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دشت مغان
دشتی که از سمت شرق و شمال به جمهوری 
آذربایجان و از غرب به ارســباران و از ســمت 
جنوب به شهرســتان مشــکین شهر محدود 
شــده است. قســمتی از دشت مغان شمالی 
ترین بخش اســتان اردبیل و اکثر بخشــهای 
آن در جمهوری آذربایجان قرار دارد.مغان از 
ســال ۱۳۵۵ از توابع توابع مشــکین شهر در 
تقسیمات کشوری خارج شد و شامل سه شهر 
گرمی،بیله ســوار و پارس آباد می شــود و در 
حال حاضر بعنوان یک شهرستان مستقل به 
مرکزیت شهر گرمی محسوب می شد. قسمت 
شــمالی دشت مغان به دشــت همیشه بهار 
ایران معروف اســت. دشت مغان  از قطبهای 
مهم دامپروری و کشاورزی ایران است. اقسام 
غالت، حبوبات و علوفه درسراسر دشت مغان 
زیر کشت می رود به همین خاطر مغان را انبار 
غلــه آذربایجان می گویند.ارتفاعات جنوب، 

جنــوب غــرب و غرب کــه از ارتفاع حداقل 
۱۰۰متر به سمت جنوب و غرببا شیب بیش 
از۱۰درصــد برمیزان ارتفاع افزوده شــده وتا 
حدود۷۰۰متر می رسد. قسمتهایی از بخش 
اصالندوز،دهســتان قشــالق غربی، بخش 
مرکزی و دهســتان قشالق شمالی جزو این 
نواحی هستند.در تاالب های دشت مغان انواع 
پرنــدگان کوچنده آبزی مثلقوی فریادکش، 
قوی کوچک،قوی گنگ، پلیکان خاکستری، 
اردک چشــم طالیی، اردک تاجدار، مرکوس 
ســفید، غاز خاکستری و بالکان کوچک قابل 
مشاهده است.تپه نادر اصالندوز، قلعه اولتان 
،گورســتان اصالندوزمغان، گورستان کورالر 
کورعباسلوی مغان، برج قارلوجا، تپه خرمن،  
پل تاریخی خمارلومغان، زیستگاه خروسلوی 
مغان، زیســتگاه آقابابا ، زیســتگاه حسن دره 
سی،  دریاچه سد شهرک مغان، سواحل زیبای 
آراز چایــی )رود ارس(، جنــگل های مغان از 
آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی  این منطقه 

هستند.

در غم كشتار مظلومانه
 دختران در افغانستان 

در پی انفجار خونین در مقابل یک دبیرســتان 
دخترانه در کابل افغانستان که بیش از دویست 
کشته و مجروح بر جای گذاشت، مرتضی نجفی 
قدسی در همدردی با شیعیان مظلوم افغانستان 
و محکوم کردم جنایت تروریست های داعشی 
طی یادداشــتی چنین نوشت:خبر بسیار تکان 
دهنده بود! در عصر روز شــنبه بیست و پنجم 
ماه مبارک رمضان در اثر انفجاری که توســط 
جنایتکاران داعشــی در مقابل یک دبیرستان 
دخترانــه شــیعیان در غرب کابــل که به نام 
ســید الشــهداء هم هســت، در هنگام خروج 
دانش آموزان ســه انفجار رخ می دهد و بیش 
از دویســت نفر کشــته و زخمی می شوند که 
غالب آنها دختران مظلوم این مدرسه هستند 
که با زبان روزه به شهادت رسیدند! و البته این 
چندمین بار اســت که آنان در مقابل مدارس 
دخترانــه چنین جنایت هایی را می کنند. گویا 
در افکار جاهلی خود تحصیل دختران را حرام 
می داننــد!  اگــر این جنایت در اروپا رخ می داد 
در تمــام اروپا یــک هفته عزای عمومی اعالم 
می کردنــد و آنچنان بــوق و کرنا می کردند تا 
تمــام مــردم دنیا بفهمند چه جنایتی رخ داده 
اســت، اّما چقدر شیعیان افغانستان مظلومند 

که حقوق بشــر و ســازمان ملل اینجا مرده اند 
و حتی این جنایات را به حسب ظاهر محکوم 
هــم نمی کننــد اّما قطعاً خــون این مظلوم ها 
به زودی طومار داعشــی ها که دســت پرورده 
آمریکای جنایتکار در افغانستان هستند را در 
هــم خواهد پیچید، خون مظلوم هیچگاه هدر 
نمی رود و ظالمان و ســتمگران برای همیشه 
در دوزخ الهــی مخلد خواهند بود. قرآن کریم 
هرگونه قتل نفس و آدم کشی را حرام می داند 
مگر در مواردی که مانند مسئله قصاص حکم 
به قتل قاتل داده شود، قتل نفس و آدم کشی 
در اسالم از گناهان کبیره است و در آیات متعدد 
به آن تصریح شــده اســت. در آیة ۹۳ از سورة 
نســاء می خوانیم: کسی که مؤمن مسلمانی را 
عمداً بکشد سزایش جهنمی است که همیشه 
در آن خواهد بود و خشم و غضب پروردگار بر 
علیه اوســت و خدا او را لعنت می کند و برای 
او عذابی عظیم فراهم می کند. در این جنایت 
که در ماه حرام الهی صورت گرفت و دخترانی 
معصوم و بی گناه و روزه دار ناگهان در خون خود 
غلطیدند، سقاوت قلب و سبوعیت جنایتکاران 
داعش بیش از پیش آشکار شد و چقدر انسان 
باید در گمراهی فرو رفته باشد تا چنین جنایتی 
را انجام دهد! وا اسفا! روی جاهلیت اعراب صدر 
اسالم را هم سفید کردند، آنها دختران را زنده 
به گور می کردند اّما کشــتار جمعی دختران را 
نمی کردنــد، اینها در خباثت چقدر پلیدند که 
دســت به هر جنایتی می زنند! هزاران درود و 
سالم بر روح بلند سردار پر افتخار اسالم و تشیع، 
شــهید حاج قاســم سلیمانی و شهدای مدافع 
حرم که با چنین جنایتکارانی همواره در ستیز 
بودند، این جنایتکاران در سوریه و عراق و لبنان 
و دیگر نقاط فقط شیعیان را نمی کشتند، بلکه 
به اهل سنت هم رحم نمی کردند و آنها را هم 
فجیعانه می کشتند، آنها فقط خودشان را قبول 
داشتند و قتل مابقی را جایز می شمردند! واقعاً 
چقــدر افکار اینها که عمدتاً محصول مدارس 

وهابیت سعودی هستند با انسانیت و بشریت 
در ستیز است و از روح اسالم که آدم کشی را 
حرام می داند بیگانه و بی بهره اند. علمای اهل 
ســنت باید همواره این گونه جنایات را به اشد 
وجه محکوم نمایند و به جوانانشان روشنگری 
کنند که هر گونه قتل نفس در اســالم حرام 
است چه شیعه باشد، چه سنی باشد و یا حتی 
مسیحی و غیر مسلمان باشد و افکار آنان را از 
گرایش بــه جنایتکاران وهابی بدور دارند. آیا 
این جنایتکاران قرآن را قبول ندارند و در قرآن 
نخوانده انــد که )مائده: ۳۲( هر کس در غیر از 
مورد قصاص و یا فســاد، کســی را بکشد گویا 
همة مردم را کشــته اســت.قرآن قتل یک نفر 
را یک نفر حســاب نمی کند بلکه به مثابه قتل 
تمام مردم حســاب می کند. یعنی اینقدر آدم 
کشــی و قتل انسان گناه بزرگی است که گویا 
تمام انســانها را کشته است. وهابیت، مکتبی 
اســتعماری است که برای اختالف افکنی بین 
مسلمانان و دشمنی طوایف مختلف مسلمانان 
نســبت به یکدیگر از دیرباز با هدایت دشمنان 
اســالم ایجاد شده است و تا امروز کشتارهای 
فجیعی را در عالم اســالم داشــته اند که شرح 
آن در این مقال نمی گنجد. اّما سکوت در برابر 
چنین جنایاتی جایز نیست و هر مسلمانی باید 
این جنایت های ضد انسانی و ضد بشری و ضد 
اسالمی را محکوم نماید و اگر در این زمینه همه 
به وظیفه خود عمل می کردند، این جنایتکاران 
هیچــگاه مجال چنیــن جنایت هایی را پیدا 
نمی کردند. امیدواریم دولت افغانستان از سبک 
مبارزه ســردار شهید سلیمانی با داعشی ها که 
یک بُعد آن گسترش بسیج مردمی برای حفظ 
امنیت شــهرها و روستاهاست، الگو بگیرد و با 
کمک مردم و بدون اتکال به قدرت های بیگانه 
که خود تروریست پرور و داعش پرور هستند، 
بتواند تأمین امنیت مردم مظلوم افغانســتان 

را بنماید.  
مرتضی نجفی قدسی

داستان دو شهر
 رمانی نوشــته چارلز دیکنز است که داستانش 
در لنــدن و پاریــس، قبــل و در طــول انقالب 
فرانســه رخ می دهد. ایــن رمان با فروش ۲۰۰ 
میلیون نسخه در جهان، به همراه کتاب شازده 
کوچولــو )به زبان فرانســوی(، پرفروشــترین 
کتاب هــای تک جلدی جهان در تمام دوران ها 
اســت. همچنین ایــن کتــاب پرفروش ترین 
کتــاب تک جلدی انگلیســی زبان دنیا و یکی از 
مشــهورترین عناوین در ادبیات داستانی است.

این داســتان جوانی کشاورززاده را تحت تعالیم 
اشــرافیگرائیهای فرانسوی در سالهای منتهی 
به انقالب، و خشــونتهای انقالبیون را نسبت به 
اشــراف سابق، در سالهای اول انقالب فرانسه به 
تصویر می کشــد. در این جریانات ماجرای چند 
نفر دنبال می شــود، از همه مهمتر چارلز دارنه، 
اشرافی فرانسوی سابق که علی رغم ذات خوبش، 
قربانی هیجانات ضد تبعیض انقالب می شــود و 
سیدنی کارتن، وکیلی بریتانیایی که فراری است 
و تالش می کند زندگی ناخوشایندش را با عشق 
به همسر دارنه، لوسی مانه نجات دهد. این رمان 

در چاپ های هفتگی و به تدریج منتشر شد.

کتاب

گردشگری 

دلنوشته

آگهی تجدید مناقصه شهرداری عنبرآباد 
)نوبت اول(

مراد دینا-شهردار عنبرآباد

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی شهرداری قدس

مجوز  موافقت  استناد  به  دارد  نظر  در  عنبرآباد  شهرداری 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   99/12/24 مورخ   23۰ شماره 
عنبرآباد) انجام خدمات عمومی، تنظيف و جمع آوری زباله، فضای 
سبز و باغبانی و ...( را به صورت حجمی به پايين ترين قيمت 
پيشنهادی و به مدت يک سال کامل شمسی از طريق مناقصه 
لذا  نمايد.  واگذار  واجدالشرايط  از شرکتهای خدماتی  يكی  به 
بعمل  تاريخ های ذيل دعوت  به شرح  از شرکت های ذيصالح 
به  پاکت های الک و مهر شده  می آيد، پيشنهادات خود را در 

دبيرخانه حراست شهرداری تحويل نمايند.
تنظيف  عمومی،  خدمات  انجام  واگذاری  مناقصه:  1-موضوع 
و جمع آوری زباله، فضای سبز و باغبانی به شرکت های واجد 

الشرايط بر اساس مترمربع
2-مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل. 

3-شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
مقرر  روال  طبق  مناقصه  نوبت  دو  در  آگهی  درج  4-هزينه 

قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
لغايت   14۰۰/۰2/21 تاريخ  از  اسناد:  دريافت  5-مهلت 

14۰۰/2/27 پايان وقت اداری
اداری  وقت  پايان  )پيشنهادات(:  اسناد  تحويل  6-مهلت 

14۰۰/3/8 می باشد.
می  حراست شهرداری صورت  دبيرخانه  به  اسناد  تحويل   -7
گيرد و تاريخ بازگشايی پاکات، پيشنهادات بعد از مهلت تحويل 
اسناد در تاريخ 14۰۰/3/9 ساعت 1۰ در محل دفتر شهريار 

می باشد.
 بديهی است پاکات پيشنهادات مشتمل بر سه پاکت جداگانه:

 الف ( تضمين شرکت در مناقصه 
ب( رزومه، سوابق، رتبه و مدارک مربوط به شرکت واجدالشرايط

برگ  طی  الشرايط  واحد  شرکت  طرف  از  قيمت  پيشنهاد  ج( 
پيشنهاد قيمت اسناد مناقصه بايستی صورت گيرد.

8- محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات دبيرخانه شهرداری 
می باشد.

به  پايه  قيمت   %5 مبلغ  به  مناقصه  در  شرکت  9-تضمين 
صورت ضمانت نامه بانكی و يا واريز وجه به شماره حساب بانک 
معادل  عنبرآباد  شهرداری  نام  به   31۰۰۰۰36۰5۰۰8 ملی 
پايه برآورد ضمن  1/682/4۰4/۰12 ريال می باشد. قيمت 

اسناد مناقصه به مناقصه گر تحويل می گردد. 
1۰-چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
اسناد  در  مناقصه  به  مربوط  جزئيات  و  اطالعات  ساير   -11

مناقصه درج گرديده است.
تلفن  شماره  بيشتر  اطالعات  به  نياز  صورت  در  ضمنا   

۰3443292113 آماده پاسخگوئی می باشد. 
12- مدت اعتبار پيشنهادها يک ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد 

می باشد.
13-شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و 
تكاليف شهرداری موضوع ماده 1۰ آيين نامه معامالت شهرداری 

می باشد.
هفته  يک  طرف  مناقصه،  برنده  اول  نفر  صورتيكه  در   -14
نفر دوم و سوم قرار  با  نمايد  اقدام  به عقد قرارداد  نسبت 
داد منعقد می شود. و ضمانت نامه آنها به نفع شهرداری ضبط 

می گردد.
15- به پيشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.

شهرداری شهرقدس در نظر دارد نسبت به فروش سيمی تريلر اتاق و شاسی بصورت يكجا و بشرح ذيل از طريق مزايده عمومی 
اقدام نمايد : 

فروش سيمی تريلر های مستهلک و فرسوده حمل پسماند تعداد 5 دستگاه 
اتاق مكانيزه 1 دستگاه 

شاسی تريلر اسقاطی 1 دستگاه 
مجموع مبلغ کارشناسی 7/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال 

عالقمندان به شرکت در مزايده می توانند ظرف مدت 1۰ روز از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله يک هفته از نوبت اول به 
چاپ خواهد شد با مراجعه به واحد امور قرارداد های شهرداری واقع در : شهر قدس ، بلوار 45 متری انقالب - بلوار جمهوری بلوار 

توليد گران شهرداری قدس ، طبقه دوم واحد امور قرارداد ها نسبت به دريافت و تحويل اوراق مزايده اقدام نمايند.
خريد اوراق مزايده به مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰ ريال قابل واريز به حساب ۰1۰57۰8298۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری قدس

سپرده شرکت در مزايده 5٪ مبالغ کارشناسی بمبلغ 385/۰۰۰/۰۰۰ ريال قابل واريز به حساب ۰1۰57۰8327۰۰3 بانک ملی 
شعبه شهرداری قدس 

 سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
پرداخت هزينه آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد. 

برنده مزايده مكلف است حداکثر بمدت يک هفته پس از برگزاری کميسيون نسبت به واريز مبلغ پيشنهادی اقدام نمايد. 
شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار می باشد.

چاپ اول: 1۴00/0۲/۲1     
چاپ دوم: 1۴00/0۲/30

توسط »ســينوفارم«  تائيد 
WHOگامی در مسير تقويت 
 اعتبــار علمی چين در جهان 
صــدور مجــوز اســتفاده اضطــراری از واکســن 
»سینوفارم« چین توسط سازمان بهداشت جهانی، 
مسیر را برای دسترسی کشورهای گرفتار و نیازمند 
 بــه واکســن مهار کننــده کرونا هموار می ســازد.

در تاریــخ 7 مــاه مه برابر با 17 اردیبهشــت ماه بود 
که ســازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد که واکسن 
ضــد کرونــای تولیدی گــروه ملــی دارویی چین 
در فهرســت اســتفاده اضطراری این ســازمان قرار 
گرفته اســت؛ این اولین گواهی مربوط به اســتفاده 
اضطراری از واکســن ضد کرونای تولید چین اســت 
که به تائید ســازمان بهداشــت جهانی رســید و به 
ایــن ترتیــب، چین نیــز به یک کشــور غیر غربی 
تبدیل شــد که مجوز اســتفاده اضطراری از واکسن 
 خود را از ســازمان بهداشــت جهانی دریافت کرد.

خبرگــزاری »آسوشــیتدپرس« در پوشــش خبر 
مربــوط به صــدور مجوز اســتفاده اضطــراری از 
واکســن سینوفارم چین توســط سازمان بهداشت 
جهانــی گــزارش داد چنیــن اقدامــی مســیر 
دسترســی کشــورهای گرفتار و نیازمند جهان به 

 میلیون ها دوز واکســن کرونا را هموار می ســازد.
آنچه از واکسن سینوفارم چین مورد تحسین سازمان 
بهداشــت جهانی قرار گرفته است، اثربخشی باال در 
محافظــت از بیمــاران مبتال به بیماری های حیاتی 
و شــرایط آســان ذخیره ســازی و نگهداری و جا به 
جایی آن بوده است.»الخاندرو کراویوتو« رئیس گروه 
کارشناســان مشاوره استراتژی ایمن سازی سازمان 
بهداشــت جهانی پیش از این تاکید کرده اســت که 
این تیم کارشناســی ارزیابی جامعی روی واکســن 
سینوفارم عملی کرده است و مدارک کافی مبنی بر 
ایمن بودن این واکسن در اختیار دارد؛ بر این اساس، 
اثربخشی سینوفارم نزدیک به 79 درصد برآورد شده 
است؛ سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که 
شــرایط نگهداری و ذخیره ســازی واکسن های ضد 
کرونای تولیدی شرکت سینوفارم چین آسان است 
و این واکسن ها برای استفاده در محیط هایی که از 
نظر منابع فقیر هستند، بسیار مناسب است.در عین 
حال بسیاری از رسانه های خارجی نیز به بیان نقطه 
نظرات مثبت خود درباره تائید استفاده اضطراری از 
سینوفارم از سوی سازمان بهداشت جهانی پرداختند؛ 
در این بین، روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« در 
خبری نوشت که این اقدام سازمان بهداشت جهانی 
اعتبار واکسن های ضد کرونای چین را افزایش داده 
است.»موگا کمال یانی« از کارشناسان سیاست های 
بهداشتی اتحاد واکسن خلق که یک سازمان نجات 
بین المللی اســت، در مصاحبه با »فایننشال تایمز« 
تاکید کرد که تائید واکســن ســینوفارم چین خبر 
خوبی برای مردم کشــورهای در حال توسعه است.

روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« نیز در پوشــش 
این خبر نوشت که در حال حاضر با این اقدام سازمان 
بهداشــت جهانی در صدور مجوز استفاده اضطراری 
از واکسن سینوفارم،  کشورهای در حال توسعه یک 
گزینه جدید و قابل اعتماد واکســن کرونا در اختیار 
دارند که این امر تا حد بســیار زیادی اعتبار چین را 
بــه عنوان یک قــدرت علمی در حال ظهور افزایش 

داده و تقویت کرده است.شبکه تلویزیونی »بی بی 
سی« در پوشش این خبر نوشت که واکسن سینوفارم 
چین به شــکل گسترده ای در امارات متحده عربی، 
پاکستان، مجارستان و سایر کشورهای دنیا در حال 
اســتفاده اســت و انتظار می رود کــه حجم تزریق 
 جهانــی با این واکســن به 65 میلیون دوز برســد.

خبرگــزاری »رویتــرز« در تاریخ 7 مــه برابر با 17 
اردیبهشت ماه در خبری به نقل از »ویکتور اوربان« 
نخســت وزیر مجارســتان نوشــت که او به ســران 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است 
که مجموعه ای از واکسن های ضد کرونای کارآمد 
و ایمن از جمله واکســن ســینوفارم چین را به تائید 
برســانند تا سرعت واکسیناسیون علیه کووید-19 
در داخل اتحادیه اروپا تســریع شــود.در شــرایطی 
که عرضه جهانی واکســن کرونا محدود اســت و در 
عیــن حال اپیدمی جهانی ویــروس عامل بیماری 
کووید-19 نیز مجددا سرعت شیوع پیدا کرده است، 
تائید واکســن ســینوفارم چین به شیوه ای مؤثر می 
توانــد اعتمــاد جهان به نبرد علیــه اپیدمی کرونا را 
تقویت کند.شرکت های چینی پیشتر تولید مشترک 
واکسن های ضد کرونا را با شرکت های شریک خود 
از جمله شــرکت های کشــورهای اندونزی، برزیل، 
امارات متحده عربی، مالزی، پاکســتان و ترکیه، با 
هدف ساخت مشترک ابتکار »کمربند و جاده« آغاز 
کرده اند.مقامات کشــور چین با عمل به وعده اولیه 
خــود مبنی بر عرضه واکســن کرونــا به عنوان یک 
محصول عمومی جهانی، مشــارکت در اجرای طرح 
»کووکس« )تســهیل دسترســی عادالنه جهان به 
واکســن های کرونا( تحت هدایت سازمان بهداشت 
جهانــی و انجام اقداماتی عملی جهت تامین کمک 
به کشــورهای در حال توســعه و ارتقاء مفهوم توزیع 
عادالنه واکســن کرونا در ســطح جهان، همواره در 
مسیر ساخت جامعه ای از بهداشت و سالمت انسانی 
و ارائه کمک های مهم و حیاتی جهت جنگ جهانی 

علیه اپیدمی کرونا متعهد عمل کرده اند.

»خون شد« 
خون شداثر تازه مسعود کیمیایی، پیش از هر 
مشــکل دیگری، بــه دلیل کهنه بودنش مورد 
بی اعتنایی مخاطبان سینما قرار گرفته. پیرنگ 
اصلی این فیلم درباره مردی به نام فضلی شکل 
می گیرد که از زندان آزاد شده و وقتی به خانه 
برمی گــردد، می بیند که خانــواده اش از هم 
پاشــیده و هر کدام از اعضا دچار مشــکالتی 

شده اند.
 بدیــن ترتیــب، فضلی کمر همت می بندد که 
دوباره خانواده را دور هم جمع کند و به زندگی 
سروســامانی بدهد. پیرنــگ فیلم نامه »خون 
شد« همین قدر تکراری و عاری از هرگونه نکته 
بدیع و خالقانه دیگری اســت. البته در شــاخ و 
برگ ها گاهی نکات جالبی هم، از جنس همان 
ســینمای جاافتاده و محبوب کیمیایی، ظاهر 
می شــود؛ اما این مــوارد هم به قدری محدود 
هســتند که نمی توانند یک اثر بلند سینمایی 

را دیدنی جلوه دهند.
دیالوگ نویســی »خــون شــد« هــم در نوع 

خــودش مورد بســیار عجیبی اســت؛ چون 
لحــن افــراد و جمالت آن ها کامال مصنوعی از 
آب درآمــده و تقریبا هیچ تناســبی با محیط 
ندارد. دیالوگ هایی که در فیلم هایی از جنس 
»حکــم« جاافتاده بودند، در این فیلم گویی بر 
شــخصیت ها تحمیل شده اند و همین موضوع 
ژستی غیرواقعی و حتی نوعی کمدی ناخواسته 
را به آن ها اضافه می کند. شــخصیت های این 
فیلم به ظاهر در زمان حال و در تهران زندگی 
می کنند، اما با ادبیات غریبی صحبت می کنند 
که در هیچ نقطه ای از این کشــور رواج ندارد و 
بدبختانه مربوط به هیچ دوره تاریخی مشخصی 
هم نیست.شخصیت فضلی که در مرکز »خون 
شــد« قرار گرفته، بــه نوعی مابه ازای امروزی 
قیصر است. کاری به این نداریم که انتظار ایفای 
چنین نقشی از سعید آقاخانی نامعقول است، اما 
همان شخصیت جاافتاده قهرمان سنتی هم به 
هیچ وجه در فیلم درنیامده و نه تنها شخصیتی 
شــکل نگرفته، بلکه فضلی در حد یک شمایل 
باقــی می ماند و به تیپ هم نمی رســد. فضلی 
گذشته نامعلومی دارد و حتی مشخص نیست 
کــه چرا مدتی غایب بوده. وضعیت خانوادگی 

او و جایــگاه افراد هم تقریبا مبهم اســت و در 
کمال تعجب حتی دوســت نزدیکی هم ندارد 
که او را همراهی کند. به این ها اضافه کنید که 
نقش اول »خون شد« تقریبا بی احساس ظاهر 
می شود و مخاطب ابدا به جهان ذهنی او راهی 
پیدا نمی کند؛ گویی یک مأمور امنیتی اســت 
که مأموریت یافته خانواده ای را احیا کند و سر 

پست سازمانی خود برگردد.

فنآوری

فیلم


