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سخنرانی استاد »حسن عباسی«  در نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

مقاومِتروایتنشدۀزنایرانی
نشریه روزانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عماریادداشتی بر تاریخ کشف حجاب رضاخانی و پرداخت آن در سینما
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جنگعقیده
گفت وگو با »الهام هادی نژاد« کارگردان فیلم »مستوره«

الهـــام هادی نـــژاد، متولـــد 1368 و دانش آموختـــه رشـــته هنرهای تجســـمی در دانشـــکدۀ شـــریعتی تهـــران اســـت. وی همچنین در انجمن ســـینمای  »
جوانـــان قـــدس، دوره ی فیلم ســـازی را گذرانده اســـت. در کارنامه هنری الهـــام هادی نژاد،کارگردانِی چهار اثـــِر »همای دیناران«، » بی بـــی قمر«، »ُخلود« 
و دیـــده می شـــود. »مســـتوره« اثـــر داســـتانی  »الهام هادی نـــژاد« پیرامون کشـــف حجاب رضاخانی اســـت که در نهمین جشـــنوارۀ مردمی فیلـــم عمار به 

کرده اســـت.       بخش مســـابقه راه پیدا 
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انگیزه شـــما بـــرای رفتـــن به ســـراغ این �
ســـوژه چـــه بود؟

ایـــدۀ اولیـــۀ مســـتوره از یـــک اتفـــاق واقعـــی 
سرچشـــمه می گیـــرد. ایـــن مربـــوط بـــه دورۀ 
ایـــن  در  اســـت.  رضاخانـــی  حجـــاب  کشـــف 
دوره زنـــی بـــه خاطـــر عقایدش، هفت ســـال 
نظـــر  از  حتـــی  او  کار  می مانـــد.  خانـــه  در 
اســـت.  ارزشـــمند  بســـیار  هـــم  امام زمـــان 
دراین بـــاره آیـــت اهلل »محمدباقر سیســـتانی« 
مشـــرف  زمـــان  امـــام  می فرمایند:»خدمـــت 
شـــدم. آن حضـــرت بـــه مـــن فرمودنـــد: مثل 
ایـــن خانـــم باشـــید تـــا مـــا بـــا شـــما مالقـــات 
کنیـــم«. ارزش هـــای واالی ایـــن بانـــو باعـــث 
شـــد تا ما به ســـراغ ســـاخت این فیلم برویم.

لوکیشن کجا بود؟�
اطـــراف  شـــهرهای  از  یکـــی  در  لوکیشـــن 
ســـاختیم  را  لوکیشـــن  خودمـــان  بـــود.  قـــم 
یعنـــی یـــک خانـــۀ خیلـــی خرابـــۀ قدیمـــی را 
کردیـــم.  کامـــل ترمیـــم  کردیـــم و آن را  پیـــدا 
تمـــام پله هـــا، دورچین هـــا، ســـرداب، تمـــام 
کـــه در فیلـــم می بینیـــد،  ســـنگ فرش هایی 
کوچه را  بازســـازی یا ترمیم شـــدند. ما حتـــی 
که هوا  هم خودمان ســـاختیم. در شـــرایطی 
گـــروه اذیت  هم به شـــدت ســـرد بـــود و تمـــام 
یک مـــاه؛  فیلـــم  ایـــن  پیش  تولیـــِد  شـــدند. 
حـــدود یـــازده روز تولیـــد خـــود اثـــر؛ و دومـــاه 
کارهای فنـــی اش به طول  هـــم پس  از تولیـــد 

انجامیـــد.

تفاوت فیلم مســـتوره با سایر فیلم هایی �
کشـــف حجـــاب رضاخانی  کـــه بـــه موضـــوع 

پرداخته انـــد، چـــه بوده اســـت؟
کوتاه شـــاید  اول اینکـــه در این موضوع فیلم 
به تعداد انگشـــتان یک دســـت وجود داشته 
کـــه تـــم فیلم  باشـــد. بعـــد هـــم بایـــد بگویـــم 
مســـتوره یک تم عرفانی اســـت؛ زنی را نشان 
بـــا نفـــس  کـــه درحـــال جنگیـــدن  می دهـــد 
خودش اســـت. شـــما در این فیلم می بینید 
گاهـــی مســـتوره در شـــرایط ســـخت هـــم  کـــه 
تصمیـــم بـــه مانـــدن در خانـــه می گیـــرد. این 
کـــه مـــا اســـمش را تم  همـــان چیـــزی اســـت 

گذاشـــته ایم. عرفانـــی 

این کار برای چه رده سنی ای تولید شده بود؟�
کـــه بچه ها  مـــن فکـــر می کنم از ســـنی اســـت 
متوجـــه شـــوند یـــک چنیـــن دورانـــی وجـــود 
داشـــته اســـت. اتفاقـــات داخـــل ایـــن فیلـــم 
کـــودکان و نوجوانان خیلـــی قابل درک  بـــرای 
گـــروه ســـنی خیلـــی درکـــی از  نیســـت. ایـــن 
آن فضـــای زندگـــی ندارنـــد و اتفاقـــات فیلـــم 
برای شـــان ایجاد مســـئله می کنـــد. بنابراین 

کودکان و نوجوانان نیســـتند  گـــروه  هدف ما 
کار  و بیشـــتر برای افرادی با ســـن بیشـــتر این 

کردیم. تولیـــد  را 

از مشکالت کار داستانی برایمان بگویید.�
داســـتانی  کار  بودجـــۀ  کـــه  گفـــت  می شـــود 
یعنـــی  اســـت.  کار مســـتند  از  کمتـــر  خیلـــی 
خیلـــی  کشـــورمان  در  مـــا  اینکـــه  برعکـــس 
تولیـــدات  امـــا  نداریـــم؛  مســـتند  مخاطـــب 
حامیـــان  اســـت.  زیـــاد  خیلـــی  مســـتندمان 
گرایش به تولید مســـتند  مالی هـــم معمـــواًل 
دارنـــد. مثـــاًل یـــک روز بـــه نمایندگی »رســـانه 
کـــردن حامی  اوج« در قـــم رفتـــم بـــرای پیـــدا 
کار  مالی. مســـئولین آنجا  حاضر بودنـــد برای 
کار  مســـتند همان روز پول بدهند؛ ولی برای 
داســـتانی میـــل و رغبـــت نشـــان نمی دادند. 
کار خیلی  مـــن یـــک زن هســـتم و بعـــد مالـــی 
کارگردانـــان  بـــرای مـــن اهمیـــت نـــدارد؛ امـــا 
آقـــا مثـــل مـــن نیســـتند. آنهـــا خـــب حتمـــًا 
وظیفـــه ای بـــرای نان بـــردن بـــه خانـــه هـــم 
کار داســـتانی  دارنـــد. در ضمن پروســـۀ تولید 
معمـــواًل طوالنی تـــر از مســـتند اســـت و ایـــن 
خودبه خـــود هزینه هـــا را بـــاال می بـــرد. ایـــن 
کارگردانان بیشـــتر  کـــه  یکـــی از دالیلی اســـت 
به ســـمت مســـتند می روند. مشـــکالت فنی 
گر  هـــم در این قضیـــه دخیل هســـتند. مثاًل ا
فیلم نامه خوب و جذابی باشـــد اسپانســـرها 

هـــم بیشـــتر جـــذب می شـــوند.

از � هـــم  بازخـــوردی  حـــال  بـــه  تـــا 
گرفته ایـــد؟ مســـتوره  فیلـــم  مخاطب هـــای 
کران خصوصی، این  در برخی جشـــنواره ها و ا
گذاشـــته ایم. در بازخورد  فیلـــم را به نمایـــش 
گفتند یا  از مخاطبیـــن خیلی هـــا بـــه خـــودم 
کـــه مخاطبین  غیرمســـتقیم به من رســـیده 
که من  فیلم را دوست داشـــتند. در جاهایی 
خودم حضور داشـــتم بـــا مخاطبین صحبت 
باعـــث  فیلـــم  ایـــن  می گفتنـــد  می کـــردم. 
کنیم  می شـــد مـــا بـــا ایـــن زن هم زادپنـــداری 
کنیـــم. خیلی ها  و تنهایـــی ایـــن زن را حـــس 
گفتنـــد:» در یک ســـری صحنه هـــا  مـــن  بـــه 
گرفته بـــود«. درمـــورد انتخاب  گریه مـــان  مـــا 
بازیگرها هم نظرات مخاطبین را شـــنیده ام. 
مثـــاًل خیلی هـــا انتخـــاب »خانم نوحیـــان« را 
به جا می دانســـتند. طراحی لبـــاس و صحنۀ 
فیلـــم هم بازخـــوردی خیلی خوبی داشـــت. 
درمورد موســـیقی فیلـــم هم نظرات مـــردم را 
کثریت می گفتند: »موســـیقی  که ا می گرفتیم 

فیلـــم فوق العـــاده بود«.
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هوالمصور
یادداشتی بر فیلم مستوره

نیکو   روستایی

نویسنده

کوچکـــی از تاریـــِخ این مرز  مســـتوره بخش 
کـــه  و بـــوم را نشـــان می   دهـــد، دوران ســـیاهی 
قانونـــی بی ســـر و ته توســـط دیکتاتـــوری بزرگ 
کشـــف حجاب،  کشـــور اعمال شـــد. قانون  در 
کـــه ســـال های خـــون زنان ایـــن مملکـــت را در 
کرد. ظلم، همیشـــه ظلم است، تاریخ  شیشه 
که عده ای  و زمـــان و مکان هم ندارد، همیـــن 
آدم بی دفـــاع مورد زورگویـــی، دیکتاتوری بزرگ 
قـــرار بگیرنـــد، خـــون هـــر انســـان آزاده ای را بـــه 

جوش مـــی آورد.
از همـــان لحظـــۀ شـــروع، موضـــوع فیلـــم 
قـــرار  این بـــار  و  می شـــود  مشـــخص  برایمـــان 
توطئه هـــای  و  سیاســـت ها  ســـوای  اســـت، 
خارجـــی و داخلـــی بـــرای اجـــرای ایـــن قانـــون 
و  شـــویم  قانـــون  ایـــن  اندرونـــی  وارد  ســـیاه، 
دریابیـــم در آن ســـال ها چـــه بـــر ســـر زنـــان این 
مملکـــت آمده اســـت. آن هایی که ســـال های 
ســـال در اندرونـــی خانه هایشـــان مانده اند، با 
چـــه مصیبت هایی روبـــه رو بوده انـــد. با اینکه 
در ســـال هایی بســـیار دور ایـــن قانـــون اجـــرا 
گـــر از ایـــن مصیبت های  شـــده اســـت، حتی ا
آن هـــا در تاریـــخ هم چیـــزی نخوانده باشـــیم، 
کـــه در آن برهۀ  اما هنـــوز هم قصه هـــای زنانی 
تاریخـــی ســـال ها پـــا از خانه هایشـــان بیـــرون 
نگداشـــته اند، سینه به ســـینه به ما رســـیده و 
آن هـــا جزئـــی از قصه هایـــی بودند که شـــب ها 
مادربزرگ هایمـــان برای مـــان نقـــل می کردنـــد 
و بـــا چـــه افتخـــاری از ایـــن زنـــان پارســـا قصـــه 
می گفتنـــد؛ و حـــاال قـــرار اســـت یکـــی از ایـــن 
ســـینما  پـــردۀ  روی  را  اندرونـــی  قصه هـــای 

. ببینیم
کـــه بـــا دو دختـــر کوچکش  قصـــۀ زنـــی 

بست نشـــین شده اســـت. ما قرار است 
بـــا یـــک روز از زندگـــی ایـــن زن همراه 
شـــخصیت  ســـیده خانم  شـــویم. 

کـــه مدتـــی  اصلـــی فیلـــم اســـت 
بیـــرون  خانـــه اش  از  طوالنـــی  
نیامـــده اســـت. او هـــرروز صبح از 

روی پشـــت بام خانه روبه حرم ســـالم می دهد 
درحالی کـــه بغضی راه گلویش را بســـته اســـت. 
بی پناهـــی این زن وقتی بر ما آشـــکار می شـــود 
که از وجـــود ماری در ســـرداب خانه اش مطلع 
کـــه مجبـــور اســـت بـــا هـــول و  می شـــویم و او 
هراس قـــوت خانـــواده اش را از ســـرداب بیرون 
کـــه از همان اول تـــوی ذهن ما  بیاورد. ســـوالی 
کـــه، زن بـــا وجود  نقـــش می بنـــدد این اســـت 
ایـــن مـــار در خانـــه چطـــور می خواهد خـــود و 
کنـــد؛ تنهـــا چیزی  خانـــواده اش را محافظـــت 
کـــه می دانیم قرار اســـت شـــاخ گوســـفند عالج 
ایـــن درد باشـــد. ســـیده خانم یـــک درد دارد 
و درمـــان آن بیـــرون از دیوار هـــای ایـــن خانـــه 
اســـت و او مدت هاســـت بیـــرون نرفته اســـت. 
ایـــن قصـــه با تمـــام تلخـــی اش وجه شـــیرینی 
کام ما را می گیـــرد و آن هم  که تلخی  هـــم دارد؛ 
رویاها و خیال پردازی های دخترک خردســـال 
که بی خبر از وجود مار در خانه و دنیای  اســـت 
بی رحـــم اطرافش، غـــرق در رویاهـــای خودش 
اســـت و تنها آرزویـــش در آن لحظـــات رفتن به 

عروســـی و دیدن عروس اســـت.
رابطۀ مادر دختری در این فیلم به درســـتی 
ایـــن  و  می شـــود  داده  نشـــان  زیبایـــی  بـــه  و 
کـــه  دو هـــر روز در تعامـــل باهـــم بســـر می برنـــد 
کامـــاًل می شـــود در فیلـــم  حـــس مادرانگـــی را 
کرد. مادر برای خوشحالی دخترش  احســـاس 

حاضـــر اســـت تمـــام تالشـــش را بکند و 
سواالتش را با مهربانی خاص 

خودش پاســـخ می دهد و 
نجات  برای  درنهایت 

جـــان دختـــر اســـت 
ســـیده خانم  کـــه 

تـــن بـــه بیـــرون رفتـــن از خانـــه می دهـــد. این 
کـــه می تواند زن بـــه این  حس مـــادری اســـت 

سرســـختی را از خانـــه بیرون بکشـــد.
فیلم از اســـتعاره به خوبی توانسته استفاده 
کنـــد و مفاهیمی را که قصد گفتنش را داشـــته 
در قالـــب اســـتعاره ها بـــرای مـــا بازگـــو می کند؛ 
به طورمثال، خفه شـــدن ســـیده خانم توسط 
روبنـــدش اســـتعاره ای از تاریخ کشـــف حجاب 
اســـت. او تا آخرین لحظات مقاومت می کند و 
در نهایت پیروز می شـــود. حتی ایـــن رویارویی 
کـــه ســـیده خانم از  با مـــرگ باعـــث نمی شـــود 
هدفش دســـت بـــردارد و در صحنـــۀ آخر فیلم 
با حوصله مشـــغول دوختن چادر خود است.
بـــا تمام ایـــن تفاســـیر و اینکه فیلـــم از ابتدا 
کـــرده، امـــا نکاتی  هـــدف خودش را مشـــخص 
کـــه بررســـی کردن آن هـــا خالی  در فیلم اســـت 
از لطـــف نیســـت. بـــا شـــروع فیلـــم، معرفـــی 
شـــخصیت ها به طور نســـبی انجام می شـــود؛ 
باقـــی  مخاطـــب  ذهـــن  در  را  ســـواالتی  امـــا 
کـــه قابـــل تامـــل اســـت. پـــدر ایـــن  می گـــذارد 
خانواده کجاســـت؟ در مکالمه ای بین دختر و 
مادر صحبتی از پدر می شـــود، اما ما به درستی 
کـــرده یا در  کـــه پدر فـــوت  متوجـــه نمی شـــویم 
کـــرده و مـــادر برای  گر پـــدر فوت  ســـفر اســـت؟ ا
که ســـفر است چرا  گفته  دلخوشـــی دختر به او 
به طور مشـــخص بـــرای بیننده ایـــن مطلب را 
گر ســـفر اســـت بـــه چه  روشـــن نمی کنـــد؛ یا ا
علـــت خانـــواده اش را در ایـــن شـــرایط 
کـــرده؟ فقـــط می دانیم  ســـخت رها 
دختـــر  و  مـــادر  و  نیســـت  او  کـــه 
خانـــوده می داننـــد کجاســـت؛ 
ولـــی قرار نیســـت مـــا بدانیم.
یکـــی از وجه هـــای مهـــم 
ســـاخت فیلم های تاریخی 
از دیالوگ هـــا و  اســـتفاده 
لحن مناســـب بـــا زمان 
فیلـــم  قصـــه  وقـــوع 
است. در این فیلم 
گاهـــی کلماتی که 

شـــخصیت ها بـــرای صحبت کـــردن اســـتفاده 
ایـــن  و  نیســـت  قالـــب دهانشـــان  می کننـــد، 
کلمـــات قدیمی انگار فقط توســـط نویســـنده 
نوشـــته شـــده؛ امـــا توســـط بازیگـــر به خوبـــی 
تمریـــن نشـــده اســـت و بازیگرهـــا با ایـــن لحِن 
به همین علـــت  نگرفته انـــد؛  ُانـــس  گفت وگـــو 
ایـــن  و  هســـتند  عاجـــز  آن  درســـت  ادای  از 
بیـــن  از  ناجـــور  وصله هایـــی  مثـــل  کلمـــات 
دیالوگ هـــای بازیگـــران بیـــرون می زنـــد. حتی 
در قســـمت هایی، لحـــن صحبت کـــردن مادر، 
تنـــه به شـــعر می زند و مـــا لحظه ای احســـاس 
می کنیم وســـط یک فیلم موزیکال هســـتیم. 
به طورکلی فیلم به یک لحن ثابت و مشـــخص 
نمی رســـد و لحن هرکدام از شخصیت ها باهم 

اســـت. متفاوت 
نـــدارد  تعریفـــی  هـــم  ویـــژه  جلوه هـــای 
و  حـــرم  مـــا  اســـت  قـــرار  کـــه  صحنه هایـــی  و 
ســـیده خانم  نـــگاه  از  را  اطـــراف  خانه هـــای 
کاغذ نقاشی شـــدۀ  که باد  ببینیم؛ یا لحظه ای 
شـــمایل را به ســـمت حرم می بـــرد. جلوه های 
کار شـــده است  ویژه به صورت ابتدایی و اولیه 
و به شـــدت تـــوی ذوق می زنـــد و کامـــاًل حـــس 
جداشـــدگی از فیلـــم بـــه مـــا دســـت می دهد.
فضـــای  توانســـته  فیلم ســـاز  درنهایـــت 
کلـــی خوبـــی را ارئـــه دهـــد؛ بـــا اینکه ســـاختن 
از  و  اســـت  ســـختی  کار  تاریخـــی  فیلم هـــای 
عهدۀ هر کارگردانی ســـاخته نیســـت. اما خانم 
کار بر بیاید؛  »هادی نژاد« توانســـته از پس این 
کـــه از این لحاظ    باید به ایشـــان تبریک گفت. 
کـــه داســـتان مربـــوط به  همچنیـــن چـــه بهتر 
زنـــان را به دســـت فیلم ســـازان زن بســـپاریم؛ 
که دنیـــای آن هـــا را بهتر می شناســـند. در این 
کم  فیلـــم به راحتـــی می شـــود فضای زنانـــۀ حا
کـــرد؛ و همچنیـــن ظراف های  بر فیلـــم را درک 
در  خردســـال  دختربچـــۀ  یـــک  حس وحـــال 
فیلـــم به خوبـــی حـــس می شـــود. امید اســـت 
در آینـــده، بیشـــتر شـــاهد آثار درخشـــان خانم 
»هادی نـــژاد« بـــا موضوعـــات زنـــان در عرصـــۀ 

فیلم و ســـینما باشـــیم. 



»حســن  فانــوس  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
عباســی«، مدیــر اندیکشــدۀ یقیــن در نشســت 
حاشــیۀ  در  کــه  ســینما«  در  »آینده شناســی 
در  عمــار  جشــنوارۀ  مرکــزی  کران هــای  ا
ســال  از  گفــت:  شــد،  برگــزار  سینمافلســطین 
کنــون جشــنوارۀ عمــار بــه درختــی تنــاور  89 تا
تبدیــل شــده اســت. امــروز در نهمیــن ســال از 
کاشــته  کــه  برگــزاری ایــن جشــنواره ایــن بــذری 
کــه همچنــان  شــده اســت، در شــرایط ویــژه ای 
مســئلۀ بصیــرت در جامعــۀ مــا مطــرح اســت. 
خوشــبختانه ایــن جشــنوارۀ بصیرتــی، روز بــه 
روز تناورتــر می شــود و جــای خــود را بــه مــرور بــاز 

می کنــد. 
وی افزود: در ســینمای رســمی مبتذل کشــور 
کــه هــر روز یــک جانــوری را ســوژۀ خــود بــرای 
ســرگرمی قــرار می  دهــد، جشــنواره های موســوم 
بــه حقیقــت، مقاومــت و یــا عمــار به ســراغ وجوه 
کــه  امــروز در شــرایطی  جــدی هنــر می رونــد. 
ســینما و تلویزیــون رســمی جمهــوری اســالمی 
صرفــًا  ســینمای  بافــت  و  ســاخت  بــه  آلــوده 
ســرگرمی و یــا ســینمای ابــزورد و مهمــل اســت، 
ایــن قبیــل جشــنواره ها دارای جایــگاه با ارزشــی 

اســت. 
ســینمای  مقابــل  در  داد:  ادامــه  عباســی 
بــا  اســالمی  انقــالب  هنــری  جریــان  ابــزورد، 
جدی نگــری نســبت بــه موضــوع مهمــی بــه نــام 
هنــر موضــوع را چــه در حــوزۀ حقیقــت و چــه در 
حــوزۀ مقاومــت و در چــه در حــوزۀ بصیــرت در 
جشــنوارۀ مردمــی عمــار، بــا شــکل و شــمایل 
کــه بــه ســمت  متفاوتــی می پــردازد و جوانانــی 
کمــی از آن حــوزۀ  حقیقــت و بصیــرت می رونــد، 

ابتــذال ســینمای رســمی فاصلــه می گیرنــد. 
ایــن تحلیلگــر بــا اشــاره بــه موضــوع برجــام 
پاره کــردن برجــام  از  کــرد: هشــت مــاه  عنــوان 
در  جهانــی  قدرت هــای  همــۀ  کــه  دلیلــی  و 
کنــون  ا امــا  می گــذرد،  داشــتند،  حضــور  آن 
در ســینمای جمهــوری اســالمی چهــار فیلــم 
کــه نــام این چهــار فیلم  برجامــی دیــده می شــود 
هــم آمریکایــی اســت. مراســم افتتاحیــۀ نهمین 
جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمــار، 9 دی مــاه در 
تــاالر اندیشــۀ حــوزۀ هنــری برگــزار شــد. یعنــی 
کــه توســط نهادهــای  کشــور  ســینمای رســمی 
کشــور دنبــال می شــود، حتــی  دولتــی و رســمی 
قــدرت  ســاخت  لحــاظ  از  منفــی  پیــام  دارای 
اســت. امــا ســینمای آبرومنــد انقــالب اســالمی 
از ســینمای جمهوری اســالمی متفاوت اســت، 
کلیــت  کــه جمهــوری اســالمی در  همان گونــه 
سیاســی از انقــالب اســالمی متفــاوت اســت. 

عباســی بــا مجــزا دانســتن حــوزۀ جمهــوری 
کــرد: انقــالب  کیــد  اســالمی از انقــالب اســالمی تا
حــوزۀ  و  بایدهــا  و  آرمان هــا  حــوزۀ  اســالمی 
کــه هنــوز محقــق نشــده اســت.  مــواردی اســت 

کــه  بــود  انقالبــی  داد  رخ  ســال 57  در  آنچــه 
ــت  ــالمی وضعی ــوری اس ــه جمه ــد. درحالی ک ش
»هســت« اســت. جمهــوری اســالمی آن چیــزی 
کــه تلویزیــون رســمی جمهــوری اســالمی  اســت 
اســالمی  جمهــوری  تفکیــک  می دهــد.  بــروز 
نیســت  جدیــدی  حــرف  اســالمی  انقــالب  از 
فرهنگــی، سیاســی  لیبــرال  تفکیــک طیــف  و 
اســالمی  جمهــوری  نظــام  در  اقتصــادی  و 
اســت. در نظــام جمهــوری اســالمی مقامــات 
کــه پایــۀ فرهنگــی لیبــرال دارنــد،  و مســئوالنی 
انقــالب  از  اســالمی  جمهــوری  کــه  معتقدنــد 
 57 انقــالب  در  آنچــه  جداســت.  اســالمی 

اولیــه  شــکل  داد  رخ 
انقــالب اســالمی اســت. 
تلقــی  ایــن  کســی  گــر  ا
جامعه شناســی  در  را 
 انقالب هــا قبــول داشــته 
انقــالب  یــک  بــا  باشــد 
دومــی روبــه رو هســتیم. 
جهــوری  ســینمای 
ــه  ک اســالمی ایــن اســت 
بــا  فیلــم  چهــار  کنــون  ا
و  آمریکایــی  نام هــای 
نــام شــهرهای آمریکایی 
کــه  مــی رود  پــرده  روی 
ابتــذال  آن  محتــوای 
جنبــۀ  فقــط  و  اســت 

ســرگرمی و هجــو و شــوخی های جنســی دارد. 
ســطح عمیق تــری از ایــن در سیاســت می شــود 
کامــاًل در  کــه پیــش از انقــالب  همــان سیاســتی 
کنــون هــم بایــد  یــد و اختیــار آمریــکا بوده ایــم و ا

باشــیم.  همان طــور 
مدیــر اندیشــکدۀ یقیــن یادآور شــد: ســینمای 
که صرفــًا حیطۀ هنر  رســمی جمهــوری اســالمی 
برجامــی  فیلم هــای  آن  از  و  را دنبــال می کنــد 
بیــرون می آیــد، هیــچ روح حماســی، انقالبــی 
کــه از ایــن قضیــه در صــدا و  و... نــدارد و آنچــه 
می شــود  کپــی  اســالمی  جمهــوری  ســیمای 
تــه  غالبــًا  کــه  اســت  قســمتی  نــود  طنزهــای 
مایه هــای ابــزورد دارد و یا متوســل شــوخی های 
ســطحی و مبتذل می شــود. از این رو در مقابل 
ســینمای ابــزورد جمهــوری اســالمی، ســینمای 
انقــالب اســالمی چــه در حــوزۀ مقــاوت و چــه در 
کــه می کوشــد،  حــوزۀ بصیــرت ســینمایی اســت 
بــود  شــخصیتی  عمــار،  باشــد.  رســان  پیــام 
ســرگرمی،  اینجــا  می افــزود.  بصیــرت  کــه 
می شــود.  تعریــف  بصیرت افزایــی  آن  بــدون 
کنــد،  ــد ســرگرم  ــر هنــری بای ــد اث برخــی معتقدن
ســرگرمی  کنــار  در  بایــد  ســینما  در حالی کــه 
باشــد.  داشــته  هــم  را  پیام رســانی  نقــش  آن 
کــه یک جشــنوارۀ بصیرتی  جشــنوارۀ نهــم عمــار 
اســت، امــروز بــه بخــش بــا آبــروی هنــر جمهــوری 

اســالمی تبدیــل شــده اســت و می کوشــد بــه 
ــی در  ــغول مبتذل گرای ــه مش ک ــران  ــینمای ای س
گذشــته بــوده، هویــت مســتقلی  چهــل ســال 

دهــد. 
عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه فــرم یــک قالــب 
کــه می توانــد در آن بــا تفکــرات بیشــتری  اســت 
ــا مشــکلی  کــرد: مــا ب گیــرد، خاطرنشــان  شــکل 
ــینمای  ــم در س ــه می خواهی ک ــویم  ــرو می ش روب
گروهــی  امــا  کنیــم  منتقــل  پیــام  بصیــرت 
کــه در آن پیــام  می گوینــد هنــر لیوانــی نیســت 
را بریزیــد و بــه خــورد مخاطــب بدهیــد. این هــا 
کــه در آثــار هنــری چیــزی بــه اســم  معتقدنــد 
و  نداریــم  پیــام  انتقــال 
ســینما اصالتــًا فــرم اســت، 
کامــاًل اشــتباه اســت.  ایــن 
از جریــان هنــر بــرای هنــر 
معنایــی بیــرون نخواهــد 
آمــد. ایــن فــرم یــک قالــب 
ــد در آن  کــه می توان اســت 
با تفکرات بیشــتری شکل 
کــه منطــق  کســی  گیــرد. از 
ریاضــی  و  فــازی  و  هــگل 
محتــوای  می دانــد، 
علمــی تولیــد نمی شــود. 
کــه  داریــم  را  حافــظ  مــا 
فیلســوف و حکیــم اســت، 
کــه امــروز  کســانی  امــا آیــا 
اشــعار حافــظ را می داننــد می تواننــد هماننــد 
کننــد؟ مــا فرم گرایــی را قبــول داریــم اما  آن تولیــد 

اینکــه فــرم اصالــت داشــته باشــد را خیــر. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفت: 
متعــرض  اطالعــات  وزارت  در  مقامــی  اخیــرًا 
روز  آن  بــود.  فیلــم »قــالده هــای طــال« شــده 
مــن در شــورای  فیلــم ســاخته شــد  ایــن  کــه 
دوســتان  کــه  بــودم  شــاهد  نمایــش  پرروانــۀ 

کارشناســی  وزارت اطالعــات آمدنــد و نظــرات 
خــود را دادنــد و نظــرات هنــری را هــم دوســتان 
ــۀ  کــران شــد. وظیف ــد و فیلــم ا ــینمایی دادن س
که ابتــذال و انحراف  وزارت اطالعــات این اســت 
کند.  فرهنگی را در معاونت فرهنگی شناسایی 
می خواهنــد  کــه  فرهنگــی  جاسوســان  یعنــی 
کننــد. امــا اینکــه دو- ســه  فرهنــگ را تخریــب 
کــه بــه  نفــر در وزارت اطالعــات چنــد سالیســت 
کــه چــرا ایــن فیلــم  صداوســیما فشــار می آورنــد 
کــه ایــن  پخــش می شــود، بــار هنــری نــدارد؛ چرا
دوســتان ســواد هنــری ندارنــد، همچنیــن بــار 
اعتقــادی، سیاســی و امنیتــی نیــز نــدارد. چــه 
اطالعــات  وزارت  به عنــوان  گفتــه شــما  کســی 
می توانیــد بگوییــد فــالن فیلــم امنیتــی ســاخته 
ــدۀ جاسوســی  ــا نشــود؟ ایــن همــه پرون شــود ی
اطالعاتــی  ســازمان های  در  ضدجاسوســی  و 
در  اطالعــات  وزارت  ایــن  آیــا  دارد.  وجــود 
ــه ســینمای مبتــذل  ــر نســبت ب ســال های اخی
کــه مــدام درحــال تخریــب چهــرۀ ملــی اســت، 
خــود را حســاس نمی دانــد؟ لــذا مــن بــه ایــن 
گــر  ا باشــند.  مراقــب  کــه  می گویــم  دوســتان 
حیطــۀ  در  کــه  کننــد  دخالــت  کارهایــی  در 
ــام  وظایفشــان نیســت، مــا مجبــور می شــویم ن
کــه در دســتگاه اطالعاتــی بوده انــد و  افــرادی 
مشــکالتی داشــته اند و نیــاز اســت جامعــه آن هــا 

کنیــم.  را بشناســند، بازگــو 
جنبــۀ  بایــد  ســینما  کــرد:  اضافــه  عباســی 
درحالی کــه  باشــد  داشــته  آینده نگــری 
ســینمای آینده نگــر از ســینمای علمــی تخیلــی 
کــه  مجزاســت ولــی ســینمایی آینده نگــر اســت 
ایده هــای  مخاطــب  ذهــن  در  شــود  موجــب 

بگیــرد.  شــکل  آینده شــناختی 

شکلدهیذهن
مخاطببا
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گــزارش خبرنــگار فانــوس در دومیــن روز از  بــه 
کران هــای مرکــزی ســینما فلســطین، میزگــرد  ا
کار فرهنگــی مردمــی ســاخت ایــران  جایــگاه 
عبودیــان«،  »ســیداحمد  حضــور  بــا  آینــده، 
مســئول بنیــاد فرهنگــی خاتم االوصیــا و مجیــد 

ــزار شــد. بذرافکــن برگ
ســخنانی  در  نشســت  ایــن  در  عبودتیــان 
کار فوق برنامــه  کارهــای مردمــی یــک  گفــت: 
کــه چنیــن تلقــی از آن داشــته باشــیم.  نیســت 
کســی انجــام داده اســت؟  مگــر انقــالب را چــه 
اصــل پیــروزی انقــالب غیر از حرکت مــردم بوده 
مردم ســاالری  الگــوی  عنــوان  تحــت  اســت؟ 
دینــی اتخــاذ شــده یــک امتــی هســتند و یــک 
امــام؛ تــا آن جامعــه را شــکل بدهنــد. این هــا 
گــر در مرحلــۀ دولــت  انقــالب را شــکل دادنــد، ا
اســالمی درحــال در جــا زدن هســتیم، دلیلــش 
یــک  اســت  ایــن  توقع مــان  کــه  اســت  ایــن 
را محقــق  بیایــد، دولــت اســالمی  کمیتــی  حا
کنــد، آینــدۀ جامعــه اســالمی اساســًا بســته بــه 
حرکــت مــردم اســت چــه در حــوزۀ اقتصــاد و 

فرهنــگ و سیاســت. 
کــرد: یکــی از عرصه هایــی  وی خاطرنشــان 
تربیــت  مــا جــدی اســت، تعلیــم و  بــرای  کــه 
کــه مــردم در نظــام فعلــی  اســت. آن چیــزی 
محقــق  کردنــد،  درک  آموزش وپــرورش، 
مجموعه هــای  از  بســیاری  نمی شــود. 
خودجــوش بــرای اصــالح تعلیــم و تربیــت وارد 
می کننــد،  طراحــی  خودشــان  و  شــده اند  کار 
فکــر  شــما  حــاال  می کننــد.  تدویــن  کتــاب 
کــه  آموزش وپــرورش  نــام  بــه  بدنــه ای  کنیــد 
کــه  اســالمی  جمهــوری  نهــاد  عمیق تریــن 
بودجــۀ  دارد،  ســازمان  و  آدم  همه جــا  در 
کار می کنــد،  دولتــی هــم دارد، ایــن بدنــه دارد 
را حــل  ایــن مســئله  دارنــد  هــم  آدم هــا  ایــن 
آینــده  مختلــف.  حوزه هــای  در  می کننــد 

ایــن  بســازند.  مــردم  ایــن  اســت  قــرار  هــم  را 
حرکــت فوق برنامــه ای نیســت. در نظــام امــت 
کــه ایــن حرکت هــا  دینــی ایــن مــردم هســتند 
کــه جامعــه،  را رقــم می زننــد، ایــن خمودگــی 
کــه خیلــی از مــردم جایــگاه  بــرای ایــن اســت 
خودشــان را پیــدا نکرده انــد و خودشــان را بــا 

می کننــد. مقایســه  غــرب 
قدرت هــای  اوقــات  از  خیلــی  افــزود:  وی 
ــد و از طــرف  کار را ندارن ــوان ایــن  کمیتــی، ت حا
دیگــر هــم مــا انگیزه هــای مردمــی را هــم از آن ها 
نقــش  را در  بایــد خــودش  می گیریــم. دولــت 
تســهیلگیر و هدایت گــر ببینــد. در فرهنــگ ایــن 
اتفــاق افتــاده اســت. جشــنوارۀ عمــار اتفــاق 
کــه محصــول ابتــکار  منحصــر بــه فــردی اســت 
نمی توانــد  کمیــت  حا در  اتفــاق  ایــن  اســت. 
بیفتــد چــون ایــن حرکــت چابکــی می طلبــد 
کمیــت ایــن را نــدارد. بایــد ایــن فرصت را  کــه حا
بــه مــردم داد وقتــی اتفــاق بیفتــد حرکتــی مثــل 
خ می دهــد. چــون ســازوکار  جهادســازندگی ر
را  کمیتــی مشــکل دارد ســازوکارها آدم هــا  حا

هــم فشــل می کنــد. 
هیئت علمــی  عضــو  بذرافکــن،  مجیــد 
ســخنانی  در  هــم  امام حســین)ع(  دانشــگاه 
در ایــن برنامــه بیــان داشــت: مــا آمریــکا را طــی 
ــم  کردی یــک حرکــت مردمــی از منطقــه بیــرون 
و امــروز ترامــپ خــودش بــا عنــوان ژانــدارم از 
خــروج خــودش صحبــت می کنــد. ایــن یــک 
اتفــاق سیاســی امنیتــی نظامــی نیســت. اتفــاق 

تمدنــی اســت. 
 وی افــزود برخــی از نظریه پــردازان معتقدنــد 
دربــارۀ  امــا  نمی شــوند؛  ســاخته  انقالب هــا 
دارنــد  ایــن  مخالــف  نظــری  ایــران  انقــالب 
شــده  ســاخته  ایــران  انقــالب  می گوینــد  و 
اســت. تمــدن اســالمی هــم همیــن حکــم را 
ســه  اســالمی  تمدن ســازی  مهندســی  دارد. 

اســت  آینده پژوهــی  رکــن آن  یــک  رکــن دارد. 
می کنیــم.  مشــخص  را  کار  ابعــاد  آن  در  کــه 
ارکان اجتماعــی و الیه هــای تغییــر اجتماعــی 
کــه در جامعــۀ زمان  مشــخص اســت همچنــان 

بــود.   مشــخص  پیامبــر)ص( 
کــرد: در غــرب خواســتند بــا  بذرافکــن اضافــه 
ــر مــردم ببندنــد،  جامعــۀ مدنــی راه تعــرض را ب
گروه هــای  از  آمدنــد  نیســت،  دیدنــد شــدنی 
کردنــد؛ امــا مــا از مردم مان  غیردولتــی اســتفاده 
گونــۀ دیگــری اســتفاده می کنیــم. حرکــت  بــه 
تمــدن  از  درکــی  بایــد  اجتماعــی  الیه هــای 
کــه بتوانــد خــودش را  اســالمی داشــته باشــد 
نشــان دهــد. امــروز هــم بایــد نســبت خودشــان 
از  خیلــی  درحال حاضــر  کننــد.  مشــخص  را 
فعالیت هــای مردمــی جنبــۀ بین المللــی پیــدا 
که  کــرده اســت. مثالــش همین جشــنوارۀ عمار 
در غــزه هــم شــعبه ای برای خودش زده اســت. 
بــه جنبه هــای  بایــد  ایــن بین المللــی شــدن 
تســری  هــم  آموزش وپــرورش  مثــل  دیگــری 
کنــد و البتــه حضــور مــردم در ایــن عرصــه  پیــدا 
دیوان ســاالری  کــه  نیســت  دلیــل  ایــن  بــه 
کــه  کنــد اســت. تصــور بعضــی ایــن اســت  مــا 
آن  می خواهیــم  مــا  و  اســت  گرگــی  حکومــت 
کنیــم امــا واقعیــت ایــن نیســت. ایــن  را مهــار 
و  شــود  مهندســی  بایــد  کــه  اســت  پــروژه ای 
مــردم در آن نقش آفریــن و مکلف انــد. بحــث 
کار نمی کنــد و مــردم  کــه دولــت  ایــن نیســت 

کارهــای بــر زمین مانــده را بردارنــد. بایــد 
کــرد: در مردم ســاالری دینــی،  وی تصریــح 
نیســتند.  نقش آفریــن  رأی  در  فقــط  مــردم 
بــرای شــکل گیری  عمرشــان و جوانی شــان را 
یــک  ایــن  می کننــد.  هزینــه  اســالمی  تمــدن 
خودمــان  بــرای  بایــد  کــه  اســت  مأموریــت 
بــه  می توانیــم  وقــت  آن  کنیــم  تعریــف 
کنیــم.  پیــدا  دســت  اســالمی،  دولت ســازی 

وقتــی جنــاح مؤمــن انقالبــی حرکــت می کنــد 
دولــت هــم پشــت ســر او حرکــت می کنــد. حتــی 
حرکــت  آن  بــرای  قبــاًل  کــه  کســانی  از  خیلــی 
مردمــی مانع تراشــی می کردنــد بــه حمایــت و 

می شــوند.  مشــغول  آن  تشــویق 
عبودتیــان در بخــش دیگــری از ایــن برنامــه، 
در خصــوص میــزان تحقــق آرمان هــای ســال 
ــه امــروز بیــان داشــت: ایــن حرکــت در  ــا ب 88 ت
کــه مــا در غفلــت بــه ســر  زمانــی اتفــاق افتــاد 
کــه شــاید مــا احســاس  می بردیــم. در دولتــی 
بــه فضــای آرمانــی نظــام اســالمی  می کردیــم 
نزدیــک اســت و خــودش را بــه مــدل حکومــت 
چنیــن  در  می کنــد،  نزدیــک  امــت  و  امــام 
شــرایطی غافــل شــدیم و لطمــه اش را دیدیــم. 
نمی توانســت  عمــار  جشــنوارۀ  مثــل   حرکتــی 
نتیجــه روال عــادی صداوســیما باشــد. ایــن 
بــر  مبتنــی  نــگاه  اســاس  بــر  دولت ســاز  امــت 
حرکت هایــی  بــه  دســت  آوری  نــوع  و  ابتــکار 
مقــام  در  کــه  کمیتــی  حا گــر  ا کــه  می زنــد 
کار را بــه جایــی  تســهیل گری بــه میــدان بیایــد 
از  یکــی  عمــار  مثــل  اتفاقــی  کــه  می رســاند 
حســرت های بســیاری از رســانه ها می شــود.
اخیــر  ســال های  در  اینکــه  افــزود:  وی 
مؤمــن  جنــاح  مثــل  تعابیــری  از  رهبــری 
ــل خــواص اســتفاده می کنــد،  ــی در مقاب انقالب
کــه نقشــۀ آینــده دارد  نشــان دهنده ایــن اســت 
جریانــی  جریــان.  ایــن  بــه  می دهــد  آدرس  و 
کــه در عرصــۀ امنیتــی، نظامــی و علمــی خــود 
ــل  ــی حاص ــا توفیق ــت. هرج ــرده اس ک ــات  را اثب
انقالبــی  جهــادی  الگــوی  از  آنجــا  در  شــده 
اســتفاده شــده و هرجــا بــه بن بســت خوردیــم 
الگوهــای غربــی را بــرای مســیر حرکــت خــود 

کرده ایــم. انتخــاب 

آیندهپژوهی؛رکنتمدنسازی
در میزگرد نهمین جشنواره عمار؛ آینده مطرح شد
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فرزندانوهب

تــا پیــش از ورود آمریــکا بــه خاورمیانــه، مســیحیان بــا آرامــش در 
کنــار مســلمانان زندگــی می کردنــد. وقــوع حادثــۀ یــازده ســپتامبر، پــای 
گرچــه در ظاهــر، آمریــکا دیکتاتــوری مثــل  کــرد. ا آمریــکا را بــه منطقــه بــاز 
صــدام را از بیــن بــرد؛ امــا درحقیقــت ســوغاتش بــرای منطقــه، تفرقــه، 
کــه تروریســت های  جنــگ و خون ریــزی بــود. ســال 2014 میــالدی بــود 
کــه  تکفیــری داعــش بــه نزدیکــی بغــداد رســیدند. در ایــن هنــگام بــود 
کنار شــیعیان و ســنی ها به مقابله و جهاد در برابر  مســیحیان عراق در 

تروریســت ها برخاســتند. 
مســتند »بابلیــون« حکایــت تشــکیل جنبــش جهادی مســیحیان 
کلدانــی«،  عــراق، معــروف بــه بابلیــون اســت. در ایــن مســتند بــا »ریــان 
ــوۀ  ــی از نح کلدان ــان  ــت. ری ــده اس ــو ش گفت وگ ــش،  ــن جنب ــرکل ای دبی

شــکل گیری بابلیــون می گویــد و عالقــه اش بــه وطــن. ریــان، خــودش و 
کنــار  کــه حــاال وظیفــه دارنــد در  نیروهایــش را نــوادگان وهــب می دانــد 

کننــد. وطــن، از مقدســات شــیعیان دفــاع 
کنــد؛ بــا قومیت هــا  کــه آمریــکا می خواســت آن را چنــد پارچــه  عراقــی 
و طایفه هــای جــدا از هــم. ولــی بــه مصــداق »و مکــروا مکــراهلل واهلل 
کریــن«، مکــر و حیلــۀ آمریکایی هــا بــه ســنگ خــورد. حــاال  خیرالما
کنــار  مســیحیان از مقدســات شــیعیان دفــاع می کننــد و شــیعیان در 
اهــل ســنت، تحت عنــوان حشدالشــعبی بــا تروریســت ها می جنگنــد. 

ــود.    اتحــاد عراقی هــا و تشــکیل بســیج مردمــی، ارمغــان جنــگ ب

بادردزندگی

یــک صــد هــزار نفــر، عــدد کمی نیســت! یــک صد هــزار نفــر، قربانیان 
در طــول جنــگ  رژیــم صــدام  کــه  ســالح های شــیمیایی هســتند 
کــرد. ثمــرۀ ســکوت رســانه های دنیــا و  تحمیلــی، علیــه ایــران اســتفاده 
حمایت شــان از رژیــم صــدام، ســرفه های ناتمــام جانبــازان شــیمیایی 
اســت. »مصطفی شــبان« در مســتند »18 درصد« داســتان یکی از این 
کشــیده اســت؛ جانبازی به اســم »علی فراهانی«  جانبازان را به تصویر 
ک. در این مســتند برای بازســازی و فضاســازی برخی اتفاقات،  اهل ارا
از موشــن گرافیک اســتفاده شــده اســت. یکــی از ویژگی هــای خــوب 
مســتند، اصــل غافلگیــری اســت، بــه ایــن معنــی کــه داســتان در همان 

چنــد دقیقــۀ اول لــو نمــی رود.

ــی در ســال 66 شــیمیایی می شــود. شــدت جراحــات  علــی فراهان
کــه مجبــور می شــوند او را بــه همــراه چهــار نفــر دیگــر  به حــدی بــوده 
بــرای معالجــه بــه ژاپــن اعــزام کننــد. جانبــازی کــه هفتــاد درصد بدنش 
ــه اش ســالم اســت و پزشــکان امیــد  ســوخته، فقــط هجــده درصــد ری
کاتانــی  چندانــی بــه زنــده ماندنــش ندارنــد. دکتــری ژاپنــی بــه اســم نا

ــود و...   ــی می ش ــی فراهان ــداوای عل ــئول م مس

مصطفــی شــبان در »18 درصــد« روایتــی از رنج هــای یکــی از هــزاران 
که هر روز با دردهایشــان زندگی  کشــیده  جانباز شــیمیایی را به تصویر 

می کننــد.

یکیمردجنگی...

»شــکارچی تانک« مســتندی اســت در ســتایش یکی از فرماندهان 
ــام ســرهنگ »رفیــع غفــاری«. ســرهنگ غفــاری در تیــپ  ــه ن ارتــش ب
55 هوابــرد خدمــت می کــرده. در طــول جنــگ تحمیلــی هفــت بــار 
ــش را در  ــه نام ک کاری  ــتان!  کارس ــرده  ک کاری  ــا  ــته ام ــت برداش جراح
کــرده اســت. ســرهنگ غفــاری در طــول جنــگ  تاریــخ جنــگ مانــدگار 
ــر آن حــدود  ــرده! عالوه ب ک ــر را منهــدم  نزدیــک دویســت تانــک و نفرب
کســی در  کمتــر  کــه از  کاری  گرفتــه،  پنجــاه نفربــر و تانــک را بــه غنیمــت 

ــد.   ــا از پــس آن برمی آی دنی

ســرهنگ غفــاری، مصــداق بــارز ایــن شــعر از فردوســی اســت: »یکــی 

ــر تســلط بــر  کــه عالوه ب مــرد جنگــی بــه از صــد هــزار«. مــرد جنگــی ای 
ــگ  ــار)س( در جن ــۀ اطه ــدا و ائم ــر خ ــوکل ب ــش ت ــی، از نق ــون جنگ فن
َگــرد پیــری بــر چهــره اش نشســته؛  کــه حــاال  می گویــد. مــرِد جنگــی ای 
کــه غــرب، ســعی  قبــراق اســت و شــاداب. در زمانــه ای  امــا هنــوز 
دارد،  خیالــی  شــخصیت های  از  قهرمان ســازی  و  تصویرســازی  در 
بازنمایــی زندگــی قهرمانانــۀ ســرهنگ رفیــع غفاری گام مثبتی اســت. 
کارگردان این اثر برداشــته اســت.  کیــاری«  کــه »ســیامک پا گام مثبتــی 
ــه رشــادت های دالورمــردان  »شــکارچی تانــک« ادای دینــی اســت ب

نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی.

هاشمیبهروایتهاشمی

کنــد جــز خودشــان و  کســی نمی توانــد روایــت  سیاســت مردان را 
ــی از  ــۀ یک ــی و زمان ــت زندگ ــت« روای ــده اس ــمی زن ــان. »هاش عملکردش
سیاســت مردان تاریــخ جمهــوری اســالمی اســت. مرحــوم آیــت اهلل 
کنــد. بــرای  کســی نمی توانســت به خوبــی خــودش روایــت  هاشــمی را 
کارگــردان اثــر، »علــی طــادی« ترجیــح داده فیلــم  کــه  همیــن اســت 
ــا صــدای ناصــر  ــه ب ک ــا مصاحبه محــور. نریشــنی  نریشــن محور باشــد ت
طهماســب و موســیقی متــن خــوب، بــه کار جذابیت بخشــیده اســت.

مســتند »هاشــمی زنــده اســت« بــه برش هایــی از زندگــی مرحــوم 
کلــی، آئینــه ای اســت از دوران  هاشــمی می پــردازد و در یــک نــگاه 

مبــازات، مســئولیت ها و از همــه مهم تــر، تفکــر هاشــمی. ایــن مســتند، 
کــه زمانــی شــعارهایش حمایــت از  داســتان دگردیســی مــردی اســت 
مســتضعفین بــود؛ امــا بــا شــروع ریاســت جمهوری اش، شــاهد فاصلــۀ 
طبقاتــی زیــاد، مانــور تجمــل، تــورم نزدیــک بــه پنجاه درصــد و واردات 
کــه قطــار در حرکــت اســت حتــی  بی رویــه هســتیم. مســتند ادعــا دارد 
کــه هاشــمی از ســال 68 چیــده؛  بــدون هاشــمی؛ ولــی در همــان ریلــی 
کــه زندگــی هاشــمی را بــه دو  فقــط دولت هــا عــوض شــده اند مســیری 
ــا  ــا ســال 68 و از ســال 68 ت مقطــع تقســیم می کنــد؛ از شــروع مبــارزه ت

ســال 95.

فیلم های امروز؛ چهارشنبه 12 دی ماه

مستند بابلیون

مستند 18 درصد

مستند شکارچی تانک

مستند هاشمی زنده است 



 اخبار 
اکران های مردمی

استان: مازندران 
شهر: ساری

مکان: حسینیه عاشقان کربال
تاریخ: ۱۰ دی

افتتاحیه واکران فیلم های جشنواره نهم

استان:خراسان رضوی
شهر: گلبهار
مکان اکران:مسجد امام خمینی)ره(
تاریخ اکران: 9 دی
آثار اکران شده: االحرار، ارباب جنگ

استان: فارس
شهر: فراشبند

مکان اکران: دبیرستان الزهرا)س(
تاریخ اکران: ۱۰دی

آثار اکران شده: فرزندایران زمین، قاصدک

استان: همدان
شهر: نهاوند، روستای دهفول
مکان اکران: مسجد جامع حضرت ولیعصر)عج(
تاریخ اکران:9 دی
آثار اکران شده: فتنه شاید

استان: خوزستان
شهر: رامهرمز

مکان اکران: پایگاه حضرت زینب)س(
تاریخ:۱۱ دی

آثار اکران شده: اکسیژن

استان: فارس
شهر: آباده
مکان اکران: منزل شخصی
تاریخ اکران: 9 دی
آثار اکران شده: صداها،ترک
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نتیجهکارگروهی
گفت و گو با سعید نصیرزاده اکران کنندۀ شهر  راوند کاشان

کران هایتان بگویید.� از شروع ا
کران  که در جشـــنوارۀ هفتم شـــروع بـــه ا اوایل 
کـــردم، دو نفـــر بودیم.کم کـــم افـــراد انقالبـــی و 
منطقه مـــان  در  را  کار  ایـــن  بـــه  عالقه منـــد  و 
کردیـــم. آرام آرام  شناســـایی و همـــکاری را آغـــاز 
کران کننده هایمـــان زیـــاد شـــد و تیـــم  تعـــداد ا
که  شـــدیم. اآلن دیگـــر بـــه جایـــی رســـیده ایم 
در شـــهر مـــا، نزدیـــک به پنجـــاه نفـــر به صورت 
کران می کنند. خیلی  مستقیم و غیرمستقیم ا
از ایـــن تعـــداد بـــا دیـــدن فعالیت هـــا و اخـــالق 
بچه هـــای ما، به گروه ملحق شـــدند. خیلی ها 
گروهمان  کران هایمان از فعالیت مـــا و  بعـــد از ا
کردند و خواســـتند به ما ملحق شوند. تعریف 

گـــروه شـــما بـــه چه � تقســـیم وظایـــف در 
صـــورت اســـت؟

کراِن ما، وظایف تقســـیم شـــده. تقریبًا  در تیم ا
کننـــده ،  2نفر مســـئول فضای  کـــران  22 نفـــر ا
مجازی، 2 نفر مســـئول نوشتن گزارشات و یک 
تعـــداد هم وظیفۀ تبلیغـــات را برعهـــده دارند. 
تعدادی دیگـــر از بچه ها هم به خاطر آشـــنایی 
بیشتر با منطقه و مســـئوالن، هماهنگی های 
کارهای اداری هم  کران مـــا را انجام می دهند.  ا

برعهدۀ یکـــی، دوتا از بچه های دیگر اســـت.

تعـــداد مخاطبانتان نســـبت به جمعیت �
شـــهر چگونه است؟

شـــهر راوند، نزدیـــک به ســـی هزار نفر جمعیت 
پنج هـــزار  دارد. در جشـــنوارۀ هفتـــم، حـــدود 
نفـــر و در جشـــنوارۀ هشـــتم نزدیک بـــه ده هزار 
کران داشـــتیم. اســـتقبال مردم  نفر، مخاطب ا
همیشـــه خوب بوده. هر دفعـــه در پایگاه های 
کران  بسیج، مســـاجد، مجالس فرهنگی و... ا
کردند  کردیم، بعدًا خودشـــان از ما درخواســـت 
کـــه مجـــددًا برایشـــان برنامـــه بگذاریـــم. ایـــن 

گروهی اســـت. کار  اســـتقبال مردم نتیجـــۀ 

انتخـــاب � را  کرانتـــان  ا مـــکان  چطـــور 
؟ می  کنیـــد

کـــران یـــک تعـــداد از بچه هـــا به محل  قبـــل از ا
کـــران می رونـــد و خصوصیات مـــردم آن محل  ا
را می َســـنجند. ردۀ ســـنی ، طرز تفکر سیاســـی 
و دغدغه هـــای مخاطبیـــن برای مـــا از اهمیت 
باالیی برخوردار اســـت. بعد از درنظرگرفتن این 
کتورهـــا، یک فیلم مناســـب بـــرای جایی که  فا
کنیم، انتخـــاب می کنیم.  کـــران  می خواهیـــم ا
بـــه خاطـــر همیـــن تحقیق هـــا، مخاطبـــان ما 
از همـــۀ اقشـــار هســـتند. خدا را شـــکر همـــه را 
کرده ایـــم؛ بســـیجی ها، عمـــوم مـــردم،  درگیـــر 
از  همـــه  و  همـــه  و  معلمـــان  دانش آمـــوزان، 

کران ما هســـتند. بیننـــدگان ا

با مدارس چقدر در ارتباط هستید؟�
ما قباًل نمی توانستیم در مدارس برنامه داشته 
باشـــیم. خـــدا را شـــکر اآلن دوماهـــی هســـت 
برنامه هـــای  گرفته ایـــم.اآلن  ورود  مجـــوز  کـــه 
کـــران ما در مدارس به شـــدت مورد اســـتقبال  ا
دانش آمـــوزان و معلمان قرارگرفته. به طوری که 
کران  حتی بعضـــی وقت هـــا خودشـــان بـــرای ا

تمـــاس می گیرنـــد. جالـــب اســـت که خیلـــی از 
کنســـل می کنیم؛ چون متأســـفانه  مـــدارس را 
وقـــت نداریـــم یا شـــرایطش جور نیســـت. اآلن 
کـــران  ا می گیرنـــد،  را  فیلـــم  خودشـــان  دیگـــر 
همیـــن  می فرســـتند.  بازخـــورد  و  می کننـــد 
کار زیاد  اســـتقبال ها، انگیـــزۀ ما را بـــرای ادامـــۀ 

می کنـــد.

کران ها بگویید؟� از استقبال مردم از ا
مـــا به خاطـــر محتـــوای فیلم هـــا و مســـتندها، 
که  کـــران داریـــم؛ احســـاس می کنیم  دغدغـــۀ ا
مردم باید این مســـتندها را ببینند. الحمدهلل 
کارهـــای مـــا  اســـتقبال مـــردم و مســـئولین از 
خـــوب اســـت. در منطقـــۀ راونـــد بچه هـــای ما 
گاهًا  را به اســـم بچه هـــای عّمار می شناســـند؛ 
کران کننـــده را نمی داننـــد امـــا  اســـم و فامیـــل ا
مـــا را بچه های عّمـــار صدا می زننـــد. همکاری 
گاهی  مســـئوالن هم بـــا ما خوب اســـت؛ مثـــاًل 
امام جمعـــۀ شـــهر خطبه هـــای نمـــاز جمعـــه 
را کوتاه تـــر می کنـــد که مـــا بتوانیم بیـــن دو نماز 
کران داشـــته باشـــیم. خب این برای ما انگیزه  ا
اســـت. خدا را شـــکر همه از دیدن ما خوشحال 

می شـــوند.

چـــه برنامه هایـــی برای جـــذب مخاطب �
بیشـــتر انجام داده اید؟

در بعضـــی جاها برای جذب مخاطب بیشـــتر، 
کارهای خـــاص انجام دادیـــم. مثاًل  یک ســـری 
در دورۀ قبلـــی جشـــنواره در مـــدارس ابتدایـــی 

یک فراخـــوان نقاشـــی دادیم. با نقاشـــی های 
خودشـــان یـــک نمایشـــگاه زدیـــم. بـــه نفرات 
برای شـــان  آن  از  بعـــد  و  دادیـــم  جایـــزه  برتـــر 
کـــران انجـــام دادیـــم. خیلـــی وقت هـــا هم به  ا
کارهای مختلـــف انجام  کـــران،  فراخـــور محل ا
کران ها پیرامون  می دهیم. مثـــاًل در بعضـــی از ا
پخش فیلم از مخاطب نظرســـنجی می گیریم 
کـــه ببینیـــم فیلـــم، مـــورد قبـــول  آنهـــا بـــوده یا 
کـــه مخاطـــب ما  گـــر بـــه جایـــی برویم  نـــه. یـــا ا
کـــودک و نوجـــوان باشـــد، برای آنها یک ســـری 

کالس هـــای تربیتـــی می گذاریـــم. 

کران چیست؟� مشکالت شما در مسیر ا
بـــا یک جایـــزۀ خیلی کوچک مثـــل مدادرنگی 
کار خوب  می توانیـــم دانش آمـــوزان را بـــه یـــک 
کنیـــم؛ ولـــی خیلـــی وقت ها مـــا برای  تشـــویق 
کوچک هـــم در مضیقه  گرفتن همـــان جایـــزۀ 
هســـتیم. مثاًل یک بـــار ما می خواســـتیم برای 
دانش آمـــوزان یـــک مدرســـه، به خاطـــر حفـــظ 
دعـــای مطالعـــه، جایـــزه بدهیـــم؛ ولـــی پـــول 
نداشـــتیم. مشـــکالت مالی، ما را خیلی آزرده. 
امســـال هـــم به خاطر مشـــکالت مالی، شـــاید 
کنیم و خبری  جشنواره را خیلی ســـاده تر برگزار 
از افتتاحیه و اختتامیه نباشـــد. هـــدف ما این 
که مفهـــوم فیلم ها رســـیده شـــود؛ چه  اســـت 

افتتاحیه باشـــد چه نباشـــد.
نزدیـــک بـــه بیســـت روســـتا نزدیـــک منطقـــۀ 
کمبود پول،  گاهًا به خاطـــر  راوند هســـتند ولی 
کـــران بـــه آنجا برویـــم. مثاًل  نمی توانیـــم بـــرای ا

نزدیک تریـــن روســـتا با منطقـــۀ راونـــد، حدود 
35 دقیقه از شـــهر فاصلـــه دارد؛ ولـــی به خاطر 
هزینه داشتن نمی  توانیم آنجا را خوب پوشش 
دهیـــم. مـــا حتـــی بـــرای قدردانـــی از بچه های 
گاهـــًا بـــه مشـــکل می خوریم.  خودمـــان هـــم 
که بیش از یک ســـال، بـــدون هیچ  بچه هایـــی 

کشـــیده اند. چشم داشـــتی زحمت 
تابه حـــال بـــا عـــدم اســـتقبال مـــردم هم � 

شـــده اید؟ موجـــه 
کمتر  به دلیل اینکه مـــا تیم تحقیقـــات داریم، 
ایـــن اتفـــاق افتـــاده؛ ولـــی نمی شـــود مطلـــق 
هـــم گفت نبـــوده. مثـــاًل یک بـــار در جشـــنوارۀ 
کنیم،  کـــران  که ا قبل، ما به مســـجدی رفتیم 
گـــر اشـــتباه نکنـــم، فیلـــم با زبـــان ترکی بـــود و  ا
زیرنویـــس فارســـی داشـــت. خب این مســـئله 
خیلی موردقبول واقع نشـــد. فاصلۀ خواهران 
هـــم از پـــرده دور بـــود و اینهـــا نمی توانســـتند 
کـــران عمومی، حداقل  فیلم را خوب ببینند. ا
گویش  گویش فارســـی داشته باشـــد. این  باید 
کران  ترکـــی باعث شـــد خیلـــی از مردم، حیـــن ا
کننـــد. اشـــتباهات این جوری  برنامـــه را تـــرک 
گفـــت تنها  که می شـــود  هـــم انجـــام داده ایـــم 
اشـــتباه مان هم همان جا بـــود. دفعۀ بعد ما با 
هر ســـختی ای بود این مســـئله را حـــل کردیم. 
کـــران گرفتیـــم ولی این  ازشـــان دوبـــاره اجـــازۀ ا
کـــه اتفاقًا  کردیم  بـــار یک فیلم خـــوب انتخاب 

خیلـــی باب میلشـــان بود.

کاشـــان اســـت. او در ســـال 95 با جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار آشـــنا  » کران کنندگان شـــهر راونِد  آقای »ســـعید نصیرزاده« متولد 1373 و از ا
کنون نیز ادامه داشـــته اســـت. او با وجود اینکه ســـرباز اســـت؛ ولی در شـــهر  کران هـــای او تا کـــرد. ا کـــران فیلم هـــای جشـــنواره را آغـــاز  شـــد و  ا

کران داشـــته اســـت. کوچکـــی مثل راوند، بیش از دویســـت ا
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ادبیات؛پیشقراولسبکزندگی
نیاز هنر به ادبیات برای ایجاد زندگی اسالمی از دیدگاه حجت االسالم »علیرضا پناهیان« در دی ماه 96

گرِو ادبیات� هنر در 
به طـــور طبیعـــی هـــر اثر هنـــری یا بـــه تبیین 
و تعمیـــق یک سلســـله مفاهیم اشـــاره دارد 
یا یـــک سلســـله مفاهیمی را به طـــور مؤثری 
در جـــان مخاطبانش قـــرار می دهد. باالخره 
ج نیســـت.  کار هنـــری از معنـــا و مفهـــوم خار
کـــه امـــروز معانـــی دیـــن را  ایـــن مفاهیمـــی 
کامـــل و دقیقی  منتقـــل می کننـــد، مفاهیم 
گاهی ســـوءتفاهم برانگیز هم  نیســـتند؛ بلکه 
هســـتند. بســـیاری از مخاطبان آثـــار هنری، 
کـــه تـــازه می خواهنـــد  مخاطبانـــی هســـتند 
بـــا دین آشـــنا شـــوند، باید ســـوءتفاهم های 
مفاهیمـــی  چـــه  بـــا  شـــود.  برطـــرف  آن هـــا 
که  کـــرد؟ بـــا مفاهیمی  کار را  می شـــود ایـــن 
هنـــوز در حوزه های علمی تولید نشـــده اند. 
ما امـــروزه بـــرای درک ژرفـــای مفاهیم دینی 
و معانـــی معنوی نیاز بـــه ادبیات نـــو داریم. 
کافـــی  بی تردیـــد ایـــن ادبیـــات رایـــج اصـــاًل 
مـــا در  رایـــِج  ادبیـــات  ایـــن  نیســـت. حتـــی 
گاهـــی  دفـــاع و در تبییـــن دیـــن و انقـــالب، 
یعنـــی  هســـت.  هـــم  ســـوءتفاهم برانگیز 
چه بســـا موجـــب زدگـــِی بعضی هـــا از دیـــن و 

شـــود. انقالب 

ادبیات قرآنی�
به نـــام  ادبیاتـــی  بـــا  کریـــم  قـــرآن  در  مـــا 
مواجـــه  »مســـتضعفین«  و  »طاغـــوت« 
کـــه  کلمـــه درعین حالـــی  هســـتیم. ایـــن دو 
شـــهرت دارند، در مقـــام تبییـــن، غریب اند. 
را  مـــردم  چگونـــه  غربـــی  دولت هـــای 
ضعیـــف نگـــه می دارنـــد و مردم مســـتضعف 
بروکراســـی ای  و  طاغـــوت  بـــا  می شـــوند؟ 
بـــا  ماســـت؛  بروکراســـی  از  بهتـــر  خیلـــی  کـــه 
دیوان ســـاالری و ســـاختارهای اقتصـــادی. 
که هم در جوامع  این چه ســـاختاری اســـت 
اســـتفاده  ســـاختارها  ایـــن  از  دیکتاتـــوری 
می شـــود، هـــم در جوامـــع دموکراســـی و هم 
ایـــن ســـاختارها  ُخـــب  اســـالمی.  در جـــواع 
منجـــر به اســـتضعاف می شـــود. این ضعیف 
کـــه همه چیـــز دولتـــی  نگـــه داشـــته شـــدنی 
را  فســـادها  و  رانت هـــا  زمینـــۀ  می شـــود، 
این هـــا  کـــه  می بینیـــد  می دهـــد.  افزایـــش 
طاغـــوت  نیســـت.  انقـــالب  ادبیـــات  جـــزء 
ِن 

َ
کلیـــدی اســـت: »أ در قـــرآن یـــک مفهـــوم 

اعُبـــُدوا اهلَلَّ َواجَتِنُبـــوا الّطاغـــوَت«. پیامبران 
کـــه  دو روی ســـکۀ تبلیغ شـــان ایـــن اســـت 
کـــن و از طاغـــوت اجتنـــاب  خـــدا را عبـــادت 

کـــن. ُخـــب طاغـــوت نقطـــۀ مقابلـــش چـــه 
در  و  دارد  نامشـــروع  قـــدرت  او  می شـــود؟ 
در  ضعـــف  ایـــن  مـــردم.  ضعـــف  مقابلـــش 
دموکراســـی و دیکتاتـــوری یک جـــور به مردم 
خـــوب  دولت هـــای  می شـــود.  تحمیـــل 
این قـــدر  مـــردم  کـــه  هســـتند  دولت هایـــی 
خ دنده هـــای  چر در  و  نباشـــند  ضعیـــف 
نشـــوند.  لـــه  دیوان ســـاالری  و  بروکراســـی 
این هـــا حرف هـــای انقالبـــی و دینی اســـت؛ 
کـــه می بینیـــد جایـــی از این  امـــا همان طور 
گفتـــه نشـــده اســـت؛ یعنـــی تولیـــد  چیزهـــا 

ادبیـــات نشـــده اســـت.

چرایی تولید ادبیات�
چـــون  کیســـت؛  مؤمـــن  نمی دانیـــم  مـــا 
گـــر تـــو مؤمنـــی  تولیـــد ادبیـــات نکرده ایـــم. ا
کارمنـــد شـــوی، بایـــد  حتی المقـــدور نبایـــد 
مـــا،  مدرســـه های  در  شـــوی.  کارآفریـــن 
شـــاخص  نمی گوینـــد  مـــا  مســـجدهای  در 
که قوی باشـــی.  تربیـــت دینی تو این اســـت 
گـــر طاغـــوت نباشـــد؛  کـــه ا توضیـــح ندادیـــم 
ولـــی یک خدا در رأس باشـــد، مـــردم را قوی 

ح و نظریۀ  می کنـــد. اقتصـــاد مقاومتـــی  طـــر
رهبـــری می شـــود. مـــا ایـــن را در مدرســـه ها 
نمی دهیـــم  درس  مکتب خانه های مـــان  و 
بـــرای  اقتصـــادی.  قـــوت  یعنـــی  دیـــن  کـــه 
این هـــا تولیـــد ادبیـــات نشـــده اســـت، بعدًا 
بـــرای  بســـازید.  فیلـــم  می خواهیـــد  شـــما 
چـــی می خواهیـــد فیلـــم بســـازید؟ وقتی کـــه 
کنار  ادبیاتش ســـاخته نشـــده، مفاهیمـــش 
هـــم مهندســـی نشـــده و مرتب نشـــده، چه 
پیـــام  ایـــن  بدهـــی؟  می خواهـــی  را  پیامـــی 
چه چیـــزی  آن  از  و  می فهمـــد  چه کســـی  را 
را  مـــردم  مســـتکبران  می کننـــد؟  دریافـــت 
مـــردم  خـــدا  ولـــی  می کننـــد؛  مســـتضعف 
ایـــن  بـــا  بیاییـــد  شـــما  می کنـــد.  قـــوی  را 
ادبیـــات قدرت بخشـــی بـــه مـــردم، از دین و 
انقـــالب حـــرف بزنیـــد، ببینید چقـــدر مردم 
جـــذب می شـــوند. ادبیـــات دینـــِی درســـت 
اســـت.  نشـــده  تولیـــد  نیـــاز  بـــا  و متناســـب 
ادبیات دینـــِی برآمده از متن دین، درســـت 
استحصال نشده اســـت. درست بسط پیدا 
که هنـــوز ادبیاتش  نکرده اســـت. ایـــن دینی 
کارآمـــد تولیـــد نکرده ایـــد،  کامـــل، زیبـــا و  را 
هنـــری  اثـــر  برایـــش  می خواهیـــد  چگونـــه 
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تا حاال چند تا ترانۀ عاشقی پدر، پسری را شنیده اید؟ این عشق چقدر اثر دارد، چقدر 
کرم می فرماید:  سازنده است. صد تا صفت اخالقی را در جامعه درست می کند. مثاًل پیامبر ا

»انا و علی ابوا هذه االمه«. من و علی، پدران این امتیم.

که توجه  بســـازید؟ چون این ادبیات اســـت 
شـــما را به برخـــی از مفاهیم جلـــب می کند؛ 
که بســـیار ارزشـــمند، مؤثر،  بـــه برخی از زوایا 

زیبـــا هســـتند. و  لذت بخـــش 

کار جمعی� ادبیات 
تولیدکننـــدگان  مـــا،  جامعـــۀ  هنرمنـــدان 
محصـــوالت فرهنگـــی و هنـــری نیاز بـــه این 
کـــه فکـــر دینـــی و انقالبی خودشـــان  دارنـــد 
را بـــا یـــک ادبیاتـــی البتـــه برآمـــده از دیـــن و 
خودشـــان  زمانـــۀ  اوضـــاع  بـــا  مناســـب  نیـــز 
در  شـــخصی  کننـــد.  منتقـــل  و  بشناســـند 
کـــه اوایـــل  خاطـــرات خـــودش آورده اســـت 
امـــام)ره(  حضـــرت  از  مـــن  و  بـــود  انقـــالب 
کشـــاورزی  پرســـیدم آیـــا صنعت، تجـــارت و 
کنیم یا دولتی؟ امام، مســـکن  را خصوصـــی 
کـــرد و فرمودنـــد،  را هـــم بـــه این هـــا اضافـــه 
نســـپارید.  کارمنـــد  به دســـت  را  مـــردم  کار 
یعنـــی نگذاریـــد »بروکراســـی« در مدیریـــت، 
کلیدی داشـــته باشـــد و باید مشارکت  نقش 
واقعـــی مردم شـــکل بگیـــرد. آیا این ســـخن 
امـــام به عنوان یکـــی از آرمان هـــای انقالب و 
گرفت؟ ُخـــب الزمه این  نظام اســـالمی قـــرار 

که  ســـخن تولید ادبیات اســـت. تـــا آنجایی 
بایـــد خصوصـــی شـــود.  می شـــود، اقتصـــاد 
که سیاســـت هایش  اصل44 قانون اساســـی 
دولـــت  چیســـت؟  نتیجـــه اش  شـــد،  ابـــالغ 
کـــم خواهـــد  کوچـــک خواهـــد شـــد، فســـاد 
کم خواهد  شـــد، مشـــکالت قوۀ قضاییه هم 
کـــه  شـــد. دولـــت زمانـــی اســـالمی می شـــود 
کـــه بزرگ تـــر از  کوچـــک شـــود. دولتـــی  اول 
حـــد خودش باشـــد، قطعًا هیچ گاه اســـالمی 
مـــردم  اینکـــه  الزمـــۀ  حـــاال  شـــد.  نخواهـــد 
بایـــد  چیســـت؟  بگیرنـــد،  به دســـت  را  کار 
تشـــکل های مردمی شـــکل بگیـــرد. اصاًل در 
شـــعارها، آرمان ها و ســـبک زندگی نیروهای 
انقالبـــی، تشـــکل دیـــده نمی شـــود. یکـــی از 
که  کار انقالبی، فرایند تولیدی اســـت  لـــوازم 
باید جمعی باشـــد. بعد آثـــار فراوانی خواهد 
داشـــت. ممکـــن اســـت هرکـــدام از مـــا یـــک 
کار فـــردی را به خوبـــی انجـــام بدهیـــم؛ ولی 
هیچ وقـــت مـــا را به نهایت مطلـــوب نخواهد 

 . ند سا ر
گـــروی همین  رشـــد جشـــنوارۀ عمار هـــم در 
کارکردن اســـت؛ یعنـــی از این به  بعد  جمعی 
کاری را بـــه جشـــنوارۀ عمـــار  کـــه  کســـی  هـــر 
گروهـــی انجـــام  کار را  آورد، بگویـــد مـــا ایـــن 
دادیـــم. مثـــاًل پنـــج نفـــر بودیـــم، فیلم نامـــه  
کارگردانـــی  بودیـــم،  نفـــر  ســـه  نوشـــتیم. 
کار  که می شـــود جمعـــی  کردیـــم. در جایـــی 
کارکردن هنـــر اســـت؟ حتی ما  کـــرد، فـــردی 
می کنیـــم.  هـــم  تحریـــف  را  دینـــی  ادبیـــات 
کلمـــۀ »امام جماعـــت«؛ در فارســـی ما  مثـــاًل 
و  کردیـــم  را تحریـــف  امام جماعـــت  ترجمـــۀ 
نگفتنـــد  درصورتی کـــه  پیش نمـــاز.  گفتیـــم 
یعنی  امام جماعت؛  گفتنـــد  »امام الصـــالة«، 
گروه  گـــروه. مســـجدی ها بایـــد یـــک  رئیـــس 

 . ند شو

کار جمعی به ادبیات� نیاز 
یهودی ها از دبســـتان برای قدرتمندشـــدن 
کلیدی ای  در عرصـــۀ اقتصاد، آموزش هـــای 
را می بیننـــد. چه چیزی آمـــوزش می دهند؟ 
چیســـت؟  آموزش شـــان  کلیدی تریـــن 
قـــوی  جامعـــۀ  یـــک  می خواهنـــد  باالخـــره 
آمـــوزش  را  تعاونـــی  آن هـــا  باشـــند.  داشـــته 
می دهنـــد. یعنـــی با هـــم زحمت بکشـــیم و 
مســـاوی برداریم. این را آمـــوزش می دهند. 
لـــذا صهیونیســـت های جهـــان همـــه باهـــم 
نگیرنـــد  ســـود  هـــم  از  شـــده  می کننـــد.  کار 
کننـــد. از بچگـــی  کار  و شـــده بـــه ســـود هـــم 
کـــه به خاطـــر رفیقش  برایـــش عـــادت شـــده 
کند و ســـودش را به مشـــارکت بگذارد.  ضـــرر 
اصـــل ایـــن در تعلیمـــات دینی ماســـت؛ اما 
کنیـــم. بـــرای من  نرفتیـــم تـــا اســـتخراجش 

کـــه غیر  یـــک مدرســـۀ مذهبـــی مثـــال بزنید 
کـــن لولیـــک  از »نمـــاز« یـــاددادن و »اللهـــم 
الحجـــة...« یـــاددادن و »خـــدا یـــک دانـــه« 
اســـت و این هـــا، چیـــز دیگـــری یـــاد بدهـــد. 
چـــون تـــو مســـلمان هســـتی باید قـــدرِت به 
بـــا  را  خـــودت  توانایـــی   مشارکت گذاشـــتن 
دوســـتانت داشـــته باشـــی و بعـــد ایـــن را در 
تمریـــن  کالس هـــای مختلـــف  مدرســـه، در 
کننـــد تـــا بچه ها دیـــِن فـــردی پیـــدا نکنند. 
مـــا  شـــوند.  گروه گـــرا  می خواهنـــد  بچه هـــا 
را  جلوی شـــان  مـــا  نمی دهیـــم،  اجـــازه 
از  عضـــوی  یعنـــی  نمـــاز  عرفـــاِن  می گیریـــم. 
که به جماعت  جمع شـــدن و ِاال نمی گفتنـــد 
که تـــو عضـــوی از  بیـــا. خـــدا واســـطه اســـت 
که  جمـــع شـــوی. ولـــی مـــا امام جماعـــت را 
گـــروه بـــود، بـــه غلـــط بـــه  معنایـــش رئیـــس 
کردیـــم؛ او جلو ایســـتاده  پیش نمـــاز ترجمه 
کار دیگـــری نمی خواهـــد  تـــا نمـــاز بخوانـــد و 

دهد. انجـــام 

اهمیت ادبیات در سبک زندگی�
دوســـتان عرصۀ هنر و رسانه باید یک فکری 
کـــه مـــا بـــا چـــه ادبیاتی  در این بـــاره بکننـــد 
دیـــن  و انقالب مـــان را درک می کنیـــم. با چه 
ادبیاتـــی بایـــد ایـــن را بـــه مردم مـــان منتقل 
کـــه دارد چـــه اتفاقی  کنیـــم. تـــو بایـــد بدانی 
می افتـــد و وقتـــی از ایـــن اتفاق خبر داشـــته 
باشـــی، به صد زبـــان می توانـــی آن را بگویی 
و از صـــد زاویـــه می توانـــی بـــه آن بپـــردازی. 
دیگر قســـمت های مختلف داســـتان و رماِن 
خـــودت را می توانی شـــکل بدهـــی. ادبیات 
بعـــد  می مانـــد،  ســـاختمان  اســـکلت  مثـــل 
حـــاال دیگر رویش چـــه نما و بنایی ســـاخته 
شـــود و از چـــه مصالحـــی بـــرای زیبایـــی اش 

اســـتفاده شـــود، آن بحث بعدی اســـت.
ســـال  چنـــد  صهیونیســـتی  ســـازمان های 
کالس اول ابتدایی  که اصرار دارند تـــا  اســـت 
بایـــد حذفـــش  را نگوییـــد و  »بابـــا آب داد« 
کنیـــد. حـــاال چـــرا بایـــد ایـــن عبـــارت حذف 
شـــود؟ چون این »بابا آب داد« مردساالری 
را در خانـــه ایجاد می کند. حاال مردســـاالری 
گـــر از نـــوع خوبش باشـــد، اشـــکالی نـــدارد؛  ا
بلکـــه خوب هـــم اســـت. بابا بـــرای خودش 
تکیه گاهـــی اســـت. مـــرد یـــک جـــور ســـاالر و 
تکیـــه گاه حقوقـــی اســـت. زن هـــم یک جـــور 
ســـاالر و تکیـــه گاه عاطفـــی اســـت. ُخب چه 

 اصاًل در شعارها، آرمان ها و سبک زندگی 
نیروهای انقالبی، تشکل دیده نمی شود. 
کار انقالبی، فرایند تولیدی  یکی از لوازم 
که باید جمعی باشد. بعد آثار  است 
فراوانی خواهد داشت. ممکن است 
کار فردی را به خوبی  هرکدام از ما یک 
انجام بدهیم؛ ولی هیچ وقت ما را به 
نهایت مطلوب نخواهد رساند.

اشـــکالی دارد، این جوری شـــما مســـتضعف 
قـــوی  خانواده های تـــان  نمی شـــوید. 
می شـــوند. ما بایـــد نقش زن و مـــرد را با هم 
قاطـــی نکنیـــم. در ادبیـــات رایـــِج دبســـتان 
مـــا نقـــش زن و مرد قاطی شـــده اســـت. آن 
وقـــت در غـــرب، هر خانـــوادۀ پدرســـاالری را 
می بینیـــد، یهودی اســـت. من در فـــرودگاه 
بـــوده ام.  این هـــا  شـــاهد  کانـــادا  و  لنـــدن 
چـــون  باشـــند؛  پدرســـاالر  بایـــد  خودشـــان 
می خواهنـــد قومی قـــوی باشـــند و از طرفی 
کننـــد. فیلم  هـــم می خواهنـــد مـــا را ضعیف 
علیـــه پدرســـاالری می ســـازند، آن هـــم چـــه 
که ریشـــۀ پدرســـاالری را  فیلم هـــای خوبـــی 
کار  بزننـــد. مـــا روی مفهـــوم قـــوت و قـــدرت 
بـــا این هـــا آشـــنا نیســـتیم.  نکردیـــم، اصـــاًل 
دشـــمنان ما بهتر آشـــنا هســـتند و می دانند 

کـــدام نقطـــه، ضعیـــف می شـــویم. مـــا در 
تـــا حاال چند تا ترانۀ عاشـــقی زن و شـــوهری 
شـــنیده اید؟ مثاًل بگوید »تو مـــادر بچه های 
کـــودکان منی«. ُخـــب باید در  منـــی، تو پـــدر 
یک جاهایـــی ادبیـــات را توســـعه بدهید و بر 
که نباید  گفته  کســـی  کنید. چه  کار  روی آن 
کـــدام  کجـــا؟  ترانـــۀ عاشـــقی ســـرود. منتهـــا 
مقطـــع؟ زشـــت اســـت بـــرای یـــک جامعـــۀ 
کـــه عشق شـــان فقـــط در محـــدودۀ  بشـــری 
آغاز و پیوندی ـ که حتی شـــاید نشـــود ـ باشـــد 
زشـــت  جامعـــه  ایـــن  بـــرای  هیـــچ.  دیگـــر  و 
کـــه ادبیاتـــش تولیـــد نشـــده اســـت.  اســـت 
موســـیقی اش هـــم تولید نمی شـــود. شـــاید 
هـــم موســـیقی خـــاص خـــودش را بخواهد؛ 

ولـــی آن بنـــدۀ خـــدا چه چیـــزی را بخواند.
تـــا حـــاال چند تـــا ترانۀ عاشـــقی پدر، پســـری 
را شـــنیده اید؟ ایـــن عشـــق چقدر اثـــر دارد، 
چقدر ســـازنده اســـت. صد تا صفت اخالقی 
را در جامعـــه درســـت می کنـــد. مثـــاًل پیامبر 
هـــذه  ابـــوا  علـــی  و  »انـــا  می فرمایـــد:  کـــرم  ا
االمـــه«. مـــن و علـــی، پـــدران ایـــن امتیـــم. 
پـــدر اصـــاًل در ایـــن جامعـــه حرمـــت نـــدارد. 
کـــه حـــاال مثـــاًل شـــما پـــدر  مـــردم می گوینـــد 
هســـتید، چه فضیلتـــی دارد؟ ما بـــه مفهوم 
پـــدر وزن ندادیـــم؛ بنابراین به طـــور طبیعی 
ترانـــه اش را هـــم نمی ســـازید. ایـــن مفهـــوم 
را  خـــودش  برجســـتگی  اســـت.  شـــده  گـــم 
و  عاطفـــی  دینـــی،  مفاهیـــم  مهندســـی  در 
انســـانی شـــما ندارد. انتظـــار داریـــد ترانه ای 
اســـت،  طبیعـــی  شـــود!  ســـاخته  آن  بـــرای 
ســـاخته نمی شـــود، درامش هم درنمی آید. 
کشـــف  بنابرایـــن باید ادبیات اصیل دینی را 
کنید  کنیـــد و وزن هرکـــدام از مفاهیم را درک 
که الزم اســـت ادبیـــات تولید  و بعـــد آنجایی 
کنیـــد. درواقع ادبیاِت مـــورد غفلت را تبیین 
کنـــد و بعـــد بیاید این هـــا را بـــه زیبایی برای 

کند. آن اثـــر تولیـــد 

که ما با چه ادبیاتی دین  و  دوستان عرصۀ هنر و رسانه باید یک فکری در این باره بکنند 
کنیم. تو باید بدانی  انقالب مان را درک می کنیم. با چه ادبیاتی باید این را به مردم مان منتقل 
که دارد چه اتفاقی می افتد و وقتی از این اتفاق خبر داشته باشی، به صد زبان می توانی آن را 

بگویی و از صد زاویه می توانی به آن بپردازی



در دنیــای فیلم هــای داســتانی، فیلم نامــه یکــی ازگام هــای آغازیــن و به نوعــی 
در حکــم پــِی ســاختمان فیلــم اســت. از طرفــی هــم فیلم نامه نویســی مثــل 
باقــی مهارت هــای فیلم ســازی نظیــر تدویــن یــا تصویربــرداری به راحتــی قابــل 
حصــول نیســت و نمی شــود بــا چنــد جســت وجوی اینترنتــی و آزمون وخطــای 
ســاده، فیلم نامه نویــس شــد. بــرای همیــن هــم قصــد داریــم در ایــن شــماره از 
کتــاب جامــِع جمع وجــور در حــوزۀ فیلم نامــه، آن هــم بــرای فیلــم  بولتــن، یــک 

کنیــم.  کوتــاه را معرفــی 
کتــاب،  بــازار  روزهــا،  ایــن  کــه  اســت  کتابــی  عنــوان  کوتــاه«  »فیلم نامــۀ 
کتــاب دم دســتی، ســاده، روان و  چشــم انتظار چــاپ ســوم آن اســت. یــک 
کتــاب  کــه فصل بندی هــا و مطالبــش، بیشــتر آن را شــبیه یــک  جمع وجــور 
کــرده تــا یــک اثــر تئوریــک در حــوزۀ فیلم نامه نویســی؛ نکتــه ای  کمک درســی 
کــه  کیــد نیســت  گــذرا بــه فهرســت آن پــی می بریــد. الزم بــه تأ کــه بــا یــک نــگاه 
یــک فهرســت ریــِز خــوب، به تنهایــی چــه اهمیتــی در امتیــازدادن بــه یــک 

کتــاب دارد و چقــدر مطالــب را بــرای خواننــده ملمــوس می کنــد.
پنــج  کــه  کوتــاه« مجموعــًا هفــت فصــل و چهــار ضمیمــه دارد  »فیلم نامــه 
فصــل آن بــه مباحــث اساســی فیلم نامــه ازجملــه روایــت، شــخصیت، دیالــوگ 
و تکامــل داســتان اشــاره می کنــد و در دو فصــل آخــر نیــز مباحــث مرتبــط بــا 
تولیــد، فرمــت نگارشــی و فنــی تنظیــم فیلم نامــه را شــرح می دهــد. در آخــر هــر 

ــد. ــرور می کن ــردی م کارب ــطر  ــد س ــب آن را در چن ــم مطال ــل ه فص
ایــن  اســت.  آن  انتهایــی  فصــل  دو  کتــاب،  ایــن  مزیت هــای  از  دیگــر  یکــی 
بخــش، علی رغــم اینکــه ارتبــاط مســتقیمی بــا فیلم نامه نویســی ندارنــد امــا 
کــه در آن بــه توضیــح ســایر جنبه هــای  کاربــردی و مفیــد اســت؛ چرا بســیار 
ــک  کم ــد  ــا می توان ــه آنه ــدی ب ــه پایبن ک ــده  ــه ش ــاه پرداخت کوت ــِم  ــدی فیل تولی
کنــد و فیلم نامــه را از چنــد صفحــه داســتان  زیــادی بــه امــکان تولیــدی فیلــم 

کاهــش  غیرقابــل اجــرا، نجــات داده و هزینه هــای جــاری تولیــد را به شــدت 
وســایل  گــران،  و  ســخت  لوکیشــن های  از  اجتنــاب  ماننــد  مســائلی  دهــد. 
ویــژه،  جلوه هــای  بــه  نیازمنــد  صحنه هــای  نــگارش  غیرقابل دســترس، 
کتــاب  کامــل آن و شــرحش را در  کــه لیســت  کپی رایــت و...  مباحــث حقوقــی 

خواهیــد خوانــد. 
کتاب هــای فیلم ســازی معمــواًل  کــه  در مــورد رفرنس هــای بیــرون از متــن هــم 
کــه دسترســی بــه آنهــا حتــی بــا  کالســیکی هســتند  پــر از اســامی فیلم هــای 
وجــود شــبکه های مجــازی، بــرای مخاطــب مشــکل دارد. خیالتــان راحــت 
کتــاب، خبــری از آنهــا نیســت و قــرار نیســت بــا چندیــن و  باشــد چــون در ایــن 
گوشــتان هــم نخــورده رو بــه رو شــوید  کــه تابه حــال بــه  چنــدان اســم نامأنوســی 

و فهــم مطالــب برایتــان دشــوار شــود.
کارگردانــی  بــه  کوتــاه »بادکنــک قرمــز«  اثــر  در بخــش ضمیمه هــا فیلم نامــۀ 
آن  بــه  راجــع  کتــاب  بخــش  چنــد  در  کــه  شــده  آورده  الموریــس«  »آلبــرت 
فیلم هــای  به راحتــی  کوتــاه  فیلــم  عرصــۀ  در  طرفــی  از  می شــود.  صحبــت 
ســینمایی بلنــد در مــورد آثــار درخشــان بــه فهرســت معتبــری نمی رســید و بــه 
کوتــاه، همــراه بــا  کتــاب، ســیزده فیلــم  همیــن جهــت هــم در ضمیمــۀ بعــدی 
کــه بــا یــک جســتجوی اینترنتــی ســاده،  مشــخصات تولیــدی آن، لیســت شــده 
کــه خوانده ایــد را در  کــرده و تــا شــاهد مثــال مطالبــی  می توانیــد آنهــا را بارگیــری 
کتــاب هــم  کنیــد. دو ضمیمــۀ باقــی مانــدۀ  کوتــاه موفــق دنیــا پیــدا  فیلم هــای 
کاربــردی در توضیــح معادل هــای فرنگــی لغــات تخصصــی  واژه نامــۀ به شــدت 
فیلم نامــه، تولیــد و همین طــور فهرســتی از ژانرهــای متفــاوت داســتان اســت.
کنــار هــم، ایــن  کــه همــۀ این هــا در  ــد  حــاال دیگــر شــما هــم حتمــًا قبــول داری
ــرای  کتــاب دِم دســتی ب ــه یــک  کوچــک جمع وجــور را بیشــتر و بیشــتر ب کتــاِب 

کوتــاه بــدل می کنــد.  فیلم ســازان تــازه کار دنیــای فیلــم 

نویسنده: دان گرسکیس
ترجمه: حسین فراهانی
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پایان های بسته در برابر 
پایان های باز

کالسیک)شـــاه پیرنگ( بســـته  پایان پیرنگ 
اســـت؛ یعنی به تمام پرســـش های داســـتان 
داده  پاســـخ  شـــده،  برانگیختـــه  عواطـــف  و 
می شـــود. متقابـــاًل در خـــرده پیرنـــگ، غالبـــًا 
پایان داســـتان بـــه نحوی بـــاز می ماند. البته 
که در داستان مطرح  به اغلِب پرســـش هایی 
گاهًا یکی  شـــده، پاســـخ داده می شـــوند؛ اّمـــا 
دو پرســـش بی پاســـخ می ماند و این برعهدۀ 
کـــه بعـــد از تماشـــای فیلم  مخاطـــب اســـت 
بـــرای آنها پاســـخی بیابد. در خـــرده پیرنگ، 
عواطف برانگیخته شـــده در فیلم هم عمدتًا 
ارضا می شـــوند اّما شـــاید ارضـــای تتّمه ای از 
گذاشـــته شـــود.  گر وا عواطـــف نیـــز به تماشـــا
گرچـــه مینیمالیســـم در پایـــان بـــر روی فکر و 
احســـاس عالمت ســـؤال می گذارد اّما »پایان 
که فیلـــم در میانۀ  بـــاز« بـــه این معنا نیســـت 
راه بـــه پایان می رســـد و همه چیـــز را پا در هوا 
کـــه در اینگونـــه فیلم ها  رهـــا می کند. ســـؤالی 
مطـــرح می شـــود بایـــد قابـــل جـــواب دادن و 
که برانگیخته می شـــود باید قابل  احساســـی 
برطرف شـــدن باشـــد.آنچه تـــا لحظـــۀ پایـــان 
گزینه ها و انتخاب های مشـــخص  روی داده، 
کـــه پایـــان را  و محـــدودی را پیـــش می کشـــد 
تا حـــدودی می بنـــدد. در واقع داســـتانگوی 
گام در درک فیلـــم را  مینیمالیســـت، آخریـــن 

گاهانـــه به عهـــدۀ بیننـــده می گذارد. آ

ݡکشمݡکش بیرونــݡی در 
برابر ݡکشمݡکش درونــݡی

کشـــمکش بیرونـــی  کیـــد را بـــر  شـــاه پیرنگ تأ
گرچـــه در آن شـــخصیت ها غالبـــًا  می گـــذارد. 
اّمـــا  دارنـــد  ســـختی  درونـــِی  کشـــمکش های 
کیـــد بر مشـــکالِت آنهـــا در روابط شـــخصی،  تأ
خانوادگـــی و رابطـــه بـــا نهادهـــای اجتماعـــی 
یـــا نیروهـــای طبیعـــی و فراطبیعی اســـت. در 
مینیمالیسم، برعکس، قهرمان ممکن است 
کشـــمکش های بیرونِی شـــدیدی با خانواده، 
باشـــد؛  داشـــته  طبیعـــی  محیـــط  و  جامعـــه 
کشـــمکش های فکـــری و  کیـــد  اّمـــا نقطـــۀ تأ
گاه اوســـت. گاه و ناخـــودآ احساســـی، خـــودآ

قهرمان منفرد در برابر 
تعدد قهرمان

کالســـیک دارد، معمواًل  کـــه روایـــت  قصـــه ای 
قـــرار  داســـتان  مرکـــز  در  را  منفـــرد  قهرمانـــی 
گر نویســـنده، فیلـــم را به چند  می دهـــد؛ اّمـــا ا
کوچک و شبیِه پیرنِگ فرعی  داستان نســـبتًا 
کنـــد )به طوری کـــه هـــر یـــک قهرمان  تقســـیم 
دینامیســـم  باشـــند(  داشـــته  گانـــه ای  جدا
و  شـــده  تضعیـــف  شـــاه پیرنگ  دگرگون ســـاز 
که  داســـتان چنـــد پیرنگـــی به وجـــود می آیـــد 
ایـــن نوعی ُخرده پیرنگ اســـت و از دهۀ 1980 

کرد. بـــه ایـــن ســـو رواج پیـــدا 

قهرمان منفعل در برابر 
قهرمان فعال

قهرمـــاِن منفـــرِد شـــاه پیرنگ معمـــواًل فعال و 
کشـــمکش و تحّولی فزاینده،  پویاســـت و طی 
گاهانـــه و با نیت دنبال  هـــدف و مقصودی را آ
گرچـــه  می کنـــد؛ اّمـــا قهرمـــاِن ُخـــرده پیرنـــگ 
کنشگر و  کن نیســـت ولی وا کاماًل سســـت و سا
منفعل اســـت. این انفعال عمومًا با قرار دادن 
یک کشـــمکش شـــدید در درون قهرمـــان یا با 
محصور کردن او در میان حـــوادث دراماتیک، 

می شـــود. جبران 

زمان خطی در برابر زمان 
غیرخطݡی

کالســـیک در لحظـــۀ معینـــی از زمـــان  طـــرح 
آغاز شـــده، به شـــکلی فشـــرده و موجز، زمانی 
کـــرده و در  تقریبـــًا پیوســـته و خطـــی را طـــی 
می یابـــد.  پایـــان  زمـــان،  از  دیگـــری  لحظـــۀ 
گـــر از »فالش بـــک«1  اســـتفاده شـــده باشـــد،  ا
که بیننـــده می تواند حوادث  به نحوی اســـت 
داســـتان را براســـاس ترتیـــِب زمانـــِی آنهـــا در 
کنـــار هـــم بچینـــد. در مقابـــل در ضدپیرنگ، 
غالبـــًا فصل فصـــل و تکه تکه اســـت و زمـــان را 
که چیـــدن حوادث  به نحوی بـــه هم می ریزد 
در یـــک توالـــی خطـــی، تقریبًا دشـــوار اســـت.

علیت در برابر تصادف
شـــاه پیرنگ بـــر نحوۀ وقـــوع چیزهـــا در جهان 
کـــه  می کنـــد  مشـــخص  یعنـــی  دارد؛  کیـــد  تأ
چگونـــه علـــت باعـــث به وجودآمـــدن معلول 
می شـــود و چگونـــه ایـــن معلول، علتـــی برای 
کالســـیک،  طـــرح  می شـــود.  دیگـــر  معلـــول 
کنـــد؛  روابـــِط علـــت و معلولـــی را عیـــان مـــی 
گـــر درک شـــود به  کـــه ا ایـــن شـــبکه ای اســـت 
که ســـاختار  زندگـــی معنـــا می دهـــد. در حالی 
ضدپیرنگ غالبـــًا تصـــادف را جایگزین علیت 
کیـــد را بـــر تصادفـــی بـــودن چیزهـــا  کـــرده و تأ
کـــه زنجیـــرۀ روابط علت  کیـــدی  می گـــذارد. تأ
گســـیختگی،  و معلولـــی را پـــاره و باعـــث از هم 

بی معنایـــی و پوچـــی می شـــود.

واقعیت پایدار در برابر واقعیت ناپایدار
واقعیـــات پایـــدار صحنه هایی تخیلی هســـتند که نحـــوۀ تعامل شـــخصیت ها را با دنیای پیرامونشـــان تعیین می کننـــد؛ این تعامل تا 
پایـــان داســـتان ادامه پیـــدا می کند تا معنایـــی پدید آید. درواقع نویســـندۀ شـــاه پیرنگ چون قوانیـــن علت و معلولی خاصـــی را وضع 
می کنـــد، پـــس بایـــد در چارچوِب قوانین ساخته شـــدۀ خود، باقی بمانـــد. بنابراین واقعیت پایـــدار یعنی واقعیتی که از درون ســـازگار و 
کنار هم قـــرار می دهند.  که انواع مختلـــف تعامل با دنیای پیرامـــون را  هماهنـــگ اســـت؛ اّما واقعیـــات ناپایدار، صحنه هایی هســـتند 
کـــه موجِب بـــروز نوعـــی پوچـــی و بی معنایی می شـــود. به عبـــارت دیگر در  درنتیجـــه هـــر بخـــِش داســـتان، »واقعیـــت« متفاوتی دارد 

ضدپیرنـــگ، یگانه قانـــوِن موجود، بی قانونی اســـت.
درواقـــع ماحصـــل ضدپیرنـــگ معمواًل عقب نشـــینی بـــه دنیای خصوصی و شـــخصی هنرمند اســـت و مخاطـــب تنها با اجـــازۀ هنرمند 
می تواند وارد آن شـــود. در چنین دنیایی، نه تنها حوادث، غیرزمانی، تصادفی، از هم گســـیخته و بی نظم هســـتند بلکه شخصیت ها نیز 
از یک روان شناســـی غیرقابل شـــناخت پیروی می کنند. آنها نه عاقل اند و نه دیوانه؛ بلکه عمدًا ناســـازگار یا بیش از حد نمادین هستند.

ݡگفتنــی اســت ݡکــه ایــن هفــت تعارض 
ذݡکــر  بــاال  در  ݡکــه  شــکلی  تقابــل  و 
انعطــاف  قابــل  غیــر  و  قطعــی  شــده، 
نیســتند. بــه عبــارت دیݡگــر درجــات و 
انــواع نامحــدودی از پایان بســته و باز، 
قهرمــان فعــال و منفعــل، واقعیــت 
پایــدار و ناپایــدار و غیــره وجــود دارد.

گذشــته می َبــرد و  کــه ماجــرا را بــه  گفتــه می شــود  1 . بــه صحنــه ای از یــک داســتان یــا فیلــم 
خ می دهــد را بــه نمایــش درمــی آوَرد. پیشــینه ای از آنچــه در زمــان حــال ر



اکرم محمدی
منتقد

در ابتدا راجع به موضوع فیلم »تقاص« بگویید .�
»تقاص« را با همکاری باشگاه فیلم سوره تهیه 
کوتاه،  کردیـــم. موضـــوع ایـــن فیلـــم داســـتانِی 
مربـــوط بـــه ترورهـــای دهـــۀ شـــصت و بازتـــاب 
آن در زمـــان کنونـــی، یعنـــی دهۀ نود اســـت و با 
یکســـری بازی های فرمی و رفت وبرگشـــت های 
زمانـــی بر مبنای افشـــای تدریجـــی، قصۀ فیلم 
پیـــش مـــی رود و نهایتـــًا هـــم ســـعی کردیـــم بـــا 
یـــک غافلگیـــری، کار تمام شـــود و در ده دقیقه 

سرنوشـــت یکـــی از اعضـــای ســـابق مجاهدین 
کنیـــم. قصـــۀ ایـــن فیلـــم ده  خلـــق را بررســـی 

دقیقـــه ای، همین اســـت.

موضوع فیلم برگرفته از یک داستان واقعی بود؟�
نبـــوده.  خاصـــی  داســـتان  از  برگرفتـــه  نـــه، 
کـــه ایـــن ترورها بـــه همین ســـادگی  می دانیـــم 
انجـــام می شـــده، بنابراین می توانیـــم بگوییم 
کـــه برداشـــتی از واقعیـــت بـــوده؛ ولی برداشـــت 

تحلیلتان از سازمان مجاهدین خلق چیست؟�
که قبل از انقالب  که هســـت این اســـت  چیزی 
کـــه رویۀ  هســـتۀ اصلی شـــان این گونـــه نبـــوده 
غلطی داشـــته باشـــند؛ ولی با انحرافات فکری 
که پیـــش آمـــد، تدریجـــًا تغییـــرات ایدئولوژیک 
دادند و مارکسیســـت شـــدند. این اتفاق باعث 
کـــه از آن مســـیر اولیـــه دور شـــوند و بـــه  شـــد 
کـــه دیگـــر هیچ شـــباهتی به  نقطـــه ای برســـند 

نقطۀ آغازشـــان نداشـــت.

بـــا جمهـــوری اســـالمی  چـــرا به مشـــکل �
خوردنـــد و دســـت بـــه اســـلحه بردند؟

شـــاید به خاطر ســـهم خواهی بـــوده و به خاطر 
که داشـــتند، خودشان را صاحب این  مبارزاتی 
کمیت  حق می دانســـتند که در مرکزیت و در حا
حضورداشـــته باشـــند؛ اما زمانی که به مطلوب 
گهان تغییر فاز دادند و  خودشـــان نرســـیدند، نا
وارد مبارزۀ مســـلحانه شـــدند ؛ولـــی وقتی امام 
گرفـــت و انقالب  کمـــک  از مـــردم بـــرای مبـــارزه 
که مبارزه را فقط در اســـلحه  پیروز شـــد؛ این ها 
می دیدنـــد؛ بعـــد از انقـــالب به بن بســـت کامل 

خوردند و اتفاقات بعـــدی رخ داد.

از تعداد ترورهای منافقین خبر دارید؟�
که این  کردند  طبق آمـــار آنها 12هزار نفـــر را تـــرور 

شلیکلعنتی
محسن امانی از »تقاص« می گوید

گرایـــش  » کـــه در دانشـــگاه ســـوره،  محســـن امانـــی، فیلم ســـاز جوانـــی اســـت 
کاری خـــود دارد؛  کوتـــاه را در پرونـــدۀ  اثـــر  کارگردانـــی خوانـــده و ســـاخت چنـــد 
»تبتون«، »پرداخت شـــد«، »مغناطیـــس«، »یه خواب آروم« و مســـتند »من میترا 

نیســـتم« و حـــاال هـــم مســـتند »تقاص«.
دو اثـــر آخـــر امانـــی، اشـــاره بـــه وقایـــع دهـــۀ شـــصت و مشـــخصًا رویارویـــی  »

گفت وگوی  مسلحانۀ ســـازمان مجاهدین خلق با مردم و انقالب اســـالمی دارد. 
کوتاهـــی بـــا آقای امانـــی ترتیـــب دادیم دربـــارۀ آخریـــن اثرش.

و  نویســندگی  بــه  »تقــاص«  کوتــاه  فیلــم 
کارگردانــی محســن امامــی، تهیه کنندگــی حســین 
اســت.  کات  هنــری  گــروه  محصــول  و  دارابــی 
گروهــک  اعضــای  از  یکــی  ماجــرای  »تقــاص« 
کــه طبــق  فــردی  روایــت می کنــد.  را  منافقیــن 
عضویــت  اثبــات  بــرای  بایــد  ســازمان،  دســتور 
گــروه منافقیــن، اقــدام بــه قتــل  و همراهــی بــا 
نیروهــای انقالبــی و حزب اللهــی می کــرد. بــه او 

کشــتن یــک شــیرینی فــروش بیگنــاه را در  دســتور 
کارش دادنــد؛ جــرم او حزب اللهــی بــودن،  محــل 
داشــتن محاســن و عکــس امام خمینــی در مغازه 
بود. او به اجبار و از ســر ترس، مرتکب قتلی شــده 
کــه بعــد از 35 ســال، نتوانســته بود بــه آرامش  بــود 
کشــور برگشــته بــود تــا تقــاص  برســد؛ پــس بــه 
قتلــی انجــام شــده را بدهــد و خــودش را از عــذاب 
کنــد. ازطریــق پســر  وجــدان و آشــفتگی خیال رهــا 
کــه  می شــود  متوجــه  شــهید،  شــیرینی فروِش 
کــرده بــود، آن شــب  کــه بــه آن شــلیک  شــخصی 

زخمی شــده و بعدًا در جبهه به شــهادت رســیده 
کوتــاه، بخــش  اســت. فیلــم »تقــاص« در نگاهــی 
کوچکــی از ترورهــای دهــۀ شــصت و بازتاب هــای 
کنونــی آن را بــه تصویــر می کشــد. در ابتــدای فیلــم 
مافــوق بــه مــزدور انتخــاب شــده بــرای مأموریــت 
کارشــون  قتــل می گویــد: »اینــا چنــد مــاه دیگــه 
کنــی و ماشــه رو  کافیــه بــه ترســت غلبــه  تمومــه! 
بکشــی؛ همیــن« و ایــن ِتــز احمقانۀ آنها تا بــه امروز 
کــه چهــل ســال از عمــر انقــالب اســالمی می گــذرد، 
و  دارد  جریــان  مختلــف،  اشــکال  در  همچنــان 

هربــار بــه همیــن خیــال واهــی و خــام می خواهنــد 
کشــور را بــه خطــر بیندازنــد. امنیــت و موقعیــت 

بررســی تاریــخ تحــوالت سیاســی و اجتماعــی 
ایــران به ویــژه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، 
کــه دشــمنان و بدخواهــان ایــن  نشــان می دهــد 
کمــک عوامــل نفــوذی داخلــی  نظــام اســالمی بــا 
خویــش  مقاصــد  و  اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای 
ایــن  در  کرده انــد.  اســتفاده  حربــه ای  هــر  از 
مســیر، حتــی به ســمت و ســوی حــذف فیزیکــی 
شــخصیت های انقالبــی، ایجــاد رعــب و وحشــت 

نگاهی به فیلم داستانی »تقاص«

مشـــخص از یـــک مـــورد خـــاص نبـــوده.

ایدۀ کار چه طور شکل گرفت؟�
باشـــگاه فیلـــم ســـوره قصـــد داشـــت بســـته ای 
متشـــکل از چند فیلم با موضوع دهۀ شـــصت 
گفتنـــد در هـــر ُبعـــدی از آن دهـــه  کنـــد؛  آمـــاده 
زمینـــه وجـــود دارد.  کارکنیـــد،  کـــه بخواهیـــد 
یـــا همـــان  ازآنجایی کـــه در مـــورد مجاهدیـــن 
کار در این  منافقین زیاد شـــنیده بودم و چند تا 
مـــورد دیـــده بـــودم، ایـــدۀ اولیۀ چنین اثـــری در 
کار با آن  ذهنم شـــکل گرفت که نســـخۀ نهایی 
ایدۀ اولیۀ ســـاده، خیلی تفـــاوت دارد و چندین 

بـــار بازنویســـی صـــورت گرفت.

کران شده؟� کارتان جایی ا
جشـــنوارۀ  در  پخشـــش  اولیـــن  می کنـــم  فکـــر 
عّمـــار باشـــد؛ البته به جشـــنوارۀ حســـنات هم 
کرانـــش قطعًا  ارسال شـــده باشـــد؛ ولـــی اولین ا

جشـــنوارۀ عّمار اســـت.

پس هنوز بازخوردی از این کار نگرفتید؟�
که  خیلی محـــدود به برخـــی افراد نشـــان دادم 
کردم؛ البته برخی  بازخوردهای مثبتی دریافت 
نقدهـــای فنـــی هم مطـــرح شـــد؛ امـــا راجع به 

قصـــه، عمومًا بازخوردهـــا مثبت بود.

جالدیاشهید؟
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گر در یک کشـــور،  عـــدد عجیب وغریبی اســـت. ا
گروه یا ســـازمانی هم وطنان خـــودش را ترور کند 
ک است. آن هم به این تعداد، خیلی وحشـــتنا

اینکه در فیلـــم، مجاهدیـــن می خواهند �
یـــک نفر را به خاطر داشـــتن ریـــش ترور کنند؛ 

چـــه قدر واقعیت داشـــته؟
بله؛ چنین چیـــزی بوده و حتـــی مصداق های 
ســـطح پایین تر از این هم وجود داشـــته؛ یعنی 
کاماًل بر اســـاس یک قضاوت ظاهری، سوژۀ ترور 
را انتخاب می کردند؛ البته صرفًا نمی خواستیم 
به این بپردازیم، بلکه می خواســـتیم از این نوع 
کنیـــم و بگوییم ممکن اســـت  نـــگاه اســـتفاده 
امـــروز هم چنیـــن قضاوت های ظاهـــری وجود 
داشـــته باشـــد. حاال نه به آن شـــدت؛ ولی این 
نـــگاه و قضـــاوت ممکن اســـت بـــه کجاها ختم 
شـــود؛ بـــرای همیـــن به دهۀ شـــصت برگشـــت 

کردیم.

که ســـازمان مجاهدین، � باخبر هســـتید 
امـــروز چـــه وضعیتـــی دارد و آیا رو بـــه نابودی 

؟ ست ا
از  هوادارانشـــان  از  خیلـــی  فکـــری  لحـــاظ  بـــه 
وضعیـــت امـــروز ســـازمان دلســـرد هســـتند؛ اما 
اطالع دقیقی از محل تمرکزشان در اروپا و تعداد 

باقیمانـــدۀ  اعضـــای 
ســـازمان ندارم؛ اما به 
نظرم همچنـــان این 
که  پتانســـیل رادارنـــد 
نادرستشان  اقدامات 

را انجـــام دهند.

یـــن � گ تر ر بز
"تقـــاص"  حـــرف 

؟ چیســـت
شاید این باشد 
انحـــراف،  کـــه 
بـــه  نهایتـــًا 

نتیجـــۀ نامطلوبـــی 
گر شما  خواهد رســـید؛ یعنی ا
بااحســـاس و قضـــاوت غلط، 
ماشـــه را بچکانـــی، بـــه هدف 
مطلوبـــی نخواهی رســـید. در 
فیلـــم یـــک دیالـــوگ هســـت 
خیـــال  روزی  می گویـــد:  کـــه 
اســـلحه  ایـــن  بـــا  می کردیـــم 
می شـــود دنیـــا را تغییـــر داد؛ 
لعنتـــی  شـــلیک  آن  ولـــی 
کرد؛  فقـــط جهنم درســـت 

خالصه اش همین است.

نبایــد دســت روی دســت گذاشــت؛ زیــرا منافقین 
در دورۀ کنونی مجهز به ســالح رســانه ای هســتند 
و از طریــق جنــگ روانی و رســانه ای می خواهند با 
کســازی کارنامه  چــراغ خامــوش جلــو برونــد و به  پا
ســیاه خــود و تحریــف افــکار عمومــی بپردازنــد امــا 
گســترده ســازمان مخــوف منافقیــن در  حضــور 
فضــای رســانه ای اعــم از حقیقــی و مجازی نشــان 
دهنــده ورود آنهــا بــه میــدان نامریی جنــگ روانی 

اســت.
 لــذا بــا توجه به گســتردگی رســانه های مجازی 
همچــون واتســاپ، وایبــر، تلگــرام و شــبکه های 
تروریســتی  گروهــک  ایــن  اجتماعــی،  مختلــف 
بیــش از هرچیــز در شایعه ســازی، تولیــد و نشــر 
اخبــار جعلــی در بیــن افــکار عمومــی به خصــوص 
کــه دهــۀ شــصت و اتفاقــات تلــخ آن را  افــرادی 
به دنبــال  و  بــوده  قــدم  پیــش  نکرده انــد  درک 
هســتند.  خــود  تطهیرســازی  و  تاریــخ  تحریــف 
کــه آنهــا در آن تبحــر و  کاری اســت  ایــن همــان 
تجربــه ای چنــد ســاله ای دارنــد. بــه خاطــر همیــن 
هــم از عربســتان ســعودی و آمریــکا دســت خوش 
برانــدازی،  مأموریت هــای  تــا  می گیرنــد  خوبــی 
ســیاه نمایی و تفرقه افکنــی خــود را انجــام دهنــد. 
کــه رهبــر معظــم انقــالب هــم  بنابرایــن همان طــور 
فرمودنــد: بایــد مراقــب بــود تــا در دهــۀ شــصت، 
جــای شــهید و جــالد عــوض نشــود و ایــن رســالت 
مهــم در روشــنگری تاریخــی، بیــش از همــه بــه 
عهــدۀ اصحــاب رســانه و فیلم ســازان اســت تــا در 
عصر رســانه و تصویر با تولیدات خود، مانع از این 
جابه جایــی ناجوانمردانــه و غیرمنصفانه تاریخی 
گــر دســت نجنبانیــم و بی توجــه  کــه ا بشــوند؛ چرا
باشــیم در آن ســوی آبهــا منافقین آســتین خــود را 
بــاال می زننــد و افــکار عمومــی جهــان را با جعلیات 

می دهنــد. شست وشــو  بی اســاس 
کــه در چنــد ســال اخیــر به شــدت  همان طــور 
ک کــردن خــون مــردم  درحــال تطهیرســازی و پا
کشــان  ناپا آلــوده و  از دامــن  کشــورمان  بی گنــاه 
هســتند. فیلم های ســینمایی همچون »دســت 
»تعقیــب  ژوئــن«،  پنجــم  »پــرواز  نوشــته ها«، 
ســایه ها«،»قالده های طــال«، »ســیانور«،»امکان 
آثــاری  ازجملــه  نیمــروز« و...  مینــا«، »ماجــرای 

کــه بــرای افشــای چهــرۀ منافقیــن تولیــد  هســتند 
گفتــۀ روح اهلل ســهرابی، قائم مقــام  ــه  شــده اند. ب
دفاع مقــدس  و  انقــالب  ســینمای  انجمــن 
تا به حــال 30 فیلــم داســتانی و مســتند  بــا موضوع 
شــهدای تــرور و اتفاقــات دهــۀ شــصت ســاخته 
ــرای  ــاری ب شــده اســت. هرچنــد تولیــد چنیــن آث
روشــنگری عمومــی کاری خــوب اســت امــا به طــور 
کشــورمان بــا بیــش از  کافــی نیســت؛ زیــرا  قطــع 
کثــر آنهــا در دهــۀ 60 و  کــه ا 17هــزار شــهید تــرور 
گــروه منافقیــن به شــهادت رســیدند یکی  توســط 
از قربانیــان اصلــی اقدامــات تروریســتی در جهــان 
محســوب می شــود که تولید 30 فیلم در مقایســه 
بــا عــدد بــاالی 17 هــزار شــهید تــرور، بســیار ناچیــز و 
تأســف بار اســت. آن هــم  در ســال های دهــۀ 60 
ــه  گرفت ــی و دولت مــردان  ــای سیاس ــه از چهره ه ک
تــا نیروهــای رزمنــده، افراد عــادی کوچه و خیابان 
لیســت  در  بی دفــاع  کــودکان  و  زنــان  حتــی  و 
گروهــك منافقیــن بودنــد. به همین خاطــر  تــرور 
ایــن  از  کــدام  هــر  بــرای  گــر  ا نیســت  بی اغــراق 
شــهدا یــك مســتند یا فیلــم داســتانی تولید شــود. 
وجــود ایــن مســئله و بــا فاصله گرفتــن از دوران 
می خواســتند  کــه  کارگردانانــی  مقــدس،  دفــاع 
توجــه  عمــدۀ  بســازند،  جنــگ  دربــارۀ  فیلمــی 
کردنــد  خــود را معطــوف بــه جبهه هــا و رزمنــدگان 
کمتــر ســراغ آنچــه در پشــت جبهــه، ترورهــا و  و 
جنایت هــای منافقیــن رفتند. حتــی در بازســازی 
عملیات هــای موفــق دفاع مقــدس، متأســفانه 
کارگردانــی تمایلــی بــرای ســاخت عملیــات  هیــچ 
کــه بزرگ تریــن ضربــه را  موفقیت آمیــز »مرصــاد« 
کــرد، از خود  به ســازمان تروریســتی منافقیــن وارد 

ــداد.  نشــان ن
ســازمان مجاهدین خلق در دهۀ 60 جنایات 
فراوانــی را در حــق مــردم ایــران روا داشــت. ایــن 
جنایات دســت کمی از جنایات داعش در ســوریه 
کنونــی نــدارد و مطمئنــًا وظیفــۀ  و عــراق در زمــان 
همــۀ فیلم ســازان و تهیه کننــدگان ســینمایی و 
کنند و در زمینۀ  کار  تلویزیونی است تا دراین باره 
تولیدات داستانی و یا مستند، روشنگری داشته 
باشــند. امــا باوجــود چنیــن ســوژه های مهمی  که 
می توانــد بــرد و تأثیرگــذاری جهانــی داشــته باشــد؛ 

کشــورمان،  کثــر تولیــدات ســینمایی  متأســفانه ا
بــا موضــوع اجتماعــی اســت )نــه فیلم هایــی بــا 
کــه امیدبخــش و ســازنده باشــند(.  تــم اجتماعــی 
آنقــدر  اجتماعــی،  موضوعــات  همیــن  گاهــی 
دم دســتی و ســطحی یــا بــا ســیاه نمایی و حملــه 
بــه ارزش هــا و قوانیــن عرفــی و شــرعی خودمــان 
ــی دارد  ــر وام ــه تفک ــه آدم را ب ک ــوند  ــاخته می ش س
کــه اینهــا بــا بودجــۀ ملــی و پــول بیت المــال، بــرای 
ــا علیــه آنهــا  هموطــن داخلــی فیلــم می ســازند ی
و بــرای خوشــامدگویی دشــمنان، ســرمایه های 

ملــی را هــدر می دهنــد!
گهگاهــی بــه  البتــه تلویزیــون در ایــن ســال ها 
ســراغ مجاهدیــن خلــق رفتــه و تولیداتی داشــته. 
ماننــد ســریال »ارمغــان تاریکــی« یــا » نفــس«؛ امــا 
ایــن سوســوی چــراغ روشــنگری عمومــی توســط 
رســانۀ ملــی آن هــم بعــد از ســی و انــدی ســال، 
کافــی نیســت. بنابرایــن ســاخت فیلم هــای  اصــاًل 
کوتاهی مانند »تقاص« و پخش آنها از تلویزیون، 
ــن  ــش از ای ــد بی ــین، بای ــورت انیمیش ــی به ص حت
کــه  کنونــی، بداننــد  تــا نوجوانــان دهــۀ  باشــد 
کشورشــان قربانــی ترورهــای کــور منافقینی اســت 
کــه در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی 
ــزک شــده و نقــاب زده، دم از دوســتی  ــا چهــرۀ ب ب
ــا او و همنســلی هایش را دارد. نوجــوان مــا بایــد  ب
گروهــک  کــه چــرا پــدر و مادرانــش از ایــن  بدانــد 
ــد.  ــی دارن ــرۀ تلخ ــتند و خاط ــر هس ــق منزج مناف
ــداد  ــدان دور، تع ــی نه چن ــه در زمان ک ــد  ــد بدان بای
زیــادی از مــردم عــادی، بی هیــچ علــت و دلیلــی، 
تنهــا بــرای ایجــاد رعب و وحشــت عمومی توســط 
همیــن ســازمان منافقیــن کشــته شــده اند و حاال 
در غــرب بــرای مــا ژســت دفــاع از حقــوق بشــر و 
انسان دوســتی می گیرنــد؛ حتــی قطعنامــه هــم 
صــادر می کننــد؟! از ایــن رو فعاالن عرصۀ فرهنگ 
ــان  ــای پنه ــد زوای ــینما، بای ــوص س ــر به خص و هن
ــا  کننــد ت ــرای مــردم آشــکار  ــد را ب ــان مرت ایــن جری
گاهــی مردم  برخــی جریان هــای سیاســی از عــدم آ
سوء اســتفاده نکننــد و دیگــر جــای جالد و شــهید 

عوض نشود.

کــن حســاس دولتــی و...  در جامعــه، تخریــب اما
هــم گام نهاده انــد تــا بــه نیــت شــوم خــود برســند. 
ایــن مســئله در دهۀ شــصت بــه اوج خود رســیده 
اســت. چنانچــه مطابــق اســناد موثــق، ایــن دهــه 
کترین و سخت ترین  را باید امنیتی ترین، خطرنا
دهــۀ عمــر چهــل ســالۀ انقــالب اســالمی ایــران 
کــه در آن زمــان، عالوه بــر  بدانیــم. بــه ایــن خاطــر 
ــدام )و  ــوی ص ــوز از س ــی خانمانس ــل جنگ تحمی
کشــور دنیــا از او(  البتــه حمایــت و پشــتیبانی 44 
ــات  ــارات و اقدام ــا، انفج ــی از تروره ــیل عظیم س
خرابکارانــه، توســط منافقیــن در داخــل ایــران 
رخ داد. آنهــا مــردم عــادی را بــدون هیــچ بهانــه  
ــد. چنانچــه  ــرار می دادن و اتهامــی مــورد هــدف ق
کشــور، 12 هــزار نفــر  تــرور در  از 17 هــزار شــهید 
کــه توســط منافقیــن  آنهــا شــهدایی هســتند 
بــه شــهادت رســیده اند. لــذا نبایــد نســبت بــه 
کشــورمان، ســاده نگر  ایــن بــرش مهــم تاریخــی 
و بی توجــه باشــیم. در رابطــه بــا اهمیــت دهــۀ 
شــصت و اتفاقــات آن نیــز رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی در سخنرانی مراسم بیست و هشتمین 
ســالروز ارتحــال امام خمینــی)ره( فرمــود: »دهــۀ 
شــصت یــک دهــۀ مظلــوم و در عیــن حــال بســیار 
مهــم و سرنوشت ســاز در تاریــخ انقــالب اســالمی 
بــوده اســت. متأســفانه ایــن مســئله ناشــناخته 
بلندگوهــا  برخــی  بوســیلۀ  هــم  اخیــرًا  و  مانــده 
گرفتــه اســت. مراقــب باشــیم  مــورد تهاجــم قــرار 
تــا در دهــۀ شــصت، جــای شــهید و جــالد عــوض 
نشــود؛ زیــرا ملــت ایــران در آن دهــه، مظلــوم واقــع 
شــدند و به دلیــل اینکــه تروریســت ها، منافقیــن 
و پشــتیبانان آنهــا بــه امــام و ملــت ایــران ظلــم 
کردنــد، ملــت در موضــع دفــاع قــرار  و خباثــت 

ــدند.« ــروز ش ــم پی ــت ه ــد و در نهای گرفتن
از ابتــدای پیــروزی انقــالب، دشــمنان ســعی 
داشــتند تــا از طریــق تــرور فــردی یــا جمعــی، ایــران 
کننــد؛  را از مســیر رشــد و پیشــرفت متوالــی دور 
زعامــت  بــه  اســالمی  جمهــوری  عملکــرد  امــا 
امام خمینــی)ره( و امام خامنــه ای در دهه هــای 
که این اقدامات تروریســتی  اخیر نشــان می دهد 
تأثیــر چندانــی بــر رونــد پیشــرفت ملــی و اســالمی 
ایرانیــان نداشــته اســت. بــا ایــن حــال نمی تــوان و 
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هــر  موفقیــت  عوامــل  مهمتریــن  از  یکــی 
فیلــم داشــتن فیلمنامــه قــوی و بامحتواســت 
فیلــم  متــن  بــرای  منابعــی  چــه  از  اینکــه  و 
اســتفاده شــده اســت. چه آن کــه حتــی یــک 
گیــری افکارعمومــی  فیلــم می توانــد بــر جهــت 
بگــذارد؛  تاثیــر  عمومــی  گیــری  تصمیــم  و 
بــودن  عمقــی  یــا  ســطحی  اســاس  برهمیــن 
فیلم هــا را عمدتــا از روی ســناریوی انتخابــی 
بــرای غنــای  راســتا  ایــن  آن می ســنجند. در 
ذهنــی  مقایســه  یــا  و  فیلــم  یــک  مختــوای 
نوشــتن  بــرای  ادبــی  از منابــع  گاهــی  بیشــتر 
ســناریوها اســتفاده می شــود همچــون رمــان، 
کامیــک  یــا  کوتــاه  داســتان  نمایشــنامه، 
ــاس  ــری، اقتب ــرد هن ــن رویک ــه ای ــه ب ک ــا  بوک ه
کــه  اقتباســی  فیلمنامه هــای  می گوینــد؛ 
ج  ــان در خــار منبــع اصلــی الهــام قصه هــای آن
آنــان  فیلمنامه نویس هــای  تصــور  و  ذهــن  از 
فیلمنامه هــای  نــوع  از  بیشــتر  دارد،  قــرار 
از  بســیاری  هســتند.  اورجینــال  و  اصیــل 
ترجیــح  دنیــا  مطــرح  فیلمنامه نویســان 
کتاب هــای  می دهنــد از منابــع مختلفــی مثــل 
کوتــاه، نمایش هــای  پرخواننــده، قصه هــای 
روزنامه هــا  اخبــار  و  مقــاالت  صحنــه ای، 
اثــر  خلــق  در  خــود  الهــام  منبــع  عنــوان  بــه 
کــه ادبیــات و  کمــک بگیرنــد. چرا ســینمایی 
کــه بــه مثابــه دو  ســینما دو رســانه ای هســتند 
کــه  کننــد هرچنــد  بــال پرنــده می تواننــد عمــل 
زبــان و چهــار چــوب مختــص خــود را دارنــد. 

یکــی در حــوزه نوشــتاری و دیگــری در حــوزه 
تصویــری امــا بــه تجربــه معلــوم شــده اســت در 
کنــار هــم می تواننــد بــه رشــد و غنــای هنــری و 

کننــد. کمــک  یــک جامعــه  فرهنگــی 
گنجینــۀ  ــه  امــروز ضــرورت نگاهــی جــدی ب
عرصــۀ  در  ایــران  غنــی  داســتانی  ادبیــات 
ســینمایی بیــش از پیــش احســاس می شــود؛ 
و  رســوم  و  آداب  دل  از  کــه  آثــاری  هرچنــد 
گرفته انــد،  ریشــه  بــوم  و  مــرز  ایــن  فرهنــگ 
بــرای ســینما فراهــم  مــادۀ خــام مناســبی را 
ــم؛  ــم نداری ک می ســازد و چیــزی از ایــن حیــث 

کشــور  امــا متاســفانه ایــن تعامــل در ســینمای 
کــم فــروغ و ســطحی بــوده اســت؛  مــا بســیار 
گران و  گــر ســینما درحالی کــه بــه طــور قطــع ا
فیلمنامه نویســان چــه در ســینمای داســتانی 
و چــه در مستندســازی بــه ادبیــات ســرزمین 
کننــد، نتیجــۀ   مادری شــان توجــه بیشــتری 
مثبتــی در پــی خواهــد داشــته و ضمــن احیای 
ایــن پیکــرۀ بیمــار و درحــال نــزار هنــری، ترقــی 

را منجــر می شــود. نویســندگان  فیلمســاز و 
تولیــدات  زنــان،  حــوزۀ  در  ســینما  اخیــرًا 
کــه عمدتــًا  زیــادی داشــته اســت بــه شــکلی  
از  بــه دلیــل محتــوای فمینیســتی در تقلیــد 
ســینمای غــرب بــه جــای الگوســازی و خلــق 
ارزش هــای  بــا  متناســب  سوپراســتارهای 
اعتقــادی جامعــه، شــاهد ســیاه نمایی دربــارۀ 
گاردگیــری زنــان در مقابــل ارزش هــا و  آنــان و 
هنجارهــای موجــود در ایــن فیلم هــا بوده ایــم؛ 
کــه ســینما طــی ایــن ســال ها در  بایــد بپذیریــم 
معرفــی زن موفــق نبــوده و حتــی در پــاره ای 
اســت.  داده  تقلیــل  هــم  را  آن  ارزش  مــوارد 
متاســفانه در اغلــب فیلم هــا بــا محوریــت زن، 
یــک زن را روانــه قــاب  از  تصویــر اســطوره ای 
ســینما می کننــد؛ یــا بــا بزرگنمایــِی جذابیــت 
نادیــده  را  او  ویژگی هــای  باقــی  ظاهــری؛ 
گــر ســناریوها براســاس  می گیرنــد. درحالی کــه ا
متــون متقــن و خــوب ادبــی و داســتان های 
پشــتوانۀ  خاطــر  بــه  شــود  نوشــته  جــان دار 
بــود.  خواهنــد  موثــر  و  دفاع تــر  قابــل  ادبــی 
کتاب هایــی بــا موضــوع زن تألیــف و  کنــون  تا
کــه ارزش اقتبــاس دارنــد؛  منتشــر شــده اســت 
ماننــد: ســاعت 6دریاچــه مریــوان، دختــران 
زنــده ام،  مــن  پروانــه،  مســجد  دیگــر،  راهــی 
زیتــون ســرخ، تــاالر پذیرایــی پایتخــت، زنــی 
کفش هــای مردانــه، خاطــرات حدیدچــی  بــا 
دبــاغ و... هرکــدام بــه دلیــل فــراز و فرودهــا و 
جذابیــت  در محتــوای داســتان، قابلیــت آن را 
دارنــد تــا دســت مخاطــب را بگیرنــد و بــا خــود 
بــه جلــو پیــش ببرنــد و می تواننــد خمیرمایــۀ 
ســناریوهای خــوب و پرمخاطبــی در ســینما 
قــرار  زنــان  بــا محوریــت جایــگاه  تلویزیــون  و 
کپی بــرداری  بگیرنــد؛ بــدون اینکــه بــه تخیــل و 
ــوع  ــی ها رج ــم فارس ــا فیل ــی ی ــای غرب از فیلم ه
ســاخت  زمزمه هــای  زمانــی  البتــه  شــود. 
کتــاب » مــن زنــده ام« مطــرح  فیلمــی از روی 
اتفاقــی  و  نشــد  آن  از  امــا دیگــر خبــری  بــود؛ 
نیفتــاد. اخیــرًا هــم ســیما فیلــم حــق اقتبــاس 
بــرای  را  حدیدچــی«  مرضیــه  »خاطــرات 
گرفتــه  ســاخت فیلمــی تلویزیونــی دراختیــار 
اســت. ایــن تعامــل هنــری و ادبــی درحالــی 
از  خیلــی  و  دارد  رواج  دنیــا  در  کــه  اســت 
شــاید  کــه  خارجــی  رمان هــای  و  داســتان ها 
اصــاًل واقعــی هــم نبوده انــد بارهــا در اشــکال 
مختلفــی در قالــب فیلــم و ســریال در ســطحی 
ایــر«  ِجیــن  »ماننــد  شــده اند  ارائــه  جهانــی 
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رمــان شــارلوت برونتــه خواهــر امیلــی برونتــه 
کــه چندیــن نســخه ســینمایی  و آنــا برونتــه 
داشــته اســت؛ »آلیــس در ســرزمین عجایــب«، 
»کمــک« و... بــرای همیــن بــا تصویرســازی، 
مخاطبــان  ذهــن  در  هــم   داســتان ها 

بــه جــای مســکوت  مانــدگار شــده اند و هــم 
کتابخانه هــا بــه جریــان افتادنــد.  مانــدن در 
منتقــد  و  کننــده  تهیــه  معلــم  علــی  مرحــوم 
اقتباســی  ســینمای  در  ضعــف  ســینمایی، 
کشــور را ناشــی از بی ســوادی فیلم ســازان در 
بــود  معتقــد  و  می دانســت  ایــران  ســینمای 
بخشــی از فیلم ســازان اهــل مطالعــه نیســتند 
ایــران  اقتباســی  ســینمای  به همین دلیــل 
از  ناشــی  خــوب  فیلم هــای  دارد.  ضعــف 
شــناخت و مطالعــه اســت امــا امــروز در ماراتــن 
مطالعــه  بــرای  زیــادی  فرصــت  فیلم ســازی 

باقــی نمانــده اســت.
کــه  فیلم هایــی  تولیــد  شــاهد  گاهــی  گــر  ا
اقتباســی  ســینمای  در  زن  محوریــت  بــا 
ــًا بــدون توجــه  کشــورمان هــم بوده ایــم، عمدت
گنجینــۀ ادبــی داخلــی، متوســل بــه متــون  بــه 
ادبــی خارجــی بوده انــد؛ ازجملــه »ســارا« فیلــم 
بــا  مشــهور و محبــوب داریــوش مهرجویــی، 
عروســک«  »خانــه  نمایشــنامه  از  اقتبــاس 
»پــری«  یــا  شــد؛  ســاخته  ایبســن  هنریــک 
داســتان  بــه  اتــکا  بــا  مهرجویــی  داریــوش 
کــه  و...  ســاخت  را  فیلــم  زویــی«  و  »فرانــی 
البتــه ایــن مســئله اتفــاق بــدی نیســت؛ امــا 
نــگاه دیگرســتایی و توجــه صــرف بــه متــون 
کمتــر ارتباطــی  کــه  ادبــی و داســتان های زنانــه 
بــا فرهنــگ و مبانــی ارزشــی مــا دارد، در حــوزه 
کــم دچــار  کــم  ســینمایی باعــث می گــردد تــا 
ضعــف هویتــی و نقصــان در تولیــدات فاخــر 

بشــویم. 
شــاید بــه علــت این کــه عوامــل ســینمایی 
ســینمای  ندارنــد،  ارتبــاط  ادبــی  بدنــۀ  بــا 
اقتباســی ایــران بــه خصــوص در حــوزه زنــان )با 
ــه  ک گران  ــگاه فمینیســیتی ســینما ــه ن توجــه ب
ــن  ــول همی ــینمایی را ح ــات س ــب موضوع اغل

گــر  ا اســت.  ضعیــف  داده انــد(  قــرار  محــور 
ــا تمــام المان هــای  می خواهیــم زن ایرانــی را ب
بهتــر  بکشــیم  تصویــر  بــه  اعتقــادی  و  بومــی 
و  ادبــی  متــون  پشــتوانۀ  و  کمــک  بــا  اســت 
کشــش دار نویســندگان  داســتان های جالــب و 
زن  تصویــر  ارائــۀ  در  تــا  کنیــم  کار  داخلــی 
ایرانــی دچــار تناقــض و چندگانگــی ناشــی از 
کــه  بی هویتــی نشــویم. در ایــن موقــع اســت 
بــرای  الگویــی  را  ســینما  قاطعانــه  می تــوان 
ــد  ــی در ح ــی تولیدات ــرار داد و حت ــان ق مخاطب
کــه ایــن  و انــدازۀ جهانــی هــم داشــته باشــیم؛ 
و  ادبــی  آثــار  مطالعــه  بــه  اســت  منــوط  هــم 
کــه قابلیــت اقتبــاس در ســطح  داســتان هایی 
ضعــف  متاســفانه  دارنــد.  را  فراملــی  و  ملــی 
از  کشــورمان  در  نشــر  فضــای  و  انتشــاراتی ها 
دیگــر  ســوی  از  تبلیغــات  ضعــف  و  ســو  یــک 
بحــران  همــراه  بــه  تــا  اســت  شــده  باعــث 
مطالعــه خــواه ناخــواه ارتبــاط نویســندگان و 
کــه بایــد و شــاید  فیلمنامه نویســان  آن طــور 
پررنــگ و عمیــق نباشــد و در ایــن میــان تنهــا 
کــه بــه مــدد رســانه ها وعواملــی  کتاب هایــی 
رهبــری  معظــم  مقــام  حاشیه نویســی  چــون 
توانســته اند در جامعــه خــود را بــاال بکشــند، 

می شــوند. مطــرح 
بــه طــور قطــع چنیــن فضــای عالمانــه ای 
ــد باعــث شــناخت و ارتبــاط دوســویه،  می توان
بیــن نویســندگان و فیلمنامــه نویســان بشــود 
کننــد تــا هــم  کمــک  و فعــاالن هــر دو رســانه 
و  بگیــرد  دوبــاره  جانــی  کتــاب  و  نشــر  حــوزه 
کــه در ســال های  کشــورمان   هــم ســینمای 
شــده  موضوعــی  تنــزل  و  رکــود  دچــار  اخیــر 
گــر در فیلمــی  اســت احیــا شــود. در نتیجــه ا
تخیــل  روی  از  می کشــند  تصویــر  بــه  را  زن 
بلکــه  نیســت،  دیگــر  فیلم هــای  کپــی  یــا 
کــه  یــک عقبــۀ  ادبــی دارد و اقتباســی اســت 
زن  قهرمــان  بــا  خیلی هــا  می شــود  باعــث 
همزادپنــداری  کننــد.  خودشــان  هــم دورۀ 
ــان  ــارۀ زن ــه درب ک ــهوری  ــای مش ــد رمان ه مانن
را  آن هــا  هالیــوود  ســینمای  و  اســت  نوشــته 
جهانــی  مخاطبــان  بــرای  تصاویــر  کمــک  بــا 
گاه  ناخــودآ و  اســت  کــرده  گویاتــر و دیدنی تــر 
از زن داســتان در فیلــم بــرای مخاطــب یــک 
مــی  ارائــه  مطلوبــی  و  برجســته  شــخصیت 
گنجینــه  دهــد. امیــد اســت مــا نیــز بــا داشــتن 
هــای بــا ارزش وغنــی ادبــی بتوانیــم ســینمای 
اقتباســی مقبولــی بــا محوریــت زنــان بــه جریان 
بیندازیــم  و بــه ایــن شــکل ســینمای در حــال 

کنیــم. نــزار و بیمارمــان را مــداوا 

معصومه طاهری
روزنامه نگار

در خصوص توجه به الهام گرفتن از ادبیات داستانی در سینما

ساعت شش؛ دریاچۀ مریوان 
»ســـاعت شـــش؛  دریاچـــۀ مریـــوان« یادداشـــت هاي روزانه 
کـــه در مـــرداد  »پرویـــن نوبخت«}اســـم مســـتعار{ اســـت؛ 
مـــاه 1360 بـــا عنـــوان »دفتـــر پنجـــم داســـتان« از مجموعۀ 
کتاب هاي »ُجنگ ســـوره« در حجم 92 صفحه منتشر شد. 
کتاب هاي نایـــاِب مربوط بـــه جنگ هاي  ایـــن اثر از جملـــه 
کـــه بـــا  کردســـتان در ســـال هـــاي 1358 تـــا 1359 اســـت؛ 
رویکردی تلفیقـــی، فضای اوایل پیروزی انقالب اســـالمی و 

زندگـــی شـــخصی این بانـــوی انقالبـــی را روایـــت می کند.

دختراِن راهی دیگر 
»دختـــراِن راهـــی دیگـــر« سرگذشـــت دخترانـــی از اهالـــی 
گرویده اند. »کارول اندرســـن  کـــه به اســـالم  آمریکا اســـت؛ 
کتـــاب را در ســـال 1995 میـــالدی در ایاالت  آنـــوی« ایـــن 
متحـــدۀ آمریـــکا بـــه چـــاپ رســـاند و نســـخه فارســـی این 
اثـــر نیز بـــه ســـال 1390 و با حجـــم 254 صفحه بـــا ترجمۀ  
»محمـــد عرب مـــازار یـــزدی« و » ناهید آزادمنـــش« روانۀ 

کتاب ایران شـــد. بـــازار 

مسجد پروانه
»مســـجد پروانـــه« نوشـــتۀ » جی.ویلـــو ویلســـون« در 293

صفحـــه به ســـال 1393 بـــا ترجمۀ »محســـن بـــدره« روانۀ 
کتاب ایران شـــد. »مســـجد پروانه« فراز و نشیب های  بازار 

اعتقـــادی نویســـنده اش را بـــه خوبی نمایان می ســـازد.

من زنده ام 
»من زنده ام« نوشـــتۀ زن آزادۀ دفـــاع مقدس، »معصومه 
در  خـــود  اســـارت  دوران  خاطـــرات  پیرامـــون  آبـــاد« 
که به ســـال 1392 و  زندان هـــای رژیـــم بعث عراق اســـت؛ 

بـــا حجـــم 552 صفحـــه بـــه چاپ رســـید.

خ   زیتوِن سر
»زیتـــوِن ســـرخ« دربرگیرندۀ خاطـــرات »ناهید یوســـفیان«، 
کـــه »سید قاســـم  همســـر شـــهید »علـــی امینـــی« اســـت؛ 
یاحســـینی« آن را در حجـــم 214 صفحه و به ســـال 1387 به 

رسانیده اســـت.  چـــاپ 

تاالر پذیرایی پایتخت  
»تـــاالر پذیرایـــی پایتخـــت« رمانـــی بـــه قلـــم »محمدعلـــی 
که بر مشـــکالت مردم روســـتایی ایران در  گودینی« اســـت؛ 
پی تقســـیم زمین های کشاورزی در دوره سلطنت پهلوی 
کرده اســـت. ایـــن اثر با حجـــم 296 صفحه و در  دوم تمرکـــز 

ســـال 1389 به چاپ رسیده اســـت.

زنی با کفش های مردانه    
کفش های مردانـــه« رمانی به قلـــم »محمدعلی  »زنی بـــا 
کارگـــری ایران  که بـــر مشـــکالت جامعۀ  گودینـــی« اســـت؛ 
کتاب با حجـــم 535 صفحه و در  کرده اســـت. ایـــن  تمرکز 

ســـال 1394 به رشـــته تحریر درآمده اســـت.

خاطرات مرضیه حدیدچی   
که  »مرضیـــه حدیدچـــی« از زنـــان مبـــارز انقالبـــی اســـت؛ 
شـــکنجه های فراوانـــی را در زندان هـــای رژیـــم طاغـــوت 
کاظمـــی« به ســـال 1387 کرده اســـت. »محســـن  تجربـــه 
خاطـــرات ایـــن بانـــوی مبـــارز را در 342 صفحه به رشـــتۀ 

درآورده اســـت.  تحریر 

گران و  گر سینما به طور قطع ا
فیلمنامه نویسان چه در سینمای 
داستانی و چه در مستندسازی به 
ادبیات سرزمین مادری شان توجه 
بیشتری کنند، نتیجۀ  مثبتی در پی 
خواهد داشته و ضمن احیای این پیکرۀ 
بیمار و درحال نزار هنری، ترقی فیلمساز 
و نویسندگان را منجر می شود.

پرونده 

زن  در سینما

گر می خواهیم زن ایرانی را با تمام المان های بومی و اعتقادی به تصویر بکشیم بهتر است با  ا
کنیم تا  کار  کمک و پشتوانۀ متون ادبی و داستان های جالب و کشش دار نویسندگان داخلی 

در ارائۀ تصویر زن ایرانی دچار تناقض و چندگانگی ناشی از بی هویتی نشویم. 

نگاه دیگرستایی و توجه صرف به 
که  متون ادبی و داستان های زنانه 

کمتر ارتباطی با فرهنگ و مبانی ارزشی 
ما دارد، در حوزه سینمایی باعث 

کم دچار ضعف هویتی و  کم  می گردد تا 
نقصان در تولیدات فاخر بشویم. 



ساعت شش؛ دریاچۀ مریوان   
»ســـاعت شـــش؛  دریاچـــۀ مریـــوان« یادداشـــت هاي روزانه 
کـــه در مـــرداد  »پرویـــن نوبخت«}اســـم مســـتعار{ اســـت؛ 
مـــاه 1360 بـــا عنـــوان »دفتـــر پنجـــم داســـتان« از مجموعۀ 
کتاب هاي »ُجنگ ســـوره« در حجم 92 صفحه منتشر شد. 
کتاب هاي نایـــاِب مربوط بـــه جنگ هاي  ایـــن اثر از جملـــه 
کـــه بـــا  کردســـتان در ســـال هـــاي 1358 تـــا 1359 اســـت؛ 
رویکردی تلفیقـــی، فضای اوایل پیروزی انقالب اســـالمی و 

زندگـــی شـــخصی این بانـــوی انقالبـــی را روایـــت می کند.

دختراِن راهی دیگر 
»دختـــراِن راهـــی دیگـــر« سرگذشـــت دخترانـــی از اهالـــی 
گرویده اند. »کارول اندرســـن  کـــه به اســـالم  آمریکا اســـت؛ 
کتـــاب را در ســـال 1995 میـــالدی در ایاالت  آنـــوی« ایـــن 
متحـــدۀ آمریـــکا بـــه چـــاپ رســـاند و نســـخه فارســـی این 
اثـــر نیز بـــه ســـال 1390 و با حجـــم 254 صفحه بـــا ترجمۀ  
»محمـــد عرب مـــازار یـــزدی« و » ناهید آزادمنـــش« روانۀ 

کتاب ایران شـــد. بـــازار 

مسجد پروانه   
»مســـجد پروانـــه« نوشـــتۀ » جی.ویلـــو ویلســـون« در 293 
صفحـــه به ســـال 1393 بـــا ترجمۀ »محســـن بـــدره« روانۀ 
کتاب ایران شـــد. »مســـجد پروانه« فراز و نشیب های  بازار 

اعتقـــادی نویســـنده اش را بـــه خوبی نمایان می ســـازد.

من زنده ام 
»من زنده ام« نوشـــتۀ زن آزادۀ دفـــاع مقدس، »معصومه 
در  خـــود  اســـارت  دوران  خاطـــرات  پیرامـــون  آبـــاد« 
که به ســـال 1392 و  زندان هـــای رژیـــم بعث عراق اســـت؛ 

بـــا حجـــم 552 صفحـــه بـــه چاپ رســـید.

خ   زیتوِن سر
»زیتـــوِن ســـرخ« دربرگیرندۀ خاطـــرات »ناهید یوســـفیان«، 
کـــه »سید قاســـم  همســـر شـــهید »علـــی امینـــی« اســـت؛ 
یاحســـینی« آن را در حجـــم 214 صفحه و به ســـال 1387 به 

رسانیده اســـت.  چـــاپ 

تاالر پذیرایی پایتخت    
»تـــاالر پذیرایـــی پایتخـــت« رمانـــی بـــه قلـــم »محمدعلـــی 
که بر مشـــکالت مردم روســـتایی ایران در  گودینی« اســـت؛ 
پی تقســـیم زمین های کشاورزی در دوره سلطنت پهلوی 
کرده اســـت. ایـــن اثر با حجـــم 296 صفحه و در  دوم تمرکـــز 

ســـال 1389 به چاپ رسیده اســـت.

زنی با کفش های مردانه    
کفش های مردانـــه« رمانی به قلـــم »محمدعلی  »زنی بـــا 
کارگـــری ایران  که بـــر مشـــکالت جامعۀ  گودینـــی« اســـت؛ 
کتاب با حجـــم 535 صفحه و در  کرده اســـت. ایـــن  تمرکز 

ســـال 1394 به رشـــته تحریر درآمده اســـت.

خاطرات مرضیه حدیدچی   
که  »مرضیـــه حدیدچـــی« از زنـــان مبـــارز انقالبـــی اســـت؛ 
شـــکنجه های فراوانـــی را در زندان هـــای رژیـــم طاغـــوت 
کاظمـــی« به ســـال 1387  کرده اســـت. »محســـن  تجربـــه 
خاطـــرات ایـــن بانـــوی مبـــارز را در 342 صفحه به رشـــتۀ 

درآورده اســـت.  تحریر 



کــرد و چهــره زیبایــش در غمــی  پــدر ســکوت 
کمــی بعــد باهــم بــه ســمت  بــزرگ فرورفــت. 
گنبــد  حــرم رفتنــد.  از دور چشــمش بــه طالیــِی 
کــه  زرد افتــاد. پــدر زیــر لــب ســالمی داده انــگار 
روبــروی بزرگــواری ایســتاده و بــا نگاهــش او را 
دنبــال می کنــد. در ورودی حرم، تعدادی افراد 
کــه مثــل مــردم عــادی نبودنــد،  عجیــب را دیــد 
کــرد.  بالفاصلــه نــگاه متعجبــش بــا پــدر تالقــی 
کــه آهنگــش بــه جــان می نشســت،  او بــا لحنــی 
گفــت نتــرس عزیــزم این هــا نظامــی هســتند. 
ســؤاالتش بیشــتر و بیشــتر شــد. بعــد از نمــاز 
ــر رفــت و شــروع  ــاالی منب ــر ب ــی ب مــردی روحان
گیــرا  کــرد. لحــن کالمــش ســنگین،  بــه صحبــت 
کاله اروپایــی بــر ســر مــردم  و عجیــب بــود. امــروز 
ــمان  ــر ناموس ــادر از س ــردا چ ــته اند؛ ف گذاش ــا  م
در  بــازار  و  کوچــه  در  هــم  امــروز  می کشــند. 
می کننــد.  هتــک  را  مــا  نامــوس  مــدارس، 
پــدر  بــه  نگاهــی  بنشــینیم؟  کت  ســا کــی  تــا 
انداخــت. خشــم و بغــض توأمــان چهــره پــدر 
ــا  ــدر ام ــداد چهــره پ ــود. در امت ــرده ب ک ــر  را زیبات
ــوار نزدیــک مســجد همــان نظامی هــا  روی دی
گهــان  ــود. نا کــه چهره هایشــان ســیاه ب ــد  را دی
کــه جلوی شــان  ــی  ــه دســتگاه بزرگ توجهــش ب
ــا پــدر را  بــود جلــب شــد. لحظــه ای خواســت ت
ک توانایــی  کنــد؛ امــا صدایــی وحشــتنا صــدا 
گرفــت. صــدای فریــاد  هرگونــه حرکــت را از او 
مــردان و جیغ هــای زنــان می آمــد و آن صــدای 
می شــد.  تکــرار  هــم  ســر  پشــت  ک  وحتشــنا
دســتی او راروی زمین انداخت و چشــمانش را 
ــدر  بســت. آن دســت را می شــناخت. دســت پ
گرمــی اش رو بــه ســردی نهــاده  گویــا  بــود امــا 

بــود .....« 
تاریــخ معاصــر ایــران ماننــد تاریــخ باســتانی 
می توانــد  کــه  اســت  لحظاتــی  از  سرشــار  آن، 
امــا  باشــد.  هنــری  آثــار  بهتریــن  دســتمایه 
ــود  ــای خ ــام نم ــه تم ــه آیین ــری همیش ــار هن آث
گــر در تاریــخ زیســته  هنرمنــد اســت. هنرمنــد ا
باشــد بــا دردهــا و رنج هــا، زیبایــی و شــیرینی ها 
کــه حقیقتــًا بوده انــد زیســته باشــد، آن  آن طــور 
ــه آیینگــی می کنــد زیبــا، دل نشــین،  ک چیــزی 
آینده ســاز  و  محکــم  و  آهنگیــن  چشــم نواز، 

اســت.

کمتــر بــه  کــه  یکــی از سلســله موضوعاتــی 
در  رضاخــان  رفتــار  پرداخته شــده،  آن هــا 
قبــال فرهنــگ عمومــی جامعــه ایــران در دوره 
حکومــت خویــش اســت. یکــی از ایــن مــوارد 
حجــاب  کشــف  ازجملــه  و  لبــاس  ماجــرای 

اســت.
جهانــی  عرصــه  در  فراتــر  بعــدی  در 
پیاده ســازی  حــال  در  کالن  برنامه ریــزان 
کمــک یــک ابــزار جدیــد  برنامــه ای بی ماننــد بــا 
رســانه ای بــه نــام ســینما بودنــد. ســینما قبل و 
بعــد از جنــگ اول جهانــی به شــدت موردتوجه 
مردمــان در دو ســوی دریــای آتالنتیــک بــود. 
جنــگ،  آتــش  کــردن  فروکــش  از  بعــد  کمــی 
آمریــکای  در  فرهنگــی  پنهــان  برنامه ریــزان 
زدنــد.  متهورانــه  حرکتــی  بــه  دســت  پیــروز 
ســینما  بی ماننــد  ابــزار  از  اســتفاده  بــا  آنــان 
تــالش داشــتند تــا خرده فرهنگــی را بــر جــای 
جریــان فرهنگــی اصلــی جامعــه بنشــانند. ایــن 
گســترده ترین حملــه فرهنگــی بــه بشــریت در 
ســطح کالن بــود. هــدف مســتقیم آنــان؛ زن هــا 

بودنــد.
روز  آن  و جهــان  آمریکایــی  زن در جامعــه 
کار و تالش و مادر مهربان  محــور خانــواده اهــل 
ــر  ــالوه ب ــراز آن روز ع ــود؛ زن ت ــدان ب ــر فرزن و مدب
ــه  ک ــود  ــه ب ک ــی  ــات؛ دور از آلودگی های ــن صف ای
بخش هایــی  در  خرده فرهنــگ  به صــورت 
جریــان  در  شــب ها  مخصوصــًا  و  جامعــه  از 
بــود. بخشــی از ایــن موضــوع در پوشــش زن 
آمریکایــی نیــز قابل مشــاهده بــود. لباس هایــی 

بلنــد و پوشــیده و مرتــب و البتــه خــاص. 
ــوده مدیــران پنهــان فرهنگــی  امــا دســت آل
جامعــه آمریــکا بــا اســتفاده از رســانه بی رقیــب 
کننــده ســینما در آغــاز دهــه بیســت  و جــادو 
در  بی ســابقه  تغییــری  بــه  دســت  میــالدی 
کــه  فیلمــی  در  زد.  آمریکایــی  زنــان  فرهنــگ 
زنــی  شــد،  واقــع  موردتوجــه  بســیار  بعدهــا 
و  مردانــه  لباس هــای  کوتــاه؛  موهــای  بــا 
کشــیدن و مصــرف  رفتارهایــی ماننــد ســیگار 
کــه روابــط پی درپــی بــا مــردان  مشــروبات الکــی 

نشــان داده شــد.  مختلــف داشــت؛ 
شــاید حتــی خوش بین تریــن برنامه ریــزان 
آنقــدر  تأثیــرات  ایــن  کــه  نداشــتند  بــاور  هــم 

به ســرعت واقــع شــود. ایــن موضــوع بــا ســرعت 
کــرد و اروپــا و پــس ازآن  از مرزهــای آمریــکا عبــور 
را  ایــران  و  ترکیــه  ماننــد  کشــورهایی  و  شــرق 

درنوردیــد. 
رضاشــاه هــم ماننــد خیلــی از مــردم جهــان 
تحــت تأثیــر ایــن مــوج غیرقابل کنتــرل بــود و 
برنامه ریــزان  اراده  تــا  بــود  مجبــور  ســویی  از 
کند. نکته شــگفت آور  پنهــان را پذیرفتــه و اجــرا 
کــه پوشــش و آرایــش زنــان ایرانــی  آن اســت 
در برنامــه تجــدد اجبــاری رضاخانــی همــان 
پوشــش مشــهور آمریکایــی یعنــی فلپــری  بــود 
و اینجــا نیــز هــدف اصلــی زنــان بودنــد. همــان 
برنامــه بــا اندکــی تفــاوت در حــال اجــرا بــود. 
مــردم مظلــوم ایــران؛ امــا بجــای برنامه ریــزی 
همــان  بایــد  آمریکایــی  فرهنگــی  پیچیــده 
برنامــه را بــا طعــم خشــونت و ســبوعیت قــزاق 

می چشــیدند. چکمه پــوش  بی ســواد 
حماســه  گرفــت  شــکل  عمــاًل  آنچــه  امــا 
مقاومــت مــردم بــزرگ ایــران در مقابــل ایــن 
توطئــه پیچیــده فرهنگــی بــود. ایــن مظلومــان 
ج در معیشــت و  گــر از داخــل و خــار مقتــدر ا
فرهنــگ و همــه شــئون زندگــی تحــت هجمــه 
شــدید بودنــد؛ امــا بــا تأســی بــه ســیره اهل بیــت 
عصمــت و طهــارت دالورانــه و مردانــه بــر شــرف 
و انســانیت خویــش پــای فشــردند و در ایــن 
و  نمودنــد  تقدیــم  نیــز  زیــادی  شــهدای  راه 
کــه ذکــر  حماســه های ســترگی را خلــق نمودنــد 
ــه رفــت.  کوتاهــی از آن در ابتــدای همیــن مقال
و درنهایــت پــس از خــروج ذلت بــار رضاخــان 
از ایــران بــا فشــار علمــای وقــت قانــون منــع 

حجــاب به کلــی لغــو شــد.
ســینمای ایــران امــا چــه قبــل و چــه بعــد از 
انقــالب شــکوهمند اســالمی؛ ماننــد عوامــل و 
بازیگرانــش هیــچ گاه عالقــه ای بــه ایــن موضــوع 
از  می توانســت  کــه  موضوعــی  نــداد.  نشــان 
گونه هــا و ژانرهــای  ابعــاد مختلــف در غالــب 
گیــرد.  قــرار  موردتوجــه  به شــدت  مختلــف 
معرفــی  و  یابنــد  ج  ار آن  قهرمــان  شــهدای 
شــوند. مقاومــت بی نظیــر مــردم ایــران در برابــر 
کل جهان را درنوردیده  که  موجی ســهمگینی 
کاوی و بــه زیبایی پرداخته  بــود، هنرمندانــه وا
بعــدی  نســل های  جــان  و  ذهــن  در  و  شــود 

کــه  بنشــیند. زوایــای تاریــک و پنهــان ماجــرا 
حتــی امــروز هــم موضوعیــت خــود را از دســت 
پیــش  در  هنرمندانــه  و  دقــت  بــا  نداده انــد 
گیــرد و ایــن  چشــم نســل های مختلــف قــرار 
مقاومــت مقــدس ســازنده آینــده بهتــری بــرای 

فرهنــگ ایــن مرزبــوم باشــد.
دادن  هــدر  بــه  در  آشــکار  ضعــف  ایــن 
کشــور، ازجملــه  ســرمایه ها و وقــت و عمــر در 
کــم بــر  هنرمندی هــای مدیریــت فرهنگــی حا
گــر اثــری نیــز بــا ایــن  کشــور اســت. ا فرهنــگ 
رویکــرد ساخته شــده اســت قطعــًا نــه توجــه 
پشــتکار  و  حمیــت  همــت،  بلکــه  مدیــران، 
کــه البتــه بایــد  شــخص ســازنده بــوده اســت 
خصوصــی؛  فضــای  در  افــراد  ســرزنش های 
و  آزار  و  غیرانســانی  و  غیرفرهنگــی  رفتارهــای 
کنــد و در آخــر در  اذیــت آن هــا را نیــز تحمــل 

کــران نیــز اجبــارًا ببــازد. ا
غــزال  فیلــم  تنهــا  داســتانی  ســینمای  در 
ســال  در  ساخته شــده  راعــی  مجتبــی  اثــر 
نیــز  فیلــم  ایــن  پرداخــت.  بــه موضــع   1374
ســختی  و  پیچیــده  داســتانی  خــط  باوجــود 
فهــم داســتان در فضــای عمومــی جامعــه تــا 
حــدودی موردتوجــه واقــع شــد. به جــز ایــن 
کــه البتــه حاصــل ذوق و  اثــر داســتانی  تنهــا 
حــدود  اســت،  کارگــردان  شــخص  پایمــردی 
کمتــر  کــه البتــه  پنــج مســتند نیــز ساخته شــده 

دیده شــده اند.
در  فلپرســیم  رضاخانــی؛  حجــاب  کشــف 
آلــوده؛ واقعــه  ایــران؛ ظهــور زنــان نامنظــم و 
مقاومــت  همچنیــن  و  گوهرشــاد  مســجد 
مظلــوم  مــردم  ســاله  ده  از  بیــش  مقــدس 
و  نســاخته ها  لیســت  بــه  بایــد  نیــز  را  ایــران 
کــه انصافًا لیســت  ندیده هــای ســینمای ایــران 
مــا  هنــوز  و  افــزود  اســت  بی انتهایــی  و  بلنــد 
کــه  کمدی هایــی  کــه به جــای  فرصــت نکردیــم 
بجــای دیالــوگ، جک هــای ناموســی دارنــد و 
عشــق های مثلثــی و ملودرام هــای اجتماعــی 
تکــراری و تمام نشــدنی و حدیــث نفس هــای 
و  مــردم  بــرای  فیلم هایــی  گران؛  ســینما

امیــد آن روز  بــه  کشــورمان بســازیم. 

مقاومِت
روایتنشدۀزنایرانی
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بررســی  بــه  تــا  داریــم  قصــد  گفتــار  ایــن  در 
جایــگاه زن در ســینمای ایــران بپردازیــم. قطعــًا 
در چنیــن یادداشــتی بضاعــت پرداختــن بــه 
تمامــی جوانــب، اعــم از سیاســی، اجتماعــی، 
فرهنگــی، دینــی و... در فیلم هــای زن محــور 
یــا دربــارۀ زنــان وجــود نــدارد.. امــا بــا مقایســه ای 
اجمالــی بیــن ســینمای گذشــتۀ جهــان و ایران 
ــه  ک ــیم  ــی می رس ــه دریافت ــروز ب ــینمای ام ــا س ب

ــت.  ــل اس ــوع ذی ــدۀ موض نمایانن
 چرایــی تغییــر ســبک زندگــی و بــه تبــع آن 
تغییــر رفتــار زنــان در جامعــه و اقبــال بیشــتر 

فمنیســم! مکتــب 

ــد و  ــرب وارد ش ــه از غ ک ــت  ــینما رسانه ایس س
ذاتــًا بــا فرهنگ ما مغایرت داشــت؛ امــا در طول 
کــه فقــط تکنولــوژی غربــی  ســالیان ســعی شــد 
بمانــد و ُبعــد نرم افــزاری ســینما بومی ســازی 
کشــور مــا رخ  شــود. البتــه ایــن اتفــاق فقــط در 
کــه بــه پاســداری از فرهنــگ  کشــورهایی  نــداد و 
کردنــد.  خــود اهتمــام می ورزیدنــد، نیــز چنیــن 
ســینمایی  اولیــۀ  الگوهــای  وامــدار  مــا  امــا 
کشــورمان شــد هیــچ  کــه وقتــی وارد  هســتیم 
کــه  ســدی در مقابــل آن نبــود و ملکــۀ وقــت 
داعیــه دار حمایــت از فرهنگ پارســی بــود، خود 

کشــور شــد. ــه  ــی ورود فرهنــگ غــرب ب متول
 فرهنــگ ســینمای هالیــود، در ابتــدا مبتــذل 
در  همســر  و  مــادر  نقــش  ســال ها  تــا  و  نبــود 
کلیــدی بــود و مــادر رکن رکین  خانــواده، نقشــی 
کــه حکــم رهبــر و ســتون  خانــواده بــود. مــادری 
خانــواده را درنهایــت عطوفــت، درایــت و تحکــم 
دارد. ایــن مــورد را در فیلــم خوشــه های خشــم، 
کارگردانــی جــان فــورد بــه  محصــول 1940 بــه 

وضــوح می بینیــم. 
کنشــگر هــم  البتــه در همــان ســال ها زنــان 
کردنــد و ایــن  راه خودشــان را بــه فیلم هــا بــاز 
گــری نیــز در  کنشــگری در برخــی فیلم هــا بــا اغوا
هــم آمیخــت و معجونــی شــد اهــاًل مــن العســل 

بــرای مــردان خوشــگذران و دون ژوان!
اســکارلِت »بربــاد رفتــه« نمونــه ای از این زنان 
اســت؛ امــا بــه مــرور فمنیســم هــم وارد میــدان 
کنشــگر و مرد ســتیز در  گر،  شــد و جای زنان اغوا
کــه بــا پــک مــِد فلپریــزم  ســینما بــاز شــد. بالیــی 
کشــور شــد، بــه مــرور از مــد خــارج شــد و  وارد 
بــا دعــوای حقــوق برابــر زن و مــرد وارد میــدان 
شــد. در فیلم هــای پیــش از انقــالب شــخصیت 
زن را بــه دو صــورت ســنتی بدبخــت یــا متجــدد 
خانــۀ  زن هــای  مــدل  یــا  می بینیــم؛  مظلــوم 
قمــر خانــم روی پــردۀ ســینما تکــرار می شــوند؛ 
یــا ورژن نســرین در ممــل آمریکایــی مکــرر در 

ــد. ــیده می ش کش ــر  ــه تصوی ــتان ها ب داس
 در حقیقــت چهــار چالــش اصلــی ســینما در 
ــل بیــن  خصــوص زن هــا اجــرا شــد و فقــط تقاب

فمنیســم و ماسکولینیســم، مربــوط بــه ایــن 
قشــر نمی شــد و عالوه بــرآن، زن هــا بــا الگو گرفتن 
گران داخلــی و غربــی، چالــش بیــن  از ســینما
ســنت و مدرنتیته، دین و الئیســیته، اســتبداد 

کردنــد.  و لیبرالیســم را هــم تجربــه 
وضــع  تغییــر  بــا  و  انقــالب  پیــروزی  از  پــس 
بــرای  مــردم  کثریــت  ا درخواســت  و  جامعــه 
زن هــای  مجــدد  ســینما،  از  ابتــذال  حــذف 
ســنتی روی پــرده ســینما ظاهــر شــدند و بــاز 
کــه آن زمــان درحــال ســاخت  زن عمل گرایــی 
میهــن کنار مــردان در اردوهای جهادســازندگی 
کوتــاه در پشــت جبهــه وظیفــۀ  و پــس از مدتــی 
را  مجروحــان  از  پرســتاری  و  کمک رســانی 
نداشــت  جایگاهــی  جنگــی  آثــار  در  داشــت. 
آن  از  کــه  اســاتیدی  هــم  جنــگ  از  پــس  و 
انقــالب  از  بعــد  بــه ســینمای  انقــالب  ســوی 
کــرده بودنــد جایــی بــرای ایــن زن در  راه پیــدا 
داســتان های خــود درنظــر نگرفتــه بودنــد و بــه 
کار  عــوض آن بانــو و پــرِی عــارف و ســاراِی فــدا
و لیــالی مظلــوم را جایگزیــن زن غیــور زمــان 

کردنــد. جنــگ 
ــان  ــم زن ــی ه ــار تلویزیون ــی در آث ــرور حت ــه م  ب
درحــال  یــا  کــه  ضعیــف  موجوداتــی  فقــط 
جیــغ زدن ســر فرزنــد بودنــد و یــا درحال نــق زدن 
ســر شــوهر نماینــدۀ زنــان جامعــه شــدند؛ نــه از 
درایت خبری بود و نه از هنر زنانه و نه از عشــق 

سینماآیینۀجامعهیا
جامعهآیینۀسینما

بــه همســر و فرزنــد؛ موجوداتــی عصبــی که فقط 
درحــال چشــم و هــم چشــمی یــا مظلوم نمایــی 
بودنــد. امــا پــس از چنــدی مجــدد ســر و  کلــۀ 
ــم همســر، مجــدد  ــل ظل ــوم در مقاب ــان مظل زن
درآثــار دهــۀ هشــتاد و نــود روی پــرده آمدنــد؛ 
قــوی و  از مربــی مهربــان،  پــوران درخشــنده 
کوچــک خوشــبختی بــه شــیریِن  کار پرنــدۀ  فــدا
قاتــِل هیــس دخترهــا فریــاد نمــی زننــد! رســید 

ــه خــودش!  ــل متجــاوز ب آن هــم قات
گــر  کــه ا کــرد  تهمینــه میالنــی رســمًا اعــالم 
کــه مــا درمــورد  فمنیســم بــه ایــن مفهــوم باشــد 
کنیــم و فیلــم بســازیم تــا  مســائل زنــان فکــر 
یابــد،  دســت  اجتماعــی  تعــادل  بــه  جامعــه 
بــدون تردیــد از ایــن لحــاظ مــن یــک فمنیســت 
خردنامــه  )ماهنامــه  می شــوم؛  محســوب 
آبیــار،  بانــو  و  فروردیــن1386(  همشــهری، 
اجســام از آنچــه در آیینــه می بینیــد بــه شــما 
کارگردانــان زن  نزدیک ترنــد و نفــس ســاخت. 
همگــی رگــه ای از فمنیســم را در آثارشــان حفــظ 
کــه این  کردنــد و هیــچ گاه بــه ایــن نیاندیشــیدند 
دفــاع از حقــوق زن نیســت و پاییــن آوردن شــأن 
زن نــزد مــردان جامعــه اســت. هیــچ مــردی هــم 
کــه روی  بــه آن هــا نگفــت: بانــو! مــن بــا ایــن زنــی 
نخواهــم  ازدواج  دادی  نشــان  نقــره ای  پــردۀ 
او نخواهــم  بــه  را هــم  آینــده ام  کــودک  کــرد و 
ــتار  ــن نوش ــاید ای ــچ ش ــۀ هی کلم ــه  ــپرد. )البت س

کنــد!(.  بــه متنــی فمنیســتی  را هــم تبدیــل 
کــه خــود می دانســتند در  مــردان فمنیســت 
پــس ایــن تفکــر چگونــه از زیــر بــار مســئولیت 
ــرای  کننــد ب ــی مــی  ــی مشــترک شــانه خال زندگ
کــف زدنــد و ایشــان هــم  ایــن بانــوان ســاده دل 
گفتیــم آنچــه باید شــنیده  کــه،  گرفتنــد  ســر بــاال 

می شــد!
نقش هــا  ایــن  البــه الی  در  کســی  امــا 
دم  و  ایســتادند  کــه  شــهدایی  مــادران  یــاد 
ــا مــادر  گذشــت ت ــد، نیفتــاد. ســال ها  برنیاوردن
شــهیدی واقعــی روی پــردۀ ســینما زنــده شــد؛ 
کــه در دوران  مــادری واقعــی از جنــس آن هایــی 
مــرد  یــک  اثــر  در  هــم  آن  جنــگ می دیدیــم. 

اشــکذری(. دهقانــی  جــالل  )ســید 
مــا  بانــوان  از  را بیشــتر  قــدر مــادر  او   شــاید 
کنــار  می دانســت شــاید او بــا مــادِر »خانــه ای 

ابرهــا« زیســته بــود! 
 

بایــد و شــاید  کــه  کــه هنــوز آنچنــان  البتــه 
کشــور مــا بــرای زنــان بومی ســازی  ســینما در 
نشــده اســت و فعــاًل دل خــوش داریــم بــه هــر از 
کــه ُام  گاهــی، در صحنــه ای از ســریالی تاریخــی، 
وهبی ببینیم، درود بر شــرفتان، سپاســگزاریم.

 امــا دلمــان بــرای دیــدن مــادران و همســران 
شــهدا تنــگ شــده اســت و مســطوره ای چــون 
کفایــت نمی کنــد. ویالیی هــا بــا یــک زن مقتــدر، 

مریم اسدزاده
نویسنده و پژوهشگر
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w »کنار ابرها تصویری از فیلم »خانه ای 



کــه بــرادران »لومیــر« دوربیِن   123 ســال قبــل 
کردنــد، شــاید تصــور  ســینماتوگراف را اختــراع 
»هنــر  هــای  خشــت  اولیــن  کــه  نمی کردنــد 
ــد.  ــا نهاده ان ــتم را بن ــرن بیس ــاِز ق ــم« و اعج هفت
»ســینما«  نقــره ای  پــرده  زمــان  گذشــت  بــا 
عرصــۀ آزمــون و خطاهــای بســیاری شــد؛ بــه 
کــس بهــره ای از »ذکاوت« و  کــه هــر  گونــه ای 
»شــوق قــدرت« داشــت، »ســینما« را بازویــی 
قدرتمنــد بــرای عرضه خواســته هایش بــه ذهن 
»ســینما«  میــان،  ایــن  در  می دانســت.  بشــر 
مردســاالرانه بــه راهــش ادامــه مــی داد و زنــان 
هنرمنــِد ایــن عرصــه در ِســمت های مختلفــی، 
همچــون بازیگــری، خوانندگــی و پشــِت دوربین 
کســی تصــور  کمتــر  ایفــای نقــش می کردنــد؛ امــا 
کارگردانــی  کــه زنــان بتواننــد در جایــگاه  می کــرد 
بدرخشــند و رونــد تولیــد فیلــم را مدیریــت کنند 

تــا نتیجــه ای رضایت بخــش حاصــل شــود. 
موفقیــت افــرادی چــون »کاتریــن آن بیگلــو« 
خالــِق »قفســه  درد« و اولیــن زِن برنــده جایــزه 
کمپیــون«  کارگردانــی »جیــن  »اســکاِر« بهتریــن 
برنــده  بانــوی  تنهــا  و  »پیانــو«  فیلــم  ســازنده 
را درهــم  توانســت آن تصــورات  »نخــل طــال« 
شــکند و کم کم زنان در عرصه »فیلمســازی« نه 
تنهــا به رســمیت شــناخته شــدند؛ بلکــه خوش 
درخشــیدند. امــا داســتان ســینمای ایــران طــور 

دیگــری رقــم خــورد و »ســینماتوگراف« ســوغاِت 
فرنگــی »مظفرالدیــن شــاه« بــا تاخیــری پنــج 
ســاله در 21 شــهریوری تاریخــی بــه ایــران رســید. 
کشــید تــا فیلم هــا از حالــت  ســه دهــه طــول 
صامــت بــه ناطــق برســند و »دختــر لــر« ســاخته 
کــه حرف هایــی شــنیدنی بــرای   شــود. دختــری 
ــا 22 ســال بعــد از آن هــم  ــی ت گفتــن داشــت؛ ول
ســهم زنــان در تاریــخ ســینمای قبــل از انقــالب، 
قــد و قــواره ای در خــور نداشــت و حتــی »شــهال 
کارگــردان معــروف آن دوران  ریاحــی« - همســر 
کــه بــا ســاخت »مرجــان«  »اســماعیل ریاحــی«- 

عنــوان اولیــن فیلمســاِز زن تاریــخ ســینمای 
کارگردانــی  کــرده بــود، عطــای  ایــران را از آن خــود 
را به لقایش بخشــید و بر حوزه  بازیگری متمرکز 
کــه شــاید  فیلــم  شــد. »فــروغ فــرخ زاد« هــم 
کــور  مســتند »خانــه ســیاه اســت« او را بتــوان 
ســوی امیــدی در میــان »فیلــم فارســی های 
تــا  نــداد  امانــش  مــرگ  دانســت،  بی هویــت« 
کــه دنیــای هنــر باقــِی اســتعدادهای داشــته و 

ــد.  ــته اش را ببین نداش
و  »برهنــه«  تقلیــدِی  ســینمای 
همچنــان  انقــالب  از  قبــل  »بی هویــت« 
کارزاِر  ایــن  ادامــه داشــت و »زن« در میانــه 
گاهی  گاهانــه و  گاهــی آ ســتمگري جنســیتي، 
کــه نــگاه  کــم، می پذیرفــت  بــه دلیــل جبــر حا
جنســیتی را تــاب آورد؛ تــا زندگــی حرفــه ای 
طوالنی تــری داشته باشــد. پــس از »انقــالب 
بــر  تکیــه  بــا  هفتــم  هنــر  دنیــای  اســالمی« 
این کــه  بــر  امــام خمینــی)ره( مبنــی  ســخن 
مرکــز  بــا  نیســتیم،  مخالــف  ســینما  بــا  »مــا 
جدیــدی  مرحلــه  وارد  مخالفیــم.«  فحشــا 
شــد. نقــش پررنــگ زنــان بــه عنــوان »ابــزاِر 
گــری  اغوا دوران  و  کــرد  تغییــر  دکــوری« 
و  رســید  پایــان  بــه  دوربیــن  مقابــل  زنــان 
تالش هــای خالقانــه هنــری آن هــا در پشــت 
درســت  یافــت.  ارجحیــت  و  ارزش  دوربیــن  
»ســینمایی«  انقــالب  اول  نســل  کــه  اســت 
کاهــش  خالــی از »زنانگــی« طلــب می کــرد و 
محسوســی در حضــور زنــان بــه عنــوان بازیگــر 
گل درشــت شــده بــود؛ امــا بعــد از آن رکــود، 
زنــان  بــه دســتیاران متخصــص و زبردســت 
هــر شــاخه ای از عوامــل پشــِت صحنــه تبدیل 
پــوران  شــصت  دهــۀ  اواســط  در  تــا  شــدند 
ســال  و  زنــد  کلیــد  را  »رابطــه«  درخشــنده 
کوچــک خوشــبختی«  بعــدش فیلــم »پرنــده 
غ زنانــه« شــود. در ایــن  برنــده اولیــن »ســیمر
بنیاعتمــاد«  »رخشــان  چــون  زنانــی  دوره 
بــا  میالنــی«  »تهمینــه  »نرگــس«،  فیلــم  بــا 
فیلــم »بچه هــای طــالق«،  »فریــال بهــزاد« 
بــا  برومنــد«  »مرضیــه  و  کلــي«  »کا فیلــم  بــا 
»شــهر موش هــا« بــه شــهرت رســیدند؛ البتــه 
کنــار  در  مــردی  حضــور  منکــر  نمی تــوان 
ــان در آن فیلم هــا باشــیم.  ــدام از ایــن زن هرک
ایــن مــردان، نقــش یــک حامــی را بــه بهتریــن 
کردنــد. »بنی اعتمــاد« و »میالنی«،  نحــو اجــرا 
یــار  عنــوان  بــه  را  بیــن«  »نیــک  و  »کوثــری« 
نقــش  و  داشــتند  کنارشــان  در  همــکار  و 
انــکار  »طالبــی« در شــهر موش هــا غیرقابــل 
کنونــی  گذشــته و  اســت. دســته ای از نســل 
ــتند  ــی « هس ــِت افراط ــازان »فمینیس فیلمس
در  نابلــد  و  سیاســی کاری  بــا  دیگــر  برخــی  و 
ریشــه  بــه  تیشــه  ســینمایی،  تکنیک هــای 
گران  اهــداف خــود مــی زننــد. از جمــع ســینما
کــه بــه برکــت »انقــالب اســالمی« از حالــت  زن 
بــه  کمتــر  شــده اند،  ج  خــار اقلیت بــودن 
موضوعــات مختــص زنــان می پردازنــد؛ البتــه 

اینخانمهایمحترم!
اجتماعــی  متفــاوت  نگاه هــای  نمی تــوان 
نادیــده  آثارشــان  در  را  گران  ســینما ایــن 
گــروه  دانســت.  بی ثاتیــر  را  آن هــا  و  گرفــت 
گراِن زن هــم راه میانــه را  دیگــری از ســینما
ــودن،  ــد و در عیــن حرفــه ای ب گرفته ان پیــش 
ســعی در دوری از افــراط و تفریط هــا دارنــد و 
کارشناســی در حــد و انــدازه  آثارشــان از دیــد 
ــا  فســتیوال هایــی چــون »اســکار« بــوده و -ب
هــا-  موافقــت  و  هــا  وجــود همــه مخالفــت 
گرفته انــد.  عهــده  بــه  را  ایــران  نمایندگــی 
نمونــه  آبیــار«   نرگــس   « ســاخته  »نفــس« 
در  فیلمــش  کــه  وی  اســت.  آثــار  ایــن  بــارز 
ــکار  ــی زبان اس ــر انگلیس ــای غی ــش فیلم ه بخ
ســوال  بــه  پاســخ  در  بــود،  ایــران  نماینــده 
نشــریه ســینمایی »ورایتــی« مبنــی بــر ایــن 

چیــزی  چــه  دنیــا  می خواهــد  دلــش  کــه 
»کارگــردان«  یــک  عنــوان  بــه  او  دربــاره  را 
تــکان  جــواب  دارد؟  پیامــی  چــه  و  بدانــد 
را  خــود  بــودِن  زن  و  می دهــد  دهنــده ای 
می دانــد.  کارش  آغــاز  در  مانــع  بزرگ تریــن 
کارهایــم  کــس بــه  او می گویــد: »ابتــدا هیــچ 
اعتمــاد نمی کــرد. ایــن مشــکلی تاریخــی در 
کــه زنــان اول از زاویــه  سراســر جهــان اســت 
بعــد  و  می شــوند  قضــاوت  جنسیت شــان 
قــرار  توجــه  مــورد  توانایی هایشــان  و  هنــر 
اســت؛  تلــخ  گرچــه  حــرف  ایــن  می گیــرد«. 
بــارزی  هــای  مصــداق  دنیــا  سراســر  در  امــا 
بــا  می دهــد  نشــان  آمــار  بــه  نگاهــی  دارد. 
وجــود همــه مســاعدت ها و تغییــر شــرایط، 
کــه یــک نــگاه مــدرن را اقنــاع  زنــان آن گونــه 
کنــد، نــه تنهــا در ســینمای ایــران بلکــه در 
واقعــی  جایــگاه  بــه  هــم  جهــان  ســینمای 
بــه  اســت  کافــی  و  نیافته انــد  دســت  خــود 
از  ح در دنیــای ســینما  مــردان مطــر تعــداد 
بیــن  تعــداد همتایــان آن هــا در  یــک ســو و 

کنیــد؛ تــا ایــن مهــم را بهتــر  خانم هــا توجــه 
دیگــر  گروهــی  اوصــاف  ایــن  بــا  دریابیــد. 
کــه  هســتند  ایــران  در  گر  ســینما زنــاِن  از 
گرهــا، هــدف خــود را در  بی توجــه بــه امــا و ا
ــد و  کرده ان ژانرهــای مختلــف ســینما تعییــن 
آثــار بدیعــی خلــق می کننــد. »مریــم الســادات 
خــوش  و  جــوان  فیلمســاِز  مومــن زاده« 
اســت.  دغدغه منــد  گــروه  ایــن  جــزو  ذوق، 
کــه نــه تنهــا در حــرف؛ بلکــه در  دغدغه هایــی 
آثــارش نیــز نمایــان اســت. وی عــالوه بــر ایــن 
کــه خــود بــه عنــوان یــک زن در راهــی ســخت 
را  تمرکــز  و  تــالش  امــا  گذاشته اســت؛  قــدم 
ســاخت  بــا  او  اســت.  ســاخته   خــود  پیشــه 
فیلــم »یــک خانــم محتــرم« روایــِت شــهادت 
ــاب  ــف حج ــان »کش ــانی در جری کاش ــی  بانوی
ــه  ک ــه ای بیــان می کنــد  گون ــه  ــی« را ب رضاخان
بــه ســان دفــاع تمــام قــدی در برابــر  مدعیــان 
می شــود.   تلقــی  یواشــکی«  »آزادی هــای 
ســکینه«  »ننــه  مســتند  در  همچنیــن  او 
عاشــقانه های شــیرزناِن رزمنــدگان 8 ســال 
جنــگ تحمیلــی را »محکــم« و »شــنیدنی« 
کوتــاه »یــک  کــرده  اســت. او در فیلــِم  روایــت 
اســتحکام  و  رابطــه عاطفــی  آرام«  عاشــقانه 
مــادر  آرامش یافتــِن  پــِس  در  را  خانــواده 
ــن زاده«  ــد. »موم ــر می کش ــه تصوی ــواده ب خان
ــاری از ایــن دســت را در »جشــنواره عمــار«  آث
معتقــد  و  دهــد  مــی  ارائــه  مخاطبانــش  بــه 
گونــه جشــنواره ها  کــه مخاطبــان ایــن  اســت 
از  کــه  حرفــی  اســت؛  آن هــا  قــوت  نقطــه 
ترجیــح نــگاه مردمــی بــر دیــد جشــنواره ای 
نمونه هایــی  بی شــک،  می دهــد.  خبــر 
کــه آهســته و پیوســته،  مثــل »مومــن زاده« 
بــدون ســر و صدا و جنجــال راهــی دقیــق و بــا 
کــم  گرفته انــد،  کمتــر را پیــش  ضریــب خطــای 
ســینمای  در  محتــرم  خانم هــای  نیســتند. 
یــا  بیرونــی  انقــالب  اقبــال  بــه  کــه  ایــران 
گوهــر وجــود خــود را یافته انــد و روی  درونــی، 
»فیلم ســازی«  عرصــه  در  و  نقــره ای  پــرده 
کــه پیمــودِن آن  ارائــه داده انــد. راهــی شــاید 
بســی ســخت و طوالنــی باشــد . درعین حــال 
ــینمای  ــت س ــا صنع ــد آی ــرد و دی ک ــر  ــد صب بای
جهــان و بــه مــوازات آن هنــِر ســینما در ایران، 
خانم هــای محتــرم ایــن عرصــه را بــه رســمیت 
شــناخت؟  خواهــد  بایــد  کــه  شــأنیتی  و 
و  »انســانیت«  بــه  »زن بــودن«  از  قبــل  آیــا 

»تخصــص« آنهــا توجــه خواهــد  شــد؟

سمیه دهقان زاده
 خبرنگار

در خصوص ورود زنان به عرصۀ سینما
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سینمای تقلیدِی »برهنه« و »بی هویت« 
قبل از انقالب همچنان ادامه داشت 
کارزاِر ستمگري  و »زن« در میانة این 
گاهانه و گاهی به دلیل  جنسیتي، گاهی آ
کم، می پذیرفت که نگاه جنسیتی  جبر حا
را تاب آورد؛ تا زندگی حرفه ای طوالنی تری 
داشته باشد. پس از »انقالب اسالمی« 
دنیای هنر هفتم با تکیه بر سخن امام 
خمینی)ره( مبنی بر این که »ما با سینما 
مخالف نیستیم، با مرکز فحشا مخالفیم.« 
وارد مرحله جدیدی شد. 

که آهسته و پیوسته، بدون سر و صدا و جنجال راهی  بی شک، نمونه هایی مثل »مومن زاده« 
گرفته اند، کم نیستند. خانم های محترم در سینمای  دقیق و با ضریب خطای کمتر را پیش 

گوهر وجود خود را یافته اند و روی پرده نقره ای و  که به اقبال انقالب بیرونی یا درونی،  ایران 
در عرصه »فیلم سازی« ارائه داده اند. 

گر در ایران  گروهی دیگر از زناِن سینما  
گرها،  که بی توجه به اما و ا هستند 

هدف خود را در ژانرهای مختلف 
سینما تعیین کرده اند و آثار بدیعی خلق 

می کنند. »مریم السادات مومن زاده« 
فیلمساِز جوان و خوش ذوق، جزو این 

گروه دغدغه مند است. دغدغه هایی 
که نه تنها در حرف؛ بلکه در آثارش نیز 

نمایان است. 



قصه حوراء
کـــه مـــا را به خاطـــر رعایت نکردن  غربی هـــا عمـــری اســـت 
کرده انـــد. همیـــن مدعیـــان حقوق  حقـــوق بشـــر تحریـــم 
کـــه ســـال ها بعـــد هـــم  گاهـــی جنایاتـــی می کننـــد  بشـــر، 
که  آثـــار مخربش دیـــده می شـــود. بمب هـــای شـــیمایی 
بـــر ســـر مـــا ایرانی ها ریخته شـــد، ســـوغات غربی هـــا برای 
دست نشـــاندۀ خودشـــان در عـــراق، یعنـــی صـــدام بود.

کننده: مریم السادات مؤمن زاده �کارگردان: مریم السادات مؤمن زاده � مدت زمان: 30 دقیقه �تهیه 

ننه سکینه
»سکینه جمشـــیدی« معروف به »ننه سکینه«، در دوران 
دفـــاع مقـــدس، هـــر روز برای رزمنـــدگان نـــان می پخت. او 
هـــر روز قبـــل از نماز صبـــح، نان پختـــن را شـــروع می کرد و 
کسی  کارش را ادامه می داد. ننه سکینه  تا پاســـی از شـــب 
که با وجـــود معلولیت همســـرش، فرزنـــدان خود را  اســـت 

کرده اســـت. نیز به جبهـــه اعزام 

مدت زمان: 30 دقیقه �تهیه کننده: - �کارگردان: مریم السادات مؤمن زاده �

یادگار دوما
کـــه  اســـت  زن هایـــی  تمـــام  اســـوۀ  حضرت زینـــب)س(، 
کربالی دوران شـــان را زنده نگهدارند.  تصمیم دارنـــد روِح 
خدیجـــه محمـــدزاده ازجملـــه همین زن هاســـت. او برای 
زنده نگهداشـــتن یاد برادراِن شـــهیدش، تصمیم می گیرد 

کند. بـــا جانبـــازی ازدواج و از او مراقبـــت 

کننده: مریم السادات مؤمن زاده �کارگردان: مریم السادات مؤمن زاده � مدت زمان: 52 دقیقه �تهیه 

یک خانم محترم
کـــه روزی در این  شـــاید بـــرای نســـل جـــوان باورپذیـــر نباشـــد 
مملکت، چادر از سر ناموس ایرانی برمی داشتند. هنوز هستند 
ک را دیدند. رضاخان به ترکیه رفت  افـــرادی که آن فاجعه هولنا
و از روی بی ســـوادی گمـــان کرد علت پیشـــرفت ترکیه، نبودن 
حجاب بین زن های این کشور اســـت. این سرآغازی شد برای 

اذیت و آذار ناموس مســـلمانان در ایران.

کننده: مریم السادات مؤمن زاده �کارگردان: مریم السادات مؤمن زاده � مدت زمان: 40 دقیقه   �تهیه 

یک عاشقانه آرام
شـــاید ســـخت ترین امتحان الهی پـــدر و مادر باشـــد. مخصوصًا 
کمـــک دارند. در  زمانی که سن شـــان باال می رود و بیشـــتر نیاز به 
یوم الحشـــر هرکســـی به دنبال مأمنی می گردد. قطعـــًا در آن روز، 
کســـانی که آســـودگی پدر و مادر خود را به قدر تـــوان، فراهم کرده  
بودنـــد، آســـوده تر هســـتند. بـــرای بی توجهی به پـــدر و مـــادر، آیا 

روزمرگی دلیل خوبی اســـت؟

کننده: مریم السادات مؤمن زاده �کارگردان: مریم السادات مؤمن زاده � مدت زمان: 45 دقیقه �تهیه 
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با موضوع زن



مســتند � موضــوع  خصــوص  در 
برایمــان  محیط بــان«  یــک  »روزمره گی هــای 

 . ییــد بگو
کــه عالقــه داشــتم در زمیــن ۀ  مــن ســال ها بــود 
کنم. در این راســتا با  کار  مســتنِد »حیاِت  وحش« 
یکی از محیطباناِن »عکاس« آشــنا شــدم. معمواًل 
ایــن  ولــی  نیســتند؛  عــکاس  »محیط بان هــا« 
دوســتمان برای شناســاندن محیِط  زیست »قم« 
کرده بــود و آثــارش  بــه مــردم از هنــرش اســتفاده 
ک می گذاشــت.  را در فضــای مجــازی بــه اشــترا
»محیط بــان« قــص ۀ مــا دغدغــه اش همیشــه این 
کمکــی می توانــد بــه حیــاِت  کــه چــه  بوده اســت 
کشــور آقــای »احمــد  کل   وحــش بکنــد؟ اآلن در 
کشــور  بحــری« را می شناســند؛ حتــی در خــارج از 
یــک  »روزمره گی هــای  شــده اند.  شــناخته   هــم 
کــه  گرفته اســت  ــا ایــن ایــده شــکل  محیط بــان« ب
یــک »مجموعــه« باشــد از زندگــی محیط بان هــای 
کشــور؛ ولــی فعــأ اولیــن قســمتش تولیــد  هــم ۀ 

شده اســت.

 مستند تا کنون رونمایی شده است؟
یــک  کــراِن مســتنِد »روزمرگی هــای  ا اولیــن  نــه، 
محیطبــان« در »جشــنوار ۀ عمــار« خواهــد بــود. 

موضــوع � بــه  توجه کــردن  شــما  نظــر  بــه 
دارد؟  اهمیتــی  چــه  »طبیعــت« 

چه »مستندســازِی حیات ِ وحش« چه »عکاســی 
کم رنــگ  خیلــی  مــا  کشــور  در  وحــش«  حیــاِت 
کــه  اســت  ایــن  علت هایــش  از  یکــی  اســت. 
گرانــی الزم دارد.  تجهیــزات فوق العــاده خــاص و 
کــردن در طبیعــت صبــِر انســان را بــاال می بــرد؛  کار 
چــون هیــچ چیــزی دســت شــما نیســت. در ایــن 
کارهــا »کارگــردان« فقــط می توانــد یــک خــط  نــوع 
داســتانی را در ذهنــش پــرورش دهــد و بــر اســاس 
کــه  کنــد؛ تــا شــاید بــا حوصلــه ای  آن وقــت صــرف 
بــه خــرج می دهــد، بتوانــد پالن هایــش را شــکار 
کنــد. فیلم بــرداری مــا در محــدوده »قــم« بــود. 
کــه مخاطــب از ایــن شــهر دارد صرفــًا  ذهنیتــی 
ــا ایــن  کــن» مذهبــی« آن اســت و مــا ب متوجــه اما

کار پتانســیل های جدیدی از »قم« را به مخاطب 
نشــان داده ایــم.  

در � شــده  اشــاره  طبیعــت«  »نــذر  مــورد  در 
بدهیــد.  توضیــح  مســتند 

از  و  نیســت  جدیــدی  پدیــد ۀ  طبیعــت«  »نــذر 
تاریخــی   آثــار  بوده اســت.  »یــزد«  ســمت  قدیــم 
بــه آن هنــوز هســت؛ یعنــی در موزه هــا  مربــوط 
کــه متــِن آن مربــوط  سنگ نوشــته هایی هســت؛ 
بــه نیکویــِی غــذا دادن بــه حیــوان بوده اســت. 
جــرق ۀ ایــن بحــث بــر می گــردد بــه آشــنایی خانمی 
کاِر  کــه می خواســتند بــه یــاد پدرشــان در طبیعــت 
خیــری انجــام دهنــد و بــا صفــح ۀ مجــازی آقــای 
در  طریــق  ایــن  از  و  می شــوند  آشــنا  »بحــری« 
ــرای »عقاب هــا« آبشــخور  کویــری ب یــک منطــق ۀ 
ســاخته می شــود. »نــذر طبیعــت« از اینجــا شــروع 
مبــدع  بحــری«  »احمــد  آقــای  حــاال  می شــود. 
ایــن قضیــه در ایــران اســت. طــرح ایشــان هــم 
ایــن قضیــه  گرفته اســت و  قــرار  مــورد اســتقبال 

کــه ایشــان بــرای حفــظ محیــط  باعــث شده اســت 
ــه  زیســت یــک »نشــانه« شــود. ایشــان تازگی هــا ب
خاطــر ماجــرای »ُکُرُکدیل هــا« ســمت »سیســتان و 
بلوچســتان« رفته بودنــد؛ یعنــی ایــن محیط بــان، 
چهارچــوب  در  فقــط  کــه  نیســت  محیط بانــی 

جغرافیایــِی »قــم« بچرخــد. 

شــما چــه مدت بــا خود آقــای »بحــری« برای �
ساخِت مستند همراه بودید؟

را  »احمــد«  کــه  بــود  ســال  دو  نزدیــک  مــن 
مســتند  ایــن  خاطــِر  بــه  ولــی  می شــناختم؛ 
ــتیم و  ــرداری داش ــت وپنج روز تصویرب ــأ بیس تقریب
تصویربــرداری  هــم این گونــه نبوده اســت که هــر روز 
قــص ۀ از پیــش طراحی شــده داشته باشــیم؛ یعنی 
کار بیســت وپنج روز مــن بــا »احمــد«  بــرای ایــن 
کــردم. در »پاســگاه« می خوابیدیــم و بــه  زندگــی 
ــات پیــِش رو  ــا اتفاق ــم ب ــِت فیل ــوِل معــروف، روای ق

بــود.   

عالقه به محیط زیست�
کــه بــه محیط زیســت داشــتم،  برحســب عالقــه ای 
محیــط  رشــتۀ  طبیعــی،  منابــع  دانشــگاه  در 
زیســت خوانــدم. به خاطــر همــان عالقــه  شــغل 
 85 ســال  از  و  کــردم  انتخــاب  را  محیط بانــی 
کار مــا در  ــان اســتخدام شــدم.  به عنــوان محیط ب

ایــن ســمت، حفاظــت از حیات-وحــش و محیط 
طبیعــی و جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت 

اســت. 
سختی ها و جذابیت های کار محیط بانی � 

کار ما حضور همیشگی در طبیعت  اولین سختی 

کنــار بخــاری نیســتیم.  کولــر و  و بیابــان اســت. زیــر 
همیشــه در خطــر هســتیم و ممکــن اســت مــورد 
حملۀ حیوانات وحشــی قرار بگیریم. شــکارچیان 
محیطبانــان  ســمت  بــه  اســت  ممکــن  هــم 

کننــد یــا بــه آن هــا صدمــه بزننــد.  تیرانــدازی 
کار شــیرینی های، زیــادی هــم دارد. بــرای  ایــن 

یــا  جانــوری  گونه هــای  روز  هــر  دیــدن  مثــال: 
ــه  ک گونه هــای خــاص، ماننــد پرنده هــای مهاجــر 
کار  در ایــن فصــل می آینــد، یکــی از لذت هــای ایــن 
کــه در  گاهــی یــک یــا تعــدادی از حیواناتــی  اســت. 
ــه ایــن مــا  ک خطــر انقــراض هســتند را می ببینیــم 
ــار  ــال چندب ــا به ح ــد. ت ــحال می کن ــی خوش را خیل

کـــه به مـــّدت بیســـت ســـال در حوزه هـــای »عکاســـی« و »فیلم بـــرداری« و »مستندســـازی« فعالیت  » »محمدجـــواد رحیمـــی« مستندســـاِز 38 ســـاله اهـــل »قم« اســـت؛ 
کرده اســـت. مســـتند هایی مثِل »درختان زیتون« و »زمین می لرزد« از آثار این »مستندســـاز« هســـتند. »رحیمی« در این گفت و گو از دوســـتِی دوســـاله ای می گوید که منجر به 
ســـاخت مســـتندی شـــد که بـــرای اولین بـــار در »جشـــنواره مردمی فیلم عّمـــار« رونمایی خواهد شـــد. در ادامـــه نیز گفت وگـــوی »احمد بحری« ســـوژۀ این مســـتند را می خوانیم.
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درستایشیک
مدعیبیادعا

یادداشتی بر  مستند »روزمرگی های یک محیط بان«

سجاد رضایی

کارگردان

چند وقتی هســت که مسئله محیط زیست و 
گونه های نادر حیوانی و کمبود آب به ســوژه های 
مهــم رســانه ها تبدیل شــده اســت. بــه همیــن 
ــرده،  ک ــت پیدا ــات اهمی ــن موضوع ــه ای ک ــزان  می
ســو اســتفاده از آن هــا هــم بــرای پیشــبرد مقاصــد 
غیر زیاد شــد. تنها کافی اســت واژه محیط زیســت 
کنید و یا هشــتک آن را  را در اینترنت جســت وجو 
گرام بزنیــد، می بینیــد تقریبــًا هر چیزی  در اینســتا
هســت اال خــود محیط زیســت! در مظلومیــت 
کــه ســکوی پرتابی شــده  ایــن عرصــه همیــن بــس 
بــرای پناهندگــی و دهن کجــی و...آش این قــدر 
محیط زیســت  ســابق  معــاون  کــه  شــده  شــور 
جمهــوری اســالمی، امــروز در قامــت اپوزیســیون 
عمــل می کنــد؛ امــا دراین بیــن، جایــگاه افــرادی 
کــه بــه دوراز شــواف هــای سیاســی می خواهنــد بــه 

کجاســت؟ کننــد  کمــک  حفــظ محیط زیســت 
محیط بــان  یــک  روزمرگی هــای  مســتند 
داســتان یکــی از ایــن افــراد اســت. باانگیــزه اســت، 
از  بیشــتر  و  نــدارد  بــه شــغلش  کارمنــدی  نــگاه 
گونه هــای جانــوری محیطــش  خیلی هــا نگــران 
اســت. امــا احمــد بهــاری چــه تفاوتــی بــا دیگــر 

دارد؟ محیط بانــان 
کلمــه خالصــه  بیشــترین تفــاوت او در یــک 

همــراه گوشــی  در  می شــود 
کــه عمومــًا  ــا پیــج خــودش و عکس هایــی  او ب
ــرده، درس  ک ــا دوربیــن عکاســی خــودش شــکار  ب
گونــه شناســی جانــوران را بــه مخاطبــان می دهد، 
بــه دیگــران از زیبایی هــای تاالب هــای طبیعــی 
در  و  می گویــد  معصومــه  بهشــت  تــاالب  مثــل 
کمــک  کننده هایــش طلــب  بزنگاه هــا از دنبــال 
ــه خرســی  ــزرگ شــدن مثــاًل تول ــرای ب ــا ب می کنــد ت

که مادرش توســط شــکارچیان کشــته شــده، شیر 
کنــد یــا بــرای  خشــک مخصــوص حیوانــات تهیــه 

گونه هــای دیگــر هزینــه تأمیــن علوفــه را بدهنــد.
مســتند نگاهــی متمرکــز بــه همیــن شــخص 
دارد شــاید بــه ایــن دلیــل و اینکــه مســتند تعلیــق 
کنــد بــه نظــر آیــد؛ امــا  کار  خاصــی نــدارد ریتــم 
مســتند مثــل شــخصیت حاضــر در فیلــم بــدون 
و  می دهــد  را  فیلــم  پیــام  خاصــی  گل درشــتی 
نشــان می دهــد دغدغــه محیــط زیســتی دارد. 
یــک  "روزمرگی هــای  فــرم و محتــوا  ازلحــاظ  امــا 

اســت؟ چگونــه  محیط بــان" 
کار دارد. می شــد بــا تغییــر  فــرم مســتند جــای 
کــرد و  گــره ایجــاد  ســبک تدویــن در ایــن مســتند 
روایــت از حالــت ســاده و یکنواخــت خــود دربیاید. 
کلمــه  کار بــه خاطــر بــار منفــی  ای کاش بــرای اســم 
کلمــه دیگــری اســتفاده می شــد. از  "روزمرگــی" از 
گوشــی همــراه و پیــج  یــک جــای مســتند عنصــر 
کــه حکــم خــط ربــط بیــن موضوعــات  گرام  اینســتا
مختلــف را دارد ناپدیــد می شــود و دوبــاره در پنــج 

دقیقــه پایانــی ظاهــر می شــود. 
کارگــردان و تیــم تولید زحمت کشــیدند  اینکــه 
و دوربیــن را از شــهر بیــرون بردنــد بــرای افــرادی 
کــه به شــدت  کردنــد روشــن اســت  کار مســتند  کــه 
کار ســخت و طاقت فرســا و زمــان بــری اســت و 
حتمــًا خــدا قــوت دارد. در ایــن مســتند تقریبــًا 
ایــن  آرشــیوی نمی بینیــم. خــود  هیــچ تصویــر 
اصلــی  تصویــر  دقیقــه  ســی  حــدود  کــه  اتفــاق 
می بینیــم جــذاب اســت. در  4 دقیقــه پایانــی 
ــا  ــم ب ــه منتظــرش بودی ک باالخــره حــس تعلیقــی 
حضــور شــکارچیان در محیط زیســت ایجــاد شــد 
و دوربیــن روی دســت در آن شــرایط بــه حــس 
کــرد. هرچنــد درگیــری  کمــک بســزایی  تعلیــق 
ناپدیــد شــدن شــکارچی ها  بــا  و  رخ نمی دهــد 

تمــام می شــود؛ امــا نشــان می دهــد محیط بانــان 
چگونــه مثــل رزمنــدگان بــا شــجاعت دل بــه خطــر 

می زننــد.
حامــی  یــک  روایــت  محتوایــی  ازلحــاظ 
می توانــد  و  اســت  محیط زیســت  بی ادعــای 
کــه  کســی  درســی بــرای همــه مدعیــان باشــد. 
توانســته  بســتر مجــازی  یــک  کــردن  باواســطه 
ادا  را  طبیعــت  بــه  نــذرش  خــودش  گفتــه  بــه 
کشــته شــدن محیط بانــان  کنــد. وقتــی اخبــار 
بــرای  دلمــان  قبــل  از  بیشــتر  می شــنویم  را 
کــه از یک ســو  محیط زیســت می ســوزد. محیطــی 
چنین دلســوزانی دارد و از طرف دیگر شــکارچیان 
کــه قصــد تخریــب ایــن محیــط را دارنــد  بی رحمــی 
گــر! در  و از طــرف دیگــر مدعیــان سوءاســتفاده 
بخشــی از مســتند اشــاره بــه جبــران دخالــت در 
کار بیشــتری  کــه البتــه جــای  محیط زیســت شــد 
کــه بــرای  کارخانــه ای  داشــت. مثــاًل شــخص یــا 
را  محیط زیســت  گرافیــت  یــا  ســنگ  اســتخراج 
تخریــب می کنــد وظیفــه ای بســیار باالتــر از تأمیــن 
علوفــه دارد و ایــن سیاست گذاری هاســت که باید 
محیط زیســت را از شــر ایــن تخریب هــای ســنگین 
کــه ای کاش بــه ایــن نکتــه هــم دقــت  کنــد  حفــظ 
کل پرداخــت نســبت بــه ایــن  می شــد. امــا در 
موضــوع باعــث دلگرمــی اســت و چقــدر خــوب 
کــه رفقــای عمــاری بــه ایــن موضوعــات هــم  اســت 
حساســیت نشــان می دهنــد و بــرای موضوعــات 
اجتماعــی از قبیــل محیط زیســت و بحــران آب 
کــه  مســتند تولیــد می کننــد. مــا بایــد یــاد بگیریــم 
آن  دلســوزان  درگاه  از  را  اجتماعــی  موضوعــات 
کــه بــه محیط زیســت بــه  کنیــم افــرادی  روایــت 
چشــم یــک پــل نــگاه نمی کننــد تــا خــواب لنــدن و 

لس آنجلسشــان تعبیــر شــود.

کــه مثــاَل یــک کفتــار داخــل یــک حفره  پیــش آمــده 
و چاهــی افتــاده اســت و ما آن را نجــات داده ایم که 

خیلــی برایمــان شــیرین بــوده اســت. 

»روزمرگی های یک محیط بان« �
ــا دو ســال پیــش، در فضــای مجــازی، یــک  تقریب
روزمر گی هــای  راجع بــه  انداختــم  راه  صفحــه 
محیط بــان. در آن صفحــه کارهــای روزمــرۀ خــودم 
ــرای خــودم هــم جذابــت  کار ب گذاشــته ام. ایــن  را 
گــر ایــن روزمزه گی هــا بــرای خــودم عــادی  داشــت. ا
بــود، مــردم هــم اســتقبال نمی کردنــد. صفحــۀ ای 
کــه مــن راه انداختــه ام بــرای مــردم خیلــی جالــب 
کامنــت  اســت، پســت هایم را الیــک می کننــد و 

می گذارنــد. 

ک گذاری تجربه های محیط بانی � اشترا
از  بــه فضــای رســانه عالقــه داشــتم. قبــل  مــن 
گرام، خیلــی از شــبکه ها را داشــتم؛  محیــط اینســتا
گــی هــم بــا موضــوع شــغل خــودم و  حتــی وبال
گرام و تلگــرام  محیــط زیســت، می نوشــتم. اینســتا
بــا  دو  هــر  زدم.  کانــال  و  صفحــه  افتــاد  راه  کــه 
اســتقبال خوبــی همراه شــد و توییتــرم را هم فعال 
کننــده از نقــاط  کــردم. االن پانــزده هــزار دنبــال 

کــه مطالبــم را می بیننــد.  مختلــف دنیــا دارم 
کار  کســی دیــده شــود، دلــش بــه آن  کار  وقتــی 
گرم تــر می شــود. اوایــل ورودم بــه فضــای مجــازی، 
ــی وقتــی  ــان در ایــن حیطــه نبودنــد؛ ول محیطبان
کارم را بــا قــدرت ادامــه دادم و پیگیــر شــدم و  مــن 
کــردم،  بازتاب هــای خیلــی خوبــی هــم دریافــت 
آن هــا تشــویق شــدند و آمدنــد. در حــال حاضــر 
کــه در ایــن فضاهــا  خیلــی از محیطبانــان هســتند 

فعالیــت می کننــد.

هنر عکاسی�
عکاســی  شــوم،  اســتخدام  کــه  آن  از  قبــل  مــن 
ــردم. بیشــتر از ســوژه های اجتماعــی عکــس  می ک
می گرفتــم. آن ســال ها دوربیــن زنیــت داشــتم. 
 85 ســال  در  وقتــی  آن.  از  قبل تــر  یــا   80 ســال 
وارد شــغل محیط بانــی شــدم، بــا رشــتۀ جدیــد 
کــه اتفاقــَا مرتبــط بــا کارم بــود،  عکاســی از طبیعــت 
آشــنا شــدم. در ابتــدا از امکانــات خــودم اســتفاده 
ــات اداره هــم بهــره  ــی بعدهــا از امکان ــردم؛ ول می ک
کــه داشــتند را می گرفتــم  می بــردم. دوربین هایــی 

و از آن هــا اســتفاده می کــردم. 

پیشنهاد ساخت مستند�
کننده هــای پیــج  آقــای رحیمــی، یکــی از دنبــال  
مــن بودنــد. پســت های مــن را دیدنــد و پیشــنهاد 
ــه مســتند شــود.  ــه ایــن ســوژه تبدیــل ب ک ــد  دادن
می گــذارم،  مــن  کــه  پســت هایی  از  یک ســری 
ســوژه های خوبــی هســتند و پتانســیل تبدیــل بــه 
مســتند را دارنــد. حــدودا پنــج مســتند مختلــف 
کننده هــای مــن از ایــن ســوژه ها  توســط دنبــال 

ــده.  ــاخته ش س

نذر طبیعت �
کاری  کمک هــای مردمــی در حیطــۀ  در بحــث 
کارهــای زیــادی انجــام شــده اســت؛ به عنــوان  مــا 
مثــال: از لحــاظ ریالــی مــردم بالغ بر پانصد میلیون 
تومــان بــرای آبشــخور و مخــزن آب هــای بــزرگ 
مخــازن  ایــن   کرده انــد.  کمــک   لیتــری  هــزار  ده 
خریــداری شــدند و در مکان هــای مختلــف نصــب 
ــان آبگیــری می شــوند  شــدند و توســط محیطبان
کنــد. درمــورد علوفــه   تــا حیات وحــش اســتفاده 
کــم  کــه در فصــل تابســتان، علوفــه  نیــز از آن جایــی 
کمکهــای مــا بــه مکان هــای  و خشــک می شــود، 
ــان  ــان، خراس کرم ــزد،  ــد ی ــف مانن ــکی مختل خش

جنوبــی و... می رســد. 
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پیشنهادات و انتقادات خود را به آی دی زیر در پیام رسان های 
@AmmarFest1389       .ایتا و بله ارسال نمایید


