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بـــه گزارش »نشـــریه روزانـــه هفتمین جشـــنواره 
جشـــنواره  هفتمین  افتتاحیه  عمـــار«  فیلم  مردمی 
مردمی فیلـــم عمـــار در حالی افتتاح شـــد که در 
از  آیاتی  آژنـــد  این مراســـم فرزند شـــهید  ابتدای 
قـــرآن را قرائـــت کرد و ســـپس کلیپی بـــا عنوان 
»ســـام جشـــنواره« برای حاضران در سالن همایش 

نمایش داده شـــد.
در بخـــش بعـــدی برنامه نـــادر طالـــب زاده دبیر 
هفتمیـــن جشـــنواره مردمـــی فیلم عمار پشـــت 
تریبـــون قـــرار گرفت و در ســـخنانی بـــا بیان این 
کـــه خدا را شـــاکریم که فرهنگ فیلمســـازی میان 
جوانان متعهد انقاب اســـامی توســـط جشـــنواره 
عمـــار و دیگر مراکز فیلمســـازی و مستندســـازی 
جاری شـــده اســـت، اظهار داشـــت: انقاب اسامی 
را بایـــد از طریق هنـــر کمک و حمایـــت کرد؛ چرا 
که این مســـیر تحول بســـیار به همراه دارد و بعضا 
یک مســـتند چند برابـــر از ســـخنان ۱۰ وزیر تأثیر 

دارد.
وی با اشـــاره به شـــبکه های تلویزیونـــی و عرصه 
انقاب  فضای مجـــازی که در دســـت بچه هـــای 
های  بچه  آثار  اســـت، گفت: خوشـــبختانه خروجی 
انقـــاب دیگر محجور نمی ماند و بســـترهای فراوانی 
برای پخش آن ها وجود دارد و با اســـتقبال بســـیار 

خوبـــی هم همراه می شـــود.
طالـــب زاده با بیـــان این کـــه جشـــنواره عمار با 
تربیت مستندســـازان و کارگردانـــان متعهد، خدمتی 
بـــزرگ به انقاب اســـامی کـــرده اســـت، اظهار 
داشـــت: این فیلمســـازان با تشـــکیل گـــروه ها و 
مؤسســـات به الگویی تبدیل شـــدند کـــه نمونه آن 
را نه در ایـــران و نه در جای دیگـــری از جهان می 

کرد. مشـــاهده  توان 
دبیر جشـــنواره عمار با اشـــاره به پیشـــرفت های 
روز افزون جشـــنواره عمـــار تصریح کـــرد: از دوره 
دوم افـــراد مختلفـــی که بنـــده را مـــی دیدند این 

پیشـــرفت هـــا را تبریک می گفتنـــد و بحمداهلل هر 
ســـاله شـــاهد افزایش کمی و کیفی آثار جشـــنواره 

. هستیم
وی بـــا بیان ایـــن که حضور و دعای شـــما حاضران 
و خانواده های شـــهدا پشـــتیبان فیلمسازان انقابی 
اســـت، گفت: جنگ نـــرم نیـــاز به ابتـــکار عمل 
و نـــوآوری دارد و جوانـــان با فـــن و تکنیک خود 
تحوالت وضعـــی جامعه را به عرض مردم برســـانند.

نـــادر طالب زاده با بیـــان این کـــه در برهه کنونی 
دشـــمنان ایران اســـامی با خودشـــان درگیر شده 
انـــد و زمان رشـــد و ترقی ایران اســـامی اســـت، 
اظهار داشـــت: فرصتی بـــرای جوانـــان پدید آمده 
تـــا با ســـوژه یابی های بـــی نظیر خود داشـــته ها 
و دســـتاوردهای انقاب را به رخ بیگانگان بکشـــند.

دستکش ننه عصمت به محسن اردستانی رسید
در ادامه این مراســـم جایزه دســـتکش ننه عصمت 
که همه ســـاله بـــه فیلمســـازان جبهـــه فرهنگی 
انقـــاب اهداء می شـــود، به محســـن اردســـتانی 

تعلـــق گرفت.
او پیـــش از دریافت جایزه در ســـخنانی گفت وقتی 
وارد فضای رســـانه شـــدم آمـــدم که ثـــواب ببرم. 
مســـتند »در حصار« را ســـاختم برای این که بیان 
کنـــم ۳۰ هزار شـــیعه در فوعه و کفریـــا در محاصر 
هســـتند. دعا کنید تا از این محاصره خارج شـــوند 
در اختتامیه جشـــنواره گذشـــته که وصیت نامه آقا 
ســـلیم خوانده شـــد ولی هنـــوز پیکر او بـــه ایران 
بازنگشـــته اســـت؛ دعا کنید عاقبت بخیر شـــوم و 

فیلـــم بلند داســـتانی را که می خواهم بســـازم.
در ادامه ضمـــن پخش کلیپی از حاج آقا ابوالقاســـم 
صدیقـــی فـــردی کـــه مقـــام معظم رهبـــری در 
ســـخنرانی مشـــهور خود معروف به عـــوام؛ خواص 
از او یـــاد کرده بودنـــد این چهره مردمـــی به باالی 
ســـن آمد و ضمن یاد خاطـــره ای از تبعید رهبری 
ایرانشـــهر جایزه دســـتکش ننه عصمـــت را به  به 

محســـن اردســـتانی تقدیم کرد. 

انگشتر شهید در دستان کارگردان دایو

بنـــا براین گـــزارش، در بخش تازه ای از جشـــنواره 
عمار خانواده شـــهدا یـــادگاری هایـــی از فرزندان 
آثاری برجســـته اهدا  شهیدشـــان به کارگردانـــان 

. ند د کر
مادر شـــهید موســـوی زاده، در اقدامـــی قابل توجه 
ایام عملیـــات کربای ۴ ســـوغاتی  بـــا  و همزمان 
که ســـال هـــا پیش بـــرای فرزندش از ســـفر مکه 
آورده بـــود به همراه انگشـــتری به یـــادگار مانده از 
همســـرش را به عنـــوان تقدیر به حســـین دارابی 
کارگـــردان اثر دایـــو که با موضوع شـــهدای غواص 

ساخته شـــده اســـت، اهداء کرد.
حســـین دارابی پـــس دریافت این جایـــزه مردمی 
از مادر شـــهید بزرگوار موســـوی زاده تشکر کرد و 
گفـــت: این انگشـــتری خواهـــد بود که بـــرای من 
خیلی ارزشـــمند اســـت و انشـــاء اهلل فرزند شهید 

ایشـــان در بهترین نقاط بهشـــت جـــای بگیرند.
وی افزود: امیدوارم، جشـــنواره مردمـــی فیلم عمار، 
همانند ســـالهای گذشته بهتر و باشـــکوه تر برگزار 
شود و از باشـــگاه فیلم ســـوره که کمک کردند این 
فیلم با همه ســـخنتی ها و مشـــقات آن ســـاخته 

کنم. می  تشـــکر  شود 
در بخش دیگری از این مراســـم مادر ســـه شـــهید 
خالقـــی پور، چفیه ای که ســـال هـــا و در عملیات 
از فرزندانش، رســـول  های مختلف بر گـــردن یکی 
خالقی پـــور قرار داشـــت به عنوان جایـــزه مردمی 
دوم در جشـــنواره عمار اهدا کرد کـــه البته معرفی 

برنـــده جایزه بـــه اختتامیه عمار موکول شـــد.
مـــادر شـــهیدان خالقی پـــور پس از اهـــداء چفیه 
خود در ســـخنانی گفت: خدا را شـــکر می کنم که 
پنج ســـال اســـت در جشـــنواره مردمی فیلم عمار 

خرب
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شـــرکت می کنم. ولـــی دلم مقداری آزرده اســـت 
زیرا چهارســـال با حاج آقـــا به این جشـــنواره می 
آمدم ولی امســـال بـــه تنهایی آمدم زیرا همســـرم 

پیوست. شـــهیدش  فرزندان  به 
وی افـــزود: جشـــنواره مردمی فیلم عمـــار با تمامی 
جشـــنواره ها فـــرق دارد، زیرا جشـــنواره های دیگر 
بیشـــتر به مادیـــات توجه می کنند ولی جشـــنواره 
عمار مردمی اســـت و در آن از مادیـــات هیچ خبری 

نیســـت و هر چه هســـت مردمی بودن است.
مادر شـــهیدان خالقی پـــور، گفت: چفیـــه ای که 
در این مراســـم هدیـــه دادم یـــادگار دومین فرزند 
شـــهیدم رســـول خالقی پور اســـت که ازسال ۶۲ 
تا ۶۷ که به شـــهادت رســـید در تمامـــی عملیات 
ها به گردن داشـــت و بـــه همین دلیـــل برای من 
ارزشـــمند است؛ چراکه  به عنوان یک مادر بســـیار 
چفیه ها پرچـــم های جبهه مقاومت اند و شـــما که 
در این مراســـم حضور دارید پرچم هـــا و عمودهای 
مقاومت هســـتید و ایـــن چفیه ها همچنـــان که در 
هشـــت ســـال دفاع مقدس بر گردن رزمندگان بود 

امـــروز هم بر گـــردن مدافعین حرم اســـت.
وی خطاب به مســـتند ســـازان گفت: در مستند ها 
و فیلم های خود راه و مســـیر شـــهدا را به نســـل 
های آینده نشـــان دهید زیرا مســـئولیت ســـنگینی 

در قبال شـــهدا دارید.
مادران شـــهیدان خالقـــی پور با اشـــاره به گزارش 
های منتشـــر شـــده از زندگـــی کارتن خـــواب ها 
در قبرســـتان هـــا گفت: ایـــن گزارش هـــا خیلی 
دلخراش بـــود و از مســـئولین خواهـــش می کنم 
که بـــه آن ها کمک کننـــد. از شـــهرداران هم می 
خواهیم محـــل هایی را در نظر بگیرند که در شـــب 
های ســـرد زمســـتان پناهی برای کارتـــن خواب ها 

. شد با
پس از این مجری افتتاحیه جشـــنواره عمار شـــماره 
پیامـــک ۳۰۰۰۴۵۵۰ را برای کســـانی که قصد دارند 

به این افـــراد کمک کننـــد معرفی کـــرد و از آنان 
خواســـت تا کلمـــه »عماربـــار« را به این شـــماره 

کنند. پیامک 
در ادامه این مراســـم پذیرایی تهیه شـــده توســـط 
زنـــان صدخرو ســـبزوار بین حاضران توزیع شـــد و 
در حیـــن توزیع این پذیرایی خیرالنســـاء صدخروی 
مســـئول تیـــم پشـــتیبانی از جنگ در روســـتای 
صدخرو که ۹۰ ســـال ســـن دارد گفت: ما هر کاری 
که می توانســـتیم برای جبهه انجـــام دادیم و از اول 
بودیم تـــا آخر هســـتیم و امیدوارم بـــه زودی امام 

کنند. ظهـــور  )عج(  زمان 

فرزنـــد مرحومـــه دبـــاغ: خودمان را 
تربیت کنیم تا به کشـــورمان آســـیب نرسد

در ادامـــه این مراســـم در چهلمین ســـالروز رحلت 
بانو دبـــاغ از فعاالن مبارزه با رژیم ســـتم شـــاهی 
تقدیر شـــد و خانم فرزانه دباغ در ســـخنانی با اشاره 
بر ســـبک  انقاب مبنی  به ســـخنان رهبرمعظـــم 
اظهار  ایرانـــی  اســـامی در خانـــواده های  زندگی 
داشـــت: به لطف خدا مـــا در خانـــوده ای مکتبی و 
مذهبـــی تربیت شـــدیم که مـــادر مرحوممان نقش 
مهمی در این تربیت داشـــتند و اســـتاد وی آیت اهلل 
ســـعیدی که به بدترین شکل شـــکنجه و به دست 
ســـاواک شهید شـــد و همین طور اســـتاد مجتبی 
ملعون  منافقین  دســـت  به  که  خوانســـاری  صالحی 
به شـــهادت رســـید نقش مهمی در مســـیری که 

کردند.   ایفا  را  داشـــت  مادر 
وی با بیـــان این کـــه مرحومه دباغ مـــادر انقاب 
بود به تعبیـــر رهبرمعظم انقاب حقیقتا خســـتگی 
ناپذیر بود، خاطرنشـــان کرد: مرحومـــه دباغ در دو 
دنیـــا آبرومند بودنـــد و از همه مـــی خواهم دعای 
جمع این باشـــد کـــه مادران شـــهدا همـــه ما را 

کنند. شفاعت 

پس از اهـــدای جوایز بخش تلویزیونـــی نیز برندگان 
آن ســـخن گفتند؛ محسن اســـام زاده، تهیه کننده 
برنامـــه وطـــن دار، با بیان ایـــن که ایـــن برنامه، 
برنامه ای بـــا موضوع مهاجـــران افغان بـــود که با 
همکاری تعدادی از همین مهاجرین ســـاخته شـــد، 
اظهار داشـــت: من به نمایندگـــی از مهاجرین افغان 
اینجا هســـتم و امیـــدوارم نگاه بـــه مهاجرین عوض 

. د شو
دریافت جایـــزه خود  از  پـــس  مقصودی  محســـن 
گفـــت: این جایـــزه را به شـــهید احمدی روشـــن 
تقدیم مـــی کنم نه بـــه خاطر پلمـــپ تاش های 
شـــهیدان هســـته ای بلکه به این خاطـــر اینکه وی 
ثابت کـــرد زمانی که همه محافظـــه کاران و از نفس 
افتادگان در مقابل فشـــارها کم مـــی آورند می توان 
در برابر تحریم ها ایســـتاد و آنها را درهم شکســـت و 

نســـل ما و جوانان این را ثابـــت کردند.
وی بـــا رد شـــایعه ای مبنی بر توقـــف پخش برنامه 
ثریا تصریـــح کرد: ان شـــااهلل و به یـــاری خدا و با 
دعای شـــما مردم عزیز در مســـیر عدالت خواهی و 

در خدمت رســـانه ملـــی خواهیم بود.
تلویزیونی  برنامـــه  تهیه کننـــده  حســـین همازاده 
همقصه نیز در ســـخنانی گفت: جشـــنواره عمار در 
ســـرمای زمســـتان برگـــزار می شـــود و گرمای 
هدیـــه ای کـــه به من داده شـــد را بـــه مناطق 
جنـــگ زده در ســـوریه، یمن و صنعـــا هدیه می 
کنـــم. کودکانـــی کـــه بهترین و شـــیرین ترین 
لحظـــات زندگی خـــود را با بمـــب و جنگ مرگ 
ســـپری کردنـــد می خواهـــد در فوعـــه و کفریا 
یا مضایـــا و ای کاش مرده بودیـــم و نمی  باشـــه 
دیدیـــم در کنار برج هـــای ســـرمایه داری افرادی 
شـــب را در گور صبح می کنند و جالب اینجاســـت 
آن هایـــی کـــه کثیف تریـــن مدل های ســـرمایه 
داری را دنبال مـــی کنند امروز برای آن ها اشـــک 

ریزند. می  تمســـاح 
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خرب بخش پوستر

در بخش »پوســـتر« هیئت داوران ضمـــن تقدیر از 
پوســـتر های »ســـرباز« به طراحی »علـــی کیوان«، 
»رویـــای بازگشـــت« بـــه طراحی »ثـــاراهلل فرخ«، 
»هـــزار و چهارصـــد و تنها« به طراحی »اســـماعیل 
چشـــرخ«، لـــوح افتخار ایـــن بخش را به پوســـتر 
»مرکز دنیـــا« به طراحی »محمد صـــادق حیدری« 

کرد. اهدا 

بخش برنامه های تلویزیونی

در بخـــش »برنامه تلویزیونی« هیئـــت داوران ضمن 
تقدیر از اثر »گنـــج) ۱۳ آبان(« بـــه تهیه کنندگی 
»محمد حســـین بزرگـــی راد« و اثـــر »اینارو جدی 
بگیـــر )تخلیه تلفنـــی (« به تهیـــه کنندگی »جواد 
فتحـــی«، لـــوح افتخـــار  ایـــن بخش را بـــه اثر 
»انقابیمیـــز« به تهیه کنندگی »روح اهلل رشـــیدی« 
و اثـــر »وطـــن دار« بـــه تهیه کنندگی »محســـن 

کرد. تقدیم  زاده«  اســـام 
همچنیـــن هیئت داوران فانوس ایـــن بخش را به دو 
اثر »ثریا« بـــه تهیه کنندگی »محســـن مقصودی« 
و »هـــم قصه« به تهیه کنندگی »حســـین همازاده« 

کرد. اهداء 

بخش تیزر

نیـــز هیئـــت داوران ضمن تقدیر  در بخش »تیزر« 
از تیزرهـــای »هنگامـــه« بـــه کارگردانـــی »مجید 
به کارگردانی »ساســـان  پالمیرا«  رســـتگار«، »نبرد 
فـــاح فـــر« و »بـــزرگ ســـرزمین کوچـــک« به 
کارگردانـــی »محســـن نجفی مهـــری«، فانوس این 
بخـــش را به تیـــزر تبلیغی »رویای نیمه شـــب« به 

کرد. اهـــدا  عباســـی«  »اصغر  کارگردانی 

بخش نماهنگ

در بخش »نماهنـــگ« هیئـــت داوران ضمن تقدیر 
از اثـــر »آزادی« بـــه کارگردانی »مهـــران علوی« و 
اثر »مرکـــز دنیا« بـــه کارگردانـــی »محمد صادق 
حیدری« بـــه دلیل خاقیت تصویـــری و فرم روایت 
جذاب، لـــوح تقدیر این بخش را به دلیل جســـارت 
در انتخـــاب موضوع و توفیق در ارائـــه مطلوب به اثر 

»تخریب بهشـــت« بـــه کارگردانی »حســـن حبیب 
کرد.  تقدیم  زاده« 

همچنیـــن هیئـــت داوران فانوس ایـــن بخش را نیز 
به نماهنگ »ســـپر« به کارگردانـــی »وحید امینی« 
اهداء کـــرد. درضمـــن هیئـــت داوران، جایزه ویژه 
خود را به دلیـــل کارگردانی دو نماهنگ برجســـته 
ایـــن دور به نماهنگ هـــای »اربعین تـــا اربعین« و 

تقدیم کرد. عقابـــی«  بـــه »مهدیار  »ارغوان« 

بخش لوح نگار

در بخـــش »لوح نگار« هیئـــت داوران ضمن تقدیر از 
اثر »سلســـله نشســـت رویش فرهنگی هدف گیری، 
برنامـــه ریزی و مدیریـــت فرهنگـــی از منظر مقام 
جعفری«  »حمـــزه  نویســـندگی  به  رهبری«  معظم 
و اثـــر »تربیت اقتصـــادی کودک« به نویســـندگی 
»پریســـا میرزایی«، لوح تقدیر این بخـــش را به اثر 
نویســـندگی »جواد خدابین«  به  »فتح خرمشـــهر« 
به دلیـــل پرداختن بـــه یک موضوع جدیـــد و ارائه 

تحلیل های مســـتند اهـــداء کرد.

بخش نقد، مقاالت و پژوهش های سینمایی

در بخـــش »نقد، مقاالت و پژوهش های ســـینمایی« 
نیز هیئـــت داوران ضمن تقدیـــر از اثر »حل و فصل 
نویســـندگی »محمد رضوانی  به  واقعی«  کاذب بحث 
پور« و اثر »آســـیب شناســـی اقتبـــاس از خاطرات 
دفـــاع مقدس بـــرای نـــگارش فیلم نامه بررســـی 
»محدثه  نویســـندگی  به  ســـیمرغ«  سریال  موردی 
پور زنگـــی آبادی«، لـــوح تقدیر این بخـــش را به 
اثر»مبنـــای فطـــری ســـینمای دینی)تبیین مبانی 
نظری شـــهید آوینـــی(« به نویســـندگی »مرتضی 

راوش« تقدیـــم کرد.

بخش فیلم ما

همچنیـــن در بخـــش »فیلـــم ما« هیئـــت داوران 
پـــس از بررســـی آثـــار این بخـــش بـــا تأکید بر 
رشـــد امیدوار کننده فیلمســـازان نوپای ســـینمای 
انقاب در انتخاب ســـوژه، مضامین، فرم و ســـاختار 
تولیـــدات، ضمن تقدیر از اثر »نهـــال« به کارگردانی 
»وحیـــد صیرفی افخم« بدلیل نشـــان دادن تصویری 
بدیـــع از فعالیت های قرآنی در فضای شـــهری لوح 

تقدیـــر این بخـــش را به اثر »آرزوها گم می شـــود« 
بـــه کارگردانی »غـــزل شـــیخ زاده« بدلیل پرداخت 
دانـــش آموزی بـــه یک مســـئله راهبـــردی و اثر 
زاده«  »امیدحنطوش  کارگردانـــی  به  »صفرکیلومتر« 
بدلیل رعایت اصول و قواعد ســـینمای مســـتند در 

یک مســـئله بومی اهـــدا کرد.
گفتنـــی اســـت فانوس بخـــش »فیلم مـــا« به اثر 
»خداحافـــظ رفیـــق« بـــه کارگردانـــی »بنیامین 
رحیمی« بـــه دلیل پرداخت مبتکرانـــه و خاقانه به 

گرفت. تعلـــق  حرم  مدافع  شـــهدای 
در نهایت نیـــز هیئت داوران فانوس ویژه جشـــنواره 
را به اثر »اســـوه« به کارگردانـــی »محدثه باقری« و 
»علی ســـرو« بدلیل تاشـــی متفاوت برای رساندن 
دختـــری قهرمان بـــه آرزوی خـــود و ارائه تصویری 
تأثیر گذار از دختران و همســـران برومند شـــهدای 

کرد. اهدا  حـــرم  مدافع 

بخش فیلم نامه

در بخـــش فیلمنامه و در بخش فیلمنامه داســـتانی 
کوتاه هیئـــت داوران ضمن تقدیـــر از خانم »فاطمه 
آیینی« نویســـنده »سطل آشـــغال های ضد حریق« 
لوح تقدیر ایـــن بخش را به آقای »محمد حســـین 
اثر »پشـــه  امانـــی همدانی« بـــرای نویســـندگی 

کرد. تقدیم  هســـته ای« 
لوح  داوران  هیئـــت  پویانمایی  فیلمنامـــه  بخش  در 
تقدیر ایـــن بخش را بـــه آقای »احســـان مرادی« 
برای نویســـندگی اثر »شـــمع هـــا و آدم ها« تقدیم 

. د کر
در بخـــش فیلمنامـــه داســـتانی بلند نیـــز هیئت 
داوران ضمـــن تقدیـــر از آقـــای »مهـــدی رمضان 
پور« نویســـنده اثر »خدمت و خیانـــت« لوح تقدیر 
این بخـــش را به آثـــار »خبرنـــگاری ایتالیایی« به 
نویســـندگی آقـــای »محمـــد دیندار« بـــه دلیل 
رویکـــرد تهاجمـــی به حقـــوق بشـــر و همچنین 
»مشـــعل پنج« به نویســـندگی آقـــای »اکبر روح« 
بدلیل پرداخـــت خاقانه به حـــوزه اقتصاد مقاومتی 

تقدیـــم کرد
همچنیـــن فانوس ایـــن بخش به دلیـــل »به تصویر 
از میراث  کشـــیدن مبارزه برای حفظ و نگهـــداری 
فرهنگی هویتـــی« به آقای »مرتضـــی مصاحب نیا« 

برای فیلمنامه »شـــهاب الدین« تقدیم شـــد
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ارادت ایران شهر، تبعید به جیرفت

با این ســـفارش، پنجم فروردین ســـال پنجاهوهفت، 
رفتـــم ایرانشـــهر. نمیدانســـتم نشـــاني خانة آقاي 
خامنهاي کجاســـت. از هر کســـی میپرسیدم »خانة 
نمي داد؛  درســـتي  جـــواب  کجاســـت؟«،  تبعیدیها 
راستش میترســـیدند! باالخره پرســـان پرسان خانه 
را پیـــدا کردم. در همـــان دیدار اول، آقـــا آنقدر مرا 
جذب کردند که دیگر نتوانســـتم رهایشـــان کنم. در 
ســـفر اول، دو سه روزي ایرانشـــهر ماندم و برگشتم 
بـــم. معموالً زودبهـــزود میرفتم دیدن آقا، و ســـعي 

ببرم. را همراه خـــودم  نفـــر  میکردم چند 
رفتوآمدهایمان به ایرانشـــهر ادامه داشـــت تا تیرماه، 
روز بعثت پیامبر، خبر رســـید که در ایرانشـــهر سیل 
شـــدیدی آمده. با کمک مـــردم، آرد و کنســـرو و 
اینطـــور چیزها را جمـــع کردیم. کمپرســـیام را پر 
از بـــار کردم و رفتم ایرانشـــهر. وقتي رســـیدم، فکر 
کردم اشـــتباه آمدهام؛ انگار شـــهري وجود نداشت!

بهطـــرِف خانة آقا کـــه راه افتادم، مـــردم را میدیدم 
که ســـرگردان و درمانـــده به همان طـــرف میروند. 
هرچـــه به محل خانـــة آقا نزدیکتر میشـــدم، حجم 

جمعیِت مردم، بیشـــتر و بیشـــتر میشد.
به مســـجد آلرســـول که رســـیدم، از تعجب، محکم 
زدم روي ترمـــز! دیدم مردم با یـــک امیدي جلوي 
مســـجد جمع شـــدهاند و هشـــتتا کامیـــون کنار 
مسجد اســـت. هفتتا خالي شـــده بودند و آخری را 
مردم داشـــتند خالي میکردند. مانـــده بودم که چه 
خبر اســـت و چطور به آن ســـرعت، ســـه روز بعد 
از زلزلـــه، آنهمه کمک رســـیده؟ آنهم به مســـجد 
آلرســـول، نه سازمان شیر و خورشـــید و فرمانداري!

بـــه حیاط مســـجد کـــه رســـیدم، دیـــدم آقاي 
خامنهـــاي مثل یـــک فرمانـــده وســـط حیاط اند 
و بـــه همة کارها ســـر میزننـــد. با اینکـــه یکي از 
شـــهرهاي مهم بلوچســـتان خراب شـــده بود، هیچ 
مســـئولي پایش را به ایرانشـــهر نگذاشـــت تا ببیند 
اســـت.  آمده  اِنگارنهاِنگار ســـیلي  افتاده.  اتفاقي  چه 

درعـــوض، آقا، هـــر روز به علماي شـــهرها، تلگراف 
میفرســـتادند و بـــراي مـــردم درخواســـت کمک 
می کردند. خودشـــان هم مناطق شـــهر را یکبهیک 
میرفتند و کمک های رســـیده را توزیـــع می کردند. 
مردمي که پیـــش از این، بهخاطر تهدید ســـاواک و 
شـــهرباني، از ارتباط با آقا و تبعیدیها میترســـیدند، 
و حتي نشـــانِي خانة آنها را به مســـافران نمیدادند، 
بعد از ســـیل، جزو محّبـــان و طرفداران آقا شـــده 
بودند و تقریبـــاً هیچکس در ایرانشـــهر نبود که آقا 
را نشناســـد و به ایشـــان عاقه نداشـــته باشد؛ چه 

و چه سنی! شـــیعه 
ســـاواک از اقبال مـــردم به آقـــاي خامنهاي چنان 
به وحشـــت افتاد که جـــز تغییر محـــل تبعید آقا، 

نداشت. دیگري  راه 

جیرفت

بـــه جیرفت تبعیـــد می کنند. به شـــهرباني  آقا را 
میرویـــم و تا رســـیدن رئیس، آقا از ماشـــین پیاده 
میشـــوند. عبـــای خـــود را در پیادهـــروي مقابل 
ســـاختمان شـــهرباني پهـــن میکننـــد و روي آن 
مینشـــینند! حسن خجسته آنجاســـت. آقا به ایشان 
میگویند: »آقاي ربّاني املشـــي باید جیرفت باشـــد، 

خانـــة او را پیدا کنید تـــا به دیـــدارش برویم.«
بعد از نیمساعت، ماشـــیني از راه میرسد و سرگردي 
با چشـــمان خوابآلود از آن پیاده میشود.روی اتیکت 
پیراهنش نوشـــته فریدون فاح، باید رئیسشـــهرباني 
باشـــد. در همین حین، حســـن خجســـته با پسر 
آقاي ربّاني املشـــي از راه میرســـد. آقـــاي ربّاني از 
آنقدر  در جیرفت  آقاي خامنـــه اي  شـــنیدن حضور 
را فرستاده  خوشحال شده که پســـرش محمدمهدي 
تـــا هرچه زودتـــر آقا را با خـــود به خانـــه بیاورد. 
حوالـــي مغرب، بـــه خانة آقـــاي املشـــي میرویم. 
آقاي املشـــي آقـــا را گرم به آغوش میکشـــد. براي 
نمازجماعـــت مغـــرب و عشـــا به مســـجد جامع 
جیرفت میرویـــم. آقاي رباني نمـــاز میخواند و بعد، 

آقـــاي خامنه اي ســـخنراني میکنند. چهـــل روز از 
آمدن آقا بـــه جیرفت می گذرد و منبرهایشـــان هر 

برقراراست.  شب 
میخواســـتم به بم برگـــردم، آقا موقـــع خداحافظي 
بـــه من گفتنـــد: »صدیقی! چند روز پیش ســـرگرد 
آزادید که  آزادیتـــان رســـیده؛  فاح گفـــت: حکم 
برویـــد. فردا طـــوري بـــه جیرفت بیا که کســـي 

متوجه نشـــود. بایـــد مخفیانه از شـــهر برویم.«
این مخفیانـــه رفتن، بهخاطر توطئهـــاي بود که آن 
روزها رژیم بـــراي از بین بردن علمـــاي تبعیدي در 
پیش گرفته بـــود و حکومت ، بعضـــي از انقابیهاي 
تبعیدي را در راه بازگشـــت، با تصادفهایي ساختگي، 

از ســـر راه برمی داشت.
ســـمت  کنیم  حرکت  نصفهشـــب  ســـه  ســـاعت 
جیرفـــت. امروز، ســـحِر روز شـــنبه، اول مهرماه ۵۷ 
اســـت. بـــدون اطاع شـــهرباني، می رویم ســـمت 
بم. حـــس و حال عجیبـــي دارم؛ احســـاس میکنم 
مهمترین مأموریـــت عالم را به مـــن دادهاند: حفظ 
جان آقاي خامنهـــاي. هنوز آفتاب طلـــوع نکرده به 
بم میرســـیم و میرویم خانة ما. بعد از دو روز و ســـه 
شـــب که افتخـــار میدهند و در خانةمـــان میمانند، 

بعد از مغـــرب راه میافتیم بهطـــرف کرمان. 
در کرمـــان، میرویم بـــه خانهاي که شـــیخ عباس 
پورمحمدي در آن مســـتقر اســـت. ایشـــان بهخاطر 
بیماري حـــادي که داشـــته از محـــل تبعید خود، 
بندرلنگـــه فـــرار کرده اســـت  و در کرمـــان عمل 
جراحي انجام داده ؛  بســـیار مشـــتاق اســـت که آقا 

را ببینـــد و از ایشـــان پذیرایي کند.
بـــه محض ورود آقا، شـــیخ عباس از بســـتر بیماري 
برمیخیزد و آقا را در آغوش میِکشـــد. شـــیخ بااینکه 
عمـــل جراحي کـــرده و کســـالت دارد، از دیدن آقا 
چنان ســـرحال میشـــود که آدم باورش نمیشـــود 

تـــازه عمل جراحي کرده باشـــد! 
 آقـــا کرمـــان می ماننـــد و برمی گردم، بـــم. قرار 
می گذاریـــم کـــه دو روز دیگر همدیگـــر را در یزد 

ببینیـــم، خانة آقـــاي صدوقي.

دیدار در روزهای تبعید
اواخــر ســال پنجاه و شــش رژیــم عــده ای از تبعیدی هــا را مــی فرســتد بــم. آقــای صدیقــی کــه خــودش اهــل آنجاســت 
بــا آقایــی بــه نــام جوادیــان آشــنا می شــود. آقــای جوادیــان بــه ایشــان می گویــد: یــک ســفر برویــد ایرانشــهر، دیــدار 
آقــاي خامنهــاي، نگذاریــد بــه ایشــان ســخت بگــذرد. ســفارش آقــای جوادیــان، باعــث شــکل گیری روابــط عمیقــی بیــن 

آقــای صدیقــی و آقــای خامنــه ای می شــود.

این، همان ماشین آقای خامنه ای در تبعید است .



روزگاِر فتنه اســـت. جنـــگ درگرفته و خشـــاب های ما خالی اســـت. بچه حزب اللهی هـــا هنوز نیاز 
چندانی بـــرای حضور در جهـــان مجازی، حـــس نکرده اند که یکهو جنگ شـــده اســـت؛ جنگ از 
پهنـــای خیابان تا پس کوچه هـــای دنیای مجازی. ما هنـــوز توفیق چندانی در حـــوزه ی محصوالت 
ســـمعی و بصری و عرصه ی ســـینمای عاِم انقابی، نداریم. حتی شـــاهد تولیـــداِت تصویری و صوتی 
بـــه روِز بلوتوثی هم نیســـتیم. هیچ ورودی جـــدی به این عرصـــه  هنوز جایی بـــرای تهیه ی این 
اقـــام نداریم که به یـــک باره، وباگـــی ســـربرمی آورد. گویا آمده اســـت تا مبارزه کنـــد؛ این را 

»مبارزکلیپ«. می گوید:  اســـمش 

کارش تولیـــد و نشـــر ســـریع کلیپ های کوتـــاه و کم حجم تصویـــری و صوتی اســـت. در این کار 
حرفـــه ای نیســـت اما تنها وبگاهی اســـت که در این زمینه فعال شـــده اســـت. غنیمتی اســـت در 
این وانفســـای فتنه. به ســـرعت کارهای او دســـت به دســـت می شـــود. از هر ســـخنرانی مهمی 
در گوشـــه و کنـــار، و از هـــر واقعه ای کلیپ کوتاهی دســـت و پـــا می کنـــد و روی خروجی وباگ 
می گـــذارد. از همه چیِز این وباگ روشـــن اســـت که کاری مردمی اســـت. اصـــا از وباگ بودنش 
مشـــخص اســـت که پشـــت پرده چه خبر اســـت. یکی تکلیفی بر زمین مانده را برداشـــته و دارد 
بـــه دوش می کشـــد. نه معطل دولـــت مانده، نـــه بهانه ی تشـــکیات عریض و طویـــل حکومت را 
آورده و نـــه توقعـــی دارد. هر قدر که می تواند، کلیپ و پادکســـت درســـت می کنـــد و روی وباگ 
می گذارد. شـــب و روز نـــدارد. رفتـــه رفته آن قدر خـــوب کار می کنـــد که توقع ایجـــاد می کند. 
همه منتظرند ببینند باز قرار اســـت چه چیزی روی وباگ منتشـــر شـــود. و از همـــه مهمتر اینکه 
مداومـــت دارد. انگار که اینجا خســـتگی رنگ باخته باشـــد. هر روز چند پســـت جدیـــد و هر روز 

تکـــرار همین روند.

 خیالمان کمی راحت شـــده اســـت. انـــگار آن قدرها که دســـت خالی بودیم، دیگر نیســـتیم. فضای 
ســـنگیِن مبـــارزه در میـــدان نرم، بـــا مهماتی که او آماده می کند کمی ســـبک تر شـــده اســـت. 
»مبارز کلیپ« خط را  شکســـته اســـت. یک مـــدل کار جهادِی مردمی در حوزه ی خـــودش ارائه داده 
که به ســـرعت تکثیر می شـــود. جبهـــه ی انقاب اکنون، چندیـــن وبگاه دارد که کارهای ســـمعی و 
بصـــری تولید می کننـــد. کیفیت ها هم باالتـــر رفته. کار دارد پخته تر می شـــود. حـــزب اهلل عرصه ی 
فتح ناشـــده ای یافتـــه و می خواهد فتح کنـــد و نقطه ی آغاز همـــه ی این ها، »مبارز کلیپ« اســـت. 
نقطـــه ی آغاِز تولید عام ســـینمای انقاب از این جاســـت. اســـتعدادها و ظرفیت هـــای جدید با اتکا 
به الگـــوی اولیه ی ایـــن وباگ پـــای کار می آیـــد و کار امروز به قـــدری پیش مـــی رود که االن 

. می بینیم

کار »مبـــارز کلیپ« برکت داشـــته اســـت. هـــر کار خالصانه ای که بـــرای خدا باشـــد همین جور 
اســـت. هر کاری کـــه بر بنیان تکلیف و تعهد بنا شـــود، منشـــأ اثر می شـــود؛ هـــم خودش پیش 
مـــی رود هم دیگران را پـــای به پای خودش پیـــش می برد. کاری کـــه »مبارز کلیـــپ« کرده، کار 
کمی نیســـت. شـــاید امروز جبهه ی انقاب از محصوالت ســـینمایی، آن قدر غنی شـــده اســـت که 
کارهـــای مختصر »مبارز کلیپ« به چشـــم نیایـــد، ولی »مبـــارز کلیپ« نقطه ی آغاز بوده اســـت. 
آغـــاز حرکتی کـــه پرچم انقـــاب  را در عرصه ی عام ســـینما بلند کـــرد و به پیش بـــرد. »مبارز 
کلیـــپ« آغاِز مبارزه ای اســـت که امـــروز خاکریزهای مهمـــی را فتح کرده، و آینده ای درخشـــان تر 

دارد. پیش  در 

 »مبارز کلیپ« با دستکش هایی در دست
علی سلیمانیان
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یادداشت

پژوی 404، یادگار روزگار تبعید

آقـــای خامنه ای پژویی داشـــتند کـــه در بم مانده 
بـــود. با ماشـــین آقـــا می روم یـــزد، خانـــة آقاي 
صدوقي. ایشـــان بـــه احترامـــم بلند میشـــوند و 
حســـابي تحویلم میگیرند. میگویـــد: آقاي خامنه اي 

جایـــي رفتهانـــد و برمیگردند.
آقا بازمیگردند و از دیدنم خوشـــحال میشـــوند. باهم 
بـــه خانة آقـــاي فاضـــل لنکراني میرویـــم که در 
یزد تبعید اســـت. بعـــدد از دیدار با آقـــاي فاضل 
آقا ســـید  اردکان دیدن آقـــاي خاتمي.  می رویـــم 
روحاهلل خاتمي، روحاني هفتادودو سالهایســـت که از 
همان ســـال چهلودو، انقابي و اهل مبـــارزه بود. آقا 
آقاي خاتمي  را دوست داشـــتند.هم  ایشـــان  خیلي 
و هم آقاي صدوقي، با ســـن و ســـالي باال، دو ســـه 
بـــار در دوران تبعید بـــه دیدار آقا آمدنـــد و حاال، 
آقـــا در اولین فرصـــت پس از آزادي، بـــه دیدار این 

دو بزرگوار شـــتافتهاند.
به یـــزد بازمی گردیم و شـــب خانة آقـــاي صدوقي 
میمانیـــم. صبح، آقا ماشـــین را به من میســـپارند 
تـــا آن را به صاحب اصلیـــاش آقـــاي قدیریان که 
برگردانم. ایشـــان یکـــی از بازاریـــان انقابي تهران 

. د بو
آقا باید خودشـــان بـــا هواپیما راهي تهران شـــوند 
تـــا از آنجا به مشـــهد بازگردند. موقـــع خداحافظي 
با آقـــا، بغض عجیبـــي میکنم و گریهـــام میگیرد. 
آقا کـــه در تبعید بودند؛ جایشـــان مشـــخص بود و 
راحـــت بـــه دیدارشـــان می رفتیم؛ اما حـــاال دیگر 
پیدا کردن ایشـــان کار سادهاي نیســـت. با ماشین 
پژوي آقـــا، راه میافتم بهطرف تهران. در مســـیر به 
هر شـــهري که میرســـم، میبینم درگیري و شلوغي 

است. تظاهرات  و 
باالخره به تهران میرســـم. به خیابـــان ایران میروم، 
صاحـــب اصلي ماشـــین را پیدا میکنم. ماشـــین را 

تحویلـــش میدهم و راه میافتـــم بهطرف بم.



از خیرالنساء بپرس
نعمت اهلل سعیدی

از همـــان ماه هـــای اول انقـــاب، یکـــی از مواضع 
رادیوهای  ثابـــت و پررنگ رســـانه های دشـــمن و 
بیگانـــه، القای این مطلـــب به مخاطبـــان بود که: 
مردم از انقاب کردن خســـته و پشـــیمان شده اند. 
متأســـفانه یا خوشـــبختانه، برخاف آنچـــه در ابتدا 
به نظـــر می آید، دشـــمنان اســـام و انقاب خیلی 
هـــم خوش فکـــر و خاق نیســـتند! مثـــًا همین 
اجتماعی  امـــروزه هم در شـــبکه های  تبلیغی،  خط 
پررنگ اســـت و نمونـــه آثاری از این دســـت که در 
همین راســـتا تولید شـــده و می شـــوند، پر تعداد 
اســـت. از عکس نوشـــت و فیلم کوتـــاه و مصاحبه 
گرفتـــه تا متن و دکلمه و شـــعر و طنـــز و ... . برای 
راحتـــی کار و صرفه جویی در وقـــت، اجازه دهید دو 

گـــزارۀ خبـــری را ذکر کنیم. 
نخســـت: مردم از انقاب اسامی خســـته و پشیمان 
شـــده اند. گـــزارۀ دوم: آن طیـــف از آدم های جامعه 
اســـام  با  نشـــده،  انقاب  وارد عرصه های  هیچ وقت 
و انقـــاب موافق نبـــوده... و اصا  هنـــوز هم جز به 
منافع شـــخصی و آالف و علوف خود نمی اندیشـــند... 
یا دشـــمن انقاب و اســـام بوده اند، حـــاال دیگر از 

انقاب اســـامی پشیمانند!
به نظر شـــما کـــدام گـــزاره و گزینـــه صحیح یا 
دســـت کم صحیح تر اســـت؟ شـــاید بگویید، گزارۀ 
دوم اصا از نظـــر منطقی مهمل و فاقد معناســـت! 
می خواهـــم این ســـخن شـــما را تأیید کـــرده، اما 
بـــدون مقدمه بگویـــم که اصل ماجـــرا دقیقاً همین 
اســـت. یعنی آدم هایی ادعای خســـتگی و پشیمانی 
از وقـــوع انقاب اســـامی می کنند که بـــاالی نود 
درصد اهـــل فعالیت و حضـــور اجتماعـــی، نه تنها 
دربـــارۀ انقـــاب، بلکه در اکثـــر قریب بـــه اتفاق 

مـــوارد نبوده اند و نیســـتند. بســـیاری از طیف های 
گروه  کرده انـــد  تاش  رسانه هایشـــان  و  سیاســـی 
اخیـــر را تحریـــک کـــرده و تا حـــّد نقش پذیری و 
مخاطرۀ در حضـــور اجتماعی فعال کنـــد؛ اما هنوز 
نتوانســـته اند  تاریخی  مقاطع  حســـاس ترین  در  هم 
و دست شـــان خالی مانده اســـت. حـــاال هنوز هم 
ادعا می شـــود کـــه این طیـــف از افـــراد از انقاب 

کـــردن و انقابی بودن خســـته و پشـــیمان   اند!
چطـــور ممکن اســـت آدم از کاری کـــه هیچ وقت 
این قدر عقل شـــان  اگر  باز  نکرده، خســـته شـــود؟ 
می رســـید کـــه ادعـــا کننـــد، این طیـــف مردم، 
از اینکـــه از وقـــوع انقـــاب جلوگیـــری نکرده اند 
پشـــیمانند، یک چیزی! اما دشـــمن مادرزاد شـــما 
چطور می تواند از دوســـتی و حمایت شـــما پشیمان 
شـــود؟ نگارنده معتقد است، این ســـوءتفاهم و این 
ادعـــای مهمِل عجیـــب، برای این هنـــوز رواج دارد 
نتوانســـته اند  هیـــچ گاه  انقـــاب  رســـانه های  که 
مـــردم انقابـــی و اســـامِی واقعی را را بـــه تصویر 
بکشـــند و به گروه قبلی نشـــان بدهنـــد. اگر ذره ای 
از این تیـــپ و این جنـــس از افراد انقـــاب کرده 
را در بیـــن همیـــن توده هـــای مـــردم عـــادی به 
تصویر می کشـــیدیم و در طول این ســـال ها نشـــان 
می دادیم، این ســـوءتفاهم مضحک این همه ســـال 
طول نمی کشـــید. بنابراجمال داریم و برویم ســـراغ 
از  یکی  »صدَخـــروی«  »خیرالنســـاء«  مطلب:  اصل 

. . . ست همین ها
نود ســـال ســـن داشـــته  امروز  بزرگوار  این بی بی 
و هنوز ســـاکن روســـتای صدخرو، در ۵۵ کیلومتری 
جادۀ ســـبزوار به شـــاهرود اســـت. در طـــول چند 
باری که فیلم مســـتند مربوط به ایشـــان را دیده ام 

به ســـاختار روایی و تکنیک های  نتوانســـته ام  هنوز 
فیلم ســـازی در مســـتند مذکور دقت کنم و آن ها را 
ببینم. چرا که شـــگفتی های خود شـــخصیت اصلی 
فیلم و محتوای ســـنگیِن اثر، اجـــازۀ چنین کاری را 
نمی دهد. گاهـــی محتوا و مضمـــون درونی یک اثر 
هنـــری به قدری جـــّذاب و پررنگ اســـت که اجازۀ 
بـــروز و ظهـــور فـــرم و ســـاختار را نمی دهد. مثل 
برخورد بـــا صندوقچـــة گنجی بزرگ و افســـانه ای 
کـــه ارزش هنگفت و کان ســـکه های طا و قطعات 
جواهـــرات و زیـــورآالت عتیقة داخـــل آن )و فکر 
وخیـــال دربـــارۀ این که اگـــر متعلق به مـــن بود با 
آن چه می کردم؟!(، نقوش زیبا و ســـاختار شـــکیل 

صندوقچـــه را بی فـــروغ و بی اهمیـــت می کند.
شـــاید یکی از دالیلی که در ســـینمای روشن فکری 
)و آن طیـــف از آثاری که در درجة نخســـت محصول 
بـــی دردی ســـازندگان و نتیجة حرفی بـــرای گفتن 
نداشـــتن هاســـت...( این قـــدر به صـــورت افراطی 
به ســـاختار و مســـائل فرمـــی و تکنیکـــی دقت 
شـــده و در این راســـتا اعام نظر می شـــود، همین 
بی محتوایـــی و پوچی و پوچ انگاری هـــای این طیف 
از آثار اســـت! چطـــور ممکن اســـت در جهانی که 
از  خالقی وجـــود نداشـــته و محصول یک ســـری 
اتفاقات کـــور و بی دلیل باشـــد، معنـــا و محتوایی 
یافـــت؟ وقتی جهـــان غیب خرافه اســـت و تکذیب 
می شـــود، کل ایـــن دنیـــای ظاهری بـــه کجا بند 
اســـت؟ بارها وقتـــی فرصتی بوده، عـــرض کرده ام 
کـــه تفکر و اندیشـــه ورزی می تواند انـــواع گوناگون 
و روش هـــای مختلف و متکثری داشـــته باشـــد که 
فقط یـــک نـــوع آن از جنس تفکر انتقادی اســـت. 
امـــا چرا امـــروزه تفکر انتقـــادی تنها نـــوع ممکن 
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تفکـــر معرفـــی می شـــود؟ در درجة نخســـت به 
ایـــن دلیل کـــه خود ایـــن متفکران )بعـــد از انکار 
رب و رســـول و رســـتاخیر و هدفمنـــدی آفرینش 
و... ( معنـــا و حرفی بـــرای گفتن ندارنـــد. بنابراین 
کل کار فکری شـــان خاصـــه شـــده در اینکه مثل 
الشـــخور کمین کننـــد و انتظار بکشـــند که کمی 
چیزی بگوید و نقـــدش کنند و گرنـــه مثًا یکی از 
اصلی ترین اهـــداف و کارکرد تفکر و اندیشـــه  ورزی، 
رســـیدن به »تدبیر« و آینده نگری اســـت. و یکی از 
حتمی تریـــن و قطعی ترین رویدادهـــای آینده »کل 
باید  نفس ذائقـــه الموت« اســـت. پس تفکر ذاتـــاً 
آینده اندیـــش و مرگ آگاه باشـــد. کـــدام واقعیت و 
پدیدار هستی شناســـانه را ســـراغ داریم که در برابر 
باشـــد؟  عظمت »مرگ« و »معاد«، فروغی داشـــته 
تفکر انتقـــادی همیشـــه از نظر اهمیـــت و ارزش، 
ثانویـــه و درجه دوم اســـت. نـــه به ایـــن معنا که 

جای خـــودش اهمیت نـــدارد. بگذریم.
بی بـــی خیرالنســـاء فقط یـــک الگوی درخشـــان 
برای ســـبک زندگی نیســـت. او جایی ایســـتاده و 
به نوعـــی زندگـــی کرده که حـــاال فراتـــر از یک 
»همســـر الگو« یا »الگـــوی مادری« یـــا الگوی زن 
در خانـــواده، زن در اجتمـــاع و این حرف هاســـت. 

چیزهایـــی مثل رانندگی ماشـــین های ســـنگین و 
تفنگ دســـت گرفتن و شـــلیک آرپی جی یا ســـینه 
خیز رفتـــن در میدان هـــای مین و ســـیم خار دار 
را کنـــار بگذاریم، اصا چه کســـی گفتـــه زن هایی 
زنانه  الگـــوی  فقط یک  بی بـــی خیرالنســـاء  امثال 

و مادرانه انـــد؟! 
اتفاقاً بســـیاری از موارد در نوع زیســـتن و ســـلوک 
فـــردی و اجتماعـــی او وجـــود دارد که شـــاید در 
درجة نخســـت برای مردان جامعه الگو و سرمشـــق 
باشـــد. این زن در خانـــه ای مهمان بـــوده که امام 
راحل از تبعیـــد نجف به خانـــوادۀ خواهر گرامی اش 
تلفن می  زده اســـت. ایـــن پیرزِن امـــروز، خانه اش 
روزهای بســـیاری مقر فرماندهان ســـپاه و بسیج و 
بی آنکه یک ســـمت رسمی  بوده،  جهاد ســـازندگی 
ارگانی داشـــته باشـــد. این زن ســـالها یک روستا را 
برای پختـــن خاورخاور نـــان رزمندگان، بســـیج و 

فرماندهـــی میدانی می کرده اســـت.
او ایـــن اواخر حتـــی مهمان مخصوص سیدحســـن 
نصـــراهلل در لبنـــان هـــم بـــوده؛ اما با نود ســـال 
ســـن و دســـت هایی فرتـــوت و چروکیـــده، حتی 
امـــروز هم برای حســـینیه و مســـجد و هیئت های 
مذهبـــی نان و نـــذری می پـــزد. میـــزان حرارتی 
کـــه دســـت های نحیف و لـــرزان او تا بـــه امروز و 
در کنـــار و درون تنورهـــای نان به خـــود دیده را 
اگر یک جـــا جمع کنـــی، هـــزاران کیلوگرم آهن 
و فـــوالد را ذوب می کنـــد. خـــدا می دانـــد ایـــن 
دســـت ها چقدر از آتش دوزخ را می تواند ســـاکت و 
خامـــوش کند؟! چرا هنوز کســـی جـــرأت نمی کند 
کـــه از ایـــن پیرزن ســـؤال کنـــد، آیـــا از انقاب 
خســـته، یا پشـــیمان شده ای؟ پشـــیمان شدن یک 
سیاســـتمدار ورشکســـته و آرمان باخته و تا خرخره 
فیش هـــای نجومـــی گرفتـــه از ســـفرۀ انقاب که 
بـــه حســـاب نمی آیـــد! معلوم اســـت که  عددی 
بـــرای تداوم  ایـــن آدم مفت خور و فرصـــت طلب 
لِفت ولیســـش از ثروت و شـــهرت و غـــرور و... اگر 
ببینـــد پشـــیمانی از انقاب مد روز اســـت، معطل 

! نمی کند
بی بـــی درجایـــی از فیلـــم تعریـــف می کنـــد که 
یک خـــاور را از کمک هـــای مردمی و بـــرای اعزام 
مســـتقیم بـــه جبهه های جنـــگ پر کـــرده بودیم. 
راننده گفت: هنوز دو ســـه کیســـه نان یا پسته و ... 
جـــا دارم. بی بـــی می گوید حیف اســـت این تریلی 
یا خاور چند کیســـة جای خالی داشـــته باشـــد و 
چند هـــزار کیلومتر راه برود! از همان روز اســـت که 
به قـــول خـــودش، گدایی کردن بـــرای رزمندگان و 
امـــام را هم یادگرفتـــم و ادامه دادم. ســـپاه منطقه 
با خـــاور از مرکـــز، آرد تحویل می گرفتـــه و با یک 
راننـــده می فرســـتاده بـــه صدخـــرو. می گفته ببر 
در خانـــة حاج عبـــاس و بـــه محض اینکـــه نان ها 
پخته شـــد و بار زده شـــد، برگرد که دیر نشـــود! 
دیگـــر خبر نداشـــته کـــه الاقل این همـــه آرد که 
هفته به هفتـــه و گاهی حتی روزانه بـــه یک تعداد 
روســـتا می فرســـتد، آیا برای پخته شـــدن به چند 
خاور هیزم نیاز داشـــته اســـت؟ مگـــر چقدر هیزم 
از اطـــراف کوه و دشـــت های یک روســـتا می توان 
جمع کـــرد و ســـوزاند؟ خیلـــی وقت هـــا ممکن 
بـــود، آن فرمانده یا مســـئول قبلی، عوض شـــود، 
شـــهید شـــود و کســـی دیگری تازه به آنجا بیاید. 
امـــا فقط بـــه گزارش هـــای روزانه نـــگاه می کرده 
و همـــان کارها را ادامـــه می داده. شـــاید اصًا این 
بی بی خیرالنســـاء بـــوده که نگران می شـــده، نکند 
آرد تمام شـــود و دوباره نیاید؟! فقـــط به این دلیل 
که آن فرمانده و مســـئول می دانســـته، بیشـــتر از 
خیرالنســـاء و اهالی روســـتای صدخـــرو صاحب و 

انقاب نیســـت... مســـئول امورات این 
وقتـــی دست شـــان  مردمـــی،  کـــدام  وگرنـــه 
خالی ست، دو ســـه ســـیر خاک قند و یک مشت 
کنجـــد را به خیرالنســـاء یا فرســـتادۀ او می دادند 
اما  نداریـــم.  کـــه چیزی  و می گفتند: شـــرمنده 
بـــا کارکـــردن و کمـــک در جمـــع آوری هیزم و 
خمیرگیـــری نـــان و غیـــره، جبـــران می کنیم. 
تمامـــی این هـــا معمـــوالً بـــه مرکزیـــت خانة 

بود. حاج عبـــاس 
کارگـــردان و عوامل مستندســـاز بـــرای گرفتن و 
ســـاختن فیلم از این همه حکایـــت، ترفند جالب 
و مفیـــدی می زنند. آن هـــا وقتی به این روســـتا 
می رونـــد که دوباره بی بی بناســـت برای مراســـم 
محـــرم نان بپـــزد. برخی از آن زنان همســـایه که 
قبـــًا در این ســـتاد مردمی نان پـــزی و تدارکات 
بوده انـــد و امـــروز دیگـــر همه باالی شـــصت ـ 
هفتاد ســـال ســـن دارند، دوباره جمع می شـــوند. 
در  می فهمیم  کـــه  این هاســـت  حکایت هـــای  از 
ایـــن خانه کارهـــای زیادی بـــرای جبهه و جنگ 
از  و مراســـم مذهبـــی انجام می شـــده اســـت؛ 
تا  کیلو(  گرفته)درحد صـــد  مربای ســـیب  پختن 

و... دوخت ودوز 
الغرض پشـــیمان شـــدن یا نشـــدن از انقاب را 
باید از همین شـــخصیت هایی پرســـید که انقاب 
کرده انـــد. بایـــد از این ها شـــنید که بـــرای چه 
انقـــاب و جنـــگ کرده اند؟ وقتی انقـــاب کردند 
چه داشـــتند و امروز چـــه دارند؟ چیـــزی اضافه 
آن چیزهایی  اصـــًا  کرده انـــد؟  کم  یـــا  کرده اند، 
کـــه برایش انقـــاب اســـامی شـــده، از جنس 
مواردی هســـت که بشـــود روزی از آن ها پشیمان 
شـــد؟ گاهی این بحـــران معناها خودشـــان هم 
بی معناســـت. وقتـــی کســـی عوضـــی و برعکس 
نشســـته باشـــد، خیال می کند دنیا به او پشـــت 

کرده اســـت...

ــه  ــد ک ــرأت نمی کن ــی ج ــوز کس ــرا هن چ
ــاب  ــا از انق ــد، آی ــؤال کن ــرزن س ــن پی از ای
خســته، یــا پشــیمان شــده ای؟ پشــیمان 
و  ورشکســته  سیاســتمدار  یــک  شــدن 
فیش هــای  خرخــره  تــا  و  آرمان باختــه 
نجومــی گرفتــه از ســفرۀ انقــاب کــه عــددی 

بــه حســاب نمی آیــد!
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هفتمین  روزانـــه  نشـــریه  گـــزارش خبرنـــگار  به 
باغشـــنی  علیرضا  عمـــار،  فیلم  مردمی  جشـــنواره 
گویی  و  درگفت  »خیرالنســـاء«  مســـتند  کارگردان 
درباره نحـــوه ورود خـــود به عرصه هنـــری اظهار 
داشـــت: اولین آشـــنایی من در کار هنـــری زمانی 
بـــود که قرار شـــد به عنـــوان محقق یک مســـتند 
کاری را تولیـــد کنیـــم ولی در ادامه مجبور شـــدم 
روایتگـــری و تدوین هم یـــاد بگیرم تـــا کار پیش 

. د و بر
وی افـــزود: در کار بعـــدی تصمیم گرفتـــم صفر تا 
صد تولیـــد را خودم انجـــام دهم، این شـــد که با 
یک دوربین بـــه امامزاده روســـتایمان رفتم و اثری 
به نـــام »مســـیر ارادت« تولید کردم کـــه آن را به 
سومین دوره جشـــنواره عمار ارســـال کردم و اتفاقا 

شد. اکران  فلســـطین  سینما  در 
این کارگـــردان کـــه تـــا االن بالغ بـــر ۴۰ اثر را 
تولید کرده اســـت دربـــاره آثار خود گفـــت: عنوان 
مطرح تریـــن کارهایـــی کـــه تولید کـــرده ام »بابا 
حاجی«، »پدر، عشـــق، پســـر«، »ابو ســـه نقطه«، 
است  محمود«  »مقام  الســـام«و  وادی  »مســـافران 
و  مقاومت  رویـــش،  که در جشـــنواره های عمـــار، 

اند. داشـــته  حضور  حـــرم  مدافعان 
باغشـــنی موضوع مســـتند »خیرالنســـاء« را چنین 
عنوان کرد: داســـتان این مســـتند درباره بانوی ۹۲ 
ســـاله ای اســـت که در روســـتای صد خرو سبزوار 
زندگـــی می کنـــد و منزلش در زمان جنـــگ پایگاه 

مردمی پشـــتیبانی جبهه بوده اســـت.
وی یادآور شـــد: در این مســـتند خیرالنســـاء قصد 
دارد روز عاشـــورا برای هیئت قاســـم بن الحســـن 
نـــان، کلوچـــه، و مربا بپـــزد ضمن آنکـــه در طول 
روستای  پشـــتیبانی  فعالیت های  همزمان  مســـتند 

را توضیـــح می دهد. صد خـــرو 
این کارگـــردان درباره نحوه آشـــنایی بـــا ایده این 
اثر عنوان داشـــت: من در حال ســـاخت مســـتندی 
با موضـــوع یک جانبـــازی ۷۰ درصد بـــودم که از 

با  اســـامی  انقاب  فرهنگی  مطالعات جبهـــه  دفتر 
بنده تماس گرفتند و پیشـــنهاد ایـــن کار را به من 
دادند که ابتـــدا قصد انجام آن را نداشـــتم ولی بعد 

از آشـــنایی با ســـوژه، تصمیم بـــه تولید گرفتم.
وی افـــزود: به دلیل اینکه مشـــغول کار دیگری بودم 
ابتـــدا تصمیم قطعـــی گرفتم که ایـــن کار را قبول 
نکنـــم ولی به خدا تـــوکل کـــردم و آن را پذیرفتم؛ 

به نظرم تولیـــد اثر »خیرالنســـاء« رزق ما بود.
علیرضا باغشـــنی هدف از تولید ایـــن اثر را خدمت 

بـــه انقاب دانســـت و اضافـــه کرد: قصـــد من از 
تولیـــد این اثـــر نشـــان دادن ظرفیت هـــای مردم 
بـــرای انقـــاب بود، به طـــوری که قبـــل از جنگ 
همســـر خیرالنســـاء به او اجازه نمـــی داد که تنها از 
خانـــه بیرون بـــرود ولی وقتی جنگ آغـــاز و حضور 
این قضیه  نیاز شـــد  خیرالنســـاء در بعضی مکان ها 

پذیرفت. را 
ایـــن کارگـــردان در ادامه اظهار داشـــت: این مردم 
انقاب جهاد کردنـــد همانطور که  بـــرای  بودند که 
در زمـــان جنـــگ مردمان روســـتای صـــد خرو به 
سرپرســـتی خیر النســـا هر چه در توان داشـــتند 

بـــرای رزمندگان انجـــام می دادند.
وی درباره مشـــکات ســـاخت این اثر گفت: باالخره 
تولید مســـتند دشـــواری های خاص خودش را دارد 
ولی بیشـــتر نگرانی من بابت ســـن ایشـــان بود که 

می ترســـیدم از حضور ما برای تصویربـــرداری آزرده 
شوند. خاطر 

باغشـــنی که مســـتند »پدر، عشـــق، پســـر« را به 
این دوره از جشـــنواره عمار ارســـال کرده اســـت 
دربـــاره موضـــوع این اثر نیـــز گفت: داســـتان این 
مســـتند درباره پدر و پســـری اســـت که هر دو با 
هم بـــرای دفاع از حـــرم حضرت زینـــب)س( عازم 
جبهه می شـــوند و در میانه جنگ پدر به شـــهادت 

. سد می ر
ایـــن کارگـــردان اظهـــار داشـــت: بزرگترین حرف 
»پدر، عشق، پســـر« نشـــان دادن یک کارگر ساده 
افغانســـتانی اســـت که در ایران کارگر بوده و مصالح 
ســـاختمانی حمـــل می کـــرد ولی برای عشـــق به 
اســـام و حضرت زینـــب)س( در جبهـــه حق علیه 
فاطمیون  لجســـتیک  فرمانده  و  باطل حاضر شـــده 

. د می شو
علیرضا باغشـــنی درباره موضوع مســـتند »ابو ســـه 
نقطه«نیـــز یادآور شـــد: این کار دربـــاره یک جوان 
اســـماعیلی  رضا  نام  به  افغانســـتانی  هجده ســـاله 
اســـت که عشـــق حضـــرت زینـــب او را متحول 

می کنـــد و اولین ذبیـــح فاطمیون می شـــود.
بـــا عنوان  اثر دیگـــر خود  وی دربـــاره موضـــوع 
»جوانه ها« اظهار داشـــت: این اثر داســـتان ســـفر 
خانواده شـــهدای مدافـــع حرم به مشـــهد مقدس 
اســـت که همه از کشورهای پاکســـتان، افغانستان، 

لبنـــان و عراق بـــه ایران آمـــده بودند.
این کارگـــردان دربـــاره آثار در دســـت تولید خود 
گفت: االن یـــک کار نیمه تمام دربـــاره یک جانباز 
۷۰ درصـــد دارم کـــه از مدافعیـــن حصـــر آبادان 
بـــوده و با وجـــود محدودیت های جســـمانی اش به 
فیلمســـازی مشـــغول اســـت و کار دیگری درباره 

شـــهید عاصمی در دست ســـاخت دارم.
علیرضا باغشـــنی جشـــنواره عمار را به شـــخصیت 
عمار بن یاســـر نزدیک دانســـت و یادآور شـــد: بعد 
از فتنه ســـال 88 مقـــام معظم رهبـــری این بحث 

»خیرالنساء« نشانی از ظرفیت های بهترین مردمان

جهاد  انقـــاب  برای  که  بودنـــد  مردم  این   
کردنـــد همانطور که در زمـــان جنگ مردمان 
روســـتای صد خرو به سرپرســـتی خیر النسا 
رزمندگان  بـــرای  داشـــتند  توان  در  چه  هر 

می دادند. انجـــام 

باغشنی از آثارش می گوید
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را مطـــرح کردند کـــه »حضرت عمـــار معیاری بود 
برای شـــناخت حـــق از باطل« و به نظـــر من االن 
جشـــنواره عمار دقیقاً یک حالتـــی دارد که آثارش 

می کند.  زایـــی  بصیرت 
وی افزود: بخـــش اکران عمار با جلـــوه خاص خود 
باعث شـــد انقابی هـــا از غربت خارج و آثارشـــان 
ارادت« به عنوان  دیده شود؛ اگر مســـتند »مســـیر 
اولیـــن کار مـــن در عمار دیـــده و من تشـــویق 
نمی شـــدم شـــاید هیچ وقت مســـتند »خیرالنساء« 

و »بابـــا حاجی« بوجـــود نمی آمد.
ایـــن کارگردان جشـــنواره عمـــار را حرکتی مثبت 
دانســـت و خاطر نشـــان کرد: وقتی یک فیلمســـاز 
مبتـــدی ولی بـــا اســـتعداد در عمار شـــرکت کند 
می توانـــد بـــه جامعه معرفی شـــود کـــه این یک 
او  احســـاس اطمینـــان و اعتمـــاد به نفســـی به 

می دهـــد تا خـــودش را پیـــش ببرد.
وی افـــزود: از بـــرکات فانوس عمار، همـــکاری بنده 
با آقـــای محمد مهـــدی خالقی)کارگردان مســـتند 
پســـرم( بود که باعث آشـــنایی با گروه فاطمیون و 

تهیه مســـتند بـــا موضوع مدافعان حرم شـــد. 
علیرضا باغشـــنی درباره موضوعاتی که باید بیشـــتر 
به آنها پرداخته شـــود نیـــز گفت: االن مـــا باید به 
معضـــات اجتماعـــی از قبیل اعتیـــاد، بی حجابی، 
طاق، دروغ و .... بیشـــتر بپردازیم زیرا که مشـــکل 

این مســـئله است. از  ناشـــی  عمده مردم 
کارگردان مســـتند »خیرالنســـاء« تصریـــح کرد: در 
بســـیاری از روایات داریـــم اولین ســـوالی که روز 
قیامت از انســـان می پرســـند درباره نماز اســـت در 
در  متأســـفانه  ما  انقابی  فیلم ســـازهای  که  صورتی 

ایـــن زمینه کمتـــر ورود پیـــدا می کنند.
وی در ادامه اظهار داشـــت: باید حواســـمان باشـــد 
که یک جهـــاد اکبر داریـــم و یک جهـــاد اصغر و 
تمـــام کاهایی که در فیلم ســـازی انجـــام می دهیم 
جهاد اصغر اســـت؛ باید بیشـــتر به مبـــارزه با نفس 

و جهـــاد اکبـــر بپردازیم تا بقیه اش حل شـــود.

زهرا شـــاهین فـــر، دانـــش آموخته کارشناســـی 
ارشـــد، کارگردانی تئاتر اســـت کـــه چندین تجربه 
کارگردانی در عرصه تئاتر را پشـــت ســـر گذاشته و 
با نخســـتین مســـتندش با نام »بانـــوی ایرانی« به 
هفتمین جشـــنواره مردمی فیلم عمار آمده اســـت.

شـــاهین فر تا بـــه حـــال نمایش هایـــی از جمله 
»نگین«، »ســـوء تفاهـــم« و »نمی دونـــم فردا چی 
میشـــه« را به روی صحنه برده اســـت که در ادامه 
بـــا وی در رابطـــه با مســـتند »بانـــوی ایرانی« به 

گفـــت و گو نشســـته ایم.
زهرا شـــاهین فر، در گفت و گو با خبرنگار نشـــریه 
روزانـــه هفتمین جشـــنواره مردمی فیلـــم عمار، به 
بانـــو امین« به  انتخـــاب زندگـــی »مجتهده  دلیل 
عنوان ســـوژه فیلم خود اشـــاره کرد و افـــزود: اهل 
اصفهان هســـتم و از دوره نوجوانی به واســـطه انجام 
تحقیقاتـــی در مدرســـه با شـــخصیت ایـــن بانوی 
وارســـته و مســـیری که وی در زندگی پشـــت سر 
گذاشـــته، آشنا شـــدم و تهیه کننده کار نیز پیش از 
این از تهیه آثـــاری با محوریت زندگـــی افرادی که 
کمتر بـــه زندگی آن ها پرداخته شـــده اســـتقبال 
کرده بود و این شـــرایط همگی دســـت به دســـت 

هم داد تا این مســـتند ســـاخته شود.
وی، بـــا بیان ایـــن که یکی از اهداف ما در ســـاخت 
الگویی برای زنـــان جامعه  این مســـتند، نمایـــش 
بوده و ســـعی کردیم به جای پرداخـــت به درجات 
علمی وی به ســـبک زندگـــی »بانو امیـــن« توجه 
کنیـــم، اظهـــار داشـــت: اهمیت توجه بـــه وظایف 
زناشـــویی، تربیت و نگهـــداری فرزنـــدان و این که 
»بانو امیـــن« چقدر توانســـته بـــرای جامعه مفید 
واقـــع شـــود از مواردی بـــود که ســـعی کردیم در 

نمایـــش گذاریم. به  این مســـتند 
زهرا شـــاهین فـــر، با اشـــاره به مرحلـــه تحقیق و 
پژوهش در ســـاخت مســـتند »بانوی ایرانی« اظهار 
داشـــت: افـــزون بر کتـــاب هایی که »بانـــو امین« 
نوشـــته اند و همگـــی به زبـــان عربـــی اند چند 
کتـــاب از جمله کتابـــی از خانم ناهیـــد طیبی در 

رابطـــه بـــا زندگی نامـــه وی به چاپ رســـیده که 
کمک بســـیاری به ما کرد و در مجمـــوع با صحبت 
هایی که با شـــاگردان مســـتقیم و با واسطه ایشان 
صورت گرفت، مـــی توان گفت کـــه مرحله تحقیق 

انجامید. کار حدود ســـه ماه به طـــول 
کارگردان مســـتند بانـــوی ایرانی، با بیـــان این که 
قبل از شـــروع فیلمبرداری، فیلمنامـــه ای کامل در 
اختیـــار نداشـــتیم و فقط مـــی دانســـتیم با چند 
نفـــر از آدم هایـــی که بـــا »بانو امیـــن« به صورت 
مســـتقیم و غیر مســـتقیم در ارتبـــاط بودند باید 
فعلی مســـتند  اظهار داشـــت: روند  مصاحبه کنیم، 
پـــس از فیلمبرداری و به نوعی بـــر روی میز تدوین 

گرفت.  شکل 
وی مشـــکل اصلی کار را کمبـــود منابع مکتوب و در 
دســـترس نبودن آدم هایی که به صورت مســـتقیم 
بـــا »بانو امیـــن« در ارتباط بودند دانســـت و افزود: 
یکی از ســـختی هـــای کار این بود کـــه یک عکس 
نیز از ایشـــان موجود نبود و ما در این میان ســـعی 
کردیـــم، با بازگویی شـــرایط آن دوران و ســـختی 
هایی کـــه زنان بـــه خاطر محدودیت هـــا متحمل 

فیلـــم کمک کنیم. روایی  رونـــد  به  بودند، 
زهرا شـــاهین فـــر، به جشـــنواره عمـــار و اهمیت 
آن در ســـینمای امروز ایران اشـــاره کـــرد و افزود: 
بـــه موضوعاتی که  جشـــنواره عمار تاش کـــرده 
مظلوم واقع شـــده اند بپـــردازد و این مســـئله ای 

بســـیار حائز اهمیت اســـت.
کارگردان مســـتند بانوی ایرانی، ایجاد اشـــتیاق در 
فیلمســـازان و ارائه الگوی مناســـب بـــه جامعه به 
خصوص جوانان را از رســـالت های جشـــنواره عمار 
تازه ای  افزود: جشـــنواره عمار رویکرد  و  برشـــمرد 
را به ســـینمای ایـــران ارائه داده و مـــی توان گفت 
این جشـــنواره به ســـوژه هایی توجه مـــی کند که 
کمتر کســـی ســـراغ آن ها می رود و نشـــان دادن 
آن ها به الگوســـازی بـــرای دیگر فیلمســـازان می 

زد. پردا

سبک زندگی »بانو امین« در »بانوی ایرانی«
کارگردان اصفهانی از بزرگ زن اصفهان می گوید
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شـــیخ  اشـــراق در یکی از قصه هـــای کتاب عقل 
ســـرخ از تعابیـــری چـــون »آن بود بـــی نمود« 
)برای اشـــاره به حضـــرت حق ســـبحانه تعالی( 
و »مـــا نمودهای بـــی بـــود«  )برای اشـــاره به 
مخلوقـــات(  اســـتفاده می کند. همیـــن دو تعبیر 
کوتـــاه می تواند به بســـیاری از مباحث ســـمبل 
شناســـی و نشانه شناســـی در ســـینما، ســـمت 
و ســـویی کامـــل و درســـت بدهـــد. بخش های 
قابل توجهـــی از حجـــم ایـــات قـــران کریم به 
موضوع بت پرســـتی و شـــرک اختصـــاص دارد. 
بدیهی اســـت که قـــران کتابی جاودانـــه و برای 
تمامـــی اعصـــار و دوران های پس از خـــود تا به 
امـــروز و از امروز تا به آینده اســـت. بنابراین نباید 
تصـــور کنیم موضوع ایـــن آیات فقـــط مربوط و 
محدود به اقوام و مللی می شـــود که بت پرســـتی 
می کننـــد. البته حتی امـــروز هم تعـــداد اقوام و 
ملت های  مشـــرک و بت پرســـت کم نیســـت، اما 
مستقیم  تراشـــیدن  به  محدود  فقط  بت پرســـتی 
مجســـمه ها و تندیس ها و پرســـتش آنان نیست. 
یکـــی از محورهـــای اساســـی این بت پرســـتی 

همین نمود پرســـتی اســـت. 
هیچ بت پرســـتی شـــاید ادعـــا نکند کـــه همان 
او خدا هســـتند.  پرســـتش  مورد  تندیس هـــای 
بلکه اکثـــر این هـــا مدعی اند این بت هـــا نمود و 
نشـــانه های معبود هســـتند. الغرض این ماجرا در 
ســـینما نیز ادامه دارد. ســـینمای معاصر جهان را 
بت تراشی  ســـینمای  مواقع  از  بسیاری  در  می توان 
و نمود پرســـتی دانســـت. به عنوان مثـــال اگر به 
همین ســـینمای روشـــن فکرانه معاصـــر در ایران 
مراجعـــه کنیم. هنـــوز هم نمودگرایی و ســـمبل 
تراشـــی های بســـیاری در آثـــار این هـــا وجود 
دارد. به طـــور مثال یـــک کارگـــردان در فیلمش 
مســـتقیماً حادثـــه ای یا چیـــزی را بـــه تصویر 
می کشـــد امـــا از ایـــن رویدادهـــا یـــا تصاویر، 
مفاهیـــم دیگـــری را موردنظر دارد. تـــا جایی که 
از شـــرح وظایف منتقدان حرفـــه ای چنین  یکی 
ســـینمایی پیـــدا کردن و تفســـیر نمـــودن این 

نمادها و نشـــانه ها اســـت. که مثـــًا بله!
منظـــور کارگـــردان از فان کوچه بن بســـت در 
فیلمـــش همیـــن انســـداد گفتمانـــی در فضای 
سیاســـی اســـت. یا فان گاری ســـمبلی است از 
افشـــاریه زیر فشـــار جامعه و مثًا یـــادآور همان 
درشـــکه ای که نیچه را زیر گرفت و کشـــت و چه 
و چـــه. یعنی در کل چیزی گفتـــن از واقعه الف یا 
به تصویر کشـــیدن آن برای حـــرف زدن از واقعه 

ب و تداعـــی آن چیز دیگر. اما در نـــگاه توحیدی ما 
و تمـــام مخلوقات »نمودهای بی بود«ی هســـتیم از 
بـــرای یک چیزهایی  بنابراین  نمـــود«..  بی  »بود  آن 
می توان  نمودهایـــی  چـــه  نمود هســـتند،  ذاتاً  که 
در نظر گرفت؟ مثًا آب نمود و نمایشـــی اســـت از 
همان نـــور رحمت الهـــی که بر زمین جاری شـــده 
اســـت،  رحمتی کـــه باعـــث زنده شـــدن زمین و 
جاری شـــدن زندگـــی  می شـــود. مولکول های این 
آب بی رنـــگ و بی بـــو و زالل، مثًا قبـــل از مهبانگ 
اولیه  ناشـــناخته  انفجار  بعدازآن  نداشـــته اند؛  وجود 
حجـــم غیرقابل تصـــوری از انرژی و مـــاده باعث به 
وجـــود آمدن نخســـتین الکترون هـــا و پروتون ها و 
مولکول هـــای هیدروژن شـــده و ســـتاره های اولیه 
شـــکل گرفته و... نهایتـــاً هیدروژن و اکســـیژن باهم 
پیونـــد خـــورده و مولکول هـــای آب را بـــه وجود 
بـــا همین کورســـوی  دیگر  از ســـوی  آورده انـــد 
علم پیشـــرفته فیزیـــک معاصر میدانیـــم که هیچ 
مولکولی ابدی نیســـت و دوبـــاره زمان هایی خواهد 
آمـــد که آن مولکول هـــای آب تبدیل به نیســـتی و 
عدم شـــوند. پس کل رخدادهای این عالم هســـتی، 
فقط روندهایی بـــرای ظهور پذیری وقایع و اشـــیاء 
هســـتند نه چیـــز دیگـــری. کوچک تریـــن اتم و 
ذره ای بـــرای این عالم هســـتی نمی تـــوان یافت و 
نظریه ریســـمان هـــم به فرض اثبات شـــدن انتهای 
همان  عالم  ایـــن  ذرات  کوچک ترین  نیســـت  ماجرا 
نیســـتی ها و نبودن هـــا هســـتند. وگرنـــه وجود و 

شـــیء( کمثله  )لیس  نـــدارد.  نمودی  بودن 
به این حســـاب یـــا باید تمـــام موجـــودات عالم 
را ذاتـــاً نمـــود فـــرض کـــرد و چـــون صنم هـــا 
تقدیسشـــان کرد، یا دســـت از این نمود تراشـــی 
و مســـخره بازی ها برداشـــت. کارگردانـــی که مثًا 
می خواهد با نشـــان دادن رویداد الـــف به رویداد ب 
اشـــاره کند مگر مرض دارد که لقمـــه را دور کله اش 
بچرخاند و همـــان رویداد ب را به تصویر نکشـــد؟! 
اگر مثـــًا طبقات ضعیفـــی در جامعـــه وجود که 
الزم اســـت در موردشـــان حرف بزنیم چرا مستقیم 
به ســـراغ خودشـــان نرویم و از خودشـــان تصویر 
ارائـــه ندهیم؟ چرا باید یک ســـرایدار یـــا نظافتچی 
منزل نمـــود و نماینده این طبقـــات ضعیف جامعه 
بخواهیم  اینکـــه  مگر  باشـــند؟  فیلم حضـــرات  در 
زبان اشـــارت ها و بشـــارت ها حرف بزنیـــم که این 
می کند.  فـــرق  نمودگرایی  بـــا  حکایتش  موضـــوع 
خاصه و لـــب مطلـــب اینکه ســـینمای توحیدی 
قطـــب مخالف نمودگرایـــی و نمادبازی اســـت. این 
ســـینما فقط می تواند تفســـیر و تأویل پذیر باشـــد. 

این مقدمه اجمالـــی اگرچه برای چنین یادداشـــت 
کوتاهـــی کمی طوالنی شـــد اما بدون اشـــاره ای به 
ایـــن موضوع نمی شـــد از ســـکانس آغازیـــن فیلم 
مادرانه آغاز کـــرد. فیلم با نمای داخلـــی از خانه ی 
نســـبتاً محقر اما زیبای یک روحانی افغانی شـــروع 
می شـــود مرد روحانی که شـــاید آخریـــن روزهای 
پایانـــی ایام میان ســـالی خود را طـــی می کند تکیه 
به پشـــتی داده و دارد پارچه عمامه خـــود را به دور 
زانـــوی چپش می پیچـــد و آماده می کنـــد که روی 
ســـر بگذارد و به مســـجد بـــرود هم زمـــان همین 
شـــخص شـــروع به ســـخن گفتن از حضرت زینب 
)س( می کنـــد. تا همین جـــا هیچ چیـــزی از اجزاء 
ایـــن تصاویـــر به هیچ وجـــه نمادین و ســـمبلیک 
نیســـت. نســـل جدیـــد فیلم ســـازان انقاب، یعنی 
طایـــه داران فیلم ســـازی و هنر در تمدن اســـامی 
آینـــده باید از همیـــن حاال تکلیفشـــان را خیلی از 
مفاهیـــم و کلیدواژه هـــای این هنر هفتم روشـــن 
کنند تصاویر یادشـــده در این ســـکانس های آغازین 
هیچ کدام نمادین و تصنعی نیســـت اما سرشـــار از 
تفســـیر و تأویل پذیری اســـت. یک مـــرد روحانی 
دارد به جای ســـر عمامـــه به پاهایـــش می بندد و 
هم زمـــان از بی بـــی زینب )س( ســـخن می گوید. 
راه حســـین )ع( و راه شـــهادت همه چیزش گفتنی 
این  اگـــر می خواهیـــم در  نیســـت. خیلی وقت ها 
مســـیر حرکت کنیم و از کشـــتی نجات جا نمانیم 
به جـــای حـــرف زدن بایـــد عمـــل کـــرد و قدم 

. شت ا د بر
برپاهـــای خود  نخســـت  را  عمامـــه  باید  یعنـــی 
گذاشـــت! از ابتـــدا تـــا انتهـــای فیلـــم، این مرد 
روحانـــی در حال لباس پوشـــیدن و آماده شـــدن 
اســـت؛ اینکه کجا بناســـت برود در فیلـــم معلوم 
نمی شـــود. ظاهراً قهرمان راوی و شـــخصیت اصلی 
ایـــن فیلم باید همین روحانی باشـــد امـــا به تدریج 
بیشـــتر راوی زندگی یک  او  متوجه می شـــویم که 
قهرمان اســـت. کمـــی بعد تصور می کنیـــم قهرمان 
اصلی تنها پســـر این روحانی اســـت که از شـــهدای 
لشگر فاطمیون ســـوریه اســـت؛  اما این شهید هم 
قهرمـــان اصلی نیســـت قهرمان اصلی مادر اســـت؛ 
مادر این شـــهید و همســـر این روحانـــی. و اینجا 
خانـــه وزندگـــی مرتب تمیـــز و زیبای ایـــن مادر 
شـــهید است. گوشـــه ای از بهشـــت که روی زمین 
تابیده. همان بهشـــتی کـــه این نقـــش و نگارهای 
قالیچه های پشـــتی... و پرده های پشـــت ســـر این 
روحانـــی بـــه آن اشـــاره می کند. و مـــرد روحانی 
همچنان در حـــال پیچیدن پارچه ی ســـفید عمامه 
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بـــه دور زانو و پوشـــیدن و بســـتن دکمه های 
پیراهن و دشداشـــه بلند و یکدســـت ســـفید 

کســـوت روحانی خویش اســـت...
تمام آنچـــه او از فرزند شـــهید و صبوری های 
در همان  تعریف می کند  شـــگفت همســـرش 
مدت زمـــان و لحظاتـــی اســـت کـــه دارد در 
یـــک روز معمولی لبـــاس می پوشـــد و آماده 
از خانه می شـــود کمترین گپ  رفتـــن  بیرون 
و دم دســـتی ترین حـــرف و حکایت هایـــی که 
می شـــود از کل ماجرا داشـــت ماجرای شهید 
شـــدن تنها پســـر این خانواده شـــیعه افغانی 
در ســـوریه و گریه نکـــردن و صبوری مادرش...

دوربیـــن در اطـــراف همیـــن دو ســـه پان 
معمولـــی و دم دســـتی خـــودش را بـــه آب 
واتـــش میزنـــد و گویـــی آرام و قـــرار ندارد. 
امـــا قهرمان های داســـتان همگـــی آرام اند و 
در پاســـخ نگاه هـــای کنجکاو و پرســـش گرانه 
دوربیـــن کارگـــردان نخســـتین حرف هـــا و 
کلماتـــی را بـــه زبـــان می آورنـــد کـــه به 
هیچ کدام  درعین حال  و  می رســـد.  ذهنشـــان 
از ایـــن حرف هـــا و کلمات را نمی توان ســـاده 
می شـــود  چطور  آورد.  به حســـاب  و معمولی 
کـــه وقتی حتی یـــک روحانی شـــیعه یک 
شـــاگرد مکتـــب اهل بیـــت )ع( کـــه عمر 
خـــود را در ایـــن مســـیر ســـپری کرده و 
دوران  ســـال های  نخســـتین  آمـــاده  حاال 
کهن ســـالی خود می شـــود. نهایتـــاً اعتراف 
می کند کـــه تنها پســـرم بـــود و عزیز دلم 
بـــود و عاشـــق نمازخواندن هایـــش بـــودم 
اما  نکنـــم...  گریه  و  نشـــکنم  نتوانســـتم  و 
همســـرش یک قطره اشـــک هـــم نریخت و 

نشکســـت«! هم  یک لحظـــه ای 
کل دوره جنگ هـــای داخلـــی ســـوریه مگر 
چند ســـال شـــده اســـت؟ تازه مگر مهدی 
صابـــری ابتدای ایـــن جنگ ها به شـــهادت 
بااین حال هنوز دو ســـال  رســـیده اســـت؟ 
نشـــده کـــه ریش های ســـفید پـــدرش بر 
تار موهای ســـیاه پیشـــی گرفتـــه و گویی 
بیش از ده ســـال بـــر عمـــر و پختگی این 
روحانـــی افزوده اســـت. داغ فرزنـــد را مگر 
چیزی شـــبیه معجـــزه در دل پـــدر و مادر 
آرام و ســـرد کنـــد. چنین معجـــزه ای فقط 
اتفاق  صابـــری  مهدی  شـــهید  مـــادر  برای 
رحمت خدای  کـــه  همان قدر  اســـت.  افتاده 
متعال شـــامل حال این مادر شـــده شـــاید 
اقتضـــاء می کـــرده که ســـفید  حکمتـــش 

شـــدن یک بـــاره ریش هـــای پـــدر را برای 
حیرت انگیز  آرامـــش  بـــا  مقایســـه  و  تذکر 
و  فیلم  چنیـــن  مخاطبـــان  مـــادری  چنین 
تصاویـــری ببینند و یـــاد کنند. مـــادری که 
انـــگار همین جـــوری که اســـتکان های چایی 
را می شـــوید و در آشـــپزخانه منزلـــش آب 
می کشـــد، به عشـــق حرم زینب )س( از تنها 
پســـر جوان و رشـــیدش دست شســـته است. 
و با همان ســـادگی کـــه لیوان هـــای بلور را 
در قفســـه های آشـــپزخانه می چینـــد کلمات 
زالل و پاکیـــزه را در جمات خـــود می گذارد 
و حکایتـــش را به زبان مـــی آورد. حکایت یک 
مادر شـــهید در یک جمله: شـــرم داشـــتم در 
برابـــر بی بی زینـــب )س( و مصائبـــش از داغ 
یک جگرگوشـــه خود یاد کنـــم و چیزی بروز 
دهم! مهدی من شـــهید شـــده فقط شـــهید 
شـــده نمـــرده و نرفته کـــه بخواهـــم بیتابی 
کنـــم؟! مگر نمی دانید شـــهید زنده اســـت؟! 
این ها کـــه تا اینجـــا گفتیم و نوشـــتیم فقط 
فیلم  این  آغازیـــن  از ســـکانس های  پرده  یک 
بود با نخســـتین جســـتجو در فضای مجازی و 
قهرمانی ها  از  و حکایت  داســـتان  کلی  اینترنت 
و رشـــادت های این شـــهید می توان پیدا کرد. 
اما مادرانه نیز چون ما نتوانســـته و نرســـیده 
کـــه حتی یک مـــورد از این هـــا را به حکایت 
فیلمـــش اضافه کنـــد. مادرانه فقط شـــان و 
ســـطح خود را اشـــاره ای و حکایتی از این صبر 
و صبوری مادرانه این شـــهید دانســـته و تمام 
توان و بضاعـــت خود را صـــرف همین مطلب 
کرده اســـت. شـــاید بیش از این یک اشـــاره 
میرزا  شـــهادت  قصه  از  می خواســـت  را  کوتاه 
مهـــدی صابری روایـــت کند نمی توانســـت و 
اگر می شـــد  را  از حرف ها  برخـــی  درمی ماند. 
گفت نیـــازی به نوحـــه و زاری نبـــود. امان 
از دل زینـــب نوحه ای اســـت بـــا لهجه ای که 
این شـــهید و پـــدر و مادرش حـــرف می زنند. 
نوحـــه ای کـــه باقـــی حرف هـــا و قصه های 
ناگفتـــه این حکایـــت را به موســـیقی تیتراژ 
پایانـــی فیلـــم مادرانـــه پیونـــد میزند. یک 
نمود  مباحـــث  ادامه  بـــرای  ویژه:  پیشـــنهاد 
می کنم  پیشـــنهاد  سینما  در  نمادشناســـی  و 
برای بـــار دوم این فیلـــم را با قطـــع صدا و 
به صـــورت صامت ببینید تا شـــاید شـــما هم 
تائید کنیـــد که در روایت یک شـــهید تصاویر 

دســـت کمی از کلمـــات ندارند.

مریـــم مـــدرس، متولـــد ســـال ۱۳۶۳، دارای مـــدرک 
کارشناســـی ارشـــد نانو بوده کـــه کار خود را با داســـتان 
نویســـی و فیلمنامه نویســـی آغاز کرد و از ســـال ۹۲ وارد 
انجمن ســـینمای جوان شد و فیلمســـازی را در آن جا به 

صـــورت حرفه ای دنبـــال کرد.
مـــدرس کـــه کارگردانـــی 8 اثـــر از جملـــه »آرزوهای 
یواشـــکی« را در کارنامه خـــود دارد، با اثـــر »خارجه« به 
هفتمین جشـــنواره مردمـــی فیلم عمار آمده اســـت، اثری 
کـــه داســـتان جوانی را روایـــت می کند کـــه قصد ترک 

دیار خـــود را دارد.
مریم مـــدرس، کارگردان اثـــر »خارجـــه«، در گفت و گو 
بـــا خبرنگار نشـــریه روزانـــه هفتمین جشـــنواره مردمی 
فیلـــم عمار، با اشـــاره به هـــدف خود از ســـاخت این اثر 
داســـتانی اظهار داشـــت: با این اثر می خواســـتم نشـــان 
دهـــم که ایـــن بچه هـــای مدافع حـــرم نیـــز از جنس 

همیـــن مردم عادی هســـتند.
وی به مراحل دســـتیابی به ایده کار اشـــاره کـــرد و افزود: 
ایـــده این کار از برخـــی خاطرات که برای خـــود بنده در 
رابطـــه با مدافعان حرم از طریق دوســـتان بـــه وجود آمده 

آمد.  دســـت  به  بود، 
مدرس، به نحوه آشـــنایی خود با جشـــنواره عمار اشـــاره 
کـــرد و افزود: ســـال ها پیش بـــا دیدن آثار جشـــنواره 

این جشـــنواره آشـــنا شدم. با  عمار 
وی بـــا بیـــان این کـــه جشـــنواره عمار تا حـــدودی در 
سیاســـت های خـــود شـــعار زده عمل می کنـــد، اظهار 
داشـــت: در فیلم داســـتانی، آثار باید به گونـــه ای حرف 
خـــود را بیـــان کنند که بـــرای مخاطب ایجـــاد دلزدگی 

. د نشو
مـــدرس، با بیـــان این که مخاطبـــان مخالف نیـــز باید با 
اثـــر ما ارتبـــاط برقرار کننـــد و اثر نیز بـــر روی آنان نیز 
تأثیر بگـــذارد، اظهار داشـــت: عمار فرصتـــی ایجاد کرده 
تـــا فیلم هایـــی که در دیگر جشـــنواره ها  امـــکان دیده 

شـــدن ندارند، در این جشـــنواره عرضه شوند. 
کارگـــردان اثر »خارجـــه«، با بیـــان این کـــه این روند 
ممکن اســـت، سبب شـــود فیلمســـازان متوجه اشکاالت 
کارهای خود نشـــوند و این مســـئله مانع پیشـــرفت آن ها 
شـــود، خاطرنشـــان کرد: به نظر بنده این فیلمســـاز است 
که ســـطح ســـلیقه مخاطب را می ســـازد و آن را راتقاء 

بخشد. می 
وی بـــه کمکی که جشـــنواره عمـــار می توانـــد به روند 
فعلی ســـینمای ایران کند، اشـــاره کرد و افزود: جشنواره 
عمـــار ســـینما را از حالت تـــک قطی خود خـــارج کرده 

. ست ا
مدرس با بیـــان این که اثـــری دیگر در زمینـــه مدافعان 
حرم در حـــال تولید دارم، خاطرنشـــان کرد: متأســـفانه 
فیلمســـازی کشور به ســـمت مســـائلی می رود که مطرح 

کردنشـــان به نوعی ضد ارزش اســـت.

جشنواره عمار، سینما را از حالت
 تک قطبی خارج کرده 

                                                مدرس از »خارجه« می گوید

13
گفت و گو
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اگـــر نتوانیم قالب »جشـــنواره« را بـــه نفع »مردم« 
و »حضور«شـــان و بـــه اقتضای این حضـــور تغییر 
دهیـــم، ناچار بـــه این ســـمت خواهیـــم رفت که 

مردم را بـــه قالب جشـــنواره در بیاوریم.
در سالن »سینما فلســـطین« نوعی احساس غریبگی 
و معذب بـــودن گریبان کســـانی را که اهل شـــرکت 
در جشـــنواره ها نیســـتند و جشـــنواره ای ندیده اند 
می گیرد. ســـینما فلســـطین را مثـــال می زنم چون 
محـــل معمول جشـــنوارۀ عمار اســـت و آن جا بوده 
که اولیـــن تاش ها بـــرای بازتعریـــف رابطة مردم 
با ســـینما رقم خورده اســـت؛ اگرنـــه، دیگران که 
راه و چاه خودشـــان را دارند و خیال خودشـــان را از 
این بابـــت راحت کرده انـــد که »مـــردم« همان ها 
هســـتند کـــه )در بهترین حالت( بایـــد تاش کنند 
به ســـینما بکشانندشـــان و چیزی از جیبشان بیرون 
کی  روســـتایی جماعت  بگذرانند.  روزگار  و  بکشـــند 

بوده؟! »مـــردم«  آن ها  برای 
ممکن اســـت گفته شـــود کـــه نویســـنده قیاس 
بـــه نفس کـــرده و تجربة خـــودش را بـــه دیگران 
نســـبت داده. این حرف ممکن اســـت درست باشد، 
اما می پرســـم چـــرا وقتی کســـی مثل »مشـــتی 
اســـماعیل« را برای حضور در یک جشـــنواره دعوت 
می کنیـــم، این همه بـــه زحمت می افتـــد؟ زحمِت 
حضـــور! آن پـــدر و مـــادر شـــهید هم کـــه برای 
سمت وســـوی  به  تذکر  بـــرای  و  بزرگداشت شـــان 

نهضـــت، دعوت می شـــوند هـــم به همیـــن نحو.
برای این که بحث برایتان روشـــن تر بشـــود، مقایسه 
کنید حضور در مســـجد را با حضور در جشـــنواره. 
کســـی ایراد نگیرد کـــه این قیاس بی وجه اســـت و 
مثًا در مســـجد، عبـــادت خدا می کنیـــم و در عیِن 
حضـــور در جمع، مقدمـــات خلوت فراهم اســـت و 
همه رو به ســـوی واحـــدی داریم و از این دســـت. 
این ها همه اگر زمینه ســـاِز انس و آشـــنایی اســـت، 
برای مراســـم دیگـــر و کارهای دیگرمـــان هم باید 
فراهم باشـــند. ســـّر این کـــه انقاب از مســـجدها 
امـــکان حضوِر  آیـــا همین نبود که مســـجد،  بود، 
صمیمـــی و بی تکلـــف و صادقانة مـــردم را فراهم 
کـــرده بود؟ آیا آشـــنایی مـــردم با فریـــادی که از 

مأذنة مســـجد بلند بـــود و با درودیـــوار و آدم ها و 
زبان و مناســـک و مناســـبات مســـجد، در همراهی 
و بلکـــه جلودارِی مـــردم دخیل نبـــود؟ دیگران از 
مردِم از مســـجْد قیام کـــرده مأیـــوس بودند، چون 
زبان مســـجد و مردم را نمی دانســـتند؛ اگرنه از بس 
مار خـــورده بودند، به انـــدازۀ کافی افعـــی بودند!

حضـــور در مســـجد تشـــریفات غیرمعمولی طلب 
نمی کنـــد. گفته انـــد که بـــرای حضور در مســـجد 
بهتریـــن لباس ها را بپوشـــید، عطر بزنید، آراســـته 
باشـــید و بقیة آن دســـتورات. اما این تشـــریفات ، 
اُنس و آشـــنایی با مسجد را نمی پوشـــاند. کدام یک 
از مـــا وقتی عطـــر می زنیم و به مســـجد می رویم، 

آدم هایی  از  »احتمـــاالً«  غریبگی  هســـتیم؟  معّذب 
کـــه به جشـــنوارۀ عمـــار می آیند هم سرچشـــمه 
نمی گیـــرد. این جـــا معتقـــدان به انقـــاب جمع 
می شـــوند و فرض اســـت که معتقدان بـــه انقاب، 
از مردم جدا نیســـتند و با مردم هســـتند و این قدر 
شـــبیه بـــه آن ها هســـتند کـــه چنین احســـاس 
غریبگـــی ای را ایجـــاد نکنند.  پس ایـــن فاصله از 

؟ ست کجا
این ماجـــرا ممکن اســـت از َجلوتی نشـــأت گرفته 
باشـــد کـــه مـــازم حضـــور در جایی اســـت که 
دوربین هـــا در آن مشـــغول به کار هســـتند؛ ممکن 
اســـت به خاطـــر کم تکراربـــودِن ایـــن گردهم آیی 
باشـــد؛ ممکن اســـت ســـالِن غریبة ســـینما این 
حس را ایجاد کند؛ شـــاید هم اســـم »جشـــنواره« 
مازم با مســـمایی شـــده که برای ما مـــردم غریبه 
اســـت. شـــاید همة این ها بـــا هم باشـــد. در هر 
صـــورت، دیگران قالب »جشـــنواره« را به تناســـب 

کاری کـــه بایـــد می کرده شـــکل داده انـــد و این 
قالـــب، بالضروره، انجـــام رفتار خاصـــی را می طلبد. 
اگر »حضـــور« را ِصرف بودِن تـــن در جایی ندانیم، 
در ســـامان یافتِن  احتماالً  تجربة سال های گذشـــته 
این مســـئله و توفیـــق در یافتِن راه حـــل آن به کار 
بـــه صرافت  را  این مســـئله  خواهد آمـــد. احتماالً 
یا شـــاِق تجربـــه درک کرده ایـــم که مردم  طبع 
پـــای هر َعلَمـــی ســـینه نمی زنند. اگر جشـــنوارۀ 
عمـــار نتواند زمینة »حضـــور« مـــردم را در جهاد 
فرهنگـــی فراهم کنـــد، آن می بیند که »جشـــنوارۀ 

فجـــر انقاب اســـامی« دید. 
اگر این مســـئله را قبول کنیم و به آن بیندیشـــیم 
و ذهنمـــان را در آن فعال کنیم، بـــه راه حلش فکر 
خواهیم کرد. »نوآوری« واژۀ مناســـبی نیســـت، اما 
گشـــودِن راهی نو و درانداختِن طرحی نو مســـتلزم 
کنید  فـــرض  اســـت.  »حرکت در خاف مســـیر« 
عمار  اختتامیة جشـــنوارۀ  و  افتتاحیه  آینده،  ســـال 
در مســـجد برگزار شـــود.  مگر اکـــران فیلم ها در 
مســـجد چیز تازه ای نبود؟ چنیـــن تصمیمی، یعنی 
برگـــزارِی افتتاحیه، اختتامیه، اکران، جلســـات نقد 
و بررســـی، آمـــوزش و همة فعالیت هـــای جنبی در 
مســـجد، فصلی از ماحظـــات و مســـائل را خواهد 
گشـــود که پاســـخ یافتن برای آن ها، ما را به سمت 
»آن چـــه باید باشـــد« پیـــش خواهد بـــرد. فرضاً 
بیندیشـــید که اکران در مســـجد چه ماحظاتی را 
در تولیـــد آثـــار وارد می کند؟ این گونه اســـت که 
فـــرم و محتـــوا، در فرایندی همراه بـــا هم افزایی، بر 
یکدیگـــر اثر می گذارنـــد و هم را اصـــاح و تکمیل 

. می کنند
فقط  و  نمی شـــود  محقق  مردم،  جشـــنواره ای کردِن 
اگـــر می خواهیم عقب  در خیال، صـــورت می بندد. 
نمانیم، بایـــد مقدمات حضور مـــردم را فراهم کنیم؛ 

باشیم! »مردمی«  هرچه بیشـــتر  باید 

جشنوارۀ مردمی، نه مردِم جشنواره ای!
محسن آقا بابایی

جشـــنواره ای کردِن مردم، محقق نمی شـــود و فقط 
می خواهیم  اگـــر  می بنـــدد.  صورت  خیـــال،  در 
عقب نمانیـــم، باید مقدمات حضور مـــردم را فراهم 

کنیم؛ باید هرچه بیشـــتر »مردمی« باشـــیم!

 ۱- وجِه ناآشـــنای این واژه را احساس می کنید؟ تشریف، 
. مشّرف شدن... 

 ۲- دلیل این که از این مســـئله به راحتـــی عبور می کنم 
این اســـت که این مجال، فرصِت طـــرح آن را ندارد!
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پاتوق کتاب یاسوج

کتاب  پاتـــوق  بـــاالی  طبقة  در  سالهاســـت 
موضوعات  با  هفتگی  نشســـت های  یاســـوج، 
آن  بخـــش  یک  مثـــًا  داریـــم.  مختلفـــی 
با  دوســـتانی  اســـت.  هفتگی  رمان خوانـــی 
اندیشـــه های مختلف می آینـــد و هیچ منعی 
برای ورودنیســـت. نشســـت های فلسفه خوانی 
و آوینـــی خوانی برقـــرار اســـت. اآلن کارگاه 
بســـیج  بچه هـــای  بـــرای  را  خبرنویســـی 
همین  در  یاســـوج  دانشـــگاه های  دانشجویی 
نشســـت های  می کنیم.  برگـــزار  پاتوق کتاب 
مخصوص بانـــوان یا عصرهـــای دخترانه، هم 
اینجا برگزار می شـــود. پاتوق کتـــاب یک روز 
آقایان  هفته مختـــص خانم ها اســـت و ورود 
بحث های  خودشـــان  اینهـــا  اســـت.  ممنوع 

ویـــژه زنـــان را کار می کنند.

نمایش فیلم های عمار

 عاوه بـــر بحث های مطالعاتـــی، پخش فیلم 
هم داریـــم. ما پخـــش فیلم را با جشـــنواره 
عمـــار و اکران فیلم های هســـته ای شـــروع 
کردیـــم و در ادامه فیلم های غیرهســـته ای را 
فیلم  دادیـــم. در محافـــل پخش  نمایش  هم 
ما خانواده شـــهدا می آیند. خانـــواده جانبازان 
می آینـــد. بعضاً خـــود جانبازان و پاســـداران 
مخاطبین  غالـــب  اما  می کردند؛  حضورپیـــدا 

ما، دانش آموز و دانشـــجو هســـتند. 
پاتوق کتاب  بـــه  محدود  مـــا  فیلمهای  پخش 
نماند و در دانشـــگاه هم نمایش فیلم داشتیم. 
در همـــان دانشـــگاهی که دانشـــجویانش به 
اکران  این جا می آمدنـــد و فیلم می دیدنـــد، 
فیلم عمار داشـــتیم. در ایـــن نمایش ها همه 
تیـــپ دانشـــجویی حاضر می شـــدند و ورود 
بـــرای همـــه آزاد بـــود. مواجهة ما بـــا آنها 
اصًا مواجهـــة جناحی نبود. شـــهید مطهری 
فرمودنـــد: ما مشـــکلی نداریم اگر کســـی ما 
را نقـــد کند. اوجـــش نقد کردن ما اســـت. 
ما حـــرف برای گفتـــن داریـــم و جوابش را 
می دهیم. حـــاال این که یک رســـالت انقابی 
اســـت و فیلم های عمار را همـــه باید ببینند؛ 
انقاب  جشـــنواره  عمـــار،  جشـــنواره  چون 

اسامی اســـت. جشـــنواره جناح و طیف فکری 
نیست. خاصی 

جشنوارۀ عمار، جشنوارۀ مردمی

 عمار ترویـــج فرهنگ انقابی اســـت، آن هم 
بحث  عمـــار  جشـــنوارۀ  در  مردمی.  ترویـــج 
حکومتـــی و دولتی بودن مطرح نیســـت. مردم 
ما  خاصـــی.  خط کشـــی  بدون  همـــه،  یعنی 
خط کشـــی نمی کنیم کـــه این گـــروه یا آن 
گروه. این دســـته بـــا این فکر یا آن دســـته 
بـــا آن فکر. تمـــاِم مردم، امـــت واحده ای زیر 
امت  این  در  هســـتند.  اســـامی  انقاب  لوای 
زرتشـــتی  و  یهودی  و  مســـیحی  واحده حتی 

نیســـتند. جدا  هم 
پـــس مردمی بـــودن بـــه معنای یکدســـت 
اســـت.  بودن  یکرنگ  معنای  به  اســـت.  بودن 
بودن  دولتی  غیـــر  و  دولتی  معنـــای  به  صرفاً 
نیســـت. مـــا ســـعی می کنیم ایـــن مردمی 
بـــودن را حفـــظ کنیم. هـــم بـــرای پاتوق 
کتاب، هم بـــرای پخش فیلم عمـــار. مخاطب 
مـــا همه مردم هســـتند، با هر ســـلیقة فکری 

و هر اندیشـــه ای.   
عمـــار بـــه معنـــی واقعـــی کلمه یـــک کار 
انقابـــی و بســـیجی را شـــروع کـــرد. برای 
و  دســـت  قیدهای  و  چارچوب هـــا  خـــودش 
پاگیر نســـاخت. یـــک حرکت بســـیجی وار به 
معنـــای انقابی بـــودن را آغاز کـــرد و وارد 
فرهنگ  ترویـــج  و  توزیـــع  مردم شـــد.  بدنة 
انقابـــی را به دســـت خود مـــردم و در بین 
باعـــث موفقیت  این  خود مردم قـــرار داد که 
عمـــار شـــد. فیلم های عمـــار تـــا دورترین 
نقطة کشـــور رفـــت و در دورترین روســـتای 

کرد.  نفوذ  کشـــور 
دغدغة  کســـی  هر  کـــه  اســـت  حرکتی  این 
انقاب و جمهوری اســـامی را داشـــته باشد، 
باشـــد،  داشـــته  را  انقابی  فرهنگ  دغدغـــة 
در  می خواهد  دلـــش  می شـــود.  خوشـــحال 
این حرکت و در این جریان ســـهمی داشـــته 
باشـــد. مـــا هـــم خواســـتیم به اقیانوســـی 
بپیوندیـــم کـــه در بدنه مـــردم کار فرهنگی 

 . می کند

مخاطب ما همه مردم هستند، با هر سلیقۀ فکری و هر اندیشه ای
و سید مسعود پرهیزگاری از یک رویـــداد هنری  فراتـــر  جشـــنواره عمار، 

فراتر  اگر  اســـت.  اجتماعی  موجـــود  یک  فرهنگی، 
از امـــر هنری و فرهنگـــی و از منظر امـــر اجتماعی 
به جشـــنواره عمار نـــگاه کنیم؛ می تـــوان آن را در 
شـــمار معدود کنش هـــای ضدفتنـــه ای تحلیل کرد 
که در شـــرایط پس از سال 88 آغاز شـــده و تاکنون 

است.  داشـــته  »ادامه« 
در ســـاخت جامعه دینـــی به دلیل هنجار شـــدن 
مراتبـــی از »حقیقت«، بســـتر و احتمال بیشـــتری 
دارد.  وجود  ادواری  صـــورت  به  فتنه هـــا،  بروز  برای 
»کنش های  بـــه  داریم  نیـــاز  همواره  مـــا  بنابراین 
تاریخی  اســـتعاره  ذیل  که  کارهایی  بـــه  فتنه«؛  ضد 
عمار بـــه روشـــنگری بپردازند. در این جـــا ما نیاز 
پیدا می کنیم به در دســـت داشـــتن یـــک تصویر 
به  از مدل کنش عماری. جشـــنواره عمار  روشـــن تر 
تجربیاتش  هفت ســـاله  »انباشـــت«  و  »ادامه«  دلیل 

یکی از منابع پاســـخ به این پرســـش اســـت.
چرا جشـــنواره عمـــار ادامـــه پیدا کـــرد و ده ها 
این پرســـش  نیافت؟  حرکت ضد فتنـــه  دیگر تداوم 
نه در مقـــام تجلیل از جشـــنواره عمـــار یا تحقیر 
دیگـــر فعالیت ها، که در ســـطح تحلیـــل چگونگی 
یک کنـــش عمارگونه قابل توجه اســـت. بی شـــک 
محدودیت هایی  و  کاســـتی ها  هم  عمار  جشـــنواره 
دارد امـــا به احتمال زیـــاد بتوان در این انباشـــت 
دســـت  بودن  عماری  بـــرای  الگو هایی  بـــه  تجربه 

 . فت یا
به  دادن  توجـــه  یادداشـــت  این  اصلی  مســـئله ی 
اهمیـــت این تجربه هفت ســـاله بود. بیشـــتر از این 
نیســـت مگر یکی-  این نوشـــته کوتاه  در حوصله ی 
از پاســـخ بـــه چرایی های  اولیه  اتود و طـــرح  دو 

تداوم.  ایـــن  احتمالی 
 یک مزیـــت عمده ای که  جشـــنواره عمـــار را به 
مثابـــه یک کنـــش ضد فتنـــه تداوم بخشـــیده 
از فتنه اســـت. جشـــنواره  اســـت درک اجتماعی 
عمار تحلیل فتنه را در ســـطوح امنیتی و سیاســـی 
متوقف نمی کـــرد. حتی آن را در ســـطح فرهنگی و 
بر  نمی کـــرد. جشـــنواره عمار  دنبال  غرب زدگـــی 
اســـاس این فهم از فتنـــه پایه ریزی شـــد که فتنه، 
ناتوانی  محصول  آن،  اجتماعی  بســـط  کم  دســـت  یا 
رســـانه ها از روایت جامع جامعه اســـت. رســـانه ها 
از جامعـــه عقـــب افتاده اند، یک درصدی شـــده اند 
باالیـــی آن را روایت  از طبقات  و فقط درصد کمـــی 
از  فارغ  عمـــاری،  کنش  یـــک  بنابراین  کرده انـــد. 
قیـــد و بندهای حزبـــی و رایج تعریف می شـــود و 
بدون کوشـــش بـــرای روایت آحاد مکتـــوم جامعه 

  . ست بی معنا

راز راه هفت ساله
مجتبی نامخواه



معرفـــی: ۲۵ ســـال ســـن دارم و مدیـــر یک 
هســـتم فرهنگی  موسســـه 

چطور با جشـــنواره عمار آشـــنا شدید: از 
دوره سوم برگزاری آن و توســـط یکی از دوستان

چند اکـــران کننده هســـتید: در اســـتان 
اصفهـــان ۵۰۰ اکـــران کننده فعـــال و در حدود 

۲۰۰ اکـــران کننده در شـــهر اصفهـــان داریم.
در  نـــدارد«  تفنگ  »یـــزدان  اکـــران:  اولین 

اصفهان تیزهوشـــان  مـــدارس 
در کجـــا بیشـــتر اکران کردیـــد: ما یک 
ســـری اکران ثابت در گلستان شـــهدای اصفهان 
داریم امـــا بیشـــترین اکران در ســـطح مدارس 

اســـتان بوده
نظرســـنجی کردید: بله؛ در کنـــار آن هدف از 
برگزاری جشـــنواره عمار که روشـــنگری است را 

نیز بـــرای آنها تبییـــن می کردیم
برنامـــه یا مهمان ویـــژه: در حاشـــیه اکران 
فیلـــم »هنگامـــه« اقدام بـــه برگـــزاری برنامه 
هایی از قبیل دعـــوت از آقای »امیر داســـارگر« 
کارگردان ایـــن فیلم کردیم؛ همچنیـــن در کنار 
نمایـــش فیلم هـــا چندیـــن کارگاه نقـــد فیلم 
برگزار کرده ایـــم و همچنین اقـــدام به برگزاری 
ازقبیل ســـخنرانی و مداحی کرده  برنامه هایـــی 

. یم ا
چه کســـانی مخاطبـــان اکـــران بودند: 
بیشـــترین اقشـــار مخاطب فیلم ها را نوجوانان و 
بودند؛  داده  دانشجویان تشـــکیل  جوانان، خصوصا 
بیرون از شـــهر اصفهان و در روســـتاها مخاطب 
مســـن تر هـــم داشـــتیم؛ نکتـــه دیگـــر اینکه 
اکران شهرســـتان ها را هم بیشـــتر در مســـاجد 

دادیم. مـــی  انجام  ها  و حســـینیه 
پرمخاطـــب تریـــن اکرانتان: فیلـــم کوتاه 

 » علمک «
خاطره: درمـــورد نمایش فیلمـــی در خانه مادر 
شـــهیدی بود؛ نکته مهم اینکه بســـیاری از اقوام 
مادر شـــهید در خـــواب دیدند آن شـــهید می 
گوید در خانـــه میهمانـــی دارم و بیایید به مادرم 
کمـــک کنید؛ وقتی اقـــوام به خانه مادر شـــهید 
مراجعه کردنـــد و در جریان برنامـــه اکران فیلم 
عمـــار در ایـــن خانه قـــرار گرفتند تـــازه پی به 

خوابی کـــه دیده بودنـــد بردند.
به یادماندنی ترین جملـــه ای که در اکـــران ها از 
مخاطبان شـــنیده اید: نمایش مســـتندهای این 
جشـــنواره تاثیر باالیی بر روی دانشـــجویان دارد؛ 
بـــر این اســـاس تمامی حـــرف ها و ســـخن ها 

ما را بـــه ادامه حرکـــت در این راه بیـــش از پیش 
امیـــدوار می کند.

خنـــده و گریه مخاطـــب: فیلم هـــای طنز با 
واکنش بســـیار خوب و اســـتقبال گـــرم آنها روبرو 
شـــده؛ از آن طرف هم شاهد هســـتیم نمایش فیلم 
های احساســـی به انـــدازه فیلم های طنـــز بر روی 

گذاشـــته اثر  مخاطبان 
چگونـــه تبلیغ می کنید: هرســـال یک پوســـتر 
اختصاصی برای جشـــنواره عمار در اســـتان اصفهان 
چاپ و منتشـــر می کنیم؛ همچنیـــن در کنار انجام 
تبلیغـــات شـــهری در شـــبکه هـــای اجتماعی نیز 

کارهای رســـانه ای خود را انجـــام می دهیم.
کجا              از  را  اکـــران  تجهیـــزات  و  وســـایل 
مـــی آوردید: بیشـــترین اکران های خـــود را در 
فضاهـــای مجهز بـــه امکانات الزم انجـــام می دادیم 
اما وقتـــی قصد اکـــران در مکان هایی را داشـــتیم 
که تجهیزات نمایش فیلم نداشـــتند از ســـایر اکران 

گرفتیم. مـــی  کمک  هـــا  کننده 
ســـایت  از  بســـیاری  با   : ها  رســـانه  با  ارتباط 
های خبری و رســـانه ای اســـتان در ارتباط هستیم 
و ضمن پوشـــش اخبار و رویدادهـــای نمایش فیلم 
های جشـــنواره عمار در اســـتان اصفهان هر زمانی 
برای آنها خبر یا گزارشـــی را ارســـال کـــرده ایم آن 
را کار کـــرده اند؛ از جمله رســـانه هایـــی که ما با 
آنهـــا در ارتباط هســـتیم و اخبـــار و برنامه های ما 
را پوشـــش می دهند مـــی توانم به صدا و ســـیما، 
خبرگـــزاری فارس، خبرگزاری شبســـتان، ســـایت 
خبری صاحب نیوز و ســـایت رویـــش روزنامه های 

قـــدس و اطاعات اشـــاره کنم
نگاه شـــما به عمار: جشـــنواره عمار بـــه عنوان 
یک حرکـــت فرهنگـــی و خودجوش تاثیر بســـیار 
مثبتـــی بر روی ما بـــه عنوان اکران کننده داشـــته 
و موضـــوع قـــرار گرفتن یک محصـــول فرهنگی در 
اختیار اکـــران کننده ها بـــرای نمایش خود حرکتی 
فرهنگی و مفید محســـوب می شـــود و به رشـــد و 
توســـعه فضای روشنفکری در ســـطح جامعه کمک 
فراوانـــی خواهـــد کرد؛ نکتـــه دیگر اینکه شـــاهد 
هســـتیم جشـــنواره عمـــار در فیلم هـــای خود به 
موضوعات کمتر پرداخته شـــده تا امـــروز در جامعه 
می پردازد؛ برای نمونه مســـتندهایی ســـاخته شده 
و در آنهـــا می بینیم به شـــهرها، روســـتاها، مردم و 

شـــخصیت ها پرداخته شـــده است.
از طـــرف دیگر بـــا برگـــزاری این جشـــنواره در 
های  فعالیت  گرفتن  قوت  ســـطح کشـــور شـــاهد 
فرهنگی در ســـطح تمامی اســـتانها هســـتیم؛ نکته 

مهـــم اینکه تا امروز در بســـیاری از مناطق کشـــور 
گـــروه های فرهنگی ابزار مناســـب بـــرای پیش برد 
اهداف و برنامه هـــای خود در اختیار نداشـــتند اما 
با برگزاری جشـــنواره عمار و ســـاخته شـــدن فیلم 
هایی جلســـات اکران فیلمی را برگـــزار کنند و روح 
تازه ای بـــه مراکز فرهنگی ازجمله مســـاجد بدهند.

بســـیار  نظر  خانـــواده  خانواده:  کمـــک  و  نظر 
خوب و مناســـبی داشـــتند و در این راه حتی فیلم 

های جشـــنواره را بـــه همراه من مـــی بینند.
مهمتریـــن مکانی کـــه بایـــد در آن اکران 
بشود: مســـاجد زیـــرا در آنجا شـــاهد تجمع مردم 
هســـتیم و می توانیـــم از این کنار هـــم بودن برای 
نمایـــش فیلم اســـتفاده کنیم؛ مکان هـــای دیگری 
ازجملـــه مدارس و دانشـــگاه ها هم بـــرای نمایش 
فیلم های جشـــنواره عمار بســـیار مناســـب هستند 
اما اگـــر می خواهیـــم برنامـــه هـــا و اقدامات ما 
جنبه ایدئولوژیک داشـــته باشـــد باید ایـــن فیلم ها 

را در ســـطح مســـاجد اکران کنیم.
جشـــنواره عمار بیشـــتر باید به کدام دسته 
گذاری  رویشـــان سرمایه  و  توجه  مخاطبان  از 
در  جشـــنواره  این  گرایـــی  قشـــری  مخالف  کند: 
نمایـــش فیلم ها هســـتم زیرا مفهوم جشـــنواره با 
عامه مردم پیونـــد خورده و اگر بخواهیم قشـــری با 
مـــردم برخورد کنیم این اقدام ما اشـــتباه اســـت و 

نتیجه مـــورد نظر خـــود را نخواهیم گرفت.
می  را   وقتتـــان  تمام  و  داشـــتید  وقت  اگر 
توانســـتید صرف اکـــران بکنیـــد چند تا 
اکران دیگر می داشـــتید: اگر از وقت بیشـــتری 
به نســـبت امروز برخـــوردار بودم تاش بیشـــتری 
می کردم تا تمامی شـــهرها و روســـتاهای اســـتان 

اصفهان را تحت پوشـــش قـــرار بدهم.
عاقه  رفتیـــد:  که ســـینما  بـــاری  آخرین 
فراوانی بـــه ســـینما دارم؛ آخرین فیلـــم هایی که 

بود ایـــران«  »یتیـــم خانه  و  دیدم »هیهـــات« 
نقـــش بانوان در اکـــران مردمی: بانـــوان می توانند 
فیلم  برگزار شـــده  از گردهمایی های  در بســـیاری 

های جشـــنواره عمار را اکـــران کنند.
ســـراغ  اطراف تون  در  ســـوژه هایی  چـــه 
نشـــده:  ســـاخته  فیلم  آن  درباره  که  دارید 
یکـــی از مهمترین ســـوژه هایی که مـــی توان برای 
ســـاخت فیلم به آن پرداخت و زمـــان آنچنانی هم 
بـــرای کار کـــردن بر روی این ســـوژه هـــا نداریم 
خانواده شـــهدا و ایثارگران انقاب اســـامی و دفاع 

مقدس هســـتند

عمار به موضوعات کمتر پرداخته شده می پردازد
مومنیان رابط استان اصفهان
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عاقـــه به فیلم ســـازی باعث شـــکل گیری گروه شـــد یا    
دغدغه های مشـــترک

دقیقـــا نمی دانم کـــدام یکی از ایـــن دو تا عامـــل اصلی بـــود. یک کاس 
مستندســـازی در مدرســـه مان بود که نزدیـــک به ۱۰ نفر بودیـــم که در آن 
کاس شـــرکت می کردیم و مســـتند می دیدیم. از آن جمع ۱۰ نفره، ســـه 
نفرمان حـــول محور موضـــوع وضعیت علوم انســـانی در مـــدارس به توافق 
رســـیدیم و یک مســـتند ۱۰ دقیقه ای ســـاختیم حاال نمی دانم کدام یکی از 

این ها تقدم داشـــته اســـت.

چرا مسأله کنکور؟ 

هـــر ســـةمان روی محور نظـــام آموزش و پـــرورش تأکید داشـــتیم. یکی از 
دوســـتان مســـأله کنکور را پیشـــنهاد داد و بقیه هم پذیرفتند و قرار شد آن 

بسازیم.  را 

تقسیم کار 

یکـــی از بچه هـــا بود که بیشـــتر از بقیـــه تدوین بلـــد بود، قبا هـــم دو تا 
کار دانـــش آمـــوزی تدوین کـــرده بود، یکـــی دیگر هم بود دوربین داشـــت 
- البته ما از دوربین  ایشـــان اســـتفاده نکردیـــم - و عکاس بود و بیشـــتر از 
بقیـــه تصویربرداری بلد بـــود؛ گفتیم او هـــم تصویربردار اصلی باشـــد و یک 
تصویربـــردار دیگر هم بـــود که از بیـــرون کمک مان کرد. آن کســـی هم که 

ایده مســـتند را داد کارگردان اثر شـــد.

امکانات چه طور فراهم شد

چون ما از بچـــه های کاس مستندســـازی بودیم امکانات را به ما رســـاندند 
البتـــه قبـــل از این، یک کار دیگر ســـاخته بودیـــم و چـــون کار موفقی بود 
بر اســـاس ایـــن ســـابقه ای که داشـــتیم از طرف موسســـه ای کـــه معلم 
مستندســـازی مان آن جـــا بود، بدون هیـــچ هزینه ای به مـــا امکانات دادند.

امکانات 
یـــک دوربیـــن fx۱۰۰ به مـــا دادند بعـــد یک hf بـــه ما دادنـــد و دو تا 

نور8۰۰ با ســـه پایـــه و ...

تجارب تولید این کار 

کوچک تریـــن تجربـــه ای کـــه کســـب کردیم یک ســـری تجربه هـــای فنی 
بـــود. علت اصلـــِی این که مـــا از این کار خودمـــان راضی نبودیـــم به خاطر 
یک ســـری مشـــکاتی بود که در نویســـندگی کار بود یعنی می دانســـتیم که 
می خواهیـــم چه بســـازیم و دربـــاره چه چیز اســـت اما طرح مشـــخصی در 

نبود. ذهن مـــان 

توصیه برای بچه های انقابی و دغدغه مند برای مستند سازی

من همیشـــه به دوســـتانم می گویم آدم نبایـــد این قدر خـــودش را پایبند 
چیزهایـــی بکند کـــه بقیه برایش ســـاختند. متاســـفانه نظام آموزشـــی و 
کنکـــور، دســـت و پـــای آدم را می بنـــدد و واقعا مـــا را تبدیـــل می کند به 
یـــک آدم منفعل و بی دغدغـــه اما به نظرم بچه ها نباید ســـاکت بنشـــینند 
و باید نســـبت به معضـــات موجود واکنش نشـــان دهند و بـــه امید دیگران 
ننشـــینند. نباید همه اســـتعدادهایمان را بســـوزانیم به خاطـــر این که حاال 
مثا آخر ســـال یک امتحانی داریم و ممکن اســـت اذیت بشـــویم یا ســـخت 
مان بشـــود.خیلی هـــم بـــه درس و امتحانات ضربـــه نمی زند و می شـــود 

کرد. مدیریتش 

کار سه نفره چنددانش آموز
 برای مسأله کنکور

آیا ممکن اســـت کـــه بگوییم که »مـــن اکران کننـــده« این فیلم 
را پخـــش می کنـــم صرفا بـــه خاطر مطلـــوب بودن اکـــران، یا 
اینکـــه از اکران غـــرض خاصی دارم کـــه حتی اگر اکـــران فیلم 
نتواند غرض مرا برســـاند آن گاه ممکن اســـت اکـــران نکنم؟ البته 
در ســـینماها شـــاید به میزان زیـــادی این امر معنادار باشـــد، که 
کار خـــود را فقط اکـــران بدانند. البتـــه ســـینمادار می گوید که 
قبل از رســـیدن فیلم به ســـینما چند نهاد متولی مســـئول حوزه 

بوده اند. فیلـــم  بگوید«  خواهـــد  می  »چه 
اکران کننده یک »انســـان تکنیکی« نیســـت که فقط فیلم پخش 
کند، او »انســـان انقاب اســـامی« اســـت که برای آرمان هایش 
در هرجـــا الزم باشـــد حاضر اســـت و اکنون بایـــد در صحنه هنر 
فیلم اکـــران کنـــد. این انســـان، با فعلـــی که انجـــام می دهد 
تـــاش می کند به صـــورت حداکثـــری به تحقق و عینی ســـازی 
آرمان هایـــش در همه حوزه ها بپـــردازد. بنابراین اصـــا به اکران 
یـــا حتی به فیلم بـــه عنوان یک هـــدف نگاه نمی کنـــد، بلکه آن 
را به مثابه ابـــزاری بـــرای آرمان هایش می بیند. بـــه همین دلیل 

تنها بـــه ظرفیت ظاهـــری و اولیه آن بســـنده نمی کند:
اکـــران ابزار »تبلیـــغ« آرمان هـــا و ارزش هایش بـــه عموم مردم 
هســـتند، مبتنی بر انقاب اســـامی؛ ســـاختار مســـجد برایش 
محوریت دارد و چون خود عموما از اهالی اش هســـتند، »مســـجد« 

را بســـتر اکران فیلـــم می بینند. 
اکران را به مثابه ابزار و مسیر »تربیتی« نگاه می کند. 

بـــه حوزه »اقتصـــاد« اکران و مشـــارکت مالی همـــه مخاطبین با 
دارد.  توجه  تولیدکنندگان 

به کار تشـــکیاتی در جبهه فرهنگی انقاب اســـامی اعتقاد دارد 
و به واســـطه این امـــر اکران را نه امـــری فردی بلکـــه عملیاتی 

می نگرد.  »تشـــکیاتی« 
خـــود را خط مقـــدم »جبهـــه فرهنگـــی انقاب اســـامی« در 
تعامل بـــا مـــردم می بیند و منتقـــل کننده شـــرایط مخاطب به 

قرارگاه هـــای ایـــن جبهـــه می بیند. 
بـــه ظرفیت های عظیم اکران در »انســـجام اجتماعـــی« و افزایش 
تعامـــات و ارتباطـــات اجتماعی در ســـطوح محلی، روســـتایی، 

شـــهری و... تامـــل می کند. 
با اکران به شـــناخت دقیقـــی از »مردم»، طبقـــات آن ها، روحیات 

و سایقشـــان، تغییراتشان می رسد.
و در نهایت نســـبت به مناسبات »سیاســـی« موجود محلی و ملی 

با اکـــران موضع گیری می کند و خنثی نیســـت.
به همیـــن دالیل اکـــران فیلـــم عمار، نـــه یک فعل عـــادی یا 
صرفا یک فعـــل فرهنگی، بلکـــه عملیاتی همه جانبـــه و همه گیر 
در خـــط مقدم جبهـــه حق علیـــه باطل اســـت و رزمندگان خط 
مقـــدم نیازهای بســـیاری دارند کـــه  در صورت تدبیر نشـــدن از 
ســـوی قرارگاه های این جبهه ممکن اســـت دچار ســـردرگمی یا 
تلفات و هزینه های ســـنگینی می شـــویم. اکران کنندگان بخشـــی 
از »مدافعیـــن حریم جبهـــه حق« در زمانه تقابل انقاب اســـامی 

با مســـتکبرین فکری، فرهنگـــی و هنری جبهه باطل هســـتند.
و در نهایـــت بایـــد گفت این واژه بـــه نظر می رســـد نمی تواند به 
واقـــع بیان کننـــده همه آن چیزی باشـــد که در ایـــن صحنه رخ 
می دهد و شایســـته اســـت که بـــه دنبـــال واژه ای دقیق تر برای 

باشـــیم.   معنا  این 

اکران برای اکران
اکران مردمی در چند نما
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مـــن هیچ وقت دنبال ســـوژه نرفتم تا آن را کشـــف 
کنم، همیشـــه ســـوژه ها به ســـمتم می آیند یعنی 
فقـــط دروازه بانی می کنیم. در میان ســـیل ســـوژه 
هایی که وجـــود دارد، تعـــدادی را انتخاب می کنیم. 
ایـــن انتخـــاب بـــه تجربه بـــاز می گـــردد. و یک 
مقداری به انگیزه و اراده. کســـی که این ســـوژه ها 
را می شـــنود ولی به ذهنش نمی رســـد کـــه از آنها 
مســـتند بســـازد، اساســـاً انگیزه، اراده یا تصمیمی 
برای این مستندســـازی نـــدارد. ضمـــن اینکه باید 
به تحـــوالت اجتماعی و سیاســـی و فرهنگی مملکت 

کنیم.  نگاه 
ما یک کشـــور پـــر تاطم هســـتیم. یک کشـــور 
عجیـــب و غریبیـــم که در چهل ســـال گذشـــته 
اتفاقـــات بزرگـــی در دل خود داشـــته. اتفاقاتی که 
در کشـــورهای دیگـــر، در طول چهارصد ســـال هم 
نیفتاده. شـــما تحـــوالت تاریخی معاصر ما از ســـال 
۵۵ تـــا ۹۵ را دنبال کنید و کنار تحـــوالت تاریخی 
ســـوئیس بگذارید. در چهارصد ســـال تاریخش هم 
چنیـــن اتفاقاتی نداشـــته که ما در این چهل ســـاله 
داشـــتیم. بنابرایـــن ما یک کشـــور پـــر التهاب و 
پرقصه ؛ خصوصا  و  پرماجرا  و  پرشـــخصیت  پراتفاقیم. 
به ســـبب انقاب اســـامی و دفاع مقـــدس. ما یک 
جنگ هشـــت ســـاله داشـــتیم. جنگی طوالنی که 
کمتر در طـــول تاریخ اتفـــاق افتاده. اینها نشـــان 
می دهـــد که نباید بدون ســـوژه بمانیم. کســـی که 
با ایـــن فضاها بدون ســـوژه بماند من بـــه انگیزه و 

اراده اش در درجه اول شـــک می کنـــم و در درجة 
دوم به شـــم فیلمســـازی اش. به نظـــرم تجربه اش 

کم اســـت و فرآیند فیلم ســـازی را بلد نیســـت.
فیلم ســـاز بزرگی می گفت: فیلم ارتباط مســـتقیمی 
با ســـبک زندگی فیلم ســـاز دارد. با منـــش اش، با 
زندگـــی اش. بـــا تجربیاتـــش و با همـــة آن چیزی 
کـــه در زندگی گذرانده اســـت. عموماً کســـانی که 
فیلمســـازهای موفقی هســـتند، یـــک ویژگی هایی 
در زندگی شـــان دارنـــد کـــه معموال مشت شـــان 
پـــر اســـت. مثـــًا یکـــی اش مطالعة زیاد اســـت. 
فیلمســـازهای موفق آدمهای پرمطالعه ای هســـتند.

این اســـت که زیاد ســـفر  یک ویژگی دیگرشـــان 
می رونـــد و از ســـفررفتن نمی ترســـند. ایـــن جزو 
اپیدمی های شـــهری و مدرن ماســـت که از ســـفر 
از ســـفر در اکثـــر آدمها وجود  می ترســـیم. ترس 
دارد. چرا؟ از دســـت دادن موقعیت شـــغلی، به هم 
خوردن آرامش، از دســـت دادن آســـایش و راحتی، 
از دســـت دادن غـــذای خوب، خـــواب راحت یا هر 
دلیـــل دیگری. طـــرف به همین دالیل تن به ســـفر 

 . هد نمی د
مـــن بچه حزب اللهی هـــای خـــوب و متدینـــی را 
می شناســـم که روســـتاهای اطراف شهرشـــان هم 
نرفته انـــد. تو چطـــور می توانی ادعای فیلمســـازی 
کنـــی در حالی کـــه اقلیم خودت را نمی شناســـی. 
شـــهر خـــودت را نمی شناســـی. محـــات پایین 
شـــهرت را نمیشناســـی. یک جایـــی رهایش کنی 

گـــم می شـــود و باید با جـــی پی اس خـــودش را 
این ها هیـــچ گاه مستندســـاز خوبی  بدهـــد.  نجات 

 . ند نمی شو
مهمترین چیزی که در ســـوژه فیلمســـاز و مستند 
ســـاز باید دنبالش باشـــد کشـــف قصة آدمهاست. 
می کنید،  کار  موضوعـــات  ذیـــل  وقتی شـــما  یک 
ایـــن موضوع خیلی عام اســـت. مثـــا می گویی من 
دوســـت دارم راجع به فتنة 88 فیلم بســـازم چون 
موضـــوع خوبی اســـت. اما بـــرای درک این موضوع 
شـــما به لوازم احتیاج داری. مثـــا وقتی میخواهی 
خانه بســـازی، برای ســـاخت چه مصالحـــی احتیاج 
داری؟ ایـــن هـــم همین طـــور اســـت. می خواهی 
راجع به فتنه 88 فیلم بســـازی، مصالحت چیســـت؟

اول؛ قصه هاســـت. قصـــه ها را باید پیـــدا کنی؛ دو؛ 
آدمهـــای موثر در ایـــن قصه ها را بایـــد پیدا کنی. 
اصل شـــکل گیری یـــک فیلم یـــا مســـتند، پیدا 
بعد درک شـــخصیت هاست.  و  کردن قصه هاســـت 
این دوتـــا را که پیدا کنی شـــیوۀ روایت بدســـتت 
می آیـــد. بعد دیگر هم پژوهش اســـت کـــه در دل 
پژوهش، ممکن اســـت ایـــن دوتا تغیرپیـــدا کند. 

زمانی کـــه با ســـوژه های زیادی مواجه می شـــوی 
مهم  انتخاب  در  اولویت بنـــدی  ایدئولـــوژی،  از  فارغ 
اســـت. فرض کنید ســـه تا سوژۀ مشـــابه به سمتت 
انتخـــاب کنی.  می آید که تـــو نمی دانی کـــدام را 
بهتر اســـت اولویت ســـنجی کنـــی و ببینی برای 

دارد. اولویت  کدامشـــان  خودت  زمانة 

کسی که در میانه حوادث انقالب بدون سوژه بماند به َشم فیلمسازی اش شک کند 
محمدمهدی خالقی

متولــد ۶۵ اســت. فعالیت هــای گوناگونــی در عرصــة هنــری دارد؛ یعنــی فیلمنامــه نویــس، مــدرس ســینما و مستندســاز اســت. ورودش بــه فیلمســازی بــه 
ســالهای ۲8-۳8 بازمیگــردد و از زاویــة فیلم نامــه نویســی وارد ایــن عرصــه شــده اســت. در حــال حاضــر مســتندی از عــزاداری امــام حســین میــان اهــل 

ســنت بنــگادش می ســازد. امســال بــا مســتند پســرم در جشــنوارۀ عمــار حاضــر شــده کــه روایتــی از زندگــی شــهید رضــا خــاوری اســت.
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انتخاباتـــی در همـــه جـــای دنیـــا  رقابت هـــای 
شـــباهت های بســـیاری بـــه هـــم دارد و دو نامزد 
جایگاه  بـــه  رســـیدن  بـــرای  جمهوری  ریاســـت 
نمی کند.  دریغ  تاشـــی  از هیچ  ریاســـت جمهوری 
راه انـــدازی کمپین هـــای تبلیغـــی و اجتماع هـــای 
هواداران و ســـخنرانی کردن در جمع طرفداران و ... 
از جمله اقداماتـــی تبلیغاتی یـــک کاندیدای رئیس 

اســـت. جمهوری 
مســـتندهای                بـــا  را  او  کـــه  نقویـــان  مهـــدی 
سیاســـی ا ش می شناســـیم این بار ســـراغ موضوع 
انتخابـــات رفته اما نـــه انتخابات بـــه معنای مطلق 
ایاالت  انتخابات ریاســـت جمهـــوری در  او  بلکه  آن 
متحده آمریـــکا را دســـتمایه خلق مســـتند کرده 
اســـت. مســـتند »قصه فیـــل و االغ« عنـــوان اثر 
مهدی نقویان اســـت که در آن به ماجـــرای رقابت 
دو حـــزب جمهوری خـــواه و دموکـــرات در آمریکا 

بـــرای تصاحب کاخ ســـفید پرداخته اســـت.
این مســـتند بیننده را با ســـیر انتخابات ریاســـت 
جمهـــوری در آمریکا آشـــنا می کند، عـــاوه بر این 
انتخابات اخیر ریاســـت  بیننـــده در جریان رونـــد 
جمهـــوری آمریکا نیـــز قرار می گیرد کـــه در نتیجه 
آمریکا  رئیس جمهـــور  عنـــوان  به  ترامـــپ  دونالد 

بـــرای یک دوره چهار ســـاله منتخب شـــد.
اطاعاتـــی که در »قصـــه فیـــل و االغ« به مخاطب 
ارائـــه می شـــود در نوع خـــود تازه و دســـت اول 
اســـت و از ایـــن حیـــث بایـــد گفت که ایـــن اثر 
می توانـــد جهانی تـــازه در برابر دیدگان تماشـــاچی 
نســـبت به انتخابـــات آمریکا باز کنـــد. در این فیلم 
۵۶ دقیقه ای به وجه تســـمیه مســـتند نیز اشـــاره 
می شـــود و بیننده پـــی می برد که ماجـــرای فیل 
و االغ ریشـــه در دو کاریکاتـــور دارد کـــه در آنها 
جمهوری خواهـــان و دموکرات هـــا بـــه االغ و فیل و 

شـــده اند. تشبیه 
اطاعاتـــی کـــه در این مســـتند به بیننـــده ارائه 
می شـــود اطاعاتی است ســـوای از اطاعاتی که تا 
پیش از ایـــن از تریبون رســـانه ها بـــه جامعه ارائه 
شـــده اســـت. »قصه فیـــل و االغ« با زبانی ســـاده 
و روان و بـــدون لکنـــت بیننـــده را در جریان روند 
انتخاب شـــدن یـــک رئیس جمهـــور در آمریکا قرار 

. هد می د
دامنـــه تحقیقات ســـازندگان این مســـتند آن قدر 
قابل قبول اســـت کـــه بیننده را نســـبت به ماجرای 
انتخابات آمریـــکا اقناع می کند و ذهن او را نســـبت 
به موضوع آشـــنا می کنـــد و با همیـــن روند اندک 
اندک قصـــه اصلی که همـــان غیـــر مردمی بودن 
انتخابـــات در ایـــاالت متحده آمریکاســـت را مطرح 
می کند و این مســـئله را به خوبـــی تبیین می کند. 
از ایـــن حیث به خوبی توانســـته با اســـتدالل های 
منطقی بیننـــده را نســـبت به غیـــر مردمی بودن 
انتخـــاب رئیس جمهور در این کشـــور کـــه خود را 
پیشـــرو در دموکراســـی و مردم مداری می داند آگاه 

. کند
بیننـــده در این مســـتند کـــه ضرباهنگ نســـبتا 
تنـــدی دارد با حجـــم زیـــادی از داده و اطاعات 

نمی شـــود  ارائه  بی هدف  البتـــه  که  اســـت  روبرو 
و مستندســـاز هدفمند آنها را ارائه کـــرده و البته 
نوع ارائه او نیز بســـیار هوشـــمندانه اســـت و آنها 
را پرتـــاب نکرده بلکـــه در موقعیت های حســـاب 
شـــده آنها را عرضه کـــرده تا بتوانـــد در موقعیت 
مناســـب بعدی نتیجه گیری خود را کرده باشـــد.

همچنیـــن  و  نتیجه گیری هـــا  خـــرده  ضمنـــا 
اطاعـــات پیرامونـــی کـــه در مســـیر مســـتند 
ارائـــه می شـــود بـــرای نتیجه گیـــری پایانی که 
کارگـــردان آن را بر عهده بیننده گذاشـــته به کار 
مـــی رود و از ایـــن حیـــث باید مســـتند را موفق 
بـــر شـــمرد کـــه تماشـــاچی را به واکنـــش فرا 
می خوانـــد. بـــه تعبیـــری بیننده »قصـــه فیل و 
االغ« یـــک مخاطب فعـــال اســـت و کارگردان به 
بیننـــده خود نیـــز فکر کرده و از او مشـــارکت در 
کار می خواهـــد و هرچنـــد اطاعـــات خوبی به او 
می دهد امـــا می خواهد کـــه او ایـــن اطاعات را 
در ذهـــن مرتب کند و در پیشـــبرد اثـــر با همراه 

. د شو
اســـتفاده از تصاویـــر مســـتند دیگـــر نقطه قوت 
»قصـــه فیل و االغ« اســـت. یعنی بیننـــده با اثری 
مواجه اســـت کـــه از رســـانه های آمریکایی پخش 
شـــده و هیچ اظهار نظری از ســـوی شخصیت های 
نشـــده  بیان  ایرانی  به خصـــوص  آمریکایی  غیـــر 
و ایـــن ضریب اثرگـــذاری را باالتر مـــی برد و از 
این منظـــر باید کارگـــردان »قصه فیـــل و االغ« 
از محتویات  اســـتفاده  با  توانســـته  را ســـتود که 
رســـانه های آمریکایـــی ذهن خواننده را نســـبت 
به مســـئله روشـــن کند و این بهترین شـــیوه ای 
آمریکا  انتخابـــات  مـــورد  در  می شـــد  کـــه  بود 
ســـخن گفت و جانبـــداری نکـــرد. آمریکایی که 
ملل جهان  دموکراتیـــک  رفتارهـــای  تمـــام  خود 
را زیـــر ســـوال می برد و بـــرای تحمیـــق آنها از 
هیـــچ اقدامی فروگـــذار نمی کند خـــود در اصالت 
دادن بـــه مردمـــش در مرتبه پایین قـــرار دارد و 

انتخابـــات غیـــر مردمی برگـــزار می کند.
میزان مشـــارکت مردمـــی در انتخابات این کشـــور 
مســـئله ای اســـت که بـــه خوبی و ظرافـــت تبیین 
می شـــود و نشـــان داده می شـــود آنچه که اصالتی 
ندارد رای مردم اســـت و انتخاب رئیـــس جمهور بر 

اســـاس ســـنت های عصر حکومت طبقه اشـــراف بر 
فرودســـتان در این کشور برگزار می شـــود که تنها 
مردم را بـــرای تامین منافع و مشروعیت بخشـــی به 
حکومت خـــود می خواهند وگرنـــه رای آن ها محلی 
از توجـــه نیســـت و طبقه بـــه ظاهر نخبـــه در هر 
ایالـــت در رای گیری شـــرکت می کند و سرنوشـــت 

می نماید. تعییـــن  را  مردم 
نکتـــه دیگری که در این مســـتند به خوبی نشـــان 
آمریکا  وابســـتگی شدید سیاســـت  داده می شـــود 
به ســـرمایه داران و زرســـاالران اســـت. به خصوص 
ســـیطره زرســـاالران یهودی به خوبی در مســـتند 
نشـــان داده شـــده و بیننده به عمق فســـاد سیاسی 

این کشـــور پـــی می برد. 
وابســـتگی نامزدهـــای انتخاباتـــی بـــه کارتل های 
اقتصـــادی کـــه بـــرای تامیـــن منابـــع تبلیغاتی 
انتخابـــات پیشـــاپیش باید قول هایی بـــه آنها بدهد 
در  ســـرمایه داری  محافل  به  وابســـتگی  نشـــان گر 
آمریکا اســـت و نشـــان می دهد که ســـرمایه دیگر 
مولفـــه تعیین کننـــده در انتخابات این کشـــور به 
اصطاح دموکراتیک اســـت. نامزدهایـــی که نتوانند 
توجه محافل ســـرمایه داری را جلـــب کنند از کورس 
رقابت بـــاز می ماننـــد و توانی برای رقابـــت ندارند.

عـــاوه بـــر این بایـــد بـــر وابســـتگی و نامزدها و 
همچنیـــن اثرگذاری البی ها و مجامع صهیونیســـتی 
نیز اشـــاره کرد. »قصه فیل و االغ« به خوبی نشـــان 
می دهـــد نامزدی کـــه حاضر نمی شـــود در مجمع 
صهیونیســـتی  قدرت های  بـــه  وابســـته  »آی پک« 
وابســـته به رژیم اشغالگر قدس شـــرکت کند عما 

نمی کند. پیـــدا  رقابت  بـــرای  توانی 
در مجمـــوع مســـتند »قصـــه فیـــل و االغ« بـــه 
کارگردانـــی مهـــدی نقویان اثری روشـــنگر و جامع 
اســـت که بیننـــده نه تنهـــا پس از تماشـــای آن 
پشـــیمان نمی شـــود بلکـــه از وقتـــی کـــه برای 
تماشـــای آن صرف کرده احســـاس رضایت می کند. 
در این مســـتند که حاصل یـــک کار گروهی خوب 
اســـت دیده می شـــود که چگونـــه با اســـتفاده از 
ابزار فریب ملـــت آمریکا و همچنین ذهن ســـاکنان 
جهـــان را منحـــرف می کنند و چهـــره کریه خود را 
بـــزک می کنند بـــه عبارتی: »صورتـــی در زیر دارد 

آنچه در باالســـتی«

صورتی در زیر دارد
 آنچه در باالستی

حسام آبنوس

نگاهی به مستند »قصه فیل و االغ« اثر مهدی نقویان
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مریم ســـادات مومن زاده دارای مدرک کارشناســـی 
ارشـــد روانشناســـی اســـت که کار خود را از  سال 
۷۹ بـــا تحقیق و پژوهـــش در عرصه مســـتند آغاز 
کرد و در ادامه بـــه کارهایی از جمله نویســـندگی، 
دســـتیاری تهیـــه، تهیـــه کنندگـــی و در نهایت 
کارگردانـــی پرداخـــت و وارد مرکز مستندســـازی 

ســـیما شد.
مؤمـــن زاده نخســـتین اثر خـــود را در ســـال 8۲ 
کارگردانـــی کرد و تا بـــه حال آثار برجســـته ای از 
جمله » حوراء«، »یک عاشـــقانه آرام« و »زمســـتان 

اســـت.  کرده  کارگردانی  را  آخـــر«  فصل 
اثر »یـــک خانم  بانـــوی مستندســـاز بـــا دو  این 
محتـــرم« و »ویگن« در هفتمین جشـــنواره مردمی 

دارد. حضـــور  عمار  فیلم 

رابطه مستند »یک خانم محترم« و »ویگن«

اثـــر »یک خانم محتـــرم« در رابطه با واقعه کشـــف 
حجـــاب رضاخانی اســـت و یکی از معـــدود آثاری 
اســـت، که افرادی که شـــاهد این واقعه بودند در آن 
حضور دارند و به ســـبب ســـن باالیشـــان خاطراتی 

نـــاب از آن دوران را در خاطر دارند.
ســـوژه مســـتند مـــا در آن زمان پســـر کوچک ده 
بوده کـــه همـــراه مادربزرگ اش  یازده ســـاله ای 
در مشـــهد رفت و آمد داشـــته و نیروهای شـــاه به 
مادربزرگـــش حمله می کند، و او شـــاهد این ماجرا 

اســـت. بوده  اتفاقات  و 
مســـتند بعدی که »ویگـــن« نـــام دارد، در رابطه با 
خانواده ای از شـــهدای ارامنه اســـت کـــه رهبری 
در ســـال ۷۱ یـــا ۷۲ بـــه دیـــدار آن هـــا رفت و 
این خانـــواده تنها خانـــواده ی ارمنی بـــود که در 
روســـتایی در میان شـــیعیان باقی مانـــده و زندگی 
مـــی کردند و ما ســـعی کردیم در این مســـتند آن 
وحـــدت موجود میان ایـــن خانواده ارمنی و ســـایر 

بکشیم. تصویر  به  را  ســـاکنان روســـتا 

چرا این سوژه

در رابطه با مســـتند »یک خانم محتـــرم« به نظرم 
اهمیت برخی مســـائل با مـــرور زمـــان رفته رفته 
کمرنگ می شـــود و ماجرای کشـــف حجاب نیز از 

این قاعده مســـتثنی نیســـت و خیلی ها نمی دانند 
که در گذشـــته افـــرادی به ســـبب رعایت حجاب 
مورد آزار و شـــکنجه قـــرار می گرفتنـــد و مردم با 
قانونـــی که خاف عرف، شـــرع و فرهنـــگ جامعه 

کردند. مقابلـــه  بوده 
اما ســـوژه مســـتند »ویگن« را پس از خواندن کتاب 
»مســـیح در شـــب قدر« که در رابطه بـــا دیدارهای 
رهبـــری با خانـــواده شـــهدای ارمنی اســـت پیدا 
کردم، بدیـــن صورت کـــه پس از خوانـــدن کتاب 
مقـــداری در رابطه با آدم هـــای درون کتاب کنجکاو 
شـــدم و دلم می خواســـت که بـــروم، ببینیم خب 
حاال این ها مراســـم شـــان چـــه جوری اســـت. به 
کلیســـاها که رفتم، دیـــدم در این مراســـم  فضای 
معنـــوی و روحانی خوبی حاکم اســـت و آدم خیلی 
تحت تاثیر قرار مـــی گیرد، و نقطه اشـــتراکاتی در 

این میـــان وجود دارد. 
پس از آن به دیـــدار حدود ۱۲ خانـــواده از خانواده 
هایی که رهبری به دیدارشـــان رفتـــه بودند، رفتم 
و ایـــن خانـــواده ای کـــه انتخاب کردم بـــه نظرم 
جذاب ترین قصه را داشـــت و آن ها حاضر شـــدند 

که در برابـــر دوربین من قـــرار گیرند.

مشکات ساخت

نکته ای کـــه وجود  در مســـیر ســـاخت »ویگن« 
داشـــت این بود کـــه آن ها به ما بـــی اعتماد بودند 
به خاطـــر این که تا به حـــال، جز همـــان دیداری 
که بـــا رهبری داشـــتند، هیچ کس ســـراغی از آن 
هـــا نگرفته بود و خیلی برایشـــان عجیـــب بود، که 
حـــاال خب چرا آمدیـــد بعد از این همه ســـال و می 
خواهیـــد از ما مســـتند کار کنید و تـــا لحظه آخر 
که داشـــتیم فیلم مـــی گرفتیم، یـــک روز در میان 
این هـــا مدعی می شـــدند، که اصًا معلوم نیســـت 
دارید چـــه کار مـــی کنید؟ بـــرای چـــه آمدید؟ 
است،  راســـتش همین  گفتیم:  بگوئید.  را  راســـتش 
به دلیل ســـوژه خوب و مســـئله وحـــدت آمده ایم. 
البته االن خیلـــی رابطه دوســـتانه ای داریم وبرای 
شـــب ســـال نو میادی هم بنده خانه شـــان دعوت 

. م د بو
نحوه آشنایی با جشنواره عمار

همزمـــان با دومیـــن دوره جشـــنواره بـــود که از 
طریق پوســـترها و فراخـــوان آن با این جشـــنواره 
آشـــنا شـــدم و در آن زمان فکر نمی کردم، کارهای 
مـــن قابلیت این را داشـــته باشـــد، کـــه به بخش 
رقابتـــی جشـــنواره راه یابد؛ چرا کـــه فکر می کردم 
کارهای بســـیاری از کار من قوی تر ســـاخته شده 
اســـت و پس از آن خیلی اتفاقی اثـــر »قصه حورا« 
را فرســـتادم، که همان ســـال برنده جایزه شـــد و 
رابطه ما با جشـــنواره قوی تر شـــد و در جلســـات 
نقد و بررســـی فیلم ها و کاس های آموزشـــی آن 

کردم.  شرکت 
مســـئله ای که عمار را از دیگر جشـــنواره ها متمایز 
مـــی کند، لفـــظ مردمی بودن آن اســـت و این لفظ 

است.  پیدا کرده  نمود  در جشـــنواره 
من در جشـــنواره هـــای دیگر که حضـــور پیدا می 
دوســـتان  معموال  ها  آن جشـــنواره  مخاطبان  کنم، 
خودم، مستندســـازان، تصویربـــرداران و تدوینگرانی 
آثار همکاران و دوستانشـــان  اند  هســـتند که آمده 

ببینند.  را 
امـــا این مســـئله برای مـــن خیلی عجیب اســـت، 
کـــه هر مرتبـــه که به جشـــنواره عمار مـــی آیم و 
در نشســـت های آن شـــرکت می کنـــم خانم هایی 
که مـــی آمدند و میفهمیدند من مســـتند ســـازم و 
در عرصه فیلمســـازی فعالم، شـــروع به پرسش می 
کردنـــد و این در حالـــی بود که اکثر آن ها رشـــته 
هـــای غیر مرتبطـــی را خوانده اند و این نشـــان می 
عمار مربـــوط به یـــک جریان  دهد، کـــه واقعـــاً 

نیست.  خاص 
مقولـــه اکران هـــای مردمی که پدید آمـــده و فیلم 
هـــا را در نقـــاط مختلف کشـــور به اکـــران در می 
آورد، نیـــز پدیده ای اســـت که برای هر فیلمســـاز 
غنیمتی اســـت، اما همانند آن در ســـایر جشـــنواره 

شود. نمی  مشـــاهده  ها 

کمک جشنواره عمار به روند فعلی سینما

یکـــی از بزرگتریـــن کمـــک های جشـــنواره عمار 
این اســـت، کـــه عـــده ای را عاقه منـــد به عرصه 
فیلمســـازی کرد، انســـان زمانی که رسیدن به یک 
امر دور از دسترســـش اســـت طـــرف آن نمی رود، 
وقتـــی که فیلم ها یک جوری ســـاخته می شـــود، 

درمسیر پررنگ کردن حادثه گوهرشاد
»یک خانم محترم«

گفت و گو



گفت و گو
23

یک سوژه، دو زاویه
یـــا در مـــکان هایی خـــاص اکران می شـــود، که 
ایجاد می  ببینند، تصـــوری  فقط یک گروه خـــاص 
شـــود که ســـاختن فیلم یک موضوع خیلی عجیب 
و غریب و دور از دسترسی اســـت و در نتیجه متعلق 

به یک گـــروه خاصی مـــی ماند. 
عدم تأکید بســـیار بر فرم از سوی جشـــنواره عمار 
ســـبب شـــده، مخاطبان بســـیاری عاقـــه مند به 
عرصه فیلمســـازی شـــوند و در این میان لزوماً نباید 
از ابتدا شـــخص همـــه چیز را بداند، جلـــو   می آید 
آشـــنا می شـــود و قطعاً فرم خوب هم برای کارش 

می-کند.  پیدا 
بســـیاری از ســـینماگرهای ما رشـــته و تحصیات 
مرتبط با ســـینما را نخوانده اند، ولـــی در کار خود 

. اند  موفق 

موضوعات مورد غفلت در سینما

متأســـفانه امروزه ذهـــن ها به ســـمتی رفته که در 
کارهـــا و آثارمان بایـــد چیزهایی عجیـــب و غریب 
نشـــان دهیم و یا ایـــن که چیزهایـــی مطرح کنیم 
که خیلی تلخ و ســـیاه اســـت و هر چه این سیاهی 
بیشـــتر نمایان شود، کار بهتری اســـت، برخاف این 
در آثار کشـــورهای آســـیایی شـــرقی امید، میل و 
پشـــتکار در زندگی و تاش را به بهترین شـــکل را 

. بینیم  می 
واقعا اگر قرار اســـت، واقعیت نشـــان داده شـــود، 
تمامـــی جوانـــب آن را ببینیم و اتفـــاق بدی که در 
ســـینما در حال وقوع اســـت، عادت مـــا به صحنه 
هـــای ناجور و اتفاقـــات بد و ادامـــه دادن به همین 

است. روند 
بـــا این روند پیـــش آمده، مـــا اکنـــون در جایگاه 
۲۰ ســـال پیش جریـــان اروپا و آمریکا قـــرار داریم، 
و فیلم های جشـــنواره هـــای خارجـــی را با فیلم 
های خودمـــان که مقایســـه می کنیم بـــه تفاوت 
موضوعـــی آن ها پی مـــی بریم و مـــی بینیم فیلم 
هـــای خارجـــی معموال موضوعـــات انســـانی را به 
بهترین شـــکل روایت می کنـــد و در برابر در فیلم 
اتفاقات را بـــه بدترین و ســـیاه ترین  های ایرانـــی 

شـــکل در حـــال رویداد نشـــان می دهد.

رســـانة ملی چنان جشـــنوارۀ عمار، مســـتندهای زیـــادی با موضوع 
مردم و اقـــوام گوناگـــون ایرانی تولید کـــرده. مردمی بـــا گویش ها 
و لهجه ها و ســـبک زندگـــی خاص خود. بـــا چنین شـــباهتی، چرا 
صرفـــاً فیلم هـــای جشـــنوارۀ عمـــار ازجانـــب اکران کننده ها پخش 
می شـــود؟ مگـــر اکران کننده هـــا پولـــی از دبیرخانـــة جشـــنواره 
می گیرنـــد کـــه بـــده کارش باشـــند و فیلم هایش را در کل کشـــور 

نمایـــش دهند؟ ســـر این پیوند در چیســـت؟
یکـــی از تفاوت های این دو تیپ مســـتند، در نســـبتی اســـت که با 
ســـوژه برقرار می کنند. کارگردانی هســـت که شـــاغل صداوسیماست 
و ایـــران را از دریچة تهـــران و صداوســـیما نگاه می کنـــد. برای او 
بخش زیادی از ایران ناشـــناخته اســـت. با هر پدیدۀ غیـــر تهرانی و 
اصیلی که مواجه شـــود، برایش ارزش مستندســـازی پیـــدا می کند. 
دو سه روزی اســـباب وســـایل کارش را برمی دارد و و سمت موقعیِت 
ســـوژه می رود. به ســـوژه نزدیک می شـــود و اگر ســـوژه انســـان 
باشـــد، ســـعی می کند تا حـــد امـــکان او را بفهمد. مســـتندی از او 
می ســـازد و به تهـــران بازمی گـــردد. امـــا اتفاقی کـــه در فیلم های 
جشـــنوارۀ عمـــار می افتـــد این اســـت که غالـــب مستند ســـازان 
روستا  به  ایران شناســـانه ای  و  نگاه شرق شناســـانه  جشـــنواره، چنین 
یا شـــهرهای ایـــران ندارند. آنها سوژه هایشـــان را زندگـــی کرده اند. 
مشتی اســـماعیل حاصل ۴ روز مســـتند ســـازی یا حتی یک ســـال 
تاش برای نمایش ســـوژه نیســـت. مشتی اســـماعیل محصول تجربة 
زیســـتة آقای زمان پورکیاســـری در والیِت مشتی اســـماعیل است. او 
در این مســـتند بخشـــی از هویت خودش را به تصویر درآورده اســـت. 
ولو  باشـــد،  چنین نســـبتی در هـــر مستندســـازی وجود داشـــته 
کارگردانش شـــاغل درصداوســـیما باشـــد، اثرش زبان مـــردم ایران 
خواهـــد بود. کمـــا اینکه بخش زیـــادی از کارگردان های جشـــنوارۀ 
عمار، چنیـــن وضعیتی دارند. غـــرض از این تفکیک، تبیین نســـبتی 
اســـت که بین ســـوژه و مستندســـاز برقـــرار می گردد، نـــه اینکه 

اســـت. وابســـته  کجا  به  کارگردان 

یادداشت



یک آمریکایی در قلب ایران
در حالی که رســـانه های وابســـته بـــه امپراطـــوری خبری و رســـانه ای 
غرب همچنـــان به ترویـــج ایران هراســـی ادامه می دهنـــد، »کن نیکاس 
اوکیـــف«،  تفنگدار ســـابق نیروي دریایي آمریکا و فعال مشـــهور رســـانه اي 
جهـــان به ایران ســـفر کرده، تـــا خود از نزدیـــک به کشـــف حقیقت نائل 
آید.  حاصل ســـفر یـــک ماهه وی به ایران در مســـتند »متولـــد کالیفرنیا« 

به تصویر کشـــیده شـــده است.
علیرضا بوالی کارگردان مســـتند »متولد کالیفرنیا« ســـعی کرده بســـیاری از 
موضوعات چالشـــی در روابط ایـــران و آمریکا را از زاویه نـــگاه یک آمریکایی 
روایـــت کند موضوعاتـــی همچون نـــگاه مردم ایـــران به آمریـــکا، چرایي 
اشـــغال ســـفارت آمریکا، وضعیت اقتصادي مـــردم ایران و اثـــر تحریم ها، 
فضاي اقتصادي پســـابرجام در ایران، بازداشـــت تفنگداران نیـــروي دریایي 

آمریـــکا و توانمندي هاي دفاعـــي ایران و...
»متولـــد کالیفرنیا« به کارگردانـــی علیرضا بوالی و در ۵۶ دقیقه تهیه شـــده 

. ست ا

»متولد کالیفرنیا«

برندهای خارجی، رسابزان خاموش جنگ اقتصادی

در شـــرایطی که کشـــور درگیر جنگ اقتصادی با نظام ســـرمایه داریست، 
از گوشـــه و کنار کشـــور و بازار کاال، خبرهای نگران کننـــده ای به گوش 
مـــی رســـد. در حالی کـــه کارخانـــه های وطنـــی به دلیل مشـــکات 
متعـــدد در حال تعطیل شـــدن هســـتند، خیابـــان جمهـــوری تهران به 
عنـــوان قلب بازار لـــوازم خانگی ایـــران، مملو از برندهای خارجی اســـت. 
برندهایی کـــه همچنون ســـربازان خاموش جنگ اقتصـــادی، این خیابان 

اند. کرده  تســـخیر  را 
در ایـــن مســـتند راوی، بـــرای خرید لـــوازم خانگی به بـــازار می رود و 
رفته رفتـــه متوجـــه واقعیتی تلخ می شـــود و در ادامه تـــاش می کند 

تـــا از دالیل ایجاد این آشـــفته بـــازار، رمز گشـــایی کند.
»تســـخیر جمهوری« بـــه کارگردانی محســـن حاج کرمـــی جوزانی و با 

موضـــوع اقتصاد مقاومتی تولید شـــده اســـت.

»تسخیر جمهوری«

انن سال های جنگ
جنگ که شـــروع شـــد، خیل عظیمی از جوانان در جبهـــه های جنگ حق 
علیـــه باطل حضور پیـــدا کردند. در همـــان روزها، جهادی دیگر در پشـــت 
جبهـــه ها در حـــال رخ دادن بود؛ زنـــان و دختران در پشـــت جبهه با پخت 

نان، کلوچـــه و... در جهاد علیه دشـــمن بعثی، مشـــارکت می کردند. 
»چریـــک پیر« اثر محمـــد مهدی رحیمی، شـــرح حال زنانی اســـت که در 
روزهـــای جنگ، بـــا پختن نان بـــرای رزمنـــدگان نقش مهمـــی ایفا کرده 
اند. با شـــروع دفاع مقـــدس بیش از ۱۱۰ نفـــر از بانوان روســـتای خانوک 
تصمیـــم می گیرند به ســـهم خـــود در این جهاد حضور داشـــته باشـــند. 
بنابراین آســـتین همت را باال  زده و 8 ســـال نان جنـــگ را فراهم می کنند. 
کل زهرا یا به فرموده ســـردار ســـلیمانی »چریک پیر«، علمـــدار این بانوان 

است. جهادی 

»چریک پیر«

این جا رسزمین تو نیست!

هنـــوز حیات رژیـــم صهیونیســـتی به یک قـــرن نمی رســـد، حیاتی که 
به قیمت آوارگی فلســـطینیان تمام شـــده. مســـتند »رؤیای بازگشـــت« 
کنکاشـــی اســـت درباره دولـــت جعلی رژیـــم صهیونیســـتی و مبارزات 

. فلسطینیان 
فیلم متشـــکل از ســـه اپیزود می باشـــد؛ بازگشـــت به ســـرزمین موعود 
اســـرائیلی ها و وضعیـــت زندگی مردم فلســـطین، درگیری ســـال های 
اخیـــر در مســـجد االقصی؛ و شـــکل گیری انتفاضه ســـوم بـــا محوریت 

فلسطینی. شـــهید  چند 
ســـمیه احمدی کارگـــردان »رویای بازگشـــت« در توضیح این مســـتند 
گفـــت: »در ســـال های اخیر به طـــور کلی بـــه موضوع انتفاضه ســـوم 
توجه نشـــده و این اولین اثریســـت که در حوزه انتفاضه ســـوم ســـاخته 
شـــده اســـت. برای ســـاخت این مســـتند بهتر بود که بتوانیـــم در کرانه 
باختـــری حضـــور پیدا کنیـــم اما ایـــن موضوع عمـــا منتفی بـــود. به 
همیـــن خاطر ســـعی کردیم بـــا اســـتفاده از تصاویر آرشـــیوی تا حدی 

ایـــن نقص را جبـــران کنیم.«

»رؤیای بازگشت«
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رواییت از روزهای مبباران خرم آابد
از همـــان روزهـــای آغازین جنگ، دشـــمن بعثـــی به زنان و کـــودکان هم 
رحم نکرده و شـــهرها و مناطق مســـکونی کشـــورمان را آماج حمات هوایی 
و بمبـــاران قـــرار داد. یکی از شـــهرهایی که توســـط  جنگنـــده های بعثی 
مـــورد بمباران قـــرار گرفت، خـــرم آباد بود. »آســـمان خاکی« نخســـتین 
مســـتند نیمه بلند با موضوع نبرد شـــهرها اســـت که بمبـــاران های مهیب 
خـــرم آباد در نخســـتین روزهای دفاع مقـــدس و خنثی ســـازی بمب های 

عمل نکرده توســـط شـــهید زنده، مصطفی آشـــنا، را روایـــت می کند.
علیرضا نعمت پور کارگردان این مســـتند که جایزه نخســـت بخش مســـتند 
جشـــنواره بین المللی فیلم فجر و بهترین مستندســـاز جشـــنواره ســـینما 
حقیقـــت را در کارنامـــه دارد، دربـــاره این اثـــر گفت: »بمباران های شـــهر 
خرم آبـــاد از مدت ها پیـــش یکی از دغدغه هـــای من بوده و خوشـــحالم که 

فرصتی فراهم شـــد تا بـــه این موضـــوع بپردازم.«

»آسمان خاکی«
حکاییت از دلدایگ خادمین حرم امام حسین )ع(

پـــس از اشـــغال نظامـــی عـــراق توســـط آمریکا، هـــر لحظـــه بیم آن            
مـــی رفت کـــه حرم امـــام حســـین )ع( مـــورد حمله و هتـــک حرمت 
قـــرار بگیرد. بـــرای همین مردانی از کربا ســـاح برداشـــته و حفاظت از 
حـــرم مقدس امام حســـین)ع( را بر عهـــده گرفتند. آمریکایـــی ها همین 
مقـــدار مقاومـــت شـــیعیان را نیـــز برنمی تابینـــد، به همیـــن دلیل هر 
جا محافظـــن حرم حســـینی را می دیدند، دســـتگیر کرده و به شـــدت 

کردند. می  شـــکنجه 
»ناصـــران عمـــورا«  در مـــورد خادمان حرم امام حســـین)ع( اســـت که 
مدافع حرم شـــده اند. یکـــی از این محافظـــان حرم، به بیـــان خاطرات 
خـــود از دوران اختناق حکومت صـــدام، انتفاضه شـــعبانیه، حمله نظامی 
آمریـــکا به این کشـــور و همچنین حضـــور داعش در عراق مـــی پردازد.

فیلـــم با پیـــاده روی عظیم اربعین تمام می شـــود، بـــزرگ ترین اجتماع 
انســـانی کـــه عاملی بـــرای وحدت میان شـــیعه و ســـنی و دیگر مذاهب 

اســـامی شده است. 
»ناصران عموراء« به کارگردانی  محســـن اردســـتانی رســـتمی ، در گروه 

مستندســـازان بدون مرز تولید شـــده است.

»ناصران عموراء«

کاالی ایراین، رونق ایراین
بازارهای کشـــور به محاصـــره کاالهای خارجـــی درآمـــده و کارخانه های 

ایرانـــی در حال تعطیلی هســـتند.
به فرمـــوده مقام معطـــم رهبری: »یکـــی از قدم های مجاهـــدت اقتصادی 

مردم این اســـت که ســـراغ کاالی ســـاخت داخل بروند.« 
به گفتـــه امیر مهر یـــزدان کارگردان این اثر، مســـتند »۴۴نفـــر« حکایتی 
از اقتصـــاد مقاومتی و رونق کاالی ایرانی اســـت. این فیلـــم روایتی از بانوی 
کارآفرینی اســـت که تمام اجناس فروشـــگاهی که راه اندازی کـــرده، ایرانی 

می باشـــد و از طریق آن، مشـــکات ایرانی هـــا را حل می کند.
این مســـتند، قصه ی ۴۴ نفر اســـت که زیر ســـقف فروشـــگاه »یا علی« کار 
می کننـــد و زندگی خود را می ســـازند. ۴۴ نفری که گاهـــی زمین خورده 

اند اما به مـــدد یاعلی گفتن، برخاســـته اند.

»44 نفر«

خاطرایت از زندیگ جهادی هشید حسین مقیمی زاده
مســـتند »یک بسیجی ساده«، برداشـــتی کوتاه از زندگی شهید حســـین مقیمی زاده 

دانشـــجوی شهید رشته مهندســـی مواد دانشـــگاه صنعتی اصفهان است.
مهندس شـــهید حســـین مقیمی زاده، دانشـــجوی جهادگری که به دنبال دستور امام 
راحل مبنی بر تشکیل ســـتادهای پشتیبانی جنگ و درخواســـت آن ستاد جهت اعزام 
نیـــرو به جهبـــه، درس را رها کرده و همراه تعدادی از دوســـتانش عازم اهواز می شـــود . 
حضور در شکســـت حصر آبـــادان، راه اندازی و نصب پل های خیبر، شـــرکت در عملیات 
بدر، والفجر هشـــت و کربای پنج، حکایت از تاش های  مســـتمر و خستگی ناپذیر وی 

داشت. جنگ  در 
ضمن حضور فعال در دفتر پشـــتیبانی جنگ جهاد دانشـــگاهی، در پایگاه شهید معقولی 
وابســـته به قرارگاه مهندســـی رزمی خاتم االنبیاء)ص(، مســـئولیت راه اندازی چند پروژه 
ســـنگین را نیز برعهده داشت. شهید حسین مقیمی نژاد ســـرانجام در یکم شهریور ۶۷ و 

حین ســـاخت خرج موشـــک اژدر، به شهادت رسید.
فیلم »یک بســـیجی ســـاده« در گفت وگو با اعضای خانواده و همرزمان شهید، به آرمان 
ها و اهدافی می پردازد که او و دیگر شـــهدای انقاب و دفاع مقدس، جانشـــان را بر ســـر 

آن ها گذاشتند . 
ســـید مجتبی خیام الحسینی نویســـندگی و کارگردانی این مســـتند را بر عهده داشته 

است.

»یک بسیجی ساده«
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به  اســـتقامتی که  پر  »طاهره ســـجادی« زن 
عنـــوان یکی از نیروهـــای مبارز مســـلمان، در کنار 
همســـر مؤمن و مبارزش، مهدی غیوران فعالیت ها و 
مبارزات سیاســـی خود را از دهـــه ی پنجاه آغاز کرد. 
او بـــه دلیل ارتباط بـــا پرونده تـــرور آمریکایی ها در 
ایران دســـتگیر و تحت شـــکنجه های ســـختی قرار 

فت گر
وی در ســـال ۱۳۲۱ در خانـــواده ای مذهبی در تهران 
متولد شـــده و در ســـال ۱۳۳8 با مهـــدی غیوران 
ازدواج کرده اســـت. بعد از ازدواج بیشـــتر با مسایل 
سیاســـی آشـــنا شـــده و پس از آغاز نهضـــت امام 
خمینی، به عنوان یک زن مســـلمان بیشـــتر نسبت 

کرد.  مســـئولیت  احســـاس  خود  جامعه   به 
زندگـــی مشـــترک  آغازیـــن  ســـال های 
تصویب  بـــا  بود  همزمـــان  همســـرم  و  من 
آمریکایی(  اتبـــاع  کاپیتوالســـیون)مصونیت 

تصویـــب الیحـــه هایـــی که زمینه ســـاز 
وابستگی بیشـــتر کشـــور به آمریکا می شد.
تصویـــب این لوایـــح، اعتراض شـــدید امام 
خمینـــی)ره( را در پی داشـــت. در این زمان 
همســـرم غیوران هـــم فعاالنـــه وارد عرصه 
آمد  و  رفت  قم  به  بود.ایشـــان  مبارزه شـــده 
بعضی مواقع همســـفر می شـــدیم. و  می کرد 
به  را  امام  نوارهای ســـخنرانی  اعامیه هـــا و 
خانه مـــی آورد و باهـــم به ســـخنرانی امام 
گوش می دادیـــم . اعامیه هـــا را هم توزیع 
روحیه  به  امـــام  روشـــنگری های  کردیم.  می 
انقابی ما شـــکل و جهت مـــی داد و تفکیک 
ناپذیـــری دین و سیاســـت را بـــرای ما قابل 

می کرد. لمـــس 
ســـاله   ۲۵۰۰ جشـــن های  شـــرف  در 
شاهنشـــاهی، فشـــار ســـاواک بر مبارزین بیشـــتر 
شـــد و بســـیاری مجبور به زندگی مخفی شـــدند. 
تابســـتان ۵۴ ماموران ســـاواک، غیوران را در محل 
کارش و طاهره ســـجادی را در منزل بازداشـــت می 
کننـــد. ایـــن اولین بار بود که دســـتگیر می شـــد 
امـــا با هوش و ذکاوتی که داشـــت مامـــوران را قانع 
کرد که هیچ نقشـــی در مبارزه نـــدارد و بعد از یک 

شـــب آزاد شد.
به ســـراغ آقـــای غیوران  از آن که  بعـــد 
رفتند و او را دســـتگیر کردنـــد به من اطاع 
دادنـــد که ممکن اســـت به ســـراغ من هم 
بیاینـــد. آن ها چیـــز زیادی دربـــاره من 
نمی دانســـتند. مـــن خانـــه را مرتب کردم 
و حتـــی فـــواره آب را هم باز گذاشـــتم تا 
خبر  چیز  هیـــچ  از  که  کنـــم  وانمود  چنین 
نـــدارم و اتفاقًا این شـــگرد مـــن مؤثر هم 
بـــود. در هـــر حال آنهـــا مرا بـــه کمیته 
مشـــترک بردنـــد و من در آنجـــا به محض 
ماشـــین  در  خانمی  کـــه  شـــنیدم  اینکه 
که  گذاشـــتم  فریاد  و  داد  بنای  بوده،  غیوران 
: »پس شـــب ها کـــه دیر به خانـــه می آیی، 
به ســـراغ همســـر دیگرت می روی.« هرچه 
آقـــای غیوران قســـم و آیـــه می خورد که 

بیشتری  ســـماجت  من   ، نیســـت  طور  این 
نشـــان مـــی دادم . کار به جایی رســـید که 
آنهـــا از این بابـــت به شـــدت هیجان زده 
شـــدند و با صـــدای بلنـــدی می خندیدند 
و به آقـــای غیـــوران طعنـــه می زدند که: 

بده«! بـــرو جواب زنـــت  رو  »حاال 
پای  که  می خـــورد  قســـم  باز  غیوران  آقای 
شقاوت  در  که  عضدی  نیســـت.  میان  در  زنی 
و رذالت نظیر نداشـــت، باالخره دســـتور داد 
مـــرا بیرون بفرســـتند و گفـــت: »من فکر 
معلوم  ولی  هســـتی،  او  مثـــل  هم  تو  کردم 
می شـــه این طور نیســـت. معلوم نیســـت 
نامرد چرا ســـراغ زن دیگـــه ای رفته؟«  این 
آن هـــا به تصـــور اینکه من زن ســـاده ای 
هســـتم، مرا به خانـــه برگرداندنـــد. البته 
مأمورها دو ســـه روزی در خانه مـــا بودند و 
من هـــم از آنهـــا مثل یک زن ســـاده  لوح 
می خواســـتم  آنها  از  و  می کـــردم  پذیرایی 
که کاری به شـــوهرم نداشـــته باشند. در هر 
من  بابت  از  خیالشـــان  بعد  روز  ســـه  حال، 

شد. راحت 
۱۵ روز بیشـــتر از آزادی او نگذشـــته بود که 
دوباره ســـر کله ماموران ســـاواک پیدا شـــد. افراد 
جدیدی که توســـط ســـاواک دستگیر شـــده بودند 
دســـت طاهره را برای ســـاواک رو کردند و او دیگر 
نتوانســـت نقش یک زن ســـاده را بـــرای آنها بازی 
کنـــد. آخرین دوره زنـــدان او به همراه همســـرش 
در ســـال ۱۳۵۴ بود و شـــدید ترین شـــکنجه ها را 

شدند.. متحمل 
مشترک  کمیته  به  و  بســـتند  را  چشـــمانم 
بازجویی  بســـته  همان چشـــمان  با  و  بردند 
با  بازجو  آرش  شـــد.  آغـــاز  شـــکنجه  و 
کابـــل تمام بدنم را ســـیاه کرد. از شـــدت 
بود.  گرفته  خـــون  را  چشـــمانش  عصبانیت 
بـــا کابل مـــی زد و می گفت: »شـــوهرت را 
کشتیم فرســـتادیم بهشـــت زهرا، حیف که 

بگیریم«. را  اطاعاتش  نتوانســـتیم 
محیط وحشـــت و شـــکنجه و بـــی خبری 

یداهلل فوق أیدیهم
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مدتی  طـــول  در  من  که  بـــود  چنان  زندان 
که در کمیتـــه بودم تا 9 مـــاه هیچ اطاعی 
از وضعیـــت فرزندان کوچکم نداشـــتم. چند 
کوچکم  پســـر  صـــدای  کردم  خیـــال  بار 
حســـن را می شـــنوم که می گفـــت مامان. 
آنها  منوچهری  نکنـــد  که  می شـــدم  نگران 

باشـــد. آورده  جا  این  به  را 

قرار نبـــود او را بـــه ایـــن زودی آزاد کنند. 
زندگـــی در ســـلول کامًا تاریک کـــه فقط در مدت 
کوتاهـــی از روز بـــه انـــدازه یک ســـکه، آفتاب به 
داخـــل آن می تابیـــد، اضطـــراب دوری از خانواده و 
از  شـــنیدن خبر دروغ کشته شـــده غیوران، دلهره 
آوردن فرزندانـــش بـــه زندان و شـــکنجه های مدام، 
طاهـــره را رها نمـــی کرد تا این که زمـــان محاکمه 

شـــما خواندگان عزیز می توانید با شناســـایی زنان مجاهـــد و انقابی در 
شـــهر و محله خود بـــه دیدار آنها برویـــد، پای صحبت آنها بنشـــینید و 

کنید. تماشـــا  را  عمار  های جشـــنواره  فیلم  هم  کنار  در 
گـــزارش خود از ایـــن دیدار را در قالب حاشـــیه نگاری، ضبـــط خاطره و 
یـــا حتی ارائه اطاعـــات تماس بانوان انقابی شـــهرتان برای جشـــنواره 

بفرستید عمار 

در دادگاه فـــرا رســـید و از زنده بودن همســـرش با 
خبر شـــد. طاهره ســـجادی در آن دادگاه به پانزده 
ســـال حبس محکوم شـــد و محکومیت همســـرش  
کـــه در ابتدا اعدام بـــود نیز با یـــک درجه تخفیف 

به حبـــس ابد تبدیل شـــد.

شـــبی که قـــرار بود مـــن و همســـرم به 
محاکمه  دادگاه  یـــک  در  دیگـــر  9نفر  همراه 
شـــویم، عضدی سرپرســـت بازجوها شروع به 
نخواهد  ایجاد  تغییری  »هیچ  کرد.  ســـخنرانی 
شـــد. نه حکومت اســـامی نه سوسیالیستی. 
را  ایـــران  مردم  همـــه  ما  باشـــد  الزم  اگر 
می کشـــیم و فقط پنج میلیون وفـــادار برای 

اســـت.«  کافی  اعلیحضرت 
خیلی خوب بـــه خاطر دارم. عضـــدی که در 
کرده  آزادم  فریب خـــورده،  بازداشـــت  اولین 

عجیبش  چشـــم های  آن  با  و  آمـــد  جلو  بود 
خیره شـــد به مـــن و گفت: چـــه چیزت کم 
بود کـــه این کارهـــا را کردی؟ بـــرای کی؟ 
تمام شـــماها  اگر  ملت؟!  کـــدام  مردم؟  کدام 
را هم بکشیم،کســـی به فکر شـــما می افتد؟ 
بعد با تمام کینه ای که داشـــت چنان ســـیلی 
بـــه صورتم زد کـــه چند متر پرت شـــدم و 

ســـرم گیج رفت و دیگر چیـــزی نفهمیدم. 
روی  بر  تمامـــاً  ظلم  حکومت  ایـــن  پایه های 
مثل  اشـــخاصی  و  بود  بنا  همین شـــکنجه ها 
پهلوی  حکومت  ملعبه  و...  حسینی،عضدی،آرش 
در  خداوند  کـــه  نمی دانســـتند  آن ها  بودند. 
باالی  خداوند  دســـت  و  نشسته  ظالمان  کمین 

ایدیهم. فـــوق  یداهلل  دست هاســـت:  همه 

دانلود نرم افزار گنج از طریق اسکن  تصویر روبه رو  یا 
سایت زیر اقدام منایید .
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هفتمین  روزانـــه  نشـــریه  خبرنگار  گـــزارش  به 
جشـــنواره مردمـــی فیلم عمـــار، »محمد مهدی 
خالقـــی« کارگردان مســـتند »آهنگر« طی گفت 
و گویی از ســـابقه خود در عرصـــه هنری گفت: 
ورود مـــن به عرصـــه هنری در ســـال 8۲ بود و 
دلیـــل آن احســـاس تکلیفی بود که نســـبت به 
خالـــی بودن عرصه مســـتند ســـازی داشـــتم، 
تا اآلن هـــم بالغ بـــر ۶۰ مســـتند را کارگردانی 

. م کرده ا
وی افـــزود: در ایـــن دوره از جشـــنواره عمار با 
مســـتندهای »آهنگر«، »پســـرم«، »پایان غرور«، 
»فاتـــح« و »ســـید حامد« شـــرکت کـــرده ام و 
با موضوع عزاداری اهل ســـنت  مســـتند دیگری 
برای امام حســـین)ع( در بنگادش هم در دســـت 
تدوین دارم که به این دوره از جشـــنواره نرســـید.

چنین  را  »آهنگـــر«  مســـتند  موضـــوع  خالقی 
عنوان کـــرد: موضوع این مســـتند درباره »صاح 
داوود ســـلمان« رزمنده و جانباز عراقی اســـت که 
بـــا ابداع یک شـــیوه جدیـــد با داعـــش مبارزه 

. می کند
وی افـــزود: در ایـــن مســـتند اتکای بـــه نفس، 
جنبش نرم افـــزاری و جنگ مقاومتـــی عراقی ها 

در مقابل داعـــش را به تصویر کشـــیده ام.
این کارگردان درباره مشـــکات و نحوه ســـاخت 
این مســـتند تصریـــح کرد: مســـتندهای جنگی 
موافقت  از  یعنـــی  دارد  را  مشـــکات خـــودش 
بـــرای حضور در مناطـــق جنگی و پیـــدا کردن 
ســـوژه گرفتـــه تا هماهنگـــی لحظه بـــه لحظه 
تعداد محـــدود همراهان،  مراحل ســـاخت،  برای 
نبود برق و خطرات ناشـــی از بمـــب و خمپاره از 
مشـــکاتی موجود در ساخت مســـتندهای جنگی 

. ست ا
وی افـــزود: زمان ســـاخت این مســـتند قبل از 
آزادی فلوجـــه و در پشـــت خط عملیات اســـت 
که زمان رســـیدن ما بـــه عراق نیروهـــا در حال 

آماده شـــدن بـــرای عملیات فلوجـــه بودند. 
محمـــد مهدی خالقی درباره مســـتند »پســـرم« 
و »فاتـــح« گفـــت: بنده بـــه همراه چنـــد تن از 
دوســـتان یک مجموعـــه مســـتندی را با موضوع 
فرماندهـــان شـــهید فاطمیون ســـاختیم که هر 
قســـمت از ایـــن مجموعـــه درباره یک شـــهید 
اســـت، »پســـرم« زندگی شـــهید »محمد رضا 
خاوری« ملقـــب به »جحت« و مســـتند »فاتح« 

زندگی ســـردار شـــهید فاطمیون »رضا بخشـــی« 
ملقـــب به »فاتـــح« از این مجموعه اســـت که بنده 

کارگردانـــی کرده ام.
خالقی در ادامه هدف از ســـاخت این دو مســـتند را 
چنین عنـــوان کرد: ما با ســـاخت این مســـتندها 
ســـعی کردیـــم رزمنـــدگان افغانســـتانی کـــه با 
عنـــوان فاطمیون در ســـوریه حاضر شـــده اند و در 
رســـانه های ما دیده نمی شـــوند را به مـــردم معرفی 

کنیـــم تا شـــاید بتوانیم حقشـــان را ادا کنیم.
ایـــن کارگـــردان تصریح کرد: امســـال بـــه دالیل 
امنیتی ما نتوانســـتیم به ســـوریه برویـــم پس باید 
این مســـتندها را پشـــت جبهـــه و با اســـتفاده از 
آرشـــیوهای موجود می ســـاختیم تا بتوانیم یک کار 
خاقانه و جـــذاب به دور از کلیشـــه تولید کنیم که 
گروه رســـانه ای فاطمیون در شـــبکه افـــق، حمایت 

معنوی و آرشـــیوی ایـــن کار را بر عهـــده گرفت.
کارگـــردان حاضر در هفتمین جشـــنواره عمار درباره 
موضوع مســـتند دیگر خود با عنـــوان »پایان غرور« 
بـــه زندگی نامه  امروزی  نـــگاه  این مســـتند  گفت: 
بنـــی صدر و ناکامـــی او در ریاســـت جمهوری دارد 
کـــه ســـعی کرده ایم بـــا تحلیل تاریخی سیاســـی 
از این شـــخصیت نقـــش مهمی در بصیـــرت افزایی 

باشیم. داشـــته  مخاطبان 
وی در ادامـــه درباره ســـاخت این مســـتند عنوان 
کرد: این مســـتند با استفاده از آرشـــیوهای صدا و 
از فیلم هایی که خودمان دانلود  ســـیما و بســـیاری 
کردیم تهیه شـــده اســـت که می توانـــم بگویم در 
آرشیوی  کارهای  ســـاخت  ایران  مســـتند  سینمای 
به دلیل نبود دسترســـی بســـیار ســـخت است به 
طـــوری که مـــا بیش از یک ســـال بـــرای تکمیل 

آرشـــیو »پایان غرور« معطـــل ماندیم.
خالقی درباره مســـتند »ســـید حامـــد« گفت: این 
مســـتند روایتـــی از آزادی شـــهر فلوجـــه و یکی 
الشـــعبی«  »حشـــد  مردمی  نیروهای  فرماندهـــان 

عـــراق به نام »ســـید حامـــد الجزایری« اســـت.
وی افـــزود: وقتـــی از اتفاقات عملیـــات فلوجه آگاه 
شـــدم تصمیم گرفتم که به آنجا بـــروم و از نزدیک 
اتفاقـــات را بـــه تصویر بکشـــم تا بتوانـــم از طریق 

رســـانه آن را به مخاطـــب منتقل کنم.
این کارگردان خاطرنشـــان کرد: برای ســـاخت این 
مســـتند اجازه ورود بـــه منطقه را به مـــا نمی دادند 
با گروه »ســـرایا  باالخـــره هماهنگـــی  اینکـــه  تا 
الخراســـانی« انجام شـــد و بـــا فرمانـــده این گروه 

شـــدیم. همراه  عملیات  روایـــت  جهت 
داشـــت: ســـختی های  بیان  ادامه  در  کارگردان  این 
این مســـتند هـــم ماننـــد »آهنگر« بـــود ولی به 
این مســـتند در حیـــن عملیات تصویر  اینکه  دلیل 
بـــرداری شـــد و نیروها مـــدام در درگیـــری  بودند 

ســـاخت آن بسیار دشـــوار تر بود.
بنده قبل  خالقی دربـــاره جشـــنواره عمار گفـــت: 
از اینکه جشـــنواره عمار شـــکل بگیرد با آن آشـــنا 
شـــدم و در آن فعالیت کردم البته در جشـــنواره های 
دیگر هـــم حضور داشـــتهام به طور مثال امســـال 
مســـتند »پسرم« در جشـــنواره حقیقت شرکت کرد 

و به بخش جایزه شـــهید آوینـــی راه یافت.
ایـــن کارگـــردان با تجربـــه خطاب به کســـانی که 
قصـــد دارند وارد عرصه مســـتند ســـازی شـــوند 
گفت: همیشـــه بـــه فیلم ســـازان جـــوان گفته ام 
اطرافشـــان را با دقت نـــگاه کنند و دنبال مســـائل 
بومی انقاب اســـامی، جبهه مقاومـــت و موضوعات 
دینی محله خودشـــان باشـــند یا اینکه بهتر اســـت 
از فضای تاریخ شـــفاهی اســـتفاده کننـــد و فنون 
را  پرســـش گری  و  پژوهش گـــری  مصاحبه گـــری، 
بیاموزند تـــا بعد به مرحله فیلم ســـازی برســـند.

وی در ادامـــه درباره حضور خود در جشـــنواره های 
مختلف گفـــت: بنـــده در جشـــنواره های مختلفی 
مثل رویـــش، حقیقت، رشـــد ، فیلم کوتـــاه تهران 
و عمار حضور داشـــته ام و به نظرم جشـــنواره عمار 
بایـــد روزی به مرحله ای برســـد که هالیـــوود برای 
فیلمهایش بـــه دبیرخانه این جشـــنواره نامه بزند و 

بدهد. اکـــران  تقاضای 
وی افـــزود: در عمار دو ایده محوری وجود داشـــت 
که باعث شـــکل گیـــری آن شـــد، اول اینکه آثار 
بچه هـــای واقعـــی انقاب اســـامی و کســـانی که 
بایکـــوت شـــده بودنـــد را دیـــد و دوم اینکه عمار 
موضوعاتـــی که در رســـانه های ما بـــه دلیل وجود 
فســـاد سیاســـی مغفول مانده بود را پیـــدا کرد و 

گذاشت.  دســـت  آنها  روی 
ایـــن کارگـــردان خاطر نشـــان کرد: عمـــار فقط 
جشـــنواره ای نبود که نگاهش به موضوع و فیلمســـاز 
ختم شـــود بلکـــه مخاطب را هم دید و ســـعی کرد 
آثـــار بچه حـــزب اللهی هایی که دیده نشـــده بودند 
را بـــه مخاطبانی برســـاند که با ســـینما قهر بودند 
و بـــه آن تمایل نداشـــتند به طور کلـــی عمار این 

مثلـــث را برقرار کرد.

خالقی: عمار یک مثلث است

اتکای بنفس عراقی در آهنگر
گفت و گو



افتتاحیه هفتمین جشـــنواره مردمی  مراســـم 
ماه،  دی  َده  جمعـــه  اصفهـــان،  عمـــار  فیلم 
کانون  با همـــکاری  و عشـــا  مغرب  نمـــاز  از 
برپا خواهد شـــد.  المهـــدی  هنـــری محبان 
مســـجدحضرت ابوالفضل)ع( واقـــع در بزرگراه 
اول،  شـــهید  خیابان  معراج،  خیابـــان  پروین، 
مردم  میزبـــان  »پســـرم«  مســـتند  اکران  با 

بود. خواهد  اصفهـــان 

فیلم  مردمی  جشـــنواره  هفتمین  افتتاحیـــه 
عمار و مراســـم گرامیداشـــت حماسه ۹ دی 
خواهد  برگـــزار  بهارســـتان  شهرســـتان  در 
هیئت  همـــکاری  بـــا  مراســـم  این  شـــد. 
اذان  از  پس  بهارســـتان،  اســـام  رزمندگان 
بن  علی  حضرت  مســـجد  در  عشـــا  و  مغرب 
الســـام( صـــورت خواهد  ابـــی طالب)علیه 

. فت گر

الســـام( تبریز  مسجد موســـی بن جعفر)علیه 
مردمی  جشـــنواره  هفتمین  افتتاحیـــه  میزبان 
فیلـــم عمـــار در آذربایجـــان  شـــرقی خواهد 
بود. این مراســـم همـــراه با بزرگداشـــت بانوی 
آشپز  الشـــهید، ســـرکار خانم طوبا  ام  انقابی، 
زاده، ســـاعت ۱8 روز دوشـــنبه ۱۳ دی ماه ۹۵ 
برگـــزار می شـــود. همچنین در این مراســـم از 
آقای فرهـــاد رحیم قراملکـــی، هنرمند انقابی 
تقدیر و پاسداشـــت شـــهدای جبهـــه مقاومت 

می گیرد.  صورت  اســـامی 

افتتاحیه جشـــنواره مردمی فیلم عمار در اســـتان سیســـتان 
و بلوچســـتان بـــا ســـخنرانی علیرضـــا کیخا، رابط ســـابق 
و پخش  بلوچســـتان  و  استان سیســـتان  جشـــنواره عمار در 
مســـتند »معصومیت از دســـت رفته«برگزار شـــد. این مراسم 
ســـاعت ۱8 روز چهارشـــنبه ۱8 دی ماه در پردیس رســـالت 

شـــد. برپا  فرهنگیان  دانشـــگاه  تئاتر  آمفی  ســـالن 

افتتاحیـــه جشـــنواره فیلم عمار در نیشـــابور 
با ســـخنرانی ســـردار سعید قاســـمی در روز 
هفتـــم دی مـــاه برگزار شـــد. این مراســـم 
که به مناســـبت حماســـه نُه دی برپا شـــده 
بود بـــا حضور جمعیـــت گســـترده مردم در 
هیئـــت رضـــوی واقـــع در چهـــارراه عدالت 
نیشـــابور و پس از اذان مغرب و عشـــا آغازی 
بود بـــر اکران هـــای مردمی جشـــنواره عمار 

نیشابود. شهرســـتان 

هفتمین  مردمـــی  هـــای  اکران  افتتاحیـــه 
جشـــنواره مردمـــی عمـــار در شهرســـتان 
مراســـم  این  برگزار خواهد شـــد.  بشـــرویه 
کـــه همـــراه بـــا نمایـــش دو اثر حســـین 
دارابـــی یعنی »دایـــو« و »فابلمـــه« همراه 
اســـام  رزمندگان  هیئت  همکاری  با  اســـت 
و در مکان حســـینیه  بشـــرویه  شهرســـتان 
گلـــزار شـــهدا و ســـاعت ۱۹ روز نُـــه دی 

برگـــزار خواهد شـــد. 

هفتمین دوره جشـــنواره مردمـــی فیلم عمار در 
اســـتان کرمان با ســـخنرانی محمد رضا زائری 
این مراســـم ســـاعت ۱۵ روز  آغاز می شـــود. 
پنجشـــنبه، همزمان با ســـالروز نُه دی ماه و با 
نمایـــش »یتیم خانه ایران« ابوالقاســـم طالبی و 
در سینما شـــهر تماشـــای کرمان میزبان مردم 

کرمـــان خواهد بود. 
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»فیلمساز ابید...«

به سفارش هر کیس فیلم نسازد

توجه....توجه  

حراج فوق العاده مقداری حیثیت و عرق میل به 

هرماه رشف شخیص

معاوضه اب جوایز بین امللیل!
به مقداری دغدغه مردیم جهت تزریق به سیمنا 
و خالیص از خیانت و فحش و فاحشه نیازمندیم!

روابط عمویم کلبه سیمنا 

بدبخیت از مشا...ساخت فیلم از ما.اصیل یک فیلم جشنواره ای نیازمندیم.به چند نفر کارگر روز مزد برای ابزی در نقش نویسنده: انرص جوادی
انجمن سیاه منایان پردردرس جناب آقای همسایه

پذیرفته شدن مشا در نقش کتک خور حرفه ای یک 

فیلم پرفروش  هندی -ایراین را تربیک گفته

 و از مشا تقاضا داریم این امضای ما یادت نره....

از طرف اهایل محل و جمعی از مردم محله ابال

نیازمندی ها
صنم یاوری
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 فـــروش و تصاحب گیشـــه بـــرای تهیـــه کنندگان 
ســـینما حتی از نان شـــب هم واجب تر اســـت، فیلم 
نامه درســـت و درمان، دغدغه مـــردم، اصاح جامعه 

و باقـــی چیز ها کـــه دیگر جای خـــود را دارد! 
به همیـــن خاطر کشـــف فرمول ســـاخت فیلم های 
پـــر فروش از دیربـــاز آرزوی خیلی از عوامل ســـینما 
بوده کـــه جز تعداد محـــدودی باقی شـــان این آرزو 
را بـــه گور که خـــدا نکند ولی به دوران فیلم ســـازی 

اند! کرده  موکول  پسرشـــان 
مـــا در این جا ســـعی در معرفی تعـــدادی از این الگو 
ها که هریـــک در مقطعـــی زمانی جـــواب داده اند 

یم ر ا د
1- افشـــار و گلزار کاســـه بشـــقاب و دیگر 

! هیچ
در ایـــن این نـــوع از فیلم هـــا کـــه در اواخر دهه 
هشـــتاد مخاطبین زیادی را به ســـالن های ســـینما 
می کشـــاند کارگـــردان ایـــن دو مدل، ببخشـــید 
بازیگرچشـــم آبی ســـینما را به جان هم می انداخت 
و آنهـــا هم شـــروع به پرت کردن کاســـه بشـــقاب 
هـــای چینـــی گل قرمز به ســـمت هم مـــی کردند 
و حـــاال نشـــکن کی بشـــکن ملت هم هـــار هار می 
خندیدنـــد! البته نبایـــد از بار آموزشـــی اینگونه فیلم 
ها که شـــیوه های نوین خردکردن کاســـه بشـــقاب، 
آزار همســـر و آرایـــش را به مخاطب مـــی آموخت 

شد! غافل 
ادامه دارد...

چگونه گیشه را قورت دهیم؟! 

ناصر جوادی

قمست اول

- بغلی بگیر.
- چیو بگیرم؟
- فیلمنامه رو.

- چیکارش کنم؟
- دو خط سیاه کن بده بغلی.

- بغلی بگیر.
- چیو بگیرم؟

- کری مگه؟! نشـــنیدی تهیـــه کننده چی گفـــت؟! بگیر دو خط 
کن. سیاهش 

- نه رفتم چایی بریزم نشنیدم. مگه چی گفت؟
- چایی؟! چیکاره ای؟

- واال دســـتیار مســـئول تدارکاتم. گفته بودن اینجـــا باید چایی 
از فیلمنامه نـــزده بودن. بریزی ولی حرفـــی 

- آره منـــم گریمورم. تهیه کننـــده گفت فیملنامـــه نویس مبلغ 
زیادی خواســـته با روش مـــدرن »بغلی بگیر« همه باید دســـت 

به دســـت دهیم بـــه مهـــر فیلمنامه خویش را کنیم ســـیاه!
- خـــب آخه من بلد نیســـتم فیلمنامه بنویســـم کـــه، کا توی 

عمرم دو قســـمت تام و جـــری دیدم!
- مگـــه من بلـــد بـــودم؟ زود یه چیـــز بنویس تا تهیـــه کننده 

. ه مد نیو
- الاقل راهنمایی کن چی بنویسم.

- خودم در مورد شعارهای سیاسی دانشجوی ستاره دار نوشتم.
- فروش مواد در مدارس خوبه؟
- نه اونو منشی صحنه نوشت.

- عقب افتادن حقوق کارگران چطور؟
- اونم نورپرداز نوشت.

- مدیران بی تعهد و ریاکار چطوره؟
- خوبه ها ولی بازیگر نقش مکمل نوشته اینو.

- پس در مورد یه اســـید پاش مینویســـم که به اســـما متبرکه قسم 
خوره. می 

- آفریـــن عالیه قطعا جشـــنواره ونیز جایزه بهتریـــن فیلمنامه رو 
گیره. می 

- حاال اسم فیلم چی هست؟
- غصه ها.

- عجب اسم با مسمایی.

شیوۀ مدرن 
سیاه منایی کردن فیلمنامه 

سید ابوالفضل طاهری

فرهاد اصغري که تصمیم به بازســـازي فیلم ســـینمایي بادیگارد و رفع اشـــکاالت آن 
گرفتـــه بود، با موفقیت در جشـــنواره ي خـــرس صورتي کن حضـــور یافت و موفق 
بـــه تصاحب خـــرس صورتي خالـــدار و دیپلم افتخار  »آفرین بیشـــتر ســـیاهنمایي 

شد. کن« 
در ادامه سکانس پایاني بادیگارد اصغري را که هنوز پخش عمومي نشده است مي خوانید:

تونل- داخل ماشین حاج حیدر

حیدر پاسپورتش را از جیب کت بیرون مي آورد و به همسرش نشان میدهد
حیـــدر: اینجـــا ارزش ماندن و دفـــاع از جان مســـئولینش را ندارد... بایـــد از اینجا 

برویـــم... همه ي این شـــهر را بایـــد کوبید و از نو ســـاخت.
خانـــم حیدر: موافقـــم... بیا زودتر از این کشـــور برویـــم تا اشـــتباهي در را به روي 

کســـي باز نکرده ام و اتفاقي نیفتاده اســـت!

تونل- داخل ماشین مهندس نخبه ي علمي

نامـــزد مهندس: بیا از این کشـــور برویـــم، ما اینجـــا امنیت نداریم، بچـــه هاي ما 
حـــق دارند که یک جـــاي بهتر زندگـــي کنند.

مهندس: ما که هنوز بچه اي نداریم! و من مادرم را تنها نمیگذارم!
نامزد مهندس: مادر تو فراموشي دارد، اصا تو را به یاد نمي آورد!

مهندس: اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم اون مادرمه...

تونل- تصویر موتورسوار که با اسلحه از جلوي ماشین حیدر رد مي شود
حیدر و همســـرش به یکدیگر نگاه میکنند و ماشـــین را در کنـــار محوطه ي احتیاط 

تونل پـــارک مي کنند، تـــا موتوري به راهـــش ادامه بدهد!

تونل- تصویر از باال و دیده شدن عبور و مرور عادي ماشین ها
صداي تفنگ در تونل مي پیچد 

و تصویر همچنان عبور و مرور عادي ماشین ها را نشان مي دهد.

فرهاد اصغري ابديگارد را مي سازد!
حورا فطورچیان
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تحریریه : سجاد اســـامیان ، ابوالفضل رضایی ، مجید 
مالکی ، مجتبی مالکـــی ،  محمدرضا پورصفار ،   محمود 
 شـــم آبادی ، محمدرضا طالبی آهویـــی ، نوید نوروزی

مدیر هنری :حسین شهریاری
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