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مجيد جوانمرد در گفت وگو با »جوان«: 
خانه سينما تناقض پرداخت ها را حل كند

اينكه براي دادن يك  عيدي نيم ميليوني، 
نص�ف س�ينماگران را كن�ار گذاش�تند 
ول�ي ح�اال مي خواهن�د بده�ي هنگفت 
ميلياردي س�ينماداران غالبًا مرف�ه را از 
بيت المال بدهند، واقعًا جاي س�ؤال دارد. 
مجید جوانمرد كارگردان باس��ابقه س��ینما با 
اشاره به تعارض در پرداخت ها كه از سوي خانه 
سینما انجام مي ش��ود، عنوان كرد: من كاًل با 

صدقه دادن به سینماگران مخالفم و معتقدم آن قدر بايد شرايط 
كار براي سینماگران ايجاد كرد كه ديگر كسي محتاج 5۰۰هزار 
تومان عیدي دولت نباش��د اما وقتي وضعیت اينگونه است كه 
عده اي در مضیقه مالي گرفتارند، باي��د عملكردي منطقي در 
پرداخت ها وجود داش��ته باش��د. كارگردان فیلم هاي ماندگار 
انقالب اسالمي چون »ش��كار« و »قافله« ادامه داد: اينكه براي 
عیدي دادن به س��ینماگران، خودي و بیخودي دارند و هزاران 
نفر را كنار مي گذارند و حتي نمي پرس��ند كه به اين مبلغ، نیاز 
داريد يا نه، يك طرف و اينكه خبر مي رسد حاال بدهي نزديك 
2۰میلیاردي س��ینماداران بايد از بیت المال پرداخت ش��ود، 
واقعاً اين تناقض نیس��ت؟ يكي بیايد و اين تعارضات را براي ما 
حل كند. مجید جوانمرد با انتقاد از مديريتي كه توانايي كمك 
رفاهي به سینماگران در دوران كرونايي را نداشته است، اظهار 
كرد: آخر اين چه جور مديريت كردنی اس��ت ك��ه براي توزيع 
يك  سبدكاالي ماهانه به س��ینماگران بودجه ندارند ولي براي 

پرداخت بدهي میلیاردي سینماداران مرفه، بودجه دارند؟
اين كارگردان 66س��اله تأكید كرد: جالب اس��ت كه آقايان 

مي گويند ام��كان تعطیلي جش��نواره هاي 
بي فايده و تزريق بودجه ش��ان به بدنه سینما 
نیس��ت ولي در عین حال امكان اين را دارند 
كه پ��ول میلیاردي براي تس��ويه حس��اب 
سینماداران با صاحبان آثار بدهند. كارگردان 
»دس��تمزد« و »مار« اف��زود: در دهه6۰ چه 
مرارت هايي كه نكشیديم و چقدر درجه جیم 
بهمان دادند ولي باز فیلم هايمان مي فروخت 
و مخاطب داشتیم و دخل و خرج مي كرديم تا رسیديم به اين 
روزها كه سینماها مخاطب ندارند و دولت بدهي سینماداران 
را مي دهد! كه چه شود؟ دولت بدهي سینماداران را مي دهد تا 
بعد از رفع كرونا بازبخش عمده سالن هاي خود را به آثار مبتذل 
و مافیايي دهند؟ مجید جوانمرد با خطاب قرار دادن مديريت 
س��ینمايي ادامه داد:  اي كاش مديران سینمايي به جاي باج 
دادن به س��ینماداراني كه با زدوبندهاي پشت پرده بسیاري 
از صاحبان آثار را به خاك سیاه نشانده اند به فكر 5هزار عضو 
خانواده سینما بودند كه از ابتداي سال تاكنون مشكالتشان 

1۰برابر شده و هیچ حمايتي هم به خود نديده اند. 
كارگردان فیلم هاي »آدم ب��اش« و »تیغ آفتاب« تأكید كرد: 
سازمان سینمايي حتي اگر قصد كمك به پرسنل سینماها را 
داشت مي  توانست به  طور مستقیم و بي واسطه پايه حقوق اين 
چند ماه آنها را پرداخت كند تا زندگیشان را بگذرانند نه اينكه 
ارقام میلیاردي در اختیار سینماداراني بگذارد كه برخي از آنها 
هم شريك س��اخت مجتمع هاي تجاري هستند، هم در كار 

واردات خودرو هستند و هم در بازار طال و جواهر فعالند!

»كي�ت وينس�لت« ب�ا اب�راز پش�يماني 
از هم�كاري ب�ا »وودي آل�ن« و »روم�ن 
پوالنس�كي«، نح�وه مواجه�ه س�ينما 
ب�ا آنه�ا را ش�رم آور توصي�ف ك�رد. 
به گزارش ايس��نا ب��ه نقل از فی��گارو، 
»وينسلت« كه پیش از اين به تمجید از 
اين دو كارگردان نامدار سینما پرداخته 
بود، حاال نظرش به كلي تغییر كرده  و از 

همكاري با آنها اظهار پش��یماني مي كند. اين بازيگر 
44ساله انگلیسي در سال 2۰11 و در فیلم »كشتار« 
ساخته »پوالنس��كي« در كنار »كريستوف والتس« و 

»جودي فاس��تر« بازي كرد و در س��ال 
2۰1۷ و در فیل��م »وان��در ويل« مقابل 

دوربین »وودي آلن« رفت. 
او اخیراً در مصاحب��ه اي با مجله »ونیتي 
فر« با انتق��اد از »پوالنس��كي« و »آلن« 
كه سال هاست با اتهامات اخالقي روبه رو 
هس��تند، عنوان كرده اس��ت: »چگونه 
اين دو، سال هاس��ت جايگاه بااليي را در 
صنعت س��ینما حفظ كرده اند. اين ش��رم آور است اما 
من مس��ئولیت همكاري با آنها را مي پذيرم و نمي توان 

گذشته را تغییر داد.«  

پشيماني»كيت وينسلت« از كار با 2 كارگردان متهم جنسي

    نمايش

 ناگفته هاي مرضيه برومند
از چالش حضور كودكان در سينما 

مرضيه برومند كه س�ال ها تجربه كار كردن با كودكان 
را در فيلم ها و سريال هاي خود دارد، تأكيد مي كند  هر 
كدام از بچه هايي ك�ه وارد عرصه بازيگري مي ش�وند، 
باي�د از س�وی گ�روه فيلمس�از و همينط�ور خانواده 
مراقبت ش�وند ت�ا زندگي آين�ده آنها آس�يبي نبيند. 
اي��ن كارگردان ك��ه در بس��یاري از آثارش مث��ل »مرباي 
شیرين«، »الو الو من جوجوام« و »قصه هاي تابه تا« كودكان 
و نوجوانان مختلفي بازي كرده اند، در گفت وگويي به بهانه 
جايزه اي كه نوجوان فیلم »خورشید« به كارگرداني مجید 
مجیدي از جش��نواره ونیز گرفته است، گفت: كودكاني كه 
در فیلمي بازي مي كنند معموالً دو دس��ته هستند؛ دسته 
نخست آنهايي كه حرفه شان بازيگري است و براي اين كار 
تعلیم ديده اند، يعني ممكن است به طور اتفاقي در يك فیلم 
بازي كرده و بعد آن را ادامه داده باشند. االن در اين بخش 
حتي آموزش��گاه هاي كودك هم داريم ك��ه البته من اصاًل 
قبول ندارم. برخي از اين آموزش��گاه ها بازيگري كودك را 
تعلیم مي دهند و در عین حال جايي هم هستند كه بچه ها را 

به پروژه ها معرفي مي كنند. 
او افزود: يك دس��ته ديگر هم بچه هايي هستند كه انتخاب 
مي شوند تا نقش خودشان را بازي كنند، مثل آنهايي كه از 
كانون اصالح و تربیت يا در خیابان پیدا و انتخاب مي شوند تا 
نقشي مشابه خود را بازي كنند. در چنین مواردي وقتي يك 
نقش دستفروش در فیلم وجود دارد، كودكي دستفروش را 
پیدا مي كنند تا او نقش خودش را بازي كند نه اينكه بچه اي 
را بیاورند تا او را در نقش دس��تفروش نشان دهند، اما نكته 

مهم اين است كه هر دو گروه در معرض آسیب قرار دارند. 
برومند يادآور ش��د: در بین اي��ن بچه ها فقط يك نف��ر را به ياد 
مي آورم كه توانست موفق باشد، آن هم حسین سلیماني بازيگر 
فیلم »مهر مادري« بود كه قطعاً ب��ه دلیل مراقبت هايي بود كه 
خانم معتمدآريا و مهدي كريمي )تهیه كننده( از او انجام دادند. 
او شرايط زندگي خاصي داشت اما توانست گلیم خود را بیرون 
بكشد و زندگي اش را ارتقا دهد. اين مورد نشان مي دهد كساني 
كه يك كودك را وارد اين عرصه مي كنند در قبال او مس��ئول 
هستند، چون تناقض و پارادوكس��ي كه براي كودك نسبت به 
زندگي قبل و بعد از بازيگري پیش مي آيد ممكن است روح و روان 
زندگي او را در آينده بسیار تحت تأثیر قرار دهد و آسیب زا باشد، 
به ويژه آنكه بس��یاري از اين بچه ها وقتي بزرگ مي شوند ديگر 
آن جذابیت و شیريني دوران كودكي را ندارند و به همین دلیل 

نمي توانند همانند قبل در عرصه بازيگري فعالیت كنند.

    بازيگری

امام زين العابدين)ع(:
ح�ق دان�ش آن اس�ت ك�ه با 
پوش�اندن لذت ه�ا و ران�دن 
ش�هوت ها دلت را ب�رای آن، 
فارغ س�ازی و ذهنت را آماده 
و گوشت را ياددارنده و هوشت 

را تيز كنی. 
حقاق الحق: ج۱2، ص

رئي�س رس�انه مل�ي در آس�تانه روز بزرگداش�ت اس�تاد 
محمدحسين شهريار و سالروز شعر و ادب فارسي با رئيس 
و معاونان فرهنگس�تان زبان و ادب فارس�ي دي�دار كرد و 
از تالش مجاهدانه براي پاسداش�ت فارس�ي س�خن گفت. 
علي عسگري در ديدار با اعضاي فرهنگستان زبان فارسي با اشاره 
به تمهیدات برخي كش��ور ها نظیر ژاپن و چین براي پاسداشت 
زبان ملي شان گفت: كشور هايي كه براي زبانشان اهمیت قائل  
هستند، به فراخور پیش��رفت در زمینه هاي مختلف، واژه هاي 
جديدي خلق مي كنند كه اين به پیش��گیري از هجوم فرهنگ 
بیگانه كمك شاياني مي كند. رئیس رسانه ملي با تأكید بر اينكه 
زبان فارسي هم بايد زبان پويايي باش��د، گفت: همه حوزه ها از 
حوزه هاي علمي در همه گرايش ها، حوزه هاي ادبیات، حوزه تولید 
محتوا و حوزه هاي خدماتي بايد با خالقیت براي خلق واژه هاي 
جديد كمك كنند تا واژه هاي جديد فارسي را جايگزين واژ ه هاي 
غربي كنند. دكتر علي عسگري با ابراز امیدواري نسبت به اينكه 
زبان فارسي همگام با تحوالت تكمیل شود و تكامل يابد، افزود: 
همراه با نو به نو شدن دانش در دنیا، بايد واژه هاي جديد و بديع را 

با خالقیت يافت و جايگزين كرد. 
رئیس سازمان صداوس��یما با بیان اينكه اين تكامل كار را براي 
رسانه ملي آسان مي كند، گفت: سازمان صداوسیما براي مقابله 
با اين هجمه در كنار فرهنگستان و آماده هرگونه همكاري است. 
وي در پايان با اشاره به برخي برنامه هاي شاخص رسانه ملي در 
حوزه زبان و ادبیات فارسي گفت: در شبكه آي فیلم2 كه مخاطب 
فارسي زبان كشور هاي مجاور را پوشش مي دهد، تالش مي كنیم 

عالقه مردم را به زبان شیواي فارسي به  عنوان حلقه اي از وحدت 
مردم منطقه باال ببريم چراكه زبان فارس��ي مهم ترين زنجیره 

ارتباط عاطفي براي وحدت است. 
غالمعلي حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسي نیز 
در اين نشس��ت با قدرداني از توجه و اهتمام ويژه رسانه ملي به 
پاسداشت زبان فارسي و ادبیات گفت: تعداد برنامه هاي تولیدشده 
در اين زمینه خصوصاً پس از عقد تفاهمنامه همكاري در سال 
گذشته نش��ان از توجه رس��انه ملي به اين امر دارد كه موجب 
خرسندي و تش��كر اس��ت. وي با بیان اينكه زبان فارسي ابعاد 
بسیاري دارد، گفت: زبان فارسي مانند ظرفي است كه هويت ما به 
 عنوان يك ملت در داخل اين ظرف ريخته شده است و دشمن در 
اين سال هاي پس از انقالب كه َعلَم استقالل را به دست گرفتیم، 
مي كوشد اين هويت را نابود كند و بخشي از آن را با ايجاد تضاد 
و تفرقه، با دامن زدن به اختالفات قومي و بخش ديگر را با ضربه 

زدن به عوامل وحدت افزايي چون زبان انجام مي دهد.

دورهمی فرهنگستان با رئيس رسانه ملی به بهانه زبان فارسي 

بايد واژه هاي جديد و بديع را با خالقيت يافت و جايگزين كرد

     سيدمرتضي ذاكر
آي�ت اهلل س�بحاني در پيام�ي ب�ه كنگ�ره بين الملل�ي امام 
س�جاد)ع( توصيه ك�رد ك�ه كت�اب صحيفه س�جاديه يك 
كت�اب درس�ي باش�د و دعاه�اي مخصوص�ي از آن انتخاب 
ش�ده و در م�دارس، دانش�گاه ها و حوزه ه�ا تدريس ش�ود. 
صحیفه سجاديه معروف به زبور آل محمد)ص( يكي از منابع بكر 
و سرشاري است كه نكات بسیار نابي در رابطه با كیفیت بندگي، 
چگونه زيستن و مراعات حقوق مخلوقات در آن ذكر شده است. 
متأسفانه برخالف محسنات بي شمار، اين كتاب شريف در غربتي 
عجیب به سر مي برد. ارجاع مردم به برخي ادعیه اين كتاب از سوي 
رهبر انقالب در سال های اخیر و اشاره آيت اهلل جعفر سبحاني به 
صحیفه سجاديه در مراسم اختتامیه دهمین كنگره بین المللي 
امام سجاد)ع( كه روز گذشته برگزار شد، مهر تأيیدي بر لزوم توجه 

هر چه بیشتر به اين كتاب مهم و شريف است. 
آيت اهلل جعفر سبحاني از مراجع عظام تقلید شیعیان در بخشي از 

پیام تصويري شان به اختتامیه اين كنگره گفت: »ائمه)ع( حقوق 
بزرگي دارند و هر چه كه زمان بگذرد حقانیت آنان براي مردم و 
جهانیان روشن تر مي ش��ود. جناب بخاري و مسلم در دو صحیح 
خود حديث اثني عش��ر را نقل كردند كه پیامب��ر گرامي فرمود: 
اين امت من عزيز است به وسیله 12 امام، 12 خلیفه.  ... در میان 
اهل بیت)ع(، امام س��جاد )ع( برنامه خاصي داشت، زيرا در زماني 
زندگي مي كرد كه جامعه از نظر اخالقي سقوط كرد، كساني كه 
تاريخ آن زمان را ببینند، كاَنه جامعه اسالمي آن جامعه اسالمي 
نب��ود و در میان آن��ان كارهاي خ��الف و غل��ط و غیرصحیح كه 
نمي خواهم از آنها نام ببرم، رواج بیشتري در مكه و مدينه داشت. 
امام سجاد)ع( اولین وظیفه خود را در اين ديد كه به اصالح جامعه 
بپردازد، در نتیجه به وسیله ادعیه و برنامه هاي ديگر جامعه را به 
سوي صالح رهبري كرد. از اين مسئله غفلت نكنیم كه همه وظیفه 
امام، قیام مسلحانه نیس��ت، ِخیر! دعاهاي حضرت كه در جامعه 
منتشر مي شد، يك نوع تأثیر در باال بردن اخالق جامعه بود. من 
عباراتي كه مورخان در آن زمان مي نويس��ند به زبان نمي آورم. 
اولین قدم اصالح جامعه به وسیله باال بردن اخالق بود، همچنین 

امام سجاد)ع( جريان عاشورا را زنده نگه داشت.« 
آيت اهلل سبحانی عنوان كرد: » به دو مسئله سفارش مي كنم، اوالً كتاب 
صحیفه سجاديه يك كتاب درسي باشد، اگر همه ادعیه حضرت هم 
مناسب نباشد، دعاهاي مخصوصي از آن انتخاب شده و در مدارس، 
دانشگاه ها و حوزه ها تدريس شود، ثانیاً امام سجاد)ع( در رساله حقوق 
خود 5۰ حق را بیان كرده كه اگر امروز مطرح شود كانه امام)ع( اين 

روزها و اوضاع را مي بیند و اين حقوق را بیان كرده است.«

آيت اهلل سبحاني:
»صحيفه سجاديه« در مدارس، دانشگاه ها و حوزه ها تدريس شود

صبر حاتمي كيا براي فيلم حاج قاسم 
 آنقدر براي ساخت فيلم اشتياق داشت كه براي راضي كردن حاج قاسم

  از رهبر انقالب كمك خواست  و ايشان او را به صبر دعوت كردند 
و اين صبر به داغ شهادت سردار پيوند خورد و تا امروز ادامه دارد

    جواد محرمي
درس�ت چن�د روز پ�س از ش�هادت حاج 
قاس�م بود كه محمد خزاع�ي تهيه كننده 
س�ينما با نقل ي�ك روايت از درخواس�ت 
ابراهيم حاتمي كي�ا در محضر رهبر انقالب 
براي س�اخت يك فيل�م س�خن گفته بود 
ولي حاال خب�ر مي رس�د حاتمي كي�ا اين 
مي�دان را ميدان جوان�ان خوانده اس�ت. 
فكر كنید فیلم چمران را حاتمي كیا نساخته 
بود، واقعاً مي شد پیش بیني كرد هر فیلمساز 
ديگري چمران را مي س��اخت نتیجه چیزي 
مي شد ش��بیه خیلي از همین فیلم هايي كه 
درباره فرمانده هاي بزرگ جنگ ساخته شد و 

اگر ساخته نمي شد، اتفاقي هم نمي افتاد. 
ساخت فیلم بیوگرافیك كار ساده اي نیست، 
حسین مهدويان در»ايس��تاده در غبار« يك 
اثر زندگینام��ه اي از حاج احمد متوس��لیان 
ارائه داد و س��ربلند بیرون آمد؛ فیلمي كه در 
آن ابعاد ش��خصیتي و گوش��ه هاي مهمي از 
زندگي اين فرمانده ب��زرگ جنگ از كودكي 
تا حضور در مبارزات ضد رژيم ش��اه و حضور 
در دفاع مقدس و مقابله با ضد انقالب روايت 
شد اما ابراهیم حاتمي كیا در فیلم »چ« ديگر 
اثر بیوگرافیك سینماي دفاع مقدس درباره 
شهید چمران با محوريت قرار دادن بحران در 
پاوه به شخصیت شهید چمران نزديك شد و 
در طول فیلم به بخش هايي از زندگي شخصي 
و خصوصي چمران نیز نقب زد؛ دو فیلمي كه 
در تاريخ س��ینماي ايران و دفاع مقدس آثار 
فاخر و ماندگاري محسوب مي شوند و در حد 
و اندازه ن��ام و آوازه اين دو ش��خصیت بزرگ 
ساخته ش��ده اند. شهید ش��یرودي و شهید 
كش��وري نیز دو ش��هید نامدار دفاع مقدس 
بودند كه در دهه۷۰ زندگي آنها تحت عنوان 
سريال »س��یمرغ« از تلويزيون روايت شد و 

ارتباط مناسبي با مخاطبان برقرار كرد. 
همچنین سريال »شوق پرواز« با بازي شهاب 
حس��یني در دهه8۰ توانست ابعاد شخصیت 
عظیم شهید بابايي را به نحوي مناسب ترسیم 
و اين شهید را قدري از مهجوريت خارج كند 
اما در سینماي ايران آثاري هم ساخته شده اند 
كه نه كسي آنها را ديد و نه ارتباطي با مخاطب 

برقرار كرد و نه حتي يك س��كانس از آن آثار 
در ذهن ها ماندگار ش��د و بايد دس��ت به دعا 
برداشت كه فیلم حاج قاسم ساخته شود و در 

دسته اول قرار گیرد. 
     مشغله حاج قاسم و صبر حاتمي كيا 

حاج قاسم سلیماني تنها سردار دفاع مقدس 
بود كه برخي در زمان حیات پر بركتش از او به 
عنوان شهید زنده ياد مي كردند و محبوبیتي 
بي بديل در جامعه ايران داش��ت تا جايي كه 
فیلمساز بزرگ دفاع مقدس ابراهیم حاتمي كیا 
در زماني كه او در قید حیات بود، مصرانه پیگیر 
س��اخت فیلمي درباره او بود، حتی نقل شده 
يكبار از محضر رهبر انق��الب تقاضا كرده بود 
تا واسطه راضي كردن حاج قاسم براي ساخت 
فیلمي درباره او ش��وند؛ »در ديدار خصوصي 
كه با ابراهیم حاتمي كی��ا خدمت مقام معظم 
رهبري رفته بوديم، آقا ابراهیم به حضرت آقا 
گفتند من خیلي دوست دارم فیلم زندگي حاج 
قاسم را بسازم اما ايشان به هیچ عنوان راضي 
نمي شوند. حضرت آقا هم گفتند ايشان خیلي 
مشغله دارند و شايد دلیلش همین است، شما 
قدري صبر ك��ن! بعد از آن س��ردار وحید هم 
گفتند مي خواهید برويم خانه حاج قاس��م و 
جلس��ه بگذاريم تا راضي شان كنیم اما ايشان 

هیچ رغبتي ندارند.«
مش��غله حاج قاس��م و صبر حاتمي كیا پیوند 
خورد به ش��هادت مظلومانه س��ردار رش��ید 
سپاه اسالم به دس��ت نیروهاي امريكايي در 
سال پیش؛ شهادتي كه ش��ايد خیلي ها فكر 
مي كردند رغبت حاتمي كیا را براي س��اخت 
فیلم درباره حاج قاسم بیشتر كند اما از 11دي 
ماه سال98 كه سردار آس��ماني شد تا ديروز 
حاتمي كیا در اين باره حرفي نزده بود تا اينكه 

روابط عمومي سازمان اوج، كار ساخت فیلم 
با موضوع سردار از سوي حاتمي كیا را تكذيب 
ك��رد. »برخالف ادع��اي مطرح ش��ده، فیلم 
جديد ابراهیم حاتمي كیا درباره حاج قاس��م 
نیست، خانم سلیماني )دختر سردار( هم در 
اين خصوص نه توافقي با ايشان داشته اند و نه 
جلوي كارگرداني را گرفته اند. دقايقي پیش 
آقاي حاتمي كیا مي گف��ت اتفاقاً اين میدان، 
میدان جوانان اس��ت و باي��د راه را براي اداي 

دين آنها به حاج قاسم باز كرد.«
محمد خزاعي مي گويد: »تك��ه مصاحبه اي 
از حاج قاس��م هس��ت. ايش��ان خیلي آقاي 
حاتمي كیا را دوست داش��ت. بعد از تماشاي 
»به وقت شام« او را بوس��ید و ابراز لطف كرد 
و گفت اي��ن جزو مع��دود آثاري ب��ود كه در 
س��ینماي ايران جسارت داش��ت و تك تك 
واقعیت هايي كه م��ن لمس كردم و خاطرات 

آن براي من زنده شد.«
     فيلم سردار را سردار مي سازد؟

سردار س��لیماني چند س��ال پیش از ابراهیم 
حاتمي كیا ب��ه عنوان س��ردار عرصه فرهنگ 
ايران ياد كرده بود. معلوم اس��ت كه ساختن 
فیلم درباره سردار از عهده س��ردار برمي آيد 
و البته جوانان ت��ازه نفس ه��م همانطور كه 
حاتمي كیا اذع��ان كرده ممكن اس��ت مانند 
حس��ین مهدويان يك غافلگی��ري جديد در 
س��ینماي دفاع مق��دس رقم بزنند ام��ا واقعاً 
دست سینماي ايران چه اندازه از وجود چنین 
فیلمسازاني پر است. حقیقت ماجرا اين است 
كه ستاره هايي چون حاتمي كیا ممكن است 
صدها سال ديگر هم در سینماي ايران ظهور 

نكنند. اين يك حقیقت تلخ است. 
اينكه ابراهیم حاتمي كیا زماني نه چندان دور 
آنقدر به ساخت فیلمي درباره سردار سلیماني 
راغب بوده كه اين موضوع را در محضر رهبر 
انقالب مطرح كرده و حاال ديگ��ر از آن همه 
رغبت اثري نیست، احتماالً به ضايعه شهادت 
سردار و داغ عظیم فقدان او بازمي گردد؛ داغي 
كه آنقدر س��نگین و عظیم اس��ت كه باعث 
مي ش��ود حاتمي كیا همچنان براي س��اخته 
شدن فیلم حاج قاسم صبر كند ولي مي توان 
امیدوار بود فیلمسازي كه س��ردار سلیماني 
پیش از شهادت از او به عنوان سردار فرهنگي 
كشور ياد كرده اس��ت، روزي نه چندان دور 
از تصمیم��ش براي س��اخت اي��ن فیلم خبر 
بدهد؛ فیلمي كه در صورت س��اخته ش��دن 
احتمال دارد مانند خیل��ي از آثار حاتمي كیا 
غافلگیركننده باش��د. اينكه حاج قاسم دقیقاً 
چه س��لوكي داش��ت ك��ه پیش از ش��هادت 
قلب هاي بخش عم��ده اي از جامعه ايراني را 
تسخیر كرد و چنان تش��ییع پیكري براي او 
رقم خورد، روايتي است كه ترسیم آن كاري 
بس دشوار است اما حاتمي كیا ثابت كرده از 
عهده كارهاي سخت برمي آيد. اينكه فیلمساز 
دوست داشتني ما فعاًل دس��ت نگه داشته به 
احتمال زياد ناش��ي از همین دشواري ها در 

ترسیم شخصیت سردار است.

ح��اج قاس��م س��ليماني تنها 
س��ردار دف��اع مق��دس ب��ود 
ك��ه برخ��ي در زم��ان حي��ات 
پ��ر بركت��ش از او ب��ه عن��وان 
ش��هيد زن��ده ي��اد مي كردند

پرويز  پرستويي:

 عوامل نمايش »علمدار« 
رايگان و افتخاري فعاليت مي كنند

تهيه كننده نمايش »علم�دار« مي گويد: همه عزيزاني ك�ه در اين پروژه 
همكاري دارند كاماًل افتخاري هستند و دس�تمزدي دريافت نمي كنند، 
تمام عواي�د حاصل از اي�ن نماي�ش در امر خيري�ه صرف خواهد ش�د. 
»پرويز پرستويي« كه در موس��یقي نمايش عاش��ورايي »علمدار« به عنوان 
تهیه كننده افتخاري حضور دارد درباره اين پروژه گفت: همانطور كه در اخبار 
آمده است و اطالع داريد قرار است موسیقي نمايش »علمدار« به آهنگسازي 
پوريا خادم، هنرمند جوان و خوش فكر حوزه موس��یقي و همراهي اركس��تر 
س��مفونیك تهران به رهبري برديا كیارس و كارگرداني حس��ین پارسايي و 
گروهي از هنرمندان و طراحان افتخاري همچون علي براتي، طراح حركت و 

محمدرضا كوهستاني به عنوان نويسنده متن در تاالر وحدت اجرا شود. 
پرستويي درباره اهداف فرهنگي و خیرخواهانه اين پروژه افزود: ما در موسسه 
خیريه »خادمین علي بن ابیطالب)ع(« با مديريت پهلوان رسول خادم در كنار 
ورزشكاران ملي و ساير اعضا از فروردين گروهي تشكیل داديم تا در حركتي 
خیرخواهانه و با جمع آوري كمك هاي مردمي براي مناطق محروم كش��ور از 
شمال تا جنوب و از شرق تا غرب كشور دست مستمندان و نیازمندان را در حد 
توانمان بگیريم. همچنین پرس��تويي درباره دستمزد عوامل اين پروژه گفت: 
يكي از نكات بس��یار مهم در خصوص »علمدار« اين است كه همه هنرمندان 
و عزيزاني كه در اين پروژه با هر شكل و عنواني حضور و همكاري دارند، كاماًل 
افتخاري و في سبیل اهلل كار می كنند و دستمزدي دريافت نخواهند كرد و تمام 

عوايد حاصل از آن هم در امر خیريه صرف خواهد شد.

مجيد مجيدي »كارگردان فطرت«
آسمان س��ینماي مجید مجیدي، از بید مجنون تا آن سوي 
ابرها امتداد دارد؛ امتدادي زالل كه سراس��ر، میل به فطرت 
و رجعت ب��ه درون را به تصوير مي كش��د. خورش��ید هم، از 
بچه هاي همین آسمان اس��ت؛ اثري بشردوستانه كه گويي 
نه براي انسان كه براي انسانیت ساخته شده، فرقي نمي كند 
مخاطب اثر، از كدام قاره باشد؛ مخاطب كارگردان، نوِع بشر 

است و پیامش ِمهر و پاكي. 
اولويت سینماي مجیدي، فطرت آدمي است تا شايد مخاطب 
را براي لحظه اي از قید عقل معاش برهاند و او را به سوي اصل 
خود رجعت دهد. يك بررسي اولیه در آثار كارگردان، به ما ثابت 
مي كند كه او اين زالِل فطرت را به بهترين شیوه، در شخصیت 
و كاراكتر نوجواناِن فیلم هايش، به ظهور رسانده است. گويي 
از همین روس��ت كه دغدغه آقاي كارگردان براي به تصوير 
كش��یدن زندگي پیامبرش هم معطوف به س��نین نوجواني 
پیامبر مي شود و »محّمد رسول اهلل« را خلق مي كند. حال كه 
خورشید در آسمان سینماي مجید مجیدي مي درخشد، اين 

روزها شهر ونیز میزبان آقاي كارگردان است. 
صاحب بچه هاي آس��مان، ثابت ك��رد كه حق طلب��ي و نگاه 
فطرت جو و انسان دوستانه اش، نه فقط در آثار كه در مشي و 
ش��یوه زندگي او نیز جريان دارد. دفاع جانانه  مجید مجیدي 
از هموطنانش و ظلم ستیزي شجاعانه او در حاشیه جشنواره 
امسال ونیز، نش��ان داد بیان اين دست دغدغه ها، تنها از زبان 
هنرمندي مي تواند جاري شود كه فطرتي حق طلب و روحیه اي 

زالل در جان او نهفته است.
 مجیدي به سینما ثابت كرد، فیلم بین المللي، فیلمي نیست 
كه به مذاق متصديان س��رمايه داري خوش بیاي��د بلكه بايد 
روايتگ��ر بي عدالتي، رن��ج و فرياد مظلوم باش��د و حقیقت را 
بي پرده فرياد زند و اينهاست كه خورشید را تا آن سوي ابرهاي 
انس��انیت خواهد برد. به راس��تي كه كودكان كاِر خورشید، 
نمايندگان اصلي س��ینما در فضاي بین الملل  هستند و آقاي 
كارگردان چ��ه پدرانه، از حق مي گويد و از بچه هاي آس��ماِن 
س��ینماي خود حمايت مي كند. بزرگا كه حقاً اس��تاد مجید 

مجیدي است، هر كجا هست، الهي به سالمت دارش.

حسين تاريخي     دريچه


