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زندگینامه  

بهزاد بهزادپور متولد 1340 
تهران است. وی فعالیت هنری را با 

كرد. او  كارگردانی تئاتر آغاز  نویسندگی و 
سینما را با بازی در فیلم »توبه نصوح« به 

كرد. كارگردانی محسن مخملباف تجربه 

نویسنده: 
كالنتری غیرانتفاعی    - ۱

 )۱۳۸۷(
۲ -  خداحافظ رفیق )اپیزود اول، 

خداحافظ رفیق( )۱۳۸۲( 
۳ -  خداحافظ رفیق )اپیزود دوم، یك لحظه رنگین 

كمان( )۱۳۸۲( 
گل شیشه ای(  ۴ -  خداحافظ رفیق )اپیزود سوم، 

 )۱۳۸۲(
۵ -  رنجر )۱۳۷۸( 

۶ -  باشگاه سری )۱۳۷۷( 
۷ -  قله دنیا )۱۳۷۴( 

۸ -  آخرین شناسایی )۱۳۷۲( 

بازیگر: 
۱ -  خسوف )۱۳۷۱( 
۲ -  مجنون )۱۳۶۹( 

۳ -  ردپایی بر شن )۱۳۶۶( 
۴ -  دستفروش )اپیزود اول( )۱۳۶۵( 

۵ -  دستفروش )اپیزود سوم( )۱۳۶۵( 
۶ -  بلمی به سوی ساحل )۱۳۶۴( 

۷ -  دو چشم بی سو )۱۳۶۲( 
۸ -  توبه نصوح )۱۳۶۱( 

تدوین: 
۱ -  خداحافظ رفیق )اپیزود 

اول، خداحافظ رفیق( )۱۳۸۲( 
۲ -  خداحافظ رفیق )اپیزود دوم، یك لحظه 

كمان( )۱۳۸۲(  رنگین 
گل شیشه ای(  ۳ -  خداحافظ رفیق )اپیزود سوم، 

 )۱۳۸۲(
كولی )۱۳۸۱(    - ۴

۵ -  آخرین شناسایی )۱۳۷۲( 
۶ -  نخلستان تشنه )۱۳۶۸( 

گنبد نور )۱۳۶۷(    - ۷
گودال )۱۳۶۷(    - ۸

كارگردان: 
۱ -  خداحافظ رفیق 

)اپیزود اول، خداحافظ رفیق( 
 )۱۳۸۲(

۲ -  خداحافظ رفیق )اپیزود دوم، یك 
كمان( )۱۳۸۲(  لحظه رنگین 

۳ -  خداحافظ رفیق )اپیزود سوم، 
گل شیشه ای( )۱۳۸۲( 

بازنویسی 
فیلمنامه: 

كالنتری غیرانتفاعی    - ۱
 )۱۳۸۷(

مشاور تحقیق  : )۱(مورد )۱۳۷۰(
۱ -  لبه تیغ )۱۳۷۱( 

مشاور 
كارگردان: 

۱ -  تعقیب سایه ها )۱۳۶۹( 
گنبد نور )۱۳۶۷(    - ۲
گودال )۱۳۶۷(    - ۳

با 
تشكر از: 

۱ -  مریم مقدس )۱۳۷۹( 
۲ -  بچه های آسمان )۱۳۷۵( 

ساخت آنونس: 
۱ -  سفر به چزابه )۱۳۷۴(
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فیلمنامه »امپراطور عشق« و »شومن« به نویسندگی بهزاد بهزادپور از 
كتاب نیستان در سال 1390 به چاپ رسیده است.  سوی انتشارات 

پیش تولید این فیلم چند سال پیش آغاز شد و از مرحوم خسرو 
گرفته شد ولی متاسفانه ساخت آن به  گریم  شکیبایی نیز تست 

سرانجام نرسید.

كتاب :  معرفی مختصر 
در فیلمنامه »امپراطور عشق«، »حمامه« خواهرزاده زیبای »ابرهه«، در 
ابن  می شود.  اسیر  ختعم  قبیله  بزرگ  سهیل«  »ابن  دستان  در  جنگ، 
گزافی به بزرگترین دشمن  سهیل برای انتقام از ابرهه، حمامه را به قیمت 
ابرهه »خلف بن وهب« می فروشد. خلف برای تحقیر ابرهه حمامه را به 
تا  می سپارد  كنیز  عنوان  به  »رباح«  خود  برده  خشن ترین  و  زشت ترین 
زمین  است،  خلف  اعتماد  مورد  اینکه  علت  به  رباح  دهد.  شکنجه  را  او 
رباح  دارد.  قرار  دورافتاده  جایی  در  كه  دارد  مستقلی  كلبه  و  كشاورزی 
ستیزه  به  رباح  وجود  در  شر  و  خیر  می برد.  كلبه  به  خود  با  را  حمامه 
كه مامور شکنجه دادن  برمی خیزد و سرانجام خیر غالب می شود و رباح 

حمامه است تا پای جان از  حمامه مراقبت می كند و از او تقاضای ازدواج 
ل حبشی« است. می كند، حاصل ازدواج آنها اولین اذان گوی اسالم »بال

»شومن«  اثر دیگر این هنرمند، بی زمان و بی مکان است و نقش رسانه و 
كه  كارگر سیاه پوست، بعد از آن  تلویزیون در آن بررسی می شود. عده ای 
كارخانه اخراج شدند.  كردند از  كارخانه آقای »اسمیت« را چندبرابر  سود 
خانواده هایی  و  شدند  كشته  كارگران  از  عده ای  خونین  حادثه ای  در 
بی سرپرست ماندند. آقای اسمیت با رشوه دادن به دادگاه تمام حقوق 
كارگران  كرد. »فلیپ«، »ریکارد«، »پائولو« و »فرانچسکو«  كارگران را نقض 
آقای  كه  روزی  در  گرفتند  تصمیم  اخراج،  ماجرای  درگیر  سیاه پوست 
كارخانه را به بانك می سپارد، دست به سرقت بزنند. آقای  اسمیت سود 
كار است، با شرط دریافت  كه در یك شبکه تلویزیونی مشغول به  »جونز« 
گزارشگر  با آنها همکاری می كند. او به عنوان  از پول سرقتی  سی درصد 
را فیلم برداری می كند و در اختیار  وارد بانك شده و تمام جزئیات بانك 
نقشه  اجرای  قصد  به  اسلحه  با  آنها  تعیین شده،  روز  در  می گذارد.  آنها 
كه در این  سرقت وارد بانك می شوند و درگیر حادثه ای خونین می گردند 

كشیده شده است. كتاب به صورت فیلم نامه به تصویر 

دو فیلمنامه از بهزاد بهزادپور... 
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در شبی آفتابی
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انقالب اسالمی  از  گفتگو، در مورد فعالیت هایتان قبل  برای شروع    
بفرمایید؟

و  بر و بچه های ندای اسالم بودیم. یعنی فجر اسالم بود  با  انقالب  از  قبل 
چاپ  امام  اعالمیه های  از  می شد.  چاپ  اعالمیه هایشان  كه  اسالم  ندای 
كارهای  در  و  بودیم  اسالم  ندای  بچه های  ما  می شد.  پخش  و  می شد 
كردم، با انگیزه های سیاسی بود.  كار  كه  سیاسی بودیم. اولین تئاتری هم 
كار را انجام بدهیم. من تا  كمترین امکانات،  كه با  ضرورت ایجاب می كرد 
گندم های خونین، فقط دو تا تئاتر دیده بودم، آن هم نصفه. یکی  قبل از 
كبر نقش حر  ج اهلل سلحشور در مسجد علی ا كه فر تئاتر نمایشنامه حر بود 
كبر برد. من فقط یک تکه از آن  را بازی می كرد. برادرم من را به مسجد علی ا
گفتند، باید خالی  ک وسط نمایش ریخت و به هم ریختند.  را دیدم. ساوا
تئاتر دیدم،  از  كه من  تنها چیزی  ریختند.  بیرون  از مسجد  را  كنید. مردم 
كوچک بودم. یکی  كم بود.  گرفت. سنم هم خیلی  آنجا بود و من را خیلی 
كاخ جوانان قدیم، قاسم  دیگر هم بود. نمایشنامه ای در فرهنگسرا، از این 
خونین  گندم های  نمایشنامه  دیدم.  نصفه  هم  را  آن  می كرد.  بازی  كاخی 
طرف  این  بکنم.  پیدا  بازیگر  افتادم.  بازیگر  دنبال  دوچرخه  با  نوشتم.  را 
دهی  یک  كردم.  تمرین  خانه مان  در  كردم.  پیدا  را  بازیگرها  طرف،  آن  و 
كتی از وضعیت ایران بود. یک حاج جباری بود، یک  كه تقریبًا یک ما بود 
كه روحیه جنگنده  ج نامی بود  كه روحانی ده بود و یک فر آمیزكمالی بود 
و می خواست، خودش  بود  آمیزكمال  تأثیر  بود. تحت  و شجاع ده  داشت 
حاج  نباشد.  جبار  حاج  یوغ  تحت  دیگر  و  بکند  كشاورزی  و  برود  مستقاًل 
كار به درگیری می كشد و  كه یک نفر مستقل باشد. آخر  جبار نمی خواست 

ج را می كشند و نمایشنامه تمام می شود. ج را می كشند. فر فر
با  عثمان  پیراهن  بود.  هم  عثمان  پیراهن  و  یاحسین  نمایشنامه 
زیبر همان آدم ها بودند دیگر.  ماجرای بنی صدر مصادف بود. طلحه و 
كردیم و طلحه با همان  آمدیم طلحه و زیبر را به بنی صدر شبیه سازی 
و  می چسباند  هم  به  صدر  بنی  مدل  را  دست هایش  عربیش،  لباس 
نگاه  تماشاچی  می آورد.  در  را  بنی صدر  ادای  كاماًل  یعنی  می داد.  تکان 

می كند.  را  كارهای  این  دارد  چرا  ولی  است  طلحه  می كرد  فکر  می كرد، 
كه این حركات آشنا است. می گفتند، بنی صدر است. آن  حس می كردند 
كه بنی صدر ایجاد  كه بین صدر داشت و آشوب هایی  كش و قوس هایی 
كرده بود. ما سعی می كردیم،  با پیراهن عثمان روشنگری بکنیم. پیراهن 
عثمان هم تقریبًا یک سال روی صحنه بود. حتی می رفتیم و در روستاها 
كردیم. منتهای مراتب  كار  را  از این نمایشنامه ها  اجرا می كردیم. خیلی 
تئاترش  كه درست شد، ما در بخش  تئاتر بودیم، حوزه هنری  كه در  ما 
كه باید سینمایش راه بیفتد. شما باید توی  گفتند  بودیم. یواش یواش 
از  برویم.  سینما  توی  كه  نداشتیم  سینما  عشق  اصاًل   ما  بیایید.  سینما 
دروغ  سینما  است.  تئاتر  واقعی  هنر  می گفتم،  می آمد.  بدمان  سینما 
كات می دهند، نورپردازی می كنند. اصاًل آدم توی حس نمی رود.  است. 
یا نروم.  كه اصاًل توی سینما بروم  به چه درد می خورد. استخاره آوردم 
كه خیلی راه سختی است. به  استخاره خوب آمد و جوابش هم این بود 
كه عشق فیلم داشته  خاطر ضرورت توی سینما رفتیم واال اینجوری نبود 

كه وارد سینما بشویم. كه ما را به آنجا رساند  باشیم. واقعًا ضرورت بود 

  فعالیت های دیگر؟
می ساختم.  لحظه  همان  می ساختم.  خودم  از  فی البداهه.  قصه های 
شاید ذهن من یک ثانیه از شنونده ام جلوتر بود. می توانید تصور بکنید؟ 

وقتی داشتم قصه می گفتم، یک یا دو ثانیه جلوتر بودم. 
كه جذاب باشد.  كه نشان می دادند و روند قصه ای  كنشی  بر اساس وا
اولش قصه حسن كچل را شروع به گفتن كردیم. بعد قصه سیاه كردستان 
كردستان راه افتاد. قصه های من متعدد بود. سریالی بود.  و درگیری های 
ک، و من در همان قصه گویی ها خیلی  خنده دار، هیجانی، جذاب، ترسنا
گره ایجاد می كردم.  چیزها دستگیرم شد. چون مخاطبم جلوی من بود. 

گره را باز می كردم. 
بر و بچه ها می رفتند  كه  گروه های متعددی بودند  انقالب خیلی  اوایل 
احساس  ما  چون  شدند  منحرف  بعد  می شدند.  گروه ها  آن  جذب  و 
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اصاًل  عشق سینما 
كه توی  نداشتم 

سینما بروم. از سینما 
بدم می آمد. می گفتم، 

هنر واقعی تئاتر 
است. سینما دروغ 

كات می دهند،  است. 
نورپردازی می كنند. 

اصاًل آدم توی حس 
نمی رود. به چه درد 

می خورد. استخاره 
كه اصاًل توی  آوردم 

سینما بروم یا نروم. 
استخاره خوب آمد و 
جوابش هم این بود 
كه خیلی راه سختی 

است

چاره  ای  هیچ  كه  دیدیم  است.  زیاد  بسیار  فریب  دكان  های  می كردیم،  
همین  خاطر  به  بکنیم.  كار  بچه ها  با  مبانی  روی  بایستی  نداریم. 
كه می شد، بر و بچه ها را با آن بار آورد و اطمینان  مطمئن ترین منبعی 
نمی شوند  منحرف  و  نمی كنند  اشتباه  بچه ها  دیگر  كه  بکنید  حاصل 
شهید  كتاب های  كردیم  شروع  بود.  مطهری  شهید  استاد  كتاب های 
كنفرانس می گذاشتیم. انسان و ایمان  كردن.  كار  مطهری را با بر و بچه ها 
گداری سه ماه طول می كشید. دو ماه  گاه  كه شاید چهل صفحه است، 
گفتگو  می شد،  تحلیل  می شد،  خوانده  خط  به  خط  می كشید.  طول 
توحیدی،  جهان بینی  شد.  دوره  بار  سه  ایمان  و  انسان  كتاب  می شد. 

كتاب های استاد را.   همه 

گروه نمایش به منطقه می رفتید؟    با 
كبر  ا شهید  بود.  مرشد  بچه  و  مرشد  بردیم  منطقه  به  كه  نمایشنامه ای 
كرده بودیم. آمریکا  قدیانی مرشد بود و من بچه مرشد بودم. شبیه سازی 
را  اینها. نقاشی ها شبیه سازش شده بود ولی فرم  و  ابرقدرت ها  و  و روسیه 
كلیت نگاه می كردی، همان پرده بود ولی موضوع ها و شخصیت ها فرق  در 
كه پرده را به یک  می كرد. این نمایش را به منطقه بردیم. من یادم هست 
كه  كلهم منطقه  كرده بودیم. رزمنده ها نشسته بودند. ولی  كانکسی آویزان 
به خط  باید  بازی می دانستیم. می گفتیم  را سوسول  كار هنری  می رفتیم، 
برویم و در منطقه درگیر بشویم. من یادم هست. بلمی به سوی ساحل در 
گفتند، خبر داری  كران بود و من در منطقه بودم. بچه ها برگشتند و  اهواز ا
گفتم، بابا آن فیلم  كران است؟ بازار سیاه هم شده.  كه فیلمت توی اهواز ا
كاری بکنیم.   گر راست می گوییم، اینجا بتوانیم  است. اصلش اینجا است. ا

شهید  من  رفقای  از  نفر  پنجاه  چهل  شاید  شدند.  شهید  خیلی ها 
بچه ها شهید  كه  اول  مراحل  آن هم  بود.  ک  شده اند. حسش وحشتنا
می شدند، فشار روحی و حس عقب ماندن در من فوارن می كرد. خودم 
فکر می كردم، دو روز دیگر بیشتر زنده نیستم. از شدت غصه دق می كنم. 
كه باال رفت، احساس  یعنی این قدر فشار روی من می آمد. تعداد شهدا 

اجاره ای  اینجا  آنها دارند می روند.  كه  آنجا است  كه خانه اصلی  كردیم 
آنجا  اصاًل  اینجا جای ماندن نیست.  كه  افتاد  برای ما جا  تقریبًا  است. 
توش  باید  معروف  قول  به  كه  بود  چیزی  یک  بود.  شهادت  غوغای 
وقت  هر  می كردی.  درک  را  اتمسفر  آن  و  می بودی  باید  داشت.  حضور 
بار تصمیم می گرفتی. مرگ؛ زنده  می خواستی به منطقه بروی، باید ده 

نبودن یا زنده بودن. تو باید ده بار این تصمیم را بگیری. 
عمل  نمی زدند.  حرف  كردند.  عمل  آنها  عملش.  و  است  مرد  می گویند، 
می كردند. همه شان اهل عمل بودند. در اخالق، در زندگی، در سخن، در 
لباس پوشیدن، در برخورد با مردم اهل عمل بودند. اهل حرف نبودند.

  رابطه هنرمندان در حوزه هنری چگونه بود؟
كاری نداشته باشد.  كار نقاشی بکند و به فیلم  كه نقاش  اینجوری نبود 
كاری نداشته باشند. همه با  كار فیلم بکنند و به نقاشی  بچه های فیلم 
همدیگر بودند. بچه ها قصه جدید می خواندند و برای فیلمسازها و برای 
تئاترچی ها و برای نقاش ها می خواندند. نقاش ها تابلویی می كشیدند و 
به همه نشان می دادند. یعنی یک زندگی دسته جمعی هنری بود. هنری 
كننده،  كارهای همدیگر را نقد می كردند و همه هم  اعتقادی. یعنی همه 

بر و بچه ها نخبه، دردمند، بااستعداد، فعال. همه دور همدیگر بودند. 

  در مورد وارد شدن به بازیگری در فیلم صحبت بكنید. چطور شد 
كه به این عرصه آمدید؟

انجام  تئاتر  كارگردانی  داشتم،  من  نداشتم.  بازیگری  بر  بنا  اصاًل  من 
كسی بخواهد یک چیزی به وجود بیاورد  گر  می دادم. احساس می كردم ا
نوشته  كه  سناریویی  برای  باید  بازیگر  است.  كارگردان  بکند،  تألیف  و 
یک  در  و  برود  باید  می شود.  انتخاب  تقریبًا  و  بکند  بازی  و  برود  شده، 
گذاشته بودم  كه مقرر شده، بازی بکند. من خودم بنا را بر این  سناریویی 
كه سناریو بنویسم و خودم، یک چیزی را به وجود بیاورم. نه به خاطر آن 
كارگردانی و  كارگردانی، نه. به خاطر مولد بودن  خودخواهی و مشهوریت 
كار. من اصاًل قرار  كننده خط و سمت و سوی  سرمنشأ تولید بودن، تعیین 
گفتم، چی  كنی؟  گفت، تو می آیی بازی  نبود بازی بکنم. یکهو مخملباف 
كردم.  را بازی بکنم؟ من تئاتر بازی می كردم. من تئاتر شب آخر را بازی 
ج سلحشور بازی می كرد. تاجبخش  كارگردانش تاجبخش پناهیان بود. فر
پناهیان و علی حسامی بازی می كردند ولی توی فیلم بازی نمی كردیم. 
قبول نداشتیم. بدمان می آمد. چون یادم هست. می گفت، یک دیالوگ 
كه بازی نیست. یعنی چی. اصاًل  بگو. بعد می گفتند، كات. می گفتم، این 
كن. ما هم از سر  كه بیا و بازی  گفتند  حس را از بین می برد. باالخره الجرم 
ج اهلل نقش لطفعلی را داشت و من هم  كردیم. فر ناچاری رفتیم و بازی 

نقش پسر و به قول معروف بچه مثبتش. 
می دیدیم.  فیلم  ده تا  نه تا،  هشت تا،  روزی  دیدن،  آموزش  برای 
گرفته تا  ک  گردن كلفت تاریخ سینما، از هیچکا می نشستیم و فیلم های 
با فیلم  كارگردانی ام  ببینیم.  كه آموزش  این  برای  همه، نگاه می كردیم. 
باره  در  دقیقه ای  بیست  فیلم  یک  نصوح،  توبه  از  بعد  شد.  شروع  معبر 
گرافیست  كه  بچه های تخریب ساختم. اولین فیلم ما بود. حمید شریفی 

كرد.  است. در آن بازی 
می زنند.  كه  چاشنی هایی  آن  هست.  عجیبی  خنده دار  خاطرات  حاال 
بدن  با  سیمش  كه  این  برای  دیگر.  بود  مایعی  یک  بیرون.  می زد  خون 
اتصال نکند، با پوشش پالستیکی می زدند. قرار بود حمید آن صحنه را 
زمین  روی  بود.  مدیوم  تقریبًا  هم  دوربین  مین.  روی  بزند  بکند.  بازی 
بعد  و  می شود  خالی  خون  بعد  می زند.  َتق  َتق  َتق  اینها  بود.  خوابیده 
می افتد. باید حالت مرگ و جان دادن را در بیاورد و بعد بیفتد. دوربین 
كه حمید همین جوری دارد  رفت و زدیم. چاشنی ها پخ پخ پخ، دیدم 
گم شده بود و طرف زده  كه باتری  كات! فهمیدیم  كات.  گفتیم،  می لرزد. 
كه تركیده بود، با بدنش  بوده به برق بیست ولت و آن سیمه، سر چاشنی 

گرفت.  كرده بود. برق این را  اتصالی 
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  به بازیگری عالقه داشتید؟
بود  گریز  فیلم  ساختن  وسط  هست.  یادم  من  بود.  ضرورت  بازیگری 
بکنی.  بازی  دستفروش  فیل  در  و  بروی  باید  شما  گفت،  زم  آقای  كه 
گر  گفته ا گفت، نه دیگر. محسن  گفتم،  داداش من دارم فیلم می سازم. 
نیاید  گر  ا می كنم.  كار  را  دستفروش  قصه  من  بکند،  بازی  و  بیاید  بهزاد 
كردم  كردم و آمدم توی دستفروش بازی  نمی سازم. من فیلم را نصفه ول 
گریز را ساختم. اینجوری عملیات می كردیم. یعنی  و بعد برگشتم و فیلم 

خ می خورد.  كارها توی همدیگر چر
كیف  و  استفاده  مردم  و  می آمد  در  فیلم  نبود.  شهرت  ما  دغدغه  اصاًل 
نبود.  شهرت  كسب  ما  دغدغه  یعنی  می بردیم.  را  لذتمان  ما  می كردند، 
دغدغه ما اندیشه مان بود. آن هدف و آن راه بود. به خاطر همین ما را 
بشناسند، نشناسند. من یادم هست. بلم را بازی می كردم. با موتور صد 
و ده این طرف و آن طرف می رفتم. در پمپ بنزین می خواستیم بنزین 
كردی؟ می گفتم، نه. داداشم است. شبیه  بزنیم. می گفتند، تو فیلم بازی 
كه ما را به عنوان بازیگر  من است. یعنی برای ما خیلی هیجان انگیز نبود 

كاركرد آن هنر برای ما مهم بود.  بشناسند. بیشتر خود 

گرفت؟ كجا شكل    خداحافظ رفیق از 
شهدا به اندازه خود واقعیت، واقعیت هستند و حضور دارند. الزم نیست 
جسم باشند. می توانند در شهر باشند. در خداحافظ رفیق آمدم و بین 
كردم. برای  واقعیت و غیب را، این دنیا و عالم غیب را با همدیگر عجین 
خوب  را  رفیق  خداحافظ  فیلم  كه  وقتی  بگویم.  را  موضوع  این  كه  این 
در  شهدا  است،  ممکن  می كنی  احساس  می آیی،  بیرون  و  می كنی  نگاه 
شهادت  و  غیب  رفیق،  خداحافظ  در  یعنی  باشند.  بروند،  راه  خیابان 
گر بتوانم این را بگویم،  خیلی خوب  گفتم ا آنچنان در هم تنیده شده. 
كه اینها چقدر به  كه تماشاچی بیرون آمد،  احساس بکند  است. وقتی 

هم نزدیک هستند. 
اول اپیزود اول بود. بعد اپیزود دوم، بعد اپیزود سوم بود. یعنی به همین 
ترتیب بود. منتها با فاصله اتفاق افتاد. ولی سرجمع نگاه می كردی، آن را 
آن  دقیقًا  می نوشتم،  را  اول  اپیزود  داشتم  كه  وقتی  نوشتم.  روزه  بیست 
گریه  كه مسلم می آید و رو به شهدا شروع به حرف زدن می كند و  صحنه ای 
می كند، خودم زار می زدم و می نوشتم. یعنی اشک می ریختم و دیالوگ ها 
را می نوشتم. خداحافظ رفیق، خیلی برای من نعمت بود. حاالت خوشی 
كه  دارد  بویی  و  عطر  یک  رفیق  خداحافظ  می كنم،  احساس  داشت. 
كند.  آدم های خوب را جذب خودش می كند و به اطراف بوی خوب می پرا
گفتند، یک  رفتم.  به اصفهان  زنده  كار  برای اجرای یک  من یک سری 
دو  می آیند.  اینجا  به  دارند  هستند.  روستایی  یک  از  بچه هایی  سری 
گفتم، من را. من نمی شناسم،  سه بار آمده اند. می خواهند تو را ببینند. 

ببینیم.  را  بهزادپور  آقای  می خواهیم  گفتند  نه.  گفت،  هستند.  فامیل 
ماچ  قدر  آن  و  گرفتند  را  من  پینه زده.  دست ها  بودند.  روستایی  همه 
گفتند، فقط همین را می گوییم. یک سال  گفتم، ماجرا چی است؟  كردند. 
كمیل می گذاریم. اولش  كه دعای  كه در ده ما، شب های جمعه  است 
فیلم خداحافظ رفیق را می گذاریم. مردم حال پیدا می كنند. بعد دعای 

گفتم، شاید رسالت خداحافظ رفیق آنجا بوده.  كمیل را می خوانند. 

كارهای مختلف هنری دارد؟   شب آفتابی چه نسبتی با این 
شب آفتابی زیارت وارث است. از السالم علیک یا آدم صفوه اهلل. السالم 
علیک یا نوح نبی اهلل. السالم علیک یا ابراهیم خلیل اهلل. السالم علیک یا 
عیسی روح اهلل می آید و می آید تا ائمه اطهار و تا امام زمان. منتها باالی 
سردرش اسم نیست. همه می آیند و می نشینند و در آن غرق می شوند. 
خودم  به  منسوب  را  اینها  اصاًل  من  دارد.  ما  به  آموزه ای  یک  این  و 
نمی دانم. ممنون خدا هستم. نه خداحافظ رفیق را. نه شب آفتابی را. 
كردم. اصاًل ربطی به من ندارد. خدا لطف  كه مونتاژ  كارهایی  نه خیلی از 
كارها را انجام بدهیم.  كه ما این  كرده  كمک  كرده، افتخار داده و به ما 
كجا اینها را بلد هستم. این ظرافت ها را به وجود آوردن، اصاًل  واال بنده از 

ربطی به ما ندارد. لطف و محبت آن باالیی است. 
كه در شقوق مختلف سینما یاد  شب آفتابی آمد و از تمام دانش هایی 
سینمایی  محصوالت  آفتابی  شب  حقیقت  در  كرد.  بهره وری  بود  گرفته 
را  سینما  در  مختلف  شقوق  این  آفتابی.  شب  شد  و  كرد  درو  را  من 
فیلم  بتوانی،  خوبتر  و  بفهمی  خوبتر  را  فیلم  تو  كه  شد  باعث  آموختن 
گفتیم، تماشاچی از یک چیز سینما منزجر است.  بسازی.  ولی ما آمدیم و 
دروغ بودنش. می داند چاخان است. در صحنه می بیند، یک رودخانه 
طوفانی و خودش روی صندلی نشسته. اصاًل ربطی به رودخانه ندارد. 
كه عوض نمی شود. چاخان  كات می شود جنگل. در و دیوار اینجا  یکهو 
ببین،  كه  كرده  امضا  كارگردان  با  نانوشته  قرارداد  است. تماشاچی یک 
دروغ  كه  می گیرم  ندید  را  چیزها  سری  یک  می دهم.  آوانتاژ  تو  به  من 
گر دقت داشته باشید.  كه راست است. ا است. خودم را می زنم به این 
تماشاچی  كند.  محو  را  تماشاچی  كه  است  قوی  سناریوی  سناریویی 
كه این داستان است. دروغ است. ماجرا است. چی  كند  اصاًل نتواند فکر 
كند. ما  كه تماشاچی حادثه را واقعی حس  است. آن قدر درست باشد 
گفتیم، دروغ بودن سینما را از آن بگیریم، واقعی بودن صحنه  آمدیم و 
را به او بدهیم ولی نور و صدا و دكوپاژ و پرداخت سناریویی سینما را در 
صحنه واقعی ببریم. شد شب آفتابی. تماشاچی می آید و در شب آفتابی 

كردیم.  می نشیند، همه چیز واقعی است. ما از انرژی سینما استفاده 

گفت بعضی حرف ها قالب خاص خودش را می خواهد؟   می توان 

گفتند می خواهیم   .
آقای بهزادپور 
را ببینیم. همه 
روستایی بودند. 
دست ها پینه زده. 
گرفتند و آن قدر  من را 
گفتم،  كردند.  ماچ 
ماجرا چی است؟ 
گفتند، فقط همین را 
می گوییم. یک سال 
كه در ده ما،  است 
شب های جمعه 
كمیل  كه دعای 
می گذاریم. اولش 
فیلم خداحافظ 
رفیق را می گذاریم. 
مردم حال پیدا 
می كنند. بعد دعای 
كمیل را می خوانند. 
گفتم، شاید رسالت 
خداحافظ رفیق آنجا 
بوده. 
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دیدم یک نفر دارد با 
تلفن، با یكی صحبت 

می كند. از همین هایی 
كه تیپ آنچنانی دارند. 

داشت به آن طرف 
می گفت، بابا این یكی 

فرق می كند. انگار آن 
یكی داشت، پشت 

كه این  تلفن می گفت 
هم مثل بقیه شان 

است. یک همایشی 
گریه در بیاورد  كه  است 

گفت، نه. این  و اینها. 
 
ً
یكی فرق می كند. حتما

باید بیایی و ببینی. 
این یک چیز دیگر 

است. این یک شاهكار 
است. داشت برای آن 

كه پشت موبایل  طرفی 
صحبت می كرد، توضیح 

می داد.

و  انفجار  بوی  كه  وقتی  می آید،  تماشاچی  بین  شما  بازیگر  كه  وقتی 
در  را  پیغمبر  می وزد،  دارد  نسیم  وقتی  می شنوی،  را  انفجار  ضربه های 
غار حرا می بینی، ورای همه چیز است. تئاتر هم دیگر این شکلی نیست. 
تئاتر در یک سالنی است و آن سالن هم دروغ است. چون فقط یک ضلع 
را دارید می بینید. شب آفتابی محاصره است. یعنی در واقعیت و طبیعت 

محاصره است. اصاًل نمی توانی بگویی دروغ است. 
تئاتر چند قدم جلو رفت. اواًل تئاتر فقط یک صحنه است. شب آفتابی 
سه صحنه است. سه چهار قدم جلو رفت. من فکر نمی كنم، تا به اآلن 
سینما  باشد.  آفتابی  شب  صحنه  وسعت  به  صحنه ای  تئاتری  هیچ  در 
كه تماشاچی  چند قدم جلو آمد. سینما تقریبًا به یک حالتی رسیده بود 
كنید. در بحر تماشاچیان تلویزیون  گر دقت  دیگر فیلم زده شده است. ا
كانال. یک  كانال به این  كانال. از آن  كانال به آن  كن. از این  برو و نگاه 
ح  تکه از این فیلم را می بینند و بعد به یک فیلم دیگر می روند. یک طر
نو می خواهد. یک چیز جدید می خواهد. هر چقدر هم قصه ها را جدید 

بکنید، باز هم دیگر اشباع شده است. 
است.  سینما  از  جدیدی  نوع  است.  سینما  از  جدیدی  برگ  آفتابی  شب 
دقیقًا  صدا،  تدوین  گذاری ها،  صدا است.  سینمایی  اجزایش  همه  چون 
كه سینما از یک ساحت به ساحت  مونتاژ سینما رعایت شده است. انگار 
دیگری رفت. شب آفتابی یک ساحت دیگری است. شب آفتابی را با هیچی 
ح بعدی من هشت ضلع  كرد. آن سه ضلع بودنش. در طر نمی شود عوض 
دارد. هر ضلع هم دانه دانه، سوا باال و پایین می شود. اینجا فقط سه ضلع 
صحنه  یک  كه  می بینی  طرفش  این  ضلع!  هشت  می شود.  پایین  و  باال 
است. آن طرفش یک صحنه است. این طرفش یک صحنه است. آروزی 
كه بتوانم، قبل از مرگم دو ساعت از اول صبح عاشورا تا شام  من این است 
كنم. فقط عاشورا. فقط روز عاشورا را. از آن  كلش را شب آفتابی  غریبان را، 
كه  كه اباعبداهلل آمده و دارند، خیمه ها را می زنند. خیمه ها را  اولش. وقتی 

كه آقا می آید و خطبه می خواند.  زده اند. صبح عاشورا 
كسی نیست. اآلن بیشتر  كسی به این چیزها فکر نمی كند. دغدغه  اصاًل 
كه یارانه را چکار بکنیم. چهل و پنج تومان را بکنیم  در این فکرها هستند 
پنجاه تومان. حذفش بکنیم. اصاًل دغدغه این چیزها را ندارد. می نشینم 
تعبیر  یعنی  را می كنم.  كار خودم  بادهای مخالف،  به تمامی  و بی توجه 
كه هشت ضلعی باشد و همه اش هم ماجرای روز  من از شب آفتابی ای 
كمانگیر زد،  كه آرش  عاشورا را بگوید، دقیقًا مترادف و مساوی با آن تیری 
كه مرز ایران  كرد  گذاشت و شلیک  می دانم. جان خودش را در این تیر 
كار را بکنم،  گر من آن  ا و توران را مشخص بکند. من احساس می كنم، 
كه از اول تا آخرش روز عاشورا  تمام جانم را در آن شب آفتابی می گذارم 
گل  و امام حسین )ع(باشد. چون اصاًل مغز این عالم ابی عبداهلل است. 
می گفت،  كه  دلی  اهل  یک  قولی  به  خالصه  است.  ابی عبداهلل  سرسبد 
فلسفه خلقت همین بود. ما توی این دنیا بیاییم و ابی عبداهلل را ببینیم 
قشنگ تر.  این  از  نمی كند؟  كفایت  دیگر.  است  كافی  همین  برویم.  و 

ابی عبداهلل را به همه قد و قواره خوشگلش ببینی و از این دنیا بروی. 
كرده، نشستم همه اش بشناسم.  كریم در حق من  كه اوستا  بزرگترین محبتی 
گرفتند و تمام شد.  از آن اولش هم در بازیگری معروف شدیم و همه امضا را 
آن تب از تن من بیرون رفت. در می رفتم. یکی از دالیلی كه من در سینما بازی 
گرفته بود. من اسم این را آسایش می گذارم. بعضی ها  نکردم، آسایش را از من 
می شناختند.  می رفتم،  جایی  هر  من  است.  شرایط  بهترین  نه.  می گویند، 
بابا.  ای  می شناختند.  می رفتم،  عمومی  حمام  موقع  آن  نداشتم.  آسایش 
كی به سرمان بکنیم. با زن و بچه ام، با موتور یا ماشین می خواستیم  چه خا
نداشتم.  آسایش  نمی خوردی.  گول  جوری  چه  آنجا  علیکم.  سالم  برویم، 
همه  هستی.  معروف  می شناسند.  كه  است  این  بازیگری  از  بعضی ها  تعبیر 
توی  را  پایم  بنشینم،  گوشه ای  یک  می خواستم  نداشتم.  آسایش  من  جا. 
كنم. توی مردم لول  گریه  كنم و  جوی آب یخ بکنم، دلم می خواست زمزمه 
گرفته.  از من  را  آسایش  بگذارم،  كنار  را  بازیگری  باید  گفتم،  نمی شد.  بزنم. 
كه بهتر بفهمم. جامعه و مردم و دغدغه ها را بهتر حس بکنم. به  برای این 

گذاشتم. خیلی خوب شد.  كنار  خاطر همین بازیگری را 

  هنرمند خط را چطور پیدا بكند؟ شما خط را چطور پیدا می كنید؟
كاماًل  را،  تفسیر  را،  قرآن  را،  اطهار  ائمه  خود  و  اطهار  ائمه  تاریخ  مبانی 
مشخص است. می گویند،  تمامی جوامع بشر حاالت شبیه به هم دارند 
و در هر برهه  ای از زمان، تکرار همدیگر می شوند. من این را با این عقل 
تمامی  پاسخ  كه  نشد  متوجه  عظمتش  آن  با  خدا  فهمیدم.  نخودچیم 
سؤال ها، در تمامی عصرها و نسل ها، به واسطه زندگی ائمه به ما بدهد. 

پاسخ سؤال ها را داده است دیگر. 

می گویند.  اینطوری  دارند  همه  اجتماع،  در  كه  هست  وقتی  یک    
باید  چطور  را  خط  موقع ها  این  هستیم  مسلمان  ما  می گویند،  همه 

كرد؟          پیدا 
خیلی ها ادعای خیلی چیزها را دارند. در تهران بگردی، خیلی ها ادعای 
راست  او  است.  مشتی  كبر  ا دانه اش  یک  ولی  دارند  بستنی فروشی 
هم  طالبان  بله.  است.  زیاد  كه  چاخانگو  است.  بستی ساز  می گوید. 
می گوید، برای اسالم زحمت می كشیم ولی باید به حركاتشان بیاید. یعنی 
جور در بیاید. باید با سیره امام جعفر صادق )ع(جور در بیاید. عملشان، 
كند یکی از شهدا را. به  رفتارشان، حركاتشان، سکناتشان، خدا رحمت 
كسی نگرد  گر می خواهی اولیای خدا را پیدا بکنی، دنبال  من می گفت، ا
كه در چال  گرد مکانیک باشد  كه چشم هایش خمار باشد. شاید یک شا

كار می كند.  سرویسش دارد 

كجا اجرا شد؟   شب آفتابی، اولین بار 
هم  برهه ای  یک  در  شد.  زده  جواداالئمه  مسجد  در  آفتابی،  شب  تست 
بین  در  حجمی  كار  هم  دادم،  نشان  نمایش  هم  دادم،  نشان  اسالید 
كه مردم  جمعیت. خواستم بدانم، در بین مردم چه اتفاقی می افتد. دیدم 
بود،  غافلگیركننده  هم  همه اش  چون  و  كردند  برقرار  ارتباط  همه اش  با 
كه تمام می شد، یک اسالید پخش می شد با یک  جاذبه داشت. مثاًل تئاتر 
سری اتفاقات حجمی در بین جمعیت. اربعین امام بود. من یادم هست. 
كه این اجرا شد، یک سری مهمان های خارجی برای اربعین امام  وقتی 
آمده بودند. آنها را به مسجد جواداالئمه آوردند. این یک چیز عجیب و 
كسی ندیده بود. دیدند. بعد آمدم و به قول  كه تا به حال هیچ  غریبی بود 

كامل تر این را در اربعین سیدمرتضی آوینی، در حوزه زدم.  معروف ورژن 

  چرا اربعین سیدمرتضی؟
چون شرایطش مهیا شد. با مرتضی خیلی رفاقت و دوستی داشتیم ولی 

نخواهم به خیلی چیزها ربطش بدهم. 
رفتیم  یواش  یواش  بعد  شد.  متولد  مرتضی  با  شبی  در  آفتابی  شب 

شهدای خوزستان. آنجا همین جوری جلو آمد. 
بودند،  باهوشی  و  باتدبیر  آدم های  فرهنگی  مدیران  گر  ا می كنم،  فکر  من 
كار بکشند و زودتر به  كه ما رفتیم، از ما  می توانستند ده برابر این مسیری 
كه هستیم برسیم. سال های بعد در خوزستان و زاهدان برگزار شد. اینجایی 

كم نیست؟   این تعداد فیلم سینمایی برای این همه سابقه هنری 
كه من در قبر بخوابم و از  گفتم، وقتی  گفت، چرا فیلم نمی سازی.  یک نفر 
كه چند تا فیلم ساختی؟ می گویند،   من سؤال و جواب بکنند. نمی گویند 
بخواهد  گر  ا نمی سازم.  فیلم  قیمت  هر  به  من  بود؟  چی  صالحت  عمل 
عمل صالح من را مخدوش بکند، فیلم را زیر سنگ می گذارم. دغدغه من 
كه عمل خوب انجام بدهم. آدم باشم. آدم خوبی باشم. فن  این است 
كرد و شرایط مساعد بود، بدون  گر خدا روزی  فیلمسازی هم بلد هستم. ا
كه آدمیت خودم را زیر پا بگذارم و عمل صالح را زیر پا بگذارم، فیلم  این 
كه در ساخت فیلم الزم است،  كه آن هوای مطبوعی  می سازم. بدون این 
كه این فضا به هم بریزد، بله.  هوای آلوده و مسمومی بشود. بدون این 
دادن  انجام  صالح  عمل  نیست.  فضیلت  ساختن  فیلم  می سازم.  فیلم 

گاه گداری در فیلمسازی منعکس می شود. فضیلت است. حاال 
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بار نخست  كرده.  كه نیستان چاپش  »امپراطور عشق« فیلمنامه ایست 
با  كه  ایست  امسال هم تجدید چاپ دوم. »حمامه« شاهزاده  و   ۱۳۸۹
كشیده. دوشیزه ای بسیار زیبارو  كنار او به مکه لشکر  لشکر ابرهه و در 
و شاهزاده ای واالمقام. ابرهه او را فرشته اقبال خود می داند و با خود 
بیاورد  پیروزی  و  برایش شانس  كه  كند  لشکركشی هایش همراه می  در 
كرده ام. بگو در این  كتاب را تمام  و... نخیر! به خود می آیم و می بینم 
كه دم به ساعت برو بچ زنگ می زنند و خواهش و تشویق  گیر  گیر و وا ها
اما  است؟  خواندن  رمان  وقت  چه  و...  بمیری  تو  و  رعاب  ا  و  تهدید  و 
یکی  با  یمنی  شاهزاده  زیباترین  ازدواج  است.  قشنگی  فیلمنامه  انصافا 
از زمخت و زشت ترین برده های تاجری بت پرست در مکه و... به دنیا 
آمدن یکی از مشهورترین صحابی های حضرت ختمی مرتبی)ص( از این 
از  چیزی  هم  مکتوب  اثری  عنوان  به  فیلمنامه  غریب.  و  عجیب  ازدواج 
كم ندارد. »رباح« برده سیاه پوستی است  یک رمان جذاب و خواندنی 
بردگان  بین  در  می كند.  غالمی  مکه  بزرگ  اشراف  از  یکی  خانه  در  كه 
پرتعداد این تاجر ثروتمند)خلف( و بلکه سیاه پوستان شهر مکه، »ریاح« 
به زشتی و خشونت و پركاری مشهور است. از آن طرف ابرهه با معجزه 
ابابیل شکست می خورد و خودش و لشکرش نابود می شوند. »حمامه« 
می ماند و تعدادی از بردگان و غالمان همراهش. یکی از قبایل عرب به 
از  تعدادی  )كه  ا»ابرهه«  از  انتقام  به  و  می كنند  حمله  بازماندگان  این 
كشته( آنان را به اسارت می گیرند و... »حمامه« را  مردان قبیله شان را 
كیسه طال می فروشند به صاحب ثروتمند »رباح«. او هم برای  به دویست 
این  به  را فقط  »ابرهه« و خشنودی خدایان »حمامه«  از  گرفتن  انتقام 
و  با خفت  كند و یک عمر  كه تحقیرش  به »رباح« سیاه می بخشد  نیت 
كه یکی از زیباترین  خواری زجر بکشد. یعنی مردم نژادپرست مکه ببینند 
شاهزادگان یمنی برده یکی از زشت رو ترین بردگان مکه است و... حالش 

را ببرند.
اما رباح در پس چهره سیاه خود قلبی مهربان و روحی جوانمرد دارد.   
با وجود جوانی و در ا وج شهوت بودن، دلش به حال این اسیر زیبارو و 
بدبخت می سوزد و... در خانه اش )خیمه ای محقر و صحرایی( آزاد می 
كه اوال معجزه و عذاب الهی را بر سر لشکر »ابرهه«  گذاردش. »حمامه« 
و  جوانمرد  روح  متوجه  تدریج  به  و...  تحقیر  و  اسارت  و  آوارگی  و  دیده 
كسی  كنید چه  مهربان رباح شده و... از این زوج عجیب و غریب فکر می 

گرفته شود و خودتان مجبور  به دنیا می آید؟ می خواهید نگویم، حالتان 
گذاشته اید »مخاطب  كتاب را بخرید و بخوانید؟! اسم خودتان را  شوید 
كشیم از نامخاطبی شماست. تیراژ ندارید. »هری پاتر«  عزیز«و هرچه می 
كار؟ نه واقعا می خواهید اسم این نوزاد را نگویم و در  خواندن هم شد 
خماری یا به قول سینمایی ها »تعلیق« نگه تان دارم؟ مثال تا آخر این 
كثر آثار هالیوودی  كنم ادامه بدهید. مگر »الست« و ا مطلب مجبورتان 
ناجوانمردانه  و  زوركی  های  »تعلیق«  همین  با  دارند؟  هنری  این  از  غیر 
سریال می سازند و هفتاد قسمت؛ نه پیامی، نه حرف حسابی، نه حکمت 
كنجکاوی و سکس و خشونت. این همه هم مخاطب  و معرفتی ... فقط 
كائنات و  دارند. این آدمیزاد فطرتا عاشق راز و معماست. اما به جای راز 
كنجکاوی های سخیف یا همان  معمای آفرینش خودش را با این حس 
كه قدمای خودمان می گفتند »بوالفضولی« فقط سرگرم می كند و  چیزی 
ل«. امپراطور عشق داستان  كار می گذارد... خیلی خب قهر نکنید: »بال سر 
همین  خاطر  به  پیامبر)ص(  موذن  واقع  در  است.  حبشی«  ل  »بال تولد 
كه به حبشی معروف بود. مادرش شاهزاده ای حبشی بود و  داستان بود 

در دربار ابرهه زندگی می كرد و ادامه ماجرا.
 »بهزاد بهزادپور« از قدیمی های سینما و عرصه فرهنگ انقالب و دفاع 
كشید  مقدس است. از بازیگران فیلم های مخملباف بود و سالها طول 
و  می شدم  عصبانی تر  بود،  وقت  گر  ا بسازد.  را  فیلمش  اولین  بتواند  كه 
به  »بهزادپور«  مثل  دستانی  به  قلم  و  هنرمندان  می دادم  توضیح  كمی 
زندگی. همین »امپراطور عشق« نشان  و  كار می كنند  چه خون دلهایی 
كشتی  گیر نداده بود به  گر آسمان این قدر  كه افرادی مثل او ا می دهد 
مراد...  زمام  بدهد  نادان  مردم  به  نبود  بلد  فقط  فلک  و  هنر  ارباب 
می توانستند تا به حال چقدر رمان و اثر هنری بنویسند و نوشته باشند. 
گر خدا بخواهد، می خواهم چهاركلمه درباره سینما و تفاوت سینما  االن ا
كروز« و»هکل  با سینما، یعنی تفاوت »بهزادپور« با »الیور استون« و »تام 
گورم  و  بنویسم  این جور جک و جانورهای اسم خارجکی  و  بری فین« 

كنم.  گم  را 
نوشته  »اّره«.  می شود  معنی اش  خالصه  »سالو«؛  هم  شاید  یا  »ساو« 
باند«  كه مثل »جمیز  بود  امریکایی  فیلم های  این  از  یعنی  »اّره ۴«  بود 
به  می كنند  شروع  فیلمسازی  های  شركت  و  می گیرد  كارشان  كی«  »را و 
كنید! این  كردن از ایده و سوژه اش. آقا نگاه  سری دوزی و تولید انبوده 

اّره و گل شیشه ای
در وقت اضافه

بهزاد بهزادپور در قطار اندیمشک

نعمت سعیدی

 »بهزاد بهزادپور« از 
قدیمی های سینما و 
عرصه فرهنگ انقالب 
و دفاع مقدس 
است. از بازیگران 
فیلم های مخملباف 
بود و سالها طول 
كه بتواند  كشید 
اولین فیلمش را 
گر وقت بود،  بسازد. ا
عصبانی تر می شدم 
كمی توضیح  و 
می دادم هنرمندان و 
قلم به دستانی مثل 
»بهزادپور« به چه 
كار  خون دلهایی 
می كنند و زندگی.
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فرهنگــی جهــاد  ســال  ســی  پاسداشــت 

گر نگاه می كنید و مثل حقیر به هر دلیلی خوش تان می آید،  ا را  فیلم ها 
كه زده بیرون.  بترسید از روح جهنمی شده تان! اینها جهنم مردم است 

خالصه، سوژه  فیلم آدم كشی و جنایت بود. از این فیلم های ژانر اشمئزاز. 
زنده  جسد  كردن  تکه تکه  و  بریدن  و  شکنجه  و  خونریزی  و   قتل  یعنی 

كثافت بازی. آدم ها و دل و روده بیرون ریختن و 
قفس  دو  در  مردی  و  زن  مذكور  فیلم های  همین  از  یکی  آغاز  در  مثال 
گانه به هوش می آیند و می بینند اسیر شده اند. تصویری در تلوزیون  جدا
مّته  توضیح می دهد قضیه چیست. یک جور   و  رو ظاهر می شود  روبه 
كه هیچ  كدام از قربانی ها چفت و بست شده  برقی دو طرفه روی سر هر 
با یکدیگر مسابقه  زنده ماندن  برای  باید  نفر  این دو  باز نمی شود.  جور 
كفه  كه  كسی  دارد.  قرار  قفس ها  مابین  دار  شاهین  ترازویی  بدهند. 
)مته  ماند.  می  زنده  و  شده  برنده  را  مسابقه  باشد  تر  سنگین  ترازویش 
یک  هر  حاال  نمی كند(  سوراخ  طرف  دو  از  را  مغزش  كاله خودش  برقی 
را  از بدنشان  باید چه چیزی بگذارند؟! جواب: قطعه ای  ترازو ها  داخل 
كه به دست خودشان بریده باشند! ابزارهای مختلفی- چاقو، قمه، اره، 
ساطور و غیره- در اختیارشان است و فقط یک دقیقه وقت دارند مرگ 

كنند. یا زندگی را انتخاب 
گر سنخیت با نفس و روح مخاطبان نداشت،  گر مشتری نداشت، ا اینها ا
زنده،  آدمخواری  نمایش  نمی شد.  دیده  و  نمی شد  ساخته  هم  این 
با  سکس  شکنجه،  با  سکس  نمایش  بدن،  تازه  گوشت  خوردن  حتی 
كریه المنظر، نمایش زشت ترین شکل دیوها و  شیاطین و عفریته های 
اژدها  سوسمارها در نقش قهرمان مثبت )مثل ِشِرک( فقط بگویی فیلم 
امثال  غربت  نیست.  این  قضیه  نه،  تمام؟!  و  مبتذل  و  مستهجن  های 
كثرت و شدت این جور سینماهاست و اصل دعوا جای  »بهزادپور« در 

دیگری است. این دنیا خیلی جدی تر از این حرفهاست.
»خدا حافظ رفیق« سه اپیزود دارد. اپیزود  اول داستان لطیف و عاشقانه 
ایست از نحوه شهادت یک جانباز شیمیایی. »لطیف و عاشقانه« را در 
این قلم بی صاحب  تر شدن قلم  برای شاعرانه  نود وانفسا،  این دقیقه 
مثل  فیلمهایی  سری  با  مقایسه  در  دقیقا  عاشقانه،  و  لطیف  نمی گویم. 
یارو  من!  عزیز  ببین  غیره.  و  خون آشام ها  گیرها،  جن  ارواح،  خانه  اره، 
فیلمسازی  شركت  آزادی.  استودیوم  اندازه  دارد  فیلمسازی  استودیو 
كارمند. فیلم می سازد، یک دقیقه اش پول خون صدها  با هزاران  دارد 
تو. هشتاد سال سن دارد و سرطان خون. یک میلیون  مثل پدر من و 
و  آشام«  آدم چرا »خون  این  كوتاهش است.  پا بیمه سگ  ... فقط  دالر 
»اره« می سازد؟ یارو خانه دارد طبقه یونوسفر و الیه اوزن، تلوزیون دارد 
چهل  گاهی  كه  مادربزرگم  بیامرز  خدا  های  پیچ  رختخواب  تای  چهار 
كه شب تا چهار پنج شب می خوابیدند  پنجاه نفر مهمان غریبه داشت 
آنجا. یعنی دو سه متر مربع حجم هركدامشان. بگو یک طرف دیوار خانه 
كرده و »سینما جی« را آورده منزل. حساب  كاغذ دیواری  را با تلوزیون 
كامل. این آدم  بانکی فول، آینده شغلی بیمه شده و.... رفاه و آسایش 
كه »تونل آدمخوارن« را می بیند؟ چرا این هم به دیدن  چه مرضی دارد 
كه تا نبیند خوابش  كرده،  خون و آتش و  عذاب و چرک وكثافت عادت 
به  شان  عالقه  و  آدمها  این  روح  سنخیت  به  ای  اشاره  اینها  برد؟  نمی 

جهنم نیست؟
آن  می كنند.  حركت  هم  برعکس  دقیقا  »بهزادپور«  و  »اسپیلبرگ«  حاال 
زمین  به  بیاورد  را  معقول  و  )مشهود  فلسفه  و  عرفان  خواهد  می  یارو 
محسوس و به لجنش بکشد. می خواهد بگوید خوف همان ترس است، 
كاری.  كثافت  و  سکس  همین  عشق  گیجی،  و  معماست  همان  حیرت 
كاری نداریم چقدر پیش رفته اند و با چه  اما »بهزادپور« برعکس است. 
و  نور  ماجرای  همان  است:  برعکس  مسیرشان  اما  كیفیتی،  و  سرعت 
ظلمت. این عالم برای مؤمن ظلمت است و به سمت نور می رود. برای 
كافر همین عالم نور است و به سمت ظلمت می رود. امام حسین )ع( 
كرب و بالی تمام نشدنی  كربال به طرف بهشت و یزید از رفاه زمینی به  از 

خ.  دوز
فیلمنامه  قصه  است.  ضعیف  اش  ویژه  های  جلوه  رفیق«  »خداحافظ 

كار  اش »تعلیق« ندارد. فقط یک جانباز، شهید می شود و داستانی در 
كشیدن زیبایی  نیست. اما پر است از تالش برای ابراز محبت و به تصویر 
كوششی  و لطافت. دقیقا نقطه برعکس »اّره« است. »خداحافظ رفیق« 
است برای دیدن  ملکوت آسمان. تالشی است برای تبرئه مسلمانان از 
تروریسم و خشونت. اسالم، دین رحمت است و هنر مسلمان تالش برای 
اثبات و نمایش رحمت. »این شهر پر شده است از زمین و آسمان ندارد. 
من دلم برای آسمان تنگ شده است...« )بخشی از یکی از دیالوگ های 
میلیون  دهها  متری  بلکه  نیست،  مقدس  ک  خا و  زمین  اینجا  فیلم( 
بیند،  می  را  شهدا  روح  شهرداری  زحمتکش  رفتگر  حاال  است.  تومان 
اما بسیجی های این روزگار نه. حاال... رسیدیم به وقت اضافه و نزدیک 
بهتر.  وقتی  برای  بماند  اپیزود  این  سکانس  به  سکانس  و  صبح  اذان 
رفتن. معقول  به محسوس  از مشهود  كرده  تازه شروع  بهزادپور  اما هنر 
نمی  چیزی  اما  می بینیم،  را  مشهود  عالم  بیاورد.  میان  آن  نتوانسته  را 
مهربانی،  زیبایی،  از  است  پر  عالم  آن  كه  كنیم  می  حس  فقط  فهمیم. 

عشق و رفاقت. 
به  مشهود  از  لحظه  یک  است.  رنگین كمان«  لحظه  »یک  دوم  اپیزود 
كادر  معقول و از معقول به محسوس رفتن. دوربین روح دو شهید را در 
برای  می شناسند.  شهیدان  را  شهیدان  نکرده.  ضبط  چیزی  اما  داد 
داشت.این  شهادت  از  بهره ای  باید  شان  شناختن  و  شهیدان  از  گفتن 
كه شهیدان هنرآموزان راه یافته به مدرسه آنند. »یک لحظه  هنری است 
رنگین كمان« اشاره ایست به نحوه شهادت آوینی و یارانش. داستانی از 
كه غیرمعقول نیست و یک لحظه برای لحظاتی  عالم شهودی شهیدان 
قابل  گرچه  ا می كند-  حس  را  آن  مخاطب  شود.  محسوس  توانستند 

تعریف نیست.
اما »گل شیشه ای« دقیقا مصداقی است برای هنر متعهد. مثال »علیرضا 
می  دقیقا  یا  سروده،  اپیزود  همین  از  الهام  با  را  اندیمشک  قطار  قزوه« 
»گل  و  بخوانی  را  قزوه  اندیمشک«  »قطار  باید  باشد.  سروده  توانسته 
گوشت تلخی مثل  كه بدانی منظورم چیست. آدم  را ببینی  شیشه ای« 
»هنر  می نویسد  و  می گوید  وقتی  اضافه  دقایق  این  در  هم  آن  نگارنده، 
را  اندیمشک  قطار  شعر  كل  مجبورم  وگرنه  دهد.  نمی  شعار  متعهد« 
كه چرا  كنم. بعد توضیح بدهم  بخوانم و »گل شیشه ای« را برایت تعریف 
این دو هیچ ربطی به هم ندارند، اما یک چیزند. شعر قزوه اینجا همانقدر 
بهزادپور صمیمانه و شاعرانه. شعر  فیلم  كه  و تصویری است  صمیمانه 
گل شیشه ای به مرزهای شاعرانگی رسیده. تصویری و تصاویر شاعرانه. 
)شعر هنر هنرهاست و تمامی هنرها می كوشند به شعر برسند. مراجعه 

كن!( كنید به مقاله ... نه ولش 
گل،  نیست.  خودش  و  هست  خودش  اپیزود  این  سکانس  به  سکانس 
انتظار،  شهادت،  و  معصومیت  از  گرفتن  گل  معصوم،  دخترک  قطار، 
آن  به  نه  دارد،  فیلم  در  تصاویری  نه  كه  قطعنامه  پذیرش  و...  مهربانی 
قطعنامه  پذیرش  قطار  البد  آخری،  قطار  آن  هست.  اما  شده،  اشاره ای 
كه ماندند و زمان ما را با خود برده است... عجب  است. قطار روزهایی 

گفته ایم نگارنده و شهید آوینی با هم! جمله عجیبی... 
انتخاب می كرد.  را  كه شهیدان  بود  زیبایی و سادگی  و  این معصومیت 
شده  گلچین  شهادت  آرزومندان  بین  از  كه  می كرد  انتخاب  را  كسانی 
گل می خریدند و به تجلی و نمایندگی  بودند. شهیدان از بچه های مردم 
دختركی  روزها  آن  وطن  مام  دادند.  می  هدیه  معصومیت  و  زیبایی 
كه نامردها از تمام دنیا  معصوم بود. جمهوری اسالمی هنوز پانگرفته بود 
ریختند روی سرمان. مام میهن، دختر زیبا و معصوم میهن، دختر شهید 
هدیه  سرنوشت  قطار  به  و  می كرد  انتخاب  را  هایش  گل  بهترین  میهن 
از  و شهادت جمعی  نزدیک شده است  آخرالزمان  می داد. »چون دوره 
چینی  مقدمه  قدر  آن  شد  حیف  كرد.«  خواهد  گلچین  مرا  امت  خوبان 
گفته ماند! حیف شد به »رباح خیر« و »رباح  كه »گل شیشه ای« نا كردیم 
شد  حیف  است.  شر  و  خیر  این  در  هنر  حکایت  همه  كه  نرسیدیم  شر« 
خیلی  نرسیدیم.  شیشه ای  گل  آخر  پالن  قطار  به  و  نشدیم  مفقوداالثر 

چیزها حیف شد. والسالم رفیق.

این معصومیت و 
زیبایی و سادگی 
كه شهیدان  بود 

را انتخاب می كرد. 
كسانی را انتخاب 
كه از بین  می كرد 

آرزومندان شهادت 
گلچین شده بودند. 

شهیدان از بچه های 
گل می  مردم 

خریدند و به تجلی 
و نمایندگی زیبایی 
و معصومیت هدیه 

می دادند.
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  كتابخانه و آشنایی
ما قبل از انقالب و در سال های پنجاه و سه و پنجاه و چهار،  فعالیت های 
كتابخانه ای تأسیس  كردیم.  فرهنگی مان را در مسجد جواداالئمه شروع 
از  می كردیم.  مختلفی  فعالیت های  كردیم.  جمع  را  اعضایی  و  كردیم 
جمله فعالیت در زمینه تئاتر. مسؤول این بخش ما هم دو بزرگوار آقای 
در  بهزادپور  آقای  با  ما  آشنایی  بودند.  بهزادپور  بهزاد  آقای  و  سلحشور 
هجده   هفده  جوان  یک  ایشان  شد.  شروع  كتابخانه  و  مسجد  از  واقع 
ساله ای بود. خیلی بااستعداد، خیلی منظم و به قول دوستان خیلی با 
كاری، هنوز  كردند. الحمداهلل همان نظم و سختگیری  دیسیپلین شروع 

هم در ایشان وجود دارد 
سعی  ما  نبود.  كتاب  تقریبًا  نوجوانان  و  كودكان  برای  انقالب،  از  قبل 
مختلف،  كالس های  و  سرود  نمایش،  قصه گویی،  همین  با  می كردیم،  
كه در  كتاب هایی هم  كنار آن از اندک  بچه ها را جذب مسجد بکنیم. در 
مسجد بودند، برای بچه ها استفاده بکنیم و آنها را به مطالعه عالقمند 
كمابیش بودند. بچه ها همان ها را می خواندند  كه  بکنیم. داستان هایی 
و در موردش با بچه ها صحبت می كردیم. یک ارتباط های اینجوری برقرار 
بکنیم.  مسجد  جذب  را  بچه ها  كه  داشتیم  سعی  كلی  طور  به  می شد. 

الحمداهلل خدا هم توفیق داد و به این اهدافمان رسیدیم. 

گویی   نمایش و قصه 
بر  و  می كردند  جمع  را  بچه ها  می كردند.  نمایشی  فعالیت های  بیشتر 
كار تئاتر و  كه خودشان تهیه می كردند، با بچه ها  اساس نمایشنامه هایی 

كار قصه گویی هم انجام می دادند.  كنار این  نمایش می كردند. در 
نمایشی  رفتارهای  یک  با  را  قصه  منتها  می گفتند؛  قصه  بچه ها  برای 
تلفیق می كردند. مثل پانتومیم یا یک همچین چیزی. آن موقع ها برای 
جذب  بچه ها  كه  می شد  موجب  همین  داشت.  تازگی  خیلی  بچه ها 
مراسم قصه گویی ایشان باشند و خیلی استقبال بکنند. بیشتر روی تئاتر 
كه ایشان در شبستان مسجد  متمركز بود. شاید شاخص ترین نمایشی 
گندم های خونین بود. از این نمایش خیلی خوب  كرد، نمایش  ما اجرا 

گروه های سنی از این نمایش  كوچکترها و همه  استقبال شد. بزرگترها و 
استفاده می كردند. در حین سادگی بسیار جذاب و تأثیرگذار بود. آقای 
نمایش  این  بازیگران  می كرد.  كارگردانی  فوق العاده  را  كار  این  بهزادپور 
كه  بیشتر از بچه های طیف راهنمایی بودند. مثاًل آقای حبیب والی نژاد 
تعدادی  و یک  یاری  كرد، حسین  را درست  باقری  سریال شهید حسن 
تئاتر و  كار نمایش و  كه بعدًا  كه اآلن در ذهنم نمانده است. بچه هایی 

كردند.  سینما را دنبال 

  گندم های خونین
موضوع نمایش مقاومت مردم در برابر حکومت زمان بود. اهالی روستا 
كه در برابر تجاوز حکومت مقاومت می كردند. خیلی بار دراماتیکی  بودند 

خوبی هم داشت. 
هم  آن  دركنار  دیگر.  محل  مسجد  حد  در  البته  شد.  استقبال  كار  از 
چون  كردند.  تمرین  مسجد  كتابخانه  در  را  حر  نمایشنامه  ما  دوستان 
كتابخانه و مسجد ما جا نبود، اجرایش را به مسجد بزرگتری منتقل  در 
آقای  بود،  سلحشور  آقای  بود.  مؤثری  خیلی  نمایشنامه  هم  حر  كردند. 
من  خاطر  در  كه  دیگری  تعداد  و  بود  قدیانی  كبر  ا شهید  بود.  بهزادپور 
گارد رژیم آن موقع  نمانده است در آن بودند. در یکی از اجراها نیروهای 
ماند.  نیمه كاره  نمایشنامه  اینها.  و  تیراندازی  و  ریختند  مسجد  توی 
گرایش به حق بود.  كه توبه و دعوت  نمایش در تقابل با حکومت بود. اول 
كردند. بعد مامور آمد وگروه متواری  آقای سلحشور و دوستانشان اجرا 
شدند.  بنده در اجرایش بودم. یعنی مدیر بودم. نقشی نداشتم. مامورها 
هم  آنها  بگیرند.  را  بازیگر  دوستان  می خواستند  كردند.  متفرق  را  مردم 
قاطی مردم شدند. چراغ های مسجد خاموش شد و همه متواری شدند 
سست  داشت  رژیم  این  كم كم  بعدها  دارد.   ماجراها  خیلی  رفتند.  و 
می شد. تظاهرات شروع شده بود و به این چیزها نمی رسیدند. اجراهای 
دوباره  انقالب  پیروزی  از  بعد  دوستان  ماند.  انقالب  از  بعد  برای  بعدی 
كردند. مدت ها نمایشنامه حر را در تهران و همدان  جاهای دیگر  شروع 
اهل  اول  وحله  در  می آمدند،  كتابخانه  به  كه  كسانی  همه  كردند.  اجرا 

بهزاد پور، یکی از ذخایر هنری انقالب
  گفت وگو با امیر حسین فردی

كارهای آقای بهزادپور 
بسیار جذاب است. 
گیرایی و یک بار  یک 
دراماتیكی فوق العاده 
قوی دارد. برای همین 
مخاطبان خودش 
را جذب می كند. 
این از مشخصات 
بسیار برجسته و بارز 
كارهای آقای بهزادپور 
كه همچنان  است 
كار شب  ادامه دارد. 
آفتابی را به خاطر 
بیماری ام نمی توانم 
خیلی بروم ولی 
تعریفش را خیلی 
شنیدم و با توجه 
كه من  به سابقه ای 
از توانمندی آقای 
بهزادپور دارم، تأیید 
كه ایشان  می كنم 
در عرصه نمایش 
 یک 

ً
كشور ما، واقعا

پدیده ای است. 
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فرهنگــی جهــاد  ســال  ســی  پاسداشــت 

این  در  داشت.  وجود  هم  حلقه هایی  بودند.  مطالعه  و  كتاب خواندن 
عالقه  مورد  كتاب های  و  می شدند  جمع  هم  دور  اندكی  تعداد  حلقه ها 

گروه ها زیاد بودند.  خودشان را می خواندند. در مسجد ما این 

  ورود به سینما
مسجد  آن  در  دیگر  یعنی  شدیم.  كنده  پرا واقع  در  انقالب  از  بعد  ما 
باید  ما  و  بود  شده  انقالب  چون  بمانیم.  هم  نمی توانستیم  و  نماندیم 
و  اسالمی  هنر  و  اندیشه  حوزه  می گرفتیم.  بیشتری  مسؤولیت های 
كنده  پرا دوستان  و  شد  گسترده  خیلی  زمینه ها  قبیل.  این  از  كارهایی 
كه با هم در حوزه بودیم، اینها در  شدند. آقای بهزادپور و آقای سلحشور 
زمینه سینما فعال شدند. سینما و نمایش، بیشتر در آن قسمت ها فعال 

شدند و همچنان هستند.
كانونی تشکیل  نیروهای هنرمند مسلمان، یک  كه  در مسجد شنیدیم 
محلش  كه  اسالمی  هنر  و  اندیشه  حوزه  همین  عنوان  تحت  داده اند. 
از  بود،  شده  دعوت  كانون  طرف  از  بود.  شمالی  فلسطین  خیابان  در 
آنجا  به  دارند،  فعالیت  انقالب  ادبیات  و  هنر  جبهه  در  كه  كسانی  همه 
تی راه بیندازیم. بنده و آقای  بیایند و جمع بشوند و یک چنین تشکیال
سلحشور با هم رفتیم. رفتیم و دوستان را دیدیم. یک آشنایی اجمالی 
آشنایی عمیق تری منجر  به یک  رفته  رفته  اجمالی،  آشنایی  این  و  شد 
تأثیرگذاران  از  تعدادی  كردیم.  شروع  آنجا  را  همکاری مان  ما  و  شد 
بچه های مسجد بودند و بعدها زیاد شدند. چون در مسجد جواداالئمه 
كادرسازی شده بود. این اتفاق در جاهای دیگر نیفتاده بود.  چون در 
كادرسازی شده بود، این نیروها خیلی بودند و بدنه حوزه را  آن مسجد 

تشکیل دادند. 
بار  یک  و  گیرایی  یک  است.  جذاب  بسیار  بهزادپور  آقای  كارهای 
را  خودش  مخاطبان  همین  برای  دارد.  قوی  فوق العاده  دراماتیکی 
آقای  كارهای  بارز  و  برجسته  بسیار  مشخصات  از  این  می كند.  جذب 
خاطر  به  را  آفتابی  شب  كار  دارد.  ادامه  همچنان  كه  است  بهزادپور 
بیماری ام نمی توانم خیلی بروم ولی تعریفش را خیلی شنیدم و با توجه 

كه  كه من از توانمندی آقای بهزادپور دارم، تأیید می كنم  به سابقه ای 
كشور ما، واقعًا یک پدیده ای است.  ایشان در عرصه نمایش 

یعنی  شک.  بدون  می كند.  استفاده  گویی  قصه  تجربه های  آن  از  قطعًا 
كارهای  كه می تواند،  كار در مسجد یک اعتماد به نفسی به ایشان داده 
بزرگی را انجام بدهد و بی تأثیر نبوده است. در واقع می شود گفت، مسجد 

جواداالئمه سکوی پرتاب این دوستان بوده. خیلی تأثیرگذار بوده. 

  تنها یک فیلم
كه  ساخت تنها یک فیلم  به خصلت های خاص خود ایشان بر می گردد 
رفتار خاص خودش را دارد. شاید این مسائل بیشتر به خودش برگردد. 
در  است  واقعیتی  یک  بهزاد  هم،  فیلم  اندک  تعداد  همین  با  حتی  ولی 
كه آقا بهزاد همیشه  فضای سینمایی و نمایشی كشور ما. به خصوص این 
پایبند اصول و ارزش های انقالب و اسالم بوده و این قابل ستایش است. 
این خیلی خوب است. این هم به خصلت های شخصی خود ایشان و 

گی های خاص ایشان بر می گردد. اینها مخصوص خود بهزاد است.  ویژ
تمام  هنوز  و  است  انقالب  هنری  ذخیره های  از  یکی  بهزادپور  آقای 
استعداد  ایشان  وجود  در  است.  نشده  بالفعل  ایشان  استعدادهای 
مساعدت  با  هم  و  خودش  تالش  با  هم  امیدوارم  دارد.  وجود  شگرفی 
ح  مطر بیشتر  را  خودش  بتواند،  اسالمی  هنر  بارز  چهره  این  اطرافیان، 

بکند و نشان بدهد و منشأ خدمات بیشتری برای انقالب و نظام باشد.

  پایبندی به اصول 
اصالت های  در  ریشه اش  است.  ایشان  پایبندی  در  قدم  ثبات  ریشه    
خانوادگی است. ریشه اش در همان عرق دینی و اسالمی ایشان است. 
اینجوری بودند و همچنان  از دوستان ما در مسجد جواداالئمه  خیلی 
آقا بهزاد. این همچنان وجود  پای انقالب و نظام هستند. یکیش خود 
نظام  مقابل  االن  و  بودند  بهزاد  با  كه  آدم هایی  آن  من،  نظر  به  دارد. 
راه  هم  جایی  به  كه  هستند   سرگردانی  و  مفلوک  های  آدم  هستند 

نمی برند. 

آقای بهزادپور یكی 
از ذخیره های هنری 
انقالب است و هنوز 

تمام استعدادهای 
ایشان بالفعل نشده 

است. در وجود 
ایشان استعداد 

شگرفی وجود 
دارد. امیدوارم هم 
با تالش خودش و 

هم با مساعدت 
اطرافیان، این چهره 

بارز هنر اسالمی 
بتواند، خودش را 

بیشتر مطرح بكند و 
نشان بدهد و منشأ 

خدمات بیشتری 
برای انقالب و نظام 

باشد.
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  بهزاد بهزادپور را می شناسید؟
كه ایشان در  كه می شناسیم. از روزگاری  آقای بهزادپور را سال ها است 
كه دنبال همین  حوزه بازیگری می كرد. هم تئاتر و هم سینما. تا این اواخر 
كه خودش راه انداخته و به آن شب آفتابی می گویند. جبهه  بدعتی است 
را می آورد و یک حضوری می دهد در مثاًل یک فرهنگسرا یا حوزه هنری 
كار را از ایشان دیدم، چهلم سید  كه این  و جاهای دیگر. من اولین بار 
كاری است و تأثیر و تصرف  كه این هم  شهید حضرت آوینی بود. دیدیم 
كه در آن فضا نبودند یا  ویژه ای دارد. حال و هوای جبهه را به آنهایی 
با آن فضا فقط از حیث تصویری آشنایی داشتند، منتقل می كند. البته 
بنده ترجیح می دادم، بهزادپور استعدادش را روی فیلم ساختن متمركز 
كه دارد، دریغ  كه ایشان دارد و والیت پذیری ای  می كرد. چون اعتقادی 
كه ما  از رخنه هایی  كه در این ساحت محدود بماند. چون یکی  است 
دینی  تعلق  كه  آنهایی  و  است.  جدی  سینمای  و  است  سینما  داریم، 
دارند و معتقد به ساحت قدس معصوم هستند،  اینها باید رخنه ها را پر 
كه به دست می آورند، پایداری  كه پیدا می كنند، دانشی  كنند و تجربه ای 
كه عزمشان خلل پیدا نمی كند، اینها  كه در راهشان هست و این  و ثباتی 
كه دامنه وسیع تری دارد. البته عرض  كاری را در پیش بگیرند  بهتر است 
كه ایشان اآلن می كند،  به شدت مؤثر است اما  كاری هم  كردم. همین 
كه این تأثیر به تأثیر تئاتر خیلی نزدیک می شود. یعنی  كرد  نباید فراموش 
بعد از تمام شدنش، برای فرد مخاطب دیگر امکان تکرارش نیست. اما 
رسانه  از  بشود.  دیده  ویدئو  در  می تواند  كران،  ا از  بعد  حتی  فیلم  یک 

دیداری پخش بشود. استمرار بیشتری دارد. 
معنای  به  بشویم.  خیر  به  عاقبت  ما  همه  كه  امیدوارم  و  می كنم  دعا 
كه از سال دست كم بهمن پنجاه و هفت،  پایدار ماندن در همان ساحتی 
با  بتوانیم  بمانیم.  پایدار  اآلن  به  تا  عالم  فرهنگ  كل  آمد  خالف  سرآغاز 
كه غرب به معنای آن  كنار بیاییم. این را بدانیم  نامالیمات، با دشواری ها 
كه موجودیت خودش را توسط اسالم در خطر می بیند، از سر ما  قدرتی 
و اهل اسالم، از سر اهل انقالب دست بر نخواهد داشت. باالخره تهاجم 
كردند و فشار را  فرهنگی را اندک اندک به یک محاصره اقتصادی تبدیل 
كه  به مردم فرودست، مردم مستضعف  به حکومت ولی حقیقتًا  ظاهرًا 
كه هنرمندان و اهل  انقالب و والیت منفصل بکنند. امیدوارم  از  را  آنها 
بتوانند، در این  كدام به وسع خودشان  انقالب، هر  قلم و اهل ادبیات 

كاری از پیش ببرند.   عرصه 

كه اآلن در  كردند  كار بازیگری و سینمایشان را با افرادی آغاز    ایشان 
گرفته اند. با اینكه تعدادی از دوستان ایشان  مقابل انقالب و والیت قرار 

كرد.  اینطوری شدند و رفتند ولی بهزادپور همیشه خودش را حفظ 

بر  دین  بنای  نیست.  دانش  بر  دین  بنای  نیست.  منطق  بر  دین  بنای 
ال  الکتاب  ذلک  میم.  الم  الف  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم  است.  ایمان 
ریب فیه هدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب. چگونه به غیب ایمان 
بیاورند، امر باطنی است. در ساحت روح انسان اتفاق می افتد. به عهد 
قصه  و  نوشتن  فیلمنامه  با  كه  نیست  پدیده ای  ماندن،  وفادار  الست 
كه  نوشتن و سری توی سرها در آوردن، بشود تمهیدش بست. آنهایی 
كه بهانه ای برای انتقاد از نظام داشته باشند،  بریدند، حتی قبل از این 
فرجام  كه  بود  معلوم  نه  و  پنجاه  هشت،  پنجاه  سال  همان  در  بریدند. 
زیاد به خشخاش  را  كه مته  كسی  به آن وادی است.  اینها در غلتیدن 
می گذارد و سعی می كند، خودش را از فقها فقیه تر نشان بدهد و حتی از 
امام معصوم، در برخورد شرعی با عالم پیرامون خودش شدیدتر برخورد 
كه به زودی از آن طرف بام خواهد افتاد. آن  می كند، این معلوم است 
مراقبت  خودش  از  خودش  باید  مدام  دارد،  ویژه ای  استعداد  كه  كسی 
بکند. بهزاد شاید ظاهرًا چنان توانایی ای نداشته باشد اما باطنًا ایمان 
كه انسان ها را نگه می دارد،  كنونی آن چه  مستحکمی دارد و در شرایط 
امثال  ما،  عزیز  بچه های  و  بر  بین  در  انسان ها.  دانش  نه  است.  ایمان 
و  بچه های نسل دوم  و چه  اول  بچه های نسل  نیستند. چه  كم  بهزاد 
كار به آزمون های  كه  انشاءاهلل در بچه های نسل سوم، اینها پیش از آن 
را در خلوت  باید خودشان  دشوار اجتماعی و نفسانی برسد، خودشان 
كه اینها در غرب به سر  كند  گر شرایط مثاًل اقتضا  ارزیابی بکنند و ببینند، ا
ببرند و سپاه ویژه ای در غرب داشته باشند، آیا این عالم و این ساحت 
برای ما یک  كرد. ولی  آیا به والیت پشت نخواهند  كرد.  را رها نخواهند 
كه با سیاست بیاید  گذشته و نسبت به آینده. آنی  َمعَلم است. نسبت به 
كه سیاست وجهه نامطلوبی  با به خاطر موقعیت می آید، به محض این 
رانده  حاشیه  به  متن  از  یا  این  بشود،  دگرگون  موقعیت  یا  كند  پیدا 
كرد و خواهد رفت. همان طوری  خواهد شد یا خودش اعراض خواهد 
او  پایداری  بهزادپور،  بهزاد  گی  ویژ مهم ترین  كردید،  اشاره  شما  كه  هم 

عهد استوار...
  گفت وگو با یوسفعلی میرشکاک

كه غرب  این را بدانیم 
به معنای آن قدرتی 
كه موجودیت خودش 
را توسط اسالم در 
خطر می بیند، از سر 
ما و اهل اسالم، 
از سر اهل انقالب 
دست بر نخواهد 
داشت. باالخره 
تهاجم فرهنگی را 
اندک اندک به یک 
محاصره اقتصادی 
كردند و فشار  تبدیل 
 به حكومت، 

ً
را ظاهرا

 به مردم 
ً
ولی حقیقتا

فرودست، مردم 
كه آنها  مستضعف 
را از انقالب و والیت 
منفصل بكنند.
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فرهنگــی جهــاد  ســال  ســی  پاسداشــت 

گسترده تر، ما در عالم  گی را خیلی  در اعتقادش است. امیدوارم این ویژ
سینما شاهدش باشیم. 

  فتنه هشتاد و هشت اتفاق بزرگی بود. آزمونی بود برای خیلی ها. 
پیچ  آن  از  نتوانستند  فرهنگی،  و  هنری  آقایان  هنر،  عرصه  در  خیلی ها 
كنند چطور بهزاد توانست دردفاع از والیت، مواضع محكمی  فتنه عبور 

بگیرد؟
كه حمایت هنرمند از والیت، خیلی مایه امتیاز  می خواهم این را بگویم 
عهد  بر  كه  ابرامی  و  می كند  والیت  از  كه  دفاعی  در  هنرمند  نیست. 
حقیقت  در  می كند.  پاسداری  را  خودش  ایمان  دارد،  والیت  با  خودش 
كربال پای آقا اباعبداهلل می ماند،  كه در  به نفع هنرمند تمام می شود. آنی 
خودش را نجات می دهد. حقیقت تشیع نه وابسته به فرد منتشر است 

و حمایت توده های انبوه و نه حمایت های فردی. 
با والیت معصوم  كردیم، بن مایه اش عهده  با والیت پیدا  كه ما  نسبتی 
كه ما در دایره آن عهد هستیم، در ساحت آن عهد  تا هنگامی  است و 
مسؤولین  چرا  كه  این  اما  و  می شود.  پاسداری  هم  عهد  این  هستیم، 
انقالب و  و بچه های  بر  به  اهمیتی  و شاید  باید  كه  و دولتمردان چنان 
اهل هنر و اهل ادب و اهل فرهنگ و تفکر و اندیشه انقالب نمی دهند. 
كه هر چند این جماعت با رأی مردم می آیند  كرد  این را نباید فراموش 
سال  چهار  یا  است.  تقویمی  قدرتشان  اواًل  می شوند.  قدرت  صاحب  و 
كه هنرمند باتوحید  است یا هشت سال است. قدرت هنرمند به نسبتی 
كه  و با والیت دارد، تاریخی است. تقویمی نیست. بهزاد سی سال است 
چهار  از  هستند،  خیلی ها  استوار.  عهدش  بر  همچنان  و  است  هنرمند 
و  می گیرند  قرار  والیت  روبروی  نرسیده،  دوم  سال  چهار  به  اول  سال 

ناخواسته روبروی اسالم و مسلمین قرار می گیرند. 

  هنرمند عالوه بر نسبت با والیت، با مردم هم یک نسبتی دارد؟
كسی ممکن است در  منظور شما امت است. ببینید در دایره تشیع، یک 
آمریکا باشد. مثل پروفسور چیتیک و این از ما باشد. از مردم ما باشد. 
ممکن است، خیلی ها در این مملکت زندگی بکنند اما از ما نباشند و با 
كه در ساحت عهد با امامش است، با  ما نباشند. بله. هنرمند تا هنگامی 
امت هم نسبت دارد. چون امت و هنرمند از همدیگر منفک نیستند. به 
كار هنری اش بیرون بیاید، خودش را با  كه هنرمند از دایره  محض این 
بقیه امت هم طراز می بیند بلکه قدری هم پایین تر. مردم را نمی پرستد. 
رو  و  امام دارد  به  رو  فرد منتشر  امت در میان مردم، در میان  با  همراه 
علیهم  ائمه  بقیه  توسط  سر  پشت  از  كه  عهدی  تذكر  با  الغیب.  امام  به 
السالم، مدام این تذكر را در باطن خودش دارد. این عهد را. این تجدید 
عهد را. اینجوری هیچ فاصله ای بین امت و هنرمند نیست. هنرمند هم 

یکی است از امت. 

كه این طور نیستند.    همه هنرمندان 
گی خاصی ندارد. یکی از آحاد امت.  كه ما می گوییم، ویژ بله. هنرمندی 
شعر.  طبع  مثاًل  مثل  است،  خدادادی  موهبت  گر  ا است.  این  كارش 
كه  بزرگانی  همه  مثل  باشد.  امت  امام  خدمت  در  كه  است  مکلف  این 
امت  مدیون  باز  گرفته،  فرا  و  بوده  كسبی  هنرش  گر  ا بودند.  گذشته  در 
جزو  نیست،  دیانت  و  دین  با  عهد  در  كه  هنرمندی  است.  امت  امام  و 
كه به تعبیر قرآن، الذین یقاتلون فی سبیل الطاغوت. چون  كسانی است 
هنرمند و هنر، اصالتًا در دایره تفکر ما امتیازی ندارد. امتیازش هنگامی 

گور ببرد.  كه سر سالمت به  پدید می آید و آشکار می شود 
به هنرمند  و  امتیازی بدهد  به خودش  گر هنرمند در خلوت خودش،  ا
بودنش و به هنرش غره باشد، این در معرض خطر است. خودش باید 
عمل  خودش  زیان  به  تنها  نه  واال  بکند  خودش  حال  به  فکری  یک 
هم  دیگران  به  زدن  صدمه  و  گمراهی  مایه  است،  ممکن  كرد.  خواهد 

باشد. 

كه شب  گی ای  بكنیم. یک ویژ آفتابی صحبت  كمی در مورد شب    
زنده  كه  است  این  می كند،   كید  تأ آن  روی  بهزاد  خود  و  دارد  آفتابی 
این  است؟  چی  آفتابی  شب  مورد  در  نظرتان  دارد.  حقیقت  است. 
كه هر سال اجرا می كند و توانسته،  كه ایشان ده سال است  مراسمی 

خیلی ها را هم به پای آن بكشاند. 
كردم، عین تئاتر می ماند. بله. به  كه به واقعیت نزدیکتر است. عرض   این 
كه هر بار، همان  واقعیت نزدیکتر است اما مانایی آن نیازمند این است 
و  بزن  و  ترقه ها  و  تیر  همان  و  باشد  گرفتاری ها  همان  باشد.  هزینه ها 

بکوب ها.
گر ایشان می خواهد بر همین مدار پیش برود، بهتر است قدری به تعزیه  ا
كه می توانند، شب آفتابی را وسعت  بیندیشد و به هنرهای نمایشی دیگر 
در  تصرف  و  تأثیر  امکانات  كنند.  وسیع تر  را  دایره اش  بدهند.  بیشتری 
یک  این  كه  این  ضمن  حال  هر  به  چون  بشود.  بیشتر  عقول  و  نفوس 
تئاتر دارد. یک  با  اما یک نسبتی  ابداع خوبی هم هست  و  ابداع است 
نسبتی با تعزیه و هنرهای نمایشی دیگر دارد. اینها را خود آقای بهزادپور 
كه این به  گسترش بیشتری بدهد. بسا  كار را بسط و  می تواند بیندیشد و 
كه دیگران هم همین راه را دنبال  یک پدیده هنری خاص تبدیل بشود 
نیست.  مهم  خیلی  عنوانش  ابری،  روز  آفتابی،  روز  آفتابی،  شب  و  كنند 

كه بر مخاطب به جا می گذارد.  مهم آن تأثیری است 

آن  از  آدم هایی  اینجور  كه  داشت  حالی  و  حس  چه  شصت  دهه    
بیرون آمدند؟

كه حضرت حق به واسطه امام، تصرفی  كرد  شاید بشود اینجوری تعبیر 
این  عرض  و  كرد  ج  خار عادی  زمان  از  را  همه  كه  آورد  پیش  نفوس  در 
گفت بیشتر، چند سال قبل از آن و حتی چند سال  دهه و حتی می شود 
كه زن داریم.  بعدش. بعضی جاها هنوز هم. ما نانمان یادمان رفت. این 
بچه  داریم. دنیا هم حساب است. باید نانی خورد. باید آینده ای داشت. 
پس اندازی، چیزی. این خطر است. آن مرگ است. یعنی تقریبًا می شود 
شهادت.  آروزی  و  ما  بین  نداشتند.  وجود  اصاًل  حجاب ها  این  گفت، 
كه این نشوه و این مستی از سر ماها  تمنای مرگ رستگارانه. بعد از این 
كه در عرض این ده سال، خیلی ها  به در شد و هشیار شدیم، فهمیدیم 
هم  خیلی ها  خیلی هایمان.  نخوردیم.  غصه  هم  خیلی  بردند.  و  زدند 
كردند در  فرصت را غنیمت شمردند و آن ده پانزه سال مستی را تدارک 
تمام  تمنا  این  توی جبهه، پشت جبهه، هنوز هم  پایتخت، در جنوب، 
كربال دارد، فقط بهزاد بهزادپور  نشده است. بهزاد پور تمنای رسیدن به 
كربال است. ملحق شدن به آقا اباعبداهلل  كه در آرزوی پیوستن به  نیست 
است. تقریبًا تمام بر و بچه ها این تمنا را دارند و من فکر می كنم، به شرط 
كرد.  كه می شود، رو به جلو رفت و در هر عرصه ای پایداری  این تمنا است 
بدون این تمنا، بدون رویکرد به حضرت اباعبداهلل علیه الصلوه و السالم، 
می مانیم.  راه  وسط  این  است.  دشوار  هم  بقیه اهلل   حضرت  به  رویکرد 
كه می بازند، این نسبت دو طرفه را از دست می دهند. چون  همه آنهایی 
آدمیزاد مدام در تردد بین ساحات مختلف است. مادام باید این عهد 
ساحات  میان  تردد  در  بتواند،  كه  بدهد  تذكر  خودش  به  را  جانبه  دو 
احساس  ما،  دوستان  از  خیلی  نخورد.  شکست  نخورد.  زمین  مختلف 
شهید  كه  كردند  زیان  كردند.  ضرر  می كنند،  احساس  می كنند.  غبن 
نکردند. چون  تمام  روزگار  آن  نرفتند. توی  از دنیا  و در آن دهه  نشدند 
اآلن به  خاطر عملکرد سوء اهل سیاست، خیلی از آرمان ها حتی ظاهرًا 
گفت، ما به این  از حیث لفظی، دیگر قابل دفاع نیستند. یعنی نمی شود 
خ ما می كشند و ما  كردیم و جماعت فورًا واقعیت را به ر حساب انقالب 
كه دارد، به این وجه شرایط و اوضاع را  كه حق با اونی است  می بینیم 
نقد می كند. اما نسبت انسان مؤمن، انسان شیعه با توحید و والیت، این 
كردند.  كوتاهی  كردند. اهل سیاست  گر اهل سیاست، اهمال  كه ا نیست 
بدهد.  قرار  حقیقت  از  اعراض  عذر  را  این  كردند.  خیانت  سیاست  اهل 
بهانه بیرون رفتن از جبهه انقالب و بیرون رفتن از جبهه عهد با معصوم. 

كن همه مان شهید بشویم، با همدیگر.  بهزاد دعا 

فقط بهزاد 
بهزادپور نیست 

كه در آرزوی 
پیوستن به 
كربال است، 

ملحق شدن 
به آقا اباعبداهلل 

 
ً
است. تقریبا

تمام بر و بچه ها 
این تمنا را 

دارند و من فكر 
می كنم، به شرط 

این تمنا است 
كه می شود، رو 
به جلو رفت و 

در هر عرصه ای 
كرد.  پایداری 
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كه از نمایش شب  با تعاریفی    
شدم  راغب  بودم،  شنیده  آفتابی 
ببینم،  را  نمایش  این  حتما  كه 
بر  چه  آن  و  تعاریف  میان  اما 
تفاوت  افتاد،  اتفاق  صحنه  روی 
طوری  به  داشت،  وجود  بسیاری 
كلیت  بگویم  توانم  می  تنها  كه 
كار، حیرت آور و هیجان انگیز بود. 
البته شاید برای ادای حق مطلب 
بهره  هم  دیگری  كلمات  از  باید 

برد.
در میان حسن های شب آفتابی، 
از  بیش  فاخر  اثر  این  گی  ویژ سه 
جلب  خود  به  مرا  نظر  دیگر  موارد 

كرده است:
و  طوالنی  زحمات  جزئیات:   .1
آفتابی،  شب  طراحی  در  جدیت 
كار  جزئیات  از  چیز  هر  از  بیش 
ریزه كاری  به  توجه  است.  مشهود 
كه مصروف  ها و تمركز بر جزئیاتی 
چیزی  هر  از  بیش  بود،  شده  كار 

جلب توجه می كرد.
داستان،  این  چه  گر  ا محتوا:   .2
داشته  پیامبران  زندگی  به  اشاره 
است و نگاهی به تاریخ معاصر، اما 
كه  محتوایی  و  بخش ها  گزینش 
می دهد  نشان  شده  گرفته  كار  به 
صرف  آن  برای  بسیاری  همت 

درسی که مدیران فرهنگی باید بیاموزند
 علی درستکار

یک  محتوایی  كار،  نتیجه  و  شده 
دست، موجز و قابل توجه است.

سوم  نکته  هنری:  مولفه های   .3
بخش های  در  هنری  مولفه های 
نور،  تا  گرفته  كارگردانی  از  مختلف 
صدا، بو و... و حتی طراحی صحنه 
محل  چه  و  اجرا  محل  در  چه 
تالشی  بود.  گران  تماشا استقرار 
شده  مبذول  بخش  این  در  كه 
همه  برای  را  اخالص  بوی  بود، 
معطر  را  فضا  و  آورده  ارمغان  به 

می كرد.
اما چنین نمایش فاخری قطعا به 
منزله درسی برای مدیران فرهنگی 
باید باشد تا با حضور در این برنامه 
میزان  و  فاخر  كار  این  در  دقت  و 
را  الزم  همت  مخاطبان،  حضور 
موثر  و  ماندگار  فرهنگی  كار  برای 
گیرند. متاسفانه  كار  بیاموزند و به 
سال ها  این  در  من  بگویم  باید 

مدیران  از  را  همتی  چنین  كنون  تا
امیدوارم  كه  ندیده ام،  فرهنگی 
بدون  تولیدات  چنین  الاقل 
گامی در راه  حمایت را قدر بدانند و 

رفع مشکالت آن ها بردارند.
شب  واسطه  به  كه  دیگری  ثروت 
كرده ام، همکاری  آفتابی مشاهده 
نهادهای مختلف امنیتی، پلیس، 
هم  كنار  در  و...  سپاه،  شهرداری، 
بود. این همکاری و حضور، ثروتی 
در  امیدوارم  كه  است  كشور  برای 
چنین كارهایی باز هم مجال بروز 
بیابد و تداوم داشته باشد. به هر 
رسیدن  سرانجام  به  برای  حال 
چنین اثر فاخری باید همه عوامل 
با  برگزاری  برای  ها  دستگاه  و 

كنند. كیفیت آن تالش و همت 
و  كم  همین  با  كار  این  امیدوارم 
كیف برای سالیان متمادی تداوم 

داشته باشد.

آفتابی  شب  از  صحبت  برای    
این  به  مختلف  زاویه های  از  می توان 
هر  از  پیش  اما  كرد.  اشاره  نمایش 
باید  نظر می رسد دروازه ورود  به  چیز 
آفتابی  شب  اجرای  ساختار  و  سبک 

كه شیوه ای بدیع و نو بود. باشد، 
در همین ابتدا معتقدم سبک شب 
از تئاتر  كرد و  آفتابی جا باز خواهد 
اما  گرفت.  خواهد  پیشی  سینما  و 
دست  باید  كه  است  الزم  شرایطی 
اندركاران این نمایش به آن توجه 

ویژه داشته باشند.
دائمی  استقبال  با  اثری  وقتی 
مخاطب رو به رو می شود، در وهله 
به  اثر  آن  تبدیل  فکر  به  باید  اول 

همین  كه  باشید  دائمی  فعالیتی 
آفتابی  شب  تبدیل  برای  را  راه  امر 
سپس  و  ابداعی  سبک  یک  به 

كرد. مکتب باز خواهد 
كشور  در این وانفسای سینما و تئاتر 
وجود  به  گریزی«  »مخاطب  كه 
برای  آفتابی  شب  مخاطب  آمده، 
درهای  پشت  نمایش  این  تماشای 
استقبال  كه  بس  از  می ماند،  بسته 
كه  ماست  وظیفه  پس  است.  زیاد 
به  و  كنیم  تر  كامل  را  نمایش  این 

این نیاز پاسخ جامع تری بدهیم.
گی  ویژ عنوان  به  كه  دیگری  نکته 
دیدم،  نمایش  این  در  ذكر  قابل 
نظم و هماهنگی فوق العاده و قابل 

خلق مکتبی جدید در برنامه های ترکیبی
محمدرضا اسالم لو 

تقدیر میان عوامل مختلف در این 
فاخر  نمایش  این  مدیریت  بود.  اثر 
كه معتقدم می  به حدی درخور بود 

كالس درس باشد. تواند یک 
از  كه  است  این  سوم  مسئله 
در  تركیبی  كارهای  دست  این 
تولید  زیاد  اروپایی  كشورهای 
كه بیشتر تركیب سینما و  می شود 
تئاتر-  را  آن  بسیاری  و  است  تئاتر 
هیچ  اما  شناسند.  می  سینما 
شیوه  و  سبک  به  آثار  آن  از  كدام 
مبدع  ما  اند.  نبوده  آفتابی  شب 
این شیوه از نمایش هستیم. پس 
خاص  شرایط  دلیل  به  انقالب  از 
زمینه  در  ما  فرهنگی،  و  سیاسی 
اندیشیدن  نیازمند  مختلف  های 
می تواند  هم  این  شدیم،  خلق  و 

یکی از ابداعات ما باشد.

اثر  این  ممتاز  گی  ویژ سه  هر  در 
باید  داشت.  وجود  گر«  »ا قید  یک 
بشود.  گرها  ا این  برای  هم  فکری 
نمایش  این  ویژه  فضایی  باید 
نور  و  پرده  شود،  خلق  و  طراحی 
مخصوص به خود داشته باشد و... 
خالق  نمایش  یک  آفتابی  شب 
هماهنگی  حتی  است،  بدیع  و 
این  به  كنون  تا هم  آن  در  عوامل 
كمتر  تئاتر  و  سینما  در  میزان 
امکانات  باید  اما  داشته،  سابقه 
ابداعی  هم  آن  در  رفته  كار  به 
فکر  تمركز  به  نیاز  این ها  باشد. 
كه این همه تالش برای  دارد. حال 
است،  گرفته  صورت  نمایش  این 
سبکی  آفتابی  شب  است  حیف 
كشور  هنر  فضای  در  مخصوص 

ایجاد نکند.
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فرهنگــی جهــاد  ســال  ســی  پاسداشــت 

حائز  آفتابی  شب  نمایش    
كه می توان آن ها  گی هایی است  ویژ

كرد: گونه دسته بندی  را این 
گی های  ویژ از  بشر،  تاریخ  روایت   .1
است.  مذهبی  تاریخی-  اثر  این  بارز 
از  كه  ندیده ام  را  اثری  كنون  تا
به داستان  و  آغاز شود  آدم  داستان 
ظهور  و  جنگ  و  انقالب  و  عاشورا 
باشد  مروری  و  برسد  )ع(  زمان  امام 
به  نگاه  این  انسان.  زندگی  تاریخ  بر 
گذشته، حال و آینده نشان می دهد 
همواره  دین  و  می شود  تکرار  تاریخ 
و  است  داشته  بسیاری  مخالفان 

كه نلغزند. خوشا به آن ها 
2. از نظر عاطفی، مردم با سه بخش 
كرده  برقرار  چشمگیری  ارتباط 
حوادث  روایت  اول  بخش  بودند؛ 

تشویق  با  كه  بود  اسالم  صدر 
بخش  شد.  همراه  حاضران  مداوم 
بود  عاشورا  روزهای  روایت  دوم 
مسئله  كرد.  متاثر  را  مخاطبان  كه 
از  بسیاری  برای  هم  تحمیلی  جنگ 
مردم حاضر یادآور خاطرات زنده ای 
هواپیما  تانک،  از  استفاده  كه  بود 
زنده تر  باعث  متعدد  انفجارهای  و 

شدن و عینیت این بخش شد.
3. روایت داستان پیامبر اسالم )ص( 
فیلمسازان  برای  الگویی  می تواند 
مسلمان  مخاطب  وقتی  باشد.  ما 
به  مربوط  صحنه های  از  حد  این  تا 
پیامبر رحمت )ص( به وجد می آید، 
مهمی  موضوع  می تواند  امر  این 
ضمن  تا  باشد  ما  فیلمسازان  برای 
این  پیامبر،  زندگی  واقعیات  نمایش 

داستانی آشنا برای مسلمانان جهان
 رضا برجی 

حب و عشق را هم به تصویر بکشند. 
كشورهای  كه  شاهدیم  متاسفانه 
برای  هستند  تالش  در  استعماری 
آشنایی  و  اسالم  رواج  از  جلوگیری 
شیوه های  به  )ص(  پیامبر  با  غرب 
كنند،  مختلف به دین اسالم اهانت 
این  باید  كه  هستیم  ما  این  اما 
و  كنیم  را خنثی  و دروغ ها  اهانت ها 
جهان  به  را  پیامبر  بزرگی  و  مهربانی 

نشان دهیم.
 4. نمونه این نمایش را با این میزان 
هیچ  در  متن  در  گستردگی  و  هنرور 
كشور اسالمی ندیده ام. داستان های 
آشنا  داستان های  نمایش  این 
است  جهان  مسلمانان  همه  برای 
ایران  مردم  مانند  نیز  آن ها  قطعا  و 
فراوانی  لذت  تصاویر  این  دیدن  با 
دیگر  و  نمایش  این  برد.  خواهند 
می تواند  مشابه  نمایش های 
جهان  هنرمندان  برای  الگویی 

مشابه  آثاری  خلق  با  تا  باشد  اسالم 
اسالمی  فرهنگسازی  در  موثر  گامی 
مسلمان  مردم  باشند.  داشته 
كه سال ها در زیر سلطه  بویژه آن ها 
بودند،  نشانده  دست  حکومت های 
كه  شیفته داستان پیامبران هستند 
چنین  تولید  برای  فرصت  امیدوارم 
هم  كشور ها  دیگر  در  نمایش هایی 

فراهم شود.
می توان  كه  درسی  مهم ترین  اما   .5
گرفت، این  از نمایش »شب آفتابی« 
باید سرنوشت  كه خود انسان  است 
خود را رقم بزند. شب آفتابی تلنگری 
هشدار  او  به  و  می زند  مخاطب  به 
بوده  گونه  این  تاریخ  كه  می دهد 
زمانی  مقطع  این  در  شما  كنون  ا و 
انشاءاهلل  نیز  زیادی  زمان  هستند. 
نمانده  باقی  )عج(  منجی  ظهور  به 
باید  كه  شمایید  این  حال  است؛ 

سرنوشت خود را رقم بزنید. 

یکی  كه  است  این  ما  اعتقاد    
انقالب  كه دشمنان  از موضوعاتی 
آن  روی  موضوعی  هر  از  بیش  ما 
اند، مباحث  كرده  گذاری  سرمایه 
اقتصادی و فرهنگی است. رهبری 
انقالب در سال های اخیر همواره 
تهاجم  خطر  به  جامعه  توجه  بر 
های  فتنه  نرم،  جنگ  فرهنگی، 
اقتصادی  مسائل  هم  و  دشمنان 
در  و  داشته اند  ویژه ای  كید  تا
آن  به  نسبت  خود  سخنرانی های 

به مسئوالن هشدار داده اند.
شیوه  دو  از  یکی  فرهنگی  مسائل 
احساس  دشمن  كه  است  اصلی 
سرمایه گذاری  آن  روی  بر  گر  ا كرده 

فکری  بنیادهای  می تواند  كند، 
جوانان را سست نماید. در این راستا 
داده  صورت  هم  بسیاری  تالش های 

است و توفیقاتی هم داشته است.
گر مسئوالن ما بخواهند وظیفه شان  ا
معظم  مقام  بیانات  از  تبعیت  در  را 
خود  اولویت  باید  كنند،  عمل  رهبری 
اختصاص  مهم  محور  دو  این  به  را 
شود.  ح  مطر باید  مشکالت  دهند. 
فرهنگی  نهادهای  دیگر  و  مجلس 
در  موثر  گامی  و  شوند  كار  به  دست 
باورها  انتقال  و  كشور  فرهنگ  تقویت 

به نسل جوان بردارند.
كه باید به آن متذكر  نکته دیگری 
كه تهاجم فرهنگی  شد، این است 

تقویت فرهنگ، راه مقابله با تهاجم فرهنگی است
حمید رضا فوالدگر

رسانه های  و  هنری  روش های  با 
جوان  نسل  میدان  به  جدید 
مقابله  شیوه  بهترین  لذا  می آید، 
هنر  زبان  همین  از  استفاده  آن  با 
است  فرصت  یک  این  لذا  است. 
نمایش،  قالب  در  بتوانیم  كه 
نسل  خطابه  و  داستان  فیلم، 
جوان را با حقیقت دین، داستان 
دوران  و  انقالب  پیامبران)ص(، 
و  ایثار  فرهنگ  و  مقدس  دفاع 

شهادت آشنا سازیم.
تمركز بر تولید چنین آثاری به همین 
می یابد.  ای  ویژه  اهمیت  دلیل 
این  در  شاخص  آثار  از  یکی  قطعا 

زمینه، نمایش شب آفتابی است.
میزان استقبال مخاطب از چنین 
از نیاز نسل جوان  كی  نمایشی حا
و خانواده ها به چنین برنامه هایی 

است. این جمعیت و شور و شوق 
روایات  با  همراهی شان  و  آن ها 
تاریخی نشان می دهد ابزار هنری 
راستای  در  می تواند  خوبی  به 
برود.  پیش  مفاهیم  انتقال 
مفاهیم  این  برای  هم  اشتیاق 
حال  دارد.  وجود  ارزش ها  و 
خود  به  كه  است  مسئوالن  نوبت 
گام بردارند تا از  بجنبند و محکم تر 

این قافله عقب نمانند.
های  دستگاه  من  عقیده  به 
مخاطبان  باید  اجرایی  و  مسئول 
و  باشند  برنامه هایی  چنین  ویژه 
كارهای عظیمی مانند شب آفتابی 
را  مخاطب  عالقه مندی  میزان  و 
گاه به راحتی می توانند  ببینند. آن 
فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  برای 

كنند. برنامه ریزی 
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