
برای سیرت و بصیرت سید موید
سید دوست داشتنی ستودنی
بوی عطر می دهد
گفت خیالم راحت شد
هم اجر عالمان بزرگ



 سید محمدداوود میرباقری )مشهور به 
داوود میرباق���ری( متولد 1337 شاهرود 
علمی���ه  ح���وزه  در  س���ال  دو  او  اس���ت. 
)مدرس���ه ای در شاه���رود( ب���ه تحصی���ل 
علوم دینی پرداخت. در سال 1355 وارد 
دانشگاه پلی تكنیك )امیرکبیر فعلی( شد 
و در 1359 در رشت���ه مهندس���ی مع���دن 
غ التحصی���ل شد.  از ای���ن دانشگ���اه ف���ار
که در تحصی���ات حوزوی  با سابق���ه ای 
داش���ت همیشه  می���ل مطالعه ی متون 
مذهب���ی را در خود احس���اس می کرد. با 
توج���ه ب���ه شرای���ط انقاب���ی آن روزها به 
کتاب های دکت���ر شریعتی عاقه مند شد 
کتاب���ی را نی���ز در م���ورد س���ردار جنگل؛  و 
در  ک���رد.  مطالع���ه  کوچک خ���ان  می���رزا 
که  سال های منته���ی به انقاب اسامی 
گروه های چ���پ فعالیت های فرهنگی– 
هن���ری زی���ادی انج���ام می دادن���د، خ���أ 
حضور بچه مسلمان ها در این عرصه ها 
کم���ک دیگ���ران  ک���ه ب���ا  انگی���زه ای ش���د 
گ���روه نمای���ش »سازم���ان دانشجوی���ان 
مسلم���ان« را در دانشگ���اه شك���ل دهد. 
پایگ���اه فعالیت هایش مسج���د دانشگاه 
ب���ود و از همان جا در جریان برنامه های 
دانشجویان برای تسخیر النه جاسوسی 

گرفت.  قرار 
گ���روه فیلم و سریال  در س���ال 1356 وارد 
س���ه  دوره  ی���ك  وی  ش���د.  اول  شبك���ه 
سال���ه هنرآم���وزی تئات���ر در »تئات���ر شهر« 
نمایشنام���ه  دوره،  همی���ن  در  گذران���د. 
که مورد توجه  »ایوان مدائن« را نوشت 
گرفت و با تشویق ایشان  اساتیدش ق���را 
انگی���زه تاش هرچه بیشتر در این عرصه 
ک���رد. پ���س از پای���ان تحصیل در  را پی���دا 
دانشگ���اه به امورتربیتی م���دارس رفت و 
در حوزه نمایش متمرکز شد. از همان جا 
با تلویزیون آشنا شد و اجرای تلویزیونی 
کرد. پس از آن  »ایوان مدائ���ن« را تجربه 
دو نمایشنامه »آینه خیال« و »اسكندر، 
شاه مغلوب« را ب���ه همان شیوه به اجرا 

گذاشت. اولین اثر وی در مدیوم تلویزیون، نمایش چهار 
گمنام« بود. سریال  »گرگه���ا« را در سال  قسمت���ی »مسافر 
1367 ساخ���ت و مجموع���ه تلویزیون���ی »رعن���ا« در س���ال 
که داشت  1369 ساخت���ه شد و با تابوشكنی های زیادی 

حاشیه هایی ایجاد کرد. 
سال 1370 آغاز ورود میرباقری به ساخت مجموعه های 
تاریخی بود. مجموعه تلویزیونی »امام علی)علیه السام(« 
کارهای پیشین میرباقری  که با همه  پروژه عظیمی ب���ود 
تفاوت بسی���اری داشت. روایت داستان���ی تاریخ، آن هم 
موضوع���ی چون زندگ���ی» امام علی)علیه الس���ام(« جاده 
گذاشته بود.  ک���ه میرباقری ب���ه آن ق���دم  ک���ی بود  خطرنا
این پروژه پن���ج سال به طول انجامید. اما او هم زمان در 
کارگردان���ی فیلم »آدم برفی«  س���ال 1373 با نویسندگی و 
ک���رد. »آدم برف���ی« به واسط���ه نگاه  سینم���ا را ه���م تجربه 
متف���اوت ب���ه مقوله مهاج���رت به فرن���گ و ایف���ای نقش 
کبر عبدی ت���ا سه سال توقیف شد. مجموعه تلویزیونی  ا
که در  »امام علی)علیه الس���ام(« نی���ز با نگاه ه���ای خاصی 
پی���ش ب���ردن داست���ان و نقش قط���ام در ای���ن مجموعه 
اعمال شده بود، پس از پخش از تلویزیون حاشیه هایی 
ب���ه وج���ود آورد. او هیچ گاه از این حاشیه ه���ا نترسید و با 
ک���ار خود ادامه داد. فیل���م سینمایی »ساحره«،  قوت به 
»پ���رده  نمای���ش  ری«،  »مساف���ر  تلویزیون���ی  مجموع���ه 
عاشق���ی« و مجموع���ه »معصومی���ت از دست رفت���ه« آثار 
ک���ه آغاز پروژه  ک���ه تا سال 1382  دیگ���ر میرباقری هستند 
عظی���م »مختارنام���ه« ب���ود، ساخته شدن���د. ساخت این 
مجموع���ه هشت سال به طول انجامید و وی تمام توان 
گرفت.  کار  و ان���رژی خود را برای خلق یک اث���ر ماندگار به 
کنون و در این روزها خود را برای  سی���د داوود میرباقری ا

ساخت مجموعه »سلمان فارسی« آماده می کند.

كارگردان: 
۱ -  مسافر ری )۱۳۷۹( 

قرن س���وم هج���ری، مقارن ب���ا خافت عباس���ی )دهمین 
خلیفه( و امامت دهمین پیشوای شیعه امام هادی؟ع؟ 
گ���ردان و مریدان  اس���ت. عبدالعظی���م حسنی یك���ی از شا
ام���ام ه���ادی؟ع؟ مغضوب دستگ���اه خلیف���ه است. پس 
کرب���ا ب���ه دستور  از تخری���ب بارگ���اه ام���ام حسی���ن؟ع؟ در 
عمال خلیف���ه، عبدالعظی���م به توصیه ام���ام هادی؟ع؟، 
ب���ه مهاجرتی طوالنی ب���ه سمت ایران و شه���ر ری دست 
می زن���د. ای���ن هج���رت از نظر سیاس���ی بسیار پ���ر اهمیت 
است و عبدالعظیم ط���ی این مسافرت، حامل پیام امام 
ه���ادی؟ع؟ به علوی���ان ایرانی اس���ت. او در این مسافرت 
گونی روب���رو می شود  گونا طوالنی ب���ا خطرات و ح���وادث 
ک���ن ایران،  و در مواجه���ه ب���ا نژاده���ا و اق���وام مختلف سا
جلوه های���ی از فرهنگ شیع���ه اصیل را آشك���ار می سازد. 
سرانجام پس از مسافرتی خطیر و انباشته از حوادث تلخ 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

2



و شیرین به مقصد می رسد.
۲ -  ساحره )۱۳۷۶(

ک���ه در خانه ای ب���زرگ و قدیمی همراه م���ادر ناتوان خود  م���ردی 
گروه تئاتر عاقه مند شده و  کند، به بازیگر ج���وان یك  زندگ���ی می 
کرده و  کند. دختر موافقت خود را اعام  از او تقاض���ای ازدواج می 
ازدواج سر می گیرد. مرد از همان ابتدا به طور غیرمستقیم ارتباط 
که  کند، اما از آن جا  کار سابقش را قطع م���ی  دخت���ر با دوستان و 
سخت به او عاقه نشان می دهد دختر به این امر اهمیت زیادی 
نمی ده���د. رفته رفت���ه زن متوج���ه اوضاع���ی غیرع���ادی در خانه 
که مرد شخصیتی  می ش���ود و طی حوادث بع���دی زن درمی یابد 
ج تحصی���ل می کرده مانكنی  که در خار دوگان���ه دارد. او هنگام���ی 
که شباهت زی���ادی به یك زن داش���ت را خریده و  کنت���رل شونده 
که هر شب ب���ا او به صحبت می نشیند  ب���ه ای���ران می آورد و کسی 
همان مانكن است. یك روز زن خود را به شكل مانكن درمی آورد 
و م���رد در انباری، دو موجود ب���ا حرکاتی شبیه به هم می بیند. در 
شرایط���ی بحرانی مرد بر سر مانكن می کوب���د و آن را نابود می کند. 
در انتها م���رد و همسرش به همراه مادر پیر به محل تازه ای نقل 

مكان می کنند.
۳ -  آدم برفی )۱۳۷۳(

گرفتن  کپور بعد از چند حرکت شكس���ت خورده برای  ]عب���اس خا
وی���زای آمریكا، به پیشنهاد یك دالل ایرانی تغییر چهره داده و به 
ظاهر یك زن درمی آی���د. با این ترفند او می تواند ویزای مهاجرت 
به آمریكا را بگیرد.  اما در این بین با زنی ایرانی )دنیا( آشنا می شود 
که توسط شوهر سابقش به ترکیه کشانده شده و آواره و سرگردان 
که رفته رفت���ه به زن دل  کپ���ور  ب���ه حال خود ره���ا شده است. خا
بست���ه، فك���ر سفر ب���ه آمریكا را از س���ر بیرون می کن���د و تصمیم می 
کن���د و به ایران  گی���رد به ظاهر قبلی خ���ود بازگشته با دنیا ازدواج 

گردد.[ باز 
نویسنده: 

1 -  مسافر ری )1379( 
2 -  مرد بارانی )1378(
3 -  آدم برفی )1373(

 بازنویسی فیلمنامه :  
1 -  ساحره )1376( 

2 -  معجزه خنده )1375( 
 آثار تلویزیونی :

1 -  مختارنامه
2 -  معصومیت از دست رفته

3 - مسافر ری
4 - امام علی ؟ع؟

5 - رعنا
گرگ ها  - 6

نویسندگی و كارگردانی تئاتر: 
1- عشق آباد

2- دندون طا
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هم���ۀ  ب���ر  قلب���ش  داوود 
دارد.  سیط���ره  کارهای���ش 
علمش بی نظی���ر است. همه 
می شناس���د.  خ���وب  را  چی���ز 
ه���م  قلب���ش  ای���ن  منته���ا 
خوشگ���ل اس���ت. قلبش هم 
بوی عطر می دهد. میرباقری 
که دارد، با این  با این دانشی 
ک���ه می شناس���د، می تواند سی ه���زار فیلم  تكنیكی 
ک���ه اآلن دارن���د فیل���م  کسان���ی  بس���ازد. از خیل���ی از 
می سازن���د، همه فیلم ه���ا را در ف���روش درو می کرد. 
فروش را خوب می فهمد. جاذبه را خوب می فهمد. 
تماشاچ���ی را می فهم���د. ده پان���زده س���ال وقتش را 
کبوتری  گذاشت. ای���ن  ک���ار برای ابی عب���داهلل  روی 
است که َجلد یک قبه و بارگاهی است. کار قبلی اش 
داوود  دل  ب���ود.  امیرالمؤمنی���ن  درب���ارۀ  ک���ه  ه���م 
میرباق���ری را خریدن���د. دل او را بوسیدند. بوی عطر 
می ده���د. دس���ت خ���ودش ه���م نیس���ت. حی���ران 
ابی عب���داهلل است. حی���ران امیرالمؤمنی���ن است. تا 
حد مرگ به سم���ت اینهاست. عقربۀ قطب نمایش 
ب���ه ای���ن سم���ت اس���ت. وقت���ی م���ن ی���اد میرباقری 
می افتم و اسم���ش را می برم، تمام بدنم پر از انرژی 
کارهایش  می شود. بسیار از دیدن این آدم و  دیدن 
لذت می برم. احساس می کنم داوود میرباقری فخر 
و افتخ���ار اس���ت. وج���ودش افتخ���ار اس���ت. م���ن با 
کس���ی ب���ا  میرباق���ری صف���ا می کن���م. ممك���ن اس���ت 
هنرمندان چنین ارتباطی نداشته باشد، ولی من از 
این آدم  ها لذت می برم. او دنبال مفاهیم درخشان 
است.  مگر درخشان تر از ابی عبداهلل کسی هست؟! 
»معصومی���ت از دست رفته«اش ه���م آدم را دیوانه 
کس  می کند. این به خاطر روح میرباقری است. هر 
درون خ���ودش را فیل���م می س���ازد. نگاه خ���ودش را 
فیل���م می س���ازد. دل میرباق���ری را خریدن���د. ب���رای 
همین عطر و بوی دیگری دارد. در اوج فهم تكنیكی 

است. 
داوود بتاز برویم. 

یا علی مدد. 

من برای جناب میرباق���ری توفیق بیشتر آرزو 
ک���ه ایش���ان سال ها زنده  می کن���م و امیدوارم 
ک���رده، در سینما،  ک���ه آغ���از  باش���د و ب���ه کاری 
تلویزیون و تئاتر ادامه بدهد. ایشان هر وقت 
فیلم ساخته، فیلمش غالبًا پر سر و صدا بوده. 
کرده؛ مثل »آدم برفی«. هر  مخاطب را جذب 
وقت سریال ساخته، مثل سریال امام علی؟ع؟ 
یا مختارنام���ه، توانسته ایج���اد حادثه بكند و 
مخاطبان بسی���اری را جلب کرده است. برخی از نمایشنامه هایی که 
کرد، باز همین تأثیر را داشتند. آقای میرباقری به  ایشان نوشت و اجرا 
گر من پشتك���ار ایشان را  کاری هستن���د. ا ش���دت مستعد، متواض���ع و 

می داشتم، خیلی کارها می کردم. 
یک ویژگی دیگری که آقای میرباقری دارد این است که روشنفكرزدگی 
گر فیلم »آدم برفی« را ساخته بودند، فورًا مخالفت ها و  ندارد. خیلی ها ا
اعتراض هایی که شد را بهانۀ اعراض قرار می دادند و به خارج می رفتند 
ک���ه آقا به فریادم برسی���د! اینها با هنر  و ب���ه اپوزیسی���ون می پیوستند؛ 
مخالف هستند و نمی گذارند کار بكنیم، جمهوری اسامی می خواهد 
که دیدیم  س���ر هنر و هنرمند را زیر آب بكن���د و از این قضایا. همچنان 
آدم هایی با یک صدم استعداد میرباقری و با فیلم هایی که با زور تعارف 
گر کسی بلیط مجانی به خایق بدهد که بروند و فیلم را ببینید- با  - ا
یک صدم استعداد میرباقری و فیلم هایی به شدت ناموفق، خودشان 
گریز از شرایط فعلی  را به اپوزیسیون متصل کردند و این را مفری برای 

کردند.
ک���اه سرش نم���ی رود.  سی���د داوود آدم ب���ه ش���دت مستقل���ی است و 
تأثیرپذیر نیست، یک دنده هم نیست. نمی دانم، همۀ شاهرودی ها 
این قدر عاقل هستند یا نه؟ روزگاری از نزدیک این توفیق را داشتم که 
در خدمتش باشم. به نظر من شخصیتی ستودنی است. راه رخنه در 
این شخصیت نیست. یعنی این جوری نیست که کسی بتواند او را جا 

کن کند. 
اص���ًا هنرمن���د بای���د ای���ن توانای���ی و ای���ن ویژگ���ی را داشت���ه باشد که 
سریع االنفع���ال و سریع التأثی���ر نباشد؛ هر کسی چهار کلم���ه حرف زد، 
کند ی���ا راه دیگری در پیش  ف���ورًا متأثر نشود که بخواهد راهش را جدا 
بگی���رد. دیگر این که میرباق���ری واقعًا خودش را، زندگ���ی اش را، فرجام 
زن و فرزن���دش را در این سرزمین جستجو می کند و می خواهد ایرانی 
باش���د. می خواهد مسلم���ان باشد. بی سروص���دا و بی هیاهو کار کند. 
ک زیادی داشتند. سروص���دای زیادی  کاره���ای میرباقری پ���ژوا همۀ 
داشتند اما خود میرباقری دنبال این نبوده که خودش را مطرح بكند 
و جلوی فیلم و سریالش بایستد و بگوید این منم. این نشان دهندۀ 
اصالت شخصیت سید داوود است. این سید اوالد پیغبمر، هم دوست 
داشتن���ی است و هم ستودنی؛ پایداری و استم���راری که در کار ایشان 
ک���ه دارد ب���رای پرداختن به این  ب���وده و صب���وری ای که دارد و همتی 
پروژه های عظیم و وقت گیر و فرساینده، آن هم با این امكانات کمی که 

ما در سینما و در تلویزیون داریم. 

سید دوست داشتنی ستودنی
سید داوود میرباقری از نگاه یوسفعلی میرشکاک

بوی عطر می دهد
سید داوود میرباقری از نگاه بهزاد بهزاد پور
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كه شما وارد دانشگاه  فضای آن سال هایی 
 غریبه 

ً
پلی تکنیک شدید، برای نسل ما تقریبا

است و ما نمی دانیم چه فضایی است. شما در 
چه موقعیتی وارد آن دانشگاه شدید؟

 من قب���ل از انقاب وارد دانشگ���اه پلی تكنیک و امیرکبیر 
فعل���ی ش���دم؛ سال 55. شرای���ط اجتماع���ی و سیاسی آن 
سال ها خیلی خاص بود. هنوز مفاهیم، واژه ها و گفتمان 
انق���اب، خیلی رایج نبود. عمده فعالیت های بر و بچه ها 
در دانشگ���اه، فعالیت ه���ای مخفیان���ه ب���ود. مث���ل پخش 
گی های خاص خودش  ک���ه ویژ ک���ردن اعامیه و مبارزاتی 
کنترل خیلی  را داش���ت. در آن شرای���ط روی دانشگاه ه���ا 
کم بود. البته  زیاد بود و تقریبًا یک فضای شبه نظامی حا
کنترل ها  دیده نمی ش���د اما پشت صحنه اتفاق���ات، این 
خیل���ی شدید ب���ود. بچه ها مراقب بودن���د و فعالیت های 
مذهب���ی و سیاسی آنه���ا بیشتر در خفا ص���ورت می گرفت 
و ب���رای خودش���ان، احتیاط ه���ای الزم را داشتن���د. ما در 

چنین فضایی وارد دانشگاه شدیم. 
من ه���م با توج���ه ب���ه اینك���ه در سال ه���ای دبیرستان با 
فض���ای مذهبی و مبارزات سیاسی کمی آشنا شده بودم 
که خودم شخص���ًا داشتم و دو  و هم ب���ه دلیل سابقه ای 
کرده ب���ودم، به ه���ر حال با  س���ه س���ال در ح���وزه تحصیل 
مفاهی���م ستم شاه���ی و عدالت اجتماعی خیل���ی بیگانه 
کاس  نبودم. ب���ا این فضا آشنا بودم. حت���ی یادم هست 
که ب���ودم و رشته ریاضی می خوان���دم، یک انشا  یازده���م 
گر اشتباه  ک���ه ا کتابی  که چكی���ده این انشا روی  نوشتم 
نكنم، آقای دکت���ر آیت نوشته بودند، متمرکز بود؛ مفهوم 
که  که آسودگی ما عدم ماست/ ما زنده به آنیم  »موجیم 
آرام نگیری���م«. بیشتر روی این شع���ر از اقبال متمرکز بود. 
که  کردند  ک���رد و دوستان فك���ر  ای���ن خیلی بازت���اب پیدا 
من خیلی فعالیت های سیاسی متمرک���زی دارم. از آنجا، 
ک���ه فعالیت های  ی���ک مقدار ارتباط م���ا با بر و بچه هایی 
که  گسترده تر شد. در صورتی  مذهب���ی � سیاسی داشتند، 
که  تی نداشتم. مفاهیمی بود  من خیلی فعالیت تشكیا

که با حوزه داشتم و به اضافه  در ط���ول سال ها، ارتباطی 
خان���واده مذهبی و شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان، 
کرده  م���ا را به این ن���وع نگاه و این نوع فعالی���ت عاقمند 

بود. 
عرضم این است که من از همان سال ها، درگیر یک سری 
گر بشود اسمش  مفاهی���م و معانی و فعالیت های ح���اال ا
گذاش���ت، شده بودم. ورود م���ن به دانشگاه،  را سیاس���ی 
گی را  کرد؛ یعنی دانشگاه این ویژ این شرای���ط را متمرکزتر 
که بچه ها داشتند، در آنجا امكان  گرایشی  که هر  داشت 
فعالی���ت بیشت���ر و متمرکزت���ر وج���ود داش���ت. ب���ه نظر هم 
طبیع���ی بود. م���ا از بدو ورودمان ب���ه دانشگاه، مطالعات 
سیاس���ی و اجتماعی و مذهبی داشتی���م و در آن سال ها 
بیشتر کتاب های دکتر شریعتی و مفهوم ادبیات جدیدی 
ک توجه بود. ما هم  که وارد حوزه مذه���ب شده بود، ما
عاقمن���د بودی���م و اینها را ب���ا حساسی���ت و حوصله زیاد 
دنبال می کردیم. فعالیت های ما در دانشگاه، از آشنایی 
کرد تا ب���ه انقاب  ب���ا ای���ن جو شروع ش���د و استمرار پی���دا 
گیر  رسیدیم. از آن به بعد فعالیت ها و مبارزات علنی و فرا

شد؛ مردمی شد. 
ک���ه آن روزه���ا، فعالیت ه���ای سیاسی و  خاط���رم هس���ت 
مذهب���ی بیشتر در خ���ود دانشگاه ه���ا متمرکز ب���ود. هنوز 
که بین  گفتمان انق���اب خیلی رایج نشده بود  ادبیات و 
م���ردم بیاید و م���ردم بخواهن���د، فعالیت ه���ای اساسی و 
مشارکت جدی داشته باشند. به همین دلیل در همین 
ک���ه خودم���ان داشتیم، خاص���ه می شد.  فعالیت های���ی 
سازمانی به اس���م »دانشجویان مسلمان« تشكیل شده 
ب���ود و ما ه���م ارتباط داشتی���م و فعالیت های سیاسی به 
شك���ل مباحثاتی در ح���وزه برخی مفاهی���م مذهبی مثل 
عدال���ت اجتماع���ی انج���ام می دادی���م. در ج���و دانشگ���اه 
که نهضت  بحث ها در این زمین���ه محدود می شد تا این 
گی���ر و مردم���ی ش���د. از دیواره���ای دانشگ���اه  انق���اب فرا
کشی���ده شد. در اصل مردم یک  بی���رون آمد و به اجتماع 
جورهایی با سرعت خیلی زیاد از حال و هوای دانشگاه ها 

اصاًل مبنای ورود من به 
حوزه هنر از همین نقطه آغاز 

گرفت  گروهی شکل  كه  شد 
كالس ها و دوره هایی و  و 

كرد  این وضعیت ادامه پیدا 
تا انقالب. بعد از انقالب، 
ضرورت فعالیت در حوزه 

هنر، برای بچه های مسلمان 
خیلی زیاد شد. احساس 

كار جدی  كه باید  كردند 
بکنند

زنده به آنیم که آرام نگیریم
گفت و گو با داوود میرباقری

محمد حسین بدری
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و فعالیتی که در دانشگاه بود، جلو افتادند. طبیعی است 
ک���ه بر و بچه ه���ای دانشجو هم بین م���ردم رفتند و تاریخ 

گرفت.  کرده اید، شكل  که مطالعه  انقاب به آن شكلی 

شما در حوزه علمیه، طلبه رسمی بودید؟
گذاشت. پدرم   نمی شود اسم���ش را طلبه رسمی 
کسوت  ک���ه یك���ی از فرزندان���ش در  خیل���ی عاقمند ب���ود 
روحانیت باشد. من هم چون پسر بزرگ بودم، اول روی 
م���ن آزمایش شد! ما هم رفتیم و دو سه سالی را در حوزه 
علمیه شاه���رود در روستایی از روستاهای پشت بسطام 
ک���ه روحانی زی���اد داشت و  َبرِسش« 

َ
شاه���رود به اس���م »ا

اغلب ای���ن روحانی���ون ه���م فعالیت های خیل���ی زیادی 
گذراندیم. آنج���ا حوزه  در ح���وزه مشه���د و ق���م داشتن���د، 

کرده بودند.  علمیه ای تأسیس 

چرا پدر شما می خواست شما روحانی بشوید؟ 
خودش روحانی بود؟

که به مسائل   م���ا از س���ادات هستیم. پدرم آدمی بودن���د 
مذهب���ی و روحانی���ت خیل���ی عاقمن���د بودن���د. دوس���ت 

داشتند دیگر.

كاره بودند؟ خودشان چه 
که پ���در مرحومم  کش���اورز بود ام���ا به دلی���ل این   
دوستانی در آنج���ا داشت، ما هم رفتیم. البته تحصیات 
م���ن در زمین���ه دروس علمیه مذهب���ی... ح���اال آن زمان 
درس علم���ی می گفتن���د. این هم برای م���ن خیلی جالب 

که به درس های جدید »علم« نمی گفتند! بود 

مثاًل می گفتند، اینها فضل است و آنها علم 
است.

 آن را علمی ت���ر می دانستن���د. من در آن موقع فقط موفق 
شدم، جامع المقدمات را تحصیل کنم که بیشتر آشنایی 
ب���ا ادبیات عرب اس���ت. بعد هم با یک شرایط���ی از حوزه 
کردم. یعنی من  بیرون آمدم و تحصیات جدید را دنبال 
کاس پنج���م خوانده بودم و بع���د، دو سه سالی درگیر  تا 
کاس ششم دوباره ادامه  دروس ح���وزوی شدم و بعد از 
دادم. بع���د هم دبیرستان و رشت���ه ریاضی و بعد هم وارد 

دانشگاه شدم. 

چرا حوزه را ادامه ندادید؟
 داستان���ش خیل���ی مفص���ل است. م���ن خیلی به 
سینم���ا عاق���ه داشتم. یعن���ی در هم���ان دوران با سینما 
کرده  آشنا شدم. پ���رده نقره ای سینما عجیب م���را جادو 
که در حوزه  ب���ود. در آن دوره، سینما رفتن برای طلبه ای 
درس می خوان���د، ی���ک عیب بزرگ محس���وب می شد. در 
اصل یک ضعف بود و نگاه خوبی نسبت به سینما وجود 

نداشت. وقتی که من برای اولین بار به سینما رفتم، این 
کرد که دیگر نتوانستم  قدر این پدیده مرا شیفته خودش 
ترک بكنم. همین خصلت سینما رفتن من شرایطی را به 
ک���ردم شاید این شرایط در شأن  که احساس  وجود آورد 
که تحصیات ح���وزوی می کند،  یک روحان���ی و طلبه ای 
نیس���ت. بنابراین بای���د تكلیف خودم را با خ���ودم روشن 
می کردم. به همین دلیل ترجیح دادم که بیرون بیایم. به 
کردم، آمدم  که به سینما پیدا  دلیل همین عاقه وافری 

و تحصیات جدید را ادامه دادم. 

كه نگاه خوبی نسبت به سینما وجود  این 
نداشت، منطقی بود یا سخت گیری می كردند؟

 چ���را، بخ���ش زی���ادی از آن منطق���ی ب���ود. دلیل���ش ه���م 
کم  ک���ه بر فیلم های تولید شده حا مضامین و جوی بود 
ب���ود. بخ���ش عظیم���ی از ای���ن تولی���دات، اخاق���ی نبود. 
که با عقای���د و باورهای مذهب���ی تضاد پیدا  طبیع���ی بود 
بكنند و یک درگیری ها و چالش هایی را به وجود بیاورد. 

از نظر من بخشی از آن، نگاه درستی بود. 

 
آن زمان سازمان دانشجویان مسلمان، یک 

گروه نمایشی داشت. نه؟
 بله. وقتی ما وارد سازمان دانشجویان مسلمان شدیم. 
ی���ادم رف���ت، این نكت���ه را خدم���ت شما بگوی���م. فعالیت 
سیاس���ی در دانشگاه ه���ا، آن زم���ان تقسی���م ش���ده ب���ود. 
عده ای کمونیستی فكر می کردند و گروه های کمونیستی 
گرفته ت���ا چریک های  را تشكی���ل می دادن���د. از ت���وده ای 
فدایی خلق و چه و چه. تعدادشان زیاد بود. به هر حال 
ی���ک جوی ب���ه عنوان تفك���ر مارکسیست���ی در دانشگاه ها 
غلب���ه داشت و ع���ده زیادی از دانشجوی���ان را تحت تأثیر 
خودش���ان ق���رار داده ب���ود و ج���ذب ش���ده بودن���د. در آن 
فعالیت ه���ا، سازمان دانشجویان مسلم���ان مهجور واقع 
گروه ها بیشتر هم با فعالیت های سیاسی  شده بود. این 
که ح���اال سینم���ا باشد و تئات���ر و این ه���ا آشنایی  م���درن 
گروه ه���ای فوق برنام���ه دانشگاه، روی  داشتن���د و بیشتر 
ای���ن ن���وع برنامه ه���ا متمرکز ب���ود و اغلب آنه���ا هم دست 
چپی ها ب���ود. بچه ها از این لحاظ خیل���ی ناراحت بودند 
که م���ا بتوانیم  و می گفتن���د، بای���د شرایط���ی پی���ش بیاید 

فعالیت های نمایشی و سینمایی داشته باشیم. 
کردم،  که خدمتتان عرض  من به دلیل همان عاق���ه ای 
گروهی  کردم. ی���ک  گرایش پی���دا  بیشت���ر به سمت تئات���ر 
ک���ار تئاتر بكن���د. چ���ون در ای���ن زمینه  ک���ه  گرفت  شك���ل 
که اساتیدی  گرفته شد  کم بود، تصمیم  اطاعات خیلی 
کاس هایی بگذارند. اصًا مبنای ورود  را دعوت بكنند و 
گروهی شكل  که  من به حوزه هنر از همین نقطه آغاز شد 
کاس ه���ا و دوره هایی و این وضعیت ادامه پیدا  گرفت و 

كه چرا  خیلی عالقمند بودم 
این همه مفهوم داریم، این 
همه شخصیت داریم، در 
حوزه تاریخ و اجتماع این 
همه ماجرا داریم، چطور 
نمی توانیم اینها را به فیلم 
تبدیل بکنیم؟ در اصل یکی 
از چالش های جدی من 
كه من  با خودم این بود 
باید این را خوب یاد بگیرم 
و بتوانم، در یک دوره ای 
این مفاهیم را به نمایش یا 
تصویر تبدیل بکنم
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کرد ت���ا انقاب. بع���د از انقاب، ضرورت فعالی���ت در حوزه 
هن���ر، برای بچه های مسلمان خیل���ی زیاد شد. احساس 
کار ج���دی بكنند. بعدش ب���ه این رسید  که بای���د  کردن���د 
که یک مرکز آموزشی راه  ک���ه تصمیم بگیرند، با تئاتر شه���ر 
انداخته بودند، صحبت بكنند و از دانشگاه های مختلف 
کرده بودند. از پلی تكنیک  برای آم���وزش دیدن ثبت نام 
هم م���ا بودیم و رفتیم. تعدادی ح���دود صد و ده بیست 
که ب���ا انجمن های اسامی و سازمان  نفر از دانشجویانی 
دانشجویان یک جورهایی ارتباط داشتند، معرفی شده 
بودن���د. در ح���دود س���ه س���ال در تئات���ر شه���ر، حوزه های 
کارگردانی  کردیم. از نویسندگ���ی و  مختلف هن���ری را طی 
کم  و بازیگری. منته���ا در طول این سه سال، بچه ها هی 
شدند و کم شدند تا این که عده محدودی ماندند. عده 
کاس های  که من از جمله آن آدم ه���ا بودم.  مح���دودی 
خیلی خوبی بود. یعن���ی سه سال و اندی فعالیت خیلی 
ج���دی در زمینه آموزش دیدن اص���ول اساسی تئاتر، اعم 
که  کارگردانی، هم���ان دوره بود  از نویسندگ���ی، بازیگ���ری، 
کاس های آقای بهروز غریب پور که بیشتر تحلیل نمایش 
ب���ود و ای���ن تحلیل نمایش هم بیشتر مبتن���ی و متكی به 
اصول نمایشی ارسطویی و نمایش یونان باستان بود. از 
که من در این دوره خیلی فعالیت  آنجاه���ا شروع می شد 
کردم و بعد  کردم و خیلی باعاقه دنبال  متمرکزتری پیدا 
از ای���ن سه س���ال دوره نمایشی، به شكل رسمی انتخاب 
گر در این حوزه فعالیت بكنم، مؤثرتر و مفیدتر  که ا ک���ردم 
که دانشگاه را رها  هستم. بنابراین به این نتیجه رسیدم 
بكنم و فعالیتم را بیشتر در این حوزه متمرکز بكنم و تا به 

امروز هم ادامه داشته است. 

یک كارهایی مثل »گرگ ها«، مثل مجموعه 
كه در سال های نوجوانی ما پخش  »رعنا« 

 با دغدغه های داوود 
ً
می شد، نسبتش دقیقا

میرباقری چیست؟
که   م���ن تا حدودی در توضیح ای���ن سرنوشت و مسیری 
تقدی���ر ما را به آن کشان���د، خدمت شما توضیح دادم. به 
دلی���ل ارتباطم با سازم���ان دانشجوی���ان مسلمان و یک 
که چرا این  سری مفاهیم مذهبی، خیلی عاقمند بودم 
همه مفهوم داری���م، این همه شخصیت داریم، در حوزه 
تاریخ و اجتماع این همه ماجرا داریم، چطور نمی توانیم 
اینها را به فیلم تبدیل بكنیم؟ در اصل یكی از چالش های 
که من باید این را خوب یاد  جدی من با خودم این بود 
بگیرم و بتوانم، در یک دوره ای این مفاهیم را به نمایش 
که تا همین امروز  ی���ا تصویر تبدیل بكنم. مجموعه هایی 
ک���ه در آن  ساخت���ه ام، نسبتی ب���ا این دغدغ���ه و چالشی 
روزها داشتم، دارند. یعنی من هنوز هم از ذخیره های آن 
روزه���ا، به لحاظ سوژه استف���اده می کنم. آن روزها خیلی 
دوست داشتم و می گفتم ما شخصیتی مثل امام علی را 

داریم. چرا نمی توانیم این را منعكس بكنیم؟ قسمت ما 
که در فعالیت های حرفه ای مان، یک دوره را با  ای���ن شد 
کار سیاسی � اجتماعی بود و من  که به هر حال، یک  رعنا 
کرده بودم، به  در آن دوره ه���ا بیشتر فضاهای���ش را تجربه 

سر شود. 
که ب���ه نظرم با  اینج���ا شاید ب���د نباشد نكت���ه ای را بگویم 
اهداف این جشنواره که شما درگیرش هستید، هماهنگی 
که به ای���ن حوزه ق���دم می گذارند،  باید  دارد. بچه های���ی 
حواس شان خیلی جمع باشد که به مفاهیم و فضاهایی 
کرده اند یا همه جوره احساس  که تجربه و لمس  بپردازند 
کمک  می کنند ابع���اد آن را می شناسند. این به ما خیلی 
که در آن قرار داریم  می کند. یعنی شناخت ما از شرایطی 
که درگی���رش هستیم،  و زندگ���ی می کنی���م و ب���ا مفاهیمی 
که مفاهیم  کمک می کند ت���ا اثری بسازی���م  به م���ا خیلی 
آن تأثیرگ���ذار باشد؛ قاب���ل درک و قابل باور باشد. لذا من 
که بیشتر به سمت  همیشه به دوستان توصی���ه می کنم 
که می شناسید و یک ارتباط و نسبتی با  مفاهیمی بروید 
کرد که فضای  آن دارید. این به شما خیلی کمک خواهد 
فیلم و فضای نمایش شم���ا، خیلی قابل لمس در بیاید. 
وقتی این اتفاق می افتد، تأثیرگذاری آن اثر هنری خیلی 
گر نگ���اه می کند، احساس  که تماشا زی���اد می شود. وقتی 
که ب���ا فرهنگش، ب���ا روحیه و  ک���اری را می بین���د  می کن���د 
خلقیات���ش یک نسبت���ی دارد. این شناخ���ت خیلی مهم 

است. 
»گرگ ها«، یک کار تخیلی بود و من بیشتر روی مضامینی 
که دوست داشت���م. از جمله همان مسأله  متمرک���ز بودم 
عدالت و عدالت اجتماعی، باور و عقیده و ارتباط با خدا. 
گرگ ه���ا اینها بود.  ک���رده باشید، معان���ی اصلی  گر دقت  ا
که با مردم  که ستمكار است و حكی���م فرزانه ای  کمی  حا
کام���ًا در زندگی اجتماعی و  ارتب���اط دارد و عقی���ده اش را 
گر عملك���ردش را ببینید،  سیاسی خ���ودش آورده است. ا
متكی بر همان اصول اعتقادی است. اینها طی ماجرایی 
ک���ه اتفاق می افت���د، باهم ارتباط���ی پیدا می کنن���د و این 
که تأثیری از منظر اعتقادی روی  حكیم تصمیم می گیرد 

کم بگذارد و قصه بر این مبنا شكل می گیرد.  این حا
گرگ ها، درگی���ر مفاهیمی بودیم  که در  عرضم ای���ن است 
ک���ار بكنم. باور ما  که م���ن دوست می داشتم راجع به آن 
نسبت به خدا، ب���اور ما نسبت به معاد، باور ما نسبت به 
که به آن اعتقاد داریم، مسأله  عدالت، بر اس���اس اصولی 
ب���ود. »گرگ ها« ب���ه بخشی از ای���ن مطل���ب می پرداخت. 
فض���ای »رعن���ا« ی���ک مق���دار امروزی ت���ر ب���ود. آن روزه���ا 
که باید ی���ک مقدار راجع ب���ه انقاب  احس���اس می ک���ردم 
گیر ش���ده و در  که فرا ح���رف زد. راج���ع به این مفاهیم���ی 
زندگی اجتماعی ما آمده و این قدر تأثیر گذاشته، باید کار 

کار بود.  بكنیم. »رعنا« نقطه آغاز آن فصل 

من همیشه به دوستان 
كه بیشتر به  توصیه می كنم 
كه  سمت مفاهیمی بروید 
می شناسید و یک ارتباط و 
نسبتی با آن دارید. این به 
كمک خواهد  شما خیلی 

كه فضای فیلم و فضای  كرد 
نمایش شما، خیلی قابل 
لمس در بیاید. وقتی این 

اتفاق می افتد، تأثیرگذاری آن 
اثر هنری خیلی زیاد می شود
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گفته بودید، بعد از رعنا  شما یک جایی 
نتوانستم چیزهایی كه مسأله خودم است 

بسازم.
کردم،  ک���ه  کارهایی را  ک���ه   »نتوانست���م« نه ب���ه این معنا 
نمی خواست���م بكن���م. یک سری مفاهی���م و شخصیت ها 
که  در ذه���ن م���ن ب���ود، ب���ه حوزه های���ی عاقمن���د ب���ودم 
که می کن���م، باشند.  کارهای���ی  می خواست���م در استم���رار 
کردن را پیدا  کردن و زندگی پیدا اینها فرصت جریان پیدا 

نكردند. 

مسأله شما چی بود كه می خواستید بسازید؟
 دوست���ان ضرورت���ی را تشخی���ص می دادن���د و ب���ه 
کار  ک���ه این  ک���ه اآلن وقتش است  م���ن توصیه می کردند 
که در ذه���ن من بود، مدام  را بكن���ی. بنابرای���ن آن چیزی 
ک���ردم را بررسی  که من  کارهایی  گ���ر  ب���ه تأخیر می افتاد. ا
گرفت. مختار  بكنی���د، مثًا ام���ام علی پنج سال وقت م���را 
هفت هشت سال وقت مرا گرفت. مثًا من خیلی دوست 
ک���ه در تلویزیون  که در ادام���ه فعالیت هایی  می داشت���م 
داشتم، »سلمان« جلوتر بیفتد. دائم به تأخیر می افتاد. 
یا سوژه ای در راستای »رعنا« در ذهن من بود که اسمش 
گذاشته بودم. شاید بخش زیادی از  را ه���م »سفر هفتم« 
که از روستا  آن، زندگ���ی خود من بود. ماجرای یک جوان 
تش به کجا می رسد و چه می شود  می آید و مسیر تحصیا
و در مقاطع مختلف زندگی با چه مفاهیمی درگیر است. 
ح باقی ماند.  این فرصت بروز و ظهور پیدا نكرد. در حد طر
منظ���ورم بیشتر این است. یعن���ی شرایط و ضرورت هایی 
کار تازه تر می کرد و آنها  ک���ه من را درگیر یک  پیش می آمد 
گر  همی���ن جور می ماند. تا امروز ه���م مانده است. یعنی ا
کنار بگذاریم و اختیار با خود من باشد،  این ضرورت ها را 
ک���ار بكنم. اما یک  که به آنه���ا بپردازم و  ترجی���ح می دهم 
که  که نمی شود. به این نتیجه می رسیم  وق���ت می بینید 
این موضوع می تواند به تأخیر بیفتد. مثًا ساختن مختار 
ضرورت بیشتری دارد. بیشت���ر از این منظر بود. نه اینكه 
گاه  که من ناخودآ مشكلی یا مانعی وجود داشت���ه باشد 

کردم، رفته باشم.  کار  که  به سمت این موضوعاتی 

كنار  كه  كارها هست؟ یا این  هنوز سلمان در 
گذاشته اید؟

 هنوز در مرحله صحبت است. دوستان عاقمند هستند 
کنیم. سلم���ان و اجرای پروژه ای  که ما سلم���ان را شروع 
که روی مفاهیم اعتقادی  مثل سلم���ان، با توجه به این 
متمرکز است، خیلی حساس و وقت گیر است و باید خیلی 
ب���ا حوصل���ه و دقت پی���ش رفت. بع���د از مخت���ار دوستان 
کنم ولی به  ک���ار را زودتر ش���روع  که من این  اص���رار دارن���د 
ک���ار باید یک  که  ک���ار، من فك���ر می کنم  دلی���ل پیچیدگی 
مق���دار علمی و روی اص���ول پیش برود. چ���ون می دانید 

که اصل و اس���اس و جوهره این شخصیت بر جستجوی 
خ���دا و حقیق���ت متمرکز است. چنی���ن مضمونی احتیاج 
ب���ه حوصله و دقت دارد و ظرافت ه���ای خیلی زیادی در 
کرد. با  که نمی ش���ود همین جوری تولی���دش  آن هس���ت 
کردم.  که تصمیم گیرنده هستند، صحبت  دوستانی هم 
گفتم که سلمان باید با دقت و حوصله تولید بشود. چون 
که خیلی حس���اس و حیاتی  جاهای���ی را نشانه می گی���رد 
هستند. بنابرای���ن نمی شود با مفهومی مث���ل خداوند و 
جستجوی خداوند و درک و باور خداوند، خیلی با عجله 

کرد.  برخورد 

در فیلم امام علی یا مقطعی از زندگی 
امیرالمؤمنین كه شما در امام علی ساخته اید، 

 این قدر برجسته است 
ً
نقش عمار یاسر واقعا

كه شما در فیلم نشان می دهید؟ یعنی در 
واقعیت تاریخی اش، عمار این قدر آدم بزرگی 

است؟
 عمار شخصی���ت خیلی بزرگی است. م���ا از پیامبر روایتی 
می کنن���د   تقسیم بن���دی  را  ایم���ان  مرات���ب  ک���ه  داری���م 
گر ایمان ده مرتبه داشته باشد عمار کجا  می فرمایند که ا
کج���ا است. شخصیت  کجا اس���ت، ابوذر  اس���ت، سلمان 
عم���ار، شخصیت بسیار بزرگ و تأثیرگذار و پررنگی بود؛ به 
خصوص در نوع ب���اور و نگاهش به مسأله والیت. یكی از 
که بعد از سقیفه بنی ساعده به امام علی وفادار  اف���رادی 
که در تشییع پیكر مطهر  ماندن���د، عمار بود. روایت شده 
حضرت زهرا سه نفر حضور داشتند. عمار یكی از آنها بود. 
ای���ن قدر به اه���ل بیت و خان���واده امیرالمؤمنین نزدیک 
ب���ود. بنابراین حض���ورش خیلی پررنگ ب���وده است. من 
که شاید س���ؤال باید اینجوری ب���ه ذهن شما  ک���ردم  فكر 

کمرنگ است؟! که چرا نقش عمار  می رسید 

 در ماجراهای جنگ صفین و معركه های 
ً
دقیقا

كار او عماًل چه بوده است؟  خیلی سخت آن، 
كه ما در  می خواهم این را عالوه بر آن چیزی 

كه به چه دلیل این قدر  فیلم دیدیم، بگویید 
اهمیت پیدا می كند؟ غیر از قرابتش با اهل 

بیت.
حض���رت  و  والی���ت  مسأل���ه  ب���ا  نسبت���ش  دلی���ل  ب���ه   

گر در جنگ ه���ا نگاه بكنید،  امیرالمؤمنی���ن؛ یعن���ی شما ا
ک���ه عمار هس���ت، حق آنجا  حض���رت فرمودن���د هر جایی 
اس���ت. ای���ن خیلی نكت���ه مهمی اس���ت. نوع نگ���اه عمار، 
باوره���ا و اعتقادات���ش، جبهه ح���ق را تبیی���ن می کند. لذا 
که از  در روای���ت هست و خود عمار ه���م در فیلم می گوید 
که فرم���ود: »عمار، تو به دست شقی ترین  پیامبر شنیدم 
قوم کشته می شوی. شكر خدا که شرایط اینجوری است 
کسانی هستند.«  که چه  و من شقی ترین قوم را فهمیدم 

شما نگاه بکنید به چالش های 
بسیار زیادی كه امثال مختار 
با سلیمان صرد خزاعی دارد؛ 
یک عالم دین. آدمی كه همه 
عمرش را خدا خدا كرده و این 
جوری فکر می كرده كه عالقمند 
به حضرت امیرالمؤمنین است و 
مسیر او را دنبال می كند. همین 
آدم در لحظه ای كه قرار است 
امتحان پس بدهد، پایش لنگ 
می شود

8



این قدر حضور چشمگیری داشته و تبیین کننده مفاهیم 
کلیدی و جدی در حوزه حكومت حضرت امیرالمؤمنین 
و در ارتب���اط با مسائل اعتقادی بودند. درک و تشخیص 
عمار و مسیر عمار همیشه مهم بوده است. برای خواص، 
که ببینید عمار چه می کند. هر  ح است  این ج���وری مطر
که عم���ار می کند، شما ه���م تبعیت بكنی���د. چون  ک���اری 

که او می رود.  مسیر درست، مسیری است 
البت���ه در م���ورد سلمان هم قضیه ب���ه همین شكل است 
منته���ا سلمان این روزها را درک نك���رد. سلمان در اواخر 
کس���ی بخواهد،  شخصیت  گر  قتل عثم���ان از دنیا رفت. ا
ک���ه یک عمر به  سلم���ان را خوب نگ���اه بكند، شخصیتی 
دنب���ال حق اس���ت،   آخ���رش به عش���ق به عل���ی می رسد. 
سلم���ان ای���ن همه مسیر را رف���ت تا به ای���ن نقطه برسد. 
عم���ار ه���م یک چنی���ن تأثیری داش���ت. به همی���ن دلیل 
ک���ه شاید حضور عم���ار در امام علی،  کردم  م���ن احساس 

کمرنگ است. 

به نظرتان نقشی كه در فیلم داشته، كمتر 
است؟

 بل���ه. چ���ون مال���ک در آنجا ی���ک مق���دار وزنه ب���ود و مرکز 
ثق���ل قصه بود، ما ب���ه دلیل مسائل فن���ی و ضرورت های 
کت���ر مال���ک بیشت���ر متمرک���ز  کارا دراماتی���ک، بای���د روی 
می شدیم تا قص���ه بتواند  ابعاد دراماتیكش را پیدا بكند. 
گرفت. من  که عم���ار یک مقدار در حاشیه ق���رار  ای���ن بود 
ک���ه ب���ه امام عل���ی نگاه می کن���م، فك���ر می کنم شاید  اآلن 

کمی مفصل تر به عمار یاسر پرداخت.  می شد 

كه تا امروز فراهم شد و با  فکر می كنید تجربه ای 
كه اآلن در سی، چهل سال بعد از  این معانی ای 

انقالب به ما تحویل داده اید، اآلن به نظر شما 
سینما ابزار مناسبی برای منتشر كردن آموزه های 

دینی هست؟
 بله. 

این را قدری توضیح بدهید. چون در این قصه 
خیلی حرف هست. آقا، این ابزار مدرن 

است. این چیزها فالن است. 
که تضادی ب���ا آن مدرنیته و   نه، اس���ام 
مفاهیمی از این دست ندارد. یكی از 
گی های مكتب و دین ما همین  ویژ
که قاب���ل انطباق است. شما  است 

هم���ه  ب���رای  را  ای���ن  می توانی���د 
زمان ها و همه مكان ها مفید و مؤثر 
بدانی���د. این در جوه���ره و ذات این دین 

که اصًا از  گر غیر از این ب���ود  اس���ت. ا
که  بی���ن رفته ب���ود. وقتی 

ام���روز دین و مكتب اس���ام این قدر اهمی���ت دارد و مرکز 
توجه و تأثیرگ���ذاری است، بنابراین دی���ن پویایی است. 
که ما در آن  که در زمان مدرنیت���ه و دوره ای  دین���ی است 
زندگ���ی می کنی���م، توانسته ب���ه ق���دری در زندگی سیاسی 
که تأثیرات���ش را امروز  و اجتماع���ی م���ردم تأثیرگ���ذار باشد 
گی های این مكت���ب همین است  می بینی���د. یك���ی از ویژ
ک���ه برای هر روزگاری می تواند مفید و مؤثر باشد. من فكر 
که در  می کن���م، سینما به عنوان یك���ی از ابزارهای مدرنی 
اختیار ما است، می تواند خیلی مثمر ثمر و پرفایده باشد. 

گر ما به آن درست نگاه بكنیم.  ا

یعنی می تواند، به عنوان ابزار تبلیغ دین 
استفاده بشود؟

کارهایی که ما   صد در صد. از نگاه و منظر من بله. همین 
کردیم. به هر حال یكی از جلوه های  کردی���م، به این نیت 
تأثیرگذاری���ش همی���ن است. مخت���ار مهجور ب���ود و بعد از 
کرد.  که مختار حیات دوباره ای پیدا  ساخته شدن، انگار 
انگار که جاری شد. این فیدبكی است که به من می رسد. 
گر آدمی  که من یک مقدار مبالغه بكنم اما ا ممكن است 

گر شما در مسیر مختارنامه  ا
كرده باشید، می بینید  دقت 

كه ما داریم، زندگی یک 
كه  جوانی را تعقیب می كنیم 

كه  در طول مسیر از آدمی 
كسب  معتقد به نتیجه و 

نتیجه مؤثر است به یک آدم 
تکلیف گرا تبدیل می شود
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اه���ل پژوهش باشد و تحقیق بكن���د و این دریافت من و 
که  که به من رسیده، درست باشد. می بینیم  این چیزی 
چق���در مؤثر است. شما می توانی���د یک شخصیت را احیا 
بكنید. وجوه تأثیرگذاریش را به مردم معرفی بكنید. این 
تأثی���ر می گ���ذارد در روح و روان و موضع گی���ری و  عقای���د 
گ���ی سینما اس���ت. اص���واًل هن���ر در ذات  م���ردم. ای���ن ویژ
خ���ودش، برای چه دارد عرضه می ش���ود؟ به خاطر اینكه 
زب���ان جذاب���ی است. م���ن می گویم و شما دوس���ت دارید 
گر بش���ود مفاهی���م دین���ی و اعتقادی،  ک���ه بشنوید. ل���ذا ا
شخصیت ه���ای دین���ی و مذهب���ی و ماجراه���ا و ح���وادث 
کرد و با این زبان  دینی را در چارچوب این زبان دراماتیزه 
ک���رد، قطع���ًا تأثیرگذاریش خیلی بهت���ر از خطابه و  ح  مطر

کتاب و چه و چه است. 

كار را حرفه خودتان می دانید یا  شما این 
وظیفه خودتان؟

که من بعد   م���ن وظیفه خودم می دان���م. وظیفه اس���ت 
کردن هنوز طالب هستم. تشنه  کار مستم���ر  از سی سال 
ک���ه باز ه���م ادامه بده���م. من  هست���م. دل���م می خواهد 
تص���ور می کنم برای پاسخ به سؤال شم���ا، دارم بلند بلند 
فك���ر می کنم... ه���ر انسان دیگ���ری جای من ب���ود، شاید 
ک���ار، می گفت  ب���ا مشكات و مصائ���ب و سختی های این 
دیگ���ر بس اس���ت. باالخره این مق���دار از دست ما می آمد 
که جلوتر می رویم انگار  کردیم. اما من ه���ر روز  و فعالی���ت 
تشنه تر می شوم. فك���ر می کنم،  یک جور تكلیف و وظیفه 
که ای���ن شرایط را ب���رای آدم به وجود م���ی آورد. به  اس���ت 
که  که احساس می کنم نسبت به دنیایی  خص���وص اآلن 
گر  کرده ام. ا کار  کم  به آن اعتقاد دارم؛ آن دنیای معرفتی 
که  آدم ها ب���ه رستاخیز اعتقاد داشته باشند و فكر بكنند 
که ما در پیشگ���اه خداوند، برای  ی���ک روزی خواهد ب���ود 
کردیم حاضر می شویم، آن روز  ک���ه  توضیح دادن آن چه 
که باید دس���ت آدم پر باشد و سرش پایین نباشد.  است 
که  که آن آدم هست���م. دارم تاش می کنم  م���ن نمی گویم 

آن روز بتوانم توضیح بدهم. 

كارش و  كه مختار، هم  گفته بودید  یک جایی 
هم پرداختن به این شخصیت، در مسیر اعتقاد 
و حرف های اساسی ما است. در راستای اعتقاد 

و حرف های امروز ما است. این یعنی چی؟ 
 ببینی���د، برای اینك���ه توضیح بدهم، ی���ک مقدمه نسبتًا 
طوالن���ی الزم دارد. شرای���ط سیاس���ی اجتماع���ی امروز ما 
ک���ه تفسیر از دین  خیل���ی خاص است. ب���ه خصوص این 
خیلی سلیقه ای ش���ده است. هر آدمی با اطاعات اندک 
که فراه���م شده، به  یا ی���ک شرایط اجتماع���ی یا سیاسی 
که  خ���ودش حق اظهارنظ���ر می دهد و احس���اس می کند 
کلیت،  ک���ه در همین  ک حق اس���ت. اجازه بدهید  او م���ا

بیشتر توضیح ندهم. 
ک حق چیست.  که اصًا م���ا ل���ذا مختار تعیین می کن���د 
که امثال  شم���ا نگاه بكنید به چالش های بسی���ار زیادی 
مخت���ار ب���ا سلیمان ص���رد خزاع���ی دارد؛ یک عال���م دین. 
ک���رده و این جوری  که همه عم���رش را خدا خ���دا  آدم���ی 
که عاقمند به حضرت امیرالمؤمنین است  فك���ر می کرده 
که  و مسی���ر او را دنب���ال می کند. همی���ن آدم در لحظه ای 
قرار است امتحان پس بدهد، پایش لنگ می شود. دچار 
انح���راف و مشكل می شود. حاال انح���راف را طوری تلقی 
کردم،  ک���ه غفلت  که... خودش ی���ک جا می گوید  نكنی���د 
گرفت.  کردم، ترسیدم، لرزیدم، شیطان ایمانم را  کوتاهی 
که ما ام���روز زندگی می کنیم،  فك���ر نمی کنی���د،  در روزگاری 
از این جبهه بندی ه���ا و جناح ها خیلی زیاد هستند و ما 
گرفتارش هستیم؟ بعضی وقت ها شاید اینها حجت را آن 
که یک عده آدم  قدر عمده بكنند و آن قدر محق بدانند 
گر  گرفتار بشوند. من فكر می کنم، ا به دنبالشان برون���د و 
گفت���ه باشم، مفهوم  توانست���ه باشم همین یک جمله را 

کامًا باز و تفسیر شده است.  که زدم  حرفی را 
گی ه���ای مختارنامه ب���ود. خط و  البت���ه ای���ن یك���ی از ویژ
خط کشی ه���ای سیاس���ی اجتماع���ی و دین���ی را تفكی���ک 
می ک���رد. سعی داشت، حجت هر کسی را بشنود و نسبت 
که  آن را ب���ا حقیقت تعیین بكند. ح���اال یک وقت هست 
اعتقاد م���ا در حد اعتقاد و باور باق���ی می ماند. یک وقت 
کرد. یعنی  کار را هم  که این  هم در عمل ج���اری می شود 
کی برای سنجش اعمال خوب و بد آدم ها  مختارنامه ما
گر ما عشق ب���ه اهل بی���ت را حقیقت مسلم  ب���ود. یعن���ی ا
که  بع���د از پیامبر قرار بدهیم، مختار توانس���ت. امیدوارم 
گفته باشم.  توانست���ه باشم ای���ن را در مختارنامه خ���وب 
کی نسبت به این  که بگوید،  یك���ی از اهداف من این بود 
کی دنیاطلبی و  کی غلط.  اعتقاد درست عم���ل می کند و 
عافیت طلب���ی را نسب���ت به دنبال حقیق���ت رفتن ترجیح 
می دهد. البته این هوشیاری می خواهد. ظرافت و زیرکی 
می خواهد. رندی می خواهد. مختار رند بود. می دانست 
ک���ه در شرایط خودش، باید ای���ن مسیر را چه جوری طی 
گ���ر شما در مسی���ر مختارنامه  بكن���د تا به نتیج���ه برسد. ا
ک���ه ما داری���م، زندگی یک  ک���رده باشید، می بینید  دق���ت 
که  که در ط���ول مسیر از آدمی  جوان���ی را تعقیب می کنیم 
کسب نتیجه مؤثر اس���ت به یک آدم  معتقد ب���ه نتیجه و 
که  تكلیف گرا تبدیل می ش���ود. این یكی از مصادیقی بود 
در آن س���ؤال م���د نظر شما اس���ت. این هم یك���ی دیگر از 

محورهای مختارنامه بود. 

كه ما و دوستان  در جشنواره ای مشابه همین 
درگیر هستیم، چند صد نفر جوان وجود دارند. 

 جوان هستند. فکر می كنم،  متوسط 
ً
غالبا

كارهای  كه  كمتر از سی و پنج است  سنی شان 

»سفر هفتم« از سوژه هایی 
كه من خیلی دوست  بود 
كه بسازم.  می داشتم 
ماجرای یک بچه روستایی 
گذر  كه آخرش در  بود 
حوادث سیاسی و اجتماعی 
و اعتقادی زمانه خودش 
كشور  رئیس جمهور 
می شود. 
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مختلفی دارند می سازند و اینها تجربه های آنها 
كه با هم  كارهایی  است. بعضی وقت ها در 

كارهای خارق العاده ای هست كه  دیدیم، یک 
كم سال  آدم باورش نمی شود، این را یک جوان 

و كم تجربه ای ساخته باشد. ضمن ضعف و 
كارشان هست، مسأله دارند.  كه در  قوت هایی 
كارها را می بینند،  وقتی كه آدم های مختلف این 

كه این آدم ها مسأله دارند.  احساس می كنند 
كردن و یاد  البته اول راه هستند و در حال تجربه 

كار بکنند؟  گرفتن هستند. این بچه ها باید چه 
كه ما رفتیم و با آقای  یعنی می خواهم بگویم 
كار، حداقل در  كه باالخره در این  میرباقری 

كه ما به آن دسترسی داریم، تهش را  حوزه ای 
در آورده است. سریال این قدر قسمتی هم 

كار  ساخته، سینمایی آن جوری هم ساخته. 
كه تا ته صد را در آورده  كرده  تئاتر آن طوری هم 
است. می خواهیم به ما كه یک جوری نماینده 

آن بچه ها هستیم، این جوری بگویم. سؤالم 
كار  كه بچه ها باید چه  این است. می گویید 

بکنند؟ 
که  کاری   در درج���ه اول ایمان، ایم���ان، ایمان؛ نسبت به 
که بنا  می کنن���د. دوم، شناخت. شناخت فضا و شرایطی 
گرفتن،  کار بكنند. سوم؛ تخصص، یاد  اس���ت راجع به آن 
گرفتن. ب���دون مبالغ���ه م���ن اآلن احساس  میل ب���ه ی���اد 
که نمی دانم.  می کنم در حوزه فنی خیل���ی چیزها هست 
کن���م. بای���د بروم و  بای���د اینه���ا را ی���اد بگیرم. بای���د تجربه 
درگی���رش بشوم تا ی���اد بگیرم. میل ب���ه یادگیری همیشه 

باید در انسان باشد. 
پس یک، ایمان داشتن به کاری که دارید می کنید. دوم، 
شناخت���ن؛ این شناخ���ت از مسائل و مفاهی���م اعتقادی 
که آدم درگیرش است.  شروع می شود تا فض���ا و شرایطی 
کنید  باید خوب بشناسید.  کار  که می خواهید  فضایی را 
ک���ار می کن���م نشناسم، چه  ک���ه در آن  گ���ر م���ن فضایی را  ا
که این فض���ا را به  ج���وری می توان���م امی���د داشته باش���م 
کرده باشم؟ معمواًل ب���ه بچه ها می گویم  بیننده منتق���ل 
که روابط را خوب  کار بكنید  بروی���د در جاها و حوزه هایی 
می شناسید. آدم ها را خوب می شناسید. از این حیثش 
که باالخ���ره من بای���د نسبت ب���ه عقایدم  گرفت���ه ت���ا آنچه 
که نمی توانم بگویم مسلمان  شناخت داشته باشم. من 
گفتم و  کاف���ی است. اشهد ان الاله االاهلل  هستم و همین 
تمام شد و رفت. باید بشناسید. شما هر توضیح المسائلی 
که می گوید،   که باز بكنی���د، اولین مسأله اش این است  را 
که عبارت باشد از توحید، نبوت و معاد، باید  اصول دین 
ای���ن را درک بكنید. تقلیدی نیست. باید بشناسید. باید 
به آن ایم���ان بیاورید. این شناخ���ت خیلی اهمیت پیدا 
ک���ه ابع���ادش خیلی وسیع  می کن���د. منظ���ورم این است 

است. 
سینم���ا هم یک مقول���ه بسی���ار پیچیده ای اس���ت و یک 
گ���ر آدم ه���ا در جایی  دان���ش خیل���ی باالی���ی می خواهد. ا
که بی نیاز از فن و بی نیاز از علم شده اند،   احساس بكنند 
که میل  باخته اند. همیشه باید روحیه ای داشته باشند 
گر  که ا ب���ه یادگی���ری در آنها خیلی زیاد باشد. فك���ر نكنند 
کردند و مورد توج���ه واقع شد، دیگر تمام  کار خوب  ی���ک 
که هر  شد؛ فیلمس���از شدند. نه، این مثل یک دریا است 
چ���ه برویم ب���ه عمق و ژرفای���ش نمی رسی���م. باید خودت 
را م���دام ب���ه روز نگه داری. م���دام با علم ام���روز در ارتباط 
باشی. مدام مطالعه و تحقیق بكنی. این خیلی ضرورت 
گاه به  دارد. من بدون مبالغه عرض می کنم، همین اآلن 
که چقدر بی سوادم. الزم  حوزه های���ی می رسم و می بینم 
که ب���روم و در این حوزه شروع ب���ه یادگیری بكنم.  اس���ت 
که شناختی، دیگر  که همین دوربین و لن���ز را  فك���ر نكنند 
شناختی. نه، ابعاد این خیلی خیلی پیچیده است و آدم 
ک���ه می کند، تأثیرگذار و  کاری  م���دام باید مطالعه بكند تا 

کار در بیاید. توصیه من اینها است.  خوب از 

كارهای سیاسی ـ  آیا شما به ساختن 
اجتماعی ای مثل رعنا برمی گردید؟

گر هم خ���ودم به شخصه بر نگ���ردم، محصوالتی را   بل���ه. ا
ک���ه اآلن صحبت شده و داری���م تولید می کنیم، در همین 
که اخوی من انجام داد و  کار آخری  راست���ا است. همین 
کار  من در تدوین و مشاوره و متنش حضور داشتم، یک 
که توانستم  سیاس���ی � اجتماعی است. من هم ت���ا جایی 
کار حض���ور داشتم.  به لح���اظ فكری مؤثر باش���م،  در این 
کار طنز  که من یک  کردیم و قرار است  ظاهراً یک توافقی 
برای عید امسال بسازم. البته معلوم نیست؛ هنوز قطعی 
که  گر ظرف چند روز آینده بررسی بكنم و ببینم  نیست. ا
که م���ن می خواهم در اختیارم  فضا و زم���ان به اندازه ای 
کار را انجام بدهم. ولی  هس���ت، شاید توفیق باشد و این 
که من ب���ه این فضا  ب���ه هر ح���ال هیچ وقت ق���رار نب���وده 
کردم، »سف���ر هفت���م« از سوژه هایی بود  برنگ���ردم. عرض 
که بسازم. ماجرای یک  که من خیلی دوست می داشتم 
گذر ح���وادث سیاسی  ک���ه آخرش در  بچ���ه روستایی بود 
و اجتماع���ی و اعتق���ادی زمان���ه خ���ودش رئی���س جمهور 
کش���ور می شود. ول���ی تا به ح���ال مجالش پی���ش نیامده 
که توفیقی باشد و عمری باشد، بتوانیم  است. انشاءاهلل 

که در ذهنمان هست انجام بدهیم.  چیزهایی 

بدون مبالغه من اآلن 
احساس می كنم در حوزه 

كه  فنی خیلی چیزها هست 
نمی دانم. باید اینها را یاد 

كنم. باید  بگیرم. باید تجربه 
بروم و درگیرش بشوم تا 

یاد بگیرم. میل به یادگیری 
همیشه باید در انسان 

باشد
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که  که توضیح دادم، خیلی مایل نبود  پدرم با توجه به همان زمینه ای 
ورود  سینما  به  بخواهم  که  این  خصوص  به  بخوانم.  جدید  درس  من 
کتک خوردم. البته این  کنم. من برای سینما رفتن، یكی دو بار از ایشان 
کتک خوردن خیلی شیرین بود. یعنی احساسش را اآلن دارم می فهمم 
که چه احساس زالل و خوبی بود. خوب، نگران بودند. نگران سرنوشت 
فرزندشان بودند. تا زمانی که من »رعنا« را نساخته بودم،  با حرفه ما آشتی 
نكرد. خیلی توصیه می کرد که این کار را نكن. این کار عاقبت ندارد؛ آخرت 
کار را  کردیم. ما علیرغم میل باطنی ایشان این  کار را  ندارد ولی ما این 

کردیم. 
که پخش شد، یک خرده توجه اش به مسأله جلب شد. این  »گرگ ها« 
خاطره را قبًا تعریف کردم. من درگیر نوشتن امام علی که بودم »رعنا« هم 
داشت پخش می شد. به خانه ما آمد. ما یک آپارتمان کوچكی در مجیدیه 
داشتیم. من داخل سالن کار می کردم و کتاب ها و کاغذها دور و برم ریخته 
گر قسمت  بود. گفت، چه کار می کنی؟ اینها چی است. گفتم، قرار است که ا
که شنید، یكهو دیدم  کار بكنم. این را  کاری راجع به امام علی  بشود، یک 
که احواالتش منقلب شد. عینكش را در آورد و یک خرده شروع به خواندن 

کرد. اتفاقًا صحنه ای را می نوشتم که این جوری شروع می شد: 

خارجی، روز، قبرستان بقیع. 
ابوسفیان کورمال کورمال و عصازنان به نیت قبر حمزه، دارد به زمین لگد 

می زند. 
گفت، این خیلی خوب است. بعد  کلی خندید.  که خواند،  این تعبیر را 
که می خواهی  گفت، تو  کرد. من ریشم را زده بودم.  یک نگاهی به من 
که  پیغمبر، خجالت نمی کشی  اوالد  بكنی. سید  کار  امام علی  به  راجع 
ریشت را می زنی؟ ما بعضی وقت ها یک چالش ها و درگیری هایی داشتیم. 
حاال دیگر من بحث نمی کنم. باشد. چشم. دیگر نمی زنم. تحقیقًا من از 
همان موقع این نصف ریش را دارم! یعنی نصفش را زدم و نصفش هست. 
که من ریش هایم را مكدر نكنم و از من راضی باشد. خیلی  به نیت این 
که من دارم انجام می دهم.  کرد این حرفه ای را  امیدوار شد. یعنی باور 
کاری می کنی  گفت: خیالم راحت شد، باالخره داری  حتی به زبان آورد. 

که به درد می خورد. 
ایشان راضی است.  که اآلن  را دارم و احساس می کنم  من این خاطره 
که با دیدن  گر مردم احساس می کنند  گر این طور بوده باشد و ا انشاءاهلل ا
مختار یا کارهای دیگری که ما کردیم،  ثواب و اجری برای ما قائل هستند، 

دعا کنند که خداوند ایشان را قرین رحمت بكند و بیامرزد. 
که انجام می دهیم را به روح  کارهایی  باالخره ما یک بخشی از ثواب این 
که در زندگی من خیلی تأثیر داشت.  کردیم. به دلیل این  ایشان تقدیم 
که دارم فكر می کنم. می بینم،   کرد. اآلن  شاید مخالفت های او مرا جری تر 
انگار یک  گر نبود آن مخالفت  ها، شاید من امروز در این حوزه نبودم.  ا
جورهایی تقدیری بود. او باید مخالفت می کرد و من باید بیشتر عاقمند 
را  کار  حاصل  که  وقتی  اآلن  یعنی  می رفتم.  کار  این  دنبال  و  می شدم 
که همه اینها در تقدیر من رقم خورده  سنگین و سبک می کنم می بینم 
بود برای اینكه من نسبت به کاری که دارم می کنم، بااعتقاد و با حوصله و 
با دقت و با پشتكار خیلی زیاد به آن نگاه بكنم و این مسیر را ادامه بدهم. 
به هر حال فكر می کنم،  شیوه تربیتی ایشان که خیلی هم خاص بود، باعث 
گر امروز من به جایی رسیدم و احیانًا چیزی دارم، نتیجه آن تربیت  شد که ا

خاص بوده است. 
که عملكردشان بیشتر در احساس متجلی بود. مثًا  ایشان طوری بود 
که به سینما رفته بودم، ما در شاهرود تحصیل  یک بار من به خاطر این 
گرفته بود. در یكی از حیاط های قدیمی  می کردیم. یک خانه ای برای من 
گر یک وقت  که ا کرده بود  شاهرود اتاقی داشتم. به صاحبخانه سفارش 

این شب به خانه نیامد، فوری به من خبر بده. ایشان در روستا زندگی 
می کرد. وضعش هم نسبتًا خوب بود. وضع مالی  ما خوب بود. ما یک شب 
به سینما رفتیم. یعنی به خانه دوستان رفتیم و شب ماندیم. صبح به 
دبیرستان رفتیم و ظهر یک نان سنگک خریدیم و به خانه آمدیم که ناهار 
که ایشان باز  بخوریم و دوباره به دبیرستان برویم. تا زنگ را زدیم، دیدیم 
کرد. به محض این که مرا دید، یک سیلی به من زد. من هم عصبانی شدم 
و گفتم من دیگر درس نمی خوانم. گفت، خیلی خوب. برو وسایلت را جمع 
کردیم و دنبال هم  کمان را جمع  کن تا برویم. همین. ما هم رفتیم و سا
که سینما مولن روژ در آن است تا  راه افتادیم. از خیابان ایستگاه شاهرود 
کم در دستم بود و داشتم  سر فلكه شاهرود، او جلو می رفت و من هم سا
کرد به  که رسیدیم، یک هو ایستاد و شروع  پشت سر  می رفتم. سر فلكه 
روی  تأثیری  آنچنان  سال،  و  سن  آن  با  مرد  آن  اشک های  کردن.  گریه 
کاری نمی کنم. یعنی  گفتم: من دیگر علی رغم میل شما  که  گذاشت  من 
تصمیم من عوض شد. گفتم، غلط کردم. من می روم و درسم را می خوانم. 
که مراعات  شما نگران نباشید. اذیتتان نمی کنم. من هم سعی می کردم 

احوالش را بكنم. 
که چه احساسی در او بوده و چه نگرانی ای در او وجود  اآلن می فهمم 
من  برای  اآلن  اینها  بود.[  ]نگران  فرزندش  سرنوشت  خاطر  به  داشته. 
که قابل درک نبود. شاید تا ده سال پیش هم  قابل درک است. آن موقع 
که من  که تأثیر همان احساس بود  خوب نمی فهمیدم. اآلن می فهمم 
کارم را یک جورهایی ثابت بكنم.  که باید حقانیت  به این نتیجه رسیدم 
که ما داریم. به هر حال یكی از  نمی دانم. به هر حال اینها خاطراتی است 
افراد مؤثر در زندگی من پدرم بود. شكر خدا اطاعات داشت. سواد داشت. 
اهل فضیلت بود. اهل درک و معرفت بود. من واقعًا یادم نمی رود. بچه 
بودم. در روستای ما:" خیج"؛ یک مراسمی در دهه اول محرم هست. 
گر مردم نذوراتی دارند، به  مردم سه روز علم ها را توی ده می چرخانند و ا
این علم ها می دهند. یک مراسم خاصی است. البته اآلن متأسفانه این 
کمرنگ شده است اما آن موقع ]رونق داشت[. من بچه بودم.  مراسم 
که خواند، احساسش خیلی  ایشان یک بار در این مراسم خواند. وقتی 
کوچولویش  تأثیر داشت. تصویرش هنوز در ذهن من حک شده است. 
صحنه ای  یک  می کند،  کار  دارد  ]برادرم[حسن  که  سریالی  این  در  را 
که  گذاشتیم. یک تعزیه خوانی هست. اسمش مهدی ننه سكینه است 
توی قهوه خانه می آید و آن مراسم را یک جورهایی اجرا می کند. اشعاری 
خوانده می شود و بر مبنای این یک فضای خاصی به وجود می آید. آن 
تصویری که ایشان می خواند و گریه ای که می کرد، هنوز در ذهن من حک 

ک نشده است.  شده یعنی از ذهن من پا
که با دین و معرفت دینی و فضاهای دینی،  عرضم این است. آدمی بود 
که  شاید عاقه اش به روحانیت هم از همین احساسش ناشی می شد 
دلش می خواست، فرزندش سواد داشته باشد. اهل معرفت باشد. حاال 
که من اآلن به آن رسیدم یا نرسیدم. قضاوت این با دیگران  نمی دانم 
است ولی به هر حال این احساس در او وجود داشت. می خواهم بگویم 
که یک آدم عامی نبود. آدمی بود که یک مقداری فراتر از حد معمول آنچه 
که  که مرسوم بود، دانش داشت. مطالعه داشت. حتی من یادم هست 
یک زمانی کتاب عدل الهی آقای مطهری، از دست ایشان نمی افتاد. مدام 
که این را بخوانید. منظور این بود  این را مطالعه می کرد و توصیه می کرد 
که ایشان با معارف و باورهای دینی بیگانه نبود و می شد ایشان را جزو 
خواص جامعه روزگار خودش به حساب آورد. لذا فكر می کنم که نگرانی ها 
و دغدغه هایش خیلی جدی بود و تأثیرات روانیش را هم عرض کردم. یک 
که حداقل منحرف نشویم.  کرد  جورهایی خیلی با سیاست ما را هدایت 
کار می کنیم، جذب جاذبه های فرعی و  بی دوامش  که داریم  در مسیری 

نشویم. 

به یاد پدر 

گفت: خیالم راحت شد!
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ساخت فیلم ها و مجموعه هایی در حوزه تاریخ؛ چه تاریخ 
اس���ام، چه تاریخ ایران و تاریخ جه���ان، در باال بردن درک 
و اطاع���ات م���ردم نسبت به ح���وادث مه���م و دستگیری 
و عبرت آم���وزی از این حوادث بسیار مفی���د و مؤثر است و 
کنیم،  به نظر م���ن در این حوزه ها ما هرچه سرمایه گذاری 
بهتر و نتیج���ه آن نیز بسیار ارزشمند خواهند بود. منتهی 
در ح���وزه تاریخ اس���ام، به وی���ژه اولیای بزرگ دی���ن، ائمه 
ک���ردن طبیعتًا  کار  ه���دی )ع( و چهره ه���ای ب���زرگ شیعه، 
اولوی���ت باالتری دارد. چ���را؟ چون الگوهای ب���زرگ را برای 
عمل پویندگان مسیر فاح و رستگاری به نمایش خواهند 
گذاش���ت و م���ردم را در جهت ص���اح و رستگ���اری هدایت 

خواهند کرد. 
که فكر  ک���ار بسی���ار ارزشمندی ب���ود  مجموع���ه ام���ام علی 
نمی کن���م تا آن موقع به یك���ی از شخصیت های برجسته و 
در حقیق���ت بزرگترین شخصیت عالم اسام و خلقت، بعد 
از وجود مقدس پیامبر اسام)ص( در قالب فیلم پرداخته 
کار از این جه���ت بسیار ارزشمند ب���ود. آقای  بودیم. ای���ن 
کارگ���ردان ق���وی اس���ت و توانست به  میرباق���ری ه���م یک 
که از این  خوبی آن فیلم را تهیه بكند و به خیلی از مردمی 

مقطع مهم تاریخ اسام، اطاعات کافی نداشتند، توانست 
بینش و اطاعات بدهد. هر چند که هم در این فیلم و هم 
که اینها واقعیت تاریخی  در مختارنام���ه، برخی موارد ب���ود 
کار می کنند، باید خود  که در عرصه دینی  نداشت. کسانی 
را به رعایت آنچه در تاریخ به عنوان مسلمات آمده، ملزم و 
موظف بدانیم. چرا که وقتی که بیننده نگاه می کند،  به نام 
مقدس امیرالمؤمنین علیه السام، به نام واقعه قیام مختار 
که ساخته  یا ام���ام مجتبی علیه الس���ام یا والیت عشق���ی 
شد، وقتی که مردم نگاه می کنند، آنچه به شخصیت های 
بزرگ منسوب است یا وقایع مسلم تاریخی، احساس شان 
که آنچه نمای���ش داده می شود،  عین حقیقت  ای���ن است 
که رد و بدل  تاریخ است. حتی روی دیالوگ ها و سخنانی 
می شود هم مردم حساس هستند. لذا به نظر من ما مجاز 
نیستیم، هر آنچه را می پسندیم در یک چنین مجموعه ها 
و فیلم هایی وارد بكنیم. چون مخاطب احساس می کند، 
که  عی���ن واقع و حتی خ���وب و مثبت است. منته���ا وقتی 
واقعیت نداشته باشد، به ذهن بیننده اطاعات نادرست 
گر بیننده بعدًا مطالعه بكند یا از اهل فن  داده می شود و ا
گونه نیست، اعتماد خود را نسبت  که این  بپرسد و بداند 
ب���ه آنچ���ه از سیم���ای جمه���وری اسام���ی و مجموعه ها و 
که مربوط به اولیای بزرگ دین است،  از دست  فیلم هایی 
می دهد یا کم می شود. لذا به نظر من، در عین این که باید 
جنبه های هنری و دراماتیک فیلم حفظ بشود ولی نباید 
نسبت به چیزهایی که واقعیت ندارد،  مواردی را بسازیم و 
که مربوط به یک حقیقت تاریخی است،  در مجموع���ه ای 

آنها را نمایش بدهیم. 

که چه  م���ن در آغاز پ���روژه مختارنام���ه احساسم این ب���ود 
ک���ه راجع ب���ه مختار فیلم ساخت���ه شود؟ ما  اولویت���ی دارد 
که  مسائ���ل مهم ت���ری را در حوزه دین���ی و معرفت���ی داریم 
کار بشود. اما  کرده است. آنها باید  تاریخ اسام آنه���ا را ذکر 
وقتی که این فیلم ساخته شد، دیدیم که در پوشش فیلم 
مختار، قیام حضرت سیدالشهدا علیه السام را تا حدودی 
به تصویر کشید. در قالب پرداختن به مختار، حوادث مهم 
کوفیان در آن مقطع  قیام حضرت سیدالشهدا،  عملك���رد 
و اینك���ه جامعه اسامی ب���ه چه تباهی های���ی رسیده بود 
که فرزند رسول خ���دا )ص( را به  کار را ب���ه جایی رساند  ک���ه 
کثر مردم خبر  شهادت می رساند، پرداختند و مسائلی که ا
نداشتند. یعنی اطاعات بسیاری از مردم ما راجع به قیام 
کاروان  حضرت سیدالشهدا علیه السام تا شام بود؛ یعنی 
اسرای آل اهلل علیه السام را تا شام بردند و آنها را از مجلس 
یزید به مدینه برگرداندند. ولی اینكه بعد چه شد و چه بر 
کجا رسید و  کربا آمد؟ اصًا عالم اسام به  سر جنایتكاران 
کت رسید و بع���د از او چه شد؟ اینها برای  کی به ها یزی���د 
کثر مردم ما جای سؤال بود که این فیلم به بخش زیادی  ا
از ای���ن سؤاالت پاسخ داد. از این جهت ارزشمند است. ما 

هم اجر عالمان بزرگ
داوود میرباق���ری از نگ���اه محمد حسی���ن رجبی دوانی
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اطالعات مردم را نسبت 
به تاریخ اسالم باال برد و 

عالقمندی به مطالعه تاریخ 
كرد. اینها  را در مردم زیاد 

پیامدهای بسیار ارزشمند 
كار آقای میرباقری است و از 

این جهت جای تجلیل دارد



نبای���د این مسأله را فقط به عنوان یک مسأله شیعی نگاه 
بكنی���م. تاری���خ اس���ام در آن مقطع ب���ود و دانستنش هم 
الزم اس���ت. لذا من از این جه���ت تحسین و تأیید می کنم 
که بعضًا دشمنان شیعه در جهت  که توانستند از تاریخی 
تخریب این شخصی���ت بزرگ اسام و شیعه نوشتند و او را 
کرده بودند، چنین پرداخت قوی را عرضه  ترور شخصیت 

کنند. این واقعًا جای سپاس دارد. 
گروهی از اهل فن باید در ساخت یک چنین مجموعه هایی 
حضور داشته باشند. یک متخصص کامی نیاز است. ما از 
نظ���ر اعتقادات می خواهیم به کج���ا برسیم و چه چیزی را 
اثب���ات بكنیم و یا دفاع بكنی���م؟ دو، از نظر فقهی و شرعی، 
این فیلم چه مسائل شرعی را می تواند پاسخگو باشد. یک 
که مبانی  متخصص تاریخی هم باید حضور داشته باشد 
صحیح  و نقل های معتبر را در ساخت این فیلم مبنا قرار 
ک���ه غیرواقعی  بده���د و از بیراه���ه رفتن ی���ا بیان چیزهایی 
اس���ت، جلوگیری بكند. این اف���راد الزم است. البته به نظر 
کنار اینها یک جامعه شناس و روانشناس هم باید  من، در 
که بتواند، تأثیرگذاری این را ب���ر روح و ضمیر فكری  باش���د 
جامع���ه هم م���ورد ارزیابی ق���رار بده���د و از ساخت چنین 

مجموعه هایی بهترین نتیجه گرفته بشود. 
گر کسی  کار سینمای تاریخی سنگین است. من معتقدم ا
که مشاور تاریخی و ناظر تاریخی یک مجموعه  می پذی���رد 
باش���د، باید خود را مل���زم و موظف بداند از بای بسم اهلل تا 
ت���ای تم���ت را کنترل و نظارت بكن���د. باید جمله به جمله 
گر در جایی از فیلمنامه ضعف و اشكالی وجود  بخوان���د و ا
گر چنین نشود،  کن���د. ا دارد، آنه���ا را متذک���ر شود و برطرف 
ی���ک چنین مسائلی پدید می آید. م���ن پدید آمدن چنین 
ک���ه متوج���ه فیلمنامه نوی���س ی���ا  م���واردی را بی���ش از آن 

کارگردان بدانم، متوجه ناظر و مشاور تاریخی می دانم. 
کردم ب���ا حض���ور مسؤولین صدا  ک���ه اش���اره  در جلس���ه ای 
کن���م، چهار پنج قسم���ت از مختارنامه  و سیم���ا ب���ود و فكر 
پخ���ش شده بود، من یک مق���دار راجع به برخی چهر ه ها، 
مث���ل »سلیمان ب���ن صرد« گفتم که ایش���ان درست است 
که پیرمرد بوده ام���ا این طور از حال رفته و ضعیف نبوده! 
ای���ن پهلوان بوده و بعدها هم در جنگ با بنی امیه چنان 
حماس���ه ای از خ���ودش نشان م���ی دهد. محك���م ایستاد 
که در نق���ش او بازی  ک���ه چهره ای  کشته شد. حال آن  ت���ا 
می ک���رد، خیلی ضعیف و درمانده ب���ود. ایشان هم گفتند، 
که هم مسن باشد و هم  کس���ی را در بازیگرها نداشتیم  ما 
توانمن���د باش���د. به این ص���ورت که راجع ب���ه سلیمان بن 
ص���رد انصاری آم���ده است. این هم عذر قاب���ل قبولی بود. 
منتها ایشان محبت کردند و آن روزی که تجلیل از عوامل 
مختارنام���ه بود، ایش���ان بامحبت. البته م���ن در سخنانی 
گفتم، فیلم مختارنامه غبار مظلومیت را از  کردم و  تجلیل 
کار از این جهت  چه���ره این مرد بزرگ در تاری���خ زدود. این 
بسیار ارزشمن���د است. اطاعات م���ردم را نسبت به تاریخ 

اسام باال برد و عاقمندی به مطالعه تاریخ را در مردم زیاد 
کار آقای میرباقری  ک���رد. اینها پیامدهای بسیار ارزشمن���د 
اس���ت و از این جه���ت جای تجلی���ل دارد. ایش���ان هم در 
صحب���ت اظهار محب���ت کردند. البته من ب���ه تعبیر ایشان 
معتقد نیستم. اشاره اش به همین برنامه هنگام درنگ و 
بحث های تاریخی ما بود. ایشان با تواضع می گفتند، شما 
کردید. البته این طور  غلط ه���ای ما را در این فیلم اص���اح 
نب���ود. در هر صورت بحث ما تبیین اوضاع و احوال جهان 
اسام، موقعیت و تحلیل روایی خوب، هر چند بعضًا اشاره 
داشتی���م. ب���دون اشاره مستقی���م به برخی از م���واردی که 

واقعی نبود و در این فیلم آمده بود. 
متأسفانه من با هنرمن���دان این عرصه خیلی حشر و نشر 
کارشان چیس���ت و چگونه  که بدان���م، مشكات  نداشت���م 
بوده اما آنچه تصور می کنم، این است که متأسفانه برخی 
که چنین هن���ری دارند، مثل آقای میرباقری  در عین این 
غیرت دینی ندارند که در این عرصه ها وارد بشوند. قاعدتًا 
ک���ه وارد این عرصه ها  کسی را  بای���د در محافل خودشان، 
گر یک  ش���ده سرزنش بكنن���د و یا به نوعی از خ���ود برانند. ا
که در  کرده  چنین م���واردی باشد، ایشان واقعًا مجاهدت 
برابر برخی از هم صنفانش که او را به نوعی از خود می رانند، 
وارد این عرصه می شود و یک چنین خدمت ارزشمندی را 

از خود به یادگار بگذارد. 
که  این ی���ک بخش قضیه اس���ت. بخش دیگر ای���ن است 
که در این ح���وزه وارد  کس���ی مثل آق���ای میرباقری، وقت���ی 
ش���ده، در حقیقت از طرف اهل فن و متخصصان موضوع 
که آی���ا این فیلم را  کنت���رل و زیرنظر است  فیل���م هم تحت 
که آم���ده مطابق واقع هست  کردند. آیا آنچه  ک���ار  درست 
ی���ا ن���ه. از این جهت ه���م محدودیت هایی دارن���د که باید 
ک���ار از این باب سنگی���ن است و من  جوابگ���و باشند. ل���ذا 
که مثل ایشان در این عرصه ها وارد  واقعًا ایشان و افرادی 
می شوند و چنین خدمات���ی را از خود به یادگار می گذارند، 
تحسین می کنم و به آنها عرض می کنم، بدانند که حاصل 
ک���ار علمای بزرگ م���ا است.  ک���ار ای���ن بزرگواران ه���م چون 
کتاب های بزرگ���ی در عرص���ه معرفتی و  ک���ه  کسانی  یعن���ی 
گذاشتن���د و باقیات  دین م���داری م���ردم از خود ب���ه یادگار 
صالحاتی شده است، مثل شخصیت هایی که کتاب های 
کتاب های اعتقادی ما را  حدیثی بزرگ ما را نوشته اند و یا 
کار امثال آقای میرباقری به خاطر تأثیر فراوانی  نوشته اند، 
ک���ه در اعتقادات مردم دارد و مخاطب بسیار گسترده تری 
کار آن  کارشان بیشتر از  گر ثواب و اجر  که دارد، به نظر من ا

بزرگواران نباشد،  کمتر هم نیست. 
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فیلم مختارنامه غبار 
مظلومیت را از چهره این 
مرد بزرگ در تاریخ زدود



ک���ه پس از پی���روزی انق���اب اسامی  فرصتی 
ب���رای تحقی���ق و ساخ���ت فیلم ه���ای دین���ی 
فراه���م آم���د، در چن���د ح���وزه ب���ه محصوالت 
که یك���ی از آن ها  قاب���ل اش���اره ای منجر ش���د 
فیلم ه���ای تاری���خ اس���ام ب���ود. البت���ه منظور 
نگارن���ده از »فیلم دینی«، فیل���م و سینمایی 
ک���ه »در خدمت اه���داف دین« باشد؛  است 
نه این که لزوم���ًا مضمون و ایده ای برخاسته 
از مناس���ک و آموزه ه���ای اختصاص���ِی دین را 
دنبال نماید. طبیعتًا ب���ا این رویكرد، تمامی 
گ���ر زیرمتِن  مفاهی���م اخاق���ی و انسانی هم ا
گیرد و با ساختی هنرمندانه به »فیلم« تبدیل شود،  فیلمنامه قرار 

محصولی و مصداقی از سینمای دینی را شكل خواهد داد.
ب���ه س���راغ مضامی���ن و  اس���ام، مشّخص���ًا  تاری���خ  فیلم ه���ای  ام���ا 
که  ج در سیره و ح���وادث صدر اس���ام می روند  موضوع���ات من���در
غالبًا ارتب���اط نمایشِی وثیقی هم ب���ا شخصیت های مقّدس دینی 
که از فرصت���ی به نام »جاذبه های  دارن���د. بدین ترتیب همان گونه 
ذات���ِی این دس���ت موضوعات برای عم���وم بینندگ���ان عاقمند به 
آن ه���ا« بهره مند می شون���د، با تهدی���دی به عن���وان »ظاهرگرایی، 
شعارزدگ���ی و فاش گوی���ی« نی���ز مواجه ان���د. ساخته ه���ای جن���اب 
سّی���د داود میرباقری ام���ا به خوبی توانسته ب���ا استفاده از فرصت 
مذکور، تكنیک ها و ظرافت های هنری را در خدمت تولید »فیلم« 
درآورده و ت���ا حّد قابل قبول���ی از تهدید فوق، بگریزد. ضمن این که 
به واسط���ه ی  بسی���اری از بصیرت ه���ا و سیرت های ن���اب دینی در 

صورت سینما، به صیرورت تكاملِی مخاطب، مدد رساند.
د و  ���د مؤّیَ ب���ا ای���ن همه، ت���اش ارزن���ده و در خور تحسی���ن این سّیِ

بی اّدعا، خالی از برخی نقاط اشكال و نكات ابهام نیست:
یکم. شخصیت پ���ردازی برخی خواص و مؤّثری���ن در تاریخ اسام، 
پیچیدگی های خاّص خودش را دارد. اما آن چه که آقای میرباقری 
گریم و طّراحی لباس و متن سخنان و لحن اداء جمات توّسط  در 
شخصّیت های مؤّثر جبهه ی حّق و باطل انجام می دهد – مانند 
کارگردانان سینما – فریادگوی موضع ایشان  کثر قریب به اّتف���اق  ا

در مورد آن هاست! 
خ ی���ا سی���اه، رنگ آمیزی و سایه ه���ای چشم و  عّمام���ه و ردای س���ر
کینه آلود و  صورت، سخنانی مشحون از مفاهیم صریحًا غلط، لحن 
حریصانه، ... از مشّخصه های مكّرر شخصیت های جبهه ی باطل 
هستن���د و در مقاب���ل، عّمامه و ردای سفید ی���ا سبز، صورت نورانی 
کن���ده از حكم���ت و حقیق���ت، لحن  و چشم���ان ملی���ح، سخنان���ی آ
دلسوزان���ه و بدون منّی���ت، ... از نموده���ای پیاپِی شخصیت های 
جبه���ه ی حّق ان���د. مث���ًا زبیر ب���ا آن سواب���ق و جایگ���اه در اسام و 
جامع���ه ی مسلمین و حّتی طلحه )ب���ا آن که نسبت به زبیر، حرص 
و لجاجت واضح تر و جایگاه مذهبی و اجتماعِی پایین تری دارد(، 
که تمامی لشكر سی هزار نفره ی سران  چنان نشان داده می شوند 
جمل را از اندک هوش و قدرت تشخیص عقلی و دینی نیز بی بهره 
می نمایان���د و ت���وان نمای���ش پیچیدگ���ِی صحنه ی فتن���ه و قابلّیت 
کارآم���د را در سریال امام علی، از  کامل و  عبرت گی���ری و الگوسازِی 
گر فتنه ی جمل با آن هم���ه نمادها و نمودهای  دس���ت می دهد. ا
عری���ان تجّلی یافته، واقعًا چرا این چنی���ن سهمگین و تردیدآفرین 
گفتارهای  گر آن گون���ه قابل تشخیص از رفتاره���ا و  ب���وده است؟ و ا

کار مسائل امروز جامعه ی مسلمین می آید؟  علنی بوده، به چه 
همی���ن معض���ل را در پ���ردازش شخصیت های���ی مانن���د عمر سعد 
مجم���وع  براس���اس  ک���ه  کس���ی  هستی���م.  شاه���د  مختارنام���ه  در 

ُکده���ای شخصّیت شناسان���ه در تاری���خ ص���در اس���ام، اص���ًا دارای چنی���ن 
روحّی���ات متمایل ب���ه اموی و دریدگی علیه بنی هاش���م و تظاهرات علنی به 
کارگردان مختارنامه  ناجوانم���ردی و خباثت درونی نیست. البته نویسنده و 
گزیر از  که نا می توانن���د از اقتضائات و لوازم قواعد دراماتیک، توجیه بیاورند 
جل���وه دادن بدی ها و ضّدقهرمان ها به قبیح ترین شك���ل ممكن بوده اند تا 
کشمكش های جّذاب مخاطب ساز  سنگینی و سهمگینی مواجهه با آن ها و 

را تأمین نمایند.
حال آن که بدین ترتیب، مطابق آن چه ذکر شد، به لحاظ محتوایی بسیاری 
زمینه ه���ای نمایش پیچیدگی ه���ا و دشواری های تشخیص ب���رای مردم آن 
دوره مكتوم می ماند و نوعی تحریف تاریخ هم رقم خواهد خورد. همچنین 
ب���ه لحاظ ُفرمی نیز جّذابیت فیلم در صورت نمایش دادن وجوه حّقانیت یا 
کمتر نیس���ت و نباید ترس از  گ���ر بیشتر نباشد،  حق نمای���ِی جبهه ی باطل، ا
همراهی نكردن مخاطب، ترسیم عمق ها و چندالیگی های حوادث را منتفی 
که از اس���اس، بیهوده است. امروزه حّت���ی در فیلم های درام و  س���ازد؛ ترسی 
غی���ر درام، به پرداخ���ت شخصیت هایی ب���رای ضّدقهرمان ها دست می زنند 
ک���ه وجوه قابل رقابتی از حّقانیت در آن ها وج���ود دارد تا به پیچیدگی روال 
داستان و حی���رت بیشترمخاطب بینجامد. این برگ برنده ی دراماتیک، به 
نح���و واقع���ی در حوادث تاریخی صدر اسام وجود داشت���ه و محرومّیت ما از 

نمایش و تماشای آن، دریغ و افسوسی مضاعف می طلبد.         
دّوم. تمرک���ز بیش از اندازه بر جّذابیت ه���ای سخیف )مانند آن چه درباره ی 
ُقطام در سریال امام علی و همسراِن سراِن قیام مختار در مختارنامه دیدیم(، 
ضمن آن که َمشوب به خیال پردازی هایی به رنگ و بوی زندگی های معاصر 
و دغدغه ه���ا و روحّیات و مشاجرات زنان امروزین ماست، عادت و ذائقه ی 
عاّمه در تماشای فیلم ها و سریال های تاریخی را به سمت و سویی هدایت 
که چندان سازگاری با اهداف ساخت چنین محصوالتی ندارد. صد  می کند 
البت���ه نمایش موّفق موانع و مشكات خانوادگی مردان بزرگ تاریخ، بخشی 
انكارناشدنی و بسی���ار جالب توّجه برای درک عمیق حوادث تاریخی است، 
اما به ش���رط آن که در نحوه  و میزان پرداخت، همچ���ون ُطرفه ای خاله زَنک 

پسند، ضمیمه  و سنجاق شده به سیر اصلی داستان و زیرمتِن آن نباشد.
سّوم. نكت���ه آخر این که برجسته کردن قومّیت گرای���ی و پان عربیسم دستگاه 
خافت صدر اس���ام و تبعیض نژادی ویژه علیه ایرانیان، نباید به انگیزش و 
تحریک حّس قومّیت گرایی و پان ایرانیسم متقابل، بینجامد. در این صورت 
م���ا تنها به س���وی دیگر این تن���ور خانمان سوز دمیده ای���م و برخی اّدعاهای 
ح بیشتر بخشیده ایم. عاوه  مّلی گرایان���ه علیه اساس اسام را نیز مجال ط���ر
بر این که بخش هایی از پ���ردازش این موضوع در قالب داستان، به تخّیات 
کشیده می ش���ود. تمام این مسائ���ل در شرایط  و قّصه بافی ه���ای شبه���ه دار 
ک���ه نی���از روزاف���زون به وح���دت جهان اس���ام احس���اس می شود،  حّساس���ی 

ضرورت احتیاط را بیشتر می کند. 
که در سریال بعدی استاد  این نكته را از این جهت به طور مستقّل نگاشتیم 
میرباق���ری پیرامون حضرت سلم���ان، دوباره مجال خودنمای���ِی ایرانی گری 

مهّیاست. 
ک���ه در ساخ���ت سریال های  در نهای���ت بای���د به ای���ن داوری اذع���ان داشت 
کس���ی ب���ه مانن���د سّی���د داود میرباقری، ُمصی���ب و موّف���ق نبوده و  تاریخ���ی، 
علی رغ���م نقاط ضع���ف مذکور، واجد وجوه متعّدد توانمن���دی در ارائه ی آثار 
فاخر و فخیم در این حوزه بوده و هست. امید آن که در آینده نیز شاهد رشد 
و تكامل هرچه بیشت���ر و توفیقات و تأییدات مضاعف این سّید عزیز باشیم. 
ک���ه در تروی���ج هنرمندان���ه و پرمخاط���ب دین ب���ه معدود  در واق���ع، عنایت���ی 
گ���ران ما شده و می شود، از سن���خ إلقائات روح القُدسی به حّسان بن  سینما
کمیت بن زید  ثاب���ت و دعب���ل خزاعی و ابواالس���ود دوئلی و سّید حمی���ری و 
اس���دی و ... است. و ب���ه همی���ن  ِوزان، میرباقری ها را مراقب���ه و مشارطه ای 

عظیم باید. چنین باد.  
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كسی به  تاریخی، 

مانند سّید داود 
میرباقری، ُمصیب 

ق نبوده و 
ّ
و موف

علی رغم نقاط 
ضعف مذكور، 

واجد وجوه 
متعّدد توانمندی 

در ارائه ی آثار 
فاخر و فخیم در 

این حوزه بوده و 
هست



تهیه شده در:
 دبیر خانه جشنواره مردمی فیلم عمار 

دی ماه ۹۱
تحریریه: محسن صفایی، سامان سپهوند، 

رسول خسرو بیگی، محمد حسین بدری، محسن اسالم زاده و

كبری  طاهره ا


