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رکورد درجه حرارت گرما در قطب جنوب شکسته شد

در هشتمین شماره
ویژه نامه جشنواره
تئاتر فجر بخوانید:

در هفتمین
ویژه نامه جشنواره
فیلم فجر بخوانید:

-1این تئاتر حرف طبقه محروم
را میزند
امین ابراهیمی کارگردان
نمایش «قزل حصار» در
گفتوگو با«ایران»
-2حاشیه قویتر از متن
گزارش «ایران» از آنچه در سی و هشتمین جشنواره تئاتر فجر گذشت
همراه با یادداشتهایی درباره نمایشهای «ننه مدهآ»« ،صدمین
سالگرد فتح گریه» و«غمنومه وطن و تن»

-1از معیارهایم عقبنشینی نکرده ام
بهنام بهزادی درگفتوگو با «ایران»از تجربه
نمایش «من میترسم» در جشنواره فیلم
فجر میگوید
-2هزینه خروج
سه یادداشت موافق و مخالف درباره جدیدترین فیلم
ابراهیم حاتمی کیا
همراه با یادداشتهایی درباره فیلم «مغز استخوان»

فردا ممکن است
بازازمیان مردگان
برخیزم و زندگی
نویی را شروع کنم.
و انسان را ،تا هنوز
کامالً در من تباه
نشده ،کشف کنم.
قمارباز
فیودور داستایفسکی

فرامرز قریبیان از سینما خداحافظی کرد

بیخداحافظی

فرامــرز قریبیــان شــامگاه روز
اتفاق روز جمعه  18بهمنماه در نشست
خبــری فیلم «خــروج» ابراهیم
حاتمیکیــا اعالم کرد که این فیلــم آخرین حضور او
در سینماســت و با این فیلم از بازیگری خداحافظی
خواهــد کــرد .احمــد طالبینــژاد بــا تأکیــد بــر اینکه
نقشآفرینــی قریبیــان را در ایــن فیلــم و اساســاً آثار
حاضر در جشنواره را ندیده است از تثبیت سیماچه
شخصیتی معترض برای این بازیگر میگوید.
فرامرز قریبیــان از همان فیلم
اولــش «خــاک» ســیماچه
شخصیتی معترض را به خود
نســبت داد و در اغلــب کارهــا
احمد طالبینژاد از جملــه «گوزنهــا» و حتــی
منتقد سینما
«غــزل» کــه فیلمــی عاشــقانه
بــود ایــن ســیماچه را حفظ کــرد .تعلــق او به چنین
نقشهایی در وهله اول به فیزیک این بازیگر مرتبط
اســت چون چهــرهای مردانــه و آمــاده انفجــار را در
ســیمایش میبینیــم .از چنیــن چهــرهای نمیتوان
توقع داشت که نقشی باورپذیر از شخصیتی رمانتیک
ارائه کند اگر چه یکی دو بار از جمله در فیلم «امشب
اشــکی میریــزد» چنیــن نقشــی را هم تجربــه کرده

اما چهــره مردانه او انگ شــخصیت هایی اســت که
اعتراض دارند .در برخورد شــخصی اما او را انســانی
بســیار آرام ،متین و باشخصیت خواهید یافت که در
عین جدی بودن مهربان اســت و برخالف تصویری
که در فیلمها از او سراغ داریم اصالً پرخاشگر و حتی
معترض هم نیســت البته چندان آرام هم نیســت؛
بیقرار است و پرتکاپو و پرهیز از سکون.
وجــه دیگــر شــکلگیری ایــن ســیماچه بــرای
قریبیــان از عالقــه او بــه ســینمای وســترن و اکشــن
میآیــد .او متعلــق به نســلی اســت که با ســینمای
وســترن دلباختــه ســینما شــدند .دوران نوجوانــی
و جوانــی آنهــا مقــارن بــا عصــر طالیــی ســینمای
وسترن و ســینمای نوآر است .طبیعی است که این
همزمانــی بر شــخصیت آنهــا تأثیر بگــذارد .حدود
 30ســال پیش مســعود کیمیایی نقل کــرده بود که
فرامــرز قریبیــان عاشــق فیلمهای اکشــن اســت تا
جایــی که وقتــی فیلم «خاک» را بــازی کرد گفت تا
زمانــی که اســلحه به دســت نگیرم و شــلیک نکنم
احساس نمیکنم که بازیگر شدهام.
کارنامــه بازیگــری فرامــرز قریبیــان البتــه خالی
از فــراز و نشــیب هم نیســت اما چندین شــاه نقش
از او در ســینما بــه یــادگار مانــده اســت از جملــه
«گوزنهــا» بــا آن چشــم هــای دو دو زن و مهربــان

«قدرت» شــخصیتی کــه او بازی میکرد و براســتی
که فراموش نشــدنی اســت بخصوص در ســکانس
ی که انگار میدان مسابقهای برای
معروف میگســار 
هر دو بازیگر (بهروز وثوقی و فرامرز قریبیان) است.
ی او چشــمهایش
اساســاً پررنگتریــن مؤلفــه بازیگر 
اســت بخصوص وقتی نمناک میشــود و تصویری
از یــک مــرد ظاهــراً معترض امــا عاطفــی را نقش
میبنــدد« .ردپــای گــرگ» یکــی دیگــر از بازیهای
خوب قریبیان اســت و همچنین دو همکاریاش با

اصغر فرهادی (رقص در غبار و شهر زیبا) که بسیار
درخشــان هســتند؛ بخصــوص در «شــهر زیبــا» کــه
نقش پیرمردی لجوج و متعصب را چنان باورپذیر
ارائه میکند که انگار این نقش برای او نوشــته شده
است .البته جای تأسف است که هیچ وقت فرصتی
پیش نیامد تا قریبیــان همکاری با بهرام بیضایی و
ناصــر تقوایــی و داریوش مهرجویــی را تجربه کند و
چند شاه نقش دیگر به کارنامهاش اضافه شود.
فرامــرز قریبیان عاشــق بازیگری و سینماســت و
خداحافظیاش از این عرصه را نباید جدی گرفت.
در ســینما از این خداحافظیها بســیار مطرح شــده
اما وسوســه ســینما بــه همین راحتی دســت از ســر
او بــر نمــیدارد .نباید هم بردارد .هنــوز انرژی دارد
و خوشــبختانه بــدن ســالمی هــم دارد؛ اهل ورزش
اســت و هیچ آلودگی ندارد .حتی ســیگار کشیدنش
هم فقط سر صحنه و در حد یکی دو پک است.
همچنــان امیــدوارم کــه ایــن خداحافظی جدی
نباشــد و نباید هم باشــد .تــا وقتی بازیگــر میتواند
جلــوی دوربیــن ظاهــر شــود بایــد کارش را انجــام
بدهــد بخصوص که امروز به شــرایط ســنی رســیده
کــه بازیگــری بــا شــاخصههای ســنی او کــم داریم.
امیدوارم خداحافظی او صرفاً نوعی اعتراض باشد
و باز هم فرامرز قریبیان را بر پرده سینما ببینیم.

نگاهی به فیلمسازی و حاشیههای آخرین فیلم ابراهیم حاتمی کیا

مردی که میگوید دورهاش نگذشته است
گزارش روز

نگار مفید

خبرنگار

نشســت خبــری فیلــم «خــروج» تبدیــل بــه یکــی از
پرحاشــیهترین نشســتهای جشــنواره فیلــم فجر شــد.
آنــان که فیلم را پیش از نمایش فیلم در ســینمای رســانه
دیده بودند ،نقدهای تند و تیزی درباره فیلم نوشته بودند
که باعث شــد تــا ابراهیــم حاتمیکیا با خشــمی از پیش
شکلگرفتهقدمبهپردیسسینماییملتبگذارد.آنهایی
که فیلم را دیده بودند ،از شــباهت یکی از شخصیتهای
اصلی فیلم که بهعنوان مشــاور رئیس جمهوری در فیلم
حضــور دارد بــا حســامالدین آشــنا صحبــت میکردند
و همیــن مســأله باعــث شــد تــا از کنایــه حاتمیکیــا بــه
حســامالدین آشنا خبردار شــویم .بههمین دلیل حضور
حســامالدین آشــنا ،مشــاور رئیس جمهوری در نشست
خبری فیلــم یکی از حواشــی جذاب این نشســت را رقم
زد .از ســوی دیگر ،سؤاالت خبرنگاران حاتمیکیا را به مرز
عصبانیتی شدید رساند .تا جایی که در این نشست گفت:
«گناه ما چیســت که فیلم میسازیم؟ چرا دادگاه تشکیل
میشــود؟ چــرا جنــس نوشــتهها و واکنشهــا دادگاهی
شدهاســت .ایــن چــه زبــان بیحیایی بــرای من ســرباز
اســت؟ چرا بیحیا میشــویم؟ به من میگویند دههات
گذشــته؛ جمله خودم را بــه خودم پــس میدهید؟ روزی
کــه علی حاتمی رفت آیا جایش پر شــد؟ مــا کنار برویم؟
لذت میبرید از این رفتار؟ از این ور و آن ور این واکنشها
وجود دارد ».حاتمیکیا در پاســخ به ســؤالی دیگر دوباره
خشــم خود را بروز داد و گفت« :من از این فضا دلخورم.
«خــروج» بیســتمین فیلــم من اســت و من بیســت بار
این باال آمدهام .چرا سال به ســال سختتر میشود چرا

فضا را این شــکلی کردید که مثل فشار قبر است .انصاف
کنید عمرم را بابت هر فیلــم میگذارم برای هیچ فیلمی
کم فروشــی نکردهام .بهنظر ســاده میآید تراکتور را میان
خیابــان بیندازیــد ولــی چرا اینگونــه بــا بیحیایی حرف
میزنیــد .چرا بــه من گیــر میدهیــد؟ این اشــکال بزرگ
اســت ،از کنار هم بودن افتخار کنید ما سربازان فرهنگی
این نظام هستیم ».او که ســینما را مسأله خودش عنوان
کرد ،با عصبیت به یکی از روزنامهنگاران پاسخ داد؛ «چرا
میگوییداینفیلمحاتمیکیایینیست؟»

ابراهیم حاتمیکیا ،فیلمســازی «دلی» اســت ،مثل
ن فیلمهایــش کــه فعالیتهایشــان را «دلــی»
قهرمــا 
انجــام میدهنــد و همــان انــدازه کــه از دل برآید گاهی
هــم بــه دل مینشــینند و گاهی دیگــر نه .گاهــی بیننده
را بهدنبــال خــود میکشــانند و گاهی دیگر نــه .این دلی
بــودن که بــرای کارگــردان ارزشــی ویــژه دارد ،به شــکل
عجیبی موضع مخاطب و منتقد نســبت به کارگردان را
دســتخوش تغییر میکند و اجازه نمیدهد تا به شــکل
پیشبینیشــدهای نسبت به او واکنش نشــان دهند و از
قضا ،به همین دلیل است که هر فیلم تازه از او ،اهمیت
ویژهای پیدا میکند .آیا این فیلم به دل ما مینشیند؟ آیا
قهرمانش ما را بهدنبال خود میکشاند؟ آیا ما نسبت به
حرفهای کارگردان کارکشــته همراه هستیم؟ آیا حرف
حاتمیکیا ،حرف ماســت؟ لذتی که دوســتان از یکسان
بودن حرفهایشــان با کارگردان یاغی و تکرو سینمای
ایران میبرند ،باعث میشود تا او را در چارچوبی خارج
از واقعیــت بســنجند .تا کارگردان را به ســمتی ببرند که
حرفهــای آنهــا را بزنــد و نه حرفهــای خــودش را .از
قضا در نشســت خبری «خروج» که فریاد حاتمیکیا به

آســمان رفت ،دقیــق و واضح توضیح داد کــه دنبالهرو
نخواهد شــد .انتظاری غیر از این هم نمیتوان داشــت،
حاتمیکیا هیچوقــت دنبالهرو نبوده و دنبالهرو نخواهد
شد .اما برچســب تغییر به او زدن ،آنچنان او را عاصی
کرده که فریادش به آسمان بلند شد .او معتقد است که
سرباز این نظام است و برای این پرچمداری هم حاضر
اســت هر هزینهای متقبل شــود اما بــه هیچوجه حاضر
نیســت از ارزشهایش کوتــاه بیاید .از این جهت شــبیه
یک شوخی بزرگ است که بگوییم این حاتمیکیا دیگر
آن حاتمیکیای ســابق نیســت .چرا که در داســتانهای
روایتشــده از ســوی او ،همیشــه یک قهرمــان ،به جای
تن دادن به بروکراسی موجود در کشور ،ترجیح میدهد
یک تنه به جنگ مشــکل برود .این بروکراسی به مبارزه
طلبیده شــده ،گاهی با دل و جان مخاطب همراه است
و گاهی دیگر نه و بیانصافی است اگر بگوییم کارگردان
در دولتهــای مختلــف حرفــش را تغییــر داده اســت،
چون به هیچوجه نمیتوان چنین گفت.
در «خــروج» هم قهرمانی تــاش میکند به تنهایی
مشــکل خــود را حــل کند .افــرادی در ایــن راه همــراه او
میشــوند و افــرادی دیگــر از کمــک کــردن به او ســر باز
میزننــد .داســتان «خــروج» چــه تفاوتــی بــا «آژانــس
شیشهای» دارد؟ مهمترین تفاوت در آشنایی کارگردان
با فضای شــهری اســت و عمالً ناتوانیاش در به تصویر
کشــیدن فضای روســتایی کــه کار بیننده را بــرای ارتباط
ت کــرده اســت .تا جایی
برقــرار کــردن با «خروج» ســخ 
کــه در برخــی از لحظــات ،فیلم تا یک کمیک اســتریپ
تلویزیونی تنزل پیدا میکند.
شــعارزدگی فیلم «خروج» هم همان حاتمیکیایی
اســت کــه میشناســیم ،شــبیه «بــه نــام پــدر» کــه

شــعارزدگیاش گاهــی تــا مــرز جنــون مخاطــب پیش
میرفــت ،با این تفاوت که «به نام پــدر» در زمانهای که
تفاوت نســلها و پرسشگری تبدیل به دغدغه کارگردان
شــده بود شــکل گرفــت و حاال دغدغــه کارگــردان دیگر
یکســویه نیســت .دیگــر نمیگویــد کــه فقــط نســل ما
جنگیدهاند و نسل تازه پرمدعا بر جا ماندهاند .حاال نسل
تازه هم در حال جنگ است .از این جهت میتوان نگاه
حاتمیکیا را تعدیلشدهتر از فیلمهای پیشین دید.
اما بههر روش و با هر رویکردی که بخواهیم کارگردان
را بــه بحث بگذاریم ،برچســب تغییر به او چســباندن،
بــه هیچ وجه صحت ندارد .شــاید بتوان گفــت که او ،در
دولتهــای آزادتــر ،انتقادهای تندتری به زبــان آورده و
در دولتهایی بســتهتر ،به گونهای دیگر باورهایش را به
تصویر کشــیده است یا حتی ســکوت اختیار کرده است.
بههــر حال حاتمیکیایی که از ســال  84تا  92فقط ســه
فیلم ســاخت و ســومین فیلمش در آن زمان همچنان
فرصــت نمایــش پیدا نکرده اســت ،از ســال  92تا امروز
هر دو ســال یکبار فیلم ساخته و فرصت به زبان آوردن
دغدغههایش روی پرده سینما را داشته است.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه انتقــاد حاتمیکیــا در
نشســت خبــری فیلــم تــازهاش ،نــه متوجه دولــت بود
و نــه متوجــه مســئوالن .او نــگاه آشــفتهاش نســبت بــه
دولت را در «خروج» نشــان داده بود ،واکنشــش نسبت
به جشــنواره را پیش از این به زبــان آورده بود .تازهترین
انتقــاد حاتمیکیــا ،آنچــه دلشکســتگی میخوانــد
و بهعنــوان فشــار اول قبــر از آن یــاد میکنــد ،متوجــه
رسانههاســت .رســانههایی که این روزها هر کســی از راه
میرســد بــه اهالــیاش میتــازد و آنهــا را به بــاد انتقاد
میگیرد .حرفش چندان هم بیراه نیســت .به هر حال

باالخره شب «اسکار  »92از راه رسید

همان بازیهای همیشگی
رخداد روز

وصال روحانی
خبرنگار

صبح فــردا بهوقــت تهران مراســم نود و دومیــن دوره
اســکار در تاالر «دالبی تیاتر» لسآنجلس امریکا برگزار
میشــود .برگزاری جایزه اســکار همیشــه با حاشیههای
بســیار همــراه بــوده و این حاشــیهها فقط به مســائل
فنی و ســینمایی خالصه نمیشود و با انواع مسائل
قومی ،جنسیتی و اختالفهای طبقاتی گره خورده
اســت .تنها چهار ســال بعــد از راه نیافتن حتی
یک سیاهپوســت به جمع 20نامــزد بهترین
بازیگــران مــرد و زن ســال و هنرپیشــههای
مکمل و ســپس جبران نســبی این وضعیت
توســط آکادمی اســکار طی یکی دو سال بعد،
باز امســال با لیســتی مواجه هســتیم که نشــان
میدهــد از  20نامــزد حاضــر فقــط یــک رنگیــن
پوســت حضــور دارد که ســینیتا اریــو و بازیگر زن
نیجریــهای تبــار تبعه بریتانیا اســت کــه بهخاطر
بــازی در فیلمــی مبتنــی بــر تبعیضنــژادی
«هرییت» نامزد دریافت جایزه اســکار در بخش
نقش اول زن شــدهاســت .اســکار بهشــدت سنتی
و قدیمی اســت و پساز اعتراضــات فراوانی که به
بافت سنتی ونژادپرست آن صورت گرفت،
ســعی کرد با جــذب چهرههایی پر تعداد
از نژادهــا خود را از ایــن اتهامها مبرا کند
اما هنــوز  68درصد از اعضای هیأتهای
اصلــی و مرکزی این آکادمی مرد و 84
درصــد از آنها سفیدپوســت هســتند

و بدیهی اســت کــه از چنیــن جمعی خروجــی مد نظر
افکار عمومی بیرون نیاید .زنان طی این ســالها در این
آکادمــی آنقــدر کم دید ه شــدهاند که صدایشــان کمکم
ج کارگردان مردی که
شنیده میشود و اعتراضشان؛ پن 
امسال نامزد جایزه اسکار شدهاند ،مارتین اسکورسیزی
برای «ایرلندی» کوئنتین تارانتینو برای «روزیروزگاری
در هالیوود» ،تادفیلیپس برای«ژوکر» ،سم مندز برای
« »1917و بونــگ جونهــو کــرهای بــرای «پارازیت»
هســتند و هرچنــد در شایســتگی هیچکــدام از آنهــا
تردیــدی وجود نــدارد اما این ســؤال اساســی و
واقعی بهقوت خود باقی است که چرا نسخه
جدیــد «زنانکوچــک» از هــر ســو تحســین و
کاندیدای اســکار بهترین فیلم سال شده اما
اســم کارگــردان زن آن (گرهتاگرویــگ) جــزو
نامزدهای اســکار کارگردانی نیست یا چرا لولو
وانــگ خالق زن فیلم ازهرجهت دیدنی «وداع»
سزاوار حضور در جمع دریافتکنندگان مجسمه
طالیــی برتریــن کارگــردان ســال نیســت.آنچه
قطعی بهنظر میرسد جوایز متعددی است که به
«ژوکر» با  11کاندیدایی و فیلمهای اسکورســیزی و
تارانتینو (هریک با  10نامزدی) و همچنین «»1917
تعلــق خواهد گرفت و اگــر انتخابات چندی پیش
گلدنگلوب و همچنین اتحادیه کارگردانان
امریــکا ( )SAGرا مبنــای تشــخیص خــود
بــرای «اســکار  »2020قرار دهیــم ،جوایز
بهتریــن فیلــم و برتریــن کارگردانــی بــه
« »1917و خالق آن (ســممندز) تعلق
خواهد گرفت.

عکس نوشت

اگردرزمــره عالقــه مندان به صنایع دســتی هســتید و معمــوالً رویدادها و جشــنوارههای مرتبــط با آن را
پیگیری میکنید تنها امروز و فردا را برای بازدید از  250اثر عرضه شــده در چهارمین دوره جشــنوارهای با
همین عنوان(جشــنواره صنایعدســتی) فرصت دارید .آثاری که به میزبانی مــوزه ملی ایران در معرض
دیــد عالقه مندان قــرار گرفتهانــد و حاصل خلــق آثار هنــری در شــاخههای مختلف از ســوی جمعی از
هنرمندان و صنعتگران کشــورمان هستند .اما در ذکر توضیحات بیشــتر جالب است که بدانید این آثار
حوزههای مختلفی از جمله تذهیب ،معرق چوب ،گلیم بافی ،خراطی چوب ،زیورآالت ســنتی ،نقاشی
روی استخوان و ...را شامل میشوند / .عکس :محمدعلی قاسمی  /ایسنا

ت اهالی رســانه است که معتقدند دولت نسبت
شیطن 
بــه ایــن فیلــم تــازه واکنــش نشــان میدهــد ،آنهم در
حالی که حسامالدین آشنا درباره شباهت مشاور رئیس
جمهوری «خروج» به خودش گفت« :حاتمیکیا بزرگتر
از این حرفهاست که به کسی طعنه بزند ،من هم این
موضوع را به خودم نگرفتم».
با وجــود ایــن هیجانانگیزترین بخش حاشــیههای
«خروج» زمانی اتفاق میافتد که اینبار روزنامهنگاران
و منتقــدان شناختهشــده هــر دو جناح نســبت به فیلم
واکنــش نشــان دادهانــد و هر دو گــروه انتقادهــای تند و

از چنــد روز پیــش کــه خبــر
شهروند حذف انتگــرال از کتاب ریاضی
مجـــازی دبیرســتان منتشــر شــد کسانی
یگانه خدامی کــه رشــته ریاضــی خواندهانــد
دربارهاش مینوشتند اما امروز
هشتـگ کــه رئیــس ســازمان پژوهش و
#انتگرال برنامهریــزی آموزشــی از ایــن
تصمیــم حمایــت کــرد بحــث
جدیتر شد .علی ذوعلم گفت« :از حذف انتگرال از
کتاب ریاضی دفاع میکنم .باید اینها کنار بروند تا جا
برای مهارت و سبک زندگی باز بشود».
بســیاری از کســانی که ریاضــی خواندهانــد و برای
یــاد گرفتن انتگرال مشــکل داشــتهاند از این تصمیم
حمایت کردند اما کســانی هم هســتند کــه میگویند
این درس پایه دروس مهندســی اســت و نباید حذف
شــود .خیلیها هم به اینکه مهارت زندگی قرار است
جایگزین انتگرال شــود اعتراض میکنند و معتقدند
این دو مســأله ربطی بــه هم ندارند« :بنــده بهعنوان
کســی که تو دبیرســتان همیشــه ریاضیام  20بوده ،از
حــذف انتگــرال دفاع میکنــم .کم اطالعــات اضافه
و بــه درد نخــور بریزید تو مخ بچههای مــردم .یه ذره
زندگــی یاد بدید ،یــه ذ ره هم چیزهای بــه درد بخور.
هــر کــی انتگرال الزم داشــت میــاد دانشــگاه میخونه
دیگــه»« ،انتگرال حذف کردید! روزی که تو دانشــگاه
معادالت دیفرانسیل میخوندیم استادمون میگفت
هرحرکتــی یه معادلــه دیفرانســیل داره و هرچی اون
معادله دقیقتر باشه توی طراحی روبات موفقتریم و
شبیه به حرکت موجود زنده میشه! ژاپنیها ازابتدایی
برا بچهها روباتیک میذارن که انگیزه ایجاد کنن برای

تیزی نســبت به فیلم به زبــان آوردهاند .دلیل آن را هم
میتــوان در سرگشــتگی حاتمیکیــا در روایــت داســتان
فیلمــش جســتوجو کــرد که هــر دو گــروه دالیــل خود
را بــرای انتقاد نســبت بــه فیلــم دارند .انــگار هیچکس
حاتمیکیــای سرگشــته را دوســت نــدارد .حاتمیکیایی
کــه انگیــزهای بــرای توجیــه رفتــار قهرمــان جنگــیاش
هم نــدارد ،او متهم اســت کــه گردانی به جنــگ برده و
نفــر برگشــته .حاال آن یــک نفر ،تنها ،ناخــوش ،با مرگ
فرزنــدش انگیــزهای میگیرد و بــه میــدان بازمیگردد.
امــا تغییــر حاتمیکیــا و قهرمانهایــش محــال اســت،
حاتمیکیا همان اســت که بود؛ کمی سرگشــتهتر ،کمی
آشفتهتر.
شــاید بهتریــن راه بــرای مواجهــه بــا حاتمیکیــای
«خــروج» ،جدا کردن نقــد فیلم از نقد کارگردان باشــد
و بــرای ایــن فاصلهگــذاری ،نمیتــوان در دل هیاهــوی
جشنواره فیلم فجر کاری از پیش برد« .خروج» داستان
نشانههاســت ،نشــانههایی که گاهی خوش نشســتهاند
و گاهــی نه .نشــانههایی کــه در دل رنگهــا ،نماهای باز
و لباسهــای شــخصیتهای خــود را نشــان میدهــد.
حتی میتوان گفت نشــانههایی که حاتمیکیا از فضای
دیجیتــال و گوشــیهای هوشــمند بــه دل فیلمــش راه
میدهــد ،گوشــهای از سرگشــتگی کارگــردان نســبت به
شــرایط امــروز اســت و میتــوان صراحــت و رکگویــی
بازیگــر نقش قهرمان فیلم را هــم درنظر گرفت .با این
تفاوت که فرامرز قریبیــان دیگر حوصلهای برای مبارزه
با سینما ندارد و از سینما خداحافظی میکند و ابراهیم
حاتمیکیا ،با روحیه جنگندهاش همچنان میماند و به
مبــارزه ادامــه میدهد ،تا فیلــم از دل برآمدهای دیگر و
جنجالهایی تازهتر.

طراحی ما؟!»« ،بنده هرچه تجدید داشتم از حساب
دیفرانســیل و انتگرال بــود ،االن میخوان این مباحث
را حذف کنن! چی کشــیدیم ما ازاین نظام آموزشی و
چی میکشــند بچههای امروزی!»« ،انتگرال رو حذف
کنن دیگه از ریاضی چی میمونه؟طرف بیاد مهندسی
بخونه با کدوم پایه ریاضی؟نتیجهاش میشه این بازار
مکاره مدرکفروشــی که به اســم دانشــگاه ســاختید
و اینهمــه فارغالتحصیل کارشناســی و ارشــد بیکار و
بدون مهارت« ،».ســادهترین بخــش ریاضیات برای
من حســاب دیفرانســیل و انتگرال بود که اونم دارند
از کتاب درســی حذف میکننــد« ،».یک موضعگیری
بدهــکار بــودم .اون رو هم انجام بدم و بــرم :از حذف
انتگــرال از درسهــای دبیرســتان ،بــا آهی از تــه دل،
حمایتمیکنم«،».بنده هم از حذف مبحث انتگرال
از کتاب درســی ریاضی دفاع میکنم؛ چون واقعاً االن
هیچی ازش یادم نمیــاد« ،».گفته انتگرال رو از کتاب
ریاضی مدارس حذف میکنن .االن دیگه بچهها چی
یاد بگیــرن؟»« ،ولــی بهنظرم انتگــرال درس مهمی
بــرای رشــتههای ریاضی هســت .دبیرســتان بهترین
زمــان بــرا یادگیریش هســت که این آقایــون حذفش
کــردن .آخه چــرا دارن ســطح علمی رو انقــدر پایین
میــارن .اول نمره هارو برداشــتن بعد هر روز مدارســو
تعطیل کــردن االنم ایــن« ،»...میگن مــواردی مانند
انتگرال و ...حذف شده و مهم نیست ،یک نفر به من
بگوید ،فردا این دانشآموز وارد دانشگاه میشود مثالً
بهعنوان مهنــدس چه جوری قراره محاســبات کنه؟
چه جوری قراره راه حل پیدا کنه؟ هدف از محاسبات
ریاضی در دبیرســتان کمک به شکوفایی و خالقیت و
نحوه پیدا کردن راه حل است.».

