم. جشنواره يوسف مزين به نام يك شهید 
بزرگوار است، اما افرادي با تفكرات مختلف در اين جشنواره شركت 
كردند.« خورشاهیان در ادامه بیان داشت: »معموالً با جشنواره ها 
مخالف هستم، چراكه فراخوان ها ارائه و هزينه هايي انجام مي شود 
و نويسنده ها مي نويس��ند و با حجم انبوهي از داستان هاي مختلف 
روبه رو مي شويم كه آنهايي كه برگزيده مي شوند، منتشر و آنهايي 
كه ضعیف تر هستند در وبالگ ها يا فضا هاي ديگر منتشر مي شوند. 
سال هاست جشنواره يوسف با موضوعات عام برگزار مي شود.«  وي 

افزود: »در برخي جشنواره ها افرادي شركت مي كنند كه ممكن است 
از نظر ظاهري متفاوت از فضاي دفاع مقدس باشند اما همان طور 
كه رهبر معظم انقالب )مدظله العالي( فرمودند اگر تهاجم صورت 
بگیرد، همین افراد به خط مقدم مي روند.«  خورشاهیان با اشاره به 
اينكه جشنواره انقالب س��ال هاي قبل برگزار می شد، گفت: »ما از 
دوران انقالب، پس از انقالب، انقالب، اس��الم و دفاع مقدس عبور 
نكرده ايم. عده اي مي گويند موافق صلح هستیم و به نوشتن درباره 
جنگ اعتقادي نداريم اما بايد گفت درست است، ما جنگ فیزيكي 
نداريم، اما بايد روحیه مبارزه، پايداري و مقاومت را در خود داشته 

باشیم و براي همیشه براي دفاع آماده باشیم.« 
يوسف قوجق نیز در اين مراس��م درباره نحوه داوري آثار جشنواره 
يوس��ف بیان كرد: »به  نظر مي رس��د بیش��تر توجه جامعه ادبي و 
مخاطبان كتاب ها در بیشتر جشنواره ها به رمان است. جامعه ادبي 
نیز براي نوشتن رمان تمايل بیشتري دارند اما منتقدان مي گويند 
مهم ترين، فني ترين، بهتري��ن و درس��ت ترين و كامل ترين قالب 
ادبیات داستاني، داستان كوتاه است.«   وي گفت: بايد براي ارزيابي 
يك نويسنده، داستان كوتاه را معیار قرار دهیم. يك نويسنده خوب 
در ادبیات داستاني حوزه داستان كوتاه به حاشیه نمي رود و اتفاقات 
و روند داستان را مفید به مخاطب ارائه مي كند. بايد در حوزه ادبیات 
داستاني به آموزش داستان هاي كوتاه و كوتاه نويسي بپردازيم. در 
مجموعه داستان هاي برگزيده يوسف40 داستان خوب نوشته شده 
است. اگر نويسندگان اين داستان ها را معیار ارزيابي نويسندگي قرار 

دهیم، مي توانیم آنها را آينده سازان ادبیات داستاني بدانیم.«

     کتاب

در مراسم رونمايي از كتاب »جوانمرد« عنوان شد
»جوانمرد« مستندتر از »سالم بر ابراهيم«

»كتاب »سالم بر ابراهيم« در احياي 
ن�ام ش�هيدابراهيم ه�ادي خيل�ي 
مؤثر بود ولي در كت�اب »جوانمرد« 
قرار ش�د اين كت�اب از ه�ر چه كه 
همرزم�ان ش�هيد بي�ان مي كنند، 
مستند گردد و بايد تمام و كمال ذكر 
شود، ضمن اينكه س�عي شده است 
هويت تاريخي كتاب حفظ ش�ود.«

محمدعل��ي صم��دي، پژوهش��گر و 
تحلیلگر حوزه دفاع مقدس در مراس��م رونمايي از كتاب »جوانمرد« به 
نويسندگي علي اكبري مزدآبادي كه روز گذشته در فرهنگسراي گلستان 
برگزار شد، گفت: من در پروژه كنار آقاي اكبري بودم، بین كتاب سالم بر 
ابراهیم و كتاب جوانمرد تفاوت هايي وجود داشت. كتاب اول در احیاي نام 
شهیدابراهیم هادي خیلي مؤثر بود ولي مطالب خیلي دقیق بیان نشده بود 
و آقاي اكبري وقتی پیشنهاد كتاب جوانمرد را دادند، قرار شد اين كتاب 
مستند شود از هر چه كه همرزمان شهید بیان مي كنند، بايد تمام و كمال 
ذكر شود، مگر جايي كه خود گوينده تمايل به ذكر گفته ها نداشته باشد. 
در كتاب جوانمرد سعي شده است هويت تاريخي كتاب حفظ شود، مكان 
و تاريخ رويداد با ذكر جزئیات تا جايي كه امكان داشت آورده شود؛ اينكه 
كساني كه در جبهه حضور داشتند از كجا و چه خانواده اي هستند و اين 

تفاوت كتاب سالم بر ابراهیم با جوانمرد بود. 

     شعر

شعرخواني در عصر شعر »رويش« با ياد و خاطره پدر موشكي ايران

نقل قول قزوه از استاد هندي درباره شعر دفاع مقدس

   محمدصادق عابديني
اماراتي ه�ا فيلم�ي در تطهير اش�غالگري 
خود در يمن س�اخته اند و آن را تا چند روز 
آتي روي پرده س�ينماها خواهن�د برد ولي 
در مقابل اي�ران س�ينماي مقاوم�ت را كه 
بخشي از سينماي اس�تراتژيك جمهوري 
اسالمي اس�ت، به حاش�يه س�پرده است. 
كشورهاي عربي حاشیه خلیج فارس چند سالي 
است تالش مي كنند با صرف هزينه هاي سنگین، 
خود را به جمع كش��ورهاي داراي سینما اضافه 
كنند؛ از سرمايه گذاري قطري ها در آثار فیلمسازان 
خارجي كه اصغر فرهادي را نیز شامل شده تا ايجاد 
فستیوال هاي متعدد فیلم و راه اندازي شركت هاي 
بزرگ فیلمسازي. در مورد اخیر اماراتي ها با ايجاد 
كمپاني فیلمسازي »image nation« دست به 
تولید فیلمي به نام »الكمین« كرده اند. »الكمین« 
فیلمي درباره توجیه حضور اماراتي ها در يمن و 

اشغالگري در اين كشور است. 
 اماراتي ه��ا فیل��م الكمین را اينگون��ه معرفي 
 .»TAKEN كرده اند: »فیلم��ي از كارگردان
آنها دوس��ت دارند به واس��طه ن��ام كارگردان 
فرانسوي براي فیلم شان اعتبار بخرند. هر چند 
همه چیز فیلم »الكمین« به غیر از سرمايه گذار 
و بازيگرها، تقريباً غیراماراتي و وارداتي است. 
از »پیر مورل« فرانس��وي، كارگ��ردان فیلم و 
»جنیفر راث« تهیه كنن��ده امريكايي گرفته تا 
نويس��ندگان آن »برندول برتل« )تهیه كننده 
فیلم س��ريع و خش��ن7( و »كورتیس برتل« 
)نويسنده و تهیه كننده مجموعه مدال افتخار( 
هیچ كدام اماراتي نیستند. مدير فیلمبرداري 
فرانسوي است و آهنگساز آن »هري گريسون 
ويلیامز« يك انگلیسي است. لیست بلند باالي 
عوامل خارجي فیلم نشان دهنده عمق سینمايي 

است كه اماراتي ها ساخته اند. 
   الكمين؛ فيلمي در خدمت تجاوزگري

اماراتي ها چند روزي است كه »تريلر« )آنونس 
تبلیغاتي( فیلم »الكمین« را منتش��ر كرده اند 
و قرار است اين فیلم تا س��ه روز ديگر بر پرده 
س��ینماها برود. آنه��ا مدعي ان��د »الكمین« 
بزرگ ترين فیلمي است كه در كشورهاي عربي 
ساخته شده است. در اين فیلم 400نفر بازيگر و 
عوامل حضور دارند. در معرفي »الكمین« تأكید 
شده كه داستان آن واقعي است، داستان گیر 
افتادن نیروهاي اماراتي در كمین يمني ها كه از 

آنها با عنوان شورشیان نام برده مي شود. 

اماراتي ها خیلي دوست دارند فیلم پرهزينه شان 
را در حد آثار برجس��ته هالی��وودي باال ببرند، 
 ب��راي همین هان��ا كاظ��م از مدي��ران میاني

»image nation« فیل��م »الكمین« را با اثر 
هالیوودي »سقوط بلك هاوك« )سقوط شاهین 
سیاه( مقايسه كرده است، فارغ از اينكه آن فیلم 
نیز در توجیه اشغالگري امريكا بود و اماراتي ها 
پس از سال ها اكنون در جايي هستند كه تالش 
مي كنند با تقلید از سینماي امريكا براي حضور 

اشغالگرانه در يمن، توجیه بتراشند. 
به رغم تالش اماراتي ها براي اكران جهاني فیلم 
»الكمین« موضوع آن در تطهیر اشغالگري يمن، 
باعث شده است حتي س��ايت هاي فارسي زبان 
ضدجمه��وري اس��المي ك��ه قاعدت��اً مخالف 
سیاست هاي ايران در حمايت از مقاومت هستند، 

لب به انتقاد از پروپاگانداي اماراتي ها بگشايند. 
رادي��و زمانه در گزارش��ي ب��ا انتق��اد از فیلم 
»الكمین« اي��ن فیلم را پروپاگان��دا )تبلیغات 
سیاس��ي( نامیده اس��ت. به عقیده اين رسانه 
ضدايران��ي »پروژه پرس��ر و ص��دا و پرهزينه 
كمین برگرفت��ه از فیلم هاي هالی��وودي بايد 
بیانگر دالوري هاي نیروهاي اماراتي در يكي از 
فقیرترين كشورهاي جهان باشد«، اين سؤال 
را مطرح كرده كه الكمین س��رآغاز يك جنگ 
تبلیغاتي است؟ اين رس��انه تأكید كرده است: 
»بايد توجه داشت فیلم »الكمین« در شرايطي 
به نماي��ش درمي آيد كه حوثي ه��اي يمن در 
استان مأرب پیروزي هاي چشمگیري به دست 
آورده اند و به همین سبب هم نیروهاي ائتالف 

در حال تجديد آرايش نظامي  هستند.«
اماراتي ها از جمله نیروهاي اشغالگري هستند 

كه پس از تحوالت يمن، به بهانه گرفتن امتیاز 
وارد می��دان ش��دند و در رقابت با عربس��تان 
سعودي، نیروهاي تحت حمايت خود را تقويت 
كردند اما در نهايت نتوانس��تند به اهداف خود 
برسند و با آنكه هنوز نیز در يمن حضور دارند، 
اين حضور محدود به بخش هاي خاصي شده 
است، با اين حال اماراتي ها در فیلم »الكمین« 
خود را در قامت يك ارتش پیروز جلوه داده اند. 
همه ت��الش آنها اين اس��ت كه نش��ان دهند 
نیروهاي اماراتي با رشادت و برادري و ايثار بر 

يمني ها پیروز مي شوند!
  خريدن اعتبار با پول نفت 

»image nation« ش��ركتی اماراتي است 
كه در زمینه تولید س��رگرمي ها از جمله فیلم 
فعالیت دارد. اين شركت با ساخت »الكمین« 
مدعي اس��ت بزرگ ترين فیلم عربي را ساخته 
است. از افتخاراتي كه اين شركت به آن اشاره 
دارد اين است كه اولین شركت در امارات است 
كه توانس��ته محصوالت خ��ود را به نتفلیكس 
بفروش��د. »image nation« حتي مدعي 
دريافت دو اسكار، يك جايزه بفتا و يك جايزه 
امي است. شايد تعجب آور باشد كه چطور يك 
كشور عربي اسكار برده اما هیچ كجا خبري از 
آن نیست؟! در اصل ش��ركت اماراتي به عنوان 
سرمايه گذار در پروژه هاي خارجي حضور پیدا 
 free« مي كند. آنها معتقدند اس��كار مستند
solo« )صعود ناامن( متعلق به آنهاس��ت، در 
حالي كه فقط يكي از تهیه كنندگان اين مستند 
 »image nation« .برنده اس��كار هس��تند
كه بخش عمده اي از مدي��ران آن غیراماراتي 
هستند، نش��ان دهنده نوع مواجهه كشورهاي 

پولدار اما فاقد فرهنگ غني با سینماست. 
   سينماي استراتژيك مغفول مانده 

حال كه اماراتي ها لشكري از عوامل هالیوودي 
را با پول در كن��ار هم جمع كرده ان��د كه براي 
سیاست هاي اشغالگرانه ابوظبي در يمن فیلمي 
پروپاگاندا بس��ازند، رس��انه هاي فارس��ي زبان 
ضدانقالب نیز نگران اين ش��ده اند كه ديگران 
)احتماالً منظور ايران و جبهه مقاومت اس��ت( 
بخواهند جواب اين سینماي سیاسي را بدهند، 
در حالي كه ايران متأسفانه سال هاست سینماي 
استراتژيك خود را به حاشیه رانده است و معدود 
آثاري كه در زمینه سیاس��ت هاي بین المللي 
جمهوري اسالمي ساخته مي شود، اغلب آثاری 
قوي نیس��تند، به طوري كه حتي در ايران نیز 
منتقدان زيادي پیدا مي كنند و در حضورهاي 

خارجي نیز چندان موفق عمل نمي كنند. 
در روزگاري كه اماراتي ها براي داشتن سینما 
دست و پا مي زنند، ايران با داشتن بیش از يك 
قرن سابقه سینما، نتوانس��ته است به درستي 
سینماي استراتژيك خود را تعريف و حمايت 
كند. »الكمین« مي تواند تلنگري باش��د براي 
آنچه در كنار گوش ما در حال رخ دادن است. 
دالرهاي نفتي اگر نتواند براي اماراتي ها صنعت 
س��ینماي بومي ايجاد كند ول��ي مي تواند در 
راستاي سیاست هاي حاكمیتي آن كشور عمل 
كند؛ مسئله اي كه در ايران نیازمند توجه بیشتر 

از سوي مديران وزارت ارشاد است.

 سينماي وارداتي اماراتي ها 
در توجيه اشغالگري يمن

اماراتي ها در فيلم »الكمين« در يك رؤياپردازي سينمايي خود را در قامت يك ارتش پيروز در يمن جلوه داده اند

در روزگاري كه اماراتي ها براي 
داشتن سينما دست و پا مي زنند، 
ايران با داشتن بيش از يك قرن  
سابقه سينما، نتوانسته است 
به درستي سينماي استراتژيك 
خود را تعري��ف و حمايت كند. 
»الكمي��ن« مي توان��د تلنگري 
باش��د ب��راي آنچ��ه در كن��ار 
گوش ما در حال رخ دادن اس��ت

پس از كانادا، اين بار يك قبر دسته جمعی كودكان در امريكا كشف شد


