
گزارش
 نگاهی به »گشت ارشاد ۳« 

فیلمی سخیف در خدمت پولسازی
»گشت ارشــاد ۳« که به سختی می توان از آن به 
عنوان یــک فیلم نام برد، مجموعه ســکانس های 
شلخته و آشفته ای است که با دیالوگ های سخیف 
و بی ســروته به هم سنجاق شده تا از هر وسیله ای 

برای جذب مخاطب استفاده کند.
»گشت ارشاد ۳« ســومین سه گانه سعید سهیلی 
که در آبان ماه سال گذشته اکران شد و با فروشی  
نزدیک به ۴۲ میلیارد تومان به عنوان دومین فیلم 
پرفروش سینماها در سال ۱۴۰۰ نامیده شد، چند 
وقتی است اکران آنالین خود را در پلتفرم نمایش 
خانگی  آغاز کرده اســت تا به شــیوه دیگر جیب 
مخاطبــان در انتظار تماشــای یــک فیلم کمدی 
خنده دار را خالی کند و سازندگان خود را که هیچ 
زحمــت و تفکری در ســاخت چنین فیلمی بخود 

نداده اند، بیشتر منتفع سازد.
»گشت ارشــاد ۳« که به سختی می توان از آن به 
عنوان یــک فیلم نام برد، مجموعه ســکانس های 
شلخته و آشفته ای است که با دیالوگ های سخیف 
و بی ســروته به هم سنجاق شده تا از هر وسیله ای 
برای جــذب مخاطب اســتفاده کند؛ از اســامی 
شاخ های مجازی و انواع و اقسام متلک پرانی های 
سیاسی و اجتماعی گرفته تا شوخی های اروتیک و 
تمسخر قشر مذهبی و استفاده از جذابیت ظاهری 
زن داســتان و مهم تر از همه دادن نقش اصلی به 
خواننده ای که طرفــداران فراوانی دارد و پر کردن 

زمان فیلم با آهنگ های او.
فارس در ادامه نقد خود از این فیلم نوشته؛در این 
بلبشوی عوام فریبی و شعارهای پوچ »گشت ارشاد 
۳«، تمامی شخصیت ها و روابط آنها از عطا و حسن 
تا پیکان و مهوش و شخصیت مضحک و کلیشه ای 
اصغر) با بــازی تکراری امیر جعفــری( انگار روی 
هوا هســتند. یادمان بیاید رابطه ای که بین پیکان 
و مهوش )ریحانه  پارســا( شکل می گیرد، رابطه ای 
طبق روال فیلم های فارســی است. مرد، زن را در 
یک نمای اسلوموشــن می بیند و یک دل نه، صد 
دل عاشق او می شــود. هیچ نظم و منطقی در دل 
داســتان وجود ندارد و سکانس ها بدون هیچ توالی 
منطقی خاصی در غیاب نوشته ای به اسم فیلمنامه 
کنار هم چیده شــده اند تا ملغمه ای به اســم فیلم 
کمــدی و خنده دار را به خرد مخاطب خســته از  

کرونا و خانه نشینی بدهند.
ســهیلی که بعد از ســاخت آثار ارزشمندی چون 
»مردی شــبیه باران« و  »مــردی از جنس بلور« 
پــای خود را در بیراهه ســینمای مبتذل گیشــه 
پسند گذاشته اســت، در این فیلم مثال می خواهد 
با قرار دادن شخصیت پیکان به زندگی خواننده ای 
که یک شبه ره صد ســاله را می رود بپردازد و در 
قالــب کمدی به مافیای موســیقی و آن چه که در 
پشت پرده کنسرت ها و ســاختن صداها می گذرد 
نظر داشــته باشد اما فیلم بقدری از نظر ساختاری 
و مضمونی آشــفته است که حتی لحظه ای توسط 

مخاطب جدی گرفته نمی شود.
در  بایـد همچنـان  تنهـا  نـه  ارشـاد ۳«  »گشـت 
توقیـف می مانـد، البتـه نه به سـبب وجـود ریحانه 
پارسـا، بلکـه به دلیـل ضعف در متـن و کارگردانی 
پریشـان و بازی هـای نادرسـت و غیـر قابـل بـاور 
در فاجعـه ای بـه نـام فیلمنامـه  بلکـه اصـال نبایـد 
مجـوز سـاخت آن داده می شـد. مشـخص نیسـت 
مسـئوالن ارشـاد چرا دوبـاره به چنین فیلمسـازی 
کـه اصـرار عجیبـی دارد بـه مخاطـب القـا کنـد 
افـرادی بـا ظاهری مقبول و مذهبـی همگی منافق 
و دورو بـوده و در خلـوت افرادی هرزه هسـتند که 
حـد و مرزی بـرای کار ها و هوسرانی هایشـان قائل 
نیسـتند، اعتمـاد می کننـد تا ایـن فیلمسـاز از بی 
تدبیـری مدیران و مسـئوالن سوءاسـتفاده کرده و 
بـا سـاخت جفنگیاتـی بـه نام فیلـم کمـدی، پول 

زیـادی بـه جیـب بزند!!
»گشت ارشــاد ۳« به شدت اسیر لمپنیسم بوده و 
توهینی است به شعور مخاطب؛ فیلمی که بی شک 
محصول فضای بی در وپیکــر مدیریت فرهنگی و 

ولنگاری موجود در جامعه است.

واکنش وزیر ارشاد به فیلم سینمایی 
»عنکبوت مقدس«

محمــد مهــدی اســماعیلی در توئیتی بــه فیلم 
ســینمایی »عنکبوت مقدس« کــه بازیگر آن در 

جشنواره کن جایزه گرفت، کنایه زد.
فیلـم کـن ۲۰۲۲ و  برگـزاری جشـنواره  از  پـس 
انتخـاب بازیگر فیلم سـینمایی »عنکبوت مقدس« 
فسـتیوال  ایـن  زن  بازیگـر  بهتریـن  به عنـوان 
در  فیلـم  ایـن  بـه  نسـبت  واکنش هـا  سـینمایی، 
فضـای مجـازی آغـاز شـد و بسـیاری از ایرانیـان 
ایـن فیلـم سـینمایی را توهیـن بـه مقدسـات دین 
امـام رضـا علیه السـالم دانسـتند. وزیـر  و  اسـالم 
ارشـاد در جدیدتریـن توئیت خود کنایـه ای به این 
فیلـم زده و از بازنمایی هـای وارونـه علیـه اسـالم و 
ایـران در جشـنواره های خارجی انتقاد کرده اسـت. 
وی در توئیتـی کـه منتشـر کـرده نوشـته اسـت: 
»ایران زمیـن بـه هنرمندانـی افتخـار می کنـد کـه 
بـا عشـق آل اهلل قدرشـناس ایثـار حافظـان امنیت 
و سـربلندی سـرزمین مان هسـتند، هنرمندانی که 
زرق وبـرق جشـنواره های سیاسـت زده و تبلیغـات 
رسـانه های مزدور اجنبی پرسـت، آنـان را در مقابل 
باورهـای بلنـد ملـت قهرمـان قرار نمی دهد، سـالم 

بـر امـام مهربانی«

اخبــــار
گـروه فرهنگـی سیاسـت روز   نامـش را می گذاریـم 
»دسـتمزد تـن فروشـی« همه آنهایـی که در سـاخت این 
اثـر نقـش داشـتند نبایـد وطـن فـروش نامیـد کـه وطـن 
را نمی تـوان فروخـت بلکـه تـن فروشـی کردنـد، وجـدان 
فروشـی کردنـد تـا خـود را در میـان چند خارجی نشـان 
دهند، ژسـت اپوزیسـیون روشـنفکر به خـود بگیرند غافل 
از آن کـه مخاطبـان فیلمـی که به آن اشـاره می کنیم، آن 

فیلـم را جـزو بدتریـن اثـر جشـنواره کن شـناختند!
عنکبـوت مقـدس فیلمـی کـه از سـوی یک کارگـردان به 
ظاهر ایرانی در آمریکا سـاخته شـده، به آیین و مقدسـات 
اسـالم و تشـیع توهین می کنـد و بازیگر زن ایـن فیلم که 
بـه واسـطه افتضاحـی کـه در ایران بـه بار آورده و سـپس 

از کشـور رفتـه، جایـزه نخل طالیـی می دهد.
اصـال تصـور نکنیـد کـه توجـه و دادن جایـزه بـه فیلـم 
عنکبـوت مقـدس یـک اقـدام سیاسـی اسـت، کامـاًل یک 
تصمیـم هنـری در چارچـوب مؤلفه هـای هنـر اسـت کـه 
داوران جشـنواره کـن بنـا بـر تشـخیص کارشناسـی خود 
بـه بازیگـر ایـن فیلـم می دهنـد! در حالـی کـه مخاطـب 
اصلـی کـه مـردم هسـتند، آن را بدتریـن فیلـم می داننـد.
ایـن  از ورود خبرنـگاران  از حـذف روسـیه و جلوگیـری 
کشـور بـه جشـنواره کـن تـا سـخنرانی زلنسـکی رئیـس 
البتـه جایـزه بـه  جمهـور اوکرایـن در ایـن جشـنواره و 
بازیگـر فیلـم عنکبوت مقـدس، رنگ و بوی سیاسـی دارد، 
همانگونـه کـه فیفـا در حـذف روسـیه از جـام جهانـی بـا 
وجـودی کـه شـعار ایـن نهـاد ورزشـی بیـن المللـی غیـر 
سیاسـی بـودن اسـت. فرانسـه و متولیـان جشـنواره کـن 
کـه زمانـی بـرای خـود جایگاهـی داشـت، کامال سیاسـی 
برخـورد کردند. حتی صـدای کارگردان معروف و مشـهور 
فرانسـوی ژان لـوک گـدار هـم به واسـطه سیاسـی کاری 

برگـزار کننـدکان کـن در آمـد.
فیلـم عنکبـوت مقـدس گرچـه در آمریـکا سـاخته شـده، 
امـا قصـد دارد تـا بـا وارونـه نمایی هـای معمـول ایـران را 
سـیاه نشـان دهـد و ایـن دروغ را مـردم ایـران بـه خوبـی 
درک می کننـد کـه آنچـه در اینگونه فیلم هـا نمایش داده 
می شـود، فریـب افـکار عمومی بـرای بدبین کـردن جامعه 
جهانـی نسـبت بـه مسـائل حقـوق بشـر در ایـران اسـت 
کـه بـه واسـطه همیـن سـیاه نمایـی کـه در واقـع اسـالم 

سـتیزی، شـیعه سـتیزی و ایران هراسی اسـت، فشارهای 
سیاسـی و اقتصـادی افزایـش یابـد و مـردم در تنگنـای 

بیشـتری قـرار بگیرند.
محتـوای فیلـم عالوه بر نشـان دادن فضای سـیاه در ایران، 
بـه مقدسـات مردم ایـران و امام رئوف امام رضـا )ع( اهانت 
می کنـد، در حالـی کـه مـردم ایـران بـه امـام رضـا عشـق 
می وزنـد و در ایـن میـان میـان برخـی از وابسـتگان بـه 
جریـان اصالحـات نیـز با تبریـک بـه دریافت جایـزه نخل 
طالیـی از سـوی بازیگر ایـن فیلم، بدون توجـه به محتوای 
آن سـوار بـر مـوج توطئـه و توهیـن فیلمـی می شـوند که 

سـعی دارد از ایـران یـک هیوال معرفـی کند.
 ضـرب المثلـی اسـت کـه می گویـد»آب کـه سـرباال برود 
قورباغـه ابوعطـا مـی خوانـد« هر چنـد همه مـی دانیم نه 
آب سـرباال مـی رود و نـه قورباغـه تـوان ابوعطـا خوانـدن 
دارد، امـا مفهـوم آن حـال و هـوای جشـنواره فیلـم کن را 

بـه تصویر می کشـد.
جشـنواره فیلـم کـن که در فرانسـه برگـزار می شـود و از 
سـابقه طوالنـی هم برخوردار اسـت رفته رفتـه اعتبار خود 
را از دسـت می دهد. البته برای شـرکت در جشـنواره هایی 
همچـون کـن،  ونیـز و اسـکار، مؤلفه هـا و پروتکل هایـی 
نوشـته و ابـالغ شـده کـه فیلـم سـاز بایـد در چارچـوب 
آن دسـت بـه سـاخت فیلـم بزنـد. برای ایـران ایـن قانون 
وضـع شـده کـه در فیلم هایی که دربـاره ایران و از سـوی 
کارگـردان ایرانـی تهیه می شـود نباید تصاویری از شـرایط 
مثبـت اقتصـادی، مکان هایی که نشـان از پیشـرفت و رفاه 
دارد وجـود داشـته باشـد و اگـر باشـد یا باید حذف شـود 

یـا از شـرکت در جشـنواره محروم می شـود.
در ایـن جشـنواره فیلمـی در بـاره ایران سـاخته شـده که 
از صفـر تـا صـد آن سیاسـی و ضد ایـران اسـت. عنکبوت 
مقـدس همـان فیلمـی اسـت کـه باعـث شـده تـا برخـی 
فیلـم  ایـن  ای  بازیگـر غیرحرفـه  و  آن  بـرای  داخـل  در 

هـورا بکشـند در حالـی کـه فیلم ندیـده اند و نمـی دانند 
داسـتان آن چیسـت؟!

در ایـن میـان واکنـش هایی از سـوی اصالح طلبـان قابل 
تأمـل و جالب توجه اسـت.

آذر منصـوری فعـال اصـالح طلـب کـه جریـان سیاسـی 
اقتصـادی  بـه وجـود آمـدن شـرایط  بـه آن در  وابسـته 
موجـود بسـیار دخیـل اسـت و سـهم دارد، بـرای بازیگـر 

ایـن فیلـم توئیـت زده؛ 
»زهـرا امیر ابراهیمی از خاکسـتر خود برخاسـت و مزدش 

را گرفت، مبارکش باشـد.«
کانـال  در  سیاسـی  مسـائل  تحلیلگـر  علیـزاده  علـی 
منصـوری!  آذر  خانـم  نوشـت:  پاسـخ  در  تلگرامـی اش 
فیلـم »عنکبـوت مقـدس« چهـره ای هیوالیـی نـه فقـط 
ایـران بـه  از جمهوری اسـالمی، بلکـه از اسـالم و مـردم 
غـرب نشـان می دهـد. اسـالم را دینـی نشـان می دهد که 
تحـت تاثیـر تعلیماتش مـردان تبدیـل به قاتالن سـریالی 
می شـوند و مـردم ایـران را کسـانی نشـان می دهـد کـه 
ایـن قاتالن سـریالی را تشـویق می کننـد و از ایـن قاتلین 
فیلـم صراحتـا  ایـن  قهرمـان می سـازند. جایـزه  گرفتـن 
اسـت.« ایران سـتیزی  و  اسالم هراسـی  پـازل  از  بخشـی 
یـا محمـد علـی ابطحـی یـک فعـال اصـالح طلـب دیگـر 
وقتـی  کـه  داد  نشـان  امیرابراهیمـی  »زهـرا  نوشـته؛ 
دوبـاره  می شـود  می زنـد،  زمینـت  زندگـی  در  مشـکلی 
بلنـد شـد و بـه قلـه رسـید. مبـارک خـودش و مبـارک 
توجیـه  بـرای  و  می زنـد.«  راه  بـه  کـه  افتـاده ای  هـر 
واکنـش خـود پـس از نقـدی کـه بر اظهـار نظـرش رفت، 
چنیـن نوشـت؛ »مـن فیلـم را ندیـدم کـه قضـاوت کنـم. 
امیدوارانـه  راه  ایـن  رفتـن  بـوده،  ایرانـی  زن  یـک   ولـی 

تبریک دارد.«
ظاهـراً آقایـان و خانم هـای جریـان سیاسـی اصـالح طلب 
چشم بسـته مـی توانند غیـب بگوینـد! و ندیده و نشـنیده 

اظهـار نظـر کنند در حالی کـه محتوای چنیـن فیلم هایی 
کـه از اسـاس دروغ و قلـب واقعیـت اسـت، تـالش دارد تا 
زمینـه تحریـم ها را بیشـتر فراهـم کند و بـه اقداماتی که 
آمریـکا و غـرب علیـه ایـران انجـام مـی دهند مشـروعیت 

. بخشد
و امـا جالبتـر آن کـه دو فیلم اکران شـده »بـرادران لیال« 
نـگاِه  از  فیلم هـا  بدتریـن  جـزو  مقـدس«  »عنکبـوت  و 

مخاطبـان فسـتیوال کـن ۲۰۲۲ انتخـاب شـد!
و چگونـه اسـت کـه بازیگر عنکبـوت مقدس کـه محتوای 
فیلـم به مقدسـات اسـالم و تشـیع اهانت می کنـد، جایزه 

نخـل طالیی مـی گیرد؟!
آیـا در یـک اتفـاق فرهنگـی و هنـری بازی های سیاسـی 

دارد؟ جایی 
امـا جایـزه بـه عنکبـوت مقـدس و بازیگـر آن کامال سیاسـی 
اسـت، بدتریـن فیلـم از نظـر مخاطبـان جایـزه نخـل طالیی 

می گیـرد!
جسـتجو و پرسـو جـو کـردن الزمـه هـر کاری اسـت کـه 
ایـن روزهـا در نایابـی گشـته، سـخن آخـر را بـه احسـان 

علیخانـی مـی گوییـم کـه نشـناخته توئیـت مـی زند؛
عجب خدایی داری شما خانم…

جامعه ما با شما ۲۰ سال پیش چه کرد..
فقط مبارک خودت و خانوادت باشه
با اون همه خون دلی که خوردین…

و سـپس توئیـت را حـذف می کند می نویسـد؛ »دانسـتن 
ندانسـتن خودش آغاز دانسـتن است.«

آنهایـی کـه ادعـای فرهنگـی بـودن می کننـد و آنهایـی 
کـه ادعای سیاسـتمدار بـودن دارند، بـا ارائـه دیدگاه های 
غیـر کارشناسـی و البتـه غیـر منصفانه و عادالنـه به قهقرا 
بـه مقدسـات یـک  احتـرام  و  اخـالق حرمـت  می رونـد، 
اصـل انسـانی اسـت کـه در غـرب منسـوخ شـده چـرا که 
خـود آنهـا نیـز علیـه حضـرت عیسـی مسـیح فیلـم تمام 
وسوسـه های مسـیح را می سـازند در حالـی کـه حضـرت 
عیسـی )ع( نـزد ما ایرانی هـا و مسـلمانان از جایگاه واالیی 

اسـت. برخوردار 
عوامـل سـاخت فیلـم عنکبـوت سـیاه، همـان عنکبـوت 
سـیاه هسـتند، خانـه آنهـا سسـت و بـی پایـه اسـت و بـه 

زودی فـرو خواهـد ریخـت.
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صهیونیست ها پشت پرده ساخت عنکبوت سیاه 

دستمزد تن فروشی

ســازمان سینمایی کشور با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن محتوای جعلی و 
دروغین و نفرت انگیز فیلم ســینمایی »عنکبــوت مقدس« و اعالم برائت خود و 
ســینماگران از عوامل این اثر سیاه تصویری اقدام جشنواره فیلم کن در تقدیر و 

تمجید این فیلم را مغرضانه و سیاسی خواند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان سینمایی، متن بیانیه این سازمان به 

این شرح است:
بسمه   تعالی

 عرصه فرهنگی در جهان همواره محل پاسداشت ملت ها و ارج نهان به ارزش های 
جامعه بشــری بوده است، ارزش هایی که ریشــه در اعتقادات و باورهای مردم و 
کشورها دارند و در این میان جشــنواره های بین المللی سینمایی عموماً با شعار 
توجــه به هنر هفتــم و انعکاس تولیدات فاخر کشــورهای جهان رخ می نمایند، 
لیکن سال هاســت که شــاهد آن هســتیم اصحاب زور و تزویر با رخنه در این 
رویدادها یا پایه گذاری جشنواره هایی که نقش ابزار جنگی آنها در مواجهه با آحاد 
آزادی خواهان جامعه جهانی را دارند، در تالشــند که منویات سیاسی خود را بر 
عرصه هنر حقنه کنند و آنچه ماحصل آن شــده است به اضمحالل رفتن ارزش 

هنری و وجهه حرفه ای این رویدادهاست.
 این بار نیز در جشنواره فیلم کن که تحت سیطره و فرامین دولت فرانسه برگزار 
می شود شاهد آن بودیم که ساخته ای نه تنها صرفاً سیاسی بلکه شب نامه سخیف 
تصویری که ماحصل ذهن مشــوش فردی ایرانی تبار و برآمده از زر استکبار است 
و به اعتقادات و ارزش های میلیون ها مســلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان 
توهین کرده مورد توجه این جشــنواره قرار گرفته اســت، این سیاهه  تصویری 
با ســوگیری اجتماعی، مذهبی و تحقیر باورهای آیینی ایرانی اســالمی درصدد 
اســت مسیری را رود که سلمان رشدی ها در آیات شیطانی و آتش زنندگان قرآن 

 کریــم رفته اند غافل از اینکه یُِریــُدوَن لُِیْطِفُئوا نُوَر اهلَلّ بَِأْفَواِهِهــْم َواهلَلّ ُمِتُمّ نُوِرِه 
َولَْو َکِرَه الَْکافُِروَن.

 در حالی فیلــم موهوم »عنکبوت مقدس« با ارایه چهــره ای مخدوش از جامعه  
ایرانی و با توهین آشــکار به باورهای متعالی شــیعیان در این جشــنواره مورد 
تقدیر قرار گرفته که انتخاب سیاسی این اثر ضعیف به عقیده بسیاری از منتقدان 
و کارشناســان بین المللی جای ســؤال مهمی در کارنامه حرفه ای این جشنواره 

بین المللی به جای گذاشته است.
 ســازمان سینمایی، ضمن محکومیت این اقدام جشــنواره مذکور، و اعالم برائت 
خود و ســینماگران از عوامل این اثر ســیاه تصویری بر این نکته تأکید می کند 
که فرانسه و جشنواره فیلم کن می بایســت نسبت به احساسات جریحه دارشده 
میلیون ها شیعه مسلمان در جهان پاسخگو باشند و این لکه ننگ ضدفرهنگی را 

از کارنامه حرفه ای خود بزدایند.
در انتهــا مطمئنیــم کــه راه نورانی اســالم و جبهــه حق در میــان این آماج 
 حمــالت فرهنگی بیــش از پیش و متحدتــر از قبل در ســپهر فرهنگ و هنر 

خواهد درخشید."

بیانیه سازمان سینمایی درباره »عنکبوت مقدس«: 

  »لکه ننگ ضد فرهنگی« 
در امتداد مسیر سلمان رشدی

چه کسی مدیرعامل خانه تئاتر می شود؟

 ۵ ماه بدون مدیرعامل
خانه تئاتر که از دی ســال ۱۴۰۰ بــدون مدیرعامل به کار خود ادامه داده، با انتخاب 

هیأت مدیره جدید در انتظار انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید خود است.
به گزارش مهر، ۵ دی ســال ۱۴۰۰ بود که شهرام گیل آبادی از مدیرعاملی خانه تئاتر 
کناره گیری کرد و با توجه به اینکه چند نفر از اعضای هیأت مدیره مرکزی وقت خانه 
تئاتر نیز در جلســات حضور پیدا نمی کردند، خانواده تئاتر در انتظار برگزاری مجمع 
عمومــی خانه تئاتر برای انتخاب هیأت مدیره مرکــزی و در نهایت مدیرعامل جدید 

خانه بودند.
به دلیل شرایط کرونایی برگزاری مجمع عمومی خانه تئاتر در سال گذشته برگزار نشد 
و به سال ۱۴۰۱ موکول شد. روز شنبه ۱۷ اردیبهشت به عنوان زمان برگزاری مجمع 
عمومی خانه تئاتر انتخاب شد ولی به دلیل نرسیدن به حد نصاب، مجمع برگزار نشد.
۲ هفته بعد یعنی در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت مجمع عمومی خانه تئاتر برگزار شد و 
طــی آن ایرج راد با ۵۱۷ رای، رویا تیموریان با ۴۵۸ رای، مریم کاظمی با ۴۵۲ رای، 
همــا جدیکار با ۴۴۷ رای، حمیدرضا نعیمی بــا ۴۲۳ رای، اصغر همت با ۲۷۲ رای و 
کاظم هژیر آزاد بــا ۲۶۴ رای به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره مرکزی خانه تئاتر 
انتخاب شــدند. همچنین محمد بهرامی با ۲۵۷ رای، هوشمند هنرکار با ۲۰۹ رای و 
مجیــد قناد با ۱۸۹ رای اعضــای علی البدل و مهدی قلعه با ۵۶۹ رأی بازرس اصلی و 

شهرام احمدزاده با ۲۱۵ رأی بازرس علی البدل شدند.
با انتخاب و معرفی اعضای جدید هیأت مدیره مرکزی خانه تئاتر، هنرمندان و فعاالن 

تئاتر در انتظار انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید این خانه هستند.
ایــرج راد از اعضای هیأت مدیره مرکزی خانه تئاتر درباره وضعیت انتخاب مدیرعامل 
جدید خانه تئاتر، به خبرنگار مهر گفت: قرار اســت روز شنبه ۲۱ خرداد جلسه هیأت 

مدیره مرکزی خانه تئاتر برگزار و طی آن اعضا گزینه های خود را معرفی کنند.
وی دربــاره اینکه آیا تــا پایان خرداد کار انتخاب مدیرعامل جدیــد خانه تئاتر انجام 
خواهد شــد یا نه، اظهار کرد: باید ببینم بررســی گزینه ها توسط اعضای هیأت مدیره 

مرکزی چه مدت زمان می برد.
راد در پایــان دربــاره این موضوع که آیا مدیرعامل خانه تئاتــر از خارج خانه انتخاب 
می شود یا نه، تأکید کرد: ممکن است مدیرعامل جدید بیرون از هیأت مدیره مرکزی 

و از میان اعضای کلی خانه تئاتر انتخاب شود.

خوش خو منتقد سینما:

قهرمان »روز صفر« 
 بیش از حد 

هالیوودی است

یک منتقد ســینما می گوید که قهرمان "روز 
صفر" بــه دلیل فاصله گرفتــن از معیارهای 
واقعی و نزدیک شــدن بــه فضای هالیوودی، 
برای مخاطب ایرانی چندان قابل باور نیست. 
شاید سازنده فیلم خواسته فیلم را هالیوودی 

بسازد برای همین دچار مشکل شده است.
آرش خوش خو منتقد ســینما و روزنامه نگار 
در مصاحبــه ای با تســنیم، نکاتــی را درباره 
فیلم "روز صفر" به کارگردانی ســعید ملکان 

از منظر ژانر فیلم اکشن و امنیتی بیان کرد.
خوش خو این فیلــم را اثری توصیف کرد که 
دارای موضوع و قصه ای جذاب است اما از نظر 
قواعد ژانر اکشن به فیلم های هالیوود نزدیک 

است؛ البته کمی به نسخه های قدیمی تر آن.
این منتقد ســینما در ابتدا با بیان اینکه فیلم 
"روز صفــر" از پرونده جــذاب و پیچیده ای 
برداشته شــده که درجه باالی ملی و امنیتی 
دارد، گفت: از طرف دیگر این فیلم نیز جاذبه 
داســتانی باالیــی دارد که شــاید رؤیای هر 
فیلمســازی باشــد که روزی فیلمی با چنین 
موضوعــی با این همه گره داســتانی و فراز و 
فرود بسازد. پس پرونده به خودی خود امتیاز 
بزرگی دارد که دلهره آور و پرهیجان است و بر 

مبنای یک اتفاق ملّی است.

"نقد سینما"  برنامه  کارشــناس ســینمایی 
در بخــش بعدی صحبت های خود، ســاختار 
فیلم های اکشــن و حادثه ای ســال های اخیر 
را اینگونه شــرح داد: واقعیت این اســت که 
فیلم های حادثه ای دنیا پوســت انداخته اند و 
کمتر فیلم های امنیتی و حادثه ای بر اســاس 
قهرمان پردازی  می شــود.  ســاخته  تخیالت 
کالســیک در فیلم های حادثه ای جدی در دو 
سه دهه اخیر کمرنگ شده است و فکت های 
واقعی و نمایــش باورپذیر حوادث در اولویت 
قرار گرفته اند. شــما نوعی نگاه شبه مستند را 
در فیلم های حادثه ای حتی فیلم هایی  تخیلی 
در حد "ســه گانه بورن" هم می توانید ردیابی 
کنید. یا مثاًل ســریال ۲۴. این فیلم ها تالش 
می کنند تا خودشــان را بــا معیارهای خبر و 
حادثه مســتند وفق بدهند و به بیننده خود 
القا کنند که در حــال دیدن یک فیلم جدی 
و ســختند.  اما "روز صفر" با آنکه بر مبنای 
یک پرونده واقعی اســت،  بیشتر به فیلم های 
حادثه ای  قدیمی تر "جیمز باند"، مانند آثاری 
کــه "راجر مور" و یا "شــان کانــری" بازی 

می کردند شبیه شده است.
خوشخو با بیان اینکه داستان و روند بیان آن 
جذاب و فیلمنامه قصه را با کشــش مناسب 
روایت کرده اســت، خاطر نشان ساخت: اما در 
این فیلم ها باید همــذات پنداری با  قهرمان 
شــکل بگیرد. ما باید کمی نگران قهرمان در 
فیلم باشــیم؛ اینگونه قهرمان واقعی و طبیعی 
حادثه ای  فیلم های  قهرمان   می رســد.  به نظر 
بایــد ملموس و جذاب باشــد و خب این کار 
سختی اســت و فکر می کنم سازندگان "روز 
صفر" بــه خاطر همان نگاه قدیمی به مبحث 

قهرمــان و حادثــه درآن موفق نشــده اند. از 
امیر جدیدی قهرمانی ســاخته شــده است 
که نگرانش نیســتیم؛ او مانند یک ابرقهرمان 
SUPER HERO بــه حدی قدرتمند اســت 
که نزدیک او نمی شویم. همین موضوع نقطه 
ضعف فیلم شده اســت. او همه جا قوی است 
و قدرتمند، شــاید اگر تنها کمی به ســمت 
مایه های ملــودرام حرکت می کرد او را زودتر 
می شــناختیم و نگرانش می شدیم. او به کمی 
ترس، نگرانی و دلواپسی محتاج است که خب 

دریغ شده است.
خوشــخو گفت: اما فکر می کنم اگر قهرمانش 
را همانطور که بوده می ساخته و به مستندات 
تاریخی وفادارتر می بود، خود به خود به هدف 
خود می رســید، یعنی یک مأمور امنیتی که 
مشخصاً از ســوی یک نهاد امنیتی وارد قصه 
می شــود، مطمئناً مشــخصه های واضحی به 
لحاظ  نشــانه های مذهبی، ملّــی و عقیدتی 
دارد کــه اگــر در کالبد یک داســتان واقعی 
ترســیم شــود، مطمئناً برای مردم هم قابل 
درک بــود. نگاهی کنیم بــه فیلم هایی مانند 
"موقعیت مهــدی"، "ایســتاده در غبار" یا 
"تنگه ابوغریب" که قهرمانانش که المان هایی 
از عقایــد مذهبی و دینی دارنــد برای عموم 
مردم )حتــی طیف های ناراضی تر( قابل قبول 
و دارای جاذبه اند. شــاید بهتر باشــد بگوییم 
قهرمان "روز صفر" بیش از حد لزوم مهندسی 
شده اســت. او در پایان گفت: در پرونده های 
گران قیمت امنیتی و ملّــی باید تالش کنیم  
قهرمان باورپذیر بسازیم نه آنقدر شعاری و نه 
آنقدر عاری از عناصر هویتی زیرا هردو دور از 

واقعیت است.

با پخش »تفنگ سرپر« 

یاد خسرو شکیبایی و فتحعلی اویسی 
زنده می شود

سـریال »تفنـگ سـرپر« بـه کارگردانـی امـراهلل احمدجـو از شـبکه آی فیلـم 
می شـود. بازپخـش 

مجموعـه »تفنـگ سـر پـر« از چهارشـنبه، ۱۱ خـرداد مـاه جایگزیـن سـریال 
»خـوش رکاب« خواهـد شـد. تفنگ سـر پر به تهیـه کنندگی زنده یـاد محمود 
فـالح از ۱۱ خرداد ماه هر روز سـاعت ۱۸ از شـبکه آی فیلـم روی آنتن می رود.

ژالـه علـو، مینـا جعفـر زاده، حمیدرضا پـگاه، آتش تقـی پور، محسـن قصابیان، 
محبوبـه بیـات، فـردوس کاویانـی، هوشـنگ حریرچیـان، محمـد فیلـی، زنـده 
یـادان: خسـرو شـکیبایی، فتحعلـی اویسـی، انوشـیروان ارجمند، عبـاس امیری 
و پرویـن سـلیمانی از بازیگرانـی هسـتند کـه در مجموعـه "تفنـگ سـر پـر" 

هنرنمایـی کرده انـد.

تفنـگ سـر پـر اولین بـار در سـال ۱۳۸۱ از شـبکه یک سـیما پخش شـد. این 
مجموعـه تاریخـی در منطقـه راونج جوشـقان قالی در فاصله سـال هـای ۷۷ تا 

۸۱ در گروه فیلم و سـریال شـبکه اول سـاخته شـد.
"تفنـگ سـر پـر" داسـتان مـرد جوانـی بـه نـام غیبیـش )بـا بـازی حمیدرضا 
پـگاه( اسـت کـه در زمان جنـگ جهانی اول زندگـی می کند. در ایـن دوران به 
دلیـل خودکامگـی خان هـا، حکام محلـی، رجال دربـاری، شـاهزادگان قاجار و 
بیگانـگان اشـغالگر، روزگار مـردم بـه سـختی و تیرگی می گذرد امـا با این حال 

مـردم تـالش مـی کننـد تا آبـرو و زندگی خـود را حفـظ کنند.


