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درِد منهای درمان؛ نسخۀ ناقص

w   |   نشریه روزانه w w .  A m m a r F i l m . i r روز هشتم -چهاردهم دی ماه 1396 - تهران    

مردم محوری 
گامی رو به جلو

با دوربین در مسیر 
تمدن سازی

گفت وگو با  دکتر ابراهیم فیاضدرباره محسن اسالم زاده
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مســتند  ایــن  ســاخت  ایــدۀ  و  موضــوع  دررابطه بــا 
صحبت کنید.

مــرز«  بــدون  »مستندســازان  گــروه  تأســیس  زمــان  از 
کــه روزی درمــورد مدافعان حــرم  بــود  همیشــه در ذهنــم 
کار  کنــم. یــک ســال ونیم پیــش  کســتانی« اثــری تولیــد  »پا
ــه درب بســته  ــار ب کردیــم. در ایــن مــدت چندین ب را شــروع 
خوردیــم و چندیــن بــار قرارهای مــان در ســوریه کنســل شــد. 
کــه وب ســایت  کار مــا نگذشــته بــود  مــدت زیــادی از شــروع 
رســمی مقــام معظــم رهبــری جملــه ای از ایشــان خطــاب 
ــا ایــن مضمــون: »ســام مــن  ــرد؛ ب ک ــه »زینبیــون« منتشــر  ب
را بــه زیبنبیــون برســانید«. ایــن پیــام نشــان دهندۀ ایــن 
کــه زینبیــون ایــن اعتبــار را دارنــد و بایــد معرفــی شــوند.  بــود 
کار را ادامــه دادیــم و  به همین دلیــل مــا بــا قــوت بیشــتری 
بــه انتهــا رســاندیم. »عاشــقان ایســتاده می میرنــد« روایتــی از 
کســتانی یــا همــان تیــپ زینبیــون در ســوریه  مدافعان حــرم پا
اســت. ایــن اثــر را می تــوان اولیــن و تنهــا مســتند از مدافعــان 

حــرم تیــپ زینبیــون نامیــد.

از حضور مدافعان حرم پاکستانی در سوریه صحبت کنید.
گــر جنــگ را شــش ســال درنظــر بگیریــم، حــدود پنــج  ا
ســوریه  در  کســتانی  پا حــرم  مدافعــان  کــه  اســت  ســال 
هســتند. از همــان ابتــدا در منطقــه حضــور داشــتند؛ امــا 

»محســن اردستانی رســتمی« از فیلم ســازان جوان و متولد ســال1368 اســت. او که در ســه دوره از جشــنوارۀ عمار موفق به کســب جایزه شــده اســت، امســال با اثر »عاشــقان ایســتاده 
می میرنــد« راهــی هشــتمین جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمــار شــده اســت. ایــن اثــر بهانه ای شــد تا دقایقی بــه گفت وگــو بــا وی بپردازیم.

کردنــد. فاطمیــون  کمــی دیرتــر شــروع  نســبت بــه فاطمیــون 
از یــک تیــپ 22نفــره شــروع شــد و اآلن بــه یــک لشــکر رســیده 

اســت؛ امــا زینبیــون هنــوز تیپ هســتند.

چرا از مدافعان حرم اثرهای کمی ساخته می شود؟
گــروه  در  مظلوم انــد.  خیلــی  به طورکلــی  مدافعان حــرم 
ایــن  بــر  را  معیــار  همیشــه  مــا  مــرز،  بــدون  مستندســازان 
هیچ وقــت  بســازیم.  کار  مظلوم هــا  درمــورد  کــه  گذاشــتیم 
کــه ایــن ســوژۀ خوبــی اســت و بایــد درمــوردش  نــگاه نکردیــم 
گفتیــم این هــا مظلــوم هســتند و  کنیــم؛ بنابرایــن  ــر تولیــد  اث
کار  کــه  کاری را بســازیم. یقینــًا پیــش آمــده  بایــد در موردشــان 
کــه حرف مــان  ضعیــف درآمــده باشــد؛ امــا هدف مــان این بــود 
کــه آدم بایــد حرفــش را بزنــد و این هــا  را بزنیــم. اعتقــاد دارم 
ــاید  ــم بقیــه ش ــه حــس می کن ک ــتند  ــی هس ــای مهم حرف ه
کــه به ســمتش نمی رونــد.  نزننــد یــا این قــدر ســخت اســت 
یــک سیاســتی درمــورد مطرح نکــردن مدافعــان حــرم وجــود 
کــه مــن هنــوز ایــن را متوجــه نشــدم. رســانه ها وقتــی  دارد 
می خواهنــد از یــک عملیــات حــرف بزننــد، می گوینــد فــان 
منطقــه توســط نیروهــای مقاومــت آزاد شــد. چــرا نمی گوینــد 
توســط نیروهــای فاطمیون یــا مثًا مدافعان حــرم ایرانــی؟ در 
ابتــدای شــروع جنــگ، »بی.بی.ســی« بــا پخــش فیلم هــای 
»شــهید باغبانــی« از حضــور ایرانی هــا در ســوریه صحبــت کرد؛ 

اما ما هنوز از گفتن آن واهمه داریم.

گفتــه  ــر  کمت چــرا در طــول ایــن چنــد ســال، از زینبیــون 
شده است؟

کســتان، این هــا  کشــور پا به دلیــل برخــی مشــکات در 
مجــرم محســوب می شــوند. احتمااًل سیاست شــان بــوده که 
زینبیــون مطــرح نشــوند و مــا هــم ســعی کردیــم بحث امنیتی 
کار طــوری تنظیــم شــد  کنیــم. فــرم  و خطــوط قرمــز را رعایــت 
کرده ایــم.  کســتانی نــگاه  کــه از بیــرون بــه مدافعــان حــرم پا
کــه درمــورد فاطمیــون اســت، مــا  حتــی مســتند »معلــم« 
کســانی  کجــا اعــزام می شــوند و چــه  حرفــی از اینکــه این هــا از 
دقــت  هــم  ســوژه های مان  انتخــاب  در  نزدیــم.  هســتند، 
کــه یک موقــع مشــکلی رخ ندهــد. مــن بحث هــای  می کنیــم 
ــا رعایــت  ــد ب امنیتــی را قبــول دارم؛ امــا یــک هنرمنــد می توان
خطــوط قرمــز، حرفــش را بزنــد. در بیــن ایــن همــه مســتند، 
ــن  ــه ای ک ــدم  ــری ندی ــادری« اث ــای ن ــه گانۀ »آق ــتند س ــز مس ج
کنــد و بــه شــبهات جنــگ عــراق بپــردازد.  شــبهات را مطــرح 
مگــر یکــی از مهم تریــن شــبهات جنــگ عــراق، جنگ »شــیعه 
کــه پاســخ داده شــود؛ امــا  و ســنی« نیســت؟ این هــا نیــاز اســت 

گذاشــته ایم.  متأســفانه این هــا را بــدون پاســخ 

»سّید عارف الحسینی« کیست؟
شــیعۀ  روحانیــون  از  عارف الحســینی«  »ســّید 
گردان مکتــب  کســتان، رهبــر نهضــت »جعفریــه« و از شــا پا
کــه حــدود ســی ســال پیــش توســط  »امام خمینــی)ره(« بــود 
گلولــه به  شــهادت رســید. امــروز  افــراد ناشــناس به ضــرب 
بچه هــای »شــهید عارف الحســینی« همه جــا هســتند. از 
کــدام گروه ها  کــردم که  یکــی از فرماندهــان فاطمیــون ســؤال 
گفــت: »زینبیــون؛ رزمنــدگان زینبیــون  بهتــر می جنگنــد؟ 
کار ســختی  خط شــکن هســتند«. خط شــکنی هــم واقعــًا 

اســت و ایمانــی بســیار قــوی  می خواهــد.

را  انقــاب  و  امــام  طریــق،  چــه  از  کســتانی ها  پا
می شناسند؟ 

کــه در آبیــم و خــارج از آب را  مــا ماننــد ماهــی ای  هســتیم 
کــه  کشــور برویــم، می بینیــم  گــر بــه خــارج از  درک نمی کنیــم. ا
کســتانی ها و افغانســتانی ها خیلــی بیشــتر از مــا  لبنانی هــا، پا
نعمــت »والیــت فقیــه« را درک می کننــد. ســربازان زیــادی در 
کــه حتــی یک بــار  مکتــب »امــام خمینــی)ره(« تربیــت شــده اند 
کســتانی ها هــم از همین ســربازان اند. هــم امــام را ندیده انــد. پا

کســتان و  به نظــر شــما دلیــل اینکــه از شــیعیاِن هنــد، پا
... کمتر سخن گفته می شود چیست؟

کــه بــرای مدافعان حــرم  مــن بــه ایــن معــروف شــده بــودم 
را  هندوســتان  بــه  ســفر  قصــد  کــه  ســال94  می کنــم.  کار 
داشــتم، همــه می گفتنــد مگــر هنــد هــم مدافــع حــرم دارد؟! 

سالم مرا 
به زینبیون برسانید

گفتوگوباکارگردانمستند»عاشقانایستادهمیمیرند«
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نگاهیبهمستند»عاشقانایستادهمیمیرند«

حسام ابنوس

کــه اینجــا شــهر حلــب  »بیننــدگان ماحظــه می کنیــد 
خواندیــد  آنچــه  اســت.«  داعــش  دســت  در  اآلن  اســت. 
کــه بــر اولیــن نمــا از مســتند »عاشــقان  زیرنویســی اســت 
ایســتاده می میرنــد« نقــش می بنــدد و هم زمــان صــدای 
راوی مســتند بــا ایــن عبــارات، توجــه بیننــده را بــه جزئیــات 
حلــب  از  به ســختی  را  تصویرهــا  »ایــن  می کنــد:  جلــب 

آورده ایــم.« به دســت 

کــه  آغــاز این چنینــی، ایــن نویــد را بــه بیننــده می دهــد 
کــه شــاهد تصاویــری  قــرار اســت بــا مســتندی روبــه رو شــود 
یــا  باشــد  آن  در  گرفتــه  صــورت  جنایت هــای  و  حلــب  از 
ــرور  ــۀ ت ــل جبه ــر آن از داخ ــه تصاوی ک ــد  ــتندی را می بین مس
ــۀ  ــه از زاوی ک ــتندها  ــاف دیگــر مس ــده و برخ ــر تهیه ش و تکفی
نیروهــای مقاومــت روایــت می شــود، این بــار راوی در میــان 
تروریســت ها اســت و می خواهــد تصویــری دیــده نشــده از 
گروهک هــای تکفیــری را بــه خواننــده نشــان دهــد؛ امــا کمتــر 
ــه  ــده متوج ــه بینن ک ــد  ــول نمی کش ــتر ط ــه بیش ــد ثانی از چن
شــدن  عنــوان  دلیــل  نیســت.  خبــری  چنیــن  می شــود 
اینکــه تیــم مستندســاز بــرای تهیــۀ آن تصاویــر ســختی های 
بســیاری متحمــل شــده نیــز بــرای بیننــده روشــن نیســت.

کســتانی  ایــن مســتند می  خواهــد روایتــی از مجاهدان پا
کــه در  کنــد  جبهــۀ مقاومــت مشــهور بــه »زینبیــون« را ارائــه 
گروهک های تکفیری و آزادســازی  مبــارزه بــا داعــش و دیگــر 
تعیین کننــده ای  نقــش  الزهــرا«  و  »نبــل  ماننــد  مناطقــی 
داشــتند، امــا ســازندگان آن لقمــه را نه تنهــا دور ســر بیننــده 
بلکــه بــه نظــر می رســد دور ســر خــود نیــز چرخانده انــد و 
کــه بیننــده تــا پایــان متحیــر اســت. کاری زده انــد  دســت بــه 

ردیــف  ســرهم  پشــت  بی ربــط  اطاعــات  و  تصاویــر 
کســتانی  می شــوند و پــس از معرفــی نصفــه و نیمــه جوانی پا
ــا ایــن  ــان راوی ب ــی از زب ــا دیالوگ ــام »عدیــل« آن هــم ب ــه  ن ب
کــه »در ایــن جنــگ دیــدن چهره هایــی ماننــد  مضمــون 
رو بــه رو  جدیــد  شــخصیتی  بــا  نیســت«  معمــول  عدیــل 

کــه بــه ادعــای راوی نــه ریــش بلنــدی دارد و  می شــویم 
ایــن  اســت.  القاعــده  اعضــای  رفتــار  ماننــد  رفتــارش  نــه 
بــه  بیشــتر  کــه  ســرهم  پشــت  کات هــای  و  دیالوگ هــا 
ــود  ــبب می ش ــد، س ــن می زن ــب دام ــن مخاط ــفتگی ذه آش
کــه واقعــًا این بــار قــرار اســت  همچنــان بــر ایــن بــاور بمانیــم 
مســتندی از دل تکفیری هــا را شــاهد باشــیم ولــی بــاز هــم 
کــه نــخ تســبیح اطاعــات  یــک اتفــاق دیگــر ســبب می شــود 
ــان  ــده در می ــود و بینن ج ش ــار ــت خ ــت از دس ــع روای و ماوق

بمانــد. ســرگردان  مســتند  کوچه پس کوچه هــای 

کــه اجــازه دهیــم  به همین ســبب تنهــا راه ایــن اســت 
کار، خــود را بــه انتهــا ببرنــد تا به ارتبــاط »عدیل«،  ســازندگان 
اســامی«،  »انقــاب  کســتان«،  »حلــب«، »زینبیــون«، »پا
طــرح  مســتند  در  کــه  فرعــی  موضــوع  چندیــن  و  »غــزه« 
آنهــا  کــردن  کــه طــرح  پــی ببریــم. موضوعاتــی  می شــود، 
از  کمــی  بــه نظــر می رســد  یــک مســتند 2۸دقیقــه ای  در 
کج ســلیقگی رنــج می بــرد و بهتــر بــود مستندســاز، آنهــا را در 
یــک ترتیــب و توالــی درک پذیــر بــاز می کــرد و اصــًا شــاید بهتــر 
بــود هرکــدام را در یــک مســتند مجــزا طــرح می کــرد تــا بتوانــد 
کنــد. جــدا از ایــن تکه پــاره  ارتبــاط بهتــری بــا بیننــده برقــرار 

بــودن ســبب آســیب رســیدن بــه پیــام نهایــی می شــود.

نبایــد از اهمیــت ایــن مســتند در معرفی یکی از شــهدای 
گمنــام جبهــه مقاومــت یعنــی »ســید عدیــل حســینی« 
کارگــردان اثــر آن قــدر حواشــی را برجســته  غافــل شــد؛ امــا 
گــم  روایــت  بســتر  در  اصلــی  خــط  گاهــی  کــه  می کنــد 
کــه  می شــود. حتــی بــه نظــر می رســد او تصاویــری داشــته 
بســیاری از آنهــا بکــر بــوده و می خواســته همــه را در اثــرش 
کــه  کنــد. بــرای مثــال تصویــر بازجویــی از اســیری  خــرج 
گروهک هــای تکفیــری اســت و اصــًا روشــن  عضــو یکــی از 
کــه نبــودن ایــن تکــه از فیلــم چــه لطمــه ای بــه  نیســت 
ــد. مــواردی  ــد« می زن مســتند »عاشــقان ایســتاده می میرن
کــم نیســتند و بــرای جلوگیــری از طوالنــی  از ایــن دســت 

کام از اشــاره بــه آنهــا خــودداری می شــود. شــدن 

می میرنــد«  ایســتاده  »عاشــقان  مســتند  درمجمــوع 
کــه بــا دقــت بیشــتر در ارائــه اطاعــات  اثــری ســتودنی اســت 
اثــری  می توانســت  اثــر  ســاختمان  در  آنهــا  چیدمــان  و 
ــد. ایــن مســتند را محســن اردســتانی  ارزشــمند را رقــم بزن
و  نویســندگی  نــادری  ناصــر  و  کــرده  کارگردانــی  رســتمی 

اســت. داشــته  برعهــده  را  آن  تهیه کنندگــی 

هنــد مدافــع حــرم نــدارد؛ امــا شــیعیان بســیار مظلومــی 
دارد. در این جــور مواقــع بایــد یقــۀ مستندســازان را بگیریــم. 
مــا این هــا را بــرای مــردم تبییــن نکرده ایــم. مــا در درجــۀ 
کــه  دوم هســتیم؛ درجــۀ اول آن سیســتم هایی هســتند 
کــه  وظیفۀ شــان انتقــال ایــن مســائل اســت. مــن نمی گویــم 
کار نســازید؛ امــا آیــا هفتــاد میلیــون  درمــورد روز عاشــورا و... 
متأســفانه  نیســتند؟!  مهــم  هندوســتان  مظلــوم  شــیعۀ 
کفریــا« در محاصــره نیفتنــد،  تــا شــهری ماننــد »فوعــه و 
کــه یک ســری شــیعه هــم در آنجــا وجــود دارنــد.  نمی فهمیــم 
تــا یــک بایــی ســر هندوســتان نیایــد، مــا متوجــه نمی شــویم 
کــه هنــد هــم مســلمان داشــته اســت. اصــًا برنامه ریــزی 
نداریــم و همیشــه می گذاریــم یــک ضربــه ای بخوریــم و بعــد 

وارد عمــل می شــویم.

ایســتاده  »عاشــقان  مســتند  حــرف  بزرگ تریــن 
می میرند« چیست؟

به نظــر مــن شــهدای وحــدت، شــهدای مدافــع حــرم  
ــه  ــه وحــدت و ب ــه ب ک کســانی  هســتند. از یــک منظــر یعنــی 
ــد و در ســوریه می جنگنــد.  ســخنان رهبرشــان اعتقــاد دارن
از منظــر دیگــر شــهدایی امثــال »شــهید رحیمــی«، »شــهید 
کــه از حریــم  عارف الحســینی« و... شــهدای وحدتــی بودنــد 
کردنــد. برعکــس، شــیعۀ انگلیســی  »اهل بیــت)ع(« دفــاع 
مخالــف وحــدت اســت و آتــش جنــگ را زیــاد می کنــد. ایــن 
وجــه تمایــز بچه هــای مدافــع حــرم انقابــی بــا جریان هــای 
شــیعۀ افراطــی اســت. ایــن یکــی از بزرگ تریــن حرف هاســت 

گفتــه نشــده  اســت.  کــه متأســفانه جایــی 

نظر شما راجع به »جشنوارۀ عمار« چیست؟
بســیار  قبــل  ســال های  بــه  نســبت  عمــار  جشــنوارۀ 
ــه عمــار  ک ــر شــده اســت. به نظــرم خیلــی مهــم اســت  قوی ت
کشــورهایی ماننــد  دربــارۀ شــیعیان و معضــات شــیعیان 
کنفرانس هــای  افغانســتان  یــا  هندوســتان  کســتان،  پا
کشــور یــک متخصــص بیــاورد  کنــد یــا از آن  تخصصــی برگــزار 
کنــد. درواقــع آینــدۀ مــا هســتند،  و در آن مــورد صحبــت 
آینــدۀ انقاب اســامی در ســطح جهان انــد. تهدیداتــش، 
تهدیــدات جمهــوری اســامی ایــران و فرصت هایــش هــم 
فرصت هــای جمهــوری اســامی ایــران اســت. البتــه الزم بــه 
کــه ســاخت چنیــن مســتندهایی صــرف حضــور  ذکــر اســت 
کــه در  در آن مناطــق نیســت. خیلــی از همــکاران هســتند 
کار را بــرای فاطمیــون  تهــران حضــور دارنــد؛ امــا بیشــترین 
ســاخته اند. بنابرایــن ســاخت مســتند دربــارۀ یــک موضــوع 
کشــور، صــرف حضــور نیســت؛ عــزم او بــرای ســاخت  خــارج از 

ــت. ــزم اس ــی ج ــن اثرهای چنی
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روز هفتم سینمافلسطین

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

حضور حسن رحیم پور ازغدی غرفه کودک؛ »هم بازی«

بولتن های روزانه جشنوارهایوان رنگین کمان

کران ها در حاشیه ا ناصر نادری  )کارگردان( در ایوان رنگین کمان
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استقبال مخاطبان از سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی

استقبال مخاطبان از سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی

گفت و گو با علی سلیمانی در برنامه تلویزیونی حضور کودکان

در حاشیه سینما غرفه »عماریار«

در حاشیه سینما
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مســتند »زمســتان یــورت« را بایــد نقطــۀ عطفــی در مســیر عدالت خواهــی و مطالبــات آرمان هــای انقــاب دانســت، آن هــم توســط نســلی کــه نــه انقــاب و حــوادث آن دوران را دیــده و 
نــه طعــم ظلــم و ســتم دوران قبــل از انقــاب را چشــیده.و ایــن ریشــه در ماهیــت ارزش هــای ایــن انقــاب دارد، ماهیتــی کــه از فطــرت انســان سرچشــمه گرفتــه و محــدود در حصــار زمــان و مــکان 
نیست.گزارشــی از نشســت نقد و بررســی این مســتند با حضور میاد میرزاباقری، کارگردان، امیر مهریزدان، تهیه کننده و محمدرضا کردلو، منتقد ســینما که در طبقۀ دوم ســینما فلســطین 

برگــزار شــد را می خوانیــم.

درِد منهای درمان؛ نسخۀ ناقص

ــم  ــوع فیل ــوص موض ــری درخص ــه، میرزاباق ــدای جلس ابت
گفــت: در ایــن مســتند حادثــۀ معــدن یــورت را بهانــه ای قــرار 
دادیــم تــا به اتفاقاتــی که برای معدنچی ها می افتــد بپردازیم. 
آنهــا از ســال ۸5 بارهــا بــه نبود شــرایط مناســب کار، رد نشــدن 
بیمــه و... اعتــراض کردند تا باالخره در معدن انفجــار رخ داد. 
کشــته شــده را  حتــی بعــد از انفجــار هــم بنیــاد شــهید، افــراد 
شــهید ندانســت و حقوقی به خانوادۀ شــهدا پرداخت نکرد.
گفــت: ایــن مســتند یــک مســتند  در ادامــه، مهریــزدان 
گفتمانــی اســت. امســال درصــد ســاخت ایــن نــوع  نقــد درون 
که وجود دارد  مســتندها باال رفته، اما باوجود نقد و ایراداتی 
باید بدانیم که همۀ ما، ســربازان جمهوری اســامی هســتیم 
و وقتــی شــخص مســلماِن ایرانــی، فیلمــی می ســازد بایــد بــا 
کــه رســانۀ BBC می ســازد، تفــاوت داشــته باشــد.  فیلمــی 
بــرای همیــن در ایــن فیلــم ســعی کرده ایــم کــه کنــار ظلمی که 
در جمهــوری اســامی نشــان می دهیــم، انســان هایی را هــم 

کــه در برابــر ایــن ظلــم می ایســتند. نشــان دهیــم 
ــو نیــز بــا بیــان اینکــه مســتندهایی ماننــد »زمســتان  کردل
ــر رســانۀ ملــی شــکل می گیرنــد،  یــورت« در خــأ فعالیــت مؤث
گفــت: در ایــن نــوع مســتندها هرچقــدر هــم تــوان فرمــی و 
کــه در تلویزیــون دیده  محتوایــی فیلــم باال باشــد به انــدازه ای 
ــه از  ــک دقیق ــش ی ــًا پخ ــد. قطع ــد ش ــده نخواه ــود، دی می ش
ایــن فیلــم در رســانۀ ملــی مفیدتــر از پخــش آن در چهــار دوره 

از جشــنوارۀ عمــار اســت.
ایــن  می گوییــد  شــما  داد:  ادامــه  ســینما  منتقــد  ایــن 
گفتمانی است، درون  مستند، فیلمی با موضوع  نقد درون 
کــدام گفتمــان؟ رســانۀ ملــی کــه بایــد بــه مــردم بپــردازد، درون 

ــد؟ کار می کن ــدر  ــان چق گفتم ــن  ای
وی در خصــوص محتــوای »زمســتان یورت« گفت: ســوژه 
ــان  ــا در زم ــت ام ــین اس ــتند، قابل تحس ــن مس ــت ای و پرداخ
دفاِع کارگرها وقتی اســم مســئولی آورده می شــود صدای بوق 
کــه ایــن یعنــی در ایــن فیلــم بــا محافظــه کاری  پخــش می شــد 
کســانی که مســئول  مواجهیــم؛ درصورتی کــه بایــد اســم همــۀ 
کارگــران و  ــا صــدای  چنیــن فاجعــه ای بودنــد آورده می شــد ت

مطالباتشــان شــنیده شــود.
گفــت: در ایــن فیلــم،  میــرزا باقــری در پاســخ بــه ایــن نقــد 
محافظه کارانــه پیــش نرفتیــم بلکــه روحانیــت، امام جمعــه، 
کردیــم.  تشــکل های دانشــجویی، اســتانداری و... را نقــد 
کــه در فیلــم می بینیــد، به طــور مخفیانــه  بعضــی تصاویــری 
کــه می خواســتیم مصاحبــه  گرفتــه شــده اند و حتــی زمانــی 
کنیــم، تهدیــد بــه مــرگ شــدیم امــا شــما  بــا شــخصی را ضبــط 
کســی  تصاویــر و مســتندات آن را در فیلــم می بینیــد. مــا از 

ــم. ترســی نداری
مهریــزدان اظهــار داشــت: طبــق گفتــه یکــی از بــزرگان »فیلــم 
گفتمــان اســامی بایــد راوی عدالــت باشــد، نــه  عدالت خــواه در 
گفتمانــی،  راوی ظلــم« امــا در بســیاری از فیلم هــای نقــد درون 
روایــت ظلــم دیــده می شــود؛ در »زمســتان یــورت« بن بســت و 
ســیاه نمایــی وجــود ندارد، حتی پایان فیلم هم ســیاه نیســت.
کردلــو توضیــح داد: ایــن فیلــم می توانســت بــه ســه صــورت 
تمــام شــود؛ اول اینکــه مســئله حــل شــود، دوم اینکــه شــرایط 
تلــخ را همچنــان نشــان دهــد و ســوم اینکــه تــاش و مبــارزه را 

کــه در ایــن فیلــم از مــورد ســوم  بــرای حــل مشــکل ادامــه دهــد 
کــه بهتریــن نــوع پایان بندی اســت اســتفاده شــده.

گــزارش خبــری شــباهت  وی افــزود: ایــن فیلــم بیشــتر بــه 
کــه  دارد. فــرم مصاحبــه و تعــدد آن باعــث شــده از تعریفــی 
شــود.  گرفتــه  فاصلــه  دارد،  مســتند  فیلــم  بــرای  ســینما 
کــردن در آرایشــگاه  کار  نماهایــی ماننــد اخــراج معدنچــی و 
باید بیشــتر شــود. همچنین می توانستید از آرشیو فیلم های 

ــد. کنی ــتفاده  ــود اس موج
ایــن  درخصــوص  یــورت«  »زمســتان  فیلــم  کارگــردان 
ــف  ــتند را ضع ــودن مس ــور ب ــه مح ــح داد: مصاحب ــد توضی نق
نمی دانــم. مســئولین بــا نــدادن فیلم هــای آرشــیوی، مــا را 
کردنــد. هــدف فیلــم درگیــر شــدن بــا موضوعــات  محــدود 
داســتانی و روایــت زندگــی کارگــران نبود بلکــه صرفًا روایــت درد 

کارگــران معدنچــی بــود.
گفت:  مهریزدان درباره قهرمان محور نبودن این مســتند 
در ایــن مســتند قهرمــان بــه معنــای دراماتیــک و ســینمایی 
وجود ندارد. در ابتدای فیلم به فکر قهرمان ســازی غیرواقعی 
کارگــردان  بودیــم تــا فیلمــی قهرمــان محــور ســاخته شــود امــا 

کــه هیــچ قســمت فیلــم، غیرواقعی نباشــد. کیــد داشــت  تأ
وی ادامــه داد: 10 روز بعــد از حادثــۀ معــدن، فیلم بــرداری را 
کــه راوی ســیاهی و ظلــم  کردیــم امــا ســعیمان ایــن بــود  شــروع 
کــه  نباشــیم. یکــی از مانیفســت هایمان ایــن بــود تــا زمانــی 
قهرمــان ضد ظلم پیدا نکرده ایم، ســمت ســاخت فیلــم نرویم.

کردلــو اظهــار داشــت: در یــک فیلــم مبارزه جویانــه بایــد 
برخــاف  فیلــم  ایــن  شــود.  دیــده  مبارزه جویــی  نمادهــای 
کــرده،  تلخــی  و  ناراحتــی  حــس  تعدیــل  بــرای  کــه  تاشــی 
کارگــران معــدن، یتیــم شــدند و  فیلمــی تلــخ اســت. فرزنــدان 
کــه در مخاطــب می مانــد. اینکــه بگوییــم  ایــن حســی اســت 
ایــن فیلــم حــس مبــارزه جویانــه را در مخاطــب ایجــاد می کنــد 

اشــتباه اســت.
وی افــزود: ایــن مســتند در قالــب حــرف درمانــی جلــو رفتــه 

گذشــته اســت، مــا شــاهد  ــی  ــه دورۀ حــرف درمان درصورتی ک
موفقیت عدالت خواهانه در این مستند نیستیم بلکه فقط 
تاشــی از آن را می بینیــم. در ایــن فیلــم نهایتــًا ظلم ســتیزی 
بــه مــردم القــا می شــود امــا دعــوت بــه مبــارزه و عدالت خواهــی 
وجــود نــدارد. مــا در جمهــوری اســامی زمانــی بــرای حــرف 
زدن دربــارۀ بــه دســت آوردن عدالت خواهــی نداریم بلکه باید 

کــردن پیــش رویــم. بــه ســمت عمــل 
بــا  مصاحبــه  از  نکــردن  اســتفاده  خصــوص  در  کردلــو 
کــه در ایــن  کــرد: افــراد غیــر مشــهوری  اشــخاص مطــرح بیــان 
مســتند صحبــت کردند جایگاه خوبــی دارنــد و صحبت های 
گــر از افــرادی بــا چهره هــای مطــرح  مناســبی می کننــد؛ شــاید ا

ــرای ایــن مســتند مناســب نبــود. اســتفاده می شــد، ب
کارگــردان »زمســتان یــورت« گفــت: نبایــد چهره زده شــویم 
و بگوییــم چــون فانــی، شــخص مهمــی اســت پــس صحبــت 
ــم انقــاب  کردی هایــش درســت اســت. مــا در مســتند ســعی 

اســامی و برقــراری عدالــت را محــور قــرار دهیــم.
بــا ســابقه و  افــراد  از  اســتفاده  گفــت: قطعــًا  مهریــزدان 
کنــد امــا  ــر  مطــرح در مصاحبه هــا، می توانــد فیلــم را جذاب ت
گرفتــن بــا چنیــن اشــخاصی بســیار ســخت اســت.  مصاحبــه 
کــه اســتفاده از جوانــان دهــۀ 60 به عنوان  ایــن در حالــی اســت 
مصاحبــه شــونده نیــز می توانــد جــذاب باشــد زیــرا ایــن افــراد، 
بــدون اینکــه امــام را ببیننــد، مســیر امــام را در پیش گرفته انــد.

کــه ایــن فیلمــی در  کل بایــد دانســت  وی افــزود: به طــور 
زمینــۀ مبارزه طلبــی و عدالت خواهــی اســت. در »زمســتان 
ــا  ــارۀ اســام نــاب صحبــت شــود ت ــا درب یــورت« ســعی شــده ت

ــد. کن ــذب  ــتری را ج کس ــان خا مخاطب
ــان نشســت نقــد و بررســی توضیــح داد:  ــزدان در پای مهری
ســاخت مســتند و نمایــش آن در جشــنواره، پایــان راه فیلــم 
و  روشــنگری  بــرای  را  فیلمــش  بایــد  مستندســاز  نیســت؛ 
گاهی ســازی مردم همیشــه همراهش داشــته باشــد و در هر  آ

ــش درآورد. ــه نمای ــی ب فرصت

نشست نقد و بررسی مستند »زمستان یورت«

لطفاًپیشنهاد»جشنوارهمردمیتئاترعامر«راجدیبگیریم!
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لطفاًپیشنهاد»جشنوارهمردمیتئاترعامر«راجدیبگیریم!

علــی ســلیمانی سرنســری عزیــز، دوســت هنرمنــد و بازیگــر 
کــه پیشــتر افتخــار همــکاری شــیرین بــا او در فیلــم  کاربلــدی 
»لکه« را داشــتم اخیرًا یکی دو بار از تریبون جشــنواره مردمی 
فیلم عمار، پیشنهاد »جشنواره مردمی تئاتر عمار« را مطرح 
کــه نمی دانــم تــا چــه حــد مــورد توجــه اولیاء  کــرد. پیشــنهادی 
گرفــت امــا مــن می خواهــم بــا تبییــن ابعــاد  جشــنواره قــرار 
دیگــری از ایــن پیشــنهاد خــوب وظیفــه خــود در ترغیــب 
گــر  کنــم حتــی ا عماری هــا بــه پیگیــری مجدانــه آن را ایفــا 
مطرح کردن آن از ســوی علی ســیلمانی سرنســری عزیز صرفًا 
از روی عاقه قلبی یا تعصب هنری بوده باشــد. پیشــنهادی 
کننــده آن، بــرای  غ از انگیــزه مطــرح  گــر نیــک بنگریــم فــار کــه ا
کــه ســینمای انقــاب بــه  آینــده نــه تنهــا جشــنواره فیلــم عمــار 

شــدت اســتراتژیک اســت. 
ــد  ــه چن ــرای روشــن شــدن ابعــاد بحــث الزم اســت ب ب

نکته مهم توجه نمود:
اول: جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در ایــن هشــت دوره 
پیشــرفت های محسوســی داشــته و بخصوص در رشــد کمی 
کیفــی آثــار مســتند، نماهنــگ و حتــی برنامــه تلویزیونــی  و 
کارنامه درخشــانی دارد و در حال جریان ســاز شــدن اســت اما 
غ از برخــی اســتثناها هنــوز جــای  در بــاب فیلــم داســتانی فــار
کیفــی قابــل توجهــی در  کّمــی و  کار بســیار دارد و ضعف هــای 
کننــده مشــهود اســت. از فیلمنامه هــای نپختــه  آثــار شــرکت 
کــه بیشــتر درگیــر  ــا اجراهــای خامــی  و مضمــون زده بگیریــد ت
ــا خلــق و پرداخــت فضــا و اتمســفر  ــزار هســتند ت تکنیــک و اب

مــورد نیــاز متــن.
صورت بنــدی  عنصــر  مهمتریــن  می دانیــم  همــه  دوم: 
غ از برخــی آثــار  یــک فیلــم داســتانی یــا درام ســینمایی، فــار
ــه از  ک ــرا، بازیگــر اســت. عنصــر بســیار مهمــی  معــدود تجربه گ
ابتــدای شــکل گیری ســینمای َپســا انقــاب رفتــه رفتــه بــه 
پاشــنه آشــیل تولیــد آثــار انقابــی مبــدل شــده اســت. واضــح و 
کنــم امــروز فیلمســازان جــوان جبهــه فرهنگــی  شــفاف عــرض 
ــی  ــراز اول و حت ــران ت ــن بازیگ گرفت ــت  ــه خدم ــرای ب ــاب ب انق
ــی  ــن انقاب ــا مضامی ــاری ب ــران در آث ــینمای ای ــوم س دوم و س
دچــار مشــکات و موانــع محســوس و نامحسوســی هســتند 
کــه  و برخــی موضوعــات فرهنگــی و سیاســی و حتــی دینــی 
بایــد در اولویــت اســتراتژیک تولیــدات ســینمایی انقــاب قــرار 
کــه تمــام  بگیــرد بــه دلیــل مافیــای فرهنگــی پیــدا و پنهانــی 

شــئون زندگــی شــخصی و حرفــه ای ایــن قشــر را در ســیطره 
گرفتــه، بــه راحتــی در ابتــدای رونــد تولیــد متوقــف شــده  خــود 
گران انقابــی بــرای ادامــه حداقلــی حیــات حرفــه ای  و ســینما
کوتــاه آمــدن از ایــده آل هــا مــی شــوند. بررســی  خــود ناچــار بــه 
آســیب شناســانه ایــن موضــوع در ایــن مقــال نمی گنجــد و 
ــل  ــم عل ــدر بگوی ــن ق ــت. همی ــذ اس کاغ ــن  ــاد م ــوی هفت مثن
شــکل گیری ایــن مافیــای البتــه بی تشــکیات در خــارج از این 
مرزها نیست هرچند در ادامه مورد حمایت مادی و معنوی 
اغیــار قــرار گرفتــه باشــد بلکه بیــش از همه به غلبه ســوء تدبیر 
ــت زده،  ــتت، سیاس ــور، متش ــه، مقه ــای بی برنام مدیریت ه
کوتــه بیــن و البته خودباختــه در تمــام ادوار مدیریت فرهنگی 
کــه منفعانــه ســعی  و هنــری انقــاب بــاز می گــردد. مدیرانــی 
کــرده انــد در دوره مدیریــت خود بدون آینده نگری دلســوزانه، 
صرفــًا بــرای حفــظ وضــع موجود همــت بگمارند تــا در کارنامه 
مدیریتشــان »گاف پیشــانی ســفید«ی ثبــت نشــود و بــا ثبــت 
خاطراتــی خــوش از دوران زعامــت خــود عرصــه را بــه دیگــری 
کوتــاه مــدت  کننــد. طراحــی برنامه هــای خاقانــه  گــذار  وا
کارانــه آن هــا بــرای ارتقــای همــه  و بلنــد مــدت و اجــرای فدا

جانبــه ســینمای انقــاب پیشــکش! 
کــه تئاتــر بــرادر بزرگتــر سینماســت و  ســوم: ُپرواضــح اســت 
ادبیــات نمایشــی خواهــر ارشــد فیلمنامــه نویســی. پذیرفتــه 
ک  کــه بازیگــر ورزیــده صاحــب فــن بیــان و بــدن از خــا اســت 
گلخانــه  صحنــه تئاتــر رشــد و نمــو چشــمگیرتری دارد تــا از 
کــران یــک  ســینما. مبرهــن اســت فراینــد نوشــتن، تولیــد و ا
غ از استثنائات و در مقام قیاس نسبت به یک تئاتر  فیلم فار
ســخت تر، پرهزینه تــر و ریســک پذیرتــر اســت. عیــان اســت که 
بــرای همــه اســتعدادهای شــناخته شــده و شــناخته نشــده 
کنده انــد  ک وطــن پرا ســینما و تئاتــر انقــاب کــه در سراســر خــا
ــورد  ــزار م ــخت اف ــدی از س ــره من ــرای به ــه ای ب ــرایط عادالن ش
ــت _  ــز اس ــت متمرک ــه در پایتخ ک ــان  ــم _ آنچن ــد فیل ــاز تولی نی
فراهــم نیســت. چــه ایــن توزیــع نامتــوازن در بخــش نــرم افــزار 
_ آمــوزش و پشــتیبانی _ نیــز بــه همیــن شــکل اســت. بــه عــاوه 
قریب به اتفاق کســانی که شــوق هنرهای نمایشــی از کودکی 
در وجودشــان شــعله مــی کشــیده معمــواًل تجربــه ای هرچند 
گــذرا در تئاتــر مدرســه و مســجد و غیــره را داشــته اند  انــدک و 
و برایشــان پدیــده ای دور از ذهــن و دســت نایافتنــی نیســت. 
کــم هزینه تریــن،  گــزاره آخــر اینکــه تئاتــر خیابانــی نیــز یکــی از  و 

خاقانه تریــن و زودبازده ترین هــای ایــن عرصــه اســت.

کــه رفــت  گزاره هایــی  گیــری: از ترکیــب مباحــث و  نتیجــه 
نتیجــه مقــرون بــه صرفــه ای حاصــل می شــود: بــا هزینــه، 
کمتــری هــم می تــوان ســنگ محکــی  مشــقت و ریســک 
کنــده هنرهــای نمایشــی  بــرای شناســایی اســتعدادهای پرا
کشــور ُجســت و هــم بــا تقویــت هنرمنــدان جــوان  در سراســر 
کمــی  کیفــی و  و جویــای نــام ایــن عرصــه بــر تقویــت بنیــه 
ســینمای داســتانی انقــاب افــزود. تأمــل و تعمــق و تجربــه ای 
کنــار امکان  کــه در خلــق یــک متــن نمایشــی موجــود اســت در 
کــم هزینه تــر بــرای ظهــور و بــروز آن بــر صحنــه تئاتــر  ســاده تر و 
کنــش جمعــی محدود  و ســپس دریافــت ملمــوس و زنــده از وا
و مشــخصی از مخاطــب بهتریــن راه بــرای رشــد، شــکوفایی و 
کشــف اســتعدادهای نویســندگی در حیطه ادبیات نمایشــی 
ــه تبــع آن فیلمنامــه نویســی اســت. همچنیــن بازیگــران  و ب
کــه بــه مــدد یــک  مســتعد و البتــه معتقــد در شــهری دور 
نمایــش دغدغــه منــد ســاده و بی پیرایــه امــا بــا مضمونــی 
انقابــی و البتــه تاثیرگــزار و مخاطــب پســند در تماشــاخانه 
»جشــنواره مردمــی تئاتر عمار« فرصــت عرضه خویش را یافته 
و مــورد توجــه و تقدیــر قــرار گرفتــه و توســط فیلمســازان جــوان 
گوهرشــناس و البتــه نیازمنــِد انقــاب دعــوت بــه همــکاری 
ــه  ــار ناعادالن ــت انحص ــد توانس ــادگی خواهن ــه س ــوند ب می ش
کــه پیشــتر ذکر شــد را بشــکنند و چهره هــای تــازه ای  مافیایــی 
کــه شایســتگی شــهرت و  کننــد  کشــور معرفــی  بــه ســینمای 
کــه  محبوبیــت در بیــن مــردم را داشــته باشــند. چهره هایــی 
در مناســبات فرهنگی، سیاســی و اجتماعی ایران اســامی با 
فرســنگ ها فاصله از قاطبه هم وطنانشــان درجا نمی زنند و 
خدای نکرده دانســته و ندانســته عروســک خیمه شب بازی 

دشــمنان ایــن ملــت نمی شــوند.
کوتــاه امــا پربــار جشــنواره مردمــی فیلــم  هشــت ســال عمــر 
ــا  ــال نوپ ــاال آن نه گذشــت و ح ــی  ــم زدن ــر ه ــم ب ــار در چش عم
گر از همین سال جدید پیش رو نیز  باغی سرسبز و زایاست. ا
کوتاه اما یقینًا بســیار بســیار  کنیم هشــت ســال از عمر  شــروع 
ــه طرفــه العینــی  ــر عمــار نیــز ب بابرکــت جشــنواره مردمــی تئات
گذشــت و فصــل برداشــت محصــول اســتراتژیک آن  خواهــد 
ک حاصل خیــز را  خواهــد رســید. تــا دیــر نشــده بایــد ایــن خــا

کشــت ُبــرد. زیــر 

یادداشتاختصاصیمحمدباقرمفیدیکیابرایبولنتروزانهجشنوارهعامر

شکست دایرۀ 
انـــحصـــــــــــار
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کران های مردمی اخبار ا

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

مکان: منزل شهید مدافع حرم عبدالحمید ساالری
تاریخ: 9دی

کران شده: من مدیر جلسه ام. نماهنگ فتنه شاید فیلم های ا

استان: خراسان شمالی 
 شهر: شیروان 

 روستا: حسین آباد
کران: منزل مادر شهید مدافع حرم سرهنگ مهندس مرتضی زرهرن مکان ا

کران: 10دی  تاریخ ا
کران شده: داستانی تراس، مستند باصبر زندگی  فیلم  های ا

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: مراغه

کران: مدرسه شهید صدف تاش 2 مکتم ا
کران: 11دی تاریخ ا

کران شده: نبرد خلیج فارس1، مدادهای رنگی فیلم های ا

استان: فارس
 شهرستان: فسا

کران: مدرسۀ ابتدایی شاهد فردوس مکان ا
کران: 10دی تاریخ ا

کران شده: رویای گل ها و شکات فیلم های ا

استان: سمنان 
شهر: شاهرود

کران: آموزشگاه ابتدایی شاهد )شهید آوینی( مکان ا
کران : 12دی  تاریخ ا

کران شده: بیشه، رفاقت هاست که می ماند، قهرمانان مدرسه فیلم های ا

استان: کرمان 
شهرستان: کهنوج

کران: بنیاد مهدویت مکان ا
کران: 9دی تاریخ ا

کران شده: معصومیت از دست رفته، انیمیشن اوبا و کری فیلم های ا



کران مردمݡی مرگ بر انگلیس در ا
روح اهلل قاونــدی، اکران کننــدۀ 35 ســالۀ اهــل شهرســتان اندیمشــک اســت. از ابتــدای شــکل گیری جشــنواره ازطریــق مجلــۀ »راه« اخبــار مرتبــط بــا جشــنواره را دنبــال می کــرد. آقــای 

قاونــدی از جشــنوار ه چهــارم رســمًا شــروع بــه اکــران کــرد و تاکنــون توانســته بــاالی هــزار مخاطــب را جــذب اکران هــای خــود کنــد. متــن زیــر بخشــی از گفت وگــو بــا اوســت.

چطور با جشنوار ه عّمار  آشنا شدید؟
مــا ســال ها پیــش صحــن ه فیلم هــای ۸۸ را در مجــات و 
فضــای مجــازی رصــد می کردیــم، قبــل از آن هــم »ماهنــام ه 
راه« را مطالعــه می کردیــم. زمانی کــه مســتند های عمــار مثــل 
ــا »مهــار نشــده«   ــا« ی ــدارد«، » میــراث آلبرت »یــزدان تفنــگ ن
کــه می آمــد این هــا را بیــن دوســتان خودمــان بــا لپ تــاپ در 
مســجد امام حســین)ع( پخــش می کردیــم. دیگــر جشــنوار ه 
کــه هــم ثبت نــام  چهــارم، بــا دوســتان هماهنــگ  کردیــم 

کنیــم. کــران  کنیــم و هــم این کــه فیلم هــا ا

کران داشته اید؟ تابه حال در چه جاهایی ا
کران های مان  گرفتیم و ا ما در شــهر خودمان یک ســالن 
افتتاحیــه  به عنــوان  در3روز  جشــنواره  بــا  هم زمــان  را 
داشــتیم. بعــد در مســاجد و پایگاه هــای مقاومــت رابــط پیدا 
ــا  ــم و آن ه ــرار می دادی ــا ق ــار آن ه ــا را در اختی ــم و فیلم ه کردی

کــران می کردنــد. خودشــان ا

کران می کردید؟ در کجاها بیشتر ا
بیشــتر در مســجد امــام حســین)ع( بــوده اســت؛ چــون 

آن جــا مســجد خودمــان بــود.

کران دارید؟ خاطراتی هم در حاشیۀ ا
ــار »نبــرد خلیــج فــارس« را در »بوســتان قــرآن«  مــا یــک ب
کردنــد.  کردیــم. ایــن بچه هــا یــک شــور و شــوقی پیــدا  پخــش 
کــف می زدنــد؛ وقتــی هوانیــروز حملــه  بلنــد می شــدند و 
می کــرد، ســوت می زدنــد، شــلوغ بازی در می آوردنــد؛ خیلــی 

برای شان جذابیت داشت.

کران ها برنام ه جانبی هم داشته اید؟ در حاشی ه ا
کتــاب بــا موضــوع عاشــورایی و عکــس  بلــه. نمایشــگاه 

مدافعــان حــرم.

کران های تان مهمان ویژه هم داشته اید؟ در ا
کــه  کردیــم  بلــه، مثــًا امــام جمــع ه ســربندر را دعــوت 
کردند.  برای مــان در رابطــه بــا بصیــرت و فتنــۀ ۸۸ ســخنرانی 
کــه شــب  کــه فیلــم »خالــد و مجتبــی« را  یــا یــک بــار دیگــر 
کردیــم، امــام جمــع ه  شــهادت حضــرت زینــب)س( پخــش 
شــهرمان هــم دعــوت بودنــد و روی فیلم توضیحاتــی دادند.

آیا در روند تبلیغ فیلم ها مشکلی هم داشته اید؟
ــه  ــما بودج ــی ش ــتیم. وقت ــه نداش ــغ بودج ــرای تبلی ــا ب م
نداشــته باشــید ازلحــاظ تبلیــغ دســتتان خالــی اســت. یعنی 
کار تبلیغــی انجــام دادیــم از جیــب بچه هــا بــوده  گــر هــم  ا

ــت. اس

کران کرده اید؟ کدام فیلم را بیشتر ا
کــران کردیم؛ چــون واقعًا  مســتند »گــروه ســرود« را خیلــی ا

مســتند خوبی بود.

دوستان تان هم چقدر وقت می گذارند؟
یکــی از دوســتانم آقــای احســانی اســت. ماشــین ایشــان 
کــه بــا آن  یکــی دو ســال در اختیــار مــا بــود. یــک پرایــد داشــت 

کــه  وســیله جابه جــا می کردیــم. یکــی دیگــر آقــای رشــتی بــود 
کت زدیم. کردیم و ترا در دور ه اول از چاپگر ایشــان اســتفاده 

کران  چه بوده است؟ بهترین و بدترین خاطره تان از ا
کرده  کــران در ســالن اداره ای آمــاده  مــا یــک فیلــم را بــرای ا
ــه  گفت ــم  ــه آن اداره ه ــم و ب ــده بودی ــدارک دی ــی ت کل ــم.  بودی
کننــد. امکانــات پخــش  کــه نیروهای شــان را بســیج  بودنــد 
آمــاده بــود ولــی متأســفانه مســئول مربوطــه به نیروهــا اطاع 
کســی اســتقبال نکرد و آن ســانس تعطیل شــد.  نداده بود و 
کران مــان هــم »یتیم خــان ه ایــران« بــود، به خاطــر  بهتریــن ا
این کــه ســالن پــر بــود و مخاطــب راضــی از ســالن بیــرون 
کــران یتیم خانــه یکــی  کــه بعــد از ا می رفــت. جالــب اســت 
بلنــد شــد و شــعار مــرگ بــر انگلیــس داد؛ هــم ه ســالن هــم 

جــواب دادنــد.

کران هایتان چه برنامه ای دارید؟ برای گسترش ا
گروه هــای فرهنگــی، پایگاه هــا و مســاجد  ــا  می خواهــم ب

ارتبــاط بگیــرم.

آخرین باری که سینما رفتید کی و چه فیلمی بود؟
آخریــن بــار شــاید دو مــاه پیــش بــود، فیلم» بیســت و یک 

روز بعــد« آقــای خردمندان.

کــدام دســته از  ــار بایــد بــه  بــه نظــر شــما جشــنوار ه عّم
مخاطبین بیشتر توجه بکند؟

به نظرم مخاطب ما باید عموم مردم باشند.

مصاحبهباروحاللهقالوندی،اکرانکنندۀشهرستاناندیمشک
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کشــور تــا بــه  شــما در جشــنواره های معتبــر ســینمایی 
شــروع  اینجــا  از  را  گفت وگویمــان  بوده ایــد.  داور  حــال 
دانشــگاه  شناســی  مــردم  اســتاد  عنــوان  بــه  کــه  کنیــم 
فیلــم«  مردمــی  »جشــنواره  عنــوان  از  برداشــت تان 
چیســت؟ فکــر می کنیــد ایــن عنــوان چــه تمایــزی بــه نفــع 
کــرده یــا می  توانــد  کشــور تــا بــه حــال ایجــاد  ســینمای 

ایجاد بکند؟
تکنولوژیکــش  پیشــرفت  اوج  در  بشــر  االن  ببینیــد 
رســیده؛  مردم محــوری  یعنــی  مــردم  قصــه  همیــن  بــه 
شــدت  بــه  را  مــردم  اجتماعــی  شــبکه های  االن  یعنــی 
ــبکه های  ــی در ش ــای مردم ــد. خاقیت ه ــلط می کنن مس
افــراد،  حتــی  می گیــرد.  اوج  شــدت  بــه  اجتماعــی 
شــبکه های  دارنــد.  را  خودشــان  فیلــم  شــبکه های 
سیاســی، فکــری، ادبــی خودشــان را دارنــد. در نتیجــه 

بــه جلــو هســت.  رو  بــه شــدت  یــك جشــنواره  عمــار 

ــه  ک ــا جشــنواره های دیگــری  ــان در مقایســه ب ــه نظرت ب
کشــور هــم هســتند ولــی  جشــنواره های رســمی جهــان و 
ایــن رویــه را ندارنــد، نقصــی در آنهــا هســت یــا ایــن طــرف 

اتفاق ویژه ای دارد می افتد؟
عقب مانده انــد.  زمانــه  بــه  نســبت  آنهــا  اتفاقــًا 
ح  مطــر ســوژه محوری  براســاس  بیشــتر  آنهــا  فیلم هــای 
کــه  نــه مردم محــوری و االن هــم  می بینیــم  می شــوند 
ــت  ــش درس ــك بخ ــی ی ــنواره های اصل ــه جش ــار هم کن در 
چــون  چــرا؟  مــردم«.  رأی  بــا  فیلــم  »بهتریــن  می کننــد 
تــا چنــد  بــه متــن تبدیــل می شــود.  ایــن حاشــیه دارد 
مــال  می شــود  رأی هــا  همــه  مــن  نظــر  بــه  دیگــر  وقــت 
حرکــت  وادی  ایــن  تــوی  دارد  عمــار  جشــنواره  مــردم. 

. می کنــد

کــه عمــار بایــد تبدیل به  البتــه بحــث مهــم ایــن هســت 
کــه بــه صــورت میدانــی  کارهایــی را  کادمــی بشــود تــا  یــك آ
انجــام می دهــد تبدیــل بــه چهارچــوب تئوریــک بکنــد. 
کنــد و  بــا جشــنواره های مردمــی در جهــان ارتبــاط برقــرار 
کنــد  ح  خــودش را بــه عنــوان جشــنواره بین المللــی مطــر

مردم محوری؛ گامی رو به جلو
کــه مثــُا ســایتش قــوی، چهارچــوب تئوریکــش قــوی، 
کادمــی بزنــد و قبــل از اینکــه جشــن شــروع  حتــی بتوانــد آ
بشــود بــرای هــر ســال جلســات مفصلــی داشــته باشــد 
کننــد.  ح  کل جهــان بیاینــد و ایــن بحث هــا را مطــر کــه از 
که جشــنواره شــده  کــه مــا داریــم ایــن اســت  االن مشــکلی 
کارهــای تئوریــک انجــام نمی شــود. رو  فقــط جایــزه. آن 
کــه بعــدًا توســط همــان  بــه جلــو هســت ولــی می دانــم 
اســتفاده  خــودش  یعنــی  می شــود.  مصــادره  نخبــگان 
کــه االن جشــنواره عمــار روی  تأثیــری  مثــل  نمی کنــد. 
کــه  هــم ســعی می کنــد  گذاشــته. فجــر  جشــنواره فجــر 
یــک نمــای عمــاری هــم داشــته باشــد. مردمــی بــازی در 
کــدام از این هــا تبدیــل  بیــاورد. متوجه ایــد؟ ولــی هیــچ 
بــه تئــوری نمی شــوند. مشــکل جشــنواره عمــار االن ایــن 

هســت متأســفانه.

کــه مــا در ایــن چنــد  کلیدواژه هایــی  قــای دکتــر، یکــی از  آ
ســال اخیــر دربــاره جشــنواره عمــار از شــما شــنیده ایم 
اینجــا فرصتــی  بــوده.  کادمــی عمــار«  همیــن بحــث »آ
چــه  بدهیــد  توضیــح  مفصل تــر  قــدری  کــه  هســت 
موضوعاتــی بــا چــه شــرایطی مــد نظــر شماســت؟ منظــور 
جشــنواره  یــک  بــرای  کادمــی  آ عنــوان  از  دقیق تــان 

سینمایی چیست؟
گفتــم آقایــان رفتنــد ســراغ  کــه قبــا  متأســفانه مطلبــی 
کادمــی، آمــوزش  مدرســه آمــوزش. ایــن اشــتباه اســت. آ
بحث هایــی  آخریــن  تعیین کننــده  کادمــی  آ نیســت. 

ــود.  ح ش ــر ــنواره مط ــد و در جش ــد بیای ــه بای ک ــت  اس

ممکن است نمونه هایی را نام ببرید؟
انســانی  علــوم  در  کــه  نظریه هایــی  آخریــن  مثــًا 
زندگی محــوری  اســت،  مردم محــوری  نظریــه  می آیــد 
اســت.  زندگــی  مهارت هــای  و  زندگــی  ســبك  اســت. 

اینها را در نسبت با فیلم و سینما می فرمایید؟
خانمــی  یــك  از  می ســازید  مســتند  شــما  مثــًا  بلــه، 
کمتریــن امکانــات یــک واحــد تولیــدی  کــه بــا  تــوی روســتا 
گرفتــه آیــا ایــن ســبك زندگــی و  کار  راه انداختــه 15 نفــر بــه 

مهارت هــای زندگــی نیســت؟ االن مثــًا فیلــم عمــار آمــده 
کنــد؟  زندگــی مصیبت بــار دانشــجو یــا اســتاد را بررســی 
رســیده اند؟  بن بســت  بــه  االن  مــا  دانشــگاه های  چــرا 
کــه به شــدت دانشــگاه های مــا را دارد   ISI مثــًا بحــث 
ح  از درون پــوك می کنــد. تــوی عمــار بایــد ایــن را مطــر
ــخنرانی  ــوم س ــوت بش ــد دع ــی بای ــده نوع ــی بن ــد؛ یعن کنن
بایــد  کجاســت؟  عمــار  تــازه  کــه چشــم اندازهای  بکنــم 
گــر مــا بخواهیــم مســتند های بین المللــی  کجاهــا بــرود؟ ا
گــر  کشــور بســازیم چــی بایــد بســازیم؟ مثــًا ا ج از  در خــار
در  بســازیم؟  بایــد  چــی  بســازیم  بخواهیــم  ســوریه  در 
مــورد  بســازیم؟ در  بایــد  بســازیم چــی  عــراق بخواهیــم 
ترکیــه بخواهیــم بســازیم چــی؟ در رابطــه بــا ارمنســتان 
مــاه دو  یــك  هــر  کنیــد  فکــر  کادمــی.  آ و... آن می شــود 
کادمــی ســخنرانی بشــود. چــه می شــود؟ یــا  بــار در ایــن آ
کــه بایــد هجــو اســتکبار  گفتنــد  برعکــس مثــًا حضــرت آقــا 
در  داد  انجــام  کاری  عمــار  االن  خــوب  بشــود.  جهانــی 

ایــن قصــه؟ 

کــدام رویکردهــای نظــری یــا فضاهــای  فکــر می کنیــد 
روش شناختی می تواند به این ایده کمك کند؟  

رفتــه  بیــن  از  علمــی  اســتاندارد  ببینیــد، روش هــای 
کیفــی  روش هــای  از  فرهنــگ  مســائل  یعنــی  اســت؛ 
براســاس  هــم  کیفــی  روش هــای  می شــوند.  بررســی 
زیســتار  ســه  االن  شــما  می شــوند.  بنــا  روزمــره  زندگــی 
داریــد در ایــران؛ زیســتار عشــایری، زیســتار روســتایی و 
کجاســت در عمــار؟  ــا  زیســتار شــهری. رابطــه ایــن ســه ت
یــك  یــا  یــك دوربیــن  بــا  کنیــد خــود عشــایر  االن توجــه 
ــم  ــا می توانی ــازند. االن م ــم بس ــد فیل کنن ــروع  ــل ش موبای
از  تــا  بدهیــم  آمــوزش  عشــایر  بچه هــای  بــه  اینترنتــی 
کوچــك  گوســفند، از یــك بــز، از یــك بچــه  کوچ شــان، از یــك 
ــد و  ــم بگیرن ــا فیل ــی چیز ه ــایر، از خیل ــان عش ــی زن از زندگ

بفرســتند. عمــار  بــرای 

کی  می فرماییــد مطالعــه زندگــی روزمــره محــل اشــترا
است که در واقع علوم انسانی را به هنر وصل می کند؟

گفتوگوبادکرتابراهیمفیاض
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ــم  کاری نداری ــه  ک ــم ایــن اســت  ــه داری ک مشــکل دیگــری 
کل اشــیاء«. هنــر یعنــی  کــه هنــر یعنــی »فــرم تحقــق واقعــی 
ــما  ــم ش ــه ه ــك پش ــه ی ــی ب ــان. حت ــیا در جه ــق اش ــرم تحق ف
نــگاه بکنیــد نظــم و دقــت آن شــکل ظاهــری اش بــه شــدت 
کوچکتریــن  باالســت. همــه چیــز منظــم اســت در پشــه. 
چیزهــا را در یــك مگــس ببینیــد شــوکه می شــوید. یعنــی فــرم 
کــه منطــق هنــر  تحققــش هنــری اســت. زیبایی شناســی 
ــد مشــاهده شــود. اآلن ایــن  اســت در تحقــق همــه چیــز بای
همــه تنــوع زندگــی در ایــران داریــم. ایــن همه در خارج کشــور 
داریــم. مثــا بــرای زیبایی شناســی راهپیمایی اربعیــن چه کار 
گزارشــی اســت. همــه مســتندها  شــده؟ هیچــی. همــه اش 
گزارشــی اســت. مــن رفتــم در یکــی از موکب هــا دیــدم 4 تا بچه 
کوچــك بــا چــه چهــره زیبایــی پذیرایــی می کننــد. مــن اصــًا 

ــراق؟  ــتند در ع ــی هس کجای ــا  ــم این ه می گفت

قــای دکتــر، از قضــا حجم تولید آثار مســتند و نماهنگ  آ
در این موضوع زیاده بوده است.

از  مســتند  در  گزارشــی.  و  بــوده  مســتند 
کمــی  زیبایی  شناســی تخیلــی خبــری نیســت. مســتند 
کادمــی  آ بــه  تبدیــل  گــر  ا عمــار  می خواهــد.  داســتان 
کــه  کاری  نشــود همــه زحماتــش بــر بــاد مــی رود. عیــن 
کــه تــوی شــن بریــزی  در معــرض بــاد بگذاریــم. عیــن آبــی 
ایــن منظــر در  از  و محــو شــود. مــن احتمــال می دهــم 
کادمــی  گــر تبدیــل بــه آ آینــده عمــار شکســت بخــورد؛ ا
نشــود، نتوانــد چهارچــوب و روش شناســی خــودش را 
متفکریــن  حتــی  و  دانشــگاه ها  و  کادمی هــا  آ قالــب  در 
کنــد. ایــن را بایــد انجــام بدهیــم. دانشــگاه ها جهانــی 

گر صحبت پایانی دارید بفرمایید. ا
یعنــی  مــردم  اســت؛  مردمــی  عمــار  می گویــم  مــن 
کــه در جغرافیــا زندگــی می کننــد بــا فرهنــگ  آدم هایــی 
ح  بــه شــدت مطــر مــا  را  اینهــا  بایــد  خــاص خودشــان. 
کــن در ایــران چنــد نــوع نــان داریــم  کنیــم. شــما االن فکــر 
این هــا  داریــم؟  پنیــر  نــوع  چنــد  می شــود؟  تولیــد  کــه 
تولیــد می شــود. اینهــا می توانــد برنــد جهانــی بشــود. مــا 
کنیــم.  ــی  ــد جهان ــی را برن ــی روزمــره ایران می توانیــم زندگ
ــد  ــا می شــود؟ می توان ــا جشــنواره عمــار وارد ایــن قضای آی
اینهــا  کنــد؟  ایجــاد  جهانــی  سیاســی  جریــان  یــک 
مشــکات و موانــع عمــار اســت. دو مشــکل االن عمــار 
کادمــی نشــود، تبدیــل بــه  ــه آ ــر تبدیــل ب گ این هاســت. ا

گفتمــان و ســبك زندگــی بومــی نشــود. خطــر اســت.

رویکردمستندهایدرونزایثریا

ظرفیت های بومی 
موتور محرک کشور

بــه  نیــاز  داخلــی  تــوان  تکیه بــر  و  اقتصــاد  درون زایــی 
کــه ظرفیت هــای داخلــی  شفاف ســازی دارد. مــا بایــد بدانیــم 
مــا چــه هســت؟ یکــی از آن ظرفیت هــای داخلــی بی  نظیــر 
مــا، اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی هــر اســتان  اســت. مــا 
نمی توانیم یک نســخۀ اقتصادی برای همۀ اســتان ها تعریف 
کنیــم؛ قطعــًا ایــن نــگاه بــه اقتصــاد غلــط اســت. هــر اســتانی بــا 
توجــه بــه ظرفیت هــای مکانــی، جغرافیایــی، انســانی، تاریخی 
کــه دارد؛ توانمندی هــای متفاوتــی در اقتصــاد  و اقلیمــی ای 
ــگاه  مســئولین در تعریــف پــروژۀ  کــه به خاطــر ن مقاومتــی دارد 
بــزرگ، معمــواًل توانمندی هــای ُخــرد آن اســتان اصــًا دیــده 
گــر چهــار  نمی شــود. مســئولین اقتصــادی مــا فکــر می کننــد، ا
کننــد،  ــا مالیــات تنظیــم  عــدد را مثــًا در حــوزۀ ســود بانکــی ی
کنتــرل شــود، فــان می شــود.  گــر تــورم  اقتصــاد راه می افتــد یــا ا
ــود.  ــده نمی ش ــًا دی ــی اص ــت بوم ــدی  و ظرفی ــواًل توانمن معم
گــر چهــار صنعــت بــزرگ مــا راه بیافتــد، همه چیــز  فکــر می کننــد ا
حــل می شــود؛ درحالی کــه بخــش زیــادی از موتــور محــرک 
کــه هــر  کوچــک بومــی هســتند  کشــور، همیــن ظرفیت هــای 
کدام شــان می تواننــد ابعــاد بزرگــی بــه خــود بگیرنــد؛ ازجملــه در 
حوزۀ مســتندهای اســتانی، اســتان هایی که در خط ســاحلی 
جنوب ما هســتند ظرفیت شــیات، تولید میگو، گردشگری، 
کشتی ســازی و صنایــع فراســاحل وجــود دارد، یــک  حــوزه 
ایــن  اآلن شــاید یک دهــم  کــه  اســت  بی نظیــری  ظرفیــت 
ظرفیــت را اســتفاده نمی کنیــم. اســتان سیســتان بلوچســتان 
گر من عکســش را به شــما  در منطقۀ مکران بکر اســت؛ یعنی ا
نشــان بدهــم، فکــر می کنیــد کــه ایــن صحنــه ای کــه در ســاحل 

کامــًا از آنهــا  کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی اســت منتهــی مــا 
بی بهــره هســتیم و اســتفاده نمی کنیــم. برخــی از اســتان های 
گیاهــان دارویــی، دام پــروری و حــوزه صنعــت  مــا در حــوزه 
کــه چــون اینهــا معمــواًل در  توانمندی هــای بی نظیــری دارنــد 
نگاه هــای کان اقتصــادی دیــده نمی شــوند، باعــث نابــودی 
کردیــم،  مــا ســعی  ازایــن رو  یــک رشــته صنعتــی می شــود. 
کــه معضلــی در اســتان ها اســت. مــا  کشــاورزی  مثــًا در حــوزۀ 
کــه ظرفیت  هــای  چیــزی حــدود ده اســتان را تــا اآلن رفته ایــم 
ــتان ها،  ــۀ اس ــًا در هم ــیم، تقریب ــر بکش ــه تصوی ــان را ب بومی ش
موضــوع داللــی در نظــام توزیــع محصــوالت کشــاورزی بــود کــه 
نشــان می دهــد ایــن مشــکل در همــۀ کشــور وجــود دارد و بایــد 
ــه تقویــت  کــه ایــن زنجیــره توزیــع مــا ب یــک فکــر جــدی شــود 
کنــد. قیمــت یــک محصــول کشــاورزی از دســت  تولیــد کمــک 
تولیدکننــده کــه بــه مصرف کننــده می رســد بــه ده برابــر افزایــش 
کشــاورز اســت. از  پیــدا می کنــد و فقــط یک دهــم آن ســهم 
طــرف دیگــر، چــون مــا مســتندهای برون مرزی ســاخته بودیم 
کشــورها را دیــده بودیــم، یک ســری مزیت هــا در  و نیــاز بــازار آن 
کــه احســاس کردیم ایــن بــه همــان نیــازی  اســتان های مــا بــود 
کــه در خــارج وجــود دارد پیونــد می خــورد؛ یعنــی محصــوالت 
کشــاورزی، دامی و آبزی در اســتان های ما می توانســت با چند 
برابــر قیمــت در فــان کشــور خارجــی بــه فــروش بــرود و از طرفــی 
هم زمــان ســیب زمینی و پیــاز در اینجــا خــراب می شــود و بــا 
گاو و گوسفندها می شود  ک  قیمت پنجاه و صد تومان، خورا
درحالی کــه آن طــرف باقیمــت چنــد برابــر، به این محصــول نیاز 
دارنــد. یــا مثــًا هلــو که کشــاورز ما نمی تواند به خاطــر هزینه ای 
کــه دارد در بعضــی از فصل هــا آن را بچینــد درحالی کــه می توانــد 
ــی  ــور خارج کش ــک  ــان در ی ــزار توم ــی ه ــت ، س ــت بیس ــا قیم ت
کنــار همدیگــر می گذاریــم،  کــه مــا  بــه فــروش بــرود. این هــا را 
می بینیم از توانمندی مان در داخل اســتفاده نمی شــود و هرز 
مــی رود. ایــن بــرای خــودم تجربــه جالبــی بــود و فکر می کنــم، در 

نــوع نــگاه بــه اســتان ها می توانــد خیلــی متفــاوت باشــد.
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الخره من میرم یا می مونم که چی؟ با گم می شه  قهرمان داستانت آخرش توی داستان، تو افق 
خودتو ناراحت نکن خسرو

غ خواهد... هر که را سیمر
گذشــته از تغییــر  دبیــر فســتیوال در نشســت خبــری روز 
غ در هفتادمیــن دورۀ فســتیوال  شــرایط اهــدای ســیمر
عتــراض  را  تغییــرات  ایــن  دلیــل  آقــای دبیــر،  خبــر داد. 
گســترده و ادعــای جمعــی از اهالــی ســینما، مبنــی بر اینکه 
غ حــق مــا بــود چــرا دادیــن بــه اون یکی« دانســت.  »ســیمر
کــه شــرایط عمومــی بــرای  وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــرد:  غ از چــه قــرار اســت؟ خاطــر نشــان  دریافــت ســیمر

کــه رو شاخشــه و افــزود: ســیگار 
حرفــه ای  کارنامــۀ  در  طــاق  یــک  حداقــل  »وجــود 
کارپــت،  رد  مراســم  در  خبرســاز  پوشــِش  داوطلبــان، 
گرامی  کمپین در فضای مجازی یا پســت اینســتا تشــکیل 
کــه مصــداق حمایــت از حقــوق حیوانــات  یــا مــوارد مشــابه 
غ اســت.« باشــد؛ از دیگــر شــرایط عمومــی اهــدای ســیمر

کــه  نکتــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  همچنیــن  وی 

هنرمنــدان بایــد مراقــب باشــند تــا در اتفاقــات سیاســی 
گفــت: »بــرای شــرایط اختصاصــی  پیــِش رو رنگــی نشــوند، 
غ، یــک تیــم ِخبــره در حــال بررســی هســتند  اخــذ ســیمر
ــن  ِغ بهتری ــیمر ــی س ــرایط اختصاص ــرای ش ــط ب ــًا فق و فع
کــه  بازیگــر نقــش اول مــرد و زن بــه جمع بنــدی رســیده ایم 

ایــن شــرایط عبارتنــد از:
بــازی در حداقــل یــک ســکانس خیانــت یــا مــورد قضــاوت 

گرفتــن حداقــل دوبــار در هــر فیلــم. غلــط قــرار 
کــه بــه ایــن  در پایــان ایــن نشســت یکــی از خبرنــگاران 
کــه  شــرایط اعتــراض داشــت بــا پاســخ دبیــر مواجــه شــد 

گفــت: 
گفتم! که  غ خواهد حرف نباشه همین  که را سیمر هر 

محمدرضا درخشان

اخبار چهل سال بعد
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فیلم های امروز؛ پنجشنبه14 دی ماه
لم کربال مرکز عا

بــا  حــب  امــا  می گــذرد؛  عاشــورا  واقعــۀ  از  1400ســال  نزدیــک 
دشــمنان  می شــود.  گیرتــر  فرا عالــم  در  هــرروز  امام حســین)ع( 
کــه  کردنــد ولــی غافــل از آن بودنــد  اهل بیــت)ع(، مــزارش را تخریــب 
کــه خامــوش شــدنی نیســت. حــاال شــیعیان  حســین)ع( نوریســت 
روزهــا و ماه هــا را می شــمارند تــا محــرم و صفــر از راه برســد تــا بــرای 
کــه حــاال دیگــر تنهــا نیســت! کننــد و حســینی  موالیشــان عــزاداری 
کارگردانــی مســعود دهنــوی، حکایــت شــیعیان  »میزبــان« بــه 
کــه در ایــام محــرم و صفــر، از زائریــن  و اهل ســنت عــراق اســت 

بــا دســت های  کــه  اباعبــداهلل)ع( میزبانــی می کننــد. میزبانانــی 
خالــی امــا بــا قلبــی پــر از مهــر حســین)ع(، پذیــرای میهمانــان و 
زائریــن موالیشــان هســتند. چــه افتخــاری باالتــر از میزبانــی امــام؟ 
کــه توجــه  ایــن میزبانــی و جریــان عظیــم اربعیــن، باعــث شــده 
ــر زندگــی  خ را ب ــه مــرگ ســر ک کســی شــود  ــه  تمــام دنیــا معطــوف ب
ــت ترجیــح داد. 1400ســال از دهــم محــرم ســال 61 هجــری  ــا ذل ب
ــده  ــم ش ــز عال ــورا، مرک ــدادگان عاش ــرای دل ــا ب کرب ــذرد و اآلن  می گ

ــت. اس

جنگ حق علیه باطل
کــه  جهــان از آغــاز، صحنــۀ نبــرد حــق علیــه باطــل بــوده و خــوب 
کرباســت و هــر روزش عاشــورا. در ایــن »ســیارۀ  گوشــۀ عالــم  بنگــری هــر 
رنج«، سرنوشــت مســتضعفین، درد کشــیدن نیســت بلکه مبارزه برای 
کفــر، اخبــار هــر روز  آزادیســت. صحنه هــای جنــگ و خونریــزی جبهــۀ 
تلویزیون هــای ماســت؛ خــواه »حمص« ســوریه باشــد یــا »االنبــار« عراق 

و یــا »صنعــا« در یمــن.
اندیشــه در عــراق  از شــکل گیری  آزادی« روایتــی مســتند  »بــرای 
از آغــاز تــا بــه امــروز اســت. پــدران معنــوی تکفیری هــا، آمریــکا، رژیــم 
ــوی  ــدام به نح ک ــر  ــه ه ک ــتند  ــعودی هس ــتان س ــتی و عربس صهیونیس
جنــگ  داشــته اند.  نقــش  تروریســتی  گروهک هــای  شــکل گیری  در 

کویــت، آغازگــر ورود تکفیری هــا بــه عــراق بــود و جنــگ آمریــکا بــا  عــراق بــا 
گروهک هــای تکفیــری مثــل القاعــده و داعــش  گرفتــن  عــراق بــه قــدرت 
کــه آن هــم فرزنــد معنــوی آمریکاســت! در برابــر  کــرد. داعشــی  کمــک 
ایــن تکفیری هــا، جریــان مقاومــت عــراق بــا فتــوای تاریخــی آیــت اهلل 
سیســتانی شــکل گرفــت. جریــان مقاومتــی کــه بــا متحــد کردن شــیعه، 
کــرد و در ایــن راه نزدیــک  ســنی و مســیحی در برابــر افراطی گــری مبــارزه 

کــرد.  25 هــزار شــهید تقدیــم 
کارگردان »برای آزادی« در این مستند 34دقیقه ای  محمد بنکدار 
ریشــه های شــکل گیری تکفیری هــا در عــراق و نقــش حشدالشــعبی در 
مقابلــه بــا آنهــا را بررســی کــرده اســت و دید خوبی به مخاطــب می دهد.

نامه ای از گذشته
رســیدن  بــرای  جوییســت  و  جســت  »نشــانی«  مســتند 
از  امانــت  یــک  گم کرده انــد.  را  خــود  گذشــتۀ  کــه  افــرادی  بــه 
اســت.  ایــن مســتند  به انــدازۀ ســی ســال، معمــای  گذشــته ای 
کــه جلــوی  افــرادی هــم  کــه معلــوم نیســت چیســت و  امانتــی 
افــرادی  ندارنــد.  خبــر  آن  از  نشســته اند،  گفت وگــو  بــه  دوربیــن 
نقطــه،  یــک  در  همگــی  کــه  مختلــف  شــغل های  و  تیپ هــا  بــا 
ک دارنــد و آن همیــن امانــت مربــوط بــه سی ســال قبــل  اشــترا

کــه وصیت نامــۀ  از سی ســال قبــل  یــادگاری  نامــه!  یــک  اســت؛ 
ــیده  ــان رس ــه دستش ــال ها ب ــت س گذش ــد از  ــاال بع ــوده و ح ــا ب آنه
کــه می پنداشــتند ایــن نامــه  اســت. رزمنــدگان ســال های جنــگ 
آخریــن حرف هایشــان اســت امــا از میــان آنهــا، فقــط دو نفــر بــه 
گویــی نهیبــی بــه رزمنــدگان  کــه  شــهادت رســیدند. نامه هایــی 
کجــا قــرار دارنــد و بــا دیروزشــان  دیــروز می زنــد تــا بداننــد امــروز در 

فاصلــه! چقــدر 

یک خبر شیرین
ــرای یــک زن چــه خبــری  مــادر شــدن اوج تکامــل زن اســت و ب
می توانــد شــیرین تر از خبــر مــادر شــدن باشــد؟! یــک خبــر شــیرین 
کــه از آغــاز، ذهــن مــادران را بــه مســئله ای خــاص معطــوف می کنــد؛ 

زایمــان بــه روش طبیعــی بهتــر اســت یــا ســزارین؟ 
کارگردانــی  مســتند »دویســت و هشــتاد روز« بــه نویســندگی و 
عطیــه ســادات حســینی تــاش می کنــد تــا از مضــرات ســزارین و 
فوایــد زایمــان بــه روش طبیعــی ســخن بگویــد. یکــی از مضــرات 

ســزارین، مــرگ دو برابــری آن نســبت بــه زایمــان طبیعــی اســت. 

گفت وگــو شــده تــا آنهــا  در ایــن مســتند بــا متخصصیــن و پزشــکان 

کننــد.  مزایــای زایمــان بــه روش طبیعــی را بــرای مخاطــب، تبییــن 

کــه چهــل  کامــل  نــام مســتند هــم اشــاره ای دارد بــه دوران بــارداری 

کــه بــه تکامــل نــوزاد  هفتــه اســت و دویســت و هشــتاد روز؛ دورانــی 

ــد. ــک می کن کم



واقعیت های  آیت اهلل منتظری
گفتوگوبامحمدعلیصدرینیا،کارگردانمستند»قائممقام«

محمدعلــی صدری نیــا، کارگــردان مســتند »قائم مقــام« اســت. او از ســال 89 وارد فضــای رســانه ای شــد و کار خــود را از بخــش صــوت  و  تصویــر »خبرگزاری دانشــجو« شــروع کــرد. صدری نیا 
از ســال 91 تولید مســتند با موضوعات مختلف را شــروع کرد و در ســال 92 مجموعۀ پرمخاطب و انتقادی »دکتر ســام« را کلید زد. او در دورۀ هشــتم جشــنوارۀ عمار با دو مســتند »قائم مقام« 

و »زخــم تــازه« شــرکت کــرده اســت. متــن زیــر بخشــی از گفت وگــو با اوســت.

موضوع مستند »قائم مقام« چیست؟
مســتند »قائم مقــام« روایتــی بــدون سانســور و منصفانــه 
کشــیده اســت.  از زندگــی آیــت اهلل منتظــری را بــه تصویــر 
ایــن مســتند روایتــی از مبــارزات پیــش از انقــاب تــا فــوت 
اولین بــار  بــرای  مســتند  ایــن  می شــود.  شــامل  را  ایشــان 
به طــور تفصیلــی بــه فــراز و فــرود زندگــی او در نظــام سیاســی 
ایــران پرداختــه اســت. نقــاط اوج ایــن مســتند دربــارۀ دوران 
قائم مقامــی آیــت اهلل منتظــری و ســال های پــس از عــزل او 

تهیــه شــده.

ایدۀ ساخت این مستند از کجا به ذهنتان رسید؟
آیــت اهلل  زندگــی  موضــوع  بــا  مســتند  تولیــد  دغدغــۀ 
منتظــری را از قبــل داشــتم. درحقیقــت از خردادمــاه ســال 
کــه یــک  کــردم. بــا ایــن نــگاه  کار را شــروع  94 تولیــد ایــن 
ایــن موضــوع ســاخته شــود و  مســتند جامعــی در مــورد 
کــه در مــورد یک ســری از مقاطــع تاریــخ  قصــدم ایــن بــود 
کار جامعی ســاخته نمی شــود،  کنــم. وقتــی یــک  کار  انقــاب 
کــه ابهامــات زیــادی ایجــاد شــود و مــردم در  باعــث می شــود 
مــورد آن اطاعــات دقیــق نداشــته باشــند و بعــد از مدتــی 
شــبهات و شــایعات هــم بــه آن هــا اضافــه شــود. به خصــوص 
ــی  ــی زندگ ــری و حواش ــت اهلل منتظ ــورد آی ــوان در م ــل ج نس
احســاس  همیــن  به خاطــر  دارنــد.  ســؤال  خیلــی  ایشــان 
کنیــم. وقتی کــه ســراغ  کار را شــروع  کــه تولیــد ایــن  کردیــم 
کــه دســت روی یــک موضوع  تولیــد آن رفتیــم، می دانســتیم 
گذاشــته ایم؛ به خاطــر همیــن هــم تصــور می کردیــم  چالشــی 
کار تولیــد تمــام شــود، امــا  کــه چندماهــه و نهایتــًا یک ســاله 
کــه مــا فــرض می کردیــم ادامــه  کار خیلــی بیشــتر از آن چیــزی 

کــرد. پیــدا 

ــام« را  ــتند »قائم مق ــد مس گرفتی ــم  ــه تصمی ک ــد  ــه ش چ
بسازید؟ 

کــه  مــا موضوعــات مختلفــی در تاریــخ انقــاب داریــم 
بــه آن پرداختــه نشــده و درحقیقــت موضوعــات مهــم و 
و  نکرده ایــم  روایــت  مــا  کــه  هســت  هــم  چالش برانگیــزی 

دیگــران بــه آن پرداخته انــد و روایــت ناصحیــح هــم بــرای آن 
ســاخته اند. ایــن موضــوع باعــث شــد تــا مــا تصمیــم بگیریــم 
یــک روایــت صحیحــی از ایــن موضــوع را برای مردم بســازیم.

نحوۀ ارتباط  گیری شما با این سوژه ها چگونه بود؟
کــه همــۀ این هــا حاصــل تــاش  بایــد این طــور بگوییــم 
گــروه ســازنده بــوده اســت. مثــًا لیســت تمــاس مــا بــرای 
مصاحبــۀ ایــن مســتند بیــش از 20نفــر بــود؛ ولــی شــاید ۸ نفــر 
حاضــر بــه مصاحبــه شــدند. 5 نفــر از اعضای این لیســت هم 
کردنــد. بــا این کــه مــا پیگیــری  در ایــن دوســال  و نیــم فــوت 
ــدند. ــه نمی ش ــه مصاحب ــر ب ــا حاض ــی خیلی ه ــم ول می کردی

نگفتــه ای  حــرف  چــه  ســاختید  شــما  کــه  مســتندی 
نسبت به سایر مستندهای ساخته شده داشت؟ 

کار جامعــی ســاخته نشــده اســت. یکــی دو  کــه  تــا اآلن 
کــه آن هــم در قالــب مســتند نیســت. BBC در  کار هســت 
کار مصاحبــه ماننــدی را از آیــت اهلل  ایــن ســال ها یکــی دو تــا 
زندگــی  از  کــه آن هــم برش هایــی  کــرده  منتظــری پخــش 
گزینشــی ســراغ یک ســری  کــه آن هــم  ــرد  ک ایشــان را پخــش 
کــه بــه نفعــش بــوده رفتــه و اصــًا  موضوعــات و مقاطعــی 
روایــت جامعــی از زندگــی ایشــان نکــرده اســت. از این طــرف 
نبــود.  روایت هــای جامعــی  هــم  روایت هــای صداوســیما 
کلــی بدهــد  کــرده بــود یــک نمــای  یعنــی در 5 دقیقــه، ســعی 
کردیــم  کنــد. لــذا مــا احســاس  و موضــوع را بــا چنــد نفــر جمــع 
ــد و  ــی باش کار جامع ــک  ــن کار، ی ــه اواًل ای ک ــت  ــن اس ــم ای مه
بتوانــد بــه صفرتاصــد موضــوع و فــراز و فرودهــای موضــوع 
بــا  و  منصفانــه  این کــه  ثانیــًا  بپــردازد.  منتظــری  آیــت اهلل 

بی طرفــی و بــدون قضــاوت ســراغ ایــن موضــوع بــرود.

کار  ــۀ  ــرای ادام ــما ب ــزۀ ش ــاد، انگی ــکات زی ــود مش باوج
چه بود؟

کــه مســیر را  اهمیــت موضــوع بــرای مــا باعــث می شــد 
کار بااهمیتــی اســت.  کار،  ــه  ک ادامــه دهیــم و می دانســتیم 
کــه دســت  کردیــم، می دانســتیم  کار را شــروع  کــه  مــا از روزی 
گذاشــته ایم و می-دانســتیم  روی یــک موضــوع چالشــی 

کننــد و مســیر  کــه خیلی هــا حاضــر نخواهنــد شــد مصاحبــه 
ابتــدا نســبت  پــس از همــان  ســختی را در پیــش داریــم. 
بــه این کــه بــا ســختی هایی مواجــه باشــیم تقریبــًا آمادگــی 
فیلــم »قائم مقــام«  کــه مجموعــۀ  ولــی تاشــی  داشــتیم. 
کــه دلســرد نشــوند و ادامــه دهنــد تــا  انجــام دادنــد ایــن بــود 

ــی برســد. ــه نقطــۀ پایان ایــن کار ب

در  نقشــی  چــه  ســوژه هایی  چنیــن  بــه  پرداختــن 
روشن گری تاریخ دارد؟

ــد روایــت صحیــح را بگوییــم. مزیــت رقابتــی  به نظــرم بای
مســتندهای مــا، صداقتمــان اســت. خیلی هــا معتقدنــد 
مصاحبه هــای  »قائم مقــام«،  مســتند  رقابتــی  مزیــت  کــه 
خــوب یــا آرشــیوهای خیلــی خــوب اســت؛ ولی مزیــت رقابتی 
»قائم مقــام« صداقــت آن اســت. شــاید یــک مــاه از رونمایــی 
کار خیلــی صــدا کرده اســت  ایــن کار نگذشــته باشــد ولــی ایــن 
و خیلــی مطالــب مخالــف می نویســند؛ امــا خیلــی جــدی 

نمی نویســند.

بــرای  را  ظرفیتــی  چــه  عمــار  جشــنوارۀ  به نظرتــان 
سینمای انقاب به وجود آورده؟ 

داده،  انجــام  عمــار  جشــنوارۀ  کــه  کاری  مهم تریــن 
کــردن بچه های جبهــۀ انقاب  پرکــردن خــأ جــدی و جمع 
دور هم دیگــر اســت. شــاید قبــل از راه افتــادن جشــنوارۀ 
کــه بشــود ایــن آثــار را این طــور دور هــم،  عمــار جایــی نبــود 
ــی  کارهــا ســاخته می شــد ول ــرد. خیلــی از  ک ــی  ــد و ارزیاب دی
کنــد، چــه برســد بــه این کــه  کــه بــه آن توجــه  کســی نبــود 
ــرای خیلــی از  کــران شــود. اآلن فرصــت خیلــی مغتنمــی ب ا
کــه فرصــت پخــش آن در هیــچ جایــی نیســت،  کارهایــی 
گفتــه می شــود و باعث  اســت. حتــی نقــاط ضعف وقــوت آن 
گــر ضعــف هــم  ــار می شــود. جشــنوارۀ عمــار حتــی ا رشــد آث
داشــته باشــد، واقعــًا بــرکات خوبــی دارد و ایــن بــرکات باعث 
گذشــته، رشــد بچه هــای مختلــف  کــه در ۸ســال  شــده 

ــم. ــاز را ببینی مستندس
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انقالبی دیگر ؛ انتقامݡی دوباره
گفتوگوباسیدمرتضیرضوی،کارگردانمستند»انتقامازیکانقالب«

ســیدمرتضی رضــوی، کارگــردان 24 ســالۀ مســتند »انتقــام از یــک انقــاب« اســت. رضــوی، دانشــجوی رشــتۀ ســینما از 
دانشــگاه تهران بوده و 3ســالی اســت که در حوزه مستندســازی فعالیت می کند. کار اول او در جشــنواره ششــم نماهنگ »ماه 
و تماشــا« بــود کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و بعــد از آن در تلویزیــون پخــش شــد. در جشــنواره هفتــم هــم نماهنــگ» دلتنــگ 
بابــا« را داشــت و امســال هــم یــک مســتند ُپرتــره در مــورد »شــهید فــرخ سلحشــور« را تولیــد کــرده و بــه جشــنواره فرســتاده اســت.

موضوع مستند »انتقام از یک انقاب« چیست؟
ــوده و حــاال چــرا انتقــام  ــه انقــاب دوم منظــورم ب اول این ک
کــه تعــدادی از  از انقــاب دوم؟ داســتان از ایــن قــرار اســت 
دانشــجویان پیــرو خــط امــام، می رونــد و ســفارت آمریــکا را 
تســخیر می کننــد. بعــد از این کــه جنــگ ایــران و عــراق شــروع 
گروهان هــا بــه  می شــود، در هویــزه و در عملیــات نصــر یکــی از 
فرماندهی »حســین علم الهدی« تشــکیل می شود. »حسین 
علم الهدی« یکی از افراد فعال در حوزه تسخیر النه جاسوسی 
بــود. در عملیــات نصــر ایشــان، فرمانــده بودنــد و تعــدادی از 
دانشجوها به او می پیوندند و گردان خط شکن عملیات نصر 
را تشــکیل می دهنــد. آن هــا روز اول عملیــات پیــروز می شــوند و 
یــک ضربــه ســختی بــه رژیــم بعــث می زننــد. روز دوم صــدام بــا 
همــه تــوان نظامــی اش وارد معرکــه می شــود و از نیــروی هوایــی  
و تانک هایــش اســتفاده می کنــد و جنــگ خیلــی ســختی را آغاز 
کــه بعــد از  می کنــد. حضــور تانک های شــان این قــدر زیــاد بــوده 
۸ سال می گویند بزرگترین جنگ تانک ها در این ۸ سال بوده 
اســت. وارد جنگ می شــوند و این دانشــجویان پیرو خط امام 
محاصره می شــوند و آن جا شــهید می شــوند که بعد با تانک از 
روی آن هــا رد می شــوند. بعــد که این اتفــاق می افتد روزنامه ها 
کــه آمریــکا انتقــام النــه جاسوســی را از  یــک تیتــری می زننــد 
دانشــجویان پیــرو خــط امــام گرفــت. ایــن کار انتقامــی از انقاب 
کلیت  دوم می شــود و اســم این مســتند از این جا آمده اســت. 
مســتند هــم در مــورد پرتــره »شــهید فــرخ زاد سلحشــور« اســت 
که دانشــجوی شــیمی در دانشــگاه رازی کرمانشــاه بوده است. 
کارهایــی انجــام مــی داده و یــک  او ســال 54، آن جــا یک ســری 
ایده هــای خاصــی بــرای جــذب دانشــجو داشــته اســت. او یــک 
بدنــه قــوی تشــکیاتی در کرمانشــاه تشــکیل می دهــد و اولیــن 

کرمانشــاه می زنــد. جرقه هــای انقــاب را در 

ایدۀ ساخت مستند از کجا به ذهنتان رسید؟
»شــهید فرخ سلحشــور«، اصالتًا از شــهدای فســای اســتان 

گلزار شــهدای  فارس بوده و چون مزارشــان در هویزه بوده و در 
کــه دارد ایــن  خودشــان نیســتند، از یادهــا رفته انــد. نکتــه ای 
کــه  کــه او تنهــا شــهید دانشــجوی اســتان فــارس اســت  اســت 
در ماجــرای تســخیر النــه جاسوســی و هویــزه حضــور داشــت. 
یــک پژوهــش اولیــه ای از او انجــام دادیم و بعد تصمیم گرفتیم 

ســاخت مســتند را شــروع کنیــم.

آرشیو ها و تصاویر قدیمی چطور بدستتان می رسید؟
کــه  کــه قاعدتــًا مثــل همــه مستندســازها  تصاویــر آرشــیوی 
دســت بــه دامــان ســازمان اســناد و صداوســیما می شــوند، 
کردیــم، از  کــه در بازه هــای مختلــف  طــی نامه نگاری هایــی 
صداوسیما و جاهای مختلف گرفتیم. بعضی از صحبت ها را 
دوســت داشــتیم به صــورت تصویری نشــان دهیــم ولی تصویر 
گذشته و تصویر آرشیو آن را نداشتیم. مجبور شدیم به صورت 
خیلــی جزئــی و معمولــی یــک بازســازی انجــام دهیــم کــه کمی 

ارتبــاط تصویــری بــا مخاطــب برقــرار کنــد.

خ سلحشور« چگونه بود؟ زندگی شهید »فر
زندگــی »شــهید سلحشــور« ســه بخــش مهــم دارد. یــک 
کرمانشــاه انجــام  کــه در  بخــش فعالیت هــای تشــکیاتی بــود 
ــم  ــه ه ک ــجویانی  ــم از دانش ــد می رفتی ــع آن بای ــه تب ــی داد و ب م
ســن و ســال خــودش بودنــد و آن زمــان بــا هــم ارتبــاط داشــتند 
کارهــای ســفارت و تســخیر النــه  را پیــدا می کردیــم. یــک پــارت 
کردیــم، یــک  کــه »حــاج آقــا موســوی« را پیــدا  جاسوســی بــود 
کــه بــه »ســردار  بخشــی هــم بحــث شــهادت و تفحــص او بــود 
شــریفی« رســیدیم. او کســی بوده که »شــهید فرخ سلحشــور« 
و »شــهید علم الهــدی« را بــا هــم تفحــص و پیــدا می کنــد. یکــی 
گــر بخواهــم  کــه ا کــه برایــم جــذاب بــود، ایــن بــود  از نکته هایــی 
کــه ایــن شــهید در یــک خانــواده مذهبــی به دنیــا آمــد،  بگویــم 
خیلی پســر خوبی بود و از همان بچگی معلوم بود می خواهد 
شــهید بشــود، نــه اصــًا این طــوری نبــوده، اتفاقــًا فــرخ خیلــی 

کــه یــک نمونــه ای از  بازیگــوش بــود. بیشــتر مــد نظــرم بــود 
جنبش هــای دانشــجویی، این کــه یــک دانشــجو وقتــی یــک 
آرمــان و یــک هــدف مهــم دارد و می خواهــد بــه آن آرمان برســد، 
کارهایــی انجــام می دهــد و چــه فعالیت هایــی می کنــد تــا  چــه 
بــه آن هــدف برســد. یــک حالــت تیپ ســازی از پروســه زندگــی 
کــه از یک جایــی شــروع می کنــد، وارد دانشــگاه  یــک شــهیدی 
کارهایــی می کنــد و در برهــه ای  می شــود، در دانشــگاه یــک 
کــه در بحــث  خــاص از مملکــت، از کرمانشــاه بــه تهــران می آیــد 
ســفارت دخیــل باشــد تــا این کــه جنــگ می شــود و همــه چیــز را 
کًا یــک آدم زمان شــناس  رهــا می کنــد و بــه »هویــزه« مــی رود. 
بــود و خیلی هوشــمندانه انتخاب می کرد؛ یعنی خیلــی راحت 
کرمانشــاه درس می خوانــد،  کــه در  می توانســت آن زمانــی 
به جای این کار تشــکیاتی به درســش ادامه دهد و از دانشــگاه 
ــه  اخراجــش نکننــد و خیلــی راحــت مثــل بقیــه دوســتانش ب
تحصیاتــش ادامــه دهــد و یــا مثــًا وقتــی جنــگ می شــود مثل 
بقیــه به شــهر خودش برگــردد. ولی ســریع برمی گردد همه چیز 

کنــار می گــذارد و بــه خــط مقــدم مــی رود و می جنگــد. را 

کــران مردمی جشــنوارۀ عمــار چه فضایی  به نظــر شــما ا
را برای سینمای انقاب ایجاد کرده است؟

کــران  یکــی از ویژگی هــای بســیار خــوب جشــنوارۀ عمــار ا
مردمــی آن اســت. اآلن بهتریــن و پرفروش تریــن فیلــم ســینما 
و آن فیلمی که مثًا بیســت میلیارد می فروشــد، مخاطبانش 
را کــه آمــار می گیرنــد نهایتــًا ســه میلیــون نفــر اســت. عّمار بــا این 
شبکه عظیمی که راه انداخته است یک مستند را در دورترین 
نقــاط یــک روســتا پخــش می کنــد و دورتریــن جاهایی کــه اصًا 
شــاید نیازهای اولیه زندگی را ندارند، بلند می شــوند، می روند 
در مســجد یــا حســینیه برای شــان پخــش می کننــد و ایــن 
گــر اآلن بحــث  نحــوه ارتبــاط مــردم بــا ایــن قشــر از رســانه، حــاال ا
رســانه های تصویــری مطــرح باشــد، ایــن به نظــر من پتانســیل 

کار می کنــد. کــه عّمــار دارد و روی آن  خیلــی مهمــی اســت 
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پرونده ویژه

محسن اسالم زاده
و  جانبــاز  مجاهــد،  اســام زاده  محســن  آقــای 
کار  کــه در طــی ســالیان زیــاد،  مستندســازی هســت 
کار  خــودش را ادامــه داده؛ یعنــی به صــورت مقطعــی 
کنــد بلکــه حضــور ایشــان در  نســاخته و بعــد افــول 
ایــن عرصــه متــداوم بــوده. حضــور افــرادی همچــون 
آقــای اســام زاده در ســینمای حزب الهــی و انقابــی 

اســام زاده  آقــای  اســت.  نشــدنی  تکــرار  و  مغتنــم 
هــر وقــت نیــاز بــوده در جاهــای مختلفــی از جملــه 
داشــته.  حضــور  و...  افغانســتان  عــراق،  ســوریه، 
کنــم، حالــت  کــه بایــد بــه آن اشــاره  نکتــۀ دیگــری 
کــه مــا را یــاد افــرادی  پدرانــه و متانــت ایشــان اســت 

همچــون آقــای نــادر طالــب زاده می انــدازد.

مستندساز 
تکرارنشدنی

یادداشت
محسناردستانیرستمی
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با دوربین در مسیر تمدن سازی
خودگفتۀمحسناسالمزاده

شریعتی و رحیم پور جریان زندگی ام را عوض کردند
در  بــود.  هنــری ام  فعالیت هــای  آغــاز  دبســتان،  دوران 
ــی.  ــای برهان ــام آق ــه ن ــتیم ب ــر داش ــی تئات ــک مرب ــه، ی مدرس
تئاتــر مدرســه شــدم.  گــروه  کــه عضــو  بــودم  کاس ســوم 
ــه در ســطح اســتان موردتوجــه  ک ــد نبــود، طــوری  کارمــان ب
دعــوت  مختلــف  کــن  اما بــه  اجــرا،  بــرای  و  گرفتیــم  قــرار 
کــه شــدم، فعالیت هــای  می شــدیم. وارد دورۀ راهنمایــی 
هنــری ام عمــًا تعطیــل شــد. بیشــتر دنبــال ورزش رفتــم. 

دوران  از  بعــد  تــا  هنــری  فعالیت هــای  از  دوری  ایــن 
کــه برگشــتم، در یــک  ســربازی ادامــه داشــت؛ از ســربازی  
کار شــدم؛ امــا دغدغه هــای اجتماعــی ام،  کارخانــه مشــغول 
کم کــم بــا دکترشــریعتی و آثــارش آشــنا  همیشــه بــا مــن بــود. 
شــدم؛ ذهنــم مشــغول مباحــث دکترشــریعتی شــده  بــود تــا 
اینکــه برخــی ســخنرانی های حســن رحیم پــور بــه دســتم 
رســید. به ســختی چنــد نــوار از ایشــان تهیه کــرده و شــب و 
گــوش  روز ســخنرانی های دکترشــریعتی و اســتاد رحیم پــور را 
کارگاه خیاطــی پــدرم، بــه  مــی دادم. ســاعات بیــکاری را در 
کمــک می کــردم و همان جــا نوارهــای ســخنرانی را بارهــا  او 
گــوش  گــوش مــی دادم. پــدرم می گفــت: پســرجان! نمی گــم 
گــوش می کنــی؟! مــا  نکــن ولــی هــر ســخنرانی را چندبــار 

این هــا را از حفــظ شــدیم!

یــک روز پــدرم گفت: رحیم پور ازغدی شــب بیســت ویکم 
مــاه رمضــان در دانشــگاه فردوســی ســخنرانی دارد. همیشــه 
شــریعتی از شــب شــهادت امام علــی)ع( به عنــوان یــک شــب 
کــه سرمنشــأ خیلــی از حرکت هــا بــوده ســخن می گفــت. آن 
شــب، بعــد از ســخنرانی، هرطــور بــود خــودم را بــه اســتاد 
گرفتــم. روز بعــد، با آن  رســاندم و یــک شــماره تلفن از ایشــان 
گفتــم:  گوشــی را برداشــت.  گرفتــم. شــخصی  شــماره  تمــاس 
کار داشــتم. بــا صــدای  ببخشــید! بــا آقــای رحیم پــور ازغــدی 
کــدوم یکی شــون؟ حســابی جــا  گفــت:  ســن و ســال داری 
کــه بعدهــا متوجه شــدم حاج حیدر اســت،  خــوردم. پیرمــرد 
کار داری؟ خاصــه توانســتم بــا اســتاد در  گفــت: بــا حســن آقا 

راهپیمایــی روز قــدس، قــرار بگــذارم و او را ببینــم.

کم کــم بــا جلســات هفتگــی حاج حیــدر و دانشــجویان 
آشــنا  می کردنــد،  شــرکت  جلســات  ایــن  در  کــه  طابــی  و 
ــر  ــر نظ ــم زی ــا، آن ه ــف بچه ه ــن طی ــا ای ــینی ب ــدم. هم نش ش
کــه در ســن ۷0ســالگی دغدغه هــای  حاج حیــدر رحیم پــور 
ــی،  ــود. بعــد از مدت ــم جــذاب ب ــی داشــت، خیلــی برای انقاب
بــا چنــد نفــر از بچه هــای جلســه، تصمیــم بــه راه انــدازی یــک 
گرفتیــم تــا در آن، ســخنرانی های اســاتید  مؤسســه فرهنگــی 
کنیــم و خدماتــی را بــه  گــردآوری  و اندیشــمندان انقابــی را 

مســاجد و مؤسســات فرهنگــی و... دهیــم.

ورود به رسانه
آن مؤسســه، زمینه ســاز حضــور مــن در تهــران شــد و بعــد 
کلیپــی آرشــیوی بــا  از مدتــی، بــا یادگیــری تدویــن و ســاخت 
کــه در آن از صــدای دکتــر  کدامیــن قبیلــه ای؟«  عنــوان »از 
کــرده  بــودم، اولیــن تجربــۀ رســانه ای ام  شــریعتی اســتفاده 
کلیــپ، جهــان اســام و مســئلۀ  کــردم. موضــوع  کســب  را 
کــه بــه همیــن دلیــل، در جشــنوارۀ »زیتــون  فلســطین بــود 
کران شــد. در دانشــگاه های زیادی هم پخش شــد.  ســرخ« ا

کــه بــا سیدمحســن اصغــرزاده آشــنا شــدم.  همــان روزهــا بــود 
کلیــپ توانســتم ســفارش یــک مســتند درمــورد  بــا همــان 
بــا موادمخــدر در سیستان وبلوچســتان  شــهدای مبــارزه 
کم تجربگــی و  را بگیــرم. فیلــم بــدی نشــد ولــی بــه خاطــر 
اشــکاالت صــدا و تصویــر، ســفارش دهنده مبلغــی پرداخــت 
نکــرد؛ اّمــا بــرای مــن، نمونــه کار خوبــی بــرای مــن شــد، تــا 
کــه وقتــی بــرای نمایــش فیلــم بــه دفتــر حــاج  نــادر  جایــی 
گفــت: تــو مــرا بــه یــاد ســید ابراهیــم  طالــب زاده رفتــم، او 
ــر فشــار  ــدازی. هرچنــد زی اصغــرزاده و اولیــن فیلمــش می ان
گفتــه حاج نــادر آن قــدر بــه  مالــی ســنگینی بــودم امــا ایــن 
ــه دوسه ســالی قســط هزینه هــای فیلــم را  ک ــرژی داد  مــن ان
خــودم پرداخــت  کــردم و طاقــت آوردم. بعــدازآن، بــه توصیــه 
کــردم و به ضبط  سیدمحســن اصغــرزاده، فیلم ســازی را رهــا 
کلیــپ و تیزرهــای تبلیغاتی-فرهنگــی  همایش هــا و ســاخت 
روی آوردم تــا هــم بیشــتر بــا ابــزار آشــنا شــوم و هــم بــه لحــاظ 
مالــی زمیــن نخــورم. دو ســالی بــه همیــن شــکل پیــش رفتــم 
تــا اینکــه آشــنایی مــن بــا سیدســلیم غفــوری، مرکــز فرهنگــی 

میثــاق، رقــم خــورد.

سیدسلیم؛ بهترین حامی 
سیدســلیم وقتــی فیلــم مــن در سیستان وبلوچســتان را 
گــر خواســتی در ایــن مناطــق فیلــم بســازی، مــا  دیــد، گفــت: ا
کــه بــرای بــار دوم، بــه  کــردم  از تــو حمایــت می کنیــم. قبــول 
کــه  سیســتان و بلوچســتان بــروم. از سیدمحســن خواســتم 
کنــد. مجموعــه مســتند  کمــک  او هــم در ایــن پــروژه بــه مــن 
ــاش  ــم ت ــال و نی ــل دو س ــان« حاص ــمتی »مرزبان هشت قس
مــا بــود. فیلــم روز دســتگیری ریگــی آمــاده شــد و توســط 
شــبکه های یــک، الکوثــر، العالــم و پرس تــی وی پخــش شــد. 
گرفتیم. بعد از آن، در سیستان وبلوچستان  حسابی انرژی 
چنــد فیلــم دیگــر ســاختیم. انــگار فیلم ســازی در آن خطــه، 
و  بین المللــی  عرصــه  در  حضــور  بــرای  بــود  پیش نیــازی 
فیلم ســازی از امــت اســام. حاصــل همــکاری مشــترک مــن 
و سیدمحســن طــی چنــد ســال، ســاخت چندیــن مســتند 

کســتان و افغانســتان بــود. درکشــورهای پا

کــه اصغــرزاده بــه مــن اجــازه  بــه مرحلــه ای رســیده  بــودم 
داد مســتقًا وارد عرصــه فیلم ســازی شــوم. اولیــن تجربــۀ 
مســتقلم در انقــاب لیبــی رقــم خــورد؛ در آنجــا یازده مســتند 
ــنوارۀ  ــپار جش ــتندها، رهس ــن مس ــی از ای ــا یک ــه ب ک ــاختم  س
کردم.  الجزیره شــدم و فرم دیگری از مستندســازی را تجربه 
پــس ازآن، بــه افغانســتان بازگشــتم و مســتند »ســفر بــه دیــار 
ــه  ــتان ب ــار افغانس ــتان ننگره ــار و اس ــتون ها« را در قنده پش
کنــار  پنــج زبــان ســاختم. دوبــاره به عنــوان تصویربــردار در 
اصغــرزاده بــه ونزوئــا رفتــم. هــدف از ایــن ســفر، ســاخت 
مســتندی از آخریــن انتخابــات ریاســت جمهوری این کشــور 
کــه خــدا رو شــکر فیلــم موفقــی هــم  و پیــروزی چــاوز بــود 
شــد و بــه جشــنواره فجــر، جشــنوارۀ حقوق بشــر بارســلونا و 
کار مشــترک  کــرد. البتــه بــاز هــم  جشــنواره ای درکوبــا راه پیــدا 
با سیدمحســن داشــتیم؛ اینبار در ســوریه. ســاخت مســتند 
کار بعــدی ام بــود. بعــد از آن، مســتند  »اهل ســنت ایــران«، 
کارگردانــی  »به دنبــال صلــح« را در ســوریه، ایــران و لبنــان 
کــردم و هم زمــان، بــرای ســاخت مســتندی دربــارۀ طالبــان 
میــان  بــه  رفتــن  بــرای  راهــی  یافتــن  پیگیــِر  افغانســتان، 

طالبــان بــودم.

کشــید تــا اعتمــاد طالبــان را بــه دســت  چهــل مــاه طــول 
آوردم

اعتمــاد  باالخــره  پیگیــری،  مــاه  چهــل  حــدود  از  بعــد 
طالبــان جلــب شــد و توانســتم بــه میــان آن ها بروم. مســتند 
کــه تصویــر  »تنهــا میــان طالبــان« اولیــن مســتندی اســت 
گذاشــت.  نمایــش  بــه  افغانســتان  طالبــان  از  جدیــدی 
کــه بیســت  کشــتار از جنبشــی  تصویــری عــاری از خشــونت و 
گرفتن قدرت  ســال اســت در افغانســتان به دنبال به دســت 
اســت. رزومــه فیلم ســازی مــن علی الخصــوص فیلم هــای 
»اهل ســنت ایــران«، »اســرار زنــدان ابوســلیم« و »ســفر بــه 
دیــار پشــتون ها« در جلــب نظــر طالبــان خیلــی مؤثــر بــود. 
ــگ را  ــتم، جن ــد داش ــان« قص ــان طالب ــا می ــتند »تنه در مس
از نــگاه آن هــا ببینــم و بــه ایشــان فرصــت حــرف زدن بدهــم. 
می خواســتم ببینــم طالبــان چطــور اســتدالل می کننــد. در 
حــال تدویــن مســتند »تنهــا میــان طالبــان«، دو بــار بــه عراق 
کــه در ســفر دوم، روز هشــتم فروردیــن94 در ارتفاعــات  رفتــم 
کمر  حمرین و در عملیات آزادســازی شــهر تکریت، از ناحیۀ 

گــوش چــپ مجــروح شــدم. و 

فیلم سازی در کشورهای درگیر جنگ 
مــا ادعــای تــاش بــرای تمدن ســازی داریــم و نمی توانیــم 
ــده  ــا مصرف کنن ــاوت ی ــی بی تف ــات پیرامون ــه اتفاق ــبت ب نس
رســانه ای دیگــران باشــیم. مــا بایــد بــا قبــول هزینه هــای 
کار، نگاهــی بی واســطه بــه ایــن رویدادهــا از زاویــه دیــد  ایــن 
که شــهیدآوینی  خودمــان داشــته  باشــیم. ایــن خطی اســت 
و تفکــِر »روایــت  فتحــی« بــه راه انداخــت.  بعــد از ســال ها 
ایــن عرصــه،  بــه  بــا ورود حزب اللهی هــا  بگویــم  می توانــم 
کــه در مقابــل  شــاهد مــوج دومــی  از ایــن جریــان هســتیم 
دیگــر جریان هــا، از نظــر محتــوا و ســاختار، در داخــل و خــارج 

گفتــن دارد. کشــور حرف هــای زیــادی بــرای  از 

جوایز و افتخارات  
دوره  دوازدهمیــن  مســتند  بخــش  فیلــم  بهتریــن   •

ماربیــا فیلــم  بین المللــی  جشــنواره 
•  بهترین فیلم بلند مســتند جشــنواره بین المللی فیلم 

آتــن در ســال 201۷
•   دعوت شــده به جشــنواره الجزیره در ســال 2013 برای 

فیلم »اســرار زندان ابوسلیم«
•   جایــزه پنجمیــن دوره جشــنواره عمــار بــرای فیلــم 

ایــران« ســنت  »اهــل 
•   جایــزه بخــش بین الملــل چهارمیــن دوره جشــنواره 

ــار پشــتون ها« ــه دی عمــار بخاطــر فیلــم »ســفر ب
•   برنــده بخــش ویــژه جشــنواره رویــش بــه خاطــر فیلــم 

»مــادران انقــاب«
•    برنــده جایــزه بخــش بین الملــل ســومین جشــنواره 

ــه خاطــر فیلــم »اندیشــه حیــات« عمــار ب
•   جــوان برتــر مستندســاز شــهر مشــهد در ســال 13۸9 بــه 

انتخاب فرهنگســرای انقاب اســامی  مشــهد
•   تقدیر شــده در جشــنواره ســکانس بیداری برای فیلم 

»دلباخته«
•   تقدیــر شــده در اولیــن دوره جشــنواره عمــار بــرای فیلــم 

»خیابان شــهادت«
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مجموعه آثار محسن اسالم زادهکارنامه

مســتند »اســرار زندان ابوسلیم« سعی 
کــه  کــی را  دارد تــا بخشــی از وقایــع هولنا
کــه چنــد  در ایــن زنــدان، توســط افــرادی 
دهــه  در آنجــا محبــوس بوده انــد را روایــت 
کنــد. »زنــدان ابوســلیم« نمــادی از حبس 
یــک ملــت در زندانــی بــه وســعت مرزهــای 
کــه 42ســال در اســارت  لیبــی بــود. ملتــی 
قــرار   » قذافــی  »ســرهنگ  دیکتاتــوری 

داشــت.

اسرار زندان ابوسلیم

مســتند»آقای دادســتان« بــا تمرکــز در 
مــورد دهــه60، زندگــی شــهید اســد اهلل 
ــرار می دهــد. الجــوردی را مــورد بررســی ق

آقای دادستان
مســتندی  ایــران«  ســنت  »اهــل 
کــه ســعی دارد، وضعیــت واقعــی  اســت 
کشــورمان  ــه در  پیــروان مذاهــب چهارگان
فیلــم  ایــن  راوی  بکشــد.  به تصویــر  را 
مســائل  تحلیل گــر  مصطفــی«  »احمــد 
کــه بــا  کشــور مصــر اســت  سیاســی و اهــل 
هدف پژوهش دربارۀ موقعیت اجتماعی 
گفت   وگــو  مــردم اهــل ســنت در ایــران، بــه 
بــا علمــا، شــخصیت  های تأثیرگــذار و مهم 
کشــورمان پرداختــه  و مــردم اهــل ســنت 

اســت.

اهل سنت ایران

اســت  مســتندی  آزادی«  نــام  »بــه 
کــه فیلم ســاز در  پیرامــون مفهــوم آزادی 
قــارۀ آمریــکا بــه جســتجوی آن می پــردازد. 
فیلــم در ابتــدا بــا روایــت معــروف و معمــول 
ــا ارجــاع  ــکا شــروع شــده و ب کتشــاف آمری ا
و  انیمیشــن  فیلم هــای ســینمایی،  بــه 
رمان هــای تاریخــی مــوج جریانــات هنــری 
و رســانه ای را نوعی سوء اســتفاده از آزادی 
کتبــر2012 ونزوئــا  می دانــد. انتخابــات ۷ ا
ــا  ــه فیلم ســاز ب ک ــات اســت  اوج ایــن تقاب
بیــان تجربه هــای مــردم بــه روایــت دیگری 

از ایــن مفهــوم می پــردازد.

به نام آزادی

بــه  پنهــان«  »پیمان هــای  مســتند 
بررســی تحــوالت ســوریه می پــردازد. ایــن 
پنهــان  و  پــرده  پشــت  توافقــات  برنامــه 
اســتکبار غربــی بــا مــزدوران منطقــه ای در 
آشــفته کردن اوضاع ســوریه و تغییر نقشۀ 
خاورمیانــه را مــورد تحلیل و بررســی قــرار 

می دهــد.

پیمان های پنهان

ســفر  روایــت  صلــح«  دنبــال  »بــه 
بــه  جهــان  10کشــور  از  صلــح  کاروان 
کــه فعاالنــی از ایــران نیــز  ســوریه اســت 
کاروان حضــور داشــته اند. راوی  در ایــن 
صلیبــی«  مریــم  گنــس  »ا مــادر  اصلــی 
رئیــس صومعــۀ »یعقــوب مقطع« اســت؛ 
او اهــل لبنــان اســت و بــه شــکل گیری 
ایــن  می پــردازد.  ســوریه  صلــح  کاروان 
کاروان بــرای اقدامــی فرهنگــی و نمادین 
مــردم  علیــه جنــگ و خونریــزی علیــه 

می افتــد. راه  بــه  ســوریه 

ل صلح به دنبا



ژه
وی

ده 
ون

پر
مار

م ع
فیل

ی 
دم

 مر
اره

نو
جش

ن 
می

شت
ه ه

وزان
ه ر

نام
ژه 

وی

21

ان
هر

- ت
 13

96
اه 

ی م
م د

ده
هار

-چ
م 

شت
ز ه

رو

ایــن مســتند یــک روایــت بی واســطه 
مســائل  بــه  طالبــان  نگــرش  مــورد  در 
مختلفــی ازجملــه سیاســت، مذهــب و 
قومیت اســت. اســام زاده، 15روز در میان 
کــرد. وی در ایــن مســتند  طالبــان زندگــی 
بــا مقام هــای والیتــی طالبــان در اســتان 

کرده اســت. »ِهلَمنــد« مصاحبــه 

لبان تنها میان طا

 مســتند »دژبــان شــرق« بــا موضــوع 
محســن  کارگردانــی  بــه  موادمخــدر 

اســت.  شــده  ســاخته  اســام زاده 

دژبان شرق

ــا قهرمــان« روایتــی  مســتند »رو در رو ب
ســاده از فــراز و نشــیب های زندگــی مــردی 
»زاویــه«  شــهر  حومــۀ  در  روستانشــین 
اســت. او مشــغول زندگــی روزمــره اش بــود 
کــه اتفاقاتــی او را وادار بــه پوشــیدن لبــاس 
قذافــی«  علیــه »ســرهنگ  مبــارزه  و  رزم 
»حســن  خــاص  ویژگی هــای  می کنــد. 
مریمــی« او را تبدیــل بــه قهرمــان انقــاب 

»1۷ فوریــه« لیبــی می کنــد.

رو در رو با قهرمان

کمتــر روزی  ــه  ک کشــوری  افغانســتان، 
از  خبــری  آنکــه  بــی  می رســد  شــب  بــه 
ــا  انتحــار و انفجــار در آن منتشــر نشــود؛ اّم
همیشــه لنــز دوربیــن رســانه های غربــی، 
تمــام ایــن اتفاقــات را حمــات تروریســتی 
بــا ســر منشــاء بنیادگرایــی اســامی بــه مــا 
گرفتــن اتفاقــی در  کرده انــد. قــرار  معرفــی 
میــان حادثــه ای خونین که افغانســتان را 
بــرای ماه هــا در شــوک قــرار داد، انگیــزه ای 
ــورِی رســانه ای  ــه دور از دام امپرات ــا ب شــد ت
از  وقایعــی  ریشــه یابی  به دنبــال  غــرب، 
ایــن دســت در میــان بزرگتریــن قــوم ایــن 

ســرزمین یعنــی »پشــتون ها« باشــیم.

سفر به دیار پشتون ها

ر  »شــیخ صبــاح« رئیــس عشــیرۀ ِشــّمِ
ســنت  اهــل  بــزرگ  و  مشــهور  قبایــل  از 
کــه در اســتان صاح الدیــن  عــراق اســت 
ــه  کشــور قــرار دارد. »شــیخ صبــاح« ب ایــن 
عــراق  اهل ســنت  مســلمانان  مقاومــت 

می پــردازد. تررویســت ها  علیــه 

شیخ صباح

مســتند »روز ناتمــام مــن و فرمانــده« 
گروهی از مستندســازان  روایت گــر فعالیت 
کــه در بهــار ســال94 بــا یکــی  ایرانــی اســت 
از فرماندهــان نظامــی عــراق در »حمرین« 
عملیــات  از  بخشــی  تــا  شــدند  همــراه 

کننــد. آزادســازی شــهر تکریــت را ثبــت 

اســام زاده  تولیــد،  انجــام  حیــن  در 
به همــراه فرمانــده عراقی توســط نیروهای 
بدیــن  و  می شــوند  مجــروح  داعــش 
شــکل ســاخت مســتند نیمه تمــام باقــی 

می مانــد.

روز ناتمام من و فرمانده



ژه
وی

ده 
ون

پر
ان

هر
- ت

 13
96

اه 
ی م

م د
ده

هار
-چ

م 
شت

ز ه
رو

مار
م ع

فیل
ی 

دم
 مر

اره
نو

جش
ن 

می
شت

ه ه
وزان

ه ر
نام

ژه 
وی

22

موضــوع  بــا  شــیمیایی«  »قربانیــان 
کردســتان اســت. گــروه ژاپنــی از  بازدیــد 

قربانیان شیمیایی

مســتند »قصرقنــد« روایتــی از عملیات 
رســیدن  کــت  ها بــه  و  ضد تروریســتی 
تروریســت مشــهور  »جلیــل قنبرزهــی«، 
شــرق کشــور اســت که جمهــوری اســامی 

ایــران 25 ســال به دنبالــش بــود.

قصرقند
دنیــا  رســانه های  کــه  سال هاســت 
و  قذافــی«  معمــر  »ســرهنگ  نــام  فقــط 
شــنیده اند.  لیبــی  از  را  جنجال هایــش 
کــه بحث هــای  شــاید بــرای ایــن اســت 
کشــور در 1۷  زیــادی در مــورد انقــاب ایــن 
فوریــه2011 وجــود دارد. به نظــر می رســد، 
اینــک زمــان آن فــرا رســیده تــا لیبــی بــا 
نگاهــی عمیق تــر بــه مــردم دنیــا معرفــی 
کــه در اّیام  شــود. مجموعــۀ »قیام صحــرا« 
انقــاب لیبــی در ســال 2011 تصویربــرداری 

شــده تــا ایــن مطلــب را جویــا شــود.

قیام صحرا

کــه  کســی اســت  »عبدالمالــک ریگــی« 
از ســال 13۸5 بیش از 10حملۀ تروریســتی 
بــا بیــش از 150کشــته و صدهــا زخمــی و 
مجــروح در اســتان سیستان و بلوچســتان 
کــه همــواره  ایــران انجــام داده اســت. او 
مــورد حمایت سیاســی، مالــی و رســانه ای 
کشــورهایی همچــون آمریــکا بــوده در یــک 
عملیات پیچیدۀ اطاعاتی و در هنگامی 
بلندپایــۀ  مقامــات  بــا  دیــدار  قصــد  کــه 
آمریکایــی »ریچــارد هاربــروگ« در پایــگاه 
نظامــی »مانــاس قرقیزســتان« را داشــت، 
توســط نیروهــای امنیتــی ایــران دســتگیر 

شــد.

مرزبانان

مــردم  مقــاوت  مــورد  در  فیلــم  ایــن 
مــردم  اســت.  داعــش  دربرابــر  آمرلــی 
آمرلــی توانســتند ۸4 روز تحــت محاصــرۀ 
کننــد. جریــان تولیــد  داعــش مقاومــت 
در  کــه  اســت  اینگونــه  مســتند  ایــن 
آمرلــی،  بــه  داعــش  حمــات  از  یکــی 
و  می شــود  کشــته  داعــش  فیلمبــردار 
دوربیــن فیلمبــرداری او بــه دســت مــردم 
توســط  او  دوربیــن  تصاویــر  می افتــد. 
دســت  بــه  می شــود  اســتخراج  مــردم 

می رســد. اســام زاده 

مدافعان آمرلی

مجموعه آثار محسن اسالم زادهکارنامه

ــروه مستندســازی  گ ایــن مســتند در 
تهیــه  دقیقــه   16 زمــان  در  دیده بــان 
شــده و بــه بیــان قصــۀ زندگــی شــهید 
جــوان  غام کبیــری«  »حســین 
جریــان  در  کــه  می پــردازد  1۸ســاله ای 
اغتشاشــات فتنــۀ ســال۸۸ بــه شــهادت 

رســید.

خیابان شهادت
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موضوع مستند »زمستان یورت« چه بود؟
کــه  متأســفانه حادثــه ای در اردیبهشــت ماه ســال96 رخ داد 
کشــته شــدند. ایــن فاجعــه به خاطــر  در آن 43 نفــر از عزیــزان مــا 
بــرای  می توانســتند  کــه  اســت  آدمــی  عــده  یــک  ســهل انگاری 
گــر بــه ایــن  کارگرهــا یــک قدمــی بردارنــد ولــی برنداشــتند. به نظــرم ا
که اعتــراض می کردنــد در ســال های 93 و 94  کارگــران همــان زمانــی 

ــم. ــه نبودی ــد، مــا شــاهد ایــن حادث توجــه می کردن

مراحل ساخت مستند »زمستان یورت« چگونه بود؟
مــا مســتند »زمســتان یــورت« را از اواســط خردادمــاه ســال96 
کــه ایــن فراینــد 3مــاه ایــن کار به طــول  کردیــم   تولیــدش را شــروع 
که با یک ســری مســئول  انجامیــد. بیشــترین مشــکات مــا این بود 
بی تفــاوت مواجــه بودیــم. پــای کار آوردن آن هــا واقعــًا ســخت بــود و 
مــا می خواســتیم  از مســئولین،  بایــد منتظــر می ماندیــم. جــدا 
کارگــران مصاحبــه بگیریــم ولــی آن هــا مصاحبــه  بــا یک ســری از 
کننــد بیــکار  ــر مصاحبــه  گ ــه ا ک ــود  ــد. ترس شــان از ایــن ب نمی کردن
کارگرهــا  شــوند یــا تبعــات داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل خیلــی از 
کنیــم واقعیــت را نمی گوییــم. ــر مصاحبــه  گ کــه مــا ا هــم می گفتــد 

مهم ترین حرفتان در این مستند چه بود؟
جــدا از مســئولین، جــدا از دولت هــای مختلــف، مــا هــم در 
می توانســتیم  مــا  تک تــک  گذاشــتیم.  کــم  قضیــه  ایــن  داخــل 
بــه  معطــوف  عدالت خواهــی  باشــیم.  کارگرهــا  رســای  صــدای 
ایــن  می تواننــد  همــه  نیســت.  گــروه  یــک  بــه  و  شــخص  یــک 
و  بیاینــد  می تواننــد  مــردم  باشــند.  داشــته  را  عدالت خواهــی 
کــه بــه داخــل خیابــان بریزنــد  حــرف بزننــد، لــزوم بــه ایــن نیســت 
کننــد. اآلن بهتریــن چیــز به نظــرم همیــن صفحــات  و تظاهــرات 
مجــازی اســت. مــا هــم بــا این کار خواســتیم به ســهم خودمــان یک 

باشــیم. مــردم داشــته  از  نقشــی در عدالت خواهــی 

کارگــران  بــا گذشــت چنــد مــاه از آن حادثــه، از وضعیــت 

گفتوگوبامیالدمیرزاباقریکارگردانمستند»زمستانیورت«

معدن یورت اطاعی دارید؟
کارگرهــا از وضــع موجــود  مــن بــا چنــد نفــر صحبــت  کــردم. ظاهــرًا 
کارگرها  که ما شــنیدیم ظاهــرًا  در معــدن ناراضــی هســتند. این طور 
درحال حاضــر ســه مــاه از حقوق های شــان را دریافــت نکرده انــد. 
کــه مقصــر اصلــی چــه کســی  هنــوز نظــر دادســتانی مشــخص نشــده 
کــه مقصــر مدیرعامــل بــوده و یــا  اســت. ایــن بایــد مشــخص بشــود 

افــراد دیگــر.

در حیــن ســاخت مســتند بــا چــه مشــکاتی روبــه رو 
بودید؟

مســتند »زمســتان یورت« با ســختی های زیادی ســاخته شــد؛ 
کــه داغ دیــده بودنــد مواجــه بودیــم  کارگرانــی  چــون مــا بــا جمعــی از 
و تــا بــه امــروز رســانه ای نداشــتند و بعــد از حادثــه هــم حتــی تهدیــد 
شــده بودنــد. بــه همیــن دلیل شــرایط ســختی بــرای تصویربــرداری 
کارگرها می گفتند  کارگرها داشــتیم. خیلی از  کــردن خانــواد ه  و قانــع 
کنیــد.  گــر شــما هــم می خواهیــد فیلــم بگیریــد، تــا مــا را تمســخر  کــه ا
را  مــا  و همــۀ  به جایــی نمی رســانید  را  مــا  کــه حرف هــای  شــما 
سانســور می کنیــد. به همین دلیــل مــا را نمی پذیرفتنــد. البتــه مــا بــا 

رایزنی هــای مختلــف توانســتیم ایــن ضبط هــا را بگیریــم.

کران مردمی جشنوارۀ عمار چیست؟ نظرتان دربار ه ا
به نظــرم بــا ایــن کار ســینما بیــن مــردم آمــد؛ البتــه نــه ســینمای 
کار یک ســری فیلم هایــی که  مبتــذل بلکــه ســینمای فاخــر. بــا ایــن 
بــرای مــردم واقعــًا دغدغــه و امیــد ایجــاد می کــرد بیــن مــردم پخــش 
کران هــای  شــد. مســتند »گنبــد منهــای فقــر« را مــا بــا همیــن ا
کران هــای  مردمــی توانســتیم بــه نتیجــه برســانیم و بــا همیــن ا
مردمــی داخــل فرمانــداری بردیــم. مــا با پخش این فیلم توانســتیم 
بــه نتیجــه برســیم و یــک دغــدغ ه جمعــی بــرای مــردم شــهر ایجــاد 
کمپین هــای مختلفــی ایجــاد شــد. پــس  کنیــم. بعــدازآن مســتند 
کــه  کــران مردمــی یعنــی بــردن فیلــم بیــن مــردم  ببینیــد به نظــرم ا

می توانــد یــک حرکــت خیلــی خــوب باشــد.

گفتــه شــده امــا در یــک  در تعریــف رســانه، ســخن بســیار 
تعریــف اجمالــی و اجماعــی، رســانه ابــزاری بــرای انتقــال پیام 
از فرســتنده بــه گیرنــده اســت. امــا ســؤال این اســت که آیــا در 
کم  انتقال پیام نیز همان جایگاه فرادســت به فرودســت حا
اســت؟ یعنــی همواره فرســتندۀ پیام باید صاحبان قــدرت و 

ثروت باشــند؟!

ایــن روزهــا اخبــار جشــنوارۀ عمار به گوش می رســد, شــاید 
کــه ایــن هــم یــک  بــرای خیلی هــا این طــور به نظــر بیایــد 
کنــارش  رویــداد شــعارزدۀ حکومتــی بیــش نیســت و ســاده از 
کــه دارم  غ از همــۀ علقه هایــی  کــه فــار بگذرنــد؛ امــا بــرای مــن 
کننــدۀ رویدادهــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی  دنبــال 
کشــور هســتم، جشــنواره عمــار را بــا همــۀ بضاعــت اندکــی کــه 
کــرده در  کــه تــاش  دارد رویــدادی جریان ســاز می بینیــم 
گام بــردارد. در دنیــای رســانه های  جهــت عدالــت رســانه ای 
گربــۀ فــان خانــم بازیگــر در صــدر  کــه فــوت  ســلبریتی زده 
کــه  اخبــار و تحلیلشــون قــرار می گیــرد و یــا جشــنواره هایی 
گــزاف بــرای دیــده شــدن به دنبــال جــذب  بــا هزینه هــای 
چهره هــای مطــرح هســتند، ایــن عمار اســت که لنــز دوربین 
کشــور می گیــرد و یــا  گمنــام  کارآفرینــان  خــود را به ســمت آن 
کارگــران  کشــور دنبــال اســتیفای حــق  در اعمــاق معــادن 
کــه خیلــی از دوســتان  مظلــوم می گــردد. بــا همــۀ انتقاداتــی 
ــد  ــرح می کنن ــار مط ــنواره عم ــف جش کی ــم و  ک ــا از  ــن روزه ای
کــه در  امــا مــن دســت مریزاد می گویــم بــه دســت اندرکارانش 
کشــور بــا میلیاردهــا تومــان  قبــال خیلــی از رســانه های ملــی 
بودجــه, آنهــا مســئولیت تــاش بــرای عدالــت در رســانه را 

بــدوش می کشــند.

گر ســال گذشــته فیلم برگزیدۀ جشــنواره, مســتند »داد«  ا
کنــار مطــرح ســاختن معادلــۀ ســه مجهولــی  کــه در  بــود 
کارگــران بیــکار شــده و  جمهوریــت عدالــت امنیــت ســراغ 
بــود امســال  رفتــه  شــاق خوردۀ معــدن طــای »آق دره« 

کارگریســت. جشــنواره دغدغــه اش مســائل 

فیلــم افتتاحیــۀ عمــار مســتند »زمســتان یــورت« بــود کــه 
کشــته شــدن معــدن کاران مظلــوم آزادشــهر  بــه ماجــرای 
کــه دل همه مــان را بــه درد آورد پرداختــه  گلســتان  اســتان 

اســت.

گر  که ا که در فیلم مطرح می شــود این اســت  مســئله ای 
کنــار خیلــی از مســائل  رســانه ها قبــل از وقــوع آن حادثــه در 
پــوچ و دم دســتی یک بــار به طــور جد به مشــکات آن معدن 

می پرداختنــد شــاید اآلن داغــدار معدن کاران  مــان نبودیــم.

حجت عدالت پناه

»میاد میرزاباقری«، کارگردان 22ســالۀ اهل شهرســتان گنبدکاووس اســت. از 10ســالگی کار هنر را با تئاتر شــروع 
می کنــد و بــه فراخــور عاقــه اش بــه هنــر و بــه پیشــنهاد یکی از دوســتانش در ســن 15 ســالگی، اولین مســتند کوتــاه خود 
را می ســازد. اولیــن کار حرفــه ای او مســتند »گنبــد منهــای فقــر« اســت کــه در ســال 94 تولیــد شــده. بعــدازآن نیــز مشــغول 
بــه ســاخت مســتند »معــدن زمســتان یــورت« شــد کــه مســتندی بــا موضــوع اجتماعــی اســت. متــن زیــر بخشــی از گفت وگو 

بــا آقــای میرزاباقری اســت.

جشنوارۀ عمار 
و عدالت 
رسانه ای

یادداشتحجتعدالتپناهکارگردانمستند»داد«

زمستان یورت 
به بهار نرسید
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