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عکس

گزارش تصویری روز سوم



3
خرب

حســـن شمشادی درنشست »ســـوژه های سینمایی تحوالت ســـوریه« گفت: 69 ماه و 
16 روز قبل بحران ســـوریه آغاز شـــد و تا امروز همچنان ادامـــه دارد؛ درصد زیادی از 
آنچه امروز در کشـــور ســـوریه اتفاق افتاده از آن رســـانه ها بوده اســـت. به این صورت 
که جنگ رســـانه ای مقدمه ای بـــرای آغاز، تداوم و گســـترش بحران امروز ســـوریه 

است. بوده 
او که نقش بحران ســـوریه را مهـــم می داند می گویـــد: در روزهـــای آغازین بحران 
ســـوریه و در شـــرایطی که شـــاهد آغاز و کلید خوردن اعتراضات مردمی در کشـــور 
ســـوریه بودیم این رســـانه ها بودند که جنگ رســـانه ای را با هـــدف تعمیق بحران 
این کشـــور کلید زدند، متاســـفانه شـــاهد بودیم و هستیم این جنگ رســـانه ای در 

نهایـــت در میدان نبرد برای طرف غربی راهگشـــا شـــد.
رســـانه های غربـــی تاکتیک هایی را در جنگ ســـوریه به کار بردند بـــرای اینکه افکار 
عمومـــی دنیا را قانع کنند که اتفاق هایی که در ســـوریه رخ مـــی دهد انقالب مردمی 

اســـت و دولت بشار اســـد نیز به دنبال ســـرکوب این انقالب مردمی است.
شمشـــادی اما به عملکرد اشـــتباه و غلط نیروهای امنیتی ســـوریه نیز اذعان کرده و 
گفتـــه: در مورد آغاز بحران امروز ســـوریه هیـــچ کس منکر این واقعیت نیســـت که 
خطاها و اشـــتباهاتی از سوی نظام ســـوریه سرزده بود و حتی شـــخص بشار اسد نیز 
در ســـخنان خود به این موضوع اشـــاره کرده بـــود؛ نیروهای امنیتی ســـوریه در آغاز 
کلید خوردن بحران در این کشـــور اشـــتباه عمـــل کردند که کار به اینجا کشـــیده 

است. شده 
این کارشـــناس مســـائل رســـانه عجز رسانه های ســـوری و ایران در پاســـخ دادن به 
ســـواالت مـــردم در مورد بحران ســـوریه را هم مهم می داند: رســـانه هـــای غربی در 
ماجـــرای بحران امروز ســـوریه بـــه صورتی اطالع رســـانی کردند کـــه انقالب مردم 
ســـوریه ابتدا توسط دولت بشار اسد، ســـپس توســـط ایران و حزب اهلل لبنان در حال 
ســـرکوبی اســـت؛ متاســـفانه ما نیز در عرصه رســـانه ای این توان را نداشتیم تا پاسخ 

بدهیم. این شـــبهات  به  مناسبی 
لزوم بازنگری در پیوســـت رســـانه ای در بحران ســـوریه نکته مهم سخنان شمشادی 
اســـت: تا امروز ما پیوســـت رســـانه ای مناســـبی در ماجرای بحران کشـــور سوریه 
نداشـــتیم و در حال حاضر زمان مناســـبی اســـت تا بر روی این پیوســـت رسانه ای 

بازنگـــری انجام بدهیم.
در کشـــور مستندســـازان و فیلم ســـازان فراوانی وجود دارند که ایـــن آمادگی را دارند 
تا به ســـوریه ســـفر کرده و اقدام به تهیه و تولید مســـتندهای متعددی در این رابطه 
کنند ولی بـــاالی 95 درصد از تـــالش های این عزیـــزان تا امروز ناکام مانده اســـت.

البته دوســـتان ما درحال تهیه و ویرایش یک پیوســـت رســـانه ای در خصوص بحران 
ســـوریه هســـتند که هم اکنون نیز در حال اجرا است؛ اســـم آن هم تولید برای آرشیو 
اســـت که البته در ســـالیان اخیر با شـــدت و ضعف زیادی وجود داشـــته ولی تا امروز 

موفقت آمیز نبوده اســـت.
البته ســـفر به ســـوریه در میان آن همه از مخاطرات و ثبـــت و ضبط تصاویری که همه 
آرشـــیو می شـــوند تا خاک بخورند و اســـتفاده نشـــوند فایده ای ندارد. زیرا دلیل این 
آرشـــیو شدن و عدم اســـتفاده مالحظات امنیتی است که دســـتگاه های امنیتی دارند.

چه اشـــکالی دارد بخشـــی از این تصاویر و واقعیت هایی که امروز در کشـــور ســـوریه 
اتفـــاق می افتـــد در قالب های مختلف به اطالع مردم رســـانده شـــود تـــا آنها هم 
بداننـــد که امروز چه در کشـــور ســـوریه مـــی گذرد؛ بر این اســـاس هنـــوز هم در 

ماجـــرای تحلیل وقایع امروز کشـــور ســـوریه با ضعف روبرو هســـتیم. 

عمار؛ تولد هنر انقالبی 
در مقابل هنر لیبرالی

حسن عباسی:

حسن عباســـی رئیس اندیشـــکده یقین در جمع  اهالی رســـانه و مردم عالقه مند 
به موضوع هنر انقالبـــی در تقابل با هنـــر لیبرالی پرداخت.

هنر انقالبی یا لیبرال؟/ گندم نمایی و جو فروشی
عباســـی ادامه داد: امروزه در نظام کشـــور شـــاهد دو جناح سیاسی هستیم اما هنوز 
در زمینـــه اقتصاد جناح گیری خاصی بـــه وجود نیامده امـــا در زمینه فرهنگ این 
جناح گیری ها در حال شـــکل گیری هســـتند و به دو دســـته فرهنـــگ انقالبی و 

لیبرالی دســـته بندی شده است.
وی با اشـــاره به ســـخن امام خمینـــی)ره( که فرمـــوده اند تا من هســـتم اجازه 
نخواهـــم داد حکومت به دســـت لیبرال ها بیافتـــد این نکتـــه را در جامعه امروز 
گوشـــزد کردند که جوهره هنرها در دانشـــکده های هنری ما هنر لیبرالی اســـت 
و بایـــد هنر انقالبی در مقابل آن شـــکل بگیـــرد و برای این منظـــور جریان هنری 
انقالبـــی باید به قـــرآن رجوع کند و اســـاس و مبنای هنر واقعـــی را از درون کتاب 

آسمانی اســـتخراج کند.
حســـن عباســـی  ادامـــه داد: در قرآن ما شـــاهد این هســـتیم کـــه خداوند به 
پیامبرانـــش می گوید ما برای شـــما قصه هـــای پیامبران پیشـــین را روایت کرده 
ایـــم تا در قلب تو تثبیت شـــوند ، همان طـــور که می دانیم جوهره وجود انســـان 
دارای چهار الیه اســـت که شـــامل صدر )در وقت حزن و شـــادی( الیه شقاف )در 
وقت عشـــق و نفرت( الیه قلب)در وقـــت دگرگونی و منقلب شـــدن( و الیه ای به 
نام فواد کـــه اصلی ترین و مهمترین الیه اســـت و محل رویت حق و باطل اســـت 
و انســـان مومن در حال تالش برای رســـیدن به فواد اســـت، در فـــواد مرحله ای 
به نـــام تثبیت یا هواء وجـــود دارد که این ثبات شـــامل ثبات قـــدم ، ثبات نفس 

و ثبات فوواد اســـت .
وی تصریـــح کرد: ســـینماگری که می خواهد فیلم بســـازد باید بتوانـــد آن را ابتدا 
در فواد خودش تثبیت کند و ســـپس آنرا به مخاطبینش نشـــان دهـــد تا در فواد 
آنان تثبیت شـــود ایـــن همان هنر انقالبی - اســـالمی اســـت، هنرمندانی همچون 
شـــهید مرتضی آوینی، مرحوم فرج اله سلحشـــور توانســـتند با آثارشـــان به ثبیت 

فواد در میان مخاطبانشـــان برسند.
رییس اندیشـــکده یقین بیان کـــرد: هنرمندان ما باید از مرحله صدر به شـــقاوت و 
قلب برســـند و در نهایت به فـــواد و در واقع به بیداری واقعی برســـند و آنچه را که 
دیده اند در هنرشـــان برای مردم بیان کنند چه در ســـینما چه در انمیشـــن و چه 
در موســـیقی و .... درحقیقـــت هنرمند باید خودش اهل تزکیه باشـــد چیزی که در 
هنر لیبرال نقطه مقابلش مورد نظر اســـت و هدفش فاســـد کردن هنرمند اســـت. 
هـــرگاه در جامعه ای حق با باطل جابه جا شـــد و یا مخلوط شـــدن را مشـــاهده 

کردید اینها نشـــانه های نفوذ لیبرال در آن جامعه اســـت.
وی درپایان با اشـــاره به جشـــنواره مردمـــی عمار گفت: این حرکـــت مردمی می 
خواهـــد بین هنر لیبـــرال و هنـــر قرآنی فرق بگـــذارد و در حال ترســـیم مبانی 
نظری آن و ســـاری کردن آن در بطن جامعه اســـت. جشـــنواره عمار در سال 1389 
در پاســـخ به جریانـــات فتنه 88 به وجود آمـــد در حالی که نبایـــد فراموش کنیم 
هرگاه افـــراد جامعه ای به ایمان برســـند بارها مورد آزمایـــش و فتنه های مختلف 
قرار مـــی گیرند و این هنرمندان انقالبی هســـتند که باید فتنه شـــکن باشـــند و 
جوانان هنرمند عماری متهدانه همچون مه شـــکنان فتنه هســـتند تـــا مردم را از 

گردنه ها عبـــور دهند.

پیوست رسانه ای ایران برای بحران 
سوریه: تولید برای آرشیو 

حسن شمشادی:
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گفت و گو

فاطمـــه قلیزاده کارگـــردان مســـتند »کرکم« طی 
گفتگویـــی دربـــاره آشـــنایی خود بـــا فعالیت های 
هنری گفت: بنده در ســـال 86 وارد دانشکده صدا و 
ســـیما شـــدم و کاردانی تدوین گرفتم و سال 88 در 
رشـــته کارگردانی تئاتر تحصیل کـــردم که آن را تا 

کارشناســـی ارشد صدا و ســـیما ادامه دادم.
بیشـــتر کارهایی که تـــا االن در این حـــوزه انجام 
از کارهایی  بوده ولـــی  و...  داده ام پژوهش، تدویـــن 
یـــک مجموعه 50  کـــردم  کارگردانی  که خـــودم 
و  مفاخر  معرفی  موضوع  با  موشـــن گرافی  قســـمتی 
مشاهیر اســـتان خوزستان و مســـتند »کرکم« بوده 

. ست ا
اتفاقات  البته مســـتند دیگری با موضوع اربعیـــن و 
آن هم در دســـت تدوین پایانـــی دارم که این کار را 

برای شـــبکه یاســـوج تولید کرده ایم.

موضوع مستند »کرکم«
ایـــران بزرگتریـــن تولیـــد کننـــده زعفـــران در 
دنیـــا اســـت وجالب اینجاســـت که مـــردم تصور 
می کننـــد این محصـــول فقط در خراســـان تولید 
می شـــود در حالی کـــه اولیـــن بـــار در حوالـــی 
از همدان،  و  آمـــد  بوجود  زاگرس  رشـــته کوه های 
کرمانشـــاه، بروجرد و اراک گذشـــته تا به مشـــهد 

است. رســـیده 
»کرکـــم« به معنای زعفران اســـت و این مســـتند 
از دختـــری در کرمانشـــاه بـــه نام چنور ســـخن 
بـــر خالف آداب و رســـوم شـــهر  می گویـــد که 
کرمانشـــاه که مردهـــا کار کشـــاورزی را بر عهده 
کاشـــته  زعفران  پدرش  زمین  پـــای  دارند خودش 
و بـــا ایجـــاد کار تولیدی هـــم به اقتصاد کشـــور 
کمـــک می کند و هـــم به درآمد خانـــواده خودش.

شـــغل اکثر مردم کرمانشاه کشـــاورزی بوده ولی با 
وجود کـــم آبی های اخیـــر عده ای مجبور شـــده اند 
که کشـــت های قبلـــی خودشـــان را بـــا زعفران 
جایگزیـــن کننـــد چرا کـــه تولید آن نیـــاز به آب 

رد. ن ندا ا و ا فر

هدف از تولید »کرکم«
هدف ما نشـــان دادن شـــخصی بود که بـــا یک ایده 
جدیـــد از کمتریـــن امکانات بهره می برد و دســـت 
بـــه کار تولیـــدی می زند که هم بـــه درآمد خودش 

و هم بـــه اقتصاد کشـــورش کمک کند.
بـــه دلیـــل وجود بعضـــی تعصبـــات، انجـــام کار 
کشـــاورزی برای این خانم بسیار ســـخت بوده ولی 
او زعفران را از شـــهر مشـــهد به کرمانشاه آورده و در 

زمین پدرش مشـــغول به کشـــت اســـت.

مشکالت ساخت »کرکم«
هر کاری ســـختی های خـــودش را دارد و در این کار 
هم برای مـــن که زن هســـتم در روســـتا رفتن و 

ارتبـــاط برقرار کردن مشـــکل بود ولـــی در کل من 
ســـختی های کار به چشـــمم نمی آیـــد و از اینکه 
ســـوژه مورد نظر من خانمـــی بود که بـــه تنهایی 
چنیـــن کاری را با این ریســـک باال انجـــام داده بود 

می بردم. لـــذت 
که  شـــدم  متوجه  مســـتند  ســـاخت  حیـــن  در 
هنـــوز زعفـــران کرمانشـــاه برند نـــدارد و آن را 
نمی شناســـند و ایـــن محصول به مشـــهد رفته و 
از آنجـــا بـــا برند آن هـــا وارد بازار می شـــود که 
درک این مســـئله برای مـــن خیلـــی ناگوارتر از 

بود. جســـمی  سختی 
مدت هـــا پیش اســـم این جشـــنواره را شـــنیده 
بودم ولـــی به دلیـــل اینکه تا االن کار مســـتقلی 

نیســـتم. آشـــنا  آن خیلی  با  بودم  نـــداده  انجام 
در هیچ جشـــنواره ای تا االن حضور نداشـــتم و تازه 
اینکه همسرم )محمد  مســـتقل شـــده ام و به دلیل 
بســـتنی«( چند  طالبی، کارگردان مســـتند »چوب 
بار ارســـال آثار به جشـــنواره عمار داشـــته اســـت 
از مـــن هم خواســـت که ایـــن مســـتند را به این 

. ستم ه بفر ر ا جشنو
بنده نســـبت بـــه این جشـــنواره خیلی شـــناخت 
نـــدارم ولی همین کـــه در موضوعاتـــی مثل اقتصاد 
مقاومتـــی وارد شـــده خیلـــی ارزش دارد چرا که 
خیلی  دیگر  جشـــنواره های  نگاه  می کنم  احســـاس 

اســـت. بومی تر  غیر 
وقتـــی می بینم جشـــنواره عمار به موضـــوع اقتصاد 
های  مثل خیلی جشـــنواره  و  می پـــردازد  مقاومتی 
دیگر به حاشـــیه کشـــیده نشـــده برای من بسیار 

ست.      شمند ا ز ر ا
امید  ایجـــاد  باعث  مقاومتـــی  اقتصـــاد  موضـــوع 
می شـــود و این بســـیار شایســـته اســـت مثال در 
تولیدی  کار  انجـــام  وقتی  مســـتند »کرکم«  همین 
یـــک دختـــر را می بینیـــم باعـــث امیـــدواری ام 

می شـــود.

نقد با افتخار؛ داشته های با افتخار
 بنده شـــخصا خیلی دغدغه مســـائل اجتماعی دارم 
ولـــی مســـتندهای ما به ســـمتی مایل شـــده که 
مـــدام خودمان را نقـــد می کنیم و کمتـــر به تائید 

. یم ز ا د می پر
مســـتند »کرکم« بر خالف بســـیاری از مستندهای 
دیگر یـــک کار ترویجی را نشـــان می دهـــد که به 
نتیجه مثبت رســـیده اســـت و من دوســـت دارم با 
بقیه مستندســـازان به ســـمتی برویم که اگر نقدی 
هم داریـــم با افتخـــار بگوییم و در کنـــار آن نقاط 

ببینیم. هـــم  را  خودمان  مثبت 

سازنده »کرکم«

داشته ها را با افتخار بگوییم

ــد  ــاد امی ــث ایج ــی باع ــاد مقاومت ــوع اقتص موض
ــال در  ــت مث ــته اس ــیار شایس ــن بس ــود و ای می ش
ــدی  ــام کار تولی ــی انج ــم« وقت ــتند »کرک ــن مس همی
ام  امیــدواری  باعــث  می بینیــم  را  دختــر  یــک 

. د می شــو
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مجتبـــی رضوانـــی، کارگـــردان دو اثـــر »زخمهای 
اســـتوایی« و »از خـــون جـــُون« در گفتگویی درباره 
ســـاخت مســـتندهای خود گفـــت: بنـــده مجتبی 
رضوانـــی هســـتم، متولد ســـال 1358 که از ســـال 
1384 وارد عرصه مســـتند سازی شـــدم و تاکنون 3 
فیلـــم را کارگردانی کـــرده ام؛ اولین اثر من مســـتند 
با  اســـتوایی«  »زخم های  اثـــر  دومین  »میهمـــان«، 
موضوع کشـــتار مســـلمانان میانمار و آخرین مستند را 
با نام »از خـــون ُجون« با موضوع شـــیعیان نیجریه و 

کرده ام. تولیـــد  زکزاکی«  ابراهیم  »شـــیخ 

مستند »از خون ُجون«
تصویربرداری این کار را در ســـال 92 شـــروع کردیم 
و ســـال 94 تمام شـــد که حاصل آن یک مســـتند 
دو قســـمتی با موضوعـــات »آیین عزاداری شـــیعیان 
نیجریـــه« و »شـــیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شـــیعیان 

بود. نیجریه« 
ســـال 85 از طریـــق اخبـــار و اطالعاتـــی کـــه در 
ســـایت های خبری مختلـــف دنیا رصـــد می کردیم با 
»شـــیخ ابراهیم زکزاکی« و »شـــیعیان نیجریه« آشنا 
شـــدیم و ســـاخت مســـتندی با این موضوع در ذهن 
ما شـــکل گرفت ولی حدود 7 ســـال طول کشـــید تا 

مـــا بتوانیم این پـــروژه را به تصویب برســـانیم.
تا ســـال گذشته کسی در ایران با »شـــیعیان نیجریه« 
و »شـــیخ ابراهیم زکزاکی« آشـــنا نبود ولـــی بعد از 
فاجعه کشتار شـــیعیان آن کشـــور تازه با مظلومیت، 
کثرت، و فعالیت هـــای آنها که متأثـــر از حضرت امام 

خمینـــی)ره( و انقالب ایران بود آشنا شـــدند.

هدف از ساخت مستند »از خون ُجون«
در زمـــان پیروزی انقالب اســـالمی »شـــیخ ابراهیم 
زکزاکـــی« در ایران طلبه بود که با امـــام خمینی)ره( 
آشـــنا می شـــود و بعد از دیـــدار با امام، بـــا انگیزه 
بســـیار باال بـــه نیجریه برمی گـــردد و مـــردم را با 
انقالب اســـالمی و با مذهب تشـــییع آشـــنا می کند.

»شـــیخ ابراهیـــم زکزاکی« کســـی بود کـــه در یک 
بازه 30 ســـاله توانســـت نزدیک بـــه 14 میلیون نفر 
را شـــیعه کند که هدف ما از ســـاخت این مســـتند 
معرفی این شـــخصیت، فعالیت های شـــیعیان نیجریه 

است. بوده  تشـــیع  جغرافیای  و 

مستند »زخم های استوایی« 
مدتـــی بعد از کشـــتار مســـلمانان میانمـــار تصمیم 
بـــه تولید یـــک اثر با ایـــن موضوع گرفتیـــم و برای 
تولید مســـتند عازم آن کشور شـــدیم که حاصل آن 

است. اســـتوایی«  »زخم های 
در این مســـتند عـــالوه بر کشـــتار مـــردم میانمار 
به خشـــونت بین ادیـــان و پیروان هـــم پرداخته ایم 
و تصویربـــرداری آن در ســـه منطقه انجام شـــد که 
منطقه اول شـــهر بانکـــوک تایلند، منطقـــه دوم مرز 

میانمـــار با تایلند و منطقه ســـوم هـــم در حیدرآباد 
. د هند بو

مشکالت ساخت درمیانمار و نیجریه
برای ســـاخت مســـتند »زخم های اســـتوایی« ما باید 
خودمـــان را به میانمار می رســـاندیم ولـــی ایران در 
میانمار ســـفارت نداشـــت و امکان اخذ ویزا میســـر 
نبـــود پس باید از یک کشـــور ثالث اقـــدام می کردیم 
که تایلنـــد را برای رفتـــن به آنجا انتخـــاب کردیم.

بعـــد از ورود بـــه تایلند و رســـیدن به مـــرز میانمار 
مجددا به مشـــکل برخوردیم و مجبور شـــدیم که کار 
تصویربـــرداری را در خـــط مرزی تایلنـــد و میانمار با 

آوارگان و کســـانی که از طریق قاچاقچیان انســـان رد 
و بدل می شـــدند شـــروع کنیم.

مشـــکالت ما در ســـاخت مســـتند از »خون ُجون« 
بیشـــتر بود چرا که نیجریه اجازه ورود به کشـــورش 
را بـــرای ســـاخت مســـتند به مـــا صـــادر نمی کرد 
و مـــا مجبور شـــدیم خودمـــان را در قالـــب تاجر 
معرفی کنیم و با شـــرکت در یکی از نمایشـــگاه های 

بگیریم. ویزا  توانســـتیم  پزشـــکی  تجهیزات 
چند روز در نمایشـــگاه پزشکی شـــرکت کردیم و پس 
از آن دو نفر از عوامل ســـاخت فیلم در غرفه تجهیزات 
پزشـــکی به کارشـــان ادامه دادند و ما بـــه مدت دو 

هفته برای ســـاخت مســـتند از آنها جدا شدیم.
بیشـــترین مشـــکل ما بحث روادید بود که از دستگاه 
های دیپلماســـی برای اخذ مجـــوز ورود توقع رایزنی 
داشـــتیم تـــا ما ایـــن ریســـک را نکنیم ولـــی آنها 
وظیفه  مـــا  هـــر صورت  در  می کردنـــد؛  ممانعـــت 
خودمـــان را انجـــام دادیـــم و امروز که با شـــیعیان 
آن  شـــما  اگر  می گویند  می کنـــم  نیجریه صحبـــت 
مســـتند را نمی ســـاختید از این کشـــتار و »شـــیخ 
ابراهیم زکزاکی« چند عکس و پوســـتر بیشـــتر باقی 

. ند نمی ما
جشـــنواره مردمی عمار بســـیار شـــفاف عمل می کند 
و بـــر خالف دیگر جشـــنوارهها خارج از شـــعار و ابزار 
تبلیغاتی اســـت کـــه اکنون بـــا محتـــوای گفتمان 
انقالب اســـالمی پیش می رود و تریبـــون آزادی خواه 

و هم ســـو با مســـتضعفین عالم را در دست دارد.
جشـــنواره عمار اگر بـــا همین قـــدرت حرکت کند 
و در آینـــده نوآوری هـــای دیگـــری در بدنه خودش 
وارد کنـــد می توانـــد در عیـــن پویایی بـــه یکی از 
اســـالم  جهان  المللی  بیـــن  مهـــم  جشـــنواره های 

تبدیل شـــود.
مدتی پیش از قســـمتی در جشـــنواره عمـــار با خبر 
شـــدم که مجموعه فیلمهـــای قابل اکران جشـــنواره 
را برای کشـــورهای مختلف دنیا با زیرنویس ارســـال 
می کنند تـــا آنها هـــم بتوانند هم زمـــان آن را اکران 
کنند که ایـــن کار باعـــث ایجاد یک شـــاخه جدید 
بـــرای مخاطبـــان آزادی خـــواه و انقالبـــی در دنیا 
می شـــود تا آنها هم بـــا گفتمان انقالب اســـالمی و 

ادبیات جهان تشـــییع آشـــنا شوند. 

رضوانی از کار در میانمار و نیجریه می گوید

مستندساز تاجرنما، روایت گر خون ُجون

ــه از  ــود ک ــد ب ــث روادی ــا بح ــکل م ــترین مش بیش
ــوز ورود  ــذ مج ــرای اخ ــی ب ــای دیپلماس ــتگاه ه دس
توقــع رایزنــی داشــتیم تــا مــا ایــن ریســک را نکنیــم 
ــا  ــورت م ــر ص ــد؛ در ه ــت می کردن ــا ممانع ــی آنه ول
ــا  ــه ب ــروز ک ــم و ام ــام دادی ــان را انج ــه خودم وظیف
ــر  ــد اگ ــم می گوین ــت می کن ــه صحب ــیعیان نیجری ش
ــتار و  ــن کش ــاختید از ای ــتند را نمی س ــما آن مس ش
ــتر  ــس و پوس ــد عک ــی« چن ــم زکزاک ــیخ ابراهی »ش

ــد. ــی نمی مان ــتر باق بیش

گفت و گو
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یادداشت

فیلم مســـتند »از خون ُجون« محصولی از ســـازمان 
هنـــری و رســـانه ای اوج، به کارگردانـــی مجتبی 
رضوانی اســـت که به معّرفی جنبه هایـــی از زندگی 
شـــیخ ابراهیـــم زکزاکـــی، رهبر جنبش اســـالمی 
مـــردم نیجریه و نیز مـــرور مختصری بر پیشـــینه 

تشـــّیع در آن کشـــور می پردازد. 
این فیلم به لحاظ گونه شناســـی، مســـتندی چهره 
نـــگار و در عین حال ســـندنگار اســـت. فیلم های 
اتّکا  بـــا  عمدتاً  که  فیلم هایی هســـتند  ســـندنگار، 
به اســـناد گردآوری شده یا ساخته شـــده پیرامون 
را شـــکل  روایـــت خود  یک موضـــوع مشـــّخص 
تولید ســـند در  برای  تولید می شـــوند.  می دهنـــد 
فیلم مســـتند دو راه شـــاخص و عمـــده وجود دارد: 
نخســـت اســـتفاده از دوربین مخفـــی و دوم ترتیب 
دادن مصاحبـــه )که خود شـــیوه های انجام مصاحبه 
انواع مختلفـــی دارد(. فیلم »از  برای فیلم مســـتند 
نوع سندساز  از  ُجون«، مســـتندی ســـندنگار  خون 
اســـت. چهره نگاری فیلم از شـــیخ زکزاکی، بوسیله 
او و اطرافیانـــش گرفته  بـــا  مصاحبه هایـــی کـــه 
شـــده اســـت و نیز با کمک عکس های آرشـــیوی 
نقـــش کمرنگ  دلیل  بـــه  اســـت.  پذیرفته  صورت 
دوربین مشـــاهده گر و عدم اســـتفاده از گفتارمتن، 
این مســـتند از ســـاختارهای مســـتندهای متعارف 
توصیفـــی و مشـــاهده ای دور می شـــود و به دلیل 
آنکه بخش عمـــده مصالح روایی ســـاختمان روایت 
را در ایـــن فیلـــم مصاحبـــه تشـــکیل می دهد، به 
ســـاختار مســـتندی ســـندنگار نزدیک می شود که 
به لحـــاظ درون مایه ای رویکـــرد چهره نگارانه دارد.  
فیلم مســـتند، را می تـــوان به ترازویی تشـــبیه کرد 
کـــه در آرمانی ترین حالـــت، دو وزنه هـــم وزن و 
»بیان هنری-زیباشناســـانه«،  و  »تحقیق«  ارزش  هم 
دو کّفـــه آن را در حالـــت تعادل قـــرار داده اند. در 
مـــورد هر نمونه مشـــّخص از فیلم مســـتند، ممکن 
اســـت کّفه پژوهش و اطالع رســـانی و یا کّفه بیان 

هنری و زیباشناســـانه ســـنگین تر باشـــد. اّما قدر 
مســـلّم این اســـت که بایـــد در هـــر دو کّفه این 
تـــرازو وزنه ای باشـــد تـــا بتوانیم بگوییـــم با یک 

هستیم.   مواجه  مســـتند«  »فیلم 
کّفـــه پژوهش در فیلم مســـتند »از خـــون ُجون«، 
ســـنگینی بیشـــتری دارد. زمینه های پژوهشـــی به 
شـــکلی روشـــن خود را در قالب اطالعاتی که فیلم 
انتقال می دهد  به مخاطبـــان  از طریق مصاحبه هـــا 
قابل تشـــخیص اســـت. با وجود اینکـــه از البه الی 
گفتگوها، ایده های الهام بخشـــی بـــرای تقویّت بیان 
زیباشناســـی و طراحی مســـیر روایت به دست داده 

انـــد، اّما فیلمســـاز تـــالش مؤثّری برای اســـتفاده 
زیباشناســـانه از ایـــن ایده هـــا به انجام نرســـانده 
اســـت. نمـــود این ایده هـــای الهام بخـــش تنها در 

نام فیلم متجلّی شـــده اســـت.
»ُجـــون بن ُحـــَوی« نام یکـــی از همراهـــان امام 
حسین علیه الســـالم در دشـــت کربال و از شهدای 
نبرد ظهر عاشـــورا بوده که تباری افریقایی داشـــته 
اســـت. عنوان فیلم در واقع این اســـتدالل را مطرح 
می کنـــد که شـــیخ زکزاکی و به طـــور کلّی جنبش 
اســـالمی در کشـــور نیجریه ثمر نهالی هســـتند که 

»ّجون« بـــا خون خود آبیـــاری کرده اســـت. این 
ایـــده، قابلّیت هـــای نمایشـــی بســـیاری دارد که 
می شـــد از آن اســـتفاده های تأثیرگذاری در پیشبرد 

داد. انجام  روایت 
فیلم با حک شـــدن کامل روایت شـــهادت »ُجون« 
از کتاب »رجال شـــیخ طوســـی« آغاز می شـــود که 
با صدای یک گوینـــده قرائت می شـــود. خاتمه این 
روایـــت قطع می شـــود به تصویری کـــه جمعّیتی از 
سیاهپوســـتان مســـلمان که در حال تظاهرات نشان 
می دهـــد. صرف نظـــر از ایـــن شـــروع تأثیرگذار، 
اســـتفاده شـــاخص دیگری در طول روایـــت، از این 

ریشـــه داری تاریخی به عمل نیامده اســـت.
همچنین اشـــاره هایی کـــه قیام تاریخـــی »عثمان 
بن فودیو« و تشـــکیل حکومت اســـالمی در نیجریه، 
در حدود 200 ســـال پیش می شـــود، قابلّیت آن را 
داشـــت که به شـــکل پرداخت شـــده تری در مسیر 
روایت بســـط و توســـعه یابـــد. اّما آن هـــم در حد 
اشـــارات گذرای مصاحبه شـــوندگان )از جمله خود 

شـــیخ زکزاکی( باقـــی می ماند.
به این ترتیب فیلمســـاز از قابلّیت هـــا و ظرفّیت های 
نمایشـــی کـــه اطالعات بدســـت آمـــده از مراحل 
مصاحبـــه و پژوهـــش در اختیارش قـــرار داده اند، 
اســـتفاده کاملی نمی کند. فیلم اطالعات پژوهشـــی 
و اســـنادی خـــود را به صـــورت اطالعـــات خام و 
زیباشناســـانه ســـینمایی،  بیان  با  نیافتـــه  پرورش 

مســـتقیما بـــه مخاطبان منتقل می ســـازد. 
از آنجـــا که مســـتند »از خـــون ُجـــون« ویژگی 
برجســـته ای به لحـــاظ فّنی و زیباشناســـی ندارد، 
بیشـــتر از اینکه مناســـب پرده و ســـالن ســـینما 
باشـــد، در خور پخـــش تلویزیونی اســـت. فیلم فاقد 
ایجاد جذابّیت روایـــی و تصویری  بـــرای  تمهیداتی 
اســـت و اهمّیـــت آن صرفـــاً به خاطـــر موضوع و 
شـــخصّیت محوری مورد توّجه در روایت اســـت. لذا 
تمـــام آنچیـــزی که می توانـــد مخاطـــب را با خود 

شیخ ابراهیم زکزاکی؛ یک چهره نگاری ناتمام

ایــن فیلــم بــه عنــوان یــک مســتند چهــره نــگار، که 
مــروری زندگــی نامــه ای بــر زندگــی شــیخ زکزاکــی 
ارائــه  می کنــد، اطالعاتــی پراکنــده و ســطحی دربــاره 
ــه  ــه  می کنــد و ب شــیخ و نقــاط عطــف زندگــی او ارائ

راحتــی نیــز از کنــار آنهــا عبــور  می کنــد

آرین طاهری
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هر جامعه از دو ســـطح پویایی و ایســـتایی تشـــکیل شده 
اســـت. پویایی بســـتر »گردش« قدرت در جامعه اســـت و 
ایســـتایی بستر »انباشـــت«. اگر در جامعه ای انباشت قدرت 
بر گردش برتری یابـــد، طبقه ای برخوردارتر )الیگارشـــی( 
شـــکل می گیرد کـــه در دهش هـــای اجتماعـــی همواره 
دســـت برتر را دارا خواهـــد بود. پیدایش انقالب اســـالمی 
معلول درگیری بـــا طبقه ای بود که در اثر انباشـــت قدرت 
و پیامـــد آن ثـــروت، در رژیمی طاغوتی به وجـــود آمد. با 
این حال همـــواره این احتمـــال وجود داشـــته و دارد که 
همین وضعیت، یعنی برتری »انباشـــت« بـــر »گردش« در 
چارچوب جمهوری اســـالمی بازتولید شـــود. احتمالی که 

دســـت کم تا حدودی به واقعیت تبدیل شـــده اســـت.
ناکامـــی جنبش وال اســـتریت معلول برتـــری مطلق بُعد 
انباشـــت)یک درصد برتر( بر امکان گردش قدرت اســـت. در 
جامعه ی لیبرال ســـرمایه داری این برتری به گونه ای اســـت 
که جابجایی قدرت وجـــود ندارد، چـــون هیچ جایگزینی 
وجـــود ندارد. حاال کافی اســـت حالتی را تصـــور کنیم که 
به دالیلی بُعد انباشـــتی جامعه با وجود تفوقی نســـبی بر 
امکان گردش قـــدرت، به طور کامل بر ایـــن فرایند چیره 
نشـــده باشـــد. این به این معناســـت که برای جامعه هنوز 
»امـــکان« انتخابی خارج از چارچوب های الیگارشـــی وجود 
دارد. با ایـــن حال کاســـت یک درصدی به ایـــن انتخاب 

واکنش سختی نشـــان خواهد. 
رخـــداد یک گـــردش قدرت خارج از ســـیطره انباشـــت، 
مناصـــب رســـمی قـــدرت را به طـــور موقت از دســـت 
الیگارشـــی خارج می ســـازد. »الیگارشـــی غیرحاکم« یک 
وضعیت بـــه ظاهر متناقض اســـت و به صاحبـــان قدرت 
انباشـــته که همواره در کرســـی »نظام« بوده اند این امکان 
را می دهد که به طـــور موقت در وضعیـــت »نهضت« قرار 
بگیرند. الیگارشـــی ســـرمایه اجتماعی خیلـــی کمی دارد، 
آن هـــا خیلی کـــم هســـتند و چیزی حدود یـــک درصد 
جامعه را تشـــکیل می دهند. آن ها همـــواره خالق وضعیت 
موجـــود بوده اند اما حاال می کوشـــند بـــه 99درصد دیگر 
جامعه بقبوالننـــد که رهبـــران تغییر وضعیـــت موجود 
هســـتند. کاســـت یک درصدی بـــرای تدارک ســـرمایه 
اجتماعی مورد نیاز برای بازگشـــت خود بـــه قدرت امکانات 
متعددی در اختیار دارد. »الیگارشـــی غیر حاکم« می کوشد 
در دوره کوتاهی که از کرســـی حاکمیت  دور افتاده است، از 
سرمایه سیاســـی، اقتصادی و البته اعتبار انقالبی و سرمایه 
مذهبی انباشـــت شـــده ی خود، برای ایجاد یک ســـرمایه 
اجتماعی هزینه کند. می کوشـــد بخشـــی از مردم را برای 
بازگشـــت خود به قدرت، در قالـــب جنبش هایی اجتماعی 
بســـیج کنـــد. جنبش هایی کـــه در اصل نـــه اجتماعی، 
بلکه اشـــتباهی هســـتند. »فتنـــه« مفهومی اســـت که 
می کوشـــد این »جنبش های اشـــتباهی« را توضیح بدهد. 
در جامعه ای کـــه هنجارهای مذهبی وجـــود دارد، امکانی 
بیشـــتری برای بروز فتنـــه وجود دارد. بـــه تعبیر و تحلیل 

قرآنی ایمان مســـتلزم بروز فتنه اســـت. 
اگر چه جنبش های اشـــتباهی بر بســـتری از الیگارشـــی 
شـــکل می گیرند اما جنـــس آن ها فرهنگـــی- اجتماعی 
و ناشـــی از درهـــم آمیختگی حق و باطل اســـت. بنابراین 
بهترین پاســـخ به آن هـــا بازتولید آگاهی هایـــی اجتماعی 
اســـت کـــه جنبش هـــای اشـــتباهی را متوجـــه دروغ 
الیگارشـــی کند. راه مقابلـــه با  جنبش های اشـــتباهی، 
ایجاد جنبش هایی مـــداوم برای آگاهی اســـت. در این جا 
اســـتعاره »عمار« به مثابه عنصر آگاهـــی بخش معنا پیدا 
می کند. مزیت نســـبی و تمایز بخش جشـــنواره ی عمار نیز 
این است که می کوشـــد جنبش واره ای باشـــد برای بسط 

آگاهی.  این 

عمار، آگاهی و 
»جنبش های اجتماعی«

حجت االسالم مجتبی نامخواه

همراه ســـازد، انگیزه فردی او برای آشـــنایی بیشتر 
با شـــخصّیت شـــیخ زکزاکـــی و پیشـــینه جنبش 

است. نیجریه  در  اســـالمی 
این فیلـــم به عنوان یک مســـتند چهـــره نگار، که 
مـــروری زندگی نامـــه ای بر زندگی شـــیخ زکزاکی 
ارائه  می کنـــد، اطالعاتی پراکنده و ســـطحی درباره 
شـــیخ و نقاط عطف زندگـــی او ارائـــه  می کند و به 
راحتـــی نیز از کنـــار آنهـــا عبور  می کنـــد. اغلب 
انتظار  مـــی رود بر  از مســـتندهای چهـــره نـــگار 
انســـانی محوری خود  زندگی ســـوژه  از  جنبه هایی 
تأکیـــد و تمرکز نمایـــد و همزمان کـــه به آن عمق 
و ارزش نمایشـــی می بخشـــد، معانی و اهداف غایی 
فیلـــم را از طریـــق تمرکز بر همین نقـــاط عطف به 
مخاطبـــان القا نمایـــد. در مورد مســـتند »از خون 
از  ُجون«، فیلمســـاز روندی کم و بیـــش یکنواخت 
تحوالت و مراحل زندگی شـــیخ ارائـــه  می کند و به 
نمی شـــود.  داده  نمایشـــی خاّصی  ارزش  هیچ کدام 
از  درکی ســـطحی  یکنواخت،  روایـــت  این  ماحصل 
شـــخصّیتی اســـت که به طور قطع هـــم از منظر 
تاریخـــی و هم از منظـــر فرهنگـــی پیچیدگی ها و 
ارزش های  که  می توانـــد  دارد  بســـیاری  جاذبه های 
نمایشـــی ایجاد کنـــد و از خالل همیـــن ارزش های 
و  فـــردی  زیســـت  فرهنگی  گفتمـــان  نمایشـــی 

اجتماعـــی اش را به مخاطبـــان منتقل نماید.
اغلـــب مستندســـازان، پیش از آنکه مســـتند چهره 
نگارشـــان را جلـــوی دوربیـــن ببرنـــد، در مرحله 
طراحـــی روایت فیلـــم، باید یک تصمیـــم راهبردی 
و مهـــم بگیرنـــد. ایـــن تصمیم مهم آن اســـت که 
آیـــا  می خواهـــم برشـــی از زندگی و منـــش چهره 
مـــورد نظر را بـــه فیلم تبدیـــل کنـــم؟ و یا قصد 
دارم تمـــام مراحـــل و مقاطع زندگـــی چهره مورد 
نظـــر را به تصویر بکشـــم و بر نقاط عطفـــی از آنها 
این راهبردها به ســـاخته  تأکید بگذارم؟ هـــر دوی 
شـــدن یک مســـتند چهره نگار ختم خواهد شـــد، 

اّما با ویژگی هایـــی متفاوت. کارگردان مســـتند »از 
خون ُجـــون« در این مرحله از تصمیـــم گیری گام 
نخســـت را چندان محکم بر نداشـــته اســـت. فیلم 
اگرچه اشـــاراتی گذرا به دوران کودکـــی و نوجوانی 
شـــیخ زکزاکی دارد، اّمـــا تمرکز روایت به شـــکل 
و  نفوذ  دربـــاره  اطالاعاتی  ارائه  نامتعادلی مصـــروف 

تأثیرگذاری اجتماعی شـــیخ اســـت.
اگـــر تصمیـــم از آغـــاز، پرداختن به فصـــل نفوذ 
و تأثیرگـــذاری فرهنگـــی و اجتماعی شـــیخ بوده 
اســـت، اطالعات زندگی نامـــه ای از دوران کودکی و 
نوجوانـــی اش تنها در مواردی که ارتباطی مســـتقیم 
بـــا تأثیرگذاری اجتماعـــی و فرهنگی اش داشـــته 
اســـت، توجیـــه دارد. از طرفی اگـــر از آغاز، هدف 
ســـاخت مســـتندی زندگی نامه ای از شـــیخ بوده 
زندگی  برای مقاطع مختلـــف  اســـت،  می بایســـت 
او طراحی هـــای روایی مشـــّخصی تمهید  می شـــد 
تا شـــاهد تصویری متـــوازن و همه جانبـــه از چهره 

شـــخصّیت اصلی فیلم باشـــیم.
در ســـر و شـــکل فعلـــی، فیلـــم در وضعّیت »نه 
ایـــن و نـــه آن« قـــرار دارد و به همیـــن خاطر تا 
حد زیـــادی به مـــرز یک گـــزارش تـــا تصویری 
نزدیک  می شـــود و از ســـاختار مورد انتظـــار فّنی، 
زیباشـــناختی و درون نمایـــه ای و روایـــی یک فیلم 
مســـتند فاصلـــه  می گیرد. بـــا این وجود، رشـــد و 
نمـــای دغدغه هایـــی اینچنین حّســـاس و مهم از 
جنس موضـــوع محـــوری فیلم مســـتند »از خون 
ُجون«، در اندیشـــه مستندسازان کشـــورمان، بسیار 
امیدوار کننده اســـت. بایـــد به آینده امیـــدوار بود 
کـــه موضوعاتـــی چنین بـــا اهمّیت بـــرای تمّدن 
بـــا طراحی های  آن،  معاصـــر  تحّوالت  و  اســـالمی 
مســـتحکم تری بـــه فیلـــم تبدیل شـــوند تا عمق 
حقایـــق بزرگ و متعالـــی مرتبط با آنها به شـــکلی 
تأثیرگـــذار و مانـــدگار از طریق فیلم مســـتند در 

عرصه هـــای عمومـــی جامعه طرح شـــود. 
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ایـــن روزها حلب یا  Aleppo جزء پربســـامدترین 
واژه هـــا در جســـتجوهای اینترنتـــی اســـت. مردم 
جهان نســـبت به حلـــب و آنچـــه در آن می گذرد 
حســـاس شـــده اند. کمپین های مختلفی در حمایت 
از مـــردم حلـــب شـــکل گرفته اســـت. ویدئوهایی 
از واپســـین کلمـــات و لحظـــات دختـــران جوان 
تحت ســـتم حکومـــت مســـتقر و هم پیمانانش در 
اجتماعی منتشـــر می شود. ســـتاره های  شـــبکه ها 
محبوب مـــردم هم ســـعی کرده اند ســـهم خود را 
ادا کننـــد. بهتریـــن بازیکن فوتبال جهان در ســـال 
کـــودکان حلب  با  پیام همدردی  میالدی  گذشـــته 
منتشـــر کردند. تعدادی از بازیگـــران و خبرنگاران و 
خواننده هـــا هم بـــه حمایت از مردم برخاســـته اند؛ 
امـــا این همـــه ماجرا نیســـت. رســـانه های جریان 
اصلی به جـــز تصاویر پرتره و تک نفـــره از داد و فغان 
افـــرادی که در برابـــر دوربین مونولـــوگ می گویند 
چیز دیگـــری از حلـــب نمایش نمی دهنـــد. آن ها 
تصاویر شـــادی دســـته جمعی مردم پـــس از خروج 
و ترجیح می دهند  نادیـــده می  گیرنـــد  را  معارضین 
به داخـــل اســـتودیو بازگردنـــد. اســـتودیویی که 

فرســـنگ ها از حلب دور اســـت.
ایـــن  هســـتند.«  واقعیـــت   خالـــق  »رســـانه ها 
عبارت دیگـــر حاکی از یک ســـخن تازه نیســـت. 
مدت هاســـت کـــه media event موضوعـــی 
دانشکده های  برای  و ســـرفصلی  برای ســـخنرانی ها 
ارتباطـــات اســـت. مثال مشـــهور واقعیت ســـازی 
انگلیس  ملکه  نوه  ویلیام  پرنس  عروســـی  رســـانه ها 
با کیت میدلتون در ســـال 2011 است. این عروسی 
را بیـــش از دو میلیـــارد نفر در سراســـر جهان به 
شـــکل زنده تماشـــا کردند. عروســـی پرخرجی که 
در بحبوحه دوران رکود اقتصـــادی بیش از افتتاحیه 
المپیک لندن تماشـــاگر داشـــت. ایـــن یعنی بزرگ 
بـــودن اتفاق الزاما به این معنی نیســـت که ســـهم 
بیشـــتری از طرف رســـانه ها دریافـــت خواهد کرد. 
ازدواج دو  اگر رســـانه های جریان اصلی بخواهنـــد، 
نفر از یک خاندان ســـلطنتی به ظاهر تشـــریفاتی و 
از گردهمایی  بیشـــتر  واقعـــی، می تواند  فاقد قدرت 

تولید  تمام جهـــان خبر و جذابیـــت  ورزشـــکاران 
. کند

در آســـتانه هفتمین جشـــنواره فیلم عمـــار که در 
بیـــش از 5000 نقطه اکـــران مردمـــی )اکرانی که 
دارد  نمی کند(  پرداخـــت  آن  بابت  پولی  جشـــنواره 
ســـهمی که رســـانه ها به عمـــار می دهنـــد تقریباً 
هیچ اســـت. آیا واقعـــاً خبر باارزشـــی در عمار پیدا 
نمی شـــود؟ خوب اســـت یکـــی از مهمانان ســـال 
گذشـــته جشـــنواره را باهم مرور کنیم.  ننه عصمت. 
پیرزنـــی یزدی کـــه می گفـــت: »چـــون فرزندی 
نداشـــتم که فدای اســـالم کنم می خواســـتم کاری 
کنم تـــا جلوی آقـــا شـــرمنده نباشـــم.« تصمیم 
می گیـــرد بـــرای رزمنده ها کـــه در هوای ســـرد 
ببافد.  دســـتکش  نبردند  مشـــغول  غرب  جبهه های 
این دســـتکش بافتن ایـــن قدر ادامه پیـــدا می کند 
که پـــس از جنگ ســـهم مرزبانان می شـــود و این 
روز ها به دســـت مدافعان حرم می رســـد. او این کار 
را به ابتـــکار خودش و تنها انجـــام داده و در قبالش 
مـــزدی دریافت نکرده اســـت. این زن تـــا پیش از 
جشـــنواره هیچ ســـهمی از هیچ رســـانه ای نداشت 
و پس ازآن هم ســـهمش بـــا جشـــنواره بادبادک ها 
در فـــالن نقطه پایتخـــت با چیـــزی نزدیک به 35 

می کند. برابـــری  شـــرکت کننده 
عمـــار یک جشـــنواره سیاســـی اســـت. چنان که 
بیشـــتر جشـــنواره های هنری در جهـــان چنین اند؛ 
اما سیاســـی بـــودن عمـــار نه فقط در آثـــاری که 
تقدیـــر می کنـــد و نه تنها در حوزه سیاســـت گذاری 
بلکـــه در علت تأســـیس نیـــز مشـــهود و مبرهن 
اســـت. عمار برای نمایش فیلم هایی تشـــکیل شـــد 
انتخابات 88  از  که به بررســـی ماجراهـــای پـــس 
پرداخته بودنـــد و محملی برای اکران نداشـــتند. با 
این پیشـــینه بدیهی اســـت که طیفی از رســـانه ها 
عمـــار را نادیـــده بگیرند. شـــاید برای عـــده ای به 
همـــان انـــدازه بدیهی بـــه نظر برســـد که طیف 
دیگـــری از رســـانه ها حامـــی سفت وســـخت عمار 
باشـــند؛ اما به تجربه باید گفت که چنین نیســـت. 
نادیـــده گرفته شـــدن عمار از ســـوی تعـــدادی از 

درباره مسئله دیده شدن
رســـانه های جریان اصولگـــرا، بیش از رســـانه های 
نباشـــد کمتر نیســـت. یـــا به طورکلی عمار  رقیب 
را نادیـــده می گیرند یـــا به چند خبر دم دســـتی و 
بدون توجه به دســـتاوردهای نوی جشـــنواره بسنده 
می کنند. دســـتاورد هایی مانند مـــدل اکران مردمی 
)کـــه می تواند مســـئله بغرنج اکران در کشـــور را با 
توجه بـــه کمبود ســـینماها تا حد زیـــادی مرتفع 
کنـــد(، جنس موضوعات مورد توجه از فســـاد ســـه 
تـــا مدافعان حـــرم و حتی  هزارمیلیـــاردی گرفته 
اختتامیـــه که ضمن  افتتاحیـــه و  برگـــزاری  مدل 
حفظ جذابیت توانســـته از آیین های مرســـوم غربی 

در چنین مراســـمی فـــراروی کند.
عمار فـــارغ از نقاط ضعف و قوتش یـــک پدیده در ابعاد 
بررسی شـــدن  لیاقت  تردید  بدون  که  اســـت  قابل توجه 
را دارد؛ امـــا تابه حـــال به جـــز معـــدودی پایان نامه یا 
پژوهـــش له یـــا علیه عمار کار نشـــده اســـت. عده ای 
معتقدند عمـــار جشـــنواره ای با محصـــوالت به لحاظ 
کیفی فاجعه بار اســـت و بـــه همین دلیـــل آن را غیر 
پرســـش همین جا  درحالی که  می کننـــد.  تلقـــی  مهم 
بایـــد یقه اهـــل تفکر را بگیـــرد که اگر تـــا این حد بد 
اســـت چـــرا توده های مردم بـــه آن توجـــه می کنند؟ 
اما این پرســـش بـــرای عده زیـــادی از اهـــل تفکر و 
پژوهـــش هیچ گاه طـــرح نمی شـــود چـــون در عصر 
ما مجـــرای روبه رویـــی بـــا واقعیت همان رســـانه ها 
هســـتند. ضمـــن این که مردمـــی که به عمـــار توجه 
می کنند بیشترشـــان اهـــل پایتخت نیســـتند و بدیهی 
اســـت که این مـــردم پایتخت هســـتند کـــه مهم اند؛ 
بـــود غبارآلـــودی خوزســـتان یک  این  که اگر جـــز 
مســـئله طبیعی تلقی نمی شـــد و رســـانه ها و مسئوالن 
در یک اتحـــاد ناخواســـته، جنوب غرب کشـــور را به 
دســـت قضا و قدر نمی ســـپردند. مـــا در عصری زندگی 
می کنیم کـــه تصویر چیزهـــا از خود چیزهـــا واقعی تر 
و باورپذیرتر اســـت. مـــا در عصر فراواقعیـــت و واقعیت 
رســـانه ای زندگی می کنیم و طبیعی اســـت که پاســـخ 
به این پرســـش کـــه چه چیـــزی »مهـــم و جذاب« 
اســـت، از پشـــت شیشـــه های نورانـــی تلویزیون  و 

موبایـــل و مانیتور بـــه قلب و عقل ما می رســـد.

سید حسام الدین حسینی

نگاهی به مواجهه رسانه ها با جشنواره عمار و آنچه روایت می کند
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یادداشت

فیلم(  مســـجد و ســـینما)به عنوان مکان پخـــش 
شـــباهت های بســـیار زیادی دارند. و اکران کننده 
اگر اکـــران خود را در مســـجد متمرکـــز کند به 
نتایـــج بهتری خواهد رســـید: هـــر دو یک مکان 
بدون  جامعه  مـــردم  عمـــوم  هســـتند.  اجتماعی 
قیـــد خاصـــی می تواننـــد در آن حضور داشـــته 
در  به صورت مشـــارکت جمعی  کار  باشـــند. یک 
انواعی از  آن صورت می گیـــرد. در هر دو مـــکان 

ارتباطـــات صـــورت می گیرد و...
در  اجتماعی اش  کارکـــرد  بخواهـــد  اگر  مســـجد 
محلـــه را انجـــام دهد بایـــد بتواند بـــه صورت 
حداکثـــری جامعـــه اطرافـــش را بشناســـد و به 
با  خـــود  محلی  مخاطبیـــن  واقعـــی  نیازهـــای 
مهم ترین  از  یکـــی  بدهد.  پاســـخ  دینی  روشـــی 
نیازهـــای مخاطبیـــن، نیازهـــای زیباشـــناختی 
از  اســـت که ســـینما و فیلم بـــه عنـــوان یکی 
محوری تریـــن هنرهـــا، بـــه ایـــن نیاز پاســـخ 
ایـــن فرصـــت را برای  می دهـــد. اکران کننـــده 

می کند. فراهـــم  مســـجد 
ایـــن کارکردهـــا نشـــان دهنده یـــک اصل مهم 
نهاد  دو  ایـــن  بـــرای هم افـــزا شـــدن  اســـت: 
پیوند  یکدیگـــر  بـــه  تا  اســـت  الزم  اجتماعـــی 
بخورنـــد. یعنـــی رابطه ســـینما و مســـجد، اگر 
را  دو  هـــر  باشـــد  دوطرفه  تعامل  و  رابطـــه  یک 
از انحـــراف دور می کنـــد و به تحقـــق کیفی تر و 
عمیق تر شـــدن کارکردهایشـــان منجر می شـــود. 
اثرگذاری  ســـینما  ابـــزار  بـــا  می تواند  مســـجد 
اجتماعـــی اش و نزدیک تـــر شـــدن بـــه زندگی 
مـــردم را محقـــق کند و ســـینما نیز بـــا حضور 
در ایـــن مکان می توانـــد به بیشـــتر و بهتر دیده  
شـــدن و دورتر شـــدن هرچه بیشـــتر خودش از 
حضور  بنابراین  شـــود.  منجـــر  انحراف  و  فســـاد 
ســـینما در مســـجد اصل و کســـانی که به جدایی 
ایـــن دو حکـــم می کننـــد خـــالف اصـــل فکر 
می کننـــد و ســـخن می گویند و باید بـــر جدایی 

کنند. دلیـــل  اقامه  آن 

اکران و مسجد
جمال یزدانی

گروه نسیم حیات
»نســـیم حیات« گروهی اســـت که برای فیلمسازی 
شـــکل گرفته اســـت و اعضای آن کـــه در ابتدا پنج 
نفـــر بودند، پیش از تشـــکیل گروه بـــا یکدیگر کار 
فرهنگـــی می کردنـــد و با تفکرات اعضـــا و مهارت 

های فیلمســـازی تا حدودی آشـــنایی داشتند.

»نهال«
ســـوژه فیلم »نهال« از دوستانم هســـتند که وقتی 
دیدم بـــا بـــازی و تفریح، قـــرآن را بـــه نوجوانان 
آموزش می دهـــد و به این صورت قـــرآن و آموزش 
آن را برای آنها شـــیرین و جذاب کرده اســـت، ایده 
اولیـــه را با دوســـتان مطرح کردم و بعد از بررســـی 
گروهی ســـوژه، تصمیم به ســـاخت فیلم گرفتیم و 
برای ســـاخت همین فیلم شـــکل گرفت.  گروه هم 
تقســـیم کار در گروه براســـاس تجربه و مهارت های 
افـــراد در زمینـــه های مختلـــف بود و بـــه دنبال 
افـــرادی که در ایـــن زمینه کامال حرفه ای باشـــند، 
نبودیـــم و اعضای گـــروه در حین کار، آشـــنایی و 

کردند. پیدا  بیشـــتری  مهارت 

امکانات و هزینه ساخت فیلم
برای این کار امکانات زیادی نداشـــتیم و از وســـیله 
های شـــخصی ماننـــد دوربین و ریکوردر اســـتفاده 
کردیـــم. هرچند برای فیلمســـازی از مراحل ابتدایی 
نوشـــتن فیلمنامه تا پایان ســـاخت آن سختی هایی 
وجود دارد امـــا نبودن امکانات بیـــش از هر چیزی 
ایجاد خأل مـــی کند به طـــوری که اگـــر امکانات 
بیشتری داشـــتیم، فیلم بهتری ســـاخته می شد و 

به دنبال گســـترش امکانات هســـتیم.

اختالف  رفـــع  برای  گروهی  حـــل  راه 
دیدگاه  اختـــالف  و  نظر 

اختـــالف دیدگاه تنهـــا در فیلمنامه نویســـی وجود 
داشـــت کـــه آن هم با هـــم فکری برطرف شـــد و 
در بقیه امـــور، از آنجا که فنـــی و تخصصی بودند و 
هر کس کار خـــودش را انجام مـــی داد، جایی برای 
اختـــالف نظر وجود نداشـــت. لذا بعـــد از پایان کار، 
افراد گروه احســـاس رضایت داشـــتند و هرچند این 
گروه برای ســـاخت فیلم »نهال« تشـــکیل شـــد اما 
به دنبال تداوم فیلم ســـازی در این گروه هســـتیم و 
برای کارهای بعـــدی عالوه بر اعضای ســـابق، افراد 
دیگری هم کـــه در این زمینه کارهایـــی انجام داده 

اند،  بـــه گروه دعوت شـــده اند.

کارهای در دست ساخت
چند فیلـــم کوتاه دربـــاره نوجوانانی کـــه در دفاع 
مقدس حضور داشـــتند، در دســـت ســـاخت داریم 
که قابلیت داســـتانی شـــدن هم دارند و ایده هایی 
هم  برای ســـاخت فیلـــم در زمینه ســـبک زندگی 

یم. ر ا د
کســـانی که به ایـــن کار عالقه دارنـــد، از کارهای 
کوچـــک و کار در رســـانه هـــا می توانند شـــروع 
کنند و البته مســـووالن هم توجه داشـــته باشـــند 
کـــه افـــراد زیادی هســـتند کـــه در ایـــن زمینه 
اســـتعدادهای خوبی دارند و امکانـــات را در اختیار 
آنهـــا قرار دهنـــد؛ چرا کـــه وقتی امکانات باشـــد، 

ببرند. راپیـــش  کار  تواننـــد  می  بهتر 

رویش نهال ها
وحیـــد صیرفی افخم از اعضای گروه »نســـیم حیـــات« بوده که 
دربخش »فیلم ما«ی هفتمین جشـــنواره مردمی عمار شـــرکت 
کـــرده اســـت. در ادامه گفتگـــوی خبرنگار هفتمین جشـــنواره 

مردمـــی عمار با آقـــای صیرفی افخم را مـــی خوانید.
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گفت و گو

محمد طالبی کارگردان 30 ســـاله مســـتند برگزیده 
»چوب بســـتنی« طی گفتگویی دربـــاره فعالیت های 
خـــود در عرصه هنری گفت: کار هنـــری من با ورود 
به هنرســـتان اراک در رشـــته ســـینما کلید خورد 
کـــه از همان موقع شـــروع به ســـاخت فیلم کوتاه 
کردم و در ســـال 84 وارد دانشگاه شـــدم که باز هم 
در حیـــن تحصیـــل کارهای تجربی انجـــام می دادم 
بعد از آن هم کارشناســـی ارشـــد تهیـــه کنندگی ام 

کردم. دریافت  را 
انجـــام داده ام  از مهمتریـــن کارهایی که تـــا االن 
مســـتند 1765 بوده که در کارنامـــه این اثر، حضور 
در جشـــنواره بیـــن المللی هنرهای تجســـمی فجر 

بهترین اســـتعداد خاورمیانه اســـت. 93 و جایزه 
همچنیـــن کار دیگری بـــا عنوان »انتظـــار زمین« 
تولید کردهام که برگزیده ســـومین دوره جشـــنواره 
آمریکا-هالیوود  No Budgetفیلـــم  المللی   بین 
2014، منتخـــب دهمین جشـــنواره بیـــن المللی 
فیلمهـــای کوتـــاه کرواســـی، منتخب جشـــنواره 
بین المللـــی auburn اســـترالیا 2010 و جایـــزه 
ســـوم جشـــنواره فیلم دانشجویی دانشـــگاه صدا و 

است. شـــده  سیما 
اثر دیگر در دســـت تولیـــد دارم با عنوان »شـــوق 
دیـــدار« و موضوع پیاده روی اربعیـــن که در مرحله 
تدوین اســـت البته این مســـتند از لحاظ پشـــتوانه 

پژوهشـــی با کارهای دیگر تفـــاوت دارد.

موضوع مستند »چوب بستنی« 
در این مســـتند چالش هـــای واردات و تولید چوب 
بســـتنی در ایران را به تصویر کشـــیده ام و نشـــان 
دادم آن قـــدر ایـــن مســـئله در ایـــران مهم بوده 
کـــه حتی کار بـــه مجلس و انتقـــاد رئیس مجلس 

درباره آن هم کشـــیده شـــده است.
نهایتا در ســـال 92 جوانی با ابتـــکاری که به خرج 

می دهـــد در شهرســـتان زرندیـــه اســـتان مرکزی 
بســـتنی  تولید چوب  احداث کارخانـــه  به  دســـت 
می زنـــد که عمال خیلـــی از نیازهای کشـــور در این 

می کند. برطـــرف  را  زمینه 

نحوه آشنایی با سوژه »چوب بستنی«
آشـــنایی با ایـــده این مســـتند زمانی اتفـــاق افتاد 
که من برای تحقیق و عکاســـی یک کار ســـازمانی 
بـــه محلی رفتـــه بـــودم و در آنجا کارخانـــه ای را 
دیـــدم که چـــوب بســـتنی تولید می کـــرد و این 
ســـوال برای من ایجاد شـــد که قصـــه تولید چوب 

بســـتنی چیست.

هدف ساخت »چوب بستنی«
مهمتریـــن هدف من از ســـاخت این مســـتند بیان 
که ســـعی  بود  پژوهش گرانه ای  و  انتقـــادی  نـــگاه 
کـــردم در لفافه طنـــز و کنایه به ایـــن موضوع به 
ظاهر پیـــش پا افتـــاده و گذرا بپردازم تـــا دیگر به 
راحتـــی از کنار مســـئله ای که تقریبا هـــر روز با آن 

نکنیم. عبور  هســـتیم  درگیر 

مشکالت ساخت »چوب بستنی«
مهمترین مشـــکل مســـتند ســـازی در ایران بحث 
تامیـــن بودجه اســـت، اگر کســـی هم بـــه عنوان 
حامی برای مســـتند فراهم شـــود دیـــدگاه خاص 
خـــودش را دارد و هنرمنـــد را تحت الشـــعاع قرار 
می دهـــد به همین دلیل مســـائل مالـــی مهمترین 

اســـت. این حوزه  فعاالن  مشـــکل 
تولید مســـتندهایی است  این عرصه  مشـــکل دیگر 
کـــه حاصـــل پژوهش زیـــادی نیســـت و غالبا هم 
با  افـــراد کمی هســـتند که  دیده نمی شـــوند ولی 
پژوهش کامـــل، کار را تولید می کننـــد و کامال هم 

می شـــود. دیده 

»چوب بستنی«؛ انتقادی در لفافه
جشنواره عمار، چندبعدی باشد

چند ســـال پیش فراخوانـــش را در صدا و ســـیما 
دیـــدم هنوز هم از نزدیک با آن آشـــنا نیســـتم ولی 
با ســـاخت این مســـتند متوجه شـــدم که مضمون 

بـــه موضوعات عمـــار می خورد. این کار 
من کارهای جشـــنواره عمـــار را ندیده ام و تـــازه با این 
جشـــنواره آشنا شـــده ام ولی ذهنیتی که بین جشنواره 
عمار و ســـایر جشـــنواره های درجه الـــف داخلی در 
حوزه مســـتند و داســـتانی دارم این اســـت که نگاه و 
نگرش عمـــار خیلی تفـــاوت دارد چرا کـــه در بخش 

اکـــران مردمی همه جـــور نگاه را جـــذب می کند.
این که شـــما آن قدر پیگیر کارهای ارســـال شـــده 
به ایـــن جشـــنواره هســـتید یعنی برایتـــان مهم 
اســـت و نشـــان می دهد که در طول ســـال جاری و 
محـــدود به زمان خاصی نیســـت که مـــن این را در 

دیده ام. جشـــنواره ای  کمترین 
تبلیغـــات و اطـــالع رســـانی بعضی جشـــنواره ها 
نشـــان می دهـــد حتـــی خودشـــان هـــم برای 
ســـایت  ولی  نیســـتند  مهـــم  خیلی  خودشـــان 
جشـــنواره عمار گرافیـــک خوبی داشـــت و همه 
چیـــز مرتب بود کـــه یعنی برای خـــودش ارزش 

است. شـــده  قائل 
اگـــر عمـــار تک الیـــه ای نباشـــد و بتوانـــد همه 
نگاه هـــای فیلم ســـازان و همه جور تفکـــر جاری و 
ســـاری را در خودش قـــرار دهد باعث می شـــود به 
اهدافش برســـد ولی اگـــر تک بعدی باشـــد تاریخ 

می کند. پیـــدا  مصرف 
اگر جشـــنواره عمـــار با همیـــن نگاه در ســـطح 
بیـــن الملی حضـــور پیدا کنـــد می توانـــد ارزش و 
جایگاهی کســـب کنـــد و بعضا خیلی از کشـــورها 
هـــم می توانند با رعایـــت اصول حرفـــه ای در این 

کنند. شـــرکت  جشنواره 

محمد طالبی
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چوب بســـتنی ، مســـتندی اســـت با روایتی جذاب 
و چاشـــنی طنز. در موضوع اقتصاد مقاومتی، ســـوژه 
خـــوب و موثـــری را انتخاب کرده تا به جای شـــعار 
انتقادهای  و  مایـــوس کننـــده  یا صحبت هـــای  و 
بـــی تاثیر، نمونـــه و الگو به مخاطـــب معرفی کند. 
انتخاب گونـــه طنز نیز نـــگاه مثبـــت و امیدوار به 
ســـوژه را تکمیل کرده است. طرح مســـئله و شروع 
بســـیار خوبی دارد که مخاطـــب را در لحظات اول 
جذب مـــی کند. در طول مســـتند نیـــز ریتم تند 
و جـــذاب تدویـــن، مخاطـــب را تا آخـــر فیلم می 
کشـــاند. فیلم ســـاز حرف خود را در مـــدت زمان 
مناســـبی ارائه کـــرده و از زیاده گویی و گذاشـــتن 
مصاحبه های خســـته کننده پرهیز کرده اســـت. در 
پایان کار نیـــز بیان تصویری خوبـــی دارد که تولید 
چوب بســـتنی های ایرانـــی را به چاپ اســـکناس 
تشـــبیه می کند. این نحو از بیان تصویری، بســـیار 
تاثیرگذار و سینمایی اســـت که متاسفانه در  جذاب، 
مســـتندها و برنامه های تلویزیونی کمتر مشـــاهده 

. د می شو
این گونه مســـتندها، روایت ســـاده و گزارشی سریع 
از یک اتفاق اقتصـــادی، صنعتی یا غیره اســـت که 
بـــه خاطر ســـادگی تولیـــد باب میل شـــبکه های 
تلویزیونی اســـت و ریتم تند و نحـــوه خاص تدوین 
آن نیـــز مطابق با نیـــاز مخاطب این رســـانه تنظیم 
می شـــود. بســـیاری از شـــبکه های تلویزیونی پر 
تماشـــاگر جهان نیـــز برای نمایش ســـوژه هایی که 
با مبنـــای اقتصادی و یا ســـبک زندگی خودشـــان 
ســـازگار اســـت از این فرم اســـتفاده می کنند. اما 
آیا می تـــوان گونـــه دیگری بـــرای روایـــت این 

سوژه ها پیشـــنهاد داد؟
در برنامه ســـازی برای اقتصـــاد مقاومتی آنچه بیش 
از همـــه اهمیت دارد خـــود تعبیر مقاومت اســـت. 
مقاومـــت پیش از آنکـــه در کاال و صنعت و محصول 
خود را نشـــان دهـــد، در نیـــات و اراده ها و همت و 
روحیه جهـــادی نمایان می شـــود. اگـــر به صرف 
محصـــول و کاال پرداخته شـــود، بصیـــرت، تالش، 

مجاهـــدت ها و ســـختی هایی که یک شـــخص در 
ایـــن راه متحمل شـــده، نادیده گرفته می شـــود و 
ایـــن مطلب بـــه لحاظ مبنایـــی با مفهوم توســـعه 

لیبرال ســـازگارتر اســـت تا با اقتصـــاد مقاومتی. 
شـــهید آوینی در مقـــاالت خویش به کـــرات فریاد 
می زنـــد که عالـــم امروز غـــرب، عالـــم اغواگری 
ابزار  ابزار اســـت. فنـــاوری و  تکنولـــوژی و اصالت 
به خودی خـــود و بـــدون در نظر گرفتـــن غایات، 
هـــدف و نیازش، مورد ســـتایش قرار مـــی گیرد و 
بـــه تبع آن شـــبکه های رســـانه ای نیز بـــه تبلیغ 
همین نگاه مـــی پردازند. از ایـــن رو فرمی که برای 
این ســـتایش به کار مـــی رود نیـــز الگویی خاص 
پیدا کـــرده که در برنامه ســـازی دربـــاره صنعت و 

تکنولـــوژی، تکرار و تقلید می شـــود.
در مســـتند چوب بستنی، با ترســـیم فضای اقتصاد 
سیاســـی، ســـعی شـــده از نگاه ابزاری پرهیز شود. 
از همیـــن جهت بـــه بحـــث در مـــورد کمبود و 
نیـــازی که بـــه تولید این محصول ســـاده هســـت 
و یـــا اظهار نظرهای سیاســـیونی کـــه از این قضیه 
با خبر اند اشـــاره شـــده اســـت. )هرچند که بهتر 
اســـت اینگونه موضوعات سیاســـی نشـــده و به نظر 
یک شخصیت سیاســـی الصاق نشـــود تا تاثیر خود 

بگذارد.( عـــام  مخاطب  روی  را 
اما با نـــگاه مبنایی تری که در مـــورد اصل مقاومت 
ذکر شـــد، روش برنامه ســـازی در این موضوع جای 
تکامل بیشـــتری نیـــز دارد. از جمله اینکـــه اگر ما 
اصـــل را در فعالیتهـــای اقتصادی کنونی بر اســـاس 
مقاومـــت بدانیم، در نگاه ما جلوه ی شـــخصیت های 
مقـــاوم و ایثارگـــر از محصول آن ها بیشـــتر خواهد 
بـــود. همانطور که مکـــرر در کالم امـــام و رهبری 
تربیت  انقـــالب  شـــنیده شـــده که مهمترین هنر 
انســـان های انقالبـــی و بزرگترین دســـتاورد دفاع 
مقاومت  در  لذا  هاســـت.  بســـیجی  پرورش  مقدس، 
اقتصـــادی نیز ســـوژه اصلی کـــه از ارزش و اهمیت 
زیباشناســـانه برخوردار اســـت خود افـــراد مجاهد 
هســـتند و الزم اســـت که مستند ســـاز با نگاهی 

زیبابین، عمق حماســـه و مجاهدت این شـــخصیت 
را درک کند و ســـپس این درک زیباشناســـانه خود 

ید.  ئه نما ا ر ا ا ر
پرداختن به شـــخصیت عـــالوه بر نـــگاه مبنایی که 
ذکر شـــد، مســـتند را جذابتر و تاثیرگذارتر کرده و 
بـــه فرم ســـینمایی نزدیک می کنـــد. مخاطب عام، 
در شـــرایط کنونی کشـــور، با دیدن مســـتندهایی 
ذهنش  به  ســـواالتی  بالفاصله  بســـتنی  نظیر چوب 
خطـــور می کند که پاســـخ آنها را در مســـتند نمی 

اینکه: مثل  ســـواالتی  یابد. 
- ایـــن مدیر عامل چطـــور کارش را شـــروع کرده؟ 

حامی مالی داشـــته یـــا طور دیگـــری بوده.
- بـــا مشـــکالت داخلـــی مثـــل روال بوروکراتیک 

آمده؟ کنـــار  ها چگونـــه  ســـازمان 
- آیـــا ورود این فنـــاوری ها به داخل با مشـــکالت 
اروپایی به  آیا کشـــورهای  نبـــوده؟  و تحریم مواجه 
از کارخانجات و ســـپس واردات  بازدید  راحتی اجازه 

فناوریشـــان را به ایـــران می دهند؟
پاســـخ به ســـواالتی از این قبیل اســـت که مستند 
را از یک برنامه تلویزیونی ســـاده به فرم ســـینمایی 
نزدیـــک می کنـــد و به فیلـــم، روایت داســـتانی و 
شـــخصیت و درام می دهـــد. به عنـــوان مثال در 
مســـتند چوب بســـتنی، گفتگوهای غیر رســـمی و 
صمیمانـــه با مدیـــر عامل مجموعه می توانســـت به 
این ســـواالت پاســـخ بدهد و در عین حـــال، فضای 

طنز حاکـــم را نیـــز تقویت کند.
غرض اینکـــه می توان در تولیـــدات پیرامون اقتصاد 
مقاومتـــی، نگاهـــی در تراز عمق راهبـــردی انقالب 
اســـالمی به موضوعات داشـــت و این نـــگاه خود را 
در فرم هم نشـــان می دهـــد. با این نـــگاه، حرف 
اقتصادی متفـــاوت خواهد  ما در مورد ســـوژه های 
بود و شـــاید ســـراغ هرکســـی و هر محصولی هم 
نتوان رفـــت. اما چه بســـیارند مجاهدانـــی که در 
این ســـرزمین با دســـت خالی و فشـــارهای داخلی 
و خارجی ســـر به کار خویش دارند و فیلم ســـازان 

از آنان! ما غافـــل 

»چوب بستنی«؛ روایتی جذاب از سواالت بی پاسخ
جمال احمدی
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تولید ملی بی روتوش
حسام آبنوس

نگاهی به مستند »بدون شرح«

نباشد،  اگر ســـرمایه  »ســـرمایه هم ِعدل کار است. 
کار تحقـــق پیـــدا نمی کنـــد؛ اینها دوتـــا بالند، که 
تولیـــد ملـــی با ایـــن دو بـــال حرکـــت می کند. 
ایرانی هم  ایرانی هم احتـــرام دارد، کار  ســـرمایه ی 
احترام دارد. نتیجه ی ســـرمایه و کار عبارت اســـت از 

تولیـــد ملی. ایـــن باید تحقق پیـــدا کند.«
هم کار ایرانـــی احترام دارد و هم ســـرمایه ایرانی؛ 
عبـــارت مهمـــی که در بحـــث حمایـــت از تولید 
ملی باید به آن توجه شـــود. اگر ســـرمایه نباشـــد 
کاری محقـــق نمی شـــود و طبعا بـــه تولید نخواهد 
انجامید و این مســـئله ای است که شـــاید در بحث 
حمایـــت از تولید ملـــی گاهی مـــورد غفلت واقع 
شـــده و رهبـــر معظم انقـــالب نیز در ســـخنانی 
این موضـــوع را تبییـــن کردند که بایـــد در بحث 
حمایـــت از تولید ملـــی به ســـرمایه گذار نیز توجه 
به جای ســـرمایه گذاری در  او می تواند  زیرا  شـــود 
داخل مانند بســـیاری پول را از کشـــور خارج کند 
و در بانک های آن ســـوی آب ســـپرده گذاری کند 
و ســـود آن را در داخل صـــرف واردات کرده و برای 

خود حاشـــیه امنی درســـت کند.
مســـتند »بدون شـــرح« بـــه کارگردانـــی روح اهلل 
ســـوژه  این  ســـراغ  که  اســـت  مســـتندی  فخرو 
رفته و بـــه خوبی توانســـته این مســـئله را تبیین 
کنـــد بـــدون اینکه بـــه زیاده گویی بپـــردازد. این 
مســـتند بـــا دیالوگی مبنـــی بر »ســـپرده گذاری 
در بانک هـــای داخلـــی آغـــاز می شـــود« بیننده 
را وارد ماجـــرای مســـتند می کنـــد و با ســـخنان 
فـــرد مصاحبه شـــونده کـــه یکـــی از صنعت گران 
قطعه ســـاز برجســـته کشـــور اســـت، مخاطب به 
تدریـــج وارد فضـــای تولید ملی و مســـائل مرتبط 

می شـــود. آن  با 
بـــا گزاره های  بیننـــدگان تنها  از  شـــاید خیلـــی 
باشـــند ولی  از عبـــارت »تولید ملی« روبرو  خاصی 
در ایـــن مســـتند با وجـــه دیگری از ایـــن عبارت 
روبـــرو می شـــوند. در »بـــدون شـــرح« بیننده با 
متوجه  صنعت گـــران  از  یکی  تکان دهنده  ســـخنان 
می شـــود که به فعلیت رســـاندن عبـــارت »تولید 
ملی«،کار طاقت فرســـایی است و بســـیاری از راحت 
تن خود زده اند تـــا بتوانند ایـــن کار را انجام دهند.

تحریـــم؛ و تاثیـــر آن بـــر تولیـــد کننـــده داخلی 
دیگر موضوعی اســـت کـــه این مســـتند کوتاه به 
آن می پـــردازد و به صـــورت عینـــی آن رو در رو 
می شـــود. تاثیری کـــه تحریم ها بـــر صنعت داخلی 
گذاشـــته اما صنعت گر بـــا تمام توان ســـعی کرده 
ضربه هـــای آن را دفـــع کند تا روند تولیـــد نخوابد، 
و این نشـــاِن ازخودگذشـــتگی صنعتگـــران داخلی 
اســـت در وانفســـای تحریم ها و افزایـــش قیمت ارز 
که برخی به فکـــر ماهی گیری از ایـــن آب گل آلود 

. ند د بو
و  تند  ضرباهنـــگ  بـــا  شـــرح«  »بدون  مســـتند 
فرد مصاحبه شـــونده  تاثیر ســـخن  تصاویری کـــه 
را بیشـــتر می کنـــد به خوبـــی توانســـته به نقش 
ســـرمایه در محقـــق شـــدن شـــعار تولیـــد ملی 
بپردازد. ســـرمایه ای کـــه اگر نبود هیچگاه شـــاهد 
تولیـــد ملـــی نبودیم. تاثیـــر غیر مســـتقیمی که 
ســـرمایه بر زندگـــی کارگران دارد و این از چشـــم 
بســـیاری پنهان اســـت و در همیـــن وضعیت دیده 
می شـــود کـــه بانک ها با تشـــویق  مشـــتری های 
خود بـــه افزایش ســـپرده در، رمـــق تولید داخلی 
را مـــی گیرنـــد و مانـــع چرخـــش چرخ دنده های 
صنعت کشـــور شـــده اند، زیرا این ســـرمایه ها تنها 
به نظر  انجامیـــده و  بانک هـــا  افزایـــش دارایی  به 

نمی آید نقشـــی در تولید داشـــته باشـــند.
مســـتند  یک  باید  را  شـــرح«  »بـــدون  مســـتند 
تولیـــد ملی قلمـــداد کرد که  پیـــش رو در زمینه 
ســـازنده آن در زمـــان کوتاهی بـــه خوبی حرفش 
را زده بـــدون اینکه شـــعار بدهـــد و بخواهد بیانیه 
صـــادر کند و یا بـــه قضاوت کـــردن بیفتد. او حتی 
کاری به نظـــام پولی و بانکی و همچنین سیاســـی 
کشـــور ندارد و فقط خواســـته تصویـــری از رنج ها 
و ســـختی های تولیـــد ملی به بیننده نشـــان دهد. 
از ایـــن منظر نیـــز باید ایـــن کار را ســـتود زیرا 
کارگـــردان کنـــار ایســـتاده و اجـــازه داده تا یک 
صنعتگر خودش ســـخن بگویـــد و حرف هایی را که 
برساند.  مخاطبان  گوش  به  نشـــنیده  کســـی  شاید 
این مســـتند از ورطه جانبداری نیز دوری جســـته و 
همانطور که گفته شـــد کنار ایســـتاده و قضاوت را 

است. ســـپرده  بیننده  به 

روح اهلل فخرو کارگردان مســـتندهای »شناســـنامه« 
و »بـــدون شـــرح« پیرامـــون حضـــور در هفتمین 
مســـتند  گفت:  عمـــار  فیلم  مردمـــی  جشـــنواره 
»شناســـنامه« با موضـــوع انقالب اســـالمی و دفاع 
مقـــدس در مدت زمـــان 40 به تهیـــه کنندگی و 
کارگردانی بنده ســـاخته شده اســـت؛ البته به لحاظ 
حقوقی این کار متعلق به کنگره ســـه هزار شـــهید 

است. ســـمنان  استان 
این مســـتند پرتره یکی از شـــهدای بزرگوار استان 
ســـمنان به نام شهید »سید علی حســـینی میقان« 
اســـت که در دوره ای ازندگی به صورت ناخواســـته 
با ســـازمان منافقین همکاری هایی داشـــته اســـت. 
البته قبـــل از اینکه آنها به عنـــوان مجاهدین خلق 

ببرند. اســـلحه  به  دست 
شـــهید حســـینی در آن زمان دســـتگیر شده و در 
زنـــدان توبه می کنـــد و بعد از آن متحول شـــده و 
در جبهه حضور پیـــدا می کنـــد و در یک عملیات 
و در اقدامـــی متحورانه به شـــهادت می رســـند؛ او 
در روســـتای میقـــان زندگی می کرد کـــه از توابع 

است. شـــاهرود  شهرستان 
هدف از ســـاخت این مســـتند، ترویج فرهنگ ایثار 
و شـــهادت بـــوده که همـــه دغدغه مـــا و هم نگاه 
رســـانه های کشـــور اســـت؛ همچنین دوران جنگ 
نیـــز بخشـــی از تاریخ انقـــالب اســـالمی و ایران 
محســـوب می شـــود و از این نظر نیز بســـیار دارای 

است. اهمیت 

مستند»بدون شرح«
اثر دیگـــر بنـــده در هفتمین جشـــنواره فیلم عمار 
اثر در مدت  این  مســـتند »بدون شـــرح« اســـت؛ 
زمـــان 20 دقیقه و بـــا نگاه اقتصـــاد مقاومتی تولید 
شـــده و درمورد کارخانه ای در اســـتان سمنان است 
که به دلیل شـــرایط ســـخت و بد اقتصادی ســـال 
های گذشـــته تا مرز ورشکســـتگی پیـــش می رود 
اما در دو ســـال اخیر بـــا تکیه بر اقتصـــاد مقاومتی 
توانســـته فعالیت خـــود را از ســـرگرفته و به مرحله 

برسد. تولید 
در مـــورد این مســـتند نیز بـــه دلیل اینکـــه اقتصاد 
مقاومتی موضوع ســـال کشـــور اســـت و دیگر اینکه 
این موضـــوع دغدغـــه جامعه امروز ما محســـوب می 
شـــود. زیرا بحث اقتصاد و بحث پیدا کـــردن راه حلی 
بـــرای صنعت یکـــی از موضوعـــات روز جامعه و مردم 
اســـت و قطعا پرداختن به آن خالی از لطف نیســـت.

اقتصاد مقاومتی
 احیاگر کارخانه 

سمنانی
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گفت و گو

شروع مستندسازی
بعـــد از ســـاخت کلیـــپ تصمیـــم گرفتیـــم وارد 
ساختیم،  که  مســـتندی  اولین  و  شویم  مستندسازی 
درباره اردوهای جهادی خرمشـــهر بـــود. این کار را 
پس از اصـــالح مجدد امســـال به جشـــنواره عمار 

ارســـال کردم.

آشنایی با فاطمیون، سیدابراهیم
آشـــنایی من بـــا فاطمیـــون از ســـاخت کارهای 
پرتره برای مدافعان حرم شـــروع شـــد کـــه بعد با 
افغانســـتانی ها آشـــنا شدم و مســـتندی درباره یک 
افغانی ســـاختم. ســـپس مســـتند »مهدی  جانباز 
صابری« را کار کردیم و از آنجا بین شـــهدا دســـت 

شدیم. دســـت  به 
با »مصطفی  در ساخت مســـتند »شـــهید صابری« 
صدرزاده« آشـــنا شـــده بودم؛ ولی هیـــچ عکس و 
فیلمی از ایشـــان بـــرای تولید مســـتند در اختیار 
نداشـــتیم تا اینکه آقای »روح اهلل رفیعی« آرشـــیوی 
در اختیارمـــان گذاشـــتند و با همـــکاری هم این 

کردیم.  تولید  را  مســـتند 
یکی از جذاب ترین مســـتندها، کار »ســـید ابراهیم« 
صـــدرزاده«  مصطفی  »شـــهید  زندگـــی  بـــه  که 
می پرداخـــت. زمانـــی کـــه ایـــن کار تولید شـــد 
بحبوحـــه ای از حضـــور ایرانی ها در ســـوریه بوجود 
آمده بـــود که شـــهید صراحتـــا در این مســـتند 
میگویـــد ایـــران در ســـوریه حضـــور دارد ولی نه 
بـــا حضـــور فیزیکی؛ بلکه بـــا تفکر امـــام و انقالب 

. می سال ا

مادرانه
بعد از ســـاخت مســـتند شـــهید صابری دیدیم که 
مـــادر این شـــهید به خاطـــر رفتـــار متفاوتش در 
برابر مشـــکالت، ظرفیت کار جداگانـــه دارد. با وجود 
داشـــتن همیـــن یک پســـر حتی قطره ای اشـــک 
بـــرای این مصیبـــت نریختـــه. رفتار ایـــن مادر به 
گونه ای بـــود که من هـــر آنچه از جریـــان حادثه 
کربـــال و رفتار حضرت زینب)س( شـــنیده ام، در این 

 . م ید ر د د ما

نشان دهیم  را  زندگی کســـی  می خواستیم ســـبک 
که در راه اســـالم، همه چیزش را فـــدا کرده و هنوز 
هم خجالت زده اســـت. خجالـــت زدۀ اینکه چرا کم 
گذاشته؛ این شـــخص در رویا نیســـت بلکه در کنار 

می کند. زندگـــی  ما 

نبرد پالمیرا
آزاد ســـازی  ایـــن مســـتند، جریـــان  موضـــوع 
اســـتراتژیک ترین و مهم ترین منطقۀ ســـوریه یعنی 
خودخوانده  پایتخـــت  بـــا  که  جایی  پالمیراســـت. 

اســـت. مرز  هم  رقـــه  یعنی  داعـــش؛ 
بچه هـــای فاطمیـــون در تمام عملیات های ســـوریه 

حاضرند؛ ولـــی اســـمی از آنها برده نمی شـــود؛ ما 
هم با اســـتفاده از آرشـــیوهایی که گروه رســـانه ای 
فاطمیـــون در اختیارمـــان قـــرار داد معرفی شـــان 

. یم د کر
افرادی  همـــان  فاطمیـــون  رســـانه ای  گـــروه 
وقایع  دوربیـــن،  با ســـالح  بار  این  که  هســـتند 
مهـــم و تصاویر شـــهدا را از آموزش تـــا عملیات 
کـــه  اینجاســـت  جالـــب  و  می کننـــد،  ثبـــت 
اســـتفاده  آرشـــیوها  این  از  زیادی  افراد  تاکنون 

نکرده انـــد.
ســـاخت این کار دشـــواری های خـــاص خودش را 

داشـــت. مجبور شـــدم یک هفتـــه با آنهـــا درباره 
فضاهای عملیاتـــی صحبت کنم و خـــودم را در آن 
موقعیت هـــا قرار دهم؛ بعـــد از آن ســـعی کردم با 
وســـواس زیاد کار را جلـــو ببرم تا مســـتند خوبی 
شـــود. اینهـــا در کنار نداشـــتن حامـــی مالی کار 

دشـــواری بود.

مهاجر
ما قصد داشـــتیم مســـتندی دربـــاره چرایی وجود 
فاطمیون تولیـــد کنیم که با دســـتیابی به اطالعات 
مناســـب توانســـتیم بـــه هدفمان برســـیم. جالب 
اینجاســـت که همزمان با ســـاخت این کار شـــبکه 
BBC هم بـــه خاطر ترس از وجـــود فاطمیون در 

بود. ســـاخته  مســـتندی  آنها  علیه  منطقه، 
مســـتند مهاجـــر روایت گر قدرت فاطمیون اســـت. 
شـــهید صـــدرزاده در ابتـــدای مســـتند می گوید 
»الحمدهلل رســـیدیم بـــه تپه های جـــوالن و داریم 
می رویم ســـراغ اســـرائیل«. انتهای مســـتند هم به 
همین جا ختـــم می شـــود. این مقدمـــه و مؤخره 

حماســـه خوبی در مســـتند ایجاد کرده اســـت.

جشنوارۀ عمار
کارم را از جشنواره عمار ســـال گذشته شروع کردم. 
کار جشـــنواره ای خیلی برایم اهمیتی نداشـــت ولی 
چون دیـــدم که کارهـــا در عمار دیده می شـــود به 
این ســـمت آمدم. جشـــنواره های دیگـــری هم در 
کشـــور وجود دارد؛ ولی عمار خیلی متفاوت اســـت، 

خصوصـــاً در بحث اکران. 
اکـــران مردمـــی باعث شـــد حتی در شـــهرهایی 
که ســـینما وجـــود ندارد، مســـتندها در مســـاجد 
و مکان هـــای دیگـــر دیـــده شـــود. ایـــن معجزۀ 
عمار اســـت. هیچ جشـــنواره ای برای دیده شـــدن 
آثـــارش این قدر توان نمی گذارد. پشـــت ســـر این 
این  که  زیـــادی می شـــود  جشـــنواره صحبت های 
جشـــنواره ضعیف اســـت یا اصال جشـــنواره نیست. 
به نظـــر من دلیل ایـــن حجمه متفـــاوت بودن این 

جشـــنواره است.

»مادرانه«؛
 می خواســتیم ســبک زندگــی کســی را نشــان دهیــم 
کــه در راه اســالم، همــه چیــزش را فــدا کــرده و هنــوز 
هــم خجالــت زده اســت. خجالــت زدۀ اینکــه چــرا کــم 
گذاشــته ؛ ایــن شــخص در رویــا نیســت بلکــه در کنار 

مــا هــا زندگــی می کنــد.

فاطمیون با سالح دوربین در »نبرد پالمیرا«
گفتگو با فیلمسازو روحانی  پر کار

ساســـان فالح فر، 24 ســـاله اســـت و طلبۀ حوزۀ علمیه. ســـال 88 مســـئول جداســـازی صوت های هیئت شـــان بود. مدتی هـــم روی کلیپ های 
ســـخنرانی مقـــام معظم رهبـــری کار کرد تـــا اندک اندک به مستندســـازی عالقه مند شـــد. ویژگی برجســـتۀ آقـــای فالح فر پرکاری اســـت و پر 

تالشـــی. او برای جشنوارۀ امســـال 13 فرستاده اند.
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یادداشت

بیش از 5 ســـال از نفوذ داعش در ســـوریه می گذرد 
و در طـــی این ســـال ها آنها از هیـــچ جنایتی دریغ 
پوچ شـــان  اهداف  به  رســـیدن  برای  و  نداشـــته اند 
اربابان خود  نیت هـــای  کردن  بـــرآورده  و همچنین 
که چیـــزی جز تفرقه در جهان اســـالم و تشـــدید 
دعـــوای قومیتـــی نیســـت از کوچکتریـــن اقدامی 
نیز دریـــغ نداشـــته اند . از تخریب ابنیه باســـتانی 
تـــا توهین بـــه اماکن مذهبـــی که مـــورد احترام 
تمام پیروان اســـالم اســـت و همچنین کشـــتار و 
خون ریزی و رفتارهای ضد بشـــری تنها بخشـــی از 

است. ســـوریه  کشـــور  در  داعش  جنایت های 
نیروهـــای جبهه مقاومـــت از همان ابتـــدای بحران 
ســـوریه برای یاری این کشـــور دســـت کمک بلند 
کردنـــد و شـــاهد بودیم کـــه ملیت هـــای مختلف 
وارد  برای خاموش کـــردن آتش جنگ در شـــوریه 
عمـــل شـــدند. رزمندگان تیـــپ فاطمیـــون که از 
کشـــور افغانســـتان در این جنگ شـــرکت کرده اند 
یکـــی از آن گروه هایی هســـتند که بـــرای مقابله با 
وارد میدان شـــده اند و در  جریان تکفیری داعـــش 
این مســـیر رشادت-های بســـیاری نیز از خود نشان 
داده اند که همین رشـــادت ها توانســـته نـــام آنها را 

در جهـــان مقاومت بر ســـر زبان هـــا بیاندازد.
ماجرای  فالح  ساســـان  اثر  پالمیرا«  »نبرد  مســـتند 
منطقه  آزادســـازی  منظـــور  به  گســـترده  عملیات 
»تدمـــر« یا همـــان پالمیـــرا را به تصویر کشـــیده 
اســـت. در این مســـتند که بیننده شـــاهد آغاز نبرد 
با نام حضرت زهرا)س( اســـت و همیـــن نقطه ورود 
و آغازین قابل توجهی برای این مســـتند به شـــمار 
مـــی رود زیرا این پیـــام پنهان را در خـــود دارد که 
ایـــن رزمندگان توجـــه و ارادت خاصی نســـبت به 

دارند. ســـادات  مادر 
ســـپس در ابتدا شـــاهدیم که راوی مستند اطالعاتی 
از شـــهر و منطقه پالمیرا یا همان تدمـــر به بیننده 
می دهـــد و جایـــگاه آن را در ذهن بیننـــده تبیین 
می کنـــد تا نســـبت به اهمیـــت آن پی ببـــرد و از 
ایـــن رو کارگـــردان کار خود را بـــرای روایت ادامه 
مســـتند هموار می کند. در این مســـتند شـــاهدیم 
از  که کارگـــردان دوربین خـــود را ســـمت برخی 
فاطمیون  لشـــگر  در  مقاومـــت  جبهه  رزمنـــدگان 
می گردانـــد و حرف-هـــای آنها در میـــدان نبرد را 
می شـــنود. حرف هایی کـــه بوی اخـــالص می دهد 
آنها  آفتاب ســـوخته  از صورت هـــای  را  بیننـــده  و 

تشـــخیص می دهد.
افغان هایـــی که خود تجربـــه چنین جنگـــی را از 
ســـوی طالبان داشـــته اند و اکنون با وجـــود اینکه 
هیچ مرز مشـــترکی با ســـوریه ندارنـــد و خطری از 
جانب داعـــش در ظاهر آنهـــا را تهدیـــد نمی کند 

اما بـــا توجه بـــه اینکه ایـــن تجربه میـــان آنها و 
کشـــور ســـوریه مشـــترک اســـت به صدای یاری 
جویانه ســـوری ها لبیـــک گفتـــه و وارد میدان نبرد 
شـــده اند. یکـــی از تصاویـــر تکان دهنـــده در این 
مســـتند آنجاســـت که فرد پشـــت دوربین از یکی 
از رزمنـــدگان ســـوال می کند؛ اگر به فتح دســـت 
پیـــدا کنی چـــه می گویـــی؟ و او جـــواب می دهد 

زینب«! یـــا  »لبیک  می گویـــم  تنها 
»روایت  مســـتند های  برخـــی  تجربه  اگـــر  بیننده 
فتـــح« با صدای شـــهید ســـید مرتضـــی آوینی را 
داشـــته باشـــد اهمیت ســـاخت چنین مســـتندی 
برایـــش روشـــن می شـــود و تولیـــد آن را تایید 
می کنـــد. زیرا مســـتند ســـاختن ایـــن تصاویر و 
نبردهای شـــجاعانه ســـبب می شـــود که آیندگان 
در قضاوت نســـبت به شـــجره خبیثـــه داعش دچار 
انحراف و یا تفریط نشـــوند و از آنجـــا که »تحریف« 
یکی از شـــگردهای رســـانه های غربی و وابســـتگان 
آنها در جهان عرب اســـت ســـبب نشـــود در آینده 
دســـت خالی بـــوده و نتوان پاســـخ درخـــوری به 

حامیان گروهک تروریســـتی داعـــش در منطقه داد.
در این مســـتند شـــاهدیم که دوربیـــن کارگردان 
و تصویربردارهـــای تیـــپ فاطمیـــون که بخشـــی 
از تصاویـــر به آنهـــا اختصـــاص دارد پـــا به پای 
رزمنـــدگان در میدان پیش مـــی رود و حتی در یکی 
از انفجارهـــای تله هـــای انفجاری داعـــش دوربین 
فاصله زیـــادی با محـــل انفجار نـــدارد و بیننده را 
نیـــز موج انفجـــار در بـــر می گیـــرد. تصاویری که 
هرکدام در نـــوع خود اهمیت ویژه ای دارد و شـــاید 
کمتـــر بیننـــده ای از نزدیک بـــا آنها روبرو شـــده 

. شد با
تدوین خوب و متناســـب بـــا حال و هـــوای فیلم 
به کمـــک »نبـــرد پالمیرا« آمـــده و بـــا توجه به 
ریتم تند و ضرباهنگ حماســـی فیلم شـــاهدیم که 
کارگـــردان به موقـــع از این امکان بـــرای پرداخت 

بهتر و بیشـــتر فیلمش بهره برده اســـت. همچنین 
موســـیقی نیز دیگـــر ابـــزار بیرونی اســـت که به 
موفقیـــت فیلم کمـــک می کند و از آنجـــا که زمان 
این مســـتند تنها 30 دقیقه اســـت امـــا بیننده به 
هیچ وجه دچار کســـالت نمی شـــود. زیرا کارگردان 
بـــه زیاده گویی و اســـتفاده بی انـــدازه از تصاویرش 
نیفتـــاده و در ایـــن مســـیر ســـعی کـــرده کم گو 

گزیده گو باشـــد.
آشـــنایی با یکـــی از فرماندهان تیـــپ فاطمیون و 
حضـــور او که قوت قلـــب خاصی بـــه رزمندگان 
این  و  القـــا می شـــود  نیز  بیننـــده  بـــه  می دهد 
ناشـــی از همـــان ضرباهنـــگ متناســـب فیلم با 
فضـــای آن اســـت. ســـید حکیـــم از فرماندهان 
اطالعـــات عملیـــات در ایـــن عملیات به شـــمار 
مـــی-رود کـــه شـــهادت را لباس تک ســـایزی 
آن  انـــدازه  را  باید خـــود  انســـان  کـــه  می داند 
کند و در پایـــان فیلم با توضیحـــات راوی بیننده 
متوجـــه می شـــود که ســـید حکیـــم در یکی از 

اســـت. رســـیده  شـــهادت  به  عملیات ها 
و  فاطمیون  رزمنـــدگان  دســـت  به  پالمیـــرا  فتح 
وارد شـــدن به شـــهری که 10 ماه تحت اشـــغال 
به  ورود  هماننـــد  حســـی  اســـت  بـــوده  داعش 
خرمشـــهر را القا می کنـــد در حالی کـــه تدمر به 
مراتب بیشـــتر از خرمشـــهر دچار آسیب دیدگی و 
تخریب شـــده و ایـــن نمایانگر اوج وحشـــی گری 
تخریب  را  تمام شـــهر  اســـت که چطـــور  داعش 
کـــرده و حتـــی یکـــی از رزمندگان در بخشـــی 
عنـــوان مـــی دارد کـــه کابل هـــای شـــهر را نیز 
دزدیده انـــد تا بتوانند بـــا فروش آنهـــا مبلغی به 
دســـت بیاورند. این در حالی اســـت که داعش از 
حمایت تســـلیحاتی، مالی و تدارکاتی کشـــورهایی 
ترکیه  صهیونیســـتی،  غاصب  رژیـــم  آمریکا،  نظیر 
و عربســـتان ســـعودی بهره می بـــرد و نباید علی 
القاعده دســـت به چنیـــن غارت هایـــی بزند زیرا 
آنها طبـــق شعارهایشـــان به دنبـــال ایجاد دولت 
اسالمی هســـتند و غارت شـــهرهای تحت سیطره 
ایـــن دولـــت در ظاهر اســـالمی با هیـــچ منطق 
حکومـــت داری همخوانـــی نـــدارد، هرچند اصوال 
رفتارهـــای وحشـــیانه تکفیری هـــا همخوانـــی با 
هیچ منطق فکـــری ندارد و فقـــط در نظام جنگل 

تفسیر اســـت. قابل 
در این مســـتند بـــا توجه به پرداخـــت آن بیننده 
خیلـــی زود بـــا تیتـــراژ پایانی روبرو می شـــود و 
این نشـــان دهنده موفقیت کارگردان در ســـاخت 
اثر اســـت و توانســـته به نحوی توجـــه بیننده را 
اثـــرش معطوف کند کـــه متوجه گـــذر زمان  به 

. د نشو

ــم  ــوای فیل ــال و ه ــا ح ــب ب ــوب و متناس ــن خ  تدوی
ــه  ــه ب ــا توج ــده و ب ــرا« آم ــرد پالمی ــک »نب ــه کم ب
ریتــم تنــد و ضرباهنــگ حماســی فیلــم شــاهدیم کــه 
ــرای پرداخــت  ــن امــکان ب ــه موقــع از ای کارگــردان ب

ــرده اســت. بهتــر و بیشــتر فیلمــش بهــره ب

نبرد پالمیرا، پادزهر تحریف رسانه ای فاطمیون
حسام آبنوس
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مستندی  باقری  قدرت  اکبر« ســـاخته  »روزگار  فیلم 
است ســـی دقیقه ای که در آن شـــخص نابینایی به 
تصویر کشـــیده شـــده که بر ضعفـــش غلبه کرده 
اســـت. اکبر که کور مادرزاد اســـت از همان ابتدای 
زندگی بـــا این نقص خـــود به خوبی کنـــار آمده، 
به گونـــه ای که توانســـته زندگی تشـــکیل دهد و 
فرزند و نوه داشـــته باشد. او در روســـتایی در ایالم 

زندگی می کند و به کشـــاورزی مشـــغول است.
مستندســـاز ســـعی دارد ابتدا با نشـــان دادن گوشه 
هایـــی از زندگی روزمـــره و کار و تـــالش هر روزه 
اکبـــر، از او شـــخصیتی توانمند و خودســـاخته به 
تصویـــر بکشدســـپس به جنبـــه هـــای اجتماعی 
زندگی او مـــی پردازد و به نقـــش آفرینی هایش در 

پیشـــرفت و آبادانی روســـتا اشـــاره می کند.
موضـــوع مســـتند روزگار اکبـــر، بـــه عمـــد یا به 
اتفاق بسیار شـــبیه مســـتند مطرح و ستایش شده 
»مشتی اســـماعیل« ســـاخته مهدی کیاسری است. 
یعنی چه از حیث ســـوژه و تا حـــدی نحوه پرداخت 
و حتـــی برخی نماها، ســـایه ســـنگین »مشـــتی 
اســـماعیل« را بر »روزگار اکبر« شـــاهد هستیم که 
پـــس از موفقیت های بی بدیل مســـتند »مشـــتی 

اســـماعیل« امری چندان غریب نیســـت.
اینکه مســـتندی از موفقیت اثری دیگر خواســـته یا 
ناخواســـته تأثیر بگیـــرد ذاتا اتفاق بدی نیســـت و 
حتی می تـــوان از این دیـــد هم به آن نـــگاه کرد 
که شـــاید ما در نگاه به ســـوژه هـــای غیر معروف 
اما الگو، توانســـته ایم به یک ســـبک برسیم. ساخته 
شدن مســـتندهای بســـیاری با محوریت شخصی با 
ضعـــف و نقص در کنـــار نشـــان دادن روحیه باال و 
تـــالش و کوشـــش هـــای او نوید رســـیدن به این 

دهد. می  را  نگاه  و  ســـبک 

در لحظاتی که مستندســـاز به ســـوژه- فارغ از نگاه 
قهرمانانه ای کـــه دارد- نزدیک می شـــود و ما را با 
ابعـــاد واقعی زندگی اکبر آشـــنا می کند مســـتند 
گیرایـــی و صفـــای قابـــل توجهی پیـــدا می کند 
ماننـــد لحظات بـــازی اکبر با نوه اش یـــا پیاده روی 

روزانـــه اش که نشـــان مـــی دهد که به ســـالمتی 
اش اهمیـــت مـــی دهد. شـــاید دلیـــل اصلی این 
گیرایی را بتـــوان در طبیعی تر بـــودن این لحظات 
در قیـــاس با لحظاتـــی مانند پادرمیانـــی اکبر برای 

کرد. گاو جســـتجو  فروش 
به نظـــر می رســـد که کارگـــردان قصد داشـــته 
اســـت بر بعضی اشـــیا و مـــکان ها تأکیـــد کند و 
آن هـــا را فراتر از چیزی که هســـتند نشـــان دهد 
و اصطالحاً نگاهی موتیف وار به آن داشـــته باشـــد. 
ماننـــد عصا کـــه در کل فیلم آن را مـــی بینیم و در 

ابتدا و انتها بر روی آن تأکید ویژه ای شـــده اســـت 
و همچنیـــن مزرعه و محصول. تا حـــدودی می توان 
گفت که اشـــاره به زمین و مزرعه توانســـته اســـت 
به کمک فیلم بیایـــد اما در صـــورت پرداخت بهتر 
به بحث کاشـــت و اســـتفاده از مفاهیم و آموزه های 
دینی در ایـــن زمینه و ارتباط آن بـــا جهان آخرت 

دارد، شـــاهد مستندی ســـرحال تر بودیم.
 فیلمســـاز به درســـتی خواســـته اســـت از سیر 
داســـتانی به عنوان نخ تسبیحی اســـتفاده کند که 
این از ملزومات چنین مســـتندی اســـت. در لحظاتی 
هـــم توانســـته مخاطب را بـــا روایت خـــود همراه 
کنـــد اما افراط در این روش و اســـتفاده نامناســـب 
آن معمـــوال باعث می شـــود که به وجوه اســـنادی 
مســـتند لطمه بزند و مخاطب را بـــا مصنوعی بودن 
کاراکتـــر ها مواجـــه کند که گاهی این مســـئله در 

»روزگار اکبـــر« به چشـــم می خورد.
به هـــر ترتیب باید توجه داشـــت کـــه روی آوردن 
معرفی کســـانی  و خصوصا  پرتره  به  مستندســـازان 
که چهـــره نیســـتند و در عین گمنامی، می شـــود 
از حقایـــق و ظرایف زندگی شـــان بهره بـــرد، قابل 
تقدیر اســـت. در همین راســـتا می توان مســـتند 
»روزگار اکبر« را تالشـــی برای بـــه نمایش در آوردن 
مردی ســـاده دانســـت که توانسته اســـت ضعف را 
مقهـــور اراده اش کند و در جامعه اش نقشـــی فعال 
امروز ما  باشـــد. چیزی که در شـــهرهای  داشـــته 
نیازش حس می شـــود. شـــهرهایی کـــه هرچه هم 
دســـتمان پر باشـــد، بـــاز از تنگ دســـتی گله می 
کنیم و دســـت روی دســـت گذاشـــته و تالشی هم 
بـــرای تغییر وضـــع موجود نمی کنیم و چشـــممان 

اســـت. دیگران  به 
در این شهر جای اکبر و عصایش خالیست.

اینکــه مســتندی از موفقیــت اثــری دیگــر خواســته 
ــدی  ــاق ب ــا اتف ــرد ذات ــر بگی ــته تأثی ــا ناخواس ی
نیســت و حتــی مــی تــوان از ایــن دیــد هــم بــه آن 
نــگاه کــرد کــه شــاید مــا در نــگاه بــه ســوژه هــای 
ــک  ــه ی ــم ب ــته ای ــو، توانس ــا الگ ــروف ام ــر مع غی
ســبک برســیم. ســاخته شــدن مســتندهای بسیاری 
ــار  ــص در کن ــف و نق ــا ضع ــخصی ب ــت ش ــا محوری ب
نشــان دادن روحیــه بــاال و تــالش و کوشــش هــای او 
نویــد رســیدن بــه ایــن ســبک و نــگاه را مــی دهــد.

پرتره مردی ساده
حامد گلناری

یادداشت
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»روزگار  مســـتند  کارگردان  باقری«  »قدرت 
اکبـــر« در گفتگویی از نحوه آشـــنایی خود 
ســـال  متولد  بنده  گفت:  هنـــری  عرصه  با 
هنر  با  که آشـــنایی مـــن  1355 هســـتم 

. بود   1368 ســـال  در  نمایش 
 بـــا گذرانـــدن دوره آموزشـــی کارگردانی 
وارد صدا و سیمای  تلویزیون در ســـال 1381 
مســـتند   35 بر  بالغ  االن  تا  و  شـــدم  ایالم 

. م ه ا د لید کر تو
بنده ســـال گذشته با جشـــنواره عمار آشنا شدم 
و با مســـتند »حرکت و برکت« در این جشـــنواره 
شـــرکت کردم که مقام آورد و امســـال هم سه 
مســـتند »روزگار اکبر«، »میم« و »بهشِت بیابان« را 

کرده ام. ارســـال  عمار  جشنواره  به 

موضوع مستند »روزگار اکبر«
این مســـتند درباره زندگی شـــخصیت »اکبر محمد 
زاده« اســـت که عالوه بر نابینایی، ســـرطان خوش 
خیـــم دارد و یک کلیـــه خود را هم از دســـت داده 
اســـت ولی عاشـــقانه زندگی را دنبـــال می کند و نه 
تنها انتظار کمک از کســـی ندارد بلکـــه خودش را 

وقف خدمت بـــه دیگران نیز کرده اســـت.

هدف از ساخت »روزگار اکبر«
بنده احســـاس کردم ظرفیت این ســـوژه به عنوان 
یکـــی از نیازهای جامعه ما رو به فراموشـــی اســـت 
پس با ســـاخت این مســـتند خدمت بـــی منت به 
دیگران را بـــه عنوان یک نیاز حقیقی نشـــان دادم.

مشکالت ساخت »روزگاز اکبر«
زیاد بـــودن مســـافتی که بیـــن ما و ســـوژه بود، 
باعث شـــد ســـاخت این مستند یک ســـال طول 
بکشـــد که ما مجبور شـــدیم نزدیک بـــه 6 ماه با 

باشیم.  داشـــته  ارتباط مستقیم  ســـوژه 

مستند »میم«
میادین  آســـیب های  مســـتند  این  موضوع 
با  ایـــالم اســـت که  میـــن در اســـتان 
وجـــود پاکســـازی های صـــورت گرفته، 

می دهیم. زیـــادی  تلفـــات 
توجـــه بـــه افـــرادی که ناخواســـته 
کشـــتار  ســـالح  همچیـــن  قربانـــی 
کردن  وگوشـــزد  شـــوند  می  جمعی 
 700 و  میلیون   4 پاکسازی ســـریعتر 
گذاری  میـــن  اراضی  هکتـــار  هزار 
اهداف ســـاخت  از  ایالم  شـــده در 

مســـتند بود. این 
برخـــالف اصرار دوســـتان تصاویر 
با  و  واقعی  کامـــال  به صـــورت  را 
میدان  در  خـــودش  خاص  التهاب 
بســـیار  این  کـــه  گرفتیم  میـــن 

این  همـــه  ولی  بـــود  وحشـــتناک 
مخاطـــرات را بـــه جـــان خریدیم تا 

بزنیم. را  دلمـــان  حـــرف  بتوانیم 

مستند »بهشت بیابان« 
این مســـتند درباره شـــخصی اســـت که در دهلران 
با تزریق خاک کشـــاورزی مناســـب در یک شنزار، 
انواع میـــوه بوجـــود آورده که رونق  بـــا  مزرعه ای 
فراوانـــی به آن منطقـــه داده و این در حالی اســـت 
کـــه دامداری و پـــرورش ماهی هم بـــه این مزرعه 

اســـت. کرده  اضافه 
بعد از »بهشـــت بیابان« آخریـــن کاری که در بخش 
»اربعین«  تلویزیونـــی  برنامه  داده ام  انجام  مســـتند 
بود کـــه از صدا و ســـیما پخش  شـــد و همچنین 

مراحل مســـتندی با موضـــوع دفاع مقدس  در 
تحقیق دارم.

جشنواره عمار
عنوان  بـــه  بنده 
در  که  کســـی 
ره های  جشـــنوا
شرکت  مختلف 
صادقانه  کـــرده 

کـــه  می گویـــم 
عمار  جشـــنواره 
جریان  یـــک  را 
و  انقالبـــی 

می بینم  مبارکـــی 
سیاســـت  با  زیـــرا 

مثـــل  گذاری هایـــی 
مقاومتـــی  اقتصـــاد 

از  کـــه 

ما  روز  بحـــث  و  رهبری  مقام معظـــم  تاکیـــدات 
اســـت می توانـــد افـــق بســـیار زیبا و روشـــنی 

باشد. داشـــته 
جشـــنواره عمار بـــا جریان پاک خود، کام تشـــنه 
ســـینماگران را ســـیراب میکند و با داشتن اهداف 
ما  ســـینمای  در  شـــاخه ای  می توانـــد  متعالـــی 
می کنم  توصیـــه  هنرمندان  بـــه  کـــه  کند  ایجاد 
اســـتفاده  دارد  عمار  که جشـــنواره  ظرفیتـــی  از 
ایران  کنند تا شـــاهد آینده  روشنی در ســـینمای 

. شیم با

پیشنهادی به هم صنفان
فیلـــم ســـازان باید تمرکز بیشـــتری بر مســـئله 
قومیت هـــا  داشـــته باشـــند زیرا با وجـــود تمام 
آتشـــی که در اطرافمان وجود دارد، ســـرپا بودن 

هســـتیم. اقواممان  وحدت  مدیون  را  کشـــور 
موضوعاتی  بـــه  می خواهم  فیلمســـازان  از  بنـــده 

بپردازند  اســـالمی  وحـــدت  مثل 
تـــا از پیچ هـــای تاریخـــی 
که در پیـــش رو داریم 
راحتی  بـــه  بتوانیم 
چرا  کنیـــم  عبور 
از  یکـــی  کـــه 
جامعه  نیازهای 
بر  تمرکـــز  ما 
وحدت  محـــور 

. ست ا

باقری از »روزگار اکبر« می گوید

ضرورت نگاه ویژه مستندسازان به اقوام

ــد  ــاد امی ــث ایج ــی باع ــاد مقاومت ــوع اقتص موض
ــال  ــت مث ــته اس ــیار شایس ــن بس ــود و ای می ش
در همیــن مســتند »کرکــم« وقتــی انجــام 
ــث  ــم باع ــر را می بینی ــک دخت ــدی ی کار تولی

می شــود. ام  امیــدواری 
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محســـنی  الرضا  موســـی  حجت االســـالم  معرفی: 
نژاد، 27 ســـال ســـن و طلبه حـــوزه علمیه 

آشـــنایی با جشـــنواره عمار :همزمـــان با 
ســـومین دوره برگزاری جشـــنواره عمار، سفری به 
پوســـتر جشنواره  و  داشتم  مقدس  مشـــهد  شهر 
را آنجـــا دیـــدم و با کمـــک یکی از دوســـتان با 
نحـــوه ثبت نـــام نمایش فیلم ها آشـــنا شـــدم 
با کمک دوســـتان، دبیرخانه  و در دوره چهـــارم 
جشـــنواره اســـتانی فیلم عمار را در استان اردبیل 
راه انداختیـــم و تصمیم گرفتیم تـــا اکران هفتگی 
فیلم های جشـــنواره عمـــار را به صـــورت ثابت 

باشیم. داشته 
ســـاز و کار اکران در سطح اســـتان: برنامه 
اکران فیلم در ســـطح اســـتان به صورت گروهی 
انجـــام می شـــد و برای نخســـتین بـــار، زمانی 
کـــه قصد داشـــتیم، ایـــن برنامه را در اســـتان 
اجـــرا کنیم، ســـتادی با حضور فعـــاالن فرهنگی 
تشـــکیل دادیم و تـــالش داریم در ســـال جاری 
به نســـبت ســـال های  را  بیشـــتری  فعالیـــت 
قبل داشـــته باشـــیم و در حال رایزنی بـــا افراد 
تاثیرگذار هســـتیم تـــا بتوانیم جشـــنواره عمار را 

بیـــش از پیش بـــه مردم معرفـــی کنیم.
اولین اکـــران: نخســـتین اکران هـــای ما در 
پایگاه بســـیج »امام حســـین )ع(« و یـــا پایگاه 
بســـیج »شـــهید نامجو« در ایـــام انتخابات دهم 

ریاســـت جمهوری صـــورت گرفت.
در کجا بیشـــتر اکـــران کردید: بیشـــترین 
اکـــران مـــا در مصلی بـــزرگ شـــهر اردبیل به 

صـــورت هفتگی صـــورت گرفته اســـت.
برنامـــه یا مهمان ویـــژه: در حاشـــیه اکران 
فیلـــم های جشـــنواره عمار به صورت شـــفاهی، 
پـــروژه نظرســـنجی از مـــردم را انجـــام دادیم، 
برگـــزاری ســـخنرانی هـــای مرتبط بـــا موضوع 
فیلم توســـط اســـاتید برجســـته حوزه علمیه قم 
از دیگـــر برنامه هـــای تدارک دیده شـــده ما در 
محل هایی بـــود که فیلم نمایش داده می شـــد.

بودند:  اکـــران  چه کســـانی مخاطبـــان 
بیشـــترین درصد مخاطبان مـــا را در اکران های 
مردمـــی نوجوانان و جوانان تشـــکیل می دهند و 
زمانی که مخاطـــب متوجه می شـــود فیلم های 
این جشـــنواره سفارش ارگان و ســـازمانی نیست 

بیشـــترین ارتبـــاط را با آن برقـــرار می کند. 
پرمخاطـــب ترین اکـــران: فیلـــم »روزهای 
با  از نمازجمعـــه اســـتان اردبیل  خرداد« پـــس 
اســـتقبال بســـیار خوب نمازگزاران روبرو شـــد، 
البتـــه اکثر اکـــران هایمـــان بـــا حداقل 200 
مخاطب برگزار می شـــد و به ســـختی فیلمی را 
می توانم بـــه یاد بیـــاورم که با عدم اســـتقبال 
مردم روبرو شـــده باشـــد؛ البته نمایش مستندی 
درمـــورد داعش در قالـــب اکران هـــای مردمی 
فیلم عمار اســـتقبال ســـرد مردم را بـــه همراه 

. شت ا د
وســـایل و تجهیـــزات اکـــران را از کجا می 
آوردید: وســـایل را هـــر هفته و در زمـــان اکران 
از مجموعـــه هـــای فرهنگی و هنـــری تهیه می 
کردیم و پـــس از نمایش فیلم نیـــز این تجهیزات 

را بـــه آنها بازمـــی گرداندیم. 
چگونـــه تبلیغ می کنیـــد: از بنر و پوســـتر 
اســـتفاده می کردیم و هماهنگی ما با مســـئوالن 
شـــهری و ســـپاه اســـتان کمک بزرگـــی بود تا 
بتوانیم تبلیغـــات خوبی را در مراکز اصلی شـــهر 

دهیم. انجام 
ارتباط با رســـانه ها: درمورد پوشـــش خبری 
برنامه هـــای اکران فیلـــم در اســـتان اردبیل از 
طـــرف خبرگزاری هـــای فارس و تســـنیم کمک 
هـــای فراوانی بـــه ما شـــد؛ با صدا و ســـیمای 
اســـتان اردبیل نیـــز رایزنی هایـــی را انجام داده 
بودیم کـــه از اکران هـــای مـــا در چندین نوبت 
گـــزارش خبری تهیـــه کردند و از شـــبکه های 

شد. پخش  هم  اســـتانی 
اکران  یـــک  بـــه عنوان  نگاه شـــما به عمار: 

کننده بیشـــترین تاثیرپذیـــری را از نمایش فیلم 
های جشـــنواره عمـــار دریافت کـــردم؛ این فیلم 
ها بیشـــترین آسیب های وارد شـــده به کشور را 
بیان می کند. البتـــه نه در جایـــگاه مخالفین نظام 
بلکـــه در جایـــگاه منتقد و دلســـوز که بـــه دنبال 

برطرف کردن این مشـــکالت اســـت. 
متاســـفانه بعـــد از انقـــالب از تمامـــی ظرفیت 
به  کشـــور  ای  رســـانه  و  هنری  فرهنگـــی،  های 
که  موضوع  این  اســـت؛  نشـــده  اســـتفاده  خوبی 
جشـــنواره مردمی فیلم عمار بعد از ســـال 1388 
توانســـت در این حـــوزه ظرفیتـــی را ایجاد کند 
خبر بســـیار خوبی اســـت. ظرفیتی کـــه در بین 
بچـــه های حـــزب الهـــی کمتر بـــه آن پرداخته 

بود. شده 
این اتفاقات ســـبب شـــد به جـــای اینکـــه ما در 
برابر رســـانه هـــا حالتی منفعل داشـــته باشـــیم 
از حالتـــی فعـــال برخوردار شـــویم تا ایـــن زمینه 
را در عرصه جنگ  فیلمســـازان  از  حضور بســـیاری 

کند. فراهـــم  نرم 
بشـــود:  اکران  آن  در  باید  که  مکانی  مهمترین 
بهتریـــن و مهمترین اماکن مناســـب بـــرای اکران 
فیلـــم های جشـــنواره عمار بـــه غیر از دانشـــگاه 
هـــا و حوزه هـــای علمیه که بســـیار مهـــم بوده، 

. ند ا جد مسا
کدام  بـــه  باید  بیشـــتر  عمار  جشـــنواره 
سرمایه  رویشان  و  توجه  مخاطبان  از  دســـته 
گذاری کنـــد: این جشـــنواره باید بیشـــتر از هر 
بر روی جوانان ســـرمایه گذاری کند؛ زیرا  قشـــری 
اگـــر جوانان احســـاس کنند این جشـــنواره کارکرد 
مدنظر آنها را دارد بیشـــترین ارتبـــاط را با آن برقرار 

کنند.  می 
نقش بانـــوان در اکران مردمی: در حـــوزه بانوان، 
مـــا در اســـتان اردبیل اکـــران کننده های بســـیار 
فعالـــی را داریـــم که بســـیاری از آنها اکـــران های 
بســـیار خوبی در ســـطح این اســـتان برگزار کردند.

محسنی نژاد: اکران کننده اردبیلی

بیشترین اکران هایمان در مصلی بود
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بســـیاری از بـــزرگان، گمنامانی هســـتند که در پی نـــام و نان نبـــوده اند اما 
نامشـــان به نیکی ماندگار شـــده اســـت. یکی از این بزرگان، میـــرزا احمد عابد 

نهاوندی معروف به حاج مرشـــد چلویی اســـت.
مســـتند »مرشـــد چلویی« داســـتان زندگاني و ســـیره ی عملی حاج مرشد 
چلویی، از کســـبه ی بـــازار قدیم تهران را به تصویر می کشـــد. حاج مرشـــد 
چلویی می دانســـت که در این بازار مکاره، اگر ســـودی هم هســـت با درویش 
خرســـند اســـت. برای همین، طریقی جز مهربانـــی با خلق نپیمـــود و چون 

مردان خـــدا، غیر خـــدا هیچ ندید.
احمد کشـــاورز کارگردان مســـتند »مرشـــد چلویی« گفت: »تا بـــه حال هیچ 
مســـتندی راجع به میـــرزا احمد عابد نهاوندی مشـــهور به »مرشـــد چلویی« 
ساخته نشـــده بود. ساخت این مســـتند را از اســـفندماه 1394 آغاز کردیم که 

حـــدود 17 الی 18 ماه به طـــول انجامید.« 

کنرست به جای کار

در روزگاری کـــه فیش های حقوقی، حق را به ســـخره گرفته اند، اگر کنســـرت 
دغدغه اصلی کشـــور شـــود؛ چندان نباید متعجب بود! زمانی که لغو کنســـرت 
ها در مشـــهد دغدغه اصلی عده ای شـــده بـــود، در منطقه زیرکوهِ خراســـان 

جنوبی، مردم بـــه علت کمبود آب و خشکســـالی در فقر به ســـر می بردند.
در آغاز  مســـتند »کمی آن طرف تر« داســـتان کنســـرت ها و لغـــو آن ها به 
نمایـــش در می آید ولـــی به مرور متوجه می شـــویم که دغدغـــه اصلی مردم 
کنســـرت نیســـت.  این مســـتند درباره مردم زیر کوه خراســـان جنوبی است 
که به علت خشســـالی یـــا مهاجرت کرده انـــد و یا وضعیت مناســـبی ندارند. 
اگر عده ای مســـاله کنســـرت ها را در بوق و کرنا کرده اند، قصد دارند مســـائل 

کم اهمیت را جایگزین مســـائل اصلـــی می کنند.
مســـتند »کمی آن طرف تر« بـــه کارگردانی هادی خوش نقش ، تولید شـــده 

ست. ا

»کمی آن طرف تر«

کشـــور، دوران پســـا برجام را طی می کند امـــا رکود شـــدیدی گریبانگیر 
مردم اســـت و برخی واحدهـــای اقتصادی به تعطیلی کشـــیده شـــده اند. 
»آینـــه در غبـــار« دربـــاره رکود، عـــدم توجه بـــه کارآفرینـــی و تعطیلی 
واحدهـــای اقتصادی اســـت. در این مســـتند، کارآفرینی را مـــی بینیم که 
در عرصـــه جنگ اقتصـــادی، جهادگونـــه فعالیت می کنـــد. رحیم طریقت، 
کاراکتر اصلی مســـتند،  شـــرکتی را به نـــام تحول ایجاد کـــرده تا تحولی 
در منطقـــه آذربایجان غربـــی به وجـــود بیـــاورد. در دوران جنگ تحمیلی 
خمپـــاره هـــای 60 را قالب ریـــزی می کـــرده و بعد از جنگ هـــم به کار 
شـــبانه روزی مشـــغول بوده تا چرخ اقتصـــاد مملکت هم چنـــان بچرخد اما 
با بـــی مهری و عدم توجه مســـئولین، بعد از ســـالیان طوالنـــی کارخانه به 

شود. می  کشـــانده  تعطیلی 
رضا محمد پور کارگردانی این مستند را به عهده دارد.

»آینه در غبار« 

از ســـال 2011 انقـــالب هایی در کشـــور هـــای عربی منطقـــه به وقوع 
پیوســـت که ولی برخـــی از این انقالب هـــا بعد از مدتی از مســـیر اصلی 
خود منحرف شـــدند. در ایـــن میان انقـــالب یمن به علـــت الگو گرفتن 
از انقالب اســـالمی ایران، حکایت متفاوتی داشـــت و در ســـال 2014 به 

رسید. پیروزی 
»فرزنـــدان اویس« به بررســـی موضوعاتی همچون شـــکل گیـــری زیدیه، 
واکاوی و معرفـــی جریانـــات اســـالمی در یمن بـــا تاکید بـــر اتفاقات دو 
دهـــه اخیر و تشـــکیل حزب انصاراهلل مـــی پردازد. در این مســـتند عالقه 
شـــیعیان زیدی یمـــن به امام خمینـــی)ره(، رنج های مـــردم، الگوپذیری 
انقالبیون از انقالب اســـالمی و تالش عربســـتان برای ســـرکوب مردم به 

است. شده  کشـــیده  تصویر 
ایـــن فیلم بـــا کارگردانـــی روح اهلل رفیعـــی و در 56 دقیقه تولید شـــده 

. ست ا

»فرزندان اویس«

حبیب گمنام

داستان یک انقالب زیبا 

 رواییت از رکود پسابرجایم

»مرشد چلویی«
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کردســـتان به فرموده مقام معظم رهبری ســـرزمین مجاهـــدت های خاموش 
اســـت. یکی از این مجاهدین، شـــهید جالل بارنامه از مریوان اســـت.

مســـتند »جالل کردســـتان« به کارگردانی پیمان نهان قدرتـــی؛ بخش هایی از 
زندگی شـــهید جـــالل بارنامه را روایت  می کند. این شـــهید، در ســـال 59  و 
بعد از دیدار با امام خمینی )ره( ســـازمان پیشـــمرگان کرد را تاســـیس کرده و 
به پاکســـازی شـــهرها از عناصر ضد انقـــالب می پردازد. وی در کنار شـــهیدان 
بروجردی و چمران نقش مهمی در بازگرداندن امنیت به شـــهرهای کردنشـــین، 
ایفـــا کرد. ســـرانجام جالل بارنامه به دســـت عناصر گروهک هـــای ضد انقالب 

به شـــهادت رسید.

»جالل کردستان« 

اگـــر چه ســـازمان مجاهدین خلق،نام خلق را یدک می کشـــد اما در سرتاســـر 
حیـــات خود از هیچ جـــرم و جنایتی علیه مردم دریغ نداشـــت.

»داســـتان یک پایان« پیدایش ســـازمان مجاهدین خلق ایـــران و خیانت های 
ســـران ســـازمان همچنین ترورها و حضور دوشـــادوش آنان در کنـــار صدام را 
مرور مـــی کند. نقطـــه اوج خیانت ســـازمان مجاهدین خلـــق، عملیات فروغ 
جاویـــدان علیه مردم ایـــران بود که به شکســـت  مفتضحانه آنـــان انجامید. 

»داســـتان یک پایـــان« به کارگردانی علیرضا خوشـــنویس و در خانه مســـتند 
انقالب اســـالمی تولید شـــده است.

»داستان یک پایان« 

اگر هر فـــرد ایرانی به جای خریـــد کاالی خارجـــی، کاالی ایرانی خریداری 
کند؛ شاهد شـــکوفایی اقتصاد کشـــور خواهیم بود.

در فیلـــم »قابلمـــه«، آقایی را در حـــال خرید قابلمه ی خارجی را مشـــاهده 
می کنیم کـــه صداهای عجیبی به گوشـــش مـــی خـــورد. او به دنبال صدا، 
بـــه قابلمه ای ایرانی می رســـد و با باز کـــردن در قابلمـــه، کارگرهای ایرانی 
که منتظـــر خرید کاالی ایرانی هســـتند را مشـــاهده می کنـــد و مجاب به 

شـــود. می  ایرانی  کاالی  خرید 
حســـین دارابی کارگردان فیلم داســـتانی »قابلمه« ســـعی دارد با زبان طنز، 

بـــرای خرید کاالی ایرانی فرهنگ ســـازی نماید.

»قابلمه«

تا سال گذشـــته کسی در ایران با »شـــیعیان نیجریه« و »شـــیخ ابراهیم 
زکزاکـــی« آشـــنا نبود ولی بعد از فاجعه کشـــتار شـــیعیان این کشـــور، 
مظلومیت شـــیعیان، و فعالیت هـــای آن ها که متاثر از امـــام خمینی)ره( 

و انقـــالب ایران بود، نمایان گشـــت. 
»از خـــون جون« به زندگانی شـــیخ ابراهیـــم زکزاکی، آشـــنایی و دیدار 
او بـــا امـــام خمینی )ره(، تـــالش های ایـــن روحانی مبارز و خســـتگی 
ناپذیـــر برای ترویج تشـــیع در نیجریـــه می پردازد .  در یکی از قســـمت 
های این مســـتند، همســـر شـــیخ ابراهیم زکزاکی در وصف او می گوید: 

»شـــیخ بنده خوب خدا اســـت.«
مجتبی رضوانـــی، کارگردان »از خـــون ُجون« درباره این مســـتند گفت: 
»شـــیخ ابراهیم زکزاکی کســـی بود که در یک بازه 30 ســـاله توانســـت 
نزدیک بـــه 14 میلیـــون نفر را بـــه جمع شـــیعیان بیفزایـــد. هدف ما 
از ســـاخت این مســـتند معرفـــی این شـــخصیت، فعالیت های شـــیعیان 

اســـت.« بوده  تشـــیع  و جغرافیای  نیجریه 

»از خون جون«

هشید راه وحدت

مجاهدین ضد خلق 

نه به خرید خارجی

بنده خوب خدا
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نیازمندی ها
صنم یاوری

فیلمساز ابید ...

برای داشتن
سالن اختصاصی 

البی نکند .

اب مشا کاری نداریم.اویل ها،دویم ها سویم ها پیش دانشگاهیان هرنستاین ها ....
"سازمان اخالیق- تلنگری نیک گسرت اب همکاری ستاد اکران مردیم عمار اینا "مشا به درستان برسید و بگذارید خانواده فیلم هایشان را ببینند.برای خانواده اتن برانمه های ویژه ای داریم

فیلم انمه های در پیت خود را به ما بسپارید.
صد در صد تمضیینفروش فیلم های آبیک و بدون مجوز در 1 ماه 

 
"کلوپ آب کنندگان هرن هفمت"

به چند ابزیگر اب موهای ژولیده برای ساخت فیلم ساختار 

شکن نیازمندیم.

"ستاد روشنفکران پرنور"
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اصـــوال از همـــان اول اینطوری بوده کـــه تا یک کاری بخواهد در بین جماعت مســـئول ما تبدیل بـــه جریان و نهاد 
شـــود، تـــا آه را در نهاد ما نهادینه نکند، خودش نهاد نمی شـــود! در این حد ســـخت و نفس گیر اســـت!

چرا راه دور برویم؟! مثال شـــما بعضـــی از همین اکران های مردمـــی خودمان را در نظر بگیرید کـــه یک عده جوان 
مخلص بـــدون هیچ ادعایـــی می خواهند فیلمـــی را در جایی اکران کننـــد. حقیقتا آدمی را یاد آن طبقه شـــلوغ 
از جهنـــم کـــه مدیریت اش با ایرانی هاســـت و مخصوص ایرانی ها هم ســـاخته شـــده می اندازد که یـــک روز قیف 
هســـت، قیر نیســـت، فردای آن روز قیر هســـت، قیف نیســـت، دوباره پســـفردای آن روز قیر و قیف و سایر شرایط 

هســـتند، اما مســـئول مربوطه برای امضا و صـــدور مجوز حمل قیـــر، تا آخر برج رفتـــه مرخصی و... .
یعنی یک روز مکان اکران آماده است، اما به لطف مسئولین تماشاگر نیست!

فـــردای آن روز با همت همان جوانان، تبلیغات مقتضی شـــده و تماشـــاگر هســـت، اما در مکان اکران قفل اســـت! 
باز پســـفردا، تماشـــاگر و مکان اکران هردو هســـتند، منتها مســـئول مربوطه جهت امضای نامه تایید محتوای فیلم، 

تا آخر بـــرج رفته مرخصی!
دوبـــاره یک روز دیگر همه چیز آماده شـــده، تبلیغات انجام شـــده و ملت مشـــتاق به مکان اکران آمده اند، مســـئول 

مربوطه از مرخصی برگشـــته و محتوا را تایید کرده اما ســـی دی  فیلم مربوطه خش دارد!
نهایتـــا بعد از حضور همـــه عوامل اکران، فیلم هم آماده پخش شـــدن اســـت و مکان آمـــاده و اکران کننده ها حی 
و حاضرنـــد و همه مخاطبیـــن هم روی صندلی هـــا منتظرند که فیلم پخش بشـــود، ناگهان معلوم می شـــود لنز 

ویدئوپرژکتور از داخل کثیف شـــده است!
حاال همـــه این ها به کنار، مورد داشـــته ایم جوانـــان همان جا ویدئو پرژکتـــور را باز کرده اند و با کمک مهندســـان 
بومـــی همان منطقـــه، همان جا آن را تعمیـــر کرده و آماده اکران شـــده اند، اما تا می خواهند دســـتگاه را روشـــن 

کنند تازه معلوم می شـــود به علـــت پاره ای تعمیرات، برق روســـتای محـــل اکران تا اطالع ثانوی قطع اســـت!
اما خدا برکت بدهد به همت و روحیه جهادی جوانان و باتری ماشین... .

قیف هست، قیر نیست! 

رضا عیوضی

ســـینما را به شـــکل خانـــه ای ببینید که هـــر بخش یا اتـــاق آن پنجـــره ای دارد و هر پنجره پـــرده ای، باهم ببینیم پشـــت هر 
پـــرده ها چه خبر اســـت؟؟ این  از  کدام 

از پرده هال و پذیرایی شروع میکنیم!
پشـــت ایـــن پرده دائما یکســـری آدم می آیند و مـــی روند و هی باهم معاشـــرت میکنند. کیـــف می آورند، گل می آورند، بســـته 
میدهنـــد، دســـت میدهند، میخندند و مـــی روند. بعضی وقتها چـــراغ ها را خاموش میکنند و باز روشـــن میکنند و پیوســـته ادامه 
میدهنـــد و بنا میکنند به خـــوردن آب معدنی و ورزش. آخر ســـر هم لو می روند و چند وقت در نشـــریات زرد اســـتراحت میکنند 
تـــا بـــا انرژی کامل دوباره شـــروع کننـــد. حتما قبول داریـــد در این رفـــت و آمد ها خب آشـــنایی هایی هم بوجـــود می آید که 
منجـــر به ازدواج و اینها می شـــود و تعجبـــی ندارد که در تیتراژ فیلمها، بیشـــتر عوامل باهم نســـبت دارنـــد.  کال کار گروهی اش 
خوب اســـت و چـــه گروهی بهتر از خانواده و آشـــنا و بچـــه پولدار! راســـتش بچه پولدار از خانـــواده هم به آدم نزدیک تر اســـت 
اصـــال مثل مـــادر آدم می ماند. خالصه اینکه پشـــت پرده پذیرایی همه اش شـــادی و معاشـــرت و دورهمی اســـت. با ما باشـــید 

تا ببینیم پشـــت پرده آشـــپزخانه و اتاق خـــواب و توالت چه خبرهایی اســـت...

پشت پرده هال و پذیرایی سیمنا چه خرب است؟؟

شاهرخ بایرامی

تحریریه : ســـجاد اســـالمیان ، ابوالفضل رضایـــی ، مجید مالکی 
، مجتبـــی مالکـــی ،  محمدرضا پورصفـــار ،   محمود شـــم آبادی 
 ، محمدرضـــا طالبـــی آهویـــی ، روزبه قمصـــری ، نویـــد نوروزی

مدیر هنری :حسین شهریاری

دردرسهای اکران مردیم
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