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علی محمدی /ایران

هست و در حراج دی ماه جوانها هم راه پیدا کردند.
 ëëسابقه نداشــت که در چنین حراجهایی کسی که
نقاشی مذهبی میکشد وارد شود و آثارش با قیمت
کمینــه وارد شــود اما بــا تفاوت بســیار چشــمگیری
رکورد بشکند و شگفتی ساز شــود .چه شد که چنین
اتفاقی افتاد؟ آیا رویکردها تغییر کردهاند؟
نــه رویکردهــا تغییــر نکردهاند .مــن تا به حــال حراج
تهران نرفتم و هیچ حراجی هم شــرکت نکردم .آنچه
احساس میکنم این است که حراج تهران یک سیستم
اقتصــادی دارد .گاهی میخرند بهخاطر موضوعی که
پشــت آن اثر اســت و گاهی هم اثــری میخرند و اصالً
کاری ندارند که چیســت؟ دالیل مختلفی برای فروش
اثــر در حراج وجــود دارد .گاهی کار بیارزشــی یکدفعه
گران میشــود .نمیتوان گفت که حتماً کاری ارزشمند
بوده که یکدفعه گران شــده است .گاهی هم خریداری
هست که دوست دارد از آن هنرمند کار بخرد.
 ëëدر مورد اثر خودتان چه نظری دارید؟
مــن همیشــه معتقــدم کاری کــه روی دیــوار گذاشــته
میشود اول باید به مخاطب احترام بگذارد یعنی روی
آن کار کرده باشــی و زحمت کشــیده شــده باشد .وقتی
این اتفاق بیفتد مخاطب هم برای کار ارزش میگذارد.
کار حــراج مــن هیچ ربطــی به اهل بیت نداشــت .یکی
از دالیلــی که برخی کارهای نمایشــگاههای مختلف به
فروش نمیرســد این اســت کــه مخاطب اثــر میبیند
کــه هیچ اعجــاز و جذابیتی در اثر وجود ندارد .کســی که

واقعاً بخواهد اثر بخرد این دقت را دارد .روی سخنم به
کســانیکه با برنامهریزی خرید میکننــد و قیمت را باال
میبرند ،نیســت .من تا زمانیکــه کار میکنم معتقدم
کارهایــی که برای اهلبیت هســت باید خیلــی روی آن
کار شود و با دقت کافی انجام شود و تکنولوژی ساختن
یک اثر را داشــته باشــد ،اما در مورد کارهایی که خارج از
موضوع اهل بیت هم هست باید طوری کشیده شود که
به مخاطب احترام گذارد.
ëëفروش آثارتان خوب است؟
شکر خدا بله.
 ëëمعمــوالً هنرمندان تجســمی از فروش آثارشــان
راضی نیستند؟
کالً هنرمنــدان راضی نیســتند .بخرند راضی نیســتند،
نخرند هم همینطور.
 ëëدرســت اســت که حســن روحاالمیــن را قبل از
حــراج هــم بــا آثــارش میشــناختند ،موافقیــد که
حراج تهران بر شهرت شما افزود؟
بلــه تأثیــر دارد .اما ما دچار یک بایکوت شــدید خبری
هستیم .تشبیه خوب من این است که شما دور کندوی
زنبور را دیدهاید که 20تا زنبور دور آن میچرخند و تشبیه
بد را هم به عهده مخاطب میگذارم .این کندوی زنبور
کهگفتمیعنیهمیشهجمعههادرگالریهایمختلف
بروید یکســری آدم هستند که همیشه از یک گالری به
گالری دیگر میروند .مثل تماشاگرنماها .یکسری هم
استادان و همکاران من هستند که هیچ کدامشان اینجا

اســت و تأکیــد دارد در همیــن شــرایط فعلــی هــم
آثار بســیار خوب و ارزشــمندی منتشر میشــود .این
نویسنده و شاعر ادامه میدهد«:از بهترین نمونههای
آثــاری کــه طی چند دهــه اخیر با بهرهگیــری از متون
مقدســی همچون قرآن نوشــت ه شــدهاند میتوان به
داســتان راســتان شــهید مطهــری اشــاره کــرد .بعید
میدانم کســی این کتاب را بخواند و از آن لذت نبرد؛
اثــری خواندنی کــه درعینحــال تأثیر خوبــی هم بر
ذهن مخاطبان به جای میگذارد».
امــا نکتــهای کــه در ابتــدا هــم بــه آن اشــاره شــد و
اســماعیلی با تأکید دوبارهای از آن میگوید به برخی
بیتوجهیهــای فعــاالن ایــن حــوزه بازمیگــردد؛ او
میگویــد« :در ارتبــاط بــا ادبیــات دینــی ،رخدادهای
دینــی و نوشــتن از بزرگانمــان همه کاری نیســت که

«محمد رسول اهلل»

حاتمیکیــا) تصاویــری از نیســتانی در آتــش و اســبی
ســفید میبینیــم که اشــارهای مســتقیم بــه ماجرای
کربال و شهادت امام حسین(ع) است .سینمای دفاع
مقــدس بهدلیــل پیونــدی که بــا مذهــب و مایههای
دینی دارد ،فصلهای پرشماری دارد که به مقدسات
و فرهنگ شیعی در آن اشاره میشود.

«قدمگاه»

ëëدوباره نگاه کن
تصویر مذهب در ســینمای ایران بــه آثاری که ظاهر
مذهبــی دارند خالصه نمیشــود« .هامون» ســاخته
داریــوش مهرجویــی اگــر چــه ظاهــراً درامــی اســت
دربــاره وضعیت روشــنفکران در جامعــه ایرانی ،اما
الیههای عمیق مذهبی و فلسفی دارد .بحران هویت

نیامدند .ما نقاشهای مذهبی در مجالت و سایتهای
هنری و نقدها همیشه بایکوت هستیم .شک ندارم اگر
مــن بهعنوان یک نقاش شــاخه فکــریام چیز دیگری
بود و راجع به موضوع دیگری فکر میکردم خیلی فرق
داشــت .االن مثل این اســت که به نوعی جلوه خاصی
بدهنــد .میگوینــد ایــن کیســت؟ توضیــح میدهنــد
روحاالمین اســت همین که نمایشــگاه داشت .آنها کار
را نمیبیننــد ،فقــط دیوار را نگاه میکننــد .دومتر کار را
نمیبینند .البته دیده شدن در دنیا خیلی فرق نمیکند
و اهمیتی هم ندارد.
ëëشــما چندیــن نمایشــگاه هــم در خــارج از ایران
داشــتهاید چگونه این نــوع نقاشــی را میتوانید به
دنیا نشان دهید؟ و هنرمند جهانی باشید.
ما نمایشــگاه خــارج از کشــور هــم داشــتیم .ببینید در
انیمیشــن یک تور بزرگ میاندازند و یک لشکر ماهی
را میگیرنــد و یــک ماهــی از آن در میآیــد .مخاطــب
عمومــی من هم در ســطح جامعــه اروپایــی این گونه
به دســت میآید .اوالً ما در آنجا اجازه تبلیغ نداریم که
بخواهیم نمایشــگاهی راجع به اســام بگذاریم ،چون
مــردم را از اســام ترســاندهاند .این ذهنیــت منفی در
بدنه جامعه اروپایی هست و همچنین راجع به رایزنی
فرهنگی در سراسر اروپا ،آنها هم دوست ندارند چنین
نمایشگاهی برگزار شود.
 ëëچرا؟
میگویند دردسر درست نکن .منبت کاری و قلم زنی بگذار.

«مریم مقدس»

و بیقراری حمید هامون (خسرو شکیبایی) مفهومی
توجوی کشــف معنــای
فلســفی دارد ،او در جســ 
زندگی اســت ،در این ســفر پرتالطم برای رسیدن به
آرامش و خوشــبختی ،مــراد او علی عابدینی اســت،
علــی دســت هامــون را میگیــرد ،او را بــه مذهــب،
گذشــته و باورهایی وصل میکند که هامون فراموش

از عهدهمــان ســاخته اســت؛ البتــه این بخــش همه
مهــم اســت اما بارها دربــاره آن کارشــده .نکتهای که
گویــا اغلبمــان فرامــوش کردهایــم این اســت کــه آیا
در دوره حاضــر هیــچ کار دینــی مهمی انجا م نشــده
کــه بتوان بر اســاس آن آثــاری خواندنــی خلق کرد؟
بهنظرتان آن رستورانداری که بخشی از غذای روزانه
آشــپزخانهاش را به مســتمندان اختصاص میدهد
کار دینــی نکرده؟ جلوه تربیتهــای دینی را میتوان
میــان خیلی از آدمهای معمولی پیدا کرد و در خالل
اثری خواندنی عرضه کرد .اینهاســت که تأکید دارم
بایــد بــا بازبینی مجددی به ســراغ آثار دینــی برویم؛
همانقــدر کــه به گذشــته اهمیــت میدهیــم باید از
امروز هم غافل نشویم و دین را به اتفاقات تاریخی و
بزرگانمان محدود نکنیم».

ëëدر مــورد اســامی ای کــه در پاییــن تابلوهایتــان
نوشتید ،اسمی بهنام «جون» دیدم یعنی چه؟
«جون» غالم ابوذر بود .ابوذر این غالم را به امام حسن
مجتبی(ع) میبخشــد .بعد از شهادت امام حسن(ع)،
غالم به حضرت سیدالشهدا بخشیده میشود .سیستم
غالم و کنیزک در آن زمان بوده ،حتی امام هم او را آزاد
میکرده نمیرفته و به نوعی به اهل بیت ارادت و شوق
خدمت داشــتند .خودشان با عشق شدید میخواستند
خدمت کنند .روز عاشــورا «جــون» به آقا میگوید اجازه
بدهید من فدای شما شوم .امام حسین(ع)میفرمایند
تو آزادی .از اول هم آزاد بودی خودت خواســتی بمانی.
زندگیات را بردار و برو« .جون» گریه میکند و میگوید
نکند من ســیاهم و بدنم بــوی بد میدهد نمیخواهید
من با شــما یک جا به شهادت برســم .امام حسین(ع)
اجازه میدهند و او شــهید میشــود .اینجاست که فرق
تفکــر اهــل بیت معین میشــود که فرقی بیــن فرزند و
غالم نیســت .در روز عاشورا خیلیها کشته شدند وعزیز
بودنــد .امــا امام حســین(ع) دو جــا صــورت بهصورت
شــهید گذاشــت .یکی وقتی کــه حضرت علــی اکبر(ع)
شــهید میشــود و دیگــری صــورت بهصــورت «جون»
میگــذارد .بنی اســد وقتی جنازهها را جمــع میکردند،
دیدند بجز قتلگاه جایی خیلی معطر اســت ،که همان
بدن «جون» بود.
ëëبعضی از تابلوهای شــما گویای همه چیز هست اما
بعضیهــای دیگر بایــد از اســامی پایین تابلــو معنا را
فهمید مثل تابلوی «بعد فاطمه» ،به نظر میرسد این
تابلوهابااسامیمعنایشانبیشترمشخصمیشود؟
مــا چــون محدودیــت نشــان دادن چهــره داریــم گاهی
اسمها کمک ما میکند.
ëëابدواهلل چیست؟
«ابدواهلل ما ننسی حسینا» یعنی به خدای زهرا(س) ما
هرگز حســین(ع) را فراموش نمیکنیم .داســتان آنهم
اماننامــهای اســت که حضرت عبــاس(ع) برای شــمر
میآورد .شــب تاســوعا دم غروب صدای نحسی میآید
که به عباس و برادرانش میگوید تو و سه برادر و مادرت
که از قبیله بنی کالب از قبیله ما هستید در امانید بیایید
پیش مــا .حضرت عباس(ع) برمیگردد ســمت خیمه
امام حســین(ع) .امــام حســین(ع) میگوید آنکــه ما را
صدا میکند ولو فاسق هم باشد جوابش را بده.حضرت
عبــاس(ع) می رود و اماننامــه را پاره میکند و میگوید
من که غالم پیامبر(ص) هســتم ،اماننامه داشته باشم
ولــی پســر حضــرت زهــرا(س) نداشــته باشــه .بعــد به
خیمــه امام نمــیرود .گریه امانــش را میبرد و حضرت
زینب(س) به حضرت عباس(ع) میگوید که من دیدم
نامه را چگونه پاره کردی ،روی ما را سفید کردی.
ëëچه شــد که دو تابلوی ورودی نمایشــگاه را در ابعاد
بسیار بزرگ کار کردید؟
مگر میشود برای حضرت عباس(ع) کار کوچک کرد!
ëëآیا نمایشــگاه شــما را با قشــرهای مذهبی میتوان
دید یا سایر اقشار جامعه هم از آن دیدن میکنند؟
بله بقیه هم میآیند .روحاالمین خودش مهم نیســت.
به او برای این نگاه میکنند چون برای امام حســین(ع)
کار کرده است .کسی که امام حسین(ع) را دوست داشته
باشد دیگر مذهبی و غیر مذهبی ندارد.
 ëëدر مــورد تابلویــی کــه در ســریال آقازاده هســت،
بگویید؟
دوســال پیــش تابلــوی اصحــاب کســاء را کار کــردم .به
مــن گفتند کــه حامد عنقــا ایــن کار را میخواهد .چون
میشــناختمش تابلو را به او فروختم .کارهایم را به هر
کســی نمیفروشــم .بعداً با اینکه تابلو را از من خریده
بود از من اجازه گرفت تا در فیلمش استفاده کند و من
هم گفتم این مال شماســت .هر جا خواستید استفاده
کنید .این سریال خیلی در دیده شدن تابلو تأثیر داشت
و شــاید معروفتریــن اثــر مجموعه باشــد .خیلی هم
شــنیدم که گفتهاند من پول زیادی دادم تا کارم نشــان
داده شود درصورتی که اینطور نبود .تنها چیزی که بین
ما رد و بدل شــد یک استکان چای بود که آن هم حامد
عنقا به من داد.

«رستاخیز»

کرده اســت .در نهایت علی است که هامون سرگشته
و تــا دم مــرگ رفتــه را نجــات میدهــد و بــه زندگی
برمیگرداند .فیلم ،دربرابر همه نسخههای فلسفی
و مذهبــی ،تماشــاگرش را به بازگشــت به خویشــتن
خویش دعوت میکند.
«خیلــی دور ،خیلــی نزدیــک» (رضــا میرکریمــی)

توگوبا«ایران»
ایرجنعیماییموسیقیدانوپژوهشگرموسیقیدرگف 
ازمحتواوشاخصهتولیدآثارموسیقاییمذهبیودینیمیگوید

با کالم نمیتوان موسیقی را تطهیر کرد

بــانگاهبهآثــارموســیقیوآنچهکهباعنوانموســیقی
آیینیومذهبیتولیدمیشودساختایننوعآثارتنها
به روزهای خاص تقویم خالصه شــده و آهنگســازان یا
خوانندههایاحتیسفارشدهندگانکارهایدینی،نگاه
کارشناسی به این موضوع نداشته و تنها از روی عالقه و
ارادت به تولید این آثــار میپردازند بدون آنکه تحقیق
و پژوهشــی صــورت بگیــرد .ایــرج نعیمایی پژوهشــگر
توگو با «ایران» درباره شاخصه تولید
موسیقی در گف 
آثارموســیقی آیینی و مذهبی گفت«:شخصیتهای
دینــیومذهبــیبــابــاورمطلــقمــردمدرارتباطنــدو
برهمیناســاسازقداســتخاصیبرخوردارهستند،
بنابراین وقتی صحبت از مقدســات اســت یــا نامی از
ائمه و شــخصیتهای دینی مطرح میشــود ،بالطبع
اگر قراراســت موسیقی در رابطه با این شخصیتهای
مهم دینی تولید شود ،باید از تناسب خاصی برخوردار
باشــد.بهگفتهاینپژوهشــگر«:برخیازملودیهاتأثیر
غنایی بســیاری دارند و به اصطالح اهالی موســیقی به
درســتی در کنارهم قرارگرفتن نتها معنــای خاص و
تأثیرگذاریایجادمیکند.درواقعموسیقیآنقدرقدرت
وتواناییداردکهبتواندشخصیراگریانیاشادابکندیا
به حرکت یا رخوت وادارد و این قدرت بیش از هنرهای
دیگراثرگذاراست؛بهطورمثالدرهنریچونتجسمی
بایدباتصویرارتباطبرقرارکردیعنیبهاجسامنگاهشود
تا با عالئم آن آشــنا شــویم اما در ارتباط با موسیقی این
اختیار وجود ندارد و برهمین اســاس اگر کسی بخواهد
در این حوزه موسیقی بسازد باید نکات مهم و حساسی
را مورد توجه قرار بدهد .او در ادامه افزود« :جای تأسف
اســت که باید بگویم در تاریخ معاصر ما بسیاری بر این
نظرند اگر کالم بار مقدس داشــته باشد در ساخت یک
اثرهنــری مانند موســیقی و بیان قداســت آن مفهوم،
کافی اســت چرا که خود موســیقی بدون کالم است و
کالممکملآنخواهدبود.درگذشتهموسیقیهاییکه
درحوزهباورهایدینیتولیدمیشدمانندذکریانیایش
یاموســیقیهاییکهجنبهمناسبتیداشتوبرایتولد
ائمه یا اعیاد و مناســبتهای دینی ســاخته شــده بر دو
قســم بودهاند،یکبخش آنمحملشــانکالموادب
است و بخشی دیگر صرفاًموسیقی است ،یعنی بدون
آنکهکالمیدرآنوجودداشــتهباشد،تأثیرگذارخواهد
بود.بهعنوان مثال در ســاخت موســیقی برای جنگ،
کالمچنــدانتأثیرگــذارنبودوباســازهاییچونســرنا
و دهــل موســیقی مینواختند تا لشــگریان بــا آن صدا
آشــنا و آمــاده حمله شــوند ».این پژوهشــگرمی گوید:

شده کم ارزش و زودگذر هســتند و در اذهان مردم باقی
نمیماند و دل به آن ســپرده نمیشــود و تاریخ مصرف
خواهد داشــت و بالعکس خواهید دید موسیقیهایی
کــهدرزمینهدینــیومذهبیتولیدشــدهوازقدیمباقی
مانده همچنان شنیدنی است و بهدلیل رعایت قواعد
درستموسیقاییدرذهنمردمباقیماندهاست».
او در ادامــه تأکیــد کــرد« :تناســب فــرم ،محتــوا ،بیان
و زبــان علــت ماندگار نشــدن ایــن آثــار بوده چــرا که
ملودیهایــی کــه بــرای آن کالم مقدس درنظــر گرفته
شــده یک ترکیــب و وصله نامیمون اســت کــه بهنظر
من برای شــنونده لذتبخــش نخواهد بــود و بار دیگر
میگویم اگر موسیقی تناسب زیبا و کاملی داشته باشد
درذهنباقیخواهدماند.مانندموســیقیسادهوروان
فیلم امام علی(ع) ســاخته آقای فرهاد فخرالدینی که
تناسببهزیباییدرآنرعایتشدهولذتبخشبوده
و به حافظهمردمهم ســپردهشــده اســتو باشــنیدن
این موســیقی موضوع فیلم هم تداعی میشود .اما در
مقابل موســیقیهای دیگری هم هســت که حتی یک
بار شنیدن آن عذابآور است و علت اصلی آن عالوه
بر مشــکالت فنی و آهنگســازی ،مبحث محتوایی هم
میتواندباشــدواینموضوعیکیازمباحثعمدهای
اســت که در ایــن دو -ســه دهه اخیــر درباره موســیقی
آیینی به آن پرداخته میشود و این ضعفها همچنان
دیده میشــود و تناســب فــرم و محتــوا در آن رعایت
نمیشود .این درحالی است که در ملودیهای گذشته
بویژه آثــاری که در زمینه مناســبتهای دینی ســاخته
شده مانند موســیقیهای مقامی و نواحی این نکات به
درستیلحاظشدهاستودراینموسیقیهاتناسببه
لحاظمحتواونســبتملودیکبامحتوابشدتوجود
دارد و اگر شــعر مناســب هم بر آن افزوده شود کاملتر
خواهد بود اما برخی از دوستان بر این نظرند با افزودن
شعر روی محتوای بیتناســب میتوان آن را موسیقی
مذهبیعنواننهادوبازهمتأکیدمیکنمکالمموسیقی
را تطهیــر نمیکند و تناســب ایجــاد نمیشــود چرا که
در خــود موســیقی حرفهای بســیاری نهفته اســت و
نمیتوانآنرا نادیدهگرفت».او درپاسخ بهاین سؤال
کهبررسیوکارشناسیاینموسیقیهابرعهدهچهکسی
است ،گفت« :در ابتدا باید بگویم تولید این آثار باید از
روی عالقه و عشــق انجام بگیرد و دیگر اینکه کسانی که
متولیوکارفرمایاینموضوعاتهستندبایدتخصص
پرداختــن بــه این نوع موســیقیها را داشــته باشــد اما
متأسفانهکارشناسانماکهدرمصادرایننوعکارهاقرار
گرفتهاندومسئولیتتمییز،تشخیصوممیزیاینآثار
رابرعهدهدارند،عموماًافرادیکمتوانیاناتوانهستند

«اخیراًبسیاری از دوســتان یک سری کالم مقدس روی
موســیقی قرار دادهاند که اگر روی همان موسیقی ،کالم
دیگری قرار بگیرد معنای متفاوتی پیدا میکند ،در واقع
ایندوســتانبرایننظرندباکالممیتوانموســیقیرا
تطهیر یا تناســب ایجاد کنند اما همانطور که اشاره شد
شــخصیتهای دینی ما قداســت خاصی دارنــد و اگر
نتوانیم با فرم و ملودی مناسب این بار معنایی را بیان
کنیم،قطعاًلحنمتفاوتیارائهخواهدشد».
اواظهارکرد«:موســیقیدینیوآیینــیانواعگوناگونی
دارد مانند موســیقی ای که در اعیاد و عروسیها شنیده
میشــود یــا موســیقیهایی کــه در مراســم عــزاداری و
سوگواریها مورد استفاده است یا موسیقی جنگ ،کار
و....کههرکدامبازبانوکالمخاصخودبیانمیشوند.
در واقع موســیقی زبان و بیان اســت اما همــه مردم به
لحاظسمعیبااینبیانآشنانیستندوقطعاًکسانیکه
بیشتر با موسیقی ســروکار دارند بهتر میتوانند معنای
ملودیکوآواهارامتوجهشوند».ایرجنعیماییدرباره
علتماندگارنشدنموسیقیهایدینیوآیینیگفت:
«اگر بر این فرض باشــیم برای موسیقی که موضوع آن
جشنوپایکوبیاستکلمهمقدساستفادهشود،نامو
محتوایآنرانمیتوانموسیقیآیینیومذهبیعنوان
نهاد ،مبحثی که به غلط شــاهد آن هســتیم و ب ه همین
ســبباســتکهدرســالهایاخیرآثاریکــهباعنوان
موسیقیدینیمعرفیمیشوندوبرایمقدساتساخته

وشناختفنیازاینموسیقیهاندارندتابدانندکارکرد
این موســیقی چه چیزی اســت و چه تأثیراتــی دارد! و
این تقصیر عموماًبرعهده کسانی است که ناظر بر این
جریاناتهستندیابهنوعیسفارشدهندهاند.بهعنوان
مثال من نوعی از یک شــعر مقدس از شــعرای معاصر
انتخاب میکنم و هزینه آن را هم میپردازم و این کار را
بهفردیکهصرفاًشــهرتداردســفارشمیدهماماآن
فرد هیچ نســبتی با فرم و محتوای این نوع کارها ندارد.
اینموضوعنکتهمهمیاستکهحتماًبایدبهآنتوجه
شود».ایرجنعیماییدرپایاندربارهکمتولیدشدنآثار
دینیومذهبیبیانداشت«:هنرمندضمیرناخودآگاه
خود را یعنــی آنچه که به خیــال و ذهــن او خطور کرده
است  ،بیان میکند بنابراین کســانی باید در این حوزه
فعالیتکنندکهمعرفتشاندرحوزهموسیقیدینی،
عرفــان و اعتقــادات کم و بیانشــان ناقص نباشــد پس
کسانی که به یک مرحلهای از درک رسیده باشند اگرچه
برای باورهای دینی اثری نساختهاند اما کارشان کارکرد
دینیداردمانند«نینوا»اثرحسینعلیزادهکهمحتوای
موسیقیبرگرفتهازیکخیالزیبااستواینخیالزیبا
باتفکروباورگرهخوردهاستمیتوانندموفقباشند.و
ایننکتهبیانگراینموضوعاستکهاگرکاربهدرستیو
از روی اصول انجام بگیرد الزم نیســت که حتی عنوان
دینی داشته باشــد چرا که خود به خود با این باورها گره
میخوردومعناپیدامیکند».

ندا سیجانی

خبرنگار

موسیقی

شیرینی آن را به مردم نشان داد و بعد از آن به سراغ
ایجاد جذابیت بیشتر در داستانها و شعرهای دینی
رفت».
توصیــه ایــن فعــال عرصه ادبیــات به نویســندگان و
شــاعران جوانی که خواهان خلــق آثاری با مضامین
دینی هستند مطالعه بسیار است؛ توصیهای که درباره
دیگر حوزهها هم صادق است .او میگوید« :نکتهای
کــه به آن اشــاره میکنم تنها برای جوانها نیســت و
ســن و ســال دارترهایی نظیــر خود من را هم شــامل
میشود؛ اینکه کتاب زیاد بخوانند ،چراکه دانستههای
بســیار در نوشــتهها و ســرودههای صاحب اثر سرریز
میشــود و کار ارزشــمندی پیــش روی مخاطبان قرار
میگیرد .متأســفانه برخــی نویســندگان در حالی به
ســراغ ایــن حــوزه میرونــد که حتــی مهمتریــن آثار

دینیمان را آنطور که باید نخواندهاند .از سوی دیگر
تقسیمبندیهای گذشته را بازنگری کنند؛ فکر نکنند
تنهــا وقتی کار ادبی-دینی کردهانــد که درباره بزرگان
دینی و رخدادهای تاریخی بنویسند».
از مــواردی کــه طــی دهههــای اخیــر در حوزههایــی
همچــون ادبیات دینی بــه آنها نقد وارد شــده بحث
رواجسفارشینویسیبهعنوانعاملیمنفیدرارتقای
ن شده است .هرچند که
هرچه بیشــتر این حوزه عنوا 
نظر امینی نسبت به ذات سفارشینویسی برای هیچ
حوزهای منفی نیســت .او میگوید« :سفارشینویسی
ن که خیلی از
به ذات خود اتفاق بدی نیســت؛ آنچنا 
آثــار ماندگار در عرصه ادبیات و همچنین هنر جهان
ق شده و به یادگار ماندهاند».
از این طریق خل 
بااینحال به نوشــتهها و ســرودههای جوانان امیدوار

هنر

فیلمــی عمیقاً مذهبی اســت .فیلم در الیــه اول قصه
دکتــر عالــم (مســعود رایــگان) را روایــت میکنــد کــه
درگیر زندگی حرفهای و فردی خود اســت و از خانواده
و فرزنــدش فاصله دارد .ســفر دکتر عالــم برای دیدن
فرزنــدش ،او را در مســیری بــرای کشــف و شــهود قرار
میدهد .ســکانس پایانی فیلم ،اشــارهای مســتقیم به
معجزه دارد و البته پیش از آن ،فیلم برای این رویداد
بــزرگ زمینهچینــی کرده اســت .فیلم ،از تحــول دکتر
عالم در پس این ســفر و گیر افتادن در کویر ،حرفی به
میان نمیآورد و اجازه میدهد تماشاگر مفهوم ایمان
و معجزه را درک کند ،اما به نظر میرسد مسیر زندگی
او ،پــس از ایــن ســفر و همنشــینی بــا شــخصیتهای
مختلف و پشــت ســر گذاشــتن تجربهای شــبیه مرگ،
مانند قبل نباشــد .طلبه جــوان فیلم دیگر میرکریمی،
«زیر نورماه» هم مانند دکتر عالم باید ســفر میکرد تا

معنای زندگی و مذهب را بیاموزد .او که برای پوشیدن
لبــاس روحانیت دچار تردید شــده بود ،در آشــنایی با
تعدادی از مردم طبقه فرودســت که درگیر مشــکالت
زندگــی هســتند ،معنــای خدمت بــه خلــق (بهعنوان
آمــوزهای دینــی) را تجربــه کــرد .منوچهــر محمــدی
تهیهکننــده «زیــر نــور مــاه» و بســیاری از آثــار مذهبی
از ایــن دســت ،در «طــا و مــس» در قالــب یــک درام
اجتماعی ،دوباره مضمــون خدمت به خلق را مطرح
کرد و ســویهای دیگــر از دینداری و مذهبــی بودن را به
تصویر کشید .سیدرضا (بهروز شعیبی) روحانی جوان
«طــا و مس» همچون ســید حســن در «زیــر نورماه»
گاهی در مســیرش دچار تردید میشــود امــا در فصل
پایانی فیلم و جایی که او کفشهای طلبههای دیگر را
جفت میکند ،مفهوم خاکســاری ،تواضع و خدمت به
خلق تجلی مییابد.

