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مقدمه:
مــرور  می تــوان  را  ســینما«  کتــور  آ »پرزیدنــت  فیلــم 
مختصــری بــر جنــگ ســرد بیــن ابرقدرت هــای شــوروی و 
آمریــکا دانســت. روایتــی از فروپاشــی بلــوک شــرق و اتحــاد 
ســال  المپیــک  مســابقات  از  فیلــم  شــوروی.  جماهیــر 
 ۱۸ کــه  مســابقاتی  می شــود.  آغــاز  لس آنجلــس   ۱۹۸۴
کرده انــد. اتفاقــی  کشــور بــه رهبــری شــوروی آن را تحریــم 
کــه چهــار ســال قبــل در المپیــک مســکو نیــز متقابــًا تکــرار 
تحریــم  را  آن  آمریــکا  رهبــری  بــه  کشــور   ۶۲ و  می شــود 
اصلــی  ادعــای  برخــاف  کــه  )المپیک هایــی  می کننــد. 
و  ملیت پرســتی  گرایش هــای  بــه  زدن  دامــن  بــا  خــود، 
کامــًا سیاســی شــده و بــه تفرقــه  جاهلیــت مــدرن، اتفاقــًا 
کینــه بیــن دولت هــا و ملت هــا نســبت  و اختــاف و ایجــاد 

ــد. (  ــن میزن ــم دام ــه ه ب

ایــن  افتتاحیــه  مراســم  از  زیبایــی  تصاویــر  بــا  فیلــم 
مــوازی  بــا تدویــن  آغــاز می شــود و ســپس  المپیــک  دو 
خشــونت های  اتمــی،  آزمایش هــای  از  تصاویــری 
در  فقــر  اجتماعــی،  شــورش های  و  تظاهــرات  ورزشــی، 
جهــان، رژه هــای نظامــی، مانورهــای هوایــی و ســخنرانی 
این هــا  می کنــد.  پیــدا  ادامــه  جهــان  سیاســی  رهبــران 
تصاویــری اســت مقدماتــی بــرای روایــت از چهــل ســال 
جریــان جنــگ ســرد بیــن بلــوک شــرق و غــرب. جنگــی 
ــا ورزشــکاران و بازیگــران  گرفتــه ت ــه در آن از هنرمنــدان  ک
و  ریتــم  می آینــد.  شــمار  بــه  آن  ســربازان  همــه  ســینما 
عالــی  ابتدایــی  دقیقــه  چنــد  همیــن  در  فیلــم  تدویــن 
ــه مخاطــب  ــد دیــدن یــک مســتند خــوب را ب اســت و نوی
نریشــن  متــن  یــک  بــا  کــه  تدوینــی  و  ریتــم  می دهــد. 
جانــدار، در باقــی دقایــق فیلــم تــداوم می یابــد. ســپس 
ظرفیت هــای  و  شــوروی  مــردم  معیشــتی  اوضــاع  وارد 
ــویم. ــور در دوران جنــگ ســرد می ش کش ــادی ایــن  اقتص

ســکانس های بعــدی فیلــم در مــورد »الدا« اتومبیــل 

مســخره  خودرویــی  اســت.  شــوروی  ســاخت  معــروف 
آن هــم  در  حتــی  کــه  خودرویــی  امکانــات.  بــدون  و 
گاو  بــرای جابجایــی  از آن  به راحتــی بســته نمی شــود و 
بایــد  را  آن  ک کــن  برف پا می شــود.  اســتفاده  علوفــه  و 
بــا دســت راه انداخــت و نمی توانــد هنــگام ترمــز، خــود 
کــه تنــوع  کننــد و بــه دره نیافتنــد. خودرویــی  کنتــرل  را 
آن فقــط رنگ هــای مختلــف آن اســت.  )و به شــدت مــا 
ــران  ــاخت ای ــد س ــورد پرای ــه در م ک ــی  ــاد حرف های ــه ی را ب
از  می انــدازد!(  می ســازند،  کــه  جک هایــی  و  می زننــد، 
ــم و خــودرو  ــکا می روی ــه ســراغ آمری همین جــا مســتقیمًا ب

پورشــه.  )کــه حقــارت »الدا« بیشــتر بــه چشــم بیایــد(

مقایســه خانه هــای چوب کبریتــی و دلگیــر شــوروی بــا 
ــکا موضــوع بعــدی  آپارتمان هــا و خیابان هــای زیبــای آمری
کشــور.  اســت. و ســرانجام مقایســه موســیقی مــردم ایــن دو 

کــه بــا موســیقی شادشــان  مــردم آمریــکا را می بینیــم 
را می بینیــم  مــردم شــوروی  امــا در مقابــل  می رقصنــد. 
ســرکوب  خشــن  پلیــس  توســط  خیابان هــا  در  کــه 
لغــو  را  کنســرت ها  کمونیســت  مقامــات  می شــوند. 
و  فرهنــگ  ضــد  را  آمریکایــی  موســیقی  و  می کننــد. 
کننــده اخــاق جوانــان می داننــد. امــا ســبک جــاز  فاســد 
شــوروی عبــارت اســت از موســیقی رادیــو آمریــکا بــه زبــان 
کــه مقامــات دولتــی روی آن  روســی، به اضافــه پارازیتــی 
سانســور  کتاب هــا  شــوروی  در  همچنیــن  می اندازنــد. 
ــًا  کام ــانه ها  ــریات و رس ــاپ. و نش ــوع الچ ــود و ممن می ش
کنتــرل مقامــات دولتــی اســت. بــه دســتور مقامــات  تحــت 
کــوال، ســونی و  کوکا فعالیــت شــرکت های خارجــی مثــل 
نســتله در شــوروی ممنــوع اســت. چــون این هــا مــروج 
فرهنــگ منحــط و امپریالیســتی آمریــکا اســت. خاصــه 
هیــچ  آمریکاســتیزی  به غیــراز  ظاهــرًا  شــوروی  مقامــات 
مــردم  معیشــتی  وضعیــت  بهبــود  بــرای  خاصــی  حــرف 
ــی همــه  ــئوالن دولت ــد. مس ــان ندارن کشورش ــده  عقب مان

کوچک تریــن  ــا  رشــوه بگیــر هســتند و مخالفــان خــود را ب
ک محکــوم و تبعیــد  کار وحشــتنا ــه اردوهــای  ــه ای ب بهان
می کننــد. ایــن مقامــات فاســد به صــورت پنهانــی رشــوه 
می گیرنــد، امــا در تریبون هــای دولتــی فقــط شــعارهای 
ــا بردگــی  بی ســروته می دهنــد. شــعارهایی مثــل مبــارزه ب

امپریالیســتی و غیــره.

گــر تــا بــه اینجــای فیلــم بــه یــاد ســخنرانی های امثــال  ا
ایــن  ادامــه  در  قطعــًا  نیفتاده ایــد،  کام  زیبــا صــادق 
داخلــی  روزنامه هــای  از  بســیاری  ســرمقاله های  متــن 
ســرمقاله هایی  و  ســخنرانی ها  کــرد.  خواهیــد  پیــدا  را 
به جــای  فقــط  امــا  اســت  یکــی  دقیقــًا  محتوایشــان  کــه 
گذاشــته اند. یعنــی دیــدن  شــوروی، جمهــوری اســامی را 
گویــی خاصــه ای اســت از  ایــن فیلــم حــدود یک ســاعته، 
چندیــن ســال محورهــای فرهنگــی، شــعارهای سیاســی 
از  عمــده ای  بخــش  توســط   کــه  غیــره،  و  اقتصــادی  و 
ایــن  بــه  و  ارائه شــده.  خودمــان  داخلــی  اپوزیســیون 
کــه واقعیــت تاریخــی فروپاشــی  نتیجــه خواهیــد رســید 
نیروهــای  علیــه  توطئــه ای  شــوروی،  جماهیــر  اتحــاد 
کشــور اســت. احتمــااًل رژیــم آخونــدی  اپوزیســیون داخــل 
ایــران معاصــر )ظاهــرًا حتــی چنــد ســال قبــل از بــه قــدرت 
رســیدن در ایــران!(  اپوزیســیون اتحــاد جماهیــر شــوروی 

کــرده ادای مخالفــان خــودش را دربیــاورد! را مجبــور 

رســیدن  قــدرت  بــه  داســتان  فیلــم،  ادامــه  خاصــه 
ــکا، قدم به قــدم تحقیــر  ــا امری ــرات ب ک گورباچــف، آغــاز مذا
تــا  از هــر توافــق و ...   پــس  شــوروی، بدعهــدی امریــکا 
آخریــن روز از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی اســت؛ 

پیش  نتیجه گیری:  
کــه مشــغول نوشــتن ایــن یادداشــت  در ایــن لحظاتــی 
اعتراضــات اجتماعــی جدیــد  از  هســتم، ظاهــرًا موجــی 
کشــور شــکل گرفته اســت. بــه نظــرم می رســد  در داخــل 
نیــروی  و  امنیتــی  دســتگاه های  بــه  پیشــنهاد  یــک 

در ستایش »پرزیدنت آکتور سینام«
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ماشــین های  به جــای  اینکــه  آن  و  بکنــم.  انتظامــی 
خیابان هــا  بــه  پروژکتــور  ویدیــو  دســتگاه  آب پــاش، 
کننــد ایــن  کــرده و وادار  ببرنــد و معترضیــن را محاصــره 
را  خــود  تفنگ هــای  خشــاب  یــا  و  ببیننــد.  را  مســتند 
شــلیک  بــا  و  کننــد  پــر  فیلــم  ایــن  از  ســی دی هایی  بــا 
کــه  کننــد. افســوس  هوایــی آن هــا را بیــن مــردم پخــش 
نظــر  بــه  طنــز  رؤیاپــردازی  یک جــور  پیشــنهاد ها  ایــن 
انتظامــی  و  امنیتــی  نیروهــای  کــه  افســوس  می رســند. 
مــا هنــوز نمی داننــد، ســاخت یــک فیلــم معــادل ســاخت 
چنــد پــادگان اســت! )و چقــدر ارزان تــر و مؤثرتــر از آن!( 
 ۴۰ حــدود  از  بعــد  نمی دانیــم  هنــوز  مــا  کــه  افســوس 
ازدســت داده ایم،  را  اســتان  چنــد  نــرم  جنــگ  ســال 
کــه  افســوس  را؟!  روســتایمان  و  شــهر  هــر  از  چقــدر  و 
نمی دانیــم اصــل آشــوب ها در »کپــی پیســت پیمایــی« 
کــه دیگــر حالــم  و شــورش های تلگرامــی اســت! افســوس 
از تاریخ هــای تکــراری ... به مراتــب بیشــتر از ســریال های 
تکــراری صداوســیما بــه هــم می خــورد!! و اتــاق فکرهــای 
از خــود  یــک ذره  کــه حتــی ســعی نمی کننــد  دشــمنانی 

بدهنــد!  نشــان  نــوآوری 
اســتفاده  فرصــت  از  اینجــا  چیــز  هــر  از  قبــل  اواًل   -۱
کــرده و اعتــراض خــود را مبنــی بــر اینکــه چــرا در جشــنواره 
نداریــم  نریشــن  و  نویســندگی  به عنــوان  بخشــی  عمــار 
بخــش  مستندســازی  در  بی شــک  می کنــم.  اعــام 
می توانــد  نریشــن  اســت.  نریشــن  همیــن  کار  از  مهمــی 
الغــرض،  برعکــس.  و  کنــد  عالــی  را  فیلــم متوســط  یــک 
کتــور  آ پرزیدنــت  فیلــم  از مزیت هــای جالب توجــه  یکــی 
در  کــه  متنــی  اســت.  آن  نریشــن  متــن  همیــن  ســینما 
کتــور تحقیــق خــوب، از نظــر انشــا  عیــن برخــورداری از فا
و  تصاویــر  بــه  و  اســت.  عالــی  نیــز  نویســندگی  و ظرایــف 
ســکانس های تأثیرگــذار فیلــم قدرتــی مضاعــف می دهــد.

مفهــوم  در  بدعــت  تفــاوت  هنــوز  مــا  نظــرم  بــه   -۲
آن  هنــری  مفهــوم  در  نــوآوری  بــا  را  دینــی   ارتــداد 

نــوآوری در  بــرای همیــن هــم نمی دانیــم  نمی دانیــم. و 
مفهــوم هالیــوودی آنچــه ارتبــاط مســتقیمی بــا بدعــت 
کــه حتــی در همــان هنــر شــیطانی نیــز نوآوری هــا  دارد. 
تکرارشــونده  و  ثابــت  کلیشــه های  پایــه  بــر  بدعت هــا  و 
تحمــل  جهــت  صرفــًا  نوآوری هایــی  می افتــد.  اتفــاق 

دنیایــی... پوچی هــای  و  پــوچ  دنیــای 

درصورتی کــه رســانه های رقیــب مــا از تکــرار سرســام آور 
خدمــات  مثــل  ســوژه هایی  زننــده  هــم  بــه  حــال  و 
بدبخــت  فقــرای  پــول  اســتصوابی،  نظــارت  رضاشــاه، 
خســته  هیچ وقــت   ... و  لبنــان  مــردم  حلــق  در  ایــران 

 ! ند نمی شــو

و شــاید بــرای همیــن هــم، یکــی از مصیبت هــای ثابــت 
مــا  در فضاهــای رســانه ای، از دســت دادن ســوژه های 
کــه مقابــل چشــم  عالــی و درعین حــال ســاده ای اســت 
کهنــه اســت.  مــا اســت. چــون خیــال می کنیــم تکــراری و 
مثــل  مهمــی  بســیار  موضــوع  مــورد  در  نمی دانــم  مــن 
فیلــم  چنــد  مگــر  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  فروپاشــی 
کــه حــاال احســاس می کنیــم دیگــر تکــراری  ســاخته ایم 
اســت؟ درصورتی کــه خــود ایــن ســناریوی فروپاشــی عینــًا 

کشــور مــا پیــاده می شــود!  و نعــل بــه نعــل دارد در 

و  آرام  اســت  فیلمــی  ســینما  کتــور  آ پرزیدنــت   -3
)همــان  شــجاعت.  و  جســارت  اوج  در  درعین حــال 
کــه در هــر نــگاه منطقــی و بــا بصیرتــی وجــود  عناصــری 
ــز  ــبهه برانگی ــباهت ش ــا از ش ــم نه تنه ــن فیل ــًا ای دارد(  مث
بیــن جمهورـــــی اســامی و اتحــاد جماهیر شــوروی ســابق 
نمی ترســد بلکــه از آن اســتقبال هــم می کننــد. و نهایتــًا 
کــه اتفاقــًا مخالفــان فیلــم بایــد از ایــن شــباهت  می بینیــم 
کــه همیــن چنــد روز پیــش در  بترســند. جالــب اینجاســت 
کمــال ناجوانمــردی(  بخشــی  شــبکه های مجــازی )در 
و  درآورده  کلیــپ  به صــورت  و  دزدیــده  را  فیلــم  ایــن  از 

منتشــر می کردند. عینًا متن این بخش را می آورم:

ــه ســرمای آن را مــردم شــوروی تحمــل  ک جنــگ ســردی 
کــه بایــد صــرف زندگــی مــردم  می کردنــد؛ ســال ها بودجــه ای 
بــه  کمــک  کشــورهای دیگــر،  شــود، صــرف جنگیــدن در 
مخالفان آمریکا، ساخت ساح، و همین طور نمایش اقتدار 
کــه بــرای مــردم  نیروهــای نظامــی می شــود. رژه اقتدارهایــی 
هــم ادامــه داشــت. البتــه در صــف تهیــه اجنــاس ضــروری. 
کــه شــوروی روی  ایــن اوضــاع در حالــی بــه وجــود آمــده بــود 

گاز شــناور اســت... اقیانوســی از نفــت و 

آیــا همیــن چنــد ســطر، شــمارا بــه یــاد بخــش مهمــی 
در  جنگیــدن  نمی انــدازد؟  »آمدنیــوز«  امثــال  مواضــع  از 
کمــک بــه لبنــان و فلســطین، ســاخت موشــک و  ســوریه، 
گاز؛   ... خوابیــدن مــردم ایــران روی اقیانوســی از نفــت و 
مواضــع  اســتخوان بندی  و  ثابــت  بخــش  دقیقــًا  این هــا 

نیســت؟  یادشــده  رســانه های 

و ایــن فیلــم نه تنهــا از هیچ یــک از مســائل و شــبهات 
یادشــده هراســی نداشــته و فــرار نمی کنــد، بلکــه اتفاقــًا 
نیمــی از تایــم خــود را بــه توضیــح و تشــریح هرچــه بیشــتر 
ناخواســته  کــه  طــوری  می دهــد.  اختصــاص  این هــا 
انســان بــه یــاد علمــا و حکمــای بــزرگ خودمــان می افتــد؛ 
ح یــک موضــوع، بــا تمــام تــوان و  کــه هنــگام طــر علمایــی 
دقــت خــود، عقایــد مخالــف را آورده و تشــریح می کردنــد. 
یعنــی نخســتین وظیفــه خــود را اتفاقــًا توضیــح و دفــاع 
کثــری از تفکــرات و حرف هــای مخالفــان  منصفانــه و حدا
منبــع  بهتریــن  گاهــی  کــه  طــوری  می دانســتند.  خــود 
کتاب هــا  همیــن  مخالــف،  عقایــد  آن  بــرای  مرجــع  و 
تــا  گرفتــه  و ماصــدرا  ســینا  بوعلــی  )از  بــود.  مباحــث  و 
کاش  معاصــر(  علمــای  از  بســیاری  و  ســبزواری  حکیــم 
نیــز  موضــوع  ایــن  فلســفه  و  دالیــل  بــه  بــود  فرصــت 
معنــای  اصــل  بشــویم  متوجــه  و  اشــاره کنیم.  مفصــًا 
بــود ... و  بــا آن مخالــف  بایــد  سانســور چیســت و چــرا 
کار  الفبــای  اســامی  انقــاب  رســانه های  از  خیلــی  چــرا 
حرفــه ای  اصــول  نمی داننــد  و  نمی داننــد.  را  رســانه ای 
یــک رســانه حــق، نمی توانــد و نبایــد شــبیه اصــول جــاری 
خیــال  )و  باشــد!  مقابــل  جبهــه  باطــل  رســانه های  در 
این هــا  آمریــکا،  صــدای  و  بی بی ســی  مثــل  می کننــد 
کــه  کننــد  پیــروی  حرفــه ای  اصــول  همــان  از  بایــد  نیــز 
ح  ــد مجــال طــر ــف نبای ــکار مخال ــد و اف ــه عقای ــد: ب می گوی
باطــل  تفکــر  از  مبنــا  ایــن  درصورتی کــه  داد.  ضریــب  و 
معنــای  اصــًا  و  کارش  کــه  می شــود.  نتیجــه  »کافــر«  و 

اســت.(  »پوشــاندن«  همیــن  کفــرش 

گورخــر از برابــر شــیر فــرار می کنــد  الغــرض، آنچــه مثــل 
ــْن َقْســَوَره »5۱«  چــه  ْت ِم ــَرّ ــٌر ُمْســَتْنِفَرٌه »5۰« َف ــْم ُحُم ُه

ّ
َن

َ
کأ  (

گویــا آنــان  گرداننــد؟  کــه از تذّکــر )قــرآن( روى  شــده آنــان را 
کــه از شــیر می گریزنــد.  ســوره مبارکــه  گورخرانــی هســتند 
ــزد...  ــق می گری ــا ح ــه ب ــه از مواجه ک ــت  ــل اس ــر« ( باط »مدث
کشــیده نشــود، حــق  و اتفاقــًا تــا وقتــی باطــل بــه تصویــر 

نمی کنــد.   جلــوه  بایــد  آن چنان کــه 

مســتند  ایــن  در  قابل توجــه  نــکات  از  دیگــر  یکــی   -۴
کــه، مخاطــب از همــان دقایــق ابتدایــی، تمــام  ایــن اســت 
مــوارد فنــی و ســاختاری فیلــم را فرامــوش می کنــد و درواقــع 
نمی بینــد. چــون غــرق در محتــوا و مضمــون فیلــم می شــود. 

کــم اســت.  در ایــن عالــم قاعــده »کل مــن علیهــا فــان« حا
این همــه حــرف از فنــا در عرفان اســامی، کاش از این حالت 
گونــه خــارج می شــد و می توانســتیم مثــًا بســیاری از  تعــارف 
مبانــی »ســاختار شناســی هنــری« را از آن ها اســتخراج کنیم! 
الغــرض، فــرم هنــری ایدئــال، همــان فــرم و ســاختاری اســت 
کــه بــه »فنــا« برســد؛ یعنــی باشــد، اما دیده نشــود. )شــما بگو 
ــرم اســت.(  ــه اوج ســلوک ف ک مقــام »فنــای فــرم در محتــوا« 
بــه  چــون تمــام رســالت و نقــش اصلــی »فــرم« خدمــت 
ــر و  ــه ایــن اعتبــار، هرچــه قوی ت کــه ب ــه  محتــوا اســت.  ارائ

کمتــر دیــده می شــود. درســت تر باشــد، 
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طرحی ثابت 
برای براندازی

کتور« دربارۀ چیست؟ موضوع مستند »پرزیدنت آ
نــگاه  بــا  فروپاشــی شــوروی  از  عبــارت  یــک  پرزیدنــت، 
کــه ایــن  کراتــی  بــه مســائل داخلــی خودمــان اســت؛ مذا
چنــد ســال بــا  5+۱ به خصــوص  آمریکا یی هــا داشــتیم و 
کردیــم ولــی در داســتان هیــچ  کــه بــه آن هــا  اعتمادهایــی 
پانــزده  ده،  حــدود  مگــر  نمی شــود،  زده  ایــران  از  حرفــی 
کوچکــی اســت و بــا یــک  کــه ضبــط خیلــی  کار  ثانیــۀ آخــر 
جملــه اوبامــا ختــم می شــود. داســتان ایــن مســتند دربــارۀ 
کــه دارد بــرای  گورباچــف و داســتانی  کــرات ریــگان بــا  مذا
ــرای  ــادی مــدل شــوروی ب ــا حــد زی ــه ت ک مــا پیــاده می شــود 
تضعیــف نظــام مــا پیــاده می شــود. مــا بــا تولیــد ایــن مســتند 
کــه دارد  کــه اتفاقاتــی  کردیــم یــک هشــداری بدهیــم  ســعی 

کــه در شــوروی اتفــاق افتــاد. می افتــد همانــی اســت 

ایده این مستند چطور به ذهنتان رسید؟
کار اصلــی مــن پژوهــش اســت، زمانی کــه داشــتیم روی 
کار می کردم.  بحــث تاریــخ شــوروی و مــدل نفــوذ بــه شــوروی 
کــه ایــن  مطالــب بــرای خــودم خیلــی جــذاب بــود. مادامــی 
کــه واقعــًا دیــد بهتری  مطالــب را می خوانــدم حــس می کــردم 
ــاق  ــرات اتف ک ــاب مذا ــور در ق کش ــه در  ک ــی  ــه وقایع ــبت ب نس
کتــاب بــه دالیلــی انتشــار پیــدا  می افتــد پیــدا می کنــم. خــب 
کــه  کــرده بــودم  نکــرد ولــی مــن هــم از قبــل یــک آمادگــی پیــدا 
کــه اولین مســتند  کــردم  کار مستندســازی شــوم. حــس  وارد 

کار شــدیم. کــه دســت بــه  بلنــدم را بســازم. ایــن شــد 

مراحل ساخت مستند چگونه بود؟
کشــید.  کار تحقیقاتــی ایــن مســتند حــدود ۹ مــاه طــول 
کار آرشــیوی  کار شــروع شــد. خــب چون  بعــدش نویســندگی 
بــود، همــه را می شــد نوشــت. آرشــیو هایش همــه در فضــای 
ــه  ک ــم  کردی ــی خــب یــک روش هایــی پیــدا  ــود؛ ول مجــازی ب
کنیــم. ظاهــرًا مســتند آرشــیوی  آرشــیوهای بهتــری پیــدا 
کــردن آرشــیوها  یــک مقــدار راحت تــر اســت. ولــی خــود پیــدا 
کــه ایــن آرشــیوها را بــه هــم وصــل  و نوشــتن آن داســتانی 
کار راحتــی نیســت. ســخت ترین قســمتش  می کنــد واقعــًا 
کــه دائمــًا از افــراد نظــر بگیــرم. خیلی هــا هــم  تولیــد ایــن بــود 
کار در نمی آیــد ولی باألخره  کــه آن  گفتنــد  متــن را خواندنــد و 
کــه مــن خــودم داشــتم ایــن درام درآمــده  بــا معیارهایــی 

اســت.

به نظــر شــما توافــق شــوروی بــا آمریــکا چــه شــباهتی بــه 
برجام در کشور ما دارد؟

ــوز  ــت و هن ــراری اس ــاده و تک ــی س ــق خیل ــدل تواف ــن م ای
هــم دارد اســتفاده می شــود. بــا ایــن روش، فشــاری به کشــور 
کــه می توانــد اقتصــادی باشــد، نظامی باشــد و  وارد می شــود 
کــه بــرای شــوروی و مــا  می توانــد ترکیــب همــه این هــا باشــد 

ترکیــب همــه این هــا بــود. مــال ما بیشــتر اقتصادی بــود. بعد 
ــت  ــم دوس ــا باه ــد بی ــد و می گوی ــو می آی ــتی جل ــار، دس از فش
کــه طراحــی دارد، برنامــه  شــویم. ایــن دســت، دســتی اســت 
دارد و بــرای مراحــل بعــدی و ادامــه آن دشــمنی ها در قالــب 
کــه عیــن ایــن مــدل در شــوروی پیــاده شــد  دوســتی اســت 
و در ایــران هــم داشــت پیــش می رفــت، منتهــی نکتــه اش 
گورباچــف و دبیــرکل حــزب و  کــه در شــوروی  ایــن اســت 
کــرات اعتقــاد داشــت  کــه بــه ایــن مذا رهبــر آن جامعــه بــود 
ــد  کشــور مــا رهبــری هدایت کننــدۀ بودن ــی خداراشــکر در  ول
کــه چــه پازلــی دارد اجــرا می شــود و آن جایــی  و می دانســتند 
گرفته می شــد، جلویش  کــه بایــد تعدیــل می شــد و جلویــش 
کــه بایــد رعایــت می شــد،  گرفتــه شــد و آن ریزه کاری هایــی 
هــم  اآلن  بدهیــم.  کمتــری  هزینــه  مــا  کــه  شــد  رعایــت 
قســمت دوم آن دارد اجــرا می شــود. فشــار آقــای ترامــپ ســر 
کــه اروپایی هــا  مســئله موشــکی و مرحلــه بعــد آن ایــن اســت 
کــه  کنیــد و در مرحله هــای بعــدی  کــره  می گوینــد بیاییــد مذا
عقب نشــینی بحــث موشــکی، بعــد از موشــکی، حقــوق بشــر 
شــروع می شــود و در حقــوق بشــر هــم دوبــاره ایــن ســیکل 
تکــرار می شــود و دوبــاره مــا عقب نشــینی می کنیــم تــا آن 
کــه مرحلــه فروپاشــی اتفــاق بیافتــد. ایــن یــک مــدل  زمــان  
کــه در شــوروی پیــاده شــد و در این جــا هــم  ثابتــی اســت 

می خواســت پیــاده شــود.

به نظرتــان پرداختــن بــه چنیــن ســوژه هایی در فضــای 
حال، چه ضرورتی دارد؟

ایــن موضــوع مســئلۀ پیــش روی ماســت؛ یعنــی مــا ســر 
گفته هــای  دوراهی هــا قــرار داریــم و فکــر می کنــم دولــت، 
کمتــر اســت ولــی در دل دولت مردهــا هســت  عملی تــرش 
کنیــم.  کــرات را ســر بحــث موشــکی هــم کم کــم شــروع  کــه مذا
کــه  گاه می کنــد  ایــن مســتندها در ایــن دوراهی هــا مــردم را آ
کــدام ســمت برونــد. شــاید دولت مردهــا خیلــی رویشــان  بــه 
اثــری نگــذارد ولــی فشــار روی مــردم می توانــد اثرگــذار باشــد. 
مســئله، مســئله روز مــا اســت. بنابرایــن نقش شــان خیلــی 

مهــم اســت.

در حال حاضر کاری در دست تولید دارید؟
کــه راجــع بــه نفــوذ اســت و فعــًا  کار را داریــم  بلــه، یــک 
شــاید نتوانم توضیحی بدهم. فعًا در مرحله پژهش اســت 
ــی  کارگردانــی اش را انجــام دهــم ول و احتمــااًل خــودم نرســم 
دوســتان بهتــری هســتند و انجــام می دهنــد. یــک پــروژه 
کــه آن هــم یــک تجربــه اســت، به هرحــال  دیگــر هــم هســت 
ــد و یــک  کار پرزیدنــت می آی ــه  ــکا و شــبیه ب ــه ای از آمری تجرب

ــد. ــش می ده ــکا را نمای ــه از آمری بره

جشــنوارۀ  مردمــی  کران هــای  ا راجع بــه  نظرتــان 

گفت وگو با محمدرضا برونی، کارگردان مستند »پرزیدنت آکتور سینام«

محمدرضــا برونــی، پژوهشــگر 27ســالۀ عرصــۀ ســینما بــوده کــه تحصیــات خــود را در دانشــگاه اصفهــان گذرانــده و ســاکن شــهر تهــران اســت. برونــی فعالیــت هنــری خــود را در »ســفیر« 
فیلــم آغــاز کــرده، به مــدت 3ســال در آنجــا فعالیــت داشــت و کارهــای زیــادی ازجملــۀ »پرزیدنــت آکتــور ســینما« را تولیــد کرده اســت. این کارگــردان پیش از ایــن، کارهای نیم  بلنــد و کوتاه تولید 

کــرده و »پرزیدنــت آکتــور ســینما« اولیــن کار بلنــد او محســوب می شــود. متــن زیــر حاصــل گفت و گــو بــا ایــن کارگــردان اســت.

عمار چیست؟
که  کار خیلــی عالــی اســت؛ یعنی واقعًا معلوم اســت  اصــل 
کار از یــک ذهــن هوشــمندی آمــده اســت. مــا اآلن بــه  ایــن 
فرمــول مســتند خــوب رســیده ایم و می توانیــم بســازیم حتی 
در ســطح جهانــی ولــی متأســفانه در بحــث عرضــه، مشــکل 
کشــیدند  کــه بچه هــای عّمار زحمت  داریــم و ایــن شــبکه ای 
کار و دیــده  و طراحــی کردنــد خیلــی از مشــکات بــرای عرضــه 
کــه مقــداری هوشــمند  کار را حــل می کنــد بــه شــرطی  شــدن 
کیفیــت عرضــه اش خــوب باشــد. باتوجــه بــه هزینــه  باشــد و 
کنــد که  تبلیغــات بــاال ایــن شــبکه ها خیلــی می توانــد کمــک 
کار فرهنگــی خــودش یــک وجــه ممیــزی  مردمــی بــودن یــک 
گــر مــا پــول تبلیغــات را هم  کنیــد حتــی ا خوبــی اســت. فــرض 
کار را انجــام دهنــد یک چیز  داشــته باشــیم اینکــه مــردم ایــن 
کار فرهنگــی انقــاب  دیگــری اســت یعنــی مشــارکت مــردم در 
کــه  کنیــد  یــک دســتاورد خیلــی خوبــی اســت ولــی فــرض 
ایــن بخــش را هــم نداشــته باشــم، مــا چــاره ای نداریــم مگــر 
کنیــم. اینهــا را  اینکــه ایــن شــبکه ها را در مســاجد و... ایجــاد 
کــه خانواده هــا هم  کــرده. جــا دارد  عّمــار پیگیــر بــوده و ایجــاد 

کننــد. کارهــای خــوب را در معرفــی 

آیــا هنــوز هــم الزم اســت راجــع بــه فتنــه 88 فیلم هــای 
بیشتری ساخته شود؟

ــام  ــی.  آن ای ــک باطن ــت و ی ــری داش ــک ظاه ــه ۸۸ ی فتن
ــه از اول انقــاب  ک ــود  ۹ ماهــه چهــره روشــنی از آن باطنــی ب
گــر مســتندها بخواهــد بــه آن چهــره ظاهری  وجــود داشــت. ا
گذشــت، به نظــرم  محــدود شــود و این کــه در آن ۹ مــاه چــه 
ــدارد؛ باألخــره هــر قســمت تاریخــی مــا  ــی ای ن ــزوم آن چنان ل
گــر بــا  مهــم اســت و بایــد برایــش مســتند بســازیم. به نظــرم ا
که فتنــه ۸۸ را این طوری نشــان  ایــن رویکــرد پرداختــه شــود 
بدهنــد نــه تنهــا حــاال بلکــه تــا ۱۰ ســال دیگــر هــم حتمــًا نیــاز 

کــه ایــن واقعــه بازخوانــی بشــود. داریــم 

گــر انتقــادی یــا پیشــنهادی دربــارۀ جشــنواره عمــار  ا
دارید بفرمایید.

مــا خیلــی خودکم بیــن هســتیم. خــدا نکنــد بی بی ســی 
می گوییــم  و  می بینیــم  می نشــینیم  بســازد،  کاری  یــک 
کار خاصــی نــدارد  کاری ســاخته. می بینیــم آقــا  وای عجــب 
کارهایــش  فقــط بی بی ســی ســاخته، بی بی ســی هــم همــه 
خــوب نیســت. امــام  فرمودنــد: »دشــمن می خواهــد ایــن 
ــز را  گرفــت، همــه چی ــر  گ اعتمادبه نفــس را از شــما بگیــرد و ا
گرفتــه اســت«. مــن واقعــًا ایــن را به عینــه می بینــم و  از شــما 
کار  ــاز باشــد،  کارهــای خارجــی ب وقتی کــه دهــان مــا جلــوی 
کار خــوب ســاختن بــا  درجــۀ یــک نمی توانیــم بســازیم. واقعــًا 
یــک مقــدار هوشــمندی، تمریــن و تکــرار و علم ممکن اســت 

کــه بقیــه دهانشــان بــاز بمانــد. کارهایــی بســازیم  کــه مــا 
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سومین دوره آموزشی »راه نما«

کــه  کــه مــا دیدیــم اینــی نبــود  دفــاع مقدســی 
شــرمنده  رزمنــده  مــا  می شــود.  ترســیم  اآلن 
کــه می گفــت از عمــل  ندیدیــم امامــی داشــتیم 
ــگار غــرب دیتاســنتر  خــود پشــیمان نیســتیم. ان
کم رنــگ شــده  مــا شــده اســت. ارزش هایمــان 
اســت و بایــد برویــم ارزش هــا را از آن هــا قــرض 
بگیریــم؛ درحالی کــه آن هــا داشته هایشــان را از 

کردنــد. فرهنــگ مــا ســرقت 

کننــد عــدۀ بســیاری در ایــران شــرمنده شــدند و قافیــه را باخته انــد و عــرض   از ســوی دیگــر هجمــه رســانه ای بــه ســمتی رفتــه تــا وانمــود 
کــه بــه خــارج  شــرمندگی بــه رســانه های دنیــا دارنــد. البتــه بحــث ایرانیــان پشــیمان از دهــه هفتــاد شــروع شــد. سیاســتمدارانی داشــتیم 
گر هنوز لکنــت داریم این نوپایــی را بر  رفتنــد و وقتــی بــا رئیس جمهــور فرانســه صحبــت کردنــد گفتند مــا در مردم ســاالری هنوز نوپاییــم؛ ا
ما ببخشــید. دقیقًا از همان جا انگار خللی در ما تشــخیص داده شــد. در رده های باال هم انگار قاعده ایرانیان عذرخواه را پذیرفته اند. 

امــا غــرب اصــًا عــادت بــه عذرخواهــی نــدارد. مــا بایــد از خودمــان بپرســیم بابــت چــه چیــز شــرمنده ایم و بــه چه کســانی شــرمنده ایم؟

جمهوری اسالمی؛ مشعل استکبارستیزی
مجید شاه حسینی

کنیــم  مــا بایــد مرزهــای انقــاب را بازتعریــف 
ــران،  ــای ای ــاب در مرزه ــه انق ــف ب ــن بازتعری و ای
محــدود نمی شــود. امــروز شــما مــورد مطالبــه 
درســت مســتضعفان جهــان هســتید و آن هــا 
کــه در  کشــوری هســتید  معتقدنــد شــما تنهــا 
از  حــاال  و  ایســتاده اید  اســرائیل  و  آمریــکا  برابــر 
شــما می خواهنــد مانیفســت ســینمای خــود را 
بــه آن هــا ارائــه دهیــد. مــا بایــد چیــزی بــرای ارائــه 
داشــته باشــیم. جمهوری اســامی ایران مشعل 
ارزش مــداری و استکبارســتیزی در منطقــه را بــه 
ــیده  کش ــه ای  ــه عرص ــا ب ــت. م ــه اس گرفت ــت  دس
کــه چشــم دنیــا بــه ســمت مــا اســت و  شــده ایم 
اآلن در همــۀ زمینه هــا از مــا الگــو می خواهنــد.

کــرده یــک روز پشــیمان  فیلم ســاز انقابــی فقــط از انقــاب خــودش نمی گویــد؛ بلکــه انقاب هــای دیگــر را هــم می خوانــد تــا خــدای نا
گاهــی اوقــات بــوی انقابــی  کجاســت و تجربــه دیگــران چیســت؟ متأســفانه از تولیــدات تصویری مــان  نشــود. بایــد بدانیــم جایــگاه مــا 
شــرمنده بلنــد می شــود. وقتــی می پرســی چــرا فکــر می کنــی بایــد شــرمنده باشــی می گویــد مــن از شــعار بــدم می آیــد و بــه مــا یــاد داده انــد؛ 
کردیم  گر خیلی رک حرف بزنم شــعار اســت و با درام در تناقض اســت. درام یعنی شــک. یعنی هیچ چیز مطلق نیســت. ما هم شــروع  ا
بــه شــک آفرینــی. دشــمن را خــوب نشــان می دهیــم و از خوبی هــا شخصیت هایشــان را لب پــر می کنیــم و بعــد می گوییــم چقــدر آنتیــک 

و خــوب و درام شــد.

فرانســه در داخــل مرزهــای خــودش بســیار ناسیونالیســت اســت و بیــرون از مرزهــا به شــدت ضــد ناسیونالیســت. همه چیــز آنجــا 
کــه آن را در آثــار ســال های قبــل هــم دیــده ام. حــرف خــود را بــا لحــن عــذر خــواه  ملی گرایــی افراطــی اســت. مــن از ویروســی حــرف می زنــم 

کــه در ایــن آثــار هــم دیده شــده اســت. کــردن ارزش هــا از تــرس شــعاری شــدن مســئله ای اســت  کم رنــگ  کــردن و  بیــان 

برخــی از فیلم ســازان بــه بهانه پرهیز از شــعارزدگی 
هیــچ  به نحوی کــه  می آورنــد  روی  رئالیســم  بــه 
و  نــدارد  وجــود  نگاهشــان  در  مطلقــی  ارزش 
همه چیــز برایشــان نســبی اســت و بــه همه چیــز 
اقدامــات  از  و  می کننــد  نــگاه  شــک آلود  بادیــد 

پشــیمان اند. خــود  انقابــی 
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روز چهارم سینمافلسطین
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کران های مردمی اخبار ا

استان: خراسان رضوی
شهر: گلبهار

کران: دبستان گلهای زندگی  مکان ا
کران: 9دی تاریخ ا

کــران شــده: داســتانی ســام، نماهنــگ منــم بایــد بــرم، صبــح  فیلم هــای ا
پیــروزی و هــم قســم

استان: فارس
شهرستان: خرم بید

کران: مدرسه قرآنی امام حسن مجتبی مکان ا
کران: 9دی تاریخ ا

کران شده: کاس فیلم ا

استان: مازندران
شهرستان: جویبار

روستا: سروکا
کران: پایگاه مقاومت خواهران  مکان ا

کران: 7دی تاریخ ا
کران شده: آتش به اختیار فیلم های ا

استان: قزوین
شهرستان: الموت 

روستای: چنگال دشت
کران شده: علمک، مهروماه فیلم ا

استان: فارس
شهرستان: آباده

شهر: آباده
کران: مسجدامام علی مکان ا

کران : 9دی تاریخ ا
کران شده: بختک فیلم های ا

استان: خراسان شمالی
شهرستان: گرمه

کران: پایگاه بسیج حضرت زهرا )س( مکان ا
کران: 9دی تاریخ ا

کران شده: من مدیر جلسه ام، م مثل مسجد آ مثل آتش  فیلم های ا
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کران در جزیره ا
زهــرا اشــراقی، طلبــۀ 19 ســاله، از اکــران کننــدگان مردمــی  جزیــرۀ کیــش اســت. طبیعتــًا اکــران در یــک جزیــره کوچــک کار دشــواری اســت. جزیــره ای کــه بیشــتر از جنبۀ توریســتی و تفریحی به 

آن پرداخته شــده. در ایــن مصاحبــه خانــم اشــراقی از حال وهــوای اکــران در کیــش ســخن می گویــد. 

چگونــه  بگوییــد.  فرهنگی تــان  فعالیت هــای  از 
فعالیت های فرهنگی را آغاز کردید؟

شــعر  از  داشــتم.  فرهنگــی  فعالیــت  مدرســه  دوران  از 
کــه در دورۀ  نویســی و نمایــش، تــا فعالیت هــای جدی تــر 
ــز شــهر  ــه مرک کیــش، ب دبیرســتان انجــام مــی دادم. مثــًا در 
گل هدیــه می دادیــم،  می رفتیــم و بــه خانم هــای بدحجــاب 
مناســبت های  در  و  می کردیــم  طراحــی  را  کارت هایــی  یــا 
مختلــف، مثــًا در والدت ائمــۀ اطهــار علیه الســام، در شــهر 
کار هم عــرض تبریکــی بــه مــردم، و  پخــش می کردیــم. ایــن 

هــم به نوعــی امربه معــروف بــود. 

با جشنوارۀ عمار چطور آشنا شدید؟
بــا جشــنوارۀ عمــار از طریق مدرســۀ عالی شــهید مطهری 
تهــران آشــنا شــدم. در مدرســه یکــی از دوســتانم فیلم هــای 
کــران می کــرد و ایــن ســبب آشــنایی مــن بــا  جشــنواره را ا
کردیم،  جشــنوارۀ عمــار شــد. بعدازاینکه به کیش مهاجــرت 
کار فرهنگــی انجــام نمــی داد،  کســی  بــرای اینکــه در آنجــا 

کار را انجــام دهــم.  دغدغــه ام شــد تــا ایــن 

کــه تبلیغات جشــنواره  فکــر می کنــم جشــنوارۀ پنجــم بــود 
کــردم.  را از صداوســیما دیــدم و ســریعًا در ســایت ثبت نــام 
گرفتنــد و مــن درخواســتم را مطرح  پــس ازآن بــا بنــده تمــاس 
کــردم. دوســتان عمــار هــم CD و پوســترهای فیلم هــا را برایم 

کردنــد. بــا پســت ارســال 

کران فیلم  گرفتید؟ چه شد که تصمیم به ا
کــه می فرماینــد مــن  بــا توجــه بــه فرمــودۀ حضــرت آقــا 
دغدغــۀ فرهنگــی دارم، بنابرایــن دغدغــۀ ولی فقیــه مــن، 
دغدغــۀ مــن هــم می شــود بــه همیــن دلیــل خیلــی دوســت 
کار فرهنگــی انجــام دهــم. وقتــی جشــنوارۀ عمــار  داشــتم 
کار جدیــدی را به وســیله فیلــم شــروع  آمــد، یــک نــگاه و یــک 
کارهای  کــرد، چــون اساســًا هنــر بســیار تأثیرگذارتــر از خیلــی از 
گــر در غالــب هنــر باشــد  فرهنگــی اســت. فعالیــت فرهنگــی  ا

گذاشــت. مطمئنــًا تأثیــر بیشــتری خواهــد 

چه نوع فیلم هایی را انتخاب می کردید؟
کیــش ازنظــر فرهنگــی متفــاوت بــا بقیــه  چــون جزیــرۀ 
خیلــی  کــه  می کــردم  انتخــاب  را  اثرهایــی  شهرهاســت، 
کیــش هرکســی، هــر اثــری را نمی پســندد. جــذاب باشــند. در 

کرانتان کجا و چگونه بود؟ اولین ا
کیــش بــود. بــا  کــران، در دبیرســتانمان در جزیــرۀ  اولیــن ا
کــردم ولــی ایشــان زیــاد همــراه  مدیــر مدرســه  بســیار صحبــت 
ــود. خودمــان  ــا ب ــم پرورشــی مان همــراه م ــد، امــا معل نبودن
بــه  را  کردیــم، بچه هــا  کــت  و پوســتر طراحــی  ترا یکســری 
آمفی تئاتــر مدرســه دعــوت  کردیــم و در زمــان اســتراحت، 

کــران  کردیــم. کوتــاه جشــنواره را ا فیلم هــای 

کران بگویید. از سختی  های ا
کــه  افــرادی  بقیــه  و  روحانیــون  امام جمعــه،  بــا  مــن 

کــردم. آن هــا هــم خیلــی دوســت  می شــناختم، صحبــت 
کــران شــود. امــا بــه دلیــل اینکــه  کــه ایــن فیلم هــا ا داشــتند 
فضــای کیــش، فضــای خاصــی اســت، به مــن اجــازه ندادند. 
بنابرایــن درجاهایــی مانند مســجدی که خــودم آنجا کاس 
داشــتم و بــرای بچه هــا فعالیــت فرهنگــی انجــام مــی دادم، 
کیــش  ــا یکــی از روحانیــون  کــران می کــردم. بعــد از مدتــی ب ا
کنــار ســاحل  کــز شــهر، ماننــد پارک هــا و  کــه در مرا آشــنا شــدم 
کــران  فعالیــت فرهنگــی می کردنــد. مــا آخــر هفته هــا را بــه ا
فیلم هــای عمــار اختصــاص داده بودیــم. چــون در پــارک 

ــد.  ــادی می آم ــت زی ــود، جمعی ب

کران را چگونه تأمین می کردید؟ هزینه های ا
کــه  از دوســتانمان  نفــر  را مــن و چنــد  تمــام هزینه هــا 
کار تشــکیاتی انجــام می دهیــم، از جیــب  همیشــه باهــم 

می گذاریــم. خودمــان 

کران های شما روی کسی هم تأثیرگذار بود؟  ا
مهاجــرت  قصــد  کیــش،  در  دوســتانم  از  خیلــی  بلــه، 
ــد. امــا  کارهایشــان را هــم انجــام داده بودن داشــتند. حتــی 
کردند  وقتــی مســتند »میــراث آلبرتــا« را دیدنــد، خیلی تأمــل 
گذاشــتی، تأثیــر  کــه بــرای مــا  گفتنــد ایــن مســتدی  و بــه مــن 
کشــور مــا  زیــادی بــر روی تصمیــم مهاجــرت بــه خــارج از 

گذاشــت.

 بعضــی از مســتندهایش بــرای خــودم هــم جــذاب بــود. 
کاالی ایرانــی،  کــه در مــورد خریــد  مخصوصــًا مســتندهایی 
تولیــد و اشــتغال بــود. مــن یــک خواهــر و بــرادر دوقلــوی 
مــن  از  اول  می رویــم  فروشــگاه  بــه  وقتــی  دارم.  ســاله    ۴
انتخــاب  را  آن  اســت؟  ایرانــی  کدام یــک  کــه  می پرســند 

گذاشــته اســت. می کننــد. یعنــی در ایــن حــد تأثیــر 

یــا  خودتــان  روی  تأثیــری  چــه  عمــار  کران هــای  ا
خانواده تان داشته است؟

کار هنــری انجــام نمــی دادم. امــا از وقتــی عمــار  مــن قبــًا 
کــه خــودم وارد عرصــۀ هنــری شــوم.  آمــد بــه ایــن فکــر افتــادم 
گــر صرفــًا یــک ســی دی بگــذارم و  کــه، ا کــردم  چــون احســاس 
کــه در  بقیــه بیاینــد و ببیننــد، زیــاد فایــده نــدارد و نیــاز اســت 

کار فرهنگــی هنــری انجــام دهــم. کنــار این هــا، یــک 

کران ها چه برنامه ای دارید؟ برای گسترش ا
کــه تعریــف و هــدف عمــار  کوتاه مدتــم ایــن اســت  هــدف 
از  دارم  بینــدازم. قصــد  جــا  علمیــه  را در حوزه هــای   ... و 
کنــم. بــرای بلندمــدت  حوزه  هــای علمیــۀ خودمــان شــروع 
کــه بتوانــم  هــم می خواهــم انیمیشن ســازی را یــاد بگیــرم 

کنــم. ــه عمــار ارســال  یــک انیمیشــن خــوب ب

کران هایتــان انجــام  بــرای ا چــه ایده هــای خاصــی را 
داده اید؟

فرهنگــی ام  همــه کاره ای  بــرای  را  دعوت نامــه  ایــدۀ 
انجــام می دهــم؛ یعنــی ماننــد دعوت نامــه عروســی یــا...، 

دعوت نامــه را بــرای همــه می فرســتم. آن دعوت نامــه تمبــر، 
گیرنــده دارد و دارای محتــوای فرهنگــی اســت.  فرســتنده و 
ایــن دعوت نامه هــا را بــرای مــردم می فرســتم و دعوتشــان 

کــران عمــار بیاینــد. کــه بــرای ا می کنــم 

کران کنیــد، اما  جایــی بــود، کــه دوســت داشــته باشــید ا
نشود؟

کــه  بلــه. یکــی از آن هــا حــوزۀ علمیــه بــود. یعنــی اجــازه 
می دادنــد، امــا بیشــتر بهانــۀ وقــت نداشــتن را می آورنــد. 
یکــی  اســت!  برایشــان مهم تــر  وقــت  احســاس می کردنــد 
کنــم امــا  کــران  کــه دوســت داشــتم ا از مکان هــای دیگــری 
نشــد، تــاالر شــهر بــود. بــا معاونــت فرهنگــی اجتماعــی کیــش 

کــردم. ولــی انجــام ندادنــد.  هم صحبــت 

کران اقتصادی نظرتان چیست؟ در مورد ا
اســت.  ســخت  مردمــی  کار  بــرای  ولــی  اســت،  خــوب 
کیــش می خواهــی آب  ــد انجــام دهــد. در  هرکســی نمی توان
کنــی، وقتــی هــم بــرای هماهنــگ  بخــوری، بایــد هماهنــگ 
کــردن اقــدام می کنــی، اجــازه نمی دهنــد. می گوینــد پــول 

کجاســت؟ و... . بــرای چــه می خواهــی؟ اصــًا اینجــا 

به نظرتان عمار توانسته موفق باشد؟
وضعیــت  کــه  زمانــی  آمــد.  خوبــی  بســیار  زمــان  عمــار 
کــه تشــکیاتی بــا  پرتنــش بــود. ایــن واقعــًا شــاهکار اســت 
گروه هــای  کار شــود، و بــا توجــه بــه  چنیــن رویکــردی وارد 
کــه در جامعــه  مختلــف اعــم از اصولگرایــان و اصاح طلبــان 
وجــود دارد، خیلــی خــوب توانســته جلــو بیایــد و موفــق 

باشــد.

خصوصــًا اینکــه هرســال اتفاقــات جدیــدی در جشــنواره 
اینکــه  کیــددارم،  تأ هنــر  بحــث  در  خیلــی  مــن  می افتــد. 
جشــنوارۀ فیلــم عمــار، هرســال هنری تــر می شــود بــرای مــن 
کار فرهنگــی تشــکیاتی  جــذاب  اســت. عمــار بــه دنبــال یــک 
کنــون در جامعــۀ مــا اتفــاق نیفتــاده اســت. عمــار  کــه تا اســت 
کــه در خیلــی از تشــکل ها  یــک حالــت والیتمــداری دارد 
و  والیتمــداری  همیــن  بــرای  نمی شــود.  دیــده  گروه هــا  و 
کــه مــن عمــار را خیلــی قبــول دارم.  دغدغــۀ فرهنگــی اســت 
گــر هــر  درواقــع رویکــرد و هــدف عمــار بــرای مــن مهــم بــود، ا
تشــکیات یــا هــر جــای دیگــری بخواهد ایــن رویکــرد را پیش 

ــا آن همــکاری می کنــم. ــًا ب بگیــرد، مطمئن

کــدام نــوع از مخاطــب،  بــه نظرتــان عمــار بایــد روی 
بیشتر سرمایه گذاری کند؟

کــه  رســیده ام  نتیجــه  ایــن  بــه  نوجوانــان.  و  کــودکان 
تأثیــر دارد.  نــوع مخاطــب بیشــتر  ایــن  کار فرهنگــی روی 
ــد  ــری دارن ــرش بهت ــد، پذی ــر باش ــن پایین ت ــه س ــون هرچ چ
و مانــدگاری آن هــم درازمــدت اســت. تأثیرگــذاری بــر روی 
ــر هــم تأثیــر بگــذارد،  گ بزرگ ســاالن خیلــی ســخت اســت و ا

نیســت. آن چنانــی  مانــدگاری اش 

 مصاحبه  با یکی از اکران کننده های جزیره کیش
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شهید راه وحدت
گفت وگو با نارص نادری، کارگردان مستند »راز حلب«

»ناصــر نــادری« یکــی از فیلم ســازان جــوان کشــور اســت کــه فعالیــت حرفــه ای خــارج از کشــور خــود را از کشــور لبنــان آغــاز کــرده و لیســانس علوم سیاســی دارد. نــادری مدیــر انجمــن  ســینمای 
شــهرری بوده و ســپس معاون آموزشــی موسســۀ شــهید آوینی شــده. اکنون هم مســئول گروه مستند ســازان بدون مرز اســت. این کارگردان امســال نیز با ســه اثر »عاشــقان ایســتاده می میرند« 

در مقــام تهیه کنندگــی، »ابوذرهــا نمی میرنــد« و »راز حلــب« در مقــام تهیه کنندگــی و کارگردانــی، راهــی هشــتمین جشــنوارۀ فیلــم عمــار شــده اســت. 

دربارۀ موضوع مستند »راز حلب« توضیح دهید.
ســاخته  پنهــان«  »نبــرد  مســتند  ادامــۀ  در  حلــب«  »راز 
شــده اســت. ایــن مســتند را »حســن شمشــادی«، خبرنــگار 
و  می کنــد  روایــت  ســوریه  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
موضــوع آن اتفاقــات شــهر حلــب، نبــل، الزهــراء، مدافعــان 
ایــن شــهر ها و حضــور به جــا و به موقــع نیروهــای انقــاب 

اســامی در ســوریه اســت.

کردیم مســتندی جامع از حلب بســازیم  در این اثر، ســعی 
کنیــم.  و بــرای اولیــن بــار اتفاقــات دیــده نشــده ای را روایــت 
انشــاهلل بــاز هــم قصــد داریــم بــا موضوع حلب مســتند تولید 
کنیــم، چــون بــه تعبیــر بنــده، شــهر حلــب مرکــز یــک جنــگ 
جهانــی در ســوریه بــود و ســال های ســال بایــد دربــارۀ آن اثــر 

کــرد. تولید 

از مراحل و مشکات ساخت بگویید.
مــا هیــچ اســکانی در حلــب نداشــتیم. به لطــف رزمنــدگان 
یــک  یــک منطقــۀ جنگــی، در پشــت  مــا در  فاطمیــون، 
گرفتیــم. همچنیــن در اختیــار نداشــتن  توپخانــه اســکان 
کــرده  کار را برایمــان بســیار ســخت  وســیلۀ حمل و نقــل هــم 
بــود. مــا مجبــور بودیــم مسیربه مســیر خودمــان را بــه حلــب 
برســانیم. در آنجــا بــا مــا همــکاری  نشــد و آرشــیوی در اختیار 
مــا قــرار نگرفــت ولــی بــه لطــف خــدا و کمــک مدافعیــن حرم، 
ایــن فیلــم بــا دســت خالی ســاخته شــد و خوشــبختانه بعــد 

گرفــت. از ســاخت، مــورد حمایــت قــرار 

از داستان »ابوذرها نمی میرند« بگویید.
مســتند »ابوذرهــا نمی میرنــد« در خصــوص شــهید »ســید 
محمدعلــی رحیمــی«، رایــزن فرهنگــی و مســئول خانــۀ 
کســتان اســت. او  فرهنــگ جمهــوری  اســامی ایــران در پا
کســتان  فعالیت های تکفیری  وهابی عربســتان در هند و پا
را شناســایی می کــرده و علیــه آنــان اقدامات فرهنگی خوبی 
انجــام مــی داده. شــهید رحیمــی حــدود بیست ســال پیــش 
کســتان توســط نیروهــای تکفیــری وهابــی به شــهادت  در پا

رســیده اســت.

چطــور بــا شــهید »ســید محمدعلــی رحیمــی« آشــنا 
شدید؟

کربــا داشــتم،  کــه اربعیــن بــه  چنــد ســال پیــش، در ســفری 
بــا یکــی از دوســتان آشــنا شــدم. ایشــان واســطۀ آشــنایی 
بــود  جــذاب  مــن  بــرای  شــد.  شــهید  خانــوادۀ  بــا  بنــده 
کــه تمــام دغدغــه اش مســائل  کشــور شــهیدی داریــم  در 
کشــورهای اســامی  فرهنگــی و حــل مشــکات فرهنگــی 
بــوده و نهایتــًا به دســت تکفیری هــای وهابــی بــه شــهادت 

رســیده اســت. درواقــع ایــدۀ ســاخت مســتند از اینجــا در 
کــه  ذهــن مــن نقــش بســت. در ادامــۀ تحقیقــات پــی بردیــم 
بهتریــن روایتگــر ایــن موضــوع، همســر شــهید اســت زیــرا در 
کرده و در تمام مراحل  کســتان همراهشــان زندگی  هند و پا
کســتان حضور داشــته  اســت. بنابراین همراه با  در هند و پا
خانوادۀ شــهید رحیمی راهی هندوســتان شدیم. در ابتدا، 
مــا آشــنایی خاصــی بــا هنــد نداشــتیم. خانــوادۀ شــهید، 
کردنــد. مــا در آنجــا بــا افــراد مختلفــی  هنــد را بــه مــا معرفــی 
کاملی دربارۀ ایشــان انجــام دادیم  آشــنا شــدیم و تحقیقــات 
کردیــم. پــس از  و پــس از آن، تصویربــرداری مســتند را شــروع 
کاســتی هایی در مســتند شــدم،  بازگشــت به ایران، متوجه 
کــردم و  به همیــن خاطــر مجــددًا تنهــا بــه هندوســتان ســفر 

کــردم. کامــل  در آنجــا مســتند و بخشــی از اطاعاتــم را 

از مشکات و مراحل ساخت مستند بگویید.
ــختی های  ــتان س ــد هندوس ــوری مانن کش کار در  ــًا  طبیعت
خــاص خــودش را دارد. به دالیــل مختلــف مجبــور بودیــم 
درجــه  چهــل  حداقــل  بــاالی  دمــای  و  گــرم  هــوای  در 
کار  گرمــا، دوربین هــا از  گاهــًا از شــدت  کنیــم.  ــرداری  فیلم ب
ــور  کش ــن  ــف ای ــئولین مختل ــا مس ــفر ب ــن س ــاد. در ای می افت
کــردم، متأســفانه اطاعــات دقیقــی از وضعیــت  صحبــت 
ــن  ــا در ای ــود و آماره ــترس نب ــد دردس ــیعیان هن ــداد ش و تع
ــل  ــل و به دلی ــود. به همین دلی ــض ب ــدت متناق ــه به ش رابط
ــارۀ  ــی درب ــال اطاعات ــال به دنب ــت س ــس از بیس ــا پ ــه م اینک
کــردن دوســتان ایشــان  شــهید رحیمــی می گشــتیم؛ پیــدا 
کار  کــه در  کردیــم  کار ســختی بــود. در ایــن مســتند مــا ســعی 
کــه این ســختی های خاص  کنیم  خیلــی خودجــوش عمــل 
کــه در آخــر بــه نفــع مــا  خــودش را داشــت. امــا می دانســتیم 
خواهــد شــد. نشــناختن هنــد به صــورت دقیــق و عــدم 
گــران تمــام  اطاعــات مــورد نیــاز یــک مستندســاز، برایمــان 
شــد. ایــن مســتند می توانســت بــا یــک ســفر به هندوســتان 

ســاخته شــود. 

کار کرده ایــد، چرا  شــما بیشــتر در بحــث مدافعان حــرم 
به این سمت رفتید؟

در ابتــدای تأســیس »گــروه مستندســازان بــدون مــرز«، 
کردیــم و قــرار شــد  اولویت مــان را خــارج از ایــران ترســیم 
گفتــه نمی شــود یــا  کــه بــرای مــردم  کنیــم  کار  مســائلی را 
از  کــه قبــًا  گفتــه می شــود. اطاعــات و ســابقه ای  کمتــر 
کنیــم.  ســوریه داشــتیم، زمینــه ای شــد تــا بــا ســوریه شــروع 
کــه محــدود بــه ســوریه نشــویم. بــه تعبیــر  امــا مدنظــرم بــود 
کــه در عــراق و ســوریه رخ داده، ثمــرۀ بعضــی  بنــده اتفاقاتــی 
کشورهاســت. آشــنایی بــا شــهید  اتفاقــات در خــارج از ایــن 
کــه در ذهنــم بــود را تکمیــل  رحیمــی دقیقــًا همــان چیــزی 

کــرد. حــاال مــن بایــد بــه ابعــاد اقدامــات عربســتان و وهابیــت 
کرده ایــم،  گمنامــی تقدیــم ایــن راه  کــه در اوج  و شــهدایی 
می پرداختــم؛ یعنــی راه وحــدت اســامی! ایــن دلیلــی بــود 
که  تــا شــهید رحیمــی همــان اهمیتــی را برایــم داشــته باشــد 
شــهدای مدافــع حــرم داشــته اند. انــگار شــهید خواســت 
پــای مــا بــه هنــد بــاز شــود تــا مــا بتوانیــم مســائل و مشــکات 
را از نزدیــک ببینیــم. ایــن مقدمــه ای شــد بــرای ســاخت 
کــه حرف هــای متفــاوت  مســتند جدیــدی از شــیعیان هنــد 

ــران دارد. ــنیده ای در ای و نش

بیــداری  بحــث  در  می توانــد  کارهایــی  چــه  عمــار 
اسامی و وحدت، انجام دهد؟ 

و  خــوب  اطاعــات  وحــدت،  حــوزۀ  در  کــه  اینکــه  اول 
یعنــی  نمی شــود،  منتشــر  فیلم ســازها  بیــن  اســتراتژیکی 
ازلحــاظ اطاعــات ضعیــف هســتیم. دومــًا اینکــه تــاش 
بــرای  هنــوز  مســلمانان،  بیــن  تفرقه افکنــی  بــرای  غــرب 
ــر مســئولین مــا، خط دهــی  گ فیلم ســازها روشــن نیســت. ا
ســوریه  و  عــراق  در  امــروز  کــه  اتفاقاتــی  از  جهت دهــی  و 
کســب  می افتــد را بــه آنهــا بدهنــد، نتیجه هــای بهتــری 
کــه ســاختیم بــه مســئلۀ  می شــود. مــا در مســتندهایی 
جهــان  و  خاورمیانــه  در  غــرب  ابــزار  به عنــوان  عربســتان 
کردیــم، مستندســازان  کرده ایــم. لــذا مــا ســعی  اســام اشــاره 
کنیــم تــا دراین بــاره شــروع  دیگــر را بــه ایــن مســئله حســاس 
کــه  ایجــاد شــود  بایــد جریانــی بین المللــی  کننــد.  بــه کار 
ــا  ــد و آنه کن ــر  ــا را منتش ــر دنی ــتان در سرتاس ــات عربس اقدام
کــم کاری  قــرار دهــد. نتیجــه  را در محدودیــت رســانه ای 
گروه هایــی  کــه  مــا در حــوزۀ بیــداری اســامی ایــن اســت 
ماننــد داعــش توانســته اند این گونــه در منطقــه فعالیــت 
کننــد. جشــنوارۀ عمــار می توانــد بــا ضریــب دادن بــه بعضــی 
مســتندها و بــا جهت دهــی بــه فیلم ســازان، آنــان را به تولید 
کننــد. امیدواریــم همان گونه که  آثــار بــا ایــن موضوع ترغیب 
عمــار در قبــل جریان ســاز بــوده، ایــن بــار هــم بــا خط دهــی 
کنــد. بــه فیلم ســازان، آنهــا را بــه مســیر دقیق تــری هدایــت 

بــه نظرتــان اســتقبال مــردم از ایــن موضوعــات چطــور 
است؟

کارهــای پشــت پرده ای  گــر  مــا مشــکل اســتقبال نداریــم. ا
مــا  مستندســازان  توســط  می افتــد،  اتفــاق  دنیــا  در  کــه 
کــرد.  رونمایــی شــود، مــردم به شــدت اســتقبال خواهنــد 
در حــال حاضــر، مــردم در خصــوص مدافعــان حــرم توقعــی 
کــه اآلن تولیــد می شــود، دارنــد و دنبال  بیــش از ایــن چیــزی 
در  حلــب«،  »راز  در  مــا  هســتند.  جدیدتــری  حرف هــای 
»عاشــقان ایســتاده می میرنــد« و در »نبــرد پنهــان«، ســعی 

کردیــم این هــا را بــرای مــردم بشــکافیم.
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گفت وگو با کارگردان داستانی »نامه ها«

چطور تصمیم گرفتید که به سوریه بروید؟
مدت هــا پیــش بــا تعــدادی از بانــوان دغدغه منــد حــس 
مقاومــت  جبهــۀ  پشــت  در  می توانیــم  هــم  مــا  کــه  کردیــم 
کــه قصد داشــتیم به  خدمتــی را انجــام دهیــم. در مرحلــۀ اول 
ــم، حــرف و حدیث هایــی را می شــنیدم و  کار بروی ســراغ ایــن 
انتقادهایــی راجع بــه حضــور ایــران در ســوریه مطــرح می شــد. 
کــرده بودیــم  امــا چــون مــا بــا رزمنــدگان ایــن جبهــه صحبــت 
و بــا خانواده هایشــان ارتبــاط داشــتیم، طــرز تفکرمــان بــا آنهــا 
فــرق می کــرد. مــا جــواب ایــن شــبهه ها را داشــتیم و بایــد 
کــه ســفری بــه  گرفتیــم  جــواب می دادیــم. بنابرایــن تصمیــم 
که در آنجا می افتد را روایت  ســوریه داشــته باشــیم و اتفاقاتی 

کنیــم. کنیــم و پاســخ شــبهات را در قالــب مســتند ارائــه 

از مراحل حضور در سوریه بگویید.
چــون خانــم بودیــم و در آنجــا غریــب بودیــم، طبیعتــًا بــا 
یــک  امــا  کرده ایــم؛  نــرم  دســت وپنجه  زیــادی  مشــکات 
ــم  ــردم اس ــی م ــه وقت ک ــود  ــن ب ــت ای ــوریه داش ــه س ک ــنی  ُحس
کــه ایرانــی  ایــران و ایرانــی را می شــنیدند و متوجــه می شــدند 
که  کمکمــان می کردنــد و نمی گذاشــتند  هســتیم، همه جــوره 
کــه خودشــان داشــتند را بــا  ســختی بکشــیم! همــان غذایــی 
مــا نصــف می کردنــد و مــا را تحویــل می گرفتنــد. وقتــی قصــد 
داشــتیم بــه مناطــق دیگــر بریــم، مــا را همراهــی می کردنــد تــا 

گــم نکنیــم. مســیر را 

از صحبت های مردم آن منطقه بگویید.
که دو ســال در حصر  در آنجا پای صحبت آزاده ای نشســتیم 
بــود. آنهــا دو ســال منتظــر بودنــد تــا دوربینــی در اختیارشــان 

گیــرد و صحبت هایشــان را بــه جهــان و مخصوصــًا بــه  قــرار 
رهبــر ایــران انتقــال دهنــد. ایــن موضــوع اهمیــت بســیاری 
برایشــان داشــت. ارادت مــردم ســوریه به مقــام معظم رهبری 
وصف ناپذیــر بــود و مــا اصــًا فکــر نمی کردیم که مســلمان های 
یــک کشــور دیگــر، تــا ایــن حــد رهبر کشــور ما را دوســت داشــته 
باشــند. آنهــا رهبــر ایــران را در درجــۀ اول نجات دهنــدۀ اوضــاع  
کــرده  گــر خدایــی نا کــه ا خودشــان می دانســتند و می گفتنــد 

حضــرت آقــا نبودنــد، جهــان اســام بهــم می ریخــت.

چرا دختران نوجوان را به عنوان مخاطب مستندتان 
انتخاب کردید؟

افــراد  مهم تریــن  مــا  جامعــۀ  زنــان  و  دختــران  نوجوانــان، 
جامعۀ ما هســتند، درواقع آینده ســازان این کشــور هســتند و 
کــه آرمان هــای انقــاب اســامی  دشــمن به دنبــال ایــن اســت 
کــه بــرای حیات طیبۀ  کنــد. مــن معتقــدم  ک  را از فکــر اینهــا پــا
انقــاب اســامی، اینهــا بایــد درســت تربیــت شــوند و نســبت 
بــه آنهــا ارزش گــذاری بیشــتری شــود. به همین دلیــل در ایــن 
کردیــم به ســراغ بچه هــا برویــم و شــبهات آنهــا  مســتند ســعی 
دربــارۀ مدافعــان حــرم را برطــرف نماییــم تــا ایــن باورهــا و 

اعتقــادات در وجــود آنهــا نهادینــه شــود. 

کــه در یکــی از مــدارس شــاهد دخترانــه، توســط  قــرار بــود 
دانش آمــوزان نامــه ای بــه مدافعــان حــرم نوشــته شــود. مــا 
کــه اصــًا نمی دانســتند  ســراغ آن بچه هــا رفتیــم و دیدیــم 
در ســوریه چه خبــر اســت و اصــًا ایــن جنــگ بــرای چیســت؛ 
ــتی  ــات درس ــا اطاع ــد ام ــنیده بودن ــبهات را ش ــری از ش یکس
ــان نوشــتن ایــن نامــه،  ــارۀ آن شــبهات نداشــتند. درجری درب

ســیده آســیه جالــی، فیلم ســاز 29 ســاله ای اســت کــه بــرای تولیــد مســتند دربــارۀ جبهــۀ مقاومــت دســت بــه کاری عجیــب زده! مدتــی پیــش به همــراه جمعــی از بانــوان دغدغه منــد گروهــی را 
تشــکیل می دهنــد و بــرای ســاخت مســتند بــه ســوریه ســفر می کننــد. اولیــن مســتند خانــم جالــی »بــه خاطــر پــول« اســت کــه بــه شــبهۀ پــول گرفتــن مدافعــان حــرم می پــردازد و آن را پاســخ می دهــد. 
مســتند بعــدی او »راحیــل« نــام دارد کــه دربــارۀ حماســۀ پیــاده روی اربعیــن اســت و دغدغــۀ زائــران اربعیــن را بــه تصویر می کشــد. او در هشــتمین جشــنوارۀ فیلم عمار با فیلم »نامه هــا« حضور یافته 

اســت؛ »نامه هــا« ســؤال یــک دختربچــه، دربــاره اینکــه چــرا رزمنــدگان ایرانــی در ســوریه می جنگنــد، اســت. متــن زیــر حاصــل گفت وگــو بــا او اســت کــه در ادامــه می خوانیــد.

بچه هــا مجبــور شــدند برونــد و دربــارۀ مدافعــان حــرم تحقیــق 
کــه بچه هــا توانســتند بــه  کننــد. بعــد از همیــن تحقیق هــا بــود 

درکــی نســبتًا خــوب دربــاره ایــن موضــوع برســند.

کــردن ایــن شــبهات چــه  رســانه های مــا بــرای برطــرف 
کرده اند؟

ــا رزمنده هــای مــا  دشــمنان مــا، هیــچ توانــی بــرای مقابلــه ب
نــدارن؛ غیــر از بحــث رســانه! وقتــی یــک اتفاق کوچک توســط 
کوچــک را آنقــدر بــزرگ و رســانه ای  آنــان می افتــد، ایــن اتفــاق 
متأســفانه،  ولــی  کننــد.  بــاور  مــردم  باالخــره  تــا  می کننــد 
کرده انــد. وقتــی هــم عــده ای ایــن  کــم کاری  رســانه های مــا 
کننــد،  کارهــا را رســانه ای  دغدغــه را دارنــد و می خواهنــد ایــن 
ایــن  موفقیت هــای  می اندازنــد.  پایشــان  جلــوی  ســنگ 
جنــگ بایــد رســانه ای شــود تــا چندیــن ســال بعــد، دشــمن 
جنــگ را بــه نــام خــودش ثبــت نکنــد. بایــد ایــن موضوعــات، 

ــرای مــردم بازگــو شــود.  ــا حقایــق جنــگ ب رســانه ای شــود ت

بــا اعــام پایــان حکومــت داعــش رســانه های مــا بایــد 
چه هدفی را در پیش بگیرند؟ 

اآلن فقــط حکومــت داعــش بــه پایــان رســیده اســت، امــا 
جنــگ هنــوز ادامــه دارد. پــس از ایــن بایــد مانــور رســانه ای مــا 
زیــاد شــود. بایــد از ایــن پیــروزی به عنــوان یــک اتفــاق بســیار 
کننــد تــا در آینــده تحریــف نشــود. ایــن  بــزرگ در تاریــخ یــاد 
جنــگ، هنــوز بازســازی دارد. تیم هــای ایرانــی هنوز در ســوریه 
هســتند و بازمانده هــای جنــگ را سروســامان می دهنــد و 
منازلشــان را بازســازی می کننــد. اینهــا بایــد بــه تصویر کشــیده 

شــوند و بــرای مــردم بازگــو شــود. 

فیلم سازی در شرایط خاص



کنیم؟ کران  چه فیلم هایی را ا

مــکان مناســب خــودش پخــش شــود.برای ایــن کــه فیلــم اثرگــذاری مثبتی داشــته باشــد الزم اســت کــه در انتخاب فیلم هــا بــرای تمامــی مخاطبــان و تمامــی ســنین مناســب نیســتند بایــد فیلــم بــرای مخاطــب خــود و در زمــان و 
کافــی داشــته باشــیم. فیلــم دقــت 

کران توجه داشته باشیم  کران و مخاطب ا در انتخاب فیلم ابتدا باید به مکان ا  !

اهمیت انتخاب فیلم ها در چیست؟

باید مردم فهم باشند 
)فیلم های نخبگانی را 
برای مخاطب خوِد آن 

کران کنیم( فیلم ا

فیلم ها باید چگونه باشند؟

باید مبتنی بر نیازهای 
واقعی و مسائل اصلی 

مخاطبان باشند.

گاه شویم؟ چگونه از محتویات فیلم آ
کــه همــراه فیلم هــا برایتــان  ســریعترین راه بــرای شــناخت اولیــه فیلم هــا مراجعــه بــه فایــل فهرســت آن هــا می باشــد 
ارســال می گردد.هرچنــد خوانــدن خالصــه فیلم هــا آشــنایی اولیــه ای از فیلــم بــرای شــما ایجــاد می کنــد امــا بهتریــن 

راه، دیــدن فیلــم می باشــد.

کــردن مــا از محتویاتــش از مشــکالِت فّنــی احتمالــی نیــز مطلــع می کنــد؛ بــرای  گاه  دیــدن فیلم هــا عــالوه بــر آ
مثــال ممکــن اســت یــک فیلــم کامــل پخــش نشــود.

دیــدن تیــزر، پوســر و معرفــی فیلــم در کانــال Eyvan_Ammar@ نیــز می توانــد کمکــی بــرای شــا در 
انتخــاب فیلــم باشــد.

کنیــم: بــرای مثــال فیلم هــای  در انتخــاب فیلــم می توانیــم از دســته بندی موضوعــی فیلم هــا اســتفاده 
»عمــار مدرســه« مناســب مــدارس و نوجوانــان می باشــد.

- بیا بریم سینما، استاد فیلم جدید ساخته! ِدِهع
کنید! می خوام شبکه پویا ببینم + ولم 

ل از پارینه سنگی تا فستیوا
انتشارات »رخت آویز« منتشر کرد

کتاب: از پارینه سنگی تا فستیوال عنوان 
نویسنده : ایده پرداز

ناشر: انتشارات رخت آویز
ســرمایه گذار: معاونــت فرهنگــی ســتاد مرکــزی فــرش 

مز قر
اهمیــت  برشــمردن  بــا  کتــاب  ایــن  در  نویســنده 
کار فرهنگیشــان،  که تنها  پوشــیدن لبــاس در دورانــی 
پی بــردن بــه اهمیــت بــرگ در پوشــش بــود، بازیگــران 
پاچــۀ  باالتربــردن  و  پاره ترکــردن  بــرای  تــاش  بــه  را 
کتــاب بــه بیــان  شــلوار دعــوت می کنــد. فصــل اول 
زانــوی شــلوار  معانــی نهفتــه در عمــق شــکاف های 
سرشــانه  در  موجــود  اپل هــای  تیــزی  همچنیــن  و 
خیابانهــای  تــِه  از  برخاســته  را  هرکــدام  و  پرداختــه 
بــه  شــهر  ایــن  متکدیــان  کــه  می دانــد  شــانزلیزه 

هســتند. مشــهور  آن  پوشــیدن 
وی در ایــن فصــل بــا اشــاره بــه اینکــه لبــاس، نشــانگر 
شــخصیت آدم اســت، بــه اینکــه شــخصیت آدمــی، 
اســت،  خــوردن  نــان  بابــا  ننــه  ســفرۀ  ســر  نشــانگر 

اســت!   نکــرده  اشــاره ای 
گــوگل در هویت بخشــیدن  وی بــا پرداختــن بــه نقــش 
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــان را ب ــحات ذهنش ــه ترش ک ــانی  کس ــه  ب
بــاال در جامعــه منتشــر می کننــد، می گویــد:  ســقف 
کســی در اولیــن ســرچ  کــه عکــس چــه  مهــم آن اســت 

گــوگل بــاال بیایــد. 
در  مباحــث،  شــدن  کاربــردی  بــرای  »ایده پــرداز« 
فصــل دوم بــه خاطــرات خــود در فســتیوال ها  اشــاره 
در  بســیاری  شــخصیتهای  »مــن  می گویــد:  و  کــرده 
کــه ترکیبــی از هویــت  فســتیوال های مختلــف دیــده ام 
حیــات وحــش و فرهنــگ هالــو وودی را برایــم تداعــی 
ایــن  دیــدن  اینکــه  بــه  نویســنده  البتــه  می کــرد.« 
صحنه هــا باعــث شــده شــب بتوانــد بخوابــد یــا نــه، بــاز 

کنــد. هــم اشــاره ای نمــی 
گذاشــتن چنــد عکــس  نویســنده در فصــل ســوم بــا 
کت و شــلوار  از مانتوهــای دکمــه دار و و چنــد دســت 
ســاده، از مخاطبیــن می خواهــد از مــوزۀ »پوشــینگی« 

کننــد. نیــز دیــدن 

سمیه قربانی



کنیم؟ کران  چه فیلم هایی را ا

مــکان مناســب خــودش پخــش شــود.برای ایــن کــه فیلــم اثرگــذاری مثبتی داشــته باشــد الزم اســت کــه در انتخاب فیلم هــا بــرای تمامــی مخاطبــان و تمامــی ســنین مناســب نیســتند بایــد فیلــم بــرای مخاطــب خــود و در زمــان و 
کافــی داشــته باشــیم. فیلــم دقــت 

کران توجه داشته باشیم  کران و مخاطب ا در انتخاب فیلم ابتدا باید به مکان ا  !

اهمیت انتخاب فیلم ها در چیست؟

باید مردم فهم باشند 
)فیلم های نخبگانی را 
برای مخاطب خوِد آن 

کران کنیم( فیلم ا

فیلم ها باید چگونه باشند؟

باید مبتنی بر نیازهای 
واقعی و مسائل اصلی 

مخاطبان باشند.

گاه شویم؟ چگونه از محتویات فیلم آ
کــه همــراه فیلم هــا برایتــان  ســریعترین راه بــرای شــناخت اولیــه فیلم هــا مراجعــه بــه فایــل فهرســت آن هــا می باشــد 
ارســال می گردد.هرچنــد خوانــدن خالصــه فیلم هــا آشــنایی اولیــه ای از فیلــم بــرای شــما ایجــاد می کنــد امــا بهتریــن 

راه، دیــدن فیلــم می باشــد.

کــردن مــا از محتویاتــش از مشــکالِت فّنــی احتمالــی نیــز مطلــع می کنــد؛ بــرای  گاه  دیــدن فیلم هــا عــالوه بــر آ
مثــال ممکــن اســت یــک فیلــم کامــل پخــش نشــود.

دیــدن تیــزر، پوســر و معرفــی فیلــم در کانــال Eyvan_Ammar@ نیــز می توانــد کمکــی بــرای شــا در 
انتخــاب فیلــم باشــد.

کنیــم: بــرای مثــال فیلم هــای  در انتخــاب فیلــم می توانیــم از دســته بندی موضوعــی فیلم هــا اســتفاده 
»عمــار مدرســه« مناســب مــدارس و نوجوانــان می باشــد.
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پیروزِی مهندسی شده
گفت وگو با سیدمسعود امامی، کارگردان مستند»عبور ناممکن«

ســید مســعود امامــی، کارگــردان 28 ســالۀ تهرانــی اســت کــه مســتند »عبــور ناممکــن« را ســاخته اســت. او 12 ســال اســت کــه به طــور حرفــه ای کار می کنــد و تاکنــون مســتندهای زیــادی از 
جملــه »چریــک پیــر«، »ِچنگــو«، »پــروازی در آرامــش« را تولیــد کــرده کــه در جشــنواره های مختلــف، جوایــز زیــادی را گرفتــه اســت.  

موضوع مستند »عبور ناممکن« چیست؟
»پــروازی  فیلــم  در  ثامن االئمــه  عملیــات  بــه  مــن 
و  فتح المبیــن  بــه  هــم  بعــد  پرداختــه ام.  آرامــش«  در 
بیت المقــدس پرداختــم. بیت المقدس حساســیت خاصی 
بــود  داده  انجــام  را  فتح المبیــن  ایــران عملیــات  داشــت، 
و تقریبــًا ۴۰ روز بعــد از آن بایــد یــک عملیــات دیگــر انجــام 
ــود.  ــیار ســختی ب کار بس ــی،  کتیک ــه ایــن از نظــر تا ک ــی داد  م
یعنــی بعــد از یــک عملیــات بــزرگ حداقــل ســه مــاه بایــد 
تــا بتواننــد خودشــان را آمــاده  اســتراحت داشــته باشــند 
منطقــه ای  یــک  در  بیت المقــدس  عملیــات  در  کننــد. 
ــد از  ــی بای ــت؛ یعن ــخت اس ــیار س ــه بس ک ــد  ــات می کنن عملی
بــه ۱۶۰  کارون  کــه در جاهایــی طــول  کارون می گذشــتند 
روی  نمی شــد  و...  مــد  و  جــزر  به علــت  و  می رســید  متــر 
کارون هــر نــوع پلــی زد. نیروهــای مهندســی بــه ایــن نتیجــه 
کارون بزننــد. 5 تــا پــل می زننــد  کــه پــل pmp روی  می رســند 
و از طریــق ایــن 5 پــل، نیروهــا را وارد خرمشــهر می کننــد. در 
ایــن اتفاقــات درگیری هــا و ســختی های بســیاری داشــتند. 
کننــد تــا هواپیماهــای  این کــه چطــور ایــن پل هــا را حفاظــت 
عراقــی نتواننــد آن هــا را بزننــد، چطــور نیروهــا را عبــور دهنــد 
مباحــث مهمــی بــود. در نهایــت این کــه پل هــا را می زننــد و 
کًا از صفــر تــا صــد  نیروهــا را بــه خرمشــهر می برنــد. فیلــم مــا 
کارون  کــه چطــور ایــن پل هــا را بــه لــب  به ایــن می پــردازد 
آوردنــد و چطــور آن هــا را زدنــد و چطــور نیروهــا را بــه خرمشــهر 
فرســتادند، بعــد هــم بــه ورود بــه خرمشــهر و آزادی خرمشــهر 

می پــردازد.

پل PMP چطور پلی است؟
کنــار هــم قــرار می گیرنــد  کــه مثــل پــازل  پل هایــی هســتند 
ــد در  ــوند و بع ــل می ش ــم وص ــه به ه ــار رودخان کن ــه  و تکه تک
کنــد.  رودخانــه بــاز  شــده و تقریبــًا تــا 7۰۰ تــن وزن را تحمــل 
ایــن پل هــا روســی اســت و آن هــا را می شــود تــا ۱۴۰،۱5۰ متــر 
زد. ایرانی هــا ابتــکاری انجــام می دهنــد و این هــا را تــا ۱۸۰ 
کارون می زننــد. بــا ســیم بوکســل بهــم می بندند  متــر بــر روی 

و بــه زیــر آب می برنــد و تغییراتــی در پــل ایجــاد می کننــد. 

ایدۀ ساخت مستند چگونه به ذهنتان رسید؟
که می گفتند: خرمشــهر آزاد شــد؛  مــن همیشــه می دیــدم 
ولــی هیچ وقــت بــه ایــن نپرداختیــم خرمشــهر چطــور و چــکار 
ــه  ک ــود  ــهر در یــک منطقــه ای ب ــد؟ خرمش ــه آزاد ش ک ــد  کردن
یک طــرف آن هورالعظیــم، طــرف دیگــرش ارونــد و ســمت 
کارون بــود. یــک طــرف خشــکی داشــت و آن  دیگــرش هــم 
کــه  خشــکی را عــراق بســته بــود و هیــچ وقــت فکــر نمی کــرد 
کارون رد شــویم. همیشــه مــا می گفتیــم  مــا بتوانیــم از روی 

خرمشــهر آزاد شــده و وقتــی روی نقشــه نــگاه می کــردم، برای 
ــه خرمشــهر رفتنــد؟  ــه این هــا چطــور ب ک ــود  خــودم ســؤال ب
گــر  ا گفتیــم  کردیــم و  بــاز  ایــن را به صــورت مهندســی  مــا 
کتیکــی آزاد شــد. یعنــی ایرانی هــا  خرمشــهر آزاد شــد بــا یــک تا
کردنــد  همین جــوری نمی جنگیدنــد و قبلــش برنامه ریــزی 
کردیــم و بــه ایــن  کــه خرمشــهر آزاد شــد. رفتیــم تحقیــق 
کارون 5 تــا پــل بــه فاصله هــای  کــه روی  نتیجــه رســیدیم 
کردنــد و آن طــرف پــل را  مختلــف زدنــد و از 5 زاویــه نیــرو وارد 
گــر تاریخ  کار خیلــی خاصی بود. شــما ا کــه  توانســتند بگیرنــد 
کاری در هیــچ جنگــی در دنیا انجام  کنیــد همچنیــن  را نــگاه 
کــه بتواننــد روی همچنیــن رودخانــه ای چنین  نشده اســت 
پلــی بزننــد و عملیــات عظیمــی بعــد از ۴۰ روز انجــام دهنــد.

برای آینده چه کارهایی در دست تولید دارید؟
جنــگ  شــروع  مــورد  در  کــه  دارم  ســوژه ای  یــک  مــن 
کــه تــوان نظامــی  کــه نوشــتم ایــن اســت  اســت. چیــزی 
کــردم. صــّدام رســمًا  عــراق را بــا تــوان نظامــی ایــران مقایســه 
کــه بهتریــن زمــان حملــه بــه ایــران همین زمــان  می دانســت 
کردیــم و مملکتمــان هنــوز پــا نگرفتــه  و  اســت. مــا انقــاب 
پادگان هایمــان خالــی شده اســت و یک ســری تفرقــه بیــن 
ــران  ــه ای ــه ب ک ــود  ــی ب ــان بهتریــن زمان مــردم اســت. ایــن زم
کــرد. هیچ وقــت فکــر نمی کــرد  ضربــه بزنــد و بعــد از آن حملــه 
کــه  کــه ایــران چنیــن قدرتــی داشــته باشــد. فکــر می کــرد 
کــه ۶  در یــک هفتــه می توانــد ایــران را بگیــرد، در صورتــی 
مــاه پــس از شــروع جنــگ، مصاحبــه صــّدام را در تلویزیــون 
کــه به طــور رســمی آتــش بــس اعــام می کنــد و  عــراق داریــم 
می گویــد مــن حاضــرم برگــردم؛ ولــی مــا قبــول نمی کنیــم؛ 
ــی  ــودش خیل ــه از خ ک ــرد  ک ــه  ــی مقابل ــا ارتش ــّدام ب ــی ص یعن
کــه مصــر و فرانســه پشــت او بودنــد و  قوی تــر بــود. در صورتــی 
مــا مشــاهده کردیــم کشــورهایی که پول نداشــتند، بــه عراق 
ــارۀ  کاری درب ــن  ــه چنی ک ــتیم  ــن هس ــی ای ــد. در پ ــرو دادن نی

ــر بســازیم. ارتــش نابراب

ابعــاد  دادن  نشــان  در  چقــدر  صداوســیما  و  ســینما 
مختلف جنگ موفق بوده اند؟

کی در  ســینما و تلویزیــون مــا متأســفانه به طــور وحشــتنا
کــرده،  ایــن زمینــه ضعیف انــد. آمریــکا یــک جنگــی در ویتنــام 
ــارۀ جنــگ  کــه بزرگتریــن فیلم هایــش درب ســالیان دراز اســت 
ویتنــام و یــا در مــورد آلمان هاســت. شــما فیلــم »نجــات ســرباز 
همــان  در  آمریکایی هــا  به حــال  دلتــان  ببینیــد.  را  رایــان« 
انســان  موضوعــات  بــه  چقــدر  و  می ســوزد  اول  ســکانس 
کــه دو تیــم را مســئول می کنــد تــا یــک نفر  دوســتانه می پــردازد 
کــه مــادر او خبــر شــهادت چهارمیــن فرزنــدش را  کننــد  را پیــدا 

نشــنود. در صورتی کــه در جنــگ مــا بســیار زیــاد از ایــن مــوارد 
کــه جنــازه بچــه اش  بــوده  اســت. مــا مــادر شــهیدی داریــم 
کــه ســردر منزلــش را  برنگشــته و هنــوز هــم حاضــر نیســت 
کوچــه را  گــر حســن مــن بیایــد،  کــه می گویــد ا کنــد چــرا  عــوض 
گــم می کنــد. مــا این جــور آدم هــا را داریم و اصــًا هیچ پرداختی 
هــم بــه آن نداریــم و خیلــی راحــت می گذریــم. مــن می گویــم 
کــه به تعــداد  کــه موضــوع جنــگ مــا تمــام نشــدنی اســت؛ چــرا 
کــه بــه جنــگ رفته انــد، می شــود بــرای  تــک تــک نفراتــی 
کــه در جنــگ  جنــگ فیلــم ســاخت. مــا بــه هــر تعــداد آدمــی 
ــون  ــازیم؛ چ ــم بس ــم فیل ــداد می توانی ــان تع ــه هم ــتیم ب داش
هرکــدام از آن هــا یــک نگاهــی دارنــد که متأســفانه صداوســیما 

در ایــن عرصــه ضعیــف بــوده اســت.

تولیــد آثــاری بــا موضــوع دفــاع مقــدس، چــه تأثیــری 
می تواند در جامعه داشته باشد؟

گــر فیلم جنگی  بخشــی از جوانــان مــا غــرب زده هســتند. ا
کنند، فیلم جنگی غربــی نگاه می کنند.  هــم بخواهنــد نــگاه 
کــه ما چه  کــه ســاختند. فکــر نمی کنند  مثــل فیلــم جدیــدی 
کنیــم  گــر بتوانیــم بــه این هــا ثابــت  پشــتوانه ای داشــتیم. مــا ا
کــه چنیــن آدم هایــی را داشــتیم، مطمئنــًا نظــر آن هــا تغییــر 
کــه  کــرد. مــن یــک فیلمــی ســاختم به نــام »چنگــو«  خواهــد 
در مــورد »شــهید شــیرودی« اســت. ایــن فیلــم در مــورد یــک 
کــه بــه عشــق »شــهید شــیرودی«، خلبــان  جوانــی اســت 
کــه مــا چنیــن قهرمان هایــی  کنیــم  گــر معرفــی  شده اســت. ا
که ایــن آدم ها  داشــتیم و بتوانیــم بــه جوان هایمــان بگوییــم 
این گونــه بودنــد و از دل خــود شــما بودنــد، به نظــر مــن ایــن 
ــرد ماســت. یعنــی بایــد بــه جوان هــای امــروزی  بفهمانیــم  ُب
کــه به خاطــر تــو  کــه مــا آدم هایــی در ایــن مملکــت داشــتیم 
ک  کــه خــورا رفتنــد و جنگیدنــد. مــا تاشــمان ایــن باشــد 
کنیــم؛ یعنــی فیلــم خــوب  خــوب بــرای جوان هایمــان ایجــاد 

بســازیم.

به نظــر شــما جشــنوارۀ عمــار چقــدر توانســته این هــا را 
به تصویر بکشد؟

خوبــی جشــنوارۀ عمــار بــه ایــن اســت که فیلم هــا را خیلی 
راحــت بــه همه جــا نشــان می دهــد. حتــی مــن شــنیده ام 
کــه ســینما ندارنــد می برنــد بــا یــک لپ تــاپ  کــه در روســتاها 
مــن  ولــی  اســت  خــوب  خیلــی  ایــن  می دهنــد؛  نشــان 
گاردش  کــه جشــنوارۀ عمــار بایــد نگاهــش را بازتــر و  می گویــم 
کنــد و تعصبــش را  کمتــر  را نســبت بــه یک ســری مســائل 
کــه نگاه شــان بازتــر اســت و  کــه آن هایــی  پایین تــر بیــاورد 
ــه ایــن  ــوع پوشــش آن هــا نســبت ب ــا ن بســیجی نیســتند و ی

کم کــم بیاینــد و وارد شــوند. بچه هــا فــرق می کنــد، 
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نمایی از جهانی شدن و بومی سازی

کــه برشــی  کوتاهــی اســت  »فایتــر« نــام فیلــم مســتند 
از  روحانــی جوانــی در شهرســتانی دور  زندگــی  از  مختصــر 
را  آن(  نزدیکــی  در  جایــی  یــا  گتونــد  شهرســتان  )در  مرکــز 
کــه بــه شــرکت درنبــرد فرهنگــی نابرابــری  روایــت می کنــد 
اینکــه  بــه دو معنــا مربــی اســت؛ اول  او  تــن داده اســت. 
کاراتــه  کیوکوشــین  مــدرس دوره هــای آمــوزش ورزش رزمــی 
ــه ترویــج آموزه هــای دینــی  اســت و دوم اینکــه در مســجد ب
و ارائــه تعالیــم قرآنــی می پــردازد؛ و ایــن هــر دو را باهــدف 
کــودکان و نوجوانــان  رشــد و تعالــی "جســمانی" و "معنــوی" 
حالــی  در  ایــن  می دهــد.  انجــام  هم زمــان  به صــورت 
ــدی  ــارض نیرومن ــی او مع ــی و تربیت ــد فرهنگ ــه جه ک ــت  اس
کمیــن آســیب  کاذب آن هرآینــه در  کــه جاذبه هــای  دارد 
ــده  ــون دل بالی ــه خ ــته و ب ــال نوکاش ــرات نه ــه ثم ــاندن ب رس
ــا  ــه ایــن معنــا "فایتــر" ی اوســت. شــخصیت محــوری فیلــم ب
جنگجوســت؛ جنگجویــی در عرصــه فرهنــگ و تربیــت. 

کــه برنمــودی از  فیلــم موضــوع جالبــی دارد؛ موضوعــی 
همگرایــی جهانی شــدن و بومی ســازی تمرکزیافتــه اســت. 
فعالیت هــای روحانــی جــوان فیلــم، جریــان ســالم مشــارکت 
فرهنگــی در مســیر جهانی شــدن را نشــان می دهــد. ورزش 
رزمــی از شــرق آســیا وارد فرهنــگ و ســبک زندگــی جامعــه 
دینــی  معرفــت  جنبه هــای  و  می شــود  اســامی  ایرانــی 
موجــود در جامعــه میزبــان، بــا آن ممــزوج می شــود. ایــن 
امتــزاج فرهنگــی در قالــب تاشــی بــرای حفــظ ارزش هــای 
گزنــد تهدیداتــی همچــون رواج اســتفاده افراطــی  بومــی از 
ضــد  کــه  مجــازی  فضــای  و  اجتماعــی  شــبکه های  از 
بی مســئولیتی  و  فردگرایــی  انــزوا،  همچــون  ارزش هایــی 
روحانــی  توســط  می کنــد،  تقویــت  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
گرفته می شــود. شــخصیت محــوری این فیلم  کار  جــوان بــه 
بــه دلیــل اتخــاذ خودانگیختــه ایــن رویکــرد بــه جهانی شــدن 
و بومی ســازی، بــه موضوعــی جالــب بــرای یک فیلم مســتند 

می شــود. تبدیــل 

کــه بــه آن اشــاره  ــا ظرفیــت مضمونــی فیلــم  در مقایســه ب
خــط  اســت.  کوتــاه  بیش ازانــدازه  »فایتــر«  مســتند  شــد، 
کــه از زندگــی ایــن روحانــی جــوان تشــکیل می شــود  داســتانی 
به خوبــی قابل گســترش بــرای دســت یافتــن بــه مســتندی 
بلنــد اســت تــا بتوانــد جزئیــات مضمونی فیلــم را بــه حد کافی 
کــه بیــش از  شــرح بســط دهــد. در طــول زمانــی روایــت فیلــم 
یــازده دقیقــه نیســت، ابعاد مختلف فرهنگی موضــوع در حد 
اشــاره باقــی می ماننــد، درحالی کــه عمــق موضــوع بــه لحــاظ 
فرهنگــی حّســاس و جــذاب اســت و فیلــم در ایــن مقــدار از 

توســعه روایــی قــادر بــه پرداخــت آن هــا نیســت.

کنــار موضــوع، فیلــم مســتند  کــردن از  اشــاره وار عبــور 
کوتــاه و نــرم بخش هــای خبــری  گزارش هــای  بــا  »فایتــر« 
ــرداری نه چنــدان  تلویزیــون قابل مقایســه می کنــد. تصویرب
مناســب و فاقد ســبک و ظرافت هنرمندانه، این مقایســه را 
کــه فیلم ســاز به خوبی  تشــدید می کنــد. ایــن در حالــی اســت 
فضاهــای متنــوع بصــری را سرتاســر روایــت فیلــم مدیریــت 
کــرده اســت و در ایــن زمینــه، تدویــن بــه انســجام فضاهــای 

کــرده اســت. کمــک  نمایشــی و بصــری فیلــم 

پــای پرســش  ایــن فیلــم،  ماحظــه ای دیگــر در مــورد 
بــرای  کوتــاه  فیلــم  آیــا  می کشــد.  پیــش  را  بنیادی تــری 
ــه ایــن  روایتگــری مســتند رســانه مناســبی اســت؟ پاســخ ب
ســؤال بســتگی مســتقیم به این مســئله دارد که فیلم ســاز تا 
چــه حــد قــدرت بیــان ســینمایی را گســترده و متکثــر ارزیابــی 
کوتاهــی در تاریخ ســینمای مســتند ایران  کنــد. آثــار مســتند 
کــه به خوبــی از پــس انتقــال  کــرد  و جهــان می تــوان مشــاهده 
مضامیــن عمیــق انســانی و فرهنگــی برآمده انــد. اغلــب ایــن 
کــه  آثــار بــر ارزش بیــان شــاعرانه و غیرمســتقیم ســینمایی 
از  پرهیــز  )به ویــژه  محــور  کام  غیــر  روایــی  ســبک های  از 
گفتــار متــن و همچنیــن صــدای ســخن بیــرون از قــاب( در 
فیلم ســازی مســتند بــروز می یابنــد متکــی هســتند. مســتند 
در  فیلــم  نمایشــی  انســجام فضاهــای  دلیــل  بــه  »فایتــر« 

الگویــی محــدود و قابل فهــم از منظــر روایــی )انتقــال مکــرر 
از فضاهــای رودخانــه و حاشــیه آن، بــه فضاهــای باشــگاه 
لبــاس  مکــرر  تبــّدل  نیــز  و  شــهدا  مــزار  مســجد،  ورزشــی، 
ــاس  ــه لب ــی ب ــاس ورزش رزم ــم از لب ــوری فیل ــخصیت مح ش
کامــل ســخنان  بــرای حــذف  را  امــکان  ایــن  روحانیــت(، 
ــب توضیــح  خــارج از قــاب شــخصیت محــوری فیلــم در قال
امــور روزانــه اش در اختیــار فیلم ســاز قــرار می دهــد. »فایتــر« 
در صــورت عــدم اســتفاده از صــدای ســخن خــارج از قــاب، 
نــرم  خبــری  گزارش هــای  ســاختار  از  قاطعانــه ای  فاصلــه 
تلویزیونــی و بــه ســاختار ســینمایی یــک مســتند بیانگــرای 
کوتــاه نزدیک تــر می شــد. البّتــه در چنیــن حالتــی، تصاویــر 
بایــد از ابتــدا بــا دّقــت فّنــی و زیباشــناختی بیشــتری ضبــط 
می شــدند یــا در مرحلــه تدویــن بــا ســختگیری بیشــتری در 

نســخه نهایــی فیلــم قــرار می گرفتنــد.

کنونــی فیلــم بافــت،  در خاتمــه بایــد گفــت، در سروشــکل 
و  فیلــم  محــوری  باشــخصیت  مرتبــط  محّلــی  و  تاریخــی 
کشــیده  فعالیت هایــش، ناقــص و غیرقابــل فهــم بــه تصویــر 
ــم در درون  ــه فیل ک ــی  ــی و زمان ــت مکان ــت. موقعی ــده اس ش
بــرای مخاطــب تعریــف  آن ساخته شــده اســت به خوبــی 
ــی  ــچ ضرورت ــدون هی ــم ب ــوان فیل ــن، عن ــود. همچنی نمی ش
ــده  ــو« تشکیل ش ــای »جنگج ــه معن ــی ب ــک واژه انگلیس از ی
ــا جهــد فرهنگــی  اســت. عنــوان »فایتــر« تناقــض آشــکاری ب
شــخصیت اصلــی فیلــم دارد )و به هیچ وجــه هــم بــا ماهیــت 
کنایــی عنــوان »بادیــگارد« بــرای فیلــم ابراهیــم حاتمی کیــا 
باشــد!(.  بــوده  ایــن  غــرض  گــر  ا نمی کنــد؛  برقــرار  نســبتی 
ایــن دونقطــه ضعــف در حاشــیه و متــن قــاب روایــت ایــن 
کوتــاه، ضــرورت بازنگــری بیشــتر و دقیق تــر  فیلــم مســتند 
کنــش  معنایــی  و  هنــری  فرهنگــی،  عمــق  در  فیلم ســاز 

آشــکار می کنــد.  را  مستندســازی اش 

نقد مستند»فایرت«

آرین طاهری
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   فیلم ما
یادداشت شفاهی رضا کبودبند؛ مسئول بخش فیلم ما جشنواره عامر

شروع فیلم ما
نداشــت؛  وجــود  چهــارم  جشــنواره  تــا  عنــوان    فیلم مــا، 
کــه       می رســید، بعضــًا فــرم    فیلم مــا را داشــت.  ولــی    آثــاری 
ــه  ــی را اضاف ــا بخش ــیدیم ت ــه رس ــن نتیج ــه ای ــنواره ب در جش
یعنــی،  اســت.  دوم  اولویــت  در  فــرم،  آن  در  کــه  کنیــم 
کــه  ســوژه ها و خاطراتتــان را بــرای مــا بــا هــر فــرم و تجهیزاتــی 
کنیــد تــا در دل تاریــخ ثبــت شــود و نــام        می خواهیــد، ارســال 
ایــن حرکــت را نهضــت تولیــد محتــوای مرد      می  گذاشــتیم. 
ــا  ــی م ــد؛ ول ــا رفتن ــه از دنی ک ــتیم  ــهید را داش ــادر  ش ــا م صده
یــک دقیقــه فیلــم از آنهــا نداریــم تــا حداقــل از او پرســیده 
کــه بــه  کــردی  کــه شــما فرزنــدت را چطــور تربیــت  باشــیم 
اینجــا رســید. از ایــن رو بخــش فیلــم مــا بــا هــدف، ثبــت 
ســوژه، شناســایی افــراد مســتعد، ثبــت اتفاقــات روز، محــک 
ابتــکار عاقه منــدان و روایت هــای مردمــی  راه انــدازی شــد 
تــا بــا تکیــه بــر بومی گرایــی از فراموشــی ســوژه ها در دل تاریــخ 

می شــود. جلوگیــری 

تجربه فیلم ما در جشنواره هفتم
در جشــنواره قبــل فراخــوان دادیــم تــا از زائــران خارجــی 
از  کــه  خبــری  آخریــن  بپرســید،  اربعیــن  پیــاده روی 
یــک  و  بــود؟  چــه  شــنیدن  ایــران  دربــاره  رسانه هاشــون 
کــه در هــر دوی اینهــا  فراخــوان بــه نــام »اولیــن درآمــد پــدرم« 
خواســتیم بعــد از مصاحبــه، پاســخ ها را بــا دوربیــن موبایــل 
کننــد و بــه دبیرخانــه بفرســتند. خروجــی ارســال  ضبــط 
کــه بیــش از ســیصد مصاحبــۀ موبایلی  شــده ها بــه جشــنواره 
بــود. نشــان مــی داد اســتفاده از ابــزار دســت یافتنی به نــام 
ــی  ــر موضوع ــی  را در ه ــت مردم ــد نهض ــراه می توان ــن هم تلف
بــه  شــکل دهــد. در    فیلم مــا، بیشــترین فعالیــت مربــوط 
نوجوانــان و جوانــان اســت. اولیــن    درآمــد، شــروعی بــرای 
کــه  جمــع آوری خاطــرات دیگــر اتفاقــات در خانــواده اســت 
نیــز  انقــاب و ...     می  توانــد در بخش هــای دفاع مقــدس، 

اســتفاده شــود.

کار، همــت و تــاش تمرکــز دارد.  جشــنواره هشــتم بــر بحــث 
فیلم مــا،    می  توانــد حتــی از بخــش فیلــم بلنــد، در ایــن ز   مینه 
ــن  ــرات اولی ــه خاط ــد. تجرب ــته باش ــتری داش ــذاری بیش اثرگ
کار در ایــن موضــوع بیــش از  درآمــد پــدرم، نشــان داد، جــای 
این هاســت؛ پــس ایــن فراخــوان بــدون محدودیــت افــراد و 
در قالــب خاطــرات اولیــن درآمــد بزرگترهــا بخــش ویــژه شــد. 

هشتمین جشنواره فیلم ما
کار رنــج نیســت و بزرگتریــن تفریح  مــا می خواهیــم بگوییــم، 
کــردن مهــم اســت و شــغل ها بــر یکدیگــر  کار و تــاش  اســت. 
کــدام در جایــگاه خودشــان بایــد  ارجحیــت ندارنــد و هــر 

کار اســت.  درســت تعریــف شــوند، چــون محوریــت 

امــروزه شــاید جایــگاه ارزشــی رزق حــال و تجمــات عــوض 
شــده باشــد؛ چــون در رســانه ها، حتــی تلویزیــون آدم موفــق 
کــه  کیــف و ماشــین شاســی بلنــد نشــان    می  دهنــد  را بــا فــان 

کار دســتور    می  دهــد. نســل جدیــد هــم فکر    می  کنــد، بعد  ســر 
ــرو  ــا چنیــن چیــزی روب از ســی ســال تحصیــل،    می  خواهــد ب
کــه مدرک گرایــی باعــث شــده نســل جدیــد  شــود؛ در صورتــی 

کار نداشــته باشــد. اطاعــی از واقعیــت جامعــه و حــوزه 

را  جایــگاه    اســتاد کار  بخــش    می  خواهیــم  ایــن  در  مــا 
کــه  نشــان دهیــم.    اســتاد کار، ماننــد اســتاد دانشــگاه اســت 
گردش  حرف هــای متنــی و تئــوری را بــه صــورت عملی به شــا

نشــان    می  دهــد. 

فرهنگ مصرف و مصرف زدگی
کننــده بــود؛ ولــی جامعــه امــروز بیشــتر   نســل قدیــم تولیــد 
کننــده اســت. جامعــه امــروز، روز بــه روز بــه ســمت  مصــرف 
مدرک گرایــی، تجمل گرایــی، مصرف زدگــی، تنبلــی و سســتی 
کار فنــی  ــر  گ ــه ا ک کار نمی دهــد. به طــوری  ــه  ــن ب مــی رود و ت
معمولــی در خانــه پیــش بیایــد نمی توانــد انجــام دهــد. همۀ 
کــرد.  کــردن تعریــف  کار و تــاش  اینهــا را    می  تــوان در بخــش 
کار برایمــان مهــم اســت، یعنــی  ایــن بخــش موضــوع  در 
کــه بــرای امــرار معــاش خانــواده تــاش می کنــد. نســل  کســی 
ــا در  کار ی ــن  ــد، ای ــای کار    می  ش ــی وارد فض کودک ــا، از  ــم م قدی
کار دیگــری  کار بــه  کنــار یــک اوســتا کنــار پــدرش بــود و یــا در 
کــه فــرد را مســئولیت پذیر    می  کــرد. حــال نســل  می پرداخــت 
کار    می  شــود.  امــروز بــه دنبــال مــدرک رفتــه و بعــد وارد فضای 
کودکــی وارد فضــای کار  کــه فــرد در نســل قدیــم از  در صورتــی 
کــه درآن فضــا    می  توانســت شــغل های مختلفــی     می  شــد 
کنــد و بــر اســاس فضــای خــود، تجربیاتــی را بــه  را هــر تجربــه 
کنــد. مثــًا بهــرام عظیمــی، انیمیشــن  فــرد دیگــری منتقــل 
کفاشــی، دســت  ســاز و نقــاش در خاطراتــش بیــان    می  کنــد: 
کار حرفــه ای امــروز او نقــش  فروشــی و رانندگــی آژانســی در 
گــر بــه  مهمی داشــته . رضــا بنفشــه خــواه نیــز بیــان    می  کــرد؛ ا
ــه خوبــی بلــدم؛  کفــاش بدهنــد، ایــن نقــش را ب مــن نقــش 

کــردم. کار را  چــون در نوجوانــی ایــن 

کــه    می  تــوان بــه ایجــاد  اولیــن    درآمــد چنــد ُحســن دارد 
کار و تاریــخ شــفاهی  ارتبــاط بیــن دو نســل، اشــاعه فرهنــگ 
مجــازی  فضــای  ســمت  بــه  کــه  دنیایــی  در  کــرد.  اشــاره 
ابزارهــا می تــوان  ایــن  از  اســتفاده  بــا  رایانــه ای    مــی  رود،  و 
ــرد.  ک ــرای نســل آینــده حفــظ  تاریخچــه فرهنگــی مــردم را ب

چگونگی شکل کار 
نــکات مهــم فیلم ســازی، در جــزوه ای به نــام فیلم ســازی 
کــه ۲۰ نکتــه دربــاره نــکات  آســان جمــع آوری شــده اســت 
اصلــی فیلم ســازی در ارتبــاط بــا صــدا، تصویــر، نــور، قــاب 
کــه می توانــد در آینــده باعــث بــاال  بنــدی و ... در آن هســت 
کانــال تلگرا   مــی  کیفیــت فیلــم ســازی شــود. مــا در  رفتــن 
کــه از فــرد مصاحبــه شــونده چنــد   ســئواالتی قــرار دادیــم، 
ســئوال پشــت ســر هــم    پرســیده می شــود، تــا ذهنــش بــاز 
کــه چــه چیــزی از او خواســته می شــود. پــس مصاحبــه  شــود 
شــونده شــروع بــه تعریــف خاطــرات    می  کنــد. ســئواالت نیــز 

بدیــن صــورت از فــرد پرســیده می شــود.

کار شــدی بگــو. درباره چگونگی  کــه مشــغول  از اولیــن بــاری 
ســِرکار رفتــن بگــو. یعنــی چــه کســی شــما را فرســتاد؟ خودت 
کــردن،  کار  رفتــی یــا ظرفیتــش وجــود داشــت؟ حــس و حــال 
رابطــه بیــن خــودش و اســتادکار؟ بســته به شــغلش چه کاری 
در طــول روز انجــام    مــی  داده؟ دربــاره اتفاقــات مختلــف تلــخ 
شــیرین طنــز و یــا حتــی تنبیــه و تشــویق و خــراب یــا درســت 
کار چگونــه بــه خانــه  کردن هــا درکار بگویــد. بعــد از پایــان 
ُمــزد  وقتــی  خســتگی اش  و  حس و حــال  از  بر   می  گشــتند؟ 
زحماتــش را می گرفــت و می دانســت پولــش را در چــه راهــی 
خــرج    می  کــرد؟ دربــاره تغییــر شــغل ها هــم توضیــح دهــد، 
کــرده و در ادامــه بــه دنبــال چه  کاری را شــروع  مثــًا ابتــدا چــه 

شــغلی رفتــه و االن چــکار می کنــد؟

ایــن فیلم هــا می توانــد از هــر کســی گرفته شــود و فقــط مربوط 
بــه پــدر و مــادر نیســت و محدودیتــی در ایــن زمینــه وجــود 
ــه خاطــرات  ک ــدارد. همــۀ ایــن فیلم هــا، بســته ای می شــود  ن
مــردم ایــران بــا هــر زبانــی در آن اســت. از ایــن راه می تــوان 
کــه در حــوزۀ فیلم ســازی یــا ثبــت تاریــخ شــفاهی  افــرادی را 
کــرد و بــا حمایــت از آنهــا بتوانیــم  اســتعداد دارنــد، شناســایی 

کنیــم. ــد را بــه هنــر انقــاب اســامی  معرفــی  نیروهــای جدی

مهلت، نحوه و چگونگی بررسی آثار
نحــوه ارســال از ســه راه اســت؟ ســایت ، ربــات  و شــماره 
موبایــل تلگرا   مــی   اســت. ایــن    آثــار عــاوه بــر هیئــت انتخــاب، 
گذاشــته    می  شــود و هر فیلمی که بیشــتر  در آپارات جشــنواره 
کــی بــرای انتخــاب فیلــم برگزیــده  دیــده شــود؛ آن هــم ما
کار بــرای برگزیــدگان، شــرکت رایــگان3۰  اســت. ابتدایی تریــن 
کارگاه هــای فیلــم ســازی و تاریــخ شــفاهی  نفــراز آنــان، در 
گرفتــه، ایــن فیلم هــا در برنامه  اســت. بــا رایزنی هــای صــورت 
کار بــا آیتم هــای مختلفــی نمایــش  تلویزیونــی بــا موضــوع 
داده    می  شــود. ایــن باعــث انتقــال تجربیــات و پیاده ســازی 

کــه مــا بــه دنبــال آن بودیــم.  اهدافــی اســت 

بوشــهر،  شــهر های  از  اثــر،  فیلــم       ۶۰۰ بــاالی  امــروز  تــا 
کردســتان،  ک،  تهــران، ارو   میــه، اردل، ســبزوار، همــدان، ارا

اســت. رســیده  بیرجنــد  قــم،  الرســتان،  کرمانشــاه، 

گوشــی تلفــن همــراه خــود را در دســت بگیریــد و از  پــس 
کــه می توانــد پــدر، مادر یــا هر بزرگتری باشــد،  مخاطــب خــود 
کنیــد. پاســخ ها را از طریــق  خاطــره اولیــن درآمــد را ســئوال 
هــر  بفرســتید.  مــا  بــرای  تلگرامــی ۰۹۹۰53۲۹35۱  شــماره 
 @Pakar_Admin  ســئوالی بــود بــا همیــن شــماره یــا آی دی

برای ما ارسال کنید. 
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فیلم مــا یکــی از بخش هــای جشــنواره عمــار اســت کــه در دوره چهــارم شــکل گرفــت تــا در آن مــردم بتواننــد، بــدون کوچکتریــن تجربــه فیلم ســازی، وقایــع 
و خاطراتشــان را ثبــت کننــد. در ایــن دوره، بــرای رســیدن بــه محتوایــی کــه هــر لحظــه از بیــن می رفــت، تصمیــم گرفتــه شــد، فــرم و تجهیــزات را در اولویــت دوم قــرار 
داده و آن در قالــب فیلم مــا تعریــف شــد تــا مــردم حرف هایشــان را بــدون وابســتگی بــه تجهیــزات حرفــه ای رســانه  بزننــد و بــه ســینمای انقــاب اســامی کمک کنــد. 
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نسل سربار نبودیم
حسن عباسی از تجربه های کاری اش در کودکی می گوید

کارکردن در کودکی جوهرۀ شخصیت را می سازد

همۀ راه ها به دانشگاه ختم نمی شود
کــه همــۀ راه هــا بــه دانشــگاه ختــم  امــروز تصــور ایــن اســت 
می شــود و وقتــی از دانشــگاه خــارج شــدند بایــد تأثیرگــذار 
امــروز  نســل  باشــند.  از حوزه هــا  بعضــی  کننــده  و متحــول 
ایــن  و  کنــد  بیزینــس  و  باشــد  ســفید  یقــه  می خواهــد 
کــه  می شــود  داده  نشــان  فیلم هــا  در  امــروز  شــخصیت ها 
کیــف سامســونت، ماشــین شاســی بلنــد و دفاتــری دارد  فــرد 
کارشناســی  کار امــروز بعــد از تحصیــات  و دســتور می دهــد. 
کردند.  تعریــف می شــود؛ ولــی نســل قبــل خیلــی ســالم زندگــی 
کارهــا بــه دانشــگاه ختــم نمی شــود  ایــن نشــان می دهــد همــه 
و همــۀ ســعادت ها از دانشــگاه برنمی خیــزد و انســان می توانــد 
یــک زندگــی خیلــی مطلوبــی و سالمی داشــته باشــد. مــن یــک 
دل خــوری در نســل جــوان می بینــم و یک ســرافکندگی و شــرم 
کــه احســاس می کننــد ســربار پــدر و مادرشــون هســتند؛ لــذا از 
خودشــان و جامعــه توقــع زیــادی پیــدا می کننــد. نســبت بــه 
خــود و جامعــه بیــزار شــده و چــون احســاس می کننــد اآلن 
نمی تواننــدکاری انجــام دهنــد، بیــکار و ســربارند؛ در صورتــی 
این هــا  چــون  باشــند.  داشــته  نبایــد  را  احســاس  ایــن  کــه 
کننــد؛ امــا امکانــش نیســت. چــون هنــوز  کار  می خواهنــد 
کاری نشــده اســت. ایــن  ــا  شخصیتشــان، شــخصیت آشــنا ب
ــرای  ــه ای ب ــد تجرب ــه نســل جــوان مــا امــروز دارد، بای ک حســی 
کار شــوند.  کودکــی وارد محیــط  نســل بعــد شــود تــا از دوران 
کــم  کــردن و  کار  کــم تــا خــود  کوچــک و درآمدهــای  کارهــای  بــا 
توقعــی در آنهــا شــکل بگیــرد و ایــن در راهنمایــی و دبیرســتان 
ســنگین تر شــده و در دوران دانشــجویی بیشــتر شــود؛ امــا 
کاس هــای مختلــف می گذارنــد  اآلن اینقــدر بــرای بچه هــا 
کننده انــد و نمی تواننــد  کــه بچه هــا در تابســتان بــاز مصــرف 
کننــد. اینهــا نکاتــی ضــروری اســت  زمینــۀ تولیــد را فراهــم 
کــه بــه نســل بعــد منعکــس  کوتاهــی مــا هــم بــوده  و البتــه 
نکردیــم. تبییــن اینکــه درآمــد اولیــه هرکــس، پــدر و پدربزرگــش 
کشــیدن الگوهــای  چــی بــوده، بیشــترین تاثیــر آن، بــه چالــش 

درآمــدزای امــروزی اســت. 

تجربه های کاری ام در کودکی
کار بــود؛ یعنــی در محلــۀ  نســل مــا، از دوره ابتدایــی درگیــر 
مــا، خانواده هــا از 5 تــا ۱۰ بچــه داشــتند و در دوره ابتدایــی، در 

کار و منبع درآمد داشــتند. من در دوران  تابســتان ها دغدغۀ 
کفــاش بــود و مــن  کار اصلــی داشــتم. پــدرم  ابتدایــی ۴ طیــف 
کار  کنــار دســت پــدرم مشــغول بــودم و  از همــان اول ابتدایــی، 
ــم و  گرفت ــاد  ــل ی کام ــوب و  ــی خ ــردم و آن را خیل ــی می ک کفاش
کار می کــردم، مشــتری ها خیلــی دوســت  چــون بــا ســلیقه 

داشــتند.

کــه آرم حــزب اهلل لبنــان، طراحــی ایشــان بــود، قبــل  عمویــم 
ــان دو  ــت. ایش ــن آموخ ــه م ــه ب ــان، دو حرف ــهادت در لبن از ش
حرفه تخصصی تزئینات ســاختمان مثل نقاشــی ســاختمان 
کارهــای  انــواع  و  کوســتیک  آ پرســیونال،  موکــت،  نصــب  و 
کار می کــرد و در  کاغــذ دیــواری و غیــره  تزئینــات ســاختمان 
وقت هــای دیگــر چــون بــه مــن خیلــی عاقــه داشــت، هنــر 
کــرده و تجربیاتــش را بــه مــن منتقــل  کار  نقاشــی را بــا مــن 
ــد و پــدرم  گــچ کار بودن ــرد. از طــرف دیگــر دایی هــای مــن  می ک
یــک دوره هایــی بــرای اینکــه مــا تربیــت شــویم و قــدر عافیــت 
کــه همــه در رشــد و تکمیــل شــخصیت انســان مهــم  بدانیــم، 
گــچ کاری می فرســتادند و لــذا  کار ســنگین  اســت؛ مــا را بــه 
گــچ کاری، تــا  گرفتــم. در  گــچ کاری هــم آنجــا یــاد  ســفیدکاری و 
گــچ را آمــاده می کــردم، راحــت بــودم؛ اما موقع بــاال بردن  وقتــی 
اســتانبولی، چــون قــّدم کوتــاه بــود، برایم ســختم بــود؛ من هم 
کار می کننــد، اســتانبولی را  کــه دوضــرب  مثــل وزنه بردارهایــی 
گــچ روی  کــه غالبــًا هم بخشــی از آب و  روی تختــه می گذاشــتم 
کــه در  ســر و صــورت و ســینه ام می ریخــت. همیشــه آن پولــی 
کمــک خــرج خونــه بــود و همــۀ وســایل شــخصی ام  مــی آوردم 
داشــتم،  عاقــه  مطالعــه  بــه  چــون  می خریــدم.  خــودم  را 
کتاب هــا را خــودم تهیــه  کتابخانــه بــزرگ داشــتم و همــۀ  یــک 
ــم  ــد ه ــو و بع کنگ ف ــد  ــردم و بع ــه،کار  ک کارات ــی  ــردم. مدت می ک
ســراغ تکوانــدو رفتــم و همــۀ لباس هــا و وســیله های ورزشــی را 

خــودم تهیــه می کــردم.

تمــام دوره کودکــی، حســرت داشــتن یک تــوپ و دوچرخه به 
دلــم مانــد و هیــچ وقت نتوانســتم، یــک دوچرخه بخــرم، البته 
ایــن معنایــش بلــد نبــودن آن نیســت؛ چــون وقتــی مــن درگیــر 
زندگــی نظامی شــدم، در دوره هــای ویــژه، به طــور تخصصــی 

کار می کــردم.  موتورســواری 

کار در کودکی جوهرۀ شخصیت را می سازد
کار جــز الینفــک نســل زندگی ما بــود. کودکــی در دوره ابتدایِی 
کاغذ باطله ها  کار نکند. مثًا بچه هــا  کــه  5۰ ســال پیــش نبــود 
کــف حیــاط پهــن می کردنــد. بــا  کــرده و آنهــا را در  را جمــع 
کــرده و  کــت تولیــد  ســریچ آنهــا را بــه هــم می چســباندند و پا
ــوق  ــن حق ــد. باالتری ــال می فروختن ــه  ۲ ری کوچ ــر  ــال س ــه بق ب
کــه 5 ریــال بــود. آن موقــع  گــچ کاری بــود  کار ســنگین  مــا در 
کــه بعــدًا ۱  کالبــاس و بلیــت ســینما 5 ریــال بــود  ســاندویچ 
ــم  ــا می گرفت ــان بچه ه کیه ــی  ــه هفتگ ــک مجل ــد. ی ــان ش توم
کــه ســرهفته  کوچــک بــود و هفتگــی می آمــد و 5 ریــال بــود  کــه 
یــک مجلــه می گرفتــم. لذا همیشــه از لحاظ مالی بــه خودمان 
کمــک خــرج  متکــی بودیــم و بــه خانــواده فشــار نمی آوردیــم و 
خانــواده هــم بودیــم. این فرهنگ متأســفانه در بیــن کودکان، 
نوجوانــان و جوانــان از طــرف دیگــر نیســت. چــون از دوران 
ــردن  ک کار  ــی  کار نمی کننــد و در دوران نوجوان کودکــی تمریــن 
کــودکان امــروز، انتظــار دارنــد پــدر و مــادر،  ســخت تر می شــود. 
کننــد و توقع هــا باالســت؛ اّمــا وقتــی  مــدام برایشــان خــرج 
کارهایــی  کمبود هــا و مشــکات را ببیننــد، ســعی می کننــد، 
کــه باعــث ســاخته  کــه از دستشــان برمی آیــد، انجــام دهنــد 
کــودکان  شــدن جوهــره شــخصیت آنهــا می شــود و معنایــش 
گــر واقعــًا خــوب هدایــت شــود، یــک  کار، ا کــودکان  کار نیســت. 
کــه شــروع  کار خوبــی را  گــر  بحــث تربیتــی بســیار موثــر اســت. ا
کنیــد  کــرده و آنهــا را دســته بنــدی  کرده ایــد، خاطــرات را جمــع 
کــه چطــور ایــن مســیرها طــی شــده اســت؛ نســل بعــد قطعــًا 
کنــد و انتظــار خــودش  می توانــد از ایــن تجربه هــا اســتفاده 
را از زندگــی و جامعــه و اطرافیــان و پــدر و مــادر پاییــن آورده و 
کنــد تــا موثــر واقــع شــود. مــا از دوره زندگی مــان  بیشــتر تــاش 
کردیــم؛  تنهــا دوران دفــاع مقــدس را بــرای نســل بعــد تشــریح 
کارکردن خود و ســطح توقع پایین جامعه  کودکی و  اما دوران 
آن روز را مطــرح نکردیــم و امــروز نســل جــوان مــا نمی توانــد، 
کار  کنــد. ایــن  خــود را بــا ایــن شــرایط منطبــق و هماهنــگ 
گــر خــوب انجــام شــود و بعــد معــدل  کــه ا بســیار زیبایــی اســت 
کــه می توان  بگیریــد، نتایــج خیلــی خوبــی از آن عایــد می شــود 

گزاره هــای خیلــی خوبــی رســید. ــه  ب



آموختم 
کار را خوب 
انجام بدم

اصغر جنتی

اصغــر جنتــی فرزنــد آیــت اهلل احمــد جنتی متولــد ۱3۲۹ هســتم. بــاالی 
گرد  کار نجــاری مشــغولم. در ســال ۱3۴7 بــه صــورت شــا 5۰ ســال بــه 
نجاری، وارد این حرفه شدم و بعد از یادگیری کار، در سال 5۶ مغاز ه ای 

بــاز کــردم. اولیــن بــاری کــه دســتمزد گرفتــم هفتــه ای یــک تومــان بــود.
گفــت: پولهایــت را چــکار  روزی پدربزرگــم مــا هاشــم جنتــی بــه مــن 
گفــت:  می خوریــم.  و  می خریــم  چیــزی  بــار  هــر  گفتــم:  می کنــی؟ 

کنــی. پولهایــت را بایــد جمــع 
 وقتــی خانــه ام را می ســاختم، در خفــا یــک وام بــه مــدت کمــی گرفتم 
گرفتــه ام. آن موقــع  کــه مــن وام  و ایشــان فهمیــده بــود و ناراحــت شــد 
کارم جور شــد  مشــکل داشــتم؛ گفت: ســریع برو پول رو پس بده. بعد 
کــه ســربازها  کار می کــردم؛ حتــی زمــان حکومــت نظامــی  و شــب و روز 
کار  می گفتــم:  می کنــی؟  چــکار  می پرســیدند:  و  می آمدنــد  اینجــا 
می کنــم. پــدرم هــم در شــرایطی نبــود کــه بخواهــد بــه مــن کمــک کنــد؛ 
ولــی درزمینــۀ حــال و حرامــی حســاس بــود و مــن را زیــر نظــر داشــت.

ــا  ــب از م ــت و مرت ــه داش ــتادکارمان جذب ــم، اس ــرکار می رفتی ــی س وقت
کار می خواســت؛ مــا هــم یــک ترســی داشــتیم و یک لحظــه راحتمــان 
کاش بیشــتر بــه مــا  کــه فکــر می کنــم، می گویــم؛  نمی گذاشــت. اآلن 
کارکــردم، فکــر می کنــم هنــوز  فشــار مــی آورد. مــن باآنکــه از بچگــی مــدام 
کار را خــوب انجــام دهــم، تــا  کــه  تنبلــم! مــن ایــن را بــه خــودم آموختــم 

هــم رضایــت خــدا باشــد هــم بنــدگان خــدا.

ابتکاری که 
اشک پدر را 

درآورد
مهدی چمران

کار می کــردم. یــک چــرخ جــوراب داشــت، وقتــی  مــن در مغــازه پــدرم 
کــه از قــد مــا بزرگ تــر و ســنگین  کاف هــای نــخ را  از مدرســه می آمدیــم، 
بــود، روی دوشــمان قــرار می دادیــم و پیاده برای خانۀ کســی می بردیم 
کنــد. او هــم روزانــه ۴ ریــال بــه مــا مــزد  کاف نخ هــا را، روی دوک بــاز  تــا 
ــی  ــود. ســال های بعــد از جنــگ جهان ــه اولیــن درآمــد مــن ب ک مــی داد 
کــم بــود. یــک ســری چترهــای  دوم، ارز بــرای خریــد وســایل خانــه 
کــه حقــوق دو مــاه  بافندگــی قیمتــش از ۶ تومــن بــه ۱۰۰ تومــن رســید 
کنــد. برادرانــم شــهید دکتــر  کارمنــد بــود. پــدرم مانــده بــود چــکار  یــک 
مصطفــی چمــران و دکتــر عبــاس چمــران بــه فکــر ســاخت ایــن چتــری 
کــه  افتادنــد. اولیــن چتــری را، مصطفــی به صــورت دست ســاز  ســاخت 
گرفــت  گریــه اش  خیلــی هــم خــوب بــود. وقتــی پــدرم آن را دیــد، از ذوق 
کــه فرزنــد جــوان دانشــگاه نرفتــه اش، ایــن چتــری را با دســت می ســازد. 
گفــت: بلــه، مــا می توانیــم ســری  گفــت می توانــی دوبــاره بســازی؟  بعــد 

کردیــم. کــه مغــازه جوراب بافــی را تبدیــل بــه فــروش چتــری  بســازیم 

اســت  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از  مــا  ائمــه  همــۀ  در  کارکــردن 
کــه یــک الگــو و ُاســوه بــرای  به خصــوص، حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( 

کار تولیــدی اســت نــه پشــت میــزی.

خاطرات اولین درآمد

 باید از جایی 
شروع کرد

احمد نجفی

کــه برفــک بــود. بچه هــای  در 7 ســالگی تلویزیــون را روشــن می کــردم 
کوچه را برای دیدن آن می آوردم، ۱ ریال می گرفتم، ۱۰ دقیقه حیرت زده 
ایــن برفک هــا را نــگاه می کردنــد. وقتــی ۱۲ ریــال جمــع می کــردم، بــه 
ســینمای میهــن می رفتــم که فاصلــۀ زیــادی با خانۀ ما نداشــت. بلیت 

ســینما ۸ ریــال بــود و بقیــه اش را هــم ســاندویچ می گرفتــم.
کجــا این هــا را  مــن عکــس هنرپیشــه هــم می فروختــم، بلــد بــودم 
بفروشــم. ابتــکاری بــه خــرج مــی دادم، هــرروز قــاب عکســی درســت 
کافه ای می بردم. ۱۰  می کردم و پشــتش عکس ها را می چســباندم و در 
کافه ناراحت می شــد و هرروز می آمد،  دقیقه می ایســتادم که صاحب 

بــه مــن یــک تومــن مــی داد؛ عکس هــا رو می خریــد و دور می ریخــت.
کار وجــود دارد و در جامعــه تنبلــی بــه وجــود آمــده  اآلن میلیون هــا 
اســت. برخــی بــه دنبــال درس بــدون پشــتوانه رفته اند که به نتیجه ای 
نمی رســند. وقتــی یــک فــرد ۲3 ســاله از دانشــگاه بیــرون می آیــد، 
به اندازه یک فرد ۱5 ساله هست؛ چون چیزی از جامعه اش فرانگرفته 
و امــروز تنبلــی صــد برابــر شــده اســت. اآلن اشــتغال به وفــور یافــت 

کارکنیــم. می شــود. مــا فکــر می کنیــم چــون لیسانســیم نبایــد 
پسرم در زمینه سینما عاقه مندی را دارد؛ اما این عاقه مندی نباید در 
قفس باشد؛ باید سربرنامه ها بیاید و کار کند. هر چه بیشتر تاش کنید، 
جشــنواره موفق تــر می شــود و هرچــه آن موفق تــر باشــد، شــما را بیشــتر 

می توانــد تائیــد کنــد. ناامیــدی جایــی نــدارد و بایــد از جایــی شــروع کرد.
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طناز بالل 
فروش

نارص فیض

کــردم، از دوچرخه ســازی محــل،  کــه شــروع  کاری  اولیــن 
ســر  و  می کــردم  کرایــه  تومــن  یــک  ســاعتی  را  دوچرخــه 
کرایــه  نداشــتند؛  دوچرخــه  کــه  بچه هایــی  بــه  کوچــه، 
مــی دادم؛ مثــًا جایــی را عامــت می گذاشــتم و هــر دور را، 
کرایــه مــی دادم. ســعی می کــردم مشــتری را  یکــی دو ریــال 

کمتــر هــم مــی داد قبــول می کــردم. گــر  رد نکنــم و ا

کــه  یک بــار بــا یکــی از دوســتان، آقــای احمــد صادقــی، 
ج  داور بین المللــی فوتبــال اســت؛ جــرأت بیشــتری بــه خــر
میــدان  از  و  دادیــم  گســترش  را  خودمــان  کار  دادیــم. 
از  بعــد  کردیــم.  تهیــه  زغــال  و  منقــل  بــال،  قــم؛  تره بــار 
کــه یکــی دو  تعطیــات، در خــرداد جلــوی مدرســه هایی 
بــال درســت می کردیــم.  تعطیــل می شــدند،  روز دیرتــر 

لوگ دیا
محمد انصاری

کشــیدن بدســت می آیــد، خیلــی  کــه از راه زحمــت  پولــی 
کار  گــر بــه غیــر از ایــن باشــد، ارزش و شــیرینی  ارزش دارد و ا
ــک  کم ــا  ــی ب کودک ــنین  ــد در س ــان بای ــدارد. انس ــردن را ن ک
ــد در آن راه  ــرده و بع ک ــف  کش ــود را  ــتعداد خ ــواده، اس خان

کنــد. تــاش 
گــروه فرهنگــی فــدک  اولیــن درآمــدم در اول دبســتان، بــا 
حرفــه ای ام  خیلــی  مــی دادم.  انجــام  تئاتــر  کار  کــه  بــود 
کار  مجموعــه  آن  بــا  دایــی ام  بواســطۀ  امــا  نبــودم؛ 
کــه  کربــا بــود  کارهــای تئاتــر، مربــوط بــه  می کــردم. یکــی از 
کنــش  دیالوگــش زیــاد بــود؛ مــن هــم صبــر می کــردم تــا وا
وگریــۀ مــردم تمــام شــود و بعــد دیالــوگ را ادامــه مــی دادم. 

اعتصاب 
یعنی چی؟

رضا بنفشه خواه

کفاشــی ســرکوچه بــا پــدرم  کــه صاحــب  ســوم ابتدایــی بــودم 
کــرده بــود تــا اجــازه دهــد، ســه مــاه تعطیلــی را در  صحبــت 
بــه مــن مــی داد. یــک روز  کنــم. روزی ۴ ریــال  کار  کفاشــی 
خســته شــدم و حوصلــه ام ســر رفتــه بــود و خوابیــدم. ایــن 
کفاش هــای تهــران.  ــا اعتصــاب  ــود ب ماجــرا مصــادف شــده ب
نیامــدی؟  چــرا  گفــت:  و  خونــه  دِر  آمــد  کفاشــی  صاحــب 
ــر  ــاه دیگ ــک م ــم و ی ــه نمی آی ــدم و دیگ ــته ش ــن خس ــم: م گفت
گفــت: پاشــو بیــا، شــاید تــو هــم  هــم مدرســه ها بــاز می شــود. 
گفتــم  کــردی،  کفــاش هــا هســتی و اعتصــاب  کــردی جــز  فکــر 
ریــال  را، ۲  بــرای تشــویقی حقوقــم  اعتصــاب یعنــی چــی؟ 

داد.  افزایــش 

کــه  ســال بعــد تابســتان را بــه پیراهــن دوزی ســرکوچه رفتــم 
ــو نمــی خــورد و  ــه درد ت کفاشــی ب صاحــب مغــازش می گفــت 

بیــا اینجــا.

کــه بعــدًا می توانــد بــه  کردن هــا تجربــۀ خوبــی اســت  کار  ایــن 
کفــاش را  ــه مــن نقــش  ــر ب گ کنــد. مثــًا االن، ا کمــک  انســان 

کــه چگونــه اســت. بدهنــد، مــی دانــم 
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گمشدۀ نظام آموزشی

علم بهتر است یا ثروت
کــه علم بهتر اســت یــا ثروت غلط اســت.  ایــن انشــاء تکــراری 
کــه همیشــه بچه هــا بــا آن مواجــه هســتند و همــه  انشــایی 
کار میدانــی  بایــد در آن انشــاء بنویســند علــم. مــن یــک 
کــه رویــش  کاغــذی دادم  کــردم. بــه حــدود ۲۰۰ نفــر آدم 
نوشــته بــود علــم، ثــروت. ۹7 درصــد افــراد ثــروت را عامــت 
کــه مــا  زده بودنــد. ایــن تضــاد، نتیجــه اش ایــن می شــود 
داریــم بــه یــک غــده ســرطانی و یــک جامعــه مصرف گــرا 
نزدیــک می شــویم تــا ادای غــرب را درآوریــم. بــا مــدل آن هــا 

ــود. ــار می ش ــا ع ــرای م کار ب ــه  ــم و درنتیج کنی ــی  زندگ

ادبیات کار در ایران ریشه تاریخی دارد
کار ریشــه در ادبیــات مــا هــم دارد. امــا ما بــه افرادی  موضــوع 
کار  کــودک  از همه جــا مانده انــد، تعبیــر  کــه محروم انــد و 
کــودکان  می گذاریــم؛ اتفاقــًا پســر پادشــاهان بایــد اسمشــان 
کــه یــک افتخــار  کار بایــد فرهنگــش جــا بیافتــد  کار شــود. 
کشــورمان، در اول مهــر وقتــی معلــم  اســت. یعنــی روزی در 
کارگــر اســت و ایــن  شــغل پــدر را پرســید، باافتخــار بگویــد: 

شــیرین و جــذاب اســت.

سنت کار در اسام
ابی طالــب)ع(  بــن  علــی  و  اســام  مکــرم  رســول  پیــرو  مــا 
کار، بــزرگان و رؤســای مــا در عمــل  هســتیم؛ اّمــا در فضــای 
چقــدر آن مشــی و روش را دنبــال می کننــد؟ حضــرت علی)ع( 
بــرای یهــودی چــاه می َکنــد، آیــا عــارش می آمــد؟ بــرای کســب 
کاری انجام می داد. اآلن مســئولین  روزی حال یک چنین 
الیــه متوســط مــا، آسانسورشــان اختصاصــی اســت. در صــدر 
گــر غریبــه ای بــه مســجد وارد می شــد پیامبــر)ص( را  اســام ا
گرفتــه  ــا امــروزه جلســات از هیئــت دولــت  نمی شــناخت؛ اّم
تــا بقیــه جلســات، رئیــس آن مشــخص اســت. مــن نمی دانم 
پــس چــرا می گوییــم ما پیرو راه آن ها هســتیم. به نظــرم حوزه 
بایــد روی فرهنــگ کار، کار جــدی انجــام دهــد و در آن بگویــد 
کار شــیرین و لذت بخــش  کار تفریــح اســت،  کار عــار نیســت، 

کنــد. کتــاب، فیلــم و اپلیکیشــن درســت  اســت و بــرای آن 

دکتــر علــی عبدالعالــی آموزشــیار دانشــگاه علم وصنعــت اســت. دکتــرای مهندســی بــرق از دانشــگاه علــم و صنعــت دارد. او از جملــه کســانی اســت کــه به کار 
و بحــران کار در کشــور نظــر دارد و معتقــد اســت نظــام آموزشــی مــا نظــام ناکارآمــدی اســت. و بایــد بــه ســمت آمــوزش مهارت هــای شــغلی در نظــام آموزشــی برویــم.

اعتماد بیش ازحد خانواده ها به نظام آموزشی
ــت  ــد باالس ــی بیش ازح ــام آموزش ــا به نظ ــاد خانواده ه اعتم
مــدارس  بــه  بچه هــا  فرســتادن  می کننــد  احســاس  و 
کــه  بچه هــا را در  کار ایــن اســت  کافــی اســت. راهــکار ایــن 
کننــد.  کار قــرار داده تــا یــک شــغلی را تمریــن  تابســتان ســر 
کار عــار نیســت و خــودش تولیــد درآمــد  بــه او یــاد دهیــد، 
کار را بــرای  کنــد. خانواده هــا خودشــان می تواننــد، فرهنــگ 
بچه هایشــان جــا بیاندازنــد. مــا مدت هاســت در کشــور یــک 
کرده ایــم، یعنــی در یــک  فضایــی را بــه نــام دانش نمــا ایجــاد 
ــا فــرد هفتــاد ســاله می رویــم، مفاهیــم  جمــع از خردســال ت
فیزیــک و شــیمی  و زیست شناســی و علــوم تجربــی را بــا 

آزمایــش انجــام می دهیــم.

چرا نخبۀ ما جوشکار نشود؟
مــا حــدود ۱3 میلیــون دانش آمــوز داریــم و به طــور متوســط 
کــه بعــد از دیپلــم، جامعــه مــا غربــال  یک میلیــون دیپلم انــد 
کار  می شــود و بــه دانشــگاه می رونــد. به جــای اینکــه ســر 
عــده ای دوبــاره  را مصــرف می کنــد.  کشــور  منابــع  بــرود، 
غربــال می شــوند، در ایــن غربال هــا، دانشــگاه شــریف، علــم 
وصنعــت، تهــران هســتند. انتهــای این ســکانس هم، چند 
کشــور می رونــد  درصــد از این هــا بــه دانشــگاه های خــارج از 
و مســئولین مربوطــه هــم می گوینــد، ایــن موجــی اســت 
کــه مــا نمی توانیــم جلــوی آن را بگیریــم، اّمــا در عمــل بــرای 
کرده انــد،  برنامه ریــزی  نیافتــد چقــدر  اتفــاق  ایــن  اینکــه 
کشــور  کــه بهترین هــای مــا را بــه خــارج از  یعنــی قیفــی اســت 
راهــی می کنــد. چــرا بایــد نخبه تریــن ۱7 ســاله مــا جوشــکار 
نشــود؟ چــرا بایــد نخبه تریــن دختــر ۱7 ســاله مــا قنــاد عالــی 
ــرود و  ــد او شــریف و بعــدازآن فــوق شــریف ب نشــود؟ چــرا بای
کنــد و بعــد بــرود اســتنفورد. ایــن مســیری شــده    apply بعــد

کــه مســئولین مــا بــه آن دامــن می زننــد.

مدارس مهارت محور در اروپا
ــی در  ــی، بچه های ــوری اروپای کش ــتایی در  ــد از روس در بازدی
کارشــان، انجام یــک پــروژه کاری بود.  ســن نوجوانــی عمــده 

گروهــی از این هــا در حــال ســاختن یــک خانــه درختــی  مثــًا 
ــن  ــن س ــد و در ای ــش بودن ــور انجام ــدام مأم ــه هرک ک ــد  بودن
گرفتــه تــا پنیــر  یــک شــغلی را انتخــاب می کردنــد. از نجــاری 
کار  و لبنیــات. می گفتنــد بهترین هــای مــا در ایــن حــوزه 
می کننــد. در جمهــوری اســامی  مســئله را بایــد این طــور 
کــه مــا بعــد از بیســت ســال چــه شــغل هایی  کــرد  نــگاه 
کار در ایــن حــوزه  می خواهیــم. از نوجوانــی فــرد را آمــاده 
زندگــی اش  بــدرد  توربافــی  هرمــزگان،  گربچــه  ا کنیــم. 
و  مدرســه  در  تحصیلــش  ســال   ۱۲ کجــای  می خــورد، 
تحصیلــش در دانشــگاه بــه او توربافــی یــاد می دهنــد. اصــًا 
عــده ای بــه ایــن جمله هــای مــن می خندنــد. آیــا جامعــه 
و  آرایــش  آهنگــر،  نجــار،  تراشــکار،  جوشــکار،  خیــاط،  مــا 
طــول  در  بایــد  این هــا  نمی خواهــد؟  خــوب  پیرایش گــر 
ــه  ــه همیــن نیــت و ب ــرای همیــن موضــوع و ب زندگی شــان ب
کار  همیــن مقصــد تربیت شــوند و اصــًا از اول ماجــرا انتهای 
کســی می خواهــد نجــار شــود، زندگــی اش بــا  گــر  را ببینیــم. ا
چــوب اســت و یکســری دروس عمومــی  را هــم می خوانــد که 

دارد. الزم 

کــه  شــود  پایه گــذاری  مدارســی  و  مهدکــودک  امیــدوارم 
کاری  کارمحــور باشــد. آمــوزش فرد بر اســاس  شــغل محور و 
کــه می خواهــد انجــام دهــد باشــد و شــعر ســعدی و جــدول 
کنــار آن یــاد بگیــرد. حجــم مطالــب  ضــرب ریاضــی را هــم در 
کار یــاد بگیرنــد. ایــن  محدودتــر شــود و در عــوض مهــارت و 
کشــورمان حداقــل  کــه مــا در  در فرمایشــات رهبــری بــود 
ــید و  ــران را بکش ــر نقشــه ای گ ــم. شــما ا ــغل داری ۱۲ هــزار ش
جــا  نقشــه  کجــای  در  ایــن مشــاغل  از  هرکــدام  بگوییــد 
می شــود؛ مثــًا ایــن شــغل ها بــه دریــا نزدیک تــر اســت یــا بــه 
کوهســتان؛ بعــد آموزش هــای مدرســه ای مبتنــی بــر  کویــر و 

آن باشــد.

کنکور ُمخل فرهنگ کار
کنیــد، بــه زبان هــای  وقتــی شــبکه های تلویزیــون را مــرور 
ــور،  کنک ــردازد. در صنعــت  ــور می  پ کنک ــه  ــه مقول مختلــف ب

در تبیین آموزش مهارت محور

یادداشت شفاهی از دکرت علی عبدالعالی
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ــر به جــای  گ ــه ا ــر می شــود درحالی ک چــون جیــب عــده ای پ
کار هزینــه بشــود و بگویــد شــأن  آن بــرای ترویــج فرهنــگ 
ــط  ــه فق ک ــت  ــی اس کس ــأن  ــر از ش ــب باالت ــر به مرات کارگ ــک  ی
از  مشــکل  یــک  او  چــون  اســت؛  بلــد  فرمــول  یک مشــت 
کار  گــر فــان صنــف 5 روز  ا مملکــت حــل می کنــد. مثــًا 

نکنــد، شــهر در روی هــوا مــی رود.

کــرده اســت چــون  کشــور مــا را بدبخــت  کنکــور،  صنعــت 
کنکــور  یک زمانــی مــا فقــط ســال دوازدهــم درگیــر مقولــۀ 
کنیــد دو تــا خواهــر و  بودیــم. ولــی اآلن تلویزیــون را نــگاه 
کــه  کنــار هــم نشســته اند، و یکــی از آن هــا ُپــز می دهــد  بــرادر 
کار را بکــن، چــه وقــت  کــه ایــن  یــک نفــر بــه او زنــگ می زنــد 
بــرو، چــه وقــت مشــق بنویــس و... فاجعــه  دستشــویی 
درست شــده اســت. ایــن فرهنــگ در ذهــن پــدر و مادرهــای 
مــا اشــتباه مــی رود. فرض کن پــدر و مادر در ســال های اولیه 
کنکــور شــما چنــد  ــد، رتبه هــای  ــر می گوی ــه مدی تحصیــل ب
اســت؟ آخــر بــرای تربیــت یــک بچــه 7 تــا ۱۲ ســاله رتبه کنکور 
ــه چــه درد شــما می خــورد؟ یعنــی خانواده هــای  مدرســه ب
مــا، در ایــن نــگاه مقصــر هســتند و مفعــول ایــن فرهنــگ 
کســی هســت؟ چنــد وقــت  ــا فاعــل چــه  غلــط هســتند. اّم
پیــش دریکــی از ایــن ســایت های بســیار معتبــر نوشــته بــود، 
گــردش مالــی چهــار هــزار میلیــارد تومــان، در اثــر آزمون هــای 
یکســال تحصیلــی بــوده اســت. آن مؤسســه یک بخشــی از 
ایــن چهــار هــزار میلیــارد تومان را بــرای فرهنگ ســازی خرج 
کار  کــه مــردم به جــای آنکــه بچه شــان را عاشــق  می کنــد 
کنکــور و تســت می کننــد. آموزش وپــرورش نیز  کننــد، عاشــق 
کنکــور ورودی مــدارس تیزهوشــان می گــذارد، درحالی کــه در 
کار دارند. اینجا ســطح مدرســه  کشــورهای خارجی مدارس 
ــی   ــد از توانای ــما بای ــا ش ــه در آنج ــت؛ درحالی ک ــن اس کار پایی
باالیــی برخــوردار باشــی تــا بــه شــما اجــازه ورود بــه مدرســه 
کار و شــغل یــک عظمتــی دارد؛  کار را بدهنــد. به عبارت دیگــر 

کار رنــج نیســت، بلکــه افتخــار اســت. نــه تنهــا 

طرحی که فقط روی میز است
کشــورمان، ســال ها پیشــنهاد  ســازمان فنــی  و حرفــه ای 
ــه  ک ــرادی  ــه اف ــی ب ــز دارد. یعن ــه ای را روز می ــت حرف صاحی
معــادل  مــدرک  دارنــد  تجربــه  و  هســتند  ماهــر  کاری  در 
کار به او می دهند.  دانشــگاهی فوق لیســانس یا دکترای آن 
ــه  ک ــت اجتماعــی دارد  بنابرایــن او همان قــدر درآمــد و منزل
ــا تحصیــات دانشــگاهی دارد. نتیجــه اش ایــن  ــرد ب یــک ف
گیــر ورود بــه  کــه ایــن تــب اشــتیاق احمقانــه فرا می شــود 
دانشــگاه می خوابــد و بســاط یــک مافیــای بزرگــی جمــع 

می شــود.

یــک  متوســطه  دوره  در  دانش آمــوز  هــر  طــرح  ایــن  در 
ــا  ــه آن ه ــه ای ب ــی و حرف ــازمان فن ــرد و س ــاد می گی ــارت ی مه
کنــار دروس دبیرســتان، در  گواهینامــه می دهــد. یعنــی در 
کــه بــا آن می توانــد  یک رشــته نیــز صاحــب فــن و حرفــه شــده 

کننــد. امرارمعــاش 

فاجعۀ واحدهای دانشگاهی بی فایده
و  صــد  حــدودًا  بایــد  بگیــرد،  لیســانس  کســی  وقتــی 
کنــد. مــا بــا ســیصد نفــر صحبــت  چهل وچنــد واحــد پــاس 
کــه بچه هــا،  کردیــم. ســؤال مــا از این هــا ایــن بــوده اســت 
کارخانــه شــغلت ایــن شــده، از آن ۱۴۰  کــه در فــان  شــمایی 
کــه خوانــدی چقــدر بــه درد شــغلت خورده اســت؟  واحــدی 

جواب هــا فاجعــه اســت. 

ــان مــا وقتــی بــه تعبیــریAPPLY می کننــد، پذیــرش  جوان
آمریــکا  کشــور  دانشــگاه های  بهتریــن  بــه  و  می گیرنــد 
هفته هــا  آخــر  و  بعدازظهرهــا  می کننــد؟  چــکار  می رونــد، 
کار مســتخدم ها را می کننــد و برایشــان عــار  در رســتوران، 
نــدارد.  اشــکال  و  اســت  جاافتــاده  آن هــا  بــرای  نیســت. 
و  دیــن  فرهنــگ  کار،  فرهنــگ  اتفــاق  ایــن  درحالی کــه 
فرهنــگ ســنتی ماســت. مــا را به غده ســرطانی پول پرســتی 
کــه  کرده انــد و مــا هــم بــه ســراغ مشــاغلی می رویــم  مشــغول 

ــه در آن  ک ــم  ــول هســت. پــس ســراغ شــغلی می روی در آن پ
ــی اســت. دالل

پیشرفت های علمِی بیرون از دانشگاه
گــر سیســتم دفــاع موشــکی مــا قــرار بــود بــه  کنیــد ا فــرض 
یــک  می افتــاد؟  اتفاقــی  چــه  شــود  ســپرده  دانشــگاه ها 
نگاهــی بــه خاطــرات حســن تهرانــی مقــدم بکنیــد. یــک 
نگاهــی بــه مــدرک تحصیلــی او بکنیــد. او می گویــد وقتــی 
گفتند موشــک بالســتیک  کــردم،  مــن بــه دانشــگاه  مراجعــه 
بســازیم! اصــًا او دانشــگاه را هــم بــه بــاور رســاند و دانشــگاه 
کشــورمان  ــرد. مــا در  ک کاری  هــم فهمیــد می شــود چنیــن 
کــه بــدون توجــه بــه  نمونه هــای موفــق بســیاری داریــم 
کارســتان. یک مثال  کار بکننــد  مــدرک، در عمــل توانســتند 

آن انــرژی هســته ای اســت.

تعــدادی جــوان  یــک  بــرای  افتخــارش  انــرژی هســته ای 
گمنــام در یــک  ــود، مثــل رزمنده هــای مــا،  بی نام ونشــان ب
کار علمی کردند،  شــهری در یــک زیرزمینــی نشســتند با هــم 
گــروه بــه ســال ها قبــل  برمی گــردد. یعنــی مــا  کار ایــن  شــروع 
کــه تــا ده ســال بعــد در  کشــورمان بایــد بــه ســمتی برویــم  در 
چــه نقطــه ای بایــد باشــیم، از اآلن بــرای آن موضــوع آمــاده 
کاغــذ بــه اســم مــدرک  شــویم؛ نــه اینکــه یک خــرده مــدرک و 

کنیــم. لیســانس و فوق لیســانس و دکتــری جمــع 

مدرک مهم نیست!
مســئولین مابیــن یــک PhD الکترونیــک و یــک جوشــکار 
کــدام یــک را اســتخدام  بــا ۱3 ســال تجربــه جوشــکاری 
نمی گیرنــد؛  تحویلــش  را  دوم  نفــر  اصــًا  می کننــد؟ 
کــه  اســت  ایــن  اتفــاق  بدبینانه تریــن  آلمــان،  در  ولــی 
حقــوق ایــن دو نفــر مســاوی اســت و قطعــًا حقــوق نفــر 
دوم باالتــر اســت؛ چــون طــرف ایــن ســؤال را می پرســد 
بــه چــه  نفــر اول در عمــل نمی دانــد  "کــه چــه بشــود؟" 
انتگرال هــای  زیــادی  تعــداد  فقــط  و  می خــورد  دردی 
ایــن ســوار  بــر  مــا  کشــور  عجیب وغریــب حــل می کنــد و 

کــرد. نمی شــود  هــم  کاری  و  اســت  شــده 

در  قانــون  خودشــان  از  حضــرات،  مجلــس  قوانیــن  در 
کــه از فــان مــدرک بــه پاییــن آموزش وپــرورش  می آورنــد 
گــر  کشــور مــا ا کــه در  نمی توانــد نیــرو بگیــرد. شــما می دانیــد 
کســی بخواهــد نماینــده مجلــس شــود، شــرط الزمــش ایــن 
کــه حداقــل فوق لیســانس باشــد؛ بعــد می گوینــد،  اســت 

مــدرک مهــم نیســت.

نقش رسانه 
رســانه مــا یــک سلســله برنامــه می ســازد و در آن نمــودار 
میلــه ای درآمــد پزشــک را بــا درآمــد معلــم مقایســه می کنــد. 
معلــم  عاشــق  مــا  همــه  می شــود،  اردیبهشــت  وقتــی۱۲ 
یــا  دارد  بیشــتری  درآمــد  معلــم  عمــل  در  اّمــا  هســتیم؛ 
کشــور مــا یــک موجــی  پزشــک؟ درنتیجــه عمــًا در داخــل 
گرایــش بــه پزشــکی راه افتــاده اســت. یعنــی فاصلــه  بــه اســم 
کتورهای مهم اســت.  شــغلی و درآمــد در کشــور مــا یکــی از فا

کشــور رزق حــال طبقه بندی شــده،  در باورهــای مــردم در 
امــا  اســت،  زحمت کــش  معلــم  می دانیــم  همــه  مثــًا 
رســانه ها در عمــل مصرف گرایــی، پرســتیژ و جایــگاه را تبلیــغ 
کار نیــاز به  می کننــد. بــه همیــن ســبب بــرای ترویــج فرهنگ 
کنیــم.  کار را باالتریــن تفریــح تعریــف  برنامه ســازی داریــم تــا 
کار باعــث پویایــی و نشــاط جامعــه می شــود و بایــد  ایــن 

ــرد. ــرار بگی ــانه ها ق کار رس ــتور  دس

نقش نظام بانکی در فرهنگ کار
ــی  ــام بانک ــی از حلقــۀ شــکل گرفته در نظ ایــن ســرطان ناش
کــه پــول می گیــرد و ســود می دهــد. یــک فیدبــک  اســت 
تنبــل،  جامعــه  آن یــک  نتیجــۀ  و  عمــل  ایــن  از  مثبــت 
آن  مقابــل  می شــود.  درســت  مصرف گــرا  و  پول پرســت 
کســب روزی حــال اســت و فــرد می خواهــد خســته بــه خانه 
ــرود و از زندگــی لــذت ببــرد. در عمــل سیســتم بانکــی مــا،  ب

فرهنــگ پول پرســتی دارد و فــرد شــجاعی مثــل حضــرت 
ــا  ــرده ت ک ــئله ورود پیدا ــن مس ــه ای ــی ب ــوادی آمل ــت اهلل ج آی
گــر بــه ایــن خــون  بــه  کنــد. واال ا ایــن غــده ســرطانی را عمــل 
رگ هــای بــدن ایــران برســد، شــاید دیگــر شــیمی درمانی هم 

فایــده نداشــته باشــد. 

بی توجهی به مهارت آموزی
کشــورمان المپیادهای مختلفی در رشــته های مختلف  در 
کننــد، او  کســب  کــه در آن مــدال  کســانی  ــزار می شــود و  برگ
گرفتــه و او را بــه یکــی از رشــته های دانشــگاهی  را تحویــل 
هدایــت می کننــد. مــن راجــع بــه المپیــاد نمی توانــم توضیح 
دهــم؛ چــون ســال ها خــودم در ایــن ماجرا متهم و پشــیمان 
یــا   work skill نــام بــه  المپیــاد دیگــری  هســتم. در دنیــا 
المپیــاد مهــارت، نیــز هســت. مــن هــردوی آن هــا را در ســال 
۲۰۱7رفتــه ام. حــدود پنجــاه رشــته مهارتــی از صافــکاری 
کنیــد  گل کاری، تعمیــرات و جواهرســازی بــود. فــرض  تــا 
گــر یــک دختــری در قنــادی مــدال طــای جهانــی بیــاورد،  ا
مســئولین بــه او چــه می دهنــد؟ آیــا بــه او اجــازه تحصیــل در 
ــا  کارش به ــی  ــه خروج ــل ب ــد و در عم ــته ای می دهن ــر رش ه
کســی  کــه بــه  می دهنــد؟ همان قــدری بــه او بهــا می دهنــد 
کــه در امــور نظــری و تئــوری بــه جایــگاه رســیده ؟ آخــرش 
وام می دهنــد.  nمقــدار  او  بــه  کــه  اســت  ایــن  جوابشــان 

ــه او بهــا بدهنــد!  ــه جــای اینکــه ب وام دارش می کننــد ب

کــه بــه نظــرم جنایت کارنــد، بــرای  یک ســری مدرســه  داریــم 
اینکــه عکــس بچه هــا را ســر در مدرســه بزننــد و تبلیغــات 
کننــد و بیشــتر پول بگیرنــد، مصرف گرایــی را رواج می دهند. 
وســیع تر  و  مفصل تــر  به مراتــب  مهــارت  المپیــاد  دنیــا  در 
کره ای هــا، چینی هــا، ژاپنی هــا، بــرای  اســت. در ایــن زمینــه 
آن ســرمایه گذاری می کننــد. یــک عــده نوجوان همراهشــان 
گــروه فیلم بــرداری وســیع،  کــه تبلیــغ  کننــد، یــک  می آوردنــد 
یــک  مــا  کشــور  در  ایــن  می آورنــد.  فرهنگ ســازی  بــرای 

ضعــف اســت.

کــه فــرد  کارآمــوزی داریــم  مــا در دانشــگاه ها، واحــدی بنــام 
در اواخــر دوران تحصیلــش در دوران لیســانس 3۰۰ ســاعت 
کنــد. حــاال نکتــه جالــب اینکــه چقــدر وزارت  کار  یکجــا بــرود 
کار اهمیــت قائــل اســت؛ به طوری کــه  بــرای  علــوم، ذاتــًا 
گــر دانشــجویی بخواهــد،  تعــداد واحــد آن صفــر اســت. ا
ــر از آب خــوردن اســت. در دانشــگاه های  ــد؛ راحت ت بپیچان
ــی،  ــا دانشــگاه ام آی ت ــا مثــل؛ ماساچوســت ی َرنــک اول دنی
کارآمــوزی دارد و  دانشــجو در طــول دوران تحصیــل 3 بــار 
کــه رضایــت  شــرط الزم بــرای ادامــه تحصیــل ایــن اســت 

کنــد.  کارآمــوزی را جلــب  ســرکارگر در دوران 

کشــور و نــگاه درســت بــه ایــن  نمونه هــای موفــق در 
مقوله

کــه یکــی از مــدارس دولتــی  مدرســه ای در تهــران اســت 
موفق اســت. در این مدرســه از روش و منش شــهید تهرانی 
مقــدم اســتفاده می کننــد و بخشــی از ســاعات مدرسه شــان 
گــون مثــل ســاخت موشــک اختصاص  گونا را بــه پروژه هــای 
کارشــان  داده انــد. عــده ای بــه آیرودینامیــک و عــده ای هــم 
ایــن موضــوع  یــک ســال درگیــر  ســوخت جامــد اســت و 
کار می کننــد؛  هســتند. عــده ای هــم روی آب شــیرین کن 
از  نمی خــورد  درد  بــه  کــه  کاس هایــی  به جــای  یعنــی 
نــام  بــه  گروهــی  می کننــد.  اســتفاده  عملــی  کاس هــای 
کــه زیردریایی شــان را ســاخته بودنــد و  شــهید چمــران بــود 
قــرار بــود یکــی از بچه هــا داخلــش بــرود و آن را داخــل دریاچه 

پــارک ارم بیاندازنــد، آن لحظه هــا دیدنــی بــود.

ــم  ــه العل ک ــم  ــل می کن ــر نق ــرت امی ــی از حض ــان حدیث در پای
ســلطان، علــم ســلطان اســت. مــا در فضــای علمــی  و در 
برخــی از شــاخه ها، در شــرایط فوق العــاده مطلوبــی قــرار 

کــه از مــا می ترســند. داریــم؛ علتــش هــم ایــن اســت 
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فیلم های امروز؛ دوشنبه 11 دی ماه
عشقی به رنگ خون و آتش!

شــهید مصطفــی چمــران جملــه ای دارد بدیــن مضمــون: »وقتــی 
در شــیپور جنــگ نواختــه می شــود، فــرق بیــن مــرد و نامــرد تشــخیص 

داده می شــود.«
نبــرد ســوریه هــم صحنــه شناســایی مردهــا از نامردهاســت. بعــد 
از ۱۴۰۰ســال نامردمانــی از جنــس یزیدیــان دوبــاره می خواســتند 
کــه زینــب)س( را بــه اســارت درآورنــد؛ امــا غیــرت دینــی شــیعیان و 
کــه ببینــد نه تنهــا  کارل مارکــس  فاطمیــون مانــع آنهــا شــد! کجاســت 
مذهــب افیــون توده هــا نیســت بلکــه عاملیســت بــرای اتحــاد آنهــا در 

جهــت رفــع ظلــم و ظالــم!
و  ســقوط  ماجــرای  از  روایتیســت  آتــش«  خــط  »روی  مســتند 
بازپس گیــری شــهر تاریخــی پالمیــرا یــا همــان تدمــر در ســوریه، بــه 
کارگردانــی »محمــد حاجــی مقصــودی«. روی خط آتش بــودن پالمیرا 

دلیــل مهمــی داشــت و آن هــم به خاطــر ارزش مواصاتــی آن بــود. 
گــر پالمیــرا بــه دســت تروریســت ها می افتــاد، تأمیــن ســوخت دمشــق  ا
کنترل پالمیرا را در دســت داشــت،  گر هم جبهۀ مقاوت  درخطر بود. ا
پــل ارتباطــی بیــن تروریســت ها شکســته می شــد. زیــرا آزادســازی 
ــه  ک ــی  ــه وجــود مــی آورد. درزمان پالمیــرا، شــکافی بیــن تروریســت ها ب
تمــام تــوان جبهــۀ مقاومــت بــر روی آزادســازی حلــب بــود، پالمیــرا بــه 
اشــغال تروریســت های تکفیــری درآمــد. ســقوط پالمیــرا و اشــغال آن 
به دســت تروریســت های تکفیــری، پایانــی بــر مقاومت نبــود، زیــرا ارادۀ 
گفتــار  الهــی جوانــان لشــگر فاطمیــون مانــع آنهــا بــود. بــه قــول متــن 
مســتند: »هیچ چیــز نمی توانــد جلــودار لشــگر فاطمیــون باشــد، وقتی 

هــدف، دفــاع از حــرم اســت.«

خانه ای برای دوست
شــیعیان  اجتمــاع  بــرای  محفلیســت  محــرم  هرســال، 
مصباح الهــدی  حســین)ع(.  نــام  بــه  شــمعی  گــرد  گردا در 
محــرم  غیــر  و  محــرم  حســین)ع(  بــودن  ســفینهالنجاه  و  بــودن 
گرفتــه  غبــار  چشــمان  تــا  فرصتیســت  محــرم  امــا  نمی شناســد؛ 
و دل هــای زنــگار زده، غبارهــا و زنگارهــا را بزدایــد. هیئت هــای 
تــا  می شــود  تشــکیل  شــهرها  گوشه گوشــۀ  در  بــزرگ  و  کوچــک 
ک ۱«  کننــد. »پــا شــیعیان محبتشــان را بــه اهل بیــت)ع( ابــراز 
محــرم  ایــام  در  و  هرســاله  کــه  خانه ایســت  کنین  ســا داســتان 
نــذری  و  می گیرنــد  عــزاداری  مراســم  )ع(  امام حســین  بــرای 
ک شــماره یــک را  کــه خانــۀ پــا می دهنــد. هیئتــی هفده ســاله 

کــرده و نوکرانــی  محلــی بــرای دلــدادگان حضــرت اباعبــداهلل)ع( 
ــار  ــتگاه، افتخ ــن دس ــری در ای ــه نوک ــه ب ک ــف دارد  ــنین مختل از س
کجاســت؟  گــر بپرســی خانــه دوســت  کــه ا می کننــد. اینجاســت 
کــه ساختمانشــان را خانــۀ دوســت  ک یــک را می دهــم  آدرس پــا

کرده انــد! 
کــی و در مــدت  کارگردانــی مهــرداد خا ک ۱« بــه  مســتند »پــا
کــه در ایــن مســتند  پنج دقیقــه تولیــد شــده اســت. تمامــی افــرادی 
کنین ســاختمان  از ســا آنهــا مصاحبــه شــده  بــا  و  حضــور دارنــد 
کــه هفــده ســال اســت، خانه شــان را به صــورت  ک ۱ هســتند  پــا

هیئــت درآمــده.

روحانی متفاوت
کوهســتانی، روایتــی متفــاوت  کارگردانــی محمدرضــا  »فایتــر« بــه 
کلیشــه های  از زندگــی یــک روحانــی اســت؛ امــا برخــاف تمامــی 
مرســوم و قدیمــی دربــاره روحانیــت. در بــاور مرســوم جامعــه، یــک 
روحانــی وظیفــه ای نــدارد جــز ارشــاد مــردم بــا ابــزاری بــه نــام منبــر 
»هــادی  جماعــت.  نمــاز  برپایــی  مثــل  عبــادی  اعمــال  انجــام  و 
ــزار ورزش  ــر، از اب ــاز و منب ــر نم ــه عاوه ب ک ــت  ــا طلبه ایس ــور« ام فرج پ
کــه بــه  بــرای هدایــت نســل جــوان بهــره می بــرد. طلبــه 3۶ ســاله ای 

کار می کنــد. کاراتــه  مــدت ۲۰ ســال و به صــورت حرفــه ای، 

کــرده بــود، مشــکات  کــه هــادی فــرج پــور انتخــاب  بــر ســر راهــی 
ــیرش  ــۀ مس ــع از ادام ــوی او، مان ــا ارادۀ ق ــت؛ ام ــود داش ــادی وج زی
کــه زندگــی متفاوتــی دارد و راهــی متفــاوت  نشــد. طلبــۀ جوانــی 
بــرای تربیــت نســل جــوان. حجت االســام هــادی فرج پــور، داِن 
گردانی  ــا گرد. ش ــا ــد ش ــین دارد و پانص کیوکش ــبک  ــۀ س کارات ــش  ش
از نوجوانــان و جوانــان هســتند و ورزش هــم بســتر  کــه معمــواًل 
کوتــاه از زندگــی  مناسبیســت بــرای تربیــت آنهــا. »فایتــر« روایتــی 
کــه بــه ورزش از بعــد اخاقــی نــگاه می کنــد و آن را  طلبــۀ جوانیســت 

مثــل منبــر، ابــزاری می دانــد بــرای هدایــت مــردم.

کاغذ بی خط!
را  آن  طالبــی  یاســر  کــه  مچالــه«  درنــگ  یــک  مســتند»کاغذ، 
کوششیســت بــرای اقنــاع مخاطــب بــرای اســتفاده  کــرده،  کارگردانــی 
ایرانــی،  کاالهــای  ایرانــی هــم مثــل ســایر  کاغــذ  ایرانــی.  کاغــذ  از 
کــه در آتــش بی توجهــی مســئولین و واردات بی رویــۀ  سال هاســت 
کــه در ایــن مســتند  کاالی مشــابه خارجــی، می ســوزد. ســؤال مهمــی 
کاغــذ ایرانی و مقــرون به صرفــه بودن  مطــرح می شــود، دالیــل تولیــد 
کاغــذ، از چــوب  کــه تنهــا راه تولیــد  آن اســت. بــاوری رایــج وجــود دارد 
کاغــذ، صدمــات  درختــان اســت و قطــع هــر درخــت بــرای تولیــد 
کاغــذ،  جبران ناپذیــری بــه محیط زیســت می زنــد امــا بــرای تولیــد 
راه هــای دیگــری هــم وجــود دارد. راه هایــی مثــل اســتفاده از نیشــکر، 
گنــدم، جــو و... می توانــد عاوه بــر  کلــزا،  کشــاورزی مثــل  ضایعــات 

ــر باشــند. کاغــذ مؤث حفــظ محیط زیســت، در تولیــد 

عاوه بــر  کــه  اســت  مســتندی  مچالــه«  درنــگ  یــک  »کاغــذ، 
کاغــذ در ایــران، ســعی در تبییــن مصــرف  مصاحبــه بــا تولیدکننــدگان 
که وابستگیش به خارج و واردات آن، باعث  کاغذی  کاال دارد.  این 
کارگــران ایرانــی و دلســرد شــدن تولیدکننــدگان می شــود.  بیــکاری 
متأســفانه فرهنــگ غالــب در جامعــۀ ایــران، فرهنــگ مصــرف اســت 
کــه باعــث عدم حمایــت از تولیدکننــده  و نــه مصرف تولیــد. فرهنگــی 
داخلــی و رونــق بــازار خارجی هــا می شــود. نوجــوان ایرانــی نمی توانــد 
کاغــذ خارجــی مشــق اســتقال بنویســد! جــوان ایرانــی هــم  روی 
کتابــی بخوانــد  فرهنــگ غنــی ایرانــی اســامی اش را نمی توانــد در 
کــه جنــس  کاغــذش خارجیســت. روزنامه هایــی هــم  کــه جنــس 
کشــور و عــدم  کاغذشــان خارجیســت نمی تواننــد خبــر از خودکفایــی 

وابســتگی بــه خــارج بدهنــد!
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مزد آن گرفت 
کار کرد جان برادر که 

حسام ابنوس

ــد  ــه می خواه ک ــد  ــتانی خوان ــتندی داس ــد مس کار« را بای ــگ  »زن
کــه در آن توســط  تصویــری از یــک نوجــوان بــه بیننــده نشــان دهــد 
پــدر و مــادرش ســرکاری فرســتاده می شــود. او در ابتــدا خــودش بــه 
ــت  ــه درنهای ــا اینک ــود ت ــق نمی ش ــی موف ــی رود؛ ول کار م ــتجوی  جس
ــوان در  ــن نوج ــد. ای ــدا می کن ــردن او پی ک کار  ــرای  ــی را ب ــدرش جای پ
کارواش بــه شست وشــوی خودروهــا مشــغول می شــود و ایــن اولیــن 

کاری او بــه شــمار مــی رود. تجربــه 

شــاید بســیاری چنیــن روشــی را بــرای تربیــت یــک نوجــوان 
مناســب نداننــد و کار کــردن نوجوانــان را در اوقــات فراغت، نادرســت 
کننــد؛  بخواننــد و هــزار دلیــل بیاورنــد تــا چنیــن روش تربیتــی را نفــی 
ولــی در ایــن فیلــم ۱5 دقیقــه ای می بینیــم خانــواده »محســن« نیــاز 
کــه فرزندشــان بتوانــد شــخصیت  مالــی ندارنــد و تنهــا بــه ایــن نیــت 
مســتقلی پیــدا کنــد او را روانــه محیــط کار می کننــد، حتــی می بینیم 
کــه نوجــوان فیلــم در آن مشــغول می شــود توســط پدرش  کــه محلــی 
معرفــی می شــود کــه اهمیت نظــارت خانــواده بر محیــط کار نوجوان 

را می رســاند.

کار« مخاطــب، نوجــوان موفقــی را می بینــد؛ از ایــن  در »زنــگ 
که او در مســابقات میان مدارس در رشــته »نمایش طنز« نیز  حیث 
کنــد و ایــن نیــز دلیلــی دیگــر بــر  می توانــد بــه مرحلــه نهایــی راه پیــدا 
کــه بــا نوجوانــی کم تــوان روبه رو نیســتیم. فرهنگ کار  ایــن ادعاســت 
کــه نقــش  کــردن نوجوانــان را بایــد فرهنــگ فراموش شــده ای خوانــد 

بســیار پررنگــی در تکامــل شــخصیت نوجــوان دارد.

ــر رونــد خوبــی  کارگــردان ایــن اث هاشــم مســعودی تهیه کننــده و 
را بــرای آغــاز اثــرش پــی می گیــرد و بــا اســتفاده از موســیقی متناســب 
باحــال و هــوای نوجوانــی، مخاطــب را در همراهــی بــا اثــرش ترغیــب 
کــه ایــن نقطــه قــوت اثــر بــه شــمار مــی رود؛  امــا ایــن رونــد را  می کنــد 

نگاهی به مستند »زنگ کار«

ادامــه نمی دهــد و از آن به عنــوان یــک بــازوی قدرتمنــد بــرای بــاال 
کــه فیلــم  نگه داشــتن ریتــم اثــرش کمتــر ســود می بــرد. هرچنــد ازآنجا
کمبــود بــه چشــم نمی آیــد و همیــن ســبب  اوج می گیــرد دیگــر ایــن 

کــه مخاطــب متوجــه آن نشــود. می شــود 

یکی از نقاط قوت این اثر اســتفاده از صدای شــخصیت نوجوان 
کــه ســازنده اثــر بــه خاطــر  اســت و اصــًا ایــن حــس القــا نمی  شــود 
نوجــوان  شــخصیت  صــدای  از  مالــی  محدودیت هــای  احتمــااًل 
کــه  کــرده اســت. صــدای راوی نوجــوان ســبب می شــود  اســتفاده 

کنــد.  بیننــده ارتبــاط بیشــتری بــا اثــر برقــرار 

چســبیده  کــرد  وارد  براثــر  می تــوان  کــه  اشــکاالتی  از  یکــی 
ــی و  کاریاب ــردن و  ک کار  ــت  ــی روای ــت. یک ــت اس ــاره از روای ــودن دوپ نب
کار و دیگــری روایــت مســابقات »نمایــش طنــز« میــان  ســختی های 
کــه دانش آمــوزان قرار  مــدارس اســت. ایــن دو بخــش جــز در نقطه ای 
کار در تابســتان ســخن بگوینــد، بــه  اســت در نمایــش طنــز از تجــارب 
هم نمی چســبد. حتی در همین بخش هم بیننده ازآنچه نوجوان 
کاملی نمی بیند و این  راوی فیلم در مســابقات اجرا می کند، روایت 
کــه ارتبــاط ایــن دو  می توانــد نقطه ضعفــی بــرای اثــر محســوب شــود 

بخــش بــرای مخاطــب قابــل درک نیســت.

کار« دنبــال آن اســت بایــد اذعــان  کــه »زنــگ  امــا در مضمونــی 
فرهنــگ  از  و  باشــد  موفــق  توانســته  کــه هاشــم مســعودی  کــرد 
کــه ضامــن تکمیــل  بــرای نوجوانــان  تــاش  کار و  فراموش شــده 
گفتــه اســت.  شــخصیت آنــان محســوب می شــود به خوبــی ســخن 
کــه درگذشــته رواج بســیاری داشــته؛ ولــی امــروز بــا شــیوه های  مدلــی 
کرده انــد بلکــه زمینــه  به اصطــاح نویــن تربیتــی نه تنهــا آن را حــذف 
رشــد و پــرورش شــخصیت هایی ناتــوان در اداره امــور شــخصی را نیــز 

کرده انــد. فراهــم 

در پایــان اثــر، شــخصیت نوجــوان فیلــم عــاوه بــر موفقیــت در 
کــرده  کــه از دســترنج خــود جمــع آوری  مســابقات می توانــد بــا پولــی 
کنــد و ایــن پیــام را بــه مخاطــب خــود  هدیــه ای بــرای روز مــادر تهیــه 
کــه »نابــرده رنــج گنــج میســر نمی شــود/ مــزد آن گرفــت  کنــد  منتقــل 

کارکــرد«. کــه  جــان بــرادر 

کودک شاغل، هر 
کار نیست کودک   

گفت و گو با هاشم مسعودی به بهانۀ زنگ کار

ماجرای »زنگ کار« 
کــردن و حرفه آمــوزی نوجوانــان در  کار  کار« بــه  »زنــگ 
اوقــات فراغــت می پــردازد و تفکــرات غلــط بعضــی خانواده ها 
در ایــن خصــوص را نقــد می کنــد. ایــن مســتند داســتان 
کــه در اوقــات  فراغــت ایــام تابســتان، بــه دنبــال  نوجوانیســت 
کار  ــر مــی  خــورد و بی خیــال  کار مــی رود ولــی بــه مشــکاتی ب
کار« آشــنا  کــردن می شــود. مدتــی بعــد در مدرســه بــا »زنــگ 
می شــود و عــزم خــود را بــرای آموختــن حرفــه خاصــی جــزم 
کیــف  دوزی شــده و در نهایــت بــه  می کنــد. او وارد حرفــه 

نتیجــه دلخواهــش می  رســد. 

هدف از ساخت مستند
کار« انتقــادی اســت به بعضــی خانواده ها  مســتند »زنــگ 
کارکــردن  بــا عینــک بدبینــی بــه  کــه  کشــور  و چهره هــای 
کــودکان و نوجوانــان نــگاه می کننــد و مانــع حرفه آمــوزی آنان 
می شــوند. هــدف از ســاخت مســتند، مبــارزه بــا تنبلــی و 
تن پــروری در هر رده ســنی اســت. معاشــرت بــا افراد مختلف 
کار، باعــث ایجــاد شــخصیت جدیــد در نوجــوان  در محیــط 
می  شــود. ایجــاد ایــن شــخصیت اجتماعــی در فضــای خانــه 
گرفتــن نیســت. در دوران کودکی بــا درس هایی  قابــل شــکل 
ماننــد »بابــا آب داد، بابــا نــان داد« تنبلــی و تن پــروری را به ما 
کشــورهای پیشــرفته جهــان، شــاهد  کرده انــد امــا در  تلقیــن 
کــه از همــان ابتــدا، تــاش بــرای زندگــی بهتــر را  آن هســتیم 
کودکانشــان آمــوزش می  دهنــد و در آینــده هــم نتیجــه  بــه 

مثبتــش را می  بیننــد. 

جشنواره ای برای اصاح
رســانه ها ذائقــه مــردم را می ســازند. وقتــی یــک برنامــه 
کردن نوجوانان را ناپســند جلوه  کار  تلویزیونی پر مخاطب، 
می دهــد، مــردم نیــز علیــه آن جبهــه می گیرنــد. »جشــنواره 
عمــار« بــه عنــوان یکــی از رســانه های تاثیرگــذار می  توانــد 
ــی و  کودک ــه در  ک ــی  ــا  چهره های ــو ب گفت وگ ــازی و  ــا س ــا فض ب
کار و آموختــن حرفــه بوده انــد و ثمــره  نوجوانــی، مشــغول 

کنــد. مثبتــش را دیــده انــد؛ تفکــر اشــتباه مــردم را اصــاح 

هاشــم مســعودی، اهــل مشــهد و متولــد ســال 
1368 اســت. او کار حرفــه ای را ده ســال قبــل و بــا ســمت 
ــرد.  ــاز ک ــر« آغ ــی، مه ــبز، آب ــتند »س ــی مس ــتیار کارگردان دس
تجربــه دســتیار کارگردانــی در مســتندهایی مثــل شــهید 
برونســی، شــهید شوشــتری، فیلــم ســینمایی اشــنوگل و 
کارگردانــی فیلم هــای کوتــاه »عروســک« و »مریــم« جــزو 
ســوابق هنــری اوســت. مســعودی امســال بــا دو اثــر »زنــگ 
کار« و »چهاردهمیــن نفــر« بــه هشــتمین جشــنواره عمــار 

ــت.  ــده اس آم
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