
 

  
  کیاحاتمی

  
فضاي  در سپهر روشنفکري و داشت منزلت و شان دکتر داریوش شایگاناي که به بهانۀ گرامیپیش در نوشته چندي

بندي سیمبراي توصیف تیپولوژي آدمیان در یک تف» انسان شاکی«و » شاکر انسان«اندیشگی ایران معاصر نوشتم، از دوگانۀ 
 .روایت خویش بهره بردم کالن به

م کیا را دوست داشتم؛ دو فیل فتاد شمسی، روزگاري که دانشجوي داروسازي بودم، سینماي ابراهیم حاتمیدهۀ ه در
مشی  فتهاند. رفته رهاي ایرانیِ محبوبِ پس از انقالب دهۀ هفتاد منفهرست فیلم در» ايآژانس شیشه«و » از کرخه تا راین«

تهاجمی  کارانه وکیا مرامی طلب. متاسفانه، چند سالی است حاتمیرا سیاستی دگر آمد تیبانکیا تغییر کرد و کشحاتمی
از عالم و آدم و زمین و زمان و روزگار شاکی  کند، هماختیار کرده، هم به سینماگران بزرگی چون کیارستمی حمله می

هایش سانسور مدار، فیلساز نظام است و از پشتیبانی مالی و معنويِ سپاه پاسداران برخوراست. او که، به تعبیر خود فیلم
از چه کسی شاکی است و به چه چیزي اعتراض دارد؟؟!  گیرد، دیگرهاي فیلم فجر جایزه میشود و در عموم جشنوارهنمی

کیا ات حاتمیامکان ایشان در این سالیان پیش نرفته؟؟ برخی دیگر از اهالی سینما که از هیچیک از چه امري مطابق با میل
ت خود و خرسندي است و قدر موقعی» انسان شاکر«فرهادي که  خالف سینماگري چونچه بگویند؟؟ بربرخوردار نیستند، 

ربه را در عمق جان تج کار نیست و طمانینه و آرامش و محبوبیتزند و از دیگران طلبیمین و یسار نمی داند و بهرا می
ی اي که از این امر که در میان اهالران. انسان شاکیسینماي امروز ای در» انسان شاکی«؛ حاتمی کیا مصداقی است از کرده

ویش ایراد را در سلوك شخصی خ برد؛ اما به جاي اینکه عیب وتماشاگران چندان محبوب نیست، رنجِ بسیار می سینما و
 : شکستن پیشه کرده فکنی و آینهسراغ گیرد و خود را بشکند، فرا

 آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آینه شکستن خطاست

استاد دانشگاه امام صادق  روزهاي اخیر، از شنیدن خبر مرگ مشکوك دکتر کاووس سید امامی، جامعه شناس و در
، نبه فرض هم که بنا بر روایت رسمیِ مسئوال». موج زند در دل لعل جاي آن است که خون«عمیقا متاثر و متاسف شدم؛ 

ر ماندن مرحله رسید که رفتن را ب زندان خودکشی کرده باشد، باید پرسید چرا طی پانزده روز سید امامی به این ایشان در
 هايچه بر سر او آمده؟؟ سیامک پورزند بینوا نیز به سبب آزار و اذیت و مرگ را بر زندگی ترجیح داد؟؟ در این مدت

 :کاهدحجم ظلمی که بر او رفت، نمی خشید و خود کشی کرد؛ اما این امر ازفراوانی که دید، به زندگی خود خاتمه ب

  این چه استغناست یارب وین چه قادر حکمتست
 ستـــــــاین همه زخم نهان هست و مجال آه نی

 


