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ابراهیم حاتمی کیا درحالی کار ســاخت هجدهمین 
فیلــم خودش با نام »بادیگارد« را شــروع کرده که این 
فیلم، در رده آثاری با مضمون سیاسی قرار دارد. از معدود 
آثاری که با تم سیاسی و در دفاع از منافع ملی ایرانیان در 
سال های اخیر ساخته شدند می توان به »قالده های طال« 
و تا حدودی »روباه« اشاره کرد. »بادیگارد« هم می تواند 

در ردیف چنین فیلم هایی قرار گیرد. 
حاتمی کیا همواره به عنوان فیلم سازی زمانه شناس 
مطرح بوده است. اغلب فیلم های او، پاسخی به نیازها و 
شرایط روز سیاسی و اجتماعی در ایران بوده اند. بنابراین، 
می توان انتظار داشت که فیلم جدید او یعنی »بادیگارد« 
هم واکنشی نسبت به مسائل حاد حال جامعه ما باشد. 

سینمای سیاسی، یکی از خألهای هنر هفتم ما طی 
سال های اخیر بوده است. این درحالی است که این نوع 
سینما می تواند بخشــی از مشکالت سینمای ایران که 

آرش فهیم

بادیگارد حاتمی کیا 
در مقابل فتنه آینده

ادبیات، تصویر جذاب و دلنشینی از مکتوبات ذهنی 
و مکنونات قلبی آفریننده اســت. الجرم انشای درست 
محتوایــی و تکنیکی اثــر ادبی و شــیوه عرضه آن به 
مخاطب قطعا سبب ماندگاری اثر مزبور در خالل سالها 

و سده ها می شود .
شــعر به عنوان یکی از کهن ترین و تاثیرگذارترین 
انگاره هــای ادبی و در جایگاه یکی از هنرهای هفت گانه 
همــواره از محبوبیتی مانا در میان مردمان فرهنگ ها و 
ملل مختلف برخوردار بوده است، چنانکه عالوه بر حضور 
پررنگ این فرم در قالب مکتوبات متنوع و مزین در خانه 
اصحــاب ذوق و فرهنگ،  به عنوان گونه ای تامل برانگیز 
زینت بخش آثار معماری شاخص ایران و جهان از دیرباز 
تا کنون بوده است. در حالی که نثر چنین کارکرد حسی 

درخشانی نداشته و ندارد.
قدمت شــعر در ایران زمین به دوران کهن 
باز می گردد و شــاعران همواره دارای جایگاه ارزشمندی 
در نزد حکمرانان، صاحبان اندیشه و مردمان عوام بوده اند. 
شعر در ادوارگذشته تا به امروز کارکردهای مختلفی داشته 
و عــالوه برگونه های فنی، دارای شــاخه های محتوایی 
متعددی است همچون مدح، مرثیه، قالب های حماسی، 
عرفانی، فلسفی، سیاسی و... از این رو به جرات می توان 
گفت شعر در قرون متمادی تاریخ یکی از اهرم های تهییج 

سهیال قوسی

گرفتاری در حصار فیلم هایی با مضامین و تصاویر تکراری، 
خنثی و بی ربط با شــرایط اجتماعی این سرزمین است 

را جبران نماید.
البته همه فیلم هاي ســینمایي را مي توان به نوعي 
سیاسي دانست. چون ســینما، اصاًل رسانه اي با ماهیت 
ایدئولوژیك و سیاســی اســت. اما فیلم هایي را سیاسي 
مي نامیم که محور محتوایي آنها یك موضوع سیاســي 
خاص باشــد. با ایــن تعریف، وضعیت بازتاب مســائل 
سیاسي در سینماي ما چگونه ارزیابي مي شود؟ رسالت 
اصلي فیلم هاي سیاســي، به ویژه با هدف ترسیم وقایع 

روز کشور چیست؟
یکــي از قوانین علم جامعه شناســي، قانون »تقارن 
پدیده ها« اســت که توســط دورکیم وضع شده است. 
طبق این قانــون، فعل و انفعاالت اجتماعي در کنار هم 
معنا مي یابند. به این ترتیب که مثاًل غلبه فساد اخالقي 

در یك جامعه منجر به گسســت و از هم پاشیدگي آن 
جامعه خواهد شــد. به همین دلیل، هرگاه دیدیم که در 
یك جامعه، فســاد و تباهي اخالقی به اوج مي رســد، 
مي توانیم براساس قانون تقارن پدیده ها پیش بیني کنیم 

که سقوط آن جامعه نزدیك است. متقاباًل با تماشاي از 
هم پاشیدگي یك جامعه، مي توان دریافت که آن جامعه 

مبتال به انحرفات اخالقي و رواني شده است.
نیاز امروز جامعه ایرانی به سینمای سیاسی نیز ترسیم 

چنین قوانینی، به همراه آگاهی بخشی نسبت به تهدیدها 
و فرصت هاست. همچنان که فیلم های سیاسی هالیوود، 
بیشترین تمرکز را بر تهدیدهای امنیتی داشته اند. کمتر 
فیلمی از ســینمای آمریکا می توان یافت که فاقد لحن 

»هشدار« باشد. فیلم های هالیوودی با واقعیت بخشیدن 
به توهمات توطئه آمیز، جامعه آمریکایی را برای پذیرش 

سیاست ها و ترفندهای کاخ سفید آماده می کنند.
فیلم سیاسی آماده گر برای ایران امروز، فیلمی است 
که هم ویروس های پنهان زیر پوست جامعه را شناسایی 
و معرفی کند و هــم فرصت های بالندگی را پیش روی 
مخاطب نهد. ویروس هایی که در صورت گسترش، حیات 
کشــور ما را به خطر می اندازند و تقابل با این ویروس ها، 

خودش مسیری برای درخشش و شکوفایی است.
فیلم سیاســی، موظف به فاش کــردن برنامه های 
تبهکاران اجتماعي براي ساقط کردن جامعه ما هستند.

آنچه مشــخص و عیان است اینکه، مهم ترین استراتژي 
دشــمنان کشــور ما در شــرایط فعلي براي فروپاشي 
جامعه ایراني، بر ســه محور تمرکز یافته است؛ تخریب 
اخــالق عمومي، تقلیل نهاد خانواده و ایجاد تفرقه میان 
قومیت ها و مذاهب و طیف های مختلف اجتماعی. جریان 
اصلي ناتوي فرهنگي یا همــان جنگ نرم تحمیلي نیز 
با همین ســه محور در حال انجام اســت. یك مطالعه و 
پژوهش معمولي نیز گویاي آن است که پیاده نظام فتنه 
سال 88، اغلب افرادي بوده اند که تحت تأثیر این امواج 
قرار گرفته بودند. در واقع، فتنه را باید فروپاشي اخالقي 
بخش کوچکي از جامعه و شکســت این فتنه را نیز باید 
عدم تأثیرپذیري بخش بزرگ تر جامعه در مقابل تخریب 
اخالق و ســالمت روحي و رواني دانست. فتنه آینده نیز 

از درون فعل و انفعاالت ســه گانه فساد اخالقی، تخریب 
خانواده و تفرقه اجتماعی سربرخواهد آورد. حاال ابراهیم 
حاتمی کیا به عنوان هنرمندی متعهد و آینده شــناس 
چاره ای ندارد جز اینکه همراه با بادیگارد خود به جنگ 
این سه گانه برود. نکته مهم این است که این سه گانه، 
هیچ ربطی به دعواهای جناحی و حزبی ندارد و هدفش 

کل ایران است، با همه مردمانش.
بنابراین جهت گیری اساســی سینمای سیاسی در 
ایران، باید تم تقابل با فروپاشی اجتماعی باشد. »بادیگارد« 
ابراهیم حاتمی کیا هم تنها در شرایطی می تواند پاسخ به 
نیاز امروز جامعه ایرانی باشد که در قالب یك درام سیاسی 
خوش ساخت، با نرم افزار اصلی فتنه آینده، یعنی فروپاشی 
اجتماعی کشور ایران مقابله کند و از طرفی، وجدان جامعه 
را برای ایستادگی در برابر گسست های اخالقی و اجتماعی 

بیدارتر از گذشته نماید. 
شــنیده شده که بخشــی از ماجراهای این فیلم در 
سیستان و بلوچستان می گذرد. حاتمی کیا با »بادیگارد« 
خــودش تنها زمانی می تواند خون تــازه ای به رگ های 
ســینمای سیاســی ایران جاری کند که در خالل این 
روایت، تهدیدی به نام تفرقه و تحقیر قومیتی را سرکوب 
کند. ســینمای سیاسی وقتی می تواند جوابگوی جامعه 
امروز ما باشــد که مردم را به سمت یکی شدن تحریك 
کند؛ ایران متحد و منسجم، افق اصلی سینمای سیاسی 

در ایران است.

افکار عمومی در وقوع اتفاقات تاریخی از جمله انقالب ها 
و براندازی حاکمان جور بوده است.از این رو مردمان این 
خطه همواره با اشــعار شــعرای بزرگ عجین بوده اند و 
روزی نیست که شاهد تولد استعدادی قابل تحسین در 

این هنر ناب نباشیم .
در ســالهای پس از انقالب اسالمی شاعران متعهد 
بسیاری با سبك های مختلف پا به عرصه ادب گذارده اند 
که هر یك منشا اثر بوده اند. به بیان دیگر این دوران یکی 
از غنی ترین دوره های تعالی شعر در تاریخ پس از ظهور 
اسالم در ایران است و  بدین سبب جای مباهات بسیاری 

است برای عالمان و فرهیختگان ادب پارسی .
رســانه ملی نیز در طی این ســالها اهتمام ویژه ای 
را معطــوف این عرصه کرده اســت و از زمانی که تعداد 
کانال های تلویزیونی از دو فراتر نمی رفت تا به امروز که 
با طیف وسیعی از شبکه های مختلف سراسری، استانی 
و ماهواره ای مواجهیم همواره ویژه برنامه های  تخصصی 
گوناگون با موضوع شعر در این شبکه ها تولید شده اند که 
در این میان دو شبکه چهار و آموزش سیما متمرکزتر به 
این مقوله پرداخته اند و در هر مقطع با استقبال بینندگان 
خاص و عام مواجه شــده اند. باالخص شــبکه آموزش 
سیما که در طی چند سال اخیر با دو برنامه پربیننده » 
قند پهلو« که به اشــعار و شاعران طنز اختصاص دارد و 

برنامه »مشاعره« همواره طیف قابل توجهی از تماشاگران 
را بــا خود همراه کرده اند و هردوی این برنامه ها با توجه 
به رویکرد خود در اشاعه فرهنگ گرایش به مطالعه شعر 

و خلق ادبی در میان مخاطبان موفق بوده اند. 
برنامه »مشاعره« که در طی سالهای اخیر با اجرای 
دکتر اســماعیل آذر، محقق و از اساتید برجسته ادبیات 
به روی آنتن رفته است یکی از اتفاقات خوب حوزه شعر 
در کشور است که اقشار مختلفی از عالقه مندان به این 
مبحث را از خاستگاه های اجتماعی، فرهنگی و نگرشی 
را به ســمت خود جذب کرده اســت. رقابتی سالم و در 
عین حال جذاب و هیجان برانگیز میان شرکت کنندگان 
که همگی  در حوزه شــعر خوانی و بعضا ســرایش شعر 
ممارست های طوالنی داشته اند و قرار است میزان تمرکز، 

دقت نظــر و اعتماد به نفس خــود را در برابر میلیونها 
بیننده سراســری به بوته محــك و آزمایش بگذارند و 
طبیعتا این فضا تحت مدیریــت جدی و بدون اغماض 
مجری و داور برنامه، لحظات دلنشــینی را برای بیننده 
ایجــاد و او را ترغیــب می کند تاخود نیــز به این وادی 
ســری بزند و توانایی اش را در به خاطر ســپردن اشعار 
و در مراحل پیشــرفته تر آموزش و به کار گیری صنایع 

ادبی تخمین زند .
»مشاعره« نخســت با حضور همگانی افراد مختلف 
بــا میزان و گرایش های تحصیلی گوناگون آغاز شــد و 
دوره های بعدی به مرور شــکل و شمایلی تخصصی تر به 
خود گرفت و موجب شــد تا کودکان، افراد نام آشــنای 
عرصه هــای مختلــف ورزش و هنر در قالب »مشــاعره 

ستاره ها«  و دانشجویان در سری های مختلف این برنامه 
به شکل ادواری شرکت کنند و طبیعتا این غربالگری و این 
شکل از برگزاری بر جذابیت های بصری این برنامه افزود.

طراحــان ایــن برنامــه عــالوه بر تقســیم بندی 
شــرکت کنندگان برنامه در قشــرهای واحد مضامین و 
مناســبت ها را نیز در نظر داشتند و مشاعره های قرآنی، 
ســالمت و فاطمی با موضوعــات مرتبط عالوه بر اینکه 
قطعا به لحاظ محدودیت های مضمونی رقابت را دشوارتر 

می کرد و دوره های یاد شــده مستلزم حضور افرادی بود 
که در این زمینه ها مطالعات وســیع و گسترده و حضور 
ذهن قدرتمندی داشتند بی شك برای بیننده تخصصی 
حظ مضاعفی را نیز در پی داشــت و به نظر می رسد به 
دلیل توفیق این سلسله برنامه ها شایسته است تا طراحان 
و ســازندگان برنامه ســایر مضامین اعــم از اجتماعی، 
حماسه های تاریخی و دیگر مناسبت های ملی – مذهبی 
را نیز که قطعا در هریك از این موضوعات مجموعه اشعار 

مختلفی از شاعران مطرح کشور  به چاپ رسیده است را 
در دوره های بعدی مد نظر قرار دهند.

یکی دیگر از نقاط عطف برنامه »مشــاعره« سفر به 
شهرهای مختلف و حضور نمایندگان اقوام ایرانی از نقاط 
مختلف کشور در این برنامه است. قرائت شعر با لهجه و 
گویش های متنوع عالوه بر آنکه به شیرین تر شدن فضای 
کلی آن کمك می کند سبب می شود تا پایتخت نشینان و 
مردمان خطه های مختلف با شاعران محلی، لغات، تلفظات 
و اصطالحات خاص هر فرهنگ و خرده فرهنگ آشــنا 
شوند. از این رو گامی است موفق در جهت ارتقای سطح 

دانش فرهنگی عالقه مندان و پژوهشگران.
»مشــاعره« در فضایی توام بــا وقار و متانت، هدف 
بزرگی را دنبال می کند و آن شــعور مخاطب نکته سنج 
امروز و ترویج شعر به عنوان یکی از غنی ترین مبانی ادبیات 
در میان فارسی زبانان ایران و جهان است. این برنامه به 
مرحله ای از توفیق دست یافته است که لوح فشرده آن در 
کشورهای فارسی گوی همچون تاجیکستان و افغانستان 
و ایرانیان مقیم ســایر کشورها توزیع می شود و این امر 
نشان دهنده آن است که زبان فارسی یکی از فصیح ترین، 
بلیغ ترین و در عین حال روان ترین زبان های دنیا و اشعار 

فارسی در همه اعصار مانا و ماندگارند.

درنگی بر برنامه مشاعره

شعر و شعور

*حاتمی کیا با »بادیگارد« خودش تنها زمانی می تواند خون 
تازه ای به رگ های سینمای سیاسی ایران جاری کند که 

در خالل این روایت، تهدیدی به نام تفرقه و تحقیر قومیتی 
را سرکوب کند. سینمای سیاسی وقتی می تواند جوابگوی 

جامعه امروز ما باشد که مردم را به سمت یکی شدن تحریک 
کند؛ ایران متحد و منسجم، افق اصلی سینمای سیاسی در 

ایران است.

هر  همت«  »بزرگــراه  برنامه 
نمایش  با  یکشنبه  روزهای  هفته 
تصاویــری، از تالش های خالقانه 
در  مردمی  گاه شــگفت انگیز  و 
مناطقی محروم و دورافتاده پرده 

برمی دارد.
ســیدامیر جاویــد، نویســنده و 
کارگردان و راوی این برنامه 34 سال 
ســن دارد. تصویر او را پیش از این در 
برنامه »ققنوس« شبکه چهار و صدایش 
را هم هر هفته در برنامه »سینمامعیار« 
رادیو تهران می شــنویم. وی این بار با 
مجموعه مســتند و ترکیبی »بزرگراه 
همــت« به شــبکه افق رفته اســت. 
برنامه ای که هر هفته روزهای یکشنبه 
با نمایــش تصاویــری، از تالش های 

نمایش چند رسانه ای»فصل شیدایی« در 
ماه مبارک رمضان همچون ماه نور زیستن به 
سبك خوبان، شیدای حق را بر دل های مردم 
تهــران تاباند. به گفته مدیــر مرکز هنرهای 
نمایشی انقالب اســالمی)ُمَهّنا( »بیش از 
130 هزار شــهروند تهرانی از اجرای »فصل 
شــیدایی« دیدن کردند که آمار قابل توجهی 
است؛ زیرا در هفت اجرای قبلی این نمایش در 
7 شهر مختلف کشور، 500 هزار تن به تماشای 
فصل شیدایی نشسته بودند. همین آمار نشان  
از اســتقبال بی نظیر تهرانی ها دارد. در برخی 
شب ها حتی نمایش در حضور بیش از 8 هزار 
تماشــاگر برگزار شد که بیش از پیش بینی ها 
بود«.یکــی از کارگردانان شــریف و محترم 
کشورمان پس از تماشای »فصل شیدایی« و 
بازتاب بیش از حد برجسته دیدگاهش درباره 
یکی از ســکانس ها در برخی رســانه ها،طی 
یادداشتی، نقطه نظرات خود را بیان کرد. وی 
با اشاره به اینکه »شروع چنین حرکتی از چند 
سال پیش، صرف نظر از اشکاالتش، جسورانه 
و ســتایش برانگیز اســت«، گفته بود»اتفاقاً 
اشــکال کار هم از همین جا ناشی می شود، 
یعنــی متنی که می خواهد همــه چیز را در 
یك روایت بگوید. شاید عده ای می گویند اگر 
فصل شــیدایی با متنی منسجم و پخته فقط 
به یکی از دغدغه های مطرح شده در نمایش 
می پرداخت، توفیق بیشتری می یافت«. حقیر 
ناقابل ضمن تقدیــم احترام صمیمانه به این 
هنرمند متعهد، در حد بضاعت مزجاه خویش 
نکته ای درباره این دیــدگاه می نگارم. گرچه 
هرکدام از وقایع تاریخی نمایش داده شده در 
»فصل شــیدایی« قابلیت پرداخت دراماتیك 
گســترده ای دارد و می توان جداگانه آن را در 
یك نمایش روی صحنه برد اما نباید از این نکته 
غفلت کرد که»فصل شیدایی« به دلیل روایت 
برش های سرنوشت ساز تاریخ بشر، خود یك 
ژانر هدفمند و تأثیرگذار نمایشی است. »فصل 
شیدایی« به مخاطب فرصت می دهد تا خود در 
صحنه ای که از تاریخ به نمایش درآمده برود، 
در درون خود ســیر کند و ببیند کدام طرف 
قرار می گیرد. جبهه حق و ارزش ها و همراهی 
باستارگان فروزان هدایت را انتخاب می کند یا 
صف شیطان و ستمگران را. »فصل شیدایی« 
روایت را به گونه ای پیش می برد که مخاطب 
می تواند با شخصیت ها همذات پنداری کند و 
از مشکالتی که بشر همیشه و در تمام دوران، 
باآن دست و پنجه نرم کرده است و هنوز هم 
با آنها دست به گریبان است مواجه شود و در 
لحظه  لحظه تماشــای آن، خود را در دل این 
اتفاقات ببیند.این یکی از موفقیت های »فصل 
شیدایی« است و بسیار مغتنم است.مخاطب 
خســته از زندگی شــهری و ماشینی فارغ از 
هیاهوی این سبك زندگی، »فصل شیدایی« را 
کهفی می یابد که در آن می تواند با سفر آفاقی 
به تاریخ گذشــته و آینده بشر، سفری انفسی 
هم به درون خویش کند و با خلوت نشــینی 
در آن، خویشتن را محك بزند و بسنجد.لهذا 
فصل شیدایی مخاطبش را در میقات دل ُمحرم 
می کند و از این سیاره خاکی به کرانه ای می برد 

گپ و گفتی با سیدامیر جاوید به بهانه »بزرگراه همت«

سفر به سرزمین شگفت انگیز

خالقانــه و گاه شــگفت انگیز مردمی 
در مناطقی محــروم و دورافتاده پرده 
بر می دارد. تا به حال سه قسمت از این 

برنامه پخش شده است. 
ســیدامیر جاوید دربــاره فرآیند 
تولید »بزرگراه همت« می گوید:از آبان 
ســال گذشــته ایده تولید آن شکل 
گرفت.  یك فرآیند دو سه ماهه برای 
سوژه یابی آن انجام شد و به حدود 200 
سوژه در اقصی نقاط کشور رسیدیم. با 
بررســی هایی که انجام شد در نهایت 
13 ســوژه را برای فصــل اول برنامه 

انتخاب کردیم. 
وی افــزود: تمام ســوژه ها درباره 
فعالیت های فرهنگــی هنری مردمی 
است. وجه مشترک همه این فعالیت ها، 
خودجوش بودن و عدم دخالت نهادهای 
دولتی و حکومتی است. ما در این برنامه 
به فعالیت هایی می پردازیم که با اتکاء به 
قابلیت های انسانی، معنوی و مادی خود 
مردم شکل گرفته اند. برخی از سوژه ها 

فردی هستند و برخی جمعی. 
وی ادامــه داد: هدف برنامه همین 
است که مردم بیشتر یکدیگر را ببینند؛ 
هم از موفقیت یکدیگر خوشحال شوند 
و هم یاد بگیرند و هم اینکه اگر فرصت 

ســفر به نقاط مختلف کشور را ندارند 
بتوانند از طریق برنامه »بزرگراه همت« 
با فعالیت ها و تجربیات و سبك زندگی 

هموطنان خود دیداری تازه کنند.
جاوید درباره تولید فصل دوم این 
برنامــه هم گفت: اگر خدا بخواهد و با 
توجه به اراده شــبکه افق فصل های 
بعدی برنامه را هم خواهیم ســاخت. 
با این حال شرایط تولید برنامه بسیار 
دشوار اســت. برای ضبط هر قسمت 
از این برنامه باید ســفرهای طوالنی و 
سخت و مسیرهای بعضا صعب العبور 
را انجام دهیم. به همین دلیل به یکی 
دو ماه استراحت نیاز داریم تا بعد کار 

برای تولید فصل دوم را آغاز کنیم. 
او همچنین نظرش را درباره شبکه 
تازه تأسیس »افق« که برنامه »بزرگراه 
همت« نیز یکشنبه هر هفته ساعت 17 
و تکرار آن ساعت 22 پخش می شود، 
این گونه بیان کرد: شبکه افق پتانسیل 
خوبی دارد، اما چند مشکل زیرساختی 
پیش روی آن قرار دارد که البته بخشی 
از این مشکالت دست خودش نیست. 
به طور مثال به واســطه سفرهایی که 
برای تولیــد همین برنامــه به نقاط 
مختلف کشور داشتم، متوجه شدم که 
شبکه های دیجیتال در خیلی از مناطق 
ایران قابل دریافت نیستند. این درحالی 
است که در همان مناطق، شبکه های 
ماهواره ای به سادگی دریافت می شوند. 
نکته مهم این اســت که شبکه افق، 
بیشترین توجه را به مردم و فعالیت های 
کشــور  مختلف  مردمی دربخش های 
دارد. بنابرایــن اگــر امــکان دریافت 
سیگنال های این شبکه در همه جای 
کشور فراهم شود، مردم هم از دیدن 
تصویرخودشان در یك شبکه تلویزیونی 
استقبال می کنند. مشکل دیگر، ضعف 
تبلیغــات اســت. یادم هســت موقع 
راه اندازی شبکه نسیم، همه شبکه های 
صداوسیما به طور 24 ساعت برای آن 
تبلیغ می کردند، اما برای شــبکه افق 
چنین کاری نشــد. بــه همین دلیل 
بســیاری از مردم اصــال از راه اندازی 
چنین شــبکه ای اطالع ندارند! ضمن 
اینکه به نظر من باید به کســانی که 
در شبکه افق مجاهدانه همه سختی ها 
و کمبودها را تحمل می کنند فرصت 
داد. هنوز فعالیت این شــبکه به یك 
ســال هم نرســیده اما انتظارها از آن 
خیلی باالســت. به نظرم »افق« برای 
رســیدن به پختگی به زمان بیشتری 
نیاز دارد، هرچند در این مدت اندک 

هم دستاوردهای خوبی داشته است.

سیری هوشمندانه به اعماق تاریخ در شب بسان معراج

»فصل شیدایی«؛کهفی برای 
خلوت نشینی با خویشتن

بخش دوم و پایانی محمد حسین حمزه      

که از بلندای آن، تاریخ را به نظاره می نشیند. 
بدین ســان در هر افق، ندایــی اندرون دل و 
فضای فطرتش را پر می کند: الرحیل! الرحیل! 
اقتدا به امام عشق کن، به قبیله عشق بپیوند،به 
سفینه النجاه سیدالشهدا)ع( وارد شو تا به مقام 
خلیفه اللهی برسی. نیز خطوری اهریمنی او 
را به اسارت شیطان وسوسه می کند. آنگاه با 
ظهور عزیــز دوران، دلش اطمینان می یابد و 
مالزم کاروان عشق می شــود. آری! عصاره و 
سراالسرار فصل شیدایی همین حقیقت است: 

کل یوم عاشورا کل ارض کربال. باید همواره به 
تاریخ و حوادث گذشته، توّجه داشت و آن را 
از عزیزترین ذخایر دانست. اگر در روایت تاریخ 
به سبك »فصل شیدایی« غفلت کنیم، فرصت 

بزرگی را از دست داده ایم.
»فصــل شــیدایی« برش هــای تاریخی 
حساســی را با قوام هنری بــاال روی صحنه 
می برد که نمی توان از کنار برخی شان رد شد 
و اشــارتی گذرا به مفهوم آنها نکرد.در یکی 
از ســکانس ها، واقعه غدیر به تصویر کشیده 
می شود.سکانس از سطح هنری قوی و جذابی 
برخوردار اســت. زمانی اســت )دوران پیامبر 
اکرم)ص(( که دنیای اســالم بالنسبه وسعتی 
پیدا کرده و شــاهد یك امر بسیار مهم است. 
اعالم جانشینی امیرالمؤمنین)ع(. حادثه ای که 
نه تنها متعلق به همه  مسلمانان، بلکه متعلق به 
همه  کسانی است که برای بهروزی انسان دل 
می سوزانند. پیغمبر اکرم)ص( در یك روز گرم 
و در یك نقطه  حساس، در مقابل چشم مردم، 

علی بن  ابی طالب)ع( را به عنوان امام مسلمین 
پس از خود و ولی امر امور اســالم معین و به 
مــردم معرفی می کند. »من کنت مواله فهذا 
علّی مواله«. خصوصیت و علت اهمیت غدیر 
در مسئله والیت اســت. عاملی که در اسالم 
ضامن اجرای احکام است، حکومت اسالمی و 
حاکمیت احکام قرآن است.در صحنه ای دیگر 
گوشــه ای از حیات زهرای اطهر)س( سّیده 
زنان عالم و شخصیت برجسته و طراز اول در 
طول تاریخ، به نمایش درمی آید که محل فرود 

قطرات اشك های مخاطبان است. صدیقه ای 
جلیل المنزله و عظیم القدر که هرچه بیشتر 
در حاالت و شخصیت جامع االطرافش فکر و 
تدبر می کنیم، بیشتر دچار حیرت می شویم. 
شهیده ای که ما فرزندانش امروز در جای جای 
عالم پس از 1400 سال بر مظلومیتش اشك 
می ریزیم و بر ایســتادگی و مقاومتش در راه 
والیت افتخار می کنیم و در ادامه دادن راهش 
استقامت می ورزیم.در بخشی از این سکانس 
تابــوت حضرت صدیقه طاهره)س( تشــییع 
نمادین می شــود که صحنه تأثیرگذاری را به 
وجود آورده اســت. تابوت نمادینی که توسل 
به آن، بیمار شــفا داده است. چیدمان صحنه 
با دقت و حساسیت انجام شده است. »فصل 
شیدایی« در ســکانس دیگری غربت دردانه 
سه ســاله اباعبداهلل)ع( را به تصویر می کشد.

مســافر غریب و دلشکسته پس از تحمل رنج 
تشــنگی و زخم اسارت و درد یتیمی، حاال به 
خرابه های شام رسیده است، پریشان دنبال پدر 

است و نوازش های او را می خواهد اما با دیدن 
رأس بریده پدر مانند فرشــته ای کوچك، از 
گوشه خرابه تا عرش اعال پر می کشد و غربِت 
خرابــه را برای عمه به جــای می نهد.»فصل 
شــیدایی«به زیبایی این صحنه را به نمایش 
درآورده است. نازنین عمه حاال در حال عروج 
است. فرشــتگان همراهی اش می کنند. رقیه 
جان اکنون دیگر هرچه می خواهد دل تنگت، 
بگو. بگو دلشکســته... میزانسنی قوی در این 
ســکانس خلق شده که توان باالیی در همراه 

ســاختن مخاطب دارد.خط روایی نمایش به 
واقعه بیان حدیث سلسله الذهب توسط امام 
رضا)ع( که مهم ترین یادگار امام در نیشــابور 
است، رسیده است. یکی از زیباترین و خاطره 
انگیزترین سکانس ها را شاهد هستیم. »فصل 
شــیدایی« این لحظات را چقدر دلنشــین 
برایمــان به تصویر کشــیده اســت. ظرافت 
خاصی در ســکانس به چشم می خورد. وقت 
کوچ از نیشــابور اســت. در میان بازار دو نفر 
که حافظ حدیث هستند، عرض می کنند آقا 
جان، از نیشابور می  روی و برای ما حدیثی نقل 
نمی کنی؟ حضرت سایبان مهد را کنارمی زنند 
و چشم های مسلمین را به طلعت جمال خود 
روشن می سازند. برخی می گریند و برخی خود 
را به خاک می افکنند. آنها که نزدیك اســتر 
بودند، استر حضرت را می بوسند. برای نوشتن 
این حدیث بیست و چهار هزار قلمدان آماده 
شد؛ »...خداوند جل جالله می فرماید: »ال إِله 
« دژ من اســت، پس هرکس که در دژ  إاَِلّ اهلَلّ

من درآید از عذابم در امان است. چون مرکب 
به راه افتاد ]امام رضا[)ع( فرمودند: ]البته[ با 
شرایطش و من جزو شرایط آنم«. سکانس به 
مخاطب انگیزه بیشــتری برای ادامه نمایش 
می دهد.ســنت الهی در تاریخ اقتضا می کرد 
که تفکر اسالمی و اندیشه  پاک الهی، در یك 
نوبــت رو بیاید، و آن نوبــت اکنون با به ثمر 
نشستن نهال پربار انقالب اسالمی آغاز شده 
است. »فصل شیدایی« حاال به روایت انقالب  
رسیده است. تا این تاریخ، هیچ حکومتی مثل 
حکومت فعلی ایران، در این ســرزمین نبوده 
که به رأی و خواســت و عاطفه مردم مّتکی 
باشــد. امروز برای اولین بار در تاریخ کشور 
ما - بلکه در تاریخ کشــورهای اسالمی - بعد 
از صدر اســالم، دین منشــأ و منبع قدرت و 
تدبیر امور و اداره جامعه شده است. گوشه ای 
از عملیات بزرگ و سرنوشت ساز فتح المبین 
سکانس دیگری از نمایش است. این سکانس 
با وجود انفجارها و ابزار و ادواتی که در آن بکار 
رفته، سیاق جنگی پیدا کرده است. هماهنگی 
مناســبی بین بازیگران به چشــم می خورد. 
دانشجوی شیمی دانشگاه  وزوایی«  »محسن 
شــریف و نخســتین فردی که از دیوار النه 
جاسوسی آمریکا باال رفت، حاال فرمانده گردان 
حبیب بن مظاهر شده است. گردان راهش را 
گم کرده است. »محســن وزوایی« از نیروها 
فاصله می گیرد و به نماز می ایســتد. پس از 
نماز دست هایش را به درگاه خدای شهیدان 
دراز کرده است: خدایا قلب امام نگران است. 
تمام مردم ایران چشم انتظارند. یاریمان کن. 
پیك قرارگاه در تاریکی شب راهی دشت شد 
تا گردان را پیدا کند. پیك و گردان همدیگر 
را پیدا کردند. فرمانده با قرارگاه تماس گرفت. 
حاجی راه را پیدا کردیــم. تکرار می کنم راه 
را پیــدا کردیم. »اینها بچه هاي قرن پانزدهم 
هجري قمري هستند، هم آنان که کره  زمین 
قرن هاســت که انتظار آنان را مي کشــد تا بر 
خاک مبتالي این ســیاره قدم گذارند و عصر 
بي خبري و جاهلیت ثاني را به پایان برسانند. 
عصر بعثت دیگرباره  انســان آغاز شده است و 
اینان منادیان انسان تازه اي هستند که متولد 
خواهد شــد، انساني که خداوند بار دیگر توبه  
او را پذیرفته و او را بار دیگر برگزیده است.« 1 
»فصل شیدایی« در سکانس دیگری نسبت 
به تأثیر ماهواره بخوانید »مهاجم خاموش« بر 
خانواده ها و سبك زندگی شان هشدار می دهد. 
وســیله ای که ابــزار پیام رســان قدرت های 
سلطه گر غربی شده تا فرهنگ لجام گسیخته 
و به دور از هنجارهای انسانی خود را بر جوامع 
دیگر مسلط و زیست فردی و اجتماعی مردم 
مــا را با آن هماهنگ کند. تصاویری از تالش 
دشــمن برای تأثیرگذاری مخــرب بر عقاید 
اصیل مــردم روی پرده عریــض دیجیتالی 
نمایش داده می شود. چرا باید از فرهنگ غرب  
پرهیز کرد و ذهن خود را به روی آن بســت؟ 
فرهنگ غرب، فرهنگ برنامه  ریزی برای فساد 
انســان و عادی سازی گناه اســت. امروز این 
وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده شده؛ 
گناه بزرِگ همجنس بازی به یك ارزش تبدیل 

شده است! انحطاط اخالقی به کجا رسیده است 
که به فالن سیاستمدار اعتراض می کنند که 
چرا او با همجنس بازی مخالف اســت، امروز 
در آمریکا و انگلیس، همجنس بازی رســمی 
و قانونی شــده است، خجالت هم نمی کشند! 
افرادی کــه هنوز دلشــان در هوای کیفیت 
زندگی غربی اســت و به دنبال شناخت آداب 
و اطوار و طرز معاشــرت و سبك زندگی آنها 
هستند، متأسفانه از مفاسد زندگی غربی که 
لجن آلوده و فاسد است و در آن، هیچ یك از 
بنیان های اصیل بشــری - همچون خانواده و 
شخصیت انسانی زن و مرد - سالم نمی ماند، 
اطالعــی ندارند. درحالی کــه این فرهنگ و 
ســبك زندگی اســالمی اســت که به عنوان 
فرهنگ ارزشــمند برای یك جامعه باالترین 
ارزش هــا را دارد و می توانــد آن را حقیقتــاً 
ســرافراز، خوشــبخت، عزیز و پیشــرو کند. 
کاروان روایت فصل شــیدایی حاال به نمایش 
موعود  صحنه ظهور ولیّ عصر)عــج(، مهدی 
و منجی بشــریت رسیده که یکی بخش های 
عظیم اعتقادی ماســت. حاال دیگر مخاطب 
چرایــی روایت پی در پی وقایع تاریخی را به 
خوبی دریافته است. امروز مسیر تاریخ، مسیر 
ظلم، سلطه گری و ســلطه پذیری است. اگر 
کوشــش کنیم و به آرمان های انقالب برسیم 
و پیروز شــویم، به آن نقطه  موعود می رسیم 
و آن وقت مســیر تاریخ عوض خواهد شــد؛ 
زمینه  ظهور حضــرت ولی عصر)عج( آماده و 
دنیا وارد یك مرحله  جدیدی خواهد شــد و 
در زندگی کل بشر گشایش پدید می آید. امام 
زمان)عج( ظهور می کند تا جوامع بشــری و 
تاریخ بشر را نجات دهد و این نظم غیرعادالنه 
را که بر اثر جهالت و اغراض نفسانی بر جهان 
حاکم شده است، به نظمی عادالنه مبدل سازد. 

این به عزم و معرفت امروز ما بستگی دارد.
فرجام ســخن؛ مجموعه فصل شــیدایی با 
ابزار نوین هنــر، در حال دفاع از حق و معنویت 
اســت. برای آن تالش می کند و مایه می گذارد. 
باید مراقب باشــد که در این جبهــه، پایداری 
و اســتقامت بســیار اهمیت دارد. اگر انقالب و 
جامعه  اسالمی از هنر فاخر و برجسته برخوردار 
نباشد، نخواهد توانست مکنونات قلبی خود را به 
مخاطبان خودش برســاند و با آنها ارتباط برقرار 
کند. امروز دنیا محتاج حقایق اســالمی اســت. 
آفتاب درخشــان مفاهیم قرآن و معارف اسالمی 
در دنیا مورد احتیاج ملت هاست. باید با استفاده 
از شیوه های هنرمندانه و تأثیرگذار مطرح شوند. 
»فصل شیدایی« یك سبك نمایش قابل ارائه به 
جهان است. »فصل شیدایی« باید مانند گیاه معّطر 
و مبارکی در آن سوی مرزها شروع به رویش کند. 
می توان »فصل شیدایی« را به کشورهای دیگر برد 
یا با انتقال الگو، آن را به کشــورهای دیگر صادر 
کرد. بنابراین الزم است با همت و تالش مضاعف 
و نهراســیدن از دشمن و توطئه های او، پرهیز از 
سیاه بینی و یأس، با سرعت بیشتر به سمت قله 

حرکت کرد. خدا به همراهتان!
_________________

1 – سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی 
آوینی


