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    ابراهيم صميمي
 كارش�ناس مس�ائل سياس�ي درب�اره آخري�ن س�اخته 
ابراهي�م حاتمي كي�ا مي گوي�د: فيل�م »ب�ه وقت ش�ام« 
ن�گاه دقيق�ي ب�ه ديدگاه ه�ا و جنايت هاي داع�ش دارد.

 »مسعود اسداللهي« معتقد است متن گفت وگوها و ديالوگ ها 
در فیلم »به وقت شام« بسیار دقیق نوشته شده و ديدگاه ها و 
جنايت هاي داعش به دقت ترسیم شده است. وي مي نويسد: 
»از صحبت هاي برخي منتقدان س��ینمايي كاماًل مش��خص 
است كه هیچ اطالعي در مورد داعش و جنايت هاي آن ندارند 
يا اينكه مي دانند اما فرض را بر اين مي گذارند كه بس��یاري از 
مخاطبان از اين جزئیات و انواع اين جنايت ها اطالعي ندارند. 
تمامي جنايت هايي كه در فیلم »به وقت شام« به تصوير كشیده 
شده اس��ت نه تنها توس��ط داعش اتفاق افتاده بلكه بخشي از 
جنايت هاي واقعي داعش است و حاتمي كیا هم به علت مدت 
زمان فیلم و هم به علت وحشتناك بودن بسیاري از جنايت هاي 
داعش قادر نبوده كه همه جنايت هاي آنها را به تصوير بكشد. 
براي مث��ال آنجا كه برخ��ي منتقدان صحنه حض��ور فرمانده 
داعشي ها سوار بر اسب و شمشیر به دست روي باند فرودگاه را 
مسخره مي كنند، معلوم است كه از تصاويري كه خود داعش در 
شبكه اينترنت منتشر كرده، هیچ خبري ندارند زيرا عین اين 
صحنه بارها در عالم واقع توسط داعش ايجاد شده و به نمايش 

گذاشته شده است. 
آنجايي را كه خلبان هواپیما يك شبه موهاي جلوی پیشاني اش 
سفید مي شود هم مسخره كرده اند زيرا خبر ندارند كه جنايت هاي 

داعش آنچنان وحشتناك بود كه اگر فردي از اين جنايت ها زنده 
باقي مي ماند، از شدت وحشت بخشي از موهايش سفید مي شد. 

نكته آخر اينكه اين نوع مخالفت ها با فیلم حاتمي كیا سیاس��ي 
است نه نقد هنري. خیلي ها در محافل سینمايي ما به هیچ عنوان 
مايل نیس��تند فیلمي در دفاع از مدافعان حرم س��اخته شود و با 
استقبال گسترده مردمي روبه رو ش��ود، لذا با روش هاي مختلف 
سعي در تخريب آن مي كنند و صرفاً خواهان فیلم هايي هستند 
كه س��یاه نمايي مي كنند. اين همان نكته اي اس��ت كه اعتراض 

حاتمي كیا را در پي داشت. 
درباره ربايش هواپیما در فیلم هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
اين ماجرا توسط القاعده در حمله به نیويورك اتفاق افتاده و از 
آنجايي كه داعش از رحم القاعده خارج شده، آقاي حاتمي كیا 
آن را با جنايت ه��اي داعش به صورت جذاب و ش��وك آوري 
تلفیق كرده است به گونه اي كه مخاطب حتي يك لحظه مايل 

نیست پلك بزند و صحنه اي را از دست بدهد.

 كارشناس خاورميانه:
»به وقت شام« نگاه دقيقی به جنايات داعش دارد
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ای فرزند آدم! غم و اندوهِ روزی كه نیامده 

را بر آن روز كه در آن هستى تحمیل مكن، 

چراكه اگر آن روز، از عمرت باشد خداوند 

روزِی تو را در آن روز مى رساند.

توئيت تازه تهيه كننده »التاري« درباره حذف اين فيلم از داوري فجر

 طرح شكايت از دبيرخانه جشنواره فجر 
در ديوان عدالت اداري

   جواد محرمي
داس�تان حذف فيل�م »الت�اري« از داوري جش�نواره 
فيل�م فج�ر همچن�ان ادام�ه دارد و ب�ا توئي�ت ت�ازه 
تهيه كنن�ده اي�ن فيل�م درب�اره ش�كايت ب�ه ديوان 
عدال�ت اداري وارد مرحل�ه ت�ازه اي ش�ده اس�ت. 
سیدمحمود رضوي، تهیه كننده فیلم سینمايي التاري روز 
گذشته با درج پستي توئیتري در واكنش به سخنان رسول 
صدرعاملي نوشت: »پس از صحبت هاي دو نفر از داوران عزيز 
جشنواره فیلم فجر در خصوص ممیزي محتوا به جاي داوري 
و پس��ت آقاي حمید فرخ نژاد يك تیم حقوقي به من اعالم 
كردند بر اساس بند ب جزء 1 ماده 10 قانون ديوان عدالت 
اداري و اصل 173 شكايت از دبیرخانه جشنواره به طور قطع 

قابل طرح در ديوان عدالت است و قصد پیگیري دارند.«
محتواگرا بودن همواره اتهامي بوده كه منورالفكران عرصه 
هنر از آن به عنوان چماقي براي كوبیدن بر س��ر انقالبي ها 
استفاده مي كردند. شعار »هنر براي هنر« هم وحي منزل اين 
طیف براي پیش بردن امورشان بوده است. طبق شعار هنر 
براي هنر هیچ اثر هنري را نبايد نقد محتوايي كرد، ساحت 
هنر بسي واالتر از آن است كه مثاًل ايدئولوژي در آن دخالت 
داشته باشد. بماند كه در عمل همین افراد به وفور و در دوران 
مختلف پا روي اين نظريه گذاشتند و به قول خودشان محتوا 
را بر هنر غلبه دادند. بحث فرم و محتوا موضوع اين نوشته 
نیست اما در جشنواره امسال اتفاق عجیبي درباره داوري ها 
رقم خورد و مسئله ساز شد و مي رود كه ابعاد تازه تري پیدا 
كند. شايد اگر صدرعاملي سكوت اختیار مي كرد و از پشت 
پرده ذبح يك فیلم مردم پسند و دوس��ت داشتني آن هم 
صرفاً بنا به س��لیقه هیئت داوران سخن نمي گفت ماجرا تا 

اين اندازه بیخ پیدا نمي كرد. 
او درباره التاري گفته: »رك بگويم؟ التاري آزارمان داد. همه 
هیئت داوران را به خاطر قصه و تم اش آزار داد. در »التاري« 
وقتي قصه به اينجا مي رسد كه منجي فرض مي كند ريشه 
مش��كالت بیرون از كشور است، اشتباه اس��ت. اول از همه 
فیلم بايد به دل بنشیند. من در درجه اول مثل يك كودك 
فیلم را مي بینم و فیلم كه تأثیر گذاش��ت بعد مثاًل مي بینم 

فیلمبرداري اش چطور بود و جدي مي شوم.«
محمدرضا فروت��ن يكي ديگ��ر از اعضاي هیئ��ت داوران 
جشنواره نیز درباره فیلم حس��ین مهدويان اينگونه اظهار 
نظر كرده است: »التاري مروج خشونت بود و ما مذاكره را 

مي پسنديم. براي همین كل فیلم را درنظر نگرفتیم.«
س��ید عزت اهلل ضرغامي جزو افرادي بود ك��ه به اين ظلم 
فاحش واكنش نشان داد و نوش��ت: »اينكه هیئت داوران 
به دلیل محتواي يك فیلم، بررسي ساير ابعاد فني و هنري 
آن را كن��ار مي گذارند، قابل توجه اس��ت. اگر اين موضوع 
مورد تأيید همه داوران محترم باش��د، آغاز يك بحث مهم 

راهبردي در عرصه سینماست.«
اكبر نبوي نويسنده و منتقد سینما نیز جزو افرادي بود كه 
به اين مسئله واكنش نشان داد و نوشت: »رسول جان درباره 
سخنانت حرف دارم، بدون آنكه بخواهم در رأي داوران گرامي 
و ارجمند چون و چرا كنم. دوست عزيز و ديرين! اگر فیلمي 
از نظر تم و قصه داراي مشكل باشد، اما در ساير بخش هاي 
هنري، فني و تكنیكي، از قوت و شايستگي هاي الزم برخوردار 
باشد، منطقاً و برپايه قواعد داوري، هیئت داوران نمي توانند 
به دلیل ضعف اول، س��اير ارزش ه��اي آن را ناديده بگیرند. 
ديگر آنكه اگر براي هیئت داوران محترم، محتوا و مضمون و 
چگونگي تحلیل و نگرش فیلم التاري، نسبت به موضوعي كه 
برگزيده است، آنقدر مهم بوده كه در ساير رشته ها نیز كنار 
گذاشته شده، پس چگونه در همین دوره از جشنواره، آثاري 
كه مضامیني نامناسب داشتند، نه تنها مورد بي مهري قرار 
نگرفتند بلكه در رشته هايي كه مستحق بودند، ديده شده و 

حتي جايزه هم گرفتند؟ سربلند باشي و پیروز
به گزارش »جوان« اينكه اعضاي هیئت داوران جشنواره فجر 
نسبت به محتواي يك فیلم اينگونه اظهار نظر و با اين صراحت 
عنوان كنند كه به دلیل محت��واي فیلم باقي توانمندي هاي 
فیلم را ناديده گرفته اند، موضوعي بي سابقه است. اين حرف ها 
از زبان افرادي بیان مي شود كه همواره مدعي شعار هنر براي 
هنر بوده است، بماند كه هیئت داوران حتي نسبت به استقبال 

مردمي از اين فیلم هم اعتنايي نشان نداده اند.

تالش براي مردستيزانه كردن و دوگانه سازي جنسيتي يك جنبش اجتماعي در غرب

انحراف »Me Too « به دست فمنيست ها

 ب�ه انح�راف كش�اندن جنبش ه�اي اجتماع�ي در غ�رب 
هم�واره ط�ي ق�رون مختل�ف اتف�اق افت�اده اس�ت، اين 
ب�ار اي�ن جنب�ش اعتراض�ي زن�ان در غ�رب علي�ه آزار 
و تج�اوز جنس�ي اس�ت ك�ه در ح�ال منح�رف ش�دن به 
س�مت گرايش�ات مردس�تيزانه و فمنيس�تي اس�ت. 
سخنان و ش��عارهاي تندي كه علیه مردان سر داده مي شود 
نشان از اين دارد كه تالش��ي مخفیانه براي سمت و سو دادن 
جنبش اعتراضي زنان در غرب در حال انجام است؛ جنبشي 
كه جرقه آن از هالی��وود، بزرگ ترين كارخانه رؤياس��ازي و 
البته هنري و فرهنگي جهان غرب زده شد و تعدادي از زنان 
فعال در صنعت س��ینما به خود جرئت دادند تا از پشت پرده 
سوءاس��تفاده هاي جنس��ي يك تهیه كننده بانفوذ و پولدار 
س��خن بگويند. همین جرئت پیدا كردن نصفه و نیمه سبب 
شد تا موجي بي سابقه در غرب ش��كل بگیرد كه در آن زنان 
در فضاي مجازي نس��بت به سوءاس��تفاده هاي جنسي علیه 

خود واكنش نش��ان دهند و از چهره هاي مشهوري كه مورد 
سوءاس��تفاده قرار گرفته اند حمايت كنند. اما اين جنبش هم 
مانند همه جنبش هاي اجتماعي در غ��رب در حال به انحراف 

كشیده شدن است. 
به نظر مي رس��د تفكرات انحرافي چون فمنیسم مديريت اين 
جنبش را در دس��ت گرفته است. فمنیس��ت ها در ايجاد نفرت 
جنسیتي يد طواليي دارند و تالش مي كنند ريشه مشكالت زنان 
را به سلطه و استیالي مردان نسبت دهند. پر واضح است كه در 
چنین وضعیتي نهاد خانواده بیش از پیش با لطمه مواجه خواهد 
ش��د. همین رويكردهاي مردستیزانه اس��ت كه سبب مي شود 
برخي مردان نسبت به اهداف و انگیزه هاي اين جنبش مواضع 
خوش بینانه اي نداشته باشند. از جمله آنها مي توان به »میشائیل 
هانكه« كارگردان اتريش��ي فیلم هايي چون »روبان س��فید« و 
»عشق« اشاره كرد كه در مصاحبه اي مخالفت خود را با كمپین 
افش��اي تعرض ها و تجاوزهاي اتفاق افت��اده در هالیوود و ديگر 
نهادها اعالم كرده و از اين اقدام با عنوان »پیوريتانیسم متنفر از 
مردان« ياد كرده است. )پیوريتانیسم فرقه اي از مسیحیت است 

كه پیروان آن به تعصب هاي مذهبي شهره هستند.( 
»هانكه« در مصاحبه با روزنامه اتريش��ي »ديل��ي كورير« گفته: 
مسلماً من هر نوعي از تجاوز يا اجبار را قابل مجازات مي دانم اما 
از ديد من، اين جنبش تشنجي متعصبانه و مشمئزكننده است. 
من نمي خواهم بدانم كه چند اته��ام اينچنیني كه به اتفاق هاي 
۲0 يا 30 س��ال گذش��ته برمي گردد، واقعاً به آزار جنسي ربطي 

داشته است.

   محمدصادق عابديني
ي�ك روز بع�د از پاي�ان سي و شش�مين 
جشنواره فيلم فجر، نايب رئيس كميسيون 
فرهنگي مجلس از حركت س�ينما همس�و 
با جري�ان مخالف نظام اس�المي انتقاد كرد. 
صحبت هاي ابراهیم حاتمي كیا در شب اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر، بازتاب هاي زيادي داشته است؛ 
س��خناني كه پش��ت پرده اي از آنچه در سینماي 
اي��ران مي گذرد را افش��ا كرد. هنوز چندس��اعت 
از آن س��خنان نگذش��ته بود كه حجت االس��الم 
نصراهلل پژمانفر، نايب رئیس كمیسیون فرهنگي 
در نشست هم انديشي س��ینما انقالب، نسبت به 
انحراف در س��ینما هش��دار داد. پژمانفر كه داور 
هفتمین جايزه س��ینمايي ققنوس نیز است، در 
چهارمی��ن روز از برگزاري هم انديش��ي س��ینما 
انقالب، مي گويد: وضعیت به گونه اي است كه ما در 
كمسیون فرهنگي مجلس نه تنها انتظاري از اين 
سینما نداريم بلكه نگران آن هستیم. اشاره پژمانفر 
به شرايط سینما زماني مطرح  مى شود كه امسال در 
جشنواره فیلم فجر شاهد حضور فیلم هايي بوديم 
كه در آن خیانت زوجین به يكديگر در حد يك حق 
مسلم نشان داده شده اس��ت و تأثیرات فرهنگي 
آن را نمي ش��ود با هیچ محصول فرهنگي ديگري 
مقايس��ه كرد. نماينده مردم مش��هد در مجلس 
شوراي اسالمي تصريح مي كند: »سینما تريبوني 
است كه تأثیرگذاري اش هم از منظر كیفي و هم از 
منظر كمي قابل قیاس با ديگر رسانه ها نیست، به 
همین دلیل بسیاري در دنیا حرف ها و مسائل شان 

را با زبان سینما بیان مي كنند.«
راه اندازي جش��نواره فیلم فجر در 36 سال پیش 
براي اين بود كه انقالب اس��المي ايران در زمینه 
سینما حرف هاي جديدي براي گفتن داشت. قرار 
بود سینما تريبوني ش��ود براي گفتمان انقالب در 
حیطه هنر هفتم، ولي اكنون آيا اين هدف محقق 
شده اس��ت؟ عضو كمیس��یون فرهنگي مجلس 
مي گويد: »براي ش��نیدن حرف انقالب اس��المي 
هم زمینه فراهم اس��ت و هم دنیا مشتاق است اما 
بي تعارف سینماي ما در اين مسیر قرار نگرفته است. 
سینماي ما با سینماي تراز انقالب اسالمي فاصله 
بسیاري دارد. وقتي جشنواره فجر شروع مي شود 
بايد ن��ذر و نیاز كرد كه به خیر بگ��ذرد. ما ديگر به 
دنبال منفعت از اين جشنواره نیستیم. همین كه 
در فضاي تعرض به مسائل اصلي انقالب قرار نگیرد 
ما كاله مان را به هوا مي اندازي��م.« كمبود و حتي 
نبود گفتمان انقالب اس��المي در سینماي ايران 

باعث مي ش��ود كه در زمان برپايي جشنواره فیلم 
فجر، شاهد آن باشیم كه جش��نواره به غیر از نام و 
عنوان در بسیاري از بخش ها هیچ تناسبي به اهداف 
اولیه اش ندارد، حتي فیلمس��از ايراني نمي خواهد 
همسطح و همسو با جريان كلي سینما در جهان 
حركت كند. ضیاءالدين دري كارگردان پیشكسوت 
درباره تفاوت نگاه میان فیلمساز ايران و فیلمسازي 
در هالیوود، مي گويد: »در امري��كا به قول يكي از 
 )Homeless( رفقا 50 میلیون نفر بي خانم��ان
اس��ت. فیلم هاي امريكايي را داري��د مي بینید. در 
آنها خبري از Homeless  هست؟ كارتن خواب 
مي بینید؟ در فیلم هايشان از اين چیزها مي بینید؟ 
درام هاي پرشكوه هم دارند. درام هاي خیلي مهمي 
هم دارند، اما شما اين چیزها را در آنها مي بینید؟ 
نه. بعد كارگردان ايراني مي نشیند و مي گويد به به! 
عجب فیلمي اما به خودش كه مي رسد، مي گويد: 
نمي شود ما برويم و اين جوري فیلم بسازيم و ايراني 
را نشان بدهیم كه يك كشور باستاني و بزرگ است. 
اسالم هم كه افت دارد آدم بخواهد از آن تعريف كند. 
يادش رفته است مادرش يك زن مسلمان چادري 
بود و اگر كسي به خواهرش چپ نگاه مي كرد مي زد 

شكم طرف را پاره مي كرد.«
سینماي ايران در جايي كه بايد مؤثر باشد، منفعل 
عمل مي كند؛ موضوعي كه باعث مي شود نتوان از 
سینما به عنوان بازوي فرهنگي بهره گرفت. نايب 
رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس در اين باره معتقد 
است: در بسیاري از مسائل انباشتي از موضوعات 
داريم كه صرفاً با منبر حل نمي شوند. ابزارهاي امروز 
در انتقال معنا بسیار پیچیده عمل مي كنند. چیزي 
كه در جامعه امروز مي بینی��م به هیچ وجه اتفاقي 
نیست، ماحصل برنامه ريزي هايي است كه زماني 
ديگران ب��راي ما كرده ان��د. در گزارش هايي كه به 
كمسیون فرهنگي مجلس مي رسد به عینه توطئه را 
مشاهده مي كنیم. دشمن براي تك تك گزاره هاي 

ديني ما به صورت ريز برنامه دارد. 

   جشنواره فيلم فجر و يك نااميدي!
س��ینما به غیر از تولیداتي كه از سوي چند نهاد 
فرهنگي حمايت مي شوند، چه سنخیتي با فرهنگ 
انقالب اسالمي دارد؟ نمونه خروجي هاي جشنواره 
فیلم فجر در دوره اخیر گواه اين موضوع است كه 
نمي توان از سینماي بدنه و سینماي روشنفكري 
ايران انتظار داشت كه حداقل انتظار هاي فرهنگي 
نظام را در آثارش��ان رعايت كنند و برعكس حتي 
تالش مي كنن��د در ص��ورت امكان ب��ا دور زدن 
ممیزي ها نگاه هاي اپوزيسیوني خود را بر فیلم ها 
حاكم كنند؛ چیزي كه باعث نگراني دستگاه هاي 
نظارتي از جمله مجلس شده است. عضو كمیسیون 
فرهنگي مجلس در محفل سینما انقالب  تأكید 
مي كند: »وضعیت االن به گونه اي است كه ما در 
كمیسیون فرهنگي مجلس نه تنها انتظاري از اين 

سینما نداريم بلكه نگران آن هستیم. 
رويكرد س��فارش يك رويكرد بس��یار پذيرفته 
شده در سینماي دنیاس��ت ولي در اينجا وقتي 
از سفارش حرف مي زنیم مي گويند مي خواهید 
هنرمند را در قوطي كنید و آزادي او را بگیريد؟! آيا 
درست است كه بعد از گذشت چهار دهه از انقالب 
هنوز بگويیم كه بايد از يك جايي ش��روع كنیم؟ 
همین چند نفر محدودي هم كه در سینماي ما 
مي خواهند در سطحي قابل قبول حركت كنند، 
آنقدر مورد تهمت و فشار ناعادالنه قرار مي گیرند 

كه عقب نشیني مي كنند.« 
در مقابل اين نوع رفتار از سوي برخي سینماگران، 
وزارت ارشاد تالش مي كند در جشنواره فیلم فجر، 
نقش يك ديپلمات را ايفا كند كه در يك دعواي 
سیاسي قرار است مرضي الطرفین باشد و كاري 
كند كه نه سیخ بسوزد و نه كباب. نوع تقسیم بندي 
جوايز جشنواره هم به همین نحو بود. در حالي كه 
بس��یاري از فیلم هاي داراي بار ارزش��ي و ملي از 
كسب جوايز دستشان كوتاه بود، داوري ها به نوعي 
چینش شده بود كه هر طیف تعدادي جايزه بگیرد. 
تالش دبیر جشنواره براي به نتیجه رسیدن اين كار 
حتي در برنامه تلويزيوني »هفت« نیز بیان شد و 
رس��ول صدرعاملي داور اين دوره از جشنواره از 

تالش هاي ابراهیم داروغه زاده پرده برداشت. 
حجت االسالم پژمانفر درباره عملكرد جشنواره 
در بخش اه��داي جواي��ز تأكی��د مي كند: در 
فضاي مهندسي شده جشنواره فجر امسال به 
گونه اي عمل شد كه همه را راضي نگه داشتند. 
هم پوزيس��یون راضي بود و هم اپوزيس��یون؛ 
هم جريان ش��به روش��نفكري و ه��م جريان 
روشنفكري. امس��ال برنامه ريزي ها به گونه اي 
بود كه نگذاشتند تعدادي افراد همفكر كنار هم 
بنشینند و از تركیب شان صداي يك سمفوني 
واحد شنیده شود. آنها را در سینماهاي مختلف 
پخش كردند. س��ینماي ما همس��و ب��ا جريان 
مخالف نظام حركت مي كند. دش��من اگر يك 
تحريم  بر اساس حقوق بشر اعمال مي كند اين 
طرف 10 فیلم در تأيید آن ساخته مي شود. آيا 
اين اتفاقي است؟! همان طور كه پیش تر نیز در 
رسانه ها عنوان شده بود، به نظر مي رسد مجلس 
شوراي اسالمي بايد با توجه به وظیفه نظارتي 
خود، ب��ر نحوه عملكرد س��ازمان س��ینمايي و 
سي و ششمین جشنواره فیلم فجر ورود پیدا كند 
و به خصوص در بحث معرفي نامزدها و بايكوت 

چند فیلم، تحقیق و تفحص انجام شود.

ك��ه  اس��ت  تريبون��ي  س��ينما 
تأثيرگ��ذاري اش ه��م از منظ��ر 
كيفي و ه��م از منظر كم��ي قابل 
قياس با ديگر رس��انه ها نيس��ت، 
ب��ه همي��ن دلي��ل بس��ياري در 
دني��ا حرف ه��ا و مسائل ش��ان 
را با زبان س��ينما بي��ان مي كنند

    خبر

 تجليل ويژه فرمانده سپاه 
از ابراهيم حاتمي كيا و فيلم »به وقت شام« 

فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اس�المي در پيامي از زحم�ات ابراهيم 
حاتمي كيا قدرداني كرد. 

سرلشكر محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با صدور پیامي 
از ابراهیم حاتمي كیا كارگردان سینما تشكر كرد. متن اين پیام به شرح زير است:

بسمه تعالي/  برادر عزيز و فداكار جناب آقاي ابراهیم حاتمي كیا
سالم علیكم /  با صلوات بر محمد و آل محمد 

سخنان زيبا، دردمندانه و عاش��قانه جناب عالي در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر عالمتي گويا از شجاعت، وطن دوستي و اخالص شماست و در زمانه اي مطرح 
شده كه دشمن با تمام توان درصدد ضربه زدن به شور ايمان و عمق اعتقادات ملت 
ايران است. فیلم به وقت شام در توصیف رشادت ها و مجاهدت هاي فرزندان رشید 
مدافع حرم، گوشه اي از صحنه طوفاني و پرحادثه دفاع از عزت، خاك و ناموس مردم 
مظلوم خاورمیانه را به تصوير كشیده و به مردم بزرگ و عزيز ايران مي گويد كه چه 

فرزندان پرافتخار و رشیدي در دامن خود پرورانده اند. 
اينجانب به عنوان خادم سربازان پاكباخته اين سرزمین كه توانسته اند در زماني كوتاه 
باليي به  بزرگي داعش را در منطقه ريش��ه كن كنن��د، از جنا بعالي بابت زحمتي كه 
كشیده و رنجي كه در ارائه اين تصوير درخشان برده ايد، سپاسگزاري مي كنم و آرزوي 
آن را دارم كه ديگر هنرمندان وطن دوست و كاردان اين كشور نیز در همین مسیر گام 
بردارند. سپاه پاسداران انقالب اسالمي وظیفه خود مي داند كه از هر تالش خالصانه اي 
در اين راه، حمايت كن��د و به ايجاد پیوند میان رزمندگان عرصه جهاد و ش��هادت و 
فعاالن و فداكاران حوزه هنر و فرهنگ ياري برساند. توفیق روزافزون جناب عالي و ساير 

هنرمندان متعهد و انقالبي ايران اسالمي را از خداي بزرگ مسئلت دارم.

 پرويز شيخ طادي 
سراغ يك فيلم با موضوع خطرناك مي رود

»عمامه هاي خطرناك« سه گانه ام را 
تكميل مي كند

كارگ�ردان فيل�م س�ينمايي »امپراط�ور جهن�م« در 
نشس�ت خب�ري فيلم�ش در جش�نواره فيل�م فج�ر 
گف�ت ك�ه مي خواه�د س�ه گانه اش را ب�ا س�اخت فيل�م 
كن�د.  تكمي�ل  »عمامه ه�اي خطرن�اك«  س�ينمايي 
پرويز شیخ طادي كارگردان فیلم سینمايي»امپراطور جهنم« 
در گفت و گويي ب��ا »جوان« گفت: مي خواهم با س��اخت فیلم 
س��ینمايي »عمامه هاي خطرناك« درباره منبر هايي سخن به 
میان آورم كه به جاي در خدمت مردم و خدا بودن، در خدمت 

خود گوينده است. 
پرويز ش��یخ طادي در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا به فكر 
س��اخت چنین فیلمي با اي��ن مضمون رفته اس��ت، گفت: 
حقیتش اين است كه من از يكس��ري از افراد كه در داخل 
كشور هستند بیشتر مي ترسم و نگران آنها هستم. اتفاقاً از 
خارجي ها و دشمنان خارجي اصاًل ترسي ندارم چون خیلي 
خوب مي شناسمشان ولي تكلیفم با يكسري از نفوذي های 
داخلي هنوز معلوم نیست و به همین خاطر تصمیم گرفتم 
س��ه گانه فیلم هايم را با س��اخت فیلمي درباره اين آدم ها 

تكمیل كنم. 
   من فيلمساز افراطی گری ها هستم

كارگردان »شكارچي ش��نبه« درباره اينكه موضوع و محتواي 
اصل��ي فیلم»عمامه ه��اي خطرناك« درباره چیس��ت، گفت: 
قصه اين فیلم قصه كساني است كه منبر دارند و منبرشان مال 

مردم نیست. 
منبرشان در خدمت خدا نیست، منبرشان در خدمت خودشان 
است؛ كساني كه به اسم دين و بازي با احساسات مردم و جوانان 
پاك مي توانند روي آنها تأثیر بگذارند. سه گانه ام در سینما اگر 

كه خدا عمري بدهد در مورد اين آدم هاست. 
ش��یخ طادي درباه چرايي عالقه اش به موضوعات استراتژيك 
س��ینما هم گفت: من در مورد افراطي گري صهیونیس��ت ها 
فیلمي ساختم به اسم »شكارچي شنبه«، در مورد افراطي گري 
عربستان و وهابیت فیلمي ساختم به اسم »امپراطور جهنم«، 
حاال مي خواهم درباره يكسري از خودي ها هم فیلمي بسازم به 

اسم »عمامه هاي خطرناك.«
 واقعیت اين اس��ت كه عالقه ناش��ي از دغدغه من درباره اين 

جريانات است وگرنه فیلم تجاري ساختن را هم خوب بلدم. 
ش��یخ طادي ادامه داد: مي خواهم در اين فیلم از كساني كه 
در جهان ش��یعه كاماًل عمامه هاي انگلیس��ي روي سرشان 
است و دارند سیاست هاي غرب و روباه پیر انگلیس را بسیار 
خطرناك تر و پرنفوذتر و زيركانه تر پیش مي برند، حرف بزنم 

و دستشان را براي همه رو كنم. 
به نظرم اي��ن آدم ها هم از صهیونیس��ت ها بدترن��د و هم از 
وهابیون، چون اينها جايي كه تنها نقطه امید جهان اس��الم 

است را مي خواهند موتور حركتش را از كار بیندازند.
   نفوذي هايی كه هم منبر دارند و هم ثروت

ش��یخ طادي در پاس��خ به س��ؤالي كه اين آدم ها در ايران 
هس��تند يا نه گفت: بله اينها در ايران هس��تند و اتفاقاً هم 
قدرت دارند، هم منبر دارند و هم ثروت دارند، رس��انه هم 
دارند، جالب اينجاس��ت بعضي هايشان اصاًل نمي دانند كه 
نفوذي هستند ولي وقتي تربیت شده باشي همه چیز تمام 
است، حتي اگر لباس روحانیت و عمامه بر سر داشته باشى 
و تبلیغ هم كني ولي وقتي تربیت انگلیسي داشته باشي، 

كار تمام است. 
كارگردان روزهاي زندگي درب��اره اينكه فیلم امپراطور جهنم 
آيا در اكران موفق مي شود يا اينكه در دنیا ديده مي شود، گفت: 
امپراطور جهنم كار خودش را مي كند. شكارچي شنبه هم در 
كش��ورهاي ديگر اجازه اكران بهش نمي دادند ولي در فضاي 

مجازي خوب ديده شد و تا كانادا رفت. 
از روسیه سر درآورد و در واقع در تمام دنیا كساني كه تشنه 
اين مفاهی��م بودند اين فیل��م را ديدند. بي ش��ك براي براي 
امپراطور جهنم هم قطعاً اين اتفاق خواهد افتاد. شك ندارم 
امپراطور جهنم حركت و مخاطب��ش را پیدا مي كند. هم در 
داخل كشور و هم در همه نقاط جهان. چون حرفي كه دارد 

مي زند حرفي جهاني است. 
شیخ طادي در پايان گفت: من راهي را باز مي كنم براي اينكه 
هنرمندان شجاع و نترس و انقالبي بتوانند حرفشان را بزنند و از 

هیچ كس و هیچ جرياني ترس نداشته باشند.

ايزد  مهرآفرين     ديدگاه

اعالم موضع صريح نايب رئيس كميسيون فرهنگي درباره جشنواره فيلم فجر 

 سينماي ما با تراز انقالب اسالمي 
فاصله بسياري دارد


