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اظهارات تند حاتم
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پاسخرشیدپور

البته اظهارات ابراهیم حاتمیکیا بیجواب نماند .در طول مدتی
که ایــن کارگردان لب به انتقاد باز کرده بــود و در جاهایی از
ســخنانش رضا رشــیدپور ،مجری برنامه را (آنهم به تندی)
مورد خطاب قرار داده بود ،رشیدپور ساکت بود و به حرفهای
ابراهیم حاتمیکیا گوش میداد و در آخر بعد از به اتمام رسیدن
سخنان ابراهیم حاتمیکیا با سعهصدر جواب اعتراضهای او را
اینچنین داد« :آقای حاتمیکیا برای من عزیز هســتند و تمام
هیجان و احساسشــان را به جان میخرم و ایشــان فیلمساز
محترمی هســتند و هر چه را هم کــه گفتند به جان میخرم
و از اظهار لطفشــان ممنونم ،اما این را هم بگویم ما از ایشــان
چندین بار دعوت کردیم برای برنامه هفت ،ولی ایشان خودشان
نپذیرفتند ».و در پایان نیز یک بیت شعر خواند«:درشتی ز کس
نشنود نرم گوی سخن تا توانی به آزرم گوی»

مهراب قاســمخانی در این خصوص در صفحه اینســتاگرامش
نوشت« :من هيچوقت متوجه نشــدم كه آقاى حاتمىكيا چرا
هميشــه معترضن .اص ً
ال به چى معترضــن؟ يعنى بهعنوان يه
فيلمســاز ديگه چه توقعى داشــتن كه برآورده نشده؟ در هر
دورهاى بهراحتى و بدون مشــكل فيلم ساختن ،هميشه مورد
حمايت بودن و هزينه فيلماشــون تامين شده ،هيچوقت پشت
هيچ مميزى نبودن ،فيلمســاز مورد عالقه مسئوالن هستن و
البته هميشــه مورد احترام خانواده سينما هم بودن ،توى همه
جشــنوارهها هم جوايزى گرفتن و ازشون تقدير شده ...خالصه
كه هر جورى حساب كنيم ،جايگاه فيلمساز معترض به ايشون
كه هميشه همه شرايط براشون فراهم بوده نميخوره.
پ.ن اول :من حتى ديشب هم كه با اعتراض فرياد كشيدن كه
من فيلمساز وابسته هستم ،بازم نفهميدم دليلشرو .خب اينرو
كه همه ميدونستن ،جايزهشون رو هم كه گرفتن ،مشكل چيه
دقيقاً؟ اينكه چرا همه وابســته نيستن؟ چى بشه ايشون راضى
ميشن؟
پ.ن دوم :اعتراض ديشــب ايشــون به تلويزيــون هم زمانى
ارزشــمند بود كه در طول اين ســالها يه كلمه هم نســبت
به برخوردهــاى توهينآميز ايــن ارگان با خانواده ســينما و
ممنوعيتها و سانســورها و تحريمهاى همكارانشــون حرفى
ميــزدن ،نه اينكــه تلويزيون بده چون از فيلمهاى ايشــون به
اندازه كافى تعريف نميكنه».
قانعیم به سهم کوچکمان

ســتاره اســکندری ،بانوی بازیگر کشــورمان نیــز در صفحه
اینســتاگرام خود اینطور نوشت«:دیشب سیمرغها پرکشیدند
هر یک بر شــانهاى نشســتند ...مبارک بر همه ...دیشــب اما
ســینمایى همان
سخنان آتشــین حاتمىکیا تلخ کرد جشن
ِ

رئیس حق را به حاتمی کیا داد!

همچنین رئیس رسانه ملی با اشاره به صحبتهای یکشنبهشب
ابراهیم حاتمیکیا در اختتامیه جشــنواره فجر گفت« :در این
زمینه حق با ابراهیم حاتمیکیاست ».علی عسکری اظهارداشت:
«در ایــن زمینه در برنامه هفت اشــتباه کردند و تذکر الزم در
این خصوص داده شده است ».رئیس سازمان صداوسیما فیلم
ســینمایی «به وقت شــام» را اثری منحصربهفرد و نمایانگر
اقتدار و انســانیت جمهوری اسالمی دانست و تصریح کرد:
«از ســردار حاج قاسم ســلیمانی و سپاه پاسداران انقالب
اسالمی که از ســاخت این فیلم ارزشمند حمایت کردند
سپاسگزاری میکنم».
چرامعترضی؟

امــا صحبتهای جنجالی ابراهیــم حاتمیکیا بعد از
دریافت سیمرغ ،واکنشهای زیادی را در بین اهالی
هنر و رسانه برانگیخت .این واکنشها البته عموما
منفی بوده و بســیاری از این چهرهها نســبت به
صحبتهای این کارگردان انتقاد داشتند.
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آفتابیزد -گروهشبکه :سیوششــمین جشنواره
فیلم فجر بــهکار خود پایان داد .اما این پایان با حاشــیههایی
همراه بود .در این جشنواره ابراهیم حاتمیکیا ،کارگردان فیلم
سینمایی «به وقت شام» ،سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را
دریافت کــرد .اما این کارگردان پس از دریافت جایزه با حضور
روی صحنه ،ضمن انتقاد از رویکرد تلویزیون و رضا رشیدپور در
پرداختن به فیلم «به وقت شام» گفت« :من فیلمساز وابستهام.
من فیلمســاز این نظامم .من ۳۰ســال است که روی این سِ ن
میآیم و میروم ،بار اولم نیســت .باید تقدیر کنم از ســازمان
«اوج» که واقعا سربازان گمنام هستند .افرادی مانند رشیدپور
واژههایی در اینباره میســازند که مطرح میشود .من اعتراض
میکنم به صداوســیما و از شبکه سه شــکایت به خدا میبرم.
حاج قاسم سلیمانی میگوید من برای «به وقت شام» گریه کردم ،اما
اُف بر آن کســی که میگوید این فیلم کمدی است .من افتخار
میکنم فیلمی درباره مدافعان حرم ســاختهام و افتخار میکنم
بابت ساخت این فیلم از عزیزی مثل حاج قاسم سلیمانی هدیه
گرفتم ».حاتمیکیا همچنین گفــت« :من اعتراض میكنم به
تلویزیون .من از مســئوالن شبكهسه و دو شــكایتم را به خدا
مىبرم .این لجبازی و نگاه زشــت را به خدا شكایت مىبرم .از
مسئوالن تلویزیون شــکایتم را به خدا میبرم که وقت دفاع از
فیلمهایی چون «به وقت شام» اپوزیسیون میشوند».
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انقالب را که او مىگفت فرزندش اســت ...آقاى حاتمىکیا شما
فرزند این نظامید ،درســت اما ما مردمان هم هستیم قانعیم به
سهم کوچکمان ...اما هستیم ...ما کوچههاى شهرهایمان را یک
ِ
یک به نا ِم فرزندانمان ،برادرانمان ،پدرانمان کردیم تا انســانیت
بماند ،تا تحقیر نشــویم ،تا بگوییم فــارغ از هر قوم و عقیدهاى
براى آبادانى ایرانزمین دستبهدست مىدهیم .شما مىایستید
و فریاد مىزنید و انگشــت اتهام به سوى همگان دراز مىکنید
پس ســالهاى دیدهشدن و امکانات فرزندى ...دلتان را جاى
از ِ
دل دیگــران بگذارید که دیده نمىشــوند ...مىگویید «رزق»
ِ
رســاندهاید مگر دیگران که فیلم مىســازند چه مىکنند که
منت بر ســر عواملتان مىگذارید ...ما با فیلمهاى شما بزرگ
شدیم ،بگذارید تا شما را از فیلمهایتان بشنویم»...
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نمایندهشهریار:عصبانیشدم
زیرا از امام جمعه شهر تشکر نکردند
آفتابیزد -گروهشــبکه :گاهــی وقتها
تصاویر یا فیلمهایــی در رابطه با نمایندگان
شهرهای مختلف منتشــر میشود که بسیار
تعجببرانگیز اســت .مثل تصاویــر بنرهای
تشــکرآمیز از نمایندههایــی کــه کار جزئی
و کوچــک انجــام دادهاند .این بــار فیلمی از
نمایندهای در حال دستبهدستشــدن است
که نشان میدهد بهشدت عصبانی است ،البته
نه بهخاطر یک اتفاق خاص بلکه گویا بهدلیل
نبــردن نامش در یــک افتتاحیــه! این فیلم
مربوط به نماینده شهریار است و اینطور گفته
میشود که او از اینکه در بنر افتتاحیه ایستگاه
آتشنشانی نامی ازش برده نشده عصبانی شده
و میگوید«:بروید از کسانی که عکسهایشان
را زدهاید تشکر کنید .نمایندگی حرمت دارد.
وقتی نه خوشــامدی میگویند و نه تشکری
میکنند من باید خودم را کوچک کنم و اینجا
بایستم!»
توضیحنماینده

محمد محمودی شاهنشــین همــان نماینده
در فیلم منتشــر شــده ،داســتان را اینگونه
برای آفتابیزد تعریــف میکند«:اصال ماجرا
اینگونه که در خبرگزاریها منتشــر شــده،
نبوده اســت .من بهخاطر نبــردن نامم نبوده
که عصبانی شدم ،زیرا کسانی که در آنجا بنر
زده بودند برای من هم یک بنر تشکر در نظر
گرفته بودند .اعتراض من به تبلیغات گزاف و
ی بود که میخواندند».
گزارش کذب و شفاه 
وی افزود«:در گزارش شفاهی که میخواندند
توجهی به امام جمعه شهر و نماینده نمیشود
و بیحرمتی میکنند .در واقع نادیده میگیرند.

یا فکر کنید کل پروژه 150میلیون تومان بوده،
امــا هزینه زیادی بــرای تبلیغات آن از جمله
بنرهایی که زده بودند صرف شده بود و همین
اتفاقات باعث عصبانیت بنده شــد و گفتم که
دوســت ندارم چنین پروژهای را افتتاح کنم.
حاال دوستان از آنجا که سخنانم بابمیلشان
نبوده آن تیکه از فیلم را که دوســت داشتند
پخش کردند ».محمد محمودی با بیان اینکه
اعتراضم فردی نبود و بحث این بود که بتوانیم
از اموالعمومی دفاع کنیم و وقتی فضا مهآلود
میشود برداشتهای خالف واقع هم صورت
میپذیــرد ،تاکیدکرد«:بنابراین اعتراضم برای
حجــم بیش از اندازه تبلیغــات و نوع گزارش
کذبی بــود که ارائه دادند .مثال ماشــینهای
آتشنشانی را از ایستگاههای دیگر آورده بودند
و هــر کی میدید فکر میکردند که ماشــین
خریدند».

سیمرغ را بهخاطر شما دوتا دوتا میکنند

بهنــوش بختیاری نیــز از چهرههای معترض بــه حاتمیکیا
بود .او نیز در صفحهاش نوشــت« :تبریــک به همکاران جان
و دلم ...فقط میخوام بگم آقــای حاتمیکیای عزیز ...همه ما
به شــهدا احترام میذاریم ...نه فقط شما ...حرف ما اینه ...شما
کــه با وجــود حمایتهای معنوی و مادی فیلم میســازید و
عقیدتونرو آزادانه میگید ...اکران عالی میگیرید ...سیمرغرو
بــه خاطرتون دوتا دوتا میکنن ...کارگردان خوبیم هســتید...
هر ســال هم که جایزه میگیرید ...شکایت به خدا میبرید...
پس اون هنرمندی که بهخاطــر نیمخط انتقادش به وضعیت
جامعــه( ...در فضــای مجــازی) ممنوعالکار میشــود ...راه
امرارمعاششرو میبندن ....و حتی بهش نمیگن که چه بالیی
ســرت اومده ...شــکایت به کجا ببرد؟ انتقاد هنرمندان دیگر
میشــود توهین و تهمت و اپوزیســیون و انتقاد شما میشود
حرف دل؟ سیمرغ مبارکتان.
پینوشت :فیلم برگزیدهام در زندگی «آژانس شیشهای« است
ولی واقعا نمیشد یه امشبرو آنقدر بیجهت عصبانی نبود؟»
واکنش کاربران

از ســوی دیگر اظهارات تنــد ابراهیم حاتمیکیــا مورد توجه
کاربران شــبکههای اجتماعی قرارگرفت و آنها نیز واکنشهایی
را به اظهارات وی داشتند.
یکــی از کاربــران در این مورد نوشــت« :این قضیــه ابراهیم
حاتمیکیا تو جشنواره فجر به نظرم بیشتر تبلیغ فیلمش بود تا
انتقاد به جشنواره ،حاال تندی و نرمی صحبت به کنار ولی سعی
در جذب مخاطب برای فروش فیلمش بود».
یکــی دیگــر از کاربــران گفتــه اســت«:ابراهیم حاتمیکیا
چهل ســاله ســیمرغ میگیره .جایزه میگیــره .برای بهترین
و بدتریــن فیلمهاش .باز هــم طلبکاره .آنتن دســتش بوده.
میلیاردی بودجه داشته .باز هم طلبکاره».
دیگری نوشت«:مشــکل فقط حاتمیکیا نیست .مشکل قشری
اســت که فکر میکند باید امتیازات ویژه داشته باشد و بهجای
نقد فقط تحسین شود».
کاربران دیگر گفتهاند«:آقای حاتمیکیا شما میتونی وابسته باشی،
هیچ ایرادی هم نداره .اما اینکه انتظار داشــته باشی بهدلیل این
وابستگی همه جایزهها به خودت و فیلمت برسه ایراد داره!»«،فیلم
میلیاردی میسازی ،با بهترین شرایط اکران میگیری ،سیمرغ رو
دوتایی میکنند تا بدون سیمرغ نمانی30 ،ساله روی این صحنه
میای و باز طلبکاری و از تلویزیون به خدا شکایت میکنی ،چون
چیزی جز تحسین فیلمت پخش کرده؟!»

آذری جهرمی،
وزیر ارتباطات
در راهپیمایی
22بهمن

خاطره خواندنی کارگردان ایرانی
از مواجهه با وزیر سوئیسی

کامنت امروز

تاملی بر پیشنهادهای
مطهری کوچک
محمدماکویی

کوچکترین فرزند استاد مطهری به مسئوالن
و متصدیــان امور توصیــه کرده کــه در ایام
دهه فجر از انجام ســه کار خــودداری کنند:
الف -خاطرهگویی ب-افتتاح پروژه ج -صحبت
از مشکالت و معضالت گذشته.
نخســتین نکتــه حائز اهمیت این اســت که
برای ســالهای طوالنی عادت کــرده بودیم
که در توصیهها «فــان کار را بکنید» نصیب
مســئوالن و «بهمان کار را نکنید» بهره مردم
شــود ،لذا در این قحطی نهی متصدیان امور،
پیشــنهاد نوآورانه محمد مطهــری را میباید
به دیده منت نهــاده و آرزو کنیم که از میان
بزرگان قوم کســی هم یافت شود که به مردم
گوشــزد کارهایی که حق انجامشان را دارند
کند! اما جالبترین نکتــه درباره توصیههای
مطهری این اســت که نهی شــدهها در واقع
نقــل و نبات ایام دهه فجر هســتند که بعید

است مســئوالن و متصدیان امور بتوانند این
روزهــا را بــه دور از آنها بهســر آورند .با این
حساب این ســوال بیجایی نیســت که چرا
محمد مطهری به مســئوالن و متصدیان امور
توصیه کرده که از مبادرت به انجام «سهگانه»
یاد شــده خودداری کنند .علیرغم اینکه این
روزها خیلیها اقدام به ذهنخوانی و دلبینی
افراد مختلف کــرده و از روی انگیخته پی به
اســرار درون آدمیان میبرند ،نگارنده تنها با
ایــن تصور که چه انگیزهای میتوانســت او را
وادارد که خواستههای مطهری را از مسئوالن
و متصدیان امور تقاضا کند ،بر آن شــده است
تا در اندازه وســع و بضاعت اندک خویش به
چرایی توصیههای استاد پاسخ گوید:
الف-خاطرهگویینکنید

آدمها را از لحاظ عالقهمندی به بیان خاطرات
میتوان به دو دســته اساســی تقســیم کرد:
آنهایی که اهل خاطرهگویی هســتند و آنهایی
که عالقهای به خاطرهگویی ندارند .قطعا درباره
گروه دوم حرفی برای گفتن نداریم ،اما درباره
دسته اول این واقعیت را باید بر زبان آوریم که
عالقه ایشان به خاطرهگویی انصافا تمامی ندارد!

متاسفانه شنوندگان خاطرات مختلف به اندازه
گویندگان خاطره عالقهمند خاطره نیســتند و
بــه همین دلیل بســیاری از خانمها همواره از
اینکه آقایان دو ســال خدمت سربازی میروند
و  30ســال خاطراتش را تعریف میکنند گله
دارند .به زبــان دیگر قطعــا آنهایی که عادت
به بیان خاطرات گذشــته خود دارند در مدت
زمــان قریب به چهل ســال گذشــته تمامی
خاطرات شــنیدنی خود را به گوش مستمعان
و عالقهمنــدان خویش رســاندهاند ،لذا باید با
تعریف دوباره و چندباره آنها حوصله شنوندگان
را ســر برده و ایشان را به بیان «فسانه گشت و
کهن شــد حدیث اسکندر /ســخن نو آر که نو
را حالوتی است دگر» برسانند یا برای افزایش
جذابیت خاطرهها ،دســت به خاطرهســازی یا
دســتکاری خاطرهها بزننــد .در اینباره باید
گفت که در بســیاری از مواقــع که گویندگان
با نگاه پُــر از تعجب شــنوندگان عزیز روبهرو
میشــوند همرزمان و دوستان پیش از انقالب
خویش را شــاهد آورده یا هنگام ادای سوگند
از جان ایشان مایه میگذارند .متاسفانه با گذر
ســالهای زیاد شاهدان و کســانی که میشد
از جانشــان مایه گذاشــت به دالیلی همچون

بیماری و کهولت ســن جان بــه جان آفرین
تسلیم کردهاند .به این ترتیب نسل جوان قادر
نخواهد بود با شنیدن «تنها من نبودم! مرحوم
و فالنی هــم بودند» خاطراتی کــه باور آنها
ســخت مینماید را همچون گذشته بهراحتی
آب خوردن مورد قبول خویش قرار دهد.
ب-پروژه افتتاح نکنید

کاش این پیشنهاد سالها پیش عنوان میشد.
علیرغم اینکه عدم افتتاح پروژهها در ایام دهه
فجر یا دیگر روزهای مناسبتی کمی دیر بهنظر
میرسد به تأســی از «ماهی را هر وقت از آب
بگیری تازه است» باید دعا کنیم که مسئوالن
و دولتمردان ،فرمایش محمد مطهری را جدی
گرفته و زمان افتتاح پروژه را مصادف زمانی که
واقعا تمامی عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده
است منظور کنند.
ج-پرهیز از صحبت درباره مسائل
و مشکالت گذشته

شــاید منظورشان این اســت که مدیران روی
توانایی و کارکرد خود تمرکز کنند و مشکالت
را به گردن مدیران گذشته نیندازند.

ابوالفضل جلیلی ،کارگردان ایرانی خاطره جالبی
از جشنواره لوکارنوی سوئيس در اینستاگرامش
منتشر کرد .این کارگردان نوشت«:اینجا میدان
بزرگ پیاتــزا گرانده محل نمایــش فیلمهای
جشنواره لوکارنوی سوئیس .تمام فیلمهای بخش
مسابقه هر شب با 12هزار بیننده که از سراسر
جهان به این فســتیوال میان در این میدان و بر
پرده بسیار بزرگی که میبینید بهنمایش در میاد.
مردم از عصر میان میشینند ،میگن ،میخندند،
تنقالت میخورند و با هم آشنا میشن گاهی هم
برای دوستانشون جا میگیرند ،یعنی یه روزنامه یا
کیف یا کاله میگذارن روی صندلی بغلدستی و
بقیه میفهمند که مثال رزرو شده تا ساعت هشت
و نیم شب هم که مراسم نمایش شروع بشه دهها
دوربیــن از مردم حاضر در میدان فیلم میگیره
و بدون اینکــه طرف بدونه یه بــاره خودشرو
روی پرده میبینه که اتفاقات خیلی جالبی هم
رخ میده .در این فســتیوال بودم عصری توی
خیابون با دو خانواده محترم اصفهانی آشنا شدم

و خالصه شــد به اینکه وقتی مــن میرم پیاتزا
گرانده محل نمایش فیلم ،برای  12نفر جا رزرو
کنم .کاتالوگ فستیوالرو گذاشتم روی صندلی
کناری ،روی یه کاغذم نوشتم  12نفر .تا 10دقیقه
نمایش دوستانم نیومدن .یه آقای حدودا پنجاه
و چند ســاله که پیراهن آستین کوتاهی به تن
داشت و من دیده بودم که خیلی دنبال صندلی
خالی میگرده جلو اومد و باادب از من سوال کرد
که آیا میتونه روی یکی از صندلیهای رزرو من
بشــینه ،که جواب دادم نه ،چون هر آن ،ممکنه
دوســتام بیان .چند لحظه با من صحبت کرد و
رفت .رضا خطیر ،دوست عکاسم که مقیم شهر
لوکارنو بود و گفتوگوی منرو با اون آقا میدید
از چند ردیف جلو پا شد اومد و از من پرسید که
اون آقا چی میگفت بهت؟
ماجرا رو بهش گفتم ،رضا گفت میدونی اون
آقا کی بود که نذاشتی بشینه؟
گفتم نه .گفت اون آقا ،وزیر فرهنگ سوئیس
بود».

