از ﺑﺎزﺗـﺎب ﺗـﺒﺮﯾﮑﻢ در ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
ﺗﻠﻮزﯾـﻮﻧﯽ ﺑـﻪ ﻏﺮﺑـﺖ رﻫـﺒﺮی ﭘـﯽ
ﺑﺮدم /ورودم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﭙـﯽ در ﻣـﻮرد اﻣـﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(
ﺑﻮد /ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ ذﮐﺮ »ﯾﺎﻋﻠﯽ«
ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﯿﻠﻤـﺒﺮداری ﻣﺴـﺨﺮه
ﻣﯽﺷﺪم
ﭼﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارادت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿﺎن ﻋﻠﯽ)ع( دارم
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ ذﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ
ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮم اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﺪ و
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻦ ﺳﺴﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻫﺮﻣﺰ ،اﻟﻬﺎم ﭼﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺳﯿﻨﻤﺎ در
ﺟﻤﻊ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  12ﺧﺮدادﻣﺎه در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺴﯿﺠﯽ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮز ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد را
ﭘﺎﺳﺪار ﺑﺎورﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻢ و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺮاز ارادت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻢ و
ﭘﺲ از آن ﻋﺪهای ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را وارد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻦ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدم اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﺣﺮف ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ از
ﻣﻦ ﺑﺖ ﻧﺴﺎزﯾﺪ ﭼﻮن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺷﯿﻌﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﺧﻮد اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﻨﺪه از ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺻﻔﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ
و اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻦ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﻈﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ( ﭼﻘﺪر
ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را
ارﺳﻄﻮ دارم
از ﻧﺎم ﺧﺪا

اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻗﺎری ﻗﺮآن ﺑﻮدم و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دو ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎن و
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺘﻨﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ در ﺳﺮﺑﺮﮔﺸﺎن ﺑﻌﺪ
ذﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.

ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارادت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿﺎن
ﻋﻠﯽ)ع( دارم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ ذﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺳﺮ
ﺻﺤﻨﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮم اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻦ ﺳﺴﺖ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎزﮔﯿﺮﻫﺎی زن ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را
دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﺑﺎزﯾﮕﺮان زن ﺳﯿﻨﻤﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورﺗﺎن
ﻧﺸﻮد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا اﻫﻞ ﻧﻤﺎز و ﻧﺬر و دﻋﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺧﻮب آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺮﯾﺎل آوای ﺑﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﺴﯿﺞ
ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺮدد ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺿﺪ ارزشﻫﺎ ﺟﺎی ارزشﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ورودم ﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺎ ﮐﻠﯿﭙـﯽ در ﻣـﻮرد
اﻣﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر در ﻓﯿﻠﻢ آﻗﺎی
ﭘﻮراﺣﻤﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ در ﮐﻠﯿﭙﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎران
ﺷﺴﺖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ.
ﭼﺮﺧﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﻫﻞ ﺟﻨﺎحﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻓﺰود :ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻮدم
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻣﺮدم ﻣﺮا در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم
اﺧﻼق و رﻓﺘﺎرم را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﺠﻮا ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻗﺮآن ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻣﯽرﺳﻢ.

