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شماره دوم -یازدهم دی ماه 1397 - تهران

عراق؛باتالقیانکیها
نگاهیبهمستند»شیونیانکیها«

کارنشدندارد!
گفتوگوبامجیدمددیقهرمانمستند»مردومزرعه«

نشریه روزانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار



قیسیکلشکربود
گفتوگوبا»حیدرمعمور«تهیهکنندۀمستند»شیونیانکیها«

غ التحصیل رشـــتۀ مهندســـی محیط زیســـت بوده، اما به آن بســـنده  « »حیـــدر معمور« 31 ســـاله، تهیه کنندۀ مســـتند »شـــیون یانکی ها« اســـت. او فار
نمی کنـــد و بـــا ورود بـــه عرصۀ خبرنگاری وارد عرصۀ هنری می شـــود. عالقۀ شـــخصی »حیدر معمـــور« فعالیت در حوزۀ بین الملل اســـت و به همین دلیل 
که ازجملۀ آنها می تـــوان به »نبرد برای یـــک رؤیا«، »عزیز  کـــرده  کنـــون هم چندین اثر تولید  کرده. تا بـــا تقویـــت زبـــان عربی فعالیت در این عرصـــه را آغاز 

بلد« اشـــاره کرد. امســـال نیز با اثر »شـــیون یانکی ها« در نهمین دورۀ جشـــنوارۀ عمار شـــرکت کرده اســـت.
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یانکی هـــا« � »شـــیون  مســـتند  موضـــوع 
؟ چیســـت

شـــیون یانکی ها در مورد آن برهه زمانی اســـت 
گروه هـــای عراقی علیه نیروهـــای آمریکایی  که 
کلـــی اش موضوع  اقـــدام می کردنـــد. موضـــوع 
اشـــغالگران  برابـــر  در  عـــراق  مـــردم  مقاومـــت 
کـــه در ذهـــن ما  آمریکایـــی اســـت. آن چیـــزی 
هســـت و در جامعه برداشـــت کردیـــم »یانکی« 
گاوچرانـــی  آمریکایی هـــای  آن  بـــه  بیشـــتر 
اشـــغالگر  همیشـــه  طبیعتـــًا  کـــه  می گوینـــد 
هستند؛ یعنی حتی آمریکا هم سرزمین اصلی 

خودشـــان نیســـت.

»عبدالهـــادی � و  خزعلـــی«  »قیـــس  از 
بگوییـــد؟ ُدراجـــی« 

»قیس خزعلـــی« یکی از فرماندهـــان نیروهای 
مقاومت مردمی عراق اســـت؛ یعنـــی چهره ای 
اوایـــل  در  حتـــی  ابتـــدا  همـــان  از  کـــه  اســـت 
گروه هـــای مقاومت خیلی  کـــه  ســـقوط صدام 
شـــکل نگرفته بودنـــد، او با نیروهـــای »جیش 
المهـــدی« و بـــا »آیـــت اهلل صـــدر« بـــوده. اینهـــا 
کـــه بعـــدًا تحـــت نظارت  گروهـــی بودنـــد  یـــک 
»مقتدی صدر« شـــدند. »آقـــای خزعلی« یکی 
که آن  کلیـــدی او بـــود. جـــوری  از فرماندهـــان 
کـــه می توانیم بگوییم  گـــروه »مجامیع خاصة« 
مثاًل تکاورهای نیروهای مقاومت بودند تحت 
فرماندهـــی او عملیات انجام می دادنـــد. ما در 
که به عراق داشـــتیم مستند »نبرد  ســـفر قبلی 
که دربارۀ آزادسازی  برای یک رؤیا« را ســـاختیم 
گروه آشـــنا  که مـــا با این  فلوجـــه بـــود. آنجا بود 
شـــدیم و دیدیـــم که اینها حجم خیلـــی زیادی 
که  از عملیـــات علیـــه آمریکایی هـــا داشـــته اند 
همش هم مستندســـازی شـــده اســـت؛ یعنی 
که تمامش  بیشتر از شش  هزار عملیات هست 
که  کار مـــا هـــم ایـــن بـــود  فیلم بـــرداری شـــده. 

کنیـــم عملیات هـــای مهـــم را در ایـــن  ســـعی 
مســـتند بیاوریـــم. »عبدالهـــادی ُدراجـــی« هم 
یکـــی از فرماندهان معروف جبهۀ مقاومت؛ اما 

بیرون خیلی شناخته شـــده نیســـت.

»قیس« بـــا »مقتدی صدر« چـــه ارتباطی �
بگویید؟ داشتند 

عـــراق  در  »ســـائرون«  گـــروه  حاضـــر  حـــال  در 
بـــه  وابســـته  کـــه  آورده انـــد  را  رأی  بیشـــترین 
مقتـــدی صـــدر هســـتند. اآلن ارتباطـــی بیـــن 
»عصائـــب« و »مقتـــدی صـــدر« وجـــود نـــدارد. 
کاماًل  کـــه داشـــته اند؛  به خاطـــر اختالف نظری 

ارتباطشـــان بـــا یکدیگـــر قطع شـــده اســـت.
کـــه اآلن  گروه هایـــی مانند »جیـــش المهدی« 
هم حضور دارند، وابســـته بـــه »مقتدی صدر« 
هســـتند. اینها همه اش به خاطر ارادتی اســـت 
که بـــه پـــدر »مقتـــدی صـــدر« داشـــتند؛ چون 
مرجـــع بـــود و برخـــی موضع گیری هـــای خیلی 
قـــوی علیـــه صـــدام در آن دوران داشـــت و بـــه  
ایـــن خاطر مـــردم شیفته شـــان شـــدند. بعد از 
او پســـرش آمـــد و جایش را گرفـــت. عملکردش 
را مـــن نمی توانم درمـــوردش صحبت کنم ولی 
به خاطر عالقه و احترامی که پدرشـــان داشتند 

هنوز هم به پســـرش پایبند هســـتند.

در حـــال حاضـــر امنیـــت عـــراق چگونـــه �
اســـت؟

بعـــد از فتـــوای مرجعیـــت بـــرای جهـــاد علیـــه 
کـــه »حشد الشـــعبی« تأســـیس شـــد.  داعـــش 
تمـــام  از  مجموعـــه ای  »حشد الشـــعبی« 
گروه  هـــای مقاومتی اســـت که در عـــراق بودند؛ 
»جیـــش  صـــدر«،  »مقتـــدی  نیروهـــای  چـــه 
المهدی«، چه »عصائـــب اهل الحق« و خیلی 

دیگـــر. گروه هـــای 
»حشد الشـــعبی«  لـــوای  تحـــت   اآلن  این هـــا 

فعالیـــت رســـمی و قانونـــی انجـــام می دهنـــد. 
 « کـــه  کـــرده  تصویـــب  هـــم  عـــراق  مجلـــس 
حشدالشـــعبی« جـــزء نیروهـــای مســـلح عراق 
حســـاب می شـــوند و حقوق بگیـــر دولـــت هـــم 
هســـتند. ارتش عـــراق هـــم اآلن ارتش نســـبتًا 
خوبی شده؛ ولی طبیعتًا مثل »حشدالشعبی« 
نمی شـــود؛ چـــون »حشدالشـــعبی« نیروهایی 

کـــه بســـیجی وار عمـــل می کنند. هســـتند 

چـــرا مردم تعـــدادی از مردم عـــراق موافق �
حضور آمریکایی هـــا بودند؟

کـــه دولـــت عـــراق  طبیعتـــًا آن جـــو ســـنگینی 
داشـــت و آن قلع وقمع و خفقان و آن وضعیت 
که  امنیتـــی شـــدید باعـــث شـــده بـــود مردمی 
کوچـــه و بـــازار هســـتند، هرچند غلـــط ولی  در 
یک دید نســـبتًا خوبی به آمریکایی ها داشـــته 
که آمریکایی ها ما را از شر یک دیکتاتور  باشـــند 
خیلـــی بـــزرگ نجـــات می دهنـــد؛ یعنـــی دارند 
زندگی ســـخت ما را بـــه آزادی نزدیک می کنند. 
این مســـئله باعث شـــده بـــود تـــا خیلی ها این 
کـــه آمریکایی ها  شـــبهه برایشـــان پیش بیایـــد 
دارنـــد مـــا را از دســـت صـــدام آزاد می کننـــد. آن 
موقع، ســـختی زندگی و ســـختی شـــرایط عراق 
بـــه آن هـــا اجـــازه نمـــی داد تـــا دید اســـتراتژیک 
داشـــته باشند یا بحث دشـــمنی آمریکا را درک 

. کنند

راجع بـــه »عصائب أهل الحـــق« توضیح �
دهید؟

حضـــور  مخالـــف  ابتـــدا  همـــان  از  آن هـــا 
آمریکایی ها بودنـــد؛ یعنی این دید را داشـــتند 
کنیـــم،  کـــه مـــا نمی توانیـــم اشـــغالگر را قبـــول 
چـــون اشـــغالگری معنـــی خـــاص خـــودش را 
کـــه آمریکا نیامده اســـت  دارد و درک می کننـــد 
تا ما را از دســـت صـــدام نجات دهـــد. مطمئنًا 

برنامه هـــای بلندمدتـــی برای این کشـــور دارد.

کـــه در ایـــن اثـــر اســـتفاده � از آرشـــیوهایی 
بگویید. کردیـــن 

آرشـــیو را تمامـــًا از خـــود بچه هـــای »عصائـــب« 
تهیـــه کردیـــم. خیلـــی از ایـــن آرشـــیوها، مثـــل 
کـــه او  کـــه از »پیترمـــار« وجـــود دارد  تصاویـــری 
را در زنـــدان نشـــان می دهد را مســـتقیمًا رفته 
بودیـــم بخـــش »إعالم الحربی«، رســـانۀ جنگی 
کردیـــم و بـــرای اولیـــن بـــار  »عصائـــب« تهیـــه 
کـــه پخـــش می شـــود. ایـــن را از روی آن  اســـت 
کردند  نوارهـــای قبلی شـــان بـــرای مـــا تبدیـــل 
کـــه البتـــه آن هم با اصـــرار خیلی زیـــاد؛ یعنی به 
خاطـــر بحث هـــای امنیتـــی اش خیلـــی راضی 
کار مهم بـــود و ما مجبور  نمی شـــدند ولی اصل 
بودیـــم آنجـــا بمانیـــم و ایـــن طبیعتـــًا بـــرای ما 
هزینه داشـــت و درنهایت با اصرار این آرشـــیوها 

گرفتیم. را 

دربـــارۀ � پیشـــنهادی  یـــا  و  انتقـــاد  گـــر  ا
بفرماییـــد. داریـــد  عمـــار  جشـــنوارۀ 

جشـــنوارۀ عمار یکی از جشـــنواره هایی اســـت 
کـــه بـــه نظـــر مـــن وجـــودش خیلـــی ضـــروری 
اســـت؛ چون جشـــنواره های دیگر ما یک خرده 
کم لطفی  بافرهنگ مقاومت بیگانه شده اند یا 
می کننـــد و بـــه یـــک دیـــد دیگـــر بهـــش نـــگاه 
کشـــورهای  می کننـــد. قدرت ملـــت ما، قدرت 
منطقه همه بر بحث مقاومت اســـتوار اســـت. 
کـــه در آینـــده منتظر ملت ایـــران و  شـــکوفایی 
منتظـــر ملت های این منطقه هســـت همه به 
کـــه اآلن دارد ریخته  خاطـــر خون هایی اســـت 
می شـــود. مـــا بـــرای رســـاندن ایـــن مفهـــوم به 
جوان ها و تشـــویق آن هـــا برای ســـاخت آثاری 
با محور مقاومت به جشـــنواره هایی مثل عمار 

واقعًا نیـــاز داریم.
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عراق؛باتالقیانکیها
نگاهیبهمستندشیونیانکیها

مرتضی احمر
دبیر گروه ادبیات پایداری مجمع ناشران انقالب اسالمی 

عـــراق، ســـرزمینی پر رمـــز و راز و پر ماجراســـت. 
گـــواه تاریـــخ محـــل اتفاقات  کـــه به  ســـرزمینی 
ک عراق،  مهـــم در درون خود بوده اســـت. خـــا
مکان مقدســـی اســـت که مرقد شـــش امـــام از 
12 امام شـــیعه در آن قرار دارد و ازلحاظ معنوی 

اهمیت فراوانی نزد شـــیعیان اســـت.
بـــه  باتوجـــه  اقتصـــادی  و  سیاســـی  ازلحـــاظ 
موقعیـــت جغرافیایـــی ویـــژه و منابـــع نفتـــی و 
بـــرای  لقمـــۀ چربـــی  کـــه دارد،  زیرزمینـــی ای 
بیگانگان محســـوب می شـــود تا این سرزمین 
گرفتار  را در جنگ هـــا و مصیبت هـــای فـــراوان 
آخریـــن  حســـین،  صـــدام  طرفـــی  از  کننـــد. 
روزهـــای خـــود را ســـپری می کـــرد و زمزمه های 
بی مصرف شـــدن این عروســـک خیمه شـــب 
گـــوش رســـیده بـــود. یانکی هـــا بعد  بـــازی بـــه 
از افغانســـتان، دنبـــال ماجراجویـــی جدیدی 
در ایـــن منطقـــه بودنـــد و عراق بهترین کشـــور 
گـــون سیاســـی، اقتصـــادی و  گونا بـــه دالیـــل 

اســـتراتژیک بـــرای آنهـــا بود.
رژیـــم بعـــث و صـــدام زودتـــر از آنچه کـــه در فکـــر 
یانکی ها بود، سقوط کرد و سرزمینی که هزارها 
راز در دل خود داشـــت، این بـــار زیر پوتین ها و 
آمریکایی هـــا،  تانک هـــای  شـــنی  چرخ هـــای 
گرفت. آنها  انگلیســـی ها و... مورد اشـــغال قرار 
شـــانس آوردنـــد که مـــردم عراق دل خوشـــی از 
گرفتند بی طرفانه  صدام نداشـــتند و تصمیـــم 
کـــه  بـــه ســـقوط ایـــن دیکتاتـــوری بنشـــینند 
مصائب زیادی برسرشـــان آورده بـــود و باالخره 
کرد  که داشـــت، ســـقوط  صدام با تمام قدرتی 
و بـــا ذلت فـــراوان بـــه دیار باقی شـــتافت. آنگاه 
کـــه با کمترین  مـــردم عراق ماندند با کشـــوری 
هزینه ای مورد اشغال اروپایی ها و آمریکایی ها 
گرفته بود. اجتماع شـــیعیان، اهل سنت،  قرار 
کردها و ســـایر اقلیت های دینی در این کشـــور، 
کار را بـــرای تشـــکیل حکومتـــی واحد ســـخت 
کـــرده بـــود؛ ولـــی آمریکایی ها در مســـئلۀ عراق 
که  دچـــار اشـــتباه فاحشـــی شـــدند و آن طـــور 
پیش بینـــی می کردند کار پیش نرفت. آنها فکر 
کـــه به راحتـــی وارد عراق  می کردنـــد همان طور 
شـــده اند، بـــه همـــان راحتـــی هـــم می تواننـــد 
کننـــد. غافل از اینکه  جاِی پاِی خود را ســـفت 
جوانـــان عراقـــی، جوانانی اهل مبـــارزه و جهاد 

هستند. 

گر مســـئله ای هـــدف قـــرار بگیرد با  بـــرای آنها ا
غیـــرت فـــراوان، وارد میدان می شـــوند. جوان 
به راحتـــی  شـــود  لبریـــز  صبـــرش  گـــر  ا عراقـــی 
نمی تـــوان جلـــوی او را گرفت. آنها دیگر تحمل 
عروسکی دست نشـــانده را نداشتند. این شد 
کـــه جمعیت جهادگـــری به رهبـــری »مقتدی 
صـــدر« علیه آمریـــکا وارد جنگ شـــد. یانکی ها 
کـــره، مقتـــدی صـــدر را راضـــی بـــه آتش  در مذا
بســـت کردنـــد؛ ولـــی قیـــس خزعلی بـــه همراه 
گـــروه »عصائـــب اهـــل حق« حـــزب اهلل عـــزم را 
کرده بودند تا اخراج یانکی های اشـــغالگر  جزم 
و همراهـــان آنهـــا بـــه مبـــارزه ادامـــه بدهنـــد و 
که در  این تـــازه آغاز ماجـــرای پیچیده ای بـــود 
نهایـــت، آمریکایـــی را در باتالق عراق فـــرو برد و 
در نهایـــت با ذلت فـــراوان راضی به تـــرک عراق 

شدند.
حیدر معمور، در مســـتند شـــیون یانکی ها به 
بررســـی ورود آمریکایی ها به عـــراق و خروج آنها 

از عـــراق می پردازد.

 ازجملـــه نقـــاط قوت این مســـتند بـــه موارد 
کرد: زیر می تـــوان اشـــاره 

افتتاحیه مناسب�
فیلـــم با پـــرواز بالگـــرد در آســـمان عراق شـــروع 
کـــه به ســـقوط  می شـــود؛ به همـــراه نریشـــنی 
صـــدام اشـــاره دارد و در چنـــد دقیقـــه شـــرایط 
ســـقوط صدام برای ببینده روشـــن می شـــود. 
در انتهـــای ایـــن قســـمت، نام قیـــس خزعلی 
گروهـــش به عنـــوان مبـــارزان بـــا اشـــغالگران  و 
معرفـــی می شـــوند. مخاطب در این قســـمت 
کـــه قرار اســـت فیلمی  فیلـــم متوجه می شـــود 
گروه مبارز با اشـــغالگران را ببیند و  در رابطه بـــا 
درمـــورد افرادی چون قیس خزعلی قرار اســـت 
کنـــد. این اولیـــن دلیل برای  اطالعاتی کســـب 
که مستند را جدی بگیرد و آن  مخاطب است 

کند. را نـــگاه 

کشش در داستان مستند�
گـــروه عصائـــب و قیـــس، داســـتانی  ماجـــرای 
کـــه بـــا روایت مناســـب در این مســـتند  اســـت 
که مخاطب  طوری بـــه نمایـــش در آمده بـــود 
ایـــن مســـتند، میخکـــوب پای آن می نشـــیند 
تـــا بتوانـــد به خوبـــی اتفاقـــات را رصد کنـــد. به 
کارگـــردان و فیلم ســـاز به خوبی  معنـــای دیگـــر 

توانســـته اند بـــا مســـتند خود، 
شـــور هیجان پیگیری ادامه 

داســـتان را بـــه مخاطـــب خود منتقـــل کنند و 
ایـــن مورد را می توان یک نکتۀ قـــوی و عالی در 
نظـــر گرفت. مخاطب با قیس همراه می شـــود 

و داســـتان را ادامه می دهد.

استفاده از تصاویر مناسب�
اســـتفادۀ به جـــا از فیلم هـــا و تصاویر آرشـــیوی 
کـــه می تـــوان آن را از نـــکات قـــوی در مســـتند 
شـــیون یانکی هـــا به شـــمار آورد. نشـــان دادن 
حفـــظ پرچـــم صاحب الزمان)عـــج( روی دکل 
بـــرق و دســـتگیری مـــور ازجملـــه ایـــن تصاویر 
اســـت. ایـــن تصاویـــر هم زمـــان بـــا نریشـــن یـــا 
صـــدای مصاحبه، کمک فراوانـــی برای انتقال 
پیـــام دارد. هرچنـــد در چند مـــورد این قاعده 
که در  رعایـــت نشـــده و به طور مثـــال درزمانـــی 
مورد شـــهید صـــدر و ارتبـــاط قیـــس خزعلی با 
ایشـــان حرفی به میان آمـــده، بهتر بود فیلم یا 

تصویـــری از شـــهید صـــدر را می دیدیم.

استفاده از کادر مناسب�
کارگردان به خوبی نقاط طالیی را می شناســـد 
کـــه انتخاب می کند گواه  و قاب هـــا و تصاویری 

بر این مطلب اســـت.

استفاده از موسیقی متناسب�
موســـیقی، خود بـــه تنهایی می توانـــد فضای 
کند. اســـتفاده از موســـیقی  مســـتند را تقویت 
زیبـــا و متناســـب، یکـــی دیگـــر از مـــوارد مثبت 
مستند به شـــمار می رود. موســـیقی حماسی 
کـــه روح حماســـه و جهـــاد و مبـــارزه را زنـــده 

می کردنـــد.

که  کار دیده می شـــود،  البته نقایصی هم در 
از: عبارت اند 

در مصاحبـــه فقـــط از یـــک نفر اســـتفاده �
بود: شـــده 

گروه، غیر از قیس خزعلی  بهتر بود برای معرفی 
از افـــراد دیگـــری هـــم اســـتفاده می شـــد. مثـــاًل 
گـــروه مخصوصًا  بـــرادران او در قم یـــا دیگر افراد 
گرفتار بـــود برای  که خزعلـــی در زنـــدان  زمانـــی 
خبـــر از اقدامـــات بـــرای آزادی فـــرد دیگری هم 
که  صحبت می کرد. البته احتمال این هســـت 
کار میسر  به دالیل امنیتی این 
که با توجه به  نشـــده باشـــد 
گـــروه این  فعـــال بـــودن این 

دلیل قابل قبول اســـت.

عـــدم پخـــش مصاحبـــه آمریکایی هـــا و �
انگلیســـی ها:

بهتـــر بـــود در مســـتند از طـــرف مقابـــل هـــم 
که  مصاحبه هایی پخش می شـــد مثـــاًل زمانی 
گرفته شـــده بود بهتـــر این بود  گروگان  مور بـــه 
کشـــیده می شـــد یا آنکه  کنش هـــا به تصویر  وا
مصاحبـــه او بعـــد از آزادی هم پخش می شـــد.

عدم وجود تصاویر تأییدی:�
در فیلـــم چند جا از عماد مغنیه و سیدحســـن 
گروه  نصراهلل نقل قولی بر تأییـــد و تعریف از این 
گـــر تصاویـــری از این دو  کـــه ایـــن ا را شـــنیدیم 
کار بهتـــر و اثرگذارتر صورت  بزرگوار در فیلم بود، 

می گرفت.

عدم تناسب موضوعات:�
بخـــش مربوط به داعش و مبـــارزه با این گروه، 
کمـــی از مســـتند را در برگرفتـــه بـــود. البته این 
که مســـتند در مورد  در حالتی درســـت هست 
گـــروه عصائـــب بود ولـــی بـــا توجه به  فعالیـــت 
که ایـــن حرف  اســـم مســـتند به نظر می رســـد 
درســـت نیســـت و باید بعد از پایان اشغال گری 
آمریـــکا مســـتند تمـــام می شـــد؛ پـــس مطـــرح 

کـــردن بحـــث داعش درســـت نبود.

کـــه از زمان  گفت  درنهایت بایـــد این مطلب را 
جنـــگ عـــراق بـــا آمریکا و نابـــودی صـــدام تا به 
گروه هـــای مبارز  امروز، شـــناخت آن چنانـــی از 
در عـــراق برای مـــا ایرانی ها وجود نـــدارد و هنوز 
ذهنیت ما از عراقی ها همان نیروی متجاوزی 
اســـت که 8 ســـال به کشـــور ما هجوم آوردند و 
گرفتنـــد. درحالی که باید  بهتریـــن جوانان ما را 
بـــا تولید و پخش چنین مســـتندهایی نشـــان 
کـــه مـــردم عـــراق، بـــرادران مـــا هســـتند و  داد 
کمتـــر از مـــا از صـــدام رنـــج نکشـــیده اند.  آنهـــا 
ایـــن مطلب باید نشـــان داده شـــود که همین 
عراقی هـــا حتـــی در زمـــان جنـــگ بـــا ایـــران از 
جبهه هـــا یـــا فـــرار می کردنـــد یـــا اینکه خـــود را 
کمتر  کـــه یا  تســـلیم می کردنـــد. واقعیت هایی 
گفته شـــده یا اصاًل به آن اشـــاره نشـــده اســـت. 
عراقی هـــای واقعـــی همان هایـــی هســـتند که 
ما در پیاده روی اربعین 

. می بینیم



کید بــر اینکه  تهیه کننــدۀ انمیشــین فیلشــاه بــا تا
فــروش یــک فیلــم براســاس قیمــت مشــخص 
نمی شــود، گفــت: بــدون تردید فــروش یک فیلم 

بــرای مــا براســاس مخاطــب ارزیابــی می شــود.
گــزارش خبرنگار فانــوس در اولین روز نمایش  بــه 
فیلم هــای جشــنواره عمار در سینمافلســطین، 
حضــور  بــا  تجربــه«  یــک  روز  »یــک  نشســت 
»حامــد  و  کارگــردان  محمدیــان«،  »هــادی 
»هنــر  گــروه  هیئت مدیــرۀ  رئیــس  جعفــری«، 
پویــا« و تهّیه کننــده انیمیشــن های »شــاهزادۀ 

روم« و »فیلشــاه« برگــزار شــد.
حامــد جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه انمیشــین 

فیلــم  ســومین  به عنــوان  روم«  »شــاهزاده 
پرفــروش در ســال 94 شــناخته می شــود، بیــان 
بــه  اقــدام  کار  ایــن  در  موفقیــت  از  بعــد  کــرد: 
کردیم. معتقدیم  ســاخت انمیشین »فیلشــاه« 
»هنــر پویــا« به عنــوان یــک کمپانــی بــا آثــار خوبی 

کــه ارائــه می دهــد، شــناخته می شــود.
حوزه هــای  در  داد:  ادامــه  جعفــری 
تحــت  بیشــتری  کارهــای  انمیشین ســازی 
پوشــش ایــن کمپانــی اســت، به گونــه ای که طی 
که در ســال یک  10 ســال به نقطه ای رســیده ایم 

شــود. کــران  ا ســینمایی  کار 
کید بر اینکه  تهیه کنندۀ انمیشین »فیلشاه« با تا

درانیمیشنسازی
دغدغهمندیکافینیست

درنشست»یکروز،یکتجربه«مطرحشد؛

گــزارش خبرنــگار »فانــوس«، نشســت خبــری  بــه 
فیلــم داســتانی »مســتوره« بــا حضــور »الهــام 
هادی نــژاد« کارگــردان، »مرتضی عالیی« مجری 
پــروژه و »بهــار نوریــان« بازیگــر این فیلــم در اولین 
روز نمایــش فیلم هــای نهمیــن جشــنوارۀ عمــار 

در ســینما فلســطین برگــزار شــد.
مرتضــی عالیــی مجــری پــروژه فیلــم داســتانی 
خبــری  نشســت  ایــن  ابتــدای  در  »مســتوره« 

کار ســنگینی را در قیــاس  گفــت:  در ســخنانی 
کــه ســاختیم انجــام دادیــم.  کوتاهــی  بــا فیلــم 
کارســاختن در حــوزۀ حجــاب مشــکالت خــاص 
خــود را دارد؛ امــا مــا بــا یــک تیــم خــوب کار کردیم 

گرفتیــم. ــی را هــم در انتهــا  و نتیجــۀ خوب
وی افــزود: ســاخت فیلم داســتانی »مســتوره« از 
یــک ایــده شــروع شــد. پیــش تولید این فیلــم دو 
گذشــته تولیــد  کشــید و آذرمــاه ســال  مــاه طــول 

زنانجنگیدند
تاحجابباقیبماند

درنشستخبریفیلمداستانی»مستوره«عنوانشد

گــزارش خبرنــگار »فانــوس«، میزگــرد جایــگاه  بــه 
آینــده  ایــران  تصویرســازی  در  ادبیــات  و  شــعر 
کبــری دیــزگاه، نویســنده و  بــا حضــور ابراهیــم ا
پژوهشــگر ادبیــات انقــالب، مصطفــی رضایــی 
کــرد بــه عنــوان  کتــاب »زایــو« و علــی  نویســنده 
نمایــش  روز  اولیــن  در  کارشــناس  مجــری 
فیلم هــای جشــنواره عمــار در سینمافلســطین 

برگــزار شــد.
کبــری دیــزگاه در ایــن نشســت، بــا اشــاره بــه  ا
چــاپ نهــم رمــان »زایــو« دربــاره تصویــر آینــده 
کار هر شــعر و داســتان اصیلی توجه و نگاه  گفت: 
به آینده اســت و آینده در ادبیات، هم ســاخته و 

هــم دیــده می شــود.
وی ادامــه داد: وقتــی از آینــده صحبــت می کنیم، 
آینــده  ببینیــم،  نیــز  را  حــال  و  کنــون  ا بایــد 
صورت هــای تحــول یافتــه امــروز اســت. از ایــن 
رهگــذر بایــد بــه امکانــات و فعلیت ها توجه شــود 

ــود. ــاخته ش ــده س ــا آین ت
گــر نویســنده بــه  کبــری دیــزگاه توضیــح داد: ا ا
معنــای نبــی باشــد، ســراغ ســاختن مــی رود، ولی 
گرفتــه  گــر چنیــن شــأنی بــرای نویســنده در نظــر  ا
کنون و گذشــته سیر  نشــود، مجبور می شــود در ا

کنــد و چنیــن نویســنده ای بــه تکــرار می رســد.
کتــاب در پاســخ بــه ســوالی  رضایــی، نویســنده 

آرمان؛
الزمۀتوجهبهآینده

درمیزگردتخصصیجشنوارهعمار؛
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فــروش یــک فیلــم براســاس قیمــت مشــخص 
نمی شــود، گفــت: بــدون تردیــد فــروش یــک فیلــم 

بــرای مــا براســاس مخاطــب ارزیابــی می شــود.
کــران انمیشــین »فیلشــاه« در  وی در ادامــه بــه ا
کویــت، اردن  کشــورهایی ماننــد لبنــان، عــراق، 
گفــت: براســاس برنامه ریزی هــای  ــرد و  ک اشــاره 
در  انمیشــین  ایــن  اســت  قــرار  شــده  انجــام 
کشــورهایی ماننــد آلمــان، اســترالیا، انگلســتان، 

ــران شــود. ک ــز ا ترکیــه و روســیه نی
کمپانــی هنــر پویــا بــا نــام  کار جدیــد  جعفــری بــه 
کــرد و افــزود: ایده پــردازی ایــن  »انقــراض« اشــاره 
کار  انمیشــین شــروع شــده و تــا پایــان ســال 1398 
کــه در ایــن  تولیــد بــه اتمــام می رســد. پروژه هایــی 
کمپانی ســاخته می شــود به صورت جمعی اســت.

وی بــا بیــان اینکــه مهم تریــن موضــوع بــرای 
ســاخت انمیشین ســازی عالقمنــدی و داشــتن 
کــرد: احســاس می کردیــم  انگیــزه اســت، تصریــح 
کار خــالء وجــود دارد به همین منظــور  در ایــن 
نســبت به ســاخت فیلــم بــرای کــودک و نوجوان 

کردیــم. اقــدام 
کــرد:  گــروه هنرپویــا اضافــه  رئیــس هیئت مدیــرۀ 
باشــد  برخــوردار  از حداقل هــا  فیلــم  یــک  گــر  ا

داشــتن  شــود،  موفــق  عرضــه  در  می توانــد 
مخاطــب وفادار می تواند موفقیت یک کمپانی 
ــد از  ــش از 60 درص ــد. بی ــته باش ــال داش را به دنب
کــه برنــد هنــر پویــا را می شناســند بــرای  کســانی 

ــه ســینما می آینــد. ــی ب کمپان ــار ایــن  ــدن آث دی
از  بســیاری  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جعفــری 
فــروش  از  فیلم ســازی  کمپانی هــای  کشــورها 
محصــوالت جانبــی درآمدزایــی می کنند، افــزود: 
از انمیشین فیلشاه نیز یک میلیون تخته دفتر 
کارکترهــای مختلــف چــاپ و در نمایشــگاه  بــا 
ــی- ــول ایران ــن محص ــوان اولی ــت افزار به عن نوش

ــه فــروش رســید. اســالمی ب
انمیشــین  کارگــردان  محمدیــان  هــادی 
ــا اشــاره  »فیلشــاه« و »شــاهزادۀ روم« در ادامــه ب
بــه اینکــه انمیشین ســازی بایــد براســاس عالقــه 
گفــت: مســیر  گیــرد،  و انگیــزه مــورد توجــه قــرار 
انمیشین ســازی در ایــران بســیار دشــوار اســت و 
گــر ایــن کار به عنــوان هدف  نیــاز بــه انگیــزه دارد، ا
گیــرد می توانــد زمینــۀ تولیــد را  مــورد توجــه قــرار 

کنــد. ــم فراهــم  ــرای یــک فیل ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزۀ هنــر، توانمنــدی 
گــر یــک  گیــرد، افــزود: ا بایــد مــورد ارزیابــی قــرار 

بــه  رســیدن  بــرای  اول  مرحلــۀ  در  شــخص 
موفقیــت عالقــه خــود را درســت هدف گــذاری 

کنــد می توانــد بــدون شکســت پیــروز شــود.
کید بر اینکه مطالعه در هر زمینه ای  محمدیان با تا
می توانــد بــه موفقیــت یــک فرد کمک کنــد، تصریح 
کــه  کــرد: زمانــی یــک پــروژه بــه موفقیــت می رســد 
کارهــا در  گــر  آن را به صــورت تیمــی انجــام دهیــم، ا
ایــران به صــورت مخاطب شناســی انجــام می شــد 

وضعیــت ســینما این گونــه دشــوار نبــود.
کارگــردان انمیشــین »فیلشــاه« بــا بیــان اینکــه 
دغدغه منــدی  انمیشین ســازی  حــوزه  در 
ــک  ــاخت ی ــرای س ــد: ب ــادآور ش ــت، ی ــی نیس کاف
انمیشــین موفــق بایــد در همــۀ حوزه هــا ازجملــه 
هنرهای تجمسی، موسیقی و... تسلط داشته 
کــه انیمشین ســازی ســخت ترین  باشــیم؛ چرا
مــدل سینماســت و به شــدت تخصصــی اســت 
به همین منظــور بایــد بــا تــالش در هــر زمینــه، 

تجربــه به دســت آوریــم.
کوچک تریــن عیــب  کــرد: در ســینما  کیــد  وی تا
بــزرگ دیــده می شــود به همین دلیــل زمانی کــه 
خــود را در معــرض قضاوت دیگــران قرار می دهیم 
بایــد همــۀ جوانــب را در نظــر بگیریــم. مــا بایــد بــا 

کنیــم. کار تولیــد  شــناخت مخاطــب بــرای آنهــا 
نویســندگی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  محمدیــان 
بــرای ســاخت یــک انیمشــین بســیار ســخت 
کــرد: در مرحلــۀ اول  و دشــوار اســت، تصریــح 
بایــد قصه گویــی را به خوبــی آموخــت و مطالعــه 
کــه  بســیار زیــادی در ایــن زمینــه انجــام داد؛ چرا
کــودک و نوجوانــان هســتند و  مخاطبــان مــا 
نمی توانیــم بدون شــناخت آنهــا کاری بــرای آنها 

کنیــم. تولیــد 
وی بــا بیــان اینکــه بــرای ســاخت یــک انیمیشــن 
بایــد اجــازه دهیم دغدغه هــا در وجود آدم رســوخ 
کــه در ایــن زمینــه انجــام  کنــد، افــزود: هــر اقدامــی 
شــود می تواند در راســتای هدف های مشــخص 
اتفاقــات درســت و  تمــام  باشــد.  شــده مفیــد 
غلــط در ســاخت یــک انیمیشــن می توانــد بــرای 

کنــد. کمــک  کار بهتــر بــه مــا  ســاخت 
»شــاهزاده  و  »فیلشــاه«  انیمیشــن  کارگــردان 
ــی  کاری زمان ــر  ــت در ه ــرد: موفقی ک ــد  کی روم« تا
تــالش و  بــرای آن  افــراد  کــه  به دســت می آیــد 
کشــیده باشــند؛ بــدون تــالش  زحمــت فــراوان 
کار خوبــی بــه مخاطــب ارائــه داد. نمی تــوان 

گذشــته وارد  آن بــه پایــان رســید و از اواخــر ســال 
کــران و نمایــش آن شــدیم. مرحلــۀ ا

هادی نــژاد«  »الهــام  نشســت،  ایــن  ادامــۀ  در 
در  »مســتوره«  داســتانی  فیلــم  کارگــردان 
ســخنانی، گفــت: ایــده اولیــه ســاخت ایــن فیلــم 
از یــک حکایــت شــروع شــد. مــا در ســاخت فیلــم 
کردیم تا زندگی یک  داســتانی »مســتوره« ســعی 
کشف حجاب  که در مخالفت با  روز از یک زن را 
کــرده را بــه مخاطبــان  در خانــه بست نشــینی 
نشــان بدهیــم. البتــه در جریــان پخــش فیلــم 
ــه  ک ــی رود  ــش م ــد پی ــدر تن ــا آنق ــی صحنه ه گاه
مــا می گوییــم چــرا ایــن اتفاق هــا رخ نمی دهنــد.
هادی نــژاد ادامــه داد: مــا در واقــع با ماجرایی که 
زندگــی ایــن زن را بــه چالــش می کشــد ایــن فیلــم 
داســتانی را ســاختیم. زیــرا ایــن خانــم نیــت بــه 
کــرده بــود. در واقــع زنــان آن زمــان  بست نشــینی 
ــد.  ــان امــروز بســیار متفــاوت بودن ــه زن نســبت ب
البتــه ســوژۀ »مــار« هــم در ایــن فیلــم روایتگــر 

نگاهــی درونــی و فلســفی بــه داســتان دارد کــه ما 
را بــه چالــش می کشــد.

فیلــم  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  کارگــردان  ایــن 
یــک  حتــی  ســوژه،  دلیــل  بــه  کــه  می بینیــم 
دســت  بــه  هــم  »مــار«  داســتان  جاهایــی 
فراموشــی ســپرده می شــود. امــا آنجایی که بچه 
فیلــم به ســرداب مــی رود مجــددًا داســتان »مار« 

می شــود. مطــرح 
ــم داســتانی »مســتوره«  ــان بازیگــر فیل بهــار نوری
نیــز در تکمیــل صحبت هــای کارگــردان اثر گفت: 
داســتانی  فیلــم  کارگــردان  هادی نــژاد  الهــام 
»مســتوره« توضیحــات بســیار خوبــی درمــورد 
ــک  کم ــن  ــه م ــه ب ک ــد  ــن دادن ــه م ــم ب ــوژه فیل س
کنــم.  بــازی  به خوبــی  را  خــود  نقــش  تــا  کــرد 
درواقــع بــازی خــوب مــن در ایــن فیلــم به دلیــل 

بــود. کار  کارگــردان  کمک هــای 
مرتضــی عالیــی مجــری ایــن پــروژه در بخــش 
گفــت: زمانــی  دیگــری از ایــن نشســت خبــری 

پاشــنه  و  داریــم  محــدودی  لوکیشــن  مــا  کــه 
کار خیلــی دشــوار  آشــیل فیلــم قصــه آن اســت، 
ــرداری نیازمنــد  می شــود. درمــورد محــل فیلم ب
کــه ویژگی هــای خاصــی از قبیــل  مکانــی بودیــم 
اشراف داشــتن بــه نقــاط مختلــف یــک خانــه 
داســتانی  فیلــم  لوکیشــن  باشــد.  داشــته  را 
خانــۀ  نزدیکــی  در  و  قــم  شــهر  در  »مســتوره« 

دارد.  قــرار  مالصــدرا 
وی افــزود: کار بازســازی ایــن خانــه یــک ماه ونیم 
کشــید و تمامــی تیــم ســاخت ایــن فیلــم  طــول 
کار به خوبــی  ــا  ــد ت کردن کمــک  داســتانی به هــم 
انجــام شــود. درمــورد جلوه هــای ویــژه هــم بــا 
کــه از آن برخــودار بودیــم ایــن  ایــن بودجــه ای 
توقــع را نمی توانســتیم داشــته باشــیم کــه تولیــد 

بزرگــی انجــام بدهیــم. 
داســتانی  فیلــم  کارگــردان  هادی نــژاد  الهــام 
»مســتوره« در بخــش دیگــر ایــن نشســت خبری 
گفــت: چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم ماجــرای 

برهــه  یــک  کشــف حجــاب در دورۀ رضاخــان 
ایــن  کشــور اســت. واقعیــت  تاریــخ  از  مهمــی 
کــه زنان کشــور جنگیدند تا حجــاب باقی  اســت 

بمانــد.
وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری در ســخنان 
کشــف  کــه بایــد دربــاره ماجــرای  گفتنــد  خــود 
حجــاب فیلم هایــی ســاخته شــود و مــن ایــن 
فیلــم را بــا افتخــار ســاختم چــون در آن زمــان 
کشــف حجــاب  کــه در ماجــرای  زنانــی بودنــد 
اجبــاری ایســتادگی کردند و آســیب های فراوانی 

را هــم متحمــل شــدند.
مرتضــی عالیــی مجــری این پــروژه نیــز در انتهای 
گفــت: ماجــرای کشــف  ایــن برنامــه در ســخنانی 
ــه و  ــه ترکی ــاه ب ــفر رضاش ــه س ــاری ب ــاب اجب حج
کــه مــا بعــد  مالقــات او بــا آتاتــورک برمی گــردد 
کشــته در مســجد  بازدیــد چنــد صــد  ایــن  از 
کــه در تاریخ  گوهرشــاد دادیــم و ایــن وقایعــی بــود 

کشــور مــا اتفــاق افتــاده اســت.

دربــاره مبنــای ســاخت آینــده، اظهــار داشــت: 
کــه هــدف و  مســئله آینــده زمانــی مطــرح اســت 
آرمــان داشــته باشــیم چــه در زندگــی شــخصی 
چــه در ســطح کالن به طورمثــال تمام مســئوالن 
و مدیران باید نگاه آینده نگارانه داشــته باشــند.
وی ادامــه داد: ادبیــات در نــگاه اول بایــد ســرگرم 
گــر  ا باشــد.  اثرگــذار  آینــده،  در  تــا  باشــد  کننــده 
ــر  ــده می شــوید. ب مخاطــب را ســرگرم نکنیــد، بازن
کــه نویســنده دو  اســاس تجــارب خــود می گویــم 
وجــه بیرونــی و درونــی دارد. وجــه بیرونــی همــان 
کار و مطالعه آثار گذشته  استفاده از فرم و تکنیک 
اســت و وجــه درونــی مربوط بــه دریافت و تحلیل و 
جهان بینی نویســنده نســبت به یک واقعه اســت 

کــه ایــن نیــز ناشــی از منشــأ و آرمــان اســت.
ایــن نویســنده توضیــح داد: رمــان نیــز شــامل دو 
ــبک  ــل س ــی مث ــای قدیم ــت؛ رمان ه ــته اس دس
ــی  ــی تخیل ــه علم ــر وج ــبک دیگ »ژول ورن« و س
کــه در قــرن اخیــر مواضــع سیاســی نیــز بــه  اســت 
آن اضافــه شــده اســت. از ایــن ژانــر در ســینما هــم 
که نگاه نویســنده در قبال آن به  اســتقبال شــده 

آینــده اســت.

کبــری دیــزگاه دربــاره  در ادامــه ایــن نشســت، ا
ملزومــات ایفــای نقــش نویســنده هماننــد نبــی 
ــود  ــع خ ــوال، در واق ــن س ــواب ای ــرد: ج ک ــوان  عن
کــه قصــد خلــق جهانــی را دارد،  نویســنده اســت 
یعنــی خــودش بایــد چنیــن شــأنی را بــرای خــود 
گریزان  قائل باشد. البته نویسندگان ما از سنت 
اســت و در عیــن حــال از آینــده هــم بی بهــره و بــه 

نوعــی دچــار ســردرگمی هســتند.
وی ادامــه داد: مــا بــا ســه طیــف نویســنده روبــه 
کــه در هیچ کــدام دیــدن افــق و امیــد  رو هســتیم 
وطــن  و  منــزل  بــه  بی توجهــی  و  نــدارد  معنــا 
ایرانی هــا شــده  بــه تحقیــر  آنهــا منجــر  آثــار  در 
ســکوت  قضیــه  ایــن  برابــر  در  گروهــی  اســت. 
ــی  گروه ــق زدن و  ــال ن ــم درح ــده ای دائ ــرده، ع ک
درصورتی کــه  هســتند؛  بی مبنــا  مادحیــن 
ــد.  ــه می اندیش ــه فاضل ــه مدین ــی ب ــنده نب نویس
چنیــن نویســنده ای نــه مــادح اســت نــه منتقــد؛ 
کم اســت. اما  بلکــه در طراحــی مدینــه همکار حا
ــه آینــده هــم  ــگاه ب نویســندۀ افق بیــن نداریــم، ن
نداریــم؛ البتــه دراین بــاره، رمــان و شــعر را ادبیــات 

می دانــم. اصیــل 

رضایــی در بخــش دیگــری از نشســت توضیــح 
بــه فیلــم و رمــان  داد: مــن خــودم عالقه منــد 
کــه چــرا علی رغــم  هســتم و ســوالم ایــن اســت 
وجــود قهرمانانــی همچــون پروفســور حســابی، 
شــهید تهرانــی مقــدم و احمــدی روشــن، تولیــد 
بــا چنیــن موضوعاتــی نداریــم؛ درحالی کــه  اثــر 
خــود  قهرمــان  یــک  تنهــا  بــرای  هالیــوود  در 
»محمدعلــی کلی«، دو فیلــم از دو زاویه متفاوت 
که یکی به بعد سیاســی و دیگری  ســاخته شــده 
بــه بعــد ورزشــی او پرداختــه اســت. مــن هــم از 
ــدم  ــات ش ــاز، وارد ادبی ــاس نی ــن احس روی همی
کــه اولیــن کارم هــم رمــان »زایو« بــود. حس کردم 

کنــم. ــد ایــن خــأ را جبــران  بای
در  نشســت  از  بخــش  ایــن  در  دیــزگاه  کبــری  ا
ســخنانی درباره رضایی، نویســنده »زایو« گفت: 
ایــن طیــف نویســنده ها به خاطــر نبــود افــق و 
مســیر مشــخص، معمــواًل در یکــی از جریانــات 

معمــول در ادبیــات می افتنــد. 
ایــن موضــوع،  اصلــی  علــت  کــرد:  اضافــه  وی 
انفعــال اســت. وقتــی نویســنده مــدام نگاهــش 
بــه غــرب یاشــد یــا نــگاه جشــنواره ای و تمایــل 

بــه جایزه گرفتــن داشــته باشــد، نمی توانــد قــوی 
که در گذشــته و حال  باشــد. پس محکوم اســت 
بمانــد و افــق را بســته ببینــد. و تبدیــل شــود بــه 
نویســنده ای »موجــود بیــن« بــه جــای نویســنده 
ــرای  ــی ب کتــاب معیــار خوب »وجــود بیــن«، تیــراژ 

ــذاری نیســت. اثرگ
رضایــی در پاســخ بــه ســوالی اصیــل دانســتن رمــان 
ــه  ک ــی  ــی آینه گردان ــتن یعن ــان نوش ــح داد: رم توضی
کالن جامعــه را بــه آنهــا نشــان می دهــد و  خــرد و 
نتیجه آن رســیدن به توحید و خداشناســی است.

کتــاب خــودش  وی در پایــان دربــاره اســتقبال 
ــه دنبــال حمایــت و منتظــر دعــوت  ــرد: ب ک بیــان 
شــدن از جایــی نبــودم و صرفــًا نگاهــی ملــی و 
پیشــرو داشــتم. روند استقبال از این کتاب در دو 
کــه از انتشــارش گذشــته، ابتدا بــا ناامیدی  ســالی 
کــردم.  و ســپس بــا حمایــت و دیده شــدن ســپری 
به ویــژه  مــردم  عمــوم  کتــاب،  ایــن  مخاطــب 
کــه بــا خــودم در  نوجوانــان و جوانــان هســتند 
تماس هســتند و کتاب را نقد و بررســی می کنند.
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گزارشتصویریروزاولسینمافلسطین

w فضا سازی سینما فلسطین w حضور اقشار مختلف مردم

w حضور خانواده ها w غرفه روابط عمومی

w توزیع اولین نشریه روزانه w 1444 غرفه ایران

w حضور رسانه w سانس ویژه فیلم های افغانستان با استقبال مهاجران افغانستانی مقیم ایران
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میخواهدزندهبماند!

از ایــران تــا میانمــار فاصلــۀ زیادی اســت امــا محمدمهدی خالقی 
کار را بــه جــان خریــده و دوربینــش را بــه یکــی از  دوری راه و ســختی 
ــر دردهــا و رنج هــای  ــا روایت گ ــرده ت ــا ب اردوگاه هــای آوارگان روهینگی
مســلمانان روهینگیایــی باشــد. ســوژۀ مســتند، نوجوانــی اســت 
گویــای دردهــا و رنج هــای  کــه زبــان  بــه اســم »عرفــةاهلل«. نوجوانــی 
مســلمانان میانمــار شــده. وقتــی نیمه شــب از خــواب برمی خیــزی 
را  جانــت  قصــد  و  کشــیده اند  آتــش  بــه  را  خانــه ات  می بینــی  و 
کرده انــد؛ چــاره ای نــداری جــز هجــرت. تعصبــات بودائیــان میانمــار، 
کــه خانــوادۀ عرفــة اهلل  خشــونت ها و جنایت هایشــان باعــث شــد 
کاشــانه را رهــا  هــم مثــل خیلــی از خانواده هــای مســلمان خانــه و 

ــای روهینگیــا، قصــۀ  کننــد. مســتند رؤی ــرار  ــه بنــگالدش ف کننــد و ب
کان  آوارگیســت. آوارگــی یــک نوجــوان و خانــواده اش از روســتای آرا
میانمــار تــا زندگــی در اردوگاه هــای بنــگالدش. عرفــة اهلل مجبور اســت 
کنــد و رســم مبــارزه را خیلــی  کمــپ زندگــی  در اردوگاه یــا همــان 
زود یــاد بگیــرد. رؤیــای روهینگیــا داســتان رانــده  شــدن از ســرزمین 
از زبــان عرفهــةاهلل  مــادری اســت. در یکــی از قســمت های فیلــم 
کــه قدیمــا بهــش می گفتــن برمــه؛  می شــنویم: »خونــۀ مــن میانمــاره 
بهشــت روی زمیــن.« حــاال بزرگ تریــن رؤیــای عرفــة اهلل، بازگشــت بــه 

بهشــت اســت. 

داستانرنجهاوامیدها

را  خانــواده ای  خــون«  »بهــای  مســتند  در  خســروی  مرجــان 
کــه دارای دو فرزنــد مبتــال بــه تاالســمی مــاژور  کشــیده  بــه تصویــر 
کننــد. دختــر بــزرگ  هســتند و هــر 21 روز یــک بــار بایــد خــون تزریــق 
کــه نوجوانــی اســت بــه اســم زینب باید تــا قبل از 20 ســالگی  خانــواده 
پیونــد مغــز و اســتخوان شــود وگرنــه احتمــال درمــان در ســنین بــاال 
وجــود نــدارد.  هزینه هــای درمــان ایــن بیمــاری باالســت و پزشــکان 
کــه فرزنــد دیگــری بــه دنیــا بیاورنــد تــا عمــل پیونــد  کرده انــد  توصیــه 
مغــز و اســتخوان بــه وســیلۀ فرزنــد جدیــد صــورت بگیــرد. مســأله امــا 
کــه فرزنــد جدیــد، حتمــًا بایــد ســالم باشــد تــا رونــد درمان  اینجاســت 

کــه نویــد دهنــۀ حــل مشــکالت  صــورت بگیــرد. فرزنــد جدیــدی 
اســت و قاصــد خــوش خبــر آینــده. ایــن مســتند، زندگــی ســادۀ یــک 
کــه در عیــن مشــکالت بزرگــی مثــل  کشــیده  خانــواده را بــه تصویــر 
ــنگین  ــای س ــدان و هزینه ه ــمی فرزن ــاری تاالس ــا بیم ــودن ب ــر ب درگی

ــا امیــد زندگــی می کننــد و توکلشــان بــه خداســت. درمــان، ب

مســتند بهــای خــون در دفتــر ســینمای جــوان شــهرکرد و بــه 
اســت. شــده  ســاخته  خســروی  مرجــان  کارگردانــی 

فداییانقالب

کــه شــد، مــردم انقــالب را از خودشــان می دانســتند. بــرای  انقــالب 
همیــن خانواده هــا حاضــر بودنــد بــرای انقالب شــان، از جــان و مــال و 
فرزندشــان بگذرنــد. یکــی از ایــن خانواده هــا، خانــوادۀ »محمدصــادق 
کــه در دوران انقــالب علیــه  محــب« اســت. خانــواده ای اهــل فســا 
رژیــم شــاه مبــارزه می کردنــد و حتــی خــود محمدصــادق در تظاهــرات 
عیــد فطــر ســال 57  فســا تیــر می خــورد و مجــروح می شــود. او نه تنهــا 
دســت از انقــالب برنمــی دارد بلکــه چهــار فرزنــدش بــه نام هــای محمد، 
مرتضــی، مجتبــی و غالمحســین را در راه انقــالب تقدیــم می کنــد. 
»حقیقتی شبیه افسانه ها« روایت از خودگذشتگی برای آرمان است. 
کردند و پدر خانواده مثل  که امام حســین)ع( را الگویشــان  خانواده ای 

گذشــت. مــادر خانــواده  حضرت حســین)ع( در راه اســالم از فرزندانــش 
کــوه در برابــر مصائب ایســتاد؛  هــم بــا تأســی از حضــرت زینــب)س( مثــل 

مصائبــی شــیرین، بــه شــیرینی شــهادت. 
و خانــوادۀ  و دوســتان  اســت  فقیــه  مهــدی  ایــن مســتند  راوی 
شهیدان محب، در مقابل دوربین به بازگویی خاطراتشان از شهدای 
ایــن خانــواده می پردازنــد. یکــی دیگــر از نــکات این مســتند، بازنمایی و 

بازســازی وقایــع تاریخــی اســت. 
کارگردانــی ســید علــی  مســتند »حقیقتــی شــبیه افســانه ها« بــه 
غمخــواری و تهیــه کنندگــی مجموعــۀ روایــت فتــح، تولیــد شــده اســت.

روایتیکمجاهداقتصادی

کشــانده،  کــه دشــمن، جنــگ را بــه عرصــۀ اقتصــادی  در روزگاری 
کــه در راه  کارآفرینــان بــه مثابــۀ مجاهــدی اســت  وجــود بعضــی از 
اســتقالل مملکــت می جنگنــد. بی شــک »مــرد نفتــی« ستایشــی 
مســتند  ایــن  کارآفرینــان.  ایــن  از  یکــی  مجاهدت هــای  از  اســت 
کــه بــا  حکایــت زندگــی »عبدالحســین شــریفی« اســت. دانشــجویی 
وقــوع انقــالب اســالمی، تحصیــل در آمریــکا را نیمه تمــام رهــا می کنــد 
و بــه ایــران برمی گــردد. او در عرصــۀ صنعــت نفــت آرزوهــای بزرگــی 
کشــور، قطــع نیــاز  کــردن دانــش بــه صنعــت  داشــته و دارد. وارد 
همــکاری بــا خارجی هــا، اشــتغال جوانــان و اســتقالل اقتصــادی 

کشــور، آرزوهــای بــزرگ عبدالحســین شــریفی اســت. 

گــر بــرای بعضــی  اشــتغال، حفــظ ســرمایۀ ملــی و توســعۀ دانــش ا
کــردن  از مســئولین در حــد شــعار اســت؛ ولــی بــرای او عرصــۀ عمــل 
گذاری  کــه بــا اســتخدام نیــروی ارزان خارجــی و وا اســت. مســئولینی 
مثــل  کارآفرین هایــی  خارجــی،  بــه  شــرکت های  بــه  مناقصه هــا 
شــریفی بی توجهــی می کننــد. در یــک جملــه بــرای شــریفی اســتقالل 

کشــور و بــی نیــازی از بیگانــگان اهمیــت دارد.  اقتصــادی 

ــی  ــرده و محمدتق ک ــی  کارگردان ــروی  ــی خس ــی را مصطف ــرد نفت م
ــوده اســت. کار ب کننــدۀ  رحمتــی تهیــه 

فیلم های امروز؛ سه شنبه 11 دی ماه

رؤیایروهینگیا

بهایخون

حقیقتیشبیهافسانهها

مردنفتی



 اخبار 
اکران های مردمی

استان: سمنان
شهر: مهدی شهر

مکان اکران: حسینیۀ شهدای گمنام 
تاریخ اکران: 9 دی

آثار اکران شده: مستوره، کبوترهای گوهرشاد

استان: خوزستان
شهر: اهواز 
مکان اکران: دبیرستان غیردولتی سما
تاریخ اکران: 9 دی
آثار اکران شده: مستند برادران

استان: کرمان
شهر: نرماشیر

مکان اکران: مسجد جامع
تاریخ اکران: 9دی

آثار اکران شده: آتش به اختیار، فتنه شاید

استان: همدان
شهر: نهاوند
محل اکران: سالن شهید آوینی
تاریخ اکران: 9 دی
 آثار اکران شده: جمعه گل و علمک

استان: همدان
شهر: نهاوند، روستای رزینی

محل اکران: سالن دبستان مائده
تاریخ: 10 دی 

آثار اکران شده: علی کوچولو،شهرهزارکبوتر وپرواز

استان: اصفهان
شهر: بهارستان
مکان: ورزشگاه شهدای گمنام بهارستان
افتتاحیۀ جشنوارۀ مردمی فیلم عمار
 9دی

8



9

»پروازتاحلب«ازجیرفت
حامدغالمرضازادهازاکرانفیلمهایعماردرجیرفتمیگوید

آشنایی با جشنوارۀ فیلم عمار�
اولیـــن بـــار تقریبـــًا چهـــار، پنج ســـال پیـــش، از 
طریق رسانه ها با جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار 
آشـــنا شـــدم؛ ولی ورودم به کارهـــای اجرایی به 
صـــورت جـــدی از طریق یکـــی از دوســـتانم، به 
که دبیـــر وقت  نـــام آقـــای محمدعلـــی امیـــری 
کران  گرفت. بعدازآن ا جشنواره بودند، صورت 
فیلم های جشـــنوارۀ عمـــار را انجام مـــی دادم.

کران� تیم ا
که  کـــران تشـــکیل دادیم  بعـــد از مدتـــی تیـــم ا
بـــا عـــده ای از دوســـتان دور هـــم می نشـــینیم 
کـــران  کـــه قـــرار اســـت ا و در مـــورد مکان هایـــی 
کران ها در  برگزار شـــود، تصمیـــم می گرفتیـــم. ا

مکان هـــای مختلفـــی برگـــزار می شـــد. 
آقـــای مجتبـــی اللهی، یکـــی از اعضـــای تیم ما 
که در ســـتاد نماز جمعه حضـــور دارند.  اســـت 
گه گاهـــی دســـت ایشـــان می دهیم  فیلم هـــا را 
یـــا خـــودم مـــی روم و در نمـــاز جمعـــه قبـــل از 

کـــران می کنـــم.  خطبه هـــا ا
آقـــای ایوب عبـــدی نصب هم یکـــی از اعضای 
کانون مســـجد الرســـول  کـــه در  گـــروه ما اســـت 
شهرستان فعالیت دارند. آقای محمدحسین 
کـــه در  گـــروه مـــا هســـتند  سیســـتانی معلـــم 
کـــران فیلم ها را انجام می دهند.آقای  مدارس ا
کمالی هـــم از دیگر  مصطفی پاینـــدان و نـــواب 

گروه هســـتند. دوســـتان ما در 

کران� مکان ا
ازآنجایی که ما جزء ســـتاد نماز جمعه هستیم، 
کران در آنجا مشـــکلی  کـــردن ا برای هماهنگ 
در  جشـــنواره،  افتتاحیـــه   زمـــان  در  نداریـــم. 
ســـخنرانی قبـــل از خطبه هـــا درباره جشـــنواره 
صحبـــت می کنیـــم و فیلم هـــای جشـــنواره را 
کـــران مـــا، در  گـــروه ا پخـــش می کنیـــم. افـــراد 
مکان هـــای  و  روســـتاها  مـــدارس،  مســـاجد، 

کران هـــا را انجـــام می دهنـــد.  مختلـــف، ا
کران انجام می دهیم.  گاهی در منازل هـــم ا ما 
گـــروه خودمـــان در زمینه جمـــع آوری  اعضـــای 
خاطـــرات شـــهدا فعالیـــت می کننـــد. گاهی به 
منـــزل خانـــوادۀ شـــهیدی می رونـــد و همـــان 
کران  جـــا بـــا همـــان تعـــداد افـــراد، فیلم هـــا را ا
می کنند. بعضـــی مواقع هـــم می آیند، فیلم ها 
کـــران  ا مـــا می گیرنـــد و در خانه هایشـــان  از  را 

 . می کنند

کران� پرمخاطب ترین ا
ما افتتاحیۀ جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار ســـال 
گذشـــته را در سالن شـــهید مداحی پور جیرفت 
گرفتیـــم. بـــرای مراســـم افتتاحیـــه، قبـــل از آن 
گرفتیـــم و نظرات مختلـــف اعضای  جلســـه ای 
گـــروه را بررســـی کردیم. با توجه بـــه ظرفیتمان، 
که  که داشتیم و نیروهای متخصصی  امکاناتی 
در ایـــن زمینه بود، هرکســـی ایـــده ای برای بهتر 
برگزار شـــدن مراســـم می داد. یکی  از ایده ها این 
کیلیپی ساخته شود. تبلیغات میدانی  که  بود 
و بنـــز زده شـــود. عکس نوشـــته طراحی شـــود. 
گرفته شد  همچنین در همان جلســـه تصمیم 

کنیم. که چـــه مهمانی را دعـــوت 

کـــه تهیه کـــرده بودیم بـــا تیزر  کلیـــپ تصویـــری 
یکـــی از مســـتندها شـــروع می شـــد. بعـــد یک 
موزیـــک می آمـــد و ســـپس بـــه معرفی زمـــان و 
کـــران در آنجا  که قـــرار بـــود ا مکان مســـاجدی 
کلیپمان  گیـــرد، می پرداخـــت. البتـــه  صـــورت 
بـــا  زیـــاد حرفـــه ای نبـــود و یکـــی از دوســـتان 
را  کلیـــپ  ایـــن  بـــود  کـــه آشـــنا  نرم افزارهایـــی 

ســـاخت.
کران  در مراســـم افتتاحیـــه یکی، دو تا فیلـــم را ا
کردیـــم. خداروشـــکر حـــدود دویســـت وپنجاه 
نفـــر جمعیت بـــه ســـالن آمـــده بودند. یکـــی از 
کـــه جیرفتی هم  بچه هـــای مستندســـاز عمار 
هســـت به نام آقای امیرحمید مشایخی را هم 
آوردیـــم و بـــرای مخاطبیـــن ســـخنرانی کردند. 
کردیـــم.  کـــران  مســـتند ایشـــان را همـــان روز ا
کران ها داشـــتیم،  بیش تریـــن مخاطبی که در ا

همین افتتاحیـــه بود.
یکـــی دو هفتـــه اول افتتاحیـــه، چند مســـجد 
کـــران  ا بـــرای  را به عنـــوان مســـاجد شـــاخص 
کردیـــم و در ســـطح شـــهر و فضـــای  انتخـــاب 
مجازی تبلیغـــات انجام دادیم. پنج، شـــش تا 
فیلـــم مثـــل »پـــرواز تا حلـــب« و »ســـالم« را هم 
کرده بودیم. چون  کـــران آماده  انتخاب و برای ا
تبلیغات داشتیم، خداروشکر جمعیت خوبی 

می کردند.  شـــرکت 

تبلیغ�
تبلیغـــات شـــهری مـــا به صـــورت میدانـــی بود 
در ســـطح شـــهر. بنر زدیـــم. در فضـــای مجازی 
تبلیـــغ  مـــا  تبلیغـــات داشـــتیم.  هـــم خیلـــی 
کانـــال نمـــاز جمعـــه  گاهـــًا در  کران هـــا را  ایـــن ا
می گذاشـــتیم. مثاًل پیام می گذاشـــتیم، قبل از 
کران فالن فیلم از جشـــنوارۀ عمار را  خطبه ها، ا
داریم. در ســـخنرانی های خود نمازجمعه هم 

تبلیغـــات فیلم هـــا را به مـــردم می رســـاندیم.
کـــه مربـــوط می شـــدند را هم  ادارات مختلـــف 
کارکردیـــم. به طـــور مثـــال اداره ارشـــاد را  درگیـــر 
آوردیـــم و یـــک مقـــدار هزینه هایمـــان را تأمین 

کرد.

کران� دقت در ا
قشـــری  از همـــه  مـــا  کران هـــای  ا مخاطبیـــن 
البتـــه  و...  مســـن ترها  جـــوان،  هســـتند، 
کار  جوان ترها اســـتقبال بیشـــتری دارنـــد. این 

می کنـــد.  ســـخت  را  کـــران  ا
کران، قبـــل از نمایش فیلـــم، خودم  برای هـــر ا
که می خواهد  مستند را می بینم. هرکسی هم 
کـــران کنـــد، می گویم حتمًا مســـتند را  جایـــی ا
که  ببینیـــد یـــا این کـــه در لیســـت برنامه هایی 
را  موضوعـــات  فرســـتادند،  بیابان گـــرد  آقـــای 

خالصـــه بخوانند. 
کران دلیل مناســـبتی داشـــته باشد، مثل  گر ا ا
انتخـــاب  مذهبـــی،  یـــا  ملـــی  مناســـبت های 
گـــر مناســـبت خاصی  فیلـــم جهت می گیـــرد. ا
نباشـــد، فیلم را طوری پخش می کنیم تا همۀ 

کنند.  مخاطبیـــن بتوانند اســـتفاده 
مـــن از همـــان اول اعتقـــادم بـــر ایـــن بـــود و به 
گـــروه هـــم می گفتـــم، صرفـــًا پخش  بچه هـــای 
ک نیســـت. بایـــد موضـــوع  کـــردن فیلـــم مـــال

مســـتند بـــا مخاطـــب و مناســـبت هم خوانـــی 
گوشزد  داشته باشد. همیشـــه این نکته را هم 
کـــه زمـــان مســـتند را هـــم در نظـــر  می کـــردم 
کران نباید طوالنی شـــود که مخاطب  بگیرند. ا

کند. را خســـته 

بازخورد مخاطبین از مستندها�
بعضـــی از مســـتندها زمانشـــان زیـــاد اســـت و 
کـــرد. اغلـــب این  نمی شـــود هـــر جایـــی پخش 
کـــه  پخـــش  می کنیـــم،  درجایـــی  را  فیلم هـــا 
کـــران داریـــم و می دانیم  زمان مناســـبی برای ا
کـــه انتقـــاد مخاطبیـــن را به دنبـــال نـــدارد. اما 
درجایـــی مثـــل مســـجد نمی تـــوان مســـتند 
کـــرد. اغلب  طوالنـــی و به دفعـــات زیـــاد پخش 
بعـــد از بیســـت دقیقـــه، نیم ســـاعت مخاطب 
خســـته می شـــود. بلند می شـــود و مجلـــس را 
کـــه به  تـــرک می کنـــد. ایـــن رفتارهایـــی اســـت 
عنـــوان بازخـــورد از مخاطبیـــن می بینیـــم امـــا 
کننـــد، این طور  اینکـــه زبانـــی  بیایند و انتقـــاد 

. نیست
در همـــان یکی دوهفتـــه ای که بعداز افتتاحیه 
در مســـجد امـــام علی و مســـجد پیامبـــر اعظم 
کران داشـــتیم، تقریبـــًا چهل، پنجاه  جیرفت ا
نفر آمده بودند. ما مســـتند پـــرواز تا حلب را که 
کران،  طوالنی بود پخش می کردیـــم. در طول ا
مـــن در انتهای جلســـه نشســـته بـــودم و رفتار 
مخاطبین را زیر نظر داشـــتم تـــا ببینم بازخورد 

مردم چطور اســـت. 

مشکالت�
یکـــی از مشـــکالت مـــا بحـــث هزینه هایمـــان 
است. من خیلی عالقه مند بودم بیلبوردهای 
اصلی بزرگ شـــهرمان را بـــرای تبلیغ فیلم های 
کار بگیریم؛ اما بحث مالـــی این اجازه  عمار بـــه 
را بـــه مـــا نمی دهـــد. حقیقتـــأ جشـــنوارۀ عمار 
جایگاهش خیلی باالتر از مراســـم هایی اســـت 
که ما از عهده مـــان برمی آید. همین که بتوانیم 
کران هایمان انجام  گسترده ای برای ا تبلیغات 
بدهیـــم تا مردم اســـم عمـــار را در شـــهر ببیند، 

خودش خیلـــی ارزش دارد.
اداره ارشـــاد، سال های قبل زیاد با ما همکاری 
نمی کـــرد. امســـال رایزنی هایـــی انجـــام دادیم 
کردند. بـــرای افتتاحیه  و یـــک مقدار حمایـــت 
برخـــی  و  گذاشـــتند   اختیارمـــان  در  ســـالن 

کردند.  هزینه هایمـــان را تأمیـــن 
زیـــادی  کمـــک  مختلـــف  دســـتگاه های 
نمی کنند. مثاًل ما از شـــهرداری، مجموعه های 

فرهنگـــی و ســـپاه توقـــع بیشـــتری داریـــم.
مقاومتـــش  حوزه هـــای  در  می توانـــد  ســـپاه 
فعالیت داشته باشد. مثاًل به بسیجی هایشان 
عمـــار  مـــورد جشـــنوارۀ  در  بدهنـــد،  پیامـــک 
بگویند و زمان افتتاحیه را اطالع رســـانی کنند. 
یـــا مثاًل حوزه هـــای علمیه هم همچیـــن کاری 
را انجـــام بدهنـــد. شـــهرداری هـــم می توانـــد 
که به خودش اختصاص دارد،  بیلبوردهایی را 
در اختیـــار ما بگذارد، بنر بهمـــان بدهد، بحث 
جوایز و هدایایی که داریم را متقبل بشـــود و ... 
کمک ها هم بـــه لحاظ مالی اســـت و هم  ایـــن 

به لحـــاظ تبلیغی.

کـــه مـــا گاهـــی بـــا آن  یکـــی دیگـــر از مشـــکالتی 
که  کـــه فیلم هایی  روبرو می شـــویم این اســـت 
گاهـــًا مخاطبیـــن می گفتند:  کـــران می کنیم،  ا
مـــا ایـــن را در تلویزیـــون دیده ایـــم. مثـــل فیلم 

»تک خـــوان«. 
بعضی فیلم ها خیلـــی زود وارد شـــبکه خانگی 
می شـــوند. هـــر چه فیلـــم تازه تـــر باشـــد، نمود 
بیشـــتری دارد و مخاطب هم بیشـــتر استقبال 

. می کند

امکانات�
که یک ســـالن  ما همـــواره درصـــدد این بودیم 
بزرگ را در اختیار بگیریم تا همیشه جای ثابتی 
که  کران هایمان داشـــته باشـــیم. جایی  برای ا
مـــردم هر هفته یـــا چند روز یک بـــار بیایند آنجا 
تـــا فیلم ها و مســـتندهای مختلـــف را ببینند. 
کـــم داریـــم. مســـاجدمان،  ما در شـــهر ســـالن 
حسینیه هایمان، هیئت هایمان و مدارسمان 
کثـــرًا ویدئوپرژکتور ندارنـــد. ازآنجایی که یکی از  ا
کران ویدئوپرژکتور اســـت،  ابزارهای اولیه برای ا

مـــا در این بحث با مشـــکل روبرو هســـتیم. 
کرده ایـــم؛ منتها  کار اقـــدام هـــم  ما بـــرای ایـــن 
کاری افتتاحیه زیاد بود و پیگیری ادامه  حجم 
پیدا نکـــرد. یکی دو نفـــر هم قول هایـــی دادند 
کـــه عملی نشـــد. بـــرای امســـال هرچـــه تالش 
کردیـــم، نشـــد. امیـــدوارم برای ســـال های بعد 

بتوانیـــم یک جـــای خـــاص را بگیریم.

کران بلیتی � ا
مـــا فیلـــم »بـــه وقـــت شـــام« را در نمـــاز جمعه 
بلیت فروشـــی کردیم. این بـــرای روزهایی بوده 
کران می شـــد. کـــه فیلـــم روی پرده ســـینماها ا
شـــبکه های  کانال هـــای  در  هـــم  تبلیغاتـــی 
اجتماعـــی انجـــام دادیـــم. اســـتقبال  هـــم نـــه 
آن قـــدر خوب بود، نه آن قـــدر بد. پنجاه درصد 
ســـالن دویســـت، دویســـت  و خـــورده ای نفره، 

تقریبـــًا پرشـــده بود. 

تبدیل سوژه به فیلم مستند�
کرمـــان هســـتیم،  ازآنجایی کـــه مـــا در جنـــوب 
کشـــاورزی  بـــا یکســـری چالش های  در بحـــث 
کرمـــان، بخـــش  مواجهیـــم. بخـــش جنـــوب 
فوق العـــاده محرومی اســـت؛ ولی ظرفیت های 
کشاورزی  کشـــور دارد. بحث  بســـیار باالیی در 
ُپررونقـــی دارد؛ امـــا متأســـفانه هـــر ســـال ایـــن 
کشـــاورزی باعث متضرر شـــدن مردم می شود. 
کـــه مســـائل مختلفـــی  همیـــن باعـــث شـــده 
بـــه وجـــود بیایـــد. حتی باعـــث بروز مشـــکالت 
فرهنگی شـــده. مـــن ســـوژه ای را در این رابطه 
گر کســـی از بچه های خودمان  َمدنظر دارم که ا
یا بچه های مستندســـاز باشـــند، می تواند این 
کارهای  را بـــه عنوان یک ایـــده در نظر بگیـــرد و 
مستندســـازی اش را انجام بدهند. این ســـوژه 
گر به طـــور مطالعاتی و تخصصی موردبررســـی  ا
قرار گیرد؛ یعنی واقعًا وارد رســـانه و صداوســـیما 
بشـــود یا در شـــبکه های خانگی پخش شـــود، 

می تواند مســـتند مفیدی باشـــد.

که اهل شهرســـتان جیرفت اســـت. بیســـت وهفت ســـال ســـن دارد و مهندس معمـــاری خوانده  « کننده ای  کـــران  حامـــد غالمرضـــازاده، ا
کـــران می کند. کران تشـــکیل داده مســـتند های جشـــنواره را در نمازجمعه، منزل شـــهدا و مســـاجد ا که بـــرای ا اســـت. او بـــه همـــراه تیمی 
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کران،کنارقدمهایجابر... ا
روایتیازاکرانبرایزائراناربعینحسینی

سه تفنگدار�
کـــران فیلم هـــای  کـــه بـــرای ا ســـه نفـــر بودیـــم 
جشـــنوارۀ عمـــار، راهـــی مـــرز شـــلمچه و عمود 
279 شـــدیم. در بـــدو ورود بـــه موکـــب، جـــای 
کمـــی  کردیـــم.  کـــران پیـــدا  ا بـــرای  مناســـبی 
آن طرف تـــر، موکب بچه های لشـــکر فاطمیون 
که بـــاالی موکب  بـــود؛ بـــا آن پرچم زیبایشـــان 
کـــران مســـتندهای  نصب شـــده بـــود. جرقـــۀ ا
فاطمیـــون از همین جـــا در ذهنمان زده شـــد. 
کشـــور آذربایجان هم به  با دیـــدن پرچم زائران 

کران مســـتند »نـــار و انـــار« افتادیم. فکـــر ا

 چه قدر؟�
ً
دقیقا

مـــا  و  شـــد  آمـــاده  همه چیـــز  تقریبـــًا  دوم  روز 
چشـــم انتظار غروب آفتاب بودیم. بعـــد از نماز 
کـــران را  مغـــرب و عشـــا و بـــا تاریک شـــدن هوا ا
کردیم. روشـــن شـــدن ویدئـــو پروژکتور  شـــروع 
یعنـــی شـــروع دوبـــارۀ یـــک ماجـــرای جدیـــد، 
هیجان، اشـــک ها، لبخندها، خاطره ها، شکار 
لحظه هـــا و غـــرق شـــدن  مخاطبیـــن در بطـــن 
فیلم هـــا. چنیـــن لحظه هایـــی همیشـــه برایم 
یـــادآور ایـــن آیه اســـت که »فمـــن یعمل مثقال 
ذره خیـــرا یـــره« و تعبیـــر پیامبـــر بـــرای آن عرب 
که پرســـید: »یعنی چقدر؟«  بادیه نشـــین ُامی 
که فرمـــود: »آیا دیده ای نـــوری از روزنه ای بتابد 
ک در پرتو آن نور به چرخش  و ذراتـــی از گردوخا
گفـــت: »آری« پیامبـــر فرمودند:  درآینـــد؟« مرد 
کنشـــش آن بدوی... »یعنی بـــه آن اندازه« و وا

اعتراض کارگران�
کلیـــد  کـــران را بـــا »ســـالم هشـــتم«  القصـــه، ا
کـــران را  زدیـــم؛ نگاه هـــا به پـــرده نمایـــش بود. ا
با نماهنگ هـــا ادامـــه دادیم و دشـــت اولمان، 
کـــه جلو آمـــد و پرســـید:  کنـــش  مـــردی بـــود  وا
کارگرها را  »خانـــم ممکنـــه اون فیلـــم اعتـــراض 
کنـــی؟« گویا خـــودش از کارگران  دوبـــاره پخش 

بـــود... کارخانه 
- بله حتمًا؛

و کلیپ سالم را دوباره پخش کردیم. 
کرد، چفیه  یکی از مخاطبین توجهـــم  را جلب 
که فقط  اش را طوری دور ســـرش پیچانده بود 
چشـــمانش دیده می شد؛ تا ســـاعت 10 شب از 
پای پرده نمایش تکان نخورده بود. سیســـتم 
را به بچه ها سپردم و رفتم سروقتش، پرسیدم 
که پخش شـــد  ممکنه نظرتون رو دربارۀ آثاری 
کرد  گوش راســـتش اشاره  بدونم؟ با دســـت به 
کـــه یعنی نمی شـــنوم؛ آمدم ســـمت چپش که 
از بانـــد دورتر بود و ســـؤالم را بلندتـــر تکرار کردم؛ 
این بار با اشـــاره هر دو دســـتش به من فهماند 
که کاًل نمی شـــنود! با اشـــاره ســـر تشـــکر کردم و 
برگشـــتم؛ هرچنـــد این قضیه، ســـوژه ای شـــد 
کـــه تـــا روز آخـــر برپایـــی موکب،  بـــرای بچه هـــا 
سربه ســـرم بگذارنـــد، امـــا میخ کوب شـــدن آن 
بنـــده خـــدا پای پـــرده نمایـــش، آن هـــم بدون 

شـــنیدن صـــدا، در نوع خـــودش جالب بود.

فیلم درخواستی�
کم کم درخواســـت های اهـــل موکب که همگی 
عرب زبـــان بودنـــد شـــروع شـــد: »خواهـــر ایـــن 
کربالیی رو تصویـــری دارم  مداحی های باســـم 
پخشـــش نمی کنـــی؟... فـــرار از اردوگاه جنگـــی 
رو چـــی  شـــام  به وقـــت  ایـــن  هـــم هســـت... 

نمیـــذاری؟...«
که  کران های امســـال، آثـــاری پخش می کردیم  در ا
بـــه فضای اربعین بخورد، مثل »نار و انار« و »معبر« 

کوتاه دیگر. و چند مستند  و نماهنگ و فیلم  

معبری از نور�
»معبر« مســـتند جالب و عمیقی بـــود که زمان 
کـــران، زائران ایســـتاده و نشســـته تماشـــایش  ا
کنجـــکاوی  روی  از  عـــده ای  می کردنـــد، 
کنند و  گذری و ایستاده، نگاهی  می خواستند 
کم کم غرق در فیلم  بروند اما دیگر نمی رفتنـــد؛ 
که جاری می شـــد.  می شـــدند و اشـــک ها بود 
کـــران می آمدند و نظرشـــان را  خیلی هـــا بعد از ا
می گفتند؛ عده ای هم می خواســـتند مســـتند 

را داشـــته باشند.
که  بـــرای خـــودم اوج زیبایـــی فیلـــم آنجا بـــود 
صـــف رزمنـــدگان را نشـــان مـــی داد و هم زمـــان 
کـــه می فرمودنـــد:  کالم امـــام پخـــش می شـــد 
»در آینـــده ممکـــن اســـت افـــرادی... مطـــرح 
کـــه ثمـــره  خون هـــا و شـــهادت ها چه  نماینـــد 
شـــد؛ این هـــا یقینـــًا از عوالـــم غیب و از فلســـفه 
شـــهادت بی خبرند... و این ملت ها و آیندگان 
کرد«  که به راه شهیدان اقتدا خواهند  هستند 
که می دیدم و می شـــنیدم، روبه  و همین طـــور 
کربال  که بـــه  رویـــم جـــاده ای بـــود مملـــو از زائـــر 

می شـــد. ختم 

ناردانان�
کران مســـتند نـــار و انار هم بـــرای خود عالمی  ا
داشـــت؛ یک چشـــممان بـــه صفحـــه نمایش 
و چشـــم دیگـــر به جـــاده داشـــتیم تـــا پرچمی 
کشـــور آذربایجان را ببینیـــم. باالخره نمایان  از 
کران را به دوســـتانم ســـپردم و  شـــدند، ادامـــۀ ا
که  خـــودم را رســـاندم به آن هـــا. حواســـم نبود 
زبـــان آذربایجانـــی نمی دانـــم و گفتـــم: »... یـــه 
مســـتند داریم در مـــورد...« هـــاج و واج نگاهم 
گفـــت: »خانم من  می کردنـــد. یکـــی از آن آخـــر 
فارســـی متوجه می شـــم با من صحبت کنید« 
دوباره امـــا دقیقتر برایش توضیـــح دادم »...در 
مـــورد وقایع ناردانان« که یک دفعه همه شـــان 
گفتند: »نارادانان«... سر تکان می دادند  باهم 
و تکـــرار می کردنـــد. آن بنده خدا گفت: »باشـــه 
گر  میریم بـــا مســـئولمان صحبت می کنیـــم و ا
وقـــت داد می آییـــم« برگشـــتم و منتظر شـــدم 
امـــا نیامدند؛ رفتـــم و با کمک همـــان مترجم، 

با مسئولشـــان صحبت کردم؛ فقط به فارســـی 
گفـــت: »خانـــم ببخشـــید«. وقـــت نداشـــتند و 
رفتنـــد. چشـــممان به جاده خشـــک شـــد اما 
کاروانـــی از آذربایجان ندیدیـــم و باالخره  دیگـــر 
کـــران ایـــن فیلم بـــرای آذربایجانی ها در  آرزوی ا
دلمـــان ماند و بـــه خودمان وعده ســـال بعد را 

به شـــرط حیات و توفیـــق دادیم.

همه باید ببیند�
کران هر مســـتند، عـــده ای می آمدند و  بعـــد از ا
بـــرای به دســـت آوردن آن ســـؤال می کردند: »از 
کجا میشـــه تهیه اش کرد؟« در پاسخ می گفتم: 
که  »از ســـایت جشـــنوارۀ عمار« بعدًا یـــادم آمد 
هرکســـی نمی تواند فیلم ها را دانلودکنـــد؛ از آن 
به بعد می گفتم: »هنوز ســـی دی اش نیومده«

-خوب بزنیدش روی این فلش
-نمیشه چون...

 می پذیرفتنـــد و می رفتنـــد امـــا یکـــی  نـــه  تنها 
که با تحکم و حق بـــه جانب گفت:  نپذیرفـــت 
»خانم اینو ســـاختن مردم ببینـــن، یعنی چی 
که نمیشـــه؟« یـــا دیگری گفت: »اینـــو که همه 
باید ببینن«. با خودم می گفتم اشـــکالی نداره 
کـــه خودتان  بعـــد بـــه دبیرخانه خواهـــم گفت 
جـــواب تلفـــن را ندادیـــد تـــا ببینـــم در چنیـــن 

کنم. وضعیتی چـــه کار 

خاله فیلم پخش کن�
کـــران بودند؛  کوچولـــو، پای ثابـــت ا بچه هـــای 
هـــر شـــب قبـــل از شـــروع برنامـــه صندلی های 
خودشـــان را می چیدند می نشســـتند: »خاله، 
کـــه ســـرش می خـــواره تـــوی یه چیـــزی رو  اون 
کـــه انـــار داره رو  پخش کـــن«، »خالـــه، اون بچه  
که باباش شـــهید می  پخش کن«، » خاله، اون 
شـــه )انیمیشـــن تولد( رو پخش کـــن«، »خاله، 
ســـفارش  مرتـــب  )تک خـــوان(«  بـــزار  رو  علـــی 
کمی قاطعیت نبود، تا انتهای  گر  می دادنـــد و ا
کـــران را بـــه خودشـــان اختصـــاص می دادند. ا

زبان هنر�
کـــران مســـتند »بازگشـــت قهرمـــان«،  بعـــد از ا
کنش هـــا در نـــوع خوش جالب بـــود؛ خانمی  وا
بعـــد از دیدنش آمد پیش ما و تصمیم داشـــت 
گفت:  کننده شـــود، یا هنرمنـــدی آمد و  کران  ا
»مـــن زبـــان هنـــر را می فهمـــم ایـــن آثـــار خیلی 
اثرگـــذار اســـت و...« یـــک ربع ســـاعت داشـــت 

حـــرف می زد و تشـــکر می کـــرد؛ و من نگـــران که 
گیـــر آورده  کجا ســـوژۀ خوب  این عـــکاس ما باز 
که گذاشـــته رفته و نیســـت که ایـــن لحظه ها را 

کند. ثبت 

اعتراض ُمال�
گفتند:  بعـــد از چند شـــب، خادم هـــای موکب 
»چرا فیلـــم جدید نمی ذارید؟«  گفتیم: »شـــما 
که هر شـــب  همیشـــه اینجـــا هســـتید، زائرهـــا 
»قفـــل  کوتـــاِه  فیلـــم  یک شـــب  نیســـتند.«. 
کـــردم و مخاطبـــان آن قـــدر  کـــران  فرمـــون« را ا
که... ُمـــال آمنه )به طلبه  بلندبلند می خندید 
که:  و مـــداح می گفتنـــد مـــال( آمد بـــه اعتـــراض 
»چـــرا نزدیـــک اربعین فیلـــم خنـــده دار پخش 
کتفا  کرانـــش ا می کنـــی؟« بـــه همـــان یک بـــار ا

کردم.

ایستگاه آخر�
کران به ایســـتگاه آخر رسید؛ شب اربعین  قطار ا
فضـــای متفاوتـــی بـــود، مخاطب زیـــادی آمد. 
کران مســـتند »نار و انار« از همه پررونق تر بود و  ا
جایی برای ایســـتادن پیدا نمی شد. انگارهمه 
متفق القول بودند که »هرچند مســـاجد بسته 
شـــدند و پرچم های عزا شکسته، هرچند علما 
را بـــه بند کشـــیدند؛ روزگاری قیـــام بزرگ مردی 
را نیز شکســـته خـــورده می انگاشـــتند امـــا این 

کرد« که قضـــاوت خواهد  تاریخ اســـت 

کران با حاج سلطان� ادامۀ ا
کردیـــم  تمـــام  زودتـــر  را  کـــران  ا آخـــر،  شـــب 
بچه هـــای  موکـــب  بردیـــم  را  وســـایلمان  و 
فاطمیـــون؛ آن هـــا عالوه بـــر شـــجاعت ، باصفا 
بودند و بی آالیش و همین طور مظلوم . لشـــکر 
فاطمیون نگاه خیلی ها را به مردم افغانســـتان 
کرد و این اهمیت و تأثیرگذاری رســـانه را  عوض 

نشـــان می دهـــد.
کران  بـــه علت کمبـــود امکانـــات و قطع بـــرق، ا
امـــا  مانـــد؛  ناتمـــام  پالمیـــرا«  »نبـــرد  مســـتند 
گفتار حـــاج ســـلطان، فرمانـــده تیپ  ســـادگی 
کـــرد. مـــردم یکی یکـــی سؤاالتشـــان  جبرانـــش 
را می پرســـیدند امـــا یک ســـؤال بیشـــتر از همه 
کرد: »راز شـــجاعت فاطمیون  توجه ها را جلب 
گفت:  چیـــه؟« حاج ســـلطان با صالبت تمـــام 

کردیم« »ما بـــه حضـــرت زینـــب)س( اقتـــدا 
موقع بازگشت، پرچم فاطمیون را هدیه گرفتیم.

تدوین زیبا�
ســـری هم بـــه موکـــب انصارالحســـین)ع( زدیم 
که دســـتگاه پخش مناســـبی داشتند. مستند 
در  دادیـــم،  بهشـــان  کـــران  ا بـــرای  را  »معبـــر« 
یک چشـــم به هم زدن جمعیـــت زیادی جمع 
شـــد و بـــاز همـــان نگاه هـــا و ایســـتادن ها.... 
کار تدوین انجام  که خـــودش  مســـئول موکب 
مـــی داد، گفـــت: » 19 ســـال اســـت کار رســـانه و 
تدویـــن می کنـــم، تـــا حـــاال تدویـــن و چینـــش 

تصاویـــری به ایـــن زیبایـــی ندیدم.«

توفیقم مدام باد�
کار ما در مرز شلمچه  با رســـیدن به روز اربعین، 
که ایـــن توفیق  گرفـــت. ســـال دوم بـــود  پایـــان 
کند ســـال های بعد  نصیبمان می شـــد. خـــدا 
هم این توفیق اســـتمرار داشـــته باشد؛ توفیق 
خدمـــت فرهنگی بـــه زائـــران اباعبـــداهلل)ع( در 

جابر... قدم هـــای  کنار 

مرضیه پیرمرادی
اکران کننده باغملک
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کرده اند:  اهل علم، ســـینما را چنیـــن تعریف 
کمک یک ســـری تصاویر  که به  »هنر و فنـــی 
متحـــرک، پیـــام و محتوایـــی را بـــه مخاطب 
خـــود منتقـــل می کنـــد.« بـــه عبـــارت دیگـــر 
ســـینما یعنی اســـتفاده از ابزارهـــای مختلف 
بـــرای رســـاندن پیـــام بـــه مخاطـــب، آن هم 
گفـــت ابزار،  در غالـــب هنـــر. یعنـــی می تـــوان 
مســـائل فنـــی و از همـــه مهم تـــر ذات هنـــر، 
همگـــی در خدمـــت محتـــوا و پیـــام خواهند 
و  ایدئولوژی هـــا  آنهـــا  بـــا  می تـــوان  و  بـــود 
و  کـــرد  خلـــق  را  گونـــی  گونا گفتمان هـــای 
بـــه خـــورد مخاطـــب داد. عمومـــًا تـــا اینجـــا 
اختالفـــی وجـــود نـــدارد. دعوا از آنجا شـــروع 
کالن تر هنر،  که ســـینما یا در نـــگاه  می شـــود 
گفتمـــان و ایدئولوژی  کدام  بایـــد در خدمت 

بگیرد؟  قـــرار 

در ایـــراِن پیش از انقالب، فضای هنری متأثر 
از رویکـــرد غربـــی، ترویـــج ابتـــذال و اهـــداف 
تجـــاری و اقتصادی بود. نمـــود آن را می توان 

دیدگاهـــی  کـــرد.  مشـــاهده  فیلم فارســـی  در 
کشـــورهای مغـــرب زمیـــن  کـــه ریشـــۀ آن در 
پیـــروزی  اســـت.  لیبرالـــی  حکومت هـــای  و 
ایـــن  بـــه  پشـــت پازدن  به نوعـــی  انقـــالب، 
کردِن خـــالف جهت جریان آب  رویکرد و شـــنا
بـــه حســـاب می آمـــد. انقالبـــی بـــا ایدئولوژی 
اســـالمی، بـــه پشـــتوانۀ حرکـــت مردمـــی و بـــا 
و  اســـتقالل  عدالـــت،  چـــون  آرمان هایـــی 
آزادی؛ امـــا مســـیر حرکت انقالب از ســـال 57 
گونـــی را در اذهان  گونا تا به امـــروز، ســـؤاالت 
ایجـــاد می کند و پاســـخ به آنهـــا قطع به یقین 
که  گزافه ای اســـت  ضروری اســـت. آیا ســـخن 
آرمان هـــای انقالب اســـالمی باید در ســـاحت 
کشـــور  و شـــئون مختلـــف فرهنگـــی و هنـــری 
که  هـــم تجلـــی یابـــد؟ آیـــا امکان پذیر اســـت 
سیاســـت های فرهنگی و هنرِی سیســـتمی، 
برخـــالف آرمان ها و ارزش های آن سیســـتم، 
که  تعریـــف شـــود؟ پس چـــه اتفاقـــی می افتد 
گذشـــت نزدیـــک به یـــک دهـــه از پیروزی  بـــا 
کشـــور  انقالب، شـــاهد بازگشـــت قطار هنری 
بـــه مســـیر غرب گرایـــی هســـتیم؟ آیـــا مقصـــر 
فقط دســـتگاه های سیاســـت گذار هســـتند؟ 

آیـــا دغدغه منـــد نبـــودن جریـــان حزب اللهی 
در رابطـــه بـــا ورود به مســـائل هنـــری، باعث 
قـــدرت مانـــور جریـــان روشـــنفکری، در ایـــن 
زمینـــه نشـــد؟ ورود مجـــدد هنـــر بـــه فضـــای 
گفتمان انقالب  غربی، چه لطمه هایـــی را به 

کرد؟ وارد  اســـالمی 

جـــواب  آخـــر  ســـؤال  از  باشـــد  بهتـــر  شـــاید 
مســـیر  بـــه  هنـــر  عرصـــۀ  بازگشـــت  دهیـــم. 
فســـاد  بـــه  روی آوردن  یعنـــی  غرب گرایـــی؛ 
و  اخالقـــی  معنـــوی،  فضایـــل  از  دوری  و 
به حاشـــیه رفتن عناصر مذهبـــی در جامعه؛ 
یعنـــی آنکه دیگر قرار نیســـت هنر در خدمت 
یعنـــی  باشـــد؛  عدالـــت  بســـط  و  اســـتقالل 
ج و قربـــی در ســـاحت هنـــر ندارنـــد  مـــردم ار
و یـــک نـــگاِه خریداربـــودن بـــه آنهـــا خواهـــد 
کـــه بایـــد فقـــط مصرف کننـــده باشـــند  شـــد 
ایـــن یعنـــی ایدئولـــوژی اســـالمی را بـــه موزۀ 
تاریـــخ بفرســـت؛ یعنی بازگشـــت بـــه ارتجاع 
کـــه  پیـــش از انقـــالب. ایـــن یعنـــی انقالبـــی 
قلمـــرو  می خواهـــد  و  دارد  جهانـــی  هـــدف 
ســـرزمین ها  دورافتاده تریـــن  در  را  نفـــوذش 
توســـط  و  داخـــل  از  حـــاال  کنـــد،  جایابـــی 
گفتمـــان لیبرالـــی ضربه پذیـــر شـــده اســـت. 
کـــه بـــه یـــاد آوریـــم، بهتریـــن شـــیوۀ  همیـــن 
تاثیرگـــزاری پیـــام در مخاطـــب هنـــر اســـت، 
عمـــق فاجعـــه را نشـــان می دهـــد. در چنین 
شـــرایطی، بـــه یـــک آسیب شناســـی جدی، 
در حـــوزۀ قدرت گرفتـــن جریـــان غرب گـــرا در 
کـــه بحثـــش در  مقولـــۀ فرهنـــگ نیازمندیـــم 
ایـــن ســـطور نمی گنجـــد؛ امـــا بـــرای مقابلـــه 
بـــا این جریـــان، می تـــوان دو راه حل نســـبتًا 
گرفـــت. اول آنکه  بدیهـــی و روشـــن را در نظر 
دغدغـــۀ حضور نیروهـــای جریـــان انقالبی را 
به مســـئلۀ هنر و رســـانه جا انداخـــت و دوم 
آنکه ایـــن نیروها در بدو حضورشـــان به این 
حوزه ها باید بـــه شـــعارها و ارزش های اولیۀ 

انقـــالب بازگردنـــد. 

لزوم و ضـــرورت حضور نیروهـــای انقالبی در 
شـــکل گیری جشـــنوارۀ »عمـــار« را می تـــوان 
کـــرد. در یـــک نگاه  در همیـــن بســـتر تحلیل 
کـــه اتفاقًا  نســـبتًا دقیـــق، می تـــوان فهمیـــد 
عمـــار بـــه همـــان اصـــول اولیـــه و بنیادیـــن 

اســـت.  بازگشـــته  انقالب 

اصـــل اول، وجود یـــک دیـــدگاه ایدئولوژیک 
در  کـــه  دیدگاهـــی  یعنـــی  اســـت؛  اســـالمی 
و  می شـــود  ح  مطـــر مکتـــب  بـــه  تعهـــد  آن، 
اصـــل  یـــک  به عنـــوان  ارزش مـــدار«  »هنـــِر 
خدشـــه ناپذیر بـــه حســـاب می آیـــد. جایـــی 
کـــه دیگـــر هنـــِر ِصـــرف یا عبـــارت »هنـــر برای 
هنر« جایگاهی نـــدارد و هنر باید در خدمت 
مبـــارزه  گیـــرد.  قـــرار  اســـالمی  ارزش هـــای 
گروه هـــای تکفیـــری به عنـــوان نماینـــدۀ  بـــا 
خاورمیانـــه،  در  اســـتکباری  حکومت هـــای 
یـــک ارزش دینـــی اســـت؛ پـــس بایـــد بـــه آن 
کـــرد و حماســـه آفرینی مدافعان حرمی  ورود 

هســـتند.  گمنـــام  عمومـــًا  کـــه  داد  نشـــر  را 
بیـــداری اســـالمی در اقصـــی نقـــاط جهان از 
کاس« و  قلـــب آمریـــکای جنوبی ماننـــد »کارا
گرفتـــه تا ناشـــناخته ترین  »بوینس آیـــرس« 
اروپـــا  بطـــن  و  دور  خـــاور  آفریقـــا،  نقـــاط 
کـــرده؛ پـــس بایـــد آن را به عنـــوان یک  نفـــوذ 

کـــرد. دســـتاورد بـــزرگ تبییـــن 

اصـــل بعـــدی، تکیه بـــر مردمی بودن اســـت 
در  کـــه  هرچنـــد  دارد.  مختلفـــی  ابعـــاد  کـــه 
جـــذب  بهانـــۀ  بـــه  ایـــران  فعلـــی  ســـینمای 
مخاطب، دســـت به هر عملی زده می شود؛ 
کـــه جامعۀ هـــدف آن در  گفت  اما می تـــوان 
که  بهتریـــن حالـــت پنـــج میلیون نفر اســـت؛ 
متعلـــق بـــه پرفروش تریـــن و پربازدیدتریـــن 
فضایـــی  در  اســـت.  ســـینمایی  فیلم هـــای 
کـــه ســـینمای داخلـــی و جهـــان، مبتنـــی بر 
تجـــارت و فروش اســـت، عمار سیاســـتش را 
بر یـــک فســـتیوال تمامًا مردمی بـــا مخاطب 
هشـــتاد میلیونـــی می گـــذارد؛ یعنـــی مـــردم 
کـــران و توزیع  خودشـــان باید در ســـاخت، ا
داشـــته  مشـــارکت  آثـــار،  بیشـــتر  چـــه  هـــر 
باشـــند. ُبعد دیگـــر مردمی بـــودن را می توان 
در بســـط و توســـعۀ عدالـــت رســـانه ای ایـــن 
کـــرد. دیگـــر تهـــران  فســـتیوال، جســـت وجو 
کوچک  و شهرســـتان یـــا شـــهرهای بـــزرگ و 
معنایـــی  امثالهـــم  و  روســـتا  و  شـــهر  یـــا 
کهگیلویه وبویراحمـــد،  روســـتاهای  نـــدارد. 
ایـــالم،  کردســـتان،  چهارمحال وبختیـــاری، 
تهـــران،  کالن شـــهرهای  بـــا  و...  زاهـــدان 
انـــدازه  یـــک  بـــه  و...  اصفهـــان  مشـــهد، 
در  را  دوربینـــش  کارگـــردان،  دارنـــد.  ســـهم 
محروم تریـــن نقـــاط مـــرزی مـــی کارد. هـــم از 
می گویـــد،  عدم رســـیدگی ها  و  محرومیـــت 
هـــم فریادهـــای »جانـــم فـــدای ســـید علی« 
کنان را مخابـــره می کنـــد، هـــم از عالقـــۀ  ســـا
مرزنشـــینان سیســـتانی به انقالب می گوید و 
کمبود نیازهای اولیه شـــان را  هم بیـــکاری و 
داد می زنـــد. در نتیجه در همـــان نقاط و به 
دســـت همان مردم محـــروم، مســـتندهای 
کران می شـــود تا مفهـــوم مردم داری،  عمار ا

کند. رنـــگ و بـــوی تـــازه ای پیـــدا 

مســـئولیت های  حـــوزۀ  دیگـــر،  اصـــل 
بـــرای  مـــردم  دخیل کـــردن  و  اجتماعـــی 
کشـــور اســـت. ســـینمای  تحول و پیشـــرفت 
منتهی اآلمـــال   بـــرای  روشـــنفکری 
نشـــان دادن غرب، نیاز به یک ســـیاه نمایی 
مطلـــق از حکومـــت دینـــی دارد؛ پـــس مانند 

مگســـی فقط بر روی پلشـــتی ها می نشـــیند 
گالیه منـــدی مردم از این دســـت  تا ســـوار بر 
کنـــد؛ امـــا  کمیـــت را تخطئـــه  مشـــکالت، حا
عمـــار خـــود و مـــردم را متولـــی حل مســـائل 
کشـــور می دانـــد و می خواهـــد مـــردم را پـــای 
کار بیـــاورد و از ظرفیـــت آنها برای پیشـــرفت 
کند؛ پس وارد حوزۀ اقتصاد  کشور اســـتفاده 
مقاومتی و جبهۀ فرهنگی می شـــود و ســـعی 
نمونه هـــای  و  خودجـــوش  کارهـــای  دارد 
بـــه  بـــه تصویـــر بکشـــد. از طرفـــی  موفـــق را 
کار  گـــر روحیـــۀ  قـــم مـــی رود تـــا نشـــان دهد ا
بیابان هـــای  در  می تـــوان  باشـــد،  تـــالش  و 
بی آب وعلـــف آنجـــا پـــرورش خاویار داشـــت. 
از طـــرف دیگر ظرفیت مســـاجد دورافتاده را 
در آموزش و تربیـــت جوانان و نوجوانان، آن 

کم تریـــن هزینـــه بازگـــو می کنـــد.  هـــم بـــا 

اجـــرای  در  اســـت  ممکـــن  کـــه  هرچنـــد 
حرکـــت عظیـــم عمـــار نقصـــان و اشـــتباهاتی 
برخـــی  بـــه  انتقاداتـــی  یـــا  دهـــد  خ  ر هـــم 
سیاســـت هایش وارد باشـــد؛ حتـــی در نحـــوه 
و چگونگـــی پرداخت به مســـائل و اســـتفاده 
از ابـــزار، نظـــرات مختلفـــی مطـــرح شـــود؛ اما 
مهم تریـــن ویژگـــی آن، همان تکیـــه بر اصول 
برخـــی،  اعتقـــاد  بـــه  اســـت.  انقـــالب  اولیـــۀ 
کنـــار زدن جریـــان  عمـــار توانایـــی رقابـــت و 
این طـــور  و  نـــدارد  را  غرب گـــرا  روشـــنفکری 
کـــه در این رقابـــت نابرابر  اســـتدالل می کنند 
تجهیـــزات، ابـــزار و منابع مالـــی طرفین قابل 
قیاس نیســـت؛ اما نگاه و تحلیل دیگری هم 
کـــه می گویـــد اصـــواًل تجهیزات و  وجـــود دارد 
گفتمان در  ســـرمایۀ بیشـــتر موجب نفوذ یک 
که  دل وجـــان مخاطـــب نمی شـــود. جریانی 
مبنـــای خود را بر مشـــارکت مـــردم می گذارد، 
ســـاالنه بیش از ســـه هزار اثر بـــه دبیرخانۀ آن 
کشـــور،  ارســـال می شـــود، در پنـــج هزار نقطۀ 
کـــران عمومی انجام  نزدیک به بیســـت هزار ا
گفتمان  که بتواند  می دهد، آیا امکان نـــدارد 
بازتولیـــد  جامعـــه  در  را  خـــود  ایدئولـــوژی  و 
گفتمـــان عمار با  کنـــد؟ درواقـــع روش مقابلۀ 
کشـــور، همان روش  نظام هنـــرِی غرب گرا در 
مبـــارزۀ جریان اســـالم گرا با حکومـــت پهلوی 
در دوران قبـــل از انقـــالب اســـت؛ یعنی تکیه 
بـــر نیـــروی مردمـــی؛ اما نفـــوذ و بســـط هرچه 
انقـــالب در قلـــب مـــردم و  گفتمـــان  بیشـــتر 
ریشـــه کنی جریان روشـــنفکری نیاز بـــه زمان 
دارد و عمـــار مطمئنـــًا می تواند در این مســـیر 

بـــردارد.    قدم 

محسن تاجیک
کارشناسی ارشد علوم 

ارتباطات اجتماعی

 بازگشت عرصه هنر به مسیر غرب گرایی؛
 یعنی روی آوردن به فساد و دوری از
 فضایل معنوی، اخالقی و به حاشیه رفتن
 عناصر مذهبی در جامعه؛ یعنی آن که
 دیگر قرار نیست هنر در خدمت استقالل
 و بسط عدالت باشد؛ یعنی مردم ارج و
 قربی در ساحت هنر ندارند و یک نگاِه
که باید  خریداربودن به آن ها خواهد شد 
فقط مصرف کننده باشند

که سینمای داخلی و جهان، مبتنی بر تجارت و فروش است، عمار سیاستش را بر  در فضایی 
 مردمی با مخاطب هشتاد میلیونی می گذارد؛ یعنی مردم خودشان باید 

ً
یک فستیوال تماما

کران و توزیع هر چه بیشتر آثار، مشارکت داشته باشند. ُبعد دیگر مردمی بودن  در ساخت، ا
کرد. دیگر تهران و  را می توان در بسط و توسعۀ عدالت رسانه ای این فستیوال، جست وجو 

شهرستان یا شهرهای بزرگ و کوچک یا شهر و روستا و امثالهم معنایی ندارد.



و  انــواع  شــدن  گیــر  فرا مــدد  بــه  روزهــا  ایــن 
گســترش دسترســی بــه اینترنــت،  اقســام رایانه هــا و 
در  گذشــته  از  بیشــتر  بســیار  مونتــاژ  و  تدویــن  مســئلۀ 
کــه تنهــا  گرفتــه؛ آنقــدر  دســترس عالقه منــدان فیلم ســازی قــرار 
به انــدازۀ یــک جســتجوی ســاده بــرای دانلــود نرم افــزار و دیــدن 
کنیــم  کــه فکــر  چنــد فیلــم آموزشــی از اینترنــت زمــان الزم داریــم 

هســتیم! تدوین گــر 
گــر صحبــت دو فیلم ســاز آماتــور بــا هــم را دیــده باشــید، یحتمــل  ا
کــه برخــی مفاهیــم و اصطالحــات را به صــورت  متوجــه می شــوید 
کرده انــد و آن واژه هــا برایشــان معنــای شــفاف و  تجربــی فهــم 
ــه  ــوط ب ــف روشــنی از اصطالحــات مرب ــاًل تعری ــدارد؛ مث یکســانی ن
بــرای  نمی تواننــد  کامــل  و  به درســتی  یــا  ندارنــد  نماهــا  انــدازۀ 
کــه باالخــره ســکانس چیســت پــالن  کننــد  خودشــان تعریــف 
ــا درک  کســی از ظــن خــودش و ب کــه هــر  کــدام اســت. ایــن اســت 
تجربــی یــک مفهــوم ثابــت تعابیــر مختلــف را تعریــف می کنــد. بیــن 
کــه ادعــای فیلم ســازی  کســانی  گاهــی  خودمــان بمانــد! حتــی 

ــد. ــا چنیــن مســئله ای درگیرن ــد ب حرفــه ای هــم دارن
کتــاب قدیمی  کتــاب »دســتور زبــان تدویــن« ویراســت جدیــدی از 
کــه حــاال بــا سروشــکل جدیــد،  و معــروف »الفبــای تدویــن« اســت 
کتــاب »دســتور زبــان تدویــن« و »دســتور زبــان  تبدیــل بــه دو 
ــد  ــوب محم ــه خ ــا ترجم ــاقی و ب ــر س ــار در نش ــن آث ــده. ای ــا« ش نم
ــه  ک کتــاب پیداســت  ــام ایــن  ــادی منتشــر شــده اســت. از ن گذرآب
بــا اثــری در حــوزۀ مســائل اولیــۀ تدویــن رو بــه رو هســتیم و قــرار 
اســت در ایــن 250 صفحــه، الفبــای ایــن بیــان هنــری را بیاموزیــم 
کنیــم. دســتور زبــان تدویــن  و راه رفتــن را بــه نیــت دویــدن تمریــن 
کــه بــا اصــول، مفاهیــم و فرآیند هــای  شــامل هفــت فصــل اســت 
اولیــۀ تدویــن آغــاز شــده و در ادامــه بــه معرفــی نماهــا، قاب بنــدی 
ســایر ملزومــات یــک تدویــن خــوب ازقبیــل صــدا، قانــون 180 
درجــه، خــط فرضــی، انــواع تــداوم، زوایــای دوربیــن، انــواع بــرش و 
کوزه گــری  انتقــال و برخــی روش هــای عمومــی یــا بــه عبارتــی فــوت 

می پــردازد.  تدوین گــران 
کتــاب بــه خواننــده می دهــد،  کــه ایــن  مجموعــًا عایــدی مهمــی 
به عبارتــی  اســت.  مونتــاژ  حرفــه ای  تشــخص  و  زبانــی  ادبیــات 
ــران را در  ــان تدوین گ کلمــات، مفاهیــم، اصطالحــات و دســتور زب

کتــاب پیــدا می کنیــد. ایــن 

پــس نه تنهــا هنرجویــان آماتــور، مخاطــب »دســتور زبــان تدویــن« 
بــدون  را  کــه تدویــن  کســانی هــم  از  بســیاری  بلکــه  هســتند. 
چهارچــوب نظــری درســت، تجربــی و شــخصی آموخته انــد )حتی 
کــه درگیــر تدوین انــد( بــاز هــم بایــد  کــه مدت هاســت  کســانی 
گــذرا بــر دســتور زبــان تدویــن داشــته باشــند تــا بــا ادبیــات  مــروری 

ــا موضوعــات آشــنا شــوند. درســت ب
کتــاب، ترجمــۀ تمیــز و خــوب  یکــی دیگــر از نقــاط مثبــت ایــن 
بــه مخاطــب  کــه به شــدت  اتفاقــی  گذرآبــادی اســت.  محمــد 
کتــاب تفهیــم شــود. اهمیــت مترجــم  کمــک می کنــد تــا مفاهیــم 
کتاب هــای ترجمــه ای حــوزۀ ســینما،  کــه در  ــا آنجــا نقــش دارد  ت
کتاب هــا نوعــی اعتبــار بــه  گذرآبــادی روی جلــد  اســم محمــد 
زیــاد هــم  بــه احتمــال خیلــی  کــه  نفــع مخاطــب اســت. چــرا 
مترجــم ســراغ اثــر خوبــی رفتــه و هــم ایــن اثــر تمیــز و روان ترجمــه 
شــده اســت. همیــن دو ویژگــی بســیار مهــم، بیشــتر از نصــف راه 
کــه  را بــرای تجربــۀ یــک مطالعــۀ خــوب فراهــم می کنــد. بمانــد 

گــر بخواهیــد ناشــران را به صــورت تخصصــی  ا
نشــر  حتمــًا  کنیــد،  دســته بندی 

ناشــران  دســتۀ  جــزو  را  ســاقی 
می گذاریــد؛  ســینمایی  خــوب 
کــه »دســتور  پــس شــکی نمی مانــد 
کتــاب خــوب  زبــان تدویــن« یــک 
گــر بعــد  در حــوزۀ ســینما اســت. ا
کتــاب بــا مــا موافــق  از مطالعــۀ ایــن 
گام بعــدی می توانیــد  بودیــد بــرای 
یعنــی  آن  بعــدی  جلــد  ســراغ  بــه 

»دســتور زبــان نمــا« برویــد.

                                        معرفی 

        کتاب

نویسنده: روی تامپسون، کریستوفر جی بوون
ترجمه: محمد گذرآبادی

نشر ساقی
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آن،  در  کـــه  اســـت  منســـجمی  ســـمفونی  زیبـــا،  داســـتاِن 
پیونـــدی  ایـــده  و  ژانـــر  شـــخصیت،  موقعیـــت،  ســـاختار، 
ناگسســـتنی دارند. نویســـنده باید بـــرای هماهنگ کردن 
این عناصر بـــه مطالعۀ عناصر داســـتان بپـــردازد؛ چنانکه 
گویی این عناصر ســـازهای یک ارکســـتر هستند. نخست 

به صـــورت مجـــزا و ســـپس در کنـــار هـــم می آیند.

ســـاختار؛ منتخبی اســـت از حوادث زندگی شخصیت ها 
ســـاختار  ایـــن  گرفته انـــد.  قـــرار  معنـــا  بـــا  نظمـــی  در  کـــه 
برآننـــد تا عواطـــف را برانگیزند و نگاه خاصـــی را به زندگی 

باشند. داشـــته 

حادثـــه یعنـــی تغییر. حـــوادث داســـتان، نبایـــد جزئی و 
پیـــش پا افتاده باشـــند؛ بلکـــه باید بامعنا باشـــند. برای 
اینکـــه تغییـــر بامعنا باشـــد، بایـــد با یک شـــخصیت آغاز 
شـــود یـــا به عبـــارت دیگـــر بـــرای یک شـــخصیت حادث 
کســـی زیر بـــاران خیس  گر ببینیم  شـــود. به طور مثـــال ا
اســـت.  خیـــس  خیابـــان  از  بامعناتـــر  به مراتـــب  شـــده 
کشـــمکش،  بنابرایـــن هـــر حادثـــۀ داســـتانی، بواســـطۀ 
تغییـــر بامعنایـــی را در شـــرایِط زندگـــِی یـــک شـــخصیت 
به وجـــود مـــی آورد. برای اینکـــه تغییر بامعنا شـــود، باید 
براســـاس یک ارزش بیان شـــود تا مخاطب هم براساس 
کنـــش نشـــان دهـــد. وقتـــی می گوییم  همـــان ارزش، وا
ارزش، منظور فضائل انســـانی نیســـت؛ بلکه ارزش های 
بشـــر  تجربـــۀ  جهان شـــموِل  کیفیت هـــای  و  داســـتانی 
کـــه می تواننـــد لحظه به لحظـــه از مثبـــت بـــه  هســـتند 
کنند. مثل زنده و مرده، عشـــق  منفـــی یا بالعکس تغییر 

و نفـــرت، حقیقـــت و دروغ، وفـــاداری و خیانـــت و ... .

که  کشـــمکش اســـت  کنشـــی در درون یک  هر صحنه، 
کم و بیش پیوســـته، ارزشـــی را  در یـــک زمـــان و مکان 
که تـــا حّدی  وارد زندگـــی شـــخصیت می کنـــد. ارزشـــی 
که  مهـــم و بامعنا اســـت. ایـــده آل جریان زمانی اســـت 
گر  در هـــر صحنه، یک حادثۀ داســـتانی اتفاق بیافتد. ا
باِر ارزشـــِی زندگِی شـــخصیت، از آغاز تـــا پایان صحنه، 
بـــدون تغییـــر باقـــی بمانـــد، هیـــچ اتفـــاق بامعنایـــی 
گـــر  ا اســـت.  نـــداده  لـــذا حادثـــه ای روی  و  نیوفتـــاده 
صحنـــه ای فاقد یک حادثۀ واقعی باشـــد، بهتر اســـت 
کـــه آن اصـــًا نباشـــد. به طـــور میانگیـــن، در یک فیلم 
معمولی، نویســـنده چهل تا شـــصت حادثۀ داســـتانی 

می توانـــد قـــرار دهد.

کوچکترین عنصر ســـاختاری،  درون هر صحنه، به 
لحظـــه)beat( می گوینـــد. هـــر لحظه، نوعـــی تبادل 
کنـــش صورت  کنـــش و وا کـــه در قالب  رفتـــار اســـت 
متقابـــل،  رفتارهـــای  دیگـــر،  نوعـــی  بـــه  می گیـــرد. 

لحظه به لحظـــۀ صحنـــه را پیـــش می بـــرد.

ســـکانس مجموعه ای از تعدادی صحنه)معمواًل دو 
کـــه ارتبـــاط موضوعـــی با هم  تـــا پنـــج صحنه( اســـت 
که تأثیـــِر صحنـــۀ پایانی  گفتنی اســـت  دارنـــد. البتـــه 
کنار  بیشـــتر از صحنه هـــای قبل اســـت. لحظه هـــا در 
یکدیگر قـــرار می گیرند تـــا صحنه را به وجـــود بیاوند و 
صحنه ها نیز ســـکانس ها را می ســـازند. خوب اســـت 
کنیـــد تـــا معلوم  بـــرای هـــر ســـکانس نامـــی انتخـــاب 
شـــود علـــت وجـــود آن در فیلـــم چیســـت. ســـکانس 
بعضـــًا در ســـینمای ایـــران، بـــه غلـــط بـــه صحنه ها و 

گفته می شـــود. بعضـــًا لحظه هـــا 

کـــه در  از تعـــدادی ســـکانس  پـــرده عبـــارت اســـت 
که  صحنه ای نهایـــی، به اوج می رســـند. صحنه ای 
موجب دگرگونـــی عمده در ارزش ها می شـــود و تأثیر 
بیشـــتری از تمام ســـکانس ها و صحنه هـــای قبل از 
کوچک اّما  خـــود دارد. صحنه ها براســـاس مســـائل 
کنار  مهـــم شـــکل می گیرنـــد. یک رشـــته صحنـــه در 
هم، سکانســـی را می ســـازند بـــا موضوعی متوســـط 
و تأثیرگذار و یک رشـــته ســـکانس، ســـاختار بزرگتری 
گفتنـــی اســـت پـــرده موجـــِب  بـــه نـــام پـــرده دارد. 
دگرگونـــی بـــزرگ در زندگـــی شـــخصیت می شـــود. در 
کـــه تعداد پرده هـــا در فیلم ها  آخر نیز باید دانســـت 

اســـت. متفاوت 

کنار هم قـــرار می گیرند بزرگترین  وقتـــی تعدادی پرده 
ســـاختار ممکـــن یعنـــی داســـتان به وجـــود می آیـــد. 
درواقـــع هـــر داســـتان، یـــک حادثـــۀ عظیـــم و عمده 
گر به موقعیت ارزشـــِی زندگِی شـــخصیت در  اســـت. ا
کنیـــد و آن را با باِر ارزشـــی زندگِی  آغاز داســـتان نـــگاه 
کنید، می توانید نمـــوداِر حرکتِی  او در پایان مقایســـه 
کـــه زندگی را از  کنیـــد. تحولی بزرگ  فیلم را مشـــاهده 
موقعیـــت اولیه به موقعیت تازه ای در پایان داســـتان 
می بـــرد. موقعیت نهایی یا تحـــول پایانی باید مطلق 

و غیر قابل بازگشـــت باشـــد.

حادثۀ داستانی

صحنه

)Beat( لحظه

سکانس

پرده

داستان

براســـاس کتاب »داستان« 
نوشـــتۀ »رابـــرت مـــک کی«
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گذاریکمرشکن وا
یادداشتیبرفیلم»نانگزیدهها«

گزیده هـــا«، ماجـــرای  »نـــان  ماجـــرای مســـتند 
که از ســـال های  کارخانه ای اســـت  بسته شـــدن 
اول انقـــالب و خصوصـــًا دوران جنـــگ تحمیلی، 
کشیده است.  کشـــور را به دوش  بار ســـنگینی از 
کار صنایع ســـنگین اســـت  که در  ابرکارخانـــه ای 
کشـــاورزی و...  و در زمینـــۀ راهســـازی، معـــدن، 
فعالیت می کند. این شـــرکت در ســـال های دفاع 
مقدس نقـــش راهبردی خاصـــی در بخش های 

مهندســـی جنگ برعهده داشـــته اســـت.
کارگـــر ســـابق  گزیده هـــا« یـــک راوی دارد.  »نـــان 
کـــه بـــا او در کارخانه چـــرخ می خوریم و  کارخانـــه 
کارخانـــه آمده را  که بر ســـر  برای ما قصۀ بالهایی 
می شـــنویم و غصۀ دوران درخشان ازدست رفته 
را می خوریـــم. عالوه بـــر آن، پـــای صحبـــت چنـــد 
کـــه در این بـــاره چه  کارگـــر دیگر هم می نشـــینیم 
فکر می کنند و چه می ِکشـــند. در قســـمتی دیگر 
کارشـــناس بـــرای مـــا مطالـــب را حالجـــی  چنـــد 
می کننـــد. در جایـــی دیگر مدیر ســـابق شـــرکت، 
نماینـــدۀ مجلـــس و دادســـتان  امـــام جمعـــه، 
ک »هپکـــو« را روایـــت می کنند. وضعیت اســـفنا

کارهـــای بزرگی می کـــرده؛  کارخانـــه  زمانـــی ایـــن 
نـــه زمانـــی بســـیار دور. امـــا در فیلـــم )هرچند به 
کارخانـــه رو  کـــه  ابهـــام( می بینیـــم و می شـــنویم 
کارگرانش  بـــه افول رفتـــه، تولیـــد نمی کنـــد و بـــه 
چند ماه اســـت که حقـــوق نگرفته اند. دلیل اش 
که  چیســـت؟ ظاهرًا ماجـــرا از آنجـــا آب می خورد 
کرده انـــد و اجـــازه  کارخانـــه را تصاحـــب  افـــرادی 
کارخانه بچرخد؛ پاســـخگو  کـــه چرخ  نمی دهند 
هم نیســـتند و ظاهـــرًا زور نهادهـــای قضایی هم 
بـــه آنهـــا نمی رســـد. در ایـــن میـــان چـــه چیـــزی 
کســـی  کشـــور )که  قربانی می شـــود؟ غیر از قدرت 
چنـــدان برایـــش اهمیت قائـــل نیســـت( در نگاه 
کـــه بی کار شـــده اند و شـــرمندۀ زن  کارگرانـــی  اول 
و بچه شـــان شـــده اند قربانی این ماجرا هســـتند 
کارگرهـــا دســـت بـــه اعتـــراض  کـــه ایـــن  و زمانـــی 

کســـی جـــز نیـــروی انتظامی  می زننـــد، طبیعتـــًا 
گاز  پاســـخگوی آنهـــا نیســـت؛ آن هم بـــا باتـــوم و 

اشک آور.
کشور  که خصوصی سازی در  بحث سر آن اســـت 
مـــا به بدترین شـــکل ممکـــن اجرا می شـــود و در 
که چـــه چیزی دســـت چه  آن دقـــت نمی شـــود 
کســـی سپرده می شود. شـــاید هم دقت می شود 
کمرشـــکنی  گذاری هـــای  و بـــه عمـــد چنیـــن وا
اتفـــاق می افتـــد. در فیلم می بینیم که بســـیاری 
بـــا قاطعیـــت می گویند، ایـــن اتفاقاتی که پشـــت 
ســـر هـــم در صنعـــت مـــا می افتـــد، توطئـــه ای 
انقـــالب؛  بـــه  بـــرای ضربـــه زدن اساســـی  اســـت 
کارآمـــد نشـــان دادن انقـــالب، افزایـــش  اعـــم از نا
نارضایتی هـــای عمومـــی، ضربه زدن بـــه صنایع 
ک؛ مشـــتی نمونه  مادر و... . ماجرای هپکوی ارا

اســـت. خروار 
و  رنـــگ  کـــه  می کنـــد  تـــالش  ابتـــدا  از  فیلـــم، 
بـــوی احساســـی ایجـــاد کنـــد و مـــا را بـــه ســـمت 
آســـیب های اجتماعـــی ناشـــی از چنیـــن اتفاقی 
که در  کارگـــران را می شـــنویم  ببـــرد. صـــدای درد 
این ماجرا آســـیب دیده اند و زندگی شان در ابعاد 
مختلف به خطر افتاده اســـت. در مســـتندهای 
دیگـــر و اتفاق های شـــبیه بـــه این در ســـال های 
که فریادشـــان  کارگرانی  که  اخیر به کرات دیده ایم 
بـــه خیابان هـــا می آینـــد  بـــه جایـــی نمی رســـد 
کســـی صدایشـــان را نمی شـــنود؛ مگـــر اینکـــه  و 
نیروهای امنیتی احســـاس خطر کنند که در این 
صورت یا به طرز خشـــن و قهرآمیز بـــا آنها برخورد 
گذشـــته باشـــد و ماجرا  کار  کار از  گـــر  می شـــود یا ا
رســـانه ای شده باشـــد، تالشـــی در جهت بهبود 
وضعیـــت آنهـــا انجـــام می شـــود. از ایـــن منظـــر، 
شـــاید این مستند تالشـــی باشـــد که ماجرا برای 
که قدرت رسیدگی دارند، حیثیتی شود  کســـانی 

و دســـت به کار شـــوند تا دیر نشـــده.
کـــه مســـتند نمی توانـــد  امـــا نکتـــه اینجاســـت 
کـــه مســـئول  کســـانی ببـــرد  زاویـــه اش را ســـمت 
رســـیدگی به این مسائل هســـتند. با دیدن این 

کجا  کـــه مشـــکل از  فیلـــم، دقیقـــًا نمی فهمیـــم 
مقام هـــای  آن  از  هیچ کـــدام  می شـــود.  ناشـــی 
مســـئولی که شـــاید در مظـــان این اتهام باشـــند 
را نمی بینیـــم؛ یعنـــی زاویۀ ما نهایتًا همـــان زاویۀ 
که راوی این داســـتان شـــده  کارگری اســـت  دید 
و فیلـــم، مـــا را به دانش و فهمی باالتـــر از آنچه که 
کارگرهـــا می بینند، نمی رســـاند. درصورتی که  آن 
شـــاید می شـــد در چنیـــن فیلمی انتظار داشـــت 
کنیـــم و بـــه پـــای  کـــه آن مقـــام مســـئول را پیـــدا 
مصاحبه بکشـــانیمش؛ ولـــو اینکه نیایـــد. البته 
کـــه  در فیلـــم بـــا دوجـــا تمـــاس گرفتـــه می شـــود 
می گوینـــد فرصـــت و امکان مصاحبه نیســـت اما 
که آن مقام  ما حتـــی در آن موقع هم نمی دانیـــم 
مســـئولی که به واقع مســـئول چنیـــن افتضاحی 
کســـی اســـت؟ فیلم ما را روشن نکرده  است چه 
که برای چنیـــن معضلی باید یقۀ ســـفید  اســـت 
کســـی و از  گرفـــت و از چـــه  کـــدام یقه ســـفیدی را 
کـــرد. خـــود امام جمعه  چـــه جایـــی باید مطالبه 
نرســـیده.  جایـــی  بـــه  صدایـــش  می گویـــد  کـــه 
کـــه در جریـــان همه چیز  خود نماینـــدۀ مجلس 
هســـت؛ امـــا خـــودش را مســـئول و پاســـخگو یـــا 
توانمنـــد بـــرای پیگیـــری نمی دانـــد یـــا حداقـــل 
مســـتند از او چنین انتظار و چشمداشتی ندارد. 
کـــه می گویـــد چنیـــن مجرمانی  دادســـتان هـــم 
کروات هم  آنقدر یقه شـــان ســـفید اســـت و حتی 
دارند که نمی شـــود بهشـــان نزدیک شـــد. خب! 
که چنیـــن معضلـــی را در این فیلم  پـــس اآلن ما 
که این مشـــکل  فهمیده ایم و مطمئن هســـتیم 
اساسًا حل شـــدنی نیست، تکلیفمان چیست؟ 
که نمی توانیم نقشـــی در حل شـــدنش  یعنی ما 
داشـــته باشـــیم و مطالبـــه ای داشـــته باشـــیم. 
چـــون خود مســـتند در مقـــام مطالبـــه، چندان 
قوی ظاهرنشده اســـت. طبیعتًا )براساس آنچه 
مســـتند نشـــان داده( زور نماینـــدۀ مجلـــس هم 
نمی رســـد. خب پس این مســـتند برای ما صرفًا 
که با  نمایش یک مشـــکل مهم در کشـــور اســـت 
دیدنش کمی نگران و هشـــیار شـــویم. شاید هم 
که جایگاهـــش باالتر از  بـــرای آن مقام مســـئولی 
امام جمعه و دادستان و نماینده مجلس است، 
کمی تلنگر باشـــد که به هوش بیاید و کاری کند.

کـــه پرداختـــن به معضل  نکته دیگر اینجاســـت 
کارگـــران این کارخانه ها به عنوان محور مســـتند، 
کـــه  باعـــث می شـــود، این طـــور بـــه نظـــر برســـد 
ایـــن مشـــکل، بدبختی هـــای  بدتریـــن پیامـــد 
ایـــن  می رســـد  به نظـــر  کـــه  اســـت  کارگرانـــش 
نـــگاه فروکاهیـــدن معضل به ســـطح مشـــکالت 
کیـــد بـــر فقـــر آفرینـــی و معضل  اجتماعـــی، بـــا تأ
اقتصـــادی اســـت. درصورتی کـــه بنـــا به اشـــاراتی 
کـــه در همین مســـتند آمـــد، ایـــن تعطیلی های 
کـــه  کارخانه هـــا و خـــواب صنعـــت، آشـــی اســـت 
دشـــمن بـــرای زمیـــن زدن انقالب پخته اســـت و 
اینکـــه مهره های دشـــمن تا این حـــد در صنعت 
کـــرده، حتـــی بســـیاری از مســـئولین  مـــا نفـــوذ 
زورشـــان بـــه آنهـــا و مردم عـــادی هم فریادشـــان 
که  به آنها نمی رســـد. این ماجرا نشـــان می دهد 
کارگری است )که  معضل بســـیار فراتر از مشکالت 
کرد  ک اســـت(. می تـــوان فکر  البته مهـــم و دردنا
کـــه جا داشـــته اســـت تـــا فیلم ســـاز از ایـــن زاویه، 
گر  که ا بیشـــتر به این معضـــل می پرداختـــه؛ چرا

ایـــن دومینـــو در تک تـــک قســـمت های مهـــم 
صنعت اتفـــاق بیوفتد )کمـــا اینکه اتفـــاق افتاده 
کشـــور را بـــه نقـــاط بحرانـــی ایـــن بحران  اســـت( 
گر دیـــر به ایـــن توطئه  خواهـــد رســـاند و شـــاید ا
کودتـــای خامـــوش بپردازیـــم، نشـــود دیگـــر  یـــا 
کـــرد. طبیعـــی اســـت که دشـــمن با جنگ  کاری 
اقتصـــادی اش می خواهـــد نارضایتـــی را در بیـــن 
مـــردم افزایش دهد و ایـــن اتفاق ها هم در همان 

چارچـــوب می گنجـــد.
گزیده هـــا« مســـتند اتوکشـــیده و شـــیکی  »نـــان 
اســـت با قاب هایش حســـاب شـــده. موســـیقی 
بـــرده  بهـــره  به خوبـــی  راوی  از  و  دارد  به جایـــی 
اســـت. هرچنـــد در ایـــن فیلم همانند بســـیاری 
که  دیگـــر از مســـتندهای مشـــابه، نمی فهمیـــم 
چـــرا از میـــان ایـــن کارگرهـــا، ایـــن راوی انتخـــاب 
شـــده اســـت. به خاطر چهره اش؟ اینکه ســـیگار 
کـــه حتی  می کشـــد؟ یا چـــی؟ بـــه نظر می رســـد 
به انـــدازۀ دیگـــر کارگرهـــا هـــم از این ماجـــرا لطمه 
ندیده اســـت و معضل برایش چندان شـــخصی 
گذشـــته را دارد و  نشـــده. صرفًا حســـرت و بغض 
بـــرای هم صنف هایـــش دل می ســـوزاند. اینطور 
که از تمام  یله و رها بودن راوی موجب می شـــود 
پتانسیل های راوی استفاده نشـــود و در انتهای 
کـــه در قاب هایی شـــبیه افتتاحیـــه، راوی  فیلم 
که  که غصه دار اســـت، آن زخمی  دیده می شـــود 

بایـــد را روی مخاطـــب به جا نگـــذارد.
پیدا کردن کم و کاســـتی های موجـــود در جریان 
انقالب، قطعـــًا از رســـالت های اساســـی هنرمند 
که در ایـــن فیلم عینیت یافتنش  انقالبی اســـت 
که یـــک هنرمند انقالبی  را می بینیـــم؛ اما چیزی 
را بـــا دیگـــر هم صنف هایـــش متفـــاوت می کنـــد 
کـــه درکنـــار ایـــن نشـــان دادن، افق  ایـــن اســـت 
برون رفتن از این مشـــکل را هم نشـــان می دهد. 
کـــه صرفـــًا راوی  چـــون مـــا متفاوتیـــم از آنهایـــی 
دردهـــا هســـتند. هنرمند انقالبـــی خـــودش را از 
بدنـــۀ جامعـــه می دانـــد و بـــا نظـــام، خـــودش را 
که  بیگانه نمی داند. برای همین ضروری اســـت 
گـــر اتاقـــی پـــر از دود را تصویر می کنیـــم، راه های  ا
برون رفـــت از این اتـــاق خفه را هم نشـــان دهیم 

کمـــال این فیلم هاســـت. کـــه ایـــن، به نوعی 

حامد گلناری
نویسنده
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راجع  به موضوع »نان  گزیده ها« بگویید.�
اســـم مســـتند تـــا حـــدودی برگرفته از مســـتند 
گزیده هـــای شـــهید آوینی اســـت؛ چون  خـــان 
کـــه به  موضـــوع ایـــن فیلـــم هـــم ظلمی اســـت 
عده ای روا داشـــته شـــده و نان عده ای توســـط 
گزیـــده می شـــود. داســـتان فیلـــم  موجوداتـــی 
دربارۀ روند نادرست خصوصی ســـازی در ایران 
شـــرکت  خصوصی ســـازی  مشـــخصًا  و  اســـت 

ک. هپکـــوی ارا
در فیلـــم، ابتـــدا بـــه نقـــش اساســـی هپکـــو در 
دوران دفاع مقدس جهت تأمین ماشـــین آالت 
موردنیـــاز جبهه هـــا و حـــل مشـــکالت جنـــگ 
هپکـــو،  شـــرکت  کارکنـــان  مثـــاًل  می پردازیـــم؛ 
هفتـــاد  ارتفاعـــش  کـــه  می ســـازند  بلـــدوزری 
ک ریز در جبهه  ســـانتیمتر بوده و بـــرای زدن خا
کم، راننده در  استفاده می شـــده و با این ارتفاع 
معرض تیر و ترکش قـــرار نمی گرفته؛ همین طور 
مهندســـی  طریـــق  از  کـــه  نی کـــوب  ســـاخت 
کار می شـــوند. معکـــوس موفـــق به انجـــام این 
کارخانـــه، منطقـــه ای مصنوعی شـــبیه  پشـــت 
که به آن می گفتند:  هورالعظیم ســـاخته بودند 
که می خواهند این نی کوب  هورالهپکـــو و روزی 
کننـــد، هواپیماهـــای عراقـــی  را آنجـــا آزمایـــش 

کارخانـــه را بمبـــاران می کنند. 
ســـپس دوران بعد از جنگ و خصوصی ســـازی 
ایـــن شـــرکت و اتفاقـــات و تبعـــات اجتماعـــی، 
بـــا آن را بررســـی  فرهنگـــی و امنیتـــی مرتبـــط 

می کنیـــم.

راجع به تولیدات کنونی هپکو بگویید.�
کـــه  اســـت  ایـــران  در  شـــرکت  اولیـــن  هپکـــو 
می کنـــد.  تولیـــد  راه ســـازی  ماشـــین آالت 
به خصـــوص  تأسیس شـــده،  کارخانه هـــای 
در ده ســـال اخیـــر، ماشـــین آالت را به صـــورت 
اســـمبل)مونتاژ شـــده( از خـــارج وارد می کنند؛ 

حتـــی زحمـــت مونتاژ هـــم به خـــود نمی دهند 
گاهی ماشـــین آالت دســـت دوم و  و متأســـفانه 

کارکـــرده را بـــه ایـــران می آورند.
نـــوع  پنجـــاه  چهـــل،  هپکـــو  شـــرکت  در  امـــا 
کـــه  می شـــود  تولیـــد  راه ســـازی  ماشـــین آالت 
بخشـــی از آنهـــا مونتـــاژ می شـــود امـــا تعـــدادی 
خـــود  ســـاخت  و  طراحـــی  محصـــول  دیگـــر، 
مهندســـین شـــرکت اســـت، حتی توانســـته اند 

لـــودر ملـــی بســـازند.

اآلن چه اتفاقی برای شرکت هپکو افتاده؟�
طبـــق اصـــل 44 بـــرای افزایـــش بازدهـــی، باید 
گذار  شـــرکت های زیانده به بخـــش خصوصی وا
شـــوند؛ امـــا چه کســـی می آید پای یک شـــرکت 

زیانده پـــول بدهد؟
که برای  که می افتد این اســـت  در عمل اتفاقی 
گذاری بخشـــی از صنایع، اســـم زیان ده روی  وا

آن می گذارنـــد و می دهند بخش خصوصی.
آن  گذارشـــده،  وا  86 ســـال  هپکـــو  کارخانـــۀ 
کـــه صـــورت می گیرد،  زمـــان قیمت گـــذاری ای 
که حتی قیمت  شـــصت میلیارد تومان اســـت 
کارخانـــه بیـــش از این عدد اســـت؛  زمین هـــای 
کارخانه و موجودی  چه برسد به ماشـــین آالت 
کار و... بدتر اینکـــه آن فردی که  انبـــار و نیـــروی 
کارخانـــه را می خرد، بیســـت میلیـــارد تومان به 
کـــه این  ســـازمان خصوصی ســـازی می پـــردازد 
گرفته بـــوده و دیگر به  مبلـــغ را هم از بانـــک وام 
بانـــک برنمی گردانـــد؛ یعنـــی همه اش بـــا رانت 
انجام شـــده؛ آن وقـــت از همچین آدمـــی انتظار 
کارگران  کارخانه و اشـــتغال  داریـــد به فکر رونـــق 

کارکنان باشـــد؟ و 
ســـازمان  در  کـــه  آنهایـــی  واقعـــًا  خـــوب 
خصوصی ســـازی حقوق می گیرنـــد، دارند چه کار 
گذاری از هرکســـی برمی آید و  می کننـــد؟ چنین وا
دیگر نیازی به ســـازمان خصوصی سازی نیست.

گذاری، چه اتفاقی برای شـــرکت � بعـــد از وا
افتاد؟ هپکو 

کار نبـــود و فقـــط به  مدیریـــت جدیـــد بـــه فکـــر 
گیـــرش آمده  که مفت  ســـرمایه ای فکر می کـــرد 
توانســـت  کارخانـــه،  زمین هـــای  روی  از  بـــود. 
هفتصد میلیـــارد تومان وام بگیرد؛ چون خیلی 
کـــه کارخانه تعطیل شـــود و در  بـــه نفعش بـــود 
کنـــد؛ من  کارخانـــه شهرک ســـازی  زمین هـــای 
که قرار بود  نقشه های مجتمع های مســـکونی 
در این شـــهرک بزرگ ســـاخته شـــود را دیده ام؛ 
گرفته  حتـــی مجوزهایـــش را هـــم از شـــهرداری 
بودنـــد؛ پـــس تعطیـــل شـــدن کارخانـــه، بـــرای 
کردنش. کار  خریدار ســـود بیشـــتری داشـــت تا 

بـــرای � مشـــکالت  ایـــن  به عمـــد  یعنـــی 
پیش آمـــده؟ کارخانـــه 

که  کارگـــران هپکـــو این بـــود  بلـــه. اصـــاًل حـــرف 
از ســـرمایه های  کلـــی  رفتـــن  بیـــن  از  باوجـــود 
گر کارخانه را بـــه ما بدهید، خودمان  کارخانـــه؛ ا

می کنیـــم. راه انـــدازی اش 

عکس العمـــل کارگـــران کارخانـــه در قبال �
این ســـوءمدیریت چـــه بود؟

کردنـــد بـــه نامه نـــگاری و  کارگرهـــا اول شـــروع 
کـــه فکر می کردند  ارســـال طومار به ارگان هایی 
می تواننـــد بـــه ایـــن مشـــکل رســـیدگی کننـــد، 
مثاًل به ســـازمان خصوصی ســـازی، دولت، قوۀ 
قضائیه، دفتـــر امام جمعـــه؛ ولی وقتـــی جواب 
نگرفتنـــد، در خیابان هـــا و میـــدان اصلی شـــهر 
دســـت به اعتراض زدند تا صدایشـــان به مردم 
کارخانۀ  و مسئولین برسد و این طوری مشکل 

کشـــوری شد. هپکو 

درگیری هم صورت گرفته بود؟�
کـــه خیلـــی نیـــاز بـــه پرداختن  اتفاقاتـــی افتـــاد 
ندارد؛ هر دو طرف اشتباهاتی داشتند. باالخره 
کارگران فشـــار زیادی را تحمل می کردند؛ کســـی 
صدایشـــان را نمی شنید، خیلی هایشان شش 
تا هشـــت ماه حقوق نگرفته بودند؛ خرجی زن 
کارشـــان  و بچـــه و اجـــاره خانه، حتی بعضی ها 
بـــه طالق کشـــیده بـــود و پولی نداشـــتند بابت 
مهریـــه بدهنـــد؛ حـــاال بـــا چنیـــن فشـــارهایی 
پلیـــس هم آمـــده جلوی آن هـــا را بگیـــرد؛ خب 
احتمال درگیـــری باال مـــی رود و اتفاقات خوبی 

نمی افتد.

اآلن شرکت هپکو در چه وضعیتی است؟�
کارگرهای هپکو این مشـــکالت و اتفاقات  چون 
را رســـانه ای کردند، ســـر هپکو زیـــرآب نرفت. در 
قانون، ســـازمانی را در نظر گرفته اند برای کمک 
کـــه وضعشـــان مثـــل هپکـــو  بـــه شـــرکت هایی 
اســـت؛ فکر می کنم اســـمش ســـازمان حمایت 
از صنایـــع زیـــان ِده باشـــد. اآلن هپکـــو تحـــت 
حمایـــت این ســـازمان قرارگرفته، یعنـــی دوباره 

برگشـــته به دولـــت تا مشـــکالتش حل شـــود و 
گذار می شـــود  رونق بگیـــرد و بعـــدازآن دوباره وا
به بخش خصوصی. تا آنجایـــی که اطالع دارم، 
اآلن شـــرکت برای ســـاخت شـــصت تا ماشـــین 
گرفتـــه و با ســـرعت پایین  راه ســـازی، ســـفارش 
کار اســـت؛ اما اینکه آیندۀ شـــرکت  مشـــغول به 
چه می شـــود، معلوم نیســـت؛ چـــون درنهایت 
گذار شـــود و معلوم  باید به بخـــش خصوصی وا
گذاری درســـت انجام شود یا نه. نیســـت این وا

مشـــکل اصلی، قانون خصوصی ســـازی اســـت 
که باید اصالح شـــود؛ ســـازمان خصوصی سازی 
که  بایـــد درســـت شـــود. شـــما امســـال دیدیـــد 
شـــرکت فـــوالد خوزســـتان هـــم این مشـــکل را 
کل  کـــه در  دارد. پـــس این یـــک بیماری اســـت 
کشـــور ریشـــه دوانـــده و بایـــد از اســـاس اصـــالح 

شود.

شـــما • بـــرای  مســـتند  ســـاخت  طـــول  در 
نیامـــد؟  پیـــش  مشـــکلی 

گرفتند و  چند بـــار دوربیـــن و تجهیزات صـــدا را 
هیچ کس هم پاســـخگو نبود. ســـعی می کردیم 
بـــا ترفندهایـــی پـــروژه را جلو ببریـــم. هیچ نهاد 
انقالبـــی و ضدانقالبـــی هم از مـــا حمایت نکرد؛ 
یعنـــی مـــا برحســـب وظیفـــۀ خودمـــان رفتیم 

میدان. وســـط 
کوهـــی هـــم چنـــد بـــاری تهدیـــد شـــد؛  آقـــای 
کار اصـــاًل بـــه او اعتمـــاد نمی کردنـــد؛  ابتـــدای 
بعضـــی وقت هـــا خـــود کارگرهـــا می گفتنـــد این 
نفوذی اســـت؛ از آن طرف هم نیروهای امنیتی 

بـــه او می گفتنـــد تـــو بـــرای کجـــا کار می کنـــی؟
خـــب به هرحال چنین قضایایی ممکن اســـت 
برای هر مســـتند اجتماعی که درگیر مشـــکالت 

امنیتی و فرهنگی می شـــود، پیش بیاید.

فیلـــم شـــما در جریـــان هپکـــو توانســـت �
باشـــد؟  جریان ســـاز 

کـــه بـــا ســـروصداهای خود  کار  ببینیـــد شـــروع 
گر این سروصداها نبود، من  کارگرها بود؛ یعنی ا
هم به فکر ســـاخت این فیلـــم نمی افتادم؛ ولی 
کـــران فیلـــم »نـــان  گزیده ها« کمک  ســـاخت و ا
کـــه ایـــن اعتراض ها با زبـــان هنری  کرد  زیـــادی 
و نقـــدی لطیف در جامعه منتشـــر شـــود و تازه 
آن موقـــع خیلی ها دنبال ایـــن افتادند که اصل 
داســـتان چیســـت. تا قبل از این، مردم شـــاید 
کـــه مثـــاًل هپکـــو فالن  در خبرهـــا می  شـــنیدند 
مشـــکل را دارد اما اینکه فیلمی بیاید کل ماجرا 
کند، وجود نداشـــت و خدا را شـــکر که  را تعریف 
»نـــان گزیده ها« باعث شـــد جریان مطالبه گری 
کران دانشـــگاه تهران،  مردمـــی راه بیفتنـــد. در ا
یکـــی از نمایندگان مجلس میهمـــان ما بود که 
کران، در مجلس و پشـــت  یکی دو روز بعدازاین ا
تریبـــون، در حمایـــت از هپکـــو فریاد مـــی زد و از 
مجلس درخواســـت پیگیری مطالبات هپکو را 
داشـــت. خدا را شـــکر چنین اتفاقاتی به واسطۀ 
کرد. کارگرها را خیلی خوشـــحال  که  فیلم افتاد 

گروه هنری آشـــنا شـــود و با  « در دانشـــگاه، مهندســـی می خواند؛ اما عالقۀ به فیلم ســـازی باعث شـــد از همان دوران دانشـــجویی با چند 
آنهـــا همـــکاری کند؛ و این گونه محمدرضا حاج محمدحســـینی پا به عرصۀ فیلم ســـازی گذاشـــت.

گزیده ها«، »مریم  « کارنامۀ هنری خود دارد. »نان  که در این عرصه فعالیت می کند و ســـاخت بیش از 15 اثر را در  کنون چهار ســـال اســـت  ا
بانـــو«، »فتـــح دنیا فقـــط با دو پا«، »آتش در اختیار« و »آل ســـقوط« جزو برجســـته ترین آثار اوســـت. در این گفت وگو، حاج محمدحســـینی از 

ک می گوید. کارخانۀ هپکوی ارا گزیده ها« و اتفاقات  فراز و نشـــیب های ســـاخت مســـتند »نان 



درســت  هســتند؟  کســانی  چــه  قهرمان هــا 
کــه بــر ســکو می ایســتند و  می گوییــد؛ آن هایــی 
گردن شــان آویختــه می شــود. امــا ایــن  مــدال بــر 
کلمــه یعنــی »قهرمــان« معنایــی بــه وســعت دریــا 
کــه  دارد. آدم هــای بی شــماری را نمی شناســیم 
قهرمــان هســتند امــا روی ســکو نمی ایســتند. 
کوچــه و خیابــان یــا شــاید وقتــی  آنهــا را هــر روز در 
برســد  تــا قطــار شــهری  ایســتاده ایم  زیرزمیــن 
عبــور  کنارشــان  از  بی تفــاوت  امــا  می بینیــم؛ 
کــه کارهــای بزرگــی می کنند  می کنیــم. آدم هایــی 
یــا ســال ها قبــل در یــک اتفــاق بــزرگ نقش آفریــن 
ــد، قهرمان هــای ملــی مــا هســتند حتــی  بوده ان
گــر در ایــن 40ســال بعد از انقــالب به آنها حداقل  ا

ــیم.  ــرده باش ک ــری  ــر بی مه ــگ و هن در فرهن
کــه  در ایــن یادداشــت و چنــد مطلــب دیگــری 
در نشــریۀ جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمــار از بنــدۀ 
حقیــر می خوانیــد، مقایســه های زیــادی بیــن 
کشــورهای غربــی را خواهیــد دیــد.  خودمــان و 
گــر بخواهــم دقیق تــر بگویــم، بــا توجــه  یعنــی ا
ــم  ــی فیل ــنوارۀ مردم ــوع جش ــاختار و موض ــه س ب
تفاوت هــای خودمــان و هالیــوود  بیــن  عمــار، 
کنــکاش می کنیــم تــا بدانیــم در عرصــۀ فیلــم و 
کوتــاه یــا بلنــد(  ســینما )داســتانی یــا مســتند، 
انتخــاب  ســوزانده ایم.  را  فرصت هایــی  چــه 
هالیــوود به عنــوان مرجــع دوم در ایــن قیــاس، 
تعمدی ســت. نــه بــه خاطــر اینکــه آنجــا هالیــوود 
ــکا و  ــه خاطــر اینکــه ایاالت متحــدۀ آمری اســت؛ ب
گرهای مــا همه چیــز  ســینمایش بــرای ســینما
می ســنجیم.  آنهــا  بــا  را  خودمــان  هســتند. 
درحالی کــه تالشــی بــرای پیشــرفت نمی کنیــم. 
خودمــان و ظرفیت های مــان را در اختیــار آنهــا 
کار ممکــن  قــرار می دهیــم درحالی کــه حداقــل 
کــه  را انجــام نمی دهیــم؛ از آنهــا یــاد نمی گیریــم 
برای اشــاعۀ فرهنــگ ، ارزش هایمــان و هر چیزی 
کــه تصــور می کنیــم درســت اســت، از ابــزار هنــر 

کنیــم.  اســتفاده 
یکــی از نــکات برجســته در ســینمای هالیــوود، 
قهرمــان محوری ســت. قهرمان هایــی از جنــس 
انســان یــا فــرا  انســان. ایــن قهرمــان می  توانــد یک 
ــه نمی خواهــد اجــازه دهــد خــون  ک مــادر باشــد 
پای مــال  پلیــس،  کم کاری هــای  بــا  دختــرش 
شــود. از دل همیــن قصــه فیلــم تحسین شــدۀ 
»3بیلبــورد خــارج از ابینــگ، میــزوری« متولــد 
می شــود. یــا قهرمــان دیگــر در همیــن ســینما، 
مأمــور زن آژانــس اطالعــات مرکــزی آمریکاســت 
کــردن  کــه بیــش از یــک دهــه بــه دنبــال شــکار 
در  کار  آخــر  در  و  می گــردد  بــن الدن«  »اســامه 
را خــالص  او  نیمــه شــب«  از  پــس  »30دقیقــه 
می کنــد. بــا ایــن دو مثــال، دیگــر نیــازی هســت از 

ــم؟ کنی ــی  ــان« صحبت ــرباز رای ــات س »نج
حــاال بیاییــد بــه خودمــان بپردازیــم و هــزاران 
ــی و  ــی فرهنگ ــه در بی توجه ک ــاب  ــر و ن ــوژۀ بک س
هنــری در جامعه مــان می ســوزند. ســوژه هایی 
ــوند  ــند می ش ــر جشنواره پس ــن هن ــی ای ــه قربان ک
منتقــدان  اتفاقــًا  کــه  صاحب نــام  آدم هــای  و 
کشــور هســتند ســراغی از  صریح اللهجــه شــرایط 

آن هــا نمی گیرنــد چــون دغدغــه ای بــرای ارتقــای 
فرهنــگ انقــالب اســالمی ندارنــد. حتــی در میان 
کارهایشــان نمی شــود دغدغــه ایــران را جســتجو 
کــرد. درصورتی کــه ایــن دغدغــه )قهرمان هــای 
تاریــخ ایــران( وجــود داشــت، اآلن بایــد چندیــن 
از آرش و رســتم و ســهراب و قصه هــای  فیلــم 
شــاهنامه ســاخته شــده بود. یا تاریخ پادشاهان 
ســال های دور را بر پرده های ســینما می دیدیم. 
روشــنفکری  کلیشــه های  گرفتــار  چنــان  امــا 
کــه اصــاًل بــه موضوع هــا و ســوژه های  هســتیم 

دیگــر فکــر نمی کنیــم.
کــه هواپیمــای ماهــان از بانــد فــرودگاه  زمانــی 
و  پزشــکی  تیــم  تــا  شــد  بلنــد  تهــران  مهرآبــاد 
کمک هــای دارویــی موردنیــاز را بــه مــردم یمــن 
برســاند، قــرار بــود در فــرودگاه صنعــا بنشــیند و 
بعــد از تخلیــۀ محمولــۀ دارویــی، مجروحــان را به 
کاپیتــان بهــزاد صداقت نیــا  کنــد.  تهــران منتقــل 
گــر ســعودی ها جرئــت  کــه ا خلبــان آن پــرواز بــود 
انهــدام هواپیمــا را داشــتند، می توانســت یــک 
مــرز  از  هواپیمــا  باشــد.  بازگشــت  بــدون  پــرواز 

وارد  عمــان  هوایــی 
یمــن  مــرزی  حریــم 
را  مســیرش  و  شــد 
فــرودگاه  ســمت  بــه 
امــا  داد.  ادامــه  صنعــا 
دو جنگنــدۀ ســعودی 
تهدیــد  بــا  تــا  آمدنــد 
ایرانــی،  پــرواز  خلبــان 
هواپیمــا  فــرود  مانــع 
زمانی کــه  شــوند. 
صداقت نیــا  کاپیتــان 
تهدیدهــای  بــه 
ســعودی  خلبان هــای 
پشــت بیســیم توجهــی 
بــه  اقــدام  آنهــا  نکــرد، 

کردنــد. حتــی یــک  بمبــاران بانــد فــرودگاه صنعــا 
مرتبــه بمبــاران بانــد فرودگاه نتوانســت تیم پــرواز 
ایرانــی را از فــرود در پایتخــت یمــن منصــرف کند. 
بــرای همیــن هواپیماهــا برگشــتند و باقی مانــده 

بردنــد.  بیــن  از  هــم  را  بانــد 
کــه زمــان  گــراف از اتفاقــی نوشــتم  در یــک پارا
کجــای  گــر هــر  زیــادی از وقــوع آن نمی گــذرد و ا
کارگردان هــای  ســوژۀ  می افتــاد،  اتفــاق  دیگــر 
ازآنجایی کــه  امــا  می شــد.  ســینما  صاحب نــام 
هنــری قهرمان ســوز داریــم، ترجیــح می دهیــم 
فیلم تخیلی »Flight« دنزل واشــنگتن را ببینیم 
ــگاه از  ــا همیــن ن کــف بزنیــم. ب ــرای آن قصــه،  و ب

کنــار »ایســتادگی در آســمان« می  گذریــم. 
کم تــر از ســه مــاه دیگــر پــا می گذاریــم بــه دهــۀ 
پنجــم عمــر انقــالب اســالمی و شــاید به انــدازۀ 
ایــن  در  وقایعــی  دراز مــان،  و  دور  تاریــخ  تمــام 
کــه می توانیــم ادعــا  چهــل ســال اتفــاق افتــاده 
کنیــم یــک ملــت قهرمان پــرور هســتیم. ملتــی 
کــه می خواهــد روی پــای خــود بایســتد. ملتــی 
کــوران ترورهــای خون آلــود منافقیــن در  کــه از 
دهــه شــصت، هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، 

داستانهاییازاین
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تحریم هــای اقتصــادی ظالمانــه و یک جانبــه، 
تــا  کــرد  بحران هــا و فتنه هــای سیاســی عبــور 
ایســتاده  امــروز در آن  کــه  بــه نقطــه ای  برســد 
اســت. بــرای یافتــن قهرمان هایمــان بایــد ابتــدا 
کــه آن هــا لزومــًا آدم هــای  بــه ایــن بــاور برســیم 
پوالدیــن نیســتند. بشــری هســتند شــبیه مــن و 
شــما بــا همیــن آناتومــی بدنــی امــا در یــک بزنــگاه 
کــه  کســانی  گرفتنــد.  حســاس، تصمیمــی بــزرگ 
کــه ســوای  کردنــد و فهمیدنــد  خودشــان را بــاور 
دولــت و نظــام، هــر شــهروندی باید ســهم خــود را 
کنــد؛ مثــل اعضــای یــک  بــرای بهبــود اوضــاع ادا 
کــه زیــر یک ســقف زندگی می کننــد و هر  خانــواده 

کــردن دارنــد.  کدام شــان نقشــی بــرای ایفــا 
بزنــم  برایتــان  عینــی  مثــال  چنــد  می خواهــم 
کــه مــا حقیقتــًا یــک ملــت  تــا متوجــه شــویم 
واقعــی  دنیــای  در  امــا  هســتیم.  قهرمان پــرور 
قهرمان هــا شــنل بــه دوش نمی اندازنــد. آن هــا 
گاهی این  تأثیر می گذارند؛ امیدبخش هســتند. 
ــه قهرمــان را در دل خــود  ک داســتان ها هســتند 
جــای داده انــد و نمی شــود مــا بــه ازای بیرونــی 
کــرد.  پیــدا  برای شــان 
که تعریف  امــا داســتانی 
بیدارکننــدۀ  می کننــد، 
خفتــه  حقیقــت  یــک 
»آقــا  مثــل  می شــود. 
کــه  ــاری  موســی« در الت
قصۀ غیــرت را می گوید. 
یــک  بــرای  قهرمان هــا 
امیــد  منبــع  جامعــه 
می خواهنــد  هســتند؛ 
یــا  باشــند  داســتانی 
از دل  حقیقــی. وقتــی 
فرهنــگ بومــی جامعــه 
باشــند،  آمــده  بیــرون 
خواهنــد  الهام بخــش 

بــود. 
ــان جنــگ،  برخــی می  گوینــد 30ســال بعــد از پای
پرداختــن بــه قصه هــای دفاع مقــدس دیگر معنا 
نــدارد. بایــد بــه آنهــا کــه منتظرند یک فیلــم دفاع 
ــدیدترین  ــا ش ــود ت ــران ش ک ــاخته و ا ــی س مقدس
 72 کــه  گفــت  کننــد  آن  متوجــه  را  حمله هــا 
ــذرد امــا  ــی دوم می گ ــان جنــگ جهان ســال از پای
هنــوز فیلم هایــی بــا موضوعــات مرتبــط بــه آن 
کــه  جنــگ ســاخته می شــود و بــرای جوامعــی 
زخــم آن نبــرد و نبــرد پیــش از آن را چشــیدند 
کــه فقــط جنــگ بــود  محتــرم اســت. آن جنــگ 
و خون ریــزی، اینطــور مــورد تفقــد قــرار می گیــرد و 
ــار آن را در دل  طــرف پیــروز هــر چنــد وقــت یک ب

ــده نگــه مــی دارد. مخاطبــان جهــان زن
 بــا ایــن نــگاه، جنــگ 8 ســالۀ مــا کــه جنــگ نبود، 
دفــاع بــود بایــد از گردونــه هنر حذف شــود؟ آنقدر 
ســوژه های بکــر در دل ایــن مفهمــوم مقــدس 
کســی خواســتار پرداختــن  گــر  کــه ا وجــود دارد 
انجــام دارد؛  بــرای  کار  باشــد ســال ها  آنهــا  بــه 
و  تدارکات چی هــا  تخریب چی هــا،  قصــه  مثــل 
کــه بــرای  پزشــکان بیمارســتان های صحرایــی 

کــه عنــوان نکــردم  کــدام از اینهــا و آنهایــی  هــر 
می شــود فیلم هــای زیــادی ســاخت. در همیــن 
قصه هــای جنگــی می شــود فهمیــد آدم هــای 
معمولــی قهرماننــد. پیشــنهاد می کنــم مســتند 
کــه اصغــر بختیــاری ســاخته را حتمــًا  »نشــانی« 
بــودن آدم هــای معمولــی  تــا قهرمــان  ببینیــد 

جنــگ برای تــان مســجل شــود. 
انقــالب  و  جنــگ  دوران  بــه  فقــط  قهرمان هــا 
خالصــه نمی شــوند و اصــواًل نمی خواهــم بگویــم 
فقــط آنهایــی کــه جنگیدنــد شایســتۀ توجــه هنر 
کمــر همــت می بنــدد  کــه  هســتند. آن جوانــی 
کی »دشــت آدم خوار« به باغ پســته  برای تبدیل 
کارآفرینــی می کنــد نیز  و بــرای مــردم یــک منطقــه 
کــه بــرای  قهرمــان اســت و بایــد او و دســت آوردی 

کشــیده شــود.  کشــور داشــته اســت بــه تصویــر 
کــه اهــل هنــر روشــنفکری  عمــار ســعی دارد آنچــه 
ــده نگــه دارد. ســوژه های  ــه آن نمی پــردازد را زن ب
خودشــان  بــرای  کــه  ناشــناخته ای  و  نــاب 
کران مســتندها  قصه هــای بزرگــی دارنــد و پس از ا
جشــنواره،  در  داســتانی  کوتــاه  فیلم هــای  یــا 
کارکــرد اصلــی ایــن رویــداد شــروع می شــود.  تــازه 
کشــور. حتــی در  کران هــای مردمــی در سراســر  ا
کــه مــردم بــا ســینما غریبــه هســتند،  آن نقاطــی 
می شــود  پرژکتــور  ویدئــو  یــک  و  لپ تــاپ  یــک 
بــرای بچه هــای  بزرگ تریــن ســینمای جهــان 
کــه  کرمــان. بچه هایــی  یــک روســتای محــروم در 
کنار این کشــور آدم هایی  باید بدانند در گوشــه و 
هســتند کــه قهرماننــد و اتفاق هــای بزرگــی را رقــم 
ــد در دل  کردن هــا می توان می زننــد. ایــن تماشــا 
بچه هــای ایــران، بــذر امیــد بــه فــردا و اعتقــاد 
کــه در مناطــق  را بــکارد. البتــه اعتقــاد مردمــی 
محــروم و کم برخــوردار زندگــی می کنند از بخشــی 
بیشــتری  امکانــات  کــه  کالن شــهرها  مــردم  از 

دارنــد، محکم تــر اســت. 
کاظــم ســیادتی جانبــاز باشــد. دو  شــاید ســید 
دســتش از مــچ قطــع شــده و یــک چشــم نــدارد؛ 
کــه  امــا او یــک الگــو بــرای جــوان ایرانــی اســت. او 
کــرده و ده هــا حکــم قهرمانــی و  اورســت را فتــح 
کوهنــوردی دارد.  مــدال در رشــته های شــنا و 
دســت نــدارد امــا هــر روز دوچرخه ســوار می شــود. 
کاظــم شــاید قطع عضــو باشــد و جهــان  ســید 
را بــا یــک چشــم ببینــد، امــا بــا همــان دو پــای 
کرده اســت. رســالت  که دارد دنیا را فتح  ســالمی 
کــه روشــنگر باشــد. فیلم هــای  عمــار ایــن اســت 
ارزشــمندی کــه ســعی می کننــد امید را گســترش 
ایــران  حقیقت هــای  نشــان دهنده  و  دهنــد 
کشــور بگردانــد تــا آنهایــی  اســالمی باشــند را دور 
کــه دسترســی بــه ســینمای غــرب زده مــا ندارنــد، 
و  نیســتند  دور  انقــالب  جبهــه  از  کــه  بداننــد 
کــه هنرشــان را به پــای این  جوان هایــی هســتند 

ک ریخته انــد.  خــا

محمد علی پور
روزنامه نگار

درخصوصلزومپرداختنبهقهرماندرسینما

پرونده 

قهرمان محوری

می خواهم چند مثال عینی برایتان بزنم 
 یک ملت 

ً
تا متوجه شویم که ما حقیقتا

قهرمان پرور هستیم. اما در دنیای واقعی 
قهرمان ها شنل به دوش نمی اندازند. آن ها 
تأثیر می گذارند؛ امیدبخش هستند. گاهی 

این داستان ها هستند که قهرمان را در دل 
خود جای داده اند و نمی شود ما به ازای 

بیرونی برای شان پیدا کرد. اما داستانی که 
تعریف می کنند، بیدارکنندۀ یک حقیقت 

خفته می شود. مثل »آقا موسی« در التاری 
که قصۀ غیرت را می گوید.



فتح دنیا فقط با دو پا
کاظـــم ســـیادتی« از جانبـــازان دفـــاع مقدس  »ســـید 
که دو دســـتش را از مچ و یک چشـــم خـــود را از  اســـت 
دســـت داده. او با این وضعیت جسمانی، در چندین 
کثـــر قله های  رشـــتۀ ورزشـــی مـــدال قهرمانـــی دارد و ا
جهان را فتح کرده. مســـتند »فتـــح دنیا فقط با دو پا« 

ماجرای پهلوانـــی و قهرمانی این جانباز اســـت.

کارگردان:محمدرضاحاجمحمدحسینی �
سالتولید:1395 �
مدتزمان:12دقیقه �
تهیهکننده:محمدرضاحاجمحمدحسینی �

پهلوان ِتلِگرد
»ســـید محمدعلی جعفری« پیرمرد 90ســـاله ای اســـت 
کـــه همچنـــان به صـــورت حرفـــه ای ورزش می کنـــد. پدر 
کشـــف حجـــاب رضاخانی  ســـید محمدعلـــی در واقعۀ 
شـــهید شـــده. خـــود او نیـــز در جنـــگ تحمیلـــی حضور 
داشـــته و پدر شهید نیز هست. مستند »پهلوان ِتلِگرد« 
برگـــی از خاطـــرات زندگی این ورزشـــکار را مـــرور می کند.

کارگردان:محسناسالمزاده �
سالتولید:1395 �
مدتزمان:26دقیقه �
تهیهکنندهحقوقی:شهرداریمشهد �

ایستادگی در آسمان
هواپیمایی از ایران برای کمک رسانی دارویی و پزشکی به 
 سمت »صنعا«، پایتخت یمن پرواز می کند.  جنگنده های 
»ســـعودی« ســـعی دارند با تهدید، از فـــرود آمدن هواپیما 
جلوگیـــری کنند؛ ولی با عزم راســـخ خلبانان ایرانـــی روبه رو 
می شوند و باند فرودگاه را بمباران می کنند. ایرباس ایرانی، 

موفق به فرود نمی شـــود و به کشـــور بازمی گردد.

کارگردان:علیطادی �
سالتولید:1394 �
مدتزمان:20دقیقه �
تهیهکنندهحقوقی:مرکزمستندسفیرفیلم �

روزگار اکبر
کبر محمدزاده«، روشـــن دل ایالمی اســـت  آقـــای »ا
کلیـــوی نیز رنـــج می برد.  کـــه از ســـرطان و مشـــکل 
کارش را متوقف  با وجود این مشـــکالت، هیـــچ گاه 
کنـــون نیـــز بـــا وجـــود  کوشـــید. ا نکـــرد و همیشـــه 
گذاشـــته و پنـــج فرزنـــد دارد، به  اینکـــه پا بـــر ســـن 

غ مشـــغول اســـت. شـــالی کاری و پـــرورش مر

کارگردان:قدرتباقری �
سالتولید:1395 �
مدتزمان:30دقیقه �
تهیهکنندهحقوقی:سیمایمرکزایالم �

داستان آینده
مرحوم دکتر »ســـعید کاظمی آشـــتیانی« در ســـال 1370 
پژوهشـــگاه رویان را تأســـیس کرد. در ســـال های حضور 
کرد.  مرحوم آشـــتیانی، این مرکز تا  حد زیادی پیشرفت  
به حدی که حتی برخی از اســـاتیِد دانشگاهی هم آن را 
غیرواقعی می دانستند. این مستند روایتی از تالش های 
مجاهدانۀ مرحوم آشـــتیانی درپژوهشکدۀ رویان است. 

کارگردان:محمدحبیبیمنصور �
سالتولید:1395 �
مدتزمان:35دقیقه �
تهیهکنندهحقوقی:مرکزآفرینشهایهنریبسیج �

سر به راه
در ســـال های دفـــاع مقـــدس، به دلیـــل مالحظات 
امنیتـــی و اطالعاتـــی، اعزام دانشـــجویان پزشـــکی 
بـــدون هماهنگـــی و اطـــالِع قبلـــی انجام می شـــد. 
کار داســـتانی »ســـر به راه« روایت گر پزشـــکی اســـت 
کـــه با وجود مشـــکالت فـــراوان، مجبور می شـــود تا 

کـــرده و به جبهـــه برود. خانـــواده را رهـــا 

کارگردان:امیرداسارگر �
سالتولید:1396 �
مدتزمان:22دقیقه �
تهیهکنندهحقوقی:خانهفیلمداستانیانقالباسالمی �

خیرالنساء
گروهی از زنان  با شـــروع جنگ تحمیلی، خیرالنســـاء 
را ســـازمان دهی می کنـــد تا بـــرای رزمنـــدگاِن جبهه، 
کلوچـــه، ازجمله  نـــان بپزنـــد. خیاطی، پخـــت مربا و 
کارهای آنها بود. هنوز هم باوجود اینکه خیرالنســـاء 
بیش از 92 ســـال ســـن دارد، برای رزمنـــدگان جبهۀ 
مقاومت در ســـوریه نان می پزد و دستکش می بافد. 

کارگردان:علیرضاباغشنی �
سالتولید:1395 �
مدتزمان:25دقیقه �
تهیهکنندهحقوقی:مدرسهسینماییعمار �

نشانی
قبل از عملیـــات »کربـــالی پنـــج« تعـــدادی از رزمندگان، 
ارســـال  خانواده هایشـــان  بـــرای  را  خـــود  وصیت نامـــۀ 
می کنند؛ اما این نامه ها به دالیل امنیتی هرگز به دســـت 
صاحبانشان نرسید. پس از گذشت سالیان دراز از جنگ، 
اصغر بختیاری در این مستند تالش کرده تا این نامه ها را 

به مقصد برســـاند و برگـــی از تاریخ را برایشـــان ورق بزند.

کارگردان:اصغربختیاری �
سالتولید:1394 �
مدتزمان:28دقیقه �
تهیهکنندهحقوقی:سازمانهنریرسانهایاوج �



آن بیست و سه نفر  
گروهـــی از نوجوانان  »آن بیست و ســـه نفر« روایِت اســـارت 
کـــه به  ایرانـــی در خـــال عملیـــات بیت  المقـــدس اســـت؛ 
قلـــم »احمـــد یوســـف زاده« در ۳۰4 صفحـــه و در 4 فصل 
اصلـــی، نـــگارش یافتـــه  اســـت. توصیف هـــای نویســـنده 
در عیـــن شـــیوایی قلـــم، خواننـــده را بـــه فضـــای مخوف 
زندان هـــای رژیـــم بعـــث عـــراق می برد و بـــا ایجـــاد تعلیق 
گروه از اســـرا را بـــا ابزار  در داســـتان، فـــراز و فرود هـــای این 

زبـــان، بـــه تصویر می کشـــد. 

جندی مکلف    
حســـن  »حـــاج  اســـارت  خاطـــرات  مکلـــف«  »ُجنـــدی 
 ۲۶۸ در  صالحی خـــواه«  »محســـن  قلـــم  بـــه  اصغـــری«، 
که در ســـال ۱۳۹۷ به چاپ رســـید. روایت  صفحه اســـت؛ 
صالحی خـــواه از ســـال های اســـارت اصغـــری، مخاطـــب 
را بـــا اطاعـــات حیاتـــی قهرمـــاِن داســـتان آشـــنا می کنـــد 
در  جعلـــی  هویـــت  حفـــظ  و  ایجـــاد  در  را  او  تکاپـــوی  و 

اردوگاه هـــای رژیـــم بعـــث نشـــان می دهـــد. 

واز   پزشک پر
»پزشـــک پـــرواز« خاطرات دکتـــر »محمدتقی خرســـندی 
گروه  که بـــرای  گفته ای اســـت  آشـــتیان« از رویداد هـــای نا
پزشـــکی اش در مناطـــق عملیاتی ۸ ســـال دفـــاع مقدس 
روی داده  اســـت. »فاطمـــه دهقـــان نیری« نیز ایـــن اثر را 

در ۱۷۸ صفحه نگاشـــته اســـت.

تندبادی از کویر  
که  حکایـــت ســـرداران، مجموعـــه ای پنـــج جلدی اســـت 
کویـــر« به زندگی  یـــک مجلد از آن با عنـــوان »تند بادی از 
شـــهید »میرقاســـم میرحســـینی« اختصاص یافته  است. 
کتـــاب ۶4 صفحه ای  »حســـین نیـــری« بـــا نـــگارش ایـــن 
کـــه در ســـال ۱۳۹5 به چاپ رســـیده، به جـــذب مخاطب 

نوجـــوان اهتمام ورزیده اســـت. 

مجتهد بی نشان    
»مجتهِد بی نشـــان« نگاشتة »محمدرضا صدوق« در باب 
مجاهدت هـــای شـــهید »آیـــت اهلل محمدصـــادق صدوق 
گلپایگانی« در ســـال های مبارزه علیه رژیم طاغوت اســـت 
کـــه در ۱۱۰ صفحـــه بـــه ســـال ۱۳۹4 منتشـــر شـــده  اســـت. 
کتاب مشـــتمل بر خاطـــرات نزدیکان آن شـــهید از باور ها و 
گلپایگان اســـت؛  رفتار هـــای این روحانی اهل شهرســـتان 
کنون نیز  ک بـــه شـــهادت می رســـد و تا که به دســـت ســـاوا

نشـــانی از مرقد وی وجـــود ندارد.

عملیات فریب   
»عملیـــات فریب« خاطرات شـــهید »اســـداهلل قاضی« به 
کـــه آن را مبتنی  قلـــم بـــرادرش »مرتضـــی قاضی« اســـت؛ 
بـــر دفترچـــۀ خاطـــرات شـــهید و دوســـتانش از حضـــور در 
عملیـــات والفجـــر ۸ در ۳۳4 صفحـــه و بـــه ســـال ۱۳۹4 
نگاشـــته  اســـت. داســـتان در فضـــای ســـال ۱۳۶4 و حول 
محـــور انجـــام عملیـــات فریـــب، قبـــل از انجـــام عملیـــات 

والفجـــر ۸ رقـــم می خـــورد.  

اکیپ حاج هادی   
»جعفر کاظمـــی« در این اثـــر، بیـــش از ۱۸۰ خاطـــره از ایثارگران 
جهاد پشتیبانی شهرســـتان ورامین را در 4۱۲ صفحه به سال 
۱۳۹۲ به رشـــته تحریر درآورده اســـت؛ که فضای پشـــتیبانی از 
جبهه های حق علیه باطل را در میان صنوف و اقشار مختلف 
مردم به تصویر می کشد. حاج »هادی جنیدی«، شخصیتی 
اســـت که با جمع کـــردن تعـــدادی از داوطلبین مردمـــی در امر 
تدارکات مناطق عملیاتی شناخته می شـــود؛ این اثر، بخشی 
از فعالیت های گروه حاج هادی را به مخاطب می شناســـاند.

پوتین های ساق بلند  
انســـانی  روابـــط  از  روایتـــی  ســـاق بلند«  »پوتین هـــای 
کوتاه  رزمنـــدگان دوران دفاع مقدس در قالـــب متن های 
که خـــود از  بـــه همـــراه تصاویـــر  اســـت؛ »قاســـم عباســـی« 
گـــردان تخریـــب لشـــکر ۲۷ محمدرســـول اهلل  رزمنـــدگان 
بـــوده، این اثر را اولین بار در ســـال ۱۳۸۸ و در ۲۲۰ صفحه 

نیـــز بـــه زیر چـــاپ برده اســـت. 

کــه مراســم  هــر ســال 
اســکار  جوایــز  اهــدای 
دو  می رســد،  فــرا 
آن  فیلم نامه نویــس 
خودشــان  بــا  شــب 
طالیــی  مجســمۀ  دو 
می برنــد؛  خانــه  بــه 
 Adapted( اقتباســی  فیلم نامــۀ  بــرای  یکــی 
ســناریوی  بــرای  دیگــری  و   )screenplay
 .)Original screenplay( غیراقتباســی 
رمان هــا،  یعنــی  ادبــی  آثــار  از  گرفتــن  الهــام 
نمایشــنامه ها، زندگینامه هــا و خاطــرات یکــی از 
راه هاییســت تا فیلم های بهتری ســاخته شود.  
کــه برایــش  در دنیــای غــرب یــا هــر اســم دیگــری 
کتــاب یکــی از ابزارهــای اساســی و  می گذاریــم، 
بنیان هــای جاافتــادۀ فرهنــگ اســت. به خاطــر 
کــه  کــه دارد، بــرای بخشــی از افــرادی  بــازاری 
دســت بــه قلــم هســتند، نویســندگی یــک شــغل 
از  زیــادی  بخــش  می شــود.  محســوب  خــوب 
کتــاب و محصوالتی  دنیــای ســرگرمی مربــوط به 
می شــوند.  متولــد  داســتان ها  از  کــه  اســت 
کتاب هایشــان  بــا  را  بــزرگ  روزنامه نــگاران 
می شناســند. سیاســتمداران بــا شــروع دوران 
فراموش شــدن  از  فــرار  بــرای  بازنشســتگی 
دوران  خاطــرات  درآمــد،  کســب  و  جامعــه  در 
می کننــد.  عرضــه  و  مکتــوب  را  فعالیت شــان 
می نویســند تــا تجربیات شــان را بــه نســل بعــد و 
کــه در  کننــد و می نویســند  جامعه شــان منتقــل 
یادهــا و تاریــخ بماننــد. بزرگ تریــن قهرمان هــای 
خیالــی یــا واقعــی از دل کتاب هــا بیــرون می آیند. 
جــدای از طبقــۀ نخبــگان سیاســی، علمــی و 
کتــاب نقش مهمــی در فرهنگ  دیگــر عرصه هــا، 
ــه بخشــی از دنیــای  عــام مــردم دارد. به طوری ک
کتــاب  بــر  مختلــف  قالب هــای  در  ســرگرمی 
از  بخشــی  ابرقهرمان هــا،  مثــاًل  اســت.  اســتوار 
فرهنــگ مــردم آمریــکا هســتند. سال هاســت که 
کتاب هــا  فیلم هــای ابرقهرمانــی بــا اقتبــاس از 
ســاخته می شــود. بازی های ویدئویی براســاس 
ایــن فیلم هــا بــرای پلتفرم هــای مختلــف عرضــه 
آنهــا  نشــانه های  بــا  لباس هایــی  می شــوند. 
فروختــه می شــود و بچه هــا بــا اســباب بازی های 
ســرگرم  را  خودشــان  رفقایــش،  و  آهنــی  مــرد 
می کننــد. حتــی هــر ســال رویــداد بزرگــی باعنــوان 
کــه اختصــاص دارد  کامیــک کان برگــزار می شــود 
ایــن فیلم هــا و شــخصیت ها. خواســتگاه  بــه 
مصــور  کتاب هــای  ابرقهرمان هــا،  ایــن  تمــام 
ریشه شــان  کــه  کمیک استریپ هایی ســت  یــا 
بــه ســال های جنــگ جهانــی دوم و پیــش از 
آن برمی گــردد. یــک دنیــای مــوازی بــا جهــان 
و  آمــده  بیــرون  کتاب هــا  ایــن  دل  از  حقیقــی 

گــردش مالــی را رقــم می زنــد.  میلیاردهــا دالر 
ــکا نیســت. در  ــه آمری ــد فقــط منحصــر ب ایــن دی
میــالدی  گذشــتۀ  قــرن  ســال های  واپســین 
کــه  »جی.کی.رولینــگ« نویســندۀ بریتانیایــی 
امــروز تمــام دنیــا او و دنیایــش را می شناســند، 

بــرد و شــخصیت پســر یتیــم  بــه قلــم  دســت 
کــه هوادارانش  جادوگــر را خلــق کرد. شــخصیتی 
کتــاب چــاپ شــده  ابتــدا او را از بیــن خطــوط 
پیــدا  »بلومزبــری«  گمنــام  انتشــارات  توســط 
کردنــد؛ امــا راهــش را بــه پــردۀ نقــره ای ســینما 
کتــاب بــا ســینما  کــرد. درخصــوص ارتبــاط  پیــدا 
در ســطرهای بعــد بیشــتر می نویســم امــا ایــن 
کتاب هــا  کــه ایــن  مثــال را از ایــن جهــت زدم 
مردم شــان  فرهنــگ  ســفیر  محتوایشــان  و 
ــرای مــردم اهمیــت  ــه ب ک هســتند. معیارهایــی 
ــر از  ــا شــناخته شــده هســتند را حتــی فرات دارد ی
کــه در  مرزهایشــان رواج می دهنــد هــم فرهنگــی 
کــم اســت را تثبیــت می کننــد. سرزمین شــان حا
ــی .آر.آر  ــای »ج کتاب ه ــه  ک ــی  ــدۀ انگلیس خوانن
تالکیــن« را دســت می گیــرد، خواهــی نخواهــی 
فرهنــگ مــردم انگلســتان را در قالــب آن دنیــای 
خیالــی فانتــزی لمــس می کنــد. یــا مخاطــب 
کتاب هــای »جــرج اورول«، خــودش را دشــمن 
کمونیســت های پشــت دیــوار آهنیــن می یابــد. 
کتاب هــا و صدهــا نمونــۀ مشــابه دیگــر،  ایــن 

فرهنگــی  ســفیران 
دل  از  کــه  هســتند 
و  می آینــد  بیــرون  آن 
البتــه هیچ کــدام از ایــن 
متهــم  نویســنده ها 
نمی شــوند  ایــن  بــه 
سفارشــی نویس  کــه 

. هســتند
کتــاب ایســتگاِه  بــه نظرم 

اول تولیــد مفاهیــم فرهنگــی اســت. بــرای اثبــات 
ایــن ادعــا نیــز می شــود ادلــه را پشــت ســر هــم 
فرهنگــی  تولیــدات  از  بســیاری  کــرد.  ردیــف 
کتاب  کتاب ها ساخته شــدند. درواقع  براســاس 
ایســتگاه اول و نخســتین حلقــه زنجیــر اســت. 
انگلیســی  شــهیر  نویســندۀ  کریســتی«  گاتــا  »آ
کارگاه محبــوب بلژیکــی و »خانم  »هرکــول پــوآرو« 
»ســنت  روســتای  اهــل  کنجــکاو  زن  مارپــل« 
مــاری میــد« را بیــن ســال های ابتدایــی تــا میانــۀ 
کــرد و لقــب ملکــۀ جنایــت را  قــرن بیســتم خلــق 
کــه »ســر  بــه خــود اختصــاص داد. همان طــور 
گاه هــای  کارآ کانــن دویــل« یکــی دیگــر از  آرتــور 
محبــوب دنیــای ادبیــات جنایــی را در آخریــن 
ســال های قــرن 19 بــه وجــود آورد. شــاید ســر 
کــه حق نشــر اولین داســتان شــرلوک  آرتــور زمانــی 
هلمــز را بــه قیمــت 25 پونــد اســترلینگ در ســال 
کــه روزی  کــرد، تصــوری نداشــت  گــذار  1887 وا
گاه مشــاور را بشناســند و بارها  کارآ تمام دنیا این 
کتاب هایــش را بخواننــد و فیلم ها و ســریال هایی 
کــه از آن اقتباس شــده بــود را ببیننــد. همیــن 
کریســتی« نیــز  گاتــا  اتفــاق بــرای داســتان های »آ
افتــاد و آخریــن فیلــم اقتبــاس شــده از داســتان 
»قتل در قطار سریع الســیر شــرق« در ســال 2017 

ــران شــد.  ک ا
بــا نگاهــی به فــروش و میــزان محبوبیت فیلم ها 
و ســریال هایی مثــل اربــاب حلقه هــا، بــازی تــاج 

داستانخوب؛
فیلمخوب

و تخــت، نارنیــا، هــری پاتــر، راز داوینچــی و دیگــر 
بــراون،  دن  کتاب هــای  از  شــده  ســاخته  آثــار 
بینوایان، دور دنیا در هشــتاد روز یا وقایع نگاری 
یــک مــرگ از پیــش اعــالم شــده )ســاخت ســال 
ــر اســاس داســتانی  1987 میــالدی در فرانســه ب
گارســیا مارکــز( و ده هــا  گابریــل  بــه همیــن نــام از 
کتــاب،  کــه  فهمیــد  می شــود  دیگــر  عنــوان 
ــا  ــرای شــروع تولیــد یــک فیلــم ی نقطــۀ خوبــی ب
که متعلق  تولیدات فرهنگی اســت. رمان هایی 
گونه هــای مختلــف داســتانی اعــم از فانتــزی  بــه 
تــا جنایــی و علمــی، تخیلــی هســتند. نســبِت 
کتاب هــا بــا دیگــر عرصه هــای هنــر در بیــرون از 
مرزهــای مــا مشــخص اســت امــا در ایــران معلــوم 
که متعلق به قشر  گرهایمان  نیست چرا سینما
کتاب هــای  ــه  روشــنفکر هســتند، نیم نگاهــی ب

نویســندگان ایرانــی ندارنــد. 
ــه فقــط بعــد از انقــالب،  در تمــام ایــن ســال ها ن
کاالی  واردکننــدۀ  پهلــوی  دوران  در  حتــی 
فرهنگی بودیم و بیشــتر تولیدات فرهنگی مان، 
نــگاه  اســت.  بیــرون  دنیــای  تحت تأثیــر 
و  ســینما  هنرمنــدان 
به طــور  و  تلویزیــون 
مشــخص، نویســندگان 
تهیه کننــدگان  و 
بــازار  ســمت  بــه  بایــد 
کتاب هــای  و  نشــر 
کنــد  حرکــت  ایرانــی 
دو  هــر  درنهایــت  کــه 
طــرف، ســود ایــن نــگاه 
گر از خالقیــت نویســندۀ  را خواهنــد بــرد. ســینما
خاطــرات یــک شــخص حقیقــی یــا رمان نویســی 
کــه از تخیلــش بهــره می بــرد اســتفاده می کنــد و 
در مقابــل نویســندۀ ایرانــی ترغیــب می شــود تــا 
کتاب بهتری بنویســد. در این صورت، بازار نشــر 
هــم در ایــران می توانــد تحــول را بــه چشــم خــود 
کتاب خوب از دل فرهنگ خودمان  ببیند. زیرا 
نوشــته می شــود و زمانی کــه فیلــم یــا انیمیشــن 
می توانــد  شــود،  ســاخته  کتــاب  آن  براســاس 
فرهنگــی  کاالهــای  گرفتــن  رونــق  زمینه ســاز 
ک، بازی های  دیگــری مثل لوازم التحریــر، پوشــا
کــه شــاید در  رایانــه ای و چیزهــای دیگــر شــود 
ظاهــر بــه یکدیگــر مرتبــط نباشــند امــا در باطــن 
حلقه هــای یــک زنجیــر هســتند؛ زنجیــر فرهنگ 
کتــاب خــوب اســت.  کــه حلقــه اول آن  ایرانــی 
بــه  گران  ســینما نــگاه  کــه  گفتیــم  پیش تــر 
باعــث تشــویق  ادبیــات  فعــاالن  و  نویســندگان 
تــا  می شــود  باعــث  می شــود.  قلــم  اهالــی 
کــه بــه ایــن مســئله تردیــد دارنــد،  نویســندگانی 
گوشــۀ  و  شــوند  فراموش شــده  ژانــر  یــک  وارد 
گــر اثــر خوبــی خلــق  کــه ا ذهن شــان ایــن باشــد 
کننــد، می تواننــد راه خــود را بــه ســرزمین هنــر 
کنــد. نمی شــود یک گوشــه ایســتاد، در  هفتــم بــاز 
کتــاب صحبــت  صفحه هــای مجــازی از خوانــدن 
کــرد ولــی وقتــی پــای عمــل می رســد، بچســبیم 
اقتبــاس،  زمینــۀ  در  قدیمــی.  کلیشــه های  بــه 

بی توجهــی اهــل هنــر به کتاب هــا محــدود به یک 
حــوزه و دو حــوزه نمی شــود. جــالل آل احمــد، 
ایگــرگ  و  ایکــس  و  ابراهیمــی  نــادر  جمــال زاده، 
ــار  ــه آث ــگاه ب ــان اهــل هنــر هســتند امــا ن لق لقــه زب
آن هــا هــم بــرای نوشــتن فیلم نامــه  وجــود نــدارد. 
کــردم تــا نظــرم  ابتــدا بــه شــاخۀ دیگــر هنــر اشــاره 
راجع بــه لــزوم نــگاه بــه کتاب هــای دفــاع مقدس 
بــرای اقتبــاس، مــن را متهــم بــه تنــدروی نکنــد. 
کتاب هــای  کــه بایــد نگاهــی جامــع بــه  معتقــدم 
نویســندگان ایرانــی داشــت. امــا از نهادهایــی 
کار فرهنگــی در حــوزۀ انقــالب  کــه بودجــه بــرای 
ــی رود  ــار م ــد انتظ ــدس دارن ــاع مق ــالمی و دف اس
بی ثمــر،  کارهــای  گــزارش  کــردن  پــر  به جــای 
کتاب های این حوزه داشــته باشــند.  نگاهی به 
و  مقــدس  دفــاع  حــوزه  در  خــوب  کتاب هــای 
کــه در  ادبیــات انقــالب لزومــًا آنهایــی نیســتند 
تیراژهــای چندهزارتایی با ســرمایۀ دولتی چاپ 
کتــاب قطــوری حتمــًا  و عــرض می شــوند. هــر 
کتــاب خــوب در ادبیــات پایــداری نیســت.  یــک 
کتــاب 168 صفحــه ای بــا نــام »مجتهــد  یــک 
کــه قصــۀ شــهادت آیــت ا... شــیخ  بی نشــان« 
ک در ســال های  محمــد صــدوق به دســت ســاوا
آغــاز نهضــت امام خمینــی)ره( را روایــت می کنــد، 
کــه  کتابــی  داســتان زیــادی در دل خــود دارد. 

ــده اســت.  ماننــد اســمش بی نشــان باقــی مان
مقــدس  دفــاع  حــوزۀ  در  زیــادی  کتاب هــای 
کشــیده شــدن  کــه ظرفیــت بــه تصویــر  هســتند 
تــا مجموعه هــای  گرفتــه  رمان هــا  از  دارنــد؛  را 
و  رزمنــدگان  از  شــفاهی  تاریــخ  و  خاطــرات 
کــه  کتــاب خــودم را مثــال می زنــم  فرماندهــان. 
طــی چهــار مــاه بــه چــاپ دوم رســید. »ُجنــدی 
محافــظ«  یــک  اســارت  خاطــرات  ــف؛ 

َ
ُمَکّل

تاریــخ شــفاهی دربــارۀ ســردار  پــروژۀ  یــک  کــه 
ســپاه  عضــو  تنهــا  او  بــود.  اصغــری  حســین 
کــه در دوران  حفاظــت انصارالمهدی)عــج( بــود 
ــف 

َ
دفاع مقــدس بــه اســارت درآمــد. ُجنــدی ُمَکّل

که نویســندۀ  را پیشــنهاد نمی کنم به این دلیل 
کتاب خوان هــا قضــاوت می کننــد  آن هســتم. 
کــه ایــن کتــاب خــوب اســت یــا نــه. ســخن دربــارۀ 
کــه یــک داســتان خــاص  ســوژه و راوی آن اســت 
کتاب هــای  می کنــد.  روایــت  جنــگ  دِل  در  را 
کــه بایــد بــه آنهــا نــگاه شــود و  زیــادی هســتند 
کــه این نــگاه و حمایت، فقط از ســوی  چــه بهتــر 
کمیتــی نباشــد. بایــد  ســازمان ها و نهادهــای حا
ــام  ــرای تم ــد، ب ــه جنگیدن ک ــم آنهایــی  کنی ــاور  ب
مــردم جنگیدنــد و آن دوره از تاریــخ مــا فقــط 

متعلــق بــه قشــر و امــت حــزب ا... نیســت. 
روزی  ایــران  مــردم  کــه  می کنیــم  آرزو  مــا 
بــرای  شــوند.  دنیــا  مــردم  کتاب خوان تریــن 
رســیدن بــه آن بایــد نگاه مــان را تغییــر دهیــم. 
کــه دوســت دارنــد فیلم هــای خــوب  مردمــی 
ســینمای  گرفتــن  رونــق  دنبــال  بــه  ببیننــد، 
کتابفروشــی ها هــم بــاز  اقتباســی پایشــان بــه 
می شــود و ایــن چرخــه می توانــد بــرای همیشــه 

باشــد.  داشــته  ادامــه 

محسن صالحی خواه
روزنامه نگار
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به نظرم کتاب ایستگاِه اول تولید مفاهیم 
فرهنگی است. برای اثبات این ادعا نیز 

می شود ادله را پشت سر هم ردیف کرد. 
بسیاری از تولیدات فرهنگی براساس 
کتاب ها ساخته شدند. درواقع کتاب 

ایستگاه اول و نخستین حلقه زنجیر است



آن بیست و سه نفر  
گروهـــی از نوجوانان  »آن بیست و ســـه نفر« روایِت اســـارت 
کـــه به  ایرانـــی در خـــال عملیـــات بیت  المقـــدس اســـت؛ 
قلـــم »احمـــد یوســـف زاده« در ۳۰4 صفحـــه و در 4 فصل 
اصلـــی، نـــگارش یافتـــه  اســـت. توصیف هـــای نویســـنده 
در عیـــن شـــیوایی قلـــم، خواننـــده را بـــه فضـــای مخوف 
زندان هـــای رژیـــم بعـــث عـــراق می برد و بـــا ایجـــاد تعلیق 
گروه از اســـرا را بـــا ابزار  در داســـتان، فـــراز و فرود هـــای این 

زبـــان، بـــه تصویر می کشـــد. 

جندی مکلف    
حســـن  »حـــاج  اســـارت  خاطـــرات  مکلـــف«  »ُجنـــدی 
 ۲۶۸ در  صالحی خـــواه«  »محســـن  قلـــم  بـــه  اصغـــری«، 
که در ســـال ۱۳۹۷ به چاپ رســـید. روایت  صفحه اســـت؛ 
صالحی خـــواه از ســـال های اســـارت اصغـــری، مخاطـــب 
را بـــا اطاعـــات حیاتـــی قهرمـــاِن داســـتان آشـــنا می کنـــد 
در  جعلـــی  هویـــت  حفـــظ  و  ایجـــاد  در  را  او  تکاپـــوی  و 

اردوگاه هـــای رژیـــم بعـــث نشـــان می دهـــد. 

واز   پزشک پر
»پزشـــک پـــرواز« خاطرات دکتـــر »محمدتقی خرســـندی 
گروه  که بـــرای  گفته ای اســـت  آشـــتیان« از رویداد هـــای نا
پزشـــکی اش در مناطـــق عملیاتی ۸ ســـال دفـــاع مقدس 
روی داده  اســـت. »فاطمـــه دهقـــان نیری« نیز ایـــن اثر را 

در ۱۷۸ صفحه نگاشـــته اســـت.

تندبادی از کویر  
که  حکایـــت ســـرداران، مجموعـــه ای پنـــج جلدی اســـت 
کویـــر« به زندگی  یـــک مجلد از آن با عنـــوان »تند بادی از 
شـــهید »میرقاســـم میرحســـینی« اختصاص یافته  است. 
کتـــاب ۶4 صفحه ای  »حســـین نیـــری« بـــا نـــگارش ایـــن 
کـــه در ســـال ۱۳۹5 به چاپ رســـیده، به جـــذب مخاطب 

نوجـــوان اهتمام ورزیده اســـت. 

مجتهد بی نشان    
»مجتهِد بی نشـــان« نگاشتة »محمدرضا صدوق« در باب 
مجاهدت هـــای شـــهید »آیـــت اهلل محمدصـــادق صدوق 
گلپایگانی« در ســـال های مبارزه علیه رژیم طاغوت اســـت 
کـــه در ۱۱۰ صفحـــه بـــه ســـال ۱۳۹4 منتشـــر شـــده  اســـت. 
کتاب مشـــتمل بر خاطـــرات نزدیکان آن شـــهید از باور ها و 
گلپایگان اســـت؛  رفتار هـــای این روحانی اهل شهرســـتان 
کنون نیز  ک بـــه شـــهادت می رســـد و تا که به دســـت ســـاوا

نشـــانی از مرقد وی وجـــود ندارد.

عملیات فریب   
»عملیـــات فریب« خاطرات شـــهید »اســـداهلل قاضی« به 
کـــه آن را مبتنی  قلـــم بـــرادرش »مرتضـــی قاضی« اســـت؛ 
بـــر دفترچـــۀ خاطـــرات شـــهید و دوســـتانش از حضـــور در 
عملیـــات والفجـــر ۸ در ۳۳4 صفحـــه و بـــه ســـال ۱۳۹4 
نگاشـــته  اســـت. داســـتان در فضـــای ســـال ۱۳۶4 و حول 
محـــور انجـــام عملیـــات فریـــب، قبـــل از انجـــام عملیـــات 

والفجـــر ۸ رقـــم می خـــورد.  

اکیپ حاج هادی   
»جعفر کاظمـــی« در این اثـــر، بیـــش از ۱۸۰ خاطـــره از ایثارگران 
جهاد پشتیبانی شهرســـتان ورامین را در 4۱۲ صفحه به سال 
۱۳۹۲ به رشـــته تحریر درآورده اســـت؛ که فضای پشـــتیبانی از 
جبهه های حق علیه باطل را در میان صنوف و اقشار مختلف 
مردم به تصویر می کشد. حاج »هادی جنیدی«، شخصیتی 
اســـت که با جمع کـــردن تعـــدادی از داوطلبین مردمـــی در امر 
تدارکات مناطق عملیاتی شناخته می شـــود؛ این اثر، بخشی 
از فعالیت های گروه حاج هادی را به مخاطب می شناســـاند.

پوتین های ساق بلند  
انســـانی  روابـــط  از  روایتـــی  ســـاق بلند«  »پوتین هـــای 
کوتاه  رزمنـــدگان دوران دفاع مقدس در قالـــب متن های 
که خـــود از  بـــه همـــراه تصاویـــر  اســـت؛ »قاســـم عباســـی« 
گـــردان تخریـــب لشـــکر ۲۷ محمدرســـول اهلل  رزمنـــدگان 
بـــوده، این اثر را اولین بار در ســـال ۱۳۸۸ و در ۲۲۰ صفحه 

نیـــز بـــه زیر چـــاپ برده اســـت. 



زهــرا )س(« چگونــه  خیریــۀ »محبــان حضــرت 
تشــکیل شــد؟

ســال  از  زهــرا)س(«  حضــرت  »محبــان  خیریــۀ 
1358 به منظــور پشــتیبانی از جبهه هــای جنــگ 
تشــکیل شــد و مادرهــای مــا و »خانــم مهرافــزا« 
کردنــد.  فعالیــت جهــادی خــود را در آنجــا شــروع 
ــه  کمــک ب ــه پشــتیبانی و  ــد ب کردن این هــا شــروع 
جبهــه، بــه این صــورت که در تنــور نان می پختند 
و بــرای جبهه هــا ارســال می کردنــد. همچنیــن 
کــه بلــد بودنــد رشــته، ُمربــا و ُرب درســت  آن هایــی 
کننــد، این هــا را بــرای جبهــه تهیــه می کردنــد. 
همین طــور آجیــل بســته بندی می کردیــم و بــرای 

جبهــه ارســال می کردیــم. 
دســت  ایــن  از  جنــگ  زمــان  در  هــم  خودتــان 
می دادیــد؟ انجــام  پشــتیبانی  فعالیت هــای 

ســاختمان  ایــن  جنــگ  از  بعــد  بالفاصلــه 
کــه مــا  کشــاورزی  پیش آهنگــی، شــد دفتــر جهــاد 
کمــک بــه روســتاهای  روزهــای جمعــه می رفتیــم 
گنــدم و میوه چینــی.  کــردن  بــرای درو  اطــراف 
مــا روزهــای جمعــه یــا پنجشــنبه از خــود جهــاد 
کشــاورزی ماشــین تهیــه می کردیــم و می رفتیــم 

کارگرهــای میوه چیــن. کمــک بــه  آنجــا بــرای 
و  می کردیــم  بســته بندی  را  میوه هــا  ایــن  مــا 
ارســال  جنــگ  جبهه هــای  بــرای  کامیــون  بــا 
ــم  ــا »خان ــار مــادرم ب می شــد. بعــدازآن چندیــن ب
مهرافــزا« و بــا خانم هــای مرحومــۀ دیگــر و چنــد تــا 
از آقایــان یــک کاروان تشــکیل دادنــد و در ایام عید 
کمــک بــه مجروحیــن و حتــی  بــرای پتوشــویی و 
شست وشــوی لبــاس رزمنده هــا به جبهــه رفتند. 
ایــن گروهــی که این فعالیت ها را انجــام  می دادند 

چند نفر بودند؟
گــروه بــه  تقریبــًا ســی نفــر بودنــد. بعــد جنــگ ایــن 
ــا بــه  مناطــق اطــراف تهــران نیــرو می فرســتادند ت
ــوزش  ــی و... آم ــرآن، خیاط ــتاها ق ــای روس بچه ه
دهند. بعدازآن وســعت کار را کمی بیشــتر کردند، 
دوشــنبه ماشــین می آمــد خیریــه و مــا می رفتیــم 
ــتا  ــک روس ــه ی ــه ب ــر هفت ــف، ه ــتاهای مختل روس
کالس خیاطــی و قــرآن برایشــان  ســر می زدیــم و 
می گذاشــتیم. البتــه این هــا همــه بــا مســئولیت و 
ریاســت مرحومــه »خانــم مهرافــزا« بود نه شــخص 

ــه رحمــت خــدا رفــت.  دیگــر. او 5 /6/ 88 ب
چــه اتفاقــی می افتــاد و بــا چه هدفی ایــن خانم ها 

زنانپشتیبان؛
ازجنگتابعدازجنگ

گفتوگوبا»نرگسعسگری«سوژۀمستند»مهرافزا«

غ التحصیل  « »نرگـــس عســـگری« ســـوژۀ مســـتند »مهرافـــزا« متولـــد 1343 و فار
رشـــتۀ ریاضـــی در مقطـــع دیپلم اســـت. در حـــال حاضر مشـــغول بـــه فعالیت در 
کـــه مؤســـس آن خانم»مهرافـــزا« اســـت. این  خیریـــۀ »محبـــان زهـــرا)س(« بـــوده 
گذشـــت  که با  خیریـــه از زمـــان انقالب و برای پشـــتیبانی از جبهه ایجادشـــده بود 
گفت وگو با اوســـت: گســـترش داده. متـــن زیـــر بخشـــی از  زمـــان فعالیت هـــای خـــود را 

کارنشدندارد!
گفتوگوبامجیدمددیسوژهمستندمردومزرعه

کنون در منطقۀ ســـنجان  « غ التحصیل مهندســـی شـــیمی اســـت. از کودکی تا ک متولد شـــد. فار مجیـــد مددی متولد 1350 در ارا
کـــرده و به فراخور اتفاقاتی که برایش می افتد زندگی اش دچار تغییرات ناخواســـته ای می شـــود. مددی ســـوژۀ مســـتند  ک زندگـــی  ارا

»مـــرد و مزرعه« اســـت و دقایقی پای حرف های او نشســـتیم. 

قهرمان امروز جامعه ایرانی یک فرد 
برگزیده، استثنا و منتخب نیست. 
که در اندازه توان و  کسی است 
کرده است.  بضاعتش تکلیفش را ادا 
دانشمندی که برای پیشرفت علمی 
که در  کشور تالش می کند، پیرزنی 
پشت جبهه جنگ، نان می پزد یا شال 
و کاله و دست کش می بافد، دکتری 
که از مسئولیت های وزارت خانه ای 
چشم پوشی می کند، راهی آفریقا 
می شود تا مستضعفین سیاه پوست 
را درمان کند. همگی قهرمان اند 
چون در ذات تمام کنش هایشان، 
تکلیف محوری است و این خصلت 
مهم ملت قهرمان است.
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جبهــه  بــه  و  می انداختنــد  خطــر  بــه  را  خــود 
می رفتنــد؟

آن زمان عشــق بود؛ یعنی همین »خانم مهرافزا« 
بودنــد  جنــگ  جبهــۀ  در  همســرش  و  پســرش 
یــا »خانــم عباســی« همســرش در جنــگ بــود و 
ــرادر مــن هــم آن زمــان  عکس هایشــان هســت. ب
ســرباز بــود، از ســربازی کــه می آمــد، مــادر مــن رفته 
بــود جنــگ. شــاید بــرای جوان هــای امــروز ایــن 
مســائل اندکــی دور از دســترس و دور از فکــر باشــد 
کــه چطــور مــادِر این هــا دوســت داشــتند در جبهه 
نزدیــک بــه فرزندانشــان باشــند و بــه فرزندانشــان 

کمــک بکننــد.
کارهایــی  خیریــۀ »محبــان« ایــن روزهــا بــه چــه 

اســت؟ مشــغول 
در حــال حاضــر فقــط تهیــۀ جهیزیه و سیســمونی 
هســت و پنجــاه خانــوار نیــز تحــت پوشــش مــا 

هســتند.
بــه  نام هــای  همچنیــن مــا دو صنــدوق داریــم 
صنــدوق »بعثــت« و »ذخیرۀ بعثــت« داریم که هر 
دفعــه یک چیــزی حــدود دوازده میلیــون تومــان 

می دهیــم. وام 

کجــا  کــه در ایــن راه هزینــه می شــود از  مبالغــی 
می شــود؟ تأمیــن 

کــه  مــا حــدود ســیصد عضــو فعــال مــادی داریــم 
کــه در توانشــان  هرکــدام از این هــا بــه مــا هرچقــدر 
باشــد، ماهانــه کمــک نقــدی می کنند. یــک بنده 
خدایــی پنــج هزار تومــان و یک بنــده خدایی صد 

هــزار تومــان.
نگــه  را دور هــم  ایــن جمــع  چــه چیــزی هنــوز 

داشــته؟ 
در درجــۀ اول هم دلی شــان اســت؛ تمــام افــراد 
ایــن خیریــه مــال همــان محــل هســتند و تســلط 
کامــل روی اعمــال خانم هــا و افــراد خیریــه دارنــد. 
می بیننــد که بعــد از فوت مثاًل مرحومــۀ »مهرافزا« 
انجــام  دارد  َاعمــال  همــان  و  برنامــه  همــان 
می شــود و فقــط شــخصی جــای شــخص دیگــری 
را قرارگرفتــه اســت. بــرای مثــال »آقای مهرافــزا« که 
ــی مــا بــود، ســال 1389 به رحمــت  مدیــر امــور مال
خــدا رفــت، »آقــای دهقــان زاده« جایگزیــن او شــد 

کار را پیــش می بــرد. و 

کــه بــرای شــما افتــاد را � ماجــرای اتفاقــی 
کنیــد. برایمــان تعریــف 

تحصیلــی ام  مــدرک  این کــه  از  بعــد  مــن 
ســربازی  از  بعــد  ســربازی.  رفتــم  گرفتــم،  را 
گذشــتن از هفــت  کار رفتــم و بعــد از  به دنبــال 
خــوان رســتم موفــق شــدم در اســتخدامی 
کلیــۀ  از  بعــد  کنــم.  شــرکت  جنوبــی  پــارس 
کــه  گرفتنــد  بهانــه  گذرانــدم  کــه  مراحلــی 
در  اســت  اضافــه  ســنتان  مــاه  شــش  شــما 
کــه از مــن دوســال  صورتی کــه دوســت هایم 
کــرده بودند.  سنشــان باالتــر بــود را اســتخدام 
امیــد  نــا  اداری  کار  از  کلــی دوندگــی  از  بعــد 
گفتــم از طــال بــودن پشــیمان  شــدم. آمــدم 
مــس  را  مــا  فرمــوده  مرحمــت  گشــته ایم، 
بــا  هســتم  هــم  زاده  کشــاورز  چــون  کنیــد. 
گفتــم، مــی روم تــوی بــاغ بابــام و بــه  خــودم 
 1378 ســال  می شــوم.  مشــغول  کشــاورزی 
ایــن  و  بــود  شــده  خشک ســالی  ک  ارا هــم 

خاصــی  بیمــاری  یــک  هــم  درخت هــا  و  دار 
داشــتند. قــدرت و استحکام شــان را از دســت 
داده بودنــد. آدم ضربــه را از جایــی می خــورد 
درخــت  یــک  بگیــرد.  دســت کم  را  کاری  کــه 
کــه  آن چنــان  مــن  و  بــود  کوچکــی  خیلــی 
درخت هــای بــزرگ را مراعــات می کــردم ایــن را 
کفــش و بنــد و بســاط رفتم  مراعــات نکــردم. بــا 
ــت.  ــاخه شکس ــفانه ش ــت و متأس ــاالی درخ ب
کمــی ورزش می کــردم و  مــن آن موقــع چــون 
کوهنــوردی می رفتــم، بدنــم رفلکــس خوبــی 
شــد  جــدا  پایــم  زیــر  از  کــه  شــاخه  داشــت. 
کــردم و یــک  شــیرجه زدم و خــودم را پرتــاب 
گرفتــم، منتهــی چــون وزنــم  شــاخۀ دیگــر را 
زیــاد بــود آن هــم شکســت. دیگــر تعادلــم بهــم 
کمــر خــوردم روی قســمت  خــورد و بــا پشــت 

ســفت و ایــن اتفــاق افتــاد.

خانه نشــین � هــم  اتفــاق  ایــن  از  بعــد 
می کردیــد؟ چــه  خانــه  در  شــدید، 

کــه یــک  کســی  خــب خیلــی ســخت اســت. 
داشــته  مــادرزادی  آســیب  یــک  و  معلولیــت 
باشــد، خیلــی راحت تــر می توانــد بــا موضــوع 
کســی که نابینــای مــادرزاد اســت  کنــار بیایــد. 
از همــان ابتــدا اصــاًل دیــدی نــدارد و بــه ایــن 

کــرده اســت.  موضــوع عــادت 
کوهــی  یــک  مــا  کیلومتــری  یــک  در  تقریبــًا 
تمــام  کــوه  ایــن  روی  مــن  کــه  هســت 
وقتــی  اآلن  ولــی  می خوانــدم؛  را  درس هایــم 
بــاز  را  پنجــره  اتــاق  همیــن  تــوی  می آمــدم 
کــوه را می دیــدم خیلــی ســخت بــود  می کــردم و 
برایــم. االن حتــی یــک پلــه را هــم نمی توانــم 
بــاال و پاییــن بــروم. تقریبــًا دو ســه ســال طــول 
کشــید بــا ایــن وضعیــت ولــی خــب بعــدًا دیگــر 

کــم بــه مطالعــه روی آوردم. بــا اصــرار یکــی  کــم 
کــردم  از دوســتان بــه قــرآن روی آوردم و شــروع 
کردم  که حفــظ  بــه قــرآن خوانــدن. چهــار جــزء 
کــه ایــن زحمــت را می کشــیم حداقل  گفتــم مــا 
برویــم یک جــا ببینیــم اصــاًل روش مــان درســت 
ک رفتــم و بعــد  اســت؟ ســپس بــه دارالقــرآن ارا
از طریــق رادیــو قــرآن بــا اســاتید آن جــا آشــنا 
حرفــه ای  به صــورت  را  قــرآن  حفــظ  و  شــدم 
کــردم. به همیــن حالــت  24 جــزء قــرآن  شــروع 

کــردم. را حفــظ 

کــه آقــای مــددی � چــه اتفاقــی می افتــد 
کــردن می کنــد؟ کار  شــروع  بــه 

ایــن اتفــاق چنــد دلیل داشــت؛ یکیش همین 
کــه باعث شــد  نــا امیــد شــدن از اســتخدام بــود 
کار مخصــوص بــه خــودم را  انگیــزه بگیــرم تــا 
ــۀ مــا تقریبــًا دو ســه  ــدازم. اطــراف خان راه بیان
گاوداری می کردیــم. البته  کــه مــا  هــزار متــر بــود 
گذاشــت. روحیــه ام  قــرآن خیلــی رویــم تأثیــر 
کنــار  خــوب شــده بــود و دیگــر بــا ایــن وضعیــت 
را  ایــن باغچه هــا  گفتــم بگــذار  بــودم.  آمــده 
ــردم  ک کنــم. دیگــر شــروع  یک مقــدار تمیــزش 
کــردن، مــا یــک  کــش را جابه جــا  بــا پیــت خا
باغــی قســمت بــاال داشــتیم، رفتــم آن جــا و 
گذاشــتم و از  َکنــدم و یــک لولــه  یــک جوبــی 
آن جــا آب آوردم. ســپس صــد متــرش را چنــد 
کاشــتم. بعــد یــواش یواش تشــویق  تــا درخــت 
کــه این دفعــه این طرف تــر هــم درخــت   شــدم 
بــکارم. بــا ایــن رونــد ســه چهــار هــزار متــر را در 

کاشــتم. عــرض دو ســه ســال درخــت 

شــما یــک داالن شــصت متــری هــم زیــر �
زمیــن ســاخته بودیــد آن را چطــور ســاختید.

مــوج  یــک  دوبــاره  کــه  بــود   1392 ســال 
خشک ســالی آمــد و قنات هــا خشــک شــد. 
ــم  ــه بیای ک ــود  ــا غــروب شــده ب کار مــن صبــح ت
پهلــوی شــیر آب خانــه یــک بیســت لیتــری از 
کنــم و بگــذارم جلــوی ویلچــر و  این جــا پــر آب 
ببــرم بریــزم پــای یــک درخــت. خیلــی خســته 
می شــدم؛ ولــی خــب ایــن درخت هــا داشــت 
گرفتــم یــک  کم کــم تصمیــم  پژمــرده می شــد. 
کنــم.  چیــزی مثــل داالن در این جــا درســت 

می کردنــد  فکــر  همــه  کنــدم  کــه  اندکــی 
بگــذار  خــب  گفتنــد  شــده ام،  دیوانــه 

ک بــازی  یــک مقــدار این جــا ســرگرم باشــد و خا
کنــد. هــم خــودش ســرگرم اســت و هــم حــرص 
پنــج  نمی خــورد.  را  درخت هــا  بیخــودی 
گفتنــد خــب بــس اســت  کنــدم  کــه  شــش متــر 
دیگــر، می توانــی بنشــینی اینجــا و یــک تختــی 
که نیســت بایــد بزرگ  گفتــم نــه، قبــر  بگــذاری. 
کــه یــک چیــزی بشــود. مــن یــک عادتی  ِبکنــی 
گــر چیــزی را بهــم بگوینــد  کــه ا دارم؛ همیشــه 
می کنــم.  درســتش  حتمــًا  نمی توانــی،  کــه 
بهــم  کــه  ایــن  اســت  مــن  کاتالیــزور  واقعــًا 
بگوینــد تــو نمی توانــی ایــن کار را بکنــی. دو ســه 
کنــدم، خیلــی مرتــب  مــاه قســمت مرکزیــش را 
شــد. ســال بعــدش دوبــاره زمســتان از ســمت 
چــپ یــک دانــه دیگــر حفــره زدم تقریبــًا هفــت 
کــردم و  هشــت متــر رفــت و آن جــا را پنجــره 
کنــدم، ســه ســال  ســال بعــدش آن طرفــش را 
گفتــم ســه  کشــید حتــی تــوی فیلــم هــم  طــول 
ــه مــاه؛ یعنــی  کاری ن ــی از نظــر  ســال اســت ول
کشــید ولــی در  هــر قســمتش دو ســه مــاه طول 

عــرض ســه ســال تکمیــل شــد.

کــه تــوی روز انجــام � کارهایــی  راجع بــه 
می دهیــد مقــداری توضیــح  دهیــد .

کــه  کــم اســت، تابســتان  مــن خوابــم خیلــی 
می خوابــم  شــب  یــازده  نیــم  و  ده  ســاعت 
نمــاز  می شــوم  پــا  کــه  صبــح  اذان  موقــع  و 
بــاغ. نیــم  می خوانــم و می آیــم بیــرون تــوی 
کــه دور تــا دور خانــه را جــارو  ســاعتی می شــود 
ســاعت  تــا  و  می کنــم  آب پاشــی  و  می زنــم 
گــرم نشــده می آیــم تــوی  کــه آفتــاب  هشــت 
را شــروع می کنــم. ســاعت  کــردن  کار  و  بــاغ 
ــه  ــه هــم مــی روم جلــوی خان هشــت و نیــم، ُن
روی  ســاعتی  یــک  و  می خــورم  صبحانــه 
می آیــم  دوبــاره  و  می کنــم  اســتراحت  تخــت 
کار می کنــم.  قســمت های ســایه یــک ُخــرده 
کلبــه  ــازده و نیــم مــی روم داخــل آن  ســاعت ی
یــک چرتــی می زنــم،  تــا ســاعت دو و ســه  و 
ــر  ــد از ظه ــاره بع ــم و دوب ــاب می خوان کت ــی  کم
مــی روم  عصــر  و  می کنــم  شــروع  را  فعالیتــم 

خانــه.

ما یک باغی قسمت باال داشتیم، رفتم 
َکندم و یک لوله  آن جا و یک جوبی 
گذاشتم و از آن جا آب آوردم. سپس 
کاشتم. بعد  صد مترش را چند تا درخت 
که این دفعه  یواش یواش تشویق  شدم 
این طرف تر هم درخت بکارم. با این روند 
سه چهار هزار متر را در عرض دو سه سال 
درخت کاشتم.

21



ــود.  اولیــن فیلــم، ســاختۀ مصطفــی حریــری ب
کــه آن را می دیــدم. داخــل  اولیــن بــاری بــود 
دفتــر یــک روزنامــه بودیــم. مســتندی در مــورد 
پایــان جنــگ و پذیــرش قطعنامــه. فیلم خوبی 

وقتــی  امــا  بــود؛ 
دیدمــش حالــم بــد 
از  بگذریــم  شــد. 
اینکــه مــن و حریری 
دعوایــی  چــه 
به خاطــر  کردیــم!؟ 
از  واقعیت هایــی 
ایــن  کــه در  جنــگ 

مســتند بیــان شــده بــود؛ امــا واقعیت هایــی 
کــه بــر حقیقت هایــی از دفــاع مقــدس ســایۀ 
کــرده  کمرنگ شــان  و  بــود  انداختــه  تردیــد 
روز هــم  یــک  مــا حتــی  مــن می گفتــم،  بــود. 
در جنــگ پشــیمان نیســتیم و حریــری بنــدۀ 
خــدا می گفــت، بلــه نیســتیم؛ امــا بدانیــم چــه 
خبــر بــوده و پشــیمان نباشــیم! دوبــاره مــن 
می گفتــم، بلــه بایــد بدانیــم؛ امــا همچنیــن باید 
که این جنس  بدانیــم و خیالمــان راحت باشــد 
کار خــودش را  دانســتن ها آدم و رســانه پــای 
کــه بــار اینهــا را برداریــم!؟  زیــاد دارد. بــه مــا چــه 
کســی یــار خــودش، بــار خــودش... . بــاز  هــر 
حریــری بنــدۀ خــدا می گفــت، بــد و خوبــش، 
کــه تــو می گویــی،  بــاِر بــار ماســت. وگرنــه آنهایــی 
شــدن  ســوار  نیســت؛  بــار  برداشــتن  کارشــان 
ــت،  ــاال می گرف کار ب ــر  گ ــًا ا ــت. نهایت ــار اس روی ب
کــه بینمــان  هیچ کــس در دفتــر نمانــده بــود 
کنــد! جام زهــر را پنجــاه، پنجاه  آتش بــس اعــالم 
ریختیــم داخل نســکافه هایمان و با کمی شــکر 

ــاره  خوردیــم و همــان پذیــرش قطعنامــه را دوب
بگذریــم! پذیرفتیــم؛ 

نکتــه  ایــن  متوجــه  کــه  بــود  بــاری  اولیــن 
شــدم؛ یعنــی همین کــه، چطــور ممکــن اســت 
حــال  امــا  باشــد،  خــوب  خیلــی  فیلــم  یــک 
از  پــس  کــه  کنــد! )چیــزی  بــد  را خیلــی  آدم 
دوره هــای  جشــنوارهای  در  مخصوصــًا  آن، 
و  شــد  تکــرار  برایــم  زیــاد  عمــار  مختلــف 
وقتــی  فیلم هــا  از  برخــی  اساســًا  می شــود(. 
کــه حــال آدم را بگیــرد! یعنــی  خــوب اســت 
ــه حــال  ک اصــاًل این جــور فیلم هــا را می ســازند 

کننــد! خــراب  را  بنــده  مثــل  یکــی 

ــه متوجــه شــدم »انجمــن  ک ــود  ــاری ب اولیــن ب
ایــن  از  جدی تــر  چقــدر  ماجرایــش  عقــال« 
ــداوم  ــوده و از چــه ســالی در مــورد ت حرف هــا ب
جنــگ تردیــد داشــته اند، اعضــای اصلی شــان 
کســانی بودنــد و دالیــل اصلی شــان بــرای  چــه 
چنیــن مواضعــی چــه بــوده و در چــه مقطعــی 
امــام دســتور می دهــد بســاط ایــن جلســه را 

کننــد. جمــع 

کــه نــوع مصاحبه کــردن دکتــر  اولیــن بــاری بــود 
روحانــی را می دیــدم و دیــده بــودم. چنــد ســال 
گذشــت و انتخابــات دورۀ یازدهــم فرارســید. 
کــه شــانس  گفتــم  ان زمــان هــم بــه اطرافیــان 
اول پیــروزی انتخابــات دکتــر روحانــی اســت. 
باوجوداینکــه می دانســتم دکتــر روحانــی رأی 
که پیروزی ایشان  خواهد آورد، عصر آن روزی 
اعــالم شــد، حالــم خیلــی بــد بــود. می دانســتم 
کیفیــت!  پیــروز می شــوند، امــا نــه بــا آن وضــع و 

کــه عــده ای از طرفــداران ایشــان به  این طــوری 
کوچــه و خیابان هــا ریختــه و بــرای اولین بــار، 
ریاســت  کاندیــد  یــک  پیــروزی  جشــن  در 
جمهــوری، علنــًا مشــروب بخورنــد و برقصنــد! 
کــه آن انتخابــات تبدیــل بــه  یــا فکــر نمی کــردم 
رفرانــدوم پرونــدۀ هســته ای شــود. اصــاًل نــه 
و  اصالح طلبــی  بحث هــای  حوصلــۀ  و  حــال 
اصولگرایــی را دارم و نــه اهمیتــی دارد. شــکل 
توهمــی،  و  کاذب  دوگانه هــای  ایــن  دادن 
اســت.  کار سیاســی و سیاســت بازی  قاعــدۀ 
آدم هــا فطرتــًا بالتکلیفــی را دوســت ندارنــد. 
یــا  پرسپولیســی  ماهیــت  از  زیــادی  بخــش 
اســتقاللی شــدن همین اســت. همیــن چیزی 
کــه در اصالح طلبــی و اصولگرایــی هــم هســت. 
همین کــه »همــه جــا قرمزتــه« و تکلیــف مــن 

ــت! ــخص اس مش

خاطــر  بــه  روزگار،  ایــن  بالتکلیــف  آدم هــای 
زندگــی  در  بالتکلیفــی  درد  همیــن  از  فــرار 
کــه پنــاه می برنــد بــه چیزهایــی  واقعی ســت 
کــه  بــودم  مثــل فوتبــال. قبــاًل توضیــح داده 
چــرا هــر مصیبتــی می کشــیم، از نتیجه گرایــی 
اصلــی  تفاوت هــای  از  یکــی  اصــاًل  اســت. 
گفتمانــی  درون  »نقــد  و  »ســیاه نمایی« 
و  و عدالت خــواه« در مستندســازی  ســازنده 
کارهــای رســانه ای، تفــاوت بیــن همیــن  باقــی 
نتیجه گرایــی و تکلیف گرایــی اســت. در عالــم 
ــه  ک ــد  سیاســت هــم همیــن نتیجه گراهــا بودن
کــرات بی نتیجــه، دشــوار  چندیــن ســال مذا
کاســۀ ایــن مــردم  و ســرکاری دیپلماســی را در 
می خواهنــد  فقــط  نتیجه گراهــا  گذاشــتند! 

بیــاورد؛  رأی  حزبشــان  کنــد؛  گل  فیلمشــان 
اراجیفشــان ضریــب رســانه ای بگیــرد.  یکــی 
از بدتریــن مصیبت هــای روز قیامــت، همیــن 
کــه  روایتــی شــنیده ام  اســت. در  بالتکلیفــی 
کاش دوزخــی  کــه  اهــل محشــر آرزو می کننــد 
پیــدا  نجــات  بالتکلیفــی  ایــن  از  امــا  شــوند، 

کننــد! 

ــی پیــروز  ــه دکتــر روحان ک مــن حــدس مــی زدم 
نمی کــردم  گمــان  امــا  باشــد؛  انتخابــات 
بایــد  ســانتریفیوژها  »چــرخ  شــعار:  ایــن  بــا 
بایــد  هــم  کارخانه هــا  چــرخ  ولــی  بچرخــد 
ــی از  ــم خیل ــوز ه ــرا هن ــم چ ــد«! نمی دان بچرخ
تحلیلگــران سیاســی، متوجــه اصــل معنــای 
ایــن جملــه نمی شــوند؟! معنــی اصلــی ایــن 
شــعار، تبدیل کــردن انتخابــات بــه رفرانــدوم 
پرونــدۀ هســته ای نیســت. چــون ادعــای ایــن 
فقــط  دیگــر،  ادعــای  ده هــا  مثــل  رفرانــدوم، 
یــک سوءاســتفاده وقیحانــه از شــرایط اســت! 
که بعــد از هــر انتخابات،  )چندیــن ســال اســت 
یــک عــده از ایــن طــرف و یک ســری از آن طرف 
شــروع می کننــد بــه تفســیر نتایــج آن، بــه نفــع 
یازدهــم،  انتخابــات  خودشــان!(  توهمــات 
واقعــًا رفرانــدوم هســته ای نبــود. زیــرا هنــوز هم 
بخــش عمــده ای از افــکار عمومــی مــا، بــود و 
نبــود انــرژی هســته ای برایشــان مهــم نیســت!

 اهمیــت پرونــدۀ هســته ای در افــکار عمومــی، 
کــه از ارتبــاط آن  به خاطــر تصــور غلطــی اســت 
بــا پاییــن و بــاال شــدن قیمــت دالر دارنــد. اصــاًل 
کاش واقعــًا پرونــدۀ هســته ای را بــه رفرانــدوم 
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کــه موافقــان  بگذارنــد! یــک مــاه وقــت بدهنــد 
کننــد و بعــد  و مخالفــان در رســانه ها صحبــت 
کننــد. هنــوز هــم خیلی هــا  از مــردم رأی گیــری 
که اهمیت پروندۀ هســته ای  متوجه نیســتند 
کــه چــه  ایــران، به مراتــب مهم تــر از ایــن اســت 
مــن  شــوند!  رئیس جمهــور  بناســت  کســانی 
واقعــًا نمی دانــم پرونــدۀ هســته ای ایــران، چــه 
ربطــی بــه اصولگرایــی و اصالح طلبــی دارد؟! 
کــن، بنــا شــده بیــن شــهید  اصــاًل شــما فــرض 
رجایــی و فتحعلــی شــاه قاجــار انتخابــات برگزار 
کدامشــان رأی بیــاورد، مــردم دیگــر آب  شــود! 

نمی خورنــد و از بــرق اســتفاده نمی کننــد؟!

آیــا فتحعلی شــاه قاجــار رئیس جمهــور شــود، 
ــا  گازوئیــل می نوشــند؟ ی ــه جــای آب،  مــردم ب
گــر شــهید رجایــی دوباره رئیس جمهور شــود،  ا
مــردم شــب ها به جــای چــراغ مهتابــی، هالــۀ 
نــور روشــن می کننــد؟! چطــور ممکــن اســت 
بزرگتریــن قدرت هــای جهــان، در طــول حــدود 
ده، پانــزده ســال، خبره تریــن دیپلمات هــای 
کننــد، امــا مــردم  خــود را مســئول یــک پرونــده 
انــرژی  ماجــرای  کــه  نداننــد  هــم  هنــوز  مــا 
ــرائیل  ــد اس ــر می کنی ــت؟! فک ــته ای چیس هس
و  انــرژی  از  آب  مکعــب  متــر  میلیــون  چنــد 
حــدس  می کنــد؟  تولیــد  هســته ای  صنعــت 
کوچــک و معمولــی  می زنیــد همیــن نیــروگاه 
کــه  ســالی  چنــد  همیــن  طــول  در  بوشــهر، 
نصفــه و نیمــه بــه راه افتــاده، چنــد میلیــون 
کــرده اســت؟ چــرا  بشــکۀ نفــت صرفه جویــی 
اآلن  »ترینیتــی«  مثــل  مســتندهایی  بایــد 

ســاخته شــود؟! چــرا اینقــدر دیــر؟!

کــه ســاخته شــده،  البتــه همیــن امــروز هــم 
از  نفــر  میلیــون  هفتــاد  حداقــل  نبایــد  چــرا 
هــم  آن  نبیننــد؟  را  آن  معاصــر،  ایرانی هــای 
کــه یــک ریــال هزینــۀ تصویربــرداری  فیلمــی 
درســت  نریشــن  متــن  یــک  فقــط  نداشــته! 
گزینــش یــک  و به جــا، بــه اضافــۀ انتخــاب و 
آرشــیوی معمولــی و مطالعــۀ  ســری تصاویــر 
پیــش  شــماره  چنــد  ویژه نامه هــای  از  یکــی 
کــه هــر  مجلــه راه. تبدیــل بــه فیلمــی شــده 

کــرده اســت! را نبینــد، ضــرر  کــس آن 

»چــرخ ســانتریوفوژها بچرخــد« چــه تضــادی 
هــم  کارخانه هــا  »چــرخ  اینکــه  بــا  دارد 
گفتــه یــا دیــده  کســی  بچرخــد«؟! اصــاًل چــه 
کارخانه هــا  و  ســانتریوفوژها  چــرخ  بیــن  کــه 
ــا آن« وجــود داشــته؟!  نوعــی از رابطــۀ »ایــن ی
صنعــت  بــه  مربــوط  کارخانه هــای  مگــر 
هســته ای به جــای چرخ، از ســیبیل بابایشــان 
کلــی  اســتفاده می کننــد!؟ خــوب اینهــا هــم 
داشــتند  خودشــان  بــرای  و  دارنــد  چــرخ 
کــه  می چرخیدنــد! اصــل مطلــب ایــن اســت 
هســته ای،  مختلــف  تکنولوژی هــای  بــدون 
کارخانه هــای واقعــی  چــرخ بخــش عمــده ای از 
کــه بچرخــد!  نیســت  اصــاًل ممکــن  معاصــر، 
چــون نســبت تکنولــوژی هســته ای بــه باقــی 
بــه  میدانــی  دو  ورزش  مثــل  تکنولوژی هــا، 
باقــی ورزش هاســت. )حــاال شــاید ورزش دو 
تکنولــوژی  و  باشــد  ورزش هــا  مــادر  میدانــی 
هســته ای عمــه تکنولوژی هــا! وقتــی آســیب 

می کنــد؟!(   فرقــی  چــه  ببینــد، 

تکنولــوژی هســته ای ایــران واقعــًا حیــف بــود و 
کــه تعطیــل شــود و بمانــد. هــر بــار  حیــف اســت 

یــاد ایــن ماجــرا می افتــم حالــم بــد می شــود. 

کلمــات یک  کــه از محدودیــت  اولیــن باریســت 
گالیــه ندارم... والســالم یادداشــت 

مســتند � موضــوع  پیرامــون   
ً
لطفــا

بدهیــد. توضیــح  »ترینیتــی« 
ــرژی هســته ای«  ایــن مســتند در خصــوص »ان
اســت و تاریخچــة پیدایــِش ایــن انــرژی را بــه 
کــه بــرای بشــریت بــه  همــراه مزایــا و معایبــی 
ارمغــان آورده اســت، روایــت می کنــد. مســتند 
می خواهــد بگویــد: »عّلــت دشــمنی اســرائیل 
کــه باعــث می شــود آ ن هــا  بــا ایــران و آن چــه 
مانــِع پیشــرفت هســته ای ایــران شــوند، همین 
اثــرات مثبــت »انــرژی اتمــی« اســت؛ یعنــی آنــان 
اتمــی«  »بمــب  دنبــال  ایــران  کــه  می داننــد 
نیســت؛ امــا بــا پیشــرفت های ناشــی از انــرژِی 

مخالف انــد.  اتمــی 

فرآیند تولید مستند چه مدت طول کشید؟�
چهار تا پنج ماه. 

و � پژوهشــی   کار  اولیــن  »ترینیتــی«  آیــا 
کار را  آرشــیوی شــما اســت؟ تصاویــر آرشــیوی 

کردیــد؟ چگونــه تهیــه 
مــن  آرشــیوی  کار  اولیــن  ایــن مســتند   بلــه، 
اســت. آرشــیو برای موضــوع »انرژی هســته ای« 
اولیــه  پژوهــش  کــه  ایــن  از  بعــد  اســت.  زیــاد 
موضوعــات  از  بعضــی  درمــورد  شــد،  انجــام 

کــردم. تحقیــق  دوبــاره  خــودم 

مســتند های زیــادی بــا موضــوع انــرژی �
نظــر  بــه  شــده  اســت.  ســاخته   هســته ای 
شــما بزرگتریــن تفــاوت »ترینیتــی« بــا بقیــه 
مســتندها در چیســت؟ »ترینیتی« چه حرف 

بــرای مخاطبــان دارد؟ جدیــدی 
ــه مشــکالِت ایجــاد  مــا می خواســتیم نســبت ب
نــگاه  انــرژی  ایــن  از  اســتفاده  پــِی  در  شــده 
عمیق تــری ارائــه بدهیــم و از ســوی دیگــر بــه 
کمتــر روایــت  ــه  ک ــرژی  ــکات مثبــت ایــن ان آن ن
داشــته  باشــیم؛  ویــژه ای  نــگاه  شــده  اســت، 
بــرای مثــال موضوعــاِت »آب شــیرین کن ها« و 
گرفــت.  کانــون توجــه مــا قــرار  »کشــاورزی« در 
بــا ســایر  ایــن مســتند  کــه  مــا می خواســتیم 
شــده  ســاخته  زمینــه  ایــن  در  کــه  کارهایــی 

باشــد.  کمــی متفــاوت   اســت، 

مثبــت � اثــرات  از  می خواهیــد  شــما 
»انــرژی  از  صلح آمیــز  اســتفاده های 
ولــی  بگوییــد؛  مخاطــب  بــرای  هســته ای« 

اولیــه  پــروژة  اســم  خــودش  »ترینیتــی« 
آزمایــش »بمــب اتــم« بــوده اســت. بنابرایــن 

کــرد؟ پیــدا  بهتــری  اســم  نمی شــد  آیــا 
بــه نظــر مــن، الزامــأ نبایــد اســم فیلــم مرتبــط بــا 
هــدف اصلــی باشــد. اســم فیلــم می توانــد یــک 
کلمــة جــذاب  موضــوع جــذاب یــا حتــی یــک 
کــه  باشــد. ایــن اســم بیشــتر بــه دنبــال آن اســت 
مخاطــب را تحریــک کنــد تا ســؤالی برایش ایجاد 
شــود و پــِی داســتان را بگیــرد و مســتند را تماشــا 
کنــد. ما نمی خواســتیم خــود پروژة »ترینیتــی« را 
بســط دهیــم. خیلــی از مباحــث درون مســتند، 
مثــِل »دختــران رادیــو« یــک مقدمــه هســتند 
کــه مــا بگوییــم »انــرژی هســته ای«  بــرای ایــن 
فوایــِد مهمــی دارد؛ امــا چــون ایــن فوایــد خیلــی 
گفته شــده  اســت، ســعی کردیم مقدمــة جذابی 

کنیــم. کار ایجــاد  بــرای 

کار مطابــق � آیــا ترتیــب وقایــع تاریخــی در 
بــا واقعیــت تدویــن شــده  اســت؟

کجــا شــروع شــود، مرتبــط  کــه داســتان از  ایــن 
کارگــردان  یعنــی  می شــود؛  کارگــردان  بــه 
کنــد.  کجــا شــروع  کار را از  تشــخیص می دهــد 
کــه مــا بــا ســیر تاریــخ جلــو  الزامــی وجــود نــدارد 
ذهــن  کــه  ایــن  بــرای  مســتند  ایــن  برویــم. 
کنــد از وســط ســیر تاریخــی  بیننــده را تحریــک 
شــروع می شــود. بــه گذشــته مــی رود و بــه آینده 
می آیــد. مــن از قصــد، ترتیــب تاریخــی را حفــظ 
کــه مســتند را  نکــردم؛ یعنــی دوســت داشــتم 
کار بــا ایــن شــروع  کنیــم.  بــا یــک انفجــار شــروع 

انفجــاری جذابیــت بیشــتری داشــت. 

داخل مســتند در خصوص »پرتوافکنی« �
بــه میوه هــا صحبــت می شــود. بــه نظــر شــما 
می تــوان از ایــن پدیــده بــه عنــوان آثــار مثبــت 

کــرد؟  »انــرژی اتمــی« یــاد 
بــه  کــه  پایان نامــه خوانــدم  کلــی  مــن  اتفاقــأ 
»پرتوافکنــی«  بودنــد  مدعــی  خالصــه  طــور 
کــه  ایــن  ولــی  بیــن می بــرد؛  از  را  میکروب هــا 
در  باشــد  داشــته   ضــرری  کــه  اســت  ممکــن 
اثبــات   حداقــل  و  ندیــده ام  معتبــر  مقــاالت 
کــه انســان بــه  شــده نیســت. شــاید بــرای ایــن 
یــک نتیجــة قطعــی برســد، بایــد همــة جوانــب 
اطمینــاِن  کــه  می دانیــم  و  بگیــرد  نظــر  در  را 
بــه ســختی حاصــل می شــود. حتــی  یقینــی 
بــه همیــن شــکل  هــم  »تراریخته هــا«  بحــث 

ــه  ک اســت؛ یعنــی ایــن مبحــث، همــان قــدری 
کلیــات  مــا  دارد.  هــم  مخالــف  دارد،  موافــق 
کــه می توانیــم  گفته ایــم  گفته ایــم. مــا  بحــث را 
میوه هایمــان را بــا اســتفاده از ایــن روش بهتــر و 

کنیــم.    صــادر  بیش تــر 
                                                                                      

داشــتند � کــه  بعضی هــا   مســتند  در 
»ســاعت« تولیــد می کردنــد یــک مقــدار بــه 
بــه  بودنــد.  شــده  آلــوده  »رادیومــی«  مــواد 
بــوده   غــرض  روی  از  قضیــه  ایــن  نظرتــان 

اســت؟
کــه رادیــوم ضــرر دارد.   نــه، آن هــا نمی دانســتند 
بعدهــا هــم دیگــر ممنــوع می شــود. آن زمان هــا 
می کردنــد؛  اســتفاده  هــم  خودشــان  مــردم 
که  یعنــی شــما اختــراع کمربنــد خاصــی را داریــد 
مدعــی بودنــد  تشعشــِع حاصــل از آن بــر روی 
مردانگــی اثــر مثبــت می گــذارد؛ یــا حتی در لــوازم 
آرایشــی از ایــن مــواد اســتفاده می شــده اســت. 

عواملــی � چــه  را  خودتــان  کار  موانــع 
؟  نیــد ا می د

بهتــر از آب درآمــدن ایــن نــوع مســتند ها بــه 
دارد.  بســتگی  آرشــیو  بــه  دسترســی  میــزان 
یــک حــدی تصاویــر و اطالعــات  تــا  اینترنــت 
در اختیــار »مستندســاز« قــرار می دهــد؛ ولــی 
کــه بتوانیــد از  وقتــی شــما در شــرایطی باشــد 
کنیــد، مســتندتان  آرشــیوهای غنــی اســتفاده 
بــه لحــاظ بصــری قــّوت پیــدا می کنــد. در ایــن 
می توانیــد  خــوب  تصاویــِر  آن  بــرای  صــورت 
فیلم نامــة  و  دهیــد  انجــام  بهتــری  تحقیــق 
کز انرژی هســته ای   بهتــری بنویســید. مــن از مرا
بوشــهر«  اتمــی  »نیــروگاه  از  یــا  داخلی مــان 
گــر می خواســتم  تصاویــر خوبــی پیــدا نکــردم. ا
را  کــن  اما ایــن  از  فیلم بــرداری  درخواســت 
مجــوز  تــا  می کشــید  طــول  روزهــا  بدهــم، 
کــه مجــوز صــادر  ــود  ــا حتــی ممکــن ب بدهنــد ی
نکننــد. بعضــی اوقــات بــه خاطــر ایــن حواشــی 
ــی  ــا حت ــم ی ــر می کنی ــر صرف نظ ــی تصاوی از برخ
شــده  بــه خاطــر نداشــتن تصاویــر مناســب از 
کــه بــه خاطــرش در  روایــت بخشــی از داســتان 
کشــیده ایم، صــرف  مرحلــة پژوهــش زحمــت 
کنیــم. داشــتن تصاویــر آرشــیوی خــوب بــه  نظــر 

دارد.  بســتگی  »مستندســاز«  ارتباطــات 

کار اســـت.  « کـــه در حوزۀ »مستند ســـازی« مشـــغول به  کارگر« هفت ســـالی اســـت  »مســـعود 
کســـی مدرســـه« و »صالح آباد« از ســـاخته های این »مستندســـاز« هستند؛ که در  آثاری مثِل »تا
ادوار مختلـــف »جشـــنوارة مردمی فیلم عمار« برگزیده شـــده اند. مســـتند های دیگـــر او نیز نامزِد 
دریافـــت جوایـــزه »جشـــنواره« بوده اند؛ امـــا »کارگر« امســـال با مســـتند »ترینیتـــی« و با موضوع 
کوتاه بـــه درون مایه های  »انـــرژی هســـته ای« به جشـــنواره آمـــده  اســـت. او در این گفت وگـــوی 

کرده  اســـت. فکـــرِی ایـــن مســـتند و تمایزهای آن با ســـایر آثار تولید شـــده در این حوزه اشـــاره 
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