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شماره هفتم -شانزده دی ماه 1397 - تهران

سربازی دیگر از مکتب آوینی
دل نوشتۀ محسن اسالم زاده؛ مستندساز جبهۀ مقاومت برای وحید فراهانی

اسطورۀ غریب
نشریه روزانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمارنگاهی به مستندعماد
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کبر نبوی، کارشناس و منتقد سینما در ششمین  ا
عمــار  جشــنواره  نهمیــن  مرکــزی  کران هــای  ا روز 
در سینمافلســطین در نشســتی بــا عنــوان »ســهم 
گفــت: بــه خاطــر  مســئوالن در ســینما« در ســخنانی 
ــرد و نقــش ســینما در جامعــه و تاریــخ، ســینما را  کارک
در کنــار نهادهایــی مثل موســیقی، نهــادی اجتماعی 
جامعــۀ  امــا  اســت  اول  هنــر  موســیقی  می بینــم. 

گســتردگی ســینما را نــدارد.  مخاطــب آن 
وی افــزود: ســینما علی رغــم پیشــینۀ فرهنگــی مــا 
هنــوز درســت فهــم نشــده اســت. شــاهد مثــال ایــن 
ــران ارشــاد در ایــن  قضیــه هــم وضعیــت انتخــاب وزی
40 ســال اســت کــه بیشــتر آنهــا سیاســی بودنــد تــا اهــل 
فرهنــگ. معاونــان ســینمایی هــم بــه همیــن ترتیــب 
گــرو  کــه دل در  بیشــتر سیاســی هســتند تــا افــرادی 
کشــور بــا ســینما  ســینما داشــته باشــند. مجموعــه 
برخــوردی دم دســتی دارنــد و البتــه درخواســتهای 
مــورد  در  و  دارنــد  ســینما  از  هــم  غریــب  و  عجیــب 
تولیــدات، رونــد و فرآیندهایــش هــم تصمیم نادرســت 

می گیرنــد. 
مــا  مواجهــه  ببینیــم  بایــد  داد:  توضیــح  نبــوی 
از آن،  بــا فرهنــگ و ســینما چگونــه اســت و بعــد 
ــا یکــی  درخواســت ها مشــخص شــود. ســال 1369 ب
از علمــا درمــورد نقش ســینما در جامعــه، مواجهه ای 
کــردم بــه اعتبــار عالمــان دینــی  داشــتم. مــن عــرض 
کــه مســلط بــر  درگذشــته و همچنیــن معصومیــن 
علــوم زمــان خــود بودنــد و نقــش راهبــردی داشــتند 
کــه شــاهد مثــال هــم داریــم، امــروز نمادهــای دینی ما 
چــه درکــی از علــوم دارنــد به ویــژه در حــوزۀ فرهنــگ و 
ــا  ــردم معن ــی و م ــکار عموم ــدون اف ــت ب ــر. روحانی هن
از بنیادی تریــن  یکــی  نیــز  پیــدا نمی کنــد. ســینما 

نهادهــا بــرای ارتبــاط بــا عمــوم مــردم اســت و در مــورد 
ــخ  ــان پاس ــا ایش ــیت دارد. ام ــود حساس مخاطــب خ
خیلــی روشــنی ندادنــد. امــروز هــم شــرایط همینطــور 

اســت.
ایــن منتقــد ســینما تصریــح کــرد:. باید ببینیم چه 
تصوری از ســینما داریم. قوای ســه گانه هم از ســینما 
کالم خــود ســینمای  درک و تصــور ندارنــد. امــا در 
کــه  ایــران را بــا هالیــوود مقایســه می کننــد؛ در حالــی 
کــدام مبنــا آمــده اســت و چــه  می داننــد هالیــوود از 

مناســباتی بــا افــکار عمومــی برقــرار می کنــد.
نبــوی بــا طــرح ایــن ســؤال کــه شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی چــه تصــوری از ســینما دارد، در توضیحاتش 
کارهــا فهــم و درک و  کــرد: یکــی از ســخت ترین  بیــان 
مدیریت افکار عمومی است و حوزۀ مواجهه سینما، 

افــکار عمومــی اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه حــق داریــم دربــاره ســینمای 
گفــت:  مبتــذل و نبــود ســینمای ملــی حــرف بزنیــم 
کار  کــه مــا بــرای ســینما چــه  ســوال بــزرگ اینجاســت 
کردیــم؟ چــه جایگاهــی بــرای ســینما قائــل هســتیم؟ 
کــه تک گویــی داشــته  آیــا ســینما را بــه مثابــه منبــری 
کــه برخــی  باشــد، می بینیــم؟ بــه همیــن دلیــل اســت 
آثــار کســانی را کــه دغدغــه دینی و انقالبی دارند و شــعار 

بیشــتر دارنــد، مناســب تر می داننــد. 
کرد: نتیجه  این منتقد ســینما در همین باره بیان 
چنین وضعیتی، این می شود که معاونت سینمایی 
بازیگــران  ذکــرش  و  فکــر  تمــام  مقطعــی،  یــک  در 
می شــوند؛ حــال آن کــه فیلمنامــه و تهیه  کننــده نقــش 

مؤثرتــری دارنــد.
وی ادامــه داد: شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی نیــز از 
کشــور در مواجهــه بــا  فشــل ترین نهادهــای فرهنگــی 

سینماست و از طرفی در مجلس شورای اسالمی هم 
کشــور اســت، فرهنــگ و  کــه زیــر بنــای قــوای ســه گانه 
همچنین سینما دغدغه رؤسای کمیسیون فرهنگی 
آن نیســت. بــا نگاهــی بــه قوه مجریــه ســازمان برنامه و 
گر در کشــوری بحران  بودجــه را می بینیم که معمــوال ا
کــم می کننــد؛  مالــی پیــش بیایــد، از بودجــه خدمــات 
اســت.  بخــش  ایــن  زیرمجموعــه  هــم  ســینما  کــه 
گــر بــه فرهنــگ خــود نگاه کنیــم، حافــظ را  درحالی کــه ا

بــه مثابــه ارزش افــزوده می بینیــم. 
کــرد: همــه مــا مدعــی  ایــن منتقــد ســینما تصریــح 
ســینما هســتیم امــا نمی گوییــم بــرای ســینما چــه 
می کنیــم. صرفــًا حقــوق خــود را بازگــو می کنیــم و از 
کــه حقــوق و  تکالیــف ســخن نمی گوییــم. حــال آن 
ک.  تکالیــف، همــواره همــزاد هســتند و غیرقابــل انفکا
به طورمثــال آیا آســتان قــدس رضوی بــه عنوان نمونۀ 
یــک نهــاد مذهبــی در حوزه فرهنگ و هنر باید نقشــی 
داشته باشد؟ جایگاه آستان قدس و همینطور سایر 

نهادهــا، در فرهنــگ و هنــر کجاســت. 
وی ادامــه داد: مــا مجموعــه ای از جزایــر ناپیوســته 
کردیــم، درحالی کــه فرهنــگ  در ذهــن خودمــان تصــور 
گــر هالیــوود امــروز بــه  بــه همــه ســینما مربــوط اســت. ا
کــه همــه نهادهــا،  اینجــا رســیده بــه خاطــر ایــن اســت 
ســازمان  Cia؛  می داننــد.  مرتبــط  خــود  بــه  را  آن 
گون؛ وزارت دفاع این کشور در  جاسوسی آمریکا و پنتا
تولیــدات هالیــوود نقــش دارند. آمریکا، امروز با ســینما 
قــوای  از این کــه  بــه اهــداف خــود می رســد و قبــل 
نظامــی اش، کشــوری را فتح کند، عوامل فرهنگــی آن 

چنیــن امــری را محقــق می کننــد.
کــه حــاال چــه بایــد  نبــوی بــا طــرح ایــن ســواالت 
کــرد و چگونــه می شــود جایــگاه ســینما را بــه عنصــری 

بــرون  راه  آیــا  و  داد  ارتقــا  کشــور  بــرای  پیش َبرنــده 
رفــت وجــود دارد، توضیــح داد: پاســخ ایــن مســائل و 
شــرط اصلــی، بــه وجــود آمــدن ارادۀ جمعــی اســت. 
اولیــن گام نیــز اصــالح تصــورات و تصدیقهــای جمعــی 
درمــورد ســینما اســت. رهبــری در ســال 85 در دیــدار 
کــه از طیف هــای مختلــف و متکثــری  گران  بــا ســینما
کشــور در دســت  کلیــد پیشــرفت  بودنــد، فرمودنــد: 
سینماســت. ایــن جملــه بــا هیچکــدام از تصــورات مــا 
از ســینما مطابقــت نــدارد. پــس بایــد بــار دیگــر ســینما 
را بــه عنــوان یــک جهــان، معنــا و وســیله ای کــه انتقــال 
به طورمثــال، صرفــًا  کنیــم.  تعریــف  پیــام می کنــد، 
گــر وجــه ســرگرمی ســینما را در نظــر بگیریــم، نقــش  ا

بازدارندگــی اش از مفاســد اجتماعــی مهــم اســت.
کارشــناس ســینما در ادامــه و در پاســخ بــه  ایــن 
ســواالت حاضــران بــا بیــان اینکــه بایــد فرهنــگ و هنــر 
کســیژن در نظر گرفتــه شــود، اظهار  متعالــی بــه مثابــه ا
کــه  اســت  ایــن  موجــود  وضعیــت  راهــکار  داشــت: 
ســازمان های مردمــی بایــد بــه اجمــاع جمعــی برســند 
و محــل ایــن تجمیــع هم ســازمان ســینمایی اســت تا 

ســینما تبدیــل بــه امــری جــدی شــود. 
کید کرد: مردم با استقبال و عدم استقبال  نبوی تأ
از فیلمهــا در تصمیم ســازی بــرای تولیــدات هنــری 
کمان شــان  ســهیم هســتند. البتــه مــردم بــر دیــن حا
گر مســئوالن به درک الزم نرســند، مردم نیز  هســتند. ا
به چنین امری دســت پیدا نمی کنند. االن جشــنوارۀ 
عمــار می توانــد نقــش مؤثــری هــم در تعریــف ســینما 
به عنــوان دغدغــه ملــی و هــم در پاالیــش تولیــدات 
ــانه های  ــه رس ــند. البت ــته باش ــش داش ــینمایی نق س
دیگــر هــم بایــد بــه کمــک آمــده و آموزش غیرمســتقیم 

داشــته باشــند.

سینمای ملی؛ در انتظار یک اراده
اکبر نبوی در ششمین روز نهمین جشنواره عمار
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 گزارش تصویری روز  ششم سینمافلسطین
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                         استقبال
               مادر شهید از...

گفت وگو با»محمدرضا خردمند« اکران کنندۀ شهرستان آبادان

کرانداشتهاید؟� امسالچندا
فکـــر می کنـــم تا اآلن ســـی تایی شـــده باشـــدکه 
کـــران بلیطی بوده اســـت؛  چندتـــا از آن هـــا هم ا
مثـــاًل »به وقت شـــام«؛ که اســـتقبال خوبی هم 
از آن به عمل آمد. آمار بلیت فروشـــی ما نشـــان 
که بـــاالی هـــزار نفـــر در ســـانس های  می دهـــد 
مختلـــف »بـــه وقـــت شـــام« را دیده انـــد. بـــرای 
هـــر ســـه فیلـــم »التـــاری«، »فیلشـــاه« و »بـــه 
کردیـــم و  وقـــت شـــام«، تعرفۀبلیـــت طراحـــی 
کز فرهنگی،  بلیت فروشـــی را در نمازجمعه، مرا
کران داشـــتیم،  که رابـــط ا مســـاجد و جاهایـــی 

دادیم. انجـــام 

کران� تاحـــاالبرایآثارجشـــنوارۀعمـــار،ا
بلیتیهمداشـــتید؟

کران بلیتی  برای »هنگامه« و »ترمینال غرب« ا
که در مســـجد حضرت ابوالفضل)ع(،  داشـــتیم 
پیام نـــور  دانشـــگاه  رضـــا)ع(،  امـــام  قدمـــگاه 
کران ها، بیشـــتر  آبـــادان برگزار شـــد. بـــرای این ا
در فضـــای مجـــازی تبلیـــغ می کردیـــم؛ البته به 
صورت محلی هم اطالع رســـانی شـــد که خیلی 
گســـترده نبود. مثاًل بچه های دانشگاه پیام نور 
تبلیغـــات می کردنـــد؛ بچه هـــای  در دانشـــگاه 
مســـجد حضرت ابوالفضـــل)ع( و قدمـــگاه امام 

رضـــا)ع( هـــم در محله های خودشـــان.

فقطدرآبادان؟�
آبـــادان،  را در  ایـــن ســـه فیلـــم  بلیتـــی  کـــران  ا
کمک بچه هـــای رابط  خرمشـــهر و اروندکنـــار با 
انجـــام دادیـــم. در همان ایام مؤسســـۀ»اوج« با 
که به  کرده بـــود  آقای »حاتمی کیـــا« هماهنگ 

اهـــواز بیاید. ما هم فرصت را غنیمت شـــمردیم 
و بـــا رایزنی هایـــی که کردیم، قرار شـــد کارگردان 
»به وقت شـــام«به آبادان و خرمشهر هم بیاید. 
برنامه ریزی هـــا و هماهنگی هـــای این دوشـــهر 
کمک دوســـتان بـــود. تبلیغات  بـــا خودمـــان و 
شهری را در مساجد و حسینیه ها و محله های 
کت های فیلم آغاز شـــد.  مختلـــف، با توزیـــع ترا
در فضـــای مجـــازی هـــم بـــا انتشـــار پوســـترها 
خوبـــی  اطالع رســـانی  فیلـــم،  دیالوگ هـــای  و 
کران هـــای  انجـــام می شـــد. بـــا ایـــن تبلیغات،ا
خوبـــی با حضور آقـــای حاتمی کیا در خرمشـــهر 
و آبادان داشـــتیم.ابتدا با ایشان رفتیم »سینما 
نخل«خرمشـــهر؛ بعـــد آمدیم »ســـینما آزادی« 
کـــران ویژۀ ســـینما آزادی، ســـاعت  که ا آبـــادان 
ســـه بعدازظهر بود. با این شـــرایط آب و هوایی 
و گرمـــای آبادان، کســـی بـــاور نمی کرد مخاطب 
زیـــادی به ســـینما بیایـــد؛ امـــا هـــر 200صندلِی 
ســـینما پـــر شـــد. خـــود آقـــای حاتمی کیـــا هـــم 
گفت: »تصور نمی کردم ســـاعت ســـه بعدازظهر 
در آبـــادان ایـــن جمعیـــت بـــرای دیـــدن فیلـــم 
بیاید«. آن روز در آبادان ســـه ســـانس فیلم »به 

کران شـــد. وقت شـــام« ا
آقـــای  از  تجلیـــل  بـــرای  هـــم  ویژه برنامـــه ای   
کردیم؛ مـــادر هنرمنـــد واالمقام  حاتمی کیا برگـــزار 
کایدخورده« و پدر »شـــهید احمد  شـــهید »عارف 
مکیـــان« هم که هـــر دو از شـــهدای دهه هفتادی 
مدافع حرم بودند در این مراســـم حضور داشتند. 
آقـــا عارف یکی از شـــهدایی بود که در ســـوریه، هم 
بـــا تکفیری هـــا می جنگیـــده و هم تصویربـــرداری 
کـــه می گفـــت ایـــن  می کـــرده. بـــه قـــول خـــودش 

جنـــگ هم به شـــهید آوینی هـــا نیـــاز دارد.

کـــهداشـــتید،چه� کـــرانبزرگـــی آخریـــنا
بـــوده؟ زمانی

فروردیـــن  مـــا ،  کـــران  ا بـــزرگ  پـــروژۀ  آخریـــن 
کـــه هم زمان با ســـفر  امســـال بود.می دانســـتیم 
کاروان هـــای راهیان نور جمعیت زیـــادی در ایام 
نـــوروزی از باغ مـــوزه دفـــاع مقـــدس  ســـفرهای 
خرمشـــهر دیـــدن می کننـــد. بـــرای همیـــن آنجا 
بـــا  هـــم  باغ مـــوزه  داخـــل  کردیـــم.  انتخـــاب  را 
که انجام شـــد، ســـوله ای را در  هماهنگی هایـــی 
که آقـــای »ســـرهنگ چنعانی«  گرفتیـــم  اختیـــار 
مســـئول باغ مـــوزه می گفـــت: »آنجـــا قلـــب موزه 
از  بایـــد  خواه ناخـــواه  بازدیدکننده هـــا  اســـت«. 
کنـــار ســـوله رد می شـــدند. فضاســـازی خوبـــی 
کشـــیده  انجام شـــده بود، بچه ها زحمت زیادی 
بودند و آنجا شـــبیه ســـنگر شـــده بـــود. یک باند 
که صدای فیلم های  گذاشـــته بودیم  هم بیرون 
کـــران را پخش می کرد و بازدیدکنندگان  در حال ا
را می کشـــاند داخل سینماســـنگر. افتتاحیه را با 
حضور خانواده شـــهید مدافع حرم »محمدرضا 
کنندگان  کر دیـــم. بازدیـــد  عســـکری فرد« برگـــزار 
وقتـــی می آمدنـــد داخـــل و فیلـــم را می دیدنـــد، 
بلنـــد  فیلـــم  آخـــر  تـــا  و  می نشســـتند  دیگـــر 
کاروان  که مسئول  نمی شدند.طوری شـــده بود 
می آمـــد و اعـــالم می کـــرد داریم حرکـــت می کنیم 
کران می نشســـتند. امـــا اعضـــای کاروان تـــا آخر ا

آنجا آثـــار برگزیدۀدفـــاع مقدس،نماهنگ، فیلم 
نمایـــش  بـــه  مســـتند  انیمیشـــن،  داســـتانی، 
گذاشـــتیم. چند تـــا نماهنـــگ  عربـــی باموضوع 
که همین  جبهۀ مقاومت هم پخـــش می کردیم 
مدافـــع  شـــهدای  خانواده هـــای  شـــداز  باعـــث 
حـــرم عراقی هـــم بازدیدکننده داشـــته باشـــیم.

اســـتقبال مردم خیلی خوب بود و از همه ســـنی 
کشـــور مخاطب داشـــتیم. طبق  و از همه جـــای 
کاروان هـــای راهیان نـــور بـــه  آمـــار ثبـــت ورودی 
باغ مـــوزه، حداقـــل مخاطب ما 20هـــزار نفر بوده 
اســـت. همدانی، تبریـــزی، اصفهانـــی و... از آثار 
کردند. خیلی هایشـــان تـــازه با فیلم های  دیدن 
عمار آشـــنا می شـــدند و می خواســـتند در شـــهر 
خودشـــان یـــا پایگاه خودشـــان ایـــن کار را انجام 
کـــران بـــا آنهـــا حـــرف  دهنـــد. راجـــع بـــه بحـــث ا

راهنمایی شـــان می کردیـــم. و  می زدیـــم 

شمایکتیمهستید؟�
کار می کنیـــم، در اروندکنار  بله، ما محـــدوده ای 
کران داشـــته ایم.  رابـــط داریم، خرمشـــهر هـــم ا
در آبـــادان، داخـــل شـــهر و هـــم در روســـتاها، 
کران کننده داریم. به فکر مدارس هم هســـتیم  ا
کران مدرســـه را در دبیرستان ابن سینا  و اولین ا
کردیم. ســـال گذشـــته هم به مناســـبت  برگـــزار 
کردیم و ســـه  دهـــۀ فجـــر، ســـالنی را هماهنگ 
گذاشـــتیم. ســـعی  کران  روز برای دانش آموزان ا
کنیم،  می کنیم مکان های مختلفی را امتحان 
گذشـــته در پـــارک شـــهید منتظری  مثاًل ســـال 

کـــران کردیم. تعـــدادی از نماهنگ هـــا را ا

کرانها،برنامۀخاصیبرای� درحاشـــیۀا
جذبمخاطببیشـــتردارید؟

کـــه  پوســـترهایی  بـــا  نمایشـــگاه  یک ســـری 
خودمـــان چـــاپ کردیـــم برگـــزار می کنیـــم. مثاًل 
بـــرای هفتۀ دفـــاع مقـــدس، تصاویر آبـــادان در 
جنگ را با ابعاد ســـی در چهل سانتی متر چاپ 
کران چیدیم. پوســـترها  کردیم و اطراف ســـالن ا

کهبچۀنافآباداناســـت؛24ســـالســـنداردودانشجوســـت.ازدورۀدومباجشـــنوارۀعمار« گرمش،دادمیزند لهجۀشـــیرینوبیان
کلیـــدزده.امروزاوتنهانیســـتوباجمعـــیازبروبچههایباصفایآبادانیوخرمشـــهری کارون کـــرانراازمســـجدجامع کارا آشـــناشـــدهو
گپـــیبزنیمواز کرانهـــایمردمـــیرادراینخطهباالبردهاند.فرصتیدســـتدادتـــابامحمدرضاخردمند ودریـــادالناروندکنـــاری،پرچـــما

کرانهایمردمـــیبهرهببریم. تجربیـــاتوابتکاراتآبادانیهـــادرا
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                         استقبال
               مادر شهید از...

گفت وگو با»محمدرضا خردمند« اکران کنندۀ شهرستان آبادان

کران های مردمی شهرستان آبادان  گزارش تصویری از ا

w :کران مردمی فیلم های جشنواره عمار در اجتماع بزرگ مدافعان حرم ا
 مصالی ثامن االئمه)ع( آبادان

w کران مردمی فیلم به وقت شام در سینما آزادی آبادان استقبال از ا

w کران و راه اندازی سینما سنگر موزه دفاع مقدس خرمشهر ا w  کران فیلم داستانی هنگامه ویژه دانش آموزان روستای تنگه در سالن ا
ستاد عتبات عالیات آبادان

w  افتتاحیه سینما سنگر موزه دفاع مقدس خرمشهر با حضور خانواده
شهید محمدرضا عسکری فرد

w کیا توسط خانواده کران مردمی فیلم به وقت شام و تجلیل از ابراهیم حاتمی  ا
کایدخورده در سینما آزادی آبادان  شهید عارف 

کران کننده هـــای دیگـــر هـــم می دادیـــم تا  را بـــه ا
کران های شـــان برنامۀ این  آنهـــا هم درحاشـــیه ا
چنینی داشته باشـــند. همچنین فعالیت های 
کران ها انجـــام می دادیم.  کنـــار ا دیگـــری هم در 
مثاًل دو ســـال پیش فراخوانی بود بـــرای برگزاری 
کتاب دفاع مقدس. نامـــه اش برای  نمایشـــگاه 
گرفتیـــم و بـــرای ارســـال  مـــا هـــم آمـــد. تمـــاس 
کتاب هـــا هماهنـــگ کردیم. کتاب هـــا را گرفتیم 
کـــران هـــم  کنـــار آن ا ونمایشـــگاه برپـــا شـــد و در 
انجـــام می دادیم. همین طور نمایشـــگاه فروش 
لوازم تحریـــر ایرانـــی هـــم داشـــتیم. این مراســـم 
حـــدود 10 روز درســـالن ســـتاد عتبـــات عالیـــات 

بود. برقـــرار  آبادان 

کران،بگویید.� ازامکاناتشهرتانبرایا
هیـــچ امکاناتـــی نداریـــم؛ نـــه پروژکتور، نـــه پرده 
نمایـــش و نـــه سیســـتم صـــوت. بـــا نهادهـــا و 

ارگان هـــای مختلـــف هماهنـــگ می کنیـــم و بـــا 
کار را پیـــش  اســـتفادۀ موقـــت از امکانـــات آنهـــا، 
کران کننـــده ای به مـــا مراجعه  می بریـــم. وقتـــی ا
می کنـــد و از نبود امکانات نمایش گالیه می کند، 
ســـعی می کنیم با تعامل بـــا نزدیک ترین نهاد یا 
کران کننـــده، امکانات را  ارگان بـــه محل زندگـــی ا

کنیم. به طـــور موقت برایـــش فراهـــم 

کران،اقتضائات� آیادرانتخابفیلمهایا
قومیتیرادرنظرمیگیرید؟

در آبادان قومیت ها هســـتند؛ اما عقایدشـــان به 
هـــم نزدیک اســـت. جـــدا از هـــم نیســـتند. تا به 
کران ها به چنین مســـائلی برنخورده ایم  حال در ا
و اســـتقبال اقـــوام مختلـــف از آثـــار پخش شـــده، 
گر بازخورد منفـــی هم وجود  خوب بوده اســـت. ا
داشـــته مربـــوط به تعصبـــات قومی نبـــوده. مثاًل 
دربارۀ فیلم »به وقت شـــام« عده ای نقدهایشان 

کران فیلم  گفتند؛ یا بعد از ا را بـــه آقای حاتمی کیا 
کـــرده بودند صحنه های  »هنگامـــه« عده ای فکر 
مدافـــع  بچه هـــای  از  هـــم  درگیـــری  و  جنـــگ 
حـــرم نشـــان می دهـــد. دیـــده بودنـــد ماجـــرای 
کاش  فیلـــم، عاشـــقانه اســـت؛ به مـــا می گفتنـــد 

صحنه هـــای نبرد هـــم در فیلـــم می بود.

کهچه� کران،تحقیـــقمیکنید قبلازهـــرا
کراناست؟ فیلمیمناســـبآنا

ســـعی می کنیـــم ایـــن کار انجـــام شـــود. بـــا گروه 
کـــه از محـــل  کران کننـــده، براســـاس اطالعاتـــی  ا
کـــران داریـــم، روی انتخـــاب اثـــر فکـــر می کنیم.  ا
ســـن  همچـــون  مـــواردی  کـــران،  ا از  قبـــل 
کـــران،و از این  کران، زمـــان ا مخاطبین،محـــل ا
دســـت مســـائل را بررســـی می کنیم. حتی بعد از 
کران ســـعی می کنیم بر اســـاس نظرات رسیده،  ا
کران  آسیب شناســـی انجـــام دهیـــم و بـــا خـــود ا

کننده هـــا درمیـــان بگذاریـــم.

کـــران� ا هـــم اتوبـــوس داخـــل فرمودیـــد
دهیـــد؟ توضیـــح بیشـــتر را ایـــن داشـــتید.
کلیـــد  را  اتوبوســـی  کـــران  ا اســـت  ســـال  چنـــد 
کـــه برای  کاروانـــی بود  زده ایم.آخـــری اش بـــرای 
مراســـم ســـالگرد ارتحال امام)ره( به مرقد ایشان 
می رفتنـــد. بســـته ای متناســـب بـــا این ســـفر را 
کـــرده و در اختیـــار اتوبوس هـــا قراردادیم؛  آمـــاده 
کننـــد. همین طور برای  کران  تابرای مســـافران ا
کـــه مســـاجد برگـــزار  اردوهـــای تفریحـــی زیارتـــی 
کـــران اتوبوســـی داریـــم. مثاًل  می کننـــد، برنامۀ ا
که می خواهد به مشـــهد برود، آثـــار را در  کاروانی 

قـــرار می دهیم. اختیارشـــان 



 اخبار 
اکران های مردمی

استان: سمنان
شهرستان: شاهرود

مکان اکران: مصلی نماز جمعه
تاریخ اکران : 14دی

آثار اکران شده: بدون لک

استان: خوزستان
شهرستان: باغملک
تاریخ اکران: 14دی 
محل اکران: مصلی نماز جمعه
آثار اکران شده : سالم، غیور علوی

استان: آذربایجان غربی
شهرستان: میاندوآب 

مکان اکران: مدرسه ثقلین
تاریخ اکران: 14دی

آثار اکران شده: بابای شکالتی

استان: فارس
شهرستان: آباده
مکان اکران: منزل شخصی
تاریخ اکران: 14دی
آثار اکران شده: بیشه

استان: خوزستان
شهرستان: کارون

مکان اکران: مسجد امام حسن مجتبی)ع(
تاریخ اکران: 14دی

آثار اکران: فتنه شاید

استان: لرستان
شهرستان: الیگودرز
مکان اکران: دبیرستان امام علی)ع(
تاریخ اکران: 14دی
آثار اکران شده: ارباب جنگ
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یک عاشقانۀ آرام

ــیار  ــه بس ــرد. چ ــرد از نام ــایی م ــرای شناس ــت ب ــاری اس ــگ معی جن
مــردان ریــش و مــوی ســپید کــرده ای کــه در فتنه هــا و جنگ هــا، مــردود 
کــه از ایــن آزمون هــا ســربلند  می شــوند؛ ولــی خیلــی جوانــان هســتند 
کــه رِه صدســاله  بیــرون می آینــد. »عبــاس دانشــگر« یکــی از افــرادی بــود 
را یک شــبه پیمــود. عبــاس، ســنی نداشــت و از جوانــان دهــه هفتــادی 
کــه آبــروی انقــالب و نظــام بــود، همــان »جــوان مؤمــن  بــود. جوانــی 

انقالبــی«.
مســتند »نامه ای از دمشــق« اثر »مهدی ابراهیم خانی« و به روایت 
همســر شــهید، »عبــاس دانشــگر« اســت. ایــن مســتند، تنهــا بــه برهــۀ 
کوتاهــی از زندگــی شــهید می پــردازد. برهــه ازدواج تــا شــهادت. نامــه ای 

گرچــه عمــر زندگــی مشــترک  از دمشــق، یــک عاشــقانۀ آرام اســت. ا
کمتــر از چنــد مــاه بــود ولــی هنــوز زندگــی و عشقشــان ادامــه دارد.  آن هــا 
می تــوان شــهید دانشــگر دهــه هفتــادی و همســرش را از رویش هــای 

انقــالب دانســت.  
در ایــن مســتند، نامه هــای شــهید دانشــگر و تصاویــری  از دمشــق 
کــه نشــان دهندۀ عالقــۀ  بــرای همســرش نوشــته را مشــاهده می کنیــم 
شــدید آن هــا بــوده؛ امــا شــهید عشــقی بزرگ تــر در ســر داشــت. دســت 
آخــر هــم راهــش بــه شــهادت و رســیدن بــه لقــاءاهلل رســید. شــهید 
کــه 3 مــاه از عقــدش گذشــته  دانشــگر در خــرداد ســال 95 و تنهــا زمانــی 

بــود، بــه شــهادت رســید.

آرزوی کربال...

در  و  احمدپــور«  »احمــد  کارگردانــی  بــه  »کوله پشــتی«  مســتند 
صداوســیمای مرکــز لرســتان تهیــه  شــده اســت. ایــن مســتند حکایــت 
کوله پشــتی از ســال های دفــاع مقــدس  کــه به واســطۀ دو  جالبــی اســت 

گــره می خــورد.  بــه پیــاده روی اربعیــن 

دختــری نابینــا بــا مشــکالتی مثــل پوکــی اســتخوان شــدید، راهــِی 
کــه تــا چنــد ســال قبــل در آرزوی  پیــاده روِی اربعیــن می شــود. دختــری 
ــا به دلیــل مشــکالت جســمی، ایــن ســفر برایــش  ــوده؛ ام ــال ب کرب ســفِر 
مقــدور نبــوده اســت. حــاال ایــن ســفر به واســطۀ دو کوله پشــتی، برایــش 
فراهــم شــده. او رســالت ســنگینی بــر روی دوش دارد؛ رســاندن دو 

کوله پشــتی بــه کربــال. یکــی از کوله هــا متعلــق به »حمید ســوری« اســت 
کــه در ســال 65 در حــاج عمــران به شــهادت رســید. او وصیت کــرده بود 
کربــال ببرنــد. ایــن کولــه را به دســت  کــه بعــد از شــهادتش، کولــه اش را بــه 
کربــالی10 بــه  دوســتش »علیمــردان آزادبخــت« می رســد؛ او هــم در 
کربــال.  کوله پشــتی مانــده و ســفری بــه  شــهادت می رســد. حــاال دو 
کــه همــراه بــرادرش در پیــاده روی  کنــون وظیفــۀ دختــری نابینــا شــده  ا
کربــال ببــرد. »کوله پشــتی« ســیر آفــاق و  کوله پشــتی ها را بــه  اربعیــن ایــن 
کــه بــا چشــم دل بــه زیــارت کربــال رفته  انفــس دختــری روشــن دل اســت 

کــرده باشــد. و می خواهــد ادای دینــی بــه شــهدا 

الیمکن الفراق...

نویــد رضاخانــی در مســتند »نــار و نــور« دانشــجویی عراقــی را روایــت 
کــه در زمان  کــه به دنبــال کشــف حقیقت اســت. دانشــجویی  می کنــد 
تحصیــل، به دلیــل نمــرات ممتــاز، همــراه چهــل نفــر دیگــر، بــه آمریــکا 
ــه از  ک ــه ای  ــود. پروس ــنا ش ــتر آش ــکا بیش ــا آمری ــا ب ــود ت ــتاده می ش فرس
ســال 2007 میــالدی حــدود 2500 نفــر از دانش آمــوزان ممتــاز عراقــی 
بــه آمریــکا فرســتاده شــده اند تــا تحت تأثیر ایــن ســفر در آمریکا بمانند. 
او امــا رؤیــای آمریکایــی را رهــا می کنــد، بــه ایــران می آیــد و در مشــهد 

پزشــکی می خوانــد.

»نــار و نــور« جســت وجوی یــک دانشــجوی عراقی اســت در ریشــه ها 

و پیوندهــای دو ملــت ایــران و عــراق. جســت وجویی که ثابت می کند 
دو ملــت ایــران و عــراق بــا یکدیگــر جنــگ نداشــته اند. ایــن حزب بعث 
کــه بــا ایــران جنگیــده. درواقــع جنگــی بــوده  و اســتکبار جهانــی بــوده 
کــه هرلحظــه ممکــن  بیــن یــک حــزب بعثــی و حامیانــش بــا انقالبــی 
بــوده بــه عــراق هــم برســد. ایــن دانشــجوی عراقــی در ســفر راهیــان نــور 
کنــار  بــه ایــن حقایــق می رســد. حقایقــی مثــل تشــکیل ســپاه بــدر و در 
کــه حــاال  هــم بــودن دو ملــت، حتــی در زمــان جنــگ تحمیلــی. ملتــی 

کار نیســت. بیــن آن هــا هیــچ جدایــی در 

داستان یک نفوذ فرهنگی!

کارگردانــی  »آیســک« مســتندی بلنــد در مــدت هفتــاد دقیقــه و بــه 
»حمید عبداهلل زاده« اســت. این مســتند، فضایی امنیتی دارد. شــاید 
کــه حــدود 1400 اســتاد ایرانــی در دانشــگاه های  بــرای مــا جالــب باشــد 
بــه  مشــغول  دانشــجو،  حــدود 12هــزار  و  می کننــد  تدریــس  آمریــکا 
می خواننــد!  درس  ایــران  در  آمریکایــی   5 فقــط  امــا  تحصیل انــد؛ 
کــه  حــاال پروســه ای جهانــی تحــت عنــوان آیســک در حــال اجراســت 
کارآمــوزی بــه آمریــکا می فرســتد.  دانشــجویان نخبــه را جــذب و بــرای 
کــه زیرنظر ســازمان ملــل کار می کند و هدفش تربیت  آیســک ادعــا دارد 
نســل جدیــدی از رهبــران جــوان بــرای آینــده اســت؛ بــا اهدافــی به ظاهر 

ــدار، محیط زیســت و... ــرای توســعۀ پای ب

کــه خــود ادعا می کنــد، آمده برای تغییــر؛ اما تغییری  آیســک آن طــور 
کــه  کــه در حقیقــت رخ می دهــد، تغییــر فرهنگ هاســت. دانشــجویی 
کارآمــوزی بــه آمریــکا مــی رود، وقتــی بــه  طــی پروســۀ آیســک و بــرای 
کشــور برمی گــردد، بافرهنــگ و آداب ورســوم خــود بیگانــه اســت. در ایــن 
ــه  ــی آیســک ب ــی یکــی از قربانیــان ایران مســتند، نفــوذ فرهنگــی و زندگ

کشــیده شــده اســت.  تصویــر 

کالیــن پــاول در صفحــۀ وزارت  در قســمتی از مســتند بــه نوشــتۀ 
ــم داشــته ای باارزشــتر از  ــه مــن نمی توان ک ــکا اشــاره شــده  خارجــه آمری
کــه در اینجــا تحصیل کرده انــد و  دوســتی بــا دانشــجویانی داشــته باشــم 

ــه پســت هایی برســند. کشورهایشــان ب ــرار اســت در آینــده در  ق

وز؛ یک شنبه 16 دی ماه فیلم های امر

»نامه ای از دمشق«

»کوله پشتی«

»نار و نور«

»آیسک«
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جنبش وارۀ عمار
  و 

حرکت اجتماعی 
حزب اهلل

گزارشـــی واقع بینانـــه از وضعیت  گـــر بخواهیـــم  ا
کنونـــی نیـــروی اجتماعـــی معطوف بـــه انقـــالب 
اســـالمی بدهیـــم، بـــه چیـــزی بیشـــتر از رکـــود 
نمی رســـیم. فقـــدان اقـــدام و عمـــل نـــه فقـــط 
نـــه تنهـــا  چالـــش اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت و 
مطالبـــه  و مشـــکلۀ مســـئولین. اقـــدام و عمـــل، 
مســـئلۀ مقاومـــت به عنـــوان چهارچـــوب عـــام 
کنـــش انقالبی اســـت. گاهی گســـترش ابزارهای 
ارتباطی، باعث شـــده بخش های قابل توجهی 
از ایـــن چالـــش مخفـــی بمانـــد و تلگرام بـــازی و 
کنـــش اجتماعـــی درنظر  سایت نویســـی بـــدل از 
گرفته شـــود. تاریـــخ انقالب با نیـــروی اجتماعی 
تغییـــر  می خـــورد؛  ورق  انقـــالب  معطوف بـــه 
کـــه همان  کنـــش انســـان انقالبی  وضعیـــت، با 
کـــه همان مردم اســـت ممکن  حزب اهلل اســـت، 
گـــر امـــروز از آســـیب های  اجتماعی و  می شـــود. ا
ک و »اشک آور«  شـــکاف های طبقاتی دهشـــتنا
کارگزارها و  رنـــج می بریـــم، ایـــن وضعیـــت البتـــه 
مســـئول های خاص خـــود را دارد؛ اما در ســـطح 

کنـــش  کالن تـــر بازگشـــت می کنـــد بـــه وضعیـــت 
نیـــروی اجتماعـــی انقالب اســـالمی. یـــا به تعبیر 
درســـت تر، بـــه عدم کنـــش و بی عملـــی  نیـــروی 

اجتماعـــی معطوف بـــه انقـــالب.
کنونی، به دلیل تفوق ذهنیت های  در وضعیت 
سیاســـی)در واقـــع سیاســـت زده( و فرهنگی )در 
واقـــع اعتقـــادی و یـــا ذهنـــی(، بازگشـــت بـــه امر 
اجتماعی برای حزب اهلل چندان ســـاده نیســـت 
می طلبـــد.  را  خـــود  خـــاص  پیچیدگی هـــای  و 
یکـــی از ایـــن پیچیدگی هـــا تـــدارک »درِک مـــورد 
نیاز بـــرای بازگشـــت بـــه امـــر اجتماعی« اســـت. 
گـــر بنـــای رخ دادن داشـــته  چنیـــن بازگشـــتی ا
و  حکمـــی  عقبـــه ای  داشـــتن  عالوه بـــر  باشـــد، 
الهیاتـــی، عمیقًا محتاج یک عقل عملی بالفعل 
خواهـــد بود که بر تجزیـــۀ تجربۀ کنش های مؤثر 

اجتماعی اســـتوار اســـت. 
کنش هـــای دگرگون ســـاز  بخشـــی از تجربـــۀ این 
انقـــالب  تاریـــخ  گـــون  گونا ادوار  در  موفـــق  و 
و  قبـــل  دهه ونیـــم  یـــک  در  به ویـــژه  اســـالمی، 
کـــه در یکی دو  کنشـــی  بعـــد از آن نهفته اســـت. 
ســـال  منتهـــی بـــه انقالب بـــه فـــراز می رســـد، در 
ســـال های پـــس از آن بلـــوغ می یابـــد و پـــس از 
بســـط یِد عقالنیِت مبتنی بر قطعنامـــۀ 598، در 
ســـال های پـــس از جنـــگ بـــه حضیـــض و فرود 
می افتـــد. در رونـــد تطـــورات تجربیـــات انقالبی، 
فتنـــه هـــم یـــک مقطع مهـــم اســـت. آن جـــا که 
منطـــق 598، پـــس از تکویـــن و تکـــون در ســـال  
1368 و ســـال های پـــس از آن، طـــی 20 ســـال، از 
ســـطح عقالنیت بروکراتیک فراتر آمده و در سال 
1388 در قالـــب یـــک طبقـــۀ جدیـــد و نوپدید پا 

بـــه عرصۀ اجتماعـــی می گذارد. بـــا اغوای بخش 
قابـــل توجهـــی از مـــردم، آن هـــا را از عرصۀ کنش 
اجتماعـــی خـــارج و بـــه میـــدان جنبش هـــای 
اشـــتباهی وارد می ســـازد. در ایـــن  مقطـــع و در 
برابـــر این فتنـــه تحلیل هایی شـــکل می گیرد که 
می کوشـــد، فتنه را بـــا همان الگوهای سیاســـی 
کننـــد. می کوشـــند در  و فرهنگـــی رایـــج تحلیل 
وجهـــی انفعالـــی، آن را بـــه یـــک واقعۀ سیاســـی 
فکـــری  غرب زدگـــی  معلـــول  یـــا  و  داده  تقلیـــل 
کنش گـــران آن بداننـــد. تحلیل دیگر امـــا بر درک 
کید داشـــته،  فتنه در چهارچوب امر اجتماعی تأ
که بر  تعریفـــی از کنش عمـــاری و ضد فتنـــه دارد 
خـــالف صورت های انفعالی قبـــل، کاماًل مردمی 

و به همیـــن دلیـــل انقالبی اســـت. 
غـــرض از طرح »توجه عمـــار به امـــر اجتماعی«، 
» مســـئلۀ اســـتمرار« و »جنبش واره بودن عمار« 
کوشـــش  کـــه تحلیل ماجراســـت.  نـــه تجلیـــل، 
مـــا در ایـــن بحـــث معطـــوف خواهـــد بـــود بـــه 
کـــه: تجربـــۀ جنبـــش وارۀ  تحلیـــل این پرســـش 
عمـــار برای بازگشـــت به امر اجتماعـــی و بازتولید 
جنبش هـــای هم ُبعـــد بـــا انقـــالب اســـالمی چه 
دســـتاوردهایی داشته است؟ یا »جشنوارۀ عمار 
چـــه تجربه هایـــی بـــرای حرکت هـــای اجتماعی 
حـــزب اهلل به دســـت می دهد؟« می کوشـــم این 
دســـتاوردهای مفهومـــی و نظـــری را در پنج بند 

توضیـــح بدهم:

اعتقـــادی-� امـــر نـــه و اجتماعـــی امـــر .1
هبـــی مذ

گرچـــه به لحـــاظ اجتماعـــی  جشـــنوارۀ عمـــار، ا

یـــک موجـــود مؤمن اســـت و ایمـــان در سراســـر 
المان های آیین های اختتامیـــه و افتتاحیه، در 
کـــران، در مضامیـــن آثار و در شـــخصیت  مـــکان ا
کنش گـــران و مشـــارکت کنندگان آن موج می زند، 
راه حضـــور اجتماعـــی  کـــه  فکـــر نمي کنـــد  امـــا 
پرداختن صـــرف به آموزه های اعتقادی اســـت. 
کارهـــای فرهنگی به آن  که در اغلب  مســـئله ای 
کالس  کار فرهنگی چیســـت؟  دچـــار هســـتیم. 
کـــه  بگذاریـــم و دربـــارۀ الیـــۀ اساســـی فرهنـــگ 
عبـــارت اســـت از اعتقـــادات »حـــرف« بزنیـــم. آیا 
که  به ایـــن برنامه هـــای اعتقادی مربوط اســـت 
کارگرانی چندماه اســـت حقوق  در همین شـــهر، 
نگرفته انـــد؟ آیا مربوط اســـت که یک بی عدالتی 
که  جـــدی، نه فقـــط زیســـت جهـــان اجتماعی 
محیط زیســـت طبیعـــی شـــهر و اســـتان را نابود 
کرده اســـت؟ آیا مربوط اســـت که صدها و صدها 
تـــن امثـــال خیرالنســـاء صدخـــروی، در همیـــن 
شـــهر اهـــواز و اســـتان خوزســـتان بـــا کنش های 
انقالبی شـــان سطح و ســـاحتی جدید در عرصۀ 
عمل اجتماعی ما گشـــودند و امروز باید آن کارها 
روایـــت شـــود، فهمیـــده شـــود و بازتولید شـــود؟ 
کـــه عدالـــت  پـــس ایـــن، چـــه اعتقاداتـــی اســـت 
اجتماعـــی، نهضت مقـــدس جنگ فقـــر و غنا و 
مفاهیمی از این دســـت برایش مسئله نیست؟ 
کار اجتماعی فقط بـــه ُفرم  مـــا خیـــال می کنیـــم 
گر یک ســـری مســـئلۀ  آن مربـــوط اســـت. یعنی ا
گفتیـــم،  فـــردی و عبـــادی را در جمـــع 10 نفـــری 
کارگاه تکرار  گـــر در 10 تا حلقه، مســـجد، کالس و  ا
کارهایـــی  گســـترش چنیـــن  گـــر بـــرای  کردیـــم؛ ا
امثالهـــم  و  قـــرارگاه  جبهـــه،  اخیـــرًا  و  مؤسســـه 

تغییروضعیت،باکنشانسانانقالبی
کههمان کههمانحزباهللاست،
گرامروز مردماستممکنمیشود.ا
ازآسیبهایاجتماعیوشکافهای
کو»اشکآور«رنج طبقاتیدهشتنا
میبریم،اینوضعیتدرسطحیکالنتر
امابازگشتمیکندبهوضعیتکنش
نیرویاجتماعیانقالباسالمی.

حجتاالســـالم»مجتبـــینامخـــواه«،دانشآموختـــۀدانشاجتماعیمســـلمین،درایننوشـــتاردرپیتبییندســـتاوردهایجنبشوارۀ«
عمـــاربرایبازگشـــتبـــهامراجتماعـــیوبازتولیـــدجنبشهایهمُبعدباانقالباســـالمیاســـت.اوموفقیـــتجنبشوارۀعمـــاررامحصول
توجـــهبـــهپنجدوگانـــۀ»امراجتماعی،امـــراعتقادیمذهبـــی«،»امراجتماعی،سیاســـی«،»امرانقالبـــی،انفعالی«،»امرمردمـــی،نخبگانی«،

»امرجنبشـــی،ســـازمانی«معرفیمیکند.
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باتجزیۀتجربۀجنبشوارۀعمار،میتوانیمپنجاصلمهمدرپایداریوبسطآنببینیم:
»امراجتماعیونهامراعتقادی-مذهبی«،»امراجتماعیونهسیاسی«،»امرانقالبیونه

انفعالی«،»امرمردمیونهنخبگانی«،»امرجنبشیونهسازمانی«.

زدیـــم، کار اجتماعـــی کرده ایـــم! کار جمعـــی را با 
گرفته ایـــم. در ایـــن میان  کار اجتماعـــی اشـــتباه 
کار فرهنگی  جشنوارۀ عمار یک درک متفاوتی از 
و اجتماعی فراهم آورده است. درکی که در آن کار 
کار اجتماعی قابل تفکیک نیســـت.  فرهنگی از 
شـــما به مســـئله های انقـــالب اســـالمی و مردم 
کنش  انســـان های انقالب  بپردازیـــد، به روایـــت 
کرده اید. این  کار اجتماعـــی   اســـالمی بپردازیـــد؛ 
درک اجتماعـــی ای که جشـــنوارۀ عمار درمیانه و 
کار فرهنگی،  زمانۀ ســـیطرۀ تلقی های فـــردی از 
در زمانـــۀ حـــاد شـــدن مســـئله ها و آســـیب های 
گر مورد توجه قـــرار بگیرد،  اجتماعی می دهـــد، ا

کمی نیســـت. تجربۀ 

2.امراجتماعیونهسیاستزدگی�
گرچـــه بـــه مســـائل و امـــور  در جشـــنوارۀ عمـــار ا
سیاسی پرداخته می شود اما عمار سیاست زده 
نیســـت. نمونـــۀ آثـــار آن، همین مســـتند »داد« 
اســـت. یـــک نقـــد جـــدی  و بنیادیـــن بـــه قـــوۀ 
قضاییـــه و صـــدر تـــا ذیـــل روابـــط ناعادالنـــه ای 
کارگران شـــالق  کـــه در جامعه بســـط یافتـــه و به 
سیاســـت زدگی  آن  در  این حـــال،  بـــا  می زنـــد. 
از جنـــس کارهـــای سیاســـی رایـــج نمی بینیـــم. 
کل، نســـبت بـــه انقالب  جشـــنوارۀ عمار به طور 
موضـــع و تعلق خاطر دارد. نســـبت بـــه فتنۀ 88 
کنش گـــران آن موضـــع منفـــی دارد و اساســـًا  و 
از خاســـتگاه ایـــن موضـــع برخاســـته اســـت امـــا 
عمـــار  جشـــنوارۀ  در  موضع گیری هـــا  جنـــس 
تفاوت هایـــی دارد. بخشـــی از این تفاوت به این 
کارهای سیاســـِی رایج،  کـــه در  مربوط می شـــود 
کرســـی و  کســـی از  کشـــیدن  هـــدِف نقد، پایین 
نشـــاندن فرد مـــورِد نظر منتقد اســـت! در عمار، 
کـــه قاضـــی در مورد شـــالق  گـــر به حکمـــی  امـــا ا
کارگـــران داده اعتراض می شـــود، همه  خـــوردن 
کرســـی  می دانند هدف نشـــاندن فرد دیگری بر 
آن قاضی نیســـت. هـــدف اصالح رویه هاســـت. 
هدف اصـــالح فرایند، وضع اجتماعـــی و عدالت 
گونـــۀ  اجتماعـــی اســـت. همیـــن باعـــث شـــده 
که می توانیم  کار در عمار رقم بخورد  متفاوتـــی از 
که  کار اجتماعـــی بگوییـــم. در زمانـــه ای  بـــه آن 
همگی به ســـطوحی از بلیۀ سیاست زدگی دچار 
شـــده ایم، ایـــن گونۀ متفـــاوت کار، مهـــم و قابل 

بســـط دادن اســـت.
3.امرانقالبیونهانفعالی�

احتمااًل همگـــی، کم وبیش به مواضع انفعالی و 
کار فرهنگی و اجتماعی  »پاسخ به شـــبهاتی« در 
کردند در  کار فرهنگـــی را خالصـــه  برخورده ایـــم. 
پاســـخ به شـــبهات بهائیـــت، شیطان پرســـتی، 
الـــی آخـــر.  وهابیـــت، زرتشـــتی گری، صوفیـــه و 
گمـــان  همـــواره درحـــال پاســـخ دادن هســـتند. 
می کننـــد بـــا پاســـخ دادن و تبدیل پاســـخ ها به 
نشـــریه، رســـانه و نرم افزار، می تـــوان یک حرکت 
کار اجتماعی این  کرد. آیـــا متن  اجتماعی ایجاد 
قبیـــل کارهاســـت؟ در این جا دو نـــگاه در مقابل 
هـــم قـــرار می گیرنـــد، یک نـــگاه قاطـــع و محکم 
کار فرهنگـــی یعنـــی مقابلـــه بـــا  می گویـــد: بلـــه؛ 

شبهات مســـیحیت، مناظره با بهائیت و غیره. 
یک نگاه دیگر مســـائل را ریشـــه ای تر می بینید و 
بســـط نظام  عادالنه را راه حـــل می داند. خاطرۀ 
دیـــدار »احمد احمـــد« را با امام خمینـــی به یاد 
بیاوریـــم.  دیـــدگاه اول همـــان دیـــدگاه انجمـــن 
حجتیه اســـت؛ دیدگاه دوم اما دیدگاهی اســـت 
کـــه در خـــط امـــام خمینـــی و انقـــالب اســـالمی 
که  دنبـــال می شـــد. جـــای تأســـف و تأثر اســـت 
بگوییـــم، همان نـــگاه  شـــبه حجتیـــه ای بعد از 
انقالب در میان عالقه مندان به انقالب بازتولید 
شـــد و فرزندانـــی از انقـــالب به این باور رســـیدند 
که »پاســـخ به شـــبهات« منهای دغدغه و عمل 
معطوف بـــه بســـط عدالت اجتماعـــی، می تواند 
کار انقالبـــی باشـــد با ایـــن تفاوت  یـــک مـــدل از 
کـــه این کار فکری اســـت! جشـــنوارۀ عمـــار به ما 
کار اجتماعـــی  گـــر می خواهیـــد  کـــرد، ا یـــادآوری 
کنیـــد و از موضعی  کنیـــد، موضع انفعالـــی را رها 
پیشـــرو به طرح و نقد مســـائل اصلی اجتماعی 
بپردازیـــد. این شـــبهات موضوعیـــت ندارند و با 
وجود یک جریان اجتماعی انقالبی در حاشـــیه 

قـــرار می گیرند. 

4.امرمردمیونهنخبگانی�
ارزش  یـــک  مردمی بـــودن  کم وبیـــش  امـــروزه، 
اســـت و همـــه مدعی هســـتند کارشـــان مردمی 
کـــدام حرکـــت   کـــه  اســـت. ســـؤال ایـــن اســـت 
مردمـــی توانســـته اســـت خیرالنســـا را بـــه مثابه 
کنـــد؟ همه  یـــک چهـــرۀ مؤثر اجتماعـــی مطرح 
ادعـــای مردمی بودن دارند ولـــی درنهایت، متن 
حرکت هایشـــان همـــان چهره های تکـــراری ای 
همه جـــا  همـــواره،  سال هاســـت  کـــه  هســـتند 
بوده انـــد و هیچ هنری به جـــز همان نخبه بودن 
که یک  کـــرده  کاری  ندارنـــد! اما جشـــنوارۀ عمار 
جـــوان دهـــۀ هفتـــادی، در ســـینمایی در قلـــب 
تهـــران، با افتخـــار تمام با یـــک بانوی 92 ســـالۀ 
روستایی عکس ســـلفی بگیرد! چرا؟ این اتفاق 
یک مورد خاص و قابل تأمل و تحلیل نیســـت؟ 
چرا »خیرالنســـاء« مهم شـــد؟ چـــون در دهۀ 60 
کرده اســـت.  کارهایی  در حدتوان بـــرای انقالب 
چگونه در بستر عمار »ننه عصمت« تبدیل شد 
بـــه لیدر یک کمپیـــن اجتماعی واقعـــی که برای 
شـــرکت در جنگ علیـــه داعش تـــالش می کند؟ 
چـــرا ننـــه عصمت مهـــم اســـت؟ چـــون در دهۀ 
60، وســـعش عبارت بـــوده از بافتن لبـــاس برای 
گسترش داده و در همان  رزمنده ها، این وسع را 
حـــد تکلیفش را انجام داده اســـت. حـــاال و پس 
ســـه دهه در منطـــق جنبش وارۀ عمـــار، این آدم 
اســـت که باید متن یک حرکت اجتماعی باشد. 
الگـــوی کنش این آدم بایـــد مدل انقالبی گری ما 
کـــه کمپین تأمین  باشـــد و این چنین می شـــود 
گرم بـــرای رزمندگان جنـــگ علیه داعش  لباس 
به وجـــود می آیـــد. در این کمپین، چه کســـی به 
کســـی  کرد؟«ها پاســـخ می دهد؟ چه  »چه باید 
نماد حرکت اســـت؟ پاســـخ روشـــن اما عجیب و 
خـــالف  عادت اســـت: ننه عصمـــت و از این تیپ 
آدم هـــا در متـــن روایت هـــای آثار جشـــنوارۀ عمار 

فراوان وجـــود دارد.
کـــه مردمـــی بـــودن تبدیـــل بـــه یک   در دوره ای 
شـــعار شـــده، جشـــنوارۀ عمار یـــک تجربـــه از کار 
اجتماعـــی با محوریـــت و مرکزیت متـــن »مردم« 
اســـت. »مردمـــی« بـــودن در عمـــار یـــک شـــعار 
نیســـت که با تکـــرارش جا بیفتـــد. کار »مردمی« 
کاری بکنیم »مردمی  یعنی در تمامی صحنه ها 
کـــه  کرده انـــد« و »کاری  کار  انقـــالب  بـــرای  کـــه 
کرده انـــد، مرکزیت و الگوی  مردم بـــرای انقالب« 
کارهای اجتماعـــی معطوف به انقالب اســـالمی 

بشود.

5.امرجنبشیونهسازمانی�
مســـئلۀ دیگر مـــدل تشـــکیالتی و الگوی بســـط 
جشـــنوارۀ عمار اســـت. امـــروز آثار این جشـــنواره 
کـــه حتـــی تلویزیونـــی  در روســـتاها و جاهایـــی 
کران می شـــود. موضوع های مســـتندها  نرفته ا
و ســـازندگان از همـــۀ اقشـــار اجتماعـــی و نقـــاط 
جغرافیایی هســـتند. چگونه این چنین چیزی 

ممکن شـــده اســـت؟ 
کـــم نداریـــم تجربه های شکســـت خـــورده از  مـــا 
که  مدل بســـط مجموعه هـــای انقالبـــی. مدلی 
در آن یـــک مرکزیـــت ســـازمانی در تهـــران، در هر 
شهرستان یک شاخه ایجاد می کند و بعد اولین 
کار تهیۀ یک ســـاختمان به نســـبت گران قیمت 
اســـت؛ و بعـــد ایجاد یک ســـازوکار شبه رســـمی؛ 
کارمنـــد متوســـط الحال و بعـــد  و بعـــد جمعـــی 
کارها بـــر اســـاس ابالغیه هـــا؛ و بعد ختم  انجـــام 
که با  کارهایـــی  کارهـــا بـــه بیـــالن. بدین ترتیـــب 
کار مردمی شـــروع شـــده،  هدف جبهه ســـازی و 
کوتاهـــی به یـــک ســـازمان بروکراتیک  در مـــدت 
کـــه اولیـــن مســـئلۀ آن حفـــظ خـــود  می رســـد 
اســـت. پرداخـــت اجاره بها و پرداختن بـــه اموال 
منقول اســـت. حقوق شـــبه کارمندانش اســـت. 
کار  کاغـــذ، صدها تشـــکل و  و بعـــد روی صفحـــۀ 
انجـــام داده وجـــود دارد ولـــی در متـــن واقعیت؛ 
هیچ. هیچ کس دقیقًا نمی دانـــد، بودونبود این 
ســـازمان بـــه چـــه درد می خـــورد و الی آخـــر. این 
که همگی تا حدودی آن را تجربه  قصه  ای است 
کشـــور  کرده ایـــم. حـــاال در حـــد یک تشـــکیالت 
کوچـــک در یک شهرســـتان.  یـــا یک مجموعـــۀ 
ســـازمان وارگی  ایـــن  نیســـت  کمـــی  مشـــکل  و 
کارمندوارگی  ساختارهای تشکل های انقالبی و 

نیـــروی انســـانی معطوف بـــه انقالب.
در میانـــۀ این مشـــکل، جشـــنوارۀ عمـــار تجربۀ 
کیـــد عمار بر امر جنبشـــی به  جدیدی اســـت. تأ
جای امـــر ســـازمانی اســـت. در جشـــنوارۀ عمار، 
کمـــی مواجهیم که  با هســـته های متعدد و مترا
کران  در فراینـــد تولید، ســـاخت و همچنیـــن در ا
آثـــار مشـــارکت دارنـــد. هر هســـته براســـاس یک 
عقالنیـــت مســـتقل و متناســـب بـــا اقتضائـــات 
کـــدام موضـــوع را  که  بومـــی، تصمیـــم می گیـــرد 
کران و بـــه کدام موضوع  کـــدام اثر را ا تولیـــد کند، 
کران ضریب بدهد. آن چه  و مســـائل در حاشیۀ ا
این هســـته را با بدنۀ جشـــنواره پیوند می دهد، 
یک شـــبکۀ مفهومی مشـــترک و یک حداقلی از 
هماهنگی هـــا اســـت. دبیرخانـــۀ مرکزی شـــأنی 
کثر برخی  کران کنندگان ندارد و حدا مســـتقل از ا
کران کننده تأمین  از زیرســـاخت ها را برای یـــک ا
کـــه احتمـــااًل در اغلـــب موارد، بیشـــتر از  می کند 

نســـخه  ای از آثـــار برگزیدۀ هر دوره نیســـت. 

جمع بندی
نظـــر  از  حـــزب اهلل  کـــه  داریـــم  قـــرار  دورانـــی  در 
فعالیت هـــای اجتماعـــی در رکود به ســـر می برد. 
طبیعی اســـت در چنین وضعیتـــی از کنش گری 
اجتماعـــِی موتورمحرکـــۀ انقـــالب، آســـیب های 
اجتماعی به وضعیت اشـــک آوری منتهی شود. 
چـــه باید کرد؟ باید به امر اجتماعی بازگشـــت. با 
کنونی،  کـــدام الگو؟ یکی از الگوهـــای درجریان و ا
جشـــنواره و بلکـــه جنبـــش وارۀ عمـــار اســـت. با 
تجزیـــۀ تجربـــۀ جنبـــش وارۀ عمـــار، می توانیـــم 
پنـــج اصل مهـــم در پایداری و بســـط آن ببینیم: 

»امـــر اجتماعـــی و نه امـــر اعتقـــادی- مذهبی«، 
»امـــر اجتماعـــی و نه سیاســـی«، »امـــر انقالبی و 
نه انفعالـــی«، »امر مردمی و نـــه نخبگانی«، » امر 
جنبشـــی و نه ســـازمانی«. موفقیت جنبش وارۀ 
عمـــار بـــه یک معنـــا محصـــول توجـــه بـــه ایـــن 
که  اولویت بندی هاســـت و ایـــن الگویـــی اســـت 
کارهـــای اجتماعی حـــزب اهلل می تواند  در دیگـــر 

بازتولید شـــود. 

مؤخره�
کـــرده بود  قبل تر این پرســـش ذهنم را مشـــغول 
که چـــرا در میان انبوهی از کنش های ضد فتنه، 
جشـــنوارۀ عمار باقی مانده و دیگر حرکت ها روبه 
افـــول نهـــاده اســـت؟ حاال و بـــا توجه بـــه آن چه 
کرد: در  آمد، پاسخ را باید در این حوالی جستجو 
اجتماعی بـــودن، انقالبی بـــودن، مردمی بودن، 
کنش اجتماعِی  که وجوه ذاتـــی  جنبشـــی بودن 

معطوف به انقالب اســـالمی است. 
گاه دیده می شـــود برخی مایلند بقای جشنوارۀ 
در  یک وقتـــی،  کـــه  بداننـــد  ایـــن  در  را  عمـــار 
کـــه بودجۀ متـــداول ســـازمان های  ســـال هایی 
رســـمی هم وصول نمی شـــده، مجلس شـــورای 
کمک به  اسالمی در بودجۀ ســـاالنه رقمی برای 
گرفته است. در نظر اینان  جشنوارۀ عمار در نظر 
علت تاّمه، محدثه و مبقیۀ جشنوارۀ عمار وجود 
گر چـــه وصول هم  همین ردیف بودجه اســـت؛ ا
کید بر  نشـــده باشـــد! بعید اســـت ایـــن همـــه تأ
زیربنابـــودن اقتصـــاد در تحـــوالت اجتماعـــی به 
عقـــل مارکـــس هم رســـیده باشـــد. بعید اســـت 
کیـــد بـــر زیربنابـــودن اقتصـــاد در  ایـــن همـــه تأ
تحوالت اجتماعی از اســـاس به »عقل« رســـیده 
باشـــد؛ بیشتر در ســـطح جدل اســـت و به قصد 
و  اهمیـــت  جـــای  حرف هـــا  ایـــن  امـــا  جـــدال. 
کنش گـــران میدان  مجادلـــه نـــدارد وقتی انبـــوه 
عمـــار مشـــاهده های مشـــارکتی و یقین بخـــش 
کنش گـــران میدان  خـــود را دارنـــد؟ وقتی انبـــوه 
عمـــار می داننـــد از میلیون هـــا کمـــک و بودجـــۀ 
کلوچه هایـــی  وصـــول نشـــدۀ دولتـــی مهم تـــر، 
کـــه »ننه ســـکینه«، »خیرالنســـاء« و زنان  اســـت 
صدخـــرو پخته انـــد. جامعـــه جنگل نیســـت که 
نـــزاع،  در  را  اجتماعـــی   حرکت هـــای  بقـــای  راز 
کنیم. راز بقای یک  شـــکار و جدال جســـت وجو 
حرکت اجتماعی این جاســـت، زیر جای عصای 
بانویـــی نود و چند ســـاله به نام خیرالنســـا. فهم 
این نکته چندان ســـخت نیســـت. یک بررســـی 
گـــذرا از تاریخ معاصـــر ایران اثبـــات می کند، تنها 
»خیرالنســـاءها«  کـــه  مانده انـــد  حرکت هایـــی 
بـــرای آن عصـــا زده اند و کلوچه پخته انـــد. این را 
کافی  کنش گـــران جنبـــش وارۀ عمار قـــدر بدانند 
اســـت؛ چه حاجت به جدال بـــا مدعی؟ مرحوم 
که حاج  حبیب اهلل معلمی شـــعری ســـروده بود 
صـــادق آهنگـــران آن را در جبهه هـــا می خوانـــد؛ 
می گفـــت:  بـــود،  جبهـــه  حال وهـــوای  دربـــارۀ 
»روشـــن دل هـــر عاشـــق از نـــور خـــدا بینـــی/ آن 
کـــه بـــود از ما  کـــس  کـــه بـــود از مـــا دور، آن  کـــس 
دور/ این جـــا چـــه خبـــر دارد، این جـــا چـــه خبـــر 
کـــه از کنش گـــران عمار بـــود دور؛  دارد«. آن کـــس 
کـــه کنش گران  چـــه خبـــر دارد؟ مهم این اســـت 
عمـــار خودشـــان بداننـــد و قـــدر بداننـــد عناصر 

را. موفقیت شـــان 

همهادعایمردمیبودندارندولی
درنهایتمتنحرکتهایشانهمان
چهرههایتکراریایهستندکه
سالهاستهموارهوهمهجابودهاندو
هیچهنریبهجزهماننخبهبودنندارند!
کهیک کرده کاری جشنوارۀعماراما
جواندهۀهفتادی،درسینماییدرقلب
تهران،باافتخارتمامبایکبانوی92
سالۀروستاییعکسسلفیبگیرد!
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الهام عظیمی

همیشــه یکــی از مؤلفه هــای تعیین کننــدۀ یــک اثــر هنــری خــوب، 
کوتاه، پوســتر،  ایــدۀ آن اســت. یــا وقتــی بعــد از مدت هــا بــه یــک فیلم 
عکــس یــا هــر اثــر هنــری دیگــری فکــر می کنیــم، معمــواًل ایــدۀ محــوری 
گاهــی  آن اثــر در ذهــن مــا یــادآوری می شــود. یــک ایــدۀ خــوب حتــی 
ــه دوش  ــم ب ــری را ه ــر هن ــر اث ــتی های دیگ کاس ــار  ــد ب ــات می توان اوق
بکشــد. مرحلــۀ بعــد از ایــده و جرقــۀ اولیــه هــم همیشــه پرداخــت و 
کوتــاه خوش ســاخت  پــرورش آن ایــده اســت. مثــاًل ایــدۀ اولیــۀ فیلــم 
مردمــی  جشــنوارۀ  اثــر  پرمخاطب تریــن  کــه  »علمــک«  محبــوب  و 
کــه در  کارگردانــش می رســد  فیلــم عمــار هــم هســت، وقتــی بــه ذهــن 
کــه  گازی بــه چشــمش می خــورد  مســیر رفت وآمــد روزانــه، علمــک 
کوتــاه  میلــۀ فلــزی آن پوشــانده شــده یــا مثــاًل جرقــۀ اولیــۀ انیمیشــن 
کــه در جشــنواره های داخلــی  »پــدر« ســاختۀ محمدرضــا خردمنــدان 
گرفــت، حاصــل نگاه کــردن بــه  و خارجــی، بســیار مــورد اقبــال قــرار 
ــدر  ــه همیشــه لباس هــای تکــراری از پ ک ــود  یــک بنــد رخــت ســاده ب
کوچکــی بــود از  خانــواده روی آن پهــن می شــود. این هــا نمونه هــای 

اهمیت ایده های ساده.

نویسنده:محمدحسیننیرومند
نشرفرهنگسرایمیردشتی

دستورالعمل های فیل آبی 
برای ایده یابی

 معرفی کتاب 
 پیرامون 

فیلم سازی 

منتظــر  بایــد  آیــا  می کنــد؟  خطــور  ذهن هــا  بــه  چطــور  ایده هــا  امــا 
ــا را  ــن ایده ه ــاًل ای ــرد؟ اص ک کاری  ــا  ــردن ایده ه ــرای پیدا ک ــا ب ــد؟ ی مان
کجاســت؟ »فیــل آبــی« قــرار  کــرد؟ مخــزن ایده هــا  کجــا می شــود پیــدا 
اســت مــا را بــا خــودش بــه ســفری ببــرد تــا جــواب ایــن ســؤال ها را 

کنــد. برای مــان روشــن 
اثــر  یابــی«  ایــده  بــرای  آبــی  فیــل  »دســتورالعمل های  کتــاب 
آن  میردشــتی  فرهنگســرای  کــه  اســت  نیرومنــد«  »محمدحســین 
را هــم پشــت ســر  کنــون چــاپ چهارمــش  تا و  کــرده  بــازار  روانــۀ  را 
کتــاب، ســه فصــل دارد. نویســنده در فصــل اول بــه  گذاشــته. ایــن 
کتــاب  ایده یابــی، در فصــل دوم بــه پــرورش ایــده و در فصــل ســوم 
کتــاب پرداختــه اســت. ــا تعلیمــات  ــار هنــری مرتبــط ب ــه بررســی آث ب
هنرهــای  اهــل  بــرای  آشــنایی  نــام  کــه  نیرومنــد  محمدحســین 
کاریکاتوریســت  دارد، می کوشــد تــا در ایــن  تجســمی و به خصــوص 
را مرحله به مرحلــه توضیــح  ایده یابــی  راه و رســم روش منــد  کتــاب 
ــته  گذاش ــده«  ــی ای ــم »روش مهندس ــدل را ه ــن م ــم ای ــد. او اس بده
کــه در هــر مرحلــه، ایــن  کتــاب هــم از آنجایــی می آیــد  اســت. اســم 
کــه همــواره همــراه  »روش مهندســی ایــده« یــک فیــل آبــی هســت 

خواننــده، او را بــه مراحلــۀ بعــد راهنمایــی می کنــد.
کتــاب هــم نقشــۀ ذهنــی واضحــی بــرای طــی مراحــل  در ابتــدای 
فصل هــای  از  بخــش  هــر  در  کــه  شــده  رســم  ایده یابــی  مختلــف 
ــاهد مثال های  ــا ش ــراه ب ــه، هم ــن نقش ــاخه های ای ــی از ش ــاب، یک کت
ملموســی از دنیــای پوســترها و تصویرســازی های معــروف توضیــح 

می شــوند. داده 
کتــاب  ح روش هــای  هرچنــد شــاهد مثال های چــاپ شــده بــرای شــر
کاریکاتــور اســت؛ امــا ایــن روش هــا به راحتــی  گرافیــک و  از دنیــای 
حتــی  و  هنــری  آفرینش هــای  ســایر  در  به کارگیــری  و  قابل تعمیــم 
کتــاب، می توانــد هدیــۀ  کــه ایــن  ادبــی اســت. به همین دلیــل اســت 
کســی  ــا هــر  ــرای هــر دوســت نویســنده، هنرمنــد ی مطمئنــی باشــد ب
گــر قبــاًل  کــه بــا دنیــای لذت بخــِش خلــق ایده هــا ســروکار دارد. البتــه ا
یــک جلــد از »دســتورالعمل های فیــل آبــی بــرای ایــده یابــی« را هدیــه 

نگرفتــه باشــد.
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و  ســاختار 
ــخصیت ش

پیرنگ یا شخصیت؛ 
کدام مهمتر است؟

ایـــن مشـــاجره، عمـــری بـــه درازای عمـــِر هنر 
دارد؛ اّمـــا بحـــث ازاســـاس غلـــط اســـت. مـــا 
نمی توانیـــم بپرســـیم ســـاختار مهم تر اســـت 
یا شخصیت؛ زیرا ســـاختار، همان شخصیت 
ایـــن  ســـاختار.  همـــان  شـــخصیت  و  اســـت 
بنیـــادِی  دوجنبـــۀ  کـــه  زمانـــی  تـــا  بحـــث 
نشـــوند،  تفکیـــک  هـــم  از  داســـتانی  نقـــش 
ادامـــه خواهـــد داشـــت؛ یعنی تفـــاوت میان 
شـــخصیت پردازی  و   )character(شـــخصیت

.)characterization(

تجلی شخصیت

ظاهـــر و باطن یکی نیســـتند یـــا درواقع مردم 
کـــه نشـــان می دهنـــد.  آن چیـــزی نیســـتند 
پشـــت خصایص ظاهری، ذات پنهانی نهفته 
است. تنها راه شـــناخت حقیقِی افراد، دیدن 
اســـت.  بحرانـــی  لحظـــات  در  آنهـــا  کنـــش  وا
آشکارشـــدن شـــخصیتی عمیـــق، در تضـــاد و 
از ویژگی هـــای  بـــا شـــخصیت پردازی  تقابـــل 

اصلـــی شـــخصیت های قصه اســـت.

ساختار و کارکردهای 
شخصیت

کـــه بـــا فراهم کردن  نقش ســـاختار این اســـت 
فشـــارهای هرچه ســـخت تر، شـــخصیت ها را 
در دوراهی هـــای هرچـــه دشـــوارتر قـــرار دهـــد؛ 
ک تـــر،  خطرنا اعمـــال  و  تصمیمـــات  بـــا  تـــا 
به تدریـــج سرشـــت حقیقـــی خـــود را تـــا حـــد 
گاه برمـــال ســـازد. نقـــش شـــخصیت  ناخـــودآ
که خصایـــص و امکانـــات ظاهری  این اســـت 
کـــه توجیه کنندۀ  کنـــد؛  افـــراد را وارد داســـتان 
اعمال و تصمیمات آن هاســـت تا شـــخصیت 
باورکردنـــی شـــود؛ تناســـب درســـتی از پیری و 
جوانـــی، قدرت یـــا ضعف، پختگی یـــا خامی، 
شـــوخ طبعی یا رخوت، فرهیختگـــی یا جهل، 
بخشـــندگی یـــا خودخواهـــی. هر شـــخصیتی 
بایـــد ترکیب خـــاص و منحصربه فـــردی از این 
کـــه  کنـــد؛ ترکیبـــی  خصایـــص را وارد داســـتان 
کند. باعث می شـــود بیننده، اعمـــاِل او را باور 

شخصیت در برابر 
شخصیت پردازی

شـــخصیت پردازی یعنی حاصـــل جمِع تماِم 
خصایـــص قابل مشـــاهدۀ یـــک فرِد انســـانی. 
کـــه بتوان  بـــه عبـــارت دیگـــر یعنـــی هرآنچـــه 
بـــا دقـــت در زندگـــی شـــخصیت از او فهمید؛ 
ســـن، میـــزان و هـــوش، جنســـیت، ســـبک 
اطـــوار، عالیـــق، وضعیـــت  ادا و  حـــرف زدن، 
ایـــن  از  و...  نگرش هـــا  ارزش هـــا،  روحـــی، 
کنـــار هـــم  دســـت اســـت. ایـــن خصایـــص در 
هویـــت منحصربه فرد هر انســـان را می ســـازد 
اّمـــا  اســـت؛  شـــخصیت پردازی  نامـــش  کـــه 
حقیقـــِی  شـــخصیت  نیســـت.  شـــخصیت 
کـــه  یـــک انســـان، سرشـــت بنیـــادی اوســـت 
در شـــرایط بحرانـــی آشـــکار می شـــود. هرچه 
بحران و فشـــار بیشتر باشـــد این آشکارشدن 
گرفته می شـــود  که  کامل تر اســـت و تصمیمی 
بـــه سرشـــت بنیـــادی شـــخصیت نزدیک تر.

منحنی شخصیت

که نه تنها  بهترین داســـتان، داســـتانی اســـت 
ایـــن  بلکـــه  مـــی کاود؛  را  شـــخصیت  عمـــق 
روایـــت، در جهـــت  را طـــی  سرشـــت عمیـــق 
مثبـــت یـــا منفـــی، بـــه پیـــش بـــرده یـــا تغییـــر 
گام اول، شـــخصیت  می دهـــد. بنابرایـــن در 
گام دوم  ظاهری قهرمان معرفی می شـــود. در 
ُکنِه شـــخصیت آشـــنا می شـــویم و  به زودی با 
زوایـــای پنهـــان روح او، به تدریـــج دســـت بـــه 
گام ســـوم،  عمـــل می زند و ظاهر می شـــود. در 
ایـــن سرشـــِت بنیـــادی بـــا ظواهر شـــخصیت 
گـــر نقیـــض آن نیســـت بـــا آن  نمی خوانـــد و ا
آنچـــه  او  می کنیـــم  احســـاس  اســـت.  تضـــاد 
گام  که در ظاهر نشـــان می دهـــد. در  نیســـت 
کردن سرشـــت  چهـــارم، داســـتان پس از برمال
بنیـــادی شـــخصیت، فشـــار را لحظه به لحظه 
بـــر او افزایـــش می دهد تـــا باز هـــم تصمیمات 
گام پنجم و با رســـیدن  دشـــوارتری بگیرد. در 
بـــه نقطـــۀ اوج داســـتان، ایـــن تصمیمـــات و 
را  شـــخصیت  انســـانی  سرشـــت  گزینش هـــا، 

به کلـــی دگرگـــون می کنـــد.
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سربازی دیگر از 
مکتب آوینی

دل نوشتۀ محسن اسالم زاده مستندساز جبهۀ مقاومت برای وحید فراهانی

بــار  اولیــن  بــرای  را  فراهانــی  وحیــد  نــام 
مــرز  بــدون  »عشــق  مســتند  تولیــد  از  بعــد 
رمضان نــژاد  جــواد  زمــان  آن  شــنیدم.   »3
مدیــر شــبکۀ افــق بــود و بــا شــور و حــرارت 
تولیــد  عــراق  در  کــه  جدیــدی  مســتند  از 
شــده و بــه زودی می خواســت پخــش شــود، 
بــود  صحبــت می کــرد. آن قــدر هیجــان زده 
ال ســی دی  در  را  آن  از  بخش هایــی  کــه 

کــرد. پخــش  برای مــان  اتاقــش 
بــاور نکردنــی بــود؛ فاصلــه نیروهــای خــودی 

داخــل  جنــگ  فضــای  در  تروریســت ها  بــا 
کــه از تصاویــر مشــخص بــود،  قلعــه، آن طــور 
گــرد و غبــار  کمتــر از 50 متــر رســیده بــود.  بــه 
فضایــی  آتــش،  و  دود  بــا  همــراه  غلیــظ، 
جهنمــی به وجــود آورده بــود. هــر از چندگاهــی 
دشــمن نارنجــک پرتــاب می کــرد و رزمنــدگان 
بــه ســرعِت بــرق بــا برگردانــدن نارنجــک جواب 

می دادنــد... را  تروریســت ها 
کارهــای فراهانــی بــودم.  از آن بــه بعــد پیگیــر 
حتــی »عشــق بــدون مــرز یــک و دو« را هــم 

جنــگ  بــه  نزدیک شــدن  این قــدر  دیــدم. 
کســی بــرای رفتــن  کــه  آن هــم در شــرایطی 
متوجــه  گــر  ا و  نمی کــرد  کمــک  جنــگ  بــه 
بــاز  و  می کردنــد  برخــورد  می شــدند، 

بــود. تقدیــر  قابــل  می گرداندنــد، 
موســوی  سیدهاشــم  او،  زوج  کــه  بعدهــا 
رفتــار  و  تواضــع  شــیفتۀ  بســیار  دیــدم،  را 
کم کــم  صمیمانه شــان شــدم. حرکــت آن هــا 
بعــد از ســاخت 20 مســتتد، پخته تــر شــد؛ تــا 
کــه مســتندهای »باصبــر زندگــی« و »بــا  جایــی 

مــرگ زندگــی« دو ســند جــدی از مظلومیــت 
مــردم ســوریه و دو اثــر ماندگار در رســانه ها شــد.
کاربلــدی وحید شــاید  ایــن همــه شــجاعت و 
خانــواده ای  در  کــه  باشــد  دلیــل  ایــن  بــه 
بــا فضــای »روایــت فتــح«  کــه  بــزرگ شــده 
کــه پــدر  گــره خــورده بــود؛ چرا شــهید آوینــی 
دفــاع مقدســی  و صدابــردار  تصویربــردار  او 
اســت و پســر را بــا همــان ســالح بــه عنــوان 
رهســپار  والیــت  مکتــب  در  دیگــر  ســربازی 

کــرده. باطــل  علیــه  جبهه هــای حــق 
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از جنگ برگشته
روایت یک روزنامه نگار از دوستی با »وحید فراهانی« مستندساز جبهۀ مقاومت 

محمدرضا کردلو

روزنامه نگار

وحیــد فراهانــی را هــر وقــت دیــده ام یــا از جنــگ 
مــی رود.  جنــگ  بــه  دوبــاره  دارد  یــا  برگشــته 
بــا لبخنــد( آمــده  آنقــدر خســته )امــا  آخرین بــار 
کنــم. داشــت از  کــه دلــم نیامــد ســؤال پیچش  بــود 
کــه بــرای تفحــص شــهدای مدافــع حــرم  کارهایــی 
کــرده بــود می گفــت. فضــای پیرامونــی مســتند در 
کــه وحیــد تعریــف  عیــن جذابیــت ســوژه، آن طــور 
ــرای  ــی ب ــه وقت ک ــود  ــز ب ــدر خوف انگی ــرد، آن ق می ک
اینکــه  تــا  نشــد.  بــاورم  می کــرد  تعریــف  اول  بــار 
»یــا حســین!  گفتــم:  دیــدم.  را  آن  از  تصاویــری 
وحیــد یعنــی تــو واقعــًا رفتــی میــان مســلحین؟ 
نترســیدی؟« طبــق معمــول بــا همــان لبخنــد 
راســت  کــه!  نیســت  گفــت: چیــزی  همیشــگی 
کــه. فکــر  می گویــد. بــرای وحیــد چیــزی نیســت 
می کنــم در مســتند »فتــح بیجــی« بــود یــا »تــک 
کــه گلولــه قشــنگ از کنار ســرش  تیرانــداز« یــا هــردو 
رد شــد؛ وقتــی داشــت بــدون واهمــه از میدان نبرد 
کارهــای دیگــر هــم  فیلــم می گرفــت و احتمــااًل در 
کــرده. بــا ایــن همــه شــجاعت، امــا  از ایــن خطرهــا 
کار خــودش اســت.  ادعایــی نــدارد. ســرش تــوی 
کســی دیــده تــا حــاال  کلــی مســتند ســاخته؛ امــا 
کســی دیــده  کنــد؟  در جشــنواره ای داد و بیــداد 
کســی  گیــر بدهــد! واقعــًا  اصــاًل جایــی بــه ایــن و آن 
کار می ســازد تــا ایــن روزهــا را  ندیــده. پی درپــی 
کــه نــه مــن، نــه  کنــد. ایــن جنــگ لعنتــی  ثبــت 
کــه درگیــر قائلــه اش  وحیــد و نــه هیچ کــدام از آن هــا 
کــه  ــد ثبــت شــود  ــد. بای هســتند، دوســتش ندارن
کــه  فــردا روز نشــود از ایــن دســت »حیف« هایــی 
مــا بــرای جنــگ خودمــان می گوییــم. مجموعــه 
مســتندهای »بدون مرز عشــق«، »بامرگ زندگی« 
و »هجــده«، »ابوضرغــام«، »ســلفی بــا ابومهــدی« 
ــر جنــگ، خــود  کارهــای او هســتند. عالوه ب و... از 
ــرای  ــد. ب ــی مهم ان ــرای فراهان شــخصیت ها هــم ب
همچــون  قهرمان هایــی  ســراغ  بــه  او  همیــن 
ابــوآال  عامــری،  هــادی  مهنــدس،  ابومهــدی 

والیــی و ابوزینــب رفتــه اســت. بــا ایــن همــه امــا 
کــم دغدغــۀ مســتندهای اجتماعــی را نــدارد. یــک 
شــب در میانــۀ شــلوغی های دی مــاه 96 زنــگ زد 
و از ایده هایــش بــرای ســاخت مســتندی جهــت 
گفــت. دربــارۀ ســاختن  تحلیــل تحــوالت آن روزهــا 
یــک مســتند خــاص اجتماعــی آن قــدر حرف هــای 
گفتــم  کــه  ک مــی زد )بــا لبخنــد بخوانیــد(،  خطرنــا
گوشــی نگــو! بگــذار حضــوری  ایــن چیزهــا را پشــت 

همدیگــر را ببینیــم دربــاره اش حــرف می زنیــم.
کنار همۀ برنامه ها و دغدغه های شخصی اش  در 
کارراه انــداز هــم اســت.  در حــوزۀ مستندســازی، 
کنــد،  کمــک  بتوانــد  کــه  باشــد  کاری  هرجــا 
ــرد و به خاطــر  ــود. ژســت نمی گی ــدم می ش پیش ق
همیــن، قدردانــی از او رواســت. مثــل همــان بــاری 
و دومستندســاز  او  بــرای  کــردم  تــالش  مــن  کــه 
جــوان دیگــر یعنــی »حســین شــمقدری« و »وحید 
فرجــی« بزرگداشــتی برگــزار کنم تــا در کنــار قدردانی 
هــم  یک بــار  پیرمردهــا،  از  نهادهــا  همیشــگی 
جوان هــا تجلیــل شــوند؛ امــا این بــار هــم وحیــد 
فراهانــی نبــود. بــاز در قائلــه جنگ؛ امــا این بار رفته 
بــود تــا فیلم هایــی از آزادســازی مــردم »فوعــه« و 
»کفریــا« از محاصــره بگیــرد و مســتندش را بســازد. 
گفتــم حداقــل یــک فیلــم از خــودت  آنجــا بــود و 
که فرســتاد،  بگیر و برای مان بفرســت. تصویری را 
کــه قــرار بــود مــردم  به یــاد دارم. لوکیشــن اردوگاهــی 
فوعــه را بــه آنجــا بیاورنــد، دم غــروب، بک گرانــد هم 
کــه  گروه هــای امــدادی و چنــد تــا از خانواده هــا 
منتظر رســیدن اتوبوس ها هســتند. فیلم فرستاد 
و تشــکر کــرد. همیــن و مــا نمی دانســتیم به فاصلۀ 
کــی را روایت  چنــد روز بعــد قرار اســت او اتفاق هولنا

کنــد و بشــود: »باصبــر زندگــی«.
کارهــای  اوج  نقطــۀ  بی تردیــد  زندگــی،  باصبــر 
وحیــد فراهانــی اســت. در عیــن تلخ بــودن، آن قــدر 
کــه دوســت داری  واقعــی و مــورد احتــرام اســت 
کنــی؛ بــه آن هایــی  دیدنــش را بــه همــه توصیــه 
امنیــت  مســئلۀ  و  دفــاع  کنــار  از  بی تفــاوت  کــه 

مســتند  فراموش کــردن  بــه  قــادر  می گذرنــد. 
نیســتم. ایــن را وحید فراهانــی درمورد خــود واقعه 
نیــز می گفــت. تــا ماه هــا بعــد بــه مــن می گفــت: 
کفریــا را فرامــوش  نمی توانــم بچه هــای فوعــه و 
ــد  ــه فراین ــت ب ــوط اس ــتند مرب ــرای مس ــم. ماج کن
کــه بعضــًا نزدیــک بــه چهــار  تبــادل خانواده هایــی 
کفریــا« در محاصــرۀ  ســال در منطقــۀ »فوعــه و 
گروهک هــای تکفیــری و تروریســتی وابســته بــه 
جبهه النصــره بودنــد. مــادران و پــدران دورافتــاده 
از فرزنــدان، فرزندان رهــا شــده از دامــان مــادر و 
گرمی دســتان پدر و همســرانی که در فراق یکدیگر 
کــرده بودنــد و  گذرانــده بودنــد و مقاومــت  روزگار 
حــاال طــی فرآینــد آزادســازی قــرار اســت بــه وصــال 
برســند. جــدای از اینکــه چــه مرارت هایــی در ایــن 
کشــیده بودنــد؛ وقتــی بعــد از آن همــه  چندســال 
گروه هــای  تحمــل رنــج و درد مقــرر شــده بــود بــا 
دیگــری از خانواده هــای مســلحین تبــادل شــوند 
ــاق  ــد، اتف کنن ــدا  ــال پی ــن انتق ــه ای ام ــه منطق و ب

گــواری می افتــاد و ... نا
ایــن مســتند را بــا وحیــد در چنــد جلســۀ دیگــر 
و  همفکــر  گروه هــای  بیــن  کردیــم.  تماشــا 
غیرهمفکــر، همــۀ مخاطبیــن مســتند، خیلــی 
تحت تأثیــر آن قرار گرفتند. نظــرات برخی پیرامون 
کاًل عــوض شــد. در ایــن حیــص  ماجــرای ســوریه 
کــه مســتند را می دیدنــد اعــم  و بیــص آن هایــی 
شــهدا  خانــوادۀ  دانشــجو،  دانشــگاه،  اســتاد  از 
محترم بــودن  و  شــریف  از  دیگــر،  مخاطبــان  و 
از  بعــد  وحیــد  می کردنــد.  تقدیــر  و  تجلیــل  کار 
)دربــارۀ  المجاهدیــن«  »شــیخ  مســتند،  ایــن 
هادی العامــری(، »کســرالحدود«، »ارباب جنگ«، 
روایــت  و  را ســاخت  بــود«  کــه  »حلــب؛ شــهری 
متفاوت تــری از ماجــرای جنــگ ارائــه داد و هنــوز 
ــا  کار می کنــد. االن هــم ســراغش را بگیــری، ی دارد 

دارد بــه جنــگ مــی رود، یــا از جنــگ برگشــته.

وحیــد فراهانی در مســتند »ابوضرغام« به ســراغ یــک ژنرال 
ارتــش عــراق رفــت. نکتــۀ جالبــی کــه خیلــی نظــر فراهانــی را 
کــرد، شــجاعت و جســارت مثال زدنــی  بــه خــودش جلــب 
کثــر عملیات هــا  ایــن فرمانــدۀ ارتــش اســت. ابوضرغــام در ا
کــه فتــح  در خــط مقــدم حملــه حضــور دارد. هــر جایــی 
می شــود نــام ایــن فرمانــده را بــر دیوارهایــش می نویســند. 
ابوضرغــام ابتــدا یــک نیــروی داوطلــب ســپاه بــدر بــود و 
علیــه رژیــم دیکتاتــوری صــدام فعالیــت می کــرد و بعــد از 
ــر متجاوزیــن آمریکایــی ایســتاد.  ــکا نیــز در براب ــه آمری حمل
ایــن فرمانــدۀ بــا غیــرِت ارتــش عــراق بعــد از اتفاقــات ســوریه 
گرفتــن آتــش جنــگ در آن کشــور، بــه جمــع مدافعــان  و باال
حرم در ســوریه پیوســت. با شــروع فعالیت های تروریستی 
داعــش در عــراق،  ابوضرغــام بــه کشــورش بازگشــت و شــروع 
بــه فعالیــت و مبــارزه علیــه تکفیــری هــا کــرد. او یــک ارتشــی 
کامــال نظامــی اســت؛ امــا تقــوا و  تمــام عیــار و ظاهــرش هــم 
دیــن داری در رفتــار او مــوج می  زنــد. وی شــدیدًا به اندیشــه 
انقــالب اســالمی ایــران معتقــد اســت. وحیــد فراهانــی 
ــای  ــه ه ــر اندیش ــته تاثی ــعی داش ــام س ــتند ابوضرغ در مس
انقالبی ایران در نیروهای مقاومت را نشان دهد. مستند 
کنندگــی »ســید هاشــم موســوی«  »ابوضرغــام« بــه تهیــه 
محصــول گــروه تلویزیونی روایت فتح اســت. مجــری طرح 

ایــن اثــر خانــه مســتند انقــالب اســالمی اســت. 

»کســرالحدود« روایتــی از عملیــات  صحراهــای شــرق ســوریه 
اســت. هــدف ایــن عملیــات بازپس گیــری اراضــی تحــت 
تصرف داعش و گرفتن انتقام خون شهید حججی و شهید 
گوشــه ای از حماســۀ تیپ هــای  قمــی اســت. ایــن مســتند 
فاطمیون، حیدریون، رزمندگان ایرانی و ارتش سوریه را به 
نمایــش می گــذارد. حماســه فتح صحراهای شــرق ســوریه و 
امــن کردن شــان به عنــوان بزرگ تریــن پیــروزی مقاومت بعد 
از پیروزی در حلب به حســاب می آید. نمایِش نقش آمریکا 
در شــهادت نیروهــای مقاومــت از دیگــر اهــداف ســاخت 
ک ســازی  کســرالحدود بــوده اســت. اتفاق هایــی پا مســتند 
شرق سوریه را به تأخیر انداخت و سبب شهادت شهیدان 
حججــی و قمــی شــد. وحیــد فراهانــی در ایــن مســتند بــه 
ــه  ک ــده ای  ــردازد. فرمان ــین پور« می پ ــی حس ــهید »مرتض ش
در بیــن رزمنــدگان ســوریه و عــراق بــه »حاج حســین قمــی« 
شــهرت داشــت. شــهادت او تحت الشعاع شهادت محسن 
حججــی قــرار گرفــت و کمتــر به آن پرداخته شــد. در بخشــی 
از مســتند کســرالحدود تــِک دشــمن بــه مقــر مقاومــت را نیــز 
نشــان می  دهــد. در جریــان ایــن حملــۀ دشــمن شــهید 
حســین قمــی فرمانــده یکــی از مقرهــا و شــهید محســن 
حججــی بــه اســارت نیروهــای تکفیــری درآمدنــد و درنهایت 

بــه شــهادت رســیدند.

مســتند »ارباب جنگ« به نقش آمریکا و پهپادهای آن ها 
کــه بــه داعــش می کننــد، اشــاره دارد. آمریــکا  و کمک هایــی 
کامــل داعــش را رصــد می کنــد؛  علی رغــم اینکــه بــه صــورت 
امــا هیــچ اقدامــی علیــه آنهــا انجــام نمی دهــد. ایــن اثــر در 
اوایــل ســال جــاری و بــا مــدت زمــان 28 دقیقــه ســاخته 

شــده اســت.

»وحیدفراهانـــی«متولدســـال1368،ودارای«
مدرکتحصیلیمهندســـینرمافزاراســـت.اواز
ســـنیننوجوانیبهصـــورتتجربـــیواردفضای
کارراازســـال1389 فیلمســـازیشـــدهوایـــن
حرفهایادامهمیدهد.وحیدفراهانیامســـال
باسهاثربهنامهای»ابوضرغام«»کسرالحدود«
و»اربـــابجنگ«پـــابهنهمیندورهجشـــنواره

گذاشـــتهاست. فیلمعمار
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مثل یک سرباز
دربارۀ یکی از پرکارترین مستندسازان جبهۀ مقاومت

محسن اردستانی

مستندساز  جبهۀ مقاومت

می خواهــم از فــردی بنویســم بــه نــام »وحیــد 
را  تــو  کنــم  مــرور  بگــذار در ذهنــم  فراهانــی«. 
کــه چنــد ســال در شــبکه  و همــکاری بنامــم 
اینترنتــی نصــر بــا هــم بودیــم. بــا هــم ســر ضبــط 
ــا هــم  رفتیــم؛ پــای تدویــن نشســتیم؛ حتــی ب
اول  مجموعــۀ  از  قســمت  دو  ســاخت  بــرای 
لبنــان  در   94 ســال  اواخــر  حــرم،  مالزمــان 
کــه  هم ســفر شــدیم. یــا تــو را بــرادری بخوانــم 
کارم درمــورد مدافعــان حــرم در عــراق انتقــاد  بــه 
کــردی و بیــان نکردی یــا ولی  داشــتی؛ ولــی حیــا 

نمی کنــم. فراموشــش  امــا  هیچ کــدام! 
ســوریه  جنــگ  کــه  می کــرد  فکــر  کســی  چــه 
و عــراق شــروع شــود و مســلحین دســت بــه 
انقــالب  جبهــۀ  هــم  این بــار  بزننــد؛  جنایــت 
بــه  هــم  خیلی هــا  داشــت.  تصویــر  بــه  نیــاز 
کردنــد و ایــن  خــط یــا منطقــۀ جنگــی راه پیــدا 
گاهــی فکــر می کنــم  چــه بازیابــی زیبایــی بــود! 
جنــگ چقــدر خــوب اســت! انســان هایی بــه 
شــاید  نظیرشــان  کــه  می کنــد  معرفــی  عالــم 
هیچ وقــت وجــود نداشــت؛ از ســرداران بزرگــی 
کــه بــرای خبرنــگاری  چــون »حســن باقــری« 
بــه جنــگ آمــده بــود یــا خیلی هــای دیگــر. اصــاًل 
وحیــد، تــو عیارت با جنگ مشــخص شــد و چه 
جــای خوبــی و چــه جــای ســختی! حــاال شــاید 
بگوینــد چقدر جنگ طلــب! یــادم نمــی رود پدر 
ــان  ــح و همراه ــت  فت ــای روای ــوارت از نیروه بزرگ
کــه ایــن  شــهید آوینــی بــود و چــه تالقــی زیبایــی 

کــرد.  مســیر را پــدر برایــت آســان تر 
آن روزهــا هــم روایــت  فتــح غریــب بــود و هــم 
کار  مرتضــی آوینــی؛ ولــی او خــوب می دانســت و 
کــه در  خــودش را می کــرد. حتــی بــه ایــن قیمــت 
جلســۀ ســینما، مخاطبین، او را به باد تمســخر 

بگیرند. 
کــه نشــود  کــه آغــاز شــد، بهانــه زیــاد بــود  جنــگ 
کــرد؛ یــا حتــی یــک کار و تمام! ولی تو از ســال  کار 
کــردی و الحمــداهلل هنــوز ادامــه  93 آن را آغــاز 

دارد.
ــد فــرش قرمــزی پهــن  کنن ــاید دیگــران فکــر  ش
کــه در جریــان ســختی های  اســت؛ ولــی مــن 
ــر  گ کــه ایــن حــرف ا کار بچه هــا بــودم، می دانــم 
از روی انصــاف نباشــد، حتمــًا حســادت اســت؛ 
کــه پــدر  و تــو آغــاز شــدی ابتــدا از عــراق، از جایــی 
و شــهید آوینــی یــک روزی بــا طایفــه ای مقابــل 
کنــار  تــو  امــروز  ولــی  همین هــا می ایســتادند؛ 
کــه روزی اســیر صــدام بودنــد  مجاهــدان عراقــی 

بــزرگ  فتحــی  از  روایــت  و  ایســتادی 
کــردی؛ از بــدون مــرز عشــق ها تا 

تک تیرانــداز و ابوضرغــام 
در  و  و... 

ادامــه در ســوریه بــا مــرگ زندگــی؛ با صبــر زندگی. 
راســتی تــو زندگــی را در ایــن جاهــا می یابــی؟ 
ــی تهــران  گاه ــات آنجاســت  ــی و حی ــاًل زندگ اص
کــردی چقــدر متفــاوت  بعــد از ســفر را لمــس 
کــه  گاهــی حــس می کنــم جنــگ اســت  اســت؟ 

زندگــی را معنــا می بخشــد. 
بــه  می گــذارم  هــم  کنــار  را  کارهایــت  اســامی 
بــا  تــو می رســم؛ بــدون مــرز عشــق  درونیــات 
صبــر زندگــی بــا مــرگ زندگــی و همــۀ این هــا قاب 
هنرمنــدی اســت که به خاطــر مجاهدتش باید 

دســتش را بوســید. 
کنــار  شــاید بعضی هــا ایــن ژانــر مستندســازی را 
کننــد، ولــی  گــذر  بقیــه بگذارنــد و راحــت از آن 
کــه در ســاخت مســتند در جنــگ  چــه می دانــد 
کنــی؛ هــم حفــظ اثــر؛  بایــد هــم حفــظ جــان 
هــم آینه گــی؛ و بایــد بمانــی تــا ایــن تصاویــر را 
بــه مخاطــب برســانی. مــن ایــن مستندســازی 
بحــران را ژانــر نمی دانــم حتی آن را فراتر از عشــق 
کــه وحیــد حــس و حال  و عاشــقی می دانــم؛ چرا
عارفانــه را در تنهایــی خــودش در میــدان جنگ 
حــال  آن  می خواهــد  حــال  اســت.  چشــیده 
کنــد؛ و تــو چــه  خــوب را بــه مخاطــب منتقــل 

خــوب راوی ای هســتی وحیــد! 
یک بار درمورد مستندســازی از من پرســیدند و 
بــا اینکــه جنبه هــای هنــری و فنــی ســینما برایم 
را مقــدس  امــا مستندســازی  جــذاب اســت، 
می دانــم؛ چــون راهــی بــه شــهادت دارد؛ چــون 
بــرای اینکه حرفی را بزنی بایــد از جانت بگذری؛ 
و ایــن اســت مستندســازی را مقــدس می کنــد. 
تــا  کــردی  کــه چــه خطرهایــی  مــن می دانــم 
حرفت را بزنی و االن هم جســمت درگیر همین 

سختی هاســت. 

 ایــن مســیر را »مرتضــی آوینــی« 
بگــذار  و  گشــود  برای مــان 

گردان شــهید مرتضی  بگویم ما شــا
هســتیم؛  آوینــی 

الیقــش  گــر  ا
باشــیم.

یــادم نمــی رود در مســتند روایت فتــح بیجــی 
کــردی و مــن  بــا یــک پیرمــرد مجاهــد مصاحبــه 
کــه دارم دوبــاره روایــت  فتــح  کــردم  چقــدر حــس 

می بینیــم. 
انتخاب های شــان  از  را  انســان ها  می گوینــد 
انتخاب هایــت  از  را  تــو  مــن  و  بشــناس 
ســرباز  یــک  خــودم  مثــل  را  تــو  می شناســم؛ 

 . نــم ا می د
من قائل هســتم بعضی از فیلم ها و مســتندها 
و  می شــوند  فهــم  و  فهمیــده  بعــد  ســال ها 
کارهــای تــو این گونــه اســت و نســل های آینــدۀ 
ــه  ــو چ ــه ت ک ــد  ــد فهمی ــالمی خواهن ــالب اس انق

کــرده ای.  خدمتــی 
بــا اینکــه هنــوز اواخــر ســال 97 هســتیم و هنــوز 
جنــگ در ســوریه ادامــه دارد و بعضی هــا فکــر 
می کننــد جنــگ خاتمــه یافتــه و فاتحــۀ آن را نیز 
می خواننــد، مخاطــب نیاز بــه تولیــدات مربوط 
به جبهۀ مقاومت دارد. تازه باید امروز شــروعی 
فیلــم  جنگی تریــن  می گوینــد  باشــد.  دوبــاره 
کــه چنــد  داســتانی مــا آژانــس شیشــه ای اســت 
کــه در  ســال بعــد از جنــگ ســاخته شــد. امــروز 
خاتمــۀ جنــگ هســتیم بایــد منتظــر فیلم های 
کــه روایتــی بدیع  داســتانی و مســتندی باشــیم 
کلیشــه های متــداول؛  از ایــن جریــان باشــد، نــه 
البتــه این گونــه حــرف زدن خیلی هــا را خــوش 

نمی آیــد. 
می گوینــد مستندســازی آینگی کــردن اســت؛ 
و  وقایــع  آینــۀ  تــو  اینکــه  اســت؛  آینه شــدن 

ســوژه ها باشــی؛ ســوژه هایی از جنــس 
دیــده  تــو  امــا  حــرم؛  مدافعــان 

ذات  مثــل  درســت  نشــدی 
کــه اجرشــان  مدافعــان حــرم 
و  نشــدن  دیــده  در 
مثــل  خفاســت؛ 

قلــم،  اهــل  شــهیدان  کــه  همان جایــی 
ــو  گفــت ای مجاهــد اجــر ت ســیدمرتضی آوینــی 
کردن.  کتمان کــردن اســت و اجــر مــا در افشــا در 
گفتــن  حــاال تــو خــودت مثــل ســوژه ها هســتی؛ 
در مــوردت ســخت اســت. حــاال خــودت هــم 
شــبیه ســوژه هایت شــده ای و مثــل آن هــا؛ پــس 

کــن.  صبــوری 
ــط در  ــگ را فق ــازی در جن ــا مستندس  بعضی ه
خــط مقــدم می بیننــد؛ بااینکــه تــو به شــخصه از 
کــم نــداری و حتــی در محاصره  ایــن  دســت هــم 
هــم افتــادی و خــدا تــو را دوبــاره به ما بــاز گرداند؛ 
و  زدی  حــرف  مقــدم  خــط  در  هــم  تــو،  ولــی 
کــه هــر دوی آن نیــاز  هــم در حاشــیۀ جنــگ؛ 
مخاطــب اســت. ان شــاهلل جنــگ خاتمــه یابــد؛ 
امــا مخاطــب از مســتندهای زیبــای تــو بی بهره 
نشــود. یکــی از عزیــزان فیلم ســاز یک بــار بــه 
مــن گفــت خســته نشــدید از جنــگ و ســوریه؟! 
جنــگ تمــام بشــه شــماها چیــکار می کنیــد؟ و 
ــی  ــر هــم توان گ ــم را می ســوزاند و ا ایــن اســت دل

کــرد.  باشــد بایــد خــرج ایــن مســیر 
آخرین بــار چنــد مــاه پیــش تــو را در ســرزمین 
و  زینــب)س(«؛  »حضــرت  کنــار  دیــدم؛  شــام 
کارهــای بیشــتر  مثــل همیشــه بــا دغدغــه بــرای 

روبه جلــو.  و 
ای بلبل عاشق، جز  برای شقایق ها مخوان.
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دست شیطان بزرگ
نگاهی به مستند ارباب جنگ ساختۀ وحید فراهانی

مرتضی احمر

دبیر ادبیات پایداری مجمع ناشران انقالب اسالمی

روز یازدهــم ســپتامبر ســال 2001 میــالدی وقتــی 
برج هــای دوقلــوی تجــارت جهانــی فروریخــت، 
هــم  را  ایــن  فکــر  افغانســتان  مظلــوم  مــردم 
کــه قــرار اســت در انتقــام ایــن حادثه،  نمی کردنــد 
ِگلــی آنهــا بــا اصابــت موشــک ها و  خانه هــای 
آمریــکا  آری؛  فروبریــزد.  آمریکایــی  بمب هــای 
اربــاب جنگ هــای جهــان اســت. چــون هــر کجــا 
جنگــی در میــان اســت، حتمــًا ردپــای آمریــکا یــا 
صهیونیسم در میان است. سیاست »اختالف 
کــه  کــن« قصــه ای اســت  بیانــداز و حکومــت 
هیچ وقــت یانکی هــا آن را فرامــوش نخواهنــد 
کــرده بود تا پایش  کــرد. بلــه! آمریــکا، بهانه را پیدا
را بار دیگر به منطقه بگذارد. دوســال بعد یعنی 
بــرای  جدیــدی  بهانــۀ  این بــار  ســال 2003  در 
یانکی هــا پیــدا شــده بــود. آنهــا بــه بهانــۀ نابــودی 
کشــتارجمعی، مهــرۀ ســوختۀ خــود  ســالح های 
در عراق)صــدام( را مــورد هــدف قــرار دادنــد. از آن 
گذشــته اســت. آمریکایی هــا  ســال ها، مدت هــا 
ــاو  ــگاه نظامــی و ن ــادی پای در منطقــه، تعــداد زی
کردنــد. در ایــن شــرایط، این بــار  جنگــی مســتقر 
آســتین شــیطان بــزرگ از اختالفــات فرقــه ای 
گــروه تنــدروی تکفیــری بــا نــام  بیــرون آمــد و یــک 
کــرد. داعــش بــا  داعــش در ســوریه و عــراق ظهــور 
شــعارهای اســالمی، وارد میــدان شــد و شــروع 
به کشــتار مســلمانان کرد. حاال مســلمانانی که 
بایــد در برابــر اســرائیل متحــد می شــدند، در برابــر 
هــم اســلحه کشــیده بودنــد و بــاز اربــاب جنگ پا 

گذاشــته بــود. بــه میــدان 
ارباب جنگ به بررســی همین موضوع پرداخته 
و با نشــان دادن اســناد و تصاویری ثابت می کند 
کــه یانکی هــا نه تنهــا در ســوریه علیــه داعــش 

اقدامــی انجــام نداده انــد بلکــه کمــک فراوانــی در 
رشــد و پیشــرفت این شــجرۀ خبیثه در گلستان 
تســلیحاتی  کمک هــای  بــا  و  کرده انــد  اســالم 
خــود، بــا خــون مــردم بی گنــاه ســوریه و عــراق 

ــد. کرده ان ــه  معامل
ــکات مثبــت ایــن مســتند اشــاره  ــه ن در ادامــه ب

می کنیــم:
افتتاحیه:�

اذعــان  و  آمریــکا  رئیس جمهــور  ســخنرانی 
کیــد  تأ و  منطقــه  در  تریلیــاردی  هزینــۀ  بــه 
ایــن مطلــب دارد، می تــوان  بــر  او  کــه  زیــادی 
نکتــه ای بــرای اثبــات ادعــای دخالــت آمریــکا در 
جنگ هــا و ناآرامی هــای منطقــه باشــد. ترامــپ، 
ــرد  ک ــالم  ــا اع ــکا، باره ــاص آمری ــور خ رئیس جمه
کــه اوبامــا و وزیــر امــور خارجــه اش از به وجــود 

بوده انــد. داعــش  آورده هــای 

استفادهازتصاویرنابوقوی�
کــه  آمریــکا  از تصاویــر پهبادهــای  اســتفاده   -
ــت از  ــۀ مقاوم ــی جبه ــای اطالعات ــط نیروه توس
گرفتــه شــده بــود، یکــی از ایــن تصاویــر نــاب  آنهــا 
کــه بــه وضــوح نشــان می دهــد  اســت. تصاویــری 
کــه یانکی هــا بــا پهبادهای خــود ازنظــر اطالعاتی 
ــر عبــور و مــرور داعــش نظــارت داشــتند. آن هــا  ب
کــه چطــور ایــن وحشــی ها  به خوبــی می دیدنــد 
نیروهــای مخالف خــود را اعدام می کنند. چطور 
بــا تانکرهــای خــود، ذخایــر نفــت ســوریه را بــه 
ــا  ــانند. آن ه ــروش می رس ــه ف ــد و ب ــارت می برن غ
گــر می خواســتند، می توانســتند به راحتــی بــا  ا
یــک ضربــۀ کوچــک، آنهــا را فلج کنند؛ ولــی برای 

کار را نمی کردنــد. بقــاء اســرائیل ایــن 
- تصاویــر دیــدار مســئوالن رژیــم صهیونیســتی 
هم پیمــان  از  نشــان  داعــش،  زخمی هــای  از 

بــزرگ دارد. همــۀ  بــودن مهره هــای شــیطان 
کــه ایــن  ایــن نمایش هــا به خاطــر ایــن اســت 
صباحــی  چنــد  منطقــه،  در  ســرطانی  غــدۀ 
بیشــتر نفــس بکشــد. غافــل از اینکــه حــزب اهلل 
گــر بخواهــد، خــوِد نیروهــای  پیــروز اســت و خــدا ا
خودشــان  رســوایی  بــرای  عاملــی  دشــمن، 
 BBC ــه ک می شــوند. درســت همــان تصاویــری 
تحــت فشــار افکار عمومی علیه نیروهــای آمریکا 

کــرده اســت. منتشــر 
از  آمــوزش نیروهــای داعــش توســط آمریــکا   -
کــه مــا در ایــن مســتند  دیگــر تصاویــر نابــی اســت 
در  کــه  می بینیــم  به وضــوح  مــا  می بینیــم. 
آمریکایی هاســت،  مختــص  کــه  کمپ هایــی 
نیروهــای داعــش آمــوزش نظامــی می بیننــد. 
بــودن پرچــم آمریــکا و عالمــت ســاخت آمریــکا 
یانکی هــا  کــه  اســت  پایــی  رد  چادرهــا،  روی 

کرده انــد تــا آن را از بیــن ببرنــد. فرامــوش 
- کمک تســلیحاتی و آذوقۀ نیروهای آمریکایی 
کــه توســط چتــر بــه پاییــن  بــه داعــش در موصــل 
کــه  پرتــاب می شــود، یــک خیمه شــب بازی بــود 
در ابتــدا می خواســتند دســت شــیطان بــزرگ را 
کمک رســانی، مخفــی بمانــد. ولــی بــاز  در ایــن 

هــم بــا یــاری خــدا ایــن نقشــه لــو مــی رود.
پیش بــرد  بــرای  کردهــا  همدســتی  تصاویــر   -
اهــداف آمریــکا در ســوریه و جلوگیــری از نفــوذ 
ارتــش ســوریه و عــراق، نشــان از ایــن دارد کــه آنهــا 

ــد. هــم مهــرۀ جبهــۀ شــیطان بودن

منطقیبودنمستند�
در مســتند دالیــل خوبــی بــر اثبــات حمایــت 
کــه یکــی از نقــاط  آمریــکا از داعــش وجــود دارد 
کثــر  قــوت اربــاب جنــگ به شــمار مــی رود. چــون ا
ایــن دالیــل از لنــز دوربیــن خــود آمریکایی هــا 

کــه ارتــش  بیــرون آمــده اســت و مطلبــی نیســت 
ســپاه  یــا  الشــعبی  حشــد  حــزب اهلل،  ســوریه، 
ــناد  ــۀ اس ــه هم ــد. بلک ــرده باش ک ــوان  ــدس عن ق
غیرقابل انــکاری اســت که خــود آمریکایی ها هم 
ــر منکــر  گ نمی تواننــد آن را منکــر شــوند. چــون ا
باشــند خــود ترامــپ اولیــن دروغ گــو می شــود.

اشارهبهلشکرکشیهاییانکیهادرمنطقه�
کــه واقعۀ  در ایــن مســتند مــا به خوبی می بینیم 
یــازده ســپتامبر نقطــۀ شــروعی بــرای لشکرکشــی 
ــه منطقــه عنــوان شــده و  ــد آمریکایی هــا ب جدی
در ادامــه، حضــور آنهــا در افغانســتان و عــراق نیــز 

بیــان شــده اســت.

اســتفادهازنریشــنوزیرنویــسبهجــادر�
مســتندازدیگــرنقاطقــوتاربــابجنگاســت.

ــههــم� ــدنکت ــارایــننقاطقــوتچن کن در
درصــورترعایــتمیتوانســتایــنمســتند

کنــد. راقویتــر
علــت  کــه  ایــن موضــوع  بــه  نکــردن  اشــاره   -
ــه و  ــی در منطق ــگاه آمریکای ــه پای ــود این هم وج
دخالــت در کشــورهای مختلــف، فقط دشــمنی 
اســالمی  جمهــوری  رهبــری  بــه  مقاومــت  بــا 
کــه می تــوان ایــن را یکــی از نقــاط ضعــف  اســت 
مســتند به شــمار آورد. این مســتند می توانست 
گر بشــار  به خوبــی ایــن مطلــب را عنــوان کند که ا
اســد، قبــول می کــرد کــه از ایــران حمایــت نکنــد و 
از جبهۀ مقاومت خارج شــود، قطعًا مثل ســایر 
دولت هــای عربــی از کمک هــای تریلیــاردی آنهــا 
ســود می بــرد و نــه از بمب هــای ویران کننــده؛ 
ولــی بــا تمــام ایــن بحث هــا، فیلم ســاز حــرف 

ــرده اســت. ک ــۀ زیریــن آن عنــوان  خــود را در الی

15



با مرگ زندگی
شـــهرهای نوبـــل و الزهرا حـــدود چهار ســـال در محاصرۀ 
رســـاندن  مـــدت،  ایـــن  در  داشـــت.  قـــرار  تکفیری هـــا 
هرگونـــه امکانات به این شـــهرها تقریبـــًا غیرممکن بود. 
مســـتند »با مرگ زندگی« داســـتان مقاومت و شکســـت 

حصـــر ایـــن دو شـــهر را روایـــت می کند.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمانفیلم:44دقیقه�

ابوضرغام
که روزی در ســـپاه  ابوضرغـــام، نظامـــی بلندپایـــه ای بود 
بـــا نیروهـــای  بعـــث می جنگیـــد، روزی  ارتـــش  بـــا  بـــدر 
آمریکایـــی و روز دیگـــر در برابـــر داعش. او فرمانـــدۀ ویژۀ 
شـــرطه های عراق بود و درجۀ سرلشـــکری داشـــت؛ این 

یـــک عمـــر مجاهدت. یعنی 

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمان:40دقیقه�

الی بیت المقدس
آزادی بیت المقـــدس آرزوی تمـــام مســـلمین و نابـــودی 
تحقـــق  بـــرای  اســـت.  زمینـــۀ صلـــح جهانـــی  اســـرائیل، 
مســـتند                            وحـــدت.  به جـــز  نیســـت  راهـــی  آرمـــان  ایـــن 
بـــه  کاروان صلـــح  »الـــی بیت المقـــدس« بیان گـــر حرکـــت 

آزادی آن اســـت. بـــا هـــدف  ســـمت فلســـطین 

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:تلویزیوننصر�
زمان:34دقیقه�

با صبر زندگی
چقـــدر برای مـــا ملموس اســـت که در یک چشـــم بر هـــم زدن، 
انتظاری شیرین تبدیل به غمی سنگین  شود؟ »با صبر زندگی« 
بـــرای مخاطبش واقعـــه ای را تعریـــف می کند کـــه در آن تلخی و 
شیرینی با هم درآمیخته می شود. مردمی که انتظار عزیزانشان 
گهان یک اتفاق، جشـــن آنها را بر هم می زند. را  می کشـــند؛ اما نا

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
زمان:50دقیقه�

ز، عشق 1 بدون مر
جنگیـــدن بـــرای ارزش هـــای واال و خالـــی نبـــودن جبهـــۀ حق، 
بـــوده و هســـت. رشـــادت نیروهـــای  همیشـــه آرمـــان شـــیعه 
مقاومت، ســـبب شـــده تا شـــعار »یـــا لیتنا کنا معـــک« را امـــروز با 
اطمینان خاطر بیشتری به امام حسین)ع( بگوییم. »بدون مرز 
عشـــق 1« روایت گر سلحشـــوری یکی از گروه های مردمِی عراق به 
 نام »کتائب سیدالشـــهدا« اســـت که از ســـال 2003 تشکیل شد. 

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمان:39دقیقه�
�

ز، عشق 2 بدون مر
مســـلمانان همیشـــه باید در تالش باشـــند تا اتحـــاد را بین 
کننـــد. این مســـئله بـــه قـــدری اهمیت  خودشـــان برقـــرار 
که دشـــمنان اســـالم همیشـــه از آن واهمه داشته اند.   دارد 
»بـــدون مـــرز، عشـــق 2«  روایت گـــر زندگی یک جـــوان عراقی 
اســـت که با عشـــق، از آرمان های امام خمینی)ره( می گوید.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمانفیلم:41دقیقه�

ز، عشق 3 بدون مر
امروز تحقق شمشیر امیرالمؤنین)ع(، نیروهای مقاومت و حزب اهلل 
هستند. شمشیر علی)ع( بر سر معاویه فرود می آمد، چنانچه جهِل 
گر عمروعاص دوبـــاره از گور برخیزد و هرچه  جماعت نبود؛ اما یقیـــًا ا
خدعـــه دارد را بـــر نیزه کند، بـــاز هم حریف ایمان ســـربازان خمینی 
نمی شـــود. »بدون مرز، عشـــق 3« از این واقعیت بـــرای ما می گوید.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمانفیلم:21دقیقه�

تک تیرانداز
نیـــروی متخصـــص و بـــا ایمـــان، شـــاید همیشـــه بودنش 
بـــه چشـــم نیاید؛ امـــا فقدانـــش ملموس اســـت و موجب 
ضعـــف خواهـــد شـــد. »مســـتند تـــک تیرانـــداز« روایت گر 
مجروحیـــت یکـــی از تـــک تیرانـــدازان عراقـــی در نبـــرد بـــا 

تکفیری هـــا اســـت.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمان:29دقیقه�
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حرکت نجبا
لبیک به نـــدای امام خمینی)ره( برای مبارزه با شـــیطان 
بزرگ و اســـتکبار جهانـــی، علت تشـــکیل »جنبش نجبا« 
گـــروه از ورود رژیـــم اشـــغالگر آمریکا  اســـت. فعالیـــت ایـــن 
گروه هـــای  کنـــار دیگـــر  کنـــون در  بـــه عـــراق آغـــاز شـــده و ا

مقاومـــت اســـالمی بر دشـــمِن تکفیـــری می تازد.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمان:20دقیقه�

خاچیک های شکسته
برای افرادی که فقط به دنبال آشـــوب گری هستند، تخریب آثار 
تاریخی، مذهب و زندگـــی و چیزهای دیگر، هیچ گونه اهمیتی 
نـــدارد. نیروهـــای داعش، یکی از همان آشـــوب گرانی هســـتند 
کـــه از این مســـائل َبری نیســـتند. وحیـــد فراهانی در مســـتند 
»خاچیک های شکسته« این امر را به خوبی نشان داده است.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمان:22دقیقه�

عارف مسلح
بسیجی های صاحب الزمان، عارفانی هستند که به دنیا و اهلش 
دل نبسته اند؛ اما تکلیف خود را انزوا نمی داند و در میانۀ میدان 
می جنگنـــد. آنها حـــب حســـین)ع( را اســـلحۀ خـــود کرده اند تا 
آسمان را فتح کنند. مستند »عارف مسلح« زندگی مجاهدانه و 
عارفانۀ شـــهید مدافع حرم »هادی ذوالفقاری« را روایت می کند.

کارگردان:وحیدفراهانی�
مجریطرح:شبکهتلویزیونیواینترنتینصر�
مدتزمانفیلم:18دقیقه�

عصر جمعه
کمتر کسی به زندگی مردم در پشت صحنۀ حماسۀ اربعین توجه 
کرده است. این بار وحید فراهانی دوربینش را سمت زندگی آوارگانی 
گرفته که در حسینه های مسیر نجف تا کربال زندگی می کنند؛ ولی 
به دور از رفاه ایام اربعین. با دیدن مســـتند »عصرجمعه«، با زندگی 

این مردم جنگ زده بیشتر آشنا می شوید.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمانفیلم:21دقیقه�

کسر الحدود
در تاریـــخ 4 ژوئیـــه 2014 جمعـــی از فرماندهـــان اصلـــی 
داعـــش در منطقـــه ای به نـــام »ابوکمال« جمع شـــدند. 
گرفـــت و ماحصل آن  ایـــن عملیات »کســـرالحدود« نـــام 
کشـــور عـــراق با ســـوریه و تشـــکیل دولت  حـــذف مرز دو 

بود. اســـالمی 

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:مهدیمطهر�
مدتزمانفیلم:28دقیقه�

لواء رقیه
که اســـم شـــریفش  کرد  انقالب ما الگویی برای دفاع معرفی 
کرد و خودش  گذاشـــتند. این الگو، مرزها را فتح  را »بسیج« 
را به جبهۀ مقاومت رساند. وحید فراهانی در مستند »لواء 
که می توان  کشـــیده  رقیه« لشـــکری در ســـوریه را به تصویر 

آرمان ها  و خلق و خوی بســـیج واقعـــی را در آن دید. 

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمانفیلم:29دقیقه�

مالزمان حرم
خون حسین)ع( خشک نشدنی است و امروز هم انگیزۀ مدافعان 
حـــرم، انتقام همیـــن خون اســـت؛ اما آنها را بـــه گرفتن پول متهم 
می کنند. آیا قابل قبول اســـت که خانواده ات را رها کنی و به جایی 
بروی که معلوم نیســـت بازگشتی داشته باشد. مستند »مالزمان 
حرم« ما را با ســـبک زندگی شـــهید »مهدی نوروزی« آشنا می کند.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
مدتزمان:27دقیقه�

هاکریا 2040
که می کوشد  کریا 2040« نام برنامه ای تلویزیونی اســـت  »ها
کمیت اســـرائیل بر جامعۀ خـــود و نفوذ در  ابعـــاد پنهـــان حا
کشـــورهای دیگر را به تصویر بکشـــد. این اثر در 13 قسمت، 
ســـعی دارد تا با نگاهـــی واقع بینانه به ســـاختار و نهادهای 
که شـــناخت ماهیت اصلـــی آن برای  اســـرائیل بپردازد؛ چرا 

جمهوری اســـالمی ایران و مردم، امری ضروری اســـت.

کارگردان:وحیدفراهانی�
تهیهکننده:سیدهاشمموسوی�
زمان:�34
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بابلیون
این مســـتند روایتی اســـت از روزگار مســـیحیان عـــراق. در این 
فیلم با برخی مجاهدان مسیحی که علیه تکفیری ها در حال 
مبارزه هستند گفت وگو شده اســـت. مجاهدانی که براساس 
عقاید مذهبی شـــان، خود را بـــرادر مســـلمانان می دانند و به 

دین اســـالم، احترام می گذارند.

کارگردان:وحیدفراهانی�
کننده:سیدهاشمموسوی� تهیه
مدتزمان:25دقیقه�

به من نیرو بده
اهمیـــت کســـب روزی حـــالل در دیـــن اســـالم، بـــر هیچ کـــس 
پوشـــیده نیســـت.  در اطراف ما هم، کم نیســـتند افـــرادی که 
برای لقمۀ حالل از صبح تا شـــب به سختی زحمت می کشند. 
ایـــن قهرمانـــان در روزمرگی های ما چقدر کم دیده می شـــوند.

کارگردان:وحیدفراهانی�
خواننده:سامییوسف�
مجریطرح:تلوزیوناینترنتینصر�
مدتزمان:5دقیقه�

سلفی با ابومهدی
فرمانـــدۀ  »ابومهـــدی«،  مهنـــدس  دربـــارۀ  مســـتند  ایـــن 
که  حشدالشـــعبی اســـت. ابومهـــدی چندیـــن ســـال اســـت 
در میـــان مـــردم عـــراق، علیـــه تکفیری هـــا جنگیـــده. ایـــن 
مســـتند فرماندهی ابومهدی را در عملیـــات »صالح الدین« و 

روایـــت می کنـــد. الصخـــر«  بازپس گیـــری »جـــرف 

کارگردان:وحیدفراهانی�
کننده:سیدهاشمموسوی� تهیه
مدتزمان:40دقیقه�

فتح بیجی 
این مســـتند روایتی از آزادسازی شهر و پاالیشگاه استراتژیک 
»بیجی« از دســـت نیروهای تکفیری اســـت. فراهانی این اثر 
کرده و در 45 دقیقه، هشـــت محور  را در عـــراق تصویربرداری 
کشـــیده اســـت. عملیاتی مهم  عملیاتی بیجـــی را به تصویر 

کـــه اقتصاد داعـــش را فلج کرد. بـــرای عراقی ها 

کارگردان:وحیدفراهانی�
کننده:سیدهاشمموسوی� تهیه
مدتزمان:47دقیقه�

کمپ ثریا
کـــه محلـــی بـــرای تجمـــع ســـران  اردوگاه اشـــرف، سال هاســـت 
منافقین اســـت. آنها محلی بـــرای اقامت نیروهای خـــود در آنجا 
تعبیـــه کرده بودند. کمپ ثریا والدین افراد فریب خورده را نشـــان 
می دهـــد که تـــالش می کنند تـــا فرزندانشـــان را از چنگال ســـران 
منافقین نجات دهند. یکی از این والدین دل ســـوخته، بانویی 

اســـت به نام »ثریـــا عبدالهی«.

کارگردان:وحیدفراهانی�
مجریطرح:تلوزیوناینترنتینصر�
مدتزمان:40دقیقه�

هجده
وحید فراهانی در این مســـتند، روایت گر درد و آالم مردم سوریۀ 
پـــس از جنـــگ اســـت. این اثـــر یک منزل مســـکونی را نشـــان 
می دهد که به دالیل شـــرایط وخیم منطقـــه، منزل  گاه هجده 
کـــه مســـتند »هجده«  خانـــوار ســـوری شـــده. می تـــوان گفت 

ویرانگری جنگ در ســـوریه را به تصویر کشـــیده اســـت.

کارگردان:وحیدفراهانی�
کننده:سیدهاشمموسوی� تهیه
مدتزمان:28دقیقه�
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ل زیر از با پاسخ به سوا
گاه شوید.  ابعاد پنهانی شخصیت خود آ

تست شخصیت شناسی آمریکایی
کدام یک از نظر شما درست تر است؟ در تصویر فوق 

الف( دختربچه درحال بوسیدن دست سرباز 
گرفتن دست سرباز گاز  ب(دختر بچه درحال 

الــف:   شــما بی نهایــت فــرد مهربــان و باشــعوری هســتید. نیم کــره ی ســمت راســت مغزتــان بیشــتر فعــال اســت. ســفر 
گر حســاب بانکــی ندارید حتما  خیلــی شــادی در انتظــار شماســت و ایــن هفتــه حتمــا بــه حقوق تــان اضافــه می شــود. ا
کنیــد، چــون شــانس ایــن هفتــه در خانــه ی  ع وقــت بــه نزدیک تریــن شــعبه بانــک محــل رفتــه و حســاب بــاز  در اســر
شــما را زده اســت. مــادر زنتــان) یــا مادرشــوهرتان، بــه فراخــور جنســیت( بســیار مهربــان و خوش قلــب می شــود. تمــام 
ج می شــود. هنــگام خــواب  چــراغ قرمزهــا برایتــان ســبز شــده و بیســکوییت ســاقه طالئیتــان هــم براحتــی از بســته خــار

کمــال تعجــب پریــز بــرق ظاهــر شــده اســت.   کنیــد در  بــاالی تخت تــان را نــگاه 

کــه پــدر و مادرتــان شــما را تربیــت  ب: آیــا شــما از بی تربیتــی خانوادگــی رنــج می بریدریــد؟ شــما فــردی هســتید 
کمــک و محبــت خانــه و  کــه بــه قصــد   نکرده انــد. در روابــط اجتماعــی بســیار ضعیــف و خشــن هســتید و بــا افــرادی 
زندگی تــان را خــراب می کننــد بســیار بدرفتــاری می کنیــد. قصــد داریــد یــک ماشــین بخریــد. بیخــود می کنیــد! شــما را 

چــه بــه ماشــین؟!

)تصویر مربوط است به مبارزه ی دختر فلسطینی »عهد التمیمی« با سربازان رژیم اشغالگر قدس(

اعظممحمدی«
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مســتند»عماد«� موضــوع راجعبــه
دهیــد. توضیــح

شــهادت  از  بســیاری  ســال های  اینکــه  بــا 
گذشــته ولــی تــا اآلن  »حــاج عمــاد مغنیــه« 
کار جــدی ای درمــورد او انجــام نشــده.  یــک 
ــردم  ک ــرای همیــن ایــن موضــوع را انتخــاب  ب
لبنــان  حــوزۀ  در  کــه  دوســتان  از  یکــی  بــا  و 
کــردم. دونفــری  فعالیــت داشــت، مشــورت 
بــه اتفــاق یکــی از دوســتان دیگرمــان بــه نــام 
بــا هزینــۀ شــخصی  »محمدعلــی صمــدی« 
راهــی لبنــان شــدیم. وقتــی بــه بیــروت رفتــم 
ازطریــق آقــای »صمــدی« و شــخصیتی بــه 
کــه یکــی از دوســتان  ــو احمــد قصیــر«  ــام »اب ن
بــود توانســتیم دوســتان دیگــر  حــاج عمــاد 
کنیــم. »عمــاد مغنیــه« یکــی از  شــهید را پیــدا 
چهره هــای خــاص امنیتــی حــزب اهلل اســت و 
ــود  ــی اش را نمی ش ــد زندگ ــود درص ــتاد، ن هش
عمــاد  فیلــم  در  کــه  آنچــه  کــرد.  رســانه ای 
زندگــی  از  درصــد  هفــت  تــا  پنــج  می بینیــد 
اوســت و به نظــرم یــک بخشــش بــا شــهادتش 
دفــن شــد. یــک بخشــش هــم به نظــرم حــاال 

حاالهــا غیرقابــل انتشــار اســت.

شــکلگیری� و کودکــی راجعبــه
دهیــد. توضیــح حاجعمــاد شــخصیت

کودکــی عمــاد تأثیرگرفتــه از چهره هــای خــاص 
موســی صدر«  »امــام  مثــل  وقــت،  مذهبــی 
ایــران  در  )ره(«  خمینــی  »امــام  و  لبنــان  در 
و  می گرفتــه  تأثیــر  بســیار  اینهــا  از  کــه  بــوده 
ارتبــاط خانوادگــی هــم داشــته اند. همــۀ اینهــا 
کودکــی، یــک چهــرۀ  بــدو  باعــث شــده او از 

کنــد این چنینــی پیــدا 
.

و� خمینــی)ره( امــام تأثیــرات راجعبــه
لبنــانبگوییــد. اوضــاع بــر انقــالب

ایــن  در  کارشناسی شــده ای  تحقیقــات  مــا 
زمینــه داشــته ایم. وقتــی انقــالب اســالمی در 
شــرف پیــروزی اســت، نیروهــای مبــارز چــون 
در ایــران جایــی نداشــتند بــه لبنــان می رفتند 

گروه هــای مبــارز دوره می دیدنــد.  و بــا 
قــدرت  این قــدر  آنهــا  اســت!  جالــب 

کــه نیروهــای مبــارز مــا را  داشــتند 
آمــوزش دهنــد؛ امــا انقــالب 

می  ســال ا

خیلــی زودتــر بــه نتیجــه می رســد. بعــد از ایــن 
کــه به لبنان می رود، دســت آن  انقــالب اســت 
ــه  ــزی ب ــک چی ــا ی ــرد و بعده ــارزان را می گی مب
کــه همــراه  اســم نطفــۀ »حــزب اهلل« می شــود 
بــا بــدو پیــروزی انقــالب اســت. می خواهــم 
آن  بــرای  لبنــان  دلیــل دارد، در  کــه  بگویــم 
ولی امــر  اســم  بــه  چیــزی  مبــارز،  گروه هــای 
وجــود نداشــته؛ امــا در انقــالب ایــران، ولــی 
کــه  امــام و رهبــر داشــته و ایــن باعــث می شــود 
ســیر صعــودی در شــکل گیری جریــان انقالبــی 
بگویــم،  می خواهــم  بگیــرد.  شــکل  لبنــان 
بلکــه  ایــران،  در  انقــالب  رهبــری  نه تنهــا 
دل شــان  کــه  کســانی  بچه هــای  و  مبــارزان 
بــا بچه هــای  کــه  مثــل همیــن حــاج عمــاد 
گاه امــام  انقــالب در ایــران بــوده، هــم ناخــودآ
را بــه رهبــری می پذیرنــد؛ یعنــی امــام را رهبــر 
هــم  فیلــم  در  می داننــد.  لبنــان  در  انقــالب 
ــه ایــن مســئله شــده؛ مثــل  کوچکــی ب اشــارۀ 
بــا  پوشــیده  لباســی  عمــاد  حــاج  کــه  آنجــا 

خمینــی)ره(. امــام  کلیشــۀ 

کــهدر� کشــتارصبــراوشــتیال راجعبــه
مســتندآمــدهتوضیــحبدیــن.

کــه  صبــرا و شــتیال یــک اقــدام وحشــیانه بــود 
اســرائیلی ها در لبنــان رقــم زدنــد. آنهــا وقتــی 
شــوند،  کــم  حا لبنــان  بــر  بودنــد  توانســته 
دســت بــه یــک جنایــت وحشــیانه زدنــد. آنهــا 
دوبــاره  بعــدی  اقدامــات  در  می خواســتند 
کــه  یــک صبــرا و شــتیالی دیگــری رقــم بزننــد 
بــا تیزهوشــی »شــهید مغنیــه« و دوســتانش، 
کردنــد و دیگــر اجــازه ندادنــد   مقابله به مثــل 

یــک  دوم،  بــار  بــرای  و کــه  صبــرا 
شــتیالی دیگــر 

لبنــان  در 
ق  تفــا ا

بیافتــد.

مستند»یوما«راجعبهچیست؟�
امســال باتوجــه بــه فضــای منطقــه و اتفاقاتــی 
مســتندی  هســت،  خ دادن  ر درحــال  کــه 
کــه اســمش  در خصــوص ســوژه ای ســاختم 
کــه  بــوده  فــردی  آدم،  ایــن  بــود.  جاســم 
مثــل خیلــی از آدم هــای دیگــر در خوزســتان 
ازطریــق  آرام آرام  خیلــی  و  می کــرده  زندگــی 
کــه بــه زبــان عربــی در خوزســتان  رســانه هایی 
بــه نفــع وهابیــت تبلیــغ می کننــد جــذب ایــن 
ایــن  ازطریــق  ســپس  می شــود.  رســانه ها 
می رســد  تلفن هایــی  شــماره   بــه  رســانه ها 
مخفــی  خانه هــای  و  شــاخه ها  جــذب  و 
تبلیــغ وهابیــت در خوزســتان می شــود. ایــن 
کــه  شــخص خیلــی زود خــودش را می بینــد 
گرفتــه و در میــدان اصلــی  اســلحه به دســت 
به ســمت  و  می خوانــد  رجــز  اهــواز  شــهر 
تیرانــدازی  انتظامــی  نیــروی  پاســگاه  یــک 
ازطریــق  راحــت  خیلــی  بعــد  و  می کنــد 
فــردی  ایــن  وهابیــت،  مغزشــویی  سیســتم 
ــه  ــوده، تبدیــل ب ــروز دســت فروش ب ــا دی ــه ت ک
تروریســت شــده و مجبــور می شــود از ایــران 
گروه هــای  کــه  وعده هایــی  بــا  کنــد.  فــرار 
بودنــد،  داده  آدم  ایــن  بــه  تروریســتی 
خــودش را بــه اتریــش می رســاند و در آن جــا 
وعده هــا  ایــن  تمــام  کــه  می شــود  متوجــه 
غ اســت. ســپس  ســرابی بیــش نبــوده و دور
واســطه ها و ســرپل هایی می آینــد و او را بــه 
بحبوحــۀ جنگ هــای  و در  ســوریه می برنــد 
گروهک هــای مختلــف علیــه »بّشــار اســد«، 
»اجناد الشــام«  تروریســتی  گروهــک  جــذب 
را  جدیــدی  دنیــای  آن جــا  در  می شــود. 
تجربــه می کنــد و تقریبــًا ســه، چهــار 
ایــن  بــا  می شــود  مجبــور  ســال 
ــه همــه  ک گروهک هــای تروریســتی 
ــت  ــه دول ــد، برعلی ــی بودن ــم وهاب ه
قانونــی ســوریه، اســلحه به دســت بگیــرد 

بجنگــد. و 
بعــد از چهارســال ایــن آدم، دچــار تناقــض 
کــه آنچــه این هــا از  شــده و متوجــه می شــود 
بــوده  تبلیغات  شــان  در  و  می گوینــد  اســالم 
کــذب اســت. می فهمــد  غ و  یــک فضــای دور
گروهک هــا  ایــن  توســط  مــردم  از  بســیاری 
اذیــت می شــوند و از بیــن می رونــد. اینگونــه 
تــا  می گیــرد  تصمیــم  جاســم  کــه  میشــود 
ایــران  بــه  اینکــه  از  بعــد  برگــردد.  ایــران  بــه 
کشــور  امنیتــی  سیســتم  توســط  برمی گــردد 
زنــدان  در  هــم  اآلن  و  می شــود  دســتگیر 

اســت.
ســابق«� »ســرباز مســتند موضــوع

؟ چیســت

کــه  اســت  اتفاقاتــی  دربــارۀ  ســابق«  »ســرباز 
در منطقــه افتــاده و دربــارۀ مدافعیــن حــرم 
نــوع  یــک  آمــدم  ســاخته شــده اســت. مــن 
دیگــر بــه بحــث مدافعیــن حــرم بپــردازم؛ یعنی 
بحــث مدافعیــن حــرم بــرای مــن دغدغــه بــود، 
کمــی تغییــر  امــا نــوع نــگاه و زاویــۀ دیــدم را 
کــه از  بــه آرشــیو و تصاویــری  دادم. باتوجــه 
ــه  ــتم و این ک ــش داش ــتی داع ــک تروریس گروه
حیوان صفــت  و  وحشــی  این هــا  چقــدر 
هســتند و بــر قــاب انســان نمی گنجنــد، بــرای 
ــق  ــتم و از طری ــه ای نوش ــک قص ــیو ی ــن آرش ای
که بــر داعش  ایــن قصــه در 25 دقیقــه جریانــی 
کودک هــا در  کــم اســت و چطــور از بچه هــا و  حا
ســوریه و ســایر ملــل بــه نفــع خودش اســتفاده 
ــم  ــرف ه ــم. از آن ط ــح می ده ــد را توضی می کن
ســازمان های حقــوق بشــری هیــچ نگاهــی بــه 
ایــن موضــوع ندارنــد و این کــه چــه اتفاقــات 
از  می دهــد  خ  ر کــودکان  توســط  بزرگــی 
ســربریدن و عملیات هــای انتحــاری و غیــره 
بــا این کــه همــۀ  کــه در فیلــم اشــاره شــده.  
داعــش  رســانه ای  سیســتم  خــود  را  این هــا 
منتشــر می کنــد ولــی متأســفانه مــورد حمایــت 
گروه هــای حقــوق بشــر  سیســتم غــرب اســت و 
ــا ایــن جریــان ندارنــد  کوچک تریــن مشــکلی ب
و تــا اآلن جبهه گیــری نکردنــد و بیانــه ای هــم 
در ایــن خصــوص صــادر نکردنــد. همــۀ این هــا 
در ایــن فیلــم آمــده و وقتــی آدم فیلــم را نــگاه 
حــرم  مدافــع  بچه هــای  جایــگاه  می کنــد، 
چشــم  جلــوی  و  می شــود  تداعــی  ذهــن  در 
کــه عامیانــه اش ایــن اســت  مخاطــب می آیــد 
ــرم، مدافعیــن چقــدر  گ ــه »ایــواهلل، دمشــان  ک
کــه جلــو ایــن تفکــر و ایــن  کار بزرگــی می کننــد 

آدم هــا ایســتادند.«

راجعبــهموضــوعمســتند»پرســنلادارۀ�
ســوم«هــمبگویید.

بســیار  فیلــم  یــک  ســوم«  ادارۀ   »پرســنل 
چهل ســالگی  درخصــوص  منحصربه فــرد، 
بســیار  نــگاه  یــک  اســت.  اســالمی  انقــالب 
چالشــی  بســیار  و  حاشــیه  بــدون  بی پــرده، 
گذشــته بــه  نســبت بــه حــوزۀ امنیتــی رژیــم 
ک دارد. امــا مــا بــا چــه دیــدی ســراغ  نــام ســاوا
ایــن موضــوع رفتیــم؟ موضــوع مــا درمــورد یک 
گذشــته، عضــو رســمی  کــه در  آدمــی اســت 
ک، بازجــو و شــکنجه گر بــوده. حــاال ایــن  ســاوا
آدم، مقابــل دوربیــن مــا می نشــیند و هــر آنچــه 
ــی  ــارزان سیاس ــه مب ــردش برعلی ــه در عمل ک ک
مــا  می کنــد.  روایــت  مــا  بــرای  دیــده  وقــت، 
کــه ایــن آقــا  کردیــم  چهــار، پنــج نفــر را هــم پیــدا 
کــرده بــود. پرســنل ادارۀ ســوم  شکنجه شــان 
شــنکنجه گر  و  شکنجه شــونده  رویارویــی 

ک اســت. ســاوا

»ایمانگودرزی«متولدبهمنماه1363وفارغالتحصیلکارشناســـیارشـــددررشـــتۀسینماســـت.اوفعالیتهنریخودراازســـال1383وازکانونپرورشفکریکودکان،باســـاختیککلیپ«
10دقیقهایآغازکرد.بعدازآنتوانســـتآثاررســـانهایزیادیراتولیدکندکهازموفقترینهایآنمیتوانبه»خورشـــیدوارهها«و»رؤیایســـیاه«اشـــارهکرد.اوامســـالباآثار»عماد«،»یوما«،»سرباز

ســـابق«و»پرسنلادارۀســـوم«راهینهمیندورۀجشنوارۀعمارشدهاست.

مکتب ادامه دارد...
گفت وگو با ایمان گودرزی کارگردان مستند »عماد«

20



اسطورۀ غریب
نگاهی به مستندعماد

1. ممکن اســت بعضی ها 
موافق باشــند و بعضی ها 
فرقــی  امــا  مخالــف؛ 
نخســتین  نمی کنــد. 
کــه  اینجاســت  نکتــه 
موضوعــی بــه نــام جبهــۀ 
به ویــژه  مقاومــت، 
جریــان فلســطین و رژیــم اشــغالگر اســرائیل، یکــی از 
اصلی تریــن محورهــای رویکــرد دیپلماســی خارجــی 
مــا را تعییــن می کنــد و گاه بــه همیــن میــزان، از منظــر 
داخلــی اهمیــت دارد. یعنــی بســیاری از تعامــالت 
حــوِل  مــا،  داخلــِی  و  سیاســت خارجی  روابــط  و 
محــور همیــن مســئله، شــکل گرفته اســت؛ امــا ازنظــر 

اســت! برعکــس  رســانه ای،  اســتراتژی 
مــا ایــن مشــکل را در پرونــدۀ هســته ای نیــز داشــتیم. 
کــه پرونــدۀ هســته ای،  یعنــی در تمــام طــول مدتــی 
مهم تریــن دســتورکار دیپلماســی خارجــی و داخلــی 
مــا بــود، ایــن موضــوع ســهم خاصــی در رســانه های 
مــا  مخاطــب  به عنوان مثــال،  نداشــت.  مــا 
نمی دانســت همیــن پروندۀ هســته ای چــه ارتباطی 
بــه مســئلۀ فلســطین و صهیونیســم جهانــی دارد یــا 
اصــاًل انــرژی هســته ای چــه اهمیتــی دارد؟ الغــرض، 
ــور،  کــه واقعیــت مذک نخســتین مســئله اینجاســت 
گفتمــان انقــالب  بــه مبانــی  حتــی خیلــی ربطــی 
اســالمی و ماهیــت نظــام مــا نــدارد. برخــی تصــور 
می کننــد نظــام مــا به دلیل اینکــه جمهوری اســالمی 
اســت بــا صورت مســئله هایی بــه نــام صهیونیســت، 
رژیــم اشــغال گر قــدس، جبهــۀ مقاومــت و... مواجــه 
گر انقالب نشــده  اســت. یعنــی مثــاًل خیــال می کننــد ا
بــود، اســرائیل نقــش خاصــی در دیپلماســی های 
خارجــی مــا نداشــت. امــا ایــن تصــور غلــط از آنجــا 
کــه بســیاری از مخاطبــان امــروز مــا، بــا  شــکل گرفته 
کــم بــر قدرت هــای سیاســی  حداقل هــای روابــط حا

جهــان و الفبــای آن آشــنا نیســتند.
اســالمی  کشــور  یــک  اینکــه  به خاطــر  نه تنهــا  مــا 
هســتیم و در خاورمیانــه زندگــی می کنیــم، بلکــه 
به دلیــل اینکــه در دنیــای معاصــر نفــس می کشــیم، 
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، گرفتــار ایــن موضــوع 
هســتیم. در منطقۀ خاورمیانه و در بین کشــورهای 
و  سیاســی  مناســبات  تمــام  اســالمی،  و  عربــی 
محــور  حــول  خارجــی،  دیپلماســی  رویکردهــای 
چگونگــی تعامــل و ارتبــاط بــا رژیــم صهیونیســتی 
کشــورهایی چــون ترکیــه،  شــکل گرفته اســت. مثــاًل 
کــه انقــالب اســالمی  اردن یــا عربســتان ســعودی 
انجــام نداده انــد هــم گاهی بیشــتر از ما درگیر مســئلۀ 

می شــوند. فــوق 
2. هــر کشــور و قــدرت سیاســی ای، ســه حــوزۀ اعمال 

کمیــت داخلــی، حــوزۀ نفــوذ  قــدرت دارد. حــوزۀ حا
سیاســی و حــوزه عالقه منــدی دیپلماســی. حــوزۀ 
یــک  کــه  اســت  کمیتــی، همــان محــدوده ای  حا
ــوزۀ  ــد. ح ــت می کن ــال حکوم ــی، اعم ــدرت سیاس ق
می توانــد  قــدرت،  آن  کــه  اســت  مناطقــی  نفــوذ، 
حــوزۀ  و  باشــد  تأثیرگــذار  سیاســی،  مناســبات  در 
عالقه مندی، همان مناطق و کشــورهایی هســتند 
کــه می توانــد ازنظــر منافــع ملــی، بــرای یــک حکومت 
ــان را  ــام جه ــکا، تم ــن آمری ــاًل همی ــند. مث ــم باش مه

حــوزۀ نفــوذ خــود می دانــد! 
کشــورهایی مثــل   خالصــه بــا هــر حســاب وکتابی، 
عــراق، ســوریه و لبنــان، حوزه هــای نفــوذ و عالقــۀ 
تمــام  زیــرا  می آینــد.  شــمار  بــه  مــا  دیپلماســی 
کــه در ایــن منطقــه می افتــد، مســتقیم  اتفاقاتــی 
یــا غیرمســتقیم، تأثیــرات قطعــی و غیرقابل انــکار 
بــر منافــع ملــی و اقتــدار مــا دارنــد. امــا آیــا همــان 
کــه حــزب اهلل لبنــان در دیپلماســی خارجــی  قــدری 
نیــز ســهم دارد؟  مــا وزن دارد، در رســانه های مــا 
مثــل  آثــاری  اهمیــت  نخســتین  به این ترتیــب، 
مســتند »عماد« همین مســئله است. متأسفانه ما 
بــه دلیل همین کمبــود و ضعف کارهای رســانه ای، 
قــرار  پاســخگویی  و  ضعــف  موضــع  در  همــواره 
هســتیم. درصورتی کــه ماجــرا واقعــًا برعکــس اســت! 
کشــورهایی مثــل ســوریه  وجــود جبهــۀ مقاومــت در 

و لبنــان، بــرگ برنــدۀ ایــن نظــام اســت.

ــر اســاس  3. مــا معمــواًل ســوژه های فیلم ســازی را ب
تقســیم  متوســط  و  بــد  خــوب،  بــه  جذابیــت، 
براســاس  را  ســوژه ها  از  بســیاری  امــا  می کنیــم. 
ــرد. مســتند  ک ــوان تقســیم بندی  ضــرورت نیــز می ت
ســوژه  ضــرورت  ازنظــر  کــه  اســت  فیلمــی  عمــاد 
کــه  اینجاســت  اصلی تــر  نکتــه  دارد.  موضوعیــت 
ــل  ــتین عام ــد، نخس ــرورت می توان ــن ض ــود همی خ
جذابیــت نیــز باشــد. امــروز بیــش از یــک دهــه از 
شــهادت »عمــاد مغنیــه« می گــذرد. او مغــز متفکــر 
نیروهــای نظامــی حــزب اهلل لبنــان بــود و یکــی از 
کــه باعــث اقتــدار و  تأثیرگذارتریــن شــخصیت هایی 
کــه بارهــا بینــی  کســی  ثبــات حــزب اهلل لبنــان شــد. 
ک  ارتــش مثــاًل شکســت ناپذیر اســرائیل را بــه خــا
ــه از ایــن ارتــش مغــرور و جنایتــکار،  ک کســی  مالیــد! 

تانک هــای  نســل  آخریــن  یــا  گرفــت  اســیر 
کــرد. قطعــًا  پیشــرفته مــرکاوا را منهــدم 

کــه  مخاطبــان بســیاری هســتند 
دارنــد  دوســت 

بداننــد ایــن 
بــۀ  عجو ا
ِف  و معــر

نظامی، چرا شــهرت جهانی داشــته و زندگی و نحوۀ 
شــهادتش چگونه بوده است؟ 

بعــد از انتخــاب ســوژه، دومیــن مزیــت مســتند عماد 
همیــن مطلــب اســت. ایــن فیلــم توانســته تصویری 
کامــل را از ایــن شــهید ارائــه دهــد. تصویــری  نســبتًا 
کودکــی او آغــاز شــده و مهم تریــن نقــاط  کــه از دوران 
و  نیــز شــامل می شــود  را  او  زندگــی  تاریــخ  عطــف 
تــا مقطــع شــهادت ادامــه پیــدا می کنــد. بنابرایــن 
یــک قهرمــاِن نظامــی آشــنا  بــا  مخاطــب نه تنهــا 
کلــی از یک مقطع تاریخی  می شــود، بلکــه تصویری 

نیــز به دســت مــی آورد.

ــر آرشــیوی  گفــت در مســتند عمــاد، تصاوی ــد  4. بای
خــود  کــه  اســت  تصاویــری  از  موفق تــر  به مراتــب 
کارگــردان گرفتــه یــا با جلوه هــای ویژه کارکرده اســت. 
چنــد ســال پیــش، چنــد نفــر از دوســتان بــه لبنــان 
رفتــه بودنــد. وقتــی از آنهــا در مــورد ایــن مســافرت 
کــه یــادآور شــدند،  پرســیدم. نخســتین نکتــه ای 
حــزب اهلل  تاریخ نــگاری  کــه،  بــود  ایــن  متأســفانه 
لبنــان، نســبت بــه شــهدا، بســیار ضعیــف اســت. تــا 
کــه حتــی یــک آرشــیو معمولــی از فهرســت  جایــی 

شهدایشــان ندارنــد!
کــه جنبه هــای  کــرد  تجربــۀ داعــش در ســوریه ثابــت 
رســانه ای جنگ هــای امــروز، بســیار مهــم اســت و 
دســت کمی از جنبه هــای نظامــی آن نــدارد. اتفاقــًا 
کــه داعــش، ازنظــر رســانه ای  کنیــم  مــا بایــد قبــول 
کــرد. یعنی می دانســت که یکــی از  بســیار قــوی عمــل 
ســالح های مهــم و بســیار اســتراتژیک در جنگ هــای 
تــا  اســت.  فیلم بــرداری  دوربیــن  همیــن  معاصــر، 
جایــی که می تــوان گفت، نیروهای داعش بســیاری 

کردنــد. ــا جنــگ رســانه ای تصــرف  از مناطــق را ب
به هرحــال، معــدود تصاویــر موجود از اســطوره هایی 
اهمیــت  دیگــر  بــار  مغنیــه،  عمــاد  شــهید  مثــل 
جنبه هــای رســانه ای و فرهنگــی را در جنگ هــای 
نظامــی اثبــات می کند. کل تصاویر موجود از شــهید 
ــا  ــِم 45 دقیقــه ای، شــاید پنــج ی مغنیــه در ایــن فیل
شــش دقیقــه بیشــتر نباشــد. تــازه بخــش زیــادی از 
آنهــا هــم عکس هــای قدیمــی و خانوادگی اســت. اما 
همیــن تصاویــر، امــروز دســتمایۀ ســاخت آثــار خوبی 
مثل همین مســتند مذکور می شــوند.

ــۀ  ــه بهان ــه ب ک 5. نکتــۀ دیگــری 
بــد نیســت  ایــن مســتند، 
اشــاره کنیم،  آن  بــه 
موســیقی  موضــوع 
متأســفانه  اســت. 
تهیه کننــدگان،  کثــر  ا
بودجــۀ  نمی تواننــد 

خاصــی را بــرای موســیقی اختصــاص دهنــد. بنابرایــن 
مجبــور می شــوند از موســیقی های آرشــیوی اســتفاده 
کــه فیلــم آرشــیوی اســت ولــی بــاز  کننــد. درســت اســت 
هــم موســیقی تأثیــر بســزایی در قــدرت نفــوذ همیــن 
تصاویر به ذهن مخاطب دارد. انتخاب موسیقی های 
این فیلم، درمجموع توانســته با داســتان و خط روایی 
فیلــم جــوش بخــورد و نمــرۀ قبولــی بگیرد؛ اما نتوانســته 

بــه قــدرت تصاویــر فیلــم بیفزایــد. 
تهیه کننــده  یــک  گــر  ا حتــی  نگارنــده،  نظــر  بــه 
نمی تواند برای ســاخت موســیقی بودجه ای در نظر 
بگیــرد، دســت کم بایــد انتخــاب موســیقی را برعهــدۀ 
گذاشــت. مســتند عمــاد یــک فیلــم  یــک آهنگ ســاز 
ــی و اولیــۀ  اطالعات محــور اســت. یعنــی هــدف اصل
یــک شــهید  زندگــی  بــا  کردن مخاطــب  آشــنا آن، 
گفتیــم، از ایــن نظــر، مســتند  کــه  اســت. همان طــور 
عمــاد موفــق بــوده؛ امــا کمتر توانســته بــه جنبه های 
کنــد.  ورود  روایت هــای خــود  و  عاطفــی داســتان 
یعنــی ازنظــر عاطفــی، با یــک روایت خطی بــدون فراز 
و فــرود مواجــه هســتیم. یکــی از عمده تریــن دالیــل 
ایــن مطلــب نیــز همیــن موســیقی فیلــم اســت. 
موســیقی در ایــن فیلــم هیــچ گاه مزاحــم محتــوا و 
روایــت نمی شــود. یعنــی از ایــن نظــر با داســتان فیلم 
ــد خــورده  ــر خــوب پیون ــا تصاوی ــوده و ب هماهنــگ ب
کمتریــن اشــتباه در ایــن مــورد،  گاهــی  اســت. زیــرا 

می توانــد بــه اعتبــار ســندیت فیلــم ضربــه بزنــد. 
6. آخریــن نکتــۀ قابل ذکــر درمــورد ایــن فیلــم، بــه 
می شــود.  مربــوط  مســتند  ایــن  ویــژۀ  جلوه هــای 
کــه مخاطــب هیچ گونــه  ایــن اســت  کلــی  قاعــدۀ 
محدودیتی را برای دوربین مستندســاز نمی پذیرد. 
یعنــی توقــع دارد هــر تصویری را که نیاز اســت ببیند. 
بــا هــم مقایســه می کنیــم،  آثــار را وقتــی  از  برخــی 
می بینیــم ازنظــر تصاویــر و تکنیــک تفــاوت چندانــی 
کار بســیار قــوی بــه نظــر  بــا یکدیگــر ندارنــد. امــا یــک 
ایــن  دلیــل  عمده تریــن  نــه.  دیگــر  کار  و  می رســد 

ــردد. ــر بازمی گ ــۀ اخی ــن نکت ــه همی ــب ب مطل
ــر  گ ــا ا کننــد ی ــه مطلبــی اشــاره  ــد ب ــا نبای ــردان و ی کارگ
بــه آن اشــاره می کننــد، بایــد تصویــرش را نیــز نشــان 
بدهنــد. در غیــر ایــن صــورت، مخاطــب احســاس 
کــه  کار ضعیــف اســت. جالــب اینجاســت  می کنــد 
کــه  گاهــی حتــی بیشــتر از آن چیــزی  مســتند عمــاد، 
ــه داده و در اختیــار  ــر ارائ مخاطــب توقــع دارد، تصوی
کــه  او قــرار می دهــد. در برخــی از مــوارِد اســتثنایی 
ــای  ــت، از جلوه ه ــود نیس ــری موج ــه تصوی هیچ گون
ایــن  می کنــد.  اســتفاده  ســاده ای  بســیار  ویــژۀ 
گرچــه خیلــی برجســتگی آن چنانــی  ســکانس ها ا
ندارنــد؛ امــا دقیقــًا بــه خاطــر همیــن نکتــۀ اخیــر، 

کیفیــت روایــت فیلــم را بســیار بــاال می بــرد.

نعمت ا... سعیدی
نویسنده 
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زاویۀ دید روح
نگاهی به فیلم داستانی »بازگشت«

  سبحان قاسمی
منتقد

خــدا رحمــت کند رفتگان همــۀ شــما را. دولت هم 
کــرد. بنــده دارم دولــت عباســی را می گویــم.  فــوت 
کــه بعــد از  بــاز هــم نــه آن سلســله غاصــب خالفــت 
بنــی امیــه آمدنــد و بــدون اینکــه بــه رحمــت خــدا 
نــه  شــدند.  منقــرض  مغول هــا  توســط  برونــد، 
آقاجــان! »دولــت عباســی« مادربــزرگ همســر بنده 
کــه بچه هــای مــن  بــود. اســمش »دولــت« بــود. 
ــی آن  ــام خانوادگ ــت«. ن ــه دول ــد »نن ــه او می گفتن ب

خدابیامــرز هــم »عباســی« بــود.
شــده  روســتا  خیابان هــای  و  کوچــه  از  نیمــی   
بــود پارکینــگ ماشــین های مختلــف. از تهــران ، 
کنــگاور و ...  کرمانشــاه ،  همــدان، اســدآباد، قــروه، 
ــا  ــود. از همه ج ــده ب ــادی آدم آم ــه آب ــن پارچ چندی
ــپ  کی ــا  ــپ ت کی ــتا  ــینیه روس ــد. در حس ــده بودن آم
آدم نشســته بــود. وقــت ناهــار فقــط  1700 نفــر غــذا 
کــه  دادیــم. واقعــًا انــگار قیامــت شــده بــود! مــن 
ــه  ــًا ب ــه شــمار می آمــدم ، تقریب دامــاد آن مرحــوم ب
همــراه 50 نفــر دیگــر ، به عنوان صاحبــان عزا جلوی 
در حســینیه ایســتاده بــودم. بــه مــردم خوش آمــد 
می گفتیــم و تشــکر می کردیــم. بــاز مــن شــانس 
کــه خیلــی از آنهــا را نمی شــناختم و  آورده بــودم 
می توانســتم بیشــتر وقت هــا به جــای حــرف زدن 
فقــط ســر تــکان بدهــم )بــه همــراه تــکان دادن 
لب هــا و ادای حــرف زدن را درآوردن!(. امــا واقعــًا 

دادن  را  آدم  این همــه  جــواب  شــدیم.  خســته 
کردیــم  ســخت بــود. از ســاعت 11 صبــح شــروع 
و تقریبــًا تــا ســاعت یــک و نیــم بعدازظهــر ناهــار 

کشــید... خــوردن مــردم طــول 
 آدم این جــور جاهــا و وقت هــا تــازه متوجه می شــود 
گــر  کــن ا کــه 1700 نفــر آدم یعنــی چــه. شــما حســاب 
ایــن جمعیــت  17 هزار نفر می شــدند ، چه می شــد 
کنی چند  ؟! با 17 هزار نفر بخواهی سالم و علیک 
روز طــول می کشــد؟ حــاال مگــر می شــود بــه همیــن 
کرد و کشــت؟! یک  راحتی چنین جمعیتی را ترور 
نفــر بــه رحمــت خــدا رفتــه بــود و 1700 نفــر آدم آمــده 
بــود. بــرای 17 هــزار آدم بایــد ایــن عــدد را به طــور 
کنیــم. می شــود حداقــل  میانگیــن ضربــدر هــزار 
17 میلیــون آدم! یعنــی دســت کم، 17 میلیــون آدم 
کــه خائنــان بــه ایــن  در ایــن مملکــت شــاهدند 
ملــت و دشــمنان ایــن انقــالب و امثــال ســازمان 
کرده انــد! حداقــل 17  منافقیــن چــه جنایت هایــی 
میلیــون آدم در مجلــس ختــم ایــن 17 هــزار شــهید 
تــرور شــرکت کرده انــد. چطــور ممکــن اســت چنیــن 
چیــزی فرامــوش شــود ؟ 17 هــزار آدم را چــرا بایــد 
بــه جــرم نمــاز جماعــت خوانــدن، یــا ریش داشــتن 
کــرد ؟! مســتند »بازگشــت« فیلمــی اســت در  تــرور 
مورد یکی از این شــهدا. مســتندی در مورد شــهید 
»رســول کریمی«. مســتندی که نمی خواهد اجازه 
بدهــد چنیــن جنایت های بزرگــی فراموش شــوند. 
پــس نخســتین نکتــۀ ایــن مســتند همیــن اســت؛ 

کــه  نســاخته  فیلمــی  مبینــی«  »محمدصــادق 
فقــط خــوب باشــد؛ چیزی ســاخته که ســاختنش 
واجــب اســت. ننــه دولــت نزدیــک 80 ســال عمــر 
داشــت. مــرگ او بــرای مــا طبیعتــًا ناخوشــایند و 
غم انگیــز بــود. امــا خــب، آن مرحــوم عمــر خــودش 
کــرده بــود. بااین حــال 1700 نفــر آدم بــه احتــرام او  را 
آمــده بودنــد. حــاال مگــر می شــود بــه 17هــزار کشــته 
کثــرًا  کــه ا کشــته هایی  احتــرام نگذاشــت. آن هــم 
جــوان بودنــد؛ و بــه مــرگ طبیعــی هــم فــوت نکــرده 
بودنــد؛ تــرور شــده بودند. امثال فیلم ســازانی چون 
»مبینــی« بایــد هم بیاینــد و بــه احتــرام ایــن 17هزار 

شــهید فیلــم بســازند...

* * *

امــا  هســت؛  مــکان  و  زمــان  خــواب،  دنیــای  در 
انــگار از جنــس دیگری ســت. همه چیــز در دنیــای 
خــواب، شــبیه همیــن دنیــای واقعــی ماســت. امــا 
ــای  ــا دنی ــواب ب ــای خ ــه دنی ک ــم  ــا می دانی ــه م هم
واقعــی خیلــی فــرق دارد. در عالــم خــواب، بــه قــول 
گاهــی ماســت  روان شناســان معاصــر، ایــن ناخودآ
کــه از مخفــی گاه خــود در ذهن خارج شــده و کنترل 
امیــال و خواســت ها یــا ترس هــا و اضطراب هــای مــا 
را برعهــده می گیــرد. شــاید بــه همیــن دالیــل اســت 
کــه خــواب را می تــوان بخشــی از نبــوت دانســت؛ 
یعنــی بخشــی از مســیر ارتباط گرفتــن بــا جهــان 
غیــب. خالصــه هــر چــه هســت، دنیــای خــواب 
بــه  رازآلــود و جــذاب اســت.  انســان ها  مــا  بــرای 
نظــرم یکــی از بهتریــن تعریف هــای ســینما همیــن 
کــه ســینما را تالشــی بــرای بازســازی دنیــای  اســت 
ــم  ــدن فیل ــا دی ــم. ب ــا بدانی ــا و رؤیاه درون خواب ه
»بازگشــت« نخستین حســی که ازنظر ساختاری و 
تکنیکی بــه ذهن بیننده متبادر می شــود، همین 
خــواب گونه بــودن جنس تصاویر این فیلم اســت.
گویــی مخاطــب در همــان دقایــق نخســتین وارد 
دنیــای خــواب می شــود. خوابــی از یــک خاطــره 

ــه دلیــل ســیاه و ســپید  دور. ایــن موضــوع فقــط ب
بــودن یــا رنــگ خــاص تصاویــر ایــن فیلــم نیســت. 
بلکــه بخــش عمده تــر ایــن مطلــب بــه نــوع زوایــای 
دوربیــن و حتــی حرکــت آن بازمی گــردد. ابتــدا در 
مــورد رنــگ، توضیحــات کوتاهــی بدهیــم که ســیاه 
ــد نوســتالژیک باشــد.  ــودن چــرا می توان و ســپید ب
اینکــه تلویزیون هــا و فیلم هــای قدیمــی ســیاه و 
ســپید بودنــد، فقــط یــک بخــش ماجراســت. بلــه، 
ــم،  ــپید را می بینی ــیاه و س ــم س ــک فیل ــی ی ــا وقت م
گاه و ناخواســته بــه یــاد فیلم هــای قدیمــی  ناخــودآ
ایــن موضــوع  و  و ســینما می افتیــم.  تلویزیــون 
ــر خاطــرات دور مــا می شــود. امــا بســیاری  تداعی گ
از جوان هــا و نســل های امــروز هیچ وقــت تلویزیــون 
ســیاه و ســپید نداشــته اند و ندیده انــد. این هــا چــرا 
همیــن حــس نوســتالژیک را نســبت بــه تصاویــر و 

ــد؟ فیلم هــای ســیاه و ســپید دارن
فرصــت نیســت بــه جزئیــات ایــن مطلــب ورود 
کنیــم. امــا خاطره هــای مــا هــم رنــگ دارنــد. مــا در 
یــادآوری خاطرات گذشــته، درواقع تصاویر مربوط 
کــه زیاد  بــه آنهــا را بــه ذهــن می آوریــم. خاطره هایی 
تکــرار می شــوند، رنــگ خــود را حفــظ می کننــد. امــا 
ــا  ــوند ی ــرار نمی ش ــاد تک ــه زی ک ــی  ــاید خاطره های ش
مــدت زمــان زیــادی از آنهــا می گــذرد، رنــگ خــود را 
از دســت می دهنــد! مــا هنوز نمی دانیــم دقیقًا چه 
اتفاقاتــی در ذهــن مــا می افتــد و چطــور خاطره هــا 
ضبــط شــده و دوبــاره یــادآوری می شــوند؟ آیــا ایــن 
فراینــد تمامــًا اختیاری ســت؟ آیا ذهن مــا می تواند 
ــا واقعــًا ممکــن  ــاد بیــاورد؟ آی ــه ی هــر خاطــره ای را ب
اســت رنــگ خاطره هــا به تدریــج ضعیــف شــده 
ــر ســیاه و ســپید نزدیــک شــوند؟ ایــن  ــه تصاوی و ب
پرســش ها را بایــد عصب شناســان پاســخ دهنــد. 
دســته ای از خواب هــای مــا همــان چیــزی ســت 
کــه در روایــات و آموزه هــای دینــی ، بــه بــرادر مــرگ 
کریــم در ســوره زمــر آیــه 42  مشــهور هســتند. قــرآن 
ِتــي 
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او صحبت هایــی می کردنــد.
کداممسجد؟�

مسجد صفا، سمت نظام آباد و شرق تهران.

برایساختمستند،طراحیوفیلمنامهداشتید؟�
کــه از شــهید بــه   بلــه، ابتــدا بــا توجــه بــه شــناختی 
ــا توجــه بــه ظرفیت هــای ســوژه،  دســت آوردیــم و ب
کــه بــا صــرف هزینــۀ بیشــتر، یــک  گرفتیــم  تصمیــم 
کنیم. برای این بازســازی،  مســتند بازســازی تولید 
یک فیلم نامه نوشــتیم تا ســاختاری وجود داشــته 
را  مصاحبه هــا  ســؤاالت  آن،  اســاس  بــر  و  باشــد 

مشــخص می کردیــم.

خاطــر� بــه نوجــوان ایــن تحــول از چقــدر
رفاقــتبــاحســنبــودهوچقــدرســهمفضــای

مســجد؟
کــه اآلن روحانــی  آقــا  خــوب، شــخصیت حســن 
هســتند، تأثیــر خیلــی زیــادی داشــته؛ حســن بــه 
کاراتــه مــی داده و چــون خــودش بــا  بچه هــا آمــوزش 
مســجد ارتبــاط داشــته، پــای رســول هــم به مســجد 
تأثیــر  هــم  مســجد  فضــای  خــب  و  می شــود  بــاز 
داشــته؛ چون آن موقع خیلی از بچه های مســجد، 
هم ســن بوده انــد و ایــن مســجد یکــی از مســاجد 
فعــال تهــران اســت؛ امــا در ایــن مســتند ما بیشــتر به 

کردیــم. کیــد  تأثیــر تربیتــی فضــای مســجد تأ

چرامنافقیناوراترورکردند؟�
کــور روی  برهــه ای از دهــۀ 60 منافقیــن بــه ترورهــای 

رفیق راه
گفت وگو با کارگردان مستند »بازگشت«

کارشناسی« »محمدصادقمبینی«جوانهنرمند25ســـالهایاســـتکهدررشتۀ
کمش،حدود10ســـالتجربۀ

ً
غالتحصیلشـــدهوباتوجهبهســـننســـبتا ســـینمافار

کوتاهومســـتند؛مبینیبهاینتصمیم گرفتهتافیلم کلیـــپوتیزر تدوینگـــریدارد؛از
کنـــدوامســـالدراولینتجربۀفیلمســـازیاش، کارگردانـــیرانیزتجربه کـــه میرســـد
ســـراغیکـــیازســـوژههایوقایعدهـــۀ60کهبهدســـتمنافقینترورمیشـــود،رفته

ومســـتند»بازگشـــت«رادربارۀاومیسازد.

مســتند� موضــوع دربــارۀ کمــی 
ً
لطفــا

دهیــد. توضیــح »بازگشــت«
فیلــم دربــارۀ یــک نوجــوان دهــۀ شــصتی بــه نــام 
کــه در اثــر آشــنایی بــا یــک  کریمــی اســت  رســول 
کــه هنــوز ملبــس نبــوده ولــی ارتباط خیلی  روحانــی 
صمیمانــه ای بــا بچه هــای مســجد داشــته، پایــش 
کم کــم یــک تحــول  بــه مســجد محــل بــاز می شــود و 
ــه آن  ــه ب ــه وقــوع می پیونــدد؛ البتــه ن روحــی در او ب
که قباًل  کلیشــه ای ولی به خیلی چیزهایی  معنای 
بی تفــاوت بــود، حــاال اهمیــت می دهــد و باالخــره 

هــم توســط منافقیــن تــرور می شــود.

دربعضــیآثــارراجــعبــهشــهدا،میبینیــمکه�
ســعیمیشــودشــهیدازهمــانابتــداآســمانی
معرفــیشــود.شــمادرمســتند»بازگشــت«چــه

کردیــد؟
مــا بیشــتر دنبــال ســاخت یــک مســتندگونه بودیم، 
کار داســتانی صــرف؛ بنابرایــن بایــد حرفــی  نــه یــک 
کــه می زدیــم مبتنــی بــر ســند می بــود. چیــزی را 
تحریــف نکردیــم و در مصاحبه هــا دنبــال پررنــگ 
ــؤاالتمان  ــا س ــم، م ــا نبودی ــی صحبت ه ــردن برخ ک
جــواب  مصاحبه شــونده ها  و  می پرســیدیم  را 
می دادنــد. ســعی کردیــم همــان روایــت را بــه همــان 

کنیــم.  کــه بــوده بــه مخاطــب عرضــه  شــکل 

چطوربهاینسوژهرسیدید؟�
ــل  ــای مســجد مح ــهید، از بچه ه ــوان ش ایــن نوج
خودمــان بــوده و گاهــی بزرگ ترهــای مســجد دربارۀ 
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کریمــی تــرور می شــود، از  می آورنــد. وقتــی رســول 
دنیــا نمــی رود، بلکــه مجــروح می شــود و مدتــی بعــد 
کــه بــه  فــوت می کنــد و ایــن احتمــال را می دهنــد 
کنــون  خاطــر جراحــات تــرور، از دنیــا رفتــه باشــد و ا
ــاد  در مســجد و محلــه به عنــوان یــک شــهید از او ی

می شــود.

چــراازمیــانســوژههایتــرور،ایــنســوژهرا�
کردیــد؟ انتخــاب

کــه  بیشــتر از بحــث فــوت یــا شــهادتش، آن تحولــی 
در او اتفــاق می افتــد مدنظــر مــا بود و بعــد از آن مرگ 
زودهنگامــش در نوجوانــی؛ اینکــه یــک نوجــوان 
گــوش نمی کــرده،  حتــی حــرف پــدر و مــادرش را 
بــه  و  می شــود  رفیــق  ورزشــکار  طلبــۀ  یــک  بــا 
فضــای روحانــی مســجد راه پیــدا می کنــد و عــوض 
می شــود، برای مــان مهــم بــود؛ البتــه در فیلم شــاید 
کنــار ایــن تحــول رد شــدیم؛ یعنــی هرطــور بــه آن  از 
کلیشــه گویی می شــد؛ شــاید یکی از  می پرداختیم، 
ضعف هــای فیلــم همیــن باشــد؛ و نمی دانــم چقدر 

در بیــان ایــن تحــول موفــق بودیــم.

ویودوربینرویدســت�
ُ
شــماازســبکپیا

کردید،درسته؟ استفاده
ببینــد در مســتند »بازگشــت« پــی ُاوی و دوربیــن از 
کســی مراقــب ســوژه  کــه مثــاًل  کســی نیســت؛  نــگاه 

ــگاه می کنــد. ــا جایــی دارد او را ن اســت ی
مــا یک بــار دوربیــن روی پایــه را تســت زدیــم و یــک 
کردیــم و بعــد  صحنــه را بــه ایــن شــکل فیلم بــرداری 

از تدویــن ابتدایــی صحنــه، دیدیــم اصــاًل درنیامــده 
کامــاًل رفتــه بــه ســمت فضــای داســتانی و از  کار  و 
گرفتــه؛ بــرای همیــن،  فضــای مســتندگونه فاصلــه 
ــا دوربیــن روی دســت  ــم را ب کل فیل ایــن صحنــه و 
کــه بــه روایــت مســتندگونه  کردیــم  فیلم بــرداری 

نزدیک تــر باشــد.

مهمترینحرف»بازگشت«چیست؟�
ج: مهم تریــن حــرف »بازگشــت« همــان بازگشــت 
می توانــد  شــرایطی  هــر  در  انســان  یعنــی  اســت؛ 
برگــردد و در مســیر عاقبت به خیــری قــرار بگیــرد.

اینفیلمرابرایردۀسنیخاصیساختید؟�
نوجوانــان  بیشــتر  ولــی  نــه؛  خــاص  معنــا  آن  بــه 
بــرای همــان  را  مدنظرمــان بودنــد؛ چــون فیلــم 
ــان و جوانــان مســجد ســاختیم. مســجد و نوجوان

کلپروسۀتولیدچقدرزمانبرد؟�
تــا فیلم بــرداری و  از تحقیــق و فیلم نامــه  کار  کل 

تدویــن، یــک ســال زمــان بــرد.
مرحلۀ تحقیق و پژوهشش واقعًا طاقت فرساست؛ 
کنده  گــر بخواهــی با تعــدادی صــوت پرا مخصوصــًا ا

کــه در اختیار داری، فیلم نامه نویســی کنی.

قباًلهممستندساختهبودید؟�
صعــود  بــه  راجــع  15دقیقــه ای  مســتند  یــک 
تعــدادی نوجــوان به قلۀ دماوند ســاخته بودم که 
کار جــدی ای نبــود؛ امــا از تجربیاتــش بــرای  خیلــی 

کــردم. ســاخت »بازگشــت« اســتفاده 

دررونــدســاختمســتند»بازگشــت«بــاچه�
مشــکالتیمواجهشدید؟

کــه اذیــت  بزرگ تریــن مشــکل، مســائل مالــی بــود؛ 
کار راحت پیش می رود  گر ســرمایه باشــد،  می کرد. ا
و مســئلۀ بعــدی، بــودن یــک تیــم نســبتًا حرفــه ای 
کــه زیــاد مبتــدی نباشــند و از  پــای کار تولیــد اســت 
پــس وظایف شــان بربیایند؛ وگرنــه در درازمــدت آدم 
کار هــم دلخــواه نخواهــد  اذیــت می شــود و خروجــی 
کــه ایــن هــم برمی گــردد بــه تأمیــن هزینــۀ  بــود، 

ســاخت اثــر.

بهبرگشتهزینۀفیلمهمفکرکردهاید؟�
فکــر  قضیــه  ایــن  بــه  نــه؛  بخواهیــد،  را  راســتش 
کــه ســاختیم، سفارشــی  کاری  نکــردم؛ چــون بــرای 
کــه خودمــان تصمیــم  کاری بــود  نگرفتــه بودیــم. 
برگشــت  نمی کنــم  فکــر  و  گرفتیــم  بــه ســاختش 

باشــد. راحتــی  کار  هزینــه اش، 

بــاخاطــرات� فیلــم، درجریــانســاخت
ــد ــهبخواهی ک تلــخوشــیرینیمواجــهشــدید

بــرایمــابگوییــد؟
خاطــرۀ آن چنــان تلخــی وجــود نــدارد؛ فقــط همــان 
صحنــه ای کــه بــا دوربیــن روی پایــه گرفتیــم و دیدیم 
درنمی آید و مجبور شــدیم در آن لوکیشــن و با همان 
بازی هــا دوبــاره فیلم بــرداری کنیــم؛ اذیتمــان کرد که 
البتــه از بــاب کســب تجربــه، همین هم شــیرین بود.

بــهنظــرشــماچرابــرایســاختفیلمهای�
داســتانیکوتاه،داوطلبانکمیوجــوددارد؟

مســئلۀ  داریــم؛  فیلم نامــه  مشــکل  اینکــه  یکــی 
کار  کــه می خواهنــد  کســانی  کثــر  ا اینکــه  بعــدی 
کوتــاه بســازند، فقــط می خواهند یک چیــزی تولید 
کار نیســتند. کننــد؛ خیلــی دنبــال پیــام و محتــوای 

عرصــه  ایــن  وارد  می ترســند  شــاید  هــم  عــده ای 
کمی به ســینما  کار داســتانی  شــوند؛ چون باالخره 
کار غلــط  ــوان از  ــر می ت ــر می شــود و راحت ت نزدیک ت
گرفــت، مثــاًل بــه دکوپــاژ دقیق تــری نیــاز  تکنیکــی 

اســت و...

بــه� توانســتید چقــدر خودتــان، نظــر بــه
شــخصیترســولکریمیدر»بازگشــت«نزدیک

شــوید؟
ــدن آن،  ــری را می ســازد، بعــد از تمــام ش ــه اث ک کســی 
کنــد.  کارش را نقــد  خــودش بایــد به عنــوان منتقــد 
بــه نظــر خــودم توانســتیم حــدود 70-80 درصــد بــه 
کریمــی، به عنــوان ســوژۀ  شــخصیت شــهید رســول 
ــوب  ــی خ ــتیم خیل ــا نتوانس ــویم؛ ام ــک ش ــم نزدی فیل
تحــول مهــم در  آن  نشــان دادن  و  پــِس معرفــی  از 
زندگــی اش بربیاییــم. از طرفــی ســوژه، یــک شــهید 
معــروف و شناخته شــده بــرای همــه نیســت و ایــن کار 
مــا را ســخت تر می کــرد کــه بتوانیــم نقطه هــای جذابی 
را از زندگــی او بــه دســت بیاوریــم و آن هــا را در یــک رونــد 

ــه نمایــش بگذاریــم. ــرای مخاطــب ب منطقــی، ب

ی ِإّنَ ِفــي  َجــٍل ُمَســّمً
َ
ْخــَرى ِإَلــی أ

ُ ْ
اْلَمــْوَت َوُیْرِســُل ال

ــُروَن... خداونــد روح مــردم 
َ
َیــاٍت ِلَقــْوٍم َیَتَفّک

َ
َذِلــَك آل

را هنــگام مرگشــان به تمامــی بازمی ســتاند و ]نیــز[ 
اســت  نمــرده  ]موقــع[ خوابــش  کــه در  را  روحــی 
کــه مــرگ را بــر  ]قبــض می کنــد[. پــس آن ]نفســی[ را 
کــرده نــگاه مــی دارد. و آن دیگــر ]نفس هــا[  او واجــب 
را تــا هنگامــی معیــن ]به ســوی زندگــی دنیــا[ بازپــس 
ــه  ک ــراى مردمــی  می فرســتد. قطعــًا در ایــن ]امــر[ ب
می اندیشــند نشــانه هایی ]از قــدرت خدا[ســت...

ــد  کالب ــدن روح از  ــدا ش ــوع ج ــا موض ــااًل، اینج اجم
کــه روح محــدود  مــادی مطــرح اســت. می دانیــم 

امــا حضــور  نیســت.  زمــان  و  مــکان  ابعــاد  بــه 
باشــد.  نیــز می توانــد داشــته  زمانــی  و  مکانــی 
تمرینــات  سرخ پوســتی  عرفان هــای  در  مثــاًل 
صرفــًا  کــه  دارد  وجــود  گســترده ای  معنــوی 
مربــوط بــه همیــن نــوع از خواب هــا می شــود. 
)در عرفان هــای اســالمی ایــن مــوارد ذیــل عنــوان 
خالصــه  می شــود.(  مطــرح  اختــری«  »کالبــد 
در برخــی از خواب هــا روح به صــورت ناقــص و 
محــدود می توانــد از جســم خــارج شــود. مثــاًل 
یکــی از نشــانه های مهــم ایــن جنــس خواب هــا، 
گــر چنیــن زویایــی  ارتفــاع زاویــه دیــد اســت. شــما ا
ببینیــد، می توانیــد در فضــای منــزل خودتــان 
گــردش کنیــد. اما وقتی دقت کنیــد، انگار قدتان 
کوتــاه شــده اســت. مثــاًل دســتتان بــه دســتگیره 
در یــا دســتگیره یخچــال نمی رســد. ایــن موضوع 
می توانــد بــه دلیــل غلبــه خاطــرات کودکــی باشــد 
ــه  ــا تجرب ــا ب ــوده(. ام ــاه ب کوت ــا  ــد م ــه ق ک )دوره ای 
بیشــتر چنیــن خواب هایــی، متوجــه می شــویم 
حــد  از  باالتــر  می توانــد  دیــد  زاویــه  ارتفــاع  کــه 

ــد... ــز باش ــول نی معم
کثــر نماها و ســکانس های  زاویــۀ فیلم بــرداری در ا
و  آپ  )نمــای  پاییــن  بــه  بــاال  »بازگشــت« 
گوشــه ســمت چــپ اســت.  کریــن( و از  زاویــه 
النگ شــات های این چنینــی می توانــد اشــاره ای 
ــاًل  ــه مث ک ــی  ــد! روح ــک روح باش ــد ی ــه دی ــه زاوی ب

تشــییع جنازه  کــه هنــگام  نقل شــده  روایــات  در 
خــود در بــاالی ســر جمعیــت حضــور دارد؛ یــا در 
برخــی از خواب هــا انــگار از گوشــه ســقف بــه فضــای 
کــه  خانــه نــگاه می کنــد! از همیــن زاویــه دیــد اســت 
از ابتــدای فیلــم پســر نوجوانــی را درحــال خــواب 
می بینیــم. )دوربیــن بیــرون خانــه و از بــاالی یکــی 
کــه لحظاتــی  از پنجره هــا ســوژه را می بینــد( پســری 
می شــود  حاضــر  عجلــه  بــا  و  شــده  بیــدار  بعــد 
قــاب  و  نماهــا  جنــس  ایــن  بــرود.  مدرســه  کــه 
بندی هــا در بــاالی 80درصــد ســکانس های فیلــم 

اســت. همین طــور 

ایــن زاویــه دیــد را هــم می تــوان »دزدکــی ســرک 
کشــیدن« دوربیــن کارگــردان بــه یــک زندگــی جاری 
کــه از بــاال نظاره گــر  دانســت؛ و هــم حضــور یــک روح 

زندگــی یــا خاطــرات یــک شــهید اســت! 

کلمــات بنــده باقــی  کلمــه بیشــتر از ســهمیه  صــد 
نمانده اســت! »بازگشــت« ازنظر اصول فیلم سازی 
کــه می تــوان از  کاری  کار اســتاندارد اســت.  یــک 
آن به عنــوان یــک اثــر آموزشــی بــرای فیلم ســازان 
کــرد. »مبینــی« ایــن ویژگی هــای  جــوان اســتفاده 
ــوژه، لوکیشــن ها،  ــاب س ــوع انتخ ــتاندارد را در ن اس

کسســوار صحنه و نوع پرداخت و روایت داســتان  آ
خــود نیــز رعایــت کرده اســت. )انتخاب لوکیشــن ها 
واقعــًا عالی ســت( بــا ایــن حســاب می تــوان ادعــا 
کــه او بــه یــک نــوع »روایــت روحانــی« رســیده  کــرد 
اســت. روحــی که نســیم ماوراءالطبیعه را چشــیده 
کرانه هــای »مــرز  )کل نفــس ذائقــة المــوت...( و از 
حقیقــت« بــه روایــت داســتان زندگــی یــک شــهید 

تــرور می پــردازد.  
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