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تشخیص های درست و
 نسخه های غلط

ــاختن«  ــوب س ــم خ ــه »فیل ک ــم  ــه می دانی ــًا هم 1- قاعدت
فیلــم ســاختن« موضــوع  و »خــوب  اســت  یــک موضــوع 
دیگــری. بســیاری از مســتندهای بی بی ســی فیلم هایــی 
کــه  همان طــور  ساخته شــده اند؛  خــوب  کــه  هســتند 
فیلم ســازی  هنــر  ازنظــر  واقعــًا  هالیــوود  آثــار  از  بســیاری 
آثــار  ایــن  کــه  بازهــم مشــخص اســت  امــا  فوق العاده انــد. 
)حداقــل ازنظــر مــا( فیلم هــای خوبــی نیســتند. بــه همیــن 
کننــد، دنیــا  کار  دلیــل بی بی ســی و هالیــوود هرقــدر بهتــر 
کــه معاویــه و نتانیاهــو و ترامــپ،  بدتــر می شــود. همان طــور 
گنــد  هرقــدر سیاســتمداران بهتــری باشــند، بیشــتر بــه دنیــا 
ــلطه  ــی س ــا یعن ــر آن ه ــت ازنظ ــون سیاس ــرا؟ چ ــد. چ می زنن

بیشــتر و طاغــوت و طغیانگــری.

ــت«  ــا »راه درس ــن، ب ــت راه« رفت ــوب و »درس ــه، خ خالص
و خــوب رفتــن خیلــی فــرق می کنــد. یــک نفــر ممکــن اســت 
گام هایش را دقیق و درســت بــردارد؛  خیلــی خــوب راه بــرود و 

کــه مــی رود بــه اسفل الســافلین باشــد. امــا راهــی 

کــه هــر فیلــم خوبــی قاعدتــًا بایــد  و بــاز بدیهــی ســت 
خــوب هــم ســاخته شــود. امــا برعکــس آن صــادق نیســت. 
فیلــم  لزومــًا  ساخته شــده  خــوب  کــه  فیلمــی  هــر  )یعنــی 
گــر نتوانــد درســت راه بــرود، چه فرقی  خوبــی نیســت( کســی ا
کــه  کــه درراه درســت قرارگرفتــه باشــد یــا نــه؟ و کســی  می کنــد 
کــرده، چــه فرقــی می کند که درســت  راه نادرســتی را انتخــاب 

راه بــرود یــا نــه؟

کــه شــاید  کارگــردان فیلــم »کارخانــه جهــان« همان قــدر 
الفبــای مستندســازی را خــوب می شناســد و می دانــد چطــور 
ــرد و  ک ــوان از همــان دقایــق ابتدایــی مخاطــب را جــذب  می ت
چگونــه تــا آخــر فیلــم از ایــن رشــته ها و پیونــد ارتباطی حفاظت 
کرد، متأسفانه در محتوا و رویکرد کار خود موفق نیست. فیلم 
کار در  می خواهــد بــه برخــی از شــایع ترین مشــکالت فرهنــگ 
جامعــۀ معاصــر ایران اشــاره کند. و مواردی که فیلم ســاز اشــاره 
می کنــد، اتفاقًا شــاید ازجملۀ مهم ترین مشــکالت فرهنگــی در 
ایــن زمینــه باشــند. اصــاًل چطــور اســت مــرور مختصری بــر خود 

فیلــم نمــوده و ســپس ایــن بحــث را پــی بگیریــم.

کارخانــه جهــان، مســتندی اســت دربــاره فرهنــگ   -2
کــه از نــام فیلــم نیــز مشــخص اســت، بناســت  کار. همان طــور 
کار در چیــن مقایســه شــود.  کار در ایــران بافرهنــگ  فرهنــگ 
ــر  ــه در براب ک ــود  ــدا می ش ــی پی ــر آدم کمت ــه،  ــن مقایس و در ای
هیــوالی اقتصــاد چیــن خــودش را نبــازد. و فیلــم را ندیــده، 
کار در چین )در مقایســه با ایــران( اعتراف  بــه برتــری فرهنگ 

نکند. 

3- »کارخانــه جهــان« در مقایســۀ ایــران معاصــر و چیــن، 
کار در بیــن مــا  کــه فرهنــگ  حــرف اصلــی اش ایــن اســت 
ضعیــف اســت. مــردم مــا راحت طلــب شــده اند و پرتوقــع. اما 
کم توقــع. و مقصــر اصلــی نیــز  مــردم چیــن ســخت کوش اند و 
نخســت دولت مــردان هســتند و ســپس خــود مــردم. بنــده 

بــا بخــش نخســت مخالفتــی نــدارم. امــا قبــل از اینکــه شــروع 
کــه ریشــه های  گشــتن، بایــد ببینیــم  کنیــم بــه دنبــال مقصــر 
ایــن تقصیــر و قصورهــا چیســت. یک ملــت یا دولت چــرا باید 

برعلیــه خــود فرهنگــی را رقــم بزنند؟  

کشــورهای  کــه در طــول ایــن ســال ها بــه  اواًل ایرانی هایــی 
کــه اصــاًل مردمــی  کرده انــد  کرده انــد، ثابــت  دیگــر مهاجــرت 
در  مهاجــرت  کارشناســان  مثــاًل  نیســتند.  راحت طلــب 
کــه ایرانی هــا  کانــادا دریافته انــد  کشــورهایی چــون آلمــان و 
کــه هــم ضریــب هوشــی  یکــی از بهتریــن مهاجرانــی هســتند 
کار و وظایفــی  باالیــی دارنــد، هــم جدیــت و سخت کوشــی در 
کــه بــه آن هــا محــول می شــود. )ضمــن اینکــه ســازگاری اولیــۀ 
فرهنگی شــان نیــز بافرهنگ ملت هــای مهاجرپذیر باالســت(

فقــط  عمدتــًا  نیــز  دولت هــا  دانســتن  مقصــر  درثانــی 
از  یکــی  اســت.  موضوعــی  چنیــن  قبــال  در  ساده ســازی 
کــه در ذهنمــان مفهومــی  مشــکالت جــدی مــا ایــن اســت 
کــم  توهمــی و غیرواقعــی از دولــت ســاخته ایم و مــدام هــر جــا 
گــردن دولــت و دولتمــردان  می آوریــم، همــۀ تقصیرهــا را بــه 
می اندازیــم. متأســفانه ایــن ســوءتفاهم به قــدری قــوی شــده 
کــه بارهــا دیده ایــم یــک وزیــر، یــک نماینــده مجلــس، یــک 
مدیــرکل و ... حتــی یــک رئیس جمهــور نیــز همیــن حرف هــا 
را میزنــد. یعنــی بــا وقاحــت تمــام زل می زنــد بــه دوربیــن و 
کنــد و چنــان نکنــد! چــرا؟ چون  می گویــد: دولــت بایــد چنیــن 
گرفتــه تــا خــود دولتمــردان،  خــود را بخشــی از  از مــردم عــادی 

نمی داننــد.  دولــت 

کــه  اســت  مشــکلی  همــان  فیلــم،  اصلــی  مشــکل   -4
بســیاری از مــا نیــز دچــار آن شــده ایم. اجمــااًل راه و مســیر 
درســت فقــط یکــی ســت. امــا تعــداد راه هــای غلــط ممکــن 
هــر  بیــن  کنیــم  تصــور  نبایــد  مــا  باشــد.  بی شــمار  اســت 
ــد، آن  ــی غلــط باش ــر یک گ ــروی ماســت، ا ــه روب ک دوگزینــه ای 
ــرب در  ــد دوض ــی بگوی کس ــر  گ ــاًل ا ــت. مث ــت اس ــری درس دیگ
دو می شــود پنــج، و دیگــری بگویــد، نخیــر، می شــود شــش، 
هــر دو اشــتباه می کننــد. بنــا نیســت وقتــی پاســخ پنــج غلــط 
باشــد، نتیجــه بگیریــم پاســخ شــش درســت اســت. دو در دو 
کــه شــش  فقــط چهــار می شــود. پنــج همان قــدر غلــط اســت 
و هفــت و ... الی آخــر. یــا شــما وقتــی بناســت از تهــران بــه 
مشــهد بــروی، مســیر شــیراز غلــط اســت؛ مســیر همــدان نیــز 
غلــط اســت. و شــاید هــزاران شــهر و بی شــمار مســیر دیگــر 

ــه همــه غلــط باشــند.  ک وجــود داشــته باشــد 

ــی  ــت، دلیل ــط اس ــران غل کار در ای ــگ  ــر فرهن گ ــن ا بنابرای
امریــکا،  افغانســتان،  چیــن،  در  کار  فرهنــگ  کــه  نداریــم 
اســترالیا و ... درســت اســت. ایــن چــه آرمان شــهری ســت 
کــه مــردم تمــام مــدت ســال را روزی 12 ســاعت یک بنــد 
هــم  پــارک  »شــما  می پرســیم  آن هــا  از  وقتــی  و  کننــد  کار 
کــه پــارک رفتــن یعنــی  کننــد بــه خندیــدن  می رویــد؟« شــروع 
چــه! اینکــه چینی هــا سوســک و عقــرب هــم می خورنــد، چه 
ــا واقعــًا باعــث افتخــار  کار دارد؟ ی ربطــی بــه فرهنــگ مثبــت 
کار در بیــن مــا بــرای ایــن ضعیــف اســت  اســت؟! آیــا فرهنــگ 
کار نمی کننــد و  کارخانه هــای ســنگ بری  کــه زن هایمــان در 

ــد؟! ــرب ندارن ــوردن عق ــه خ ــادت ب ع

داشــته  مختلفــی  دوره هــای  اســتکبار  و  اســتعمار   -5
مناطــق  عمده تریــن  از  یکــی  اخیــر  ســال های  در  دارد.  و 

کشــورهای شــرق آســیا بــوده اســت.  موردتوجــه اش همیــن 
بــه  اســت؛  مفــت  و  فــراوان  انســانی  نیــروی  چــون  چــرا؟ 
بازارهــای مصــرف نزدیــک اســت؛ آلودگی هــای صنعتــی اش 
کشــورهای غربــی دور اســت. منابــع و ذخایــر طبیعــی اش  از 

باالســت؛ و ...

هنــوز  نیــز  مــا  دانشــگاهیان  نخبه تریــن  از  بســیاری   
کــه تولیــد ناخالــص ملــی و درصــد رشــد  متوجــه نیســتند 
اقتصــاد و ســرانه تولیــد ثــروت ملــی، همــه تــا حــدود زیــادی 
کشــک اســت! در دنیــای ســرمایه داری اقتصــاد به صــورت 
و  احتــکار  و  انحصــار  ترکیــب  یعنــی:   ( بــزرگ  اعالمیه هــای 
... ویــل للمطففیــن( فقــط عمدتــًا در اختیــار قشــر خــاص 
اســت.  جهــان  ســرمایه داران  از  معــدودی  و  محــدود  و 
کــه تحــت عنــوان تجــارت آزاد جهانــی مطــرح  فرمول هایــی 
کــه توضیــح می دهــد: بخش  می شــود، درواقــع سال هاســت 
عمــده واصلــی اقتصــاد دســت هیــچ دولــت و ملتــی نیســت؛ 
کشــور اصلــی  بلکــه دســت ســرمایه داران بــدون مــرز اســت. 
ک شــخصی آن هاســت. ملتشــان  ایــن ســرمایه داران امــال
کارمندهــا و خدمه شــان. شــرکت های »چندملیتــی«  نیــز 
فقــط نــام دیگــری اســت بــرای همیــن ســرمایه داران بــدون 
مــرز و بی وطــن. بنابرایــن صدهــا میلیــون چینــی و تایوانــی 
و تایلنــدی و عمــاًل تبدیــل بــه همــان برده هایــی شــده اند 
کشــتی و در غل وزنجیــر بــه امریــکا  کــه چنــد قــرن قبــل بــا 
برده هایــی  آنجــا جــان می کندنــد.  ع  مــزار و در  می رفتنــد 
کلبه هــای  کــه بــرده داران جدیدشــان الزم نیســت برایشــان 
ع بســازند و بــرای اینکــه ثروتشــان بــه  محقــر در اطــراف مــزار
کننــد  برده هایشــان  بــرای  پزشــکی  هزینــۀ  نیفتــد،  خطــر 
کارگــران چینــی  کلــی دردســر دیگــر.  و غــذای مقــوی و ... 
کــه می بینیــم در ایــن فیلــم بــدون تعطیلــی جمعه  بدبختــی 
کارخانه هــای عظیــم  و یکشــنبه، مثــل مورچه هــا صبــح بــه 
می کننــد،  کار  وقفــه  بــدون  ســاعت ها  و  می برنــد  یــورش 
کننــد، بازهــم بایــد بــر پایــۀ دالر  کــه تولیــد  درنهایــت هــر چــه 
ــران  ــر ای ــکا محاســبه شــود. در همیــن تحریم هــای اخی امری
گرفتــه تــا  کــه دالر یعنــی چــه! )از نفــت ایــران  معلــوم شــد 
تولیــدات صنعتــی چیــن، همــه وابســته بــه دالر اســت. یعنی 
هرچــه نفــت اســتخراج، یــا محصــول صنعتــی تولیــد بشــود، 
کاغــذی  ــد برایــش دالر  ــه بای ک ــه داری امریکاســت  ایــن خزان

کنــد و دســتمزد دنیــا را بدهــد! بگــذرم( چــاپ 

جهانی شــدن  بدهیــم  توضیــح  اجمــااًل  اینکــه  بــرای 
اقتصــاد یعنــی چــه، و چیــن چطــور بــه ایــن رشــد اقتصــادی 
کلیــدواژۀ دیگــر را نیــز بایــد توضیــح  رســیده اســت، یکــی - دو 
رشــد  ایــن  از  چقــدر  کــه  شــود  مشــخص  بیشــتر  تــا  داد. 
کار در چنین  اقتصــادی طوفانــی مربــوط بــه ارتقای فرهنــگ 
کشــورهایی اســت و چقدرش نیســت. )و آیا ایران معاصر نیز 
کار بــه ایــن رشــد  ــا چینــی شــدن فرهنــگ  می توانــد صرفــًا ب

اقتصــادی برســد؟(

6- نخســتین واژه اصطــالح »تولیــد انبــوه« اســت. شــما 
یــک  کنیــد،  تأســیس  کارخانــه  یــک  می خواهیــد  وقتــی 
ــن  ــداری زمی ــه، خری ــد. ازجمل ــه داری ــای اولی ــری هزینه ه س
موردنیــاز، دســتمزد مدیــر و حســابدار و ســرایه دار و ... غیــره؛ 
بخــش مهمــی از قیمــت تمام شــدۀ یــک محصــول به همین 
هزینه هــای ثابــت اولیــه بازمی گــردد. مثــاًل بــرای تولیــد هــزار 
ــه هزینــۀ اولیــۀ یــک میلیــارد تومــان  تــن فــوالد در روز نیــاز ب

نعمت اهلل سعیدی
نویسنده
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کارخانــه  کــه وقتــی همیــن  داریــم. حــال نکتــه اینجاســت 
هزینــۀ  میــزان  کنــد،  تولیــد  فــوالد  تــن  هــزار  دو  بخواهــد 
اولیــۀ تولیــد این یــک هــزار تــن اضافــه دیگــر یــک میلیــارد 
نیســت؛ بلکــه کمتــر می شــود. )مثــاًل هزینــه دســتمزد مدیــر و 
کــه قبــاًل هــم بــوده  کارشــناس و ... ســرایه دار، همــان اســت 
ــه  کارخان ــر همیــن  گ و الزم نیســت چیــزی اضافــه شــود.( و ا
کنــد، بازهــم هزینه هــای  بخواهــد ده هــزار تــن فــوالد تولیــد 

اولیــه سرشــکن می شــود و ... 

گــر بــه تولیــد یک میلیــون تــن در روز  کــه فرضــًا ا تــا جایــی 
برســیم، حتــی هزینــۀ اســتخراج ســنگ معــدن و حمل ونقــل 
کــه  کــم می شــود. وگرنــه خــود معــدن آهــن زیرزمیــن  و ... نیــز 
ــا وقتــی اســتخراج نشــود، قیمتــی هــم نــدارد. )یعنــی نهایتــًا  ت
ــا  کــه ب کشــورهای دارای معــادن و ذخایــر مــواد اولیــه هســتند 
اجــرای راهبــرد اقتصــادی »تولیــد انبــوه« ضــرر می کننــد!( چین 
یــک مــدت بــر اســاس همین راهبرد اقتصــادی شــعار »رفتن به 
ســمت تولیــد کاالی مجانــی« را مــی داد. غافــل از اینکــه »پــول« 
اصل و اســاس جهان ســرمایه داری و ســرمایه ســاالری ســت...

دومیــن اصطــالح »مزیــت نســبی« اســت. ظاهــرًا مزیــت 
گل  کشــور هلنــد بــرای تولیــد  نســبی یعنــی اینکــه مثــاًل 
مناســب اســت و مالــزی بــرای تولیــد روغــن پالــم. طبــق 
گنــدم  کاشــت و تولیــد  کشــوری مثــل ایــران  ایــن قاعــده در 
گــردو و نفــت مناســب اســت.  به صرفــه نیســت؛ امــا تولیــد 
کاری بــا ایــن  امــا در باطــن، ایــن اصــل و مفهــوم اقتصــادی 
ــم شــدید،  گنــدم نداشــتید و تحری ــه وقتــی شــما  ک ــدارد  ن
گرســنه تان را بایــد چطــور بــا محصــوالت نفتــی و  مــردم 
کنیــد؟! یعنی عمــاًل اقتصادهــای تک محصولی  گــردو ســیر 
ــه  ــعه نهادین ــا درحال توس ــوم ی ــان س ــورهای جه کش را در 
کردنــد! تــا هــر وقــت مافیاهــای صهیونیســم  و تئوریــزه 
و  بــورس  نوســانات  کمتریــن  بــا  کردنــد،  اراده  جهانــی 
چنیــن  توســعه یافتگی  توهــم  حبــاب  ارز،  و  دالر  بــازار 

کشــورهایی بترکــد... 

را  »کار«  چینی هــا  و  ژاپنی هــا  چــون  ملت هایــی   -7
بزرگ تریــن وظیفــه خــود می دانند و کســب درآمد اقتصادی 
را غایــت آمــال و آرمان هــای خــود. بــرای اینکــه بتواننــد چــون 
ملت هــای اروپایــی بــه مصرف گرایــی برســند. امــا در نــگاه 
دینــی »کار بزرگ تریــن تفریــح« اســت و مصــرف و اقتصــاد 
در حــد »کفــاف« موضوعیــت دارد. انســان بــرای فهمیــدن و 
دانســتن آفریده شــده نــه تولیــد و مصــرف بیشــتر. در فرهنگ 
دینــی، بیــکاری نشــانۀ نادانــی اســت. )مضمــون حدیثــی 
مهم تریــن  از  یکــی  اقتصــادی  فقــر  و   ) ع  امیــر  حضــرت  از 
کفــر و الحــاد. یعنــی فقرزدایــی بایــد در حــد  عوامــل ایجــاد 
یکــی از باالتریــن اهــداف امت هــای دینــی باشــد. چــون در 
کفــر و الحــاد باالتــر اســت؟ امــا  نــگاه دینــی چــه خطــری از 
کــه فقرزدایــی موضوعیــت دارد، ثروتمنــد شــدن  همان قــدر 
یــا نشــدن خیلــی مهــم نیســت. ارزش هــر انســانی بــه میــزان 

تقــوای اوســت نــه مقــدار ســرمایه اش در بانک هــا!

کشــور مــا ضعیــف  کار در  8- الغــرض، در اینکــه فرهنــگ 
که از چین  شــده، تردیدی نیســت. اما دلیل آن این نیســت 
و امریــکا اقتصــاد را یــاد نگرفته ایــم. بلکــه دقیقــًا برعکــس! 
کــه بــه تفاوت هــای ماهــوی  عمــده مصیبــت مــا ایــن اســت 
تمــدن دینــی بــا تمدن هــای غیردینــی دقــت نکردیــم. )یــا 
کنیــم!( چطــور ممکــن اســت مردمــی  کــه دقــت  نخواســتیم 
کــره مــاه  کــه تــا پیــش از هجــوم اســتعمار، بــه ارتفــاع زمیــن تــا 
کرده انــد و طــول افقی قنات هایشــان می تواند  چــاه آب حفــر 
کثــرًا قالی بــاف و  چنــد بــار دور زمیــن را  بزنــد و زنانشــان ا
کار و تــالش  گلیم بــاف و ریســنده و ... بوده انــد، بافرهنــگ 
گیــر  گــر توســعه یافتگی بــدون شــیوع فرا بیگانــه باشــند؟! ا
کار و تــالش ممکن نیســت، چرا ارمغــان و مقدمات  فرهنــگ 
ترویــج  مــا  چــون  ملت هایــی  بــرای  توســعه یافتگی  ایــن 
کار بــوده اســت؟ چطــور ممکــن اســت  فرهنــگ فــرار از زیــر 
کــه رتبــۀ نخســت را در قاچــاق اعضــای  کشــوری مثــل چیــن 
ــرای مــا الگــو باشــد؟  کار ب بــدن دارد، درزمینــٔه ی فرهنــگ 

ارســال  عّمــار  جشــنواره   بــرای  را  آثــاری  چــه  امســال 
کرده ایــد؟

امپراتــوری  و»  جهــان«  »کارخانــه  اســم  بــه  اثــر  دو  امســال 
کــرده ام. ارســال  جشــنواره  بــرای  را  مورچــه گان« 

موضوع مستند کارخانۀ جهان چیست؟
کــه در کشــور داریــم  معضــل بیکاری اســت.  یکــی از مشــکالتی 
کردیــم و  مــا آمدیــم و از یــک زاویــۀ دیگــری بــه ایــن داســتان نــگاه 
کشــور مــا خیلــی مشــکل دارد.  کار در  کــه قانــون  متوجــه شــدیم 
کــه چیــن  گفتیــم  کردیــم و  کار چیــن را بررســی  مــا آمدیــم قانــون 
ک می خوردنــد و خیلــی  در 04 ســال پیــش، پوســت درخــت و خــا
وضعیــت اقتصــادی بــدی داشــته اند؛ چطــور اآلن این قــدر موفق 
کمتــر اســت؟! یــک ســری  شــدند و نــرخ بیکاری شــان از مــا هــم 
گرفتیــم و بــه ایــن موضــوع  کارخانه هــای آن  تصویــر از چیــن و 

پرداختیــم.

آشــنا  جهــان«  »کارخانــۀ  مســتند  ســوژۀ  بــا  چطــور 
؟ ید ه ا شــد

کارهــای مختلفــی می ســازیم. در  مــا در مجموعــه  آرمان مدیــا 
کــه بحــث  کــه داشــتیم، نشســتیم و بــه ایــن موضــوع  اتــاق فکــری 
کار رســیدیم و  کار و بیــکاری اســت پرداختیــم، تــا بــه بحــث قانــون 
کار مــا مشــکل دارد و بــه ایــن جمع بنــدی  این کــه چقــدر قانــون 
کار بســازیم. مــا رفتیــم  کــه یــک مســتند در مــورد قانــون  رســیدیم 
کــه آن هــم در چیــن بــود. چیــن  کردیــم  و نمونــه  عملــی آن را پیــدا 
کــه مــا بــه  کار می کنــد و بهتریــن حالــت ایــن اســت  بســیار عالــی 

کنیــم. کار را ضبــط  چیــن برویــم و ایــن 

مســائل و مراحــل تصویــر بــرداری و مشــکالت ســاخت 
مســتند چگونــه بــود؟

کشــور چیــن اصــاًل مشــکل تصویربــرداری نداشــتیم؛ تنهــا  در 
کــه رئیــس و مســئولین  کــه در چیــن داشــتیم ایــن بــود  مشــکلی 
کپی بــرداری، خیلی ســخت اجازه  کارخانــه به خاطــر جلوگیــری از 

کنیــم. می دادنــد از خــط تولیدشــان تصویربــرداری 

چطور با رابط تان در آن جا ارتباط گرفتید؟
کــه در آن جــا مترجــم  در اینترنــت ســرچ می کردیــم، آدم هایــی 
کننــد،  بودنــد و می توانســتند چینــی را بــه انگلیســی ترجمــه 

گر می خواهی زنده بمانی،  ا
باید کار کنی!

گفت وگو با مصطفی رمضان خانی کارگردان مستند »کارخانۀ جهان«

ایمیــل  به آن هــا  بودنــد.  زیــاد  خیلــی  می آمــد،  اسم هایشــان 
کار  می فرســتادیم وخیلــی ســریع هــم پاســخ می دادنــد و پــای 
کــه خــودش  بودنــد. بعــد بــا عبــداهلل ســوژه  اصلــی آشــنا شــدیم، 
هــم چینــی بــود. از ایــران ســنگ می خریــد و ایرانــی هــم بلــد بــود 

ــود. ــرد و آن هــم اتفاقــی ب ک کمــک  ــه مــا  کــه خیلــی ب

رمز اصلی موفقیت چینی ها را در چه می بینید؟
ــم  کار می کننــد؛ چــون در قدی ــا پیرشــان  چینی هــا از جــوان  ت
کشــیده اند و در وضعیــت خیلــی بــدی بوده انــد.  خیلــی ســختی 
کار می کننــد. نکتــه  دیگــر آن هــم  اآلن خیلــی زیــاد و بیــش از حــد 
کــه بخواهــد  کــس نیســت  کار نکننــد هیــچ  گــر  کــه ا ایــن اســت 
کنــد، یعنــی دوبــاره بــه همــان دوران قدیــم  کمــک  بــه آن هــا 
یــک  بخورنــد.  درخــت  پوســت  و  ک  خــا بایــد  و  برمی گردنــد 
فضــای بســیار خفقانــی در چیــن هســت؛ همــه چیــز فیلتــر اســت. 
کاًل داخلــی اســت و شــما حــق نداریــد در مــورد  اینترنــت آن هــا 
کاًل  و  ندارنــد  رأی  بزنیــد. حــق  رئیس جمهــور حــرف سیاســی 
کنند  کار اشــتباه یا خطایی  گر  کار خودشــان اســت. ا سرشــان در 
ــد و این کــه دولــت  کجــا در بیاورن کــه ســر از  دیگــر معلــوم نیســت 
ــا شــب،  گــر می خواهــی زنــده بمانــی بایــد صبــح ت هــم می گویــد ا

ــی. کن کار 

کران های مردمی چیست؟ نظرتان در مورد ا
بــرای خــودم حرکــت خیلــی جالبــی اســت. عکــس آن هــم 
مختلــف  جاهــای  و  مختلــف  مســجدهای  در  کــه  دیــده ام 
ــی اســت و خیلی هــا هــم  ــده  جذاب ــران شــده اســت. خیلــی ای ک ا
کننــد، به نظــر مــن تبلیغاتــش یــک  می تواننــد از آن اســتفاده 

مقــدار ضعیــف اســت.

به نظــر شــما جشــنوارۀ عمــار تــا بــه اآلن چــه ظرفیتــی را 
توانســته بــرای ســینمای انقــالب بوجــود بیــاورد؟

جشــنوارۀ عمــار یــک امیــدی بــرای بچــه  حزب اللهی هــا شــده 
کارهــای خوبــی بــه جشــنواره آمــده اســت  اســت. به نظــرم خیلــی 
کــه بــه خیلــی از  و هــر ســال هــم بهتــر می شــود. فیلمســازانی 
جشــنواره های دیگــر نمی رســند یــا حمایتشــان نمی کننــد بــه 
کــه می آینــد و  ایــن جشــنواره می آینــد و یــک بســتری فراهــم شــده 

کــه ایــن خیلــی خــوب اســت. خودشــان را نشــان می دهنــد 
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گزارش تصویری روز اول 
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مهم ترین قدم 
در مستندسازی دغدغه است

در  روایــت«  و  »قصــه  کارگاه  فیلــم«،  »عمــار  گــزارش  بــه 
کارگاه  اولیــن  به عنــوان  کارگاه  اولیــن  به عنــوان  مســتند، 
جشــنواره  هشــتمین  در  مقدماتــی  فیلم ســازی  آموزشــی 
کار خــود را بــا تدریــس محمدصــادق  مردمــی فیلــم عمــار 

کــرد. باطنــی آغــاز 

کارگاه هنرجویــان ایده هــای خــود را بــرای   در ابتــدای ایــن 
ســاخت یــک مســتند نوشــتند و بــه ایــده پــردازی پرداختنــد 
کارگاه مستندســازی بــرای آن هــا ملموس تــر شــود. تــا فضــای 

مســتند  در  روایــت  و  قصــه  کارگاه  مــدرس  باطنــی  صــادق 
مهم تریــن قــدم بــرای ســاخت یــک مســتند را دغدغــه دانســت و 

کــردن ایــده در مرحلــه اول بایــد  کــرد: بــرای شــیوه مکتــوب  بیــان 
یــک نقشــه ذهنــی برای خودمان داشــته باشــیم اما تــا زمانی که 
طرح را شــفاهی بگوییم کســی به آن توجه نمی کند، بنابراین از 

کنیــد. همــان لحظــه اول ایــده خــود را مکتــوب 

گــر فکــر منســجم و مطلوب پشــت  باطنــی بــا اشــاره بــه اینکــه ا
ســاخت مســتند نباشــد ســاخت مســتند به پایان نمی رســد، 
کــرد: بــرای نوشــتن طــرح بایــد بــه ســه پرســش کلیدی  عنــوان 
چــه می خواهیــم بگوییــم؟ چگونــه می خواهیــم بگوییــم؟ بــا 

چــه ترتیبــی می خواهیــم بگوییــم؟ جــواب بدهیــم

چــه  ســؤال  بــه  پژوهــش  و  مســتند  موضــوع  افــزود:  وی 

و  روایــت  طراحــی  می دهــد،  پاســخ  بگوییــم؟  می خواهیــم 
بــرآورد اجرایــی بــه ســؤال چگونــه می خواهیــم بگوییــم؟ و 
پیش نویــس فیلم نامــه بــه ســؤال بــا چــه ترتیبــی می خواهیــم 

بگوییــم؟ جــواب می دهــد.

کــرد: ســازنده مســتند بایــد مخاطــب شناســی  وی بیــان 
که از اول  داشــته باشــد مخاطب در مســتند موضوعی اســت 
گــر مخاطــب خــود را عمــوم  کنیــم ا کار بایــد بــه آن فکــر  تــا آخــر 
ــم  ــه می خواهی ــم چ ــا نمی دانی ــی م ــم یعن کنی ــی  ــردم معرف م
ــا  ــم ی ــم حــرف بزنی ــور می خواهی ــم چــه ط ــم؛ نمی دانی بگویی

به طورکلــی انــگار نمی خواهیــم مســتند بســازیم!

گزارشی از کارگاه آموزشی »قصه و روایت« در مستند با تدریس محمدصادق باطنی

قصه گویی قاعده ندارد
کارگاه فیلم نامه  گــزارش »عمــار فیلم«، بهروز افخمی در  بــه 
کــه بانــام »شــهید مرتضــی حســین پــور« در  دوره راه نمــا 
ــر  ــلط ب ــد، تس ــزار ش ــار برگ ــنواره عم ــتمین جش ــیه هش حاش
فــن قصه گویــی را از اصلی تریــن شــیوه های زنــده مانــدن 
گفــت: هارون الرشــید چــون نمی توانســت  کــرد و  اثــر ذکــر 
بیشــتر از چهار زن داشــته باشــد، هر شــب یکی از زن هایش 
کــه بــا قصه گویــی  را می کشــت؛ امــا شــهرزاد تنهــا زنــی بــود 
بــرای خلیفــه هــر شــب قصــه را در نقطــه ای حســاس تمــام 
بــود  شــده  خواب آلــود  کــه  خلیفــه  به طوری کــه  می کــرد، 
ــردن داســتان منصــرف شــود و  ک ــه می توانســت از دنبــال  ن
نــه می توانســت ادامــه آن را حــدس بزنــد بــه همیــن دلیــل 
شــهرزاد را زنــده نگــه می داشــت تــا ادامــه قصــه را فــردا شــب 
ــب از  ــزار یک ش ــت ه ــه توانس ــد و این گون کن ــف  ــرای او تعری ب

خلیفــه مهلــت بگیــرد.

فن زنده ماندن قصه را بیاموزید
وی افــزود: گاهــی ممکــن اســت، فیلم نامه نویــس هدفــش 
پــول یــا شــهرت باشــد؛ امــا بــرای رســیدن بــه هدفــش   ش 
بایــد مخاطــب را پــای فیلــم نگــه دارد پــس بایــد خــوب 
قصــه بگویــد. یعنــی »بعــد چــه شــد« را در قصــه اش لحــاظ 
گــر شــما فــن زنــده مانــدن قصــه را بلــد نباشــید دیگــر  کنــد. ا
فرقــی نمی کنــد هــدف شــما بیــان یــک ایــده ذهنــی باشــد 
کشــیدن حقیقــت چــون درهرصــورت شــما بــه  یــا بــه تصویــر 

هدفتــان نخواهیــد رســید.

افخمــی اظهــار داشــت: ایجــاد ســؤال »بعــد چــه شــد« 

تنهــا قاعــده حفــظ مخاطــب اســت؛ ولــی اصــاًل کار ســاده ای 
نیســت، چــون ممکــن اســت برخــی از مخاطبــان عالقــه ای 
ــه  ــند. روزان ــته باش ــما نداش ــتان ش ــه داس ــنیدن ادام ــه ش ب
ک هســتند  میلیون هــا مخاطــب در جهــان در انتظــار خــورا
و بیشــتر از 30 ثانیــه بــه شــما وقــت نمی دهنــد؛ چــون کنترل 
گــر قصــه آن هــا را جــذب نکنــد  تلویزیــون دستشــان اســت و ا

خیلــی راحــت شــبکه را عــوض می کننــد.

کــه در آن  کارگــردان فیلــم روبــاه افــزود: خلــق لحظــه ای 
کــه هــم نتوانــد از خیــرش  گرفتــار شــود  مخاطــب طــوری 
بگــذرد و هــم نتوانــد آن را حــدس بزنــد ســخت اســت. در 
دسترســی  امــکان  تکنولــوژی  پیشــرفت  بــا  حاضــر  حــال 
فضــای  دارد.  وجــود  مخاطــب  جلــب  بــرای  راحت تــری 
ــرای  ــه ایــن امــکان را ب ک مجــازی یکــی از بســترهایی اســت 
شــما فراهــم می کنــد؛ امــا بــه همــان میــزان نگه داشــتن 
گزینه هــای  او  کــه  چرا اســت؛  شــده  ســخت تر  مخاطــب 
بــرای انتخــاب دارد و خیلــی راحــت می توانــد  متعــددی 

کنــار بگــذارد. شــمارا 

را  خــود  آموزشــی  کارکردهــای  ســینمایی  مــدارس 
ازدست داده اند

درعین حــال  و  ســهل الوصول  شــرایط  بــه  ادامــه  در  وی 
کــرد و  اشــاره  بــرای فیلم ســازان جــوان  ســخت و دشــوار 
کارکردهای آموزشــی خود  گفــت: امــروزه مــدارس ســینمایی 
کتاب هــا و اطالعاتــی  را ازدســت داده اند. زمــان مــا حجــم 
ــف  ــا ده ردی ــود از یــک قفســه ب ــاره ســینما موجــود ب ــه درب ک

کــرده اســت  کتــاب بیشــتر نمی شــد؛ امــا امــروز اوضــاع تغییــر 
ــان  ــر زب گ و اطالعــات منحصــرًا در دســت مــدارس نیســت. ا
گــر هم بلد  کار برایتــان خیلــی راحــت اســت، ا کــه  بلــد باشــید 
کــه زمان  نباشــید بــا همیــن زبــان فارســی 100 برابــر اطالعاتــی 

مــا بــود را می توانیــد بــه دســت بیاوریــد.

افخمــی بــا اشــاره تســهیل شــدن شــرایط ســاخت بــرای 
همــگان بیــان داشــت: ازنظــر امکانات شــرایط برای ســاخت 
کــس می توانــد فیلــم  مهیاتــر از قبــل شــده، بــرای همیــن هــر 
کشــف  کــه خــودش  بســازد و هرکســی می توانــد از طریقــی 

کــرده اســت مخاطــب شــما را بــدزدد.

وی افــزود: شــما یــا می توانیــد فیلــم بســازید یــا نمی توانیــد. 
کــه بلــد نیســت بــا انــواع و اقســام شــیوه ها  کســی  امــا آن 
توجیــه می کنــد. مثــاًل می گویــد فیلــم مــن را 20 ســال دیگــر 
می فهمنــد یــا می گوینــد تماشــاچی ها مبتــذل شــده اند و 

فیلــم مبتــذل می بیننــد.

نیاز به حرف تازه در سینما
کســب  کارگردان شــوکران در خصوص شــیوه های تمرین و 
کــه به صــورت الگــو درآمــده باشــد  گفــت: هــر چیــزی  مهــارت 
دیگــر بــه درد نخواهــد خــورد چــون مــا در ســینما بــه حــرف 
تــازه نیــاز داریــم. شــما هیــچ الگویــی را نمی توانیــد تعقیــب 
کنیــد چــون شــخصیت تــازه ای هســتید و بــا میلیون هــا آدم 
گــر در ایــن زمینــه حرف تــازه ای داشــته  دیگــر فــرق می کنیــد ا

کــه ایــن کاره هســتید یــا نیســتید. باشــید معلــوم می شــود 

بهروز افخمی در کارگاه فیلم نامه نویسی راه منا:
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سینمای مردمی 
در برابر سینمای 
الرانه سرمایه سا

گــزارش »عمــار فیلــم«، ســعید مســتغاثی در میزگــرد  بــه 
بررســی جایــگاه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در ســینمای 
ایــران بــا اشــاره بــه موضــوع روند هشت ســاله این جشــنواره 
ایــن جشــنواره  بنــده موقعیــت  بــه نظــر  اظهــار داشــت: 
کشــور در میــان دیگــر جشــنواره های  مردمــی در داخــل 

ــت. ــاوت اس ــی متف کم ــی  خارج

او ادامــه داد: مــا در کشــور دو نــوع جشــنواره داریــم که یکی 
گذاشــته می شــوند و دیگــری  در بخــش مســابقه بــه داوری 

هــم جشــنواره ای ماننــد فیلم فجر اســت.

کشــور  کــه در  مســتغاثی بــا بیــان اینکــه در جشــنواره هایی 
برگــزار می شــود مشــارکت های مردمــی وجــود نــدارد، گفــت: 
کــه برگــزار می شــود مخاطبــان  معتقــدم در جشــنواره هایی 

و عــده  خاصــی حضــور پیــدا می کننــد.

عضــو انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمای ایــران 
گرچــه در بخــش مســتند،  کــرد: جشــنواره عمــار، ا تصریــح 
کــرده امــا همچنــان  کوتــاه و پویانمایــی رشــد پیدا فیلــم 
در زمینــه فیلــم بلنــد فقیــر اســت. بــدون تردیــد جشــنواره 
مردمــی فیلــم عمــار بــرای موفقیــت در فیلــم بلنــد نیازمنــد 

ســرمایه های عظیــم اســت.

مســتغاثی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک جشــنواره نبایــد بــر روی 
کند، گفت: هــدف از برگزاری  تعــدادی فیلــم ســرمایه گذاری 
کشــور ایجــاد رقابــت بیــن فیلم هــای موجــود  جشــنواره در 

اســت بــه همیــن منظــور نبایــد ایــن هــدف نقــض شــود.

کــه معنــا و  ســینمای مردمــی می توانــد نشــان دهــد 
فروش در تضاد نیستند

ســپس پیــام فضلــی نــژاد، در ادامه بابیان اینکه ســینمای 
گفــت:  مــی رود  پیــش  زرد  ســینمای  ســمت  بــه  ایــران 
ســینمای ایــران بــه ســمت رویکــردی ســرمایه ســاالرانه 

کــه  درحرکــت اســت درصورتی کــه ســینمایی موفــق اســت 
گــرا باشــد. ســینمای مردمــی می توانــد نشــان دهــد  فایــده 

کــه معنــا و فــروش بــا هــم در تضــاد نیســتند.

او افزود: تجلی سینمای مردمی در جشنواره عمار است، 
یعنــی ایــن جشــنواره و ایــن ســینما یــک جریــان مســتقل از 
که ســلبریتی ســاالری  ســینمای ایران اســت. باید دانســت 

کمرنــگ شــدن ســینمای مردمی شــده اســت. باعــث 

فضلــی نــژاد ادامــه داد: مــا از ابتــدای دهــه 80 بــه بعــد 
کــه ســینمای ایــران بایــد بــه ســمت  ایــن نتیجــه رســیدیم 
کند. مانند  ســینمای اســتاندارد بــا قواعد تکنیکال حرکــت 
کــه ابتــدا ایــده تبدیــل بــه متــن و فیلم نامــه شــود  هالیــوود 
کــه فــرم و محتــوا بــه هــم  گیــرد  و ســاختاری صنعتــی شــکل 
کمپانــی فیلــم ســاخته  گــره زده شــوند و پــس ازآن از طریــق 

شــود.

کاریکاتــوری از  کرد: ســینمای ایران  ایــن روزنامه نــگار بیان 
هالیــوود و حتی بالیوود هم نیســت.

سازندگان جشنواره عمار از جنس مردم توده نیستند
محســن صفایــی فرد بــا بیان اینکه مناقشــه تبرانگیزترین 
موضــوع در خصــوص جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار مفهوم 
مــردم اســت، اظهــار داشــت: آنچــه در خصــوص تفــاوت و 
شــکل برگــزاری ایــن جشــنواره بــه چشــم می خــورد ناشــی از 
کــه در جشــنواره عمــار  جنــس مردم شناســی هنــری اســت 

ــت. ــده اس پیش بینی ش

گذشــته  ســینمایی  تحقیقــات  در  اینکــه  بابیــان  او 
خیلــی بــه موضــوع مردم شناســی عنایتــی نداشــته ایم، 
بیشــتر  هــم  انتقــادی  مســائل  و  هنــر  بحــث  در  گفــت: 
ــه  ــم درحالی ک گام برمی داری ــر  ــاالت انتزاعی ت ــوی مق به س
کنیــم بــه  تمایزهــای اساســی جشــنواره عمــار را مشــاهده 

یــک ســری تمایزهــا می رســیم.

صفایــی ادامــه داد: مفهــوم مــردم در جشــنواره ها را گیشــه 
کســانی هســتند. بدیــن ترتیــب  کــه چــه  تعییــن می کنــد 
فروش هــای  بــه  اخیــر  چندماهــه ای  در  کــه  فیلم هایــی 
تــا  هســتند  مردمی تــر  رســیده اند  چندمیلیــاردی 

قــرار دارد. گیشــه  کــه در  فیلم هایــی 

ــدام  گیشــه هیچ ک ــوده، خلــق و  ــرد: معتقــدم ت ک کیــد  او تأ
ــار در  ــم عم ــی فیل ــنواره مردم ــه در جش ک ــتند  ــی نیس مردم

ایــن ســال ها شــاهد بودیــم.

گذشــته شــاهد  صفایــی بــا بیــان اینکــه در طــی ســال های 
حضــور پررنــگ مــردم در جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار 
کننده هــا، ســوژه ها و  کــران  بودیــم، افــزود: بــدون شــک ا
هنرمنــدان و ســازندگان جشــنواره عمــار از جنــس مــردم 

ــوده نیســتند. ت

کــه در جشــنواره عمــار  کــرد: معتقــدم مردمــی  کیــد  او تأ
که  حضــور پیــدا می کننــد، مــردم تاریخــی و هویتــی هســتند 
بــار مســئولیت رنج هــا، مشــکالت و شــادی های اصلــی یک 

کشــیده اند. ــه دوش  ملیــت را ب

کار  صفایــی بابیــان اینکــه جشــنواره عمــار ســراغ مــردم فــدا
مــی رود، یــادآور شــد: معتقــدم در ایــن جشــنواره عــده ای 
کــه  بــه نمایندگــی از ملــت ایــران بــه رشــدی رســیده اند 
تماشــای همــه  بــه  را  ملــت  از  یــک جلــوه ای  می تواننــد 
بگذارنــد بــه همیــن منظــور هــم جشــنواره عمــار بــه ســراغ 

کار مــی رود. ایــن مــردم فــدا

کــه “فیلم ها به تماشــای شــما  او بــه شــعار جشــنواره عمــار 
گفــت: ایــن شــعار حاصــل اهتمــام و  کــرد و  می آینــد” اشــاره 
اعتنــا و توجــه راهبــردی بــه آیین هــای جمعــی مــردم اســت 
کــه تجمعــات مردمــی شــکل  بــه همیــن منظــور هرکجــا 

سینامی مردمی در برابر سینامی رسمایه ساالرانه
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کــه ایــن مــردم تغییــرات  ــر باشــد چرا می گیــرد می توانــد مؤث
اساســی را در جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار ایجــاد می کننــد.

سینمای ایران بعد از انقالب شکوفا شد
در  نیــز  روزنامه نــگار  و  منتقــد  بــدری،  محمدحســین 
می تــوان  به طورقطــع  گفــت:  ایــران  ســینمای  خصــوص 
قابــل  فیلــم  هیــچ  انقــالب  از  قبــل  ســینمای  در  گفــت 
افتخــاری به جــز 4-3 فیلــم نداریــم، بنابرایــن وقتــی راجــع 
بــه ســینمای ایــران صحبــت می کنیــم دربــاره ســینمای بعد 
از انقــالب حــرف می زنیــم. تــا قبــل از انقــالب مــردم بــرای 
موضوعــات دیگــری بــه ســینما می رفتنــد درصورتی کــه پــس 
از انقــالب فیلــم جاده هــای ســرد جعفــری جوزانــی توانســتد 
کــه قبــل از انقــالب  رکــورد فــروش را بــدون شــاخصه هایی 

ــکند. ــود، بش ــم ب ــردم مه ــرای م ب

گــر 15 میلیــارد  کــه ا او افــزود: فیلم ســازان مــا فکــر می کننــد 
که فیلم  فروش داشــته باشــند عالی هســتند، اما می بینیم 
گــر به  کمتــری دارد و ا بعــدی همیــن فیلم ســاز قطعــًا فــروش 

کلکــی بزند! فکــر فــروش بیشــتری باشــد بایــد 

جشــنواره عمــار بــه تخصصی تــر شــدن موضوعــات 
کمک می کند

ســعید مســتغاثی بــا اشــاره بــه مردمــی بــودن جشــنواره 
کــه رســانه را در اختیــار دارنــد  گفــت: معتقــدم افــرادی  عمــار 
کــه مــا  کــه بــر ایــن باورنــد  بســیار خــود را بــزرگ می داننــد چرا
مــردم را در اختیارداریــم و آن هــا بــه مــا اهمیــت می دهنــد 
کــه 2 ســاعت قبــل از  ماننــد ســال 88 و داســتان ســران فتنــه 
اتمــام انتخابــات خــود را بــا آرای بــاال برنــده قطعی انتخابات 

کردنــد. معرفــی 

او ادامــه داد: دربســیاری از مواقــع بــا فــروش مبالغ باالی 
می شــوند  مشــخص  مخاطبــان  تعــداد  فیلــم  فــروش 
ــی  ــا 3 ال ــاردی تنه ــم 20 میلی ــک فیل ــروش ی ــه ف درحالی ک

ــرد. گی ــی  ــران را دربرم ــردم ای ــد م 4 درص

عضــو انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمای ایــران بــا 
بیــان اینکــه بســیاری از دوســتان در رســانه ها بــه مســائل 
گــر رســانه ها بــه  کــرد: ا کیــد  آمــاری توجــه ویــژه ای نــدارد، تأ
مســائل آمــاری توجــه جدی تــری داشــته باشــند دســت 
کــه مــردم آن هــا را دوســت دارنــد  کــه ادعــا دارنــد  کســانی 

بســیار خالــی می شــود.

مســتغاثی ادامــه داد: بــدون تردیــد جشــنواره مردمی فیلم 
ــه ایــن  ک ــدی داشــته باشــد چرا ــد طــرح جدی عمــار می توان

جشــنواره تعریــف اصولــی خــود را دارد.

او بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 80 الــی۹0 درصــد از فیلم هایــی 
کــران می شــود زیرخــط فقــر  کــه در جشــنواره فیلــم فجــر ا
کران  ســاختاری قرار دارد، گفت: معتقدم جشــنواره فجر با ا

فیلم هــای غیراســتاندارد اعتبــار خــود را از بیــن می بــرد.

عضــو انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمای ایــران 
کندگــی موضوعــات مختلــف در جشــنواره  یــادآور شــد: پرا
که  مردمی فیلم عمار خود 3 جشــنواره محســوب می شــود 
کنــد و بــه تخصصی تــر  در طــول ســال می توانــد ادامــه پیــدا 

کنــد. کمــک  شــدن جشــنواره 

کــرد  او بــه نفــوذ تفکــر غیرانقالبــی در جشــنواره فجــر اشــاره 
کــه از پژوهــش الزم برخــوردار  گفــت: بــدون تردیــد فیلمــی  و 
نیســت نبایــد در جشــنواره نمایــش داده شــود. مســتغاثی 
کشــور  بــا اشــاره بــه ســخن یکــی از ضدانقالبیــان در خــارج از 
به یک بــاره شــکل  تهاجــم فرهنگــی  بــدون شــک  افــزود: 

نمی گیــرد بلکــه از قبــل برنامه ریزی شــده اســت.

عضــو انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمای ایــران 
بابیــان اینکــه در حــال حاضــر در رســانه ملــی یک خطــی 
کرد:  کیــد  کــه بــه دنبــال حیا زدایی اســت، تأ کــرده  رواج پیدا

ــه بهــای جــذب قشــر  ــه ب ک کنیــم  ــد حواســمان را جمــع  بای
ــویم. ــل نش ــتری در ایــن مســائل ح کس خا

او بــا اشــاره بــه رواج فیلم هــای داســتانی گفــت: بــدون تردیــد 
گیــرد و  در ایــن خصــوص بایــد بحث هــای اساســی صــورت 

کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت. ســرمایه گذاری شــود چرا

سینما سرمایه ساالرانه شده است
مردمــی  ســینمای  داشــت:  اظهــار  نــژاد  فضلــی  پیــام 
کــه بایــد بتوانــد ســینمای ایــران را  دارای بدنــه ای اســت 
کنــد، همچنیــن بایــد بتوانــد قشــر ســینما را جــذب  اصــالح 
کنــد و بــه سرنوشــت افــت ســینمای  و مخاطــب تــازه پیــدا 

گیشــه پســند دچــار نشــود.

او افــزود: ســینمای مردمــی و مســتقل نیــاز بــه دانــش دارد 
و بایــد بتوانــد در گیشــه موفــق شــود و به ســینمای مســتقل 
نمی تواننــد  عوامــل  صــورت  ایــن  غیــر  در  دهــد،  رونــق 
کننــد و درنتیجــه جــذب ســینمای  معیشــت خــود را تأمیــن 

ســرمایه ســاالرانه می شــوند.

ــه فکــر ادبیــات  ــد ب گفــت: جشــنواره عمــار بای ــژاد  فضلــی ن
ســازی باشــد تــا بتوانــد هــم از ورطــه زرد ســینمای امــروز 
کنــد.  گســتره دانــش خــود را زیــاد  خــارج شــود و هــم بتوانــد 
ــرای مخاطــب خــود  ــه در غــرب توانســته اند ب ک همان طــور 
کننــد. در ایــن صــورت ســینمای  تولیــد محصــول و فکــر 
ــد صاحــب یــک مکتــب ســینمایی شــود و  مردمــی می توان
کنــد و در نتیجــه بــه ســاختار حرفــه ای  تشــکل یابــی صنفــی 

کنــد. ــاد  برســد و مخاطــب خــود را زی

جشنواره عمار در حال آموزش سواد رسانه است
صفایــی بابیــان اینکــه در فرهنــگ و اقتصــاد ســینما بایــد 
کثــر افــراد در ایــن  کنیــم، افــزود: ا بــه صنعــت ســینما توجــه 
جشــنواره بــا انبــوه خالقیت هــا خدمــات ارائــه می دهنــد.

کننــدگان جشــنواره مردمــی فیلــم  کــران  ا او ادامــه داد: 
کــه در ایــن جشــنواره می شــود را  عمــار هیــچ گاه هزینه هایــی 
کــه ایــن امــر موضــوع قابل توجهــی اســت. مطــرح نمی کننــد 

صفایــی بابیــان اینکــه مکان هایــی عمومــی بــه ســمت 
توانمندســازی پخــش حرکــت می کننــد، یــادآور شــد: ایــن 
جشــنواره  در  کــه  اســت  افــرادی  تــالش  حاصــل  اتفــاق 
ــادی  ــاظ اقتص ــور ازلح ــن منظ ــه همی ــد ب ــور دارن ــار حض عم

اســت. قابل تأمــل 

حــال  در  عمــار  جشــنواره  بنــده  نظــر  بــه  داد:  ادامــه  او 
آمــوزش معیارهــای ســواد رســانه ای اســت بــه همین منظور 
ــد  ــنواره رش ــا جش ــار قابل مقایســه ب ــنواره عم ــدم جش معتق

انقــالب اســالمی اســت.

کــرد: گاهــی مــا فکــر  بــدری در ادامــه ایــن نشســت بیــان 
کوتــاه بنویســیم، آن را  می کنیــم بایــد خودمــان داســتان 
کنیــم و بعــدازآن آن قــدر پیــش رویــم  تبدیــل بــه فیلم نامــه 
کنیــم؛ و یــا یــک روزنامه نــگار از  کــه بــه اســکار دســت پیــدا 
ــر شــدن فکــر می کننــد امــا  ــه مشــاور وزی کار خــود ب ابتــدای 
گــر همیــن شــخص 40 ســال در همیــن شــغل به عنــوان  ا
کــه  کنــد موفق تــر می شــود تــا شــخصی  روزنامه نــگار فعالیــت 

فقــط بــه فکــر ارتقــاء شــغلی اســت.

گــر  ا اســت،  همین طــور  هــم  ســینما  در  داد:  ادامــه  او 
کــه تخصــص داریــم بمانیــم قطعــًا موفق تــر  در هرجایــی 

شــد. خواهیــم 

گفــت: هــرگاه از مســیر رایجــی  بــدری در پایــان ایــن نشســت 
کــه وجــود دارد خــارج شــویم موفق تــر خواهیــم شــد و ایــن 
کاربــرد  قانــون نه فقــط در ســینما بلکــه در تمــام زندگــی 
گفتــن جملــه »همــه  گــر از ایــن مســیر تکــراری و  دارد. پــس ا
کنیــم بــه موفقیت بیشــتری  همین طــور هســتند« اجتنــاب 

کنیــم. در ســینما دســت پیــدا مــی 
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کران فیلم های جشنواره هشتم اخبار ا

استان: فارس
شهر: شیراز

مکان اکران: دبیرستان شهدای رهپویان وصال 
تاریخ اکران: 6دی

فیلم های اکران شده: تک فرزندی

استان: خوزستان
شهر: صفی آباد

مکان اکران: هیئت رهروان شهدا 
تاریخ اکران: 1دی

مستند اکران شده: آتش به اختیار

استان: خوزستان
شهرستان: بندرماهشهر

شهر: شهید چمران
مکان اکران: پایگاه بسیج حضرت زینب)س(

تاریخ اکران: 5 دی
فیلــم هــای اکــران شــده: فتنــه شــای، روز نهــم، مــن 

ــر جلســه ام، یــک آزمایــش جالــب مدی

استان: اصفهان
شهر: بهارستان

مکان اکران: مسجد فاطمیه
تاریخ اکران: 6دی

بــرادران، لکــه، مــن مدیــر  فیلم هــای اکــران شــده: 
جلســه ام

استان: مازندران
شهر: ساری

مکان: کانون فاطمه زهرا
فیلم های اکران: کودکانه، پدر، بختک

تاریخ: 6دی

استان: خراسان رضوی
شهر: گلبهار

مکان اکران: دبیرستان مهرگان
تاریخ اکران: 6دی

فیلم های اکران شده: لکه

استان: مازندران
شهرستان: بابل

شهر: امیرکال
مکان اکران: کتابخانه امام علی 

تاریخ اکران: 6دی 
حلــب،  از  پــرواز  برخــورد،  شــده:  اکــران  فیلم هــای 

پیــروزی صبــح  نماهنــگ 

استان: تهران
شهرستان: ورامین

مکان: مدرسه دخترانه منتصرین شاهد
تاریخ: 5دی

فیلــم اکــران شــده: زهــرای بابــا، قابلمــه، تقلیــد از 
فرهنــگ غــرب، عشــق و عــادت

استان: گلستان
شهر: گرگان

مکان اکران: حوزه علمیه سفیران هدایت
تاریخ اکران: 6دی

فیلم های اکران شده: یزید زمانت رو بشناس



کران فیلم به سطح  گفتند ا
فرهنگ مردم شما نمی خورد

ششــده و قره بــاغ، بخشــی از شهرســتان فســا در اســتان فــارس اســت کــه بافــت روســتایی اش را حفــظ کــرده و رشــد جمعیتــی باالیــی دارد. بخشــی بــا روســتا های 
زیــاد و جاده هــای فرعــی بیــن روســتایی، کــه رفت و آمــد را بــرای مــردم ســخت می کنــد، امــا ایــن مــوارد مانــع پذیــرا بــودن فرهنــگ انقابــی توســط مــردم »آتــش بــه اختیــار« 
نبــوده اســت. خانــم باغــی، از فعــاالن فرهنگــی باســابقه و مســئول تنهــا حــوزۀ بســیج خواهــران »ششــده« اســت کــه به عنــوان اکــران کننــده فیلم هــای جشــنوارۀ عمــار 

مشــغول بــه فعالیــت اســت. بــه همیــن دلیــل مصاحبــه ای بــا ایشــان ترتیــب داده ایــم کــه در ادامــه می خوانیــد؛
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چطور با عمار آشنا شدید؟
کار می کــردم بــا جشــنوارۀ عمــار  کــه در حــوزۀ علمیــه  زمانــی 
کوتــاه جشــنواره  آشــنا شــدم. پــس از آشــنایی، فیلم هــای 
کــران  را در برنامه هــا و مناســبت های مختلــف، در حــوزه ا
الشــهدای  خــادم  قــرارگاه  تأســیس  از  بعــد  می کــردم. 
جشــنواره  فیلم هــای  کــران  ا پیگیــر  دوســتان  شــهرمان، 

 شــدند و ارتبــاط مــا بــا جشــنواره بیشــتر شــد.

فرهنگــی  فعالیــت  به عنــوان  را  فیلــم  کــران  ا چــرا 
انتخاب کردید؟

کــه دیگــر  فضــای جامعــۀ امــروز بــه ســمتی رفتــه اســت 
نیســت.  مؤثــر  خیلــی  نصیحــت  و  نشســت  ســخنرانی، 
فعالیت هــا بایــد بــه روز و درخــور نیــاز جوانــان باشــد؛ یعنــی 
هــم قــوای ســمعی و هــم بصــری جوانــان درگیــر شــود تــا 
کــران فیلــم واقعــًا تأثیرگذار  باعــث جــذب بیشترشــان شــود. ا
کلیشــه ای و یکنواخت  اســت و بهتر از برنامه های تکراری و 

می دهــد. جــواب 

کران می کردید؟ با چه تجهیزاتی ا
کران هــا  ابتــدا تجهیــزات پخــش نداشــتیم و از رایانــه بــرای ا
ــه اینکــه در بخــش مــا،  ــا توجــه ب ــم، امــا ب اســتفاده می کردی
ســالیان درازی اســت فرقــۀ ضالــۀ صوفــی در حــال فعالیــت 
کردیــم و پیگیــر شــدیم  اســت، مــا از ایــن موضــوع اســتفاده 
کــه بــرای فعالیــت فرهنگی مان نیاز به پشــتیبانی و امکانات 
ــو  ــداری ویدئ ــه خری ــق ب ــاد، موف ــای زی ــا پیگیری ه ــم. ب داری
پرژکتــور و پــردۀ پخــش، برای حوزۀ علمیۀ خواهران شــدیم. 

خانــم بــودن در فعالیت هــای فرهنگی تــان خللــی وارد 
نمی کند؟

کار می کنیــم،  و ســطح شــهر  اجرایــی  فضــای  در  چــون 
کــه در فعالیت هــای ســخت افزاری  بــرادران از  نیــاز داریــم 
کارهــا پیــش رود، زیــرا موازیــن شــرعی  کننــد تــا  مــا حمایــت 
بــه مــا اجــازۀ برخــی  کــه  و محدودیت هایــی وجــود دارد 
خانم هــا  کــه  اســت  بدیهــی  نمی دهــد.  را  فعالیت هــا 
کنار شــان باشــد، بهتــر و پررنگ تــر  گــر همــت آقایــان در  ا
کارهایشــان را پیــش ببرنــد. از  می تواننــد در ســطح شــهر 
ُبعــد شــخصی، یــک خانــم وقتــی در چنیــن فضا هایــی قــرار 
نقــش  از  فراتــر  می توانــد  کــه  می شــود  متوجــه  می گیــرد، 
مــادر یــا همســر، مؤثــر واقــع شــود. یعنــی می توانــد در عرصــۀ 
کنــد.  کنــد و از جهــات مختلــف رشــد  اجتماعــی فعالیــت 

کــران  »یتیم خانــۀ ایــران« بیشــتر، توضیــح  دربــارۀ ا
می دهید؟

»یتیم خانــۀ  ســینمایی  کران هــای  ا شــروع  بــا  هم زمــان 
هیــچ  زمــان  آن  تــا  داشــتم.  شــیراز  در  دوره ای  ایــران« 
کــه چنیــن اثــری وجــود دارد و  اطالعــی بــه مــا نــداده بودنــد 
کنیــم. وقتــی موضــوع را فهمیدیــم،  کــران  می توانیــم آن را ا
کــه چــرا بــه مــا نگفته انــد، متوجــه شــدیم  کردیــم  پیگیــری 
کــران فیلــم در بخــش مــا جــواب نمی دهد،  بــه بهانــۀ اینکــه ا
چیــزی بــه مــا نگفتــه بودنــد. یک جورهایــی بــه غیرتمــان 
کرده انــد.  کــه چــرا هم چیــن فکــری در مــورد مــا  برخــورد 
گفتیــم ایــن برنامــه را دنبــال می کنیــم و مطمئــن هســتیم 
کــه تــوان و  کــه جــواب می دهــد. تنهــا راه چــاره ایــن بــود 
کــران  انــرژی بچه هــای خودمــان را پــای کار بیاوریــم. بــرای ا
گذاشــتیم. مســئوالن  یتیم خانــۀ ایــران، یــک مــاه وقــت 
گــر می خواهیــد ایــن  گفتنــد مشــکلی نیســت، ا ســپاه بــه مــا 
کنیــد، مــا بــرای شــما پیگیــری می کنیــم.  موضــوع را دنبــال 
گفتیــم  کردیــم و  بعــدازآن آمدیــم بــا اعضــای حــوزه صحبــت 
کران شــود. تاریخ را مشــخص  ایــن فیلــم بایــد در منطقۀ ما ا

کردیــم.  کردیــم و اطالع رســانی را شــروع 

کران، چگونه تبلیغ می کردید؟ برای اطالع رسانی ا
بــا چندیــن نهــاد، اداره و حوزۀ علمیــه  بــرای تبلیغــات، 
گفتــم بــرای تبلیغــات، بــه همــکاری شــما  گرفتــم و  تمــاس 
نیازمندیــم، البتــه بعضی هــا پــای کار نیامدند. اولین جلســه 
کــه مــا  گفتیــم  گذاشــتیم.  هماهنگــی را در حــوزۀ خودمــان 
کــه  کار را می خواهیــم انجــام دهیــم و تنهــا درخواســتی  ایــن 
کمــک در تبلیغــات اســت. یکــی از مســئوالن  از شــما داریــم، 
کــه از فرهنگیــان آموزش وپــرورش بودنــد، بــه مــا قــول  ســتاد 
کــه از طریــق مــدارس اطالع رســانی و تبلیــغ را انجــام  دادنــد 
کت هــا و نصــب بنر هــا را هــم بــر عهــدۀ  دهنــد. پخــش ترا
کــت  گذاشــتیم. تعــداد زیــادی ترا بــرادران  حــوزۀ علمیــۀ 
کردیــم، حتی ماشــین های ســواری  چــاپ و همه جــا پخــش 
مسافر ها یشــان  بــه  و  داشــتند  را  کت هــا  ترا آژانس هــا  و 

می دادنــد. 

بــرای  کــه  کنیــد  قانــع  را  مــردم  توانســتید  چطــور 
تماشای فیلم پول بدهند؟

کــم  شــهدا  و  اهل بیــت)ع(  بــرای  مــا  منطقــۀ  مــردم 
گفتیــم  نمی گذارنــد. مثــاًل بــرای فیلــم »هنگامــه«، وقتــی 
ــا  ــر در مــورد مدافعــان حــرم اســت، پــای کار آمدنــد. ی ایــن اث

ــدم،  ــران« ش ــۀ ای ــم »یتیم خان ــوای فیل ــه محت ــی متوج وقت
گــر ِعــرق ملــی داشــته باشــیم و  کــه ا کــردم  کیــد  خیلــی تأ
کــم بگذاریــم و  کــران ایــن فیلــم  انقالبــی باشــیم، نبایــد در ا
بــرای حمایــت از خــون شــهدا بایــد دشــمنی انگلیــس بــا 
کــه چــه تالش هایــی بــرای نابــودی  مــردم را نشــان بدهیــم 
کرده انــد، بــه همیــن خاطــر هرکــس در حــد ُوســع  ایــران 
گذاشــت و پــای کار آمــد. یکــی دیگــر از دالیلــی  خــودش تــوان 
گــر ایــن فیلــم را بخواهنــد در  کــه ا کــه راضــی شــدند، ایــن بــود 
ســینما ببیننــد، بــا احتســاب هزینــه ایاب وذهــاب و هزینــه 
کنــد. در  بلیــت، بایــد چندیــن برابــر پــول بلیــت مــا را خــرج 
کــران، مــا بــا فــروش بلیت هــای 2 هــزار و 500 تومانــی،  آن ا
حــدود 1 میلیــون و 400 هــزار تومــان فــروش بلیــت داشــتیم.

کران روز ا
گرفتیم  کران، مصال نماز جمعۀ شهر را در نظر  برای مکان ا
کــه ظرفیتــی حــدود هــزار و 500 نفــر را دارد. یکــی از مشــکالت، 
کــران بایــد تاریــک  کــه بــرای ا درب و پنجــره زیــاد ســالن بــود 
تهیــه  می توانســتیم  کــه  چیز هایــی  ســاده ترین  می شــد. 
کمــک  کنیــم، پالســتیک مشــکی و چســب بــود. بــرادران 
کردنــد. چــون فضــا جشــن  کل ســالن را ســیاه پوش  کردنــد و 
کمــک طــالب آمــاده  ــا  محــور بــود، تعــدادی بادکنــک هــم ب
گذاشــته بودیــم و  کــران بــرای ســالن، انتظامــات  کردیــم. روز ا
کــه وارد می شــدند تحویــل می گرفتنــد  بلیت هــا را از افــرادی 
کــه بلیــت نداشــتند، بلیــت می فروختنــد تــا  کســانی  و بــه 

نظــم جلســه بــه هــم نخــورد. 

کران به مشکلی برنخوردید؟ در طول ا
کــه  ــود! مــا نمی دانســتیم  ــرق ب یکــی از مشــکلمان، قطــع ب
کلیــد چراغ هــا  کلیدهــای بــرق ســالن، یکــی اســت. یعنــی 
ــر و... هــم قطــع  کول ــه بزنیــم، تمــام المپ هــای ســالن و  ک را 
کــه خامــوش می شــد، حداقل  کــران هــم  می شــود. سیســتم ا
20 دقیقــه طــول می کشــید تــا مجــدد بــاال بیایــد. حــاال شــما 
کــه جمعیــت زیــادی در ســالن حضــور دارنــد!  در نظــر بگیریــد 
دومرتبــه بــه همیــن صــورت بــرق  قطــع شــد. دیگــر متوســل 
کرده ایــم،  کــه مــا این همــه تــالش  شــده بودیــم بــه شــهدا 
حــاال این جــوری بخواهــد هــدر بــرود، درســت نیســت. خــدا 
کــه قــرار بــود قبــل از  کــران شــد، امــا برنامــه ای  را شــکر فیلــم ا
کــرد. بــرای اذان  اذان تمــام بشــود، تــا بعــد از اذان ادامــه پیــدا 

کــرد.  چنددقیقــه ای متوقــف شــد و بعــدازآن ادامــه پیــدا 
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پیامک
سکانس 1 داخلی روز )راهروی فروشگاهی بزرگ(

درحالی کــه  شــیرین زبان(  دختــری  ســاله،   6( نازنیــن   
را هــل  )آقــای یوســفی( چــرخ خریــد  پــدرش  کمــک  بــه 
بــا  و  می کنــد  نــگاه  غذایــی  مــواد  قفســٔه  بــه  می دهــد، 
ــه  ــی دارد. بعدازاینک ــدم برم ــی ق ــش به آرام کوچک ــای  گام ه
کاالهــای مختلــف نــگاه می کنــد، بســتۀ بــزرگ  لختــی بــه 
و خوش رنگــی را برمــی دارد و بــه پــدرش نشــان می دهــد، 
ــکان  ــا لبخنــد، ســری ت ــه نشــانۀ تائیــد انتخــاب او، ب ــدر ب پ
می دهــد و نازنیــن بســته را داخــل چــرخ خریــد می انــدازد. 
به یک بــاره صــدای پیامــک موبایــل آقــای یوســفی بلنــد 
بــه  و  مــی آورد  بیــرون  جیــب  از  را  گوشــی اش  می شــود، 
صفحــه آن نــگاه می کنــد. آقــای یوســفی بــرای خوانــدن 
پیامــک مکــث می کنــد، پیامــک از طــرف بانــک و مبنــی بــر 
کم شــدن وجهی از حســابش اســت. آقای یوســفی شــمارۀ 
همســرش را می گیــرد، صــدای مکالمــه آقــای یوســفی را 
و جلــو  را هــل می دهــد  نازنیــن چرخ دســتی  درحالی کــه 

می شــنویم. مــی رود، 

کارت  کــردی؟ می دونــم  آقــای یوســفی: خانــم شــما خریــد 
بــا خودمــه، منظــورم اینــه خریــد اینترنتــی ... آهــا پــس شــما 

خریــدی نکــردی، باشــه ممنونــم خداحافــظ... .

درحالی کــه نازنیــن ســبد خریــد را بــه جلو هل می دهــد، پدر 
کــه پیامکــی دیگــر از  هنــوز خیــره بــه صفحــه موبایلــش اســت 
کاهــش مبلغــی خبــر می دهــد. نازنیــن بســته ای دیگــر را در 
کــه دوبــاره صــدای پیامــک موبایــل آقــای  چــرخ می انــدازد 
گوشــی اش بــاز پیامکــی  یوســفی بلنــد می شــود و در صفحــۀ 
کــه ایــن بــار از اضافه شــدن مبلغی  از طــرف بانــک می بینیــم 
آقــای  بــر چهــرۀ  لبخنــدی  بــه حســابش خبــر می دهــد. 
کــه دوبــاره با گذاشــتن کاالیی دیگر  یوســفی ظاهــر می شــود 
کاهــش مبلــغ از حســاب  توســط نازنیــن در ســبد، پیامــک 
می آیــد و لبخنــد صــورت آقــای یوســفی محــو می شــود و 
جــای خــود را بــه حالــت تعجب آمیختــه با نگرانــی می دهد. 
بعــد 5از پنج شــش پیامــک این چنینــی، نازنیــن جعبــه ای 

کــه در دســت دارد را بــه پــدر نشــان می دهــد.

نازنین: بابا این جا چی نوشته؟

کــه در یــک دســتش موبایلشــی هســت و در   آقــای یوســفی 
حالــت مبهمــی بــه ســر می بــرد، بــا دســت دیگــرش بســته را 
از نازنیــن می گیــرد و از بــاالی عینکــش نگاهــی بــه نوشــته 
ــا نگاهــش و دادن جــواب  ــدازد و همــراه ب روی جعبــه می ان
کاال و به خصــوص ســاخت ایــران بودنش  بــه نازنیــن قیمــت 
بولــد بــه چشــم می آیــد، جعبــه را بــه نازنیــن می دهــد. آقــای 

یوســفی )بــا بی تفاوتــی:( نوشــته ســاخت ایــران

نازنین )با حالت سوالی(: یعنی خوبه؟ برش دارم؟

آقای یوســفی )درحالی که حواســش به موبایلش هســت(: 
گه دوســت داری بــرش دار. فرقــی نــداره... ا

نازنیــن بســته را در چــرخ خریــد می گــذارد و بــاز پیامکــی از 
طــرف بانــک بــرای آقــای یوســفی می آیــد و دقیقــًا قیمتی که 
کاال نوشــته شــده بــود بــه حســابش واریــز می شــود،  روی آن 
کاال را از  ــر از قبــل می شــود آن  ــه متعجب ت ک آقــای یوســفی 
کــه قیمــت  داخــل ســبد برمــی دارد و نگاهــی بــه قســمتی 
بعــد  و  می کنــد  نوشته شــده  آن  بــودن  ایــران  ســاخت  و 

کــه آمــده و  نگاهــی بــه صفحــه موبایلــش و آخریــن پیامکــی 
کــرده، لبخنــدی بــه صورتــش  درحالی کــه انــگار کشــف معمــا 

ــذارد. ــبد می گ ــل س ــته را داخ ــد و بس می آی

سکانسی- 2 داخلی - روز)ادامه(
آقــای یوســفی و نازنیــن بــا خوشــحالی چــرخ خریــد را هــل 
کــه  می دهنــد، نازنیــن بســته های مــواد غذایــی خارجــی ای 
از قبــل برداشــته بود را ســر جایشــان می گــذارد و ایرانــی اش را 

برمــی دارد و بــه پــدر نشــان می دهــد.

نازنین )با خوشحالی و هیجان به پدر(: ایرانیه، ایرانی...

آقــای یوســفی بــه او لبخنــد عمیقــی می زنــد. در نمــای آخــر 
کــه  درحالی کــه سبدشــان نیمه پــر اســت از پشــت می بینیــم 

بــه ســمت صنــدوق می رونــد.

والسالم.

نویسنده : زهرا امیری
یک صفحه، یک فیلم نامه
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ساحل فراموشی

سیدحسن موسوی فرد

اســتان  ثریــا،  اســتانی  مســتندهای  مقصــد  دومیــن 
مــردم  عمومــًا  کــه  اســتانی  بــود.  هرمــزگان  نام آشــنای 
ســفر  آن  بــه  گشــت و گذار  یــا  و  خریــد  بــرای  کشــورمان 
گشــت وگذار و خریــد،  می کننــد. امــا ایــن اســتان غیــر از 
کــه باوجــود آنهــا همچنــان یکــی  ظرفیت هــای زیــادی دارد 
ــؤال  ــود. س ــوب می ش ــور محس کش ــروم  ــتان های مح از اس
کــه چرا  کــرد آن بــود  کــه ذهــن مــا را بــه خــود مشــغول  اصلــی 
کثــر شــهرهای ســاحلی در دنیــا شــهرهایی  باوجــود آنکــه ا
توســعه یافتــه، ثروتمنــد و پــر جنب وجــوش هســتند امــا 
کشــورمان خالــی از جمعیــت و شــهرهای  عمــدۀ ســواحل 
کشــورمان نیــز چنــدان توســعه پیــدا نکرده انــد.  ســاحلی 
کردیــم.  بــرای یافتــن ایــن پاســخ بــه اســتان هرمــزگان ســفر 
اســتان هرمــزگان دارای ظرفیت هــای بی شــماری ماننــد 
گاز، حمل ونقــل دریایــی، مناطــق آزاد و شــیالت  نفــت و 
کــه عمــدۀ آنهــا از ســاحلی بــودن و خلیج فــارس نشــأت  بــود 
کنــار ایــن ظرفیت ها، کشــاورزی گرمســیری  می گرفتنــد. در 
فرامــوش  نبایــد  هــم  را  اســتان  ایــن  نخلســتان های  و 
می کردیــم. در ایــن اســتان به دلیــل بزرگ بودن نتوانســتیم 
کنیــم. امــا توانســتیم ابتــدا بــه  بــه همــه جــای اســتان ســفر 
کشــاورزان شــمال و شــرق اســتان ســری بزنیم. این منطقه 
روزگاری یکــی از قطب هــای تولیــد لیموتــرش در کشــور بود؛ 
کثــر باغــات لیمــو نابــود شــده بود  امــا به دلیــل آفــت، تقریبــًا ا
کشــاورزان  کشــاورزان نکــرده بــود و  کمکــی بــه  و دولــت هــم 

مانــده بودنــد و اقســاط عقب مانــده و بانک هــا!

ع پــرورش میگــو رفتیــم و  کشــاورزی بــه ســراغ مــزار پــس از 
کردیــم. عمــدۀ میگــوی منطقــه بــه خــارج  بــا آنهــا صحبــت 
کــه اهالــی  از کشــور صــادر می شــد و ایــن کســب وکار از زمانــی 
گرفتــه  گرفتــه بودنــد دوبــاره رونــق  ع را بــه دســت  بومــی مــزار
بــود. باوجــود آنکــه میگــو بــازار خوبی داشــت، بیماری میگو 
و نبــود صنایــع تبدیلی تولیدکنندگان میگو را همچنــان آزار 
مــی داد! بــه قــول خودشــان میگــو طالی این منطقه اســت 
کنــد امــا بــه دلیل  و می توانســت کل ایــن منطقــه را متحــول 
کمبــود توجــه درحداقــل ظرفیــت باقی مانــده بــود! دولــت 
ع پرورش  می توانســت کل نــوار ســاحلی ایــن منطقــه را مــزار
کنــد هــم اقتصــاد بــود و هــم  گــذار  میگــو بزنــد و بــه مــردم وا
امنیــت و هــم اینکــه جلــوی مهاجــرت بومیــان را می گرفــت!

در ایــن مســتند ســری هــم زدیــم بــه منطقــه آزاد قشــم یکــی 
کشــور. در ورودی شــهر قشــم  از قدیمی تریــن مناطــق آزاد 
کمــی  بــا بازارچه هــای پــر زرق وبــرق مواجــه می شــدیم امــا 
ــرد!  ــداد می ک ــر بی ــت و فق ــم محرومی ــه می رفتی ک ــر  آن طرف ت
که  مــردم منطقــه به منطقــه آزاد می گفتند »منطقــه آزار« چرا
اعتقــاد داشــتند منطقــه آزاد نفعــی بــه حــال آنهــا نداشــته و 
بیشــتر باعــث دردســر شــده اســت و خالصــه بومیــان منطقــه 
کــه وضــع آنهــا بعــد از منطقــه آزاد شــدن  کثــرًا معتقــد بودنــد  ا

کــه نشــده هیــچ، بدتــر هــم شــده اســت! بهتــر 

از نــکات جالــب دیگــر ایــن ســفر هم صحبتــی بــا یکــی از 
کــه توانســته بود محصوالت بســیار  کارآفرینــان منطقــه بــود 
کار  کــه ایــن  کنــد و معتقــد بــود  گســترده ای را از خرمــا تولیــد 
کنــد و رونــق و اشــتغال ایجــاد  می توانــد منطقــه را متحــول 
کنــد بــه شــرط آنکــه ســرمایه گذاری درســتی صــورت بگیــرد!

کــه  بــود  ایــن  هــم  ســفر  ایــن  تأســف بار  موضوعــات  از 
کــه  چــرا  می گذراندنــد  را  بــدی  روزگار  بومــی  صیــادان 
کشــتی های بــزرگ صیــادی نفــس دریــا را بریــده بودنــد 
کــرده بودنــد!  و صیــد صیــادان قدیمــی منطقــه را نابــود 
گرفته انــد  کشــتی ها از مرکــز مجــوز  صیــادان می گفتنــد ایــن 
کثــرًا هــم توســط خارجی هــا اداره می شــوند و بــا صیــد  و ا
ــا  ــدف لنچ ه ــان ه ــم ماهی ــان ه ــترده خودش گس ــق و  عمی
کرده انــد و  کرده انــد و هــم غــذای ماهیــان را نابــود  را نابــود 
کــه  کم عمــق نمی آینــد  ماهیــان دیگــر بــه ســمت آب هــای 

باعــث شــده صیــد آنهــا یک دهــم شــود!

کشتی ســازی و  ایــن اســتان ظرفیــت بزرگــی بــرای صنایــع 
کمتــر بــه  کــه  فراســاحل و خدمــات دریایــی و ترانزیــت دارد 
آن توجــه شــده و حتــی ظرفیــت بزرگــی بــرای صنایــع انــرژی 
کــه متأســفانه فرامــوش  ــر ماننــد فــوالد و آلومینیــوم دارد  ب
کــه باعــث  کمتــر بــه آنهــا توجــه شــده اســت  شــده اســت و 
شــده ســاحل هرمــزگان بــه یــک »ســاحل فرامــوش شــده« 

تبدیــل شــود!
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وحدت برای مبارزه 
با  دشمن انقالب اسالمݡی

کارگردان مستند »فرزند ایران« از مبارزۀ اهل سنت با داعش می گوید

لیســانس  او  اســت.  لرســتان  اســتان  خرم آبــاد  شــهر  متولــد  و   1368 متولــد  چگینــی،  جعفــری  عــارف   
ــیما  ــگاه صداوس ــد دانش ــی ارش ــجوی کارشناس ــم دانش ــر ه ــال حاض ــوره دارد و در ح ــگاه س ــگاری از دانش روزنامه ن
اســت. جعفــری امســال بــا یــک اثــر به نــام »فرزنــد ایــران« بــه هشــتمین جشــنوارۀ فیلــم عمــار آمــده اســت. فرزنــد 
ایــران اولیــن کار رســمی و حرفــه ای او درزمینــۀ فیلم ســازی اســت کــه بــا همــکاری مرکــز فیلــم و نمایــش بســیج تولید 

ــا ایــن کارگــردان اســت. شــده اســت. متــن زیــر حاصــل گفت وگــو ب

دربارۀ موضوع »فرزند ایران« توضیح دهید. 
فرزنــد ایــران، حاصــل تحقیقــات دوســتان مان در مرکــز 
بــا شــهدای  رابطــه  کــه در  بــود  نمایــش بســیج،  و  فیلــم 
اهل ســنت انجــام داده بودنــد. بــا مطالعــۀ ایــن اطالعــات، 
تصمیــم بــه ســاخت یــک مســتند دربــارۀ زندگــی و نحــوۀ 
گرفتیــم. بــرای ســاخت ایــن  شــهادت شــهدای اهل ســنت 
کارمــان را بــر روی اولیــن شــهید مدافــع حرم  مســتند، تمرکــز 
کن  اهل ســنت قــرار دادیــم. شــهید »عمــر مالزهــی«، ســا
روســتای ِبنــت شهرســتان نیک شــهر اســتان سیســتان و 
کــه در آذرمــاه ســال 13۹4 در دفــاع از حــرم  بلوچســتان بــود 
حضــرت زینــب)س( بــه شــهادت رســید. در ایــن مســتند بــه 
که از اهل ســنت  گفتیــم  مســئلۀ شــیعه و ســنی پرداختیــم و 
کــه بــرای دفــاع از حــرم و جنــگ بــا داعــش  کســانی هســتند 

بــه ســوریه برونــد و بــرای انقــالب اســالمی بجنگنــد. 

از مســائل و مشــکالتی که در حین ســاخت مستند با 
آن روبه رو شدید بگویید. 

از  بخش هایــی  در  گروه هایــی  کــه  می دانســتیم  مــا 
که حســن نیت خوبی  سیســتان و بلوچســتان وجود دارند 
ندارنــد و فقــط دنبــال ایــن هســتند تــا بیــن مــردم منطقــه و 
ــا از ایــن  ــی م کننــد؛ مهمتریــن نگران نظــام، تعــارض ایجــاد 
بابــت بــود. ولــی وقتــی آنجــا رســیدیم و برخــورد مــردم و 
خانــوادۀ شــهید را دیدیــم، تقریبــًا نگرانی مــان برطــرف شــد.

و  سیســتان  مــردم  معیشــت  و  قومیــت  وضعیــت 
بلوچستان چطور بود؟

قبــل از ســفر بــه سیســتان و بلوچســتان شــنیده بودیــم 
کــه مردمــان آنجــا امکانــات رفاهــی مناســبی ندارنــد. مــا 

ــل  ــان ایــن منطقــه به دلی ــاید مردم ــم ش گفتی ــان  ــا خودم ب
بــا نظــام جمهــوری اســالمی  ایــن مشــکالت، تعارضاتــی 
ــه داخــل آنهــا رفتیــم، متوجــه  داشــته باشــند. امــا وقتــی ب
کامــاًل اشــتباه فکــر می کردیــم. مردمــان آنجا کمترین  شــدیم 
ســطح رفــاه و امکانــات را داشــتند امــا بــاز هــم علیرغــم تمــام 
کــه داشــتند، پــای نظــام ایســتاده بودنــد و حتــی  مشــکالتی 
خیلــی از آنــان بــرای مبــارزه بــا داعش به ســوریه رفتــه بودند. 
اتفاقــًا در ایــن راه شــهید هــم داده  بودنــد. شــما ببینید، یک 
جــوان مســلمان ســنی وقتی کــه می بینــد اســالم بــا یــک 
چالــش مواجــه شــده، مــی رود، می جنگــد و شــهید هــم 
ــن  ــتان ای ــتان و بلوچس ــه سیس ــا ب ــگاه خیلی ه ــود. ن می ش
کــه ایــن اســتان یــک چالــش امنیتــی بــرای جمهــوری  اســت 
مــا  و  نیســت  این طــور  به هیچ وجــه  امــا  اســت؛  اســالمی 
ــارۀ سیســتان و بلوچســتان، مخصوصــًا مناطــق ســنی  درب

ــم. نشــین دچــار ســوءتفاهم شــده بودی

قصد دارید در آینده چه کارهایی را تولید کنید؟
کــه مســیر تولیــد مســتند را  درواقــع تصمیم مــان هســت 
ادامــه بدهیــم ولــی اینکــه یــک برنامــه  مشــخصی را در نظــر 
داشــته باشــیم، هنــوز مشــخص نیســت. همه چیــز بســتگی 
بــه همــکاری دوســتان دارد. مــا به تنهایــی قــادر بــه ســاخت 

مســتند نیســتیم.

کران مردمی چیســت؟ نقــاط قوت  نظرتــان راجــع بــه ا
و ضعف آن کجاست؟

گر نقطه  ضعفی هم داشــته باشــد  همه اش قوت اســت، ا
ــه هــدف، هــدف  ک در هــدف آن نیســت؛ مشــخص اســت 
درســتی اســت. ممکــن اســت ضعــف در زیرســاخت ها و 

کــه قابــل رفــع اســت. وقتــی می گوینــد  امکانــات باشــد 
جشــنواره  مردمــی عّمــار، مردمــی بــودن آن ازاین جهــت 
کــه همــه  مــردم و اقشــار جامعــه آن را می بیننــد؛  اســت 
کــز اســتان  کــه در مرا گرفتــه تــا شهرنشــینی  از روســتایی 

می کننــد. زندگــی 

عمــار چــه فضایــی برای ســینمای انقالب ایجــاد کرده 
است؟

کارشناســی  کــه مــن دانشــجوی  یــادم اســت آن اوایــل را 
گرفتــه  گرفتــه بــود و خیلــی جــدی  بــودم، عمــار تــازه شــکل 
پایبنــدان  و  حزب اللهــی  بچه هــای  حتــی  نمی شــد 
جــدی  خیلــی  را  آن  هــم  اســالمی  انقــالب  گفتمــان  بــه 
کــه از آن گذشــت، جشــنواره پــا  نمی گرفتنــد ولــی چنــد ســال 
کارهایشــان را ارائــه دادنــد. اآلن  گرفــت و خیلی هــا آمدنــد و 
کــه مشــغول تحصیل هســتم،  مــن در دانشــگاه صدا و ســیما 
کارهایشــان را در جشــنواره  عمــار  کــه خیلی  هــا  می بینــم 
می فرســتند و فیلم هایشــان را در دانشــگاه های مختلــف 
کــران می کننــد، به نظــرم جشــنواره   به صــورت خصوصــی ا
گفتمان  عّمــار یــک جــو مثبتــی را در بیــن جوانــان پایبنــد به 

ــت. ــرده اس ک ــاد  ــالمی ایج ــالب اس انق

گر نکته ای دارید، بفرمایید. در پایان ا
کســانی را  پیشــنهادم بیشــتر بــرای دانشگاه هاســت. مــن 
کــه ممکــن اســت اصــاًل رشته شــان  در دانشــگاه می شناســم 
کادمیــک  فیلم ســازی نباشــد و ایــن حــوزه را به صــورت آ
دنبــال نکــرده باشــند ولــی به شــدت ایده هــای خوبــی دارنــد 
و خــالق هســتند. بایــد در دانشــگاه ایــن عناصــر شناســایی 

شــده و دیــده شــوند.
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مبارزه ای به وسعت یک عمر
کارگردان »طبیب بالد« از مبارزات ضد استعامری »آیت الله بالدی بوشهری« می گوید

ــران و انقــاب اســامی اســت. او کــه  ــد ســال 1362، پژوهشــگر تاریــخ معاصــر ای محمدصــادق نجفــی، متول
در ایــن حــوزه مطالعــات بســیاری را انجــام داده و بــا ســوژه های مختلفــی آشــنا شــده، در مســتند »طبیــب بــاد« 
به عنــوان پژوهشــگر ایــن مســتند، زندگینامــه ای از یــک مبــارز ضــد اســتعمار را بــه تصویــر می کشــد. بــه همین بهانه 

ــا او ترتیــب دادیــم کــه در زیــر می خوانیــد.  گفت وگویــی ب

دربارۀ مستند »طبیب بالد« توضیح دهید.
»طبیــب بــالد« مــروری بــر زندگــی مرحــوم آیــت اهلل ســید 
عبــداهلل مجتهــد بــالدی  بوشــهری اســت. زندگــی مرحــوم 
بــالدی ابعــاد مختلفــی داشــته اســت؛ یــک وجــه شــخصیت 
کــه یــک عالــم دینــی تــراز اول در زمــان  ایشــان ایــن اســت 
خودشــان بودنــد و از بزرگتریــن علمــای زمــان خــود اجــازۀ 
گاه بــه زمــان،  اجتهــاد داشــته . از طــرف دیگــر ایشــان آنقــدر آ
کــه بــه تمــام جزئیــات  وقت شــناس و بــا بصیــرت بودنــد 
بی تفاوتــی  و  بــوده  حســاس  خودشــان  زمــان  تحــوالت 
نســبت بــه تحــوالت جامعــۀ اطرافشــان نشــان نمی دادنــد. 
کــه در تاریــخ معاصــر مــا فــردی بــا ایــن  برایمــان عجیــب بــود 

میــزان فعالیــت و بــا ایــن میــزان تأثیرگــذاری وجــود دارد. 

که ازلحاظ اســتناد تاریخی  کردیم  ما در این مســتند ســعی 
کتــب  کلمــۀ مســتند از  کلمــه بــه  کــم نگذاریــم و بــرای  چیــزی 
گــر روزی از مــا ســؤال  کــه ا کنیــم  و روایــات معتبــر اســتفاده 
کــدام منبــع معتبــر آوردیــد، مــا  کــه ایــن قســمت را طبــق  شــد 
کنیم. ما روی بحث اســتناد  بتوانیــم منبــع معتبــرش را ارائه 

کار زیــادی بــرد.  گذاشــتیم و  تاریخــی خیلــی وقــت 

ایدۀ ساخت این مستند چگونه شکل گرفت؟
عالقــۀ  زیــادم بــه تاریــخ معاصــر ســبب شــد تــا در رابطــه 
شــکل دهی  در  کــه  ایــران  روحانیــون  و  علمــا  تاریــخ  بــا 
حرکت هــای سیاســی اجتماعــی تاریــخ مــا مؤثــر بوده انــد، 
آســید  مرحــوم  بــه  راجــع  اثــری  روزی  کنــم.  مطالعــه 
کتــاب اشــارۀ  عبدالحســین الری مطالعــه می کــردم، در آن 
رابطــه  ایــن  در  بــود؛  شــده  بــالدی  مرحــوم  بــه  کوچکــی 
ــادی  ــری ی ــم رهب ــام معظ ــدم مق ــی دی ــردم؛ وقت ک ــتجو  جس
کرده انــد، اهمیــت ایــن موضــوع برایــم  از مرحــوم بــالدی 
کــردم و  پررنگ تــر شــد و شــروع بــه پیگیــری بیانــات رهبــری 
کــه چقــدر از ایشــان بــه بزرگــی و نیکــی یــاد می کننــد.  دیــدم 
ــم  ــه داری ک ــم  ــم، دیدی کردی ــال  ــته را دنب ــن رش ــه ای ــر چ ــا ه م
کــه ابعــاد وجــودی خیلــی  بــه شــخصیتی نزدیــک می شــویم 
گســترده ای دارد؛ بنابرایــن ایــن اتفاقــات مجرایــی شــد تــا 
ــه  ــع ب ــتندی را راج ــم و مس کنی ــان ورود  ــۀ ایش ــه زندگی نام ب

کنیــم. ایشــان تولیــد 

منظورتان از انتخاب نام »طبیب بالد« چیست؟
عالــم  مختلــف  علــوم  در  بوشــهری«  بــالدی  »آیــت اهلل 

ــاخه های  ــی از ش ــتند. یک ــات هس ــب تألیف ــد و صاح بودن
ایشــان مســلط بودنــد، طــب بــود. خیلــی جالــب اســت 
ایشــان از نظــر طــب نســبت بــه زمــان خودشــان تخصــص 
مســتند  در  بودنــد.  مــردم  رجــوع  محــل  و  داشــتند 
و  مــادی  دردهــای  طبیــب  ایشــان  کــه  آورده ایــم  هــم 
در  فقــط  طبابــت  ایــن  بودنــد.  بوشــهر  مــردم  معنــوی 
اینجــا می آیــد. مثــاًل  از  اســم  ایــن  و  نبــوده  حــوزۀ طــب 
و سیاســت های ضــد  کار می آیــد  روی  وقتــی رضاخــان 
کشــف حجــاب را در پــی می گیــرد، مرحــوم  دینــی مثــل 
آیــت اهلل بــالدی به شــدت در مقابــل ایــن حرکــت مخــرب 
فرهنگــی ایســتادگی می کننــد، رســاله می نویســند و چنــد 
رســاله و جــزوه دربــارۀ وجــوب حجــاب می نویســند و در 
کتــاب تألیــف  مــورد حجــاب دســت بــه قلــم می برنــد و 
ــوی  ــاری معن ــه و بیم ــن عارض ــک چنی ــی ی ــد. وقت می کنن
کــم شــود، ایشــان به عنــوان  کــه بــر جامعــه حا قــرار اســت 
ــود  ــه طبیــب دردهــای مــادی و معنــوی مــردم ب ک کســی 
احســاس تکلیــف می کنــد و وارد حــوزۀ عمــل می شــود و 

دیــن خــودش را نســبت بــه ایــن مســئله ادا می کنــد. 

از ابعاد دیگر شخصیت ایشان بگویید.
کــه  اســت  ایــن  ایشــان  شــخصیت  بعــد  برجســته ترین 
ایســتادگی  اســتعماری  حرکت هــای  مقابــل  در  به شــدت 
دارنــد  زندگی نامه شــان  و  کتــب  در  جمالتــی  می کردنــد. 
ــا حــرارت و غیــرت در مقابــل اســتعمار  کــه نشــان می دهــد ب
ایســتادگی می کردنــد. آنقــدر باقــدرت و صالبــت و به صــورت 
کــه انگلیــس در  آشــکارا جلــوی انگلیــس مبــارزه می کردنــد 
یــک برهــه ای می خواســت بــرای ایشــان اقداماتــی انجــام 
یــا  کننــد  بازداشــت  را  آیــت اهلل  می خواســتند  آنهــا  دهــد. 
کننــد. بعضی هــا  بــه مــردم محــدود  را  ایشــان  دسترســی 
کــه توســط انگلیــس تــرور شــوند.  می گوینــد ممکــن بــوده 
هــم  دالوری«  »رئیس علــی  بــه  بــالدی  آیــت اهلل  مرحــوم 
کمک هــای بســیار زیــادی می کــرد. ایشــان در بوشــهر یــک 
شــبکه نیروهــای اطالعاتــی راه انداختــه بودنــد و از مــردم، 
ــه روز  ــد و ب ــع می کردن ــی ها را جم ــات تحــرکات انگلیس اطالع
کوتاه تریــن زمــان در اختیــار رئیس علــی قــرار می دادنــد،  و در 
کــه آنهــا بتواننــد سیاســت ها و اســتراتژی های جنگی شــان را 

کننــد. علیــه انگلیــس تنظیــم 

 وقتی کــه اوضــاع در بوشــهر بــه مرحــوم بــالدی تنــگ می آیــد، 

مجاهدیــن وقــت بوشــهر بــه او نامــه می دهنــد و ایشــان را بــه 
شــیراز دعــوت می کننــد. آنهــا مرحــوم بالدی را شــبانه به شــیراز 
منتقــل می کننــد تــا به اصطــالح محققیــن ایــن مغــز متفکــر 
نهضت مقاومت جنوب، علیه اســتعمار انگلیس حفظ شــود 

و ایــن نهضــت دوبــاره بتوانــد علیــه انگلیــس شــکل بگیــرد.

چرا کمتر کسی با اسم ایشان آشناست؟
کن قــم هســتم و دوســتان طلبــۀ زیــادی دارم؛  مــن ســا
وقتــی اســم ایشــان را بــه خیلــی از طــالب می گفتــم، غالــب 
افــراد حتــی اســم ایشــان را نشــنیده بودنــد و بــرای خــود من 
کــه چــرا ایشــان حتــی  خیلــی جــای ســؤال و تعجــب بــود 
ــه  ــت. در حالی ک ــناخته اس ــدر ناش ــا اینق ــۀ م ــوزۀ علمی در ح
گرد اســاتیدی  ایشــان در حــوزه علمیــۀ نجــف اشــرف شــا
گرد  ــه«، شــا ــد خراســانی صاحــب »کفای مثــل مرحــوم آخون
کتــاب »عروه الوثقــی«  کاظــم یــزدی صاحــب  مرحــوم آســید 
باالیــی  بســیار  حــوزوی  علمــی  جایــگاه  و   بوده انــد 
داشــته اند و باوجــود اینکــه چنیــن جایگاهــی داشــته اند، 
تقریبــًا ناشــناختۀ ناشــناخته هســتند. مثــاًل راجع بــه خیلــی 
کــم پرداختــه شــده، مثــاًل راجــع بــه مرحــوم  از بــزرگان مــا 
کار دیگــری  کتــاب، تقریبــًا هیــچ  کنــی غیــر از یــک  مالعلــی 
گــر  کــه ا کســی هســت  کنــی  نشــده اســت. مرحــوم مــاّل علــی 
مقابــل انگلیــس، جریــان فراماســونری و حکومــت قاجــار 
ایســتادگی نکــرده بودنــد، شــاید اســتقالل ایــران بــه ایــن 
ایســتادگی  ناصرالدین شــاه  مقابــل  ایشــان  نبــود.  شــکل 

می کننــد و قــرارداد رویتــرز را لغــو می کننــد.

می توانــد  کاری  چــه  زمینــۀ  در  عمــار  شــما  نظــر  بــه 
انجام دهد؟

کــه  کــه مطالعــه می کنیــد، می بینیــد  شــما در تاریــخ معاصــر 
دیکتاتورتریــن جریان هــا، جریان های روشــنفکری هســتند. 
کــه دیگــر  آنهــا اختناقــی به واســطۀ رســانه ایجــاد می کننــد 
صدایــی غیــر از صــدای خودشــان شــنیده نشــود؛ شــاید در 
کاری نداشــته باشــند ولــی خفــه می کننــد.  ظاهــر بــه طــرف 
به عنــوان مثــال فیلــم »لکــه« هیچ جــا دیــده نشــده حتــی 
ــر فتنــه ســال 88  کــه در براب قشــرهای مذهبــی و انقالبــی مــا 
ایســتادند، خیلــی از آنهــا فیلــم لکــه را ندیده انــد. بــه نظــر مــن 
کــه ســعی می کند ایــن فضا و  جشــنوارۀ عمــار ظرفیتــی اســت 
ایــن حصــار آهنــی که دور خودشــان درســت کردند و کســی را 

راه نمی دهنــد، بشــکند.
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اسیر شام
گفت وگو با ساسان فالح فر؛ کارگردان »نقاشی یک رؤیا«

امسال چه آثاری را به جشنوارۀ عمار فرستادید؟
»نقاشــی یــک رؤیــا«، »جنــگ، دوربیــن، مــن«، »مجنون« 
بــه  امســال  کــه  اســت  فیلم هایــی  نــام  »ابوتــراب«،  و 

کــرده ام. جشــنواره عمــار ارســال 

موضوع مستنداتی که فرستادید در مورد چیست؟
کــه مــا  کســانی اســت  »جنــگ، دوربیــن، مــن« روایــت 
رســانه ای.  حــرم  مدافعــان  نمی بینیم شــان؛  هیچ وقــت 
ــا دوربیــن، همــراه مدافعــان حــرم هســتند و  ــه ب ک کســانی 
ــا تکفیری هــا  کــه در جبهــۀ مقاومــت در جنــگ ب اتفاقاتــی 
را  آن هــا  هیچ وقــت  مــا  و  می کننــد  ثبــت  را  می افتــد 
نمی بینیــم. در ایــن فیلــم هــم قــرار نیســت مــا آن هــا را 
ببینیــم بلکــه روایتــی اســت بــرای این کــه بــا ایــن ســبک از 
دفــاع از حــرم، ایــن ســبک از جنــگ در جبهــۀ مقاومــت 

آشــنا شــویم.

مســتند »مجنــون« در رابطــه با »شــهید مرتضــی عطایی« 
اســت. قبــل از اینکــه او شــهید شــود حــال و هوایــش معلوم 
کــه بــرای ایــن طــرف نیســت، بــه همیــن علــت هــم مــا  بــود 
کنیــم از او تصویــر بگیریــم بــرای  کــه شــروع  گرفتیــم  تصمیــم 
ــه تصویــر  ــم ب کردی کــه شــهید خواهــد شــد. شــروع  ــی  زمان
کــه بــه شــهادت رســیدند و  کار مــا بــود  گرفتــن، اواســط 
کامــل نشــده بــود ولــی  کردیــم. کارمــان  کار را تولیــد  مــا آن 
کردیــم. تمــام تصاویــر را خودمــان در زمــان  باألخــره تولیــد 

گرفتــه بودیــم. حیاتــش 

»ابوتــراب« هــم در رابطــه بــا جانبــازی از لشــکر فاطمیــون 
اســت.

موضوع مستند »نقاشی یک رؤیا«  دربارۀ چیست؟ 
را  مســتندی  یــک  بی بی ســی  پیــش  ســال  دو  تقریبــًا 
کــه دســت تروریســت ها  کــه در آن چهــار اســیر را  کــرد  پخــش 
افتــاده بودنــد نشــان داد و حرف هایــی از این هــا جلــوی 
کــه مستندســاز  کســی  کشــید. خــب  دوربیــن به تصویــر 
کــه ایــن حرف هــا، حرف هــای  باشــد معمــواًل می فهمــد 
کــه بــرای ایــن  درســتی نیســت. خیلــی دوســت داشــتم 
گفتنــد  گذشــت و  جوابــی داشــته باشــم. تــا چنــد مــاه بعــد 
کــردن  پیــدا  اواًل  شــدند.  آزاد  و  تبــادل  ُاســرا  همــان  کــه 
مســائل  به خاطــر  دومــًا  و  بــود  ســخت  خیلــی  این هــا 

ساســان فــاح فــر، طلبــۀ ســطح یــک حــوزۀ علمیــه و معــروف بــه طلبــۀ فیلم ســاز 
اســت. او حدودًا چهار ســال اســت که مستندســازی را شــروع کرده. او دو ســال اخیر را 
به صــورت اختصاصــی روی موضــوع جبهــۀ مقاومــت و بحــث فاطمیــون و افغانی هایــی 
کــه در جبهــۀ مقاومــت حضــور دارنــد کار کــرده و امســال نیــز چهــار اثــر بــا همیــن موضــوع 
را بــه جشــنواره عمــار ارســال کــرده اســت. در ایــن خصــوص مــا گفت وگویــی را بــا او 

داشــته ایم کــه متــن زیــر خاصــه ای از آن اســت. 

ــرداری از این هــا  ــرای مجــوز تصویرب امنیتــی، هماهنگــی ب
گذشــت  که  بســیار مشــکل بــود. باألخــره بعــد از یک تایمی 
بــه مــا اجــازه دادنــد و بــرای مصاحبــه بــا این هــا رفتیــم. 
ــا حضــور دو نفــر از این هــا ســاختیم،  کار ب مــا از ابتــدا یــک 
چــون دو نفــر دیگــر به محــض این کــه آزاد شــدند و بــه ایــران 
آمدنــد، دوبــاره بــه منطقــه برگشــتند، هنــوز می خواســتند 
کــه بودنــد فیلــم  بــا دشــمن بجنگنــد. مــا از آن دو نفــری 

ــم. گرفتی

مراحل ساخت مستند این چگونه بود؟
به نظــرم »نقاشــی یــک رؤیا« یک آرشــیو بســیار قــوی دارد. 
دو نفــر از دوســتان مــا روزهــا و شــب ها دنبــال ایــن فیلم هــا 
ایــن  معانــد  شــبکه های  می دانســتیم  چــون  گشــتند. 
کنیــم.  گرفتنــد و مــا می توانیــم از آن هــا اســتفاده  فیلم هــا را 
کــردن مصاحبه هــا  کشــید. گشــتن و پیــدا  خیلــی طــول 
کشــید. از طرفــی  یــک چیــزی حــدود ده روز پیاپــی طــول 
کار داشــت بیــن دو هفتــه تــا  کــه  به علــت ســختی هایی 
کشــید. خالصــه بــا  بیســت روز، تصویربــرداری مــا طــول 
کــه قبــل از   آن و در حیــن آن بــود،  تمــام ایــن ســختی هایی 
یــک چیــزی حــدود یــک هفتــه تــا ده روز هــم تدویــن ایــن 
کــه خــودم انجــام دادم و باألخره »نقاشــی  کشــید  کار طــول 
یــک رؤیــا« تولیــد شــد و اتفاقــًا خیلــی هــم زود از تلویزیــون 
کــه بــه ایــن زودی  پخــش شــد. حقیقتــًا مــا توقــع نداشــتیم 
گــروه مســتند شــبکۀ افــق،  پخــش شــود ولــی بچه هــای 
ــی  ــم رونمای ــد. ه کردن ــش  ــت و پخ کار حمای ــن  ــًا از ای واقع
کردنــد. گرفتنــد و هــم بازخوردهــا را جمــع  خوبــی بــرای آن 

رزمنــدگان فاطمیــون چقــدر توانســته اند در صحنــۀ 
نبرد موفق باشند؟

کــه از ســال 92 بــه بعــد ایــن  آنچــه می دانــم ایــن اســت 
ــد  ــه ای را نمی توانی ــده اند. منطق ــوریه ش ــتان وارد س دوس
کــه در دو ســال اخیــر آزاد شــده باشــد و در  کنیــد  پیــدا 
ــا  ــند؛ این ه ــته باش ــور نداش ــا حض ــون در آنج ــدا فاطمی ابت
جاهــا  خیلــی  و  دارنــد  حضــور  مقــدم  خــط  در  همیشــه 
فهمیدنــد  این کــه  از  بعــد  داعــش  کــه  داریــم  تصاویــری 
یعنــی  اســت.  کــرده  فــرار  شــده  منطقــه  وارد  فاطمیــون 
بلــدی  کار  و  دالور  رزمنده هــای  این قــدر  این هــا  این کــه 
بــا  بــه روبــه رو شــدن  کــه حتــی داعــش حاضــر  هســتند 

کــه شکســت خواهنــد  این هــا نمی شــود، چــون می دانــد 
خــورد. خــب ایــن اتفــاق خیلــی بزرگــی اســت و ایــن تــوان، 

تــوان خیلــی بزرگــی اســت.

بــرای  را  اولویت هایــی  چــه  بایــد  رســانه ای  فضــای 
ساخت فیلم و مستند مدنظر قرار دهد؟

کســانی  کردیم. همۀ  کم کاری  از ابتــدای جنــگ ســوریه ما 
کــم کاری  کــه می توانســتند مســتند بســازند و نســاختند 
بــرای جبهــۀ مقاومــت اســت.  بزرگــی  ایــن ضــرر  کردنــد؛ 
کــه خــدا بــا ماســت ولــی مــا هــم بایــد وظایــف  درســت اســت 
خودمــان را درســت انجــام دهیــم تــا نتیجــه بگیریــم. تــا بــه 
کــه در منطقه  کــه تمام ایــن اتفاقاتی  تمــام دنیــا نفهمانیــم 
می افتــد زیــر ســر صهیونیســت اســت، مــا بازنده ایــم. ایــن 

هــم ضعــف بــزرگ همــۀ مــا رسانه ای هاســت.

ــی را  ــه ظرفیت ــا اآلن چ ــار ت ــنوارۀ عم ــما جش ــر ش به نظ
برای سینمای انقالب ایجاد کرده است؟

همین کــه عمــار دوبــاره فیلم هــا را وارد متــن زندگــی مــردم 
روســتای  آن  مــردم  بیــن  اشــتیاقی  شــده  باعــث  کــرده، 
کــس بــه فکــرش نیســت،  کــه هیــچ  دورافتــاده در ایــران 
به وجــود آورد. همین کــه قــرار اســت هفتــه ای یــک فیلــم را 
در مســجد روســتای مــا نشــان دهنــد و همــه آن را ببیننــد 
کامــل تولیــد و  کافــی اســت. به وجــود آوردن ایــن شــبکۀ 
ــدارد. ــی آن را ن ــی توانای ــه هرجای ک ــت  ــزی اس ــع، چی توزی

کران های مردمی چیست؟ نظر شما در رابطه با ا
کــه تفــاوت ویــژۀ جشــنوارۀ عمــار بــا تمــام  نظــرم ایــن اســت 
در  آثــار  شــدن  دیــده  بحــث  همیــن  دنیــا  جشــنواره های 
ــا مثــاًل یــک  ــدوم ت ــد ب ــران مردمــی اســت. مــن چقــدر بای ک ا
ــا« را ببینــد و  نفــر در یــک روســتا مســتند »نقاشــی یــک رؤی
کــه تأثیــر بپذیــرد. سیســتم  یــک درصــد هــم احتمــال دهیــم 
کــرده و تمــام  کار را بــرای مــا راحــت  کــران مردمــی عمــار ایــن  ا
گــوش  کــه یــک فیلم ســاز می خواهــد بزنــد، بــه  حرف هایــی 
همــۀ مــردم می رســاند. نه تنهــا در ایــران بلکــه در خــارج 
کفــر،  قلــب  در  می شــود.  انجــام  کران هــا  ا ایــن  کشــور  از 
فیلم هــای انقــالب و تفکر انقالب اســالمی منتشــر می شــود. 
کمــی نیســت. ایــن ویژگــی خــاص  خــب ایــن اتفــاق، اتفــاق 

ــد. ــزار می کن ــا را برگ کران ه ــن ا ــه ای ک ــت  ــار اس ــنوارۀ عم جش
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انســان انقالب اســالمی یک ویژگی ذاتی دارد و آن فعالیت 
گــر زن اســت، همســری و  کــه بایــد باشــد. ا در جایــی اســت 
گــر مــرد، شــوهری و پــدری. یعنــی  مــادری تکلیــف اســت و ا
انســان قریــن مســئولیت و تکلیــف اســت و ُقَدمــا هــم امضــا 
کاری ســاخته اند. ایــن تکلیــف و  کــه هرکســی را بهــر  کرده انــد 
مســئولیت، بــرای یــک فــرد انقالبــی معنــای اضافه تــری هــم 
کاری را انجــام  کــه مســتلزم دقــت اســت. او دقیقــًا بایــد  دارد 
کــه بــرای آن ســاخته شــده و نیاز جبهۀ انقالب اســت.  دهــد 
کــه نیازمند  گــر آن حــوزه، یــک حــوزۀ تخصصی باشــد  حتــی ا
آموختــن مهارت هــای پیچیــده ای اســت؛ مثــل ســینما. از 
فیلم نامــه نویســی، تصویربــرداری، کارگردانــی تــا تدویــن و 
کــه  گریــم و طراحــی لبــاس و... هیچ کــدام باعــث نمی شــود 
کــه  انســان انقــالب اســالمی آنجــا پــای نگــذارد. هرجایــی 
شــریعت اجــازه دهــد و بــاری از دیــن خــدا روی زمیــن مانــده 

باشــد ایــن انســان آن جــا حاضــر اســت. 

کــه در دورۀ  در مســتند »فــرج اهلل سلحشــور« می بینیــم 
ــراد مذهبــی  ــرای تفریــح؛ اف ــود ب پهلــوی، ســینما جایــی ب
آنجــا را حــرام می دانســتند. چــه اتفاقــی بایــد بــرای فــرج 
کــه او مجــاب شــود و پــای در عرصــۀ  سلحشــور بیافتــد 
کــه دقیقًا مشــکل حرمت ســینمای  ســینما بگــذارد. کســی 
کــرده. مــا بــه خوبــی ایــن تجربــۀ  قبــل از انقــالب را تجربــه 

سلحشــور را در مســتند می بینیــم؛ چــون بــرای مــا قصــۀ 
را، ســاده، روان و صمیمــی می گویــد.  زندگــی سلحشــور 
گفت وگــو محــور بســیار دشــوار اســت.  کــه در مســتند  کاری 
کشــش فیلــم  هرچنــد بخــش زیــادی از ایــن جذابیــت و 
سلحشــور  آقــای  شــخصیت   و  شــخصیتی  جذابیــت  بــه 
بازمی گــردد؛ امــا هنــر قصه گویــی ایــن مســتند و تدویــن 
ــز تدویــن،  ــی سلحشــور پشــت می داســتانی ماجــرای زندگ
آن  عهــدۀ  از  به خوبــی  کــه  کاری  اســت.  مهمــی  اتفــاق 
برآمــده و توانســته زندگــی یــک شــخصیت انقالبــی را بــه 
مــا نشــان بدهــد. مــا در ایــن مســتند به خوبــی می بینیــم 
کــه فــرج اهلل سلحشــور چگونــه در عرصه هــای مختلــف، 

کــه بایــد باشــد، هســت.  حضــور یافتــه و آنجایــی 

حوزه هنــری،  تأســیس  در  انقــالب  از  بعــد  سلحشــور 
کنار دیگــران، آنجا را  کلنــگ به دســت می گیــرد و در  خــودش 
می ســازد. ایــن اتفــاق آنقــدر عجیب اســت که جعفــر دهقان 
را بــه ســی، چهــل ســال قبــل می بــرد و ایــن خاطــره را بــرای 
مــا می گویــد. وجــود ایــن خاطــره در ذهــن جعفــر دهقــان 
کــه سلحشــور توانســته در زندگــی اش  بــدان ســبب اســت 
انســانی وارســته باشــد و تصویر ذهنی دهقان را برهم نزند. 
گــواه ایــن وارســتگی را خــود جعفــر دهقــان در ایــن مســتند 
کار ســفارش دادم؛  می گویــد: »یــک مبلغــی را بــرای انجــام 

گفــت جعفــر، خجالــت نمی کشــی ایــن  امــا آقــای سلحشــور 
کــه دیــدم  مبلــغ را پیشــنهاد می دهــی؟ مبلــغ قــراردادش را 
نوشــته بــود ماهــی یــک میلیــون تومــان! آن هم برای کســی 
کننــدۀ اثــر اســت.«  کــه خــودش نویســنده، کارگــردان و تهیــه 
کاری  کــه بــرای چنیــن  چقــدر انســان بایــد وارســته باشــد 
یــک میلیــارد پــول نگیــرد و بــه همــان بیســت، ســی میلیــون 

کنــد. کمتــر یــا بیشــتر قناعــت  تومــان 

چــه  بــود.  دینــی  زنــدۀ  و  گاه  مــرگ آ انســان  سلحشــور 
کــه ســریال یوســف  زمانــی مــا ایــن را می فهمیــم؟ زمانــی 
پیامبــر)ع( را می بینیــم و خودمــان دچــار مرگ اندیشــی و 
عاقبت اندیشــی می شــویم. ایــن یعنــی آثــارش به نحــوی 
کــه  بــا حقیقــت عالــم ارتبــاط دارنــد و او دارد حرفــی می زنــد 
مــردم بایــد بشــنوند؛ هرچنــد آثــارش به لحــاظ فرمــی دچــار 
مشــکل اند. دیالوگ هــای معمولــی دارنــد و صحنه هــای 
کارهایــش  تاریخــی ســاخته شــده در یوســف پیامبــر و دیگــر 
ایــراد اســت؛ امــا او تســلیم فــرم نشــده و  پــر از اشــکال و 

کــرده.  کار  کــه علــم داشــته  تاجایــی 

مــا بخــش زیــادی از ایــن شــناختمان راجع بــه سلحشــور را 
کارش را درســت  کــه  مدیــون همیــن مســتندیم. مســتندی 

انجــام داده. یــک روایــت ســاده از زندگــی سلحشــور.

سید مجیدعلوی
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ل پسنِد زنانه لباِس فستیوا
آموزش خیاطی؛ قسمت دوم

لبــاس  دوخــت  روش  می خوایــم  قســمت  ایــن  در 
ــون  ــم. چ ــوزش بدی ــا آم ــرای خانوم ه ــند رو ب فستیوال پس
ایــن  هســت،  زنانــه  لبــاس  بــرای  مختلفــی  مدل هــای 
کــه قســمت  آمــوزش رو در دو قســمت توضیــح می دیــم 

بخونیــد. فــردا  می تونیــد  رو  دومــش 
وسایل مورد نیاز: روفرشی یا پتو

و  سادســت  خیلی خیلــی  لبــاس  ایــن  دوخــت  روش 
بخــوان  کــه  داره  بســتگی  دوســتان  ســلیقۀ  بــه  فقــط 
کــه  روفرشی شــون رو تبدیــل بــه لبــاس بکنــن یــا پتویــی رو 

دارن! منــزل  در 
کار روفرشــی رو می ندازیــن رو ســر بازیگــر حتمــًا  بــرای ایــن 
که قســمت حاشــیۀ پایین بیوفته؛  در نظر داشــته باشــین 
ــه  ــازی ب ــیه، نی ــاًل پوشش کام ــاس  ــه لب ــاس ی ــن لب ــون ای چ
ــش  ــه به ــه می ش ک ــی  گزینه های ــام  ــداره و تم ــت کردن ن س

گرفــت رو رفــع می کنــه. ایــراد 
کــه در  امیــدوارم ایــن آمــوزش هــم مــورد پســند بازیگرانــی 
ــع  ــن، واق ــالش می کن ــگ ت ــا فرهن ــارزه ب ــخت مب ــۀ س عرص

بشــه.

سمیه قربانی

قبلۀ عالم منم، پس هر که جز من رعیت است
بودنم در بین امثال شما ها رحمت است

در سیاست، در محیط زیست، در کل امور
چون که من بازیگرم پس حرف هایم حجت است

نعمت روحانی مقدم
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فرصت های عمار برای 
علوم انسانی

جشــنواره مردمــی عمــار در هشت ســالگی خــود توانســته 
ــد.  ــد میــان انقــالب اســالمی و ســینما رقــم بزن نســبتی جدی
در ایــن نســبت متفــاوت یــک امــر انقالبــی بــا امــر مــدرن پیوند 
خــورده. جشــنواره عمــار از نقدهــای نظــری فراتــر رفتــه و 
توانســته یــک موجودیــت عینــی و اجتماعــی را شــکل بدهــد. 
کیــد جشــنواره عمــار بــر ظرفیت هــای ایجابــی نهفتــه در  تأ
روایــت عینــِی کنش انســانی و مســائل اجتماعــی معطوف به 
انقــالب اســالمی، می توانــد فراتــر از امــر ســینمایی، رهیافــت 

جدیــدی را در مواجــه بــا امــر مــدرن شــکل دهــد. 

جشــنواره عمــار بــه ســینمای متــداول می گویــد: »چــرا در 
کنش هــای  کرده ایــد؟«، »چــرا  روایت هــای خــود مــردم را رهــا 
کــه انقــالب اســالمی  بی بدیــل  مــردم در جهانــی اجتماعــی  

ننــه  خیرالنســاء،  »چــرا  می انگاریــد؟«  نادیــده  را  آفریــده 
عصمــت و مشــتی اســماعیل ها را روایــت نمی کنیــد؟«، »چــرا 
کنش های انســان انقالب اســالمی و مســئله هایش را نادیده 
کتفــا  ا پرســش ها  ایــن  بــه  عمــار  درعین حــال  می گیــرد؟« 
کــه امــروز  نکــرده و خــود دســت بــه اقــدام زده اســت؛ اقدامــی 
ــه یــک جنبــش وارۀ اجتماعــی،  تنهــا پــس از هشــت ســال، ب

ــر و آینــده دار بــدل شــده اســت. فرهنگــی مؤث

امــر  یــک  بــا  مواجهــه  در  عمــار  متمایــز  رهیافــت  کنــون  ا
بــه نتیجه هــای قابل تأملــی رســیده و ایــن  مدرن)ســینما(، 
گــر ایــن روش در شــکل دهی بــه یک  کــه ا پرســش مطــرح اســت 
ســینمای مردمــی موفــق بــوده اســت، چــرا نتــوان آن را به مثابــه 
یــک رهیافــت مؤثر در شــکل دهی به علــوم اجتماعی جایگزین 
کــرد؟ چــرا نتــوان مشــابه همیــن پرســش های عمــار از  بازتولیــد 
ــاب  ــرا اصح ــید؟ چ ــی پرس ــوم اجتماع ــاب عل ــینما را از اصح س
کــه مدافــع و مترجــم علــوم اجتماعــی  علــوم اجتماعــی نــه آنــان 
کــه منتقــد علــوم اجتماعــی  موجــود بــوده و نــه حتــی آنــان 
کنش هــا و مســائل  موجــود هســتند، هیچ یــک بــه مــردم و 
اســالمی ممکــن و محقــق  انقــالب  کــه در ســایۀ  متمایــزی 

ســاخته اند، آن چنان کــه بایــد توجهــی ندارنــد؟

بــا دو مســئله  امــروز و در ســاحت علــوم اجتماعــی  مــا 
متقابــل مواجهیــم: دلبســتگان علــوم اجتماعــی موجــود 
کتفــا بــه  کــه بــا ا دچــار »ذهــن اســیر« هســتند و منتقدانــی 
شــده اند.  ذهــن«  »اســیر  معرفت شــناختی  تحلیل هــای 
آن هــا مشــکل »نظریــه« دارنــد و اینــان از فقــدان »مشــاهده« 
رنــج می برنــد. جشــنواره عمــار به مثابــه یــک جنبــش واره 
کوشــیده  اســت در طــی ایــن مــدت  هنــری در حــد تــوان 
بــکاود. اعمــاق  هشت ســاله، اعمــاق تاریــخ معاصرمــان را 
کنــد؛ برای روایــت متن جامعه،  جغرافیــای ایــران را جســتجو 
کنــد و لحظــه ای  مــردم و انســان های انقــالب اســالمی تــالش 
را در بــه دســت دادن درکــی انضمامــی از ایده هــا و تجربه هــا و 
مســئله های منتهــی و منبعــث از انقــالب اســالمی از دســت 
کنــون ایــن ســرمایه ی هشت ســاله از مشــاهده های  ندهــد. ا
مســیر  در  تــا  ماســت  فــراروی  عمــار  مردمــی  جشــنواره 
بازتولیــد علــوم اجتماعــی جایگزیــن بــر مشــکلۀ »مشــاهده« 
فائــق آییــم؛ از نقد هایــی در اســارت ذهــن رهایــی یابیــم و 
از نظریه بازی هــای انتزاعــی فاصلــه بگیریــم؛ فرصتــی بــرای 
این کــه متــن مــردم و مسئله هاشــان را از نزدیــک مشــاهده، 

کنیــم.   لحــاظ  نظریه ســازی هامان  در  و 

مجتبی نامخواه
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تأسیس یک 
رسانه جدید مسئله ساز

گرچــه به عنــوان ابــزاری بــرای "اطالع رســانی"  رســانه را ا
کارکردهــای  کــه یکــی از  کیســت ندانــد  معرفــی می کننــد، امــا 
ــرای مخاطبــان  ــه مــا، "مسئله ســازی" ب مهــم رســانه در زمان

اســت.

ــا  کــدام موضــوع می توانــد مســئله مــردم باشــد و ی اینکــه 
کــدام موضــوع نبایــد مســئله مــردم باشــد، و بــه دروغ  اینکــه 
کــه  کمــک رســانه اســت  مســئله شــده اســت، همــه و همــه بــا 

ــد. ــم می آی ــه چش ــده و ب ــازی ش برجسته س

کــه صاحبــان زر و زور را بــر آن  و همیــن مســئله اســت 
داشــته تــا بــرای تأســیس ابــزار تزویــر و رســانه نیــز از هیــچ 
هزینــه ای فروگــذار نکننــد و همــواره بزرگ تریــن دســتگاه های 
رســانه ای و تولیدکننــده "مســئله " بــرای مخاطــب جامعــه در 
اختیــار آن هــا باشــد، خــواه ســایت و روزنامــه باشــد و خــواه 

کانــال و تلویزیــون.

انقــالب اســالمی حــرف دارد، معــروف و منکــر دارد، و اهــل 

کــردن معروف هــا و نهــی از  انقــالب اســالمی دنبــال برجســته 
منکرهــا در جامعــه هســتند، اما آیــا باوجود هژمون رســانه ای 
و تبلیغاتی اصحاب زر و زور امکان شــنیده شــدن حرف های 

ایــن جبهــه گفتمانــی بــرای مردم میســر اســت؟

بــرای  می توانــد  رســانه ای  ابتــکارات  کــه  اینجاســت 
گرفتــن نبــض فضــای تبلیغاتــی  هژمونــی شــکنی و بــه دســت 
کمــک بیایــد و حتــی صاحبــان رســانه های  و رســانه ای بــه 
کنــد. جشــنواره عمــار را از نــگاه  بــزرگ را نیــز بــه خــود مشــغول 
رســانه ای بایــد یکــی از همــان شــالوده شــکنی ها دانســت، که 
بــدون در اختیــار داشــتن رســانه ای بــزرگ، بــا اجتمــاع بزرگــی 
از "کوچک هــا" مســئله می ســازد، بــه معــروف دعــوت می کنــد 

و از منکــر نهــی!

اینکــه بجــای نشســتن در اتــاق فرمــان رســانه و تــالش 
ــا همــه  ــه ســمت خــود، آن هــم ب کشــاندن مخاطــب ب ــرای  ب
گــری در رســانه امروزیــن، خــودت بــه  ابــزار و امکانــات اغوا
آن  از  بگویــی،  ســخن  برایــش  و  بــروی  مخاطــب  ســمت 
رســانه های  به راحتــی  کــه  اســت  شــکن  قاعــده  ابتــکارات 

قــرار می دهــد. را در آفســاید  اصلــی 

کــه رســانه های اصلــی  اینکــه بــه ســراغ مخاطبــی بــروی 
کــه بخواهنــد بــرای  و بــزرگ، اساســًا آن هــا را نمی بیننــد 
کننــد و آن هــا مجبورنــد بــا  آن هــا تولیــد مســئله و برنامــه 
کننــد،  نــرم  و طبقــه خــاص دســت وپنجه  مســائل قشــر 

یعنی یارگیری از لشکری آماده و دیده نشده.

اینکــه بجــای مراحــل و حواشــی عمــل جراحــی بینی فالن 
کار بــه بچه هــا بشــود یک مســئله  زن بازیگــر، مســئله آمــوزش 
گرام و تلگــرام، جــز بــا  رســانه ای، در دوره حکومــت اینســتا

ابتکاراتــی مثــل عمــار مگــر عملــی اســت؟

کــردن ارزشــمند اســت  کار  کــودکان بفهمانیــم  ــه  اینکــه ب
از آن ســتون هایی  تــا آخــر عمــر  ایســتادن  پــا خــود  و روی 
کــه زندگــی را و مســیرش را متفــاوت می کنــد، آن هــا در  اســت 
کــه رســانه ســاالر بــودن فرزنــد را و تن پــرور بــودن او را و  دوره ای 
مصرف گــرا بودنــش را بــا تمــام وجــود تبلیــغ و ترویــج می کنــد، 
مگــر جــز بــا ابتکاراتــی مثــل عمــار قابــل تبییــن و تبلیــغ اســت؟

کنــار رســالت تربیتــی خــود که  بــه نظــرم جشــنواره عمــار در 
محلــی اســت بــرای اجتمــاع نیروهــای فیلم ســاز و رســانه ای 
غیرحرفــه ای جبهــه فرهنگی انقــالب، خودش به یک رســانه 
کــرده،  کــه امــروز شــبکه مخاطبانــش را پیدا هــم مبــدل شــده 
بــرای آن هــا مســئله می ســازد و مخاطبانــش تــالش می کننــد 

کننــد. در تمــام ســال بــرای آن مســئله تــالش و تولیــد 

گشــوده شــده و در جنــگ نــرم یــک  کــه  ایــن راهــی اســت 
شــیوه مؤثــر بــرای جنــگ نامتقــارن بــوده اســت، مثــل همــان 
کــه در آب هــای خلیج فارس،  قایق هــای کوچــک و تندرویــی 
و  بــا صدهــا هواپیمــا  را  آمریکایــی  اتمــی  و  بــزرگ  ناوهــای 

ــه هــراس می انداخــت. هلیکوپتــر و تــوپ پیشــرفته ب

علی نادری
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کارگری که فرمانده قرارگاه شد

یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی کــه اســام روی آن تأکیــدات بســیار زیــادی نمــوده، تــاش، کوشــش و اســتفادۀ بهینــه از دســت رنج خویــش بــرای تأمیــن روزی حــال اســت. اســام برای 
کار، احتــرام ویــژه ای قائــل بــوده و مراعــات حــّق کارگــر را ســفارش کــرده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، بــه ســراغ داســتان زندگــی شــهید »علــی رضائیــان« رفته ایــم کــه در زندگــی از 
طرفــی بــر پایــۀ کســب و کار حــال، کوشــا بــوده و از طــرف دیگــر نســبت بــه جامعــۀ خــود نیــز، بی تفــاوت نبــوده و بنــا بر تکلیــف، در زمان جنــگ، راهی دفــاع از اســام و ارزش های آن شــده اســت.

 زندگینامه
مذهبــی  خانــواده ای  در   1326 ســال  رضائیــان،  علــی 
از مدتــی همــراه  پــس  او  آمــد.  بــه دنیــا  در فیروزآبــاد تهــران 
خانواده اش در شــهر اصفهان ســکنی گزید. در کودکی به دلیل 
کار می کــرد و شــب ها بــه تحصیــل  مشــکالت اقتصــادی، روزهــا 
مشــغول بــود. ایــن روال را تــا پایــان دورۀ ابتدایــی ادامــه داد تــا 
ــه محضــر  ــرای پــرورش روحیــۀ مذهبــی، او را ب اینکــه پــدرش ب
ــه  کودکــی عالقه منــد ب یکــی از علمــای اصفهــان فرســتاد. او از 

گیــری قــرآن بــود و صــوت و لحنــی دل نشــین داشــت. فرا

 فعالیت های مذهبی و سیاسی
شــهید رضائیــان طــی مســافرتی بــه تهــران، در منــزل 
کار ساختمان ســازی مشــغول  شــهید آیــت اهلل ســعیدی، بــه  
شــد. او با وجــود اینکــه از فقــر و تنگ دســتی مــردم در رنــج 
کــه از راه بنایــی به دســت مــی آورد را در جهــت  بــود درآمــدی 
بــا شــهید  ارتبــاط  نیازمنــد، صــرف می کــرد.  افــراد  بهبــود 
گذاشــت. او در ایــن  ســعیدی بســیار در زندگــی علــی، تأثیــر 
رابطــه می گویــد: »ارتبــاط بــا شهید ســعیدی، شــعله های 
خشــم درون مــرا علیــه رژیــم پهلــوی بــر افروخــت؛ به گونــه ای 
خیانت هــای  و  جنایت هــا  گری  افشــا بــه  شــجاعانه  کــه 
دســتگاه طاغــوت می پرداختــم«. بــر ایــن اســاس شــهید 
 رضائیــان مبــارزۀ دامنــه داری را علیــه رژیــم  پهلــوی شــروع 
قرارگرفــت.  تحت تعقیــت  بارهــا  ســربازی،  دورۀ  در  و  کــرد 
کشــورمان ســخت بــه  او از تســلط بیگانــگان بــر مقــدرات 
تنــگ آمــده بــود، بنابرایــن در پخــش اعالمیه هــای حضــرت 
آنکــه  بــرای  و  داشــت  به ســزایی  نقــش   امام خمینــی )ره( 
تغییــر  را دائمــًا  شناســایی نشــود، منــزل مســکونی خــود 
مــی داد. او بــا برقــراری ارتبــاط بــا خارجیــان مقیــم اصفهــان و 
چــاپ اعالمیــه بــه زبان هــای خارجــی، بــرای افشــای ظلــم و 
جنایــات حکومــت طاغــوت و بیــداری افکارعمومــی ، از هیــچ 

کوششــی فروگــذار نبــود.

 فعالیت های شهید بعد از پیروزی انقالب
ــا پیــروزی انقــالب اســالمی،  شــهید  رضائیــان  هم زمــان ب
بــه همــراه عــده ای از بــرادران حــزب اهلل، مبــادرت به تشــکیل 
کــرد. بــا تشــکیل ســپاه در  کمیتــه دفــاع شــهری اصفهــان 
بــه  مبارکــه  و  خوانســار  فریــدن،  داران،  شهرســتان های 
فعالیت هــای خــود ادامــه داد .شــهید  رضائیــان در اوایــل 
ســال 135۹ بــا تعــدادی از بــرادران ســپاه بــه کردســتان مأمــور 
کــه بــا رشــادت های خــود در آزاد ســازی ســنندج، نقــش  شــد 
کــرد. دســت آخــر در یکــی از درگیری  هــا براثــر  مهمــی  ایفــا 
گلــو، به شــدت مجــروح شــد و  گلولــه، از ناحیــۀ ســر و  اصابــت 

مدت هــا در حالــت اغمــا بــود.

 حضور در جبهه های جنگ
شــهید  رضائیــان در  ســال1360  بــه جبهــۀ دارخویــن 
اعــزام شــد و در آنجــا ب  شــدت مجــروح و بــه پشــت جبهــه 
منتقل شــد. او پس از بهبودی نســبی، به ِســَمت مســئول 
منصــوب  اصفهــان   2 منطقــه  ســپاه  عملیــات  معاونــت 
»رحیــم  ســردار   درخواســت  بــه   1361 دی مــاه  در  شــد. 
صفــوی« بــه تهــران آمــد و در ســتاد مرکــزی ســپاه به عنــوان 
بــه  کار  مشــغول  عملیــات  ح  و   طــر معاونت هــای  از  یکــی 
شــد؛ ســپس مأمــور راه انــدازی قــرارگاه  حمــزه)ع( در منطقۀ 
غــرب شــد. شــهید  رضائیــان، انســان دقیــق و منظمــی  بــود 
کنــد. قبــل از هــر  و همــواره ســعی می کــرد ســنجیده عمــل 
تصمیمــی  بــا بســیج عناصــر اطالعاتــی، آخریــن وضعیــت 
مــی آورد.  به دســت  مختلــف  جنبه هــای  از  را  دشــمن 
اســتعداد،  عملیــات،  مراحــل  انجــام  چگونگــی  ایشــان 
و  ح   طــر به کمــک  را  رزمــی  دشــمن  تــوان  و  تجهیــزات 
مــی داد.  انجــام  فرمانده هــا،  از  نظرخواهــی  و   عملیــات، 
ایــن فرمانــده، قبــل از هــر عملیــات، فرماندهــان تحــت امــر 
را درخصــوص رســیدگی بــه نیروهــا توجیــه و بــرای افزایــش 

روحیــۀ معنــوی آنــان، ســفارش می کــرد. 

 نحوۀ شهادت
قبــل از مرحلــۀ ســوم عملیــات والفجــر4 )آبان مــاه 1362( 
هنگامی کــه بــرای شناســایی و بررســی منطقــۀ  عملیاتــی 
ــه  ــرارگاه ب ــئولین ق ــان و مس ــن از فرمانده ــار ت ــراه چه ــه هم ب
ــد،  در حیــن  ــری رفتــه بودن ــات ل ــی ارتفاع ــای جنوب دامنه ه
کامــل منطقــه،  کســازی نشــدن  ــه قلــه، به علــت پا صعــود ب
روی میــن رفــت و به شــدت مجــروح شــد. در ایــن رابطــه، 
می کنــد:  نقــل  چنیــن  قــرارگاه،  اطالعــات  وقــت  مســئول 
کــه  »وقتــی بــاالی ســر او رفتــم، دیــدم به علــت ترکــش زیــادی 
بــه  بدنــش خــورده بــود،  جانســوزانه نالــه می کــرد. بــا دیــدن 
کــه بــرای مــا،  چنیــن حالتــی، یــاد خاطــرات زنــدان او افتــادم 
ک،  تعریــف می کــرد؛ او می گفــت: هنگامی کــه مأموریــن ســاوا
شــکنجه  برقــی  بخــاری  بــا  را  مســلمان  مبــارزان  از  یکــی 
ــَم«  ــی ِإْبراِهی ــْردًا َو َســالمًا َعل ــی َب ُکوِن ــاُر  ــا ن ــا ی ــد؛ »ُقْلن می دادن
را قرائــت می کــرد. ایــن خاطــره را بــه یــادش آوردم؛ ایشــان 
ــل  ــه منتق ــت جبه ــه پش ــختی ب ــه او را به س ــا اینک ــد ت آرام ش
کــه بــه آرزوی دیرینــۀ خــود  کردنــد«. در بیمارســتان بــود 

ــه لقــاء معبــود و معشــوقش نایــل شــد. رســید و ب

 بخشی از وصیت نامه شهید
کــه بــرای اســالم ریختــه شــد و ایــن  »ایــن همــه خونــی 
کم نگیرید.  کــه فدای اســالم شــدند را دســت  همــه جوانانــی 
کــه سســتی و کاهلــی نــزد خداونــد  متعال مســئولیت  بدانیــد 
براســاس  شــما  دشــمنی  و  دوســتی  کنیــد  ســعی  دارد. 
حــق باشــد؛ از تقصیــر افــراد زود درگذریــد و زیــاد ســخت گیر 
ــا او  ــرآن نیســت، رفاقــت ب ــر از ق نباشــید. هیــچ دوســتی بهت
ــد، خــوب  گیری ــرا  کنیــد آن را خــوب ف ــرک نکنیــد. ســعی  را ت
ــاد  ــران ی ــه دیگ ــوب ب ــرده و خ ک ــل  ــوب عم ــد، خ کنی ــالوت  ت

گــر یــک نفــر باشــید. دهیــد، حتــی ا

نگاهی بر زندگی شهید کارگر، علی رضائیان
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وز؛ جمعه 8 دی ماه فیلم های امر
»راه دل«؛ چشم دل

»مشــتی  بــا  ولــی  شــنیده  را  عمــار  نشــان  و  نــام  کســی  کمتــر 
نــام  بــه  نابینایــی  و  کشــاورز  پیرمــرد  نیســت.  آشــنا  اســماعیل« 
کارهــای ســخت و  کامــل،  کــه باوجــود نابینایــی  مشــتی اســماعیل 
کارگــردان ایــن مســتند،  روزمــره خــود را به تنهایــی انجــام می دهــد، 
ــی ایــن شــخصیت را در قــاب دوربیــن آورده و  فصــل دیگــری از زندگ
کــه روایتــی از حضــور او بــه همــراه نصیــر از هــم  مســتند »راه دل« را 
کــرده  کربــال اســت را بــه مخاطــب عرضــه  والیتی هایــش در پیــاده روی 

اســت.

کیاســر، محل زندگی مشــتی اســماعیل  »راه دل« از دل روســتای 

کــه او بــر ســر دوراهــی عمــل چشــم و رفتــن بــه  آغــاز می شــود. جایــی 
گرفتــار شــده اســت و دل در مســیر طریقــت  ســفر پیــاده روی اربعیــن، 
گویــی رفته رفتــه چشــم دل مشــتی در ایــن ســفر بــاز  می گــذارد و 
می شــود و نصیــر نیــز همــراه مشــتی نیــز پــای در جــای دل مشــتی 

می گــذارد.

کارگــردان در ایــن اثــر تصاویــری نــاب و بکــر از پیــاده روی اربعیــن در 
همراهــی بــا مشــتی اســماعیل بــه مخاطــب عرضــه می کنــد، تصاویــر 
کنــار روایــت شــیرین از زبــان مشــتی اســماعیل و  کــه در  نــاب و بکــری 

نصیــر، اثــری دل چســب را بــه بیننــده عرضــه می کنــد.

»بازی در مسکو«؛ بازی دو سر باخت
»ایــران اســتاد از دســت دادن فرصت هــای طالیــی«، جملــه ای 
کــه از زبــان یکــی از تاجــران ایرانــی مقیــم روســیه در مســتند »بــازی در 
مســکو« می شــنویم و پــس از آن، مصداق هــای ایــن جملــه را به وضــوح 
کــه نشــان می دهــد ایــران  در طــول مســتند می بینیــم، مســتندی 
ــازار روســیه غافــل شــده و درحالی کــه  چگونــه از ظرفیت هــای بالقــوه ب
می توانســت بــا تصــرف ایــن بــازار منفعــت بســیاری بــرای تولیــد داخلــی 

کــرده اســت. کنــد، از ایــن ســرمایه عظیــم غفلــت  کســب 

ــق  ــتند، از طری ــن مس ــردان در ای کارگ ــام  ــودی در مق ــن مقص محس
ــا تاجــران ایرانــی مقیــم روســیه و مســئوالن ســفارت ایــران  مصاحبــه ب
کشــور،  بــه بررســي ظرفیت هــاي اقتصــادی مغفــول در مســکو  در ایــن 

مي پــردازد و بــه ارائــه راهکارهایــی درخصــوص اســتفاده از ایــن بــازار غنی 
و ارزشــمند مي پــردازد، او در ابتــدای ایــن مســتند همــراه بــا دانشــجویی 
فارســی زبــان در روســیه بــه ســراغ وضعیــت واردات و بــازار اجنــاس 
خارجــی در ایــن کشــور مــی رود و پــس از آن بــه بررســی بازار ایــران و میزان 

ــازار روســیه می پــردازد. کشــورمان در ب اجنــاس 
کارگــردان در قســمتی جــذاب از ایــن مســتند بــه ســراغ ســیروس بــرزو 
روزنامه نگار و اســتاد زبان فارســی در روســیه رفته، او کســی اســت که پس 
کنون به روســیه شناســی قهار بدل  از بیســت ســال زندگی در این کشــور ا
کات  شــده و  به خوبــی بــا بررســی فرهنــگ و آداب ورســوم ایرانــی بــه اشــترا
ایــران و روســیه می پــردازد و بــر اهمیــت بهره گیری از ظرفیت هــای داخلی 

کیــد می کند. جهــت واردات کاالهــای ایرانــی بــه روســیه تأ

آمادۀ مسابقه
ــام »ســید  ــه ن مســتند »مــن می مانــم« داســتان فــردی ب
کــه به صــورت  عقیــل ســادات حســینی« را روایــت می  کنــد 
پــرورش  بــه  گلســتان،  »آشــوراده«  جزیــره  در  تنهــا 
ــروس  غ و خ ــر ــش، م گاومی ــن،  ــب ترکم ــون اس ــی چ حیوانات

اســت. مشــغول 

کار و فعالیــت اصلــی آقــای ســادات حســینی پــرورش اســب و 
ــب  ــرای حضــور در مســابقات اســت؛ نکتــۀ جال ــردن آنهــا ب ک آمــاده 
اینکــه پــدر او هــم مربــی تربیــت اســب بــوده و در ایــن حــوزه فعالیــت 
وی  توســط  شــده  تربیــت  اســب های  کــه  صورتــی  بــه  می کــرده 

همیشــه در مســابقات برنــده بودنــد.

ور شد دادستانی که تر
کارگردانــی محســن اســالم زاده  مســتند »آقــای دادســتان« بــه 
اســت. ایــن اثــر بلنــد، پرتــره ای دربــارۀ شــهید »اســداهلل الجــوردی«، 
کــه به دســت منافقین،  دادســتان انقــالب تهــران در دهــۀ 60 اســت 
تــرور شــد. ایــن مســتند، محصــول مرکــز مســتند ســیما اســت و مرکــز 

فرهنگــی میثــاق، ســاخت آن را برعهــده داشــته اســت. مســتند 
یــک مســتند مــورد توجــه رســانه ها  شــهید الجــوردی می توانــد 
زیــاد  مختلــف  قرائت هــای  و   60 دهــه  از  گفته هــا  نا چــون  باشــد 

ــت.« اس
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کران گسترۀ ا
یکــی از نقــاط مهــم جشــنواره عمــار اکــران مردمــی اســت. ایــن جشــنواره اســتراتژی خــود را بــر بخــواه، ببیــن و بــه دیگــران برســان قــرار داده و راهبــردش، فرصــت 
محــوری در زمینه هــای گوناگــون فرهنگــی اســت. اکران هــای مردمــی باعــث هم افزایــی فعــاالن فرهنگــی شــد. ایــن شــبکه بــا گســترش تعــداد کّمــی بیســت هــزار اکــران 
کننــده و گســترۀ جغرافیایــی پنــج هــزار نقطــه، بــه ایجــاد یــک شــبکه فرهنگــی در کشــور منجــر شــده. در ادامــه طــی یک یادداشــت شــفاهی با مســئول اکران هــای مردمی 

جشــنواره عمــار بــا رویکــرد و فعالیت هــای ایــن بخــش بیشــتر آشــنا می شــویم.

کران مردمی شکل گیری عمار و ا
کــران مردمــی  بــود. ســال  اســاس شــکل گیری عمــار بــا ا
اول جشــنواره مســتندهایی دربــارۀ وقایــع ســال 88 ســاخته 
شــد و بــه تلویزیــون راه پیــدا نکــرد؛ امــا به صــورت خودجــوش 
بــه شــهرهای مختلــف رفــت و درجاهــای مختلــف نمایــش 
داده شــد. ایــن جشــنواره یــک مســیر هشت ســاله ای را طــی 
کنــار  گذاشــته و در  کــرده، تحــوالت مختلفــی را پشــت ســر 
کــران مردمــی  گســتردگی و تنوعــی در بحــث ا ایــن تحــوالت، 

  به صــورت خودجــوش شــکل گرفته اســت.

کران های مردمی عمار ویژگی های ا
کســی  کــران مردمــی جشــنواره عمــار، هــر  امکانــات: در ا
کــه دارد، امــکان نمایــش فیلم هــا را دارد؛  بــا هــر امکاناتــی 
یعنــی بــا یــک لپ تــاپ ساده،گوشــی، تبلــت، ویدئــو پروژکتــور، 
تلویزیــون، یــا هــر وســیلۀ دیگــر می تــوان، فیلم هــای عمــار را 

نمایــش داد.

مکان:
کران هــای مردمــی  عمــار دیده می شــود؛   تنــوع مکانــی در ا

یعنــی شــما در هــر محــل و مکانــی می توانیــد ایــن فیلم هــا را 
کن مقدســه؛  نمایــش دهیــد؛ خیابان، اتوبوس، مســجد، اما
مثــاًل از اوایــل مهرمــاه فیلم هــای عمــار روزی ســه بــار، در حــرم 

رضــوی نمایــش داده می شــود. 

تنوع جغرافیایی:
ــا  کشــور ت کشــور، از مرزهــای جنــوب  کل   ایــن فیلم هــا در 
مرزهــای غربــی و از مرزهــای شــرقی کشــور تــا مرزهــای شــمال 

کــران می شــوند. کشــور ا

حرف مردم:
 فیلم هــای عمــار، حــرف مــردم اســت. یعنــی هدفــش 
بحــث فرصــت محــوری بــرای مســائل و دغدغه هایــی اســت 
کــه در ســینمای  کــه مــردم  دارنــد، نــه آن ســینمای آپارتمانــی 

ایــران بــه آن بهــا داده می شــود.

تمرکززدایی: 
ــز  ــز اســتان ها متمرک ک کشــور مــا در تهــران و مرا ســینمای 
اســت. فیلم هــا ابتــدا در تهــران نمایــش داده می شــوند و 

برخــی فیلم هــا بــه شــهرهای دیگر می رســند. برخــی فیلم ها، 
ــه شهرســتان ها نمی رســد؛ چــون در تهــران بایکــوت  اصــاًل ب
بــزرگ،  شهرســتان های  در  می شــود  باعــث  ایــن  و  شــده 
ســینما داران بــه ســمت ایــن فیلم هــا نیاینــد! چــه برســد بــه 

کــه اصــاًل ســینما ندارنــد.  کوچــک  شــهرهای 

عدالت و برابری:
کران هــای عمــار در تمام مناطق کشــور صــورت می گیرد؛   ا
مثــاًل آقای احســان مــرادی یکی از جهادگــران مناطق محروم 
کهگیلویــه و بویراحمــد فعالیــت می کنــد،  کــه در شــهرهای 
فیلــم را در چــادر عشــایر، بــرای آن هــا نمایــش می دهــد. مردم 
چقــدر می تواننــد از ایــن امکانــات در ســینما بهره منــد شــده 
و فیلــم ببیننــد؟ آیــا فیلم هــای ســینمایی می تواننــد بــه آن 

مناطــق راه پیــدا کننــد؟

فعال سازی پتانسیل مردمی: 
ــای کار بیاینــد  ــه مــردم پ ک ــران مردمــی   باعــث شــده  ک ا
محــل  ظرفیت هــای  از  فیلم هــا،  کــران  ا طریــق  از  و 
گرفتــه  از تجهیــزات  کننــد؛  اســتفاده  زندگــی خودشــان 

حجت  غیب الله زاده از جنبه های گوناگون اکران می گوید

کران مردمݡی  ونده ویژه ا پر



ژه
وی

ده 
ون

پر
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
شت

-ه
وم 

ز د
رو

مار
م ع

فیل
ی 

دم
 مر

اره
نو

جش
ن 

می
شت

ه ه
وزان

ه ر
نام

ژه 
وی

23

ــد.  ــه  نمایــش درآی ــد ب کــه ایــن فیلم هــا می توان ــا مکانــی  ت
ایــن  از  اّمــا  داشــته؛  وجــود  قبــل  از  ظرفیت هــا  ایــن 
اّمــا اآلن  اســت؛  بهینــه نمی شــده  اســتفاده  ظرفیت هــا 
ایــن ظرفیت هــا در جهــت مثبــت، بــرای تأمیــن محتــوا و 
دغدغه هــای بومــی آن منطقــه صــرف می شــود. از طرفــی 
کــه فیلم هــا را نمایــش می دهنــد، تنــوع  کســانی  دیگــر در 
گرفتــه تــا دانشــجو،  کســی  شــغلی وجــود دارد. از راننــده تا
کــه فیلم هــای  دانش آمــوز، طلبــه و حتــی زن خانــه دار 

عمــار را بــرای خانــواده خــودش نمایــش می دهــد. 

خارج کردن مساجد از حالت تک بعدی: 
امــروزه متأســفانه مســاجد بیشــتر تک بعــدی شــده اند؛ اّمــا 
که نمایش داده می شــود، آنجا  فیلم های عمار در مســاجدی 
ــرده و باعــث شــور و هیجــان و  ک ــت تک بعــدی خــارج  را از حال
افزایش تعداد نمازگزار در آن مســجد شــده اســت. مثاًل مســجد 
کــران اســت  امــام ســجاد)ع( تهــران، یکــی از پاتوق هــای ثابــت ا
کــران می شــود. ایــن مســئله تــا جایــی پیش  و هــر هفتــه فیلــم ا
کــران فیلــم یکــی از دغدغه هــای نمازگــزاران مســجد  کــه ا رفتــه 
گر هفته ای یک فیلم از فیلم های عمار برایشــان  شــده اســت. ا

کــران نشــود، می پرســند کــه چــرا نمایــش فیلــم نداریــم؟ ا

توجه به دغدغه ها و طیف های مختلف مردمی: 
کــه چنــد درصــد دغدغه هــای  ایــن پرســش ها مهم انــد 
مــردم در ایــن ســینماها نمایــش داده می شــود؟ آیــا ایــن 
تعــداد ســینما، پاســخگوی ایــن نیاز جامعــه و مردم هســت؟ 
کــه  ولــی فیلم هــای عمــار در مســاجد و یــا جاهــای مختلــف 
مــردم حضــور دارنــد، نمایــش داده می شــود. ایــن فیلم هــا 
داده  نمایــش  پررفت وآمــد  عمومــی  و  جاهــای  در  چــون 
می شــود، باعث باال رفتن تنوع مخاطب شــده اســت؛ یعنی 
کــه مــن فیلــم را جایــی نمایــش  شــما نمی توانیــد بگوییــد 
کــه فقــط یــک طیــف نخبگانــی؛ مثــاًل یــک طیــف  می دهــم 
گســتردگی مخاطبــی  کودک و نوجــوان حضــور دارنــد. تنــوع و 
کران هــای عمــار وجود دارد، شــاید در ســینماها وجود  کــه در ا
نداشــته باشــد. از طرفــی وقتــی فیلم های عمار نمایــش داده 
می شــود، همــه مــردم راحــت می تواننــد آن را بــدون هیــچ 
کننــد؛ در  حالی کــه شــاید در ســینماها،  دغدغــه ای تماشــا 
این گونــه نباشــد و یــک فیلــم بــرای یــک قشــر خــاص ســاخته 

و محــدود بــه قشــر خاصــی شــود.

هدایای مادی و معنوی: 
کــران مردمــی، می تــوان اثــرات  از طریــق همیــن شــبکه ا

کــرد و بحــث مشــارکت های  کــران را  بــه  فیلم ســاز منتقــل  ا
مردمــی   و تبلیغاتــی فیلم هــا را انجــام داد. مشــارکت های 
بــه  کران هــا  ا در  کــه  هدایایــی  همچنیــن  مردمــی 
مثــاًل  ؛  اســت  مهمــی  اتفــاق  می شــود  داده  فیلم ســازها 
کــه انگشــتر شــهیدش را بــه  فیلم ســاز  خانــواده شــهیدی 
ارزش  آن  فیلم ســاز  بــرای  شــاید  می کنــد،  اهــدا  خاصــی 
کــه  مــادی زیــادی نداشــته باشــد؛ اّمــا این هــا چیزهایی انــد 
ــبکه  ــات در ش ــن اتفاق ــد. ای ــی دارن ــی و انقالب ارزش فرهنگ
کــران مردمــی بــه وجــود می آیــد و شــاید درجاهــای دیگــر  ا
یونــس  اســم  بــه  از  فیلم ســازان  یکــی  نشــود.  مشــاهده 
کــران  ا کــه  اســت  عمــار  ادوار  از  فیلم ســازان  کــه  شــهباز 
کننــدگان بــرای او هدیــه مردمــی می فرســتند؛ در حالی کــه 
ایشــان اآلن اثــر قابــل  مالحظــه ای هــم در ادوار جدیــد عمار 
زمانــی  محدودیــت  اثرشــان  چــون  اّمــا  نکرده انــد؛  ارائــه 
کران هــای عمــار نمایــش  کــران نــدارد و هنــوز در ا بــرای ا
داده می شــود، بــرای ایشــان هدیــه فرســتاده می شــود.

ایجاد ساختار و فرم جدید در فیلم سازی:
 جــدا از محتــوا، ســینماها درگیــر یــک ســری قیدهــای 
کــران فیلــم در  کــه ایــن مســئله باعــث ا شــکلی و فرمی انــد 
ســینما می شــود؛ مثــاًل ۹0 دقیقــه باشــد یــا زمــان محــدود 
کــه باعــث می شــود، فیلم  هــای  کــران و ســاختارهای دیگــر  ا
کــران در ســینما را نداشــته باشــد، مثــل  مســتند قابلیــت ا
کران مردمی، این مســئله را به نوعی  فیلم نیوهلند. شــبکه ا
کوتــاه علمــک از دوره ســوم،  کــرده اســت؛ مثــاًل فیلــم  جبــران 
چهــارم در عمــار بــوده و تــا اآلن جــز فیلم هــای پرمخاطــب 
کران کننــده اراده کنــد، این فیلم  کــه ا عمــار اســت و هــر وقــت 

ــذارد. ــش بگ ــه نمای ــودش ب ــب خ ــرای مخاط ــد ب را می توان

باال بردن اعتماد به  نفس فیلم سازان شهرستانی: 
 فیلم ســازان در ســینمای ایــران، در مرکــز هســتند و بــه 
کــه   فیلم ســازان شهرســتانی در حاشــیه اند. یکــی از نکاتــی 
کران هــای عمــار خیلــی مهــم اســت، بهــا دادن  در عمــار و ا
کــه  بــه  فیلم ســاز شهرســتانی اســت. ایــن باعــث می شــود 
 فیلم ســاز شهرســتانی اعتمــاد بــه  نفــس الزم را بــه دســت 
کــه در عرصــه  فیلم ســازی اســت،  بیــاورد و فرصت هایــی را 
می شــود  باعــث  عمــار  مردمــی  کران هــای  ا کنــد.  تجربــه 
کم کــم خــودش را وارد عرصــه ســینما و  فیلم ســازی  فیلم ســاز 
کــه برخــی  فیلم ســازان دیگــر  کنــد و شــاید فیلم هایــی بســازد 

نتواننــد بســازند. 

کران کننده:  ارتباط بین  فیلم ساز و ا
کــه در  ارتبــاط بیــن  فیلم ســاز و مخاطــب چیــزی اســت 
کران هــای عمــار وجــود دارد. بــا نمایــش هــر فیلــم  ســعی  ا
می شــود بازخــورد ایــن اثــر به صــورت تصویــری و متنــی بــه 
 فیلم ســاز داده شــود تــا نقــاط ضعــف و قــوت کارش را بفهمد. 
کران هــا حضورداشــته  از طرفــی ســعی شــده تــا  فیلم ســاز در ا
باشــد. یا اینکه ارتباط به صورت تلفنی و غیرحضوری شــکل 
بگیــرد تــا فیلم ســاز نتیجــه کار خــودش را از دیــِد مــردم ببیند. 
ــتان  ــاز در شهرس ــه  فیلم س ک ــتیم  ــف داش ــای مختل ــا جاه م

حاضــر شــده و فیلــم خــودش را بــا مــردم دیــده اســت.

تغییر جهت حرکت های مردمی از فردگرایی به ستادی: 
کــه فعالیت هــای خودجــوش  کــران مردمــی   باعــث شــده  ا
کنــد.  مردمــی  از حالــت فردگرایــی بــه ســمت ســتادی حرکــت 
کشــور از باغملــک  کران هایــی در جاهــای مختلــف  مثــاًل ا
گرفتــه تــا نهاونــد و جاهــای دیگــر انجام شــده و ســعی  شــده در 
کــران کارهــای مختلــف به صورت ســتادی انجام شــود. کنــار ا

کران:  شکل گیری برنامه های جانبی در کنار ا
در  خودجــوش  به صــورت  را  ایده هایــی  دوســتان 
بحث هــای مختلــف مطــرح می کردنــد. از امضــای طومــار 
کــه بــه  گرفتــه تــا دل نوشــته هایی  کارخانه هــا  بــرای تعطیلــی 
کاالهــای ایرانــی از  ــا  ــا پذیرایــی ب کارخانه دارهــا می نوشــتند ی
کــران کننده،  مخاطبــان فیلــم؛ مثاًل در فیلم چوب بســتنی، ا
کــرد تا چوب  بســتنی تولید  بــا بســتنی از مخاطبــان پذیرایــی 
ششــم  دوره  در  شــود.  ملموس تــر  مخاطــب  بــرای  ایــران 
کمک هــای  کران هــای عمــار،  عمــار نیــز از طریــق همیــن ا
کــه در  خودجــوش مردمــی   بــه جبهــه مقاومــت بــا فراخوانــی 
کل کشــور داده شــد، شکل گرفت و کمک های قابل توجهی 

گرفــت. بــه جبهــه مقاومــت صــورت 

پیوست اقتصادی در عمار
هــر  فیلم ســازی بــرای فیلمــش هزینــه صــرف می کنــد. 
ایــن هزینــه هــم از نظــر زمانــی و هــم از نظــر مــادی، بایــد 
تأمیــن شــود تــا فیلم ســاز بتوانــد فیلــم بعــدی را بســازد؛ 
 فیلم ســاز بعــد از چنــد فیلــم خســته می شــود. یکــی از 

ّ
وااِل

ــن  ــرد، همی ک ــت  ــاز حمای ــود، از  فیلم س ــه می ش ک ــی  راه های
کــران  ا شــبکه های  در  کــه  مردمــی   اســت  مشــارکت های 
ــم  عمــار به صــورت  مردمــی   وجــود دارد. اآلن نزدیــک 5 فیل
ــر  ــت و ه ــوده اس ــران ب ک ــی  ا ــارکت مردم ــی و مش بلیت فروش
فیلــم  نســبت بــه فیلم قبلــی بازدهی و مشــارکت بیشــتری از 

ســمت مــردم داشــته اســت.

چیــزی که در مشــارکت های مردمی عمــار وجــود دارد، این 
کران فیلم، هر مبلغی کــه خودش  اســت کــه مخاطــب بعــد از ا
تمایل داشــته باشــد به فیلم کمک می کند. این مبلغ شــاید 
نقــدی هــم نباشــد و یــک هدیــه مردمی   و معنوی به  فیلم ســاز 
باشــد. البتــه کمــک مــادی هــم اتفاقــًا در برخی فیلم ها خیلی 
کــه 500  قابل توجــه بــوده اســت. مــا مخاطبانــی داشــته ایم 
تومــان یــا کســی کــه یــک چــک 150 هزارتومانــی به فیلم کمک 
کــرده اســت. یــا اینکــه به عنوان مثــال دریکــی از روســتاهای 
ــه را نزدیــک  ــم یتیم خان کننــده، فیل ــران  ک شهرســتان فســا، ا

یک میلیــون و 400 هــزار تومــان فروخــت.

وقف زمانی و مکانی در عمار
ــزار  ــتن20 ه ــار، داش ــی عم ــران مردم ک ــی ا ــن ویژگ مهم تری
کننده ها  کران  کشــور اســت. ا کننده در نقاط مختلف  کران  ا
کار می کننــد، به طوری کــه عمــار برایشــان  به صــورت مردمــی 
به صــورت  دوســتان  ایــن  نمی کنــد.  پرداخــت  ریــال  یــک 
مردمــی  فیلم هــا را پخــش می کننــد و مهم تریــن مســئله در 
ایــن  بیــن بحــث، وقــف زمانــی اســت. مثــاًل یکــی از خانم هــا بــا 
چنــد تــا خانــواده شــهید جمع شــده بودند و فیلم هــای عمار 
را در منــزل شــخصی و یــا جاهــای عمومی مثل باغ مــوزه دفاع 
مقــدس نمایــش داده بودنــد. همچنین هدایــای مردمی   که 

این هــا هــم به نوعــی در غالــب وقــف اســت.

یکی از نکاتی که در عمار 
و اکران های عمار خیلی 

مهم است، بهادادن 
به  فیلم ساز شهرستانی 

است. این باعث می شود 
که  فیلم ساز شهرستانی 

اعتمادبه نفس الزم 
را به دست بیاورد و 

فرصت هایی که در عرصه 
 فیلم سازی است را تجربه 

کند. اکران های مردمی 
عمار باعث می شود، 

فیلم ساز کم کم خودش 
را وارد عرصه سینما و 

 فیلم سازی کند و شاید 
فیلم هایی بسازد که برخی 

 فیلم سازان دیگر نتوانند 
بسازند. 
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ِمدی 
ُ

ک
در جبهه

 خاطرات سیدرضا مهری از اکران فیلم  در جبهه

 کِمدی در جبهه
در  داوطلــب  به صــورت  ســربازی،  خدمــت  از  بعــد 
پشــتیبانی جبهــه و جنــگ جهــاد ســازندگی ســبزوار، شــروع 
کمــک جمــع  بــه فعالیــت می کنــد. وی هــم بــرای جبهه هــا 
می کنــد و هــم بــرای مــردم روســتا فیلــم پخــش می کنــد. 
مدتــی بــه جبهــه مــی رود و هــر روز بــه مناطــق مختلــف رفتــه 
کمــدی می گــذارد. در ادامــه  و بــرای رزمنده هــا فیلم هــای 

گوشــه ای از خاطــرات شــیرین او را می خوانیــم.

 همکاری داوطلبانه
بــا  انقــالب،  پیــروزی  ابتدایــی  ســال های  همــان  از 
کارهــای  یك ســری  و  داشــتم  رابطــه  جهــاد  بچه هــای 
کســری های مــا را هــم،  کــم و  فرهنگــی انجــام مــی دادم. 
جهــاد تأمیــن می کــرد. وقتــی از ســربازی آمــدم، بــه بچه  هــای 
گــردن دارم؛  گفتــم: »تــازه از جبهه برگشــتم و ِدینــی به  جهــاد 
کنــم«  ــا جهــاد همــکاری  می خواهــم بــه صــورت داوطلــب ب

گفتنــد: بســم اهلل! 

پیکان وانت قهوه ای
کــه  قهــوه ای داشــت  یــك ماشــین پیکان وانــت  جهــاد 
جهــاد  جنــگ  پشــتیبانی  »ســتاد  بــود:  نوشــته  کنــارش 
ســازندگی«. یــك بلندگوی خــراب هم باالی آن بســته بودند. 
کنــی«.  کمــک جمــع  گفتنــد: »می تونــی بــا ایــن ماشــین بــری 
گوِشــش می کشــیدم. برایــش باربنــد  بایــد دســتی بــه ســرو 
کــردم و آمپلی فایــر را  گرفتــم و یــك بــوق دوطرفــه رویــش نصــب 
زیــر صندلــی آوردم. آن موقــع تجهیــزات خیلــی ابتدایــی بــود. 
بــا مکافــات یــك ضبــط بــرای ماشــین خریــده بــودم. از پشــت 
ــرای  گرفتــم ب ــردم و یــک خروجــی صــدا  ک ضبــط سیم کشــی 

ــه صــدای داخــل ماشــین شــنیده نشــود. ک ــر  آمپلی فای

گوش به زنِگ صدای آهنگران
خوبــی  نــوار  نــه  روســتاها،  از  کمــک  جمــع آوری  بــرای 
کارمــان  داشــتیم و نــه صــدای بــه دردخــوری. بایــد بــرای 
کنــار رادیــو  ک فرهنگــی جمــع می کردیــم. همیشــه  خــورا
و تلویزیــون می نشســتم. منتظــر بــودم تــا از آهنگــران یــا 
ــوی  ــط را جل ــود. ضب ــش ش ــدی پخ ــگ جدی ــور آهن کویتی پ
گرفتــه و ضبــط می کــردم تــا بــرای روزهــای  تلویزیــون یــا رادیــو 

کنــم. بعــد آهنــگ جدیــد را پخــش 

 در تشــییع جنازه هــا وقتــی ایــن نواهــا را می گذاشــتم حال 
کــه ایــن  جمعیــت دگرگــون می شــد؛ چــون دفعــه اّول بــود 
نوحه هــا را می شــنیدند. خیلــی از روســتاها آن موقــع، حتــی 

بــرق نداشــتند چــه برســد بــه تلویزیــون. 

ارسال مستقیم به جبهه
کمــک، از روســتای  مهــر و اطرافــش  بــرای جمــع آوری 
کردیــم. چــون اهــل همــان منطقــه بــودم و مــن را  شــروع 
می شــناختند. 5 روســتا تحــت پوشــش مــا بــود. در منطقــه 
داورزن، چــون از ابتــدای جنــگ بــه عنــوان ســرباز در جبهــه 
کــه می رفتیم،  بــودم، تقریبــًا مــردم مــرا می شــناختند. وقتــی 
گــرم می گرفتنــد و خیلــی بــه ما کمك  قاعدتــًا خیلــی زود بــا مــا 
کامــل داشــتند و مطمئــن  می کردنــد. بــه مــن اطمینــان 

ــه جبهــه مــی رود.  کمك هایشــان مســتقیم ب ــد  بودن

در فکر یک تحّول!
کنــم. جهــاد  کار تحولــی ایجــاد  کــه در  بــه ایــن فکــر افتــادم 
ســازندگی و ســپاه پاســداران بــرای فرهنگ ســازی و آمــوزش 
بعضــی مســائل بــه مــردم، در روســتاها فیلــم پخــش می کــرد. 
آن زمــان اقبــال بــه فیلــم و ســینما زیــاد بــود و ســازمان ها 

بــرای ترویــج مســائل انقــالب، از فیلــم اســتفاده می کردنــد. 
کــه شــب ها، بــرای مــردم روســتاها  بــه جهــاد پیشــنهاد دادم 
فیلــم نمایــش دهیــم. بــه ایــن بهانــه مــردم را جمــع و اوضــاع 
روز را مطــرح می کنیــم؛ حتــی می توانیــم شــخص ســخنرانی 
کنــد. یــک ســری  کــه 10،15 دقیقــه صحبــت  داشــته باشــیم 
 16 فیلم هــای  و  پروژکتــور  مثــل  فیلــم،  نمایــش  وســایل 
کردیــم و شــب ها بــرای نمایــش فیلــم بــه  میلی متــری را مهیــا 
ــا مــا می آمــد  روســتا ها راهــی می شــدیم. یــك روحانــی هــم ب
و در بیــن تعویــض حلقه هــای فیلــم بــرای مــردم صحبــت 
می کــرد. تابســتان ها هیــچ مشــکلی نداشــتیم. در میــدان 
موتــور  می چســباندیم.  دیــوار  بــه  ســفیدی  پــرده  روســتا 
بــرق داشــتیم و پروژکتــور را بــه آن وصــل، و فیلــم را پخــش 

می کردیــم.

نگهبانی می دادم تا رزمنده ها  فیلم ببینند
کــه یــک  کــرده بودنــد  از طــرف جهــاد خراســان اعــالم 
بــا  می خواهنــد.  جبهــه  بــرای  بصــری  ســمعی  نیــروی 
ــه ســومار  رفتیــم. جهــاد ســازندگی یــک قــرارگاه  دوســتانم ب
کار ما این  کانکس سمعی و بصری بود.  داشت و در آن یک 
که نوارهای مذهبی را تکثیرکنیم و در اختیار رزمندگان  بود 
کانکــس، چنــد نــوار  یــا واحدهــای دیگــر قــرار دهیــم. داخــل 
کــردم. می خواســتم بــرای بچه هــای  فیلــم ویدئــو هــم پیــدا 
کــه مخالفــت شــد و بــه زور و  قــرار گاه پخــش فیلــم بگــذارم 
کردیــم. وســایل بی خــودی  زحمــت یــک روز فیلــم پخــش 
ک می خــورد. ماشــینی در اختیــارم بــود. تلویزیــون را  خــا
داخــل یــک تشــک ابــری پیچیــدم و موتوربــرق را برداشــتم. 
زانوهایــم  روی  را  آن  نبینــد،  آســیب  ویدئــو  اینکــه  بــرای 
کارمــان  کــردم. شــش مــاه  گذاشــتم و بــه ســمت خــط حرکــت 



ژه
وی

ده 
ون

پر
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
شت

-ه
وم 

ز د
رو

مار
م ع

فیل
ی 

دم
 مر

اره
نو

جش
ن 

می
شت

ه ه
وزان

ه ر
نام

ژه 
وی

25

کران هّمت ا
داستانی کوتاه از شهید هّمت درزمانی که فیلم اکران می کرد

کســی  هــرروز مســیر خانــه تــا مســجد را بــدون این کــه با
حــرف بزنــد، می رفــت؛ تــا اینکــه دوســت قدیمــی اش را دیــد. 
گفــت:  و  بــود  بســیج  فرهنگــی  واحــد  دوســتش مســئول 
و  پنهانــی  کار   اینکــه  از  هــم  او  بیــا«.  مــن  پیــش  »مدتــی 

پذیرفــت. دهــد  انجــام  می خواســت  را  خداپســندانه ای 

کــه  یــک روزه ای داد  آمــوزش  او  بــه  رفیقــش  پایــگاه  در 
کند. دم ودســتگاه  چطــور بــرای پایگاه مســاجد فیلــم پخش 
در  بســیج  پایــگاه  بــه  جبهــه  فیلم هــای  پخــش  بــرای  را 
روســتای حصــار در حومــه شــهر بــرد. مــردم هــم  پشــت ســر 
گاهــی هــم بــرای ســالمتی  او  هــم بــرای ســالمتی رزمنــدگان و 

می فرســتادند. صلــوات 

کلنجــار رفــت، ولــی از  یــک ســاعت بــا دســتگاه ویدئــو 
کــه نشــد. حــاال مــردم به جــای صلــوات، ُغــر  بخــت بــد، نشــد 
می زدنــد و عــده ای ناســزا می گفتنــد، حرفــی نــزد. وســایل را 
کــرد و رفــت پیــش رفیقــش و گفــت: »کار من نیســت.« جمــع 

کــرد و بعــدازآن در پخــش  کــران را شــروع  امــا او دوبــاره ا
گرفــت. حتــی یک بــار باهــم برای نشــان  فیلــم خیلــی ســخت 
ــه روســتایی رفتیــم. موتوربــرق، زود خامــوش  دادن فیلــم ب
می کــرد. بایــد پیچــش را می گرفتیــم تــا روشــن بمانــد. بــه مــن 

گفت: »تو مأمور این پیچی«.

گفتم: »فیلمش دوساعته، ابراهیم«

گفتــم، نمی شــود ایــن همــه آدم را  کــه  گفــت: »همیــن 
ــد« ــد برون ــد بع ــم را ببینن ــد فیل ــد؛ بای ــتاد برون فرس

پشــت  می گــذارد  موتوربــرق  دیــدم،  کــه  بــاری  آخریــن 
ماشــین، خــرداد5۹ بــود. ابراهیــم در صحــن ســپاه شــهرضا ، 

ــود. ــردم ب ــه م ــم ب ــان دادن فیل ــغول نش مش

کــه  گفتــم »اآلن دو ســال اســت  بــود،  بــاز  در ماشــین 
کاَرت همیــن ا ســت. مــردم هــر چــه می خواســتند از انقــالب 
گر راســت می گویــی و می خواهی مفید  بفهمنــد فهمیدنــد؛ ا
باشــی بیــا بــرو پــاوه؛ آنجــا خیلــی بیشــتر بــه تــو احتیــاج دارند«

گفت »امروز را منتظرم هستند، می روم تا بعد«

رفــت.  اصفهــان  امام جمعــه  طاهــری،  آقــای  پیــش 
کــه وارد پــاوه شــد. کــرد. تیــر یــا مــرداد 5۹ بــود  صحبــت 

روابــط عمومــی و  هــم شــد مســئول  لحظــه  از همــان 
کــرد.  شــروع  را  فرهنگــی اش  کار  همان جــا 

کــه بــه ســمت شــهر ســومار و جبهــه ســمت راســت  ایــن بــود 
کنــار یــک ســنگر  و جبهــه ســمت چــپ می رفتــم. ماشــین را 
می گذاشــتم و بــرای بچه هــا، فیلــم نمایش مــی دادم. بعضی 
وقت هــا، خــودم به جــای بچه هــا نگهبانــی مــی دادم و آن هــا 
فیلم هــای  بیشــتر،  می فرســتادم.  فیلــم  تماشــای  بــه  را 
کمــدی و خنــده دار نمایــش می دادیــم، مثــل فیلم هــای 
چارلی چاپلیــن و نورمــن. فیلــم »نورمــن پلیــس می شــود« را 
ــار نمایــش دادم؛ همچنیــن فیلم هــای دیگــری  شــاید صدب

ــم. ــش می کردی ــا را پخ ــته عقاب ه ــل دس مث

پخش فیلم تا نماز صبح
ــگاه داشــت. بچه هــای  ــالم هــم پای جهــاد خراســان در ای
جهــاد، آنجــا جاده ســازی می کردنــد. چنــد نفــر از بچه هــا 
ــگاه مــا  ــوار و ... را از پای آمدنــد وســایل موردنیازشــان مثــل ن
کــه »اصــاًل کســی به ما ســر نمی زنــه. چرا  کردنــد  گلــه  بگیرنــد. 
بــه منطقــه ما نمیاین؟ما هم از جهاد خراســانیم«. چند روز 
بعد بدون هماهنگی ماشــین را برداشــتیم و به ســمت ایالم 
کردیــم. یــک ســنگر مناســب  رفتیــم. همــان بچه هــا را پیــدا 
ــا  ــم. ت ــم و وســایل نمایــش فیلــم را آن جــا قراردادی گیــر آوردی
کــه  دیروقــت فیلــم نمایــش دادم و بــه بچه هــا آمــوزش دادم 
کننــد و رفتــم خوابیــدم. بــرای نماز صبح  کار  چطــور بــا ویدئــو 
کــه بیــدار شــدم هنــوز نمایــش فیلــم ادامــه داشــت. از ایــالم 

کردنــد؛ ولــی ارزشــش را داشــت. کــه برگشــتم مــن را توبیــخ 

روحیــه  بــر  زیــادی  تأثیــر  جبهــه  در  فیلــم،  نمایــش 
رزمنده هــا داشــت؛ بچه هــا خیلــی تشــکر می کردنــد و خیلــی 
خوشــحال می شــدند. شــش مــاه منطقــه بــودم و هــرروز بــه 

کارمــان همیــن بــود. یــک جبهــه می رفتیــم و 



ژه
وی

ده 
ون

پر
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
شت

-ه
وم 

ز د
رو

مار
م ع

فیل
ی 

دم
 مر

اره
نو

جش
ن 

می
شت

ه ه
وزان

ه ر
نام

ژه 
وی

26

ماشین تبلیغ 
راه انداختیم

خاطرات یک نقاش ساختمان از روزها و شب های اکران فیلم

نقاش فیلم ساز
عکاســی  انقــالب،  از  پیــش  طائفــی«  اســدی  »جلیــل 
داشــته و در جریــاِن تظاهــرات مردمــِی تبریــز، دوربینــش را 
از  بعــد  می چرخانــد.  مــردم  چهره هــای  و  مشــت ها  روی 
انقــالب، مــی رود ســراغ فیلم ســازی. او، نــه تنهــا تحصیــالِت 
کالس ســوم ابتدایی، برای  مرتبط با ســینما ندارد، بلکه در 
کــرده و رفته ســراغ  کمــک بــه اقتصــاد خانــواده تــرک تحصیــل 
کارگــری بــوده، نــه  کار اصلــی اش  نقاشــی ســاختمان. یعنــی 

فیلم ســازی.

گل   بــا این همــه، فیلــم »از جان گذشــتگان« را می ســازد و 
می کنــد؛ بعــد هــم مــی رود ســراغ ســوژه ای بــه نــام »شــهید 
کــرده بودنــد.  کــه منافقیــن تــرورش  محمدحســن نــوری« 
»نــوری در تاریکــی« محصول ایــن اراده بود. »حســرت آزادی« 
را در نقــد روابــط اربــاب و رعیــت می ســازد و... او در این مــدت 
کارنامه اش دارد. همچنین  ده ها فیلم داستانی و مستند در 
کــرده اســت.  کــران بــرای فیلم هایــش ایجــاد  گســترده  ا شــبکه  
تقریبــًا در تمــام شــهرهای آذربایجان های شــرقی و غربــی  و 
روســتاهای تابعــه، پــرده زده و فیلم هایــش را در مســاجد و 

مــدارس نمایــش داده اســت... 

کار به تیر هوایی رسید!
یکــی از دوســتانش می گویــد: فیلــم را عصرهــا و بعــد از نماز 
مغــرب و عشــا در مســاجد پخــش می کردیــم. مثاًل در مســجد 
توحیــد قره آغــاج، مســجد امــام حســین)ع( محلــه منتــج، 
مســجد فســقندیس، مســاجد ســردرود، مســاجد آذرشــهر 
و جاهــای دیگــر. در آذرشــهر، امــام جمعــه  وقــت، خــودش 

ماشــین داد تــا فیلــم را ببریــم روســتاهای اطــراف.

اســتفاده  بســیج  پایــگاه  مشــارکت  از  مســاجد،  در 
کــه یــک  می کردیــم. مراجعــه می کــردم بــه پایــگاه و می گفتــم 
فیلــم انقالبــی داریــم، آن هــا هم ســه چهــار نفــری می آمدند و 
کــه فــالن روز بعد  فیلــم را می دیدنــد و بعــد قــرار می گذاشــتیم 
کنیم. در مســاجد هرچه بلیت  از اتمــام نمــاز، فیلــم را پخش 
می فروختیــم، درآمــدش را می دادیــم بــه همــان مســجد. 

ــی برداشــته باشــم.  ــد از پخــش در مســاجد پول ــادم نمی آی ی
ــود. ــاده ب ــالت، فوق الع ــاجِد مح ــردم در مس ــتقبال م اس

قــرار بــود فیلــم »از جان گذشــتگان« را در مســجد امــام 
و  تبلیــغ  بــرای  کنیــم.  پخــش  منتــج،  حســین)ع( محلــۀ 
ــم  ــرده بودی ک ــه  کرای ــت  ــم، یــک وان اطالع رســانِی پخــش فیل
ــو  ــه تابل ــل ب ــانده و تبدی ــان، پوش ــا نئوپ ــش را ب ــه طرف ــه س ک
کــرده بودیــم. در هــر ســه تابلــو، عکس هایــی از فیلــم را نصــب 
ــا  ــم را ب ــار عکس هــا، زمــان و مــکان پخــش فیل کن ــرده و در  ک
خــط درشــت نوشــته بودیــم. این وانــت را در محــالت اطراِف 
ــم  ــار می زدی ــتی ج ــوی دس ــا بلندگ ــم و ب ــجد می گرداندی مس
در  شــب  ســاعت ۹  امشــب  جان گذشــتگان،  از  فیلــم  کــه 

مســجد امــام  حســین)ع( پخــش می شــود.

حــدود یک ســاعت قبــل از موعــد پخــش فیلــم، دم و 
دســتگاه و آپــارات را بــا خــودم برداشــتم و رفتــم مســجد آماده 
کــه  کنــم. دیــدم جلــوی مســجد بــه قــدری شــلوغ شــده 
بچه هــای بســیج مســجد آمده انــد و دارنــد مــردم را بــه صــف 
کار بــه جایــی رســید که وقتی دیدند خیلی شــلوغ  می کننــد. 
کمــی  کردنــد تــا شــاید اوضــاع  شــد، چنــد تیرهوایــی شــلیک 
آرام شــود! آن شــب، تــا ســاعت یــک بامــداد، همین طــور 
مســجد پــر و خالــی می شــد و مــا چنــد ســانس فیلــم را پشــت 
کردیــم. مــردم، به ویــژه  جوان هــا، تــا فیلــم را  ســر هــم پخــش 

ندیدنــد، از جلــوی مســجد ُجــم نخوردنــد.

ابتکار در تبلیغ فیلم!
کار اصلــی ام، نقاشــی ســاختمان  روزهــا می رفتــم دنبــال 
گردی  شــا می کــردم.  پیگیــری  را  کــران  ا برنامــه  عصرهــا  و 
ــود  ــان ب ــه محله م ــه بچ ک ــدی«  ــار عب ــام »مخت ــه ن ــتم ب داش
و در نقاشــی ســاختمان وردســتم بــود. تابلویــی را درســت 
کــه چندتــا از  بــرای فیلــم از جان گذشــتگان،  بــودم  کــرده 
عکس هــای فیلــم را در اندازه هــای 50 در 60  و 70 در ۹0 روی 
کارمــان در ســاختمان  آن چســبانده بــودم. بعــد از اینکــه 
تمــام می شــد، مختــار را برمی داشــتم و می رفتــم بــرای تبلیغ 

گــردن مختــار آویــزان می کــردم و او محلــه   فیلــم. تابلــو را بــه 
بــه محلــه می گشــت و فیلــم را تبلیــغ می کــرد؛ از »حکم آبــاد« 
کارش همیــن بــود. بــرای هــر  تــا »قره آغــاج« و »شــنب غازان« 
کاری اش هــم 5 ریــال یــا 10 ریــال بــه او مــی دادم. او  نوبــت 

کــرده اســت. کار  چهارســال بــه ایــن شــکل بــرای مــن 

خودمان سینما می ساختیم
فیلــم  پخــش  بــرای  مناســب  محــل  مــدارس،  کثــر  ا
نداشــتند و معمــواًل از ســالن مدارس بــه عنوان محِل پخش 
اســتفاده می کردیــم. منتهــا بایــد ایــن ســالن را هــم از نظــر نــور 
کار، همیشــه  و امکانــات اولیــه تجهیــز می کردیــم. بــرای ایــن 
30 تکــه نایلــون ســیاه رنگ و چندتــا چادرشــب بــه همــراه 
کــه قبــل از زمــان  داشــتم. ســه نفــر هــم، همــکار داشــتم 
پخــش، بــا این هــا می رفتیــم و ســالن را آمــاده می کردیــم. اول 
نایلون هــای ســیاه را می کشــیدیم روی پنجره هــا و هرجایــی 
کــه  کافــی تاریــک می شــد  گــر بــه حــد  کــه نــور را عبــور مــی داد. ا
هیــچ، وگرنــه چادرشــب ها را هــم روی پنجره هــا و دیوارهــا 
کامــاًل تاریــک شــود. آپــارات را در قســمت  می کشــیدیم تــا 
گرها هــم  جلــوی ســالن می گذاشــتیم روی یــک میــز و تماشــا

پشــت آن می نشســتند.

ــا را  ــم، همــۀ این کاره ــل از پخــش فیل ــاعت قب ــی دو س یک
گرفتــه نشــود.  ــاد  ــا وقــت بچه هــا زی ــم ت ــد انجــام می دادی بای
کالس تمــام می شــد،  می آمدنــد و در  بــه محــض این کــه 
ســالن می نشســتند. در بیشــتر مدارس، کف ســالن را موکت 
می انداختنــد و در بعضــی جاهــا هــم صندلــی می گذاشــتند. 
کیســه های پالســتیکی   ما حتی برای نظم و نظافت ســالن، 
کفش های تــان را  کــه  بــا خودمــان می بردیــم و می گفتیــم 
کثیــف نشــود. بعــد از  کیســه تــا موکت هــا  بگذاریــد داخــل 

کــران هــم این هــا را جمــع می کردیــم. ا

کار فرهنگِی اقتصادی
کارهای مــان بــود؛  بلیت فروشــی، یــک بخــش ثابــت در 
و  آمــوزش  می رفتــم  مســاجد.  در  هــم  و  مــدارس  در  هــم 
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کنیــد بــرای نمایــش فیلــم در  پــرورش و می گفتــم همــکاری 
کمکــی می توانیــد بــه  مــدارس. آن هــا هــم می گفتنــد چــه 
فــروش  از  قــرار می گذاشــتیم، درصــدی  بکنیــد؟  مــدارس 
بلیــت را بدهیــم بــه مدرســه. معمــواًل  یــک ســوم قیمــت 
بلیــت، ســهم مدرســه بــود. آن هــا نامــه ای می دادنــد بــه 
کنیــد. در آمــوزش و  گــروه همــکاری  کــه بــا ایــن  مــدارس 
کــه فهرســت تمــام  پــرورش اســتان، لیســتی بــه مــن دادنــد 
مــدارس آذربایجان شــرقی و این کــه چــه تعــداد دانش آمــوز 
کســی اســت و آدرس دقیق شــان در  دارنــد و مدیرشــان چــه 

لیســت وجــود داشــت.

گــر  ا مثــاًل  کــه  بــود  این طــوری  بلیت فروشــی  ترتیــب 
کنیــم، شــنبه می رفتیــم  قــرار بــود دوشــنبه فیلــم پخــش 
درســت  خودمــان  کــه  بلیــت  مشــخصی  تعــدا  مدرســه، 
کــرده بودیــم، می دادیــم بــه مدیــر مدرســه و آن هــا اعــالم 
بــرای تماشــای  فــردا بلیت فروشــی داریــم.  کــه  می کردنــد 
فیلــم؛ هرکــس تمایــل دارد فــردا بــا خــودش 3 تومــان بیــاورد. 
کــه روز پخــش بــود،  یکشــنبه بلیت فروشــی بــود و دوشــنبه 
گــروه می ایســتاد ورودی ســالن و بلیــت  یکــی از بچه هــای 
ــم  ــاره نمی کردی ــا را پ ــی، بلیت ه ــرای صرفه جوی ــت. ب می گرف

کنیــم. تــا در جاهــای دیگــر هــم اســتفاده 

اســتفاده  بیشــتر  تظاهــرات  صحنه هــای  از  کاش 
می کردید

هرجــا می رفتیــم، قبل از پخش فیلم، ابتدا بــرای پیروزی 
رزمنــدگان اســالم و ســالمتی امــام خمینــی ســه تا صلــوات 
کوتاهــی در مــورد فیلــم توضیــح  می فرســتادیم؛ بعــد دقایــق 
کــه در فیلــم خواهیــد دیــد  می دادیــم و می گفتیــم اتفاقاتــی 
فیلم هــای  در  ان شــااهلل  و  داده  رخ  واقعــًا  شــاه  زمــان  در 
کــه بعــدًا خواهیم ســاخت، نشــان خواهیــم داد  دیگــری هــم 
کــه همــه ی ایــن رویدادهــا قریــب بــه ۹۹ درصدشــان واقعــی 
ــود و  کــه دســتیار و همراهــم ب ــم هاتــف« هــم  هســتند. »کری
خــوب صحبــت می کــرد، توضیحــات دیگــری در مــورد محتوا 
و مضمــون فیلــم مــی داد. خالصــه هرجــا می رفتیــم، حتمــًا 

چند دقیقه برای مخاطب حرف می زدیم.

ــی  کاغذهای ــم  ــاعد می دیدی ــا را مس ــه فض ک ــا  بعضی جاه
و  نظــر  هرکــس  می گفتیــم  و  می دادیــم  بچه هــا  دســت 
انتقــادی دارد بنویســد و بــه معلمــش بدهــد تــا مــا بگیریــم. 
کــه انقالبی هــا  مثــاًل می نوشــتند فــالن صحنــه  فیلــم، جایــی 
گریــه آور بــود یــا از ایــن فیلم هــا  را شــکنجه می دهنــد، خیلــی 
کاش از صحنه هــای  کنیــد یــا مثــاًل می نوشــتند  زیــاد پخــش 

ــد. ــتفاده می کردی ــتر اس ــام بیش ــت ام ــرات و صحب تظاه

رشادت امام و جان فشانی امت
ــی  ــه می رفتیــم، خوشــبختانه همــکاری خوب ک مســاجد 
ــجد و  ــی مس ــه روحان ک ــود  ــه ای ب ــا به گون ــد. فض ــا می ش ــا م ب
بچه هــای بســیج، خودشــان مشــتاق بودنــد و اســتقبال 
ــه در  ک ــار  کســی مانع مــان نمی شــد. فقــط یک ب ــد.  می کردن
مســجد محلــه  خودمــان داشــتیم فیلــم پخــش می کردیــم، 
شــخصی آمــد و گفــت: چــرا در مســجد فیلم پخــش می کنی؟ 
گفتم: مگر صحنه  ناجور  کارهاست؟  مگر مسجد جای این 
در ایــن فیلــم وجــود دارد یــا مضحــک اســت؟ ایــن فیلم هــا، 
نشــان دهنده  رشــادت امــام و جان فشــانی امــت اســت. مگــر 
ــاغ« اســلحه را  ــه »قرمیــزی ب ــادت نیســت در محل خــودت ی
گذاشــتند روی مغــز یــک نوجــوان آلومینیوم فروش و آن پســر 

کشــتند؟ ایــن  فیلــم همــان صحنه هاســت. 17ســاله را 

با االغ رفتیم
کــه فقــط بــا موتــور یــا االغ می توانســتیم  روســتاهایی بــود 
کــه  بــه آن جــا برویــم. دوســتی داشــتم بــه نــام عــوض فتحــی 
جــان  »از  فیلــم  در  و  می کــرد  کار  هشــترود  هالل احمــر  در 
کــه اعالمیــه پخــش  گذشــتگان« نقــش یکــی از جوان هایــی 
ــود. بعــد از اتمــام پخــش در خــود  کــرده ب ــازی  ــد را ب می کردن
و  »خورجســتان«  روســتای  در  گفــت:  مــن  بــه  هشــترود، 
کــه مناطق محرومی هســتند هــم فیلم را  َکنــدی«  »حســین 
کنیــد. بلیــت هــم نفروشــید من خــودم پــول بلیت ها  پخــش 
گفتــم: مشــکلی نیســت می رویــم، یک ریــال هم  را می دهــم. 

گفــت: فقط این دو روســتا، راه ماشــین رو ندارد؛  نمی گیریــم. 
ــا  ــار می زنیــم، مــن هــم ب ــا االغ مــی آورم و وســایل را ب چنــد ت
شــما می آیــم. ســه تا االغ آوردنــد. روی یکــی مــن نشســتم و 
آپــارات را هــم بــا خــودم نگــه داشــتم. آن چهــار نفــر هــم دوتــا 
ــان  ــا خودش ــم ب ــایل را ه ــتند و وس ــدام نشس ــا روی هرک دوت
برداشــتند. نزدیــک یــک ســاعت و نیــم راه رفتیــم تــا بــه ایــن 
گل والی  روســتاها رســیدیم. مســیری را هم تا روســتا داخل 

پیــاده رفتیــم. 

اولــی دیدیــم  روســتای  رفتیــم  کــه  این جاســت  جالــب 
غ داری دارم  گفــت: مــن مــر بــرق نــدارد. یکــی از اهالــی روســتا 
گفــت: مــن رایــگان آن  و موتوربــرق آن االن در خانــه اســت. 
را مــی آورم. رفــت و بعــد از 20 دقیقــه بــا قاطــرش آن را آورد. 
کــه انبــار میــوه بــود بــرای پخــش فیلــم در نظــر  ســالن بزرگــی 
گرفتــه شــده بــود. البتــه در آن زمــان، آن جــا میــوه نبــود؛ ولــی 
کــف ســالن. آنجــا  جعبه هــا و قوطی هــای زیــادی ریختــه بــود 
گذاشــتن  کردیــم. بــرای  کمــک اهالــی تمیــز و مرتــب  را بــا 
آپــارات، میــز هــم وجــود نداشــت. بنابرایــن تعــدادی آجــر 
ُکتــم را  کردیــم.  را روی هــم چیدیــم و یــک ســکویی درســت 
گذاشــتم رویــش. بعــد  درآوردم و انداختــم روی آن و آپــارات را 
کــه فیلــم بــرای پخش آمــاده اســت.10  کردیــم  بــا بلندگــو اعــالم 
کــه تمــام اهالــی روســتا جمــع شــدند.  دقیقــه طــول نکشــید 
موتــور را راه انداختیــم و ســیم ســیارها را هــم کشــیدیم و فیلم 
که  شــروع شــد. به قدری مشــغول آماده ســازی ســالن بودیم 
کــرده  بودیــم پاهــای  گل آلودمــان را بشــوییم. عجله  فرامــوش 

ــد بالفاصلــه می رفتیــم روســتای دوم. هــم داشــتیم و بای

در چاه افتادم
ــت.  ــی داش ــه فارس ــودم، دوبل ــرده ب کارک ــه  ک ــی  فیلم های
از مــردم  در بعضــی از روســتاها و حتــی محــالت بخشــی 
فارســی نمی دانســتند و تماشــای فیلم سختشــان می شــد. 
کــه »کریــم هاتــف« می ایســتاد  کــه می کردیــم، ایــن بــود  کاری 
کــه تمــام می شــد، شــروع می کــرد بــه  جلــو و هــر صحنــه ای 
ترجمــه ی ترکــی  دیالوگ هــا؛ حتــی توضیــح بیشــتری هــم 
کــه امــام  مــی داد. مثــاًل می گفــت: اینجــا بهشــت زهرا اســت 
کی هســتند و  آمــده و ســخنرانی می کنــد یــا این هــا ســاوا

کرده انــد. کارهــا را  فــالن 

کارمــان  کردیــم و  یک بــار در روســتایی فیلــم را پخــش 
روســتای  بــه  برویــم  کــران  ا بــرای  خواســتیم  شــد.  تمــام 
همســایه. ماشــین نداشــتیم. پیــاده راه افتادیــم به طــرف 

بعــدی. روســتای 

کــه یکــی دســت مــن بــود و دیگــری  دوتــا بلندگــو داشــتیم 
ــارات هم دســت یکــی دیگــر و پــرده  دســت یکــی از بچه هــا. آپ
همراهــم،  دوســتان  از  یکــی  بــود.  چهــارم  نفــر  هم دســت 
کنــد. به قــدری الغرانــدام  کــه خــدا رحمتــش  »حســین« بــود 
گردنــش می انداخــت و  کــه دوپایــش را بــه دور  و منعطــف بــود 
گرفتند  کمــی فاصله  کــف مــی زد! بچه هــا از من  بــا دودســتش 
و مــن عقــب مانــدم. در ایــن حیــن، متوجــه شــدم صدایــی از 
پشــت ســر می آید؛ برگشــتم دیدم ســگ ســیاه رنگی به ســرعت 
کــه فــرار  دارد بــه ســمت مــن مــی دود. بلندگــو را برداشــتم 
کنــم دیــدم افتــاده ام داخــل چالــه عمیــق. بلندگــو تکه تکــه 
شــده بــود. ســگ هــم آمــد و بــاالی چالــه نشســت؛ داشــت 

ــایید.  ــم می س ــه ه ــد، ب ــانه تهدی ــه نش ــش را ب دندان های

کــه بچه هــا متوجــه می شــوند از مــن  بعــد از نیــم ســاعت 
ــد،  ــا برگردن ــا این ه ــه ت ــم. البت ــتند دنبال ــت؛ برگش ــری نیس خب
کــه مــن فریــاد  کشــاورز داشــتند ازآنجــا می گذشــتند  چنــد نفــر 
کشــاورزان آمــد بــاالی  زدم بیاییــد مــرا نجــات بدهیــد. یکــی از 
کــرد و  گفتــم ســگ دنبالــم  کــی هســتی؟  گفــت تــو  ســرم و 
کــه ســگی نیســت... در ایــن  گفتنــد: اینجــا  افتــادم اینجــا. 
حــال دوســتانم رسیدند.کمربندهایشــان را درآوردنــد و بــه هم 
کمــرم.  بســتند و انداختنــد داخــل چالــه. مــن هــم بســتم بــه 
بلندگــوی شکســته را برداشــتم و آرام آرام ازآنجــا بیــرون آمــدم. 
بــا آن حــال وروز رفتیــم روســتای بعــدی بــرای نمایــش فیلــم.
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کران پیشمرگان ا
اکــرم حیدریــان، اکــران کننــدۀ شهرســتان نهاونــد اســت. او بازنشســته آموزش و پــرورش و فعــال فرهنگــی بــوده و از ســوابقش می تــوان بــه تأســیس»مقر 
کتاب«شهرســتان نهاونــد و عضویــت در گــروه بانــوان پیشــمرگ انقــاب اســامی نــام بــرد. خانــم حیدریــان به اتفــاق تیــم 12 نفــره اش توانســته اند بیــش از 150 اکــران 

را در شهرســتان نهاونــد داشــته باشــند. متــن زیــر خاصــه ای از گفت وگــو بــا خانــم حیدریــان اســت.

چطور با جشنوارۀ عّمار آشنا شدید؟
ــه از فعالیــت  خانم هــای  ک ــا آقــای رحیمــی  جشــنواره را ب
نهاونــد تاریــخ شــفاهی تهیــه می کردنــد شــناختم. ازآنجا هم 
بــا افتتاحیــه جشــنواره ششــم خدمــت آنهــا بودیــم و از آن بــه 

کردیــم. کــران فیلــم را آغــاز  بعــد هــم ا

کران گرفتید؟ چه شد که تصمیم به ا
و  جوان هــا  بــا  و  می کــردم  فرهنگــی  فعالیــت  چــون 
کار می کــردم، مــدام احساســم ایــن  نوجوان هــا َمــچ بــودم و 
کــه یک مقوله گمشــده برای فعالیت فرهنگی ام هســت.  بــود 
کــه ایــن جشــنواره ازنظــر مقــام معظــم  وقتــی متوجــه شــدم 
کــه بایــد ادامــه دار باشــد، متوجــه شــدم  کاری اســت  رهبــری 

کار مــن بــوده اســت. کــه این یکــی از حلقه هــای مفقــودۀ 

فیلم ها را از چه کسی و از کجا می گرفتید؟
کران هــا  جشــنواره ششــم بــه دبیرخانــه آمــدم. مســئول ا
بــه مــن پــک جشــنواره ششــم را دادنــد. همــان موقــع پــک 
کارمــان را  گرفتــم و بــا آن هــا  جشــنواره پنجــم را هــم از آن هــا 

کردیــم. شــروع 

کرانتان کجا و چه فیلمی بود؟ اولین ا
کرانــم داخــل مســجد جنــب مصــالی نهاونــد  اولیــن ا
اســتقبال  مــورد  کــه  کردیــم  کــران  ا »علمــک«را  بــود. 

گرفــت.  قــرار  نمازگــزاران 

کران کرده اید؟ دیگر در چه جاهایی ا
قــرآن،  در حوزه هــای مقاومــت، مســاجد، کالس هــای 

مــدارس و... .

کــران بکنید و بــه هر دلیلی  جایــی بــوده کــه بخواهیــد ا
کنسل بشود؟

کــران می کردیــم.  ا را در جلســه قرآنــی  فیلم»هنگامــه« 
که برای ما فرســتاده  فیلــم نصفــه بود، یعنــی آن دی وی دی 
بودنــد ناقــص بــود و شــاید بیســت دقیقه ای از فیلــم رفــت و 
کــران بکنیــم. کنســل شــد و دیگــر نتوانســتیم مابقــی را ا بعــد 

کران هــا چــه برنامه هــای جانبــی دیگــری  در حاشــیه ا
داشته اید؟

کران هایمان باارزش افزوده اســت و حاشــیه دارد.  مــا همــه ا
کران فیلم های جشــنواره  کتاب، هنگام ا مثاًل یک بار در هفته 
ــم. حتــی از طریــق نرم افــزار،  کردی ــا  کتــاب برپ ــار نمایشــگاه  عّم
بــه تلفــن همــراه نمازگــزاران منتقــل می کردیــم.  کتاب هــا را 
کتــاب  کران هــای مــا ارزش افــزوده دارد و ارزش افــزوده مــا  همــه ا
کنار همه  اســت. مثاًل امســال لوازم التحریر ایرانی و اســالمی در 

کران هایمــان بــود و حــدود 15 روســتا رفتیــم. ا

کران هایتان مهمان ویژه هم داشته اید؟ در ا
ــم »ســردار ســلفی«  کردی ــه دعــوت  ک کســی  بلــه. آخریــن 

کران کردیم. بود که دو نماهنگ برای او ا

کــران فیلم هــا نشــریه و یا بروشــور تهیه  تــا حــاال بــرای ا
کرده اید؟

 بلــه، تــا اآلن ســه تــا بروشــور بــرای معرفــی جشــنواره عّمــار 
کرده ایــم. تولیــد و در راهپیمایی هــا توزیــع 

کران هایتان چه قشری هستند؟ بیشتر مخاطب ا
بیشتر جوانان حضور دارند.

کــدام فیلــم بــوده و علــت  کرانتــان،  پرمخاطب تریــن ا
آن چه بوده است؟

بــود،  ایــران«  »یتیم خانــه  مــا  کــران  ا پرمخاطب تریــن 
کــران هــم در نمــاز  کــران بــزرگ داشــتیم و یــک ا کــه دو تــا ا
جمعــه؛ چــون »یتیم خانــه ایران« تبلیــغ تلویزیونی داشــت، 

کردنــد. مخاطبــان اســتقبال 

کــه مخاطبیــن تحــت  کران هایتــان بــوده اســت  در ا
کننــد و یــا بــا صــدای بلنــد  گریــه  تأثیــر قــرار بگیرنــد و باهــم 

بخندند؟
کــران  ا و  می بریــم  کــه  جــا  هــر  را  »علمــک«  مثــاًل  بلــه، 
می کنیــم بــا صــدای بلنــد می خندنــد. »مادرانــه« را هــم هــر 

گریــه می کردنــد. کــران می کردیــم  کــه ا جــا 

کران را چگونه تأمین می کردید؟ هزینه و تدارکات ا
کننــده اســت.  کــران  بیشــتر از جیــب شــخصی بچه هــای ا
کارهایمــان را بــا ســتاد نمــاز جمعــه  کــه  فقــط بعضــی وقت هــا 
به صــورت مشــترک انجــام می دهیــم، یــا ادارۀ ارشــاد بــرای 
ــه  کار ب ــرای  ــه جشــنواره ب ــه از دبیرخان ک گروه هایــی  اســکان 
نهاونــد می آینــد، بــه مــا خوابــگاه می دهنــد. یکــی از اقــوام 
گاه  بنــده در تهــران زندگــی می کنــد و از فعالیت هــای مــا آ
کرد  کــه در تهــران دارند صحبت  اســت. او بــا اعضــای هیئتــی 
و یــک دســتگاه ویدئــو پروژکتــور به همــراه پــرده بــرای مــا تهیه 

کــرد وفرســتاد.

کتاب و فیلم چه ارتباطی با یکد دیگر دارند؟
رســانه  یــک  کتــاب  هســتند،  رســانه  دو  هــر  این هــا 
ــداری اســت. آن هــا  نوشــتاری اســت و فیلــم یــک رســانه دی
کننــد شــاید از این وابســتگی روحی  کنــار هــم فعالیــت  گــر در  ا
کــم بشــود و واقعــًا هــم  ــه فضــای مجــازی  و روانــی بچه هــا ب

اســت. همین طــور 

بیشــتر  فیلــم  کــدام  داشــته اید  کــه  کران هایــی  ا از 
بحث برانگیــز بــوده و مخاطــب را بیشــتر درگیــر خــودش 

کرده است؟
کــرده اســت. مثــال  کــدام بــه نوعــی مخاطــب را درگیــر  هــر 
گروهی مســتندی با موضــوع اقتصادمقاومتی  مــا بــرای یــک 
کار اقتصــادی  کــه بعــد از بحــث فــراوان وارد  کردیــم  کــران  ا

شدند واآلن هم بسیار موفق هستند.

کــدام فیلــم  ــا  در فیلم هــای جشــنواره عمــار بیشــتر ب
ارتباط برقرار کرده اید؟

مادرانه را که گذاشتم، خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم.

ــر  ــرای پوشــش خب ــا رســانه های محلــی ب تابه حــال ب
کران هایتان ارتباط داشته اید؟ ا

کانــون خبــری داریــم. معمــواًل از برنامه هــای  بلــه، مــا دو 
خبرگزاری هایشــان  در  و  می کننــد  تهیــه  گــزارش  مــا 
ــران  ک کــه در ارشــاد ا ــه ایــران« را  ــد. مثــاًل »یتیم خان می گذارن
کردیــم صداوســیما آمــد و هــم بــا مخاطبــان و بــا خــودم 

کردنــد. کــرد و در شــبکه اســتانی پخــش  مصاحبــه 

کار، جشــنواره عّمــار روی خــود شــما و  تــا این جــای 
دوستانتان چه اثری گذاشته است؟ 

کنــار هــم جمــع شــدند ایــن خــودش  ــه بچه هــا  همین ک
کار می کردنــد،  کنــده  یــک اتفــاق خــوب اســت. بچه هــا پرا
کارهــای  کنــار آن  اآلن مــا مرکــز ثقلمــان جشــنواره اســت و در 

ــرد. ــکل می گی ــادی ش ــی زی فرهنگ

کــه  تابه حــال خانــواده بــه شــما اعتــراض نکرده انــد 
کران می گذارید؟ چرا این قدر وقت برای ا

ــه. اآلن  ــی اآلن ن اوایــل شــاید یــک اعتراضــی می شــد؛ ول
کــه بــه آنهــا نمی شــود هیــچ، کمــک هــم می کننــد. اعتراضــی 

کــران  گــر وقــت بیشــتری داشــتید چنــد ا فکــر می کنیــد ا
دیگر می توانستید انجام دهید؟

کــه نهاونــد حــدود 180 هزار جمعیــت دارد،  مــن می گویــم 
کــران داشــته باشــیم  گــر مــا بتوانیــم بــرای 150 هــزار نفــر ا ا
خودمــان را بایــد بــه ایــن جمعیــت راضــی نگــه داریــم؛ یعنــی 
بــرای رســیدن بــه ایــن وضعیــت مطلــوب، از ایــن وضــع 

موجــود بایــد پــل بســازیم. 

کران هــا و ترغیــب  گســترش ا برنامــه خاصــی بــرای 
کــه می بینیــد از هــر لحاظ توانایــی ایــن را دارند که  افــرادی 

کران کننده باشند، دارید؟ ا
داشــتیم  آموزش وپــرورش  رئیــس  بــا  تماســی  مــا  بلــه. 
بــرای  و  برویــم  تــا دوشــنبه خدمتشــان  دادنــد  وقــت  کــه 
کنیــم؛ چــون بچه هــای  کــران »سینما مدرســه« صحبــت  ا
و  آمدنــد  پــای کار  دانش آمــوزی  بســیج  و  انجمن اســالمی 
کمــک بکنیــد و مــا هــم بــه شــما بــرای  می گوینــد: شــما بــه مــا 
کــران مســاعد  گــر محیــط بــرای ا کمــک می کنیــم. ا کران هــا  ا
ــت و  ــات هس ــه امکان ک ــد  ــی  بینن ــا وقت کننده ه ــران  ک ــود ا ش

مانعــی نیســت، خــب راضی تــر هســتند و می ماننــد.

مصاحبه با خانم اکرم حیدریان اکران کنندۀ شهرستان نهاوند
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کران کننده  ا
فرمانده جنگ نرِم منطقه

مریــم غفــوری کوشــا، اکــران کننــدۀ اهــل شهرســتان چنــاران اســت. تاکنــون آثــاری چــون ننــه قربــون، امیرمن علــی، ننــه  ســکینه و... را اکــران کــرده اســت. خانــم 
غفوری کوشــا یکــی از فعالیــن عرصــۀ فرهنگــی بــوده و در ســال 1391 بــه نمایندگــی از بانــوان اکران کننــده، بــا مقــام معظــم رهبــری دیــدار داشــته اســت.

مصاحبه باخانم غفوری کوشا اکران کنندۀ شهرستان چناران

چطور با جشنوارۀ عمار آشنا شدید؟
بنــده چــون برنامه هــای راز را می دیــدم، در آن برنامــه 
کــرده  بودنــد، و بعــد هم توضیح  جشــنوارۀ عمــار را زیرنویــس 
کشــور، حتی روســتاها  کــه مردم می توانند در سراســر  دادنــد 

کننــد. کــران  ایــن فیلم هــا را ا

کرانتان چه بود ؟ اولین ا
گرفتــن  بــا  بــار  اولیــن  بــرای   13۹1 ســال  دی مــاه 
مســجد  در  را  مقــدس  کوچــۀ  فیلــم  افتتاحیــه،  یــک 

کردیــم. کــران  ا امام حسن  عســکری)ع( 

کران داشته اید؟ تابه حال در چه مکان هایی ا
قرآنــی،  مهدکــودک  از  داشــته ایم.  کــران  ا همه جــا  در 
بســیج،  پایگاه هــای  کــودکان،  پــرورش     فکــری  کانــون 
بــرای  فرمانــداری  حتــی  و  پــارک  دانشــگاه.  مســاجد، 

داشــته ایم. کــران  ا هــم  شــهر  مســئوالن 

کران داشته اید کجا بوده است؟ بیشترین جایی که ا
مسجد و پایگاه بسیج.

کــران داشــته باشــید و  کــه قصــد ا جایــی هــم بــوده، 
کنسل شده باشد؟

ــران داشــته  ک کــه ا ــوده  بلــه مثــاًل مــا تــوی مســجد قــرار ب
کنســل  کــران  باشــیم، مجلــس ختــم پیــش آمــده و آن ا
می شــد. یــا مثــاًل یــک جــای خاصــی را هماهنــگ می کردیم، 

کنســل می شــد.  کــران  هــوا بــه هــم می  خــورد و ا

تابه حال سعی کردید افراد دیگری را هم جذب کنید؟
کــران دارم، ایــن موضــوع را بیــان  کــه ا بلــه. هــر وقــت 
می گیرنــد.  ســخت  عــده  یــک  نمی دانــم  ولــی  می کنــم. 
کار برایمــان ســخت اســت  یــک عــده می گوینــد: مــا ایــن 
کســی را  و نمی توانیــم. ولــی خــب آن هــم نــه، نتوانســتم 

کنــم. جــذب 

کــه ترغیــب  چــه چیــزی در جشــنوارۀ عمــار دیدیــد 
شدید بیایید و فعالیت کنید؟

بــا  معمــواًل  عمــار  فیلم هــای  دیــدم  اینکــه  خاطــر  بــه 
موضــوع روشــنگری اســت و حــرف دل مــردم را می زنــد و 
کــه فعالیتــم را  کــه دیــدم، باعــث شــد  بعــد تأییــد رهبــری را 

کنــم.  شــروع 

کــه بــا جشــنوارۀ عمــار آشــنا شــدید، بــه  تــو ایــن مدتــی 
نظرتان هدف اصلی جشنوارۀ عمار چه بوده است؟

فکــر می کنــم می خواســتند هــم روشــنگری بکننــد و هــم 
جایگزینــی بــرای خانواده هــا داشــته باشــند.

کران هایتــان  ا از  کــه  خاطــره ای  به یادماندنی تریــن 
داشته اید چه بوده است؟

فیلــم آتــش بــه اختیار شــهید حججی را  گذاشــتیم؛ چون 
گریــۀ  هنــوز آن موقــع موضــوع شــهید حججــی تــازه بــود، 

خانم هــا یــا حتــی نوجوان هــا بــرای ایــن فیلــم زیــاد بــود.

توصیه ای برای فیلم سازهای جشنوارۀ عمار دارید؟
گــر اولویت هــای جامعــه را بســنجند و درمــوردش فیلــم  ا
بســازند خیلــی خــوب می شــود. بیشــتر ویــژۀ نوجوانــان 
زیــاد  تــوی جامعــه شــبهات  کار بســازند. اآلن  و جوانــان 
شــده اســت. مــا بایــد بــه روز باشــیم. بتواننــد فیلم هــای 
کیفیت تــری داشــته باشــند. خــب ایــن خیلی بهتر اســت. با

کرانتان کدام است؟  بهترین و ماندگارترین ا
هــم  به نظــرم  داشــتم،  فرمانــداری  در  کــه  کرانــی  ا
به موقــع بــود و هــم خیلــی خــوب بــود. فیلــم »مــن مدیــر 
کــه تــازه  کــی؟ زمانــی  گذاشــتیم، آن هــم  جلســه-ام« را 
ــود. هــم ازنظــر  ــی دورۀ اول، رئیس جمهــور شــده ب روحان
آنجــا  کــه  شــخصیت هایی  ازنظــر  هــم  نفــرات،  تعــداد 

بــود. کــران  ا بودنــد تأثیرگذارتریــن 

جشنوارۀ عمار روی خود شما چه اثری گذاشته است؟
کتــاب بخوانــد، هرچــه فیلم ببیند، رشــد  انســان هرچــه 
پیــدا می کنــد. فیلم هــای عمــار روی بچه هایــم از خــودم 
تغییــر  یعنــی دیدگاه شــان  گذاشــته اســت.  تأثیــر  بیشــتر 

کــرده  اســت.

چگونه تبلیغ می کردید؟ 
توســط فضــای مجــازی تبلیغ می کــردم. تلفنی یا پیامکی 
بــه پایگاه هــای بســیج اطــالع مــی دادم. تــوی مســاجد اعــالم 
کــران داریــم.  کــه فــردا شــب در فــالن مســجد ا می کردیــم 

اطالعیــه چــاپ می کردیــم و بــه همــۀ مســاجد می دادیــم.

کران کننده را تعریف کنید؟ ا
کــه دغدغــه داشــته باشــد. او  کســی اســت  کننــده  کــران  ا
فرماندهــی جبهــۀ جنــگ نرم منطقۀ خــودش را به عهــده دارد.

کران های مردمی دارند ؟ خانم ها چه نقشی در ا
خانــواده،  مدیریــت  در  و  خانــواده  فکــر  در  خانم هــا 
زیــادی  تأثیــر  بچه هــا  روی  باشــند.  تأثیرگــذار  می تواننــد 
ــران  ک ــی در ا ــش بزرگ ــد نق ــل می توانن ــن دلی ــه همی ــد. ب دارن
مســائل  از  خیلــی  اآلن  به نظــرم  باشــند.  داشــته  مردمــی 
هــم  همیــن  بــرای  برمی گــردد.  خانم هــا  بــه  نــرم،  جنــگ 
کار می کنــد  هســت، کــه دشــمن روی خانم هــا خیلــی بیشــتر 

گذاشــته اســت. تــا آقایــان، و تأثیــر خــودش را هــم 

تا حاال به این فکر افتادید که خودتان فیلم بسازید؟
بلــه. خیلــی زیــاد، حتــی قبــل از جشــنوارۀ عمــار. ولــی 
هیچ وقــت نــه تخصصــش را داشــتم، نــه وســیله اش را. مــن 
ــودش را  ــرات خ ــم، خاط ــهیدی را می شناس ــر ش ــک همس ی
بارهــا برایــم تعریــف کرده، ولی هیچ وقت نتوانســتم صدایش 
کنم و نتوانســتم بنویســم. زندگی هرکدامشــان یک  را ضبط 

مســتند اســت.
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دوبرادر، دو قهرمان

دربارۀ موضوع »دو برادر« توضیح دهید.
کــه  »دو بــرادر« مســتندی در رابطــه بــا دو بــرادر شــهید اســت 
تیمــوری«  محمدرضــا  »شــهید  ندیده انــد.  را  همدیگــر  هیــچ گاه 
اواخــر جنــگ تحمیلــی، بعــد از پذیرش قطع نامه شــهید می شــود و 
»شــهید جواد تیموری« در حادثۀ تروریســتی حمله به ســاختمان 
مجلــس شــورای اســالمی در ســال 6۹ بــه شــهادت می رســد. مــا 
ایــن مســتند را چهــل روز پــس از شــهادت شــهید جــواد تیمــوری 
کــه  کار هــم بــا مشــکالتی مواجــه شــدیم  کردیــم. در حیــن  آغــاز 

ــود. ــهید ب ــوادۀ ش ــه خان ــدن ب ــک ش ــخت ترینش نزدی س

ــوادۀ شــهیدان تیمــوری چطــور آشــنا شــدید و  ــا خان ب
ایدۀ ساخت چگونه شکل گرفت؟

ــا  ــانه ها ب ــق رس ــوری، از طری ــواد تیم ــهید ج ــهادت ش ــد از ش بع
ــواده ای وجــود  آنهــا و خانواده شــان آشــنا شــدم. وقتــی دیــدم خان
کــه یــک فرزندشــان در جنــگ تحمیلــی شــهید شــده و فرزنــد  دارد 
دیگرشــان در ســال 6۹ در تهــران، برایــم جالــب شــد و تصمیــم بــه 

گرفتــم.  ســاخت مســتندی دربــاره آنهــا 

از برادران شهید تیموری بیشتر بگویید.
در  قطعنامــه  پذیــرش  از  بعــد  تیمــوری،  محمدرضــا  شــهید 
ــادۀ  ــد، در ج ــت بودن ــال برگش ــا در ح ــی از نیروه ــه خیل ک ــال 76  س
اهــواز خرمشــهر غافلگیــر شــده و محاصــره می شــود. از بیــن 061 
کــه در آن جــاده حضــور داشــته اند، تعــدادی اســیر  نفــر رزمنــده ای 
و فقــط 5 نفرشــان نجــات پیــدا می کننــد. شــهید جــواد تیمــوری، 
بخــش  حفاظــت  مســئول  کــه  محمدرضاســت  کوچــک  بــرادر 
مردمــی ســاختمان مجلــس شــورای اســالمی بــود. ایشــان هــم در 
هفدهــم خردادمــاه ســال 6۹ در حملــۀ تروریســتی بــه مجلــس بــه 

ــد. ــل ش ــهادت نائ ــض ش فی

تولید اثر دربارۀ شهدا چه لزومی دارد؟
کــه در بدتریــن شــرایط ممکــن،  کشــیدن آدم هایــی  بــه تصویــر 
امیــد،  جنــس  از  مفاهیمــی  و  می گیرنــد  را  تصمیمــات  بهتریــن 
تــالش، وحــدت، ظلم ســتیزی،  آرمان خواهــی، عدالت خواهــی، 
اخالق مــداری و... را دارنــد، ســبب می شــود در مخاطــب تأثیــر 
بگــذارد. وقتــی ایــن تأثیرگــذاری انجــام شــود درواقــع مــا نســلی را بــا 

کرده ایــم. ایــن مفاهیــم تربیــت 

جایگاهــی  بــه  خانــواده ای  کــه  می شــود  چطــور 
می رسد که دو شهید در راه انقالب می دهد؟

شــهدا  خانواده هــای  بــا  زیــادی  مصاحبه هــای  مدتــی 
زمــان  کــه  می کــرد  روایــت  شــهید  پــدر  یــک  یک بــار  می گرفتــم. 
کــه  گفتــم: شــما  جنــگ بچه هایمــان را بــه جنــگ فرســتادیم. مــن 
کــه  می دانســتی ممکــن اســت پســرت شــهید شــود؛ بــه شــما هــم 
گفتــه بــود، چــرا بازهــم او را فرســتادی؟ بــا جّدیــت خاصــی در جواب 
کــه می دانســتم! بااینکــه  گفــت: چــه داری می گویــی؟ بلــه  مــن 
ناراحــت بــود از این کــه فرزنــدش شــهید شــده؛ امــا انــگار ایــن را یــک 
که  وظیفــه می دانســت. در خانــوادۀ شــهدا و خانواده های مذهبی 
گر بــا مادران  شــهید داده انــد، ایــن موضــوع وجــود دارد. مخصوصًا ا
شــهدا هــم صحبــت شــوید ایــن مســئله واضــح اســت. بااینکــه 
می داننــد ممکــن اســت فرزندشــان شــهید شــود ولــی وقتــی پــای 

کوتــاه نمی آینــد.  انقــالب، دفــاع و جنــگ در راه خــدا برســد، 

ج اهلل سلحشور« بگویید. درباره مستند »فر
کارگــردان  فــرج  اهلل سلحشــور،  از  ایــن مســتند زندگینامــه ای 

ــاد  ــری و ابع ــی هن ــتند زندگ ــن مس ــت. در ای ــی اس ــد انقالب و هنرمن
شــخصیتی او را در قالــب قصــه و داســتان، به صــورت موازی بررســی 
کرده ایــم. یکــی از ُحســن های مســتند »فــرج اهلل سلحشــور« ایــن 
کــه مــا در طــول فیلــم هیــچ تحلیلــی نمی کنیــم؛ تحلیل فیلم  اســت 

ــود.  ــل می ش ــب منتق ــه مخاط گاه ب ــودآ ــورت ناخ به ص

چه شد که تصمیم به ساخت این مستند گرفتید؟
آثــار فــرج اهلل سلحشــور جــزو آثــار پــر مخاطــب ایرانــی در دنیــا 
اســت. به طــور مثــال فیلــم »یوســف پیامبــر« ایشــان، بیــش از یــک 
میلیــارد و پانصــد میلیــون بــار بازدیــد داشــته اســت. ایــن نشــان 
کــه تعــداد زیــادی  کــه ایــن فیلــم چیــزی درون خــود دارد  می دهــد 
الکــی و بیخــودی  اتفــاق  ایــن  کــرده اســت.  مخاطــب را جــذب 
نمی افتــد. آثــار ایشــان الگوهــای کالســیک دارنــد و الگوهایــی که در 

آن اســتفاده می شــود، شــبیه بــه آثــار پرفــروش دنیاســت. 

کارگردانــی آقــای سلحشــور نقــد  شــاید خیلی هــا نســبت بــه 
داشــته باشــند، امــا ایــن آثــار مخاطــب دائــم دارد. به نظــرم یــک 
که ایشــان داشــتند. او قرآن  بخش آن به خاطر آن نگاه قرآنی اســت 
را همیشــه می خوانــد، درک می کــرد و براســاس آن فیلمنامــه اش را 
که بزرگ شــدۀ  می نوشــت. یک بخشــش تفکر خود این آدم اســت 
کــه آثــار او  مکتــب قــرآن اســت. بخــش دیگــر هــم بــه ایــن بــر می گــردد 
کــه خیلی هــا  از الگــوی درســتی تبعیــت می کننــد. بــا تمــام نواقصــی 
کــه سلحشــور از آن تبعیــت می کــرد  اظهــار دارنــد، امــا ایــن الگویــی 
کــه مــا هــم  کالســیک قهرمانــی اســت  بــه نظــر مــن همــان الگــوی 
گروه تولیدمــان جالب بود  دنبالــش هســتیم. این نکته بــرای من و 
کــه فیلم هــای ایشــان خصوصیــات فیلم هــای پــر مخاطــب و موفق 
ســینمای جهــان را دارد. وقتــی مــن بــا آقــای شــورجه راجع بــه ایــن 
کــه سلحشــور خیلــی از آثــار  گفتنــد  کــردم، ایشــان  موضــوع صحبــت 
مهــم دنیــا را می دیــده و از آنهــا اســتفاده می کــرده اســت. بنابرایــن 
کــه او در حــال یادگیــری و پیاده ســازی فنونــی بــوده  معلــوم اســت 
گــر فیلــم موســی را می ســاخت صــد پلــه از یوســف قوی تــر بــود و  کــه ا

یــک ســریال پرفــروش می شــد.

از مراحل ساخت مستند برایمان بگویید.
بهتــر  را  فــرج اهلل سلحشــور  کــه  افــرادی  بــا  کردیــم  مــا ســعی 
کنیــم. آن شــناخت بهتــر باعــث می شــود  می شــناختند، مصاحبــه 
بخــش  برســد.  بــه دســتمان  کیفیت تــری  با و  ناب تــر  اطالعاتــی 
ــل  ــاده قاب ــات س ــا تحقیق ــه ب ک ــت  ــی اس ــتند خاطرات ــادی از مس زی
دســت یابی اســت؛ امــا اینهــا هیــچ وقــت در یــک بســتۀ تبدیــل 

نشــده بودنــد.

قــای سلحشــور چــه جایگاهــی در ســینمای ایــران  آ
داشت؟

به نظــر مــن فــرج اهلل سلحشــور یکــی از مهمتریــن آدم هــا و شــاید 
هــم ردیــف بــا شــهید آوینــی در ســینمای ایــران باشــد. خیلــی از 
ــود،  ــده ب مســئولین وقــت ســینمای ایــران، در زمانی کــه ایشــان زن
درجــۀ اهمیــت ایــن آدم و جنــس نگاهــش را درک نمی کردنــد و 
البتــه هنــوز هــم درک نمی کننــد. بــه نظــرم راهی که ایشــان  رفــت راه 
کــه در آینــده در ســینمای ایران مشــخص می شــود. صحیحــی بــود 

دربارۀ نحوه فوت کردن ایشان توضیح دهید. 
در پروســه مســتند، دربــاره فــوت ایشــان از افــراد مختلــف، از 
کــه بــا ایشــان بودنــد تحقیقاتــی  کســانی  دوســتان و نزدیــکان و 
کــه احتمــال تــرور بیولوژیکــی  کــردم؛ در نهایــت بــه پاســخی رســیدم 

ــه  ک ــود  ــی ب ــا مطالب ــه در مصاحبه ه ــد. بااین ک ــت باش ــان درس ایش
کنیــم ولــی چــون بــه قطعیــت نرســیده بودیــم،  می توانســتیم ارائــه 

ــم.  ــرح نکردی ــن را مط ــتند ای در مس

در حــال حاضــر چــه اهمیتــی دارد کــه مــا دربــارۀ چنیــن   
شخصیت هایی فیلم بسازیم؟

ایــن بــه همــان موضــوع الگوســازی برمی گــردد. به نظــرم فقــط 
نبایــد شــخصیت های مهــم و برجســته الگــو شــوند؛ خیلــی از افــراد 
کــه بایــد شناســایی شــوند. مثــاًل شــهید  عــادی در جامعــه هســتند 
ــرد و  ک ــه یــک ســیر و ســلوکی را طــی  ک ــود  ــی ب جــواد تیمــوری جوان
ــی  ــروی خدمات ــاًل نی ــا مث ــا ارزش دارد. ی ــید. این ه ــهادت رس ــه ش ب
ــک  ــد. ی ــهید ش ــود و ش ــام ب ــرم ام ــه در ح ک ــبز علی زاده(  ــهید س )ش
کــه از نظــر خیلــی از مــا یــک آدم عــادی و ســاده ای  نیــروی خدماتــی 

کــه بــه ایــن مرحلــه می رســد. ــر بــوده  اســت ولــی ایــن آدم متقی ت

کــه بچــه حزب اللهی هــا بــه فضــای  چــه اهمیتــی دارد 
هنری ورود کنند؟

بــه  و  دارنــد  دینــی  اعتقــادات  کــه  افــرادی  مهــم  وظیفــۀ 
ــه در  ک ــت  ــن اس ــتند ای ــد هس ــی پایبن ــالمی و انقالب ــای اس آرمان ه
کند  ایــن حــوزه هــم اثرگــذار باشــند. جامعه باید یــک رونــدی را طی 
کــه دنبالــش هســتیم برســد. ایــن مشــخص  تــا بــه آن نقطــۀ آرمانــی 
کــه بایــد وظیفه مــان را انجــام دهیــم. وظیفــۀ برخــی افــراد  می کنــد 

ــا هنــر اســت. هــم طبیعتــًا در حــوزۀ رســانه ی

داریــم  کــه  اســت  ســال  بیســت  را  نکــردن  ورود  ضررهــای 
جامعــه  دیگــر  اقشــار  بلکــه  مذهبــی  قشــر  فقــط  نــه  می بینیــم. 
از  مــا واقعــًا داریــم  ایــن قضیــه متضــرر می شــوند؛  از  هــم دارنــد 
کشــورها می آینــد و تبدیــل بــه  کــه از دیگــر  فرهنگ هــای غلطــی 

می بینیــم. آســیب  می شــوند  فرهنــگ  و  خرده فرهنــگ  

ــه فضــای هنــری و  کمکــی ب ــران مردمــی عمــار چــه  ک ا
انقالبی می تواند بکند؟

انقــالب  اوایــل  در  اســت.  خوبــی  بســیار  کار  مردمــی  کــران  ا
کــران  ــا روســتاها می بردنــد و فیلــم ا ــارات بــه مســاجد ی دســتگاه آپ
می کردنــد. بــا شــکل گیری جشــنوارۀ عمــار ایــن نهضــت دوبــاره 
بــه حرکت هــای  ایــن حرکــت شــبیه  زنــده شــده اســت. ســبک 
اوایــل انقــالب اســت و از ایــن حیــث خیلــی حائــز اهمیــت اســت و 
به نظــرم به شــدت تأثیــر دارد و تأثیــر آن هــم داریــم را می بینیــم. مــن 
کــه یک بخشــی از جوان هایی  کوچکتریــن تأثیــرش را ایــن می دانــم 
کــه پتانســیل دارنــد و جاهــای دور افتــاده زندگــی می کننــد، در ایــن 
کم کــم نشــان می دهنــد و بــه ظرفیت هــای  جشــنواره خودشــان را 

کشــور تبدیــل  می شــوند.  فیلم ســازی 

گــر انتقــاد و پیشــنهادی بــه عمــار دارید و نظرتــان را در  ا
رابطه با عمار بیان کنید.

انجــام دهــد؛  الگوســازی  را در حــوزۀ  بایــد وظیفــه اش  عمــار 
ــه ایــن تحلیــل نرســیده اند  هنــوز در ایــن زمینــه شــاید خیلی هــا ب
کــه چقــدر مســئله الگوســازی مهــم اســت. ژاپــن طــی دو دهــه 
بــا ســاخت انیمیشــن آمدنــد در زمینــۀ ســبک زندگــی الگوهــای 
مــا  به شــدت موفــق شــدند. چــرا  اتفاقــًا  و  وارد شــدند  قهرمــان 
راجع بــه ایــن الگوهــا تحقیــق و تحلیــل نکنیــم؟ مــن فکــر می کنــم 
کــه  کــه یــک بخــش زیــادی از آثارمــان هنــوز روی موضوعاتــی اســت 
شــاید در ایــن حــوزه نیســت. درصورتی کــه مــن می گویــم بایــد ســهم 

ایــن قســمت بایــد بیشــتر از ایــن حرف هــا باشــد.

گفت  وگو با کارگردان مستند »دو برادر« و »فرج الله سلحشور«

محمــد ســعید قدیریــان، فیلم ســاز 28 ســاله تهرانــی اســت کــه از اواخــر دورۀ لیسانســش حرفــۀ فیلم ســازی را به صــورت تجربــی آغــاز کــرده. اولیــن اثــر او »هندســۀ آزادی« نــام دارد کــه در 
جــواب توهیــن خواننــده ای هتــاک بــه امــام جــواد )ع( ســاخته شــده اســت. قدیریــان پس از ســاخت »هندســۀ آزادی« وارد ســینمای جوان شــد و کار در این حــوزه را ادامــه داد. او کــه در کارنامۀ 
هنــری خــود، تولیــد اثرهایــی ازجملــه »امانــت«، »خیــر و شــر« و »کاروان روایــت فتنــه« را دارد، امســال بــا دو اثــر »دو بــرادر« و »فــرج اهلل سلحشــور« بــه هشــتمین جشــنوارۀ فیلم عمار آمده اســت. 

متــن زیــر حاصــل گفت وگــو بــا محمد ســعید قدیریان اســت.
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کشــور  گهــان خبــری در ســطح  گــرم اواخــر بهــار، نا در یــک روز 
ــرات  ــر تقدی کمیــت جمهــور ب پخــش می شــود. پارلمــان، نمــاد حا
گــروه تروریســتی خارجــی موردحملــه مســلحانه  خــود توســط یــک 
قرارگرفتــه اســت. تروریســت ها قصــد ورود بــه صحــن اصلــی مجلس 
کش درگیری با آن ها، ســعی  رادارنــد و نیروهــای امنیتــی نیز در کشــا
دارنــد تــا ضمــن ممانعــت از رســیدن مهاجمیــن بــه اهــداف اصلــی، 

مانــع افزایــش تلفــات در ایــن ماجــرا شــوند.

کــردن ایــن ماجــرا بــرای یــک فیلم ســاز یــا نویســنده،  بــا تعریــف 
کــه بــه ذهــن او می رســد، ســاخت  طبیعتــًا نخســتین محــوری 
یــک اثــر جنایــی، پلیســی جــذاب و پرشــور باقابلیــت بــاالی جــذب 
کــه هیجــان بــاالی اثــر باعــث میخ کــوب شــدن  مخاطــب اســت 
گذشــت چنــد مــاه از حادثــه  بــا  مخاطــب روی صندلــی شــود. 
تروریســتی رخ داده در مجلــس، یــک مستندســاز بــه ســراغ ســاخت 

گفتــه شــد. کــه  ــا رویکــردی  ــه ب اثــری در ایــن مــورد رفتــه امــا ن

محمــد ســعید غدیریــان در »دو برادر« به ســراغ یکــی از قربانیان 
افســر جــوان حفاظــت  یــک  ازقضــا  کــه  تروریســتی  ایــن حادثــه 
کــرده زندگــی او را زیــر ذره بیــن بگیــرد. مجلــس اســت رفتــه و تــالش 

کــه شــهادت در ایــن حادثــه تنهــا مزیــت  او بــه ســراغ فــردی رفتــه 
او نیســت بلکــه یــک ویژگــی جالــب دیگــر دارد و آن هــم بــرادر شــهید 
کــه در حادثــه تروریســتی  بــودن اســت. شــهید جــواد تیمــوری 
که در عملیات  مجلس به شــهادت رســید، برادری نادیده داشــت 
ــیده  ــهادت رس ــه ش ــن ب ــتی منافقی ــروه تروریس گ ــر  ــاد و در براب مرص
گروهــی دیگــر از  کــه توســط  بــود و ایــن بــار نوبــت خــودش بــود 

تروریســت ها جــان خــود را از دســت بدهــد.

»دو بــرادر«، مســتند پرتــره ای در خصــوص شــهیدان رضــا و 

کارگردان در آن کوشــیده با رفتن به ســراغ  کــه  جــواد تیمــوری اســت 
خانــواده و دوســتان ابــن دو شــهید روایتگــر بخشــی از زندگــی آنــان 
باشــد. مســتند بــا مــرور زندگــی رضــا، بــرادر بزرگ تــر شــروع می شــود، 
را  او  از زاویــه ای زندگــی  یــک  خانــواده شــهید و هم رزمانــش هــر 
شــرح داده و از شــهید می گوینــد. در ادامــه نیــز روایــت زندگــی بــرادر 
کوچک تــر یعنــی جــواد به همــان ترتیــب از زبان نزدیکان و دوســتان 

شــهید بیــان می شــود.

بــه  شــهید  دو  ایــن  از  خوبــی  نســبتًا  اطالعــات  مصاحبه هــا 
مخاطــب ارائــه می کننــد، از ابتــدای تولــد شروع شــده و تــا زمــان 
از  شــهید  روحیــات  و  زندگــی  از  مختصــری  تاریخچــه   شــهادت 
کارگــردان بــرای اینکــه  زبــان مصاحبه شــوندگان ارائــه می شــود. 
گفتگوهــا از تصاویــر مختلف  مصاحبه هــا خســته کننده نشــود بیــن 
کــرده اســت، به ویــژه در نیمــه دوم  مرتبــط بــا ایــن شــهدا اســتفاده 
کــه بــه دلیــل گســترش ابزارهــای فیلم بــرداری، تصاویر بیشــتری  کار 

از شــهید جــواد تیمــوری موجــود اســت.

گــر در »دو بــرادر« شــاهد  بااین وجــود بــه نظــر می رســد شــاید ا
به کارگیــری شــیوه دیگــری بــرای پرداخــت بــه ایــن ســوژه بودیــم 
مســتندی جذاب تــری می دیدیــم. در »دو بــرادر« بــدون وجــود 
دقیــق   54 حــدود  شــاهد  دیگــری  رابــط  حلقــه  یــا  متــن  گفتــار 
ایــن دو شــهید هســتیم و همین قــدری  گفت وگــو در خصــوص 
گــر از مســتند  کنــد شــدن ریتــم اثــر شــده اســت. شــاید ا باعــث 
داســتانی بــرای روایــت زندگــی ایــن دو شــهید اســتفاده می شــد 

بــود. ایــن خصــوص موفق تــر  کارگــردان در 

ــن  ــم ای ــم دارد و آن ه ــی مه ــک ویژگ ــرادر« ی ــود »دو ب بااین وج
کــه اواًل در دل یــک ماجــرای امنیتــی بــه ســراغ داســتانی  اســت 
عاطفــی رفتــه و ثانیــًا توانســته اســت مــاده اولیــه خوبــی بــرای 
ــران  کنــد. ای ــر در ایــن خصــوص فراهــم  کارهــای متفاوت ت تولیــد 
در طــول 83 ســال پــس از انقــالب هــزاران نفــر قربانــی عملیــات 
تروریســتی داشــته؛ امــا هنــر و به ویــژه ســینما تقریبــًا تمامــی ایــن 
کــرده اســت، دو بــرادر  ســوژه ها را بــه هیــچ انگاشــته و فرامــوش 
حمــالت  مهم تریــن  از  دریکــی  نســیان  ایــن  از  بخشــی  جبــران 

کشــور اســت. تروریســتی علیــه 

چکیدن قطره ای از خون 
»هابیل« بر پرده نقره ای

علیرضا ملوندی
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