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ادامه از صفحه 2
آن تمجیدها در حالي بود كه خود را به جمهوري اسالمي متعهد و وفادار مي نماياندند، 
و نبايد از آن مسائل سوء استفاده شود و میزان در هركس حال فعلي او است ) بند آخر 
وصیتنامه امام خمیني(. شايد به ما خرده بگیريد كه اين بي وفايي است و دوستان قديمي 
را كنار زدن رس��م مروت نیس��ت و به مرام خود ببالید و تصور كنید كه شما با وفايید و 
برسررفاقت هايتان مانده ايد ، اين هم حرف نا بجايي است چرا كه ما بي وفايي نكرده ايم. 
آنها بودند كه پیمان شكني كردند. از آغاز راه ما با هم پیماني داشتیم ، پیمان داشتیم كه 
از حق و عدل دفاع كنیم، مدافع مستضعفان باشیم، باظلم و استكبار سازش نكنیم، ما 
بر اين عهد و پیمان استوار مانده ايم و آنهايي را كه از راه فاصله گرفتند هم به بیرون هل 
نداده ايم، بلكه همه همت خود را براي حفظ همه ياران در راه كرده ايم. اين آنها بوده اند 
كه نخواس��ته اند، ما خط عوض نكرده ايم، اين آنها بوده اند كه راهشان را از امام و شهدا 
جدا كرده اند.امامي كه افتخار به آزادگي براي كنار گذاش��تن ياراني كه منحرف شدند 
را اينگونه بیان فرمودند: من بارها اعالم كرده ام كه با هیچ كس در هر مرتبه اي كه باشد 
عقد اخوت نبسته ام. چارچوب دوستي من در درستي راه هر فرد نهفته است. )صحیفه 
نور ج21 ص108(  آقايان باز هم روي حرف خودشان ايستاده و استدالل را نمي پذيرند، 
ظاهراًحتي عمل وسیره امام خمیني)ره( را هم حجت نمي دانند. مي گويم امیرالمؤمنین 
علي) ع( را چه مي گويید، ايش��ان كه ب��ا نگاه به جبین ه��ر فردي تا هفت نس��ل او را 
مي شناخت، چه بسیار افرادي را به مسئولیت ها نصب فرمود يا تحت حمايت قرار داد يا به 
دوستي برگزيد كه بعدا در حدي خراب كردند كه به جنگ با آن حضرت پرداختند، ايشان 
كه محور عدالت تاريخ و برجسته ترين نماد حقیقت در تاريخ بشر هستند، اگر اين نوع 
برخورد نقص است بايد به حضرت ايراد بگیريد ، مات و مبهوت نگاهم مي كنند و جوابي 
نمي دهند.  مي گويم خود پیامبر عظیم الشأن اس��الم را چه مي گويید؟! افراد بسیاري 
نظیر طلحه و زبیر در حلقه مركزي حكومت او راه يافتند سمت هاي مهم والقاب برجسته 
از پیامبر گرفتند ولي همین افراد بعدها منحرف شدند، بعضاً آنقدر معاند كه حتي اجازه 
مكتوب ش��دن وصیت آن حضرت را ندادند. اصاًل از پیامبر)ص( و علي)ع( بگذريم، اين 
شیوه  خود خداوند عزوجل است؛ خدايي كه  عالم بما كان و ما يكون و ما هو كائن است، 

يعني از گذشته و حال و آينده هرچیز با خبر است. او چرا موقعیت هاي باالي معنوي و 
جايگاه هاي برجسته و حتي مستجاب الدعوه اي را به كس��اني كه بعد روبه روي خود او 
مي ايستند مي دهد؟ يكي از آن افراد بلعم باعورا از علماي بني اسرائیل بود و جايگاهش در 
دستگاه ربوبي به قدري باال گرفت كه اسم اعظم مي دانست و همه دعاهايش به استجابت 
مي رس��ید اما در نهايت كارش به آنجا رس��ید كه خداي متعال در قرآن او را به »سگ« 

تشبیه مي كند آنجا كه در آيات 174و175 سوره اعراف در وصف او مي فرمايد: 
یطاُن َفكاَن ِمَن الْغاوين َو اتُْل َعلَیِهْم نََبَأ الَّذي آتَیناُه آياتِنا َفانَْسلََخ ِمْنها َفَأتَْبَعُه الَشّ

و بر آنها بخوان سرگذش��ت آن كس را كه آيات خود را به او داديم ولي خود را از آن تهي 
ساخت و شیطان در پي او افتاد و از گمراهان شد.

ُه أَْخلََد إِلَي الَأْْرِض َو اتََّبَع َهواُه َفَمَثُلُه كَمَثِل الْكلِْب إِْن تَْحِمْل َعلَیِه  َو لَْو ِشْئنا لََرَفْعناُه بِها َو لكَنّ
بُوا بِآياتِنا َفاْقُصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم يَتَفكُرون يلَْهْث أَْو تَْتُركُه يلَْهْث ذلِك َمَثُل الَْقْوِم الَّذيَن كَذّ

و اگر مي خواستیم او را با اين آيات باال مي برديم ولي او به زمین دل بست و از هواي نفس 
پیروي كرد، َمَثل او همچون سگ است كه اگر به او حمله كني زبانش را بیرون دهانش 
قرار مي دهد و اگر او را ترك كني زبانش را بیرون دهانش قرار مي دهد. اين َمَثل قومي 
است كه آيات ما را تكذيب كردند، پس داستان ها را بازگو كن شايد بینديشند جايگاه 

شیطان كجا بود؟
روايت شده است كه صبح آن شبي كه پیامبر)ص( به معراج رفتند و همه جا را ديدند، 
ش��یطان خدمت پیامبر آمد و گفت: يا رسول اهلل! شب گذش��ته كه به معراج رفتید، در 
آسمان چهارم، طرف چپ »بیت المعمور« منبري بود، شكسته و سوخته و به رو افتاده، 
آيا آن منبر را شناختي؟ آيا مي داني آن منبر متعلق به كیست؟ : آن منبر من بود، باالي 
آن مي نشستم و مالئكه پاي منبرم نشسته و من آنها را موعظه مي كردم، مالئكه از عبادت 
و بندگي من تعجب مي كردند. وقتي كه تسبیح از دس��تم مي افتاد، چندين هزار ملك 
برخاسته تسبیح را مي بوسیدند و به دست من مي دادند. اعتقاد من اين بود كه خداوند 

مخلوقي برتر از من خلق نفرموده است. اما امر بر عكس ش��د و رانده درگاه الهي شدم و 
االن از من بدتر و ملعون تر در درگاه احديت كسي نیست. چرا خدا چنین جايگاهي را به 
شیطان داده بود در حالي كه خدا سرنوشت او را مي دانست؟خداي متعال بني اسرائیل 
را بر جهانیان برتري داد: »يا بني اسرائیل اذكرو نعمتي التي انعمت علیكم و اني فضلتكم 
علي العالمین؛  اي فرزندان اسرائیل به ياد آوريد نعمتي را كه بر شما ارزاني داشتم و شما 

را بر همه عالمیان برتري بخشیدم )122 و 147بقره(.« 
وقتي ناسپاس��ي و عصیان مي كنند خدا همین بني اسرائیل نور چشمي را به خاك سیاه 
َُّهْم َكانُواْ يَْكُفُروَن  ِ َذلَِك بَِأن َنُة َوبَآُؤْواْ بَِغَضٍب مَِّن اهللَّ َُّة َوالَْمْس��كَ ل مي نشاند َوُضِربَْت َعلَْیِهُم الذِّ

ِ َويَْقُتُلوَن النَِّبیِّیَن بَِغْیِر الَْحقِّ َذلَِك بَِما َعَصواْ وََّكانُواْ يَْعَتُدوَن )بقره: 61( بِآيَاِت اهللَّ
َِّذيَن اْعَتَدْوا  حتي بخشي از آنان را مسخ مي كند و به بوزينه تبديل مي كند َولََقْد َعلِْمُتُم ال

ْبِت َفُقلَْنا لَُهْم ُكونُوا قَِرَدًة َخاِسِئیَن.  ِمْنُكْم فِي السَّ
ريزش ها و رويش ها سنت قطعي الهي و وعده آزمايش مربوط به هر جريان حقي است ، اگر 
به افرادي كه موضع حق طلبانه و عدالتخواهانه داشته خدمتگزار مردم بوده اند رأي داده ام 
و از آنها حمايت كرده ام خیلي كار درس��تي كرده ام و جاي هیچ عذرخواهي ندارد. حتي 
اگر آن افراد بعداً مفتون ومنحرف شده باشند به آن انتخاب و آن حمايت درزمان خودش 
افتخار مي كنم و به رويگرداني از آن افراد بعد از دور شدن آنهااز راه حق هم افتخار مي كنم ، 
چرا كه بر اساس سنت الهي و روح آزادگي عمل كرده ام؛ سنتي كه نه قصاص قبل از جنايت 
مي كند و نه بعد از جنايت بر رفاقت با خاطي تعصب مي ورزد؛ سنتي كه اجازه مي دهد در 
روند تكاملي بشر ماهیت حقیقي همه افراد شناخته شود »ولنبلوكم حتي نعلم المجاهدين 

منكم والصابرين ونبلوا أخباركم«. )سوره مّحمد، آيه 31(
آنهايي بايد عذر بخواهند كه برخالف س��نت الهي عمل كرده اند، افراد خادم را به خاطر 
اينكه جزو باند و گروه آنان نبوده اند كنار زده اند يا اگر يك خدمتگزار منحرف شده و به فساد 
كشیده شده و جزو باند و گروه آنها بوده با وجود فساد از روي تعصب از او حمايت كرده اند. 

آنهايي كه رهبر حزبشان به فساد كشیده شد وپس از اثبات مراتب فساد و اختالس هاي 
كالن او در دادگاه چند سال زنداني شد ولي به خاطر تعصب هاي حزبي آن عنصر مفسد 
اقتصادي را در رهبري حزب خود ابقا كردند. آنهايي كه رهبر حزبش��ان از شیوخ فاسد و 
مرتجع عرب براي فعالیت هاي سیاسي خود پول گرفت، ولي باز هم او را در رهبري حزب 
خود ابقا كردند. آنهايي كه رهبر حزبشان با دروغ و فريب و كمك رسانه هاي استعماري ماه ها 
كشور را به آشوب كشیدند ، موجب كشته و مجروح شدن افراد بي گناه شد و اعتبار ايران را 
در جهان تضعیف كرد ولي هنوز بر رياست آن عنصر فاسد وياغي برخودشان اصرار دارند.

كساني كه عضو مركزيت تشكیالتشان شنیع ترين اعمال خالف اخالق را مرتكب مي شوند 
فیلم آن را مي بینند و مطمئن مي شوند ولي آن فاسد را در مركزيت خودشان حفظ مي كنند. 
آنهايي كه بس��ان جاهلیت عرب از عناصر حزب و قبیله خودشان حتي اگر جنايت كنند 
حمايت مي كنند و بر پاك ترين انسان هاي روزگار صرفاً به جهت اينكه جزو حزب و قبیله 
آنها نیستند مي تازند. آنهايي كه روح آزادگي، حق طلبي و جوانمردي را در وجود خودشان 
كشته اند و برده وار از هر كسي كه درحزبشان است، صالح باشد يا فاسد، خوب باشد يا بد ، 
ظالم و متجاوز باشد يا عادل حمايت مي كنند آنها نه تنها بايد از اين تعصب جاهالنه عذرخواه 
باشند، بلكه بايد به خاطر خروج از مدار شرافت انساني خجالت بكشند و شرمنده باشند. حاال 
كاغذ و قلم هارا در آوريد ، دوربین ها و ضبط ها را روشن كنید مي خواهم اعتراف كنم، اعتراف 
مي كنم كه ما بنده حقیم نه برده حزب و جناح. ما مرام را از امیرالمؤمنین)ع( آموخته ايم كه 
ضمن تقبیح تعصبات باطل مي فرمايد: »فلیكن تعصبكم لمكارم الخصال و محامد االفعال 
و محاسن االمور)نهج البالغه، خطبه 39، ص 123 ( اگر قرار است به چیزي تعصب بورزيد، 
تعصب شما بايد در صفات شايسته و كارهاي نیك و پسنديده باشد.« اگر تعصبي داريم 
روي اعتقادات حق و آرمان هاي الهي باشد و نه روي »افراد« كه دائماً در حال تغییرند، چه 
خوب هايي كه عاقبت بد مي شوند وچه بدهايي كه توبه كرده به عرش مي رسند. منطق ما 
منطق امام علي)ع( است كه فرمود ان دين اهلل اليعرف بالرجال بل بآيه الحق، فاعرف الحق 
تعرف اهله «؛ همانا دين خدا با موقعیت اشخاص شناخته نمي شود، بلكه با معیار و نشانه 
حق شناخته مي گردد، پس حق را بشناس تا اهلش را بشناس��ي  و به اين منطق افتخار 

مي كنیم. به منطق اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم افتخار مي كنم .

اعترافات سردار
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انسان غیرتمند هرگز زنا نمى كند.

گفت و گوي »جوان« با محمد زارع کارگردان مستندی جنگی

 باکري در»باتميان گون« 
دستور عقب نشيني نمی گيرد

   محمدصادق عابديني
روز گذشته مس�تند »باتميان گون« که به زندگي شهيد 
مهدي باکري مي پردازد، رونمايي شد. اين مستند که به 
همت بنياد فرهنگي روايت فتح تهيه ش�ده، به بخشي از 
زندگي شهيد باکري مي پردازد که برخي از همرزمان آن 
سردار شهيد  نسبت به آن حرف و حديث هايي دارند. محمد 
زارع کارگ�ردان »باتميان گ�ون« در گفت وگو با »جوان« 
درباره آنچه در اين مستند قرار است ديده شود مي گويد. 
با اسم »باتميان گون« ش�روع کنيم که واژه اي 

ترکي است، علت اين نامگذاري چيست؟
باتمیان گون به تركي يعني خورش��یدي كه غروب نكرد. در 
حقیقت علت نامگذاري اين مس��تند آن چیزي است كه در 
روز آخر زندگي شهید باكري رخ مي دهد. در روز آخر زندگي 
شهید مهدي باكري، قرار است شهید و نیروهايش تا شب در 
منطقه اي كه مستقر بودند در مقابل نیروهاي عراقي مقاومت 
كنند و بعد از غروب آفتاب پلي كه در آن منطقه بوده را منهدم 
كرده و عقب نشیني كنند. در سخنان آقا مهدي به همرزمانش 
هم بر اينكه مقاومت كنند تا آفتاب غروب كند، ديده مي شود، 
اما چند دقیقه پیش از غروب، مهدي باكري به شهادت مي رسد. 
اين نام بر همین اساس انتخاب شد، اما در روند تولید تغییراتي 
به وجود آمد و مستند به گونه اي شد كه در واقع آن خورشید 

غروب نكرده خودش مهدي باكري است. 
پس مستند معطوف به روزهاي آخر زندگي شهيد 

باکري است؟
دو روز آخر زندگي شهید! ما براي ساخت اين مستند بیش از دو 
سال تحقیقات داشته ايم. شهید باكري زندگي پر ابهامي دارد و 
يكي از پر ابهام ترين بخش هاي زندگي اين شهید نیز همان دو 
روز آخر پیش از شهادتش است كه حتي برخي همرزمان شهید 
در لشكر عاشورا نیز اين ابهامات را دارند و سردار پورجمشیديان 

نیز در مراسم رونمايي از مستند بر آن تأكید دارند. 
چه ابهامي درباره آن دو روز وجود دارد؟

نكته اي كه وجود دارد اين اس��ت كه در زمان شهادت شهید 
مهدي باكري، تعداد معدودي از نیروها در كنار شهید باكري 
بوده اند، مثاًل حدود چه��ار، پنج نفر كه از آن تعداد دو، س��ه 
نفرش��ان در عملیات بعدي به ش��هادت مي رس��ند. برخي از 
نیروهاي قديمي لشكر عاشورا يكديگر را سرزنش مي كنند كه 
چرا در آن روز در كنار شهید نبودند. ابهام اصلي كه هنوز میان 
همزمان شهید هم وجود دارد اين است كه شهید مهدي باكري 

در روز آخر از دس��تور فرماندهان باالتر مانند سردار محسن 
رضايي درباره عقب نشیني تمرد كرده و در منطقه باقي مانده تا 
به شهادت برسد! اما ما در تحقیقاتمان و دسترسي به آرشیو هاي 
فیلم همان روز، متوجه شديم مهدي باكري نه تنها تمرد نكرده 
است بلكه به درخواست فرماندهان ارشد در منطقه باقي مانده 

تا آنجا را حفظ كند و آن پل مد نظر را منهدم نمايد. 
يعني در »باتميان گون« ب�ه نوعي درباره ابهام در 
مورد شهادت مهدي باکري روشنگري نيز هست؟

به نظرم از اول هم ابهامي نبوده بلكه بايد اتفاقات آن روز را مانند 
قطعات يك پازل كنار هم ق��رار داد تا در نهايت به يك تصوير 
واحد رسید. در طول تحقیقات با خیلي از افراد صحبت كرديم 
و هر كس چیزي مي گفت كه برخي درست و برخي هم غلط 
بود، ما بايد حقیقت را كش��ف مي كرديم. از میان آرشیو ها از 
مصاحبه هاي سال هاي 74- 73 با افرادی مانند شهید احمد 
كاظمي درباره مهدي باكري نیز استفاده كرديم. با اتمام مستند 
و نمايش آن براي بچه هاي لشكر عاشورا، آنها هم متوجه شدند 

كه در اصل چه اتفاقي افتاده است. 
اي�ن مس�تند مي توان�د س�رآغازي بر س�اخت 
مستند هاي ديگري درباره چهره هاي کمتر ديده 

شده دوران دفاع مقدس باشد؟
تاريخ جنگ تحمیلي پر از اين گونه ابهام هاست. منظور از ابهام به 
معني وجود قصور در جنگ نیست بلكه به اين معناست كه هنوز 
كسي چراغ و نور مستند را بر بخش هاي تاريك مانده دفاع مقدس 
نینداخته است. امسال تحقیقات ساخت مستند زندگي شهید 
همت به پايان رس��ید و اگر خدا ياري كند و خود شهید نیز اذن 
بدهد، شروع به ساخت مستند روزهاي پاياني زندگي شهید همت 
مي كنیم؛ روزهايي كه يك سوژه عجیب دارد، اتفاقات روزهاي 
آخر زندگي شهید همت هم ابهام دارد و خیلي از بچه هاي لشكر 

27 محمد رسول اهلل)ص( آن را نمي دانند.

  جواد محرمي
 به وقت ش�ام که از امروز اکران نوروزي اش 
را در س�ينماهاي کش�ور آغ�از مي کن�د از 
جهات متعددي فيلم مهمي اس�ت اما شايد 
مهم ترين مؤلفه اش اين باش�د ک�ه مي توان 
آن را به عن�وان نماينده اي�ران در زمره آثار 
آخرالزمان�ي س�ينماي جه�ان ج�اي داد. 
چرا تماشاي به وقت شام اهمیت دارد، آخرين 
س��اخته ابراهیم حاتمي كیا از جهات متعددي 
فیلم مهمي محسوب مي ش��ود و آن را مي توان 
در زمره آثار آخرالزماني سینماي جهان قلمداد 
كرد. تنها كش��وري ك��ه طي چند ده��ه اخیر 
انبوهي از فیلم هاي آخرالزماني را تولید و روانه 
بازار سینماي جهان كرده امريكاست. هزينه و 
تمركزي كه هالیوود ب��ر اين جنس از مضامین 
صرف كرده نشان مي دهد اين موضوعات در افق 
و راهبرد اين كارخان��ه عظیم هنري و فرهنگي 
غرب حرف اول را مي زند. ريش��ه اين گرايش را 
بايد در استراتژي اياالت متحده و آرمانگرايي اين 

كشور جست وجو كرد. 
هر قدر زمان به جلو مي رود هالیوود و كاخ سفید 
بیشتر در موازات هم قرار مي گیرند اما در مقابل 
سینماي ايران با وجود رقم خوردن رخدادي به 
عظمت انقالب اسالمي هرگز اجازه آرمانگرايي 
به خود نداده است. در قانوني نانوشته قهرمان از 
آن سلب شده، رؤياپردازي در آن ممنوع و اكشن 

و تحرك حريم ممنوعه آن تعريف شده است. 
در میان اين هم��ه ممنوعیت نانوش��ته مدلي 
براي فیلمس��ازان ايراني ديكته شده كه در آن 
خمودي، س��یاهي، ناامیدي، غفل��ت و تباهي 
ترجیع بند اصلي باشد و البته ضمانت شده كه 
براي چنین روندي سنگ تمام گذاشته شود. اين 
اصل حقنه شده كه دلیلي ندارد فیلم در سینما 

بفروشد و مردم از آن استقبال كنند. 
معیار ارزش��مند بودن جايي آن س��وي مرزها 
و در جش��نواره ها رقم مي خ��ورد. در واقع اين 
جش��نواره ها هس��تند كه معیار ارزش��مندي 
سینماي ايران را تعیین مي كنند. براي مردم در 
داخل هم مي توان كمدي هاي نازل، ضدفرهنگي 
و كم مايه ساخت و با پايین آوردن ذائقه مخاطب 
بازار رو به ورشكستگي سینما را گرم نگه داشت. 
در واقع نس��خه س��ینماي ايران با اين دو مدل 
سال هاست كار مي كند و در حال تثبیت شدن 
است و فیلمسازان ايراني اغلب در قالب همین 

سیس��تمي كه به طور خودكار عمل مي كند به 
كار مشغولند. 

     طغيان قهرمان 
در چنین وضعیتي ابراهیم حاتمي كیا برخالف 
اين قاعده ش��وم و اين نقش��ه نامیم��ون و اين 
ساختار ديكته شده نامقدس و اين رودخانه شور 
يك تنه طغیان كرده است. او تنها در وسط اين 
میدان قیام كرده و راهي را مي رود كه در آن با 
نگاه هاي غیض آلود يك جماعت متعصب روبه رو 
اس��ت؛ جماعتي كه به او به چشم يك طغیانگر 
غیرخودي مي نگرند. اكشن، قهرمان، پروداكشن 
و عظمت اصلي و واقعي سینما محدوده قرمزي 
است كه او مانند يك قهرمان پا به میدان آزمون 
آن گذاش��ته و پیش مي راند. اي��ن جرم كمي 
نیست. اگر نتوانند او را متوقف كنند الجرم بايد 
روند حركتش را كند كنند. آنقدر سنگ بزنند و 
سنگ اندازي كنند تا از رفتن منصرف شود. حاال 
كه ديگر تعريف و تمجیده��ا و خط دادن هاي 
ژورنالیس��تي جواب نمي دهد به س��یاق اقوام 
پیامبركش تاريخ مس��خره اش كنند تا ناامید و 
سرخورده پارچه س��فید را باال بگیرد و از ادامه 

مسیر صرف نظر كند. 
    نخبه کشي سينمايي

اما حقیقت آن اس��ت كه هر قدر غضب آلودتر 
حمله مي كنند حاتمي كیا سرسخت تر مي شود. 
هر قدر بیشتر سنگ مي زنند او مقاوم تر نشان 
مي دهد. هر قدر بیش��تر زخم زب��ان مي زنند و 
بیشتر مسخره مي كنند او را مصمم تر و آبديده تر 
مي يابند. نخبه كشي سیاستي است كه به اندازه 

تاريخ بشر وسعت، دامنه و سابقه دارد. 
حاتمي كیا با فیلم »چ« دست روي چالشي ترين 
مفاهیم سال هاي اخیر عرصه سیاست گذاشت؛ 
مبارزه و مذاك��ره، جنگ و صلح، ام��ام و امت، 
مقاومت و س��ازش، آن هم در بحبوحه و كوران 

تضارب اين دو انديش��ه در صحن��ه اجتماعي 
و سیاس��ي كش��ور. او در دومین اثر از سه گانه 
سینمايي اش درباره ش��هداي هسته اي، ترور 
دانشمندان و نخبگان و مردان حقیقي انقالب 
اسالمي مرثیه سرود و حاال در به »وقت شام« 
س��راغ مقابله آخرالزمان��ي مدافع��ان وطن با 

تكفیري هاي امريكايي رفته است. 
او فیلم به فیلم تكنیك هاي س��ینماي ايران را 
ارتق��ا داده و به تجربه هايي تازه دس��ت زده كه 
در سینماي ايران جس��ارت و البته توانمندي 
زي��ادي مي خواه��د؛ تجربه اندوزي هاي��ي كه 
خیل��ي از مدعیان حتي جرئت نزديك ش��دن 
به آن را ندارند. در به وقت شام او براي اولین بار 
صحنه هاي اكشني خلق كرده كه حیرت انگیزند 

و هر ناظر منصفي را به تحسین وا مي دارند. 
     آنچه از دل برمي آيد

حاتمي كیا در اين برهه از تاري��خ ايران صداي 
مجاه��دان و مدافعاني ش��ده ك��ه در هیاهو و 
سروصداي ش��یطاني جبهه باطل مجال ظهور 

شايسته نمي يابند. 
موضوع فیلم او درباره پديده اي ش��وم است كه 
طي سال هاي اخیر موجوديت و تمامیت ارضي 
را در پش��ت مرزهاي كش��ور با چالشي جدي 
روبه رو كرده است؛ چالشي كه اگر در مقابل آن 
هوشمندانه و مقتدرانه عمل نمي شد، فرجامي 
تلخ و بي بازگش��ت را رقم مي زد. به وقت ش��ام 
روايت دلی��ري، مظلومیت و ش��هامت در برابر 

دنائت و نانجیبي و فرومايگي است. 
حاتمي كیا ن��زاع جانانه دو جبه��ه را به خوبي 
تصوير كرده است اما آنچه فیلم او را براي عده اي 
خطرناك مي كند، اعتماد به نفسي است كه از 
مجراي تماشاي آن مي تواند به مخاطب سینما 
منتقل شود. چه از اين حیث كه فیلم به لحاظ 
مؤلفه هاي به روز سینما اثري پیشرو و قابل اعتنا 
تلقي مي شود و چه از اين حیث كه مخاطب را 
درباره ماهیت اصلي تفكرات تكفیري و شباهت 
اين تفكرات با لوازم و عناصر مدرنیته به فكر فرو 
برده و به نوعي افشاگر پش��ت پرده هايي است 
كه در فضاي غبارآلود جامعه روشنگرانه عمل 
مي كند. حاتمي كیا جزو معدود فیلمس��ازاني 
است كه با دلش فیلم مي س��ازد و آنچه از دل 

برآيد الجرم بر دل مي نشیند. 
سابقه 30س��اله فیلمس��ازي حاتمى كیا نشان 
مي دهد او در برقراري ارتب��اط با مخاطب عام 
همواره موفق عمل كرده اس��ت. آثار او همواره 
از حد نص��اب قابل قبولي در گیش��ه برخوردار 
بوده اند. او يكي از دش��منان اصلي س��ینماي 
مخاطب خاص و آن گرايشي است كه تماشاگر 

عام را تحقیر مي كند.
 احترام به مخاطب يك��ي از حلقه هاي مفقوده 
سینماي ايران اس��ت كه حاتمي كیا در آثارش 
آن را ناديده نمي گیرد. همه اين توانمندي هاي 
سینمايي رو به رشد را كه در كنار روحیه انقالبي 
و جهادگونه و ش��ور و غلیان دروني او بگذاريم، 
انرژي آزاد ش��ده اي خلق مي شود كه در جامعه 
تأثیر خود را بر جاي مي گذارد؛ آخرين ساخته 
ابراهیم حاتمي كیا باعث مي شود مردم در ايام 
نوروز ساعت هاي ش��ان را دقیقاً به وقت ش��ام 

كوك كنند.

 پيشنهاد رئيس شبكه راشا تودي 
در ديدار با معاون برون مرزي صداوسيما 

 اتحاديه رسانه اي ايران و روسيه 
براي مقابله با غرب ايجاد شود  

رئيس ش�بكه تلويزيوني راش�اتودي روس�يه از شبكه های 
مهم خبري جهان با حضور در تهران خواستار ايجاد تشكيل 
اتحاديه رسانه هاي غيرهمسو با جريان رسانه اي غربي شد. 
الكس��ي نیكولوف، مدير ش��بكه راشاتودي روس��یه كه به دعوت 
پیمان جبل��ي معاون برون مرزي س��ازمان صداوس��یما به ايران 
سفر كرده است، در ديدار با معاون رس��انه ملي، بر ايجاد اتحاديه 
رس��انه هاي غیر همسو با رس��انه هاي غربي تأكید كرد. نیكولوف 
با اش��اره به وجوه مشترك میان ش��بكه هاي پرس تي وي و راشا 
تودي، تأكید كرد: اين دو ش��بكه، از زوايه اي متفاوت نس��بت به 
رس��انه هاي غربي به رويدادهايي كه در منطقه و همچنین جهان 
اتفاق مي افتند، مي نگرند. وي ادامه داد: تا پیش از ظهور ش��بكه 
هايي مانند راشا تودي و پرس تي وي، تنها جنبه اي از اخبار كه از 
طريق رسانه هاي غربي ارائه مي شدند، ديده مي شد. اين رسانه ها 
تظاهر مي كردند تمامي اطالع��ات را در اختیارتان قرار دادند و تا 
زماني كه شبكه هاي پرس تي وي و راشا تودي به طور جدي وارد 
عرصه نشده بودند، نادرستي اين ادعا قابل تشخیص نبود. رئیس 
شبكه راشا تودي روس��یه با بیان اينكه تجهیزات شبكه پرس تي وي 
قابل قیاس با چندين میلیون دالري كه صرف هزينه ش��بكه هايي 
مانند بي بي سي شده است، نیست، گفت: پرس تي وي و راشا تودي 
كه از امكانات تقريباً يكسان و مشابهي برخوردارند، توانسته اند با وجود 
تمامي محدوديت هاي مالي، به رقیبي ج��دي و نگران كننده براي 
رسانه هاي غربي تبديل شوند. در اين ديدار، پیمان جبلي معاون برون 
مرزي سازمان صداوسیما نیز با انتقاد از تحريم رسانه هاي غرب علیه 
كشورمان گفت: ما در ايران سعي كرديم تا صدايمان را به مردم منطقه 
و كشورهاي جهان برسانیم اما ايران در اين 40 سال، با محدوديت ها 
و تحريم هاي متعددي رو به رو بوده است كه بخشي از آن مربوط به 
مسائل اقتصادي بود اما به اعتقاد من، تحريم اصلي اين بود كه به ما اين 
اجازه داده نشد تا صداي خود را به مردم جهان برسانیم كه اين تحريم، 
بسیار بزرگ تر از تحريم اقتصادي است. جبلي با استقبال از همكاري 
رسانه اي میان ايران و روسیه، گفت: همكاري شبكه هاي پرس تي وي 
و راشا تودي مي تواند در رساندن صداي متفاوت با صداهايي كه اين 

روزها از رسانه هاي غربي شنیده مي شود، بسیار مؤثر باشد. 
...........................................................................................................

گاليه از کم کاري سينما در قبال شهدا
چرا سينما نسبت به سرمايه هاي عظيم 

فرهنگي بي توجه است؟  
همزمان با روز بزرگداشت شهدا، پاسخ به اين پرسش بررسي 
ش�د که چرا ما بايد در س�ينماي ايران ش�اهد بيكاري بخش 
اعظمي از سينماگران دغدغه مند حوزه مقاومت و دفاع مقدس 
باش�يم و به جاي توليد آثار استراتژيك فيلم هايي با مضامين 
»همجنس گرايانه«، »فمنيستي« و... توليد شود؟ چرا امروزه ما 
به جايي رسيده ايم که براي مديران و مسئوالن سينمايي مان 
تنها خوش�امد غربي ه�ا و جش�نواره هاي غربي مهم اس�ت؟
ش��هید س��یدمرتضي آويني نیز در اين باره مي گويد: »پندار ما اين 
است كه ما مانده ايم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است كه زمان، 
ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.« اما سؤالي كه همزمان با روز 
بزرگداشت شهدا به هر ذهن آگاه و بیداري خطور مي كند اين است 
كه ما اساساً در كشورمان براي زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا، اهداف 
و آرمان هاي آنها و آنچه باعث شد تا آنها از دنیا بگذرند و به ره سعادت 
برسند چه كرده ايم؟ در همین رابطه با چهار نفر از سینماگران كشور 

گفت وگو كرديم كه شرحش را در ذيل مي خوانید.
   بي توجهي به مقام شهدا پسنديده نيست

س��یدجالل دهقاني اش��كذري كارگردان س��ینما در آس��تانه روز 
بزرگداشت مقام ش��هدا در رابطه با كم كاري س��ینما در قبال شهدا 
گفت: متأسفانه مديران فرهنگي و سینمايي درست در جايگاه شان 
قرار نگرفته اند و به همین علت است كه ما شاهد هیچ عملكرد مثبتي از 
سوي آنها براي پرداختن به موضوعات ارزشي و دفاع مقدسي نیستیم. 
اهمیت پرداختن به زندگي ش��هداي مدافع حرم، انقالب اسالمي و 
هشت سال دفاع مقدس در سینما و تلويزيون بسیار باالست و قطعاً 
خود مديران و مسئوالن فرهنگي كشور هم نسبت به اين اهمیت واقف 
هستند چراكه ما شاهد آن هستیم كه مرتباً در مجالس و همايش هاي 
گوناگون و در سخنراني ها و مصاحبه هاي شان از لزوم پرداختن به اين 
قبیل موضوعات سخن مي گويند اما متأسفانه در عمل هیچ اقدامي 
انجام نمي دهند و همه چیز در حد شعار و وعده و حرف باقي مي ماند. 

 »شهادت« بخش مهمي از سبك زندگي اسالمي است
محمدرضا شرف الدين مديرعامل سابق انجمن سینماي انقالب 
و دفاع مق��دس و تهیه كننده س��ینما نیز در اي��ن رابطه گفت: 
»ش��هادت« بخش مهمي از سبك زندگي اس��المي است و اين 
سبك زندگي بايد در سینما مورد توجه قرار بگیرد. اساساً فرهنگ 
ما و آنچه به اسم اسالم و انقالب اسالمي در رابطه با آن صحبت 
مي كنیم و ش��عار مي دهیم بحث س��بك زندگي اسالمي است؛ 
زندگي اسالمي چیزي است كه بر اساس دين و شريعت و بايد و 
نبايدها و مقررات و قوانین براي يك زندگي باكیفیت و صحیح و 

انساني در اين دنیا بر اساس آموزه هاي ديني تبیین مي شود.

 اکران فيلم»به وقت شام« ابراهيم حاتمي کيا 
از امروز در سينماهاي کشور آغاز مي شود

به وقت نوروز، به وقت سينما

موضوع فيلم حاتمي كيا درباره پديده اي 
ش��وم اس��ت كه طي س��ال هاي اخير 
موجوديت و تماميت ارضي را در پشت 
مرزهاي كشور با چالشي جدي روبه رو 
كرده است؛ چالشي كه اگر در مقابل آن 
هوشمندانه و مقتدرانه عمل نمي شد، 
فرجامي تلخ و بي بازگشت را رقم مي زد

محمد صادقي     دریچه


