
 تقدير از غرفه ايران 
در نمايشگاه بين المللي كتاب سليمانيه

چهارمي��ن نمايش�گاه 
بين المللي كتاب سليمانيه 
ب�ا ميزبان�ي از ناش�ران 
كش�ورهاي مختل�ف و 
تقدي�ر از فعاليت ه�اي 
غرف��ه كش�ورمان ب�ه 
داد.  پاي�ان  خ�ود  كار 
چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب سليمانيه از بيست و ششم آبان ماه 
تا پنجم آذر ماه ۱۴۰۱ در س��ليمانيه عراق برپا شد و ناشران كتاب هاي 
خود را در معرض ديد عالقه مندان قرار دادند. ناش��ران ايراني  حاضر در 
غرفه جمهوري اسالمي ايران در اين دوره از نمايشگاه موفق شدند سه 
قرارداد فروش حق انتشار با ناشران اقليم كردستان منعقد كنند. در اين 
دوره از نمايشگاه، ترجمه كردي كتاب هاي »خون دلي كه لعل شد« با 
عنوان »جاريكي تريوسف« و »پيامبر رحمت« اثر مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( و همچنين »گلستان سعدي به نثر كردي« اثر مهرداد 
مرادي، در غرفه جمهوري اس��المي اي��ران رونمايي و معرفي ش��دند. 
همچنين در پايان اين نمايش��گاه، حسن رحيم احمد رئيس چهارمين 
دوره نمايش��گاه بين المللي كتاب س��ليمانيه با اهداي لوح س��پاس از 
فعاليت هاي غرفه جمهوري اس��المي ايران تقدير ك��رد.  خانه كتاب و 
ادبيات ايران به نمايندگي از صنعت نشر كشورمان بيش از ۴۰۰عنوان 
كت��اب در موضوع هاي ادبيات كالس��يك و معاصر، ادبيات بزرگس��ال 
و كودك و نوجوان، هنر، دانش��گاهي، ايرانشناس��ي، ادبيات پايداري، 

دفاع مقدس و دين در اين نمايشگاه عرضه كرد.

انتشار فراخوان هفدهمين جشنواره 
بين المللي شعر فجر

هفدهمين دوره جش�نواره بين المللي ش�عر فجر با هدف 
تعالي و ارتقاي شعر امروز در سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. 
هفدهمي��ن دوره جش��نواره بين المللي ش��عر فج��ر عالوه  بر 
هم س��خني با ش��اعران مطرح معاصر ايران با هدف معرفي و 
شناخت شاعران جوان سرزمين عزيزمان و گسترش همدلي و 
هم زباني با پارسي گويان سراسر دنيا برگزار مي شود.  اين دوره 
از جشنواره آثاري را كه براي نخستين بار در سال ۱۴۰۰ به زبان 
فارسي و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در داخل كشور 
منتشر شده  باش��د در پنج گروه ادبي ش��عر كالسيك، شعر نو 
)قالب هاي نيمايي و سپيد(، شعر محاوره، شعر كودك و نوجوان 

و درباره شعر )پژوهش هاي حوزه شعر( ارزيابي مي كند. 
----------------------------------------------------

 درگذشت پركارترين چهره ادبي 
افغانستان در غربت

اسداهلل حبيب از اديبان و بيدل پژوهان افغانستان و پركارترين 
چهره ادبي اين كشور روز جمعه در هامبورگ آلمان درگذشت. 
اسداهلل حبيب، نويسنده، شاعر و استاد ادبيات فارسي دانشگاه 
كابل و بيدل شناس، روز جمعه چهارم آذر ۱۴۰۱ در ۸۱ سالگي 
در هامبورگ آلمان درگذشت. حبيب متولد ۱۳۲۰، در شهر كابل 
بود. او دوره مكتب را در واليت فارياب افغانستان سپري كرد و 
دوره ليسانس را در دانشكده ادبيات دانشگاه كابل و دوره دكتري 
را در انستيتو زبان هاي شرقي دانشگاه مسكو خواند. پس از پايان 
تحصيل به كابل برگشت و استاد دانشكده ادبيات دانشگاه كابل 
شد. سال ها در اين سمت فعاليت كرد.  حبيب عالوه بر استادي 
در دانشگاه كابل، مدتي سمت اتحاديه نويسندگان افغانستان 
و رياست دانش��گاه كابل را نيز بر عهده داشت. همچنين عضو 
آكادمي علوم افغانس��تان نيز ب��ود. او يكي از بيدل شناس��ان و 
ادبيات شناسان ش��ناخته شده افغانس��تان بود و آثار پژوهشي 
زي��ادي در اين عرصه از خود برجاي گذاش��ته اس��ت. او بعد از 
شروع جنگ هاي داخلي در اواخر دهه ۶۰ و اوايل دهه هفتاد، راه 

مهاجرت را در پيش گرفت و تا پايان عمر در آلمان زيست.
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مهران رجبی:

برخی همکاران ما مرعوب فضای مجازی شده اند
 به دليل بمبارانی كه در فضای مجازی می شود، خبر دارم برخی از همکارانم 

مورد هجمه قرار گرفته اند كه چرا مطابق خواست دشمن حرف نمی زنند!

مه�ران رجبی كه اي�ن روزها حواش�ی زيادی نس�بت 
ب�ه حض�ورش در ش�بکه های س�يما ايج�اد ش�ده 
اس�ت در گفت وگوي�ی ب�ه اي�ن حواش�ی پاس�خ داد.
مهران رجبی درب��اره تجربه اجرای برنامه ه��ای تلويزيونی 
توضيح داد: من پيش از اين هم تجربه اجرا داشته ام، برخی در 
زمان های خاص مثل تحويل سال و ايام مناسبتی بوده اند و 
برخی هم اجراهای محلی و منطقه ای بودند. اجرای برنامه ای 
را هم داشتم در شبكه سالمت كه االن پخش می شود، ولی به 

سال قبل تعلق دارد.
رجبی كه با راديو نمايش گفت وگو می كرد درباره حواش��ی 
مختلف و اينكه گاهی هم مجبور به تكذيب آنها شده است، 
گفت: فضا بيشتر دست فضاسازان است، عده ای اين حواشی 
را می س��ازند و برخی از م��ردم هم ناآگاهان��ه اينها را پخش 
می كنند. مهم ترين اين حواشی هم اين بود كه من قرار است 
»دورهمی« را اج��را كنم. درحالی كه به دوس��تان می گفتم 
وقتی يك كابينت ساز، جايی را زخمی و آن را رها كند و برود، 
كابينت ساز بعدی روی آن كار نمی كند. ما هم مرام و معرفتی 
داريم و چنين كاری نمی كنيم. اين يك شايعه  بود كه وقتی 
انجام نشد خود به خود از بين رفت. با اين حال شايعه كار خود 
را در زمانی كه پخش می شود، انجام می دهد. خدا را شكر االن 
ديگر شايعات كاربردی ندارد. از طرفی چون كثرت اين شايعات 
نسبت به من خيلی زياد بود، االن اگر شايعه ای هم مطرح شود 
مردم می دانند كه حرف و حديث بوده و واقعيت نداشته است و 

شايعه های بعدی خود به خود كم اثر می شود.
وی در پاسخ به شوخی هايی كه با او می شود نيز عنوان كرد: يكی 
از اين شوخی ها ويدئويی بود كه من را جای برخی از مجريان 
گذاشته بودند و مثالً جای نجم الدين شريعتی اجرا می كنم كه 
به همراه خانواده آن را ديدم و كلی هم خنديديم. يك روز هم 
گفتند مهران رجبی دارد گرم می كند كه نيمه دوم وارد ميدان 
ش��ود. من همه اينها را می بينم و عيبی هم ندارد و هر چقدر 
دوست دارند سر به سر من بگذارند، اينقدر باجنبه هستم كه 

اندازه ندارد. خودم هم خيلی خنديدم وقتی آن ويدئو را ديدم.
   من هميشه پركار بودم 

رجبی درباره پركاری خود در سينما و تلويزيون عنوان كرد: من 
۳۰ سال است اينقدر گرفتار كار هستم كه فرصت كاری ندارم، اما 
به گونه ای نمايش دادند كه انگار در اين مدت اينگونه شده است.

اين بازيگر درباره حمايت  از تيم ملی هم گفت: باعث تأس��ف 
است كه عده ای محدود گوش به فرمان كسانی باشند كه برای 
ما برنامه ريزی می كنند و تيم ملی را كه نماينده كش��ورمان 
است، حمايت نمی كنند. البته همه مردم اينگونه نيستند و 

حمايت می كنند. 
   همکارانم توهين و تهديد می شنوند 

وی در ادامه خطاب به هنرمندان عن��وان كرد: همكاران ما 
بسيار درجه يك هستند، اما برخی  هم مرعوب فضای مجازی 
شده اند و ما می دانيم كه اين حركتی كه سازمان دهندگانش 
سرويس های جاسوسی و امنيتی كشورهای مقابل هستند، 
هيچ ابايی ندارند كه دختران و پسران ما از دنيا بروند. در اين 
عرصه به دليل همين فعاليت عمده فضای مجازی و بمبارانی 
كه در اين فضا شده اس��ت خبر دارم و شنيده ام كه خيلی از 
همكارانم مورد هجمه قرار گرفته اند كه چرا حرفی نمی زنند. 
توهين می ش��نوند كه چرا س��خنی نمی گويند و واكنشی 
ندارند و اصاًل همين كه اين اعتراض به آنها با توهين صورت 

می گيرد، يعنی باطل است.
رجبی اضافه ك��رد: در نهايت بخش��ی مرعوب ش��ده اند و 
نتوانستند اعالم موضع كنند كه حتماً موضع آنها در جهت 
اعتالی كشورمان و استقالل و تماميت ارضی ايران مؤثر است 

و روی جوانان كشور تأثيرگذار.
رجبی در بخش ديگری عنوان كرد: از سال ها قبل از انقالب تا 
خود ۲۲ بهمن به دليل بی عرضگی زمامداران ما بخش اعظمی 
از خاكمان را داده ايم، اما در اين ۴۳ سال شديدترين جنگ ها 
عليه ايران بوده و ش��ديدترين تحريم ها، تهديدها و حمالت 
سايبری اتفاق است، اما يك وجب از خاكمان را نداده ايم و اين 

بايد بزرگ ترين عبرت تاريخ باشد.

   رویداد

استاد زبان و ادبيات فارسی عنوان كرد
زبان فارسی را با توليد علم و فناوری بايد تقويت كرد

 گلعلي بابايي: اميدوارم »غريب« شخصيت پردازي مناسبي 
از شهيد بروجردي ارائه دهد

گلعل�ي باباي�ي نويس�نده و پژوهش�گر دف�اع مق�دس با 
اش�اره ب�ه تولي�د پ�روژه س�ينمايي »غريب« ب�ر اهميت 
ارائه روايت هاي�ي از زندگ�ي فرماندهاني همچون ش�هيد 
محم�د بروج�ردي در س�ينماي اي�ران تأكي�د ك�رد. 
گلعلي بابايي، نويسنده و پژوهشگر شناخته شده دفاع مقدس با 
ابراز خرسندي از اينكه باالخره طلسم ساخت فيلمي درباره شهيد 
بروجردي شكسته شده است، به مهر گفت: اين فيلم سينمايي كه 
با عنوان غريب بر اساس زندگي شهيد محمد بروجردي ساخته 
مي شود، الزم است دربرگيرنده ابعاد شخصيتي مهم او مانند منش 
اخالقي و ويژگي فرمانده پروري باشد؛ چون نمي توان با يك فيلم 
به تمام زواياي زندگي ايشان پرداخت. با اين حال بر اساس پيشينه 

سازندگان به موفقيت فيلم »غريب« اميدوارم. 
وي با اش��اره به منابع روايي اين فيلم سينمايي افزود: نصرت اهلل 
محمودزاده طي سال ها پژوهش توانسته كتاب »محمد؛ مسيح 
كردستان« را با نگاه به زندگي شهيد محمد بروجردي به نگارش 
درآورد. او از جمله كساني است كه اشراف كامل به شهيد بروجردي 
دارد و همين كه نويسنده و كارگردان فيلم سينمايي »غريب« از 
مشاوره هاي اين نويسنده بهره برده اند جاي اميدواري دارد، آنچه 

قرار است روي پرده برود اثري قابل پذيرش خواهد بود. 
بابايي همچنين درباره پژوهش هايي كه خود در زمينه زندگي 
شهيد بروجردي داشته اس��ت، بيان كرد: آنچه من به شخصه 
در پژوهش هايم درباره ش��هيد بروجردي به دست آوردم، اين 
است كه ايش��ان فرمانده فرمانده پروري بوده و اكثر نيروهايي 
كه زيردست اين شهيد بزرگوار خدمت كردند، فرمانده لشكر، 

تيپ و قرارگاه شده اند. 
او افزود: افرادي همچون احمد متوس��ليان، ابراهيم همت، ناصر 
كاظمي، محسن وزوايي، غالمحس��ين پيچك، عليرضا موحد 
دانش و علي اصغر رنجبران فرماندهان مطرح جنگ هستند كه 
تمامي آنها از دست پرورده هاي شهيد بروجردي به حساب مي آيند 
و اين اتفاق كمي نبوده است. حتي خود شهيد بروجردي يكي از 
گزينه هاي اصلي فرماندهي سپاه در سال هاي ابتدايي تأسيس بود 
كه نپذيرفت و ترجيح داد در همان جبهه غرب به خدمت بپردازد. 
گلعلي بابايي ادامه داد: يك فيلم سينمايي نمي تواند تمام زواياي 
زندگي شهيد بروجردي را نمايش دهد. بنابراين فيلم »غريب« 
بايد به مواردي بپردازد كه شخصيت اين شهيد را براي مخاطب 
به درستي روش��ن كند. تصور مي كنم اين اتفاق از سوي آقايان 
محمودزاده و حامد عنقا رخ داده باشد و تالش شان بر اين بوده تا 
فرازهايي از زندگي شهيد بروجردي را به صورت فيلم دربياورند كه 

داراي تأثيرگذاري بيشتري است.

رئيس انجم�ن نقد ادب�ی اي�ران و عضو هيئ�ت علمی دانش�گاه 
تربيت مدرس می گوي�د: اگر بتوان زبان فارس�ی را ب�ا توليد علم 
و فن�اوری تقويت ك�رد و آن را به س�طح زبان علم�ی منطقه ای و 
جهانی ارتقا داد، می ت�وان اميدوار ب�ود كه از ناب�ودی باقی  مانده 
زبان فارس�ی در ح�وزه تم�دن اي�ران ب�زرگ جلوگيری ش�ود.

ابراهيم خدايار، استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تربيت مدرس با بيان 
اينكه حوزه تمدنی مشترك عالوه بر ايران، آسيای مركزی، افغانستان 
و قفقاز، تبت و پامير، شبه قاره هند، شرق چين، آسيای صغير و بالكان، 
شامات قديم و بخش هايی از عراق را شامل می شود، افزود: در درازنای 
حيات مادی و معنوی اين حوزه؛ خط، زبان و ادبيات فارسی يكی از عوامل 

پيوند مردمان اين مناطق بوده است.
همچنين رايزن سابق فرهنگی ايران در ازبكستان و تاجيكستان عنوان 
كرد: روابط ايران با هندوستان در قالب هم نژادی دو قوم آريايی كامال آشكار 

است و می تواند انگيزه ايجاد ارتباط فرهنگی مردمان دو منطقه باشد.
رئيس انجمن نقد ادبی ايران گفت: نقاط مشترك هسته مركزی ايران 

با جمهوری آذربايجان در قفقاز هم از نظ��ر مذهبی و هم از نظر نژادی 
سرشت مش��خصی دارد و از اين بابت هر دو كش��ور به دليل سرنوشت 
مشترك سياسی تا جدايی از ايران در اوايل سده نوزدهم و مذهبی كه تا 
امروز ادامه دارد، ارزش های مشتركی دارند. همچنين روابط مذهبی ايران 
با كشورهای مسيحی قفقاز، گرجستان و ارمنستان شرايط ديگری دارد و 

بيشتر متكی بر ارزش های توحيدی تا دينی و مذهبی است.
رايزن سابق فرهنگی ايران در ازبكستان و تاجيكستان به موانع منطقه ای 
و فرامنطقه ای پذيرش زبان و ادبيات فارسی در كشورهای حوزه تمدنی 
مشترك نيز اش��اره كرد و گفت: برخی از كش��ورهای فرامنطقه ای با 
ايران هراسی مانع حضور ايران و زبان فارسی در كشورهای حوزه تمدنی 
شده اند و زبان های جهانی روسی و انگليسی نقش ايران را در حوزه تمدنی 

مشترك به عهده گرفته اند.
وی همچنين با بيان اينكه خط فارسی با هويت كشورهای حوزه تمدنی 
مشترك پيوند دارد، عنوان كرد: خوشنويسی با خط فارسی از هنرهای 
محبوب در كشورهای حوزه تمدنی است و زبان فارسی ميراث مشترك 
اغلب ساكنان حوزه تمدنی محسوب می شود. ادبيات فارسی نيز يكی از 
علت های اساسی شكل گيری فرهنگ مشترك در كشورهای حوزه تمدنی 
است و گسترش زبان فارسی به همگرايی بين ملت های اين منطقه تمدنی 

و تقويت هويت مردم كشورهای حوزه تمدنی منجر می شود.
خدايار معتقد است، اگر بتوان زبان فارسی را با توليد علم و فناوری تقويت 
كرد و آن را به س��طح زبان علمی منطقه ای و جهانی ارتقا داد، می توان 
اميدوار بود به كمك انگيزه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی، حضور 
زبان فارسی در كنار زبان های بومی و جهانی در اين منطقه، پررنگ تر و از 

نابودی باقی مانده زبان فارسی در اين حوزه جلوگيری شود.

 دست و پا زدن عنكبوت 
براي ديده شدن در ايران

 ضد انقالب در شب پيروزي ايران بر ولز نسخه فيلم موهن »عنکبوت « را 
در فضاي مجازي منتشر كرد اما اين موضوع كاماًل در حاشيه پيروزي ايران در جام جهاني گم شد

    سینما

     رسانه

سروده افشين عالء برای تيم ملی ايران
وجدان هر آنچه گفت همان كرديد

افشين عالء، شاعر انقالبی كشورمان پس از برد تاريخی تيم ملی 
فوتبال كشورمان مقابل ولز شعری سروده است كه در ادامه می آيد.

بعد از دو ماه خون جگر خوردن
در عصر سرد جمعه  آذر ماه

لبخند بر لبان وطن گل كرد
با عزم تان به عرصه  ميدانگاه

بسيار طعنه ها كه ز نامردان
ديديد و بغض خويش نهان كرديد

شيطان هزار وسوسه كرد اما
وجدان هر آنچه گفت همان كرديد

در اشتياق گلشن بيگانه
خود را به منجنيق نيفكنديد

وقتی وطن در آتش و خون می سوخت
هيزم در اين حريق نيفكنديد

جرم شما چه بود: چرا خوانديد
با هم سرود ملی ايران را؟!

يا اين كه روی دوش چرا برديد
با خود، درفش خاك دليران را؟!

از دست نارفيق نمك نشناس
خنجر ز پشت گرچه بسی خورديد
نوكيسه بود و باخت در اين ميدان

اما در اين قمار شما برديد

كاری كه در زمين قطر كرديد
مرهم به جان زخمی ميهن شد

بدخواه تان شكار نگون بختی
در تور پاره پاره  دشمن شد

افشين عالء- آذر ۱۴۰۱

    دیده بان

    هادي عسگري 
ايران�ي  توزي�ع فيل�م س�ينمايي ض�د 
»عنکبوت« در اي�ران به عنوان بخش�ي از 
جنگ روان�ي عليه كش�ور و دام�ن زدن به 
ناآرامي ها انجام شده اس�ت ك�ه خبر آن در 
شادي مردم از برد تيم ملي برابر ولز گم شد. 
فيلم سينمايي »عنكبوت مقدس« در كانال هاي 
ايراني شبكه هاي اجتماعي توزيع شد. علي عباسي، 
كارگردان اين فيلم موهن سينمايي پيش  از نمايش 

قريب الوقوع آن در ايران خبر داده بود. 
   توزيع برنامه ريزي شده عنکبوت مقدس

كارگردان فيلم »عنكبوت مقدس«، پس از توزيع 
اين فيلم در شبكه هاي اجتماعي، با انتشار توئيتي 
از ديده ش��دن اين فيلم در ايران ابراز خوشحالي 
كرد. عباسي كه گويا كاماًل در جريان انتشار اين 
فيلم بوده اس��ت. چند روز پيش در گفت و گو با 
»اسكرين ديلي« گفته بود كه »فكر مي كنم اين 
فيلم به زودي مسير خود را به ايران پيدا مي كند.« 
اين براي نخستين بار نيست كه فيلم هاي ضد 
ايراني در فاصل��ه كوتاهي از مطرح ش��دن در 
جشنواره هاي خارجي از شبكه هاي اجتماعي 
س��ر در مي آورد، ام��ا اين بار فيل��م »عنكبوت 
مقدس« درست در روزهايي كه القاي ناآرامي 

در ايران مي شود، توزيع شده است. 
»اس��كرين ديل��ي«، در گف��ت و گو ب��ا زهرا 
اميرابراهيمي و علي عباسي، تالش كرده است 
اين فيلم را به مسائل اين روزهاي ايران مرتبط 
كند و از آنها درباره ديده ش��دن اي��ن فيلم در 
اين دوره مي پرسد. بازيگر زن فيلم »عنكبوت 
مقدس« مي گويد: » وقتي فيلم بعد از جشنواره 
كن در فرانسه اكران شد، از منتقدان زيادي - به 
ويژه مردان - شنيدم كه در مورد هرزه نگاري و 
اينكه چرا اين همه خش��ونت از نماي نزديك 
وج��ود دارد، صحبت مي كردند، ام��ا در دو ماه 
گذشته هيچ كس نظري نداده است. در ابتدا، اين 
فيلم براي مردم واقعاً وحشيانه به نظر مي رسيد. 
براي من وحشيانه نيس��ت، زيرا من به عنوان 
يك زن در ايران زندگي كرده ام و وحش��يگري 
اتفاق مي افتد ! تصاويري ك��ه در حال حاضر از 

ايران منتشر مي شود، نشان مي دهد كه چقدر 
مي تواند وحشيانه باشد. بنابراين فكر مي كنم 

مردم تازه شروع به درك فيلم كرده اند.«
بازيگر فيل��م »عنكبوت مق��دس« تالش دارد 
داس��تان اين فيل��م را كه چند ده��ه پيش در 
مش��هد مي گذرد، به وقايع اين روزهاي ايران و 

ناآرامي هاي اخير مرتبط كند. 
    عنکبوت محبوب اروپايي ها

عنكبوت در جش��نواره فيلم كن با وجود اينكه 
توانست با دس��ت و دلبازي فرانسوي ها جايزه 
بهترين بازيگر زن را به دس��ت آورد، چندان با 
روي خوش منتقدان روبه رو نشد و عنوان يكي 
از ضعيف ترين فيلم هاي فس��تيوال را به دست 
آورد. با اين حال پتانس��يل هاي غير سينمايي 
اين فيلم به خصوص فضاي ضد ايراني آن باعث 
شده است به عنوان فيلمي كه مي توان روي آن 

مانور داد، مورد توجه اروپايي ها باشد. 
فيلمي كه با تهيه كنندگي مشترك دانمارك، 
سوئد و آلمان توليد شده است، از سوي دانمارك 
براي حضور در اسكار ۲۰۲۳ معرفي شده است. 
اس��كات فاينبرگ منتقد مش��هور س��ينما در 
پيش بيني كه درباره شانس هاي اسكار منتشر 
كرده اس��ت »عنكب��وت مقدس« را ب��ه عنوان 
يكي از پنج شانس اصلي دريافت اسكار معرفي 
كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه از نظر اين 
منتقد فيلم سينمايي »جنگ جهاني سوم« حتي 

شانس ورود به جمع نامزدان اسكار را ندارد. 
    ارتباط بين عنکبوت و ناآرامي ها!

همان طور كه عباسي و ابراهيمي در مصاحبه 
خود تالش كرده اند ارتباطي ميان وقايع فيلم 
»عنكبوت مقدس« و شرايط امروز نا آرامي ها در 
ايران پيدا كنند، رسانه هاي امريكايي هم بدشان 
نمي آيد كه چنين خطي را دنبال كنند. اين كار 
مي تواند در شرايطي كه فشارهاي خارجي براي 
دامنه دار كردن اغتشاشات در ايران به شكست 
كشيده شده است، عنكبوت مقدس را به عنوان 

يك دوپينگ سينمايي وارد ميدان كند. 
لس آنجل��س تايمز نيز با انتش��ار نق��دي بر فيلم 
»عنكبوت مقدس« با تعريف و تمجيد از اين فيلم 
آن را مهيج مي نامد. اين رسانه امريكايي نقد مزبور 
بر عنكبوت مقدس را به بهانه اك��ران اين فيلم در 
سينماهاي امريكا منتشر و در آن تأكيد مي كند كه 
چطور مي توان در سينماهاي امريكا اين فيلم را ديد و 
به فكر وقايع امروز ايران كه پس از مرگ مهسا اميني 
به وجود آمده است، فكر نكرد؟! لس آنجلس تايمز 
اين گونه ادعا مي كند كه نا آرامي هاي ايران و موضوع 
فيلم عنكبوت مقدس در يك راس��تا و اعتراض به 
حجاب اجباري اس��ت. البته به غير از لس آنجس 
تايمز، حتي سايت هاي نقد فيلم نيز مي خواهند بين 
عنكبوت مقدس و اتفاقات هفته هاي اخير در ايران 
يك رابطه اي پيدا كنند. سايت راجر ايبرت، كه به 
انتشار نقد روي فيلم هاي سينمايي مي پردازد، در 
يك نقد كامالً جانبدارانه از فيلم »عنكبوت مقدس« 
آن را به مس��ائل امروز ايران مرتبط مي داند. گويا 
تالش براي ارتباط برق��رار كردن بين ناآرامي هاي 
كش��ور و آنچه در فيلم »عنكبوت مقدس« ديده 

مي شود يك پروژه تدوين شده است. 
   چطور مي توان قيد پول را زد؟!

جريان قاچاق فيلم در دنيا زماني كه فيلمي روي 
پرده سينماها اس��ت، به شدت سخت مي شود 
به ش��كلي كه اگر تصويري از يك فيلم منتشر 
شود، معموالً تصويربرداري از پرده سينما است 
كه داراي كيفيت پايين صداو تصوير است، اما 
عنكبوت مقدس با كيفيت اصلي در ايران منتشر 
شده است. اين به آن معنا است كه فيلم عامدانه 
از سوي سازندگان آن يا تهيه كنندگانش به ايران 
قاچاق شده است. پخش كننده فيلم براي اينكه 
بتواند در شرايط فعلي ايران به سهم خود نقشي 
در دامن زدن به آشوب ها داشته باشد، از آورده 
مالي و سود ناش��ي از اكران گذشت كرده است. 
تالش كارگردان فيلم و بازيگر نقش اول آن در 
ايجاد فضاي مناسب براي ديده شدن اين فيلم به 
دليل همزماني انتشار آن با بازي فوتبال ايران و 
ولز كاماًل خنثي شده اس��ت و موج رسانه اي كه 
مي توانست ورود عنكبوت مقدس در ايران ايجاد 
كند، كاماًل تحت تأثير وقايع جام جهاني فوتبال 
قرار گرفت. با اين حال كساني كه اين فيلم را به 
ايران آورده اند، اميدوارند افرادي كه »عنكبوت 
مقدس« را دانلود مي كنند مانند آنها تصور كنند 

و اين فيلم كثيف را نمايش دهنده ايران بدانند.

عنكبوت در جش��نواره فيلم 
كن با وجود اينكه توانست با 
دست و دلبازي فرانسوي ها 
جاي��زه بهتري��ن بازيگر زن 
را ب��ه دس��ت آورد، چن��دان 
ب��ا روي خ��وش منتق��دان 
روبه رو نش��د و عنوان يكي 
از ضعيف تري��ن فيلم ه��اي 
فس��تيوال را به دس��ت آورد

    ادبیات

     شعر


