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روی زميــن ســير نکردنــد تــا ببيننــد عاقبــت 
كــه پیــش از آ ن هــا بودنــد چــه شــد؟!( كســانی 
كســی  بــر  تاريخ نــگاری  و  تاريــخ  اهميــت 
گــر ســوژۀ  پوشــيده نيســت و در ايــن ميــان ا
تاريخــی يــک واقعــۀ جديــد و قابــل تعميــم 
و  باشــد، هــم جذاب تــر  مــوارد جديدتــر  بــه 
هــم قابــل اثبات تــر نســبت بــه وقايــع تاريخــی 
قديمی تــر اســت. چــه آنکــه عــده ای »تاريــخ« 
اضافــات  بــا  آميختــه  و  تفننــی  امــر  يــک  را 
ســاير  هماننــد  را  آن  و  می داننــد  غيرواقعــی 
حســاب  بــه  انســانی  علــوم  رشــته های 
نمی آورنــد. آن هــا نســبت بــه وقايــع جديــد 
موضعــی  چنيــن  قطعــًا  زنــده،  راويــان  بــا 

داشــت.  نخواهنــد 
ايــن  بــه  شــفاف تر  كمــی  دهيــد  اجــازه 
حرف هــای  همــواره  كنيــم.  نــگاه  موضــوع 
كــه  جديــدی از مســئولين شــنيده می شــود 
ــل  ــوده و قاب ــۀ خــود بســيار حســاس ب ــه نوب ب
مناقشــه در ســطوح مختلــف جامعــه اســت. 
»مــک فارليــن و نقــش مســئولين فعلــی در 
ــات  ــۀ 88«، »اعتراض ــای فتن گفته ه آن«، »نا
دی مــاه 96 در ايــران و مســائل پشــت پــردۀ 
كربــای 4 و موضــوع  ايــن ماجــرا«، »عمليــات 
تلــخ  »حادثــۀ  عمليــات«،  ايــن  فريب بــودن 
و  تحقيقــات  و  علــوم  واحــد  آزاد  دانشــگاه 
ســاخت  چگونگــی  از  پــرده  پشــت  مســائل 
روز  هــر  كــه  مســائلی   ... و  دانشــگاه«  ايــن 
بیــان می شــوند و مــا را بــه صفحــات تاريــخ 
ايــن  مقايســۀ  بــا  مــا  آيــا  می گرداننــد.  بــاز 
بــه  گذشــته، می توانيــم  بــا وقايــع  حــوادث 

جمع بنــدی مشــخصی برســيم؟ آيــا هماننــد 
خارجــی،  مخمليــن  و  رنگيــن  انقاب هــای 
می توانيــم وقايــع ســال 88 ايــران را تفســير 
كــه ايران، شــبيه  كنيــم؟ چقــدر احتمــال دارد 

كامــل جلــو بــرود؟  ســوريه تــا مــرز نابــودی 
ــد ســيدمحمدعلی  كار جدي »تهران دمشــق« 
موضوعــات  محوريــت  بــا  صدری نيــا 
اجتماعــی بحــران و جنــگ در منطقــه توليــد 
مســتند  ايــن  در  نيــا  صــدری  اســت.  شــده 
و  مــی رود  جنــگ  جبهه هــای  پشــت  بــه 
گفت وگــو بــا مــردم ســوريه ســعی دارد  طــی 
تــا  مــردم  اعتراضــات  اجتماعــی  ريشــه های 
شــکل گيری بحــران در ســوريه و ويرانی هــای 
كشــور را پــس از 7 ســال از  گســترده در ايــن 

آغــاز جنــگ بــه تصويــر بکشــد. 
در  ســوريه  و  ايــران  بیــن  مــدام  مســتند 
كارگــردان بــا پیونــد زدن  رفت وآمــد اســت و 
ايــران  در  سياســی  و  صنفــی  اعتراضــات 
يــک  تــا  اعتراضــات ســوريه، ســعی دارد  بــه 
كلــی بــه مخاطــب ارائــه دهــد  نتيجه گيــری 
خواهيــم  موضــوع  ايــن  بــه  ادامــه  در  كــه 

پرداخــت.
تصاويــر اســتفاده شــده در ابتــدای مســتند 
و انتخــاب موســيقی هماهنــگ بــا تصاويــر، 
مخاطــب  و  اســت  جــذاب  و  عالــی  بســيار 
ســاعته  يــک  مســتند  ايــن  ديــدن  بــه  را 
تشــويق می كنــد. هــر چنــد در ادامــه از ريتــم 
ابتدايــی عقــب می افتيــم و از ســرعت نقــل 
گاه بــا مســائل  كاســته می شــود و  روايت هــا 
ــوع،  ــا در مجم ــويم؛ ام ــه می ش ــراری مواج تک
تهران دمشــق حــاوی ديالوگ هــا، خاطــرات 
وضعيــت  از  تکان دهنــده ای  فيلم هــای  و 
در  مختلــف  توطئه هــای  و  ســوريه  فعلــی 

كشــور اســت.  جهــت نابــودی ايــن 

می كنــد  ســعی  هوشــمندی  بــا  كارگــردان 
مــردم  و  ايــران  مــردم  بیــن  مقايســه هايی 
نظــام  و  ايــران  سياســی  نظــام  ســوريه، 
سياســی ســوريه و نقــش دشــمنان خارجــی 
دهــد.  انجــام  كشــور  دو  ناآرامی هــای  در 
شــروع  و  قبــل  ســال   7 بــه  هميــن  بــرای 
بــه وضــع  اعتراضــات مــردم ســوريه نســبت 
در  ارتــش  خشــونت  ســپس  و  موجــود 
كــه  ســركوب ناآرامی هــا مــی رود. اعتراضاتــی 
هرچنــد داليــل داخلــی دارد امــا بــا ريختــن 
گهــان شــعله ور  بنزيــن خارجــی بــه روی آن، نا
در  و  بشاراســد  مخالفــان  تمــام  و  می شــود 
نگاهــی دقيق تــر مخالفــان جبهــۀ مقاومــت 
از  يکــی  تصــرف  و  ســوريه  نابــودی  بــرای  را 
تاريخی تريــن نقــاط جهــان بــه خــط می كنــد. 
صدری نيــا  هــدف،  ايــن  بــه  رســيدن  بــرای 
عــاوه بــر نمايــش متوالــی تصاويــر آرشــيوی از 
كشــور بــا شــعارهايی  اعتراضــات مــردم در دو 
كــه در متــرو  ساختارشــکنانه )ماننــد دختــری 
ــه  ــعار علي ــا ش ــد ي ــراض می كن ــاب اعت ــه حج ب
كشــور(، تخريــب امــوال عمومــی  مســئولين 
يــک جنــس  از  را  اعتراضــات  نــوع  ايــن  و... 
برخــورد  مقابــل،  در  امــا  می كنــد؛  معرفــی 
را  اعتراضــات  ايــن  بــا  كشــور  دو  مســئولين 
كامــًا متفــاوت نشــان می دهــد و در جايــی 
بــه موقــع و حســاس، بخشــی از فيلــم حركــت 
منجــر  كــه  اتوبــوس  بــا  دراويــش  وحشــيانه 
ــان  ــی در خياب ــای انتظام ــهادت نيروه ــه ش ب
پاســداران شــد را به عنــوان نتيجه گيــری بــه 

می گــذارد. نمايــش 
كشــوری بــا قوميت ها  ســوريه هماننــد ايــران، 
و اديــان و آيین هــای مختلــف اســت و هميــن 
دســتاويزی  تفکــرات،  و  ديدگاه هــا  تفــاوت 
مــردم  بیــن  اختــاف  آتــش  دميــدن  بــرای 

كشــور  می شــود. چطــور می شــود مــردم يــک 
هــم  روی  بــه  و  بايســتند  يکديگــر  مقابــل 
نتيجــۀ  تهران دمشــق  بکشــند؟!  اســلحه 
از  مختلــف  تصاويــر  بــا  را  خونريزی هــا  ايــن 
گســترده بــه نمايــش می گــذارد  ويرانی هــای 
ــه ســال ها  ك ــد  ــروژۀ بازســازی ای می گوي و از پ

بــه طــول خواهــد انجاميــد.
ســوريه  سياســی  نظــام  ســراغ  بــه  مســتند 
كنــار بیــان اعتراضــی نســبت بــه  مــی رود و در 
كشــور،  فراينــد انتخــاب رئيس جمهــور در اين 
ــادی  ــی و اقتص ــف سياس ــادهای مختل از فس
می گويــد.  جامعــه  مختلــف  اليه هــای  در 
كــه هــر چنــد بشاراســد در ابتــدای  فســادی 
حکومــت خــود از تــاش برای رفــع آن و ايجاد 
عدالــت می گويــد؛ امــا در عمــل چنيــن اتفاقــی 
كنــار  در  مســائل  هميــن  نمی دهــد.  خ  ر
كشــورهای  كــه در خيلی از  مشــکات ديگــری 
جهــان وجــود دارد، شــروعی بــرای تغيیــر در 
كــه شــايد  نظــام ســوريه می شــود. تغيیــری 
بــا شــعارهای  بــه ظاهــر قشــنگ و  در ابتــدا 
ــه  ــا در ادام ــود؛ ام ح می ش ــر ــه مط آرمان گرايان
ــه  ماهيــت اصلــی خــود را نشــان می دهــد و ب

كشــيده می شــود.  انحــراف 
پشــيمانی  ديگــر،  نگاهــی  از  مســتند  ايــن 
به تصويــر  نيــز  را  معترضيــن  از  برخــی 
مــردم  از  جزئــی  كــه  معترضينــی  می كشــد. 
شــاهد عقب رفتــن  عمــًا  و  هســتند  ســوريه 
كشورشــان بعــد از ايــن اعتراضــات و آشــوب ها 
طــول  بــه  ســال ها  كــه  پس رفتــی  هســتند. 
امــروزی  نقطــۀ  بــه  دوبــاره  تــا  می انجامــد 
كاســته شــود.  برســند و از ويرانی هــای جنــگ 
امــا ســؤال اصلــی اينجاســت: پــس چطــور بــه 
چطــور  كنيــم؟  اعتــراض  موجــود  وضعيــت 
دربرابــر ناعدالتــی و زياده خواهــی مســئولين 

از تهران تا دمشق راهی نیست
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کـــه مســـتندهای پر طـــرف داری چون  « علـــی صدری نیـــا، جوانـــی نام آشـــنا و پـــرکار در عرصـــۀ مستندســـازی اســـت. او 
»قائم مقـــام« و »زخـــم تازه« را در کارنامۀ تولیدات خود دارد، امســـال با مســـتند »تهران دمشـــق« با موضـــوع روایتی تازه از 
بحـــران ســـوریه به جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار آمده اســـت. بـــا او دربارۀ جدیدترین مســـتندش گفت وگویـــی کرده ایم که 

در ادامـــه می خوانید.

»تهران دمشــق« � موضــوع  راجع بــه 
بدهیــد. کوتاهــی  توضیــح 

ــا اآلن  ــه ت ك كارهايــی  ــبت همــۀ  ــه نس كار ب ايــن 
دربــارۀ جنــگ ســوريه ســاخته شــده، فضــای 
متفاوتــی دارد. قصــه اش از ايــن جهــت مهــم 
از  و  دارد  اجتماعــی  رويکــردی  كــه  اســت 
دريچــه ای متفــاوت و جديــد ماجــرا را روايــت 
می كنــد. ديــدن و شــنيدن ايــن قصــه، می توانــد 
ــه ای قيمتــی و مهــم  ــی تجرب ــرای جامعــۀ ايران ب
»تهران دمشــق«  داســتان  همچنيــن  باشــد. 
گــذار اســت و در  بیــن فضــای ســوريه و ايــران در 
حقيقــت، بخش هايــی از قصــه را در ســوريه و 

می كنــد. روايــت  ايــران  در  را  بخش هايــی 

شــکل � کجــا  از  مســتند  ایــن  تولیــد  ایــدۀ 
؟ فــت گر

بــه  اتفاقــات  و  بحران هــا  دل  در  معمــواًل 
بخش هايــی از آن ماجــرا پرداختــه می شــود و 
بعضــی از بخش هــا هــم مغفــول می مانــد. در 
كلــی  شــد.  همين طــور  هــم  ســوريه  ماجــرای 
ــه  ــی ب ــارۀ ســوريه ســاخته شــده؛ ول مســتند درب
بعضــی از ابعــاد ماجــرا پرداخته نشــده اســت. به 
كــه ازنظر  كرديــم  هميــن دليــل مــا احســاس خــأ 
گفتــه نشــده. چنيــن  اجتماعــی، ايــن روايــت 
روايتــی، هرچنــد ديــر بــود ولــی بايــد بازخوانــی 
گفتــه می شــد. ايــن دغدغــه و فکــر باعــث شــد  و 

كار بخــورد. كــه جرقــۀ توليــد ايــن 

مســتندها � بقیــۀ  بــه  نســبت  فرمودیــد 
فضــای متفاوتــی دارد. ایــن را بیشــتر توضیــح 

بدهیــد.
كــه مــا در ايــن چنــد ســال،  بیشــتر مســتندهايی 
دربــارۀ جنــگ ســوريه ديده ايــم، روايــت خــود 
بــوده  حــرم  مدافعــان  و  مقــدم  خــط  جبهــه، 
گــر هــم  ا يــا  ايــن دســت دارد  از  و ســوژه هايی 
پشــت  در  دارد  اســت،  اجتماعــی  ســوژه اش 
جبهــه تک ســوژه ای را روايــت می كنــد؛ امــا در 
مســتند »تهران دمشــق« مــا دوربیــن و روايــت 
را بــه پشــت جنــگ آورده ايــم. در حقيقــت، از 
حــال و هــوای پشــت جنــگ و فضــای اجتماعــی 
كــه منجــر بــه  گفتيــم  ســوريه و داليــل و اتفاقاتــی 

ــد. ــران ش ــن بح اي

مخاطبــان � بــا  مســتند  ایــن  نســبت  از 
؟ ییــد بگو

روايــت  را  تاريخــی  تجربــه ای  مســتند  ايــن 
ايرانــی  جامعــۀ  بــرای  شــنيدنش  كــه  می كنــد 
بــاارزش اســت. ايــن تجربــه از نقشــه ای می گويــد 
كــه در ســوريه اجــرا شــد و شــايد فقــط در ســوريه 
اجــرا نشــود. ممکــن اســت در جاهــای ديگــر هــم 
ــتند  ــن مس ــل، در اي ــن دلي ــه همي ــود. ب ــرا ش اج
روايــت  به گونــه ای  را  ماجــرا  كرده ايــم  ســعی 
كــه طيــف وســيعی از مخاطبــان بتواننــد  كنيــم 

فهميدنــش  كــه  مســتندی  به عنــوان  را  آن 
از  بعضــی  كننــد. چــون  اســت، دنبــال  آســان 
ــت  ــد رواي ــی دارن ــد و وقت ــتندها تخصصی ان مس
جنــگ را می گوينــد، بــه ابعــاد تخصصــی ماجــرا 
»تهران دمشــق«  فهميــدن  امــا  می پردازنــد؛ 
چــون روايتــی اجتماعــی و بــه زبــان مــردم دارد، 
می تواننــد  همــه  و  اســت  آســان  همــه  بــرای 

كننــد. لمســش 

چگونــه � »تهران دمشــق«  داســتان  فضــای 
؟  ســت ا

كــه داعــش  همــۀ مــا در ايــن ســال ها شــنيده ايم 
كــرده اســت؛  كارهــا را  در ســوريه و عــراق فــان 
و  اســت  از آب  بیــرون  بخــش  ايــن ماجــرا  امــا 
بخشــی از ماجــرا درون آب اســت. مــا هيچ وقــت 
بــه آن بخــش نــگاه و توجــه نکرده ايــم. دقــت 
ايــن  زمينه ســاز  اتفاقاتــی  چــه  كــه  نکرده ايــم 
و  بودنــد  كــه  داعشــی ها  اصــًا  و  شــد  حضــور 
چطــور ايــن اتفاقــات پشــت ســر هــم افتــاد. ايــن 
ُبعــد مهــم ماجــرا اســت. تصــور مــا هميشــه ايــن 
ــه داعــش به عنــوان يــک نيــرو از جايــی  ك ــوده  ب
از بیــرون مرزهــا آمده انــد و همــه را می  كشــند 
اصــل  ايــن  درصورتی كــه  می كننــد؛  جنايــت  و 
كلــی برنامه ريــزی  ماجــرا نيســت و پشــت آن، 
ســعی  مســتند  ايــن  در  مــا  داشــته.  وجــود 
كنيــم. كرده ايــم بــه ايــن بخــش از ماجــرا نــگاه 

ارتباطــی � چــه  شــما  مســتند  در 
ایــران  و  ســوریه  جریــان  بیــن 

؟ ســت ا
آنچــه مــا داريــم روايــت می كنيــم، اين 

در  كــه  نقشــه ای  كــه  اســت 
ســوريه دارد اجــرا می شــود، 
دست گذاشــتن  مبنــای  بــر 
گســل های  روی 
و  شــکاف ها  اجتماعــی، 

اســت.  اختافــات 
 » مشــق ن د ا تهر «
ايــن  قصــۀ 

ی  ف ها شــکا
روايــت  را  اجتماعــی 

می كنــد و اينکــه چگونــه 
تــا  شــد  تــاش  ســوريه  در 

گســل  بــه  شــکاف ها  ايــن 
تبديــل شــوند. ايــن مســتند 

دارنــد  چگونــه  می گويــد 
ايــن  كــه  می كننــد  ســعی 

ايــران  در  را  الگــو  و  فضــا 
كننــد.  اجــرا 

بــه نظرتــان حــرف اصلــی »تهران دمشــق« �
چیست؟

كــه ايــران را  كســانی  مــا تــاش می كنيــم همــۀ 
دوســت دارنــد، ايــن مســتند را ببيننــد. مــن 
و  اســت  ايــران  بــه  عاقه منــد  كــه  هركســی  از 
ــا هــم  ممکــن اســت فقــط در هميــن موضــوع ب
ک نظر داشــته باشــيم، دعــوت می كنــم  اشــترا
ايــن  ببينــد.  را  »تهران دمشــق«  مســتند  كــه 
كــه همــه بايــد  مســتند از خطــری حــرف می زنــد 
گاه شــوند. بعــد از ديــدن ايــن مســتند  از آن آ
می شــود ســاعت ها دربــاره اش حــرف زد. مــن 
فضايــی  بتوانــد  »تهران دمشــق«  اميــدوارم 
گفت وگــو به وجــود بیــاورد و هــدف اصلــی  بــرای 

مســتند محقــق شــود. 

كشــورمان دفــاع  بايســتيم و از حــق خــود و 
كنيــم؟

در  صدری نيــا  كــه  اعتراضاتــی  مهم تريــن 
ايــران از آن يــاد می كنــد، اعتراضــات دی مــاه 
96 و بعــد تجمــع دراويــش خيابان پاســداران 
كــه بــه ســرعت بــا هوشــمندی مــردم و  اســت 
كنتــرل می شــود؛ امــا ايــن اعتراضــات  نظــام 
مختلــف  زمان هــای  و  مختلــف  صنــوف  در 
تــا بــه امــروز نيــز ادامــه داشــته و دارنــد. بــه 
ــه باعــث شــده  ك نظــر شــما مهم تريــن علتــی 
نشــود، چيســت؟  ايــران، شــبيه ســوريه  تــا 
نظــام  بــه  مســتقيم  اشــارۀ  بــدون  مســتند 
سياســی ايــران و پیوندهــای عميــق مــردم و 
كينــۀ دشــمنان و منافقــان و  نظــام، از عمــق 
البتــه احمق بــودن آن هــا می گويــد و در انتهــا 
كــه  ايــن زنــگ خطــر را بــه صــدا درمــی آورد 
ــد؟  ــران باقــی می مان ــی ايــن ثبــات در اي ك ــا  ت
مــردم و نظــام بايــد چــه درس عبرت هايــی از 

وقايــع ســوريه بگيرنــد؟
كــه در ايــن مســتند فقــط بــه چنــد  گفتيــم 
اشــاره  ايــران  در  اعتراضــات  از  اخيــر  نمونــۀ 
كارگــردان وارد موضوعــات قديمــی  می شــود. 
و  مســئولين  اشــتباهات   ،88 فتنــۀ  چــون 
تلــخ آن ســال ها نمی شــود؛  مــردم و وقايــع 
كــرده  درک  را  فضــا  آن  كــه  مخاطبــی  امــا 
بیــن  پیونــدی  می توانــد  به خوبــی  اســت، 
كشــورهای  ايــن اتفاقــات و مســائل داخلــی 
كنــد.  همســايه از جملــه ســوريه و عــراق پیــدا 
گاه حتــی شــروع آن بــا عوامــل  كــه  اعتراضاتــی 
كنتــرل آن از دســت  گاه  خارجــی اســت و نــا

همــه در مــی رود.
حداقــل  مــا  كــه  اعتراضاتــی  همــۀ  بیــن  در 
هســتيم،  آن  شــاهد  اخيــر  ســال  يــک  طــی 
و  ساختارشــکنانه  شــعارهای  بــا  همــواره 
ــه اصــل موضــوع اعتــراض  انحرافــی نســبت ب
دو  هــر  در  تهران دمشــق  هســتيم.  روبــرو 
كنــار  كشــور بخشــی از ايــن اعتراضــات را در 
شــعار  به طورمثــال  می دهــد.  قــرار  هــم 
»نــه غــزه نــه لبنــان جانــم فــدای ايــران« در 
نــه حــزب اهلل« معترضيــن  ايــران،  كنــار »نــه 
ديگــر،  طــرف  از  می گيــرد.  قــرار  ســوريه 
مســائل اقتصــادی يــک ســال اخيــر ايــران، 
كارگــران،  بیــکاری  و  كارخانه هــا  تعطيلــی 
كاميــون داران، مســائل  مشــکات مربــوط بــه 
ــک  ــال آب از ي ــون انتق ــت محيطی همچ زيس
گــوار  نا اتفاقــات  ديگــر،  اســتان  بــه  اســتان 
ســنگين  تصادفــات  و  آتش ســوزی  چــون 
روزبــه روز  كــه  می شــوند  عواملــی  همــه  و... 
شــاهد وقــوع تجمعــات اعتراضــی در سرتاســر 
حــق  بــه  كــه  اعتراضاتــی  باشــيم.  ايــران 
صــورت می گيرنــد و معترضيــن درس گرفتــه 
گــوار، همــواره در بیــن شــعارها،  از اتفاقــات نا
خــود را طرفــدار نظــام اســامی می داننــد و 
مشــکات صنفــی خــود را پیگيــری می كننــد. 
ــه  ــث ب ــزی باع ــه چي ــرايط چ ــن ش ــب در اي خ
می شــود؟  تجمعــات  ايــن  رفتــن  انحــراف 
كــه بايــد بــه مطالبــات بــه  آيــا جــز ايــن اســت 
شايســته ای  و  درخــور  پاســخ  مــردم،  حــق 
چگونگــی  در  نبايــد  مــردم  آيــا  شــود؟  داده 
اعتراضــات خــود، هوشــمندی بیشــتری بــه 
كــه از هزينه ســازی  كنيــم  ج بدهنــد؟ چــه  خــر
كــه  مســئوليت هايی  در  حاشيه ســازی  و 
كنيــم تــا بــاری بــه دوش  داريــم، جلوگيــری 
ايــن نظــام اضافــه نکنيــم؟ تهران دمشــق مــا 
را بــا ايــن ســؤاالت و جواب هــای بــه ظاهــر 

می كنــد.  روبــه رو  آن  پیچيــدۀ  امــا  ســاده 



بهزاد توفیق فر

 نویسنده

یاشاسین ایران
پوســترهايی از فيلم های كوتاه اقتصاد مقاومتی 
كنــار  كرده انــد؛  كوچــك نصــب  را روی مربع هــای 
دكــور اســتوديوی برنامــه تلويزيونــی جشــنواره. 
تــا پوســتر  كنــي، دو  كــه پشــت و رو  را  هركــدام 
مي بینی از دو تا فيلم داســتانی كوتاه يا نماهنگ 
مقاومتــی  اقتصــاد  بــرای  عمــار  بچه هــای  كــه 
كــن«،  گــوش  ســاخته اند: »خداروشــکر«، »خــوب 
»اتفــاق ســاده« و... »ياشاســين ايــران«. عجيــب 
كــه ايــن  نيســت و عجيــب اســت. عجيــب اســت 
نويســنده ها و فيلمســازان جــوان  كارگردان هــا، 
ــا و  ــا، درس ه ــن تئوري ه ــه اي ــدون آن ك ــور ب چه ط

ــا واحدهــای ســينما را  اســتادها را ديــده باشــند ي
كــرده باشــند، اين قــدر خــوب ســاخته اند و  پــاس 
مردمــي، واقعــي، اثرگــذار و آينده نگــر و... و عجيــب 
نيســت چــون پیــش از ايــن هــم در ســال های 
توليــد علــم مقاومتــی و در هشــت ســال دفــاع 
مقــدس و در پانــزده ســال انقــاب اســامی و در 
گذرگاه هــا ی ســخت ديگــر، ديده ايــم -و  بســياری 
كــه فرزنــدان خمينــی  تمــام جهــان ديــده اســت- 
كرده انــد و عيســي وار، از  بــزرگ، چگونــه معجــزه 
گرفتــار قفــس ليبراليســم و  ُمرده هــای روزمــره و 
سکوالريســم و ايســم های ديگــر، روح های بــزرگ و 

رهبــران و ســرداران فاتــح آفريده  انــد.
امينــي« در نشســت تصويــر   در روز پیــش »دكتــر 
اجتماعــی ايــران، از حــال و آينــده مي گفــت كــه ســبك 

شبکۀ فرهنگی ای که فقط 
از خدا حساب می برد

حاشیهنگاریهشتمینروزاکرانهایمرکزیجشنوارۀعماردرسینمافلسطین

ــزدان  ــر مهري ــوس« امي ــگار »فان ــزارش خبرن گ ــه  ب
حاشــيۀ  در  كــه  مســتند«  »تدويــن  كارگاه  در 
نهميــن  مركــزی  كران هــای  ا روز  هشــتمين 
برگــزار شــد، در  جشــنوارۀ مردمــی فيلــم عمــار 
بدانيــم  بايــد  كار،  ابتــدای  از  گفــت:  ســخنانی 
وظيفــه  ای  چــه  تدوين گــر  و  چيســت  تدويــن 
دارد؟ چرا برخی از تدوين گران دســتمزد باالتری 
ايــن  جــواب  در  دارنــد؟  ســايرين  بــه  نســبت 
ســؤاالت بايد گفت شــايد بخشــی از اين موضوع 
اعتمــاد بــه نفــس و برنــد شــدن يــک تدوين گــر 
كــه تدوين گــر  باشــد امــا موضــوع مهــم ايــن اســت 

بايــد قصه گــو و روايت گــر باشــد. 
افزارهــای  نــرم  بــا  افــزود: تدوين گــر شــدن  وی 
كار چنــدان دشــواری  »پريميــر« و يــا »اديــوس« 
نيســت، هر كســی می تواند حتی با چند جلســه 
يــا ســی دی های  گذرانــدن دوره تدوين گــری و 
آموزشــی، تدويــن يــاد بگيــرد ولــی قصه گويــی 

به ويــژه در مســتند بســيار مهــم اســت.
كلــی ســه  ايــن مستندســاز ادامــه داد: بــه طــور 
نــوع مســتند داريــم: مســتند »شــخصيت محور« 
مســتند  اســت.  شــخصيت  بــر  مبنــی  كــه 
آن  در  كــه  وقايع محــور  يــا  »پی رنگ محــور« 

تدوین خوب؛ 
به چشم نمی آید

امیرمهریزداندرکارگاه»تدوینمستند«نهمینجشنوارۀعمار

مستند انقالبی؛ در مسیر 
جریان سازی اجتماعی

»محمدسرشار«مدیرشبکۀکودکسیما
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»كاپــرا« در فيلمســازي، يکــی از ســبك های مناســب 
بــرای ســينمای مقاومــت اســت؛ زيــرا قصه گــو اســت، 
»قهرمان محــور« اســت. ممــاس بر شــرايط اجتماعی 
ســاخته مي شــود و تعهــد اجتماعــی دارد؛ يعنــی بــه 
دنبــال عبــور دادن جامعــه از بحــران اســت. امــا امــروز 
كــه  و بــا مــرور فيلم هــای اقتصــاد مقاومتــي، مي بینــم 
ســبك عمــار، در فيلمســازي، مثــل عصــای حضــرت 
موســي)ص( همــۀ غول هــای جادويــی و مارهــا و 
افعي هــای جادوگــران را مي بلعــد و حتــی مي توانــد 
همۀ بینندگان منصف را به راه درست هدايت كند.

فقط خدا
كــه مــی شــود، معمــواًل  روزهــای آخــر جشــنواره ها 
ســالن ها خالی تــر از روزهــای اول اســت و سرســرای 
كــور  كــران، خلــوت و ســوت و  ســينماهای محــل ا
می شــود. امــا امــروز -يعنــی دو روز مانــده بــه پايــان 
جشــنواره- در ســالن شــمارۀ يــک ســينما فلســطين، 
نــگاه  را  مســتندی  دارنــد  نفــر  چهارصــد  حــدود 
می كنند. ســالن شــمارۀ دو تقريبًا ُپر اســت و در ســالن 
شــمارۀ ســه هميــن ســينما، 260 تــا 270 نفــر مشــغول 
تماشای »هميشه با من« حسن ساجدی هستند. 
كــه خــدا بركتــش بدهــد،  در سرســرای ســينما هــم 
حداقــل 100 نفــر اين طــرف و آن طــرف می رونــد. يــا 

ــی و  ــا بچه هــای عمــار و شــبکه های تلويزيون ــد ب دارن
خبرگزاری هــا مصاحبه می كنند؛ يا با همديگــر ارتباط 
كارهای آينده صحبت می كنند. به  گرفته اند و دربارۀ 
صــورت خودجــوش و از روی فضولــی وارد بحــث يــک 
گــروه چهــار نفــره شــدم. داشــتند يــک ايــده را پــرورش 
كــه می شــود  كارهــای نــو و بديعــی  می دادنــد و دربــارۀ 
حــول و حــوش آن ايــده انجــام داد صحبت می كردند. 
ــدۀ  ــف، از افشــای اي ــه دليــل رعايــت حــق مؤل البتــه ب

مذكــور معــذورم! 
كــه  كــه ايــن جمعيــت، وقــت نمــاز  معلــوم اســت 
می شــود، در نمازخانۀ يک وجبی ســينما فلســطين 
جــا نمی شــوند و بیــرون می زننــد تــا نمــاز اول وقــت 
را در يکــی از دو مســجد نزديــک ســينما فلســطين 
بخواننــد. درســت نبــش ميــدان فلســطين، مســجد 
ــه روی  ــًا روب ــزرگ امام جعفرصــادق)ع( اســت و تقريب ب
ــان »آيــت اهلل طالقانــی« هــم  ســينما، آن ســوی خياب
ــا  مســجد امام محمدباقــر)ع( قــد برافراشــته اســت. ب
توجــه بــه فضــای خيابــان ولی عصر)عــج( و محيــط 
تجــاری آن منطقــه، بعيــد می دانــم هيــچ يــک از ايــن 
مســاجد در روزهــای معمولــی ســال، شــاهد ايــن 
جمعيــت جوانــان، زنان محجبه و مــردان محجوب، 
آن هــم هنــگام نمــاز مغــرب و عشــاء بــوده باشــند. 
باالخره جشــنواره عمار اســت و هم به عمران و آبادی 

ــاد می كنــد.  فرهنــگ می رســد و هــم مســاجداهلل را آب
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شبکۀ فرهنگی ملت
جشــنوارۀ  فيلم هــای  امــا  نمی دانــم.  را  امســال 
حتــی  داشــتن  بــدون  گذشــته،  ســال  در  عمــار 
كشــور، بیــش از يــک ميليــون نفــر  يــک ســينما در 
گر داشــته اســت؛ تقريبــًا بــه انــدازۀ فيلم های  تماشــا
ســينمايی در مــدت مشــابه. بــدون در نظــر گرفتــن 
اينکــه فيلم هــای جشــنوارۀ عمــار اغلــب مســتند 
كوتــاه هســتند و معمــواًل مشــتری  يــا داســتانی 
فيلــم ســينمايی بلنــد، بیشــتر اســت؛ يعنــی بــا يک 
حســاب سرانگشــتی می توان به اين نتيجه رســيد 
كــه يــک شــبکۀ مردمــی و خودجــوش فرهنگــی، 
بــه انــدازۀ امکانــات رســمی و بودجــه دار می توانــد 
اثرگذار باشــد؛ چه از نظر وســعت و چه از نظر عمق. 
ــازی  ــر ني ــی، ديگ ــبکۀ مردم ــه در ايــن ش ك ــم  بگذري
نيســت هنرپیشــه و آدم مشــهور را بیاوريد بنشانيد 
كنيــد تــا حــق مؤلــف  جلــوی دوربیــن و التمــاس 
رعايت شــود و نســخۀ رســمی فيلم خريداری شــود 
گــر  كــه ا و غيــره و غيــره. حتــی می خواهــم بگويــم 

ســازماندهی بهتــری در ايــن شــبکه انجــام شــود و 
فيلم ها به موقع و با گســتردگی مناســب به دســت 
ــه دو  ك كران كننده هــای مردمــی برســد، چــه بســا  ا
كــران فيلم هــای ســينمايی نفــوذ و  تــا ســه برابــر ا
گســترش داشــته باشــد. نيــازی هــم بــه خــرج و بــرج 
سينماداری و سالن داری و اين حاشيه ها نيست. 
كران كننده هــای مردمــی بــا پــول خودشــان و در  ا
كار، تحصيل يا مســجد و حســينيه،  محل زندگی، 
كــران  ا را  فيلم هــا  و  می كننــد  خبــر  را  همديگــر 
می كننــد. »ايــوان رنگيــن كمــان« امســال، جا بــرای 
كران هــای مردمــی  عکس هــای فرســتاده شــده از ا

ــاد بودنــد. ــه زي ك نداشــت؛ از بــس 
از دبیــر اجرايــی جشــنواره مردمــی فيلــم عمــار 
كــه تــاش می كننــد ســال بعــد همــۀ  شــنيدم 
هديه هــای برگزيــدگان مردمــی باشــد و توســط 
مــردم اهــدا شــود. امســال بخــش قابــل توجهــی 
از ايــن هدايــا توســط مــردم شــهرها و روســتاهای 
مختلــف ايــران بــه برگزيــدگان اهــدا شــده اســت. 
هدايايی كه آن قدر روح دارند و آن قدر خواســتنی 
كــه بعيــد نيســت در جشــنوارۀ دهــم،  هســتند 
نــام مــرا بــه جــای حاشيه نويســی، پــای يکــی از 
فيلم هــای شــركت كننده در جشــنواره ببينيــد.

براســاس وقايــع ماجــرا را پیــش می بريــم و ســوم 
پی رنگ محــور«.  و  »شــخصيت محور  مســتند 
كــردن،  كار  محــور«  »شــخصيت  مســتند،  در 
كار می آيــد. در حال  كاربردی تر اســت و بیشــتر بــه 
از  حاضــر دو شــغل صدابــرداری و تدوين گــری 
شــغل های پردرآمــد ســينمای امــروز ما هســتند. 
گاهــی يــک تدوين گــر ارزش يــک اثر را بــاال می برد. 
ذهــن يــک تدوين گــر دائمــًا درگيــر تصاويــر و قصــۀ 
اثــر اســت. بــرای هميــن نمی تــوان در آن واحــد 
بــه بیــش از يــک اثــر بــرای تدوين كــردن، فکــر كرد. 
وی بــا اشــاره بــه اينکــه ســاختار ســه پــرده ای 
»ســيدفيلد« برگرفتــه از اصطــاح پــرده در تئاتــر 
ــرد: معمــواًل ايــن چنيــن اســت  ك كيــد  اســت، تأ
كــه يــک چهــارم اول فيلــم؛ پــردۀ اول، يک چهــارم 
آخــر فيلــم، پــردۀ آخــر و يــک دوم ميانــی فيلــم، 
پــردۀ دوم فيلــم اســت. البتــه چــون در مســتند 
وقايــع در اختيــار مــا نيســت گاهــی ممکــن اســت 
در  بايــد  بريــزد.  هــم  بــه  بندی هــا  زمــان  ايــن 
كــه  فيلم ســازی بــه ايــن موضــوع توجــه داشــت 
شــخصيت های فيلــم بیــش از 5 نفــر نباشــند 
كــه بیــش از ايــن تعــداد ذهــن مخاطــب را  چــرا 
مغشــوش می كنــد. فکــر می كنيــد چــرا گاهی يک 
اثر را ممکن اســت چندين بار ببينيم؟ به خاطر 

كــه مــا از يــک فيلــم  داســتان و جزئيــات اســت 
لــذت می بريــم. 

كــرد: اصــل اساســی در  مهريــزدان خاطرنشــان 
روايــت بــر پايــه افشــای تدريجــی وقايــع اســت. 
گاهــی بــه صــورت غيرمســتقيم می  توانيــم بــه 
مخاطــب موضــوع و زمــان را برســانيم. هميشــه 
راحت تريــن راه را انتخــاب نکنيــد، بیشــتر فکــر 
كنيــد و تصويری تريــن حالــت ممکــن را انتخــاب 
كــه بايــد در  كنيــد. نکتــۀ بعــدی، مــکان اســت 
پــردۀ اول مشــخص شــود. می توانيــم بــرای ايــن 

كنيــم. كار از نمادهــای شــهرها اســتفاده 
كــه  كــرد: مســئلۀ بعــدی ايــن اســت  وی تصريــح 
شــخصيت های اصلــی داســتان بايــد از همــان 
ابتــدا معرفــی شــوند. نحــوۀ معرفی شــخصيت ها 
مثــًا  برمی گــردد.  فيلم ســاز  خاقيــت  بــه  هــم 
خــود شــخصيت می توانــد خــودش را معرفــی 
گاهــی هــم شــخصيت اصلــی نمی خواهــد  كنــد. 
مســتقيم در تصوير نشــان داده شود، اينجاست 
فيلم ســاز  خاقيــت  باعــث  محدوديــت،  كــه 
ــا  ــم ي ــاب فيل ــورد ق ــدی درم ــۀ بع ــود. نکت می ش
حادثــۀ محــرک اســت كــه بايــد در پــردۀ اول اتفاق 
گاهــی آن اتفــاق خــاص در پنــج دقيقــۀ  بیفتــد. 
كــه  ابتدايــی فيلــم بايــد رخ دهــد. حادثــه ای 

كــه نمی تــوان نســبت بــه  تغيیــری ايجــاد می كنــد 
آن بی تفاوت بود و شــخصيت اصلی داســتان در 
گير افتاده باشــد و هر تصميمی  دو راهی جدی، 

ــد. ــم رخ می ده ــاق مه ــک اتف ــرد ي بگي
كهنــز« در ادامــۀ  تهيه كننــدۀ مســتند »عابــدان 
گاهــی  گفــت:  ســخنانش دربــارۀ شــروع مســتند 
گاهــی بــا تصاويــر  يــک اثــر، شــروع جنجالــی دارد، 
گاهــی هــم  خــوب، مخاطــب جــذب می شــود و 
ممکــن اســت يــک مســتند بــا ارائــۀ اطاعــات 
يــک  كنــد.  درگيــر  را  مخاطــب  شــوكه كننده، 
گــر قــاب نداشــته باشــد،  مســتند تلويزيونــی ا
بــا  اول  پــردۀ  نمی نشــيند.  آن  پــای  مخاطــب 
يــک نقطــۀ عطــف بــه پــردۀ دوم وصــل می شــود. 
زندگــی  جريــان  اســت  ممکــن  عطــف  نقطــۀ 
كند؛ بنابرين  شخصيت اصلی داستان را عوض 

گريزناپذيــر باشــد.  بايــد جــدی، مهــم و 
پــردۀ دوم  پــردۀ دوم توضيــح داد:  وی دربــارۀ 
مرحلــه،  ايــن  در  می گوينــد.  موانــع  فصــل  را 
بــه  می خواهنــد  مــا  اصلــی  شــخصيت های 
هــدف برســند ولــی موانعــی دارنــد. ايــن موانــع در 
فيلم ســازی بايــد فزاينــده باشــد. در ايــن مرحلــه 
كافی ســت. نقطــۀ  درنهيــات ســه مانــع جــدی 
عطــف پايــان پــردۀ دوم می توانــد موقعيتــی برای 

كنــد.  شــخصيت اصلــی ايجــاد 
مســتند  در  ســوم  پــردۀ  دربــارۀ  مهريــزدان 
كــرد: بــه پــردۀ ســوم فصــل نتيجه گيــری  عنــوان 
می گوينــد. در ايــن مرحلــه، رويارويــی قهرمــان و 

می دهــد.  رخ  ضدقهرمــان 
كــرد: تدوين گــر بايــد  وی در همين بــاره اضافــه 
تمــام ايــن مــوارد را ايجاد كند؛ برای همين اســت 
ــد.  ــز می گوين ــردان دوم ني كارگ ــر،  ــه تدوين گ ــه ب ك
ــر نوعــی ســرمايه گذاری  تدويــن خــوب در يــک اث
كــه  اســت. يکــی از نــکات تدويــن ايــن اســت 
جمله هــای بلنــد برای شــخصيت های داســتان 
كــه مخاطــب خســته می شــود.  قــرار ندهيــم؛ چرا
انســجام  ايجــاد  تدوين گــر  وظيفــۀ  مهم تريــن 
گــر بــرای مســتند، نريشــن در نظــر گرفتــه  اســت و ا
كنــد نــه  می شــود، بايــد بــرای فيلــم معمــا ايجــاد 
اينکــه بــه توضيــح واضحــات بپــردازد. در واقــع 
كــه يــک تيــم  كارگــردان ايــن اســت  نقــش اصلــی 
ــان  ــن مي ــه در اي ك ــد  كن ــع  ــم جم ــار ه كن ــده را  زب
نقــش تدوين گــر بســيار مهــم اســت. يــک تدويــن 
كــه بــه چشــم مخاطــب  خــوب، تدوينــی اســت 

نيايــد.

كــه  كــودک  »محمــد سرشــار« مديــر شــبکۀ 
كران هــای مركــزی نهميــن  در هشــتمين روز ا
ســينما  در  عمــار  فيلــم  مردمــی  جشــنوارۀ 
ــا  ــو ب گفت وگ ــود، در  فلســطين حاضــر شــده ب
كــه در  كارهايــی را  گفــت:  خبرنــگار »فانــوس« 
كــردم، ســال   حوزه هــای مختلــف مشــاهده 
بــه ســال، بهتــر و قوی تــر می شــود. بــه لحــاظ 
جذاب تــری  موضوعــات  بــه  هــم  تنوعــی 
كــه ايــن مســئله وجــه  پرداختــه شــده اســت؛ 
تمايــز جشــنوارۀ عمــار بــا ســاير جشــنواره ها 

اســت.
وی افــزود: امســال موفــق شــدم مســتندی را 
كــه در تاريــخ 28 فرورديــن  در مــورد واقعــه ای 
در سيستان و بلوچســتان اتفــاق افتــاده بــود، 

كــه بــه ســرعت در قالــب بازســازی بــه  ببينــم 
آن واقعــه ســاخته شــده بــود. ايــن دســت بــه 
كــردن  توليــد  ســرعت  بــه  و  بــودن  دوربیــن 
كــه آرام  اتفــاق مثبــت اســت  يــک  خــودش 
آرام قالــب مســتند مــا را بــه يــک قالــب اثرگــذار 
اجتماعــی نزديــک می كنــد و آن شــعار اصلــی 
گاهــی بخشــی توده هــای مــردم  كــه آ نظــام را 

ــد. ــکل می ده ــت، ش اس
كــودک ادامــه داد: نکتــۀ دوم در  مديــر شــبکه 
گنجينه هــای معارفــی انقــاب  بحــث معرفــی 
گمنــام  صــورت  بــه  كــه  شــخصيتی  اســت. 
چوپانــی  بــه  دورافتــاده  روســتايی  يــک  در 
فتنــه  بــه  راجــع  زمانی كــه  و  اســت  مشــغول 
ايــن  در  را  بصيرتــی  می كنــد،  صحبــت   88

برخــی  متأســفانه  كــه  می بینيــد  پیرمــرد 
بــزرگان مــا در ايــن راه و آزمايــش پای شــان 

لغزيــد و مــردود شــدند.
هــم  را  عمــار  جشــنوارۀ  داوری  كــه  سرشــار 
ايــن  كــرد:  خاطرنشــان  دارد،  برعهــده 
نظــر  از  عمــار،  جشــنوارۀ  داوری  موقعيــت 
مــن  بــرای  خوبــی  بســيار  فرصــت  شــخصی 
هــم حــس می كنــم  معنــوی  نظــر  از  اســت. 
می دهــم  انجــام  را  عمــار  داوری  زمانی كــه 
پلــه  يــک  جشــنواره ها  ســاير  بــه  نســبت 
ــک  ــه تک ت ــد ب ــم. باي ــت می كن ــو حرك رو به جل
را  حركــت  ايــن  كــه  گفــت  آفريــن  بچه هــا 

. نــد می بر و به جلو ر
كــرد: بــه صــورت خــاص در حــوزۀ  وی اضافــه 

ــوان  ــه بان ــع ب كار راج ــد  ــان« چن ــت قهرم »مل
ــد. از  ــار بســيار قــوی بودن ــه آث ك ــود  قهرمــان ب
آن جملــه می توانــم بــه مســتندهای »بانــو«، 
»بیشــتر از مــادرم«، »پیش مــرگان« و »زنــان 
شــاخصی  آثــار  كــه  كنــم  اشــاره  نهاونــدی« 
كارهــای خوبــی  بودنــد و در ســاخت آن هــا 

ــود. انجــام شــده ب
از ديگــر  كــرد:  كــودک تصريــح  مديــر شــبکۀ 
كــه در ايــن دوره از جشــنواره  كارهــای خوبــی 
كــردم می توانــم بــه مســتند »جليــل  تماشــا 
و خليــل« در حــوزۀ قهرمانــان ورزشــی اشــاره 
كار بســيار خوبــی در ايــن حــوزه بــود  كــه  كنــم 
و حتــی بــه نســبت مــورد مشــابه خــود، اثــر »از 

ــود. ــری ب كار قوی ت ــکو«  ــا س ــر ت صف
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 گزارش تصویری روز  هشتم سینمافلسطین

w كارگردان مستند سازمان محمدرضا هراتی 

w غرفه روزنامه ديواری هدهد w  برنامه تلويزيونی مستقر در سينما فلسطين

w لحظات پايانی روز هشتم

w حضور حجت االسام حميد رسايی، نماينده سابق مجلس
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 اخبار 
اکران های مردمی

استان: سمنان
شهرستان: شاهرود

مکان اکران: پایگاه صاحب الزمان)عج(
تاریخ اکران: 17دی

آثار اکران شده: حاجی آخوند

استان: فارس  
شهرستان: مرودشت
مکان اکران: سینما عشایر
تاریخ اکران: 17دی
آثار اکران شده: کفش، تار و پود حیات

استان: خراسان رضوی
شهرستان: گلبهار

مکان اکران: مسجد امام علی)ع( 
تاریخ اکران: 17دی

آثار اکران شده: کبوترهای گوهرشاد

استان: فارس
شهرستان: ممسنی
مکان اکران: مسجد سیدالشهدا
تاریخ اکران: 17دی
آثار اکران شده: سوزن، خونۀ مادربزرگه

استان: خوزستان
شهرستان: رامهرمز

مکان اکران: پایگاه حضرت زینب)س(
تاریخ اکران: 17دی

آثار اکران شده:علمک، اکسیژن

استان: فارس
شهرستان: فراشبند
مکان اکران: آموزشگاه ضیاالدینی
تاریخ اکران: 17دی
آثار اکران شده: علی کوچولو، قاصدک
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توضیحات»سیدعقیلعلوی«ازوضعیتاکرانهایشهرستانسرخس

چگونه با جشنوارۀ عمار آشنا شدید ؟ 
حـــدود 6 ســـال قبـــل در مشـــهد بـــا جشـــنوارۀ 
عمار آشنا شـــدم و امسال ســـومين سالی است 
كـــه هم زمـــان بـــا جشـــنوارۀ عمـــار در تهـــران، در 
كـــران فيلم های  ســـرخس هم جشـــنواره ای از ا
ايـــن جشـــنواره ها،  عمـــار برگـــزار می كنيـــم . در 

كرده ايم. كـــران  چيـــزی بالغ بـــر پنجـــاه اثـــر را ا

پس باید تیم قوی و پرکاری داشته باشید؟ 
تيم ما در ســـرخس از دو نفر تشـــکيل شـــده؛ اما 
كران  كـــه در ا در هفتـــاد روســـتا هم نيـــرو داريـــم 
فيلم هـــا كمـــک می كننـــد. به عنوان مثـــال، ماه 
گذشـــته در پانزده روســـتا بـــرای بیـــش از دو هزار 
كـــران داشـــته ايم. در روســـتاها بیشـــتر در  نفـــر ا
كران می كنيم. اشتياق  مساجد و حسينيه ها، ا
زيادی در روســـتاها برای ديدن آثـــار وجود دارد. 
گـــر مدتی به يک روســـتا ســـر نزنيم، خودشـــان  ا
كـــران می شـــوند.  تمـــاس می گيرنـــد و پی گيـــر ا
همين اشـــتياق باعـــث می شـــود تا بـــا انتخاِب 
دقيق تِر فيلم ها، نســـبت به سايق روستايیان، 
كران های خوبی برای شـــان داشـــته باشيم. در  ا
خيلی از روســـتاها، با روحانِی روستا درخصوص 
كـــران فيلم ها برنامه ريـــزی هدفمند می كنيم.  ا
در روســـتاها فقط بحث شـــيعه و ســـنی مطرح 
اســـت. ما هنوز نتوانســـته ايم در مســـاجد اهل 
كران داشـــته باشـــيم؛ مثًا در روستای  ســـنت، ا
كه هفتصد نفـــر از جميعت تقريبًا  »ســـياه تپه« 
دوهـــزار نفری آن شـــيعه اســـت، تابه حـــال برای 
كران نداشـــته ايم. سنی ها اعتقاد  اهل تسنن، ا
دارنـــد، نبايد در مســـجد فيلم يـــا تصوير پخش 
ســـعی  و  نيســـتيم  نااميـــد  بااين حـــال  شـــود. 
كـــران فيلم هـــا در جمع  می كنيـــم، راهـــی برای ا

بـــرادران اهل ســـنت نيز پیـــدا كنيم.

کران در شهر چگونه است؟ وضعیت ا
مســـاجد، همايش هـــا و برنامه هـــای فرهنگی، 
كران اســـت. ادارۀ  موقعيت هـــای خوبی بـــرای ا
ارشاد هم سالن همايشـــی با ظرفيت 150 نفر در 
اختيـــار دارد كه ما با آنها توافـــق كرده ايم كه اين 
ســـالن بعدازظهرهـــا، چندســـاعتی در اختيار ما 

باشـــد. اين ســـالن اآلن، پاتوق ما شـــده.

کران های بلیتی تان بگویید؟ از ا
كـــران بليتـــی داشـــته ايم.  حـــدود پانـــزده بـــار ا
روســـتاها،  و  شـــهر  ســـطح  در  بنـــر  نصـــب  بـــا 
اطاع رســـانی می كنيم. طبيعتًا هرچه تبليغات 
بیشـــتر باشـــد، بهتـــر اســـت؛ ولـــی ازنظـــر مالـــی 
گاهـــًا  محدوديـــت  داريـــم. يـــک بنـــر تبليغاتـــی 

هفتصـــد هـــزار تومـــان هزينـــه برمـــی دارد.
كـــران بليتی در روســـتاها بیشـــتر از شـــهر مورد  ا
در  به عنوان مثـــال،  می گيـــرد.  قـــرار  اســـتقبال 
روســـتايی به نام »بزنگان«، با همـــکاری خوِب 
سپاه ناحيۀ ســـرخس، حضور بخشدار، دهيار و 
كران بليتی 150 و  روحانی روســـتا در يک روز، دو ا

250 نفره داشـــتيم.

همـــکاری ارگان هـــا چه قـــدر بـــه شـــما کمک 
کرده؟

همکاری ســـپاه، به خصوص در روســـتاها چند 
كار فرهنگی  مزيت دارد: اول اينکه برای حضور و 
در روســـتا، نيـــاز بـــه جلـــب اعتماد روســـتايیان 
می توانـــد  بســـيج  و  ســـپاه  اينجـــا  در  داريـــم. 
ايـــن پشـــتوانۀ اعتمـــادی را به مـــا بدهـــد. دوم 
اينکـــه رفت وآمـــد بـــه روســـتا خصوصـــًا مناطق 
كـــه در اين مورد  دورافتـــاده، هزينۀ زيـــادی دارد 

هـــم از امکانـــات بســـيج اســـتفاده می كنيم. 

راجع به سینما سیار بگویید.
ســـينمای ســـيار، دســـتگاهی به ابعـــاد يک متر 
در يک متر اســـت. شـــايد حـــدود 80 دســـتگاه از 
ايـــن نـــوع، در كشـــور وجـــود داشـــته باشـــد. هر 
كد اســـت. از ســـرور اصلی  دســـتگاه دارای يـــک 
در تهـــران با مـــا تماس می گيرنـــد و می گويند كه 
چـــه روز و چـــه ســـاعتی دســـتگاه را بـــه اينترنت 
كنيم تـــا فيلـــم بارگـــذاری  شـــود. يعنی  متصـــل 
امکان اتصال حافظـــۀ جانبی ازجمله فلش، به 
كيفيـــت تصوير خروجی  دســـتگاه وجود ندارد. 
دســـتگاه، و ابعاد تصوير قابل تغيیر اســـت. اين 
كيفيت خـــوب، باعـــث رضايت مندی مخاطب 

می شـــود.

ایدۀ سینمای سیار از کجا آمد ؟ 
از مدت هـــا پیـــش بـــه ســـينمای انقابـــی فکـــر 
كه بشـــود  می كرديـــم و پیگيـــر فضايـــی بوديـــم 
در  كـــرد؛  نصـــب  آن  در  ســـينمايی  امکانـــات 
گير و دار، پیشـــنهاد سينماسيار از طرف  همين 
دبیرخانـــۀ جشـــنوارۀ عمـــار مطرح شـــد. ما هم 
كرديـــم و دبیرخانـــه مـــا را بـــه انجمن  موافقـــت 
كـــرد. آقای  ســـينمای جوانـــان ايـــران، معرفـــی 
فخـــارزاده، مســـئول انجمن ســـينمای جوانان 
ايـــران، بعـــد از تمـــاس بـــا بنـــده و گفت وگوهای 

اوليـــه، دســـتگاه را تهيـــه و بـــرای مـــا فرســـتاد. 
مزيت هـــای ايـــن دســـتگاه خيلـــی زياد اســـت. 
بـــا سينماســـيار، هرجـــا و هرموقـــع می توانيد با 
كيفيـــت بـــاال فيلـــم پخش كنيـــد. ما بـــا همين 
اخيـــر،  مـــاه  يـــک  كران هـــای  ا در  سينماســـيار 
گـــر  ا داشـــته ايم.  مخاطـــب  دوهـــزار  حـــدود 
می خواســـتيم ايـــن جمعيـــت را بـــا اتوبـــوس به 
كنيم،  مکان ثابتی ببريم و برايشان فيلم پخش 
جـــدای از بحث هـــای اقتصـــادی و هزينه های، 
حمل ونقل و مشـــکات جاده ای، چقدر امکان 

داشـــت؟ اجرايی شـــدن 

کران هـــا  ا در  کـــه  بازخوردهایـــی  بـــه  راجـــع 
بگوییـــد.  می گیریـــد، 

مردم با عملکرد خود، نظرشـــان را ابراز می كنند؛ 
كـــران داشـــتيم.  مثـــًا در مســـجد يک روســـتا ا
اواسط فيلم، سه نفر بیشتر نمانده بودند. بعدًا 
كيفيت پايین  كه  به اين جمع بندی رســـيديم 
كران، دليل ريزش  صدا و انتخاب اشـــتباه فيلم ا
بـــوده؛ البته از اين اتفاق، زمان زيادی گذشـــته. 
كار تـــا امـــروز،  خـــدا را شـــکر از اوليـــن روز شـــروع 
كرده ايـــم و ُخلقيات  تجربیـــات فراوانـــی كســـب 
كه مردم  مردم دســـتمان آمده. مثًا می دانيـــم 
كران  نبايد معطل شـــوند . صحبت های قبل از ا
بايد دقيق و حساب شـــده باشد. فيلم انتخابی 
كيفيت  بايد متناسب با جمعيِت هدف باشد. 
گر كيفيـــت باال  فيلـــم هم بســـيار مهـــم اســـت. ا
باشـــد، مخاطب با بیشـــتری جذب می شوند. 
مطلـــب مهم بعـــدی هم قالـــب اثر اســـت؛ مثًا 
كوتاه  كه عاقـــه به مســـتندهای نســـبتًا  كســـی 
دارد، پـــای فيلـــم بلند حوصله اش ســـر می رود. 
كليـــپ، خوشـــش می آيـــد، شـــايد  كـــه از  كســـی 
حوصلـــۀ تماشـــای مســـتند را نداشـــته باشـــد. 
حـــرف اول را مخاطـــب می زنـــد. هرچـــه پیـــش 
كاســـته و  می رويـــم، از اســـتقبال های ضعيـــف، 

به اســـتقبال های پرشـــور، افزوده می شود؛ مثًا 
كـــران چهارصد نفری بـــا رضايت باال  ما تجربـــۀ ا
گر بخواهم  را داشـــته ايم. از رضايـــت مردم هـــم ا
كـــه همين امســـال  مثالـــی بیـــاورم، اين اســـت 
كـــران فيلم »به  در روســـتای »ُگنَبدلی«، وســـط ا

وقت شـــام«، مردم تکبيـــر می گفتند.

که  کرده ایـــد  تابه حـــال بـــا ســـوژه ای برخـــورد 
قابلیت مســـتند شـــدن داشـــته باشـــد.

بلـــه! ســـوژه بســـيار اســـت؛ امـــا چـــون تجربـــۀ 
گر  مستندسازی نداشـــته ام، سمتش نرفته ام. ا
گروه های مستندســـازی بخواهند در اين زمينه 

كنيم. كمکشـــان  كار كننـــد، حاضريم 

چند نمونه از این سوژه ها را بیان کنید.
بخشی از قطعات پااليشگاه سرخس، ساخت 
شـــركت زيمنس آلمان اســـت. آنها اعـــام كرده 
بودنـــد كه ايـــن قطعات، قابل تعمير نيســـتند 
و درصـــورت خراب شـــدن بايد تعويض شـــوند. 
كشـــور، شـــركت زيمنس اين  با توجه به تحريم 
كاركنـــان  قطعـــات را بـــه مـــا نـــداد. تعـــدادی از 
پااليشگاه موفق شـــدند اين قطعات معيوب را 
تعميـــر و راه اندازی كنند. اآلن هر پااليشـــگاهی 
كـــه از ايـــن قطعات شـــركت زيمنس  كشـــور  در 
كرده و دچار خرابی شـــده؛ از پرسنل  اســـتفاده 
پااليشـــگاه ســـرخس، بـــرای تعميـــر آنها كمک 
می گيـــرد. ايـــن يـــک ســـوژۀ خـــوب در حـــوزۀ 
اقتصاد مقاومتی است. ســـوژۀ ديگر، وضعيت 
گفتم يازده  كه  كارگران همان روســـتايی اســـت 
ماه حقوق معوقـــه دارند. همين طـــور فردی را 
كارهای  كه واقعـــًا اســـطوره ای در  می شناســـم 
انقابـــی و جهادی اســـت و حرف هـــای زيادی 
از مبـــارزات قبـــل از انقـــاب دارد؛ همـــۀ اينهـــا، 
كـــه می شـــود روی آن ها  ســـوژه هايی هســـتند 

كرد. كار 

کران کنندگان مردمی شهرســـتان ســـرخِس اســـتان خراســـان رضوی اســـت. اشـــتیاق،  « »ســـیدعقیل علـــوی«، یکـــی از فعـــاالن فرهنگی و ا
 تناســـبی با ســـن 69 ســـالگی او ندارد؛ اما تالشـــش چیز دیگـــری می گوید. او در مؤسســـۀ مطالعات 

ً
تـــالش و دغدغه های فرهنگی اش، ظاهرا

ح ریزی هـــای جدیـــدی بـــرای آیندۀ شهرســـتان ســـرخس دارد. فرصتی دســـت داد تـــا دقایقی با ایشـــان به گفت وگو بنشـــینیم. راهبـــردی اش، طر
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بــه ســال 1925 و  كران هــای مردمــی  ا تاريخچــۀ 
تأسيس اولين انجمن فيلم )انجمن فيلم لندن( 
بــاز می گــردد؛ انجمنــی كه دسترســی قابل توجهی 
گســترده ای از فيلم هــای نوآورانــه و  را بــه طيــف 
خــاص، ماننــد فيلم هــای آوانــگارد، علمــی و ســاير 
كرده  كوتاه و سينمايی فراهم  انواع مستند، فيلم 
و بــه مخاطبــان تخصصی خــود ارائــه مــی داد. پس 
گروه هــا و انجمن هــای رســمی فيلــم  از چنــدی، 
بــه ســاير شــهرهای انگلســتان نيــز راه پیــدا كردنــد. 
در ســال 1937 ايــن رونــد، بــا تأســيس اتحاديــۀ 
انجمن هــای فيلــم بريتانيــا بــا رشــد قابــل توجهــی 
روبــه رو شــد. در ســال 1947 اتحاديــۀ بین المللــی 
انجمن هــای فيلــم در شــهر »كــن« فرانســه شــروع 

كــرد. كار  بــه 
انجمن هــای فيلــم تــا دهــۀ 1940، عرصــۀ چندانــی 
كشــورهای مختلفــی از جملــه  گســترش در  ــرای  ب
اســتراليا پیــدا نکردنــد. در ســال 1949، شــورای 
انجمن های فيلم اســتراليا تشــکيل شد و همانند 
همتــای انگليســی خــود )اتحاديــۀ انجمن هــای 
فيلم بريتانيا( خط مشــی خود را از عائق مشــترک 
اعضــاء در زمينــۀ ســينمای تخصصــی و هنــری 
دريافــت می كــرد و در مناطــق شــهری، به خصــوص 

»ســيدنی« و »ملبــورن« متمركــز بــود. 
دوران  پديدآورنــدۀ  دوم،  جهانــی  جنــگ 
طايــی انجمن هــای فيلــم بــود. در دهــۀ 1950، 
عاقمنــدی و درک ارزش فيلــم بــه طــور تصاعــدی 
گســترش يافــت. ايــن رونــد، در افزايــش  در جهــان 
فعاليت هــای انجمن هــا و جشــنواره های فيلــم، 
كــه  قابــل ماحظــه بــود. در هميــن دوران بــود 
ــری در  ــای 16ميليمت ــِی فيلم ه ــرفت های فّن پیش
طــول مــدت جنــگ جهانی، عــاوه بــر ارائۀ كيفيت 
ــای  ــه فيلم ه ــبت ب ــری نس ــن ارزانت ــر، جايگزي باالت
كــرد  كران كننــدگان عرضــه  35ميليمتــری را بــه ا
ــا و  كتابخانه ه ــم،  ــای فيل ــتقبال انجمن ه ــا اس و ب
دانشــگاه ها روبــه رو شــد. در هميــن دوران، تعــداد 

تجدید حیات در 
سینمای مردمی

كرانی مناســب برای سالمندان اســت. در  برگزاری ا
كران كننــدگان اقــدام به  باشــگاه فيلــم »ِسلســی«، ا
راه انــدازی ســرويس رفت وآمــد از مقابل درب منزل 

بــرای مخاطبان ســالمند خــود كرده اند. 
َولــی«  در ســينمای مردمــی مدرســۀ »بانــکارد 
اختصاصــی  كران هــای  ا متحــده،  ايــاالت  در 
ــزار  ــم برگ ــه ُاتيس ــا ب ــودكان مبت ك ــرای  ــددی ب متع
كــه  اســت  فرصت هايــی  معــدود  از  و  می شــود 
امکان تجربۀ تماشــای فيلم در فضای ســينمايی 
كــودكان ُاتيســتيک فراهــم می كنــد. در  را بــرای 
بــدون  می تواننــد  خانواده هــا  رويدادهــا  ايــن 
نگرانــی دربــارۀ ناراحتــی ســاير مخاطبــان از رفتــار 
از  بــه تماشــای فيلــم بپردازنــد.  كــودكان خــود، 
كران هــا می تــوان بــه معاشــرت  ديگــر مزايــای ايــن ا
بــا  ُاتيســتيک  كــودک  دارای  خانواده هــای 
كــودكان ُاتيســتيک بــا ســينما،  يکديگــر، آشــنايی 
يک جــا  ماننــد  پايــه ای  مهارت هــای  يادگيــری 
نشســتن و رعايت ســکوت در سينما و همچنين، 
ــرد.  ك ــاره  ــا اش ــاب فيلم ه ــری در انتخ انعطاف پذي
كران هــا، نــور محيــط بیشــتر، صــدا كمتــر و  در ايــن ا
حركت آزاد است و هيچ يک از مخاطبان، ديگری 
كــرد.  را بــه خاطــر رفتــار فرزنــدش قضــاوت نخواهــد 
كــران اختصاصــی بــرای ناشــنوايان، بــا زبــان اشــاره  ا
برخــی  ويــژۀ  رويدادهــای  ديگــر  از  زيرنويــس  يــا 

اســت. مردمــی  كران كننــدگان  ا
 

والديــن دارای نــوزاد نيــز از جملــه افــرادی هســتند 
كه به دليل نگرانی از ناراحتی و سروصدای كودک 
كمتــر در  ــرای ســايرين،  خــود و ايجــاد مزاحمــت ب
ســينماهای متعــارف حضــور پیــدا می كننــد. در 
ــوزاِد« ســينمای محلــی  ــران والديــن و ن ك طــرح »ا
كــودكان زيــر يــک ســال  »كِلــودان«، والديــِن دارای 
اختصاصــی،  كران هــای  ا قالــب  در  می تواننــد 
بــه تماشــای فيلــم بپردازنــد. در نهايــت، از ديگــر 
كــه بــرای آشــتی دادن اقشــار خــاص و  امکاناتــی 
دارای معلوليــت بــا ســينما تــدارک ديــده شــده 
اســت، می تــوان بــه ايجــاد مســيرهای ويلچــری 
كــران و ســرويس های بهداشــتی  بــه ســوی ســالن ا

ــرد. ك ــاره  اش
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دسترســی بــه ســينماهای تجــاری و متعــارف، در 
ــدم  ــير، ع ــواری مس ــل دش ــه دلي ــياری ب ــوارد بس م
تناسب تسهيات ساختمانی با نيازهای فيزيکی 
مخاطــب، محتــوا و شــرايط صوتــی و تصويــری 
ازجملــه  جامعــه  خــاص  اقشــار  بــرای  كــران،  ا
بیمــاران، ســالمندان و والديــن دارای نــوزاد، در 
حــّد ســاير اقشــار، فراهــم نيســت. از ايــن رو، برخــی 
ســينماهای مردمــی و محلــی، در راســتای آشــتِی 
كران خــود را با در  ايــن افراد با ســينما، رويدادهــای ا

ــزار می كننــد.  ــان، برگ گرفتــن شــرايط آن نظــر 
در شــهر »كِلوداِن« انگلســتان، نســبت ســالمندان 
تعــداد  اســت.  كشــور  ملــی  ميانگيــن  از  بیــش 
نبــود  صــورت  در  افــراد،  ايــن  از  توجهــی  قابــل 
ــردن  ك يــک ســينمای محلــی، حتــی تصــور طــی 
مســير طوالنــی تــا نزديک تريــن ســينما بــه شــهر 
كران هــای  ا اوليــن  را در ذهــن نمی پروراننــد. در 
كــه  كِلــودان، مشــخص شــد  ســينمای محلــی 
بخــش عمــده ای از مخاطبــان مســن، در بیســت 
تــا ســی ســال گذشــته، بــه ســينما نرفته انــد. نبــود 
اســتقال يــا تحــّرک بدنــی، مشــکات مالــی، عــدم 
دسترســی مناســب به وســائل نقليــه، نبود همــراه 
يــا نگرانــی دربــارۀ خطــرات خــروج از منــزل، از موانــع 
اصلی پیِش روی آنان برای حضور در ســينما بود. 
كــران  كران كننــدگان محلــی، در جلســات ا برخــی ا
اختصاصــی ســالمندان، از فيلــم بــه عنــوان ابــزاری 
ــد و از  ــرای ايجــاد حــس نوســتالژی بهــره می گيرن ب
ايــن رو، بســته بــه ميانگيــن ســنی آن هــا اقــدام بــه 
كــران فيلم هايــی بــا تم هــای قديمی تــر می كننــد.  ا
عــاوه بــر ايــن، ايجــاد فضــای ســينماهای دهــۀ 
1960 و 1970 نيــز از جملــه اقدامــات ايــن گروه هــا در 
راســتان ايجاد حس نوســتالژی اســت. با توجه به 
كثــرت اختاالت حــواس در بین ســالمندان، عدم 
پخش تبليغات در وسط فيلم، وجود نور بیشتر و 
صــدای كمتــر، صندلی هــای راحــت، ارائــۀ مقدمــه 
پیش از آغاز فيلم، بهره گيری از نيروهای داوطلب 
مناســب و در صــورت امــکان، همــکاری بــا ســرای 
سالمندان محّلی ازجمله اقدامات رايج در جهت 

کران های خاص  ا
برای افراد خاص

انجمن هــای فيلــم در اســتراليا از 250 در دهــۀ 1950 
بــه حــدود 500 مــورد در دهــۀ 1960 رســيد. عــاوه 
بــر انجمن هــای فيلــم، فيلم هــای 16ميليمتــری 
بــرای نمايــش خصوصــی در مکان هايــی ماننــد 
كافه هــا، تاالرهــای قديمــی و خانه هــا نيــز اســتفاده 
می شــدند. بااين حــال، در اواخــر دهــۀ 1970، بــا 
بــازار،  بــه  خانگــی  ويديــوی  دســتگاه های  ورود 
كاهــش رفــت. شــركت  رواج ايــن قالب هــا رو بــه 
در انجمن هــای فيلــم نيــز بــه دليــل ظهــور و بــروز 
كاهــش  كابلــی و ماهــواره ای، رو بــه  شــبکه های 
بــود. بااين حــال، از حــدود بیــش از يــک دهــۀ قبــل 
كنون، ســينمای مردمــی در حال تجديد حيات  تا
اســت. جالب تــر آنکــه ايــن تجديد حيــات، با بهبود 
دسترســی بــه فيلــم از طريــق دی وی دی، پخــش 

ــوده اســت.  ــی و اينترنــت هم زمــان ب تلويزيون
انجمن هــای فيلــم، فعاليــت خــود را بــه عنــوان 
كردنــد؛ اّمــا می تــوان از  يــک پديــدۀ شــهری آغــاز 
كــران فيلــم  آن هــا بــه عنــوان الگــوی موفقــی بــرای ا
در مناطــق روســتايی نيــز نــام بــرد. موفقيــت ايــن 
الگــو در ايــن مناطــق، مرهــون دو عامــل اســت: اواًل 
ــران فيلم هــای  ك كران كننــدگان مردمــی، امــکان ا ا
ســينمايی  هنــری و خارجــی را بــرای مخاطبــاِن 
به عنوان مثــال،  كرده انــد.  فراهــم  مغفول مانــده 
انجمــن فيلــم »دابــو« در اســتراليا در ســال 1989، 
به دليل نبود ســينمايی برای تماشــای فيلم های 
از  كــه  پزشــکانی  از  جمعــی  توســط  تخصصــی، 
كــرده بودنــد،  ســيدنی بــه آن منطقــه مهاجــرت 
كــه ايــن شــهر،  تأســيس شــد. ايــن در حالــی اســت 
خالی از پردۀ ســينمايی نبود؛ اّما ســالن سينمايی 
كران های  آن تمامــًا به هاليوود می پرداخت. ثانيــًا ا
روســتايی در مناطــِق محــروم از ســينما نيــز بــا رشــد 
گروه هــای  روبــه رو بــوده اســت. در ايــن مناطــق، 
فيلم هــای  از  گســترده تری  طيــف  كران كننــده،  ا
كران هــای خــود  ا برنامــۀ  را در  رايــج  و  پرطرفــدار 

می گنجاننــد. 

برگرفته از رسالۀ دکتری »کارینا آویارد«

مروریبرتاریخچۀاکرانهایمردمیدنیا

گزارشیازاکرانهایمردمیانگلستانبرایاقشارخاص



نه فضیلت، نه رذیلت 
نسبت رسانه با مخاطب

واضـــح اســـت كه بخـــش اعظم هنـــر مـــا و به ويژه 
كـــه اغلب  ســـينما، پیرامـــون موضوعاتـــی اســـت 
اول  اهميـــت، مســـائل درجـــۀ  به لحـــاظ  آن هـــا 
جامعـــه نيســـتند و مخاطـــب آن يـــک مخاطب 
خاصـــی اســـت. حـــاال بعضی هـــا می گوينـــد تيپ 
»شـــبه بورژواِی« باالشـــهری و افـــرادی بـــا ســـبک 
زندگـــی و مـــذاق غربـــی از نـــوع درجه دو، نـــه غربِی 
واقعـــی؛ يعنـــی نـــوع غـــرب زده، نـــه غربـــی. چون 
ســـبک زندگی غربـــی براســـاس مبانی خـــودش، 
به طـــور اجمالـــی بـــه يک نـــوع عقانيـــت تاريخی 
رســـيده و يک توازنی در خودش دارد. نمی گويم از 
پس آن برآمـــده؛ ولی در اقشـــار و جوامع غرب زده، 
كســـی  كپـــی زدن پیـــش مـــی رود.  همه چيـــز بـــا 
كپـــی می زنـــد، اصـــًا روی نســـبت اندازه هـــا  كـــه 
حساســـيت نـــدارد. مصرف كنندۀ محض اســـت 
و چون نســـبت آن كپـــی با واقعيـــات و ارزش های 
فرهنگـــی جامعـــه برايـــش مشـــکوک يـــا مجهول 
است، در فرهنگ عمومی به يک عضو نامطلوب 

گـــر نامطلـــوب هـــم نباشـــد،  تبديـــل می شـــود. ا
كه  يـــک عضـــو مجهول الهويه و ناشـــناس اســـت 
می خواهـــد مســـائل غيـــر مهـــم را، مهـــم جلـــوه 
بدهـــد و مســـائل مهـــم را ناديـــده بگيـــرد و مـــدام 
مشـــغول تـــاش بـــرای حقنه كـــردن يـــک چيزی 
به مخاطـــب اســـت. ما بايد نســـبت خودمـــان را 
با قشـــر خاص ســـينمايی و هنری معلـــوم كنيم. 
البتـــه از آن قشـــر، بعضی های شـــان ـ آن اليه هـــای 
ـ قابـــل تغيیـــر نيســـتند؛ امـــا  سياه ســـوخته ترش 
بعضی های شـــان قابل تغيیرند. به خصـــوص آن  
كـــه در آغـــوش ترجمه هـــا و مباحث  جوان هايـــی 
هنرِی حرفه ای تربیت می شـــوند. به نظـــرم آن ها 
بـــا طـــرح بعضـــی پرســـش های راديـــکال، قابـــل 

تـــکان دادن و بیدارشـــدن هســـتند.

خوب و بد در سینمای پست مدرن
ما هرچه از مدرنيتۀ غرب به ســـمت پســـت مدرن 
می رويـــم، يک ســـری اتفاقـــات بـــد و خـــوب باهم 
كـــه  اســـت  ايـــن  خـــوب  اتفـــاق  می دهـــد.  رخ 
جزميـــات مدرنيتـــه يکی يکـــی شکســـت. آن دو 
كـــرده بودنـــد،  كـــه اين هـــا درســـت  قطبی هايـــی 
ازقبيـــل معنوی و مادی، شـــرقی و غربی، شـــمال 
در  اين هـــا  همـــۀ  ســـکوالر،  و  دينـــی  جنـــوب،  و 
پســـت مدرنيته، يکی يکـــی از بین رفـــت. اين خبر 
خوب ســـينما و هنر پســـت مدرن اســـت. خبر بد 
هـــم اينکـــه ديگر جای پـــای محکمی بـــرای هيچ 
گر و روشـــنفکری باقـــی نمانده  هنرمنـــد، ســـينما
اســـت. يعنی همه چيز به سمت شخصی شدن، 
نسبی شـــدن و پذيرفته شدن رفته اســـت. در اين 

حالت يک نوع پوچ گرايی جديدی پیدا شـــد. آن 
پوچ گرايی مـــدرن، پوچ گرايی توأم بـــا ماده گرايی و 
ماده پرســـتی بود. يعنی خود ماترياليسم جزمی، 
پوچـــی مـــی آورد و يکـــی از آثار آن هم در ســـينمای 
چپ و راست ماترياليستی ديده می شود؛ اما يک 
نوع پوچـــی ديگـــری در ديدگاه های نســـبی گرای 
كـــه ايـــن پوچی تـــوأم با  پســـت مدرن وجـــود دارد 
كيت اســـت. آن وقت ديگر فرقی بیـــن ارزش  شـــکا
و ضـــّدارزش، خـــوب و بد و اينکه اصـــًا بايد داوری 

كـــرد يا نـــه، نمی ماند.

سینمای روشنفکری؛ فرار از واقعیت
درواقـــع  و  روشـــنفکری  به اصطـــاح  ســـينمای 
كپی بـــردار و غـــرب زده، از پوچ گرايی ماترياليســـتی 
كانه  شـــکا پوچ گرايـــی  وارد  و  خـــارج  محـــض، 
شـــده اســـت. آن وقت هرچـــه می خواهـــد بگويد 
يک اســـمی بـــرای آن پیـــدا می كنـــد. مثـــًا وقتی 
می خواهـــد از مســـئوليت پذيری اجتماعـــی رهـــا 
شـــود، می گويد مـــا واقع گرا هســـتيم. هروقت هم 
گـــر درســـت تبيیـــن  می خواهـــد از واقعيـــات ـ كـــه ا
ـ رها بشـــود،  بشـــود، بايـــد بـــه آن اعتـــراض بکنـــی 
می گويد مـــا نگاِه رمانتيـــک داريم؛ يعنی بهاســـم 
اينکـــه ايـــن هـــم يـــک حلقـــه و قرائتی از مســـائل 
انســـانی اســـت، همين طـــور از منتهی اليـــه چپ 
تـــا منتهی اليه راســـت اين طيف، نوســـان حركت 
گفتـــن ايـــن  می كنـــد و هـــر چيـــزی را می گويـــد. 
حرف هـــا به خصـــوص در ايـــن دهه هـــای اخيـــر 

خيلـــی راحت تـــر شـــده اســـت.
از واقع گرايـــی تـــا خيال پـــردازی در حـــد توجيـــه 

مبتذل تريـــن وقايـــع جامعـــۀ بشـــری اســـتفاده 
كـــه ما رئاليســـت  می كننـــد؛ تحـــت ايـــن عنـــوان 
نـــوع  از  خيال بافـــی  آرمان گـــرا.   نـــه  هســـتيم 
آرمان گرايـــی اش هـــم، غريزه محوری اســـت. اصًا 
وقتی كـــه غريـــزه آمـــد، ديگـــر آرمـــان معنـــا نـــدارد. 
تفکـــر مـــادی ليبـــرال و ســـرمايه داری، به طوركلی 
تفکـــر بدون آرمان اســـت؛ جامعۀ مدنـــی، ِمنهای 
مدينـــۀ فاضله. يعنـــی مدينـــۀ فاضلـــه در همان 
مدينه موجود اســـت و غرايز به رسميت شناخته 
می شـــوند. درواقـــع فراتـــر از غرايز چيزی نيســـت. 
اين همان مقصدی اســـت كه هم مادّيون مدرن 
كان پســـت مدرن  در  به آن رســـيده اند و هم شـــکا
عمل  بـــه آن می رســـند. هر دوی آن ها ســـينمای 

است. روشـــنفکری 

ارزش و غیرارزش در واقع گرایی
»جرالـــد آبرامز« تعبيـــری راجع به جهان فلســـفی 
كوبريـــک« دارد. می گويـــد  ســـينمای »اســـتانلی 
كـــه از موضـــع روشـــنفکری و اومانيســـتی بـــه  مـــا 
انســـان نگاه می كنيم، در ايـــن دوره، بعد از تجربۀ 
ايدئولوژی های چپ و راســـت، روشـــنفکری های 
چپ و راســـت، سينمای چپ و راست، در نهايت 
بـــه ايـــن می رســـيم كـــه مـــا صرفـــًا يک حســـياتی 
داريـــم. می خواهم بگويـــم آن ســـينمای واقع گرا، 
تمـــام ابتذال هـــای داخـــل جامعـــه را به تصويـــر 
می كشـــد؛ بـــدون اينکـــه داوری ارزشـــی بکنـــد و 
راه حلـــی نشـــان بدهد. شـــما يک وقـــت به عنوان 
واقع گرايـــی می رويـــد واقعيـــات ســـياه را در يـــک 
جامعـــه بـــه خانواده هـــا نشـــان می دهيـــد. بعـــد 

ما باید نسبت خودمان را با قشر خاص 
کنیم. البته از  سینمایی و هنری معلوم 
آن قشر، بعضی های شان [آن الیه های 
سیاه سوخته ترش] قابل تغییر نیستند؛ اما 
بعضی های شان قابل تغییرند. به خصوص 
که در آغوش ترجمه ها و  آن  جوان هایی 
مباحث هنرِی حرفه ای تربیت می شوند.
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که نظام سرمایه داری می گوید، سیاست را از دین جدا کن، اقتصاد را از اخالق  همان طور 
که در حوزۀ هنر و  کن، ـ محور اقتصاد سود است و نه ارزش های اخالقی ـ طبیعی است  جدا 

کنید. این ها را باهم مخلوط نکنید. چرا؟  سینما بگوید، هنر را از ایدئولوژی و ارزش ها تفکیک 
چون ارزش های اخالقی، دست و پای آن را می بندد

كه چی؟ بعـــدش چی؟ می گويید  می گويند حاال 
هيچـــی، ايـــن خودتـــان هســـتيد، خودتـــان را در 
كـــه واقعًا  گر آينه ای باشـــد  آينه نـــگاه كنيد. خب ا
خودشـــان را در آن نگاه كنند و بعد راه حلی داشته 
باشـــند، ايـــن واقع بیـــن آرمان گـــرا اســـت كـــه چيز 
خوبـــی می شـــود؛ با ماحظات مختلفـــی كه بايد 

به عنـــوان يـــک قطب فرهنگ ســـاز باشـــد. 
تعبير او اين است كه می گويد حسيات، داده های 
ما هســـتند. تمـــام امور َپســـينی، امـــور الحق، هر 
كـــه بعـــد از اين می كنيم، تاشـــی اســـت كه  كاری 
خودمان برای ناميـــدن اين افعال می كنيم. روی 
آن ها اســـم های خوب و بـــد می گذاريم؛ وگرنه چيز 
خـــوب و بدی وجـــود ندارد. ســـبک زندگی خوب 
و بـــد، اخـــاق خـــوب و بد، خانـــوادۀ خـــوب و بد، 
اقتصاد خوب و بد، سياســـت خوب و بد، هنرمند 
ارزشـــی و غيـــر ارزشـــی و خـــوب و بـــد، اصـــًا وجود 
نـــدارد. اين ها همه ســـاخته های ذهن ما اســـت. 
تاش ما برای ناميدن، نظـــم دادن، تحليل كردن 
و پاســـخ دادن به اين نمودها اســـت. اين پاسخی 
اســـت كه ما براساس منافع خودمان به واقعيات 
می دهيـــم؛ وگرنه واقعيات بـــا همديگر هيچ فرقی 
ندارنـــد. ازجملـــه واقعيت هايـــی كـــه از انســـان ها 

صادر می شـــوند.

انسان محوری در هنر
كـــه می خواهد بـــه همه چيز  ايـــن انســـان اســـت 
معنا بدهد؛ وگرنه چيزی معنا نـــدارد. تنها همان 
غريزه و لذت اســـت. بقيۀ موجودات بلد نيستند 
كننـــد و براســـاس غرايزشـــان زندگی  معناتراشـــی 
كه معنای قابل  اثباتی  می كنند. انســـان چيزی را 
نـــدارد، می خواهـــد معنـــا بدهـــد. حـــاال اينکه به 
چه چيـــزی، چه وزنی و چه معنايـــی بدهی، اين 
ديگر به خودت مربوط اســـت. خـــب اين ها همه 
يک زيربناهای مهم معرفتی و معرفت شـــناختی 
دارد. يـــک پیش فرض هايی در حـــوزۀ آنتولوژيک 
و هستی شـــناختی دارد و يـــک پیش فرض هايی 
و  هنرمنـــد  ايـــن  دارد.  انسان شناســـی  راجع بـــه 
ســـينمای مقلـــد، ســـواد ايـــن بحث هـــا و تـــوان 
گزينۀ  مشـــاركت در ايـــن بحث ها را نـــدارد. هيـــچ 
معرفتـــی ای كه بخواهـــد روی ميز بگـــذارد ، ندارد؛ 
گزينه هـــای تکنولوژيک و مهارتـــی دارد و اين  ولی 

اســـت كه مشـــکل درســـت می كند. 
گـــر نتيجـــۀ ايـــن ديـــدگاه ايـــن شـــد كـــه امـــور يـــا  ا
صورت يافتـــه هســـتند يـــا بی صـــورت، فـــرق آن 
كـــه ما بـــه بعضی هـــا صورت  فقـــط همين اســـت 
می دهيـــم و بـــه بعضی هـــا صـــورت نمی دهيـــم. 
واقعيـــت، بیـــن ايـــن امـــور تقســـيم می شـــود. هر 
دو واقعيـــت و هـــر دو مـــادی اســـت. تـــو به عنوان 
گر و...  هنرمنـــد، روشـــنفکر، فيلســـوف، ســـينما
تـــو،  يـــا منافـــع  ببيـــن چه جـــوری می پســـندی 
چه چيـــزی را اقتضـــا می كند يا چه طوری بیشـــتر 
لـــذت می بـــری. درواقـــع چه طـــوری بیشـــتر ارضا 

می شـــوی و چه طوری بیشتر ارضا می كنی. وقتی 
گفتی غريزه؛ يعنی همين مسائل. وقتی حقيقت 
نيســـت و فقـــط واقعيت هســـت، معنايـــش اين 

 . ست ا
اســـم آن را ســـينمای غير ايدئولوژيک می گذاری؛ 
هنـــر بـــرای هنـــر يـــا ســـينما بـــرای ســـينما. مـــا 
ارزش گـــذاری  نمی كنيـــم،  فکـــر  ايدئولوژيـــک 
نمی كنيم، داوری نمی كنيم، قضاوت نمی كنيم. 
كه قضاوت نکند.  هيچ اثر هنری ای وجود نـــدارد 
گـــر يک اثر هنری بعد از اينکه ديده شـــد، خوانده  ا
شـــد و شـــنيده شـــد، هيچ موضعی به مخاطب، 
بیننـــده و شـــنوندۀ خـــودش القـــا نکـــرد، بدانيـــد 
كـــه اين هنـــوز هنر نيســـت؛ يعنـــی اثر نگذاشـــته، 
ازلحاظ زيبايی شناســـی هم اثر نگذاشـــته است. 
ـ در  وقتی چيزی اثر گذاشـــت، ـ غير از التـــذاذ هنری 
مخاطـــب جانب داری يعنـــی عاقه و ضـــّد عاقه 

می كند. ايجـــاد 
گر كســـی از دِر سالن سينمای تو بیرون آمد، حاال  ا
نسبت به يک ســـری ارزش ها و ضّدارزش ها تغيیر 
موضـــع داده، يـــک چيزهايـــی در ذهنـــش خوب 
كـــردی. چطوری  بـــود و بد شـــد، پـــس تـــو داوری 
می گويی قضـــاوت نکـــردم و داوری نکردم؛ منتها 
كـــه  گـــر هنرمنـــد باشـــی، مخاطـــب نمی فهمـــد  ا
كـــردی، قضاوتت را يواشـــکی در جيب او  قضاوت 
كـــردی. اما  كه جاســـازی  گذاشـــتی و او نفهميده 
گر هنرمند قوی ای نباشـــی، طـــرف را می گيری و  ا
می خواهی دهانش را باز بکنی و به زور در دهانش 

حقنه بکنـــی؛ درنتيجه باال مـــی آورد.
فرق آن اين اســـت كه يکی ماهر اســـت و يکی غير 
ماهر؛ وگرنـــه داری قضاوت می كنی. داری قضاوت 
را منتقـــل می كنی. منتها مشـــکل اين اســـت كه 
بـــرای ايـــن قضاوتت، معيـــاری عقانـــی، اخاقی 
كـــه بخواهـــی و بتوانـــی از آن دفاع  و الهـــی نـــداری 
كنـــی؛ چـــون می گويـــی اين ها همه »ســـابجکتيو 
« هســـتند؛ يعنـــی به واســـطۀ مـــا و به دســـت مـــا 
شـــکل می گيرنـــد. اصـــًا هنرمنـــد متعهـــد معنـــا 
نـــدارد. متعهـــد بـــه چـــی؟ ما فقـــط بـــه خودمان 
متعهد هســـتيم؛ به غرايزمان، بـــه منافع مان، به 
تخيات مان، به اوهام مان و به احساســـات مان. 
ُخب حـــاال احساســـات، تخيـــات، جانب گرايی 
كدام آزمايشـــگاه  و جانـــب داری شـــما، روی ميـــز 
و بـــا كـــدام معيار بايـــد مورد بحـــث، نقـــد و داوری 
قـــرار بگيرد؟ بـــرای اينکه شـــما وارد يـــک موضوع 
گـــر در خانۀ خـــودت و برای  اجتماعـــی شـــده ايد. ا
خـــودت اثری خلق می كنـــی و خودت هم بینندۀ 
آن هســـتی، به كســـی مربوط نيســـت؛ امـــا وقتی 
داری روی افـــکار عمومی، جامعه و ذهن خانواده 
عمليات می كنـــی، آن وقـــت آيا انصـــاف و وجدان 
كه پاســـخ گو  اخاقـــی هنرمنـــد اقتضـــا نمی كنـــد 

كـــه اين چـــه قضاوتی اســـت و چرا؟  باشـــيد؟ 
واقعـــی  كار  يـــک  می گـــذاری  را  آن  اســـم  بعـــد 
كاری  واقع گرايانۀ غيرارزشـــی. ما اصًا بـــه ارزش ها 
نداريـــم. ارزش گرايانـــه نـــگاه نمی كنيـــم. مـــا داريم 
واقع بینانـــه نگاه می كنيـــم. اصًا خـــود اين يعنی 
ارزش ها واقعی نيستند و واقعيت، ارزشی نيست. 
ارزشـــی و غير ارزشـــی نـــدارد، معنايش اين اســـت 
ديگـــر. منتهـــا گاهـــی خودشـــان هم معنايـــش را 

نمی داننـــد.
می گويـــد زبـــان براســـاس تجربـــه، يـــک مأموريت 
كه راجع به آنچه هست،  غيرممکنی پیدا می كند 
حـــرف بزنـــد. منتهـــا واقعيت اين اســـت كـــه ما با 
كـــه می گويیم چيزی  همان ســـرعت و قاطعيتی 
زيبـــا، درســـت يـــا خير اســـت، می توانيـــم بگويیم 
خـــاف و قطـــب مقابـــل آن، ايـــن صفـــات را دارد. 
چون هر دوی اين ها براســـاس ذهنيات ماســـت. 
ايـــن عمل هـــا در بیـــرون، باهـــم فرقی ندارنـــد. در 
اقتصـــاد، » بیـــع« و »ربا«  تفاوتـــی نـــدارد و در رفتار، 
» زنا« و »نکاح«  تفاوتی ندارد. اين ها ســـاخته های 

ذهنـــی ماســـت؛ وگرنـــه جنـــگ و صلح هـــم باهم 
فرقی نـــدارد.

غریزه؛ محور اصلی
هيـــوم می گويد هرچـــه كه غريـــزۀ من را نمـــی آزارد 
و بـــرای من معنای حســـی آنـــی نـــدارد، ديگر چه 
ارزشـــی می تواند داشته باشـــد؟ می خواهد بگويد 
معيـــار همـــۀ ارزش هـــا، هميـــن نيازهـــا، عواطف 
و تمايـــات خـــود مـــن اســـت؛ وگرنـــه چـــی از چی 
ارزشمندتر اســـت و چرا؟ اين مبنای  افرادی است 

كـــه می گوينـــد »مـــا داوری نمی كنيم«.
می گويـــد در فان فيلم، وقتی كه آليس با بی ميلی 
بـــه مردی كه در مهمانی به او پیشـــنهاد می دهد 
تـــا آن شـــب را باهم برونـــد، نازكنان جـــواب منفی 
می دهـــد و می گويـــد مـــن ازدواج كـــرده ام؛ ولـــی در 
همان لحظه، هر دو می فهمند كه حلقۀ ازدواج او 
كمـــی دارد. هر دو در فيلم می خندند؛  چقدر وزن 

كـــه حاال مثـــًا ازدواج كـــرده ای، ُخب كه چه.
ُخب اين يک مثال خيلی واضح از ضوابط سينما 
و هنرمان اســـت؛ اينکه آيا اصًا بیرون از تمايات، 
منافـــع و لـــذات ما ضوابطـــی وجود دارد؟ شـــک و 
ترديـــد از هـــر ادعايی دفاع پذيرتر اســـت. درســـت 
همان لحظه كه می گويیم چيزی درســـت است، 
همان لحظه می شـــود گفت كه غلط است. چرا؟ 
چون درســـت در همان لحظه می شـــود گفت كه 
هيچ چيز نه درســـت اســـت و نه غلط. ما واقعيت 
بیرونی را نگاه می كنيـــم و هر اتفاقی كه دارد بیرون 

می افتد، همان درســـت است. 
اصًا چرا در برابر انســـان موجود، از انســـان موعود 
حـــرف می زنيـــد. انســـان بالقـــوه و بالفعل نـــدارد. 
انســـان بالقـــوه هميـــن انســـان بالفعـــل اســـت و 
همـــه يـــک  غريـــزه و يـــک  تيـــپ هســـتند و هيـــچ 
تغيیـــر جوهـــری در هيچ كس امکان نـــدارد. يعنی 
به طوركلـــی فضيلـــت و رذيلـــت، هم تراز هســـتند؛ 
چون هـــر دو، ذهنيـــاِت هم توان هســـتند. گرچه 
كه معرفت  كنيم  ما تحت فشار هستيم تا اعتراف 
بهتر و اخـــاق عالی تـــری وجـــود دارد؛ اما وقتی كه 
كمی زمـــان می گـــذرد، می بینيم ايـــن تفکيک ها 
و ايـــن تمايزهـــا، به كلـــی قدرت شـــان را از دســـت 
می دهنـــد. يعنی وقتی در مســـير توليد ســـينما، 
اقتصـــاد، بـــازار، زندگی و سياســـت قـــرار می گيری، 
می فهمـــی كـــه آن ها حرف های شـــاعرانه اســـت. 
فقـــط بايد بـــه منافع خـــودت بیانديشـــی و اتفاقًا 
همـــان چيزی كه می گويند رذيلت اســـت، همان 

واقعيـــت دارد.

هالیوود؛ محصول نظام سرمایه داری
ايـــن ديـــدگاه  بـــه  كنـــون نظـــام ســـرمايه داری،  ا
)مركزبودن انســـان( كه به نام سينمای هاليوودی 
مطرح شـــده، دامـــن می زنـــد. در دهه هـــای اوليۀ 
ســـرمايه داری،  خـــاص  كمپانی هـــای  ســـينما، 
شـــدند.  متمركـــز  مـــادی  پوچ گرايـــی  ُبعـــد  روی 
در دهه هـــای اخيـــر هـــم دقيقـــًا از ايـــن فضـــای 
نســـبی گرای بدون مرزبندی بین مفاهيم و واژه ها 
به خوبی اســـتفاده می كننـــد؛ يعنی اآلن ســـينما 
معنـــوی هـــم هســـت، ولـــی معنويـــت آن مـــادی 
اســـت. از معنويـــت »ســـکوالر« بحـــث می كنـــد. از 
كه پشـــتوانۀ  اخـــاق حـــرف می زنـــد؛ امـــا اخاقی 
كـــه بـــاز تـــه آن ُچرتکـــۀ  معنـــوی نـــدارد. اخاقـــی 
مادی اســـت. تو براســـاس منافع خـــودت چرتکه 

می انـــدازی؛ اما قبًا می گفتند اخـــاق خوب و بد 
كه  نداريم، اخاق چرند اســـت، حاال فهميده اند 
چرند نيست و نمی شـــود اين را از فطرت بشر جدا 
كـــرد. بنابراين می گويند اخاقی بـــودن اين جوری 
اســـت و مصداق می آورند. در دهه های گذشـــته ، 
قبل از اينکه ســـينما بیايـــد، اول مفهـــوم اخاق را 
زيـــر ســـؤال بردند؛ اواخـــر قـــرن نـــوزده و اوايل قرن 
كـــه نمی توانند  بیســـت. در دهه هـــای اخيـــر هم 
به طـــور صريـــح مفاهيـــم اخاقـــی را رد بکننـــد، 
مصاديـــق آن را دســـتکاری می كنند. می گويد چه 
فرقـــی دارد، اين مفهوم باشـــد؛ ولی مصداق های 

كن.  آن را جابه جـــا 
ســـينمای هند به لحـــاظ فنـــی و تکنيکی خيلی 
قـــوی و قشـــنگ، مثل همـــان  نمونـــۀ هاليوودی 
شـــده اســـت. بـــدون اينکـــه ديالوگ هـــا و حتـــی 
زمان بنـــدی و زاويـــۀ دوربیـــن تغيیـــر كنـــد؛ فقـــط 
حـــاال  شـــده اند.  هنـــدی  آن  هنرپیشـــه های 
هندی ها ســـاده تر هســـتند؛ ولی ملت هايی مثل 
ما و روشـــنفکران ما كه چند اليه تر هســـتند، كپی 
می زننـــد، امـــا درعين حـــال به لحـــاظ محتـــوا بـــه 

كپـــی می زنند. كودكانـــه  همـــان انـــدازه، 
كانه، دامن  »كاپیتاليســـم« بـــه اين رويکـــرد شـــکا
می زنـــد؛ چون كه در حـــوزۀ معرفت، اخـــاق و هنر 
»ليبراليســـم« كاســـيک تا »نئوليبرال« معتقدند 
كـــه ارزش و ضـــّدارزش، پـــس از تحقـــق انســـاِن 
غريـــزِی بالفعل، معنـــا دارد. انســـاِن به رســـميت  
شناخته شده فقط اين است. بنابراين در فلسفۀ 
اخاقـــش چـــه می گويـــد؟ می گويـــد »خيـــر« فقط 
گـــر »خير« بـــا »لذت«  مســـاوی با »لذت« اســـت. ا
مســـاوی اســـت، يـــک دســـتگاه اخاقـــی ديگری 

می آيد. وســـط 
حـــاال اين لذت محـــوری مدرن، بین فيلســـوفان 
درجـــۀ اول، زيـــر ســـؤال رفـــت؛ امـــا لذت محـــوری 
چـــون  نمـــی رود،  ســـؤال  زيـــر  كـــه  پســـت مدرن 
لذت محـــوری، ســـر جـــای خـــودش باقـــی مانده 
اســـت. حاال می خواهی از زاويۀ مـــدرن به آن نگاه 

كنی يـــا پســـت مدرن. 
كـــه نظـــام ســـرمايه داری می گويـــد،  همان طـــور 
سياســـت را از ديـــن جدا كـــن، اقتصـــاد را از اخاق 
نـــه  و  اســـت  اقتصـــاد ســـود  كـــن، ـ محـــور  جـــدا 
كـــه در حوزۀ  ارزش هـــای اخاقـــی ـ طبيعی اســـت 
هنر و ســـينما بگويد، هنر را از ايدئولوژی و ارزش ها 
تفکيـــک كنيـــد. اين هـــا را باهم مخلـــوط نکنيد. 
چـــرا؟ چـــون ارزش هـــای اخاقـــی، دســـت و پای 
آن را می بنـــدد. او می خواهـــد هـــر لحظـــه ببينـــد 
چه چيزی او را ارضا می كند؛ مشتری بیشتر و پول 
بیشـــتر. بنابراين اين فرهنگ و اين سبک زندگی 
را رايج می كند تا مشـــتری های بیشـــتری داشـــته 

باشد. 
كه مـــدام در ســـينمای  خـــب حاال تنهـــا چيـــزی 
ســـرمايه داری بســـط پیـــدا می كنـــد، ارزش پول و 
متعلقات آن اســـت. خانه، دارايی است، آموزش، 
ســـرمايه اســـت، كودک هم هزينه و جزء كسورات 
تـــا  فيلم های شـــان  در  به همين دليـــل  اســـت. 
كرد، چيز قشنگی  وقتی كه می شـــود با فرزند حال 
اســـت؛ ولی وقتی كه منشـــأ زحمت و مســـئوليت 
پـــدر، مـــادری اســـت و بـــا لذت محـــوری ســـازگار 
نيســـت، می گويند اصـــًا برای چه بچـــه بیاوريم؟

گر کسی از دِر سالن سینمای تو بیرون  ا
آمد، حاال نسبت به یک سری ارزش ها 
و ضّدارزش ها تغییر موضع داده، یک 
چیزهایی در ذهنش خوب بود و بد شد، 
کردی. چطوری می گویی  پس تو داوری 
قضاوت نکردم و داوری نکردم؛ منتها 
گر هنرمند باشی، مخاطب نمی فهمد  ا
کردی، قضاوتت را یواشکی  که قضاوت 
که  گذاشتی و او نفهمیده  در جیب او 
گر هنرمند قوی ای  کردی. اما ا جاسازی 
نباشی، طرف را می گیری و می خواهی 
دهانش را باز بکنی و به زور در دهانش 
حقنه بکنی؛ درنتیجه باال می آورد.
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الهام عظیمی

نشــانه های  قديمی تريــن  از  حتــی  و  ثابــت  پــای  مصاحبه هــا  معمــواًل 
گاهــی حجــم قابل توجهــی از تصاويــر يــک فيلــم  فيلم هــای مســتند هســتند. 
مســتند بــه قاب هــای مصاحبــه ای اختصــاص پیــدا می كننــد. مصاحبه هــا 
هــم،  نيســت  مصاحبــه  از  خبــری  آنهــا  در  ظاهــرًا  كــه  فيلم هايــی  در  حتــی 
ازجملــه  اينکــه  عاوه بــر  مصاحبه هــا  كــه  چرا دارنــد.  غيرمســتقيم  حضــور 
مدل هــای نقل قــول و روايــت اســتنادی معتبــر به شــمار می رونــد، از راه هــای 
اصلــی پژوهــش و جمــع آوری اطاعــاِت پیــش از توليــد مســتند نيــز هســتند. 
كوتــاه داشــته  مــروری  كــه اخيــرًا ديده ايــم،  بیــن مســتندهای موفقــی  گــر  ا
كــه غالــب روايــت و توليــد آن هــا بــا قاب هــای  باشــيم، بــه آثــاری می رســيم 
كجاســت؟  كوزه گــری مصاحبه گرفتــن  مصاحبــه ای پیــش می رونــد؛ امــا فــوت 
كــرد تــا بــه ايــن خروجــی مطلــوب رســيد؟ دوربیــن  و چطــور بايــد رعايتــش 
چيدمــان  و  صحنه آرايــی  مناســب؟  صدابــرداری  خــوب؟  نــور  خــوب؟ 
فضــای مصاحبــه؟ همــه مــوارد؟ يــا هيچ كــدام؟ همــه اين هــا هســت؛ ولــی 

نيســت. خــوب  مصاحبــۀ  يــک  تضميــن  هيچ كدامشــان 
كار چيســت؟ اهميــت موضــوع، وقتــی روشــن تر و حياتــی می شــود  پــس چــارۀ 
ســر  پشــت  را  فراوانــی  هماهنگی هــای  و  مانده ايــد  منتظــر  مدت هــا  كــه 
گذاشــته ايد تــا وقــت مصاحبــه بــا فــان شــخصيت مهــم بــرای شــما فراهم شــده 
يــا مســافت  نيســت  بیشــتر  بــرای چنــد ســاعت محــدود  هــم  آن فرصــت  و 
ــا  ــا مصاحبــۀ شــما ب ــد. ي كرده اي ــا يــک شــخص طــی  ــرای ماقــات ب ــادی را ب زي
ســوژه ای سياســی، اجتماعــی جنبــۀ نوعــی تخليــۀ اطاعاتــی و حرف كشــيدن 
كــرده و بــه اطاعــات او نيــاز ُمبَرمــی داريــد. آيــا اين طــور وقت هــا ريســک  را پیدا
بــه صحنــۀ مصاحبــه  بــدون تجربــه، تمريــن و تخصــص قبلــی،  می كنيــد و 
از  مصاحبه گرفتــن  بــرای  كــه  هســتند  بســياری  مستندســازهای  می رويــد؟ 
ــگران  ــگاران و پژوهش ــا خبرن ــد ي كار بل ــای  كارگردان ه ــک  كم ــان از  سوژه هايش

نویسنده:محمد دیماسی
انتشارات  سوره مهر

صفر تا صِد مصاحبه در 
فیلم مستند

 معرفی کتاب 
 پیرامون 

فیلم سازی

به دست آمده شــان  فرصــت  تــا  می كننــد  اســتفاده  تاريخ شــفاهی  حرفــه ای 
ــود. ــوخت نش س

گــر از دوربیــن و نــور و صــدا ســر درنيــاورد،  امــا باالخــره يــک مستندســاز، حتــی ا
مســلمًا  و  باشــد  آموختــه  اصولــی  و  درســت  را  مصاحبــه  فــن  بايــد  الجــرم 
كتــاب »صفــر تــا صــد مصاحبــه در فيلــم  آزمون وخطــا، راه مناســبی نيســت. 

كنــد.  مســتند« قــرار اســت ايــن نيازمــان را برطــرف 
كتــاب »صفــر تــا صــِد مصاحبــه در فيلــم مســتند« اثــر »محمــد ديماســی« از 
كارگاهــی بــرای  گذشــته،  كــه ســال  فيلم ســازان ادوار جشــنوارۀ عمــار اســت 
كــرد.  ــه  ــرای مستندســازان ارائ هميــن موضــوع را هــم در ســينما فلســطين، ب
كــه حاصــل تجربه هــای نويســنده،  كتــاب اثــری پژوهشــی و تأليفــی اســت  ايــن 
گفــت،  می تــوان  به طوری كــه  اســت.  او  كتابخانــه ای  و  ميدانــی  تحقيقــات 
كنــار فنــون مصاحبــه در مطبوعــات اســت  چکيــده ای از فــن فيلم ســازی در 
ــرد  ــردی و هــم از جهــات ديگــری منحصربه ف كارب ــه باعــث شــده هــم بســيار  ك

باشــد.
كاربــردی اســت چــون نــکات ريزودرشــت ضبــط يــک مصاحبــۀ تصويــری را 
هــم به لحــاظ فــرم و محتــوا و هــم از منظــر فنــی و هنــری، در مراحــل مختلــف 
كــرده اســت و منحصربه فــرد اســت؛ چــون اثــری تأليفی ســت  كار، بیــان  انجــام 
ــع خارجــی و  كتاب هــای ايــن حــوزه، حاصــل ترجمــه از مناب و علی رغــم ســاير 
درنتيجــه نامفهوم بــودن بــرای مخاطــب نيســت. خواننــده در آن بــا مطالبــی 
كــه ممکــن اســت، بارهــا برايــش مســئله و ســؤال بــوده  باشــد. روبــه رو می شــود 

گام بــه گام  كتــاب از صفــر تــا صــِد انجــام مصاحبــه را به صــورت  ديماســی در ايــن 
كــرده. تمامــی مســائل را بــه تفکيــک تخصــص و مســئوليت  ح  و نظام منــد مطــر
از تصاويــر مناســب  بــرای تفهيــم بهتــر مطالبــش،  بیــان نمــوده و  فــرد،  هــر 
ح  ــر ــدی را مط ــث جدي ــور مباح ــت. همين ط ــرده اس ك ــتفاده  ــی اس قابل توجه
كمتــر جايــی قابليــت دسترســی دارنــد.  كــه مبتنــی بــر تجربــه هســتند و در  كــرده 
كــه نويســنده از آن غافــل نبــوده.  كتــاب، توجــه بــه محتواســت  نکتــۀ ديگــر ايــن 
كــه  در پیچ وخــم مصاحبه هــا نــکات اخاقــی الزم بــه ماحظــه ای وجــود دارد 
گاهــی به راحتــی  رعايــت آن يکــی از ضروريــات دنيــای مستندســازی اســت؛ امــا 

گرفتــه می شــود. ناديــده 
گذشــته بــه نويســندگی  كتــاب »صفــر تــا صــِد مصاحبــه در فيلــم مســتند« ســال 
ــازار  »محمــد ديماســی« و در 152 صفحــه توســط انتشــارات ســورۀ مهر روانــه ب

كتــاب شــده اســت.

یک تقسیم بندی کاربردی
 از انواع کمدی و حوزه اثر آن 
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و  طـــــزن
کمدی

یک تقسیم بندی کاربردی
 از انواع کمدی و حوزه اثر آن 

1

2

3

4

56

7

8

9
لطیفه 

)Wit(
مخاطبان: هوشمندان و نخبگان

روش اجرا و بیان: كلمات و تصاوير، ايجاد تحجب و سؤال

حوزه و حیطه: جرايد و رسانه های جمعی

هدف و انگیزه:روشن كردن مسائل خاص

تفاوت های کمدی و تراژدی

ریشخند 
)Narcasm(

گران، بینندگان و شنوندگان مخاطبان: مردم، تماشا

گويی، رسوايی روش اجرا و بیان: وارونه 

گروهی حوزه و حیطه: خطاهای فردی و 

كردن افراد هدف و انگیزه: تحريک و ناراحت 

ناسزاگویی 
)Invective(

مخاطبان: عوام

روش اجرا و بیان: جمات و تصاوير ُرک و مستقيم

حوزه و حیطه:  انحراف افکار عمومی

گروهی هدف و انگیزه: انتقام فردی و 

کنایه 
)Sardonic(

مخاطبان:  افراد خاص جناح رقيب

روش اجرا و بیان:  بدبینی، ترديد

حوزه و حیطه: گروه رقيب و مخاصم

هدف و انگیزه: تسکين نفس، انتقام

طنز
)Humour( 

گاه و باسواد مخاطبان: مردم آ

كلمات روش اجرا و بیان: مشاهده، تصوير 

حوزه و حیطه: انسان ، اجتماع )عام(

گاهی كشف و خودآ گاهی،  هدف و انگیزه: آ

هجو
)Satiro( 

مخاطبان:  محدود

كيد و غلو روش اجرا و بیان: تأ

حوزه و حیطه:  اخاقيات جامعه

هدف و انگیزه: اصاح امور جامعه و افراد

وارونه گویی 
)Irony(

مخاطبان: اصناف و اقشار خاص

روش اجرا و بیان: دروغ، ذهنيات، من درآوردی

حوزه و حیطه: رويدادها و اتفاقات روزمره

گويی، آنارشی كلی  هدف و انگیزه: 

عیب جویی
)cynicixm( 

كمه و رده باال مخاطبان: افراد هيأت حا

روش اجرا و بیان: آشکارسازی، سندسازی

حوزه و حیطه:  اخاقيات جامعه

هدف و انگیزه: آنارشس، رفع مسئوليت فردی و گروهی

کمدی
)Comedy(

مخاطبان: همه موارد باال

روش اجرا و بیان:  همه موارد باال

حوزه و حیطه:  همه موارد باال

هدف و انگیزه:  همه موارد باال

طنـــز در معنـــای عـــام، شـــامل ادبیاتی می شـــود کـــه حاوی 
( و هدف آن، ســـرگرمی و  زبـــان غیررســـمی )گفتار و نوشـــتار
خنداندن اســـت. اّما طنز با بذله گویی، هـــزل یا لودگی فرق 
می کنـــد. طنـــز در معنـــای اخـــّص خـــود، بســـیار خالقانه تـــر 
بـــا  بیشـــتر  چراکـــه  اســـت؛  بذله گویـــی  از  متفکرانه تـــر  و 
شـــخصیت ها و موقعیت هـــا ســـروکار دارد و چیـــزی فراتـــر 
]به  از بـــازی با واژه هاســـت. طنـــز در مقایســـه با هـــزل، [طنز
همـــدردی توجه می کنـــد و کمتـــر ظالمانه رفتـــار می کند یا 

در قیـــاس بـــا لودگـــی، زیـــرک، دقیق و نافذ اســـت.

1. تـــراژدی به موضوعات مهم و ایدۀ آل بشـــر می پردازد؛ ولی 
کمدی مســـائل روزمره و واقعیت های موجـــود معاصر را با 

ح می کند. نگاهی عمومی و آمیخته به نقـــد مطر

2. کمـــدی به دلیـــل بازتـــاب واقعیت های روزمـــره، مختص 
انعـــکاس  به دلیـــل  تـــراژدی  اّمـــا  اســـت؛  خویـــش  زمـــان 
بشـــر،  تاریـــخ  ادوار  تمـــام  در  انســـانی،  واالی  آرمان هـــای 

هســـتند. پذیـــرش  و  قابل اجـــرا 

3. تـــراژدی همـــواره پایانـــی فاجعه آمیز و مصیبت بـــار دارد؛ 
ولی کمـــدی، پایانـــی خوش.

4. در تراژدی، سرگذشـــت انســـان های بزرگ بیان می شـــود؛ 
ولـــی در کمـــدی، انســـان های معمولی و گرفتاری هایشـــان 

ح می شـــود. مطر

5. مخاطب کمدی، بدون هم ذات پنداری با شـــخصیت ها، 
با خندیـــدن دچـــار تخلیۀ روانـــی می شـــود؛ ولی در تـــراژدی، 
بحث پاالیِش روانی )کاتارســـیس( در پِی هم ذات پنداری با 

ح است. شـــخصیت ها مطر

6. زبـــان تراژدی، زبانی فخیم اســـت؛ اّما زباِن کمدی، برگرفته 
از کالم مردم عادی.

7. تراژدی ساختارمندتر از کمدی است.



بی ادعا؛ بدون مرز
نگاهیبهمستند»ردیازیکمرد«ساختهمحسناردستانی

حسینی سیدمهدی 

نویسنده

دردآور  شهرت پرســت ها  بــرای  گمنامــی، 
گمنامــی  در  اجرهــا  همــۀ  گرنــه،  ا اســت؛ 
مــردان  از  اســت  پــر  تاريــخ  اســت. 
بزرگ بــودن،  درعيــن  كــه  بی ادعايــی 
وجودشــان  از  كســی  و  ماندنــد  گمنــام 
كــه  نــور  جنــس  از  مردانــی  نشــد.  باخبــر 
راه،  ايــن  در  و  رفتنــد  ظلمــت  جنــگ  بــه 
بیــن  از  را  تاريکــی  تــا  ســوختند  پروانــه وار 
كــه برايشــان فرقــی نــدارد  ببرنــد. مردانــی 
كــه زمــان، قــرن يــک هجــری باشــد يــا قــرن 
ايــران،  يــا  باشــد  كربــا  مــکان،  پانزدهــم. 
افغانســتان، ســوريه و شــام. آنچــه برايشــان 
كــه از مواليشــان  مهــم اســت، عقيــده اســت 
ِجهــاٌد«.   و  َعقيــَدٌۀ  الَحيــاَۀ  »إَنّ  آموختنــد: 
ــی  كارگردان ــه  ــرد« ب ــک م ــتند »ردی از ي مس
»محســن اردســتانی رســتمی«، اثــری اســت 
از  يکــی  از  كمرنــگ  ولــو  ردپايــی  تنهــا،  كــه 
مــردان بی ادعــا و بدون مــرز را بــه نمايــش 
»عليرضــا  نــام  بــه  مــردی  اســت.  گذاشــته 
كــه  كســی  توســلی« معــروف بــه ابوحامــد. 

فاطميــون  لشــگر  بنيان گــذار  و  فرمانــده 
حريــم  از  دفــاع  بــرای  و  بــود  افغانســتان 
مســتند،  ايــن  رفــت.  ســوريه  بــه  آل اهلل 
نشــان دهندۀ بخشــی از رشــادت های ايــن 
كــه مليــت را  بزرگ مــرِد افغانســتانی اســت 
غ از دعواهــای جغرافيايــی  خــط زده و فــار
حــال  می كنــد.  حركــت  حــق  به دنبــال 
جنــگ  در  روزی  حــق،  ايــن  می خواهــد 
ايرانــی اش  بــرادران  كنــار  در  تحميلــی 
ک  باشــد يــا روزی در مقابــل طالبــان ســفا
ــای  ــار رد پ كن ــک روز در  ــا ي ــتان ي در افغانس
بــود،  زنــده  گــر  ا و  شــام  در  كربــا  اســرای 
جــوالن  بلندی هــای  در  آن طرف تــر  كمــی 
از  »ردی  مســتند  اشــغالی.  فلســطين  و 
از اخــاص  مــرد«، مســتندی سراســر  يــک 
از  كــی  حا مســتندی  اســت.  محبوبیــت  و 
كــه ناشــناخته بــود؛ حتــی  تواضــع مــردی 
مســتند،  ايــن  در  هم رزمانــش.  ميــان  در 
ــه بیــان خاطراتــی  ــده ب ســربازان ايــن فرمان
از ابوحامــد می پردازنــد و از ايشــان ســخن 
ابوحامــد  درمی مانــی  تــو  كــه  می گوينــد 

پــدر. يــا  بــوده  فرمانــده  برايشــان 

در ايــن مســتند، اوج احاطــۀ ابوحامــد بــه 
و  آينــده  بــه  او  اميــدواری  جهــان،  اوضــاع 
را  متعــال  خــدای  بــه  او  تــوكل  همچنيــن 
زمانی كــه  كــه  كــرد؛ چرا می تــوان مشــاهده 
كــم فاطميــون  يکــی از هم رزمانــش از تعــداد 
حــرف  مبــارزه  روزهــای  نخســتين  در 
كنــار  می زنــد و می گويــد: »ای كاش می شــد 
ابوحامــد می گويــد: »روزی  هــم باشــيم« و 
لشــگر  خودمــان  بــرای  مــا  كــه  می رســد 

می شــويم.« بزرگــی 
بســيار  مســتند،  ايــن  حکايــت  و  روايــت 
هم زمــان  حضــور  از  چرا كــه  زيباســت؛ 
كســتانی،  پا افغانــی،  ايرانــی،  نيروهــای 
لبنانــی، عراقــی و ســوری حکايــت می كنــد 
مؤمنيــن  دل  در  را  بســياری  اميدهــای  و 
زنــده می كنــد. به نوعــی ايــن اثــر اشــاره بــه 
فرهنــگ انتظــار و حکومــت جهانــِی اســام 
كفــر دارد. از نــکات بســيار  و غلبــۀ اســام بــر 
فيلــم، ســادگی ســاخت آن  ايــن  تأثيرگــذار 
عليــه  حــق  جريــان  مظلوميــت  كــه  اســت 
كــه  فيلم هايــی  نشــان می دهد.  را  باطــل 
استفاده شــده،  آنهــا  از  مجموعــه  ايــن  در 
توســط  و  ممکــن  شــکل  ســاده ترين  بــه 
ضبط شــده  همــراه  تلفــن  گوشــی های 
بــه  مــدام  ابوحامــد،  فرمانــده  و  اســت 
نيروهايــش می گويــد: »تــا می توانيــد فيلــم 
كــه  ايــن روزهــا را می ديــد  انــگار  بگيريــد«؛ 
فيلم هــا  ايــن  به دنبــال  مستندســازان 
گــر در آينــده  هســتند و می گفــت: »بگذاريــد ا
تصاويــری  بســازند،  مســتند  خواســتند 
داشــته باشــند«؛ امــا آنچــه تأثيرگــذاری ايــن 
را می تــوان در  بیشــتر می كنــد  را  مجموعــه 
كــه  آخــر مجموعــه، بــه آن پی بــرد. جايــی 
تصويربــرادران  اســم  نوشــتن  هنــگام  در 
ايــن  تصويربــردار   5 از  می كنــی  مشــاهده 
و  رســيده اند  بــه شــهادت  نفــر   3 مســتند، 
ايــن يعنــی احاطــه و توجــه شــهدا بــه ايــن 
مســتند بودن  و  واقعی بــودن  و  مجموعــه 

فيلــم. ايــن 
مســتند،  ايــن  قابل تحســين  نــکات  از 
ايــن  ســخنرانی های  برخــی  از  اســتفاده 
نيروهايــش  ميــان  در  واالمقــام  شــهيد 
كــه ُبعــد  معنــوی و معرفتــی ايشــان  اســت 
را نشــان می دهــد. شــايد برخــی فقــط ايــن 
معمولــی  رزمنــدۀ  يــک  قالــب  در  را  شــهدا 
ببيننــد؛ امــا بــا ديــدن ايــن فيلــم و شــنيدن 
حتــی  و  شــوند  متعجــب  ســخنان،  ايــن 
كلمــات،  از  برخــی  معنــای  بــه  تــازه  شــايد 
از  درجايــی  پی ببرنــد.  شــهادت  مثــل 
زندگــی  بــه  ايشــان  توجــه  مســتند،  ايــن 
زنده مانــدن  اهميــت  و  هم رزمانــش 
كــه  دوســتان و يارانــش، آ ن قــدر زيباســت 
دوســت داری بارهــا آن را ببينــی، بشــنوی 
كــه  ای كاش ايشــان را از نزديــک  كنــی  و آرزو 
می گويــد:  كــه  آنجــا  مثــًا  می شــناختی. 
شــهادت  نــداره.  شــهادت  حــق  »كســی 
می گويــد:  ديگــری  جــای  در  يــا  ممنــوع« 

بی احتياطــی  داره،  شــرايط  »شــهادت 
نمی شــه...«.  محســوب  شــهادت 
ابوحامــد،  می فهمــی  كــه  اين جاســت 
درک  به خوبــی  را  ايثــار  و  شــهادت  معنــی 

اســت. كــرده 
بــه  اشــاره  مســتند،  ايــن  ديگــر  به نوعــی 
و  حــرم  مدافــع  شــهدای  مظلوميــت 
ســختی های آنهــا را در ميــدان مبــازره نيــز 
كــه  دارد. زمانی كــه در ايــن فيلــم، می بینــی 
ابوحامــد، اجــازه زيــاده روی در اســتفاده از 
مهمــات را نمی دهــد، آن هــا را بیت المــال 
ــات  ــود مهم كمب ــا  ــا ب ــد م ــد و می گوي می دان

هســتيم. مواجــه 
و  فيلم هــا  كمبــود  بــه  توجــه  بــا 
توســط  كــه  تصاويــری  بی كيفيت بــودن 
گفــت  می شــود  ضبط شــده،  گوشــی ها 
دشــواری  بســيار  كار  اثــر  ايــن  تدويــن  كــه 
ايــن  ســازندگان  البتــه  می رســد.  نظــر  بــه 
عهــدۀ  از  توانســته اند  به خوبــی  مســتند، 
كيفيتــی  با نســبتًا  محصــول  و  برآينــد  كار 
زيرنويــس  از  اســتفاده  كننــد.  آمــاده  را 
خاطــرات  برخــی  بــرای  شــده  اســتفاده 
فاطميــون،  لشــگر  افغانســتانی  نيروهــای 

اســت. بــرده  بــاال  را  مجموعــه  كارايــی 
متــِن  موســيقی  از  اســتفاده  هرچنــد 
خــود  صــدای  از  اســتفاده  و  مناســب 
ابوحامــد در ســاخت ايــن مســتند، زيبايــی 
دو  از  امــا  بخشــيده؛  اثــر  ايــن  بــه  خاصــی 

شــد: غافــل  نبايــد  مطلــب 
متنــی  همچنيــن  و  فيلم نامــه  نخســت 
كــه بــرای ايــن مســتند نوشته شــده.  اســت 
بااليــی  و  خــوب  انســجام  از  متــن  ايــن 
درزمانــی  توانســته  و  اســت  برخــوردار 
اجمالــی  معرفــی  بــه  كوتــاه،  هرچنــد 
بپــردازد.  حــرم  مدافــع  شــهدای  از  يکــی 
شــخصيت  مجــذوب  بیننــده  به نحوی كــه 
ايشــان  مظلوميــت  بــه  و  شــده  ابوحامــد 

. د پی می بــر
تأثيرگــذار  صــدای  از  نبايــد  اين كــه  دوم 
گويندگــی  شــد.  غافــل  متــن  ايــن  گوينــدۀ 
زبردســت  بازيگــر  توســط  مجموعــه،  ايــن 
انجام شــده؛  نورايــی«  »عليــرام  ســينما، 
هــم  مســتند،  ايــن  در  ايشــان  روايت گــری 
كار را بــاال بــرده و هــم ارزش توجــه  كيفيــت 
كــرده  بــه مقولــۀ مدافعــان حــرم را بیشــتر 

اســت.
ذهــن  در  فيلــم  ايــن  پايــان  در  آنچــه 
از  زيبــا  رواياتــی  می شــود،  تداعــی 
فرمودنــد:  كــه  اســت  اميرالمؤمنيــن)ع( 
ــِۀ،  اْلَجّنَ ْبــَواِب 

َ
أ ِمــْن  َبــاٌب  اْلِجَهــاَد  »َفــِإّنَ 

شــهادت  ْوِلياِئــِه«؛ 
َ
أ ــِۀ  ِلَخاّصَ اهلُل  َفَتَحــُه 

كــه خداونــد  دری از درهــای بهشــت اســت 
بــاز می كنــد.  بــرای اوليــای خاصــش آن را 
خــاص  بنــدگان  از  ابوحامــد  به راســتی 
و  زيســت  گمنــام  هرچنــد  بــود؛  خداونــد 

رفــت. گمنــام 
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در ستایش انساِن مبارز
نگاهیبهمستند»َیدی«بهکارگردانییزدانعربی

 محمود شم آبادی

نویسنده

تکلیفی به اندازۀ توان
خداونــد در قــرآن می فرمايــد: »ان اهلل اليکلف 
كــه  بــاری  كســبت«.  بمــا  وســعا  ال  نفســا 
گــذارد،  كســی مــی  خداونــد بــر روی دوش هــر 
بیشــتر از تــوان آن فــرد نيســت. بعضــی هــا در 
كه بر روی دوششــان اســت، شــانه  برابــر بــاری 
كننــد. بعضــی امــا مــی ايســتند و به  خالــی مــی 
كننــد. »َيــدی« قصــۀ  وظيفــه شــان عمــل مــی 
كرده؛  كشــيده، تحمــل  كه درد  انســانی اســت 
ولــی فراتــر از تحمــل، دســت بــه مبــارزه زده 
كــه زندگــی برايــش  اســت. مبــارزه بــا شــرايطی 
رقــم زده. َيــدی عينيــت ايمــان عملــی اســت 
ــۀ شــريفۀ »ان اهلل  ــه آي و بیشــتر از خيلــی هــا ب
كســبت« ايمــان  اليکلــف نفســا ال وســعا بمــا 
دارد؛ زيــرا در برابــر مشــکات، ســر خــم فــرو 

كنــد. نمــی 

علیه انزوا
و  خانــواده  كــه  اســت  يــداهلل  همــان  َيــدی 
كننــد.  آشــنايان، بــا ايــن اســم صدايــش مــی 
دلفــان  »زالی شــهر«  روســتای  اهــل  جوانــی 
در اســتان لرســتان. او در نوجوانــی، پــدرش 
را از دســت داد. هنــوز بــه غــم يتيمــی عــادت 
از  را  پايــش  تصادفــی،  در  كــه  بــود  نکــرده 
ــی، يکــی از  دســت مــی دهــد. در اوج نوجوان
كافيســت  ايــن دو حادثــۀ يتيمــی و معلوليــت 
نشــين  خانــه  و  دربیــاورد  پــای  از  را  آدم  تــا 
ســال هايت  و  هم ســن  ببينــی  وقتــی  كنــد. 
كار و ورزش و تفريــح مشــغول اند؛ ولــی  بــه 
شــايد  محرومــی؛  پــا  يــک  داشــتن  از  تــو 
انــزوا  كنــج  بــه  خزيــدن  راه،  راحت تريــن 
باشــد! زمانی كــه هــم ســن و ســال هايــت، در 
كــی، دوچرخه ســواری مــی  كوچــه هــای خا
كننــد يــا بــه دنبــال يــک تــوپ، صبــح شــان 
كــه در خانــه  ــو مجبــوری  را شــب می كننــد؛ ت

گفتوگوباکارگردانمستند»یدی«

كــه پیشــش رفتــم،  داشــت. مــن بــرای بــار اول 
كــه مســتندی از او بســازم.  متقاعــد نمی شــد 
كــردم. تقريبًا پانزده  يواش يواش متقاعدشــان 

روز بــه آنجــا می رفتــم و تصويــر می گرفتــم.

راجع به زندگی یدی توضیح بدهید.
كارهــای مختلفــی انجــام می دهــد مثــًا  يــدی 
كارهــای  و  دوچرخه ســواری  موتورســواری، 
بــازی  فوتبــال  حتــی  می كنــد؛  كشــاورزی 
ــت و  ــکار اس ــه بی ــوی خان ــًا ت ــی فع ــد. ول می كن
ــه  ــدارد؛ امــا ب ــا ن ــد. يــدی يــک پ درس می خوان
ــر تحــرک و  ــی اميــد دارد و بســيار پ ــی خيل زندگ

توضیــح  »یــدی«  مســتند  مــورد  در  کمــی   
بدهیــد.

زالــی،  روســتای  در  كــه  اســت  پســری  يــدی 
ــاد  ــتان نورآب ــری شهرس كيلومت ــج  ــًا در پن تقريب
زندگــی می كنــد. او تقريبــًا نوزده ســاله اســت، 
پــدر هــم نــدارد. در يکــی از روزهــای ســال 84 
كــه بــرای بــازی بــه جايــی  يــدی قصــد می كنــد 
ردشــدن،  حيــن  در  بــرود.  اتوبــان  آن طــرف 
و  می كنــد  تصــادف  مينی بــوس  يــک  بــا 
از  يکــی  را  فــرد  ايــن  می شــود.  قطــع  پايــش 
كــرد.  ــه مــن معرفــی  بچه هــای روســتای مان ب
كيلومتــر فاصلــه  محــل زندگــی آنهــا بــا مــا پنــج 

دست به مبارزه
»یزدان عربی« ســـال 57، در اســـتان لرســـتان، شهرســـتان نورآباد، به دنیا آمـــد. او از کودکی  «

به مستندســـازی عالقه داشـــته و این کار را به صورت تجربی، از ســـال 84 شـــروع کرد. او با یک 
دوربیـــن هندی کم معمولی تصویربرداری را شـــروع کرد و بعد از دو ســـال کار تدوین را هم شـــروع 
می کنـــد. »یزدان عربی« بنابر اقتضائات شـــغلش کـــه دامداری بود اولین مســـتندش را در همین 
زمینه تولید کرد. وی امســـال با مســـتند »یدی« پا به نهمین جشـــنواره فیلم عمار گذاشـــته اســـت.

بنشــينی و غصــه بخــوری. ايــن يعنــی فراينــد 
نابــود شــدن يــک انســان. َيــدی می توانســت 
كــه تمــام  انســانی منــزوی و مهجــور باشــد 
غــر  مــدام  و  نشســته  خانــه  در  را  عمــرش 
گــر  كنــد. ا مــی زنــد و از زميــن و زمــان نالــه 
كنيــم، آدم هــای بــه  بــه دور و برمــان نــگاه 
كــم نداريــم  ظاهــر ســالِم غرغــروِی نــق نقــو 
ــه می كننــد؛  ــه، نال ــه مــدام از شــرايط و زمان ك
را  زندگی شــان  نعمــت  مهم تريــن  قــدر  امــا 

ســامتی! نمی داننــد؛ 

زندگی به مثابۀ جنگ
كــه  كن روستاســت. روســتازاده ای  َيــدی ســا
بايــد در برابــر حــوادث طبيعــی مثــل ســيل، 
ــاد، طوفــان و خشکســالی ســر خــم نکنــد.  ب
كنــار محروميــت و معلوليــت، طعــم  َيــدی در 
بازهــم دچــار  امــا  هــم چشــيده؛  را  يتيمــی 
يــأس نشــده. زندگــی برايــش مثــل جنــگ 
اســت. َيــدی رســم جنگيــدن را خــوب يــاد 
گرفتــه. جنــگ بــا محروميــت و مهم تــر از آن، 
معلوليــت. در نماهــای مختلفــی از مســتند، 
ج خانــواده  كمک خــر كــه  َيــدی را مــی بینيــم 
برادرانــش  و  شــده  مرحــوم  پــدرش  اســت. 
پــس  تحصيل انــد؛  و  كار  مشــغول  شــهر  در 
پــا  يــک  بــا  كــه  مــرد خانــه اوســت. مــردی 
شــاخه  و  رود  مــی  بــاال  گــردو  درخــت  از 
در  به جــای  می كنــد.  هــرس  را  هايــش 
گيــرد  مــی  بــه دوش  بیــل  نشســتن،  خانــه 
كشــاورزی پــدری را بیــل مــی زنــد.  و زميــن 
كــه  رود  مــی  مدرســه ای  بــه  دوچرخــه  بــا 
كيلومترهــا از خانــه فاصلــه دارد. ركاب زدن 
بــا يــک پــا، راه رفتــن بــا يــک پــا و ايســتادن در 
برابــر مشــکات بــا يــک پــا؛ همتــی می طلبــد 
از جنــس َيــدی. َيــدی اوقــات بیــکاری اش را 
ــا شــنا و  گرفتــه ت كنــد. از فوتبــال  ورزش مــی 
دوچرخه ســواری برايــش فرقــی نــدارد؛ مهــم 
ورزش كــردن اســت. ورزش كــردن بــه َيــدی 

قــدرت اراده مــی دهــد. 

می جنگم، پس هستم!
ــدی داســتان اثبــات توانايــی هــای فــردی  َي
معلــول اســت. فيلســوف فرانســوی ژان پــل 
كــه از مــادرش فلــج  گفتــه: »كودكــی  ســارتر 
گــر قهرمــان ورزش نشــود؛  بــه دنيــا می آيــد، ا
خــودش مســئول و مقصــر اســت.« فيلســوفی 
گزيستانسياليســت بــه اصالت  كــه در مکتــب ا
وجــود، اعتقــاد دارد؛ امــا مکتــب انسان ســاز 
توانايــی هــای  بــر  قبــل  اســام، 1400 ســال 
تريــن  بــزرگ  كيــد داشــته و حتــی  تأ فــردی 
 53 آيــۀ  در  دانســته.  ناامَيــدی  را  گنــاه 
كــه »التقنطــوا مــن  ســورۀ زمــر، مــی خوانيــم 
رحمــۀ اهلل« َيــدی از رحمــت الهــی مأيــوس 
حــاال  بــود،  شــده  مأيــوس  گــر  ا كــه  نشــده 
بايــد تســليم معلوليــت مــی شــد. جملــه ای 
كــه  گويــد زخمــی  كــه مــی  معــروف هســت 
كنــد! َيــدی بــا  مــن را نکشــد، قــوی تــرم مــی 
كــرده و قــوی تــر شــده.  زخــم هايــش زندگــی 
اســت.  جنگيــدن  َيــدی،  زندگــی  فلســفۀ 

»مــی جنگــم، پــس هســتم.« 
كــوه بــاال  آخــر فيلــم هــم َيــدی بــا يــک پــا از 
كــوه اســتعارتی اســت از مشــکات.  مــی رود. 
كنــد و  كــه َيــدی آن هــا را فتــح مــی  مشــکاتی 

گــذارد.  زيــر پــا مــی 

غلبۀ سوژه بر فیلم
كــه در 21 دقيقــه و  »َيــدی« مســتندی اســت 
كارگردانــی »يــزدان عربــی« ســاخته شــده  بــه 
ــاختاری  ــای س ــف ه ــم، ضع ــن فيل ــت. اي اس
كارگــردان  كــه  هميــن  امــا  دارد؛  زيــادی 
و  كنــد  رصــد  را  ای  ســوژه  چنيــن  توانســته 
در مــوردش مســتند بســازد؛ قابل تحســين 
غلبــۀ  بــا  مســتند،  ايــن  در  درواقــع  اســت. 
كــه  ای  ســوژه  مواجهيــم.  فيلــم  بــر  ســوژه 
سرشــار از اميــد و شــوق بــه جنگيــدن در برابــر 
برابــر  در  تسليم نشــدن  و  زندگــی  مشــکات 

هاســت.    آن 

كــه مــن می دانم  پرشــور اســت. حتــی تــا جايــی 
پله هــای  از  و  بیايــد  تهــران  بــه  می خواســت 
بــرج ميــاد، بــا دســت بــاال بــرود و ركــورد بزنــد؛ 
دنبــال  خيلــی  نکردنــد.  موافقــت  او  بــا  ولــی 
كــه حتــی آدم هــای ســالم هــم  كارهايــی هســت 

انجــام بدهنــد.  نمی تواننــد 

راجع به خانوادۀ یدی توضیح بدهید.
كــه يکيــش متأهل اســت  يــدی دوتــا بــرادر دارد 
ــرادرش هــم  ــا آنهــا زندگــی نمی كنــد، ديگــر ب و ب
كشــاورزی  كار  كار بــه تهــران رفتــه. بیشــتر  بــرای 
بااين حــال  انجــام می دهــد.  را هــم خــودش 
درســش را هــم مثــل دانش آموزهــای عــادی 
كيلومتــر را بــا چــرخ  می خوانــد. هــر روز پنــج 
در  كــه  مدرســه ای  بــه  را  خــودش  و  مــی رود 

نورآبــاد اســت، می رســاند.

بزرگ ترین حرف مستند یدی چیست؟
بزرگ تريــن حــرِف مســتند يــدی ايــن اســت 
كــه شــخصی مثــل يــدی بااينکــه يــک پــا نــدارد 
و دچــار محدوديــت اســت؛ ولــی اميــدش را از 
ــداده. واقعــًا جــای تأمــل اســت، ايــن  دســت ن
جــور آدمــی بــا ايــن محدوديــت، اين چنيــن بــه 
زندگــی اميــد دارد. او از يک آدم ســالم اميدوارتر 

و پرجنــب و جوش تــر اســت.

از سختی های تولید این مستند بگویید.
مستندســاز بايــد هميشــه از جيــب خــودش 
كــه ايــن بــرای مــا خيلــی ســخت  كنــد  خــرج 
كيفيت  كه  كار می كنــم  اســت. مــن بــا دوربینــی 
خوبــی ندارنــد. در ايــن مســتند رفت وآمــدم 
كارهــای  از  قبــل  يــدی  بــود.  موتــور  بــا  هــم 
قــرار  و  می گرفــت  تمــاس  مــن  بــا  ســختش 
برنامــه می گذاشــتيم. مــن هــم حــدود شــش 
كيلومتــر بــا موتــور می رفتــم و خــودم را بــه محــل 

می رســاندم. فيلم بــرداری 

تفاوت کار در تهران با شهرستان؟
حمايــت  مالــی،  ازنظــر  شهرســتانی ها 
زيــاد  مستندســاز  بچه هــای  و  نمی شــوند 
خــب  ولــی  نمی رونــد.  كار  ايــن  ســمت  بــه 
جشــنوارۀ  مثــًا  داريــم،  هــم  حمايت هايــی 
كارهــای بچه های شهرســتانی  عمــار بیشــتر به 
دارنــد،  كمتــری  بضاعــت  كــه  كســانی  و 
اهميــت می دهــد. به نظــر مــن به غيــراز ايــن 
كارگردانــان تهرانــی  جشــنواره،  بقيــه بیشــتر بــه 
كــه  اســت  شــرايطی  در  ايــن  بهــا می دهنــد. 
ــادی در شهرســتان وجــود دارد. ســوژه های زي
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ــه ســاعت هفــت شــب  ك دو ســالی می شــود 
نيمــۀ  گــرم  ايــام زمســتان و عصــر روزهــای 
برنامــۀ  نــام  بــا  افــق  شــبکۀ  در  ســال  اول 
مجلــۀ  اســت؛  خــورده  گــره  »عصرانــه« 
تهيه كنندگــی  و  ســردبیری  كــه  خبــری 
اتفاقــًا  كــه  باقــری«  »محمدرضــا  را  آن 
رســانه  حــوزۀ  در  را  كادميــک  آ تحصيــات 
در  »عصرانــه«  دارد.  عهــده  بــر  گذرانــده، 
آنتــن  روی  بــه  ضبطــی  به صــورت  ابتــدا 
را  كشــور  روز  مطبوعــات  فقــط  و  می رفــت 
كــه در فــرم  بازتــاب مــی داد امــا بــا تغيیراتــی 
بــر  عــاوه  گرفــت،  صــورت  آن  محتــوای  و 
خبرگزاری هــا  بازخوانــی  مطبوعــات،  مــرور 
علی الخصــوص  اجتماعــی  شــبکه های  و 

برنامــه  و  شــد  اضافــه  آن  بــه  هــم  توئيتــر 
به صــورت زنــده اجــرا می شــود. ايــن برنامــه 
كتــور  كندا در  حضــورش  مــدت  طــول  در 
را  خــود  مخاطبيــن  توانســته  صداوســيما 
گــی بــارز و تــا حــدودی  كنــد و چنــد ويژ پیــدا 
موفقيــت  رمــز  به نوعــی  منحصربه فــردش 
مجريــان  آنکــه  اول  می آيــد.  به حســاب  آن 
گويندگــی، خــود خبرنــگار  عصرانــه عــاوه بــر 
مطلــب  ارائــۀ  در  موضــوع  ايــن  و  هســتند 
يــک  از  آنکــه  ضمــن  دارد؛  مطلوبــی  تأثيــر 
رســانه  اهالــی  از  معمــواًل  كــه  كارشــناس 
ــه  ــل برنام ــود و عوام ــتفاده می ش ــت، اس اس
كــه  كــه موضــع خبرنــگاری را  ســعی دارنــد 
ــا شــوند  ــرده، جوي ك ــزارش مدنظــر را تهيــه  گ
ــی به صــورت  و معمــواًل هــم  چنيــن مهمانان

كــه  می كننــد  صحبــت  برنامــه  در  اســکايپ 
در فضــای فعلــی صداوســيما روشــی نســبتًا 
نــو به حســاب می آيــد. دوم آنکــه »عصرانــه« 
ســعی دارد خــود را در مــرز واقعيــت نشــان 
كنــد؛ ســه  دهــد و اصــل بی طرفــی را رعايــت 
تحليــل  را  اخبــار  هيچ يــک  برنامــه  مجــری 
رســانه ها  در  آنچــه  تنهــا  بلکــه  نمی كننــد 
منعکــس شــده را انتخــاب و بیــان می كننــد؛ 
رســانه ها  در  شــده  ارائــه  تحليــل  اينکــه  يــا 
اطــاع  بــه  را  مجــازی  فضاهــای  كاربــران  و 
نکتــه  ســومين  می رســانند.  مخاطبــان 
بیشــترين  »انتقــال  شــعار  در  می تــوان  را 
كمتريــن زمــان ممکــن« دانســت.  اخبــار در 
دوازده  روزنامــه،  چهــارده  مطالــب  مــرور 
فضــای  در  مطلــب  پانــزده  و  خبرگــزاری 

دقيقــه،  ســی  مــدت  در  آن هــم  مجــازی 
بــرای مطلــع شــدن مخاطــب از اخبــار روز 
را  او  حــال  عيــن  در  اســت؛  كافــی  جامعــه 
آيتــم  وجــود  البتــه  نمی كنــد.  خســته  هــم 
موضــوع  ايــن  بــه  هــم  برنامــه،  در  طنــز 
جذابیــت  موجــب  هــم  می كنــد،  كمــک 
بــه  متفــاوت  نگاهــی  هــم  و  می شــود 
گــی  ويژ آخريــن  دارد.  جامعــه  روز  مســائل 
اســت؛  خبــری  محروميت هــای  بــه  توجــه 
شهرســتان های  ســوژه های  بــه  پرداختــن 
كــه معمــواًل جايــگاه خاصــی  دورافتــاده ای 
معضــات  ماننــد  ندارنــد؛  مطبوعــات  در 
بلوچســتان،  و  سيســتان  در  اجتماعــی 

   . و...  چابهــار  اهــواز، 



تمایــز »عصرانــه« بــا بخــش اخبــار عــادی 
چیســت؟  در  صدا وســیما   ســازمان 

»عصرانــه« برنامــۀ »اعــام خبــر« يــا »بخــِش 
اخبــاِر  بــر  مــروری  بلکــه  نيســت؛  خبــری« 
رســانه ها  ســاير  در  كــه  اســت  مهمــی 
منعکــس شــده؛ يعنــی مــا بازتــاب رســانه ای 
ــا  ــم. م ــی می كني ــری« را بررس ــوژه های خب »س
ــانه ها  ــاير رس ــای س كنش ه ــِی وا راوِی چگونگ
هســتيم؛ مثــًا بركنــاری »وزيــر امــور خارجــۀ 
عربســتان ســعودی« يــک ســوژه اســت. مــا 
ســوژه  ايــن  بــه  مســتقل  به طــور  خودمــان 
كنــش »روزنامه هــا«  ورود نمی كنيــم؛ بلکــه وا
بررســی  را  ســوژه  ايــن  بــه  »خبرگزاری هــا«  و 
تازگــی دارد.  بــرای مــردم  ايــن  كــه  می كنيــم 
مــا در »عصرانــه« تنهــا »خبرخــوان« نيســتيم؛ 
بررســی  را  رســانه ها  جهت گيــری  فقــط 
و  مکتــوب  رســانه های  اينکــه  می كنيــم. 
كــدام بــه چــه نــوع موضوعاتــی  مجــازی هــر 
پوشــش  را  اخبــار  كــدام  يــا  می كننــد  ورود 
نمی دهنــد، مــورد توجــه ماســت. در اتفاقاتــی 
ــدن  ــۀ مع ــان«، »حادث ــهادت مرزبان ــل »ش مث
مجلــس  بــه  تروريســتی  »حملــۀ  يــا  يــورت« 
يــک مجلــۀ  شــورای اســامی« مــا به عنــوان 
كنــش رســانه ها  كــه وا كرديــم  خبــری ســعی 
بــه  كنيــم و  ايــن اخبــار مهــم را پااليــش  بــه 

مخاطب مان نشان دهيم. 

آیــا ســرویس های تخصصی برای دنبال کــردِن 
مختلف اخبار شــما وجــود دارند؟                                                                                      

پی گيــری  بــرای  نفــره  هفــت  تيــم  يــک  مــا 
كــه  اخبــاِر رســانه ها داريــم و اين گونــه نيســت 
كــه برنامــه را روی آنتــن  فقــط آن ســه نفــری 
اجــرا می كننــد، دســت اندركار برنامــه باشــند. 
كــه موضوعــات را  مــا يــک تيــم فکــری داريــم 
پیــدا می كنــد. بعــد راجع بــه آن تصميم گيــری 
ــای  ــی در عرصه ه ــه موضوعات ــه چ ك ــود  می ش
اقتصــادی  هنــری،  فرهنگــی،  مختلــِف 
نمايانگــِر  ايــن  به نظــرم  شــود.  انجــام  يــا... 

اســت.                                                                                      برنامــه  در  »تخصص گرايــی« 

کــه بیشــتر، رســانه  های منتقــد  قبــول داریــد 
در »عصرانــه« بازتــاب پیــدا می کننــد؟

كــه حتمــًا از رســانۀ  مــا اصــًا مقيــد نيســتيم 
خاصــی مطلــب داشــته باشــيم؛ مثــًا حتمــًا از 
»خبرگــزاری فــارس« مطلــب داشــته باشــيم و 
از »ايســنا« نداشــته باشــيم. مــا می خواهيــم 
كــه بــرای مخاطــب،  مطالبــی را بازگــو  كنيــم 
فــوت  روی  همــه  مثــًا  داشته باشــد؛  تازگــی 
كردنــد؛ ولــی ايــن  كار  يکــی از سياســيون خبــر  
خبــر، در برنامــۀ مــا پوشــش خاصــی نخواهــد 

موضوعــات  می كنيــم،  ســعی  مــا  داشــت. 
مختلــف  رســانه های  بیــن  از  را  مختلفــی 
كنيــم. هيچ وقــت هــم ســعی نکرديــم  انتخــاب 
در  كــه جهت گيــری سياســی داشته باشــيم. 
برنامــۀ مــا هميشــه رونــِد برابــری ميــان توجــه 
عمــدۀ  سياســِی  جريــان  دو  رســانه های  بــه 
كشــور، وجــود داشــته. مــا نقــد بــر مجلــس، 
و  كرده ايــم  منتشــر  را  دولــت  و  قوه قضايیــه 
كرديــم.  از آن هــا تعريــف  خيلــی مواقــع هــم 
شــايد مــا از معــدود برنامه هــای رســانۀ مّلــی 
كارهــای خــوب  كــه بــه دفعــات، از  بوده ايــم 
خــوب  كارهــای  از  مــا  گفته ايــم.  دولــت 
آقــای »دكتــر روحانــی« هــم تعريــف و تقديــر 
كرده ايــم. ايــن روزهــا اخبــاِر منفــی به شــدت 
پخــش می شــود و متأســفانه، مــردم خيلــی بــه 
كرديم  اخبــار منفــی شــوق دارنــد؛ امــا ما ســعی 
گــر  كنيــم. ا كــه اخبــار خــوب را هــم منعکــس 

كرديــم، روايتی  هــم مــا جايــی از »دولــت« نقــد 
از  مثــًا  بــوده؛  دولــت  روزنامه هــای  خــود  از 
كرديــم  انتقــاد  »نقدينگــی«  افزايــش  بحــث 
كــه از »روزنامــۀ شــرق« بــوده يــا بحــث نبــودِن 
ســخنگوی دولــت را از خــود »روزنامــۀ ايــران« 

كرده ايــم. نقــل 
صفحــات  بازتــاب دادِن  در  هچ وقــت  مــا 
شــبکۀ اجتماعــی ســعی نکرديــم از يــک بدنــۀ 
مثــًا  كنيــم؛  اســتفاده  خــاص  اجتماعــی 
ــران حزب اللهــی را پوشــش خبــری  كارب فقــط 
كاربــران اصاح طلــب  بدهيــم. مــا صفحــات 
در  حرفــی  كــه  ضدانقابــی  كابــِر  حتــی  و 
هــم منتشــر  را  زده  مــا  گفتمــان  چهارچــوب 
كــه همــواره انصــاف  كرده ايــم و ســعی می كنيــم 

دهيــم. قــرار  خودمــان  كار  ســرلوحۀ  را 

»محمدرضا باقری« جوانانی پرشـــور و ساختارشـــکن اســـت که به عنـــوان تهیه کنندۀ برنامۀ مجلۀ خبری »عصرانـــه« انجام وظیفه می کند. »عصرانـــه« با اخباِر  «
ی می رود. باقری در این گفت و گو از ســـوژه های نابی می گوید که خیلی از بخش های صدا و ســـیما کم تر 

ّ
کم تر شـــنیده شـــدۀ خود از شـــبکۀ »افق« روی آنتن رســـانۀ مل

سراغشـــان می روند؛ اما »عصرانه« توانســـته با جســـارت و تخصص گرایی به آن ها توجه کند.    

گفتوگوبا»محمدرضاباقری«تهیهکنندۀمجلهخبری»عصرانه«

صدای مردِم بی رسانه

ما در »عصرانه« تنها »خبرخوان« نیستیم؛ فقط جهت گیری رسانه ها را بررسی می کنیم. اینکه 
کدام اخبار را  کدام به چه نوع موضوعاتی ورود می کنند یا  رسانه های مکتوب و مجازی هر 
پوشش نمی دهند، مورد توجه ماست. در اتفاقاتی مثل »شهادت مرزبانان«، »حادثۀ معدن 
یورت« یا »حملۀ تروریستی به مجلس شورای اسالمی« ما به عنوان یک مجلۀ خبری سعی 
کنیم و به مخاطب مان نشان دهیم. کنش رسانه ها به این اخبار مهم را پاالیش  که وا کردیم 
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ــی« در  ــیاه نمایی« و »واقع بین ــن »س ــرز بی م
کجاســت؟  عرصــۀ خبررســانی 

در اعــام خبرهــا بايــد تــوازن وجــود داشــته 
كارگــران  باشــد. مــن يــک توئيتــی در رابطــه بــا 
از  وقتــی  مــا  كــه  گفتــم  و  زدم  »هفت تپــه« 
بدبختــی مــردم در »كاليفرنيــا« می گويیــم يــا 
وقتــی قتــل »خاشــقچی« را بررســی می كنيــم، 
»هفت تپــه«  نســبت به  نمی توانيــم 
كــه مــا  ــر مــردم ببيننــد  گ بی تفــاوت باشــيم. ا
كنشــی  گوشــمان وا نســبت بــه جريانــات بغــل 
فکــری  چــه  خودشــان  پیــش  نداريــم، 
كارگــران  از مشــکات  مــن  می كننــد؟ وقتــی 
هفت تپــه به عنــوان رســانۀ پیشــتاز می گويــم، 
كــه ايــران در زمينــۀ علمــی  گــر بگويــم  حتمــًا ا
كــرده، مخاطــب راحــت  ايــن قــدر پیشــرفت 
فکــر  دوســتان  از  بعضــی  ولــی  می پذيــرد؛ 
كــه خبــر خــوب؛ يعنــی مــا خبــر منفی   می كننــد 
كــه همه چيــز  ارائــه ندهيــم و فقــط بگويیــم 
چه زمانــی  مــردم  اســت.  خــوب  خيلــی 
فقــط  گــر  ا می كننــد؟  اعتمــاد  رســانه  بــه 
كــه غــرب در حــال فروپاشــی اســت و  بگويیــم 
مخاطبــان  هســتند؟  بدبخــت  آمريکايی هــا 
كــه رســانۀ مــا تک ســويه اســت.  فکــر می كننــد 
مــا هــم حتمــًا در برنامه مــان از فروپاشــی غــرب 
می گويیــم؛ امــا چــون مــا از حاشيه نشــين ها، 
گفته ايــم، حرفمــان  هفت تپــه و ده ونــک هــم 

بــرای مــردم باورپذيرتــر اســت.
به اشــتباه  مــا  داخلــی  رســانه های  برخــی 
يعنــی  خــوب«؛  »خبــر  كــه  می كننــد  فکــر 
چشم بســتن بــه روی واقعيــاِت جامعــه و از 
طــرف ديگــر، رســانه های بیگانه و رســانه های 
دشــمن به خصــوص فارســی زبان ها و برخــی 
كــه دنبالــۀ رســانه های خارجــِی  داخلی هايــی 
تمــام  می خواهنــد  هســتند،  فارســی زبان 
گــر در ايــران  ا ايــران را ســياه نشــان دهنــد. 
بیفتــد،  اتفاقــی  كارتن خوابــی  يــک  بــرای 
ــد؛ امــا در محــل  ــه آســمان می دوزن زميــن را ب
گر  كه در انگلســتان اســت، ا رســانۀ خودشــان 
ــد،  كارتن خواب هــا مشــکلی پیــش بیاي ــرای  ب
هيــچ نمی گوينــد. هميــن دو هفتــۀ اخيــر در 
كــه در آمريــکا  كــودک »گوآتمااليــی«  آمريــکا دو 

مهاجــِر غيرقانونــی بودنــد، براثــر شــکنجه ها 
بــه  كشته شــدند!  در زندان هــای آمريــکا 

كــه نــگاه  ج نشــين  ايــن رســانه های خار
خ  كــه اتفاقــی ر می كنيــم، انــگار نــه انــگار 

اســت. داده 
نشــان  كــه  خواســته ايم  مــا 

كفايتی  دهيــم، مديــران با
كنــار  در  هــم 

مديــران بی كفايــت داريــم. اصــًا قــرار نيســت، 
ژن خــوب  و  رانت خــوار  را  مســئوالن  همــۀ 
مســئولين مان  بیــن  مثــًا  بدهيــم.  نشــان 
وزيــر  »مرنــدی«  دكتــر  آقــای   65 ســال  در 
كــه پســِر بیســت ســاله اش  بــوده  بهداشــت 
كربــای چهــار  متولــد »آمريــکا« و در عمليــات 
هــم غــواص بوده. خــب مــا همچين آدم هايی 
كنــار رويش هــا  داريــم و بايــد ريزش هــا را در 

ببينيــم.                    

بــه نظرتــان وجــوِد بخــش طنــز یــک حالــت 
ایجــاد  برنامــه  رونــد  در  تجانــس  عــدم 

؟  نمی کنــد
به نظــرم اتفاقــًا بــا بخــش طنــز، يــک تنفســی 
زبــاِن  از  گــر  ا می شــود.  داده  مخاطــب  بــه 
لودگــی  بــه  و  شــود  اســتفاده  درســت  طنــز 
كشيده نشــود، می توانــد مخاطــب را بــا خودش 
گرانــی  كنــد. مــا هــر روز نمی توانيــم از  همــراه 
روی  به اصطــاح  حــرف،  ايــن  بزنيــم.  حــرف 
ُمــخ مخاطــب رژه مــی رود. مــن ايــن موضــوع 
گداخته شــدِن  بــه  يــا  كنــم  بايــد حــذف  يــا  را 
كمــک  طنــز،  زبــان  كنــم.  كمــک  مخاطــب، 
ايــن  ســخت  موضوعــات  حتــی  كــه  می كنــد 
كمــی نرم تــر و شــفاف تر بیــان  چنينــی را مــا يــک 
از  كــه قالــب طنــز، يکــی  كنيــم. فکــر می كنــم 

بــوده. برنامــه  در  مــا  راه ُگشــاِی  ابزار هــای 

عدالــِت  تحقــق  زمینــۀ  در  نظرتــان  بــه 
عمــل  موفقیــت  چه قــدر  رســانه ای 

؟  یــد ه ا د کر
»پاپاراتزی گــری«  بــا  مســاوی  را  عدالــت  مــا 
از  را   عدالت خواهــی  بايــد  مــا  نمی دانيــم. 
كنيــم. توجــه مــا  خودمــان در رســانه شــروع 
نبايــد  باشــد.  تمركززدايــی  به ســمت  بايــد 
همــۀ مســائل را در تهــران ديــد. بايــد بــه آن 
در  كــه  سيستان وبلوچســتانی  دانش آمــوِز 
انــدازۀ  بــه  آورده،  رتبــه  جهانــی  مســابقات 
يــک مدرســۀ غيرانتفاعــی در تهــران ضريــب 
آن  بــه  هــم  شــايد  بدهيــم. 
نی  چســتا ن بلو سيستا
توجــه  بیشــتر  بايــد 
در  مــا  كــرد. 
 ، ن ســتا د كر

يــک 

در  كــه  داشــتيم  مذهــب  ســنی  راننــدۀ 
كرمانشــاه، راننــدۀ آمبوالنــس  جريــان زلزلــۀ 
كمــک بــه مصدومــان،  بــود. ايشــان درحيــن 
ــه  ــد و ب ــون ش گ ــينش واژ ــرد و ماش ك ــادف  تص
رحمــت خــدا رفــت. مــا ايــن را در »عصرانــه« 
در  شــما  كــه  حالــی  در  كرديــم؛  منعکــس 
رســانه های رســمی، معمــواًل چنيــن خبــری 
نمی بینيــد. مــا انعــکاس چنيــن اخبــاری را 
كــه در آن،  عامــل وحــدت می بینيــم. خبــری 
كرمانشــاه  كمــک مــردم  ُكــرد ســنی بــه  يــک 
ــرای مــا جايــی اســت  رفتــه. عدالت خواهــی ب
كــه رســانه نــدارد و  كســی شــويم  كــه حــرِف 
در مركــز نيســت. بازتــاب دادِن حــرف مــردم 
ــانه ای  ــت رس ــت عدال ــان رعاي ــين، هم مرزنش
اســت. اخبــار شــورای شــهِر بقيــۀ شــهرهای 
كشــور، بــرای مــا اهميــت بیشــتری از شــورای 
پايتخــت  شــهر  شــورای  دارد.  تهــران  شــهر 
اهميــت دارد؛ ولــی چــرا بايــد ديگــر شــوراهای 
كنيــم؟ عدالتــی  شــهر را به خاطــرش سانســور 
ــه به تمــام  ك ــم ايــن اســت  گرفته اي ــاد  ــا ي ــه م ك
نــگاه  مــردم،  تمــام  بیــن  و  ايــران  نقــاط 
كســی را از ديگــری  واحــدی داشــته باشــيم و 
ــا  ــم. م ــر نداني ــی برت ــر جغرافياي ــطۀ جب به واس
كنيــم و يکــی  كــه تمركززدايــی  كرده ايــم  ســعی 
از شــاخصه های عدالــت رســانه ای را هميــن 
ســعی  به عــاوه  می دانيــم.  تمركززدايــی 
كــه  كــه به ســراغ ســوژه هايی برويــم  كرده ايــم 

نرفتــه. سراغ شــان  مّلــی  رســانۀ 
كه می خواســتيم  يکــی از اهــداف ما، اين بوده 
ســراغ  مــا  يعنــی  بشــکنيم؛  را  »تهران زدگــی« 
صدا وســيما  اساســًا  كــه  رفتيــم  ســوژه هايی 
نمايشــگاه  يــک  مثــًا  نداشــت؛  آن  بــه  كاری 
»محمدحســين  آقــای  را  كاريکاتــوری 
برگــزار  كردنــد  هنــری«  »حــوزۀ  در  نيرومنــد« 
كــه موضــوِع آن، نقــد »عربســتان ســعودی« 
گــزارش مفصلــی از ايــن رويــداِد هنــری  بــود. مــا 
كرديــم. مثــال ديگــر نشســت خبــری  پخــش 
عمــار«  فيلــم  مردمــی  »جشــنوارۀ  افتتاحيــۀ 
كــه يــک مركــز  كــه در »موسســۀ رويــان«  بــود 
كــرد. دو ســاعت بعــد از  علمــی اســت، برگــزار 
گــزارش از  افتتاحيــه، برنامــۀ مــا پنــج دقيقــه 
ايــن رويــداد ارائــه داد؛ چــون بــه اعتقــاد مــا، 
ــتۀ  ــنوارۀ بس ــک جش ــر« ي ــنوارۀ فج ــًا »جش مث
هنــری اســت و خبرهــای مختلــف و زيــادی 
امــا  می شــود؛  پخــش  مّلــی  رســانۀ  در  آن  از 
ــه اســم  ــم مردمــی ب اينکــه يــک جشــنوارۀ فيل
»عمــار« در 9 ســالگِی خــودش بــه يــک مركــز 
»جمهــوری  افتخــارات  جــزو  كــه  علمــی ای 
اســامی« اســت، مــی رود و نشســت خبــری 
خبــری  مزيــت  می كنــد،  برگــزار 
دارد؛ ولــی مــا ايــن را بــه خوبــی 

نمی بینيــم. رســانه ها  در 

تخمینــی تعداد بیننــدگان و 
تأثیــر روی آنهــا داریــد؟

تعــداد  كــه  اواًل 
را  بیننده هــا 
نــه مــن 

كــه  كنــد  ادعــا  كســی می توانــد  نــه  و  داردم 
نظرســنجِی  هيــچ  امــروز  بــه  تــا  چــون  دارد؛ 
ســيگنالی ای نتوانســته آمــار دقيقــی از ايــن 
مســئله بدهــد و ايــن يعنــی نمی شــود تعــداد 
گفــت؛ ولــی بازخوردهای  ببيننــدگان را دقيــق 
مثــًا  می بینــم.  جامعــه  در  را  كارهای مــان 
هفــت  كارگــران  كــه  تشــکری  پیام هــای 
از  مــا  مثــًا  يــا  می فرســتادند  مــا  بــرای  تپــه 
روســتاهای شهرهای سيســتان و بلوچستان 
را  مــا  برنامــۀ  و  پیامــک می زننــد  برايــم  هــم 
دنبــال می كننــد ايــن مســئله نشــان دهندۀ 
هــم می توانــم  را  ايــن  ماســت.  برنامــۀ  افــق 
شــبکۀ  برنامه هــای  بیــن  در  كــه  بگويــم 
ويــژه ای  به صــورت  عصرانــه  برنامــۀ  افــق، 
و  ســوژه ها  خاطــر  بــه  ايــن  می شــود.  ديــده 
كــه مــا انتخــاب می كنيــم.  موضوعاتــی اســت 
كــه  مثــل موضــوع ســگهای  ول گــرد ايران شــهر 
كرديــم. ماجرايــش  مــا آن را خيلــی پیگيــری 
كــودک  چنــد  از  بیــش  كــه  بــود  اين طــور 
كــه در  به خاطــر حملــۀ ســگ های ولگــردی 
كشــته شــدند. مــا  ايــن منطقــه وجــود داشــت 
كــه فرمانــدار  كرديــم  ايــن جريــان را پیگيــری 

كنــد. منطقــه ايــن مســئله را حــل 
كــه  می شــود  باعــث  جريانــان  ايــن 
مابازخوردهــای مختلفــی داشــته باشــيم؛ از 
اهالــی دو جنــاح هــم هســتند. البتــه دوســتان 
انقابــی مــا لطــف بیشــتری بــه برنامــه دارنــد و 

دارنــد. برنامــه  بــه  بیشــتری  نظــر  دقــت 

بــرای تغییــر فضــای برنامــه و اضافه کــردِن 
آیتــم جدیــد برنامــه ای داریــد؟

اينکــه در ذهــن  بــرای  هــر برنامــۀ تلوزيونــی 
و  نوســازی  بــه  بمانــد، محکــوم  مخاطبــش 
فکــر  مــن  اتفاقــًا  اســت.  خــودش  بازســازی 
كــه ايــن امــر، بــرای »عصرانــه« يــک  می كنــم 
كــه  مقــدار ديــر شــده؛ يعنــی مــا دو ســال اســت 
ــم.  ــو می روي ــم جل ــر داري ــکل و ظاه ــن ش ــا اي ب
كنيــم و  بايــد در محتــوا، هميــن َرويــه را حفــظ 
كارهــای جديدتــری انجــام بدهيم.  در قالــب، 
اميــدوارم بــا عنايــت خداونــد، تحولــی در ايــن 
گيــرد و مــا بتوانيــم بــرای ســال  زمينــه صــورت 
جديــد  شــکل  و  ســر  بــا  عصرانــه ای  آينــده، 

داشــته باشــيم.

 ما هچ وقت در بازتاب دادِن صفحات شبکۀ اجتماعی سعی نکردیم از یک بدنۀ اجتماعی
کاربران حزب اللهی را پوشش خبری بدهیم. ما صفحات کنیم؛ مثاًل فقط   خاص استفاده 
گفتمان ما زده را هم که حرفی در چهارچوب  کابِر ضدانقالبی   کاربران اصالح طلب و حتی 
کار خودمان قرار دهیم که همواره انصاف را سرلوحۀ  کرده ایم و سعی می کنیم  .منتشر 

هر برنامۀ تلوزیونی برای اینکه در ذهن 
مخاطبش بماند، محکوم به نوسازی و 
 من فکر 

ً
بازسازی خودش است. اتفاقا

که این امر، برای »عصرانه« یک  می کنم 
که  مقدار دیر شده؛ یعنی ما دو سال است 

با این شکل و ظاهر داریم جلو می رویم. 
کنیم  باید در محتوا، همین َرویه را حفظ 

کارهای جدیدتری انجام  و در قالب، 
بدهیم.
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علی عباس نژاد خلیلی

نویسنده

فق«؛ معبری برای نیرو های انقالب  
ُ
»ا

شــبکۀ »افــق« محصــوِل تغيیــر سياســت های 
رســانه ای »ســازماِن صــدا و ســيما« در اوايــل 
كــه  دوره ای  اســت.  شمســی  نــود  دهــۀ 
گســترش  مديــران ارشــد ســازمان بــا توجــه بــه 
و رشــد شــبکه های  شــبکه های ماهــواره ای 
تخصصی كــردِن  فکــر  بــه  اجتماعــی 
حفــظ  بــرای  تلويزيونــی  شــبکه های 
اجــرای  افتادنــد.  مّلــی«  مخاطبــان »رســانۀ 
ايجــاد  بــه  عمــل  عرصــۀ  در  جديــد  تدابیــر 
»نمايــش«  و  »نســيم«  نظيــِر  شــبکه هايی 
بــا  »افــق«  شــبکۀ  ميــان  ايــن  در  انجاميــد. 
هــدف تمركــز بــر مفاهيــم انقــاب اســامی از 
ســوی مديــران ســازمان در ســال 1393 اعــام 
كــرد. حاشيه ســازی رســانه های  موجوديــت 
شــبکه  ايــن  تشــکيل  ابتــدای  همــان  از  زرد 
گرفــت؛ امــا  ــازه تاســيس را  دامــن ايــن نهــال ت
گرافيکی  كاِر  حقايــق بســياری را آشــکار ســازد. 
قــوی و جذابیت هــای بصــری در آثارتوليــدی 
بــه  نيســت؛  كتمــان  قابــل  شــبکه  ايــن 
ــاالی تصاويــر و تركيــب  كيفيــت ب كــه  ــه ای  گون
را  آن هــا  در  رفتــه  كار  بــه  متنــوِع  رنگ هــای 
ايــن  از  نمايش يافتــه  آثــار  خصايــص  از  بايــد 
شــبکه دانســت. تنــوع در قالــب برنامه هــای 
از  اســت.  توجــه  قابــل  نيــز  شــده  پخــش 
و  »فرمانــده«  مســابقه های  مســتند  ســری 
ــر هيجانــی مخاطــب را  كــه در ژان ــه«  »ضدگلول
بــه فضــای نظامی گــری در ميدان هــای نبــرد 
گفت و گــو  برنامه هــای  تــا  می كننــد  نزديــک 
روِز  كــه مســائل  محــوری چــون »جهــان آرا« 
انقــاب اســامی را بــا ميهمانــان نام آشــنای 
گواهــی  می دهــد،  قــرار  بررســی  مــورد  خــود 
و  شــبکه  ايــن  كارِی  قالب هــای  تنــوع  بــر 
جذابیت هايــش بــرای مخاطبــان می باشــد. 
برنامه هــای  نــام  ســياهه،  ايــن  بــه  بايــد 
گفت و گــو محــوری مثــل »نيمــه پنهــان مــاه« و 

افــزود.  هــم  را  »جاذبــه« 

»عصرانه«؛ راوِی روایتگران
در ايــن ميــان رســالت »خبررســانی« در شــبکۀ 

می كشــد.  دوش  بــه  »عصرانــه«  را  »افــق« 
»افــق«  شــبکه  خبــری  مجلــۀ  »عصرانــه« 
كــه »شــنبه تــا »چهارشــنبه« روی آنتــن  اســت؛ 
مــی رود. مديــر توليــد مجلــۀ خبــری عصرانــه 
ايــن  ســردبیرِی  و  اســت  جــوادی«  »حميــد 
بــر  باقــری«  »محمد رضــا  را  تصويــری  مجلــۀ 
عهــده دارد. »عصرانــه« بايــد وظيفۀ خبرســانِی 
خــود را در طــول 30 دقيقــه پخــِش زنــده در 
قــاب »رســانۀ مّلــی« بــه ســرانجام رســاند. ايــن 
و  مــی رود  آنتــن  بــا ســه مجــری روی  برنامــه 
ــه  ــار انعکاس يافت ــن اخب ــده ای از مهم تري چکي
را  خبــری«  »ســايت های  و  »روزنامه هــا«  در 
كاربــران مجــازی بــه  كنش هــای  بــه همــراه وا
ــدود  ــِت مح ــان در فرص ــران و جه ــع روِز اي وقاي
بــه  توجــه  اهميــت  می ســازد.  منتشــر  خــود 
كــه در  روســت  آن  از  تلويزيونــی  برنامــۀ  ايــن 
عرصــۀ »خبررســانی« بــه شــکل مســتقيم ورود 
روايت گری هــای  راوِی  بلکــه  نمی كنــد؛  پیــدا 
نويــن  كارِی  قالــِب  اســت.  رســانه ها  ســاير 
اجــرای  و  مّلــی«  »رســانۀ  در  برنامــه  ايــن 
بــا  دكــوری  در  همزمــان  مجــری  ســه  بــا  آن 
زمينــۀ ســفيد و صفحــۀ  نمايشــگِر پشــِت ســر 
ــا حــدودی توانســته  اســت برنامــه  مجری هــا ت
كار، از ســاير  كاســتن از رســميِت  را بــه لحــاظ 
بخش هــای خبــری ســازمان »متمايــز« ســازد. 
در  ديگــر  نوعــی  بــه  مّزيت آفريــن  تمايــِز  ايــن 
سراغشــان  بــه  »عصرانــه«  كــه  ســوژه هايی 
كــرده  اســت؛ همــان وقتــی  رفتــه، نمــود پیــدا 
كــه »محمدرضــا باقــری« بــا صراحــت لهجــه 
و پیاپــی از ماجرهــای »دِه ونــک« و »كارگــران 
گفــت در  گفتــه  اســت. می تــوان  هفت تپــه«  
برهــوت انتظــار ســايرين بــرای اخــذ مجــوز از 
كــه  ايــن و آن، »عصرانــه« تک ســتاره ای بــود 
بــه مطالبــۀ  لحنــی طبيبانــه  بــا  و  موقــع  بــه 
كــه بعد هــا »عصرانۀ  كارگرانــی پرداخــت  حقــوق 
ميــان  -در  كم فــروغ  حنجــره ای  را  ُافــق« 
غول هــای پــر ادعــای ســاير شــبکه های »صــدا 
فروغــی  دانســتند.  خــود  بــرای  ســيما«-  و 
هّمــت  بــا  »عصرانــه«  اندک زمانــی،  در  كــه 
علــی زاده«  نام آشــنايی چــون »علــی  كاربــران 
و  تحليل گــر ســابق شــبکه های خارج نشــين 
ديگــران بــه چنــگ آورد و در برهــه ای تک تــاِز 

بــه  و  عدالت خواهانــه  اعتراضــات  پوشــش 
كارگــران در »رســانۀ مّلــی« شــد. يکــی از  حــق 
كنش برانگيــِز  كنش هــاِی وا جالــب توجه تريــن 
»عصرانــه« پوشــِش خبــرِی صفحــات تويتــرِی 
كــه پــس از بحث هــا  كاربــران اســت. »تويتــری« 
كش وقوس هــا هنــوز در ليســت فيلترينــگ  و 
»كارگــروه تعيــن مصاديــق مجرمانــه« اســت و 
ــر ارتباطــات« و ســخنگوِی  در عيــن حــال »وزي
»عباســعلی  نگهبــان  شــورای  حقوقــداِن 
كدخدايــی« در آن بــه ابــراز نظــر می پردازنــد! بــه 
هــر ترتيــب از مســئلۀ شــکاف در سياســت های 
»جمهــوری  مســئولين  اعمالــی  و  اعامــی 
انعــکاس  از  ســخن  بگذريــم،  كــه  اســامی« 
انقــاب«  »ضــد  بعضــًا  كاربــران  تويیت هــای 
»ســازمان  برنامــۀ  يــک  در  »خارج نشــين«  و 
صــدا و ســيما« بیــش از ديگــر موضوعــات جلــب 
كاربــران  برخــی  كــه  اقدامــی  توجــه می كنــد. 
كــم »غيــر انقابــی« را بــه جــان  تويتــرِی دســِت 
لفظــی  درگيری هــای  در  تــا  می انــدازد؛  هــم 
خــود، آفريننــدگان تويت هــای منعکــس شــده 
بنامنــد!  نفــوذی و »فيــک«  را  در »عصرانــه« 
ــازی  ــای مج ــان فض ــوازن مي ــاط مت ــاد ارتب ايج
و واقعيت هــای خارجــی از ويژگی هــای قابــل 
كــه نــه يــک ســِر  تحســين »عصرانــه« اســت؛ چرا
كاربــران مجــازی  بــه فکــر هشــتک بازی های 
بــه درد هــا و مشــکات  از توجــه  نــه  و  اســت 
می هراســد. ايــن برنامــه از زبــان »طنــز« هــم 
بهره هــا برده اســت!  »شــهبازی« در دقايقــی 
را  ممکــن  اخبــاِر  تلخ تريــن  شــاد!  امــا  كوتــاه؛ 
»هنرمندانــه« بــه مخاطــب ارائــه می كنــد. طنــِز 
كّليــت برنامه  كردِن  او هــر چنــد بــه تحمل پذيــر 
داشــته   آن  از  واالتــر  هدفــی  امــا  می انجــام؛ 
اســت و لطافــت در »نواختــن« بــر مســئوالِن 
كم طاقــت نظــام را می تــوان از خصايــص  بعضــًا 
از  روايت»عصرانــه«  نــوع  دانســت.  او  طنــِز 
حادثــۀ تروريســتی اهــواز در شــهريوِر امســال 
پوشــِش  در  ســرعت  اســت.  ســتودنی  هــم 
ــدام  ــه ايــن اق ــانه ها ب كنش هــای رس خبــری وا
تروريســت های  جنايــات  عمــق  نمايــِش  و 
تکفيــری از طريــق روايــِت تصاويــر صفحــۀ اول 
روزنامه هــای اول مهــر مــاه و اشــاره بــه عکاســی 
تصويــری  شــد،  ديگــری  عــکاس  ســوژه  كــه 

بــاور پذيــر از تقابــل واقعــی »دوربیــِن عکاســی« 
كــرد.  ارائــه  را  تروريســت ها  گــرم«  »ســاِح  و 
كــه بــه خوبــی مظلوميــت »كــودِک  تصويــری 
شــهيد« اين حادثه را به عنوان ســند حقانيِت 
ايرانيــان نشــان داد و ماهرانــه بــر »ضد انقاب« 
كامــی »متين«  كــه در قالــب  شــوريد. شورشــی 
و »مســتحکم« ارائــه شــد و مخاطــب را بــا خــود 

همــراه و همــدل ســاخت.

»تغییر«؛ رمِز بقا  
اقتصــاد«  و  »سياســت  و  هنــر«  و  »فرهنــگ 
هســتند؛  خبــری  عرصــۀ  كليــدِی  گان  واژ از 
حوزه هــا  ايــن  ميــان  مرز هــای  كــم  كــم  امــا 
بــر  يــک  هــر  تأثيــر  و  می شــود  تــر  كم رنــگ 
می آيــد.  چشــم  بــه  پیــش  از  بیــش  ديگــری 
گذشــت دو ســال از اجــرای  كنــون پــس از  هــم ا
كســب تجربیــات پــر  زنــدۀ برنامــۀ »عصرانــه« و 
يــک »مجلــۀ  ارزش در خصــوص نحــوۀ ادارۀ 
ــه  ــد ب خبــرِی تصويــری« مســئولين »ُافــق« باي
عرصــۀ  در  جديــد  جبهه هــای  گشــودن  فکــر 
»مخاطب شناســی« و افــزودن »ضريــب نفــوذ« 
كاشــته  كــه ســال 1393  شــبکۀ باشــند. نهالــی 
قالب هــای  و  بکــر  ســوژه های  وجــوِد  بــا   شــد 
كــه بــه »صداوســيما« آورد، بايــد َعَلــِم  نوينــی 
ــد  ــه دوش بکش ــز ب ــی« را ني ــد درون گفتمان »نق
و خــود را در معــرض تيــغ تيــِز منتقــدان دلســوز 
قــرار دهــد. بايــد از حاشــيه بیــرون آمــد و بــه 
جريــان اصلــی تبديــل شــد. افزايــش ضريــب 
بالقــوه،  و  بالفعــل  مخاطبــان  ميــان  نفــوذ 
ــا هزينــۀ بیشــتر  ــه ب ك ــر اســت؛  فراينــدی زمان ب
در هيئت هــای انديشــه ورِز پشــتيبان برنامه هــا 
و همچنيــن بــا گشــودن در هــای »ســازمان« بــه 
روی جوانــان متخصصــی چــون »محمدرضــا 
باقری« -كارشــناس ارشــِد »مديريت رســانه«-  
اينــک  می رســد.  نظــر  بــه  دســت يابی  قابــل 
»عصرانــه« در پايــان دوســالگِی خــود در دورۀ 
جديــدش، نيازمند بازنگری در ســاختارهايش 
ــرای بقــای  كــه هــر موجــودی ب می باشــد؛ چــرا 
خــود نيازمنــد ســازگاری بــا شــرايط محيطــی 
كنونــی هــر لحظــه بــر  اســت و در جهــان ســّياِل 
تکثــر و تنــوع ايده هــا و خواســت ها و عايــق 

می شــود.  افــزوده 

صداِی ُپر فروغ
گزارشیازکنشهایواکنشبرانگیِز»مجلۀخبری،تصویریعصرانه«



هدف اصلی؛ صدای اجتماع
بــود  ســابقه  يــک  دارای  عصرانــه  برنامــۀ 
نــگاه  بعضــًا  بــه داليــل مختلفــی  مــن  كــه 
كــه  می  كــردم؛ يکــی از داليــل آن ايــن بــود 
در فعاليــت رســانه ای شــما بايــد بــا فضــای 
باشــيد.  آشــنا  مطبوعــات  و  رســانه ها 
كمبــود  گاهــًا بــه دليــل  به همين دليــل هــم 
كــه از برنامــۀ  وقــت و تنبلــی باعــث می  شــد 
فضــای  در  اين كــه  كنــم؛  دنبــال  عصرانــه 
رســانه ای چــه چيــزی درحال اتفاق اســت. 
برنامــۀ  كــه  اســت  ايــن  امــر  واقعيــت  امــا 
عمــده  ضعــف  يــک  گذشــته  در  عصرانــه 
داشــت؛ آن هــم اين كــه نتوانســته بــود بــه 
غيــر از قرائــت رســمی رســانه ای بــه آن ورود 
كنــد؛ درواقــع فضــا ی اجتماعــی و وضعيــت  
كــه  باشــد  اصلــی خبر هــا و واقعيت هايــی 
بــه غيــر از اخبــار ســاعت 21 و 20:30 بايــد 
كــه  بــه شــناختی  بــا توجــه  دنبــال شــود. 
باقــری  آقــای  يعنــی  قديمــی ام  دوســت  از 
مديريــت  كــه  كســی  عنــوان  بــه  دارم؛ 
ايــن برنامــه را  محتوايــی و اجــرای اصلــی 
كــه  گفــت  انــد، می تــوان  گرفتــه  به عهــده 
ظرفيت هــای  بــه  پرداختــن  در  ايشــان 
ايــن  دارنــد.  راســخی  اعتقــاد  اجتماعــی 
يکــی از نقــاط قــوت، اصلــی و مهمــی اســت 
پرداختــه  آن  بــه  عصرانــه  برنامــۀ  در  كــه 
عصرانــه  برنامــۀ  در  مــا  بعضــًا  می  شــود. 
از  اصلــی  قرائــت  برخــاف  كــه  می  بینيــم 
-ماننــد  می شــود  بیــان  مطالبــی  اخبــار، 
اخيــرًا  متأســفانه  كــه  »هفت تپــه«  بحــث 
افتــاده  اتفــاق  كارگــران  حقــوق  بحــث  در 
كــه قبــل از آنکــه هيــچ بخــش از صــدا  بــود- 
مرتبــه  دو  نمی كنــد.  ورود  آن  بــه  ســيما 
كــه برنامــۀ عصرانــه صــدای  شــاهد بــودم 
داد؛  پوشــش  را  جامعــه  بدنــۀ  بی صــدای 
كــه ايــن قابــل تقديــر اســت. برنامــۀ عصرانــه 
كــه  آن جــا می  توانــد قــوت داشــته باشــد 
ــود  ــدای خ ــد ص ــه بتوان ــی جامع ــۀ واقع بدن
قاعــده  براســاس  كــه  بشــنود؛  جــا  آن  را 
ايــن وظيفــۀ اخبــار اصلــی نيســت؛ يعنــی 
در هيــچ جــای دنيــا ايــن در ضعــف اخبــار 
اصلــی نيســت. حتمــًا در اخبــار اصلــی يــک 
ــد  ــه باي ك كشــور و يــک جامعــه مــدل اســت 
ــاط  ــه دارای نق ــه البت ك ــرد  ك كار  ــر روی آن  ب
كــه  ضعــف هــم اســت و نمی  خواهــم بگويــم 
كامــًا نقــاط قــوت دارد؛ ولــی جنــس برنامــۀ 
كــه مثــل اخبــار رســمی  عصرانــه قــرار بــود 
توانســته  كنــون  ا خوشــبختانه  و  نباشــد 
كــه جــا  كنــد؛  اســت ايــن شــرايط را فراهــم 
كــه در  دارد از آقــای باقــری و دوستانشــان 
ايــن دو ســال اخيــر در ايــن برنامــه زحمــت 
فعــاالن  بیــن  در  را  جايــی  و  انــد  كشــيده 

كــرد.  كرده انــد، تشــکر  بــاز  رســانه ای 
مطبوعــات  بــه  نســبت  كــه  تحليلــی 
می دهــد جالــب اســت. درواقــع بــه نــکات 

مطبوعــات،  اول  صفحــۀ  مهــم  و  اصلــی 
بــدون رويکــرد حزبــی و جناحــی بــه صــورت 
يــک  اســت.  كــرده  پیــدا  ورود  منصفانــه 
حــد  ايــن  در  بتوانــد  تلويزيونــی  برنامــۀ 
كنــد قابــل تقديــر اســت  كاری را  همچيــن 

دارد. خداقــوت  و 
بنابرايــن دارای دو بعــد اصلــی اســت؛ يکــی 
پیــدا  ورود  آن  بــه  كــه  اجتماعــی  فضــای 
خدمــِت  اســت  كــرده  ســعی  اينکــه  كــرد؛ 
خــود را صــدای اجتماعــی مــردم قــرار دهــد؛ 
كــه در جهــت انقــاب اســت و برای  صدايــی 
كار می جنگــد تــا ايــن هــدف را بــه ثمــر  ايــن 
كــه در حــوزۀ مطبوعــات  بنشــاند. دومــی 
نشــان دادن  در  را  بی طرفــی  توانســت 
كــه  كنــد؛  صفحــه اول مطبوعــات رعايــت 
فضــای  در  اعتمــاد  ايجــاد  بــه  منجــر  ايــن 

رســانه ای شــده اســت. 

کنید  دست »عصرانه«ها را باز 
روزگار  در  تلويزيــون  در  برنامه ســازی 
بــر  عــاوه  »تبليــغ«  و  »پــول«  كميــت  حا
پیچيدگی هــای رســانه ای معمــول، دچــار 
طــور  بــه  شــده.  ديگــری  بــزرگ  چالــش 
ســطح  جــذاب،  فــرم  و  محتــوا  طبيعــی 
بــا  امــا  می كنــد؛  مشــخص  را  برنامه هــا 
هــر  صداو ســيما،  مالــی  مشــکات  وجــود 
ــته  ــات داش ــۀ حي ــد ادام ــه قص ك ــه ای  برنام
مربع «هــای  »ســتاره  ميــان  بايــد  باشــد 
بزنــد.  را  حرفــش  كســل كننده  و  تبليغــی 
بــرای  مخاطــب  پــر  و  مهــم  برنامه هــای 
ســمت  بــه  بــزرگ  مالــی  منابــع  جــذب 
اصــل  كم كــم  می رونــد.  زدايــی«  »محتــوا 
مبتذلــی  صــورت  بــه  مخاطــب  جــذب 
بــه  را  بی هــدف  و  خــاص  مهمان هــای 
محتــوا  افســار  و  می كنــد  غالــب  برنامــه 
می افتــد. »بازرگانــی«  دســت   عمــًا 

رنگارنــگ  بــازار  ايــن  وســط  حــاال 
كــه مخاطــب را مجبــور می كنــد  ســلبريتی ها 
خوشگل شــدن  عاشق شــدن،  داســتان 
گــر  ا بشــنود،  را  آن هــا  موفقيت هــای  و 
برنامــه ای دســت روی حرف هــای جــدی و 
اساســی بگــذارد و بتوانــد بــا مخاطــب حرف 
بزنــد، جــای تشــکر دارد. برنامــۀ »عصرانــه« 
كــه بــه صــورت روزانــه پخــش  شــبکۀ افــق 
دارد.  اهميــت  جهــت  ايــن  از  می شــود 
را  محتــوا  از  مشــخصی  چارچــوب  برنامــه 
ارايــه می كنــد. ســعی  رودربايســتی  بــدون 
كــرده خــط مرزهــای بی خــود ممنــوع مثــل 
البتــه  و  كنــد  حــذف  را  تويیتــر  بــه  توجــه 
كاری  حداقــل روزی 25 دقيقــه )حــدودا( 
مــورد  كشــور  اصلــی  موضوعــات  كــه  كنــد 
توجــه و تأمــل مخاطــب ســيما قــرار بگيــرد. 

دقيق تــر،  »روايــت«  در  عصرانــه  اهميــت 
تعــدد  اســت.  جذاب تــر  و  واقعی تــر 
رســانه های جمعــی، شــبکه های اجتماعــی 
مخاطــب  روزمــره  رويدادهــای  و  اخبــار  و 
از  ايــن حجــم  بــا  تــازه  گاه تــر نمی كنــد.  آ را 
اصلــی  موضوعــات  ديده هــا  و  شــنيده ها 
ــح می شــوند. مخاطــب  ــای حاشــيه ها ذب پ
برخــاف تصــور، تشــنۀ شــنيدن واقعيــات 
اســت و طوفــان اطاعــات بــر ندانســتنش 
دارد  مأموريــت  كــه  تلويزيــون  افــزوده. 
اينکــه  بــرای  باشــد،  عمومــی«  »دانشــگاه 
ــد  ــود باي ــا ش ــگ »روايت«ه ــر جن ــت برت دس
دســت گير  عصرانــه  روايتگــری  روش  بــا 
كــه وســط ايــن معركــۀ شــلوغ،  ذهنــی شــود 
را  عصرانــه  نقــش  مــن  اســت.  افتــاده  گيــر 
كــه تــاش يــک  ماننــد مهاجمــی می دانــم 
تيــم را در لحظــۀ موعــود بــه »گل« تبديــل 
توليدكننــده  لزومــًا  مهاجــم  می كنــد. 
ميــدان  كجــای  در  می دانــد  امــا  نيســت؛ 
كارش را انجــام  كــدام لحظــه  بايســتد و در 
ــرای  ــت و ب ــی اس ــتگاه پايان ــد. او در ايس ده
هميــن نحــوۀ اســتفاده اش از موقعيت هــا 
)در اينجــا رويدادهــا( ميــزان موفقيتــش را 

می كنــد. پايیــن  و  بــاال 

پرده هــا  پشــت  از  اينکــه  بــدون  هرچنــد 
اعمــال  باشــيم،  داشــته  خبــری 
ســخت گيری تلويزيــون در بیــان واقعی تــر 
مباحــث اجتماعــی دســت امثــال عصرانــه 
پرونده هــای  ح  طــر امــا  بســته؛  هــم  را 
كارگــران  مهمــی مثــل »ده ونــک« و ماجــرای 
كــه برخــاف نحــوه  »هفت تپــه« در عصرانــه 
در  ح  طــر اجــازۀ  بازيگرهــا  عاشق شــدن 
ايــن  تمايــز  موجــب  ندارنــد،  را  تلويزيــون 
ــد،  كني ــاب  ــاال حس ــت. ح ــده اس ــه ش برنام
بــه  می گرفــت  تصميــم  تلويزيــون  گــر  ا
جــای روايــت فضــای اجتماعــی، خــودش 
بالقــوه  انــرژی  باشــد،  اصلــی  كنشــگر 
عرصــه  و  می شــد  آزاد  »عصرانــه«  امثــال 
شــبکه های  بی هويــت«  »زردنــگاران  بــر 
ح  اجتماعــی تنــگ می شــد. موفقيــت طــر
و   )ده ونــک  عصرانــه  در  مســئله  صريــح 
ــم، قطعــًا فرجــی  هفت تپــه( را جــدی بگيري

 . د می شــو

کنیم؟ چگونه یک عصرانۀ دلپذیر میل 
گســترۀ فضــای مجــازی  امــروزه  هــر چنــد 
برخــی  و  شــده  كنــده  پرا جــا  همــه  در 
حاشــيه  بــه  را  ســنتی  رســانه های  از 
از  بســياری  بــر  مبتنــی  امــا  اســت،  رانــده 
در  چــه  و  ايــران  در  چــه  نظرســنجی ها 
همچنــان  تلويزيــون  ايــران،  از  ج  خــار
مخاطبــان  مراجعــۀ  محــل  بیشــترين 
اســت.  اطاعــات  و  اخبــار  كســب  بــرای 

هنــوز  مشــابه  پیام رســان های  و  تلگــرام 
نتوانســته اند در رقابــت بــا تلويزيــون موفــق 
شــوند و در ردۀ دوم قــرار دارنــد. در چنيــن 
جنــس  از  برنامه هايــی  توليــد  محيطــی، 
عصرانــه می توانــد بــرای مخاطبــان جــذاب 

باشــد. مراجعــه  محــل  و 
عصرانــه بــا اســتفاده از فرصــت تنــوع و تکثــر 
رســانه های خبررســان ماننــد روزنامه هــا، 
گرام  كانال هــا و صفحــات اينســتا ســايت ها، 
مخاطبــان  زمــان  از  لحظاتــی  توانســته 
كــه  كنــد  خبرهايــی  درگيــر  را  افــق  شــبکۀ 
خــود تلويزيــون يــا بــه آن هــا نمی پــردازد يــا 

بــه شــيوۀ متفاوتــی بــه آن نــگاه می كنــد.
چگونــه  نيم ســاعته  برنامــۀ  ايــن  امــا 
ــذاب  ــۀ ج ــک عصران ــه ي ــل ب ــد تبدي می توان

شــود؟
1.  عصرانــه يــک مجــری محــوری دارد و در 
هــر برنامــه از دو روزنامه نــگار متفــاوت بــرای 
چنــد  هــر  می كنــد.  اســتفاده  اخبــار  ارائــه 
تنــوع آدم هــا يــک نقطــۀ مثبــت اســت، امــا 
مجــری  حتمــًا  روزنامه نــگاری  هــر  چــون 
تلويزيونــی نيســت، اجــرای ضعيــف برخــی 
كار وارد می كنــد.  از آن هــا، لطمــۀ جــدی بــه 
اســتفاده از روزنامه نــگاران بــا تــوان اجــرا يــا 
حتــی  روزنامه نــگاری  دانــش  بــا  مجريــان 
جذابیــت  بــه  باشــد،  نداشــته  تنــوع  گــر  ا

كمــک بیشــتری می كنــد. برنامــه، 
بــرای  می تــوان  روزنامه نــگاران  از   .  2
در  خودشــان  كــه  خبرهايــی  توضيــح 
كــرد. بــه  كرده انــد اســتفاده  كار  رسانه شــان 
ايــن ترتيــب هــم تنــوع خبرنــگاران مراعــات 
مهمــان  عنــوان  بــه  آن هــا  هــم  و  شــده 
تخصصــی در برنامــه )تلفنــی، تصويــری يــا 

شــده اند. حاضــر  حضــوری( 
كوچــک برنامــه  3.مشــکل دكــور محــدود و 
بــا حركت هــای دوربیــن قابــل رفــع اســت. 
تنــوع  حركتــی،  امکانــات  از  اســتفاده 
ــه برنامــه می دهــد و آن  تصويــری بهتــری ب
می كنــد. ج  خــار يک نواختــی  حالــت  از  را 
بــرای  مخاطــب  اســت  قــرار  كــه  حــاال   .4
داخلــی  رســانه های  خبرهــای  شــنيدن 
مــرور  شــايد  بنشــيند،  برنامــه  ايــن  پــای 
چنــد خبــر از رســانه های خارجــی و حتــی 
در  كامل تــری  بســته  بتوانــد  معــارض  گاه 
اختيــار بیننــده عاقمنــد بــه خبــر قــرار دهــد 
و بخــش ديگــری از نيــازش را نيــز پوشــش 

داد. خواهــد 
برخــی  بــا  تصويــری  ارتبــاط  برقــراری   .5
و  وزرا  ماننــد  افــراد  و  شــخصيت ها 
روز،  خبرهــای  بــا  ارتبــاط  در  نماينــدگان 
از  كــه  باشــد  خبــری  مکمــل  می توانــد 
ــه در  ك ــده می شــود؛ اتفاقــی  رســانه ها خوان
صبحگاهــی  راديويــی  برنامه هــای  برخــی 
خ دادن اســت و طيــف فراوانــی از  در حــال ر
كــرده اســت. مخاطبــان را بــه خــود جــذب 

عصرانــه،  برنامــۀ  مهــم  قــوت  نقطــۀ   .6
و  جــذاب  امــا  كوتــاه  خبــری  گزارش هــای 
كــه دربــارۀ يکــی از خبرهــای  كاملــی اســت 
گزارش هــا  ايــن  می شــود.  تهيــه  منتخــب 
دارنــد  هوشــمندانه ای  نويســندگی  هــم 
در  مرتبــط،  تصاويــر  از  اســتفاده  بــا  هــم  و 
ــه  ــل ب كام ــور  ــه ط ــب را ب ــدک مطل ــی ان زمان
مخاطــب ارائــه می دهنــد. اســتفادۀ بیشــتر 
از چنيــن بســته هايی می توانــد بــه غنــای 

كنــد. كمــک  برنامــه 

علی خضریان
 روزنامه نگار
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بفرمایید 
»عصرانۀ« داغ تلویزیونی!

فرازوفرودهایبرنامۀتلویزیونیعصرانه

معصومه طاهری

روزنامه نگار

مشــخصه های  از  يکــی  قطــع  طــور  بــه 
رســانۀ  تنهــا  عنــوان  بــه  تلويزيــون 
و  گاهــی دادن  آ گيــر،  فرا و  عمومــی 
روشــنگری مخاطبــان عــام خــود اســت و 
از  پايین تــری  رده هــای  در  سرگرمی ســازی 
مســئله  ايــن  دارد.  قــرار  رســانه  اثرگــذاری 
هــم نــه فقــط در ايــران، بلکــه در سرتاســر 
كــه تلويزيــون  ح اســت. از آنجــا  دنيــا مطــر
در  ملــی  و  دولتــی  تصويــری  رســانه  تنهــا 
گســتردگی  جهــت  بــه  و  اســت  كشــورمان 
بــه  آن  انتشــار  گيــری  فرا و  مخاطــب 
محســوب  رســانه  محوری تريــن  نوعــی 
رســانه های  ديگــر  از  بیــش  كــه  می گــردد 
كشــور مــا،  جمعــی حقيقــی و مجــازی در 
اعتمــاد  جلــب  و  اعتمادآفرينــی  بــه  نيــاز 
بــا  تلويزيــون  در  البتــه  دارد.  مخاطــب 
ارائــه  كــه  برنامه هايــی  تنــوع  بــه  توجــه 
اطاع رســانی  و  اخبــار  انتشــار  می  كنــد، 
يکــی از اهــداف اساســی و تشــکيل دهندۀ 
شــخصيت اصلــی رســانه قلمــداد می شــود. 
تلويزيونــی  برنامه هــای  از  گونــه  ايــن  
مخاطــب  اعتمــاد  موضــوع  بــا  به شــدت 
كــه در چرخــۀ تعامــل  گــره خورده انــد؛ چرا
برنامه هــا  ديگــر  از  ســريع تر  مخاطــب  بــا 
منجــر بــه دريافــت بازخــورد و عکس العمــل 
مخاطبــان می شــوند و در چهارچــوب آن 
اعتمــاد، نقشــی اساســی را ايفــاء می كننــد. 
و  نادرســت  اطاعــات  ارائــۀ  درواقــع 
تلويزيــون  ســوی  از  اشــتباه  اطاع رســانی 
رســانه ای  اصلــی  مرجــع  به عنــوان 
كم كــم بــه بی اعتمــادی مخاطــب  می توانــد 
دامــن بزنــد؛ و از ســويی ديگــر درعيــن حــال 
در  اطاع رســانی  سياســت های  اصــاح 
چهارچــوب پاســخ گويی بــه نيــاز مخاطــب 
تنــوع  و  گســتردگی  كــه  شــرايطی  ايــن  در 
بــر  عــاوه  می توانــد  دارد  وجــود  رســانه ها 
جلــب اعتمــاد او منجــر بــه جــذب مخاطــب 
و  منظــور  بديــن  نتيجــه  در  بشــود.  نيــز 
اعتمــاد  آرمــان  بــه  دســت يابی  جهــت  در 
و  ملــی  رســانۀ  بــه  همه جانبــۀ مخاطبــان 
و  رســمی  عنــوان مرجــع  بــه   آن  پذيرفتــن 
اطاع رســانی  بــه  حســاس  درعين حــال 
تجميــع  بــه  منجــر  می توانــد  صحيــح، 
افــکار عمومــی در راســتای اهــداف انقــاب 
گــردد. بــا توجــه بــه ايــن مســئله  اســامی 
و  عــام  رســانه ای  تلويزيــون  كــه  آنجــا  از  و 
ــدون  ــی ب ــود  برنامه هاي ــت وج ــی اس عموم
حاشــيه پردازی و رنگ ولعــاب رســانه ای از 
ضروريــات تلويزيــون محســوب می شــود و 
ــا ســاير رســانه  رابطــۀ دو ســويۀ تلويزيــون ب
كتــاب  ــو، تلويزيــون و  اعــم از روزنامــه، رادي
امــر  ايــن  در  بهتــری  راهگشــای  می توانــد 

گــردد تــا از ايــن طريــق امــکان  محســوب 
فراهــم  بیشــتر  مخاطــب  بــه  متــن  ابــاغ 

شــود. 
در ايــن راســتا شــبکۀ جــوان و نوپــای افــق 
كــه چنــد ســالی می شــود بــا ديــدگاه خــاص 
تلويزيونــی  شــبکه های  ميــدان  بــه  پــا 
گذاشــته اســت تــاش می كنــد تــا بــا اســتفاده 
ح هــای  طر متعهــد  و  جــوان  نيروهــای  از 
خوبــی را در تلويزيــون بــراه بینــدازد. البتــه 
ــای  ــرای نيروه ــانه  ای ب ــه رس ك ــدگاه   ــن دي اي
وجــود  ملــی  صداوســيمای  در  انقابــی 
داشــته باشــد هرچنــد اتفــاق مبــارک و خوبی 
اســت، امــا مــورد نقــد و بررســی های زيــادی 
و  تامــل  جــای  كــه  اســت  گرفتــه  قــرار  هــم 
ــه خــود ايــن  تدقــق بیشــتری دارد؛ چــه آن ك
رســانه متعلــق بــه جمهــوری اســامی و همــه 
و  اســت  ديدگاهــی  و  جايــگاه  هــر  بــا  مــردم 
داد؛  صــورت  كشــی  خــط  آن  در  نمی تــوان 
نيــز  تلويزيــون  اســت  آن  امــر  حقيقــت  امــا 
قــرار  روزگاری  كــه  فجــر  جشــنوارۀ  ماننــد 
انقــاب  بــرای صــدای فجــر  بــود رســانه ای 
اســامی در دنيــا باشــد، خــواه و ناخــواه بــا 
ج شــد  اصلــی خــود خــار از مســير  زوايايــی 
و  رويکردهــا  و  بخش هــا  برخــی  در  )البتــه 
ــدارد(  ــت ن ــون عمومي ــئله درتلويزي ــن مس اي
برخــی  گردنه گيری هــای  و  اداری  فســاد 
قبــل  تــا  صداوســيما  در  ميانــی  مديــران  از 
در  بودجــه  كمبــود  و  ديجيتالــی  انقــاب  از 
تدريــج  بــه  تــا  گرديــد  باعــث  رســانه  ايــن 
رســانۀ  در  مرســوم  يقه گيری هــای  آن 
كمرنــگ شــود. امــا »شــبکۀ افــق« در  ملــی 
و  افــت  همــۀ  بــا  و  شــد  متولــد  مســير  ايــن 
خيزهايــش بــه يــک صــدا در چنيــن فضايــی 

شــد. تبديــل 
جــوان  شــبکه  ايــن  برنامه هــای  از  يکــی   
كــه در ايــن ســال ها بــه روی آنتــن  تلويزيونــی 
پخــش رفتــه اســت برنامــه »عصرانــه« اســت؛ 
»عصرانــه« بــه تدريــج و در طــی زمــان و البتــه 
بــه يــک هويــت مســتقل تبديل شــده اســت؛ 
كپــی شــده  كــه برخــاف برنامه هــای  هويتــی 
ماهــواره ای بــا اتــکا بــه نيــرو و تــوان جــوان 
خبررســانی  و  موج ســازی  توانايــی  خــود 
جــای  ايــن  و  اســت  رســيده  اثبــات  بــه  آن 
ــه« در نگاهــی  ــر دارد. چنانچــه »عصران تقدي
روزنامه هــا  اخبــار  مــرور  از  غيــر  بــه  خاقانــه 
بررســی  خبــری،  گزارش هــای  از  متشــکل 
روزنامه هــا، نشــريات، رســانه های مختلــف 
كــه به مخاطب دربارۀ  و اخبــار داغ روز اســت 
)ســياب  درهــم  و  خــام  صــورت  بــه  آنچــه 
شــبکه های  در  غلــط(  و  درســت  اطاعــات 
جهت دهــی  مــی آورد،  دســت  بــه  مجــازی 
درعيــن  می دهــد.  منطقــی  تحليــل  و 
ســری  در  كــه  خبــری  گزارش هــای  حــال 
اســت  شــده  گذاشــته  »عصرانــه«  جديــد 

گرديــده تــا ايــن برنامــه از يــک برنامــۀ  باعــث 
و  شــده  ج  خــار خشــک  و  تحليلی سياســی 
توجــه  قابــل  نکتــه  شــود.  پذيرتــر  انعطــاف 
مجــری  ســه  كــه  اســت  آن  برنامــه  ايــن  در 
مدعــی  برنامه هــا  برخــی  ماننــد  عصرانــه 
بــه  يــک  هيــچ  و  ندارنــد  كارشــناس بودن 
تحليــل اخبــار نمی پردازنــد؛ بلکــه تنهــا آنچــه 
كــه در رســانه ها منعکــس شــده انتخــاب و  را 
بیــان می كننــد يــا اينکــه تحليــل ارائه شــده 
كاربــران فضاهــای مجــازی را  در رســانه ها و 
اطــاع مخاطبــان می رســانند؛ هرچنــد  بــه 
كــه ســابقۀ  ــان، افــرادی هســتند  خــود مجري
روزنامه نــگاری دارنــد و جنــس خبــر و تحليــل 
كــدام  می داننــد  و  می فهمنــد  را  خبــری 
قســمت خبــر بــه درد مخاطــب می خــورد و 
نکتــۀ  دارد.  را  شــنيدنش  انتظــار  مخاطــب 
مثبــت ديگــر »عصرانــه« فراجناحــی بــودن آن 
گــروه و ديــدگاه  كــه بــه  اســت بــه ايــن صــورت 
خــاص سياســی وابســتگی فکــری و عملــی در 
كنــد تــا »مــردم« را   برنامــه نــدارد و ســعی مــی 
محــور قــرار بدهــد؛ و ايــن فرصــت مغتنمــی 
ــا آن  ــند ت ــب باش ــد مراق ــا باي ــه عصرانه ای ه ك
را از دســت ندهنــد و تحــت تاثيــر جناح هــای 
شــکل  هــر  بــه  آن هــا  دعواهــای  و  سياســی 
قــرار نگيرنــد؛ چــون رســانه، رســانۀ مردمــی 
تلطيــف  آيتــم  اســت. مســئله ديگــر  ملــی  و 
گفتــۀ  كــه بنــا بــه  كننــدۀ طنــز خبــری آن اســت 
»محمدرضــا باقــری« تهيه كننــدۀ آن چــون 
برخــی منتقــدان و مخاطبــان معتقــد بودنــد 
هســت  آن  در  كــه  جديتــی  و  خبــر  بحــث 
می شــود  كننــده  خســته  مخاطبــان  بــرای 
بــه هميــن منظــور آيتــم طنــز خبــری هــم بــه 
ســری جديــد »عصرانــه« اضافــه شــده اســت؛ 
گيــری بــا مخاطبــان و توجــه بــه  ايــن ارتبــاط 
نظــرات آن هــا اتفــاق خوبــی اســت و باعــث 
برنامــه  كاســتی های  و  موانــع  تــا  می شــود 
كمترشــود و مخاطــب نيــز اعتمــاد بیشــتری 

داشــته باشــد و برنامــه را از خــود بدانــد.
تمركــز »عصرانــه« روی تويیتــر نيــز جــای نقــد 
دارد؛ امــا ايــن رونــد در فضــای رســانه های 
جهــان يــک اتفــاق مرســوم اســت، چــه آن كه 
تويیتــر هــم در زيرمجموعــۀ رســانه ای قــرار 
بــا وجــود مخاطبانــش از  دارد و نمی تــوان 
آن غافــل مانــد؛ اتفاقــًا به دليــل تابوشــکنی 
بــه  تلويزيــون  در  هــم  آن  برنامــه  ايــن  در 
بیشــتر  آن  بــه  مخاطبــان  اعتمــاد  نوعــی 

كنجکاوتــر شــدند. »عصرانــه«  بعــد  شــد و 
كــه از ابتــدای  از فــراز و فرودهايــی زيــادی 
حــاال  داشــت،  خــود  شــکل گيری  و  تولــد 
ــق«  ــبکۀ اف ــی »ش ــای اصل ــی از برنده ــه يک ب
تلويزيــون تبديــل شــده اســت؛ و  و حتــی 
انتظــار بیشــتری از آن مــی رود. بــه صراحــت 
شــبکۀ  از  آن  تأثيرگــذاری  گفــت  می تــوان 
تــا  اســت  قــادر  و  رفتــه  فراتــر  افــق  جــوان 
و  مجــازی  فضــای  در  را  عــام  مخاطــب 
دنيــای رســانه های ديجيتالــی هــم درگيــر 
تکه هــای  كــه  شــکلی  بــه  كنــد؛  خــود 
كليــپ،  مختلفــی از ايــن برنامــه بــه اشــکال 
رســمی  رســانه ای  فضــای  در  و...  تويیــت 
و غيررســمی دســت بــه دســت می چرخــد 
اســت؛  كــرده  پیــدا  هــم  خوبــی  بازتــاب  و 
كــه  امــا بــا همــۀ ايــن احــوال در زمانــه ای 
تحــوالت رســانه ها ميليمتــری و بــه ســرعت 
گيــرد و مخاطبــان مشــکل  بــاال صــورت مــی 
پســندتر از قبــل هــم شــده اند و بــه دنبــال 
رســانه و برنامــۀ موثرتــر هســتند تــا نيازهــای 
ــه«  كنــد، »عصران ــی آن هــا را تاميــن  اطاعات
كنــد  نبايــد خــود را موقــوف بــه آنچــه هســت 
بزنــد؛ بلکــه برعکــس می بايســت  و در جــا 
وعميق تــر،  بیشــتر  توســعه  و  تحقيــق  بــا 
پوســت اندازی و خاقيــت را بــه يــک رســم 
در  خــود  بــرای  چشــم اندازی  و  كتيکــی  تا
و  شــود  مانــدگار  تــا  درآورد  رســانه  دنيــای 
از ريــل پذيــرش مخاطبــان حــذف نگــردد 

كار بســيار پــر زحمتــی اســت. كار،  وايــن 
برنامــۀ خبری تحليلــی »عصرانــه«  واقــع  در 
ــت  ــيده اس ــوغ رس ــه بل ــده و ب ــزرگ ش ــر ب ديگ
و جــای آزمــون و خطــا نيســت. می بايســت 
كــه خــودش  بــا ابتکارعمــل بــه جايــی برســد 
مرجــع شــود و ديگــران آن را الگــو قــرار بدهنــد 
كننــد. ايــن موضــوع هــم تنهــا  و از آن تقليــد 
)هرچنــد  نمی گــردد؛  بــاز  توليــد  و  اجــرا  بــه 
كمــی انعطــاف و تکاپــوی  مجريــان بايــد از 
بیشــتری برخــوردار باشــند تــا باعــث دلزدگــی 
منظــور  البتــه  نشــوند؛  بیننــده  اشــباع  و 
برنامه هــای  برخــی  ماننــد  كــه  نيســت  آن 
پوشــش  و  حــركات  مجريــان  تلويزيونــی 
نامناســب بــرای ديده شــدن داشــته باشــند( 
كــه  بلکــه تركيبــی از همــۀ آن چيــزی اســت 
يــک برنامه ســازی موفــق و تاثيرگــذار بــرای 
جــذب مخاطــب عــام بايــد داشــته باشــد. 

گروه و دیدگاه  که به  نکتۀ مثبت دیگر »عصرانه« فراجناحی بودن آن است به این صورت 
کند تا »مردم« را  محور  خاص سیاسی وابستگی فکری و عملی در برنامه ندارد و سعی می 

که عصرانه ای ها باید مراقب باشند تا آن را از دست ندهند  قرار بدهد؛ و این فرصت مغتنمی 
و تحت تاثیر جناح های سیاسی و دعواهای آن ها به هر شکل قرار نگیرند
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مرد جبهه و جهاد

كارگردانــی »جــواد رئيســی« دربــارۀ  مســتند »آقــا ســعيد« بــه 
ــده و حــاال سی ســال  گذران ــه عمــرش را در جبهــه  ك مــردی اســت 
بعــد از جنــگ، در جبهــه ای ديگــر حاضــر شــده، خدمت رســانی 
بــا تصاويــری از حضــور  كرمانشــاه. »آقــا ســعيد«  بــه زلزلــه زدگان 
كــه در ميــان زلزلــه زدگان  ســردار »ســعيد قاســمی« شــروع می شــود 
كــم  گــوش شــده. خرابی هــای زلزلــه  اســت و بــرای دردل هايشــان 
كــم اســت! »ســعيد  نيســت؛ ولــی حجــم خدمات رســانی دولتی هــا 
قاســمی« و دوســتانش در قــرارگاه »حــاج احمــد متوســليان« بــه 
ميــان زلزلــه زدگان آمده انــد تــا بــاری از روی دوش مــردم بردارنــد.
كــه در زمــان  ســعيد قاســمی مــرد جبهــه و جهــاد اســت. مــردی 
كشــور، در ســر پل ذهاب با دشــمن  جنگ، برای دفاع از انقاب و 

بــه  بــه خدمت رســانی  بعثــی می جنگيــده، حــاال شــب و روزش 
زلزلــه زدگان در روســتاهای ســرپل ذهــاب می گــذرد. 

بــه  شــروع  فقــط  بعضی هــا  كرمانشــاه،  زلزلــۀ  وقــوع  بــا 
مســتند،  ايــن  گی هــای  ويژ از  يکــی  امــا  كردنــد؛  ســياه نمايی 
كــه حاصــل  نشــان دادن اميــد بــه زندگــی و آينــده اســت. اميــدی 
و  شــب  كــه  اســت  مخلــص  و  بســيجی  نيروهــای  جهــادی  كار 
حــول  و  می گــذرد  زلزلــه زدگان  بــه  خدمت رســانی  بــه  روزشــان 
كار می كننــد. در انتهــای مســتند هــم از  محــور ســعيد قاســمی 
كــه يکــی از دســتاوردهای انقــاب،  قــول شــهيد آوينــی می شــنويم 

اســت. قاســمی  ســعيد  مثــل  افــرادی  پــرورش 

نقدی بر سیستم آموزشی

كــه  اســت  مســتندی  بــرای  بامســمايی  اســم  »بیکارآفريــن« 
برعهــده  را  آن  كارگردانــی  و  نويســندگی  فهيمــی«  »محمدرضــا 
كشــور  داشــته. مســتند »بیکارآفريــن« در نقــد سيســتم آموزشــی 
مدرســۀ  شــگل گيری  چگونگــی  مــورد  در  مســتند  شــروع  اســت. 
ــران  ــگاه در اي ــاد دانش ــکل گيری نه ــه ش ــر ب ــت. بعدت ــون اس دارالفن
اشــاره می شــود؛ امــا نقطــۀ اوج ايــن مســتند، عــدم تــوازن بیــن 
كــه امــروزه بــه  كار در ايــران اســت. همــان چيــزی  ــازار  تحصيــل و ب

می شناســيم.    مدرک گرايــی  اســم 

كشــور  ايــن مســتند بــا مقايســۀ بیــن سيســتم آموزشــی ايــران بــا 
فنانــد، ســعی در نشــان دادن معايــب سيســتم آموزشــی مــا دارد. 

بــه  شــود،  منجــر  كارآفرينــی  بــه  اين كــه  به جــای  كــه  سيســتمی 
ــتم  ــگاه ها و سيس ــی دانش ــت. خروج ــده اس ــر ش ــی منج بی كارآفرين
هيــچ  كــه  هســتند  عاليــه  مــدارک  بــا  جوانانــی  كشــور،  آموزشــی 
كــه بــه خيــل بیــکاران  تخصصــی ندارنــد. جوانــان مــدرک بــه دســتی 
اضافــه می شــوند. درصورتی كــه سيســتم آموزشــی مــا بیشــتر از هنــد 
و چيــن، دانشــگاه دارد؛ ولــی عمــًا خروجــی دانشــگاه نه تنهــا بــاری 
كشــور بــر نمــی دارد، بلکــه بــاری بــه آن اضافــه  از روی دوش اقتصــاد 
ــر سيســتم آمــوزش  می كنــد. مســتند بیکارآفريــن، هجويه ايســت ب
كاركــرد غلــط خــود، خروجــی خاصــی نــدارد؛ به جــز  كــه بــا  كشــور 

بی كارآفرينــی.

مصائب شیرین

كنــد. اصــًا  جنــگ آمــده بــود تــا دوبــاره، مــرد را از نامــرد مشــخص 
كــه مرزهــا را بــه مــا نشــان می دهــد؛ مــرز حــق و باطــل.  جنــگ اســت 
»جنــگ مــا جنــگ، فقــر و غنــا بــود.« جنــگ ســوريه هــم ادامــۀ همــان 
جنــگ اســت. وقتــی در شــيپور جنــگ ســوريه دميدنــد، اين بــار 
را  خودشــان  لبنــان  و  كســتان  پا افغانســتان،  ايــران،  از  جوانانــی 
ــاع  ــاره دف ــد. دوب كنن ــه  ــا مقابل ــا تکفيری ه ــا ب ــاندند ت ــوريه رس ــه س ب
مقدســی در پیــش بــود و بهتريــن جوانــان وطــن، رزم جامــه بــه تــن 

گرفتنــد. ــد و مدافعــان حــرم، لقــب  كردن

كارگردانــی »مرتضــی اســفندياری« زندگــی  »بدهــی بــه مــادرم« بــه 

كــه در راه رفتــن بــه  كشــيده  يکــی از مدافعــان حــرم را بــه تصويــر 
كشــيده و رنج هــای  ســوريه و دفــاع از حــرم، مصيبت هــای زيــادی 
كــه بــرای او شــيرين اند.  زيــادی را بــه جــان خريــده، مصيبت هايــی 
كــه شــغل های زيــادی را بــه خاطــر آرمــان حضــورش  او مجبور شــده 
ــه  گرفت ــی  كار دولت ــدن از  ــرون آم ــد؛ از بی كن ــوض  ــرد، ع ــدان نب در مي
ــراش كاری. ايــن مســتند، حکايــت  ک كنــی، فافلــی و ت ــا ســبزی پا ت
كــه خطرهاســت در آن،  كــه می دانــد در رِه منــزل ليلــی  عاشقيســت 
ــد  ــوب بل ــقی را خ ــت و او عاش ــودن اس ــق ب ــدم، عاش ــن ق ــرط اولي ش

اســت. 

از سلمان فارسی تا شهدای مدافع حرم

كار مشــترک »محمدمهــدی خالقــی«  مســتند »پارســيان شــام« 
گسســتنی دو  و »محمدصالــح نوروزی نــژاد« دربــارۀ پیوندهــای نا
ملــت ايــران و ســوريه اســت. زمانی كــه جنــگ ســوريه راه افتــاد، 
بــه  فکری شــان  هويــت  كــه  تکفيــری  تروريســت های  از  خيلــی 
گرفتــه تــا تونــس،  وهابی هــا می رســيد و هويــت ملی شــان از چچــن 
بــه خط و نشــان  كردنــد  يــک ملــت ديگــر، شــروع  و  هــزار  و  مصــر 
را  جوابشــان  كــه  رجزهايــی  ايرانــی.  و  ايــران  بــرای  كشــيدن 
نبــرد دادنــد. در داخــل  شــيربچه های مدافــع حــرم، در ميــدان 
كينه توزانــه بــه ملــت ســوريه داشــتند و  ايــران هــم بعضی هــا، نــگاه 
كه  دارنــد. مســتند »پارســيان شــام« از ايــن جهــت اثــر مهمــی اســت 
نشــان می دهــد، پیونــد ملــت ايــران و شــام يــا همــان ســوريۀ فعلــی، 

مربوط به امروز نيست، بلکه ريشه در تاريخ دارد.
امــام  قــادرو«  »دريــد  شــيخ  شــام«،  »پارســيان  مســتند  در 
دوربیــن  بــا  الذقيــه  روســتاهای  از  يکــی  در  مســجدی  جماعــت 
كــه در ايــن  همــراه می شــود و مــا را بــه مــزار ايرانی هايــی می بــرد 
گرفتــه تــا »ابراهيــم  مــکان، دفــن هســتند؛ از »ســلمان فارســی« 
و  ايــران  ملــت  بــرادری دو  و  پیونــد  ايرانی هــای ديگــر.  و  ادهــم« 
ســوريه در طــول تاريــخ ادامــه داشــته از حضــور ســلمان فارســی و 
مــزارش در منطقــۀ شــام تــا حضــور مدافعــان حــرم و جهادشــان بــا 

تکفيری هــا.

فیلم های امروز؛ سه شنبه 18 دی ماه

»آقاسعید«

»بیکارآفرین«

»بدهیبهمادرم«

»پارسیانشام«
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لباس رزم مرتضی
نگاهیبهمستند»متولدآذر«

معصومه طاهری

دبیر ادبیات پایداری مجمع ناشران انقالب اسالمی

وقتــی جنــگ شــروع شــد خيلی هــا بــه فرمــان امــام 
لبــاس رزم بــه تــن كردنــد و به ســمت جبهه ها رفتند 
تــا بــا تمــام وجــود نگذرانــد فرمــان امــام زميــن نمانــد 
كــه امــداد غيبــی را  ک بــود  و هميــن نيت هــای پــا
كــه تمــام  كردنــد  كاری  كــرد و  همــراه ايــن رزمنــدگان 
جهــان همچنــان انگشــت بــه دهــان مانــده اســت و 
انديشمندان آن ها را واداشته است كه بیايند و اين 

رزمنــدگان را بشناســند. 
كــه  ادبیــات پايــداری و مقاومــت از عناوينــی اســت 
بعــد از پیــروزی انقــاب و اوايــل دفــاع مقــدس متولــد 
شــد. نــام »مرتضــی ســرهنگی« از جملــه افــرادی 
اســت كــه همــواره با ادبیــات پايــداری و مقاومــت گره 
كــه بايــد ايــن  خــورده اســت. ولــی متاســفانه آن طــور 
ــيد  ــت. س ــده اس ــانده نش ــی شناس ــر فرهنگ جهادگ
رضــا حســينی مستندســاِز حــوزۀ دفــاع مقــدس اين 
بار با مســتند متولد آذر، به ســراغ مرتضی ســرهنگی 
ايــن چهــرۀ مخلــص  كــرده  و ســعی  اســت  رفتــه 
ادبیــات پايــداری را در قــاب تصويــر دوربیــن بــه همــۀ 

مخاطبيــن بشناســاند.
 »متولــد آذر« مســتندی اســت كــه بــازۀ زمانــی تولــد تا 
بــه امــروز مرتضــی ســرهنگی را روايت می كند. فيلــم از 
لحــاظ فنــی كــم نقــص اســت. اســتفاده از قاب هــای 
ــه  ــتفادۀ ب ــی و اس ــاط طاي ــناختن نق ــب و ش مناس
جــا از تصاويــر آرشــيوی كار قشــنگی بود كه ســيدرضا 
درمــورد ايــن فيلــِم مرتضــی ســرهنگی انجــام داده 
اســت و از لحاظ فنی ســيدرضا حســينی تمام سعی 
خــود را كــرده اســت تــا مخاطب با مرتضی ســرهنگی 
همســفر تاريــخ شــود و او را از بــدو تولــد تــا بــه امــروز 

همراهــی كنــد.
كــه  امــا ويژگی هايــی بــرای ايــن مســتند وجــود دارد 

عبارتنــد از:
الف( استفاده از تصاوير مناسب:

ســيدرضا حســينی بــه فراخــور زندگــی ســرهنگی 
تصاوير مناســبی را اســتفاده كرده اســت. مخصوصًا 
ــه روايــت از يــک روز برفــی  ك ــر شــروع مســتند  تصاوي
كــه مرتضــی ســرهنگی از  اســت درســت همان طــور 

كــه پــدرش، مــادر را در  روز تولــد خــود روايــت می كنــد 
گاری بــه ســمت بیمارســتان می بــرد.  آن شــرايط بــا 
يــا تصاويــر خانــۀ پــدری كــه در داخــل حيــاط آن بازی 

و.... می كردنــد 
هرچند بهتر بود از بعضی از تصاوير قديمی استفاده 
نشــود، چــون برخــی از تصاوير كامًا شــخصی بــوده و 
اســتفادۀ آن در فيلــم هرچنــد بــا رضايــت خــود آقــای 
كار درســتی نبــوده  ســرهنگی هــم باشــد، بــه نظــر 

اســت.
ب( نريشن به جا و با صدای خود سرهنگی:

اين كــه نريشــن و صــدای روايــت فيلــم، صــدای خــود 
كــه  مرتضــی ســرهنگی اســت، نقطــه قوتــی اســت 

ــودن فيلــم را افزايــش داده اســت. ــر ب باورپذي
ج( استفاده از خاطرات از روی صداقت:

كــه مرتضــی، مســائل  مســتند طــوری جلــو مــی رود 
پشــت پــرده زندگــی خــود را بــدون هيــچ فيلتــری 
كــه  بیــان می كنــد. ايــن موضــوع نکتــه قوتــی اســت 
بــاز مخاطــب از شــنيدن و ديــدن ايــن خاطــرات 
عاقه منــد می شــود تــا پايــان مســتند را همراهــی 
كنــد. خاطراتــی چــون نمــرات دوران دبیرســتان، 
بازی هــای  ســالگی،  پنــج  دوران  در  عاشق شــدن 
بچگــی و... كــه همگــی كمــک كرده انــد تــا متولــد آذر 
بــه زيباتريــن صــورت بــه وجــود بیايــد. مخاطــب بــه 
خوبــی حــس می كنــد ســيدرضا حســينی توانســته 
ايــن  ببــرد و  بیــن  از  بــا ســوژه  را  حجــاب دوربیــن 

موفقيــت كمــی نيســت.
د( استفاده از خاطرات شيرين:

خاطرات شيرين مستند را از كسل بودن و خستگی 
دور می كنــد و كمــک می كنــد مخاطــب تــا پايــان آن 

بدون خســتگی پای مستند بنشيند.
و( اســتفاده از آواهــا و صداهايــی كه در صحنه ســازی 
صــدای  كرده انــد.  ايفــا  را  خوبــی  نقــش  ماجــرا 
بچه هايی كه داخل كوچه مشــغول بازی هســتند، 
ــه همگــی از ايــن دســت  ك ــی و...  آوای خواننــدۀ ترك

خاطــرات بــه شــمار می رونــد.
و....

كــه دارد بــه  امــا ســيدرضا حســينی بــا تمــام قوتــی 
هــر دليلــی نتوانســته تمــام ابهامــات زندگــی مرتضــی 

سرهنگی را از بین ببرد بلکه با مطرح كردن مسائلی، 
كــرده اســت: ابهــام جديــدی را ايجــاد 

و  ســرهنگی  مرتضــی  خواســتگاری  ماجــرای   -
مطرح شــدن نــام »عامــه جعفــری« و نقــش ايشــان 
در ايــن پیونــد، فرصــت خوبــی بــرای مســتند ســاز 
كــه زوايــای خوبــی از زندگــی ايشــان را روشــن  بــود 
كنــد كــه البتــه نه تنهــا مطلــب جديــدی عنوان نشــد 
بلکــه طايی تريــن نقطــه يعنــی صحبــت عامــه بــا 
كــه  آقــا مرتضــی مبهــم مانــد. همــان صحبت هايــی 
كــرده  كيــد هــم  ــه آن تأ همســر مرتضــی ســرهنگی ب
گــر نمی خواهــد بــه آن بپــردازد اين  اســت و بهتــر بــود ا
كيــد هــم صــورت نمی گرفــت تــا مخاطــب بیشــتر  تأ
تشــنۀ ايــن حقيقــت شــود و درنهايــت هــم تشــنه در 

دنيــای ســرهنگی رهــا شــود.
- نپرداختــن بــه زندگــی خانوادگــی به خصــوص بــا 
كــه جــا داشــت بــه ايــن برهــه هــم بیشــتر  همســر 

می شــد. پرداختــه 
امــا بــا تمام اين صحبت ها همچنــان می توان گفت 
مستند متولد آذر يکی از بهترين مستندها به شمار 
می رود چون نکات مهمی را در بردارد كه عبارتند از:

- مرتضــی ســرهنگی بعــد از اوليــن اعــزام بــه جبهــه 
بــه تهــران برمی گــردد و تصميــم می گيــرد اســلحه اش 
كــه ســال ها كتاب هايــی از جنــگ  كنــد. او  را عــوض 
ــراوان از  ــمندی ف ــا هوش ــود ب ــده ب ــی دوم خوان جهان
همــان ابتــدای جنــگ تصميــم بــه ثبــت ايــن اتفــاق 
كــه شــهيد مرتضــی  كاری  می گيــرد. درســت همــان 
آوينــی بــا روايــت فتــح كــرد و جبهــه و جنــگ را به قاب 
تلويزيون برد، اين بار مرتضی سرهنگی اين واقعه را 

كــرد. بــه كتاب هــا هدايــت 
كــه مرتضــی ســرهنگی آن  - نکتــۀ مهــم ديگــری 
اســرای عراقــی در  ثبــت خاطــرات  كــرد،  را شــروع 
اردوگاه هــای ايــران بــود. اين خاطرات شــايد آن زمان 
كــه از  اهميــت امــروز را نداشــت. شــايد آن روز تنفــری 
كــه اصــًا ســراغ  عراقی هــا در بیــن مــا بــود عاملــی بــود 
آنهــا نرويــم؛ ولــی امروزه با توجه به مســائل بیــن ايران 
و عراق و برادری و اينکه مشــخص شــده كه خيلی از 
بــرادران عراقــی شــيعه به اجبار به جنــگ آمده بودند 
و خــود از روی عمــد اســير شــده بودنــد ايــن خاطــرات 

اهميت پیدا می كند و شايد چاپ و ويراست دوبارۀ 
كــه ســرهنگی  كارهايــی باشــد  آن يکــی از مهمتريــن 
بايــد آن را انجــام دهــد؛ ولــی هميــن هوشــمندی در 
آن زمــان و نشســتن پــای صحبت هــای اين اســيران 
و شــنيدن جنايت هايی كه انجام دادند، ســينه ای 
كــه مرتضــی ســرهنگی آن ســينه  فــراخ می خواســت 
كــه در مســتند بــه آن  را داشــت؛ درســت همان طــور 
اشــاره شــده اســت بــا صبــوری تمــام ايــن خاطــرات را 

ثبــت كــرد.
كــه  - دوری از شــهرت و اســم و رســم مرامــی بــود 
گــر  كــه ا گواهــان ايــن اســت  مرتضــی آن را داراســت 
مرتضــی با قدرت قلمی كه دارد بايــد االن آثار متعدد 
كــرد و بــه ســمت  از ايشــان را می ديديــم؛ ولــی او ايثــار 
گردانی كه در ادامۀ راه همراه  گردپروری رفت. شا شا
او شــدند و ايــن بــار مقــدس ادبیــات پايــداری را بــه 

دوش كشــيدند تــا بــه امــروز رســانده اند.
- نــگاه مرتضــی ســرهنگی بــه مقولــۀ نوشــتن دربــارۀ 
كــه هميــن نــگاه  دفــاع مقــدس نــگاه مباركــی اســت 
باعــث شــده او بــا تمــام تــوان هنــوز هــم ادامــه دهــد. 
مرتضی ســرهنگی معتقــد اســت جنــگ هنــوز ادامه 
كــه در اوايــل جنــگ  دارد. درســت همــان نگاهــی 
كنــد. او بــا ايــن  تصميــم گرفــت اســلحه اش را عــوض 
نــگاه بــه ثبــت خاطــرات رزمنــدگان می پــردازد. او 
می دانــد كه شــبيخون فرهنگــی يعنــی چــه؟ او درک 
ــگ  ــر جن ــا خط ــا باره ــرت آق ــی حض ــت وقت ــرده اس ك
فرهنگــی را گوشــزد می كنــد بــرای مقابلــه بايــد لبــاس 
رزم پوشــيد و او به همين دليــل هنــوز لبــاس رزمــش 
را در نيــاورده اســت؛ چــون اعتقــاد دارد هنــوز جنــگ 
تمــام نشــده اســت. ايــن نــگاه جنــاب ســرهنگی 
كــه مــا در تمــام بخش هــای فرهنگــی  نگاهــی اســت 
ــه آن  ــتند ب ــن مس ــه در اي ك ــم  ــاز داري ــه آن ني ــور ب كش
پرداخته شــده اســت؛ و همين نگاه اســت كه باعث 

كنــد. می شــود مقــام معظــم رهبــری از او تقديــر 
در پايــان بايــد گفت كه وقتی پای مســتند ســيدرضا 
حســينی می نشــينيم و متولــد آذر را نــگاه می كنيــم، 
گاه خاطــرات كودكــی مــا زنــده می شــود و مــا  ناخــودآ
درســت مثــل مرتضــی بــه دوران كودكــی خــود ســفر 
گرفتاری هــای امــروز  كــه در ايــن  می كنيــم. دورانــی 
كرده ايــم. وقتــی تربیــت صحيــح پــدر  آن را فرامــوش 
ــه  ك ــم  ــدر می افتي ــرف پ ــاد ح ــم ي ــی را می بیني مرتض
حرفش برای ما حجت بود. مســتند متولد آذر تنها 
مستندی نيست كه فقط زندگی مرتضی سرهنگی 
را روايــت می كنــد. بلکــه روايت زندگی تمــام افــرادی را 
روايــت می كنــد كــه در دهــه پنجــاه و شــصت بــه دنيــا 
كــه دو واقعــۀ مهــم )انقــاب و  آمده انــد. دو دهــه ای 
جنــگ( در آن روی داده اســت. همــه در محدوديــت 

ــزرگ شــده ايم. ب
ســيدرضا بــه تمــام متولديــن دهــه پنجــاه و شــصت 
كــه ايــن چنيــن  می گويــد شــايد يادتــان رفتــه اســت 
ــه از هــر  ك ــم. روزهايــی  كردي روزهايــی را هــم ســپری 
خانــه چنديــن بچــه قــد و نيــم قــد بیــرون می آمــد. 
روزهايی كه مهدكودكی در كار نبود كه به آنجا برويم 
كــه بــا همدلــی ايــن  يــا باشــگاه و ســالنی و... دورانــی 
كرديــم و بــه امــروز رســيديم و امــروز  ســختی ها را طــی 
نبايــد ســوار موجــی شــويم كــه دشــمن درســت كــرده 
است و بايد همچنان مثل مرتضی سرهنگی لباس 
كنــار جنــگ  رزم بپوشــيم و مثــل يــک ســرباز ايــن بــار 
ــه جنــگ اقتصــادی  سياســی، نظامــی، فرهنگــی ب
كــه در اليه هــای زيريــن  برويــم. ايــن نکتــه ای اســت 

مســتند متولــد آذر می شــود ديــد.



@A m m a r y a r _ i r

با خانواده فیلـــم ببینید
w w w . A m m a r y a r . i r
ثار صوتی و تصویری جبهه فرهنگی انقالب اسالمی مرجع عرضه آ

مستند، داستانی، نماهنگ، پویانمایی و دوره های آموزشی

یه: علی عربی،  مجتبی مالکی دبیران تحریر

تحریریه: مصطفی جعفرخانی، محمود شم آبادی، علی 
عباس نژاد خلیلی، عارف جعفری، عباس هادیان، حسین گلزار

 مدیر هنری:  مجتبی ساالری

پیشنهادات و انتقادات خود را به آی دی زیر در پیام رسان های 
@AmmarFest1389       .ایتا و بله ارسال نمایید


