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اس��راف كننده سه نش��انه دارد: 
آنچه در شأنش نیست خریداری 
می كند، آنچه در ش��أنش نیست 
می پوشد و آنچه در شأنش نیست 

می خورد. 
تفس��یر   -۱۲۱ ص  خص��ال، 

نورالثقلین، ج ۱، ص 77۲

چشم بستن سينمای لوده بر ترورهای تراژيک
   محمدصادق عابدينی

چند هفته پیش پس از درگذش��ت نادر طالب زاده، 
بخش   های��ی از نقش آفرین��ی این هنرمن��د فقید 
در فیل��م »تویی ك��ه نمی ش��ناختمت« در فضای 
مجازی وایرال ش��د. در اپی��زود دوم از فیلم »تویی 
كه نمی ش��ناختمت«، طالب زاده نقش رزمنده ای 
را ب��ازی می كند كه قرار اس��ت به خان��ه برگردد و 
درست در زمانی كه به نزدیکی خانه و دختر كوچک 
چش��م انتظارش می رسد، از س��وی تروریست های 
منافق با شلیک چند گلوله به شهادت می رسد. اتفاق 
تروریستی دو روز پیش در تهران و شهادت سرهنگ 
پاسدار حس��ن صیاد خدایی ش��باهت های زیادی 
به فیلم »تویی كه نمی ش��ناختمت« داشت. اینکه 
سرهنگ صیاد خدایی در نزدیکی منزلش از سوی 
تروریست های موتورسوار به شهادت رسید و اولین 
افرادی كه از ترور وی باخبر ش��دند اعضای خانواده 
او بودند، بخشی از شباهت سکانس فیلم »تویی كه 
نمی شناختمت« بود. روح تروریسم گویا از ترور های 
دهه 60 تا امروز هیچ تغییری نداشته است. »تویی 
كه نمی شناختمت« محصول س��ال ۱369 است و 
ترور شهید صیاد خدایی 3۲ سال بعد اتفاق افتاده، 
ولی ماجرای این دو ترور چه از نظر بصری ، چه از نظر 

محتوایی همپوشانی های زیادی دارد. 
كش��ورمان به واس��طه وجود گروه های تروریستی 

م��ورد حمایت غ��رب از ابتدای پی��روزی انقالب با 
پدیده شوم ترور و تروریسم مواجه بوده است. به رغم 
وجود بیش از ۱7 هزار شهید ترور در ایران كه شهید 
صیاد خدایی تا امروز آخرین شهید این عرصه است، 
پرداختن به موضوع تروریسم و ترور به خصوص ترور 
نیروهای انقالب در سینما با فقر مطلق محتوا روبه رو 
اس��ت. س��ینمای ایران هیچ گاه نخواسته است كه 
خود را به صورت مستقیم با مسئله تروریسم و ترور 
شخصیت   ها روبه رو كند. ناظر این مسئله حجم باالی 
فیلم های تولید شده در طول سال است كه تا پیش 
از كرونا سه رقمی شده بود، ولی در نهایت تولیداتی 
كه به تروریسم می پردازد، در طول یک دهه گذشته 
به زحمت به تعداد انگشتان دست می رسد. نمایش 
فیلم »هناس « با موضوع ترور و ش��هادت دانشمند 
هس��ته ای كش��ورمان ش��هید رضایی نژاد، كه در 
جشنواره فیلم فجر حاضر ش��د، تنها یک برداشت 
سینمایی از چندین پرونده تروریستی است كه در 

سال های اخیر در ایران باز شده است.
در سینمایی كه برای دغدغه های اقلیت های جنسی 
نیز فیلم س��اخته می ش��ود، موض��وع مهمی مانند 
قربانی ش��دن هزاران ایرانی از س��وی تروریست   ها 
دیده نمی ش��ود. كمی ماجرا عجیب اس��ت، چون 
حتی نهاده��ای فرهنگی ك��ه برای س��اخت فیلم 
بر مبن��ای سیاس��ت های فرهنگی كش��ور بودجه 

می گیرند، حاضرند درباره مشکالت خانواده ای كه 
برای دخترش��ان خواس��تگار آمده فیلم بسازند یا 
ناسازگاری یک پسربچه با پدر و مادر عقب افتاده اش 
را به فیلم سینمایی تبدیل كنند، اما در زمانی كه پای 
موضوع استراتژیک و مهمی چون تروریسم به میان 
می آید، حرفی برای گفتن نداشته باشند! و از عقب 
افتادگی چهل ساله س��ینمای ایران از پدیده شوم 
تروریس��م كه از رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته 
تا وزیر، نماینده مجلس، دانش��مند و مردم عادی را 

هدف قرار داده است، كاری نسازد. 
شاید گذشت زمان برای نپرداختن به مسئله ترور را 
زمانی پی ببریم كه بدانیم فیلم سینمایی بادیگارد 
كه اشاره ای به ترور دانش��مندان هسته ای داشت، 
محصول سال ۱394 است و در هفت سال گذشته 
ما شاهد ترورهایی مانند شهادت شهید فخری زاده 

و شهید صیاد خدایی بوده ایم. 
شاید بد نباش��د كه بدانیم در س��ینمای امریکا تا 
امروز بیش از ۱6 فیلم و سریال فقط با موضوع ترور 
جان اف كندی، رئیس جمهور این كش��ور ساخته 
شده است. كندی در سال۱963 ترور شد و امسال 
در حالی كه 6۱ سال از ترور او گذشته است، فیلم 
س��ینمایی به نام »اخبار جعلی« در امریکا مراحل 
ساخت را طی می كند. امریکایی   ها آنقدر به موضوع 
ترور كندی در قالب مستند و درام پرداخته اند كه به 

نوعی موضوع كم آورده اند. 
روایت   ه��ا را از ماجرای ت��رور مس��تقیم كندی به 
مسائلی مانند گزارشگر تلویزیونی كه ترور كندی را 
گزارش كرده یا زنی كه دوس��ت دارد همسر كندی 
را از نزدیک ببیند، كشانده اند. هالیوود سال   ها است 
كه موضوع ترور كندی را در سینما زنده نگه داشته 
و با آنکه دولت امریکا به صورت مس��تقیم مسئول 
ترورهای زیادی در سراسر جهان بوده است، ایاالت 
متحده را به نوعی قربانی تروریسم نشان می دهد. با 
این حال در ایران سینمای جدا افتاده از واقعیت های 
جامعه یا در حال كیس��ه دوزی برای س��ود مالی از 
ساخت فیلم های كمدی است یا برای كسب جایزه 
از فس��تیوال های خارجی دس��ت روی موضوعات 
سیاهی می گذارد كه چهره مخدوش��ی از ایران به 

جهان معرفی كند!

      یادداشت

سینمای عقب مانده در تار »عنکبوت« کن 
از همان ابتدا برخی رسانه ها به طرزی افراطی اصرار بر مذهبی بودن قاتل قتل های زنجيره ای مشهد 

داشتند حال آنکه ويژگی های شخصيتی سعيد حنايی چيز ديگری را نشان می داد

  جواد محرمی
 اين اش�تهای وصف ناش�دنی برای ساخت 
فيلم درباره يک قاتل را بايد حتی در تاريخ 
سينمای جهان يک مورد استثنايی قلمداد 
کرد. جالب اينجاست که هيچ کدام از آثاری 
که دراين  باره س�اخته ش�ده، جنبه جنايی 
و پليس�ی و دراماتيک پر رنگ�ی که به طور 
عادی به فضای سينما نزديک است، ندارند. 
دوستان سینماگری كه از ایران تا فرنگ برای 
س��ینمایی كردن ماجرای یک قاتل احساس 
تکلیف كرده اند، اگر تمركز و همت خود را خرج 
پرداختن به مشاهیر و مفاخر ایران می كردند، 
می توانستند دستکم دو س��ه چهره را از غبار 
بیرون بیاورند. هرچند همین فیلم ها )عنکبوت 
خارجی از روی تیزر ه��ا و روایت هایی كه نقل 
می شود( نش��ان می دهد  كه سازندگان به حد 
مطلوب، حتی بر فنون و تکنیک س��ینمایی، 
برای اقناع ی��ا القای آنچه در نیت داش��ته اند، 
تسلط نداشته اند و متأسفانه آن قدر برخوردار از 
غیرت و عرق ایرانی هم نبوده اند تا بشود انتظار 

داشت روی ایران رنگ سیاه نپاشند. 
  يک عنکبوت از فجر تا کن 

اینکه چرا سعید حنایی این قدر مهم می شود 
كه از فجر در ایران تا كن در فرانسه میزبان آن 
می شوند، در نوع خود حکایت قابل تأملی است. 
اگر این قتل ها در مقدس  ترین شهر ایران اتفاق 
نمی افتاد و قات��ل زنجیره ای تظاهری، هرچند 
گنگ و ناقص، از مذهبی بودن ارائه نمی كرد، 
باز هم ش��اخک های س��ینمایی و انسانی! این 
منادیان هنر این قدر حساس  می شد تا موضوع 

چنین مهم و استراتژیک شود؟
تا به حال سه فیلم درباره سعید حنایی، قاتل 
زنان روسپی ساخته شده است؛ یکی در قالب 
مس��تند و دو تا در قالب داس��تانی كه نام این 
آخری »عنکبوت مقدس« اس��ت. بازیگرش 
همان دختری اس��ت كه ۱6 سال پیش انتشار 
یک فیلم خیلی خصوصی اسمش را سر زبان ها 
انداخت تا به شهرت منفی تلنبار شده ای دست 
یابد و هر كس امروز او را می شناسد همان فیلم 

لو رفته برایش تداعی می شود. 
خانم بازیگر پس از آن فیلم كذایی- كه بعد ها 
به تصریح خود او معلوم ش��د از سوی یکی از 
هم صنفی ها در فضای مجازی منتشر شده- 
ناگهان غیب ش��د و س��ر از پاریس در آورد. 
ره��اورد پذیرایی فرنگ از او چن��د فیلم ضد 
ایرانی شاخص است. در س��ال ۲0۱7 سر از 

فیلم ضد ایرانی » تابوی ته��ران « درآورد كه 
از قضا باز مسئله جنس��ی! مضمون اصلی آن 
ب��ود. این فیلم به ط��ور م��وازی زندگی چند 
نفر را نش��ان می داد كه در ته��ران به عنوان 
شهری غرق در تباهی و فساد زندگی می كنند 
و هم��ه در خصوص مس��ائل جنس��ی دچار 
بحران  هستند. این بار مدیر برنامه های خانم 
امیر ابراهیمی او را برای نقش آفرینی در فیلم 
دیگری با مضمون جنسی انتخاب می كند، اما 
جشنواره كن این روز ها با به نمایش درآوردن 
فیلم عنکبوت مق��دس در بخ��ش اصلی به 
ش��کلی دیگر از زهرا امیر ابراهیمی رونمایی 
می كند؛ بازیگری كه انگشت اتهام از اول و تا 
به حال درباره مهاجرت و انزوای او به شکلی 
هدایت شده به س��مت جامعه ایرانی است و 
در رسانه های ضدانقالب و ایران ستیز از وی 
به عنوان زن��ی مظلوم و قربان��ی یک جامعه 

مردساالر یاد شده است. 
   سوژه ای جذاب برای ايران ستيزان

اصرار ب��ر اینکه جامع��ه ایرانی دچ��ار بحران 
جنسی است و این بحران در میان خانواده های 
مذهبی بیش��تر است، باعث ش��ده كه سعید 
حنایی به س��وژه ای جذاب برای ایران ستیزان 
تبدیل شود. ماجرای حنایی البته می توانست 
موضوع جذابی برای یک فیلم جنایی و پلیسی 
یا حتی در ژانر س��ینمای دلهره باشد، اما نگاه 
ایدئولوژیک به این ماج��را و ذوق زدگی ایران 
ستیزان سبب ش��ده اس��ت، این قصه نه تنها 
در س��ینما به موضوعی تباه شده و دستمالی 
شده تبدیل شود، بلکه غلبه نگاه های سیاسی 
ظرفیت های فرهنگی و هنری آن را دستخوش 

خدشه كند. 
اولین بار یک مستندس��از به نام مازیار بهاری 
درباره سعید حنایی فیلم ساخت. اثری كه نیت 
فیلمس��از را لو می داد، چرا كه س��عی شده بود 
روی گزاره هایی كه بر مذهبی بودن قاتل تأكید 
داشت، تمركز كند. دو فیلم داستانی دیگر هم 
با همین نگاه ساخته شده اند. هرچند فیلمی كه 
در ایران ساخته شده در ترسیم این خط مشی 

به دالیل مختلف موفق نبوده است. در مستند 
 »و عنکبوت آمد« در همان ابتدا سعید حنایی 
را می بینیم كه عنوان می كند پس از قتل چند 
روسپی احساس كرده درهای آسمان باز شده 
و باران بیش��تری می بارد! تأكی��د روی گنبد و 
مناره امام رضا )ع( و نش��ان دادن تصاویری از 
عزاداران در صحن و س��رای بارگاه امام هشتم 
در مس��تند ذهنیت و انگیزه مستندس��از را به 
شدت لو می دهد، چرا كه این اتفاق می تواند در 
هر كالنشهر دیگری رخ بدهد، اما هرگز تا این 
اندازه مورد توجه رس��انه ها قرار نمی گیرد. اگر 
مطبوعات زمان وقوع دادگاه بررسی شود، این 
مسئله خود را نش��ان می دهد كه از همان ابتدا 
برخی رسانه ها كه به موضوع قتل ها و بازتاب آن 
عالقه زیادی نشان می دادند به طرزی افراطی و 
هیستریک اصرار بر مذهبی بودن قاتل داشتند 
با اینکه نشانه های شخصیتی سعید حنایی چیز 
دیگری را نش��ان می داد. اینکه او آن قدر ها هم 
كه تظاهر می كند در قید و بند مذهب نیست در 
اغلب روایت ها مغفول می ماند، چرا كه مع األسف 
رسانه در این سوی میدان در غفلتی عمیق به 
سر می برد. برای مثال قاضی پرونده در جریان 
دادگاه از حنایی سؤال می كند »تو كه این قدر 
مدعی انگیزه های مذهبی هستی چرا با این زنان 
پیش از قتل رابطه جنسی برقرار می كردی! « و 
اینها بخش های سانسور شده هویت شخصیتی 
سعید حنایی در فیلم ها هستند. سابقه مشکالت 
حاد روانی س��عید حنایی و اینکه او برای قتل 
زنان الزم ندیده حجت شرعی دست و پا كند، 
هم دلیل دیگری بر این است كه مذهبی معرفی 
كردن او گزاره ای بی ربط اس��ت. اینکه همسر 
حنایی اعتقادات مذهبی داشته یا مادر و پدر او 
تقیدات دینی داشته اند، نمی تواند دلیل كافی 

برای دیندار بودن او باشد. 
   حيرت يک خبرنگار 

از حجم ايران ستيزی فيلم 
حیرت رضا منتظری، خبرنگار س��ینماپرس 
كه ای��ن روز ها در كن به س��ر می برد، پس از 
تماش��ای فیلم عنکبوت مق��دس از حقد و 
كینه حامیان و سازندگان این فیلم نسبت به 
ایران حکایت دارد: »این قدر تصویر متحجر 
و عقب افتاده ای از ایران و ایرانی در این فیلم 
نشان داده می ش��ود كه برایم غیرقابل تصور 
بود، ماجرای س��عید حنایی را در اوایل دهه 
80 به یاد دارم، اما این را به یاد نمی آورم كه 
مردم اینگونه در حمایت از او به خیابان ریخته 
باشند و علیه حکم اعدام ش��عار داده باشند! 
هیچ قش��ری در ایران این قدر عقب مانده و 
واپسگرا نیست. با این قبیل فیلم ها دنیا با چه 

دیدی به ما نگاه می كند؟«
از جش��نواره كن انتظاری نیس��ت، اما وقتی 
یادمان می آید جشنواره فجر نیز میزبان فیلمی 
با همین مضمون به نام عنکبوت بود)نمایش 
برای اصحاب رسانه( و هیچ مدیر یا فیلمسازی 
وظیفه خود ندید روی بخش ناگفته و كتمان 
ش��ده ماجرا نورافکن بتاباند، بیش��تر كام مان 
از این هم��ه انفعال تلخ می ش��ود، با این حال 
می توان ب��ا اطمینان گفت هی��چ ایرانی وطن 
دوس��تی از تماش��ای آث��اری از این دس��ت 

خوشحال نخواهد شد.

ادع��ای بح��ران جنس��ی 
در جامعه اس��امی س��عید 
حنای��ی را به س��وژه جذاب 
ایران س��تیزان تبدی��ل کرد

اطالع رس�انی قطره ای و ع�دم خبر رس�انی به موقع و 
حرفه ای درباره رون�د بازنويس�ی و اقداماتی که برای 
س�اخت س�ريال موس�ی در حال انجام اس�ت زمينه 
خبرسازی و شايعه پراکنی شده تا جايی که روز گذشته 
سيمافيلم در پی انتشار اخبار نادرست برخی رسانه       ها 
در خصوص توقف ساخت س�ريال حضرت موسی)ع( 
مجبور شد با صدور تکذيبيه ای اين خبر      ها را تکذيب 
کند. اين در حالی رخ می دهد که پروژه موسی )ع( فاقد 
يک تيم روابط عمومی و ارتباط با رس�انه مؤثر اس�ت. 
موس��ی )ع( نام پروژه ای اس��ت كه در دس��ته الف ویژه و 
فاخر صداوسیما دسته بندی می ش��ود و آخرین پروژه ای 
بود كه فرج اهلل سلحش��ور، كارگردان فقید س��ریال های 
تاریخی و مذهبی قصد داش��ت آن را به سرانجام برساند. 
اما ع��وارض بیماری س��رطان و به دنبال آن درگذش��ت 
كارگردان در همان مرحله نگارش فیلمنامه باعث شد كار 
نیمه تمام بماند و وارد پروسه تولید نشود. پس از آن بود كه 
جمال شورجه، كارگردان باسابقه و پیشکسوت سینمای 
كش��ورمان كه مش��اور مرحوم سلحش��ور در سریال های 
تاریخی و قرآنی بود، س��اخت این س��ریال الف ویژه را به 

عهده گرفت. 
سال 98 جمال شورجه نیز به دلیل سکته مغزی كارش به 
بیمارستان و جراحی كش��ید و بنا شد تیمی با سرپرستی 
یک كارگردان دیگر ادامه كار را برعهده بگیرند كه نهایتاً 
مسئوالن سیمافیلم با اعالم نام ابراهیم حاتمی كیا به عنوان 
گزینه نهایی س��کان كار را به دست او س��پردند. از همان 
ابتدای آمدِن حاتمی كیا و اع��الم خبر حضورش به عنوان 
گزینه كارگردانی سریال » موسی)ع( « با حاشیه       هایی همراه 
بود؛ از حاشیه  بازیگر نقش اول و حضور برخی از هنرمنداِن 
كارهای حاتمی كیا از جمله پرویز پرستویی و مریال زارعی 
تا اس��م بردن از یک مؤسس��ه برای س��رمایه گذاری این 
مجموعه تلویزیونی. گفتند او قصد دارد باز تیم بازیگری اش 

را در این كار نیز تکرار كند. 
چند روز پیش یک رسانه با انتش��ار مطلبی مدعای توقف 
ساخت سریال موسی)ع( را مطرح كرد كه روابط عمومی 
مركز سیمافیلم هم با انتشار اطالعیه ای كار این رسانه را 
خبرسازی و انتشار اخبار غلط خواند. صدور این تکذیبیه 
در حال��ی اتفاق افتاد ك��ه پیش از این احم��د میرعالیی، 
تهیه كننده سریال »موسی )ع( « از شروع پیش تولید این 

سریال الف ویژه در سال ۱399 خبر داده بود. 
در بخشی از اطالعیه روابط عمومی مركز سیمافیلم آمده 
اس��ت: »پروژه بزرگ و عظیم »موسی)ع(« به كارگردانی 
ابراهیم حاتم كیا كه یکی از پروژه های الف ویژه رسانه ملی 
اس��ت، همچنان مراحل مختلف پیش تولید را می گذراند 
و تاكنون هیچ گونه توقفی نداش��ته اس��ت. از یک سال و 
نیم گذش��ته آقای ابراهیم حاتمی كیا بازنویسی فیلمنامه 
سریال »موس��ی)ع(« را آغاز كرد و تاكنون 30 قسمت از 
این س��ریال بیش از 60 قس��متی به طور كامل بازنویسی 
شده و بازنویسی قسمت های دیگر نیز به سرپرستی ایشان 
در حال انجام است. در حال حاضر نه تنها این پروژه متوقف 
نیس��ت كه حدود ۲00 نفر در بخش های مختلف پش��ت 
دوربین و كارگاه های مختلف مشغول آماده سازی شرایط 

تولید سریال هستند.«
وقتی روابط عمومی سیمافیلم با این حساسیت منطقی در 
مورد پروژه موس��ی)ع( اطالعیه و تکذیبیه صادر می كند، 
باید به این نکته هم توجه داش��ته باشد كه وقتی در مورد 
یک ابرپروژه كه جزو تولیدات فاخر آن مجموعه هم است، 
خبررس��انی قطره ای یا س��کوت خبری بالوجه در پیش 
گرفته شود، روشن است كه زمینه حدس و گمانه زنی افراد 
و رسانه      ها ایجاد می ش��ود. ممکن است گفته شود مشی و 
مرام حاتمی كیا در حوزه فیلمسازی همانند تولید و ساخت 
آثار سینمایی اش در گذشته، مبتنی بر سکوت خبری است 
اما واقعیت این است كه وقتی حرف از تولید پروژه حساسی 
مثل سریال »موسی)ع(« كه صهیونیست      ها از ساخت آن 
و خط روایی كه قرار اس��ت به مخاطب ارائه ش��ود نگران 
هس��تند، به میان می آید، شایسته نیست كه این اثر فاخر 
و الف ویژه صدا و سیما یک تیم روابط عمومی و ارتباط با 

رسانه معمولی و البته مؤثر و فعال نداشته باشد.

پروژه »موسی)ع(« بيش از حد درونگرا است!
ميرعاليی: از يک سال و نيم گذشته ابراهيم حاتمی کيا بازنويسی فيلمنامه سريال »موسی)ع(« 
را آغاز کرد و تاکنون ۳۰ قسمت از اين سريال بيش از ۶۰ قسمتی به طور کامل بازنويسی شده و 

بازنويسی قسمت های ديگر نيز به سرپرستی ايشان در حال انجام است

 تعطیلی سینما ها در سالروز 
شهادت امام صادق )ع(

به مناسبت س�الروز ش�هادت امام صادق )ع( سالن های 
س�ينما در سراس�ر کش�ور تعطي�ل خواهن�د ش�د. 
به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع( 
در روز جمعه ششم خرداد، سینما های سراسر كشور از اذان 
مغرب روز پنج  شنبه پنجم خرداد تا اذان مغرب جمعه ششم 

خرداد تعطیل خواهد بود. 
این تعطیلی شامل سالن های تئاتر هم می شود. 

.........................................................................................................
 فروش ۲۰۰ میلیارد تومانی 

نمایشگاه کتاب
س�خنگوی سی وس�ومين نمايش�گاه بين الملل�ی کتاب 
ته�ران از ف�روش ح�دود ۲۰۰ ميلي�ارد تومان�ی اي�ن 
نمايش�گاه در دو بخ�ش فيزيک�ی و مج�ازی ت�ا پاي�ان 
دوازدهمي�ن روز از برگ�زاری اي�ن روي�داد خب�ر داد. 
به گزارش »جوان«، علی رمضانی، س��خنگوی سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی كتاب تهران با اشاره به آمار روز  دوازدهم 
نمایش��گاه كتاب گفت: این دوره از نمایشگاه تا روز یک شنبه 
)اول خرداد ماه( حدود ۲00 میلی��ارد تومان فروش مجموع 

بخش های حضوری و   مجازی آن بوده است. 
وی ادامه داد: برخی از فروش نمایش��گاه حضوری به صورت 
نقدی یا كارت به كارت است و اگر بخواهیم این برآورد ها را هم 
در فروش حساب كنیم، مبلغ نهایی در نمایشگاه امسال باالتر 
خواهد بود. رمضانی همچنین درباره آرای هیئت رس��یدگی 
به تخلفات سی و سومین نمایش��گاه بین المللی كتاب تهران 
توضیح داد: به طور كلی 74 رأی صادر شده كه ارائه و فروش 
كتاب های غیرمجاز با ۱5 رأی بیش��ترین فراوانی را داشته و 
پس از آن استفاده نکردن از دستگاه كارتخوان با ۱۱ رأی در 

رتبه دوم قرار دارد. 
وی افزود: ارائه و فروش آثار سایر ناشران با 9 رأی، بی توجهی 
به رعایت حجاب و شئون اسالمی با هفت رأی، ارائه و فروش 
كتاب  هایی كه بیش از چهار سال از انتشار آنها گذشته با هفت 
رأی و ارائه و فروش كتاب های غیرمرتبط با موضوع سالن، با 

شش رأی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
.........................................................................................................

 اکران »هناس « 
از اواسط خرداد در سینماها

فيل�م س�ينمايی هن�اس  ب�ا پرداخت�ی ب�ه زندگ�ی 
ش�هيد داري�وش رضايی ن�ژاد از اواس�ط خ�رداد راهی 
اک�ران در س�ينماهای سراس�ر کش�ور می ش�ود. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومی پ��روژه، فیلم 
سینمایی هناس  به كارگردانی حسین دارابی و تهیه كنندگی 
محمدرضا شفاه كه از فیلم های پربحث اكران شده در چهلمین 
جش��نواره فیلم فجر بود، از نیمه خردادماه راه��ی اكران در 

سینماهای سراسر كشور می شود. 
این فیلم سینمایی با برداشتی از سلس��له ترورهای دهه 80 
تا 90، نخس��تین اثر با محوریت پرداختن به زندگی شهدای 
هسته ای اس��ت كه به روایتی آزاد از داس��تان زندگی شهید 
داریوش رضایی نژاد می پردازد. پرداخت��ی ملموس و زنانه از 
شخصیت ش��هره پیرانی، همسر این ش��هید هسته ای است 
كه تالش های او  را برای حفظ امنی��ت خانواده اش به تصویر 
می كش��د. فیلمنامه »هناس « كه در ژانر ملودرام عاشقانه به 
نگارش درآمده اس��ت، تالش دارد مخاط��ب را با عمق تلخی 

ماجرای ترور افراد شاخص ملی آشنا كند.
.........................................................................................................
حلقه وصل به ایستگاه صد و دوم رسید

صدودومين ش�ماره ماهنامه 
»حلقه وصل « با پرونده ويژه ای 
ب�رای گراميداش�ت مرحوم 
حجت االس�الم سيدمحسن 

شفيعی منتشر شد. 
به گزارش »جوان« ، صدودومین 
ش��ماره ماهنام��ه فرهنگ��ی 
تش��کیالتی حلق��ه وص��ل ب��ا 
پرونده ای ویژه درباره خدمات و 
منش حجت االسالم سیدمحسن شفیعی، نماینده ولی فقیه در 
دانشگاه های استان خوزستان منتشر شد. این موضوع به صورت 
ویژه در پرونده »س��رو« مورد بررسی قرار گرفته است. در این 
پرونده عالوه بر اشعار و خاطرات، گفت وگو     ها و یادداشت      هایی 
نیز از دوستان، همکاران و بستگان آن مرحوم به چاپ رسیده 
است. سرمقاله این ش��ماره نیز به قلم صادق یزدانی، با عنوان 
»از قبیله محبت« به بیان روایتی از زندگی و خصایص اخالقی 

حجت االسالم شفیعی اختصاص پیدا كرده است. 
این شماره در پرونده لعل به برگزاری پویش ستاره های زمین 
پرداخته اس��ت كه در ماه رمضان، با هدف گسترش جلسات 

خانگی قرآن كریم و حمایت از آن برگزار شد. 

    دیدگاه

چهره سال هنر انقالب اسالمی:

تبديل دفاع  مقدس به نوستالژی خطرناک است
   هادی عسگری

هم اکنون دوران دفاع مقدس تبديل به نوستالژی شده و 
اين امر خطرناک است، چون ما را در گذشته نگه می دارد. 
عبدالحمید قدیریان، هنرمند نقاش و چهره سال هنر انقالب 
اسالمی در س��ال ۱400، از تبدیل شدن دفاع مقدس به یک 
نوستالوژی در گذشته ابراز نگرانی كرد:»هنرمندان ما درك 
كافی از معرفت نهفته در دوران دفاع مقدس و دالیل نورانیت 
فضای حاكم بر آن زمان ندارند. من جبه��ه را نماد مهدویت 
می دانم و معتق��دم هنرمندان به دلیل فاصل��ه معرفتی بهره 
چندانی از آن نبرده اند. هم اكنون دوران دفاع مقدس تبدیل 
به نوستالژی ش��ده و این امر خطرناك اس��ت، چون ما را در 
گذشته نگه می دارد. ما مردمی هستیم كه خداوند برای آینده 
و رفتن به سوی ظهور مقدر كرده اس��ت. هر چیز كه ما را در 
حال و گذشته نگه دارد، جفا به برنامه خدا به حساب می آید. 
مناسبت  هایی چون آزادسازی خرمشهر باید به گونه ای برگزار 
شوند كه ثمره شان رفتن به س��وی ظهور و نه ذكر خاطرات و 

مرور گذشته باشد. «
قدیریان كه به تازگی اثری در خصوص خرمشهر خلق كرده، در 
آستانه رونمایی از این اثر گفت: »كار روی تابلویی كه با موضوع 
خرمشهر كشیدم برای من بسیار لذت بخش بود، زیرا به تصویر 
كشیدن آن فرصت خوبی برای مرور خاطرات شکل گرفته در 
حال وهوای بسیار نورانی دفاع مقدس به حساب می آمد. من 

قبل و بعد از فتح خرمشهر به دفعات به آنجا می رفتم و حسرت 
از دست دادن خرمشهر را به خوبی حس كردم و به یاد می آورم. 
آن زمان كه كنار رودخانه ایستاده بودیم و به قسمت  هایی از 
خرمشهر كه به دست دشمن افتاده بود نگاه می كردیم، آرزو 

داشتیم كه شهر مذكور از دست دشمن آزاد شود. «
این هنرمند افزود: »وقتی امام خمینی)ره( فرمودند خرمشهر 
را خدا آزاد كرد، خاصیتی به فتح این شهر الحاق شد كه به بهانه 
آن می توان راجع به ابعاد معرفتی جنگ صحبت كرد. ما وقتی 
به جمله خرمشهر را خدا آزاد كرد عمیق می شویم، می توانیم 
با توجه به عمق معرفتی مان چندین نکته را از آن اس��تخراج 
كنیم؛ یک نکته این است كه نگاه خداوند به انقالب اسالمی و 

مسیر سختی بود كه این انقالب طی كرد. «
قدیریان تأكید كرد: »واقعیت امر این است كه ما هنرمندان با 
استفاده از قالب های مختلف هنری به هیچ عنوان نتوانستیم 
به واقعیت  ها و نورانی��ت دفاع مقدس ادای دی��ن كنیم، زیرا 
درك درستی از اتفاقات رخ داده در آن روز ها نداریم و فضای 
حاكم بر آن دوران به قدری نورانی و لطیف بود كه سخت است 
هنرمند بتواند آن را بازتاب بدهد. در اینجا باید بگویم كسانی 
كه فضای حاكم ب��ر دوران دفاع مق��دس را درك كرده اند تا 
حدودی می توانند متوجه شوند كه ما در نور زندگی كردیم و 
آثاری كه در آن زمان خلق شدند، چه بخواهیم و چه نخواهیم، 

متأثر از نور بودند. «

مصطفی شاه كرمی       گزارش

مصطفی محمدی     دیده بان


