
    حمید  صناعتی
س�ید ناصر هاش�م زاده نويس�نده و 
منتقد سینمايي اس�ت كه در بسیاري 
از آثار مجید مجیدي به عنوان مشاور 
و همینطور نويسنده فیلمنامه حضور 
داش�ته اس�ت. از كاره�اي او مي توان 
فیلمنام�ه زي�ر نور م�اه س�اخته رضا 
میركريمي، بید مجنون ساخته مجید 
مجیدي و البته بازنويس فیلمنامه هايي 
چون هیهات را نام برد. ايشان همچنین 
رماني با عنوان »او سلمان شد« را روانه 
بازار كرده  ك�ه درح�ال بازبیني براي 
طراحي فیلمنامه از روي آن هس�تند. 
با ايشان درباره نسبت سینما و انقالب 
اس�المي ب�ه گفت و گ�و مي نش�ینیم. 
 چ�را س�ینما طي اين س�ال ها 
آنطور كه از آن ب�ه عنوان يك 
رسانه قدرتمند انتظار مي رود 
نتوانس�ته در خدمت انقالب و 
آرمان هاي آن باشد؟ چرا پیام 
انقالب هنوز نتوانسته از طريق 

اين مديوم به دنیا صادر شود؟
شما سؤالي را مي پرس��يد كه سال هاست 
مطرح است، همه هم پاس��خ هاي مشابه 
دادند به آن و جوابش را هم خودتان داريد، 
ولي بازهم پرس��ش ادامه دارد. براي اينكه 
خاستگاه خود اين پرسش سينما نيست، 
خاستگاه اين پرسش از سياست مي آيد. از 
برنامه ريزان سياسي مي آيد. آن گروهي كه 
در قدرت باشند و در سياست قدرت داشته 
باش��ند آن گروه هميش��ه توجيه گر وضع 
موجودند و مي گويند چ��ه چيزي بهتر از 
اين سينما داريم. همين سينما هم در حد 
خودش در خدمت انقالب است. همين كه 
موقعيت عوض مي ش��ود نظ��ر هم عوض 
مي شود. يعني موقعيتشان در نحوه جواب 
دادنش��ان مؤثر اس��ت. خب پس ما با اين 
پرسش روبه رو هستيم در اين زمان فعلي 
يعني سينما در خدمت انقالب، پرسشي 
كه هميشه پرسيديم و پاسخي كه هميشه 
داديم. هم پاس��خ دهنده و هم پرسش��گر 
ح��دود آن را مي دانند. باي��د از آن فاصله 
بگيريم، دارد تكراري مي شود. نمي خواهم 
اين فاصله اينگونه باشد كه بگوييم سينما 
چيست و انقالب چيست و آيا اين انقالب 
از س��ينما انتظار دارد. هميشه مي گوييم 
اگر س��ينما ظهور كرده از دوره اي كه وارد 
ايران ش��ده تا االن چه قب��ل انقالب و چه 
بعد آن، سينما آنچه را كه در چنته داشته 
ارائه داده، سينما همين هست كه هست. 
سينما گران زحمت كش��يده اند هركدام 
در توان خودشان چيزي را ارائه دادند كه 
موجود است و ما به اين رسيديم كه وقتي به 
آرمان ها مي انديشيم مي بينيم ما اين سينما 
را نمي خواستيم، البته همه به اين نرسيدند، 
عده اي رسيدند كه ما اين را نمي خواستيم. 
چه مي خواستيم؟ سينما قرار بود ما را به 
سمت ديگري ببرد و آن اوضاع ايجاد شود. 
آن اوضاع چيس��ت؟ ما بايد به آن پاس��خ 
دهيم. ما يقه س��ينما را گرفتيم كه تو در 
خدمت انقالب نيستي يعني مايي كه به اين 
پرسش رسيديم. مگر من قرار بود چه كنم؟ 
من ي��ك بودجه منصوب دارم يك س��ري 
هم مش��غولند، آن بودجه بايد خرج شود. 
توليد مح��دود؛ كارگردان ها مش��خص و 
بازيگرها معين و تربيت يافته اين 30 سال 
هس��تند كه نظام اقتدار پيدا كرده. سنين 
خيلي از اينه��ا مال اين دوره اس��ت. حاال 
بازمانده هايي هم هستند. مي خواهند فيلم 
فارس��ي را زياد كنند كه البته يا ترك كار 
كردند يا ديگر به درد نمي خورند. بيش��تر 
بچه هاي انقالب و بعد انقالب هستند. آيا 
اين سينما هم در خدمت انقالب نيست. بله 
يك سري هم مي گويند كه همين سينما 
هم در خدمت انقالب نيس��ت، كه اين كار 

را سخت تر مي كند پس نسلي كه در خود 
انقالب باليدند و س��ينماگر ش��دند امروز 
همين نس��ل در خدمت انقالب نيس��ت. 
سؤال پيش مي آيد كه هميشه مي پرسم: 
تو اين 30 سال وضع اقتصادي هم همين 
بوده؟ چه اتفاقي در ج��اي ديگر افتاده كه 
از س��ينما انتظار داريد ول��ي از اقتصاد و... 
انتظار نداريد؟ بانكداري اسالمي؟ معامالت 
اس��المي؟ در وضعي��ت اجتماعي، اخالق 
اس��المي؟ اخالق ديني؟ جامع��ه ديني؟ 
من فكر مي كنم آن پرس��ش زياد جا پيدا 

نمي كند. 
پس شما تا به اينجا مي خواهید 
بگويید اين انتظار ما از س�ینما 
غیر منطقي و نابجا اس�ت چون 
هیچ چیز ما به خوبي در خدمت 
انق�الب قرار نگرفت�ه و بي مبنا 

است؟
نه اينكه بي مبنا اس��ت، ما يك انتظاري از 
س��ينما داريم اما نمي گويي��م اين انتظار 
چيس��ت؟ نمي توانيم بيانش كنيم. مثاًل 
گاهي مي گوييم دردهاي مردم را بگويند. 
برخي مي گويند، ولي ام��كان دارد دردها 
با ما فرق داشته باش��د. ولي يك دعوايي 
هست كه اين س��ينما مشخصه هاي يك 
سينماي ملي را دارد. من قائل هستم ندارد. 
مشخصه هاي يك سينماي ديني را دارد يا 
نه كه من مي گويم ندارد. ولي اين سينما 
دست پرورده همين مسئوالن است كه از 
اينها هم انتظار معجزه اي ندارم. قائل بر اين 
نيس��تم كه اينها مي توانند درست كنند. 
اينها با اي��ن افكاري كه در اين 30 س��ال 
رسوب كرده امكان اينكه سينماي ملي را 
محقق كنند ندارند چه برسد به سينماي 
ديني. چنين انگيزه اي هم ندارند و اگر هم 

داشته باشند برحذرش مي كنند. 
پس در وهله اول يك سینماي 
ملي و بودجه بايد داشته باشیم 
تا بعد بتوانیم س�ینماي ديني 
و غیره داش�ته باش�یم كه فعاًل 

نداريم؟
من مي خواهم بگويم كه به اين سمت هم 
نمي رويم. سينما چيست؟ سينما يعني 
نم��وداري از فرهنگ و هوي��ت ملي يك 
جامعه كه زبانش هس��ت، دينش هست، 
ارزش هاي اخالقي اش هس��ت، سنتش 
هست، ما اينها را در س��ينما نمي بينيم. 
زبان سينما زبان آشفته اي است. هويت 
ملي ما ك��ه مذهب و زب��ان و ارزش هاي 
اخالقي است در سينماي ما تبلور ندارد. 

براي اينها نبايد سینماگران ما 
پاسخگو باشند؟ چرا بايد همه 

را دولت جواب بدهد؟
چرا بايد كارگردان و س��ينماگر مسئول 
باش��د؟ كارگردان كسي اس��ت كه يك 
پولي مي گي��رد و يك برنام��ه اي را براي 
تهيه كننده اي كه باز از طرف نظام مقبول 
هست و پول را به او مي دهند... شما چرا 
از كارگردان سؤال نمي پرسيد؟ چرا از او 
نمي پرس��يد؟ چرا او مصونيت دارد؟ چرا 
مس��ئول حوزه هنري مصوني��ت دارد؟ 
چرا او نبايد پاس��خگو باش��د؟ در حالي 
كه او مجري است! چرا باز يقه سينماگر 
را مي چس��بيد. س��ينما گر را ب��ه عنوان 
شاغل حساب كنيد. شما هر كسي را هم 
استخدام نمي كنيد. چرا فقط بايد به چند 
نفر خاص بودجه بدهيم و چرا فقط اينها 
فيلم مي سازند و چرا اگر خالف هم بسازند 

باز جايزه مي دهيد؟
ان�گار ي�ك س�ردرگمي وجود 

دارد!
من مي گويم دودوزه بازي. از اين سينما 
هم بيشتر از اين انتظار نيست. من به يك 
عده دلس��وزي كه به افق هاي باالتر فكر 
مي كنند مي انديشم. چه كساني حاضرند 

برويم به س��مت افق؟ به اميد رس��يدن 
به قاف حرك��ت مي كنيم. ح��اال در نظر 
خيلي ها ايدئاليس��تي فكر كردن هست 

ولي باشد چاره اي نداريم. 
پس شما مقصر را خود سیاست 

و سیستم دولتي مي دانید؟
چرا مي گوييد مقصر اينها همين هستند، 
مي گويند ما برنامه را اجرا مي كنيم، قانون 

را اجرا مي كنيم. هرجا قانون باشد. 
قانون گفته يك س�ینماي تراز 

انقالبي بايد داشته باشیم. 
خوب پس چرا قانون يقه آن را نمي گيرد؟ 
پ��س همي��ن را مي خواه��د. چ��ون اگر 
نمي خواست يقه مي گرفت. مجري قانون 
مي گفت معاونت س��ينمايي تو درس��ت 
عمل نكردي ولي او مي گويد تو درس��ت 
عمل كردي. هم��ه به ه��م مي گويند تو 
درس��ت عمل كردي. مش��كل آدم هايي 
هس��تند كه آرمانخواه هستند. آدم هايي 
مثل ما كه گوشه اي مي نشينند و برهمه 
چيز عالم يك اما و اگري دارند. ش��ايد ما 
بايد س��اكت باش��يم. قانون اينها را تأييد 
مي كند و قانون اينها را حمايت مي كند. ما 
با كساني مبارزه مي كنيم كه قانون حامي 
آنهاس��ت؟ ما چه مي خواهيم؟ ناراحتي 
ما از كجاس��ت؟ من يك آرمانخواهم و به 
دنبال يك سينمايي كه به افق هاي برتري 
بينديشد. سينما و فرهنگ بايد به سمت 
آن آرمان ها پيش برود و من تس��ليم آن 
سينما نمي شوم. اينكه س��ينماگر بايد با 
من هماهنگ باشد درس��ت نيست و چه 
بسا بتواند من را بي خانمان كند. و ما هم 
در حد يك غر غرو باقي مي مانم. ولي من از 
آنجايي كه به ذات انديشه و ايمان اعتقاد 
دارم مي گويم اين انديش��ه اگر در بگيرد 
روزي درخواهد گرفت و كس��اني از بين 
اين ق��وم و جمعيت و س��ينماگران بلند 
مي ش��وند و مي گويند نكند افق باالتري 
هم در كار باشد. نكند افق ما با افق هاليوود 
يكي باشد. نكند بايد از فيلم فارسي فاصله 
بگيريم. به سينماي خودي بينديشيم كه 
به فرهنگ ما قائل باش��د و نوع نگاه ما را 
پيش ببرد. شايد يك روزي عده اي آن را 
پيش ببرند. و چون معتقدم مدام مي گويم 
و چون از ش��عر و معماري و ادبيات بهره 
مي برم براي اين اس��ت كه بگويم ما يك 
افقي را در نظر گرفته ايم. اين افق فيلم هاي 
دلمرده مريض امروز نيس��ت. اين سينما 
نمي تواند ما را به آن افق نزديك كند. حتي 
فيلم هاي ديني اين سينما هم دارد حال 

من را به هم مي زند. 
من براي اينكه خودم به يك پاسخ برسم 
با يك سينماگري كه متفكر باشد حاضرم 
حرف بزنم. ام��ا س��ينماگر حوصله من 
را ن��دارد و من هم با او هم كالم نيس��تم. 
انتظاري از س��ينماگر ندارم. س��ينماگر 
شاغل اس��ت. قس��متي هنرمند هستند 
شاغل يا نيمه شاغل و نظام به آنها اجازه 

ساخت داده است. فيلم آقاي درويش را 
مجوز داده اند پس چ��را ديگر جلويش را 
مي گيريد؟ ديدگاهتان عوض شده است؟ 
فهميدي��د كه نبايد مي س��اختيد؟ آقاي 
درويش ج��ور ديگري بايد مي س��اخته؟ 
دول��ت مي گوي��د ك��ه ع��ده اي اج��ازه 
نمي دهند، آن عده كيستند؟ من مي توانم 
با آقاي درويش مثاًل بحثي داش��ته باشم 
در باب س��ينما و مفهوم و معنا ولي بحث 
من اينها نيست. مقوله س��ينما در حوزه 
اقتدار س��ينما و دولت همين اس��ت كه 
هس��ت چون مدير مي گويد همين است 
كه هست، من فراتر از قانون كه نمي توانم 
بگويم اين باشد يا نباش��د ولي در حوزه 
انديشه كه مي توانم. من كاري با دولت و 
اينها ندارم ولي در حوزه انديشه مي گويم 
س��ينما ابتر است. س��ينما اصاًل دلمرده 
است. اين سينما بي رؤيا است و مشغول 
در جازدن است. اينها حرف هاي من است. 
آقاي ايوبي كه استناد به قانون مي كند و 
اگر هم خالف عمل كرد ك��ه خود قانون 
جلويش را مي گيرد. بودجه بودجه قانوني 
و مسئول مسئول قانوني است پس من در 
كدام حوزه بايد س��خن بگويم؟ يك شهر 
اس��ت و صد كدخدا و هيچ كس مسئول 
هيچ چيز نيس��ت و همه مس��ئول هيچ 
چيز نيس��تند! در چينن موقعيتي بايد با 
كي صحبت كنيم؟ م��ن حرف خود را در 
باب انديشگي سينما مي زنم، فيلم محمد 
رسول اهلل يا فيلم رس��تاخيز ديني است 
اما من به راحتي مي گويم ديني نيس��ت. 
آقاي ايوبي مي گويد ديني اس��ت، فيلم 
محمد را پخش مي كنيد ولي رس��تاخيز 
را نه به علت آن ك��ه صحنه هايي از آن را 
ايراد داريم. بحث من ولي اينها نيست. آيا 
اين فيلم ضد دين اس��ت؟ خير ضد دين 
هم نيست. س��ينماي ما به جايي رسيده 
اس��ت كه مي خواهد مقلد هاليوود شود 
تازه درجايي كه مي خواهد تجاري شود. 
اين سينما با شرايط فعلي به جايي رسيده 
ك��ه راه پيش ن��دارد ولي درج��ا مي زند 
چون ما در بن بست ها درجا قدم مي زنيم 

برنمي گرديم. 
آمديم و يك خارج��ي را آورديم برايمان 
كار كند. مثل زماني كه يهودي را آورديم 
تا برايمان اذان بگويد اشكالي دارد؟ من 
قبول ندارم كه در حوزه انديش��ه ارسطو 
را ط��وري تعريف كنيم ك��ه دينداري را 

ثابت كند. 
سينما اگر بيايد و همه آنچه كه دولت ها 
انجام مي دهند را توجيه كند در خدمت 
انقالب است؟ اگر هركاري كه نظام كرد 
را بيايد توجيه كند اين مي شود انقالب؟ 
س��ينمايي كه دول��ت آق��اي روحاني و 
احمدي نژاد هرچه انجام داد بيايد تأييد 
كند و بگوييم كه بهتر از اين نيست و نظير 
در دنيا ندارد! ما كه اي��ن را نمي خواهيم 

اينكه سينما نيست. 
بگذاريد سؤال بهتري بپرسم، 
اگ�ر بخواهی�م اين س�ینما در 
خدم�ت انقالب باش�د چه بايد 

بكنیم؟
يعني شما مي گوييد اين سينماگران خالف 
آرمان هاي امام هستند؟ از خود سينماگران 
بپرسيد چقدر خودشان را در خدمت امام 
و انقالب مي دانند؟! فيلم هاي حوزه هنري 
برخالف آرمان هاي امام ساخته شده؟ من 
مي گويم اينها همه فيلم هايي بوده است 
كه از دولت جمهوري اسالمي مجوز گرفته 
است. هيچ كدام از فيلم ها برخالف قانون 
عم��ل نكرده اند و هم��ه در خدمت قانون 
بودند. هيچ كدام برخالف قانوني كه هست 
اقدام نكرده اند. بگوييد كدام برخالف عمل 
كرده است؟ چرا من با سينماگر دعوا كنم 
كه اين فيلم ها را ساختي؟ بعد هم بده آنها 

بشوم و فحشش را بخورم. 
من االن فك��ر مي كنم كه اين پرس��ش 
يكجور بازي اس��ت. يك عده اين پرسش 
را دارن��د و من هن��وز نمي دان��م كه در 
خدمت انق��الب يعني چ��ه؟ در خدمت 
نظام در خدمت ق��واي مقننه و قضائيه؟ 
اگ��ر درخدمت گرفتن را اي��ن بدانيم كه 
مديران را راضي كنيم يك سينماي ابلهانه 
خواهيم داشت. اآلن هم اين سينما هيچ 
ماهيت و هويت درستي ندارد و افقي هم 
ندارد. اما اين سينما بضاعتش هم همين 
بوده است. مجله سينمايي آقاي جيراني 
تعريفي از همين سينماي موجود است. 
اين درخدمت انقالب بودن خيلي مبهم 

است و بايد روشن شود. 
اما ما بايد قبول كنیم كه برخي 
از س�ینماگران ه�م از ضع�ف 
تئوريكال و فقر سواد بهره مند 
هستند و همه چیز گردن نظام و 

دولت نیست!
البته بل��ه بي س��وادي در همه ج��ا غوغا 

مي كند.
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این سینما دینی و ملی نیست
گفت و گو با ناصر هاشم زاده فیلمنامه نويس و نظريه پرداز سینمايي

سینما اصاًل دلمرده است. اين سینما بي رؤيا است و مشغول در جازدن است

    معصومه طاهري
اوليور اس��تون كارگردان، نويسنده و تهيه كننده 
امريكايي اس��ت. او به واس��طه كارگرداني سري 
فيلم هايي كه در مورد جنگ ويتنام ساخته شده 
بود، به ش��هرت رس��يد و تاكنون دوبار موفق به 
دريافت جايزه اسكار شده است. استون كارگردان 
فيلم »مركز تجارت جهاني« اس��ت كه در سال 
۲00۶ منتش��ر ش��د. اين فيلم راه را ب��راي او در 
امريكا پس از 11 س��پتامبر باز كرد و به ش��هرت 
رس��اند. »جان اف كندي« فيلم مستندي است 
كه كارگردان مع��روف امريكايي اوليور اس��تون 
درباره اي��ن ت��رور سياس��ي رازآلود و مش��هور 
ساخته اس��ت. اوليور اس��تون فيلم هاي زيادي 
درباره ش��خصيت هاي تاريخي س��اخته و ده ها 
مصاحبه با ش��خصيت هاي مهم سياس��ي انجام 
داده اس��ت. روزنامه گاردين، اس��تون را يكي از 
معدود هنرمندان چپ گراي متعهد مي داند كه در 
سينماي امريكا فعاليت حرفه اي دارد. استون فيلم 

»جي اف كي« را در سال 1۹۹1 ساخت... 
روز دوشنبه گذشته نشس��ت مطبوعاتي استون 
در سالن هتل پالزا برگزار ش��د. خبرنگاري از او 
مي پرس��د درحال حاضر چه تصويري از ريچارد 
نيكسون، جورج دبليو بوش، هيالري كلينتون يا 
دونالد ترامپ داريد و از كدام شخصيت مي توان 
فيلم بهتري ساخت او در پاس��خ مي گويد: براي 
من مهم نيست! اين يك سؤال احمقانه، سطحي 
و مسخره است! و چند دقيقه بعد، به نظر مي رسد 
آرام شده است. خبرنگار نشريه فيگارو در حاشيه 
اين نشس��ت مطبوعاتي با وي مصاحبه كوتاهي 

انجام داده است.
پس از فیلم )JFK( جان اف كندي، 
به ش�ما اين اجازه داده مي ش�ود تا 
پارانوئی�د موج�ود در امري�كا را به 
س�ینما بیاوري�د. اي�ن چ�ه ح�س 

هیجان انگیزي دارد؟ 

پارانويا يك موضوع جالب براي فيلم در سينما 
است. عالوه بر اين بايد بگويم متأسفانه پارانوئيد 
حقيقتي است كه خيلي اوقات وجود دارد. من 
معتقدم بس��ياري از دولت ها در سراسر جهان 
هستند كه با مردم و ملت شان صادق نيستند و 
به نوعي اغلب رهبران سياسي پارانوئيد هستند 

و اين يك واقعيت است. 
آيا ماجراي مس�تند افش�اگري هاي 
اسنودن آخرين قس�مت از سه گانه 
رهبران غیرمحتمل و تجارت جهاني 

است؟
بله، از طري��ق اين س��ه فيلم، من مي خواس��تم 
به امري��كاي پس از 11 س��پتامبر س��ال ۲001 
اش��اره كنم. به همي��ن خاطر من ه��م يك فيلم 
مس��تند در 10 قس��مت توليد كردم، اين ماجرا 
يك��ي از داس��تان هاي تاريخ امريكا اس��ت كه به 
س��ال هاي18۹0 تا ۲013 مربوط مي شود و اين 
كار پنج سال از زندگي من را به خودش اختصاص 
داد و خيلي وقت گير بود تا به پايان رسيد. اين فيلم 
در سالي كه اسنودن افشاگري كرد ساخته شد اما 
حقيقت پارانويا در سياست امريكايي وجود دارد، 
حتي قبل از واقعه 11 سپتامبر هم بوده است كه 
11 سپتامبر تنها آن را بدتر و وخيم تر كرده است. 
چرا مستند اسنودن با اين حجم بزرگ 
به ص�ورت اجرايي س�اخته و تولید 

نشد؟ 
تمامي كارهاي مربوط به ساخت و توليد مستند 
انجام شده است اما استوديوهاي بزرگ كه توسط 
شركت هاي چند مليتي و متعلق به سرمايه داران 
بزرگ هس��تند از منافع خود مي ترس��د و براي 
همين خودش��ان دچار خودسانسوري هستند 
و هن��وز از پخش آن واهمه دارن��د. من معتقدم 
بسياري از امريكايي ها نظارت و كنترل ها برايشان 
اهميتي ندارد، تا زماني كه چنين مسائلي وجود 

دارد و با آنها صادق نيستند.

اولیور استون:

سیاست امریكایي پارانویا دارد

88498436سرويس فرهنگي

»ع�رش ب�ر زمی�ن افت�اد«؛ تازه تري�ن اث�ر 
نقاش�ي حس�ن روح االمین كه بیانگر آخرين 
س�اعات زندگ�ي سید الش�هدا)ع( اس�ت، با 
حض�ور مديركل هنره�اي تجس�مي، جمعي 
از هنرمن�دان و عالقه مندان عصر سه ش�نبه 
11 آبان م�اه همزمان با نخس�تین روز ماه صفر 
در موزه هنرهاي معاصر تهران رونمايي ش�د. 
مجيد مالنوروزي؛ مديركل هنرهاي تجسمي و 
سرپرس��ت موزه هنرهاي معاصر تهران با اشاره 
به فرهنگ اسالمي - ايراني گفت: فرهنگ و هنر 
ايراني همواره با موضوعات ديني و مذهبي همراه 
بوده است و راز ماندگاري اين هنر در همراهي با 

هنرهاي عاشورايي و مذهبي است. 
وي افزود: در فضاي معاصر ما كمتر به اين موضوع 
و مضامين ديني پرداخته مي شود و مفاهيم ديني 
و مذهبي بيشتر در هنر قهوه خانه اي مورد توجه 
بود اما جاي خوش��حالي دارد كه نسل جديد ما 
با هنرمندي چون حس��ن روح االمين كه تجربه 
بس��ياري در حوزه انعكاس وقايع عاش��ورايي و 
مذهبي دارد، همراه شده است. اين هنرمند آثار 
بي نظيري دارد و اميدوارم تكنيك آثار با مخاطبان 
ارتباط برقرار كن��د، كه قطعاً چنين مي ش��ود. 
سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران در ادامه 
گفت: هنرهاي ديني قطعاً با تركيب بندي خاصي 
كه از فضاي مذهبي و اسالمي نشأت گرفته، همراه 
است، اما غالب آثار در اين حوزه رئاليسم هستند و 
امروز جوانان مستعدي چون حسن روح االمين با 
آثارشان نشان داده اند كه هم مي شود كار مناسب 
و تكنيكي هنري انجام داد و هم محتواي ويژه  اي 
را توليد كرد و آينده اين هنرمند جوان با تكنيك 
و تاش هاي قوي درخشان است. حسين رجبي؛ 
كارشناس تاريخ اس��الم در بخش ديگري از اين 
رونمايي گفت: بابت رونماي��ي و توجه به اين اثر 
فاخر و انقالبي تقدير و تشكر مي كنم. حس و حال 
معنوي كه اين آثار دارند هر كسي را چه باسواد، 
چه بيسواد و چه هنرمند چه غيرمتخصص تحت 

تأثير خود قرار مي دهد. 

رجبي افزود: چنين آث��اري در حوزه هنر قطعاً 
از تأثيرگذاري بااليي برخوردارند، همچون آثار 
بزرگاني كه در عرصه فق��ه، كالم و... تأليفاتي 
دارند. در بخ��ش ديگ��ري از اين برنام��ه آريا 
عظيمي نژاد؛ آهنگساز درباره حسن روح االمين 
و آثارش گفت: در اين اتفاق خاصيتي وجود دارد 
كه آن ديدن لحظاتي است كه تنها به دانستن 
تاريخ و تكنيك بستگي ندارد و بلكه به حس و 

درك دروني فرد برمي گردد. 
وي افزود: بعضي از زخم ها ب��ه داليلي هيچ گاه 
التيام نمي يابند و عاش��ورا از اين زخم هاس��ت. 
حال اين زخم در وجود برخي از هنرمندان نيز 
وجود دارد. به همين دليل وقتي به اين وس��يله 
به آنه��ا اجازه داده مي ش��ود ت��ا صحنه هايي از 
اين واقعه را ببينند، مي دانم كه چه فش��اري از 
لحاظ روحي و جسمي به آنها وارد مي شود و من 
امروز خوش��حالم كه در اينجا برادر و دوستي را 
پيدا كرده ام كه نگاهش خيلي شبيه من است. 
حميد بهرام��ي؛ هنرمند نيز در اين مراس��م با 
بيان خاطراتي از حس��ن روح االمي��ن به قوت و 
كيفيت آثار او اشاره كرد. سيد مسعود شجاعي 
طباطبايي؛ كاريكاتوريس��ت نيز در اين مراسم 
در س��خناني براي ادامه راه حس��ن روح االمين 
آرزوي موفقيت كرد. سخنان مادر شهيد مدافع 
حرم؛ امير سياوشي بخش ديگري از اين مراسم 
بود. امير سياوشي ۲۹ آذرماه س��ال 13۹4 در 
جنوب حلب در دفاع از حرم به شهادت رسيده 
است. امير حس��ين مدرس كه اجراي رونمايي 
از اين اثر نقاش��ي را بر عهده داشت غزل مقبل 
كاش��اني را كه عنوان »عرش بر زمي��ن افتاد« 
نقاشي حسن روح االمين از آن گرفته شده است، 
با آواز خواند. در ادامه با حضور مادر شهيد مدافع 
حرم، مديركل هنرهاي تجس��مي و حاضران از 
اثر »عرش بر زمين افتاد« رو نمايي شد. اين اثر 
در ابعاد سه در چهار متر و با تكنيك رنگ روغن 
روي بوم خلق ش��ده اس��ت. در اين اثر نقاشي 
كه در مدت 7 ماه به اتمام رس��يده است، افراد 
و ش��خصيت هاي بس��ياري ديده مي شوند كه 
هر كدام نماينده يك قشر از انسان هاي جامعه 
هستند. همزمان و در كنار رونمايي از اثر »عرش 
بر زمين افتاد« تعداد ۶ اثر نقاش��ي عاشورايي از 
اين هنرمند با عنوان هاي »قاهرالعدو«، »آخرين 
سرباز لش��كر«، »ويرانه  ش��ام«، »اول مظلوم«، 
»علقمه« و »آتش پرستارم شده« و در معرض 

ديد عالقه مندان قرار گرفت.

روح االمین تابلوي عاشورايي جديدي خلق كرد 

رونمایي از »عرش بر زمین افتاد«

  »نجم الثاقب« را
در مسیر پیاده روي اربعین 

ببینید
علیرض�ا كوهف�ر رئی�س مرك�ز مهن�ا، از 
آماده س�ازي اجراي نماي�ش میداني »النجم 
الثاقب« براي سومین س�ال متوالي در مسیر 
پی�اده روي اربعین زوار حس�یني خب�ر داد. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نقل از رواب��ط عمومي 
س��ازمان هنري رس��انه اي اوج، كوهف��ر با بيان 
اينكه نمايش ميداني »النج��م الثاقب« همانند 
س��اير نمايش هاي ميداني مركز مهنا به صورت 
چند رس��انه اي اجرا مي ش��ود گفت: در اين ژانر 
نمايش از تصوير، صدا و نمايش ميداني به صورت 
همزمان اس��تفاده مي ش��ود كه همين مسئله، 
موجب ارتباط مؤثر تر نمايش هاي ميداني مركز 
مهنا با مخاطبين ش��ده اس��ت. وي در تش��ريح 
س��ناريوي »النجم الثاقب« افزود: سناريوي اين 
نمايش از حركت حضرت مس��لم به سمت كوفه 
ش��روع مي ش��ود و در ادامه حركت كاروان امام 
حسين به سمت كربال را به نمايش مي گذارد كه 
نقطه اوج اين نمايش مقتل و روضه ابا عبداهلل در 
روز عاشوراست. كوهفر ادامه داد: در ادامه به بحث 
حركت اسرا به سمت شام و فجايع پديد آمده در 
اين مس��ير، قيام مختار و در نهايت قيام حضرت 

مهدي )عج( اشاره مي شود. 
مدير مركز مهنا يكي از ويژگي هاي اين نمايش 
ميداني را به تصوير كش��يدن مسائل روز معرفي 
كرد و گفت: در بخش ه��اي انتهايي اين نمايش 
در مورد مقاومت مردم ع��راق در برابر بيگانگان، 
شكل گيري داعش و ظهور حضرت حجت )عج( 
مباحثي مطرح مي گردد كه به نظر مي رس��د از 
بخش هاي جذاب نمايش ميداني »النجم الثاقب« 

براي مخاطبين باشد. 
كوهفر محل برگزاري نماي��ش ميداني »النجم 
الثاقب« را در ش��هر نجف زير پل ثوره العشرين 
اعالم كرد و افزود: با توجه به محدوديت هايي كه 
براي زائرين اربعين حسيني از لحاظ زماني وجود 
دارد، مدت زمان اجراي نمايش 30 دقيقه در نظر 
گرفته شده و در طول روز در 5 يا ۶ سئانس مجزا 
براي مخاطبي��ن اجرا مي گ��ردد. او همچنين از 
آمادگي تيم اجرايي »النجم الثاقب« براي اجراي 
نمايش به دو زبان فارسي و عربي خبر داد و گفت: 
امس��ال بر خالف سال گذش��ته تالش داريم كه 
نمايش را به صورت عربي اجرا كنيم تا بتوانيم با 
مخاطبين عرب زبان به شيوه بهتري ارتباط برقرار 
كنيم. البته تيم اجرايي ما آمادگي انجام نمايش 
به زبان فارسي را هم دارند كه در صورت حضور 
زائرين فارس��ي زبان در برخي از س��ئانس هاي 
نمايش، اجرا مي ش��ود. كوهف��ر در پايان گفت: 
اجراي اين نمايش ميدان��ي در عراق با همكاري 
يك تيم حدوداً ۹0 نفره از نيروهاي پشتيباني و 
اجراست و از دهم ماه صفر تا اربعين حسيني هر 

روز در محل اعالم شده، اجرا مي گردد.

 سخنراني آیت اهلل خامنه اي
در سفارت امریكا از شبكه مستند

مجموعه »تاريخ ش�فاهي ايران« در روزهاي 
چهارشنبه 12 و پنج شنبه 13 آبان سخنراني 
آيت اهلل خامنه اي در شش�م آذر م�اه 1358 
مقابل س�فارت امريكا را روي آنت�ن مي برد. 
به گزارش روابط عمومي ش��بكه مستند سيما، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخشي از اين بيانات 
مي فرمايند: پر معناترين محرم تاريخ هزار ساله ما 
در اين يكي دو سال مي گذرد. سال گذشته محرم 
ما به معناي واقعي كلمه محرم بود. محرم خون، 
محرم شهادت و محرم حس��ين)ع(. امسال هم 
محرِم پيام است. معناي محرم در منطق شيعي 
و فرهنگ اسالمي، خون دادن، شهيد شدن، قيام 
كردن در راه آرمان حقي است كه براي همه انسان 

و انسانيت ارزشمند است. 
س��ال ها مي گذش��ت كه محرم ما بي محتوا بود، 
بي معنا بود. نام حس��ين)ع( مي آمد اما از روح و 
هدف حسين)ع( و پيام او خبري نبود. خدا را شكر 
و ملت قهرمان ما را شكر و رهبر ما را شكر كه به 

اين مفهوم عظيم در فرهنگ انقالبي معنا داد. 
ايش��ان در بخش ديگري از سخنانش��ان تأكيد 
مي كنند: ملت ايران، دوستان و دشمنان زيادي در 
طول اين ساليان دراز شناخته است. دولت هايي 
كه ادعاي حمايت از ايران را مي كنند بايد بدانند 
امروز ما به زبان تعارف قانع نيستيم، امروز جالد 
اين ملت در حمايت دولت امريكاست. اين ملت 
هرگز آن دولت را نخواهد بخشيد. ما ابتدا تعرض 
نكرديم، ما ابتدا مورد تعرض واقع ش��ديم. جالد 
ما را پناه دادند و مزدوران خود را به جاسوس��ي 
گماشتند. ما در مقابل يك تهاجم دست به تهاجم 
مقابل زديم و مي زنيم. »تاريخ شفاهي ايران« به 
تهيه كنندگي سيدمهدي مويدي، چهارشنبه 1۲ 
و پنج شنبه 13 آبان ساعت 1۹ از شبكه مستند 
س��يما روي آنتن مي رود و پنج ش��نبه و جمعه 

ساعت 11 صبح بازپخش مي شود.

س�ینما يعن�ي نم�وداري از 
فرهن�گ و هوي�ت ملي يك 
جامع�ه ك�ه زبانش هس�ت، 
دين�ش هس�ت، ارزش هاي 
اخالقي اش هس�ت، سنتش 
هس�ت، ما اينها را در سینما 
نمي بینیم. زبان س�ینما زبان 
آش�فته اي اس�ت. هوي�ت 
ملي م�ا ك�ه مذه�ب و زبان 
و ارزش ه�اي اخالقي اس�ت 
در س�ینماي ما تبل�ور ندارد


