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    محمدصادق عابديني
نگارخانه »ابوالفضل عالي« ح�وزه هنري اين 
روزها ميزبان برگ�زاري نمايش�گاه كارتون و 
گرافيك ب�ا محوريت نقد مذاكرات هس�ته اي 
است. نمايشگاه »حق مسلم ماست« مجموعه اي 
از آثار محمدحسين نيرومند است كه در آن به 
مسائل روز سياسي و اجتماعي از ديدگاه يك 
هنرمند گرافيست و كاريكاتوريست نگاه شده 
است. نيرومند در گفت و گو با »جوان« درباره 
نمايشگاه »حق مسلم ماس�ت« و آثاري كه در 
آن به نمايش درآمده اس�ت، توضيح مي دهد. 
جن�اب نيرومن�د، هنرمن�دان حوزه 
خص�وص  ب�ه  تجس�مي  هنره�اي 
كاريكاتوريس�ت ها و گرافيس�ت ها 
مي توانند سريع تر از ديگر هنرمندان 
نس�بت ب�ه اتفاق�ات مهم سياس�ي و 
اجتماعي واكنش نشان دهند. برگزاري 
نمايش�گاه »حق مسلم ماس�ت«، در 

واكنش به اتفاق خاصي بوده است؟
من مثل ساير هنرمندان كه فعالیت مي كنند، در 
طول چند س��ال مجموعه اي از آثار را پديد آورده 
بودم و از زمان برگزاري آخرين نمايشگاهم، حدود 
سه سال مي گذرد. هنرمند تجسمي، انديشه اش را 
در قالب تصوير به مخاطب منتقل مي كند و يكي از 
داليلم براي برگزاري نمايشگاه، بیان نظراتم نسبت 
به شرايط سیاس��ي و مذاكرات برجام بود. هدف 
بعدي اين بود كه مي خواس��تم آثارم را در معرض 
ديد و نقد ديگران بگذارم. وقتي كاري نقد ش��ود، 
هنرمند س��عي مي كند كارش را ارتقا دهد. دلیل 
بعدي هم اين بود كه با باالرفتن س��ن، تجربیاتي 
به دس��ت آورده ام و اين تجربیات و ديدگاه ها در 
قالب برگزاري نمايش��گاه به ج��وان ترها انتقال 
پیدا مي كند. دلیل آخر هم اين بود كه با برگزاري 
نمايشگاه مي خواستم رسانه ها و اذهان عمومي را 
درگیر موضوع نمايشگاه كنم و در عین حال تنور 

هنر گرافیك و كاريكاتور را گرم  كنم. 
ايجاد حساس�يت در بين رس�انه ها و 
افكار عمومي، از همان عنوان نمايشگاه 
شروع مي شود كه يادآور شعار مشهور 
سال هاي اخير اس�ت، اين اسم چطور 

براي نمايشگاه انتخاب شد؟
در واق��ع باي��د گفت ي��ك زماني حق مس��لم ما 
بود. اين عن��وان را از بیان حضرت آق��ا در يكي از 
سخنراني هايشان مطرح كردند، برداشتم. موضوع 

اصلي نمايشگاه هم نقد مذاكرات برجام است و من 
به عنوان هنرمند حق خودم مي دانم كه نسبت به 
آن نقد داشته باشم و حوادث و سخنان مرتبط با آن 

را در قالب طنز به تصوير بكشم. 
چند اثر روي ديوار رفته است؟

نمايش��گاه دو بخش دارد. در بخش اول كه شامل 
موضوعات متنوع اجتماعي، سیاسي و بین الملل 
مانند عربستان، صهیونیسم و امريكا مي شود، 47 
اثر وجود دارد. در قس��مت دوم كه در نقد برجام 

است 57 اثر حضور دارد. 
نمايشگاه بازتاب خارجي هم داشته؟

مشكل همین جاست. كار هنرمند خلق اثر است و 
نیازمند سیستمي است كه كار پشتیباني و حمايت 
از هنرمند را داشته باشد. رسانه ها از جمله روزنامه 
»جوان« يا صداوسیما نیايند و گزارش تهیه نكنند، 
اين نمايشگاه آن طور كه بايد تاثیر خود را نخواهد 
گذاش��ت. من اين توان را ندارم كه كارم را در اشل 
جهاني پخش كنم و اين وظیفه رسانه است كه بیايد 

و از آن حمايت كند و باعث ديده شدن آن شود. 
موض�وع آل س�عود و قت�ل جم�ال 
خاش�قجي در آثارتان پررنگ است و 
مي توان اميدوار بود كه در رسانه ها هم 

بيشتر به آنها پرداخته شود!
در نمايش��گاه قبلي ام كه حدود سه يا چهار سال 
پیش برگزار شد، كارهاي بیشتري درباره آل سعود 
انجام داده بودم و اگر ريا نباشد، اولین بار دشمني 
آل سعود با ما را در آن نمايشگاه به تصوير كشیدم 
و بعد از آن بود كه فاجعه منا و اتفاقات متعاقبش 
پیش آمد. در نمايش��گاه »حق مس��لم ماست« 
حدود 10 تا 12 اثر درباره آل س��عود حضور دارد، 
البته كارهاي زيادي تولید ك��رده ام كه برخي در 
نمايشگاه قبلي نمايش داده ش��ده و برخي ديگر 

هنوز به نمايش درنیامده است. 
پس به عنوان يك هنرمند از مدت ها قبل 
با آل سعود و سياست هاي ضداسالمي 

آن سرناسازگاري داشته ايد!
بحث آل سعود بس��یار جدي اس��ت؛ اينكه يك 
قبیله بر يك كش��ور حاكم باش��د و ادعاي اين را 
داشته باش��د كه خداپرست اس��ت و روي پرچم 
كشورش »الاله اال اهلل« بنويسد، اما در عمل خداي 
آنها امريكا باشد. در يكي از آثار نمايشگاه، پرچم 
عربستان را كش��یده ام كه به جاي لفظ »ال اله اال 
اهلل« امضاي ترامپ روي پرچم قرار گرفته است. 
اگر سیستم فرهنگي ما هوشمند بود، آنقدر اين 
تصوير را منتشر مي كرد كه وقتي در اينترنت سرچ 
مي كردند »پرچم عربستان« اين تصوير مي آمد، 

به عنوان پرچم واقعي آل سعود مي آمد. 
در بحث داخلي هم مسائلي مانند سبك 
زندگي و اقتص�اد مقاومت�ي را مدنظر 
قرار داده ايد، در شرايط بد اقتصادي، 
چقدر به حضور گرافي�ك و كاريكاتور 
در نمايش نواقص و مشكالت اقتصادي 

نياز داريم؟
بحث اصلي من هم نش��ان دادن مشكالت امروز 
جامعه با يك ن��گاه نقادان��ه بود. وقتي ش��رايط 
اقتصادي خوب نیس��ت، مشكالت طبقه محروم 
جامعه بیش از گذشته مي شود. امام خمیني)ره( 
مي فرماين��د من يك ت��ار موي كوخ نش��نیان را 
به كاخ نش��ینان نمي دهم ام��ا مي بینیم كه كوخ 
نشینان هیچ جايگاهي در تحلیل هاي اقتصادي 
دولت ندارند. در نمايش��گاه اثري است كه در آن 
كارتن خوابي را نشان داده ام، در آنجا نشان دادم 
كه دولت به جاي اينك��ه روي كارتن مهر »بوق 
نزنید« بزند كه كارتن خواب راحت بخوابد، بايد به 

فكر ساختن خانه و سرپناه براي آنها باشد. 
يكي از آثار نمايش�گاه ني�ز به تهاجم 
فرهنگي ب�ه غ�رب اش�اره دارد، چرا 
بع�د از نزديك به چهار ده�ه هنوز هم 
هشدار هاي تهاجم فرهنگي تا اين حد 

جدي است؟
بحث مس��ائل فرهنگي در چند اثر اين نمايشگاه 
ديده شده اس��ت، اما آن اثر تصوير كودكي است 
كه در ن��گاه اول لبخن��د زش��ت و در دندان هاي 
وحشتناكي دارد، اما بعد مي بینیم كه آن عالمت 
»بت من« اس��ت؛ تصويري كه نشان دهنده نفوذ 
غرب در میان كودكان و نوجوانان اس��ت. ما بايد 
اين س��ؤال را مطرح كنیم كه چ��را در زماني كه 
امريكا س��خت ترين تحريم ها را علیه ملت ايران 
اعمال كرده است، حتي دارو و خدمات پزشكي را 
تحريم مي كنند. در مقابل پخش آخرين فیلم هاي 
هالیوودي در اي��ران چه به ص��ورت قاچاق و چه 
پخش از شبكه هاي صداوسیما، هیچ واكنشي نشان 
نمي دهند! آنها براي نفوذ فرهنگي هیچ عجله اي 
ندارند و آرام كارشان را پیش مي برند و در فرهنگ 

ما تغییر مدنظر خودشان را ايجاد مي كنند. 
چقدر اميدواريد اي�ن آثار بتواند تاثير 

فرهنگي خود را در جامعه بگذارد؟
در جامع��ه ما فرهنگ به نمايش��گاه هاي هنري 
رفتن، هن��وز جانیفت��اده اس��ت و كاًل هدفم از 
برگزاري نمايشگاه اين نبوده كه مستقیم مردم 
به تماشاي آن بیايند، بیشتر نظرم بر اين است كه 
نمايشگاه بهانه اي باشد براي توجه رسانه ها به اين 
موضوعات و بازنشر آنها در رسانه هاي عمومي كه 

جامعه را متأثر مي كند.

گفت وگوي »جوان« با محمدحسين نيرومند در نمايشگاه »حق مسلم ماست«

 نقد گرافیکی برجام 
در نمایشگاه »حق مسلم ماست«

   جواد محرمي
 چه كسي فكر مي كرد كار به جايي برسد كه كمال تبريزي 
تحت تاثي�ر كمدي ه�اي متأخ�ر مس�عود ده نمكي چون 
»معراجي ها« فيلم بس�ازد، آن هم يك كپي دست چندم. 
كمال تبري��زي كه در كارنامه س��ینمايي اش دوت��ا از بهترين 
كمدي هاي تاريخ سینما ثبت شده عوض پیشرفت پس از دو 
دهه به جايي رسیده كه از روي كمدي هاي شبه سیاسي مسعود 
ده نمكي كپي برداري مي كند. گويي قراردادي نانوشته وجود 
دارد تا راهي را كه ده نمكي در س��ینماي ايران آغاز كرد كمال 
تبريزي و عده اي ديگر تقلیدوار و البت��ه آماتوروار ادامه دهند. 
دنباله روي از اين جن��س و گرايش در س��ینماي كمدي طي 
يك دهه اخیر تبديل به الگويي شده كه درگیشه جواب خود را 
پس داده است، هر چند اين الگوپذيري به نظر مي رسد بیشتر 
ناآگاهانه صورت مي گی��رد اما تاثیرپذي��ري آن غیرقابل انكار 
است؛ يك فیلمنامه تقريباً بي سروته كمدي كه تظاهر به هجو 
فضاي سیاسي كشور و جريان معیوب باال آمدن سیاستمداران 
بي ريشه، تندروهاي سیاسي و انقالبي نماهاي فرصت طلب دارد 

اما اين فقط در حد يك ژست باقي مي ماند. 
مارموز يك ايده نس��بتاً خوب را كه در صورت پرداخت مناسب 
مي توانس��ت تصوير دقیق و درستي از بخش��ي از پهنه سیاسي 
كشور به دست دهد با يك فیلمنامه دم دستي خراب كرده است 
چراكه اساساً قصد نويسنده و فیلمساز نقد دلسوزانه و بي طرفانه از 
برخي كجروي هاي سیاسي نبوده است. اشكال كار هم اين است 
كه كمال تبريزي خود در بروز و ظهور برخي رفتارهاي سیاسي 

احساسي و بعضاً خشونت آمیز داراي سابقه است و در سابقه اش 
حمله به يك بازيگر صرفاً به جرم بازي در فیلمي كه او را خوش 
نیامده ديده مي شود. او تعصب شديد و غیرقابل انكاري در حمايت 
از يك گرايش سیاسي در كشور دارد و هر از گاهي مانند خروس 
بي محل در محافل سینمايي اين تمايالت را بروز مي دهد. طبیعي 
است كه از او نمي توان توقع ساخت فیلمي بي طرفانه داشت اما 
تبريزي مي توانست دست كم با كنترل حب و بغض هاي دروني اش 
اثري منصفانه تر بسازد؛ اثري كه تنها بر تخريب بنا نشده باشد و در 
آن بر پارامترهاي فرهنگي سازنده به سود ترمیم معايب سیاسي 
تأكید شده باشد. او مي توانس��ت به جاي پريشان كردن بیش از 
پیش ذهن مخاطب درباره همه چیز و همه كس فیلمي بس��ازد 
كه نتیجه اش صرفاً دمي خنديدن بي حاصل نباشد. مارموز قطعاً 
در گیشه به سرعت صفرهاي فروش خود را باال خواهد برد، چون 
موقعیت هاي خنده دار زيادي دارد اما هرگز اثري به يادماندني و 

تاثیرگذار در سینماي كمدي لقب نخواهد گرفت.

نگاهي به مجموعه »مينو«

زنده كردن خاطرات روزهاي سخت
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س�خاوت آن اس�ت كه تو آغاز 

كنی، زيرا آنچه با درخواست داده 

می ش�ود يا از روى شرم يا از بيم 

شنيدن سخن ناپسند است.

سعيد نعمت اهلل قرار است سريال »برادر جان« را براي ماه رمضان بنويسد

»برادر جان« و نويسنده اش نه سعيد هستند و نه نعمت خدا

   مصطفي شاه كرمي
سعيد نعمت اهلل كه چند وقت پيش گفته بود »زنان در جامعه ما 
احترام ويژه اي را كه بايد داشته باشند، ندارند و بي اهميت ترين 
مسئله براي من نسبت به همس�رم پوشش]حجاب[ اوست«؛ 
حاال قرار اس�ت با »برادر ج�ان« در مورد »اهمي�ت خانواده و 
كس�ب روزي حالل« براي مردم روزه دار داستان سرايي كند!

روز گذش��ته مهدي آذرپن��دار سرپرس��ت گروه فیلم و س��ريال 
ش��بكه3 در گفت وگو با مهر درباره س��ريال هاي اين شبكه براي 
ماه مبارك رمضان 98 عنوان كرد: ما دو س��ريال براي ماه مبارك 
در نظر گرفته ايم... يكي از اين سريال ها »برادرجان« نام دارد كه 
نويسندگي آن را سعید نعمت اهلل بر عهده دارد. محور اين كار مثل 
آثار قبلي نعمت اهلل همچنان خانواده است و قصه تا حدي روي رزق 

حالل تأكید دارد]![
اين خبر در حالي از سوي مسئوالن شبكه 3 سیما اعالم مي شود 
كه همی��ن آقاي نعمت اهلل چن��دي پیش در گف��ت و گويي كه با 

روزنامه اعتماد انجام داد، ضمن تأكید بر برخي مواضع سیاسي اش 
كه بیش��تر به مواضع جريان هاي ضد حجاب و طیف موس��وم به 
اپوزيسیون مشابهت و نمود دارد،  قرار اس��ت براي مردم روزه دار 
كشور از اهمیت و تحكیم بنیان هاي خانواده و كسب روزي حالل 

داستان سرايي كند!
فقط با يك بررسي جزئي نمونه هايي از اين دست اقدامات منفعالنه 
در سپردن مسئولیت تولید و ساخت آثار ارزشي، ديني و... به افراد 
مسئله داري كه در توهین به معتقدات جامعه و شعائر مورد احترام 
آن س��ابقه طوالني دارند، قابل احصا و رج كردن است، تازه ترين 
نمونه اش تقديم ساخت يك سريال الف ويژه تلويزيون به كارگردان 
ملتهب سازي مثل كمال تبريزي است كه در اكثر قريب به اتفاق 
آثارش استهزا و به سخره گرفتن باورها و شعائر مذهبي جامعه امري 
علي حده محسوب مي شود. حاال درست چند روز پس از انتشار اين 
خبر تلخ، مسئوالن شبكه 3 سیما با افتخار از سپردن نويسندگي 
يك سريال مناسبتي به كسي مانند سعید نعمت اهلل سخن به میان 
می آورند كه نه فقط در آثارش بلكه طي اظهاراتي ش��فاف و بدون 
لكنت از اختالف هاي زيربنايي با مسئوالن رسانه ملي حرف مي زند. 
ظاهراً اين اتفاقات فقط در جغرافیاي فرهنگي و هنري كش��ور ما 
اجازه ظهور و بروز دارد كه يك نفر با اعالم صريح به اختالف هاي 
عمیق عقیدتي و سیاسي اش با يك دستگاه حاكمیتي )و به طريق 
اولي نظام كشور( نه تنها مورد الطاف ويژه و توفیق جذب حداكثري 
مسئوالن شبكه 3 قرار مي گیرد بلكه نسبت به ديگر هنرمنداني كه 
براي ارزش هاي جامعه هزينه هاي زي��ادي پرداخت كرده اند، در 

جايگاه اولويت هم قرار مي گیرد!

 »انديشه سياسي 
آيت اهلل سيدعلي خامنه اي« منتشر شد

ت�ازه ت�ري�ن اث�ر م�وسس��ه 
فرهنگ�ي- هنري مركز اس�ناد 
انقالب اسالمي با عنوان »انديشه 
سياس�ي آي�ت اهلل س�يدعلي 
خامنه اي« روانه بازار نش�ر شد. 
اين اث��ر از دريچ��ه انديش��ه امام 
خامن��ه اي رهب��ر معظ��م انقالب 
اسالمي، با زمینه اي كامالً واقع بینانه، مفاهیم فرد، جامعه، فرهنگ، 
حاكم و حكومت را تعريف كرده و سپس به چگونگي ارتباط آنها در 
ساخت جامعه اسالمي پرداخته است. چنانكه در پیش گفتار كتاب 
حاضر آمده است در اين كتاب سعي شده منظومه انديشه سیاسي 
آيت اهلل سیدعلي خامنه اي ترسیم شود. نگاه منظومه اي برآمده از 
ويژگي هاي سیاسي ايشان است. به تعبیر ساده مي توان سه مرحله 
را در بیان و توضیح انديشه سیاسي رهبر معظم انقالب ترسیم كرد: 

مرحله مباني، مرحله ساختار و مرحله حركت. 
ترتیب فصول مختلف كتاب را بر اساس اين مراحل مي توان توضیح 
داد: فصول اولی��ه به مباني مي پردازد و در بی��ان آنها به تبیین هاي 
خاص در مورد مس��ائل اصلي انديشه پرداخته ش��ده است. فصول 
میاني كتاب راجع به س��اختار يا وجه ايستايي سیاست مشتمل بر 
واليت، نظام سیاس��ي و مردم ساالري اس��ت. فصول پاياني كتاب 
راجع به مرحله حركت يا وجه پوياي سیاست شامل آزادي يا نیروي 
حركت سیاست و نهايتاً نظريه پیشرفت است. كتاب »انديشه سیاسي 
آيت اهلل سیدعلي خامنه اي« توسط سجاد رستمي پور تألیف و توسط 
مؤسسه فرهنگي- هنري مركز اسناد انقالب اسالمي در 344 صفحه 

و با شمارگان 1000 نسخه چاپ و روانه بازار نشر شده است. 
...........................................................................................................

»دخترم نگار« به راديو آمد
ام�روز ش�نونده س�ريال راديوي�ي »دخت�رم ن�گار« ب�ه 
كارگردان�ي رض�ا عمران�ي از رادي�و نماي�ش باش�يد. 
اين سريال راديويي را آشا محرابي نوشته و داستان آن درباره پدر و 
دختري است كه بر سر تصمیم پدر دچار اختالف نظر مي شوند و... 
در اين نمايش راديويي هنرمنداني چون شهیندخت نجف زاده، 
مهرداد مهماندوست، بهناز بس��تان دوست، نگین خواجه نصیر، 
شیوا رفیعیان، معصومه عزيز محمدي، شیرين سپهراد، راضیه 
مومیوند، شمسي صادقي، احمد گنجي، علي زريني، مونا صفي، 
محمد رضا علي، سینا نیكوكار، مجید سهرابي، بهادر ابراهیمي، 
ماندانا محسني، احمد لشیني و تعداد ديگري از بازيگران اداره كل 

هنرهاي نمايشي به ايفاي نقش مي پردازند. 
...........................................................................................................

 آغاز بيست ويكمين 
جشنواره بين المللي قصه گويي 

بيس�ت ويكمين جش�نواره بين المللي قصه گويي از امروز 
ت�ا ۲۹ آذر در مركز آفرينش هاي فرهنگ�ي- هنري كانون 
پرورش فك�ري ك�ودكان و نوجوانان آغاز ب�ه كار مي كند. 
محمدرضا زمردي��ان معاون فرهنگي كان��ون پرورش فكري و 
رئیس بیست ويكمین جشنواره قصه گويي گفت: امروز ساعت 
11 با افتتاح نگارخانه جديدي در مركز به نام شهید محمدطاها، 
ش��هید معصوم فاجعه تروريس��تي اهواز و نكوداشت مصطفي 
رحماندوست با حضور جمعي از مديران و چهره هاي شاخص 
هنري- فرهنگي، بیست ويكمین جشنواره بین المللي قصه گويي 

به طور رسمي آغاز به كار مي كند.
...........................................................................................................
پيش توليد سريال موسي)ع( كليد خورد

مرحله پيش توليد س�ريال الف وي ژه حضرت موس�ي)ع( در 
نشست صميمانه رئيس س�ازمان صدا و سيما با معاون سيما، 
رئيس مركز س�يما فيلم و تهيه كننده و كارگردان اين سريال 
مقارن با والدت با سعادت امام حسن عسگري)ع( رسماً آغاز شد. 
عبدالعلي علي عس��كري در اين جلس��ه گفت: سريال حضرت 
موسي)ع( بايد با بهترين كیفیت در تاريخ تلويزيون ايران ساخته 
شود چراكه اين موضوع رقباي زيادي دارد و ما بايد از همه پیشي 
بگیريم. رئیس سازمان صدا و سیما تأكید كرد: تلويزيون همه 
تالش و امكانات خود را براي اينكه س��ريال حضرت موسي)ع( 
جذاب تري��ن و تأثیرگذارترين مجموعه نمايش��ي تلويزيون به 
لحاظ تراز و محتوا باش��د به كار خواهد گرفت. در اين جلس��ه 
كه مرتضي میرباقري معاون سیما، حسین كرمي رئیس مركز 
سیما فیلم، سید احمد میرعاليي تهیه كننده و جمال شورجه 
كارگردان سريال حضرت موسي)ع( نیز حضور داشتند قرارداد 
تولید اين سريال الف ويژه به امضا رسید و همچنین گزارشي از 
آخرين اقدامات انجام شده در مرحله صفر پروژه و برآورد تولید، 
به رئیس سازمان صداو سیما ارائه شد.  در اين گزارش به نهايي 
شدن نگارش 44 قسمت از اين س��ريال 52 قسمتي اشاره شد 
كه توسط حجت االسالم سعید بهمن پور با ساختاري جذاب و 
قوي نوشته شده است، همچنین تیم تولید گزارشي از بازبیني 
لوكیشن هاي تاريخي و روند آماده سازي لوكیشن و دكورهاي 

عظیم تاريخي در اين پروژه ارائه كردند.

    ديده بان   محمد صادقي

   محمد صادقی
 مجموع�ه تلويزيون�ي »مين�و« ك�ه اي�ن ش�ب ها 
موف�ق  مي ش�ود  پخ�ش  از ش�بكه س�وم س�يما 
ش�ده تصوي�ري باورپذي�ر از روزه�اي ده�ه 60 و 
ح�ال و ه�واي اجتماع�ي آن روزه�ا خل�ق كن�د. 
مجموعه »مینو« به كارگرداني امیر مهدي پوروزيري در قالب 
يك مثلث عاشقانه )عزيز، مینو و رضا( نگاهي دارد به روزهاي 
آغازين جنگ تحمیلي و سال هاي پر تنش و پر آشوب جنوب. 
نويسندگان به خوبي يك درام عاشقانه پر احساس را با فضاي 
اجتماعي گره زده اند، آن هم در شرايطي كه جامعه امروز هم 
مانند آن روزها درگیر خطرها و دسیس��ه هاي خارجي است. 
بخشي از جذابیت مجموعه به فضاي عاشقانه آن است كه از 
همان قسمت اول، براي مخاطب روشن مي شود. رضا )عباس 
غزالي( و مینو )مهديه نساج( با وجود عالقه اي كه به يكديگر 
دارند، موانعي بس��یار براي ازدواج بر س��ر راه خود مي بینند. 
ماجراي قديمي بین پدرشان، عاملي اس��ت كه پیوند آنها را 
به تأخیر انداخته اس��ت. ورود عزيز به داس��تان بعد ديگري 
مي دهد. او قرار است آرامش زندگي رضا و مینو و خرمشهر را 
به آشوب تبديل كند. يكي از امتیازهاي اصلي مجموعه فضاي 
باورپذيري است كه از دهه 60 و خرمشهر آن روزها خلق كرده 
است. فضاهاي داخلي و خارجي به خوبي و با سلیقه طراحي 
شده و طراحي لباس و صحنه قابل توجه است. كمتر عنصري 

است كه به چشم بیايد و ذهن مخاطب را از قصه دور كند. 
حضور عباس غزال��ي در نقش اصلي ي��ك مجموعه پس از 
مدت ها، جذابیت بعدي »مینو« براي تماشاس��ت. غزالي از 
آن دست بازيگراني اس��ت كه حضورش در يك نقش آن را 
تماش��ايي مي كند. در »مینو« او نقش يك عاش��ق آرام در 
عین حال مس��تقل و مقتدر را بازي مي كند؛ نقش��ي كه از 
پرسوناژش دور اس��ت، اغلب او را در نقش جوان عاصي و با 
بازي برون گرايان��ه به ياد مي آوريم ام��ا او در اين نقش و در 
فضاي رئال پذيرفتني و دوس��ت داشتني است؛ عاشقي كه 
قطعاً در مسیر داس��تان تبديل به شخصیتي قوي تر خواهد 
شد. نام مینو مي تواند يك نشانه و نماد باشد؛ كنايه اي از يك 
عشق آسماني و حتي اشاره اي به وطن كه همچون بهشت، 
مأمن امن و آرامش است. بازيگران نقش هاي مكمل به ويژه 
زوج محمود پاك نیت و پروان��ه معصومي باورپذير و واقعي 
بازي مي كنند. فضايي كه كارگردان مد نظر داشته به زندگي 
بسیاري نزديك اس��ت، اين جنس نگاه در بازي پاك نیت و 
معصومي و روابطش��ان كه آمیخته اي از مهر و تنش اس��ت 

متبلور شده و به قصه، رنگ داده است. 
اگر در سال هاي گذشته، روايت قصه هاي مربوط به سال هاي 
جنگ بسیار سخت و گاه ناممكن مي ش��د با سريال هايي از 
جنس »مینو« مي توان امیدوار بود كه فضاي تازه اي در اين 
ژانر به وجود بیايد؛ فضايي كه فقط روي روابط انساني متمركز 
نیست، عالوه بر نمايش حال و عواطف مردمي كه در آن روزها 
زندگي مي كردند، به موضوع هاي اجتماع��ي اطراف آنها از 
جمله وقوع جنگ، خیانت و... هم اشاره دارد. مجموعه هايي 
شبیه »مینو« يا »كیمیا« )كه البته ضعیف تر از »مینو« بود( 
تالش مي كنند وج��وه تصويري آن دوران را هم بازس��ازي 
كنند. لباس ها، معماري، اتومبیل ها و جزئیات صحنه و... اين 
مشق كردن ها به هر حال نتیجه خواهد داد و از نظر ساختار 
تصويري، دكور و وس��ايل صحنه به خلق نمونه هايي دست 

خواهیم يافت كه به واقعیت آن روزها نزديك تر باشند. 
نمي شود به مجموعه »مینو« اشاره كرد و يك نكته مهم را از نظر 
دور داشت؛  اينكه نام يك كاراكتر زن روي مجموعه اي با حال و 
هواي جنگ است، اين يك امتیاز محسوب مي شود. نقش مهم 
زنان در سال هاي دفاع در ادبیات داستاني و دنیاي تصوير، كمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. س��اخت آثاري با مهر زنان و تاثیر 
جنگ بر زندگي فردي و اجتماعي آنها، اداي دين به قشري است 
كه معموالً در جهان جنگي نیفروخته اند، پیام آور صبح و نیكي 
بوده اند اما درگیر بازي هاي مردانه ش��ده اند. گیالنه )گیالنه(، 
الفت )شیار 143(، مینو )برج مینو( و... تصاويري پراكنده از زناني 
هستند كه زندگیشان با جنگ گره خورده است. مینو در »مینو« 
قرار است يك قرائت تازه باشد از بانواني كه جواني و عشق را در 
همنشیني با جنگ، به گونه اي ديگر تجربه كردند. ترانه تیتراژ 
پاياني سريال »مینو« با اجراي پراحساس مازيار فالحي در ذهن 
مي ماند و حتي سال ها پس از پايان اين مجموعه بسیار شنیده 

خواهد شد و عشق مینو و رضا را به ياد مي آورد.

نگاهي به كمدي »مارموز« ساخته كمال تبريزي

كپي دست چندم از سينماي ده نمكي كتابخانه تخصصي انقالب اسالمي مجلس 
احيا شد

كتابخان�ه تخصصي انقالب اس�المي مجلس ك�ه چندي پي�ش با توقف 
خدمات دهي به مراجعان و تعطيلي روبه رو ش�ده بود، مجدداً احيا ش�د. 
چند ماه پیش بود كه كار بخش كتابخانه تخصصي انقالب اس��المي مجلس 
ش��وراي اس��المي با اختالل مواجه و با تصمیمات مس��ئوالن كتابخانه، اين 
بخش با محدوديت خدمات روبه رو ش��ده بود كه موج��ب ناراحتي و نگراني 
طیف وسیعي از پژوهشگران و عالقه مندان به مباحث تاريخ معاصر و انقالب 

اسالمي را فراهم كرد. 
بعد از اين جريان و با محدود شدن عملي خدمات اين بخش، دوستان پژوهشگر 
اقدام به پیگیري ماجرا كردند؛ پیگیري هايي كه در نهايت به برگزاري جلسه اي 
با رياست محترم كتابخانه مجلس جناب »حجت االسالم و المسلمین سیدعلي 

عماد« و با حضور جمعي از پژوهشگران تاريخ انجامید. 
در اين جلس��ه جناب آقاي عم��اد پس از ش��نیدن درد دل پژوهش��گران و 
عدم رضايت آنها از انتقال بخش زي��ادي از كتاب هاي تخصصي اين بخش به 
مخزن اصلي، بیان كردند كه قدر و ارزش وجود يك بخش تخصصي با موضوع 
انقالب اس��المي را مي دانند و قول همكاري براي احیاي اين بخش تخصصي 
و برگشت كتاب هاي آن را دادند. خوش��بختانه و بعد از گذشت مدتي رياست 
كتابخانه به قول خودشان عمل كردند و بخش زيادي از كتاب هاي تخصصي 
بخش انقالب اسالمي به آن برگردانده شده اس��ت؛ اتفاقي كه موجب شادي 
مراجعه كنندگان به اين بخش را فراهم آورده اس��ت، در نهايت اينكه دوباره 
بخش تخصصي انقالب اسالمي كتابخانه مجلس شوراي اسالمي احیا شده و 

پذيراي دانشجويان، پژوهشگران و عالقه مندان به تاريخ است.

قبیله ای بر كشوری حاكم است و 
روي پرچم »الاله اال اهلل« می نویسد، 
اما در عمل خداي آنها امریكاست. 
من پرچم عربس��تان را كشیده ام 
كه به ج��اي لف��ظ »ال ال��ه اال اهلل« 
امض��اي ترام��پ ق��رار گرفت��ه

نويد پارسا     کتاب


