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  معصومه طاهري
از آغاز ماه رمضان شبكه اول سيما مجموعه 
»از يادها رفته« را براي پخش روي آنتن برده 
است؛ مجموعه اي تاريخي به كارگرداني بهرام 
بهراميان كه بستر داستاني آن مربوط به دوره 
پهلوي اول و ماجراي كش�ف حجاب اس�ت. 
محور داس�تان دختري به نام مهربانو اس�ت 
كه فرنگ درس خوانده و در كس�وت عكاس 
در روزنامه مش�غول به كار اس�ت. او پوشش 
غربي با ش�خصيتي موجه و مقب�ول دارد، در 
عين حال شجاع و جسور است، به طوري كه 
به شيره كش خانه براي گرفتن عكس مي رود 
و همه ب�ه او به عن�وان دختري روش�نفكر و 
تحصيلكرده از فرنگ نگاه مي كنند و عالقه مند 
به وصالش هستند اما اين همه داستان نيست. 

  يك شخصيت ناجور به نام فريده 
تا اينجاي داستان مشكلي نیس��ت و بايد روند 
ماجرا را دنبال كرد تا س��یر تحول ش��خصیت 
مهربانو را در طول اتفاقاتي كه رخ مي دهد ببینیم 
اما آنچه باعث ش��د تا اين يادداشت را بنويسیم 
نگاه ابلهانه و سخیف به زن چادري قصه است؛ 
فريده نامادري مهربانو زني است كه بیشتر يادآور 
زنان چادري فیلمفارس��ي هاي قب��ل از انقالب 
است. با آن فك جلو آمده و خنده هاي مضحك 
و زننده اي كه دارد ب��ه همراه اخالق خاله زنكي 
شخصیت او را در نظر هر بیننده محجبه تلخ و 
گزنده كرده است، به صورتي كه در نگاه اول و در 
مقايسه با ساير زنان سريال تصوير بدي از زنان 
چادري در ذهن متصور مي شود. معلوم نیست 
اين ش��خصیت ناجور آن هم با پوش��ش چادر 
عمدي ش��كل گرفته يا س��هوي اما در هر حال 
اصاًل وجهه مطلوبي ندارد، چه خوب بود حداقل 
در كنار چنین شخصیتي كه براي معرفي تاريخ 

معاصر و كشف حجاب آورده شده زن مقبول و 
متشخص چادري را هم نشان مي دادند تا فريده 
نمودي نداشته باشد و شخصیت بیمارش براي 
تمام زنان چادري قابل تعمیم نباش��د. قطعاً در 
يك مجموعه كه قرار است هر شب پخش شود 
و بیننده آن را همراهي كند خواسته و ناخواسته 
نمادس��ازي صورت مي گیرد آن هم وقتي اين 
مجموعه روايتگر برشي از تاريخ تلخ معاصر يعني 
رفته «  كشف حجاب اس��ت. فريده در »از يادها 
زني حس��ود، بدبین، خرافاتي و نادان است كه 
مدام بددهاني مي كند حتي همسر آرامش هم 
از رفتارهايش گاليه دارد، مثاًل وقتي كه به مغازه 
همسرش مي رود آنجا زني ارمني بدون حجاب 
را مي بین��د، هرچن��د آن زن آرام و متین به او 
س��الم مي كند ولي فريده با بدبیني و تندي به 
همسرش مي گويد اين ديگه كیه؟! اين زن وقتي 
با دخترش حرف مي زند و مدام غرولند مي كند، 
مهربانو مي گويد: بس كن ديگه فريده! همین زن 
با چنین وجهه اي كه از او نشان داده شده سفره 

صلوات راه مي اندازد!
  حجب و حيا تو خون مونه!

متأس��فانه به قدري ش��خصیت اين زن چادري 
احمقانه و عقب مانده نشان داده شده كه وقتي به 
مهماني مي روند و همه بدون چادر در بگو و بخند 

هستند، همس��رش به او مي گويد تو كه قرار بود 
اين طور خودت را بپوش��اني چرا آن همه خرج 
كردي؟ او با همان خنده هاي مضحكش مي گويد 
حجب و حیا تو خون مونه... معلوم نیس��ت چرا 
نويسنده ش��خصیت زن چادري را در كنار زنان 
متشخص و فهیم بدون حجاب س��ريال در اين 
قالب ابلهانه نشان داده است؟! به طوري كه انسان 
ناخودآگاه به ياد فیلمفارسي هاي قبل از انقالب 
مي افتد كه چطور زنان چادري را خرافاتي و نادان 

نشان مي دادند. 
تمام اينها به كنار مسئله ديگر تأيید غیرمستقیم 
كش��ف حجاب رضاخاني است، به طوري كه از 
آن به عنوان قانون ياد مي كنند. مهربانو دختر 
روشنفكر و فرهیخته داستان كه فقط چند سالي 
در اروپا درس خوان��ده و از خانواده اي مذهبي 
هم برخاسته است، مي گويد: چرا قانون كشف 
حجاب را رعايت نمي كنی��د؟! يعني كاري كه 
شبكه هاي ماهواره اي و ضدانقالب علیه حجاب 
و تطهیر رضاخان انجام مي دهند در مقابل اين 
تخريب نرم س��ريال تلويزيوني آن هم از شبكه 
پربیننده يك سیما هیچ اس��ت. به راستي چرا 
درباره س��اخت اينگون��ه مجموعه هاي مهمي 
كه به تاريخ معاصر مي پردازند، نظارت درستي 
صورت نمي گیرد تا در قالب سريال تاريخي اين 
گونه حكم خدا را تحقیر هنجارشكنانه نكنند 
و با ژس��ت روش��نفكري آب به آسیاب دشمن 
نريزند. درست در همین شبكه مستند زيبايي 
درباره حج��اب به كارگرداني ش��هريار بحراني 
پخش مي ش��ود كه آموزنده و خوب است، اما 
مطابق با ديدگاه روانشناس��ي رسانه وقتي در 
قالب نمايش آن هم درام عاشقانه مفاهیم ضد و 
نقیضي از حجاب و زن محجبه به ذهن مخاطب 
تزريق مي شود به طور قطع تاثیرگذاري بیشتر 
و ماندگارتري خواهد داش��ت و نباي��د از آن به 

سادگي عبور كرد. 
  از دوست توقع است آباد كند... 

در زمانه اي كه دشمن به لطايف الحیلي سعي دارد 
بر پیكره حجاب و پوشش چادر دشنه بزند و آن 
را در ذهن عموم به خصوص نس��ل جوان، نشانه 
تحجر و عقب ماندگي معرفي كند، از رسانه ملي 
انتظار مي رود تا هنرمندانه سره از ناسره را براي 
افكار عمومي به تصوير بكش��د تا همگان بدانند 
چادر تنها يك پوش��ش بلند و ساده نیست بلكه 
نماد زن مسلماني است كه سال هاي دور در زمان 
ديكتاتوري پهلوي اول هر چه تالش كردند آن را 
با هزار اتهام و تمس��خر و تهديد و ارعاب از سر او 
بردارند با وجود خون هايي كه در اين راه ريخته 

شد همچنان ماندگار باقي ماند.
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است. 

   محمد صادقي
 به گفته عضو شوراي نظارت بر س�ازمان صدا وسيما، رئيس 
رس�انه ملي به مدي�ران دو ش�بكه  تلويزيوني ب�راي حضور 
برخي بازيگ�ران در مق�ام مجري تذك�ر جدي داده اس�ت. 
حاشیه س��ازي س��لبريتي ها براي تلويزيون باعث ش��د تا دو شبكه 
تلويزيوني از رئیس سازمان صداوسیما تذكر بگیرند. حضور برخي از 
چهره هاي سلبريتي در اجراي ويژه برنامه هاي ماه مبارك رمضان كه با 
اعتراض هايي روبه رو شد، در نهايت منجر به تذكر به مديران دو شبكه 
تلويزيوني شد. اين دو ش��بكه در ماه رمضان برنامه هايي را با اجراي 
بازيگران سینما و خواننده ها تدارك ديده بودند كه برنامه يك شبكه 
با مخالفت معاون سیما پخش نشد. سیداحسان قاضي زاده هاشمي 
عضو شوراي نظارت بر سازمان صداوسیما، با اعالم درباره حضور برخي 
چهره ها با اقدامات نامتعارف در شبكه هاي مختلف تلويزيوني و اينكه 
آيا شوراي نظارت بر سازمان صداوس��یما به موضوعات اين چنیني 
ورود داشته يا خیر، گفت: مشكالت سبك زندگي بازيگر� مجري كه 
در صفحه شخصي خود تصاوير غیرمتعارف با سگ به نمايش گذاشته 
بود، فقط مختص شبكه 5 نیست و پیش از اين نیز موارد ديگري از 
سلبريتي هايي كه هم اكنون روي آنتن ش��بكه هايي نظیر 3 برنامه 
دارند، مشاهده شده است كه بر اس��اس اطالعات ما شخص رئیس 

سازمان صداوسیما نسبت به اين موارد تذكر جدي داده است. 
وي همچنین درباره صحبت هاي اخیر پژمان فر )نماينده مجلس( 
در خصوص بازيگر � مجري جشن رمضان شبكه 5 و احتمال ورود 
مجلس به اين موضوع نیز توضی��ح داد: اول اينكه همان طور كه 
گفتم اين موضوع فقط براي شبكه 5 نیست و در شبكه ديگري هم 

متأسفانه چنین مواردي داريم و دوم هم اينكه بر اساس اطالعات 
بنده شخص دكتر علي عسكري نسبت به اين موارد تذكر ويژه داده 
و قرار است در حیطه زماني مش��خص يا اين افراد رفتار و سبك 
زندگي خود را اص��الح كنند و در قاب تلويزي��ون بمانند يا اينكه 
تلويزيون در مقام اجراي تلويزيوني عذر آنها را خواهد خواست و ما 

با اين اساس منتظر نتايج اقدامات بعدي سازمان مي مانیم. 
قاضي زاده هاشمي تأكید كرد: در اين زمینه مجموعه گزارش هاي 
اقدامات سازمان صداوسیما را در ش��وراي نظارت بر صداوسیما 
بررس��ي خواهیم كرد. وي در پايان با تمجید از تصمیمات اخیر 
سازمان در محدود كردن استفاده از سلبريتي ها در مقام اجراي 
تلويزيوني افزود: امیدواريم همانگونه كه رسانه ملي در استفاده از 
يكي از سلبريتي ها براي اجراي لحظات افطار يكي از شبكه هاي 
پرمخاطب تلويزي��ون صرف نظر كرد و به واقع تصمیم درس��تي 
گرفت، همین رويه را ادامه دهد و از افرادي اس��تفاده كند كه به 

ارزش هاي ايراني- اسالمي به معناي واقعي پايبند باشند. 

تذكر رئيس سازمان صداوسيما به 2 شبكه

سلبريتي ها مجري نشوند

پژمان فر: در صورت لزوم به مصاديق 
تخلف در صداوسيما ورود مي كنيم

عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: مصاديق و گزارش هايي به 
دست ما رسيده كه در حال بررسي آن موارد هستيم كه در وهله 
اول خود صداوسيما در ارتباط با اين مسئله توضيح خواهد داد. 
به گزارش تس��نیم، حضور برخي مجري��ان روي آنتن تلويزيون 
خصوصاً در ايام ماه مبارك رمضان واكنش هايي را به همراه داشت، 
خصوصاً انتقاد محمدحسین رجبي دواني پژوهشگر ديني و مذهبي 
و حتي ديگر جامعه شناسان و اساتید رسانه به فقدان فضاي معنوي 
در تلويزيون و عدم سنخیت برخي سريال ها و مباحث برنامه ها در 
ايام ماه مب��ارك رمضان. در اين میان بع��د از جلوگیري از حضور 
بنیامین  بهادري در تلويزيون به دلیل عدم س��نخیت با فضاي ماه 
مبارك رمضان و نداشتن تجربه اجرا، انتظار مي رفت اين نظارت ها 

روي ديگر برنامه ها و حضور برخي ديگر ادامه داشته باشد. 
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر عضو كمیسیون فرهنگي مجلس با 
انتقاد از اين رويه نامناسب در به كارگیري افراد به تسنیم، تصريح 
كرد: كساني كه در رسانه ملي به عنوان مجري حضور پیدا مي كنند 
بايد در چارچوب هاي نظام قرار داشته باشند اما متأسفانه گاهي ما 
در به كارگیري افراد دقت الزم را نداريم و مشكالتي را در جامعه 
ايجاد مي كنیم. وي افزود: متأسفانه برخي غفلت ها و بي دقتي ها 
موجب مي شود زمینه هايي به وجود بیايد كه برخي هجمه ها به 
سازمان صداوسیما صورت بگیرد. صداوسیما مجموعه اي است 
كه منتسب به مقام معظم رهبري اس��ت و نبايد زير سؤال برود، 
البته همه مي دانیم چنین اتفاقاتي نتیجه سیاستگذاري هاي كالن 

صداوسیما نیست و به صورت موردي اتفاق مي افتد. 
......................................................................................................................

مشاور معاون وزارت ارشاد:
2 كتاب الحادي پرفروش نويسنده 

اسرائيلي در ايران لغو مجوز شد
ايوب دهقان كار مشاور معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي از لغو مجوز نشر كتاب هاي انسان خردمند و انسان 
خداگونه، نوشته يووال نوح هراري نويسنده اسرائيلي خبرداد. 
مشاور معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي افزود: اين 

كتب از سراسر كشور جمع آوري خواهد شد. 
گفتني است اين كتب نوشته يووال نوح هراري نويسنده اسرائیلي 
است. هراري تاريخدان صهیونیست و دانش آموخته دانشگاه عبري 
بیت المقدس و آكسفورد است و اكنون نیز ساكن سرزمین هاي 
اشغالي و مشغول تدريس در همان دانشگاه در بیت المقدس است. 
اين كتاب كه پیرامون تاريخ جهان نوشته شده به خوبي منعكس 
كننده افكار منحرف نويسنده صهیونیس��تي آن است به نحوي 
كه داروينیسم را تئوريزه كرده و روايتي مخدوش از تاريخ تمدن 

بشری با محوريت غرب ارائه مي دهد. 
يووال نوح هراري كه خود همجنس باز است با پرداختن به روابط 
جنسي حیوانات و معرفي آنان به عنوان اجداد انسان در اين كتاب 
زمینه را براي پذيرش روابط جنسي بي بند و بارانه فراهم كرده 
است. گفتني اس��ت افرادي نظیر باراك اوباما و مارك زاكربرگ 

خواندن اين كتاب را براي ديگران تجويز كرده اند. 
......................................................................................................................

قائم مقام وزير ارشاد:
 بي تفاوتي به زبان 

هويت و امنيت را به مخاطره مي اندازد
قائ�م مق�ام وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�المي در روز 
پاسداش�ت زبان و ادب فارس�ي نس�بت ب�ه بي توجهي به 
زب�ان فارس�ي هش�دار داد و آن را باع�ث ب�ه مخاط�ره 
افت�ادن هم�ه جنبه ه�اي هويت�ي و امنيت�ي دانس�ت. 
25 ارديبهش��ت ماه مصادف با روز بزرگداشت فردوسي و زبان 
فارسي، ويژه برنامه هايي در تهران و شهرستان ها برگزار شد. در 
مشهد، حسین انتظامي قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در مراسم اعطايي نشان عالي فردوسي گفت: »زبان و البته خط 
فارسي جنبه هويت بخش و امنیت آفرين براي ما دارد و وظیفه 
دستگاه هاي فرهنگي، تبلیغاتي، علمي و آموزش و پرورش در اين 
زمینه دوچندان است.« انتظامي ادامه داد: »اگر در تندباد حوادث 
امروز نسبت به اين میراث بزرگ كه توسط پیشینیان فردوسي 
همچون رودكي بزرگ، دقیقي و عنصري پايه گذاشته شد و البته 
توسط فردوسي به سترگي و معنايي رسید، بي تفاوت باشیم، هم 
جنبه هويتي ما و هم جنبه امنیتي ما دچار مخاطره مي ش��ود، 

بنابراين وظیفه اين دستگاه هاست كه كمك كنند.«
وي تأكید كرد: »نگاه من جنبه افراطي نسبت به زبان فارسي ندارد 
ولي وقتي انس��ان مي بیند در گويش ها، در خ��ط و در زبان امروز 
فخامت زبان فارسي ناديده گرفته مي شود مي تواند نگران باشد.« 
در تهران اما مراسم بزرگداشت روز فردوسي در كتابخانه ملي برگزار 
شد. در اين مراسم غالمعلي حدادعادل در سخناني به پیشینه زبان 
فارسي اشاره كرد و گفت: »زبان فارسي ركن مهمي از اركان و هويت 
ملي ايرانیان است و ملت ايران با زبان فارسي تعريف مي شود، ملت 
ايران نه تنها به زبان و ادبیات فارس��ي در سراس��ر جهان شناخته 

مي شود بلكه به زبان و ادبیات فارسي نیز افتخار مي كند.«

نويد پارسا     ديده بان

جفا به زن چادری در سريال ماه رمضاني! 
كاراكتر چادري سريال »از يادها رفته« زني حسود، بدبين، خرافاتي و نادان است كه مدام بددهاني مي كند

مستند »سايه نحس«، روايتي از روز نكبت تا معامله قرن
مس�تند سياس�ي »س�اي�ه نح�س« 

همزمان با سالگ�رد تش�كي�ل رژيم     تلويزيون
اشغالگ�ر ق�دس پن�ج ش�نبه 2۶ ارديب�هشت س�اعت 19:30 از 

شبكه 2 سيما روانه آنت�ن مي ش�ود. 
»سايه نحس« مستندي است روايي كه با اس��تفاده از تصاوير و فیلم هاي 
آرشیوي به روند شكل گیري رژيم صهیونیس��تي تا دوره معاصر و بررسي 

معامله قرن مي پردازد. 
در حال حاضر بیش از ۷۰سال از رقم خوردن يك فاجعه بزرگ انساني در 
جهان سپري مي ش��ود؛ روزي كه »يوم النكبه« نام گرفت و در آن رژيمي 
غاصب تحت عنوان رژيم صهیونیستي در فلسطین اعالم موجوديت كرده 

و حدود 8۰درصد از خاك اين كشور را تحت اشغال خود درآورد، بنابراين 
15ماه می هر سال به »روز نكبت« نامگذاري شده است. 

همچنین طرح پیش��نهادي دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امريكا 
براي پايان منازعه رژيم صهیونیستي با فلسطین، معروف به »معامله قرن« 
است. اين طرح كه به گواه واشنگتن پست، اواخر بهار علني خواهد شد به 
دنبال از بین بردن مسئله فلسطین و به رسمیت شناختن قدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهیونیستي و لغو بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطیني 

به سرزمین خود است. 
مستند »سايه نحس« كاري است از گروه سیاسي شبكه 2 به تهیه كنندگي 

جواد جوشن لو كه پنج شنبه ساعت 19:3۰ روانه آنتن مي شود.

حجت االسالم رفيعي مطرح كرد

كاهلي مسئوالن در نمايش زندگي حضرت خديجه)س( 
ادامه دارد 

وداع پرشور مردم با بهنام صفوي

بهنام هيچ گاه در زندگي اش كسي را ناراحت نكرد

بهن�ام صف�وي خوانن�ده  ب�ه  و عالقه من�دان  م�ردم 
پ�اپ كش�ورمان مقاب�ل خان�ه هنرمن�دان اصفه�ان 
آمدن�د ت�ا خال�ق آلبوم ه�اي محب�وب »ف�وق الع�اده« 
»معج�زه« و »آرام�ش« را ت�ا خان�ه اب�دي بدرق�ه كنن�د. 
به گزارش مهر، كنار خانه هنرمندان درست جايي در مقابل زاينده رود 
از جمعیت انباشته است؛ جمعیتي كه لباس سیاه بر تن و اشك در 
چش��م آمده اند تا براي آخرين بار با خواننده محبوب كشورش��ان 
وداع كنند. برخالف سكوتي كه پس از عروج وي به ضرورت اطراف 
بیمارستان میالد را فرا گرفته بود، همهمه زياد است، از يك سو صداي 

گريه مي آيد و از سوي ديگر آواي خوش قرآن به گوش مي رسد. 
س��یروان، زانیار و مهدي مقدم نیز آمده اند تا دوست آرام و مهربان 
خود را ب��راي آخرين بار ببینند. جمعیت ه��واداران عكس هايي از 
بهنام صفوي در دست دارند و با چشماني پراشك و گلويي پر بغض 
همپاي خانواده اين هنرمند مردمي اشك مي ريزند؛ اشك هايي كه 
بي صدا جاري مي شود اما يك دنیا دلتنگي براي پسر مظلوم و آرام 

موس��یقي ايران را به همراه دارد. پدر بهنام صفوي میكروفن را به 
دست مي گیرد تا از پسرش بگويد. حمداهلل صفوي رو به جمعیت با 
بیان اينكه پسرم به دياري شتافت كه خدا آنجا حضور دارد، اظهار 

داشت: بهنام هیچ گاه كسي را ناراحت نكرد. 
وي افزود: من آخرين لبخند پسرم را دو روز پیش از فوت زماني 
كه حالش بد بود ديدم. من از وي خواس��تم ك��ه برايم بخندد و 
او تمام تالش��ش را كرد تا با آن حال بیم��ار لبخند بزند، آخرين 
لبخندي كه در ياد م��ن خواهد مان��د. پدر صفوي با اش��اره به 
صحبت هاي آخر بهنام تأكید كرد: وي از من و مادرش تشكر كرد 
براي اينكه در اين سال ها از او مراقبت كرديم و عذرخواهي كرد 

كه نتوانسته مراقب ما باشد. 
وي با بیان اينكه من و مادر بهنام تمام تالش خود را كرديم تا بهنام 
بماند اما در نهايت بهنام و ما تسلیم خواست و اراده خداوند شديم، 
ادامه داد: من به بهنام گفتم خودت را تسلیم خواست خداوند كن و 

آرام بگیر، آنجا بود كه آخرين اشك هايش را ديدم. 
صفوي از مردم خواست كه اگر ناراحتي از بهنام داشته اند، ببخشند 
و گفت: خود بهنام معتقد بود كه تمام تالش خود را به كار بسته تا به 
هیچ كس بدي نكند، بهنام بسیار مردم را دوست داشت و هیچ گاه 

دوست نداشت به كسي بدي كند. 
وي گفت: من مرگ پس��رم را اتفاقي ناخوش��ايند نمي دانم چراكه 
هر كس بايد روزي طعم آن را بچش��د، من خوشحالم كه پسرم به 
ديار زندگي جاويدان سفر كرده است و ديگر مثل روزهاي سخت و 
سنگین نفس نمي كشد، از اين بابت خوشحالم و مطمئن هستم كه 

پسرم در ديار ديگر زندگي خوبي خواهد داشت.

    سینما

 جشنواره »كن« 2019 
با فيلم ضدترامپ زامبي ها آغاز شد 

هفت�اد و دومي�ن دوره جش�نواره فيل�م ك�ن كارش را ب�ا نماي�ش 
فيل�م »مرده ه�ا نمي ميرن�د« س�اخته جي�م جارم�وش آغ�از كرد. 
از اين فیلم به نوعي به عنوان فیلمي ضدترامپ ياد شده، زيرا زامبي ها بر اثر 
تغییرات آب و هوايي ايجاد شده اند و در عین حال به شعار »امريكا را بزرگ 

مي كنیم« با شعار »امريكا را دوباره سفید مي كنیم« ارجاع داده است. 
به گزارش مهر به نقل از ورايتي، جش��نواره كن با رژه بازيگران فیلم جديد 
جیم جارموش كه درباره زامبي ها ساخته شده روي فرش قرمز اين رويداد، 

كار خود را آغاز كرد. 
بیل م��وري، آدام درايور و س��لنا گومز از جمل��ه بازيگران فیل��م »مرده ها 
نمي میرند« جیم جارموش بودند كه بیرون كاخ جشنواره روي فرش قرمز 

رفتند و جشنواره فیلم كن 2۰19 را شروع كردند. 
در اين افتتاحیه آلخان��درو گونزالس ايناريتو كارگردان برنده اس��كار براي 
»بردمن« و »بازگش��ته از گور« نیز روي صحنه رفت و قدرت آزادي بخش 
سینما را تحسین كرد و افزود: داستان ها و ايده ها مي توانند زندگي ها را عوض 

كنند، اين تجربه مشترك زيباست. 
ايناريتو كه رياست هیئت داوران جشنواره امسال را هم برعهده دارد، ساعتي 
پیش از افتتاحیه در نشست رسانه اي خود درباره سیاست هاي ترامپ هشدار 

داده بود. 
روي صحنه يك صندلي خالي به ياد آنیس واردا بانوي فقید سینماي فرانسه 

كه به تازگي فوت شد قرار گرفته بود كه رويش نام وي درج شده بود.

    مصطفي شاه كرمي
در حالي كه س�ال گذش�ته برخي خبرگزاري ها از ساخت 
فيلم سينمايي حضرت خديجه)س( توسط داوود ميرباقري 
خبر دادن�د، حجت االس�الم رفيعي مي گويد ك�ه تاكنون 
كسي براي توليد اثري در اين زمينه پيشقدم نشده است. 
حضرت خديجه كبري)س( همسر پیامبر اعظم)ص( كه نزد 
ارباب معرفت بیشتر به »ام المؤمنین« و »ملكه بطحاء« مشتهر 
اس��ت يكي از مهم ترين چهره هاي اثرگذار در بسط و تحكیم 

اسالم مظلوم و عزيز است. 
در حالي كه اين ش��خصیت عظیم تمام ثروت مادي و معنوي 
خود را مصروف رش��د و اعتالي اس��الم كرده به دلیل تغافل و 
كوتاهي هنرمندان و مسئوالن مربوطه تا به امروز هیچ اثر قابل 
دفاعي پیرامون زندگي و خدمات بي نظیر اين بانوي بزرگ تهیه 
و تولید نشده است. سال گذشته اواخر مهر ماه بود كه خبرهايي 
از جديت داوود میرباقري براي ساخت يك اثر سینمايي در مورد 

اين شخصیت عظیم به گوش رسید. 
وي كه در تكاپوي ساخت سريال سلمان فارسي و مهیا كردن 
تولید آن اس��ت، ظاهراً قصد دارد فیلم س��ینمايي »حضرت 
خديجه )س(« را نیز در آينده اي نزديك بسازد. بنابر آنچه اعالم 
شده  میرباقري كار ساخت اين فیلم سینمايي را در اواخر سال 

گذشته آغاز خواهد كرد. 
روز گذش��ته اين مدعا در حالي رنگ باخت كه حجت االسالم 
دكتر رفیعي با اعالم روايتي متفاوت و البته متناقض در همین 
رابطه، از معطل ماندن يك چنین اقدام مهم و استراتژيكي به 

رغم انجام مقدمات الزم خبر داد. 
حجت االسالم دكتر ناصر رفیعي استاد حوزه و از كارشناسان 
برجسته صداوس��یما با اشاره به اينكه در س��ال 96 همايشي 
درباره حضرت خديجه)س( با عنوان »صدف كوثر« برگزار شد 
كه خروجي آن سه جلد مجموعه مقاالت ارائه شده به همايش 
بود كه از سوي جامعه المصطفي منتشر شد، گفت: عالوه بر اين 
مجموعه كه در سال 96 چاپ شد، در سال 98، پنج جلد ديگر 
به آن اضافه شد، از میان آنها مجموعه اي گزينشي را با حذف 
تكرارها جمع آوري كردند كه در نهايت به س��ه جلد رسید. دو 
جلد ديگر هم مربوط به آثار مرتبط با حضرت خديجه)س( به 

زبان عربي است. 
وي خاطرنشان كرد: زندگاني حضرت خديجه)س( مي تواند 
يك سريال يا اثر سینمايي بسیار خوب و فاخر باشد. بنده اين 

پیشنهاد را به رهبر معظم انقالب هم دادم و ظرفیت باالي آن 
را بیان كردم كه ايشان نیز اين موضوع را تأيید كردند، حتي به 
ساير مراجع ديگر نیز اين موضوع اعالم ش��د اما تاكنون افراد 
توانايي كه اين كار را بر عهده بگیرند، پیدا نش��ده است. امروز 
تولید اثر فاخر هنري درباره حض��رت خديجه)س( در جهان 
اسالم يك ضرورت است. امروز در عرصه جهاني آنطور كه بايد 
و شايد اين شخصیت فداكار اسالم مورد توجه نیست و حتي 
عده اي لقب »ام المومنین« را كه از آِن ايش��ان است، به افراد  

ديگري نسبت مي دهند. 
وي افزود: تفاوت ايشان با ساير همسران پیغمبر)ص( در اين 
بود كه ايشان همسر نخست پیامبر)ص( و مادر ائمه اطهار)ع( 
اس��ت و در زمان بحران اقتصادي با پیامبر اكرم)ص( ازدواج و 
تمام دارايي خود را در راه اس��الم فدا كرد. مقام معظم رهبري 
نیز فرمودند: حضرت خديج��ه)س( خصوصیاتي دارند كه در 
ساير زنان پیغمبر)ص( وجود ندارد كه بنده فقط به بخشي از 

آنها اشاره كردم. 
با اين اوصاف و بر اس��اس خروجي آثار تولیدي در حوزه هاي 
سینما و تلويزيون بايد گفت كه تبیین و انعكاس اتفاقات زندگي 
اين بانوي بزرگوار همچنان در زير الي��ه اي از غبار غفلت ها و 
تنبلي هاي هنرمندان و مسئوالن هنري مكدر مانده است. چه 
اينكه اظهارات حجت االسالم رفیعي و اشاره به اين مسئله كه به 
رغم موافقت و استقبال مقام معظم رهبري از تولید و ساخت يك 
چنین اثري، هنوز هیچ هنرمندي مسئولیت ساختن آن را بر 
عهده نگرفته، رنجي مضاعف را ايجاد مي كند. كوتاهي و كاهلي 
در س��اخت اثري پیرامون زندگي حضرت خديجه)س( بدون 
نشستن كمترين غباري بر شخصیت عظیم اين بانوي يگانه، 
قطعاً حس��رت غیرقابل جبراني را براي هنرمندان و مسئوالن 

به همراه خواهد داشت. 

معلوم نيست اين شخصيت ناجور 
آن هم با پوش��ش چ��ادر عمدي 
ش��كل گرفته يا س��هوي اما چه 
خوب بود حداق��ل در كنار چنين 
شخصيتي زن مقبول و متشخص 
چادري را ه��م نش��ان مي دادند


