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شماره هشتم -هفده دی ماه 1397 - تهران

آنکه ُبرده کیست؟
گپوگفتیباعلیرضاکریمی،محمدمهدیسیارومجتبیاهللوردی

مواجهۀ جدی با آمریکا
نشریه روزانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمارنگاهیبهفیلمکوتاهداستانی»کلت«
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کمــی از آثــار فیلم ســازی تان برایمــان �  
ً
لطفــا
بگوییــد.

به عنــوان  و  می    کــردم  کار  تجربــی  به صــورت  ابتــدا 
و  کارگــردان دوم  یــا  کارهــای مســتند  در  تدوینگــر 
کــه  کارهایــی  ــردان فعالیــت داشــتم. از  کارگ دســتیار 
کــرده ام، برخــی در جشــنواره های خارجــی  تدویــن 
کارگردانــی  حضورداشــته اند؛ مثــل »فریــاد هلــن« بــه 
آقــای یزدانــی و مســتند »چشــم دل«؛ همین طــور 
صــدا  »یکدســت  دســتان«،  »آوای  مســتندهای 
ــاری را  دارد«. در حــوزۀ محیط زیســت هــم تدویــن آث
که در برخی  برعهده داشته ام؛ مثل »تلخ و شیرین« 

جشــنواره های برون مــرزی، جــزء آثــار برگزیــده بــوده 
اســت .

ــش  ــری بی ــون تدوین گ کن ــم تا ــم بگوی در کل می توان
از دویســت مســتند حرفــه ای را بــر عهــده داشــته ام و 
کارگردانــی  بیــش از پنجــاه اثــر را هــم خــودم ســاخته و 

ــرده ام.  ک

عمــار � جشــنواره  بــه  اثــر  چنــد  امســال 
ید ؟  ه ا د ســتا فر

 ســه اثر فرســتادم؛ مســتند »نذر روز ســوم« را در حوزۀ 
مستندهای مردمی و محلی برای بخش »فیلم ما« 

دیدند و نظر دادند؛ خدا را شکر یک کار شسته  و  ُرفته 
از آب درآمــده. بــرای ضبــط ایــن مســتند، یک طرفــه 
بــه قاضــی نرفتیم و گذاشــتیم همه اتفاقــات در طول 

مســتند و بــه روال عــادی اتفاق بیفتد . 

 چــه کاری �
ً
ایــن ســاختۀ آقــای ابراهیمــی دقیقــا

انجــام مــی داد؟
در بعضــی از معــادن زغــال ســنگ، بــه دلیــل نــوع 
ســنگ و بافــت الیه هــای مختلــف زمیــن، امــکان 
احــداث تونل هــای بــزرگ و اســتخراج مکانیــزه وجــود 
کار انجــام شــود  نــدارد ؛ بلکــه بایــد به صــورت دســتی 
توســط  شــده  اســتخراج  ســنگ  زغــال  ســپس  و 
گاهــی دو  کــه  گن هــای متصل به هــم، از معدنــی  وا
ــا پانصــد متــر زیرزمیــن  کــوه ی کیلومتــر در دل  ــا ســه  ت
اســت، به بیرون منتقل شــود. یک لکوموتیو وظیفۀ 

گن  هــا را بــر عهــده دارد. جابجایــی وا
درگذشــته از لکوموتیوهــای دیزلــی اســتفاده می شــد 
دودزا  بســیار  چــون  داشــت؛  زیــادی  مضــرات  کــه 
ــدن،  ــود مع ــی خ ــای تنفس ــر آلودگی ه ــاوه ب ــود و ع ب
آلودگــی بســیار زیــادی تولیــد می کــرد. از طرفــی در 
موتــور دیــزل، احتــراق صــورت می گیــرد کــه در بعضــی 
معــادن بــه دلیل تجمــع گازهــای قابل اشــتعال، این 
احتــراق داخــل موتــور منجــر بــه انفجــار شــده اســت. 
از طــرف اســتاندارد سیســتم  های  به همین دلیــل 
ایمنی معادن، HSE استفاده از لکوموتیوهای دیزلی 
در معــادن ممنــوع می شــود و در ایران لکوموتیوهای 
از  برخــی  می گیرنــد؛  را  آن هــا  جــای  روســی،  برقــی 
قطعات این لکوموتیوها در کشورهایی نظیر اوکراین 
و آلمان ساخته و به روسیه ارسال می شود و باتوجه 
کشــور تــوان  بــه مشــکات ارزی ســال های اخیــر، 
خریــد لکوموتیــو جدیــد را نــدارد و مجبــور می شــوند 
و  تعمیــر  شــده  هرطــور  را  قدیمــی  لکوموتیوهــای 

سرتیفیکیت 
برای سرتیفیکیت

گفتوگوبا»صفیاهللحسینی«کارگردانمستند»سرتیفیکیت«

ســـیدصفی  اهلل حسینی، متولد شهرکرد است که همکاری  اش را با صداوسیمای مرکز  «
گزارشگری  گویندگی، خبرنگاری و  چهارمحال  وبختیاری از سال 82 آغاز می  کند و در حوزۀ 
مشـــغول کار می  شـــود. او به مـــرور تصویربـــرداری و تدویـــن فیلـــم را هـــم تجربـــه می کند و 
بعدها در حوزۀ ســـیما عالوه بر تدوین، دســـتیاری کارگردانی و دســـتاری تهیه  کنندگی را بر 

تجربیات خـــود می افزاید.
کنون مسئول واحد شبکۀ  « بعدها در شـــرکت ذوب  آهن اصفهان استخدام می شود و ا

رادیویی شـــرکت ذوب  آهن بوده و هم زمان دانشـــجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 
کرده. به بهانۀ  هم اســـت. حســـینی چندســـالی اســـت که به حوزۀ مستندســـازی ورود 

ارســـال 3 اثر این فیلم ســـاز جوان به جشـــنوارۀ عمار؛ گفت  وگویی را بـــا او ترتیب دادیم.

مرتضی احمر
دبیر ادبیات پایداری مجمع ناشران انقالب اسالمی

کثــر  بــا پیــروزی انقــاب اســامی و قطــع رابطــۀ ا
دولت هــای خارجــی بــا ایــران و در ادامــه شــروع 
علیــه  کــه  صنعتــی  و  اقتصــادی  تحریم هــای 
کم کــم  شــد،  اعمــال  اســتکبار  جانــب  از  ایــران 
کــه سلســلۀ قاجــار و پهلــوی بــر ســر  عمــق بایــی 

ایــران آورده بودنــد، آشــکار شــد. هنــوز دو ســال از 
کــه همســایۀ غربــی،  ــود  عمــر انقــاب نگذشــته ب
عروســک خیمه شــب بازی غــرب شــد و جنگــی 
کــه  کــرد. جنگــی  هشــت ســاله را بــه مــا تحمیــل 
کــه در مــا ایجــاد  باعــث شــد تــا بــه عمــق وابســتگی 
کــرده بودنــد، پی ببریــم. از همان تاریخ، اســتارت 
خودکفایــی و تولیــد ملــی شــروع شــد و طــی ایــن 

چهــل ســال بــا تمــام شــدت گرفتن تحریم هــای 
ــه در  ک ــد  ــی بودن ــمندان ایران ــن دانش ــدد، ای متع
زمینه هــای مختلــف نظامــی، پزشــکی، صنعتی، 
ــه  کارســتان و یــک ب ــد  کردن کاری  هســته ای و... 
کردنــد و شــعار مــا  یــک قله هــای ترقــی را طــی 
می توانیــم را در عمــل بــه همــۀ جهانیــان ثابــت 
کردنــد. البتــه در ایــن راه هــم شــهدای عزیــزی 

موشــکی  پــدر  »تهرانی مقــدم«  شــهید  چــون 
ایــن  تقدیــم   ... و  هســته ای  شــهدای  ایــران، 

انقــاب شــدند.
گاه و بــی گاه شــنیده و  ــا تمــام ایــن پیشــرفت ها  ب
ــه بهانه هــای مختلــف  ــده می شــود عــده ای ب دی
کــه  می اندازنــد  نخبــگان  ایــن  جلــوی  ســنگ 
گاهانــه و از روی جهــل  ایــن عمــِل مســئوالن یــا ناآ

استقامت
 داخلی

نگاهیبهمستند»سرتیفیکیت«

فرستادم و دو مستند »آزمون دل« و »سرتیفیکیت« 
را برای بخش حرفه ای مســتند .

در ایــن گفت وگــو بیشــتر می خواســتیم راجــع �
به مســتند »ســرتیفیکیت« با شــما صحبت کنیم.

کــه در شــاهرود و روســتایی بــه نــام طــزره،  اول بگویــم 
کــه وابســته بــه  معــدن زغــال ســنگی وجــود دارد 
کــه زغال ســنگ  شــرکت ذوب آهــن اصفهــان اســت  
تولیــدی اش به مصــرف کارخانۀ ذوب آهن می رســد . 
ــرای شــهدای معــدن زغال ســنگ  ــادواره ای ب آنجــا ی
ــم . در  ــرده بودی ک ــه مــا هــم شــرکت  ک ــود  برگزارشــده ب
کنــار محــل برگــزاری مراســم، یــک دســتگاه لکوموتیــو 
کــه روی آن عبــارت تولیــد ملــی  مکانیــزه قــرار داشــت 
حک شــده بود. پرســیدم این لکوموتیو تولید ملی را 
چه کسانی ساخته اند؟ گفتند: یکی از بازنشستگان 
کنجــکاو  ــود.  همیــن معــدن. خیلــی برایــم جالــب ب
کــردم و باالخــره آقــای محســن  شــدم  و پرس وجــو 

کردیــم. ابراهیمــی، ســازندۀ لکوموتیــو را پیــدا 
ایشــان بعــد از بازنشســتگی بــه ذهنــش می رســد 
خــودش  و  کنــد  طراحــی  را  دســتگاهی  چنیــن 
کوچکــی می ســازد . بعــد  کارگاه  صفرتاصــد آن را در 
از پژوهشــی یــک ماهــه، مطمئــن شــدم تــا بــه حــال 
هیچ شرکت و شخصی در ایران چنین دستگاهی را 
نســاخته. از طرفــی ایــن بنــدۀ خــدا به دلیل نداشــتن 
نمی توانســت  تأییدیــه،  همــان  یــا  ســرتیفیکیت 
کنــد یــا موردحمایــت  لوکوموتیــوش را در بــازار عرضــه 

ــرار بگیــرد . جایــی ق
ــا هماهنگــِی آقــای  ــود. ب ــه نظــرم ســوژۀ مناســبی ب ب
کارخانــۀ ذوب آهــن،  ابراهیمــی و موافقــت مســئوالن 
ــد  کلی ــوع را  ــن موض ــون ای ــتندی پیرام ــاخت مس س

ــم.  زدی
بــا توجــه بــه این که مستندســازان مطرح زیــادی اثــر را 



کــه دیگــر قطعــات یدکــی  ــا جایــی  کننــد ؛ ت اســتفاده 
کشــور پیــدا نمی شــود.  نــو بــرای ایــن لکوموتیوهــا در 
آقــای ابراهیمــی بــه دلیــل داشــتن دانــش تعمیــر ایــن 
تجربــی،  به صــورت  و  کار  محیــط  در  لکوموتیوهــا 
بعــد از بازنشســتگی تصمیــم می    گیــرد کل ســاختار 
کنــد. او دوره  هایــی را در  ایــن لکوموتیوهــا را بررســی 
کشــورهای ارمنســتان، اوکرایــن و روســیه می    گذرانــد و 
بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه نیــازی بــه واردات خیلــی 
از ایــن قطعــات یدکــی نیســت و می شــود آن هــا را در 
خــود شــهر شــاهرود ســاخت . او دســت به کار می شــد 
و تقریبــًا ۹0درصــد، یعنی 1250 قطعۀ لوکوموتیو برقی 
را در ایــران تولیــد می کنــد و 10درصد دیگر هم به گفتۀ 
گر مسئوالن حمایت کنند، در  خود آقای ابراهیمی ا

کشــور قابــل تولیــد اســت. داخــل 

با این حساب چرا به او تأییدیه نداده  اند؟�
اواًل اینکه این ســرتیفیکیت زمانی صادر می شــود که 
در معــدن مربوطــه، خطر انفجار وجود داشــته باشــد 
کنــد. دوم اینکــه  و ســازمان HSE بایــد آن را تأییــد 
صــدور ایــن ســرتیفیکیت مســتلزم زیرســاخت هایی 
اســت؛ ازجملــه بایــد یــک خــط تولیــد انبــوه بــرای این 
لکوموتیــو وجــود داشــته باشــد؛ درحالی کــه آقــای 
ابراهیمــی تــوان مالــی راه انــدازی چنین خط تولیدی 
ــرای  ــادی ب ــدارد. از طــرف دیگــر، پیگیری  هــای زی را ن
کــه ایشــان کســی را  صــدور ســرتیفیکیت الزم اســت 
نمی شــناخته تــا پیگیری هــای الزم را در وزارتخانــه 
انجــام دهــد. نهایتــًا بــه معــدن شــاهرود مراجعــه 
کــه درصــورت حمایــت  کــرده و پیشــنهاد می دهــد 
خــط  راه انــدازی  بــرای  شــرکت  ســرمایه گذاری  و 
ــوه و دریافــت ســرتیفیکیت، حاضــر اســت  ــد انب تولی
تولیــد انبــوه را انجــام دهــد و ســود حاصــل از فــروش 
لکوموتیوهای تولیدشــده، برای خود شــرکت باشــد؛ 

امــا متأســفانه به دلیــل عــدم خودبــاوری و وجــود 
کم بــر ادارات، اجازۀ ایــن کار را به  نظــام بروکراتیــک حا

او نمی دهنــد . 
یعنی شــرکت می گفته من هزینه ای بــرای راه انــدازی 
گرفتــن  روش  همین طــور  و  نــدارم  تولیــد  خــط 
کار  ســرتیفیکیت را هــم بلــد نیســتم ؛ این طــوری 
متوقــف شــد کــه مــا در انتهــای فیلــم، آن را به صــورت 

یــک تــراژدی آوردیــم؛ یعنــی پایــان تلخی برایــش در 
نظــر گرفتیــم تــا مخاطب به این مشــکل فکر کند؛ 

ــت  ــرد دلســوزی پیــدا شــود و از او حمای ــه ف ک شــاید 
کنــد  .

به نظر شما مستند »سرتیفیکیت« توانست �
تغییری ایجاد کند؟

از  موضوعــش،  و  مســتند  ایــن  کــه  کنــم  عــرض 
طــرف خــود شــرکت و حامــی آن یعنــی ذوب آهــن 
اصفهــان، در یکســری جلســات اداری مطــرح شــد . 

جشــنوارۀ  بــرای  را  مســتند  ایــن  مــن 
سینماحقیقت فرســتادم و خیلی 

دوســت داشــتم این اثــر روی پرده 
کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد و  بیایــد 

ایــن  مــن  واقعــًا حــق 
نبــود؛ می خواســتم 
روی  بــر  حداقــل 
دیــده  شــود  پــرده 
ــر  ــمع و نظ ــه س ــا ب ی
وزارت  مســئولین 

و  معــدن  صنعــت 
برســد .  تجــارت 

البتــه یکســری اتفاقــات �
مســئوالن  برخــی  و  افتــاد 

در ایــن مســتند بــه خوبــی دیــده می شــود.
نــکات  از  مستندســاز  و  فیلم بــردار  شــجاعت   •
رفتــن  بــرد.  نــام  آن  از  بایــد  کــه  اســت  دیگــری 
کار هــر  بــاال،  بــه اعمــاق معــدن و خطرپذیــری 
بایــد  به همین دلیــل  و  نیســت  مستندســازی 

کــرد. تحســین  را  آن  ســازندگان  و  فیلم بــردار 
درآمــد  بــا  لکوموتیــوی  چنیــن  ایــن  تولیــد   •
شــخصی و خانوادگــی از دیگــر نــکات قابــل ذکــر بــه 

می آیــد. حســاب 
از  ســوژه،  خانوادگــی  مســائل  بــه  پرداختــن   •
کــه  اســت  مســتند  مثبــت  ویژگی هــای  دیگــر 
ــرد. اینکــه دوربیــن بــه درون  ــام ب ــوان از آن ن می ت
خانــۀ مهنــدس ابراهیمــی مــی رود و بــا فرزنــد و 
همســر محتــرم ایــن مهنــدس نخبــه صحبــت 
کــه راه رســیدن بــه  می کنــد، نشــان از ایــن دارد 
کار آســانی نبــوده و بــرای رســیدن  ایــن دســتاورد 
کــرد  بــه آن ســختی های فراوانــی را بایــد تحمــل 
نظــر  از  و چــه  مــادی  لحــاظ  از  و خانــواده چــه 
ــرای ســرمایه گذاری  ــی ب معنــوی، پشــتیبان خوب
کــه این شــعار را  می توانــد باشــد. شــاید بــد نباشــد 
کــه پشــت هــر مــرد موفق یــک زن  کــرد  اینجــا تکــرار 

کار قــرار دارد. فــدا
• اســتفاده از نماهــای خــوب و نــاب از درون 
کارگــران معــدن از دیگــر ویژگی هــای  معــدن و 
ــه  ک ــی  کارگران مســتند می باشــد. نشــان دادن 
هرچنــد لبــاس و بدنشــان ســیاه شــده اســت، 
ولــی بــا افتخــار لقمــۀ حــال بــه ســر ســفره های 
کار زیبایــی بــه شــمار مــی رود.  خــود می برنــد، 
ایــن  صــدای  و  تصاویــر  ایــن  نشــان دادن 
کــه همــه به دنبــال پــول  ــه ای  عزیــزان در زمان
کار بســیار   درآوردن از آســان ترین راه هســتند، 

ــت. ــمندی اس ارزش
• اســتفاده از موســیقی متناســب بــا تصاویــر از 
کمــک شــایانی  گن هــا و لکوموتیــو و معــدن،  وا
می کنــد تــا مخاطــب بــا مســتند ارتبــاط برقــرار 

کنــد.
کار  کنــار ایــن نــکات مثبــت چنــد نقــد هــم بــه  در 

آقــای حســینی وارد اســت.
• هــر بیننــده ای در ابتــدا بعــد از دیــدن تصاویــر 
کارگــران،  مصاحبه هــای  مخصوصــًا  و  ابتدایــی 
دربــارۀ  فیلــم  کــه  می رســد  نتیجــه  ایــن  بــه 
ــران معــدن و مشــکات و ســختی ایــن قشــر  کارگ
کــه اینچیــن نبــود. زحمت کــش اســت؛ در حالــی 

• رفتن به سراغ مهمانی خانوادگی دلیل خاصی 
نداشــت و ربطی به موضوع نمی توانســت داشته 
گرفــت و نــه  گفت وگویــی صــورت  باشــد. چــون نــه 
ربطــی بــه اختــراع ایــن نخبــه داشــت. هرچنــد 
رحم بــودن  صلــه  اهــل  و  نشــان دادن  شــاداب 
مهنــدس ابراهیمــی می توانــد دلیلــی برای نشــان 

دادن ایــن تصاویــر باشــد.
• اینکــه بــرای اســتفاده از وســیله ای در معــدن 
بــا توجــه بــه حساســیت بــاال در آنجــا، قوانیــن 
بســیار  کار  باشــد،  شــده  وضــع  ســختگیرانه ای 
پســندیده ای اســت و اینکــه مســئولین ســر ایــن 
موضوع سختگیری باالیی داشته باشند و اصرار 
کننــد، نبایــد باعث شــود به  بــه رعایــت اســتاندارد 
گرفــت؛ بلکــه آنچــه مــورد انتقــاد اســت  آنهــا خــرده 
کــه تولیــدی بعــد از اتمــام  ایــن مســئله می باشــد 
ایــن تســت ها و آزمایش هــای ســخت گیرانه بــاز 
مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد. امــا در ایــن ســوژه ایــن 
مطلــب به خوبــی نشــان داده نشــده اســت؛ یعنی 
اســتفاده  گــن در معــدن  وا کــه یک بــار  همیــن 
نمی باشــد.  آن  نهایــی  تســت  از  نشــان  شــده، 

کارگاه هــا و آزمایشــگاه های مجهــز،  بلکــه بایــد در 
تســت های متعــدد چــون ضــد انفجــار بــودن و... 
روی آن انجــام پذیــرد تــا اســتاندارهای الزم را بــه 

دســت بیــاورد.
قبــل  مطلــب  از  مهم تــر  کــه  بعــدی  مســئله   •
کــه نبایــد بــا یــک تشــخیص  اســت، ایــن اســت 
کــرد.  کلــی خــراب  اشــتباه، یــک راه درســت را بــه 
کارکــردن بــرای افــراد دیگــر ســخت  کــه  به طــوری 
گفــت  شــود. در توضیــح بیشــتر ایــن مطلــب بایــد 
کــرده  کار بزرگــی  کــه اینکــه مهنــدس ابراهیمــی 
هیــچ شــک و شــبهه ای در آن نیســت. برخــورد 
مناســب مســئولین با وی و جواب منطقی آن ها 
کــه در مســتند بــه  یــک نکتــه مثبــت خوبــی بــود 
شایســتگی منعکــس شــد. فرصــت اســتثنایی 
برای تســت لکوموتیو به مهندس هم یک امتیاز 
کــه بایــد بــه مســئولین داد. هرچنــد  مثبتــی بــود 
بهتــر بــود به جــای ایــن فرصــت، پــروژه را در مســیر 
گرفتــن اســتاندارد الزم هدایــت می کردنــد. در کنار 
همــۀ ایــن مــوارد بایــد حساســیت بــاال درمــورد 
گذاشــت. در ایــن  کنــار مســائل بــاال  معــدن را هــم 
صــورت ایــن نتیجه گیــری جنــاب آقــای حســینی 
بــه نظــر می آیــد درســت نباشــد و همیــن موضــوع 

ــرای نقــد مــوارد مشــابه ســخت می کنــد. کار را ب
کــه  گفــت مســتند از ایــن لحــاظ  درنهایــت بایــد 
حمایــت از مخترعیــن و نخبه هــای ایرانــی و 
کاالی ایرانــی را هــدف خــود قــرار داده، بســیار 
فیلم هــای  و  مســتندها  بایــد  اســت.  خــوب 
زیــادی در ایــن مــورد ســاخته شــود؛ آن هــم در 
ایــن شــرایط ســخت تحریــم. حــس خودبــاوری 
کــه بــا نمایــش ایــن فیلم هــا  و اعتمادبه نفســی 
کمتــر چیــزی  بــه ایرانی هــا داده می شــود، بــا 

ایجــاد می گــردد

کــه در هــر دو مــورد  و نادانــی اســت یــا منافقانــه 
ــت  ــل خیان کام ــداق  ــت و مص ــند اس ــیار ناپس بس
باعــث  ســنگ اندازی  ایــن  مــی رود.  شــمار  بــه 
ــد  کن ــا مهاجــرت  ــی ی ــوان نخبــه ایران ــود ج می ش
یــا مأیــوس شــود؛ یــا اینکــه بــا خــون دل فــراوان و 

نهایــت ســختی راهــش را ادامــه بدهــد.
مســتند »ســرتیفیکیت« بــا ســوژه قــراردادن یکــی 
کــه بعــد از ســال ها  از همیــن نخبه هــای ایرانــی 
از  حمایــت  راســتای  در  معــدن،  در  ســخت  کار 
تولیــد ایرانــی و قطــع وابســتگی بــه کاالی خارجی 
بــرای  لکوموتیــوی  ارز،  خــروج  از  جلوگیــری  و 
ادای  اســت،  کــرده  اختــراع  معــدن  تونل هــای 

کــرده اســت. دینــی بــه ایــن جوانــان 
کارگــردان   »ســیدصفی اهلل حســینی« نویســنده و 
»محســن  مهنــدس  ســراغ  بــه  مســتند  ایــن 
ابراهیمــی« رفتــه اســت. مهنــدس جــوان ایرانــی 
تــا  بــوده  حســینی  آقــای  بــرای  ســوژه  بهتریــن 
کــه تولیــد و اختراعشــان  صــدای نخبگانــی باشــد 
یــا در  پشــت در اتــاق برخــی مســئوالن جاهــل 
شــده  متوقــف  خائــن،  حالــت  بدبینانه تریــن 
مســتند  قــوت  نــکات  بــه  ادامــه  در  اســت. 

می پردازیــم:
نکات قوت

مســتند  ایــن  بــرای  کــه  قوتــی  نکتــۀ  اولیــن   •
می تــوان نــام بــرد، انتخــاب موضوعــی چالشــی 
اســت. ایــن موضــوع، ســوژه ای اســت که هرکســی 

بــه ســراغ آن نمــی رود.
• نکتــۀ بعــدی حجــاب نداشــتن دوربیــن اســت. 
کارگــران زحمت کــش  اینکــه دوربیــن این قــدر بــه 
که انــگار یکــی از آن ها  معــدن نزدیــک شــده اســت 
کــه  بــه حســاب می آیــد و ایــن نکتــۀ مهمــی اســت 

ابراهیمــی  آقــای  خــود  کردنــد.  پیگیری هایــی 
کــه  گفتنــد  گرفتنــد و  بــا مــن تمــاس  چندین بــار 
صحبت هایــی بــرای پیگیــری کار بــا او شــده اســت و 

بــوده؟  مســتند  خاطــر  بــه  آیــا  می پرســید 
ایرانیــان تماس هایــی  از شــرکت فــوالد زرنــد  گویــا 
گــر بشــود ایــن شــرکت  کــه ا بــا ایشــان برقرارشــده 

حامــی بتوانــد کارهــای اداری گرفتــن به عنــوان 
سرتیفیکیت را انجام دهد و تولید 

کلیــد بخــورد. انبــوه آن 

گر نکته ای دارید بفرمایید. � در آخر ا
کشــور  مــا مستندســازان خیلــی خوبــی در ســطح 
کــه در  داریــم. از مســئولین جشــنواره می خواهــم 
داوری آثــار، نگاهشــان اســم و شــهرت آدم  هــا نباشــد ؛ 
مثــًا در ســینما حقیقــت از زبــان برخــی شــنیدم 
کــه فیلم  هــای زیــادی بــه بخش هــای انتخابــی راه 
کــرده امــا جزو برگزیده  ها نبــوده؛ درحالی کــه واقعًا  پیدا
ــزۀ  ــا انگی ــازان ب ــد . مستندس ــی بودن ــای خوب فیلم  ه
کــز اســتان ها یــا شهرســتان ها  کــه در مرا زیــادی داریــم 
کــه بیشــتر دیــده شــوند؛  هســتند و دوســت دارنــد 
ــزار شــود و از  ــرای آن هــا برگ عاقه مندنــد دوره  هایــی ب
تفکرات و تجربیات مستندسازان حرفه ای استفاده 

کنــد تــا بتواننــد مســتندهای فاخــر بســازند.
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گــزارش خبرنــگار »فانــوس« پرویــز امینــی،  بــه 
در   سیاســی  تحلیل گــر  و  دانشــگاه  مــدرس 
نشســت تخصصــی »تصویــر ایــران، حــال و آینــده 
کــه در  و نقــش ســینما در تصویرســازی ایــران« 
کران های مرکزین نهمین  حاشیۀ هفتمین روز ا
جشــنواره عمــار در ســینما فلســطین برگــزار شــد، 
گفــت: طــرح چنین عنوانــی، به این معنی اســت 
کــه بایــد  کــه مــا بیــن واقعیــت موجــود و آنچــه 
باشــد، فاصلــه و شــکاف می بینیــم، در واقــع بــه 
ــا  ــا در آنج ــه واقعیت ه ک ــینما  ــانه ای س ــه رس وج

ســاخته می شــوند، توجــه داریــم.

کتــاب  »جامعه شناســي 22خــرداد«  نویســندۀ 
گســترش رســانه های نو ظهــور  بــا بیــان این کــه 
بــرای  شــهروند  هــر  بــرای  ظرفیتــی  ایجــاد  را 
رسانه شــدن و هدایــت چندیــن رســانه دانســت، 
کــرد: در چنیــن جامعــه ای، درک از جهــان  بیــان 
یــک  بــا  مــا  شــد.  خواهــد  دشــوار  اجتماعــی 
اجتماعــی  و  سیاســی  فضــای  در  کثرت گرایــی 
ــۀ  ــت، زمین ــن وضعی ــتیم و ای ــه هس ــران مواج ای
تفاســیر متعــدد و مختلفــی را فراهــم می کنــد.

ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان این کــه ســینما، 
هنر، صنعت و رسانه است، توضیح داد: سینما 

کنو ن زده؛  جامعه ا
سینمای منفی نگر
پرویزامینیدرنشست»ایرانآینده«نهمینجشنوارهعمار

گــزارش خبرنــگار »فانــوس«، علــی  صدری نیــا  بــه 
در نشســت خبــری مســتند جدیــدش؛ »تهــران، 
کران  هــای مرکــزی  کــه در هفتمیــن روز ا دمشــق« 
جشنواره مردمی فیلم عمار در سینمافلسطین 
ــاره  ــه ســوالی درب ــه نمایــش درآمــد، در پاســخ ب ب
گفــت: چــون  ــودن خــودش در مســتند  نریتــور ب
دوربیــن  جلــوی  خــودم  فیلــم  از  جاهایــی  در 
گزینــۀ  حاضــر می شــدم و توضیحاتــی مــی دادم، 
دیگــری نداشــتیم. البته تاش کــردم روایــت را به 

کار بنشــیند.  کــه روی  کنــم  گونــه ای بیــان 
وی در ادامه دربارۀ مراحل فیلمبرداری مســتند 
کــرد: فیلم بــرداری این  »تهــران، دمشــق« عنــوان 

مســتند در ســال ۹6 انجــام شــد و یــک مــاه طــول 
گهــان در حیــن ســاخت ایــن مســتند،  کشــید. نا
دو  مــدت  بــه  می توانیــم  کــه  شــدیم  متوجــه 
هفتــه در ســوریه نیــز حضور داشــته باشــیم. برای 
کــه بــه طــور خاص  همیــن زمــان کافــی نداشــتیم 

بتوانیــم بــه ســوژه ای بپردازیــم. 
کــه دربــاره  صدری نیــا افــزود: در مســتندهایی 
کارهایــی  ســوریه ســاخته می شــوند عمدتــًا بــا 
ــط  ــگ، خ ــوع جن ــه موض ــه ب ک ــتیم  ــه هس مواج
مقــدم، عملیات هــا و مدافعــان حــرم پرداختــه 
می شــود. امــا کمتــر کســی بــه پشــت صحنــه ایــن 
جنــگ و جامعــه ســوریه در زمان جنگ پرداخته 

اجرای نسخۀ ایران
 در سوریه 

نشستخبریمستند»تهران،دمشق«درهفتمینروزجشنوارهعمار

دستمزد باالی بازیگران؛ 
آفت سینمای ایران

»محمدصادقآذین«درکارگاهآموزشیجشنوارۀعمار
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یــک نهــاد اجتماعــی اســت؛ بنابریــن نمی توانیــم 
ســینمای فردی یا غیراجتماعی داشــته باشــیم؛ 
امــا درخصــوص این کــه ســینمای اجتماعــی چــه 
گرفتــه، ســاختارمند و قابــل قبــول  زمانــی شــکل 
کــرد.  خواهــد بــود، می تــوان مؤلفه هایــی را بیــان 
وی ادامــه داد: وقتــی، فیلــم، وجاهــت اجتماعی 
کــه  را  واقعیتــی  آن  بتوانــد  کــه  می کنــد  پیــدا 
گاه جامعــه اســت،  ناخــودآ امــا در  وجــود دارد 
و  هشــیاری  و  کــرده  جمعــی  گاه  خــودا وارد 
کنــد. امــا زمانی کــه درمــورد  گاهی بخشــی ایجــاد  آ
کنــد، ایــن امــر بیشــتر بــه  بدیهیــات صحبــت 
ژورنالیســم و عرصــۀ خبــری مربــوط می شــود. 
گاهــی مضاعــف بــه  پــس مؤلفــه اول، تزریــق آ

اســت. جامعــه 
کــرد: قضاوت کــردن، مؤلفــه دوم  امینــی اضافــه 
فیلــم  آن،  در  کــه  اســت  اجتماعــی  ســینمای 

دربــارۀ یــک مســئله، اعــام موضــع می کنــد.
ســومین  داد:  توضیــح  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
مؤلفــه ســینمای اجتماعــی، افق گشــایی اســت. 
گر بــا مســائل مختلــف  کــه ســینما بــه ایــن معنــی 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  سیاســی، 
روبــه رو اســت و دربــارۀ آن هــا افــق راه حــل ارائــه 

می کنــد. »افق ســازی« نیــز چهارمیــن مولفــۀ این 
کــه جامعــۀ انســانی بــرای  نــوع سینماســت؛ چرا
ــم انداز«  ــندهای چش ــد »س ــد مانن ــرفت بای پیش
گر بایــد  تصویــری از آینــده داشــته باشــد. ســینما
واقعیــت های مطلــوب و ممکــن را شــکل دهــد 
کنــد. البتــه ایــن »افق  ســازی«  و عــزم ملــی ایجــاد 
گر بایــد تحمــل  کــه ســینما هزینه هایــی هــم دارد 

کنــد. آن هــا را در جامعــه ایجــاد 
امینــي بــا بیــان این کــه مواجهــه بــا چالــش در 
عنــوان  اســت،  اهمیــت  حائــز  الگــوی،  تعریــف 
کاپــرا« الگویــی  کــرد: ســبک فیلم ســازی »فرانــک 
کــه در خــال بحــران موفــق بــوده و قــدرت  اســت 
امیدســازی در شــرایط بحرانی دارد. در سال های 
ــا رکــود  ــکا، ب ــا 1۹33 میــادی جامعــۀ آمری 1۹2۹ ت
کــه از آن، بــا عنــوان »افســردگی  بــزرگ همــراه بــود 
فیلــم   1۹34 در  »کاپــرا«  می شــود.  یــاد  بــزرگ« 
گشــایش  دربــارۀ  را  افتــاد»  اتفــاق  شــب  »یــک 
شــرایط اقتصــادی ســاخت. ایــن مــورد، به عنــوان 
نمونــه  ای در زمینــۀ الگــوی مناســب ســینمای 
ــرا« از طریــق  ــل تامــل اســت. »کاپ اجتماعــی، قاب
طــرح داشــته های قهرمــان فیلــم، امکانــات و 
شــرایطش، جریــان امیــد را وارد جامعــه می کنــد.

وی در ادامــۀ ســخنانش بــا بیــان اینکــه جامعــه، 
حــال و روز خوشــی ندارد، توضیــح داد: در چنین 
شــرایطی ســینما بایــد بــه ایــن تصمیــم برســد که 

کند. تغییــر مثبتــی در جامعه ایجــاد 
ایــن اســتاد دانشــگاه با اشــاره به قابل فهم بــودِن 
جامعــۀ  در  اعتــراض  جامعه شناســی  تعریــف 
نقــل  اعتراضــات  همــواره  کــرد:  اضافــه  ایرانــی 
خانوادگــی  و  دوســتانه  جمع هــای  محافــل 
جامعــه ایــران بــوده اســت؛ به ویــژه در شــرایط 
کارآمدی هایــی وجــود دارد، تمایــل  کــه نا کنونــی 
بــه انتشــار اخبــار منفــی هــم بیشــتر می شــود و 
امــروزه ســینما نیــز ایــن مقولــه را تقویــت می کنــد.

ــا بیــان این کــه هویــت شــیعی مــا برآمــده و  وی ب
مأنــوس بــا اعتــراض اســت، عنــوان کــرد: به لحاظ 
سیاســی نیــز دولت هــای بــر ســرکار، مشــروعیت  و 
پذیــرش بخشــی از مــردم را بــه همــراه نداشــته اند 
و جامعــه دچــار دوگانگــی بــوده اســت. همــواره 
یــک ســاخت اعتراضــی در جامعــه ایــران وجــود 
ــا  ــی م ــینمای اجتماع ــب، س دارد؛ به همین ترتی

هــم ســینمای اعتــراض اســت.
امینــی در توضیــح نقــش رســانه در تصویرســازی 
در  هــم  رســانه  داشــت:  اظهــار  آینــدۀ  ایــران 

گذشــته ارائــه می کنــد و هــم در  کــه از  تصویــری 
ــن  ــا ای ــکل م ــا مش ــش دارد. ام ــده، نق ــر آین تصوی
کنــون زده هســتیم و  کــه دچــار جامعــه ای ا اســت 
گاهــی تاریخــی داریم. این مســئله،  فقــدان خودآ
یــک خــأ اســت و مادامی که تصویری از گذشــته 
نداشــته باشــیم، نمی توانیــم آینــده را بســازیم. 
البته باید امکانات را ســنجید و ســپس آینده ای 
کــرد. بایــد در رســانه، چرخشــی  ممکــن ترســیم 
توانمندی هــا  و  امکانــات  داشــته ها،  روی  بــر 
گــزارش داد و »افق ســازی«  ایجــاد و بــه جامعــه 
کنیــم  و آینــدۀ مطلــوب و ممکــن را تصویرســازی 
تــا اولویت هــا و هزینه هــا طبــق آن شــکل بگیــرد.

کاپرا«   وی بــا اشــاره مجدد به ســبک آثــار »فرانک 
کــرد: قصه گــو بــودن، قهرمان محــوری،  صریــح 
تعهــد  اجتماعــی،  شــرایط  بــر  مماس بــودن 
شــرایط  از  جامعــه  دادن  عبــور  و  اجتماعــی 
ســبک  ایــن  ویژ گی هــای  و  عناصــر  بحرانــی، 
کــه در ســینمای ایــران، نقش  فیلم ســازی اســت 
شــخصیت  باشــد.  داشــته  می توانــد  مؤثــری 
»جهان پهلــوان تختــی« مثالی اســت کــه عاوه بر  
می توانــد  بــودن،  »قهرمان محــور«  خاصیــت 

کنــد. افق گشــایی هــم 

ــیار  ــی بس ــا ثبــت تاریخ کاره ــوع  اســت. در ایــن ن
مهــم اســت. پیــش از جنــگ شــکاف هایی در 
کــه بایــد زودتــر از  جامعــه ســوریه ایجــاد شــده بــود 
این هــا بیــان می شــد. البته اتفاقــات دی مــاه ۹6 
کــه بخــش  کــه در ایــران رخ داد نیــز موجــب شــد 
دوم ســناریوی مــا شــکل بگیــرد و مــا بتوانیــم 
بخشــی از مســتند را در ایران فیلمبرداری کنیم. 
صدری نیــا در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــارۀ 
عــدم اســتفاده از وقایــع فتنــه88 در مســتندش 
کــرد: ماجــرای فتنــه جنــس دیگــری از  عنــوان 
کــه به نظــرم در این  اختافــات در جامعــه مــا بــود 
گنجانــده می شــد. بایــد دیــد چــه  مســتند نبایــد 
اتفاقاتــی در جامعــه رقــم زده شــده و بــه لحــاظ 
دیــن داری، نــگاه مــردم بــه هــم، بــه جامعــه و بــه 
گــر بــه اتفاقــات  کرده انــد. ا مذهــب چــه تغییــری 
که در آن ســال،  کنیم، می بینیم  ســال 88 دقت 
ســلبریتی ها، هنرمنــدان و چهره هــای ورزشــی 
کنــده  و... در ســتادهای مختلــف انتخاباتــی پرا
و توزیــع شــده بودنــد. امــا در انتخابــات ســال 
۹2 این گونــه نبــود. مــا بــا یــک جامعــۀ دو قطبــی 
ــی  ــای سیاس ــی جناح ه ــه برخ ک ــدیم  ــه ش مواج
هــم در ایــن میــان از ایــن اختاف ها سواســتفاده 
می کنند. در این مســتند قصد نداشــتیم از سال 

88 بگوییم، می خواســتیم از منظر دیگری نگاه 
کــه مشــکات جامعــۀ مــا  کنیــم؛ بــه ایــن معنــی 

برخاســته از مشــکات معیشــتی مــردم اســت. 
اصلــی  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  کارگــردان  ایــن 
جنــگ  شــکل گیری  در  معیشــتی  مشــکات 
کــرد: برخــی از مترجم هــای  ســوریه خاطرنشــان 
کــه مــا در ســال 88 در  مــا در ســوریه می گفتنــد 
کاری  معتقدیــم  و  می خواندیــم  درس  ایــران 
کشــور ایــران  کــه در ســال 88 نتوانســتند در  را 
کردنــد.  کننــد، در ســوریه اجــرا و تمــام  پیــاده 
در »تهــران، دمشــق« بــا نــگاه نقــش مشــکات 
معیشــتی در ایجــاد شــکاف بیــن مــردم پیــش 
رفتیــم و می خواســتیم نشــان دهیــم که پیــش از 
جنــگ، چگونه توانســتند مــردم ســوریه را مقابل 
گــر بیشــتر در ســوریه  یکدیگــر قــرار دهنــد. شــاید ا
می ماندیــم می توانســتیم ســوژه ای هــم بــرای 

کنیــم.  شــکل گیری داســتان پیــدا 
صدری نیــا بــا اشــاره بــه ویرانی هــای داعــش در 
کــرد: مــا تصویــری از جنگ هــای  ســوریه تصریــح 
داخلــی در ذهــن نداریــم. شــاید نســل مــا و پیــش 
از مــا تصویــر متفاوت تــری از جنــگ عــراق داشــته 
باشــند؛ امــا کاش می شــد مــردم ما می توانســتند 
یــک ســاعت در خیابان هــای حلب یا حمــص راه 

ــوند  ــب می ش ــورت متعج ــن ص ــد، در ای می رفتن
ــا  گوی ــی افتــاده اســت.  ــه در ســوریه چــه اتفاقات ک
نابــود  را  شــهر  و  جنگیده انــد  خانه به خانــه 
کرده انــد؛ در شــهر به ســختی موجــود زنــده ای 
پیــدا می شــود. ایــن اتفــاق در ســوریه افتــاده و مــا 
تصــوری نداریــم و در بیشــتر مواقــع، دوربین های 

مــا بــه ســمت خــط مقــدم جنــگ اســت. 
کــرد: متاســفانه بــرای مــا  ایــن مستندســاز بیــان 
کــه در ســوریه چــه اتفاقاتــی افتــاده  نگفته انــد 
کنــار هم زندگی می کردند تا  اســت. در آنجــا مردم 
این کــه جامعه شــان تبدیل به جامعــۀ دو قطبی 
شــد. ایــن موضــوع بایــد صریــح بیــان می شــد که 
گــر در قالــب داســتان روایت می شــد این هشــدار  ا
منعقــد نمی شــد. درحــال حاضــر بــا بخش هــای 
کــه اختاف هــا  مختلــف جامعــه، کاری می کننــد 
کینــه شــود. به جــای این کــه مــردم در  تبدیــل بــه 
ــل  ــا را مقاب ــد، آن ه کنن ــو  گفت وگ ــی  ــای مدن فض
کنــار هــم هســتیم؛  مــا در  قــرار داده انــد.  هــم 
ــد. هــر  ــی می خواهنــد بیــن مــا تفرقــه بیاندازن ول
مشــکل معیشــتی، قومی و... داریــم باید فضای 
کنیــم.  گفت وگــوی مدنــی را بــرای مــردم فراهــم 

صدری نیــا بــا اشــاره بــه حضــور دو هفتــه ای در 
کــرد:  ســوریه بــرای ســاخت ایــن مســتند عنــوان 

کنونــی و بعــد از جنــگ ســوریه، مــردم  در شــرایط 
کشــور دربــارۀ مســائل اظهارنظــر نمی کننــد  ایــن 
گــر هــم جلــوی دوربیــن حاضــر می شــدند  یــا ا
کنونــی بــه  خودسانســوری می کردنــد. شــرایط 
مــردم ســوریه اجــازه نمی دهــد بــه راحتــی اظهــار 

کننــد.  نظــر 
وی در بخــش دیگــری از ایــن نشســت خبــری 
توضیــح داد: ســعی کرده ایــم در ایــن فیلم به یک 
کنیــم. مســتند مــا حــرف  تذکــر عمومــی بســنده 
کرد ه ایــم  تــاش  مــا  بزرگ تــر و ملی تــری دارد و 

کلیــات روایــت را بگوییــم. 
مســتند  ایــن  در  کــرد:  اضافــه  صدری نیــا 
می خواســتیم بگوییــم منشــأ همــه اختافــات 
گاهی هم داخلی اســت. البته  خارجی نیســت و 
ســریع ترین  می شــدیم  مصادیــق  وارد  مــا  گــر  ا
کــه بــه ذهن مخاطب خطــور می کــرد این  فکــری 
کارگــردان می خواســته فــان شــخصیت  کــه  بــود 
سیاســی را بکوبــد. مــا حرف هــای بزرگ تــری در 
کــه دشــمن،  ایــن مســتند داریــم بــه ایــن معنــی 
گــر امــکان برانــدازی حکومــت  وقتــی  می بینــد ا
ــا  کننــد ت کشــور را تضعیــف  ــدارد، می خواهــد  را ن

ــر شــوند. ــا خودشــان درگی مــردم ب

گــزارش خبرنــگار »فانــوس« محمدصــادق  بــه 
آذیــن تهیه کننــده و مدیــر تولیــد ســینما در 
تولیــد  و  بودجــه  »مدیریــت  آموزشــی  کارگاه 
هفتمیــن  حاشــیۀ  در  داســتانی«  فیلــم  در 
جشــنوارۀ  نهمیــن  مرکــزی  کران هــای  ا روز 
بــا  مردمــی فیلــم عمــار در سینمافلســطین 
نــگاه  بــا  بایــد  فیلم نامــه  یــک  اینکــه  بیــان 
کامــل تهیــه شــود، بیــان  حرفــه ای و شــناخت 
کــرد: ۹0درصــد مشــکل ســینمای مــا نداشــتن 
ــا  ــر یــک فیلــم ب گ فیلم نامــه مناســب اســت. ا
فیلم نامــه حرفــه ای ســاخته شــود، نیــاز بــه 

بازنگــری مجــدد نخواهــد داشــت.

کل فــروش یــک  وی بــا اشــاره بــه این کــه از 
تهیه کننــده  بــه  آن  یک ســوم  تنهــا  فیلــم 
فــروش  درآمــد  نصــف  افــزود:  می رســد، 
نیــز  مابقــی  و  ســینمادار  بــه  فیلــم  یــک 
می شــود،  صــرف  و...  مالیــات  بــرای 
به همین دلیــل ســاخت یــک فیلــم را بایــد بــه 
کــه  کــه هزینه هایــی  کنیــم  گونــه ای مدیریــت 
بــرای آن صــرف می شــود بــا حداقــل میــزان 

آیــد. به دســت  ممکــن 
آذیــن ادامــه داد: هزینه هــای یــک فیلــم بایــد 
توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد. هــر جزئــی 
در  بایــد  می شــود،  آورده  صحنــه  هــر  در  کــه 

کــه در غیــر ایــن صــورت  فیلــم دیــده شــود؛ چرا
کــه بــرای آن انجــام شــده، بــدون  هزینه هایــی 
اضافــی  وســایل  اســت.  بــوده  برنامه ریــزی 

ــد حــذف شــود. صحنــه حتمــا بای
بــا  ســینما  تولیــد  مدیــر  و  تهیه کننــده  ایــن 
فیلــم  یــک  تولیــد  هزینــۀ  این کــه  بــر  کیــد  تأ
آفــت  امــروزه  گفــت:  اســت،  بــاال  بســیار 
ســینمای ایــران، دســتمزد بــاالی بازیگــران 
شــده اســت. در همــۀ دنیا دســتمزد بازیگران 
کل بودجــه تولیــد را شــامل  25 الــی 30درصــد 
بازیگــران 60درصــد  ایــران  امــا در  می شــود؛ 

می کننــد. دریافــت  را  فیلــم  کل 

کارگــردان جــوان  یــک  این کــه  بیــان  بــا  وی 
کوتــاه خــط تولیــد خــود  می توانــد بــا فیلــم 
ــرد: یــک فیلم ســاز  ک کنــد، تصریــح  را تقویــت 
دارد،  نگــه  پاییــن  را  تولیــد  خــط  بایــد 
ــه ای را در  ــج دقیق ــم پن ــک فیل ــال ی به طورمث

کنــد. تولیــد  روز  دو 
جــوان  کارگردانــان  امــروز،  افــزود:  آذیــن 
خــود  هم نســل  بــا  می تواننــد  به راحتــی 
جــوان  کارگردانــان  کننــد.  برقــرار  ارتبــاط 
تقویــت  و  تجربــه  کســب  بــرای  می تواننــد 
حرفــۀ خــود در بســیاری از فیلم هــا دســتیار 

شــوند. کارگــردان 
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تاریخ اکران: 15دی 

آثار اکران شده: سوزن

استان: سمنان
شهرستان: مهدی شهر
مکان اکران: سالن اجتماعات دارالقرآن مهدی شهر
تاریخ اکران: 15دی
آثار اکران شده: شیرینی

استان: قم
شهرستان: قم

مکان اکران: مصلی قدس
تاریخ اکران: 15دی

آثار اکران شده: تهران دمشق

استان: فارس
شهرستان: فراشبند
مکان اکران: آموزشگاه ضیاالدین حسینی
تاریخ اکران: 16دی
آثار اکران شده: مسیر عشق، علی کوچولو
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مصاحبهباسعید»نجابت«اکرانکنندۀشهرستانقم

چطور و کی با جشنواره عمار آشنا شدید؟�
حـــدود چهارســـال پیـــش، مســـئول بســـیج حوزۀ 
کران  علمیه مان گفت: برای جشـــنوارۀ عّمار در قم ا
وجـــود دارد. شـــما از طـــرف بســـیج بـــرو ببیـــن چه 
خبر اســـت و برنامه شـــان چه هســـت. از همان جا 
کردم و با جشـــنواره و فعالیت هایش آشنا  پیگیری 
کرن من هـــم فیلم »علمک« بود که  شـــدم. اولین ا

کردم. در مدرســـه خودمان پخـــش 

کرانتان کدام اثر بوده است؟� پر مخاطب ترین ا
کران  مســـتند »قصۀ فیل و االغ« پر مخاطب ترین ا

بود. من 

آیا به صورت گروهی کار می کنید؟�
کـــران را بـــه صورت شـــخصی انجام  کارهای ا خیـــر 
می دهـــم؛ ولـــی بـــا بچه هـــای عّمـــار قـــم در ارتباط 
کارهای دســـته جمعی انجام  گاهی یـــک  هســـتم. 
کـــم و بیـــش کمکی بـــه آن ها  می شـــود و مـــن هـــم 

می دهـــم.

کران می کنید؟� بیشتر کجا ا
کـــران دارم. آنجا تلویزیون  بیشـــتر در مدرســـه مان ا
داریـــم. آثـــاری که بـــه درد طلبه ها بخـــورد را بر روی 

کـــران می کنم.  فلش می ریـــزم و بـــرای آن ها ا

کســـانی � مخاطب هـــای شـــما بیشـــتر چـــه 
هســـتند؟

بودیـــم،  علمیـــه  حـــوزۀ  در  بیشـــتر  مـــا  چـــون 
هســـتند. حوزوی هـــا  و  طلبه هـــا  مخاطبانمـــان 

بـــه چـــه صـــورت � کران های تـــان  ا تبلیغـــات 
اســـت؟

 برای تبلیغات پوســـتر می زنم و در تابلوی اعانات 
گر مستند مفصلی  بســـیج اطاع رســـانی می کنم. ا
تعطیلـــی  شـــب  بـــرای  را  کرانـــش  ا برنامـــۀ  باشـــد 
می گـــذارم و طلبه ها را هم خبر می کنـــم. غیر از این 
کرانی داشـــته باشـــم بعـــد از اخبار  هـــرگاه بخواهم ا
کوتـــاه مرتبط با حوزه،  20:30 اســـت. چند تا کلیپ 
کـــران می کنـــم. از  روحانیـــت و طلبه هـــا برایشـــان ا
لحاظ هزینه برای تبلیغات مشـــکل داریم؛ چه بنر 
باشـــد چه پیامک. در فضـــای مجازی شـــاید رفقا 
بتواننـــد برای اینترنت از خودشـــان مایـــه بگذارند؛ 
ولـــی در کل برای تبلیغات اصلی ترین مشـــکل مان 

است.  هزینه 

کران بلیطی داشتید؟� تا به حال ا
برای فیلـــم »ترمینال غـــرب« در مدرســـۀ خودمان 
کـــران بلیطی داشـــتم. اســـتقبال طلبه هـــا خوب  ا
که  بود. شـــاید حدود پنجـــاه نفری فیلـــم را دیدند 
این هـــم فراتر از انتظـــار من بود. پوســـتر و اطاعیه 

در تابلوی بســـیج زدیم.

کـــران در چه شـــرایطی � امکانات شـــما برای ا
است؟

که  کثرًا در مدرســـۀ خودمان در قم هستیم؛  که ا ما 
امکانات زیاد اســـت. ما هیچ مشـــکلی بـــرای تهیه 
گر مشـــکلی هم باشـــد برای  کران نداریم. ا فیلـــم و ا

است. تبلیغات 

کران � به نظر شـــما پتانســـیل شـــهر قم برای ا

چگونه اســـت؟
در شـــهر قم هیئت مذهبی، حســـینه ها، مساجد 
و دیگر امـــکان فرهنگی فراوان اســـت. به نظر بنده 
کـــران نیز زیاد اســـت. باید رابـــط و فعال  پتانســـیل ا
کـــه بـــا جشـــنواره و شـــرایط  فرهنگـــی پیـــدا شـــود 
از فیلم هـــای جشـــنواره آشـــنا باشـــد و  اســـتفاده 
کران کننده هـــا  ایـــن فیلم هـــا راحت تـــر بـــه دســـت ا
کـــه می خواهیم فیلم ها را به دســـت  برســـد. گاهی 
برایشـــان  توضیحاتـــی  برســـانیم  کران کننده هـــا  ا
می دهیم. می گویند: »چقدر مانع تراشـــی می کنند 
که راحت  خـــب این فیلم ها را در اینترنـــت بگذارند 
همـــه ببیننـــد«. مـــا برایشـــان توضیـــح می دهیـــم 
کـــه هـــدف از جشـــنوارۀ  و توجیه شـــان می کنیـــم 
کـــران آثار نیســـت.   اینکه خود فعالین  عّمـــار صرفًا ا
فرهنگـــی بـــه صـــورت شـــبکه ای باهـــم در ارتبـــاط 
باشـــند؛ هم افزایـــی داشـــته باشـــند. این ها نیـــز از 
اهداف این جشـــنواره است. ما این مسائل را برای 
کمی در  کران کننده هـــا مطرح می کنیم. به نظـــرم  ا
کران کننده ها هم  بحث رســـاندن آثـــار بـــه دســـت ا
ممکن اســـت کمبـــود دی وی دی و این ها داشـــته 
کنند  کران  که می خواهند فیلـــم ا باشـــیم. آنهایی 
وســـیله اش را ندارند، یا اینکه هزینـــه اش را ندارند؛ 
گویا اخیرًا یک ســـری راهکارهایی بـــرای دانلود  امـــا 
کران کننده هـــا  مســـتندها از ســـایت عمـــار بـــرای ا

اندیشـــیده شـــده است. 

کرانـــی � تـــا بـــه حـــال در شـــهر خودتـــان هـــم ا
داشـــتید؟

گاهی ایام تعطیلی می روم شهرســـتان. آنجا داخل 
مســـجد، پایگاه، حســـینه یا هرجـــای دیگر، پیش 

آمـــده که بـــرای ابتـــدا یا انتهـــای مراســـمی فیلم یا 
کرده ام. مســـتندی پخش 

کـــران � تـــا بـــه حـــال در شـــهر خودتـــان هـــم ا
گـــر بـــوده یـــک مـــوردش را  بلیطـــی داشـــته اید؟ ا

. یید بگو
در شهرســـتان فســـا، منطقه ای اســـت بـــه نام تپۀ 
شـــهدای گمنام. تابستان دوسال پیش، متولیان 
کنار  تپۀ شـــهدای گمنـــام از بنده خواســـتند تـــا در 
کران فیلم داشـــته باشم.  مراســـم یادوارۀ شـــهدا، ا
چـــون موضوع شـــهدای مدافـــع حرم مطـــرح بود 
و شـــهر مـــا هـــم چندتا شـــهید مدافـــع حـــرم دارد، 
من فیلم »هنگامه« را پیشـــنهاد دادم. با موافقت 
متولیـــان تپۀ شـــهدای گمنـــام و حمایت بـــرادران 
کردیـــم. در  کار تبلیغات را شـــروع  بســـیج و ســـپاه، 
ســـطح شـــهر بنـــر زدیـــم و در فضـــای مجـــازی هم 
کلیپ هایی هـــم در مورد خود فیلم  کردیم.  اعـــام 
بـــود که فیلم را معرفـــی می کرد. این کلیپ هـــا را در 
کـــن مختلف برای مـــردم پخـــش می کردیم تا با  اما
گمنام  محتوای فیلم آشـــنا شـــوند. تپه شـــهدای 
دور از شـــهر اســـت؛ ولی با این حال مردم استقبال 
که  خوبی داشـــتند. حدود صد نفر فیلـــم را دیدند 
ایـــن باالتـــر از نتظار ما بود. بلیط فروشـــی اختیاری 
کران فیلم،  بود. یعنی هرکس می خواســـت بعد از ا
کار بـــرای حمایـــت از آن اثر  بلیـــط می خریـــد. ایـــن 
هنـــری اســـت. بعضی هـــا بـــرای حمایـــت از آثاری 
همچون »هنگامـــه« چندین بلیـــط می خریدند. 
کـــه جمع شـــد به دســـت رفقـــا در  هزینـــه ای هـــم 

تهران رســـاندم.

کنـــون در قم طلبه هســـتند و همان جا ،  «  اهل شهرســـتان »فســـا« در شـــیراز اســـت. ایشـــان ا
ً
آقـــای »ســـعید نجابت« متولد 1372 و اصالتا

که از طریق بســـیج حوزۀ علمیه با جشـــنوارۀ عمار آشـــنا شـــد. حدود چهار ســـال اســـت 

کران طالب ا
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 گزارش تصویری روز  هفتم سینمافلسطین

w کارگاه آموزشی مستندسازی w کران مردمی غرفه ا

w کودک و نوجوان سانس 

w حضور رسانه ها

w بیلت اختیاری

w جوایز فراخوان های مردمی



مناطق آزاد زیر ذره بین

کاوی مشــکات مناطــق آزاد تجــاری  مســتند بــاج، ســعی در وا
دارد. در حــال حاضــر، هفــت منطقــۀ آزاد تجــاری در ایــران وجــود 
دارد. فلســفۀ به وجود آمــدن مناطــق آزاد تجــاری در ایــن مســتند 
کارگردانــی »محمــد  بررســی شــده اســت. »بــاج« بــه نویســندگی و 

پایــدار« و در مؤسســۀ »ســفیر فیلــم« تهیــه شــده اســت.
تــا  می شــود  حــذف  گیر  دســت وپا قوانیــن  آزاد،  مناطــق  در 
تکثیــر  بــا  بگیــرد.  انجــام  راحت تــر  و  بهتــر  اقتصــادی،  تبــادالت 

باشــیم؛  اقتصــادی  تحــول  شــاهد  بایــد  ایــران،  در  آزاد  مناطــق 
ــادی  ــی اقتص ــراز منف ــاری، دارای ت ــق آزاد تج ــفانه مناط ــا متأس ام
شــده اند. تــراز منفــی یعنــی پیشــی گرفتن واردات بــر صــادرات و 
پیشــی گرفتن واردات بــر صــادرات یعنــی بیــکاری تولیدکننــده و 
کارگــر ایرانــی. مســتند بــاج هشداریســت بــر این کــه مناطــق آزاد 
گســترش هســتند، عمــًا بــه دروازۀ واردات  کــه در حــال  تجــاری 

تبدیل شــده اند.

قهرمان مثل ابوحامد

نواختــه شــدن شــیپور جنــگ در ســوریه، باعث شــد تــا مردهــا 
کــه  اســت  ایــن  بــرای  اصــًا جنــگ  نامردهــا شــناخته شــوند.  از 
کنــد، بیــن حــق و باطــل، بیــن مــرد و نامــرد. »علیرضــا  مرزِکشــی 
بــود.  مــرد  مــرداِن  ایــن  از  یکــی  ابوحامــد  بــه  معــروف  توســلی« 
ــه دنیــا  مــردی از تبــار افغانســتان. شــهید توســلی در ســال 1341 ب
ــدام  ــه ص ــل، علی ــه باط ــق علی ــای ح ــال 1366 در جبهه ه ــد. س آم
جنگیــد. بعــدازآن بــه افغانســتان رفــت و بــه جهــاد و مقابلــه بــا 
نیروهــای اشــغالگر شــوروی پرداخــت. زمــان جنــگ ســوریه هــم 

خــودش را بــه ســوریه رســاند و بــا تشــکیل تیــپ فاطمیــون، بــه 
برخاســت. تکفیری هــا  بــا  مبــارزه 

بــا  و  فــر  فــاح  ساســان  ســاختۀ  مــرد«  یــک  از  »ردی  مســتند 
نمایانــدن چهــره ای  نورایــی«، تاشیســت در  گویندگــی »علیــرام 
ــه ابوحامــد، مؤســس تیــپ  از شــهید »علیرضــا توســلی« معــروف ب
کــه همیشــه در جبهــۀ حــق حاضــر  فاطمیــون. ردی از یــک مــرد 

بــود و ســرانجام هــم در ســال ۹3 در درعــا بــه شــهادت رســید.

داستان یک خودباختگی اقتصادی

از  یکــی  می شــود.  تعریــف  اســتقال  برابــر  در  خودباختگــی 
ســتون های انقــاب اســامی، روی اســتقال بنــا شــده. اســتقال در 
حــوزۀ فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و تمــام شــئون دیگــر. ایــران تــا 
کــه نخســت وزیرش ادعــا  پیــش از انقــاب، مملکتــی خوباختــه بــود 
را  آفتابــه(  ایرانی جماعــت عرضــۀ ســاخت لولهنگ)نوعــی  می کــرد 
کــه پیــروز شــد مــردم بــه خودبــاوری رســیدند و  هــم نــدارد!  انقــاب 

ــود. ــه غربــی« ســرلوحۀ مملکــت ب ــه شــرقی ن شــعار »ن

حــاال چهل ســال بعــد از انقــاب، در بعضــی رشــته ها مثــل نانــو، 

هوافضــا، موشــکی و... پیشــرفت داشــته ایم؛ امــا در صنعــت خــودرو 
نــه. علــت چیســت؟ مشــکل کجاســت؟ مشــکل در عــدم خودبــاوری 
بــه نیروهــای داخلــی و تکیــه بــه خارجی هاســت. مســتند »در آغوش 
فرانســه« به حضــور فرانســوی ها در صنعــت خــودروی ایــران و به تبــع 
بــرای صنعــت خــودرو پیش آمــده می پــردازد.  کــه  آن، مشــکاتی 
ــرای خودروســازان فرانســوی نه تنهــا باعــث انتقــال  ــاز مــا ب آغــوش ب
دانــش و فنــاوری نمی شــود بلکــه باعــث درجــازدن و عقب ماندگــی 
گرفتــه از  کــه نشــأت  اقتصــادی می شــود. خودباختگــی اقتصــادی 

خودباختگــی سیاســی در برابــر غــرب اســت.

داستانی پر  ز آب چشم

حــال  در  دنیــا  رســانه های  کــه  درزمانــی  درســت 
اســامِی  دولــت  واژۀ  از  و  بودنــد  داعــش  بــه  مشروعیت بخشــی 
کــه دغدغــۀ  عــراق و شــام اســتفاده می کردنــد. در همــان زمانــی 
نیســت!«  فحــش  »ســگ  بــه  می شــد  مربــوط  مملکــت  هنرمنــد 
درســت در همــان زمانی کــه وجدان هــای بشــر خواب رفتــه بــود، 
کــه بــه  کفریــا بلنــد بــود. فریــادی  فریــاد مظلومیــت مردمــان فوعــه و 

نمی کــرد.  اثــر  ســنگ  دل هــای  و  کــر  گوش هــای 

کفریاســت  »دنیــا منــم فوعــه« صــدای مظلومیــت مــردم فوعــه و 
کــه روزهــا، هفته هــا و ماه هــا در محاصــرۀ تروریســت های تکفیــری 
کــرده بــا مصاحبــه بــا قربانیــان ایــن فاجعــه  کارگــردان ســعی  بودنــد. 
بــه شــهادت رســیده،  بــرادر و فرزندشــان  کــه همســر،  کســانی  و 
گوشــه ای از مظلومیــت آن هــا را بــه تصویــر بکشــد.  کنــد و  مصاحبــه 
کــه بــه  »دنیــا منــم فوعــه«، داســتان یــک محاصــرۀ طوالنــی اســت 

کــودکان و انســان های بی گنــاه منجــر شــد. شــهادت خیلــی از 

فیلم های امروز؛ دوشنبه 17 دی ماه

»باج«

»ردیازیکمرد«

»درآغوشفرانسه«

»دنیامنمفوعه«
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رسانه و هنر؛ 
الزمه تمدن سازی

کران های مردمی؛ ارتقای سواد رسانه ای ا
و  فیلـــم  رایانـــه ای،  بـــازی   مـــردم،  امـــروزه 
انیمیشن های زیادی را می بییند؛ بصیرت افزایی 
جشـــنوارۀ عمـــار هـــم بایـــد از ایـــن طریـــق صورت 
که ســـواد رســـانه ای نداشـــته باشد،  کســـی  گیرد. 
کند؛  که دارد، استفاده  نمی داند چطور از منابعی 
گرچه اســـتفادۀ زیـــادی هم از آنها داشـــته باشـــد. 
بنابرین یکی از اهداف عمومی عمار ارتقای ســـواد 

کران هـــای مردمـــی  اســـت.  رســـانه ای از طریـــق ا
جشـــنوارۀ عمار نقش مؤثری در بـــه صحنه آوردن 
بخشـــی از ظرفیت هـــای مغفـــول مانـــده داشـــته 
بـــه عرصـــه آوردن  نیـــز  یـــک وجـــه عمـــار  اســـت. 
فیلم ســـازی،  در  گمنـــام  و  جـــوان  هنرمنـــدان 
کارگرفتـــن ظرفیـــت مردمـــی در  نویســـندگی و بـــه 
تولیـــد آثـــار اســـت؛ یـــک وجه دیگـــر آن نیز شـــبکۀ 

کـــران مردمـــی اســـت. وســـیع ا
در پنج یا شـــش ســـال ابتدای پیـــروزی انقاب، از 
ایـــن دو ظرفیـــت مردمی برای توزیـــع محصوالت 
فرهنگـــی در بیـــن مـــردم اســـتفاده می شـــد. این 
کـــه مدت ها رها شـــده بود، مجـــددًا در هفت،  کار 
گرفتـــه شـــده و بـــرای  هشـــت ســـال اخیـــر از ســـر 
بخش های مختلف هم الهام بخش بوده اســـت؛ 

کنند. تـــا از ایـــن ظرفیت ها اســـتفاده 

کران فیلم های عمار یک نوع عبادت است ا
کران کننـــدگان مردمی شـــرایطی ایجـــاد می کنند  ا
که بســـیاری از آن هـــا فرصت نمایش  کـــه این آثـــار 
در رســـانه های رســـمی مثـــل صـــدا و ســـیما پیدا 
بـــه دســـت مخاطبـــان به خصـــوص  نمی کننـــد، 
که در حاشـــیۀ شـــهرها هســـتند و در  مخاطبانـــی 
معرض این رسانه ها نیســـتند، برسد. این حرکت 
بســـیار عظیمی است و یک نوع عبادت محسوب 

می شود.
گـــر ســـازوکاری ایجـــاد شـــود و مجموعـــه ای از آثار  ا
که با ســـاختار جدید  جشـــنوارۀ عمـــار تهیه شـــود 
گرفتـــه از نظـــر  کـــه شـــکل  مـــدارس هوشـــمندی 
نـــرم افـــزاری هماهنگ باشـــد و مورد تائیـــد وزارت 
باشـــد، شـــاهد روی دادن  آموزش وپـــرورش هـــم 

اتفاقـــات خوبـــی خواهیـــم بود.

ظرفیت عظیم بازی در آیندۀ آموزش و پرورش
درمـــورد اســـتفاده از ظرفیـــت مدارس هوشـــمند 

که در حـــوزۀ بازی های  بایـــد به این ســـمت برویم 
رایانـــه ای، فعالیت کنیم. زیرا نســـل امـــروز بیش از 
آنچه انیمیشـــن ببینـــد درحال حرکت به ســـمت 

انجـــام بازی هـــای مختلف و متنوع اســـت.
ظرفیت بـــازی در آیندۀ سیســـتم آموزش وپرورش 
کشـــورهای غربی  بسیار عظیم اســـت؛ تاجایی که 
»تفریـــح«،  و  »تربیـــت«  واژۀ  دو  ترکیب کـــردن  بـــا 
اصطاح »تربیـــت تفریحی« یا »تفریـــح تربیتی« را 
کـــرده اند. بچه ها به جـــای اینکه در محیط  ابداع 
خشـــک مدارس حضور داشـــته باشند در فضایی 

سرشـــار از ســـرگرمی و تفریح حضـــور دارند.
مـــدارس  در  کـــه  ظرفیتـــی  ایـــن  از  اینکـــه  بـــرای 
کنیم و سیســـتم  به وجود آمده بتوانیم اســـتفاده 
گچ بـــود به  کـــه پـــای تختـــه و  ســـنتی آموزشـــی را 
کنیـــم به ایـــن نتیجه  تکنولـــوژی جدیـــد منتقـــل 
که باید به سمت اســـتفاده از بازی های  رســـیدیم 

رایانـــه ای و آمـــوزش ازطریـــق آن برویـــم.
ســـازمان های آموزش وپرورشـــی در سراســـر دنیـــا 
آمـــوزش  اینکـــه به ســـمت  چـــاره ای ندارنـــد جـــز 
براســـاس »تربیت تفریحی« حرکـــت کنند. درحال 
که 60 تا 70 درصد مـــدارس از این امکانات  حاضـــر 
برخـــوردار هســـتند و هوشـــمند شـــدند، بـــه مواد 
که بخشـــی از آن بـــه برنامه های  خام نیـــاز دارنـــد 
عمومی آموزشـــی برمی گردد و بخشـــی هم به این 
کـــه چگونه بتوانیـــم از ایـــن بازی های  برمی گـــردد 

کنیم. اســـتفاده  رایانه ای 
حلقـــۀ واســـط بـــرای رســـیدن بـــه زمینه ســـازی 
ظهـــور، تـــاش بـــرای ایجـــاد تقـــوا و تمـــدن نوین 
نظـــام  اســـامی  نویـــن  تمـــدن  اســـت.  اســـامی 
کـــه حـــدود 140 زیرنظـــام دارد و  اجتماعـــی اســـت 
کار دشـــوار و ســـختی اســـت.  اســـامی کردن آن ها 
درحـــال حاضـــر هیچکـــدام از ســـاختار ایـــن 140 
زیرنظـــام، اســـامی نیســـت و به همین دلیـــل هم 
کمر مردم توسط این  امروز شاهد شکسته شـــدن 

نظـــام مالـــی و بانکی هســـتیم.
جشـــنوارۀ عمـــار در بخش تمدن ســـازی اســـامی 
کارکـــرد اصلی آن  کارکـــرد اصلـــی دارد. اولین  چنـــد 
مشـــارکت دادن مـــردم در مســـئله بصیرت افزایی 
کلیـــدی اصلی در  که یکـــی از موئلفه هـــای  اســـت 

رســـیدن به تمدن اســـامی اســـت.

نقش جشنوارۀ عمار در تمدن نوین اسالمی

گر بصیرت نداشـــته باشـــد و نداند از یک  جامعه، ا
کنـــد، نابود  مرحلـــه ای باید به مرحلـــۀ دیگر عبور 
می شـــود. عمومی کردن بصیرت و مشارکت دادن 
مـــردم در ایـــن ســـازوکار و دورکـــردن اینکـــه صرفـــًا 
تکیۀ ما بر رســـانه ها و تریبون های رســـمی باشد، 

کلیدی اســـت. نکته ای 
 نکتـــۀ دوم عمـــار و نقـــش آن در تمـــدن نویـــن 
که ما یک ال  اله و یک  اسامی؛ مسئله این اســـت 
اال  اهلل داریم. بســـیاری از مســـتندهایی که داریم، 
که چـــه اتفاق هـــای بدی  بـــه ما نشـــان می دهـــد 
می افتـــد. تأثیر دوم عمار، طرح پـــر طنین »ال اله« 
کنار  که باید نفی و  و چیزهای منفی مثل رباســـت 
که این مسئله در آثار مستند عمار،  گذاشته شـــود 

است. برجسته 
کارکرد ســـوم دیگری هم دارد  جشـــنوارۀ عمار یک 
که ما  کـــه بســـیار مهم اســـت. مســـئله این اســـت 
بـــه الگوهای جایگزینـــی در تمدن نوین اســـامی 
کـــه الگوهای ایجابـــی نام دارند. بخشـــی  برســـیم 
از حرکت هـــای عمـــاری بـــه این ســـمت رفتـــه؛ اما 
متأسفانه دوستان مستندســـاز و داستانی ساز ما 
کـــه این طرح های  هنوز به این نتیجه نرســـیدند 
کنند. کـــرده و ارائه  جایگزین را چگونه مشـــخص 

بـــا توجـــه به تمامـــی این مـــوارد، نقش جشـــنوارۀ 
عمـــار در این تمدن نوین اســـامی در همین ســـه 
حـــوزه دیده می شـــود و ایـــن نقش موثـــر و مثبتی 
اســـت. ازطرفی رســـانه تاثیرگذار و تمدن ساز است 
کـــه تمـــدن امـــروز تمدنـــی رســـانه ای  و چـــه بســـا 
اســـت. ایـــن مســـائل، ادعـــای مرکـــز تحقیقـــات 

اســـتراتژیک رســـانه در اتحادیـــه اروپا اســـت.

تمـــدن ســـازی بـــدون رســـانه و هنـــر امکانپذیر 
نیست

کـــه  امـــروز یـــک نظریـــه در غـــرب مطـــرح اســـت 
زیربنای تمدن را رسانه می دانند. مرکز تحقیقات 
استراتژیک رســـانۀ اتحادیۀ اروپا آمده و جوامع را از 
عصـــر کشـــاورزی تا به امـــروز در پنج، شـــش حالت 
کـــه مرکز تحقیقات  کـــرده اســـت و خطی را  تبیین 

اروپـــا در حـــوزۀ  اتحادیـــه  رســـانه در  اســـتراتژیک 
اصـــل  را  رســـانه  می کنـــد،  مطـــرح  تمدن ســـازی 

تمـــدن معرفـــی می کند.
بنابراین تمـــدن را باید حول رســـانه بشناســـیم و 
تاریـــخ تمـــدن، تاریـــخ تحول رســـانه بوده اســـت 
و هرچـــه قـــدر جلو رفتیم نقـــش رســـانه در تمدن 

بیشـــتر شـــده است. 
در چنین شـــرایطی، بـــا توجه به اینکه جشـــنوارۀ 
جشـــنواره  مســـئلۀ  اســـت،  رســـانه محور  عمـــار 
کانال  عمـــار، بصیرت افزایـــی و بصیرت بخشـــی از 
رســـانه و هنـــر دنبال می کنـــد. اینجـــا وقتی هدف 
نـــام بصیرت افزایـــی وجـــود دارد  بـــه  مشـــخصی 
و ابـــزار ایـــن بصیرت افزایـــی رســـانه و هنـــر اســـت 
که  درواقـــع عمـــًا جشـــنوارۀ عمـــار هـــم پذیرفتـــه 
یکـــی از موئلفه هـــای اصلی تمدن رســـانه اســـت. 
گـــر به همیـــن صورت حرکـــت رو به آینـــده خود را  ا
ترســـیم کنیم طبیعی اســـت که برای ما مشخص 
می شـــود تمدن ســـازی بدون رسانه و اســـتفاده از 

ظرفیت هـــای هنـــری امکان پذیـــر نیســـت.
جشـــنواره عمار تا امروز در وجه انتقادی و تحلیلی 
تبیینی این قضیه موفق بودند. اما به دلیل اینکه 
باالخـــره در مســـئله تمدنـــی بحث هـــای ایجابـــی 
و جایگزیـــن هم داشـــته باشـــیم، باید ســـازندگان 
آثـــار، ایـــن مـــوارد را در فیلم هـــای خـــود بیاورند تا 
به مردم و مخاطبان چشـــم انداز داده شـــود. این 
مسئله در تمدن ســـازی نقش مضاعف تری دارد.
هرچند امروز در شرایط ســـختی قرار داریم و مردم 
مشـــقات زیـــادی دارنـــد، اما بـــه آینده خوشـــبین 
هســـتیم. البتـــه رهبـــر انقـــاب در ســـخنان خـــود 
کـــه امروز در شـــرایط جنـــگ احزاب  کردند  کیـــد  تا
قـــرار داریـــم، بعـــد از این جنـــگ و مقاومـــت، فضا 
بـــاز شـــد و ماجـــرای فتـــح مکه پیـــش آمـــد، امروز 
هـــم جمهـــوری اســـامی در ســـخت ترین حیات 
خـــودش به ســـر می بـــرد؛ ولی بعد از ایـــن مراحل، 
که مسیر  گشایش خواهیم داشـــت. در این مسیر 
حرکـــت انبیاســـت، نبایـــد نگـــران بـــود؛ امـــا بایـــد 

هشـــیار بود.

بـــا حضـــور در جمـــع  « یقیـــن  اندیشـــکدۀ  رئیـــس  »حســـن عباســـی« 
کـــه در شـــهر قـــم برگزار  کران کننده هـــای مردمـــی جشـــنوارۀ فیلـــم عمـــار  ا
کارکردهـــای ایـــن جشـــنواره در تمدن ســـازی  گردیـــد، ضمـــن برشـــمردن 
کلیدِی رســـیدن به تمدن  اســـالمی، بصیرت افزایی را یکـــی از مؤلفه های 
که این امر توســـط جشـــنوارۀ عمار با مشارکت دادن  اســـالمی دانســـت؛ 

بی واســـطۀ مـــردم در فعالیت هـــای فرهنگـــی حاصـــل خواهد شـــد. 

کند،  گر بصیرت نداشته باشد و نداند از یک مرحله ای باید به مرحلۀ دیگر عبور  جامعه، ا
نابود می شود. عمومی کردن بصیرت و مشارکت دادن مردم در این سازوکار و دورکردن اینکه 

 تکیۀ ما بر رسانه ها و تریبون های رسمی باشد، نکته ای کلیدی است.
ً
صرفا

»حسنعباسی«درجمعاکرانکنندگانجشنوارۀعماردرقم
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گفتوگوباکارگردانفیلمداستانی»کلت«

معین عارفی
منتقد

آثــار  متفاوت تریــن  از  شــک  بــدون  »کلــت« 
اســت.  عمــار  جشــنواره  نهمیــن 

کــه توقعــات آنچنانــی از ســینما بــاال  در دوره ای 
کــه بایــد  رفتــه و عــده ای فیلم هایــی می ســازند 
کننــد تــا  َده جلســه مصاحبــه، ضمیمــۀ فیلــم 
همــه بفهمنــد حــرف حساب شــان چــه بــوده؛ 
کنایــه و تبختــر بــر  کــه ایهــام و  و در فضایــی 
کم  فضــای فیلم هــا، خصوصــًا فیلــم اولی هــا حا
اســت، »کلــت« ســراغ یــک مســئلۀ ملمــوس 
خــود،  تکنیکــی  بضاعــت  حــد  در  و  رفتــه 
داســتان ســاده و شــیرینش را روایــت می کنــد: 
نشــاط  بــا  و  شــلوغ  مهمانــی  یــک  »وســط 
کــه بچه هــا در حــال »تفنگ«بــازی  خانوادگــی 
گهــان تلویزیــون روشــن می شــود و  هســتند نا
کــه درحــال تهدیــد ایران اســت،  تصویــر ترامــپ 
در تلویزیــون ظاهــر می شــود. بچه هــا مصمــم 

کــه حــال ترامــپ را بگیرنــد....« می شــوند 
از  بعــد  دهــۀ  چهــار  در  آمریــکا  تهدیدهــای 
انقــاب همــواره الف در غربــت بــوده اســت؛ بــه 
کــودکان ایرانــی هــم  کنــون حتــی  کــه ا گونــه ای 
آمریــکا را در حــد یــک همبــازی می بیننــد و مــی 
کننــد.  تواننــد به راحتــی او را از دور بــازی خــارج 
فضــای  نمی توانــد  حتــی  کــه  تهدیدهایــی 
شــلوغ یــک مهمانــی خانوادگــی را تحت شــعاع 
خــود قــرار دهــد و اندکــی تأثیــر در آنهــا بگــذارد.

مســئله،  ایــن  درک  بــا  »کلــت«  کارگــردان 
تجربــۀ  اولیــن  بــرای  را  مناســب  ســوژه ای 
کــه  کــرده  روایت گــری ســینمایی خــود انتخــاب 
هــم ممــاس بــا زندگــی مــردم اســت و هــم قطعــًا 
ــرای همیــن  مســئله شــخصی خــود او بــوده؛ ب
بــه ســاده ترین شــکل می توانــد از عهــده روایــت 
قصــه برآیــد و مخاطــب را وارد دنیــای شــاد و 

کنــد.  پرشــیطنت بچه هــا 
کــرده و بــه یــک روایــت  او مســئله را شــخصی 
اســت.  رســیده  آن  از  درگیرکننــده  و  عــام 

مواجهۀ جدی با 
آمریکا

کردنــد. شــوهرم هــم در حــد توانــش  کمــک 
ــم را  ــای فیل کاره ــن  ــراز ای ــرد. به غی ــک می ک کم
تقریبــًا خــودم یــک تنــه انجــام دادم. تدویــن، 
و  کارگردانــی، فیلمنامه نویســی  گــذاری،  صدا
کــدام از  ... برعهــدۀ خــودم بــود. درضمــن هیچ 
کردنــد، بازیگــر  کــه در ایــن فیلــم، بــازی  افــرادی 
نبودنــد. مــن باید همۀ آنهــا را آمــوزش می دادم 
کــه می خواهــم، از بــازِی  تــا بتوانــم آن حســی را 
کار ســختی های فراوانی  آنهــا بگیــرم. خب ایــن 
ــًا پنــج  ــرداری ایــن فیلــم، تقریب داشــت. فیلم ب
بالغ بــر دویســت گیگ  مــا  و  کشــید  روز طــول 
کردیــم. در نهایــت، فیلــم تقریبــًا  فیلم بــرداری 
کــه دودقیقــۀ آن هــم تیتــراژ  هشــت  دقیقــه  شــد 
اســت. ایــن اثــر پنج دقیقــه و نیــم، تایــم خالــص 
کوتــاه، توانســتیم نکتــه ای  دارد. در ایــن زمــان 
کــه شــاید یــک فــردی بــا امکانــات،  را برســانیم 
تجهیــزات و نفــرات خیلــی مجــرب هــم نتوانــد 

ایــن مفهــوم را در دوســاعت برســاند.

بازخوردی تا به حال از این اثر گرفته اید؟�
را  اثــر  ایــن  دوســتان،  از  خیلــی  هــر  بــه  مــن 
نشــان دادم. آنهــا هــم بــا تمــام وجــود، فیلــم را 
تحســین کردنــد. حتــی بــه نفراتی که در ســطح 
ملــی از نظــر فرهنگــی مطــرح هســتند، ایــن 
فیلــم را نشــان دادم و خیلــی  برایشــان جــذاب 
ــرای تهیــۀ  ــه مــا داشــتیم ب ک ــا شــرایطی  ــود. ب ب
ــد.  کردن ــین  ــا را تحس ــی  م ــی خیل ــن فیلم چنی
کار داســتانی  گفــت ایــن  در مجمــوع، می تــوان 
از لحــاظ ســاخت، موضــوع و محتــوا، همیشــه 
اســت.  گرفتــه  مخاطــب  از  خوبــی  بازخــورد 
ــوع  ــم خیلی هــا حتــی ن ــه بگوی ک ــب اســت  جال

کردنــد. کــردن بچه هــا را تحســین  بــازی 

راجع به موضوع کار داستانی »کلت« بگویید.�
یــک روزبرنامــه ای بــه نــام »نتیجه گیــری ترامپ 
ــم  ــدۀ فیل ــه ای ک ــدم  ــون دی ــام« در تلویزی از برج
»کلــت« را در ذهــن مــن رقــم زد. وقتــی ایــن 
کــردم.  ایــده بــه ذهنــم آمــد شــروع بــه نوشــتن 
نگاشــتن طــرح، فیلم نامــه و تدویــن آنهــا هــم 
کشــید. مــن در ایــن  حــدود ســه مــاه طــول 
فیلــم ســعی داشــتم تأثیــرات لغوکــردن برجــام 

روی مــردم را بــه تصویــر بکشــم.

کمی از ماجرای فیلم را برای مان بگویید؟�
کــه  داده ایــم  نشــان   را  خانــواده ای  فیلــم  در 
صــدای  و  تصویــر  نشســته اند.  هــم  دور 
چنددقیقــه ای ترامــپ از صــدا و ســیما پخــش 
می شــود. بــا شــنیدن انصــراف آمریــکا از برجام، 
و عواقبــی  گرانــِی دالر  بابــت  همــۀ خانــواده، 
ناراحــت  داشــت،  خواهــد  ایــران  بــرای  کــه 
می شــوند؛ امــا بچه هــا بــا دیــدن ایــن صحنــه، 
عکس العمــل جالبــی از خــود بــروز می دهنــد. 

از سختی های کار و زحمات تان بگویید.�
کنــم،  کار را شــروع  گرفتــم  زمانی کــه تصمیــم 
از بچه هایــم دومــاه و دیگــری دوســال  یکــی 
گــر خانمــی بتوانــد همیــن دو بچــه  داشــت. ا
کــه تــو داری  کنــد، بــه او می گوینــد  را مدیریــت 
کار بزرگــی انجــام می دهــی. مــن از زمــان  چــه 
گذاشــتم؛ حتــی شــب ها تــا حــدود  اســتراحتم 
کارهــای فیلــم را  چهــار صبــح می نشســتم و 
می نوشــتم،  را  فیلم نامــه  مــی دادم.  انجــام 
تدویــن را انجــام مــی دادم و روی موضــوع فیلم 
ــودم.  ــا نب کار تنه ــن  ــه در ای ــردم. البت ــر می ک فک
فیلمبــرداری  کار  در  هــم  دوســتانم  از  دوتــا 

زندگی بدون ترامپ

مواجــه  جــدی  و  کان  مســئلۀ  ُخردکــردن 
لیســت  در  کــه  دشــمنی هایش  و  آمریــکا  بــا 
مهمتریــن مســائل انقــاب بــوده، بــه داســتانی 
کلــت  ــی  ــاه، اولیــن ویژگ کوت کوچــک و فیلمــی 

کــه آن را مهــم و شــاخص می کنــد. اســت 
ــا  ــم و آدم ه ــای فیل ــودن فض ــه دوم، زنده ب نکت
کــه از پشــت صحنــۀ فیلــم  اســت. در روایتــی 
کارگــردان اثــرش را در یــک مهمانــی  شــنیده ام، 
واقعــی خانوادگــی و بــا شــرکت خانــواده و اقــوام 
کــرده؛ ایــن مشــخص  نزدیکــش فیلمبــرداری 
کارگــردان در عیــن انتخــاب یــک ســوژۀ  می کنــد 
نمی گیــرد؛  جــدی  را  ســینما  خــود  جــدی، 
و  نشــاط  فضــای  ســینما  می دانــد  او  یعنــی 
ســرگرمی اســت نــه یــک فضــای بســته و بســیار 
خــود،  خانــوادۀ  فضــای  در  او  قاعده منــد. 
حیــن  در  احتمــااًل  کــه  ســاخته  را  فیلمــش 
کرده انــد و  فیلمبــرداری، بســیار هــم تفریــح 
گــر نتوانــد  گذشــته. فیلــم ا بــه آن هــا خــوش 
ــرح فیلم ســازش باشــد و او را شــاد و  اســباب ف
که بتوانــد این  کنــد دیگــر توقعــی نیســت  درگیــر 

ــرد. ــده بگی ــا بینن ــاط را ب ارتب
و  شــخصی  موضــع  و  مســئله  داشــتن 
کان و لــذت بــردن  کوچک کــردن یــک مســئله 
کــه می تــوان  از ســینما، نــکات مهمــی اســت 
یــک  طبیعــی  ضعف هــای  دیــد.  »کلــت«  در 
کــه ورود بــه  کارگردانــی  فیلــم اولــی، آن هــم 
کامــًا  کــرده،  ســینما را به صــورت تجربــی آغــاز 
طبیعــی به نظــر می آیــد؛ امــا فیلــم »کلــت« از 
نظــر فنــی هــم برخــاف بســیاری از آثــار بخــش 
»فیلــم مــا« در جشــنوارۀ عمار، خشــک و تخت 
نیســت. نماهــای متعدد بــا وجود بســته بودن 
لوکیشــن فیلــم و چیدمــان خــوب ایــن نما هــا 
کارگردانــی  کنــار هــم، ریشــه در اســتعداد  در 
کســب تجربــۀ  بیشــتر و  کــه می توانــد بــا  دارد 
جدی گرفتــن یادگیــری قواعــد فیلم ســازی، بــه 
مــرور شــاهد آثــاری دیدنی تــر و بــا فرمــی بهتــر از 

او باشــیم.

»ســـپیده شـــراهی« متولـــد 66 در شـــهر  ری اســـت و لیســـانس زمین شناســـی دارنـــد. وی  «
چندســـالی در حوزه هنـــری درس خوانـــد و پیشـــرفتش بـــه گونه ای بـــود که بـــرای داوری آثـــار در 
حوزه هنری انتخاب شـــد. او ســـال 93 بابت کار »برادرانه« که با موبایل هم تصویربرداری شـــده 
بود، 23 جایزه از جشـــنواره های مختلف گرفت. سپیده شراهی با اینکه خانه دار است و دو بچۀ 
کوچـــک دارد، اما حدود هشـــت ماه تمام، هّم و غمش را گذاشـــت که فیلـــم »کلت« را به نتیجه 

برساند.

نگاهیبهفیلمکوتاهداستانی»کلت«
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الهام عظیمی

کــه چه چیــزی در اثــری مثــل  کرده ایــم  حتمــًا تابه حــال از خودمــان ســؤال 
ســاعت  کــه چنــد  هســت  بــرای دختــرم ســمیه«  ناتمــام  »فیلمــی  مســتند 
کیفیــت از دوربیــن خانوادگــی ســوژۀ داســتان را تبدیــل بــه فیلمــی  کــم  تصویــر 
ــا مثــًا چطــور مســتند »مشــتی اســماعیل«  به یادماندنــی و موفــق می کنــد؟ ی
بعدازایــن همه ســال در خاطــر مســتندبین ها می مانــد، درصورتی کــه اثرهایــی 
بــا ســوژه های نظیــر مشــتی اســماعیل، به این حــد از موفقیــت نمی رســند؟ 
کــه  یــا چــه چیــزی در برخــی از مســتندهای آرشــیوی نظیــر »بــرادران« هســت 
ــا انتهــا نگــه  ــا مــواد خــام آرشــیوی مخاطــب را ت ــرداری و تنهــا ب بــدون تصویرب

کلمــۀ ســهل ممتنــع اســت: »روایــت« مــی دارد؟ جــواب قصــه یــک 
)داســتانی(  فیلم نامه نویســی  آمــوزش  کتاب هــای  به دنبــال  تابه حــال  گــر  ا
کوتــاه در فضــای مجــازی یــا دیــدن قفســۀ  بــوده باشــید بــا یــک جســت وجوی 
تــا  می رســید  متعــددی  گزینه هــای  بــه  کتاب فروشــی ها  ســینمایی  کتــب 
گــر همیــن جســتجو را به قصــد  کنیــد. امــا ا باتوجه بــه نیازتــان یکــی را انتخــاب 
کتابــی بــرای فیلم نامه نویســی مســتند انجــام دهیــد انتخاب هــای  کــردن  پیدا
ــاب از  ــۀ انتخ ــی رود و تجرب ــر نم ــم فرات ــت ه ــک دس ــتان ی ــداد انگش ــما از تع ش
ــر  کث ــه ا ک ــۀ موفقــی نباشــد. چرا ــاد، تجرب ــد هــم به احتمال زی همیــن چنــد جل
کوتاهی انــد  ناقــص و  کتاب هــا در حــد تجربه نگاری هــای ژورنالیســتی  ایــن 
کتــاب  ــه نشــده اند؛ امــا در ایــن میــان،  ــا ترجمــۀ مناســبی هــم ارائ کــه حتــی ب
»قصه گویــی در فیلــم مســتند« می توانــد انتخــاب مناســبی باشــد. راســتی 
گــر بــرای ســاخت  صبرکنیــد مگــر فیلــم مســتند هــم فیلم نامــه دارد؟! اصــًا ا
کجاســت؟  مســتند، فیلم نامــه داشــته باشــیم پــس جنبــۀ مســتندبودن آن 
کــه  باشــد  قانع کننــده  تاحــدی  کتــاب،  جلــد  پشــت  از  ســطر  ایــن  شــاید 
کتاب فروشــی ها  کجــا یــاد بگیــرد قصه هــای قــوی بســازد؟ قفســۀ  مستندســاز از 

نویسنده: شیال کوران برنارد
ترجمه: حمیدرضا احمدی الری

انتشارات ساقی

کتاب قصه گویی در فیلم 
مستند

 معرفی کتاب 
 پیرامون 

فیلم سازی

کتاب هایــی دربــارۀ قصــه و ســاختار در فیلم هــای دراماتیــک؛ امــا  پــر اســت از 
مستندســاز بــا واقعیــت ســروکار دارد، نــه بــا افســانه. قصه پــردازی خــوب یــک 

کلیشــه و قالــب. ــه  راهبــرد اســت، ن
جدیــد،  ویراســتی  بــا  کــه  اســت  ســالی  دو  مســتند«  فیلــم  در  »قصه گویــی 
منتشرشــده و خیلــی زود میــان مخاطبــان حرفــه ای ســینمای مســتند، جــای 
کتــاِب پانصدصفحــه ای در چهارفصــل بــه  کــرده اســت. ایــن  خــودش را پیدا
مباحــث مربــوط بــه روایــت در فیلــم مســتند پرداختــه و مســئله قصه گویــی 
در فیلــم مســتند را فراتــر از چیــزی در حــد فیلم نامــۀ پان بندی شــده دیــده 

اســت.
ــم  ــت در فیل ــه روای ــردن ب ــاب، نگاه ک کت ــن  ــز ای ــۀ تمای ــی و نقط گ ــن ویژ مهم تری
کــم بــر عناصــر مختلــف فیلــم اســت، به نحوی کــه  مســتند به عنــوان روح حا
اثربخشــی و  اثــر، به نفــع  یــک  آنهــا در جنبه هــای مختلــف تولیــدی  رعایــت 
کتــاب،  ارتبــاط مخاطــب بــا فیلــم خواهــد بــود. از همیــن رو نه تنهــا در ایــن 
ــورد  ــه در م ــد. بلک ــد خوان ــت، خواهی ــی و روای ــی قصه گوی ــول اساس ــارۀ اص درب
گفتــار  تصویربــرداری، تدویــن و ســبک های اجــرای مصاحبــه و حتــی نــگارش 
متــن فیلــم مســتند بــا رویکــرد شــکل دهی بــه یــک روایــت منســجم بــا مطالــب 

ــه رو خواهیــد شــد. مفیــدی روب
مــورد  در  اول  فصــل  کــه  دارد  چهارفصــل  مســتند«  فیلــم  در  »قصه گویــی 
کتــاب  اصــول اساســی قصه گویــی و ســاختارهای روایــت اســت. فصــل دوم 
گام هــای  شــامل  دارد،  نــام  فیلم نامــه«  پیش نویــس  بــرای  »ایده هایــی  کــه 
عملــی بــرای قصه گویــی در فیلــم مســتند اســت. فصــل ســوم هــم باعنــوان 
تولیــد مســتند  از  پــس  و  بــه مســائل مهــم حیــن  تدویــن«  و  »فیلم بــرداری 
ــازان  ــر از مستندس ــا ده نف ــم ب ــاب ه کت ــی  ــارم و پایان ــل چه ــردازد. در فص می پ
گفت وگــو  موفــق در مــورد جنبه هــای مختلــف قصه گویــی در فیلــم مســتند 

شــده اســت.
ــارد« و  ــوران برن ک ــه نویســندگی »شــیا  کتــاب »قصه گویــی در فیلــم مســتند« ب
بــا ترجمــۀ »حمیدرضــا احمــدی الری« از ســوی انتشــارات نام آشــنای ســاقی 
کتاب هــای  کتــاب شــده اســت. در شــماره های پیشــین نشــریه،  روانــۀ بــازار 
کرده ایــم  »لنــز بــازی« و »دســتور زبــان تدویــن« از همیــن انتشــارات را معرفــی 

ــرده اســت. ک کامــل  ــم مســتند« ایــن ســه گانه را  و حــاال »قصه گویــی در فیل
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ساختارو 
ژانــــــــــــــر

)گـــــونــه(
که داستان ها  برای درک تنوع در داســـتان گویی، نظام های متعددی ساخته شده 
گونه هـــای مختلـــف، طبقه بنـــدی  را براســـاس عناصـــر مشـــترک میـــان آنهـــا و در 
کنـــون هیچ دو نظامی در مـــورد طبقه بندی به توافق نرســـیده اند؛ لذا  می کننـــد. تا
هیچ کـــدام دربارۀ تعـــداد و انواع ژانرهـــا اتفاق نظر ندارنـــد؛ اّما درحالی کـــه عالمان بر 
ســـر تعاریف و نظام ســـازی ها دعوا دارند، تک تک بینندگان در شـــناخت ژانرها، به 
گر نویسنده  که ا مقام اســـتادی رســـیده اند. آنها با انتظاراتی وارد سینما می شـــوند 

یـــا فیلم ســـاز، انتظارات آنها را برآورده نکند، ســـرخورده می شـــوند.

انرها براساس موضوع،  طبقه بندی از ژ
موقعیت، نقش حادثه و ارزش های داستانی

کـــه رســـتگاری دوســـت را جایگزیـــن عشـــق  1. داســـتان عشـــقی و ژانـــر فرعـــی آن 
می کنـــد. رمانتیـــک 

ک سه ژانر فرعی دارد. 2. فیلم ترسنا
که در آن عامل ترس غافلگیرکننده و حیرت آور اســـت البته قابل تبیین  - »مرمـــوز« 

عقلی نیز اســـت. مثل موجودات فضایی، هیوالهای ســـاخت علم و بیمار روانی.
- »فراطبیعی« که در آن، عامل وحشت پدیده ای نامعقول از جهان دیگر است.

- »فوق مرموز« که در آن، بیننده دائمًا در تشخیص دو مورد قبل، سرگردان است.
کوس. زنده باد زاپاتا. 3. حماسِی مدرن )فرد در برابر جامعه یا حکومت(. مثال: آپارتا

4. وسترن
5. سینمای جنگی با زیر ژانرهای طرفدار جنگ و ضد جنگ.

6. پیرنگ بلوغ: داستان بالغ شدن.
7. پیرنـــگ جبـــران: تحـــول اخاقـــی از بـــد به خـــوب. مثـــال: بیلیاردباز، فهرســـت 

لر شیند
کیفر می بینـــد. مثال:  8. پیرنـــگ تنبیـــه: آدم خـــوب بـــه آدم بد تبدیل می شـــود و 

وال اســـتریت، سقوط.
۹. پیرنـــگ آزمایـــش: دربارۀ قـــدرت اراده دربرابر وسوســـۀ تســـلیم. مثال: فارســـت 

گامـــپ، پیرمـــرد و دریا.
کـــه مردم و خـــودش دچار  10. پیرنـــگ تحصیـــل: نگاه قهرمان نســـبت بـــه زندگی، 
تحول از منفی به مثبت می شـــود. مثال: بخشـــش های دلســـوزانه، هارولد و ماد.

11. پیرنـــگ ســـرخوردگی: تحوِل بنیـــادِی جهان بینی، از مثبـــت به منفی. 
گتســـبی بـــزرگ، مکبث. مثال: 

و  بـــزرگ  آن قـــدر  زیـــرا  نامیـــد؛  ژانـــر«  بایـــد »کان  را  ژانرهـــا  از  برخـــی 
کـــه ژانرهـــای متعـــددی را در خـــود جـــای می دهنـــد. پیچیده انـــد 

کمدی  کمـــدی موقعیت،  کمـــدی با زیـــر ژانرهای نقیضه، ســـاتیر،   .12
رومانتیـــک، اســـکروبال، فارس و کمدی ســـیاه. تفـــاوت آنها 

در موضوع مضحکـــه )حماقت نظام دیوانســـاالر، رفتار 
طبق خـــاص و...( و میـــزان مضحکه )مایـــم، تلخ و 

گزنـــده، مهلک و ویرانگر( اســـت.

13. جنایـــی: باتوجه بـــه اینکـــه جنایت از 

دید چه کســـی دیـــده می شـــود، بـــه زیرژانرهـــای معمای 
ُکِپـــر )نقطه دید جنایتکار  گاه ارشـــد(،  کارآ قتل )نقطه دید 
گانگســـتری  پلیـــس(،  )نقطه دیـــد  گاهـــی  کارآ اصلـــی(، 
گانگســـتر(، تریلـــر یا قصـــه انتقـــام )نقطه دید  )نقطه دیـــد 
روزنامـــه ای  وکیـــل(،  )نقطه دیـــد  دادگاهـــی  قربانـــی(، 
)نقطه دید خبرنگار(، جاسوســـی )نقطه دید جاســـوس(، 
درام زنـــدان )نقطه دیـــد زندانـــی(، فیلـــم نـــوآر )نقطه دید 
گاه و  کارآ که ممکن اســـت هم جنایتـــکار، هـــم  قهرمانـــی 

گر باشـــد(. هـــم قربانی یـــک زن اغوا

14. درام اجتماعـــی: بر روی مســـائل اجتماعی مثل فقر، 
نظـــام آموزشـــی، امـــراض مســـری، شـــورش های زیان بار، 
ضداجتماعـــی و امثالهـــم، تمرکـــز دارد و راه حـــل آن را در 
یـــک داســـتان عرضـــه می کنـــد. درام خانوادگـــی  قالـــب 
زنـــان )دوراهی هایـــی  )مســـائل درون خانـــواده(، فیلـــم 
نظیر دوراهی شـــغلی در برابر خانواده و...(، درام سیاسی 
سیاســـی(،  )فســـاد 

زیســـت محیطی  بـــرای درام  )مبـــارزه 
حفـــظ طبیعت(، درام پزشـــکی )مبـــارزه بـــا بیماری های 
جســـمی(، درام روانـــی )مبارزه بـــا بیماری هـــای روانی( از 

زیرژانرهـــای درام اجتماعـــی هســـتند.

کشـــن، ماجرایـــی: غالبـــًا خصایصـــی را از ژانرهـــای  15. ا
دیگـــر نظیر ســـینمای جنگی و درام سیاســـی وام می گیرد 
و از آنهـــا به عنـــوان زمینـــه ای بـــرای َاعمـــال قهرمانـــی و 
گـــر بـــه مســـائلی نظیر  محیرالعقـــول اســـتفاده می کنـــد. ا
سرنوشـــت، غرور، نخوت و امور معنوی بپردازد، به زیرژانر 
کشمکش و  گر منبع  َاَبرماجرایی تبدیل می شـــود و ا
برخورد، طبیعت باشـــد، به فیلـــِم فاجعه، بقاء 

می شـــود. تبدیل 

16. درام تاریخـــی: از تاریـــخ وام می گیـــرد؛ اّما 
گذشـــته بایـــد به  که  نکتـــۀ مهـــم اینجاســـت 
گذشـــته  حال تبدیل شـــود؛ یعنی اســـتفاده از 

به منزلـــۀ آینـــۀ تمام نمـــای زمـــان حال.

ایـــن  زندگینامـــه ای:  درام   .17
ژانـــر به جـــای پرداختـــن به 
بـــه  یـــک عصـــر و زمانـــه، 
یـــک فـــرد می پـــردازد. 

نویســـنده باید معناِی زندگی شخصیت موردنظر را بیابد 
و آن گاه او را به منزلـــۀ قهرمـــاِن زندگـــی خویش به نمایش 

بگذارد.

18. درام مســـتند: یکی دیگر از پسرعموهای درام تاریخی 
اســـت؛ ولی به جـــای پرداختن به رخدادهـــای ماضی، به 

معاصر می پردازد. مثـــال: نبرد الجزایر.

کـــه ریشـــه در  1۹. مســـتند ســـاختگی: وانمـــود می کنـــد 
واقعیـــات یـــا خاطـــرات دارد و ظاهـــری شـــبیه بـــه فیلـــم 
مســـتند یـــا زندگینامـــه ای دارد؛ اّمـــا تخیلی و ســـاختگی 
اســـت. ایـــن ژانـــر بـــا بی اعتبارکردن ســـینمای مســـتند، 

کار را هجـــو می کنـــد. نهادهـــای ریـــا

که ریشـــه در ُاپرا دارد؛ واقعیتی را به  20. موزیکال: این ژانر 
که در آن شـــخصیت ها، داســـتان خود  نمایش می گذارد 

را بـــا آواز و رقص بازگو می کنند.

نویســـندۀ  علمی تخیلـــی:   .21
که  علمی تخیلـــی در آینـــده ای فرضـــی 
بی نظمـــی  و  ظلـــم  جهنـــم  معمـــواًل 
ســـاخت تکنولـــوژی اســـت. غالبـــًا 
علیـــه  بشـــر  مـــدرِن  حماســـۀ 
کشـــن،  ا ژانـــر  بـــا  را  حکومـــت 
ماجرایی تلفیق می کند. جنگ 

ســـتارگان.

کارزاری اســـت بـــرای نمایـــش  22. ژانـــر ورزشـــی: ورزش 
تحول شـــخصیت. این ژانر در بســـتر ورزش، ســـایر ژانرها 

را بـــه خدمـــت می گیرد.

23. فانتـــزی: در ایـــن ژانـــر، نویســـنده بـــا زمـــان، فضـــا و 
دنیـــای فیزیکـــی بـــازی می کنـــد و قوانیـــن طبیعـــی را بـــا 

قوانیـــن فراطبیعـــی تلفیـــق و ترکیـــب می کنـــد.

کم  24. انیمیشـــن: در این ژانر قانون دگردیســـی عام، حا
اســـت. یعنی هر چیـــزی می تواند به چیـــز دیگری تبدیل 

شود.

25. فیلـــم هنـــری: دو ژانـــر فرعـــی دارد: مینیمالیســـم و 
که هـــر یـــک قراردادهای فرمـــی خاص خود  ضدســـاختار 
را درزمینـــٔه ســـاختار و جهان شناســـی دارند. )در شـــمارۀ 

قبلـــی توضیح داده شـــد(

هـــر ژانـــری قـــراردادی خـــاص را بـــه ســـاختار تحمیـــل 
گر بـــا این قراردادها آشناســـت و انتظار  می کند. تماشـــا
که آنها رعایت شـــوند. قراردادهای ژانر عبارت اند  دارد 
ارزش هـــای  و  حـــوادث  نقش هـــا،  موقعیت هـــا،  از: 
کـــه تک تـــک ژانرهـــا و زیرژانرها  داســـتانِی مشـــخصی 
را تعریـــف و تحدیـــد می کنـــد. مثل موقعیت هـــای فیلم 
وســـترن، نقش جنایتکار در داســـتان جنایی، تعقیب 

کشـــن ماجرایـــی و ... . گریـــز در ا و 

13



جای  ورزش
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دکتر سارا کشکر

عضو هیئت علمی دانشـــگاه عالمه طباطبایی)ره(

و  ســینمایی  فیلم هــای  نمایــش 
ســریال های تلویزیونــی یکــی از روش هــای 
ــازی  ــی و الگوس ــای فرهنگ ــال نگرش ه انتق
امــکان  به این ترتیــب  اســت.  جامعــه  در 
در  فرهنگــی  مطلــوب  رفتارهــای  ُبــروز 
اســت.  اشــاعه  و  ترویــج  قابــل  جامعــه، 
آن،  اشــاعۀ  کــه  مطلوبــی  رفتارهــای  از 
می توانــد  ســریال ها  و  فیلم هــا  توســط 
اقتصــاد،  ســامت،  شــرایط  بهبــود  بــر 
حتــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  مــراودات 
ابعــاد آموزشــی در جامعــه اثرگــذار باشــد، 

اســت. ورزشــی  و  بدنــی  فعالیت هــای 
نقــش  می تواننــد  ســریال ها  و  فیلم هــا 
و  ورزش  آمــوزش  الگوســازی،  در  مهمــی 
فعالیــت  انجــام  بــه  جامعــه  افــراد  جــذب 
قــول  بــه  باشــند.  داشــته  ورزش  و  بدنــی 
»آلبــرت بنــدورا« نظریه پــرداز و روانشــناس 
دیــدن  آمریکایی کانادایــی،  اجتماعــی 
ــار آنهــا می شــود  الگوهــا موجــب تقلیــد رفت
شــخصیت ها  دیــدن  به همین دلیــل،  و 
موجــب  می توانــد  ورزشــی،  رفتارهــای  و 

گــردد.  گران  تماشــا توســط  آنهــا  تقلیــد 
تولیــدی  آثــار  در  کــه  نکتــه ای  مهم تریــن 
کشــورهای  فیلم ســازی  کمپانی هــای 

موردتوجــه  غربــی 
انتخــاب  اســت، 
اســت  بازیگرانــی 
گی هــای  ویژ از  کــه 

و  تناســب اندام 
بدنــی  جذابیت هــای 

برخوردارنــد؛ زیــرا بدیهــی 
کــه اینهــا جذابیــت  اســت 

بیشــتری دارنــد. همچنیــن 
نمایــش  فیلم هــا  ایــن  در 

بدنــی  فعالیت هــای  از  نوعــی 
کــه توســط بازیگــران  و ورزشــی 

فرعــی  نقش هــای  یــا  اصلــی 
جدایــی  جزئــی  می شــود،  انجــام 

جالــب  فیلم هاســت.  ایــن  از  نشــدنی 
ایــن  در  بدنــی  فعالیــت  انجــام  کــه  اســت 
مثبــت  نقش هــای  بــه  مختــص  فیلم هــا 
نقش هــای  بازیگــران  حتــی  و  نیســتند 
ایــن  از  قســمت هایی  در  نیــز  منفــی 
فیلم هــا یــا ســریال ها بــه فعالیــت ورزشــی 
کوهنــوردی،  دویــدن،  گلــف،  مثــل 
ــد. ــال آن می پردازن ــواری و امث دوچرخه س
غربــی  فیلم هــای  در  قهرمان پــردازی 
موجــب  محبــوب،  ورزشــکاران  توســط 
جوانــان  و  نوجوانــان  بیــن  در  الگــو  خلــق 
اســت  این چنیــن  و  می شــود  جامعــه 
»سیلوســتر  همچــون  چهره هایــی  کــه 
خالــق  دام«  ون  کلــود  »ژان  و  اســتالونه« 
»رمبــو«،  ازجملــه  زندگــی  الگوهــای 

کــه تجلــی  کــی« و »فرانکــی« می شــوند  »را
رفتــار  و  زندگــی  آنهــا در ســبک  رفتارهــای 

می یابــد. ظهــور  جوانــان  اجتماعــی 
ســایر  در  ســریال  و  فیلــم  ســاخت  در 
کم وبیــش، حضــور  کشــورهای جهــان نیــز 
جــدی ورزش و فعالیــت بدنــی را در فضــای 
فیلم هــای  دیــد.  می تــوان  تولیــدات  ایــن 
بــا  کثــرًا  ا هنگ کنــک  کشــور  محصــول 
اســت  همــراه  رزمــی  ورزش هــای  نمایــش 
و  ســینمایی  معــروف  چهره هــای  کــه 

دارد. تلویزیونــی 
و  فیلم هــا  کثــر  ا ترکیــه  کشــور  در     
بــه  مختــص  بخشــی  دارای  ســریال ها 
اســت.  بدنــی  فعالیت هــای  و  ورزش 
درام،  چیســت؛  فیلــم  ژانــر  نیســت  مهــم 
جنگــی، علمــی، تاریخــی، در شــهر، روســتا 
یــا هــر چیــز و جــای دیگــری فرقــی نــدارد. 
بــرای  ســهمی  ورزش  فیلم هــا  ایــن  در 
انــواع  فیلم هــا  ایــن  در  گــر  ا دارد.  خــود 
ضــرب  ازقبیــل  فرهنگــی  بدآموزی هــای 
خودکشــی،  دزدی،  خیانــت،  شــتم،  و 
هــم  ورزش  امــا  اســت  فــراوان  و...  قتــل 
کارگردان هــای  انــگار  را دارد.  جــای خــود 
کــه در تمــام  فیلم هــای تــرک، موظف انــد 
و  ورزش  از  خــود  ســریال های  و  فیلم هــا 
مهم تــر  کننــد.  اســتفاده  بدنــی  فعالیــت 
هــم  بازیگرانشــانئ  به اتفــاق  قریــب  آنکــه 
ــه ایــن هــم  ک دارای تناســب اندام هســتند 

اســت.  افــزوده  فیلم هــا  جذابیــت  بــر 
ســریال های  و  فیلم هــا  در  ورزش  نمایــش 
متــداول  جهــان  کشــورهای  از  بســیاری 
اولویت هــای  ایــران  در  ظاهــرًا  امــا  اســت؛ 
توجــه  مــورد  فیلم هــا  ســاخت  در  دیگــری 
و  ورزش  آن چنان کــه  اســت.  ســازندگان 

یــا  تولیــدات  ایــن  در  بدنــی  فعالیــت 
اصــًا وجــود نــدارد یــا بــا پیام هــای 

اســتفاده  مــورد  منفــی 

هنرپیشــه های  کثــر  ا می گیــرد.  قــرار 
گی هــای  ویژ کمتریــن  از  حتــی  ایرانــی 
نیســتند.  برخــوردار  تناســب اندام 
گاهــًا  فیلم هــا  اول  نقــش  بازیگــران 
بدفــرم  و  چــاق  بی تناســب،  بدن هایــی 
گــر هــم بازیگــران ورزشــکار و دارای  دارنــد. ا
انــدام متناســب در فیلم هــا حضــور یابنــد، 
کثــر مواقــع، بازیگــر نقش هــای منفــی  در ا
یــا  هســتند  بزن بهــادر  و  قاچاقچــی  نظیــر 
حضــور  فیلــم  در  سیاهی لشــکر  به عنــوان 
در  هــم  اســتثنائاتی  البتــه  می یابنــد. 
ایــن خصــوص وجــود دارد؛ مثــل »پژمــان 
ســریال  در  کــه  ورزشــکاری  جمشــیدی«. 
کــه تمــام پیــام  پرمخاطبــی حضــور یافــت 
ورزشــکار  یــک  حرفــه ای  شکســت  آن 
جمشــیدی  از  و  بــود  دوست داشــتنی 
دعوت کننــدۀ  و  ورزش  الگــوی  به عنــوان 

نشــد.  اســتفاده  ورزش  بــه  جامعــه 
در تاریــخ ســینمای ایــراِن قبــل از انقــاب، 
کــه بــه حــوزۀ بازیگــری  تعــداد ورزشــکارانی 
در  آنهــا  تعــداد  از  بیــش  شــدند،  وارد 
دوران پــس از انقــاب بــود. افــرادی مثــل 
بیــک  »رضــا  و  فردیــن«  »محمدعلــی 
هنرپیشــه های  و  ورزشــکار  ایمانــوردی« 
بودنــد  انقــاب  از  قبــل  ســینمای  نامــدار 
از  بهره منــدی  به دلیــل  اتفاقــًا  کــه 
زیبایی اندامشــان  و  تناســب  گی هــای  ویژ
ــۀ بازیگــری فراخوانــده شــدند؛ امــا  ــه جرگ ب
کــم حضــور بازیگــران ورزشــکار از الویــت  کــم 

شــد. ج  خــار فیلم ســازان 
گــرا  معنا فیلم هــا  فضــای  رفته رفتــه 
را  نقــش  کمتریــن  آن  در  ورزش  کــه  شــد 
جنــگ،  ژانــر  فیلم هــای  کثــر  ا در  یافــت. 
وجــود  ورزشــکار  و  ورزش  از  نشــانی  هیــچ 
کــه در فیلم هــای  نداشــت. جالــب اســت 
ژانــر اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی 

به نــدرت  نیــز  تجــاری  حتــی  و 

نمایــان  فیلم هــا  در  ورزش  پــای  رد 
فیلم هایــی  گاه  بیــن،  ایــن  در  می شــود. 
بــا محوریــت ورزش نیــز ســاخته شــده امــا 
اثرگــذار  آن،  ضعیــف  پرداخــت  به دلیــل 
نمانده انــد.    خاطره هــا  در  حتــی  و  نبــوده 
ورزشــکاران  ایــران  ســینمای  در 
عرصــه  وارد  بازیگــر  قالــب  در  زیــادی 
نقــش  آنهــا  کثــر  ا امــا  شــده اند؛  هنــر 
ورزش  بــه  جامعــه  جــذب  در  مطلوبــی 
عابــدزاده«،  »احمدرضــا  نداشــته اند. 
»علــی انصاریــان«، »حمیدرضــا اســتیلی«، 
ســاعی«،  »هــادی  حیــدری«،  »علیرضــا 
»صفــر  حیــدری«،  »ســیدمهدی 

دســته اند. ایــن  از  و...  کشــکولی« 
 هرچنــد اســتفاده از ورزشــکاران به عنــوان 
می توانــد  ســریال ها  و  فیلم هــا  بازیگــر 
ــه ورزش  ــردم ب ــه م ــرای جلب توج ــی ب روش
ــًا تنهــا راه ممکــن نیســت.  ــا الزام باشــد، ام
از مســابقات ورزشــی  گاه نمایــش بخشــی 
جــذب  در  می توانــد  فیلم هــا  اثنــای  در 
مهمــی  نقــش  ورزش،  بــه  جامعــه  توجــه 
گاهــی نیــز نمایــش فعالیــت  داشــته باشــد. 
کــه خــود  بدنــی و ورزش در بیــن بازیگرانــی 
الزامــًا ورزشــکار نیســتند، می توانــد موجــب 
حتــی  شــود.  ورزش  بــه  جاذبــه  ایجــاد 
و  بازیگــران  حضــور  گاهــی 
رخــداد داســتان فیلــم 
ورزشــی،  فضــای  در 
نمایــش  بــدون 
نیــز  ورزشــی  فعالیــت 
ــد نقــش مهمــی  می توان
در برجسته ســازی ورزش 
در جامعــه داشــته باشــد. 
محتــوای  بررســی 
کشــور،  امــروز  فیلم هــای 
توجــه  عــدم  نشــان دهندۀ 
نقــش  بــه  تولیدکننــدگان 
مهــم ایــن محصــوالت فرهنگــی 
ــه  ک گفــت  ــوان  کنــون می ت اســت. ا
ورزشــی  چهره هــای  نمایــش  جــای 
انتقال دهنــدۀ  الگوهــای  قالــب  در 
ایثــار  جوانمــردی،  اخاقــی،  مفاهیــم 
فیلم هــای  در  مذهبــی  ارزش هــای  و 
ایرانــی خالــی اســت. ایــن درحالــی اســت 
اســت  پــر  ایرانــی  فرهنــگ  و  ایــران  کــه 
و  قهرمانــی  اســوه های  اســطوره ها،  از 
الگوهــای  جــای  می تواننــد  کــه  فرهنگــی 
»رمبــو«،  »ســوپرمن«،  نظیــر  وارداتــی 
کــی«، »مــرد عنکبوتــی« و... را باقــوت  »را
فرهنــگ  مطلــوب  ارزش هــای  و  بگیرنــد 
جامعــه،  جــوان  نســل های  بــه  را  ایــران 
کننــد؛ ایــن امــر هــم فقــط از طریــق  منتقــل 
پرداخــت مطلــوب در فیلم هــا و ســریال ها 

اســت.  دســتیابی  قابــل  
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کــه ســال  1.»بــه ســمت اوج«، مســتندی بــود 
2000 میــادی بــا محوریــت »مایــکل جــردن«، 
بسکتبالیســت افســانه ای آمریکایــی، ســاخته 
ــردن و  ــرد ج ــتند، عملک ــی مس ــوژۀ اصل ــد. س ش
کــه  گو بولــز« در ســال 1۹۹8 بــود  باشــگاه »شــیکا
ششــمین و آخریــن قهرمانی شــان در NBA  را 
ــه ارمغــان آورد. مســتند امــا فقــط  ــرای آن هــا ب ب
در مــورد دریبل هــا و پرتاب هــای ســه امتیــازی 
از  بخشــی  ورزش  نیســت.  ک شــات ها  با و 
زندگــی ســتارۀ تکــرار نشــدنی دنیــای بســکتبال 
کــه  می دهــد  نشــان مان  مستندســاز  اســت. 
زندگــی  از  بخــش  ایــن  جــردن چطــور هــم در 
بهتریــن می شــود و هــم می کوشــد باقــی مســائل 
کنــد. جــردن در شــروع فیلــم،  زندگــی اش را حــل 
بهتریــن بازیکــن دنیــای ورزشــی خــودش اســت؛ 
امــا بــا فوت پــدرش به دنبــال برآورده کــردن آرزوی 
در  جــردن  شــدن.  بیس بالیســت  مــی رود؛  او 
ــن  ــه بازیک ــت بلک ــتاره نیس ــا س ــال نه تنه بیس ب
هــرروز  او  بااین وجــود  اســت.  ضعیفــی  بســیار 
قبــل از طلــوع آفتــاب ســر تمریــن می آیــد و بعــد 
ــا  ــد ت ــاز هــم ســر تمریــن می مان از رفتــن همــه، ب
کنــد. آن قــدر ســماجت  آرزوی پــدرش را بــرآورده  
بــه خــرج می دهد که کارش دســتمایۀ تبلیغات 
تلویزیونــی می شــود. جــردن یک فصــل در لیگ 
کــرد. بــار دیگــر بــه بســکتبال  بیس بــال بــازی 
گو،  گاوهــای شــیکا ــا  برمی گــردد و ایــن بــار هــم ب
 NBA قهرمــان  هــم  ســر  پشــت  ســال  ســه 
کــه در یــک ســال غیبــت او  می شــوند. اتفاقــی 

ــود. نیافتــاده ب
رمــز  ببینیــم  »می خواهیــم  مصاحبه گــر:   -
آن  اســتاد  کــه  رشــته ای  در  جــردن  موفقیــت 

اســت را جویــا شــویم: چطــور بایــد بــا هم تیمی ها 
بــه  را  شکســت  بایــد  چطــور  کــرد؟  همــکاری 
ــت ها  ــد از شکس ــور بای ــرد؟ چط ک ــدل  ــروزی ب پی

گرفــت؟ چطــور بایــد بهتریــن شــد؟« درس 
رو  بســکتبال  مــن  کــه  »زمانــی  جــردن:   -
مــن  نقطه ضعــف  »دفــاع«  کــردم  شــروع 
کــه امــروز مــن رو  کــردم  بــود. این قــدر تمریــن 
بــه قــدرت  بیشــتر از توانایی هــای هجومــی ام 
گفتــم بگــو  دفاعــی ام می شناســند. بــه مربــی ام 
نقطه قوتــم  بــه  رو  اون  تــا  چیــه  نقطه ضعفــم 

کنــم.« تبدیــل 
2. ایــن تنهــا یکــی از مســتندهای ساخته شــده 
در مــورد جــردن اســت و جــردن تنهــا یکــی از 
کــه از زندگی نامــۀ  ورزشــکاران آمریکایــی اســت 
بیــن  اســت. در  آنهــا، مســتند ســاخته شــده 
رفاقــت  و  رقابــت  ماجــرای  بسکتبالیســت ها، 
بــرد« و» مجیــک جانســون«، عملکــرد  »لــری 
افســانه ای »کوبــی برایانــت«، داســتان »لبــرون 
هنرنمایــی  و  هم مدرســه ای هایش  و  جیمــز« 
و  »نویزتکــی«  ازجملــه   NBA خارجی هــای 
»یائــو مینــگ« و... دســت مایۀ ســاخت مســتند 
ــر ایجــاد  کار عاوه ب ــا ایــن  کارگردانــان ب شــده اند. 
تصاویــر مســحورکنندۀ ورزشــی، زیــر و بــم زندگــی 
موفقیــت  مســیر  در  کــه  نبــردی  و  شــخصی 
انگیــزش  باعــث  اینهــا  کــه همگــی  داشــته اند 
مخاطــب و نشــان دادن راه موفقیــت می شــود.
الگــوی موفقیــت،  کشــیدن  بــه تصویــر  بــرای 
نبایــد همــواره ســراغ دانشــمندان و فــن آوران و 
کارآفرینــان رفــت. بــرای هرکــس در هــر ســطحی، 
کــرد. تولیــدات  می تــوان الگویــی ورزشــی معرفــی 
بــرای  مناســبی  زمینــۀ  می توانــد  حــوزه  ایــن 
مستندســازی و آمــوزش راه و رســم زندگــی باشــد 

ــه مــا همــواره از ایــن موضــوع غافلیــم. ک

مــا  بگذریــم،  کــه  ملی مــان  قهرمانــان  از   .3
کــه در جهــان یکه تــاز  ســتاره هایی داشــته ایم 
»بهــداد  و  رضــازاده«  »حســین  بوده انــد. 
خــود،  دوره هــای  در  یــک  هــر  ســلیمی«، 
»هــادی  بودنــد.  جهــان  مــردان  قوی تریــن 
تکوانــدوکاران  پرافتخارتریــن  از  یکــی  ســاعی« 
گل زنــی در  جهــان اســت. »علــی دایــی« بــر قلــۀ 
ــی ایســتاده. »مرتضــی مهــرزاد« را  بازی هــای مل
ــت و افســردگی برخاســت  کنــج عزل ــه از  ک ــم  داری
ــای  ــدال ط ــته، م ــال نشس ــی والیب ــم مل ــا تی و ب
پارالمپیــک را گرفــت. »حمیــد ســوریان« المپین 
هفــت  کــه  بــود  مــا  اســطوره ای  کشــتی گیر  و 
طــای جهــان و المپیــک گرفــت و پرافتخارترین 
کشــتی گیر تاریــخ مــا شــد. امــروز مــا از هــر یــک از 
ایــن قهرمانــان چــه در خاطــر داریــم؟ از» حســین 
رضــازاده«، زندگــی قهرمانــی اش را در حافظــۀ 
تصویــری خــود داریــم یا ماجــرای دوپینگی های 
وزنه بــرداری در زمــان مربی گــری او؟ از »بهــداد 
ــزی  ــرداری، چی ــکوی وزنه ب ــن س ــلیمی« پایی س
به جــز درگیــری او بــا »کــوروش باقــری« دیده ایــم؟ 
مستندســازی رفتــه اســت تــا بــه مــا نشــان دهــد 
کــه پشــت ایــن مهارکردن فوالد ســرد، چــه روزها، 
چــه مبارزه هــا و چــه سرســختی هایی  هســت؟ از 
»هادی ســاعی« خــارج از میدان مبــارزه، چیزی 
به جــز تصویــرش در شورای شــهر و فیلم هــای 
ســینمایی رزمــی در خاطرمــان مانــده؟ تصاویــر 
کجاســت؟  قهرمانــان  ایــن  از  مســتندمان 
مســتندهای سفارشــِی در آســتانۀ مســابقات 
کارهایــی  کتــور بگیریــد. منظورمــان  مهــم را فا
اســت در ســطح یــک قهرمان جهــان و المپیک. 
کــه همــراه ورزشــکار شــود، بــه زندگــی  مســتندی 
شــخصی و حرفــه ای اش ســرک بکشــد و حرفــی 

ــد. ــته باش ــن داش گفت ــرای  ب

4. برخــاف آثــار داســتانی، اینجا نیازی نیســت، 
کــه می شــود موفــق شــد و معلــوم  کنیــم  اثبــات 
نباشد چقدر در راه اثبات این موضوع، کامیاب 
ــان مــا  شــویم. در مســتندهای ورزشــی، قهرمان
گام،  موفق شــده اند و همین موضوع، اثر را یک 
جلوتــر از آثــار داســتانی قرار می دهد. صرفــًا باید از 
کــرد و راه پرپیچ وخــم و  ایــن موضــوع، اســتفاده 
کــه  ســنگاخ پیــروزی را نشــان داد. مثــل اتفاقــی 
ــران  ــورد خواه ــکو« در م ــا س ــر ت ــتند »صف در مس
منصوریــان افتــاد. حتی می شــود قهرمانــان را نه 
فقــط الگــوی اشــخاص، بلکــه به عنــوان نمــادی 
کــرد؛ مثــل اتفاقــی  بــرای نجــات جامعــه، معرفــی 
کــه در مســتند »جــام در آفســاید« می افتــد و 
تــاش تیــم ملــی ایــران در جــام ملت هــای آســیا 
کشــور تحــت تجــاوز ارتــش بعثــی  کــه  را درزمانــی 
بــوده بــه تصویــر می کشــد. ایــن ظرفیتــی اســت 
ــن  ــده و همی ــت ش ــیار غفل ــروز از آن بس ــا ام ــه ت ک
اآلن هــم بــرای بیدارشــدن از خــواب غفلــت دیــر 
ورزشــی،  مســتندهای  ســاخت  بــرای  اســت. 
نمی شــود منتظــر کســب موفقیــت بــود تا شــروع 
کنیــم. راه موفقیــت باید به تصویر کشــیده شــود 
و هــر قهرمــان و تیــم افتخارآفریــن بالقــوه ای بایــد 
تیم مستندســازی را همراه خود داشــته باشد تا 
بتــوان بعدهــا گفــت کــه چگونــه ایــن قهرمانی ها 
به دســت آمــد. محصــول ایــن مستندســازی ها، 
کشــور، بــا توجــه  عاوه بــر تأثیــر بــر فضــای داخلــی 
بــه ســطح جهانــی قهرمانان مان، مشــتری های 
کاالی فرهنگی  خارجی هم خواهد داشــت و به 
صادراتــی بــدل خواهــد شــد. اتفاقی که شــیرینی 

کــرد. پیروزهــای ورزشــی را دیرپاتــر خواهــد 
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ایــن � دربــارۀ  کمــی   
ً
لطفــا کریمــی              آقــای 

رویارویــی بــا حریــف اســرائیلی توضیــح دهیــد    .
کشــتی  مســابقات  در  بــود؛  گذشــته  ســال 
امیدهــای جهــان در لهســتان، بــرای بــار دوم بــه 
کشــتی گیر اســرائیلی خــوردم و مســابقه  را از عمــد 

باختــم تــا مجبــور بــه مســابقه بــا او نشــوم.

      بار اول کی بود؟�
      تقریبًا 5 سال قبل.

     چــرا می خواســتید بــه کشــتی گیر اســرائیلی �
نخورید     ؟ 

کــه جامعه        به دلیــل یک ســری مســائل اعتقــادی 
و مردم ما دارند و به رسمیت نشــناختن اســرائیل 
از ســوی کشــور و نظام ما، من و ســایر ورزشــکاران 
ایرانی با بازیکنان اســرائیل مســابقه نمی دهیم    . 

از � چطــور  شــما  بفرماییــد  ســیار  آقــای 
ماجــرای مســابقۀ آقــای کریمی مطلع شــدید؟ 
ماننــد ســایر مــردم از طریــق اخبــار و روزنامه هــا و 
فضــای مجــازی، از جریــان باخبــر شــدم و دیــدم 
موقعیــت دراماتیــک خاصــی پدیــد آمــده؛ یعنــی 
از چنــد جهــت مختلــف اتفاقــات جالبــی افتــاده 
کــه ایــن موضــوع را  اســت؛ هــم تلــخ و هــم شــیرین 

کــرد. بــرای مــن جالــب 
 

توضیــح � را  آن  شــیرین  و  تلــخ  می شــود 
 دهیــد؟

کشــتی یــک ورزش مبــارزه ای اســت  ســیار: خــب 
کشــتی گیر بــرای پیــروزی بــه میــدان مــی رود؛ او  و 
بایــد از اســتعداد روحــی و بدنــی خــاص برخــوردار 
بین المللــی  آوردگاه  یــک  در  بتوانــد  تــا  باشــد 
کــرده و همــۀ  کلــی تمریــن و تــاش  کشــتی بگیــرد؛ 
توصیفــات،  ایــن  بــا  اســت؛  پیــروزی  هدفــش 
بــود  خواهــد  جالــب  و  هیجان انگیــز  خیلــی 

به راحتــی  کــه  کشــتی گیری در مســابقه ای  کــه 
می توانســت پیــروز شــود، بــه عمــد ببــازد؛ در ایــن 
زمینــه مــا اســطوره ای چــون »پوریــا ولــی« را داریم؛ 
کند  گاهی ممکن اســت قاعدۀ بازی تغییر  یعنی 
کــه پیــروزی  و هــدف اصلــی یــک مســابقۀ ورزشــی 
اســت، عــوض شــده و باختــن یــک ورزشــکار، او 
کنــد و در یادهــا زنــده نــگاه دارد، مثــل  را معــروف 
»پوریــا ولــی«؛ چنیــن حماســه های تراژیکــی در 
کــه کســی به ظاهــر شکســت  ادبیــات ســابقه دارد 
کــه بــه  کســی  می خــورد امــا پیــروز واقعــی اســت و 
ظاهــر پیــروز شــده، بازنــده حســاب می شــود. این 
زیبایــِی زندگــی انســانی و پیچیدگی هــای آن را 

نشــان می دهــد.

ماجــرای � از  چطــور  شــما  اهلل وری،  آقــای 
شــدید؟  مطلــع  کریمــی  آقــای 

که آقای نصیرنژاد)آهنگســاز(  ســر یک پروژه بودم 
کریمــی  گرفتنــد و ماجــرای مســابقۀ آقــای  تمــاس 
کــه صــدای مربــِی آقــای  را تعریــف کردنــد و گفتنــد 
کریمــی که موقع مســابقه می گفتــه: »بباز علیرضا 
کرده؛ و  بباز...« منتشــر شــده و ســروصدایی به پا 
کــه آقــای ســیار شــعری ســروده و قــرار اســت  گفــت 
نماهنگــی بــر اســاس آن ســاخته شــود و درنهایت 

تــو بــرای دکلمه خوانــی شــعر انتخــاب شــده ای.
کــه نهایتــًا ســه چهار روز بعــد  لطــف خــدا بــود 
کریمــی، ایــن اثــر آمــاده شــد؛  از مســابقۀ آقــای 
جــا دارد همیــن جــا یــادی از تاش هــای علــی 
کار بــا خود  نصیرنــژاد عزیــز بکنیــم که تنظیم ایــن 

او بــود.

چطور می شــود یــک خواننــده، اثری هنری �
را بــدون دریافــت هزینــه، دربــارۀ یــک واقعــۀ 

ورزشــی بســازد؟
اهلل وردی: به نظــر مــن وظیفــۀ هنرمنــد همیــن 
مســائل  بــه  هزینــه  و  پــول  از  فراتــر  کــه  اســت 

متأســفانه  اآلن  گرچــه  کنــد؛  نــگاه  پیرامونــش 
بــازار هنــر این گونــه نیســت و پــول محوریــت دارد؛ 
امــا هنرمنــد نبایــد نســبت بــه اتفاقــات اجتماعــی 
می خواهــد  اتفــاق  آن  حــاال  باشــد،  بی تفــاوت 
سیاســی باشــد؛ اقتصــادی باشــد؛ ورزشــی باشــد؛ 
یــا یــک فریــاد اعتراضــی به ظلــم در کشــورش یــا در 

ســطح جهــان باشــد.

آقــای ســیار؟ می توانســتید � شــما چطــور 
مثــل خیلــی از شــعرا در خانــه بنشــینید و بــرای 
ــه ایــن  کــه ب خودتــان شــعر بگوییــد، چــه شــد 

کردیــد؟  مســئلۀ سیاســی ورزشــی ورود 
آفرینــش  دســت مایه های  زندگــی،  از  شــاعر 
و  انــزوا  در  نمی توانــد  و  می گیــرد  را  خــودش 
بی خبــری، شــعر مؤثــری بســراید. او بایــد آینــۀ 
اجتمــاع باشــد و تصاویــر جامعــه را همان گونــه 
گاهــی آن هــا را  کنــد؛ یــا  کــه هســتند منعکــس 
در یــک قــاب ازلــی و ابــدی تصویــر نمایــد؛ مثــًا 
کشــتی گیر مــا در افــق همــان زمــان و  داســتان 
کــه ایــن افــق  کمــی  مــکان، شکســت اســت؛ امــا 
ببینیــم،  تاریخــی  را  آن  و  کنیــم  گســترده  تر  را 
بــه یــک پیــروزی تبدیــل می شــود؛ چــون ایــن 
شکســت ظاهــری بــرای به رسمیت نشــناختن 
یــک ظلــم تاریخــی و جهانــی اســت و ایــن یعنــی 
ســرخم نکردن در برابــر ظلــم؛ یعنــی مبــارزۀ بــا 
ظلــم؛ یعنــی پیــروزی. شــاعر موظــف اســت ایــن 
گســترش دهــد و نگــذارد چنیــن اتفــاق  افــق را 
بزرگــی در لحظــه بمانــد و بمیــرد؛ بایــد آن را بــه 

ابدیــت و تاریــخ پیونــد بزنــد. 
ــل  ــعر متوس ــان ش ــه زب ــد ب ــیر، بای ــن تفس ــرای ای ب
شکســت  کــه  همانطــور  می گفتــم  و  می شــدم 
پوریا ی ولــی بخــش مهمــی از یــک بــرد عظیــم 
انســانی بــود، شکســت علیرضــا هــم بخشــی از 
ــک  ــت؛ ی ــتانه اس ــانی و انسان دوس ــرد انس ــک ب ی

انسان دوســتانه. حماســۀ 

     
جریــان � در  شــما  آیــا  کریمــی،  آقــای 

سروده شــدن ایــن شــعر و نماهنــگ آن بودیــد 
دیدیــد     ؟  را  آن  خروجــی  فقــط  یــا 

      خیر   ، من فقط خروجی آن را از تلویزیون دیدم    .
 

ــرای � ــای اهلل وردی ب ــه آق ــیار، چگون ــای س آق
خوانــدن ایــن ســروده انتخــاب شــد؟

اهلل وردی  آقــای  صــدای  کــه  بــود  ذهنــم  در 
ــرای خوانــدن چنیــن شــعری مناســب اســت و  ب
می توانــد آن فریــاد و حماســه را به خوبــی بازتــاب 
کــه بــا حالتــی حماســی  دهــد. از ایشــان خواســتم 
ــی از  ــاق، جزئ ــن اتف ــه ای ک ــد  ــان ده ــد و نش بخوان

یــک حماســۀ تاریخــی اســت. 

بازخوردها بعد از پخش نماهنگ چه طور بود؟�
کار شــد. بــه نظــر  اســتقبال خیلــی خوبــی از ایــن 
مــن ایــن نماهنگ، بخشــی از حرف  تودۀ مــردم را 
کــه بــا ســکوت و نادیده گرفتــن و نشــنیدن مواجــه 

کــرد.  می شــد، بیــان 

از � کمــی  هــم  شــما  اهلل وردی ،  آقــای 
بگوییــد؟ برایمــان  کار  بازخوردهــای 

کــه  بازخوردهــای خوبــی داشــت، در تلویزیــون 
مــدام از شــبکه های مختلــف پخــش می شــد؛ 
که اقوام و آشــنایان به شــوخی می گفتند:  طوری 
هــر وقــت دلمــان برایــت تنــگ می شــد، تلویزیــون 

را روشــن می کردیــم تــا صدایــت را بشــنویم!
کــه  گویــا در دیــداری  کــه  همین طــور شــنیدم 
برخــی دوســتان بــا حضرت آقا داشــته اند، ایشــان 
کار  از  و  آمــده  خوششــان  خیلــی  و  دیــده  را  کار 

کرده انــد. تعریــف 

بــرای انتشــار اثــر در فضــای مجــازی هــم �
شــد؟ اقدامــی 

در نگاه انسان های آزاده، غاصِب خانه، صاحِب خانه نخواهد شد؛ رژیم صهیونیستی، غاصب فلسطین است؛ نه صاحب آن. سال هاست ورزشکاران ما در میادین بین المللی، در اعتراض  «
به این غصب خونین، از رویارویی با ورزشـــکاران این رژیم آدمکش، ســـرباز زده و آن را به رسمیت نمی شناسند.

»علیرضـــا کریمـــی« یکی از این پهلوانان اســـت که علیرغم تمامی شایســـتگی هایش، حاضر به رویارویی با کشـــتی گیر اســـرائیلی نشـــد؛ امـــا آنچه در ایـــن ماجرا درخور توجـــه می نمود، حمایت  «
هنرمنـــدان جبهۀ فرهنگی انقـــالب در بازتاب این اقدام شـــجاعانه بود؛ که نتیجه اش شـــد نماهنگ محبوب »علیرضـــا ِبَبر«.

 فرصتی پیش آمد تا با شاعر و خوانندۀ این اثر و همین طور کشتی گیر محبوب کشورمان، »علیرضا کریمی« به گفت وگو بنشینیم. «

گپوگفتیباعلیرضاکریمی،محمدمهدیسیارومجتبیاهللوردی

آنکه ُبرده کیست؟
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شــد؛  اقــدام  ســایت ها،  در  انتشــار  بــرای  بلــه، 
کاربــران منتشــر شــد.  امــا بیشــتر توســط خــود 
کــردم و دیــدم  جســتجویی در فضــای مجــازی 
ــده شــده و در پیــج هــای شــخصی،  کار دی واقعــًا 
ــادی  ــت زی ــرات مثب ــته؛ نظ ــی داش ــورد خوب بازخ
گرفتــم و مصمــم  هــم آمــده بــود؛ خیلــی انــرژی 
کــه حتمــًا بــا دلگرمــی و تــاش بیشــتر در  شــدم 

کنــم. کار  حــوزۀ دکلمه خوانــی 
     

باخــِت � از  بعــد  گویــا  کریمــی،  آقــای 
خودخواســتۀ شــما در مســابقه، گالیه هایــی 

آمــد    ؟ پیــش 
      گایــه ام به خاطــر مســابقه نبــود    ؛ البتــه حــق و 
بــرای مــن و ســایر ورزشــکاران وجــود  حقوقــی 
کــه وقتــی می بینیم خیلی از مســئولین آن را  دارد 
ک اســت    .  پایمــال می کننــد، بــرای ما بســیار دردنا

 نظرتــان را دربــارۀ نماهنگ »علیرضا �
ً
      لطفــا

ببــر« بگوییــد    . وقتــی نماهنــگ را دیدیــد چــه 
تاثیــری داشــت     ؟ 

      خیلــی خــوب بــود و بــرای مــن بســیار ارزشــمند؛ 
راســتش آن موقــع به شــدت تحــت فشــار بــودم؛ 
روی تشــک نمی دانســتم جریان چیســت، فقط 
بــه مــن می گفتند ببــاز و مــن باختم؛ وقتــی آمدم، 
تــا یکــی دو روز در بهــت و ناراحتــی بــودم؛ چــون 
یــک کشــتی گیر بیشــتر از آنکــه دنبــال پــول باشــد، 
ــه  ک کســب مقــام  ارزشــمند اســت و بعــد  برایــش 
بازنشســته شــد، تعــداد مقام هــا و مدال هایــی 
ــدر  ــه چق ــه اینک ــت؛ ن ــم اس ــرده، مه ک ــب  کس ــه  ک
پــول دارد. مــن هــم بعــد از آن همــه تمرین هــای 
کــردم و خیلی  گــذار  ســخت، مســابقه را به عمــد وا
ناراحــت بــودم و فشــار زیــادی را تحمــل می کــردم؛ 
امــا دلــداری مــردم و بــه خصــوص تولیــد و پخــش 
ایــن نماهنــگ، بــه مــن دلگرمــی داد و فهمیــدم 
کــه مــردم و هنرمنــدان حواسشــان بــه این حرکت 

مــن هســت و حمایتــم می کننــد.
کــدام یــک از عزیــزان برای  آن موقــع نمی دانســتم 
کشــیده اند    ؛ همین جــا از  کار زحمــت  تولیــد ایــن 
تمامــی عزیــزان تشــکر می کنم   ، بســیار زیبــا و عالی 

بود    . 
      

آقــای ســیار شــما راجــع بــه ایــن صحبــت �
کریمــی، صحبتــی داریــد؟ آقــای 

گــر توانســته باشــم حتی  بلــه، می خواهــم بگویــم ا
بــرای یــک لحظــه، یــک جــوان ایرانــی را دلگــرم و 
خوشــحال کنم، بزرگترین افتخار و نشــان ادبی را 
کــه یــک شــاعر در طــول زندگــی ادبــی اش می تواند 

کــرده ام. کســب  بگیرد، 

     شما چطور آقای اهلل وردی، صحبتی ندارید؟�
کار باعــث دلگرمــی  کــه ایــن  خیلــی خوشــحالم 
ظاهــری،  باختــن  ایــن  شــده.  کریمــی  آقــای 
گــر ماورائــی و غیرمــادی بــه  کــه ا موضوعــی اســت 
کنــار  کنیــم، بــه نظــر مــن می شــود بــا آن  آن نــگاه 

آمــد.
کار بــزرگ و اصلــی را ایشــان انجــام داده و باعــث 
شــد در حــوزۀ هنــر هــم ایــن نماهنــگ ســاخته 

شــود. 
کــه همیشــه در ایــن مســیر باشــند و  ان شــااهلل 
کار آســانی نیســت و شــاید  َاجــرش را ببرنــد؛ چــون 
کســی نتواند به این راحتی از قهرمانی جهان  هر 

چشــم بپوشــد. 

کــه وقتتــان را بــه ایــن مصاحبــه  از شــما بزرگــواران 
کنــم و برایتــان  اختصــاص دادیــد، تشــکر مــی 

دارم. موفقیــت  آرزوی 

از نگاه کودکان
 غزه و یمن بپرس

  مهدی خلیلی
نویسنده

یــک دقیقــه بــه پایــان مســابقه باقــی مانده اســت. 
کریمــی از ایران  نتیجــه ســه بــر دو بــه ســود علیرضــا 

در مقابــل نمایندۀ روســیه اســت. 
ســال ها بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــۀ حســاس از 
کشــیده اســت. ماه هــا دوری  زندگــی اش زحمــت 
از خانــواده و تمرین هــای ســخت و طاقت فرســا را 
ــا پیــروزی در ایــن مســابقه، راه  ــا ب ــرده ت ک تحمــل 
بــرای رســیدن بــه مــدال طــای جهــان بــرای اش 
همــوار شــود. همــه او را بخــِت اول قهرمانــی در 

ایــن مســابقات می داننــد.
زمــان  ایــن  را در  فنــون  انــواع  تــا  اســت  آمــاده   
کنــد.  کشــتی گیر روســی اجــرا  باقی مانــده روی 
او هــم  بــاال نمی آیــد.  کشــتی گیر روســی  َنَفــِس 
شکســت را پذیرفتــه اســت و می دانــد در ایــن 
زمــان باقی مانــده نمی توانــد پهلــوان ایرانــی را 
گهــان مربیــان ایرانــی از بیــرون  شکســت دهــد. نا
ــد نتیجــه را  ــه بای ک ــه علیرضــا می گوینــد  تشــک ب
کنــد. علیرضــا دهانــش بــاز مانــده، دور  گــذار  وا
کــه  تشــک می گــردد؛ بــاورش نمی شــود. درحالــی 
یــک قــدم بــا پیروزی فاصلــه دارد باید شکســت را 
کنــد. چه اتفاقــی افتاده؟ نماینــدۀ رژیم  انتخــاب 
اشــغالگر قــدس، حریــف آمریکایــی را شکســت 
داده و در مســابقۀ بعــدی بایــد بــا او روبــرو شــود. 
روزهــای دشــوار اردوهــا و ســختی های چندیــن 
ماهــه جلــوی چشــمان علیرضــا تصویر می شــود. 
کرد؟ طای جهان و ایســتادن روی  کار بایــد  چــه 
ســکوی قهرمانــی را بــا چــه چیــز می شــود عــوض 
معنــای  چیســت؟  قهرمانــی  حقیقــت  کــرد؟ 
پیــروزی چــه می توانــد باشــد؟ آیــا چیــزی مهم تــر 

ــت؟ ــم هس ــان ه ــای جه ــمندتر از ط و ارزش
مالک اشــتر بــه ده قدمــی خیمــۀ معاویــه لعنت اهلل 
علیــه در جنــگ صفیــن رســیده بود و می توانســت 
کار بنی امیــه را یکســره  بــا چنــد ضربــۀ شمشــیر 
کنــد؛ بســاط ظلمشــان را برچینــد و طومــاِر ظلــِم 
ظالمــان تــا قیامــت بــا اســتقرار توحیــد پیچیــده 
امیرالمومنیــن  از  پیکــی  گهــان  نا امــا  شــود. 
گــر می خواهــی  کــه ا علیه الســام بــه او خبــر داد 
گــذار و بــه عقــب  موالیــت زنــده بمانــد جنــگ را وا
بــه  او  نمی جنگیــد،  خــود  بــرای  مالــک  برگــرد. 
فرمــان ولــی خــدا عمــل می کــرد تــا اســام باقــی 
بمانــد. ارزشــمندترین ویژگــی انســان در ایــن دنیــا 
کــه بنــده خــدا باشــد. مهمتریــن وجــه  ایــن اســت 
مهمتریــن  مالــک  اســت.  مطیع بــودن  بندگــی 
وجــه بندگــی اش یعنــی مطیــِع امــِر ولی بــودن را بــه 

گذاشــت.  نمایــش 
انقــاب  آرمان هــای  و  ارزش هــا  بــه  پایبنــدی 
اســامی از رســیدن بــه قهرمانــی دنیــا در هــر رشــته 
کــره بــا دنیــا بــه اســِم آشــتی بــا دنیــا!،  ورزشــی، مذا
بســتن قراردادهــای ضــد بشــری بین المللــی بــه 
اســم جلوگیــری از تحریم هــای بیشــتر و تصویــب 

انقابــی  مــردم  بــرای  ایــران!  علیــه  قطعنامــه 
ارزشــمندتر اســت.  و  مهم تــر 

پیــروزی در میــدان مســابقه در اثــر تمرین هــای 
طاقت فرســا و درازمــدت حاصــل می شــود. هــر 
کســی تحمــل اردوهای ســنگیِن ورزشــی را نــدارد. 
یــک ورزشــکار حرفــه ای همــه تاشــش را می کنــد 
کار بــزرگ در میــدان مبارزه  تــا بــه قهرمانــی برســد. 
از  دفــاع  آن  در  کــه  مبــارزه ای  می گیــرد.  شــکل 
مظلــوم و دشــمنی بــا ظالــم بیــرون نیایــد، حتــی 
گردنــت بیندازنــد بــاز یــک  گــر مــدال طــا هــم بــر  ا
شکســت خورده محســوب می شــوی. شــاید در 
نــگاه غرب پرســتان و دنیادوســتان تــو قهرمــان 
شــده باشــی ولــی در ماهیــت پیــروزی حقیقــی 
حقیقــی  پیــروزی  نمی شــود.  حاصــل  تغییــری 
کــه بدانــی خدایــت از تــو راضی شــده  زمانــی اســت 
کفــر هســت؛ مبــارزه  اســت. امــام  فرمــود تــا شــرک و 
هســت؛ و تــا مبــارزه هســت؛ ما هســتیم. قهرمانی 
و  اراده  شــجاعت،  و  می خواهــد  شــجاعت 
گــر ایمــان نباشــد اراده در وجــود  عقیده)ایمــان(. ا
ــر اراده نداشــته باشــی  گ ــو ســاخته نمی شــود و ا ت
شــجاع نخواهــی شــد. شــجاعت یعنــی توانایــی 
کاری را داری امــا به خاطــر عقیــده ات صبــر  انجــام 
ــت  ــه الزم اس ک ــی  ــرای زمان ــت را ب ــی و قدرت می کن

کنــی ذخیــره می کنــی.  اســتفاده  
کشــور  کریمــی، پهلــوان ارزنــده و متعهــد  علیرضا
رژیــم  نماینــدۀ  مقابــل  در  مســابقه ندادن  بــا 
ــان داد  ــتی نش ــر صهیونیس ــد بش ــش و ض کودک ک
قهرمانــی فقــط روی ســکوی اول رفتــن نیســت. 
کریمــی بگذاریــم.  کــه خــود را جــای  ســخت اســت 
کریمــی شکســت  بنگریــم  کــه  از منظــر دنیایــی 
گــر از منظــر  خــورد و از مــدال طــا بــاز مانــد؛ امــا ا
ایمــان، عقیــده و روحیــۀ پهلوانــی بــه ایــن واقعــه 

بنگریــم قهرمــان واقعــی را خواهیــم شــناخت.
ایــن  بایــد  امــر  مســئولین  اســت  ذکــر  بــه  الزم   
کریمــی را به عنــوان الگــو بــه همــۀ  شــاهکار علیرضــا 
کننــد و نه تنهــا ایرانی هــا بلکــه  ورزشــکاران معرفــی 
ایــن  بــه  اســامی  کشــوهاری  ورزشــکاران  بقیــه 
کننــد. بــه مســئولین امــر  عمــل انقابــی افتخــار 
ــۀ  ــر از عمــل قهرمانان ــرای تقدی ــردد ب توصیــه می گ
ــاداش مقــام اول بلکــه  کریمــی، نه تنهــا پ علیرضــا 
چیــزی باالتــر از آن را بــه ایشــان هدیــه دهنــد تــا 
ِک قهرمانــی بــرای مــا نابودی  کــه مــا دنیــا بفهمــد 

ــت. ــدس اس ــغالگر ق ــم اش رژی
مهم تــر از وظیفــۀ مســئولین در قبــال ورزشــکاران، 
نقش هنرمندان متعهد در بروز و ظهور رســانه ای 
کشــور و دنیــا اســت.  ایــن عمــل پهلوانــی بــه مــردم 
هنــر متعهــد بایــد زنــده باشــد. هنرمنــد انقابــی 
کــه پیــام ارزشــی انقــاب را بــه بهترین  کســی اســت 
کنــد و آن را بــه مــردم منتقــل نماید.  شــکل تزییــن 
ــرای تقویــت و تثبیــت شــعائر انقــاب اســامی و  ب
بازتــاب آن نیازمنــد حضــور بــه موقــع و تاثیرگــذار 

هنرمنــدان دیــده می شــود. 

خــودش  زمــان  در  و  حســاس  وقایــع  از  بعضــی 
کریمــی  کشــتی علیرضــا  تاثیرگــذار اســت. ماجــرای 
می خواســتند  بعضی هــا  اســت.  نمونه هــا  آن  از 
بایــد  چــرا  کــه  شــود  بیــان  ماجــرا  ایــن  جــوری 
از  بایــد  چــرا  بگیریــم.  را  قهرمانمــان  جلــوی 
محــروم  را  او  جهــان  اولــی  مقــام  بــه  رســیدن 
غــرب  بــرای  دل شــان  کــه  همان هایــی  کنیــم. 
غنــج مــی رود، می خواهنــد دِل پهلوانــان را خالــی 
کننــد و مــردم را بــه ارزش هــای عقلــی و فطــری 
کننــد. غافــل از اینکــه  انقــاب اســامی بدبیــن 
ایــن ارزش هــا در وجــوِد هــر انســاِن عاقــل و فهیــم 
هنرمنــد  نقــش  کــه  اســت  اینجــا  دارد.  وجــود 
مــی  پیــدا  اهمیــت  متعهــد  و  موقعیت شــناس 
کــه فضــای غبارآلــود  کنــد. شــاعر و خواننــده ای 
تــا  را تشــخیص می دهنــد وتصمیــم می گیردنــد 
کار هنرمندانــه را خلــق  بــرای تبییــن ماجــرا یــک 
کننــد. اصــل دشمن شناســی و دفــاع از مظلــوم 
در نماهنــگ »ببــر علیرضــا ببــر« به خوبــی نمایــان 
که توســط آقای ســیار ســروده شــد  اســت. شــعری 
و بــا صــدای مجتبــی اهلل وردی بــا تصاویــر زیبــا از 
کریمــی آمیختــه شــد تــا ارزِش ایــن عمــل  علیرضــا 
پهلوانانــه و انقابــی دیــده شــود. در ایــن نماهنگ 
کار علیرضــا یــک حماســه بیــان می شــود. حمایــت 
برنــدۀ  فلســطین،  و  یمــن  مظلــوم  کــودکان  از 

کــرده اســت. حقیقــی را مشــخص 
حضــور بــه موقــع و تاثیرگــذار هنرمنــد می توانــد 
مخاطبــان را بــه اعمــال و افــکار صحیــح رهنمــون 
کنــد. شــعر جنــاب ســیار و صــدای آقــای اهلل وردی 
در زمــاِن خــودش، از شــبهه افکنــی و ضربــه بــه 
کــرد و  ارزش هــا و آرمان هــای انقــاب جلوگیــری 
ــاب در  ــای انق ــه از رویش ه ــک حماس ــت ی توانس

حافظــه تاریخــی مــردم ایمانــی باقــی بمانــد.
بــه هــر حــال آمیختــه شــدِن ایمــان و تخصــص 
نکنیــم  فرامــوش  تــا  آورد  به وجــود  ارزشــی  کاری 
گاهــی  ــه پیــروزی ظاهــری نیســت  ــی ب کــه قهرمان
شکســت بــرای بیــان یــک آرمــان از هــزاران پیروزی 

ارزشــمندتر اســت.
کــودکان و نالــه مــادران   قهرمانــی یعنــی اشــک 
برســد  روزی  کنــی  آرزو  و  ببینــی  را  فلســطینی 
کــه بتوانــی انتقــام ایــن مظلومــان را از ظالمــان 
کــه  صهیونیســت بگیــری. مــا از خــدا می خواهیــم 
ــا به دســِت مــا  ــد ت گردان ایــن افتخــار را نصیــب مــا 

ایــن 
و  ریشــه کن  فســاد  جرثومــۀ  و  ســرطانی  غــدۀ 
کاری  را  کوچکتریــن  عزیــز  کریمــِی  نابــود شــود. 
ــد،  ــوم بکن ــت از مظل ــرای حمای ــت ب ــه می توانس ک
نبــرد  میــدان  روزی در  امیدواریــم  و  انجــام داد؛ 
حــق علیــه باطــل پشــت دشــمن صهیونیســتی 
ک بمالــد و دنیــا را از وجــود آلــودۀ ایــن  را بــه خــا

انشــاءاهلل کنــد.  ک  پــا انســی  شــیاطین 

نگاهــیبــهحماســهآفرینی»علیرضــاکریمــی«پهلــوان
جهــانمقابــلکشــتیگیراســرائیلی
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وزی فوتبال تا پیر
ایـــن فیلم، بـــه روایت تاریـــِخ سیاســـی، اجتماعی و 
کمتـــر پدیده ای  فرهنگـــی فوتبال ایـــران می پردازد. 
ماننـــد فوتبـــال، می توانـــد تـــا این مقـــدار، اثرگـــذار و 
اثرپذیر از شـــرایط پیرامون مان باشـــد. این مســـتند 
اســـتعمار  بـــا  همـــراه  فوتبـــال،  ورود  بـــه  ابتـــدا  در 
انگلیس در بوشـــهر، ســـپس توجه خانـــدان پهلوی 
بـــه آن می پـــردازد. در انتهـــا نیز میزان توجـــه امام و 
انقـــاب را بـــه این رشـــتۀ ورزشـــی نشـــان می دهد.

فوتسال هم آفساید دارد
کســـی  بـــرای  کـــودک دارد،  تربیـــت  پـــدر در  کـــه  نقشـــی 
گاهی تربیت پدر معنوی، جایگزین  پوشیده نیســـت؛ اما 
آفســـاید دارد«  هـــم  پـــدر حقیقـــی می شـــود. »فوتســـال 
کـــه بـــرای بچه های  داســـتان یک مربی فوتســـال اســـت 
کـــه اینها عمومًا  تیمش، نقـــش پدری بـــازی می کند؛ چرا 

بدسرپرســـت یا بی سرپرســـت هســـتند.

حرکت
کـــه بر اثر  مســـتند »حرکـــت«، داســـتان زندگی زنی اســـت 
یک ســـانحۀ رانندگی، دیگر قادر نیســـت بـــر روی پاهایش 
بایســـتد. از طـــرف دیگـــر، حرکـــت انگشـــتان دســـتش نیز 
بســـیار ضعیـــف اســـت؛ اما ایـــن دالیـــل را برای نشســـتن 
کافـــی نمی بینـــد. او بـــا وجـــود ایـــن مشـــکات، بـــا انگیزۀ 
را شـــروع می کنـــد  باالیـــی ورزش »پینگ پنـــگ«  بســـیار 
و  آســـیایی  ســـطح  در  قهرمانـــی   10 از  بیـــش  کنـــون  تا و 

کرده اســـت. کســـب  بین المللـــی 

گام استوار
کـــه در هر عرصه ای  کرده اند  رزمنـــدگان ما همیشـــه ثابت 
که آن  قـــدم بگذارنـــد، آن را فتح می کننـــد. تفاوتی نـــدارد 
که نام ایـــران و ایرانی  کافی اســـت  عرصه چه باشـــد. تنها 
بـــه میـــان باشـــد. روزی با تمـــام دنیـــا جنگیدند و بـــر آنها 
چیـــره شـــدند. برای مثـــال امـــروز هـــم می تـــوان ورزش را 
نـــام بـــرد. امـــروز ایـــران در رشـــته هایی همچـــون والیبال 
نشســـته، تیر و کمان و بســـیاری رشـــته های دیگر به برکت 
حضور ســـربازان خمینـــی، در جهـــان حرف هـــای زیادی 

گفتـــن دارد. برای 

جام در آفساید
ورزش  در  اصـــل  مهمتریـــن  جوانمـــردی،  روحیـــۀ 
اســـت. ذات پیروزی شـــیرین اســـت و این شیرینی 
امـــا  می شـــود؛  زیـــاد  و  کـــم  حریـــف،  فراخـــور  بـــه 
اینکـــه بخواهیـــم بـــه هـــر ترفندی متوســـل شـــویم 
تـــا بـــه پیـــروزی برســـیم، دور از جوانمـــردی اســـت. 
قربانـــی  ورزش،  در  ایرانی هـــا  مـــا  اوقـــات،  خیلـــی 
ملت هـــای  جـــام  وقایـــع  شـــده ایم.  بی اخاقی هـــا 

گواهـــی بـــر ایـــن ادعاســـت. آســـیا در ســـال 135۹ 

ماه بانو
این مســـتند، داســـتان زندگی بانـــوی جانبـــازی را روایت 
کـــه در دوران دفـــاع مقـــدس، به عنـــوان امدادگر  می کنـــد 
جنگ، فعال بوده اســـت. این خانم بعد از جنگ شـــروع 
کنون  بـــه فعالیت در زمینـــۀ ورزش تیراندازی می کنـــد و تا
کرده اســـت.  کســـب  کشـــوری و جهانی زیادی  مدال های 
کنـــون نیز به عنوان مربـــی تیم ملی تیرانـــدازی جانبازان  ا

و معلولیـــن فعالیت می کند.
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مجموعۀ رخصت مرشد  
قصه هایـــی  مرشـــد«  رخصـــت  کتاب هـــای  »مجموعـــه 
برگرفتـــه از مســـلک پهلوانـــان ایرانـــی به تفکیک اســـتان 
کوشـــش  که جلـــد اول آن، به  محـــل زندگی آن ها اســـت؛ 
»خســـرو آقایاری« در ســـال 13۹5 با حجم 246 صفحه به 

غالمرضا چاپ رســـید.
»جهان پهلـــوان  از  خاطراتـــی  مجموعـــۀ  »غامرضـــا« 
که با حجم 216 صفحه به ســـال  غامرضا تختی« اســـت؛ 

یافته اســـت انتشـــار   13۹5

آئین پهلوانی و سنت های زورخانه ای   
کتابـــی620   »آئیـــن پهلوانـــی و ســـنت های زورخانـــه ای« 
کـــه به قلم »خســـرو آقایاری« در ســـال  صفحه ای اســـت؛ 
13۹6 پیرامـــون ورزش هـــای باســـتانی ایرانیـــان و مـــرام 

پهلوانی منتشـــر شـــده  اســـت. 
ورزش در اسالم و ایران 

 »ورزش در اســـام و ایران« نوشـــتۀ غامرضا امامی است؛ 
کـــه آن را به ســـال 1388 در حجـــم 68 صفحـــه روانه بازار 
کتـــاب از ابعـــد مختلفـــی پدیدة  کـــرد. نویســـنده در ایـــن 

»ورزش« را بررســـی می کنـــد. ورزش و ورزشکاران در 
اندیشۀ امام خمینی)ره(  

کتـــاب »ورزش و ورزشـــکاران در اندیشـــۀ امـــام خمینـــی)ره(« 
مجموعـــة مقـــاالت نخســـتین همایش دیـــدگاه هـــای امام 
خمینی )ره( در تربیت بدنی و ورزش است؛ که به سال 1383 

و در 1۹2 صفحـــه انتشـــار یافت.
پهلوانان نمی میرند؛ ورزش می کنند!  
گـــردآوری 48  »ســـید علـــی موســـوی« در ســـال 13۹0 بـــا 
صفحـــه از بیانات رهبر انقاب اســـامی، حضـــرت آیت اهلل 
خامنـــه ای، مخاطبـــان اثـــر خـــود را بـــا دیدگاه هـــای »رهبر 
کرده  است. کارکرد های ورزش آشـــنا  انقاب«، در خصوص 

جام جهانی در جوادیه  
»جام جهانـــی در جوادیـــه« رمانی نوجوانانه بـــا محوریت 
کـــه »داوود امیریان«  هیجان های بازی فوتســـال اســـت؛ 

بـــا حجـــم 368 صفحه و به ســـال 1382 آفریده  اســـت.

پهلوان سعید  
»پهلـــوان ســـعید« زندگی نامـــۀ 216 صفحـــه ای پهلـــواِن 
کـــه همـــرزم او »حمید  شـــهید »ســـعید طوقانی« اســـت؛ 

داوودآبـــادی« در ســـال 13۹4 نگاشـــته  اســـت.
وانه   روح یک پر

»روح یک پروانه« به قلم »هانا یاســـمین علی«، زندگینامۀ 
کلی« بوکســـور حرفه ای آمریکایی اســـت؛ که  »محمدعلـــی 
با ترجمة »ماشـــاء اهلل صفری« و »طاهـــا صفری« در حجم 

216 صفحه به ســـال 13۹2 انتشار یافت.



ک به دنیا آمد. از ســـال 80 رشـــتۀ ورزشـــی  « »ســـعید مســـلمی« ســـال 1370 در ارا
 مربی شد. 

ً
کیوکوشـــین کاراته را آغاز کرد و ســـال 89، با تأســـیس یک باشـــگاه، رسما

او پاســـدار ســـپاه انقالب اســـالمی بود. یکی از دوســـتان صمیمِی ســـعید »مصطفی 
کنـــون 25 ســـال دارد. نـــادی چهارده ســـال در باشـــگاه جماران،  نـــادی« اســـت که ا
نزد شـــهید مســـلمی در درجۀ اول اخالق، بعد کیوکوشین کاراته آموخت. مصطفی 

دربـــارۀ این شـــهید مدافع حـــرم برای مـــا می گوید.

گفتوگوباخانممهیناحمدی،قهرمانمستند»حرکت«

کــه بــرای شــما اتفــاق افتــاد  راجع بــه اتفاقــی 
توضیــح دهیــد.

ــدید  ــادف ش ــک تص ــه ی ک ــودم  ــاله ب ــزده س پان
بــرای مــن اتفــاق افتــاد. بعــد از حادثــه، دچــار 
بــه هیچ گونــه  قــادر  و  ضایعــۀ نخاعــی شــدم 
کــه صدمــه  حرکتــی نبــودم؛ پزشــکم می گفــت 
ســطحی اســت، بــه حالــت قبــل برمی گــردی 
برایــم  اول  مــاه  چنــد  می شــوی.  خــوب  و 
امــا  شــدن؛  خــوب  بــرای  انتظــار  و  بــود  درد 
حتــی  و  بــودم  خانه نشــین  نشــدم.  خــوب 
را حرکــت بدهــم. درد  گردنــم  نمی توانســتم 
اســت. در آن  کــه مشــخص  روحــی اش هــم 
و  شــد  قطع نخــاع  هــم  همســرم  تصــادف 
چنــد ســال بعــد از دنیــا رفــت. طبیعتــًا آدم 
دچــار  افســردگی  و  انــزوا  بــه  وقــت،  چنــد  تــا 
مســتثنا  قضیــه  ایــن  از  هــم  مــن  می شــود. 
ــا لطــف خــدا و همچنیــن همــکاری  نبــودم. ب
کــه باعــث تلطیــف فضــا  و همدلــی خانــواده ام 
آســیب دیدگی،  نســبت  بــه  بودنــد،  شــده 
ــدا  ــودم را پی ــول، خ ــد معم ــر از ح ــی زودت خیل
نمی توانــم،  اینکــه  پذیرفتــن  از  بعــد  کــردم. 
گفتــم حــاال دیگــر بایــد زندگــی  کنــم  حرکــت 
کــرد و ایــن ربطــی بــه داشــتن پــا نــدارد. دو 
ســال اول شــرایط جســمی ســختی داشــتم و 
کــرده بــودم؛ تــا یکــی از اقوامــم،  همــه را درگیــر 
کــرد.  کهریــزک را بــه مــن معرفــی  آسایشــگاه 
فهرســت  در  کــردم  ثبت نــام  آنجــا  در  مــن 
از  کــه  زمانــی  گرفتــم.  قــرار  مددجویــان 
ــود  ــه آمــدم، نگاهــم ایــن ب ــه خان آسایشــگاه ب
کــه بــار مالــی بــرای خانــواده نداشــته باشــم؛ 
هیچ چیــزی  مــن  از  آن هــا  درصورتی کــه 
بــا  و  داشــتیم  پارکینگــی  نمی کردنــد.  دریــغ 
کــردم.  تجــاری  را  آن  شــهرداری  هماهنگــِی 
کمــی لــوازم خــرازی داخلــش ریختــم و  بعــد 
گســترده شــد  کار  کم کــم  کــردم.  کار  شــروع بــه 
و از خــرازی بــه فروشــگاه لبــاس بانــوان تبدیل 

بی وقفه حرکت

مسئولیت او در گردان چه بوده؟
گــردان تــکاور بــود وظایفــی چــون  آقــا ســعید چــون در 
ــر  تله گــذاری و مین گــذاری را برعهــده داشــت. عاوه ب

آن، تیربارچــی هــم بــود، شناســایی هــم می رفــت.

ایشان چگونه شهید شدند؟
شــب نهم آبان ســال۹4 حدود ســاعت 10 شــب، بعد 
از یــک درگیــری شــدید، آقــا ســعید و همرزمانشــان 
محاصــره می شــوند. یکی از دوســتانش تیــر می خورد 
گــردان جــا می مانــد. آقــا ســعید  و در عقب نشــینی، از 
کــه او را بیــاورد ولــی خــودش هــم  داوطلبانــه مــی رود 

تیــر می خــورد.

کــه  در مســتند »مــن دهــه هفتــادی ام« دیــدم 
باشــگاه را بســته بودنــد. اآلن وضعیــت باشــگاه 

اســت؟ چگونــه 
باشــگاهی که در آن فعالیت می کنیم، ســالن ورزشــی 
نیســت. نمازخانــۀ یــک مدرســه اســت. ایــن ســالن 
کــرده  کرایــه  را خــود آقــا ســعید از مدیــر وقــت مدرســه، 
بود. دو ســال بعد از شــهادتش آن را بســتند. تا اینکه 
مــادر شــهید مســلمی بــه ادارۀ آموزش و پــرورش رفت. 
ــت  ــئولین وق ــه مس ــهیدش را ب ــر ش ــۀ پس وصیت نام
گفــت: »پســر مــن خواســته  اداره نشــان داد و بــه آنهــا 
کــه باشــگاه حفــظ شــود«. ایــن تذکــر جــواب داد و 

باشــگاه دوبــاره بــاز شــد.

قسمتی از وصیت نامه شهید سعید مسلمی:
»و امــا داداش هــای عزیــزم در باشــگاه از شــما عزیــزان 
ــاش  ــادر و ت ــدر و م ــه پ ــرام ب ــواره احت ــم هم می خواه
بــرای باالبــردن ســطح علمــی و رعایــت ادب و اخــاق 
و ورزش کــردن بــرای دفــاع از اســام را فرامــوش نکنیــد 
و بدانیــد روزی نوبــت شــما هــم خواهــد رســید و بایــد 
بــرای آن روز خــود را آمــاده کنیــد تــا بتوانید بــرای دفاع 
همــه  از  حضرت زهــرا)س(  دل  شــادی  و  اســام  از 
چیزتــان بگذریــد و هیئــت را حفظ کنید و مراســمات 
بــه یــاد مــا هــم باشــید و روضــۀ حضرت زهــرا)س( را بــه 
یــاد مــا باهــم بخوانیــد. امیــدوارم عملکــردم در مقابل 
دشــمنان اســام باعث شــادی دل آقا امام زمان)عج( 
و نایــب بــر حــق ایشــان حضــرت امــام خامنــه ای 

گردیــده باشــد؛ انشــاهلل.
سعید   مسلمی

 7مهر93

رفتار شهید مسلمی در خانه چگونه بود؟
آقاســعید ســه بــرادر و دو خواهــر داشــت؛ خــودش هم 
ــه  ک ــود  ــوری ب ــش ط ــود. اخاق ــواده ب ــر خان ــد آخ فرزن
احتــرام بــه پدر و مادر، بســیار برایش اهمیت داشــت. 
می انداخــت،  را  مــادرش  و  پــدر  رختخــواب  حتــی 
برادرهــا و  بــه  او حتــی  بعــد خــودش می خوابیــد. 
خواهرهایــش هــم احتــرام زیــادی می گذاشــت و مــا را 

ــرد. ــفارش می ک کار س ــن  ــه ای ــم ب ه

مســلمی  شــهید  زندگــی  در  تأثیــر  چــه  ورزش 
بــود؟ گذاشــته 

کــه ســعید، شــدیدًا  از ابتــدای رفاقت مــان فهمیــدم 
همیشــه  اســت.  ورزش  از طریــق  اخــاق  دنبــال 
گــر ورزش نمی کردم، معلوم نبــود اآلن کجا  می گفــت ا
ــان را در  ــد انس ــه ورزش می توان ک ــود  ــد ب ــودم. معتق ب
کنــد. به خاطرهمیــن، دیگــران را  مســیر الهــی حفــظ 
نیــز همیشــه بــه ورزش ترغیب می کرد. ســعید اعتقاد 
داشــت، وقتــی جــوان درگیــر ورزش می شــود، کمتر به 

گنــاه می افتــد و بیشــتر بــه خــدا نزدیــک می شــود.

رفتار شهید مسلمی در باشگاه چگونه بود؟
گردانش برقــرار  آقا ســعید ارتبــاط بســیار خوبــی بــا شــا
بــه ســمت خــود  را  کار، بچه هــا  ایــن  بــا  می کــرد و 
می کشــاند. در همــان جلســات اولــی کــه رشــتۀ رزمــی 
را شــروع کــردم، برخــورد خیلــی خوبــی با من داشــت. 
گردانش را به بهانه هایی همچون استخر، سالن  شا
کــوه و... دور هــم جمــع می کــرد. بــا اینکــه  فوتبــال، 
حــدود چهــار قهرمانــی در ســطح کشــوری و اســتانی 
کــه او مربــی  داشــت؛ ولــی هیــچ وقــت، حــس نکردیــم 
ماســت. حتــی در باشــگاه او را بــه اســم کوچــک صــدا 

می زدیــم.

از سوریه رفتنش بگویید؟ 
که می خواستند عازم سوریه  مهر ماه سال ۹4 شبی 
شــود، ایشــان را ماقــات کــردم. وصیت نامــه اش را بــه 
مــن داد. در وصیت نامــه اش خطــاب بــه دوســتانش 
کــه مــن از بچگــی دنبــال شــهادت بــودم و  گفتــه بــود 
اآلن خبر رســیده اســت که در ســوریه گروهک داعش 
آمده و جنایات فراوانی کرده اســت. من هم تصمیم 
گرفته ام که انشــااهلل به ســوریه بروم. دعا کنید شهید 

شویم.

درگیر ورزش؛ 
عاشق شهادت

را  درســم  می خواســتم  کــه  هــم  بعــد  شــد. 
ادامــه بدهــم، آنجــا را اجــاره دادم و به ســراغ 

گرفتــم. تحصیــل رفتــم و دیپلــم را هــم 

کردید؟ کی ورزش را شروع  از 
بــا ورزش  ســال 1363 در همــان آسایشــگاه 
»پینگ پنــگ« آشــنا شــدم. مدتــی طوالنــی در 
کــت  گرفتــن را آنجــا تمریــن می کــردم. قــادر بــه 
بــه دســتم می بســتم  بانــد  بــا  را  آن  نبــودم، 
در  شــدم  متوجــه  بعــد  می کــردم.  بــازی  و 
بــرای  باشــگاهی  تهــران،  خراســان  میــدان 
ــا چــه مشــقتی  کــه ب ــد  معلولیــن هســت. بمان
کهریــزک بــه باشــگاه می رفتــم.  از آسایشــگاه 
کشــوری  مســابقات  بــرای  مدتــی،  از  بعــد 
ازهمــان موقــع، بازی هــای  انتخــاب شــدم. 
ــوان  رســمی مــن شــروع شــد. ســال 1382 بان
اردن  در  خاورمیانــه  و  آفریقــا  بازی هــای  بــه 
اعــزام شــدند. مــن هــم بــرای آن مســابقات 
بعــد  شــدم.  نایب قهرمــان  بعــد  و  انتخــاب 
از  پــس  یکــی  را  بین المللــی  عناویــن  آن،  از 
از  اآلن  شــکر  را  خــدا  کــردم.  کســب  دیگــری 

هســتم. راضــی  زندگــی ام 

چه عاملی شما را به حرکت واداشت؟
کــه  می بینــم  خــودم  اطــراف  در  را  خیلی هــا 
امــا  دارنــد؛  ســالمی  کامــًا  جســمی  شــرایط 
نشــاط زندگی کــردن را بــه انــدازۀ مــن ندارنــد. 
زندگــی و روح  بــه  نــگاه مثبتــی  انســان،  گــر  ا
نعمت هــای  همــۀ  و  باشــد  داشــته  بلنــد 
کــه  می فهمــد  ببینــد،  را  زیبایی هــا  و  خــدا 
چیزهایــی  از  بیشــتر  خیلــی  داشــته هایش 
بــرای  ایــن  داده.  دســت  از  کــه  اســت 
بــه  امیــد می دهــد.  انســان  بــه  زندگی کــردن 
فــرق  زنده بــودن  بــا  زندگی کــردن  مــن  نظــر 

می کنــم. زندگــی  مــن  دارد. 

کن افســـریۀ تهـــران اســـت. او در  « »مهیـــن احمـــدی« متولـــد ســـال 1343 و ســـا
پانزده ســـالگی بـــر اثـــر تصـــادف، قطع نخاع می شـــود. انگشـــتان دســـت چپـــش از کار 
می افتند و دســـت راســـتش هم خیلی ضعیـــف عمل می کنـــد؛ با این حـــال، او از زندگی 
ناامیـــد نمی شـــود. خانـــم احمـــدی شـــروع بـــه ورزش می کنـــد و در رشـــتۀ پینگ پنگ 
کی« در مســـتند »حرکت« ســـراغ این بانـــوی پرانگیزه  قهرمان می شـــود. »مهـــرداد خا

رفتـــه و مفهـــوم واقعـــی امید را به تصویر کشـــیده اســـت. 
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کارگــر ســاده، جهــت مبــارزه بــا یــک ورزشــکار اســرائیلی نیازمندیــم،  بــه یــک 

مزایــای مکفــی حداقــل مــدرک بی ســواد)فقط بیــاد(، دوبندهــاش هــم بــا مــا، بــا حقــوق و 
درمان قطعی غدۀ سرطانی

آیا از مبارزه نکردن ایرانی ها با خود در مسابقات جهانی ناراحتید؟!
کشور خود رنج می برید؟! آیا از جعلی بودن 

ک برای جنگجویان خود خسته شده اید؟! آیا از تهیه پوشا
100% تضمینیموشک های سجیل دوای درد شماست

استخدام

نیازمندیها

رقابت با »دماغ فیل« هرگز
شوم همبازی قابیل هرگز
به اسم ورزش و هر چیز دیگر
محل سگ به اسرائیل هرگز

صامره حبیبی

یکــی بــه مــن در المپیــک محــل ســگ بدهــد، در صــورت تمایــل به مبــارزه با 

یــک پســر اســرائیلی، اس بدهیــد، تمــاس ریجکت می شــود.

موسسه خیریه دوبنده گزینی

کــه ســابقه طوالنــی در مبارزگزینــی بــرای ورزشــکاران اســرائیلی  موسســه مــا 

کــه  کشــتی گیِر رو دســِت ننــه مانــده، در انبــار موجــود دارد  را داراســت یــک 

ــر می باشــد: دارای شــرایط زی

کیلوییــه 3(  1( ســالتو خــور ملــس 2( چغــر بــد بــدن نیســت یــک ریقــوی 70 

معمــار و شهرک ســاز

گــر مجبــور باشــد بــا دســته فــوق ســنگین هــم مبــارزه می کنــد، احساســات  ا

ک فرزنــدان خــدا بازیچــه شــما نیســتند. پــا

استخدامفوری

با غصب و قتل هاش، میزانسن درست شد
کشته شده، ِسن درست شد کودکان  از 
گود آمده بشود قهرمان! ولی  در 
یک ضّد قهرمان فول آپشن درست شد

مینا گودرزی

احسان مالیی
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کمــی از ثریــا و رویکردهــای ایــن برنامــۀ �
بگوییــد. تلویزیونــی 

شــده  گرفتــه  درنظــر  ثریــا  بــرای  کــه  شــعاری 
»دیده بــان پیشــرفت« اســت. بــرای پیشــرفت 
کــه  کشــور، نیــاز بــه برنامه ریــزی و تــاش اســت 
ــا مشــکات و موانعــی  ایــن دو عامــل، معمــواًل ب
کــردن ایــن  روبــه رو می شــود. رســالت ثریــا پیدا
کلیــدی و معرفــی آنــان بــه مســئولین  مشــکات 
و  شــود  اقــدام  موانــع،  حــذف  بــرای  تــا  اســت 

گیــرد.  کشــور ســرعت  پیشــرفت 

چطــور بــا ایــدۀ »جوجه هــای انگلیســی« �
آشــنا شدید؟

کــه  امنیــت غذایــی، بحــث خیلــی مهمــی اســت 
از آن غافــل هســتیم. امنیــت غذایــی دو بخــش 
دارد، یکــی تأمیــن غــذا بــرای مــردم و دوم هزینــۀ 
ــه  ک ــم  ــا دیدی ــر م ــرف دیگ ــذا. از ط ــن غ ــن تأمی ای
غ، یــک مــادۀ غذایــی پرمصــرف در  گوشــت مــر
گوشــت ها، مــردم  کشــور ماســت و  از میــان انــواع 
غ را مصــرف می کننــد. ایــن  گوشــت مــر بیشــتر 
اتفــاق بــه دو دلیــل اســت؛ یکــی طبــخ ســریع 
دیگــر  بــه  نســبت  بودنــش  ارزان تــر  دوم  و  آن 

پروتئینــی.  حامل   هــای 
غ در ســبد غذایــی مــردم، دارای جایگاه  پــس مــر
و  غذایــی  مــادۀ  ایــن  تأمیــن  و  اســت  مهمــی 

دارد. زیــادی  اهمیــت  تمام شــده اش  قیمــت 

خودکفــا � مرغــداری  صنعــت  در  مــا 
؟ هســتیم

نه تنهــا  غ  مــر تولیــد  درزمینــۀ  خوشــبختانه 
خودکفــا هســتیم، بلکــه 20 تــا 30 درصــد بیشــتر 
ــم در  ــد بدانی ــا بای ــم؛ ام ــد داری ــور تولی کش ــاز  از نی
ایــن صنعــت، متأســفانه دو وابســتگی  عمیــق 
وابســتگی ها  ایــن  داریــم.  کشــور  از  ج  خــار بــه 
می توانــد آن دو بخــش امنیــت غذایــی را تهدیــد 
کنــد؛ یعنــی تأمیــن را بــا مشــکل مواجــه  کنــد یــا در 

صــورت تأمیــن، هزینه هــا را به شــدت بــاال ببــرد. 
واردات  اول،  وابســتگی ها  ایــن  ازجملــه 
غــذای  زبــان ســاده،  بــه  یــا  دامــی  نهاده هــای 
غ  تخم مــر واردات  دیگــری  و  اســت  غ  مــر
نطفــه دار جوجــۀ اجــداد؛ یعنــی دو نســل قبــل از 

روزه. یــک  جوجــۀ 

غ هــا � مر طبقه بنــدی  انــواع  راجع بــه 
. ییــد بگو

کــه از بــاال بــه پاییــن  مــا یــک هــرم نســلی داریــم 
توضیــح می دهــم؛ اولیــن نســل، نســل »الیــن« 
غ می خواهیــم  کــه از مــر اســت. هــر ویژگــی ای 
)گوشــتی و تخم گــذار( در نســل الیــن، نهادینــه 
غ  و خروس های نســل  شــده اســت. از ترکیــب مــر
الیــن، نســل بعــدی یعنــی نســل اجــداد به وجود 
غ و خروس هــای  می آینــد. دوبــاره از ترکیــب مــر
غ و خــروس مــادر و پــدر بــه  نســل اجــداد، مــر
وجــود می آینــد، بعــد هــم از ترکیــب نســل مــادر 
کــه بــه  و پــدر، جوجــۀ یــک روزه پدیــد می آیــد 
می یابــد.  پــرورش  و  می شــود  منتقــل  مزرعــه 
ــده،  ــن نهادینه ش ــل الی ــه در نس ک ــی  ویژگی های
در جوجــۀ یــک روزه، ُبــروز و ظهــور پیــدا می کنــد؛ 
ــا  گوشــتی می شــود ی ــا  کــرد، ی یعنــی وقتــی رشــد 

تخم گــذار. 

ــه � ــداری ب ــت مرغ ــتگی های صنع از وابس
کشــور می گفتیــد. خــارج از 

بلــه، نهاده هــای دامــی شــامل ســویا و دانه هــای 
یــک  هــم  و ۹2  اســت. ســال ۹1  دیگــر  روغنــی 
بحــران داشــتیم؛ ســلطان غــذای دام و طیــور، 
کــه  کــرد  وقفــه ای در واردات ایــن نهاده هــا ایجــاد 

کلــی بــاال رفــت. غ  قیمــت مــر
کــه  غ نطفــه دار هــم  در بحــث واردات تخم مــر
ــه مــا نمی دهنــد و نســل  گفتــم، نســل الیــن را ب
می دهنــد.  را  اجــداد  نســل  یعنــی  بعــدش، 
غ هــای نطفــه دار بــا هواپیمــا وارد  ایــن تخم مر

دســتگاه های  در  اینجــا  و  می شــوند  کشــور 
جوجــه  بــه  می شــود  تبدیــل  جوجه ِکشــی، 

اجــداد.

مگر خودمان نسل الین نداریم؟ �
ــتفاده  کــه متأســفانه از آن اس یــک الیــن داریــم 
نمی شــود؛ بــه نــام الیــن »آریــن«. مــا ایــن الیــن را 
بعــد از جنــگ توانســتیم از یــک شــرکت هلنــدی 
کنیــم و از آن، نســل های بعــدی  بخریــم و وارد 
بــه 85  کــه نزدیــک  کنیــم. به طــوری  را تولیــد 
غ، پوشــش  الــی ۹0 درصــد بــازار مــا را ایــن نــژاد مــر
بــازار  از  مــی داد؛ ولــی متأســفانه به مــرور زمــان 
حــذف شــد و نژاد هــای خارجــی، جــای آریــن 
گرفتنــد؛ نســل هایی مثــل »هایبــرو« و  ایرانــی را 

کیــز« و نژادهــای دیگــر.  »آیبرا

وارد � هلنــد  از  را  آریــن  الیــن  مــا  مگــر 
بــود؟  ایرانــی  چطــور  نکردیــم، 

کم کــم  امــا  آمــد؛  اینجــا  بــه  از هلنــد  ابتــدا  بلــه 
کار شــد و چنــد نســل در  بومــی شــد. بــر روی آن 
کشــور پــرورش یافــت و مــا بــه تکنولــوژی  داخــل 
ایــن  از  کردیــم.  آریــن دســت پیــدا  نسل کشــی 
کل اصالــت  لحــاظ بومــی ایــران شــد؛ ولــی در 

داشــت. خارجــی 
هلنــد  از  الیــن  نســل  یــک  مــا  اینکــه  از  بعــد 
غ  مــر نگهــداری  دولتــی  مرکــز  یــک  گرفتیــم، 
الیــن در یکــی از شــهرهای شــمالی، راه انــدازی 
ترکیــب  روی  کــه  بــود  ایــن  آنهــا  کار  شــد. 
یــا  ایرانــی  بومــی  نــژاد  بــا  خارجــی  نژادهــای 
ترکیــب نژادهــای خارجــی بــا همدیگــر یــک نســل 
به خاطــر  درعمــل  امــا  کننــد؛  درســت  بهینــه 
اتفاق هــا  ایــن  از  هیچ کــدام  دلســوزی،  عــدم 
کردنــد. نمی خواهــم بگویــم  نیفتــاد و آن را رهــا 
بخــش خصوصــی صددرصــد خــوب اســت؛ امــا 
کســری بودجــۀ دولتــی،  معمــواًل بــرای جبــران 
کاهش یافتــه یــا حــذف  کــه  اولیــن بودجه هایــی 

بــا  اســت.  تحقیقاتــی  بودجه هــای  می شــود، 
و  نیافــت  بهبــود  نــژاد  ایــن  توقــف تحقیقــات، 
متأســفانه، اآلن نــژاد آریــن، یــک نــژاد ضعیــف 
ــا  ــی دارد. در دنی کار تحقیقات ــه  ــاز ب ــه نی ک ــت  اس
کار می کننــد؛ امــا در  ــر روی ایــن علــم  ــه روز ب روزب
ــده  ــی مان ــاده و قدیم ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــور م کش
اســت. خــب ایــن مســئله، امنیــت غذایــی مــا را 
بــه خطــر می انــدازد؛ چــون نســل الیــن، حلقــۀ 
گــر ایــن حلقــه  غ اســت و ا اول صنعــت تولیــد مــر
حــذف شــود، ممکــن اســت تحریــم شــویم و بــه 

مــا جوجــۀ اجــداد ندهنــد.
اروپایــی  شــرکت های  اینکــه  دلیــل  به نظــرم 
تابه حــال صــادرات جوجــۀ اجــداد را بــه ایــران 
ــه مــا  ک ــن  ــه نگران ک ــد اســن اســت  قطــع نکرده ان
ســراغ نــژاد بومــی خودمــان برویــم و بــازار ایــران را 

از دســت بدهنــد. 

اآلن آریــن بــه چــه چیــزی احتیــاج دارد �
ــود؟  ــه روز ش ــه ب ک

بایــد روی آن ســرمایه گذاری شــود؛ چــه بخــش 
ــاج  ــی. احتی ــش دولت ــه بخ ــد، چ ــی باش خصوص
کــه دانشــگاهیان و متخصصیــن ژنتیک و  داریــم 
علــوم مرتبــط، بــا دام و طیــور بــه ایــن حــوزه ورود 
کننــد تــا ُبــروز ویژگی هــای ژنتیکــی موردنیــاز را در 
نــژاد آریــن افزایــش دهنــد و بــه یــک محصــول 
کار  خــوب برســیم. اآلن دانشــگاهیان بــه ایــن 
ندارنــد.  پــول  امــا  دارنــد؛  عاقــه  تحقیقاتــی، 
ــا حــاال شــده،  ــه ت ک بزرگ تریــن تأمیــن اعتبــاری 
غ الیــن آریــن  گازرســانی بــه مرکــز نگهــداری مــر

اســت؛ آن هــم بعــد از 25-30 ســال.

کم توجهی هــا � بــه نظــر شــما دلیــل ایــن 
چیســت؟ 

غ الیــن آریــن در انحصــار دولــت  اول اینکــه مــر
و  مطالعــه  روی  بــر  شــده  باعــث  ایــن  و  بــوده 
تحقیــق آن، ســرمایه گذاری خوبــی نشــود و آریــن 

عمله های ملکه؛
 عامل تغییر 

محاسبات
گفتوگوبا»محمدهادیاینانلو«کارگردانمستندجوجههایانگلیسی

غ التحصیل شـــد؛ اما وقتی ســـال 91 به عنوان  « »محمدهـــادی اینانلـــو« مستندســـاز جوانی اســـت که با مدرک کارشناســـی ارشـــد صنایـــع، از دانشـــگاه فار
کـــرد مشـــکالت و موانع  کـــرد، کم کـــم به مستندســـازی عالقـــه نشـــان داد و بـــا ورود به این عرصه، ســـعی  پژوهشـــگر بـــه برنامـــۀ تلویزیونـــی »ثریـــا« راه پیـــدا 

کادر دوربینـــش جـــای دهـــد. در ایـــن گفت وگـــو، اینانلـــو از آخرین اثر خـــود به نـــام »جوجه های انگلیســـی« برایمـــان می گوید. پیشـــرفت کشـــور را در 
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جوجه های غرب زاده
نگاهیبهمستند»جوجههایانگلیسی«

  محمد شیرزاد
منتقد

ســبک های  و  متفــاوت  گونه هــای  بــا  مســتند 
ماننــد  می کنــد؛  روایــت  را  داســتانش  متنوعــی 
مســتند درام، مســتند طبیعــت و مســتند نمــا. 
البتــه بــا مقیاس هــای دیگــر هــم می تــوان مســتند 
یــا  کــرد؛ ماننــد مســتند واقعــی  را طبقه بنــدی 
واقع گــرا، مســتند رمانتیــک یا طبیعی گرا، مســتند 
ترکیبــی، تبلیغاتــی و خبــری و آثــار نیمه مســتند 
کــه هرکــدام بــرای خــود تعریفــی دارنــد. مســتند 
»جوجه هــای انگلیســی« را می شــود در طبقــۀ 
مســتند های ترکیبی خبــری قــرار داد که بــه دنبال 

کشــف حقیقتــی تحقیــق و تفحــص می کنــد.
ایــن مســتند کار خــود را بــا ارائــۀ آمــار آغــاز می کند تا 
بــا اســتفاده از آن اهمیــت ماجــرا را شــفاف تر بیــان 
کنــد. بــرای این منظــور، حتــی از ضرب المثل های 
هــم  مردمــی  گزارش هــای  و  ایرانــی  قدیمــی 
اســتفاده شــده اســت؛ حتــی خــود مستندســاز 
ــا بیــان  هــم مســتقیمًا دلیــل ورود بــه مســئله را ب
خــود اعــام می کنــد و در واقــع، روند پیگیری های 
خــود را بــا طــرح ســؤال ادامــه می دهــد تا مخاطب 
چــه  حــول  مســتند  اصلــی  تحقیقــات  بدانــد 
محــوری ادامــه پیــدا می کنــد. امــا روایــت فقــط 
وارد  ابتــدا  از  و  نمی پــردازد  واضحــات  بیــان  بــه 
کلــی پیوند خــورده بــا موضــوع اصلــی  موضوعــات 
غ در ســال ۹1. می شــود؛ ماننــد بحــران قیمــت مــر

کــه در ابتــدا منحصــر  مســتند، محیــط روایــت را 
غ در فضــای صنعتــی اســت، بــه  بــه تولیــد مــر
در  ســعی  و  می بــرد  روســتایی  محیــط  ســمت 
نوســتالژیک کردن فضــای روایــی مســتند دارد؛ اما 
غ در روســتا را  کــه بایــد، فضــای پــرورش مــر آن طــور 
در ایــن بخــش شــاهد نیســتیم. بعــد از ایــن، وارد 
بایــد  و  می شــود  پژوهش محورانــه  گفت وگویــی 
دیــد در ادامــۀ روایــت دلیــل این تناقــض در رویکرد 

چیســت.
پــای  وقتــی  کــه  می دانــد  مستندســاز  امــا 
تنهــا  می آیــد،  به میــان  کارشناســی  حرف هــای 
کــه بایــد به عنــوان  گفت وگــو و مصاحبــه نیســت 
ابــزار اســتفاده شــود. بایــد بــرای فهــم بیشــتر از 
کــرد. در  ابزارهــای تصویــری دیگــر هــم اســتفاده 
کــه از آن اســتفاده شــده،  ایــن مســتند ابــزاری 

موشــن گرافیک اســت. بــا ایــن ابــزار بــه توصیــف 
آینــده  در  کــه  می پــردازد  رویــدادی  مقدمــات 
آمــادۀ  را  مخاطــب  و  برســد  آن  بــه  می خواهــد 
ــزرگ می کنــد. در واقــع، از  ــدادی ب ــا روی مواجهــه ب
اینجــا بــه بعــد، نــگاه مخاطــب بــه جریــان مســتند 

می شــود. عــوض 
مســتند  در  کــه  موضوعــی  جریان شناســی 
بیــان می شــود، بــه ریشــه هایی خــارج از ایــران 
بازمی گــردد و اینجــا الزم اســت همــراه مستندســاز 
بــه منبــع رویــداد ســفر کنیــم. در بازگشــت از مبــدأ، 
قــرار  بیننــده  روی  پیــش  جدی تــری  ســؤاالت 
و  می زنــد  رقــم  را  مســتند  شــگفتی  و  می گیــرد 
ایجــاد نگرانــی می کنــد؛ اما مخاطــب را زیــاد در این 
وضعیــت باقی نمی گــذارد و معادل هــای داخلی را 
غ  معرفی و پیشــینه ای اعجاب انگیــز از پــرورش مر
کــه بســیار  و جوجــه در تاریــخ را روایــت می کنــد 

جــذاب اســت.
چالش ذهنی ایجادشــده در روند روایی مســتند، 
مخاطــب را همــواره بــا ایــن ســؤال روبــه رو می کنــد 
کــه چــرا چنیــن اتفاقاتــی افتــاده اســت و مقصــر 
کیســت؟ در ادامــۀ ایــن ســؤاالت دوبــاره بــا واژۀ 
کــه  »دولــت« مواجــه می شــویم؛ همــان واژه ای 
ــا در  ــیاری از بی تدبیری ه ــخ بس ــت پاس سال هاس
عرصــۀ اقتصــاد و صنعــت شــده اســت؛ امــا ایــن بــار 
پاســخ فقــط بــه دولــت محــدود نیســت و عوامــل 
خارجــی و رقابتــی بــازار هــم خودنمایــی می کننــد 
و دولــت را در بی تدبیــری تنهــا نمی گذارنــد. انــگار 
تمــام عوامــل داخلــی و خارجــی دســت بــه دســت 
ــا  ــور پ کش ــن در  غ الی ــر ــت م ــا صنع ــد ت ــم داده ان ه

نگیــرد.
توانســته  به خوبــی  زمینــه مستند ســاز  ایــن  در 
اســت چرخۀ تولیدکننــده، مصرف کننــده و دولت 
بکشــد.  به تصویــر  مشــکات  ایــن  روایــت  در  را 
دولــت بی تدبیــری می کنــد، تولید کننــده درگیــر 
مســائل مالــی و اقتصــادی اســت و مصرف کننــده 
بــدون تفکــر فقــط بــه فکــر خرید اقتصــادی اســت. 
ــه دور باطلــی  حــال ایــن چرخــۀ معیــوب منجــر ب
غ شــده اســت. بــرای  در زمینــۀ تولیــد و عرضــۀ مــر
درک ایــن موضــوع الزم نیســت ماننــد بســیاری 
تصویــری  افکت هــای  بــا  دیگــر  مســتندهای  از 
غریــب،  و  عجیــب  گذاری هــای  صدا و  خــاص 

اهمیت موضوع و حساســیت آن را به رخ کشــید. 
مستندســاز بــه بیــان صــرف حقایــق پرداختــه 

اســت.
کــه مســتند در روایــت  البتــه جالــب اینجاســت 
و  نبــوده  بی تفــاوت  ایــن ســه ضلــع  از  هرکــدام 
بــه  کنــارش  در  پرداختــه،  تولیدکننــده  بــه  گــر  ا
و  اســت  رفتــه  هــم  مصرف کننــده  ضلــع  ســراغ 
بیــان و  را  غ  الگــوی صحیــح مصــرف مــر حتــی 
می کنــد  معرفــی  مصرف کننــدگان  بــه  را  مرغــی 
کــه بــرای خانــواده مناســب اســت. بعــد از ایــن 
بــا  تــازه  کــه  اســت  مناســب  محصــول  معرفــی 
شــیوع  آن  و  می شــویم  مواجــه  اصلــی  بحــران 
بیماری هــای اجتماعــی ناشــی از تولیدکننــدگان 
کــه بــرای بهینه بــودن اقتصــادی  خاصــی اســت 
غ هــا تــن بــه هــر اقدامــی می دهنــد. وقتــی پــای  مر
بیماری هــای جامــع به میــان می آیــد، موضــوع 
حساســیت بیشــتری پیــدا می کنــد و الزم اســت 
بــا دقــت بیشــتری بــه موضوعــات پرداختــه شــود. 
ــه توضیــح مشــکات  کارشناســان مســتند هــم ب
غ هــای ســنگین می پردازنــد؛  ناشــی از مصــرف مر
ــازار  ــدان و ب ــا را در می ــن تئوری ه ــت ای ــا الزم اس ام

کــه ایــن اتفــاق هــم می افتــد.  کــرد  بررســی 
کنــار تمــام ایــن مشــکات، یــک راه حــل هــم  در 
وجود دارد و آن اســتفاده از پتانســیل های داخلی 
ــد  ــن بای غ الی ــر ــه م ک ــوع  ــن موض ــان ای ــت و بی اس
کاالیــی اســتراتژیک شناســایی شــود، از  به عنــوان 
اینجــا بــه بعــد، ماجــرا به صــورت اختصاصــی وارد 
غ الیــن آریــن می شــود؛ به عنــوان تنها  موضــوع مــر
کشــور. در جهــان تنهــا  غ الیــن  شــرکت دارای مــر
شــش کشــور دارای ایــن صنعــت هســتند؛ اما باید 
غ الیــن آریــن از بــازار  کــه چــرا ســهم مــر کــرد  بررســی 
کاهــش چشــم گیری داشــته اســت. درنهایــت بــه 
ــارۀ  ــیم و اش ــی می رس ــی از بروکراس ــکات ناش مش
مســتقیمی بــه بی تدبیــری دولــت نمی شــود؛ امــا 
آنچــه مشــخص اســت، فقــدان حمایــت  اســت که 

باعــث ایــن ورشکســتگی شــده اســت.
غ الیــن آریــن  وقتــی در مســتند بــه محوطــۀ مــر
کــه  می شــویم  روبــه رو  عظمتــی  بــا  می رویــم، 
بســیار امیدوارکننــده اســت؛ امــا در ادامــۀ مســتند 
باقــی  ایــن جســم عظیــم چیــزی  از  می بینیــم 

نمانــده اســت.

به مرورزمــان از بــازار حــذف شــود. دلیــل دیگــِر 
ــازار، برخــی مشــکات دســت و  حــذف آریــن از ب
کســی می خواســت  گــر  گیــر اداری اســت؛ مثــًا ا پا
نقــدًا  بایــد  بخــرد،  آریــن  نــژاد  اجــداد  جوجــۀ 
حســاب می کــرد؛ امــا بــرای خریــد نــژاد فرانســوی 
یــا انگلیســی، نیــاز بــه پــول نقــد نبــود و اعتبــاری 

می شــد. معاملــه 
ــه  ــا ب ــا و نهاده ــی بنیاده ــوم، ورود برخ ــل س دلی
اســت  طیــور  حــوزۀ  ازجملــه  و  اقتصــاد  عرصــۀ 
کــه هــدف از تأســیس ایــن نهادهــا چیــز دیگــری 
کــه وقتــی ســراغ  ک اســت  بــوده. واقعــًا دردنــا
افراشــته  گــردن  بــا  می رویــم،  شــرکت  فــان 
فــان شــرکت  می گوینــد مــن نماینــدۀ رســمی 
انگلیســی هســتم. وقتــی می پرســیم هدفتــان 
چیســت؟ می گویــد بیشــترین بازگشــت ســرمایه. 
راهــی  از  سرمایه شــان  بازگشــت  درحالی کــه 
کشــور می زنــد؛ امــا  کلــی آســیب بــه  کــه  اســت 
بــه ایــن چیزهــا فکــر نمی کننــد. حاضــر نیســتند 
کــه از پــول بیت المــال هــم اســت،  سرمایه شــان 
آریــن،  الیــن  غ  مــر نــژاد  رشــد  و  توســعه  بــرای 
کننــد و رســمًا می شــوند عملــۀ شــرکت  هزینــه 

انگلیســی.
کشــور و  ایــن درآمدزایــی آنهــا بــه قیمــت فــروش 
گــر  بازکــردن راه نفــوذ دشــمن تمــام می شــود. ا
غ اجــداد  نــژاد آریــن از بیــن بــرود و دیگــر بــه مــا مــر
کــرد؟ آیــا  ندهنــد، ایــن عمله هــا چــه خواهنــد 
کــه بیشــترین بازگشــت  بــاز هــم افتخــار می کننــد 

ســرمایه را داشــته اند؟

جریان ســاز � توانســت  مســتند  ایــن 
؟  شــد با

مســتند،  ایــن  در  هدفمــان  یــک  البتــه 
کــه مثــًا  بــود  غ  فرهنگ ســازی در مصــرف مــر
اســت؛  درشــت  غ  مــر از  بهتــر  کوچــک  غ  مــر
اســت  لذیذتــر  گوشــتش  و  دارد  کمتــری  ســن 
کــرده.  کمتــر مصــرف  آنتی بیوتیــک و داروی  و 
بــازار  در  و  بودیــم  موفــق  هــم  حــدودی  تــا 
تأثیــر داشــتیم. مثــًا بعــد از پخــش مســتند از 
غ بخــرم، دیــدم  تلویزیــون، یــک روز رفتــم مــر
کوچــک هســتند. پرســیدم چــرا  غ هــا  بیشــتر مر
مــردم  گفــت:  فروشــنده  اســت؟  این طــوری 
غ  کوچــک هســتند و می گوینــد مــر غ  دنبــال مــر
کــه آمــده  درشــت نمی خواهیــم. یــک خانــم هــم 
گفته انــد  تلویزیــون  گفــت: در  بودبــرای خریــد 
کوچــک بخریــد. از چنیــن تأثیراتــی شــخصًا  غ  مــر
ــن  ــا در ای ــی م ــدف اصل ــا ه ــدم؛ ام ــحال ش خوش
مســتند، تلنگــری بــه مســئولین بــرای احیــای 

الیــن آریــن بــود.

گر نکته ای دارید، بفرمایید. � در پایان ا
کردنــد.  وقتــی حضــرت آقــا بحــث نفــوذ را مطــرح 
گرفتنــد؛  اشــتباه  را  مســئله  اصــل  عــده ای 
درحالی کــه ایشــان در بحــث نفــوذ، صحبــت از 
تغییــر محاســبات بــه میــان آوردند. مصــداق بارز 
کــه مســئول فــان  تغییــر محاســبات، ایــن اســت 
کنــد وظیفــه اش در  ســازمان، نهــاد و بنیــاد فکــر 
کســب بیشــترین ســود مالــی  جمهــوری اســامی 
بــرای ســازمان خــودش اســت. حتــی نــگاه نکنــد 
کســب ســود، ممکــن اســت بــه قیمــت  کــه ایــن 
تســلط فــان شــرکت خارجــی بــر بــازار داخلــی 
ــگاه سیســتمی وجــود  تمــام شــود. ایــن یعنــی ن
کــه یــک مســئول بگویــد عملکــرد مــن چــه  نــدارد 
کشــور و اقتصــاد آن می گــذارد.  کلیــت  تأثیــری بــر 

ایــن یکــی از مصادیــق نفــوذ ایــن اســت.
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