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پيامبر)ص( می فرمايند: 

نشانه خيرخواه چهار چيز است: 

به حق داورى كن�د و از خود به 

ديگران حق دهد و آنچه بر خود 

پس�ندد، بر مردم روا دارد و از 

حريم هيچ كس درنگذرد. 

»گزيده تحف العقول«

دف�اع  ادبي�ات  در  س�نگري  محمدرض�ا  عقي�ده  ب�ه 
مق�دس ناامي�دي وج�ود ن�دارد. ادبي�ات م�ا، ادبي�ات 
امي�د اس�ت. آنها ك�ه ادبي�ات قب�ل از انق�اب اس�امي را 
تجربه كردن�د، مي دانن�د آن زم�ان، ادبيات يأس آل�ود بود. 
نشست ادبي شعر دفاع مقدس و مقاومت، بررسي تاثیرگذاري شعر 
دفاع مقدس بر شعر فلسطین، به مناسبت روز آزادسازي خرمشهر 
و تقارن آن با روز جهاني قدس و روز مقاومت دزفول، با شعرخواني 
شاعران كشور و پارسي زبانان ساير كش��ورهاي جهان توسط اداره 
كل كتابخانه هاي عمومي استان تهران با استفاده از ظرفیت فضاي 
مجازي برگزار شد. در اين نشست شاعراني چون مصطفي محدثي 
خراساني و محمدرضا س��نگري همراه پژوهشگران و نويسندگان 
دفاع مقدس و پايداري به بررسي روند شكل گیري اين نوع از ادبیات 
پرداختند. كاظم رستمي، شاعر و پژوهشگر كه اجراي اين نشست را 
برعهده داشت، در آغاز اين نشست گفت: اين، اولین نشست از سلسله 
نشست هاي ادبي با محوريت شعر و ادبیات دفاع مقدس است كه اداره 
كل كتابخانه هاي عمومي استان تهران آن را برنامه ريزي كرده است. 
وي با اشاره به هجمه اي كه در دوران دفاع مقدس به هويت فرهنگي 
كشور شد، گفت: ملتي كه مورد هجوم واقع شد، نور امید را زنده نگه 
داشت. جالل آل احمد در صحبت هايش گفته است كارهايي كه امروز 
در ادبیات انجام مي دهیم، تاثیرش را سال ها بعد در جامعه مي بینیم. 
به نظر مي رسد برعكس اين حرف هم اتفاق مي افتد، يعني اتفاقاتي 

در جامعه مي افتد كه بعدها در شعر و ادبیات تجلي پیدا مي كند. 
در ادامه اين نشست محمدرضا س��نگري، گفت: به طور طبیعي 
وقتي جنگ اتفاق مي افتد، نیاز اولیه اين نیست كه آدم ها به شكل 

اتوكشیده در جنگ شركت كنند. به همین ترتیب در آغاز دفاع نبايد 
انتظار شعر پخته داشته باشیم. اولین اتفاق در اين زمان شكل گیري 
شعار است. شعار فشرده انديشه اس��ت كه به شكل آهنگین بیان 
مي شود اما هنوز ارجمندي ش��عار را درست تعريف نكرده ايم و به 
همین دلیل گاهي بعضي واژه ها بدنام تعبیر شده اند. شعار همیشه 
منفي تلقي شده در حالي كه بخشي از هويت هر جرياني است. در 
كربال هم نخستین حرف ها در شعار و بعد در رجز و شعرها ديده شد. 
سنگري با اشاره به فقدان ناامیدي در ادبیات دفاع مقدس گفت: 
در انبوه اين همه رنج، ناامیدي ديده نمي شود. ادبیات ما، ادبیات 
امید است. آنها كه ادبیات قبل از انقالب اسالمي را تجربه كردند، 
مي دانند كه در آن زمان، ادبیات يأس آلود بود. مرگ، زمس��تان، 
بن بست و تاريكي واژه هاي قالب بودند اما مجموعه آثاري كه بعد از 
انقالب چاپ شدند حتي نام شان امیدبخش است، نام هايي مانند 
تنفس صبح، در كوچه آفتاب و... اين يعني نس��لي امیدوار به رغم 

مخاطراتي كه پیش رويش است، به وجود آمده است.

در نشست شعر دفاع مقدس و مقاومت مطرح شد

ادبيات مقاومت نقطه مقابل ادبيات يأس آلود پيش از انقاب است
رئيس پيشين انجمن زبان شناسي ايران مطرح كرد

واژه گزيني بايد با دقت بيشتر باشد تا با آن شوخي نشود

رئي�س پيش�ين انجمن زبان شناس�ي اي�ران معتقد اس�ت، 
در واژه گزيني ب�راي واژه ه�اي عمومي بايد دقت بيش�تري 
ش�ود تا مورد پس�ند مردم باشد و جنبه ش�وخي پيدا نكند. 
مصطفي عاصي، استاد پژوهش��گاه علوم انساني و رئیس پیشین 
انجمن زبان شناس��ي ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره واژه هايي 
كه اخیراً توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي جايگزين شده اند 
و ش��وخي هايي كه در فضاي مجازي با آنها مي شود، اظهار كرد: 
اصوالً ما ملت شوخ طبعي هستیم و مردم در همه زمینه ها با نگاه 
طنز به مس��ائل نگاه مي كنند، در نتیجه اين فقط خاص واژه هاي 
فرهنگستان نیس��ت بلكه ما در زمینه هاي ديگر هم مي بینیم كه 
مردم خالقیت نشان مي دهند و لطیفه و شوخي درست مي كنند و 

به كار مي برند. اين خصلت ايراني است. 
او اف��زود: نكته ديگر اين اس��ت كه مردم گاهي اوق��ات فراموش 
مي كنند كه اين شوخ طبعي را كجا بايد به كار برد. شوخي كردن با 
مسائل جدي شايد باعث از بین رفتن اهمیت شان شود. يكي از اين 

مسائل جدي به نظر من بحث زبان فارسي به  عنوان زبان مشترك، 
رسمي و ملي ماست، اين را يا قبول داريم يا نداريم. فكر مي كنم به 
جز افرادي كه نگاه خیلي خاص دارند، اغلب پذيرفته ايم كه زبان 
فارسي يك عامل بزرگ فرهنگي و در حقیقت ابزاري براي احراز 

هويت ما در جهان است. 
عاصي زبان فارس��ي را يكي از مهم ترين عوامل وحدت، انسجام و 
تداوم فرهنگ ما در طول تاريخ دانست و گفت: اگر به اهمیت زبان 
فارسي توجه كنیم، آن وقت زياد درست نمي بینیم كه درباره آن 
شوخ طبعي به خرج دهیم. از سوي ديگر، اگر قبول داشته باشیم 
كه زبان فارسي زبان مشترك همه ايرانیان و اقوام اين سرزمین با 
زبان هاي مادري  گوناگون است و براي بیان مفاهیم علمي، آموزش 
در سطح مدارس و دانشگاه به زباني رسا و توانا نیاز داريم، آنگاه براي 
توانمندسازي و غناي واژگان آن نیز اهمیت بیشتري قائل خواهیم 
شد. اين زبان شناس سپس با بیان اينكه هر زباني همیشه با توجه به 
نیازهاي اهل زبان و خواست و تالش كاربران آن زنده مانده و رشد 
مي كند، اظهار كرد: طي قرن ها و در مقاطع مختلف، اهل فرهنگ، 
ادب و انديشه براي اعتالي زبان فارس��ي تالش كرده اند. تنها در 
دوره فارسي نو كه از بیش از هزار سال پیش آغاز شده تا به  امروز، 
بزرگاني در عرصه علم و ادب كمر به زنده  نگه داشتن و گسترش 
زبان فارسي بسته اند؛ از فردوسي، ناصرخسرو، غزالي و شاعران و 
نويسندگان بزرگ ديگر گرفته تا دانشمنداني مانند بوعلي سینا 
و ابوريحان كه خدمات  زيادي به غناي زبان فارسي و رشد واژگان 
علمي آن كرده اند؛ روندي كه تاكنون ادام��ه يافته  و اتفاقاً امروزه 

اهمیت بیشتري نیز پیدا كرده است. 

معادله بد و بدتر در مجموعه »امريكايي ها«
 از نكات مثبت مجموعه »امريكايي ها« توجه به شخصيت پردازي 

و الگوهاي مربوط به آن در سريال هايي با رويكرد امنيتي است، چون برخاف سريال هاي 
ايراني، افراد امنيتي دو سوي ماجرا جدا از خانه و خانواده ترسيم نمي شوند

   محسن خياباني
امريكايي ه��ا )The Americans( از بهترين س��ريال هاي 
جاسوسي چند سال اخیر محسوب مي ش��ود. خالق مجموعه 
وايزبرگ( افسر س��ابق س��ازمان اطالعات مركزي امريكا  )جو 
)SIA( است و تجربیاتش كمك زيادي به غنا و باورپذيري اثر 
كرده است. امريكايي ها سريالي نسبتاً كم بیننده بود و بیشتر مورد 
ستايش منتقدان تا عامه مردم، ولي طرفداران وفادار خودش را 
داشت كه از ابتدا تا انتها همراهش بودند. روند كلي سريال سازي 
در امريكا از اين قرار اس��ت ك��ه در صورت س��وددهي، تولید 
فصل هاي بعدي چراغ سبز مي گیرد، يعني اگر سريالي نتواند 
نس��بت به بودجه اش، بینندگان الزم را جذب نمايد، حتي اگر 
در فصل چندم باشد و داستانش تمام هم نشده باشد، تولیدش 
متوقف مي شود اما مجموعه مديريتي FX )شبكه پخش كننده 
سريال امريكايي ها( با وجود سوددهي كم به وايزبرگ بودجه و 
زمان كافي داد تا سريالش را به فرجامي درخور برساند؛ چیزي 
شبیه كاري كه شبكه HBO براي مجموعه خوب اما كم بیننده 
Wire/ شنود انجام داد. »امريكايي ها« درباره دو افسر جاسوس 
شوروي است كه در زمان جنگ س��رد به امريكا وارد مي شوند. 
بخش اعظم داستان در دهه 80 مي گذرد، وقتي كه دو افسر در 
قالب فیلیپ جنینگز و الیزابت جنینگز يك خانواده امريكايي 
معمولي را تشكیل داده  اند، صاحب دو فرزند شده اند و آژانسي 
مسافرتي را مديريت مي كنند، البته اين ظاهر ماجراست و اين دو 
از هر فرصتي براي فعالیت هاي جاسوسیشان استفاده مي كنند. 
ماجرا وقتي پیچیده تر مي شود كه يك مأمور FBI به نام استن 
بیمن به همسايگي جنینگزها نقل مكان مي كند. فیلیپ و استن 
كم كم بهترين دوستان هم مي شوند و روابط عاطفي فیلیپ و 
الیزابت از حالت صرفاً نمايشي خارج مي شود. همچنین دختر 
خانواده جنینگز كه به تازگي به سنین نوجواني رسیده، به رفت 

و آمدهاي گاه و بیگاه والدينش شك مي كند... 
خالصه داستان امريكايي ها شايد چندان جذاب نباشد ولي اين 
اثري اس��ت كه جذابیتش از دل جزئی��ات و چگونه گفتن ها در 
فیلمنامه و كارگرداني خلق مي ش��ود. اين مجموعه تلويزيوني 
بیشتر از فیلم هاي جیمز باند به فیلم هايي مثل »جاسوسي كه از 
سردسیر آمد« نسبت مي برد، يعني اگرچه لحظات هیجان انگیزي 
دارد ولي دنیاي جاسوسان را فراتر از اكشن هاي اغراق آمیز و حرف 
كشیدن از آدم ها در اتاق هاي شكنجه توصیف مي كند. جنینگزها 
براي رسیدن به اهدافشان بارها مجبور مي شوند به زندگي آدم هاي 
سیاسي و حتي معمولي وارد شوند و نظارتشان بر افراد امنیتي با 

نقشه هايي پیچیده و زمانبر همراه است تا همزمان با هیجانات به 
دنیاي ذهني جاسوسان و فضاي پیچیده مسائل امنیتي بپردازد. 
يكي از ن��كات آزاردهنده موقع تماش��اي میني س��ريال زيادي 
ستايش شده چرنوبیل، انگلیس��ي صحبت كردن افرادي بود كه 
قاعدتاً بايد روسي صحبت مي كردند اما امريكايي ها براي انگلیسي 
يا روسي صحبت كردن مردمان شوروي منطق دارند. كري راسل و 
متیو ريس در نقش هاي اصلي عملكردي خیره كننده دارند و ديگر 
بازيگران هم هرگز از سطح متوسط پايین تر نمي آيند. امريكايي ها 
از فصل اول تا پايان فصل چهارم بهتر و بهتر مي ش��ود. در فصل 
پنجم كمي اُفت مي كند ولي در فصل ششم و پاياني قسمت به 
قسمت عالي تر مي شود تا به قسمت آخرش مي رسد كه شايد يكي 
از بهترين پايان بندي هايي سريال هاي تلويزيوني در چند سال 
اخیر است. اگر چه در طول سريال فیلیپ و الیزابت بارها تغییر 
قیافه مي دهند اما تنوع پوشش، مدل هاي مختلف ريش و سبیل 
و كاله گیس در مأموريت هايشان قابل توجه است. يكي از موارد 
آموزنده امريكايي ها براي ما ايراني ها توجه به شخصیت پردازي و 
الگوهاي مربوط به آن در سريال هايي با رويكرد امنیتي است چون 
برخالف سريال هاي وطني، افراد امنیتي دو سوي ماجرا جدا از 
خانه و خانواده به تصوير كشیده نمي شوند و به عاليق و تفكراتشان 
بیرون از فضاي كاريشان هم پرداخته مي شود. خود وايزبرگ جايي 

گفته كه موضوع اصلي سريالش يك ازدواج است! 
در طول س��ريال انتقاداتي نسبت به سیاس��ت ها و ملت امريكا 
وجود دارد و به مردم عادي و حتي بعضي سیاس��یون شوروي 
احترام گذاش��ته مي ش��ود )هرچند ظاهري( اما در نهايت يك 
س��ريال امريكايي داريم و قاعدتاً طرف امريكايي ها را مي گیرد. 
اين شايد نگاه بسیاري از فیلم ها و سريال هاي ينگه دنیا با لحن 
انتقادي نسبت به كشورشان باشد: البته كه ما مشكالتي داريم 

ولي كشورهاي ديگر، به مراتب بدتر هستند!

نفوذ »زيرخاكي«ها
روايتگري جلیل سامان در س��ريال »زيرخاكي« از نفوذ 
و نحوه رخن��ه برخي اف��راد ضدانقالب تح��ت حمايت 
سازمان هايي مانند ساواك كه تحت اشراف كامل فكري 
و عملیاتي سازمان هاي جاسوسي سیا و موساد فعالیت 
مي كرده، فصل تازه اي از ورود تلويزيون به اين س��احت 
حساس و پرابهام است، البته سامان تنها كارگرداني است 
كه تا به حال در س��ه س��ريال مختلف به حوزه فعالیتي 
و تفكرات تروريستي و ضدانساني س��ازمان تروريستي 
منافقین كه بیش از 17هزار نفر از شهروندان و مسئوالن 
كشورمان را به صورت وحشیانه ترور كرده اند، پرداخته 

است. 
اين كارگردان در سه س��ريال قبلي خود ابعاد تازه اي از 
اين سازمان تروريس��تي را روايت كرده كه ضمن اشاره 
تلويحي و جانبي به موض��وع نفوذ، تمركز اصلي اش را بر 
مسئله عضوگیري و جنايات سازمان تروريستي منافقین 

با چاشني اتفاقات دراماتیك قرار داده بود. 
زيرخاكي، تازه ترين س��ريالي اس��ت كه ب��ه كارگرداني 
جلیل س��امان از تلويزيون پخش شده اس��ت. هر چند 
جلیل سامان در اين س��ريال اش��اراتي به فعالیت هاي 
س��ازمان منافقین دارد اما برخالف س��ه گانه قبلي اش 
تمركز و محوريت اصلي داس��تان س��ريالش به مسئله 
مهم نفوذ و تالش صهیونیس��ت ها براي س��رقت اشیاي 
تاريخي و باس��تاني يا همان »زيرخاكي« و خارج كردن 

آنها از ايران است. 
گذشته از مس��ئله قاچاق و غارت اموال روي خاك و زير 
خاك كش��ور توس��ط يهوديان و نقش تسهیل كنندگي 
سازمان ساواك در انجام اين سرقت هاي بزرگ، مهم ترين 
وجه اين سريال پرداختن متفاوت به مسئله و نحوه نفوذ 
عناصر مورد حمايت س��اواك در بین افراد و جريان هاي 
ابتداي انقالب است. سامان در اين سريال به خوبي نشان 
مي دهد كه چطور افرادي نظیر كشمیري، كالهي و ديگر 
نفوذي ها به بدنه انقالب و انقالبیون رخنه كردند و بعدها 

به سمت ها و پست هاي مهمي هم رسیدند. 
يكي از ديالوگ هاي س��ريال »زيرخاك��ي« كه به نوعي 
روايتگر ح��دود و ثغور س��طح نفوذ جريان ه��اي مورد 
حمايت ساواك و ديگر سازمان هاي جاسوسي مانند سیا 
و موساد بود در مكالمه بین شخصیت فريبرز و اسكندر 

جانمايي شده بود. 
وقتي كه فريبرز از چگونگي خارج كردن اشیاي عتیقه اي 
كه در ي��ك خانه مص��ادره اي وجود داش��ت خطاب به 
اس��كندر مي گويد: چطور مي خواهید اي��ن اجناس را از 
منزل خارج بكنید؟ اسكندر در پاسخ به فريبرز مي گويد: 
فكر كردي چط��ور پرونده هاي س��اواك را از آنجا خارج 
كرديم؟! ش��اهد مثال اين ديالوگ گم ش��دن بخشي از 
اس��ناد محرمانه و امنیتي مربوط به افراد و جريان هايي 
اس��ت كه در همان روزهاي ابتدايي پی��روزي انقالب از 
محل ركن دوم ارتش خارج ش��د و سرنوشت آنها هرگز 
مشخص نشد. نمونه ديگر اين مسئله اسنادي است كه از 
النه جاسوسي امريكا توسط برخي افراد خارج شد و آنها 
نیز به سرنوشت مشابهي نظیر گم شدن اسناد محرمانه 

ركن دوم ارتش منجر شد. 
ورود س��یما به س��اخت و تولید اثري با ابعاد محتوايي 
زيرخاكي در صورت ادامه مس��یر و پرداختن به زواياي 
پنهان مان��ده برخي ابهامات ابتداي انق��الب، نه تنها به 
جلوگی��ري از جعل تاريخ انقالب و پاس��خ به ش��بهات 
جواناني ك��ه آن روزه��ا را نديده ان��د، مي انجامد بلكه 
مي تواند به س��احت حس��اس و ملتهب »نفوذي ها« و 
چرايي ترور و به ش��هادت رس��اندن چهره هاي مؤثر و 
انقالبي نظیر شهید مطهري، شهید سپهبد قرني، شهید 
بهش��تي و ديگر افرادي كه در واقع مي ت��وان از آنها به 
عنوان مغز متفكر و ايده پردازهاي انقالب اس��المي نام 

برد، پرده بردارد. 
به كالم ديگر، اقدام جسورانه مديران تلويزيون در دست 
پیش گرفتن براي روايت دقیق، تاريخي و موثق به چنین 
مسائلي مي تواند عامل بازدارنده اي در جعل تاريخ انقالب 
و نیز مش��وه و معوج نش��ان دادن تالش برخي شهداي 
انقالب مانند شهید الجوردي با تشبث به تئوري عوض 
كردن جاي جالد و قرباني از سوي برخي جريانات و افراد 

كج انديش گردد.

مصطفيشاهكرمي یادداشت

    جواد محرمي
مرگ تأسفبار يك دختر به دست پدرش باعث 
شده عده اي بار ديگر و اين بار با ادبيات طعنه 
و كنايه پاي فيلم جنجال�ي »خانه پدري« را 
وسط بكشند و مدعي اين باشند كه مخالفان 
صحنه دلخراش فيلم عياري اشتباه مي كردند 
تا وقوع اين دست حوادث دلخراش را حجتي 
بر درس�ت بودن روش و رويك�رد فيلم هاي 
خشن و ملتهبي چون خانه پدري فرض كنند. 
معلوم نیست چرا برخي از مدعیان روشنفكري 
نمي توانن��د دس��ت كم حف��ظ ظاهر ك��رده و 
خوشحالي خود را از وقوع حوادث تلخ اجتماعي 
بروز ندهند. دلیلش البته مشخص است؛ حادثه 
تلخي در گوشه اي از كش��ور رخ داده و عده اي 
مانند همیش��ه اين ح��وادث را پیراهن عثمان 
مي كنند تا حرف ناثواب خوي��ش را مثاًل ثابت 
كرده باش��ند، البته كس��ي كه خواب اس��ت را 
مي شود از خواب بیدار كرد اما او كه خودش را به 
خواب زده نه. سینماگري همكار سینمايي اش 
را كه منتقد س��اخت فیلم هايي از جنس خانه 
پدري بوده درباره مرگ دلخراش رومینا اشرفي 
چنان كنايه مي زند گويي منتقدان آثاري چون 
خانه پدري طرفدار كش��ته ش��دن دختران به 
دست پدرانشان هستند يا مثاًل منتقدان مدعي 
بوده اند كه اساساً در عالم امكان چنین حوادثي 
بروز و ظهور ندارند و در آينده نیز تضمین داده 
شده هیچ دختري به دست پدرش كشته نشود. 
وقتي منطق كمرنگ ش��ود و قدرت سفس��طه 
جوالن بدهد، هر آدم نسبتاً مشهوري مي تواند 
بر اسب س��ركش بي مسئولیتي س��وار شود و 
عوامفريبي نیز در چنی��ن وضعي بازار پررونقي 

خواهد داشت. 
    مسئوليت شناسي سينمايي 

درباره رومينا
وقتي از مس��ئولیت هنري و س��ینمايي حرف 
مي زنیم، دقیق��اً درب��اره اين موضوع س��خن 
مي گويیم كه نباي��د هر اتفاقي را دس��تاويزي 
براي صاح��ب حق وانم��ود كردن خ��ود كرد. 
بي مسئولیتي سینمايي در اين موارد تنه مي زند 
به بي مسئولیتي همان پدري كه به جاي حفظ 
و نگهداري دخترش در حريم خانواده آنچنان 
بي عقل مي شود كه با ديدن يك عكس با داس به 
جان دخترش مي افتد و او را از پاي درمي آورد. 
بي مسئولیتي كه شاخ و دم ندارد؛ يكي در فضاي 

محدود خانواده اش بي مسئولیت است و عده اي 
هم در جامعه اي بزرگ تر چون س��ینما و هنر. 
بي مسئولیتي مي تواند جنبه اجتماعي هم داشته 
باشد. فیلمسازي كه مي كوشد از يك حادثه تلخ 
به سود اثبات فرضیه هاي ذهني اش فیلم بسازد 
و لنز دوربینش را روي موقعیت پرپر شدن يك 
دختر زير خشونت و بي عقلي پدر نادانش تنظیم 
مي كند، فیلمس��از مسئولیت شناس��ي نیست. 
چنی��ن فیلمس��ازي در بهترين حال��ت فردي 
اس��ت كه بر ابزار و تكنیك تس��لط پیدا كرده و 
در پي خودنمايي هنري برآمده اس��ت. كس��ي 
كه غريزه به جاي عقل بر او مسلط است، حتماً 
الزم نیست آدم بكشد و ممكن است روح آدم ها 

را قتل عام كند. 
پدراني چون پدر رومینا صرفاً دختر خودشان را 
مي كشند اما فیلمسازي كه براي ترسیم چنین 
صحنه اي پافشاري دارد، قلب و روح يك جامعه 
را به ورطه جراحت و قتل مي كشاند، با اين تفاوت 
كه پدر قاتل صرفاً يك لحظه كنترلش را از دست 
داده اما فیلمساز ما با تسلط بر خود دقیقاً مي داند 
با روح جامعه چ��ه معامله اي مي كن��د. مثالش 
مي تواند اين باشد، كس��ي چند نفر را استخدام 
مي كند براي تولید يك فیلم غیراخالقي و پر از 
صحنه هاي جنسي، با استدالل آقايان روشنفكر 
سینمايي ما چنین عملي چون در جامعه وجود 
دارد و زياد هم اتفاق مي افتد و مشتري هم دارد 
مي تواند بروز سینمايي هم داشته باشد يا از سويي 
ديگر فیلمسازي ممكن است عنوان كند چون اين 
اعمال غیراخالقي است پس بايد تصوير شود تا 
در اين باره به خانواده ها هشدار داده شود. ببینید 
وقتي پاي سفسطه وسط كشیده شود، مي شود 
چه حجمي از حرف هاي شبه روشنفكرانه براي 

ساخت يك فیلم سینمايي بد رو كرد. 
   پنبه هايي كه در گوش جامانده!

حرف هیچ گاه بر س��ر اي��ن نبوده ك��ه درباره 

موضوعاتي چون قتل دختر توس��ط پدر فیلم 
ساخته نشود، حرف براي آنها كه قصد شنیدن 
دارند و قوه عاقله را تعطیل نكرده اند اين اس��ت 
كه چنی��ن فیلمي با چه رويك��رد و از چه زاويه 
ديدي بايد ساخته شود. آيا جايز است كه جنس 
و شكل كشتن و كشته شدن با جزئیات تصوير 
ش��ود، با اين اس��تدالل كه چنین واقعیتي رخ 
داده اس��ت؟ اينها قبل از اين البته بیان ش��ده 
اما وقتي عده اي نمي خواهند بش��نوند ناچار به 
تكرار بديهیات هس��تیم. مگر قرار است فیلمي 
در ژانر وحشت ساخته شود. اشكالي ندارد ولي 
فیلمس��از محترم ديگر نبايد مدعي س��ینماي 
اجتماعي باشد. خش��ونت البته در ژانر وحشت 
نیز ح��دي دارد. چنی��ن ژانري به ط��ور عادي 
مخاطب اولیه اش خانواده نیست اما فیلمسازي 
كه واقعاً دلسوز جامعه باشد و صرفاً اداي دلسوز 
ب��ودن را درنیاورد، وقتي قصد س��اخت فیلمي 
درباره موضوع قت��ل رومینا اش��رفي مي كند؛ 
سعي اش اين اس��ت كه ابعاد پیراموني موضوع 
مثل بعد روانشناس��انه و عاطفي و ريش��ه هاي 
خانوادگي موضوع را برجس��ته كند؛ اينكه چرا 
چنین دختري آنقدر حريم خانه را ناامن مي بیند 
كه به خانه غريبه پناه مي ب��رد و چرا پدري كه 
بايد خانه اش پناه و مأمن فرزندش باش��د، آنجا 
را به قتلگاه دختر تبديل كرده اس��ت. مي توان 
چنین فیلمي ساخت و از خانواده ها هم دعوت 
كرد تا بروند و چنین فیلمي را ببینند تا درباره 
مس��ئولیت پدر بودن يا مثاًل ابعاد روانشناسانه 
روابط درس��ت میان دختر و پدر يا آسیب ها و 
نقص هاي روابط درون خانوادگي درك بهتري 
پیدا كنند و به تجربه جديدي از زندگي دست 

يابند. 
آنگونه كه خود كیانوش عیاري بارها مطرح كرده 
در فیلم خانه پدري از قبل براي تأكید روي نحوه 
قتل ذهنیت غلیظي وجود داشته و خود فیلمساز 
اين را نفي نكرده است، همین نشان مي دهد كه 
كیانوش عیاري يا نمي داند تأكید روي جنس و 
نحوه قتل با جزئیات تاثیر منفي روي مخاطب 
مي گذارد يا خودش را به ندانستن مي زند تا كار 

خودش را پیش ببرد. 
 ماجراي تل��خ قتل رومینا اش��رفي البته براي 
فیملسازان مسئولیت شناسي كه عالقه اي به 
باالبردن سطح آگاهي و دانش جامعه دارند در 
ژانر معمايي، دادگاهي و حقوقي مي تواند اثري 
مطلوب باشد. چه بسیار فیلم هاي امريكايي كه 
درباره قتل هاي مختلف ساخته شده و در آنها 
مباحث حقوقي شكافته شده و منجر به درك 
بهتري از خأله��اي قانوني ش��ده و تاثیرگذار 
هم بوده است اما وقتي فیلمساز محترم صرفاً 
دوست دارد خش��ونت عريان را به رخ بیننده 
بكش��د، معنايش اين است كه به دنبال اصالح 
و ترمیم نیس��ت و صرف��اً قصدش از انگش��ت 
گذاش��تن روي چنین حوادث تلخي تخريب 
است و س��ینما براي او به مثابه بمبي است كه 
در وقت عمل قرار است ويران كند نه آباد. اي 
كاش درب��اره اين موضوع در س��ینماي ايران 
فیلم هاي خوبي ساخته شود اما دريغ كه سوژه 
اتفاقاً در اين مورد و موارد ديگر به اندازه جامعه 

مظلوم است.

»رومينا«هادرسينماهمكشتهميشوند!
 يكي در فضاي محدود خانواده اش بي مسئوليت و قاتل است 

و عده اي هم در جامعه اي بزرگ تر چون سينما و هنر

وقت��ي از مس��ئوليت هن��ري و 
سينمایي حرف مي زنيم، دراین باره 
س��خن مي گویي��م ك��ه نباید هر 
اتفاقي را دستاویزي براي صاحب 
ح��ق وانم��ود ك��ردن خ��ود كرد

پس از استقبال در برج مياد

 »خروج« در 3 »سينماماشين« 
تازه در تهران اكران مي شود

فيلم س�ينمايي »خ�روج« در فرهنگس�راي خ�اوران، ورزش�گاه تختي 
و ورزش�گاه انقاب ك�رج به  ص�ورت »سينماماش�ين« اكران مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي پروژه »سینماماش��ین«، فیلم سینمايي 
»خروج« ساخته ابراهیم حاتمي كیا امروز در فرهنگسراي خاوران، ورزشگاه تختي و 
ورزشگاه انقالب كرج در طرح »سینماماشین« اكران مي شود. منوچهر صفرخاني مدير 
اجرايي »سینماماشین« ضمن اشاره به افتتاح اين طرح در هفت شهر ديگر كشور در 
روزهاي آتي گفت: از دفاتر پخش و تهیه كنندگان دعوت مي كنم با توجه به ادامه دار 
بودن ويروس كرونا و تعطیلي سالن هاي سینما، نهايت همكاري را با »سینماماشین« 
داشته باشند. با بازگشايي سینماها و استفاده 40درصدي از ظرفیت سالن ها، آمار فروش 
فیلم ها قطعاً صدمه بزرگي خواهد خورد، ضمن اينكه با از دست دادن زمان اكران، تعداد 
زيادي از فیلم ها در سال جاري به اكران نمي رسند و تنها توسعه تعداد سالن ها و افزايش 
»سینماماشین« مي تواند چاره موقت وضعیت ركود سینماي ما در اين شرايط باشد، 
همانطور كه فروش بلیت آنالين نوعي ديگر از انواع اكران را در اين شرايط سخت به 
همه ثابت كرد. اين تهیه كننده و كارگردان در ادامه با اشاره به اجرايي شدن اين طرح در 
ديگر نقاط مختلف كشور نیز گفت: هفته آينده اين طرح در استان هاي قزوين، اصفهان، 
فارس، گیالن، مازندران، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي افتتاح مي شود. اجرايي 
شدن آن نیز سختي هايي از جمله اجاره كردن فضا، آماده سازي محوطه، نصب پرده 
بزرگ نمايش، خريد تجهیزات با هزينه هاي باالي آن، اخذ مجوزهاي الزم  را دارد كه 

امیدوارم با حمايت مسئوالن ذيربط پروسه اداري آن كوتاه شود.

خبر


