نگاه

گفتوگو با محمود پا کنیت درباره
بازی در نقش شاهعباس صفوی

رسانه  -جامعه

فتحی از یک واو هم
نمیگذشت

یکشنبه

ایفای نقش شاهعباس صفوی را بینهایت
دوس ــت دارم ،چــون شخصیت شاهعباس
صفوی جمع اضــداد بود و همه ضدیتها را
در خود داشت .شاهعباس شخصیت بسیار
عجیبی بود .او در لحظه فرزند خود را به قتل
میرساند و در لحظه برای او گریه میکرد و یک
چندگانگی شخصیت داشت...

سینمای ضد جنگ
یا ضد دفاع؟!

گزارشجامجماز پشتصحنه
مسابقه«میدون»

«میدون»
فرصتیبرایهمه
محمدحسین هاشمی گلپایگانی ،تهیه کننده
و کارگردان مسابقه گفت :هر فردی که بهعنوان
شرکت کننده وارد برنامه میشود ،تقریبا چهار
مصاحبه انـجــام مـیدهــد و
ما دربــاره هر کــدام از آنها
راسـتــی آزمــایــی میکنیم
تــا صحت حرفهایشان
مـ ـشـ ـخ ــص ش ـ ـ ــود و
بـ ـ ــه ق ـ ـ ــول ش ـمــا
ح ـ ــاشـ ـ ـیـ ـ ـهای
بـ ــرای بــرنــامــه
ایـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاد
نشود...

جایگاه سریالهای تلویزیونی در نگاه مخاطب ایرانی

رسانهملیدر سکوینخستسریالهایمحبوب
صفحه 6
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قـ ــرار اس ــت سـ ــرود ســامفــرمــانــده آخ ــر هفته
یعنی پنجشنبه ۵خ ــرداد و در روزهــایــی کــه با
حماسهسازیهای ملت ایران در فتح خرمشهر
و بــزرگــداشــت مقاومت م ــردم قهرمان دزفــول
همراه شده است ،با حضور دهه نودیها و دهه
هشتادیها همراه خانوادههایشان در ورزشگاه
آزادی برگزار شود .در این برنامه که اجــرای آن
بازهم با ابوذر روحی خواهد بود...
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مروری بر کتاب « سینمای اشیا:
جهانیسازی و شیء پسا انسان»

تبدیل افراد به ابزار
در هالیوود
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عمق میدان

در حاشیه یک دادگاه استکباری

وارونگی :قضاوت علیه عدالت

دفاع از استقالل ایران بار امانتی طاقتفرساست .تغییر
ساختار وابسته کشور خود کاری کارستان است .ستیز با
فساد رایج و قشر ممتاز دنیاپرست و همدست شیاطین
سلطه طلب نیاز به نیروهایی عاقل و عبد خــدا نظیر
شهید مطهری ،بهشتی ،رجایی ،قاسم سلیمانی و...
دارد.
همین حال مساله چالشها با گرایشهای چپ و راست
و مسائل عرصه فرهنگ و قضا و رسانه و هنر و بهویژه
اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی وجود دارد .
ا گر نباشد یقین به اینکه تنها دغدغه بنده خالص انجام
دادن درست تکلیف در حد وسع خود و اصالح عملی
امور در حدتوانشاستدر محضر خدایرحمانو رحیم
و حی و قیوم و علیم و شاهد و یاریگر و این راه مستقیم
تـحــت هــدایــت مـعـصــوم عـلـیـهـمالـســام ش ـهــادتاش
عین سالمت و پیروزی اســت و سالمتش همان ،عینا
و ب ـیتــردیــد و تحقیقا ش ـهــادت و گــواهــی حــق اســت،
بیتردید هر کمری زیر بار نومیدی و فشار تحملناپذیر
میشکند و میشکست و هــر عقل محاسبی فتوای
تسلیم به شیاطین متفرعن جهانی میداد؛ چنان که
افرادی فاقد سلوک عبودیت ،ولو حتی از خاندان امام
معصوم علیهمالسالم ،چه رسد خانواده امام راحل (ره)،
دانسته یا نادانسته علیه اساسیترین ارزشها و وصایا و

پا بهسن گذاشته کمتر نوشته میشود؟
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راه پا کشان عمل کردند و یا راه کژ خود را همان راه الهی
امام معرفی کردند.
رنج جانسوز و لب فروبستهای که بنیهاشم از بنی امیه
به سبب رویکردهای جهالت بار و عدم تبعیت شان از
صراط مستقیم و نابردباریشان بردند شاید این گونه
سوز دل از غیر نبردند؛ چه مصداق از ماست که برماست
بود و از جنس استخوان در گلوی موسی(ع) ،از امت خود
و رفتنشان بود دنبال سامری و بدتر از آن ،درد جانسوز
موال علی امیرالمومنین (ع) و سیده زنان جهان ،زهرا
(س) و فــرزنــدان معصوم شهیدشان (ع) بــود از رفتار
هولنا ک امت که با رحلت رســولا( ...ص) به جاهلیت
بازگشتند و راه راســت علی (ع) را تــرک کــردنــد و راه کژ
دجاالن زمان برگزیدند.
قرائت مجدد ازژرف ساختهای انقالب

با همه توجه به انواع وظایف و مشغلهها و مقاومتها،
بــاز خــرده کــاری و فقدان انضباط در شناخت وظایف
بس اساسی کنونی اشتباهی جبرانناپذیر و استراتژیک
است .
مثال در همین وضعیت مــا جــدا از ضــروریــات تحول
ســاخـتــاری ،نیازمند قــرائــت مجدد ژرف ساختهای
انقالب اسالمی هستیم که بشدت در اوضاع کنونی زمانه

نظام را باید نقد علمی کرد

برش

چرا نقشهای جذاب برای بازیگران

بخش
ن
خست

شکایت و شکوه آگاهان دلسوز انقالب اسالمی از خــرده کار یهای تمامنشدنی و
نپرداختن به وظایف بنیانی در عرصههای گوناگون سیاست و اقتصاد و فرهنگ و
رسانه ،از سر عدم درک وضعیت «یک دست و صد هندوانه»ای نیست که جمهوری
اسالمی ایــران درگیر آن اســت  .یک کشور که پرچم قیام ا ...و توحید و نبرد علیه
بیعدالتی و ظلم برافراشته برابر یک دنیا کفر و فرعونیت بیرحم و نفاق درونــی و
بیرونی پلشت و همدست دشمنان خونخوار و جهانخوار ایستاده است ،البته کاری
احمدمیراحسان
خارج از تصور بدوش گرفته .این خود کاری است که بدون هیچ بار و امر دیگری از نگاه
شاعر وپژوهشگر
نومیدان و بی باوران به انجام دادن تکالیف الهی با اتکا به پروردگار یکتا ،ناممکن به
نظر میرسد .در همین حال ساختن بنیانهای ویران کشور ایران بدوش این انقالب است.

وقتی جاذبههای جوانی
رنگ میبازد

 1خرداد 1401

شماره 6219

یادداشت
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«سالمفرمانده»نمایشگاه
کتاب را تحت تأثیر قرار داد
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ویژه فرهنگ  -هنر

و محاصره اغوای شیاطین و تحریف حق و غبارآلود کردن
منافع حیاتی مملکت و ملت در تداو م راه امام ،حق دچار
فراموشی عمومی و غفلت و حتی تردید در قلوب سست
و نــادیــده ور مدعیان ایمان شــده اســت .ما نیازداریم
بازخوانی و رهسپاری ایــن راه نــورانــی انقالب و مبانی
و ارزشهایش مجددا در نظر و عمل تذکر داده شود و
به پیمان نخست بازگردیم نه آنکه آرام آرام تحریفش
کنیم .مثل:
 -۱معرفت به صراط مستقیم قرآن و اهلبیت (ع) و درک
آن راه اصیل در زمان/مکان واقعی جهان کنونی و کشور
ما ،چیزی است که باید مدام و بویژه امروز بازخوانی شود
و از پرده غفلت به در آید و مجددا با زبان زمانه تبیین
گردد .بازخوانی صحیفه نور امام صفحه به صفحه تا کید
و دعوت به همین توحید و قیاما ...است .ما نه با زبان
کسالتبار واعظان غیرمتعظ بلکه با قوالب مؤثر و جذاب
و گفتوگوهای پرکشش و حتی کارهای انیمیشن کوتاه
شبیه آمــوزش احکام نماز که پخش میشود و نشان
دادن خود صدا و سیمای ملکوتی امام در حال سخن و
تکرار این درونه بنیان توحیدی و تکلیف عبادی قیاما...
و هر شیوه در بردارنده زبان رسانه موظفیم پیمان الهی
انقالب را غفلتزدایی و بازخوانی کنیم .
-۲باور در خصوصبهعملدر آوردناینمعرفتاصلمند

ک ــار حـیــاتــی دی ـگــر نـقــد عـلـمــی  40س ــال عـمــل ن ـظــام ج ـم ـهــوری اســامــی اسـ ــت ،بـنــا بــه م ـعــارف و
اصــول ق ــرآن و اهلالبیت (ع) و بنا بــه ارزش ـهــای الهی و عقالیی ثبت شــده انـقــاب امــام (ره).
نـقــد ن ـظــام و عملکرد ن ـهــادهــای اســاســی آن و سنجش دس ـتــاوردهــا و یــا کــاسـتــی هــا بــا قــانــون
اســاســی و شناخت نـحــوه اج ــرای رشــد یابنده یــا نــزول مــواد قــانــون اســاســی در هــر زمینه ،امــری
غیر قابل اجتناب است.
شناخت واقعی باید طی پژوهشهای منصفانه علمی و بررسی عملکرد قوا و کابینههای مختلف

و ریشهدار در توحید و ربوبیت ا ...و رهایی از نفاق و شرک
و بلبشو و لفاظی ضروری است .باید به نحوی عاقالنه و
عاشقانه در همین مسیر مضبوط و منضبط سعی و جهد
کرد .مهم فقط کلیات نظری نیست .عمل عادالنه و با
تقوی و با انظباط و برنامه و واقعی حیاتی است .ما در
عمل گرفتار شرک و نفاق و فقدان انضباط و کنترل و
حسابرسی سیستماتیک و عــدم محاسبه مراقبت و
تنبیه و تشویق جدی اعمال دستگاه حکومت شدهایم .
 -۳راه فعلی کــه م ــورد رض ــای خــدا و خلیفه زن ــده او،
بقیها ...االعظم (عج) است در انقالب اسالمی ،سبیلی
مگر سبیل امــام خمینی (ره) شناخته شده و آزمایش
پس داده نیست و میزان عمل صالح و ناصالح و تمایز
اصالح انقالبی و بر ضد رفرمیسم غربی با اصالح اغوا گر
شیطانی همین اســت .این راه را هجوم کفر محارب و
نفاق داخلی و خارجی مدام تحریف میکند.
-۴پس بازخوانی امام (ره) و راه امام و سیره امام و منابع
متقن و مستند آرای امــام ،خود انقالب و عمل امــام و
صحیفه نور امام و دقیقا در زمینه واقعیات انقالب ،امر
واجب ماست .سخن مکتوب و شفاهی امام را بازخوانی
کردن ضــرورت مضاعف دارد؛ بویژه در زمانه حاضر که
با نام امــام علیه راه امــام ،دانسته یا نادانسته بدنبال
دجاالن راه شیاطین میسپرند .

در این سبیل راست و مؤمنانه امام بهدست آید و شناخت کم و کاست و نیز توفیقات دولتها
و خدمت و خیانتشان به عدالت و درست و نادرست اثبات شده کار و تجربه حاصل برای حرکت
درستتر و تکاملی آتی ضروری است.
نــه ــاد مـعـتـبــر کـ ــار جـ ــدی ب ــازخ ــوان ــی و پ ــژوه ــش را ب ــا ع ـضــویــت ع ـل ـمــای مــتــخــصــص و مــتــقــی و
معتمد حـ ــوزوی و دانـشـگــاهــی و اه ــل تفکر بــایــد بــا ضــوابــط عـلـمــی/اســامــی تــاســیــس ک ــرد یــا از
نـهــادهــای تحقیقات معتبر مــوجــود ســود جـســت .ایــن جمعبندی قطعی و چ ــراغ راه سبیل حق
و راه مستقیم است.

نـ ــگـ ــاه ضــــد جــنــگ
ا گـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرچـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در
س ــی ــن ــم ــای جــنــگ
دنـ ــیـ ــا بـ ـ ــاب اس ــت
و ارزش ــم ــن ــدت ــری ــن
فــیــل ـمهــای جنگی
سعید مستغاثی
تاریخ سینما در نوع
مستندساز و کارشناس
ضــد جنگ ساخته سینما
شده اما در میان انبوه این دسته فیلمها و در
تاریخ هیچیک از کشورهای صاحبسینمای
دنیا ،سینمای ضد دفاع رویت نشده است.
در ســیــنــمــای اروپ ـ ــا ک ــه ســرزمــیـنهــایـشــان
تــوســط آلــمــان هیتلری اشــغــال ش ــد ،هیچ
فیلمی علیه دفاع مشروع آنها در برابر دشمن
اشغالگر ساخته نشد .آثــار مهمی همچون
«نــبــرد راهآه ـ ــن» (ســاخــتــه رن ــه کــلــمــان) در
سینمای فرانسه ،یا «آنها بــرای میهنشان
جنگیدند» (سرگئی باندارچوک) در سینمای
ش ــوروی ســابــق ،یــا «جنگ رودخــانــه نرتوا»
(ولکو بووالجیک) در سینمای یوگسالوی،
نمونههایی از ایــن آثــار اســت .حتی آثــاری
همچون «گروهبان یورک» (هاوارد ها کس)،
یا «کازابالنکا» (مایکل کورتیس) یا مجموعه
«چرا میجنگیم» (فرانک کاپرا) در سینمای
آمــریــکــا نــیــز از حــرمــت حــریــم دفـ ــاع ب ــرای
سینما گران ولو هالیوودی حکایت داشت.
اما منحصرا در این سینما ،فیلمهایی ساخته
شدند که قرار بود دفاع مظلومانه یک ملت
در برابر متجاوزانی ظالم و ستمگر را به تصویر
بکشند ولی متاسفانه به خدشهدار نمودن
ارزشه ــا و آرمــانهــای آن دفــاع پــرداخـتــه و
حتی اصل آن را نیز زیر عالمت سوال بردند.
در سال  1986میالدی که فرانسیس فوکویاما
(استراتژیستبرجستهآمریکایی)در کنفرانس
«بازشناسی هویت شیعه» در اورشلیم سخن
میگفت به سیاستهایی که باید از سوی
کانونهای فرهنگیوهنری استعمار به درون
ایــران تزریق شــود نیز پــرداخــت که ازجمله
این سیاستها ،بیاعتبارکردن اسطورهها و
قهرمانهای انقالب و جنگ ذکر شد.
ف ــوک ــوی ــام ــا گ ــف ــت بـ ـهه ــرش ــک ــل بـ ــایـ ــد در
سخنرانیها ،کتابها ،داستانها و فیلمها،
از پ ــدی ــدهه ــای ان ــق ــاب اس ــام ــی بــهوی ــژه
جنگتحمیلی و دفاعمقدس اسطورهزدایی
شده و بر این نکته تا کید کرد که باید ماهیت
دفاعمقدس از طریق زیر عالمت سوال بردن
آرمانها و اهداف آن ،وارونه جلوه داده شود
و بـهخــصــوص ارزشهـ ــا و اســطــورههــای آن
کــه هــمــواره ایــن دفــاع را بهعنوان پتانسیل
عملیاتی انــقــاب زنــده نگه م ـ ـیدارد ،مــورد
هتک و بیحرمتی قرار گیرد.
ایـ ــن ت ــئ ــوریه ــا از ط ــری ــق ج ــش ــن ــوارهه ــا،
فضای مجازی یا کانالهای مــاهــوارهای به
داخــل کشور تزریق شد و اینچنین بود که
نهــای
برخی بهاصطالح فیلمسازان ،آرمــا 
دفاعمقدس را زیر عالمت سوال بردند .بعضا
دو طرف جنگ یعنی هم متجاوزین صدامی
و هم ملتی که فقط از سرزمینش دفاع میکرد
را در یــک ت ــرازو ق ــرار دادن ــد و بــه یــک میزان
متهم کردند ،ســرداران و فرماندهان جنگ
را به استهزا و سخره گرفتند ،ساحت مقدس
جبههها و سنگرهای پا ک رزمندگان اسالم
را به هرآنچه که سالیق بیگانه میپسندید و
شیفتگان فرهنگ غرب میخواستند ،آلوده
ساختند و برخی نیز دفاعمقدس را تنها در
خسارات آن خالصه کرده که گویا این دفاع
حاصلی جز شهید و جانباز و اسیر و خرابی و
ویرانی و در کنارش سوءاستفادههای مالی و
مادی عدهای رانتخوار نداشته است.
و ای ــن دســتــه از فــیــلــمــســازان خــواس ـتــه یا
ناخواسته در خدمت جنگ نرم طراحیشده
دشمن دیرین این سرزمین قرار گرفتند.

گزارش جامجم از دستاوردها و
کمبودهای نمایشگاه سیو سوم کتاب

حکایت روز آخر
سیو سومین دوره از نمایشگاه بینالمللی
کــتــاب هــم بــا تــمــام حــواشــی پــیــش و پــس از
آغازش ،به ایستگاه پایانی خود رسید و...
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