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مقدمه
کــه قبــًا برای مهدی نقویان نوشــته ام،  1- در یادداشــتی 
کارمــان بــه اینجــا  کارگــردان مثــل او داشــتیم  گــر ده  نوشــتم ا
کــه  کنــم: امــا حــاال  نمی کشــید. و اینجــا می خواهــم اضافــه 
کارگــردان مثــل او نیــاز  کشــیده، بــه ده هــا  کارمــان بــه اینجــا 
کارمــان بــه اینجــا  کــه فیلــم بســازند دربــاره  اینکــه چــرا  داریــم؛ 
کســانی  کشــیده، از چــه وقتــی، توســط چــه  کشــیده، چطــور 
و ... همــان شــش پرســش اصلــی خبرنگاری. )چــی، چطور، 
کجــا و اصــًا اینجــا  ِکی)چــه وقتــی(،  کســی(،  کی)چــه  چــرا، 

کــه بــه آن رســیده ایم؟ کجاســت 

عجالتــًا باید گفت: اینجا مقطع بســیار مضحکــی از تاریخ 
کــه در بیــن افــراد و طیف های اپوزیســیون نظام هنوز  اســت؛ 
هــم »ســلطنت طلب ها« بیشــتر از همــه شــانس و مقبولیــت 
اجتماعــی دارنــد! و این یکــی از جالب تریــن لطیفه هایــی 
کانــال تلگرامــی و فضاهــای  کــه در ایــن همــه ســایت و  اســت 
کنــون منتشرشــده اســت. و یکــی از مســتهجن و  مجــازی تا
کــه درده هــا شــبکه ماهــواره ای بــه  مبتذل تریــن مضامینــی 

کشــیده می شــود ... تصویــر 

کــوروش  2- تعریــف نظــام ســلطنتی نــه ربطی به شــخص 
کبیــر دارد، نــه فتحعلــی شــاه قاجــار و محمدرضــای پهلــوی. 
کــه: مقــدرات  تعریــف خاصــه نظــام ســلطنتی ایــن اســت 
کشــور در اختیــار یــک شــخص باشــد؛  اصلــی یــک ملــت و 
ــتن  ــان. نشس ــا دارد و تخــت جواهرنش ــاج ط ــون ت چــرا؟ چ
گذاشــتن آن تــاج بــر روی ســر باعــث  بــر روی ایــن تخــت و 
کــه ایــن شــخص از همــه مــردم بهتــر بفهمــد و بهتــر  می شــود 
تصمیــم بگیــرد. و جالب تــر اینکــه: همیــن اختیــارات مهــم و 
مضحــک، بناســت کمپلــت بــه فرزند ارشــد ذکــور این جناب 
گــر ایــن فرزنــد ارشــد ذکــور  پادشــاه منتقــل شــود! حــاال ا
مشــنگ تشــریف داشــت، یــا بی کفایــت و ترســو بــود، یــا اصــًا  
دوســت نداشــت پادشــاه شــود و عاقه مند به هنرپیشــگی و 

یــا ســبزی فروشــی بــود، تکلیــف چیســت؟

 پاســخ: حکومــت ســلطنتی یــک مقولــه ارثــی اســت. آن 
کــه نخواهــد پادشــاه  کــرده  شــاهزاده ذکــور ارشــد نیــز بیخــود 

کشــید!   کار بــه »بــاز«  شــاهی خواهــد  شــود! وگرنــه  بازهــم 

روایتی عقالنی از نظام دست نشانده
الغــرض»در اختیــار داشــتن تمــام قــدرت سیاســی داخلی 
ــه اســم شــاه ... و  کشــور، توســط یــک نفــر ب و خارجــی یــک 
انتقــال ایــن قــدرت دیکتاتــوری بــا وراثــت ...« ایــن می شــود 
تعریــف خاصــه نظــام پادشــاهی. ایــن تعریــف ســاده همــان 
و  ســازی  گفتمــان  همــه  بعدازایــن  کــه   ســت  ســلطنتی 
در  فلســفه بافی  و  تجزیه وتحلیــل  و  مختلــف  قرائت هــای 
مــورد سیاســت و حقــوق شــهروندی و ... هنــوز هــم حــرف 
هــواداری  می زنــد!  ماهــواره ای  شــبکه های  در  را  اصلــی 
از چنیــن ماهیتــی واقعــًا مضحــک نیســت؟! هســت، امــا 

متأســفانه اوضــاع همین قــدر مســخره اســت...

3- جالب تــر اینجاســت کــه همین نظام پهلوی نیــز بعد از 
انقــراض حکومــت سلســله قاجــار، تقریبــًا با همین مکانیســم 
کــه  کــردن »بــاز« تأســیس شــد. )نوعــی پرنــده شــکاری  رهــا 
وقتــی یــک پادشــاه می مــرد و وارثــی نداشــت، ایــن حیــوان 
ــد و روی شــانه هرکســی می نشســت، پادشــاه  را رهــا می کردن
فقــط  امــا  بــود.(  شــاهی  بــاز  نامــش  و   ... می شــد  جدیــد 
کــه حتــی در همیــن بــازی بی معنــی نیــز  مشــکل ایــن بــود 
کار نبــود. و ایــن الشــخورهای انگلیســی بودنــد  »بــازی« در 
ــه  ک ــر شــانه های »رضاخــان« نشســتند! الشــخورهایی  ــه ب ک
روی جنــازه  میلیون هــا ایرانــی قحطــی زده به واســطه جنــگ 
جهانــی اول چــرخ می زدنــد و نهایتــًا از بیــن جنــازه رجــال 
ــرا  ــد. زی کردن ــاب  ــوادکوهی را انتخ ــا س ــود،  رض ــی موج سیاس
آخرین شــاهزاده باقیمانده قاجار، آن روز رســمًا یک شــهروند 
ــه اســتخدام نیــروی دریایــی ملکــه  تابعــه انگلیــس شــده و ب
کــه دیگــر حتــی بلد نبــود یک کلمه  درآمــده بــود. شــاهزاده ای 
فارســی حــرف بزنــد و فرمان هــای انگلیســی ها را بــرای ملتــش 
کارشناســان ســفارت انگلیــس نیــز نظــام  کنــد. و  ترجمــه 
ــران نمی دانســتند.  ــه صــاح مــردم وحشــی ای جمهــوری را ب
خاصه سلســله ی پهلوی نه با فتوحات و شکســت سلســله 
قبلــی بــه حکومــت رســیده بــود، نــه بــا مراســم مضحــک رهــا 
کــردن »بــاز پادشــاهی« و بــه مــدد بخــت و اقبــال تصادفــی! 
بلکــه تاج وتخــت را از هرج ومــرج شــدید اجتماعــی و بحــران 
سیاســی کشــور و ... ســفارتخانه های روس و انگلیس به ارث 

بــرده بودنــد. بگــذرم.

کشــورهای خاورمیانــه و معــدودی  4- به غیــراز برخــی 
ــود  ــال ب ــا س ــوم، صده ــان س ــاده جه ــورهای عقب افت کش از 
کــه بعــد از ســقوط هــر سلســله پادشــاهی، دیگــر سلســله 
ســلطنتی  حکومت هــای  و  نمی آمــد  ســرکار  بــر  جدیــدی 
یکــی بعــد از دیگــری جــای خــود را بــه نظام هــای جمهــوری 
و  مشــروطه  حکومتــی  ســاختارهای  بــا  یــا  می دادنــد؛ 
پارلمانــی زمــام قدرت را به دســت احزاب سیاســی و نخســت 
وزیــران منتخــب مجلــس می ســپردند. در ایــران نیــز ظاهــرًا 

کــه پــس از فرازوفرودهــای درازمــدت   چنــد ســالی می شــد 
تاریخــی و هزینه هــای ســنگین سیاســی و اجتماعــی، نظــام 
که در بین کشــورهای  مشــروطه بــر ســرکار آمــده بود. نظامــی 
خاورمیانــه ای تقریبــًا منحصربه فــرد بــود و بــرای بســیاری از 
کلماتــی  ملت هــای همســایه الهام بخــش شــده بــود. حــاال 
چــون اســتبداد و دیکتاتــوری بــرای مــردم معانــی روشــنی 
داشــت. چــرا بایــد زمــام اختیــار جــان و مــال و نامــوس یــک 
ــه دســت یــک نفــر ســپرد؟ قصه هــا و افســانه های  ملــت را ب
کاســیک نیــز جــای خــود را بــه رمان هــای جدیــد  قدیمــی و 
داده بــود و دیگــر حتــی در عالــم خیــال نیــز قلــم نویســندگان 
نیمــه  قهرمانــان  از  کــه  نمی خواســت  و  نمی توانســت 
کننــد. یعنــی دوره  گونــه و اســاطیری خیال پــردازی  خــدا 
را  ملــت  یــک  یک تنــه  می توانســتند  کــه   اســطوره هایی 
گذشــته بــود. بنابرایــن چــرا بایــد یــک پادشــاه  نجــات دهنــد 
»قبلــه عالــم« می شــد؟ و بــا چــه منطقــی ایــن جایــگاه از 
قبلــه عالــم قبلــی بــه قبلــه عالــم بعــدی بــه ارث می رســید؟! 
کمپانــی نفــت انگلیــس نــه فرصتــی بــرای پرداختــن بــه  امــا 
ایــن مشــکات فلســفی داشــت، نــه حــال و حوصلــه ای! 
بعــد از تحمــل هزینه هــای ســنگین نظامــی و خســارت های 
ک اقتصــادی حاصــل از دو جنــگ جهانــی بــزرگ،  وحشــتنا
دم روبــاه پیــر در هندوســتان به تدریــج در حــال برچیــده 
ــود و فرصت هــای اســتعماری یکــی بعــد از دیگــری  شــدن ب
بــه آمریــکا منتقــل می شــد. بنابرایــن ســفارت انگلیــس بایــد 
کره می کــرد و  هرچــه زودتــر مختصــری بــا ســفارت روســیه مذا
قــال قضیــه را می کنــد... و معلــوم می شــد مجلــس و پارلمان 
چــه کاره اســت و حاصــل آن همــه مبــارزه و انقــاب بــرای 

کنــد...  ــه عمــل  مشــروطه بناســت چگون

5- نگارنــده معتقــد اســت هیــچ روایــت انســانی از تاریــخ 
را نمی تــوان بــا تاریــخ واقعــی و واقعیــات تاریخــی منطبــق 
ــل  ــخ نق ــود را از تاری ــت خ ــواره برداش ــان هم ــت. مورخ دانس
را. نمی خواهــم  افتــاده  اتفــاق  تاریــخ  نــه خــود  می کننــد، 
کــه: یــا حقیقتــی  کنــم  همچــون سوفســطائیان قدیــم ادعــا 
ــم آن را درک  ــا نمی توانی ــود دارد، م ــر وج گ ــا ا ــدارد؛ ی ــود ن وج
کنیــم، قابــل بازگویــی و انتقــال  گــر بتوانیــم درک  کنیــم؛ و ا
بــه دیگــران نیســت. امــا بــرای اینکــه اجمــااًل بدانیــم چــرا 
چنیــن ادعایــی مطــرح می شــود، یــک راه ســاده وجــود دارد؛ 
ــگاه  ــی خــود ن گذشــته واقعــی دوران زندگ ــه  مــا می توانیــم ب
کنیــم تاریــخ دفــاع مقــدس، یــا مثــًا یکــی  کنیــم و مثــًا تــاش 
کشــور خودمــان  از دوره هــای ریاســت جمهــوری اخیــر در 
کــه  کنــد  کدام یــک از مــا می توانــد ادعــا  را در نظــر بگیریــم. 
کــرده اســت؟  کامــل درک  ایــن مقاطــع تاریخــی را درســت و 
و تــازه چــه میــزان از ایــن دریافت هــای تاریخــی را می تــوان 

نعمت اهلل سعیدی
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گذاشــت؟ و  کــرد و بــرای دیگــران بــه یــادگار  درســت نــگارش 
دیگــران هنــگام مطالعــه چنیــن ســطوری چقــدر از منظــور 
کــرد؟ اصــًا آیــا فــان دوره از تاریــخ  واقعــی مــا را درک خواهنــد 
انتخابــات فــان رئیس جمهــور بــرای مــا نیــز بــه همیــن اســم 
اســت؟ یــا آنچــه بــرای مــا در ایــن مقطــع تاریخــی واقعًا بیشــتر 
و پررنگ تــر از ایــن جنبه هــای سیاســی اتفــاق افتــاده اســت، 
ــان  ــدن ف ــی خری ــع تاریخ ــادی مقط ــای اقتص ــًا جنبه ه مث
مغــازه ... یــا تاریــخ اجتماعــی اوایــل دوران یــک ازدواج و ... 

چیزهایــی ازاین دســت اســت؟

 بنابرایــن بــا ســه مشــکل اساســی روبــرو خواهیــم بــود 
ــر حقایــق و وقایــع تاریخــی  ــرده ای ب ــه هــر یــک در حکــم پ ک
ســایه خواهنــد انداخــت؛ نخســت میــزان درک و دریافــت مــا 
از تاریــخ مشاهده شــده خودمــان و اینکــه چقــدر از وقایــع 
را می توانیــم دیــده باشــیم و حقیقتشــان را فهــم نمــوده 
باشــیم؟ دوم، چقــدر از همیــن فهــم ناقــص را می توانیــم 
بازگــو یــا بازنویســی کنیم؟ و ســوم، مخاطــب ما چقدر ممکن 

کنــد؟ اســت منظــور اصلــی مــا را درســت درک 

روایــت چنیــن مقطعــی از تاریــخ مذکــور )پهلــوی دوم( 
می توانــد  ذاتــًا  یادشــده،  اساســی  مشــکات  بــر  عــاوه 
کــه ربــط  دارای مشــکات دشــوارتری نیــز باشــد. مشــکاتی 
مســتقیمی بــه درک مــا از یــک دوره سیاســی خــاص نــدارد؛ 
ــا انتقــال قــدرت از پهلــوی اول بــه پهلــوی  بلکــه هم زمــان ب
دوم، بســیاری از وجــوه فرهنگــی، اقتصــادی، تکنولوژیــک و 
ــر، مذهبــی و  توســعه یافتگی، اجتماعــی و ... از همــه مهم ت
اعتقــادی مــردم مــا و جهــان پیرامــون دســتخوش تحــوالت 
همه گیــر  فعالیــت  آغــاز  از  می شــود.  اساســی  و  بنیادیــن 
ــا ورود ســینما و  گرفتــه ت ــی  شــبکه های رادیویــی و تلویزیون
کســی می توانــد  خــودرو و ... بســیاری از مــوارد دیگــر. و چــه 
کــه مثــًا اهمیــت تغییــر رســانه ها از حالــت عمدتــًا  کنــد  ادعــا 
کمتــر از اهمیــت ایــن  مکتــوب بــه شــنیداری و تصویــری، 

انتقــال قــدرت اســت؟ 

6- ارثیــه پــدری مســتندی اســت در مــورد محمدرضــا 
شــاه پهلــوی، از مقطــع شــاه شــدن تــا پیــروزی انقــاب؛ 
کوتاهــی از فیلــم فارســی های قدیمی،  به اضافــه بخش هــای 
ــم  ــکانس های فیل ــر و س ــر تصاوی کث ــش. ا ــر بخ ــدای ه در ابت
ــوب و  ــن خ ــک تدوی کم ــه  ــه ب ک ــری  ــت. تصاوی ــیوی اس آرش
جلوه هــای ویــژه ای ســاده، روایتــی منســجم و هوشــمندانه 

را از ســوژه خــود ارائــه می دهــد.

نخســتین مزیــت و بــرگ برنــده ایــن فیلــم عنصــر تحقیــق 
کــه نیمــی بــا تصاویــر مســتقیم آرشــیوی و  و پژوهــش اســت 
نیمــی بــا متــن نریشــن ارائــه می شــود. متنــی اطاعــات محور 
کــه اتفاقــًا  و متکــی بــه ســندهای روشــن تاریخــی. اطاعاتــی 
چینشــی روایتمنــد داشــته و عناصــر یــک تحلیــل جامــع را 
کــه فیلــم ازنظــر اطاعــات و  کامــل می کننــد. ازآنجا به تدریــج 
ســندهای تاریخــی دســتش پر اســت، هیــچ احســاس نیازی 
کلیشــه ای  کــه بــه تصاویــر و مضامیــن سردســتی و  نمی کنــد 
تاریــخ رژیــم پهلــوی و شــخصیت شــاه مخلــوع  در مــورد 
چنــگ بینــدازد و به ســرعت حرف هــای موردنظــر خــود را بــه 
مخاطــب بقبوالنــد. یعنی مثًا شــما هیچ نشــانه ای از اشــاره 
گرایــی شــاه یــا انحرافــات جنســی خانــدان  بــه همجنــس 
گرچــه ایــن مــوارد نیــز همین قدر  پهلــوی در آن نمی بینیــد. )ا

مســتند و واقعــی اســت(

کارگــردان هیــچ عجلــه ای بــرای موضع گیــری   بــه عبارتــی 
بــه  فیلمــش  مضامیــن  و  ســوژه  از  خــود  تحلیــل  ارائــه  و 
کــه  مخاطــب نــدارد. امــا درعین حــال به خوبــی می دانــد 
ــر  ــه س ــند« ب ــه و مشکل پس کم حوصل ــان  در دوران »مخاطب
گاه  می بریــم و بایــد ارزش لحظــات را دانســت. همچنیــن آ
کافــی  گرفتــن،  کــه به جــای ژســت بی طرفانــه بــه خــود  اســت 
ســت موشــکافانه و منصفانــه روایــت خــود را پیــش ببــرد. 
کــه بســیاری از ســکانس های فیلــم فقــط  جالــب اینجاســت 
که  چینش اطاعات و مســتندات تاریخی اســت. اطاعاتی 

به خودی خــود نــه بــر ضــد رژیــم پهلــوی ســابق اســت نــه بــه 
ــه نفــع بیــان وقایــع اســت. و همیــن  ــًا ب نفــع آن. بلکــه صرف
گویا اســت و  واقعیتهــای موجــود در تاریــخ اســت که خودش 
کافی اســت.  بــرای نشــان دادن ماهیــت رژیــم ســابق پهلوی 
کثــر مشــکات رســانه ای ما تبلیــغ کردن  بخــش عمــده ای از ا
یــا نکــردن بــرای چیــزی نیســت؛ بلکــه چیــزی نگفتــن و 

گذاشــتن مســائل اســت. بگذریــم. مســکوت 

ســت.  ضــروری  نیــز  نکتــه  یــک  یــادآوری  نهایتــًا   -7
کثــر قریــب به اتفــاق  رســانه های رقیــب و مخالــف مــا در ا
رویکردهــا و سیاســت گذاری های خــود، این طــور نیســت 
کــه بــه تبلیــغ یــا توجیــه عقانیــت و مشــروعیت نظــام پهلوی 
که می کنند، همان استفاده از مغالطه  کاری  بپردازند؛ بلکه 
کشــیدن  »کارکــرد« و »مشــروعیت« اســت. یعنــی بــه تصویــر 
کارآمدی هــای نظــام  گلچیــن شــده و یک طرفــه ای از  مــوارد 
پهلــوی. در ایــن رســانه ها تاریــخ دوران پهلــوی مســاوی 
کنــدوان، اســتخرهای مختلــط،  بــا احــداث تونــل  اســت 
خواننــدگان خــوش آواز، مردمــی در حــال خندیــدن و ... یک 

کلیشــه های ثابــت و در همیــن حــال و هــوا. ســری 

چنــد  بــه  رقیــب  رســانه های  راهبــرد  ایــن  قبــال  در 
کشــیدن  کــرد. نخســت بــه تصویــر  طریــق می تــوان عمــل 
کارآمدی هــای همیــن دوره تاریخــی؛ از روســتاهای بــدون  نا
جــاده و بــرق و آب گرفتــه تــا حلبی آبادهــای اطــراف شــهرهای 
می گیریــم،  فاصلــه  تاریخــی  مقطــع  آن  از  چــه  هــر  بــزرگ. 
مقطــع  آن  اوضــاع  از  چهــره ای  چنیــن  تحریــف  احتمــال 

می شــود.  بیشــتر  تاریخــی 

کــه اتفاقــًا برخــاف  راهبــرد دوم انتخــاب مســیری اســت 
کند. یعنی نقد عقانی و منطقی  رســانه های دشــمن عمل 
کارآمــدی و  کــردن بحث هــای  ماهیــت نظــام پهلــوی و جــدا 
ــا نشــان دادن میــزان دست نشــاندگی امثــال  مشــروعیت. ی
پهلــوی دوم و وابســتگی سیاســی اش بــه قدرت هایــی چــون 

امریــکا و انگلیس.

ایــن هــر دو مســیر نواقصــی دارنــد و مزیت هایــی.  امــا 
و  اســت  مناســب  عــام  مخاطبــان  بــرای  نخســت  مســیر 
کــه اصــل جامعــه  کنیــم  کارایــی دارد. )و بایــد قبــول  بیشــتر 
مخاطبــان نهایــی هــر رســانه ای نیــز همیــن طبقه انــد( و 
گرچــه بایــد قبــول  مســیر دوم بــرای خــواص و نخبــگان. ا
کــه بنــا بــر دالیــل مختلفــی، امــروز حتــی طبقــه نخبــه  کنیــم 
گرایــی دارد. بــه عبارتی  کارکردگرایــی و نتیجــه  گرایــش بــه  نیــز 
کــه: مهــم نیســت  روزبــه روز ایــن ایــده دارد تقویــت می شــود 
چــه حکومتــی و بــا چقــدر مشــروعیت و عقانیــت بــر ســرکار 
کارآمــد باشــد. و البتــه ایــن  کافــی اســت  باشــد؛ بلکــه فقــط 
کارآمــدی نیــز عمدتــًا در رفــاه و مادیــات خاصــه می شــود. 
ــردی  ــن رویک ــغ چنی ــاذ و تبلی ــت اتخ ــد اس ــده معتق )و نگارن
کامــًا حساب شــده اســت.  از طــرف اتــاق فکرهــای دشــمن 
کــه در برابــر عقانیــت و  چــون مدت هاســت فهمیده انــد 
مشــروعیت نظــام جمهــوری هیــچ منطــق یــا حربــه خاصــی 
ندارنــد و تنهــا شانسشــان تمرکــز بر عنصر »مقبولیت« اســت. 
گزینــه معقــول و مشــروع دیگــری نیــز  درثانــی ازاین جهــت 

کننــد(   ــر نظــام موجــود علــم  ــه در براب ک ــد  ندارن

الغــرض مســیر ســومی نیــز قابل تصــور اســت؛ یعنــی تلفیــق 
گام های  درســت و مناســبی از هر دو شــیوه قبلی. ارثیه پدری 
خوبــی در همیــن مســیر ســوم برداشــته و می توانــد از ایــن 
نظــر الگــوی ابتدایــی مناســبی باشــد. )کــه البتــه بایــد پخته تــر 
شــود( به عبارت دیگــر، وقتــی می بینیــم رســانه های دشــمن 
کارکــرد، مشــروعیت اســتفاده  از تحمیــق مخاطــب و مغالطــه 
کــه در تقابــل بــا ایــن شــیوه، مــا  می کننــد، راهــش ایــن نیســت 
هم از مغالطه استفاده کنیم. چون حقیقتًا مشروعیت هیچ 
کارکــردش نــدارد. )مثــًا  کن، ربطــی بــه  نظامــی، ابتدابه ســا
نظــام طــب مــدرن قطعــًا از نظــام طــب رّمالی عقانی تر اســت. 
کــه شــما پزشــکان فاســد و بیمارســتان های  و هرچقــدر هــم 
دلیلــی  باشــید،  داشــته  شهرســتان  یــک  در  کارآمــدی  نا

کــه طــب رمالــی را بــر طــب مــدرن ترجیــح بدهیــم.  نمی شــود 
کــرد ...( در ایــن مواقــع  فقــط بایــد بــا پزشــکان فاســد برخــورد 
کــه بــه الیه هــای عمیق تــر همیــن  مســیر درســت ایــن اســت 
کــه چــرا  کنیــم. و بــه مخاطــب توضیــح بدهیــم  منطــق نفــوذ 
کارکردهــا نیــز نهایتــًا  یــک نظــام عقانــی و مشــروع، اتفاقــًا در 
موفق تــر خواهــد بــود. درواقــع اصــًا مــا بــه این خاطر بــه دنبال 
کــه معتقدیــم هرچــه  نظام هــای عقانــی و مشــروع می رویــم 
کارکــرد نهایــی آن  ایــن عقانیــت و مشــروعیت قوی تــر باشــد، 
کــدام آدم عاقلــی حاضــر اســت  نظــام نیــز موفق تــر اســت. مثــًا 
آپاندیــس فرزنــد خــود را به وســیله طــب رمالــی یــا عــرق نعنــاع 

کنــد؟! مــداوا 

ارثیــه پــدری می کوشــد روابــط بیــن غیرعقانــی و غیــر 
ــش  کارآمدی های ــا نا ــی را ب ــام سیاس ــک نظ ــودن ی ــروع ب مش
ــه ملت هــا وارد  ک )در یــک مقطــع حســاس و سرنوشت ســاز 
مراحــل جدیــدی از تاریــخ می شــوند( بــه تصویــر بکشــد. 
»نقطــه قــوت جبهــه حق، همــان حقانیت اوســت. مطمئنًا 

در شــیوه های باطــل، خــود باطــل قوی تــر اســت. . . ( 

کــه، علی رغم  8- از مزیت هــای دیگــر فیلــم نیــز ایــن اســت 
تعــداد و تنــوع زیــاد موضوعــات )از ماجراهــای اشــغال ایــران 
گرفتــه تا ظهــور دولت مصدق و ملی شــدن  توســط متفقیــن 
کارگــردان نــه در موضوعــی  نفــت و قیــام پیشــه وری و ...( 
کــه از متــن اصلــی فیلــم خــودش  آن قــدر غــرق می شــود 
ــادل و  ــن تع ــذارد. ای ــه می گ گفت ــی را نا ــه مطلب ــد، ن دور بیفت
کار را حفــظ می کنــد  کلــی  تــوازن محتوایــی در فــرم نیــز ریتــم 
و مخاطــب را در طــول دو ســاعت بــا خــود نــگاه مــی دارد. 
به عبارت دیگــر می خواهــم بــه ارتبــاط بیــن محتــوا و ریتم )که 
ظاهــرًا یــک موضــوع ســاختاری و فرمــی اســت( اشــاره کنم. 
کارگردان هایی که شــاید تصور می کننــد »ریتم«  کــم نیســتند 
را بایــد بــا ســرعت بخشــیدن بــه تصاویــر و ســکانس ها حفــظ 
کــرد. درصورتی کــه پیش ازایــن  کار بــه آن دقــت  کــرد و در فــرم 
کامــًا وابســته  کــه ریتــم موضوعــی ســت  بارهــا اشــاره کرده ام 
گذشــت زمــان. اجمــااًل مــا دو  بــه »مفهــوم ذهنــی« مــا از 
مســیر  در  زمان داریــم.  درک  در  روحــی  و  ذهنــی  مســیر 
کرده و بااحســاس آن  نخســت )که بســیاری از ما آن را تجربه 
گذشــت  آشــنایی داریــم( بیــن دشــواری و راحتــی و احســاس 
زمــان رابطــه ای مســتقیم وجــود دارد. یعنــی هــر چــه اوضــاع 
دشــوارتر باشــد، زمــان طوالنی تــر می شــود. مثــًا درک ذهنــی 
ــع اســت و  گویــی معــادل یــک رب مــا از یــک دقیقــه دل درد، 
کوتــاه  غیــره. همچنیــن آســانی و راحتــی می توانــد زمــان را 
کًا فرق می کند و مثًا سرخوشــی  کند. )در مســیر دوم ماجرا 
و لذت هــا می تواننــد زمــان خوشــایند مــا را طوالنی تــر نیــز 
کــه در کســری از ثانیــه برای  بکننــد. مثــل همــان مکاشــفاتی 
ــردن در بهشــت  ــذت ب کیفیــت ل ــا  ــا می افتــد؛ ی برخــی از عرف
کــه بــه ماهیــت ارتبــاط »ذهــن، ماهیــت روان و  و ... غیــره. 

زمــان« بازمی گــردد و بحث هایشــان طوالنــی اســت( 

ــه رابطــه  ــه ب ک ــی اســت  ــه خوب ــدری نمون الغــرض، ارثیــه پ
ــه  ــی ب کنیــم. ریتــم نه تنهــا ربــط چندان ریتــم و محتــوا دقــت 
طــول مدت زمــان فیزیکــی تصاویــر و ســکانس ها نــدارد، بلکــه 
کــه  صرفــًا به ســرعت وقــوع ماجراهــا نیــز بازنمی گــردد. چیــزی 
کنــد، ذهــن ماســت. اما  ظاهــرًا بناســت گذشــت زمــان را درک 
گویی خود این ذهن ماهیتی ورای زمان و مکان دارد. )البته 
مســامحتًا از لفــظ »ذهــن« اســتفاده می کنیــم؛ بلکــه مقصــود 
کــه  همــان روح و روان ماســت.( ذهــن همــان چیــزی اســت 
دنیــا و ازجملــه زمــان و مــکان  را درک و تعریــف می کنــد. امــا در 
لحظــات »درک و شــناخت« جهــان به نوعی متوقف می شــود 
و ... بگذریــم. )ارثیــه پــدری توانســته از دغدغه هــای فــرم و 
کرانه هــای »شــناخت« و  گرفتــه و بــه  محتــوا اندکــی فاصلــه 
کــه  درک یــک مقطــع تاریخــی برســد. یعنــی همــان لحظاتــی 

تفکیــک بیــن فــرم و محتــوا دشــوار می شــود ...( 
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قصۀ جانشینی
فیلم ســازان جبهــۀ انقــاب اســامی، »مهــدی نقویــان« را به خوبــی می شناســند. مستندســازی کــه قصه هــای دل نشــینش بــا آرشــیوهای خــاک خــورده، مخاطــب را میخکــوب می کنــد. در 
ایــن ســال ها نشــان داده کــه رگ خــواب مخاطــب را به خوبــی در دســت دارد و می توانــد از البــه الی ورق هــای تاریــخ، قصه هایــی دل نشــینی را بــرای مخاطــب تعریــف کنــد. نقویــان تاکنــون موفــق 
بــه تولیــد آثــار زیــادی چــون مســتند »بــازی«، »بــرادران«، »رمــز و راز ملکــه«، »قصــۀ فیــل و االغ« و... شــده اســت. او کــه در دورۀ پنجــم جشــنوارۀ عمار توانســته بود فانوس بهترین مســتند را به 
خــود اختصــاص دهــد، امســال نیــز جایــزۀ دســتکش ننــه عصمــت را از جشــنوارۀ عمــار دریافــت کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن، او امســال بــا مســتند »ارثیــۀ پــدری« در هشــتمین دورۀ جشــنوارۀ عمــار 

شــرکت کــرده اســت. متــن زیــر بخشــی از گفت وگــو بــا اوســت.

دربارۀ مستند »ارثیۀ پدری« توضیح دهید.
»ارثیــه پــدری« در مــدت زمــان 120 دقیقــه ســاخته شــده 
و بــه موضــوع دوران زندگــی محمدرضــا پهلــوی، از زمــان 
رســیدن بــه قــدرت تــا زمــان مــرگ او در قاهــره می پــردازد. 
ایــن مســتند در 15 فصــل روایــت می شــود، به صورتی کــه هــر 
گانه آورده شــده اســت. مقطع از زندگی او در سکانســی جدا

هدف از ساخت این مستند چه بود؟
کــه شــبکه های  در ســال های اخیــر شــاهد ایــن هســتیم 
بــه  وارونــه  به صــورت  را  تاریخــی  واقعیت هــای  معانــد، 
مخاطبــان انتقــال می دهنــد و محمدرضــا پهلــوی را از یــک 
دیکتاتــور بــزرگ بــه یک فــرد دموکــرات و محبوب، بیــن مردم 
کرده انــد. دلیــل ســاخت  خصوصــًا نســل جوانــان تبدیــل 
مســتندی درمــورد محمدرضــا پهلــوی، شــخصیت مهــم 
گذشــت  ــا  او در تاریــخ معاصــر ایــران اســت؛ امــا متأســفانه ب
کار جــدی  چهــار دهــه از پیــروزی انقاب اســامی در ایــران، 
و خوبــی درمــورد او تولید نشــده اســت. مجموعــه ای در دهۀ 
کــه  گذشــته باعنــوان »در برابــر طوفــان« ســاختم  فجــر ســال 
گرفــت. بــر همیــن اســاس  مــورد اســتقبال فــراوان مــردم قــرار 
که از تلویزیون پخش شــد،  گرفتم از آن 10 قســمتی  تصمیم 
مســتند تــک قســمتی خاصــی را تهیــه و بــرای پخــش آمــاده 
ــه موضــوع  کنــم. ســاخت مســتند »ارثیــۀ پــدری« باتوجــه ب
ــرا در مــورد یــک شــخصیت مهــم  آن، تعجــب آور نیســت؛ زی
کشــور تولیــد شــده اســت. مســئله تعجــب آور  تاریــخ معاصــر 
کــه چــرا تــا امــروز مستندســازان در ایــن زمینــه  ایــن اســت 
کاری  گــر هــم  ا کمــی را انجــام داده انــد و  کارهــای جــدی 
بــوده، بســیار ســطحی ســاخته شــده اســت. لــذا به دلیــل 
کارهــای اندکــی تــا امــروز در ایــن زمینه ســاخته شــده،  این کــه 
توقعــات از ســازندگان ایــن نــوع آثــار افزایــش یافتــه اســت. 
کــه این مســتند را می بینند، توقــع دارند تمامی  مخاطبانــی 
ــود دارد و در  ــوی« وج ــا پهل ــارۀ »محمدرض ــه درب ک ــه را  آن چ
کنند. خاطــرۀ ذهنــی آن هــا قــرار دارد را در آن فیلم مشــاهده 

چرا دربارۀ این موضوع تا اآلن کم کار شده است؟
کــم بر ســینما و تلویزیون  هنرمنــدان شــاخص جریــان حا
به علــت این کــه در زمــان روایــت تاریــخ نمی تواننــد مطالــب و 
کننــد، به عرصۀ  نکته هــای تــازه ای را بــه تاریــخ کشــور اضافــه 
تولیــد چنیــن مســتندهایی ورود نمی کننــد و یــا از تولیــد 
آثــاری در ایــن حــوزه اســتقبال نمی کنــد. درواقــع به علــت 
این کــه در دوران پهلوی هــای اول و دوم، بــا تاریخــی سراســر 
از تاریکــی و ســیاهی روبــرو هســتیم، ازایــن رو فیلم ســازان و 
مستندســازان روشــنفکر، دســتاوردی از پرداختــن بــه آن 

دورۀ تاریخــی به دســت نمی آورنــد.

از موانــع و مشــکالت پیــش روی ایــن مســتند »ارثیــۀ 
پدری« بگویید؟

محدودیــت زمــان، یکــی از مشــکات پیــش رو در ســاخت 
مســتندهای تاریخــی اســت. زیــرا در ایــن مــدت بایــد روایــت 
و قصــۀ موردنظــر خــود را به شــکلی مناســب دســت چین 
ــه تاریــخ وارد نشــود، تمامــی  ــا ضمــن اینکــه آســیبی ب ــرد ت ک
مطالــب موردنظــر خــود را در مســتند بیاوریــم. همچنیــن 

کــه  دسترســی بــه آرشــیو، دیگــر مشــکل مستندســازان اســت 
خوشــبختانه باتوجــه بــه این کــه قبــًا مجموعــۀ تلویزیونــی 
کــرده بودیــم، تصاویــر و منابــع  »در برابــر طوفــان« را تولیــد 

ــتیم. ــار داش ــیو را در اختی ــبی از آرش ــوب و مناس خ

چگونه به جذابیت های قصه گویی در مستندهایتان 
می رسید؟ 

ســینما متکــی بــه قصه اســت و فرقــی نمی کند در چــه ژانر 
گرفتــه تــا  گونــه  باشــد؛ از مســتند آرشــیوی و تولیــدی  و چــه 
فیلــم داســتانی. زمانی کــه فیلم ســاز شــروع بــه تعریــف قصــه 
می کنــد، قــاب مخاطــب را در دســت می گیــرد، شــاید در 
کــه قصــه، قصــه ضعیفــی بــود، امــا  کار مخاطــب بگویــد  آخــر 
گــوش داده اســت. عــدم وجــود  در نهایــت او بــه قصــۀ مــا 
قصه هــای خــوب و شــنیدنی در اثرهــا ســبب می شــود آن اثــر 
برای مخاطب جذاب نباشــد. من در طول تحصیل ســینما 
کنــم. همیشــه  کــه بایــد در آثــارم قصــه تعریــف  گرفتــه ام  یــاد 
کــه  اصــل را بــر همیــن موضــوع می گــذارم و یکــی از راه هایــی 
ــد،  ــرش دســت یاب ــه قصــۀ خــوب در اث ــد ب فیلم ســاز می توان
کــه قــرار  تحقیــق خــوب و جامــع در رابطــه بــا موضوعــی اســت 
کنــد. در طــول ســاخت مســتند، تنهــا  کار  ــارۀ آن  اســت درب
ــه  ــرد، بلکــه ب ک ــد توجــه  ــه خــط روایــی و مســیر اصلــی نبای ب
گــر قــرار اســت در رابطــه  حواشــی آن نیــز بایــد پرداخــت. مثــًا ا
بــا ورود امــام خمینــی)ره( به ایران فیلم ســاخته شــود، نباید 
کرد. به ســراغ حواشــی ها هم بایــد رفت.  کتفــا  بــه بدیهیــات ا
کــه امــام درحــال ورود بــه ایران اســت؛  مثــًا فاش بــک بزنیــم 
کــه  درحالی کــه شــاه در مملکــت نیســت و بــا فــرار شــاه اســت 

گریــزی  کشــور می آیــد. از ایــن دریچــه می توانیــد  امــام بــه 
بــه ماجــرای فــرار شــاه بزنیــد. چنــگ انداختــن بــه چنیــن 
کــه می توانــد شــاخه های فرعــی اثــر مــا را پــر  مســائلی اســت 
و بــال دهــد. البتــه ایــن شــاخه های فرعــی خودشــان نبایــد 
گیــرد و  تنومنــد شــوند تــا داســتان اصلــی تحت الشــعاع قــرار 
ایــن چگونگــی پرداخــت بــه قصه هــای فرعــی، ظرافت هایــی 
کــه بــا تجربــه حاصــل می شــود. دیــدن مســتندهای  دارد 
کارگــردان ایــن دیــد را می دهــد  خــوب و خوانــدن رمــان، بــه 

کنــد. کــه هــر متنــی را از زاویــۀ قصــه نــگاه 

تأثیــر عمــار در رونــد فیلم ســازی شــما چــه میــزان بــوده 
است؟

عمــار بایــد تمــام انــرژی و پتانســیل خــود را در حیطــۀ 
کــه هیــچ فرصــت و بســتری  برگــزاری جشــنواره بگــذارد. چــرا 
انقــاب  جبهــۀ  کارهــای  شــدن  رســانه ای  و  دیــده   بــرای 
می شــد.  حــس  به شــدت  خــاء  ایــن  و  نداشــت  وجــود 
بــا تولــد »جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمــار« ایــن مســئله تــا 
ایــن  انصافــًا دســت اندرکاران  و  برطــرف شــد  زیــادی  حــد 
جشــنواره، در ایــام جشــنواره و پــس از آن، در طــول ســال بــا 
ــار بچه هــای انقــاب در رســانۀ ملــی، مطبوعــات و  تبلیــغ آث
خبرگزاری هــا، نقــش بســزایی در دیــده شــدن آثارهــا دارنــد. 
کــه رســانه های اصول گرا  ایــن مســئله درحالــی برطــرف شــده 
کــه بایــد و شــاید بــه هنــر انقــاب نمی پردازنــد  نیــز آن چنــان 
کــه َعَلــم بچه هــای  و ایــن »جشــنوارۀ فیلــم عمــار« اســت 
کــه ایــن علــم  انقــاب را در ایــن حــوزه برافراشــته و امیدواریــم 

ــد. کن ــظ  را حف

گفت وگو با مهدی نقویان، کارگردان مستند »ارثیۀ پدری«
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باید سینما را در آغوش کشید
حجت االسالم مهدی هامزاده

مــا در هنرهــای ســنتی خــود هنرهایــی داشــتیم هماننــد 
موســیقی، خوش نویســی و نگارگــری کــه همیــن امــروز در دنیــا 
به عنــوان هنــر اســامی شــاخص هســتند، افــزون بــر آن در 
جامعــه اســامی به شــدت موردعنایــت اســت چــون به خوبــی 

توانســته از عهــده مبانــی فکــری هنــری خودمــان بربیایــد.

کــه معمــاری  گفتــه می شــود  چــرا در معمــاری این قــدر 
اســامی موفــق اســت و معنویــت را بازنگــری می کنــد، مــا 
کــه ایــن وقتــی می خواســت  مفهومــی داشــتیم بــه نــام تجلــی 
در حجــم فعالیتــی هماننــد معمــاری خــودش را نشــان دهــد 
یکــی از مصادیقــش آب اســت که تصویر عمــارت را در خودش 
کــه در حــوض آب  بازنمایــی می کنــد، دســت را در تصویــری 
افتــاده اســت ببــری بــه چیــزی نمی رســی و تصویــر خــراب 
کــه آن هنــر هــم  می شــود و بــه همیــن ترتیــب ارجــاع می دهــد 
کــه جلــوه آن اســت در آب پدیــدار شــده اســت. اصالتــی دارد 

ایــن اتفــاق در شــعر و موســیقی هــم می افتــد یعنــی خــود 
کننــده محتواســت. محتــوا وقتــی صــورت  آن فــرم بازنمایــی 
کنایه هــا همــه  کــرده شــعر شــده اســت ایــن اســتعاره ها و  پیدا
کــه حافــظ می خواهــد از آن ســخن  بازنمایــی معنایــی اســت 
بگویــد، جدایــی وجــود نــدارد. موســیقی هــم همین طــور. ما 
در هنر ســنتی مان توفیقی را شــاهد هســتیم و آن این اســت 
کــه هنرمنــدان ســنتی مــا بــه نحــو درخــوری توانایــی جلــوه 

کالبــد حجــم و صــدا داشــتند. بخشــیدن معانــی را در 

این کــه می گویــم مطلــق نیســت امــا در ایــن ســی چهل 
کــه از جنــس  ــار خیلــی خوبــی بودیــم  ســال شــاهد تولیــد آث
ولــی  اســت  اثــر  زیبایی شناســی  مؤلفه هــای  در  بازنمایــی 
اقلیــت  در  می شــود  تولیــد  کــه  آثــاری  نســبت  در  ایــن 
محــض اســت. چــرا؟ بخشــی  از آن بــه قابلیــت ایــن مدیــوم 
کــه مربــوط بــه  برمی گــردد. مــا از معنایــی حــرف می زنیــم 
ــا را از ایــن  ــم محســوس نیســت. امــا وقتــی می خواهــد پ عال
عالــم فراتــر بگــذارد می خواهــد ایــن را به تصویر بکشــد تصویر 
از ایــن حیــث قابلیت هــای کمتــری دارد بــه خاطــر همیــن در 
غ از ایــن ماجرا اســت.  نگارگری هــای مــا یک بخشــی از آن فــار
گفتــه را  کــه حافــظ در شــعر  در نگارگــری وقتــی مفاهیمــی 
که فقط کام بــود کام  می آیــد تصویرســازی می کنــد، زمانــی 
متناســب بامعنــا بــود امــا وقتــی بــه تصویــر تبدیــل می شــود 

دیگــر آن قابلیــت خــود را از دســت می دهــد.

نیســت.  تأویل پذیــر  تصویــر  کــه  نیســتم  موافــق  مــن 
کــه  معتقــدم معنــای خــاص خــودش را می طلبــد. صورتــی 
گفتــه می شــود اعــم از صــورت تجســمی  در فلســفه و عرفــان 
اســت. بعضــی معتقدنــد چــون ســینما حاصــل ره آورد ایــن 
دوره مــدرن اســت و از ســاحت انســان مــدرن آمــده و در عالــم 
کــه در آن از معنویت  کــرده قابلیــت ایــن را نــدارد  مــاده توقــف 
ســخن بگوییــم خــب ایــن بــا عرفــان در تعــارض اســت امــا بــا 

فلســفه نیســت.

کردنــد یــک ســلوکی داشــتند تــا بــه  در غــرب یــک درنگــی 
ســینما رســیدند. ســنت مجسمه ســازی در غــرب به شــدت 
رمــان  وارد  بعــدازآن  درکلیســا  به خصــوص  اســت  جــدی 
می شــوند یــک ثبات جدی در رمان وجــود دارد و بعــد آرام آرام 
رمــان بــا تصویــر تلفیــق می شــود و بــه ســینما تبدیل می شــود 
آن هــا یــک مســیر را آرام گذرانده انــد و در هرکــدام یــک کمالی را 
بــرای خودشــان طــی کرده انــد مــا خیلــی باعجلــه وارد شــدیم. 

کشــیدیم و نه تصویر را و نه مجمســه.  ما نه رمان را در آغوش 
کامــل در آغــوش نگرفتیــم. مــا ســینما را هــم 

ســنتی  دوره  در  شــاید  بفروشــد  بایــد  ســینما  باالخــره 
یــک پادشــاه هنرمنــد را ترغیــب می کــرد و می گفــت فــان 
کاری هم نداشــت  کنیــد و  مســجد یــا میــدان شــهر را طراحی 
اآلن  ولــی  نــه  یــا  بپــردازد  پولــی  آن  بــرای  عــام  مخاطــب 
ک اســت ایــن  ــا ــام م ــور نیســت و ذائقــه مخاطــب ع این ط
هــم می توانــد پاشــنه آشــیل باشــد و هــم پلــه پــرش. هنرمنــد 
بــرای جلــب مخاطــب یــا بایــد بــرود ســراغ لذت هــای ســطح 
یــا ســراغ زیبایی هــای فطــری. ایــن زیبایــی فراتــر  پاییــن 
از لــذت بصــری اســت و بــا فطــرت مخاطــب ارتبــاط برقــرار 

می کنــد و بســیار هــم دشــوار اســت.

که بســیار مهم اســت جهان خاص  عاوه بر فن و تکنیک 
گر بایــد از آن ســنت فکــری و فرهنگــی خودمــان هــم  ســینما
بیایــد اهــل آن تجربــه و ســنت باشــد. وقتــی هــر دو را در حــد 
ــه ســبک اختصاصــی  ــام خــودش داشــته باشــد در تولیــد ب ت
نــام حافــظ  گفتــن  کــه بــدون  خــود می رســد. همان طــور 
ــد  ــاره فیلــم هــم می توان تشــخیص شــعرش آســان اســت درب
ایــن اتفــاق بیفتــد چــون هنرمنــد بــرای خــودش جهانــی دارد 
گر اســت و دیگــر جای تقلید نیســت من  کــه خــاص آن ســینما
گــر بخواهــم از برگمــان یــا از جــان فــورد تقلیــد بکنــم یک چیــز  ا

خیلــی دم دســتی و مبتذلــی تحویــل خواهــم داد.

چــرا می گویــم رمــان خــود ابرازی فرد منتشــرکننده اســت، 
کــه  هســتند  دیگــری  کســانی  نباشــد  این گونــه  می توانــد 
ــردد اینکــه  ــه ذات برمی گ ــا ب داســتان تمثیلــی نوشــته اند. آی
بگوییــم رمــان ذاتــًا یــک خــود ابــرازی اســت درســت نیســت 
کــه در  اینکــه می گفتنــد هنــر ســنتی از ُمُثــل ســخن می گفــت 
همــه افــرادش جریــان داشــت بعد می گوینــد آیا ایــن در رمان 
اتفــاق می افتــد شــما دربــاره یــک ماجــرای خــاص ســخن 

کمــال رمــان و ســینما را در ایــن می بینــی  می گویــد شــما 
کــه مخاطــب بــا آن همــذات  کــه شــخصیت داشــته باشــد 
کــه  کــه اآلن در عالــم ُمثــل نیســت  کنــد. مخاطــب  پنــداری 
گــر باشــد همذات پنــداری کند در اینجا بحث مفصلی  آنجــا ا
کــه از آن حقیقــت مثــل  وجــود دارد همــان عرفــان و فلســفی 
کــه مــال نــوع  کلــی مجــرد نوعــی  گفتــه می شــود آن حقیقــت 
انســان و نــوع عشــق اســت درتــک تــک افــراد به طــور واحــد 
که  گر شــما داســتانی بنویســی  کــه ا حضــور دارد چطــور اســت 
کــه ارجــاع بدهــی بــه او می شــود هنــر قدســی  نمــادی اســت 
کلــی را در  امــا وقتــی خــودش هــم حضــور دارد و حضــور آن 
گرچــه شــخصیت ایــن جهانــی  خــودش نشــان می دهــد ا
اســت امــا ارجــاع دارد می دهــد پــس چــرا قدســی نباشــد؟ 
حتمــًا نحــوه ارجــاع فــرق می کنــد امــا اینکــه بگوییــم محــال 

اســت بــا فلســفه مــا جــور درنمی آیــد.

کشــید بایــد آن را فهــم  مدیــوم ســینما را بایــد در آغــوش 
کرد.  کــرد بایــد تک تــک مؤلفه های ســینما را زیســت وزندگــی 
این کــه فــرض بفرماییــد فیلم نامه نویــس شــما دو ســاعت 
فیلم نامــه بنویســد و بعــد به باقــی زندگــی روزمره اش بپــردازد 
کــه  آن جهــان را زندگــی نمی کنــد. ایــن هــم بایــد در دوره ای 
کــه هســت بایــد  ماقبــل ســاخت اثــر اســت بــا آن ایــده هــر چــه 
کــه نمی خواهیــم بکنیــم نــه در  کنــد. تظاهــر  بــا آن زندگــی 
کــه  ســاخت نــه در ارزیابــی نبایــد این قــدر ظاهرگرایــی باشــیم 
گــر چهارتــاِ المــان ظاهــری در اثــر بود بگوییم ایــن اثر انقابی  ا
گر فیلمــی  کــه آن ســینما اســت بایــد بــه آن عمــق برســیم 

کــه در قالــب خــود قصــه از معنــا حــرف بزنــد. بســازد 

گری دارای تکنیــک اســت نبایــد در زمینــه ای  گــر ســینما ا
کار بدهیــم.  کــه او زیســت و تجربــه ای نــدارد بــه او ســفارش 
مثــًا یــک نفــر ســینمای اخاقــی را به خوبــی می ســازد چــرا 

بایــد ســینمای دفــاع مقــدس را بــه او ســفارش بدهیــم؟

نشست هنر، واقعیت
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روز ششم سینمافلسطین

کران ها اقشار مختلف مردم در حاشیه ا کران مردمی غرفه ا

کران ها اقشار مختلف مردم در حاشیه ا ع، سوژه مستند »چشمانی برای خدا« حاج داوود زار

بولتن های روزانه جشنوارهایستگاه صلواتی

در حاشیه سینما در حاشیه سینما
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استدیوی برنامه تلویزیونی حضور خانواده در سینما

گفت وگو با مخاطبان غرفه فروش محصوالت »عماریار«

غرفه ایوان رنگین کماندر حاشیه سینما

حضور اقشار مختلف مردم نشست یک روز یک تجربه با حضور علی نوری اسکویی
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کران های مردمی اخبار ا

استان: همدان
 شهرستان: نهاوند                 

کران: حوزۀ شهید ابوالقاضی  مکان ا
کران：9دی  تاریخ ا
کسیژن  کران شده: من مدیر جلسه ام، ا فیلمهای ا

استان: بوشهر
شهرستان: دشتستان

شهر: برازجان 
کران: کاروانسرای مشیرالملک مکان ا

کران: 9دی تاریخ ا
کران شده: نماهنگ فتنه شاید فیلم های ا

استان: فارس
شهرستان: فسا

کران: مسجد فلسطین مکان ا
کران: 11آذر تاریخ ا

کران شده: نماهنگ شیطان بزرگ، فیلم تک خوان فیلم های ا

استان: همدان
شهرستان: نهاوند

کران: مسجدامام رضا مکان ا
کران:11دی تاریخ ا

کسیژن کران شده: کارگران مشغول کارند، ا فیلم های ا

استان: خراسان رضوی
شهر: گلبهار

کران: دبیرستان واال معین محل ا
کران: 14آذر تاریخ ا

کران شده: تک خوان فیلم ا

استان: فارس 
شهرستان: آباده 

شهر: بهمن
کران: حرم امام زادگان احمد و جعفر مکان ا

کران: 13آبان تاریخ ا
کران شده: تک خوان فیلم های ا
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ما و دغدغۀ 
کار فرهنــــگی

خانــم انصــاری معلــم قــرآن روســتای »قلعــه بیابــان« از توابــع شهرســتان داراب اســت و به واســطۀ شــغل شــوهرش در روســتا زندگــی می کنــد و همان جــا فعالیت هــای فرهنگــی خــود 
را ادامــه می دهــد امــا محــدود بــه روســتا نشــده اســت. او از ســال1392 بــا جشــنوارۀ عمــار آشــنا شــده و در کنــار شــغلش اکــران فیلم هــای عمــار را هــم انجــام می دهــد. مصاحبــه زیــر بخشــی از 

گفت وگــو بــا او اســت.

چطور با جشنواره عّمار آشنا شدید؟
ــم در  ــم می رفت ــی بیت االعظ ــه قرآن ــه موسس ــه ب ک ــی  زمان
کــه بــا هــم قــرآن حفــظ می کردیم  آنجــا خواهــر یکــی از بچه هــا 
این کــه  از  بعــد  بودنــد.  داراب  خواهــران  کــران  ا مســئول 
گــر  کــه ا چنــد برخــورد بــا هــم داشــتیم بــه مــن پیشــنهاد داد 
کنیــد؛ مــن آنجــا  کــران  کمــک مــا بیاییــد و ا دوســت داریــد بــه 

بــا جشــنوارۀ عمــار آشــنا شــدم.

کران فیلم گرفتید؟ چرا تصمیم به ا
کار فرهنگی داشــتم و می خواســتم  من همیشــه دغدغه 
کــه مفیــد واقــع شــود.  کار فرهنگــی درســت انجــام دهــم  یــک 
هــر  و  می کــردم  نــگاه  خیلــی  را  تلویزیــون  فیلم هــای  مــن 
ــی در آن  ــه مثبت ــرگرمی، نکت ــز س ــدم به ج ــه می دی ک ــی  فیلم
فیلم هــا نمی دیــدم؛ ولــی زمانی کــه فیلم هــای عّمــار را دیــدم 
کــه دیــدم  متوجــه شــدم واقعــًا تأثیرگــذار اســت. از آن جایــی 
گفتــم شــاید  اآلن که دوره رســانه  ایــن فیلم هــا خــوب اســت، 
کــه  و اینترنــت هســت، ایــن فیلم هــا بهتریــن چیــزی اســت 
گفتــم  کــه  می توانــد روی بچه هــا تأثیــر بگــذارد. از آنجــا بــود 

کار فرهنگــی مؤثــر اســت. ایــن یــک 

کران داشته اید؟ در چه جاهایی ا
معمواًل پایگاه بسیج، مدرسه ها و روستاها.

کران تان کجا و چه فیلمی بود؟ اولین ا
کــه در یــک  کرانــم فیلــم »ابراهیــم در آتشــگاه« بــود  اولیــن ا

کــردم. مدرســه ابتدایــی برگــزار 

کران داشته اید؟ تا اآلن چند ا
کــران  دقیــق نمی توانــم بگویــم ولــی حــدود شــصت تا ا

داشــته ام.

کــران بــوده اســت و  کــدام ا کران تــان  پرمخاطب تریــن ا
چند نفر مخاطب داشته است؟

دو تــا دبیرســتان باهــم بودند که نمازخانه شــان مشــترک 
کردیم.  کــران  بــود و باهــم یــک  جــا آمدنــد و بــرای آن هــا ا

کران کرده اید؟ کدام فیلم را تابه حال بیشتر ا
یکــی همیــن »علمــک« بــوده، مادرانــه را هــم پارســال در 

ــرای خانم هــا  گذاشــته ایم. بیشــتر پایگاه هــای بســیج ب

کدام یک از فیلم های عّمار را از تلویزیون دیده اید؟
»بــه  نماهنــگ  می بینــم،  را  نماهنگ هایــش  معمــواًل 

رنــگ ارغــوان« را چنــد بــار دیــده ام.

 چه قشری هستند؟
ً
کران هایتان معموال مخاطب ا

بیشتر مخاطب مان نوجوان ها بودند.

کــران درمــورد فیلم هــا  صحبــت هــم  قبــل یــا بعــد از ا
می کردید؟

معمــواًل بچه هــا بعــدش صحبــت می کننــد، روال ایــن 
کرانــی  ا هــر  را می گذاریــم و حتمــًا  اول فیلم هــا  کــه  اســت 
از بچه هــای  یــا  یــک ســخنران هــم داریــم و  کــه می رویــم 

هســتند. خودمــان 

مخاطب تــان  کــه  اســت  شــده  کران هایتــان  ا در 
تحت تأثیر قرار بگیرند؟

بلــه. معمــواًل خندیدن شــان ســر »علمــک« بــود. ایــن 
کامــًا جــذب می کــرد. کــه نظــر بچه هــا را  ــود  فیلــم طــوری ب

کران هایتان تابه حال مهمان ویژه هم داشته اید؟ در ا
کــه قبــًا در دفــاع مقــدس  پارســال یکــی از آقایــان رزمنــده 
بودنــد و اآلن هــم از مدافعــان حــرم هســتند را به عنــوان 

ــم. کردی ــوت  ــی دع ــای عموم ــد ج ــخنران در چن س

کران ها چه برنامه جانبی دیگری داشتید؟ در حاشیه ا
کــه در مدرســه راهنمایی و دبیرســتان  کرانــی  کنــار هــر ا در 
داشــتیم یــک چیــزی بــه نــام بســته شــهداء داشــتیم. یــک 
کنــار اســتخوان های تابــوت یــک  کــه  تیکــه از پنبه هایــی 
ــرده  ک ــدا  ــان پی ــی از آقای ــد، یک ــته بودن گذاش ــام  گمن ــهید  ش
کــه بــرای  بــود و برایمــان آورده بــود. ایــن پنبه هــا بــا پرچمــی 
ــه  ــد از این ک ــه بع ــتیم و همیش ــود داش ــهید ب ــوت ش روی تاب
کــه در مــورد  فیلــم تمــام می شــد بــه ســخنران می گفتیــم 
ایــن بســته ها هــم بــرای بچه هــا توضیــح بدهــد؛ بعــد هــم 
گمنــام را برایشــان می گذاشــتیم و دم درب  مداحــی شــهید 
کــه وقتــی می خواهنــد از ســالن خــارج شــوند،  می گرفتیــم 
حــاال روی آن دســت می کشــیدند و بعضی هــا هــم دوســت 
کــه بعــدًا یک تیکه  کــه از آن پنبه هــا بــه آنهــا بدهیــم  داشــتند 

هــم بــه آن هــا دادیــم.

دیگــری  فرهنگــی  کارهــای  چــه  کران هــای  ا کنــار  در 
می کنید؟

ــی دو  ــواًل یک ــم معم ــه بودی ــاز جمع ــتاد نم ــزو س ــون ج چ
ــه می خواســت در شــهر  ک کارهــای فرهنگــی  ســال خیلــی از 
انجــام شــود بــه بچه هــا پیشــنهاد می دادنــد و بعــد خودمــان 
کار انجــام می دادیــم. مثــًا نمایشــگاه عفــاف و حجــاب بــود، 
کثــرًا جــزو خادم الشــهداء بودنــد و بــرای برنامه هــای  بچه هــا ا

راهیان نــور باشــد یــا یــادواره شــهداء فعالیــت می کننــد.

کران را چطور تأمین می کردید؟ هزینه ها و تدارکات ا
ــود؛ و از هیچ  جــای  فقــط از طریــق بچه هــای خودمــان ب
گــر بــرای جابه جایــی  دیگــری حمایــت نمی شــدیم. مثــًا ا
وســایل ماشــین می خواســتیم بچه هــا نوبتــی ماشــین های 

از حوزه هــای  را  یــا وســایل  را می آوردنــد  پــدر و مادرشــان 
می گرفتیــم. مختلــف 

کران ها بیشتر با چه مشکالتی روبه رو بودید؟ در ا
کران برایمان مشکل بود.  بیشتر تهیه وسایل ا

کران تان بیشتر بحث برانگیز بوده؟ کدام ا
فیلــم »علمــک«، چــون برایشــان جالــب بــود در مــوردش 
کبریــت«  بحــث می کردنــد. »پــدر، مــادر، فرزنــد« و »چنــد 
کــه در بســته های ســال های اول بودنــد را بــرای بچه هــای 
گذاشــتیم، و بچه هــا خیلــی در مــوردش بحــث  ابتدایــی 

می کردنــد.

کــدام فیلــم جشــنواره عّمــار ارتبــاط  خودتــان بیشــتر بــا 
برقرار کردید؟

فیلم هــای  از  بیشــتر  خیلــی  را  مســتندهایش  مــن 
داســتانی اش دوســت دارم؛ یعنــی بــه نظــرم مســتندها را 
کردنــد. مثــًا چنــد تــا از مســتندهایش  کار  خیلــی قوی تــر 
کــه بــه بچه هــا هــم پیشــنهاد  این قــدر برایــم جالــب بــود 
کــه ببیننــد، البتــه فیلم هــای داســتانی»رو بــه قبله«  می کنــم 

را هــم خیلــی دوســت داشــتم.

کران چقدر وقت می گذارید؟ برای ا
کــه بــا  کــران می کننــد و خواهرانــی  کــه اینجــا ا بچه هایــی 
کارهــای فرهنگــی  کــدام در یــک جایــی در  هــم هســتیم، هــر 
کارهــای  ــار معمــواًل از وقــت  ــران عّم ک ــد و در ا مشــغول بودن

گرفتــه می شــد. دیگرشــان 

جشنوارۀ عمار چه اثری روی مخاطبان می گذارد؟
کردیــم، یکــی از روســتاها رفتیــم  کــران  کــه ا در ســال اولــی 
کم شده و خیلی هم از داراب دور  که اآلن جمعیتش خیلی 
کــه رســیدیم و خیلــی  کشــید  بــود. تقریبــًا یــک ســاعت طــول 
کردیــم و داخــل  هــم محــروم هســتند. مــا بــا آنجــا هماهنــگ 
کــران یکــی بــرای بچه هایشــان  مدرسه شــان رفتیــم و دو ا
و یکــی هــم بــرای برادرهایشــان داشــتیم. بعدازظهــر هــم 
کــه موضوع مــان هــم ماهــواره بــود. چند  ســخنرانی داشــتیم 
گفتــه  روز بعــد یکــی از اهالــی روســتا بــه یکــی از آشــنا هایمان 
کــه آمــده بودنــد نمی دانــم چــه فیلم هایــی بــه  بــود، این هــا 
ــم مــا خــودش آمــده و  ــه خان ک ــد  خانم هایمــان نشــان دادن

کــرده. ماهــواره را جمــع 

کــران  کــه بایــد در آن ا فکــر می کنیــد مهم تریــن مکانــی 
انجام شود، کجاست؟

به نظرم یکی مسجد است و یکی مدرسه است.

مصاحبه با خانم انصاری اکران کنندۀ شهرستان داراب
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لرستان؛ قله های بلند پیشرفت

پــس از بــام ایــران، مقصــد بعــدی ســفرهای اســتانی 
ــود. پــس از آنکــه  ــا، قله هــای سرســبز اســتان لرســتان ب ثری
تیــم تحقیــق مســتند، ســوژه های اســتخراج شــده بــرای 
مشــخص  کردنــد،  ارائــه  را  لرســتان  از  مســتند  ســاخت 
کــه دســتمان از جهــت ســوژه پــر اســت؛ لــذا همیــن  شــد 
موضــوع باعــث شــد ســفر مــا بــه اســتان پرظرفیــت بــه درازا 
بودیــم  شــنیده  اســتان  ایــن  محرومیت هــای  از  بکشــد. 
امــا پــس از ســفر بــه منطقــه متوجــه شــدیم باوجودایــن 
گرفتــه در ایــن اســتان  کارهــای صــورت  محرومیــت، حجــم 
و  بــود  قابل توجــه  ایــام  ماننــد  اســتان هایی  نســبت  بــه 
شــده  ایجــاد  اســتان  ایــن  در  بیشــتری  زیرســاخت های 
در  دارویــی  گیاهــان  بحــث  بااینکــه  به عنوان مثــال  بــود. 
بــود امــا در  یــك موضــوع جدیــد و پایلــوت  ایــام  اســتان 
گیاهــی و  کارخانــه مطــرح داروهــای  اســتان لرســتان دو 
کارگاه هــای مختلــف عرق گیــری وجــود داشــت. در ابتــدای 
گیاهــی داشــتیم.  ســفر بازدیــدی از یــك شــرکت داروهایــی 
مدیرعامــل شــرکت خــود، دانش آموختــۀ داروســازی بــود و 
گیاهان  گایه هــای فراوانــی از عــدم توجــه بــه ظرفیــت بــزرگ 
گیاهــی داشــت. ایشــان بخش هــای  دارویــی و داروهــای 
مختلــف شــرکت و آزمایشــگاه و ماشــین آالتی را نشــانمان 
ــاده  ــی آم ــد فعل ــر تولی ــن براب ــی چندی ــرای تولیدات ــه ب ک داد 

شــده بودنــد امــا تقریبــًا بااســتفاده افتــاده بودنــد. ایشــان 
کــه جنــگ امــروز جنگ اقتصــادی اســت و خود  معتقــد بــود 
ــود  ــد ب ــا معتق ــت؛ ام ــگ می دانس ــن جن ــر ای ــرباز و افس را س

ــی فرماندهــی نمی کننــد!  فرماندهــان به خوب

چشــمه های زالل ایــن اســتان باعــث شــده بــود پــرورش 
ماهــی در ایــن اســتان هــم رونــق داشــته باشــد ولــی به ماننــد 
ســایر اســتان ها از داللــی و مشــکات بــازار رنــج می بردنــد. 
باغــداری هــم رونــق خوبــی در ایــن اســتان داشــت و به دلیــل 
کــه سردســیری  طبیعــت چنــد اقلیمــی ایــن اســتان از زردآلــو 
گرمســیری اســت در ایــن اســتان به ثمــر  کــه  اســت تــا انجیــر 
می نشســت امــا همگــی به اتفــاق از داللــی و نبــود صنایــع 
که صنایع  تبدیلــی رنــج می بردنــد. تنها در یك محصول بــود 
کــه آن هــم محصــول انــار  تبدیلــی بــرای آن ایجــاد شــده بــود 
کــه خــود از بیمــاری  کوهدشــت بــود، محصولــی  شهرســتان 

شــدید رنــج می بــرد. 

از بخش هــای جــذاب ایــن مســتند، همراهــی بــا یــك 
تولیــد  حــوزۀ  در  خوش فکــر  بســیار  کارآفریــن  و  محقــق 
ــود  ــود. ایشــان توانســته ب محصــوالت مختلــف از عســل ب
کــرده و 12 مــاه ســال  بــرای زنبورهــا بهــار مصنوعــی ایجــاد 
ــته  ــن توانس ــد و همچنی کن ــداری  ــا نگه ــا را در یکج زنبوره
بــود محصــوالت مختلفــی ماننــد زهــر زنبورعســل و ملکــه 
ایــن  ایشــان  کار  بخــش  مهم تریــن  امــا  کنــد.  تولیــد  را 
یــك  یــك ســال  رویــال  ژل  تولیــد  بــود  توانســته  کــه  بــود 
کنــد و بــه روش  کنــدوی زنبورعســل را در یــك روز تولیــد 
کــه مــاده دارویــی بســیار غنــی و  تولیــد صنعتــی ژل رویــال 

کنــد.  گران قیمــت اســت دســت پیــدا 

صنایــع ســنگ اســتان ســوژه دیگــر ایــن مســتند بــود. 
ــادی از مــردم اســتان در همیــن چنــد ســال اخیــر  بخــش زی
در صنعــت ســنگ ســاختمانی مشــغول بودنــد. ظرفیــت 
کارخانــه بــزرگ  کــه  ســنگ در ایــن منطقــه به قــدری بــاال بــود 
و مدرنــی بــرای تولیــد جهــت صــادرات ایجــاد شــده بــود و مــا 
کــه تنهــا بــا 20 درصــد ظرفیــت  کردیــم  کارخانــه بازدیــد  از ایــن 
کارخانه هــای ســنگ و معــادن  ــرد. حــال وروز باقــی  کار می ک
ســنگ نیــز بهتــر از ایــن نبــود و بســیاری از آنهــا بــه دلیــل 
رکــود در صنعــت ســاختمان تعطیــل شــده بودنــد و اعتقــاد 

ــد.  ــم می ش ــر ه ــاع بدت ــه روز اوض ــتند روز ب داش

به ماننــد ســایر ســفرهای اســتانی در ایــن ســفر هــم بــه 
کردیــم.  کوهرنــگ ســفر  مناطــق محــروم اســتان در منطقــه 
کــه تقریبــًا از جمعیــت خالــی  بــا روســتاهایی مواجــه شــدیم 
و  بودنــد  مانــده  پیرزن هــا  و  پیرمردهــا  تنهــا  و  بــود  شــده 
کار بــه شــهرهای بــزرگ خوزســتان و  جوان هــا همــه بــرای 
ــه  ک ــم  ــی دیدی ــد. مردمان ــرده بودن ک ــفر  ــران س ــتان  و ته لرس
به غیــراز چنــد دام ســبك، بــا یارانــه زندگــی می کردنــد و حتــی 
کنند  کــه خانه های خود را بازســازی  توانایــی آن را نداشــتند 
و عمــده خانه هــای آنهــا بــه ویرانــه تبدیــل شــده بــود و بــا 
کــه نشــود(.  انــدك زلزلــه ای بــر ســر آنهــا آوار می شــد)امیدواریم 

در  را  ظرفیت هــا  از  بلنــدی  قله هــای  گرچــه  ا لرســتان 
کــه قله هــای بــه  دامــان خــود دارد امــا مشــخص نیســت 
ایــن بلنــدی چــرا بــه چشــم مســئولین نمی آیــد و ایــن قله هــا 
همچنــان در غربــت ســر می کننــد. لرســتان را بایــد اســتان » 

قله هــای غریــب «نامیــد.

سید حسن موسوی فرد

ظرفیت های استانی پیرشفت اقتصادی
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راوی مظلومیِت اسالم انقالبی
نگاهی به مستند »ابوذرها منی میرند«

شــهید ســیدمحمدعلی رحیمــی را بایــد یکی از شــهدای 
و  نــام  بــودن  مشــخص  وجــود  بــا  کــه  دانســت  گمنامــی 
نشــانش امــا نــه تنها در میــان مخاطبان عام بلکــه در میان 
که  فعالیــن فرهنگــی نیز ناشــناس مانده اســت. شــخصیتی 
بــه فعالیت هــای فرهنگــی در راســتای صــدور پیــام انقــاب 
مســلمانان  به خصــوص  غیرایرانی هــا  میــان  در  اســامی 
هم وطنــان  میــان  در  امــا  می شــود،  شــناخته  شــبه قاره 

ــام و نشــان دارد. کمتــر بهــره ای از ن خــود 

مریــم قاســمی زهــد همســر ایــن شــهید عرصــه فرهنــگ، 
از  مظلومیــت  غبــار  تــا  شــده  میــدان  وارد  تنهایــی  بــه 
ــدا  ــیر ابت ــن مس ــد و در ای کن ک  ــا ــهیدش پ ــر ش ــره همس چه
کتــاب »رســول مولتــان«، خاطــرات خــود از زندگــی بــا  در 
کنــون بــه عنــوان راوی مســتند  شــهید رحیمــی را منتشــر و ا
ــی ناصــر  ــی و تهیه کنندگ کارگردان ــه  ــد« ب »ابوذرهــا نمی میرن
فعالیت هــای  از  ابعــادی  بتوانــد  تــا  شــده  ظاهــر  نــادری 

کنــد. شــهید رحیمــی را بــه مخاطبــان معرفــی 

فعالیت هــای  از  تصویــری  دارد  نظــر  در  مســتند  ایــن 
گوشــه ای  و  بکشــد  تصویــر  بــه  را  شــهید  ایــن  فرهنگــی 
توســط  کــه  را  رحیمــی  شــهید  فرهنگــی  جهــاد  از 
تروریســت های تکفیــری وابســته بــه آمریــکا تــرور شــده، بــه 
گــر در عرصــه دفــاع  کــه شــاید ا نمایــش بگــذارد. شــهیدی 
شــناخته  بســیار  می شــد  ریختــه  خونــش  سیاســت  یــا 
مظلومیــت  بــر  نمــادی  ایــن  و  بــود  کنــون  ا از  شــده تر 

حسام ابنوس

کشور است. فرهنگ در فضای رسانه ای و نخبگانی 

گفتمــان  مظلومیــت  راوی  نمی میرنــد«  »ابوذرهــا 
ایــن  اســت.  همســایه  کشــورهای  در  اســامی  انقــاب 
پذیــرش  و  اســتقبال  وجــود  بــا  می دهــد  نشــان  مســتند 
کشــورهای  شــایان توجــه در میــان طیف هــای مختلــف 
ــه  ــی از جمل ــه دالیل ــامی، ب ــاب اس ــتان از انق کس ــد و پا هن
ــی،  گاهــی هــم تنگناهــای مال کــم کاری برخــی مســئولین و 
بــاوری بــه نــام انقــاب اســامی بــه ســختی در حــال فعالیت 
اســت و شــهید رحیمــی نمــادی بــرای مظلومیــت ایــن بــاور 

اســت. آن  فعالیت هــای حــول  و 

ایــن مســتند نشــان می دهــد مســلمین هندوســتانی 
تنگناهــای  در  نفــری  میلیــون   200 جمعیــت  وجــود  بــا 
اقتصــادی و فرهنگــی بــه ســر می برنــد و دالرهــای نفتــی 
فعالیــت  مشــغول  کشــور  ایــن  در  ســعودی  عربســتان 
ــر  ــوی تفک ــه س ــد ب ــتضعف هن ــت مس ــذب مل ــترده و ج گس
نــادری  ناصــر  دوربیــن  مســتند  ایــن  در  اســت.  وهابــی 
کــت چرخیــده و تصویــری از مضیقه هــای  ســمت فقــر و فا
فرهنگــی و اقتصــادی مســلمین بــه ویــژه شــیعیان هنــدی 
کشــیده اســت. هرچنــد در برخــی بخش هــا  را بــه تصویــر 
روایــت بــه شــدت تکه پــاره اســت و بیننــده ممکــن اســت نخ 
کنــد تکه هــای پازلــی  ج شــود و تــاش  ماجــرا از دســتش خــار
ــی  کنــد؛ در صورت گذاشــته، ســرهم  ــل او  ــادری مقاب ــه ن ک را 
کــه می توانســت از همــان ابتــدا تکلیــف بیننــده را بــا روایــت 
ــد می خواهــد از شــهید رحیمــی حــرف  کنــد و بگوی روشــن 
ــا از فقــر فرهنگــی و اقتصــادی مســلیمن شــبه قاره؟ ــد ی بزن

ــد« مســائل تمدنــی جهــان  مســتند »ابوذرهــا نمي میرن
ــنن را  ــل تس ــیعیان و اه ــان ش ــدت می ــون وح ــام همچ اس
کــرده اســت.  گرفتــه و از آنهــا نیــز روایتــی ارائــه  نیــز هــدف 
کــه بعــد از چهــل ســال از پیــروزی انقــاب اســامی  روایتــی 
در حــال ارائــه شــدن اســت و تــا پیــش از آن هیچ کــدام از 

کاری نکــرده  نهادهــای فرهنگــی حتــی انقابــی نیــز چنیــن 
ــی  ــت فرهنگ ــردن هوی ــن ب ــتعمار در از بی ــش اس ــد. نق بودن
از نکاتــی اســت  کســتان یکــی دیگــر  ملت هــای هنــد و پا
ــه آن پرداختــه شــده و ایــن  ــد« ب ــه در »ابوذرهــا نمی میرن ک
ــد  ــود بای ــا این وج ــت. ب ــوده اس ــه نب ــه آن بی توج ــتند ب مس
کــه تنــوع موضوعــات طــرح شــده در اثر بــه نوعی  کــرد  اشــاره 
گفتــه  موجــب ســرگردانی بیننــده می شــود و بهتــر اســت 

شــود »ابوذرهــا نمی میرنــد« مســتندی ســرگردان اســت.

مســتند،  اصلــی  بســتر  از  جــدا  روایت هــا  ایــن  البتــه 
یعنــی شــهید رحیمــی نیســت و وقتــی صحبــت از وحــدت 
در  رحیمــی  شــهید  نقــش  بــه  اشــاره  شــده  مســتند  در 
فعالیت هــای وحدت آفریــن و ماننــد آن نیــز شــده اســت.

شــخصیتی  مســتند  ایــن  گــواه  بــه  رحیمــی  شــهید 
خســتگی ناپذیــر اســت و همــواره بــرای تقویــت تفکــر اســام 
انقابــی در برابــر اســام ســازش و آســایش، افق هــای تازه ای 
را  فعالیت هایــش  دامنــه  و  می گشــاید  خــود  روی  پیــش 
محــدود بــه یــک نقطــه نمی کنــد. در این مســتند می بینیم 
کــه می خواهــد بــه منطقــه  وقتــی شــهید مطــرح می کنــد 
کســتان بــرود، همســرش بــه ســبب نبــودن  مولتــان در پا
امکاناتــی مثــل مدرســه بــا رفتــن وی موافقــت نمی کنــد؛ 
کارکــردن در مناطــق مظلــوم و محــروم از  کــه  ولــی از آنجــا 
حیــث فرهنگــی بــرای شــهید رحیمــی در اولویــت اســت 
کــش توســط  بــه قتلــگاه خــود هجــرت می کنــد و خــون پا
تروریســت های تکفیــری بــه زمیــن ریختــه می شــود، تــا بــار 
دیگــر نشــان دهــد همــواره هرکــس علیــه یزیــد زمــان خــود 
بــه سرنوشــت  کنــد الجــرم سرنوشــتی شــبیه  ایســتادگی 

سیدالشــهدا)ع( در انتظــارش اســت.

کــه ناصــر  کاری اســت  مســتند »ابوذرهــا نمی میرنــد« 
مســتند  خانــه  و  کــرده  کارگردانــی  و  تهیــه  را  آن  نــادری 
ــت. ــوده اس ــتند ب ــن مس ــرح ای ــری ط ــامی مج ــاب اس انق



در بالکن است و نقش اول با اوست
آن فیلم که بهره ُبرد از او بس نیکوست

زیبایی هر سکانس در یک چیز است
سیگار بکش پس از خیانت ای دوست!

محمدرضا درخشان

لغت نامۀ سینمایی
ســاختمان  ورودی  ابتــدای  در  مکانیســت  گیشــه: 
کــه منشــا بسته شــدن پیــاده روی مقابــل اســت.  ســینما 
کثریــت صــف، بعــد  کــه چــرا همــواره ا هیچ کــس نمی دانــد 
افــق  بــه  و  ج شــده  خار صــف  از  صحبت کــردن  کمــی  از 

می پیوندنــد؟!
کــه چنــد ســال آزگار قــرار بــوده  کاغــذی  بلیــط: تکــه بــرگ 
کــه پشــتش»محل تبلیغــات شــما« باشــد ولــی تغییــری 

ــت. ــرده اس نک
کــه  کاغــذی  بلیــط نیــم بهــای سه شــنبه ها: تکــه بــرگ 
عاوه بــر پیــاده رو، مقابــل ســینما، خیابان هــای اطــراف را 
هــم دچــار راه بنــدان می کنــد. روز سه شــنبه، روزی اســت 
کــه مگــس هــم در ســطح شــهر پــر نمی زنــد؛ امــا جلــوی دِر 
ــه  ک ــد  ــم داری ــر تصمی گ ــود. ا گرفتــه می ش ــات  ــینما، تلف س
فامیل هــای قدیمــی و حتــی پدربــزرگ خدابیامــرز خویــش 

را ببینیــد، یــک روز سه شــنبه بــه ســینما برویــد.
کــه منشــا تمامــی  بوفــه: مکانــی در ورودی ســالن ســینما 
آلودگی هــای صوتــی در ســالن، بــه جــز غیبــت عمه فریــده، 
وقــت  بوفــه  مســئول  فیلــم،  شــروع  از  قبــل  اســت. 
ســرخاراندن نــدارد و بعــد از شــروع فیلــم آن قــدر وقــت دارد 

ــود. ــل ش کچ ــا  ــد ت ــرش را بخاران س
کــه از خانــواده ذرت اســت  کــورن: دانــۀ ســفید رنــگ  پــاپ 
نفــر  ربطــش می دهنــد! خرت خــرت  فیــل  بــد  کاِر  بــه  و 
ــده در نقطــۀ اوج  ــا غیبــت عمه فری پشــت ســری، همــراه ب

ــت. ــوردی اس ــاب خ ــث اعص ــم، باع فیل
ورقه هــای  از  کــه  اســت  کــی  خورا نــوع  یــک  چیپــس: 
ســیب زمینی تهیــه شــده و خــودش در ســینما اصــًا مهــم 
نیســت؛ بلکــه صــدای چرق چــرق بســته بنــدی اش مهــم 
کــه به همــراه غیبــت عمه فریــده، در ســکوت ســالن  اســت 

گــوش برســد. ســینما بــه 
حــس  بیشــتر  کــه  تاریک خانــه ای  ســینما:  ســالن 
خوابیــدن را بــه انســان منتقــل می کنــد تــا تماشــای فیلــم 
بــوده ولــی  کــه در آن ســر و صدا ممنــوع  دارد. محیطــی 
کرده اســت. غیبــت عمه فریــده ایــن قانــون را خــرد و خمیر 

ــل  ــتن،که حداق ــرای نشس ــیله ای ب ــینما: وس ــی س صندل
پنــج دقیقــۀ ابتــدای فیلــم، مخصــوص یافتــن آن اســت. 
کــه  کنــاری نشســته  همیشــه هــم یــک نفــر در صندلــی 
ناهــارش را بــا پیــاز یــا ســیر خــورده و فرصــت تنفــس بــه آدم 

نمی دهــد.
کــه صدای  آپــارات: وســیله ای مربــوط بــه چنــد قرن پیش 
کــه بعــد از  »تــرررررررِر« آن از صــدای فیلــم بیشــتر بــوده 
پیشــرفت علــم و فنــاوری، رســمًا جایــش از اتــاق آپــارات بــه 

جلــوی دِر ســینما، بــرای دکــور، تغییــر یافتــه اســت.
کــه  کاه نقابــی  کارمنــد، همــراه بــا  آپاراتچــی: یــک نفــر 
تحــوالت  نقــش مهم تــری در  هــم  کارگردان هــا  از  حتــی 
کــه تیتــراژ انتهایــی فیلــم  ســینما دارد. او تنهــا کســی اســت 

کامــل می بینــد. را بــه طــور 

علیرضا تابئی

آنچه در سینما اشتباه می گیریم!



زیرا

زیرا

زیرا

 باید تمام توان و 
تجهیزاتمان را در 

جنگ فرهنگی پای کار 
بیاوریم.

کران فیلم ها مختص ایام جشنواره نیست ا

کران داشت. در تمام طول سال می توان ا
با توجه به مناسبت های مختلف می توان فیلم های متناسب با آن زمان را 

کرد. کران  ا

کران، لزومی ندارد که فقط فیلم پخش شود در برنامه های ا

کران های مردمی یک فرصت است برای  ا
انجام فعالیت های فرهنگی، فروش 

کتاب، سخنرانی، دیدار با خانوادۀ شهدا، 
نمایشگاه عکس، جلسه نقد فیلم و بسیاری 

برنامه های دیگر.

!

کران کران کنیمشرایط ا فیلم ها را در جمع ا

بهانه ای است برای جمع های دورهمی
بــه  دسترســی  امــکان  و  می شــود  دیگــر  افــراد  بــه  محتــوا  عرضــۀ  باعــث 

می کنــد. فراهــم  را  مختلــف  مخاطبــان 
کران در جمع باعث ایجاد بحث و تبادل نظر بر روی فیلم ها می شود. ا

کران بهانه ای است برای جذب افراد برای فعالیت های فرهنگی دیگر. ا

خــود  توســط  مردمــی  کــران  ا شــبکۀ  گســترش  باعــث 
. د می شــو ها ن کنند ا کر ا

ثبت نــام  از  بعــد  را  فیلم هــا  کــه  نکنیــم  فرامــوش  البتــه 

بیــن  ارتباطــی  راه  تــا  دهیــم  تحویــل  او  بــه  شــخص 
نشــود. قطــع  دبیرخانــه  و  کران کننــده  ا

بدون بازخورد امکان فهم نیازها و نقاط ضعف و قوت میسر نمی شود.
ارســال بازخــورد، مســیر رفتــن به ســمت تولیــد محتــوای متناســب بــا نیازهــای 
کــه ارزش هــا  روز جامعــه و خواســته های مــردم را همــوار می کنــد. و مردم انــد 

و ضریب دهی هــا را مشــخص می کننــد.

کران را ارسال کنیم گزارش ا بازخورد و 

فیلم ها را به دیگران هم برسانیم

 چه چیزهایی در

شرط نیست؟

چه شرایطی دارد؟

داشتن تجهیزات خوب

کــران  کــه مــا از ا دسترســی نداشــتن بــه بعضــی تجهیــزات، دلیــل بــر ایــن نیســت 
کــران می تــوان از تلویزیــون، لپ تــاپ، تبلــت و  فیلم هــا منصــرف شــویم. بــرای ا

کــرد. گوشــی همــراه اســتفاده  حتــی 

 اکران  فیلم، زمانی تأثیرگذار 
است که به صورت مستمر 

برگزار شود.
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در ایــن یادداشــت می خواهــم »هنرمنــد مردمــی« را 
می خواهــم  بدهــم.  قــرار  حرفــه ای«  »هنرمنــد  برابــر  در 
کــه در مســیر  کنــم(  ح  کنــم )صرفــًا طــر ح  ایــن بحــث را طــر
به ســمت  بایــد  هنــر،  و  فرهنــگ  عرصــۀ  مردمی کــردن 
چنــدی  کــه  نکتــه ای  رفــت.  مردمــی  هنرمنــد  تربیــت 

اســت به صــورت یــک ضــرورت نمایــان شــده اســت.

»مردمی بــودن« معمــواًل معــادل وجهۀمردمی داشــتن 
می شــود.  فهمیــده  هنرمنــد  فــرِد  بــه  جماعــت  اقبــال  و 
مســائل  و  مــردم  مشــکات  بــه  پرداختــن  هــم  گاهــی 
دو  هــر  ایــن  می داننــد.  مردمی بــودن  را  آنــان  واقعــی 
درســت اســت، امــا منظــور مــن در ایــن یادداشــت از تعبیــر 
توضیــح  اســت.  غیرحرفه ای بــودن  دقیقــًا  »مردمــی«، 

می دهــم.

هنر به مثابۀ شغل
کــه  کســی اســت  هنرمنــد حرفــه ای در تلقــی مرســوم، 
به شــکل تمام وقــت، متمرکــز و به منزلــه شــغل بــه یــک 
طبعــًا  فــرد  ایــن  گرچــه  ا اســت.  مشــغول  هنــری  رشــته 
گویــا در زمینــه دیگــری  در آن رشــته تخصــص دارد، امــا 
گــر دارد آن را جــدی نمی گیــرد. بــا  تخصــص نــدارد، یــا ا
او  نیســت.  هنــر  مردمــی،  هنرمنــد  شــغل  فــرض،  ایــن 
ممکــن اســت لوله کــش ســاختمان باشــد. ممکــن اســت 
کارمنــد هــر اداره ای یــا مغــازه دار  بــرق کار، نظامــی، معلــم، 
یــا  کارگــردان، خواننــده  فیلم بــردار،  و هم زمــان،  باشــد 
کار ایجــاد  نوازنــده هــم. ایــن نکتــه چــه تفاوت هایــی در 

می کنــد؟ چــه مزیتــی دارد؟

قرنطینۀ حرفه ای
فضــای  ایجــاد  از  کــه  می کنــم  شــروع  این جــا  از 
هنرمنــد  اطــراف  در  هپروتــی  به تعبیــری  و  قرنطینــه ای 
کــه در هنــر، افقــی  گرچــه بناســت  جلوگیــری می کنــد. ا
شــود  گشــوده  موجــود(  )وضــع  روزمــره  زندگــی  از  فراتــر 
ایــن  امــا  شــود،  فعالیــت  افقــی  چنــان  بــا  متناظــر  یــا 
افــق بــا همیــن زندگــی ممــاس اســت. از »این جا«ســت 
هنرمنــِد  فــرد  بــرای  »این جــا«  می کنیــم.  حرکــت  کــه 

لطفًا حرفه ای نباشید!

ــه  ک ــان می دانیــد. البتــه  ــه اســت؟ خودت حرفــه ای چگون
نمی گیــرم. نظــر  در  را  اســتثنائات 

کــه  گــر انتظــار داریــم و انتظــار بجایــی هــم هســت  ا
زمینــه اش  نباشــد،  بیگانــه  جامعــه اش  بــا  هنرمنــد 
ــد  ــه ح ک ــی اســت  ــد در متــن ایــن زندگ کجاســت؟ هنرمن
گــر فرارفتنــی هــم هســت، پــس  و رســم آن را می فهمــد و ا
گــر هــم  از ایــن درک صــورت می گیــرد. فعالیــت حرفــه ای ا
مطلــوب باشــد، بــرای معــدودی مطلــوب اســت. )همیــن 
کمــی تفــاوت در حــوزه و دانشــگاه هــم دیــده  وضــع بــا 
کــه  کــه چــرا جوانــی  می شــود. داِد بــزرگان بــه هواســت 
ــی رود،  ــر م ــی دیگ ــز علم ک ــا مرا ــم ی ــه ق ــات ب ــرای تحصی ب
نمی گــردد!  بــاز  خــود  دیــار  بــه  فضایــل  کســب  از  پــس 
همــه  آیــا  امــا  بشــوند!  دهــر  عامــۀ  می خواهنــد  همــه 
ایــن  بــه  علمــی  جهــاد  تکلیفشــان  و  اســتعداد  تــوان، 
»مؤسســات  آماس گونــۀ  ازدیــاد  اســت؟  متمرکــز  شــکل 
گریــه آور پژوهــش، حقایــق  بــا وجــود وضــع  پژوهشــی« 
گــر  ا این جاســت که  نکتــه  می کنــد.  گوشــزد  را  زیــادی 
طلبــه ای می بایــد مســیر جهــاد علمــی به شــکل متمرکــز 
او  بــه  عاقلــه ای  قــوۀ  ســوی  از  البــد  بدهــد،  ادامــه  را 

شــد!( خواهــد  تکلیــف 

هنِر معیشت
مســئله اقتصــاد هنــر و فرهنــگ و مشــخصًا معیشــت 
هــم  شــغل(  به مثابــه  هنــر  هنــر؛  از  )ارتــزاق  هنرمنــدان 
ل،  زبانــم ال فــرداروزی  گــر  ا به نظــر شــما  اســت.  ح  مطــر
آرزوی  و  کردیــم  حرکــت  مقاومتــی  اقتصــاد  به ســمت 
ــا شــد )یعنــی مجبــور  بســتِن شــیر نفــت محقــق شــد و بن
کنیــم،  ج  خــر بیشــتری  حســاب وکتاِب  بــا  کــه  شــدیم( 
همچنــان  هنــری  و  فرهنگــی  تولیــدات  ایــن  از  چقــدر 
فعــال  لشــکِر  ایــن  از  میــزان  چــه  شــد؟  خواهنــد  تولیــد 
مانــد؟  خواهــد  باقــی  فرمانــده اش  بــرای  فرهنگــی، 
اثرپذیــری ایــن جبهــه )جبهــۀ فرهنگــی و هنــری انقــاب( 
از آمدوشــِد دولت هــای رنگارنــگ را چگونــه بایــد ســامان 
کاف  گیروگرفــِت معیشــت در ایــن حــوزه، شــبیه  داد؟ 
ــه سرچشــمه نزدیــک  ــر ب گ ســردرگم شــده اســت. شــاید ا

هنــوز  وقتــی  اساســًا  باشــد.  صاف تــر  آب  ایــن  شــویم، 
هنــر  و  فرهنــگ  اقتصــاد  در  مــردم«  »مخاطــب/  جــای 
ایــن عرصــه  کل  لحــاظ نشــده، ســخن از مردمی بــودن 

نیســت. موجــه  چنــدان 

مسئله هویت
کــه بگذریــم، بحــث هویت یابــی  از معیشــت هنرمنــد 
کســی، جوانــی  ح اســت. مع االســف وقتــی  نیــز مطــر او 
ســینما  خانــواده  عضــو  را  خــود  مثــًا،  نــام  جویــای 
مشــخصه های  می کنــد  تــاش  ناخواســته  ببینــد، 
کنــد. ایــن بحــث ســر  هویتــِی ناجــوری را در خــود ایجــاد 
کــه »فرهنــِگ ســینما«  دراز دارد، امــا عجالتــًا تــا زمانــی 
ــِم  شــخم نخــورده، بهتــر اســت هنرمنــد مــا خــود را »معل
امــر  ایــن  گر«.  »ســینما تــا  ببینــد  دوربین به دســت« 
خواهــد  یــاری  هــم  شــخم زدن  فراینــد  آن  بــه  احتمــااًل 

کــرد.

همه در خدمت عدالت
و  بقــال  بشــود  گــر  ا این اســت که  دیگــر  مهــم  نکتــه 
بــرق کار و بقیــه  کارمنــد و معلــم و نظامــی و مکانیــک و 
کــرد، تحقــق  ملــت را اهــل بیــان، فرضــًا دوربین به دســت 
می دانــم  داشــت.  خواهــد  روشــن تری  افــق  عدالــت 
آمــوزِش هنــر )خصوصــًا ســینما( هــم مســئله ای اســت. 
مع ذلــک  می گویــم.  بعــدی  بنــد  در  را  »آمــوزش«  نکتــۀ 
وقتــی ســِرنخ ذائقه ســازی و منظردهــی و مسئله ســازِی 
گر یــا هــر هنــر دیگــری،  جمــع معــدودی را، به نــام ســینما
ــر می تواننــد آن حــوزه  در دســت داشــته باشــند، راحت ت
کننــد. بایــد دســِت هــر فــرد مــردم، خنجــری  کنتــرل  را 
داد تــا بــه قــدر تــوان و بــه شــیوه خــود بــر هیــکل منحــوس 
گــر بنا  ســرمایه داری و تحجــر و تزویــر بزنــد. در جنــگ هــم ا
کاســیِک آموزش دیــده  بــود صرفــًا بــه نیــروی رســمی و 
بلعیــده  هزاربــاره  ببندیــم،  امیــد  نظامــی  پادگان هــای 

شــده بودیــم!

کادمِی نامربوط آ
اعضــای  رحمت اهلل علیــه،  آوینــی،  آمــوزش!  امــا  و 

محسن  آقابابایی

»هرنمند مردمی « در برابر »هرنمندحرفه ای«
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کــه تــا  کســانی برمی گزیــد  گــروه خــود را تعمــدًا از میــان 
خصوصــًا  و  بودنــد  نکــرده  فیلم ســازی  کار  زمــان  آن 
بودنــد.  ندیــده  آمــوزش  ســینمایی  کادمی هــای  آ در 
شــکل  دیگــری  جــور  هنــر  کادمی هــای  آ تربیت شــدگان 
گزینــش و  کار نمی آمدنــد«. معیارهــای  می گرفتنــد و »بــه 
کــه آوینــی بــه افــراد انتخاب شــده مــی داد،  آموزش هایــی 
گــروه روایــت فتــح و مأموریــت آن بــود.  بســته بــه نیــاز 
ــا توجــه بــه »مأموریــت«  یعنــی فراینــد آمــوزش، از ابتــدا ب
ــم  ــه می کن ــن نکت ــه از ای ک ــتفاده ای  ــد. اس ــی می ش طراح
ســینما،  حــوزۀ  در  آموزش دیــدن  بــرای  این اســت که 
کــه  گذاشــتن تخــم دوزرده نیســت. ایــن حــرف  نیــازی بــه 
کادمیــک و علمــی دیــد، بیشــتر بــه کاِر  »بایــد« آمــوزش آ

تولیــد می خــورد. و مافیــای  آموزشــی  انحصــار  ایجــاد 

به جــای این کــه معــدودی دانشــجوی بخت برگشــته را 
کــه بالضــروره بــه برهــوت بی انگیزگــی  کنیــم  در داالنــی وارد 
گردنــه  و بی آرمانــی ختــم می شــود و درنهایــت، آن هــا را در 
بســپاریم،  ناخوش احــوال  مشــتی  به دســت  بــازاِرکار، 
بایــد مســیر دیگــری بپیماییــم. بهتــر اســت امــر آمــوزش را 
ــی مســیِر تاریخــی انقــاب  ــی و مکان ــا ملزومــات زمان هــم ب

کنیــم! هماهنــگ 

نباید شهروند خوبی برای دهکدۀ جهانی تربیت کنیم
می شــود  را  پیشــنهادی  چنیــن  اجرایــی  اقتضائــات 
کــرد. ایــن نوشــته درصــدد چنــان  ــا حــدودی فهرســت  ت
مردمــی  هنرمنــد  تربیــت  مع الوصــف  نیســت.  کاری 
کــه بایــد آن هــا را یک به یــک و به تدریــج  اقتضائاتــی دارد 
مقدمــۀ  ســاختارگریزی  می رســد  به نظــر  کــرد.  فراهــم 
باشــد.  هنــر  گــون  گونا جنبه هــای  در  تحــول  هرگونــه 
گشــود. شــاید اساســی ترین  گام بــه گام  ایــن مســیر را بایــد 
کــه هنرمنــداِن مردمــی می کننــد، یــا بنابه تعریــف  کاری 
بایــد بکننــد، این اســت که حــرف مــردم را بزننــد و ایــن 
ســاختارهایی  از  گریــز  بــا  جــز  نمی شــود،  میســر  مهــم 
گــذر  کار قالــب زدن واقعیــت می خورنــد.  کــه بیشــتر بــه 
انتهــای  در  می گفــت،  آوینــی  آن چنان کــه  تکنیــک،  از 

امــکان خواهــد داشــت. چنیــن مســیری 

بارانی در 
دشت ناامیدی

احسان سالمی

»دشــت آدم خــوار« حکایتــی از یــک مســئله ملــی و مهــم اســت 
کمتــر بــه آن توجــه شــده  گذشــته  کــه در طــی همــه ســال های 
کــه بــا تکیــه بــر محصــوالت  اســت. مســئله  مهــم صــادرات غیرنفتــی 
بــه  شــایانی  کمــک  می توانــد  پســته  همچــون  منحصربه فــردی 
کــه روایتــی از  کنــد. »دشــت آدم خــوار«  کشــور  وضعیــت اقتصــادی 
کشــاورز و پســته کاری ایرانــی اســت،  زندگــی آقــای محمــود بارانــی 
ــه عــزم و اراده یــک جــوان ایرانــی  ــا نشــان دهــد چگون کــرده ت ســعی 
بــرای رســیدن بــه هدفــی بــزرگ باعــث می شــود تــا او بیــش از ده ســال 
از عمــرش را صــرف کاربــر روی زمینــی کنــد که ازنظر بســیاری از مردم، 
کشــت اســت؛ ولــی درنهایــت قــدرت  زمینــی نفرین شــده و غیرقابــل 
کشــت محصولــی در ایــن زمیــن  اراده و تــاش ایــن جــوان منجــر بــه 
کــه می توانــد آبــروی ازدســت رفته ایــران در صنعــت پســته  می شــود 

کنــد.  جهــان را احیــا 

ــه  ــذاری ایــن زمیــن ب ــا شــرح قصــه دلیــل نام گ روایــت مســتند ب
ــه  ک ــه ایــن می پــردازد  »دشــت آدم خــوار« آغــاز می شــود و در ادامــه ب
کیســت و چطور »دشــت آدم خوار« را از میان انبوهی  محمود بارانی 
از زمین هــای بایــر کشــور برای کشــت پســته انتخــاب می کند. بخش 
پایانــی مســتند نیــز به شــرح اهمیــت محصوالتی همچون پســته در 
کشــورهایی همچــون آمریــکا بــرای افزایــش  اقتصــاد جهــان و تــاش 

سهمشــان از بــازار پســته جهــان اختصــاص دارد.

البتــه در ایــن میــان بــه نظــر می رســد بخش هایــی از روایــت آقــای 

درباره مستند »دشت آدم خوار« ساخته مصطفی شبان

کــه  بارانــی در ایــن اثــر مــورد بی توجهــی قرارگرفتــه اســت. روایتــی 
ــراز و  ــن و ف ــن زمی ــر روی ای ــاله او ب ــاش ده س ــی ت ــه چگونگ ــوط ب مرب
کــه بــدون شــک در ایــن مســیر بــرای او بــه وجــود آمده،  نشــیب هایی 
کــه پرداختــن بــه آن در وهله اول باعــث افزایش  می شــود. موضوعــی 
کــه فــراز و نشــیب های بــه وجــود آمــده  کار می شــد چرا جذابیــت 
گره هایــی در دل قصــه می توانســت  در ایــن مســیر خــود به عنــوان 
کــه عــدم  پدیدآورنــده عنصــر تعلیــق باشــد. نکتــه دوم ایــن اســت 
پرداختــن بــه ایــن بخــش از اتفاقــات پیش آمــده بــرای آقــای بارانــی، 
کــه ســؤاالت متعــددی  کلــی اثــر شــده  باعــث ایجــاد خائــی در روایــت 
کــه تصمیــم  را در ارتبــاط بــا آنچــه در طــی ایــن 14 ســال )از زمانــی 
می گیــرد کشــاورزی در دشــت آدم خــوار را آغــاز کنــد تــا زمانــی که اولین 
محصــول آنجا را برداشــت می کنــد( در ذهن مخاطب پدید مــی آورد. 

یکــی دیگــر از نقــاط ضعــف مســتند »دشــت آدم خــوار« را بایــد 
کم توجهــی ســازندگان اثــر در پرداختــن بــه تأثیــر نــگاه علمــی و  در 
کادمیــک آقــای بارانــی در موفقیت هــای او دانســت  تحصیــات آ
کــه بخشــی از مســتند بــه شــرح ســفر دوســاله آقــای بارانــی  هرچنــد 
کشــور  کشــاورزی در ایــن  بــه آلمــان و ادامــه تحصیلــش در رشــته 
اختصــاص دارد ولــی بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه تأثیــر عمیــق 
تحصیات دانشــگاهی در تغییر نگاه او به مقوله کشــاورزی که البته 
کشــور  در ادامــه نیــز باعــث خلــق ایــده تولیــد اولیــن پســته ارگانیــک 
کــه بخش هــا و اشــارات  در ذهــن آقــای بارانــی می شــود، جــا داشــت 

ــت.  ــود داش ــتند وج ــوع در مس ــن موض ــا ای ــاط ب ــتری در ارتب بیش

بــا همــه ایــن تفاســیر »دشــت آدم خــوار« باوجــود ضعف هــا و 
کــه در بخش هــای مختلــف روایــت خــود دارد اثر شــریفی  قوت هایــی 
کــه بایــد بارهــا و بارهــا از طریــق رســانه هایی چــون تلویزیــون  اســت 
کشــور و  کشــاورزی  پخش شــود و جوانه امید را در دل فعالین عرصه 
به ویــژه مســئولین این رشــته بــکارد تا نگاه ها بــه جایگاه کشــاورزی و 

کشــور جدی تــر شــود. تأثیــر آن در رشــد اقتصــادی 



گو
تو

گف
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
ده

سیز
م -

هفت
وز 

ر
مار

م ع
فیل

ی 
دم

 مر
اره

نو
جش

ن 
می

شت
ه ه

وزان
ه ر

نام
ژه 

وی

16

کت نکرد! بمباران هم، »ندای قم« را سا
» 1600AM گفت وگو با محمود احمدی، کارگردان مستند »رادیو

محمــود احمــدی، متولــد ســال 1368 و ســاکن شــهر قــم اســت. او از هفده ســالگی هم زمــان بــا تحصیــل، در مؤسســه های آزاد، مثــل »انجمــن ســینمای جــوان« و »ســوره« در تهــران و قــم، 
دوره هــای مرتبــط بــا فیلم ســازی را گذرانــده  اســت. آقــای احمــدی پنــج ســالی می شــود کــه بــرای شــبکه های مختلــف ســیما فیلــم می ســازد و مدتــی اســت کــه بــا شــبکه های عربــی زبــان ازجملــه 

»الکوثــر«، »المنــار«، »ثامــن« و... کار می کنــد. متــن زیــر بخشــی از گفت وگــو بــا اوســت.

موضوع مستند ردیف 1600AM چیست؟
موضــوع مســتند ردیــف 1600AM ، روایتــی از دوران دفــاع 
مقــدس در شــهر مقــدس قــم اســت. زمانی کــه صدام گفتــه بود 
مــا شــهرهای مذهبــی را نمی زنیــم و بعــد زمانی کــه تحت فشــار 
قــرار می گیــرد و می خواهــد روی دولــت ایــران فشــار بیــاورد، قــم 
را بمبــاران می کنــد. آن زمان در قم هیچ وســیلۀ هشــداردهندۀ 
وضعیــت ســفید و قرمــز وجود نداشــت. قبــًا شــخصی در زمان 
انقــاب به صــورت خیلــی مخفیانــه در خانــه اش فرســتنده 
می ســاخت. چــون ایــن بنــدۀ خدا قمی بود، احســاس وظیفه 
می کنــد و پیــش فرمانــدار وقــت مــی رود. چــون یک بــار قــم 
بمبــاران شــد و خیلــی کشــته داد، دغدغــۀ اصلــی فرمانــدار هــم 
ایــن بــود کــه آژیــر وضعیــت  قرمــز و ســفید تهیــه کنــد. بعــد آن ها 
باهــم آشــنا می شــوند تــا زمانی که قطعنامــه پذیرفته می شــود. 
بعــد از پذیــرش قطعنامــه آن ها می بیننــد که فرســتنده دارند و 
در فرمانداری دغدغۀ کار فرهنگی هم داشتند. بعد به صورت 
غیرمجــاز یــک رادیــو راه می اندازنــد. البتــه یکی دوســال بعــد آن 
فرمانــدار بــا خــود رئیس صداوســیما وقت ارتبــاط برقرار می کند 

کامــی را بــه آن هــا می دهنــد. برنامه هــای اجتماعــی  و مجــوز 
می ســاختند و کم کــم ایــن رادیــو دیــده می شــود و زمانــی که قم 
اســتان می شــود اســم ایــن رادیــو از »رادیــو نــدا« بــه »رادیــو قــم« 

تبدیــل می شــود.

نحوۀ آشنایی شما با این سوژه چطور بود؟
کتــر اصلــی ایــن ســوژه یکــی از دوســتان  مــا اســت. ایــن  کارا
کردنــد و مــا بــه ســفارش مؤسســۀ رســانه ای  ســوژه را مطــرح 
کار خوبــی  کــه  کار را انجــام دادیــم  کــه در قــم اســت، ایــن  عهــد، 

هــم شــد.

مراحل تولید مستند چگونه بود؟
کــردم؛  کارهــا را  در مرحلــۀ پیش تولیــد تقریبــًا خــودم همــۀ 
کــه بخواهــم  چــون به لحــاظ بــرآورد آن، آن قــدر زیــاد نبــود 
تولیــدی بزنــم. کار پیش تولیــد حول وحــوش بیســت روز طــول 
کشــید. اخــذ مجــوز داخــل شــهر بــرای تصویربــرداری هوایــی و 
کار بازســازی  ــه  هماهنگــی مصاحبه هــا چــون به لحــاظ این ک

هــم داشــت مقــداری ســخت بود. تقریبــًا یک ماه طول کشــید 
کــه هماهنگ شــوند و جمع کــردن آن ها در یــک روز هم حدود 

دو ســه هفته طول کشید.

آرشیو تصاویرتان را چگونه تهیه کردید؟
کترهــا تصاویــر آرشــیوی داشــتند؛ ولــی در  کارا یکــی از خــود 
مرحلــۀ آرشــیو بــه بعضــی ادارات مختلــف نامــه زدم و تصاویــر را 

گرفتم.  

برای آینده چه کارهایی را در دست تولید دارید؟
مــورد  در  یکــی  و  مــورد وهابیــت  در  یکــی  اســت.  کار  دو 

اســت. صهیونیســت 

نظر شما دربارۀ جشنوارۀ عمار چیست؟
دارد.  زیــادی  مخاطب هــای  بودنــش  مردمــی  به لحــاظ 
نمی تــوان گفــت که یک طیــف خاصــی از مردم برای جشــنوارۀ 
عمار هســتند. اآلن طوری شــده که از هر طیفی فیلم هایشــان 

کــه دارنــد شــرکت می کننــد. را می آورنــد و بــا هــر انگیــزه ای 
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لیچه ای با  لوگوی عمار قا
نگاهی به هدایای مردمی مردم؛ در گفت وگو با  اکران کننده  شهرستان اردل

هادی و مادرش از اهالی شهرســتان اردل اســتان چهارمحال و بختیاری به واســطه یکی از تبلیغات جشــنواره عمار با این جشــنواره آشــنا شــده و یکی از اکران   کننده های عمار می شــوند. 
آن هــا در کنــار فیلــم بــه چــاپ و توزیــع جــزوات تحلیلی سیاســی رهبــری و دیگــر صاحب نظــران انقابــی می پردازنــد. ایــن حجــم از فعالیت  آنان و بیــش از  100 در نقاط مختلف شهرســتان اردل ســبب 

شــد تــا پــای صحبــت خانــم کبــری حیدری بنشــینیم و از ســختی ها و خوشــی های ایــن اقدام فرهنگی با او گفتگویی داشــته باشــیم.

کران کرد »هنگامه« ما را مشتاق به ا
کــران فیلم  اواســط خــرداد ســال95 بــود کــه پســرم بــه بهانۀ ا
داســتانی »هنگامــه« بــه دبیرخانــه جشــنواره عمــار پیامــک 
کران  گرفتند. نخســتین ا فرســتاد. پس از چند روز با ما تماس 
را هفتم تیرماه ســال95 انجام دادیم. قرار بود فیلم »هنگامه« 
کــران مــا باشــد؛ اّما اســتقبال مردم باعث شــد،  اولیــن و آخریــن ا
کارمان را ادامه دهیم. البته برخی مواقع از ادامه مســیر ناامید 
می شــدیم؛ اّمــا بحمــدا... بــه خاطــر اســتقبال های مــردم، ایــن 

کران هــا، همچنــان ادامــه دارد. ا

وسایل پخش فیلم را شکستند
کران هــای نخســت، بازخوردهــای خوبــی دریافــت  پــس از ا
 کردیــم، البتــه مشــکاتی هــم در ایــن مســیر متحمــل شــدیم؛ 
ــودم،  ــه ب ــتا رفت ــه روس ــم ب ــش فیل ــرای پخ ــه ب ک ــار  ــی یک ب حت
تلویزیونــم را شکســتند. چنــد قــدم کــه از او دور شــدم، خانمــی 
گفــت   مــرا صــدا زد و داخــل حســینیه بــرد. بــه مــردم هــم 
بنشــینید. پس از چند دقیقه  همــراه با یک تلویزیــون، بزرگ تر 
از تلویزیــون خــودم آمــد و مــرا همــراه خــود بــه منزل بــرد و گفت: 
کســی که تلویزیون را شکســته برادرش بوده و مدتی نگذشــت 

کــرد. کــه آن آقــا هــم معذرت خواهــی 

که تا حدودی هم حق داشــت، می گفت:  چیزهایی گفت 
دبیرخانــه عمــار دیگــر چیســت؟ مــا صبــح دســت خالی از خانــه 
بیــرون می رویــم، شــب  هــم دســت خالی برمی گردیــم. ایــن چــه 
که بااین همه منابع و امکانات نمی تواند شرایط  دولتی است 
کند تا ما پیش زن و بچه مان شــرمنده نشــویم. زندگی را مهیا 

تبلیغ چهره به چهره فیلم ها
کران هــای مدرســه را  فیلم هــا را بــه چهــره تبلیــغ می کــردم.  ا
همــراه پســرم انجــام می دهــم. اولیــن بــار کــه به روســتای شــیخ 
محمــود رفتیــم، بــا دهیــار تمــاس گرفتم، خودشــان با ماشــین 
کــران بردنــد. بــه خاطــر قوم وخویــش بــودن  آمدنــد و مــا را بــرای ا
اهالــی روســتاهای هم جــوار با یکدیگــر، آن ها این قضیــه را برای 
هــم تعریــف کردنــد. خودشــان با دهیارها هماهنــگ می کردند 

تا برایشــان فیلــم پخش کنم.

پای بچه های ما را به مسجد باز کن
کــن و  کــران  گــر جایــی مــرا ببیننــد می گوینــد؛ بیــا برایمــان ا ا
اینجــا بمــان. مــا از تــو پذیرایــی می کنیــم، پــای بچه هــای مــا را 
کــه مــا آثــار فرهنگــی  کــن. خیلــی بــاارزش اســت  بــه مســجد بــاز 
بــا محوریــت اســام و انقــاب را در مســجد پخش کنیــم. از 
ــه  ک ــا باالتریــن  کــه پخــش فیلــم اســت ت کوچک تریــن بخــش 
خوانــدن نمــاز و قــرآن اســت. همــه را بایــد بــا محوریــت مســجد 
مــردم  میــان  اتحــاد  ســبب  محوریــت  ایــن  دهیــم؛  انجــام 

می شــود.

کران  شیرینی ا
کران هــا شــیرینی ببــرم.  همیشــه ســعی می کنــم بــرای ا
این یــک نــوع احتــرام بــه مخاطــب و عاملی جهت جــذب برای 
کران هــای بعــدی اســت. خاطــره اســتقبال و بازخوردهــای  ا
کــرده اســت. در  کران هــا را بــرای مــن شــیرین  مثبــت مــردم، ا

کران هــا دختری چوپان می خواســت فیلم ها را ببیند؛  یکــی از ا
گلــه را بــه او ســپرده بودنــد، نمی توانســت  اّمــا بــه دلیــل این کــه 
ــی  ــه چوپان ــد.  پســرم به جــای او ب ــرای تماشــای فیلم هــا بیای ب
رفــت و او فیلم هــا را نــگاه کــرد.  هــادی داســتان ایــن را برای یکی 
از کارگردان هــا تلگــرام فرســتاد و فکــر کنــم کــه او  می خواهــد این 

اتفــاق را بــه مســتند تبدیــل کنــد.

کران فیلم در روستا کشک، هدیه ا
کــه می رویــم مــردم بــه مــا محبــت دارنــد و  کثــر جاهایــی  در ا
کران  از دسترنجشــان برایمــان هدیــه می آورنــد. یک بــار پــس از ا
ــرد  ــتانی هنگامــه و انیمیشــن نب ــم داس ــرادران، فیل ــتند ب مس
خلیج فارس در روســتای ســرچاه، برایمان هشــت کیلوکشــک 
آوردنــد. کشــک را بــه مغــازه بــردم، حــدود ســیصد هــزار تومــان 

کرانمــان را جشــن گرفتیــم. فروختــم و بــا آن صــد و هفتمیــن ا

کــران فیلم هــای  کــه مشــغول بــه ا در طــول ایــن مدتــی 
کــه هدیــه ای بــرای اعضــای  عمــار بــودم، بــه ایــن فکــر می کــردم 
جشــنواره عمــار آمــاده کنــم و برایشــان بفرســتم، اّمــا این کــه چه 
هدیــه ای باشــد و در چــه قالبــی باشــد را نمی دانســتم، تا این که 
یــک روز ایــده بافــت قالــی بــا طــرح و لوگــوی عمــار به ذهنــم آمد. 

کیلویــی خریدیــم. جشــنی بــرای عمــار  کیــک هفــت  یــک 
کــه بــا لوگــوی عمــار  کردیــم و قالیچــه ای را هــم  در منزلمــان برپــا 
بافتــه بودیــم، رونمایــی و بــرای دبیرخانــه عمــار ارســال کردیــم. 
بــرای ایــن جشــن خانــواده شــهدا را هــم دعــوت کردیــم و حتــی 
کــران فیلم هــای عمــار در مســجد بــه  کــه بــه خاطــر ا آن هایــی را 

ــا ماشــین دربســت آوردم.  کــرده بودنــد، خــودم ب مــن توهیــن 
کرانمــان را  کیــک صــد و هفتمیــن ا پــس از پخــش چنــد فیلــم، 

کیلویــی دیگــر نیــز خریــدم. کیــک پنــج  بریدیــم و یــک 

کران های ما  می خواســتیم این جشــن به نوعی اختتامیه ا
کــه مدافــع حــرم اســت، بــه  در اردل باشــد؛ اّمــا یکــی از آشــنایان 
کران ها را کنــار بگذارید، اردل منطقه محرومی  مــا گفت نبایــد ا
اســت و شــما بــا فعالیت هایتــان ســطح فرهنگــی اردل را بــاال 

می بریــد، بــه همیــن خاطــر، نبایــد کار را زمیــن بگذاریــد.

حقوق میلیونی از دبیرخانه عمار نمی گیریم
کران هــا را می دیدنــد،  کــه ایــن ا اوایــل، مــردم و اهالــی محــل 
می گفتنــد کــه مــا حقوق میلیونــی از دبیرخانه عمــار می گیریم. 
کــران می کنیــم و بیشــتر  گاه ســازی مــردم ایــن فیلم هــا را ا بــرای آ
هزینه هــا را از جیــب خــودم می دهــم و بخشــی را هــم از طریــق 
هدایایــی کــه مــردم برایــم می آورنــد، تأمین می کنم. مثــًا وقتی 
ــم  ــه برای ک ــران، چیزهایــی ماننــد قنــد، نبــات، شــکر  ک بعــد از ا

کران هــا می کنــم.  ــد، آن هــا را می فروشــم و خــرج ا می آورن

فیلم سازها حرف دل مردم را بزنند 
فیلم ســازها بایــد حرف دل مــردم را بزنند و واقعیــت را بدون 
تــرس و واهمــه بگوینــد. بــه نظــرم امــروز آقــای طالبــی راوی 
راســت گوی ســینمای ایــران اســت؛ خیلــی مردانــه جلوآمــده و 
بــدون توجــه بــه چــپ و راســت و بــدون تــرس وظیفــه خــود را در 
کــران  ســنگر هنــر انجــام می دهــد. ان شــاءا... هــر خانــواده یــک ا

کننده داشــته باشــد. 

پرونده ویژه هدایای مردمی
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ارزشمندِی تقدیر
 سنگینݡی تکلیف

پیشتازی در کسب فانوس
ــی  ــۀ تلویزیون ــد، برنام ــه بع ــار ب ــنوارۀ عم از دوره دوم جش
»ثریــا« هــر ســال آثــاری را بــرای جشــنواره فرســتاده اســت. تــا 
کــه می دانــم ثریــا ســالی دو یا ســه تــا از فانوس های عمار  آنجــا 
را در بخش هــای مختلــف برنــده شــده اســت. ایــن جوایــز 
ــا  کــه بچه هــای ثری یکــی از شــیرین ترین جایزه هایــی اســت 
کــران هــای مردمــی و  گرفتنــد؛ به خاطــر آن ســبک و ســیاق، ا
کــه جشــنواره عمــار دارد. همچنیــن به خاطــر جوایــز  فضایــی 
کــه دارد. مــا در جشــنواره های متفاوتــی شــرکت  متفاوتــی 
کردیــم و جایــزه بردیــم؛ ولــی حضــور همــۀ مستندســازها در 
عمــار عــاوه بــر جنبــۀ رقابتــی، یک مانــور فرهنگی ، رســانه اِی 
کار همدیگر را دوســت  بچه هــای انقابــی هم هســت. همه، 
دارنــد و همدیگر را تشــویق می کننــد و به نوعی یک قرارگاهی 
کــه هــر ســال بچه هــا جمــع می شــوند. برنامــۀ ثریــا در  اســت 
ایــن هفــت ســال در بخــش مســتندهای هســته ای، شــرکت 
گرگ هــا«،  گرگ هــا«، »بــره  داشــته اســت، مثــل »شــطرنج بــا 
کالیفرنیــا«. در بخــش مســتندهای دفاعــی هــم ثریــا  »متولــد 
کــرده اســت؛ ازجملــه »مــردی بــا آرزوهــای  کســب  جوایــزی را 
کــه فانــوس برده انــد. مســتند  کرکس هــا«  دورُبــرد«، »کابــوس 
ــد.  گرفتن ــژه  ــزه وی ــوس و جای ــیطان 1،2«، فان ــا ش »رو در رو ب

روایت »محسن مقصودی« از جایزۀ ویژه  انگشرت شهید»اسامعیل فرجوانی « در هفتمین جشنوارۀ مردمی فیلم عامر

کنــون موفــق بــه دریافــت  درکل، فکــر می کنــم برنامــه ثریــا تــا  ا
یــازده، دوازده فانــوس عمــار شــده اســت.

تقدیری متفاوت
کــه خیلی به مــا انرژی  شــاید یکــی از مؤثرتریــن برنامه هــای 
ــا  کــه بــرای تقدیــر از برنامــۀ ثری و امیــد داد، آن برنامــه ای بــود 
گــرم مــردم اهــواز و به خصــوص خانواده هــای  بــا نفس هــای 
ــود. اشــک در چشــمان مان حلقــه زده  شــهدا همــراه شــده ب
کــه بــه لحاظ معنــوی واقعــًا از  بــود. بــا هدایایــی روبــه رو شــدیم 
گرفته بودیم؛ انگشتر  که تابه حال  بی نظیرترین هدایایی بود 
کربــا،  گــردان  شــهید حــاج »اســماعیل فرجوانــی«، فرمانــدۀ 
ــوادۀ شــهدای خوزســتان و همچنیــن  قــاب امضــا شــدۀ خان
نگیــن انگشــتری ســنگ مــزار »اباعبداهلل الحســین)ع(«. مــن 
یــادم اســت وقتــی بــه تهــران آمدیــم همــه بچه هــای ثریــا را 
کردیــم و دقیقــًا همــان مراســم را بــا تمــام ویژگی هایــش  جمــع 
کردیــم. بچه هــا هدایــا  کــردم و از همــه بچه هــا تقدیــر  تعریــف 
کثــرًا تبــرک شــهدا بــود، دست به دســت می بوســیدند.  کــه ا را 
کشــیده بودنــد  در اهــواز بیســت، ســی خانــواده شــهید صــف 
ــه  ــر ب ــد. شــاید ایــن تقدی کردن ــر  ــا تقدی ــا تمــام وجــود از ثری و ب
کــه وظیفــه  همــان انــدازۀ تقدیــر رهبــر انقــاب ارزشــمند بــود 

کــرد. اینجــا هــم داســتان همین طــور بــود  مــا را نیــز ســنگین تر 
کــه خانــواده شــهدا داشــتند، وظیفــه مــا  یعنــی چنیــن لطفــی 
کــرد. مــن همــه این هــا را  و ثریــا را خیلــی خیلــی ســنگین تر 
کــه شــرمنده ایــن شــهدای عزیــز و  کــردم  بــرای بچه هــا تعریــف 

خانــواده شــهدا نباشــیم.

از زبان مردم می گوییم
کــه آن عزیزان به ما دادند،  مــا از آن جنــس هدیه معنوی 
کــه بدهیــم، ولی تمام ســعی  چیــزی به عنــوان هدیــه نداریــم 
کــه بــوده  کــه باوجــود ســختی ها و فشــارهایی  مــا ایــن اســت 
کــه مــردم  اســت در مقابــل ایــن همــه انرژیــی و روحیــه ای 
کم فروشــی  عزیزمــان و به ویــژه خانــواده شــهدا بــه مــا دادنــد، 
تــا حرف هایــی را  نکنیــم. در واقــع ســعی مان ایــن اســت 
کــه هــم ســو بــا منافــع ملــی ، بــا آرمان هــای انقــاب  بزنیــم 
کوتــاه نیاییــم  اســامی و رهبــر انقــاب باشــد؛ از آن حرف هــا 
کــه مــردم  و پیگیــر مطالبــات مــردم باشــیم. درواقــع لطفــی را 
کنیــم. ایــن  نســبت بــه مــا داشــتند، در همیــن مســیر خــرج 
اســمش هدیــه می شــود، انجــام تکلیــف می شــود یــا هــر چــه 
کــه می شــود امیــدوارم بتوانیــم به خوبــی انجامــش دهیــم، 

زیــرا وظیفــه و تکلیــف خیلــی ســنگینی اســت.
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جوایز مردمݡی، نمادی از 
فرهنگ و تمدن ایران

جوایز متعدد
بــه  موفــق  عمــار  مــن در دوره هــای مختلــف جشــنواره 
دریافــت چندیــن جایــزه از این جشــنواره شــدم. در دوره پنجم 
جشــنواره، »فانــوس بلوریــن« بخــش بیــداری اســامی را بــرای 
مســتند »کّرار« گرفتم و در دوره ششــم جشــنواره، دو لوح تقدیر 
گرفتــم؛ یکــی بــرای مســتند »معلــم« و دیگــری در بخــش نقــد 
درون گفتمــان بــرای مســتند »گنج پنهــان«. آخریــن جایزه هم 
کــه »دســتکش ننه عصمــت« بــود، در دوره هفتــم جشــنواره 
گرفتــم؛ به خاطــر مجموعــه فعالیت هایــم در فتنــه88 در قالــب 
ســایت »مبارزکلیپ«. آن فعالیت ها با دوربین به دســت گرفتن 
ادامه پیدا کرد و نتیجۀ آن ساخت مستندهایی شد در حوزه 

محرومیت زدایــی، فضــای مقــاوت و مدافعــان حــرم.

تالقی دستکش ننه عصمت و دوربین مستندساز
از وقتــی کــه دســتکش ننه عصمــت در اتــاق مــا آمــده اســت، 
می گفتیــم  هســت؟«  چــه  »ایــن  کــه  می پرســند  آشــنایان 
دســتکش اســت. »دســتکش چــه کســی هســت؟« دســتکش 
هســت؟«  کســی  چــه  ننه عصمــت  »حــاال  ننه عصمــت. 
ــرای  ــه در زمــان جنــگ هشت ســاله ب ک ــود  یــک مــادر پیــری ب
کنــون هــم بــرای مدافعــان  رزمنده هــا دســتکش می بافــت. ا
حــرم دســتکش می بافــد. خــب مــن خیلــی بــه ایــن فکــر کــردم. 
کــه از دســتش  کاری  ببینیــد ننه عصمــت نمی جنگیــد ولــی 
برمی آمــد چــه بود؟ دســتکش  بافتــن. من هم نمی جنگم ولی 
کاری که از دســتم برمی آید چه هســت؟ دوربین دست گرفتن. 
یعنــی فضــای کار ننه عصمــت بــا فضــای ما در یک راســتا اســت 
که ما و ننه عصمت  و حس می کنم بهترین معرفی این باشــد 
کمــک  هرکــدام در یــک فضــا داریــم بــه پشــت جبهــه و جبهــه 

روایت آقای »محسن اردستانی« از دریافت جایزۀ ویژه، »دستکش ننه عصمت« در هفتمین جشنوارۀ مردمی فیلم »عامر«

می کنیــم. می خواهیــم دل رزمنده هــا را شــاد کنیــم. یک وقتی 
گــرم شــود و بالطبــع  دســتکش می بافــت کــه دســت رزمنده هــا 
دلشــان گرم شــود و حاال ما مســتند می ســازیم که دلشــان گرم 
شــود. یعنــی حــس می کنــم این ها یــک جایی به هم می رســد. 
کنــار مــا هســت، حــس می کنــم حــاال یــک  کــه  یعنــی ایــن دو تــا 
کنــار همیــن دســتکش هســت. جفت شــان  دوربیــن هــم 
بهتریــن  کننــد.  کمــک  مقاومــت  جبهــه  بــه  می خواهنــد 

کــه از دســتکش ننه عصمــت دارم همیــن اســت. معرفــی ای 

دستکش ننه عصمت نماد بصیرت
»دســتکش  کــه  بچه هایــی  می کنــم  پیشــنهاد  مــن 
ننه عصمــت« را برنــده شــده اند، یــک جایــی از آن را امضــاء 
کــه  می کردنــد بعــد بــه نفــر بعــدی تحویــل می دادنــد. بعــد 
کنــد، می ببینــد  جشــنواره عمــار پنجــاه ســال دیگــر ادامــه پیــدا 
کــه چقــدر ایــن پشــت امضــاء دارد. قشــنگ معلوم می شــود که 
این چیز خیلی خوبی اســت. یک طرف قضیۀ این دســتکش 
کســانی  ــه  ــزه را ب ــا فتنــه اســت. یعنــی آن جای هــم در ارتبــاط ب
کــه  کــه در رابطــه بــا فتنــه ســال88 اثــری ســاخته اند  می دهنــد 
برنده شــده اســت. متأســفانه یک دســت هایی هســت یا یک 
کــن  کــه می گویــد رهایــش  عافیت طلبی هایــی رخ می دهــد 
کنــار بگــذار. امــا نمی توانــی  و ایــن قســمت از بــرگ زندگــی ات را 
کــه یــک قســمت مهمــی از خیانــت ســران بــه  کنــی  فرامــوش 
کــه آن  نظــام اســامی بــود. مــن هیــچ وقــت یــادم نمــی رود 
ســال ها چه کســانی شــانه خالی کردند. اصًا می ترســیدند که 
حــرف بزنند.ایــن دســتکش کــه مرتبط با فتنه ســال88 اســت 
کــه در دی مــاه و بــه مناســبت ایــام اهلل 9دی  و جشــنواره عمــار 
برگــذار می شــود، همــه این هــا می گویــد که نباید ماجــرای فتنه 

فرامــوش شــود. یعنــی ایــن دســتکش یــک پایــی از حــرف نظام 
کــه مــورد ظلــم واقــع شــد. به خاطــر  اســامی در آن ســال اســت 
همیــن هــم ایــن دســتکش تقــدس دارد. ان شــاهلل مبــارک نفــر 

کــه مــن نمی دانــم چــه کســی هســت. بعــدی باشــد 

ارزشــمندی جوایــز مردمــی؛ »دســتکش ننه عصمــت، 
»چفیه شهید حریری« و »انگشتر شهید موسوی زاده« 

گــرم می کنــد  کــه دل آدم را  جشــنوارۀ عمــار جایــی اســت 
کنــار ایــن  و شــاید یــک شــارژ یک ســاله بــرای آدم باشــد. حــاال 
کــه ســطحش خیلــی باالســت  همــه خوبــی،  یــک جایــزه هــم 
بــه برنــدگاِن مســابقه داده می شــود؛ یــک انگشــتر شــهید، 
ــر روی آن اســت. اصــًا  کــه خــون شــهید ب یــک چفیــه شــهید 
کــه ایــن جایــزه چــه هســت. ایــن جایــزه  کــرد  نمی شــود وصــف 
ــس  ــد. تندی ــزه دارن ــنواره ها جای ــه جش ــی ارزش دارد. هم خیل
می دهنــد، پــول هــم  می دهنــد. در جشــنواره های »اســکار«  
ــن«  هــم روال به همین ترتیــب اســت، امــا یــک جایــزه ای  و »َک
کنــد.  کــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار را متمایــز  بایــد باشــد 
درواقــع یــک فرهنــگ ایرانــی،  اســامی داشــته باشــد. یــک 
چیــزی در داخــل آن باشــد کــه بقیــه جشــنواره ها ندارند. یعنی 
کــه ایــن جشــنواره بــا جشــنواره فجــر  شــما بایــد بتوانــی بگویــی 
یــا بــا جشــنواره های خارجــی چــه فرقــی دارد. ایــن جایزه هــای 
مردمی می تواند یک وجه تمایز باشــد و ســطح جشــنواره را به 
لحاظــی بــاال ببــرد و آن را خیلــی بومی نشــان بدهــد؛ چیزی که 
در همــه جشــنواره های جهــان نیســت و ایــن فقــط منحصر به 
جشــنواره عّمــار اســت.  ایــن هــا جوایــز خیلــی خوبــی هســتند و 

ان شــاهلل نصیــب مــا هــم بشــود.
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تغییر ماهیت جایزه
 از نفت به مردم

 روایِت محمدباقر مفیدی کیا، از دریافت جایزه ویژه »دستکش ننه عصمت« در ششمین
جشنواره مردمی فیلم عمار

هدایای مردمی، اعتباری 
برای فیلم سازان

 روایت  »سیدمهدی کرباسی« از دریافت جایزۀ ویژه، »موزاییک مرگ بر آمریکا« در
»هفتمین جشنوارۀ مردمی فیلم »عمار

هدایای مردمی راه را 
نشان می دهد

روایت حجت عدالت پناه از دریافت چفیه از طرف پدر شهیدحسین هریری

»هدایای مردمی«، از نگاه فیلم سازان
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نشاِن ویژه
زیــاد  جشــنواره   افتتاحیــه  مراســم  در  شــرکت  بــرای 
تمایــل نداشــتم، ولــی بــا اصــرار دوســتان آمــدم و انتهــای 
کــه یک دفعــه  ــردان نانواهــا بــود  ُگ ســالن نشســتم. بحــِث 
کردنــد. واقعــًا غافلگیرکننــده بــود. فکــر  اســم مــرا اعــام 
ویــژه  نشــان  یــک  ننــه  عصمــت«  »دســتکش  می کــردم 
کســی که قــرار اســت ایــن جایــزه را بگیــرد، بایــد  اســت و 
باشــد و حداقــل مویــی  انجــام داده  کار مهــم  تــا  چهــار 
خــودم  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت  باشــد.  کــرده  ســفید 
نمــی دادم،  مفیدی کیــا  بــه  را  دســتکش  آن  بــودم،  هــم 
ولــی  نیســت!  حقــش  هنــوز  و  نکــرده  مهمــی  کار  چــون 
گرفتــم. ایــن تقدیــر  به هرحــال روی ِســن رفتــم و جایــزه را 
را بــه حســاب لطــِف دوســتاِن »عمــار« می گــذارم. بعــد از 
دریافــت جایــزه، بازخــورد مــردم متفــاوت بــود، دوســتان 
کــه همیشــه مشــوق  گفتنــد و بــرای خانــواده  همــه تبریــک 

بــود.  جــذاب  بوده انــد، 

تقدیِر مخاطب حقیقی از هنرمند
ایــن  عصمــت«  ننــه   »دســتکش  تفــاوِت  بزرگ تریــن 
هنرمنــد  یــک  و  نیســت،  نفتــی  جایــزه  ایــن  کــه  اســت 
می گیریــد  را  آن  شــما  وقتــی  دارد.  نیــاز  آن  بــه  واقعــًا 
ــویق  ــد، تش ــر می کن ــما تقدی ــی از ش ــب حقیق ــی مخاط یعن
ــی خــاص »عمــار« اســت. »دســتکش  گ می کنــد و ایــن ویژ
کــه  اســت  جایزه هایــی  جنــس  آن  از  عصمــت«  ننــه 
صحنــه  شــاهد  کــه  کســانی  و  دریافت کننــده  ذهــِن  در 
تقدیــر هســتند، می مانــد. بــه  این خاطــر  کــه بــا خــودش 
اســت.  آن  پشــت  تاریــخ  یــک  و  مــی آورد  فرهنــگ  یــک 
انــگار »نمــاِد بخشــی از تاریــخ« را، از جانــب مــردم بــه تــو 
ــا   ــِذ امض کاغ ــک  ــا ی ــاوت دارد ب ــی تف ــن خیل ــد و ای می دهن
کســی که امــروز مدیــر اســت و فــردا نیســت!   شــده از دســت 
کــه از نفــت می آیــد.  یــا تندیس هــا، لوح هــا و ســکه هایی 
و  تقدیــر  معنــی  مــی رود،  این ســمت  بــه  »عمــار«  وقتــی 

می کنــد.  عــوض  را  دادن  جایــزه 

احیای تجربه فراموش شده
اتفــاق  خوبــی  فرهنگ ســازی  »عمــار«  کارهــای  برخــی  در 
کران هــای مردمــی و کمک به بدنه  می افتــد. از جملــه آن بحــث ا
که داریم، تا این اواخر  ســینما اســت. همین ســینمای معمولی 
معــروف بــود بــه این کــه دیگــر فــروش نمی کنــد و مــردم از ســینما 
جــدا شــده اند. »عمــار« همین کــه آدم هــا را در مســجد، مدرســه 
ــا فیلــم ببیننــد، از جمع شــدن  و خانــه دور هــم جمــع می کنــد ت
حــرف می زنــد. وقتــی با هــم جمــع شــویم، فیلــم ببینیــم و لــذت 
فیلــم دیــدن را با هــم تجربه کنیم، به طور طبیعی رفتن به ســالن 
کــه فرامــوش شــده  ســینما بــرای مــا جــّذاب می شــود. تجربــه ای 
اســت؛ همــه می خواهنــد در ســینما خانوادگــی فیلم نــگاه کنند. 
در حالی کــه نهادهــای ســینمایی مــا بــرای تحریــک ذائقــه مــردم 
و جمعــی فیلــم دیــدن، همیشــه دنبــال روش های ســاده لوحانه 
هســتند. وقتــی »عمــار« بــا هــدف مردمــی کارکردن به این ســمت 
مــی رود، بــه معنــای واقعــی  بــه ســینما کمک می کنــد. ایــن اقدام 

کار اقتصــادی اســت. کارکــرد فرهنگــی، یــک  ســوای 

از شروع تا کسب »جایزۀ ویژه«
در جشــنواره هفتــم مــا بــا مســتند »شــب نامه« توانســتیم 
کــه جایــزه ویــژه جشــنوارۀ عمــار نیز  »موزاییــک مــرگ بــر آمریــکا« را 
هســت، کســب کنیم. موزاییک جشــنواره عمار یک حالتی دارد 
کــه هــر ســال در واقــع بــه یــک نفــر اهــدا می شــود و ســال بعــدی 
کســی جایــزه ویــژۀ جشــنواره را ببــرد بــه او اهــدا می شــود.  کــه 
کنیــم  به این ترتیــب مــا هــم موفــق شــدیم نظــر داوران را جلــب 
کنیــم. یــک ســاعت مانــده بــه برنامــه  کســب  تــا ایــن جایــزه را 
کــه برنــدۀ جایــزۀ ویــژه  ازطریــق یکــی از رفقــا متوجــه شــده بــودم 
کــه مــا تقریبًا یک ســال با جمعی  شــده ام. حــس خوبــی بــود، چرا
کشــیده بودیــم. نویســنده مان  از بچه هــا و رفقــا روی آن زحمــت 
آقــای »صادقــی«، تهّیه کننده مان آقــای »جعفریــان«، راوی آقای 
»جبــاری« و ســایر بچه هــای تیــم پژوهــش و »آقــای ابراهیمــی«، 
گذاشــته بودیــم.  شــبانه روز بــرای ایــن ســاخت مســتند وقــت 
حــس اینکــه زحمــت مــا در یــک نقطــه ای دیــده شــده اســت، 
برای مــان قابــل قبــول، قابــل احتــرام و خیلــی لذت بخــش بــود.

پیشینۀ »موزاییک مرگ بر آمریکا«
ایــن موزاییــک درواقــع مربــوط بــه یکــی از مســاجدی اســت 
کــه در خمینی شــهر ســاخته شــده بــوده. ماجــرا از ایــن قــرار اســت 
کاشــی کارهای آن منطقــه، در زمــان  8ســال  کــه یک ســری از 
کــه این هــا  ــازه  دفــاع مقــدس، عــازم جبهــه می شــوند. در ایــن ب
می رونــد و برمی گردنــد، آن مســجد بمبــاران می شــود و بعــد از 
ــا ایــن صحنــه مواجــه  کــه این هــا برمی گردنــد، ب بعــد از بمبــاران 
ــوش  ــی هایی منق کاش ــه  ک ــد  ــم می گیرن ــا تصمی ــوند. آن ه می ش
کاشــی ها  بــه »شــعار مــرگ بــر آمریــکا« بســازند و حیــاط را بــا ایــن 
فــرش کننــد و ایــن اتفــاق هــم می افتــد. تــا جایــی  که مــن می دانم 
بعــد از اینکــه ایــن حیاط تکمیل شــد، تعــدای از این موزاییک ها 
ــن   ــی از ای ــار یک ــنوارۀ عم ــب جش ــت. به این ترتی ــده اس ــه آم اضاف
کــه هــر  موزاییک هــا را به عنــوان جایــزه ویــژه اش در نظــر می گیــرد 
ــود. ــت می ش ــنواره، دست به دس ــژه جش ــده وی ــن برگزی ــال بی س

وجه تمایز جشنوارۀ عمار
مردمــی  عمــار  جشــنوارۀ  در  جایزه هــا  اینکــه  مــن  به نظــر 

هســتند می توانــد وجــه تمایــز ایــن جشــنواره باشــد. چــون مــا در 
ــم.  ــتیم و نداری ــزه را نداش ــبک جای ــن س ــر ای ــنواره های دیگ جش
کار پســندیده ای اســت. در جشــنواره ها چــه داخلــی  کار،  ایــن 
کننــدگاِن جوایــز، از هنرمندانــی  کــه اهدا و خارجــی، می بینیــم 
هســتند که یا درحال  حاضر مشــغول کار هســتند یا پیشکســوت 
هســتند. ایــن هــم شــاید به نوعــی چیــز مطلوبــی باشــد ولــی مــن 
ایــن ســبک عمــار را مطلوب تــر می بینــم؛ کســی کــه فرزنــدش را در 
کــرده اســت بیاید یــک جایــزه ای را که واقعًا  راه اســام و ایــران فــدا 
کنــد. به نظــرم ایــن  بــرای آن ارزشــمند اســت، بــه فیلم ســاز اهــداء 
کار، معنــِی عمیق تــر و ارزشــمندتری دارد، چــه بــرای فیلم ســاز 
کــه دارد ایــن را اهــداء می کنــد. می تــوان  و چــه بــرای آن فــردی 
کننــده  کــه مــا در ایــن مــدل داریــم بــه آن شــخصیت اهدا گفــت 
هــم ارج می دهیــم. درواقــع او را بــه روی ســن می آوریــم و از او هــم 
کــه شــاید خیلــی به نــدرت در فضــای  تقدیــر می کنیــم. تقدیــری 
ســینمایی و هنری مــان اتفــاق بیفتــد. خــب ایــن به نظــر مــن 

خیلــی چیــز مطلوبــی اســت.

ــۀ  ــردم چفی ک ــت  ــاال دریاف ــا ح ــه ت ک ــه ای  ــن هدی بهتری
آن  پدرشــان  زمانی کــه  از  اســت.  بــوده  حریــری  شــهید 
چفیــه را در جشــنواره عمــار بــه  مــن هدیــه داد، یــک ســال 
ــا شــهید، رفاقــت خاصــی  می گــذرد. در ایــن مــدت مــن ب
کربــا نرفتــه بــودم؛ امســال  کــه  کــرده ام. 14ســال بــود  پیــدا 
گاهــی در  کــه بــا ایــن چفیــه بــروم.  اربعیــن توفیــق شــد 
مســیر اربعیــن و در آن ازدحــام جمعیــت، ایــن حــس را 

ــد. ــت می کن ــن صحب ــا م ــری ب ــهید حری ــه ش ک ــتم  داش

متفــاوت  دیگــر  جشــنواره های  بــا  عّمــار  جشــنواره 
چــون  اســت؛  شــیرین  بــردن،  جایــزه  عّمــار  از  اســت. 
پشــت آن یــک هــدف و آرمــان وجــود دارد و همیــن باعــث 
جایــزه  اســت.  شــده  دیگــر  جشــنواره های  بــا  تفاوتــش 
مردمــی عّمــار یــک تعلــق خاطــری ایجــاد می کنــد؛ چــون 
نــگاه مــادی در آن نیســت. یــک روح و حــس بزرگتــری در 
ــا آن درگیــر می کنــد و  کــه فیلم ســاز را ب ایــن هدایــا هســت 
ــد  ــال باش ــا فع ــد ت ــاد می کن ــش ایج ــدی در درون ــک تعه ی

کنــد. امــروز جنــگ اســت ؛ در جنــگ،  و تــاش بیشــتری 
ســربازان بایــد آمــاده باشــند. عمــار ایــن بســتر را ایجــاد 
کار می کننــد، آثارشــان  کــه در ایــن جبهــه  کســانی  کــرده تــا 
کمــک شــود تــا قوی تــر، محکم تــر  دیــده شــود و بــه آنهــا 
کننــد و به عبارتــی در نبــرد حــق و باطــل  کار  و اســتوارتر 

تماشــاچی نباشــند.

کوتاه نیاییم!
دفــاع  و  عدالــت  بحــث  می  کنــم؛  کار  کــه  مباحثــی   
خــاص  مشــکات  ایــن  اســت؛  انقــاب  آرمان هــای  از 
خــودش را دارد. یکجــا شــاید تــو را تمســخر و جــای دیگــر 
گاهــی  ــه باعــث می شــود،  تهدیــدت می کننــد. ایــن هدی
کــه در جنــگ نــرم بــا ســختی و مشــکات مواجــه  اوقــات 
می شــوی، بــا الهــام از شــهدا در محکــم  ایســتادن بــر ســر 
ــاه نیاییــم.  کوت گذشــتن از جانشــان؛ مــا هــم  آرمان هــا و 
ــا  ایــن انــرژی بعــد از هدیــۀ عّمــار و شــهید حریــری آمــد ت
ــم و  ــاب بمان ــه انق ــه در جبه ک ــد  ــن باش ــم ای ــام تاش تم

ــم. ــه باش ــن جبه ــی در ای ــرباز خوب س

گذاشــته  کانــال تلگرامــی ام عکــس ایــن هدیه را  مــن در 
بــودم و بــرای شــهید »یــداهلل ترمیمــی« هــم فرســتادم؛ 
 12 در  بعــد،  مــاه  چنــد  او  کــرد؛  ذوق  احســاس  خیلــی 
کارم  کــه  فروردیــن96 در ســوریه شــهید شــد. امیــدوارم 
زودتــر در بیــاد و در جشــنواره عّمــار ایــن را بــه پــدر و مــادر 

کنــم. شــهید حریــری و خانــواده اش هدیــه 
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فیلم های امروز؛ چهارشنبه13 دی ماه
مارک خوب کیلویی چند؟

فرهنــگ مصرف گرایــی در جامعــه ایرانــی رو بــه افزایــش اســت 
برندهــای  بــه  مــردم  گرایــش  مصرف گرایــی،  نمودهــای  از  یکــی  و 
کــه از آن ســوی مرزهــا نمی آینــد و تنهــا  خارجیســت. برندهایــی 
کــه بــه خریــد  عنوانــی هســتند بــرای فریــب خریــدار وطنــی. خریــداری 
کــش بــرای خارجــی بــودن، برند روی  کاالی خارجــی عاقــه دارد و ما
ــه  ک ــد  ــت دارن ــرا دوس ــد، زی ــب می خورن ــردم فری ــت. م ــس اس آن جن

ــد! فریــب بخورن
کــه در ایــران تولیــد می شــود، بــا برنــد »ســاخت ایــران«  کاالیــی 
ــل  ــی تمای ــد خارج ــا برن کاالی ب ــه  ــدار ب ــون خری ــدارد؛ چ ــداری ن خری
کاالی ســاخت ایران. تولیدکننده هم مجبور اســت  بیشــتری دارد تا 

بــرای این کــه محصولــش در بــازار بــه فــروش برســد؛ بــه دروغ برنــدی 
خارجــی روی آن بزنــد. تولیدکننــده، فروشــنده و خریــدار در دوری 
کــه حــول محــورش دروغ اســت و تقلــب. برندهایی  باطــل قــرار دارنــد 
کیلویــی فروختــه می شــود تــا فروشــنده جنــس ایرانــی را  کــه در بــازار 
به عنــوان جنــس خارجــی بفروشــند و خریــدار پــز خریــد برنــدش را بــه 

بقیــه بدهــد! 
ــد« را  ــتند »برن ــی مس ــی و تهیه کنندگ کارگردان ــی«  ــد فراهان »مجی
کــرده تــا بــا تولیدکننــدگان، برنــد فروشــان،  بــر عهــده داشــته و ســعی 
ــد  ــا بــه پدیــدۀ خری ــو بنشــیند ت گفت وگ فروشــندگان و خریــداران بــه 

گســترده آن بپــردازد. ــا برنــد خارجــی و شــیوع  کاال ب

در دام فریب
کــه بــرای جنــگ  کــرد ایرانیســت  روایــت ایــن مســتند دربــارۀ جوانــان 
گروهک هــای جدایی طلــب  بــا داعــش بــه عــراق می رونــد امــا در دام 
گروهک هــای  عــراق و ظهــور  ناامــن  ضدانقــاب می افتنــد. فضــای 
تروریستی مثل داعش، بهترین فرصت برای سوءاستفاده ضدانقاب 
ــا داعــش، جوانــان ایرانــی را جــذب خــود  ــا در پوشــش مبــارزه ب اســت ت

کنند.
گــودرزی« در مســتند »عبــور از مــرز« جوانانــی را مقابــل  »ایمــان 
و  گروهک هــا  ایــن  بــه  پیوستنشــان  از  تــا  داده  قــرار  دوربینــش 

کــه بــا نیــت مقابلــه بــا داعــش بــه  سرنوشتشــان بگوینــد. جوانانــی 
گروهک هــا می پیوســتند امــا بعــدًا متوجــه نیــات ضدانقابــی  ایــن 
گروهک هــا مقابلــه بــا داعــش نبــود، بلکــه  آنهــا می شــدند. هــدف ایــن 
دشــمن اصلی شــان را ایــران معرفــی می کردنــد. ایــن نقطــه ای بــود بــرای 
کــرده  کــه از مــرز عبــور  گروهک هــا. جوانانــی  کــرد از ایــن  جدایــی جوانــان 
گروهک هــای ضدانقــاب را  ــا دشــمن بجنگنــد؛ امــا فریــب  ــا ب ــد ت بودن
کــه دستشــان بــه خــون بیــش از هفــده هــزار  گروهک هایــی  خوردنــد. 

ایرانــی آغشــته اســت.

حماسه خون و آتش
آرام  شــهری  دمشــق  ســوریه،  درگیری هــای  شــروع  از  قبــل 
بردنــد  بیــن  از  را  زیبایی هــا  تمــام  تکفیری هــا  بــود.  قشــنگ  و 
امــا هرگــز نتوانســتند یــک زیبایــی را از بیــن ببرنــد؛ شــهادت! در 
کــه  کیلومتــری دمشــق، محلــه ای شیعه نشــین وجــود دارد  پانــزده 
کــه عکــس شــهدا، زینت بخــش  معــدن زیبایی هاســت! محلــه ای 
در  بــا دوربیــن  بیننــده  اســت.  و خیابان هایــش شــده  کوچه هــا 
کوچه هــای ایــن محلــه قــدم می زنــد و داســتان مادرانــی را روایــت 
ــه  ــد و ب ــرف می زنن ــان ح ــدان شهیدش ــس فرزن ــا عک ــه ب ک ــد  می کن
کــه قــدم می زنــی بــه  زنــده بودنشــان ایمــان دارنــد. در ایــن محلــه 

کــه شــهدا زنده انــد و »عنــد ربهــم یرزقــون«. ایــن بــاور می رســی 
مســتند »یــاران غــار« بــا همســران، پــدران و مــادران شــهدای 
کــه  گفت وگــو نشســته اســت. محلــه ای  محلــه زین العابدیــن بــه 
کودکانشــان  مردانــش ســاح بــه دســت می گیرنــد و زنانــش بــرای 
کــه  چشــم  آب  از  پــر  مســتندی  می خواننــد.  مبــارزه  الالیــی 
و  زین العابدیــن  محلــه  شــهید  مــردان  حماســه  از  روایتیســت 
ج  »فــر مســتند  ایــن  کارگــردان  آنهــا.  همســران  زینــب وار  صبــر 
را  فیلــم  گفتارهــای  متــن  قاســمی«  »ثریــا  و  اســت  صالحــی« 

می گویــد.

والیت رسول اهلل
کارگردانــی »حســین  مســتندی بلنــد و در مــدت 57 دقیقــه بــه 
کــه تــاش دارد در دو روایــت متفــاوت، مســئلۀ مهــم  فرقدانــی« 
ــا حرکــت قطــار شــروع  کنــد. ابتــدای فیلــم ب والیت فقیــه را بررســی 
می شــود؛ تلمیحــی زیبــا از این کــه قطــار انقــاب همیشــه در حرکــت 
اســت. حــاال ممکــن اســت برخــی از ایــن قطــار پیــاده شــوند امــا 

قطــار هیــچ گاه از حرکــت بازنخواهــد ایســتاد.
که  محــور ایــن فیلــم، مراجــع عظام تقلید هســتند و ســعی شــده 
گلپایگانــی،  نظــرات بزرگانــی مثــل آیــت اهلل وحیــد خراســانی، صافــی 
دهــد.  انعــکاس  را  والیت فقیــه  دربــاره  و...  شــیرازی  مــکارم 
کــه بــا قرائــت والیــت  کســانی  همچنیــن در روایتــی دیگــر نظــرات 

مطلقــۀ فقیــه، تفــاوت دیــدگاه داشــته اند نیــز بررســی شــده اســت؛ 
نظــرات مراجعــی مثــل آیــت اهلل خویــی.

امــام  مثــل  بزرگانــی  نظــرات  بــه  تکیــه  بــا  مســتند  ایــن  در 
گفت وگــو بــا حجت االســام  خمینــی)ره(، آیــت اهلل جــوادی آملــی و 
نجف آبــادی  دری  حجت االســام  خســروپناه،  عبدالحســین 
مســئلۀ  تــا  شــده  ســعی  صفارهرنــدی  محمدحســین  دکتــر  و 
شــود.  برطــرف  آن  پیرامــون  شــبهات  و  تبییــن  والیت فقیــه، 
کــه امام خمینــی)ره( آن را مانعــی در برابــر اســتبداد  والیت فقیهــی 
معرفــی  رســول اهلل  والیــت  همــان  را  والیت فقیــه  و  می دانســت 

کــرده بــود.
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چگونه وارد فضای فیلم سازی شدید؟ 
رشــتۀ تحصیلــی ام در دبیرســتان عکاســی بــود. مــن جایــی زندگــی 
کــه طبیعــت و جنــگل بــوده اســت. طبیعتــًا این هــا شــما را  کــرد ه ام 
عاشــق کار هنری می کند. رشــتۀ دانشگاهی خودم عکاسی با گرایش 
فیلم ســازی بــود و خیلــی هــم آن را دوســت داشــتم. بعــدازآن وارد 
گــرگان شــدم و به عنــوان تدوین گــر فعالیت هایــم  صداوســیمای مرکــز 
ــودم، خیلــی  گرفتــه ب ــاد  ــردم. چــون هم زمــان تدویــن هــم ی ک را آغــاز 
کنــم و البتــه توانایــی اش را هــم در  کــه برنامــه تولیــد  دوســت داشــتم 
خــودم می دیــدم. مستندســازی را خیلــی دوســت داشــتم؛ ولــی در 
کــه می توانم،  آنجــا کســی بــه مــن بهــا نمــی داد، بــرای اینکه ثابت کنــم 

کــردم. گفتنــد نمی شــود« را پیــدا و آن را تولیــد  ســوژۀ »وقتــی 

چطور با جشنوارۀ عمار آشنا شدید؟
مــن از طریــق وب ســایت عمــار بــا ایــن جشــنواره آشــنا شــدم. در 
کارم را ادامــه دهــم.  کــه  اصــل جشــنوارۀ عمــار بــرای مــن انگیــزه شــد 
ــرای صداوســیما ســاختم و بحــث جشــنواره  کار را مــن ب البتــه ایــن 
گفتنــد بــرای جشــنواره هــم مناســب اســت. در  ــی بــه مــن  نبــود؛ ول

کــه متوجــه رویکــرد مردمــی  آن شــدم. ســایت عمــار بــود 

دربارۀ مستند »من می مانم«  توضیح دهید.
در ســال 1372 ســیلی در جزیرۀ »آشــوراده« گلســتان رخ می دهد 
کــه مردمــش آنجــا را تــرک می کننــد، امــا تنهــا یــک نفــر بــه نــام آقــای 
و  تربیــت  پــرورش،  کار  بــه  و  می مانــد  آنجــا  در  سادات حســینی 
کــردن اســب های ایرانــی بــرای حضــور در مســابقات مشــغول  آمــاده 
می شــود. نکتــۀ جالــب اینکــه پدر او هم مربی تربیت اســب بــوده و در 
ایــن حــوزه فعالیــت می کــرده، به طوری کــه اســب های تربیت شــدۀ او 

همیشــه در مســابقات برنــده بــوده اســت.

چطور با سوژۀ این مستند آشنا شدید؟
کــه فــردی در ایــن جزیــره مشــغول بــه پــرورش  قبــًا شــنیده بــودم 
غ و خــروس اســت. بــه  حیواناتــی چــون اســب ترکمــن، گاومیــش، مــر
کــردم. بــه آنجــا رفتــم و  ایــن ســوژه عاقه منــد شــدم و آن را پیگیــری 
کــه واقعــًا چنیــن فــردی وجــود دارد. ایــن موضــوع برایم جالب  دیــدم 
گرفتــم تــا زندگــی و فعالیت هــای ایــن فــرد را بــه تصویــر  بــود و تصمیــم 
بکشــم. در حقیقــت پیامــی  کــه ایــن مســتند بــه مخاطبــان انتقــال 
کشــور  می دهــد، عــدم نیــاز بــه واردات اســب از خــارج بــه داخــل 

اســت، زیــرا خودمــان بهتریــن اســب ها را در ایــران داریــم.

از مراحل و مشکالت ساخت مستند بگویید.
کار مســافت زیــاد مــا تــا جزیــره بــود. یکــی دیگــر  یکــی از مشــکات 
کــه آقــای سادات حســینی بــرای کارهــای خــود برنامه ریزی  ایــن بــود 
کــه بیــدار می شــد، ابتــدا  دقیقــی داشــت. مثــًا ســاعت 3 بامــداد 
گاومیش هــا را می دوشــید. مــن نمی توانســتم بــرای ایشــان وقــت 
کاری  کار را انجــام دهیــد. هــر  کــه مثــًا شــما اآلن فــان  کنــم  تعییــن 
کارهــای  کــه ایشــان می کــرد، مــن مجبــور بــودم برنامــه ام را طبــق 
کنــم. روزی دو، ســه ســاعت بیشــتر نمی توانســتم  ایشــان تنظیــم 
تصویــر بگیــرم. مثــًا می خواســتم صحنــۀ شــکار را بگیــرم، امــا ایشــان 
کــه یــک مــاه دیگــر. آن وقــت مــن هــم بایــد  نمی آمــد. می گفــت 

گفت وگو با فاطمه مرزبان کارگردان مستند »من می مانم«

می رفتم و یک ماه دیگر می آمدم.

مهم ترین حرفتان در این مستند چه بود؟
مهم تریــن حرفمــان، از یــک لحــاظ حفــظ آن طبیعــت و قــدر 
کــه داریــم. ازلحــاظ دیگــر هــم اقتصــاد  دانســتن از آن چیــزی اســت 
کــه وقتــی مــا  مقاومتــی اســت. حــرف ایــن آقــا هــم همیــن اســت 
خودمان بهترین اســب ها را داریم، چرا باید واردات داشــته باشــیم؟

کنیــد صــد رأس  کار نداشــت. شــما فکــر  ایــن  آقــا درآمــدی از ایــن 
اســب داری ولــی خــرج خانــۀ خــودت را نمی توانــی در بیــاوری! امــا از 
کان اســب وارد می کننــد و صــادرات هــم  ــا قیمت هــای  آن طــرف ب

ک اســت. کــم اســت! ایــن خیلــی وحشــتنا

هدفتان از تولید مستندهای اقتصاد مقاومتی چیست؟
هــدف مــن از تولیــد این مســتندها، شناســاندن کســانی اســت که 
گر این مســتندها  هنوز کشــف نشــده اند؛ اینها همه فرصت هســتند. ا

حتــی بــر روی یــک فــرد هــم تأثیــر بگــذارد، خیلــی خوب اســت.

برای آینده چه کارهایی در دست تولید دارید؟
کار را در دســت تولیــد دارم. یکــی از آنهــا راجــع  بــرای آینــده چهــار 
کــد مانــده اســت  کــه فعــًا به دلیــل شــرایط مالــی، را بــه کول بر هاســت 
کــه آن هــم در موضــوع  و دیگــری بــه ســفارش حوزه هنــری اســت 

ــت. ــبک زندگی اس س

نظرتان دربارۀ جشنوارۀ عمار چیست؟
مــن از دبیرســتان هنــر خوانــده ام و با فضای هنری آشــنا هســتم. 
می شــوند  شــناخته  هنــری  فعــاالن  به عنــوان  کســانی  معمــواًل 
کــه یــک تیــپ و ظاهــر خاصــی داشــته باشــند و نــوع حــرف زدن و 
ــا،  ــن مرزه ــام ای ــار تم ــا عم ــد؛ ام ــاوت باش ــد متف ــان بای ــه چیزش هم
دســته بندی ها و الگوهــای غلــط رایــج را شکســته اســت. جشــنوارۀ 
کــه هرکســی بــا هــر دیــدگاه و  کنــد  عمــار توانســته یــک رقابتــی را برپــا 
بــا هــر طــرز فکــر و پوششــی می توانــد فیلم ســاز باشــد. عمــار فضــای 
قشــری و گروهــی عرصــۀ هنــری و فیلم ســازی را شکســته اســت. مــن 
کــه فــردی روحانــی به عنــوان فیلم ســاز فعالیــت می کنــد  دیــده بــودم 
کــه اتفاقــًا فیلم هــای خوبــی هــم ســاخته اســت. بعــد متوجــه شــدم  
ایشــان از عماریــون اســت و نکتــه جالــب ایــن اســت که عمــار موجب 
گســترده ای از روحانیون وارد فضای فیلم ســازی شــوند.  شــده موج 

کــه فیلم ســاز متعلــق بــه قشــر خاصــی نیســت. کــرد  عمــار ثابــت 

کران مردمی جشنوارۀ عمار چیست؟ نظرتان دربارۀ ا
عمــار  جشــنوارۀ  بــرای  ویــژه ای  امتیــاز  مردمــی  کران هــای  ا
که از این طریق، فیلم ها در دور دســت ترین  محســوب می شــود چرا

روســتاها و مناطــق ایــران هــم نمایــش داده می شــوند.

نظرتان راجع به جشنواره عمار چیست؟
گــر عمــار یــک بخــش آزاد و خــارج از موضوع هــای اصلــی  به نظــرم ا
بــرای فیلم ســازان بگــذارد خیلــی خــوب می شــود؛ ایــن به نوعــی 

گســترش جشــنواره می شــود.  باعــث 

تنها در جزیره 

گلســتان  اســتان  گردشــگری  جذابیت هــای  از  یکــی 
کــه تنهــا جزیــره  مربــوط بــه جزیــره ای اســت بــه نــام آشــوراده 
دریــای خــزر اســت و از قضــا ایــن جزیــره خالــی از ســکنه بومــی 
کارمنــدان چنــد نهــاد دولتــی روزانــه در آن تــردد  اســت و تنهــا 
می کننــد بــه بهانــه کار و شــغل خویــش. البتــه ایــن جزیــره به 
گردشــگری همچنان نامش بر  بهانه های محیط زیســتی و 
ســر زبان هاســت و در ایــام تعطیــل و نــوروز جمعیــت زیــادی 
ــدن آن ســوار قایــق شــده و دوری در آن می زننــد و  ــرای دی ب

برمی گردنــد.

کروزوئه این  به سبک شخصیت معروف فیلم رابینسون 
بــار در جزیــره آشــوراده هــم یــک نفــر تنهــای تنهــا در آن ســکنی 
کــه حاضــر  کســی اســت  کار می کنــد. او تنهــا  گزیــده و زندگــی و 
کــه ســال ها قبــل پــدر و اجــداد پــدری اش در  نشــده جزیــره را 
آن زندگــی می کرنــد را تــرک کنــد و در همیــن جزیــره بــه تنهایی 

کار و پــرورش اســب و ... اســت. کســب و  مشــغول 

»ســید عقیــل ســادات حســینی« محــور مســتند »مــن 
کــه بــا همــت و تاشــی یــک نفــر بــه تربیــت  می مانــم« اســت 
اســب اصیــل ترکمــن مشــغول اســت. او را دائــم در تــاش و 
کــه یــک لحظــه از کار دســت برنمــی دارد و  کوشــش می بینیــم 
بــا امیــدی عجیــب و نگاهی روشــن به کارش به جلو مــی رود.

دوربیــن فاطمــه مرزبــان در پــی عقیــل مــی رود تا ببینــد او 
کارش اصلــی پــرورش اســب  در جزیــره چــه می کنــد؟ عقیــل 
کوتاهــی  کــه معرفــی  اســت و بعــد از دقایــق ابتدایــی مســتند 
از وی انجــام می شــود و در ادامــه مســتند، مهمــان عقیــل را 
کــه قــرار اســت با اســب اصیــل ترکمن  معرفــی می کنــد. کســی 
کنــد؛ ولــی دغدغــه دالالن  کــورس شــرکت  در مســابقات 
کــه حضــور اســب اصیــل ترکمــن در  و ســودجویان را دارد 

منطقــه را دوســت ندارنــد.

کــه  مســتند »مــن می مانــم« دربــاره اســتقامت اســت 
گذشــته  عقیــل از خــود نشــان می دهــد در حفــظ آنچــه از 
بــه او رســیده اســت و او دربرابــر آن بی تفــاوت نیســت بــا ایــن 
کــه خانــواده اش بــه خاطــر شــرایط تحصیلــی فرزندانــش 
کار  کنــارش باشــند امــا او می مانــد و یــک تنــه  نمی تواننــد در 
ــرورش می دهــد و در مســابقه هــم  می کنــد. اســب اصیــل پ
موفــق می شــود. او ناامیــد نمی شــود از تنهــا بــودن در جزیــره 
کــه در اصــل تنهــا نیســت تمــام زندگــی اش آنجاســت. چــرا 

ــا اطرافــش  مســتند البتــه در نشــان دادن روابــط عقیــل ب
تاشــی نمی کنــد. بــی تردید وی ســروکارش بــا کارمنــدان اداره 
ــه از آن  ــره می افتــد؛ امــا مســتند عامدان هــای دولتــی در جزی
گــذر می کنــد و رد می شــود شــاید می خواهد تنهایی عقیــل در 
مســتند خراب نشــود و مخاطب او را تنهای تنهای در جزیره 

کــه البتــه نقصــی در ایــن مســتند محســوب می شــود. بدانــد 

کــرده  مســتند »مــن می مانــم« تصاویــر زیبایــی را ثبــت 
کــه بــرای حفــظ ســنت  کوشــش مــردی  اســت. ثبــت تــاش و 
کار و تــاش و  گذشــتگانش می کوشــد و می جنگــد؛ البتــه بــا 
کــه بــه دیگران نشــان دهد می شــود. حتی به تنهایی  همتــش 

ــو مــی رود و حرکــت می کنــد. ــه جل ــد و ب گذشــتگان مان ــای  پ

مصطفی وثوق کیا
»فاطمــه مرزبــان«، هنرمنــدی اهــل گــرگان اســت کــه در کارنامــۀ هنری خود ســوابقی از تدوین گــری، تهیه کنندگی 
و کارگردانــی دارد. او از ســال 1390 وارد فضــای فیلم ســازی شــده و تاکنــون چندیــن اثــر بــا موضــوع ســبک زندگــی تولیــد 
کــرده اســت. اثــر »عــروس وامنــان« ایشــان در ششــمین جشــنوارۀ فیلــم عمــار موفــق بــه کســب فانــوس شــده اســت. وی 
کــه پارســال بــا اثــر »وقتــی گفتنــد نمی شــود« بــه جشــنواره آمــده بــود، امســال بــا دو اثــر »مــن می مانــم« و »در آســتانۀ 

فصــل ســرد« راهــی هشــتمین جشــنوارۀ عمــار شــده اســت.

غ همسایه  مر
غـــــــــاز نیست
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