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سینما

«ماجرای نیمروز  »۲کلید خورد

تلویزیون

«شبهای هنر» به شبکه  4میرود

مس��عود معینیپ��ور ،مدیر
ش��بکه  4س��یما ب��ا حضور
در جم��ع اهال��ی رس��انه از
جدیدتری��ن برنامههای این
ش��بکه گف��ت .به گ��زارش
«وطنام��روز» ،معینیپ��ور درب��اره برنامهها و
رویکردهای جدید این ش��بکه اظه��ار کرد :در
ماه محرم  ۲س��ریال متناسب با فضای این ماه
داریم که احتماال یکی از سریالها «معصومیت از
دست رفته» ساخته داوود میرباقری باشد ،البته
ما به دنبال این هستیم که سریالهایی متناسب
با کارکرد ش��بکه بخریم .وی در بخش دیگری
درباره تلهتئات��ر و تلهفیلم عنوان کرد :پخش و
تولید تلهتئاتر و تلهفیلم کارکرد ویژه ش��بکه 4
است که فعال بودجهای برای آنها نیست ولی باید
به سمت احیای اینگونه آثار برویم .مدیر شبکه
 4درب��اره برنامههای جدید ش��بکه نیز گفت:
برنامه جدیدی در حوزه س��ینمای کالس��یک
داریم که پنجش��نبهها روی آنتن خواهد رفت.
همچنی��ن برنامهای در یک ماه آینده به پخش
خواهد رس��ید که «شبهای هنر» نام دارد و 5
ش��ب در هفته در حوزههای موسیقی ،سینما،
تئاتر ،شعر و ادبیات داستانی روی آنتن خواهد
رفت .از رویکردهای دیگر ما این است که برای
همه برنامهها سردبیر گذاش��تهایم یا در حوزه
کارگردانی هنری نیز ضعف جدی بوده اس��ت
که روی آن هم در حال سرمایهگذاری هستیم.
سینمایجهان

همکاری جدید «اولیور استون»
و «دل تورو»

«بنیس��یو دل تورو» در فیلم جدید «اولیور
اس��تون» با عن��وان «دروغهای س��فید» بازی
میکند .به گزارش فارس به نقل از ورایتی ،اولیور
اس��تون این فیلم را با فیلمنامهای خودنوش��ته
کارگردانی میکند که نشأت گرفته از کار قبلی
خود و روایتگر عش��ق و هج��ران و ماجراهایی
از ی��ک خان��واده اس��ت .ش��رکت «نایتهاوک
کپیتال» س��رمایهگذار مالی این پروژه است که
به تهیهکنندگی «فرناندو س��ولیچین» و «راس
کاتز» ساخته میشود .تولید این فیلم در فصل
بهار در نیویورک آغاز میشود .در این داستان که
 3نسل از یک خانواده را شامل میشود ،دلتورو
نقش یک کودک طالق را بازی میکند که اکنون
اشتباهات والدینش را در ازدواج خودش و فرزند
پسری که دارد تکرار میکند .او احساس میکند
در دام افتاده و میخواهد خود را برهاند اما همه
چیز برای او بیش��تر از دست میرود .این دومین
همکاری مش��ترک «اولیور اس��تون» و «بنیسیو
دلتورو» است .آنها در سال  ۲۰۱۲اولین همکاری
خود را در فیلم «وحشیها» رقم زدند« .دلتورو»
در سال ۲۰۰۰برنده جایزه اسکار بهترین هنرپیشه
نقش مکمل را برای بازی در فیلم «ترافیک» از آن
خود کرد و برای بازی در فیلم « ۲۱گرم» ساخته
ایناریتو نیز نامزد جایزه اسکار بهترین هنرپیشه
نقش اصلی مرد ش��د« .اولیور اس��تون» یکی از
پرافتخارترینسینماگرانتمامتاریخهالیووداست.
او برنده  ۳جایزه اسکار است .استون پک اسکار را
برای فیلمنامه اقتباسی «قطار نیمهشب» در سال
 ۱۹۷۸و  2جایزه اسکار کارگردانی برای فیلمهای
«پالتون»  ۱۹۸۶و «متولد چهارم جوالی» ۱۹۸۹
دریافت کرد .استون همچنین  ۸بار نامزد دریافت
جایزه اسکار شده است.

گفتوگوی «وطن امروز» با حامد عنقا ،تهیهکننده و نویسنده سریال پرمخاطب«پدر»

جامعه تشنه شنیدن
قصه حیاست

محس�ن ش�همیرزادی :این ش�بها ،بس�یاری از مخاطبان تلویزیون منتظرند نیم س�اعت از  9شب بگذرد تا
به تماش�ای س�ریال «پدر» بنشینند؛ سریالی که قس�متهای ابتدایی آن بش�دت جنجالی شد و واکنشهای
بس�یاری را ب�ه هم�راه داش�ت .این مجموع�ه تلویزیونی ک�ه پیش از ای�ن بنا ب�ود در ماه رمض�ان روی آنتن
ش�بکه  2ب�رود این ش�بها راوی داس�تان حامد محجوب و لیال بیگدار اس�ت ک�ه از  2دنیای متف�اوت به هم
میرس�ند و اگرچه حام�د در میانه قصه از دنیا میرود اما داس�تان به واس�طه روای�ت غیرخطیاش همچنان
ادام�ه دارد .حام�د عنقا که پی�ش از این «تنهایی لیال» را با مضمونی مش�ابه س�ریال «پدر» نوش�ته بود ،این
ب�ار تهیهکنندگی اثر را هم بر عهده گرفته اس�ت و این روزها به خاطر موجی که س�ریال جدیدش به پا کرده،
بیش از هر وقت دیگر مورد توجه رسانههاس�ت .با وی به گفتوگو نشس�تیم و از چالشهای «پدر» پرس�یدیم.

در میان انتقادهایی که به س�ریال پدر در فضای
مجازی دیده میش�د ،بسیاری معتقد بودند روابط
دختر و پس�ر اینگونه نیس�ت ،اینگونه عاشق هم
نمیش�وند و ...آیا ما در دورانی هس�تیم که از این
جن�س کاراکترها و رابطهها دیده نمیش�ود یا این
حرفها را چیزی جز تفاوت نسلها نمیدانید؟

از ی��ک منظ��ر میتوان��م از زب��ان درام و فیلم
و داس��تان صحبت کنم .ببینی��د! واقعیت و عدم
واقعی��ت در دنیای درام ،قصه متفاوتی اس��ت ،ما
در درام درباره اس��تثنائات صحبت میکنیم و این
متفاوت است از جریان سوپر رئالیستی منحطی که
االن میبینیم .ما در این دنیای برس��اخته شده از
خیال-که معنایش غیرواقعی بودن و سوررئالیست
بودن نیست -یک قصه استثنایی پیدا میکنیم که
این قصه استثنایی ممکن است سال  1360استثنا
نباش��د و عمومیت داشته باشد ،ممکن است سال
 1399هم عمومیت داشته باشد .با این حال وقتی
ک��ه ما کاراکتر لیال را مطرح کردیم ،هزاران لیالی
واقعی پیدا ش��د و یکی از آنه��ا خانمی بود که در
یک برنامه تلویزیونی با ریحانه پارس��ا نشستند و
زندگیاش را مرور ک��رد و دیدیم که یک جاهایی
از زندگی لیالی قصه خیلی اگزجرهتر بود .لیالی ما
 3بار به دنبال پسر قصه رفت اما ایشان گفتند من
روزی  40بار زنگ میزدم.

بزنند در این مدت شخم زدند ،البته ما هم چیزی
برای پنهان کردن نداش��تیم .این یک وجه از نگاه
ب��ه واقعی بودن یا نبودن داس��تان اس��ت اما این
مساله یک بعد دیگری هم دارد .این اقبالی که به
کاراکترها میشود ،حتی از جانب آنهایی که اینها
را غیرواقعی میدانند یا اصال ش��باهت ظاهری به
کاراکترها ندارند ،نش��اندهنده این است که هنوز
فطرت و غریزه بخش زیادی از جامعه به این سمت
تمایل دارد.

جامعه مشخصا از  2رویکرد با این پدیده مواجه
میش�ود؛ یا تجربهای از این دس�ت دارد (خودش
یا نزدیکانش یا دوس�تانش) یا نی�از به این جنس
دارد یعنی طالب داش�تن چنی�ن کاراکترهایی در
پیرامونش است؛ این اقبال این را نشان میدهد...

بله! از طرف همین دخترخانمها و آقا پسرها در
صفحات مجازی چقدر پست دیدید که بگویند من
برای مامانم چنین دامادی میخواهم؟! چه میزان
از این طنزگونهها در فضای مجازی منتش��ر شد؟!
حتی آنهایی که با این مقوله شوخی هم میکردند
باالخره به نوبه خود واکنش نشان دادند و پشت این
طنزها حقیقت توجه خوابیده است.
ن مالک یک کار رسانهای
بله! دیده شدن نخستی 
موفق اس�ت که شما ظاهرا از این مقطع در سریال
پدر موفق بیرون آمدهاید.

خیلی وقتها فیلمس��ازها و برنامهس��ازها فکر
پس میتوانیم بگوییم که این قصه اصال اس�تثنا
میکنند به خاطر اینکه محترم هستند آدمها با آنها
نیست؟
ی دارند .نه! محترم نیستید ،بلکه نادیده
اص�لا! در زمان دفاعمق��دس و بین رزمندهها رفتاری خنث 
که زیاد ب��ود ،در دوران طلبگی ما هم خیلی زیاد گرفته میشوید ،کسی احترام برایتان قائل نشده
ش��نیده میشد .این مساله در خانوادههای متدین است و برایشان اینقدر مهم نیستید که بخواهند
هم بسیار زیاد اس��ت .بازاریهای فراوانی هستند ویدئویی درس��ت بکنن��د و نظری بدهن��د .اینکه
که میبینیم دختر یک حاجی بازاری ،زن ش��اگرد بخش��ی از جامعه میخواهد با ما ش��وخی کند یا
بازاری شده و در عین حال با پسر فالن تاجر ازدواج بچههایی که به قول معروف از شاخهای اینستاگرام
نکرده است .این مساله از همین جا نشأت میگیرد؛ هستند شروع میکنند به ویدئو درست کردن ،این
نشاندهنده این است که یکی
وقت��ی ی��ک خان��وادهای که
دختر دارد ،با یک پسر خوبی ش�اید حس�گرها مث�ل قدی�م کار س�لامت را علیک گفت��ه؛ یا با
مواجه میشود ،ابتدا اصال به نمیکنند .مس�ؤوالن حواسش�ان لبخند یا با اخم .این نخستین
این فکر نمیکنند که چقدر نیست ،نگاه استراتژیک و راهبردی وظیفه یک گروه فیلمس��ازی
پ��ول و زمین و مل��ک دارد .ب�ه موضوع�ات ندارن�د ،اهمی�ت اس��ت ،نخس��تینوظیفه یک
میگویند این پسر ،آدم خوبی موضوعات را درک نمیکنند؛ اینکه رسانه است .اگر کسی میگوید
هس��ت؛ همین دیالوگی که مثال حیا و عفت که یک موضوع مهم که «نه! من دنبال این نیستم»
به نظر من یا عقبافتاده ذهنی
مجید مش��یری در شبی که جامعه ما است و به آن نیاز است
است یا شغلش را اشتباه انتخاب
میخواهد دس��ت ع��روس و
داماد را در دس��ت هم بگ��ذارد ،میگوید« :ممکنه کرده اس��ت یا دروغگو و ریاکار است .من روز اولی
من خودم اینجوری زندگی نکرده باشم ولی دوست که داشتم این سریال را کار میکردم فقط داشتم
دارم دخترم یک شوهر اینجوری داشته باشه» .این به این فکر میکردم که در وهله اول چگونه باالترین
موضوع در طیفی از جامعه موضوع خیلی عادیای حجم مخاطب را پیدا کنم ،اولویتهای دوم ،سوم،
است ولی اینها در جامعه امروز طیف پرسروصدایی چهارم و پنجمش این است که بتوانیم حرفی بزنیم،
نیستند .طیف پرسروصدا طیفی هستند که به هر اث��ری بگذاریم و موجی راه بیندازیم .یک ش��ب با
دلیلی دوست ندارند این موضوع در جامع ه مطرح آقای توفیقی داشتیم دو ،سه تا از این ویدئوها را که
شود ،برای اینکه اگر مطرح شود برخالف نظریات در اینستاگرام بودند نگاه میکردیم ،به بهرنگ گفتم
فمینیستیش��ان ،م��درن بودنش��ان ،نظریههای خداییش اینقدری که اینها زحمت کش��یدهاند ،ما
برابری جنسیتیش��ان ،برخالف آن نگاه از عدالت برای سکانسمان زحمت نکشیدیم(.خنده) مثال ما
ی ک��ه آنها دنبالش میکنن��د و بر خالف برای آن سکانس  6تا پالن گرفتیم و آنها برای اینکه
اجتماع 
آزادیهایی اس��ت که برایشان اهمیت دارد .حاال هجوش را بسازند 17 ،پالن گرفته بودند.
میخواهد در پی آن دنبال آزادی حجاب ،شغل یا
بدیهی است تا وقتی مخاطب نداشته باشید کل
هر چیز دیگری باشند .نمیخواهم قضاوت کنم که کار بیفایده است.
آیا درست است یا غلط .طبیعتا این بخش از جامعه
ای��ن را مق��ام معظ��م رهبری گفتند ،ایش��ان
که ممکن است این موضوع را در پیرامون خودش میگویند چنانچه شما بهترین مفاهیم و باالترین
نبیند ،امروز پرسروصداتر است.
حرفها را بزنی��د ولی یک جوری حرفهایتان را
صرف�ا پرس�ر و صداتر اس�ت ول�ی لزوما غالب بزنید که برای کس��ی جذابیت نداشته باشد ،انگار
اجتماعینیست.

اصال غالب اجتماعی نیست ،وقتی از این زاویه
به واقعی ب��ودن یا نبودنش نگاه میکنیم ،متوجه
میشویم که هیچ مبنای تئوریکی برای آن وجود
ندارد .نداریم کما اینکه ممکن اس��ت در خانواده
من ،م��ادرم به دختر با مقنعه ،بیحجاب بگوید و
ممکن اس��ت در یک خانوادهای همین که طرف
یک روس��ری حریر هم داشته باش��د از نظرشان
خیلی باحجاب باشد (البته در این میان من هیچ
قضاوتی نمیکنم) .ما س��عی کردیم در فیلم هیچ
ک��س را قضاوت نکنیم ،البت��ه در این مدت همه
ما را قضاوت کردند .بیش��تر مرا قض��اوت کردند.
از اینج��ا که من خودم را از طبقه س��وم انداختم
پایین (میخندد) ،قصه ش��روع شد تا خالصه هر
چی��زی را که میتوانس��تند در زندگی ما ش��خم

هیچ حرفی نزدهاید .مثل هنر دوران کمونیس��تی
است .وقتی برای کسی جذابیت ندارد ،هیچ اهمیت
و فایدهای ندارد ولی وقتی اثر هنرمندانه باشد ،آن
وقت توجهها به آن جلب میش��ود و پیام فیلم هم
منتقل خواهد شد.

ش�ما  2بازیگ�ر در این فیلم انتخ�اب کردید که
پیش از این در میان مردم دیده یا ش�ناخته نشده
بودند و میش�ود روی مثب�ت آن را به پیشداوری
مخاطب نس�بت داد که چون هیچ موضع پیشینی
در برابر کاراکت�ر ندارد ،آن را راحتتر باور میکند
و اثرگذاری کاراکتر بیش�تر خواهد شد .این اتفاق
منتقده�ای خ�ود را ه�م دارد ،چرا ک�ه معتقدند
اس�تفاده از بازیگر غیرچهره ،مخاط�ب را در برابر
فیلم محتاط ک�رده و نمیتواند براحتی توجه خود
را به فیلم بسپارد و سلبریتیها معموال حجم باالی
مخاطب را به فیلم جلب میکنند .هر دو دیدگاه را
هم که بپذیریم ،در نهایت این یک ریسک است که
از جانب ش�ما انجام شده است .در حالی که عمدتا
تهیهکنن�دگان برای پرمخاطب ش�دن آثارش�ان
سلبریتیها را برای نقش اول انتخاب میکنند .چرا
چنین ریسکی کردید؟

از این ریسکی که کردم خیلی خوشحالم .یک
دلیلش آن است که باور دارم برای هر موفقیتی باید
ریس��ک کرد و باید از حاشیه امن خود خارج شد.
من در این س��الها سریال پرمخاطبی که موج راه
بیندازد و درباره آن حرف زده بشود کم نداشتهام،
یکی از آنها «قلب یخی» بود که یک ش��هر را بهم
ریخ��ت یا در زمان «انق�لاب زیبا» ،تکلیف برخی
رسانهها با ما مشخص نبود که االن باید فحشمان
بدهند یا باید طرفدار فیلم باش��ند .اگر فحشمان
بدهند ،نمیشود ،چون درباره انقالب اسالمی است.
به دلیل برخی خشونتها نمیتوانستند طرفدارمان
هم باش��ند .درباره «تنهایی لی�لا» هم موجی راه
افتاد .الحمدهلل در هر سریالی که کار کردیم کسی
بیتفاوت از کنارمان رد نشد؛ یا دوستمان داشت یا
فحشمان داد .اما اتفاقی که برای سریال «پدر» افتاد
با تمام اتفاقاتی که برایمان افتاده بود فرق میکرد.
شاید ب ه خاطر اینکه تهیهکننده این کار خودم بودم،
یعنی کاری که میخواستم بکنم در چارچوبم بود
و دیگر نیاز به چالش با آدمهای مختلف نداش��تم.
اگ��ر مفهوم مهمی را میگفتم نیاز به هماهنگی با
تهیهکننده ،کارگردان ،بازیگر و ...نبود .کاری را که
میدانستم درست است انجام میدادم ولی در این
مجموعه ریس��کهای خیلی بزرگی کردم .در یک
مصاحبه گفتم وقتی واکنشها ،شوخیها و خندهها
را دیدم خیلی خوشحال شدم و واقعیت هم همین
بود ،البته آن رس��انه خاص با شیطنت این را تیتر
کرد اما ش��یطنتش هم به من لط��ف کرد .زمانی
که مصاحبه میکنم ،میدانم خبرنگاری که با من
حرف میزند همه تالشش را میکند مرا عصبانی
کند ،زیرا اگر مصاحبه من مصاحبهای خنثی باشد
و مثال ش��ما دائما قربان صدقه م��ن بروید ،از این
مصاحبه تیتر خوبی درنمیآید .اینجا من اهمیتی
ن��دارم ،بلکه از لحظهای که اث��ر روی پرده نمایش
میآید ،فقط اثر اس��ت که اهمیت دارد ،نه من ،نه
بهرنگ توفیقی ،نه امیرجهانی ،نه ریحانه پارسا ،هیچ
کدام اهمیتی نداریم ،این اثر اس��ت که باید دیده
ش��ود .من حاضرم همه تیرها و انتقادات به سمت
من بیاید اما هر شب  2مخاطب به مخاطبان سریال
اضافه شوند و آن آیههای قرآن را در نهایت بخوانند.

عكسها :کامیارخطیبی ،وطنامروز

فیلمبرداری«ماجراینیمروز»۲
به کارگردانی محمدحسین
مهدوی��ان از هفت��ه قبل در
سکوت خبری آغاز شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان« ،ماج��رای نیم��روز  »۲با ب��ازی الناز
شاکردوس��ت جلوی دوربین رفته اس��ت .الناز
شاکردوس��ت در این فیلم نق��ش یک نیروی
امنیت��ی امآی ۶را بازی میکند ک��ه در زمان
جن��گ تحمیلی در ای��ران نفوذ کرده اس��ت.
ش��نیده میش��ود که الفی الن ،بازیگر مشهور
انگلیسی نقش همسر الناز شاکردوست و سفیر
انگلیس در عراق را بازی میکند .احمد مهرانفر
و به��روز ش��عیبی هم بزودی جل��وی دوربین
میروند .گفتنی است؛ «ماجرای نیمروز یک»
فیلمی به کارگردانی محمدحسین مهدویان،
نویسندگی محمدحس��ین مهدویان و ابراهیم
امینی و تهیهکنندگی محمود رضوی محصول
س��ال  ۱۳۹۵است .این فیلم به ترورهای سال
 ۱۳۶۰به دست گروه سازمان مجاهدین خلق
ایران میپردازد .این درگیریها پس از برکناری
ابوالحس��ن بنیصدر به عن��وان رئیسجمهور
توسط مجلس شدت میگیرد و. ...

وطن امروز
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من تالش کردم  2چهره شناختهنش��ده را بیاورم
ک��ه از یک طرف آن پیشداوری در ذهن مخاطب
درباره شخصیت واقعی نباشد و از طرف دیگر قصه
را جوری نوشتم که از همان روز اول مخاطب جلوتر
از چهرهها درگیر قصه شود ،البته سینا و ریحانه هم
خوب از پس کار برآمده و دیده شدند.

مس�اله حجب و حیا که شما به آن پرداختهاید،
مس�الهای نیس�ت که تاکنون به صورت جدی در
تلویزی�ون به آن پرداخته ش�ده باش�د و پرداخت
به این مس�اله که مانند راه رفتن روی تیغ اس�ت،
جس�ارت میخواس�ت که ش�ما به خرج دادید اما
چرا؟!

هم جایی استخدام نمیکردند ،چه رسد به اینکه با
ماشین الکچریات عکس سلفی با دختر خانمهای
عجیب و غریب بگیری ،فرق بگذار بین خودت آن
شبی که میخواس��تی میهمانی بروی و بخوابی و
در خیاب��ان راه بروی و در کافه دیالوگهای غلط از
هایدگ��ر و کانت بلغور کنی ،با یک آدمی که همان
شب زحمت میکشیده تا یک قران را دوهزار کند.

بگذارید برویم س�راغ همان س�وال اصلیمان و
از موضوع دور نشویم .دقیقتر سوالمان را مطرح
کنیم؛ حامد عنقا یک نفر هس�ت که  3سال پیش
«تنهایی لیال» را با ایده پرداختن به مس�اله حیا و
عفت ساخته اس�ت ،امسال «پدر» را ساخته است
و ممکن اس�ت  3سال دیگر پروژه دیگری را با این
ایده بس�ازد .چرا در سیاستهای فرهنگی حاکم،
این نمونهها انگشتشمارند؟ یعنی چرا در تلویزیون
فقط یک حامد عنقا است که به این سمت حرکت
میکند؟

من در این کار جسارتی نمیبینم .از نظر من چه
پروژه «تنهایی لیال» و چه این پروژه یک کار عادی
و طبیعی بود و جسارتی هم اگر بود ،جسارت روی
ایستادن بر این مفهوم -یعنی حیا و عفت -بود .من
فکر میکردم داریم حرف عادیای میزنیم ،یعنی
به نظرم عادی بود که یک پس��ری اینچنین باشد
ش��اید حس��گرها مثل قدی��م کار نمیکنند.
یا یک خانوادهای وجود داش��ته باشد که آدمهای مسؤوالن حواسشان نیس��ت ،نگاه استراتژیک و
ثروتمندی هستند و مالش��ان را از راه حالل پیدا راهبردی به موضوعات ندارند ،اهمیت موضوعات
کردهاند و میدانند که بای��د اول پول کارگر را داد را درک نمیکنند؛ اینکه مثال حیا و عفت که یک
و فهمیدهان��د که تو اگر هزار تومان بدهی  10هزار موضوع مهم جامعه ما اس��ت و به آن نیاز است در
تومان پس میگیری .الحمدهلل روز به روز هم دارد نگاه کالنش��ان وجود ندارد .فکر میکنید همین
وضع مالیاش بهتر میشود و شکرانه این وضع مالی االن ما س��ختی بیش��تری کش��یدیم تا فالن کار
خوبش ،بهرهمندی از این نعماتی است که خداوند ع��ادی یا کمدی را بس��ازیم؟ فکر میکنید وقتی
به او داده .اگر بتواند به یک انسان کمک کند که او برویم بگوییم میخواهیم یک کار با این مشخصات
هم یک قدم جلو بیاید ،این کار را میکند و سریال بس��ازیم قبول میکنند؟ نه! از این خبرها نیست.
این را نش��ان میدهد .مثال همین روزها بعضی از کار عادی ساختن خیلی سادهتر از این کارهاست
دوستان درباره الکچری بودن نوشتهاند و بعضیها که میخواه��ی حرف خدا پیغمب��ری بزنی .نگاه
نوش��تند که این تطهیر آقازادهها هست و . ...تنها تردیدآمیز دارند؛ تا یک روزنامهای سازی را کوک
کاری که کردم این بود که یکی از س��خنرانیهای میکند همه نگران میش��وند چ��ون آنها خیلی
رهبری را بدون هی��چ توضیحی ،برای چند نفر از هم مطمئن نیس��تند این کار درستی است .روی
آنها ارس��ال ک��ردم .نگاه رهبر
موضوعات دین��ی کار کردن
ب��ه ثروت و اینکه ش��یعه باید تردید نداش�تم خیل�ی از دخترها و اج��ازه کار گرفت��ن خیلی
بهترین باش��د را بخوانید .اگر ب�هخاط�ر م�رام حام�د ،دوس�ت س��خت اس��ت ،البته از حق
ایش��ان را به عنوان رهبری و ...داش�تند حامد پس�ری باشد که به نگذری��م در این م��ورد آقای
قبول ندارید به عنوان انس��انی خواس�تگاری آنها میآید .مطمئنم جعفریجلوه که خودشان از
که چهارتا کت��اب خوانده که هر چقدر ظاهر جامعه دارد با عجله خانوادههای مذهبی هستند،
قب��ول داری��د .ای��ن هم یک به یک س�متی م�یرود ،از آن س�و خیلی همراه��ی کردند .این
نظریه اس��ت ،حتما بخوانید .باطن نهاد و ضمیرش دوست دارد به بالیی هس��ت که بر س��رمان
آدمهای��ی که دوس��ت ندارند این سو بیاید و این حرفها با اقبال آم��ده .بالی��ی ک��ه س��رمان
آمده این اس��ت ک��ه در نظام
ببینند ،دوست ندارند بخوانند ،مواجه میشود
آدمهایی که ادعای مس��لمانی
جمهوری اس�لامی ایران من
دارند و ادعا دارند عالم جهان اسالم را میشناسند میگویم یک پس��ر از بین میلیونها پسر صاحب
و عال��م دینی هس��تند ولی نمیتوانن��د یک آیه عفت و حیاست ولی اتفاقا نصف آنهایی که صاحب
ق��رآن را از روی قرآن درس��ت بخوانند! یک نمونه نهادهای فرهنگی هس��تند و از نهادهای رس��می
حاجعلی تهرانیها در قدیم حزب موتلفه بود .آنها ارتزاق میکنند ،میگویند غیرواقعی است!
*
ثروتمندتری��ن آدمهای ش��هر بودند .از س��ال ۴۲
از اس�اس میت�وان گف�ت «پدر» اس�پینآف
پولشان را برای نهضت گذاشتند .مثال وقتی امام «تنهایی لیال» است؟
گفتند شرکت نفت اعتصاب کند ،اینها و برخی از
ما دوست داشتیم اس��پینآف باشد ولی نبود.
دفاتر مراجع برای اینکه کارگران در خانه بمانند به در اس��پینآف حداقل بای��د بازیگرهای مجموعه
آنها به جای حقوقشان ،پول دادند.
به س��ریال جدید منتقل ش��وند اما پ��در متفاوت
تفاوتی بین مسؤولی که باید سادهزیست باشد و از اس��پینآف تنهایی لیال اس��تاما سعی کردیم
همسطح کمدرآمدها و افراد عامی قائل نمیشوند؟ همان قاعده داستانی را دوباره رقم بزنیم و موضوع
بین حاجعلی تهرانیها و ویژهخواران نوکیس�هها محوریمان همان باشد.
و...؟

آنه��ا زمانی را ک��ه باید خرج خوان��دن آیات و
روایات و احادیث و کتب شهید مطهری و نظریات
امام موسی صدر و ...میکردند که بفهمند اصل چه
میگوید ،امام سجاد و امام صادق(ع) چه میگویند
یا به نظریات اقتصاد چگون��ه نگاه میکردند و چه
میگفتند ،آن را خرج تراوش��ات ذهنی یکس��ری
اف��کار دیگر کرده و آنه��ا را به عنوان رفرنس قبول
کردند .من به ش��ریعتی بس��یار عالقهمندم و به او
احترام میگذارم ولی وقتی میخواهم درباره اسالم
مطالعه کنم ،کتاب اسالمشناس��ی ایشان برای من
رفرنس نیست .از احترام من به ایشان کم نمیشود
ولی وقتی میخواهم درباره جهانبینی دینی مطالعه
داشته باشم کتب مرحوم شریعتی رفرنس نیست.
ثروتمند بودن و متنعم و متمکن بودن در اس�لام
امر پسندیدهای اس��ت اما اگر تو دوست داری یک
زندگی الکچری داشته باشی یا به این دلیل زندگی
الکچری داری که فرزند فالن مس��ؤول هستی که
اگر بر حس��ب تصادف ایشان در این سمت انتخاب
نش��ده و رشد نکرده بود ،شما را به عنوان آبدارچی

چرا تکرار؟

واقعیت این است که من تردید نداشتم جامعه
تشنه ش��نیدن این حرفهاس��ت .تردید نداشتم
خیلی از جوانها دوس��ت دارند پدرش��ان ش��بیه
حاجعلی تهرانی باش��د نه ب ه خاطر بنز زیر پایش،
ب�� ه خاطر مرامش .خیلی از دخترها بهخاطر مرام
حامد ،دوس��ت داش��تند حامد پسری باشد که به
خواستگاری آنها میآید .مطمئنم هر چقدر ظاهر
جامعه دارد با عجله به یک س��متی میرود ،از آن
س��و باطن نهاد و ضمیرش دوست دارد به این سو
بیاید و این حرفها با اقبال مواجه میشود.

البته که نقش اولها با وجود گمنامی بیش از همه
توجهها را به خود جلب کردند و وقتی دائما درباره
سینا مهراد و ریحانه پارسا حرف زده میشود ،نقش
مهدی سلطانی و بازی درخشانش مغفول میماند؛
یعنی اساسا داستان ،داستان «پدر» است اما بیشتر
ملودرام حامد و لیال محل بحث مخاطبان است.

چون شروع قصه ما از عشق این  2جوان است
مردم بیشتر به آن واکنش نشان میدهند.
ادامه در صفحه12

