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حکمت 290 
اگر خدا ب�ر گناهان وعده 
عذاب هم نم�ی داد، الزم 
بود به خاطر سپاسگزارى 
از نعمت هاي�ش نافرمانی 

نشود.

   محمدصادق عابدينی
ب�ا پخ�ش دوازدهمي�ن قس�مت از س�ريال بان�وى 
س�ردار، اي�ن مجموع�ه تلويزيون�ی ب�ه پاي�ان رس�يد. 
س��ریال بانوی س��ردار كه در میان مخاطبان تلویزیون به نام 
س��ریال »بی بی مریم« نیز ش��ناخته  می ش��د، به رغ��م اینکه 
تنها در 12 قس��مت تولید ش��ده ب��ود، به دلی��ل پرداختن به 
زندگی یک شخصیت مهم تاریخی، با استقبال خوبی از سوی 
بینندگان تلویزیون مواجه شد. تنها نکته منفی این سریال تعداد 

قسمت های پایین و كوتاه بودن قصه »بانوی سردار« بود. 
بی بی مریم بختیاری كه در س��ریال »بانوی سردار« بخشی از 
زندگی وی به تصویر درآمده اس��ت، از جمله ش��خصیت های 
تأثیرگذار و افسانه مانند در میان قوم لر است كه سابقه طوالنی 
مبارزه وی با استبداد داخلی و استعمار خارجی داشته است. این 
بانوی شجاع دارای زندگی پرفراز و نشیبی است كه در »بانوی 
سردار« تنها بخش كوچکی از آن به تصویر درآمده است، ولی 
همین بخش كوچک به دلیل نبود سریال های بیوگرافیک در 
تلویزیون با اقبال و استقبال خوبی مواجه شد. از ویژگی های این 
سریال این اس��ت كه تولید آن در مراكز استانی صورت گرفته 
و مانند سریال های پرخرج شبکه های سراسری از بودجه های 
میلیاردی برخوردار نبوده است. نکته ای كه هم می تواند نقطه 
قوت »بانوی سردار« باشد و هم به عنوان پاشنه آشیل عمل كند، 
این است كه اگر بانوی سردار جزو سریال های تولیدی با بودجه 
معاونت س��یما بود از نظر پروداكشن و قس��مت های تولیدی 
بسیار بهتر و بیش��تر از وضعیت فعلی به س��رانجام می رسید. 

پخش مجموعه ضعیف »بوی باران« از ش��بکه یک س��یما كه 
گفته می ش��ود با بودجه 15 میلیارد تومانی س��اخته شده را 
می توان با پخش 12 قسمت س��ریال »بانوی سردار« مقایسه 
كرد كه بودجه تولید آن در مقایسه با خروجی اثر، بسیار ناچیز 
بوده است. ساخت سریال »بانوی عمارت« عالوه بر اینکه نشان 
داد می توان از ظرفیت های موجود در استان ها برای تولیدات 
تلویزیونی استفاده كرد، لزوم ساخت سریال های بیوگرافیک را 
بار دیگر یادآوری كرد. پایان زودهنگام سریال »بانوی سردار« در 
حالی كه بینندگان سریال تازه با شخصیت وی و داستان زندگی 
هیجان انگیز او آشنایی پیدا كرده بودند، تجربه ای برای مدیران 
تلویزیون ش��د كه س��وژه های نابی مانند پرداختن به زندگی 
بی بی مریم بختی��اری، باید در قالب س��ریال های بلند و چند 
فصلی انجام شود. امید است كه ساخت مجموعه های بعدی با 
بودجه ای بهتری و با برنامه ریزی طوالنی تری انجام شود و توجه 

صداوسیما به تقویت مراكز استانی بیشتر از گذشته باشد. 

پايان پخش سريال بانوى سردار

»بانوى سردار« قصه اى شيرين که خيلی کوتاه تمام شد
با فيلم »کانديداي ايده آل« صورت می گيرد

تطهير خيانت هاى آل سعود در جشنواره ونيز 

گزارش »جوان« از برنامه عاشورايی راديو 

 روى امواج راديو با »کاروان تا آسمان« می رود
    زهره زمانی

بخش مهم�ی از روح فت�وت و جوانم�ردى در فرهنگ 
ايرانی- اسالمی برگرفته از قيام عاشوراست. جوانمردى 
و ايث�ارى که ورزش�کاران ايران�ی با آن خ�و گرفته اند، 
حاص�ل حض�ور در مکتب حس�ينی)ع( اس�ت. در ايام 
عزادارى سيد و س�االر ش�هيدان راديو ورزش با برنامه 
»با کاروان تا آس�مان« همراه با ورزش�کارانی می شود 
ک�ه در هيئت ه�اى مذهب�ی حض�ور پي�دا می کنن�د.

»جوان« با امیرهوش��نگ للّهی تهیه كننده و س��بحان اكرامی 
گوینده و علی رضا مقصودی مدیر گروه جامعه گفت وگو كرده 
و از سیدغالمرضا میرحسینی، مدیر رادیو ورزش در خصوص 

رویکرد معرفت  فزایی این رادیو سؤال پرسیده است.
    همراهی مردم با کاروان عاشورا

سیدغالمرضا میرحس��ینی، مدیر رادیو ورزش در گفت وگو با 
»جوان« می گوید: نزدیک 14۰۰ س��ال پیش جمعی كوچک 
با عشقی بزرگ با كاروانی همراه شدند كه همراه قافله ساالر تا 
آسمان اعال در سرزمینی به نام كرب و بال عروج كردند و تبدیل 
به ستارگان منوری شدند كه با گذشت سال ها و قرن ها هنوز هم 
راه برای راهداران روشن می كنند تا در دنیای گم گشتگی انسان 

معاصر، آنها را به مقصود راستین برسانند.
برنامه »با كاروان تا آسمان« شبکه رادیویی ورزش پی آن جمعی 
است كه عشق حسین)ع( بر سینه داشتند و سر بر كف مترصد 
شنیدن قافله و هیئت بلندپایه هستند كه در مسیر حسین)ع( 
در حركتند و این بار برنامه سازان شبکه رادیویی ورزش، هیئت 
و حسینیه ای رادیویی با گردهمایی اهالی دور و نزدیک ورزش 

برپا كرده اند كه سخن از عشق بگویند.
    حال و هواى عاشورايی در راديو ورزش

علی رضا مقصودی، مدیر گ��روه ورزش و جامعه در گفت وگو با 
»جوان« با اش��اره به  اینکه توجه به حوزه ورزش و ایجاد عالقه 
در بین مردم در جهت توس��عه ورزش همگانی از وظایف مهم 
رادیو ورزش در تولید برنامه های محتوایی است، می گوید: در 
این ایام به فراخور برنامه ها، سعی كردیم كه در حوزه پاسداشت 
بخش هایی را اضافه كنیم و به صورت ویژه برنامه »با كاروان تا 
آسمان« را تا س��وم آن حضرت تدارك دیده ایم. گپ و گفت با 
ورزشکاران مختلف در حوزه های متفاوت در ایام محرم انجام 
شده كه در آن به خصایل ورزش��ی این عزیزان و بركاتی كه از 

توسل به امام حسین)ع( داشته اند، پرداخته می شود.
مدیر گروه ورزش و جامعه تصریح می كند: همانطور كه اس��م 
برنامه با كاروان امام حس��ین)ع( است، نش��ان می دهد با این 
كاروان می خواهیم همراه كاروان كربال ش��ویم تا در اربعین آن 

حضرت در منزلگاه متوقف شویم. با توجه به نوع مهمان و نوع 
پرداختی كه داریم هر شب برنامه را متفاوت از شب گذشته روانه 

آنتن و از یکنواختی جلوگیری  كنیم.
    پاسداشت ياد اباعبداهلل)ع(

امیرهوشنگ للّهی یکی از تهیه كننده های برنامه »با كاروان تا 
آسمان« می گوید: ش��بکه ورزش با ساخت چنین برنامه هایی 
می خواهد كه دین خود را به اهل بیت)ع( ادا كند و در پاسداشت 
یاد آقا اباعبداهلل)ع( سهیم باشد. با توجه به زمان برنامه خیلی از 
همکاران حتی نمی رسند كه به هیئت، تکیه ها و مراسم عزاداری 

برسند، چون در حال ضبط برنامه هستند. 
وی ادامه می دهد: »با كاروان تا آسمان« برنامه ای  صرفاً  ورزشی 
نیست، بلکه تبلیغ و اش��اعه فرهنگ عاشوراست. همچنین از 
ورزشکارانی یاد می كند كه در هیئت های مذهبی حضور دارند. 
ضمن اینکه گزارشگرانی از شاه چراغ شیراز، صحن آستان قدس 
رضوی در مشهد مقدس و صحن حضرت معصومه)س( در قم 

گزارش هایی در این باره تهیه می كنند.
    ترويج روحيه ايثار و جوانمردى

س��بحان اكرامی، گوینده برنامه »با كاروان تا آسمان« یکی از 
ویژگی های این برنامه را كارش��ناس مذهب��ی آن می داند كه 
ایشان در گذشته با برنامه همکاری داشته و لحن و بیانشان كاماًل 
رادیویی است و می تواند در جذب مخاطب در بازه زمانی كوتاه و 

درك بیشتر آنها از اتفاقات محرم سهم بسزایی داشته باشد.
وی ادامه می دهد: س��عی می كنیم پیرنگی پی��دا كنیم كه آن 
پیرنگ، ارتباط با ورزش، روحیه پهلوانی، ایثار و جوانمردی هم 
داشته باشد . اكرامی با اش��اره به نوع اجرا می گوید: با توجه به 
مطالبی كه در اختیار گوینده قرار می گیرد، همچنین سبک و 
سیاق نوحه ها و موسیقی هایی كه پخش می شود، گوینده باید 
همراه و همگام با آنچه در برنامه چیده می شود، باشد. بنابراین 
سعی می كنم، خودم را با آن حس و حالی كه تهیه كننده برای 

برنامه تدارك دیده است، هماهنگ كنم.

 رونمايی از اولين عکس»روز بلوا« شعيبي 
اولين تصوي�ر از فيلم س�ينمايي »روز بلوا« ب�ه کارگرداني 
بهروز ش�عيبي همزمان با آغاز فيلمبرداري منتش�ر ش�د. 
به گزارش فارس، همزمان با آغاز فیلمبرداري فیلم س��ینمایي 
»روز بلوا« به كارگرداني بهروز شعیبي و تهیه كنندگي محمدرضا 

تخت كشیان اولین عکس از این فیلم سینمایي منتشر شد. 
تازه ترین محصول  مركز فیلم  و سریال س��ازمان اوج با نام »روز 

بلوا« فیلمبرداري خود را به تازگي در تهران آغاز كرده است. 
در خالصه داس��تان این فیلم س��ینمایي آمده اس��ت: عماد، استاد 
دانشگاهي خوشنام و یک چهره تلویزیوني مورد توجه است، او ناگهان 
توسط پلیس با اتهام هایي جدي مواجه مي شود كه خود و خانواده اش 

را در موقعیت پیچیده اي قرار مي دهد. 
بابک حمیدیان، لیال زارع، محمد علیمحمدي، مسعود دلخواه، زكیه 
بهبهاني، س��اغر قناعت، پاش��ا جمالي و داریوش ارجمند بازیگران 
اصلي تازه ترین اثر بهروز شعیبي هستند.  »روز بلوا« چهارمین فیلم 
سینمایي بهروز شعیبي پس از »دهلیز«، »سیانور« و »داركوب« در 

مقام كارگردان است.

    ديده بان 

نگاهی به آثار »مصطفي مستور«
خیلی دور و خیلی نزدیک کاراکترهای مستور

تمامي آثار مصطفي مس��تور را به پیش��نهاد زهرا اس��دي از 
دوستان و مربیان خوب داستان نویسي ام در یک سیر مطالعاتي 
كه مشخص كرده بودیم، براساس تاریخ نشر آثار مطالعه كردم؛ 
از اولین اثر »عشق روي پیاده رو« كه در سال 77منتشر شده 
بود تا آخرین اثر كه با نام »پیاده روي در ماه« سال 97منتشر 
شده بود. مستور 18 كتاب را منتش��ر كرده كه»زیر نور كم« 
مجموعه داستان هاي چاپ هاي قبلي است و دو نمایشنامه، 
دو مجموعه ش��عر و یک كتاب عکس نگاري هم در بین این 

آثار است. 
به نظرم جا دارد كه آثار یک نویسنده در یک قطع چاپ شود، 
اما چون مستور كتاب هایش را با دو نشر »چشمه« و »مركز« 
به چاپ رسانده اس��ت، طراحي  متفاوتي در كتاب ها به چشم 
مي خورد. البته نش��ر چش��مه با تغییر رنگ این نظم را حفظ 

كرده است. 
از ش��روع كتاب اول تا پایان آخرین اثر، حسي بین عصبانیت 
و شیفتگي در مطالعات من بود. آشنازدایي و تركیب كلمات 
و بیان سینمایي مس��تور مطالعه خط به خط كتاب را در من 
تقویت مي كرد و از سمتي همپوشاني آثار این عصبانیت را در 
من ایجاد مي كرد كه یک زیركي در این نگارش هست كه مرا 

فریب مي دهد. 
این زیركي نقطه قوتي اس��ت؛ به صورتي كه ی��ک زنجیره از 
شخصیت هاي مرتبط با هم را در میان آثار مي بینید كه شما 
را به اثر قبلي یا بعدي رهنمون مي كند و همین موضوع باعث 

مي شود شما براي خواندن آثار قبلي یا بعدي ترغیب شوید. 
مستور در عین تسلط بر موضوع، شخصیت ها را رها مي كند، 
یک گزارشگر خوب است به اندازه كم و قطره چکاني اطالعات 
می  دهد، گاهي خیلي دور اس��ت و گاهي خیلي نزدیک. او به  
خوبي مي داند چطور خواننده را ش��یفته و رها كند تا در یک 

نابساماني بماند. 
نابساماني ش��خصیت هاي داستاني مس��تور در همین زمانه 
ماست كه هر روز در زیست شهري و انساني خود با آن درگیر 
هستیم، آدم ها را مي شناس��یم و نمي شناسیم. نزدیکیم ولي 
دوریم. این ت��م در تمامي آثار مس��تور در ی��ک تناقض بین 
ایده آلیستي بودن و سخیف بودن دیده مي شود. آدم هاي متفکر 
و فرهیخته كه شبیه خودشان هستند با عادات مخصوص در 
مقابل آدم هایي كه دچار روزمرگي و عادت هاي آموخته  شده 
هس��تند، این مواجهه را دوس��ت داش��تم. اگرچه مرا عصبي 
مي كرد كه مستور سیاه مشق هایش را در قالب كلمات به خورد 
من مي دهد؛ سیاه مشق هایي كه واقعاً از یک برنامه ذهني چیده 
شده حکایت دارد. از اثر اول تا آخرین اثر به فاصله 2۰ سال این 
ایده را در من تقویت مي كند كه مستور بي گدار به آب نزده و 
به دنبال سبک و سیاق خودش است و زنجیره آدم هایش در 
شهر ذهنش چیده شده و براي نوشتن به آنها مراجعه مي كند 
و خداي گونه قسمتي را گزارش مي دهد تا شاید به بطني دیگر 

راه پیدا كند. 
او در چه��ار بعد تفکر زیس��ت آدم��ي یعني م��رگ، تنهایي، 
عشق و معنا درگیر اس��ت و هر بار با یکي از این ابعاد در قالب 
شخصیت هاي افراطي براي نشان دادن اوج حقیقت ذاتي در 

این الیه ها ظهور پیدا مي كند. 
نیمه ش��ب از خواب بی��دار مي ش��وم تا سرنوش��ت آدم هاي 
كتاب هاي مس��تور را بدانم و گاهي در اینترنت جس��ت وجو 
مي كنم. نادر فارابي كجاست و ترسي وجود مرا فرامي گیرد كه 
عشق از دستان زیباي زني به شبگردي ها و سکوت و سقوط 
مردي انتقال پیدا كند. مستور را دوست دارم به شدت مشتاق 

دیدارش هستم. 

الهام صباحي     يادداشت

       

   سيدمرتضي ذاکر
بعد از برگزاري كنس��رت زنان خواننده در عربس��تان سعودي با چراغ 
سبز بن سلمان، امسال در جش��نواره فیلم ونیز مس��تندي از »هیفاء 
المنصور«، كارگردان زن س��عودي به نمایش درآمده اس��ت كه بدون 
كمترین اش��اره ای به فس��اد و خیانت طبقه حاكم، م��ردم این دیار را 
عوامل عقب ماندگی عربستان س��عودي نمایش می دهد. خط دروغي 
كه برخي از سرسپردگان خاندان سلطنتي وظیفه تئوریزه كردن آن را 
برعهده گرفته اند تا بن س��لمان با فراغ بال بیشتري به مضمحل كردن 
مؤلفه های اسالمي مش��غول باشد. این فیلمس��از زن سعودي امسال 
با فیلم مس��تندی به نام »كاندیدای ایده آل« در فس��تیوال فیلم ونیز 
حاضر ش��ده اس��ت. »كاندیدای ایده آل« درباره یک پزشک زن است 
كه می خواهد برای عضویت در ش��ورای شهر در داخل عربستان نامزد 
انتخابات شود. او با مشکالتی مواجه می شود. از جمله اینکه نمی تواند 
چهره اش را در فیلم های انتخاباتی نشان دهد یا به طور مستقیم خطاب 
به رأی دهندگان مرد در اجتماعات صحبت كن��د. این زن می خواهد 

مسیر جاده منتهی به درمانگاهش آسفالت شود تا هنگام بارش باران، 
رفت وآمد بیماران به آنجا س��خت نباش��د و این وع��ده روی زنانی كه 
مخاطب تبلیغات او ق��رار می گیرند، مؤثر می افتد.تس��نیم در این باره 
می نویسد: روزنامه گاردین همین نگاه را دنبال كرده و گفته كه شاید 
فیلم جایزه ای را نبرد، اما فیلمی ش��جاعانه و ظریف است. »كاندیدای 
ایده آل« نشان می دهد تنها كاری كه ممکن است الزم باشد، این است 
كه یک فرد بتواند روشن و جسورانه مسیر حركت را تغییر دهد، حتی 
اگر این تغییر یک درجه باشد .هالیوود ریپورتر نیز هدف فیلم را اصالح 
جامعه و نه حکومت دانسته و نوشته است: »این فیلم نشان دهنده تالش 
و تصمیم یک زن برای هویت بخشی به زنان عربستان در یکی از جوامع 
و نه حکومت های مردساالر جهان است.« المنصور در مصاحبه هایش 
گفته كه در میان جامعه و فضایی متحجر و عقب مانده رشد كرده 
است و حاال این مسئوالن عربستان هس��تند كه شرایط را برای ما 
بهتر می كنند. او عنوان كرده اس��ت: من در دنیایی بزرگ شدم كه 
صدایم را نباید كسی می ش��نید و باید مدام خودم را می پوشاندم. 
خوشحالم كه مسئوالن عربستان شرایطی را برایم فراهم كرده اند 
كه دسترسی ام به همه چیز بهتر شده است. می توانم در نهایت فیلم 
خودم را بدون مشکل در كشورم اكران كنم. به نظر می رسد با قدرت 
گرفتن بن سلمان در عربستان سعودي و اقدامات ضددیني وي در 
حوزه های فرهنگي و هنري دیر نیست كه همین ظواهر به اصطالح 
اسالمي آل سعود جایش را به رسوایی های اخالقي و رفتاري آشکار 
بدهد. چه اینکه تولیدات معدود سینمایي این كشور از جمله افرادي 
مانند هیفاء منصور در جشنواره های مختلف وظیفه سفید كردن 

خاندان سلطنتي و اقدامات آنها را برعهده گرفته اند.

    سینما

استقبال از باز اکران 2 فيلم عاشورايي 
مدير پرديس سينمايي »آزادي« با اش�اره به اينکه اکران دو فيلم »روز 
واقعه« و »پرواز در ش�ب« به مدت دو هفته در اين پرديس ادامه خواهد 
داش�ت، از راه اندازي »باش�گاه تخصصي فيلم« در اين سينما خبر داد. 
سجاد نوروزي، مدیر پردیس سینمایي »آزادي« در گفت وگو با مهر، درباره 
اكران مجدد دو فیلم عاش��ورایي »روز واقعه« به كارگرداني شهرام اسدي و 
»پرواز در شب« به كارگرداني زنده یاد رسول مالقلي پور در این سینما گفت: 
با ش��روع ماه محرم، تصمیم گرفته شد تا این دو اثر س��ینمایي كه مضموني 
عاشورایي دارد، به صورت تک سانس هر شب ساعت 22:3۰ به مدت دو هفته 

در این پردیس نمایش داده شود. 
وي بیان كرد: هرچند در دهه اول محرم بین 7۰ ت��ا 8۰ درصد از مخاطبان 
سینما كاسته مي شود، اما استقبال از این دو اثر سینمایي خوب بود. هر دوفیلم 
از نظر فني كاماًل متحول شده است و نسخه دي سي پي آن در سینما نمایش 
داده مي شود. البته بنیاد سینمایي فارابي براي آماده كردن نسخه هاي مورد 
نظر تالش بس��یاري كرد. در واقع مي توان گفت تنها همین دو فیلم هستند 
كه در سینماي ایران با مضمون عاشورایي ساخته شده اند و اثر دیگري وجود 

نداشت كه بخواهیم آن را در سینما نمایش دهیم. 
نوروزي گفت: در نظر داریم تا در پردیس سینمایي آزادي »باشگاه تخصصي 
فیلم« را بدون اینکه خللي به ظرفیت اكران فیلم هاي روز وارد شود، ایجاد 
كنیم، به این معنا كه اكران فیلم هاي روز روند عادي خود را طي مي كند و 
در كنار آن در نظر داریم آثار خارجي روز و كالسیک و آثار ایراني در دهه 6۰ 
و 7۰ و آثار كالس��یک ایراني قبل از انقالب را نمای��ش دهیم. نمایش »روز 
واقعه« و »پرواز در شب« بخشي از این برنامه است و ادامه این طرح به زودي 

انجام خواهد شد.

    جواد محرمی
دیروز ابراهیم حاتمی كیا فیلمبرداری تازه ترین 
اثر سینمایی اش با نام »خروج« را در گچساران 
كلید زد. آنچ��ه از داس��تان فیلم او ت��ا به حال 
به بی��رون درز ك��رده از این حکای��ت دارد كه 
حاتمی كیا این بار به موض��وع عدالت اجتماعی 
از زاویه مسائل كارگری و   مشکالت روستاییان 

نظر افکنده است.  
عدالت طلب كه باشی فرقی نمی كند دلت برای 
مدافعان حرم حض��رت زینب)س( در س��وریه 
بتپد یا برای كارگران و كش��اورزان روس��تایی 
دورافت��اده در ای��ران. عدالت طل��ب كه باش��ی 
كاراكتره��ای فیلمت ممکن اس��ت در صحرای 
س��وزان و بیابان های عراق و شام باش��ند یا در 
زمین ها و مزرعه های سیس��تان و بلوچس��تان. 
عدالت طلب كه باشی با اینکه در عنفوان جوانی 
پایت به جشنواره های اروپایی باز شده و مزه آن 
را چشیده ای، اما پشت به آن گوساله های سامری 
می كنی و جایزه ات را جای دیگر طلب می كنی. 
این عدالت طلبی البته وابس��تگی هم می آورد و 
باعث می شود ژست فیلمساز مستقل گرفتن را 
فراموش كنی و سختی این پشت پا زدن ها را به 

جان بخری. 
از عدالت طلب��ی تقریب��اً در اغلب آث��ار ابراهیم 
حاتمی كیا می توان ردپایی پیدا كرد. چه آن زمان 
كه با س��اخت فیلم »از كرخه ت��ا راین« موضوع 
مهاجرت برخی جانبازان دفاع مقدس به كشور 
آلمان را در قالب یک اثر سوزناك به تصویر كشید 
و چه زمانی كه در فیلم »ارتفاع پست« مرثیه ای 
بر وضعیت نابس��امان یک خانواده خوزس��تانی 
سرود كه سرپرس��ت خانواده به خاطر تنگنای 
اقتصادی خود و خان��واده اش را در مخمصه ای 

س��خت گرفتار كرده بود. این بار اما حاتمی كیا 
زمین مبارزه را از شام به داخل كشور آورده است. 
او اگر الزم باشد برای ترسیم وضعیت مظلومانه 
ایثارگران دفاع مقدس زمانی به قلب اروپا می رود 
و گاهی اگر الزم بداند راوی مظلومیت مدافعان 
حرم می ش��ود و این بار گویی قرار است در كنار 
آنهایی قرار گیرد كه امام راحل از آنان به عنوان 

ولی نعمتان انقالب یاد كرده است.
وقتی می گوییم ابراهیم حاتمی كیا، فیلمس��از 
متعهدی است دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم. 
او دش��وارترین راه را برای فیلمس��ازی انتخاب 
كرده است. از سویی دلبس��ته انقالب اسالمی و 
آرمان های آن اس��ت و در برهه ه��ای مختلف با 
آثارش به جایگاه جهاد و ایثار پرداخته است و از 
سویی دیگر در برخی آثارش به موضوع عدالت 
اجتماعی نظر كرده است. از این بابت شاید بتوان 
گفت هیچ كس ب��ه اندازه حاتمی كی��ا به لحاظ 
انتخاب س��وژه هایش و نس��بت به آن با انقالب 

اسالمی در نقطه تعادل نایستاده است.
او  یک س��ال و نیم پی��ش در جری��ان برگزاری 
جشنواره فیلم فجر با صدایی رسا به وابستگی های 
قلبی اش اش��اره كرد. وقتی قرار باش��د هنرمند 
وابس��تگی معنوی به اهدافش را انکار نکند، كار 

س��ختی در پیش خواهد داش��ت. عبارت »من 
فیلمساز وابسته ام« حاتمی كیا ش��اید از سوی 
خیلی ها درس��ت و بجا فهم نش��د. وابستگی او 
اگرچه به انقالب اسالمی و آرمان های آن غیرقابل 
انکار اس��ت، اما حاتمی كیا به عنوان فیلمسازی 
معترض ش��ناخته می ش��ود. اعتراض او با دیگر 
فیلمسازانی كه صرفاً دوست دارند ادای معترض 
بودن را دربیاورند و بعضی وقت ها نیز نقش خود را 
خوب بازی می كنند، متفاوت است. این است كه 
او معترض بودن را به عنوان حربه ای برای تثبیت 
خود در میان یک نحله فکری یا طبقه اجتماعی 
انتخاب نکرده است. او می داند آرمان های انقالب 
در همه ابعاد به ویژه بع��د اجتماعی آن باید یک 
مطالبه همیشگی برای رسیدن به مقصود باشد 
و برای همین نمی تواند در آثارش نسبت به نقاط 

منفی و نامطلوب جامعه واكنش نشان ندهد. 
حاتمی كی��ا در عین ح��ال كه به عرص��ه دفاع 
سخت نظر داشته و در این وادی همواره نگاهی 
آسیب شناسانه را دنبال كرده و صرفاً تک بعدی 
به موضوع جنگ نگاه نکرده اس��ت، نیم نگاهی 
به عرصه ه��ای دیگر نیز داش��ته و از موضوعات 
مهم دیگری كه جزو آرمان های اساسی انقالب 

بوده اند، غفلت نکرده است. 
او می توانست مانند اغلب فیلمسازانی كه استعداد 
خود را موازی با فضای غالب هنری كشور تنظیم 
كرده اند و وضع مطل��وب را در بی وضعی مطلق 
جسته اند راه و روشی عافیت طلبانه در پیش گیرد 
و از مواهب بودن در این وضعیت بی نصیب نماند، 
هر چند او با همین دست فرمان آرمانگرایانه نیز 
همواره در سینمای ایران در جایگاهی قرار داشته 
كه حتی منتقدانش هم نتوانسته اند اثرگذاری اش 

را انکار كنند. 
برای حاتمی كیا مقاومت صرفاً در مقابل دشمن 
خارجی منحصر نمی شود. او می داند كه دشمنان 
ای��ن آب و خاك ب��ه داخل هم نف��وذ كرده اند و 
در قالب دس��تگاه های مفس��ده انگیز اقتصادی 
منافع ملت را به ت��اراج می برند. درباره فیلم تازه 
حاتمی كیا البته نمی توان بیش از این پیشگویی 
كرد، اما كارنامه فیلمسازی او نشان می دهد كه به 
سینما نگاهی متعهدانه و دغدغه مند دارد و هنر را 

صرفاً برای هنر نمی خواهد. 
»خروج« بیستمین فیلم ابراهیم حاتمی كیا در 
مقام كارگردان در سینمای ایران است كه پس 
از طی مراحل پیش تولید دیروز با حضور عوامل 
در گچس��اران جلوی دوربین رفت. این سومین 
ساخته اوس��ت كه با همکاری س��ازمان هنری 

رسانه ای اوج ساخته می شود.  

نگاه »جوان« به سينماى حاتمی کيا به بهانه آغاز فيلمبردارى فيلم »خروج«

حاتمی کیا این بار به دنبال عدالت 

عدالت طل��ب ک��ه باش��ی فرقی 
نمی کند دلت برای مدافعان حرم 
حضرت زینب)س( در س��وریه 
بتپد یا برای کارگران و کشاورزان 
روس��تایی دورافت��اده در ایران

کارگ�ردان تئات�ر »زخ�م زيب�اي زمان�ه«  معتق�د اس�ت ک�ه دفاع 
مق�دس فقط آدم ه�اي درون�ش نيس�تند، آدم ه�اي پش�ت جبهه، 
خانواده ه�ا و جانبازه�اي اعص�اب و روان ني�ز هس�تند ک�ه هن�وز 
درگي�ر مس�ائل جنگن�د، از اينه�ا نمي ت�وان ب�ه راحتي گذش�ت. 
به گزارش فارس، داستان »زخم زیباي زمانه« به كارگرداني نادیا فرجي 
از این قرار اس��ت كه تعدادي نامه از س��ال هاي آخر جنگ تحمیلي از 

رزمندگان پیدا مي شود كه باید به دست صاحبانشان برسد. 
فرجي در مورد این نمایش مي گوید: موض��وع و محتوا درباره آدم هایي 
است كه بعد از جنگ هس��تند، خانواده هایي كه عزیزانشان را از دست 

داده اند و ع��ده اي كه بعد از 2۰تا 3۰س��ال هنوز جنگ برایش��ان تمام 
نشده اس��ت و چش��م انتظار هس��تند. خط قصه ما یک زخ��م را روایت 
مي كند از جنس دلتنگي، انتظار، حس��رت، غم و غربت كه به دل و روح 

مي نشیند. 
این كارگ��ردان تئاتر در ادام��ه با تأكید ب��ر اینکه نمون��ه آدم هایي كه 
كاراكترهایشان در این نمایش هس��ت در سراسر ایران پخش هستند، 
مي افزاید: شاید عده اي فکر كنند كه كار در این عرصه با تکرار و كلیشه 
روبه رو مي شود و نس��ل امروز آنها را پس مي زنند، در حالي كه خیلي از 

مردم هنوز با داستان جنگ درگیر هستند. 

»زخم زیباي زمانه« روایت دفاع مقدسي از گذشته تا امروز


