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حجت االسالم ساالري نويسنده در گفت و گو با »جوان«:

 حضرت آقا فرمودند »رؤياي نيمه شب«
 كار اصولي و خيلي خوبي است

گزارش »جوان« از عالقه وافر سينماگران به سوژه ها و مضامين تلخ

اينجا از اميد خبري نيست!

دبير جشنواره شعر فجر:

مسابقه مرور تئاتر ايران به جشنواره فجر افزوده شد
دبير جش�نواره تئاتر فجر تأكيد كرد ام�كان رقابت ميان 
آثار صحن�ه اي حاضر در جش�نواره در دو بخش مس�ابقه 
بين المل�ل و مس�ابقه جوان�ان فراه�م ش�ده، مس�ابقه 
مرور تئات�ر اي�ران ني�ز برگ�زار مي ش�ود و نمايش هايي 
در اي�ن بخ�ش م�ورد داوري ق�رار خواهن�د گرف�ت. 
س��عید اس��دي، دبیر اين دوره از جش��نواره درباره اضافه ش��دن 
بخش هاي جديد جش��نواره گفت: »جش��نواره بین المللي تئاتر 
فجر به عنوان بزرگ ترين رويداد تئاتري ايران زمین امكان مهمي 
براي رونق بخشي به تولید هنرمندانه آثار نمايشي و تجلي اشتیاق 
گروه هاي تئاتري در سراس��ر كش��ور براي تبادل تجربه و هنر با 
يكديگر و ايجاد ارتباطي متفاوت با مخاطبان گرامي اين هنر پرتأثیر 
است. در كنار نمايندگاني از ساير ملل، تئاتر ايران فرصت مناسبي را 
مي يابد تا بخشي از تولیدات كثیر خود را در مروري ساالنه به عرصه 
سنجش و ارزيابي برساند و نشاط اين گردهمايي را در فجر انقالب 

اسالمي در رقابتي سالم و فرهنگ مدار متجلي كند.«
وي ادامه داد: »اكنون در آستانه برگزاري مرحله نهايي جشنواره 
از آغاز ت��ا دوازدهم بهمن ماه نس��ل هاي گوناگ��ون از هنرمندان 
تئاتر ايران، از جوان با آتیه تا پیشكس��وتان مجرب، در بخش هاي 
متنوع آثار خود را به صحنه خواهند برد. بنابر ويژگي هاي ياد شده 
در فراخوان دوره س��ي و پنجم جش��نواره امكان رقابت میان آثار 
صحنه اي حاضر در جش��نواره در دو بخش »مسابقه بین الملل« 
و »مسابقه جوانان« فراهم شده اس��ت و بخشي از نمايش هاي راه 
يافته بنابر شرايط ذكر شده در مقررات اين بخش مي توانند در اين 

مسابقات دوگانه قرار گیرند.«

اسدي يادآور شد: »دبیرخانه جشنواره بین المللي تئاتر فجر با 
مالحظه توان حرفه اي و ويژگي آث��ار در نزديكي به محورهاي 
موضوعي فراخوان و گس��تره مل��ي نمايش ه��اي راه يافته به 
جشنواره براي ايجاد رغبت و شور و نشاط بیشتر در ايام برگزاري، 
بر حسب شمار متنوع آثار در مرور تئاتر ايران بخش ديگري را با 
عنوان »مسابقه مرور تئاتر ايران« به رقابت نمايش هاي صحنه اي 
دوره سي و پنجم مي افزايد تا اكثر آثار پذيرفته شده در جشنواره 
فرصت حضور در بخش رقابتي جشنواره را داشته باشند. بنابراين 
در اين دوره عالوه بر مسابقات بین المللي و جوانان، مسابقه مرور 
تئاتر ايران نیز برگزار و نمايش هايي در اين بخش مورد داوري 

قرار خواهند گرفت. 
آثار همچنان بنابر ويژگي ها و شرايط مذكور در فراخوان در دو 
بخش رقابتي بین الملل و جوانان قرار خواهند گرفت و آثار ديگر 
كه عمدتاً در بخش مرور پذيرفته شده اند در مسابقه مرور تئاتر 

ايران جاي خواهند داشت.«

     جواد محرمي 
ظاهراً عالقه به خون به جگر كردن تماشاگر جزو تعهدات قاطبه 
سينماگران ايراني است و احياناً قانون نانوشته اي وجود دارد كه 
فيلمسازان را ملزم مي كند بدون گرفتن حال تماشاگر آنها را 
روانه بيرون سالن نكنند. بخش عمده اي از سينماي ايران قرار 
نيس�ت حالت را خوب كند، بلكه خيلي خوب و شيك از شما 
حال گيري مي كند و گويا فيلمس�ازان بر سر اينكه كدام يك 
بيشتر حال تماش�اگر را زهرماري كنند، مسابقه گذاشته اند. 
جالب اين است كه ش�خصيت محوري اغلب فيلم هاي روحيه 
داغان كن اين روزهاي سينماي ايران زن هستند و تماشاگر بايد 
به مظلوميت اين زنان خون گريه كند و معلوم نيست اين همه 
تمركز بر كاراكترهاي زن بيچاره و بدبخت از كجا ناشي مي شود. 
سیدجمال سیدحاتمي، دستیار س��ابق كمال تبريزي در فیلم 
»الك قرمز« سراغ زندگي دختري رفته است كه پدرش معتاد و 
مادرش يك روي مِخ تمام عیار است. بدبختي از همان اول شروع 
مي شود و تا انتها به آن افزوده مي شود و تو را تا يك تلخي بي نهايت 
رهنمون مي كند. فیلمس��از دس��ت بردار نیس��ت و گويي مانند 
كاراكتري مخوف گرزي در دس��ت گرفته و باالي سرت ايستاده 
كه بش��ین و زجر بكش و ول كن هم نیست و تو هم به خاطر 10 
هزارتومني كه داده اي و زماني كه گذاش��ته اي دندان روي جگر 
مي گذاري تا فیلم به پايان برسد و ببیني قرار است باالخره چي 
بشود. ولي خب سلسله بدبختي ها پايان پذير نیست. يك فیلم 90 

دقیقه اي كه 80 دقیقه اش زجر مطلق است. 
     پايان بندي از نوع ايراني 

فیلم ديگري كه روي پرده اس��ت و به واس��طه رويك��رد نه چندان 
جگر خون كننده اش توانسته ارتباط خوبي با تماشاگر برقرار كند، فیلم 
سالم بمبئي است اما همین فیلم هم نتوانسته از عهد مألوف سینماي 
ايران به طور كامل فاصله بگیرد و به جاي هپي اند كه مشترك آثار 
سینماي هند است پايان بندي از نوع ايراني را ترجیح داده و با همه 
شادگوالنه بازي هاي خوب فیلم در نهايت دلش نیامده بدون زهرمار 
كردن خلق تماش��اگر او را از سالن س��ینما راهي كند. پسر ايراني 
فیلم سالم بمبئي در صحنه پاياني فیلم پس از كلي  كشمكش هاي 
عشقوالنه، معشوقه هندي خود را روي تخت بیمارستان در وضعیتي 
بغرنج مشاهده مي كند و فیلم با صحنه قبرستان و گريه سوزناك پسر 
عاشق پیشه خاتمه مي يابد. در واقع فیلمساز همه خوشي  هاي  فیلم 

را در چند دقیقه زهرمارت مي كند. 
      قهرماني در كار نيست

»گیتا« ساخته مسعود مددي، نیز چندان فیلم دلگرم كننده اي 
نیس��ت. ش��خصیت بدبخت اين فیل��م هم يك زن اس��ت. زني 
میانسال، فرزندش را براي تحصیل سینما به اروپا فرستاده است. 

ناگهان با خبر فوت فرزندش مواجه مي شود. همه چیز براي سوز 
و گداز مهیاس��ت. فیلم به لحاظ كارگرداني گیج و پريشان است 
و اش��تباهات فاحش تكنیكي آن آدم را متعجب مي كند. نفس 
نرگس آبیار هم با وجود همه رنگارنگي هاي نوستالژيكي كه دارد 
اما به واسطه كاراكتر دختر بچه اي كه مدام در حال تجربه اتفاقات 
نه چندان دلچسبي از سوي ننه آقا و معلم مكتب خانه اش است، 
تلخكامي را بر شیريني غلبه مي دهد و آخر سر هم به مرگ و انفجار 
دچار مي شود. فیلم ديگري كه مي تواند در اين چرخه جگرخوني 
وارد شود »نیمه شب اتفاق افتاد« است كه داستان روزهاي خوش 

يك زن به فاجعه اي مرگبار منجر مي شود. 
     بفرماييد شكنجه شويد

 از فیلم هاي ديگري كه ابتداي امسال اكران شد فیلم »ابد و يك 
روز« بود كه ركورد بدبختي و بیچارگ��ي اعضاي يك خانواده در 
س��ینماي ايران را به تنهايي به نام خود زد و رف��ت كه براي يك 
دهه به الگوي فیلمسازان بي جنبه و دنباله رو تبديل شود. كاراكتر 
بدبخت در اين فیلم تا دلت بخواهد زياد اس��ت اما مانند همیشه 
بدبخت تر از همه، دختري اس��ت كه برادرش قص��د دارد او را به 
انگیزه باز كردن يك مغازه فالفل فروشي به افغانستاني ها بفروشد 
و همین كار را هم مي كند. نماي كلوزآپ از كاسه توالت جزو يكي 
از پراستفاده ترين نماها در اين فیلم است؛ فیلمي كه نظر مثبت 
هیئت داوران جشنواره فجر انقالب اسالمي را نیز به دست آورد و 
9 جايزه اين رويداد هنري را نصیب عوامل آن كرد. فصل مشترك 
اغلب فیلم هاي س��ینماي ايران كاراكترهاي زن مستأصل است؛ 
شخصیت هايي كه هیچ كدام قهرمان نیستند، همه در چرخه اي 
معیوب و تك��راري گرفتارند و قرار نیس��ت به مقص��دي معین و 
سرنوشتي روشن برس��ند. همه در موقعیتي اسیر هستند كه راه 
گريزي از آن متصور نیست. شما با هیچ كدام از آنها همذات پنداري 
نمي كنید و دلیلي هم ندارد كه اين كار را بكنید چون دوست نداريد 
جاي آنها باشید. گويي شما قرار است براي شكنجه شدن به سینما 

برويد و البته براي اين مسئله بايد پول هم بدهید.

   محمدصادق عابديني
حجت االس�الم مظفر ساالري س�ال ها است 
در حوزه ادبيات ك�ودك فعالي�ت دارد. اين 
نويسنده با نگارش كتاب »رؤياي نيمه شب« 
كه برگرفته از داستاني واقعي است، شناخته 
مي شود. البته وي به غير از اين كتاب عناوين 
ديگري را نيز منتشر كرده است، اما »رؤياي 
نيمه شب« باعث شد س�االري در بين عموم 
عالقه مندان به كتاب چهره اي آشنا به شمار 
رود. وي در جلسه اخير نويسندگان و اهالي 
ادب با مق�ام معظم رهبري حضور داش�ته و 
مورد تفقد رهب�ر انقالب قرار گرفته اس�ت. 
س�االري در گفت و گ�و ب�ا »ج�وان« درباره 
ديدار ب�ا مقام معظ�م رهب�ري و توجه رهبر 
انقالب ب�ه وي و كتاب�ش توضي�ح مي دهد. 
بگذاري�د آخرين س�ؤال را همين اول 
بپرس�م، چه شد كه در جلس�ه اخير با 
مقام معظ�م رهبري، ش�ما و كتاب تان 
مورد توجه ق�رار گرفتي�د؟ اصاًل فكر 
مي كرديد در اين جلسه چنين اتفاقي 

بيفتد؟
نه، اص��اًل فكرش را ه��م نمي كردم. در جلس��ه با 
حضرت آقا كه نويس��ندگان حضور داشتند، من 
وقتي خوش  و بش آقا را با برخي از نويس��ندگان 
مي ديدم كه از قبل با آنها آشنايي داشتند و برعكس 
من كه نگاه شان گذرا بود با نگاهي ثابت به آنها نگاه 
مي كردند، غبطه مي خوردم و مي گفتم  اي كاش 
من هم مثل آقاي قزوه، نیلي و امیري اس��فندقه 
بودم كه آقا از ديدنم ابراز خوش��حالي كنند. البته 
چهره من براي حضرت آقا ش��ناخته شده نبود و 
خیلي افسوس مي خوردم كه  اي كاش بیشتر كار 
مي كردم و آثار بهتري مي نوش��تم كه مورد توجه 
حضرت آقا قرار بگیرد. اي��ن را هم بگويم چون ما 
در تهران نیستیم و شهرستاني هستیم در شناخته 

نشدن مان بي تأثیر نیست. 
در آن جلسه چه اتفاقي افتاد كه صحبت 

از شما و كتاب تان شد؟
بعد از نماز مغرب و عشا، همگي دور حضرت آقا 
حلقه زديم. در كنار ايشان هم آقايي بود كه افراد 
را معرفي مي كرد. آن آقايي ك��ه افراد را معرفي 
مي كرد س��مت راست ايش��ان بود و از همان جا 
ش��روع كرد به معرفي و در حد يك��ي دو جمله 
درباره هر فرد صحبت مي ك��رد. افراد هم بعضاً 
بعد از معرفي صحبت مي كردند يا فقط به سالم 

و علیك بس��نده مي كردند. جمعیت حالت نیم 
دايره بودند و من تقريباً وس��ط اين نیم دايره و 
روبه روي مقام معظم رهبري بودم. يك ساعت 
و نیم از جلسه گذشته بود كه نوبت به من رسید 
و همان آقا كه افراد را معرفي مي كرد مرا معرفي 
كرد و گفت: آقاي مظفر ساالري نويسنده كتاب 

»قايق راندن به اقیانوس.«!
درباره اين كتاب توضيح مي دهيد؟

حدود 9 سال پیش مابین 12 تا 16 دي ماه سال 86 
مقام معظم رهبري به يزد سفر داشتند و به بنده 
پیشنهاد شد كه وقايع اين س��فر را بنويسم مانند 
كاري كه آقاي امیرخاني و دوستان ديگر براي ديگر 

سفر هاي رهبري نوشته اند. 
چه كسي از شما خواست وقايع نگاري 

كنيد؟
از طرف دفتر حضرت آقا پیش��نهاد شد اما طرف 
قرارداد من حوزه هنري يزد بود. من با س��فر پنج 
روزه مق��ام معظم رهب��ري به يزد همراه ش��دم و 

حاصلش كتاب »قايق راندن به اقیانوس« شد. 
بعد از معرفي شما به مقام معظم رهبري 

چه شد؟
وقتي من را معرفي كردند در كمال تعجب ديدم 
كه حضرت آقا چهره شان به گونه اي شد كه انگار 
شخصي را كه مي شناسند اما چهره اش را نديده اند، 
از نزديك مي بینند. چند بار نام من را تكرار كردند 
و لبخندي زدند. فرمودند كت��اب »قايق راندن به 
اقیانوس« كتاب خوبي بود و ادامه دادند: منظور از 
قايقران خود شمائید!جواب دادند: بله و آن اقیانوس 
هم شما هستید. بعد من درباره كتاب »رؤياي نیمه 
شب« كه همین هفته گذشته از جشنواره دين و 
پژوهش هاي برتر جايزه گرفته است صحبت كردم. 
ايشان گفتند بله كتاب خیلي خوبي است! متوجه 
شدم كه ايشان اين كتاب را نیز خوانده اند و خیلي 
خوشحال شدم كه دو كتابم مورد توجه حضرت آقا 

قرار گرفته است. 
حضرت آقا درباره كت�اب چيز ديگری 

هم گفتند؟
فرمودند كار خیلي اصولي و خوبي شده است و در 
ادامه گفتند كه مزيت كتاب اين است كه داستانش 
مستند است و از روي يك واقعه حقیقي فضا سازي 

شده است. 
چه صحبت هايي در محضر رهبر انقالب 

داشتيد؟
قب��ل از صحبت ه��اي م��ن برخي از دوس��تان 

حرف هايي زدند كه كمي تیره بود و از اينكه مردم 
كتاب نمي خوانند گاليه كردند ولي من گفتم كه 
اگر كار خوبي ص��ورت بگیرد مردم از كتابخواني 
استقبال مي كنند و مس��ابقه»كتاب و زندگي« 
را مثال زدم كه باعث رش��د كتابخواني شده و از 
دست اندركارانش تشكر كردم. بعد درباره كتاب 
»رؤياي نیمه ش��ب« توضیحاتي دادم كه كتاب 
توانسته است خرج خودش را دربیاورد و با فروشي 
كه داشته توانسته هزينه هاي مربوط به تولید تیزر 
تلويزيوني و تبلیغاتش را تسويه كند و نیازي به 
دريافت يارانه نداشته اس��ت. فكر كنم حضرت 
آقا در اينجا گفتند كه نه تنها م��ن اين كتاب را 
خوانده ام بلكه به چند نفر ديگر هم توصیه كردم 
كه بخوانند. در ادامه نیز من يك نس��خه از چاپ 
شصت و پنجم كتاب را كه در پشت جلدش نوشته 
بودم: »تقدي��م به رهبر انقالب، امی��دوارم مرا از 
رهنمود هاي خود بهره مند كنند تا آنها را سرلوحه 

كار خودم قرار دهم«، به ايشان تقديم كردم. 
گويا ش�ما زودتر از س�ايرين جلسه را 

ترك كرديد!
بله. من براي بازگشت به يزد بلیت قطار داشتم و 
فكر نمي كردم جلسه تا اين حد طول بكشد براي 
همین به آقاي قزوه گفته بودم كه بايد بروم و وي 
هم به آن آقايي كه مسئول جلسه بود گفته بود، 
براي همین وقتي بلند شدم كه كتاب را تقديم 
رهبر انقالب كن��م، آن آقا هم گف��ت كه آقاي 
س��االري بلیت دارند و بايد بروند. من هم ديدم 
برگشتن و نشستن وجهه خوبي ندارد، همان جا 

خداحافظي كردم. 
ب�راي س�ؤال آخ�ر ش�ايد بعض�ي از 
خوانندگان ما هن�وز از محتواي رمان 
»رؤياي نيمه شب« باخبر نباشند، كمي 

درباره اين كتاب توضيح مي دهيد؟
آقاي س��یدجواد معلم كه يكي از دوس��تان ما 
است كتاب »عبقري الحسان« را تلخیص كرده 
و از دل آن 250 روايت از كساني را كه به حضور 
حضرت قائم)عج( مشرف ش��ده اند، استخراج 
كرده اس��ت. آقاي معلم در مشهد است و براي 
اينكه از اين روايت ها داستان استخراج شود به 
تهران مي آيد و سراغ آقاي رحماندوست مي رود 
و موضوع را مطرح مي كند. آقاي رحماندوست 
هم به ايشان مي گويد كه به قم و نزد شاگردان 
آقاي حس��ن زاده برو و از آنها كم��ك بگیر. در 
مراجعه ايش��ان من و آقاي مجید مالمحمدي 
قبول كرديم كه اين كار را انجام دهیم. من 10 
روايت را انتخاب كردم و اولین روايت را كه ديدم 
به ذهنم رسیدكه مي توان آن را گسترش داد، به 
آقاي معلم گفتم كه مي شود اين را رمان كرد و 
وي هم استقبال كرد. به نظرم چیزي كه باعث 
شد كتاب »رؤياي نیمه شب« با استقبال روبه رو 
شود نه پرداختن به سبك زندگي و امام زمان 
)عج( بلكه داستان جذاب آن است. اين كتاب تا 
امروز جوايز متعددي گرفته است از جمله كتاب 
سال واليت، كتاب سال سالم، نامزد كتاب سال 
جمهوري اس��المي كه قرار بود جاي��زه اول را 
بگیرد اما چون به مسئله شیعه و سني پرداخته 
بود ترسیدند و اين ريسك را نكردند، در صورتي 
كه اشتباه كردند زيرا اين كتاب درباره وحدت 

بین تشیع و تسنن است.

آغاز جنجال رسانه هاي منطقه براي فيلمي با موضوع آل سعود

ساخت »امپراطور جهنم« رسانه هاي عربي را به وحشت انداخت

س�اخت فيل�م س�ينمايي »امپراط�ور جهن�م« در ايران 
رس�انه هاي عرب�ي را ب�ه وحش�ت انداخت�ه اس�ت، 
اي�ن در حال�ي اس�ت كه ب�ا اي�ن وج�ود هيئ�ت انتخاب 
جش�نواره فيل�م فج�ر اي�ن فيل�م را نادي�ده گرفتن�د. 
به گزارش جوان، روزنامه »البنا« يكي از رس��انه هاي لبنان در 
مطلبي به فیلم س��ینمايي »امپراطور جهنم« س��اخته پرويز 
شیخ طادي و تهیه كنندگي محمد خزاعي پرداخته است. انتشار 
اين مطلب در حالي روي داده كه هیئت انتخاب جشنواره فیلم 
فجر از پذيرش اين فیلم در بخش رقابتي آن سر باز زده و تنها 

خارج از مسابقه نمايش داده خواهد شد. 
متن اين خبر به شرح زير است:

»پس از گذشت پنج س��ال از اكران فیلم »پادشاه شن ها« به 
كارگرداني اسماعیل نجدت انزور، اين روزها اخباري از برنامه 
ايران براي تولید فیلمي در راس��تاي نقد آل س��عود، رسوايي 
داعش و نمادهاي تكفیري منتش��ر شده اس��ت. در اين فیلم 

همچنین به رويدادهايي كه به صورت مخفیانه در خاورمیانه، 
اروپا و امريكا در جريان است، پرداخته مي شود. فیلم »امپراطور 
جهنم«، بزرگ ترين پروژه ايران در عرصه جهاني محس��وب 
مي ش��ود. محمد خزاعي تهیه كننده و پرويز شیخ طادي نیز 

كارگردان اين فیلم است. 
اين فیلم فلس��فه ايجاد داعش و گروه هاي تكفیري را روايت 
مي كند و همچنین روابط سعودي ها با رژيم اسرائیل را نمايش 

مي دهد. 
محمد خزاعي يكي از فعاالن س��ینمايي در حوزه رسانه هاي 
مقاومت است و آثار مهمي را در جشنواره فیلم »مقاومت« در 
ايران ارائه داده است. وي در اين آثار، شخصیت رهبران مقاومت 
يعني سیدحسن نصراهلل دبیركل حزب اهلل و عبدالملك الحوثي 

رهبر انصاراهلل يمن را به نمايش گذاشته است
 اين پروژه س��ینمايي به ص��ورت مخفیانه و به دور از چش��م 
رسانه هاي محلي و بین المللي تولید شده است و بدون شك اين 
فیلم در ايران و كش��ورهاي منطقه با مشكالتي مواجه خواهد 

شد و جنجال هاي گسترده اي را در پي خواهد داشت.«
در س��ال های اخیر هنرمندان جبهه مقاومت تالش كرده اند 
در آثارشان به افشاگری علیه  تروريس��م وهابی و حامیان آن 
بپردازند. نمونه های موفقی از آثار اين هنرمندان در مجموعه 
جش��نواره های مقاومت به نمايش درآمده اس��ت. اس��تقبال 
بین المللی از چنین آثاری  خش��م حامیان تروريسم را در پی 
داشته است و به  شیوه های مختلف تالش در سنگ اندازی در 

مسیر اين آثار كرده اند.

معاون كتابخانه ملي:
 نسخ خطي شيعي با پول هنگفت دشمنان

از كشور خارج و معدوم شد
بر اساس ش�نيده هايم، موارد متعددي از نسخ خطي كهن ش�يعه با پول هنگفت 
دشمنان اهل بيت)ع( از كش�ور خارج ش�ده كه اميدواريم صحت نداشته باشد. 
اين مطلب را غالمرض��ا امیرخاني، معاون كتابخانه ملي اي��ران صبح ديروز در جريان 
نشست خبري پانزدهمین آيین بزرگداشت حامیان نسخ خطي در محل اين سازمان 
عنوان كرد. وي گفت: چندي قبل باخبر ش��ديم كه بعضي از نس��خ خطي بسیار كهن 
شیعي از كشور خارج و حتي معدوم شده اس��ت. اين كار با پول هنگفت دشمنان اهل 
بیت)ع( انجام شده و آنها نسخه هاي كهن شیعي ما را به خارج از كشور برده اند و حتي 

آنها را به كلي از بین برده اند. 
اين مقام مسئول در سازمان اس��ناد و كتابخانه ملي ايران از قاچاق برخي از نسخ بسیار 
كهن شیعي به خارج از كشور و همچنین معدوم شدن آنها خبر داد و از اين اتفاق اظهار 

تأسف كرد. 
وي افزود: سؤالي كه امروز مي بايست مطرح كرد اين است كه چرا بسیاري از نسخ خطي از 
كشور خارج مي شوند و ما بعد از مدتي متوجه اين اتفاق مي شويم. ظاهراً جواب اين سؤال 
مشخص است و به مسائل مالي برمي گردد، اما واقعاً بايد عزم جدي در میان مسئوالن 

رده باالي كشورمان به وجود بیايد كه میراث فرهنگي مان حفظ شود. 
اين مقام مسئول در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران افزود: وظیفه حفاظت از میراث 
مكتوب كش��ور در درجه اول برعهده كتابخانه هاي بزرگ كشور اس��ت و بايد از خروج 
اين آثار جلوگیري كنند. چند وقت قبل خبري منتشر شد با اين مضمون كه تنها يك 
برگ مینیاتوردار از شاهنامه شاه طهماسب 12 میلیون دالر )يا پوند( در حراج ساتبي 

فروخته شد.

    خبر

 با افشاي نقش »كاله سفيدها« 
در جريان بستن آب بر ۵ ميليون سوري

 ميتينگ جرج كلوني در گلدن گلوب 
براي كاله سفيدهايش 

چندي پي�ش خبر س�اخت ي�ك فيلم س�ينمايي ب�ا محوريت 
»كاله س�فيدها« از س�وي تهيه كنن�دگان »آرگ�و« منتش�ر 
ش�د، حاال ني�ز در جريان بس�ته ش�دن آب ب�ه روي ۵ ميليون 
س�وري، ب�از ه�م ن�ام»كاله س�فيدها« ب�ه گ�وش مي رس�د، 
منته�ي ن�ه در قام�ت قهرمانان�ي ك�ه مدع�ي آن هس�تند!

كاله سفیدها كه با شعار »هدف ما نجات جان انسان ها در اين بحبوحه 
است و شعارمان اين است كه نجات جان يك نفر به معني نجات بشريت 
است« اقدامات خود را وسعت بخشیده اند، به نظر مي رسد توانسته اند 
نظر عمال حقوق بشر امريكايي را جلب كنند و شنیده ها حاكي از آن 
است كه مورد حمايت دولت امريكا و بريتانیا قرار گرفته اند. در اين بین 
نیز هالیوود كه همیشه پشتیبان سیاست هاي جهانخوارانه امريكا بوده 
است، با رصد اين سازمان مدني قصد دارد براي سیاست هايش كیسه اي 
بدوزد. در بیانیه اي كه به تازگي از سوي برخي گروه هاي كنترل كننده 
وادي بردي براي توافق احتمالي منتشر شده است و در آن پیشنهاد 
كردند كه »تحت شرايطي« دسترسي به آب برقرار شود، نام و لگوي 
رسمي »سازمان دفاع مدني سوريه« يا همان»كاله سفیدها« آورده 
شده است كه نش��ان از هم پیماني آنها با اش��قیايي دارد كه آب را به 
روي حدود 5 میلیون شهروند س��وري ساكن دمشق از ناحیه »وادي 

بردي« بسته اند. 
سايت خبري مشرق در تحلیلي بر اين خبر نوش��ته: واضح است كه 
سازماني كه در موضع پیشنهاددهنده ش��رايط به دولت سوريه قرار 
مي گیرد، قطعاً خود را داراي توانايي تحقق اين ش��رايط هم مي بیند. 
به بیان ديگر، مي بايست آنها را مسئول استمرار قطع آب شرب اهالي 
دمشق دانس��ت. قطعاً مي توان چنین فكر كرد كه آنها روابط نزديكي 
با تروريس��ت هاي القاعده دارند كه اكنون تأسیسات آسیب ديده  آب 
را در وادي ب��ردي تحت كنترل دارند. دولت هاي امريكا و انگلس��تان 
كه »كاله س��فیدها« را ايجاد كرده اند و به آنها پول مي دهند، خود را 
»بي طرف«، »غیرجانبدار« و »دلس��وز همه مردم س��وريه« معرفي 
مي كنند. اين در حالي است كه افس��ران پنتاگون و سیا در اتاق هاي 
عملیات اردن و تركیه اقدامات ضد دولت سوريه، از جمله همین اقدام 

غیرانساني بستن آب به روي 5 میلیون سوري را هدايت مي كنند. 
اما نكته جالب ديگر در رابطه با سیاست هالیوود در مورد كاله سفیدها 
اين است كه از هر فرصتي براي گرفتن امتیاز چه از جانب مردم امريكا 
و چه كشورهاي ديگر براي توسعه و تبیین سیاست هاي جديد خود در 
آثار پیش روي شان استفاده مي كنند تا قهرمانان پوشالي و رياكار خود 
را در جامه راهبان قديس و شجاعي معرفي كنند كه كمك هاي بشر 
دوستانه شان قرار است نمايشي بزرگ از بیانیه حقوق بشر امريكايي در 
جهان باشد. جرج كلوني، بازيگر و كارگردان سرشناس هالیوودي كه 
تهیه كنندگي »كاله سفیدها« را بر عهده دارد، چندي پیش در مراسم 
گلدن گلوب گفت: اين فیلم به زبان عربي و با زيرنويس انگلیسي ساخته 
مي شود و مي خواهد تا جايي كه مي شود مردم سوريه و استعدادهاي 
سوريه را در خود داشته باشد. او ادامه داد: جلب توجه عمومي نسبت 
به شجاعت كساني مثل اين داوطلبان يكي از راه هاي مثبت استفاده 
از شهرت است و اضافه كرد: تنها دلیلي كه مردم شناخته شده بايد در 
چنین چیزهايي نقش داشته باشند مربوط به زماني است كه هیچ كس 
چیزي درباره شان نمي داند. جرج كلوني كه به واسطه مستند ساخته 
شده »كاله سفیدها« توسط اورالندو فون آينسیدل و به تهیه كنندگي 
جوآنا  ناتاسگارا كه در بخش مستندهاي كوتاه اسكار جاي دارد در رابطه 
با كاله سفیدها در اين مراسم پر بیننده سخن گفته است در حقیقت 
در حال اجراي بخش��ي از يك میتینگ تبلیغاتي است كه قرار است 
توجه جهانیان را به اين فیلم جلب كند، چراكه قرار است يكي ديگر از 
تحريف هاي تاريخي اين بار در رابطه با اتفاقات سوريه رخ بدهد و جعلي 
بزرگ از سوي هالیوود قدرتمند انجام گیرد كه همگان بايد شاهد آن 
باشند، چرا كه قدرت هالیوود در ارائه تصويري ديگر از واقعیت بر همگان 
مشهود است و گويي قرار است تهیه كنندگان آرگو اين بار كاله سفیدها 
را كه هر روز نقش آنها به عنوان دوستان و حمايت شوندگان حامیان 
تروريست و ادامه دهندگان جنگ در سوريه مشخص تر مي شود، در 
نقش بزرگ قهرماناني نش��ان دهند كه از دل جامعه بیرون آمده اند و 
براي احیاي حقوق بشر و كمك هاي انسان دوستانه همه توان خود را به 

كار مي گیرند و حتي از جان شان مي گذرند. 
اما حقیقت آن اس��ت كه تاريخ ثابت كرده قهرمان هايي كه هالیوود 
بر اس��اس رصدهاي تاريخي و اجتماعي اش در سینما تصوير كرده با 
حقیقت معناي قهرمان فاصله اي بسیار دارند و در جهان بیشتر نقش 
اشقیا را بازي كرده اند تا قهرمان. همانطور كه حقیقت مطلب در مورد 
كاله سفیدها نیز همین است و هر روز اسناد بیشتري از همكاري آنها با 

امريكايي ها و حامیان تروريست شان در سوريه منتشر مي شود. 
گفتني است، سازندگان »كاله س��فیدها« پیش تر در همین تركیب 
فیلم سینمايي ضد ايراني»آرگو« به كارگرداني بن افلك را تولید كردند 
و توانستند جايزه بهترين فیلم را در هشتاد و پنجمین آكادمي اسكار 
از دستان همس��ر رئیس جمهور اياالت متحده دريافت كنند تا يكي 
از سیاس��ي ترين جوايز اصلي اس��كار را در طول تاريخ اين جشنواره 
به دست بیاورند. آنها قرار است اين بار در نقش نقادان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور منتخب اياالت متحده امريكا، سیاست هاي همیشگي 

امريكا را درباره خاورمیانه در فیلمي ديگر تصوير كنند.

صابراهلل  داديان     دريچه

حكمت 196
  لَ�ْم يَْذَه�ْب ِم�ْن َمالِ�َك َما 

َوَعَظَك. 
 مال��ی ك��ه ناب��ودی آن ت��و را

پن��د می ده��د، از دس��ت نرفته 
است.


