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    فرزين ماندگار
اكبر عبدي، بازيگر س�ينما، تئاتر و تلويزيون كش�ورمان 
دو«  در تازه تري�ن گفت وگ�وي خ�ود در برنامه »س�ينما 
به اي�ن اش�اره كرده ك�ه رهب�ر معظ�م انق�اب در مدت 
بيماري اش دوبار از طريق واس�طه جوياي حال او شده اند. 
اين كمدين و بازيگر با سابقه كشورمان مي گويد:  در مدت ديالیز، 
رهبر انقالب دو بار حالم را پرسیدند و پیگیر دوا و درمانم شدند. 
شايد باور كردني نباشد اما در اين مدت كسي كه اصاًل فكرش را 
هم نمي كردم وقتش را داشته باشد، به ما فكر كند، جوياي احوال 
ما ش��د. »آقا« )مقام معظم رهبري( در اين مدت دو بار از طريق 
دوستاني كه خدمت شان مي رسند، حال من را پرسیده بودند و 
به اين دوستان گفته بودند، پیگیر احوال اكبر عبدي شويد و اگر 
كمك مالي يا دوا و درمان نیاز دارند، رس��یدگي كنید. واقعاً اين 
موضوع براي من جالب بود زيرا اصاًل فكر نمي ك��ردم بنده را به 
ياد داشته باشند زيرا ايشان در رأس يك كشور قرار دارند و بسیار 
سرشان ش��لوغ اس��ت.« عبدي گفت: »تاكنون مالقاتي با رهبر 
معظم انقالب نداشته ام اما از طريق فیلم ها به من توجه كرده اند. 
ايش��ان حتي درباره بعضي از كارهاي من مانن��د »آدم برفي«، 
»اخراجي ها« و »رس��وايي« دس��تخط نوشتند. ايش��ان درباره 
بازي بنده در »رسوايي« فرمودند، در 35 سال گذشته كسي به 
اين خوبي نقش يك روحاني را بازي نك��رده بود.« عبدي گفت: 
»همانطور كه بارها اعالم شده و حتي خواجه حافظ شیرازي هم 
مي داند، به مدت دو سال بیمار بوده ام. يك سال كه ديالیز مي شدم 
و يك سال هم پیوند كلیه و دوران نقاهت بودم كه در اين مدت به 

دلیل همین بیماري ممنوع المالقات نیز بودم.« وي ضمن اشاره 
به كارت طاليي بیمه كه در اختیار دارد، اظهار كرد: »مشكالت 
كلیوي هزينه هاي خاص خود را دارد اما با اينكه هنرمندان كارگر 
وزارت ارشاد و تلويزيون محسوب مي شوند ولی آنها از احوال ما 
خبر نداشتند. در چنین حالتي، يك روز رفتیم هزينه هاي درمان 
را از طريق بیمه طاليي پس بگیريم اما با مراجعه، افرادي را ديديم 
كه مشكالتي هزاران برابر ما دارند و به همین دلیل به پول بیمه 
بیش از ما نیاز دارند، بنابراين خودمان از اين كار خجالت كشیديم، 
چون اين افراد قطعاً نیازمندتر بودند.« وي در ادامه از بدهي اش به 
سازمان مالیات مي گويد: »سازمان مالیات اعالم كرد اگر اين پول 
را ندهید، ممنوع الخروج مي شويد كه اين كار را هم انجام دادند. 
بعد از آن نیز ممنوع المعامله و ممنوع الحساب شدم و تازه حدود 
سه ماه است كه اين مشكل حل شده است. واقعیت اين است كه 
قضیه مالیات اصاًل شوخي بردار نیست و نمي توان از آن به راحتي 

گذشت و تنها شايد از بعضي ها نتوان مالیات گرفت.«

 عبدي: آقا در دوران بيماري ام
دو بار جوياي حال شدند
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گفتار دانشمندان اگر صحیح و درست 

باش��د دوا )داروى ش��فابخش( و اگر 

نادرست و خطا باش��د، درد و بیمارى 

است.

سيمرغ بهترين فيلم از نگاه تماشاگران به 10روز شايعه پراكني پايان داد 

 »مغزهاي كوچك  زنگ زده« و دعواي تقلب 
در آراي مردمي

   محمدصادق عابديني
»بلیت هاي س��ینماي مردمي فجر را ارگاني ها خريده اند«، 
»ارگان ها همه بلیت هاي فیلم را پیش خريد كرده اند و سینما 
خالي اس��ت«، »با بلیت هاي خريده شده بدون اينكه فیلم را 
ديده باشند به آن رأي مي دهند« اينها تنها بخشي از شايعاتي 
بود كه از ابتداي جشنواره فیلم فجر به گوش مي رسید. همه 
چیز در نقد ارگاني ها بود؛ ارگاني هايي كه پول بي زبان مي دادند 
و بلیت هاي جش��نواره را مي خريدند تا آنها را به كارمندان و 
نیروهايشان بدهند و آنها بروند فیلم ببینند و رأي بدهند. همه 
اينها را هم ارگاني ها انجام مي دادند تا سیمرغ بهترين فیلم از 
نگاه تماشاگران را به دس��ت آورند؛ ارگاني هايي كه تا آخرين 
روز مشخص نشد چه كساني هستند و اسم ارگان و نهادشان 
چیست! حتي معلوم نش��د آنها پول مي دهند كه بلیت كدام 
فیلم را بخرند؟! فقط عنوان مي شد كه بلیت مي خرند و توزيع 
مي كنند! ارگاني ها در طول 10 روز برگزاري جشنواره فیلم 

فجر از همه موجودات روي زمین بد تر بودند.
 همه چیز در ارگاني ها خالصه و به گونه اي هم فضاس��ازي 
مي شد كه انگار يك س��یمرغ بلورين از همان روز اول براي 

فیلم ارگاني كنار گذاشته اند اما نتیجه چه شد؟!
در آخري��ن دقايق برگزاري مراس��م اختتامی��ه فیلم فجر، 
منوچهر شاهسواري، مديرعامل خانه سینما، برنده سیمرغ 
بهترين فیلم از نگاه تماش��اگران را معرفي كرد. شهسواري 
فیلم »مغزهاي كوچك زنگ زده« را به عنوان بهترين فیلم 
معرفي كرد و به عوامل فیلم تبريك گفت. در اينجا يك سؤال 

پیش مي آيد، چه كسي دروغ گفته است؟
خانه س��ینما متولي برگ��زاري رأي گیري از تماش��اگران 
جشنواره فیلم فجر اس��ت و هر سال در مراس��م اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر، اين مدير عامل خانه سینماست كه برنده 
س��یمرغ بهترين فیلم از نگاه تماشاگران را معرفي مي كند؛ 
سیمرغي كه از نظر ارزش و اعتبار كمتر از سیمرغ بهترين 
فیلم جشنواره نیست، حتي از نظر اقتصادي مي شود گفت 
س��یمرغي بهترين فیلم از نگاه تماشاگران نشانه يك آينده 
خوب براي اكران آن فیلم اس��ت، به ط��وري كه فیلمي كه 
مردم دوست داشته باشند و در جشنواره به آن رأي بیشتري 
داده باشند قاعدتاً مي تواند در زمان اكران در سینماها هم از 
همین مزيت محبوبیت استفاده كند و به طور بالقوه فروش 

فیلم تضمین شده است. 

با اين تعاريف سیمرغ بهترين فیلم از نگاه تماشاگران حداقل 
از بعد رواني و تبلیغاتي براي فیلم ها ارزش دارد. قاعدتاً خانه 
س��ینما كه مجمعي صنفي اس��ت، به عنوان برگزاركننده 
رأي گیري از تماشاگران، بايد اصل امانتداري را رعايت كند 
و از آنجا كه نماينده همه صنوف سینمايي است، نبايد حق 
هیچ كدام از اعضا را در جريان رأي گیري ناديده بگیرد ولي 
مي بینیم از همان روز نخست كه صحبت هاي زيادي درباره 
تقلب و خريد فله اي بلیت هاي سینماهاي جشنواره مطرح 
مي شود، خانه سینما واكنشي نشان نمي دهد و تا آخرين روز 
هم كه آرا معرفي مي شود، كس��ي نمي پرسد كه چرا با همه 
تبلیغات منفي اى كه درباره خريد بلیت ها از سوي ارگان ها 
مطرح ش��ده، فیلمي س��یمرغ بلورين بهترين فیلم از نگاه 
تماشاگران را از آن خود مي كند كه وابستگي به ارگان خاصي 

ندارد يا حداقل در ظاهر ندارد. 
در عوض فیلم هايي كه تهیه كننده هاي آنها نهاد هاي انقالبي 
هستند برخالف همه ش��ايعات س��یمرغ مذكور را به دست 
نیاوردند. از زماني كه خانه س��ینما به طور روزانه ش��روع به 
اعالم فیلم هاي حاضر در رأي گیري ها كرد و هر روز يك فیلم 
از گردونه رقابت خارج مي ش��د، چند فیلم مهم جشنواره كه 
جوايز اصلي را هم به دست آوردند، در فهرست حضور داشتند. 
اين حضور گويا براي عده اي تلخ بوده است؛ عده اي كه دوست 
ندارند فیلم هايي با موضوعات ارزشي در جشنواره باشد و از 
همان روز اول سمپاشي را آغاز كردند. در كمال تأسف هم اين 
سمپاشي ها با سكوت متولیان برگزاري جشنواره همراه بوده 
و اين س��كوت و عدم موضع گیري بر دامنه شايعات افزود. 
حداقل اكنون كه با اعالم نتیجه آراي مردمي مشخص شد 
فیلم ارگاني جايزه نگرفته، اين شهامت وجود داشته باشد 

كه عذرخواهي كنند و حاللیت بطلبند.

كتابي كه رهبر انقاب توصيه كردند خانم ها آن را بخوانند

من ديگر سفير ايران شده بودم

    جواد محرمي
 »خاطرات سفير« يك كتاب خواندني است كه چندي پيش 
رهبر معظم انق�اب مطالعه آن را به خانم ه�ا توصيه كردند. 
تاكنون آثار متعددي درباره حجاب نوشته شده است، اما كتاب 
»خاطرات س��فیر« تالش دارد با نگاهي جديد ب��ه اين موضوع 
بپردازد. راوي اين كتاب، دختري اس��ت ك��ه در آرزوي تحصیل در 
يكي از دانشگاه هاي مهم فرانس��ه راهي اين كشور مي شود، اما صرفاً 
به دلیل رعايت حجاب و التزام به قوانین اس��الم، دانشگاه از پذيرش 
او منصرف می ش��ود و وى به اجبار در دانشگاه ديگري ادامه تحصیل 
مي دهد. او كه براي تحصیل به كشور ديگري سفر كرده بود، حاال در 
يك دوراهي قرار مي گیرد. »خاطرات س��فیر« دربردارنده خاطرات 
دانشجوي مسلماني است كه در فرانسه با چالش هاي مختلفي روبه رو 
مي شود كه رعايت حجاب يكي از آنهاست. تصور ذهني نادرست مردم 
فرانسه از اسالم و مسلمان و وجود صدها پرسش  و باور در اين زمینه، 
كار را براي او كه رعايت ارزش هاي ديني را بر هر چیز ديگري ترجیح 

مي دهد، دشوار مي كند. شادمهري در اين اثر كه حاصل يادداشت هاي 
او در دوران دانشجويي اش در فرانسه است، تصويري كوتاه اما گیرا از 
فضاي جامعه فرانسه و باورهاي آنها در قبال مسلمانان نشان مي دهد. 
شادمهري در دوران دانشجويي يادداشت هاي كوتاهي را در وبالگي 
به نام »سفیر« از تجربیاتش منتشر مي كرد كه بازخورد خوبي داشت. 
به گفته او گاه حتي در برخي از پس��ت ها، 500 كامنت از تش��ويق تا 
تحقیر نوشته و منتشر مي ش��د. او به اين نتیجه رسیده بود كه بیش 
از آنكه او را به عنوان يك دانشجو ببینند، به عنوان »ايران« مي بینند 
كه بايد پاسخگو باشد. او حاال ديگر سفیر ايران شده بود. »از وقتي به 
خاطر دارم بحث كرده ام! نه اينكه خودم بحث راه بیندازم كه اگر من 
هم نمي خواستم بروم طرف بحث، بحث مي آمد طرف من! و اينچنین 
شد كه نوعي زندگي مسالمت آمیز بین من و بحث كردن شكل گرفت 
و هنوز ادامه دارد. ياد گرفته ام و اعتقاد دارم »مذهب بدون موضع«، 
به غايت درست و مستقیم كه برود، به تركستان مي رسد. نمي شود به 
مفاهیمي چون »حق« و »باطل« باور داشته باشي و به پیرامون خودت 
بي اعتنا بماني. صدالبته آنچه از انواع مسلمان ها ديدم نیز قلم در تأيید 
اين جمله مي زد.«  شادمهري مي نويسد: پايم كه رسید به فرانسه، با 
اولین رفتارها و سؤال هايي كه درباره حجابم مي شد و به خصوص درباره 
وضعیت و شرايط ايران، متوجه شدم آنجا كسي من را نمي بیند. آن  كه 
آنها مي ديدند و با او سر صحبت را باز مي كردند يك مسلمان ايراني بود، 
نه نیلوفر شادمهري. رهبر معظم انقالب چندي پیش در جريان يكي 
از ديدارها به اين اثر اشاره كرده و فرمودند كتاب »خاطرات سفیر« را 
توصیه كنید كه خانم هايتان بخوانند. انتشارات سوره مهر اين اثر را در 

200 صفحه و به قیمت 14هزار تومان منتشر كرده است.

مخالفان مقاومت عليه ابراهيم

    ايزد مهرآفرين
ابراهيم حاتمي كي�ا در يك لحظه همه جال 
و جب�روت اختتامي�ه جش�نواره فيلم فجر 
را تحت الش�عاع حرف ه�اي خ�ودش ق�رار 
داد و س�الن را در س�كوت مطلقي فرو برد. 
حاتمي كيا آن ش�ب ح�رف هاي�ي زد كه به 
مذاق بعضي ها خوش�امد نبود؛ كس�اني كه 
س�ينما را ب�راي پ�ز روش�نفكري و اداهاي 
اپوزيس�يوني دوس�ت دارند و نمي خواهند 
ببينند يك نفر در اوج س�ينما خ�ود را آدم 
نظام بداند. آنهاي�ي كه به گرفت�ن جايزه از 
جش�نواره هاي خارجي دل خ�وش كرده اند 
از اينكه حاتمي كيا براي مدافعان حرم فيلم 
مي سازد  ناراحتند. ابراهيم سينما هم درست 
دست گذاشت روي نقطه ضعف آنها؛ كساني 
كه وابس�ته اند اما نه به نظام و كشور بلكه به 
آن س�وي مرز هاي فكري و عقيدتي و حتي 
جغرافياي�ي. از بطن حرف ه�اي حاتمي كيا 
ن�كات مهمي بي�رون آم�د؛ نكاتي ك�ه كام 
خيلي ها را تلخ كرد. بله آن باال تريبون براي 
كس�اني اس�ت كه حرفي براي گفتن دارند. 
در شب اختتامیه سي وششمین جشنواره فیلم 
فجر، همه چیز داشت طبق روال و سبك همه 
مراس��م هايي از اين دس��ت كه خدا را شكر در 
اين كشور كم هم نیس��ت پیش مي رفت. يكي 
جايزه مي برد، آن يكي برايش هورا مي كش��ید، 
آن يكي كه جايزه نبرده ب��ود لبخند معناداري 
بر لب داش��ت، ديگري در حال سلفي انداختن 
با اين و آن بود و اصاًل كاري به مرغ و س��یمرغ 
نداش��ت. مجري مراس��م هم هر از چند گاهي 
ش��یرين زبانی  هايی می كرد تا مخاطبان را سر 
ذوق و هیجان بیاورد اما همه چیز در يك لحظه 
اتفاق افتاد، درس��ت مثل فیلم هاي سینمايي، 
مثل سكانسي از آژانس شیشه اي كه حاج كاظم 
مأيوس و سرخورده از بلیت ندادن مديرآژانس 
در هیاه��و و همهمه مردم تم��ام بغضش را در 
مشتش گره مي كند و به شیشه آژانس مي كوبد. 
همه چیز در سكوت مي رود. تصاوير اسلوموشن 

مي شود. 
لحظه مهم و سكانس ديدني اختتامیه جشنواره 
فیلم فجر دقیق��اً آن جاي��ي بود ك��ه ابراهیم 
حاتمي كی��ا آرام آرام پش��ت میكروفن رفت و 
شروع كرد به گفتن. گفت: من وابسته ام. گفت: 
من فیلمساز وابسته اين نظام هستم. گفت: حاج 
قاسم سلیماني با اين فیلم گريست. حاتمي كیا 
در غوغاكده برج میالد از س��ربازان گمنام امام 
زمان و از دالورمردي هاي سبزپوش��ان س��پاه 
كه پش��ت اين فیلم بودند گفت. حاتمي كیا از 

ش��هداي مدافع حرم گفت. اما اين همه ماجرا 
نبود. ان��گار آرام آرام چیزي در حال تغییر بود؛ 
آرامشي قبل از طوفان؛ بغض فروخورده اي كه 

راه گلو را بسته است. 
ابراهیم س��ینماي ايران در يك لحظه درست 
در يك لحظ��ه بغضش شكس��ت و گفت همه 
آن چیزي را ك��ه خیلي ها جرئ��ت گفتنش را 
ندارند؛ از بي مهري ها و انگ زدن ها، از تهمت ها 
و برچس��ب زدن ها. او از اين همه بي مهري به 
خدا شكايت كرد. در يك لحظه تريبون هاي به 
فنا رفته و به نوعي از دست رفته اين مراسم هاي 
كلیشه اي، كاركردي متفاوت از آنچه تا به حال 
داش��تند را پیدا كردند. حاتمي كیا نش��ان داد 
گاهي هم مي شود بدون مس��امحه و محافظه 
كاري آرمانگراي��ي و تظلم خواهي كس��اني كه 
س��ینما آنها را نمي بیند، از اي��ن تريبون هاي 

بي خاصیت جار زد. 
در همین مراسم گاهي تريبون دست فیلمسازي 
مي افتد كه با تمسخر جشنواره فجر و با حالتي 
دلخور از تع��داد كم! س��یمرغ هاي اختصاص 
يافته به فیلم هنري درجه ي��ك اش تكه پراني 
مي كند، گاهي هم دس��ت حاتمي كیاس��ت تا 
ج��واب طعنه ه��ا و برچس��ب زدن هاي برخي 
اهالي سینما و رسانه را بدهد. حقانیت ابراهیم 
حاتمي كیا چند ساعت بعد از اختتامیه خودش 
را در برنامه هفت نش��ان داد؛ جايي كه يكي از 
داوران شهادت طلبي ش��خصیت اصلي فیلم را 

به خودكشي تعبیر مي كند. 
   يك نوع بغض و كينه در قضاوت منتقدان 

وجود دارد
حدس زدن اينكه صحبت ه��اي حاتمي كیا با 
واكنش هاي زي��اد و متفاوتي روب��ه رو خواهد 
شد، كار س��ختي نبود. از همان لحظه پچ پچ  ها 
و حرف ه��اي مواف��ق و مخال��ف در راه��روي 
برج میالد ش��روع ش��د و كم كم به شبكه هاي 
اجتماعي و توئیتر هم كش��یده ش��د؛ عده اي 
جانانه از حاتمي كیا دف��اع كردند، عده اي هم 
گفتند و نوش��تند كه حاتمي كیا بايد با آرامش 

حرف هايش را مي زد. 
محمد تقي فهیم منتقد و كارش��ناس باسابقه 
س��ینما در واكنش به صحبت ه��اي جنجالي 
حاتمي كی��ا گفت: واقعیت اين اس��ت كه چند 
سالي اس��ت ش��كل داوري بیمارگونه است و 
اگر فكري برايش نشود آس��یب هاي جدي به 

سینما مي زند. 
اين بدين منظور نیست كه داوران افراد خوبي 
نبودند، خیر. همه داوران قابل احترام هستند 
اما نوع چینش داوران و نوع خواس��ته هايي كه 
سیاستگذاران و مديران از هیئت داوران دارند، 

اشكال جدي دارد. 
وي ادامه داد: منتقد بايد از نحوه س��تاره  دادن 
و قواعد آن آشنا باش��د. وقتي نیم ستاره به يك 
فیلم داده مي شود، براساس استانداردهاي دنیا 
منتقد نتوانس��ته در س��الن فیلم را تحمل كند 
و بعد از يك پ��رده از فیلم س��الن را ترك كرده 
است. جالب است كه در س��الن فیلم »به وقت 
شام« افراد تا آخر فیلم به تماشا نشستند و پلك 
نزدند. تعدادي اشك هم ريختند اما در خارج از 
سالن به فیلم نیم ستاره دادند يا آن را بي ارزش 
خواندند. معلوم اس��ت كه بغض، كینه و هدف 

خاصي وجود دارد. 
در برنامه هفت مجري يك بار به منتقد نمي گويد 
كه چگونه نیم ستاره به فیلم حاتمي كیا داديد؟ در 
حالي كه سالن را ترك نكرديد؟ اين يك بیماري 
اس��ت كه آقاي حاتمي كیا روز گذشته هشدار 

دادند و مدت هاست اين هشدار را مي دهیم. 
فهیم تأكید كرد: متأس��فانه با فیل��م »به وقت 
شام« كه يكي از مسائل اساسي كشور را بازتاب 
مي دهد چنین رفت��اري مي ش��ود؛ فیلمي فرا 
مرزي كه به درستي سیاس��ت هاي منطقه اي 
ما را براي مخاطب بازگو مي كند؛ فیلمي كه به 
لحاظ تكنیك، فرم، س��اختار، محتوا و مضمون 
يكدست و همگون است و با آن رفتاري اينگونه 

انجام مي دهند. 
طبیعي است كه حاتمي كیا به اين عكس العمل 
در اختتامیه واكنش��ي نشان مي دهد. برخالف 
نظر رس��ول صدرعامل��ي كه در چند س��اعت 
بعد از اختتامی��ه در برنامه هفت ب��از هم »به 
وقت ش��ام« را مورد حمله قرار داد و نشان داد 
برخالف جامعه و جوانان مدافع حرم كه فرهنگ 
شهادت طلبي را باور دارند، هنوز فرق خودكشي 

و شهادت را نمي دانند. 
ابراهیم حاتمي كیا با فیلمي كه س��اخت حرف 
دل مردمي را زد كه هنوز هم براي حفظ حريم 
واليت ش��هید مي دهند و بدرقه شهید را بر هر 
كاري مقدم مي شمارند؛ آنهايي كه مي فهمند 
ابراهی��م حاتمي كی��ا در فیلمش چ��ه گفت و 
متأسفند براي داوران جش��نواره فیلم فجر كه 

از درك اين واقعیت ناتوانند. 
   تذكر رئيس رسانه ملي به »هفت«

از س��وي ديگ��ر رئیس رس��انه مل��ي پس از 
صحبت هاي آتشین ابراهیم حاتمي كیا اظهار 
داش��ت: در اين زمینه در برنامه هفت اشتباه 
كردن��د و تذك��ر الزم در اين خص��وص داده 
شده است. رئیس س��ازمان صدا و سیما فیلم 
سینمايي »به وقت شام« را اثري منحصربه فرد 
و نمايانگر اقتدار و انسانیت جمهوري اسالمي 
دانس��ت و تصريح كرد: از س��ردار حاج قاسم 
سلیماني و سپاه پاسداران انقالب اسالمي كه 
از ساخت اين فیلم ارزش��مند حمايت كردند، 

سپاسگزاري مي كنم.

در برنام��ه هف��ت مجري ي��ك بار 
ب��ه منتق��د نمي گويد ك��ه چگونه 
نيم ستاره به فيلم حاتمي كيا داديد؟ 
در حالي كه س��الن را ترك نكرديد؟ 
اي��ن ي��ك بيماري اس��ت ك��ه آقاي 
حاتمي كيا روز گذشته هشدار دادند 
و مدت هاست اين هشدار را مي دهيم

    خبر

  نمايش 100 عكس ديده نشده
از جنگ عراق عليه ايران 

س�رد«  »آت�ش  نمايش�گاه  عكس ه�اي  ك�ه  عكاس�ي  هنرمن�د 
بس�ياري  اينك�ه  و  آث�ار  فض�اي  درب�اره  ك�رده  جم�ع آوري  را 
داد.  توضي�ح  درنيامده ان�د،  نماي�ش  ب�ه  تاكن�ون  آنه�ا  از 
جاس��م غضبان پور، هنرمند عكاس درباره نمايشگاه »آتش سرد« كه نگاهي به 
عكاسي در جنگ ايران و عراق دارد، گفت: اين نمايشگاه متشكل از 100 فريم 
عكس از 9 عكاس شامل مهرزاد ارشدي، شهید سعید جان بزرگي، محمدحسین 
حیدري، جهانگیر رزمي، جاسم غضبان پور، علي فريدوني، بهرام محمدي فرد، 
ساسان مؤيدي و عربعلي هاشمي می باشد كه با موضوع جنگ عراق علیه ايران 

است كه تعدادي از آنها كمتر و تعدادي نیز اصاًل ديده نشده اند. 
وي در مورد اينكه چرا اين عكس ه��ا كم يا اصاًل ديده نش��ده اند، بیان كرد: من 
به جرئت مي توانم بگويم 90 درصد عكس هاي جنگ تا كنون ديده نش��ده اند و 
همه عكاساني كه در اين نمايشگاه اثر دارند نیز از اين قاعده مستثني نیستند و 

90 درصد عكس هايشان تا به حال در جايي ارائه نشده است. 
اين عكاس��ان، فريم هايي از جنگ تحمیلي را ثبت كرده اند كه تاكنون محملي 

براي ارائه آنها نداشته اند. 
اين عكاس جنگ توضیح داد: الزم است تأكید كنم عكس هاي بعضي از عكاسان 
حاضر در نمايشگاه نیز تا به حال ديده نشده اند و اين اولین باري است كه اسم آنها 

به عنوان عكاس جنگ مطرح مي شود. 
عالقه مندان براي بازديد از اين نمايش��گاه مي توانند تا 27 بهمن از ساعت 15 تا 
21 به گالري »سالم« واقع در خیابان ولیعصر، باالتر از پارك وي، خیابان فیاضي 

)فرشته(، مجتمع سام سنتر، طبقه منفي يك مراجعه كنند.

ققنوس استشهادي
احمد بابايي از شاعران كشورمان در واكنش به سخنان ابراهیم 
حاتمي كیا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر يادداشتي را نوشت: 
مي خواس��تم بگويم »كاش آويني زنده بود و ابراهیم ما را وسط 
آتش مي ديد« به اين كالم ناقص، خن��ده ام گرفت! آويني كه از 
همه مدعیان زندگي »زنده تر« اس��ت و نزد پروردگارش روزي 
مي خوَرد؛ آويني االن »وابسته تر« از قبل، گره گشايي مي كند، 
او هنوز هم »سرباز اين نظام« است، يعني درستش اين است كه 
بگويم سربازي اين نظام، ترخیص و بازنشستگي ندارد، »شهید« 
كه بشوي تازه، وابسته تر و س��ربازتر مي شوي! ابراهیم را وسط 
آتش ديدم! چشم هايش، تالطم داش��ت... او خوب مي دانست 
كه هنرش هزينه بردار است، او بعد از 30 سال روي ِسن رفتن، 
مي دانست كه اثر هنرمندان استش��هادي )چون آويني(، مثل 
كشتي نوح است كه تا موج طوفان نرس��یده، درگیر استهزاى 
اراذل فرهنگي و سیاسي خواهد ش��د، او خوب مي دانست كه 
كشتي هنر در ساحل گیشه، امن تر اس��ت اما كشتي نوح براي 
طوفان ها ساخته مي شود! ابراهیم، از هنرش كشتي نوح ساخته 

بود. كشتي نوح، را با ساحل گیشه چه كار!؟
هنرمندي كه خود را وابسته به نظاِم شهدا مي داند، در صورت لزوم، 
عملیات استش��هادي خواهد كرد. ققنوِس ش��هید آويني، »حاج 
كاظِم« س��ینماي ما، ابراهیم، در اوج هنرمندي و رندي، درس��ت 
وسط آتِش استهزا و درست وسط طوفاِن بي غیرتي مسندنشینان 
فرهنگي، يك تنه، تنها و مردانه، ب��اِر دفاع از حیثیت »عباس هاي 
انقالب« را به دوش كشید. باالي ِسن، وقِت »حاج كاظم« شده بود 
انگار! ققنوس آويني، بال بالي زد و خاكستر دلش خودشیفته هاي 
مفت خور را بي آبرو كرد. حاج كاظِم قصه  ما، مشِت خود را گره كرده 
بود و چشم در چشم دوربین ها، شیشه دكان عرق فروش هاي سینما 
را خرد كرد! اگر به كار انقالب نیايد، شیشه جشنواره فجر را بايد در 
چشم عمروعاص هاي سینما خرد كرد. ابراهیم حق داشت، بغض 
كند... ققنوس، حق داشت، بال بال بزند... حاج كاظم حق داشت به 

خاطر عباس، آبرويش را پیش شهدا به حراج بگذارد... 
سینماي استشهادي، هنر انقالبي و خالقیت بي نظیر حاتمي كیا، 
منطق زلزله خیزي است كه تمام دنیاي كاخ نشینان فرهنگ را زير 
و رو مي كند! انگشت اشاره حاتمي كیا در شب جشن اهالي سینما، 
به سمت يك شومِن بي مزه نبود، او قلب فساد و تبعیض در فرهنگ 
را نش��ان مي داد! )به تعبیر زنده ياد سیدحسن حسیني( در سینه 
خیلي از اين اشباح، يك شهرك صهیونیست نشین مي تپد! چقدر 
اين شهرك هاي چرك و چندش آور، محتاج زلزله بغض آلوِد ابراهیم 
هستند...  ضعیف االيمان هاي سینما سال هاست از ستاريت خداي 
شهید آويني سوء استفاده مي كنند و سینماي ايران را به جنايات 
كثیف سیاست زدگي مي آاليند. اين بي دردهاي نمك به حرام، آنقدر 
گند به ساحت هنر و فرهنگ اضافه كرده اند و آنقدر به تعفن سرگین 
وقاحت خود عادت كرده اند كه اصاًل تعجب نمي كنیم اگر آويني و 
حاتمي كیا و آثار حرفه اي اين وابسته هاي عاشق پیشه را به شمشیر 

كندذهِن خود بي آزارند و به ُسخره بگیرند و طعنه بزنند... 
دو چیز در س��احت انقالِب مظلوم ما حد ندارد: »لطافت و ُحس��ِن 
استشهادي ها« و »حماقِت فراعنه فرهنگ و سیاست«! قرار بود كه 
هنر بیايد و خلق را از حیرت جهالت برهاند )از قضا سركنگبین صفرا 

فزود(، حال مواجهیم با هنرمنداني كه اسیر هنر خود شده اند!
جنگ »وابسته هاي نظاِم واليي« با »وابستگان نظام سلطه شیطان«، 
جنگ »معجزه« و »ِسحر« است. جنگ ُحسن و كراهت! جنگ رجال 
و اشباه الرجال...! ابراهیم، غیرت خود را و آبروي خود را و هنر خود را و 
تمام آنچه از آويني به ارث برده بود را خرج نظام كرد. كدام نظام؟ آن 
نظامي كه هزاران »حججي« اگر فدايي اش باشند اسراف نشده است. 
ابراهیم، ارزش لبخند و گريه حاج قاسم عزيز را به خوبي درك كرده 
است كه به آساني مي تواند »حماقِت فراعنه فرهنگ و سیاست« را 
ي شبه هنر،  داد بزند. ققنوس آويني، خوب مي داند كه زنجیر ُمطالاّ
از سینماگراِن ساده لوِح دنیازده، روبات هايي فريبنده مي سازد كه 
در بردگي ش��یطان، نفس مي كشند و س��ینه  آن را به شهرك هاي 
صهیونیست نش��ین اجاره مي دهند! ابراهیم، منفعل نشد. به آداب 
رسانه اي لجن ها سجده نكرد. باالي ِسن، انگار ابوذر به جاي استخوان، 
سیمرغ را به دست گرفت و ناگهان از عادت زدگي ابلهانه بالتكلیف ها 
استفاده كرد و همان سیمرِغ خیالي را بر فرق مفتخورهاي خیاالتي 
كوبید. ابراهیم، ابوذر شد و سیمرغ، اس��تخوان...  خودفروش هاي 
ساحت هنر، غالباً با احزاب ُچرتي و دمدمي مزاج و كرم خورده، ربط و 
بستي دارند. اين رابطه هاي چرك و چندش آور منجر به اين مي شود 
كه لشكري فريبكار شكل بگیرد. لشكر فريبكار جبهه باطل، آرام آرام، 
در جنگ نرم و گرم به دنبال اين هستند كه تمام عالئم و آيات نظام 
واليي را منهدم كنند! كار به اينجا مي رسد، به اينجا كه ديگر نبايد 
انتظار داشت كه صداي خمیني از حلقوم جشنواره فجر شنیده شود! 
ابراهیم، سیمرغ در دست، )درست مثل ابوذر كه استخوان در دست! 
درست مثل حاج كاظم كه شیشه آژانس را... درست مثل آويني كه 
حیثیت ضدانقالب را يك جا پیاده كرده بود... درست مثل حججي و 
معزغالمي و حاج قاسم كه حیثیت كفر و صهیونیست را...( ابراهیم، 
صداي خمیني را از حلقوم جشنواره بلند كرد. اين نظام، ارث خمیني 
است؛ سلمان و ابوذر، وابس��ته بودن به نظام واليي را به آموخته اند. 
غصب فدك به دس��ت مفتخورهاي بي س��لیقه، چیزي از ارادت و 
سربازي و وابستگي ما به نظام خمیني كم نمي كند. ديشب ابراهیم، 
)درست مثل چشم هاي شجاِع شهید حججي( با بغض و فرياد خود، 

آبروي غاصبان فدك انقالب را بُرد... تا باد چنین بادا!

احمد  بابايي     ديدگاه


