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زمانـی کـه در غـرب سـینما اختـراع شـد، زودتر از آنچـه بـرادران لومیر 
تصور می کردند حزب صهیون دریافت که سـینما همان گوسـاله ی سـامری 
اسـت که می تواند هر قومی را به سـتایش خود وادارد. لذا افسـار گوسـاله را 
بـا تاسـیس انبـوه کمپانی های فیلمسـازی، از فیلمنامـه تا تولید و اکـران، به 
دسـت گرفت و با همین سـینما دروغ بزرگی مثل سـوزاندن شـش میلیون 
یهـودی در کوره هـای آدم سـوزی را چنـان در باور جهانیـان نهادینه کرد، که 
آلمان ها پس از سـه نسـل هنوز فرانـک، یورو و دالر خـود را به عنوان غرامت 
کار نکـرده ی پدرانشـان بـه فرزنـدان سـامری می پردازند؛ در حالـی که عرق 
شـرم بـر پیشـانی دارنـد! و با همین ابزار سـینما بـود که هولوکاسـت از خدا 
مقدس تـر شـد. سـینما چنیـن القـا نمـود که می تـوان به خـدا هم اشـکال 
وارد کـرد و همـه اجـازه دارنـد عیسـی مسـیح و موسـی بن عمران را منکـر 
شـوند و همـه ی دستوراتشـان را زیر پا بگذارنـد اما... اما در مورد هولوکاسـت 

ممنوع! کفرگویی 
سینما تصویر قوم مظلوم را در ذهن های مردمان حک نمود. قومی که همه 
به آنها بدهکارند و آنها از همه ی بشریت طلبکار! فرزندان سامری می توانند 
سرزمین یک ملت را اشغال و ساکنانش را تکه تکه نمایند و حتی برای این کار 

از مردم اروپا و آمریکا کمک بخواهند و آنها نیز دریغ نکنند.
آری این سـینما بود که برهنگی و خودفروشـی زنان را تمدن، و فرهنگ 
عفاف و همسـرداری و تربیت نسـل های آینده را عقب ماندگی انسـان معرفی 
کـرد و ازدواج مـردان را تفکـر قـرون وسـطایی و در قیـد بودن! و بدین سـان 
در غـرب خانـواده از هـم پاشـید؛ عفـاف و غیرت کیمیا شـد و بـا اراده ی این 
سـینما امروزه میلیون ها نفر از زنان و مردان بدون ازدواج به عنوان دوسـتان 
هفتگـی و ماهـی بـا هـم زندگـی می کننـد، میلیون ها کـودک نامشـروع به 
دنیـا آمـده و می آینـد، و رغبـت مـادری و پـدری از زن هـا و مردهـا گرفتـه 

شـده است.
زرسـاالران صهیون سـبک زندگی را با سـینما و فرزندش، تلویزیون، در 
دنیـا تغییـر دادنـد و مـردم جهان را بـا کوهی از مشـکالت گرفتـار کردند تا 
احـدی بـه فکر والیت حق و پشـتیبانی از آن نیفتد. آنها به درسـتی دریافته 
بودنـد کـه بسـتر حمایت از والیـت حق، لقمه هـای حـالل و نطفه های پاک 
و دامن های عفیف و بازوان غیور اسـت. پس سـینما در قصه هایش شـراب و 
سـکس و اصالت لذت را »تمدن« معرفی کرد تا به خیال خودشـان بشـریت 
آلـوده بـه گنـاه را غـالم حلقه بـه گوش خـود نماینـد. البته در مخیله شـان 
نمی آمد که در گوشـه ای از مشـرق زمین مردی از سـالله ی پیامبر نور)ص( 
قیـام نمایـد و غیورمـردان و عفیف زنـان پروانـه وار بـر گـردش حلقـه زنند و 
کـره ی زمیـن را چنـان به لـرزه درآورند که همـه معادالت آنها بـه هم بریزد.

 اما زرسـاالران صهیون آرام ننشسـتند و با تمام دنیاشـان به جنگ حق 
آمدنـد. کشـورها را فتـح نمودند و زنان و کودکان را کشـتند؛ بمب ها بر سـر 
غیـرت مـردان و عفـاف زنـان ریختنـد؛ صدهـا شـبکه بـا زبان هـای مختلف 
ایجـاد کردنـد؛ فتنه هـا نمودند بـه رنگ های مختلـف: زرد و نارنجی و سـبز، 
و گاه پیـروز شـدند و گاه شکسـت خوردنـد؛ امـا فتنه ی سبزشـان تیری بود 
کـه بـه مرکـز قیـام شـلیک شـد و نزدیـک بـود که بـه هـدف اصابـت کند. 
لیکـن خدا نخواسـت؛ بـا آنکه سـینما و نفوذی های رنگارنگ به میـدان آمده 
بودنـد، اما صـدای حق خاموش نشـد. چراکه عمارها مظلومانه وسـط میدان 
ایسـتادند و جشـنواره ی عمـار را بـه پا نمودنـد و از گلوی او در سـینما، و هر 
آنچـه بـا آن می شـد گفت، نوشـت و تصویر کـرد، حق را جلـوه دادند و باطل 
را افشـا نمودند؛ و هسـته ی این جشـنواره، بوسـتانی شـد به وسـعت همه ی 
خوبی هـا تـا روزگاری جنگل هـای هالیـوود و بالیـوود را نیز بـه عطر حقانیت 

معطرسـازد. چراکه نه؟! ان شـاءاهلل.

مظلوم وار در وسط میدان
  ابوالقاسم طالبی
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اشاره: 
نمی آورد  کم  انقالب  بچه های  خاطرات 

از آثار دراماتیک شان. و شاید چون در چنین 
تجربه  و  زیسته اند  فرودهایی  و  فراز  و  ماجراها 

کرده اند، وقتی قصه می گویند یا می سازند هم حس 
اول که شروع  از  برمی انگیزاند: »من  و همراهی  همدلی 

کردم تا اآلن به لحاظ فكري به نظرم اندیشه هاي فرهنگي امام 
را یافتم. براي همین در کارهاي من اعوجاج دیده نمي شود. چون 

احساس مي کنم که امام از نظر فقهي انقالب و جمهوري اسالمي 
و اسالم برایش مهم است. فرهنگ، سینما، هنر و همه چیز باید در 

ذیل این ها تعریف بشود. حضرت رهبري هم همین طور. یعني براي 
حضرت امام هنري هنر محسوب مي شد که صیقل دهنده روح انسان ها 
باشد. در جهت خداباوري که علیه مرفهین بي درد و به نفع پابرهنگان 

باشد که در یكي از پیام هایشان هم این را اشاره کرده بودند.«
برای بررسی و مرور  سه  دهه سینمای بعد از انقالب بخش  مهمی که 
بی تردید نباید از آن غافل بود، نقش بچه مسلمان ها در  مواجهه و 
دست و پنجه نرم کردن با هنر هفتم است. چه، آن ها بودند که  حلقه 
واسط میان متولیان  و جامعه سینمایی قرار می گرفتند: خواه در مقام 
هنرمند،خواه در مقام کمک کار متولیان  و خواه در جایگاه یک 

عالقه مند یا ترکیبی از همه این ها.
و  سیاسی  اجتماعی،  خاستگاه  خاطر  به  طالبی  ابوالقاسم 

مذهبی اش و نیز پرداختن  توأمان به فیلم سازی و ژورنالیزم  
سینمای  اداره  در  که  نقشی  آن  از  گذشته  و  سینمایی 

ایران  داشته است، از هر نظر آدم مناسبی برای بررسی 
سینمای  این سـی سال است. این گونه است که 

پیشینه زیستی و روند عالقه مندی  او به این 
و  را تحت عنوان »بچه مسلمان ها  هنر 

سینما« آورده ایم.

   وسینمابچه مسلمان ها 
                             حکایت یک زندگی پر فراز و نشیب در مصاحبه با ابوالقاسم طالبی
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از کودکی شروع کنیم...
من ابوالقاسـم طالبي طادي هسـتم. روسـتای »طاد« یکي از روسـتاهاي 
لنجـان اسـت کـه آقـاي پرویز شـیخ طـادي هـم اهـل آنجاسـت. دو فامیل 
بـزرگ در آن روسـتا سـاکن انـد کـه یکی بـا نام شـیخ طادی معروف اسـت 
و دیگـری بـه نـام طالبـی. محصول کشـاورزی آنجا هم برنج اسـت. پـدرم با 
بـرادرش اختـالف پیـدا کـرده بـود و به همیـن دلیـل در چهارده سـالگی به 
شـهر آمد. بیسـت سـی نفـر از هم محلی هایـش در کارخانـه زاینـده رود کار 
مي کردنـد. از پـدرم خواسـتند تـا بـه کارخانه بـرود و برایشـان چـای و  غذا 
درسـت کند. پدرم تمیز کار می کرد و خوش سـلیقه بود. حتی دسـتپختش 
از دسـتپخت مـادرم هم بهتر بود. به همین دلیل مـورد توجه رئیس کارخانه 
قـرار گرفـت. او کـه اربـاب یک روسـتا هم بـود از پدرم خواسـت تا همراهش 
بـه روسـتا بـرود. پدرم هـم قبول کرد و اول پیشـکارش شـد و بعـد از مدتی 
نائـب اربـاب شـد. در همان روسـتا بـود که پـدرم با مـادرم ازدواج کـرد. پدر 
مـادرم بـا اربـاب اختالف پیـدا کرد، زمانـی اگر فـردی با اربـاب اختالف پیدا 
می کـرد از روسـتا بیرونـش می کردند. ده مـال ارباب بـود و او به خودش حق 
مـی داد کـه ایـن گونه عمل کنـد. پدربزرگم هم مجبور به ترک روسـتا شـد. 
پـدرم همـراه او رفـت و در روسـتایی بـه نام اسـتینا اقامت کرد. من سـومین 
فرزنـد خانـواده بودم که در پنجم اردیبهشـت 1340 در اسـتینا به دنیا آمدم 
و تـا کالس پنجـم هـم در آنجـا درس خواندم. بـرادرم در خانه عبدالحسـین 
سـپنتا کار می کـرد. بـرادرم هـم به مدرسـه می رفـت و هم بچه آن هـا را نگه 
مي داشـت. ما آنجا ساسـان و بهمن سـپنتا را مي دیدیم. در سـال پنجاه ودو 
یـا پنجاه و سـه بود که همـراه دو برادرم به اصفهان آمدم و در مدرسـه هدف 
ثبـت نـام کـردم. مدتی بعـد مادر و خواهـرم هم به ما ملحق شـدند. پدرم در 
روسـتا کشـاورزی می کـرد و حاضر نبـود در شـهر اقامت کند. معمـوالً رفت 
و آمـد می کـرد. بـرای رفتن به مدرسـه از کنار سـینما مهتاب رد می شـدیم. 
روبـروی آن پارکینگـی بود که هـم گاراژ اتوبوس های روسـتاهای منطقه بود 
و هـم مرکـز توزیـع تره بـار. اسـمش بنـگاه شـادی بـود. دهاتی هـا وقتـی به 
شـهر می آمدنـد بیل هایشـان را بـرای تعمیر همراهشـان می آوردنـد و وقتی 
هم می خواسـتند به سـینما بروند آن هـا را در آن پارکینگ می گذاشـتند. به 

همیـن دلیل به سـینما مهتـاب می گفتند سـینمای دهاتی ها.

غیر از درس چه کار می کردید؟ 
نوشـتن برایـم مهم بـود. دوم راهنمایي بـودم که اولین قصه ام را نوشـتم. 
آن زمـان مـن خطـم خیلـی بد بـود اما در عوض انشـا نوشـتنم خیلی خوب 
بـود. حتـی یادم هسـت کـه یک دفعـه درباره یـک موضوع برای بیسـت نفر 
انشـا نوشـتم. معلـم ادبیـات مـا کـه اسـمش خانم سـیفی نـژاد بـود تعجب 
کـرد. گفـت کـه اگر تـو واقعاً می توانی بنویسـی پـس قصه بنویـس. من هم 
قصـه ای نوشـتم و بـه او دادم. یادم هسـت که در آن قصه گفتـه بودم که من 
آدمی مبارز هسـتم و به شـهر می روم و پولدار می شـوم و برمی گردم روسـتا 

را نجـات می دهم.

احتماال متاثر از داستان هاي محمود حكیمي بودید؟
اولیـن داسـتاني کـه خواندم نوشـته ایشـان بـود. »جوانان چـرا«ي آقاي 
مـکارم را هـم مي خوانـدم. بـرادرم کتاب هـاي مایـک هامـر را مي خوانـد که 
داسـتان های پلیسـی داشـت. در سـال هاي پنجاه و پنج و پنجاه و شـش بود 
کـه با شـریعتي آشـنا شـدم. چیـزی از کتاب هـای او نمی فهمیدم، امـا یادم 
هسـت کـه »تکیـه بـر مذهـب« را بیش از بیسـت بـار خواندم. می خواسـتم 
صفحه هایـش را هـم از حفظ داشـته باشـم. قـرار بود در جایـی صحبت کنم 
و مجبـور بـودم از ایـن طریـق خـودم را آماده کنـم. قدرت بیـان و پرچانگی  
مـن  از  آن زمـان یعنـی همـان سـال های  انقـالب خیلی بـاال  بـود. جالب بود 
کـه چیـزی از آن نمی فهمیـدم امـا خیلی خوب می توانسـتم حـرف بزنم! در 
کتاب های شـریعتی اشـارات زیادی به انواع و اقسام»ایسـم«ها شـده اسـت. 
کسـی کـه کتاب هـای او را مطالعـه می کند باید با ده ها مکتب آشـنا باشـد. 

مـن در آن سـن و سـال  از ماتریالیسـم، سوسیالیسـم، کاپیتالیسـم و... هیچ 
درک  و شـناختی نداشـتم. بـه  خاطـر توانایی هـای   خاصی که در فـن بیان و 
گفت وگـو داشـتم و بـا انگیزه ای کـه کار روزنامه فروشـی در من ایجـاد کرده 
بـود تصمیـم گرفتـم بـه تحصیـل ادامـه دهـم. شـب ها درس می خوانـدم و 

روزهـا روزنامـه می فروختـم  و کارهـای  انقالبـی  می کردم.
همـان سـال هایی کـه دانش آمـوز  بـودم ، بـا بچه هـای دیگـر یکـی از 
دکه هایـی را کـه روزنامه هـای  منافقیـن  را  توزیـع می کـرد  پس  گرفتیـم، اما  
شـهرداری بچه هـای مـا را از  آنجـا اخـراج کـرد، به ایـن بهانه که اجـاره دکه 
ماهـی پانصـد تومان  اسـت یا شـما بایـد بپردازید  یا  دکـه را اجـاره می دهیم 
بـه کـس  دیگـری. مـن  هـم  اجـاره  دکـه  و اداره آن  را  قبـول کـردم و شـدم 

فروش. روزنامـه 

غیر از مطالعات از چه کسانی تاثیر پذیرفتید؟
مـن بیشـترین تأثیـر را از مادربـزرگ مـادری ام گرفتم. هنـگام تولد من 
او قابلـه بـود و چـون اسـم پـدرش ابوالقاسـم بود اسـم مـن را هم ابوالقاسـم 
گذاشـت. مادربزرگـم دربـاره مـن می گفـت کـه او بابـای من اسـت! معموالً 
روزهـا بـه خانـه مـا می آمد و شـب کـه می خواسـت برگـردد مـرا همراهش 
می بـرد. او خیلـی مذهبـی بـود. بـه همیـن دلیـل هیچ کـس در خانـواده ام 
بـه انـدازه مـن مذهبی نشـد. دربـاره انقالب هـم هیچ کس مثل مـن انقالبي 

نشـد. همیشـه در خانـه دربـاره انقـالب با هـم دعـوا می کردیم.
اوایـل انقـالب سـلطنت طلب ها یـک رادیـو بـه نـام »رادیـو آزادي« راه 
انداختنـد. بـه آن »رادیـو بختیـار« هم مي گفتند. مـادرم رادیـو آزادی گوش 
مـی داد. سـال پنجـاه و شـش یکـی دو نفـر از دوسـتان همفکرم را بـه خانه 
مـی آوردم. یکـی از آن هـا بـه نـام شـاکری بـود که بعداً شـهید شـد. معموالً 
کتاب هـاي جـالل آل احمـد را مي خوانـدم و این مقـدار طنزی کـه در کالم 
و نوشـته هایم هسـت متأثـر از طنزهـای اوسـت. یـک قـاب بـزرگ از همان 
عکسـی که جالل دو دسـتش را روی عصا گذاشـته اسـت و ریش سـفیدی 
هـم دارد، بـه دیوار اتاقم نصب کرده بودم. دوسـتانم وقتـی عکس را دیدند به 
ایـن تصـور که عکس بابابزرگم هسـت گفتند که آدم عکـس بابابزرگش را به 
ایـن بزرگـی روی دیـوار نصب نمی کنـد! هنوز هم وقتـی آن خاطـره را مرور 
می کنیـم می خندیـم. بـرادرم هم عکس صمـد بهرنگی را به اتاقـش زده بود. 

البتـه مـن آثـار او را هـم می خواندم.

این نوع تفاوت ها در گرایش به افراد یا افكار قاعدتاً نمی توانست از 
روستا شكل بگیرد. به نظر شما تحت تأثیر معلم ها شكل می گرفت یا 

از فضای جامعه متأثر می شدید؟
خواهر من در مدرسـه اي به نام آناهیتا درس مي خواند. معلم ادبیاتشـان 
گروهـی از دانـش آموزانـش ایجـاد کرده بود که نود درصدشـان چـپ بودند. 
هنـوز هـم زنـده اسـت و کتاب می نویسـد. در خا نه اش هم جلسـاتي داشـت 
کـه پنجاه شـصت نفـر جمع می شـدند. دانشـجوها هـم می آمدنـد. من هم 
چنـد دفعـه به آن جلسـات رفتـم. آنجا بـه من مي گفتنـد »قاسـم فاالنژه«. 

همیشـه با آن هـا بحث و درگیری داشـتم.

بحث ها ادبي بود یا سیاسی؟
همـه  بحث هـا سیاسـي بـود. منتها ایشـان معلـم ادبیـات بـود و معموالً 
یـک بیـت از حافـظ مي خوانـد و مي گفـت که حافـظ دارد مي گویـد که باید 
خرقه هـا را آتـش زد و... . مـن آن زمـان خیلی تند بودم طوری که داشـتم به 
سـازمان مجاهدیـن نزدیـک می شـدم. آن ها هم در مدرسـه خیلـی روی من 
کار کردنـد. در آن جلسـات مـن با شـنیدن این نوع حرف ها شـروع می کردم 

بـه انقالبی حـرف زدن. هرچی از شـریعتی حفظ بـودم را تکـرار می کردم.

از ایام انقالب خاطره ای دارید؟
مـادرم در را مي بسـت تـا مـا بیـرون نرویـم. بعـد از مدتي فهمیـد وقتی 
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می خوابـد مـن از پشـت بـام همسـایه ها بیـرون مـی روم. یکی از همسـایه ها 
قضیـه را بـه او گفتـه بـود. البته بـه قول خودش نمی خواسـت شـکایت کند 
فقـط می گفـت کـه بد اسـت بچه شـما نصف شـب روی پشـت بام مـا بیاید. 
مـادرم گفتـه بـود من فکـر می کـردم می خوابـد. همسـایه ما هم گفتـه بود 
که بچه ات سردسـته اسـت. یک شـب از مادرم پول گرفتم تا گوسـفند بخرم 
و جلـوی دسـته قربانـی کنم. وقتـی فهمید که دسـته ما تظاهـرات می کند 
گفـت کـه مـن فکـر می کـردم پـول را بـرای دسـته عـزاداری امام حسـین 

می خواهـی. آن ایـام مـا شـب ها دسـته را می انداختیم.
در مدرسـه بیسـت سـی نفـر بودیـم که خیلی جنـب و جوش داشـتیم. 
کالسـها را تعطیـل می کردیـم و عکس شـاه را پاییـن می آوردیـم. روزی که 
قـرار شـد عکـس شـاه را پاییـن بیاوریـم در کالس را قفـل کـرده بودند. من 
از پنجـره وارد کالس شـدم و عکـس شـاه را بیـرون انداختـم. همـه اهلل اکبر 

می گفتیـم و شیشـه ها را شکسـتیم.
یـک شـب رفتـم جایی کـه بـه آن قـرارگاه می گفتیـم و تظاهـرات را از 
آنجـا سـامان می دادیـم. چنـد نفـر روز بعـد به منـزل مـا آمدند و بـه مادرم 
گفتنـد که پسـرت شناسـایی شـده و می آینـد او را دسـتگیر می کنند. چون 

از تظاهـرات مـا عکـس گرفته بودند و به راحتی می توانسـتند مرا شناسـایی 
کننـد. مـادرم اصـرار کـرد که به روسـتا بروم و من به روسـتا رفتـم. آنجا هم 
کدخـدا پـدرم را تهدیـد کـرد. در نهایت همراه چند نفر سـرباز فـراری که از 
جملـه آن هـا بـرادرم بـود بـه بندرعبـاس رفتیـم. چنـد روزی آنجا بـودم که 

انقالب پیروز شـد.

اولین بار اسم  امام را چه وقت شنیدید؟ 
وقتـی مکلـف شـدم. از روحانی محلمان خواسـتم تـا یک رسـاله امام به 

مـن بدهد.

مسجد هم مي رفتید؟
ده مـا یـک مسـجد داشـت کـه مـن خیلـی دوسـتش داشـتم. مـردم 
زمسـتان ها کـه بیـکار بودنـد معمـوالً کنار خانه مـا می نشسـتند و در ضمن 
آفتـاب گرفتـن چـای می خوردنـد و حـرف می زدند. وقتی مسـجد سـاخته 
شـد قدری فضای نشسـتن مردم کم شـد. همیشـه می گفتند باید مسـجد 
را تعمیر و بزرگ کنیم. از اینکه سـال ها می گذشـت و تصمیمشـان را عملی 
نکـرده بودنـد خیلـی ناراحت بـودم. وقتی انقالب پیروز شـد اولیـن کارم این 

بـود که مسـجد را تعمیـر و بـزرگ کردم.

در اصفهان هم مسجد می رفتید؟
بلـه. تـا زمـان انقـالب، در  خیابـان  رکن الدولـه سـاکن بودیم. مسـجدی 
در آن  خیابـان  بـه  نـام  رضـوی کـه به پایـگاه فعالیت هـای انقالبی  مـا  تبدیل  
شـده بـود. حملـه بـه پلیس از جملـه برنامه هـای ما تا پیـروزی انقـالب  بود. 

ایـن مسـجد  شـهدای  زیـادی هم تقدیم بـه انقالب کـرد. پدر آقـاي مهدوي 
کـه اآلن نماینـده مجلـس خبرگان اسـت، امام جماعت مسـجد ما بـود. فرد 
دیگـری هـم بـود کـه معلم بـود و مسـابقه برگـزار می کـرد و جایزه مـی داد. 
مـن همـراه بـرادرم معمـوالً بـه ایـن مسـجد رفـت و آمـد می کردیـم. مـن 
بازیگوش تـر از ایـن بـودم کـه بخواهـم در مجموعه ای قـرار بگیـرم. البته در 
دبیرسـتان کـه بـودم جنبشـی ها خیلـی تـالش کردند تـا مرا جـذب کنند. 
فـردی بـود که اسـمش حبیب توده ای بـود. خیلی اهل مطالعه بـود. او مامور 
شـده بـود کـه مـرا جـذب کنـد. وقتـی از خانـه بیـرون می آمـدم می دیدیم 
کـه حبیب ایسـتاده اسـت یـا وقتی بـه چهاربـاغ می رفتیم باز هـم می دیدم 
کـه آنجاسـت. سـینما هم کـه می رفتـم او را می دیـدم. او آن قـدر بحث کرد 
کـه مـن کـم آوردم. گفتـم مـن امام حسـینی هسـتم. او گفت که ما بـا امام 
حسـین مشـکلی نداریم. حتی می گفت ما روحانی داریم کـه در حوزه درس 
می دهـد امـا تـوده ای اسـت. بـه مـن می گفـت تو حسـینی بـاش، امـا عضو 
حـزب تـوده هم بـاش. من قبول نمی کردم و در نهایت از دسـت من خسـته 

شـد و گفـت که قاسـم متحجر اسـت.

دسته بندی ها در دوره دبیرستان چگونه بود؟ 
بـه غیـر از حـزب اللهی هـا، طرفـداران مجاهدین خلق به »جنبشـی ها« 
معـروف بودنـد. گـروه دیگـری هـم بودنـد کـه بـه نـام امتی هـا شـناخته 
می شـدند کـه هـوادار دکتـر پیمـان بودنـد و گـروه دیگـر هـم چریک هـای 

فدایـی. در بیـرون هـم توده ای هـا بودنـد.
امتي ها یا جنبشي ها چکار مي کردند؟

امتي هـا اساسـاً از اول سـر چهـارراه روزنامـه مي فروختنـد. کتک بـزن و 
کتک بخـور نبودنـد. خودشـان مي گفتند که مـا پیرو خط امام هسـتیم. ما با 
امتي هـا خیلي مشـکل خاصی نداشـتیم، امـا با منافقین حتـی درگیري های 
فیزیکـي هـم داشـتیم. وقتی درگیـري میدان انقـالب اصفهان پیـش آمد ما 
در باشـگاه در حـال تمریـن بودیـم. از همانجـا بـدون کفـش می دویدیـم تا 
خودمـان را بـه صحنـه درگیـری برسـانیم. فکـر می کردیـم چون باشـگاهی 
هسـتیم مثـال هر کـدام از ما می توانیم ده نفـر را بزنیم. البته وقتی رسـیدیم 

درگیری هـا پایان یافتـه بود.

اسم باشگاه چي بود؟
والعصر.

تكواندو بود؟
بلـه. اصـاًل تکواندو حزب  اللهي شـده بـود! آقاي مجتبـی راعي هم مدتی 
کشـتی گیـر بـود، امـا بعـداً بـه باشـگاه ما آمـد. ایـن آقـای پوالدگـر رئیس 
فدراسـیون هـم از بچه های باشـگاه ماسـت. البته بیسـت سـی نفـر از همان 

بچه ها بعداً شـهید شـدند.
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در درگیري هاي بعد از انقالب  اصفهان شما کدام طرف بودید؟  با 
گروه سید مهدي هاشمي بودید؟ 

نه. اصالً مشکل من این بود و یکي از دالیل مهاجرتم همین بود.
بعضـی می گوینـد تمـام خـط و خط بازي هـا بـا اجازه تـان از اصفهـان 

شد. شـروع 
مـا در پـادگان غدیـر بودیـم. پـادگان غدیـر والیـي بودنـد و بـا آقـا هـم 
خـوب بودنـد. طیـف آقاي نمـازي بودند کـه اآلن امام جمعه کاشـان اسـت. 
سـپاه اصفهـان طیـف آقاي طاهـري. طاهري بـه عنـوان یـک آدم انقالبي و 

حزب اللهـي مطـرح بـود و نمازی هـا طرفـدار سـرمایه داري!

پس شما جزو طرفداران سرمایه داري بودید!
نـه. اتفاقـاً در همان پـادگان هم خیلي حرف مي زدم و سـؤال داشـتم اما 
نتوانسـتند جذبـم کننـد. مي گفتنـد کـه طالبی نمـاز جمعه ای اسـت. چون 

مـن به نمـاز جمعـه می رفتم.

نماز جمعه آقاي طاهري؟
بلـه. مي گفتـم نماینـده امام اسـت و باید رفـت. آن ها مي گفتنـد که این 

مسـأله دارد. نهایتاً ما همیشـه همین جـوري بودیم.

کی جبهه رفتید؟
اوج دعواهـاي بني صـدر بـود که با هشـت ده نفر از دوسـتان وارد بسـیج 
شـدیم. مدتـی بعـد هم تصمیم گرفتیـم به جبهـه برویم. همراه چنـد نفر از 
دوسـتان مدتـی در پـادگان الغدیـر آموزش دیدیـم و بعد به جبهـه رفتیم. از 
جملـه دوسـتانم دو بـرادر به نام شـاه زیدی ها بودند که در پیرانشـهر شـهید 
شـدند. دو نفـر بـا نـام قربانی هم بودنـد که تا پایـان جنگ در جبهـه بودند. 

یکـی از آن هـا بـا نام آقـای کیوان داریان پانزده سـاله بود که شـهید شـد.

ماجراهای خرداد 60 وعزل بنی صدر و هفت تیر و ... کجا بودید؟
وقتـی بني صـدر عـزل شـد، مـا در حـال گذرانـدن روزهـای آخـر دوره 
آموزشـي بودیـم. آن روزهـا هنـوز سـپاه منسـجم نبـود و تیـپ یا گـردان و 
گروهان ها تشـکیل نشـده بود. اسـم می گذاشـتند دسـته عمار یا مثال گروه 
میثـم. می خواسـتیم بـه صبحگاه برویـم که خبـر  انفجار حزب را شـنیدیم. 
کالس هـای آن روز هـم تشـکیل نشـد و از مـا خواسـتند در نمازخانـه جمع 
شـویم. آنجـا بـود که رسـماً خبـر را به ما گفتند. همان شـبی کـه بنی صدر 
عـزل شـد بچه هـای اصفهان کـه دارخوین بودنـد عملیات »فرمانـده کل قوا 
خمینـی روح خـدا« را انجـام دادنـد. آقای رحیم صفوی هم مسئولشـان بود. 
ظاهـرا دو سـه ماهی بـود که تونل کنده بودند و توانسـته بودند دو سـه برابر 
تعـداد خودشـان اسـیر بگیرند. سـردار صفـوی در حالی که زخمـی بود آمد 

و قضیـه را بـه مـا گفـت. چون احتمـال می داد کـه عراق پاتک می کنـد ما را 
بـه آن منطقـه بردند. سـه چهـار روز از آموزش ما مانده بـود که به منطقه ای 
رفتیـم کـه در دارخویـن بـه انـرژی اتمی معـروف بود. هـوا خیلی گـرم بود. 
تعـدادی کانکـس آنجـا بود که کولـر گازی هم داشـت امـا کار نمی کرد. بعد 
از چهـار پنـج روز مـا را بـه خـط اعـزام کردنـد. شـب دوم حضور مـا در خط 
بـود کـه عـراق آنجـا را کوبیـد. زمیـن و زمـان را بـه هـم دوخته بودنـد. من 
خیلـی وحشـت کرده بـودم. ترس به معنـی واقعی کلمه آنجـا برایم ملموس 
شـده بـود. قبـل از شـروع درگیـری مـن نگهبـان بـودم. فـرد بعـدی آمـد و 
پسـت نگهبانـی را از مـن تحویل گرفـت. من خواسـتم بخوابم که احسـاس 
کـردم دیوارهـای سـنگر دارد کنـده می شـود. حقیقتاً احسـاس می کردم که 
مثـل فیلم هـای وسـترن کـه اسـب ها بـا گاری می تاختنـد، بیسـت سـی تا 
اسـب دارنـد می تازنـد. ارتش عراق کالسـیک بـود و معمـوالً در روز عملیات 
می کـرد. ظاهـراً آن عملیـات اولین عملیاتی بود که عراق در شـب انجام داده 
بـود. همـان شـب بـرای اولیـن بـار بود کـه تـکاور عراقـی را از نزدیـک دیده 
بـودم. یکـی از آن هـا کـه هیـکل بسـیار گنـده ای داشـت و تیـر هم خـورده 
بـود آمـد بـاالی خاکریـز و همین طور به مـا نگاه می کـرد. به هـر طریق بود 

آن شـب را مقاومـت کردیـم. صبـح رفتم که چند نفـر از دوسـتانم را ببینم. 
تعـدادی از آن ها زخمی و چند نفر هم شـهید شـده بودنـد. آقارحیم  صفوی 
و آقای کردآبادی که مسـئول خط ما بود آمدند. مدتی در سـنگر نشسـتیم. 
آن هـا موقعیت هـا را بررسـی می کردنـد. جلوی من می گفتند که اگر امشـب 
از ایـن طرف بیایند می توانند با سـیم سـر بچه هـا را ببرند و اگـر از آن طرف 
بیاینـد و نارنجـک بیندازنـد می تواننـد سـنگرهای مـا را از بیـن ببرنـد. من 
وحشـت زده بـودم و این هـا با حرف هایشـان ترس مرا بیشـتر کردنـد. بعد به 
مـن گفتنـد که دیشـب خیلی شـجاعت به خـرج دادید! دسـتتان درد نکند. 
یـک تویوتـا آمد و گفت مـا به اهـواز می رویم تو هم بیا. مثـل اینکه وضعیت 

مـرا فهمیـده بودند و بـا هماهنگی خواسـتند مرا به اهـواز ببرند.
در بیمارسـتان اهـواز چنـد نفـر از دوسـتانم را دیـدم و حالـم بهتر شـد. 
همـان جـا تلفـن زدم به شهرسـتان. دوسـتم گفـت بیـا امتحان بـده وگرنه 
می افتـی. سـه چهـار تـا از امتحاناتـم مانده بـود. تصمیـم گرفتم چنـد روزه 
بـروم و برگـردم. وقتـی آمدم سـه چهار روز بعد عملیات شـد و حصـر آبادان 
شکسـته شـد. بعـد از مدتـی به کردسـتان رفتـم و نزدیـک به دو سـال آنجا 
بـودم. آنجا گفتند شـما باید آمپول زدن را بلد باشـی. یـک متکا به من دادند 
و یـک آمپـول. گفتنـد بـزن تا یـاد بگیـری! و از ایـن طریق دکتر هم شـدم! 
از آنجـا کـه مطالعـه می کـردم و خـوب هم حرف مـی زدم مدتی بعـد به من 
گفتند شـما باید بروی در گزینش. شـدم مسـئول پرسـنلی بسیج سقز. بعد 
از مدتـی معـاون عملیـات شـدم و گاهـی بـه عملیات هـم می رفتم. سـردار 

رادان را آنجا شـناختم.
یـک موتـور داشـتم که بـا آن به این طـرف و آن طـرف می رفتم. منطقه 
برفـی بـود و جـاده لغزنده. یک بـار که خواسـتم بپیچم زمین خـوردم. یکی 
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آمـد موتـورم را بلنـد کـرد و کالجـش را کـه شکسـته بود با سـکه بـاز کرد 
و درسـت کـرد. دو سـه نوبـت دیگـر هـم او را دیـده بـودم، امـا اسـمش را 
نمی دانسـتم. چنـد سـال قبـل خـود آقـای رادان ایـن خاطـره را بـرای مـن 
تعریـف کـرد و مـن تازه فهمیـدم که او همان فردی اسـت کـه به من کمک 
کـرده بـود. البتـه هنـوز هـم هـر وقـت موتـورم زمیـن می خـورد بـه کمکم 

می آیـد!
هر کدام از بچه ها  شـهید می شـد، خیلی اذیت می شـدم. نمی توانسـتم 
تحمـل کنـم. یـک بار کـه طاقتم طاق شـده بـود به هـر طریقی بـود خودم 
را بـه منطقـه رسـاندم. یـک تویوتا گرفتم و بـه طرف پنجوین رفتـم. نزدیک 
خط که شـدم نگذاشـتند ماشـین را جلو ببرم. سـوئیچ را به نگهبانی که آنجا 
بـود دادم و گفتـم اگـر جنـازه مـرا آوردند ماشـین را به بسـیج سـقز تحویل 
بـده. لبـاس سـپاه تنـم بـود. گفتنـد کارت شناسـایی ات کو. گفتـم همه مرا 
می شناسـند و کارت همراهـم نـدارم. آن هـا از ترس اینکه مبادا منافق باشـم 
احتیـاط می کردنـد. حتی یکی از آن هـا گفت که بایـد اعدامش کنیم! گفتم 
یعنـی چـه که اعـدام می کنیم. گفت شـما را می کشـیم اگر خودی هسـتی 
بـه بهشـت مـی روی و اگـر منافق هسـتی بـه جهنم! یـک بنـده خدایی آمد 
کـه فکـر می کنـم یکـی از باکری ها بـود. گفتـم بـرادر گفتیم بیاییـم جلو و 
بجنگیم تا شـهید شـویم، الاقل دو تا بعثی را بکشـم. گفت بهتر اسـت که با 
ماشـین غـذا برگردیـد وگرنه اعدام می شـوی. گفتـم حاال که این طور اسـت 
بگـذار دو رکعـت نمـاز بخوانـم. ماشـین غـذا هم آمـده بود و همیـن که من 
بـه نمـاز ایسـتادم سـر و صدای خمپاره ها شـروع شـد. اصال معلـوم نبود من 

چـه جوری نمـاز خواندم.
بالفاصله پریدم پشـت ماشـین و کنار قابلمه غذا دراز کشـیدم. ماشـین 
در تیـررس بـود و مجبـور بودیـم خودمـان را نجات دهیم. قابلمـه هم مرتب 
بـاال و پاییـن می رفـت و می خـورد تـوی سـر من. وقتـی فهمیـدم که قضیه 
جـدی اسـت می گفتـم خدایـا مـن تـازه می خواهم بـروم خواسـتگاری بهتر 

اسـت فعال شـهید نشوم!

و دعایتان مستجاب شد...
بله. من خیلي زود ازدواج کردم. بیسـت و دو سـالگي ازدواج کردم. همان 
سـال هـم بچه دار شـدم. بچـه ام هم که نوزده سـالش شـد، ازدواج کـرد. اآلن 
نـوه دارم. وسـط قالده هـاي طال، نوه دار شـدم. چهار تا بچـه دارم. دو تا دختر 
و دو تا پسـر. دخترهایم شـوهر کرده اند و پسـرهایم هم آماده ازدواج هستند.

یکی از دوسـتان همرزمم اسـمش طباطبایي بود. وقتی بیرون مي رفتیم 
او سـنگر را تمیـز مي کـرد و خاکشـیر یخمـال مـي آورد. بعـداً از ناحیـه پـا 
جانبـاز شـد. در یکـی از عملیات ها من و ایشـان به عنوان نیروی پشـتیبانی 
بودیـم. در ماشـین کنـارم نشسـته بـود و نامـه ای را می خواند. فهمیـدم مال 
خواهـرش هسـت. گفتـم خواهـرت چنـد سـاله اسـت؟ گفت هفت هشـت 
سـاله. دیدم دسـتخط خیلی زیباسـت و دختر هفت هشـت سـاله نمی تواند 
آنگونـه بنویسـد. فهمیـدم که نمی خواهـد اطالعـات بدهد. بعداً کـه مجروح 
شـد وقتـی بـرای عیادتش رفتـم خواهر و مـادرش را دیـدم. تقریبا دو سـال 
خواسـتگاری من طول کشـید تا توانسـتم آن هـا را راضی کنم. مـادرم رفت و 
گفـت بچـه مـن شـما را می خواهـد چرا این همـه امـا و اگر می آوریـد. خانم 
مـن خیلـی حجـاب داشـت طـوری که مـن فقط نـوک دمـاغ و مقـداری از 
پیشـانی ایشـان را دیـده بـودم، امـا نمی دانم چطور بـه دلم نشسـت. هر روز 
هـم کـه مي گـذرد، بیشـتر دوسـتش دارم. تا بیسـت و دو سـالگي هـر دفعه 
کـه مرخصـي مي آمـدم بـه خواسـتگاري اش مي رفتم. پـدرش فهمیـده بود 
کـه مـادر مـن انقالبی نیسـت. البته مـادر من هم نمـاز می خوانـد و چادری 
هـم بـود. خانواده خانم من خیلی مذهبـی بودنـد. روي کارت ازدواجمان هم 
عکـس امـام بـود. متنش این بـود: »عالـم محضـر خداسـت، در محضر خدا 
معصیـت نکنید. کنیز حضرت زهرا و سـرباز امام زمان جشـني برپا مي کنند 
و شـما را به سـالم و صلـوات دعوت مي کننـد.« من هنوز هم کارتـم را دارم. 
با همان لباس سـپاه سـر سـفره عقد نشسـتم. آن موقع لباس سـپاه خیلی 

قداسـت داشـت. بعضـاً بچه هایـی که لبنـان می رفتنـد می گفتند کـه مردم 
روی لبـاس دسـت می کشـیدند و دسـت ها را بـه صورتشـان می مالیدند.

بعـد از مدتـی  در اصفهـان  مربـی گردان های آموزشـی شـدم. من مربي 
آتش بـار بـودم و بچه هایـي کـه در توپ خانـه بودنـد پیـش مـن آمـوزش 

کالسـیک مي دیدنـد.

برسیم به سینما. قصه سینما براي شما از کجا شروع شد؟ تلویزیون 
داشتید؟

بـرادرم در هوانیـروز بـود و مـا از سـال پنجاه و شـش تلویزیون داشـتیم. 
اولیـن بـار کـه بـه سـینما رفته بـودم خیلـی کوچـک بـودم. یادم هسـت با 
دوچرخـه زمیـن خـوردم و سـرم خونریزی کرد. مرا به شـهر آوردنـد و بعد از 
مطـب دکتـر بود که به سـینما رفتیم. البتـه از فیلمش چیزی یادم نیسـت.

کدام فیلم ها به یادتان مانده است؟
مـن بـه بروس لـي خیلي عالقه داشـتم. به همیـن دلیل اگر فیلـم رزمی 
بـود حتمـاً می رفتم. اولین ورزشـي که انتخـاب کردم هم ورزشـی رزمي بود. 
آمادگـي جسـمي مـن خیلي خوب بود. نسـبت بـه هیکلم آدم قلـدری بودم 

و درکردسـتان هـم که بـودم، جنگ چریکـي می کردم.

مجالت سینمایي را می خواندید؟
آن زمـان مـردم بیشـتر از کارگردان ها یا مجالت سـینمایی بـه بازیگرها 
عالقـه نشـان می دادنـد. مـن خـودم چنیـن عالقـه ای نشـان نمـی دادم. اما 
دوسـتی داشـتم کـه حتـی توالـت خانـه اش هم پـر از عکـس بـود. البته آن 
روزهـا بـرای سـینمادار عکس و پوسـتر خیلی مهم بـود. در کوچـه ما فردی 
بـود کـه بـا سـینمادارها رفیق بود و می توانسـت عکـس هنرپیشـه ها را گیر 
بیـاورد. از ایـن طریق بـرای خودش درآمدی درسـت کرده بـود. پول یا بلیط 
مسـابقه فوتبـال می گرفـت و عکـس مـی داد. بعـداً مـا بـه خیابـان بزرگمهر 
منتقل شـدیم. البته بیشـتر رفقای من همان خیابان رکن الدوله هسـتند و 
چنـد نفـر از آن ها هم شـهید شـدند. من تا سـال 1368 در اصفهـان بودم. و 
و اولین فیلم شـانزده میلی متری ام را هم با انجمن سـینمای جوان سـاختم. 

در اصفهـان کـه بودم پاسـدار بودم و مربی آموزشـی.

از چه وقتی ورود شما به سینما جدی شد؟
معمـوالً قصـه می نوشـتم امـا چـون دسـت خطم بـد بـود بـه هیچ کس 
نشـان نمـی دادم. در کردسـتان هـم کـه بـودم قصه می نوشـتم. نـام یکی از 
آن هـا »پسـر کـرد مسـلمان« بـود. برعکس من دسـت خط همسـرم خیلی 
خـوب اسـت. او آن هـا را پاکنویس می کرد. در جشـنواره های داستان نویسـی 
و نمایش  نامه  نویسـی  آن سـال ها مقام هـای مختلـف به  دسـت مـی آوردم که  
جایزه آن دیپلم افتخار و سـکه بهار آزادی بود و در آن سـال ها کمک  خوبی 

بـرای زندگی ما  محسـوب  می شـد.
مـن بعضـاً بـا پنـج اسـم در مسـابقات شـرکت می کـردم و قصه هایـم را 
می فرسـتادم. یـک سـال در مسـابقات حرم امـن که بین المللي بود، شـرکت 
کـردم و سـوم شـدم. ولـي به اسـم پدر خانمـم بود. بـه آن مرکز زنـگ زدم و 
گفتـم کـه طالبي هسـتم. گفتنـد: ما طالبي نداریـم ولي از اصفهـان یک نفر 

بـه نـام فالنی برنده شـده.

اآلن چیزي از آن نوشته ها دارید؟
بلـه. البتـه اآلن کـه آن هـا را می خوانم احسـاس می کنم کـه چندان هم 
قـوی نیسـتند. یـک بار هم نمایشـنامه نوشـتم. بـرادرم پرسـتاری می خواند 
و قـرار بـود در انجمـن اسـالمی یـک نمایش بـه نام مـراد را کار کننـد. آقای 
جهانبخش سـلطانی قرار بود کارگردانش باشـد. او نتوانسـت برود و به برادرم 
گفتـه بودکـه شـنیدم برادرت اهل قلم اسـت این را به او بده. من نمایشـنامه 
را خوانـدم و احسـاس کـردم که غلط اسـت. خـودم اصالحش کـردم و با نام 

مخملبافبهمنگفت،
توباایناندیشهات
یكروزيسیدمهدي
هاشميفرهنگيایران
مشيشوي.منهم
بهاوگفتمکهشما
سیدمهديهاشمي
ميشوي.اوتازهباغ
بلوررامنتشرکرده
بودوهنوزدستفروش
نیامدهبود.
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آن کـس کـه ندانـد به ایشـان دادم. نمایش اجرا شـد و سـی شـب هـم اجرا 
شـد. کار بعـدي را خـودم نوشـتم و خودم هـم کارگرداني کردم.

برادرتان هم بازي مي کرد؟
بلـه. یـک نمایشـی را بـه نـام»درد جامعـه ما« به مـدت دو شـب هم در 
هالل احمر اجرا گذاشـتیم. شـب سـوم اصفهان موشـک خورد. ما هم اجرای 
نمایـش را تعطیل کردیم. بعد از آن با سـینمای جـوان کار می کردم. اصفهان 

یـک شـهر پر خـط و خطوط اسـت. ایـن درگیري ها هم خسـته کننده بود.
وقتـي کـه به هنر آمـدم بعضی فضاها دسـت طرفداران مهدي هاشـمي 
آمـد  مخملبـاف  کـه  زمانـي  بـود. 
شـب های زاینـده رود را کار کنـد، 
همـه امکانـات دسـت شـخصي بـه 
نـام مرتضي مسـائلی بود. سـینماي 
بنیاد شـهید دسـتش بود و سـالن و 

نـور هم داشـت.

»فرماندار« مخملباف را هم او 
کارگرداني کرد

فیلـم  دو  مخملبـاف  بلـه. 
باي سـیکل ران و شـب هاي زاینـده 
 رود را هـم آنجـا سـاخت. مـن آنجا 
از  بعـد  شـب  یـک  مخملبـاف  بـا 
دیدن فیلـم »عروسـی خوبان« یک 
بحـث سـه چهـار سـاعته چالشـي 
داشـتم. تـازه سـید مهدي هاشـمي 

را دسـتگیر کـرده بودنـد. مخملبـاف بـه من گفت: تـو با این اندیشـه ات یک 
روزي سـید مهـدي هاشـمي فرهنگـي ایـران مي شـوي. من هم بـه او گفتم 
کـه شـما سـید مهدي هاشـمي مي شـوي. او تـازه باغ بلـور را منتشـر کرده 

بـود و هنـوز دسـت فروش نیامـده بـود.

به عروسي خوبان منتقد بودید؟
بیشـتر بـه باغ بلـور منتقد بـودم. به نظرم خیلـي نکات انحرافي داشـت. 
رمانـش را خوانده بـودم. مخملباف قبول نمی کرد. حافظه خوبی هم داشـتم 
و حتـی شـماره صفحـات و دیالوگ هـا را هم برایـش می خوانـدم.  او حیرت 
می کـرد. کم کـم این گـروه با ما فاصلـه اي پیدا کردند. یک سـري بچه ها هم 
در مسـجد انقـالب اصفهـان بودند که اگر بخواهیم چپ و راسـتی محاسـبه 
کنیـم آن هـا چـپ بودنـد. در میـان آن هـا سـینماگر هم بودنـد. آن هـا ما را 
قبول نداشـتند. جناح راسـت همیشه متأسفانه نسـبت به مسائل تبلیغاتي و  
سـینما یـک موضـع منفي  داشـت. برخـالف آن ها چپ هـا این جـور نبودند. 

مـا می گفتیـم فقط امـام و آن وسـط ها کار خودمـان را می کردیم.
بعد  از آن بـا سـینمای جـوان کار من 

می کـردم. مدتـی آقای 
قاسـمی  مهـدی 
مدیر آنجـا بود. 
او مـرا با آقای 
ئلی  مسـا
شـتی  آ
آقـای  داد. 
مسـائلی هم 
بعـد از قهـر 
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مشيشوي.منهم
بهاوگفتمکهشما
سیدمهديهاشمي
ميشوي.اوتازهباغ
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کـردن مخملبـاف، بـا مـا قهر کـرده بـود. او به من گفـت تو بیا و فیلم بسـاز 
و مـن کمکـت می کنـم. البتـه شـرطی هم گذاشـته بود کـه نگاتیـو فیلم را 

کنـم. تهیـه  خـودم 
ظاهـراً! سـال شـصت و شـش بـود که مـن یک سـناریو براي سـینماي 
جوان نوشـته بودم. به وسـیله پسـت براي وزارت ارشـاد فرسـتاده بودم و این 

تصویـب شـده بـود. یـک روز براي مـن نامه آمد کـه این فیلمنامـه تصویب 
شـده و شـما بیـا اینجـا، کار کن. آمدم تهـران و آقاي مسعودشـاهي را دیدم. 
رئیس سـینماي تجربي بود. گفتم، من طالبي هسـتم که سـناریوام تصویب 
شـده. ایشـان آقـاي شـمقدري را بـه مـن معرفي کردنـد و گفتند اگـر آقای 

شـمقدری کارگردانـي بکند، مـا مي پذیریم.

فیلمنامه تان چه بود؟
آن روز اسـمش »قطعه سـیزده« بود. بعداً »ویرانگر« 
را از روی آن اقتبـاس کـردم. قبـل از آن در سـینما 
جوان »تر و خشـک« را که شـانزده میلیمتری بود 
سـاختم. آقای مهدی قاسـمی فیلمبردارش بود 
و آقـای مسـائلی هـم تهیه کننـده اش. نگاتیو 
گرفتـه  تخت کشـیان  آقـای  از  را  فیلم هـا 
بـودم. دوسـتان پـول ایـن نگاتیوهـا را بـه 
مـن نـداده بودنـد و همسـرم یک تکـه از 
جهیـزه اش را فروخـت تـا بدهـی ام  را به 
آقای تخت کشـیان بدهـم. موضوع فیلم 
مربوط به  شـخصی بود کـه دوره  گردی 
می کرد و کاسـه بشـقاب  می فروخت. 
بـه  را  بسـاطش  هـم  شـهرداری  
خاطـر سـد معبـر جمـع می کـرد. 
از مأمورهایـی کـه  مـن همیشـه 
را  دسـتفروش ها  و  مي ریزنـد 
جمـع مي کننـد، ناراحـت بـودم. 
هـم  بـد خلقـي  و  گردن کلفتـي 
اذیـت  را خیلـي  مي کردنـد. مـن 
مي کـرد. تر و خشـک دربـاره این ها 
دسـت  این هـا  کـه  می گفتـم  بـود. 
فروش هـا را جمـع می کننـد و گداها را 

جمـع نمی کننـد.

فیلم را دارید؟
گریـن  نگاتیوهـا  ظاهـراً  نـه. 
داشـته و مشـکل پیدا کرد. البته 
بعـداً یکي به مـن گفت که نور 
داده انـد. در اصفهان هرجایي 
مي رفتیم، همیـن مکافات 
را داشـتیم. بعـد از ایـن 
ایـن  بـه  مـن  سـناریو 

درشوراهاکهبودم،خیليسختگیربودم.آدمهايبزرگيدرشورابودندوليفردسینمایيآنهامنبودم.
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نتیجـه رسـیدم کـه هـر کاري کـه بایـد بکنـم، دیگـر بایـد در تهـران انجام 
بدهـم. بـراي همیـن بـه تهـران آمدم. 

اواخـری کـه در اصفهـان بـودم فیلم نامـه ای نوشـتم کـه اول اسـمش 
را »گدایـان« گذاشـته بـودم، دربـاره گداهـا بـود. تحقیـق مفصلـی راجع به 
آن هـا کـرده بـودم. در قبرسـتان تخت  پـوالد اصفهـان مرده شـور خانه هایی 
وجـود داشـت کـه  از آن اسـتفاده ای نمی شـد. هر گدایـی را کـه در اصفهان 
می گرفتنـد در ایـن محل بازداشـت می کردند. دو هفته را بـا آن ها گذراندم  و 
از روی خاطـرات و نوع زندگی شـان  فیلم نامه  را نوشـتم. بعـداً به نام »راه حل« 
در حـوزه هنـری تصویب شـد. آقای مجیدی هم آن را خوانـده بود. بعد از آن 
بـود کـه تصمیم گرفتـم به تهران بیایم. خیلي فیلمنامه قشـنگي بـود. آن را 
شـصت هزار تومـان از مـن خریدند. تقریباً برابر یک سـال حقـوق دریافتی ام 

از سـپاه  محسـوب می شد.

سینمایي نوشته بودید؟
بلـه. آن شـصت تومـان اولین نان سـینما بود کـه من خوردم. سـناریوي 
مـن را کـس دیگـری کار کـرد، بـه شـهید آویني شـکایت کـردم. گفتم این 
مـال من اسـت. چرا نوشـته اند فالنی. گفـت آقاي طالبي هیچ چیز از دسـت 
نـداده اي. بـرو خـدا را شـکر کـن که اسـمت را ننوشـتي. کارگـردان متن مرا 

تغییـر داده بود.
در تهـران نقـدی بـه نام »سـجیل« نوشـتم که بـرای چند نفـر از جمله 
آقـای علـی مطهـری فرسـتادم. البتـه آن زمـان مـن او را نمـی شـناختم. با 
عنـوان پسـر آقای مطهـری برای انتشـارات صـدرا فرسـتادم. ایشـان تماس 
گرفـت و گفـت بیـا پیـش مـن. بـه من گفـت که قـرار اسـت داماد مـا آقای 
الریجانـی وزیر ارشـاد شـود بهتر اسـت پیش ایشـان بـروی. آقـای الریجانی 
هـم پنـج شـش حکم بـرای من نوشـت و مـن در شـوراهای مختلـف بودم. 
آقـاي ضرغامـي مسـؤول دفتر آقـاي الریجاني بـود. بعد از مدتـي هم معاون 

پارلمانـي شـد. رفاقـت مـا بـا آقاي ضرغامـي هم از همانجا شـروع شـد.

مضمون سجیل چي بود؟
نقدهاي بسیار تند.

نقد علیه سینما؟
علیه نوع فیلم ها و نوع نگرش. در آن سی تا فیلم را بررسی کرده بودم. اآلن 

آن را دارم و هرازگاهی می خوانم تا یادم نرود چه جور فکر می کردم.

چقدر با افكار امروزتان تفاوت دارد؟
بـا توجـه بـه ایـن کـه مـن اصـاًل در فضاي سـینما نبـودم نـگاه فقهي و 
مسـلماني مي کـردم. مثـاًل مي گفتم این زن یـک ذره موهایش بیرون اسـت. 
ایـن زن جلـوي مـرد عشـوه آمـد. اینجـا علیه انقـالب، نمـاد انقالبـي و ضد 

انقالبـي دارنـد. مفاهیـم اینهـا بـود. یک خـرده هم از شـهید آویني و سـوره 
متأثـر بودم.

سوره را مي خواندید؟
مشـتري سـوره بـودم. یـک شـخصي به نـام فرهاد گلـزار مي نوشـت که 

بعـداً فهمیدیم شـهید آویني اسـت. 

در ارشاد چه کار می کردید؟
در شـوراها کـه بـودم، خیلي سـخت گیر بـودم. آدم هاي بزرگي در شـورا 
بودنـد ولـي فـرد سـینمایي آن هـا من بـودم. معروف شـدیم به ایـن که یک 
اصفهانـي هسـت کـه خیلي گیـر می دهـد و معلوم نیسـت پشـتش به کجا 
گـرم اسـت. در این بین »ردپای گرگ« مسـعود کیمیایـی و فیلم نامه ای  هم 
از محسـن مخملبـاف بـود که  یادم  هسـت در جلسـات ما حضور داشـتند و 
مـن بـه عنـوان سـخن گوی یـک شـورای 31 نفـره تمـام نـکات  را بـه آن ها 
گوشـزد می کـردم و ذره ای هـم  از اصولـی  کـه بـه آن هـا اعتقـاد داشـتم 
عقب نشـینی  نمی کـردم. آقـاي الریجانـي بعضـاً سـاعت دوازده شـب بـا من 
جلسـه می گذاشـت. می گفت سـناریوهایی را که الزم اسـت من بخوانم بده 

تـا بخوانـم. ایشـان هـم با جدیـت می خوانـد و نظر مـی داد.
هزینه خرید یک  زمان   آن  پیشنهادهای رشوه شروع شد.  از همان جا 
فیلم نامه  حدود دو میلیون تومان  بود. پیشنهادهای  یکی دو میلیونی به صورت 
غیرمستقیم  به من می شد. اما باز هم کار خودم را ادامه دادم و ذره ای کوتاه 
نمی آمدم. اگر ایرادها برطرف نمی شد دوباره کار را عودت می دادم. خواسته ام  

این بود که  به  نظر شورا باید بی کم و کاست عمل شود.
از جملـه طرح هـای من در ارشـاد آزاد کردن ویدئو بـود. یکي هم ممنوع 
کـردن ماهـواره. گفتـم  بایـد ویدئو را به خدمت بگیریم. پیشـنهاد »مؤسسـه 
رسـانه های تصویـری« را ارائه کردم. این پیشـنهاد مـورد موافقت  مقام معظم 
رهبـری و مجلـس قـرار گرفـت. من هم معـاون توزیع  مؤسسـه  رسـانه های 

تصویـری شـدم و باقی  دشـمنی ها با مـن از آن جا شـکل  گرفت.
اتحادیـه تهیه کنندگان درخواسـت کـرده بود همه امتیـاز ویدئو کلوپ ها 
را بـه آن هـا بدهیـم. مخالفـت کـردم و گفتـم  ایـن امتیـاز بـه  کسـانی تعلق 

می گیـرد  کـه  در  جبهـه حضور داشـته اند.
شـکایتی از  مـن تنظیم کردنـد و آن  را به مجلس بردند. مسأله شـان  این 
بـود کـه شـرط حضـور در سـپاه و ارتش هـم جبهه رفتـن  نیسـت! ولی  این 
آقا شـرط پذیرش درخواسـت مؤسسـه  را  حضور  در جبهه  گذاشـته  اسـت. تا 
آن کـه بـا شـهید  ابوترابی جلسـه ای برگزار کردم و شـرکتی بـرای حمایت از 
آزادگان-شـرکت احرار- تأسـیس  شـد و امتیاز مؤسسه رسـانه های تصویری  

را  بـه آن ها دادم.
 

درشوراهاکهبودم،خیليسختگیربودم.آدمهايبزرگيدرشورابودندوليفردسینمایيآنهامنبودم.

معروفشدیمبهاینکهیكاصفهانيهستکهخیليگیرمیدهدومعلومنیستپشتشبهکجاگرماست.
پیشنهادهاییکیدومیلیونیبهصورتغیرمستقیمبهمنمیشد.امابازهمکارخودمراادامهدادم
وذرهایکوتاهنمیآمدم.اگرایرادهابرطرفنمیشددوبارهکارراعودتمیدادم.
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شروع »سینما ویدئو«
یک خانه کوچک در اصفهان داشتم که با پول پاسداري و وام خریده بودم. 
خانه را فروختم و »سینما ویدئو« را راه انداختم. سال 73 قبل از اولین فیلمم، 
نشریه را شروع کردم. خیلي از این حرف هایي که بچه ها در فرهنگ مي زنند، 
حرف هایي است که من ده بیست سال پیش زدم. هم در رابطه با مدیریت 
فرهنگي، هم در رابطه به نوع سینما، هم در رابطه با فتح سنگرها... این حرف ها 
خریداری نداشت و همه هم دشمنش بودند. آن نشریه به فیلم هاي من خیلي 
ضربه زد. چون من علیه فیلم هاي جشنواره اي خیلي مي نوشتم. علیه بین الملل 
فارابي که متأسفانه هنوز هم همان است. آنها هم در جشنواره ها انتقام شان را 

از من مي گرفتند. 
سـینما ویدئـو را کـه راه انداختیـم سـه چهـار تا نقـد زدیم که بـه وزیر 
ارشـاد برخـورد. بـه مـن گفت که شـما نبایـد راجع بـه مدیـران فارابي این 

قـدر تنـد صحبت کنید و بنویسـید. نامـه اش را هـم دارم.
من گفتم:  به هر حال این سـینماي جشـنواره اي این مشـکالت را دارد. 
ایشـان هـم گفتند که بین مشـاورت مـن و این مجله یکـي را انتخاب بکن. 
مـن گفتـم کـه مجلـه ام را انتخـاب مي کنم. ایشـان گفـت: برو اسـتعفا بده. 
گفتم: اسـتعفا نمي دهم. ایشـان هم من را حذف کرد و یکي دیگر را مشـاور 
خودشـان در امور رسـانه تصویري گذاشـتند. من دیگر در مجله مان مسـتقر 

شـدم، ضمن این فرصت بیشـتری پیدا کردم که سـناریو بنویسـم.
فـرق مـا بـا آقاي آوینـي این بـود که آقـاي آوینـي نقد فیلـم مي کرد و 
مـا نقد جریـان فرهنگي مي کردیـم. جریانات فرهنگي از فیلمسـازها قوي تر 
بودند. آن موقع فیلمسـازها ضعیف بودند. اآلن قوي شـده اند. صاحب سـینما 
شـده اند. آن روز کسـي نبودنـد. اگـر بـه آنهـا مي گفتنـد کـه ممنـوع الـکار 
هسـتي، بایـد مي رفتنـد و راننده تاکسـي مي شـدند ولي اآلن قوي هسـتند. 
آن موقـع مـا بیشـتر بـا جریان هـاي فرهنگي مشـکل داشـتیم. بیشـتر هم 
بنیـاد فارابـي مشـکل بـود و بین الملل که هنـوز هم همان ها هسـتند. هنوز 
هـم همـان جریان هسـتند. قبـادي و مخملباف و پناهي و هر کسـي که آن 
طرفـي شـده، بین الملل کـرده اسـت و اآلن هم بین الملل همان ها هسـتند. 
آنهـا هـم همـواره با ما مشـکل داشـتند و این مشـکل ادامـه دارد. ظاهراً هم 

پیـروز آنهـا هسـتند. چون باالخـره آنها بلد هسـتند و آدم ها را به مسـافرت 
مي برنـد و مسـافرت اروپـا هم خـوش مي گذرد!

اولیـن دادگاهـي کـه ما رفتیم بـا عباس معروفـي بودیم. رادیو اسـرائیل 
هـم گفـت کـه دو تـن از ناراضیـان حکومت اسـالمي محاکمه شـدند. هنوز 
هـم نـوارش را دارم. بعـد بـه جلسـه دادگاه رفتیـم. صحبـت کـردم و تبرئه 

شدم.
در طـول پانـزده سـالي کـه مـا نشـریه را درآوردیـم، هیـچ ارگانـي بـه 
مـا کمـک نکـرد. بعـد کـه آقـاي ضرغامـي از ارشـاد رفـت، من نوشـتم که 
مي خواهـم ببنـدم. در مجلـه ای نوشـتند چـون بـه پول هایـي مي رسـیده و 
دیگـر اآلن نمي رسـد، مي خواهـد ببنـدد. جملـه تندی نوشـتم کـه هرکس 
کمکـي سـراغ دارد چاپ کند. چون واقعاً اذیت شـدم. مـن خیلي تنها بودم. 
فیلـم مي سـاختم و خـرج نشـریه مي کـردم. اآلن نبینیـد کـه ده ها نشـریه 
هسـت. سـایت هسـت، بـر و بچه هـاي حزب اللهـي در میدان هسـتند. هیچ 
کـس نبـود و چند تـا منتقد بودند کـه خودشـان را خیلي باال مي دانسـتند 
و مي گفتنـد، فقـط با مجلـه فیلم کار مي کنیـم. حتي بعضـي از آنها گفتند 

کـه با دنیـاي تصویـر هـم کار نمي کنیم. 
»سـینما ویدئـو« اول هفتـه نامـه بـود. بعد ماهنامه شـد. سـه سـال به 
صـورت ماهنامـه و جلـدي در آمد. دوازده سـال به صـورت هفته نامه. ما یک 
مسـؤول آگهـي داشـتیم. مـا یک مسـأله ارزشـِي محکـم مي نوشـتیم، بعد 
او مي رفـت از فیلم هـاي فرحبخـش آگهـي مي گرفـت. مي بـرد بـه چاپخانه 
مي داد. مي دیدیم یک عکس شـقایق فراهاني آن پشـت افتاده است. خجالت 
مي کشـیدیم. هـر روز بـا ایـن دعوا داشـتیم. آخـر این چي اسـت؟ مي گفت 
عکـس ایـن نبـوده، این شـده. دیگر آخـرش گفتـم:  آگهـي نمي خواهیم. به 
مـا کـه آگهـي نمي دادنـد. حتـی کـداک و کانـن هـم نمي دادنـد. یـک بـار 
سامسـونگ بـه مـا داد. دوم خـرداد کـه شـد، دیگـر نـداد. گفتند: ایـن جزو 
نشـریات غیـر اصالحاتـي اسـت. روابـط عمومیش نـداد. یکـي دو تـا روابط 
عمومي هـا رفتیـم و صحبت کردیم. مـن خودم رفتم و بـا مدیرانش صحبت 
کـردم. بـه مـا آگهـي دادنـد. مسـؤول آگهي ما رفتـه بـود جایی، از او سـکه 
گرفتـه بودنـد. بعد آمد و بـه من گفت که من چند تا سـکه دادم. گفتم: این 
حـرام اسـت. به مسـؤولش زنگ زدیـم و گفتیم. گفت: من برخـورد مي کنم. 
برخـورد کـرد و آگهـي هم دیگر قطع شـد. دیگـر هم ندادند. مـا خیلي تنها 

بودیـم. یـک بار یـک تیتري زدیـم. تنهاییم،  خیلـي تنهاییم. 
دوران غربـت سـینما ویدئـو ایـن قـدر زیـاد بود کـه من بعد از سـکته ام 
نتوانسـتم ادامه بدهم. دو سـه جـا بخش خصوصي مي خواسـتند بخرند. آن 
موقـع حاضـر بودند پنجاه شـصت میلیـون،  صد میلیون به من پـول بدهند. 
چـون مـن مي دانسـتم کـه باالخـره آن ها سـینماي مورد نظـر مـن را ادامه 
نمي دهنـد. رفتـم و با مؤسسـه شـهید آوینـي وارد مذاکـرده شـدم. گفتند:  
چقـدر مي فروشـي؟ گفتـم: نمي فروشـم. به شـما مي دهم. فقط یـک خرده 
بدهـکاري دارد. بدهکاریـش را بدهیـد. چون من نـدارم بدهکاریش را بدهم. 
دو سـه میلیـون،  بچه هایـي کـه اینجا بودنـد و کار کـرده بودند، حـق وزارت 
کاري دارنـد. چـون هیـچ کـدام هم بیمـه نبودند. حـق بیمه را به خودشـان 
مي دادیـم. ولـي هـر سـال یـک مـاه حقـوق را باید بـه آنهـا بدهیم. بـه آنها 
دادیـم. هشـت نـه میلیون هم بـه چاپخانه بدهکار بودیـم. آنها را هـم دادند. 
خـودش دوازده میلیون شـد. یعني من سـینما ویدئو را بـا دوازده میلیون به 

مؤسسـه شـهید آویني انتقال دادم. با پانزده سـال سـابقه.

شروع فیلمسازی سینمایی
عـزل شـدن من از مشـاور امور رسـانه های تصویری ارشـاد جـزو الطاف 
خفیـه بـود. فرصت خوبی پیـدا کردم فیلم نامه بنویسـم. فیلم نامـه ای که به 
آقای شـمقدری داده بودم را بازنویسـي کردم و به آقاي سـبوچي به هفتصد 
هـزار تومـان فروختم. سـناریوي اکشـن و خیلـی خوبی هم بود. شـعبانعلي 
اسـالمي هـم آمـد و گفـت: یک سـناریو به من بده. من بازگشـت پرسـتوها 

را بـه او دادم.

فیلم   مي ساختم 
وخرج  نشريه
 مي كر        دم

 
دو روایت موازی از فعالیت مطبوعاتی ابوالقاسم طالبی در »سینما ویدئو« 
و فیلمسازی از »ویرانگر« تا »دست های خالی«
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دستیاری »بر بال فرشتگان«
چون همه جا در سوابق من مي نویسند، دستیاري آقاي شمقدري. 

در همـان سـال ها آقـاي شـمقدري بـر بـال فرشـتگان را سـاخت. فکـر 
مي کنـم هفتـاد و یـک یا هفتـاد و دو بود. سـر آن سـناریویي کـه کار نکرد، 
دیگـر مـا بـا هم رفیـق شـده بودیم. داشـت یک فیلمنامـه کار مي کـرد. من 
داشـتم دانشـگاهم را در رشـته حقوق تمام مي کردم. فیلمنامه او یک سـري 
اصطالحـات حقوقي داشـت. همان که دو تـا برادر با هم اختالف داشـتند. او 

آمـد و بـه مـن گفت که بیـا و در این کار با ما مشـاورت بکن. در آن فیلمنامه 
مشـاورش بـودم. مـن در کار فیلمنامـه ادعـا داشـتم و اآلن هـم دارم. کـه 
باالخـره یـک خرده سـرم مي شـود. به او کمـک کردیم. به دفتـرش مي رفتم 
و مي آمـدم. قـرار بـود مشـاور ایشـان باشـیم ولي دسـتیار ایشـان شـدیم. ما 
هنـوز آن فضـاي جبهـه اي در ذهنمان بود. به آنجا رفتیم و دسـتیار شـدیم. 
دسـتیار سـه. یعنـي بـه ما گفتند کـه صبح بچه هـا را بـراي نماز بیـدار کن. 
بیـدار مي کردیـم. چنـد بـار گفتند که بـرو و سـیاهي لشـکرها را جمع کن. 
آن هایـي که عراقي هسـتند. مـا همـه کاري مي کردیم. این دسـتیاري ما ده 
روز طـول کشـید. یـک روز رفتیـم در اروند شـنا کنیم، من تـوي آب پریدم. 
پـاي مـن تـوي یکـي از ایـن سـنگرهاي خمپـاره اي که توش سـیم خـاردار 
اسـت، رفـت. الي آب احسـاس کـردم کـه پایـم گیـر کـرده اسـت. هـر چه 
مي کشـیدم، نمي آمـد. دیـدم اگر بایسـتم خفه مي شـوم. من پایـم را محکم 
بیـرون کشـیدم. گفتم کـه آن روزها یک خـرده قلدر بودم. گوشـت هاي پاي 
مـن بـه آن سـیم خاردارها گیر کـرد و پام بیـرون آمد. آمدم بیـرون و افتادم. 
خیلـي از پایـم خـون رفتـه بود. تا بیایـم بیرون،  طول کشـید. جـواد هم آدم 
خونسـردي اسـت. گفـت: اِ پایت اینجوري شـده. آن روز آقـاي میرعالیي هم 
مدیـر تولیـد و تـدارکات آن فیلـم بـود. زخم خیلـي عمیق بود و کسـي هم 
بـه مـا توجه نمي کـرد. دیدیـم انگار مـا اینجا زیادي هسـتیم. بلند شـدیم و 
آمدیـم. کل دسـتیاري مـا بـا آقـاي شـمقدري پانـزده روز شـد. قرار بـود ما 

مشـاور فیلمنامـه باشـیم. اسـم ما هـم در تیتراژ نیسـت ولي ما یکـي دو جا 
گفتیم و اآلن جزو سـوابق ما دسـتیاري آقاي شـمقدري اسـت. البته نه این 
کـه بـه عنـوان ضعـف یا چیـزي بگویـم. مـن از هر کـس چیزي یـاد گرفته 
باشـم. مـا آنجـا دسـتیار سـه بودیم. بیـل هـم مي زدیـم. سـنگر مي کندیم. 
خیلـي صادقانـه کار مي کـردم. هـر کاري به مـن مي دادنـد، انجام مـي دادم. 
چـون مـا مي گفتیـم کـه کار انقـالب اسـت. کار جنـگ اسـت و بایـد مثـل 

جنـگ. آن روزهـا از ایـن دیدگاه هاي خالصانه داشـتیم.

ماجراهای »ویرانگر« 
آقـاي شـعبانعلي اسـالمی بازگشـت پرسـتوها را شـروع کرد و داشـتیم 
کار مي کردیـم کـه تـوي جنـگ کـوزوو افتـاد و نـادر طالـب زاده کـه قـرار 
بـود کارگردانـي کنـد، رفـت و دیگـر نیامـد کار بکنـد. یک روز بـه من گفت 
کـه آقـاي طالبـي، بیـا و خودت بسـاز. اما ایـن را نـه. آن »قطعه سـیزده« را 
خـودت بسـاز. بـا آقای سـبوچی صحبت کردیـم، هفتصد تومانـش را گرفت 
و سـناریو را داد. مـن هـم یک بازنویسـي کـردم. آن روز تـازه ترمیناتور آمده 
بود. شـعبانعلي گفت که اسـمش را ویرانگر بگذار. من اسـمش را ترور رئیس 
جمهـور گذاشـتم. ارشـاد قبول نکـرد. او گفـت، بگذاریم ویرانگر. مي فروشـد. 

جمشـید هاشـم پور را هـم آوردیـم و اولین فیلم سـینمایي را سـاختیم. 
سـال 74 کار ویرانگـر را سـاختم و دیدیـم کـه گرفت. ویرانگـر هنوز هم 
جـزو صـد فیلـم پرفـروش بعـد از انقـالب اسـت. به دلیـل این که طي سـه 

هفتـه فروشـش خیلي باال اسـت.
وقتـي ویرانگـر در جشـنواره پخـش شـد، آن جریانـات فرهنگـي که در 
مجله برایشـان می نوشـتم علیه من خیلي کار کردنـد. ویرانگر جنجالي ترین 

فیلم جشـنواره چهاردهم شـد. 
روزنامـه سـالم هـر روز یک صفحه علیـه من نقد مي نوشـت. اصالً همان 

روزنامه سـالم مـا را معروف کرد. 
ایـن قـدر نوشـتند که من اذیت شـدم و رفتم از دسـت آقـاي خوئیني ها 
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در دادگاه ویژه روحانیت شـکایت کردم. براي آشـتي آنها دسـت برداشـتند و 
مـا هـم دسـت برداشـتیم. اینها خیلي به مـا رنج دادنـد. یعني راجـع به یک 
فیلـم معمولـي اکشـن این قدر نوشـتند کـه تقریباً همـه مجلسـي ها،  آقاي 
پـرورش من را نمي شـناخت. بعـد از این که اینها این نقدها را نوشـتند، گفته 
بـود، این کي اسـت که روزنامه سـالم این قـدر علیه او مي نویسـد. بیاورید او 
را ببینیم. خیلي از سیاسـتمداران آن روز با ما آشـنا شـدند که تویي که این 

قـدر علیـه تو مي نویسـند. پس هیچ چیزي نیسـت. 

بازگشت پرستوها
بعـد از ویرانگـر، »بازگشـت پرسـتوها« را سـاختم که یک سـریال راجع 
بـه اسـرا بـود. بازگشـت پرسـتوها بـه تحقیقاتـي برمي گشـت که خـود من 
در زمـان آزادسـازي اسـرا در مـرز خسـروی انجـام داده بـودم و آنچه خودم 
در جامعـه مي دیـدم. در نهایـت بـه جایـي رسـیدم کـه ایـن دو را در تقابل 
بـا یکدیگـر قـرار دادم که اسـرا در سـخت ترین شـرایط نیز حامـي و مدافع 
انقـالب اسـالمي هسـتند و خیلي ها در آسـان ترین شـرایط نمي توانند سـر 

مبانـي فکري خـود بمانند.
فیلم نامه آن را به آقاي ابوترابي هم دادم و خواند. یک یادداشتی هم نوشت 
که آن هم دارم. خیلي تقدیر کردند و گفتند: نسبت به کارهایي که شده خیلي 
عالي و ارزشمند است. یکي دو تا تذکر هم دادند. اول قرار بود نادر طالب زاده 
کارگرداني اش کند که نادر بلند شد و به بوسني رفت. حتي براي او پروانه 
ساخت هم گرفته بودیم. »بازگشت پرستوها« در زمان خودش مخاطب زیادی 

پیدا کرد. بازیگران خوبي هم در آن حضور داشتند.

آقای رئیس جمهور
بعـد هـم آقاي رئیس جمهور را سـاختم که نقدي به دوم خـرداد بود که 
بـاز هـم همان بالها به سـرش آمـد. آقاي مهاجراني گفتند که ما نمي رسـیم 
فیلم را ببینیم. براي همین در نوبت دیدن شـورا اسـت. توقیف نبود اما هیچ 

وقـت نوبـت ما نشـد! تـا که رفتنـد، نوبت ما شـد. یـک روز بعد از جشـنواره 
اجـازه دادنـد و فقـط هفـت روز اکران شـد و تمـام. می خواسـتند بگویند که 

اکرانـش کرده انـد تا در واقع از شـرش راحت شـوند.

نغمه
 بعـد دوران عشـق و عشـق بازي شـد. ما رفتیـم و نوبت عاشـقي خودمان

 را ساختیم. به نام نغمه.

عروس افغان
بعـد از آن هـم یـک دیدار با حضرت آقا داشـتیم. آقا گفتند که شـما 
فیلمسـازها چـرا نسـبت به اطرافتان حسـاس نیسـتید. ما رفتیـم و راجع 
بـه افغانسـتان، عـروس افغانسـتان را سـاختیم. کـه بـاز همیـن قسـمت 
بین الملـل اصـاًل ایـن فیلـم را ندیـد. فیلم هایـي کـه علیه اسـالم بـود، به 
عنـوان طالبـان. آنهـا را بـه آن طـرف مي بردنـد و جایـزه مي گرفتند. آن 
سـال بـه نفـع ایـن فیلم نقـد زدند. نوشـتند کـه تنهـا فیلـم متفاوتي که 
در ایـران مي شـد دیـد،  ایـن بـود. اگـر اسـمش را اشـتباه نگویـم، خانـم 
بیتـا شـاکر بـود کـه یـک نقـد نوشـت کـه مـن همـه فیلم هـاي ایرانـي 
را امسـال دیـدم. همـه را مـي  شـود در ترکیـه یـا هنـد یـا جـاي دیگـر 
دیـد امـا فیلـم عـروس افغـان چیز دیگـري بـود. ایـن باید در کـن دیده 
بشـود ولـي بین الملـل هیـچ وقـت سـراغ مـا نیامـد. جنـگ کودکانـه ما 
در جشـنواره حیدرآبـاد پذیرفتـه شـد. همـان جـا در اصفهـان که پخش 
مي شـد. آن دو نفـري کـه آمـده بودنـد، خیلي خوششـان آمده بـود. ولي 
بنیـاد فارابـي، آن موقـع آقـاي نیکخـواه آزادي بـا فیلـم من، سـي نفر به 
حیدرآبـاد رفتنـد. یـک ربـع قبل از ایـن که برونـد، به من گفتنـد که تو 

نمي آیـي؟ و رفتنـد. 
دسـت هاي خالي هم در یک جشـنواره پذیرفته شـد. جشـنواره مذاهب 

ایتالیـا. آن را مـن خودم رفتم. 
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در خلـوت خـود سـر در گریبان می اندیشـم؛ بـا این همه شـبکه تلویزیونی و 
سـینما و... کـه بهتریـن ابزارها بـرای اطالع رسـانی، آگاهی بخشـی، تبیین و 
روشـنگری هسـتند و مسـلماً هنر، بهترین قالب پیام رسـانی و اطالع بخشـی 
اسـت، با این حال، چند اثر هنری، چند سـریال و فیلم و مسـتند از حوادث 
سـوریه ارائـه شـده؟ چرا هنـوز وقایع و حـوادث سـوریه و علـل آن به خوبی 
بـرای مردم تبیین نشـده اسـت؟ ما در مـورد حوادث و جریانـات بحرین چه 
کرده ایـم؟ در یمـن چه می گـذرد؟ سرنوشـت مصر، لیبی و تونس چه شـد؟

و یـا در ایـن نزدیکی هـا؛ نقـش هنـر و هنرمنـد در زدودن غبار از حـوادث و 
جریانـات جـاری چـه بوده اسـت؟ چرا هنـوز هم که هنوز اسـت، عـده ای در 
مـورد کـم و کیـف »فتنـه 88« در تردیـد و شـک و دودلی به سـر می برند؟

آن سـوتر در موسـم حـج امسـال، در »سـرزمین منـا« چـه رخ داد؟ چـرا بـر 
سـردر منـزل برخـی حاجیان، بجـای بنر تبریـِک »پدرجـان بازگشـتتان از 
سـفر معنـوی حج و سـرزمین وحی را گرامـی می داریم« علم عـزا و بنرهای 

تسـلیت زده شد؟!
می گوینـد قریـب به »هفت هـزار« حاجی در عیـد قربان امسـال، در قربانگاه 
منـا قربانـی شـدند؛ قضیـه چه بـود؟ چگونـه رخ داد؟ علـل و عوامـل آن چه 

بـوده اسـت؟ واکنـش دنیای اسـالم، منادیان حقوق بشـر چـه بود؟!
و ده ها سؤال دیگر!

در عصـر انفجار اطالعات، با این همه رسـانه و هنرمند، نویسـنده، کارگردان، 
روشـنفکر، مبلـغ دینـی و دسـتگاه های عریـض و طویـل تبلیغاتـی، چـرا 

کـم کاری؟! چـرا آن چنـان کـه شایسـته و بایسـته اسـت، کار نکرده ایم؟!

چاره چیست؟
مدیریت جهادی، مدیریت انقالبی و رویکرد انقالبی داشتن.

»جشـنواره عمـار« را تعدادی جـوان؛ اّما با روحیه انقالبی و ارزشـی راه اندازی 
می کننـد، به پیـش می برنـد و موفقیت هایی به دسـت می آورند.

»تعهـد« اگـر در معنای »ارزشـی و دینـی آن« به کار رود، به این معنا اسـت 
که انسـان، هم نوعان و جهان پیرامون خود را دوسـت داشـته و به آن عشـق 

مـی ورزد و بـرای دوام و قـوام آن تالش می کند.
در بیـن هنرمنـدان که جسـت وجو می کنی، تعـدادی دل سـوخته، انقالبی و 

متعهـد می یابـی که عافیت طلب نیسـت؛ نسـبت به جهـان اطـراف، به مردم 
و جامعه و آرمان های آن حساسـیت دارد. از توان و شـناخت کافی برخوردار 
اسـت. از تهدیدهـا و شـماتت ها واهمـه نـدارد. آسـیب های جامعـه را رصـد 
می کنـد. از آرمان هـای انقـالب دفـاع می کنـد. تحریف ها را گوشـزد می کند. 
آینـده را می بینـد. تحـّرکات را زیـر نظـر دارد. تذکر می دهد. تلنگـر می زند.

در اوج سـکوت مجامـع بین المللی و محافظه کاری برخی مسـئولین، کسـی 
یافـت می شـود کـه بـا متـن ادبـی پر مغـز خویش، نسـبت بـه فاجعـه  منا، 
واکنـش تند و صریح نشـان می دهـد و مدعیان دروغین حقوق بشـر را مورد 

خطـاب قـرار می دهد!
او با روحیه انقالبی و ارزشـی، از شـعائر انقالب دفاع کرده و در مقابل حرکت 
خزنـده ای کـه در صـدد حـذف نام »فجـر« از »جشـنواره فیلم فجر« اسـت، 
تذکـر می دهـد و ماهیـت و هـدف ایـن حرکـت را با ایـن جمله روشـنگرانه 
برمـال می کنـد: »همانـا حـذف نام فجـر، یعنی حـذف جهاد بـا طاغوت های 
فرهنگـی و هنـری و نقـد و طعن ماهوی به تفکر اسـالم نـاب محمدی)ص( 
آن هـم در شـرایطی کـه حاکمـان غرب مسـتکبر تاکید می کننـد که برجام 
کمـک می کنـد تا ماهیـت جمهوری اسـالمی عوض شـود و در اسـتعمارگر 

پیر به بازگشـایی سـفارتش مشـغول است«.
ابوالقاسـم طالبی در جریان فتنه فیلـم »قالده های طال« را علی رغم تهدیدها 
و شـماتت ها، جهـت تبیین زوایای مختلف فتنه و دفـاع از آرمان های انقالب، 

می کند. کارگردانی 
طالبـی در مقـام تبییـن و زنده کـردن ارزش هـای دفاع مقـدس و بازآفرینی 
آن فضـای سراسـر عشـق و ایثـار و نشـان دادن زیبایی هـای تاروپـود تابلوی 
زیبـای ارزش هـا و آموزه هـای دفاع مقدس، سـریال »بازگشـت پرسـتوها« را 
می سـازد؛ و چـه زیبـا بخشـی از اسـتقامت و مقاومـت و فـداکاری و ایثـار و 
پایمـردی رزمنـدگان اسـالم و جوانـان ایـن مـرز و بـوم را در اسـارت گاه های 
تصویـر  بـه  را  آنـان  خانواده هـای  وفـاداری  و  تحّمـل  و  صبـر  و  دشـمن 

می کشد. 
موضوعـش،  انتخـاب  شناسـی اش،  زمـان  کـه  اسـت  کارگردانـی  طالبـی 
آینده نگـری اش، توانمنـدی اش، تعهدش و شـجاعتش قابل تقدیر و سـتایش 

اسـت. او همچنـان گویاسـت و ایسـتاده.

گويا و ايستاده
ابوالقاسم طالبی به روایت »غالمرضا احمدی«، جانباز و آزاده

طالبی
کارگردانی
استکهزمان
شناسیاش،
انتخاب
موضوعش،
آیندهنگریاش،
توانمندیاش،
تعهدشو
شجاعتش
قابلتقدیرو
ستایشاست.
اوهمچنان
گویاستو
ایستاده.
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ویژگی ها
آشـنایی مـن بـا آقـای طالبـی بـه بیـش از 21 یـا 22 سـال پیـش 
برمی گـردد. ایشـان فـردی فعال و اجتماعـی بوده و هسـتند. بنابراین، خیلی 
زود در محافلـی کـه هـر دوی مـا در آن بودیـم باهـم آشـنا شـدیم. از همان 
موقـع، حالـت تهاجمـی ایشـان بـرای احقاق حـق، برایـم خیلی جـذاب بود. 
عـالوه بـر ایـن، آمادگی فیزیکی ایشـان بـرای برخورد بـا ناحق، جالبتـر بود. 
آدمـی ورزیـده و آمـاده. بـا توانایـی بذله گویی و شـوخ طبعی خـاص خودش، 
کـه بـه نظـرم فوق العـاده و جـذاب بـود. در ایـن مدت، آقـای طالبـی را مثل 
یـک نگهبـان بـرای انقالب دیدم که تـالش می کند این پاسـداری و نگهبانی 

را نشـان بدهـد و تبلیـغ بکند.
در یـک دوره ای، نشـریه »سـینما ویدئـو« را راه انداختند. فکر نمی کردم 
یـک نشـریه ی روزانـه در رابطـه با سـینما بتواند بگیـرد. آن جا هـم این طبع 
نقـد و نویسـندگی و به اصطالح نگهبانـی از انقالب، با شـیوه ها و ترفندهایی 

کـه مخاطـب را هم حفظ بکنـد و مطالب دیگـرش را بگوید، دیده شـد.

ویرانگر
ویرانگـر اولیـن فیلمی بود که سـاخت. وقتی که سـاخت آقـای ضرغامی 
از مـن سـؤال کـرد، حـاال خدا وکیلی فیلـم خوبی اسـت؟ چـون آن زمان در 
معاونت سـینمایی یک فعالیتی داشـتیم. گفتـم برای فیلـم اول، فیلم خوبی 
اسـت. شـاید بعضی هـا تـِه دل آقـای ضرغامـی را خالـی کـرده بودنـد که نه 
فیلـم خوبـی نیسـت. ولـی به نظـر من فیلـم خوبی بود. چـون ایشـان اصالتاً 
قصه نویـس بـود و این را خیلی خوب می توانسـت در فیلمهایش نشـان دهد. 
گفتـم هـم بـه عنـوان فیلـم اول خـوب اسـت و هم اینکـه موضـوع فیلمش 
خـوب اسـت؛ هـر چند بـه هر حال، اشـتباهات فیلـم اول را دارد. حـاال من با 

ابوالقاسـم شـوخی می کردم سـر این کـه اولین کارش اسـت. 
باالخره ما همه چند سـال مدرسـه سـینمایی رفتیم ولی او فرصت نکرد 

و همین جوری وارد گود شـد و با جسـارت کارش را انجام داد. 

بازگشت پرستوها
این نگاه پاسـداری و نگهبانی از انقالب، خودش را در سـریال »بازگشـت 
پرسـتوها« نشـان داد. فکر می کنم این، اولین کاری بود که در موضوع آزاده 
هـا انجـام شـده بـود. بهترین کـس برای سـاخت اثر خود ایشـان بـود. چون 
حسـش را داشـت. بـه نظـرم تجربه سـاخت این سـریال، تجربه خوبـی برای 
ایشـان بـود. مـن خودم هیـچ وقت خیلی جـدی نگرفته بودم که خـودم وارد 
ایـن موضـوع شـوم ولـی به هـر صـورت موضـوع خیلی مهمـی بود. مـا باید 
بتوانیـم یـک کار جهانـی در مـورد آزاده هایمان بسـازیم، چه داسـتانی و چه 
مسـتند تا مشـخص شـود کـه ما چه طـور اسـرای عراقـی را نگه داشـتیم و 
آن هـا چـه طور اسـرای مـا را نگه داشـتند. اینجا تفـاوت دو تا تمدن روشـن 
مـی شـود. خودمـان می دانیم کـه آمریکایی ها چه طور اسـیر نگـه می دارند، 
هـم گوانتانامـو را دیدیـم و هـم ابوغریـب را. ولـی بیاییم ببینیم مـا چه طور 

اسـرا را نگه داشتیم.
کار در رابطه با آزاده ها فوق العاده اسـت. اینکه چه اتفاقی برای اسـرای ما 
افتاد و هم اینکه معکوسـش را نشـان دهیم. ممکن اسـت جایی، اشـتباهاتی 
هـم پیـش بیایـد ولی مـن خودم شـاهد رفتـار رزمنـده هایمان بـا عراقی ها 
بـودم. دیـده بـودم کـه مثالً در شـلمچه روز دوم یا سـوم کربـالی 5، به جای 
ایـن کـه جنازه هـای بچه هـای خودمـان را ببرند عقـب، این هـا را می گذارند 

در آمبوالنس می کشـند عقـب. این یعنی برخورد انسـانی.
این ها همه حوزه های رسانه است و کار نشده است. اصالً کار نشده است. 
کسی به ذهنش نرسیده است که این قصه را تعریف کند. ایشان از اولین کسانی 

بود که بر اساس این موضوع، »بازگشت پرستوها« را ساخت. 

قالده های طال
جسـارت  خیلـی  نمی رفـت.  فتنـه  موضـوع  طـرف  بـه  کسـی  اصـاًل 

در غیاب همه
ابوالقاسم طالبی در نگاه نادر طالب زاده
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می خواسـت. بـه نظر من، در این عرصه، تقریباً در سـینمایمان کسـی کاری 
نکـرده اسـت. این یک تجربه بود، کسـی هم تجربـه را تکرار نکرد. مـا درباره 
آن شـبهه ای که ایجاد شـد سـر انتخابـات، به شـدت نیاز بـه کار بین المللی 

داریم.
اگـر ایـن فیلم با یک زیرنویس دقیـق، با یک ادبیات دقیق، عرضه شـود، 
تأثیرگـذار خواهـد بـود. ایـن که هیچ کـس در این مـورد حرفی نـزده و یک 
ایرانـی دارد بـه صراحـت می گویـد چـه شـد، خیلی مهم اسـت. بـه نظر من 

آدم هـای فرهیخته می نشـینند نـگاه می کنند ایـن چه می خواهـد بگوید.
عرصـه ای کـه در آن، چنیـن فضایـی هسـت، دخالـت خارجی هسـت، 
شـبهه سـازی و فتنه انگیـزی هسـت، موضوع مهمی برای سـینما مـی تواند 
باشـد. چـون موضـوع بکر اسـت. نفـر دوم هـم نداریم کـه روی ایـن موضوع 
کار کنـد. چـون ریسـک هم بـود، هم بـرای خود ایشـان، هم بـرای بازیگرها 
ریسـک بود که وارد این مسـیر بشـوند و کار بکنند و ایشـان این کار را کرد. 
خیلـی هـم روی این موضوع سـرمایه گذاری کرد، با جسـارت در صحنه بود. 

تـا همیـن امروز هـم بـاز دارد چوبـش را می خورد.

هجمه ها به ابوالقاسم طالبی
آقـای طالبـی، خیلـی صریح و مسـتقیم حـرف می زنـد. در کالمش هم 
نوعـی تنـدی و تیـزی وجـود دارد. یـک دیپلماسـی طنزآمیـز هم چاشـنی 
ادبیاتـش اسـت. بی پـرده حـرف مـی زنـد و ایـن صراحـت، گاهـی بـه مذاق 
بعضی هـا خـوش نمی آیـد. بعضـی وقـت هـا مـن بـه او می گفتم ایـن حرف 
را کاش کمـی نرم تـر می گفتـی؛ طـرف نیتـش بد نبـود، ولی سـبک کارش 
چنیـن بـود. او می خواسـت زودتـر برسـیم بـه نتیجه. چـون فتنه هـای ریز، 

هـی زیادتر می شـود. 
بعـد از رحلت امام، تا سـال های سـال، فضا جوری شـد کـه انگار جریانی 
در کار اسـت کـه کارهـا آنگونـه کـه بایـد پیـش نـرود. افـرادی مثل ایشـان 
هـم، این هـا را متوجـه می شـدند. بعـد در بیـان یا فیلـم یا مصاحبـه، موضع 
مـی گرفتنـد نسـبت بـه این جریـان ها. مواضـع تند. شـاید هـم راه دیگری 
نداشـته باشـند. موضوعـی را کـه مسـئله روز اسـت، از صـد فیلم سـاز یکـی 
دنبالـش نمـی رود، ولـی همه جهـان ایران را متهـم می کند به ایـن که فالن 
اتفـاق این جـوری افتـاد. کسـی کـه جرئت بکند بـرود موضـوع را بـاز بکند، 
آدم متفاوتـی اسـت و کار خیلـی خاصـی کـرده. کاری کـه هیچ کـس اصاًل 
دنبالـش نرفتـه اسـت و جایش خالی اسـت، ایشـان می پرد وسـط میـدان و 
جـای خالـی را پر می کند. سـبکش هم همان اسـت که عرض کـردم. صریح 
و مسـتقیم. او حتـی وقتی هم که می خواهـد دیپلماتیک صحبت بکند جور 

درنمی آیـد؛ بایـد همین جـوری خودش باشـد.
ایـن هـم یـک جنبـه از شـخصیت ایشـان اسـت کـه مخالـف را واقعـاً 
تحریـک می کنـد. یعنـی محـرک آن کسـانی هسـتند کـه هجمـه دارند به 
حقیقـت انقالب اسـالمی یا کسـانی که در سـایه های مختلـف ارادت و تعهد 
بـه انقـالب هسـتند، ایشـان تحریک کننـده اذهـان آن هاسـت و همیـن هـا 
موضع می گیرند علیه اش. این هم یک جایگاهی اسـت در انقالب. ایشـان در 
واقع یک شمشـیرزنی اسـت پشـت این جبهه، شمشـیرزنی در کار فرهنگی. 
کلـی هم به او حمله می شـود. حتـی به بازیگرهایی که در فیلم ایشـان بازی 

کردنـد آن همـه هجمه شـد. آقـای طالبی پیشـتاز اسـت و طالب حق.

نگاهی رو به جهان
خیلـی از سـوژه های ایشـان، ایـن قابلیـت را دارد کـه به وسـیله یـک 
فیلم سـاز دیگـر بین المللـی شـود. چـون موضوعاتی کـه ایشـان تعقیب می 
کنـد، معرف انقالب اسـالمی اسـت. این هم حکمتی اسـت در نـوع خودش. 
ایـن موضوعـات بایـد بـه زبانی وسـیع تر برای جهان کار شـوند. حـاال فرمول 
چـه باشـد آن را مـن نمی دانـم، ولی سـوژه ها، سـوژه  هایی جهانی هسـتند 
و سـرمایه گذاری می طلبنـد. ایشـان وارد حوزه هایـی می شـود کـه کسـی 
وارد نشـده و همـه کارهایـش تقریبـاً در چنیـن سـطحی اسـت. ایشـان یخ 

را می شـکند. هـم قالده هـای طـال و هـم یتیـم خانـه ایـران، هـم بازگشـت 
پرسـتوها، جنبه هـای بین المللـی دارنـد. فرهنـگ اسـالم نـاب را می تـوان با 

ایـن آثـار بـه غـرب نشـان داد. بـه این کارهـا بایـد چنین نگاهی داشـت.
کار آخرشـان »یتیم خانـه ایـران« هم از همان جنس هایی اسـت که باید 
سـاخته می شـد. مـن خیلی خوشـحال شـدم کـه آقـای طالبی رفت سـراغ 
موضـوع قحطـی در ایـران. کسـی تـا حـاال ایـن را باز نکـرده بـود. چون یک 
قتـل عـام و یک هولوکاسـت واقعی اسـت کـه اتفاق افتـاده. کسـی روی آن 
کار نکرده و حتی مسـتند خوبی هم ما نسـاختیم. لذا این تجربه اول اسـت. 

ایشـان در این ماجرا، پیشـتاز اسـت.
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 آقای كارگردانو دلنوشته های دلشوره ها 

سالم داش مشتی های سپاه روح اهلل قدم به چشم.برای شهدای غواص

و هوشـمندی است.کاش نیامـده بودیـد در ایـن دوره کـه بـرای غسـلتان باید از شـمر زمـان آب بگیریم، البتـه می گویند شـمر امان نامـه داده و آدم مؤدب 

مبـادا فکـر کردیـد ماجرای صفین اسـت و شمشـیر بـر گلوی موالیمان گذاشـتند که بایـد مذاکره کنید. فقـط رأی دادیـم که زندگی 

بچرخـد عـزت و شـرف ملـت هم بچرخد امـا ظاهـراً در ترجمان )چرخیدن= پیچاندن( معنی شـده اسـت.
چرا آمدید؟ االن چه موقع آمدن بود آخر؟نکند نگران شدید جام زهر دیگری در کار است.شاید نگران شدید که عمروعاص می خواهد کلک بزند.

پشـت نکردیم؟؟داش مشـتی ها آمدیـد بـه رخ بکشـید کـه ما لب تشـنه، دسـت بسـته، شـکنجه شـده، در گـودال زنـده به گور شـدیم و بـه موالیمان 

شـهدا بـا شـما عهـد می بندیم اگر بند بنـد اسـتخوان هایمان را جلوی فرزندانمان جـدا کنند، اگر در آتش کینه اسـرائیل بسـوزیم، اگر 

برنخواهیم داشت.تکه تکه گوشـت های تنمان زیر دندان لیبرالیسـم و فرزندان نامشروعشـان، تکفیری ها و منافقین جویده شـود دسـت از یاری رهبرمان 

یا علی

برای 9دی
هوای سرد نفاق غبار فتنه را در فضای کشور پراکنده بود،اِنَّ اهلل بَصیُر بالعباد

فریادهای »اَین عمار« او به قدسیان عرش رسید.گوئی ولی خدا یکبار دیگر در کربال به محاصره در آمده.به هر سوی می رفتند جز صراط مستقیم.بعضی خواص چشم بصیرتشان کم سو و بعضی کور.شیوخ ساکت.
اَبـر رحمـت الهـی بـارش آغـاز کرد و هـر قطره بـاران گامی بـود از مـردم در 

نهـم دی ماه.
ابوالقاسم طالبی
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برای قربانیان منا
هزاران خانواده ضجه می زنندمکر و حیله فرزندان ابوسفیان کار خودش را کرد5000 حاجی طعم بوسه بر حجراالسود، این خال لب یار را می چشندلب های تشنه در گرمای حجازحاجیان در َحرم امن نفس نفس می زدندبسم رّب الکعبه

یک امت به عزا می نشیند
پیکر هـای مطهـر هنـوز دسـت فرزنـدان ابوسـفیان و ابـن سـعد اسـت. زخم زبـان ابـن مرجانه بر جگـر داغدیـده زینب کبری )س( به وسـیله لشـکر 
سـایبری حـزب بهائیـان نمـک می شـود بر زخـم خانواده های داغـدار: »که دیدیـد خدا چه بـه روزتـان آورد«. و این تنهـا صدای زینب)س( اسـت که 
تاریـخ را می شـکافد و در جـواب ابن مرجانـه می فرمایـد: »مـا جـز زیبایی نمی بینیـم«. اما همه مدعیان حقوق بشـر خفه شـده اند، بوق هایـی که برای 
مـرگ نـدا آقاسـلطان در یـک لحظه 2 میلیارد انسـان را پای رسـانه ها میخکوب کردند ندایشـان درنمی آید. بیـش از یکصد دوربیـن از زوایای مختلف 
ایـن کشـتار فجیـع را ثبـت کرده انـد امـا دریـغ از پخش یک فریـم فیلم. بوزینه های بوسـفیانی مسـت از به بار نشسـتن مکرشـان می رقصنـد و رجز 
می خواننـد کـه: »بعـد از یمـن... ایـران«. معاویه هم پس از به بار نشسـتن مکرش به دسـت ابن ملجم احمق در به شـهادت رسـاندن امیرالمومنین)ع( 
سرمسـت از پیـروزی می رقصیـد امـا امیرالمومنیـن)ع( بـا تمـام وجـود فرمود: »بـه خدای کعبه رسـتگار شـدم«. بی خبراِن ره عشـق چـه می فهمند 
کـه علـی)ع( و دختـرش چـه دیدند که با گفتارشـان مسـتی از سـر قاتالن پراندنـد و امروز پـژواک زمزمه امیرالمومنیـن)ع( از زبان مبـارک نایب امام 
بـر سرشـان. و اینک زوزه کشـان سـر تعظیم در مقابل ملـت ایران فـرود آوردند.عصر)عـج( روحـی فـدا رعشـه به اندام مفتیـان و شـاهزادگان میهمان کش انداخت، گویی در یک لحظه دیدند »ریاض«شـان خاکسـتری خواهد شـد 

حذف نام فجر، چراغ سبز به دشمنان انديشه های امام )ره(

نامه ی ابوالقاسم طالبی به حسن روحانی در واکنش به حذف نام فجر از بخش بین الملل جشنواره فجر
بسم رب الفجر

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری اسالمی ایران
با سالم و ادب

امیـد آن اسـت کـه مقولـه فرهنـگ و هنـر بـه آن جهنمـی که بـه بعضی ها حوالـت دادید ختـم نشـود و این امید از آنجا ناشـی می شـود که شـما بیان 

نمودیـد »توافـق یعنـی تسـلیم قدرتهـای بـزرگ در برابر ملـت ایران و ادامه دادید سـوم خرداد ادامه خواهد داشـت. سـوم خـرداد زندانی تاریخ سـال 61 

نیسـت و ادامـه خواهـد یافت تا همه خرمشـهرهای... فرهنگـی همه همه آزاد شـود...«

جنـاب رئیـس جمهـور یکـی از خرمشـهرهای ما سـینما اسـت کـه حضـرت امـام روح اهلل)س( پس از بازگشـت به وطـن در اولیـن سـخنرانی فرمودند: 

»سـینمای ما مرکز فحشـا اسـت، ما با سـینما مخالف نیسـتیم با فحشـا مخالفیم«. با این جمله خرمشـهر سـینما به طور ماهوی روز اول »فجر« برای 

آنها که اهل فحشـا نبودند آزاد شـد، با اسـتدالل جنابعالی فجر سـینما هم زندانی بهمن نیسـت و ادامه خواهد یافت و در هر ماهی از سـال جشـنواره 

مهـم بین المللـی فیلـم برگـزار شـود به نام مبـارک فجر مزّین خواهـد بود اما مدیران فرهنگی هنری نخسـت برگـزاری بخش بین المللی فیلم فجـر را از 

جشـنواره فجـر در بهمـن مـاه جـدا کردند و سـریعاً هم دبیر جشـنواره در مقابل سـئواالت که نام فجر با این حسـاب از جشـنواره بین المللی فیلم حذف 

خواهـد شـد مصاحبه هـا و گفـت و شـنودها انجـام داد کـه خیر اصالً چنین نیسـت فجر یک آرمان اسـت و آبروی سـینما و جشـنواره به آن نام اسـت و 

مطالبی همچون سـوم خرداد شـما رابیان داشـت.

امـا اینـک دوسـتان مـا بـا غفلـت از دیـدگاه جنابعالی »در مـورد وقایـع، زندانی زمـان وقوع نیسـتند« نام مبـارک فجر را از جشـنواره بیـن المللی فیلم 

حـذف کردنـد و متاسـفانه بـا لج بـازی هایـی که آدم را به یاد سـه سـال آخر حرکات رئیس جمهـور قبلی می اندازد سـعی دارند این غفلت مهـوع خود را 

توجیـه کننـد لـذا مکـرر اعـالم می کنند جشـنواره فیلم فجر در بهمن ماه باشـکوه برگزار می شـود و زمان جشـنواره بیـن الملل که در دهه فجر نیسـت 

و... آنـان گویـا نمی داننـد منظومـه فکـری امـام روح اهلل )س( در بیـن امـت اسـالم ریشـه دارتر از آن اسـت که مردم متوجه نشـوند حذف نـام فجر یعنی 

حـذف جهـاد بـا طاغوتهـای فرهنگـی و هنـری و نقـد و طعن ماهـوی به تفکر اسـالم نام محمـدی)ص( آنهـم در شـرایطی که حاکمان غرب مسـتکبر 

تاکیـد می کننـد کـه برجـام کمک می کند تا ماهیت جمهوری اسـالمی عوض شـود و اسـتعمارگر پیر به بازگشـائی سـفارتش مشـغول اسـت و... غفلت 

در تصمیمـات اسـت کـه تحلیل هـا را به سـمت و سـوی می برد که حذف نام فجر چراغ سـبز به دشـمنان اندیشـه های حضـرت امام روح اهلل)س( اسـت 

و البتـه جنابعالـی بـا تدبیـری که می کنید خیـال هنرمندان انقالب اسـالمی را راحـت و نمی گذارید برگرداندن نـام مبارک فجر به جشـنواره بین المللی 

فیلم شـعار نامزدهای انتخابات آینده شـود انشـاا...

َو ِمن اهلل توفیق
ابوالقاسم طالبی
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در ایـام تعطیـالت نـوروز سـال 91 دو فیلـم با محتوای مشـابه )محتماًل 
کپی بـرداری یکـی از دیگـری( یکـی ایرانـی )خـروس جنگـی( و دیگـری 
فرانسـوی پخـش شـد. در هردو فیلـم یک زن و شـوهر نقش خـود را عوض 
کردنـد و زن بـه محـل کار شـوهر رفت تـا کارهای مـرد را انجام دهـد و مرد 
در خانـه مانـد تـا خانـه داری کنـد. هـر دو فیلـم در نهایت به نوعـی مصالحه 
رسـید اما در فیلم ایرانی توافق زن و شـوهر مشـارکت هر دو در کار مرد بود 
امـا در فیلـم فرانسـوی توافـق نهایی بر سـر چیزی بـود که هرگز سـینمای 
ایـران جـرات طرح آن را ندارد و نداشـته اسـت. مشـاور خانـواده در این فیلم 
فرانسـوی می گفـت »بایـد بـه طبیعت احترام گذاشـت و تسـلیم آن شـد«. 
حتـی اگـر طبیعـت گفته باشـد که آهو شـیر را بخـورد. زن خانـواده در آخر 
ایـن فیلـم گفت باید از طبیعـت اطاعت کرد و او دوسـت دارد در خانه و کنار 
بچه هایـش باشـد و مـرد بـه سـر کارش برگـردد! و صریحـاً نزد شـوهر خود 
اقـرار کـرد کـه زن به تنهایی توانـش را ندارد و به حمایت یک مـرد نیاز دارد.

رویکردهـای نصفـه و نیمه و بینابینی کـه به قصد جلب رضایت مخالفان 
انجـام شـود نـه بـه فضـای مـورد ادعـای تعاطـی افکار کمـک می کنـد و نه 
هرگـز فـرد را محبـوب دل آنها خواهد کرد. در نظر مخالفـان، فردی که قصد 
دارد وسـط را بگیرد، همان آدم غیرخودی رقت انگیز اسـت که از ابراز آشـکار 
افـکارش خجالـت می کشـد و ایـن خود سـندی اسـت بـر بی پایه بـودن او و 
افـکارش. عالوه بر آن کلیت سـینما و فیلمسـازی ایران از عـدم اصالت ضربه 
خـورده و طـرز فکرهـای وارداتـی چنـان در آن ریشـه دوانـده کـه از هویـت 
تهی شـده اسـت. مزیت و تمایز سـینمای مـا در عرصه جهانی چـه می تواند 

باشـد؟ تکنیـک یـا محتوا )حـرف متمایز(؟ ابوالقاسـم طالبی یـک کارگردان 
حزب اللهی اسـت که تحت تأثیر فضای قرتی و روشـنفکری فیلمسـازی قرار 
نگرفتـه و تـالش نمی کنـد اعتقـادات خـود را مخفی کنـد یـا در زرورق های 
روشـنفکر پسـند تحویـل دهـد. »بـه کجـا چنیـن شـتابان« نتیجـه چنین 
اصالتـی اسـت. بـه دالیـل زیر به کجـا چنین شـتابان اولین سـریال مذهبی 

واقعـی اسـت که از تلویزیون پخش شـده اسـت:
1- محوریـت دادن بـه آداب و اعمـال اصلـی مذهـب و شـریعت اسـالم 
و نشـان دادن تمایـز دیـن اسـالم بـا مراسـم قومی، عرفـان بودایی، سـجاده 
پسـتوی مـادر بـزرگ، مرامنامه اخالقی کنفوسـیوس، اعالمیه حقوق بشـر و 

مفـاد قانون مدنـی و جزایـی آمریکا:
سریال های با موضوع مذهب و محتوای مذهبی که تاکنون از تلویزیون 
پخش شده و به زمان حال مربوط است )سریالهای تاریخی و مربوط به قرون 
گذشته مقوله ای مجزاست( مذهب را در آیین هایی همچون آش رشته و نذری، 
زیارت امامزاده و معجزه و شفا و مادربزرگی که به نیابت از همه فامیل در 
پستوی خانه اش نماز می خواند خالصه کرده و برای آن کارکردی معنوی 
در حد آرامش بخشی و پناهگاه روانی قائل بوده است. شخصیت های مذهبی 
داستانها اغلب به عنوان وساطت کننده و حالل مشکالت و مهربان و لبخند زن 
و بی ادعا و برکنار از همه چالشهای اصلی داستان مطرح می شده اند. مذهب 
جزئی از زندگی شخصیتهای اصلی نبوده و اگر شخصیتها به دفعات در حال 
خوردن در کافی شاپ و رستوران یا موقعیتهای روزمره دیگر نشان داده شده اند، 
اما هرگز نماز خواندن اتفاق حاشیه ای و ضمنی زندگی آنها نبوده است. نماز 

دربهکجاچنین
شتابان،دینآویخته
داستانودنباله
زندگیشخصیتها
نیستوافرادمذهبی
وغیرمذهبیازلحاظ
طرزفکروآدابو
سلوکاجتماعیو
طبقاتیکاماًلازهم
تفکیكمیشوند.
خانوادهمذهبیو
افرادشبهبسیاری
ازمناسباتبه
خاطرمذهبیبودن
تننمیدهندودر
معاشرتبادیگران
مرزهایخودرا
يک سريال دينی مشخصمیکنند.

حاشیه ای بر سریال به کجا چنین شتابان  |  رضا زاده محمدی 
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خواندنی که در زندگی واقعی و روزمره مردم قطارها را متوقف می کند به عنوان 
جزئی از زندگی واقعی در تقریباً هیچ سریال ایرانی حضور نداشته و گویا نسبت 
خوش نیت ترین فیلم و سریال  سازها با مذهب، آن است که در کودکی گاهی 
مادربزرگ خود را در حال نماز خواندن مشاهده کرده اند. در عوض فالن سریال 
پر فروش آمریکایی دقایقی در یک موقعیت پرخطر شخصیت مسلمان داستان 
را در حال نماز خواندن نشان می دهد. از نظر فیلمساز آمریکایی نماز خواندن 
جزئی از زندگی واقعی یک مسلمان است و اگر به دنبال واقعگرایی است باید 
نماز خواندن را نمایش دهد. ابراهیم حاتمی کیا در فیلم هایش همواره جایی 
برای نماز خواندن شخصیت ها در بحبوحه کشمکش داستان باز می کند، حتی 

در تعقیب و گریزهای فیلم به نام پدر.
موضـوع دیگـر خالصـه کـردن دین در پـاره ای آمـوزه اخالقـی همچون 
نوعدوسـتی و عشـق ورزیـدن و غیـره اسـت. حـالل و حرام دیـن منحصر به 
دزدی و قتـل و قاچـاق دارو و مـواد مخـدر نیسـت. چشـم برزخـی داسـتان 
نبایـد تنهـا قاچاقچی هـا و جانیـان را در آتش ببیند بلکه باید نمـاز نخوانها و 

بی حجابهـا را هـم ببیند.
اسـالم دینی اسـت بر اسـاس اعتقاد به وحدانیت خداوند که با شهادتین 
آغـاز می شـود و دارای ارکانـی همچـون نمـاز و روزه و حـج و جهاد و خمس 
و زکات اسـت و دارای حدود روشـنی درباره روابط زن و مرد و بسـیاری امور 
دیگـر اسـت که شـاید به شـیرینی خوردن شـله زرد یـا زیارت یـک امامزاده 

نباشـد اما از آنها بسـیار مهمتر است.
موضـوع اصلـی سـریال بـه کجـا چنیـن شـتابان مذهب نیسـت امـا در 

ضمـن، بـر مذهب بطـور جدی و روشـن تاکید می کنـد. با عالئم و امـارات و 
گاه بـا صراحـت آدمهـای بانمـاز و بی نماز داسـتان را از هـم تفکیک می کند 
و مذهبـی و نیمچـه مذهبـی را از بـی دین جدا می کند. سـه خانـواده اصلی 
داسـتان جـزء این سـه دسـته قـرار می گیرنـد. در مـورد داشـتن ماهـواره و 
روابـط زن و مـرد موضـع صریـح می گیـرد و مادربـزرگ داسـتان در جایـی 
اجـازه همبـازی شـدن یـک پسـر هشـت سـاله با یـک دختـر پنج سـاله را 
نمی دهـد، چـون متوجه شـده پسـر در ماهـواره چیزهایی دیـده و چیزهایی 
آموخته اسـت. شـاید نمونه آمریکایی این تصویرسـازی وجود داشـته باشـد 

امـا مسـلماً نمونه ایرانی ای نداشـته اسـت.
2- دینداری و بی دینی جزئی از شـخصیت و جهان بینی شخصیتهاسـت. 
در به کجا چنین شـتابان، دین آویخته داسـتان و دنباله زندگی شـخصیتها 
نیسـت و افـراد مذهبـی و غیرمذهبـی از لحـاظ طرز فکـر و آداب و سـلوک 
اجتماعـی و طبقاتـی کامـاًل از هـم تفکیـک می شـوند. خانـواده مذهبـی و 
افـرادش بـه بسـیاری از مناسـبات بـه خاطر مذهبی بـودن تـن نمی دهند و 
در معاشـرت بـا دیگـران مرزهـای خود را مشـخص می کنند. در این سـریال 
تصریـح می شـود کـه معاشـرت بـا هـر طبقـه اجتماعـی اقتضائاتـی دارد و 
اقتضـای دوسـتی با بعضی بی حجاب شـدن زنهـا در مهمانیهـای خانوادگی 
و دسـت دادن بـا زن هـای نامحـرم اسـت. شـخصیتهای مذهبی داسـتان نه 
لبخنـد زن انـد و نـه صرفـا دلسـوز دیگـران، بلکه زندگـی خـود را می کنند 
و البتـه بـه انـدازه دیگـران دنیا طلـب نیسـتند. مادربزرگ داسـتان فقط دعا 
نمـی خوانـد. هر چنـد که بیـش از دیگران اهل مداراسـت امـا در جای خود 
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جـدی و انعطاف ناپذیر اسـت.
3- دیـن ایـن سـریال نـه تنهـا فـردی نیسـت کـه اجتماعی و سیاسـی 

اسـت. موضـوع اصلـی سـریال فسـاد اقتصادی اسـت.
از بعـد مذهبـی داسـتان که بگذریم این سـریال از دو بعـد دیگرنیز بدیع 

و تازه اسـت:

الف- خانواده:
بخـش زیـادی از ایـن سـریال در متن خانواده هـا و وقایع روزمره و سـاده 
درون خانـواده می گـذرد؛ وقایعـی کـه در اغلـب سـریال ها و فیلم هـا نادیـده 
گرفتـه می شـود. در اغلـب فیلمها و سـریالها خانـواده به شـکل واقعی وجود 
نـدارد و اغلـب وقت فراغت شـخصیتها که معمـوال زنان و مـردان نامحرم اند 
در کافی شـاپها و رسـتورانها می گـذرد. در اندک صحنه هـای درون خانه هم 
خبـری از جزئیـات پختـن غـذا یـا شسـتن ظـروف یا خریـدن نان نیسـت. 
جالـب اسـت کـه در بسـیاری از صحنه های این سـریال تلویزیون بـه عنوان 
جزئـی از زندگـی مردم روشـن اسـت و اخبار یـا برنامـه ای را پخش می کند. 
احتـرام بـه والدین در حد اعالسـت و در عین حال صمیمیت معمول خانواده 
واقعـی در آنهـا وجود دارد و عواطف اعضای خانواده نسـبت به هم به شـکلی 
غیرتصنعـی بـه تماشـاگر منتقـل می شـود. در این حالـت هر عمل فـرد در 
مقایسـه با شـخصیتهای بی خانواده مفهومی خانوادگی هم دارد و خانواده به 
عنـوان حقیقتـی واقعـی برای هر ایرانی عادی در همه جا بر سـر شـخصیتها 
سـایه افکنـده اسـت و حضـور دارد. چنیـن خانـواده ای در سـریالهای مدعی 
خانـواده همچون نرگـس، ترانه مادری، رسـتگاران و دلنوازان وجود نداشـت.

ب- فساد عادی:

روایت سـریال از فسـاد عادی و چشـمگیر اسـت. در صحنه ای بی سـابقه 
شـخصیت اصلـی فیلـم به یک رئیـس بانک رشـوه می دهد با ایـن عنوان که 
»سـوغاتی ایشـان از حـج را فرامـوش نکـرده«و الی آنچه بـه او می دهد پول 
پنهـان شـده. رئیـس بانـک هدیـه را می گیـرد و پـول را مـی بینـد. قیافه او 
عـادی و جدی و رسـمی اسـت و هیچ عالئمـی از خباثت یـا رذالت در چهره 
نـدارد. در ادامـه گفتگـو هم برخورد سـردی با رشـوه دهنـده دارد و بـرای او 
بـه گونـه ای تحکم آمیز شـرط تعییـن می کند. چنیـن نمایشـی از رد و بدل 
شـدن رشـوه با ژسـت رسـمی و سـرد و بی دلهره یک متصدی بسـیار تازگی 
دارد. سـریال فسـاد را اقسـام زد و بندهـا و دله دزدیهـای متـداول نشـان می 
دهـد کـه در اقشـار پولدارتر ابعـاد بزرگتر پیـدا می کند اما همان مناسـبات 

عادی و شـناخته شـده است.
در ایـن سـریال فسـاد یـک امـر پیچیـده و خارق العـاده و ناشـناخته 
کـه توسـط آدمهایـی بـا ویژگـی خـاص انجـام شـود نیسـت و درک آن بـه 
کارشناسـیهای پیچیـده نیـاز نـدارد. برعکس، در سـریال دیگری بـا موضوع 
فسـاد )جستجوگران( که با سـفارش سازمان بازرسی ساخته شـده، بازرسان 
سـازمان از اسـلحه و لباس ضد گلوله اسـتفاده می کنند و فرد فاسـد در یک 
مـورد زنـی اسـت که کنـار دریـا پیدایـش می کنند و به سـبک داسـتانهای 
آگاتـا کریسـتی بـه شـکل پیرمـردی در آمـده و ریـش گذاشـته اسـت تـا 
شناسـایی نشـود! فسـاد در این سریال بسیار مخفی، بسـیار پیچیده و بسیار 
سـردرگم کننده اسـت. مسـلماً چنین اسـت و احتماال به همین سبب است 
کـه این سـازمان اهتمـام اصلی خود را بـه امور روزنامه پسـندی همچون دو 
شـغله های ورزش یـا نظـارت بـر انتخابـات اختصاص مـی دهد. فسـاد آنقدر 
پیچیـده، آنقـدر چند الیه و آنقدر مخفی اسـت که بهتر اسـت ببینیم رئیس 

فدراسـیون اسـکواش شغل دوم نداشـته باشد!

دربهکجاچنینشتابان،دینآویختهداستانودنبالهزندگیشخصیتهانیستوافرادمذهبیو
غیرمذهبیازلحاظطرزفکروآدابوسلوکاجتماعیوطبقاتیکاماًلازهمتفکیكمیشوند.
خانوادهمذهبیوافرادشبهبسیاریازمناسباتبهخاطرمذهبیبودنتننمیدهندودرمعاشرت
بادیگرانمرزهایخودرامشخصمیکنند.



پاسداشت هنرمند مردمی و انقالبی ابوالقاسم طالبی
در حاشیة هفتمین دورة جشنوارة مردمی فیلم عمار 23

سخت است گفتن اما
زان سخت تر نگفتن

این راز بر مال را
از این و آن نهفتن

در جامه شباني
گرگان روزمزدند
با قافله رفیقند

اما شریک دزدند

در سر هزار فتنه
نیرنگ هاي رنگي
اهل کدام مرزند؟
این رومیان زنگی

مشغول درس و مشقند
سرگرم رونویسي
سر مي رسند ناگاه
با کیف انگلیسي

هم، همنشین دشمن
هم هم پیاله با دوست
با همهمه خوش اند و

سوغات شان هیاهوست

اوضاع از این قرار است
این اصل ماجرا بود
پاداش گردن کج

قالده طال بود

در علـوم عقلـی می گویند گزاره بدیهی نیاز به اسـتدالل نـدارد و صرف 
تنبـه و توجـه ذهن به آن برای تصدیقش کافی اسـت. به نظرم بی راه نیسـت 
اگـر بگوییـم کار هنـر هـم در سـپهر فرهنگـی انسـانی همین ایجـاد تنبه و 
التفـات باشـد. در بسـیاری از مسـائل و دعواهای اجتماعی و سیاسـی گاهی 
عامـل اختـالف و ابهـام، توجه نکردن بـه برخی امور بدیهی اسـت که از فرط 

آشـکار بودن پنهـان می مانند.
بـه گمان مـن کاری که ابوالقاسـم طالبی در فیلم قالده هـای طال کرده 
از جنـس همیـن تنبـه و توجه دادن بـه الیه های پنهان و مغفـول و در عین 
حـال بدیهـی و بـی نیـاز از دعوا و جدل اسـت. الیه اطالعاتـی و امنیتی یکی 
از الیه هـای فتنـه ای بود که کشـور را دچار آن خسـارت ها و درگیری ها کرد. 
الیـه ای کـه به حسـب ظاهـر پنهان ترین الیه ماجـرا هم بود اما اگـر ذهن ما 
تنبـه و توجـه بـه آن پیدا کند از هر الیه دیگری آشـکارتر اسـت. برای اثبات 
ایـن مطلـب هیـچ نیازی به اسـتدالل و جدل نداریم که کشـوری با این همه 
دشـمن اگر در آن بهانه و بسـتری برای اغتشـاش و جنگ داخلی پیش آید 
چه تمهیداتی توسـط دشـمنانش در الیه امنیتی و اطالعاتی چیده شـده تا 

میـزان ضربه به حداکثر برسـد.
هنـر ابوالقاسـم طالبی این اسـت که ایـن الیه پنهان را بـه عنوان محور 
روایـت فیلـم، پیـش چشـم مخاطـب قـرار می دهـد و همیـن که ایـن تنبه 
ایجـاد شـود مخاطـب با هر نظر و سـلیقه سیاسـی بـه طور طبیعـی با فیلم 
همـراه می شـود و حتـی اگـر با نـگاه فیلمسـاز موافق هـم نباشـد فهمش از 
ماجرا متعادل تر و عمیق تر خواهد شـد و ناچار اسـت در روایت شـخصی اش 

جایـگاه درسـت تری بـرای دشـمن خارجـی و عوامـل میدانـی و اطالعاتی و 
نفـوذی آن در نظـر بگیرد.

شـاید شـروع ایـن شـعر هـم به همیـن الیه هـای آشـکار که از شـدت 
آشـکاری پنهـان مانده انـد اشـاره دارد:

سـخت اسـت گفتـن امـا / زان سـخت تر نگفتـن/  ایـن راز برمـال را / از 
ایـن و آن نهفتن.

البتـه در چیدمـان این شـعر کـه به طور طبیعـی بعد از مشـاهده فیلم 
شـنیده می شـود و مابعـد آن »تنبـه« اسـت، خود را محـدود بـه روایت الیه 
امنیتـی یا حتی سیاسـی ماجـرا نکردیم و بـه الیه های فرهنگـی و اقتصادی 
ماجـرا هم اشـاره شـده اسـت. در این شـعر از قالده های طالیی کـه بر گردن 
عوامـل جـزء اطالعاتـی و امنیتی دشـمن اسـت صحبتـی به میـان نمی آید 
و اگـر قـالده طالیـی در آن اسـت در واقـع قالده هـای طـالی گردن هـای 

اسـت: کلفت تر 
در جامه شبانی/ گرگان روزمزدند/ با قافله رفیقند/ اما شریک دزدند...

اوضاع از این قرار است/ این اصل ماجرا بود/ پاداش گردن کج/ قالده طال بود
در شـعر بـا بهره گیـری از زمینه چینـی مناسـبی کـه در فیلـم اتفـاق 
می افتـد حتـی بـه الیـه فکـری و نظـری ایـن فتنه هم اشـاره شـده اسـت:
مشغول درس و مشقند/ سرگرم رونویسی/ سر می رسند ناگاه/ با کیف انگلیسی

 *. ویرایشی از صحبت های محمدمهدی سیار، شاعر ترانه ی قالده های طال، در آیین 
رونمایی از این اثر

قالده هايی برا ی گر         دنها ی كلفت     تر
محمد مهدی سیار
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موضـوع فتنـه 88 بـه نظـر مـن بعـد از جنـگ یکـی از قوی تریـن و 
مهم تریـن اتفاقاتـی بوده که بـرای براندازی نظام صورت گرفته اسـت؛ یعنی 
مـا بعـد از جنـگ واقعـه ای تـا این انـدازه مهـم نداریم کـه این  طور نظـام را 
دچـار انشـقاق کنـد و خطر برانـدازی نظام پیـش بیاید. وقتـی خاصان یک 
ایدئولـوژی و کسـانی کـه ایدئولـوگ و محور اصلی نظـام، آنها را شـاخه ها و 
دسـت های اصلی تشـکیل دهنده تفکر و ایسـتادگی نظام می داند، در مقابل 
حادثـه ای کـه بـه این شـدت تزلـزل ایجـاد می کند، سـکوت می کننـد و از 
سـویی عده ای هم راضی هسـتند و با دشـمن همکاری کنند، حادثه بسـیار 

خطیری اسـت.
می خواسـتم کاری کنـم کـه ایـن قصـه در تاریـخ ثبت شـود و آیندگان 
بداننـد کـه واقعیـت قضیـه چه بود تـا به شـکل دیگـری تعریـف و در واقع 
تحریـف نشـود. در عین حال می خواسـتم نـوع بیان من جذاب باشـد تا اثرم 

مخاطبان بیشـتری داشته باشد.
از 20 دی 88 کلیـد تحقیقـات را زدم و در حـدود 7، 8 ماه تقریباً کلیت 
سـناریو شـکل گرفـت، البتـه تحقیقاتم همزمـان با نوشـتن ادامه داشـت تا 
در خـرداد سـال 90 کـه فیلمبـرداری را شـروع کـردم. در بخش هایـی مثل 
پایـگاه بسـیج می خواسـتم حتی رنـگ نرده ها هم همان باشـد که در سـال 
88 بـود و هیـچ چیـزی تغییر نکند. قسـمتی از خیابان انقـالب تغییر کرده 
بـود کـه آن را مجـدداً سـاختیم، میدان ونـک کالً تغییر کرده بود کـه آن را 
هـم مجـدداً سـاختیم، چـون وسـط آن به شـکل آب نما بـود و حـاال آب نما 
را خـراب کرده انـد. بـا ده بیسـت تـن از نفـرات اصلی نظـام و افـرادی که به 
هـر حـال در این ماجرا حضور داشـتند و اطالعات خوبی داشـتند، جلسـات 
متعـددی داشـتم بـا آقـای احمدی نـژاد و آقـای رضایـی دو سـاعت و نیـم 

صحبـت کردم.
تحقیقات ما در یک جاهایی به سنگ می خورد. من تا یک مطلبی را پیدا 
نمی کردم، نمی توانستم جلو بروم. باید پیدا می کردم و لذا تقریباً هر کتابی، هر 
نشریه ای، هر ویژه نامه ای، هر مقاله ای  را که راجع به این قضیه چاپ شده، 
خوانده ام. تمام مطالبی را که روی سایت ها بوده دانلود و چندین بار مرور 
کرده ام. وقتی می گویم هر مطلبی را که در این زمینه توانسته ام پیدا کنم، 
مطالعه کرده ام، اغراق نمی کنم. من فقط 500 ساعت فیلم دیده ام، چون چیزی 

تحريف فتنهمصاف با 
ابوالقاسم طالبی از »قالده های طال« می گوید

یادمهستیكباربه
دوستانوزارتاطالعات
گفتم:»مناینهارادارم،
شماچهداریدکهبهمن
بدهید؟«گفتند:»اینها
راازکجاآوردهای؟
بعضیازاینهامحرمانه
است،بعضیهاخیلی
محرمانهاست«،در
صورتیکهواقعًا
اینجورنبود.دوستان
بهمقتضایکارشانفکر
میکنندحتیروزنامه
همشهریهمکهبه
آنجامیرود،محرمانه
میشود.
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نبود که بتوانم از کسی بخواهم برایم توضیح بدهد و توضیح گرفتن از دیگران، 
بیش از مطالعه و بررسی خودم زمان می برد و تازه مگر چند درصد می توانستند 
عین واقعیت را برایم بگویند؟ لذا تحقیقات را خودم انجام دادم. تا اینکه کم کم 

قصه شکل گرفت.

کالبدشكافی ادعای تقلب
در قصـه فتنـه و در شـکل گیری داسـتان یکـی از نکاتـی کـه بـرای من 
خیلـی مهـم بـود ایـن بـود کـه مطمئن بـودم چنیـن تقلـب بزرگـی اتفاق 
نیفتـاده اسـت. وقتـی حضـرت رهبـری آمدنـد و در نمازجمعـه گفتند نظام 

اسـالمی نظامـی نیسـت کـه بـه رأی مـردم خیانت کنـد، این فکـر در ذهن 
مـن بـه وجـود آمد که بایـد رصدکننده این فرمایش ایشـان باشـم، یعنی در 

مـورد اینکـه تقلبی نشـده، کد بیـاورم.
در عین حال می دانستم که خارجی ها هم بیکار ننشسته اند و از سال 57 
که انقالب ما به پیروزی رسید و به شکلی جدی تصمیم گرفتیم حکومت 
اسالمی داشته باشیم، تصمیم داشتند به نوعی این نظام را شکست بدهند، یک 
موقع با استحاله، یک موقع با آوردن یک  سری آدم های نفوذی و تفکرات دیگر، 
حذف رهبری، کم کردن اختیارات رهبری، دوگانگی در کشور، به این صورت 
که مثالً یک عده منتخب هستند و یک عده منتصب و از این حرف هایی که 
فقط تولید واژه هاست، سعی می کردند انشقاق ایجاد کنند، ولی هیچ  وقت در 
این حد موفق نشدند. من باید این قصه را درمی آوردم. برای همین تحقیقات 
بسیار وسیعی کردم. این جوری نیست که توی خانه نشسته و قصه نوشته باشم. 
واقعاً بعضی از مطالب را که پیدا می کردم و می رفتم پیش دوستان که مطلب 

بگیرم، می گفتند ما دیگر چیزی نداریم، تو اینها را از کجا آورده ای؟ 
یادم هست یک بار به دوستان وزارت اطالعات گفتم: »من اینها را دارم، 
شما چه دارید که به من بدهید؟« گفتند: »اینها را از کجا آورده ای؟ بعضی از 
اینها محرمانه است، بعضی ها خیلی محرمانه است«، در صورتی که واقعاً این جور 
نبود. دوستان به مقتضای کارشان فکر می کنند حتی روزنامه همشهری هم که 
به آنجا می رود، محرمانه می شود. ولی واقعیت این است که در فضای مجازی و 
در مطبوعاتی که داریم می بینیم و در همین سایت هایی که در آنها می چرخیم، 

وقتی اطالعات شان را کنار هم می گذاریم، مطالب مهمی از آنها درمی آید که 
یکی از آنها طرح ترور آقای خاتمی است. بعد از این، اینها سه ترور دیگر را هم 
طراحی کرده بودند که بعداً اگر کسی خواست فیلم بسازد، می تواند دنبال آن 
موضوعات برود. یکی ترور خانم رهنورد است، یکی ترور آقای کروبی و یکی هم 
ترور خود آقای موسوی که دو تای آنها را خنثی کردند. ترور آقای موسوی را 
دقیق نمی دانم و مطمئن نیستم، ولی عوامل دو تا ترور دیگر را دستگیر کردند 
و هیچ کدام موفق نشدند. اینها می خواستند به هر صورتی که هست اتفاق 
عظیمی بیفتد و چالشی ایجاد کنند و در این شور انتخاباتی بین مردم درگیری 
ایجاد شود. در یکی از دیالوگ های فیلم هست که وقتی درگیری ایجاد شود، 

انتخابات برگزار نمی شود و فقط خون است که مردم را آرام می کند و می گویند 
یکی از ما کشتید، ما هم یکی از شما را می کشیم و منجر به جنگ داخلی و 

قضیه پیچیده می شود.
چنیـن قصه ای هسـت. اینکه عـده ای می گویند این خیال توسـت، واقعاً 
این طـور نیسـت. شـما ببینید اگـر این اتفاقـات می افتادنـد، آیـا پیامدهایی 
را کـه می گویـم، داشـتند یـا نداشـتند؟ بسـیاری از دیالوگ هـای فیلـم را از 
مصاحبه ها، نقدها و مقاله های خودشـان درآورده ام. انگار در مصاحبه هایشـان 
آرزوهایشـان را می گفتنـد کـه بـه زودی این اتفاقـات می افتنـد و می فهمیم 

کـه اینها می خواسـتند کـه این اتفاقـات بیفتند.

وسواس برای سكانس های بسیج
در اتفاقاتـی کـه پیـش آمد، بزرگ تریـن ضربه ای که  خوردیـم از تحریف 
بـود. تحریـف وقایـع، فتنـه ایجـاد می کنـد، چـون راسـت و دروغ بـه هـم 
می آمیـزد و تشـخیص آنهـا دشـوار می شـود. بهتریـن کار این اسـت که کل 
اتفاقـی را کـه افتـاده، صادقانـه نقـل کنیـد. نمی شـود وقایع را بـا مالحظات 
نقـل کـرد. وقتـی می خواهی بسـیج را نشـان بدهـی، باید بگویی که بسـیج 
تیـر زد یـا نـزد. مـن چنـد تـا فیلـم از »بی.بی.سـی« دارم که انـگار جبهه و 
شـب عملیـات اسـت و بسـیجی ها، رگبار را بـه روی مـردم بسـته و ده هزار 
نفـر را کشـته اند! اگر چنین رگباری بوده باشـد، باید همـه آن دیوارها خراب 
شـده باشـند. روی فیلمـی کـه دارد از بسـیج پخش می شـود، صدا گذاشـته 
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شـده اسـت. نه این که بگوییم هیچ کس در بسـیج، اسـلحه نداشـت و هیچ 
کسـی هـم کشـته نشـد و اینهایی هـم که آنجـا افتـاده بودند، تـب کردند و 
افتادنـد. اصـل ماجـرا ایـن بـوده که یکـی داشـته از آنتن بـاال می رفتـه، داد 
هـم مـی زده کـه نترسـید، مشـقی اسـت. همه هـم برایـش سـوت می زدند. 
فرمانـده ی بسـیج بـه او می گوید: »برو پاییـن، من تیر جنگی هـم دارم.« دو 
بـار سـه بـار بـه او می گوید، ولی او قمـه پرت می کنـد و او را با تیـر می زنند.

گرفتـن سـکانس های بسـیج  24، 25 روز طول کشـید. خیلی فشـار بر 
روی مـن بـود کـه آیـا می شـود؟ نمی شـود؟ وقتـی سـکانس های بسـیج را 
گرفتم گفتم خیالم راحت شـد. احسـاس می کردم دیگر فیلم را سـاختم. آن 

موقـع تقریبـاً بار از روی دوشـم آمـد پائین و نفس راحتی کشـیدم.

ماجرای راهپیمایی 25 خرداد
این اتفاق افتاده بود. قرار است که من همه چیز را بگویم. قرار نیست یک 
چیز را بگویم و یک چیز را نگویم. من همه اتفاقات را با تاریخ و ساعت می گویم، 
حتی می گویم چه ساعتی سنگ زدند، چه ساعتی راه پیمایی شروع شد، چه 
ساعتی راه پیمایی تمام شد. می توانستم یک راه پیمایی بگذارم با 200 نفر و 
سکوت، ولی باید می گفتم که چنین راه پیمایی در تهران راه افتاد. عده ای گفتند 
200 هزار نفر، یک عده گفتند600 هزار نفر و حتی یک میلیون و امثال آن 
هم شنیده شد. خب من باید می گفتم که چنین چیزی بوده و اتفاق افتاده. آن 
تصویر هوایی از تظاهرات 25 خرداد را هم کار کردم تا بگویم اگر شما تصویر 
هوایی آن را ندارید، من آن را هم به شما می دهم که نخواهید بروید 22 بهمن 
را بردارید و پرچمش را سبز کنید و قالبی کار کنید! این تصویر واقعی اش. 
ولی باید بفهمیم اینها چه کسانی بودند. ضد انقالب که سکوت نمی کند. او 
آن قدر کینه دارد که چنین موقعیتی را از دست نمی دهد و حمله می کند، 
پس معلوم است که اینها ضد انقالب نیستند. به اینها گفته اند تقلب شده، باور 
کرده و آمده اند از جمهوریت شان دفاع کنند تمام! این را باید بگوییم و تازه باید 
بگوییم که غیرت دارند، چون کسانی که برای دفاع از جمهوریت خودشان به 
خیابان می آیند و حاضرند صدمه ببینند، آدم های غیوری هستند و خیلی بهتر 
از آدم هایی هستند که توی خانه می نشینند و هر اتفاقی که افتاد، برای شان 

فرقی نمی کند.

برای فتنه، جریان فیلم سازی الزم است
نمـاز آقـای هاشـمی، 13 آبـان، 16 آذر، روز قـدس. در آن روز من خودم 
شـاهد بودم که کل جمعیت کسـانی که شعارهای هنجارشـکنانه و براندازانه 
می دادنـد، بـه جرئـت می توانـم بگویـم هفـت، هشـت هـزار نفـر بـود که به 
آقـای هاشـمی فحـش هـم می دادنـد و می گفتنـد هاشـمی سـکوت کنـی 
خائنـی! بعـد اتفاقـات دیگری رخ داد تا  رسـید بـه قصه ی پـاره کردن عکس 
»حضـرت امـام )ره(« و تاسـوعا و عاشـورا و 9 دی و 22 بهمـن کـه اینهـا را 
بایـد یـک نفـر پیـدا شـود و هـی فیلم بسـازد. بـرای هـر قصه ای یـک فیلم. 
مثـاًل قصـه ی »سـعیده پورآقائـی« واقعاً یک فیلم سـینمایی اسـت. »عاطفه 
امـام« همیـن طـور، آن پسـری کـه13 سـال داشـت و مال سـاوه بـود. اینها 
خـودش همـه یـک فیلم اسـت. ایـن وقایع سـال 88 مثل یک جریان اسـت 
کـه بایـد مـدام در مـورد آن فیلـم سـاخته شـود. درسـت مثل جنگ. شـما 
کـه نمی توانیـد در یـک فیلـم دفاع مقـدس، به تمـام عملیـات، پیروزی ها و 

شکسـت ها و وقایـع دیگـر بپردازید.
حضرت آقا یک بار فرمودند که ساده نباشید. قصه این طور نیست که دو 
نفر از داخل بر علیه نظام اقدام کنند و باقی ماجرا. ببینید این سران فتنه فکر 
می کردند که کار کامالً در کنترل خودشان است؛ اما کار از دست اینها در رفت. 
من بعید می دانم که مثالً این  عوامل داخلی می خواستند به بسیج با نقشه ی 

قبلی حمله کنند وآن را خلع سالح کنند.
ایـن عـده کـه ایـن انتقـاد را می کنند، خیلی بـه عامل داخلـی محوریت 
می دهنـد. ببینیـد شـروع ممکن اسـت دسـت کسـی باشـد و جرقـه ی اول 
را او بزنـد، امـا احتمـال دارد کـه در ادامـه کار از دسـتش در بـرود. خـب مـا 
می دیدیـم کـه اینهـا قبـل از ایـن وقایـع هـم کار خودشـان را می کردنـد. 
بـه طـور کلـی بـه نظـر مـن این یـک مجموعـه بـوده و اینهـا هم جزیـی از 
آن. اینکـه آقایـان موسـوی و کروبـی و رضایـی و احمدی نـژاد چقـدر مقصر 
بوده انـد، هـر کـدام خودش یک فیلم اسـت. متأسـفانه برخی فکـر می کنند 
کـه در ایـن فیلـم همه ی حقایق سـال 88 باید گفته می شـده. خب هشـت 
مـاه ایـن مملکت وضعیت عـادی نداشـته و بزرگترین واقعه ی بعـد از جنگ 
اتفـاق افتـاده کـه نزدیـک بـوده اصل نظـام را به خطـر بیندازد، همـه ی این 

وقایـع را کـه نمی شـود در یـک فیلـم خالصـه کرد.
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در روزگاری کـه هیـچ چیـز و هیـچ کس، سیاسـی نیسـت و حتی سیاسـت 
هـم سیاسـی نیسـت و دامنـی آلـوده به لکـه ننگ سیاسـت، در ایـن جهان 
غیر سیاسـی، پیدا نمی شـود و همگان از سیاسـی بودن، پاک و مطهر و منزه 
شـده اند، یـا ادعایـش را دارنـد، زنده بـاد صداقت و شـرافت ابوالقاسـم طالبی 
کـه رسـماً یک فیلم سیاسـی سـاخته اسـت و باکـی از اعـالن آن نـدارد که 
بگویـد: »قالده هـای طـال« یک فیلم سیاسـی اسـت... یک فیلم سیاسـی اما 

صادق و شـریف!
بی گمـان »قالده هـای طـال« سـطح سـینمای سیاسـی و کالس سـینمای 
جاسوسـی ایـن مـرز و بوم را ارتقـا داده اسـت، اما بی گمان ابوالقاسـم طالبی 
بـا »قالده هـای طـال« وارد منطقـه ورود ممنـوع شـده، چـرا که دربـاره فتنه 
88 بـه جـای فیلم، واقعیت سـاخته اسـت و همین واقعیت را در ژانر سـینما 

گزارش داده اسـت.
باشند، عناصر  از آن که ستاره های سینما  بازیگران »قالده های طال« بیش 
سیاسی اند. از عناصر سیاسی خودفروخته و جاسوس، تا عناصر خودی، اما 
سالوس و فتنه گر، تا عناصر دشمن، تا عناصر دوست. همه و همه! حقا که 
نسخه حقیقی این فیلم، نه بر پرده نقره ای سینما، که در کف سیاه خیابان، بازی 
و بازی گردانی شده است. با این همه، نقش اول فیلم سراسر واقعیت »قالده های 
طال« توده های مردم اند که با هم خواهر و برادرند و با ریش و بی ریش، از یک 
ریشه اند. خواهری که به فالنی رأی می دهد و برادری که بهمانی را می پسندد، 

اما این 2 با هم، و همه ملت با هم، خواهر و برادرند و خاک شان را، دین شان را، 
ناموس شان را دوست می دارند.

قبـل از نقـد »قالده های طال« فی المجلس باید گسـتاخی ابوالقاسـم طالبی 
را سـتود کـه هـر کارگردانـی اصـوال جرئت دسـت به یقه شـدن بـا فتنه 88 
و نزدیـک شـدن بـه ماجرای نفس گیر و سـخت حـوادث بعـد از انتخابات را 
نـدارد. جگـر کرد جنـاب کارگـردان. فیلم فتنـه را سـاختن، کاری به مراتب 
سـخت تر از سـاختن فیلم در حوزه 8 سـال دفاع مقدس اسـت. از »پلشـتی 
بعثی هـا« گفتـن، هنـر نیسـت؛ هنـر آن اسـت کـه تـو شـهامت کنـی و از 
»زشـتی بعضی هـا« حکایت کنـی و البته برای خودت دردسـر بخری! و شـر 
درسـت کنـی! الحق که گسـتاخی می خواهـد درافتـادن با بعضی هـا. همان 
بعضی هـا کـه همه جـا، حتـی در اداره های جمهـوری اسـالمی آدم دارند، اما 
خودشـان و خاندان شـان آدم دشـمن اند و دور گردن شـان و گردن کلفت 
تـر از کرگـدن آقازاده هـای شـان، آنچه عیان اسـت »قالده های طال« اسـت.

ابوالقاسـم طالبی می توانسـت در پر سـفید و گرم و نرم قوی خاطرات بخوابد 
و بـرای مـا از گلنگـدن روزگار جنـگ، قصه هـای رنگارنـگ بگوید، امـا آقای 
کارگـردان، فرزنـد زمـان خویشـتن، بلکـه »عمـار سـینما« اسـت و در پس 
جنـگ روزگار، دسـت بـه خطـر می زنـد و بـه خـط می زنـد و فیلـم گـردن 

کلفت هـا را می سـازد و اسـمش را می گـذارد »قالده هـای طـال«.
همیـن نقطـه قـوت ذاتـی ابوالقاسـم طالبـی، البتـه ممکـن بـود از فیلـم 

و جالده های بال
حسین قدیانی

حتمابعداز»قالدههایطال«
راحتترمیتوانواردفیلم

سیاسیوسینمایجاسوسی
شدوآنکهدراینباب،جادهرا
بازکردودرستواصولیباز

کرد،»قالدههایطال«یابوالقاسم
طالبیبود.اوبعدازمدتهایك
فیلمسیاسیساختویادمان
آوردهنوزهممیتوانفیلم

سیاسیساخت،وحتی»غرض«
همداشت،اما»مرض«نداشت!
در»قالدههایطال«،نقد،حتی
نقدهمیننظام،دیدهمیشود،
اماخبریازنقنیست!قصه

هست،اتفاقاغصههمهست،
اماتلخنیست!سیاهیهست،اما

سیاهنمایینیست!
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»قالده هـای طـال« یک فیلم شـعاری و عـاری از اسـتاندارد، تحویل مخاطب 
دهـد، امـا واقعیـت این اسـت که کارگـردان برخاسـته از اولین نسـل انقالب 
اسـالمی، اتفاقـا سـنگ بـزرگ را نـه »نشـانه نـزدن«، کـه دقیقا بر فـرق بت 
بزرگ زده اسـت و دقیق هم زده اسـت و به خوبی برآمده از پس این سـنگ 
بـزرگ. طالبـی، نه تنها موفق شـد دربـاره فتنه 88 فیلم بسـازد، بلکه توفیق 
مهـم تـرش آنجـا بود کـه »قالده های طال« را خوش دسـت و همـراه با قصه 
و درام سـاخت. منتهـی از یـاد نباید برد کـه اینجا، درام، یـک درام اجتماعی 
نیسـت و دسـت کارگـردان بـرای قصـه گویـی آنقدر باز نیسـت. قصـه خاله 
خرسـه و درام وصال و ملودرام جدایی نیسـت. حتی درام صدام هم نیسـت، 
بلکـه درام فتنـه اسـت. در نقد »قالده های طـال« از حیث مضمون، اما بعضی 
دوسـتان اشـاره بـه ایـن می کننـد که نقـش عوامل میانـی و عناصـر داخلی 

فتنـه، در ایـن فیلم سیاسـی، ناچیز گرفته شـده، یا از چشـم کارگـردان، دور 
مانـده. آنچـه اما من از این فیلم برداشـت کـرده ام، تخفیـف دادن کارگردان 

بـه عناصـر داخلی امـا دانه درشـت فتنه 88 نبوده اسـت.
اوال؛ بایـد میـان یک مقاله سیاسـی و یک فیلم سیاسـی، تفاوت هـا را متوجه 

باشـیم و سـختی های کار دوربین را بدانیم. 
ثانیـا؛ در »قالده هـای طال« حتی المقدور از مالحظـه کاری و احتیاط و ترس 
خبـری نیسـت و بـت بزرگ، با تبر قصـه، اما با تدبـر و به آرامـی و با حوصله، 
در ال بـه الی درام شکسـته شـده اسـت. طـوری کـه کارگـردان، هم حرفش 
را زده باشـد و هـم فیلمش را سـاخته باشـد و در عین حال، بـه اثرش مجال 
دیـده شـدن بدهـد و بـرای بیـرون آوردن فیلـم از محـاق توقیـف، ادله های 
قانون پسـند داشـته باشـد. »قالده های طال« سـاخته شـده که دیده شـود، 
نـه اینکـه فقط نـان مظلومیت و توقیف را بخـورد. این فیلـم را باید ببینیم و 
می بینیـم، چـرا که کارگـردان »قالده های طـال« با زیرکی، همـه حرف خود 

را در متن و حاشـیه فیلمش زده اسـت. 
ابوالقاسـم طالبـی »قالده هـای طـال« را با دیـدی درسـت، از همان پلـه اول 
فتنـه 88 نمایـش می دهـد؛ آنجـا کـه در پـس دعـوای صادقانـه رنگ هـا، 
نیرنگ هـا مشـغول کارنـد و »دشـمن ظالـم« و »سـید مظلـوم« چگونـه و 
کجـا و چـرا دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد. »قالده هـای طال« به نسـبت 
سـخت بـودن فیلم سـاختن درباره فتنـه ای به پیچیدگی فتنـه 88 به لحاظ 
محتـوی، حتمـا نمـره قبولـی و کارنامـه فاخـری می گیـرد، امـا کار مهم تر 
ایـن اثـر ارزشـمند، سدشـکنی و صـف شـکنی، حتـی بـه نوعی تابوشـکنی 
از ورود صادقانـه و متعهدانـه دیگـران بـه مقولـه فیلم سیاسـی اسـت. حتما 

بعـد از »قالده هـای طـال« راحت تـر می توان وارد فیلم سیاسـی و سـینمای 
جاسوسـی شـد و آنکـه در ایـن باب، جـاده را باز کـرد و درسـت و اصولی باز 
کـرد، »قالده هـای طال«ی ابوالقاسـم طالبی بـود. او بعـد از مدت ها یک فیلم 
سیاسـی سـاخت و یادمـان آورد هنـوز هـم می توان فیلم سیاسـی سـاخت، 
و حتـی »غـرض« هـم داشـت، اما »مـرض« نداشـت! در »قالده هـای طال«، 
نقـد، حتـی نقـد همیـن نظـام، دیـده می شـود، امـا خبـری از نـق نیسـت! 
قصـه هسـت، اتفاقـا غصـه هـم هسـت، اما تلخ نیسـت! سـیاهی هسـت، اما 

سـیاهنمایی نیسـت! تخصص هسـت، امـا بیـرون از دایره تعهد نیسـت! 
صـرف نظـر از محتـوای اثـر و پیـام تالیـف، اما نقـاط قوتـی دارد »قالده های 

طـال« کـه بـه پـاره ای از ایـن نقاط درخشـان، اشـاره گذرا می شـود. 
یـک:  در ایـن فیلـم، بازیگـران درجـه اول، از پس بـازی به خوبـی برآمده اند. 

بازی هـا متـوازن اسـت و نقش ها مکمل هم شـده اند. کسـی بر کسـی برتری 
ویـژه نـدارد و همـه در یـک سـطح خوب انـد. همین تـوازن و بـازی گرفتن 
درسـت از همـه بازیگـران، باعـث شـده، نقش هـا بـا هـم دیـده شـوند و این 
خصیصـه، بـرای فیلمی که چنـد بازیگر نقش اول دارد، بسـیار حیاتی اسـت.

دو: در »قالده هـای طـال« بیـم آن می رفـت کـه بازی هـای کف خیابـان، که 
دسـت بـر قضـا بخـش مهـم و موثـری از فضـای هیجانـی فیلم را تشـکیل 
می دهـد، بـه دالیلـی و بهانه هایـی، خـوب از کار درنیایـد، امـا آنچـه در کف 
خیابـان »قالده هـای طـال« می گـذرد، عینی و ملمـوس و راحـت و باورپذیر 
اسـت. قطعا باید شـم سـینمایی داشت و سـینمای سیاسـی و مصائب ریز و 
درشـتش را شـناخت، تـا بـرای این قسـمت از فیلم »قالده هـای طال« صحه 
بـر کار عالـی کارگـردان گذاشـت. طبیعـی درآوردن آنچـه در کـف خیابـان 
می گـذرد، اعـم از شـعارها و خط شـکنی ها و تعقیب و گریزهـا و… نقطه اوج 
»قالده های طال« اسـت و ابوالقاسـم طالبی، سـخت ترین قسـمت فیلمش را 
بـا مهارتـی عمیق بـه بهترین جای فیلمـش تبدیل کرده اسـت. اینجا همان 
جایـی اسـت کـه خیلی هـا احتمـال می دادنـد کـش دار و حوصلـه سـر بر و 
مصنوعـی از آب درآیـد، و حتـی بـرای همـه این نقایص، کمی تا قسـمتی به 
کارگـردان، بنـا بـر معـذورات زمـان و محـذورات روزگار، حق بهانه تراشـی و 
توجیـه می دادنـد، امـا بازی های کف خیابـان، اتفاقا باشـکوه ترین جای قصه 

»قالده هـای طال« اسـت.
سـه: گـره دراماتیـک ایـن اثـر، جاسـوس ایـن طرفـی »قالده هـای طـال« 
اسـت کـه مخاطـب را چنـد بـاری بـه اشـتباه می انـدازد و او را تا مـرز پیش 
داوری های نادرسـت می کشـاند. »پس جاسـوس این سوی میدان کیست؟!« 
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سـئوال قشـنگی اسـت کـه تا آخـر فیلم، البتـه بی جـواب می مانـد و همین 
»بی جوابـی« و ایضـا »ابهـام« و »ایهـام« در یـک فیلم سیاسـی، جاسوسـی 
اتفاقـا نقطه عطف داسـتان اسـت. آنجا که توی بیننـده در طول فیلم، تقریبا 
همـه بازیگـران نقـش اول را متهـم می کنـی، امـا دسـت آخـر، می بینی که 
بایـد صبـر کنـی تا قصـه »قالده های طـال« به آخرین سـکانس خود برسـد. 
چهـار: اینکـه در یـک مجموعـه اطالعاتـی، عنصـر نفـوذی پیدا شـود، چیز 
تـازه و غریبـی نیسـت، اما خوبـی »قالده های طـال« به این اسـت که خنثی 
کـردن مهـره یـا مهره های نفـوذی را در یـک روال قصه واره و حرفـه ای، - و 
نـه از روی جبـر و توصیـه!- بـرای مخاطب بـه تصویر می کشـد. »قالده های 
طـال« اگـر چـه بیان نقاط ضعف دسـتگاه اطالعاتی کشـور اسـت، امـا باالتر 
از ایـن، کشـف عنصـر آلـوده و ویرایش مجموعـه از نفوذی ها را بـه خود این 

دسـتگاه و قـدرت پـاک سـازی اش واگذار می کنـد. قصه ای کـه البته، فقط 
قصـه نیسـت، بلکـه مـا بـه ازای بیرونـی و واقعـی هـم دارد. پس حتمـا باید 
تحمـل شـود »قالده هـای طـال«، چـرا کـه نیـش و نـوش را بـا هـم دارد و 

سـینمای سیاسـی، قصـه همیـن نیش ها و نوش هاسـت.
پنج : »قالده های طال« از نظر فیلم برداری و موسیقی و صداگذاری، پا به پای 
پیام مقدس و معنوی فیلم آمده است تا بعد از مدت ها، و آنهم در چنین عصری، 

کارگردانی صادقانه اعالم کند که: »قالده های طال« یک فیلم سیاسی است. 
*

فیلم هایی هست که قبل از دیدنش باید دست مریزاد گفت به جناب کارگردان. 
است،  بال«  »جالده های  فتنه  به  اسالمی  مبتال  انقالب  که  روزگاری  در 
»قالده های طال« حتی قبل از دیدنش، برنده سیمرغ گستاخی و مدال شهامت 
و برند شجاعت است. روایت فتنه 88 و نشان دادن همه دست ها با هم، اعم از 
دست دوست و دست دشمن و دست نفوذی و دست بعضی ها و آقازاده های 
شان، کار سختی است، آنهم اگر سینما، زبان سیاست و لسان صداقت را توامان 
به کام گرفته باشد. باید تحسین کرد ابوالقاسم طالبی را، چه قبل از دیدن 
»قالده های طال« و چه بعد از مشاهده داستان »جالده های بال«. قطعا سینمای 
ابوالقاسم طالبی با این فیلم سیاسی، پا به دوره جدیدی از تجربه های دوست 
داشتنی و گران بهایش می گذارد. طالبی، »قالده های طال« را برای دیده شدن 
بر پرده نقره ای ساخته است، نه توقیف. کارگردان محجوب سینمای ما، چون 
اپوزیسیون نظام جمهوری اسالمی نیست، و از این اداها مبری است، قرار نیست 
حقش خورده شود و در برابر این حق خوری، سکوت شود. ما می خواهیم 
»قالده های طال« را ببینیم، بر گردن بعضی ها! ما هم مثل اپوزیسیون! حق مان 

را بدهید... حق مان را بدهید تا در »قالده های طال« ملتفت شویم که همین 
نامزد مدعی پیروزی در انتخابات، چگونه بود که ایام انتخابات، در سخنرانی 
شهر مشهد، والیت فقیه را سد کودتا می دانست!! اما بعد، و بعد از اینکه قالده 
دور گردنش انداختند، ناگهان ورق نظرش برگشت و به این نتیجه رسید که 

»جالده های بال« مردان خداجو هستند؟!!
*

جنـاب آقـای طالبـی! خواهر و بـرادر فیلـم »قالده های طال« همیـن ماییم... 
مایـی کـه سـاده و بی ریـا نشـان مان دادی. مایـی کـه در میـدان هسـتیم، 
اشـتباه هـم می کنیم، اما دشـمنی با دوسـت نمی کنیـم. مایی که شـاید در 
کـف خیابـان، رودرروی هـم شـعار بدهیـم، اما هرگـز دور گردن مـان، قالده 
نمی اندازیـم. مایـی کـه یک ملتیـم. مایی کـه 40 میلیون رأی را قبـل از این 
و آن، بـه آسـایش و امنیـت این وطـن می دهیم. آقـای کارگـردان! آدمی زاد، 
تـا پـالک شـهدا را دارد، قـالده دور گردنـش نمی انـدازد. تـو امـا بـر گـردن 
کسـی، قـالده نیانداختی! کار سـیا بود! تـو فیلم نسـاختی! »قالده های طال« 
واقعیـت بـود! مـا همه، بـازی کرده ایـم بارهـا در فیلم تـو. از مای دوسـت، تا 
مـای دشـمن. در »قالده هـای طال« هر کسـی نقـش خـودش را عاقبت پیدا 
می کنـد. اینکـه بـر گـردن یکی، قـالده اسـت و آن دیگـری، پـالک، تقصیر 
دوربیـن تـو نیسـت، کـه فتنـه 88 را از نزدیک، روایـت کرد. جنـاب طالبی! 
گسـتاخی ات را شـکر!!... و خـدا قـوت به شـجاعتت!! نگذار خواب مـان ببرد؛ 
زود بـه زود بیدارمـان کـن و بـاز هـم بـر دهانـه آتشفشـان، پهن کـن بند و 
بسـاط کارگردانـی ات را، کـه از نظر مـا، »جالده های بال« باید توقیف شـود، 

نـه »قالده هـای طال«.

فیلمهاییهستکهقبلازدیدنشبایددستمریزادگفت
بهجنابکارگردان.درروزگاریکهانقالباسالمیمبتال
بهفتنه»جالدههایبال«است،»قالدههایطال«حتیقبل
ازدیدنش،برندهسیمرغگستاخیومدالشهامتوبرند
شجاعتاست.روایتفتنه88ونشاندادنهمهدستها
باهم،اعمازدستدوستودستدشمنودستنفوذی
ودستبعضیهاوآقازادههایشان،کارسختیاست،

آنهماگرسینما،زبانسیاستولسانصداقتراتوامانبه
کامگرفتهباشد.بایدتحسینکردابوالقاسمطالبیرا،چه
قبلازدیدن»قالدههایطال«وچهبعدازمشاهدهداستان

»جالدههایبال«.
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»قالده هـای طـال« قلـه سـینمای ایـران در سـال 1390 اسـت: یـک تابلوی 
مینیاتـوری جهان نگـر درباره هشـت مـاه دفـاع از جمهوریت نظام اسـالمی؛ 
یـک نخ تسـبیح بـرای ذهنهایـی که نتوانسـته اند تکه هـای وقایـع نفس گیر 
فتنـه 1388 را بـه هـم وصـل کننـد و یـک دروازه امیـد بـرای دلـزدگان از 

افسـردگی سـینمای ایران.
ابوالقاسـم طالبـی در »قالده های طال« توانسـته با کشـف ضرباهنـگ درخور 
سـینما، ماجراهـای بسـیاری را بـه نمایـش بگـذارد و حرفهـای زیـادی بزند: 
جاسوسـی خبـره، زخم خوردگانی در کمین، اشـراری سـرکش و خیانتکاری 
بلندپایـه در البـه الی مردمـی فریب خـورده به جنـگ جمهوریـت آمده اند تا 

شکسـت خـود در صندوقهـای رای را در کـف خیابان جبـران کنند.
تصویرسـازی اسـتادانه طالبـی از ایـن کشـمکش جبهه باطل بـا جبهه حق، 
»قالده هـای طـال« را به اثری پرکشـش، جذاب و پرمخاطب بدل کرده اسـت. 
جذابیتـی کـه »تلفـن همراه رییـس جمهـور« علـی عطشـانی و »در انتظار 

معجـزه« رسـول صدرعاملـی؛ آن را در رؤیاهـای شبانه شـان آرزو می کنند.
ابوالقاسـم طالبـی بـا بازی گرفتـن از صدها بازیگـر در صحنه های اردوکشـی 

 به سینمای ايران داد»قالده های طال«پیام هايی كه 
محمد سرشار

در  می خوانید،  که  یادداشتی  اشاره: 
در  فجر  فیلم  جشنواره  برگزاری  ایام 
سال ۱۳۹0 توسط محمد سرشار نوشته 
شده است. زمانی که این فیلم در بخش 
مسابقه این جشنواره حضور یافته و هنوز 

اکران عمومی نشده است.

ابوالقاسمطالبیدر»قالدههایطال«بهخوبینتایج
بیتدبیرینخبگانسیاسیدرکشاندنطرفداران
خودبهخیابانهارابهتصویرمیکشدوتصریح
میکندکهاکثریتطرفدارانمیرحسینموسوی
ومهدیکروبی،ازدلبستگانبهنظامهستند.او
علتحضورپرشمارآناندرراهپیماییاعتراضی
۲۵خرداد88رابیانمیکندوازسویدیگرنشان
میدهداینعدمپایبندیبهقوانین،چگونهعملکرد
دستگاهامنیتیرابااختاللمواجهمیسازدو
فرصترابرایسوءاستفادهآشوبگرانمهیامیکند.
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خیابانـی، نشـان داده کـه بـه خوبـی از پس ایـن آزمـون دشـوار کارگردانان 
برمی آیـد. آزمونـی کـه البتـه کمـال تبریـزی و ابراهیـم حاتمی کیـا در آن 

مـردود شـده اند.
از سـوی دیگـر، نمایـش دیدنی تعقیب و گریز جاسوسـان بیگانه بـا ماموران 
وزارت اطالعـات، صحنه هـای دیدنـی را خلـق کـرده  اسـت. بایـد در سـالن 
سـینما نشسـته باشـی تا صدای آزاد شدن نفسـهای حبس شـده را بشنوی.

طالبـی بـا پذیـرش خطـری محتمـل، بـه مسـاله نفـوذ بیگانـگان در وزارت 
اطالعـات پرداختـه و حتـی بـرای دشـوارتر کـردن آن، در میان مدیـران رده  
بـاالی چشـم امیـن نظـام به دنبال این جاسـوس گشـته امـا سـیاوش وار، از 
ایـن آتـش خودافروختـه بیـرون آمده. آنگونه کـه نه تنها با دیـدن قالده های 
طـال از اعتمـاد بیننـده به وزارت اطالعات کاسـته نمی شـود بلکـه با نمایش 
چشـمان همیشـه بیـدار وزارت و اتـاق فرماندهـی عملیات و اشـراف امنیتی 
آن، ابهتـی دو چنـدان به سـربازان گمنام امام زمان)عج( بخشـیده می شـود 
و اطمینانـی در عمـق ضمیـر ناخـودآگاه مخاطـب خـود ایجاد می گـردد که 
وزارت اطالعات یک سـازمان مرده پاسـتوریزه نیسـت بلکه سـازمانی زنده و 
هوشـمند اسـت که حتی در شـرایط خطرناکی چون خیانت مسـؤوالن رده 
بـاالی خـود، هوشـیارانه عمـل می کنـد و در گامـی رو بـه جلو، ایـن تهدید 

فلج کننـده را بـه فرصتـی آینده سـاز تبدیـل می کند.
اینجاسـت کـه بیننـده فیلـم، تـازه بـه یکـی از زمینه هـای موفقیتهـای 
وزارت اطالعـات پـی می بـرد. سـازمانی کـه در اثـر ضربـه دشـمن، نـه تنها 
فلـج نمی شـود بلکـه همیـن ضربـه را بـه فرصتـی برای کشـف شـبکه های 

جاسوسـی او در منطقـه تبدیـل می نمایـد.
ابوالقاسـم طالبـی در »قالده هـای طـال« نـه جانـب محمـود احمدی نـژاد را 
می گیـرد و نـه حتـی کوچکتریـن سرزنشـی را نثـار میرحسـین موسـوی و 
کروبـی می کنـد. او ابایـی از نمایـش سـتادهای انتخاباتـی اینـان و تبلیغات 
هوادارانشـان نـدارد. در عـوض، نـگاه فراملـی او بـه فتنـه 88 آنچنـان اسـت 
که رضایت هواداران پیشـین میرحسـین موسـوی و اندک طرفـداران مهدی 
کروبـی را بـه خاطـر این عدم جانبـداری تامین می کند و تنها دسـتگاه های 
جاسوسـی بیگانـه و عوامـل رسـانه ای آنهـا را بـه معترضان بالقـوه فیلم خود 

می سـازد. تبدیل 
طالبـی بـا ایـن چینش هوشـمندانه، زمین بـازی  خـود را به پس از سـاخت 
فیلـم نیـز گسـترش می دهـد و دامـی را بـرای وابسـتگان بـه دسـتگاه های 
جاسوسـی بیگانـه پهـن می کند تـا به محـض اعتراض بـه درون مایـه فیلم، 
قـالده وابستگی شـان، رسـواگر این خودفروشـی گـردد. بنابریـن باید منتظر 
مانـد و دیـد اولیـن صداهای اعتراض بـه محتوای »قالده های طال«، از سـوی 

چـه جریانهـا و از طریـق چه رسـانه هایی بلند می شـود.
ابوالقاسـم طالبـی در »قالده هـای طال« بـه خوبی نتایـج بی تدبیری نخبگان 
سیاسـی در کشـاندن طرفـداران خـود بـه خیابانهـا را بـه تصویر می کشـد و 
تصریـح می کند که اکثریت طرفداران میرحسـین موسـوی و مهدی کروبی، 
از دلبسـتگان بـه نظـام هسـتند. او علت حضور پرشـمار آنـان در راهپیمایی 
اعتراضـی 25 خـرداد 88 را بیـان می کنـد و از سـوی دیگـر نشـان می دهـد 
ایـن عـدم پایبنـدی به قوانین، چگونه عملکرد دسـتگاه امنیتـی را با اختالل 

مواجـه می سـازد و فرصـت را برای سوء اسـتفاده آشـوبگران مهیـا می کند.
او حتـی آشـکارا چگونگـی مرگ شـهدا و کشـته های وقایع پـس از دهمین 
انتخابـات ریاسـت جمهوری را نمایـش می دهد و در گامی جسـورانه به ترور 

ناجوانمردانه ندا آقاسـلطان اشـاره می کند.
هنرمنـدی طالبـی در روایـت این همـه ماجرا در بسـتری از درام و اسـتفاده 
درسـت از سـتاره های سـینما، نقطـه اوجـی را ایجـاد می کنـد که تماشـاگر 
فیلـم را، بـه تشـویق او وامـی دارد. آنچنان که دو بـار، به پا می ایسـتد و برای 

او، بـه آفریـن، دسـت می زند.
ابوالقاسـم طالبـی در »قالده هـای طال«، کارگردانی جدید را به اهالی سـینما 
معرفـی می کنـد. کارگردانـی کـه برخـالف بسـیاری از هم صنفـان خـود، 
سیاسـت را بصیرانـه می شناسـد و هنرمندانـه و عمارگونـه روایـت می کند.

بنابراین می توان گفت جذابیتهای هنری فیلم در کنار کشـش موضوعی آن، 
فروشـی تاریخـی و رکورد شـکن را بـرای »قالده های طـال« قابل پیش بینی 
می سـازد. اسـتقبالی کـه بـه جامعه سـینمایی خواهـد گفت می تـوان بدون 
ابتـذال، هـم به فروش در گیشـه نظر داشـت و هـم، بر بصیرت مـردم افزود.

از سـوی دیگـر، نمایـش »قالده هـای طـال« در سـینماهای کشـور نـه تنهـا 
خانواده هـای قهرکـرده بـه سـینما را بـه سـوی آن خواهـد کشـید بلکـه، با 
تکمیـل تحلیلهـای وقایـع پـس از انتخابـات، به مخاطـب بصیرتـی را هدیه 
خواهـد کـرد تا در صـورت بروز فتنه های بزرگتر با منشـا یا کمـک خارجی، 

هوشـیارانه تر عمـل کند.

نمایش»قالدههایطال«درسینماهایکشورنهتنها
خانوادههایقهرکردهبهسینمارابهسویآنخواهد

کشیدبلکه،باتکمیلتحلیلهایوقایعپسازانتخابات،به
مخاطببصیرتیراهدیهخواهدکردتادرصورتبروز
فتنههایبزرگتربامنشایاکمكخارجی،هوشیارانهتر

عملکند.
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و  حرفه ای  برجستگی های  با  متعددی  فیلم های 
جذابیت های هنری در یک سال اخیر اکران شده است؛ 
برای نمونه می توان به فیلم های سینمایی یتیم خانه ایران، 
سیانور، ایستاده در غبار و حتی فیلم هایی چون ابوزینب 
اشاره کرد؛ این فیلم ها آثاری بوده اند که گاه ما باید سال ها 

برای تولید یکی از آن ها انتظار می کشیدیم.
سـینمای انقـالب اسـالمی در سـازمان تولیـد بـه یـک 
طـراز بسـیار خوبـی رسـیده امـا در سـازمان تماشـا بـا 
یـک چالش جـدی روبرو هسـتیم؛ اگـر آقای ابوالقاسـم 
طالبـی به جـای فیلم سـینمایی »یتیم خانه ایـران« یک 
فیلـم کوتاه 10 دقیقه ای ضدانقالبی می سـاخت مطمئناً 
صدهـا تریبـون نمازجمعـه، صدها رسـانه ای کـه مدعی 
ارزشـی بودن هسـتند، برضد او بسـیج می شـد. اما جای 
تأسـف اسـت که سـال ها بعد از دنبال کردن اسـتراتژی 
تهدیدمحـور در فضـای فرهنگـی انقالب اسـالمی، ما به 
چنیـن وضعیتـی می رسـیم. فیلم هایـی کـه یک دهـم 
ایـران« و »سـیانور«  از قبیـل »یتیم خانـه  فیلم هایـی 
قابلیـت فنـی، سـینمایی و هنـری ندارنـد، بـه دلیـل 
برخورداری از یک سـازمان تماشـای مناسـب حداقل در 
کوتاه مـدت موفقیت هـای بیشـتری به دسـت می آورند.

تاریخـی مـا کـه محصـول  فیلم هـای بـزرگ و ملـی 
فنـی تـوان برجسـتگان کشـور در حوزه هـای مختلـف 
کارگردانـی، فیلمنامـه نویسـی، گریـم، فیلمبـرداری و 
طراحـی صحنـه اسـت، بـه دلیل فرصـت محـور نبودن 

و فرصـت شـناس نبـودن بسـیاری از مدعیـان فعالیـت 
فرهنگـی در کشـور در ظاهـر در برابـر آن فیلم هـای 

می خورنـد. شکسـت  کم اهمیـت 
جشـنواره مردمـی فیلـم عمـار تالشـی بـرای بازسـازی 
سـازمان تماشـای سـینمای انقالب اسـالمی کـه در دو 
دهـه اخیـر بـه دلیل اسـتراتژی غلـط و راهبـرد خطای 
تهدیـد محـور به شـدت ضربـه دیـده اسـت. امیدواریـم 
تـالش هـزاران نفـر از سراسـر کشـور کـه ایـن بـار بـر 
زمیـن مانـده را بـر دوش گرفتنـد و بـا زحمـت، ابتکار و 
همـت خـود تـالش می کنند تـا آثـار سـینمای انقالب 
اسـالمی بـه مخاطـب واقعـی خـود برسـد روزبـه روز 
موفقیت هـای تـازه را رقـم بزنـد و مـا بـه یـک شـرایط 
طبیعی در سـینمای ایران برسـیم. شـرایطی که فراتر از 
دوپینگ هـای ماهـواره ای و جریان سـازی های رسـانه ای 
بتوانـد تصویر واقعی از داشـته های سـینمای ایـران را به 

فضـای داخلـی و جهانـی عـرض کند.
»میـگل لیتیـن«، فیلسـماز بـزرگ آمریـکای التیـن، 
وقتـی مهمـان جشـنواره عمار بـود، دو فیلم سـینمایی 
در  او  کـرد.  مشـاهده  را  »چ«  و  ایـران«  »یتیم خانـه 
فیلـم گفـت  دو  ایـن  تماشـای  از  بعـد  صحبت هایـی 
کیارسـتمی را دوسـت دارم ولـی یـک سـئوال جـدی 
دارم؛ چرا جهان سـینما او را می شناسـد ولی »ابوالقاسم 
طالبـی« و »ابراهیـم حاتمی کیا« را نمی شناسـد و آن ها 

را بایکـوت کـرده اسـت؟

»میگللیتین«،
فیلسمازبزرگ

آمریکایالتین،وقتی
مهمانجشنواره
عماربود،دوفیلم

سینمایی»یتیمخانه
ایران«و»چ«را

مشاهدهکرد.اودر
صحبتهاییبعداز
تماشایایندوفیلم
گفتکیارستمیرا

دوستدارمولییك
سئوالجدیدارم؛
چراجهانسینمااو
رامیشناسدولی

»ابوالقاسمطالبی«و
»ابراهیمحاتمیکیا«
رانمیشناسدوآنها
رابایکوتکردهاست؟

اگر طالبی، فیلم ضدانقالبی می ساخت!
وحید  جلیلی
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پاییـز سـال1395؛ عفریتـه ی انگلیسـی، در حلقـه ی ننگ بـارِ مرتجعیـن 
طلبـکاِر  یـک  همچـون  و  می کنـد  زبـان درازی  منطقـه،  مسـلمان نمای 

ایرانی هـا! بـرای  می کشـد  نشـان  و  خـط  حق بجانـب، 
روبهانـه، نقـاب مصلحانـه می زنـد بر چهـره و چنان  شـیک و  پـاک از امنیت 
سـخن می گویـد که هر کس دولتش را نشناسـد خیال می کند خـوِد الهه ی 

صلـح اسـت که بر اریکه نشسـته!
اینها وبا چه رویی دارند چنین بااعتماد به نفس، پِز بشردوستی می دهند؟

بـا همان رویی که سـابقه ی سرشـار از جنایت و  پلشـتِی خـود را در ایران، به 
پشـتوانه ی غفلـت سـاده دالن و خیانت نوکرانشـان، پنهان کرده انـد. غفلت و 
خیانـت، دسـت به دسـت هم داده و دسـتاِن تا مرفق آلوده بـه خوِن انگلیِس 

خبیث را شسـته و دامن آلـوده اش را ُرفته.
خیـال انگلیـس از جانـب تاریـخ آسـوده اسـت. بـه زعم خـود، چنـان جابجا 
کرده انـد تاریـخ را و چنـان اختاللـی ایجـاد کرده انـد در فهم تاریخـی ما، که 
می داننـد کسـی جـرات و  فرصِت کاویدن و جسـتن در زیر آوار اسـناد مبهم 
را نخواهـد داشـت. بـه اعتبـار تجربـه، یقیـن دارند که کسـی برای کشـف و 

بازنمایـی حقیقت ضدبشـری دولـت بریتانیـا را در ایران نخواهد داشـت.

منتهای تصویری که ما از انگلیسی ها داریم، روباهی ست حیله گر که مدام 
دسیسه کرده و... 

امـا یکـی پیـدا می شـود و بی اعتنا به تمـام مشـهورات انگلیسـی، تاریخ این 
سـرزمین را مـی کاود و آن روِی گرگـِی ایـن روبـاه را افشـا می کند.

ابوالقاسـم طالبـی، در یتیم خانـه ی ایـران، دو جسـارت بزرگ به خـرج داده؛ 
نخسـت، پا گذاشـتن روی تمام جزمیات تاریخِی انگلیس سـاخته و سـپس، 

تبدیـِل این جسـارت کاشـفانه به محصولی سـینمایی.
او تمـام اعتبـار انقالبـی و دینـی اش را پـای ایـن جسـارتش گذاشـته. او در 

فیلمـش، حقیقـِت انگلیـس را پاتولـوژی کـرده.
ایرانی هـا اگـر فقط همیـن یک پرده از حقیقـت انگلیس را خـوب ببینند، تا 

ابـد دلشـان بـا هر چـه انگلیس و انگلیس مآب اسـت صاف نمی شـود.
یتیم خانـه یک فرصـت بزرگ برای ایرانی هاسـت. فرصتی بـرای تنظیم تنفر 
از یـک پدیـده ی بـدذات کـه مـدام می کوشـد برگـردد به ایـران و بتـازد در 

ایـن ُملک.
طالبـی را در ایـن نبـرد پرهزینـه نبایـد تنهـا گذاشـت. طالبـی بـه جنـگ 

رفتـه. عفریته هـای جنایـت 

پاتولوژی يک روباه
روح اهلل رشیدی
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فرافیلم
حجت االسالم علیرضا پناهیان

من از همه دوستان خواهش می کنم که فیلم سینمایی»یتیم خانه ایران« 
را ببینید. نظر من این است که فیلم »یتیم خانه ایران« فرا فیلم است؛ به هیچ 

عنوان فیلمی نیست که بتوان آن را با فیلمهای دیگر مقایسه کرد.
این فیلم به مثابه برداشته شدن پرده غفلت و حجاب از گوشه ای از تاریخ 
است که هنوز ما با آن درگیر هستیم. این فیلم تاریخی است، اما آینده ی ما 
را به ما نشان می دهد. من بعید می دانم که انسان هوشمندی از دیدن این 
فیلم غفلت کند. ضمن این که تمام ویژگی های بصری خود را حفظ کرده 
است، جنبه ی سرگرم کننده هم دارد. برای انسانهای محقق و اندیشمندان 
علوم سیاسی خیلی مفید است؛ برای آنها که می خواهند در عرصه ی سیاست 
انسانهای مفیدی شوند. این فیلم از نظر مضامین سیاسی بسیار دقیق تنظیم 
شده است. ضمن اینکه کارگردان این فیلم، بسیار هوشمندانه و با تحقیق، این 
داستان را روایت کرده است. من دوست دارم هر ایرانی، اینگونه هوشمندانه به 
داستان نگاه کند. جدا از آن که فیلم یتیم خانه ایران یک غفلت تاریخی را از 
بین می برد و حافظه ی این ملت را به جای خود باز می گرداند و عبرت بسیار 
بزرگی در اختیار ما قرار می دهد که ما همین عبرت را درک کنیم تا ابد اسیر 

قدرتهای پوشالی چون انگلستان نخواهیم شد.
شما نگاه کنید ببینید انگلیس چطور توانسته یک قحطی را در کشور 
ما اداره کند؛ با 3-4 نفر آدم و در اختیار داشتن واردات گندم و دارو قحطی 
وقتی  شدند.  کشته  نفر  میلیونها  آن،  ی  نتیجه  در  که  کردند  مدیریت  را 
سیاستمداران یک جامعه ضعیف باشند می توان این بالیا را سرش آورد؛ »دین« 

است که یک جامعه را قوی می کند.

حجت االسالم نصراهلل پژمان فر 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

 »یتیم خانه ایران« ساخته خوب آقای طالبی را به حق باید به 
خاطر جسارت عوامل تولید و بخصوص کارگردان در پرداختن به 
سوژه های این چنینی تحسین کرد. این سوژه بکر تاریخی نه فقط 
برای نسل جدید که حتی برای بزرگساالنی که شاید در مسیر زندگی 
هویت تاریخی خود را از یاد برده باشند، یادآور خاطرات تلخ و عبرت 

انگیز دست اندازی مستکبرین به کشور عزیزمان است.
اکران چنین آثاری حداقل جای این پرسش را برای مردم باز 
می کند که چرا تا حال جریان روشنفکری در هنر، متعرض چنین 
وقایع  تاریخ فرهنگ هنر،  موضوعاتی نشده است. بدون شک در 
تاریخی یک ملت همیشه دست آویز خلق آثار هنری ماندگار بوده 

است.
با اینکه هر ساله آثار متعدد هنری توسط جامعه روشنفکری 
کشور تولید و در جشنواره های خارجی مورد استقبال قرار می گیرد 
اما سکوت طوالنی این هنرمندان در برابر تعدی بزرگی که در فیلم 
به نمایش درآمد برای مردم کشور محل سئوال و مطالبه جدی است 
که آیا تاریخ و هنر و گذشته این مردم باید مطمح نظر باشد و یا 

سفارشات جشنواره های خارجی؟

چرا روشنفکران
اينها را نمی بینند؟
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حجت اسالم حسینیان  رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی 

به  است.  انقالب  سینمای  صنعت  فاخر  فیلم های  از  یکی  فیلم،  این 
عنوان یک مخاطب و کارشناس تاریخ معتقدم فیلم از لحاظ تاریخی دقیق 
است و از حیث پرداختن به یک موضوع بکر، پیام، انقالبی و مستند بودن و 

دشمن شناسی واقعاً کم نظیر بود. 
فیلم دو پیام داشت؛ یک پیام ساختاری و یک پیام ماهوی. پیام ساختاری 
آن پاسخ به ساده اندیشان یا دکان داران روشنفکری بود که مدعی هستند هنر 
به متعهد و غیرمتعهد تقسیم نمی شود. این فیلم نشان می دهد هنر متعهد ما 
را به عزت، ایستادگی در مقابل دشمن، حیات طیبه و خروج از نکبت، ذلت و 

مردن خفت بار فرامی خواند.
و دیگر اینکه فیلم مردم را به حیات طیبه دعوت می کرد و نشان می داد که 
تسلیم، سازش و فرار از مرگ پایانی جز ذلت و مرگ ندارد، مرگی تحقیرکننده و 
جان دادن در کثافات و لجن زار نکبت؛ ولی ایستادگی در مقابل دشمنان بشریت 
فقط عزت می آورد: یا مرگ باعزت یا پیروزی باعزت. این همان پیامی است که 

قرآن در گوش ما فریاد می کند: »هل تربصون بنا ااّل احدی الحسنیین«. 
مورخان باید به تبیین این مسئله بپردازند و آموزش و پرورش نیز در 
کتاب های تاریخی باید این فاجعه را بگنجاند، چنان که در این فیلم به آن اشاره 
می کند. شورای انقالب فرهنگی یک روز را به عنوان پاسداشت از این قربانیان 
و اظهار تنفر از انگلیس نام گذاری کند. نویسندگان هرسال باید مقاالتی در 
این زمینه بنویسند. شعرا باید مرثیه بسرایند. شهرداری به کمک هنرمندان 
مجسمه ساز باید در بعضی میادین هنر تجسمی بیافریند. ائمه جمعه هرسال 
روزی را به این موضوع بپردازند. رادیو، تلویزیون، رسانه ها، جراید و پایگاه ها و 
خالصه همان طوری که موضوع آن قتل عام مردم ایران توسط انگلیسی ها بود 
احیاء آن مرثیه ی ناسروده  نیز باید عام و فراگیر باشد. بحمدا... در این سال ها 
مخصوصاً یک سال اخیر آثار سینمایی فاخری مرتبط با موضوعات تاریخی مهم 
و سرنوشت ساز توسط جبهه ی مؤمن و انقالبی تولید شده است که انشاءا... با 
حمایت استمرار یابد و گسترده تر شود. هرچه در این زمینه ها کار شود و آثار 

فاخر و دقیق تولید شود جا دارد.

دغدغه ای ملی
قطب الدین صادقی  بازیگر و کارگردان سینما 

»یتیم خانه ایران« دغدغه ای ملی است و همه مردم باید از این 
فیلم حمایت کنند. باعث تعجب من است که هیچ کس حرفی از 
اتفاقات روایت شده در این فیلم نزده و به نوعی خواستند این بخش از 

تاریخ مهم در کشور ما به فراموشی سپرده شود. 
سینمای ما مملو از آثاری مبتذل شده که وابسته به سینمای 
بدنه است و بیش از هر چیز رابطه زن و شوهرها را در فیلم ها می بینیم 
که تجزیه و تحلیل می شود و هیچ افق اجتماعی، تاریخی و فلسفی 
در سینمای مان دیده نمی شود؛ گویا سینماگران ما به اندیشه بهای 
چندانی نمی دهند و همین امر باعث شده تا سینمای کشور ما تنها 
منوط به آثاری مبتذل و سخیف و بی هویت شود و فرهنگ و هنر غنی 

ما را به سخره بگیرد و آن را به سمت نابودی ببرد.
در میان هجمه این نوع آثار مبتذل و بی هویت، فیلم هایی مانند 
»یتیم خانه ایران« را باید همه جانبه حمایت کرد؛ دلیل اینکه بنده پس 
از مدت ها دوری از سینما حاضر شدم در »یتیم خانه ایران« ایفای نقش 
کنم موضوع بسیار خوب آن بود. قحطی و اتفاقاتی که در این فیلم 
روایت می شود فاجعه ای عظیم در تاریخ ایران است چرا که در کشور ما 
حدود 6 میلیون نفر آن زمان جان خود را از دست دادند و مسأله مطرح 
شده در این اثر تنها قحطی نیست چرا که انگلیس در آن زمان تمام 

مواد خوراکی که باقی مانده بود را برای ارتشش در هندوستان خرید.
من بسیار متأسفم که مدیران فرهنگی و مسئوالن سینمایی ما 
به این نوع آثار اهمیتی نمی دهند؛ ما باید در کشورمان آثار تاریخی 
این گونه را تولید کنیم تا نسل های آتی جنایات غربی ها علیه مردم 

کشورمان را فراموش نکنند و در دام آن ها گرفتار نشوند.

يتیم خانه 
و دعوت به حیات طیبه
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آنچه طی سال های 1917 تا 1919 میالدی )مقارن 1296 تا 1298هجری 
شمسی ( در این سرزمین رخ داد یکی از تلخ ترین حوادث طراحی شده تاریخ 
بشریت به شمار می آید. قتل عام حدود 10 میلیون نفر از جمعیت یک کشور 
20 میلیونی )یعنی نیمی از آن( طی ایجاد یک قحطی برنامه ریزی شده و 
مهیب ترین  و  بزرگ ترین  اعوان وانصارش،  و  بریتانیا  سوی  از  سیستماتیک 
هلوکاست تاریخ محسوب می گردد. هلوکاستی که برخالف هلوکاست افسانه ای 
صهیونیست ها در جنگ جهانی دوم، یک واقعیت انکار ناپذیر اما کتمان شده 
توسط همان دستگاه هایی است که افسانه کشتار یهودیان در اردوگاه های آلمان 
نازی را بافتند اما فاجعه نسل کشی ایرانیان در طی جنگ اول جهانی را از 
صفحات تاریخ پاک کردند، خود و اعوان وانصار داخلی شان، آن را منکر شده و 
طرفه آنکه خودباختگان داخلی در نشریاتشان بدون دریافت هیچ حق التحریر و 

هزینه آگهی، از طرف جنایتکاران انگلیسی هنوز آن را تکذیب می کنند!
در طول تاریخ سینما، ده ها و صدها فیلم و سریال درباره افسانه هلوکاست 
دروغ بافی های  و  قصه پردازی ها  آن  پیرامون  و  شده  ساخته  صهیونیست ها 
بسیاری صورت گرفته؛ از جمله دو فیلمی که در دو سال اخیر جوایز اسکار 
بهترین فیلم خارجی زبان را از آن خود کردند، یعنی فیلم »آیدا« که سال 
گذشته این جایزه را دریافت کرد و »پسر شائول« که امسال اسکار گرفت. 
همچنین فیلم هایی مانند »فهرست شیندلر« که با دریافت هفت اسکار، در 

زمره پراسکارترین فیلم های تاریخ سینما محسوب می شوند.
اما در مورد هلوکاست و نسل کشی فاجعه بار ایرانیان در اواخر جنگ جهانی 
اول و طی سال های 1296 تا 1298 تقریباً هیچ فیلمی ساخته نشده بود. تنها 
در چند قسمت از مجموعه مستند »اشغال« که در تیرماه 1390 از شبکه 
خبر پخش شد، بر اساس اسناد و تصاویر مستند، به فاجعه قحطی یاد شده 
پرداخته و حتی نسخه خالصه شده ای از آن همراه با هیئت ایرانی شرکت کننده 
در مجمع عمومی سازمان ملل در سال یاد شده، برای اعضای این سازمان 
ارسال شد و در جریان مجمع عمومی یاد شده در اختیار آنها قرار داده شد تا 
ولو ذره ای با سانسور عظیم حاکم بر رسانه های جهان در این باب مقابله شود.

اما از چند سال پیش خبر یافتم که ابوالقاسم طالبی )فیلمساز جسور و 
خوش ذوق و متعهد که با فیلم قبلی خویش یعنی »قالده های طال«، کاری 
کارستان کرده بود( پروژه ای را که درباره رضاخان مدنظر داشت، کنار گذاشته 
و به تولید فیلمی درباره قحطی بزرگ مشغول شده است. طی تماس هایی با 
وی سعی کردم مالقاتی داشته باشیم و نسخه ای از مجموعه مستند »اشغال« 
را در اختیارش بگذارم شاید که به کار آید اما مالقات یاد شده میسر نشد و 
باالخره رسیدیم به ساخته شدن فیلم تحت عنوان »یتیم خانه ایران« و نمایش 

محدود آن که حقیر هم موفق به دیدن آن گردیدم.
بدون تعارف باید گفت که در درجه نخست آنچه در فیلم »یتیم خانه 
ایران« به چشم می آید، پخته تر شدن کارگردانی طالبی است که در همان 

صحنه های اولیه و تأکید بر جزئیات، رخ می نمایاند. حقیقتاً باید اذعان داشت 
که ابوالقاسم طالبی از فیلم های اولش، گام به گام در زمینه سینما پیشرفت 
داشته، علی رغم آنکه معتقد است اگر تعهد به انقالب و آرمان های امام )رحمت 
اهلل علیه( در میان نباشد، گور بابای برادران لومیر و سینما و قس علی هذا و 
برخالف برخی مدعیان سینما و تعهد که گام به گام در سینمایشان به عقب 

می روند و دل خوشند به چهار قران فروش و چهارتا به به و چه چه!
همان یک صحنه فیلم که قهرمان اصلی یعنی محمدجواد ) با بازی خوب 
علیرام نورایی( را زنجیر نموده و روی گاری میخ کرده اند و او تالش می کند در 
زیر باران شدید، بدور از چشم محافظان و با دندانش میخ را بیرون بکشد و این 
تالش از زیر گاری با جا بجا شدن میخ و قطرات آب و باران و خون که از کنار 
آن می چکد، قابل رؤیت است، کافی است تا نشان دهد فیلمساز تا چه حد بر 

جزییات صحنه و عناصر سینما مسلط است.
طالبی سعی کرده بر بستری تاریخی، قصه ای را به روانی تعریف کند تا از 
خاللش، واقعیات ناگفته تاریخ بیشتر بر مخاطب تأثیر بگذارد و در این مسیر 
تقریباً می توان گفت که موفق بوده است. صحنه پردازی ها، میزانسن ها و هدایت 
بازیگران، حرکات دوربین و کارگردانی خیل عوامل در شرایط سخت مکانی 
و آب و هوایی و حساسیت بر روی جزییات صحنه که اینک در فیلمسازی 
طالبی بسیار قابل لمس است، از فیلم »یتیم خانه ایران«، اثری در خور پدید 

آورده است.
حسن همه این تالش طاقت فرسا آنجاست که تقریباً همه کاراکترهای 

دست مريزاد به طالبی 
كه چپ و راست نزده!
سعید  مستغاثی
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فیلم، باور پذیر از کار درآمده اند از قهرمان اصلی گرفته تا آن افسر انگلیسی )که 
در نماهای درشت بسیار تأثیرگذار است و کفر آدم را در می آورد( تا روچیلد و 
جرج ششم و ژنرال دنسترویل و دکتر و پرستار و خود بچه های یتیم خانه و 

جعفر دهقان در نقش یک یهودی رنگ عوض کرده دو دوزه باز و...
صحنه های نمایش قحطی هم تکان دهنده است. انسان هایی که مردار 
می خورند و جان می دهند، اجسادی که بر بقایای آنها موش های سیاه النه 

کرده اند، شیوع وبا و تیفوس و طاعون  و ضجه های مادران و همسران و...
طالبی به خوبی از ورای قحطی و مبارزه و قشون کشی استعمار، مهم ترین 
نقیصه دوران گذشته مبارزات و اساسی ترین نقطه قوت ایستادگی امروز ملت 
ایران یعنی حضور یک علمدار در پیشاپیش این قافله را بیان کرده است. او 
به بهانه قحطی نقاط مختلف این تاریخ را به هم می دوخته و برای مبارزه با 
استعمار، یک مبنا به دست می دهد. فیلمساز  همچنین به خوبی، سبعیت و 
خشونت ماهوی انگلیسی را ورای اشرافیت و متانت ظاهری آن ها تصویر کرده 
است، چه آنجا که منطق زور و چوب افسر انگلیسی را در هر حالت نشان 
می دهد و چه آنجا که روچیلد مبادی آداب انگلیسی، جوان شکنجه شده را با 

دست خود به قتل می رساند.
اما همچنان معضل اصلی باقی است. همان معضل ترس از به دست 
آوردن مجدد تریبون یا همان دوربین و امکانات که برای به اصطالح بچه 
حزب اللهی ها )اصطالح صمیمانه ای که برای همفکران و همراهان به کار برده 
می شود( حکم معجزه را دارد، همچنان که برای شبه روشنفکران سهل و آسان 

است. میزان و تعداد آثاری که امثال ابوالقاسم طالبی می سازند و سیاه مشق های 
شبه روشنفکران در طول سال، مصداق این مدعاست. از همین روی وقتی 
این تریبون پس از تالش و تحمل رنج و تعب بسیار به دست همین بچه 
حزب اللهی ها می رسد، سعی می کنند تا همه حرف های ناگفته و سخن های 
اگرچه  ایران« هم  فیلم »یتیم خانه  نظرم در  به  بگویند.  را  مانده  در سینه 
طالبی عزیز خود را بسیار کنترل کرده که درگیر این مسئله نشود، ولی بازهم 
نتوانسته نگوید که عامالن نسل کشی سال های قحطی همان ها بودند که شیخ 
فضل اهلل را  بر دار کشیدند و همان ها بودند که قطعات خاک این سرزمین را 
طی قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای از ایران جدا کردند.در بحبوحه 
همه این حرف ها، معضل شیوع امراضی مانند وبا و طاعون در برخی مواقع خود 
را غالب کرده و مبارزه محمدجواد و همراهانش نیز برجسته شده تا اینکه در 

بعضی صحنه ها اصل قحطی و عوامل مختلف آن منسی گردد.
اما بازهم دست مریزاد به ابوالقاسم طالبی که همچنان مرد و مردانه تا امروز 
در مسیر خود ایستاده، چپ و راست نزده، در مقابل زد و بندها و باندبازی ها و 
گروه گرایی ها تسلیم نشده و همچنان که خود بارها گفته آنچه برایش اهمیت 
داشته و دارد از ورای همه این فیلم ها و گفت و شنیدها، سخن و فرمان همان 
علمدار است که باید با نگاه موشکافانه به تاریخ، قدرش را در موقعیت امروزمان 
بدانیم. شاید حرف اصلی »یتیم خانه ایران« هم فراتر از روایت تاریخی اش، 

همین باشد.
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کالس درس مطالعات اجتماعی پایه نهم 
دبیرستان غیر دولتی رویش کاشان

دوشنبه  | ششم دی ماه 

1. اول چهره همه دانش آموزها پر از تعجب شد. معلوم بود که منتظر 
توضیح بیشتر هستند.  برای تغییر حالت چهره هایشان تنها دو جمله هم کافی 
بود؛ دو جمله ای که جرقه ای برای بلند شدن صدای » آخ جووون!« کل کالس 
شد. قرار را بر این گذاشتیم که جلسه آینده درس تاریخ همه دانش آموزان پایه 

نهم، یک جای متفاوت تشکیل بشود.
از قبل با مسئول سینما هماهنگ کرده بودم و استقبال کردند. دنبال 
کانالی بودم تا بشود برای بچه ها بلیت نیم بها تهیه کنم. ولی مسئول سینما این 
مسئله رو حل کرد و گفت برای دانش آموزان بلیت به صورت نیم بها محاسبه 

می شود.
مرور  باهم  را  قاجار  و  صفویان  دوره  تاریخ  که  بود  جلسه ای  چند   .2
انقالب  آغاز  و  رنسانس  با  از هم زمانی حکومت صفویان گفتیم  می کردیم. 
صنعتی در اروپا. از حمله پرتغالی ها به جزایر ایران یاد کردیم و تدبیر شاه عباس 
در مذاکره با انگلستان و کمک گرفتن از آن ها!  از پاگشایی نابراداران بریتانیایی 

و امید به وفاداری آن ها در برابر دشمنان گفتیم و گلستانی که شاه قاجار تقدیم 
به همسایه شمالی کرد! از توّهم توافق برد-برد با انگلستان کتاب ها خواندیم و 

از »قسمت کنون« ایران بین انگلیس و روس ها... .
اولین جلسه کالس این جمله را پای تخته نوشتم:

تاریخ، تاریخ است. شرح حال ما، در صحنه ای دیگر... تاریخ یعنی من و 
شما؛ پس اگر ما شرح تاریخ را می گوییم، هر کداممان باید نگاه کنیم و ببینیم 
در کدام قسمت داستان قرار گرفته ایم. ببینیم کسی مثل ما، آن روز چگونه 

عمل کرد که ضربه خورد؟
3. کالس سینمایی ما شروع شد. قبل از شروع فیلم، قدری برای بچه ها 
صحبت کردم. نیاز بود پیش از نمایش فیلم برای دانش آموزان یک سری 
توضیحات ارائه بدهم تا با فضای فیلم و حوادثی که خواهند دید نامأنوس 
نباشند. مباحث گذشته را باهم مرور کردیم و از سال های پایانی حکومت قاجار 
گفتیم. دورانی که جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و شرایطی که بر ایران حاکم 
بود را بررسی کردیم و رسیدیم به سال 1296 و سال های قحطی و خشک سالی  
در ایران. پیش ترها کتاب »قحطی بزرگ« اثر  محمدقلی مجد را خوانده بودم و 
همین بهانه ای شد تا خالصه ای از آن کتاب را برای  بچه ها بگویم. همه سرا پا 
گوش شده بودند. چون چند روز قبل، به سینما رفته بودم و یتیم خانه را دیده 
بودم، به نظرم رسید که برای توجه بیشتر بچه ها چند نکته را یادآوری کنم.  
گفتم که در این فیلم تقابل تیپ های مختلف را خوب ببینید: تقابل روحانی 

كالس مطالعات اجتماعی  |    مکان: سینما
   گزارشی از یک کالس متفاوت                        علی اصغر مدرسی کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق. دبیر دبیرستان غیر دولتی رویش کاشان
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سکوالر و روحانی سیاسی! تقابل قهرمانانی که برای عزت و استقالل می جنگند 
و منورالفکرهایی که خواب بریتانیا می دیدند و رؤیای ترّقی شان را با چشم 

دوختن به غرب تعبیر  می کردند. 
4. فیلم آغاز شد. اکثر دانش آموزها با خودشان تنقالت آورده بودند. همه 
مشغول تماشا و گه گاه خوردن بودند. صداهای مرسومی مانند باز گردن چیپس 
و پفک و شکستن تخمه که معموالً زمان تماشای فیلم در سینما به گوش 
می رسد، به صورت زیر صدا شنیده می شد. تا اینکه فیلم به نقطه جدی شدن 
قحطی در ایران رسید. به طور قابل مالحظه ای صداها محو شدند. مشغول قدم 
زدن در راهرو کنار صندلی ها شدم و چهره بچه ها را رصد می کردم. غم زده 
شده بودند و  خیلی هاشان بغض کرده بودند. یکی از بچه به من گفت که »آقا! 
واقعاً همه این ها راسته و حقیقته؟ ما که با خودمون کلی چیزی آورده بودیم  

تا بخوریم. اآلن دیگه از دل ودماغ افتادیم. آخه مگه کشور صاحب نداشته؟«
این بهت آمیخته به بغض ادامه داشت تا سکانس پایانی فیلم. جایی که 
ساالر خان یا همان محمدجواد بنکدار، جلوی ماشین افسر انگلیسی را می گیرد 
و با دو گلوله  اون ها رو می کشد. گاهی وقت ها بغض و نفرت تبدیل به اشک 
می شود، گاهی اوقات بهانه ای نیاز هست تا این بغض و نفرت، نمود غریو شادی 
پیدا کند. این بار نیز این گونه شد. با شلیک دو گلوله ، سالن سینما هم منفجر 
شد. سوت و کف بود که به صورت ممتد زده می شد. این همه نفرت از انگلیس 
قدری  جلوه بیرونی پیدا کرد و به قول بچه ها  »جیگرمون حال اومد!«. فیلم 

که به پایان رسید، همه دانش آموزان یکپارچه و یک دم تشویق می کردند. این 
تشویق را به پای مقاومت می گذاریم، به پای تمامی کسانی که برای عزت و 
استقاللمان مردانه ایستادند  و یا این مقاومت را به تصویر کشیدند. در پایان هم 

یک عکس یادگاری روی سن سینما گرفتیم.
5. برای من سؤال بود و یک نگرانی. اینکه اوضاع واحوال فعلی سینمای 
ایران، چه تغییری در ذائقه هنری نوجوانان ما ایجاد کرده است؟  آیا کثرت 
فیلم های زرد، مجالی برای سینمای قهرمان محور و طرح رنج نامه های تاریخمان 
باقی گذاشته اند؟  اینکه آیا سینما نمی تواند و نباید محلی برای تکمیل فرآیند 

آموزش، دغدغه مندی و طرح مسئله برای نوجوانان و جوانان باشد؟
بخشی از این  نگرانی ها بعد از  پایان فیلم برایم رفع شد. بازخوردهای 
قابل توجه و جالبی از دانش آموزانم گرفتم. خیلی راضی بودند و قصد داشتند 

یک بار دیگر با خانواده شان  برای تماشای  یتیم خانه ایران، به سینما بیایند. 
از اینکه زیاد پای این فیلم حرص وجوش می خورند و بغض کردند و حتی 
نخندیدند، ناراحت نبودند. بلکه مثل کالس های درسی مطالعات اجتماعی 
خودمان، موقع خروج از سینما، پرشور و پرانگیزه شده بودند و کیسه ای از 

سؤاالت را به دوش کشیدند و با خود به خانه بردند. 
دیدن قحطی بزرگ ایران در این قحطی فیلم های فاخر و ارزشمند انقالبی 

بر روی گیشه های سینما، جای شکر داشت.
امیدها همچنان زنده است... .




