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خطر تکرار داوری اشتباه در جشنواره فیلم فجر
انتخاب برگزیدگان جشــنواره فجر، یکی از بخش های جنجالی هر ســاله 
جشنواره است که امسال نیز احتماال تکرار خواهد شد. آیا باز هم حق برخی از آثار 
و هنرمندان نادیده گرفته خواهد شد؟ نکته مهم این است که غالبا این هنرمندان 
و فیلم های ارزشی و انقالبی هستند که در تقسیم جوایز، مغفول و مظلوم واقع 

می شوند. دو کارشناس سینما در این خصوص سخن گفته اند.
رضا منتظری، فعال رسانه ای و کارشناس سینما در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
درباره حاشیه ســاز شدن اعالم برگزیدگان جشنواره فجر گفت: وقتی یک سری 
چهره تکراری، هر سال یا در هیئت انتخاب حضور دارند و یا در هیئت داوری، در 

نتیجه شائبه باندبازی و البی گری هم شکل می گیرد.
وی افزود: همچنین امسال در جشنواره سی و هفتم، شاهد یک بدعت گذاری 
عجیب و غریب بودیم. در جشنواره های معتبر دنیا که ممکن است آنها را قبول 
هم نداشــته باشــیم، اما داورها یا همراه مردم و یا همراه اهالی رسانه فیلم ها را 
می بینند و داوری می کنند و نتایج داوری همزمان با آخرین فیلم اعالم می گردد 
و این باعث می شود که شائبه هر زد و بند و البی گری از بین برود. اما امسال در 
جشنواره فجر شاهد بودیم که برای اولین بار داوران زودتر از آغاز جشنواره شروع 
به دیدن فیلم ها کردند و یک هفته قبل از مراســم اختتامیه نیز به کار تماشای 
فیلم ها پایان دادند! ضمن اینکه شما اگر فهرست داوران این دوره از جشنواره فجر 
را در نظر بگیرید نام افرادی را می بینید که اغلبشان شایسته داوری در مهمترین 
رویداد سینمایی کشور نیست. این مسئله هم زمینه را برای اعتراض ها در موقع 

اعالم نتایج فراهم می کند.
دبیر خبرگزاری سینماپرس، نبود راهبرد و هدف مشخص را از دیگر عوامل 
ایجاد بحران در داوری جشنواره فجر دانست و گفت: در هیچ یک از ارکان برگزاری 
جشنواره فیلم فجر، راهبرد دیده نمی شود. این جشنواره، مولود انقالب است، نام 
فجر دارد و همزمان با سالگرد پیروزی انقالب برگزار می شود. اما سوال این است 
که آیا اغلب آثار جشنواره از نظر فرم و محتوا و همچنین شکل اجرای جشنواره، 
قرابتی با اهداف و آرمان های انقالب دارد؟ ســوال این است که فیلم های حاضر 
در جشنواره چقدر انقالبی هستند که داورها هم بتوانند به درستی آنها را ارزیابی 
کنند؟ وقتی اکثریت فیلم های جشنواره امسال یا خنثی و بی هویت هستند و یا 
سیاه نما و قبح شکن هستند و تعداد اندکی هم فیلم مقاومت و استراتژیک حضور 

دارد، داوران هم مجبور می شوند از میان همین فیلم ها آثاری را انتخاب کنند. 
جواد محرمی، فعال رسانه و دبیر بخش فرهنگی روزنامه جوان نیز به خبرنگار 
کیهان گفت: داوری جشنواره فیلم فجر اساسا مشکل دارد. مثال در یکی از ادوار، 
فیلمی در 11 رشته نامزد شد اما در نهایت هیچ جایزه ای نگرفت. این نشان می دهد 

روند داوری جشنواره، منطقی و علمی نیست. 
در جشنواره های معتبر جهانی از افرادی انتخاب می شوند که در چند سال 
قبل از برگزاری آن جشنواره، اتفاق مهمی را رقم زده باشند و مثال فیلم خوبی 
ساخته باشند. اما در جشنواره فجر این گونه نیست. همین امسال فیلمسازی که 
آثار اخیرش از مبتذل ترین فیلم های سینمای ایران محسوب می شود، به عنوان 
داور منصوب شده است! چطور ممکن است فیلمسازی که آثار سخیفی را تولید 
کرده در اصلی ترین جشــنواره سینمایی کشور داوری می کند؟ داوری ضعیف، 

اعتبار جشنواره را زیر سوال می برد. 
فیلم های دفاع مقدسی 

در صدر آرای مردمی جشنواره
ســه فیلم که در رده آثار راهبردی و دفاع مقدسی قرار دارند، در بین شش 

فیلم برتر جشنواره از نگاه مردم قرار دارند.
به رغم فضاسازی های مکرر برخی رسانه ها علیه فیلم های دفاع مقدسی اما 
نیمی از فیلم هایی که در صدر جدول ارزیابی مردم از فیلم های جشــنواره قرار 

گرفته اند، آثار انقالبی و دفاع مقدسی است.
از شش فیلم برتر جشنواره بر اساس آرای مردمی اسامی فیلم های »23 نفر«، 

»رد خون« و »شبی که ماه کامل شد« دیده می شود.
با تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی

»گلستان انقالب« منتشر شد
کتاب »گلستان انقالب« با تالش موسسه فرهنگی هنری قدر والیت منتشر 
شــد. به گزارش خبرنگار کیهان، این کتاب در سه فصل شامل: »دستاوردهای 
انقالب اســالمی«، »چهل سال توطئه و چهل سال مقاومت« و »پیشرفت های 
ایران در سایه انقالب و تحقق نظام اسالمی«، به توصیف و تشریح دستاوردهای 

انقالب اسالمی و نظام سیاسی برآمده از آن می پردازد.
جنبش مردمی پاسداشــت چهل ســال انقالب کبیر اسالمی با همکاری 
جمعی از کارشناســان و صاحب نظران، کار تهیه و تنظیم کتاب یاد شــده را بر 

عهده داشته است. 
مستند زندگی آیت اهلل سید احمد خاتمی 

در تلویزیون
جدیدترین قسمت مستند »سعادتمندان« با به تصویر کشیدن سبک زندگی 
آیت اهلل سید احمد خاتمی جمعه 1۹ بهمن به روی آنتن شبکه قرآن و معارف 

سیما می رود .
مستند »سعادتمندان« که فعالیت های انقالبی و ارزشی علما و افراد مطرح 
کشور در قبل و بعد از انقالب اسالمی را به تصویر می کشد، در جدیدترین قسمت 
خود به سبک زندگی آیت اهلل سید احمد خاتمی می پردازد. سید احمد خاتمی 
)زاده 1۸ اردیبهشــت 133۹ در ســمنان( عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت 
و امام جمعه موقت تهران است که در این قسمت از »سعادتمندان« فعالیت های 

انقالبی و ارزشی ایشان در طول چهل سال انقالب به تصویر کشیده می شود.
مستند »سعادتمندان« به تهیه کنندگی امید ملکوتی کاری از شبکه قرآن 
و معارف سیما است که جمعه ها ساعت 1۰:3۰ به روی آنتن این شبکه می رود.

معرفی طالیه داران معروف صداوسیما
اولین گردهمایی طالیه داران معروف کارکنان رســانه ملی  دیروز در مرکز 

همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، به مناسبت  چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ایران و در آستانه سالروز  شهادت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها به 
همت شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان صداوسیما اولین گردهمایی 
طالیه داران معروف پرسنل این سازمان با بزرگداشت فضای معنوی این ایام، دیروز 
با حضور مدیران شبکه های رادیویی و تلویزیونی و  کارکنان بخش های مختلف این 

سازمان  دررسانه ملی برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران در این مراسم با 
تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و تسلیت سالروز شهادت حضرت 
فاطمه کبری ســالم اهلل علیها با اشــاره به موضوع امر به معروف و نهی از منکر 
گفت: ما باید با باطل مقابله کنیم و درمقابل رشوه خواری، فساد  و بی حجابی و 

بی بندوباری بایستم و لذا امر به معروف و نهی از منکر برای این خاطر است.  
حجت االســالم ابوالمعالی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سازمان 
صداوســیما در این مراســم گفت: امروز افتخار می کنیم که شــاهد آغاز به کار 
طالیه داران معروف هستیم که امیدواریم این عزیزان در عرصه کار فرهنگی خطیر 
در رسانه ملی با عمل و رفتار و باورهای درست، خادمی موثر در صداوسیما باشند.
همچنین در ادامه این مراسم دکتر رضی معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان 
صداوسیما و رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر رسانه ملی هم در خصوص 
شکل گیری طالیه داران معروف در رسانه ملی گفت: ما در قالب طالیه داران معروف 
بنا داریم  یک نظارت مردمی ایجاد کنیم و با یک ساز و کار جدید رسانه ای به امر به 
معروف بپردازیم.  وی همچنین خطاب به کارکنان صداوسیما افزود: شما در رسانه 
ملی باید در نوع ساخت و تولید برنامه ها به گونه ای عمل کنید که دیگر نیازی به 
طالیه داران هم نباشد و مردم خود به فلسفه واقعی امر به معروف عمل می کنند. 

اصرار جشنواره تئاتر فجر 
بر اجرای صحنه های مغایر با ارزش ها

متولیان جشــنواره تئاتــر فجر و مرکز هنرهای نمایشــی تالش دارند که 
صحنه های مغایر با ارزش های اسالمی و ملی برخی نمایش ها در قالب جشنواره 

سی و هفتم تئاتر فجر تغییر داده نشود.
شنیده های خبرنگار کیهان حاکی است صحنه های برخی نمایشها، شامل 
شرب خمر، ارتباط های ناهنجار و شوخی های زننده، توهین به دفاع مقدس و... 
است. بخش ادب و هنر کیهان تاکید می کند در صورت  عدم ممیزی، مستندات 
خود را دال بر مغایرت های روشــن نمایش ها با موازین و ارزش های اسالمی، به 

مراجع ذیصالح تحویل خواهد داد.
جشــنواره سی و هفتم  تئاتر فجر از 22 بهمن تا 4 اسفند در تهران برگزار 

می شود.
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اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: بزرگداشت 22 بهمن یعنی یادآوری 
ایثار، رشــادت و شهادت طلبی امتی که با پیروی از سالله 
حسین)ع( بسیاری از معادالت جهان مدرن را دستخوش 

تغییرات بنیادین کرد.
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از انتــظـار، پـنـجــره ها باز مي شوند
تسبیح اشک هاي  سحر بي نتیجه نیست

در گـریـه دیـده ایـم اثـر بي نتیجه نیست
بــاور کــنـیـد آهِ جگـر بي نتیجه نیست

این قــدر باز ماندن در بي نتیجه نیســت
از انتــظـار، پـنـجــــره ها باز مي شوند

با نور چـــشم تـــو گره ها باز می شــوند
تقـویم هـایمان هـــمه زارند خــسته اند

ایـن  ابـرهـا چـگـونـه بـبارند خسـته اند
بي تو از این کـه جمـعه شمارند خسته اند

از بـرگ بـرگ خــود گـلـه دارند خسته اند
کـارم غروِب جمعه بـه اشکال خورده شد

دیدي هزار و سیصدمان سال خورده شد
نام تو مي بـریم اگـــر، قـــند مي خوریم

پس ما به رّد پـــاي تو پیـوند مي خوریم
وقتي که ما به جان تو سوگند مي خوریم

یـعـنـي بـه درِد لطف خــداوند مي خوریم
مـرحمـتـش گــرفـت گـرفتار تـو شدیم

چله نشــین لحظه دیــــدار تـــو شدیم
با هـــر گـناه اشک تـــو را حیف مي کنم

رویـــم سیاه اشک تـــو را حیف مي کنم
شـرمـنــده آه اشک تـو را حیف مي کنم

حیف از تو مـاه اشک تـو را حیف می کنم
پیش  خدا  که روي ســفیدي نداشــتیم

اشـکـت اگــر نـبــود امـیــدي نداشتیم
 مصطفی صابرخراسانی

براي چاره
 دیدیــم تــرا دوبــاره بــر مي گــردي  

برمي گــردي ســتاره  از  پــر  بــاغ  از 
 گفتند که چاره نیســت بــر درد فراق  

برمي گــردي چــاره  بــراي  انــگار! 

ِسّر خدا
 ِســّري که فقط خدا از آن آگاه اســت  

اســت آل اهلل  بي خــزان  گل  مهــدي 
برخیزیــد   حضرتــش  منتظــران   اي 

اســت راه  در  ســحر  دوبــاره  پیغــام 

خدا کند که بیایی
غــروب جمعــه مــرا بی قــرار می نامند

تویــی کــه آمدنــت را بهار مــی نامند
بیــا که بی تــو یمین را یســار می نامند

کــه ســیب و گندممان را انــار می نامند
گرفتــه فتنه جهان را غــروب یعنی این

بریــده حلــق اذان را غــروب یعنی این
دلــم گرفته از ایــن ندبه هــای طوالنی

نــی با بیا ه  کنــد ا پر ی  هــا بر ا ز 
خیابانــی بــد  دختــرکان  و  زنــان 

قیافه هــای به ظاهر قشــنگ ِ شــیطانی
بیــا که حــال و هوای ســرودنم باشــی

دلیــل پاکــی و آیینــه بودنــم باشــی
بــه تنگ آمده دنیا ز جنــگ و خونریزی

نمانــده بر تن پوشــالی جهــان، چیزی
اگرچه از تب و احســاس عشــق لبریزی

تو خون ظلم و ســتم را بگو که می ریزی
بیــا کــه منتقمی تو بــه خــون ثاراهلل

بیــا که جلوه کند در شــب ســیاهم ماه
بــرای اینکــه بیایی چــکار بایــد کرد؟

چه چیز قلب تو را این چنین مرّدد کرد؟
خدا دعــای فــرج را بگو چــرا رد کرد؟

نگو کــه راه تو را جرم هایمان ســد کرد!
خــدا کند کــه بیایــی؛ ولــی نمی آیی!

به ســر رســد من و مایی؛ ولی نمی آیی!
به ذوالفقار تو ســوگند دردمان کم نیست

دقایقی که شود بی تو سردمان کم نیست
به سرو قامتی ات ... برگ زردمان کم نیست

که احتمال خدا کرده طردمان کم نیست
به هرکســی که رســیدم در انتظارت بود

ولی نشــد کــه بفهمم چقدر یــارت بود!
غــزل ترانــه بیــداری ام ببــار امشــب

غــم نبــودن خــود را بزن کنار امشــب
امشــب بــکار  بیــا  را  نهــال آمدنــت 

کــه بی بهانــه بگیــرد دلم قرار امشــب
تــو هم به قول و قــرارت عمل کنی باید

و کام تلــخ زمــان را عســل کنــی باید
مرا ببینی و من هم ببینمت ، خوب است

که عشق الزمه اش، هم حبیب و محبوب است
ز دوست هرچه رسد هم ، اگرچه مطلوب است

دلم اگر تو نباشــی همیشــه آشوب است
بیا کــه عــارف و عالِم به بودنت باشــم

نخــواه باشــم و فکــر نبودنــت باشــم
شکیبا غفاریان

پر مي کشد مرغ دل من در هوایت
پیچیده در پــس کوچه هاي دل صدایت

حتــي نشــد بــاران حریــف رد پایــت
گرچــه صنوبــر پیــش پایت ایســتاده

هــر بید مجنون قامتش خم شــد برایت
بلبــل غزل خــوان شــکرخند لــب تــو

چشــم هایت اســیر  آهــو  چشــمان 
هر کــوي و برزن عطر گیســوي تو دارد

اي وســعت آغــوش تــو تــا بي نهایت
هــر صبــح آدینه به شــوق صبح وصلت

پر مي کشــد مــرغ دل مــن در هوایت
 حسین عالءالدین

ســینما یکی از رسانه هایی است که می تواند تاریخ یک 
ملت و قهرمانان و بزرگانش را برای نسل های مختلف معرفی 
کرده و در اذهان آنها برجســته نماید. آنچه که باعث شــده 
همین سینما در غرب و به خصوص آمریکا با تحریف واقعیات 
حتی تاریخ سازی نماید. ســینمای آمریکا و هالیوود تقریبا 
از هیچ یک از قهرمان ها و بزنگاه های تاریخی این کشــور به 
آسانی عبور نکرده و با هریک از آنها بعضا فیلم ها و سریال های 
متعددی برروی پرده نقره ای )ســینما( و یا پرده شیشــه ای 
)تلویزیون( برده است. از تاریخ دینی و مذهبی شان گرفته که 
بر اساس آمارهای موجود تنها حدود 25۰ فیلم درباره حضرت 
عیســی)ع( و تقریبا 15۰ فیلم درباره حضرت موســی)ع( و 
وقایع پیرامون ایشان ساخته شــده و ده ها فیلم و اثر درباره 

قدیسین و ماجراهایی که به این پیامبران مربوط می شود. 
درباره پادشاهان و ملکه های انگلیس مانند هنری هشتم 
و کرامول و الیزابت اول و... و روسای جمهوری آمریکا همچون 
نیکســون و کندی و آبراهام لینکلن و تنها بیش از 4۰ فیلم 
درباره این شانزدهمین رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
جلوی دوربین رفته اســت. تا دانشمندان و شخصیت های 
علمی همچون لویی پاستور و دکارت و الکساندر فلیمینگ و 
ادیسون و... و شخصیت های علمی معاصر همچون جان نش 
و آلن تورینگ و اســتفن هاوکینگ و حتی استیو جابز و... و 
شخصیت های ورزشی مانند زامپرینی و پله و شولتزها و... و 
بزنگاه های تاریخی که ده ها فیلم درباره جنگ های استقالل 
آمریکا، جنگ های انفضال این کشــور، جنگ جهانی اول و 
دوم، انقالب فرانسه و جنبش های مختلف اجتماعی و سیاسی 

در سینمای غرب ساخته شده است. 
این درحالی اســت کــه خود تاریخ آمریــکا چندان از 
قهرمانان و افتخارات تاریخی بهره مند نیست و از همین روست 
که ســعی می کنند تا با ســاخت انواع و اقسام فیلم های به 
اصطالح سوپرهیرویی یا فوق قهرمانی مانند سوپر من و بت 
من و اســپایدرمن و آیرون من و ایکس من و.... این نقیصه 
تاریخی را جبران کرده و بعضا افتخارات و داشته های تاریخی 
دیگــر ملت را به نام خود بزننــد. آن چنانکه ژان لوک گدار 
در فیلم »در ستایش عشق« هم نشان می دهد، هالیوودی ها 

حتی خاطرات جنگ دیگر کشورها را می خرند و می گوید که 
آنها حتی خاطرات خود را نیز از ما می دزدند!

اما در مقابل، ســینمایی که منسوب به ایران است، در 
طول این 4۰ سال پس از انقالب، بسیار به همان شخصیت ها، 
قهرمانان و بزنگاه های تاریخی این ملت بدهکار است، چرا که 
به جز تعداد انگشــت شماری، تقریبا به هیچ یک از آن افراد 
و مقاطع تاریخی نپرداخته است. آن هم در سرزمین و برای 
ملتی که قرن ها تاریخ و افتخار و گنجینه عظیمی از فرهنگ 
و هنر و علم و ادبیات و آیین های مردمی را داراست. هرسال 
ده ها فیلم غربی درباره افتخارات تاریخی شان، به جشنواره ها 
و مراســم اهدای جوایز از این دســت راه پیدا می کنند ولی 
نگاهی به جشنواره فیلم فجر همین امسال نیز نشان می دهد 
که به جز چند فیلم، بقیه آثار انگار که با ایران و ایرانی و تاریخ 
و فرهنگــش، کاری ندارند. از آن چند فیلم هم، بعضی مثل 
»شبی که ماه کامل شد« و »غالمرضا تختی«، نتوانستند حق 

مطلب   را به طور شایسته ادا کنند.

سونامی
فیلمی ظاهرا ورزشــی درباره تیم ملــی تکواندو که به 
چندین قصه، به اصطالح نوک زده ولی از پس هیچکدام بر 
نمی آید. ماجرای خود تیم و چالش انتخاب بازیکنان، سرمربی 
جدید که از خارج کشور آمده و فلج دستش، قضیه مسابقه 
ندادن با حریفان اسرائیلی، آسیب دیدن قهرمان اصلی تیم، 
داستان تیم سه نفره بســکتبال دختران و ماجرای شرکت 
آنها در مسابقات بین المللی از طریق اسپانسر، روابط نا هنجار 
دو تن از بازیکنان و... فقط بخشــی از مجموعه موضوعات و 
سوژه هایی است که هریک می تواند خود به تنهایی محور و 
اساس یک فیلم مستقل قرار گیرند ولی در فیلم »سونامی«، 
به طور گذرا و سردســتی مطرح شده و از دست می روند و 

تماشاگر در این میانه حیران و سرگردان می ماند که باالخره 
مسئله چیست؟! 

حاال در این بین نشــانه های برخی فیلم های داخلی و 
خارجی را هم می بینیم؛ از فیلم »عرق سرد« گرفته که حتی 
بخشی از فیلم »ســونامی« را می توان »عرق سرد2« نامید 
تــا فیلم »فاکس کچرز« و به خصوص فیلم »من، تونیا« که 
سال گذشته در زمره نامزدهای دریافت اسکار بهترین فیلم 
بود و حاال الهام بخش  قسمت های مهمی از فیلم »سونامی« 

شده است.
»سونامی«، ظاهرا درباره تیم ملی تکواندوی ایران است 
که یکی از پرافتخارترین تیم های ورزشی این کشور محسوب 
شــده و عنوان قهرمانی جهان و آســیا را نیز داراست، اما از 
آن افتخارات و قهرمانی ها، به جز یک تیم آشفته و سرمربی 
ناتوان و بازیکنان جنجالی و روابط نامناسب و ناهنجار، مورد 
دیگری در فیلم »ســونامی« دیده نمی شود! حتی فیلمساز 
وقتی می خواهد پرانتزی هم برای ورزش بانوان در فیلمش 
بــاز کند، به جای خیــل عظیم افتخــارات و قهرمانی های 
زنان کشــور در مسابقات مختلف، به یک مسابقه حاشیه ای 
می پــردازد و کل ورزش زنان کشــور را زیر عالمت ســؤال 
می برد. در واقع وقتی این ســینما می خواهد به ورزش این 
مملکت ادای دین کند، بیشتر آن را ضایع کرده و واقعیاتش 
را هم تحریف می کند. اینجاســت که باید آن شعر معروف 
ســعدی را به حضرات یادآوری کرد که »مرا به خیر تو امید 

نیست، شر مرسان«!
قسم

دومیــن فیلــم محســن تنابنــده، دربــاره یکــی از 
چالش برانگیزترین مســائل قضایی و حقوقی اسالمی است 
که در سال های اخیر بارها به گونه غیرکارشناسانه و بعضا با 
رویکردی ضد اسالمی، سوژه برخی سینماگران قرار گرفته و 

آثار متعددی درباره آن ساخته شده است. اما به نظر می رسد 
این بار و در فیلم »قســم« تا حدودی حق مطلب ادا شده، 
اگرچه همچنان برخی مسائل حقوقی که هر کدام جای بحث 
و تحلیل علمی دارد، به صورت شعاری و سطحی مطرح شده 

و خود می توانند شبهه برانگیز باشند. 
فیلم »قســم« از معدود آثار جشنواره امسال است که 
تا حدودی ســر و شکل فیلم و سینما را داراست که به نظر 
می رســد حاصل تجربیات تنابنــده از مجموعه »پایتخت« 
باشــد، خصوصا کــه رد پای برخی صحنه های مشــابه آن 
مجموعه تلویزیونی در این فیلم به چشم می خورد. فیلمنامه 
پرتعلیق که تا صحنه آخر به تدریج گره هایش باز می شــود، 
صحنه های داخل اتوبــوس و بازیگران متعدد که کارگردان 
از پس برقرارکردن روابط آنهــا برآمده و برخی صحنه های 
غافلگیر کننــده مثل پرت شــدن اتوبوس بــه درون آب و 
تالش بــرای نجات فرد گیر افتــاده در صندوق بغل که در 
واقع مجازات اصلی را رقم می زند و... همه از فیلم »قســم« 
اثری قابل قبول ساخته که البته نقاط ضعف و ضعیف خود 

را نیز داراست.
سمفونی نهم 

محمدرضا هنرمند پس از حدود 17 سال فیلم نساختن، 
مجــددا به دغدغه های روزهای اول کارش در اوایل دهه 6۰ 
و ســاختن فیلم هایی مانند »مرگ دیگــری« و »زنگ ها« 
بازگشته با این تفاوت که این بار تازگی و خالقیت فیلم های 
یاد شده جای خود را به رویکرد نابهنجار برخی آثار شبه طنز 
سال های بعد درباره مرگ و آخرت همچون »دموکراسی توی 
روز روشــن«، »پوست موز« و حتی »جعبه موسیقی« داده 
و بخشــی هم از فیلم های ضد دینی غرب و هالیوود )مانند 
»زیر آسمان برلین« و »نوح« و »لژیون« در قسمت عصیان 
فرشته ها و تبدیلشان به بشر یا موجودی دیگر( وام گرفته تا 
فیلم »سمفونی نهم« )که نامش ربطی به فیلم ندارد و تنها 
در صحنه مرگ هیتلر، صفحه این سمفونی را می شنویم!( را 
بسازد. فیلمی که نسبت به فیلمنامه الغرش، بسیار کشدار 
و طوالنی است و به دلیل تکراری بودن کاراکترهایش گاهی 

مالل آور هم می شود. 

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر-۶

حلقه های مفقوده تاریخ و فرهنگ 
سعید مستغاثی

روز هفتم

سرویس سیاسی-
»اقتدار 40«، عنوان نمایشگاه بزرگ دستاوردهای 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران و نمایشگاه سازندگی، 
محرومیت زدایی و خدمت رسانی نیروهای مسلح است 
کــه دهم بهمن ماه در تهران افتتاح شــد و تا پایان 

ایام اهلل دهه فجر در مصالی تهران دایر است. 
ما هم برای دیــدن جدیدترین دســتاوردهای جوانان 
متدیــن و انقالبــی کشــورمان در عرصه تولیــدات فنی و 
مهندســی در حوزه نظامی و دفاعی راهی نمایشگاه بزرگ 
اقتدار 4۰ شــدیم. از  درب شــماره 15 در خیابان شــهید 
قنبرزاده وارد مصالی تهران می شویم و با ون هایی که برای 
تردد بازدیدکنندگان قرار داده اند به محل برگزاری نمایشگاه 
می رســیم که در دو بخش محیط بیرونی و شبستان مصال 
دســتاوردهای دفاعی و نظامی نیروهای مسلح کشورمان در 

گزارش میدانی کیهان از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی در مصلی تهران

افتخار به اقتدار

معرض بازدید عمومی قرار گرفته.
 پــس از عبور از گیت در قســمت ورودی نمایشــگاه 
خودروهــای زرهی محمول تــوپ 57 و 13۰ میلیمتری  و 
همچنین ســمانه هدایت کنترل انواع مختلف راکت ها قرار 
داده شــده و پس از آن به ترتیب نمونه هایی از موشک های 
بالســتیک زلزال، فاتح ، خلیج فارس، هرمز، ذوالفقار، شهاب 
1، قیام، شهاب 2، قدر، عماد، سجیل و خرمشهر شکوه قدرت 
و هیبت توان دفاعی جمهوری اســالمی ایران را به نمایش 

گذاشته اند.
سری که به اطرافت می چرخانی جمعیت بازدیدکننده ای 
را می بینی که البه الی تجهیزات و نظامی نمایشــگاه پرسه 
می زنند. تیپ شناســی بازدیدکنندگان نمایشــگاه در نگاه 
اول هــم در جای خود بســیار جالب و قابل تامل اســت ، 
دانش آموزان و دانشــجویانی که با شــور و اشتیاق از سر و 
کــول ادوات نظامــی و دفاعی بــاال می روند با موشــکها و 
تانک ها و شناورهای ســاخت وطن شان  سلفی می گیرند، 
خانواده هایــی که رضایت و حس امنیت در چهره هایشــان 
موج می زند و افــرادی که احیانا تحت تاثیر بمباران ذهن و 
روحشان در فضای مجازی رها شده و القاء احساس حقارت 

و خودکم بینی، هنوز پیشــرفت های عظیم و خیره کننده در 
حوزه دفاعی و نظامی کشورمان باورشان نشده و آمده اند که 

با چشم خود ببینید بلکه باورکنند. 
با این اقتدار خیالمان آسوده است 

اتفاقا با یکی از آنها برخورد می کنم، جوانکی ۸-27 ساله 
که در حال عبور اســت و وقتی نظرش را درباره موشک ها و 
سایر دستاوردهای دفاعی و نظامی می پرسم، همین طور که 
به مسیرش ادامه می دهد با خنده می گوید، اگر واقعی باشند 
خیلی خوب است! گوشمالی سخت تروریست های تکفیری 
داعش و تجزیه طلب ها در ســوریه در پاسخ به  عملیات های 
تروریستیشان در  مجلس شورای اسالمی و مراسم رژه اهواز 
با همین موشــک ها را به او یــادآوری می کنم و باز با خنده 

می گوید: خیلی هم عالی!
از سمت دیگر خانمی به همراه پدر و مادر و یک کودک 
که احتماال فرزندش باشد در حال بازدید از نمایشگاه هستند، 
ضمن دعوتشان به گفت وگو می خواهم که نظرشان را درباره 
مشاهدات خود از دســتاوردهای دفاعی و نظامی کشورمان 
بیان کند، خود را نّیره ســادات مصطفایی معرفی می کند و 
می گوید: »واقعا نشانه اقتدار کشورمان است، آدم وقتی این 

موشک ها را می بیند خیالش بابت همه چیز راحت است.«
می پرســم  پس چرا به رغم این توانمندی و اســتعداد 

کم نظیر جوانان مان هنوز در بخش های دیگر مشکل داریم، 
پاسخ می دهد: »واقعا ما نباید االن مشکالت فعلی را در کشور 
داشته باشیم، ظاهرا  برخی مدیران ما نمی خواهند که ما در 
بخشــهای دیگر هم مانند عرصه دفاعی و نظامی پیشرفت 
کنیم  و اال جوانان ایرانی توان هر کاری دارند«. سپس ادامه 
می دهد: »مســئوالن به جای شــعار و حرف به این جوان ها 

اعتماد کنند، حتما نتیجه اش را خواهند دید.«
ردیف کناری موشــک ها،  محل اســتقرار سامانه های 
راداری و انواع تانک ها و خودروهای زرهی ســاخت نیروهای 
مسلح کشورمان  نظیر قیام و ذوالفقاراست. رادار مطلع فجر 
نخستین رادار 3- بعدی باند وی اچ اف  با قابلیت آشکارسازی، 
ردگیری و شناســایی اهدافی نظیر هواپیما، بالگرد، پهپاد و 
اهداف رادارگریز، تضمین کننده امنیت آسمان کشورمان به 
نمایش عموم گذاشته شده و در کنار آن انواع رادارهای دیگر 

نظیر رادار بشیر و کاشف و سمانه های راداری موشکی نظیر، 
رعد، طبس و سوم خرداد هم در معرض دید مخاطبان است. 

اگر فکر جهادی و اعتقادی نبود
 این پیشرفت ها  هم نبود

کنار ســامانه های راداری جوان دیگری در حال خواندن 
توضیحات و مختصات فنی محصوالت است. نظرش را درباره 
نمایشگاه می پرسم، خود را بابایی معرفی می کند و می گوید: 
»نمایشگاه بسیار خوبی است واقعا ما پیشرفت های زیادی در 
بخش دفاعی و نظامی داشتیم چه در هوا فضا، و چه در رزم 
زمینی و دریایی. نسبت به نمایشگاه چند وقت پیش پایگاه 
هوایی مهرآباد هم دستاوردهایی به مراتب جدیدتر و متنوع 

تر به نمایش درآمده«. 
وی در ادامه نظرش را درباره چرایی وجود مشــکل در 
بخش های دیگر کشــور اینگونه بیان می کند: »مشکل فقط 
مدیریتی است، اگر فکر جهادی و اعتقادی در پس مدیریت 
این بخش ها  نبود به رغم وجود استعداها و توانایی ها  قطعا ما 

شاهد این سطح از پیشرفت نبودیم«.
 و در ادامــه می گوید: »من خودم دانشــجوی رشــته 
مهندسی ایمنی فرودگاه هستم بالغ بر ده ها طرح در سطح 

شرکت های فرودگاهی و هواپیمایی ارائه کرده ام و متاسفانه 
هیچ  اســتقبالی نشــد اما فقط یکی از ایــن طرح ها که در 
همین صنایع دفاعی و نظامی قابل استفاده است را به یکی 
از بخش های نیروهای مســلح ارائه کردم که بالفاصله پس 
از بررســی پذیرفتند و پیشــنهاد همکاری دادند و االن هم 

صحبت نهایی در حال انجام است.«
کمی جلوتر خودروی زرهی »طوفان« که انتشار تصاویر 
رونمایی از آن در فضای مجازی هم بازتاب بســیار گسترده 
و وســیعی داشــت و قالبا با خودروهای ساخت شرکت های 
خودرو سازی مقایسه می شد، به نمایش گذاشته بود  و توجه 
تعــداد زیادی از بازدیدکننــدگان را نیز به خود جلب کرده 
بود. »امرپ طوفان« غول پیکری خوش ساخت و سبک وزن 
است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تولید 

شده است.
آقای قریشی از جمله بازدیدکنندگانی است که به تماشای 
ادوات نظامی ایســتاده  وقتی نظرش را درباره نمایشــگاه جویا 
می شــوم می گوید: »من  چون در فضای مجازی زیاد راجع به 
همین خودرو و موشک ها زیاد مطلب خوانده بود، ترغیب شدم 
که  بیایم و از نزدیک ببینم که  خیلی برام جالب بود. اصال تصور 
نمی کردم که ایران هم بتواند چنین موشــک ها و  ادوات نظامی 
و دفاعی را بســازد، نمونه هایش را فقــط در مجالت تخصصی 

جنگ افــزار و اطالعــت نظامــی 
قدرت هــای نظامــی دیگــر دیده 
بودم.« وی ادامه می دهد: »چرا ما 
باید با وجود چنین توانمندی هایی،  
به خاطر عقب ماندگی در بخش های 
دیگر ماننــد صنعت خودرو اینقدر 
تحقیر شــویم، چرا باید به خاطر  
تفکر وابسته صنعت هسته ای  که 
آن هم دســتاورد عظیم جوانان و 
دانشمندان کشــورمان بود را نابود 

کنیم؟!«.
تعجب همراه با تحسین 

خبرنگار عرب 
در حال حرکت به ســمت 

محوطه داخلی نمایشگاه و شبستان مصال، خبرنگار شبکه 
تلویزیونی یکی از کشــورهای همسایه که دوربین خود را 
به سمت موشک ها گذشته و بدنبال سوژه برای مصاحبه 
می گردد، با فارسی دست و پاشکسته از من  برای مصاحبه 
دعوت می کند، وقتی که متوجه می شــود که همکاریم، 
این بار من از او نظرش را درباره نمایشــگاه جویا می شوم، 
با نگاه اشــاره به سمت موشک ها می گوید: »ممتاز جداً « 
و ســپس ادامه می دهد: »خیلی تــالش کرده و می کنند 
که کشــورهای عربی را از قدرت نظامی  ایران بترســانند 
و متاســفانه برخی هم مغلوب این فضا شــده اند، اما من 
می خواهم بگویم به برکت انقالب اســالمی و اسالم عزیز، 
جمهوری اســالمی ایران چتر امنیتی بزرگی بر ســر کل 
کشــورهای منطقه پهن کرده که نتیجه اش را در عراق و 
ســوریه به چشم خود دیدیم، بدا به حال کسانی که خود 
را از سایه امنیت این چتر بی منت محروم کرده برای خود 

یک تهدید وهمی ایجاد کرده اند.«
وارد شبســتان مصال  می شــویم که شامل سه بخش 
خدمات محرومیت زدایی، سازندگی و مردم یاری، خدمات و 
دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء سپاه پاسداران 

انقالب اســالمی و بخــش ادوات نظامی اســت. در بخش 
خدمات و دســتاوردهای قرارگاه خاتم االنبیاء، گوشه ای از 
اقدامــات این قرارگاه  در حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی، 
پاالیشــگا ه های گازی و سازه های فراســاحلی؛ حوزه آب و 
نیرو، بنادر و سازه های ســاحلی؛ حوزه فن ارتباطات و فن 
آوری اطالعات؛ حوزه ســالمت، ایمنی و محیط زیســت و 
کشــاورزی؛ حوزه راه و شهرســازی، حمــل و نقل و ابنیه 
خاص و حوزه معــدن و صنایع معدنی بــه نمایش عموم 
درآمده اســت. بنری توجه ام را به خود جلب می کند، روی 
آن نوشــته بود: »آیا می دانید 55 هزار نفر در شرکت های 
همکار نیروهای مسلح مشغول کارند و 6۰ درصد از قطعات 
و زیر مجموعه های این محصوالت توســط همکاران بخش 

خصوصی داخلی ساخته شده است؟« 
به خاطر این همه پیشرفت و امنیت 

 به خود می بالم 
خانمی که به اتفاق همکارانش به  نمایشــگاه اقتدار 4۰ 
آمــده مخاطب دیگر گفت و گوی ماســت، خود را خلعتبری 
معرفــی می کند و درباره دســتاوردهای دفاعــی و نظامی 
کشــورمان می گوید: » واقعا باعث افتخار است، برای من  به 
عنوان یک ایرانی  دیدن ایــن همه توانمندی جوان هایمان 
و تلفیــق فکر و ایمان و عمل شــعف انگیــز و غرورآفرین 

است. شاید اگر بخشــی از این دستاوردها را در دوران دفاع 
مقدس داشتیم، دشــمن این همه جرات تجاوزگری و بعضا 
موشک پراکنی به شهرهای ما را به خود نمی داد، خدا را شکر 
می کنم که در ســایه این توانمندی ها  کشورما در آسایش و 

امنیت کامل است. واقعا جای افتخار دارد«.
در بخشــی از غرفه هــای ادوات تجهیــزات نظامــی، 
جدیدترین دســتاوردهای نیروهای مســلح کشورمان در 
طراحــی و ســاخت پهپادهای نظامی بــه نمایش درآمده 
اســت، پهپاد مهاجر 2، 4و 6 ، شــاهد 171 و 12۹، پهپاد 
سیمرغ و انواع دیگری از پهپادهای تاکتیکی مراقبتی. نکته 
 RQ -17۰جالب توجه این بخش نمایش پهپاد آمریکایی
با تکنولوژی فوق پیشرفته توســط سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بــود. پهپادی که وقتی به شــکار ســپاه درآمد 
کارشناســان نظامی از کشورهای مختلف صرفا درخواست 
تماشــای الشه آن از نزدیک را داشتند و اکنون شهروندان 
ایرانی و نوجوانان و جوانان کشــورمان در این نمایشگاه  با 

آن سلفی می گیرند. 
در قسمت مرکزی شبستان مصال هم موشک کروز برد 
بلند زمینی »هویزه«که در همین نمایشــگاه رونمایی شده 
بود، به نمایش درآمده اســت. موشکی که با آزمایش پروازی 
موفق کــه اعتراف و اذعان کارشناســان نظامی آمریکایی و 
صهیونیستی را به همراه داشت. در کنار آن موشک های قاصد 
3 و اخگر و انواع موشــک های کروز ظفر، قادر، نصیر، بصیر، 
فکور، شــهاب ثاقب و... به همراه انواع سالح های انفرادی و 
گروهی، سالح های بهینه سازی شــده، کالیبر سنگین، تک 

تیرانداز و ... در معرض دید عموم قرار گرفته است.  
در بخــش دیگر هــم جدیدترین دســتاوردهای حوزه 
دریایی نیروهای مسلح از جمله کاوشگر دریایی خلیج فارس، 
شناورهای پشتیبانی فراســاحلی ، ناوچه های موشک انداز، 
انــواع قایق های تندرو نظامی، امدادی و تفریحی، ناوشــکن 
ســهند و دماوند و زیردریایی فاتح و غدیر به صورت ماکت 

به نمایش درآمده است. 

مسئولین نیم ساعت وقت بگذارند 
و اقتدار 40 را ببینند

آقای محمد اکبــرزاده از رزمندگان دفاع مقدس که به 
همراه همسر و فرزند خود به نمایشگاه آمده دعوت ما را برای 
گفت و گو می پذیرد و  داره مشــاهدات خود از  این نمایشگاه  
می گوید: »بسیار عالی اســت، واقعا  باعث افتخارمان است. 
داشتم برای خانواده از روزهای سخت دوران جنگ می گفتم 
که ما سالحی نداشتیم که با تجهیزات دشمن مقابله کنیم. 
این موشک ها این ادوات و تجهیزات پیشرفته را که می بینیم 
یاد آن روزها می افتم که برای مقابله با تانک های پیشــرفته 
دشــمن، رزمندگان ما با کالشینکف ســعی داشتند آنها را 
متوقف کنند. امروز به حمداهلل همان تفکر و ایمان و عقیده 
با اتکا به نیروی جوان و متخصص داخلی چه پیشرفت های 
بــزرگ و ارزنده ای را رقم زده و ما را در این عرصه به معنای 

واقعی بی نیاز کرده است.«
وی ادامه می دهد: »متاسفانه برخی مسئوالن ما هنوز به 
این باور نرســیده اند بدون وابستگی به غرب هم می توانیم به 
موفقیت برســیم. دوست دارم آن دســته از مدیران وابسته و 
غربگرا نیم ســاعت وقت بگذارند و به این نمایشگاه بیایند تا 
ببینند می شود تفکر غربی و غربزده نداشت و با تفکر جهادی، 

انقالب و اعتقادی به موفقیت های بسیار بزرگ رسید.« 


