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مصطفي شاهكرمي

«گشت ارشاد»3
و مديريت منفعل

ت ارشاد »3سعيد سهيلي از
پرداختن به فيلم سينمايي «گش 
چند منظر قابل تأمل است؛ اول از نظر ساختار يا به اصطالح
منتقدان س��ر و شكل اس��ت كه انصافاً اين فيلم هيچ حرفي
براي گفتن ندارد و صرفاً س��اخته ش��ده اس��ت تا از قبل آن
س��ازندگانش به انتفاع مالي برسند كه ميرسند .نكته ديگر
كه اتفاقاً محل بحث اصلي اس��ت ،مس��ئله محتوا ،رويكرد و
عواملشناختي است.
س��هيلي به عنوان كارگردان سهگانه «گش��ت» در آثارش
نمادهاي دهه 60را كه به نوعي تداعيكننده دوران اوج ايثار
و معنويت در جامعه ايران هس��تند ،مورد تاخ��ت و تاز قرار
ميدهد .سهيلي در امتداد همين خط سير كاراكترهايي به
شدت شارالتان ،مزور ،چشمچران ،الابالي و سوءاستفادهگر
را در آثارش تكثير كرده اس��ت .او اصرار عجيبي دارد كه به
مخاطب القا كند افرادي كه با ظاهري مقبول و ادبيات ديني
در مورد رويدادها و اتفاقات جامع��ه اظهار نظر ميكنند ،در
خلوت افرادي هرزه هس��تند كه حد و مرزي ب��راي كارها و
هوسرانيهايشان قائل نيستند.
اگر كسي بخواهد چنين مباحثي را انكار كند ،قطعاً نه سينما
را درست درك كرده و نه از پيامهاي فرامتن جانمايي شده
در توليدات آن كه مورد اتفاق همه علماي اهل سينماست،
چيزي متوجه شده است.
ممكن است افرادي مدعي شوند در بين اقشار مختلف جامعه
همه جور آدمي پيدا ميشود كه اتفاقاً گزاره درست و غيرقابل
انكاري است اما اينجا اين س��ؤال مطرح ميشود که به طور
مصداقي چند نفر با اين ابعاد شخصيتي در بين دينداران قابل
احصاست؟ آيا وجود امثال كيوان اماموردي كه با بهانه هنر
و فيلمسازي به دهها دختر و زن تجاوز كرده است ،قابل انكار
هستند؟ اگر قابل انكار نيستند كه نيست ،پس چرا امثال اين
كارگردان چنين سوژههاي پرس��روصدا و دراماتيكي را كه
بخشي از فس��اد پيدا و پنهان واقعي را نمايندگي ميكنند،
ناديده ميگيرند؟!
چرا اين دست از فيلمسازان که در آثارشان از روضهخوان تا
افراد ظاهرالصالح را افرادي كالش و فاس��د نشان ميدهند،
از پرداختن حتي ضعيف به واقعيات تلخ و غيرانس��اني مثل
نمونههاي ذكرشده گرهي به ابرو هم نمياندازند؟!
چرا برخي از فيلمسازان س��عي دارند دهه 60و آدمهايش را
كه در جامعهاي مملو از معنويت و ايثار تنفس كردهاند ،مزور
و رياكار نشان بدهند؟ پاسخش روشن است ،براي اينكه هيچ
عقبه قابل افتخاري براي آن افراد و افعالشان باقي نگذارند تا
بتوانند آنها را در موضع انفع��ال نگه دارند و همه آنچه در آن
روزگار اتفاق افتاده اس��ت را از س��ر رياكاري و جوگير شدن
نشان بدهند .آيا واقعاً مش��كل امثال گشت 3ريحانه پارسا و
مهاجرت و بيپيراهنياش است؟
نكته ديگر در مورد اين آثار بحث ورود به نقدشان است كه
اگر كسي آنها را نقد كند ،جماعتي خواهند گفت اين آثار
در ساحت س��ينما محلي از اعراب ندارند و محتوايشان
اص ً
ال قابل اعتنا نيس��ت ،گروه ديگري خواهند گفت كه
نقد اي��ن آثار باعث تظل��م و مظلومنمايي س��ازندگانش
خواهد شد ،گروه ديگر ميگويند اساساً نقد اين آثار باعث
توجه دادن مردم و گسيل سيل مخاطب براي ديدن آنها
ميشود! در عالم رس��انه و تكنيكهاي علومشناختي و
ادراكي به اين كار افتادن در مارپيچ س��كوت ميگويند،
يعني با منتقد جوري رفتار ش��ده كه خودش خودش را
سانس��ور كند و به بهانههاي گفته ش��ده جلوي هر گونه
كنشگري را از خودش بگيرد! كسي هم نميگويد پس
كي و كجا بايد ب��ه محتواي موه��ن و دروغهاي اينگونه
آثار پاسخي داده ش��ود؟! اين دقيقاً همان نكتهاي است
كه جريانات رس��انهاي مرتبط با سازندگان اين آثار براي
رسانهها و منتقدان ايجاد كرده و ميكنند.
اگرچه اصحاب رسانه و نقد در به چالش كشيدن اين آثار بايد
نهايت دقت و صحت استدالل را داشته باشند اما نبايد كار به
جايي برسد كه منتقدان دچار خودسانسوري بشوند و عرصه
را به مبتذلسازان تقديم كنند.
قطعاً توليدكنندگان چنين آثاري مترصد سوءاس��تفاده و
مظلومنمايي هستند اما نميتوان در مقابل جرياناتي كه به
انحاي مختلف مشغول ويران كردن عقبه ذهني و پشتوانه
عقيدتي جامعه هس��تند ،حالت انفعالي داش��ت ،چه آنكه
سابقه و گذشته نش��ان داده اس��ت اين كار باعث جسورتر
شدن آنها ميشود.
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رئيس سازمان بسيج مستضعفين
در اختتاميه سومين رويداد توليد محتواي ديجيتال بسيج:

جوانان بسيجي پيشتازان توليد محتوا
در فضاي مجازي هستند

محمدصادق عابديني

س�ردار غالمرضا س�ليماني ،رئيس س�ازمان
بسيج مس�تضعفين بر شبكهس�ازي مردمي
انقالب اسلامي در فضاي مجازي تأكيد كرد
و ب�ر پيش�تازي جوان�ان بس�يجي در توليد
محت�وا در فض�اي مج�ازي صحه گذاش�ت.

مراسم اختتاميه سومين رويداد سراسري توليد
محتواي ديجيتال بس��يج با معرف��ي و تقدير از
برگزيدگان در تهران به كار خود پايان داد.
در اين مراسم سردار س��ليماني ،رئيس سازمان
بسيج مستضعفين در سخناني خطاب به جوانان
بسيجي گفت :شما جوانان در شبكه مردمي انقالب
اسالمي در فضاي مجازي نقشآفريني ميكنيد،
امر مهم توليد محتوا در فضاي مجازي مهم است و
شما جوانان پيشتازان اين مسير هستيد.
وي افزود :شما جوانان به فرمايشات مقام معظم
رهبري لبيك گفتيد ،بر همين اساس مسير توليد
محتوا اعتال خواهد يافت و ما خواهيم توانست در
پرتو شكلگيري به اين ش��بكه مردمي اقدامات
بهينهاي را پيش ببريم.
سردار سليماني افزود :اصل ،ايجاد شبكه گسترده
مردمي و انقالبي و اثربخشي آن است.
ترسيم چشمانداز دهساله بسيج
مس��لم معين ،مس��ئول فضاي مجازي سازمان
بسيج مس��تضعفين در اين مراسم گفت :تكيه بر
توانمنديها ،ايمان و ظرفيت نس��خه شفابخش
امام راحل(ره) قبل از پيروزي انقالب اسالمي براي
پيروزي و نسخه شفابخش مقام معظم رهبري و
نسخه گرهگشاي ايشان در گام دوم انقالب اسالمي
است .معين افزود :موضوع چش��ماندازه دهساله
بسيج هم مبتني بر بيانيه گام دوم انقالب اسالمي
است كه با تدبير و راهبرد فرماندهي محترم بسيج
و مبتني بر اس��تفاده از ظرفيته��اي مردمي و
مردمنهاد ،كار ويژه اصلي ،اساسي و خاصيت اصلي
بسيج به عنوان بزرگترين نهاد مردمي دنياست.
به گفت��ه وي ،در ح��وزه فضاي مج��ازي نگاه ما
تكيه بر همين ظرفي��ت و توانمنديهاي مردمي
است .من با پشتگرمي اين شبكه و لشكر بزرگ
ميگويم ،دش��من که براي ايجاد بحران از هيچ
تالشي فروگذاري نكرده است ،به بركت تالشگران
اين عرصه ،نتوانس��ته موفق شود .مسئول فضاي
مجازي سازمان بس��يج مس��تضعفين افزود :به

تأسي از فرمايشات مقام معظم رهبري ميگويم،
دوران بزندررو در فضاي مجازي تمام شده است،
به طوري كه بخش��ي از اين ظرفيت در قالب اين
رويداد بزرگ خودش را نشان داد .وي يادآور شد:
 ۶۸۹تيم در قالب ۳هزار بسيجي متخصص دعوت
بسيج را لبيك گفتند و با رويكرد منحصر به فرد
توليدات خود را ارائه دادند.
معين ادامه داد ۱۰۸ :تيم منتخب در قالب ۵۰۰
بسيجي در ۴۸ساعت بر اساس موضوعاتي كه از آن
اطالع نداشتند ،در بخش نرمافزار ،بازي رايانهاي،
انيميشن رقابت كردند .وي گفت :موضوعات در
حوزه انيميشن با عنوان در مسير پيشرفت توقف
ممنوع ،در بخش بازيهاي موبايلي محله اسالمي و
آسماني و در حوزه نرمافزارهاي تلفن همراه بسيج
مجازي در عرصه محروميتزدايي ،س��ازندگي و
كارآفريني ،محصوالت خود را توليد كردند.
مسئول فضاي مجازي سازمان بسيج مستضعفين
همچنين بيان كرد :ضدانقالب هم از اين فضا اذيت
شدند و اين گردهمايي آنها را اذيت كرد و اخباري
از اين توليدات به زودي منتشر خواهد شد كه آنها
را بيشتر اذيت خواهد كرد.
از توان بس�يج در فضاي مجازي بيشتر
استفاده شود
سردار ش��يرازي ،رئيس دفتر نظامي فرمانده كل
قوا در اختتاميه س��ومين رويداد سراسري توليد
محتواي بس��يج با اش��اره به اينكه ام��روز جنگ
ما جنگ نرم اس��ت ،گفت :جنگ سخت را بعيد
ميدانيم و جنگ نرم بس��يار س��ختتر از جنگ
س��خت اس��ت ،چون وجوه آن با همه تجهيزات
همهجانبه است .وي با اشاره به اينكه فعاليت بسيج
در حوزه فضاي مجازي در طول چند س��ال اخير
بس��يار قابل توجه بوده است ،تأكيد كرد :فعاليت
در اين حوزه يكي از نيازهاي ماست و بايد در اين
حوزه كار اساسي انجام شود .س��ردار شيرازي با
بيان اينكه بايد از توانمندي جوانان بس��يجي در
حوزه فضاي مجازي بيشترين استفاده را ببريم،
تأكيد ك��رد :ش��ركتهاي دانشبني��ان ،صنايع
دفاعي ،بخشهاي امنيتي ،سالمت و در بخشهاي
مختلف شكوفاييهايي شكل گرفته است ،به ويژه
در شرايط كرونايي توانستهايم با كمك جوانان از
اين ويروس پيشگيري كنيم چراكه محور حركت
در بسيج پيش��گيري اس��ت .رئيس دفتر نظامي

فرمانده كل قوا بیان کرد :بايد دس��ت دش��من را
بخوانيم و تهديداتش را بشناسيم تا متناسب با آن
خود را آماده كنيم.
وي با اشاره به اينكه اميدواريم دولت هم بتواند در
شرايط ثباتي كه به وجود آمده است به بسيجيان
كمك کند تا دس��ت ما براي مقابله ب��ا كرونا باز
باشد ،تأكيد كرد :همه دولتها كارهايي را كردند
و ضعفها و قوتهايي داش��تند اما امروز شرايط
مهياست و اميد مردم بيشتر شده است.
بازديد وزير از نمايشگاه بسيج
محمدمهدي اس��ماعيلي ،وزير فرهنگ و ارشاد
اس�لامي از نمايش��گاهي كه در حاش��يه مراسم
اختتاميه رويداد سراسري توليد محتواي ديجيتال
بسيج برپا شده بود ،ديدن كرد .وزير ارشاد در اين
بازديد گف��ت :رويداد سراس��ري توليد محتواي
بس��يج ،رويدادي فوقالع��اده ب��ود ،از این حيث
كه نش��ان داد جوانان بسيجي با اس��تعدادهاي
مثالزدني خود پا به عرصه گذاشتهاند ،در حالي كه
سالها بود در حوزههايي مانند انيميشن و بازي در
مقايسه با ديگر كشورها دچار كاستي بوديم.
وزير اشاد با اشاره به اینکه باالترين ميزان مصرف
فرهنگي مي��ان جوانان ،بازيه��اي ديجيتالي و
رايانهاي اس��ت ،گفت :اين مسئله ظرفيت خوبي
را در كشور فراهم و وزارت ارش��اد براي حمايت
از بازيهاي رايانهاي برنامه جامعي را پيشبيني
كرده است.
برگزيدگان سومين رويداد
در مراس��م اختتاميه س��ومين رويداد سراسري
توليد محتواي ديجيتال بسيج از برگزيدگان در
بخشهاي مختلف تقدير شد .در بخش پويانمايي
حمد صالحاس��دي ،محمدصالح دهقاني ،فاطمه
عبدلي و نجمه مؤمنيمقدم از اس��تان كرمان به
عنوان تيم اول ،اس��ماعيل براتوند ،اميرحس��ين
درج ،علي خندهمي و فاطمه پاكنژاد از اس��تان
خوزس��تان به عنوان تي��م دوم و محمد رجبي و
مصطفي جعفري از استان گلستان به عنوان تيم
سوم انتخاب شدند.
در بخش بازيهاي رايانهاي بهن��ام رضايي ،رضا
ش��عباني ،سيدرس��ول قوامي ،عليرضا موحد و
مصطفي ترابزاده از استان اصفهان به عنوان تيم
اول ،اميرحس��ين حيدري ،سيدمهدي حسيني،
عباسپورجاويدي ،علي م��رادي و محمدمتين
رضايي از اس��تان قم به عنوان تي��م دوم و حميد
حامديفر ،رضا رمضاني و محمدمتين رضايي از
استان قزوين به عنوان تيم سوم انتخاب شدند.
در بخش نرمافزار محمدسعيد فداالديني ،مهدي
شايان و مهدي نوابزاده از استان كرمان به عنوان
تيم اول ،آريا وليزاده و پارسا رستمي از تهران به
عنوان تي��م دوم و پويا ليل��يزاده ،حامد صفرنيا،
عارف كشتكار ،محمدمهدي نوري و مهدي چكامه
از اس��تان خوزس��تان به عنوان تيم سوم انتخاب
شدند .ساالر عقيلي ،خوانند سرشناس كشورمان
با حضور در مراس��م اختتاميه رويداد سراس��ري
توليدات ديجيتالي بسيج ،آهنگ «سفير عشق»
را كه براي بازي رايانهاي به همين نام توليد شده
است ،اجرا كرد.

     كتاب

در نشست بررسي كتاب «تنها گريه كن» مطرح شد

از شهيدان اسناد زيادی داريم
و منتظر قلم نويسندگان هستيم

اكرم اسالمي :فراز و نشيب زندگي خانم معماريان بيش از آن است كه در كتاب آمده
و خيلي موارد فاكتور گرفته شده است .در نويسندگي حرفهاي نبودم و به حس خودم
رجوع كردم و البته مشاور خوبي براي انجام كار داشتم
ب�ه گفت�ه حس�ين كاج�ي ،مس�ئول انتش�ارات
حماس�ه ي�اران ،اطالع�ات و اس�ناد الزم ب�هعن�وان
مهم�ات ب�راي اصح�اب قل�م ك�ه ميخواهن�د كاري
ب�راي ش�هدا انج�ام دهن�د ،فراه�م ش�ده اس�ت.

حس��ين كاج��ي ،مدي��ر انتش��ارات حماس��ه ي��اران در
ويژهبرنامهاي با محوريت كت��اب «تنها گريه كن» روايت
زندگي ش��هيد محمد معماريان كه از س��وي انتش��ارات
شهيد كاظمي برگزار شد ،ضمن تبريك هفته بسيج گفت:
معتقدم باني جلساتي كه براي شهدا برگزار ميشود ،امام
زمان(عج) است .زماني در جنگ معبر ميزديم و يك لشكر
گذر ميكرد .اتفاقات زي��ادي در جنگ ديديم .در يك آن
همه جا آتش ميگرفت ،زلزله ميشد ،سنگر ،رفقا ،موتور،
حتي سطح آب آتش ميگرفت و صدا به صدا نميرسيد.
فرماندهان ميگويند اگر ميخواهيد بدانيد چه صحنهاي
بود ،صد تا طبل بياوريد و بزنيد .به هر حال جنگ تحميلي،
لبنان ،عراق و افغانستان را پشت س��ر گذاشتيم .به مرور
احس��اس خأل كرديم ،تصميم گرفتي��م مجموعه مردمي
داشته باش��يم ،بنابراين اقدام به جمعآوري اسناد كرديم.
امروز ادعا داريم ،مجموعه مردمي هستيم كه كاملترين
اسناد جنگ را در اختيار داريم.
وي اظهار كرد :با خود انديشيديم حاال كه در جنگ توفيق
شهادت حاصل نش��د ،مهمات اصحاب قلم را فراهم كنيم.
از شهيد زينالدين خواستيم در حوزه فرهنگي ما را ياري
كند .تعدادي از خواهران براي ن��گارش آثار اعالم آمادگي
كردند و كتابهاي كوتاه و بلند نوشتند و يكي از اين بانوان،
خانم اسالمي بود.
كاجي افزود :اطالعات و اس��ناد از سوي افرادي كه دغدغه
داش��تند ،جمعآوري شد و نويسندگان ش��روع به نوشتن
كردند .اگر از من بپرسند در مورد شهيد معماريان و خانواده
ايشان چقدر تحقيق كرديد؟ ميگويم اينقدر خانواده شهيد
داريم كه قب ً
ال در مورد آنها تحقيقات صورت گرفته و اسناد
گردآوري شده و در انتظار قلم توانمند نويسندگان هستيم.
اكرم اس�لامي ،نويس��نده «تنها گريه كن» نيز در بخشي
ديگر از اين برنامه درباره فرآيند نگارش اين كتاب ،گفت:

از همان ابتدا كه مادر شهيد را ديدم به دوستانم ميگفتم،
بياييد برويم حاجخانم را ببينيم .اگر اين توصيه را ميكردم
به اين دليل بود كه خودم با فضايي آش��نا ش��ده بودم كه
متفاوت از آنچه بود كه تاكنون زيس��ته بودم .آقاي كاجي
مادر شهيد را معرفي كردند و گفتند ميخواهيم كتابي در
مورد ايشان بنويسيم و من معتقد بودم با ويژگيهايي كه از
ايشان شنيدهام ،نوشتن از ايشان در حد توان من نيست و
چون تجربهاي در اين زمينه نداشتم ،از انجام اين كار پرهيز
ميكردم .معتق��د بودم نميتوانم حق مطل��ب را در مورد
ايش��ان ادا كنم .دقيقاً كالم آقاي كاجي خاطرم است كه
ميگفتند ،ميخواهم نفس مادر شهيد به تو بخورد .اميد
است اين عزيزان سالها زنده باشند ،اما واقعيت طبيعت
غير از اين است و ما بايد سراغ آنها برويم و خاطراتشان را
ثبت و ضبط كنيم.
وي اظهار كرد :اگر رهبر معظم انقالب اسالمي بر اين كتاب
تقريظ نگاش��تهاند ،ربطي به من ندارد و همه متوجه مادر
شهيد است .پذيرش نگارش اين اثر براي من سخت بود ،اما
با يكبار ديدن حاجخانم يقين پيدا كردم كه دلم ميخواهد
بيشتر ايشان را ببينم .نوشتن كتاب تقريباً سه سال زمان
برد .فراز و نشيب زندگي خانم معماريان بيش از آن است
كه در كتاب آمده و خيلي موارد فاكتور گرفته شده است.
آدم حرف��هاي نبودم و به حس خودم رج��وع كردم و البته
مشاور خوبي براي انجام كار داشتم و اين يك كار تيمي بود
و با مشورت همديگر و با رفت و برگشتها و اصالحات زياد
باالخره به نتيجه رسيد.

     رونمایی

     گفتوگو

ابراهيم وحيدزاده در گفتوگو با «جوان»:

سريالسازي بايد با ايدهها و افكار نو متحول شود

سريا لس�ازي باي�د ب�ا ايد هه�ا و اف�كار ن�و متح�ول
ش�ود و اگ�ر اي�ن ني�از ج�دي گرفت�ه نش�ود و هم�ان
مس�ير قبل�ي ط�ي ش�ود ،دچ�ار خس�ران خواهي�م ش�د.

ابراهيم وحيدزاده ،كارگردان باسابقه با بيان اين مطلب به «جوان»
گفت :سريالهاي تلويزيوني در همه ادوار مخاطب بيشتري نسبت
به اغلب برنامههاي تلويزيوني داشتهان د و همين عالقهمندي بوده كه
باعث شده است مديومي نظير شبكه خانگي كه زماني ويژه عرضه
فيلم و تلهفيلم بود هم دست به كار توليد سريال شود.
كارگ��ردان «تحفهه��ا» عنوان كرد :براي س��اختن س��ريالهاي
تأثيرگذار و جذاب ،از نظر قصه و پرداخت شخصيت و حتي واژگاني
كه براي طراحي ديالوگ ب ه كار ميرود ،بايد به سمت اثرگذاري باال
برويم .تماشاچي بايد از كار خوش��ش بيايد ،وگرنه سراغ محصول
ماهوارهاي ميرود.
وي در ادامه ابراز كرد :وقتي ما در ساختن سريال به خواستههاي
اساسي تماش��اچي اهميت ندهيم ،مسلماً آن س��ريال هم ديدني

نمیشود و مخاطب نيز از ديدن كار لذت نمیبرد و پيگير نخواهد
شد .بايد خواستههاي مخاطب را دانست و سپس به سمت نگارش
متن سريال رفت.
اين كارگردان خاطرنش��ان كرد :توليد سريال بدون متن قوي و به
صرف حضور چهرهها مانند درست كردن غذايي ميماند كه مواد
اوليه ممتازي دارد ولي دستور پخت آن ،نامشخص است .طبيعي
است كه از چنين غذايي هيچ كس استقبال نخواهد كرد و مشتري
اول و آخرش همان آش��پزش خواهد بود .س��ريالي كه داس��تان
پركشش نداشته باشد و فقط بازيگران مشهوري دارد هم فقط يكي
دو قسمت جلب مخاطب ميكند و بعد تمام.
كارگردان «مجس��مه» و «شام عروس��ي» ادامه داد :ايجاد ارتباط
با مخاطب در همه حيطهها از ادبيات تا س��ينما و موسيقي و حتي
تجارت به كيفيت عمل انجام شده است و نه فردي كه عمل را انجام
ميدهد .براي سريالسازي دس��ت اول هم تا ميتوانيم بايد روي
سناريوهاي بكر و قوي كار كنيم.
وحيدزاده افزود :تجربه ثابت كرده است ارتباط بهتر با تماشاچي در
سايه متن خوب و استاندارد برقرار ميشود و سوپراستارها مكمل
ماجرا ميباشند .اصل ماجرا ،قصه و نوع پرداخت است و وقتي اينها
درس��ت باش��د ،بازيگرهاي گمنام ولي توانا هم اگر باشند ،سريال
دنبال خواهد شد .همين سريالهاي خارجي كه از تلويزيون پخش
ميش��ود ،مگر بازيگر معروف دارند؟ عموماً ما به عنوان تماش��اگر
ايراني بازيگران اين سريالهاي خارجي را نميشناسيم ولي چون
قصه ،قصهاي است جذاب ،وقت ميگذاريم و آن را ميبينيم و لذت
ميبريم ،پس باید در سريالسازي بهدنبال متن قوي باشيم.

     سینما

در قالب يك مستند مطرح شد

انتقاد اليور استون از بايدن به خاطر
فاش نكردن اسناد ترور «كندي»

اليور استون ،كارگردان امريكايي با ساخت يك مستند جديد درباره ترور
جان اف كندي ،بار ديگر بر لزوم منتشر كردن اسناد اين ترور اصرار كرد.

به گزارش مهر به نق��ل از هاليوود ريپورتر ،اليور اس��تون ،كارگردان برنده
جايزه اسكار مقالهاي نوشته و در آن ميگويد :جو بايدن و دونالد ترامپ در
زمينه شفافيت درباره قتل رئيسجمهور جان اف كندي در روز 22نوامبر
 ۱۹۶۳باهم فرق زيادي ندارند.
اين كارگردان كه به تازگي مستند جديدي با عنوان «بازبيني جيافكي:
درون آيين��ه» با اقتب��اس از كتاب غيرداس��تاني «سرنوش��ت خيانتبار:
جيافكي ،كوبا و پرونده گريسون» نوشته جيمز دياوژنيو در سال ۱۹۹۲
ساخته است ،بار ديگر در اين فيلم بر ابهامات در پرده نگه داشته شده ترور
كندي اصرار كرده است.
اين فيلم مستند نخستين بار در جشنواره فيلم كن  ۲۰۲۱به نمايش درآمد
و استون از اين كتاب به عنوان كتابي مهم در ساخت فيلم داستانياش در
سال  ۱۹۹۱ياد كرد.
فيلم مستند و جديد وي از  ۱۲نوامبر امسال به صورت ويدئويي در دسترس
است و  ۲۲نوامبر در شبكه شوتايم روي آنتن ميرود و در بريتانيا و ايرلند
از  ۲۶نوامبر راهي سينماها خواهد شد .روايتهاي اين فيلم توسط ووپي
گلدبرگ و دونالد ساترلند انجام شده است.

در آيين رونمايي از  3كتاب انتشارات «راهيار» مطرح شد

روايت گلعلي بابايي از بيلياردبازي كه مدافع حرم شد

ب�ه دفت�ر مطالع�ات جبه�ه فرهنگ�ي انقلاب اسلامي و
انتش�ارات «راه ي�ار» تبري�ك ميگوي�م ك�ه در اي�ن مدتي
كه پا گرفته ،توانس�ته اس�ت آثار خوب�ي را در ح�وزه جبهه
مقاومت و مس�ائل كش�ور توليد كند و اين س�ه اث�ري هم كه
رونماي�ي ميش�وند ،اي�ن مس�ائل را در خودش�ان دارن�د.

گلعلي بابايي از نويسندگان دفاع مقدس و ادبيات پايداري در آيين
رونمايي كتابهاي تازه منتشر شده انتشارات «راهيار»؛ «كشكول
ميرزا جوادآقا»« ،پاتك عليه پيتوك» و «مرضيه» در سخناني گفت:
من به دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي و انتشارات «راه
يار» تبريك ميگويم كه در اين مدتي كه پا گرفته ،توانسته است آثار
خوبي را در حوزه جبهه مقاومت و مسائل كشور توليد كند و اين سه
اثري هم كه رونمايي ميشوند ،اين مسائل را در خودشان دارند.
اين نويسنده دفاع مقدس عنوان كرد :كتاب «كشكول ميرزا جواد
آقا» ،روايتهايي از شهيد مدافع حرم جواد كوهساري است که در
تاريخ  26تير  94در شهر فلوجه عراق در جنگ با داعش شهيد شد و
به قلم برادر عزيزمان محمدمهدي احمديان نگاشته شده است.
وي ادامه داد :ويژگي كتاب اين اس��ت كه وقتي زندگينامه كتاب
شهيد كوهساري را مطالعه ميكنيد ،ميبينيد كه شهيد دقيقاً مانند
همين جوانهاي امروزي است و چيزي اغراق نشده .در حقيقت هم
همينطور است ،ما بايد تالش كنيم شهدا را كه مثل همين جوانها
هستند ،به جامعه نشان بدهيم كه اين ويژگي در اين كتاب هست
و ساده و روان نوشته شده است و ش��هيد را هم همانطور كه بوده
معرفی کرده و يك ويژگي خيلي خاصي كتاب ،اين است كه مسجد و
فضاي مسجد را خيلي زيبا روايت کرده است .بابايي در بخش ديگري

از سخنانش بيان كرد :كتاب دوم يعني «مرضيه» زندگينامه مادر
شهيد مدافع حرم حجتاالسالم محمود تقيپور است ،خيلي جالب
ت ريزي را از فرزند
است كه اين مادر شهيد بهرغم مسن بودنش ،نكا 
شهيدش بازگو كرده كه به نظرم نقطه مثبت كتاب است و خاطراتی
متنوع درباره شهيد گفته شده است.
وي در ادامه سخنانش با اشاره به كتاب «پاتك عليه پيتوك» عنوان
كرد :اين كتاب ،در واقع روايتي داستاني از زندگي شهيد سيدهادي
سلطانزاده است .اين شهدا ،در آن مقطعي كه ارتش سوريه ،آنها را
نميپذيرفت ميخواستند خودشان را تحميل كنند ،در اين باره بايد
به طور مفصل بحث ش��ود ولي اين شهدايي كه در آن مقطع رفتند،
بصيرتشان خيلي باال بود .ويژگي جالب شهيد سلطانزاده اين است
كه باشگاه بيليارد داشته اس��ت و به عنوان نيروي مقاومت به جنگ
سوريه رفت .اين خيلي عجيب است ،يعني از همان تحولهايي است
كه يكدفعه در وجود طرف پيدا ميشود .اين نشان از قدرت الگوهاي
صحيح است كه يك بيلياردباز را به يك مدافع حرم تبديل ميكند.

