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پشت پردۀ حضور چینی ها در خلیج فارس
نشست خبری مستند »دریابست«با حضور عوامل

2

گـــزارش خبرنـــگار فانـــوس، در چهارمین  به 
کران هـــای مرکـــزی نهمیـــن جشـــنواره  ا روز 
عمـــار در سینمافلســـطین نشســـت خبـــری 
مســـتند »دریابســـت« بـــا حضـــور »محمـــود 
قاســـمی«  »عـــادل  کارگـــردان،  شـــهبازی« 

کارگـــردان ایـــن اثـــر برگزار شـــد. دســـتیار 
در  نشســـت  ایـــن  ابتـــدای  در  شـــهبازی 
گفـــت: شـــروع ســـاخت مســـتند  ســـخنانی 
انتخابـــات  موقـــع  از  تقریبـــا  »دریابســـت« 
1396 آغـــاز شـــد. امـــام جمعـــه جاســـک در 
آن مقطـــع در صحبت هـــای خـــود در نمـــاز 
بـــه موضـــوع حضـــور چینی هـــا در  جمعـــه، 
کرده بـــود. بعـــد از آن  خلیـــج فـــارس اشـــاره 
که ایـــن خبر بـــه صـــورت جدی تری در  بـــود 

فضـــای مجـــازی دســـت بـــه دســـت شـــد.
کـــه آقای  کارگـــردان ادامـــه داد: روزی  ایـــن 
گرفتنـــد، مـــن دو  قاســـمی بـــا مـــن تمـــاس 
داشـــتم  ناشـــناس  افـــراد  طـــرف  از  تمـــاس 
گرفته  که بـــه قصـــد تطمیـــع با مـــن تمـــاس 
کـــه بـــا مـــن تماس  بودنـــد. ســـومین نفـــری 
ابتـــدا  در  کـــه  بـــود  قاســـمی  آقـــای  گرفـــت 

نکـــردم. بـــاور  را  حرف هایـــش 
مســـتند  کارگـــردان  دســـتیار  قاســـمی، 
بـــه  گفـــت:  ســـخنانی  در  نیـــز  »دریابســـت« 
بـــه  خبـــری ام،  فعالیـــت  این کـــه  واســـطه 
جاســـک رفتـــه بـــودم. صیـــادان بـــه دلیـــل 
دادن  بـــرای  داشـــتند  کـــه  زیـــادی  تـــرس 

نمی کردنـــد.  همـــکاری  اطالعـــات 
کـــه صیاد نبـــود، پیدا  وی افـــزود: فـــردی را 
کـــردم و با یـــک قایق بدون مجوز و شـــماره، 
بـــه دریـــا رفتیـــم و از نزدیـــک بـــا حـــدود 12 
کارکنـــان آنها  کشـــتی چینـــی روبـــرو شـــدیم. 
اجـــازه ورود نمی دادند. خـــودم را به عنوان 
خریـــدار ماهـــی جـــا زدم و بـــه یکـــی از ایـــن 

کشـــتی  وارد  کـــه  زمانـــی  رفتـــم.  کشـــتی ها 
شـــدم باالی 15 تن انواع ماهی را مشـــاهده 
کردم تا ایـــن موضوع  کـــردم. با خودم عهـــد 
کنم.  که اســـت، پیگیـــری  را بـــه هـــر صورتی 
خ دادن جنایـــت در دریا بودم،  زیرا شـــاهد ر
روزی 90 درصـــد مـــردم جاســـک از طریـــق 

یاست. در
گزارشـــی تهیـــه  کـــرد:  قاســـمی خاطرنشـــان 
کرد اما  کـــه مرکز خلیـــج فارس پخـــش  کردم 
بعـــد از مدتـــی تکذیـــب شـــد. پیگیری های 
که این  فراوانی را انجـــام دادم اما از آنجایی 
موضـــوع مافیایـــی بـــود، فشـــارهای فراوانی 
کردند. پیشـــنهادهای  کردنـــد و اذیـــت  وارد 
را  زیـــادی  تطمیع هـــای  و  تهدیـــد  تـــا  کالن 
نســـبت بـــه من انجـــام دادنـــد. هر قـــدر هم 
که بـــا رســـانه ها صحبـــت می کـــردم، مطلب 
کـــه به نفع  گونه ای تنظیـــم می کردند  را بـــه 

باشد. شـــیالت 
کرد: شـــرکت شـــیالت برای اینکه  وی اضافه 
کشـــتی های تـــرال و صید صنعتـــی در خلیج 
کـــه به  کننـــد، بـــه افـــرادی  فـــارس فعالیـــت 
ایـــن موضـــوع مرتبـــط هســـتند، امتیـــازات 
در  کـــه  شـــرکت هایی  اســـت.  داده  خـــاص 
ماهـــی  صیـــد  کشـــتی های  فـــارس  خلیـــج 
دارنـــد، شـــامل ســـازمان محیـــط زیســـت و 
حتـــی صنعـــت نفـــت هســـتند و اســـناد آنها 
هـــم موجـــود اســـت، تـــا این که باخبر شـــدم 
از  شـــهبازی«  »محمـــود  نـــام  بـــه  فـــردی 
بندرعبـــاس فیلمـــی بـــه نـــام »خفـــه خون« 

است. ســـاخته 
کـــرد:  شـــهبازی هـــم طـــی ســـخنانی بیـــان 
»دریابســـت«  ح  طـــر بـــا  مســـتند  ســـاخت 
کـــه در این  همزمان شـــده بـــود و از آنجایی 
کشـــتی اجـــازه صیادی نـــدارد  ح هیـــچ  طـــر

و آقـــای قاســـمی هـــم اطالعاتـــی به دســـت 
کشـــتی  کـــه در این زمان هشـــت  آورده بـــود 
مشـــغول صیـــادی هســـتند، به دنبـــال این 

کشـــتی ها بـــه دریـــا رفتیم.
کـــه  ســـؤالی  داد:  ادامـــه  کارگـــردان  ایـــن 
کـــه چرا  ح می شـــود، این اســـت  اینجـــا مطر
ح  کـــه طر وضعیـــت دریـــا بـــه صورتی شـــده 
»دریابســـت« در آن اجرا می شـــود. وضعیت 
بـــه  کنـــد  بـــه همیـــن صـــورت ادامـــه پیـــدا 
ح همیشـــگی  کـــه ایـــن طر روزی می رســـیم 
کشـــوری چون  می شـــود. ایـــن وضعیـــت در 
ســـومالی اتفاق افتاده و امـــروز صیادان این 

کشـــور بـــه راهـــزن و دزد تبدیـــل شـــده اند.
انتشـــار  بـــا  کـــرد:  خاطرنشـــان  شـــهبازی 
بخشـــی هایی  از مســـتند در فضای مجازی، 
ایـــن موضوع بـــه مطالبه عمومی در ســـطح 
که  اســـتان تبدیـــل شـــد، نتیجـــه این شـــد 
آقـــای »ســـعید جلیلـــی« نماینـــده شـــورای 
کردند و  امنیـــت ملـــی، بـــه بندرعباس ســـفر 

جلســـه ای با صیـــادان داشـــتند.
کـــه  کـــرد: از آن زمـــان تـــا امـــروز  وی اضافـــه 
 91 می شـــود  مـــاه  چهـــار  حـــدود  چیـــزی 
چینـــی  البتـــه  هســـتند.  توقیـــف  کشـــتی 
نـــوع پوشـــش  یـــک  کشـــتی ها  ایـــن  بـــودن 
اســـت و متعلـــق بـــه یـــک ســـری دوســـتان 
و  رانت خـــوار  سیاســـت مداران  خودمـــان، 
صیـــادان  اســـت.  شـــیالت  بازنشســـته های 
اهـــل جاســـک، مجوز صیـــد ماهی بـــا قایق 
ندارنـــد. بـــه صیادان بومـــی ما مجـــوز صید 
قـــالب داده شـــده اســـت در حالی کـــه ایـــن 
نـــوع مجوز بـــه افراد عـــادی داده می شـــود. 
که بعد از ســـی ســـال قصد  کردند  تازه اعالم 
بومیریـــال مجـــوز  بـــه ماهیگیرهـــای  دارنـــد 
که همیـــن قول هم تا امـــروز محقق  بدهنـــد 

است. نشـــده 
کشـــتی های چینی  وی اظهار داشـــت: این 
مجـــوز صیـــد یک نـــوع آبـــزی به نـــام »مکتو 
را  دیگـــری  آبزیـــان  امـــا  دارنـــد،  را  فیـــده« 
صیـــد می کننـــد. صیـــد »مکتو فیـــده« اصال 
هـــر  نـــدارد.  اقتصـــادی  صرفـــه  برای شـــان 
کشـــتی باالی پنجـــاه میلیون تومـــان هزینه 

روزانـــه دارد. 
مســـتند  کارگـــردان  دســـتیار  قاســـمی 
صحبت هـــای  تکمیـــل  در  »دریابســـت« 
کشـــتی ها در زمـــان  گفـــت: ایـــن  شـــهبازی 
کـــه در دریـــا وجود  انجـــام صیـــد هـــر چیزی 
کســـتان  پا عمـــان،  می کننـــد.  جـــارو  دارد، 
کـــه ذخایـــره »مکتـــو فیـــده«  و حتـــی چیـــن 
برداشـــت  را  ماهی هـــا  نـــوع  ایـــن  دارنـــد، 

. نمی کننـــد
کارگـــردان ادامه داد: بخشـــی  ایـــن دســـتیار 
گارد شـــیالت وجـــود  در شـــیالت بـــا عنـــوان 
بـــر  نظـــارت  و  نگهـــداری  وظیفـــه  کـــه  دارد 
صیـــد را برعهـــده دارد امـــا متاســـفانه خـــود 
مســـئوالن شـــیالت، داخل ســـفره صیادان 
گارد شـــیالت  دســـت برده اند و عمـــال و علنا 

کرده انـــد. را تعطیـــل 
کارگـــردان مســـتند »دریابســـت«  شـــهبازی، 
بـــا تشـــکر از محســـن مقصـــودی،  در انتهـــا 
کـــه در ســـالن  کننـــده برنامـــه »ثریـــا«  تهیـــه 
گـــر برنامـــه ثریا نبود  گفت: ا حضور داشـــت، 
ایـــن مســـتند پخش نمی شـــد. پخـــش این 
ح این  کار، باعـــث امیدواری مردم بـــرای طر
را  تمـــام تال مـــان  قبیـــل مســـائل می شـــود. 
کـــه نتیجـــه بگیریم و روزی برســـد  می کنیـــم 
کشـــتی ها بـــه بندرگاه هـــای چیـــن  کـــه ایـــن 

. ند و بر



یک دی؛ روز ملی »زرشک«
مقصر بوی بد تهران در »نطنز« مشخص شد!

ایدۀ نو؛ دلیل پربازدید بودن کبریت
در کارگاه آموزشی جشنوارۀ عمار مطرح شد:

3

کنیم، به  « کارگاه آموزشـــی چگونه آیتم های بحران ســـاز تولید  کبریـــت در  کارگـــردان مجموعه 
کس پـــاپ( پرداخت. کلیپ هـــای مصاحبه محور )وا اهمیت ایده، ســـوژه و مصاحبه شـــونده در 

گـــزارش خبرنـــگار »فانـــوس«، دوازدهمیـــن  بـــه 
شـــب طنز انقالب اســـالمی با عنوان »نطنز«، در 
کران های مرکزی نهمین  حاشـــیه چهارمین روز ا
جشـــنواره مردمی فیلم عمار، از ســـوی باشـــگاه 
کاریکاتـــور انقـــالب اســـالمی در ســـینما  طنـــز و 

شد.   برگزار  فلســـطین 
که با  دوازدهمیـــن شـــب طنـــز انقـــالب اســـالمی 
اجـــرای علی زکریایـــی و با ترانه خوانـــی طنز  علی 
کاالی ایرانی آغاز شـــد.  نصیرنژاد درباره نخریدن 
کبیـــری، شـــاعر طنزپـــرداز به  در ادامـــه، مهـــدی 
روی ســـن حاضر شد و شـــعر طنزی را با موضوع 
را  آن  از  بخشـــی  کـــه  کـــرد  قرائـــت  »آقازاده هـــا« 

می خوانیـــد.

خرسی است که روی پول الالییده
او را ننهاش خارجکی زاییده

تا در بدنش هست توان خواهد خورد
از سفره انقالب نان خواهد خورد

انداخته اش در پر قو مامانش
وارد شده از آنتالیا تنبانش

گـــزارش، زهـــرا فرقانـــی، دومین شـــاعر  بنابرایـــن 
کـــه نوبـــت بـــه قرائت شـــعر او  طنزپـــردازی بـــود 
طنـــزی  غـــزل  انـــوری  رســـید.  مراســـم  ایـــن  در 
کـــه  را بـــا عنـــوان »در غیـــاب ســـخنگو« خوانـــد 

اســـت. آمـــده  ادامـــه  در  آن  از  بخش هایـــی 

مدام فکر فریب و دروغ و نیرنگ است
گرچه رومی رومی است، زنگی زنگ است ا

نشسته بر سر پست و نمی رود پایین
شبیه شاپرکی، نه شبیه خرچنگ است

میان این همه آشفتگی سخن گو کو؟
بیا که مملکتی حضور تو لنگ است

در ادامـــه برنامـــه، مجتبـــی اهلل وردی ترانـــه ای با 
عنـــوان »بزن دســـت«، ســـروده امین شـــفیعی و 
که با تشـــویق ها  کرد  تنظیم مزدک عباســـی اجرا 

و همراهـــی حاضران همـــراه بود. 
گـــزارش، در بخش بعـــدی دوازدهمین  بنابراین 
شـــب طنـــز انقـــالب اســـالمی، نوبـــت بـــه عرفان 
که با  کرمانی رســـید  صادقـــی، طنزپـــرداز جـــوان 
کمـــدی خود را  حضور در روی ســـن، اســـتندآپ 
کـــه با تشـــویق های  کرد  بـــرای مخاطبـــان اجـــرا 

پی درپـــی آنها همـــراه بود.
گزارش، از سیدعابدین نورالدینی،  بر اســـاس این 
دبیـــر سیاســـی روزنامه »وطـــن امروز« تقدیر شـــد 
و او در خصـــوص تیترهای جنجالی ایـــن روزنامه 
کرات هســـته ای  توضیح داد: از نظر ما، هدف مذا
انجـــام یـــک معاملـــه متـــوازن نبـــود، بـــه همین 
خاطـــر، روزنامـــه »وطن امـــروز« نگـــران مخدوش 
شـــدن انگاره های اصیل انقالبی شـــد. در همین 
راســـتا اغلـــب تیترهـــای روزنامـــه مـــا در خصوص 

بود. موضوعات هســـته ای 
در ادامـــه شـــعرخوانی طنـــز، نوبـــت بـــه ملیحـــه 
رجایی رســـید. او شـــعر طنـــز خود را با اقتباســـی 

از شـــعر »فتنه شـــاید« مهدی جهاندار خواند که 
بخش هایـــی از آن آمـــده اســـت.

فتنه شاید مثل سنگی در فسنجان بوده باشد
یا که تار مویی در بشقاب مهمان بوده باشد
نان سنگک را خریدی و دویدی سمت خانه
فتنه شاید سنگ داغ مانده بر نان بوده باشد

فتنه شاید باد باشد در دل پر شور یک چیپس
یا که در رفتار نامیزان میزان بوده باشد

در بخـــش بعـــدی ایـــن برنامه، امین شـــفیعی و 
فرهـــاد منادعـــی مناظـــره طنـــزی را در خصوص 
رهـــا نکردن میز توســـط مســـئوالن حتـــی پس از 

کردند. بازنشســـتگی 
شـــاعر  چهارمیـــن  مهدویـــان،  محمدحســـین 
که در این برنامه ســـروده اش را  طنزپردازی بـــود 

کرد. کـــری« قرائـــت  دربـــاره برجـــام و »امضـــای 
 بخش هایی از این شعر را می خوانید.

کار مفیدی زده است تا دست به هر 
یک باره در آن ِتر شدیدی زده است
از بوی بدی که توی تهران پیچید

پیداست رئیس گند جدیدی زده است
گفتند که این بار توافق شده سنگین

گور پدر منتقد کافر بی دین

در بخـــش بعدی این برنامه، محمدرضا شـــهبازی، 
کمـــدی خـــود را بـــا موضـــوع  طنزپـــرداز، اســـتندآپ 

که با اســـتقبال حاضران  کـــرد  جوانـــان انقالبی اجرا 
ســـالن همراه شد.

که  در ادامـــه ایـــن محفل طنـــز، جوایزی به افـــرادی 
بهترین نام را برای روز یکم دی ماه، ســـومین ســـالروز 
کری تضمین  تیتر تاریخی روزنامه »شرق«، »امضای 
کـــرده بودنـــد، اهدا شـــد و روز یکم  اســـت«، انتخاب 

دی مـــاه به نـــام روز ملی »زرشـــک« نام گذاری شـــد.
در ادامـــه مهدی پیرهادی، به عنوان مهمان برنامه 
کرات طنزی را در  با علی زکریایی، مجری برنامـــه مذا
بـــاب اتفاقات روز از زبان ابوالقاســـم فردوســـی انجام 
دادند و پس ازآن علی نصیرنـــژاد ترانه معروف »من و 
کاخ ســـفید، یهویی« را با موضوع برجام و پسابرجام 

کرد.  را اجرا 
گـــزارش، در پایان دوازدهمین شـــب  بر اســـاس این 
طنز انقالب اسالمی، از میان حاضران در این برنامه 
که در مســـابقه بهتریـــن جواب طنز درباره ســـؤالی با 
عنوان »چرا نـــرخ دالر پایین اومـــد، قیمت ها پایین 
کرده بودند، قرعه کشـــی برگزار شد  نیومد؟« شـــرکت 
که یکـــی از حاضران به عنوان برگزیده انتخاب شـــد و 
کرد. گالبی« به عنوان جایـــزه دریافت  یک »کمپوت 

گفتنی اســـت شـــب طنز انقالب اســـالمی به صورت 
کاریکاتـــور انقالب  ماهانـــه از ســـوی باشـــگاه طنـــز و 
اســـالمی برگزار می شـــود و عالقه مندان جهت اطالع 
از برنامه هـــا و فعالیت های ایـــن مجموعه می توانند 
در   @tanzym_ir آی دی  بـــا  طنزیـــم  کانـــال  بـــه 

کننـــد. پیام رســـان ها مراجعـــه 
تصاویر این برنامه در صفحه بعد آمده است

گـــزارش خبرنـــگار »فانـــوس« علـــی شـــیرزادیان،  بـــه 
کارگاه  در  »کبریـــت«  اینترنتـــی  مجموعـــۀ  کارگـــردان 
کنیـــم« که در  »چگونـــه آیتم هـــای بحران ســـاز تولیـــد 
کران هـــای مرکـــزی نهمیـــن  حاشـــیه چهارمیـــن روز ا
جشـــنواره مردمی فیلـــم عمار در در سینمافلســـطین 
کلیـــپ پربازدید  برگـــزار شـــد، دربـــارۀ معیارهای یـــک 
در فضـــای مجـــازی بیـــان کرد: ایـــده، تصویربـــرداری، 
شـــونده،  مصاحبـــه  انتخـــاب  تدویـــن،  لوکیشـــن، 
کلیپ با اســـتفاده از آمار و  موســـیقی و مســـتند بودن 

کلیـــپ پربازدید اســـت. ارقـــام از معیارهـــای یـــک 
وی بـــا بیان اینکـــه انتخاب مصاحبه شـــونده، یکی از 
کلیـــپ مصاحبه محور اســـت؛  مهم تریـــن نـــکات یک 
کس پـــاپ )مصاحبـــه محور(  کلیپ هـــای وا گفـــت: در 
بایـــد از اقشـــار متفاوتـــی مصاحبـــه انجـــام شـــود و در 
مرحلـــۀ تدویـــن مصاحبه هـــا از نظر محتوایـــی اتحاد 

داشـــته باشند.
شـــیرزادیان اظهار داشـــت: لوکیشـــِن مصاحبه باید از 

نظـــر بصـــری و تنوع افراد متناســـب بـــا موضوع کلیپ 
کلیـــپ  باشـــد؛ به عنوان مثـــال، بـــرای ســـاخت یـــک 
در خصـــوص عـــدم وجـــود یا وجـــود خداونـــد بهترین 
کرده  لوکیشن، میدان انقالب است زیرا قشر تحصیل 
کتاب خـــوان جامعه در این خیابـــان تردد می کنند. و 
وی با بیـــان اینکه ویژگی موضوع خـــوب، مهم بودن 
کرد: برای انتخـــاب موضوع،  آن اســـت، خاطر نشـــان 

باید تاثیرگذاری آن در جامعه ســـنجیده شـــود.
کارگـــردان مجموعۀ »کبریـــت« ایـــده را مهم ترین دلیل 
کلیپ های مجموعۀ خودش دانســـت  پربازدید بودن 
گفـــت: بـــرای انتقـــال پیـــام به مخاطـــب می تـــوان از  و 
کرد؛ ایده، مسیری است  مسیرهای متفاوتی استفاده 

کارگـــردان برای رســـیدن به هدف طـــی می کند. کـــه 
شـــیرزادیان در خصوص ویژگی های یـــک ایده خوب، 
کـــرد: ایـــده باید جـــذاب، غیـــر تکـــراری، خالق،  بیـــان 

واضـــح و قابل اجرا باشـــد.
کارگـــردان مجموعـــه »کبریـــت« ادامه داد: هرگـــز اولین 

که به ذهن تـــان می رســـد، اجرایی نکنید،  ایـــده ای را 
آن را یادداشـــت کنیـــد و بعـــد از چنـــد روز به ســـراغش 
گـــر همچنان برای تان جذابیت داشـــت، ایده  بروید، ا

کنید. را اجرایـــی 
وی یکـــی از راه های ایده پردازی را طوفان ذهنی اعالم 
کـــرد و گفت: پس از انتخاب ســـوژه، موضـــوع و پیام در 
یـــک گروه ســـه تا پنـــج نفره طـــرح خـــود را بازگو کنید، 
ســـپس 15 دقیقه به افـــراد فرصت دهید تـــا ایده های 
خـــود را یادداشـــت کنند، بعد از پایان زمـــان، ایده ها را 
بـــر روی تخته بنویســـید و دربارۀ آن ها بحـــث و تبادل 
نظـــر کنیـــد تـــا به یـــک ایـــدۀ واحد برســـید. ایـــن ایده 

می توانـــد ترکیب چند ایده باشـــد.
شـــیرزادیان ادامـــه داد: درنهایـــت، پس از رســـیدن به 
ایـــدۀ جدید، بـــا درنظرگرفتن تصویربرداری مناســـب، 
کلیـــپ  لوکیشـــن و تدویـــن خـــوب می توانیـــد یـــک 

بســـازید. پربازدید 
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 گزارش تصویری روز چهارم سینمافلسطین

w بلیت اختیاری w حضور خانواده ها

w کودک و نوجوان سانس ویژه  w کودک و نوجوان سانس ویژه 

w 1444 علی زکریایی در w ایوان رنگین کمان

w بلیت اختیاری w حضور اقشار مختلف مردم



 اخبار 
اکران های مردمی

استان: سمنان 
شهر: شاهرود

مکان اکران: منزل پدِر جانبازان امامیان
تاریخ اکران: 10دی

آثار اکران شده: خانۀ پنجم، االحرار

استان: خوزستان
شهر: باغملک
محل اکران: مسجد امام حسن مجتبی)ع(
تاریخ اکران: 12دی
آثار اکران شده : لکه

استان: همدان 
شهر: نهاوند

مکان اکران: پایگاه فاطمیه
تاریخ اکران: 12دی

آثار اکران شده: مستوره

استان: سمنان
شهر: مهدی شهر
مکان اکران:  منزل شخصی
تاریخ اکران: 12دی
آثار اکران شده: مادر، همسایه

استان: تهران 
شهر: اندیشه 

محل اکران: فرهنگسرای امام علی)ع(
تاریخ: 12دی

آثار اکران شده: وضعیت اقتصاد، غیور علوی

استان: فارس
شهر: مرودشت
مکان اکران: منزل شخصی
تاریخ اکران: 12دی
آثار اکران شده: کفش، بابای شکالتی
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»نماِز جمعۀ« سینمایی! 
گفت و گو با »فائزه فیروزی« اکران کنندۀ »جشنوارۀ مردمی عمار« در »راوند«

کراِن  فیلم های جشنواره  چه بود؟� انگیزۀ شما از ا
کـــه مـــا در  وقتـــی »رهبـــر انقـــالب« می فرماینـــد 
»جنـــِگ نـــرم« هســـتیم؛ یعنـــی بایـــد ما بـــه هر 
نحـــوی، در کارهـــای فرهنگی مشـــارکت کنیم.

کران تـــان مســـئولیت ها چگونـــه � در تیـــم ا
تقســـیم شـــده است؟

کران همه همـــکاری می کنند؛ یک نفر  قبـــل از ا
»فیلم هـــا« را می بیند و باتوجه  بـــه »موضوع« و 
کران« فیلم را  »زمان فیلم« و همچنین »مکاِن ا
انتخاب می کند. پس از ارســـال عکس ها توسط 
کران کننـــده، یک نفر عکس ها را تلفیق می کند  ا
گروه  گزارش آن را می نویســـد همۀ  و فرد دیگری 

کران می شـــوند. درگیر ا

در � کران کننده هـــا  ا ســـایر  بـــه  تابه حـــال 
کرده ایـــد؟  کمـــک  فیلـــم  انتخـــاب 

بله؛ وقتی بســـتۀ »جشـــنوارۀ هشـــتم« برای ما 
فرســـتاده شـــد، تمامی آثار را مشـــاهده کردیم و 
داستانشـــان را بـــه صورت خالصه نوشـــتیم؛ به 
همیـــن دلیـــل از موضوع فیلم ها باخبـــر بودیم؛ 
کـــران در چـــه مکانـــی  کـــدام اثـــر بـــرای ا اینکـــه 
مناســـب تر اســـت را می دانســـتیم؛ بنابرایـــن به 

کران کننـــدگان معرفـــی می کردیم. دیگـــر ا

کران کرده اید؟� در چه مکان هایی ا
کـــن »راونـــد«؛ مثاًل مـــدارس،  تقریًب بیشـــتر اما
مختلـــف،  مراســـم های  پایگاه هـــا،  مســـاجد، 
نمازجمعـــه، مهدکودک ها، جلســـه های زنانه و 

مردانـــه، منزل شـــخصی و...

کران چگونه است؟� امکانات »راوند« برای ا
بیشتر مکان ها تجهیزات ندارند؛ فقط در مدارس 
کران هست؛ یعنی االن »ویدئوپرژکتور«  امکاناِت ا
و »پرده اش« را از »پایگاه بســـیِج محله« می گیریم 

کران می کنیم.  و با لپ تاِپ شـــخصی ا

کران داشته اید؟� در چه مکان هایی بیش از یک بار ا
در مدرســـۀ »ابـــاذر« و »خضرایـــی« و همچنیـــن 
کران  پایگاه هـــای »ثامن الحجج« و »قدوســـی« ا
و  آزادگان«  »شـــهرک  مســـجد  در  داشـــته ایم. 
»مســـجد الرضا« یـــا جلســـات زنانـــه و »کانـــون 

والیـــت« هـــم بـــرای پخـــش فیلـــم رفته ایم. 

کـــه شـــما به طور ثابـــت در � از مکان هایـــی 
کـــران داشـــته اید، بگویید.  آنجـــا ا

کـــران  مـــا شـــنبه های هـــر هفتـــه مدرســـۀ »ابـــاذر« ا
می کنیـــم. یک شـــنبه های هـــر هفتـــه هم مدرســـۀ 
»خضرایـــی« هســـتیم؛ چـــون مســـئولین مدرســـۀ 
کران هفتگی داشتند  »خضرایی« درخواسِت دو بار ا
کـــران در هـــر دو روز را نداریم  و مـــا وقـــت کافی بـــرای ا
کران  و فیلـــم را برایشـــان می فرســـتیم و خودشـــان ا
کثر  می کنند و بازخـــوردش را برایمان می فرســـتند. ا
بچه هـــا تواِن مالی بـــرای رفتن به »ســـینما« ندارند؛ 

مـــا روی مـــدارس متمرکز شـــده ایم.

کران با مانعی روبرو شده اید؟� تا کنون برای ا
کـــران  ســـال گذشـــته یکـــی از موانـــع مـــا بـــرای ا
مجـــوز  کـــه  بودنـــد  مدیرانـــی  مـــدارس،  در 
مدیـــر  »افشـــاری«  خانـــم  امـــا  می خواســـتند؛ 

کران  مدرســـۀ »اباذر« با روِی خوش زمانـــی را به ا
صما اختصـــاص می دادنـــد. با وجـــود موافقت 
کران در »نمازجمعه« بعضی  امام جمعه بـــرای ا
اطرافیان ایشـــان با ســـنگ اندازی هایی مانع از 
کران هـــای مـــا می شـــدند؛ همین امـــر موجب  ا
کرانی در  شـــد در »جشـــنوارۀ هشـــتم« نتوانیم ا

داشته باشـــیم. »نمازجمعـــه« 

کران در هر محله ، سلیقۀ مردمش � قبل از ا
را در نظر می گیرید؟

کـــران، منطقـــه را شناســـایی  بلـــه؛ مـــا قبـــل از ا
می کنیـــم و بعد فیلـــم را با توجه به »رده ســـنی« 
انتخـــاب  منطقـــه،  آن  کناِن«  ســـا »ســـلیقۀ  و 
می کنیم. ســـلیقۀ مـــردم را پرس وجو می کنیم و 

از همـــه قشـــری جـــزو مخاطبـــاِن ما هســـتند.

چگونـــه متوجـــه رضایت یـــا عدم رضایت �
شـــده اید؟ مردم 

گر مخاطبین  کران می کنیم؛ ا در این چند ســـالی که ا
که  فیلمی را دوســـت نداشته باشـــند، از حرف هایی 
کران می زنند یا از چهره و رفتارشـــان مشخص  بعد از ا
می شـــود که راضـــی بوده اند یـــا نه!  ولـــی مخاطبان، 

کران کنندگان تشـــکر می کنند. همواره  از ا

کران هایتان پذیرایی هم دارید؟ � در ا
در مناطـــق خیلی محـــروم پذیرایی هـــم داریم؛ 
کران بـــرای »نوجوانان«  ولی در مجمـــوع در هر ا

گرفته می شـــود. جایـــزه ای در نظر 

کران ها به چه شکل است؟� تبلیغات تان برای ا
تبلیغات مـــا فقـــط چهره به چهره اســـت؛ فقط 
کران  کـــران فیلـــم »هنگامـــه« کـــه تنهـــا ا بـــرای ا
کران با اســـتقبال  بلیطِی مان بـــود، بنر زدیـــم و ا
خوبی همراه شـــد. عالوه بـــر آن در کانالمان هم 

اطالع رســـانی می کنیـــم.

کران � شـــما در دی ماه سال گذشـــته یک ا
کاشـــان«  راونـــِد  گمنـــام  شـــهدای  »مـــزار  در 

داشـــتید، دربـــارۀ آن توضیـــح می دهیـــد؟
دی مـــاه، آقای »افشـــاری« مســـئول دبیرخانۀ 
کـــه یـــک تیـــم  گرفتنـــد  کاشـــان بـــا مـــا تمـــاس 
کران هـــا وارد  رســـانه ای بـــرای فیلم بـــرداری از ا
کاشـــان شده اســـت و بحث رونمایی فیلم های 
که  گفتند  »جشـــنواره هشـــتم« را داریم. ایشان 
کـــران در نظـــر  یـــک مـــکان متفاوت تـــر را بـــرای ا
بگیریـــم. بنـــده تپـــۀ »نورالشـــهدا« را پیشـــنهاد 
دادم؛ که به دلیل دوری از شـــهر و کمبود وسیلۀ 
حمل ونقل و ســـرمای هوا و... مخالفت کردند. 
گذشت زمان و موافقت با این پیشنهاد،  بعد از 
کـــران در آنجا  مـــا هماهنگـــی هـــای الزم بـــرای ا
را انجـــام دادیـــم. و توقـــع چنیـــن اســـتقبالی را 
نداشتیم! حتی صندلی کم آمد. خانِم معلول، 
پیرمردی هشتاد ســـاله، خالصه افراد از هر قشر 

آمده بودند. و ســـلیقه ای 

چراآنجا را پیشنهاد داده اید؟�
در »تپۀ نورالشهدا« مزار پنج شهید گمنام قرار دارد 
کثرًا پاتوق بچه های  و فضا خیلی آرام است؛ یعنی ا
مؤمـــن و انقالبی اســـت. می خواســـتیم بـــه دلیل 

دوری راه، مردم این شـــهدا را فراموش نکنند.

تا به حال بازخورد منفی یا منتقدینی هم �
داشته اید ؟

کران ها خیر؛ اما بعضی افراد  بازخورد منفـــی در ا
به صـــورت پنهان با نگـــرش بچه هـــای »عمار« 
کارشکنی هایی می کنند.  موافق نیستند؛ مثاًل 
کـــران موافقـــت »امام جمعـــه« را  ما بـــرای یک ا
کار به دالیلی متوقف می شـــود و  می گیریـــم؛ اما 

دســـت های پشـــِت پرده را حس می کنیم.

امام جمعۀ راوند، از شما حمایت می کند؟ �
بلـــه، امام جمعـــۀ »راونـــد« آقای»ســـید مهدی 
اصـــل حســـینی« بـــا بچه هـــای »عمـــار« رابطۀ 
صمیمـــی دارد؛ یعنـــی هر جا بچه هـــای »عمار« 
را درحـــال فعالیـــت ببینـــد، حمایـــت می کنـــد؛ 
کـــران در مـــدارس مجـــوز  مثـــاًل امســـال بـــرای ا
شـــورای  عضـــو  ایشـــان  چـــون  داشـــتیم؛  الزم 
آموزش وپـــرورش منطقه هم هســـتند، نامه ای 
گرفتیم را امضـــا کردند.  کـــه مـــا از وزارت خانـــه  را 
که ما از ایشـــان درخواســـتی داشتیم یا  هر وقت 
کردیم؛ حضـــور پیدا  برای مراســـمی دعوتشـــان 

کردند.

چطور امام جمعه تان با عمار آشنا شد؟�
از  »عمـــار«  بچه هـــای  بودنـــد.   آشـــنا  قبـــل  از 
فعالیـــن برنامه های فرهنگی منطقه هســـتند؛ 
کاِر فرهنگـــی باشـــد، یکـــی از  کـــه  یعنـــی هرجـــا 
کران کنندگان عمار یا تیمشان آنجا هستند. در  ا
ابتـــدای ورود امام جمعه به شـــهر، ایشـــان برای 
راه انـــدازی بخـــش فرهنگـــی ســـتاد نمازجمعه 
از بچه هـــای عمارکمـــک گرفتنـــد و از قبل آشـــنا 

بودند.

کران در نمازجمعه را آغاز کرده اید؟� از چه زمانی ا
از »جشنوارۀ هفتم« با امام جمعۀ راوند صحبت 

کردند. کردیم و ایشان موافقت خود را اعالم 

کران در نمازجمعه دارید؟� خاطره ای از ا
کـــران در زمـــان »بین الصالتیـــن«  نمازجمعـــه  ا
کـــه بازخـــورد خوبی هم داشـــت و  بوده اســـت؛ 

خبرش در ســـایت جشـــنواره منتشـــر شـــد. 

کران در »نماِز � آیا ایشـــان پیشـــنهاد ا
جمعـــه« را دادند؟

بـــا  کـــه  جلســـه ای  در  خیـــر، 
ایـــن  داشـــتیم،  امام جمعـــه 

شـــد.  مطـــرح  پیشـــنهاد 
ایشـــان پس از مشـــاهدۀ 

کـــران را  فیلـــم، اجـــازۀ ا
دادنـــد و فیلم »جهاد 
را  کامیـــون داران« 

کردیـــم. پخـــش 

ایـــن � بازخـــورد 
نمازجمعه  کران در  ا

چـــه بـــود؟
ســـت  ا خو ر د

بیشـــتر  کران هایمـــان  ا
. شـــد

بـــه نظر شـــما فیلمـــی که داخل مســـجد �
گی هایـــی  ویژ چـــه  بایـــد  می شـــود،  کـــران  ا

داشته باشـــد؟
فیلم  هـــا«  »زیرصـــدای  و  »آهنـــگ«  خصـــوص  در 
بعضـــی از روحانی هـــای مســـاجد تذکـــر می دهنـــد. 
در زمینـــۀ موضـــوع، فیلم هایی که »ســـبک زندگی« 
و »داســـتانی« باشـــند؛ بـــا اســـتقبال بهتـــری مواجه 

می شـــود.

کران های خانگی دارید؟� خاطره ای از ا
کران کننـــدگان مـــادر  بلـــه، مادربـــزرگ یکـــی از ا
»شـــهید« اســـت و دخترانـــش از او پرســـتاری 
می کننـــد. ما روز »پرســـتار« فیلم »تـــراس« را که 
روایت گر زندگی یک همســـر مدافع حرم اســـت؛ 
کردیـــم و بـــه آن ها نشـــان  بـــرای آن هـــا پخـــش 
که برای  کـــه خانم های جوانی هســـتند  دادیم 
کارمان  کارهـــا را می کننـــد.  همسرانشـــان ایـــن 

بازخـــورد خیلـــی خوبی داشـــت.

تـــا بـــه حـــال پیش آمـــده در ایـــن مســـیر �
کنـــد؟ ناامیدتـــان  مشـــکالت 

واقعـــًا  مواقـــع  بعضـــی  کار  ســـختی های 
»طاقت فرســـا« می شـــود؛ ولـــی هـــدف مـــا و آن 
همبســـتگی بچه ها و ذوق و شوقشـــان مانع از 
ناامیدی می شـــود؛ مشـــکالت مالی گاهی گروه 

را ســـرد می کنـــد ولـــی متوقـــف نمی کنـــد.

مشکالت مالی را چگونه حل می کنید؟�
وقتـــی بـــا مشـــکالت مالـــی مواجه می شـــویم، 
بچه هـــا پـــول روی هـــم می گذارند؛ البتـــه بعدًا 
پولشان بازگردانده می شود. در »جشنوارۀ نهم« 
کـــه »ویدئوپرژکتور«  دغدغـــۀ بچه ها این اســـت 
کران هـــای متعددی  پایـــگاِه بســـیج به خاطـــر ا
کـــه داریم، خـــراب نشـــود؛ مثـــاًل االن یک مرتبه 
گر اتفاقی برای  کران متوقف می شـــود؛ اا وسط ا
کران های ما  ایـــن »ویدئوپرژکتور« بیفتد، هـــم ا
متوقف می شـــود و هم باید یک »ویدئوپرژکتور« 
کنیـــم. می خواهنـــد بودجه  بـــرای پایگاه تهیه 
الزم بـــرای خریـــد ایـــن دســـتگاه را تأمین کنند؛ 
کران هـــا را بیشـــتر  همیـــن نگرانی هـــا ســـختی ا

 . می کند

کارشـــکنی ها و مشکالت،  « کاشـــان« اســـت. او با ایســـتادگی در برابر  کران کنندۀ »جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار« در »راونِد  »فائزه فیروزی« ا
کران فیلم های منتخب روی آورده اســـت و در این گفت وگو از فعالیت های گروهِی خود و دوســـتانش در زمینۀ  از »دورۀ هفتـــم جشـــنواره« بـــه ا

»نیازســـنجی« و »ارتباط با مخاطبیـــِن فیلم ها« می گوید.  
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راوی روزهای جنگ

بعــد از فروپاشــی یوگســالوی در ســال 1991 میــالدی، چندین کشــور 
اعــالم اســتقالل کردنــد. بوســنی و هرزگویــن هــم در ســال 1992 میالدی 
کشــور  ــرد. جمعیــت ایــن  ک ــزاری رفرانــدوم، اعــالم اســتقالل  بعــد از برگ
کروات هــا و مســلمانان اهــل ســنت می شــد. ایــن  شــامل صرب هــا، 
ــد و  ــوش نیام ــنی خ ــای درون بوس ــذاق صرب ه ــه م ــتقالل ب ــالم اس اع
کــه چهــار ســال  بــا همــکاری صربســتان آتــِش جنگــی را برافروختنــد 
کشته شــدن نزدیــک بــه صدهــزار  کــه منجــر بــه  ادامــه داشــت. جنگــی 
مســلمان بوســنیایی شــد. جوامــع جهانــی در برابــر جنایــات صرب هــا، 
کــرده بودنــد؛ امــا ایــران نمی توانســت در برابــر ایــن جنایــات  ســکوت 
کمک هــای مــادی، دســت بــه  کنــار  کنــد. بــرای همیــن در  ســکوت 

حمایت مستشاری از بوسنیایی ها زد. 
کارگــردان »دامــاد بوســنی« ضمــن به  »محمدهــادی نعمت اللهــی« 
تصویــر کشــیدن فجایــع این جنگ، زندگــی یک ایرانــی در طول جنگ 
بوســنی را روایــت می کنــد. یــک ایرانــی به اســم مجید که ابتــدا به عنوان 
مترجــم در بوســنی فعالیــت می کــرده امــا بعــد از شــهادت 3 ایرانــی در 
بوســنی بــه اســم های رســول حیــدری، بهنــام نیک نام و محمدحســن 
نــواب مجبــور شــد ازدواج کنــد تــا در بوســنی مانــدگار شــود. حــاال مجید 
در بوســنی فعالیت هــای فرهنگــی می کنــد و راوی روزهــای جنــگ 

بوســنی شــده اســت.

تولدی دوباره

هــر عصــری، صحنــۀ نبــرد حــق و باطــل اســت. بایــد نیــک بنگریــم 
کجــای ایــن نبــرد ایســتاده ایم. نظاره کــردن در ایــن نبــرد، یعنــی  کــه در 
کردن نبــود.  کاویانــی اهــل ایســتادن و تماشــا کریــم  کمــک بــه باطــل. 
کــه حتــی از دیــن زرتشــتی برگشــت و مســلمان شــد.  کرمانــی  جوانــی 

ایــن مســتند، روایتــی از زهیــر عصــر ماســت. زهیــری کــه بعــد از تغییــر 
دیــن، خــودش را شــیفتۀ امــام و انقــالب دیــد. بــرای همیــن قبــل از 

جنــگ بــا رژیــم شــاه مبــارزه می کــرد و بــا شــروع جنــگ هــم خــودش را 
بــه جبهه هــای جنــگ رســاند و ســرانجام در ســال 59 در ســرپل ذهــاب 
کــه بعــد از شــهادتش  کــرده بــود  بــه شــهادت رســید. او حتــی وصیــت 
منزلــش را وقــف کنند. شــهید »کریــم کاویانی«، زهیر عصر ماســت که با 
نفــس قدســی امام خمینــی)ره( راهــش را عــوض کــرد و  مثــل زهیــر در راه 

امامــش بــه شــهادت رســید.

افتخار کردستان

نگاهــی  اســماعیل«  »شــجاعت  کارگــردان  طــه زاده«  »عبدالقــادر 
دارد بــه زندگــی شــهید مدافــع حرم »اســماعیل شــجاعی«. اســماعیل 
کــه او را از بقیــۀ شــهدای مدافــع حــرم  شــجاعی ویژگــی خاصــی دارد 
متمایــز می کنــد. او اصــاًل بوکانــی بــود و اهــل ســنت. شــهید شــجاعی 
در ســال 49 بــه دنیــا آمــده بــود، در بــوکاِن آذربایجــان غربــی، شــهری 
که بیگانگان ســعی در تحریک و جداســازی  کردنشــین. سال هاســت 
کســی مثــل اســماعیل شــجاعی  گاه  کردهــا از ایــران دارنــد؛ امــا به نــا
کردهــا دلبســتۀ  ثابــت می کنــد  بــا شــهادتش،  کــه  پیــدا می شــود 
کــه بایــد روایــت شــود تــا روایت هــای  ایران انــد و عاشــق وطــن. شــهید 
کردهــا شکســته شــود. تــا همــه بداننــد  جعلــی بیگانــگان در مــورد 

کــه پــای ایمــان و مملکــت و انقــالب  کردهــا، مردمانــی شــجاع هســتند 
ــد. ــهید داده ان ــی ش ــتاده اند و حت ایس

در ایــن مســتند دوســتان و همرزمــان شــهید شــجاعی را روایــت 
جــذاب  خانــواده  روایت هــای  کنــار  در  کــه  روایت هایــی  می کننــد، 
می شــود. او تهمت هــای فــراوان را به جــان می خــرد تــا ســرانجام در 
عملیــات آزادســازی نبــل و الزهــرا و در ســیزدهمین روز از بهمــن ســال 
ــا  ــه شــهادت می رســد. شــهید شــجاعی ب 94 و در ســن 49 ســالگی ب
خــون خــود توانســت محاصــرۀ نبــل و الزهــرا را بشــکند و اولیــن شــهید 

مدافــع حــرم اهــل ســنت آذربایجــان غربــی لقــب بگیــرد.

یک انقالبی تمام عیار

بعضی رســانه های دنیا ســعی داشــتند تا از رژیم آل ســعود چهره ای 
کننــد. آنهــا در برابــر لشکرکشــی  رو بــه ترقــی و پیشــرفت بــه جهــان القــا 
عربســتان بــه بحریــن و حمــالت نظامی به یمن سیاســت ســکوت را در 
پیــش گرفتنــد؛ امــا یــک نفــر از داخل عربســتان علیــه خاندان آل ســعود 
ک را از  کــه بــا خطبه هــای آتشــینش، خــواب و خــورا کــرد. مــردی  قیــام 
کسانی  کمان سعودی هم  گرفته بود. حا کمان سعودی  چشمان حا
کــه در برابــر افــرادی چــون او دســت روی دســت بگذارنــد. بــرای  نبودنــد 
کردنــد. خــودش قبــل از آخریــن  همیــن چندیــن مرتبــه او را دســتگیر 
گفتــه بــود: »مــن یقیــن دارم دســتگیری و کشــتن مــن،  دســتگیری اش 

انگیــزه ای بــرای قیــام خواهــد شــد.«

کلمــات« زندگــی  »حســین احمــدی« در مســتند »مــردی بــا ســالح 
کلمــات  کــه ســالحش  کشــیده  یــک انقالبــی تمام عیــار را بــه تصویــر 
بــود. در ایــن مســتند ســعی شــده بــا اســتفاده از تصاویــر آرشــیوی از 
گردان، آشــنایان  ســخنرانی های »شــیخ باقــر النمــر« و مصاحبــه بــا شــا
گوشــه ای از فعالیت هــای مطالبه گرایانــۀ  و دختــرش زهــرا، ســعی شــده 

کشــیده شــود. شــیخ نمــر بــه تصویــر 

فیلم های امروز؛ جمعه 14 دی ماه

داماد بوسنی

زهیر

شجاعت اسماعیل

مردی با سالح کلمات



اتصال هنر  
و علوم اجتماعی انقالب اسالمی

چشم انداز بخش پژوهش در جشنوارۀ عمار

حجت االســـالم »مجتبـــی نامخـــواه«، دانش آموختـــۀ دانش اجتماعی مســـلمین، در این نوشـــتار در پی تبیین چشـــم انداز بخش پژوهش جشـــنوارۀ  «
مردمـــی فیلـــم  عمـــار اســـت. او معتقد اســـت باوجـــود مخالفـــت مدافعان وضـــع موجـــود، ایده هـــای انقالبی در دو ســـاحت ســـینما و علـــوم  اجتماعی از 
که جشـــنوارۀ  عمار می توانـــد جریان انقالبی  کرده و به جریان  هایی اجتماعی بدل شـــده اســـت. وی بر این باور اســـت  گذر  ح هـــای نقـــدی و معرفتـــی  طر

کند. جایگزیـــن وضـــع موجود را در عرصـــۀ هنر و ســـینما نمایندگی 

از دورۀ پنجم، بخشـــی باعنـــوان »نقد، مقاالت 
و پژوهش های ســـینمایی« به جشـــنوارۀ عمار 
اضافه شده اســـت. در سه دورۀ اخیر جشنواره ، 
بخـــش،  ایـــن  در  مســـابقه  بـــه  راه یافتـــه  آثـــار 
امیدوارکننـــده اســـت. تمایـــز جشـــنوارۀ عمـــار، 
البته از همان آغاز به آن تشـــخص و هویت، و به 
تبـــع ُبرد اجتماعی قابل مالحظه ای بخشـــیده 
اســـت. ایـــن تمایـــز بیشـــتر از آن کـــه در »بودن« 
عمـــار باشـــد در »شـــدن« آن اســـت. در تمـــام 
گیری عمار البته رشک برانگیز بوده،  دوره ها فرا
اما صیرورِت اتفاق موســـوم به جشـــنوارۀ عمار، 
می توانـــد محـــل توجه بیشـــتری باشـــد. عمار 
یک دینامیســـم کمتـــر دیده شـــدۀ اجتماعی را 
که  نمایندگـــی می کند؛ بـــه  همین دلیل اســـت 
همواره جنبۀ بالقوۀ آن، بر بروز بالفعلش پیشی 
می گیـــرد. روایت هـــای جســـته و گریخته ای که 
کـــودک هفت ســـاله بیـــان شـــده،  از تولـــد ایـــن 
کـــه در رویداد عمار  کی از این اســـت  همگـــی حا
ُبعـــد پروســـه بودگی بـــر جنبـــۀ پروژه  بودگـــی آن 
ایـــن دســـت اندرکاران جشـــنوارۀ  دارد.  تفـــوق 
که برای اجـــرای آن برنامه ریزی  عمار نیســـتند 
می کنند؛ بلکه عاملیـــِت شـــکل  دادن اتفاقات 
اجتماعـــی ای  واقعیـــت  عمـــار،  برنامه هـــای  و 
نمایندگـــی  را  آن  جشـــنواره  ایـــن  کـــه  اســـت 
کنش گـــران میـــدان اجتماعـــی عمار  می کنـــد. 
خالقـــان رویدادهـــای آن نیســـتند. آن هـــا تنها 
کـــه مادۀ بالقـــوۀ حاصل  صورت گرانی هســـتند 
شـــکل  را  اجتماعـــی  کـــم  مترا انـــرژی  یـــک  از 
می دهند. پرســـش این یادداشـــت درســـت در 
همیـــن جا شـــکل می گیـــرد: »صـــورت مطلوب 
این انـــرژی در بخـــش پژوهش جشـــنوارۀ عمار 
پژوهـــش  بخـــش  »چشـــم انداز  و  چیســـت؟« 

جشـــنوارۀ عمـــار کدام اســـت؟«
جشـــنوارۀ عمـــار را می تـــوان یـــک نقطـــۀ تالقی 
میان هنر)به پیـــش روی ســـینما( و انقالب )در 
کنونی آن و نـــه تاریخی(  معنایـــی اجتماعـــی و ا
گر بخـــش پژوهش جشـــنواره  دانســـت. حـــال ا
را نقطـــۀ تالقـــی عمـــار و پژوهش هـــای علـــوم 
اجتماعی به طـــور عام بدانیم، بهتـــر می توانیم 
دربـــارۀ ابعاد پرســـِش یادداشـــت، جســـت وجو 
کنیـــم. بخـــش پژوهـــش جشـــنوارۀ عمـــار بـــه 
کـــه از  مثابـــه نقطـــۀ مرکـــزی منشـــوری اســـت 
تالقی ســـه امر اجتماعی، علمـــی و هنری پدید 
چیســـت؟  تالقـــی  ایـــن  چشـــم انداز  می آیـــد؟ 
صـــورت مطلوب حاصل از مناســـبات ســـه گانۀ 
»ســـینما«، »پژوهش و علـــوم اجتماعی به طور 
عـــام« و »انقـــالب اســـالمی« کدام اســـت؟ برای 
تشریح چشـــم انداز این نقطۀ کانونی نیاز است 
دربارۀ ســـه وجه این منشور اندکی بیشتر تأمل 

. کنیم
انقـــالب اســـالمی حاصل حـــرف نوینـــی بود که 
در بطن جامعه زده شـــد. این حرِف  نو، انســـاِن 
نوینی آفرید و این انســـان نـــو کنش های نوینی 
کنش ها مناســـبات اجتماعی را  را رقـــم زد. این 

تغییـــر داد. تغییر مناســـبات در فضای عمومی 
و در ســـطح امر سیاســـی زودتر به ثمر نشســـت 
امـــا در امـــوری دیرپاتـــر همچـــون امـــر علمـــی و 
هنـــری، ایـــن تغییر مناســـبات زمان بیشـــتری 
می خواســـت. اما انســـان نوین پـــس از انقالب، 
زمـــان چندانـــی بـــرای پرداخـــت بـــه ایـــن امور 
نداشـــت. امـــر عمومـــی در دهـــۀ اول، آن قـــدر 
کـــه اغلـــب زمـــان این انســـان  پهن دامـــن بـــود 
نویـــن را ببلعـــد. تـــازه پـــس از فراغت از بســـط، 
تثبیـــت و حفـــظ نظم مدنـــی پـــس از انقـــالب 
کـــه »فرزنـــدان انقـــالب« امـــکان یافتند با  بـــود 
»عرصه های تجربه نشـــده« ای مواجه شـــوند؛ 
عرصه هایی که شـــرح و بســـط نظـــری و تحقق 
عینـــی به مراتب دشـــوارتری داشـــتند. انســـان 
انقالب به ســـاحت هنـــر و علوم اجتماعـــی وارد 
شـــد و حرف هـــای دگرگون کننـــده و انقالبی اش 
را هـــم همـــراه خـــود بـــرد. بدیهـــی بـــود ایـــن 
که بر صدر  میدان ها صاحبانی داشـــته باشـــند 
نظـــام منزلـــت متـــداول نشســـته و ایده هـــای 
کننـــد. ایـــن طردشـــدگی  دگرگون ســـاز را طـــرد 
امـــا به نابـــودی این کوشـــش ها بـــرای دگرگونی 
بلکـــه  نیانجامیـــد،  طرحی نـــو  انداختـــن  در  و 
زمینـــه ای شـــد تا نگـــرۀ انقالبی خود را به ســـان 
یـــک گفتمـــان آلترناتیـــو در حاشـــیه  و خـــارج از 
کادمیـــک و  ســـاختارهای موجـــود در فضـــای آ
کنـــد. در این میـــان ذی نفعاِن  هنـــری بازیابی 
نظـــم موجود از دگرگونـــی و جایگزینی  آن هراس 
دارنـــد. )آن هـــا »حتـــی« از واژۀ Alternative هم 
هـــراس دارنـــد و ترجیـــح می دهنـــد در عشـــرتی 
کننـــد  رمانتیـــک و محافظه کارانـــه واژه ســـازی 
کننـــد.(  و »دگـــرواره« را جایگزیـــن »جایگزیـــن« 
جریـــان جایگزین اما بـــه راه خـــود ادامه می داد 
و بیش از پیش، اســـتعداد جایگزینی را در خود 

می داد. بســـط 
امروز با تمام مخالفت محافظه کاران و مدافعان 
وضع موجود، ایده های انقالبی در دو ســـاحت 
ســـینما و علوم اجتماعی از طرح هـــای نقدی و 
کرده و بـــه جریان  هایی اجتماعی  گذر  معرفتی 
بـــدل شـــده اســـت. جشـــنوارۀ عمـــار می توانـــد 
ایـــن جریـــان جایگزیـــن و انقالبـــی را در عرصـــۀ 
کند. بخـــش پژوهش  هنر و ســـینما نمایندگی 
آن امـــا می توانـــد نقطـــۀ تالقی و تعامـــل این دو 
جریـــان باشـــد. نقطـــۀ به هـــم رســـیدن جریان  
در  اســـالمی  انقـــالب  معطوف بـــه  جایگزیـــِن 
عرصۀ پژوهش، نقد، علـــوم اجتماعی و جریان  
جایگزیِن معطوف به انقالب اســـالمی در عرصۀ 
ســـینما، هنـــر و فرهنگ عمومـــی به طـــور عام. 
چشـــم انداز بخـــش پژوهـــش و نقد جشـــنوارۀ 
گرانی گاه شـــکل  عمـــار می تواند نقطـــۀ عطف و 
دادن بـــه ایـــن نقطۀ تالقـــی و تعامل باشـــد. در 
فراینـــد شـــکل دهی به ایـــن تعامل اما پرســـش 
یـــا  کـــه داده و ســـتانده  ایـــن اســـت  اساســـی 
خدمـــات متقابـــل این تعامـــل برای هـــر یک از 

ایـــن دو جریان چیســـت؟

کنش گـــری معطـــوف بـــه انقـــالب اســـالمی در 
ســـاحت علوم اجتماعـــی، از موضعی منتقدانه 
گفتگویـــی مـــداوم و چنـــد ســـاله بـــا جریان  در 
مسلط قرار دارد. جریان هژمون علوم اجتماعی 
در جهـــان غیـــر غربـــی - بـــه تعبیـــر العطـــاس- 
دچـــار »ذهن اســـیر« اســـت. این جریـــان اروپا و 
غـــرب را محـــور می بینـــد و در آموزه هـــای اســـیر 
گر  شـــده اســـت. منتقـــدان ایـــن وضعیت نیـــز ا
چـــه از موضـــع نقدگرایانـــه، بـــا شـــکل دهی بـــه 
ذهـــن  می کوشـــند  پردامنـــه  اســـتدالل هایی 
ایرانـــی را از ایـــن اســـارت رهـــا ســـازند امـــا خـــود 
که مـــی تـــوان ان را با  دچـــار وضعیتی شـــده اند 
مفهـــوم »اســـیر ذهـــن« تشـــریح کرد. انباشـــت 
اســـتدالل ها و کوشـــش برای ساخت عقالنیت 
نظری ژرف و تدارک مبادی معرفتی مستحکم 
بـــرای مواجهه بـــا هجمه ی »ذهن اســـیر« طی 
بیســـت، ســـی  یـــک مباحثـــه - مخاصمـــه ی 
ســـاله ی، جریان منتقد را تا حدودی از واقعیت 
اجتماعی دور کرده و به ذهنی اســـیر ذهنیت ها 
دچار ســـاخته اســـت. در این وضعیـــت جریان 
معطوف به انقالب در عرصه ی علوم اجتماعی 
»تصویـــر« و »تحلیل« مناســـبی از واقعیت های 
عینی مرتبـــط با انقالب اســـالمی و مســـائل آن 
کوشـــش های  ندارد. از آن ســـو ســـینمای عمار 
کـــه مایـــل اســـت در  پردامنـــه ای را شـــکل داده 
برابـــر اشرافیت رســـانه ای و هنـــری موجـــود، به 
واقیعت های میدانی جامعـــه ی ایرانی بپردازد. 
عمار کوشیده اســـت تا در فرم، در فرایند تولید، 
کـــران و احتمااًل دیگر  گزینش ســـوژه ها و در ا در 
جنبه ها، از تهران محوری رها شـــود و به »متن 
گر ســـینمای  مـــردم« بپـــردازد. در ایـــن میـــان ا
عمـــار بتواند فقط چنـــد پرده از مســـائل عینی 
کنش گـــران معطوف بـــه انقالب  جامعـــه را بـــه 
میـــدان علـــوم اجتماعـــی بنمایانـــد و تبدیـــل 
کار تمـــام اســـت. ذهنیت  کنـــد،  به »مســـئله« 
پیشـــرفته و چند الیه ی این جریـــان در تعاطی 
با امـــر اجتماعـــی در وجـــه عینی، بـــه تکاپویی 
مثمر و منتـــج، منتهی خواهد شـــد و این برای 
جریان جایگزین در علوم اجتماعی ســـتانده ی 

کمی نیســـت.
در سوی دیگر این تعامل و دهش نیز داشته ی 
قابل توجهی متصور اســـت. یکی از اصلی ترین 
کـــه جشـــنواره ی  مشـــکالت ســـینمای ایـــران 
کید پرتعدادی بـــر آن دارد بازنمایی  عمار نیـــز تأ
مســـائل، خواسته ها و ســـبک زندگی طبقه ا ی 
محـــدود در جامعـــه اســـت. جشـــنواره ی عمار 

می گویـــد ســـینمای ایران »ســـی«نما نیســـت، 
همـــه ی  بازنمایـــی  قـــدرت  و  »تک« نماســـت 
اقشـــار را نـــدارد. به عبـــارت دیگر تقســـیم های 
نظام قشـــربندی اجتماعی، مرزهای امر هنری 
و بـــه خصـــوص ســـینما را محدود کرده اســـت. 
ایـــن البتـــه یک نقـــد بنیادین و قابل تحســـین 
کـــه از جانـــب و موضـــع جشـــنواره عمار  اســـت 
کـــه این ایـــده در حد  مطـــرح می شـــود؛ به ویژه 
نقـــد و ســـلب متوقف نشـــده و در جشـــنواره ی 
کوشـــش شـــده تا حد توان از این آســـیب  عمار 
کار ســـاده ای نیســـت.  عبـــور شـــود؛ هـــر چنـــد 
کـــه »محدود نشـــدن به بازنمایی مســـائل  چرا
یک طبقـــه ی محدود« تا حـــدود قابل توجهی 
بـــه اراده ی فیلم ســـاز بازمی گردد. ســـطح دیگر 
اما »قدرت بازنمایی مســـائل عمومی« اســـت. 
که ســـاختارهای  کاذبی  شـــبه  ایدئولوژی های 
کنونی در میدان های اجتماعی  شکل یافته ی 
فرهنگـــی و بازتولیـــد می کنند، بینـــش هنرمند 
کـــرده و امکان  را در محـــدوده ای خاص حبس 
گرفتـــه اســـت. بـــرای  بازنمایـــی عمومـــی را از او 
بازنمایی عمومی نیاز اســـت فیلم ساز به مثابه 
یـــک کنش گـــر از ایـــن اســـارت ایـــن اندیشـــه ها 
و ســـاختارها فراتـــر رود. ایـــن فـــراروی نیازمنـــد 
گاهی و نقد این شـــبه ایدئولوژی هاست.  خودآ
ذهنیت فلســـفی، چند ســـطحی و پیچیده ای 
کـــه در میان اصحاب نگرش هـــای منتقدانه در 
علـــوم اجتماعـــی صورت بندی شـــده می تواند 
ایـــن امکان و ظرفیـــت را فراهـــم آورد تا راه هایی 
ناپیـــدا،  ســـاختارهای  ایـــن  از  رهایـــی  بـــرای 

اســـیرکننده و محدودگـــر به دســـت  آید.
در صیـــرورت و شـــدِن پـــر شـــتاب جشـــنواره ی 
کمتر فرصتـــی بـــرای مقولـــه ی تأمل به   عمـــار، 
دســـت آمـــده اســـت. جشـــنواره ی عمـــار یـــک 
پـــروژه از پیش برنامه ریزی شـــده نیســـت؛ یک 
پروســـه خـــود بـــه خـــودی اســـت. عمـــار یـــک 
جشنواره نیست بسان دیگر جشنواره ها؛ عمار 
که  یک دینامیســـم اجتماعـــی پردامنه اســـت 
کنندگان،  کـــران  دســـت اندرکاران، مجریـــان و ا
خالـــق آن نیســـتند. آن هـــا تنهـــا صورت گرانـــی 
که چگونگی بروز این نیروی اجتماعی  هستند 
کنش گـــران تا  بالقـــوه را فراهـــم می آورنـــد. ایـــن 
کثر فرصـــت یافته انـــد صورت هایی  کنـــون حدا
بـــرای حضـــور آن دینامیســـم اجتماعـــی فراهم 
کنـــون امـــا اندک انـــدک زمـــان و امکان  آورنـــد؛ ا
آن رســـیده تـــا دربـــاره ی صورت هـــای محقق و 

ممکـــن بروز عمار اندیشـــه شـــود.

9

کید پرتعدادی بر  یکی از اصلی ترین مشکالت سینمای ایران که جشنواره ی عمار نیز تأ
آن دارد بازنمایی مسائل، خواسته ها و سبک زندگی طبقه ا ی محدود در جامعه است. 

جشنواره ی عمار می گوید سینمای ایران »سی«نما نیست، »تک« نماست و قدرت بازنمایی 
همه ی اقشار را ندارد. به عبارت دیگر تقسیم های نظام قشربندی اجتماعی، مرزهای امر 

کرده است.  هنری و به خصوص سینما را محدود 
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ازخودشیکقصۀنایابدرآوردهاست
فکرکردهخوشگلوجذابدرآوردهاست

بسکهولکردهستدراقصانقاطفیلم،»آب«
قهرمانرا»آبکی«از»آب«درآوردهاست

فهیمه انوری

یزاسیون! سکار
ُ
ا

جدیدترینبخشنامۀجشنوارۀاسکار

ایاالت متحده آمریکا و اتحادیۀ اروپا: نماهای مختلف از جمله زامبی ها، هیوالها، تروریست ها و بازگشت دایناسورها؛ قهرمان فیلم نباید بیشتر 
از 30 سال سن داشته باشد.

گهان دست خوش حوادث غیرمترقبه مانند سیل، سونامی و زلزله می شود؛ قهرمان فیلم  ژاپن، مالزی، اندونزی: نمایی از فضای آرام شهر که نا
نباید زنده بماند.

 چین و کره جنوبی: حملۀ گانگسترها به شهر، قهرمان فیلم باید به همراه دوستانش با دست خالی و استفاده از هنرهای رزمی، مقابل 
گانگسترهای تا دندان مسلح، پیروز شود.

آمریکای جنوبی: نمایش نزاع دو گروه مافیا، پولشویی بین المللی و رانت، کشت و کشتار وسط خیابان؛ ناروزدن قهرمان فیلم به هر دو گروه، 
باال کشیدن پول ها و خداحافظی روی خط مرزی مکزیک و ایاالت متحده با دوست پلیس اش.

 سه نفره که در جامعه، سرشان به کار خودشان گرم است. تجاوز یک ناشناس به زن 
ً
ایران: نمایی از زندگی یک خانوادۀ دو نفره یا نهایتا

خانواده. دعوا و درگیری مرد خانه با در و دیوار خانه. فرزند خانواده درحالیکه از افسردگی حاد رنج می برد، می رود توی کوچه، به جوی آب 
چرکی که از وسط کوچه رد می شود خیره شده و فیلم تمام می شود؛ فیلم نباید قهرمان داشته باشد.

ه!
َ
الزم به ذکر است از پذیرش فیلم هایی خارج از موازین باال معذوریم! اصرار نکنین. مرسی ا

بخشنامه:
کادمی علوم و هنرهای سینما)اسکار(، قوانین مصوب  نظر به تصمیمات شورای عالی آ

ح زیر است: کشور سازنده، به شر جهت ساخت و ارائۀ اثر باتوجه به موقعیت جغرافیایی 

محدثه فالح«
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احسان مالیی«

رنگ شناسی فیلم

فیلم سفید:
گر در حین  کل فیلم نامه اش یک برگۀ A4 پشت و رو سفید است. ا که   فیلمی 
کنید، بروید و با خیال  گرسنه شدید نیازی نیست فیلم را متوقف  دیدن فیلم، 

کانال های تلویزیون تان را تا آخر عوض  راحت غذایتان را میل بفرمایید، 
کنید( و  کار خودداری  گر مرد هستید از این  کنید، بچه را شیر بدهید)ا
بعد برگردید به دیدن ادامه فیلم بپردازید؛ چیزی را از دست ندادید. 

که بازیگر را  نحوۀ ساخت این سبک فیلم ها بدین منوال است 
می اندازند جلوی دوربین و او فی البداهه شروع به ایراد 

دیالوگ می کند، این فیلم ها یک پایان باز ندارند 
کل فیلم یک بازی بی پایان است. بلکه 

 

فیلم قهوه ای:
در ایـــن فیلم ها نویســـنده می گردد اول 

خطـــوط قرمز را شناســـایی می کند تـــا بداند 
 از چی باید رد بشـــود. شناســـایی هدف 

ً
دقیقـــا

کارها در ساخت  و ارزش ها یکی از اساســـی ترین 
را  قرمـــز  خطـــوط  وقتـــی  فیلم هاســـت؛  نـــوع  ایـــن 
شـــناختند، الزم اســـت داســـتانی متناســـب بـــا آن 
بنویســـند تـــا بســـتری بـــرای تغییر رنـــگ خطوط 

کنید ارزشـــی  به قهـــوه ای مهیا شـــود؛ ســـعی 
در فیلم نامـــه مغفـــول نمانـــد تا شـــرمندۀ 

مخاطـــب فرهیخته نشـــوید.

 

فیلم زرد:
کـــه زرد، باعث جلـــب توجه زیاد  از آنجـــا 

گیشـــه را تسخیر   
ً
می شـــود، فیلم زرد معموال

کارگـــردان باشـــید،  گـــر  می کنـــد، یعنـــی شـــما ا
بایـــد اول یـــک فیلـــم زرد بســـازید تـــا پـــول تو 
خواهـــِر  گـــر  ا شـــود)البته  تأمیـــن  جیبی تـــان 

که پـــول فیلمتـــان را  امیـــر قطـــری نداریـــد 
بدهـــد(. بعـــد بـــا خیـــال راحـــت فیلم 

کنید. ســـیاه درســـت 

 

فیلم سیاه:
که مشـــکی رنگ عشـــقه،  از آنجا 

مهربانـــش،  ســـکانس  رنـــگ  مثـــل 
جشـــنواره های خارجـــی عاشـــق این 
فیلم هـــا هســـتند؛ قدرت ایـــن فیلم ها 
اســـت  بودنـــش  لوکیشـــن  کـــم  در 

خانـــواده،  »دادگاه  شـــامل  کـــه 
در  و  زنـــدان  تـــرک،  کمـــپ 

مـــواردی هم زیـــر پل« 
. د می شـــو

عالی
ً
کارگرداِنظاهرا

کردهبقالی! گوییاباز

ریختهتویهرسکانسفیلم

یکدوجینقهرمانتوخالی

مینا گودرزی



نگاهی به مستند »عابدان کهنز«
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عاشقانه ای برای عابدان
سیدجمال عودسیمین
کارگردان و تهیه کننده

که از عمر مستندسازی جریان انقالبی  در طول سالیانی 
و بچـــه حزب اللهی ها می گذرد، فیلم های زیـــادی دربارۀ 
مضامین و ســـوژه هایی محدود ســـاخته شـــده؛ طوری 
کـــه امـــروزه وقتی فیلم جدیـــدی به ما معرفی می شـــود، 
گزاره های ســـوژه های تکـــراری، مضامین  می توانیـــم بـــا 
کارهـــای شـــعاری، آن را قضـــاوت و  کلیشـــه ای یا حتـــی 
کنیـــم. حتی فعالیت در عرصۀ مستندســـازی به  داوری 
که قبل از نشســـتن به تماشای مستندی  گونه ای بوده 
از ایـــن دســـت؛ بـــدون دانســـتن نـــام مســـتند، می توان 
حدس هایـــی دربـــارۀ موضوع و نحـــوۀ روایـــت آن زد؛ آن 
که  هم با ضریب صحت بســـیار باال. این در حالی اســـت 
که بایـــد با ابزار  مضامین و ســـوژه های محـــدودی داریم 
بســـیار مهم و راهبردی مستندسازی، به فرهنگ سازی 

این ســـوژه ها بپردازیم.  
که بـــروم و  چنـــد روز پیـــش یکـــی از دوســـتان خواســـت 
مســـتند »عابدان کهنز« را تماشا کنم؛ واهمه داشتم که 
همان ســـوژه ها و همان نحوۀ روایت و ســـاخت را ببینم؛ 
از عنـــوان پیدا بود که قرار اســـت ماجرای چند نفر مؤمن 
از اهالـــی کهنز روایت شـــود؛ جذابیت چندانی نداشـــت؛ 
امـــا بـــرای اینکـــه در جریان کارهای تولید شـــده باشـــم، 
کاغذ  بـــرای دیدن فیلم رفتم و مثل همیشـــه چند برگ 

و یک خـــودکار همراهم بود.
نیم ساعت نخســـت فیلم، دربارۀ ریتم و فرم و سنخیت 
کار، نکاتی را نوشـــتم. دوســـت  این مؤلفه ها با محتوای 
داشـــتم بپرســـم زمـــان فیلـــم چنـــد دقیقـــه اســـت؛ امـــا 
نمی شـــد. از اینجـــا بـــه بعـــد خیلـــی نمی توانـــم دربـــارۀ 
وضعیت خـــودم در مواجه با فیلم بنویســـم؛ چون دیگر 
فیلـــم را نمی دیـــدم؛ شـــده بودم جزئـــی از اجزای بســـیار 

زیاد یـــک تجربۀ زیســـتۀ عجیـــب و غریب.
کـــه یک بـــاره حـــواس مـــن را ربـــود  نمی دانـــم چـــه شـــد 
بـــا  را  فیلـــم  واژۀ  البتـــه  داد؛  قـــرار  فیلـــم  عالـــم  درون  و 
کـــه روی صفحـــۀ  احتیـــاط می نویســـم؛ چـــون چیـــزی 
نمایـــش پخـــش می شـــد، چیـــزی غیـــر از فیلم بـــود. به 
قاعـــده شـــخصیت پردازی نداشـــت، نریشـــن بـــه اندازه 
نبـــود، انیمیشـــن ها خـــوب در فیلم ننشســـته بـــود؛ اما 
کامل بودند،  که حـــرف می زدند، شـــخصیت  آدم هایی 
نریشـــن اطالعـــات الزم را منتقل کرده و انیمیشـــن ها به 
فضـــای فیلـــم کمـــک می کـــرد؛ طـــوری که طبـــق قواعد 
کامل و چفت و  کهنز« یک فیلـــم  فیلم ســـازی، »عابدان 
بســـت دار نبود. »عابدان کهنز« همچون شعر بی عیب و 
نقصی بود که دســـت مخاطب را می گیرد و ُســـر می دهد 
در زندگی انســـانی که وقتی وارد کهنز می شـــود، می بیند 
آنجـــا هیـــچ مکان فرهنگـــی ندارد؛ ســـریع دســـت به کار 

کوچکی می ســـازد. می شـــود و نمازخانـــۀ 
بعدها در ســـاخت مســـجدی در کهنز مشارکت می کند. 
گذشـــته، مدت  حـــاال زمان زیادی از ســـاخت نمازخانه 
کـــرده و بچه هایی  کـــه او را تبدیـــل به پیرمـــردی  زمانـــی 
کـــه بـــا او از زمـــان ســـاخت نمازخانـــه همـــراه بوده انـــد، 
کـــه ازدواج  حـــاال تبدیل بـــه جوانان برومندی شـــده اند 
کار؛ مثـــل خیلـــی از بچه هـــای  کرده انـــد و رفته انـــد ســـر 
جنـــوب شـــهری، شـــیطنت ها داشـــته اند و در خیلـــی از 
کرده انـــد؛  موقعیت هـــای اجتماعـــی، الم شـــنگه بـــه پـــا 
امـــا حاال چـــه؟ از همۀ خوب و بد روزگار دســـت شســـته 
و شـــهید شـــده اند؛ امـــا زنده اند؛ بلـــه، به همیـــن اندازه 
شـــعاری؛ امـــا شـــعار زده نیســـت. فیلـــم هم بـــه همین 
اندازه محتوایی، اما محتوازده نه؛ شـــاید به خاطر اینکه 
کارگـــردان در هیـــچ طرفی نایســـتاده اســـت؛ یعنـــی نه در 
طرف خیر ایســـتاده و نه در طرف شـــر. در طرف خودش 
کـــه ادا و اطوار نـــدارد؛ صادق اســـت و  ایســـتاده؛ طرفـــی 
ســـعی می کند در تجربۀ زیســـتۀ ســـوژه های تکراری اش 
وارد شـــود؛ وارد می شـــود و ســـعی می کنـــد مثـــل آن هـــا 
باشـــد؛ مثـــل آن هـــا می شـــود و دیگـــر ســـعی نمی کنـــد 
کنـــد؛ اما مخاطب  مخاطـــب را به زور با خـــودش همراه 
کهنـــز«  همـــراه می شـــود و در تجربـــۀ زیســـتۀ »عابـــدان 
ســـهیم می شـــود؛ نه به اندازۀ زمان دو ســـاعتۀ فیلم؛ که 

شـــاید بـــه اندازۀ خیلـــی از روزهـــای زندگی آینـــده اش.   



عابدان کهنز را چگونه شروع کردید؟�
اســم »محمدمهــدی  بــه  مــا  از دوســتان  یکــی 
شــهید  راجع بــه  تحقیقاتــی  قبــل  از  رحیمــی« 
بــود. مــا  کــرده  »مصطفــی صــدرزاده« را شــروع 
حــدود 250 صفحــه متــن مکتــوب داشــتیم؛ امــا 
مســتند،  ایــن  شــخصیت های  دیگــر  درمــورد 
از  جمعــی  بــا  نداشــتیم.  نوشــته ای  هیچ گونــه 
و  مهریــزدان«  »امیــر  آقــای  ازجملــه  دوســتان 
کار  گرفتیــم  »محمدمهــدی رحیمــی« تصمیــم 
کنیــم؛ البتــه بــا محوریــت  گســترده تر  تحقیــق را 
مســجد. بــا همیــن روش، بــه »محمــد آژنــد«، 
»امیرحســین حاج نصیــری«، »رضــا ســلمانی«، 
کــه  »ســجاد عفتــی« و »عبــاس آبیــاری« رســیدیم 
همــۀ آنها بچه های همان مســجد بودنــد؛ به غیر 
کــه بچــۀ شــهریار بــود. بــه نظــر مــن ایــن  از آبیــاری 
گــر فقــط می خواســتیم  اتفــاق خوبــی بــود. شــاید ا
ایــن  شــهدای  بقیــۀ  از  بپردازیــم  صــدرزاده  بــه 

غافــل می ماندیــم. مســجد 

کار شــما با باقی مســتندهایی که � تفاوت 
درمــورد مدافعــان حــرم ســاخته شــده اســت، 

چیســت؟
کــه  کار مــا ایــن اســت  یکــی از ویژگی هــای مثبــت 
تابه حــال  را  تصاویــرش  حــدود هشــتاد درصــد 
شــیطنت های  و  بچگــی  از  ندیــده.  کســی 
تــا  گرفتــه  شــهدا  بقیــۀ  و  آژنــد  صــدرزاده، 
مــا در ســوریه  کــه  بزرگ شدن شــان. تصاویــری 
بــرای  کــه  هســتند  تصاویــری  همگــی  داریــم 
اولین بــار پخــش می شــوند. تفــاوت دیگــر ایــن 
کــه شــاید از فضــای جنــگ و  کار هــم ایــن اســت 
جهــاد کمــی عقب تر آمده. بیشــتر قصد داشــتیم، 
کاًل مــرام و مســلک  ایــن  فضــای فکــری، نگــرش  و 

کنیــم.  شــهدا را روایــت 

بــرای فضاســازی از موشــن گرافی اســتفاده �
کردیــد ایــن را هــم توضیــح می دهیــد؟

بــا تهیه کننــده بــه ایــن نتیجــه  طــی صحبتــی 
کــه بــرای برخــی از صحنه هــا یــا بایــد  رســیدیم 
کار موشــن گرافی انجــام دهیم.  کنیــم یــا  بازســازی 
بازســازی هــم در داخــل و هــم در ســوریه  واقعــًا 

بــود. حداقــل فکــر می کنــم حــدود  هزینه بــردار 
شــصت میلیــون بایــد هزینــه می کردیــم. دیگــر 
ــود. موِشــن  ــه داشــتیم موِشــن ب ک گزینــه بعــدی 
هــم هزینه بــر اســت؛ امــا بــاز بــرای مــا به صرفه تــر 

شــد. 

کار موسیقی اثر را چه کسی تولید کرد؟�
گزینه هــای  موســیقی  بــرای  کار  تهیه کننــدۀ 
کرد. آقــای »علی نصیری نژاد«  مختلفی را بررســی 
ــی  ــای خیل کاره ــوب،  ــی خ ــۀ خیل ــل رزوم ــه دلی ب
کار  خــوب  تنظیم هــای  و  ُپربازدیــد  و  بــزرگ 
موســیقی این داســتان را برعهده گرفت. به نظرم 
کار ســاخته اســت  کــه در ایــن  چنــد ِملــودی ای 
یــک ســاعت و ســی  مانــدگار می شــود. حــدود 
کــه بــه مانــدگاری  دقیقــه موســیقی خــوب داریــم 

کمــک می کنــد. کار هــم خیلــی 

مهم ترین حرف عابدان کهنز؟�
کــه  کهنــز ایــن اســت  مهم تریــن حــرف عابــدان 
مســاجد چقدر می توانند اهمیت داشته باشند. 
ایــن خانه هــای خــدا واقعــًا می تواننــد دانشــگاه 
فرهنگــی،  لحــاظ  از  اســاتیدی  آن  در  و  باشــند 
نظامــی، اجتماعــی و... تربیــت شــوند. در عابدان 
کــه یــک دانشــگاه  کهنــز مســجدی را می بینیــم 
واقعــی اســت و دانشــجویانش اســاتید انســانیت 
مملکــت  در  مســاجد  دســت  ایــن  از  هســتند. 
مــا زیــاد اســت و بایــد بــه  آنهــا پرداختــه شــود و 
ــه  ــی ب ــه مدرک ک ــگاه هایی  ــرد. دانش ک ــان  تبلیغ ش
کســی نمی دهنــد، امــا خروجی شــان بســیار زیــاد 
کــه  اســت. ایــن دســت مســتندها باعــث می شــود 

آنهــا بیشــتر مــورد توجــه قــرار بگیرنــد.

کار � خروجــی  مــورد  در  خودتــان  نظــر 
؟ چیســت

کــه می خواســتیم بــه دســت  صد درصــد آنچــه 
کار  نیامــد؛ امــا بــه نظــرم بــه نســبت بودجــه مــا 
کار یــک ســال و نیــم  خوبــی شــد. پروســۀ ایــن 
کشــید. تــا می خواســتیم رضایــت افــراد را  طــول 
بــرای مصاحبــه جلــب کنیم واقعــًا ســختی زیادی 
کار  ــای »بهرامــی« اوایــل  ــاًل حــاج آق کشــیدیم. مث

اصــاًل اجــازه نمــی داد دوربیــن را روشــن کنیــم. بعد 
کلــی اصــرار باالخره ایشــان راضی شــدند. خیلی  از 
از عزیــزان دیگــر هــم راغــب بــه مصاحبــه نبودنــد و 

کردیــم.  کــدام را بــا طریقــی راضــی  هــر 

چرا در این اثر خانوادۀ شهدا نیستند؟�
مــادر و پــدر شــهید عفتــی و چنــد نفــر دیگــر را 
ــوادۀ شــهدا  ــه خان ــرار نبــود ب ــی اصــاًل ق ــم؛ ول آوردی
مســجد  می خواســتیم  کار  ایــن  در  بپردازیــم. 
شــکل  را  آن  فرهنگــی  کارهــای  کــه  کســانی  و 
کســانی را  کنیــم و بگوییــم چــه  دادنــد، معرفــی 
کردنــد. اینجــا دلیلــی  در ایــن مــکان الهــی تربیــت 
کنیــم. از  نداشــت بحــث خانــوادۀ شــهدا را مطــرح 
کــه از مدافعــان حــرم  طرفــی هــم در مســتندهایی 
ســاخته می شــود برجســته ترین مســئله حضــور 

اســت. خانواده های شــان 

ــا به حــال بازخــوردی هــم از مســتندتان � ت
گرفته ایــد؟

کهنــز را بــرای اولیــن  عیــد غدیــر امســال، عابــدان 
کردیــم.  کــران  بــار در مســجد خــوِد همــان شــهدا ا
کامــل تدویــن  آن موقــع مســتند هنــوز راف بــود و 
»امیرحســین  مصاحبــه  مثــاًل  بــود.  نشــده 
کار اظافــه نشــده بــود.  حاج نصیــری« هنــوز بــه 
موســیقی نداشــتیم و ِلِول گیــری صــدا نشــده بــود 
یــک راف تقریبــًا ســی درصــد را بــرای مــردم آن 
کــه مخاطبانــش  گذاشــتیم؛  محــل بــه نمایــش 
آن را دیدنــد. تقریبــًا پانصــد نفــر بودنــد. مــردم 
گرفتنــد. تــا آخریــن لحظــه  بســیار تحــت تأثیــر قــرار 
گریــه  نشســتند؛ خیلــی خندیدنــد؛ و خیلــی هــم 
کار را دوســت داشــتند.  کردنــد. خــدا را شــکر همــه 
کــه مســتند درمــورد مــردم خــوِد آن  از ایــن جهــت 
ــم،  ــود. امیدواری ــود، نظرشــان مثبــت ب منطقــه ب

بازخــورد عمومــی هــم خــوب باشــد.

درمــورد � کــه  را  خاطراتــی  گــر  ا پایــان  در 
کنیــد. نقــل  شــنیده اید،  صــدرزاده  شــهید 
وضــع مالــی مصطفــی صــدرزاده خیلــی خــوب 
بــود چــون فکــر اقتصــادی  فوق العــاده داشــت. 
از مصطفــی صــدرزاده می گفتنــد  یــک خاطــره 

کــه یــک زمینــی را خریــد و شــش طبقــه ســاخت. 
امــا  کنــد؛  زندگــی  آنجــا  در  بــرود  می خواســت 
مــن خانــه داشــته  نیســت  آخــر درســت  گفــت 
ــه ای  کــه خیلــی از فقــرا هنــوز خان ــی  باشــم درحال
مالی شــان  اوضــاع   کــه  خانواده هــای  ندارنــد. 
خیلــی خــراب بــود و چنــد تــا بچــه داشــتند را 
کــرد. بــه خاطــر همیــن همــۀ واحدهــا  شناســایی 
کــه خــودش  را بــه نــام فقــرای شــهریار زد. در حالــی 
خانــه ای نداشــت و همســرش بعــد از شــهادت او 
هنــوز مســتأجر اســت. بــه همــۀ فقــرا منطقه شــان 
کوچــک و بــزرگ نداشــت. بــه ُطــرق  می رســید 

کارهــای فرهنگــی انجــام مــی داد. مختلــف 
یــک خاطــرۀ دیگــری هــم از شــهید صــدرزاده نقــل 
کردنــد. چندتــا از رفقایش می گویند: قبــل از اینکه 
ــود.  کانکــس آنجــا ب مســجد ســاخته شــود چنــد 
کار  صــدرزاده  مصطفــی  کانکس هــا  از  یکــی  در 
کتــاب می فروخــت ســی دی  فرهنگــی می کــرد. 
کار را خــرج  می فروخــت. ســود حاصــل از ایــن 
بچه هــا  بــرای  مثــاًل  فرهنگــی می کــرد.  کارهــای 
ــان  ــا اردو می بردش ــی می گرفــت؛ ی ــم خصوص معل
بــا  رفقایــش  مــی داد.  انجــام  کارهــا  اینجــور  از  و 
کــه بــا مصطفــی مــزاح  گفتــه بودنــد  خودشــان 
و  قفــل  کانکــس،  کنیــم. شــب می رونــد ســراغ 
دارد  پــول  چــه  هــر  و  می شــکنند  را  شیشــه ها 
برمی دارنــد. ســاعت دو شــب می رونــد جلــوی 
خانــه اش. زنــگ را می زننــد و می گوینــد مصطفــی 
کانکــس  را دزد زده. مصطفــی بــا هــول  کــه  ُبــدو 
پاییــن می آیــد و می رونــد آنجــا. وقتــی می رســند، 
می گویــد: ایــن بنده خــدا حتمًا نیاز داشــته اســت.
رفقایــش می گوینــد: می رویــم پیداَیــش می کنیــم 
و پــدرش را هــم درمی آوریــم. مصطفــی می گویــد: 
کتــاب  کــرده چــرا  کار را  کــه ایــن  کســی  »نــه بابــا آن 
برنداشــته، فقط پول را برداشــته، مشخص است 
کنــم«. بعــد  کــه نیــاز دارد. مــن بــروم چــکارش 
کــه خــودت را  بــه مصطفــی پیشــنهاد می دهنــد 
ناراحــت نکــن بیــا برویــم یــک بســتنی بخوریــم. بــا 
پــول خــودش بــه بســتنی مهمــان اش می کننــد. 
بعــد از دوســال جریــان را بــه مصطفــی می گوینــد. 
نــدارد  ایــرادی  کــه  می گویــد  جــواب  در  هــم  او 
نوش جان تــان حتمــًا آن شــب کرمــی بــه جان تان 

افتــاده بــوده.

گفت وگو با »مجید رستگار« کارگردان مستند »عابدان کهنز«

 یک دانشگاه واقعی

مجید رســـتگار متولد ســـال 64 اســـت. کار وی تدوین و اصالح رنگ اســـت؛ اما حدود پنج سالی می شـــود که کارگردانی را هم تجربه کرده که در بین آثار او می شود به مستند  «
»دالالن تحریم«، نماهنگ »محترم بانو«، نماهنگ »ســـالم بر شـــهدای جهان وطن« اشـــاره کرد. مجید رستگار امسال با اثر متفاوتی به عمار آمده است؛ »عابدان کهنز«.
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کهنز«، هر بیننده ای  مســتند بلند »»عابدان 
راجع بــه  مســتندی  کــرد؛  خواهــد  متأثــر  را 
صــدرزاده«.  »مصطفــی  شــهید  شــخصیت 
ایــن  محتــوای  و  فــرم  بــه  پرداختــن  از  پیــش 
کهنــز« برخــالف  گفــت »عابــدان  مســتند، بایــد 
در  کــه  فیلم هایــی  و  مســتندها  از  بســیاری 
نگاهــی  دارای  تولیــد می شــود،  فعلــی  شــرایط 
ــه آینــدۀ نظــام  ــو، باتوجــه ب ــه و روبه جل امیدواران
ــا نقــاط مثبــت  اســت. مســتند تــالش می کنــد ت
کــه می تــوان بــر آنهــا تکیــه  و امیدوارکننــده ای 
ــرای  ــی ب ــرد را نشــان دهــد و پیشــنهادی ایجاب ک
بــا  می دهــد.  ارائــه  نهادســازی  در  مدل ســازی 
کارآمــدی  توســعۀ  می تــوان  مدل ســازی،  ایــن 
کارآمــد موجــود، رقــم زد؛ یــا  بــرای نهادهــای نا
ــه رهبــری به عنــوان  ک ــر آنچــه  ــه عبــارت دقیق ت ب
آتــش بــه  اختیــاری در حــوزۀ فرهنگــی، سیاســی و 
اجتماعــی مدنظــر قــرار داده انــد را به عنــوان یــک 

الگــو در جامعــه مطــرح نمــود.
تــالش می کنــد  کارگــردان  ایــن مســتند،  در 
الگویــی از رفتــار درســت را بــرای جــذب و پــرورش 
بــه جامعــه معرفــی  انقالبــی  نیــروی مکتبــی و 
کــه فعــاالن فرهنگــی،  کنــد و محصــوالت آن را 
گره گشــایی  انســان های  و  حــرم  مدافعــان 
هســتند را نمایــان ســازد؛ یعنــی همــان  چیــزی 
کــه در جامعــۀ امــروز به شــدت بــه آن نیــاز داریــم.

خشــک  و  غلــط  رفتارهــای  برخــی  از  غ  فــار
دهــۀ 60 و بــه دور از رفتارهــای غــرب زدۀ دهــۀ 
کهنــز« معرفی کننــدۀ الگویــی  80 و 90، »عابــدان 
در چهارچوب هــا و اصــول اساســی اعتقــادی و 
غ از  درضمــن، مبتنــی بــر نشــاط، روحیــه و فــار
رفتارهــای خشــک و دفع کننــده اســت و جذبــی 
عاطفــی  رابطــۀ  و  دل بســتگی  امیــد،  شــور،  بــا 
عمیــق بیــن نیروهــای جریــان انقــالب اســالمی 

دارد. همــراه 
آن  بــه  مســتند  ایــن  در  کــه  دیگــری  نکتــۀ 
امکانــات  حداقــل  از  اســتفاده  شــده،  اشــاره 
ــوان  ــی می ت ــت؛ یعن ــره وری اس ــر به کث ــرای حدا ب
ــه  کهنــز« را در چهارچوب هــای آتــش ب ــدان  »عاب

گرفــت و به عیــِن دید  اختیــاری اقتصــادی درنظــر 
کــه چگونــه می تــوان بــا حداقــل امکانــات و بدون 

کثری داشــت. گــزاف، بهــره وری حدا هزینــۀ 
کــه  کــرده  کارگــردان تــالش  در ایــن مســتند، 
ــه ســرانجام برســاند.  ــرای مخاطــب ب روایتــی را ب
روایــت اینکــه »مــا به جــای آنکــه بخواهیــم تمــام 
کــه  کنیــم  کنیــم، [بایــد] تــالش  دنیــا را عــوض 
ــر  گ منطقــه و محلــۀ خودمــان را تغییــر دهیــم و ا
صــورت  درســت  محلــه  و  منطقــه  تغییــر  ایــن 
بگیــرد، می تــوان یــک تغییــر جهانــی را رقــم زد.« 
ایــن حــرف ناظــر بــه حــرف مهــم رهبــر انقــالب 
کــه می فرمایــد: »در جمهــوری اســالمی،  اســت 
گرفته ایــد، همان جــا را مرکــز دنیــا  کــه قــرار  هرجــا 
کارهــا بــه شــما  کــه همــۀ  گاه باشــید  بدانیــد و آ
کــه مصطفــی  متوجــه اســت.« ایــن تالشــی اســت 
صــدرزاده و باقــی همراهانــش در منطقــۀ شــهرک 
ولیعصر)عــج( رقــم زدنــد و مستندســاز، تــالش 
می کنــد آن را بــه نحــو احســن نشــان دهــد؛ زمیــن 
مصطفــی  و  نیســت  قابل اســتفاده  کــه  بایــری 
بچه هــای  بــرای  را  آن  دوســتانش  و  صــدرزاده 
از  اســتفاده  می کننــد.  قابل اســتفاده  محــل 
ــرای  امکانــات محیطــی مثــل رودخانــه و غیــره ب
دورهــم جمع کــردن بچه هــا. برگــزاری مســابقات 
ابتدایــی ورزشــی بــرای افزایــش نشــاط عمومــی، 
انتقــال مؤثــر نگاه هــا و دیدگاه هــا بــه نوجوانــان 
نشــان  کــه  اســت  تالش هایــی  اینهــا  محــل؛ 
می دهــد بــدون امکانــات و بــدون خــرج مالــی 
زیــاد، می تــوان ظرفیــت بــاالی معنــوی را بــرای 

کــرد. گفتمــان انقالبــی اســالمی ایجــاد 
در بحــث فــرم، چنــد نکتــۀ قابل توجــه در ایــن 
کــه می تــوان بــه آن اشــاره  مســتند وجــود دارد 
کــه آن را متمایز و  کــرد. شــاید مهم تریــن نکتــه ای 
دیدنــی می کنــد؛ دســت پر مستندســاز از تصاویــر 
کــه از پایــگاه مصطفــی صــدرزاده  آرشــیوی اســت 
ایــن  دارد.  اختیــار  در  محــل،  آن  اتفاقــات  و 
تصاویــر توانســته مســتند را بــه غنــای قابل قبولی 
برســاند و مستندســاز پــس از پژوهــش تصویــری، 
بــه ســراغ مصاحبــه رفتــه تــا بتوانــد در تدویــن، 
روایتــی رفــت و برگشــتی را به خوبــی انجــام دهــد.

نــوع  مســتند،  قابل توجــه  و  دوم  نکتــۀ 

و  افــراد  روایــِت  حالــت  اســت؛  آن  روایــت 
کــه آنهــا را روایــت می کننــد،  فالش بــک بــه اتفاقــی 
بــرای بیننده، ســندیت قطعــی به همراه مــی آورد 
و باعــث پذیــرش صددرصــدی روایــت، توســط 
مخاطــب می شــود. البتــه شــاید یکــی از نکاتــی 
کنــد،  کارگــردان می توانســت بــه آن توجــه  کــه 
آن  کــه  باشــد  افکتــی  و  برگشــت  و  رفــت  نــوع 
وجــود دارد، افکــت افتــادن نویــز روی تصویــر و 
گذشــته، شــاید یــک افکــت قدیمــی  بازگشــت بــه 
کــه می توانســت بــا افکت بهتری  و تکــراری اســت 

جایگزیــن شــود.
کــه می توان  در روایــت داســتان فیلــم، چیــزی 
کــه در  کــرد، حس صمیمیتی اســت  بــه آن توجــه 
دیالوگ هــا وجــود دارد و تدوینگــر مســتند تــالش 
کنــار هــم قــراردادن  کات هــای به موقــع و  کــرده بــا 
بــا  را  مخاطــب  صمیمانــه؛  دیالوگ هــای  ایــن 
کنــد تــا از دیــدن ایــن مســتند  خــودش همــراه 
لــذت ببــرد. ایــن نکتــۀ در عرصــۀ مستندســازی 
خیلــی مهــم اســت. ایــن روایــت و تدویــن اســت 
متمایــز  دیگــر  مســتند  از  را  مســتند  یــک  کــه 
یــا  دل نشــین  بیننــده،  بــرای  را  آن  و  می کنــد 

می کنــد. دل زده 
نکتــۀ قابل توجــه دیگــر در روایــت »عابــدان 
کهنــز«، اســتفاده از تکنیــک »افشــای تدریجــی« 
کــه لحظه به لحظــه اتفاقــات  و پیش رفتــن اســت 
محلــۀ شــهرک ولیعصــر، مصطفــی صــدرزاده و 
گاهــی در مســتند  دوســتانش را نشــان می دهــد. 
که در مــورد صــدرزاده صحبت  مشــخص نیســت 
مرکــز  در  را  او  بعــد  دقیقــه  چنــد  امــا  می شــود؛ 
کمــی  می بینیــم.  تصمیم گیری هــا  و  بحث هــا 
روحیــات  و  ویژگی هــا  بــا  می رویــم،  جلوتــر  کــه 
نداریــم،  انتظــار  او  از  کــه  صــدرزاده  شــخصی 
کشــف تدریجی، ســبکی  مواجه می شــویم و این 

بســیار مهــم و اثرگــذار در روایــت اســت.
را  اثــر  یــک  کــه  لوازمــی  و  عوامــل  بــاب  در 
کارگردان هــا و اهالــی  قابل قبــول می کنــد، عمــدۀ 
هنــر، تقســیم بندی پنجاه، پنجــاه بــرای تصویر و 
صــدا دارنــد. آهنگ هــا و موســیقی مورداســتفاده 
در »عابــدان کهنــز« تــالش می کنــد فیلــم را خیلــی 
کنــد. موســیقی و ریتــم مورداســتفاده،  اثرگذارتــر 
احســاس  کــه  می کنــد  کمــک  مخاطــب  بــه 
دل نشــینی داشــته باشــد و تــا آخــر با این مســتند 
کــه  آن هــم مســتندی 2ســاعته  همــراه شــود؛ 
بــه  کســی چنیــن زمانــی طوالنــی¬ای را  کمتــر 

دیــدن یــک مســتند اختصــاص می دهــد.
نکتــۀ دیگــر در مــورد فــرم مســتند، مســلط 
اســت.  تصویــر  و  قــاب  بــر  کارگــردان  بــودن 
چــه  و  میدانــی  تصاویــر  در  چــه  مستندســاز 
گفت وگوهــا می گیــرد، دوربین  کــه از  تصویرهایــی 
اضافــی  تصاویــر  مــا  و  درنمــی رود  دســتش  از 
کادر نداریــم و قــاب  نمی بینیــم. تصویــر خــارج از 
گرفتــه تــا بتوانــد روایــت  کارگــردان قــرار  در اختیــار 
کنــد. ایــن  خــودش را درســت و مســتند بیــان 
هــم  آرشــیوی  تصاویــری  در  بهینــه،  اســتفادۀ 
کــه وجــود  لحــاظ شــده اســت؛ البتــه نکتــه ای 
دارد و شــاید مستندســاز بــه آن توجــه نکــرده، 
کــه بایــد بیــن تصاویــر جدیــد و تصاویر  ایــن اســت 
آرشــیوی ، هماهنگــی قاب بنــدی  وجــود داشــته 

باشــد. طبیعتــًا وقتــی تصویــر فیلم بــرداری، در 
تصاویــر  امــا  اســت  جدیــد  عریــض  قاب هــای 
بــه  مربــوط  مربعــی،  قاب هــای  در  قدیمــی 
دوربین هــای قدیمــی و تصاویــر قدیمــی ســینما 
ــر  ــار آن تصاوی کن ــد یــک تصویرســازی  اســت، بای
قــرار بگیــرد تــا مخاطــب یکنواختــی تصاویــر را 
کار  کــه  کنــد و ایــن حــس را نداشــته باشــد  حــس 
از قاب هــای متنــوع و متفــاوت برخــوردار اســت.

کهنــز«  بــه »عابــدان  کــه  از نقدهایــی  یکــی 
گذاشــته،  کلــی مســتند اثــر  وارد اســت و بــر ریتــم 
ورود طوالنی مــدت بــه اتفاقــات بعــد از انتخابــات 
گرچــه یکــی از وجــوه مصطفــی  ســال 88 اســت. 
و  بصیــرت  داشــتن  همراهانــش،  و  صــدرزاده 
یــک  اختصــاص  امــا  اســت  سیاســی  بینــش 
مســتند  مســئله،  ایــن  بــه  طوالنــی  ســکانس 
را از ریتــم انداختــه و حتــی جایــگاه و اهمیــت 
کرده اند را  کــه آنهــا در آن محلــه  کاری  صــدرزاده و 

تقلیــل داده اســت.
کــه مصطفــی صــدرزاده  راوی بیــان می کنــد 
و  جناحــی  انتخاباتــی،  را   88 ســال  اتفاقــات 
پــای  کــه  می دانســته  و  نمی دیــده  سیاســی 
اصــل انقــالب و نظــام درمیــان اســت؛ امــا ورود 
بــا  همــراه  مســئله،  ایــن  بــه  طوالنی مــدت 

زده. لطمــه  مســتند  بــه  جزئیــات، 
همین طــور بخش هــای دیگــری از مســتند 
کوتاه شــدن دارد. باتوجــه  نیــز قابلیــت حــذف یــا 
بــه اینکــه زمــان 120 دقیقــه بــرای یــک مســتند، 
ممکن اســت بــرای مخاطب کمی خســته کننده 
بتــوان  مجــدد  تدویــن  در  شــاید  باشــد، 
کــه حــذف آن  بــه روایــت  بخش هایــی از مســتند 
کلــی داســتان لطمــه نمی زنــد را  کلــی و محتــوای 
ــود. ــر ش کوتاه ت ــر و  ــتند روان ت ــا مس ــرد ت ک ــذف  ح

را  مســتند  کــه  چیــزی  آن  محتــوا  ازلحــاظ 
متمایــز می کنــد، حس منتقل شــده به مخاطب 
بــه  تــا  روایــت می شــود  اســت، همــۀ داســتان 
کــه آن نقطــۀ تجمیــع احســاس  نقطــه ای برســد 
و عاطفــه و عقالنیــت بــرای مخاطــب اســت؛ حاال 
کــه این قــدر مهــم اســت  قــرار اســت شــما بــا آدمــی 
کنیــد  و در جامعــه اثرگــذاری دارد، همزادپنــداری 
و او را در صحنــۀ بســیار مهمــی از دســت بدهیــد. 
کــه در ســوریه بــرای  صحنــۀ شــهادت و اتفاقاتــی 
مصطفــی صــدرزاده می افتــد، باعــث می شــود که 
مخاطــب یــک حــس عمیــق و درونــی شــدیدی 
کــه بــه نظــر مــن همیــن نقطــه، نقطــۀ  کنــد  پیــدا 

کهنــز« می شــود. اثرگــذار مســتند »عابــدان 
کــه در پایان بنــدی مســتند، ازنظــر  آن چیــزی 
روایــت و فــرم حائــز اهمیــت اســت و می تــوان 
کــه مســتند  کــرد، امیــدواری اســت  بــه آن اشــاره 
تصاویــر  او،  بــرای  و  القــا می کنــد  بــه مخاطــب 
کــه از جنس  نوجوانــان و نونهــاالن انتهــای فیلــم 
مصطفی صدرزاده و بواســطۀ او و تیم همراهش 

در محلــه شــکل گرفته، باورپذیــر می شــود.

نگاهی به مستند »عابدان کهنز«

راه مصطفی
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 محمدمهدی رحیمی
محقق مستند عابدان کهنز 

راجع  به منطقۀ کهنز توضیح بگویید.�
اســت؛  شــهریار  در  منطقــه  یــک  کهنــز 
کهنــز بــه  منطقــه ای نســبتًا محــروم. قســمتی از 
شــهرک پاســداران معــروف اســت. ســال ها قبــل 
خانه  هایــی  منطقــه،  آن  در  پاســداران  ســپاه 
ســاخت. بچه هــای ســپاه هــم از اطــراف تهــران 
و اســتان های دیگــر بــه ایــن منطقــه مهاجــرت 
بــا  مختلــف،  جاهــای  از  آدم هایــی  کرده انــد. 
کنــار هــم جمــع شــده اند  فرهنگ هــای مختلــف، 
اســت.  مســجد  و  پایــگاه  آنهــا  ارتبــاط   کانــون  و 
ــر ایــن پایــگاه و  گ کــه ا مــن اینگونــه تصــور می کنــم 
ــهرک ها  ــۀ ش ــل  بقی ــم مث ــا ه ــود، اینج ــجد نب مس
می شــد. وقتــی شــما وارد ایــن شــهرک می شــوید، 
کــه یــک محلــۀ متفــاوت اســت  احســاس می کنیــد 
کانــون  کــه آدم هــای آن، همدیگــر را می  شناســند. 
مرکــزی این ارتباطات، مســجد »امیرالمؤمنین« و 

»پایــگاه الغدیــر« ایــن مســجد اســت.

مسجد و پایگاه چطور ساخته شده؟�
افــرادی  به حضــور  الغدیــر،  پایــگاه  شــکل گیری 
دیگــر  و  نصیــری  حاج آقــا  بهرامــی،  حاج آقــا  مثــل 
دســت  بــه  دســت  کــه  بازمی گــردد  دوستان شــان 
مســجد  و  پایــگاه  شــروع،  بــرای  و  می دهنــد  هــم 
بــه  آجــر  را  ایــن جمــع، مســجد  راه می اندازنــد.  را 
ِقــران جمــع  بــه  ِقــران  را  پــول آن  آجــر می ســازند. 
جــذب  هدفشــان  ســاخته اند.  را  آنجــا  و  کرده انــد 
نوجوانــان و جوانــان محلــه بــوده و ایــن اتفــاق در 
ســال ها،  ایــن  در  می افتــد.   ۷5 و   ۷4 ســال های 
کــه  اســت  کــم  خیلــی  مســئله،  ایــن  بــه  توجــه 
ــم.  کنی کار  ــا  ــا آنه ــانیم و ب کار بکش ــای  ــان را پ نوجوان
کنیــم و احــکام را بــه آنهــا یــاد  کار  بــر روی اخــالق آنهــا 
دهیــم. آنهــا را اردو ببریــم و جــذب پایــگاه و مســجد 
کــه ماجــرا را بررســی می کنیــم،  کنیــم. از ایــن زاویــه 
ایــن موضــوع  روی  تمرکــز مســجد  کــه  می بینیــم 
آدم هــای  و  اســت  بزرگــی  اتفــاق  خیلــی  تربیتــی، 
کالس هــای  بزرگــی به واســطۀ همیــن فعالیت هــا، 
 قــرآن و اردوهــا در ایــن مســجد ســاخته شــده اند. 
گــر دقــت  نســبت پایــگاه و مســجد هــم مهــم اســت. ا
کنیم اآلن در دوره ای هســتیم که پایگاه های بســیج 
ــهر  ــاط دیگــر ش ــد و در نق گرفته ان ــه  ــاجد فاصل از مس
فعالیــت می کننــد و هــر کســی پایگاهی بــه نــام پایگاه 
بســیج دارد. ایــن مســجد جــزء معــدود مســاجدی 
کــه پایــگاه بســیج، داخــل آن اســت. یعنــی  اســت 
ارتبــاط بچــه بســیجی بــا مســجد نبایــد قطــع شــود و 
ایــن ارتبــاط بایــد مســتمر باشــد. شــما در زیرزمیــن 
چــرا  می بینیــد.  ورزشــی  ســالن  مســجد،  ایــن 
ــا بهرامــی و  ســالن ورزشــی؟ چــون اســتدالل حاج آق
دوستانشــان ایــن اســت کــه مــا از ایــن طریــق بچه هــا 
کار  کنیــم و روی اینهــا  را جــذب پایــگاه و مســجد 

تربیتــی انجــام دهیــم.

و � خــاص  گی هــای  ویژ چــه  مســجد  ایــن 
دارد؟ مســاجد  ســایر  از  متفاوتــی 

کــه آنهــا اردوهایــی خانوادگی  شــما توجــه کنید 
باهــم  خانــواده  چهــل  ســی،  یعنــی  دارنــد. 
یــا  اردو.  جمــع می شــوند و خانوادگــی می رونــد 
فعالیت هــای جمعــی بــا محوریــت ورزش صــورت 
می گیــرد؛ حتــی در مشــکالتی که به وجــود می آید، 
جمــع درگیــر می شــود. وقتــی مراســم دارنــد، خیــر 
و شــر آنهــا جمــع می شــوند. بــرای مثــال وقتــی 
عروســی »مصطفــی صــدرزاده« می شــود، همــۀ 
نیروهای او در عروســی هســتند. با همۀ آن شــلوغ 
کــه از قبل قابل  بازی هــا و همــۀ شــلوغ بازی هایــی 
کنــم یکــی از دالیــل آنهــا و  پیش بینــی بــوده. فکــر 
کــه شــکل گرفتــه اســت، حضــور  ایــن جمــع خوبــی 
حاج آقا بهرامی اســت. حاج آقا بهرامی شــخصیتی 
کــه آدم هــا را جمــع می کنــد. وقتی بــا حاج آقا  اســت 
کنــار او  بهرامــی صحبت می کنی، دوســت داری در 

گــوش بدهــی. بنشــینی و بــه حرفــش 

کار � هــم  خــودش  صــدرزاده  مصطفــی 
می کــرده؟ تربیتــی 

کــه در این  یکــی از اصلی ترین شــخصیت هایی 
مســجد ســاخته شــده، مصطفی صدرزاده اســت. 
کــه حاج آقــا بهرامــی و حاج آقــا  کنیــم  گــر عنــوان  ا
نصیــری نســل اول مســجد هســتند، حلقه هــای 
ــراد رده هــای ســنی  دوم آن، شــهید صــدرزاده و اف
پایین تــر هســتند. مصطفــی صــدرزاده، حاصــل 
ــودش  ــه خ ک ــی  ــت. زمان ــی اس ــا بهرام ــر حاج آق عم
بــه ثمــر می رســد، یعنــی همــان 16 ســالگی در دل 
پایــگاه، پایــگاه نوجوانــان را راه می انــدازد و خودش 
بــرای حاج آقــا بهرامــی و نصیــری بــه یــک بــازوی 
کــه بزرگتــر  فرهنگــی تبدیــل می شــود. همانطــور 
او هــم  و  گســترش می دهــد  را  کارش  می شــود، 
ــگاه دیگــری  ــه وظیفــه اش عمــل می کنــد. در پای ب
ماننــد پایــگاه امــام روح اهلل)ره( در محلــۀ دیگــری 
کار تربیتــی روی  کهنــز اســت  کــه از مناطــق محــروم 

نوجوانــان را ادامــه می دهــد.

نقش بچه های مسجد در فتنه چطور بوده؟ �
بــا شــروع فتنــه، بچه هــای مســجد، منتظــر 
ابــالغ نمی مانــد و وارد میدان می شــوند. احســاس 
مســئولیت می کنند که باید حضور داشــته باشند 
کار را می کننــد و حضــور آنهــا  کننــد. ایــن  و دفــاع 
خیلــی هــم متفــاوت اســت. ســبک رفتــاری اینهــا 
در فتنــه خــودش ظرفیــت ســاخت مســتند دارد. 
که در تبعیت از حاج آقا بهرامی اســت و  مشــی آنها 
در مصطفــی هــم خیلی نمود داشــت، ایــن بود که 
کســی آســیب نزننــد. وقتــی اینهــا، بــدون هیــچ  بــه 
امکاناتــی بــه خیابان هــای تهــران می رونــد، تمــام 
کســی آســیب نزننــد.  کــه بــه  تالششــان ایــن اســت 
کــه طــرف مقابــل را  تمــام تالششــان ایــن اســت 

کننــد و ایــن در خاطــرات حاج آقــا بهرامــی  توجیــه 
کــه بــه خیابــان  موجــود اســت. ایــن بچه هایــی 
ایســتاده اند،  فتنه  گــران  مقابــل  در  و  رفته انــد 
بچه هــای مســجد هســتند. بــزرگ شــدۀ مســجد 
هســتند و تربیــت مســجدی دارنــد. آن چیــزی 
کــه رســانه ها از آنهــا نشــان می دهنــد، نیســت. 
ــه یــک مشــت آدم وحشــی و ریشــو  ک ــر  ایــن تصوی
کــه  می زننــد و می بندنــد، تصویــر غلطــی اســت 
کــم کاری مــا در فضــای رســانه به وجــود آمــده.  از 
کــه حضــور اینهــا در فتنــه،  نکتــۀ دیگــر ایــن اســت 
گرفتــه  مســتمر اســت. از خــود حاج آقــا بهرامــی 
ــرای مثــال از مصطفــی صــدرزاده  ــراد دیگــر. ب ــا اف ت
کــه در ایــام شــورش های  روایــت معروفــی داریــم 
می زننــد؛  چاقــو  بــا  را  او   88 ســال  انتخاباتــی 
به طوری کــه تــا مــرز شــهادت مــی رود. خــدا او را نگه 

مــی دارد تــا در ســوریه بــه شــهادت برســد. 

نقــش مســجد در اعــزام رزمنده هــا بــه �
ســوریه چطــور بــوده؟

رفتــه  مســجد  بــه  یک بــار  کــه  هســت  یــادم 
ایــن  بــود.  عشــا  و  مغــرب  نمــاز  موقــع  بــودم؛ 
کهنــز بــود بــه چنــد  کــه از بچه هــای  دوســتمان 
کــه  گفــت: بچه هایــی  و  کــرد  اشــاره  آخــر  صــف 
همــه  کــن؛  نــگاه  را  ایســتاده اند  آخــر  صــف  در 
صــورت  بــه  مــن  حرم انــد.  مدافــع  بچه هــای 
کــردم بــاالی ســی، چهــل نفر  کــه نــگاه  سرانگشــتی 
بودنــد. انــگار در دهــۀ شــصت بــه یــک مســجدی 
ــا چهــل، پنجــاه رزمنــده مواجــه  رفتــه ای و آنجــا ب
 شــده ای. ایــن مســجد چقــدر پویــا و زنــده اســت.

ــهید  ــجد دو ش ــن مس ــرو، ای ــداد نی ــن تع ــن ای از بی
ــهدای  ــرم دارد. ش ــع ح ــهید مداف ــه ش ــدار و س اقت
صــدرزاده«،  »مصطفــی  شــهید  حــرم،  مدافــع 
ــد«  ــد آژن ــهید »محم ــی« و ش ــهید »ســجاد عفت ش
هســتند. مســجد دو جانباز مدافع حرم هم دارد؛ 

آقــای »امیرحســین حاجــی نصیــری« پســر حاج آقا 
نصیــری و آقــای »رضــا ســلمانی«. نکتــۀ جالــب، 
کــه اینهــا از همان جوان هایی هســتند  ایــن اســت 
کــه در ســاخت ایــن مســجد، نقــش داشــته اند. 
ــه دهــۀ هفتــاد، جــذب ایــن  ک ــی  همــان نوجوانان
کالم  پایــگاه و مســجد شــده اند. اینجــا بــه ایــن 
کــه  فرمودنــد: شــهدای  حضــرت آقــا می رســیم 
ــه جنــگ فرهنگــِی  ک ــد  مدافــع حــرم، نشــان دادن

دشــمن شکســت خــورده اســت.

مصطفی اولین شهید این مسجد بوده؟�
از شــهادت  بعــد  اولیــن شــهید اســت.  بلــه، 
به وجــود  کهنــز  در  عجیبــی  فضــای  مصطفــی 
می آیــد. ابتــدا مصطفــی شــهید می شــود. بعــدش 
ســجاد بــه شــهادت می رســد. بعــد امیرحســین 
حاجــی نصیــری مجــروح می شــود. شــاید نزدیــک 
بــه یکــی، دو مــاه بعد محمد آژند شــهید می شــود. 
یعنــی بنــر ایــن شــهید پاییــن نیامــده، بنــر شــهید 
بعــدی بــاال مــی رود. در آن مقطع، فضای عجیبی 
کهنــز رفت و آمــد  کهنــز بــود. آن موقــع مــن بــه  در 
داشــتم. از ایــن جهــت خیلــی فضــا، حــس و حــال 
عجیبــی داشــت. این که چنــد دوســت و بچه های 
فضــای  می رســند،  شــهادت  بــه  مســجد  یــک 

عجیبــی اســت.
شــهید  مصطفــی  وقتــی  اینکــه  خصوصــًا 
می شــود، حاج آقــا بهرامــی در عــراق اســت. دقیقــًا 
کــه در ســوریه یــا عــراق بــود؛ ولــی  بــه یــاد نــدارم 
می دانــم در ایــران نبــود. وقتــی هــم مصطفــی را 
می آورنــد، حاج آقــا از مأموریــت برنگشــته. خــب 
خیلــی فضــای ســنگینی بــرای همــه، به خصــوص 
کار  بــرای حاج آقــا بهرامــی رقــم می خــورد. ســختی 
بیشــتر هــم می شــود چــون تمــام ایــن اتفاق هــا 
پشــت ســر هــم می افتــد و بچه هــا پشــت ســر هــم 

بــه شــهادت می رســند.

گفت وگو با محمدمهدی رحیمی؛ محقق مستند »عابدان کهنز«

عابدان کهنز؛ پاتوق شهدا
در ســـال های میانـــِی دهـــۀ هفتـــاد، حاج آقا بهرامـــی و حاج آقا نصیری، با کمک های مردم خشـــت به خشـــت و آجـــر به آجر رو هـــم می گذارند  «

کار تربیتـــی برای نســـل نوجـــوان قـــرار می دهد.  کـــه تمرکـــزش را روی  و مســـجدی در شـــهر کهنـــز بـــا نـــام امیرالمؤمنیـــن)ع( را می ســـازند. مســـجدی 
به همین ســـبب در ایـــن مســـجد، عالوه بـــر نمـــاز جماعـــت و قرائـــت قـــرآن، فعالیت هـــای ورزشـــی، اردویـــی و تفریحی هم تعریف شـــده بـــود. چنین 
تمرکزی روی تربیت نســـل نوجوان، بیســـت ســـال بعد از تأســـیس مســـجد، به ثمر نشســـت؛ تقدیم ســـه شـــهید مدافع حرم به انقالب اســـالمی.
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سنگر  انسان سازی
امــام  از  زیبایــی  تعبیــر  اســت؛  ســنگر  مســجد 
کهنــز«  کــه در فیلــم مســتند »عابــدان  خمینــی)ره( 
به خوبی  نشــان داده شــده اســت. »عابدان کهنز« 
روایتگــر تــالش تعــدادی از پاســداران و رزمنــدگان 
کــه بــا اتــکا بــه لطــف خــدا و اراده  قدیمــی اســت 
ــا می کننــد و  ــی برپ ــرای اهال جمعــی، مســجدی را ب
اســم آن را می گذارنــد مســجد امیرالمؤمنیــن)ع(؛ 
جماعــت،  نمــاز  بــر  عــالوه  آن  در  کــه  مســجدی 
زیــادی،  پرورشــی  و  فرهنگــی  هــای  فعالیــت 
کودکان و نوجوانان انجام می شــد  مخصوصًا برای 
کارگردان این مســتند،  و به گفتۀ »مجید رســتگار« 
جوانــان زیــادی در عرصــه هــای فرهنگــی، نظامــی، 
اجتماعــی و... در ایــن مســجد پــرورش یافتنــد؛ 
کــه  ماننــد شــهید »مصطفــی صــدرزاده«؛ جوانانــی 
ــدگان  کنن ــه برپا ــالش صادقان ــال ت ــل 25 س ماحص
مســجد بودنــد و شــجاعانه در هیاهــوی فتنــه 88 
کردنــد و بعــد از آن هــم بــا رشــادت  خــود را ســپر بــال 
نگذاشتند فتنه شام در تهران تکرار شود؛ و در این 

مســیر شــهید یــا جانبــاز شــدند. 
کهنــز« ســاده  روایــت ماجــرا در مســتند »عابــدان 
وگویاست و هنرمندانه  از تکنیک های انیمه برای 
بیان بعضی اتفاقات، اســتفاده شــده و بر جذابیت 
و تاثیرگذاری داســتان برای مخاطب افزوده اســت؛ 
داستانی از تربیت، شکوفایی و بالندگی نوجوانان و 
جوانان کهنز شهرستان »شهریار« و مسجدی که با 
ســختی های زیاد و البته مدد و لطف خدا ســاخته 
شــد و پایــگاه معنــوی بســیار مهمــی بــرای تهذیــب 
کــه توفیــق دفــاع از حــرم  گردیــد  نفــس جوانانــی 
حضــرت زینــب)س( را در مقابــل هجــوم تروریســت 
کردنــد و مــدال طالیــی شــهیدان مدافــع  هــا پیــدا 
گــردن آویختنــد. شــهیدان »مصطفــی  حــرم بــه 
و  عفتــی«  »ســجاد  آژنــد«،  »محمــد  صــدرزاده«، 
جانبــازان »امیرحســین حاجی نصیــری« و »رضــا 
ســلمانی« ازجملــه تربیت یافتــگان ایــن مســجد 
کــه مصــداق  هســتند. نوجوان هــا و جوان هایــی 
بارز انسان ســازی مسجد هستند؛ همان هایی که 
پاتوق شــان مســجد امیرالمومنین)ع( بود و با حال 
و هــوای ایــن مســجد و روح معنــوی تربیت شــدند.
همان طورکه در پایان مســتند» عابدان کهنز« هم 
اشــاره می شــود نقطه شــروع و اوج جوانان شــهریار، 
مســجد اســت؛ یعنــی مرکــز ثقــل انسان ســازی. 

اســالم)ص(  پیامبــر  زمــان  از  مســاجد  چنانکــه 
پایگاهــی فراتــر از برپایــی نمــاز بودنــد؛ حتــی ایشــان 
جلسات نظامی و سیاسی خود را در مساجد برگزار 
کارکــرد مســجد  می کردنــد و عمــاًل نشــان می دادنــد 
در جامعــۀ اســالمی حیاتــی و کلیدی اســت. پیامبر 
اســالم اســالم)ص( در ابتــدای نظام منــد ســاختن 
ســازمان دینــی، تأســیس مرکــز تجمــع عمومــی 
مســلمانان را بــا نــام مســجد در اولویــت قــرار داده و 
تجمع در آن را به نیکوترین وجه ستودند و همواره 
کیــدات را در راســتای حفــظ ایــن  نیــز بیشــترین تأ

ســنگر توحیــدی ابــراز داشــتند.
رهبــری  بــا  اســالمی  انقــالب  پیــروزی  رونــد  در 
امام خمینی، مســاجد همانند دوران صدر اســالم، 
جــان گرفتنــد و جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا کردنــد؛ 
بــه  مســاجد،  در  فعــال  نیروهــای  کــه  به طــوری 
طــور مســتقیم در متــن انقــالب شــرکت جســتند. 
از آن پــس مســاجد نقــش پایــگاه ارتباطــی مــردم را 
بــر عهــده داشــتند و در شــرایط حســاس نهضــت 
اســالمی توانســتند بــه انســجام نیروهــای مردمــی 
و دفــع حمــالت نامرئــی نفوذی هــای ضدانقــالب 

بپردازنــد.
پــس از پیــروزی انقــالب نیــز، بســیاری از برنامــه هــا و 
اتفاقــات مهــم ماننــد انتخابــات شــوراهای محلــی، 
زمــان،  و دیگــر ضرورت هــای  بســیج  کانون هــای 
در مســاجد انجــام می گرفــت؛ چنانکــه امــام)ره( 
ــه  ک ــد  مســجد را ســنگری انسان ســاز نامیــده بودن
چشــمۀ زالل مبــارزۀ ضــد باطــل در طــول تاریــخ، از 
آن جوشــیده اســت. ایشــان بــا شــناخت موقعیــت 
و نقــش مســجد، خطــاب بــه مســلمانان جهــان 
گــر حــرم و کعبــه و مســجد و محــراب،  مــی فرمــود: »ا
ســنگر و پشــتیبان ســربازان خــدا و مدافعــان حــرم و 
حرمــت انبیــاء نیســت، پــس مأمــن و پناهــگاه آنــان 
در کجاســت؟« در واقــع مســاجد عقبــۀ اســتراتژیک 
و  اســالم  تــر،  کالن  و در ســطح  اســالمی  انقــالب 
تشــیع هســتند؛ چه اینکه از منظر جامعه شناســی 
تحلیل گــران اجتماعــی، انقــالب اســالمی را بایــد 
ــرکات  ــدۀ تح ــون عم ــت؛ چ ــاجد دانس ــالب مس انق
ــام  ــاجد انج ــی مس ــبکه مویرگ ــق ش ــی از طری انقالب
کشــور نفــوذ می کــرد و  کل  می شــد و راحت تــر در 
را  امــام)ره(  اعالمیه هــای  به راحتــی  می توانســت 
ظرف24ســاعت پخش کند. در طول 8 ســال دفاع 

مقــدس هم مســاجد ســنگر و پایگاه کمک رســانی 
بــه  رزمنــدگان جبهه هــای حــق علیــه باطــل بــود.

اما متأســفانه طی چند ســال اخیر کارایی مساجد 
ــه نمــاز شــده  ــا ســهوا محــدود و محصــور ب عمــدا ی
اســت؛ البتــه نمی تــوان همیشــه مــردم را مقصــر 
دانســت و انگشــت اتهــام بــه ســمت آنهــا نشــانه 
کــه برخــی سیاســتگذاری های ناقــص و  رفــت؛ چــرا 
عــدم تامین نیازهای مختلف مــردم و به خصوص 
کم کاری هــای فرهنگــی، باعث تقلیل جایگاه مهم 

گردیــد. مســاجد 
ــه هــر دلیــل، در حــق  ــه ب ک کاســتی هایی  ــا همــه  ب
کــم و بیــش شــاهد آن  مســاجد روا داشــته شــد و 
هســتیم، امــا هنــوز مســاجدی پیــدا می شــوند 
و  می دهنــد  انجــام  را  خودشــان  وظیفــه  کــه 
تربیتــی  پرورشــی  ضعف هــای  جبران کننــدۀ 
مــدارس و سیســتم فشــل دولتــی هســتند؛ نمونــۀ 
ایــن مســاجد، همــان مســجد امیرالمؤمنیــن)ع( 
کهنــز«  کــه مســتند »عابــدان  در شــهریار اســت 
به زیبایــی نقــش و جایــگاه انسان-ســازی و تربیــت 
نســل فعــال و انقالبــی در آن را روایــت می کنــد.

انتخاباتــی  حــوادث  کــه  کــرد  اثبــات  زمــان  گــذر 
ســال 88 جنــگ قــدرت بیــن دوجنــاح انتخاباتــی 
نبــود، بلکــه یــک فتنــه ســازماندهی شــده توســط 
ــدان انقــالب، اعــم از ســلطنت طلبان،  همــۀ معان
ســران  و  تروریســتی  گروهک هــای  منافقــان، 
کشــورهای آمریــکا، انگلیــس و رژیــم اشــغالگر قدس 
کشــور، بــه  کــه توســط ســران فتنــه در داخــل  ــود  ب

اجــرا درآمــد. 
گرفتــۀ فتنــه، بیــداری و  ــر  ُگ در میــان شــعله هــای 
هوشیاری جوانان پرورش یافته مسجدی بود که 
غ از فضــای سیســتماتیک دولتــی و حکومتی،  فــار
ــان  ــد خودش ــرد؛ هرچن ک ــوش  ــع خام ــه موق آن را ب
هــم مظلومانــه  از شــعله های آتــش آســیب دیدند. 
از  دفــاع  بــرای  مســاجد  یافتــۀ  پــرورش  جوانــان 
انقــالب اســالمی بــه میــدان آمدنــد و بــا تقدیــم 
خونشــان، بســاط فتنــه و فتنه گــران را از دامــن 
ک نظــام جمهــوری اســالمی ایــران برچیدنــد.  پــا
مظلومیــت و گمنامــی بســیجیان از دوران انقــالب 

ــا فتنــه 88 فرامــوش شــدنی نیســت.  اســالمی ت
همین جوانان  در مســیر بلوغ معرفتی و اعتقادی 
خــود، چنــد ســال بعــد در فتنۀ دیگری نتوانســتند 

را  خــود  روزمــرۀ  زندگــی  و  باشــند  بیخیــال  و  آرام 
ــار هــم لبــاس رزم  پوشــیدند و  کننــد؛ این ب ســپری 
راهــی ســوریه شــدند تــا آنجــا را از لــوث تکفیری هــای 
کــه ایــن بــار در  کننــد؛ بــا ایــن تفــاوت  ک  داعشــی پــا
داخل کشور عده ای دانسته و نادانسته زخم زبان 
می زدنــد؛ ولــی آن ها بــرای دفاع ازحرم اهل بیــت)ع( 
بــه میــدان نبــرد رفتنــد و بعضی هایشــان در ایــن راه 
بــه مقــام جانبــازی یــا شــهادت نائــل آمدنــد؛ ماننــد 
شــهید »ســیدمصطفی صدرزاده« به  عنوان الگوی 
انســانی در تشــکل های مردمــی  نیــروی  تربیــت 
کــه در دامــن مســجد شــخصیتش  و مســجدی 
ســاخته شــده بــود؛ چنانکــه بنــا بــه گفتــۀ اطرافیــان 
و خانــوادۀ ایــن ســید جــوان، تمــام زندگــی او وقــف 

مســجد و همجوشــی بــا مــردم شــده بــود.
کار امنیتــی  گرفتــه تــا  کار عملــی  ســیدمصطفی از 
در محلــه  و در باالخــره در تربیــت و اعــزام نیــرو بــرای 

ــا لشــکر دشــمنان اســالم؛ جلــودار بــود. مبــارزه ب
در نگاهــی اجمالــی فیلــم  مســتند »عابــدان کهنــز« 
روایت گر تاریخ شفاهی بعد از پایان جنگ تحمیلی 
کــه بــه جریان هــای مختلــف اجتماعــی،  اســت  
کهنــز«  سیاســی و نظامــی مــی پــردازد. »عابــدان 
دورۀ تاریخی شکل گیری مسجد امیرالمومنین)ع( 
و پایــگاه الغدیــر را بررســی می کنــد و ســعی دارد تــا 
کارهــای سیاســی، نظامــی و فرهنگــی کــه از دل این 
مسجد برآمده را به تصویر بکشد. نقش مساجد را 
در تربیــت جوانــان مطــرح می کنــد که چطــور از بین 
همــان جوانانــی که نه زمان پیــروزی انقــالب را درک 
کرده انــد و نــه ســال های دفــاع مقــدس را دیده انــد، 

آتــش فتنــه را خامــوش می کننــد.
 بی شــک شــهیدان  مصطفــی صــدرزاده، ســجاد 
عفتی و...از ثمره های این تربیت تأثیرگذار اسالمی 
کــه از همــه چیــز خــود گذشــتند  مســجد هســتند 
ولی اجازه ندادند فتنۀ دشمن و منافقان دامنگیر 
کمــال  اســالم شــود؛ و ایــن اســت معنــای تمــام و 
انسان ســازی درمســجد و انتظاری که از این ســنگر 
کــه چنیــن نگاهــی در ســایر  مهــم مــی رود.  امیــد 
مســاجد تســری یافتــه و بیــش از پیــش مهیــای 

ظهــور حضرتــش در کســوت ســربازی باشــیم.

یادداشتی دربارۀ مستند»عابدن کهنز«
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از برادران تا عابدان کهنز
آسیب شناسی مستندهای مدافعان حرم

مهدی فالحتی
پژوهشگر  

سطوح انفعالی، احساسی و حماسی �
پرداختــن بــه ســوژه های مدافعــان حــرم غالبــًا یــک 
گــر  الیــۀ انفعالــی دارد؛ اینکــه چــرا بایــد آنجــا بجنگیــم و ا
کــه ایــن  آنجــا نجنگیــم بایــد در ایــران می جنگیدیــم 
نوعــی دفــاع و پاســخگویی اســت و یــک ســطح انفعالــی 
محســوب می شــود؛ که مســتندهای متعددی در این 
ــوع  ــراول ایــن ن حــوزه وجــود دارد و صداوســیما پیش ق
ادبیــات اســت. عالوه برایــن یــک الیــۀ احساســی دارد 
ــد و رفتنــد؛  کردن کــه مثــاًل این هــا بچه های شــان را رهــا 
بــرای وطــن یــا بــرای مــن و تــو. یــک الیــۀ حماســی هــم 
دارد کــه این هــا مثأل جنگیدنــد و پیروز شــدند؛ ولی یک 
الیــۀ مفهومی دارد که تقریبأ هیچ وقــت به آن پرداخته 
نشــده اســت؛ آن هم این اســت که ادامۀ مدافعان حرم 
کترهایــی  کارا از گذشــته تــا آینــده چیســت؟ یعنــی ایــن 
کجاســت؟  کــه در ســوریه می جنگیدنــد، عقبه شــان 
کأل بــه لحــاظ  چــه ریشــه ای دارنــد و ذاتشــان چیســت؟ 
افــق تمدنــی چــه زوایــه ای دارنــد؟ و... این یک نکته ای 
کــه تقریبــأ بــه آن پرداختــه نشــده اســت؛ مثــأل  اســت 
کســانی که در جنــگ بودنــد، گذشته شــان انقــالب بوده 
و هر کســی االن بخواهد مســتند دفاع مقدســی بســازد 
می آیــد ثابــت می کنــد کــه طــرف مبــارز بــوده؛ مســجدی 
بــوده؛ و... بعــد جنگ شــده اســت به فرمــان امام رفتند 
ُگســل  و جنگیدنــد؛ ولــی در قصــۀ مدافعــان حــرم ایــن 
که  تاریخی و این گسست تاریخی در روایت وجود دارد 
کار را از مفهــوم و تئــوری خالــی می کنــد.  ایــن به شــدت 

ایــن یکــی از نــکات جــدی  اســت.

سطوح مفهومی�
کــه مدافعــان حــرم تــا قبــل  الیــۀ مفهومــی ایــن اســت 
از ماجــرای ســوریه در چــه چالش هــای اجتماعــی از 
خودشــان ظهــور و بــروز نشــان دادنــد؟ و آیــا َبدیلــی از 
فضــای ســوریه در شــرایط اجتماعــی و زندگی یشــان 
وجــود داشــته اســت یــا خیــر. پاســخ ایــن ســؤال بلــه 
اســت؛ کــه تفصیلی تــرش فتنــۀ 88 اســت. تقریبــأ فتنــه 
88 یکــی از بدیل هــا و مقدمــات اصلی حضور مدافعان 
که  حرم در ســوریه اســت؛ یعنی این ها آدم هایی بودند 
در داخــل مقابــل یــک جریــان با منطــق داعش در ســال 
که به یک معنا آن روی ســکۀ فتنۀ  88 مواجه شــدند؛ 
شــام، فتنــۀ تهــران اســت. ایــن دیگــر یــک فرضیــه اســت 
کــه بــه نظــر مــن بــا بررســی مصادیــق می شــود ســراغش 
رفــت. یک مســتندی هــم در این حوزه آقــای »نقویان« 
به اسم »برادران« ساخت و انتهای مستند مسأله اش 
کــرد؛ این طــور  همیــن موضــوع بــود؛ یعنــی ایــن را ثابــت 
کــه حــزب اهلل در ایــران برادرانــی دارد؛ بــرادران داعــش 
کــه تجربــۀ تاریخــی  هــم تکفیری هــای وطنــی هســتند 
هــم دارد. ایــن یــک برشــی از زندگــی طولــی مدافعــان 
حرم اســت که هیچ وقت روایت نشــده اســت. »شــهید 
حســین همدانــی« فرمانــدۀ ســپاه تهــران در ســال 88 و 
از افــراد اصلــی مقابلــه با فتنه اســت؛ همچنین »شــهید 
نــوروزی«،  مهــدی  »شــهید  صــدرزاده«،  مصطفــی 
»شــهید ســجاد عفتــی« و خیلــی از مدافعــان حــرم. این 
ِگره هــا را بــاز می کنــد و  بــرش طولــِی تاریخــی خیلــی از 
کار حماســی اســت،  کار حســی اســت، هــم  البتــه، هــم 
هم اینکه کار انفعالی نیســت؛ بلکه ایجابی اســت. این 
اتفاقــی اســت کــه بــا مســتند »بــرادران« بایــد ادامــه پیــدا 

کــه نکــرد. می کــرد 

فعالیت های اجتماعی�
حــرم،  مدافعــان  ســوژه های  بــه  پرداختــن  در 
ضریــب  خیلــی  حماســی  و  شــخصی   فعالیت هــای 
گرفته انــد؛ ولــی فعالیت هــای اجتماعی شــان ضریــب 
نگرفتــه اســت؛ مثــأل خیلــی از ســوژه های مدافعــان حرم 
کتاب هایشــان یــا مستندهایشــان تولیــد  کــه  هســتند 
می شــود، امــا ارتباطــات اجتماعــی و ایــن چیزاهــا اصــأل 
درونــش نیســت. شــاید صــد تــا صدوپنجــاه مســتند 
در حــوزۀ مدافعــان حــرم تولیــد شــده اســت؛ امــا هیــچ 
مســتندی ســبک زندگی این رزمنده ها را روایت نکرده 
اســت. حضــور مدافعــان حرم در ســوریه معلــول دو چیز 
اســت؛ یکــی تحلیــل سیاســی و یــک تحلیــل اجتماعــی 
و فرهنگــی از اوضــاع. تحلیــل سیاســی، خــودش را در 
فتنــه و این هــا نشــان می دهــد. ورود اجتماعــی یعنــی 
تحلیــل اجتماعــی. روابــط اجتماعــی ایــن مدافعــان 
حــرم خــودش جــزء علت هــای موجبــۀ فعال شــدن 
این هــا در خــط مقــدم ســوریه اســت؛ یعنــی هیچ کــدام 
از این هــا آدم هــای منــزوی نبودنــد؛ همــه هیئتــی و 
میانــدار؛ همــه آدم هــای اجتماعــی. تقریبــأ بالاســتثناء 
کثریت شــان شــخصیت های چهره و معروفی نبودند؛  ا
کــه بــه واســطۀ ریشــه دار  نــه یــک آدم هایــی معمولــی 
بــودن فضــای اجتماعی و فرهنگی یشــان و تعهدی که 
بــه واســطۀ ســبک زندگــی  برایــش ایجــاد شــده اســت، 
خــودش را افغانســتانی جــا می زنــد و مــی رود ســوریه. 
البتــه ایــن دربــارۀ همــۀ رزمنــدگان جنــگ در دفــاع 
مقــدس و ســوریه صــادق اســت؛ ولــی ایــن یــک ُبرشــی 
اســت کــه غالبــأ در روابط عاطفی و احساســِی رزمنده ها 
ــاع  ــروش دف ــای پرف کتاب ه ــما  ــی ش ــود؛ یعن ــم می ش گ

مقــدس، ســوژه های قــوی دفــاع مقــدس، همــه خــط 
کدام شــان  مقدم شــان روایــت شــده اســت؛ ولــی هیــچ 
روابــط  مدرسه شــان،  کوچه شــان،  محله شــان، 
مسجدی شــان و مربی شــان اصأل روایت نشــده اســت. 
ایــن یــک چالــش اســت کــه البتــه از قبــل هــم داشــتیم و 

همچنــان ادامــه دارد.

 آسیب شناسی درست عابدان کهنز �
ُکهنــز«، آسیب شناســی درســتی از  مســتند »عابــدان 
اوضــاع مدافعــان حــرم و روایت شــان دارد. درواقــع هــم 
وارد ســطوح اجتماعــی و فرهنگــی می شــود و هــم وارد 
ســطوح سیاســی، حماســی و احساســی؛ ولــی انفعالــی 
نیســت. به شــدت ایجابــی اســت؛ یعنــی آنجــا می گویــد 
مــا در فتنــه حضــور داشــتیم؛ اما تــو از این حــرف ناراحت 
نمی شــوی کــه هیچ، حــق را هم بهــش می دهی؛ حتی 
کأل بهــش  ســوریه رفتنــش را هــم حــق می دهــی. یعنــی 
حــق می دهــی. چون کــه ســرش بــاال اســت؛ تکلیفــش 
بــا خــودش معلــوم اســت؛ و ایــن تکلیــف معلوم شــدن، 
ریشــه در ایــن دارد کــه هــم فضــای سیاســی اش را گفتــه 

اســت؛ هــم فضــای فرهنگــی اجتماعــی اش را. 
آسیب شناســی درســِت روایــت تاریــخ جنــگ و تاریــخ 
کــه  کار اســت  دفــاع از حــرم یــک ویژگــی ممتــاز ایــن 
جذابیت مســتند هم به خاطر همین آســیب شناســی 
درســتش اســت؛ وگرنه دربارۀ شــهید »صدرزاده« یا مثأل 
بقیه، مســتند ســاخته شــده اســت، ولی مستندها کم 
عمــق اســت؛ کــه بــه ایــن دلیــل و آسیب شناســی غلــط، 

تاثیرگــذاری آنچنانــی نخواهند داشــت.

17

کلـــی در این مســـتندها دســـت می یابیم. ســـطوحی که با  « بـــا بررســـی مـــوردی مســـتندهایی که درباره مدافعان حرم تولید شـــده اســـت به ســـه ســـطح 
توجـــه بـــه نیازها و دغدغه های مستندســـازان به آن ها پرداخته شـــده اســـت: 1- ســـطوح انفعالی؛ 2- ســـطوح احساســـی؛ 3- ســـطوح حماســـی. 
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سیدعلی سیدی

فیلم ساز

مســجد، اصلی تریــن و مهم تریــن پایــگاه عبــادی 
کــه تقریبــًا در همــۀ  و اجتماعــی دیــن اســالم اســت 
از صــدر اســالم  شــئون زندگــی دینــی مســلمانان 
از  دارد.  و  داشــته  ویــژه ای  تأثیرگــذاری  کنــون،  تا
ــلمانان،  ــاری مس ــا ی ــرم)ص( ب ک ــول ا ــه رس ک ــی  زمان
ــود،  ــا نم ــا بن ــۀ قب ــالم را در منطق ــجد اس ــن مس اولی
به فراخــور نیــاز و بــا شــکل گیری جامعــه و تمــدن 
در  مســجد  ظرفیت هــای  کم کــم  اســالمی، 
نیــز  پــس ازآن  شــد.  آشــکار  گــون  گونا زمینه هــای 
تحــوالت  از ســیر  تاریخــی  برهه هــای مختلــف  در 
گرفتــه تــا حتــی  سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 
وقــوع بالیــای طبیعــی، بــر موارد اســتفاده از مســجد 
رســول اهلل)ص(  زندگــی  زمــان  در  شــد.  افــزوده 
ــن  ــه بزرگ تری ــادت بلک ــل عب ــط مح ــه فق ــجد ن مس
تعلیــم  و  تربیــت،  حکومــت،  ادارۀ  بــرای  پایــگاه 
امــور  اطالع رســانی،  خطابــه،  و  وعــظ  تبلیــغ، 
نظامــی، نگهــداری و درمــان بیمــاران و مجروحــان، 
کمک به نیازمندان، شــور و مشــورت،  اعزام ســفیر، 

بــوده اســت. شــکایت و قضــاوت و... 
اســالم،  قلمــرو  گســترش  و  توســعه  رونــد  در 
که فتــح می کردند،  مســلمانان در هــر شــهر و دیــاری 
دیــر یــا زود بــه ســاختن مســجد مشــغول می شــدند 
انتخــاب  را  نقطــه  بهتریــن  منظــور،  ایــن  بــرای  و 
می کردنــد. چنانچــه مســلمانان از ابتــدا شــهری را 
پایه گــذاری می نمودنــد، پیــش از همــه مســجد را 
بنــا می کردنــد و بــه نســبت آن، ســایر عناصــر شــهری 

نظیــر بــازار، محــالت و... را شــکل می دادنــد.
کــه  درمی یابیــم  تاریخــی،  مســاجد  مشــاهدۀ  بــا 
عالوه بــر موقعیت محــوری در شــهر، خــوِد معمــاری 
ــه مــردم،  ک ــده  ــی و اجراش ــه ای طراح ــز به گون ــا نی بن
کثــر ارتبــاط را بــا آن داشــته باشــند و حداقــل  حدا
کننــد.  بــرای رفت وآمــد هــم از داخــل مســجد عبــور 
ایــن ســاختار بــرای مســاجد جامــع به وضــوح دیــده 
و  کــن  اما مهم تریــن  دیگــر،  ســوی  از  می شــود. 
ــز موردنیــاز مــردم در اطــراف مســاجد ســاخته  ک مرا
بــازار،  کاروانســراها،  آب انبارهــا،  مثــل  می شــد؛ 

حمــام، بیمارســتان و... .
بــا  می کردنــد  ســعی  حکومت هــا  زمــان،  آن  در 
کننــد  ســاخت مســجد، اعتبــاری بــرای خــود کســب 

گــر احســاس خطــر می کردنــد مســجدجامع  و بعضــًا ا
سلســلۀ پیشــین را یــا تخریــب می کردنــد تــا مبــادا 
در  اینکــه  یــا  بگیــرد  قــرار  مــردم  تمجیــد  موجــب 
جدیــد  حــکام  می نمودنــد.  ایجــاد  تغییراتــی  آن 
بیــن مــردم،  تــا در  در مســجد حضــور می یافتنــد 
کننــد در مدت حکمرانی شــان هم،  مقبولیــت پیــدا 
اوامــر و نواهــی خــود را در مســجد بــه اطــالع عمــوم 
مســجد،  بــا  مــردم  ارتبــاط  گســترۀ  می رســاندند. 
کــه از بــدو تولــد و آغــاز زندگــی  گیــر بــود  آن قــدر فرا
یــک انســان، والدینــش او را بــه مســجد می آوردنــد 
گــوش راســت و چپــش اذان و  ــا امــام جماعــت در  ت
کام او را بــردارد. از ســمت دیگــر در  اقامــه بگویــد و 
ــد و  ــه مســجد می آوردن ــز میــت را ب ــی نی ــان زندگ پای
از آن مــکان مقــدس، به ســمت قبرســتان تشــییع 

می کردنــد.
در مقاطعــی نظیــر صفویــه و قاجــار، بعضــًا مــدارس 
بــرای  و  شــد  ســاخته  مســاجد  در  دینــی  علــوم 
تحصیــل و زندگــی طــالب نیــز حجره هایــی ایجــاد 
بــرای  هــم  کتابخانه هایــی  معمــواًل  نمودنــد. 
برخــی  می گرفتنــد.  نظــر  در  مطالعــه  و  پژوهــش 
محوطــۀ  طاق نماهــای  در  را  بیمــاران  اطبــاء، 
هــم  زمان هایــی  می کردنــد.  معاینــه  مســجد، 
کــه مــردم، خــواص و علمــا بــرای تغییــر  شــاهدیم 
کــم  کمیــت یــا اعتــراض بــه عملکــرد حا سیاســت حا
یــا  می کردنــد  بست نشــینی  مســاجد  در  مســتبد 
گــر شــهر مــورد تهدیــد دشــمنی واقــع  کــه ا مواقعــی 
می شــدند  جمــع  مســجد  در  همگــی  می شــد؛ 
مقابلــه  بــرای  اخبــار  آخریــن  کســب  ضمــن  تــا 
ویژگی هــای  چنیــن  نماینــد.  اقــدام  دفــاع،  و 
کــه حتی ســفیران  منحصربه فــردی، باعــث می شــد 
کننــد.  بــه مســجد اقامــت  خارجــی هــم نزدیــک 
شــهر،  یــک  ک  امــال ارزش تریــن  بــا  روزگاری  بلــه! 

بــود. مســجد  بــه  آنهــا  نزدیک تریــن 
گفــت  ازمنظــر موفقیــت در تمدن ســازی می تــوان 
علمــی  کارهــای  ثمــرۀ  اســالم،  طالیــی  دوران 
امــام  به نحوی کــه  اســت.  آغــاز شــده در مســاجد 
گــون را در مســجد بــه حــدود  گونا صــادق)ع( علــوم 
گردشــان تعلیــم داد. مــا معتقدیــم  چهــار هــزار شا
ــات حــّکام غاصــب نبــود،  ــر مزاحمــت و جنای گ ــه ا ک
معصومیــن)ع( از همیــن پایگاه، سرنوشــت بشــریت 
کمااینکــه چشــم انتظار ظهــور  را تغییــر می دادنــد. 
حضرتــش  حکمرانــی  الحــرام،  مســجد  از  منجــی 
کوفــه و اقامتشــان در مســجد ســهله  در مســجد 

هســتیم.
کشــورمان  تأثیــر مســجد در وقایــع تاریــخ معاصــر 
کــه نیــاز بــه توضیــح نــدارد،  به قــدری واضــح اســت 
چــه در زمــان مشــروطیت، چــه انقــالب اســالمی 
اصلــی  پایــگاه  مقــدس،  دفــاع  دوران  در  چــه  و 
آزادی خواهــی، عدالت طلبــی، مقاومــت، آمــوزش، 
هم افزایــی،  ایثــار،  دفــاع،  رهبــری،  و  طرح ریــزی 
امدادرســانی، بســیج نظامــی و... در مســاجد بــوده 

اســت.
به صــورت  مســجد،  تاریخــی  کارکردهــای  از  جــدا 

کــه بنــای مســجد، همــواره  گفــت  کلــی می تــوان 
تجلــی گاه هنــر اســالمی و ثمــرۀ دانــش و صنعــت 
مســلمانان بــوده و هســت. بســیاری از اهــل فــن 
منحصربه فــرد  بعضــًا  ویژگی هــای  کــه  معقدنــد 
مســجد در ســبک معمــاری، بــه همــراه تزئینــات و 
گرفتــه از معــارف و معنویــت  زیباســازی آن، نشــأت 
خــاص دیــن اســالم اســت. بــه همیــن دلیــل بــرای 
مســاجد،  در  استفاده شــده  نقــوش  و  طرح هــا 
کار می برنــد. حداقــل ده هــا  لفــظ اســلیمی را بــه 
کفــر  کــه دسته دســته توریســت از بــالد  ســال اســت 
بــرای دیــدن زیبایــی و شــکوه هنــر و ثمــرۀ دانــش 
کشــورمان  و صنعــت اســالمی بــه مســاجد تاریخــی 
پــای می نهنــد و توســط راهنمایــان خــود از فلســفۀ 

ظاهــر و باطــن آن آثــار مطلــع می شــوند.
دربردارنــدۀ  کــه  دیگــری  پدیــدۀ  مســجد  به جــز 
ویژگی هــای هنــری، صنعتــی و رســانه ای باشــد، 
سینماســت. هــر دو مــکان محــل اجتمــاع مردمــی 
کــه از هــر جنــس بــا هــر ســن و ســالی بــرای  اســت 
اهدافــی دورهــم جمــع می شــوند و آداب خاصــی را 

می کننــد. مراعــات 
کارکردهــای  ســینما نیــز ماننــد مســجد، اهــداف و 
بتــوان  امــا شــاید  دارد.  الیــه ای  و چنــد  مختلــف 
فیلم ســازی،  تاریــخ  طــول  در  مجموعــًا  گفــت 
کــه داشــته،  باالیــی  تأثیرگــذاری  کنــار  ســینما در 
بیــش از آنکــه منشــاء تغییــر و تحــوالت مختلــف 
فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی باشــد، از پدیده هــا 
گــون بــا جبــر یــا  گونا تأثیــر پذیرفتــه و بــه شــیوه های 
ــه  ــا آن ارائ ــه ب ــذاب در رابط ــی ج ــار، روایت های اختی
ــات چــه صحیــح باشــند  ــا ایــن روای ــرده اســت. ام ک
و چــه غلــط بــا حافظــۀ حســی و عاطفــی مخاطــب 
ســینما ســروکار دارنــد و هرچــه فیلم هــا جذاب تــر 
آن  بــه  مربــوط  قضاوت هــای  و  روایــات  باشــند، 

بیشــتر در یادهــا می مانــد.
کــه وقتــی ســینما،  همیــن مــوارد ســبب می شــود 
تصویــر  بــد،  یــا  خــوب  پدیــدۀ  یــک  از  پی درپــی 
زیبایــی ارائــه ندهــد، کم کم قدرت نــرم و تأثیرگذاری 
عجیــب آن، افــکار عمومــی را بــه قضاوتــی منفــی در 
آن مــورد، ســوق می دهــد و احســاس نامطلوبــی 
کــه البتــه برعکــس  نســبت بــه آن ایجــاد می کنــد 
بــه  گویــی  امــا  اســت.  صــادق  نیــز  موضــوع  ایــن 
کارکــرد  برخــی پدیده هــا نظیــر مســجد، بــا آن همــه 
و تأثیرگــذاری، به صــورت محــوری پرداختــه نشــده 

ــت آن. ــا زش ــا ی ــر زیب ــه تصوی ــد ب ــه برس چ
به راستی چرا؟

کوتــاه  کنیــد چنــد فیلــم  بــه حافظــۀ خــود رجــوع 
کــه محوریتــش مســجد  یــا ســریال بــه خاطــر داریــد 
بــا محوریــت  آثــار  برخــی  ارفــاق  بــا  شــاید  باشــد؟ 
روحانیــون، امامــزادگان، حــوزۀ علمیــه و تعــدادی 

آثــار دفــاع مقدســی را بــه یــاد بیاوریــد.
بــه ایــن  کــم محلــی ســینما بــه مســجد بایــد  در 
ــه درحال حاضــر،  ک کنیــم  ــرار  نکتــۀ تأســف بار نیــز اق
از ظرفیت هــای عظیــم مســاجد  کمتریــن میــزان 
گرفتــه می شــود و ائمــۀ جماعــت هــم  کار  کشــور بــه 

مسجد در آینۀ سینما
یادداشتی بر اهمیت مسجد و عدم پرداخت آن در سینما

ــد. هــر مســجدی هــم  حداقــل حضــور در آن را دارن
ــاء.  ــت امن ــت و هیئ ــام جماع ــم ام ــزار دارد، ه نمازگ
گــر درســت انجــام دهند  کــه ا هــر ســه وظایفــی دارنــد 
می تواننــد بــا اســتفاده از ظرفیــت موجــود دســت کم 
محــل  آن  افــراد  زندگــی  بــرای  مطلــوب  محیطــی 

ــازند. بس
گــر ازنظــر برخــی  بــا ایــن حــال، جــا دارد بگوییــم ا
صرفــًا  ســینما،  رســالت  مهم تریــن  گران  ســینما
تصاویــر  باشــد،  جامعــه  واقعیــت  نشــان دادن 
کــه  ندیده ایــم  کــم  مســاجد  از  خنثــی  و  بی رمــق 
داشــته.  را  بــودن  لوکیشــن  جنبــۀ  فقــط  هــم  آن 
کمــی از نــگاه ســطحی  ای کاش بــا چنیــن منطقــی، 
رکــود  ایــن  عوامــل  و  علــل  بــه  و  می کردنــد  عبــور 
ــی از واقعیــت  ــم ایــن بخش ــا بازه ــد. ام می پرداختن
تأثیرگــذاری  درخشــان  گذشــتۀ  از  جــدا  اســت. 
فعــال  بســیار  مســاجد  نیــز  کنــون  هم ا مســجد، 
از  اســتفاده  بــا  کــه  دارنــد  وجــود  پررونقــی  و 
یــک  وضعیــت  توانســته اند  ظرفیت هایشــان، 
قــرار  تحت تأثیــر  را  شــهر  حتــی  و  منطقــه  محلــه، 
کــه کم وبیش  دهنــد و بهبــود ببخشــند؛ مســاجدی 
دارای موسســۀ خیریــه، صنــدوق قرض الحســنه، 
کانــون فرهنگــی و هنــری، پایــگاه بســیج، هیئــت 
مطالعــه،  ســالن  کتابخانــه،  مذهبی،درمانــگاه، 
ســینما،  ورزشــی،  باشــگاه  آمفی تئاتــر،  ســالن 
ســایت  اختــالف،  حــل  شــورای  حوزۀعلمیــه، 
و...  پیش دبســتانی  مهدکــودک،  کامپیوتــر، 
ــه  ک ــی  ــه امکانات ــه ب ــا توج ــاجد ب ــن مس ــتند. ای هس
نیازمنــدان،  بــه  کمــک  و  شناســایی  در  دارنــد، 
مســکن،  درمــان،  و  بهداشــت  جهیزیــه،  تأمیــن 
و...  درآمدزایــی  حبــس،  از  رهایــی  تحصیــل، 
کــه  فعالیــت می کننــد. مســاجد دیگــری هــم هســتد 
گــر امکانــات هــم ندارنــد بــا همــان محــدود خــود،  ا
مکانــی بــرای شــادی شــادی و شــیون مــردم اســت. 
آیــا بــاز هــم می تــوان چنیــن مســاجدی را نادیــده 
کلیشــه ای از مســجد  گرفــت و ماننــد گذشــته تصویر 

ارائــه داد؟!
کنــون  کــه تا گفتنــی اســت  البتــه ایــن نکتــه هــم 
»فــرج اهلل  همچــون  دغدغه منــدی  و  توانــا  افــراد 
»بهــزاد  مالقلی پــور«،  »رســول  سلحشــور«، 
»ســیدضیاء  والی نــژاد«،  »حبیــب  بهزادپــور«، 
هاشــمی« و بســیاری دیگــر از عزیــزان، خروجی یکی 
از ده هــا هــزار مســجد میهــن عزیزمــان هســتند.

گر شهر مورد تهدید دشمن واقع  روزگاری ا
می شد؛ همگی در مسجد جمع می شدند 
تا ضمن کسب آخرین اخبار برای مقابله 
گی های  و دفاع، اقدام نمایند. چنین ویژ
منحصربه فردی، باعث می شد که حتی 
سفیران خارجی هم نزدیک به مسجد 
کنند. بله! روزگاری با ارزش ترین  اقامت 
ک یک شهر، نزدیک ترین آنها به  امال
مسجد بود.

گر مزاحمت و جنایات  که ا ما معتقدیم 
حّکام غاصب نبود، معصومین)ع( از 

همین پایگاه، سرنوشت بشریت را 
تغییر می دادند. کمااینکه چشم انتظار 

ظهور منجی از مسجد الحرام، حکمرانی 
کوفه و اقامتشان در  حضرتش در مسجد 

مسجد سهله هستیم.
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مسجد صاحب الزمان)عج(
� 

مستند فصل سیب
� 

کارگردان: امیر مهریزان

مسجد صاحب الزمان)عج(
� 

مستند صالح آباد
� 

کارگردان: امین قره سوفلو

مسجد المهدی
� 

مستند به رنگ خدا
� 

کارگردان: میالد میرزاباقری

مسجد صفا
� 

مستند مسجد صفا
� 

کارگردان: ابراهیم اینانلو

مسجد خاتم االوصیاء
کوچه مقدس � مستند 
� 

کارگردان: سیدجمال عودسیمین

مسجد امام حسن)ع(
� 

مستند مسجد نوجوانان
� 

کارگردان: سیدمحمد محمدی سرشت
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محمود شم آبادی

منتقد

بعـــد از رحلت امـــام خمینـــی )ره( دولتی روی 
کـــه میـــراث دار خرابی هـــای جنـــگ  کار آمـــد 
کـــه چیزی در حـــدود هزار  بـــود. خرابی هایی 
کـــه  میلیـــارد دالر بـــرآورد شـــده بـــود. رقمـــی 
بـــود.  ک تر  وحشـــتنا جنـــگ  ویرانی هـــای  از 
بایـــد فکـــری به حـــال مناطـــق ویـــران شـــدۀ 

کنـــار ویرانی های جنگ،  جنگی می شـــد. در 
کار را  کـــه دچـــار رکـــود بـــود؛  اقتصـــاد مریضـــی 
کبر هاشمی رفســـنجانی«  برای دولـــت »علی ا
ابتـــدای  از  کـــه  مـــردی  می کـــرد.  ســـخت 
انقـــالب در مناصـــب مهمـــی بـــود؛ از شـــورای 
گرفتـــه تـــا ریاســـت مجلـــس و  عالـــی انقـــالب 
که در ســـال 6۷،  فرماندهـــی جنـــگ. مـــردی 
 598 قطعنامـــۀ  پذیـــرش  در  مؤثـــری  نقـــش 

قیمـــت نفت بـــود. در این شـــرایط، هاشـــمی 
کشـــور را اداره می کرد. هاشمی در شرایط  باید 
گاه وبیگاه در خطبه های نماز  ســـختی بود؛ و 
جمعه شـــرایط بد اقتصادی را میـــراث دولت 

قبـــل اعـــالم می کرد! 
»شـــورش علیه ســـازندگی« مســـتندی اســـت 
برهه هـــای  حســـاس ترین  از  یکـــی  بـــه  کـــه 
از  کـــه  برهـــه ای  می پـــردازد.  ایـــران  تاریـــخ 
ادامـــه   ۷6 ســـال  تـــا  و  شـــد  آغـــاز   68 ســـال 
فرماندهـــی  بـــه  ســـازندگی  دوران  داشـــت. 
کبر  ســـردار ســـازندگی. سردار ســـازندگی لقب ا
کـــه نقـــش  هاشمی رفســـنجانی بـــود. مـــردی 
مهمـــی در تاریخ انقالب اســـالمی ایـــران بازی 
کـــرد. مســـتند بیشـــتر بـــه تبعـــات سیاســـت 
می پـــردازد.  ســـازندگی  دولـــت  اقتصـــادی 
کـــه مثل ماه عســـل شـــروع شـــد ولی  دورانـــی 
پایانـــش از هر تلخی ای، تلخ تر بـــود. در دوران 
شـــد.  اجـــرا  اقتصـــادی  تعدیـــل  ســـازندگی، 
یعنـــی اعتقـــاِد دولـــت بـــه بـــازار آزاد و اقتصـــاد 
کـــه از آن، به خاطر تغییر  غیردولتـــی. دورانـــی 
جراحـــی  بـــه  اقتصـــادی،  زیرســـاخت های 
کـــه  جراحـــی ای  می شـــود.  یـــاد  اقتصـــادی 

تعبیر وارونۀ 
یک رؤیا

یادداشتی بر مستند »شورش علیه سازندگی«

بــه نظــر شــما چــرا صفــِت »ســازندگی« بــه �
دولــت آقــای »هاشــمی« نســبت داده  شــد؟ 
ــر اســاس یــک ضــرورت    »دولــت ســازندگی« ب
گرفــت. »امــام خمینــی)ره(« پــس از پایــان  شــکل 
سیاســت ها  از  مجموعــه اي  تحمیلــی،  جنــگ 
بــه  کــه  کردنــد  ابــالغ  کشــور  مســئوالِن  بــه  را 

جنــگ  از  بعــد  بازســازی«  »سیاســت های  نــام 
فــوت  از  بعــد  زمــان و  معــروف شــد. در همــان 
جمهــوري  ریاســت  دورۀ  خمینــي)ره(،  امــام 
آقــاي »هاشــمي رفســنجاني« شــروع شــد. فیلــم 
کنــار ایــن  مــا نیــز از آن دوران آغــاز مي شــود. در 
مجموعــۀ  دولــت،  بازســازي«  »سیاســت هاي 
وســیعي از برنامه هــاي اقتصــادي را در دســتور 

کــه جراحــي  بــود  قــرار  گویــي  دارد.  قــرار  کارش 
اقــداِم  اولیــن  گیــرد.  صــورت  اقتصــادي  بــزرگ 
برچیــدِن  »اقتصــاد«،  دولــِت جدیــد در عرصــۀ 
دولــِت  »کنترلــي«ِ  و  »انقباضــي«  سیاســت هاي 
سیاســت هاي  بــود.  موســوي«  »میر حســین 
دولــت »هاشــمي« در آن زمــان بــه سیاســت هاي 
»تعدیــل اقتصــادي« و یــا »اعتــدال در ســاختار 

آن  نمــاد  کــه  شــد  معــروف  ایــران  اقتصــادي« 
»آزادســازي قیمت هــا« بود. بســیاري از منتقدان 
کــه ایــن سیاســت بــا  در آن دوره معتقــد بودنــد 
بحران هایــي هماننــد »شــورش هاي اجتماعــي« 
مــا  مســتنِد  در  حتــي  و  بــود  خواهــد  همــراه 
کــه خــود »دولــت«  نشــانه هایی روایــت می شــود 

نیــز منتظــر چنیــن وقایعــي بــوده  اســت.                            

گفت وگو با »مصطفی شوقی« کارگردان مستنِد »شورش علیه سازندگی«

داشـــت، حاال با شـــروع دولتـــش، باید فصلی 
که  نـــو در سیاســـت را آغـــاز می کرد. سیاســـتی 
بـــا دولت قبلـــی 180درجه تفاوت داشـــت. در 
دولت قبـــل، نظارت شـــدید نهادهای دولتی 
بـــر بـــازار و اقتصـــاد دولتـــی رواج داشـــت؛ ولی 
حاال هاشـــمی رفســـنجانی به فکر اقتصاد آزاد 
افتاده بود. هاشـــمی در ســـر رؤیای سازندگی 
که تـــا ســـال ها او را با  را مـــی پروارنـــد. رؤیایـــی 

این نـــام می شـــناختند؛ ســـردار ســـازندگی!
روز 26 مـــرداد ســـال 68 آغـــاز دوران جدیدی 
کبـــر هاشـــمی  بـــود. علی ا انقـــالب  تاریـــخ  در 
پســـت  مهم تریـــن  ســـکان دار  رفســـنجانی 
اجرایـــی در جمهـــوری اســـالمی شـــد. دولتی 
کـــه در ابتدا، میراث دار شـــرایط ســـختی بود. 
کار را  کشـــور و خرابی های جنگ،  خزانۀ خالی 
کـــرده بود. اقتصاد  برای دولِت جدید ســـخت 
نفـــت،  بـــه  بیش ازحـــد  وابســـتگی  و  نفتـــی 
بـــالی جـــان دولـــت روحانـــی شـــد. نفـــت در 
پایین تریـــن حد قیمـــت خود بود؛ بشـــکه ای 
پنـــج تـــا هشـــت دالر. شـــرایط منطقـــه بعد از 
کویت و بـــه تعاقب آن حملۀ  حملـــۀ صدام به 
آمریکا بـــه عراق، یکـــی از عوامـــل پایین آمدن 

ماجرای اقتصاد باز
کـــه در حـــوزۀ »تاریـــخ معاصر ایران« مشـــغول بـــه انجـــام »پژوهش هـــای تاریخي«  « »مصطفـــي شـــوقی« روزنامه نـــگاری اســـت 

اســـت. مســـتنِد »هویدا؛ زندگي، زمانه و مرگ« اولین تجربۀ »مستند ســـازي« اوســـت. »شـــوقی« همینک با مستنِد »شورش علیه 
گی های مســـتند جدیـــد خود را از  ســـازندگی« در نهمیـــن »جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار« حضور یافته  اســـت و در این گفت وگو ویژ

طریق ترســـیم فضای دهۀ هفتـــاد به مخاطب می شناســـاند.                                    
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بـــدون درد و خونریـــزی هـــم نبـــود!
یکـــی از ویژگی هـــای ذاتـــی انســـان، نســـیان 
و فراموشـــی اســـت؛ اما هاشـــمی رفســـنجانی 
خیلی زود شـــعارها و آرمان هـــای انقالبی اش 
کـــه بـــر حمایـــت از  را از یـــاد بـــرد. آرمان هایـــی 
کیـــد داشـــت. حـــاال در دورۀ  مســـتضعفین تأ
ســـازندگی، بعضی هـــا در خیابان هـــای شـــهر 
گرچـــه هاشـــمی  ا مانـــور تجمـــل می دادنـــد. 
ســـخت بـــر رفـــاه اجتماعـــی اعتقاد داشـــتند؛ 
امـــا آنچـــه در حقیقـــت اتفـــاق افتـــاد، بـــا رفاه 
داشـــت.  فاصلـــه  کیلومترهـــا  اجتماعـــی 
جراحـــی  بـــه  جنـــگ،  از  بعـــد  ســـازندگی 
اقتصـــادی.  بـــزرگ  جراحـــی  می مانســـت؛ 
کـــه جراحی بدون  بعضی هـــا اعتقاد داشـــتند 
خونریـــزی و جراحت نمی شـــود. ایـــن ایده در 
کـــه جـــواب مـــی داد، در ایران  هرجایـــی هـــم 

بعـــد از انقـــالب، عملـــی نبـــود.
ســـازندگی«،  علیـــه  »شـــورش  مســـتند  در 
کـــرده بـــا افـــراد مختلـــف از  کارگـــردان ســـعی 
کنـــد. برای  گفت وگـــو  طیف هـــای متفـــاوت، 
که این مســـتند،  کرد  همیـــن نمی توان ادعـــا 
در  ســـعی  و  رفتـــه  قاضـــی  بـــه  یک طرفـــه 

جانـــب داری دارد. برای رعایـــت امانت داری، 
کارگـــردان با افـــراد مختلفی ازجملـــه »محمد 
هاشـــمی«؛ بـــرادر آیـــت اهلل هاشـــمی، »احمد 
»مرتضـــی  او،  انتخاباتـــی  رقیـــب  توکلـــی«؛ 
الویـــری«؛ مشـــاور هاشـــمی، »علـــی جنتی«؛ 
اســـتاندار خراســـان در دولت هاشـــمی و دکتر 
اســـت.  کـــرده  مصاحبـــه  مؤمنـــی«  »فرشـــاد 
کـــه یا از نزدیک با هاشـــمی در ارتباط  افرادی 
بوده انـــد یا رقیـــب او یا در دولتش مســـئولیت 
گاه به علم اقتصادی هســـتند.  داشـــته اند یا آ
شـــعارزدگی  دچـــار  مســـتند  همیـــن  بـــرای 
دارد. روایـــت خط ســـیر خوبـــی  و  نمی شـــود 

اقتصـــادی دولـــت هاشـــمی،  سیاســـت های 
بعـــد از دو ســـال مثـــل ُدَملـــی چرکیـــن، ســـر 
کرد. تـــورم افسارگســـیخته در حـــد پنجاه  بـــاز 
درصد، شـــرایط بـــد اقتصـــادی، نقدینگی باال 
و فاصلـــۀ طبقاتِی بـــاال، باعـــث به وجودآمدن 
التهابات اجتماعی شـــد. مردم تحمل شرایط 
بـــد اقتصـــادی را داشـــتند؛ ایـــن را در زمـــان 
کنار  جنـــگ تحمیلی نشـــان دادند. مـــردم در 
دولـــت بودنـــد چـــون خبـــری از مانـــور تجمل 
نبـــود. دوران ســـازندگی و جراحـــی اقتصادی 

کــرد.  یکــی از ایــن رفتارهــا را »فســاد« تلقــی 
مــا بــه عنــوان »مستند ســاز« بایــد همــۀ 
کنــار هــم قــرار دهیــم و ایــن  روایت هــا را در 
کــه خــودش  اجــازه را بــه مخاطــب بدهیــم 
کنــد. مــن در فیلــم »شــورش  نتیجه گیــري 
پرداختــن  جــای  بــه  ســازندگی«  علیــه 
»نمــاد«  شــاید  حتــی  کــه  فــرد  یــک  بــه 
تاریــِخ  از  دوره  یــک  باشــد،  ماجــرا  ایــن 
کــردم.  روایــت  را  اســالمي«  »جمهــوري 
رفســنجاني«  »هاشــمي  آقــاي  مرحــوم 
تعدیــل  »سیاســت هاي  بــه  شــدت  بــه 
کام  ــا ــا ن ــا ب ــت؛ ام ــاد داش ــادي« اعتق اقتص
برنامــۀ  او  سیاســت ها،  ایــن  مانــدن 
بــا  گذاشــت.  کنــار  را  خــودش  محبــوب 
بــراي  »هاشــمي«  آقــاي  جنب و جــوش 
کــه  اجــراي ایــن سیاســت ها، همان طــور 
آقــاي  قــول  بــه  فیلــم خواهیــد  دیــد،  در 
ــاي  ــت آق ــي دول ــر بازرگان ــحاق« وزی »آل اس
در  فنــري  انــگار  رفســنجانی«  »هاشــمي 

کســی جلودارشــان نبــود.  رفتــه بــود و 

برخــي از روایت هــاي شــما در مســتند، �
گرچــه در فضــای آن زمــان اســت؛ اما امــروزه را 
در ذهن هــا تداعــی می کنــد. آیــا ایــن عمــدي 

بــوده  اســت؟
علیــه  »شــورش  مســتند  از  برداشــت  ایــن 
ایــن  مــن،  نظــر  از  امــا  ســازندگي« وجــود دارد؛ 
برداشــت غلطــي اســت؛ چــه آن کــه مــن حتــي از 
ــر نمي آیــم و فیلــم تنهــا در دوران  ســال ۷5 جلوت
ریاســت جمهــوري مرحــوم »آیــت اهلل هاشــمي 
رفســنجاني« اســت. فیلــم مــن ربطــي بــه دولــت 
کــه امــروز مي گــذرد، نــدارد.  »روحانــي« و وقایعــي 
کــردن بــه »تاریــخ« اشــتباه اســت  این گونــه نــگاه  
و مــن بــه شــدت مخالــف آن هســتم. هــر رخــداد 
خــودش  زمــان  بــه  مختــص  دالیلــي  تاریخــي، 
دارد و تنهــا در آن زمــان و مــکان رخ مي دهــد. 
ــروز  ــا وقایــع دی ایــن بدیهــي اســت و نمي شــود ب
کــرد. دالیــل شــورش  بــرای امــروز نتیجه گیــري 
زمــان  بــراي  تنهــا  »اسالم شــهر«  و  »مشــهد« 
واقعــه اي رخ  هــم  امــروز  گــر  ا و  اســت  خــودش 
دهــد، دالیــل مخصــوص بــه خــودش را دارد. 

موفقــی � کارهــای  »هاشــمی«  آقــای  آیــا 

تنهــا  اســت؟ چــون شــما  انجــام داده   هــم 
سیاســت هایش  کامــِي  نا از  مســتند تان  در 

مي گوییــد.
کار خــوب آقــای »هاشــمی  کلــي،  در یــك نــگاه 
کــه »رئیس جمهوِر« ایــراِن  رفســنجاني« ایــن بــود 
از جنــگ شــد. تقریبــًا همــۀ جناح هــاي  پــس 
ایــران«  اســالمي  »جمهــوري  درون  سیاســي 
حامــي ایشــان بودنــد و در واقــع بــر ســر حضــوِر 
در  داشــت.  وجــود  کلــي  اجمــاع  یــك  ایشــان 
آقــای »هاشــمی  کــه  مســتند هــم نمی گوییــم 
رفســنجانی« مقصــر اســت؛ بلکــه مــا یــک دوره 
را روایــت می کنیــم و اصــاًل قضــاوت نمی کنیــم. 
کــه  کــرد  اجــرا  کشــور  در  را  سیاســت هایی  او 
بیــش از هــر دورانــي »نوســازي« و »توســعه« را 
کــرد؛ امــا منتقــدان و مدافعانــی  کشــور ایجــاد  در 
آدم هــای  کــه  بپذیریــم  بایــد  داشــت.  جــدي 
کــه  کاري  دارنــد.  بــزرگ  اشــتباهات  بــزرگ، 
گزیــر بــود.  گزینــۀ نا کــرد،  »هاشــمي رفســنجاني« 
نتوانســت  اقتصــادي  و  سیاســي  دالیــل  بــه  او 
کامــل اجــرا  سیاســت هاي محبویــش را بــه طــور 
کنــد؛ امــا در نهایــت »رشــد اقتصــادي« را بــراي 
ایــران بــه همــراه آورد و ســازندگي های بســیاري 
در حوزه هــاي مختلــف زیرســاختي و زیربنایــي 
کشــور ایجــاد شــد؛ امــا بــه هــر حال اشــتباهاتي  در 
داشــت و خــود در آخــر بــر علیــه برنامه هایــش 

کنار انداخت.  کرد و آن را  شورش 

آیــا شــما شــورش های »مشــهد« و وقایــع �
نتیجــۀ  را  »ســازندگی«  دورۀ  در  آن  مشــابه 

می دانیــد؟  وقــت  دولــت  سیاســت های 
»شــورش« ســال ۷1 در »مشــهد« از محلــه اي 
اســالمي  »انقــالب  گــرو  در  دل  کــه  برخواســت 
کــه بیــش از هــر محلــۀ  ایــران« داشــت. محلــه اي 
دیگــر در شــهر مشــهد جلــودار انقــالب و جنــگ 
کوچه هــاي  کوچــه پــس  ــر در  گ کنــون ا ــود. هم ا ب
ایــن محلــه برویــد، بــه جــاي اســم یــك »شــهید« 
گاهــي بــا اســم چنــد بــرادِر شــهید مواجــه خواهید 
کــه چــه شــد در   شــد. ســؤال جــدي مــن ایــن بــود 
چنیــن محلــه اي »شــورش بــزرگ« پدیــد آمــد؟ 
گــر آن زمــان واقعــه در محلــۀ »احمد آبــاد« رخ  ا
کــه بچه هــاي »کــوي  مــي داد، توقــع ایــن بــود 
کننــد. بــه هــر حــال  طــالب« برونــد و آنجــا را جمــع 
»عدالــت  برخــالف  کــه  دولــت  سیاســت هاي 
اجتماعــي« و بي توجــه بــه قشــر »کم درآمــد« و 
کنــار مشــکالت  »مســتضعف« تلقــی مي شــد، در 
»حاشیه نیســتي« و برخي از سیاســت هاي غلط 
مدیــران محلــي اســتان؛ از جملــه »شــهرداري« 
کــه یــک مســالۀ قابــل حــل، تبدیــل  باعــث شــد 

بــه یــك بحــران بــزرگ اجتماعــي شــود. 

تعدیــل � »سیاســت های   
ً
واقعــا آیــا 

اجتماعــی«  »عدالــت  خــالِف  اقتصــادی« 
بــود؟ 

کــه »انقــالب اســالمي ایــران«  طبیعــي بــود 
»عدالــت  مثــل  آرمان گرایانــه ای  شــعارهاي 
کار خــود قــرار بدهــد.  احتماعــي« را در دســتور 
مرحــوم »هاشــمي« در دهــۀ شــصت بــه دلیــل 
همراهــي بــا »اقتصــاِد نهادگــرا« در دولت موســوم 
ــه »جنــگ« خطبه هــاي »عدالــت اجتماعــِي«  ب
کــرده  بــود. »آزادســازي قیمت ها«  معروفــي ایــراد 
مســائلي  کنــار  در  »خصوصي ســازي«  و 
»هاشــمي  مرحــوم  کــه  چــون  »رفاه طلبــي« 
جمعــۀ«  »نمــاز  خطبه هــاي  در  رفســنجانی« 
زمــاِن ریاســت جمهوري شــان بیــان مي کردنــد؛ 
در واقــع بــه نوعــي مخالــف »عدالــت اجتماعــي« 
تلقــي مي شــد؛ ضمــن این کــه معمــواًل دولت هــا 
در سیاســت هاي تعدیــل از بودجــۀ خدمــات 
کــم مي کننــد، در واقــع دیگــر خــود  اجتماعــي 
زمــان  در  کــه  چیزهایــي  از  خیلــي  مســئول  را 
دانســته   اســت،  مــي  متوّلــي اش  »جنــگ« 
گفتمانــي«  نمي دانــد. در عیــن حــال »شــیفت 
هــم در حــال وقــوع بــود و به هر حال »شــعارهاي 
انقالبــي« و آرمان هــای ابتــداي انقــالب نیــز دیگــر 
کمرنــگ شــده  بــود . »آزاد  وجــود نداشــت و یــا 
بــازار«  »خشــونِت  موجــب  قیمت هــا«  ســازي 
شــده بــود و ایــن شــرایط خاصــي را در آن دوران 

بــه وجــود آورد. 

در مــورد شــروِع رواِج »فســاد« در سیســتِم �
فیلــم  در  اشــاراتی  دوره  ایــن  در  دولتــی 
ایــن خصــوص توضیــح  کمــی در  داشــته اید. 

دهیــد. 
کــه در دولــت »ســازندگي«  موافــق نیســتم 
مقدمات »فســاد« نهادینه شــد. فســاد در طوِل 
زمــان جــاري و ســاري بــوده  اســت و منحصــر بــه 
یــك زمــان خــاص نیســت. در همیــن »دولــِت 
کشــور در شــرایط  کــه بــه هــر حــال  جنــگ« هــم 
خــاص جنگــي قــرار داشــت، »احتــکار« وجــود 
داشــت و نهادهــاي مســئول نیــز بــه شــدت بــا آن 
گفتمانــی« بــه ایــن  برخــورد مي کردنــد. »شــیفت 
کــه آن آرمان گرایــي و عدالت خواهــی  معنــا بــود 
کمرنگ تــر شــد و ایــن زمینه هــای  دهــۀ شــصت 
ــوان  ــه می ت ک ــود آورد  ــا را بوج ــی رفتاره ــروز برخ ب

به وجود آمـــدن  باعـــث 
فســـاد  و  نوکســـیه  طبقـــات 
اقتصادی شـــد. مـــردم دیگر 
اقتصـــادی  فســـاد  تحمـــل 
بـــرای همیـــن  نداشـــتند.  را 
شـــورش هایی در شـــهرهای 
گرفتـــه  مشـــهد  از  مختلـــف 
تـــا اسالمشـــهر اتفـــاق افتاد. 
کـــه در جـــواب بـــه  شورشـــی 
شـــرایط بـــد اقتصـــادی بود. 
مســـتند  حـــرف  درواقـــع 
»شـــورش علیـــه ســـازندگی« 
کـــه با  غفلـــت دولتـــی اســـت 
رؤیـــای ســـازندگی از طبقات 
کـــرد.  مســـتضعفین غفلـــت 
غفلـــت از مـــردم، منجـــر بـــه 
در  اجتماعـــی  شـــورش های 
دهـــۀ هفتاد شـــد. شورشـــی 
کـــه تعبیـــر وارونـــۀ یـــک رؤیـــا 

بـــود؛ رؤیـــای ســـازندگی. 



فاطمه سادات طباطبایی
نویسنده 

کارگردانــی  بــه  ویــژه«  »جایــزۀ  کوتــاِه  فیلــم 
»شــهرداری  پشــتیبانی  و  مهــدی«  »ســید علی 
کــه »مســجد«  اصفهــان« ماجــرای معلمــی اســت؛ 
ــگاه  ــرای دانش آمــوزان خــود به عنــوان یــک »پای را ب
فرهنگــی و دینــی« قــرار داده  اســت و بــرای تشــویق 
و تاثیرگــذاری بهتــر بــه همــت امام جماعــت و اهالــی 
که  گرفته  اســت  محــل جایــزۀ ویــژه ای را هــم در نظــر 
کارت تشــویقِی بیشــتر  در هــر دوره بــه ِازای دریافــت 
بــه شــخص »برنــده« داده می شــود؛ به همین دلیــل 
بــا  تــا  می کننــد  تــالش  دانش آمــوزان  از  یــک  هــر 
و  حدیــث  حفــظ  یــا  جماعــت  نمــاز  در  شــرکت 
کارت هــای  »مشــارکت در فعالیت هــای فرهنگــی« 
کننــد و بتواننــد »جایزۀ  تشــویقی بیشــتری دریافــت 
کــه ایــن بــار دوچرخــه اســت را در رقابتــی  ویــژه« 
دوســتانه بــه دســت بیاورنــد؛ البتــه در ابتــدا  بچه هــا 
فقــط منافــع شــخصی خــود را در نظــر می گرفتنــد و 
گرفتــن جایــزه بــه »نمــاز جماعــت« می آمدنــد  بــرای 
یــا حدیثــی می خواندنــد؛ حتــی یکــی از آنهــا یــاد 
کارِت دیگــر بچه هــا را بخــرد  کــه بــا پــول،  گرفتــه بــود 
و از ایــن طریــق امتیــازش را بــرای دریافــت جایــزۀ 
کنــد؛ ولــی در میانــۀ داســتان منافــع  ویــژه بیشــتر 
کــه آن را بر »منفعت«  دوستانشــان هــم مطرح شــد 
کاری،  ــا فــدا و »عالقــه شــخصی« ترجیــح دادنــد و ب
کــه  کارت هــای امتیــاز را بــه دوســتی دادنــد  همــۀ 
دوچرخــه اش دزدیــده شــده  بــود؛ تــا پــدرش او را 
تنبیــه نکنــد. او قبل از دزدیده شــدن دوچرخه اش، 
»جایــزۀ  دریافــت  و  امتیــاز  کارت  گرفتــن  بــرای 
ویــژه« تالشــی نمی کــرد. معّلــم وقتــی ایــن اخــالق 

دیگرســتایی را بیــن دانش آمــوزان دیــد، تصمیــم 
کمــک امــام جماعــت و خّیریــِن محــل  کــه بــا   گرفــت 
کنــد؛ تــا همــه بــا  تعــداد جوایــز را بیشــتر و متنوع تــر 
ــاد  ــد و ش کنن ــت  ــزه ای دریاف کارت، جای ــزان  ــر می ه

بشــوند.
  فیلــم »جایــزۀ ویــژه« از چنــد نظــر قابــل بررســی 
کــه »کارگــردان«  اســت. مهم تــر از همــه آن اســت 
تــا  قــرار داده اســت؛  را »لوکیشــن« اصلــی  مســجد 
که  تمرکــِز مخاطــب بــر  محوریــت مســجد باشــد؛ چرا
توجــه بــه مســجد و فرائــض دینــی بــدون اجبــار و 
الــزام می توانــد از همیــن ســنین پاییــن در ذهــن 
هــر دانش آمــوزی بــه خوبــی نهادینــه شــود. مســجد 
کــودکان  بــه عنــوان مهمتریــن پایــگاه بــرای جــذب 
نقــش بســزایی در تقویت »ایمــان« و »روح معنوی« 
فرزنــدان ایفــا می کنــد؛ از ایــن رو آشــتی دادن و ایجاد 
رابطــۀ خــوب بچه هــا بــا مســجد و اصــول دینــی و 
کــه نیــاز بــه  کار بســیار مهمــی اســت؛  اعتقــادی، 
ظرافــت و دقــت زیــادی دارد؛ چــه آن کــه بچه هــا بــه 
کــه به اقتضای ســن  دلیــل طبــع لطیــف و حساســی 
گونــه برخــورد درســت یــا غلطــی می توانــد  دارنــد، هــر 
ــه  ــا دفــع آن هــا از دیــن شــود. این ک باعــث جــذب ی
کــه مســجد  کــم یــاد بگیرنــد  آن هــا از همــان ســنین 
تنهــا بــرای اقامــۀ نمــاز نیســت؛ بلکــه جایــگاه مهم تــر 

کاربردی تــری دارد، مهــم اســت.  و 
مســاجد  جماعــت«  »امــام  نقــش  میــان  ایــن  در 
پرانــرژی  ســرحال،  روحانــِی  دارد.  اهمیــت  هــم 
به خصــوص  نمازگــزاران  روی  بــر  اجتماعــی  و 
قدرکــه  هــر  قطعــًا  و  می گــذارد  تاثیــر  »بچه هــا« 
»روحانــی« مســجد »خوش خلــق« و »خون گــرم« 
باشــد، بیشــتر در دل نمازگــزاران جــا بــاز می کنــد. 

مســجد  جماعــت  امــام  ویــژه«  »جایــزۀ  فیلــم  در 
یــا همــان حــاج آقــا »داوودی« بــا بچه هــا دوســت 
»اردو«  بــه  قرار شــد  وقتــی  کــه  طــوری  بــه  بــود؛ 
کــه حــاج آقــا ایــن  گفــت  برونــد و معلــم بــه آن هــا 
بــار نمی توانــد همراه شــان بــه اردو بیایــد، بچه هــا 
گــر حــاج آقــا نیایــد،  کــه ا گفتنــد  گالیــه و اعتــراض  بــا 
مــا هــم بــه اردو نمی رویــم. ایــن همدلــی و عالقــۀ 
بــرای  خوبــی  فرصــت  »امام جماعــت«  بــه  آن هــا 
ــه  ک ــا »داوودی«  ــذاری و تعلیــم اســت. حــاج آق اثرگ
شــب قبــل جمکــران رفتــه  بــود و حســابی خوابــش 
گرفتــه نشــود و  می آمــد؛ بــرای این کــه حــال بچه هــا 
اردوی خوبــی داشته باشــند، خــودش را بــه آن هــا 
ــروز  ــود را ب ــتگی خ ــی و خس ــا خواب آلودگ ــاند؛ ام رس
نــداد. بــا آن هــا فوتبــال بــازی  کــرد و برایشــان شــعر و 
گفتنــد  آواز  خوانــد؛ حتــی وقتــی بچه هــا بــه شــوخی 
کــرد و  کارِت امتیــاز دارد، قبــول  کــه ایــن ســفر هــم 
کارت بدهــد؛ البتــه ایــن  کــه بــه آنهــا  گفــت  بــه معلــم 
گلســتان شــهدا  دوســتی بــا آمــوزش همــراه بــود. در 
وقتــی از مــرام و منــش شــهدا بــرای بچه هــا تعریــف 
گــوِش دل می شــنیدند و تحــت  می کــرد، آن هــا بــا 
ــزوم وجــود  گرفتــه  بودنــد. ل تاثیــر حرف هایــش قــرار 
در  توانــا  و  خوش خلــق  و  جــوان  »روحانــی«  یــک 
کــودکان و نوجوانــان در مســاجد  ارتباط گیــری بــا 
ــه آن  ــژه« ب ــزه وی ــه در »جای ک ــت  ــروری اس ــری ض ام

اشــاره شــده بــود.
کانــون مســجد بــود  مســئله دوم، معلــم و مســئول 
برخــوردی عادالنــه  برنامه ریــزی درســت و  بــا  کــه 
ــا مســجد آشــتی  ــود آن هــا را ب و منطقــی توانســته  ب
آموزشــِی  اخالقــی،  ورزشــی،  پایــگاه  یــک  بدهــد. 
کــه بــرای همــۀ بچه هــا از غنــی  ســالم و بــدون هزینــه 

کاراســت؛ هرچند اغلب مســاجد  تــا فقیــر مناســب و 
از  مجموعــه ای  و  دارنــد  تربیتــی  فرهنگــی  کانــون 
کالس هــای مختلــف و برنامه هــای ورزشــی، اردویی 
و دســته جمعی هــم در آن هــا برگــزار می شــود؛ امــا 
ــرتعهد  ــا از س ــد ی ــف باش ــع تکلی ــرای رف کار ب ــه  این ک
گانــه اســت؛ لــذا فعال بــودن  و عالقــه دو پدیــدۀ جدا
بــرای  بچه هــا  تشــویق  و  مســاجد  کانون هــای 
حضــور در نمــاز جماعــت و فعالیت هــای  فرهنگــی 
و اعتقــادی،  هنــِر مســئول و مربــی اســت. در ایــن 
را  و »معّلــم« خــود  فیلــم، دانش آمــوزان »مربــی« 
گرفتــِن  قبــول داشــتند و همیــن اشتیاقشــان بــرای 
ــرد؛ حتــی وقتــی یکــی  ــزه را بیشــتر می ک کارت و جای
شــرکت  مســجد  برنامه هــای  در  اصــاًل  بچه هــا  از 
کارت، جایــزه  نکــرده بــود و تنهــا بــا داشــتن یــک 
و  معّلــم  پذیرفــت.  او  از  بــا مهربانــی  می خواســت 

»جایزۀ ویژه« برای مسجدی ها! 
یادداشتی پیرامون فیلم داستانی »جایزۀ ویژه«
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»چه نیکوست که دانش آموزان برجسته 
و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر 

چشم مردم و از سوی امام جماعت، 
تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود 
را با جوانانی که ازدواج میکنند، با کسانی 

که به موفقیت های علمی و اجتماعی و 
هنری و ورزشی دست می یابند، با صاحب 

هّمتانی که کمک به دیگران را وجهۀ همت 
می سازند، با غم دیدگانی که غم گساری 

می جویند و حتی با نوزادانی که متولد 
می شوند، برقرار و مستحکم کند. مسجد 

باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایۀ خیر و 
برکت باشد.« 



ســاخته اید � کــه  کارهایــی  بــه  راجــع 
دهیــد. توضیــح 

دفــاع  حــوزۀ  در  کوتــاه  فیلــم  چنــد  بنــده 
بــه  آن هــا  از  یکــی  کــه  ســاخته ام  مقــدس 
جشــنوارۀ  در  کریــز«  خا یــک  »پشــت  نــام 
اصفهــان،  بســیج  کوتــاه  فیلــم  دوســاالنۀ 
حائــز رتبــه در زمینــۀ ایــدۀ برتــر فیلــم شــد. در 
زمینــۀ حمایــت از مــردم فلســطین هــم چنــد 
کــرده ام. امســال  کار  فیلــم  ضدصهیونیســتی 

کــردم. هــم »جایــزۀ ویــژه« را تولیــد 

»جایزۀ ویژه« دربارۀ چیست؟�
»جایــزۀ ویــژه« دربــارۀ روابــط بیــن بچه هــای 
مســاجد  فرهنگــی  کانون هــای  نوجــوان 
کودکــی  داســتان  فیلــم،  اســت.  ایــن 
کــه خانــواده اش بــه علــت بی پولــی،  اســت 
بخرنــد؛  دوچرخــه  او  بــرای  نمی تواننــد 
بــا  تــا  مــی رود  مســجد  بــه  او  همیــن  بــرای 
بتوانــد  امتیــازی  کارت هــای  جمــع آوری 
یــک  کــه  را  فرهنگــی  کانــون  ویــژۀ  جایــزۀ 
ایــن  در  شــود.  برنــده  اســت،  دوچرخــه 
ــای  ــۀ بچه ه ــجد، رابط ــی از مس ــم تعاریف فیل
ــی  ــا روحان ــا ب ــۀ بچه ه ــم و رابط ــا ه ــجد ب مس
مســجد و مســئول فرهنگــی  مســجد، وجــود 

دارد.

کــه در فیلــم � بــرای موضوعاتــی 
بــه آن هــا پرداخته ایــد، 

الگویــی داشــتید؟
کــه  قبــاًل دیــده بــودم 
فیلم هــای جشــنوارۀ 
عمــار را در مســاجد 
می کننــد؛  پخــش 
را  امکاناتــی  مثــاًل  یــا 
بــرای تفریح 

و  پینگ پنــگ  بدمینتــون،  مثــل  ســالم 
کرده انــد.  فراهــم  مســاجد  در  تنیــس 
بلیــط  اردو و بعضــی مزایــا مثــل  همچنیــن 
بــرای حضــور بچه هــا در  اســتخر  نیم بهــای 
بــه  بــود. مــن  کــرده  مســجد انگیــزه ایجــاد 
کیــد داشــتم  این هــا در فیلــم پرداختــم. تأ
کــه مربــی در فیلــم بگویــد »بچه هــا هرکــس 
بلیــط نیم بهــای اســتخر می خواهــد، بیایــد 
از  یکــی  دیالــوگ  بگیــرد.«  فالنــی  آقــای  از 
کــه »اینجــا عجــب جــای  بچه هــا ایــن اســت 
توپــی بــوده و مــا خبــر نداشــتیم.« آن یکــی 
کــه  صورتــی  در  خــدا؛«  بــه  »آره  می گویــد 
در  را  پای شــان  کــه  بودنــد  افــرادی  این هــا 

نمی گذاشــتند. مســجد 
تئاتــر  گــروه  یــا مثــاًل وقتــی خــودم مســئول 
بــرای  بــودم،  مســجد  فرهنگــی  کانــون 
خــود  می شــد،  برگــزار  کــه  دوره هایــی 
کانــون پــول جمــع می کردنــد یــا  بچه هــای 
کــه بــرای نوجوان هــا  کمــک می کردنــد  مــردم 
جــذب  کــه  تهیــه  کننــد  جایــزه  کــودکان  و 

شــوند. مســجد 
جــذب  در  خیلــی  مســجد  روحانــی  نقــش 
گــر روحانــی  ــر بــود؛ ا بچه هــا بــه مســجد، مؤث
باعــث  نکنــد،  همراهــی  مســجد  یــک 
کنــده  پرا بچه هــا  ایــن  همــۀ  کــه  می شــود 
بچه هــا  کنــد،  همراهــی  گــر  ا ولــی  شــوند؛ 
می شــوند.  فعــال  پیــش  از  بیــش  و  جــذب 
در  مســجدبرو  جدیــد  نســل  یــک  این گونــه 

می گیــرد. شــکل  آینــده 

اعتمــاد � موضــوع  بــه  فیلم تــان  در 
کرده ایــد. چــرا  ــه مســجد اشــاره  والدیــن ب
ایــن موضــوع در فیلم تــان پررنــگ اســت؟
کــه  می بیننــد  وقتــی  امــروزی  والدیــن 
تربیــت  مســجد  در  چگونــه  بچه های شــان 
رفتــار  روی  مســجد  چگونــه  و  می شــوند 
اعتمــاد  می گــذارد،  تأثیــر  اخالق شــان  و 
می دهنــد  اجــازه  راحت تــر  و  می کننــد 
برونــد.  مســجد  بــه  فرزندان شــان  کــه 
ــه فرزندشــان در  ک خیال شــان راحــت اســت 
کانــون فرهنگــی حضــور  یــک  مســجد و در 
محیطــی  مســجد  دیگــر  طــرف  از  دارد. 
ــد  ــوم نباش ــد و معل ــته باش ــه دربس ک ــت  نیس
ضمــن  در  می کننــد.  چــه کار  آنجــا  بچه هــا 
کــه بــرای تربیــت ایــن بچه هــا فعالیــت  کســی 
مربــی  واقعــی،  معنــای  بــه  بایــد  می کنــد، 

بگــذارد. مایــه  جــان ودل  از  و  باشــد 

کــه  ــا بچه هــا رابطــۀ محترمانــه ای داشــت؛  مربــی ب
ــه  ــی تاثیرگــذار ب ــرای یــک مرّب ایــن خــود امتیــازی ب
گــر بدخلقــی و یــا تنهــا  شــمار مــی رود. چــه بســا ا
ک مهــم و غیرقابــل انــکار بــرای  کارت تشــویق را مــال
ــه  ــدون توجــه ب جایــزه درنظــر می گرفــت، بچه هــا ب
کارت بــه هرقیمتــی بودند  اخــالق،  فقــط بــه دنبــال 

و تأثیــر مثبتــی از هــدف برنامــه نمی گرفتنــد.
نکتــۀ بعــدی مشــارکت خیریــن و اهــل محــل در 
کــه نشــان  برنامــۀ جایــزه دادن بــه بچه هــا بــود؛ 
و  کــودکان  تشــویق  و  تربیــت  کاِر  نبایــد  مــی داد  
ــه عهــدۀ  ــرای مسجدی شــدن را تنهــا ب ــان ب نوجون
کــه  گذاشــت؛ بلکــه نیــاز اســت  یــک بخــش خــاص 
همــه دست به دســِت هــم بدهنــد و ایــن چــرخ را بــه 
حرکــت دربیاورنــد وقتــی معلــم شــور وشــوق بچه هــا 
کارت تشــویقی را دیــد و از همه مهمتر  گرفتــن  بــرای 
کــه از عالقه شــخصی  کاری آن هــا  روحیــه ایثــار و فــدا
اهالــی و خیریــن محــل،  بــا همــکاری  گذشــتند، 
کردنــد تــا انگیــزۀ  جوایــز را پررنــگ و لعاب تــر و بیشــتر 
بچه هــا را بــرای حضــور و فعالیــت در مســجد بیشــتر 
کننــد. ایــن مشــارکت حرکتــی قابــل ســتایش اســت. 
مقــام معظــم رهبــری مــی فرماینــد: »چــه نیکوســت 
کــه دانــش آمــوزان برجســته و ممتــاز در هــر محــل، 
ــر چشــم مــردم و از ســوی امــام  در مســجد و در براب
ــه ی  ــد رابط ــجد بای ــوند. مس ــویق ش ــت، تش جماع
کســانی  کــه ازدواج میکننــد، بــا  خــود را بــا جوانانــی 
کــه بــه موفقیت هــای علمــی و اجتماعــی و هنــری و 
کــه  ورزشــی دســت می یابنــد، بــا صاحــب هّمتانــی 
کمــک بــه دیگــران را وجهــۀ همــت می ســازند، بــا 
ــا  کــه غم گســاری می جوینــد و حتــی ب ــی  غم دیدگان
کــه متولــد می شــوند، برقــرار و مســتحکم  نوزادانــی 
کنــد. مســجد بایــد در هــر منطقــه و محــل؛ مأمــن و 

مایــۀ خیــر و برکــت باشــد.« 89/0۷/20
ــه  ــاجد« ب ــدارس« و »مس ــه »م ک ــت  ــوب اس ــه خ چ
دارنــد،  کــه  تأثیرگــذاری  و  آموزشــی  جنبــۀ  دلیــل 
باشــند.  داشــته  دوســویه  و  مســتحکم  رابطــه 
اســتفاده  امــکان  برنامه ریــزی،  یــک  بــا  می تــوان 
و  داد  افزایــش  دانش آمــوزان  بــرای  را  مســجد  از 
بــه  هنرمندانــه فضــای جــذِب نوجــوان و جــوان 
کــرد؛ البتــه قطعــًا هــر برنامــه ای  مســجد را فراهــم 
کــه در مســجد اجــرا می شــود، بایــد متناســب بــا 
»کاِر  اســم  بــه  و  بگیــرد  صــورت  مســجد  جایــگاه 
فرهنگــی« حرمــت مســجد شکســته  نشــود. ارتبــاط 
بیــن مســئوالن اجرایــی مســجد و مدیــران مــدارس 
همجــوار بســیار مهــم اســت. آن هــا بایــد بــا هــم 
از  بهتــر  اســتفادۀ  بــرای  برنامــۀ مناســبی  فکــری، 
ــردن حضــور دانش آمــوزان در  ک ــر رنــگ  مســجد و پ
کودکــی  کننــد تــا آن هــا از همیــن دوران  آن، تنظیــم 
و نوجوانــی بــا ایــن پایــگاه مهــِم دینــی واعتقــادی 
کشــاندِن دانش آموزان  مأنوس شــوند. مرحلــۀ اول 
بــه مســجد  و ایجــاد ارتبــاط بیــن مدرســه و مســجد 
گام بعــدی بایــد ارتبــاط حفــظ شــود و  اســت و در 
دانش آمــوزان مســجد را ماننــد محفلــی دوســتانه 
ــه بعــد از اتمــام  ک ــه ای  گون ــه  ــرای خــود ببینیــد؛ ب ب
تحصیــل در آن مقطــع حضــور خــود را در مســجد 

ادامــه دهنــد و ایــن فرهنــگ را بــه نســل های 
آینــده منتقــل ســازند. ایــن ارتبــاط بــا دادن 

مســئولیت های بــزرگ و اثر گــذاِر مختلــف 
حــد  تــا  دانش آمــوزان  بــه  مســجد  در 

زیــادی محقــق خواهــد  شــد. 
داشــت  ســعی  ویــژه«  »جایــزۀ  فیلــم 
و  »مســجد«  قــرار دادن  محــور  بــا  تــا 
درســت،  درمســیری  انگیــزه   ایجــاد 
کنــد. امیــد  ایــن موضوعــات را مطــرح 
اســت در حــوزۀ »فرهنــگ و هنــر« بهتــر 
دوســتی  وســیلۀ  بتوانیــم  بیشــتر  و 
بچه هــا بــا مســجد و مبانــی اعتقــادی 

آوریــم.  فراهــم  را 

کارهــای تصویــری � بــه نظرتــان تولیــد 
و چــرا  اهمیــت دارد  کــودک چقــدر  بــرای 

می شــود؟ پرداختــه  آن  بــه  کــم  اینقــدر 
چــرا  اینکــه  دارد.  فراوانــی  اهمیــت  قطعــًا 
بــه آن توجــه نمی شــود، یــک ایــراد اســت. 
ایــن ایــراد از خیلــی جاهــا نشــئت می گیــرد 
از  و خیلــی جاهــا بایــد اصــالح شــود. یکــی 
آن هــا مــدارس اســت. از مدرســه و سیســتم 
پایــگاه  و  مســجد  تــا  گرفتــه  آموزشــی مان 
کانون هــای فرهنگــی، همــه مشــکل  بســیج و 
دارنــد. بایــد سیاســت گذاری درســتی در ایــن 
نســل  بچه هــای  تــا  بگیــرد  شــکل  زمینــه 
ارتبــاط  تولیــد شــده  آثــار  بــا  بتواننــد  امــروز 
بگیرنــد و آن را دوســت داشــته باشــند. بایــد 

کار شــود. در ایــن زمینــه 
ســازندگان  کــه  می بینیــم  هــم  ســینما  در 
بــه  راجــع  کــه  کارهایــی  ندارنــد.  انگیــزه 
مخاطــب  می شــود،  ســاخته  کــودکان 
مخاطب شــان  درواقــع  امــا  دارد؛  زیــادی 
فیلمــی  عمــالً   یعنــی  اســت؛  بزرگ ســاالن 
نمی شــود.  ســاخته  کــودکان  بــرای 
نوســتالژیک  حــس  تحریــک  بــرای  فیلم هــا 

می شــود. ســاخته  بزرگ ســاالن 
کــه  کــودک  جشــنوارۀ  برگــزاری  نزدیــک 
فیلــم  کنیــم،  چــه  می گوینــد  می شــود، 
بدهیــد،  پــول  بدهیــد،  امکانــات  نداریــم. 
ایــن فیلم هــا  تــا  کنیــد  فالن جــا را حمایــت 
شــود.  ســاخته  کــودک  جشــنوارۀ  بــرای 
بــرای  فیلــم  می ســازند.  فیلــم  این گونــه 
ایــن  کــم ســاخته می شــود.  کــودک خیلــی 
کــه  کلیشــه ای ولــی مهــم اســت  یــک جملــۀ 
کــودک باشــد، نــه دربــارۀ  فیلــم بایــد بــرای 
کــودکان  کــودک. فیلم هــای مــا بیشــتر دربــارۀ 

کــودکان. بــرای  نــه  اســت، 
کــه مــا فضــای  یکــی از دالیلــش ایــن اســت 

نمی شناســیم. را  کــودک 
را  فضــا  ایــن  اســت.  درســت  دقیقــًا  بلــه، 
اســم  بــه  داریــم  دوســت  و  نمی شناســیم 
فیلــم  بزرگ ســاالن  کام  بــه  و  کــودکان 
و  شــده  کار  کــم  عرصــه  ایــن  در  بســازیم. 
کــه بچه هــا بــا آن ارتبــاط  کارهــای مفیــدی 
کــم  باشــد،  کــودکان  بــرای  و  کننــد  برقــرار 
اســت. ان شــاءاهلل جشــنوارۀ عمــار در آینــده 
قــرار  کــودکان  بــرای  یــک بخــش ویــژه هــم 
کند. دهــد و بــه اهمیــت ایــن موضــوع توجــه 

ســـیدعلی سیدی کارگردان و فیلم ساز 29ساله ای  است که فعالیت های هنری اش را با تئاتر در مسجد  «
غ التصیل شـــده؛ اما با گذرانـــدن یک دورۀ  شـــروع کـــرده؛ با اینکه در رشـــتۀ کنترل ابزار دقیق از دانشـــگاه فار
غ التحصیلی از انجمن سینمای جوان، پا  چهارســـالۀ کارگردانی در »دانشکدۀ هنر انقالب« و همین طور فار

به عرصۀ فیلمســـازی گذاشته و آثارش به جشـــنوارۀ عمار راه پیدا کرده است.
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»جایزۀ ویژه«؛ دغدغۀ حضور 
نوجوانان در مساجد

گفت وگو با سیدعلی سیدی، کارگردان »پشت یک خاکریز« و »جایزۀ ویژه«
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