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روضه های مصّور

فیلــم پــرواز از حلــب روایتــی اســت از زندگــی و شــهادت 
حســین هریــری؛ رزمنــده ایرانــی و یکــی از تخریبچی هــای 
ــم ازنظــر مســائل فرمــی و  گردان هــای فاطمیــون. ایــن فیل
ــر و  ــم غلــط اســت. از تصوی ک ــم  ــًا یــک فیل ســاختاری تقریب
گرفتــه  گرفتــه تــا صدابــرداری، یــا از فیلم نامــه  فیلم بــرداری 
کثــر عناصــر در جــای خــود هســتند و نقــش و  ــا تدویــن، ا ت
ایــن  ایفــا می کننــد. مجموعــه  را به خوبــی  وظیفــه خــود 
عنصــر  رقم زده انــد.  را  دل نشــین  و   روان  ریتمــی  عوامــل 
بــا  کــه  دارد  اضافــه ای  تایــم  نــه  فیلــم  داســتان  روایــت 
کــردن برخــی از صحنه هــا و ســکانس ها حوصلــه  کــش دار 
مخاطــب را ســر ببرنــد، نــه موضــوع و نکتــه ای را قربانــی 

کــرده اســت.    حفــظ ریتــم 

مخاطــب می توانــد از ابتــدا تــا انتهــای فیلــم را به راحتــی 
کنــد. در ابتــدا ســکانس های برگزیــده ای از انتهــای  نــگاه 
تعلیــق  ســکانس ها  همیــن  و  می شــود.  ارائــه  داســتان 
از  یعنــی  می کنــد.  ایجــاد  فیلــم  داســتان  بــرای  را  خوبــی 
کــه قهرمــان اصلــی فیلــم  ابتــدا مشــخص اســت  همــان 
کیســت و درنهایــت بناســت چــه سرنوشــتی داشــته باشــد؛ 

سرنوشــتی بــه نــام شــهادت...

گــره اصلــی داســتان نحــوه شــهادت ایــن   بنابرایــن حــاال 
به عبارت دیگــر  شــهادتش.(  دلیــل  یــا  )و  اســت  قهرمــان 
حــاال مخاطــب فیلــم می داننــد »چــه اتفاقــی« افتــاده؛ امــا 
ــا فیلــم حفــظ می کنــد، پرســش ها  کــه پیونــد او را ب چیــزی 
و تعلیقــی اســت از جنــس »چگونــه« ایــن اتفــاق افتــاده 
تعلیــق  از  جنــس  ایــن  کــه  می دانیــم  و  »چــرا«.  و  اســت 
مختــص عنصــر روایــت در فیلم هــای پســت مدرن اســت. 
کــه قرن هــا پیش ازایــن، در  دقیقــًا همــان ســبکی از روایــت 
داســتان رســتم و ســهراب شــاهنامه شــاهد آن هســتیم. 
کــه:  فردوســی از همــان ابتــدای داســتان یــادآور می شــود 
یکــی داســتان اســت پــر آب چشــم... یعنــی از همــان آغــاز 
داســتان، انتهــای آن را یــادآور می شــود و فــاش می کنــد. 

کــه، ذهــن  نتیجــه و حکمــت چنیــن شــیوه ای ایــن اســت 
کــه بناســت چــه  مخاطــب از ایــن بــه بعــد، درگیــر آن نیســت 
اتفاقــی بیفتــد؛ بلکــه حــاال ظرفیــت ذهنــی او عمدتــًا بــر ایــن 
کــه، »چگونــه« ایــن اتفــاق  موضــوع متمرکــز خواهــد بــود 

خ می دهــد؟ و چــرا؟ تلــخ و تــراژدی غم انگیــز ر

از  جنــس  ایــن  بــه  مــا،  شــیعی  و  دینــی  ادبیــات  در 
داســتان ها، یعنــی نحــوه شــهادت یــک قهرمــان، اصطالحــًا 
ــدام  ــتان ها، هیچ ک ــواع داس ــد. در بیــن ان »روضــه« می گوین
به انــدازه »تراژدی هــا« اصالــت ندارنــد. و روضــه، تــراژدی 
غم انگیــز شــهادت اســت.  فرصــت نیســت از عناصــر روایــی 
تفصیــل  و  شــرح  بــا  روضه هــا  در  قصه گویــی  ســبک  و 
کنیــم. مثــاًل در روضــه پیــش از آنکــه بیــن  بیشــتری صحبــت 
مخاطــب و قهرمــان هــم ذات پنــداری بــه وجــود بیایــد، 
یعنــی  می گیــرد.  شــکل  عاطفــی  و  قلبــی  ارتبــاط  نوعــی 
قهرمانــان  مثــل  را  خــود  آنکــه  به جــای  روضــه  مخاطــب 
کنــد، در موقعیــت آنــان خــود را قــرار می دهــد. یعنــی  تصــور 
احســاس محبــت و ارادت بــه قهرمانــان و برائــت نســبت 
بــه ضدقهرمان هــا. بنابرایــن لــذت ذهنــی شــنونده یــک 
روضــه لــذت هــم ذات پنــداری نیســت. بلکــه لــذت ارتبــاط 

نعمت اهلل سعیدی
نویسنده

یادداشتی بر مستند »پرواز از حلب« درباره شهید مدافع حرم هریری
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گرفتــن از وقایــع اســت. البتــه  گرفتــن بــا قهرمانــان و عبــرت 
کیفیــت و درجــات ایــن ارادت هــا و برائت هــا، بســتگی بــه 
کیفیــت و درجــات خــود روضــه دارد. مثــاًل  حقیقــت محبت 
کیفیــت شــناخت و معرفــت مخاطــب  و ارادت، بســتگی بــه 
دارد. ارادت و برائــت واقعــی نســبت بــه یــک موضوع، وقتی 
کــه، ابتــدا آن را بشناســیم و نســبت بــه آن شــناخت  اســت 
کــه آن را  کنیــم. مــا نمی توانیــم نســبت بــه چیــزی  حاصــل 

نمی شناســیم محبــت یــا نفــرت داشــته باشــیم. 

نیســت.  معادلــه همیشــه صــادق  ایــن  برعکــس  امــا 
چیــزی  از  وقت هــا،  خیلــی  اســت  ممکــن  انســان  یعنــی 
واقعــی  شــناخت  اوســت،  نفــرت  یــا  محبــت  مــورد  کــه 
از همیــن  از رســانه ها درواقــع  نداشــته باشــد. بســیاری 
فرمــول اســتفاده می کننــد. عبــارت »مدیریــت افــکار« یــک 
رســانه  نظــری  بــزرگ در بحث هــای  و دروغ  ســوءتفاهم 
ــا خــود رســانه ها  ــی رســانه می آموزنــد، ی اســت. آنچــه اهال
انجــام می دهنــد درواقــع »مدیریــت احساســات« اســت. 
فطــری  و  ک  پــا احساســات  از  سوءاســتفاده  درواقــع  )و 
طــرز  نــوع  یــک  تزریــق  و  تلقیــن  راســتای  در  مخاطــب، 
فکــر بــه آنــان. چــون شــاید بســیاری از مخاطبــان متوجــه 

کــه زشــت باشــد، نفرت انگیــز  کــه مثــاًل: هــر چیــزی  نیســتند 
گــزاره  ایــن  بنــا نیســت برعکــس  لزومــًا  امــا  هــم هســت؛ 
از  مــا  اســت  باشــد. خیلــی وقت هــا ممکــن  نیــز صــادق 
از  اطالعــی  کــه  بیایــد  خوشــمان  و  بدمــان  چیزهایــی 

واقعیــت آن هــا نداریــم ... بگذریــم (

اخبــار  بازتــاب  بــه  اینکــه  از  قبــل  معمــواًل  رســانه ها 
بنــگاه  منافــع  بــه  خــود،  فکــری  اتاق هــای  در  بپردازنــد، 
کــه منافــع یــک  کرده انــد. و می دانیــم  خبــری خــود فکــر 
از  پیــش  مرســوم،  جهان بینــی  در  )کــه  رســانه ای  بنــگاه 
ــق  ــًا منطب ــت( لزوم ــادی اس ــگاه اقتص ــور بن ــز یک ج ــر چی ه
ج نیســت.  بــر واقعیــات و حقایــق موجــود در جهــان خــار
بنابرایــن، قبــل از ارســال هرگونــه اخبــاری، تکلیــف خــود را 
کــه، چــه چیزهایــی بناســت خــوب باشــد  کرده انــد  روشــن 
و چــه چیزهایــی بــد. پــس مخاطــب نیــز درواقــع بنــا نیســت 
ابتــدا ســوژه ها را شــناخته و نســبت بــه جهــان پیرامــون 
قــرار  بناســت در جریــان  بلکــه  کنــد؛  کســب  گاهــی  خودآ
گفتیــم درواقــع همان  کــه بــه نظــر افــکار عمومــی )کــه  بگیــرد 
احساســات عمومــی مدیریت شــده اند( چــه چیزهایــی بــد 

ــوب.  ــی خ ــه چیزهای ــا چ ــت ی اس

 مرحــوم آیــت اهلل حائــری شــیرازی می فرمــود: »اســتعمار 
کــه اجــازه ندهنــد شــما  یعنــی تعطیلــی فکــر؛ نــه بــه آن معنــا 
کــه فرصــت ندهنــد شــما فکر  کنیــد، بلکــه بــه آن معنــی  فکــر 
ــل از  ــواب قب ــه ج ــیدن ب ــتعمار رس ــو ، اس ــتعمار ن ــد. اس کنی

رســیدن بــه ســؤال اســت...«

بــرای  رســانه ها  قبــاًل  را  جواب هــا  تمــام  چــون 
مصرف کننــده   کــه  مخاطبــی  کرده انــد.  آمــاده  مخاطــب 
دست وپابســته  همیــن »پاســخ های از پیــش تعیین شــده« 
ــه  کــه خیــال می کنــد خــودش ب ــه تحلیل هایــی  اســت... ن

بگذریــم. اســت.   رســیده  آن هــا 

نیســت  بنــا  نیــز،  روضه هــا  ضعیف تریــن  در  الغــرض 
قهرمان هــا و ضدقهرمان هــا تعییــن شــوند. )چــون از قبــل 
شــنوندگان  بــرای  و  اســت  مشخص شــده  موضــوع  ایــن 
همیــن  مخاطــب  بناســت  بلکــه  اســت(  بدیهیــات  جــزو 
یعنــی  روضــه  بشناســد.  بهتــر  و  بیشــتر  را  شــخصیت ها 
ضریــب دادن بــه خــود حقیقــت خوبی هــا و بدی هــا. )و 
کــردن فطــرت در وجــود مخاطبــان. چــون هــر فطرت  بیــدار 
و  به خوبــی  نســبت  و  مــی دارد  منفــور  را  زشــتی  و  بــدی 
خوبی هــا احســاس عالقــه و محبــت می کنــد( روضــه یعنــی 
بازتعریــف و معرفــت یافتــن نســبت بــه همــان دانســته ها و 
ــد  معــارف قلبــی و قبلــی. در روایــت از هــر شــهیدی نیــز بای
ســاختار روضــه را به خوبــی شــناخت. آن هــم بــا جزئیــات 
کــردن این  ســاختاری و فرمــی هرچــه بیشــتر و بهتــر. ) و بــاور 
ســاختار؛ در اینکــه ازنظــر جــذب مخاطــب و تأثیرگــذاری بــر 
ــر از هــر ســاختار دیگــری اســت( اجــازه دهیــد  او نیــز موفق ت
بــا یــک پرســش ســاده ایــن مطلب را بیشــتر توضیــح دهیم: 
گــر مثــاًل در همیــن فیلــم »پــرواز از حلــب« حســین هریری  »ا
را برداریــم و یــک شــخصیت داعشــی را بگذاریــم چــه اتفاقــی 

می افتــد؟ آیــا تغییــر و تفــاوت خاصــی روی می دهــد؟« 

شــبیه  چیــزی  می شــود  معرفــت  منهــای  انگیــزه 
پرســش  پاســخ  گــر  ا حتــی  بااین حــال  داعــش.  همیــن 
در  کــه  کــرد  ادعــا  بتــوان  و  باشــد  »هیــچ«  تقریبــًا  قبلــی 
کــردن جــای قهرمــان و ضدقهرمــان اتفــاق  صــورت عــوض 
خاصــی نمی افتــد، بازهــم نمی تــوان منکــر ارزش چنیــن 
فیلمــی شــد. چــون تــا همین جــا نیــز فیلم ســاز نیمــی از 
راه را پیش آمــده اســت. دشــمنان و رقبــای مــا به شــدت 
هســتند.  خــود  قهرمان هــای  از  چهره ســازی  حــال  در 
همیــن  در  داعــش  مهــم  برنده هــای  بــرگ  از  یکــی  مثــاًل 
کار رســانه ای حرفــه ای و قــوی آن بــود.  جنگ هــای اخیــر 
عمــده مخاطبــان مــا نیــز مشــکل خاصــی در تشــخیص و 
تمییــز بیــن داعــش و نیروهــای مقاومــت ندارنــد. آن هــا 
کــدام طــرف قهرمــان  کــه  بــه ایــن مســئله شــناخت دارنــد 

کــدام طــرف ضدقهرمــان. بلکــه مشــکل مهم تــر  اســت و 
قهرمان هــای  معرفــی  و  رســانه ای  پوشــش  عــدم  مــا 
شــناخت  عــدم  حتــی  )بلکــه  اســت.  خــودی  جبهــه 

داعــش!( مثــل  ضدقهرمان هــای 

معرفــت  منهــای  انگیــزه  کــه  اســت  درســت  ایــن 
می شــود چیــزی شــبیه همیــن داعــش.  بااین حــال نبایــد 
کشــیدن همیــن  کــه نیمــی از راه بــه تصویــر  کــرد  فرامــوش 
نوعــی  نیــز  انگیــزه  بــدون  انگیزه هاســت. چــون معرفــت 
کســی  چــه  و  اســت.  زیســتن  و  بــودن  داعشــی  از  دیگــر 
کــه خطــر ایــن دســته دوم از دســته  کنــد  می توانــد ادعــا 

اســت؟!  کمتــر  نخســت 

کشــن و نمایــش  کشــیدن صحنه هــای ا مثــاًل بــه تصویــر 
کار  از  مهمــی  بخــش  نیــز  غیــره  و  نظامــی  مهارت هــای 
ــده جبهــه حــق  ــرگ برن که ب اســت. در ایــن شــکی نیســت 
کســب  بــرای  تــالش  امــا  اوســت.  نــگاه  نــوع  و  آرمان هــا 
ــن  ــت همی کیفی ــه  ــتگی ب ــز بس ــتر نی ــدرت بیش ــارت و ق مه
جبهــه  پیــروزی  بــرای  کــه  رزمنــده ای  دارد.  آرمان هــا 
خاطــر  بــه  قطعــًا  می کنــد،  مبــارزه  خــدا  راه  در  و  حــق 
بیشــتری  مهــارت  می کنــد  تــالش  نیــز  آرمان هــا  همیــن 
کــه تصــور می کننــد بخــش عمــده  کنــد. آن هایــی  کســب 
کســب معرفــت اســت، نهایتــًا ســر از آنجــا  ایمــان همیــن 
کــه مثــل قــوم بنی اســرائیل بــه پیامبرشــان  درمی آورنــد 
ــو بــه همــراه خــدای توانــای خــودت بــه جنــگ  بگوینــد: ت
دشــمنان بــرو و شــهر را بگیــر. مــا بنــدگان ناتــوان اینجــا 
عبــادت می کنیــم تــا زمینــه بــرای ورود و جلوســمان بــه 

شــهر آمــاده شــود ...!

گــر  الغــرض، در مــورد وقایــع اخیــر ســوریه و عــراق نیــز ا
کار  رســانه های مــا نیمــی از وظایــف خــود را انجــام مــی داد، 
کــه رزمنــدگان اعزامــی مــا بــه منطقــه،  بــه اینجــا نمی کشــید 
ایــن  در  را  جان فشانی شــان  دالیــل  باشــند  مجبــور 
جبهه هــا بــه افــکار عمومــی توضیــح بدهنــد! و حضورشــان 
کننــد! بلکــه مخالفــان بایــد بــه افــکار عمومــی  را توجیــه 
ــی  ــع بدیه ــت و مناف ــال امنی ــه در قب ک ــد  ــح می دادن توضی
کرده انــد؟! ایــن مواضــع خائنانــه  مــا در ایــن مناطــق چــه 

ــا رشــادت و ایثــار؟!  ــه توجیــه دارد ی ــه نیــاز ب ک اســت 

کــه  ایــن فاجعــه مضحــک رســانه ای وقتــی بــروز می کنــد 
متأســفانه هنــوز هــم بســیاری از مدیــران و اهالــی رســانه ای 
کار خــود آشــنا  مــا بــا بدیهیــات اولیــه و الفبــای ابتدایــی 
نیســتند! و چــون مثــاًل نمی داننــد، خیلــی وقت هــا تــالش 
و  بی بی ســی  چــون  رســانه هایی  بــه  پاســخگویی  بــرای 
صــدای آمریــکا، بــه معنــای بــازی خــوردن از رقیــب اســت. 
کار رســانه ای همــان طــرح مســئله  چــون بخــش مهمــی از 
پاســخ های  یافتــن  بــرای  تــالش  نــه  اســت؛  پرســش  و 
اقناع کننــده! )چــون هــر مخاطبــی در برابــر پاســخ و پیــام 

مســتقیم، مقاومــت دارد ... (

موافــق،  طیــف  ســه  بــه  را  مخاطبــان  اجمــااًل  گــر  ا
ــی  ــر تعریف ــا ه ــًا ب ــم، قطع کنی ــیم  ــف تقس ــرف، و مخال بی ط
از رســانه، طیــف مخاطبــان موافــق در اولویــت قــرار دارنــد.  
)ازجملــه  مــا  رســانه های  اشــتباهات  بزرگ تریــن  از  یکــی 
کار برای  کردنــد  کــه تصــور  مخصوصــًا صداوســیما( ایــن بــود 

یــا مخالــف مهم تــر اســت.  مخاطبــان بی طــرف 

اقنــاع  بــرای  آنکــه  از  قبــل  حرفــه ای  رســانه  یــک 
بــرای  کنــد،  برنامه ســازی  خــود  مخالــف  مخاطبــان 
بــرای  بــه همیــن ترتیــب  کار می کنــد.  آنــان  محکومیــت 
حیطــه ی  در  بایــد  فقــط  نیــز  بی طــرف  مخاطبــان 
برنامــه ســاخت.   بــا مخاطبــان موافــق  آنــان  کات  اشــترا
کــه  چــون همــواره مفاهیــم و رویکردهایــی وجــود دارد 
عرصــه  )و  اســت.   مشــترک  مخاطبــان  تمامــی  بــرای 
ایــن مشــترکات نیــز برخــالف تصــور اولیــه، بســیار وســیع 
اســت( مثــاًل بی بی ســی فقــط وقتــی علیــه حجــاب برنامــه 
آزادی هــای  عنــوان  تحــت  مفهومــی  از  کــه  می ســازد، 
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روضــه یعنــی بازتعریــف و معرفــت یافتــن نســبت بــه 
همــان دانســته ها و معــارف قلبــی و قبلــی. در روایــت 
از هــر شــهیدی نیــز بایــد ســاختار روضــه را به خوبــی 
شــناخت. آن هــم بــا جزئیــات ســاختاری و فرمــی هرچه 

بیشــتر و بهتــر



کنــد. چــرا؟ چــون اعتقــاد و  فــردی و اجتماعــی اســتفاده 
عالقــه بــه آزادی در میــان مخاطبــان موافــق حجــاب و 
ــف آن مشــترک اســت. خالصــه، رســانه هایی چــون  مخال
بی بی ســی هیــچ گاه بــرای جــذب هیــچ مخاطبــی، مثــاًل 
کنــار نمی گذارنــد؛ یــا آن هــا  ارزش هــای اومانیســتی خــود را 

کمرنــگ نمی کننــد. از بحــث خــود دور نشــویم؛ را 

کــه زندگینامــه یک شــهید  »پــرواز از حلــب« ســوژه خــود را 
کیفیت شــهادت اوســت، با روایتی منســجم و به خوبی به  و 
تصویــر می کشــد. امــا چیــز چندانــی از چرایــی و چیســتی آن 
نمی گویــد. بنابرایــن، ایــن چرایی و چیســتی شــهادت را باید 
از همیــن چگونگــی و نحــوه وقــوع آن دریافــت. درعین حــال 
کــه مخاطبــان اولیــه چنیــن فیلمــی  کنیــم  ــد فرامــوش  نبای
معمــواًل هیــچ مشــکل خاصــی در مفهــوم شــهادت و فلســفه 
کــه چیز  آن ندارنــد. بلکــه نخســتین مشــکل آنــان ایــن اســت 

چندانــی از قهرمانــان خــود نمی داننــد.

**

پیش ازایــن در نقــد فیلــم رؤیــای خالفــت، از ارتبــاط، 
کلیــدی »خبــر«  تمایــز و مناســبات موجــود بیــن دو مفهــوم 
)اطالعــات، دیتــا( و »تحلیــل« نــکات مختصــری مطــرح 
تحلیــل  بــه  اســت  ممکــن  »باخبــر«  انســان  یــک  شــد. 
ــر نشــود، امــا ممکــن نیســت یــک انســان  نرســد و تحلیل گ
در  الهــی  پیامبــران  شــود.  »تحلیل گــر«  بتوانــد  بی خبــر 
کنــا نســمع او  درجــه نخســت خبررســان بودنــد. )و قالــو لــو 
گرفتــن، بــر نعقــل  نعقــل... یعنــی اولویــت »شــنیدن« و خبــر 

و »اندیشــه« بــرای تحلیلگــری( 

اتفاقــًا یکــی از اشــتباهات حرفــه ای رســانه های مــا در 
قبــال وقایــع منطقــه، داعــش و جبهــه مقاومــت و غیــره، 
همیــن غلبــه و چربــش حجــم تحلیل هــا بــر اخبــار بــود. 
خبــری  ارزش هــای  نمی تواننــد  چــون  مــا  رســانه های 
یــا چــون  کننــد،  تعریــف  اســاس جهان بینــی خــود  بــر  را 
کننــد،  نمی توانــد بــر اســاس معیارهــای خــود ســوژه یابی 
همــواره یــا از اخبــار می ترســند یــا در برابــر آن هــا منفعــل 
عمــل می کننــد. شــاید مــا بایــد ابتــدا از حضــور قهرمانــان 
خــود در ســوریه و عــراق تصویــری واقعــی و بــا جزئیــات هــر 
چــه بیشــتر بــه مخاطبــان خــود انتقــال می دادیم، و ســپس 
در پــی توضیــح و تجزیه وتحلیــل فلســفه حضــور خــود در 
ایــن مناطــق برمی آمدیــم و از آن هــا صحبــت می کردیــم. 

چــون  مردانــی  شــهادت  نحــوه  کشــیدن  تصویــر  بــه 
ایــن  در  مناســب  خبــری  پوشــش  و  هریــری  حســین 
گویاتریــن تحلیــل در ایــن مــوارد اســت.  زمینــه، خــودش 
مثــاًل در مــورد قربانیــان غیرنظامــی ســوریه، چــه تحلیلــی 
گویاتــر از اینکــه شــهدایی چــون حســین هریــری  بهتــر و 
ــرای امنیــت همیــن غیرنظامیــان از دســت  جــان خــود را ب
ــش  ــاری داع ــای انفج ــازی تله ه ــرای خنثی س ــد؟! و ب دادن
در خانه هــای آوارگان غیرنظامــی، بــه شــهادت رســیدند...  

اثبــات ناجوانمــردی دشــمنان روبــرو،  بــرای  متقابــاًل، 
چــه چیــزی واضح تــر از اینکــه مــردم بی گنــاه را ســپر دفاعــی 
خــود قــرار می دادنــد؟ اصــاًل مگــر بــرای اثبــات ناحــق بــودن 
پدیــده ای مثــل داعــش نیــاز بــه تحلیــل بــود؟!  همان طــور 
کــه در باطــل بــودن شــمر و یزیــد، حتــی مســیحیان نیــز 
تردیــدی نداشــتند، خــود رســانه های غــرب نیــز پلشــتی 
ــا بهتریــن ضرایــب رســانه ای  ــام داعــش را ب ــه ن ــده ای ب پدی
پوشــش داده انــد. پــس چطــور ممکــن اســت شــهید جــواد 
جهانــی، یــک قهرمــان جهانــی نباشــد؟! لبخنــد شــهید 
شــهادت  شــهادت،  از  قبــل  دقایقــی  هریــری،  حســین 
کــه دخالــت جمهــوری اســالمی در منطقــه از چــه  می دهــد 

جنســی ســت...

ســربازان آمریکایــی می تواننــد انــواع تســلیحات نظامــی 
را در اختیــار داشــته باشــند. امــا بــدون ایــن لبخنــد، هیــچ 

غلطــی نمی تواننــد بکننــد ...

یک زندگِی 
تمام حماسه

موضوع مستند »پرواز از حلب« 
کــه از اســم فیلــم معلــوم اســت، داســتان بــه  همان طــور 
کار زمانــی  یــک اتفــاق در ســوریه برمی گــردد. جرقــۀ شــروع 
که خبر شــهادت شــهید »حســین هریری«، یکی از  زده شــد 
رزمندگان مدافع حرم مشهدی، در شهر پیچید. پیشنهاد 
کار، از ســمت دوســت مشــترک بنــده و شــهید  اولیــۀ ایــن 
ــن  ــیع و تدفی ــم وداع، تش ــرای مراس ــه ب ک ــد  ــری داده ش هری
کنیــم. شــبانه ســاخت  ایــن شــهید بزرگــوار یــک تیــزر آمــاده 
کردیــم. در ایــن حیــن یک ســری فیلم هایــی از  تیــزر را آغــاز 
حضــور ایشــان در ســوریه و همچنیــن تصاویــری از لحظــۀ 
اعــالم خبــر شــهادت شــهید بــه خانــواده ایشــان، بــه  دســتم 
کــه خبــر شــهادت به خانــواده ایشــان داده  رســید. لحظــه ای 
ــا  ــوه ب ک ــد دو  ــم، مانن ــی محک ــادرش خیل ــدر و م ــود، پ می ش
ــود.  ــرای مــن جــذاب ب افتخــار می ایســتند. این هــا خیلــی ب
هرچــه جلوتــر می رفتیــم، ابعــاد مختلــف شــخصیت ایــن 
ــم.  ــرو می رفت ــه ف ــن قص ــد و در ای ــن تر ش ــن روش ــرای م آدم ب
یــک  بــه  ثانیــه ای،  تیــزر دوازده  یــک  از  کــه  این طــور شــد 

مســتند چهــل دقیقــه ای رســیدیم. 

ماجراهای ساخت مستند
کــه ســاخت  همــۀ مستندســازها ایــن اعتقــاد را دارنــد 
مســتند بــرای افــراد از دســت رفتــه خیلــی ســخت اســت؛ اما 
وقتی کــه ایــن آدم شــهید شــده باشــد، فیلم ســاز مســلمان 
کار را مدیریــت می کنــد. مــا  کــه او زنــده اســت و  اعتقــاد دارد 
کــه مشــغول جمــع آوری آرشــیو بودیــم، معجــزات  دو ماهــی 
کامــاًل بــرای  بســیاری از ایــن شــهید دیدیــم. حضــور ایشــان 
ــر می شــد.  ــرای مــا واضح ت ــود و در هــر قــدم ب مــا ملمــوس ب
کردنــد،  کمــک  مجموعه هایــی بــه مــا در جمــع آوری آرشــیو 
کــه واقعــًا مــن در ســابقه چنــد ســاله ام ندیــده بــودم و برایــم 
ــه یــک مستندســاز  ــود. به عنــوان مثــال، ســپاه ب عجیــب ب
کــرد و سیســتم  شــخصی ماننــد مــن اعتمــاد صــد درصــد 
کــه هــر چــه می خواهیم  آرشیوشــان را در اختیــار مــا قــرار داد 

کنیــم. اســتفاده 

حســین حریــری چــون در برهــه ای بــا شــخصیت غیــر 
ایرانــی یــا همــان شــخصیت افغانســتانی عــازم ســوریه شــده 

بــود، بنابرایــن بــا بچه هــای فاطمیــون در ارتبــاط بــود مــن 
کــه مجموعــۀ رســانه فاطمیــون تصاویــر خوبــی از  شــنیدم 
ایــن شــهید دارنــد، ایــن اطالعــات هــم تحویــل مــا شــد. 
کار آمدنــد و یــک آرشــیو  رفقــا و همرزم هــای شــهید پــای 

کامــل جمــع شــد.

ــرای مصاحبــه پیــش  ــه ب در حیــن ضبــط فیلــم، وقتی ک
ــه  ک ــد  گفتن ــان  ــم، ایش ــه بودی ــهید رفت ــتان ش ــی از دوس یک
بــه ســوریه نمی رویــد؟  بــرای ضبــط فیلــم  چــرا خودتــان 
گفتــم دلتــان خــوش اســت! داســتان خیلــی پیچیده تــر 
ایشــان  امــا  کــه شــما می گوییــد.  اســت  آن چیزهایــی  از 
کــه بــه ســوریه برویــم. از  گذاشــتند  راهــکاری جلــوی پــای مــا 
که شــرایط  کــه ایــن راهــکار بــه مــا ارائــه شــد، تــا زمانی  زمانــی 

ــرد. کمتــر از یــک هفتــه زمــان ب ســفر مهیــا شــد و رفتیــم، 

حیــات و ممــات شــهدا حماســه اســت، فقــط جنــس 
گــر شــهیدی بــه خانــواده اش  حماســه ها فــرق می کنــد. ا
وابســتگی دارد و پــا بــر روی وابســتگی اش می گــذارد، خــود 
گــر حســین هریــری نازشــصت هایی را  ایــن حماســه اســت. ا
در زمینــۀ تخریــب نشــان می دهــد، حماســه اســت. درواقــع 

تمــام زندگــی شــهدا حماســه اســت. 

جشنوارۀ عمار، سینمای انقالب
در  را  انقالبی هــا  کــه  بــود  آوینــی  مرتضــی  درگذشــته، 
شــهادت  بــا  مــی داد.  نشــان  انقــالب  ســینمای  پوشــش 
از  قبــل  شــد.  تمــام  انقــالب  ســینمای  آوینــی  مرتضــی 
انقــالب  ســینمای  نــام  بــه  چیــزی  هــم  عمــار  جشــنوارۀ 
گــر در فرهنــگ لغــت ســینمای ایران  نداشــتیم، و اآلن هــم ا
چیــزی بــه نــام ســینمای انقــالب وجــود داشــته باشــد، 

می گنجــد. عمــار  جشــنوارۀ  ذیــل 

کــران مردمی  یکــی از مزیت هــای جشــنوارۀ عمــار، طــرح ا
کــران مردمــی، ســواد ســینمایی و رســانه ای را در  اســت. ا
کــه مــردم بــه هــر دلیلــی بــه ســینما  روســتاها و یــا مناطقــی 
قطعــًا  می کنــد.  تزریــق  ندارنــد،  دسترســی  تلویزیــون  و 
کران هــای مردمــی، ســطح ســواد رســانه ای و ســینمایی را  ا

کــرد. جابه جــا خواهــد 

کارگردان»پرواز از حلب« از ماجراهای ساخت مستند می گوید

محســن عقیلــی، اهــل مشــهد و متولــد ســال 1368 اســت. او در مقطــع کاردانــی رشــتۀ تصویربــرداری و در مقطــع 
کارشناســی رشــتۀ تدویــن، خوانــده اســت. ورودش بــه فضــای فیلم ســازی از ســال 1388 و تخصصــش تدویــن اســت. عقیلی 
در کارنامــۀ هنــری خــود، تدویــن مســتندهای کوتــاه، نیمــه بلنــد و بلنــد ازجملــه مســتندهای »پایــان غرور«، »شــهید فاتــح« و 
»پســرم« را دارد کــه ایــن آثــار موفــق بــه کســب افتخــارات زیــادی در جشــنواره های مختلــف شــده اســت. وی کــه دورۀ گذشــته، 

تدوین گــر چنــد اثــر بــوده، امســال بــا کارگردانــی مســتند »پــرواز از حلــب« راهــی هشــتمین جشــنوارۀ فیلــم عمــار شــده اســت.
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گزارش تصویری روز سوم

سومین دوره آموزشی راه نماسومین مراسم شب طنز انقالب در سینما فلسطین

سومین مراسم شب طنز انقالب در سینما فلسطینسومین مراسم شب طنز انقالب در سینما فلسطین

سومین مراسم شب طنز انقالب در سینما فلسطین

غرفه کودک و نوجوان در سینما فلسطین

سینما فلسطین

سینما فلسطین
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سومین دوره آموزشی »راه نما«
کارگاهــی دومیــن دوره  ســومین نشســت از سلســله جلســات 
آموزشــی »راه نمــا« در حاشــیه هشــتمین جشــنواره مردمــی 
فیلــم عمــار با حضور نــادر طالب زاده، محمدحســین نیرومند، 
ناصر هاشــم زاده، شــهریار بحرانی، مســعود ده نمکی، احســان 
محمدحسنی، محمدباقر مفیدی کیا و جمعی از فیلم سازان 

جــوان برگــزار شــد.

کســی  شــهریار بحرانــی: آیــا می شــود هنــر را آمــوزش داد؟ آیــا 
آیــا  می شــود؟  هنرمنــد  هنــری  کالس  در  حضــور  به صــرف 
ــه نظــر  ــود؟ ب ــل می ش ــوزش منتق ــا آم ــه ب ک ــر چیــزی اســت  هن
کــه خــود هنــر توســط آمــوزش منتقــل نمی شــود بلکــه  می آیــد 
ــد.  ــه دســت می آی از یــک هم نشــینی در یــک فضــای هنــری ب
هنرمنــدان کمــی از دانشــگاه های هنــر بیــرون می آیــد. بــه قــول 
شــهریار زرشــناس همــه دانشــگاه های هنــری استعدادســوزند 
و خالقیــت را می کشــند. بــرای جوشــیدن ذوق هنــری نبایــد 
احســاس تحقیــر شــدن داشــته باشــیم، بلکــه بایــد راحــت 
کنیم. در این شــرایط آدم رفته رفته  باشــیم و احســاس امنیت 
دلــش بــاز می شــود. آدم هــا غالبــًا گارد بســته ای دارنــد امــا وقتــی 
گارد بــاز می شــود یک چیزهایــی وارد وجــودش می شــود. ایــن 

احســن محمدحســنی: یک بــار فرمانــده ای از مــن پرســید 
تــا چنــد ســال دیگــر می توانیــم ۵۰ تــا فیلم ســاز مثــل فــالن 
کــردم دیــدم چطــور  کارگــردان داشــته باشــیم؟ مــن هــر چــه فکــر 
ــم  گفت ــود.  ــاد نش ــی ایج ــه توقع ک ــم  ــواب بده ــؤال را ج ــن س ای
شــما در دانشــگاهتان تــا چنــد ســال دیگــر می توانیــد افــرادی 
کنیــد؟ ایــن  کاظمــی تربیــت  مثــل قاســم ســلیمانی، احمــد 
فرمانــده بــه فکــر فرورفت. اما مســئله این اســت که کســی مثل 
کــرده تــا شــده  قاســم ســلیمانی از داالن هــای متعــددی عبــور 
قاســم ســلیمانی. اآلن از مســعود ده نمکــی و نــادر طالــب زاده 
فقــط یــک نمونــه داریــم و هرکــدام از این هــا مراحــل ســختی را 
پشــت ســر گذاشــته اند تــا بــه اینجــا رســیده اند. لــذا توقــع اینکــه 
کالس آموزشــی و فیلــم دیــدن بــه یــک قهرمــان بــزرگ تبدیل  بــا
بشــویم، توقــع درســتی نیســت؛ امــا می توانیــم ظــرف یــک دهه 
کنیــم به طوری کــه  کار درســت حــوزه هنــر تربیــت  ۵۰۰ چریــک 
گــر ما نباشــیم یقــه دشــمنان را  کــه ا همــه آن هــا کســانی باشــند 

گفتــن داشــته باشــند. بگیرنــد و حرفــی بــرای 

ســید ناصــر هاشــم زاده:  هــر هنرمنــدی تجربه هایــی شــخصی 
گــر ایــن تجربه هــا وجــود نداشــته باشــد، نمی تــوان  کــه ا دارد 
ک اســت کــه از حقایقی حرف  دربــاره آن نوشــت. خیلــی خطرنا
گــر یــک  کــه نســبت بــه آن هــا هیــچ نســبتی نداریــم. ا بزنیــم 
ــال و ســوررئال  فیلــم می خواهــد وجــه انقالبــی، اجتماعــی، رئ
کنــد بایــد آن فضــا را بشناســیم. توجــه بــه فضــا و مــکان  پیــدا 
کــه معنــا می دهد و صــرف پرداختن بــه موضوع مقدس  اســت 
فیلم نامــه شــمارا مقــدس نخواهــد کــرد. حتــی ممکــن اســت با 
اینکــه یــک موضــوع دینــی انتخــاب می کنیــد فیلم نامــه شــما 
ضــد دیــن شــود. ممکــن اســت یک نفر نمــاز بخواند ولی بشــود 

کــرد. یعنــی موضــوع او را نجــات نمی دهــد. بــه آن لعنــت 

بایــد  بســازیم  فیلــم  انقــالب  دربــاره  می خواهیــم  وقتــی 
گــر شــما موضوعــی را بــد می گویی  مختصــات آن را بشناســیم. ا
گرنــه آن  یعنــی نســبت بــه آن موضــوع معرفــت خوبــی نــداری ا
را درســت بیــان می کــردی. تکنیــک آموختنــی اســت و همــه 
کله چــه؟ فــرم و محتــوا از هــم جداشــدنی  می آموزنــد ولــی شــا
نیســتند اینکــه بعضی می گوینــد محتــوای خوبــی دارم امــا فرم 

ــدارم اصــاًل درســت نیســت ن



ش
زار

گ
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
ده

م -
هار

ز چ
رو

مار
م ع

فیل
ی 

دم
 مر

اره
نو

جش
ن 

می
شت

ه ه
وزان

ه ر
نام

ژه 
وی

7

کــردن شــیوه اصولی  مســعود ده نمکــی: شــیوه درســت دنبــال 
فیلم ســازی همیــن جشــنواره ها و آموزش هــا اســت. قصــه مــن 
یــک قصــه دیگــر بــوده اســت. شــیوه مــن جــواب نمی دهــد 
کــه به راحتــی شــمارا بپذیرنــد.  و توقــع هــم نداشــته باشــید 
کلفــت باشــد. اآلن شــما روز خوشــتان اســت  ــد  پوســتتان بای
کــردن امکانــات و ســازمان دارنــد.  کار  کــه حزب اللهی هــا بــرای 
اختیــار  در  دارد  همه چیــز  اآلن  نبــوده.  این طــور  هیچ وقــت 
ایــن قضیــه قــرار می گیــرد. آن موقــع حتمــًا از ســپاه بایــد بودجــه 
بــا  تــا یــک نشــریه ای دربیاوریــم؛ امــا اآلن شــما  می گرفتیــم 

موبایــل می توانیــد نشــریه بزنیــد.

از شــعار نترســید. شــما جرات داشــته باشــید از شــعارتان دفاع 
کنیــد. اآلن حزب اللهــی مــا می خواهــد فیلــم بســازد، می ترســد 
گــر جــرات دفــاع  کــه شــعاری شــود. دفــاع از باورهــا تــاوان دارد. ا
گرنــه مثــل بقیــه  از آرمان هــا را داشــته باشــید دیــده می شــوید ا

ــوید. می ش

کــه  کار دیــدم  محمدحســین نیرومنــد: امســال بالــغ  بــر ۱۵۰ 
تقریبــًا همه شــان خــوب بودند و در ســطحی بودند که بتوانند 
کــه زبــان  کننــد. اینکــه  مفهومــی را بــا زبــان ســینما منتقــل 
ــرد؛ امــا  کار می ب ــی  ــه ادب ســینما تبدیــل شــود خیل ســینما ب
کــه دوســتان بــه زبــان ســینما مســلط شــده اند  مشــهود اســت 
کــه بــه مســائل زیبایــی  کــه ادب ســینما را  و اآلن وقتــش اســت 

شناســایی می پــردازد؛ بیاموزنــد.

گفتــه شــد قبــول دارم امــا بخشــی از هنرهــا  کــه  ایــن مــواردی 
گرافیک یا ســینما، رســانه ای  کار  چند وجه دارد. یکی از وجوه 
کــه خلــق می شــود قابلیــت رســانه ای  بــودن آن اســت اثــری 
شــدن دارد. چــون قاعده منــد می شــود پــس قابلیــت تدریــس 
کــه از هنــر  دارد. عمــده صحبــت دوســتان بــه ایــن ســمت رفــت 
جنــس ودیعــه و آســمانی اســت؛ امــا الاقــل در بخــش رســانه ای 

قابلیــت آمــوزش دارد و زبــان دارد.

محمدباقــر مفیــدی کیا: بیشــتر روی صحبتم به شهرســتان و 
گر در شهرســتانید و کســی شــما  به خصوص به خانم ها اســت. ا
کــه  را جــدی نمی گیــرد وقتــی امکانــات و پــول نیســت و کســی 
هنــوز خــودش را اثبــات نکــرده اســت شــاید کمتــر موردتوجــه قرار 
بگیریــد. مــن در چنیــن شــرایط مشــابهی دربــاره مادربزرگم فیلم 
ســاختم و اصــاًل برایــش پــول خــرج نکردم. مــن با همیــن روش از 
عید تا ســیزده بدر فیلم ســاختم. فیلمی که مخاطبش فامیل 

کیــف می کنیــم. اســت و هرســال آن را می بینیــم و 
تمریــن کــردن بــا ایــن شــیوه ایــن مزیــت را دارد که تکلیفتــان را 
بــا خودتــان روشــن می کنیــد و می فهمیــد فیلم ســاز هســتید و 

اســتعدادش را داریــد یــا نــه.
گذاشــتیم آمــوزش  حامــد بامــروت نــژاد: از ۲ ســال پیــش بنــا 
کــه حزب اللهــی  کســانی را  همــراه بــا تولیــد داشــته باشــیم و 
کردیم. در دوره ای از حضور  کار می سازند شناسایی  هستند و 
هنرمندانــی چــون ابوالقاســم طالبــی، اســفندیار شــهیدی و 
کردیــم. دوســتان رفتنــد و بــا طــرح  ناصــر هاشــم زاده اســتفاده 
کــه بــه تولیــد نزدیک شــد یــک دوره دیگر  برگشــتند طرح هایــی 
کار تولیــد شــد ایــن دوره جامــع  کارهــا ســه  کــه از آن  برگــزار شــد 

ــزاری اســت. کــه در طــی ســه روز در حــال برگ دوم اســت 
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کران های مردمی اخبار ا

شهرستان: خوسف
تاریخ: 7دی

افتتاحیۀ جشنواره هشتم

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: آذرشهر

کران: مسجد جامع حاج کاظم مکان ا
کران: 8دی تاریخ ا

افتتاحیۀ هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

کران: سجادیه آزادگان مکان ا
کران شده: من مدیر جلسه ام و نماهنگ فتنه شاید فیلم ا

کران: 7دی تاریخ ا

شهرستان: مراغه
مکان: مسجد جامع

کران شده: نماهنگ  هم قسم، منم باید برم، وعدۀ صادق فیلم های ا
کران: 8دی  تاریخ ا

مراسم گرامیداشت حماسۀ 8دی مردم آذربایجان

استان: البرز
ج شهرستان: کر

مهمانی فامیلی در شب یلدا
کران شده: قابلمه، آلبالو خشکه فیلم های ا

استان: سمنان
شهر: شهمیرزاد

کران: مسجد حضرت ولیعصر)عج(  مکان ا
کران: 8دی تاریخ ا

کران شده: من مدیر جلسه ام، نماهنگ ۹دی، فتنه شاید فیلم های ا
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کارآمدی؛ 
کران ها عامل گسترش ا

چطور با جشنواره ی عمار آشنا شدید؟
کار در  مــن از قبــل، کاِر فرهنگــی می کــردم. تئاتــر، تعزیــه و 
کــه در  بــود  کارهایــی  نمایشــگاه های فرهنگــی، ازجملــه 
شــهرهای مختلــف انجــام مــی دادم. از طرفــی چــون بــه 
فیلم ســازی عالقه منــد بــودم، جشــنواره عمــار و آثــارش را 
کــه از طریــق آقــای  دنبــال می کــردم. همیــن امســال بــود 
»واحــدی« و خانــم »فــالح«، رابطــان اســتانی جشــنواره، 

کران هــای مردمــی دعــوت شــدم. بــرای همــکاری در ا

آغــاز همــکارِی شــما بــا دبیرخانــه ی اســتانی، بــه چــه 
صورتی بود؟

کــران  ا کاِر  دبیرخانــه،  در  هماهنگــی  جلســاِت  از  پــس 
 ۱۲۰ بــاالی  مــاه،   ۲ از  کمتــر  مــدِت  در  کــردم.  شــروع  را 
کــردم. در مســاجد، مــدارِس »آیــت اهلل  کران مردمــی برگــزار  ا
صــدر« و »وحــدت«، پایگاه هــا، کتابخانــه عمومــی، محافــِل 
کــه امکانــش بــود، بــرای  قرآنــی و هرجایــی در شــهر و روســتا 
کران می کردم. در روســتاهای اطــراف، ازجمله  مــردم فیلــم ا
کــران  »چشــمه نــادی«، »احمدآبــاد« و »کــروس بــاال« هــم ا
ایــن  را در »مســجد جامع«هــای  کران هــا  ا ایــن  داشــتم. 
کــران را خودم  روســتاها انجــام مــی دادم. حــدود 7۰ الی 7۵ ا

کران کننده هــای  بــه شــخصه انجــام دادم و بقیــه را هــم بــه ا
دیگــر ســپردم. »ایــواِن ِکــی«، پنــج شــهیِد مدافــِع حــرم دارد و 
کــران داشــتیم. در ایــن  مــا در خانه هــای هــر پنــج شــهید، ا
کران هــا، از همرزمــاِن شــهید، امام جمعــۀ شــهرمان و دفتــر  ا
کــرده بودیم.  نمایندگــی ولی فقیــه در »ســپاه انصــار« دعــوت 
کــه در  امــام جماعــِت مســجدمان هــم، ســعی می کردنــد 
کــه در مســاجد انجــام می شــد، حضــور  کران هایــی  همــه ا

کاِر ایشــان، بــرای مــا قــوت قلــب بــود. داشــته باشــند. ایــن 

کران شــدند و مخاطِب زیــادی را  کــدام فیلم هــا بیشــتر ا
جذب کردند؟

در »ایواِن ِکــی«، اســتقبال از آثــاری مثــل »دایــو«، »نبــرد 
نهــان«، »ســید ابراهیــم«، »بختــک« »وارثیــن«، »برخیزیــد« 
و »نبــرد پالمیــرا« خیلــی بــاال بــود. ایــن آثــار، بارهــا و بارهــا 
کــران فیلــِم  کــران شــدند. در ا در مســاجد و جاهــای دیگــر ا
»دایــو« در مدرســه »آیــت اهلل صــدر«، یــک بچــه 9 ســاله، 
گریــه می کــرد. وقتــی آدم چنیــن  نزدیــک چهــار دقیقــه فقــط 
صحنه هایــی را می بینــد، خســتگی اش در مــی رود. البتــه 
کــه فیلــم را  کاِر کســی  کــه مــا می کنیــم، در مقابــل  کاری 

می ســازد، ناچیــز اســت.

چندنفر در »ایواِن ِکی«، »دایو« را دیده اند؟
»ایــواِن ِکــی«، حــدوِد هشــت هزار نفــر جمعیــت دارد. فیلــم 
ــران  ک ــرای حــدود ۱ هــزار و ۵۰۰ نفــر ا »دایــو« در ایــن شــهر، ب
شــده اســت. یعنــی حــدود بیســت درصــد از مــردِم »ایــوان 
کــی«، ایــن فیلــم را دیده انــد. در دهــه فجــر، جشــنواره بزرگــی 
ــرای عمــار دایــر  کــه مــا در آن، یــک غرفــه ب ــود  ــزار شــده ب برگ
کــرده بودیــم. در ایــن جشــنواره هــم حــدود دو هــزار بازدیــد از 
گرفــت. غرفه ما، جایزه بیشــترین بازدید  اثــر »دایــو« صــورت 
از غرفه هــای جشــنواره را بــه خــودش اختصــاص داد. البتــه 
ــران  ک ــم ا ــار را ه ــری از عم ــای دیگ ــه، فیلم ه ــن غرف ــا در ای م
ــه  ک ــران در ایــن شهرســتان، به حــدی اســت  ک ــم. ا می کردی
برخــی روزهــا، پانــزده، بیســت نفری زنــگ می زدنــد و از زمــان 

کــران می پرســیدند.  و مــکاِن ا

کران ها به فیلم ســازها و  شــما بــرای رســاندن بازخــورِد ا
کارگردان ها، کاری کرده اید؟

کارگردان هــای »نبــرد پالمیــرا« و »دایــو«، به صــورِت  بلــه، بــا 
کران را برای شــان  گرفتیم و بعــد هم تصاویــِر ا تلفنــی تمــاس 

کردیم. ارســال 

گفت وگو با حسین متولی، اکران کننده ایوانِ کی سمنان

»حســین متولــی«، اکران کننــده و فعــال فرهنگــی شــهر »ایواِن ِکــی« اســتان »ســمنان« اســت کــه به تازگــی، فعالیتــش را در اکران های مردمی جشــنواره آغــاز کرده 
و در مــدت کوتاهــی توانســته حــّد نصــاب خوبــی از اکران هــا را در ســطح شــهر و روســتاهای اطرافش ســامان دهد. 

حسینیۀ محله، 
سینمای انقالب 

بیان مفاهیم اسالمی به زبان هنری
آشــنایی مــن با جشــنوارۀ عمــار ازطریق تبلیغات تلویزیونی  
بــود. اول می خواســتم فیلم هــای جشــنواره را خــودم تماشــا 
کنم؛ برای همین به ســایت اینترنتی جشــنواره  ســر زدم و آنجا 
کــران می کننــد.  کــه متوجــه  شــدم خــوِد مــردم، فیلم هــا را ا بــود 
کــه فضــای ســینما را دوســت  بــرای مــن  کــران مردمــی«  »ا
کــه  نداشــتم جالــب  بــود. یکــی از دغدغه هــای مــا ایــن بــود 
مفاهیــم اخالقــی و اســالمی را بــا زبــان هنــر بــه دانش آموزانــی که 
در مجموعــۀ فرهنگــی مــا فعالیــت می کننــد، آمــوزش بدهیــم؛ 

ابوالفضل کرمانی نسب؛ طلبه  و فعال فرهنگی یزد

کران های مردمی ثبت نام کردم. برای همین، در قسمت ا

کران سی صد نفری ا
ما در محلۀ خودمان، حســینیه ای به نام »امام خامنه ای« 
داریم. پارســال در ایام برگزارِی جشــنواره، این حســینیه دوازده 
ــب  ــا مخاط ــا ب کران ه ــد. ا ــل ش ــالب تبدی ــینمای انق ــه  س روز ب
بیســت نفــری شــروع شــدند و در شــب های آخــر بــه صــد نفــر 
هــم رســیدند. هم زمــان مــدارس از مــا درخواســت نمایــش 
کران هــای ســیصد  نفری  فیلــم می کردنــد و مــا هــم چندین بــار ا

کردیــم. مــا باتوجــه بــه مناســبت های  در مدرســه ها برگــزار 
مختلــف، عالوه  بــر پخــش فیلــم، از ســخنران هــم اســتفاده 
ــد و  ــران می کردن ک ــم. مناطــق دیگــر هــم در خواســت ا می کردی
کــه می  خواســتند در  مــا هــم فیلمــی متناســب بــا موضوعــی را 
اختیارشــان می گذاشــتیم. همچنین در بوستان های تاریخی 
کران هــای مردمــی برگــزار می کردیــم. مــردم همیشــه  یــزد هــم ا
کــران می شــدند و هدیــه ای بــرای  بانــِی برگــزاری جلســات ا

می آوردنــد. کــودکان 
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ما نسازیم، دشمن می سازد
محسن اسالم زاده و روایت از دشواری های مستندسازی

محســن اســام زاده، مستندســاز 37 ســاله مشــهدی اســت کــه تاکنــون اثرهــای فاخــری درزمینــۀ جهــان اســام و 
وحــدت اســامی تولیــد کــرده. او کــه در کارنامــه هنــری خــود، کارگردانــی اثرهایــی نظیــر »تنهــا میــان طالبــان«، »شــیخ صبــاح« و 
چندیــن اثــر دیگــر را دارد، امثــال بــا دو اثــر »قصــر قنــد« و »آقــای دادســتان« راهــی هشــتمین جشــنوارۀ فیلــم عمــار شــده اســت؛

دربارۀ بزرگ ترین گروه تروریستی شرق
کــه تیمــی تروریســتی  چندیــن وقــت پیــش متوجــه شــدیم 
کشــور آمــده و ســپاه در حــال برخــورد بــا آن هاســت.  داخــل 
راهــی آنجــا شــدیم و ضبــط مســتند »قصرقنــد« را شــروع 
گــروه  بزرگ تریــن  دربــارۀ  مســتندی  قنــد،  قصــر  کردیــم. 
ســال   ۲۵ از  بعــد  کــه  اســت  کشــور  شــرق  تروریســت 
دستگیرشــده اند. دســتگیری ایــن تروریســت یــک شــکار 
کــه  چــرا  بــود،  ایــران  اســالمی  جمهــوری  بــرای  بــزرگ 
کشــور  گروه هــای تروریســتی شــرق  قنبرزهــی مــادر تمــام 
بــود و بــه قــول یکــی از اعضــای عملیــات، هماننــد ابوبکــر 

کشــور بــود.  بغــدادی در شــرق 

حملــۀ  حادثــۀ  جــاری،  ســال  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
کــه از  کردیــم  تروریســتی بــه مجلــس را داشــتیم، احســاس 
ایــن عملیــات ضدتروریســتی می تــوان یــک مســتند خــوب 
کــرد. قصــر قنــد مســتند و تجربــۀ بســیار خوبی  و فاخــر تهیــه 
کــه تولیــد آن ســریع انجــام شــد و در قالــب یک مســتند  بــود 

ــد. ــن ش ــه ای تدوی ۵4 دقیق

مصاحبه با تکفیری
کــه  گروهــک را  در ایــن پــروژه، یــک نفــر از اعضــای ایــن 
ــرای  ــود، ب ــرده ب ک گذشــته هــم در عملیاتــی شــرکت  ســال 
مصاحبــه آوردیــم. درواقــع نــگاه مــا در قصــر قنــد ایــن بــود، 
کشــور مــا  کــه بــه عنــوان تروریســت وارد  افــراد و آدم هایــی 
کســانی هســتند و بــا چــه انگیــزه ای وارد  شــده اند، چــه 

ایــن جریــان شــده اند.

گاهی راه برگشتی نیست
اتفــاق  فضاهــا  این جــور  در  کــه  رخدادهایــی  بــرای 
گــروه تولیــد بایــد بــدون فــوت وقــت، ماننــد یــک  می افتنــد، 
کننــد.  کارشــان را شــروع  ســرباز ســر حادثــه حاضــر شــوند و 
کــه  کار، مــا در بیابانــی بودیــم  به عنوان مثــال ســر همیــن 
کــه نبــود آن هــا  کمبودهایــی بــود  بــرق نداشــت و به شــدت 
مناطــق  در  بــود.  ضــروری  و  می شــد  احســاس  بشــدت 

ــد،  ــاق می افت ــه اتف ک ــواردی  ــن م ــی جزئی تری ــی حت عملیات
گــروه تولیــد ایجــاد  می توانــد مشــکالتی را بــرای فیلم ســاز و 
کــه راهی بــرای بازگشــت از آن وجــود ندارد،  کنــد؛ مشــکالتی 
ــری،  ــتی بگی ــه توانس ک ــه را  ــر چ ــه، ه ــان لحظ ــی در هم یعن
گرفتــی وگرنــه دیگــر راه برگشــتی نیســت. در مســتند قصــر 
ــاالی  ــوا ب ــای ه ــه  دم ک ــود  ــه ای ب ــت به گون ــم وضعی ــد ه قن
گرمــی هــوا بــر روی تجهیــزات تأثیــر داشــت  ۵۰ درجــه بــود؛ 
حتــی  می شــد؛  دوربین هــا  ازکارافتــادن  باعــث  بعضــًا  و 
خودمــان را هــم تــا مــرز تشــنج می بــرد. الحمــداهلل عملیــات 
موفــق بــود توانســتیم فیلم هــای خوبــی از تمــام رخدادهــا 

کنیــم.  ثبــت 

موضوع »آقای دادستان«
کار مــن، جهــان اســالم و وحــدت اســالمی  حــوزۀ اصلــی 
کارکــرده ام؛ امــا دوســت  کشــورهای مختلفــی   اســت و در 
داشــتم در تاریــخ انقــالب هــم تجربــه ای داشــته باشــم. بــا 
کــردم، تصمیــم بــه ســاخت این مســتند  کــه  مشــورت هایی 

گرفتــم. 
که بخشی  »آقای دادستان« مستندی 67 دقیقه ای است 
از زندگــی شــهید الجــوردی، رئیــس پیشــین زنــدان اویــن و  
وقایــع دهــۀ شــصت را بــه تصویــر می کشــد. نقطــۀ برجســتۀ 
ایــن اثــر مصاحبــه بــا اشــخاص مختلــف اســت. توانســتیم 
کنیــم و بــا  اعضــای ســابق ســازمان مجاهدیــن خلــق را پیــدا 
کــه مســتقیمًا زیردســت شــهید الجــوردی بوده اند،  آن هایــی 
کنیــم. توانســتیم از زبــان زندانی هــای تحــت  صحبت هایــی 
نظــارت شــهید الجــوردی روایت هایــی بــه دســت بیاوریــم. 
کــه محکــوم بــه اعــدام بوده انــد؛  کردیــم  کســانی صحبــت  با
کــرده و بخشــیده شــده اند. در آقــای دادســتان،  امــا توبــه 
ســعی کردیــم فیلمــی  مربــوط بــه وقایــع دهــه شــصت، بــا یــک 
ــر شــهید الجــوردی تولیــد  ــز ب ــا تمرک ــه و ب گون روایــت مســتند 
کنیم. در طول ســاخت مســتند، با اتفاقات متعددی روبه رو 
شــدیم. مصاحبه هــا لغــو شــد. درخواســت مصاحبه هایمــان 
کنیــم تــا اعتمــاد  رد  شــد و مجبــور بودیــم چندیــن مــاه تــالش 

کــردن آدم هــا برای  کنیــم. راضــی  مصاحبه شــوندگان را جلــب 
مصاحبــه بســیار زمان بــر بــود. بعضی هــا نیامدنــد، بعضی هــا 
کــه نمی آینــد. بعضی هــا هــم بعــد از  گفتنــد  بعــد از چنــد مــاه 
کار متوقــف شــود،  چنــد مــاه آمدنــد. عــده ای هــم بــرای اینکــه 

شــروع بــه جوســازی علیــه فیلــم  کردنــد. 

گر ما تولید نکنیم، دشمنان می سازند! ا
کارها  کــه در این نــوع  غفلــت فیلم ســازان و غفلــت مدیرانــی 
ورود و ســرمایه گذاری نکرده انــد، ســبب شــده در ایــن زمینــه 
کارهــای فاخــری تولیــد نشــود. در ســال های اخیــر بــا توجــه 
کــه افتــاده، ایــن نیــاز احســاس  بــه یکســری اتفاق هایــی 
کــه وقایــع دهــه شــصت مجــددًا بازخوانــی شــود.  می شــود 
ــد  ــری تولی ــالب اث ــل انق ــصت و اوای ــه ش ــع ده ــا از وقای ــر م گ ا
نکنیــم، دشــمن و منحرفــان دســت به کار خواهنــد شــد و 
آن را مطابــق میــل خــود روایــت می کننــد. بــا تولیــد اثرهــای 
تحویــل  تحریف شــده،  تاریخــی  امیدواریــم  این چنینــی 
نســل بعــدی ندهیــم. البتــه، خوشــبختانه در طــی چندیــن 
کــه  ــر خــوب ساخته شــده، ان شــاهلل  ســال اخیــر تعــدادی اث
ایــن رونــد رشــد و تصاعــد داشــته باشــد. پرداختــن بــه ایــن 
موضوعــات، ســبب جلوگیــری از تحریــف تاریــخ می شــود. 
کــه ایــن  کــه آن روزهــا نبوده انــد، بایــد بداننــد  جوانانــی هــم 
گذاشــته تــا  انقــالب چــه بحران هــا و فتنه هایــی را پشــت ســر 

بــه اینجــا رســیده اســت.

عمار، فضایی برای رشد هنرمندان و اثرهای انقالبی
کارهایشــان  کــه  ــد  ــرای فیلم ســازان جدی عمــار توانســت ب
بهــا می دهــد،  بــه آن هــا  کســی  کمتــر  دیــده نمی شــود و 
ــان  ــای آن ــد و فیلم ه کن ــاد  ــدن ایج ــده ش ــرای دی ــی ب فضای
را بــه مخاطبــان انتقــال دهــد. فیلم ســازان بــا جشــنوارۀ 
ایــن  کــه  می کننــد  پیــدا  اعتمادبه نفســی  یــک  عمــار 
کارهــای فاخرتــر در آینــده،  اعتمادبه نفــس ســبب تولیــد 

می شــود. آن هــا  توســط 
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سادۀ 
دوست داشتنی

نگاهی به مستند »حاصل فصل من«

ــرای مستندســازی هســتند.  روســتاها محیط هــای بکــری ب
گرفتــن آن هــا در قــاب دوربیــن  کــه قــرار  منظره هایــی چشــم نواز 
هــر اثــری به خودی خــود باعــث جذاب تــر شــدن آن اثــر خواهــد 
شد. این محیط بکر در مستند »حاصل فصل من« به عنوان 
بســتری بــرای روایــت قصــه ســلیمه نصیــری مورداســتفاده 
کــه بــرای تحقــق آرزویــش  قرارگرفتــه اســت. دختــری روســتایی 
ــرای داشــتن زمین هایــی  ــه مــردم روســتا ب کمــک ب در جهــت 
کشــاورزی، بــه دانشــگاه مــی رود و پــس از اتمــام  خالــی از آفــات 
تحصیــل بــه زادگاهــش بازمی گــردد ولــی برخوردهــای ســرد 
اهالــی روســتا بــا او و عــدم پذیــرش توصیه هــای علمــی اش، 

ــود. ــرای او می ش ــازه ب ــی ت ــاز اتفاقات زمینه س

تــا  و  سرراســت  قصــه ای  مــن«  فصــل  »حاصــل  روایــت 
ایــن  حــدودی معمولــی اســت، ولــی آنچــه باعــث شــده 
کنــد، فهــم درســت  قصــه معمولــی جذابیــت بیشــتری پیــدا 
کارگــردان در اســتفاده از تکنیــک بــرای بــاال بــردن ریتــم و 
کــردن خلــل و  پوشــش برخــی از ضعف هــای قصــه و پــر 
کــه باعــث شــده  فرج هــای موجــود در آن اســت. روشــی 
ــا »حاصــل فصــل مــن« باوجــود قصــه ســاده و نه چنــدان  ت
پــر افــت و خیــزش بازهــم بتوانــد مخاطــب را در طــی زمــان 

کنــد. حــدود نیم ســاعته اش بــا خــود همــراه 

به عنــوان یــک مخاطــب اصلی تریــن نقطــه قــوت »حاصــل 
اســتفاده  می دانــم.  آن  فیلم بــرداری  در  را  مــن«  فصــل 
گرفتــن نماهایــی بــاز از ایــن  از جذابیــت بصــری روســتا و 
در  خــوب  قاب بندی هــای  کنــار  در  چشــم نواز  بک گرانــد 
حضــور  بــا  ارتبــاط  در  پیش آمــده  اتفاقــات  شــرح  جریــان 
ــا  کــه در ابتــدا ب شــخصیت اصلــی اثــر در میــان اهالــی روســتا 
کنــش ســرد آن هــا روبــرو می شــود؛ ولــی در ادامــه و پــس ازآن  وا
ــا  ــوالت آن ه ــب محص ــه تخری ــر ب ــی منج گیاه ــای  ــه آفت ه ک
ــی و  ــخصیت اصل ــه ش ــاورزان ب کش ــه  ــه مراجع ــر ب ــد، منج ش
آغــاز مبــارزه آن هــا بــا آفت هــای گنــدم می شــود، همــه ازجمله 
کــه باعــث ارتقای کیفی اثر شــده  اســت. موضوعاتــی هســتند 

گذشــته از بحث هــای فنــی و ضعف هــا و قوت هایــی  امــا 
کــه بــدون شــک در هــر اثــر نمایشــی و مســتندی وجــود دارد، 
ــد موضــوع و ســوژه  ارزشــمندترین وجــه ایــن مســتند را بای
کارآفرینــی  محــوری آن دانســت. اهمیــت توجــه بــه مســئله 
بــه  رو  پدیــده  از  به ویــژه در ســطح روســتاها و جلوگیــری 
ــه آن  ــتند ب ــن مس ــه در ای ک ــهرها  ــه ش ــرت ب ــترش مهاج گس
کــه متأســفانه در اغلــب  اشاره شــده، مســئله مهمــی اســت 
آثــار نمایشــی )چــه داســتانی و چــه مســتند( مغفــول مانــده 
ــا  و بــدون شــک ســاخت چنیــن مســتندهایی در ارتبــاط ب
کــه توانســتند بــا نیازســنجی درســت  نمونه هــای موفقــی 
در ارتبــاط بــا نیازهــای روســتا و یــا شهرســتان محــل زندگــی 
خــود، شــرایط کســب درآمــد و ادامــه زندگــی در آنجــا را فراهم 
کــه در چنین  کننــد، می توانــد بــرای بســیاری دیگــر از افرادی 

موقعیتــی هســتند، انگیزه بخــش باشــد. 

احسان سالمی

وعدۀ شیرین، حاصل تلخ
کارگردان »نردبان فریب« از شگردهای غرب برای جلوگیری از پیرشفت کشورها می گوید

واژۀ »نردبان فریب« به چه چیزی اشاره دارد؟
کشــورهای غربــی  کــه  »نردبــان فریــب« برگرفتــه از آن اســت 
کشــورها  تــالش می کننــد بــا نردبان هایــی خــود را باالتــر از 
ببرنــد و پس ازاینکــه بــاال رفتنــد، آن هــا را خــراب می کننــد تــا 
کشــورهای دیگــر بــه فنــاوری، اقتصــاد، سیاســت یــا هــر چیــز 
کار سیاســت های  دیگر آن ها دســت نیابند. البته برای این 
جالبــی را هــم در پیــش  می گیرنــد؛ مثــاًل می گوینــد فنــاوری 
زمیــن  کــرۀ  بــرای  فســیلی  ســوخت  منابــع  یــا  هســته ای 
ــد از آن  ــوری نبای کش ــچ  ــن، هی ــای زمی ــرای بق ــرر دارد و ب ض
کنــد. در ادامــه هــم رقابتــی بین کشــورها بــه وجود  اســتفاده 
می آورنــد و آن هــا را بــرای اســتفاده نکــردن از فنــاوری ترغیب 
می کننــد. همــه ایــن رخدادهــا به ســرعت اتفــاق می افتــد و 
کســی هــم دربــارۀ صحــت یــا اشــتباه بــودن آن هــا تحقیقــی 
نمی کنــد. مــا در دوره هــای مختلــف بــه توافقــات مختلفــی 
گــذر زمان متوجه  شــدیم که ایــن توافقات  پیوســتیم؛ امــا بــا 
کشــورهای اســتکبار بــوده؛  فقــط بــه ضــرر مــا و بــه نفــع 
ــدۀ  ــا وع ــه م ــته ای، ب ــائل هس ــورد مس ــال، در م به عنوان مث
شــیرین فنــاوری صلح آمیــز هســته ای را دادنــد، امــا حاصــل 
کشــورهای خارجــی بــه اطالعــات  ایــن توافقــات دسترســی 
کــز هســته ای و تــرور دانشــمندان مــا شــد. ضرب المثلــی  مرا
کــه می گویــد »جلــوی ضــرر را از هــر جــا بگیریــد منعت  هســت 
اســت«. مــا بایــد جلــوی ایــن توافق هــای ناعادالنــه و هزینــه 
زا را بگیریــم. مــا در مســتند »نردبــان فریــب« به نقد و بررســی 
توافقنامــه اقلیمی پاریس و حواشــی پیوســتن ایــران به این 

ــم.  توافقنامــه می پردازی

وضعیت کنونی ایران در این توافق چگونه است؟
گاه شــدن مــردم و مســئولین از مضــرات پیوســتن  بعــد از آ

گرفتــه  ایــران بــه ایــن توافــق، جلــوی تصویــب آن در مجلــس 
کــه قصــد  شــد. امــا ایــن اولیــن و آخریــن توافقــی نیســت 
تحمیــل بــه مــا رادارنــد؛ مســئولین مــا بایــد بــه ایــن بــاور 
کشــورهای اســتکباری هیچ وقــت خیــر مــا را  کــه  برســند 

نمی خواهنــد.  و  نخواســته اند 

کــه در حــال پیشــرفت بوده انــد،  کشــورها، زمانــی  تمــام 
اســتفاده چنــد برابــری از ســوخت های فســیلی و تولیــد 
چــون  داشــته اند،  را  گلخانــه ای  گازهــای  برابــری  چنــد 
توســعه و تولیــد بــدون مصــرف انــرژی اتفــاق نمی افتــد. در 
ایــن چندســالۀ اخیــر بــه دلیــل محدودیت هــای ایجادشــده 
در برجــام، بــرای اســتفاده از انــرژی هســته ای به عنــوان یکی 
گاز آالینــده، چــاره ای جــز  ک و بــدون  از منابــع ســوخت پــا
اســتفاده از ســوخت های فســیلی نداریــم. مصــرف نکــردن 
کشــورهای  ســوخت های فســیلی بــه معنــای وابســتگی بــه 
ســوخت های  از  غیــر  انــرژی  منابــع  تأمیــن  بــرای  غربــی 

کــه عقب افتادگــی علمــی را در پــی دارد.  فســیلی اســت، 

چرا پخش این مستند چندین بار متوقف شد؟
ســازمان محیط زیســت بــرای عضویــت ایــران در ایــن توافــق 
کــرده بــود و حتــی خانــم ابتــکار )رئیــس  هزینه هــای بســیاری 
ســازمان محیط زیســت( بــا رئیس جمهــور فرانســه دیــدار و 
کــرده بــود، و ایــن توافــق را دســتاوردی بــرای دولــت  گفت وگــو 
مطــرح می کردنــد. حــاال یــک نفــر آمــده و ایــن توافــق و نقــش 
گرمایــش زمیــن به صــورت علمــی رد می کنــد. این  انســان را در 
گــران تمــام می شــد. فشــار  موضــوع بــرای دوســتان خیلــی 
گفتنــد قبــل از پخــش بایــد  گرفــت و  روی صداوســیما بــاال 
توســط مــا نقــد شــود ]کــه حــرف خیلــی مضحکــی بــود[ امــا 
باالخــره علی رغــم تمــاس ســختی ها این مســتند پخش شــد.

 هــادی اینانلــو شــاهوردی، فیلم ســاز 28 ســاله تهرانــی اســت کــه حرفــۀ مستندســازی را از برنامــۀ ثریــا آغــاز کــرده. او در 
برنامــۀ ثریــا به عنــوان پژوهشــگر مشــغول فعالیــت بــوده و در کار خــود تحقیقــات زیــادی دربــارۀ مســائل مختلفــی انجــام داده 
اســت. اینانلــو در قســمتی از برنامــۀ ثریــا بــه توافــق اقلیمــی پاریــس، و جوانــب عضویــت ایــران در آن می پــردازد و آن را ازلحــاظ 

علمــی نقــد می کنــد.



چگونه بازیگر شویم؟
گــر شــما هــم بــه بازیگــری عالقــه داریــد و نمی دانیــد از  ا
کنیــد پیشــنهاد می کنیــم طبــق روش هــای زیر  کجــا شــروع 

کنیــد: اقــدام 
بازیگــری  کالس هــای  در  شــرکت  قــدم،  مؤثر تریــن   -1
شــاخص  بازیگــران  و  کارگردانــان  بــا  می توانیــد  اســت. 
آشــنا شــده و روی آنهــا به صــورت خیلــی ناملمــوس تأثیــر 

کننــد. بگذاریــد تــا شــاید از شــما دعــوت بــه همــکاری 
شــامل  کــه  متناســب  اندامــی  و  صــورت  داشــتن    -2
اســت.  رنگیــن  چشــمانی  و  تراشــیده  دماغــی  حداقــل 
برخــی از ایــن اقدامــات به راحتــی بــا تشــخیص پزشــک 

اســت. دســتیابی  قابــل  زیبایــی، 
ایــام  در  علی  الخصــوص  سیاســی  جناح هــای   3
انتخابــات شــروع بــه جمــع آوری رأی از طریــق بازیگــران 

بــا اقدامــی عاقالنــه و به موقــع  کافــی اســت  می کننــد؛ 
کنیــد . ســرمایه گذاری 

کــه ســابقۀ بازیگــری هرچنــد  کســانی  گزینــه بــرای  4-  ایــن 
از مرزهــا  ج  بــه خــار بــه ســفر  کوتاهــی دارنــد و متمایــل 
ج  کافــی اســت از ایــران خــار هســتند، پیشــنهاد می شــود. 
شــده و عکس هــای خــود را متناســب بــا شــعری از ســعدی 
گویــد: »نــه همیــن لباس زیباســت نشــان آدمیت«  کــه مــی 
کنیــد؛ پــس از آن می توانیــد در  در فضــای مجــازی منتشــر 

کار شــوید. کشــورها ماننــد ترکیــه، مشــغول بــه  ســایر 
گــر شــخصی پــس از انجــام ایــن  کــه ا الزم بــه ذکــر اســت 
هرچــه  برســد،  خــود  مقصــود  بــه  نتوانســت  گزینه هــا 
ســریع تر هــدف و عالقــۀ خــود را تغییــر داده و جمعــی را 

نمایــد. آســوده 
علیرضا تابئی

گشته فضای سینما از پر 
یک عده سلبریتی مشهور

آوازۀ نامشان رسیده
از قونیه تا به خاور دور

گرفتند هر یک دو سه دکترا 
کنکور از وادی پشت سد 

صاحب نظرند در سیاست
هستند یه پا رئیس جمهور

انداخته پیش پایشان ُلنگ
بازیگر مرد فیلم »بن هور«

ک صحنه خوردند به جای خا
سیب و آناناس و موز و انگور

استاد مسّلمند اینان
البته برای ژست و فیگور

از بازِی شان، سمندریان
لرزیده تنش مدام درگور

گر چه از هیئت داوران ا
کنند با زور غ طلب  سیمر

خواهند همیشه حقشان را
محمدرضا درخشاناز هیئت داوراِن مذکور

گه گاه که می شوند  هرچند 
در یک برش از سکانس، سانسور

در صفحۀ اینستا به ارشاد
عمرًا ندهند فحش ناجور

گونه را سپردند َفک و لب و 
صد بار به زیر تیغ و ساطور

مردان همه رفته زیر ابرو
ابروی نساء خورده هاشور 

بی پارتی اند و بی معّرف
بی میل به مافیای منفور

مامانِی گربه های نازند
گوگور یا جانوِر مگور و 

القصه برای سینمامان
که شده ست وضع این جور وقتی 

یا رب تو عنایتی بفرما
بر حاِل بِد مریِض منظور

گر دیر شده ست هم بخوانید
الفاتحه ِللفقیِد مغفور

استخدام بازیگر زن 
اجتماعی، جا داداشمه، جاست فرند و...هم دانشگاهی، هم کالسی،  دوست  مادر، همسر، دوست خانوادگی، توانا در اجرای نقش

کمترین زمان تحویل فیلم 
را از ما بخواهید!

دارندۀ نشان سفارشی »زن برتر«
آمادۀ همکاری با کلیۀ نهادها و 

ارگان های دولتی

علیرضا تابئی
شادی عسکری

مزایده
گذاری یک سلبریتی با تمام  وا

امکانات به باالترین قیمت
۱۰۰k فالوور باالی

الیک خور
قیمت توافقی

فقط کارگردان زنگ بزنه

زهرا صفوی

آمادۀ همکاری
قابل توجه شرکت کنندگان 

جشنواره های سینمایی
دوخت پینه ها و درزهای لباس در 

کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه

فاطمه سادات آزاده



کنیم؟ کران  کجا ا کی و 

کــه شــرایط مناســب بــود، می تــوان فیلم هــا ِکی؟ کــرد. هــر لحظــه  کــران نمی تــوان زمانــی مشــخص  بــرای ا
را پخــش کــرد. بــرای انتخــاب زمــان  بــه ایــن دو نکتــه توجــه داشــته باشــیم.

کنش فرصت شناس باشیم به اتفاقات و حوادث روز وا
سریع نشان دهیم

کــران فقــط مخصــوص ایــام جشــنواره نیســت؛ اثرگــذاری آن زمانــی اســت  کــه ا بایــد توجــه داشــته باشــیم 
کــه به صــورت مســتمر، در طــول ســال و مطابــق بــا اّیــام مختلــف انجــام شــود. !

کجا؟
بایــد تــالش کنیــم تــا مصــرف فرهنگــی مــردم را از نظــر کّمــی و کیفــی بــاال ببریــم. وقتــی بــا ایــن دیــد به 

قضیــه نــگاه کنیــم، تک تــک مخاطبــان برایمــان ارزش پیــدا می کننــد و هــر جایــی کــه جمعــی بــه دور 

کــران  کالس درس، مســجد و... می توانــد مــکان مناســبی بــرای ا هــم هســتند ازجملــه مهمانی هــا، 

کــران فیلم هــا حتمــًا بایــد در ســینما و ســالن آمفــی تئاتــر برگــزار شــود تصــوری  کــه ا باشــد. ایــن تصــور 

کاری ابتــکاری انجــام دهیــم. کنیــم و  کلیشــه ای اســت، بایــد از این هــا عبــور 

ــاع  ــی دلنشــین و جــذاب اســت، ســریع اقن ــه چــون خیل ک کارهــای ابتــکاری ایــن اســت  یکــی از خطــرات 
کنــد. کمــک  ــردن مــردم  ک ــر  گســترش و درگی ــه  ــه ب ک ــه ای باشــد  گون ــه  ــد ب ــا بای می شــویم. ابتکارهــای م

محل نمایش

بهتر است محل نمایش 
طوری باشد که بتوان 

کمی تاریک کرد تا تصویر 
بهتر دیده بشود.

کران باید  به  محیط ا
گونه ای باشد که سر و 
صدای زیادی وجود 

نداشته باشد.

محل نمایش باید فضای 
کافی برای نشستن 

مخاطبان داشته باشد.

کران  چند نمونه از مکان های مناسب برای ا

مدرسه اردوهای جهادی کوچه

اتوبوس منزل مسجد
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فیلم های امروز؛ یکشنبه 10 دی ماه
»تجارت ابدی«؛ تقابل بانک و قرض الحسنه

ــی مــردم  اســت  ــذار در زندگ کلیــد واژۀ مهــم و اثرگ پــول و وام دو 
کــس در فصل هــای مختلــف زندگــی اش با ایــن دو واژه  کــه شــاید هــر 
کــه ســوژه مســتند »تجــارت  زیــاد ســروکار داشــته اســت. دو واژه ای 
گرفتــه  کارگردانــی محســن نقــی زاده و امیــر منیــری قــرار  ابــدی« بــه 
کارگردانــان آن بــه دنبــال بررســی نقــاط قــوت وام هــای صنــدوق  و 
قرض الحســنه در برابــر نقــاط ضعــف وام هــای بانکــی بــوده و ســعی 
کرده انــد بــا شــیوه ای خالقانــه و قــرار دادن پــول به عنــوان راوی 

کننــد. مســتند خــود، مخاطــب را تــا حــدودی بــا اثــر همــراه 

وام هــای  دریافــت  مشــکالت  بررســی  بــر  افــزون  مســتند  ایــن 

بانکــی، مشــکل فقــدان سیســتم بانکــی ســالم و ســوق دادن مــردم 
بــه رباخــواری را نیــز بــه چالــش می کشــد و در مصاحبــه بــا افــرادی 
کــه در عیــن داشــتن مشــکل مالــی موفــق بــه دریافــت وام نشــده اند 
ــه  ــد، ب کرده ان ــت وام  ــنه دریاف ــدوق قرض الحس ــه صن ــه ب ــا مراجع و ب

می کنــد. اشــاره  قرض الحســنه  صندوق هــای  حســنات 

در انتهــای ایــن مســتند ۲۲ دقیقــه ای بــا بررســی مــوردی یکــی از 
ــه بیــان شــیوۀ ادارۀ  ــاد ب صندوق هــای قرض الحســنۀ شــهر نجف آب
کارکــرد  ج و میــزان  ایــن صندوق هــا و چگونگــی تأمیــن خــرج و مخــار

آن هــا از ســال تأســیس آن تــا بــه امــروز می پــردازد.

»آهوانه«؛ یادگاری زائران حرم امام رضا؟ع؟
بــوده  دیــار عاشــقان  ایرانــی  هــر  بــرای  از دیربــاز  مشــهدالرضا 
راه هــای  از  زائــر  هــزار  هــزاران  کــه  خانــه ای  خاطــرۀ  هســت،  و 
امــام  گره گشــایی  بــه  از امیــد  کنــده  آ بــا دل هایــی  دور و نزدیــک 
ــا صندوقچــه ای پــر از  مهربانی هــا، بــه مشــهد می آینــد و در انتهــا ب

تــرک می کننــد. را  بــر قطــار، شــهر مشــهد  آرزو ســوار  امیــد و 
کوتــاه از حرکتــی جالــب از ســوی دو دختــر  آهوانــه مســتندی 
طعــم  می خواهنــد  کــه  خواهــری  دو  اســت.  مشــهدی  نوجــوان 

بــرای دختــران هم ســن و سالشــان  بــا دست رنجشــان  را  زیــارت 
کننــد. آن هــا بــا نمــد و پارچــه، عروســک آهــو درســت  شــیرین تر 
می کننــد و در خیابــان امــام رضــا)ع( و روبــه روی حــرم، آن را بــه 

می دهنــد. هدیــه  نوجوانــان  دختــران 
بین الملــل  و  عمومــی  روابــط  را  آهوانــه  دقیقــه ای   ۱۰ اثــر 
کــرده و محمدمهــدی خالقــی نویســندگی  شــهرداری مشــهد تهیــه 

کارگردانــی آن را عــده دار بــوده اســت. و 

»روهینگیا زخم زمین«
دکتــر علــی انجم شــعاع رئیــس بیمارســتان پاســتور مشــهد اســت. 
کــرده و حتــی ســابقه ســفر  کــه دوران دفــاع مقــدس را تجربــه  پزشــکی 
که از شــرایط بحرانی مســلمانان  به عراق و ســوریه را هم دارد. زمانی 
گاه می شــود تصمیــم می گیــرد بــه آنجــا رفتــه و بــه مــردم  میانمــار آ
کنــد. دکتــر انجــم شــعاع، مســئلۀ ایــن ســفر  محــروم میانمــار خدمــت 
را بــا همــکارش دکتــر محمدرشــید فرخــی مطــرح می کنــد و باهــم بــه 
آنجــا می رونــد. ســفر ایــن دو پزشــک بــه میانمــار دریچــه ای بــه روی 
کــه مســلمانان آنجــا  مــا بــاز می کنــد تــا بــا مشــکالت و ســختی هایی 
تجربــه می کننــد، مواجــه شــویم. فــرار بــه بنــگالدش یکــی از راه هــای 

گرســنگی و  پیــش روی آن هاســت. خطــر غــرق شــدن در رودخانــه، 
بیمــاری و آوارگــی و مشــکالتی ازاین دســت در پیــش اســت؛ امــا آن هــا 

چــاره ای جــز فــرار ندارنــد.

جــوان  پزشــک  یــک  بــا  آشــنایی  از  بعــد  شــعاع  انجــم  دکتــر 
ــداث  ــه اح ــدام ب ــام داده و اق ــی انج ــنجی داروی ــی، نیازس بنگالدش
کمــپ پزشــکی می کنــد تــا یکــی از اصلی تریــن نیازهــای مــردم  دو 
آواره یعنــی مواجهــه بــا بیماری هــای عفونــی ناشــی از ســوءتغذیه را 

کنــد. برطــرف 

الی تحریم نشده! کا
ژنتیــک  تغییــر  نحــوه  بررســی  بــه  آمریکایــی«  مستند»اســپرم 
کشــور می پــردازد. واردات اســپرم و مــواد غذایــی صنعتــی  دام هــای 
گاوهــای  کشــور  تــرا ریختــه باعــث از بیــن رفتــن نژادهــای بومــی 
کــه رونــد اصــالح نــژاد در  شــده. ایــن مســتد در ادامــه تذکــر می دهــد 
گوســفندهای ایرانــی هــم هســت. اهمیــت نــژاد بومی  کمیــن بزهــا و 
کــه بــا اقلیــم آب وهوایــی و منابــع غذایــی ایــران رشــد  در ایــن اســت 

کــرده.  کــرده وزندگــی 
بــه  توجــه  بــا  کــه  ایــن مســتند پیشــنهاد می دهــد  ادامــه  در 

ــه  ــتری ب ــه بیش ــد توج ــع، بای ــن مرات ــن رفت ــران و از بی ــدن ای ــرم ش گ
گوشــت و شــیر آن در درمــان  کــرد؛ چــون ارزش غذایــی  پــرورش شــتر 
اشــتغال زایی  ابعــاد  و  اســت  فــراوان  اســتخوان  پوکــی  ســرطان، 

می پــردازد.  گســترده ای 
در ذهــن  کــه  را مطــرح می کنــد  ایــن مســتند ســؤال مهمــی 
ــود  ــکا باوج ــرا آمری ــه چ ک ــت  ــن اس ــؤال ای ــد. آن س ــب می مان مخاط
هواپیمــا،  قطعــات  و  ســرطانی  بیمــاران  داروهــای  تحریم هــای 
کشــور مــا نشــده اســت؟ ــه  ــه تحریــم فراورده هــای دامــی  ب حاضــر ب
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چرا باید برای فتنه 88 
فیلم ساخت؟

اســتقبال از فیلم هایــی مثــل قالده هــای طــال، ماجــرای 
»ســینمای  کــه  داد  نشــان  بادیــگارد  و  ســیانور  نیمــروز، 
و  روشــنفکری  فیلم هــای  کنــار  در  می توانــد  تاریخــی« 
کنــد. لــزوم پرداختــن بــه  فیلم فارســی ها مخاطبــان را جــذب 
فیلم هــای تاریخــی سیاســی از دو جهــت قابل بررســی اســت:

اول اینکــه هرچــه میــزان لمــس و تعامــل عینــی و ذهنــی 
مــردم بــا مســائل سیاســی و تاریخــی و تجربــه زیستنشــان 
کــه دربــاره آن ســاخته شــود  بــا آن بیشــتر باشــد، فیلمــی 
ایــن  آن کــه  به شــرط  می گیــرد،  ارتبــاط  جامعــه  بــا  بهتــر 
ویژگی هــای محتوایــی، بــا پرداخــت خــوب هنــری همــراه 
کــه در  کــه مــردم را بــه خاطــرات روزهایــی می َبــرد  شــود. چرا
کرده انــد. هرچــه فیلــم بیشــتر و بهتــر بتوانــد آن  آن زندگــی 
کنــد، بــه خاطــرات مخاطــب  مقطــع تاریخــی را شبیه ســازی 

می شــود.  نزدیک تــر  عمومــی اش 

در ســال های دهــه شــصت، منافقیــن مســئله خیلــی از 
خانواده هــا بــود. در هــر فامیــل و خانــواده ای ســمپات های 

ــان ،  ــه خیلی هایش ک ــد  ــدا می ش ــازمان پی ــظ س ــق و غلی رقی
بعــد از تقابل هــا علنــی ســازمان و جمهــوری اســالمی دســت 
از هــواداری برداشــته اند و حــاال پــدر و مادرهــای نســل جدید 
هســتند. فیلم هــای ســینمایی بــا موضــوع منافقیــن بــه 
گیــرا خواهــد بــود؛ و  همیــن خاطــر بــرای ایــن نســل جــذاب و 
کــه  بــرای نســل متولدیــن دهه هــای بعــد هــم بــه ایــن دلیــل 

خاطــرات آن روزهــا را از زبــان نســل قبــل شــنیده اند.

فتنــه 88 هــم میلیون هــا ایرانــی را ماه هــا درگیــر خودکــرده 
بــود. خیلــی  از مــردم عــادی و خانواده هایشــان روز و شــب 
بــا تنش هــا و درگیری هــای ذهنــی و جســمی اش زیســت 
تعطیــل  کسب وکارشــان  کــه  بازاری هایــی  بودنــد،  کــرده 
شــد، دانشــجوها، بســیجی ها و حزب اللهی هــا و آن هایــی 
ــر و جــوان و زن  ــد. پی ــا صنــدوق رأی قهــر بودن ــه ســال ها ب ک
و مــرد هشــت مــاه و بلکــه بیشــتر بــا فراخوان هــای اعتراضــی، 
گزارش هــای  بیانیه هــای اینترنتــی، فیس بــوک و توییتــر و 

ــد.  کردن صداوســیما زندگــی 

دوم اینکــه مســائل سیاســی از دو حیــث اهمیــت دارنــد، 
کــه چطــور پایــان یافــت و  یکــی نتیجــه آن قضیــه اســت 
مســئله بعــدی، »روایــت تاریخــی« آن اســت. ممکــن اســت 
یــک نظــام سیاســی در غائلــه ای موفــق شــود آن را مهــار 
ــد در مرحلــه بعــد اتفــاق بیفتــد، تثبیــت  کنــد، امــا آنچــه بای
کــه بــا  گذشــته  روایــت تاریخــی درســت از آن اســت. نســل 

چالــش مجاهدیــن خلــق درگیــر بــود، پــس از حــل مســئله بــا 
کوشــید آن را مســتند و روایــت  کتاب هــای متعــدد  نوشــتن 
ــدی  گام بع ــد.   کن ــت  ــد و تثبی ــدی تولی ــا ح ــی اش را ت تاریخ
پــس از مهــار فتنــه 88 هــم تولیــد روایــت تاریخــی صحیــح و 

واقعــی و تثبیــت آن اســت. 

کــه  می شــود  مهم تــر  وقتــی  مســئله  ایــن  به خصــوص 
جریــان حامــی فتنــه هــم در تــالش بــرای تولیــد و اثبــات 
روایــت تاریخــی خــود از طریــق ســاخت فیلــم اســت. در برابــر 
روایــت جریــان حامــی نظــام، روایت هــای رقیــق و غلیظــی 
ــم  ــا باه ــا و قضاوت ه ــی روایت ه ــد در برخ ــه هرچن ک هســت 
اصلــی  روایــت  رد  ویژگــی مشترکشــان  امــا  تفــاوت دارنــد، 
کــردن آن در اذهان  جریــان حامــی نظــام از فتنه و مخــدوش 

اســت. 

هشــت مــاه فتنــه ســال 88 آن قــدر اتفاقات متنوعــی دارد 
ــه قابلیــت پرداخــت ســینمایی  گان ــدام به طــور جدا ــه هرک ک
ــدام  ــد. اخراجی هــا3، قالده هــای طــال و پایان نامــه هرک دارن
کرده انــد. فضــای دانشــجویی  نــگاه  بــه فتنــه  از زاویــه ای 
ملتهــب آن روزهــا، پشــت پرده هــای امنیتــی، زندگــی عــادی 
قــدس، ۲۲بهمــن، ۱3  انتخاباتــی، روز  مــردم، ســتادهای 
کــه می توانند دســت مایه  آبــان؛ همــه از موضوعاتــی هســتند 

ســاخت فیلــم قــرار بگیرنــد. 

ج اللهی امین فر

یادداشتی در تبیین فتنه
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هشت سال بعد از فتنه هشتادوهشت، چه حرف های نزده ای سختی باقی مانده است

نــا َوَمــِن 
َ
دعــو ِإَلــی اهلِل  َعلــٰی َبصیــَرٍة أ

َ
ُقــل هــِذِه َســبیلي أ

نــا ِمــَن الُمشــِرکیَن
َ
َبَعنــي َوُســبحاَن اهلِل َومــا أ

َ
اّت

بگــو: »ایــن راه مــن اســت مــن و پیروانــم، و بــا بصیــرت 
بــه ســوی خــدا دعــوت می کنیــم!  را  مــردم  کامــل، همــه 
منــّزه اســت خــدا! و مــن از مشــرکان نیســتم!« ســوره مبارکــه 

یوســف آیــه ۱۰8
نامــرد  از  وقتــی شــیپور جنــگ نواختــه می شــود، مــرد 

چمــران مصطفــی  دکتــر  شــهید  می شــود...  شــناخته 
و  بصیرت منــدی  نــدای  عمــار«،  »جشــنواره 
جامعــه  بیــداران  و  هوشــیاران  از  جمعــی  بصیرت بخشــی 
کــه در ســال  کشــور در عرصــه ســینما و تصویــر بــود  انقالبــی 
88 بــه دنبــال انجــام تکلیــف در زمانــۀ شــبهه، بــه راه افتادند 

می رســند. خــود  منــزل  هشــتمین  بــه  امســال  و 
به تدریــج  ایــام  درگــذر  سیاســی  تاریخــی  معماهــای 
حــل می شــوند و پیچیدگی هــای اولیــه خــود را از دســت 
گردونــه بررســی و تفکــر خارج شــده  می دهــد و یــا اینکــه از 

کــه بعــد از  و بــه فراموشــی ســپرده می شــوند. امــا فتنــه ای 
ــه وقــوع  کشــور ب ــات ریاســت جمهــوری ســال 88 در  انتخاب
کانــون  کــه همچنــان در  پیوســت واجــد ویژگی هایــی بــود 
توجهــات جریانــات سیاســی و اجتماعــی داخلــی و خارجــی 
کشــور قــرار دارد و به صــورت یــک نقطــه عطــف مــورد اســتناد 

قــرار می گیــرد. 
عــده ای همچنــان مطالبــات ناحــق و مالیخولیایــی خــود 
کــه نظــام جمهــوری اســالمی در ســال 88  را تکــرار می کننــد 
کرســی  کــرده و محمــود احمدی نــژاد را به ناحــق بــر  تقلــب 
ریاســت جمهــوری نشــانده اســت. در طرف دیگــر هم گروهی 
کــه در حــق  کــه ظلــم و خیانتــی  بــا جدیــت اصــرار دارنــد 
بیان نشــده  به خوبــی  گرفتــه  صــورت  اســالمی  جمهــوری 
بــه  کنــون  ا مجــازات  و  عقوبــت  بــدون  فتنــه  کارگــزاران  و 
ایــن  کشــور دســت یافته اند. در  کلیــدی اداره  پســت های 
میانــه هــم دســته ای بــه دنبــال فراموشــاندن و اصــرار بــر 
ــته و  ــوا داش ــن دع ــم طرفی ــرا در چش ــودن ماج ــت ب کم اهمی
همــه را به زعــم خــود توصیــه برگذشــت و بزرگــواری می کننــد. 
کــه  گواهــی می دهــد  همیــن وضــع توصیف شــده، خــود 
»علــت موجــده« جشــنوارۀ عمــار همچنــان برقــرار و پرتپــش 
ــبت  ــار نس ــنواره عم ــرده در جش ک ــر خدای نا گ ــال ا ــت. ح اس
بــه ایــن امــر غفلــت شــود، نقــض غــرض شــده و مشــروعیت 
کم رنــگ می شــود. فتنــه88، چنــد رکــن  ایــن حرکــت اصیــل 

اصلــی دارد: 

گســترده و تغییــر  اول اصــل شــبهه، یعنــی وقــوع تقلــب 
ســود  بــه  موســوی  میرحســین  کسب شــده  آرای  نتیجــه 

احمدی نــژاد محمــود 
فتنه انگیــزان  و  شــبهه  ایــن  بانیــان  و  کارگــزاران  دوم   

بودنــد. میدانــی 
ســالمت  مدعــی  و  مخالــف  مجموعــه  رکــن  ســومین   

انتخابــات
چهارمیــن رکــن مهــم فتنــه، ســازوکار و مکانیســم وقــوع، 
گســترش و حــل یــک فتنــه سیاســی-اجتماعی در میــان 

جامعــه اســالمی اســت. 
گوینــدگان و  در هــر چهــار رکــن فــوق مطالبــی از ســوی 
فیلم ســازان همســو بــا امــام و امــت، گفته شــده اســت ولیکن 
کافــی قــرار  کــه موردتوجــه  می تــوان نــکات دیگــری را برشــمرد 

گیرنــد.  نگرفته انــد و امــروزه الزم اســت محــل بررســی قــرار 
فتنه شناسی

در  تقلــب  وقــوع  امــکان  عــدم  بــه  پاســخ  در  آثــاری 
صنــدوق آرای انتخابــات ریاســت جمهــوری ساخته شــده 
بررســی  اول  اســت.  قابل پــردازش  چندالیــه  در  کــه 
ســامانه و ســازوکار جمــع آوری آرای مــردم در انتخابــات 
بــه ســاخت  کشــور. دوم نگاهــی  ریاســت جمهــوری در 
دولت هــای  در  کــه  مختلفــی  نتایــج  و  نظــام  سیاســی 
مختلــف به دســت آمده اســت، حتــی نتیجــه انتخابــات 

مجید بذرافکن

فتنه شناسی، اولویت ها و پیامدها
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بــرای  دســتمایه ای  نیــز   9۲ ســال  جمهــوری  ریاســت 
ــه  این گونــه پردازش هــای تاریخــی اســت. ســوم نگاهــی ب
حیثیــت معرفتــی و نظــری امــر در نــگاه شــرعی و فقهــی 
کــه به عنــوان یــک حــرام قطعــی و بّیــن تلقــی می شــود و 
کل نظــام می شــود. چهــارم  موجــب ســقوط مشــروعیت 
امــام خمینــی رحمــه اهلل علیــه و رهبــر انقــالب حفظــه 
اهلل هــر دو در طــی دوران راهبــری و زعامــت امــت، تــالش  
ویــژه ای بــرای جلــب، حفــظ و ارتقــای مشــارکت ســالم در 
انتخابات هــای متعــدد داشــته اند. مضــاف بــر مــواردی 
کــه به ســختی در برابــر احتمــال خدشــه بــه رأی مــردم و 
هماننــد  کرده انــد.  ایســتادگی  اقلیــت  دیکتاتــوری  بــروز 
ــی در  ــون اساس ــرگان قان ــس خب ــالل مجل ــت از انح ممانع
ســال ۵7 از ســوی حضــرت امــام تــا ممانعــت رهبــری از 
تغییــر شــرایط نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری 
بــه نفــع هاشــمی رفســنجانی در ســال 7۵ و 76. پنجــم 
کمتــر بــدان پرداخته شــده اســت،  کــه  یکــی از مــواردی 
و  دموکراســی  اهمیــت  پرطمطــراق  ادعاهــای  ســابقه 
ــدود  ــابقه مح ــان فتنــه اســت. ایــن س ــاالری بانی مردم س
کمتــر  هفتــم  و  ششــم  جمهــوری  ریاســت  دوره  دو  در 
کــه چــه شــعارهایی بــرای  مــورد یــادآوری قرارگرفتــه اســت 
اهمیــت و لــزوم احتــرام بــه رأی مــردم داده می شــد و چــه 
رهبــری  و  نظــام  بــرای  خط ونشــان هایی  و  کی هــا  هتا
کثریــت، روا  بــه اســم دیکتاتــوری و تحمیــل اقلیــت بــر ا

ــد. ــته ش داش
ــکات  ــز از ن ششــم بررســی نقــش رهبــری در فتنــه 88  نی
کمتــر پرداخته شــده در آثــار تولیــد جبهــه انقــالب  مغفــول و 
ــه  ــت فتن ــاب مدیری ــه در ب ک ــدودی  ــار مح ــرد آث ــت. رویک اس
حــد  در  صرفــًا  بیان شــده،  رهبــری  معظــم  مقــام  توســط 
کلیــات اهتمــام بــر بصیرت بخشــی و عظمــت صبــر راهبــردی 
ایشــان در مقابــل فتنه گــران بــوده اســت. می تــوان در آثــار 
جدیــد به صــورت مقایســه ای بــه رفتــار رهبــران یــا کشــورهای 

مختلــف بــرای مقابلــه بــا شــبهات و تشــنجات سیاســی و 
بــر  کــه متکــی  همچنیــن دیدگاه هــای مختلــف سیاســی 
فریــب و عملیــات روانــی غیرالهــی، اعتراضــات مــردم را ســرد 
و یــا منحــرف می کننــد پرداخــت و آن هــا را بــا مدیریــت متکــی 
کــرد.  کل قــوا مقایســه  ــر صبــر و بصیــرت  فرمانــده معظــم  ب

اصلــی  صحنه گردانــان  و  طراحــان  فتنــه  جــزء  هفتــم 
آن، یعنــی دشــمنان خارجــی جمهــوری اســالمی هســتند. 
آنچــه در بــاب نقش آفرینــی دولت هــای آمریــکا و انگلیــس 
ســکوت  بــه  محــدود  اســت،  گفته شــده   88 فتنــه  در 
کودتاهــای رنگــی  اســتراتژیک، حمایــت توییتــری، وقــوع 
بــه  و  روســیه  و  شــرق  بلــوک  بــه  وابســته  کشــورهای  در 
اظهــار امیدواری هــا و حمایت هــای صریــح ســران آمریــکا 
و اســرائیل از ســران و اصحــاب فتنــه اشاره شــده اســت. 
بــه هماهنگــی  نیــاز  اقدامــی  درحالی کــه طراحــی چنیــن 
بررســی  دارد،  مفهومــی  و  محتوایــی  گســترده  بســیار 
دقیــق ســاختار مفهومــی فتنــه، بررســی دقیــق اعترافــات 
اظهــارات  بــا  آن  مقایســه  و  فتنــه  بازداشت شــده  عناصــر 
اندیشــکده ها و رســانه های اصلــی غربــی می توانــد، بــدون 
نیــاز بــه اطالعــات پنهــان، مستندســازان و هوشــیاران را 
کمتــر شنیده شــده و مهمــی رهنمــون ســازد.  بــه نــکات 
برنامــه و پــروژه فتنــه 88 برانــدازی نظــام از طریــق ایجــاد 
درگیری هــای داخلــی و انشــقاق اجتماعــی بــود و صرفــًا یک 

اعتــراض و مطالبــه سیاســی نبــود.
اولویت شناسی 

بــه  وابســته  و  منتســب  کــه  دســتگاه هایی  مجموعــه 
رهبــری نظــام جمهــوری اســالمی بــوده و هســتند، شــرعًا، 
قانونــًا و اخالقــًا می بایســت تابــع خــط و رویکــرد و مالحظــات 
رهبــری باشــند. یکــی از ســؤاالت مهــم تاریــخ وقایــع 88 
بررســی عملکــرد نهادهایــی ماننــد صداوســیما، ســازمان 
نمایندگــی  نهــاد  خبــرگان،  مجلــس  اســالمی،  تبلیغــات 
رهبــری در دانشــگاه ها و ... در ایــام مذکــور اســت. مــردم 

گروه هــا و دســتگاه های مرجــع پاســخ ســؤال  بــا نــگاه بــه 
خــود را پیــدا می کننــد. از ســوی دیگــر رهبــر نیــز اقامــه حــق و 
ــه اتــکای دســتگاه های تبلیغــی  راهبــری امــت را از مجــرا و ب
کنــد و اقــدام مســتقیم فــردی  منتســب بــه خــود بایــد اقــدام 

ــه صــالح اســت.  ــه ب ــه امکان پذیــر اســت و ن ن
رهبــر  کــه  رویکردهایــی  و  تکالیــف  مهم تریــن  از  یکــی 
گروه هــای مرجــع انتظــار داشــت، صراحــت، دقــت  انقــالب از 
و ســرعت در پاســخ بــه شــبهات و ابهامــات بــود. صداوســیما 
و  تبلیغــی  دســتگاه  بزرگ تریــن  و  مهم تریــن  به عنــوان 
کشــور، در فتنــه 88 بــا چــه آرایــش و نقشــه  اطالع رســانی 
جنگــی وارد میــدان مبــارزه با جنگ رســانه ای دشــمن شــده 
بــود؟! ایــن دســتگاه تا چه میزان توانســت نقش روشــنگرانه 
کنــد؟ آسیب شناســی عملکــرد صداوســیما در  خــود را ایفــا 
کامــاًل ضــرورت  کاوشــگران و عالقه منــدان  فتنــه 88 بــرای 
کــه باطــل بــا پرچــم  دارد. خصوصیــت فتنــه ایــن نیســت 
طــرف  از  می کنــد،  میــدان داری  و  کــرده  ســربلند  باطــل 
کــه  دیگــر لزومــًا ایــن ناتوانــی خــواص جبهــه حــق نیســت 
اســباب شــبهه را فراهــم مــی آورد، بلکــه دســته ای از مؤمنیــن 
ــا اعــالم  کــه در فتنــه ی مــورد رجــوع و اســتناد مــردم هســتند 
موضــع نمی کننــد و یــا دوپهلــو و مبهــم موضــع می گیرنــد. 
گروه هــای  صداوســیما به خودی خــود، یکــی از مهم تریــن 
مرجــع جمهــوری اســالمی به حســاب می آیــد و حــال ســؤال 
اینجاســت آیــا صداوســیما علیرغــم همه خدمــات و زحماتی 
کــه انجــام داد توانســت شــبهه و دروغ تقلــب را بــا ســرعت و 
ــه ایــن ســؤال منفــی  ــر پاســخ ب گ قــدرت الزم پاســخ دهــد؟ ا

اســت، علــت آن چیســت؟ 
دکتــر  وقــت،  رئیس جمهــور  صداوســیما،  از  پــس 
احمدی نــژاد، به عنــوان دارنــده ســرمایه عظیــم ۲۵ میلیونی 
رأی توانســت اولویــت را در مهــار فتنــه تشــخیص دهــد و 
ــا  کــردن فتنــه بزنــد ی دســت بــه اقــدام مؤثــری بــرای خنثــی 
ــی خــود حتــی قبــل  ــه معــاون اول خیــر؟ انتصــاب مشــایی ب
تنفیــذ حکــم ریاســت جمهــوری چــه تأثیــری بــر حامیــان 
عمدتــًا  کــه  دوســتدارانی  گذاشــت؟  وی  دوســتداران  و 
هــواداران انقــالب و مخالفــان سرســخت دروغ تقلــب بودند. 
علــی  دکتــر  وقــت،  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
کــرد؟ چــه کاری از خــودش و  الریجانــی، چــه نقشــی ایفــا 
ــر عهــده داشــت، برمی آمــد؟  کــه ســخنگویی آن را ب نهــادی 

قــرارداد؟  دســتور  در  را  اولویت هایــی  چــه 
در طــرف مقابــل افــرادی ماننــد مرحــوم آیــت اهلل مهــدوی 
حضــور  و  رهبــری  خبــرگان  انتخابــات  در  حضــور  بــا  کنــی 
کســوت ریاســت خبــرگان رهبــری چــه مشــکل و فتنــه  در 

کردنــد؟ احتمالــی عظیمــی را خنثــی 
پیامدشناسی فتنه 

فتنــه پیامدهــای مختلفــی داشــت، مثبــت و منفــی، 
و  امنیتــی  خارجــی،  و  داخلــی  اقتصــادی،  و  اجتماعــی 

نشــده اند. بررســی  پیامدهــا  ایــن  غیــره.  و  فرهنگــی 
ــرد و در  ــطح خ ــور در س کش ــه  ــادی ب ــای اقتص ــه ضرره چ

کالن وارد شــد؟ ســطح 
چــه تفرقه هــا و چــه دوگانگی هایی در ســطح خــرد و کالن 

کشــور ایجــاد کرد؟ 
از ســوی دیگــر چــه اثــری بــر بصیــرت و هوشــیاری مــردم و 

گذاشــت؟ چــه بازتابــی در ذهــن مــردم منطقــه 
گروه هــای سیاســی بعــد از فتنــه 88 چــه وضعیتــی پیــدا 

کردنــد؟ ــد و چــه صورت بنــدی جدیــدی پیــدا  کردن
 88 فتنــه  بــا  هســته ای  کــرات  مذا تحریم هــا،  نســبت 

؟ چیســت
خاتمه

بــر  توحیــدی،  و  الهــی  در جامعــه  اجتماعــی  تحــوالت 
پایــه فتنــه و ابتــال تحلیــل و توضیــح داده می شــوند، لــذا 
و  رشــد  بــرای  فتنه هــا  ظرایــف  بــه  توجــه  و  عبرت آمــوزی 

بالنــده ضــرورت دارد.  و  زنــده  یــک جامعــه  تکامــل 
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فیلم سینمایی قالده های طال
کارگردان: ابوالقاسم طالبی
تهیه کننده: محمد خزاعی

سال تولید: ۱39۰
که بـــرای بر هم  روایتـــی از جاســـوس هـــای داخلـــی و خارجی 
کشـــور پـــس از انتخابات 88 برنامـــه هایی دارند. زدن امنیت 

تله فیلم سایه بان
کارگردان: مسعود تکاور

تهیه کننده:حسن هاشمی نسب
سال تولید: ۱39۲

حضور دو طیف سیاسی در یک بیمارســـتان پس از انتخابات سال 88، در 
آستانه عاشورای حســـینی درگیری هایی میان آن ها به وجود آورده است.

فیلم سینمایی پایان نامه
کارگردان: حامد کالهداری

تهیه کننده: مؤسسه فرهنگی هنری مرآت  هنر
سال تولید: ۱389

که  که به صـــورت اتفاقـــی وارد تشـــکیالتی مخفی  4 دانشـــجو 
کنند، می شـــوند. بـــرای برانـــدازی نظام فعالیـــت می 

فیلم سینمایی ماه گرفتگی
کارگردان:مسعود اطیایی

تهیه کننده: هادی انباردار
سال تولید: ۱39۵

و   88 انتخابـــات  از  پـــس  کـــه  امنیتـــی  نیـــروی  یـــک  زندگـــی 
مـــی شـــود. روبـــرو  بـــا چالـــش هایـــی  اغتشاشـــات جامعـــه 

فیلم سینمایی اخراجی ها 3
کارگردان: مسعود ده نمکی

تهیه کننده: مسعود ده نمکی
سال تولید: ۱389

نگاهی منتقدانه به مناســـبات سیاســـی و اجتماعی ایران و بررســـی 
رقابـــت و مناظره دو کاندید ریاســـت جمهوری در آســـتانه انتخابات.

تله فیلم لبه پرتگاه
کارگردان:یعقوب غفاری

تهیه کننده: علی صفرخانی
سال تولید: ۱393

کـــه انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ســـال 88،  قصـــه زوجـــی 
سیاســـت بـــر زندگـــی شـــان ســـایه افکنـــده.

تله فیلم مسیر روشن
کارگردان: حسن آخوندپور

تهیه کننده: حسن آخوندپور
سال تولید: ۱39۱

دو برادر که قرار اســـت حامی همدیگر باشـــند اما پس از انتخابات 
ســـال 88 دچار اختالف شدید سیاسی می شوند.

تله فیلم ابابیل
کارگردان: جواد مزدآبادی

تهیه کننده: مرکز سیما فیلم
سال تولید: ۱39۱

و  اغتشـــاش  جهـــت  انقـــالب  معاندیـــن  از  گروهـــی  درگیـــری 
نـــام »ابابیـــل«. بـــا  مقاومـــت نیروهـــای امنیتـــی ایـــران 

فیلم نیمه بلند لکه
کارگردان: محمدباقر مفیدی کیا

تهیه کننده: محمدرضا شفاه
سال تولید: ۱39۲

کشته شـــدگان فتنـــه 88 با  ماجـــرای رویارویـــی مـــادر یکـــی از 
یکـــی از ســـردمداران فتنـــه 88 .

کوتاه بعد از ظهر فیلم 
کارگردان:امیرعباس ربیعی

تهیه کننده: جواد اسماعیلی
سال تولید: ۱39۵

اتفاقاتی که برای چند تن از طلبه های حوزه علیمه خواهران می افتد 
زمانی که  یکی از دختران حاضر در اغتشاشات را به حوزه می آورند.

کوتاه روز داوری فیلم 
کارگردان: سهیل سلیمی

تهیه کننده: حامد بامروت نژاد
سال تولید: ۱393

قصه دکتر یمینی که در ایام درگیری های انتخابات سال 88 با حضور 
در شبکه های خارجی به مناظره با مخالفان انقالب می پردازد.

کسیژن فیلم کوتاه ا
کارگردان: امیر داسارگر

تهیه کننده: حامد بامروت نژاد
سال تولید: ۱393

فـــرار پســـری جوان از اغتشاشـــات ســـال 88 و ورودش به یک 
خانـــه برایـــش اتفاقاتی را به وجـــود می آورد.

فیلم کوتاه برخورد
کارگردان: محمد نیکدل

تهیه کننده: حامد بامروت نژاد
سال تولید: ۱393

کـــه بـــرای فـــرار از آشـــوب های ســـال 88 به  ماجـــرای جوانـــی 
مغـــازه پیرمـــردی حـــزب الهـــی پناه مـــی برد.

کوتاه اشک مادر فیلم 
کارگردان: موسی خانزاده

تهیه کننده: خانزاده و امیر وجدانی
سال تولید: ۱393

که برخی از حوادث فتنـــه  88 او را به  داســـتان مادر شـــهیدی 
یاد خاطرات قدیمـــی اش می اندازد.

مستند برادران
کارگردان: مهدی نقویان

تهیه کننده: مهدی نقویان
سال تولید: ۱394

بازخوانی و رمزگشـــایی خبر جنجالی حضور نیروهای حزب اهلل 
کنترل شـــورش های پس از انتخابات 88. لبنان در 

مستند یزدان تفنگ ندارد
کارگردان: حسین شمقدری

تهیه کننده: محمد حسن مددی
سال تولید: ۱389

بررســـی اتفاقـــات پـــس از انتخابـــات ســـال 88 توســـط یـــک 
شـــریف. دانشـــگاه  دانشـــجوی 

مستند من مدیر جلسه ام
کارگردان: سید مقداد صالحی

تهیه کننده: خبرگزاری نسیم
سال تولید: ۱39۲

روایتـــی از جلســـه نماینـــدگان نامزدهـــای انتخابـــات دهمین 
دوره ریاســـت جمهـــوری بـــا رهبر معظـــم انقالب.

مستند پایان فراموشی
کارگردان:محمد مهدی خالقی

تهیه کننده: دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
سال تولید: ۱388

کرمـــان به دکتر  روایتـــی از رای مـــردم مناطـــق محروم اســـتان 
احمـــدی نـــژاد در انتخابات 88.

مستند خیابان شهادت
کارگردان:محمد علی مردانی

تهیه کننده: محمد علی مردانی
سال تولید: ۱39۲

کبیری جوانی  که  زندگی و نحوه شـــهادت شهید حســـین غالم 
دراوایل فتنه 88 در ســـعادت آباد تهران به شـــهادت رسید.

مستند انتخاب دهم
کارگردان: مهدی نقویان

تهیه کننده: واحد مرکزی خبر
سال تولید: ۱393

بررسی عملکرد شـــورای نگهبان از آغاز ورود نامزدهای انتخاباتی 
بـــه عرصه تا زمانی که پرونده انتخابات بســـته می شـــود.

مستند نگهبان آراء
کارگردان:مهدی نقویان

تهیه کننده: شبکه اول سیما
سال تولید: ۱389

تاریخ نگاری روزهای بعد از انتخابات و جلســـات ویژه ی شـــورای 
کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱388 نگهبان با نماینده ی 

گرم ترین روز زمستان مستند 
کارگردان:مهدی نقویان

تهیه کننده: مهدی نقویان
سال تولید: ۱393

کـــه فرزنـــدش در  بررســـی حـــوادث ســـال 88 از نـــگاه پـــدری 
کمـــا رفتـــه اســـت. همیـــن حـــوادث مجـــروح و بـــه 

مستند تقلب واقعی
کارگردان: نادر طالب زاده

تهیه کننده: شبکه پرس تی وی
سال تولید: ۱389

بررســـی فضاســـازی های رســـانه ای غربـــی از حدفاصـــل ثبت 
کاندیداهـــا تـــا راهپیمایی 9دی ســـال ۱388. نـــام 

میم مثل مسجد، آ مثل آتش
کارگردان: زهره یزدان پناه

تهیه کننده: دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
سال تولید: ۱394

گر در فتنه  کشـــیده شدن مســـجد لوال بررســـی واقعه به آتش 
.88 سال 

مستند پایان مدارا
کارگردان: محمد حسین خوش بیان

تهیه کننده: پایگاه اطالع رسانی رجا نیوز
سال تولید: ۱39۰

نگاهی ســـت رمزگشـــایانه به نقش آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در فتنه88.

مستند انتخاب ده
کارگردان: مهدی نقویان

تهیه کننده: موسسه روایت فتح
سال تولید: ۱389

روزشـــمار انتخابـــات و اتفاقـــات پیـــش و پس انتخابات ســـال 
88 بـــا توجـــه به اقدامـــات شـــورای نگهبان.

مستند ایران سبز
کارگردان:محمدرضا دهشیری

گروه مستندسازی دیده بان تهیه کننده: 
سال تولید: ۱389

بررســـی موضوع تقلب در انتخابات ســـال 88 از طریق دو زوج 
که به مناطق دور افتاده ســـفر می کنند. جوان مســـتند ســـاز 

مستند دختر لر
کارگردان:محمدرضا دهشیری

گروه مستندسازی دیده بان تهیه کننده: 
سال تولید: ۱389

بررســـی ادعاهـــای موســـوی و رهنـــورد در مـــورد دالیـــل آن ها 
بـــرای وجـــود تقلـــب در انتخابات می پـــردازد.

فیلم های داخلی  له 
جمهوری اسالمی 
ایران با موضوع 

فتنه 88
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فیلم شناسی 
فتنه 88

سینمایی عصبانی نیستم
کارگردان: رضا درمیشیان

تهیه کننده: رضا درمیشیان
سال تولید: ۱39۲

نوید، دانشـــجوی ســـتاره دار و اخراجی که برای فراهم آوردن حداقل 
شرایط زندگی در رویارویی با بی اخالقی های جامعه تمرین می کند

سینمایی پل چویی
کرم پور کارگردان: مهدی 

تهیه کننده: علی سرتیپی، مهدی داوری
سال تولید: ۱39۰

اغتشاشـــات و التهابات پس از انتخابات در ســـال 88  ســـبب 
مـــی شـــود مهاجرت دو زوج جوان با مشـــکل مواجه شـــود.

سینمایی گزارش یک جشن
کیا کارگردان: ابراهیم حاتمی 

تهیه کننده: محمد پیر هادی
سال تولید: ۱389

بیـــان مســـایل ملتهب جامعه ســـخن پرداختن  و به مســـئله 
جوانـــان به عنوان یکـــی از بحران هـــای روز جامعه.

سینمایی یک خانواده محترم
کارگردان: مسعود بخشی

ک بیده، ماریان دومولن تهیه کننده: محمد آفریده، ژا
سال تولید: ۱39۱

استاد دانشـــگاه پس از بازگشـــت به ایران با مشکالت شخصی 
و مشـــکالت جامعه پس از ســـال 88 مواجه می شود.

سینمایی آشغال های دوست داشتنی
کارگردان:محسن امیر یوسفی

تهیه کننده: محسن امیر یوسفی
سال تولید: ۱39۱

حضـــور تعـــدادی از اغتشاشـــگران در خانـــه یم زن میانســـال 
ســـبب بـــروز اتفاقاتی می شـــود.

سینمایی قصه ها
کارگردان: رخشان بنی اعتماد

تهیه کننده: رخشان بنی اعتماد
سال تولید: ۱39۰

کارگـــردان بـــه ســـراغ آدم هـــا و شـــخصیت های  در ایـــن فیلـــم 
گذشـــته خـــود رفته اســـت. فیلم هـــای 

سینمایی تلفن همراه رئیس جمهور
کارگردان: علی عطشانی

کبری تهیه کننده: محسن علی ا
سال تولید: ۱39۰

کـــه  باربـــر فقیـــری یـــک ســـیم کارت دائمـــی موبایـــل می خـــرد 
متعلـــق بـــه رئیـــس جمهـــور بوده اســـت.

.

خیابان های آرام
کارگردان: کمال تبریزی

تهیه کننده: محمود رضوی
سال تولید: ۱389

که در  کنـــد  کـــه ماجـــرای خبرنـــگاری را روایت می  فیلمـــی طنـــز 
کاری خود با حوادثی در ســـطح شـــهر روبه رو می شـــود. یک روز 

سینمایی رز قرمز
کارگردان: سپیده فارسی
تهیه کننده: تیری لنوول

سال تولید: ۱393
فیلم در بستر اغتشاشات سال 88، رابطه یک دختر جوان و مرد میانسالی را 
که در خانه اش سعی دارد تنها ناظر این ماجراها باقی بماند، تصویر می کند.

سینمایی رقاص بیابان
کارگردان: ریچارد ریموند

تهیه کننده: محمد الترکی
سال تولید: ۱39۲

یـــک جـــوان ایرانـــی در حـــال و هـــوای انتخابـــات ســـال ۱388 
گروه رقص، دنیای خود را شـــکل دهد. ســـعی دارد با تشـــکیل 

سینمایی گالب
کارگردان:جان استوارت

گیگی پریتزکر تهیه کننده: اسکات رودین، جان استوارت، 
سال تولید: ۱39۲

روایت  زندگی روزنامه نگار و مستندساز ایرانی کانادایی که در جریان 
اغتشاشـــات ســـال 88 به ایران سفر می کند و به زندان می افتد.

مستند روزهای سبز
کارگردان: حنا مخملباف

تهیه کننده: حنا مخملباف
سال تولید: ۱388

دختری افسرده که برای درمان نزد روان شناس می رود و روان شناس 
او را برای رهایی توصیه می کند به کارهایی متفاوت دست بزند.

مستند برای ندا
کارگردان:آنتونی توماس

تهیه کننده:آنتونی توماس
سال تولید: ۱389

نگاهـــی به زندگی ندا آقا ســـلطان و مرور وقایع پـــس از انتخابات 
88، حمله مردم به اغتشاشـــگران و حقوق زنـــان در ایران.

مستند بیست و چندم خرداد
کارگردان:پناه فرهاد بهمن

تهیه کننده: پناه فرهاد بهمن
سال تولید: ۱39۲

بررســـی وقایـــع پیـــش آمـــده از بیســـتم تا ســـی ام خـــرداد 88 
گـــو بـــا تعـــدادی از شـــاهدان وقایع انتخابـــات 88. گفـــت و  و 

کاپشن بهاری احمدی نژاد، مردی با 
کارگردان: بزرگمهر شرف الدین

تهیه کننده: دیوید ادموندز و جیمز رینالدز
سال تولید: ۱39۰

روایت دوران ریاســـت جمهـــوری احمدی نژاد تا ســـال هفتم 
و بررســـی وقایع پیـــش آمده در ســـال 88 از این منظر.

خط ونشان رهبر
کارگردان:بزرگمهر شرف الدین

تهیه کننده: بزرگمهر شرف الدین
سال تولید: ۱39۰

نگاهـــی ضـــد و نقیض به زندگی سیاســـی رهبـــر معظم انقالب 
با نگاهی بـــه فتنه 88.

فیلم های داخلی 
علیه جمهوری 

اسالمی ایران با 
موضوع فتنه 88

فیلم های خارجی با 
موضوع فتنه 88 که 

علیه ایران ساخته 
شده اند
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دست فروشی در 
راهپیمایی ها

اولین درآمد بهرام عظیمی

کــه بــا هــر وضــع مالــی، تابســتان ها ســر  نســل مــا طــوری بــود 
کار می رفــت. اولیــن درآمــدم را در 6 ســالگی به دســت آوردم. 
روزی پــدرم دو تومــن بــه مــن داد، مــن هــم بــا آن، شــکالت 
کــه بیســکویت و شــکالت رو بــا هــم داشــت خریــدم.  یام یــام 
ســه تــا یام یــام رو چهــار ریــال می خریــدم و دونــه ای دو ریــال 
گــر آنهــا از  می فروختــم و عذاب وجــدان هــم داشــتم؛ چــون ا

مغــازه می خریدنــد، ارزان تــر می شــد.

کــه یکــی  در ســال ۱3۵7 چنــد تــا راهپیمایــی بــزرگ داشــتیم 
از آنهــا ورود امــام خمینــی)ره( بــود. مــن، بــرادر بزرگتــرم و دو تــا 
پســرعمه هام، بیســکویت را یــک تومــن می خریدیــم و پونــزده 
ــش  ــد فح ــس می خری ــه هرک ــب اینک ــم و جال ــال می فروختی ری
مــی داد. مــردی یکــی از بیســکویت ها را، بــرای بچــه اش از مــن 
گفــت تــو آدم بدبختــی می شــوی؛ چــون ســر مــردم  خریــد و 
گرســنگی مــردم سوءاســتفاده می کنــی.  کاله می گــذاری و از 
کار  کــه بــاز  دو تــا راهپیمایــی دیگــر از انقــالب تــا آزادی داشــتیم 
ــه ســمت آزادی  ــه ب ک ــود. از انقــالب  مــا بیســکویت فروختــن ب
که عکســش  می رفتیم، یک ســاختمان نیمه کاره ای داشــتیم 
کار را در همــان  ســمبل تجمــع مــردم در انقــالب شــده، مــا ایــن 

کردیــم. ســاختمان هــم 

کار در بچگی، 
استقالل 

می آورد
خاطرۀ اولین درآمد اصغر همت

کــه در تابســتان ها ســر  کودکــی و نوجوانــی مــا رســم بــود  زمــان 
کــه نون قنــدی  کار برویــم. مغــازۀ بابــای مــن نون شــیرینی بــود 

هــم می گوینــد. 

گاهی اوقات پابرهنه  کار، سختی خودش را داشت.  آن موقع 
در تابســتان، ســینی نان شــیرینی ها را بــرای مغازه هــا می بردیم 
می کــردم  احســاس  اوقــات  برخــی  می کردیــم.  جابه جــا  و 
کمــک  کارتن هــا را بــدون  گاهــی  آســفالت خیابــان نــرم اســت. 
گرفتــن از دســت می بــردم. بــرای اینکــه نشــان دهم، مــن بدون 
کنــم.  کارتــن روی ســرم را حفــظ  دســت هــم می توانــم تعــادل 
روزی می خواســتم از زیــر یــک طــاق رد شــوم؛ ولــی از وســط 
نرفتــم و از ســمت چــپ رفتــم که گوشــۀ کارتن به طــاق گرفت و 

کــه همــۀ آنهــا شکســتند.  افتــاد، نــان قنــدی هــم ُتــرد بــود، 

وقتــی آن پنج ریالــی یــا یــک تومنــی را می گرفتــم خیلــی لــذت 
می بــردم، چــون احســاس می کــردم، مــال خــودم اســت و یــک 

کــه ایــن دســترنج خــودم هســت. احســاس غــرور داشــتم 

گرفتــم، پــول ایــن  کــه تصمیــم  ــود  بارزتریــن خاطــره ام ایــن ب
ســه مــاه را جمــع کنــم و یــک دوچرخــه بخــرم. مــزدم روزی یــک 

تومــن بــود. وقتــی می خواســتم مدرســه بــروم، یــک دوچرخــه 
کــه هنــوز بعــد از پنجــاه ســال آن را دارم؛  دســته دوم ۲6 خریــدم 
حتــی وقتــی وارد ســپاه دانش ســیرجان شــدم، بــرای اینکــه 
کنــم، دوچرخــه را از شــیراز بــا  فاصلــۀ بیــن دو روســتا را طــی 

اتوبــوس بــه ســیرجان بــردم.

کار وقتــی از بچگــی در انســان به وجــود می آیــد، نوعــی  جوهــرۀ 
کــه فــرد مســتقل می شــود. کــردن در دورانــی اســت  بیمــه 

دستمزد 
شب عید

خاطره اولین درآمد نیام کرمی

اولیــن درآمــدم در دوران دبیرســتان بــا پســرعمه ام بــود. 
کاغــِذ آلبوم هــای قدیمــی هم انــدازه را یــک دســته می کردیــم 
درســت  دفترچــه   و  می  زدیــم  پاپیــون  پانــچ،  از  بعــد  و 
کاربــن می گذاشــتیم و یــک قصــۀ مــن  می کردیــم. الی آن 
کوچــه، پنــج تومــن  کمــدی می نوشــتیم و آن را در  درآوردی 

می فروختیــم. 

در  بــازی  بابــت   ،7۲ ســال  گرفتــم،  کــه  را  پولــی  اولیــن 
کوچــک در مرکــز اصفهــان بــود. شــب عیــد،  ســریال روزگاران 
کت وشــلوار،  دســت  یــک  هــم  مــن  دادنــد.  را  دســتمزدم 

کفــش خریــدم. پیراهــن و یــک جفــت 

کودکــی باعــث شــد تــا وقتــی  حرکت هــا و تمرین هــای دوران 
کارگاه چوبــی باشــم و اآلن  بزرگ تــر شــدم، به فکــر داشــتن 

کارگــردان نباشــم.  صرفــًا یــک 

خاطرات اولین درآمد



گو
تو

گف
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
ده

م -
هار

ز چ
رو

مار
م ع

فیل
ی 

دم
 مر

اره
نو

جش
ن 

می
شت

ه ه
وزان

ه ر
نام

ژه 
وی

21

فدایی اسالم
گفت وگو با سید حسن یوسفی، کارگردان مستند »نواب«

عمــار  جشــنواره  بــرای  اثــر  تعــدادی  امســال   
ً
ظاهــرا

فرستادید؟ چه کارهایی هستند؟
کســیژن« را بــرای  امســال فیلم هــای »نــواب«، »ســید شــجاع« و »ا
کار تاریخــی  کــرده ام. در میــان این هــا نــواب یــک  جشــنواره ارســال 
کــه پروســه تحقیــق و پژوهــش آن مقــداری طــول  سیاســی اســت 
کشــید. ایــن مســتند راجع بــه زندگینامــۀ »شــهید نــواب صفــوی« 
ــتند  ــردازد. مس ــالب می پ ــل انق ــخ قب ــی از تاری ــه بخش ــه ب ک ــت  اس
»ســید شــجاع« هــم بــه یکــی از  فرماندهــان محــور مقاومــت در 

تیــپ فاطمیــون می پــردازد و دالوری هــای او را شــرح می دهــد.

کاری  اســت.  کســیژن«  »ا نــام  بــا  فرســتادم  کــه  اثــری  ســومین 
و  درخت هــا  نامناســب  وضعیــت  و  زیســت  محیــط  دربــارۀ  کــه 

اســت. ایــران  جنگل هــای 

شهید نواب چطور برای شما اهمیت پیدا کرد؟
کــه داشــتیم یــک پژوهشــی  مســتند »نــواب« از این جــا شــروع شــد 
کــه محمدرضــا پهلــوی  ترورهایــی  بــه  راجــع  انجــام می دادیــم 
کردیــم و بــه ترورهــای عقب تــر رســیدیم.  انجــام داده. تاریــخ را مــرور 
کنیم. به ترورهــای فدائیان  می خواســتیم یــک ذکــری هــم از آن ها 
کــه مســلحانه بــود و به خاطــر شــکل خاصــش  رســیدیم. ترورهایــی 
کــه بــه  کــرد. ایــن یــک ســمبه ای بــود  نظــر مــا را بــه خــود جلــب 
کار نــواب را بســازیم. وقتــی شــروع بــه  کوبیــده شــد تــا مــا ابتــدا  مــا 
کردیــم  کــه بــا آن هــا مصاحبــه  کــردن آدم هایــی  تولیدکردیــم، پیــدا 
کــه نــواب را  کســانی هســتند  بســیار ســخت بــود. چــون آن هــا 
کرده انــد و از زمــان شــکل گیری فدائیــان تــا زمــان اعــدام او  درک 
کــه از ایــن ماجــرا  کنــارش بودنــد. از طــرف دیگــر ســند و مدارکــی  در 
وجــود داشــت، خیلــی از هــم پاشــیده بــود. مــا بــرای تهیۀ آرشــیو، از 
گرفتیــم  کمــک  کتابخانــۀ ملــی و مرکــز نخســت وزیری  مرکــز اســناد، 

گرفــت.  کــه ایــن مرحلــه مــدت زیــادی از وقتمــان را 

گروه »فدائیان اسالم« چگونه تشکیل شد؟
عــراق  و  ایــران  در  می شــود،  چــاپ  کســروی  کتــاب  زمانی کــه 
کــه  صحبت-هایــی  می شــود.  پخــش  شــیعه گری  به عنــوان 
دربــارۀ امــام صــادق)ع( به عنــوان رئیــس مذهــب شــیعه و پیامبــر 
کتــاب آمــده بــود، این وسوســه را برای »شــهید  اعظــم)ص( در ایــن 
ــنده  ــن نویس ــا ای ــد و ب ــران بیای ــه ای ــه ب ک ــی آورد  ــود م ــواب« به وج ن
کنــد. علی رقــم این کــه همــان زمــان مرتــد بــودن ایــن آدم  صحبــت 

سیدحســن یوســفی، کارگــردان مســتند»نواب« اســت. فعالیــت در عرصــۀ هنــری را از نوجوانــی، بــا بازیگری آغاز کــرده و به فراخور عاقــه اش به هنر، دورۀ کارگردانی مســتند و کارگردانی 
تلویزیونــی را در »مؤسســۀ شــهید آوینــی« صداوســیما گذرانــده اســت. یوســفی در ایــن مــدت آثــار زیــادی ازجملــه »روبــاه صحــرا«، »مهاجــر«، »تروریســت ها و پادشــاه« را تولیــد کــرده و »نــواب« 

اولیــن کار بلنــد اوســت. کاری کــه راجع بــه زندگی نامــۀ »شــهید نــواب صفــوی« اســت. متــن زیــر بخشــی از گفت وگــو بــا آقــای یوســفی اســت.

کــه  کــردن بــا ایــن آدم باعــث می شــود  را اعــالم می کننــد، صحبــت 
کارهــا را  کســروی دارد از روی قصــد و غــرض ایــن  شــهید بفهمــد 
کــه این آدم  می کنــد؛ نــه از روی نفهمــی و نادانــی. تصمیم می گیرد 
کــه پیــش می آیــد. به همین منظور  را از ســر راه بــر دارد و ایــن ماجــرا 
کــه علیه دین و شــیعه  گــروه تشــکیل دهــد تــا جلوی مســائلی  یــک 

اتفــاق می افتــد را بگیــرد.

علــت ســفر »شــهید نــواب« بــه بیت المقــدس چــه بــود 
و چه دستاوردهایی را داشت؟

او بــه دعــوت »اخوان المســلمین« و »ســید قطــب« بــه لبنــان و 
فلســطین رفــت. این هــا به شــدت بــرای او تبلیــغ می کردنــد. بعــد 
کــه نــواب بــه زنــدان می افتد کمی از مســائل سیاســی کشــور  از ایــن 
کــه بــه مســائل دینــی خــارج از  خــارج می شــود و تصمیــم می گیــرد 
کشــور بپــردازد. مــی رود بــا اخوان المســلمین، ســرهنگ عبدالناصر 
و ژنــرال نجیــب جلســه می گــذارد و بــا آن هــا صحبــت می کنــد. 
بــا »ســید قطــب«، بــه فلســطین مــی-رود و ســعی می کنــد ایــن 
کانــال  کنــد. در مصــر دربــارۀ  بــرادری و برابــری و ایــن اســالم را زنــده 
ســوئز و اســتعمار بــه زبــان عربــی ســخنرانی می کنــد. در فلســطین 
کــه معروف ترینشــان »یاســر  ســخنرانی می کنــد و خیلــی از جوان هــا 
عرفــات« اســت می گوینــد مــا تحت تأثیــر نــواب یــک مبــارز شــدیم. 
کــه نــواب بــه مصــر مــی رود و ســخنرانی  »یاســر عرفــات« آن زمانــی 
می کنــد تحت تأثیــر او قــرار می گیــرد. نــواب بــه او می گویــد تــو بــه 
کــه دارنــد مملکتــت را  این جــا آمــدی درس بخوانــی؛ درحالــی 
غــارت می کننــد. »یاســر عرفــات« می گویــد مــن مــات و مبهــوت 
کــردم و بــه فلســطین رفتــم. ایــن تأثیــر نــواب  مانــدم، درســم را رهــا 
کــه وقتــی  در خــارج از مــرز خیلــی بیشــتر بــوده اســت؛ درحــدی 
کاشــانی را بعــد از تــرور شــاه بــه لبنــان تبعیــد می کننــد بــه  آیــت اهلل 
نــواب نامــه می زنــد و می-گویــد تــو هــم بلنــد شــو و بــه این جــا بیــا. 
کشــور  این جــا قــدر مــا را بیشــتر می داننــد تــا در مملکــت. امــا او در 

ــد. ــه می ده ــود ادام ــارزات خ ــه مب ــد و ب می مان

ــارۀ  ــتندات درب ــر مس ــا دیگ ــی ب ــه تفاوت ــما چ ــتند ش مس
»شهید نواب« دارد؟

کردیم بــه تمام  کامــل نیســت؛ ولــی ســعی  فیلــم مــا خیلــی جامــع و 
جنبه هــا بپردازیــم و نقــش فدائیــان اســالم را در فیلــم بگوییــم. 
کــه بــا بــه  به نظــرم مــدارک خیلــی بیشــتر و بهتــری وجــود دارد 
گفــت 8۰درصــد ایــن قضیــۀ ملــی  کشــیدن آن هــا می تــوان  تصویــر 

شدن صنعت نفت تحت تأثیر نواب بوده نه دکتر مصدق! 

آرشیو مستندات را چگونه تهیه می کردید؟
پژوهش هــای  مرکــز  بــود.  مختلفــی  جاهــای  از  آرشــیوها 
کتابخانــۀ ملــی، مرکــز اســناد انقــالب اســالمی،   نخســت وزیری، 
گرفتیــم. مــا فیلم هــا را از مرکــز آرشــیوها  کمــک  کــه  جاهایــی بودنــد 
کردیــم. گرفتیــم، عکس هــا و اســناد را بیشــتر از مرکــز اســناد تهیــه 

نــواب در تاریــخ معاصــر انســان مهمــی اســت، نگــران 
نبودید که کارتان خوب ساخته نشود؟

کنــم. ایــن  کاری را شــروع می کنــم حتمــًا بایــد آن را تمــام  وقتــی 
ــش  ــود، ول ــت، نمی ش ــخت اس ــم س ــم و بگوی کن ــا  ــه راه ره ــه نیم ک
کار بلنــد مــن  کــن، در شــخصیت مــن نیســت. ایــن مســتند، اولیــن 
کــه آقــا مــن ایــن  ــد خــودم را یک طــوری نشــان مــی دادم  ــود. بای ب
گذاشــتم  کــه روی یــک ســوژه ای دســت  کاره هســتم. می دانســتم 
ــد  ــم او را بســازد. پــس بای کســی نتوانســته فیل ــه 6۰ ســال اســت  ک
کار هــم جزئــی از شــغل  کنــم. باألخــره ســختی های  خــودم را ثابــت 

ماســت، بایــد ســختی ها را بگذرانیــم تــا بــه هــدف برســیم. 

مــا بخــش فرهنگــی و تاریخی مــان، چــه درخصــوص فیلــم، چــه 
از  بعــد  یعنــی چــه  اســت.  کتــاب، خیلــی ضعیــف  درخصــوص 
کتاب هــای خــوب تاریخــی نداریــم.  انقــالب و چــه قبــل از انقــالب 
کــه بــرای نســل جــوان و  خیلــی هــم بــه ایــن قضیــه احتیــاج داریــم 
کــه آقــا اصــاًل  کنیــم  کــه اصــاًل آن دوره را ندیــده، روشــن  کســی  بــرای 
جریــان ایــن بــوده یــا نبــوده اســت. پرداختــن بــه ایــن موضوعــات 
ــد  کفایــی اســت و هــر فیلم ســاز و مستندســاز بای به نظــرم واجــب 
کــه واقعیــت هســت را بــه  کنــد و آن چیــزی  حــق خــودش را ادا 
کســی بــوده و چــه  کــه چــه  مخاطــب بگویــد تــا بفهمنــد و بداننــد 

کجــا رسیده اســت.  شــده و بــه 

به نظرشــما جشــنوارۀ عمــار تــا اآلن چه ظرفیتــی را برای 
سینمای انقالب به وجود آورده است؟

کــه جشــنوارۀ عمــار راه افتــاده، تــکان عجیبــی  به نظــر مــن از زمانــی 
کــه دغدغــۀ هنــر  بــه ســینمای ایــران داده. بچــه مذهبی هایــی 
کار هنری خود را عرضه  کجا  که چطور و  داشــتند و نمی دانســتند 

کــرده اســت.  کننــد،  ایــن دغدغــه را بــرای بیشــتر آن هــا حــل 
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ما یک امت واحدیم
گفت وگو با »حیدر بنی حمزه« کارگردان مستند»نار و انار«

امسال چه آثاری را به جشنوارۀ عمار فرستادید؟
من امسال فقط مستند »نار و انار« را به جشنواره فرستاده ام.

چرا این سوژه را انتخاب کردید؟
کــه بعــد از ایــران  کشــوری اســت  جمهــوری آذربایجــان دومیــن 
کــم شــیعیان را دارد. 8۵ درصــد جمعیــت ایــن  باالتریــن درصــد ترا
کمــی حتــی در عــراق هــم وجــود  کشــور شــیعه اســت، چنیــن ترا
کشــور تــازه اســتقالل یافته شــیعی در  نــدارد. در همســایگی مــا یــک 
پشــت قــاب رســانه ای اســت، یعنــی رســانه ها و حتــی رســانه های 
تحــت  آن هــا  نمی کننــد.  کشــور  ایــن  بــه  توجهــی  هــم  ُمعانــد 
ــارهای  ــن فش ــد و ای گرفته ان ــرار  ــی ق ــارهای مذهب ــدیدترین فش ش
مذهبــی حتــی در دوران جماهیــر شــوروی هــم ســابقه نداشــته 
ــا دیــن  ــد و ب کمونیســت بودن ــا وجــود این کــه شــوروی ها  اســت. ب
و مذهــب مشــکل داشــتند، ولــی آن زمــان آزادی هــای مذهبــی 

ــود. ــه اآلن بیشــتر ب نســبت ب

چطور با سوژۀ این مستند آشنا شدید؟
مــن خبرگزاری هــا را چــک می کــردم، یکــی دو تــا خبرگــزاری یــک 
کنایــه بــه موضــوع اعتراضــات شــیعیان در  کلــی در حــد یــک  اشــارۀ 
کنایه هــا رفتــم، باتوجــه بــه  کــرده بودنــد. بــه ســراغ ایــن  آذربایجــان 
این کــه خــودم هــم آذری هســتم و بــه الفبــای آذری آشــنا هســتم، 
ــه یک ســری ویدئوهایــی را در ایــن زمینــه  ــا این ک ــردم ت ک تحقیــق 
هســتند،  آذربایجــان  جمهــوری  در  کــه  افــرادی  کردیــم.  پیــدا 
گرفتنــد  ویدئوهــای مربــوط بــه ایــن وقایــع را خودشــان فیلــم 
گذاشــته اند تــا  و آن هــا هــم بــا اســم مســتعار روی یوتیــوب و... 
این کــه صدایشــان بــه یــک جایــی برســد. مــن هــم آن هــا را دریافــت 

ــردم. ک گذاشــتن مســتندات  کنارهــم  ــه  ــردم و شــروع ب ک

شما کارتان کامل مبتنی بر آرشیو است؟
ــی  ــه حت ک ــد  گرفته ان ــرار  ــانه ها ق ــگاه رس ــا دور از ن ــدر آن ه ــه، آن ق بل
خبرگزاری هــای آن طــرف آب هــم حاضر نیســتند و بیاینــد از این ها 
کــه حتــی علیــه آن هــا هــم  کننــد. منظــورم ایــن اســت  گــزارش تهیــه 
چیــزی نمی نویســند و آن هــا را نمی کوبنــد. بــه ایــن دلیــل مجبــور 
مقدماتــی  دســتگاه های  یک ســری  بــا  خودشــان  کــه  شــده اند 
فیلــم بگیرنــد و روی یوتیــوب بگذارنــد تــا این کــه یک بنــده خدایی 

گــوش همــه برســاند. پیــدا شــود و صــدای آن هــا را بــه 

مراحل ساخت مستند چگونه بود؟
که  کشــید. مــن مشــوقی  ســاخت مســتند دقیقــًا یــک ســال طــول 
کار  کاًل  کردنــد. یعنــی مــن  نداشــتم هیــچ، چنــد نفــر هــم منصرفــم 
ــا بچه هــای عمــار  کلــی ب را دو مــاه خوابانــدم. قبــاًل یــک آشــنایی 
گفتــم  داشــتم و ســوژه را پیــش بچه هــای مســتند عمــار آوردم. 
کنــم، ایــن را بــه  کار  کــه در دســت داریــد  می خواهــم هــر ســوژه ای 
کاره ای  گفتــم ایــن یــک موضــوع نیمــه  کار دادم و  عنــوان نمونــه 
کــه ایــن را نســاز، مــن  گفتنــد  اســت و چــون بچه هــای داخلــی 
ــن را  ــار ای ــای عم ــی بچه ه ــازم. وقت ــن را بس ــم ای ــر نمی خواه دیگ
کردنــد و دوبــاره دلگــرم شــدم و همیــن  دیدنــد، خیلــی تشــویقم 

کار را ادامــه دادم.

از مشکالت ساخت مستند بگویید.
مــن هیــچ امکاناتــی نداشــتم. تمامــًا آرشــیوی بــود و فقــط یــک 

کار را خــودم انجــام دادم.  لپ تــاپ داشــتم و صفــر تــا صــد 

گویندگی و دیالوگ پردازی و تدوین و... همه  از فیلم نامه نویسی و 
را خــودم انجــام دادم. کامپیوتــرم کوچــک بــود و هنگ می کــرد و کل 

کشــیدم. ک شــد. خالصه دردســرهای زیادی  فایل هایم پا

چه مسئله ای از شیعیان آذربایجان شما را درگیر کرد؟
مظلــوم  روحانیــون  از  نفــر   ۱۵۰  

ً
حــدودا مســتند  جریــان  در 

جمهــوری آذربایجــان بــه جرایــم واهــی دســتگیر شــده اند و اآلن 
ــه  ک ــود  ــم ایــن ب در زندان هــای جمهــوری آذربایجاننــد. مــن آرزوی
مــردم ایــران ایــن عزیــزان را بشناســند و شــیعیان آذربایجــان هــم 
کــه در جهــان شــیعی تنهــا هســتند. شــاید جمهوری  تصــور نکننــد 
کل شــیعیان جهــان  آذربایجــان، غریب تریــن شــیعیان را در میــان 
کمیتشــان هــم بــا  دارد. نــه تنهــا در میــان خودشــان غریبنــد و حا
آن هــا مشــکل دارد، دیگــر شــیعیان هــم نســبت بــه آن هــا اطالعــات 
ــا دلتــان بخواهــد از  ــی هــم ت ــرداری تبلیغات ــد. بهره ب خاصــی ندارن

آن هــا می شــود. 

کــه صــدای آن هــا بــه یــک جایــی برســد و  هــدف مــا ایــن بــود 
شــناخته شــوند تــا شــاید یــک حرکــت اجتماعــی صــورت بگیــرد و از 

ــود. ــته ش کاس ــا  ــار آن ه فش

کــه باعــث می شــود روی مســائل جهــان  دغدغــه ای 
اسالم کار کنید چیست؟

مــا یــک امــت واحــد هســتیم و یــک ملــت نیســتیم. بحــث ملــت 
ــدارد. ملت گرایــی باعــث می شــود  در تاریــخ اســالم اصــاًل ســابقه ن
کــه مــا بــه نفــرات جــدا از هــم تفکیــک شــویم و در مقابــل اســتکبار 
کنــار  گــر همــۀ امــت اســالمی، واحــد و در  آســیب پذیر باشــیم؛ ولــی ا
کنید،  هــم باشــند، کســی نمی توانــد بــر ما چیــره شــود. حاال فــرض 
گــر مستندســازی و اطالع رســانی هــم نکنیــم، چطــور می توانیــم  ا
گــر مســائل و مشــکالت جهــان  بــه یــک امــت تبدیــل شــویم؟ ا
اســالم را نشناســیم، چه آذربایجان باشــد و چه لیبی و افغانســتان 
و... نمی توانیــم یــک امــت باشــیم و آن حــس امــت واحــد را ترویــج 
کنیــم. به نظــر مــن بحــث فیلــم و مســتند خیلــی  دهیــم و تقویتــش 

مســتند نــار و انــار روایتــی از شــیعیان مظلــوم آذربایجــان ارائــه داده کــه بــه شــدت از جانــب دولــت آذربایجــان در بایکــوت خبری و فشــار سیاســی هســتند. بنابراین اهمیت این مســتند با 
آقای»حیــدر بنیحمــزه« بــه گفت وگــو نشســتیم تــا از جنبه های مختلف مســتندش بگوید.
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آذربایجان

محمدمهدی خالقی

مهمتریــن ویژگــی جشــنواره عمــار این اســت کــه یک "جشــنواره" 
ــگار و رنــگ و لعــاب از همــه  کمــان پــر نقــش و ن اســت. یــک رنگیــن 
کمــان؟ چــون تنــوع رنــگ  گســترۀ جغرافیــای اســالمی. و چــرا رنگیــن 
کــه مــی توانــی بــدون نگرانــی از  و امیــد دارد و تنهــا جشــنواره ایســت 
ســیاه نمایی و ســیاه کاری، خشــم و خیانــت، تزویــر و دروغ، شــک و 
نهیلیســم و بــدون سانســور روشــنفکری بــه تماشــای آن بنشــینی؛ 
کــه  بخنــدی و بگریــی و لــذت ببــری. شــاید عجیــب بــه نظــر برســد 
ک بــه نــام نــار و  چــرا ایــن مقدمــه را بــرای فیلمــی تأثــر برانگیــز و دردنــا
که روایت  انار نوشــته ام. مســتندی آرشــیوی از جمهوری آذربایجان 
مبــارزات ســال های اخیــر علیــه حکومت صهیونیســتی این کشــور را 
کمــان بــا اثــری  کنیــد از ایــن رنگیــن  کشــد. شــما فکــر  بــه تصویــر مــی 
بــه رنــگ قرمــز، بــه رنــگ شــوق انگیز مجاهــده و شــهادت مواجهیــد. 
کــه البتــه  مســتندی بــا ظاهــر ســاده آرشــیوی و نریشــنی اطالعاتــی 
کــرده اســت. امــا نــار و انــار بــه نظــر مــن  اســتفاده مناســبی از آرشــیوها 
کــه تــا بــه حــال ندیــده بودیــم. ســوژه  یــک رنــگ جدیــد اســت. رنگــی 
ــود و  ــرده ب ک کار  ــاره آن  ــی درب ــود مدت ــر خ ــه حقی ک ــذاب  ــر و ج ای بک
ــده  ــته ش ــم برداش ــی ســخت از دوش ــم تکلیف ــاس می کن ــاال احس ح
اســت. امیــدوارم هرچــه زودتر این مســتند با نریشــن ترکــی در فضای 
مجــازی پخــش شــود تــا تســکینی بــر دردهــای شــیعیان مظلــوم 

جمهــوری آذربایجــان باشــد.

یادداشتی برای مستند »نار و انار«؛

تأثیــر دارد و خیلــی راحــت می توانــد دســت بــه دســت شــود و روی 
کــه  مخاطــب تأثیــر بگــذارد. خیلــی حرف هــا را در فیلــم می تــوان زد 

گفــت. بــا ســخنرانی نمی شــود 

فکــر  و  چیســت  عمــار  جشــنوارۀ  مــورد  در  نظرتــان 
می کنیــد چــه ظرفیتــی را توانســته بــرای ســینمای انقــالب 

ایجاد کند؟
شــهید  کــه  زمانــی  اســت.  درختــی  تــک  یــک  عمــار  جشــنوارۀ 
مطهــری بــه شــهادت رســیده بــود، یــک شــعری در مــورد او منتشــر 
کــرده بــود بــه یــک درخــت  شــده بــود و شــهید مطهــری را تشــبیه 
کــه زیــر ســایۀ آن چمن هایــی ایجاد شــده اند؛ جشــنوارۀ  تنومنــدی 
عمــار چنیــن حالتــی دارد. یــک جــوان انقالبــی بایــد در فضــای 
ــه ســالح های روز مجهــز  ــد باألخــره ب ــا بای ــروز باشــد. م ــی و ب انقالب
باشــیم. به نظــر مــن در جنــگ نــرم و فضــای فرهنگــی، مهمتریــن 
ــد وارد  ــی بای ــای انقالب ــانه بچه ه ــانه اســت. در ایــن رس ــالح رس س
شــوند و جشــنوارۀ عمــار ایــن ظرفیــت را بــه وجــود آورده. عمــار 
انحصــار در بحــث رســانه و فرهنــگ را خیلــی خــوب از بیــن بــرده و 
خیلی هــا هــم از او عصبانــی هســتند و ایــن اصــاًل هــم مهــم نیســت. 
کننــده و  کــه خیلــی خوشــحال  گرفتــه  فضــا را از دســت َزرســاالران 

کننــده اســت. امیــدوار 

کران مردمی چیست؟ نظرتان در مورد ا
اول  فضــای  کــردم  حــس  می کــردم،  کــران  ا مســجد  در  یک بــار 
انقــالب جلــوی چشــمانم آمــد و خیلــی فضــای بی غــّل و غشــی 
ک بــود و همــۀ اهــداف الهــی بودنــد.  بــود و انگیزه هــا و نیت هــا پــا
کنیــد مــا یــک  کارهــا ابتــر می مانــد. فــرض  کــران نباشــد همــۀ  گــر ا ا
کتــاب نوشــته و همــه را در خانــه اش انبار  نویســنده داریــم و هــزاران 
کســی بــه آنهــا دســت بزنــد. خــب چــه  کــرده اســت و نمی گــذارد 

کار می کننــد و فیلــم می ســازند،  فایــده ای دارد! این همــه بچه هــا 
ــدارد. ــده ای ن ــود، فای ــران نش ک ــا ا ــر این ه گ ا

را  عمــار  فیلم هــای  نمی توانــد  تلویزیــون  مگــر 
پوشش بدهد؟

کــران مردمــی تحــت  تلویزیــون تحــت فشــارهای سیاســی اســت و ا
کــه مــن  ایــن فشــارها نیســت. یعنــی همیــن اآلن ایــن مســتندی 
کنیــم؛  ســاختم را بــه احتمــال زیــاد از تلویزیــون نمی توانیــم پخــش 
چــون روابــط بیــن ایــران و جمهــوری آذربایجــان خــراب می شــود. 
را می تــوان  هــر حقیقتــی  و  نیســت  ایــن فشــار  کــران،  ا ولــی در 

ــرد. ک ــان  ــرده بی بی پ

کافــی  به نظرتــان تــا اآلن در مــورد فتنــۀ 88 بــه انــدازۀ 
فیلم ساخته شده است؟

بــه نظــر مــن یکــی از بزرگتریــن خألهــای فرهنگی ما همین فتنــۀ 88 
کار شــود. یعنــی بــا  کــه در ایــن زمینــه  اســت. اآلن خیلــی نیــاز اســت 
کــرد. چــون مــن تــا اآلن  دو ســه اثــر، نمی تــوان ایــن قضیــه را جمــع 
اثــر شــاخصی ندیــدم. فتنــه یک ســری مســائل پشــت پــرده ای دارد 
کــرد؛ ولــی اآلن  کــه شــاید تــا چنــد ســال پیــش نمی شــد این هــا را رو 
می شــود بــه آن پرداخــت و هرچقــدر جلوتــر برویــم ایــن مســائل 
پشــت پــرده بیشــتر رو می شــود. بــرای مثــال کودتــای ۲8 مــرداد را تــا 
کــرد. یــا مشــروطه  قبــل از انقــالب نمی شــد خــوب و شــفاف بررســی 
را خیلــی راحــت می توانیــم بررســی کنیــم. فتنــۀ 88 هــم همین طــور 
ــی  ــه آن پرداخــت؛ ول ــه آن نمی شــد ب اســت و در روزهــای نزدیــک ب
اآلن هرچقــدر جلوتــر می رویــم هم باید بیشــتر به آن پرداخته شــود؛ 
چــون شــبهات در مــوردش دارد زیــاد می شــود و از طرفــی تاریــخ 
شــفاهی آن هــم دارد از بیــن مــی رود. به نظــر مــن خــأل بزرگــی اســت و 

کار شــود. کــه در مــورد آن  خیلــی جــا دارد 
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