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تأملی بر سریال »تنهایي لیال« 

معادل سازي زماني- مكاني
مهدي نوروزخاني

تصویرروز-گرچه سینما، در شکل رایج آن غفلتکده ای برای انسان سرگشته 
معاصر است تا با ورود به فضای تاریک آن برای لحظاتی، خود و دنیای پیرامونش 
را به فراموشــی بسپارد، با قهرمان های دروغین فیلم ها همراه شود و در پناه 
حرکات محیرالعقول آن ها عقده هایش را سرکوب کند. حتی در کشور خود ما 
و سینمای نجیبی که دستاورد بزرگ انقالب اسالمی  است هم عمده فیلم ها 
بر طبق همان اصول رایج در سینمای غالب ظاهر می شوند. اما این بار فیلمی 
 به ظهور رسیده که مخاطب را نه به غفلت و فراموشی که به حضور در کنار 
حق فرا می خواند، ســینما را به عبادتگاه تبدیل می کند و به جای نمایش به 
نیایش می پردازد و به جای گناه، نگاه تماشاگر را به ستایش از سرور و ساالر 
خلقت می گرداند. به همین دلیل هم برای تماشای فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« 

باید با وضو به سینما رفت.
تولید و نمایش فیلم »محمدرسول اهلل)ص(« بدون شک، مهم ترین واقعه 
تاریخ ســینمای ما و یکی از بزرگ ترین اتفاقات تاریخ هنر در ایران محسوب 
می شود. فیلمی که البته ربط چندانی به مناسبات جاری و ساری در سینمای 
سال های اخیر ما ندارد و سیاست های مدیریت دولتی نیز در ساخت آن دخیل 
نبوده است. این بار دست حمایت رهبری انقالب، حضرت امام خامنه ای منجر به 
درخشش و اعتبار هنر ایرانی شده است. آن هم در روزگاری که هجوم شیاطین 
مجسم و اشقیای دوران به ساحت مقدس انبیای الهی چند برابر شده است. 
زمانه ای که ذبح حقیقت به دست دشمنان اسالم و انسان به سکه ای رایج در 
فرهنگ و هنر غرب تبدیل شده است. در زمانی که کاسبان تحریم و تعطیل 
عقل و عاطفه ، آدمیان را مسخ خود کرده و به جای آب، سراب می آفرینند و 
هر دم طرحی تازه برای فریب جوامع به میان می آورند. در این تاریکی، نوری 
از ســینمای ایران درخشــش یافته که شعاعی از خورشید بی منتهای حق و 

حقیقت را بازتاب می دهد. 
»محمدرسول اهلل«)ص( محصول جدید سینمای ایران به کارگردانی مجید 
مجیدی، درست در مقطعی از زمان روی پرده سینماهای ایران و جهان می رود 
که وهن پیامبران به یک امر رایج در سینمای غرب تبدیل شده است. هنوز چند 
ماهی از نمایش فیلم های شبه کمدی  هالیوود درباره دو رسول الهی نگذشته 
است. دو فیلم، »نوح« و »هجرت: خدایان و پادشاهان« )درباره حضرت موسی( 
و قبل از آن ها هم آثاری چون »رمز داوینچی«، »آخرین وسوسه مسیح« و ... 
اولیای الهی را تخریب کرده و هر رفتار زشتی را به پیامبران خدا نسبت داده 
بودند، »محمد رسول اهلل«)ص( آمده است تا از حیثیت رسوالن دفاع کند. اگر 
»نام احمد، نام جمله انبیاست« پس چنین فیلمی  به ستایش از همه رسوالن 
آســمانی می پردازد. مدح نبی مکرم اســالم، حتی اگر به دوران کودکی آن 
حضرت محدود باشد، یعنی دفاع از همه خوبی ها و زیبایی ها. یعنی حمایت از 
انسان و انسانیت و نیکی. مدح آخرین پیامبر، دفاعیه ای است بر وجود هدف 
و معنا در جهان و اثبات و ایجابی است بر راه رهایی و نجات از بند پلیدی ها 

و بدی ها با چنگ انداختن به ریسمان معنویت و دیانت. 
صحبت های کارگردان 

 مجید مجیدی:حدود ۹ سال پیش یکی از جشنواره های کشور دانمارک 
مرا دعوت کرد تا برایم بزرگداشــت برگزار کنند. همان روزها ماجرای توهین 
به ساحت مقدس پیامبر در رسانه های دانمارک پیش آمد و این باعث شد تا 
من در آن کشور و آن جشنواره شرکت نکنم. آن زمان با خودم گفتم چطور 

اشــاره: فیلــم »از رئیس 
به  نگیرید«  پــاداش  جمهور 
تبریزی، پس  کمال  کارگردانی 
از هفت سال ممانعت از نمایش، 
باالخره روی پرده سینماها رفت 
و اکرانش به پایان رسید. اتفاق 
مهم این بود که به رغم توقیف و 
ابتذال شدید، این اثر با شکست 
و  مواجه شد  تجاری سنگینی 
به فروش چندانی دست نیافت. 
پایان نمایش این فیلم، بهانه ای 
اهالی  از  یکی  دلنوشته  تا  شد 
سینما خطاب به کمال تبریزی 

را منتشر کنیم.
تصویر روز

آقای تبریزی! امیدوارم ظرفیت 
نقــد جدی و بی تعارف را داشــته 
باشید و اجازه دهید در این فضای 
دروغین و پوشــالی بــه اصطالح 
»نقدهای دلســوزانه« و آبکی که 
مهم تریــن هدفش این اســت که 
به کســی برنخــورد و اصاًل معلوم 
نباشــد طرف حســابش کیست و 
چه می خواهد بگویــد و نهایتاً در 
مصلحت ســنجی ها  و  خنثی گری 
ابتر بماند، با شما صریح و صادقانه 

سخن بگویم.
بی تردید شــما از زمره کسانی 
فیلم های  ســابقه  کــه  هســتید 
ارزشی تان را با تجاری سازی تاخت 
زدید و روالی به شــدت حیرت آور 
در ســقوط آزاد از آثــار خــوب و 
ارزشمندی مثل »لیلی با من است« 
به فیلم های ســخیف و مستهجنی 
همچون »طبقه حســاس« و این 
آخری »از رئیــس جمهور پاداش 

نگیرید« طی نمودید.
آقــای تبریزی! شــاید با خود 
بگویید دارم شما را قضاوت می کنم 
و این کار درست نیست؛ بله قضاوت 
نادرست، کار درستی نیست ولی این 
حق را به من هم بدهید که خودم را 
هم به بالهت و بی خبری و نفهمی 
نزنم و پای حفــظ عزت و آرامش 
شما، مقدس ترین مقدسات خودم را 
که بازیچه بازی مهوع و چندش آور 

شما شده است، ذبح نکنم.
راستش سیر سقوط آزاد شما به 
خصوص از مرحله »طبقه حساس« 
تا »از رئیس جمهور پاداش نگیرید« 

به جای نقد فیلم »از رئیس جمهور پاداش نگیرید«

بخش  نــام  تغییر  چالــش 
بین الملل جشنواره فیلم فجر، به 
منازعه ای سیاسی میان دولتی ها 
و منتقدان دولت تبدیل شــده 
است و جنبه فرهنگی این اتفاق 
مغفول مانده اســت. این تغییر، 
از سه منظر فرهنگی قابل تأمل 

است.
یک- آنچــه در این چالش 
فراموش شده است، »برندسازی 
جشنواره ها برای توسعه فرهنگی« 
اســت. اساسا در کشــورهای با 
قــدرت ســلطه فرهنگــی باال، 
برخالف کشور ما، جشنواره های 
فرهنگی و هنــری، فقط محلی 
برای عرضــه محصوالت جدید 
نیستند، بلکه جشنواره ها و جوایز 
ســاالنه، کارزاری برای بازتولید 
نگره هــای فرهنگی بــاب میل 
قدرت، در داخل و خارج کشــور 
هســتند. بطور طبیعــی، برای 
جشنواره هایی با چنین کارکردی، 
نام و عنوان، حائز اهمیت است. در 
واقع، اسامی جشنواره ها و جوایز، 
برندهایی بــرای اعالم هویت و 
نفــوذ فرهنگی یک کشــور در 
سطح جهان محسوب می شوند. 
نام هایی چون »اسکار«، »کن«، 
»برلین« و ... تنها نام یک جایزه 
یا فســتیوال نیســتند، بلکه هر 
کدام برند و شاخصی برای اعالم 
و ابراز یک هویت فرهنگی خاص 
هستند. امروز در دنیا وقتی کلمه 
اســکار را بــه کار می برند، تنها 
نام یک مراســم به اذهان خطور 
نمی کند، بلکه یک مرام و سیاق 
فرهنگی خاص و مشهور، یادآوری 
می شود. به همین دلیل نیز همه 
کشورها نهایت تالش خود را به 
کار می برند تا نام جشــنواره ها، 
جوایــز و رویدادهــای فرهنگی 
خود را بیشتر منتشر، معرفی و 
ثابت کنند. اسکار، تنها نام یک 
مراسم خاص که هر سال یک بار 
در لس آنجلس برگزار می شــود 
نیســت، بلکه یک شیوه و مرام 
خاص است. به همین دلیل هم 
اگر در کشور دیگری، یک مراسم 

تأملی فرهنگی بر حذف »فجر« 

از اسکار جهانی تا سیمرغ ذبح شده!
آرش فهیم

ســریال »تنهایي لیال« به کارگرداني محمد حســین لطیفي داراي 
خصیصه  ویژه  اي اســت که در حوزه سریال  سازي رسانه ملي اتفاق بدیعي 

است که ظرفیت  رسانه  اي فوق العاده  اي دارد. 
از همان قسمت هاي نخست مجموعه، بسیاري از مخاطبان که مختصر 
آشــنایي با حکایات و زندگي نامه بزرگان دیني دارند، متوجه شــدند که 
یکي از نقاط عطف اصلي روایت »تنهایي لیال« همان حکایت عزت نفس 
میرداماد است که به نوعي کپي برداري دراماتیک و به زمان امروزي انتقال 

داده شده است.
همان حکایت شــیخ که بر اثر اتفاقي دختر حاکم، شب را به ناچار بر 
وي و حجــره  اش پناه می آورد و میرداماد براي غلبه بر هوی و هوس  هاي 
نفساني انگشتانش را چندبار می سوزاند و حداقل سزاي دنیوي این عملش 
به ازدواج همان دختر درآمدن و کسب لقب میرداماد یا امیردامادان می شود.
حکایتي که مخاطب ایراني به سبب فرهنگ و باورهاي دیني  اش بارها 
آن را پاي منابر روحانیون و کتاب  هاي مذهبي شنیده و خوانده است؛ اما 
حاال با این حکایت، در قالب سریالي مواجه می شود که در آن شخصیت  ها، 

زمانه تاریخي و مکان  ها همه معادل  امروزي یافته اند. 
این معادل  ســازي همان خصیصه ویژه مجموعه »تنهایي لیال« است؛ 
یعني به جاي میرداماد، پســري یتیم و متولي امامزاده جایگزینش شده 

و جایگاه دختر حاکم را دختري از غرب بازگشته و متمول گرفته است.
اینکه فواید و آســیب  هاي چنین معادل  ســازي هایي چیســت و یا 
چگونگي  اش به چه شکل باید باشد، بحث را به تخصصي شدن و انحراف 
می برد. ولي ذکر چند نکته از این شــیوه براي حال و روز فعلي ســینما و 

تلویزیون الزم به نظر می رسد. 
به عنوان مثال همذات  پنداري مخاطبان با شخصیت   ها یکي از مهم ترین 
تاثیر هاي هنرهاي بصري است و وقتی که یک شخصیت تاریخي و عمل 
نیکي و یا سجایاي اخالقي و فطري به زمان امروزي معادل سازي می شود 

قطعا میزان و سرعت تاثیرگذاري آن بر مخاطب بیشتر خواهد بود.
اگر همین تســهیل در همذات  پنداري  هاي مخاطب در رسانه ملي به 
عنوان اصل و یا راهبردي کالن در حوزه سریال سازي رسانه  تعریف شود 
دیگر بعید به نظر می رسد هیچ فیلم هالیوودي و غیربومي به جز سرگرمي، 

ضریب نفوذي در جامعه پیدا کند.
آنجاســت که باید »تنهایي لیال« را یک دســتاورد براي صدا و سیما 

دانست، به ویژه آنکه فرهنگ و تاریخ ایران زمین نیز مملو از چنین حکایات 
و روایات مبتني بر واقعیت و شخصیت هاي حقیقي است که مغفول مانده  اند.
حسن بزرگ دیگری که باز شامل حال این  روزهاي سینما و تلویزیون 
است در صرفه اقتصادي چنین معادل  سازي  هایی است. با این شیوه ساخت، 
آثاري که براساس حکایات و شخصیت  هاي دیني و ملي تولید می شوند به 
لحاظ کمي چند برابر خواهند شد. چرا که هزینه تولید یک اثر تاریخي با 
تولید چند اثر معادل سازي شده و امروزي شده برابري می کند، در حالي که 
پیام و محتوا تغییر نمي  کند و اتفاقا تاثیر همذات  پنداري  ها با شخصیت  هاي 

بزرگ تاریخي و فرزانه، اما امروزي شده نیز بیشتر می شود. 
البته این را هم باید در نظر داشت که اگر این نوع معادل  سازي   ها به 
ظرافت و تخصص صورت نگیرد دقیقا نتیجه عکس خواهد داشت و حتي 
می تواند باورها و تمایل مخاطب نسبت به حکایت و روایت اصلي را لوث 
و مخاطب را نســبت به آن دچــار دلزدگي کند. بهترین نمونه براي یک 
معادل  سازي ناموفق فیلم »تردید« به کارگرداني واروژ کریم مسیحي است 

که در سال 1387 تولید شده است. 
معادل  سازي زماني- مکاني فیلم »تردید« مربوط به نمایشنامه معروف 
هملت است و کریم مسیحي، هملتي ایراني را در زمانه حاضر روایت کرده 
بود. شاید بي  تدبیري و عدم دقت در بومي سازي این معادل سازي را باید 
علت عدم موفقیت فیلم دانست. چرا که فیلم به لحاظ مسائل فني و فرمي 
هیچ ایراد و کم و کســري ندارد و تنها عدم استقبال مخاطب کم فروغي 

نمایش و عرضه عمومي آن را سبب شد.
در اینجا سعي شد داوري نسبت به مسائل فرمي و فني سریال صورت 
نگیرد؛ اما نباید فراموش کرد که در عصر رســانه های بصري حاضر یکي 
از متدها و پیمانه های ســنجش توفیق یک اثر، به شرط استفاده نکردن 
از دوپینگ جنســیت و خشونت و یا لودگي، میزان استقبال و هواخواهي 
مخاطب عام و خاص است. بر همین اساس با کمي تامل جایگاه و مرتبه 
ســریال »تنهایي لیال« را می تــوان در کارنامه کارگردان آن و همچنین 

فهرست سریال های موفق سال های اخیر رسانه  ملي مشخص کرد.
هرچند که استفاده از حکایتي آشنا و پرنفوذ مثل عزت نفس میرداماد 
در جامعه براي بخشي از یک داستان خیالي به انصاف استفاده  اي ابزاري 
است؛ آن هم در شرایطي که حکایات و روایات مذهبي و آنهایي که واقعیت 

دارند در مهجوریت به سر مي برند کمي بي  انصافي است.

می توانم در کشوری تجلیل شوم که به باورها و اعتقاداتم توهین کرده  است. 
از همان موقع ذهنم مشــغول این موضوع بود که چرا ما در کشور خودمان و 
در تمام این سال ها کاری برای پیامبر اسالم نکرده ایم و منتظر مانده ایم تا آنها 
حرکتی داشته باشند و ســپس جواب آنها را بدهیم.آخرین فیلمی که درباره 
پیامبر اسالم ساخته شده، مربوط به 40 سال پیش است در حالی که درباره 
مســیح حدودا 200 فیلم و 100 فیلم به شکل مستقیم و غیرمستقیم درباره 
حضرت موسی ساخته شده و حتی 42 فیلم هم در مورد بودا تولید شده است. 
در غرب هر آنچه مردم شنیده اند از خشونت در اسالم و تعصب گرایی است که 
از آن برای تفسیر غلط از باور اسالم استفاده می شود و این اقدام غلط بوده و 
از دین واقعی فاصله دارد. دنیای غرب قرائتی زشت از اسالم ارائه کرده و این 
در حالی اســت که کشتارهای سوریه، یمن، عراق، افغانستان و ... متاسفانه با 
دالرهای برخی کشورهای اسالمی  رخ می دهد. ما وظیفه خود می دانستیم که 

تصویر صحیحی از اسالم و پیامبر نمایش دهیم.
فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« می تواند شروع کننده خیلی خوبی برای یک 
حرکت عظیم سینمایی از سوی مسلمانان در جهان باشد. این فیلم با این نگاه 
که وفاق جهانی را به وجود بیاورد ساخته شده است و در نهایت این هنر است 
که تاثیر خود را خواهد گذاشــت. فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« حتما موجب 
وحدت مسلمانان شیعه و سنی خواهد شد. به نظرم این فیلم مورد توجه همه 
دل های عالقه مند و ارادتمند قرار خواهد گرفت و تبلیغات کاذبی که برخی ها 
علیه فیلم داشته اند، پابرجا نخواهد بود. من سال ها با این فیلم زندگی کردم و 
حس بسیار خوشایندی را پشت سر گذاشتم و در مواقعی که مشکالتی پیش 
می آمد، به خود حضرت متوسل می شدم و به یاد سفر حج می افتادم. هنرمند 
معموال با عوالم خیال ســر و کار دارد و کمتر پیش می آید که رویا تبدیل به 
واقعیت شــود اما برای من ساخت این فیلم حتی فراتر از واقعیت شد، و باور 
قلبی دارم که صاحب کار خود پیامبر بوده است و اگر عنایت خاص آن حضرت 
نبود، این اتفاق عظیم پیش نمی آمد. من باور داشــتم که روح پیامبر ناظر بر 

کار ما است و همین مسئولیت ما را بسیار بیشتر می کرد. این احساس خاص 
در همه بچه ها پیش آمده بود و ما از برکت این کار بهره مناســبی بردیم. )به 

نقل از منابع خبری مختلف(.
نظرات کارشناسان

جهانگیر الماســی، بازیگر سینما و تلویزیون و تئاتر:  نبود داستان، حسن 
این فیلم اســت. از این منظر که به ساحت اندیشه در فیلم وسعت می دهد و 
نگریستن به فیلم را در یک محدوده، محدود نمی کند. این روش اجازه می دهد 
مخاطب، در هر سطحی از دانش نسبت به موضوع فیلم، مشارکت داشته باشد. 
این عالی ترین درجه ارتباطی است که در هنر نو می توان به آن دست یافت. به 

مجیدمجیدی تبریک می گویم و کار او را تحسین می کنم.
محســن مومنی شریف، نویســنده و رئیس حوزه هنری: به نظر من این 
فیلــم نشــان دهنده بلوغ، قدرت و توانایی ســینمای ایران اســت. فیلمی  با 
اســتانداردهای جهانی که رتبه سینمای ایران در جهان را باالتر می برد. فیلم 
محمد رسول اهلل)ص( با وجود عظمت تکنیکی باال اما فیلم بسیار لطیفی است 
و کارگردان این توفیق را داشته که این عناصر را با هم همراه کند. ما در این 
فیلم با جلوه های لطیف و شاعرانه در کنار صحنه های باشکوه مواجه هستیم و 
این امر به شناخت شخصیت پیامبر اکرم)ص( کمک بسیاری کرده و از سوی 
دیگر اثر را پرکشش کرده است. ما بیش از سه ساعت فیلمی  را نگاه می کنیم 
که اصال از دیدنش احســاس خستگی نمی کنیم و همچنان آماده هستیم که 
باز هم ببینیم. در این فیلم همه هنرها دست به دست هم دادند که اثر جذابی 
به مخاطب ارائه شــود و در مرتبه نخســت این مدیریت و قدرت کارگردان و 
فیلمنامه خوبی اســت که تهیه شده، ضمن اینکه در کنار همه اینها مشخص 
اســت انگیزه های زیادی در همه عوامل فیلم به ویژه در ســازنده موسیقی و 
فیلمبردار وجود دارد که باعث شــده  هرکدام از صحنه ها خودشــان تابلویی 
هنرمندانه باشند. همه اینها کمک می کند که ما در واقع با اثری روبه رو شویم 
که اگرچه در قصه ممکن است تکراری باشد اما گمان نکنیم که مشغول دیدن 

یک موضوع تکراری هستیم و این موضوع مهمی است.
سعید مستغاثی، منتقد و مستندساز: فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« از سطح 
سینمای ایران باالتر است. چه به لحاظ کارگردانی و چه به لحاظ سایر امور فنی 
ازجمله فیلمنامه و فیلمبرداری و تدوین و جلوه های ویژه و موســیقی و ... به 
نظر من با توجه به حمایت های مادی و معنوی که در پشت کار بوده، این فیلم 
هیچ ربطی به سینمای ایران ندارد. هرچند که موفقیت این اثر، تنها معطوف به 
حمایت مادی نبوده بلکه هوشمندی و فکر و اندیشه و توانایی آقای مجیدی در 
فیلم هویداســت. البته به نظر می رسد که مخاطب اصلی فیلم، جامعه جهانی 
است. از این جهت که بر وجوه رحمت للعالمین بودن پیامبر اسالم بیشتر تمرکز 
یافته است. فیلم »محمدرسول اهلل)ص(« به اعتقاد ما مسلمان ها درباره اینکه 
پیامبــران نور واحدی بودند که از ازل در کالبدهای مختلفی ظهور می یافتند 
را به خوبی به تصویر کشیده است. یعنی در صحنه ای که پیامبر اسالم متولد 
می شود و بت ها فرو می ریزند، جلوه ای از ابراهیم را می بینیم. در صحنه ای که 
در کنار دریا رخ می دهد، فضای فیلم یادآور حضرت موسی است و بخشی از 
فیلم که پیامبر، حلیمه در حال موت را احیا می کند یادآور عیســی است. در 
واقع آقای مجیدی با یک زبان هنرمندانه همان طور که نص صریح قرآن است، 

خاتمیت پیامبر را در کادر دوربین خود قرار داده است.

یا جشن سینمایی با تقلید از همان 
روش برگزار شود، با عنوان اسکار 
توصیف می شود. مثل جشن خانه 
ســینما که چون بــا تقلید از آن 
شیوه ها برگزار می شود، به عنوان 

اسکار ایرانی شناخته شده است.
بر همین اســاس هم از منظر 
فرهنگی، تغییر نام بخش بین الملل 
جشنواره فیلم فجر، به ضرر فرهنگ 
و سینمای ایران تمام می شود. چون 
در شرایطی که همه دولت ها سعی 
می کنند نام جشنواره های سینمایی 
خود را به یک برند جهانی تبدیل 
کننــد، در اینجا، دولت ما خودش 
با دســت خودش، برنــد جهانی 
سینمای ایران را ذبح کرده است! 
حاال و پس از گذشــت 33 سال، 

دیگر نــام »فجر« در ســینمای 
بایکوت  نمی شود.  شناخته  جهان 
برند فجــر، نه توســط بیگانگان، 
صورت  »آشــنایان«  توسط  بلکه 

گرفته است. 
دو- تغییر نام بخش بین الملل 
فیلم فجر، یک واکنش معکوس و 
منفعالنه فرهنگی است. به این معنا 
که مدیریت سینمایی کنونی برای 
گسترش ســیطره سینمای ایران 
در جهان، به جــای جال دادن به 
شاخصه های هویتی نظام جمهوری 
اسالمی، در پی کمرنگ کردن این 
شاخص هاست. مدیریت فرهنگی 
فعال و پویا، از هر راهی برای ترویج 
برندهــای ملی و بومی اســتفاده 
می کنــد، اما مدیریــت منفعل و 
معکوس گرا، سعی می کند تا این 
برندها را تخفیف دهد. پس به جای 
غنا بخشــیدن به محتوای بخش 

بین الملل جشــنواره فیلم فجر، 
برنــد اصلی آن را حذف می کنند. 
تصور حذف کننده ها این اســت 
که با این کار، ســینماگران جهان 
فکر می کنند که با یک جشنواره 
خنثــی و غیرایدئولوژیک مواجه 
هســتند و حاال می توانند با خیال 
آســوده در آن شرکت کنند! این 
یعنی عقب نشــینی و شکســت. 
مدیریت هوشــمند،  درحالی که 
ســعی می کند محتوای جشنواره 
و روش برگزاری آن را با عناوین و 
القاب ملی سازگارتر کند. جشنواره 
فیلم فجر از ابتدا تا کنون قرار بوده 
فیلم هایی  خودنمایــی  محل  که 
مطابــق با فرهنــگ و آرمان های 
کشور ایران باشد. بخش بین الملل 

آن نیز همچنین. یعنی در عرصه 
جهانی هم باید این جشنواره محل 
گردهمایی سینماگرانی باشد که به 
خاطر نگاه و سبک متفاوت آثارشان 
از ســایر محافل سینمایی در دنیا 
باز مانده اند. به طور طبیعی، برای 
برگزاری باشکوه بخش بین الملل 
جشــنواره فیلم فجر، باید راه های 
کشــف و جــذب ایــن نگاه های 
متفاوت را پیدا کرد، نه اینکه برند 
اصلی این جشنواره را از بین برد! 
ســه- همزمان شــدن حذف 
عنــوان »فجر« از عنــوان بخش 
بیــن الملل مهم تریــن همایش 
سینمایی ایران با دومین سالگرد 
آغاز فعالیت مدیریت ســینمایی 
کنونی، معنا دار اســت. این اتفاق، 
همچــون پرچمی اســت که دو 
ســال فعالیت مدیران فرهنگی و 
ســینمایی دولت یازدهم را برمال 

می کند. بر همین اساس، حذف 
فجر از عنــوان بخش بین الملل 
جشــنواره ملی ما توســط این 
مدیریت، نه تنها شگفت و عجیب 
نیست، بلکه نموداری است واقعی 
و عینی از سیر اقدامات مدیریتی 
سینما در دو سال اخیر. مدیریت 
کنونی ســازمان ســینمایی نیز 
نبود  از  همچون اسالف خویش، 
راهبرد و افق مشخص رنج می برد. 
کنونی  مدیریت  تالش های  همه 
به ضعف ســینمای مستقل ملی 
و تقویت فیلمفارسی و سینمای 
شبه روشنفکری منجر شده است. 
بــه همین دلیل هم بخش اکران 
عمومی فیلم ها غالبا در اختیار آثار 
سخیف و نازل است و بخش خاص 
و حمایتی تحت عنوان گروه »هنر 
و تجربه« نیز متوجه ســینمای 
شبه روشنفکری ضدمخاطب است. 
در این میان، سینمای انقالب و 
دفاع مقدس کمترین سهم را دارد. 
اگر هم تعداد انگشت شماری از 
این نوع فیلم ها روی پرده آمده، 
یا محصول دولت قبل هستند و 
یا نهادهایــی غیراز دولت. در هر 
صورت، سازمان سینمایی دولت 
یازدهم در تولیــد فیلم انقالبی 
و دفاع مقدســی، کمترین نقش 
را داشــته است. فیلم هایی چون 
»شــیار 143«، »چ« و »محمد 
رسول اهلل)ص(« که فیلم های برتر 
دو سال اخیر محسوب می شوند، 
هیچ کــدام محصول ســازمان 
سینمایی دولت فعلی نیستند. در 
نقد عملکرد مدیریت سینمایی، 
فراوانی است که در  گفتنی های 
مجالی دیگر به طور مفصل به آن 

خواهیم پرداخت.
 گرچه حجــت اهلل ایوبی به 
عنوان رئیس ســازمان سینمایی 
و معاون سینمایی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اقدام به حذف 
عنوان »فجر« از بخش بین الملل 
جشنواره فیلم فجر کرده، اما جای 
تردیدی نیست که فرد جانشین 
وی، مدیر آینده سازمان سینمایی، 
حتما این نام را باز خواهد گرداند.

کار را به جایی رسانده که برای فتح 
گیشه یا باقی ماندن در زمین بازی 
یا به هر دلیل دیگری، این بار سراغ 
چیزهایی رفتید که برایم خط قرمز 
محسوب می شود و نمی توانم تحمل 
کنم کسی، بساط مهوع بازی ترحم 
برانگیز و در عین حال سخیف و جاه 
طلبانه اش را در این محوطه مقدس 

پهن کند.

اگر در »طبقه حساس« غیرت 
و تدفین میت را دســتمایه قلقلک 
دادن پســت ترین غرایــز مخاطب 
بخت برگشــته تان قرار دادید، این 
بار دیگر سراغ مکه مکرمه و مدینه 
منوره و ســفر حج و مداحان اهل 
بیت )ع( و پرچمداران انتقام از فتنه 
سقیفه و... رفتید، تا حظ فتح گیشه 
به قیمت تمسخر کردن همه شعائر 

اصیل دینی و مذهبی ببرید.
نه! عجله نکنیــد و بر خودتان 
لطفاً جواب های  باشــید و  مسلط 
کلیشــه ای صد من یک غازی که 
مثل همیشــه در آســتین آماده 
دارید را بریزید دور! این بار تیرتان 
به ســنگ خــورده و جلوی قاضی 
معلق بــازی کرده اید! مــن صرفاً 

یــک آدم متدیــن و مذهبی که با 
دیدن فیلم شما دلش به درد آمده 
باشد نیســتم؛ من مدرس سینما 
هستم و رشــته ام فیلمنامه نویسی 
اســت و تا کنون دو جلد کتاب و 
صدها مقالــه در باب نقد و تحلیل 
و درک ســینما منتشــر کرده ام. 
به خوبی می دانــم و می فهمم که 
فیلمنامه شما چقدر ضعیف بوده و 

حفره دارد؛ شخصیت پردازی هایتان 
چقدر مضحک و دم دســتی است؛ 
ابلهانه  گره های داستانی تان چقدر 
است؛ بازی هایتان چقدر سطحی و 
دمده و البته از نوع شبه تئاتری، و 
طنزتان هم چقدر لوده بازی است. 
نافیلم شما نهایتاً و با کلی ارفاق، یک 
نیمچه فیلمنامه دم دستی و وصله 
پینه شــده، بدون ریتم درست، در 
فقدان فضاسازی متناسب و پیوند 
صحیح اجــزا، در کنار کلی لودگی 
و گوشــه کنایه سیاســی کارانه و 
البته مســتهجن اســت. هر جا از 
ضعف ساختار و شلختگی فیلمنامه 
و ســطحیت برداشت های به ظاهر 
معنوی و عمــق فاجعه کارگردانی 
کم آورده اید، حرف های جنســی و 

ادا و اطوارهای مهوع، سخره پیشه 
و تحقیرآمیز قاطی فیلمتان کرده اید 
و به خورد مخاطب بیچاره داده اید.

در عین حال فیلم شما با همه 
ادعاهایش درباره هجمه به ریاکاری 
و ریاکاران، یک اثر به شدت ریاکارانه 

و متظاهرانه است. چرا؟
لطفاً »همه حواستان« را جمع 
کنید تا مختصــراً برایتان توضیح 

دهم؛ به دلیل اینکه فیلم شما دقیقاً 
نان همان چیــزی را می خورد که 
ظاهراً بنا بوده علیه اش موضع داشته 
باشد. به عبارت دیگر، کل فیلم شما 
بر محور جذابیت آفرینی مبتنی بر 
همان چیز و کســی می گردد که 
ظاهراً می خواسته اید نفی اش کنید! 
و این یعنی یک ریاکاری تمام عیار 

و البته توهین آمیز.
آقای کمال تبریزی! با دستمال 
کثیف نمی شود چیزی را پاک کرد. 
شما با ســالح ریاکاری به مصاف 
تظاهر رفتــه ای و حاال توقع داری 

واقعاً باور کنم ادعاهایت را؟
عالوه بــر این ها همان طور که 
گفتم فیلم شما نه تنها مبتذل بلکه 
مستهجن اســت. امیدوارم معنای 

این دو کلمــه را بدانید و تصورتان 
این قدر کودکانه نباشد که استهجان 
را تنها در فیلم پورنو خالصه کنید؛ 
نه دوســت من! فیلم شــما که با 
کنایه و دوپهلوگویی و البته گاه هم 
بــا فاش گویی، کلمات و حرکات و 
سکنات معطوف به اسافل اعضا را به 
رکیک ترین شکل ممکن به منصه 
ظهور می رســاند، در عین ابتذال، 

مستهجن هم هست؛ منتها ظاهراً 
بیش از این از دستتان برنمی آمده!

راســتی آقای تبریزی! شما در 
آثار اخیرتــان چرا این قدر متمرکز 
و معطوف به حرف های جنســی و 
تابوشکنی های این چنینی شده اید؟! 
نه! لطفاً نخواهید شاهد مثال بیاورم، 
چرا که آن وقت مطلبم می شــود 
مصداق اشاعه فحشــا البته از نوع 
ترحم برانگیــز و مهوعش آن هم 
محصول کارگردان سابقاً ارزشی و 

دفاع مقدسی ساز! فکرش را بکن!
رفیق! بگذار صادقانه حرف دلم 
را بزنم؛ مــن برای بهرام بیضایی و 
ناصر تقوایی و امثال آن ها بیشــتر 
حرمــت و احترام قائلــم تا امثال 
تو. چرا؟ آن ها صفشــان مشخص 

اســت و حرف و موضعشان معلوم؛ 
گذشــته و امروز و فردایشــان هم 
مبرهن؛ اما تو؛ مدعی هستی و در 
عین حال، مبتذل ساز و تابوشکن! 
تو آدم هستی مثل اجتماع و ارتفاع 
نقیضین؛ به خاطر همین است که 
نمی شود دوســتت داشت و رویت 
حســاب کرد؛ حاال هر حســابی؛ 
اینطرفی یا آنطرفی. به قول شاعر، 

تو بی سرزمین تر از بادی!
منتها یک مســئله هست و آن 
اینکه تو در فیلــم لوده و چرک و 
ضعیفی به نــام »از رئیس جمهور 
پاداش نگیرید« حریم خانه خدا و 
لباس احرام و البته حرمت و شعور 
آدم هــا و مخاطب هایت را نشــانه 
رفته ای؛ تو دوباره فکر کردی راه به 
دســت آوردن گیشه، قلقلک دادن 
پســت ترین غرایز مخاطب است و 
دوباره فیلمت را پر کردی از خرده 
شیشه! درست مثل مارمولک؛ که 
البته در مقایســه با امثال »طبقه 
حساس« و »از رئیس جمهور پاداش 
نگیرید« باید گفت صد رحمت به 

»مارمولک«!
نوشــتن  که  می دانم  می دانم! 
همین متن هم در کنار ضرورت و 
اهمیت هایش، این ضرر را هم دارد 
که شاید به نفع فیلم تو تمام شود 
و حواس هــا را متوجه این جنس 
بنجل کند و می دانم که »توقیف« 
و »جنجال«، برای سینمای بی متن 
و همیشه در حاشــیه شما، که به 
جای آنکــه نان اصالت و هنرش را 
بخورد از ســراب هیاهــو و هیچ و 
پوچ بازی اش ارتزاق انگلی می کند، 
میوه بهشتی است، اما چه کنم که 

چاره ای نیست جز این.
مــن این متن را نوشــتم تا به 
سهم خودم انتقام هنر ناب و واالی 
سینما را از یک فیلم تقلبی بگیرم 
و به تو یادآوری کنم که فیلم اخیر 
شــما با همه دست و پا زدن مهوع 
و ترحم برانگیــزش، حتی به فتح 
گیشه سینما هم نائل نخواهد آمد، 
اما برای نسل ما و بعدی ها، تذکری 
و تنبهی خواهد بود تا یادش بماند، 
بساط بازی »ماندن به هر قیمتی« 
را در هــر محوطه مقدســی پهن 
نکند، که تاوان ســختی به دنبال 

خواهد داشت!

* آقای تبریزی! بی تردید 
شما از زمره کسانی 
هستید که سابقه 

فیلم های ارزشی تان را 
با تجاری سازی تاخت 
زدید و روالی به شدت 

حیرت آور در سقوط آزاد 
از آثار خوب و ارزشمندی 
مثل »لیلی با من است« 
به فیلم های سخیف و 

مستهجنی همچون »طبقه 
حساس« و این آخری 

»از رئیس جمهور پاداش 
نگیرید« طی نمودید.

به بهانه
 آغاز اکران فیلم 
»محمد رسول اهلل«

با وضو به تماشای این فیلم بروید

نامه ای به کمال تبریزی

*معادل  سازي خصیصه 
ویژه مجموعه »تنهایي 

لیال« است؛ یعني به 
جاي میرداماد، پسري 
یتیم و متولي امامزاده 

جایگزینش شده و جایگاه 
دختر حاکم را دختري از 
غرب بازگشته و متمول 

گرفته است.

محمد قمی


