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شماره چهارم -سیزدهم دی ماه 1397 - تهران

نسلی بی آرمان در نبردی آرمانی
تأملی در نسبت شهدای جبهۀ مقاومت با نظریه انقطاع

سینمای مرّوج؛ سینمای بازتاب دهنده
سینما باید آینۀ ایران باشد

نشریه روزانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

)صفحه 19(
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ستاره های آسمان رضا
گفت وگو با محسن عقیلی، کارگردان مستند »کرار«

که  « کارشناســـی رشـــتۀ تدوین است. او از ســـال 1380 وارد فضای هنر شده و 8 سالی می شود  غ التحصیل مقطع  »محســـن عقیلی« متولد  1368و فار
که از شـــاخص ترین آنها می توان مســـتند »پـــرواز از حلب« را نام برد. او امســـال  کرده  کنـــون آثار زیادی را تولید  به فیلم ســـازی مشـــغول اســـت. عقیلی تا
بـــا نماهنگ »کبوترهای گوهرشـــاد« و مســـتند »کرار« به نهمین جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار آمده. مســـتندکرار، روایتی از حیات دنیـــوی و زندگی جهادی 

رزمندۀ مدافع  حرم، »محمدرضا ســـنجرانی« است. 
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نگاهی به مستند  »کرار«

رضا جور دیگری بود�
که بیشترین  فکر می کنم مشهد شهری است 
کرده؛  تعداد شـــهدای مدافـــع ایرانی را تقدیـــم 
کثرشـــان هم از همســـایه ها و هم محلی های  ا
ما بودند. رضا سنجرانی هم از مربیان باسابقۀ  
آموزش نظامی مشـــهد و مســـئول مرکز آموزش 
فاطمیون بـــود. ُبعد طنزگونۀ شـــخصیت رضا 
که بعـــد از  آن قـــدر بـــرای مـــن اهمیت داشـــت 
گرفتم.  شـــهادتش تصمیـــم به تولیـــد این اثـــر 
شـــخصیت این آدم خیلی خیلی جـــذاب بود. 
گفتم:  وقتی اولین آرشیوها را از این آدم دیدم، 
خدایـــا چقـــدر ایـــن آدم مثل خودمان اســـت. 
چقـــدر به مـــا نزدیـــک اســـت. همیشـــه مقام 
کرده اند.  شـــهادت را بـــرای ما خیالـــی ترســـیم 
رضـــا ســـاده، بی آالیـــش و بـــا لهجـــه، مقابـــل 
دوربین راحت صحبت می کـــرد. حاضرجوابی 
و بداهه گویی داشـــت. در بخش هایی از آرشیو 
رضـــا دوربیـــن دســـتش را می گیرد و شـــروع به 
توضیـــح دادن دربـــارۀ منطقـــه می کنـــد؛ دقیقًا 
مثـــل یـــک فیلم ســـاز. خیلـــی وقت ها هـــم در 
پایـــان ضبطـــش، ادای خبرنـــگار ایـــران در ُرم، 

»حمید معصومی نـــژاد« را درمـــی آورد.

یار غار ابوعلی�
یکـــی از خوش شانســـی های رضـــا ســـنجرانی 
هـــم دوره بـــودن و همســـنگر بـــودن بـــا ابوعلی 
گـــر آن فضـــا نمی بـــود، چـــه بســـا این  اســـت. ا
حجـــم فیلـــم از رضا وجـــود نمی داشـــت. اصاًل 
دوربیـــن به دســـت شـــدن رضا ســـنجرانی هم 
که به  کســـی بـــود  ارثیـــۀ ابوعلـــی بـــود. ابوعلی 

معـــروف،  قـــول 

تابـــوی موبایل به دســـت گرفتـــن در منطقه را 
شـــکاند؛ و چقدر هم خوب شکســـت. اینها به 
ایـــن مرحلـــه از درک رســـیده بودنـــد که جبهۀ 
مقابـــل حتـــی وقتی آب هـــم می خـــورد، فیلم 
می گیرد و منتشـــر می کنـــد و در این طرف یک 
خـــالء وجود دارد. اینها ســـعی می کردند با این 
کننـــد. البته ما  کارشـــان ایـــن خـــالء را جبـــران 
تدوین گرها و فیلم سازان همیشه یک نفرینی 
پشـــت ســـر ابوعلی داریم؛ آن هم برای عمودی 
کار را ایشـــان بـــاب  کـــردن. ایـــن  فیلم بـــرداری 
کـــرد و هنـــوز هم که هنوز اســـت تشعشـــعاتش 
کرار هم رضا ســـنجرانی  را می بینیـــم. در فیلـــم 

کرده اســـت. عمـــودی فیلم بـــرداری 

ابعاد شخصیتی رضا سنجرانی�
که  یکســـری ابعـــاد شـــخصیتی از رضا هســـت 
بـــه آن پرداختـــه نشـــده یـــا کمتـــر مـــورد توجه 
گرفتـــه؛ مثاًل بحث موفقیت های ورزشـــی  قرار 
ایـــن آدم. رضـــا در چندین رشـــتۀ رزمی، ُحکم 
مربی گـــری داشـــته. در سکانســـی از مســـتند 
کـــه دارد با بچه هایش بازی می کند؛  می بینیم 
بلند می شـــود و رو به دوربین می گوید: »استاد 
کنگ فـــو، آخـــرش باید بـــرود بچـــه داری کند«. 
در مورد شـــخصیت قرآنی اش هـــم باید بگویم 
که یـــک قـــاری به شـــدت موفـــق و یـــک مداح 
خوش صدایـــی بـــود. در زندگـــی خانوادگی اش 
هـــم یک همســـر و پدر مهربـــان و دلســـوز بود. 
در بخشـــی از فیلـــم، رضا می گویـــد: »من وقتی 
کالس هســـتم و درمـــورد آمـــوزش نظامی  ســـر 
ســـخت گیرترین  از  یکـــی  می کنـــم،  صحبـــت 
وقتـــی  هســـتم«.  مشـــهد  آموزشـــی  مربیـــان 
آموزشـــی  دوره هـــای  در  اســـمش 
آموزشـــگاه ها می آمد، مو به تن بچه 
بســـیجی ها ســـیخ می شـــد. این 
آدم واقعًا چند وجهی اســـت. این 
اســـت که رضـــا را متمایز می کند. 
گر یک نفـــر دیگر بخواهد  اآلن ا
کار  درمـــورد رضـــا ســـنجرانی 
بســـازد، می تواند برود و ابعاد 
دیگـــری از شـــخصیت ایـــن 

شهید بســـازد.

بعد نظامی رضا�
مـــا در مســـتند داریـــم که رضـــا جایـــی در فیلم 
می گویـــد: »پـــدرم چنـــد مـــاه قبـــل از جنگ به 
منطقه رفت و چهار ســـال بعـــد از پایان جنگ 
بـــه خانه برگشـــت«. ایـــن مطلب باعث شـــده 
بـــود که این خانواده با خوی نظامی گری آشـــنا 
باشـــد. رضا در بانک کار می کـــرد و برای رضایت 
پـــدر، وارد فضـــای نظامی گـــری نمی شـــود؛ اما 
زمانی کـــه از بانک آزاد می شـــد، ســـراغ پادگان و 
آموزش هـــای نظامـــی می رفت. ایـــن موضوع، 
یـــک آمادگـــی روحـــی و روانی بـــرای خانـــوادۀ او 
کـــرده بـــود به همیـــن دلیل خانـــوادۀ او  ایجـــاد 
در زمان شـــهادتش، نســـبت به دیگـــر خانواده 

شـــهدا، بی تابـــی کمتـــری می کردند.

نحوۀ شهادت�
کـــه در فیلم به آن پرداختـــه ام، مدتی  همانطور 
قبل از شـــهادت، اتفاقی برایش می افتد و با یکی 
از همرزمانـــش، ماشین شـــان روی تله انفجاری 
زیـــاد  ســـرعت  به خاطـــر  خداراشـــکر  مـــی رود. 
ماشـــین، تله را رد می کنند؛ ولـــی راننده از ناحیۀ 
دو پـــا مجـــروح می شـــود و بـــه ایـــران برمی گردد. 
رضا هـــم آثـــار موج گرفتگـــی شـــدید روی بدنش 
که  احساس شـــده بوده؛ ولی طبق دست خطی 
در بیمارســـتان دمشق می نویســـد، درخواست 
کـــه او را بـــه ایـــران بازنگرداننـــد؛ اصـــرار  می کنـــد 
و  اســـت  محـــرم  ایـــام  نزدیـــک  چـــون  می کنـــد 
می خواهد این ایام را در منطقه باشـــد؛ بنابراین 
بـــه تدمر می رود و مســـئولیت اطالعات عملیات 
آنجا را با یکی از دوســـتانش بـــه عهده می گیرند.

روز اول مهـــر عملیاتـــی در منطقۀ دیرالـــزور انجام 
کـــه تک تیراندازهای دشـــمن  می شـــود. محوری 
روی آن مســـلط بودند. در آنجا رضـــا اول از ناحیۀ 
پـــا و بعد دو بار از ناحیۀ پشـــت مورد اصابت گلولۀ 
که رضا  تک تیرانـــدازان قرار می گیرد. اولیـــن تیری 
می خورد، یکی از همرزمانش به اســـم ســـیدعلی 
بـــه ســـراغش مـــی رود. رضـــا را بلنـــد می کنـــد و به 
عقـــب مـــی آورد. در همیـــن حین، ســـیدعلی هم 
تیـــر می خـــورد و دو تا تیر دیگر هم بـــه رضا برخورد 
می کنـــد. بعد هـــم یکی از نیروهـــای فاطمیون به 
کـــه او را  کند،  نـــام یزدانی می آید تـــا به آنها کمک 
هم درجا شـــهید می کنند. سیدعلی که تا آخرین 
کـــرده: »زمانی  لحظات باالی ســـر رضا بوده، نقل 
که رضا چشـــم ســـرش بســـته و چشـــم دلـــش باز 
شـــد گفت آســـمان را می بینی؟ چه ســـتاره بارانی 
قاســـمی  ابوعلـــی دارد می آیـــد. حســـن  اســـت. 
هـــم همینطـــور.« کم کـــم رفقـــای شـــهیدش بـــه 
اســـتقبالش می آیند و رضا آنجا شـــهید می شود.

آرشیو کرار�
کـــه در ایران  کرار، غیر از مصاحبه هایی  مســـتند 
ضبـــط شـــده، مابقـــی تمامـــًا آرشـــیوی اســـت. 

که در خود فیلم هم هســـت، بخش  همان طور 
که رضا  زیادی از مســـتند برمی گردد بـــه دوره ای 
ســـنجرانی با ابوعلـــی هـــم دوره بودنـــد و حضور 
که ابوعلی شهید  مشترک داشـــتند. از اوایل 95 
می شـــود، رضـــا خـــودش شـــخصًا در منطقه با 
موبایـــل فیلم بـــرداری می کـــرده. حدود شـــش 
مـــاه زمان برد تا ما توانســـتیم تمام آرشـــیوی که 
متعلق به این آدم هست را از هم  دوره ای هایش 
که رضـــا در اواخر  کنیم. آن قســـمتی  جمع آوری 
فیلـــم روی تخـــت نشســـته و می گویـــد: بارها از 
کـــه به مـــن توفیق توبـــه ندهد،  خدا خواســـتم 
چون من همین رضا ســـنجرانی را دوست دارم؛ 
کـــه آن لحظه دارند  رضـــا خودش متوجه نبوده 

ازش فیلم بـــرداری می کنند.
کـــه  صوت هایـــی هـــم در فیلـــم وجـــود دارنـــد 
وصیت نامـــۀ خـــود شـــهید اســـت. در یکـــی از 
اعزام ها، یک شـــب در یک منطقه ای محاصره 
کـــه در فیلـــم  می شـــوند. وصیت نامـــۀ صوتـــی 
آمده، در همان محاصرۀ ســـال 95 ضبط شده. 
بچه هـــای تاریخ شـــفاهی دفتر راه مشـــهد هم 
یک ســـری مصاحبه از رضا سنجرانی داشتند. 
در این مصاحبه، بچه ها ســـعی کرده بودند که 
رضـــا از خودش بگوید ولی آقا رضا بیشـــتر حول 
محور رفیق شـــهیدش »حسن قاســـمی دانا«، 
اولیـــن شـــهید مدافـــع حـــرم ایرانـــی صحبـــت 
که ایشـــان  می کند. من هـــم از همان مقداری 
گفته، بـــود در این  در آن مصاحبـــه از خـــودش 

کرده ام. مستند اســـتفاده 

کبوترهای گوهرشاد�
انجـــام داده ام  کار نماهنـــگ هـــم  یـــک  مـــن 
آن  بـــه  برمی گـــردد  قصـــه اش  ابتـــدای  کـــه 
که حضرت آقـــا در ماه رمضان ســـال  نشســـتی 
96 بـــا شـــعرا داشـــتند. در آن نشســـت، آقـــای 
»محمدحســـین ملکیان« شـــعری را خواندند 
کـــه در فضای مجازی هم خیلـــی بازخوردهای 
خوبی داشـــت. خـــود حضـــرت آقا هـــم خیلی 
کار خوششـــان آمـــد. ایـــن جرقـــۀ اولیۀ  از ایـــن 
کارم بـــود. درهمـــان زمـــان، چندمین ســـالگرد 
واقعۀ گوهرشـــاد هم باعنـــوان »همایش جایزۀ 
گوهرشاد« در مشـــهد درحال آغاز بود.  جهانی 
مجموعۀ آســـتان قدس، تمایل داشت تا اثری 
برای این اتفاق تولید شـــود. ما طرح نماهنگ 
را خدمت شـــان دادیـــم و آنهـــا بعـــد از بررســـی 

که تولید بشـــود. پذیرفتنـــد 
موضوع نماهنـــگ برمی گردد بـــه آن اعتصابی 
کـــه علماء خراســـان من الجمله شـــیخ معروف 
گوهرشـــاد داشـــت. بـــه  »بهلـــول« در مســـجد 
گوش رضاخان می رســـد و آن  َتَبـــِع آن، خبر به 
گوهرشـــاد اتفاق می افتد. جنایت در مســـجد 
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ساده، راحت 
بی آالیش

نگاهی به مستند  »کرار«

آرش فهیم

روزنامه نگار

»کرار« مســـتندی متفاوت و خالقانـــه در حوزۀ 
جبهـــۀ مقاومت و مدافعان حرم اســـت که با عبور 
کلیشـــه ای، جاذبه ای منحصربه فرد  از قالب های 
و ســـینمایی یافته اســـت؛ نگارنده تردیدی ندارد 
کـــه حتـــی آن هایی کـــه هیـــچ عالقه ای بـــه دیدن 
آثـــاری با ایـــن نـــوع موضوعـــات ندارنـــد، از همان 
ابتدا شـــیفته و مجـــذوب این فیلـــم و قهرمان آن 
می شـــوند و در طول تماشـــای فیلم، دل از دست 
می دهند. مســـتندی که بارها می تـــوان به دیدن 
آن نشســـت و در طـــول تماشـــا، بارها قهقهـــه زد و 
گریست و عاشق شـــد! اما »کرار«  خندید، ترسید، 
چـــه می گویـــد و چـــه در چنتـــه دارد کـــه ارزش بـــه 

کرات دیـــدن را دارد؟
که »کـــرار« فیلم  گفـــت  قبـــل از هر حرفـــی باید 
مستندی دربارۀ شهید مدافع حرم، »محمدرضا 
که به  ســـنجرانی« با اســـم جهادی »کـــرار« اســـت 
کارگردانی »محسن عقیلی« ساخته شده. شهید 
ســـنجرانی، از مســـئوالن و مربیان آموزش نظامی 
کـــه پـــس از وقوع جنـــگ در ســـوریه و  بســـیج بود 
بـــروز جنایـــات گروه هـــای تکفیـــری بـــه آن کشـــور 
رفـــت و کار آمـــوزش نظامـــی در لشـــکر فاطمیـــون 
)افغانســـتانی های حاضـــر در جنگ با داعـــش( را 
که در این فیلم مســـتند  انجام مـــی داد. آن طـــور 
چـــون  مهمـــی  عملیات هـــای  در  او  می بینیـــم، 
آزادســـازی خان طومـــان، تدمر، حلـــب و... نیز در 
خط مقـــدم نبرد حضور داشـــت و درنهایـــت، اول 

مهر ســـال 96 به شـــهادت رســـید.
روال معمول در ژانر مســـتند جنگی، پرداختن 
به ابزارهـــا و ادوات آتش زا یا نقش ها و نقشـــه های 
گرانه  نظامی اســـت. گروهی از مســـتندها نیز افشا
کـــه بـــه  کثیـــف«  هســـتند، مثـــل »جنگ هـــای 
جنایـــات پنهان و فـــاش نشـــده آمریـــکا پرداخته 
اســـت. امـــا ســـاخت مســـتند با ایـــن معـــادالت و 
روش هـــا دربـــارۀ دو جنـــگ دفاعـــی اخیر مـــا )رزم 
مقدس هشـــت ساله و پاســـداری از حرم( راهی به 
کنـــه و جوهرۀ واقعـــی این دو جنگ بـــاز نمی کند؛ 
کـــه مـــردان و زنان دخیـــل در ایـــن دو میدان،  چرا
خط شـــکن بودند و چهره ای دیگرگون از انســـان و 
کلیشه های  کشیدند؛ بنابراین با  انسانیت به رخ 
متداول فیلم ســـازی، نبایـــد و نمی توان به ســـراغ 
چنیـــن موضوعاتی رفـــت. این دو مقطـــع از تاریخ 
مقاومـــت، بیـــش از آنکه بـــه میدان رزم شـــباهت 
داشـــته باشـــند، به بـــزم عاشـــقانه رهـــروان راهی 
نورانـــی می ماننـــد. بـــرای شناســـایی راهبردهای 
فتـــح مناطـــق در تصـــرف داعـــش، ابتـــدا بایـــد به 
قلـــب فاتحـــان ایـــن عملیات هـــا راه بـــرد و مخزن 
کـــرد. درنتیجه فیلم  اســـرار درون آن هـــا را کشـــف 

ســـاختن دربارۀ مدافعان حرم هم دشـــوار اســـت 
و هـــم راحـــت؛ دشـــوار اســـت چـــون بایـــد فراتـــر از 
عملیات هـــای جنگی، بـــه عاملیت باطنـــی افراد 
گر محور اصلی  حاضـــر در صحنه بپردازند؛ حتـــی ا
فیلم هـــم پیکار و مقاتله باشـــد. بـــاز هم هنرمند 
مستندســـاز بایـــد دســـت بـــه انکشـــاف عشـــقی 
فرازمینـــی در متـــن جنگ بزند. اما آســـان اســـت 
که  چـــون برخـــالف ســـایر مســـتندهای جنگـــی 
کار  فیلم ســـاز باید طرح و ترفندهای خاصـــی را به 
گیـــرد تا هنر و زیبایی به وجـــود آورد، جبهۀ دفاع از 
حـــرم فی نفســـه و ذاتًا پـــر از زیبایی اســـت. در این 
عرصـــه، ایـــن موضوع نیســـت که بایـــد تبدیل به 
فرمی هنری شـــود، بلکه این فیلم ســـاز اســـت که 
کار خود را با زیبایی های  باید بتواند حد و ســـطح 

موضـــوع، ممـــاس و هم تـــراز کند.
کـــه در مســـتند »کـــرار« رخ داده  مثـــل اتفاقـــی 
اســـت؛ فیلمی که در آن، فرم و ساختار در قهرمان 
کارگردانی او  فیلم محو شده اند؛ اثری از فیلمساز و 
دیده نمی شود، بلکه همه چیز در فیلم مطابق با 
قامت شـــخصیت اصلی فیلم قوام یافته و پدیدار 
شده اســـت. از این رو، تمام طول فیلم، مخاطب 
با حـــاالت و مقامات روحی و ذهنـــی این قهرمان 
کـــه قهرمان فیلم  همراه می شـــود. در همـــان دم 
شـــاد اســـت، بـــا او می خندیـــم؛ آنجا که حماســـه 
می آفرینـــد، لحـــن فیلـــم هم حماســـی می شـــود 
کـــه فاجعـــه رخ می دهـــد )مثـــل لحظه  و جایـــی 
شـــهادت یکی از دوستان قهرمان فیلم( مخاطب 
هم ســـوگوار می شـــود. با اینکه زمان فیلم، حدود 
45 دقیقـــه اســـت، امـــا در همیـــن مـــدت کوتـــاه، 
کـــه  گر فیلـــم دچـــار ایـــن پنـــدار می شـــود  تماشـــا
که می شناسد؛  شهید ســـنجرانی را سال هاســـت 
هم از این روســـت که پایان شـــکوهمند زندگی او، 
بـــرای بیننده فیلـــم، تکان دهنده و عظیم اســـت 
و احســـاس می کنـــد که یکـــی از عزیـــزان خـــود را از 

دســـت داده است.
کـــه دربارۀ  تقریبـــًا اغلب فیلم های مســـتندی 
شـــهدای مدافـــع حـــرم تولیـــد شـــده اند، شـــامل 
مصاحبـــه با اطرافیان و نزدیکان شـــهید به اضافۀ 
چند عکس یا فیلم آرشـــیوی اســـت. در »کرار« اما 
مصاحبه ها کمتر هســـتند و روایـــت فیلم به خود 
شـــهید معطوف اســـت. دلیلـــش هم این اســـت 
که موضوع فیلم، ظرفیت بســـیار زیادی داشـــته. 
چـــون اواًل شـــهید ســـنجرانی از مقاطـــع مختلف 
گرفتـــه بود. حتی  زندگی اش فیلم های شـــخصی 
کنـــار ســـالح،  در موقعیت هـــای جنگـــی نیـــز در 
دوربین هم دســـتش بوده و مثل مستندســـازان 
می کـــرده.  تصویربـــرداری  می رفتـــه،  هرجـــا 
عالوه براین هـــا، شـــخصیت پرجوش و خـــروش و 
شـــوخ طبعی کم نظیـــر شـــهید ســـنجرانی، باعث 

شـــده تا از نوعی جذابیت ذاتی نیز برخوردار باشد. 
کـــه درونگـــرا  برخـــالف اغلـــب رزمنده هـــا و شـــهدا 
و بســـیار محجـــوب و ســـر به زیـــر هســـتند، این بار 
کـــه در عیـــن نجابت و  بـــا فـــردی مواجه هســـتیم 
کتـــری برون گـــرا و ســـرحال  کارا خـــوش اخالقـــی، 
دارد و طنـــازی دائمـــی اش باعـــث شـــده تا بخش 
عمده ای از فضای فیلم، از نوعی کمدی دلنشین 
برخوردار بشـــود. به ویژه لهجۀ شـــیرین مشهدی 
کـــرده اســـت. اتفاق  او بـــه ایجـــاد ایـــن فضا کمک 
که این قهرمان حتی در  شـــگفت انگیز این اســـت 
ک، مثـــل مواقعی  وضعیت هـــای پرخطر و ترســـنا
کـــه در محاصره یـــا در کمین داعشـــی ها بودند نیز 
دســـت از شـــوخی و شـــیرین کالمی برنمی داشت. 
ک فیلم، در شـــرایطی  در یکی از صحنه های هولنا
گلوله خورده و چند تا از انگشـــتانش  که دســـتش 
دچـــار جراحـــت شـــدیدی شـــده بودنـــد، بـــاز هم 
خنده و طنازی از او دور نمی شد. روحیۀ پرنشاط 
در  ســـنجرانی  شـــهید  دائمـــی  مزه پرانی هـــای  و 
کـــه  تصاویـــر به جـــا  مانـــده از وی باعـــث می شـــود 
گاهـــی مواقع مخاطب فیلـــم از خنده ریســـه رود. 
ایـــن دو مزیـــت )وجـــود تصاویر ضبط شـــده از 
شـــهید و روحیـــه مهیج و زیبای شـــهید( دســـت 
کارگـــردان را بـــرای ســـاخت یک مســـتند خـــوب و 
دیدنـــی باز کرده بـــود. اما کارگردان نیـــز از امکانات 
کـــرده و  در دســـترس خـــودش به نیکی اســـتفاده 
توانســـته اثری خـــوش ضرباهنـــگ و دراماتیک را 
به ثمر برســـاند. همان ســـکانس افتتاحیۀ فیلم، 
نوید یک مســـتند پـــر تب وتاب و خوش ســـاخت 
کـــه رضـــا ســـنجرانی درحـــال  را می دهـــد. جایـــی 
دادن مشـــق نظامـــی به بچه هاســـت و همـــراه با 
فرمـــان آتش او، آتش فیلم نیز شـــعله ور می شـــود. 
اتفاقات و موضوعات جالب و مهیج دربارۀ زندگی 
که می شـــد همان  این شـــهید به قدری زیاد بوده 
کارگـــردان، حد  کـــرد، اما  اول فیلـــم به آن هـــا ورود 
نگـــه داشـــته و همـــه داشـــته های خـــود را یک جا 
رو نکـــرده اســـت. بلکه پس از یک شـــروع طوفانی 
که اعـــالم می کند موضوع اصلی چیســـت، آرام آرام 
و بـــا طمأنینـــه، داســـتان فیلـــم را پیـــش می برد. 
کـــه انتظار مـــی رود، ابتدا شـــخصیتِ   همان طـــور 
کـــه این  محـــوری فیلـــم، معرفـــی می شـــود. بعد 
شخصیت، روحیات او، زندگی و خانواده و شغل و 
ویژگی هـــای اخالقی خاص او برای مخاطب فیلم 
کاماًل روشن شـــد و در شرایطی که عالقه و عواطف 
تماشـــاچی به ســـود ایـــن شـــخصیت برانگیخته 
کـــه ارزش های  شـــده، ســـایر مســـائل و حـــوادث 
محتوایـــی و جذابیت آفریـــن دارند، رو می شـــود.

بـــه  فیلـــم  پی درپـــی  برگشـــت های  و  رفـــت 
مکان هـــا و موقعیت هـــای مختلـــف، باعث تنوع 
موضوعی و بصری فیلم شـــده اســـت. یعنی همه 

محورهـــای محتوایی فیلم، با هم جلـــو می روند؛ 
که دوربیـــن در خانه و میان  مثاًل چند دقیقـــه ای 
خانوادۀ شـــهید می چرخد، بعد به مصاحبه های 
به جـــا مانده از او گریزی زده می شـــود و پـــس از آن 
هـــم چنـــد دقیقـــه ای حضـــور وی در خـــط مقدم 
نبرد نمایش داده می شـــود و ... این ســـکانس ها 
بـــه طـــور کوتـــاه و بـــا ریتم ســـریع، یـــک مجموعه 

پرطـــراوت و پرحـــرارت را به وجـــود آورده اند. 
و  مردم شـــناختی  جنبـــه  از  مســـتند  ایـــن 
جامعه شناســـی نیـــز دارای ارزش هـــای ویـــژه ای 
اســـت. »کرار« هم ازجمله مســـتندهایی است که 
بیـــش از جنبه هـــای نظامی جبهـــه مقاومت، به 
ابعاد انســـانی و فرهنگی آن پرداخته اســـت. پرتره 
کشـــیده شـــده از یکـــی از شـــهدای این  به تصویر 
میـــدان، فرصتی برای شـــناخت فرهنـــگ، روابط 
و مناســـبات میان آدم های حاضـــر در این جنگ 
تعیین کنندۀ تاریخ است؛ به طورمثال، در تصاویر 
موجود، ارتباط عاطفی شهید سنجرانی با برخی 
گواه حـــاالت و روحیات  از همرزمانـــش به خوبـــی 
فی مابیـــن قـــوا در ایـــن جبهـــه اســـت. می بینیم 
کـــه در این جبهـــه، فرماندهان بـــا نیروهای تحت 
فرمان خود، بیش از آنکه رابطه رئیس و مرئوســـی 
داشـــته باشـــند، رفیق و حتـــی گاهی دلـــداده هم 
کرار و ابوعلی  هســـتند. این موضوع در رابطه بین 

کاماًل هویداســـت.  
کـــه در این فیلـــم افتاده  اتفـــاق جالب دیگری 
کـــه تصاویـــر جنگـــی آن کاماًل زنـــده و  ایـــن اســـت 
نزدیک هســـتند. در بیشـــتر فیلم های مســـتند، 
عمومًا صحنه هـــای جنگـــی و رویارویی نیروهای 
خـــودی بـــا جبهـــۀ دشـــمن، از داخـــل ســـنگرها 
یـــا از فاصلـــۀ دور اســـت. امـــا در ایـــن فیلـــم، چون 
خود شـــهید یا دوســـتانش بـــا دوربین های تلفن 
همراهشـــان فیلم هایـــی را در حین مصاف ضبط 
کرده انـــد، به همین دلیـــل هم در ایـــن صحنه ها، 
فضـــای واقعـــی و همچنیـــن اضطراب موجـــود در 
ایـــن موقعیت هـــا بـــه طور عینـــی ثبت شـــده اند. 
کـــه دربـــارۀ  روایـــات و فیلم هایـــی  کتاب هـــا، 
شـــهدای مدافـــع حـــرم تولید شـــده، به روشـــنی 
نشـــان می دهد که ایـــن افراد زندگی پر رمـــز و رازی 
داشـــتند که به تعبیر شـــهید آوینی، تنها به بهای 
ریخته شـــدن خونشـــان ایـــن رازها فاش شـــد. هر 
شـــهید، برای رســـیدن به مقصود و معبـــود خود، 
که  مســـیری منحصربه فرد داشـــت. مســـیرهایی 
هـــر یک می تواند بهانۀ ســـاخت یک فیلم یا خلق 
یـــک أثر ادبی و هنری کم نظیر باشـــد. آثـــاری پر از 
اســـرار مگو دربارۀ مردان برگزیـــدۀ تاریخ که در عصر 
ما زیســـتند. مســـتندهایی مثل »کرار« می توانند 
تثبیت کنندۀ ایـــن وقایع و آدم هـــای حیرت انگیز 

باشند. برگزیده  و 



گــزارش خبرنــگار »فانــوس«، بهــروز افخمــی،  بــه 
تأثیــر  نشســت  در  فیلمنامه نویــس  و  کارگــردان 
کــه  جشــنواره های خارجــی بــر ســینمای ایــران 
جشــنواره  نهمیــن  کران هــای  ا روز  ســومین  در 
عمار در سینمافلســطین برگزار شــد، در ســخنانی 
گفــت: در دهــه اول انقــالب، بیــن ســال های 59 
تــا 69، جشــنواره های خارجــی بــر ســینمای ایران 

تاثیــر مثبتــی داشــتند.
وی بــا بیــان اینکــه تاثیــر فیلم هــای ســاخته شــده 
ایــران  خارجــی  سیاســت  بــرای  دهــه،  ایــن  در 
مثبــت بودنــد، اظهــار داشــت: فیلم هــای ایــن 
دهــه نشــان دهنــده زندگــی عــادی مــردم در برهــه 
کــه  جنــگ و بعــد از جنــگ بــود. در ســال هایی 
بایــد فیلم ســازی بــه دلیــل جنــگ فراموش شــود، 
ــا  ــتقلی را ب ــای مس ــی، فیلم ه ــازهای ایران فیلم س
رویکــرد تغییــر تصویــر ذهنــی آمریــکا و اروپــا نســبت 

بــه ایــران می ســاختند.
افخمــی دربــاره تأثیــر جشــنواره هــای خارجــی 
بــر ســینمای ایــران در دهــه70 توضیــح داد: در 
ایــن دهــه، توجــه فیلم ســازها بــه جشــنواره های 
ایــران  کــه  خارجــی جلــب شــد؛ در ســال هایی 
زندگــی کوپنــی خــود را می گذرانــد، زندگی پــر زرق و 
بــرق خــارج از کشــور، باعــث خارج از کنترل شــدن 

اوضــاع ســینمای ایــران شــد.
کــرد:  بیــان  »گاوخونــی«  فیلــم  نویســنده   
ثــروت  بــه  رســیدن  بــا  قدیمــی  فیلم ســازهای 
بــا صحنه هــای شــهرت و موفقیــت  و آشــنایی 
کشــور خــارج می شــدند و فیلم هــای  ــی، از  جهان
ــه  ک ــردی  ــاختند؛ ف ــه می س ــدت چپ گرایان ــه ش ب
قــرار بــود چــپ سیاســی مملکــت باشــد، تبدیــل 
بــه لیبــرال و آمریکایــی شــد. آمریکایــی نــه جنــِس 
»ترامــپ«، بلکــه از جنــس »اوبامــا« و »کلینتــون« 
کــه بــه وســیله نیروهــای جــوان و بی وطــن اشــغال 

شــده اســت.
کــه از نظــر ســینما اهمیــت  وی افــزود: موضوعــی 
کاهــش تماشــاچی واقعــی ســینمای ایــران  دارد، 
در دهــه دوم و ســوم پــس از انقــالب بــه دلیــل 
ســاخت فیلم برای طبقه ثروتمند جامعه اســت.

کمتــر از 10 درصــد مــردم،  ــا بیــان اینکــه  افخمــی ب
تماشاچی واقعی سینما هستند، گفت: با توجه 
ــه  ــال ب ــر 5 س ــال و زی ــاالی 40 س ــراد ب ــه اف ــه اینک ب
گفــت از ســال 70 تــا  ســینما نمــی رونــد، مــی تــوان 
90 تماشــاچی هــای ســینما بــه کمتــر از 3 میلیون 
نفر رســیده و ســینما به سرعت تماشــاچی خود را 
کــه از جنس مردم نبــود، از  بــا ســاخت فیلم هایی 

دســت داده اســت.

کارگــردان فیلــم »روبــاه« اظهــار داشــت: نداشــتن 
دغدغــه مــردم و دیــده نشــدن مشــکالت آن هــا 
توســط فیلمسازان، تماشــاچی واقعی را از سینما 
بــرای دولــت و وزارتخانــه  کــرد از طرفــی  خــارج 
هــم دریافــت جوایــز اهمیــت بیشــتری نســبت بــه 

تعــداد تماشــاچیان داشــت.
جشــنواره های  از  برخــی  در  داد:  ادامــه  وی 
بــرای  خصوصــی  کامــال  محیطــی  در  خارجــی، 
فیلمســازان ایرانــی، نحــوه برنــده شــدن جوایــز 
و پروتــکل جشــنواره بــه فیلمســاز توضیــح داده 
گــر فیلــم خــود را طبــق ایــن  می شــد و می گفتنــد ا
پروتــکل بســازید، در ســال آینــده شــهرت پیــدا 
گــر طبــق طــرح خــود بنویســید، در  می کنیــد امــا ا
نمی کنیــد. دریافــت  جایــزه ای  جشــنواره  ایــن 

افخمــی بــا اشــاره بــه تعــدد ســاخت فیلم هــای 

کشــورها  کــرد: در تمامــی  کمــدی در ایــران، بیــان 
از جملــه امریــکا، فیلم هــای ژانر کمدی، وحشــت 
و انیمیشــین جــزو 10 فیلــم پرفــروش روی پــرده 
کمتــر شــده  هســتند و ســاخت فیلم هــای جــدی 
کــه ایــران هــم از ایــن قاعده  اســت و بدیهــی اســت 

مســتثنی نباشد.
کارگــردان ســینما ادامــه داد: مــردم بــا بزرگ تــر  ایــن 
و  کیفیــت صــدا  افزایــش  و  تلویزیون هــا  شــدن 
تصویرشــان ترجیــح می دهنــد، فیلــم جــدی را 
ــز و  ــدن فیلم هــای طن ــرای دی ــه ببینــد و ب در خان
کمــدی به ســینما رونــد، لــذا اعتراض فیلم ســازان 
گرفتــن 150ســالن ســینما بــه  ایرانــی بــرای تعلــق 

کمــدی اشــتباه اســت. یــک فیلــم 

پروتکل سازی 
جشنواره های خارجی

نشست بهروز افخمی با موضوع تأثیر جشنواره های خارجی بر سینمای ایران

آموزشــی  کارگاه  فانــوس،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»صدابــرداری در مســتند« در حاشــیه نهمیــن دورۀ 
جشــنواره مردمی فیلم عمار در سینمافلســطین با 
حضور »مرتضی شــمس«، پژوهشــگر حوزه رســانه و 

مــدرس صدابــرداری برگــزار شــد. 
در ابتــدای ایــن کارگاه در حاشــیه نهمیــن جشــنواره 
عمــار مرتضــی شــمس، مــدرس ســینما و دکتــرای 
کارگاه بــود، بــه بیــان  کــه مــدرس ایــن  ارتباطــات 
تعاریــف در بحــث زیبایــی شناســی و اینکــه صــدا در 

رســانه چــه جایگاهــی دارد پرداخــت.
گفــت: ضــرورت وجــود صــدا  ایــن مــدرس ســینما 
انتقــال پیــام اســت و وظیفــه صدابــردار نیز کمک به 
انتقــال پیــام اســت. در رســانه ای ماننــد رادیــو همــه 
کار اصلــی انتقــال پیــام  کــه  چیــز بــر عهــده صداســت 
کار تصویــر، صــدا و  را صــدا انجــام می دهــد. امــا در 
کار انتقــال پیــام را انجــام  کنــار هــم  تصویــر هــر دو در 

می دهــد. 
شــمس با بیان اینکه تصویر محدودیت هایــی دارد 
کــرد: در فضــای پرســپکتیو  کــه صــدا نــدارد، عنــوان 
محدودیت هــای  و  می کنیــم  درک  بهتــر  را  صــدا 
کــردن بــه تصویــر،  تصویــر در آن وجــود نــدارد. نــگاه 
عامدانــه اســت ولــی شــنیدن صــدا عامدانــه نیســت 
و صــدا بــه صــورت ناخواســته شــنیده می شــود. مــا 
صدا را بر اســاس برداشــت خودمان تجزیه و تحلیل 

می کنیــم. ایــن عوامــل باعث می شــود انتقــال حس 
بیــن صــدا و تصویــر بیشــتر شــود. 

کــه صــدا  گفــت: جایــی  ایــن پژوهشــگر در ادامــه 
کوســتیک  ا اتــاق  می شــود  داده  انتقــال  و  تولیــد 
نامیــده می شــود. مــا می توانیــم صــدا را بــه چنــد 
کنیــم. صــدای انســان)طبیعی(،  دســته تقســیم 
موســیقی)غیرطبیعی(، افکت)صــدای مصنوعی(، 
کــه تولیــد  نویــز و آمبیانــس. در افکــت، صدایــی 
می شــود می توانــد در جاهــای دیگــر اســتفاده شــود 
کــه تصویربــرداری می شــود  کــه نســبت بــه فضایــی 
کمــک  پیــام  انتقــال  بــه  بیشــتر  و  اســت  اضافــی 
می کنــد. آمبیانــس بــه ترکیبــی از صداهــای مختلف 
کــه صــدای طبیعــی محیــط اســت. نویــز  می گوینــد 
کــه در صــدای  نیــز صــدای تعریــف نشــده اســت 
طبیعــی اختــالل ایجــاد می کنــد. شــاخص تریــن 
کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد ادوب،  نــرم افزارهایــی 

کیوبیــس، ســونار اســت. 
بــه دو دســته  شــمس توضیــح داد: صدابــرداری 
داخلــی و خارجــی تقســیم می شــود. در محیــط 
داخلــی بازتــاب و انعــکاس صــدا مهــم اســت. در 
محیــط خارجــی آمبیانــس بیشــتر اســت ولــی در 
ــدود و در  ــدا را مح ــروج ص ــی ورود و خ ــط داخل محی
صدابــردار  یــک  می کننــد.  ایزوالســیون  اصطــالح 
باید صداهای طبیعی را بدون کمترین دســتکاری 

صــدا  کننده هــای  منعکــس  دهــد.  تحویــل 
گوشــه های اتاق و زیر گنبدها هســتند و فضا را برای 
بازتاب صدا مهیا می کنند. پس در محیط داخلی، 
پخشــایی مهــم اســت تــا صــدا به صــورت یکســان در 

ــود.  ــنیده ش ــاق ش ــای ات ــام فض تم
مستندســاز  کــرد:  کیــد  تا ســینما  مــدرس  ایــن 
کــه چــراغ قــوه در دســت دارد  کســی اســت  ماننــد 
ــا چــراغ قــوه اش  کــه او ب و قصــد دارد مــردم جایــی را 
نورانــی می کنــد، ببیننــد. مستندســاز را می توانــد در 
قالب هــای مختلفــی از قبیــل تاریخــی، داســتانی، 
کوتاه و... فیلم بســازد. از این رو دســت مستندســاز 
بــرای ســاخت فیلــم بــاز اســت و می توانــد حقایقــی 
کنــد و از  کــه می خواهــد بــرای مخاطــب نمایــان  را 
کنــد.  زوایــای دیگــر جزئیــات را بــه مخاطــب منتقــل 
آن  دربــاره  را  الزم  اطالعــات  و  گاهــی  آ همچنیــن 

موضــوع بدهــد. 
بــه تفاوت هــای ژانرهــای مختلــف  بــا اشــاره  وی 
مســتندها  از  برخــی  در  مــا  شــد:  یــادآور  ســینما، 
هماننــد فیلم هــای ســینمایی بــا ســکانس و پــالن 
روبرو هستیم، در حالی که در مستندهای نمایشی 
کار صدابــردار  گونــه نیســتند. در مســتندها  ایــن 
بســیار دشــوارتر اســت و هــر لحظــه بایــد آمــاده ضبــط 
کیفیــت باشــد. ایــن موضــوع صدابــردار  بــا بهتریــن 
مســتند را نیــز متمایــز می کنــد. محدودیت هــای 
مســتند و مســتند نمایشــی در محیــط )داخلــی و 
خارجــی( اســت. در محیــط خارجــی صدابــردار آن 
آزادی عمل را ندارد، ممکن اســت بخواهد صدایی 
کنــد. اینجــا صدابــردار  را از فاصلــه طوالنــی ضبــط 
بایــد  لــذا  نــدارد  فرصــت جبــران و تصحیــح هــم 

مالحظاتــی را در نظــر بگیــرد. 

آمادۀ ضبط با بهترین کیفیت
گزارشی از کارگاه آموزش صدابردارِی مرتضی شمس
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 فراخوان  های مردمی نهمین جشنواره  فیلم عمار

5



 اخبار 
اکران های مردمی

استان: مازندران
شهر: بابل

مکان اکران: مدرسۀ حاج کمال امینی
تاریخ: 11دی

آثار اکران شده: نامه ای برای آفتاب

استان: فارس
شهر: شیراز
مکان اکران: حسینیۀ سیدالشهدا)ع( 
تاریخ اکران:۵دی
آثار اکران شده: تک فرزندی، مادرانه

استان: خراسان رضوی
شهر: چناران

مکان اکران: سالن معلم 
تاریخ اکران: 11دی

آثار اکران شده: فتنه شاید، 9دی

استان: سمنان
شهر: شاهرود
مکان اکران: مسجد جوادیه
تاریخ: 11دی
آثار اکران شده: کفش، بابای شکالتی

استان: مازندران 
شهر: بهشهر

محل اکران: فاطمیه
تاریخ اکران: 12دی

آثار اکران شده: مستوره

استان: همدان
شهر:نهاوند، روستای رزینی 
مکان اکران: دبستان قرآنی مائده
تاریخ اکران: 11دی
آثار اکران شده: بشقاب های خالی

6



7

 گزارش تصویری روز سوم سینمافلسطین

w اهالی روستای تورقوزآباد در استودیوی پخش زنده تلویزیونی w عکس یادگاری

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

w محمدمهدی بهرامی نژاد پای روزنامه دیواری هدهد w گعده نقد فیلم راه نما با حضور نعمت اهلل سعیدی و علی طادی
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نبــود فضــای ســینمایی کافی در شــهرهای 
کــم جمعیت تــر، از جملــه عواملــی  کوچک تــر و 
کشــورهای جهــان،  کــه در بســیاری از  اســت 
کران کننــد  ۀ  گروه هــای ا منجــر بــه بــروز و ظهــور 
بــه  عالقــه  عالوه برایــن،  می گــردد.  مردمــی 
بــه  دشــوار  دسترســی  مســتقل،  فیلم هــای 
فضاهــای ســینمایِی اطــراف و هزینــۀ بــاالی 
مــردم،  بیــن  از  را  داوطلبانــی  نیــز،  بلیــط 
در  می دهــد.  ســوق  فیلــم  کــران  ا به ســمت 
کســب رتبــۀ چهــارم از  انگلســتان، بــا وجــود 
ســینمایی،  کــران  ا پرده هــای  ســرانۀ  منظــر 
کران کننــد  ۀ مردمــی نیــز درحــال  گــروه ا  1190
فعالیــت هســتند. براســاس آمــار منتشرشــده 
گروه هــای  کشــور عــالوه بــر  در ســال 2017 ایــن 
ــۀ  ــود 801 مجموع ــی، از وج ــد  ۀ مردم کران کنن ا
ســینمایی بــا مجمــوع 4309 پــرد  ۀ ســینمایی 

بهــره می بــرد.
شــمال  نزدیکــِی  در  شــهری  »ایپســویچ« 
بــا  برابــر  جمعیتــی  و  اســت  لنــدن  شــرقی 
178 هــزار نفــر را در خــود جــای داده اســت. 
ایپســویچ از وجــود چهــار مجموعــۀ ســینمایی 
می بــرد.  بهــره  کــران  ا پــرد  ۀ  مجمــوع 29  بــا 
کیلومترهــا آن  کــه  این هــا همــه در حالی ســت 
طرف تر از ایپســویچ، در شــهر »نهاونِد« اســتان 
ایپســویچ،  مشــابه  جمعیتــی  بــا  همــدان، 
ــا یــک پــرد  ۀ  تنهــا یــک مجموعــۀ ســینمایی ب
کــران، درحــال ارائ ۀ خدمــات بــه شــهروندان  ا
کمبــود فضــای ســینمایی  اســت! با این حــال، 
گروه هــای  در نهاونــد، موجــب بــروز و ظهــور 
شــده  متعــددی  مردمــی  کران کننــد  ۀ  ا
تعــداد  به تنهایــی،  کــه،  طــوری  بــه  اســت؛ 
کران کننده های جشــنوار  ۀ مردمی فیلم عمار  ا
گــروه می رســد. فشــردگی  در ایــن شــهر، بــه 28 
کران کننــدگان مردمــی در نهاونــد بــه  فعالیــت ا
کــه در هفتمیــن دور  ۀ جشــنوار  ۀ  حــدی اســت 
کــران را برگــزار و حدود  فیلــم عمار، 216 جلســۀ ا
15 هــزار مخاطــب را به ســوی رویدادهای خود 

باغ ملک
 یا

 اولدهام انگلستان؟

روستایی منطقة »کاتسوولد« در »گلوکسترشیر«ِ 
انگلســتان طراحــی شــده اســت. در ایــن طــرح، 
کــران، بــه همــراه دســت  تجهیــزات الزم بــرای ا
کران کننــدة  کــم دو فیلــم در مــاه، در بیــن ســی ا
بــه  مردمــی مختلــف در منطقــة »کاتســوولد« 
بــه  محــل،  ســی  از  بیــش  درمی آیــد.  گــردش 
طــور دائــم در ایــن طــرح شــرکت می کننــد. در 
طــرح ســینمای محلــی ســیاِر شــبکة ســینمای 
مرکــزی  منطقــة  در  »بیگ کانتــری«  روســتایی 
کــران  ا داوطلــب  گروه هــای  نیــز،  انگلســتان 
فیلــم در روســتاها، اقــدام بــه انتخــاب فیلــم، رزرو 
کــرده و در عــوض، شــبکة  محــل و فــروش بلیــط 
ســینمایی، تجهیزات نمایش فیلم و تکنیسین 

را بــه محــل اعــزام می کنــد. 
ســینماهای ســرباز بــرای اولین بــار در ســال 1916 
کردند. در سینمای سرباز،  در برلین شروع به کار 
ــا  ــو ی ــی تاش ــر روی صندل ــواًل ب ــاچیان معم تماش
زیرانداز می نشــینند. با کاهش قیمــت پروژکتور، 
غیرحرفــه ای  بــاز  فضــای  ســینماهای  تعــداد 
ــا  ــواًل ب ــا معم کران ه ــن ا ــت. ای ــه اس ــش یافت افزای
کران کننــدگان  گروهــی از ا کمــی، توســط  بودجــة 
فضــای  در  غالبــًا  و  می شــوند  انجــام  مردمــی 
ســینماهای  می شــوند.  هماهنــگ  مجــازی 
ســرباز مردمــی، از امکانــات بســیار ســاده ای بهــره 
می برنــد و تجهیــزات آن هــا بعضــًا در طــول مــدت 

یــک شــب، چیــده و برچیــده می شــود.
ســینماهای ســیار، بــرای اولین بــار توســط دولــت 
هفــت  از  اســتفاده  بــا  ســال 1967  در  بریتانیــا 
مینــی بــوِس 27 نفــره طراحــی و ســاخته شــدند. 
نیــز  ســیار  ســینما  از  کوچک تــری  نمونه هــای 
کــه از میــان  در سرتاســر جهــان فعالیــت دارنــد 
بــه »ســول ســینما« در ایتالیــا  آن هــا می تــوان 
کــرد. ایــن ســینمای هشــت نفــرة ســیار بــا  اشــاره 
اســتفاده از انــرژی خورشــیدی و باتــری، حتــی در 
دورافتاده تریــن نقــاط نیــز اقــدام به نمایش فیلم 
یــک ســینمای ســیار  از ســال 2006،  می کنــد. 
گنجایــش  ایتالیایــی بــا نــام »کورتوموبیــل«، بــا 
کوتــاه و  دو نفــر، اقــدام بــه نمایــش فیلم هــای 
کــرده  انیمیشــن در جشــنواره های ســینمایی 

اســت. 

عطیه حاجیان

بــر اســاس تعریــف موسســة »ســینما بــرای همه« 
داوطلب  محــور  تشــکیالتی  مردمــی  ســینمای 
کــران فیلــم  کــه اقــدام بــه ا و غیرانتفاعــی اســت 
میــان  از  می کنــد.  خــود  پیرامــون  جامعــة  در 
بــه  می تــوان  مردمــی  ســینمای  هــای  نمونــه 
فیلــم، ســینماهای  باشــگاه  های  و  انجمن  هــا 
کــران در  ا ســرباز و انجمن هــای دانشــجویی و 
کز هنری، مرکز تجمعات روســتاها،  ســالن  ها، مرا
ســینما های ســیار و جشــنواره های محلــی فیلــم 
کران هــای  گســتردگی ا کــرد. با این حــال،  اشــاره 
مردمــی و غیرســینمایی بــه تنــوع انــواع و انحــای 
برگزاری آن محدود نمی شود و تنوع مکانی را نیز 
دربــر می گیرد. ازجمله محل های غیرســینمایی 
مردمــی  کران کننــدگان  ا میــان  در  رایــج  امــا 
می تــوان مسجد،کلیســا، خوابــگاه دانشــجویی، 
مدرســه، پــارک، دانشــگاه، مــوزه، حیــاط منــزل، 
زمیــن فوتبــال، خیابــان، مرکــز اجتماعــات، بــازار 
کران هــا بــه منظــور  ــام بــرد. ایــن ا و قبرســتان را ن
به وجــود  محلــی  جامعــة  بــه  خدمت رســانی 
در  غالبــًا  مردمــی،  کــران  ا متولیــان  و  می آینــد 
دریافــت  فعالیت  هــای خــود دســتمزدی  ازای 
نمی کننــد. پــول بــه دســت آمده از فــروش بلیــط 
گــردش  نیــز بعضــًا در فعالیــت خــود ســینما بــه 
از  حاصــل  درآمــد  به عنوان مثــال،  می آیــد؛  در 
فــروش بلیــط در »پنجشــنبه های ســینمایِی« 
منظــور  بــه  »بیلریکــی«  مردمــی  کران هــای  ا
کاهــش مبلــغ بلیــط »یکشــنبه های خانوادگــی« 

می شــود. اســتفاده 
محلــی،  گروه هــای  از  بســیاری  بااین وجــود، 
خواســتار ایجــاد یــک ســینمای محلــی در روســتا 
ــا منطقــة خــود هســتند، امــا از فراینــد اجرایــی  ی
آن ماننــد اخــذ پروانــة نمایــش یــا مســائل مالــی 
در  ســینمای  طرح هــای  ندارنــد.  اطالعــی  آن 
گروه های محلی  گردش، به منظور پشــتیبانی از 
ایجــاد شــده اند و توصیه هــا و مشــاوره هایی را 
درخصــوص برنامه ریــزی، بازاریابــی، آمــوزش و 
اجــارة تجهیــزات ارائــه می دهنــد. عالوه برایــن، 
ترفیــع  بــه منظــور  طــرح ســینمای روســتایی 
جایــگاه فیلم هــای ســینمایی در  بیــن جوامــع 

کورتوموبیل 
با گنجایش دو نفر

ــا وجــود تعــداد قابــل قبــول  ــد. ب کرده ان جلــب 
کــران ســینمایی شــهر ایپســویچ و  پرده هــای ا
گرفتــن ابعــاد جغرافیایــی آن، براســاس  در نظــر 
فیلــم  انیســتیوی  توســط  منتشرشــده  آمــار 
بریتانیــا و مؤسســۀ »ســینما بــرای همــه« صرفًا 
کران کننــد  ۀ مردمــی، شــامل یــک  گــروه ا ســه 
انجمــن فیلــم و دو ســینمای محلــی نیــز در 
ایــن شــهر فعالیــت دارنــد. در صــورت محاســبۀ 
کران بــا درنظرگرفتن  مجــدد تعــداد پرده هــای ا
تعــداد  مردمــی،  کران کننــد  ۀ  ا گروه هــای 
کــران ایپســویچ بــه 32 و تعــداد  پرده هــای ا

کــران نهاونــد بــه 29 می رســد.  پرده هــای ا

باغ ملــِک  شــهر  در  حــال،  همیــن  در 
اســتان خوزســتان، هیــچ ســالن ســینمایی 
بــه ارائــۀ خدمــات بــه شــهروندان نمی پــردازد. 
کران کننــد  ۀ  ا گــروه   40 حضــور  بااین وجــود، 
مردمــی چشــنوار  ۀ فیلــم عمــار در ایــن شــهر، 
کــران بــه ازای هــر صدهــزار  نســبت پرده هــای ا
نفــر را بــه عــدد شــگفت انگیز 38 می رســاند. 
کران کننــدگان مردمــی جشــنوار  ۀ فیلــم عمــار  ا
در باغ ملــک موفــق شــدند در هفتمیــن دوره از 
کــران را برگــزار  ایــن جشــنواره، بــه تنهایــی 231 ا
را  از ده هــزار مخاطــب  بیــش  و در مجمــوع، 
کننــد. ایــن  به ســوی رویدادهــای خــود جلــب 
ــت،  ــر جمعی ــوان از نظ ــه می ت ک ــت  در حالی س
جمعیــت باغ ملــک را بــا جمعیــت 104 هــزار 
نفری شــهر اولدهام در شــمال شرقی منچستر 
شــهری  فضــای  در  اولدهــام  کــرد.  مقایســه 
خــود، یــک مجموعــۀ ســینمایی بــا 9 پــرد  ۀ 
کــران را جــای داده اســت. براســاس آمــار ثبــت  ا
شده در پایگاه انیستیوی فیلم بریتانیا، تعداد 
صرفــًا  اولدهــام  مردمــی  کران کننده هــای  ا
کل  گــروه می رســد. از ایــن رو، نســبت  بــه دو 
پرده هــای ســینمایی بــه ازای هــر صدهــزار نفــر 

ــت.  ــا 10.5 اس ــر ب ــهر براب ــن ش در ای

پراکندگی اکران در شهرهای »نهاوند« و باغ ملِک ایران در مقایسه با شهرهای »ایپسویچ« و »اولدهام« انگلستان

انواع و محل های اکران های غیرسینمایی در انگلستان



معطوف به هدف
گفت وگو با رعنا بهوندی اکران کنندۀ شهرستان »رامهرمز«

کـــران مردمی اســـت. فعالیتی که طی آن مردم هر شـــهر، به صـــورت داوطلبانـــه و از روی دغدغـــه، فیلم های  «  یکـــی از رســـالت های جشـــنوارۀ عمـــار، ا
کران کنندۀ ۲3 ســـالۀ اهل شهرســـتان »رامهرمز« اســـتان خوزســـتان اســـت.  جشـــنواره را بـــرای مـــردم پخـــش می کننـــد. خانم »رعنـــا بهوندی وحیـــدی« ا
ایشـــان بـــا اینکه خانه دار اســـت و می توانـــد فقط به زندگی خود فکر کند؛ ولی برای فرهنگ ســـازی مردم شـــهرش هم وقت می گذارد و براســـاس دغدغه، 

فعالیت فرهنگـــی می کند. 

چطور و ِکی با جشنوارۀ عمار آشنا شدید؟ �
بنده، در جشـــنوارۀ هشـــتم و ازطریق تبلیغات 
تلویزیونـــی با جشـــنواره آشـــنا شـــدم. از همان 
ابتـــدای آشـــنایی هـــم فعالیـــت فرهنگـــی ام را 
کران، در شـــهرمان  آغـــاز کردم. بنده آغازکنندۀ ا
آموزش و پـــرورش  بـــه  کـــه  ابتـــدا  در  بـــودم. 
می رفتـــم، چـــون فعالیـــت فرهنگی نداشـــتم، 
کـــران در  کســـی مـــن را نمی شـــناخت تا بـــرای ا
کند. نزدیـــک به چهار  کمـــک  مـــدارس به من 
مـــاه بـــا آموزش وپـــرورش درگیـــر بـــودم تـــا دیگر 
کـــردم. فرماندۀ ســـپاه  ازطریـــق ســـپاه، اقـــدام 
کران در ســـطح شـــهر و  شـــهر هم به مـــا مجوز ا

مـــدارس را داد. 

شما به صورت تیمی کار می کنید؟ �
چنـــد مـــاه پیش خـــودم به تنهایـــی نزدیک به 
کران را در مدارس انجام داده بودم. بعد  ســـی ا
کران هـــای  کـــردم و ا از آن، چنـــد نفـــر را جـــذب 
بلیطـــی را بـــرای فیلم هـــای »به وقت شـــام« و 
کارها  ماننـــد آن، راه انداختیم. از آنجـــا به بعد، 
را به صـــورت تیمی انجام دادیـــم. در مجموع تا 
کـــران داشـــته ایم. مـــا چهار  اآلن در حـــدود 70 ا
کـــه آقایان  نفـــر آقا و چهـــار نفر خانوم هســـتیم 
کمـــک می کنند.  کران هـــای بلیطی  فقـــط در ا

کران می کنید؟ � بیشتر در چه مکان های ا
مـــا هر هفتـــه در مـــدارس و ســـالن های ارشـــاد 

کـــران می کنیـــم. گاهـــی در ســـطح شـــهر هـــم  ا
کانـــال  نمایـــش آثـــار را داریـــم. بـــرای مثـــال در 
که مردم در عید نوروز  رامهرمز مراسمی را دیدم 
در یکی از پارک های شـــهر، مراسم شادی برگزار 
کنـــار این  کـــه ما در  گفتم  می کننـــد. با خـــودم 
کران هم داشـــته باشـــیم.  مراســـم، می توانیم ا
این پیشـــنهاد را با مســـئولین مراســـم درمیان 
کار پخش فیلم  گذاشـــتم. بعد از موافقت آنها، 
را چهـــارده شـــب ادامـــه دادیـــم. هر شـــب هم 
نزدیـــک به پانصـــد نفر بیننـــده داشـــتیم. این 
باالتـــر از انتظار ما بـــود. پرمخاطب ترین برنامۀ 

مـــا هم همـــان بوده.
 

کران هایتان � مـــکان ثابتـــی هـــم بـــرای ا
داشـــته اید؟

ساختمان فرهنگ و ارشـــاد رامهرمز سالنی دارد 
کـــه می شـــود گفـــت محـــل خوبـــی بـــرای تمـــام 
همایش های فرهنگی شهر است. ما هم خیلی 
کـــران می کنیم. این  از برنامه هایمـــان را در آنجا ا

ســـالن برای ما اهمیت زیـــادی دارد.

کران بلیط هم داشته¬اید؟ � تا به حال ا
»التـــاری«،  شـــام«،  وقـــت  »بـــه  فیلـــم  بلـــه، 
»فیلشـــاه«، »هزارپا« و تعـــدادی دیگر از فیلم ها 
کرده ایـــم. بـــرای  کـــران  را بـــه صـــورت بلیطـــی ا
تبلیغـــات هـــم، ما ســـه بنر بســـیار بـــزرگ و یک 
کوچک در سطح شهر می زدیم.  سری پوســـتر  

در فضای مجازی نیز دوســـتان برای ما بســـیار 
که خودم  تبلیغ می کردند. برای فیلشـــاه هـــم 
در مـــدارس بـــه صـــورت تک تـــک در کالس هـــا 

می کـــردم. صحبت 

کران های بلیطی چه � اســـتقبال مـــردم از ا
بود؟  گونه 

بســـیار عالی بوده. برای مثال »به وقت شـــام« 
گفتیم ابتدا  کار، دو ســـانس داشت.  در شـــروع 
کـــران داشـــته باشـــیم تـــا نتیجـــه  دو ســـانس ا
را ببینیـــم. ســـالن 360 نفـــر ظرفیـــت داشـــت. 
بـــا شـــروع ســـانس اول، مـــا مجبـــور شـــدیم 40 
کنیـــم تا مـــردم راحت تر فیلم را  صندلی اضافه 
کـــران دوم،  ببیننـــد. با این حـــال پـــس از پایان ا
کـــه بعد از ســـاعت  جمعیـــت آنقـــدر زیـــاد بـــود 
یک شـــب، مجبور شـــدیم ســـانس فوق العاده 
شـــد.  برگـــزار  ســـانس  ســـه  روز  آن  بگذاریـــم. 
در حالی کـــه ما بـــرای دو ســـانس، برنامه¬ریزی 
کـــرده بودیـــم.  از لحاظ مالی هم که خدا را شـــکر 
کـــران، به غیر از  خوب بـــوده. به طوری که در هر ا
هزینـــۀ تبلیغـــات فیلم و ســـالن، یـــک میلیون 

تومان هم ســـود داشـــتیم.

از سینماسیار برای ما بگویید.�
من در سینماســـنگر خادم عمار بـــودم. از آنجا 
گفتم  گرفتـــم. بـــا خـــودم  ایـــدۀ سینماســـیار را 
کار را در شـــهرمان انجـــام دهم.  کـــه بایـــد ایـــن 

گرفتـــم.  یـــک چـــادر از هالل احمـــر شـــهرمان 
گلزار  با سینما ســـیار، فیلـــم »ســـد معبـــر« را در 
کردم. از سینماسیار  کران  شـــهدای شـــهرمان ا
کـــردم. ایـــن  فقـــط همـــان یـــک بـــار اســـتفاده 
کران رسمی شـــد. در آن برنامه  تبدیل به یک ا
امام جمعۀ خوزســـتان و مســـئولین ســـپاه هم 
آمدنـــد و نزدیـــک بـــه یک ونیـــم میلیـــون به ما 

کردند. کمـــک 

کرانتان با مشکل هم مواجه شده اید؟ � در ا
بله، ما در جایی می خواســـتیم »پرواز از حلب« 
کنیـــم. وقتـــی به آنجـــا رفتیـــم، دیدم  کـــران  را ا
صدا خـــراب اســـت و نتوانســـتیم اجرا داشـــته 
باشـــیم؛ چون قباًل در فضای مجازی و کانال ها 

کرده بودیم، بســـیار بد شـــد. تبلیغات 

کران چگونه است؟ � تجهیزات شهرستان برای ا
هرجـــا می رویـــم، می گوینـــد، ویدئـــو پروژکتـــور 
کران  نداریـــم و فقط لپ تـــاپ داریم. بـــرای هر ا
مـــن چندیـــن روز به دنبـــال ویدئـــو پروژکتـــور 
پروژکتـــور،  ویدئـــو  خریـــد  بـــرای  می گـــردم. 
کافی نبود.  کردیم؛ ولـــی  یک مقـــدار پول جمع 
کـــران بایـــد از ســـازمان تبلیغات  ما بـــرای هـــر ا
ســـپاه و چند جـــای دیگر امکانـــات خودمان را 
که چنـــدان هم خوب  کنیـــم. امکاناتـــی  تهیه 
نیســـتند؛ ولـــی مـــا مجبوریـــم بـــا همان هـــا کار 

. کنیم
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داشــته  وجــود  مــن  بــرای  همیشــه  ســوال  ایــن 
کــه آنچــه بــر پرده هــای عریــض ســینما نقــش  اســت 
می بنــدد، موضوعــی را در جامعــه ترویــج می دهــد 
کــه در جامعــه مــا  یــا ماننــد یــک آینــه، موضوعاتــی 
وجــود دارد را بازتــاب می دهنــد. ایــن ســوال خیلــی 
ــد.  ــغول می کن ــود مش ــه خ ــن را ب ــن م ــا ذه وقت ه

کــه مخاطــب عــام در میــان  ســینمای داســتانی 
مــردم دارد،  می توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد. بــه 
کــه  کلــی رســانه در جهــان آن چیــزی اســت  طــور 
ــر  ــا تاثی ــر ملت ه ــد و ب ــاع می کن ــی را اقن ــکار عموم اف
در  کــه  باشــد  فیلــم  تکــه  یــک  خــواه  می گــذارد. 
ــه دســت می گــردد  شــبکه های اجتماعــی دســت ب
تــا  می توانــد  تلویزیونــی  ســریال  و  فیلــم  یــک  یــا 
مــردم  بیــن  را  عــادت  یــا  اصصــالح  یــک  ســال ها 
کــه موضــوع  کنــد. از آنجایــی  یــک جامعــه نهادینــه 
کار مــا در جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار  صحبــت و 
بــه حــوزه ســینما بــر می گــردد، بقیــه مدیوم هــای 
ایــن  بــه  و  کنــار می گذاریــم  را  هنــری و رســانه ای 

می پردازیــم. بخــش 
ــه ســینما آینــه ای  ک ــم  ــگاه می پردازی ــه ایــن ن اول ب
نظــر  ایــن  نمی شــود  اســت؛  جامعــه  وضعیــت  از 
پشــت  در  نمی شــود  البتــه  و  کــرد  رد  کلــی  بــه  را 
کشــور و  آن نیــز پنهــان شــد. یعنــی هــر چــه بــرای 
فرهنــگ آن مضــر اســت در فیلمنامه مــان باشــد 
بعــد بگوییــم ایــن وضعیــت مردم مــان اســت. در 
ــر  ــف( زی ــاخ های مختل ــر )در ش ــی، هن ــف علم تعاری
مجموعــه فرهنــگ قــرار می گیــرد امــا تاثیــر آن بــر 
فرهنــگ بســیار باالســت. شــاید دفعتــا فرهنــگ 
ــا تکــرار یک ســری  ــا ب ــرود ام یــک جامعــه از میــان ن
مفاهیــم خــاص طــی ســال های متوالــی بــا همــان 
کــه بــه  کــردم، آن چیــزی  کــه باالتــر عــرض  توجیهــی 
گــر متعلــق بــه  عنــوان درد جامعــه مطــرح می شــود ا
گســترش پیــدا  قشــر یــا بخــش خاصــی هــم باشــد، 
می کنــد. در یــک بخــش دیگــر از ایــن یادداشــت بــه 
صــورت مفصل تــر بــه ایــن موضــوع می پردازیــم. 
کــه درد مــردم را بــرای  گــر مدعــی اســت  ســینما ا
مســئولین  و  جامعــه  بقیــه  گــوش  بــه  رســیدن 
فریــاد می زنــد، بایــد نگاهــی چندوجهــی داشــته 
ایــن  و  رهــا شــود  کلیشــه ها  از  اینکــه  اول  باشــد. 
بــه دنبــال درد  هــم  بگــذارد؛  کنــار  را  رویــه ســیاه 
باشــد و هــم درمــان. مــا جامعــه بزرگــی هســتیم؛ 
هــم از لحــاظ وســعت ســرزمینی و هــم از لحــاظ 

در  مختلفــی  قومیت هــای  فرهنگــی.  وســعت 
گویش هــا  ــا  کنــار ایــران زندگــی می کننــد؛ ب گوشــه و 
کاســتی ها  و لهجه هــای مختلــف. بــا مشــکالت و 
رشــادت ها و ضعف هــا.  بــا  و شــادی ها.  و غم هــا 
چندوجهــی  نگاهــی  بــا  بایــد  مــا  گرهای  ســینما
بــه وســعت ایــران، روایتگــر غــم و شــادی، نقــاط 
ضعــف و قــوت و خوبی هــا و بدی هــای جامعــه در 
که  کنند  الیه هــای مختلــف باشــند تــا بتواننــد ادعــا 

آینــه تمام نمــای جامعــه هســتیم.  مــا 
منظــور نظــر مــن تنهــا ســینمای اجتماعــی نیســت. 
البتــه بخــش زیــادی از فکرهایــم معطــوف بــه ایــن 
کــران را بــه  بخــش می شــود چــون ســهم زیــادی از ا
خــود اختصــاص می دهــد و طبعــا ســهم بیشــتری 
ــد از مخاطــب داشــته باشــد. امــا الزامــا هــر  هــم بای
کارگردان هــای  تولیــدات  حتــی  اجتماعــی  فیلــم 
گیشــه توفیــق  ــا بازیگرهــای برنــد در  صاحــب نــام ب
پیــدا نمی کنــد. ایــن نکتــه را می شــود بــا نگاهــی بــه 
جــدول فــروش ســینمای ایــران در همیــن دو ســال 

کــرد.  اخیــر تائیــد 
کارهــای اخیر در ســینما نشــان می دهد  نگاهــی بــه 
کــه ســینمای مــا بیشــتر آینــه تهــران اســت تــا تمــام 
ــه  ــه آن پرداخت ــه ب ک ــزان  ــن می ــه همی ــران؛ و البت ای
فرهنــگ  از  بخش هایــی  بــه  تنهــا  هــم  می شــود 
کــه ایــن  زندگــی در پایتخــت اشــاره دارد. تــا جایــی 
ــت  ــت اول روای ــوژه های دس ــوان س ــه عن ــوژه ها ب س
شــود هیــچ اشــکالی نــدارد باالخــره بخش هایــی از 
معضــالت و مشــکالت مــا هســتند و بــا رعایــت حــد 
و حــدود بایــد بــه آن هــا پرداختــه شــود. در صورتــی 
کــه نیــت خیرخواهانــه و مردم خواهانــه ای پشــت 
روایت هــای  کنــارش  در  و  باشــد  پــردازش  ایــن 
هــم  خیلــی  باشــد،  داشــته  وجــود  هــم  مکمــل 
خــوب اســت. بنــده هــم بــه عنــوان یــک مخاطــب 

از آن اســتقبال می کنــم. 
گــر بــا ایــن دســت فرمــان پیــش آمــده  تــا اینجــا ا
کارمان خوب بوده اســت و  که نیامده ایم ـ  باشــیم ـ 
کــه ما آینــه جامعه  کنــد  گر مــا می توانــد ادعــا  ســینما
گــر  کرده ایــم ا بوده ایــم و بــه انــدازه خودمــان ســعی 
کــه معضل هایــی مثــل طــالق، اعتیــاد، خیانــت و 
ــواد  ــروش م کار، ف ــدان  ــرف، فرزن ج از ع ــار ــط خ رواب
ــه عنــوان ســوژه های قصه هایمــان  مخــدر و ... را ب
کرده ایــم از زوایــای دیگــری هــم  برگزیده ایــم، ســعی 
کــه  می دانیــم  چــون  می پردازیــم؛  مشــکالت  بــه 

وقایــع و معضــالت تنهــا یــک وجــه ســیاه ندارنــد. 
ترویج گــری یــا بازتاب دهنــده بــودن ســینما یــک 
کــه می توانــد بــا توجــه  کســتری اســت  مســاله خا
بــه عملکــرد آن هــا، بــه هــر ســو از ایــن طیــف حرکــت 
کنــد؛ می توانــد بــه ســفیدی بزنــد یــا در ســیاهی 
غوطــه ور شــود. و حرکــت اهالــی هنــر هفتــم بــه هــر 
کــدام از ایــن دو طــرف بــر جامعــه تاثیــر مســتقیم 
دارد. پــس چــه بهتــر جایگزینــی بــرای ایــن مســیر 

کنیــم.  امــروزی پیــدا 
که درباره آن می نویســم،  مــرز میــان ایــن دو مفهوم 
انتخــاب  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  باریــک  خیلــی 

تصمیم گیــران و تصمیم ســازان ســینما )دولــت و 
ــت اندرکاران  ــت دس ــن اس ــی( ممک ــش خصوص بخ
کــه می نویســند  محتــوای فیلم هــا یعنــی آن هایــی 
کــه تهیــه می کننــد در هــر ســو از ایــن  و آن هایــی 
طیــف رنگــی قــرار بگیرنــد. ایــن تک بعدی نگــری 
کــه  کــه از مفاهیــم خیلــی زیــادی  باعــث می شــود 
مثــل ویتامین هــای الزم بــرای بــدن، بــرای جامعــه 

ضروری ســت غافــل شــویم. 
مــن بــه عنــوان یــک مخاطــب و یــک روزنامه نــگار 
ــا دوســت دارد  ــه اتفاق ک بخشــی از ســینمای امــروز 
پــر ســر و صــدا هــم باشــد را »ســینمای عصبــی« 
تیزرهــای  بــه  نــگاه  یــک  می کنــم.  اســم گذاری 
پخــش  تلویزیــون  در  کــه  فیلم هــا  تبلیغاتــی 
بــزرگ  پوســترهای  ســینماها،  ســردر  می شــود، 
کافــی اســت تــا  روی در و دیــوار ســوپر مارکت هــا 
ســینمایی  کــرد؛  درک  را  عصبــی  ســینمای  ایــن 
کــه از  کاری  کــه بــا توجیــه »گفتــن درد مــردم« تنهــا 
پیــش می بــرد، ترویــج ناامیــدی و عصبانیــت میــان 
کــه سراســر خیانــت، فقــر،  مــردم اســت. ســینمایی 
ــر از  ــاد و ماننــد آن باشــد پیامــی غی عصبیــت، اعتی

ناامیــدی بــرای مــردم نــدارد. 
بــه  هفتــم  هنــر  اهالــی  نــگاه  کــه  معتقــدم  قویــًا 
کنــد.  تغییــر  بایــد  دارنــد  کــه  رســالتی  و  ســوژه ها 
هســت،  امــروز  آنچــه  از  بایــد  ایــران  ســینمای 
مردمی تــر باشــد. آنچــه امــروز بــا آن مواجــه هســتیم 
در  انقطــاع  بــدون  منفــی  مــوج  انتشــار  و  ترویــج 
گاه  کــه بــر زندگــی و ناخــودآ میــان جامعــه اســت 
گــر ایــن نــگاه هدایت شــده  مــردم تاثیــر می گــذارد. ا
ج  کــه از داخــل و خار اســت، یعنــی افــرادی هســتند 
ســینما بــه عمــد چنیــن موجــی را هدایــت می کننــد 
پــس نمی شــود بــه اصــالح و تغییــر ایــن نــگاه امیــد 
کــه می توانیــم اســمش  بســت. چــون ایــن جریــان 
را هــر چیــزی بگذاریــم بــر ســینمای مــا غالــب اســت. 
هنــر  اهلــی  کــه  نمی خواهــد  و  نمی دهــد  اجــازه 
گــر بخواهنــد نتواننــد وارد حوزه هــای  هفتــم حتــی ا
ــا،  ــا و بدی ه ــر خوبی ه ــه روایت گ ک ــوند؛  ــری ش دیگ
جنبه هــای  و  تالش هــا  حل هــا،  راه  و  مشــکالت 

متنــوع زندگــی باشــند. 
مختلف شــان  انــواع  در  تصویــری  رســانه های 
تاثیــر مســتقیم بــر فکــر مــردم دارنــد. یعنــی ایــن 
کــه مــردم یــک جامعــه را متقاعــد  رســانه ها هســتند 
آیــا  خیــر؛  یــا  دارنــد  خوبــی  زندگــی  کــه  می کننــد 
همیشــه درگیــر مشــکالت عمیــق روانــی هســتند 
کننــد. رســانه ها  یــا می تواننــد از مشــکالت عبــور 
کــه یــک ســبک زندگــی را میــان مــردم جــا  هســتند 
می اندازنــد یــا آن را بــه ورطــه نابــودی می کشــانند. 
قــوت فیلم هــای جشــنواره مردمــی فیلــم  نقطــه 
بــرای  مــردم  از دل  عمــار همیــن اســت. فیلم هــا 
کــه  می شــود  ســعی  می شــوند.  ســاخته  مــردم 
کشــف شــوند، پــرورش پیــدا  اســتعدادهای جدیــد 
ادامــه  مــردم  ایــن  بــرای  فیلم ســازی  بــه  و  کننــد 
دهنــد؛ و در ایــن مســیر ســخت هــم ترویج دهنــده 
خاطــر  بــه  را  محرومیــت  مثــال  آینــه؛  هــم  باشــند 

سینمای مرّوج؛
 سینمای بازتاب دهنده

سینما باید آینۀ ایران باشد

ــار آن  کن ــر بکشــند و در  ــه تصوی محرومیت زدایــی ب
خودشــان  کــه  جهــادی  گروه هــای  بــه  بپردازنــد 
کرده انــد، جــور  کــردن زندگــی مــردم  را وقــف بهتــر 
دیگــران را می کشــند امــا از ســوی مدعیــان نادیــده 

می شــوند. گرفتــه 
کــه تالش هــای  و از ســوی دیگــر ســعی بــر ایــن اســت 
کــردن، تولیــد و ســازندگی  مــردم بــرای بهتــر زندگــی 
دوربین هــا  قــاب  در  پیشــرفت  بــه  آن هــا  امیــد  و 
کــردن حلقــه  ثبــت شــود. ایــن چندوجهــی نــگاه 
ــم.  ــه آن نیازمندی ــا ب ــه حقیقت ک مفقــوده ای اســت 
تهــران  از  بخشــی  بــرای  نشســته ایم  تهــران  در 
کــه در تکــه ای از  فیلــم می ســازیم و هــر معضلــی 
ایــن شــهر باشــد را بــرای مــردم خودمــان و البتــه 
داوران جشــنواره های خارجــی پخــش می کنیــم؟ 
عالقــه زیــادی وجــود دارد تــا شــرایط در ایــران بدتــر 
کــه در آن زندگــی می کنیــم نشــان داده  از چیــزی 
شــود و ایــن عالقــه مولــود همــان نــگاه تک وجهــی 
نتیجــه  را  آن  بایــد  بهتریــن حالــت  در  کــه  اســت 
کج اندیشــی بدانیــم نــه هدایــت از جایــی دیگــر. 

کــه از آن هــا صحبــت  ایــن اســتعدادهای جدیــد 
کاخ  در  قرمــز  فــرش  اهــل  شــاید  می کنیــم، 
پاپیــون  و  دندان گیــر  قراردادهــای  جشــنواره، 
امــا  نباشــند  خارجــی  جشــنواره های  در  زدن 
دغدغه دارنــد. خیلــی از آن هــا حتــی حرفــه ای هــم 
نیســتند و بــا یــک دوربیــن هندی کــم خانگــی فیلــم 
ــر ایــن  کــدام از این هــا دلیــل ب می ســازند امــا هیــچ 
گرفــت. در آخــر  ــده  ــه بشــود آن هــا را نادی ک نیســت 
کــه ســینما هــم ترویج دهنــده اســت  بایــد بگویــم 
کــه در دســت  هــم بازتاب دهنــده. ماننــد یــک آجــر 
یــک آدم قــرار اســت. می توانــد بــرای ســاختن یــک 
کســی زد  خانــه اســتفاده شــود یــا بــا آن تــوی ســر 
کشــت. ایــن حقیقــت در فیلم هــای عمــار  و او را 
کثــرت  کشــوری پهنــاور بــا  کــه مــا در  وجــود دارد 
بــرای  کــه  کشــوری  می کنیــم.  زندگــی  فرهنگــی 
شــدن  خوب تــر  بــرای  بایــد  و  ایرانی هاســت  مــا 
کنیــم. مشــکالت بایــد حــل شــود و راه  آن تــالش 
ک اســت. مــردم  حــل مشــکالت درون همیــن خــا
کننــد. ایــن مفاهیــم بــه  ک بایــد تــالش  همیــن خــا
گــون از آماتــور تــا حرفــه ای  گونا زبان هــای هنــری 
گــر  بیــان می شــود و ادامــه خواهــد داشــت؛ حتــی ا

جریــان غالــب بخواهــد آن را نادیــده بگیــرد. 
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که درد مردم را برای  گر مدعی است  سینما ا
رسیدن به گوش بقیه جامعه و مسئولین 
فریاد می زند، باید نگاهی چندوجهی 
داشته باشد. اول اینکه از کلیشه ها رها 
کنار بگذارد؛ هم به  شود و این رویه سیاه را 
دنبال درد باشد و هم درمان. 

رسانه ها هستند که یک سبک زندگی را 
میان مردم جا می اندازند یا آن را به ورطه 
نابودی می کشانند. نقطه قوت فیلم های 
جشنواره مردمی فیلم عمار همین است. 

فیلم ها از دل مردم برای مردم ساخته 
می شوند. سعی می شود که استعدادهای 

کنند و  جدید کشف شوند، پرورش پیدا 
به فیلم سازی برای این مردم ادامه دهند؛ 

و در این مسیر سخت هم ترویج دهنده 
باشند هم آینه
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از ماست که بر ماست!

عقب تــر  کشــورها  یک ســری  از  صنایــع،  بعضــی  در  مــا  اینکــه 
چنــد  می خواهــم  امــا  نیســت.  پوشــیده  هیچ کــس  بــر  هســتیم، 
کــه به عنوان مثــال  کشــورهایی  کنــم. اول اینکــه  مســئله را مطــرح 
کردنــد؟  کجــا شــروع  در صنعــت خــودرو در دنیــا، ســرآمد هســتند از 
بــه خودشــان داده انــد. دوم  آزمون وخطــا  باالخــره روزی فرصــت 
اینکــه چــرا خیلــی از مــا در هــر زمینــه ای به دنبــال ِبرنــد خارجــی 
کشــور خودمــان اســت.  هســتیم؟ خیلــی از تولیــدات، اصالتــًا بــرای 
کرمــان بــردن شــاید قبــاًل فعلــی عجیــب و مســخره بــه  زیــره را بــه 

نظــر می رســید؛ امــا امــروز این گونــه نیســت. تســبیح از چیــن وارد 
کــه بــه وفــور در  کردیــم و شــاید ایــن بارزتریــن نمونــۀ وارداتــی باشــد 
کشــور خودمــان یافــت می شــود. شــاید علــت خیلــی از ایــن وارداِت 
بعضــًا مســخره، همیــن بیمــاری برنــِد خارجی طلــب بــودن خیلــی 
کــه بــا نگاهــی طنــز، تلنگــر ســختی  از ماســت. »برنــد« تیــزری اســت 
ــه  ک ــر شــخصی را می بینیــم  ــد. در ایــن اث ــه مخاطــب خــود می زن را ب

ــی رود... . ــی م ــاس فروش ــه لب ــاس ب ــال تهیــه لب به دنب

فراتر از ایران

هرچــه روایــت و مســتند دربــارۀ پشــتیبانِی مــردم از جنــگ تولیــد 
کــم اســت. هیچ چیــز بــه انــدازۀ ایــن موضــوع، نمی توانــد  شــود، بــاز هــم 
کــه مــردم، ایــن انقــالب را از خودشــان می داننــد.  ایــن نکتــه را برســاند 
کــه وقتــی بــا مــردم فعــاِل  ایــن بخــش از جنــگ، آنچنــان مغفــول مانــده 
در عرصــۀ پشــتیبانی صحبــت می کنــی، هرگــز نمی پذیرند که کار بســیار 
ــدارد.  ــم ن ــوت ه ــدارد، ق ــوط ن ــه غ ک ــکری  ــد. لش ــام داده ان ــی انج مهم
کــه شــاید خیلــی  کســانی تأمیــن می کردنــد  قــوت رزمنــدگان را بیشــتر، 
وقت هــا خودشــان گرســنه می خوابیدنــد. از خــود گذشــتگی بــرای این 
مــردم عملــی کامــاًل بدیهــی اســت. بــرای مردمی کــه ایثار را سرمشــق هر 

گذشــت از جــان هــم، هرگــز ســخت نیســت.  کرده انــد،  روز زندگی شــان 
تاریــخ تکــراِر مکــررات اســت. روزی »صــدام« مــزدور غربی هــا بــود و مــردم 
کردنــد. امــروز هــم »داعــش« ملعبــۀ دســِت  مــا مقابلــش ایســتادگی 
کــه چشــِم دیــدِن قــدرت اســالم را ندارنــد. امــا بــرای مــردِم  کســانی شــده 
کل بــا تفکــر غــرب و مزدورانــش  مــا، هیچ چیــز عــوض نشــده. به طــور 
حســابی دشــمنی دارنــد. امــروز داعــش بــه مرزهــای مــا نفــوذ نکــرده؛ امــا 
کــه مــرزش فراتــر از ایــران رفتــه؛ پــس  کشــور اســالم مهــم اســت  بــرای مــا 
مثــل ایــام دفــاع مقــدس، تمام قــد و بــا اتــکا به نیــروی مردمــی در مقابل 

کفــر ایســتادگی می کنیــم.

نگهباِن نظام

»خیلــی محرمانــه« ســعی دارد نقــش شــورای نگهبــان در نظــام 
ــا »عباس علــی  ــرای ایــن منظــور، ب کنــد. ب جمهوری اســالمی را تبییــن 
گفت وگــو  کدخدایــی« و »آیــت اهلل مومــن« از اعضــای شــورای نگهبــان، 
ــتند،  ــوان هس ــب ج ــه اغل ک ــر  ــد نف ــم، چن ــدای فیل ــت. در ابت ــرده اس ک
شــبهه های خود را مطرح می کنند. شــبهه هایی نظیر اینکه در خارج 
از ایــران چیــزی بــه اســم نظــارت بر انتخابات به وســیلۀ شــورای نگهبان 
وجــود نــدارد یــا اینکــه اصــواًل چــرا بایــد نظــارت وجــود داشــته باشــد؟ 

کــه  کشــورهای مختلفــی  ایــن مســتند روشــن گرانه بــا برشــمردن 

ــر نقــش نظارتــی  سیســتم های نظارتــی در پروســۀ انتخابــات دارنــد، ب
کیــد می کنــد. جذاب تریــن و حســاس ترین قســمت  شــورای نگهبــان تأ
کــه پرونده هــای بعضــی از افــراد شــناخته شــده را  مســتند جایــی اســت 
کــه دالیــل رد  کــه رد صالحیــت شــده بودنــد. افــرادی  نشــان می دهــد 
کــرده بودنــد؛ امــا پشــت ماجــرا خبــر  صالحیــت خــود را سیاســی عنــوان 

دیگــری  بــود، خبــری خیلــی محرمانــه!

»خیلــی محرمانــه« بــه مــدت 30دقیقــه و در خبرگــزاری فــارس تولیــد 
شــده و »محمــد نگینی پــور« کارگردانــی این اثر را برعهده داشــته اســت. 

ورزش؛ شروعی دوباره

کارگــردان »F55« یعنــی »ناصــر ناصرپــور«، زندگــی  نویســنده و 
کشــیده  کشــور را بــه تصویــر  یکــی از قهرمانــان ســابق پــرورش انــدام 
کــه  کشــور  اســت. »حامــد امیــری« قهرمــان ســابق پــرورش انــدام 
در یــک ســانحۀ رانندگــی، دچــار عارضــۀ شــدید نخاعــی شــده و از 
ــزوا و  ــه ان ــرد ب ــع، ف ــور مواق ــن ج ــود. در ای ــج می ش ــن فل ــه پایی ــر ب کم
خانه نشــینی روی مــی آورد. حامــد امیــری امــا با ســفارش دوســتان و 
آشــنایان بــرای تقویــت روحیــه، بــه ورزش پرتــاب وزنــه روی مــی آورد. 
در نهایــت، ورزش باعــث شــروعی دوبــاره در زندگــی اش می شــود.

تــالش  و  انگیــزه  در ســتایش  و  علیــه خمودگــی  ایــن مســتند، 
کــه بــر اثــر حادثــه ای معلول شــده، به وســیلۀ ورزش  اســت. قهرمانــی 
نقــرۀ جهانــِی  مــدال  بــه  و حتــی  مــی آورد  به دســت  را  روحیــه اش 
کــه به جــای  مســابقات پارالمپیــک ریــو هــم می رســد. ورزشــکاری 
گذشــته اش و حســرت خــوردن، آینــده اش را بــا تــالش  مانــدن در 

کــه یــأس و ناامیــدی در آن جایــی نــدارد. رقــم زد. آینــده ای 

فیلم های امروز؛ چهارشنبه 12 دی ماه

ِبَرنِد؟

پیشمرگان

خیلی محرمانه

F55



پیرنـــگ، الگویـــی از درون ســـازگار و درهـــم تنیـــدۀ بـــا حـــوادث اســـت کـــه در زمـــان، 
پیـــش می رود تا داســـتان را شـــکل بدهـــد. هیچ فیلمنامـــۀ خوبی، خلق الســـاعه و 
تصادفـــی نیســـت. ایده هایـــی که به ذهـــن می رســـند، نمی توانند به همـــان صورت 
باقـــی بمانند. شـــاید اینطـــور تلقی شـــود که فیلـــم، زادۀ جوشـــش درونـــی و غریزی 
اســـت؛ درحالی کـــه بـــرای یک اثر خوب، نویســـنده الهامـــات خود را بارها دســـتکاری 
می کند. ریختن پیرنگ داســـتان مثل این اســـت که در عرصۀ پرخطر داستان ِبرانی 
و درحالی کـــه راه هـــای متعـــددی در پیـــش رو داری، بهترین را انتخـــاب کنی. پیرنگ، 
انتخاب نویســـنده در زمینۀ حوادث و ترتیب زمانی آنهاســـت. چه چیـــزی را بگذارم؟ 
چـــه چیزی را بـــردارم؟ اول کدام؟ دوم کدام؟ به هرحال بایـــد در مورد حوادث تصمیم 
گرفـــت و نویســـنده، بد یا خـــوب، هر تصمیمی بگیـــرد، ماحصِل کار، پیرنگ اســـت.

پرینگ کالسیک
)شاه پرینگ(

مینمیالیسم 
رده پرینگ(

ُ
)خ

ضدساختار 
)ضدپرینگ(

پیرنگ کالســـیک یعنی داســـتانی بر مبنـــای زندگِی 
یک شـــخصیت محـــورِی فعال)قهرمـــان( که علیه 
 خارجی و عینـــِی مخالـــف، مبارزه 

ً
نیروهـــای عمدتـــا

می کنـــد تا بـــه هدف خـــود برســـد. به عبـــارت دیگر 
یعنـــی حرکـــت در امتـــداد زمـــان و درچارچـــوب یک 
واقعیـــِت داســـتانِی یکپارچـــه و حـــاوی پیوندهای 
ـــی تا رســـیدن بـــه پایانی مشـــخص که بـــه منزلۀ 

ّ
عل

اســـت.  بازگشـــت  قابـــل  غیـــر  و  مطلـــق  تحّولـــی 
پیرنـــگ کالســـیک فرمـــی رایـــج و روزمـــره در دنیای 

. ست سینما

ح کالسیک  در مینیمالیســـم، نویســـنده کار را با عناصر طر
می دهـــد.  تقلیـــل  را  آنهـــا  ادامـــه،  در  اّمـــا  می کنـــد؛  آغـــاز 
نویســـنده با این کار ویژگی های بارز شـــاه پیرنگ را کوچک، 
فشـــرده و کمـــی آراســـته می کنـــد. مینیمالیســـم به دنبـــال 
ســـادگی و اختصـــار اســـت؛ در حالـــی کـــه بـــرای راضـــی نگـــه 
داشـــتن بیننـــده، مقـــداری از عناصـــر کالســـیک را در خـــود 
از تنـــوع کمتـــری  حفـــظ می کنـــد. خـــرده پیرنگ هـــا گرچـــه 
برخوردارنـــد؛ اّمـــا به همـــان انـــدازۀ شـــاه پیرنگ ها جهانی و 

هســـتند. فراگیر 

ضد ســـاختار معادل ســـینمایی ضد رمـــان یا رمان نو و تئاتر پوچ اســـت. ضدســـاختارها، 
عناصـــر کالســـیک را تقلیـــل نمی دهنـــد؛ بلکه آنهـــا را معکـــوس و با نفی فرم های ســـنتی، 
اصـــول فرمـــال را بـــه ُســـخره می گیرنـــد. ســـازندۀ ضدپیرنـــگ هیچ عالقـــه ای به کـــم گویی 
و قناعـــت نـــدارد؛ بلکـــه بـــرای بیـــان افـــکار به اصطـــالح انقالبـــِی فیلم هایش بـــه مبالغه و 
 در اروپای 

ً
پرگویـــی گرایش دارد. نمونه های ضدپیرنگ به نســـبت کمتر هســـتند و عمدتا

بعـــد از جنگ جهانی اول و دوم ســـاخته شـــده اند.

سرقت بزرگ قطار )آمریکا؛ 1904( �

هفت سامورایی )ژاپن؛ 1954( �

گالدیاتور )آمریکا؛ 2000( �

خ )ایتالیا؛ 1964( �مصائب ژاندارک )فرانسه؛ 1928( � زندگی )چین؛ 1994( �صحرای سر

سگ آندلسی )فرانسه؛ 1928( �

� 
زمان نامساعد)انگلستان؛ 1980(

بزرگراه گمشده )آمریکا؛ 1997( �

کــدام شــاخۀ فیلم ســازی مســتند باشــید؛ مســتند،  کــه اهــل  تفاوتــی نمی کنــد 
چیدمــان  همــان  یــا  ترکیب بنــدی  درهرحــال   . و...  پویانمایــی  داســتانی، 
عناصــر صحنــه در یــک قــاب تصویــر، نقاشــی، پوســتر یــا هــر اثــر تصویــری دیگــر، 

ــت. ــاز اس ــی موردنی ــای اساس ــی از مهارت ه یک
کارگــردان یــک اثــر  کــه وقتــی در چشــم تصویربــردار یــا  ترکیب بنــدی هنریســت 
کــه  باشــد، باعــث می شــود فیلم ســاز لنــز دوربینــش را بــه ســمتی بچرخانــد 
ســوژه در همنشــینی و ترکیبــی معنــادار بــا ســایر عناصــر صحنــه، ضمــن ایجــاد 
گامــی به نفــع ارائــۀ مفهــوم و پیــام اثــر هنــری داشــته باشــد. اثــر  زیبایــی بصــری، 
کــه صحنه هــا  مثبــِت وجــوِد ترکیب بنــدی مناســب حتــی در یــک فیلــم مســتند 
کمتریــن مجالــی بایــد ثبــت شــوند هــم خودنمایــی می کنــد؛ مثــاًل از  الجــرم بــا 
»مشــتی  مســتندهای  در  عمــار  جشــنوارۀ  گذشــته  ادوار  فیلم هــای  میــان 
وامنــان«  »عــروس  و  »اویــس«  نمی شــود«،  گفتنــد  »وقتــی  اســماعیل«، 
از چیدمــان فیلم ســاز در  فراتــر  کــه  و نماهــای بســیاری هســتند  صحنه هــا 
صحنــه و حاصــل ذوق ترکیب بنــدی در قــاب دوربیــن اســت. صحنه هایــی 
باعــث حــس خــوب، دل نشــینی و  بیننــده،  گاه  ناخــودآ تــا در  کــه می رونــد 
گــر بــا ایــن مقدمــه موافقیــد یــا دغدغه هایــی از ایــن جنــس  اثربخشــی شــوند. ا

کتــاب ایــن شــماره را می پســندید. داریــد پــس حتمــًا معرفــی 
کــه حــاال بیشــتر از یــک ســال  کتابــی اســت  »ترکیب بنــدی در عکاســی« نــام 
از هنرهــای  هــر شــاخه  اهــل  کــه  کتابــی  بیســتم می گــذرد.  از چــاپ  اســت 
گــر  کفایــی اســت؛ حتــی ا کــه باشــید، خواندنــش برایتــان واجــب  تصویــری 
کتــاب  میانــۀ چندانــی هــم بــا مطالعــه نداریــد. اصــاًل از قطــع خشــتی و پرهیبــت 
کــه پــر اســت از عکــس و شــکل و شــمایل  کــه بــا اثــری طرفیــد  نترســید و بدانیــد 

کــه هــر صفحــه اش بــا یــک عکــس خــوب،  کتــاب 107 صفحــه ای  هندســی. یــک 
همــراه شــده و در صفحــۀ مقابلــش ترکیب بنــدی غالــب موجــود در آن عکــس 
بــا خطــوط و شــمایل هندســی، نشــان داده شــده اســت. در انتهــای صفحــه 
ــا تکنیــک ثبــت آن تصویــر،  کارکــرد مفهومــی ی ــراف،  گ کمتــر از یــک پارا هــم در 

توضیــح داده شــده اســت.
یک ســاعته  یــا  یک بــار  بــرای  نیســت  کتابــی  عکاســی«  در  »ترکیب بنــدی 
کاربردی تــر و  گــر بخواهیــم »ترکیب بنــدی در عکاســی« را  خوانــدن، درواقــع ا
جدی تــر بخوانیــم، بهتــر اســت هرازگاهــی یــک یــا چنــد صفحــه اش را بخوانیــد 
کــه هــر روز از فضــای مجــازی،  و بعــد نمونــه اش را در عکس هــای مختلفــی 
کنیــد. این طــور  ســایت های خبــری و شــبکه های اجتماعــی می بینیــد جــدا 

گاه لــذت ببریــد.  چشــمتان تربیــت می شــود تــا دقیق تــر ببینیــد و خــودآ
کــه دیده ایــد و  گاه الگوهایــی  گام بعــدی اســت و بایــد خــوادآ حــاال نوبــت 
تلفــن  گوشــی  دوربیــن  بــا  نمی کنــد  تفاوتــی  کنیــد.  اســتفاده  را  آموخته ایــد 
کــه در حــال ســاختش هســتید؛  همــراه، دوربیــن عکاســی یــا قــاِب مســتندی 
کتــاب خوانده ایــد  کنیــد تــا رنــگ و بویــی ازآنچــه در ایــن  هرچــه هســت ســعی 

را داشــته باشــد.
پیگیــر  بیشــتر  خواســتید  و  شــد  جالــب  برایتــان  ترکیب بنــدی  موضــوع  گــر  ا
ایــن موضــوع شــوید، دورۀ آموزشــی »لــذت تماشــا« را از دســت ندهیــد. ایــن 
کالس هــای درس »محمدحســین نیرومنــد« در مدرســۀ ســینمایی  مجموعــه 
کارکــردش در ســینما، یکــی از ســرفصل های  کــه ترکیب بنــدی و  عمــار اســت 
اصلــی آن اســت. »لــذت تماشــا« به صــورت لــوح فشــرده و در فضــای مجــازی 

ــد. کنی ــه  ــم تهی ــار ه ــایت عماری ــد آن را از س ــه می توانی ــده؛ البت منتشرش

نویسنده: هارالد مانته
ترجمه: پیروز سیار

نشر سروش

ترکیب بندی در 
عکاسی 

 معرفی کتاب 
 پیرامون 

فیلم سازی 
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پیرنـــگ، الگویـــی از درون ســـازگار و درهـــم تنیـــدۀ بـــا حـــوادث اســـت کـــه در زمـــان، 
پیـــش می رود تا داســـتان را شـــکل بدهـــد. هیچ فیلمنامـــۀ خوبی، خلق الســـاعه و 
تصادفـــی نیســـت. ایده هایـــی که به ذهـــن می رســـند، نمی توانند به همـــان صورت 
باقـــی بمانند. شـــاید اینطـــور تلقی شـــود که فیلـــم، زادۀ جوشـــش درونـــی و غریزی 
اســـت؛ درحالی کـــه بـــرای یک اثر خوب، نویســـنده الهامـــات خود را بارها دســـتکاری 
می کند. ریختن پیرنگ داســـتان مثل این اســـت که در عرصۀ پرخطر داستان ِبرانی 
و درحالی کـــه راه هـــای متعـــددی در پیـــش رو داری، بهترین را انتخـــاب کنی. پیرنگ، 
انتخاب نویســـنده در زمینۀ حوادث و ترتیب زمانی آنهاســـت. چه چیـــزی را بگذارم؟ 
چـــه چیزی را بـــردارم؟ اول کدام؟ دوم کدام؟ به هرحال بایـــد در مورد حوادث تصمیم 
گرفـــت و نویســـنده، بد یا خـــوب، هر تصمیمی بگیـــرد، ماحصِل کار، پیرنگ اســـت.

پرینگ کالسیک
)شاه پرینگ(

مینمیالیسم 
رده پرینگ(

ُ
)خ

ضدساختار 
)ضدپرینگ(

پیرنگ کالســـیک یعنی داســـتانی بر مبنـــای زندگِی 
یک شـــخصیت محـــورِی فعال)قهرمـــان( که علیه 
 خارجی و عینـــِی مخالـــف، مبارزه 

ً
نیروهـــای عمدتـــا

می کنـــد تا بـــه هدف خـــود برســـد. به عبـــارت دیگر 
یعنـــی حرکـــت در امتـــداد زمـــان و درچارچـــوب یک 
واقعیـــِت داســـتانِی یکپارچـــه و حـــاوی پیوندهای 
ـــی تا رســـیدن بـــه پایانی مشـــخص که بـــه منزلۀ 

ّ
عل

اســـت.  بازگشـــت  قابـــل  غیـــر  و  مطلـــق  تحّولـــی 
پیرنـــگ کالســـیک فرمـــی رایـــج و روزمـــره در دنیای 

. ست سینما

ح کالسیک  در مینیمالیســـم، نویســـنده کار را با عناصر طر
می دهـــد.  تقلیـــل  را  آنهـــا  ادامـــه،  در  اّمـــا  می کنـــد؛  آغـــاز 
نویســـنده با این کار ویژگی های بارز شـــاه پیرنگ را کوچک، 
فشـــرده و کمـــی آراســـته می کنـــد. مینیمالیســـم به دنبـــال 
ســـادگی و اختصـــار اســـت؛ در حالـــی کـــه بـــرای راضـــی نگـــه 
داشـــتن بیننـــده، مقـــداری از عناصـــر کالســـیک را در خـــود 
از تنـــوع کمتـــری  حفـــظ می کنـــد. خـــرده پیرنگ هـــا گرچـــه 
برخوردارنـــد؛ اّمـــا به همـــان انـــدازۀ شـــاه پیرنگ ها جهانی و 

هســـتند. فراگیر 

ضد ســـاختار معادل ســـینمایی ضد رمـــان یا رمان نو و تئاتر پوچ اســـت. ضدســـاختارها، 
عناصـــر کالســـیک را تقلیـــل نمی دهنـــد؛ بلکه آنهـــا را معکـــوس و با نفی فرم های ســـنتی، 
اصـــول فرمـــال را بـــه ُســـخره می گیرنـــد. ســـازندۀ ضدپیرنـــگ هیچ عالقـــه ای به کـــم گویی 
و قناعـــت نـــدارد؛ بلکـــه بـــرای بیـــان افـــکار به اصطـــالح انقالبـــِی فیلم هایش بـــه مبالغه و 
 در اروپای 

ً
پرگویـــی گرایش دارد. نمونه های ضدپیرنگ به نســـبت کمتر هســـتند و عمدتا

بعـــد از جنگ جهانی اول و دوم ســـاخته شـــده اند.

سرقت بزرگ قطار )آمریکا؛ 1904( �

هفت سامورایی )ژاپن؛ 1954( �

گالدیاتور )آمریکا؛ 2000( �

خ )ایتالیا؛ 1964( �مصائب ژاندارک )فرانسه؛ 1928( � زندگی )چین؛ 1994( �صحرای سر

سگ آندلسی )فرانسه؛ 1928( �

� 
زمان نامساعد)انگلستان؛ 1980(

بزرگراه گمشده )آمریکا؛ 1997( �



نعمت ا... سعیدی
نویسنده 

پیشینه ای از مستندها�
گلدکوئســت بــود. ســال 83  کارم درمــورد  اولیــن 
ایــن مســتند را بــه شــبکۀ ســه دادم؛ ولــی پخشــش 
کــه انجــام دادم، یــک مســتند  کار دیگــری  نکردنــد. 
شــش قســمتی بــه نــام »داســتان بهائیــت« بــود. 

در آن مســتند، تاریخچــۀ فرقــۀ ضالــۀ بهائیــت را 
بررســی کردیــم؛ اینکــه بهائیــت یــک دیــن آمریکایی 
اســت و ایــن دیــن، چــه ارتباطــی بــا اســتعمار دارد. 
شــپس یــک مســتند درمــورد »ُاشــو« و همیــن فیلــم 
انقــالب  بــرای خانــۀ مســتند  را  »مجتهــد الری« 

در  مهمــی  نقــش  زمــان  آن  در  علمــا  غــرب.  بــه 
کردنــد. اینکــه  گاه کــردن مــردم از حقوق شــان ایفــا  آ
اصــاًل مشــروطه یعنــی چــه؟ علمــا مفاهیــم قانــون 
و مشــروطه، مشــروطۀ مشــروعه و آزادی را بــرای 
مــردم تشــریح کردنــد. آقــای سیدعبدالحســین هم 
کــه واقعــًا اهــل  یکــی از علمــای بســیار راســتین بــوده 
گرد  ــا ــان ش ــت. ایش ــوده اس ــان ب ــل و عرف ــم، عم عل
کتــاب  کــه چنــد  مالحســین قلی  همدانــی بــوده 
ــی  کتاب های ــته.  ــات نوش ــن موضوع ــورد همی در م
نظیــر: قانــون مشــروطۀ مشــروعه، قانــون اتحــاد 
کتــاب  کتابــی بــه نــام  دولــت و ملــت و همچنیــن 
کتــاب جالبــی اســت.  کــه خیلــی  قانــون ادارۀ بلدیــه 
کتــاب، قانــون شــهرداری آن زمــان نوشــته  در ایــن 
شــده  اســت. ایشــان در ایــن زمینه هــا خیلــی خــالق 
کــه در ایــن کتاب  و روشــن فکر بودنــد. نکتــۀ مهمــی 
اســت.  شــهرداری  فرهنگــی  بودجه هــای  آمــده، 
ــا همــان  اینکــه بودجه هــای فرهنگــی شــهرداری ی
بلدیــه بایــد خیلــی بیشــتر از بودجه هــای عملیاتــی 

و... باشــد.

رویارویی در مشروطه
گفت وگو با جواد یقموری با موضوع مستند مجتهد الری

جواد یقموری، متولد ســـال 54 در شـــهر همدان اســـت. ســـال 7۲ برای ادامۀ تحصیالت به حوزۀ  «
علمیـــۀ قم مـــی رود و درس طلبگی می خوانـــد. از آنجایی که به هنر عالقه داشـــته، ســـال 80 کارهای 
هنری را شـــروع و کالس  های فیلم نامه نویســـی شـــرکت می کند. از ســـال 83 و 84 شـــروع به ســـاخت 
فیلم مســـتند می کند. از آنجایی که ایشـــان طلبه بوده و حیطۀ اطالعاتشـــان در مســـائل مذهبی و 

دینی گســـترده اســـت، مســـتندهایی به همین مضمون را کارگردانی کرده است.

ادعاهــای  از  یکــی 
شــایع،  مشــهور، 
بی اســاس و مضحــک 
کــه انقــالب  ایــن اســت 
اســالمی ایــران در ســال 
مقدمــه  بــدون   1357
و یکبــاره اتفــاق افتــاد. 
کــه برخــی می گوینــد، انقــالب ســال 57  تــا جایــی 
اصــاًل انقــالب نبــود، بلکــه یــک قیــام و شــورش 
کــه در طــول هفــت، هشــت  گهانــی بــود! قیامــی  نا
گرفتــن احساســات عمومــی مــردم،  مــاه بــا باال
یــک نظــام را ســاقط و نظــام دیگــری را ســرکار آورد. 
گفــت  کــه بــه جــای انقــالب بایــد  )و ادعــا دارنــد 

شــورش(
کــه افــکار عمومِی  همیــن ادعــا نشــان می دهد 
مــا، چقــدر درزمینــٔه فقــر اطالعــات و عــدم وجــود 
ذهنیــت روشــن از تاریــخ معاصــِر خــودش مشــکل 

پرتغالی هــا  حملــۀ  دورۀ  از  نمی دانــد  دارد؟! 
کــو و صدســال  بــه بنــادر جنــوب تــا نهضــت تنبا
گذشــته  نهضــت مشــروطه، چــه بــر ایــن مــردم 
گرفتــار هســتند و  اســت؟ البتــه مــردم عــادی هــم 
فرصــت مطالعــات تاریخــی را ندارنــد. اصــاًل از زمان 
قاجــار تــا پیــروزی انقالب اســالمی، چیزی کمتــر از 
20درصــد مــردم باســواد بوده انــد و تیــراژ نشــریات 
و رســانه های عمومــی هــم بســیار محــدود بــوده. 
دقیقــًا  نســبت ها  ایــن  انقــالب،  از  بعــد  البتــه 
برعکــس شــد. تا جایی که امــروز بــاالی 85 درصد 
از مردم باســواد هســتند. تعداد، تنوع و شــمارگان 
قبــل  بــا  قابل مقایســه  اصــاًل  نشــریات و جرایــد 
گر بخواهیم رســانه های فضای مجازی  نیســت. ا
کنیــم، می تــوان ادعــا  را نیــز در ایــن معــادالت وارد 
کــرده اســت. امــروز  کــه ماجــرا 180درجــه تغییــر  کــرد 
نه تنهــا چیــزی حــدود 90درصــد مــردم باســواد 
هســتند، بلکــه درزمینــٔه تحصیــالت دانشــگاهی، 

کــه در رتبه هــای  کشــورهایی هســتیم  مــا یکــی از 
ــه البتــه خــود ایــن  ــم )ک نخســت جهــان قــرار داری

ــه یــک بحــران تبدیــل می شــود(. هــم دارد ب
امــروز، هــم مخاطــب باســواد زیــاد داریــم و هــم 
رســانه های مختلــف؛ امــا ازنظــر تولیــِد محتــوا و 
ک رســانه ای، اوضــاع تغییــر خاصــی نکــرده.  خــورا
افــکار عمومــی مــا هنــوز هــم  مثــاًل مخاطــب و 
خاصــی  چنــدان  اطالعــات  و  روشــن  ذهنیــت 
و  نــدارد  مشــروطه  نهضــت  فرازوفرودهــای  از 
کــه  می کننــد  زندگــی  کشــوری  در  نمی داننــد 
کل  کشــورهای منطقــه، بلکــه در  نه تنهــا در بیــن 
جهــان، یکــی از انقالبی تریــن ملت هــا بــه شــمار 
کــه  کنــم  عــرض  می خواهــم  اجمــااًل  می آینــد. 
انقــالب اســالمی ســال 57 نه تنهــا به هیچ وجــه، 
یــک قیــام هفــت، هشــت ماهه، شــتاب زده نبــود، 
ــان  ــای جه ــه دارترین انقالب ه ــی از ریش ــه یک بلک
بــه شــمار می آیــد. مــا ســال ها زودتــر از کشــورهایی 

مثل هند، شــیلی، مصر و امثالهم، قدم در مســیر 
ســال ها  و  گذاشــتیم  انقــالب  و  تحول خواهــی 
)چــون  رســیدیم  پیــروزی  بــه  هــم  آنهــا  از  بعــد 
کشــورها فــرق داشــت(. وضعیتمــان بــا همــه ایــن 
مشــروعیت یــک نظــام سیاســی بــه جمــع بین 

عقالنیــت و مقبولیــت آن بــاز می گــردد. 

انقــالب اســالمی، دشــمنان رنــگ  و وارنــگ 
کــه  دشــمنانی  دارد.  و  داشــته  بســیاری 
کوچک تریــن ترحمــی نســبت بــه ایــن انقــالب 
امــا هنــوز هــم رســانه های  و مــردم آن ندارنــد؛ 
کــه در ایــن  معانــد، ناجوانمردانــه، انــکار می کننــد 
)از  معاصــر  ابرگفتمان هــای  اصلی تریــن  کشــور، 
گرفتــه  کمونیســتی  روشــنفکران لیبــرال و یــا چــپ 
تــا فاشیســت های ملی گــرا( ده هــا ســال فرصــت 
هیچ کــدام،  امــا  داشــته اند؛  حکومت کــردن 
گــر  ا یعنــی  نداشــته اند.  خاصــی  توفیــق  هیــچ 

نگاهی به مستند »مجتهد الری«

ــردم. ک اســالمی تولیــد 
پیشینه ای راجع به مشروطه�

مســئلۀ مشــروطه، یــک نقطــۀ عطــف در تاریــخ 
گفــت  می شــود  ایرانی هاســت.  مــا  معاصــر 
در  ســال 57  ایــران  اســالمی  انقــالب  ریشــه های 
ــرای  ــوده. مشــروطه ُبرهــه ای از زمــان ب مشــروطه ب
کــه یکســری قواعــد مدرنیتــه وارد  مــا ایرانی هاســت 
ایــران می شــود و بــا اســالمیت ترکیــب می شــود. 
یعنــی دو تفکــر اســالمیت و مدرنیتــه در آن زمــان 
مبــارزه  بــه  هــم  بــا  دو  ایــن  کــه  می گیــرد  شــکل 
کــه اســتعمار انجــام  برمی خیزنــد. بــا دخالت هایــی 
کــه علمــای مشــروطه بــا هــم  می دهــد و اختالفاتــی 
پیــدا می کننــد، جنبه هــای اســالمیتش یــک مقــدار 
ضعیــف می شــود و شکســت می خــورد. در انقــالب 
اســالمی هــم بــاز همیــن اتفــاق رخ می دهــد؛ امــا 

انقــالب پیــروز می شــود.  این بــار 

نسبت مجتهد الری با مشروطه�
یــک عامــل مهــم در مشــروطه علما هســتند، طرف 
ــتۀ  ــن فکران و وابس ــروه روش گ ــم  ــروطه ه ــر مش دیگ

دو قرن قیام!
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شیعۀ اسالمی و مدرنیته�
کــه فقهــای  اصــاًل خاصیــت فقــه شــیعه ایــن اســت 
شیعه نسبت به امور جدید و مدرن، پویا هستند؛ 
یعنــی اســالم را در بــاال می دیدند و مباحث مــدرن را 
کــه  در زیرمجموعــۀ آن می آوردنــد. این طــور نبــود 
تحت تأثیــر قــرار بگیرنــد؛ یعنــی متناســب بــا زمــان و 
مــکان، اینهــا هــم چیزهــای جدیــد را می پذیرفتنــد 
چیــزی  همــان  ایــن  می کردنــد.  اســالمیته اش  و 
کــه امــام هــم در فقه شــان می گوینــد: فقــه  اســت 
امــام آن  اســت.  مــکان  و  زمــان  بــا  مــا متناســب 
چیزهایــی که با اســالم ســازگار بــوده را می پذیرفتند 
کــه ســازگار نبــوده را رد می کردنــد. خــود  و آنهایــی 
انقالب اســالمی هم همین اســت. جمهوریت یک 
کــه بــا اســالمیت در کنــار هم جمع  امــر مــدرن اســت 
شــده اند. اینکــه مــا می بینیــم جمهــوری اســالمی 
ایــن همــه قــدرت پیدا کــرده و این گفتمــان را ایجاد 

کــرده، بــه خاطــر همیــن قابلیت هــا اســت.

تصویربرداری مجتهد الری�
بخش هایــی از تصویرهــای ایــن فیلــم، آرشــیوی 

کــه از ســریال دلیــران تنگســتان اســتفاده  بودنــد 
کــردم. در مــورد موســیقی هــم دیــدم موســیقی ایــن 
کار آقــای احمــد پژمــان اســت، خیلــی بــه  کــه  فیلــم 
کار مــن می خــورد؛ چــون هــم موســیقی  فضــای 
کشــور  حماســی اســت و هــم بــا فضــای جنــوب 

خیلــی همــراه اســت.
کــه داشــتیم، تعــدادی را از  در مــورد عکس هایــی 
کتاب هــا یــا  گرفتیــم. بعضی هــا را هــم از  اینترنــت 
روزنامه هــا اســکن کردیم. درمــورد خود آقــای الری، 
کــه در آخــر  فقــط یــک دانــه عکــس داشــتیم؛ همــان 
کــردم. ایشــان در آن عکــس  فیلــم از آن اســتفاده 
بــه نمــاز جماعــت ایســتاده و پشــت ســرش هــم 
گردان ایشان هستند. بقیۀ تصاویر،  یکســری از شــا
ــد. به جــز ایــن، عکس هایــی داشــتیم  جنبــی بودن
کــه بــا تکنیــک پاراِلکــس در َافترِافکــت بهشــان ُبعــد 
کردیــم. بعضــی  دادیــم و تقریبــًا سه بعدی یشــان 
کردیــم و برایشــان چنــد تــا َبــک  عکس هــا را دورُبــری 
کــه در  کردیــم و دوربیــن را روی ســوژه هایی  درســت 
عکــس بودنــد، حرکــت دادیــم تــا اینهــا حالــت فیلــم 
بــه خودشــان بگیرنــد. البتــه بــرای تکمیــل پــروژۀ 

کشــور اســت. او جــزو نخســتین  فــارس و جنــوب 
کــه نمــاز جمعــه را واجــب اعالم  مجتهدانــی اســت 
کــه ســال ها قبــل از امثــال  می کنــد. او کســی اســت 
نــواب صفــوی، بــه جهاد مســلحانه روی مــی آورد. 
ــد تفنگی«هــای ایــن  او از نســل نخســتین »آخون
کوچکــی  گوشــه های  ســرزمین اســت. اینهــا تنهــا 
تاریخــی ای  مهــم  و  جالــب  اطالعــات  حجــم  از 
اســت که در فیلم مســتند »مجتهد الری« شاهد 
کــه از نظــر تهیه کنندگــی و  آن هســتیم. فیلمــی 
اســتفاده از جلوه هــای ویــژه ســاده و روش هــای 
کم هزینــه مستندســازی و غیــره نیــز قابل توجــه 

اســت.
کمتریــن منابــع موجــود،  کارگــردان از   درواقــع 
کــرده اســت. تمامــی اینهــا در  بهتریــن اســتفاده را 
درجــۀ نخســت، بــه تحقیقــات خــوب و جامــع 
کــه  چــرا  بازمی گــردد.  پیش تولیــد  مرحلــۀ  در 
یــک مســتند تاریخــی، در درجــۀ نخســت و قبــل 
از هرچیــز، اثــری اســت مربــوط بــه خــود تاریــخ. 
کــه در ایــن عرصــه ورود می کننــد،  مستندســازانی 
گاهی بخشــی  کــه خــود مؤلفه هــای آ بایــد بداننــد 
نیــز می تواننــد فوق العــاده جــذاب باشــند. شــاید 
کــه  بســیاری از فیلم ســازان مــا تصــور می کننــد 
گاهی  بخشــی یــک  بیــن مؤلفه هــای آموزشــی و آ
فیلــم و عناصــر ســرگرم کننده و جذابیــت بــرای 
کــه  مخاطــب، تضــاد ذاتــی وجــود دارد. تضــادی 
احتمــااًل بناســت فیلم ســاز را بیــن انتخــاب ایــن یا 
آن قــرار بدهــد! امــا ایــن نــگاه یــک ذهنیــت بســیار 
هیچ وقــت  مــا  چــون  اســت.  بی دلیــل  و  غلــط 
را  جذابیــت  و  ســرگرمی  ماهیــت  نتوانســته ایم، 

کنیــم. تعریــف 
فیلم ســازانی مثــل »یقمــوری« بــرای جذابیــت 
افــزودن  بــه  نیــازی  خــود،  اثــر  بــه  بخشــیدن 
گــر بــه  مؤلفه هــای ســرگرم کننده را ندارنــد. بلکــه ا
اصــل ماجــرا پــی ببریــم، قضیــه دقیقــًا برعکــس 
و  ســرگرم کننده  فیلم هــای  ایــن  یعنــی  اســت! 
بــرای جــذب مخاطــب،  کــه  غفلــت زا هســتند 
و  حقیقت طلبــی  ادای  می شــوند،  مجبــور 
گاهی بخشــی را در بیاورنــد! همیــن نکتــۀ اخیــر،  آ
یکــی از اساســی ترین وجــه تمایــزات فیلم ســازی 
دینــی و غیردینــی اســت. وگرنه امثال ســریال های 
بــه  این قــدر  چــرا  »تاج وتخــت«  مثــل  مبتذلــی 
خدایان و ادیان، اســطوره های آســمانی، مســائل 
مأورایــی، حکمت هــای کهن، طرح مســئله های 

می پردازنــد؟! و...  روان شناســی  فلســفی 
کــو  تنبا نهضــت  مــورد  در  کــه  چیــزی 
شــنیده ایم، یــک خــط، فتــوای میــرزای شــیرازی 
کــو و توتــون، بــه  کــه: »الیــوم اســتعمال تنبا اســت 

کان در حکــم محاربــه بــا امام زمان)عــج(  ای نحــو 
اســت.« همیــن یــک خط فتــوا حتــی از دیوارهای 
کاخ هــای حکومتــی ناصرالدین شــاه هــم  بلنــد 
کــرد و قلیان هــای ناصرالدین شــاهی او را  عبــور 
ــوای  ــک فت ــرِد ی ــن ب ــت! ای ــش شکس ــط زنان توس
ســادۀ دینــی اســت! امــا اتفاقــًا قبــل از قــرارداد 
و امتیــاز رژی، یــک ســرمایه دار یهــودی بــه نــام 
»بــارون توریتــر«، در قبــال فقــط چهل هــزار پونــد، 
از  را  ایــران  صنعــت  تمــام  هفتادســال،  امتیــاز 
بنابــر  کــه  امتیــازی  می گیــرد؟  ناصرالدین شــاه 
ــرد  اعتــراف خــود وزیــر مختــار انگلیــس، یعنــی »ل
کشــورهای مســتعمرۀ جهــان و  کــرزن« در تمــام 
کل دوران اســتعمار، بی ســابقه بــوده! )قــراردادی 
کــه اتفاقــًا برخــی از معــدود مورخــان، معتقدنــد 
هیــچ گاه هــم لغــو نشــد! بلکــه انگلیــس و روســیه 
فشــار  ناصرالدین شــاه  بــه  بارهــا  آن  بهانــه  بــه 
آورده و حکومــت ایــران را وارد یــک چرخــه امتیــاز 
کردنــد!( خــب حــاال  دادن هــای عجیب وغریــب 
یــک ســؤال جــدی مطــرح می شــود. چــرا از بیــن 
ایــن همــه قراردادهــای ننگیــن اســتعماری، ایــن 
که این قدر  کو اســت  امتیاز تالبوت و ماجرای تنبا
اهمیــت یافتــه و باعــث وقــوع نخســتین انقــالب، 

در مفهــوم دینــی و شــیعی خــود می شــود؟
اســتعمال دخانیــات، حتــی ازنظــر فقهــی و 
شــرعی، چنــدان بــدون مشــکل نیســت. حــاال 
کــه یــک شــرکت خارجــی بــه  چــه اهمیتــی دارد 
مدت پنجاه ســال انحصار تجارت آن را در دســت 
و  امثــال مرحــوم میرزای شــیرازی  بگیــرد؟ چــرا 
مجتهــد الری به جــای قــرارداد رژی، مثــاًل همیــن 
قــرارداد »بــارون توریتــر« را محــور اقدامــات خــود 
چنیــن  می دانیــم  درصورتی کــه  ندادنــد؟  قــرار 
تحــوالت  کوچک تریــن  بــه  نســبت  افــرادی 
داشــتند.  گاهــی  آ ایــن  دســت  از  سیاســی 
کــه امتیــاز توریتــر چــه قــدر  یعنــی می دانســتند 
ک اســت؛ امــا اینجــا و در  اســتعماری و خطرنــا
کــو، موضــوع افــکار عمومــی  مــورد اســتعمال تنبا
کــه  و همراهــی مــردم در بیــن بــود. همــان چیــزی 
غفلــت از آن باعــث شکســت صدســال نهضــت 

. شــد...  مشــروطه خواهی 
ــه عمــوم  ک ــود  ــو مســئله ای ب ک اســتعمال تنبا
ــادی و  ــردم ع ــی م ــد. یعن ــر بودن ــا آن درگی ــردم ب م
کــه جنبه هــای  عامــی نیــز می توانســتند بفهمنــد 
ــرای همیــن  اســتعماری قــرارداد رژی چیســت. ب
ــه  ــن هم ــیرازی ای ــوای میرزای ش ــه فت ک ــود  ــم ب ه
ــن  ــزو اولی ــو ج ک ــت تنبا ــرد. نهض ک ــدا  ــت پی اهمی
معاصــر،  تاریــخ  در  کــه  اســت  مــواردی  نمونــه 

یــک رهبــر فقیــه دینــی پیشــگام تحــوالت 

اســتعمار  و  داخلــی  دربــار  بــا  و  شــده  انقالبــی 
گــر نخســتین حرکــت  خارجــی، درگیــر می شــود. ا
کامــاًل  شکســت می خــورد، چنیــن بــرگ برنــده ای 
می ســوخت. در ثانــی، مخاطــب اصلــی ایــن فتــوا 
عمــوم خــود مــردم بودنــد. مردمی که احتمــااًل به 
کــو و قلیــان اعتیــاد هــم داشــتند!  اســتعمال تنبا
اجمــااًل، می خواهــم بــه بصیــرت سیاســی علمای 
دینــی ، امثــال میــرزای شــیرازی، مجتهــد الری یــا 
کنــم.  کبر فال اســیری« اشــاره  آخونــد »ســیدعلی ا
کــه  کبــر« یکــی از روحانیونــی اســت  »ســید علی ا
قبــل از میــرزای شــیرازی، علیــه قــرارداد رژی اعــالم 
کــرد. اســتعمال دخانیــات در آن دوره را  جهــاد 
از شــبکه های  گســترده  اســتفادۀ  بــه  می تــوان 
کــرد. یعنی  مجــازی مثــل تلگــرام معاصــر مقایســه 
ســرگرمی های  بــه  مربــوط  ماهیتــًا  کــه  چیــزی 
کــه در درجــه  عمومــی جامعــه می شــود. فتوایــی 
نخســت، بطــن و متن خــود افراد جامعــه را هدف 

می گیــرد... .
کتابچۀ  مســتند مجتهد الری را می توان یک 
تاریخــی  محتــوای  بــا  برجســته  امــا  کوچــک؛ 
بــا  مبــارزه  و  انقــالب  تاریخــی سراســر  دانســت. 
ــد  ــا نبای ــی. م ــتعمار خارج ــی و اس ــتبداد داخل اس
کشــورهایی  کــه اختالفــات مــا بــا  کنیــم  تصــور 
کــه می تــوان آن را  مثــل آمریــکا، اتفاقــی اســت 
کــرد. نــه خیــر!  بــا ترفندهــای دیپلماســی حــل 
ــا  ــه ب ک ملت هایــی مثــل مــا، صدهــا ســال اســت 
ابرقدرت های اســتکباری و اســتعماری جهان در 

حــال مبــارزۀ تمام عیــار هســتند.
منابــع  از  بســیاری  الری  مجتهــد  مســتند 
تصویــری خــود را از روی عکس هــای قدیمــی و 
کــرده.  حتــی ســریال دلیــران تنگســتان انتخــاب 
می دانیــم کــه مخاطــب فیلم، طبیعتــًا توقــع دارد 
گر بتوانــد هــر تصویــری را ارائــه  کــه دوربیــن ســینما
داده و بــه همه جــا نفــوذ داشــته باشــد. مخاطــب 
سینما از این نظر هیچ محدودیتی را نمی پذیرد. 
یعنــی فیلــم یــا باید از چیــزی حرف نزند یا بایــد آن 
کــه مخاطــب  را نشــان بدهــد. جالــب اینجاســت 
ــز هیــچ گاه احســاس نمی کنــد  ــور نی مســتند مذک
کــه تصویــری را بایــد دیــد و نبینــد. مجتهــد الری 
مناطــق  در  پیــش  پنجاه ســال  حــدود  چیــزی 
کشــور، یک جــور جمهــوری اســالمی را  جنوبــی 
کــرده اســت. مثــاًل همیــن حماســۀ دلیــران  ایجــاد 
تنگســتان فقــط یکــی از نمونــه قیام هایــی اســت 
کــه بــه رهبــری آن مرحــوم شــکل گرفت.

کــدام از  گفتمــان انقــالب اســالمی، یــک  غیــر از 
گفتمان هــا موفــق بودنــد، به احتمال زیــاد  ایــن 
هیچ وقــت نوبــت بــه انقالب اســالمی نمی رســید، 
یــک   ، چهل ســال  ایــن  طــول  در  چــرا  وگرنــه 
نظــام سیاســی مشــخص، به عنــوان آلترناتیــو و 
جایگزیــن ایــن انقــالب وجــود نــدارد و از طــرف 
دشــمنان ایــن نظــام مطــرح نمی شــود؟! چــرا 
سیاســی  گــروه  ســازمان یافته ترین  هــم  هنــوز 
منفــوری  ســازمان  اســالمی،  انقــالب  مخالــف 
ــن  ــت؟! و پرطرفدارتری ــق اس ــن خل ــل منافقی مث
ســلطنت طلب!  فســیل های  مخالــف،  فرقــۀ 
و  ادعــا  این همــه  از  پــس  آخــر چطــور می تــوان 
هارت وپــورت در مــورد دمکراســی، آزادی خواهــی 
و... حــرف از ســلطنت طلبی زد؟! چطــور ممکــن 
کــه رســمًا  کنــار ســازمانی  اســت از ایســتادن در 
کشــور خــودش  ــه مــردم و  مــزدور صــدام شــده، ب
کــرده و آن همــه جنایــت آفریــده... شــرم  خیانــت 

بگــذرم. نکــرد؟! 
 شــاید در نــگاه اول، متوجــه عمــق چنیــن 
کــه  تــراژدی فاجعــه بــاری نشــویم! شــاید ندانیــم 
حتــی ضــرر و زیان هــای مــادی ایــن وضعیــت، 
ســر از صدهــا میلیــارد دالر درمــی آورد! چــرا وقتــی 
نظــاِم جایگزینــی بــرای انقــالب اســالمی نیســت، 
این همــه بــا اصــل و اســاس ایــن نظــام مخالفت و 
کــدام یــک از مشــکالت ریز و  دشــمنی می شــود؟! 
درشــت ایــن کشــور، به راحتی با ادبیــات انتقادی 
دینــی، قابــل اصــالح نیســت؟! مثــاًل بــرای مبــارزه 
کــدام  اقتصــادی،  مفاســد  و  بی عدالتی هــا  بــا 
تفکــر و ادبیــات می توانــد از تفکــر نــاب اســالمی و 
عدالت خواهانــۀ شــیعی قوی تــر و مؤثرتــر باشــد؟! 
گــر افــکار عمومــی مــا از حداقل هــای  الغــرض، ا
چهل ســال  بــود،  برخــوردار  تاریخــی  ذهنیــت 
بــا چنیــن مشــکلی روبــه رو نبــود و هزینه هــای 
ارزش  نمی پرداخــت.  معنــوی  و  مــادی  گــزاف 
اصلــی فیلــم امثــال »جــواد یقمــوری« در مســتند 
»مجتهــد الری« بــه همیــن مطلــب بازمی گــردد. 
شــیخ فضل اهلل نوری تنها شــهید مشــروعه طلِب 
شــهدایی  از  بلکــه  نیســت.  مشــروطه خواهی 
ــا ســیداحمد  گرفتــه ت چــون شــیخ اصطهباناتــی 
معین االسالم و مجتهد الری، همگی در همین 

کرده انــد... . مســیر بوده انــد و ســال ها مبــارزه 
حضــرت  نــوادگان  از  الری  مجتهــد 
معــروف  عــارف  نســل  از  و  امام کاظــم)ع( 
گردان شــیخ  دزفولــی، شــیخ رکن الدیــن و از شــا
انصاری همدانــی معــروف اســت. مجتهــد الری 
در 22ســالگی بــه مقــام اجتهــاد می رســد و یکــی 
از مطرح تریــن رهبــران دینی مشــروطه در اســتان 

بــه منطقــۀ الر و شــیراز  تصویــری، مــن 
ــردم. ک ــرداری  رفتــم و از شــهر تصویرب

بــرای  هــم،  محتوایــی  بحــث  مــورد  در 
تســلط بیشــتر به موضوع، کتاب هایی که 

درمــورد خــود آقــای الری نوشــته شــده بــود 
کتاب هــای  را تقریبــًا خوانــدم. دو، ســه تــا از 
مهم تریــن  خوانــدم.  هــم  را  ایشــان  خــود 

کتابــی از  کــردم،  کــه از آن اســتفاده  ســندی 
ــود. آقــای دکترباقــر وثوقــی ب
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ابعاد دیده نشدۀ سوریه 
کـــه اذهـــان عمومـــی به ســـمت واقعـــه بیـــداری اســـالمی و جنبش هـــای اعتراض آمیـــز در برخی  « ســـال ۲011 زمانـــی 

از کشـــورهای عربـــی جلب شـــده بود، اخباری از ســـوریه مبنـــی بر برپایی تظاهـــرات اعتراض آمیز برضد حکومت بشـــار 
اســـد، در رســـانه ها منعکس شـــد. از ابتـــدا تحلیل بســـیاری از مردم بر ایـــن بود که ایـــن اعتراضـــات ادامه جنبش های 
اعتراضی اســـت که به ســـوریه رســـیده اســـت. اما در حقیقت این چنین نبود. این تظاهرات اعتراضی منجر به تشکیل 

گروهک های تروریســـتی شـــد که قریب به هشـــت ســـال مـــرگ و آوارگی را بـــرای مردم ســـوریه به ارمغـــان آورد. 

بحــث را از ابتــدای حضــور داعــش در ســوریه �
آغــاز کنیم

بحــران در ســوریه در مــاه مــارس 2011 میــالدی 
تظاهــرات  بــا  شمســی(   1389 )اســفند 
اعتراض آمیــزی در شــهر مــرزی »درعــا«، »حمص«، 
»بانیــاس« و »الذقیــه« و »دمشــق« آغاز شــد. اما به 
گروه هــای تروریســتی مســلح،  فاصلــه چنــد مــاه، 
در مناطــق مختلــف ایــن کشــور اعــالم موجودیــت 
»ارتــش  گــروه  آن هــا  معروف تریــن  کــه  کردنــد 
آزاد« بــود. هم زمــان عناصــر تکفیــری وابســته بــه 
تشــکیالت القاعــده از مرزهــای چهارگانــه ســوریه، 
کشــور نفــوذ  ــه داخــل ایــن  ــژه ترکیــه و اردن ب به وی
گروه هــای مســلح تکفیــری بــا نام هــای  کــرده و 
مختلــف را تشــکیل دادنــد کــه ازجمله می تــوان به 

کــرد. »جبهــه النصــره« اشــاره 
گــروه تکفیــری، در اســتان مــرزی »ادلــب«،  ایــن 
هم جــوار بــا ترکیــه، متمرکز شــد و عملیات وســیعی 
ک ســوریه انجــام داد. عملیاتــی وســیع که  را در خــا
همــراه بــا کشــتار بی رحمانــه مــردم بود و ســنگدلی 
و خــوی ددمنشــانه آن هــا را منعکــس می کــرد. در 
ایــن خصــوص، می تــوان بــه دریــدن ســینه ســرباز 
ارتــش ســوری و خــوردن جگــرش توســط یکــی از 
عناصــر تکفیــری، معــروف بــه »ابوصقــار«، در برابــر 

کــرد. دوربیــن اشــاره 
»جبهــه  آن هــا  رأس  در  و  تکفیــری  گروه هــای 
النصــره«، بــه ســرکردگی ابومحمــد جوالنــی، در 14 
کردنــد و  مــارس ســال 2013، شــهر رقــه را اشــغال 
بدیــن ترتیــب، اســتان رقه اولین اســتانی بود کــه از 

کنتــرل دولــت مرکــزی ســوریه خــارج شــد.
جالــب اینکــه بشــار اســد، رئیس جمهــور ســوریه، در 
آیین نماز عید قربان ســال 2012، در یکی از مســاجد 
ایــن شــهر حضــور پیدا کــرد؛ چون رقــه به عنوان یکی 
از آرام ترین شــهرهای ســوریه تلقی می شــد و عالوه بر 
جمعیت ســیصدهزارنفری، بالغ بر هشــت صد هزار 

نفــر از آوارگان ســوری را پنــاه داده بود.
کــه ســرکردگی تشــکیالتی بــه  »ابوبکــر بغــدادی« 
ــت،  ــده داش ــر عه ــراق« را ب ــالمی ع ــت اس ــام »دول ن
ــه  ک ــرد  ک ــه اعــالم  یــک مــاه بعــد از اشــغال شــهر رق
جبهه النصره شاخه سوری تشکیالت خود است 
و دولــت اســالمی در عــراق و شــام یعنــی »داعــش« 
کــه ابومحمــد  را تشــکیل داد. مســئله ایــن بــود 
جوالنی )محمدحسین الشــرع(، سرکرده النصره، 
زیــر بــار آن نرفــت؛ ولــی هم پیمانانــش در شــهر رقــه 
بــا ســرپیچی از فرمانــش، وفــاداری خــود را به ابوبکر 

کردنــد. بغــدادی اعــالم 
بعــد از رقــه، شــهرهای زیــادی ازجملــه دیرالــزور و 
تدمــر بــه دســت داعــش افتــاد و تکفیریــان داعشــی 
به 150 کیلومتری دمشــق رســیدند. نهایتًا اســتان 
رقــه در ســال 2017 از لــوث داعشــیان آزاد شــد. 
شهرهای تدمر و دیرالزور و همچنین »البوکمال«، 
کــز داعش در اســتان دیــر الزور و شــرق  بــه عنــوان مرا
ســوریه، به ترتیب با همت رزمندگان مقاومت، در 

زمســتان 2017 آزاد شــدند.

نقــش جبهــۀ مقاومــت در ماجــرای ســوریه �

چگونــه آغــاز شــد؟
ــی،  ــا نگران ــم ب ــت ه ــه مقاوم ــران، جبه ــاز بح ــا آغ ب
تحــوالت ســوریه را پیگیــری می کــرد. امــا دخالتــی 
در اوضاع داخلی ســوریه نداشــت و در کل، مسئله 
ــوریه  ــش س ــه ارت ــت ها ب ــرکوب تروریس ــه و س مقابل
کــم در  گذارشــده بــود. در ایــن شــرایط، نظــام حا وا
ســوریه در محافــل سیاســی، فشــارهای زیــادی 
ــز ارتــش وضــع  را متحمــل می شــد و در میــدان نی
خوبــی نداشــت و هــرروز خبــر از پــس روی نیروهــای 

ــد. ــنیده می ش ــش ش ارت
شــاید بتوان، 18 ژوئیه ســال 2012 میالدی را نقطه 
گروه هــای  کــرد.  عطفــی در ایــن بحــران قلمــداد 
تروریســتی در ایــن روز دفتــر امنیــت ملــی ســوریه 
کــه بــه جــان باختــن ســپهبد  کردنــد  را منفجــر 
حســن ترکمانــی فرمانــده ســتاد بحــران، ســپهبد 
داوود راجحــه وزیــر دفــاع، ســپهبد آصــف شــوکت 
دامــاد بشــار اســد و معــاون وزیر دفاع و نیز سرلشــکر 
هشــام بخیتــار رئیــس دفتــر امنیت ملــی و عــده ای 
گویــا  از فرماندهــان ارشــد نظامــی ایــن کشــور شــد. 
کار از دســت دولــت خارج شــده بــود. در  شــیرازه 
آن روز، دمشــق شــاهد حملــه شــبانه و وســیع 

گروه هــای مســلح تروریســتی شــد.
کــه می تــوان چهارشــنبه ســیاه  در صبــح آن روز، 
بحــران ســوریه نامیــد، نیروهــای ارتــش از حاشــیه 
کردنــد.  شــهر دمشــق بــه مرکــز شــهر عقب نشــینی 
ایــن امــر باعث شــد تا اهالی شــهر دمشــق شــبانه با 
حملــه غیرمنتظــره تروریســت های مســلح مواجه 

گیــرد. شــوند و شــهر در آســتانه ســقوط قــرار 
بســیاری از منابــع می گوینــد، طــرح شــهید حــاج 
تشــکیل  بــر  مبنــی  روز  آن  در  همدانــی  حســین 
نیروهــای بســیج مردمــی بــرای دفــاع از شــهر، در 
تاریخــی  نقشــی  دمشــق،  ســقوط  از  جلوگیــری 

داشــت.
در پــی آن روز، یعنــی 18 ژوئیه، درحالی کــه دو روز به 
مــاه مبــارک رمضــان مانــده بــود، حضــور نیروهــای 
هم پیمــان ســوریه یعنــی ســپاه قــدس و حــزب اهلل 

لبنــان جنبــه عملی پیدا کــرد. عملیــات از فــرودگاه 
دمشــق آغــاز شــد و پــس از یــک مــاه امنیــت نســبی 
در محــدوده فــرودگاه و منطقه زینبیه تأمین شــد.

در مرحلــة بعــد، رزمنــدگان مقاومــت، جبهه هــای 
ریــف دمشــق، درعــا در جنــوب  را در  مختلفــی 
ســوریه، حلــب در شــمال، الذقیــه در غــرب ایــن 
کردنــد و  کویــری تدمــر تعریــف  کشــور و نیــز مناطــق 
بــه مقابلــه با طرح شــیطانی اســتکبار کــه خواهان 
ــود، پرداختنــد. ــه محــور مقاومــت ب ــه زدن ب ضرب

کــه رزمنــدگان مقاومــت، اعــم از  شــکی نیســت 
حــزب اهلل، زینبیــون، فاطمیــون و حیدریــون و 
کــه همگــی  باالتــر از همــه، رزمنــدگان ســپاه قــدس 
تحت  فرماندهی ســردار رشــید اســالم، حاج قاسم 
ســلیمانی بودنــد، در رویارویی با تکفیریــان وهابی 
حماســه های تاریخــی آفریدنــد. این تکفیریــان که 
از 84 کشــور جهان به ســوریه ســرازیر شــده بودند، 
خطــری بــزرگ بــرای منطقــه و حتــی کل جهــان 

محســوب می شــدند. 
کنون ســوریه ای  گــر رزمنــدگان مقاومت نبودنــد، ا ا
بحرانــی  چنــان  شــرایط  و  نداشــت  وجــود  هــم 
آینــده محــور  بــر  کــه عــالوه  و پیچیــده می شــد 
مقاومت، مرزهای تمامی کشــورهای منطقه هم 

در هالــه ای از ابهــام فرومی رفــت.

وضعیت کنونی سوریه چگونه است؟�
در عمــل، می تــوان گفــت کــه خطــر ناشــی از بحران 
ــت  ــم و درنهای ک ــام حا ــرای ســرنگونی نظ ــوریه ب س
رفتــه  بیــن  از  مقاومــت،  محــور  بــه  زدن  ضربــه 
ک ســوریه  کنــون بالــغ بــر 60  درصــد خــا اســت. ا
کنتــرل دولــت ســوریه اســت. 33 درصــد هــم  در 
کــره حــل  کــه بــه نظــر، بــا مذا کــراد اســت  در کنتــرل ا
می شــود. نیروهــای آمریکایــی، ســوریه را به ناچــار 
گروه هــای  کــرد و آنچــه در اشــغال  تــرک خواهنــد 
کــه در  کمتــر از ده درصــد اســت  تروریســتی مانــده، 
منطقــه ادلــب خالصــه می شــود. امــا درمجمــوع، 
مســئله اساســی، حضــور فیزیکــی داعش نیســت، 

بلکه خطر، اندیشه تکفیری داعشیان است. باید 
با این اندیشــه انحرافی مبارزه کرد و ریشــه های آن 
را خشــکاند تــا دوبــاره در میــان اهــل تســنن رویــش 

پیدا نکند.

بــه � کمــک  بــرای  دیگــر  کشــورهای  اآلن 
آمده انــد؟ ســوریه  بازســازی 

شــرایط  بــه  توجــه  بــا  گفــت،  بایــد  اول  وهلــه  در 
اســتراتژیک و موقعیــت خــاص منطقــه ای ســوریه، 
بریــدن  بــه  دوســتان،  از  قبــل  دشــمنان،  همــه 
بخشــی از کیک بازســازی سوریه چشــم دوخته اند. 
کــه خــود ســبب مصائــب ســوریه  حتــی آمریــکا هــم 
کشــور  ایــن  بازســازی  در  مشــارکت  بــرای  اســت، 
پیشنهادهایی داده است! یا فرانسه که از دشمنان 
ســوریه در این بحران بود، با تغییر موضع، خواســتار 

ورود در بازســازی ســوریه شــده اســت. 
برنامــه  در  کــه  کــرد  اعــالم  ســوریه  دولــت  البتــه 
بازســازی، هم پیمانانــی ماننــد جمهــوری اســالمی 
ایــران، روســیه و چیــن در اولویــت قــرار دارنــد. بــه 
عبارتــی دوســتان در مرحلــه جنــگ، در زمــان صلــح 
هــم دوســت و در اولویــت قراردارنــد. همچنیــن، 
کــه در توطئــه علیــه ســوریه دســت  طرف هایــی 
کشــور  داشــتند، جایــی در برنامــه بازســازی ایــن 
گویــا دراین بیــن قراردادهــای  نخواهنــد داشــت. 
خوبــی در حوزه هــای انرژی، معادن، مخابــرات و... 
بــا ایــران، صــورت گرفته اســت که نیازمند اهتمــام و 
عالقه بیشــتر دولت برای ورود به این مقوله اســت.

اســت  ایــن  ناظــر  یــک  به عنــوان  بنــده  بــرآورد 
بررســی  بــرای  ایرانــی  شــرکت های  حضــور  کــه 
فرصت هــای موجــود در ســوریه در حــد انتظــار 
نبــوده اســت. البتــه در ایــن زمینــه نبایــد تنهــا بــه 
کرد، بلکه دولت نیز  ابتکار عمل شرکت ها بسنده 
در شناسایی زمینه های فعالیت و برقراری ارتباط 
میــان بازرگانــان ســوری و ایرانــی، ایجــاد مســیر 
حمل ونقــل دریایــی و... بایــد اهتمــام بیشــتری 

داشــته باشــد.

یادداشت شفاهی »محمدرضا ماندگاران«  مدیر دفتر صداوسیمای  ایران در سوریه

پرونده 

جبهۀمقاومت



ثابــِت جامعه شــناختی در  از تحلیل هــای  یکــی 
کشــور،  مــورد وضعیــت فرهنگــی، اجتماعــی امــروز 
کــه بــه الیه هــای غیرنخبگانــی جامعــه هــم رســوخ 
کــرده، اصــرار بــر وجــود »انقطــاع فکــری و فرهنگــی 
نســل امــروز بــا آرمان هــای انقــالب« اســت. چنیــن 
کــه  قضاوتــی، بــه حــدی از تکــرار و تواُتــر رســیده 
دیگــر تبدیــل بــه قولــی عامیانــه شــده اســت. در 
توصیــِف ایــن انقطــاع می گوینــد، هــر چــه نســل 
انقــالب و جنــگ، آرمان خــواه، تعالی جــو و اهــل 
ــود، نســل امــروز، بی آرمــان، اهــل قعــود و  جهــاد ب
عافیت طلــب اســت. تعبیــر مشــهور دیگــری نیــز در 
همیــن بــاب رایــج اســت. می گوینــد »جوان هایــی 
ــه  ــل ب ــدند، تبدی ــت ش ــوت تربی ــان طاغ ــه در زم ک
رزمنــدگان و فرماندهــان دفــاع مقــدس شــدند 
عصــر  در  کــه  نســلی  و  برگزیدنــد  را  شــهادت  و 
جمهــوری اســالمی ســربرآورد، بیگانــه بــا ارزش هــا و 
گریــز و سوســول بــار آمــد.« شــاهد و قرینــه و  آرمــان 
مثــال و مصــداق هــم می آورنــد بــرای ایــن ادعــا. از 
بدپوششــی پســرها و دخترها گرفته تا ترجیحات، 
عالیــق و ذائقــۀ امروزی هــا را داللت هایــی بــرای 
ایــن انقطــاع می داننــد. حتــی فراتــر از ایــن رفتــه و 
ــر شــرایطی مثــل شــرایط  گ ــه ا ک مدعــی می شــوند 
کشــور پیــش بیایــد، از ایــن  جنــگ هشت ســاله در 
ــه  ــوخروش و حماس ــِع جوش ــان، توق ــِل بی آرم نس

نمی تــوان داشــت!
گرچــه بحــث در چنیــن حوزه هایــی، مســتلزم  ا
گیر اســت، امــا به همان میزان  مطالعــۀ دقیق و فرا
کــه بــرای اثبــات چنــان مدعایــی، مثــال و مصــداق 
آورده می شــود، الاقــل بــرای رد آن نیــز می تــوان 

ــِت متقــن را نشــانه آورد. هــزاران دالل
به این مثال ها توجه کنید:

کنعانی، متولد 1356، متأهل، دارای فرزند،  علی 
شهادت: اردیبهشت 1392

متأهــل،   ،1360 متولــد  بیضایــی،  محمودرضــا 
1392 دیمــاه  شــهادت:  فرزنــد،  دارای 

ــد 1356، متأهــل، صاحــب  محــرم علی پــور، متول
ــد، شــهادت: اردیبهشــت 1393 فرزن

حامــد جوانــی، متولــد 1369، مجــرد، شــهادت: 
1394 اردیبهشــت 

ــب  ــل، صاح ــد 1365، متاه ــی، متول روح اهلل طالب
ــد، شــهادت: مهرمــاه 1394 فرزن

متاهــل،  متولــد 1368،  کبــری،  عدالت ا صــادق 
اردیبهشــت 1395 شــهادت: 

و...
این هــا، چنــد نمونــۀ نزدیــک بــه مــا هســتند. تنهــا 
چنــد مثــال از جمــع صدهــا مثــال مشــابه. همگــی 
متولدیــن دهه هــای پنجــاه و شــصت. همــه در 
ســربرآورده  اســالمی  انقــالب  از  بعــد  ســال های 
تجربــه  را  جوانــی  و  نوجوانــی  و  نونهالــی  دورۀ  و 
کرده اند. شخصیت اجتماعی و فرهنگی بسیاری 

نسلی بی آرمان در نبردی آرمانی
از شــهدای مدافــع حریــم اهــل بیــت)ع(، حتــی در 
گرفتــه و  ســال های بعــد از دفــاع مقــدس شــکل 
تکویــن یافتــه اســت. در زمان هــای که نه خبــری از 
شــور انقــالب بــود و نــه نشــان های از حــرارت زمــاِن 
از  کــه  جنــگ. این هــا در میدانــی وارد شــده اند 

ــد. گاه بودهان ــرۀ آن آ ــر و مخاط خط
گاهــی« قطعــًا عنصــر »انتخــاب«  کنــار عنصــر »آ در 
را هــم بایــد در تحلیــل دنیــای شــهدای جبهــۀ 
انتخابــی  داد.  قــرار  توجــه  مــورد  مقاومــت، 
کــراه و اجبــار. بــه این معنا که  شــعورمندانه بــدون ا
گریــزگاِه مشــروع،  گــر چنیــن نمی خواســتند، هــزار  ا
کز  کــه مرا پیــش روی شــان بــود. بســیار می شــنویم 
متولــِی اعــزام نیــرو بــه ســوریه و عــراق، توانایــی 
ندارنــد.  را  داوطلــب  مراجعــاِن  بــه  پاســخگویی 
کــه ایــن جمعیــت داوطلــب، غیــر از  جالــب اســت 
عناصِر ســازمان نظامی رســمی جمهوری اسالمی 
هســتند. و جالب تــر اینکــه، غالــب ایــن مراجعــان، 
از همین نســِل متهم به انقطاع هســتند! »وحید 
کــه خــود شــاغل در بخــش خصوصــی و  نومــی« 
دارای موقعیــت اقتصــادی مطلــوب اســت، بــرای 
را  راه هــای مختلــف  عــراق،  بــه جبهــۀ  رســیدن 
آزمایــش می کنــد و وقتــی از مراجــع نظامــی داخــل 
کشــور، موفــق بــه اخــذ مجــوز نمی شــود، بــه عــراق 
همســنگر  عــراق،  مردمــی  نیروهــای  بــا  و  رفتــه 
کــه  می شــود. او متاهــل و صاحــب یــک فرزنــد بــود 
در عاشــورای ســال 1394 در ســامرا شــهید شــد. 

یــک نکتــۀ  در موضــوِع مــورد بررســی )انقطــاع( 
ظریــف را نبایــد از نظــر دور داشــت و آن، تمایــز 
قائــل شــدن میــان »انقطــاِع ارادی« و »انقطــاِع 
و  پیــدا  فشــارهای  امــروز،  اســت.  غیــرارادی« 
ــرای وادارکــردن نســل جدیــد بــه  پنهــان فراوانــی ب
جــدا شــدن از مبــدأ انقــالب اســالمی -آرمان هــا 
و اصــول اســالم نــاب محمــدی)ص(- در جریــان 
ایــن شــرایط، غیرطبیعــی اســت. فشــار  اســت. 
کــردن نســل حاضــر، علنــی اســت و  بــرای منقطــع 
ــه  ک ــرد  ک ــا  ــوان ادع ــف، می ت ــن وص ــا ای ــه. ب پردامن
حتــی بخش هایــی از نظریــاِت مبتنــی بــر اصــِل 
»انقطــاع« بیــش از آنکــه تحلیل هایی راه گشــاینده 
و درمانگــر باشــند، ابزارهایــی بــرای بــه رســمیت 
شــناختن و تثبیــت ذهنیــت مذکور هســتند. انگار 
کــه بــا ایــن فشــارها، نســل های جدیــد را بهــزور 
آنــگاه  و  می دهنــد!  ُهــل  بی آرمانــی  ســمِت  بــه 
بــه ســرزنش آن هــا می نشــینند. به واقــع، میــان 
ایــن نورســیده ها و معــارف بنیادیــن اســالم نــاب، 
حجــاب می شــوند و بعــد می گوینــد »گیرنده هــای 

نســل جدیــد، آرمان هــا را دریافــت نمی کنــد«!

کــه ایــن نســل نیــز، ســیر طبیعــی  گــر بنــا باشــد  ا
کنــد و بی هیــچ مانــع و  شــناخت و تعالــی را طــی 
مزاحمــی، در ارتبــاط مســتقیم بــا مبــدأ انقــالب 
اســالمی قــرار بگیــرد، قطعــًا بــه آن مبــدأ متصــل 
کما اینکه شــهدای جبهۀ مقاومت،  خواهد شــد. 

ــد.  کردن ــن  چنی

روح اهلل رشیدی
نویسنده و پژوهشگر

تأملی در نسبت شهدای جبهۀ مقاومت با نظریه انقطاع

سجاد اسالمیان
پژوهشگر  و خبرنگار

گــر  بــرای چــه بــه ســوریه رفته ایــم؟ ایــن ســؤال ا
ــرای  ــه ب ک پاســخ داده شــود می توانیــم بگوییــم 
کار فرهنگــی و.... دربــاره  تولیــد مســتند، فیلــم، 
کــرد و چــه چیــزی  و بــرای ســوریه چــه کار بایــد 
ــاع از چنــد حــرم اهل بیــت)ع(  اولویــت دارد؟ دف
در رقــه و زینبیــه و داریــا؟ دفــاع از خــط مقاومــت 
ــدم  ــط مق ــۀ خ ــدن عقب ــری از خالی نش و جلوگی
گروه هــای  بــا  مقابلــه  ســوریه؟  در  حــزب اهلل 
تکفیــری؟ مقابلــه بــا جریان هــای موردحمایــت 
بــه اســم اســالم در ســوریه درحــال  کــه  غــرب 
کــه چشــم  گروه هایــی  نبــرد هســتند؟ مقابلــه بــا 
طمــع بــه تهــران دوخته انــد؟ مقابلــه بــا رقیبــان 
قطــر؟  و  عربســتان  و  ترکیــه  مثــل  منطقــه ای 

مقابلــه بــا نفــوذ رژیــم صهیونیســتی؟
جــدا از اینکــه هرکــدام از مــوارد فــوق می توانــد 
هدفــی از اهــداف مــا بــرای حضــور در ســوریه 
باشــد؛ امــا بــه نظــر می رســد هــدف اصلــی، یــک 
هــدف فرهنگی اجتماعــی و نــه سیاســی نظامی 

ــت. اس
در  بایــد  را  فرهنگی اجتماعــی  هــدف  ایــن 
کــرد؛ روزی  کارکــرد انقــالب در ابتــدای آن دنبــال 
کــه »حاج احمــد متوســلیان« بــه دســتور شــورای 
عالــی دفــاع بــا گروهــی از نیروهــای زبدۀ ســپاه که 
ــد،  از فتــح خرمشــهر ســربلند خــارج شــده بودن

می رفتنــد تــا لبنــان و بیــروت را از چنــگ رژیــم 
گاه بــا دســتور  کننــد؛ امــا بــه نــا صهیونیســتی آزاد 
دســتور  کــه  شــدند  مواجــه  امام خمینــی)ره( 

ــی داد. ــا را م ــت آنه برگش
دالیــل بســیاری بــرای ایــن دســتور امــام)ره( 
وجــود دارد؛ امــا یکــی از دالیــل جــدی و عمــده ای 
بــر  امــام  کــه  اســت  ایــن  می شــود  بیــان  کــه 
ضــرورت هوشــیاری و بیــداری خــوِد مــردم لبنــان 
کیــد  تأ خــود  پــای  روی  بــه  آنهــا  ایســتادگی  و 
تاریخــی  گزارش هــای  گــر  ا آنکــه  چــه  داشــت؛ 
را  صهیونیســت ها  توســط  لبنــان  اشــغال  از 
کــه بعضــی از شــیعیان از این  بخوانیــم می بینیــم 
کــرده و یــا درنهایــت در برابــر  اشــغالگری اســتقبال 
کردنــد؛ امــا امــام به جــای فرســتادن  آن ســکوت 
یــک نیــروی خارجــی بــرای نجــات مــردم لبنــان 
از دســت صهیونیســت ها از تأســیس حــزب اهلل 
کــرد و اجازه داد وجوهات شــرعی  لبنــان حمایت 
بــرای ایــن مقاومــت تخصیــص یابــد و فتــوای 

جــواز عملیــات استشــهادی را بــه آنــان داد.
گروهــی مؤمــن از درون آن  کــه  و ایــن حــزب اهلل 
جامعــه بــود با تقویــت هشــیاری و بیــداری مردم 
لبنان چه شــیعه و چه ســنی و مســیحی ملتی را 
کــه روزی از دشــمن خــود اســتقبال کرده بــود، به 
کــه امــروزه خللــی در آن دیــده  جایگاهــی رســاند 
نمی شــود و دشــمن جرئــت جنــگ و دخالــت در 

آن کشــور را نــدارد.

فرصتی برای حضور
ــی در  ــور نظام ــدف از حض گفــت ه ــد  ــال بای ح
ســوریه و اینک حضور اجتماعی فرهنگی نجات 
مــردم ســوریه بــوده اســت از تروریســم چــه فکــری 
و چــه عملــی ایــن یعنــی امــروز در ســوریه نیــز 
چــون 35 ســال پیــش هــدف چیــزی جــز تقویت 
بیــداری و هشــیاری مــردم ســوریه در برابــر همــۀ 
فریــب دشــمنان و خدعــۀ آنــان و تفکــر ضالــه 

کادوپیــچ شــده اســت.
گفت وگوهای  شــاهد مثال این ســخن یکی از 
شــهید همدانــی بــا یکــی از رســانه ها پیــش از 
شــهادتش اســت: »یک بــار هــم می خواســتیم 
کــه ســوریه مثــل  برگردیــم، حضــرت آقــا فرمودنــد 
کــه خــودش نمی دانــد مریــض  مریضــی می مانــد 
کــه مریــض اســت.  اســت و بایــد بــه او بگوییــد 
کــه  دکتــر نمــی رود، شــما بایــد ببریــدش. دکتــر 
بــرود می گویــد دارو نمی خواهــم، بایــد برایــش 
بایــد  بگیــرد،  را  دارو  نمــی رود  بنویســید،  دارو 
برایش دارو بگیرید، دارو را نمی خورد باید دارو را 
بــه خــوردش بدهیــد و بــه آن نظــارت هم داشــته 

باشید. این شد نسخۀ ما که باید بمانیم.
ــی  ــای مردم ــان نیروه ــد هم ــخه ش ــن نس و ای
کــه  ســوریه  مــردم  از  نیروهایــی  ســوریه؛  در 
خودجوش دســت به ســالح شــدند و جنگیدند 

و کمتر هم از آن ها شنیده ایم.
از ســوریه بگوییــم  گــر می خواهیــم  ا امــروز  و 
حــزب اهلل،  رشــادت های  از  می توانیــم  گرچــه  ا

و....  ســپاه  بچه هــای  زینبیــون،  فاطمیــون، 
بگوییــم، امــا پشــت همــۀ ایــن رشــادت ها و در 
پــس زمینــۀ ایــن تصویــر زیبــا حتمــًا بایــد مردمــی 
گرفتــه،  کاری هــا صــورت  کــه برای شــان ایــن فدا

نشــان داده شــود.
کــه فصــل فعالیــت فرهنگــی در ســوریه  و امــروز 
کــه از فضــای ســوریه و مردمــی  اســت، نیــاز داریــم 
ــت  گرف ــورت  ــا ص کاری ه ــن فدا ــان ای ــه برای ش ک
کــف زندگــی آن هــا  بیشــتر و بیشــتر بدانیــم؛ از 
فضــای  چیســت؛  رسوم شــان  اینکــه  بدانیــم؛ 
چیســت؛  عالیق شــان  چیســت؛  زندگی شــان 
و اینکــه چــرا زمانــی بــا دشــمن بوده انــد و... و 
ایــن هــم بــه مخاطــب عامــۀ داخلــی و هــم بــه 
کمــک می کنــد تــا دلیــل  مخاطــب خصوصــی 
کامل  واقعــی حضورمــان در ســوریه را به صــورت 
کنیــم  کمــک  نشــان می دهــد تــا شــاید بتوانیــم 
از  و  بگیــرد؛  شــکل  هشــیاری  و  بیــداری  آن  و 
ــتن یکدیگــر  کش ــر و  ــه تکفی ــه روزی ب ک ــی  مردم
مشــغول بوده انــد و هســتند، مردمانــی بیابیــم 
بــه   و  می کننــد  زندگــی  باهــم  مــودت  در  کــه 
آزادی  کــه همانــا  امــت  بــزرگ  هــدف  ســمت 
فلســطین و ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت، 

برمی دارنــد. گام 

نگاهی به فرصت پیش آمده جهت انجام فعالیت های فرهنگی در سوریه
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گاه شوید. با پاسخ به سؤال زیر از ابعاد پنهانی شخصیتتان آ
)تصویر مربوط به اسارت دریانوردان آمریکایی، توسط سپاه پاسداران(

تست شخصیت شناسی

الف: احتمااًل شـــما از شـــب بیداری رنج می برید. از نوشیدن مایعات در ساعات پایانی شب خودداری کنید. مراجعه به دکتر فریدون دیسیدریانی، 

فوق تخصص بیماری های کلیوی و امعا و احشـــای داخلی فراموش نشـــود. ســـاعات مراجعه ۶ تا ۸ عصر را به شـــما پیشـــنهاد می دهیم. داشتن 

تشـــک اضافه زیر تشکتان الزامی است.

 قبول 
ً
تش نســـوزانید. احتمـــااًل در چنـــد روز آینده به ناهـــار دعوت می شـــوید. حتما ب: شـــما خیلـــی شـــیطان بال و بازیگوش هســـتید. این قدر آ

کنید، ولی نروید. اگر هم گفتند چرا نیامدید، بگوید دلم نخواســـت و هار هار هار بخندید. میل در خنداننده شـــو شـــدن در شـــما وجود دارد؛ ولی 

اصاًل به رامبد جوان رو ندهید به جایش یک کانال بزنید و با سوءاســـتفاده از نام پرفســـور ســـمیعی چای الغری بفروشـــید  و هیچ وقت دســـت از 

جنگولک بازی برندارید. دنیا همین دو روز اســـت.

ج: شـــما بســـیار هنرمند هســـتید. کنتراســـت رنگ قهوه ای در شـــما هیجان مضاعف ایجاد می کند. بیشـــتر وقت خود را به خریدن بوگیر برای 

ســـرویس بهداشـــتی اختصاص می دهید. این کار به روحیۀ هنری شـــما کمک می کند. به محیط زیستتان بیشتر اهمیت بدهید و بقیۀ اعضای 

خانواده را هم آدم حســـاب کنید. کمی خودخواهی و غرور در شـــما مشـــهود اســـت که استفاده از شـــامپوی دکتر ژینوس، کمک شایانی به شما 
می کند.

 تنها فرد زنده ای که به این پرسش پاسخ درست داده شما هستید. نفر قبلی 
ً
د: احســـنت! شـــما یک نابغه با درصد آی کیوی باال هســـتید. تقریبا

اآلن دیگر زنده نیســـت. به زودی نام شـــما در پرمخاطب ترین رســـانه های دنیا سر زبان ها افتاده و ثروتمند می شـــوید .مبلغ دویست هزار تومان 

دســـتی دارید به ما بدهید؟ دمتان گرم جبران می کنیم.

در تصویر فوق چه می بینید؟
الف( دریای عمیق آبی

ب( دریانوردان آمریکایی عالقه مند به بازی بشین و پاشو
ج( گروه سرود با لباس های متحد الشکل قهوه ای! 

د( هیچی

 طنز 

اعظم محمدی «
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در اولین نگاه به تصویر، چه می بینید؟
الف( عینک دودی خفن

ب( سربازان ِگریان
ج( کاله قرمزی

گاه شوید. با پاسخ به سؤال زیر از ابعاد پنهان شخصیتتان آ
 )تصویر مربوط به عزاداری سربازان اسرائیلی است(

الف: شـــما به ظاهرتان بیش از باطن تان اهمیت می دهید. خوش پوشـــی از ویژگی های برجســـتۀ شماســـت. از 

هوش باالیی برخوردار هســـتید. تمایل به بچۀ آبادان بودن در شـــما بســـیار وجود دارد؛ اما باید بدانید هر کسی 

بچۀ آبادان نمی شـــود. حد خودتان را بدانید! به حســـادت حســـودان توجـــه نکنید و جای تف هـــم از ژل مو برای 

صاف کردن موهایتان اســـتفاده کنید. تف خیلی حال به  هم زن اســـت.

ب: شـــما خیلـــی منفی باف هســـتید و بـــه حواشـــی، بیشـــتر از متـــن می پردازید. نقطه ضعـــف دیگران اســـباب 

شـــوخی، خنده و لودگی شماســـت. ممکن است در ابتدا تعدادی با شـــما همراهی کنند. خندیدن روی آب را به 

شـــما پیشـــنهاد می دهیم. شـــما عالقۀ زیادی به هندوانه دارید. برای جلوگیـــری از دون دون شـــدن زیر بغلتان، 

جای هندوانه بیســـکوییت خورده ســـاکت باشید.

ج : کـــودک درون شـــما بســـیار فعـــال اســـت. از دیـــدن کارتون هـــا و فیلم هـــای دوران کودکی تـــان لـــذت می برید. 

عالقه منـــد بـــه رنگ قرمز هســـتید اما زیاده روی نکنید. از ســـایر عالیق شـــما پوشـــیدن کفش هایی اســـت که 

در پاشـــنه اش چراغ دارد و وقتی راه می روید روشـــن می شـــود. خیلی ضایع اســـت! کفش ها را با کت و شـــلوار زرد 

ِســـت کنید خیلی عالی می شـــود.



»نجــدت اســماعیل انــزور« در ســال 1954 در حلــب بــه دنیــا آمــد. 
گرایــش وی  کارگــردان بــود و تأثیــر زیــادی در  پــدرش اســماعیل انــزور نیــز 
بــه تلویزیــون داشــت. وی بــه مــدت چهار ســال از ســال 2016 به پارلمان 
ســوریه )مجلــس الشــعب الســوری( راه یافــت و ســپس به عنــوان نائــب 
رئیــس پارلمــان انتخــاب شــد؛ و بعــد از برکنــاری خانــم هدیــه عبــاس از 

ریاســت پارلمــان، در ســال 2017 رئیــس پارلمــان شــد.
ــه در  ک ــی نجــدت اســت  »نزهــه علــی الرمــال« اولیــن فیلــم تلویزیون
کــه اولیــن فیلــم  ســال 1987 ســاخته شــد. فیلــم »حکایــه شــرقیه« 
ــده. ــاخته ش ــی او س کارگردان ــا  ــز ب ــی  رود نی ــمار م ــه ش ــینمایی اردن ب س

فیلــم »ملــک الرمال«)پادشــاه شــن ها( از آثــار جنجال برانگیــز ایــن 
کارگــردان ســوری اســت. ملــک الرمــال یک فیلم تاریخی اســت که تاریخ 
به وجود آمــدن رژیــم آل ســعود در ســرزمین حجــاز و نجــد را حکایــت 
می کنــد. ایــن فیلــم در ســال های 2010 تــا 2012 ســاخته شــد. هنرپیشــه 
ایتالیایی فابیو تستی و هنرمند انگلیسی بیل فلووز در نقش عبدالعزیز 

ابــن ســعود ســرکرده قبیلــه ســعودی و مســتر همفــر جاســوس انگلیســی 
کــران ایــن  در ممالــک اســالمی در ایــن فیلــم بــازی می نماینــد. پــس از ا
کــم در  فیلــم »عدنــان العایــض« مفتــی ســلفی وابســته بــه نظــام حا
کــرد و  عربســتان ســعودی فتوایــی در حمایــت از رژیــم آل ســعود صــادر 

کــرد. قتــل »اســماعیل نجــدت انــزور« را در ســوریه شــرعی عنــوان 
از دیگــر آثــار مهــم او می  تــوان بــه فیلــم »مــا زال الصــراع مســتمرا« 
)درگیــری همچنــان ادامــه دارد( اشــاره کــرد کــه یــک فیلم مســتند اســت 
و بــه زندگــی رئیس جمهــور پیشــین ســوریه؛ حافــظ اســد )1930 ـ 2000( 
می  پــردازد. ایــن فیلــم در 8 قســمت پنجــاه دقیقــه  ای طــی چهــار ســال 

ساخته شــده اســت.
نجــدت بعــد از بحــران ســوریه بــا ســاخت فیلــم »فانیــه و تتبــدد « 
)فانــی و ازهم گســیخته( در بخــش بین الملــل چهاردهمیــن جشــنواره 
بین المللــی مقاومــت حاضــر شــد و بــا ایــن فیلــم از پشــت پــرده جنایــات 

کــرد. یکــی از رهبــران داعــش رمزگشــایی 

کــه در ســال  کارگــردان و مترجــم ســوری اســت  »ریمــون پطــروس« 
کودکــی بــه ســینما  1950 در حمــاه بــه دنیــا آمــد. از همــان ســنین 
عالقه منــد بــود و در جوانــی بــه نقــد ســینمایی در روزنامه  هــا روی آورد. 
در ســال 1968 اولیــن مقالــه خــود بــا موضــوع »رومئــو و ژولیــت« را در 
روزنامه  هــای ســوریه چــاپ و در ســال 1974، اولیــن فیلــم خود با عنوان 
ــش  ــه جنب ــه  ای ب ــم ده دقیق ــن فیل ــاخت. ای ــه« را س ــه عادی »صهیونی

صهیونیســت  ها در دنیــا می پــردازد. 
و  منطقــه  ای  عربــی،  ســینمایی  جشــنواره  های  در  ریمــون  آثــار 
کــرده و جوایــز داخلــی، عربــی و جهانــی زیــادی را بــه  بین  المللــی شــرکت 
کارگــردان می  تــوان به فیلم مســتند  دســت آورده. از مهم  تریــن آثــار ایــن 

»شــاهد«، »الموامره المستمره«، »الطحالب«، »الترحال«، »حسیبه« 
کــرد.ا و فیلــم مســتند »مــالح دمشــقیه« اشــاره 

کوتــاه  پــس از بحــران ســوریه، ریمــون پطــروس بــا ســاخت فیلــم 
»أطویــل طریقنــا أم یطــول« بــه زندگــی مــردم ســوریه می  پــردازد. و 
که بحران ســوریه برای آن ها به وجود آورده را روایت می کند.  شــرایطی 
کــه بــا امضــای  ریمــون پطــروس ازجملــه هنرمنــدان ســوری اســت 
بیانیــه  ای ســینمایی، توســل برخــی از هنرمندان ســوریه بــه خارجی  ها 
بــرای حــل بحــران ســوریه را رد کردنــد. آنهــا خواســتار گفتگــوی جامــع و 
شــفاف بیــن همــه طیف  هــای مــردم و حرکــت به ســوی اصــالح و تغییــر 

کشــور شــدند. بــه رهبــری بشــار اســد رئیس جمهــوری ایــن 

کــه در ســال  کارگــردان ســوری اســت  »غســان شــمیط« نویســنده و 
1956 در قنیطــره بــه دنیــا آمــد. ســال 1982 موفــق بــه اخــذ مــدرک 
عالــی  موسســه  از  ســینما،  کارگردانــی  رشــته  در  ارشــد  کارشناســی 
کی یــف شــد. وی فیلم  هــای مســتند و داســتانی زیــادی  ســینما در 
کــه ازجملــه فیلــم »بصــری«، »شــیء مــا یحتــرق«،  کــرده  کارگردانــی  را 

»الطحیــن األســود« و »منــارات مضیئــه« هســتند.

ــادی را در جشــنواره  های مختلــف  کارگــردان ســوری جوایــز زی ایــن 
کــرد: جایــزه  کــه می  تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره  فیلــم بــه دســت آورده 
مصطفــی عقــاد از جشــنواره فیلــم فجــر ایــران بــه خاطر فیلــم »الهویه« 

و جایــزه بــزرگ جشــنواره تطــوان مغــرب.

غســان شــمیط در آثــارش بــه دو مؤلفــه اهمیت می  دهد: خانــواده و 
کــه خــود از اهالــی جــوالن اســت در آثــارش بــه ایــن نقطه  مــکان. ازآنجا
یــک عکــس  زیــاد می  پــردازد. وی می  گویــد: »جــوالن  جغرافیایــی 
آویــزان بــر دیــوار نیســت؛ بلکــه در قلــب و عقــل مــن نقــش بســته اســت 
و از جایــگاه ویــژه  ای بــرای اهالــی جــوالن برخــوردار اســت. در فیلــم 
کــه چــه اتفاقاتــی  کنــم  »الهویــه« می  خواســتم بــه جهانیــان یــادآوری 
در جــوالن روی داده و چــه وقایعــی در جریــان اســت. آنچــه امــروزه در 
کــه  غــزه رخ می  دهــد پیش ازایــن در جــوالن رخ داده. دســت  هایی 
کنان غــزه آلــوده می  شــود پیش ازایــن بــه خــون  امــروز بــه خــون ســا
کنان جــوالن در برابــر دشــمن  اهالــی جــوالن آلوده شــده اســت؛ امــا ســا
ایســتادند و باوجــود انــواع قتــل و ویرانــی همچنــان نیــز در برابــر آن 

مقاومــت می  کننــد«.

»هیثــم حقــی« کارگــردان، تهیه کننــده و نویســنده ســوری اســت کــه 
در ســال 1948 بــه دنیــا آمــد. ســال 1966 وارد دانشــکده دندانپزشــکی 
کــرده  شــد؛ امــا عشــق او بــه ســینما ســبب شــد تــا دندانپزشــکی را رهــا 
و بــرای تحصیــل در رشــته ســینما بــه موســکو بــرود. ســال 1973 از 
غ التحصیــل شــد؛ و همــراه  موسســه ســینمایی )فغیــک( موســکو فار
غ التحصیــل ایــن رشــته بــه ســوریه بازگشــت و  گروهــی از ســوری  های فار

بــه اداره تولیــد آثــار ســینمایی تلویزیــون ســوریه پیوســت.

آثــار  و  مــی  رود  بــه شــمار  کارگردانــان ســوریه  از مهم  تریــن  حقــی 
کنــار ســاخت چنــد فیلــم  کارنامــه هنــری خــود دارد. وی در  زیــادی در 
ــده  ــر عه ــی را ب ــی مهم ــای تلویزیون ــی مجموعه  ه کارگردان ــینمایی،  س

ــار او دو خصیصــه  ــوده اســت. آث ــرای بیننــدگان جــذاب ب ــه ب ک داشــته 
مهــم دارنــد. اول اینکــه در ســاخت آثــارش امانــت  دار اســت و تــالش 
می  کنــد آثــارش بــه واقعیــت نزدیک  تــر باشــد و دوم آنکــه از ســطح هنری 

باالیــی برخــوردار اســت.

کارگــردان ســریال »عزالدیــن قســام« اســت  از ســریال  های مهــم ایــن 
کــه داســتان انقــالب شــیخ ســورِی مبــارز؛ شــهید عزالدیــن قســام در 
فلســطین اشــغالی علیــه اشــغالگران صهیونیســتی را روایــت می  کنــد. 
کــه  کــن« را ســاخته اســت  او بعــد از بحــران ســوریه، ســریال »وجــوه و أما
کشــور  متشــکل از ســه داســتان اســت و وضعیت مردم ســوریه و اوضاع 

و حــوادث آن را روایــت می  کنــد.

 معرفی
فیلم سازان سوری
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نیکو روستایی
نویسنده 

کــه  اتحــاد،  دربــارۀ  اســت  فیلمــی  »جمعــه گل« 
ملیــت  دو  از  پســربچه،  دو  روایــت  بــه  قصــه ای 
خطــی  به صــورت  کــه  اســت؛  مختلــف  نــژاد  و 
شــخصیت،  دو  ایــن  می شــود.  بازگــو  روان  و 
هــم  مقابــل  زمانی کــه  تــا  مهــدی  و  جمعــه گل 
و  شکســته  المپ هــای  جــز  چیــزی  هســتند، 
دائــم  و  نمی آیــد  گیرشــان  خونــی  صورت هــای 
ــح  ــرای تفری ــی ب ــای جذاب ــه مورده ــل ب ــد تبدی بای
اشــتیاق  بــا  آن هــا  و  شــوند  مدرســه  بچه هــای 
کننــد. امــا از  کتــک کاری حســابی را تماشــا  یــک 
و  هــم  بــا  را  کاری  می گیرنــد،  تصمیــم  زمانی کــه 
به صــورت مســالمت آمیز انجــام بدهنــد، خانــه و 
ــم  ــی باه ــی؛ و حت ــپ رنگ ــود از الم ــر می ش ــه پ کوچ
را مهــار می کننــد؛  آتــش  و  فــراری داده  را  دزدهــا 
باهــم  کــه  می دهــد،  خ  ر زمانــی  این هــا  تمــام  و 

می شــوند. همــراه 
پخــش  کــه  کمــی  مدت زمــان  همیــن  بــا  فیلــم 
جــا  مــا  بــرای  را  خوبــی  مفاهیــم  می شــود، 
می انــدازد، و بــدون اینکــه بخواهــد شــعار بدهــد، 
به ســادگی ایــن مفاهیــم را بــا داســتان بــرای مــا 
بازگــو می کنــد. از مهم تریــن ایــن مفاهیــم اتحــاد 
ســایۀ  دیــروز  تــا  کــه  پســربچه  دو  ایــن  اســت. 
هرکــدام  اینکــه  از  بعــد  می زدنــد،  تیــر  بــا  را  هــم 
همــراه  دیگــری  بــا  هدف هایشــان  به خاطــر 
گاه ایــن همراهــی را تــا پایــان  می شــوند، ناخــودآ
کــه بــا دزدهــا مواجــه  حفــظ می کننــد، و زمانــی 
نمی آیــد،  یادشــان  هیچ کــدام  دیگــر  می شــوند، 
و  همدیگــر  جــان  نجــات  و  چیســت  ملیتشــان 

حفــظ اموالشــان برایشــان مهم تــر می شــود و در 
کــه ایــن آرامــش  کنــار هــم بــا آرامشــی،  پایــان در 
اســت،  دوتــا  خودشــان  مشــترک  محصــول 

نــد. خوابیده ا
گل« نشــان می دهــد، در زمانــه ای  فیلــم »جمعــه 
کــه همــه مدعــی تمــدن و فرهنــگ هســتند، هنــوز 
پیــدا  آدم هایــی  کوچه پس کوچه هایــی،  در  هــم 
ــا مغــز استخوانشــان  ــه نژادپرســتی ت ک می شــوند، 
خــود  نــژاد  از  باافتخــار  چنــان  و  اســت  فرورفتــه 
گویــی ســایر انســان ها، جــز  کــه  حــرف می زننــد، 
می شــود  هنــوزم  و  نمی شــوند  حســاب  بشــریت 
دائــم  نژادشــان  به خاطــر  کــه  یافــت،  را  کســانی 

می شــود. جــاری  دماغ هایشــان  از  خــون 
پــدر جمعــه گل مدافــع حــرم اســت، او هــم ماننــد 
ســایر مدافعــان حــرم، داوطلبانــه و به خاطــر دفــاع 
بــه  هیــج چشم داشــتی  بــدون  حــرم  و  اســالم  از 
ــن  ــت. او در ای ــه اس ــرد رفت ــای نب ــمت میدان ه س
اســت،  افغانــی  مســلمان  مــردم  نماینــدۀ  فیلــم 
ــه حضــوری فعــال در جنــگ ســوریه داشــته اند.  ک
بــه  فعــال  لشــگری  حتــی  افغانــی  مســلمانان 
از شــمار  کــه  اســم »لشــگر فاطمیــون« را دارنــد، 
به حســاب  جنــگ  میــدان  ســربازان  دلیرتریــن 
مقدســاِت  از  دفــاع  آن هــا  هــدف  می آینــد. 
مســلمانان و مبــارزه بــا ظلــم اســت. جمعــه گل و 
مــادرش نمونــه ای از خانواده هــای ایــن مدافعــان 

افغانــی هســتند.  حــرم 
فیلــم  اصلــی  شــخصیت های  از  یکــی  مهــدی 
کــه شــخصیتی لجبــاز و ســلطه جو دارد.  اســت، 
دوســتی  بــه  تــن  نمی خواهــد  به هیچ عنــوان  و 
گل بدهــد و اصرارهــای مــادرش هــم  بــا جمعــه 

بــرای  انگیــزه ای  اینکــه  تــا  اســت.  بی فایــده 
انگیــزۀ  و  پیــدا می کنــد،  او  بــا  نمایشــی  دوســتی 
»پی اس فــور«  جــز  نیســت،  چیــزی  مهــدی 
ــی،  ــتی نمایش ــن دوس ــه همی ــش و در ادام محبوب
در  مــا  شــاید  می کنــد.  ایجــاد  الفــت  آنهــا  بیــن 
و  یاغــی  شــخصی  را  او  مهــدی،  بــا  اول  مواجــۀ 
کلــه  کــه از اینکــه بــا مشــت و  پرخشــونت ببینیــم، 
کســی بزنــد، ابایــی نــدارد، حتــی بــه  تــوی دمــاغ 
آن افتخــار هــم می کنــد. امــا در الیه هــای پنهــان 
از  خشــم  اســت،  نهفتــه  خشــمی  او  شــخصیت 
هــم  او  ســوریه،  جنــگ  در  پــدرش  دادن  دســت 
پــدرش  و ســال  ایــن ســن  در  پســری  هــر  ماننــد 
قهرمــان اصلــی زندگــی او اســت و تــالش می کنــد 
کــه شــبیه پــدر شــهیدش باشــد، امــا مــدام خــراب 
تــو  می گویــد،  او  بــه  مرتــب  مــادرش  و  می کنــد، 
شــبیه پدرت نیســتی. او تمام خشــمش را نســبت 
نمی توانــد  اینکــه  و  پــدرش  دادن  دســت  از  بــه 
گل  ماننــد او باشــد را می خواهــد، بــر ســر جمعــه 
کتــک زدن و  ــرای  ــه اش ب ــا بهان ــد. و تنه کن ــی  خال
نفــرت نســبت بــه او شــاید افغانــی بــودِن جمعــه 
کــه او را تبدیــل بــه بیگانــه ای مهاجــم  گل اســت، 
اینکــه  باوجــود  و  می کنــد.  مهــدی  ذهــن  در 
جمعــه گل پســری مظلــوم و آرام اســت و بــا ســایر 
دانــش آمــوزان مدرســه مشــکلی نــدارد، امــا بــاز 
هــم نمی توانــد ذهنیــت مهــدی را تغییــر دهــد. 
گل  تــا اینکــه مهــدی از وجهــی دیگــر بــا جمعــه 
او همــراه شــود،  بــا  مواجــه می شــود و می توانــد 
گل  جمعــه  بــه  می شــود،  حاضــر  کــه  به طــوری 
کنــد. و حتــی نشــان می دهــد، دیگــر از آن  کمــک 
پســر خشــن و نژادپرســت چیــزی نمانــده اســت و 

ــان و همــدل می شــود.  ــه شــخصی مهرب تبدیــل ب
قــرار  کــه  می شــود،  کســی  همــان  گاه  ناخــودآ و 
ــدرش را ادامــه دهــد. و فیلم ســاز ایــن  اســت راه پ
اســتفاده  بــا  و  اســتعاری  به صــورت  را  تغییــرات 
نیمــه  بــرای  پــدرش  هرســال  کــه  ریســه هایی  از 
و  می دهــد.  نشــان  می کــرده،  نصــب  شــعبان 
کوچــه و حیــاط  ناخواســته بــا نصــب ریســه ها در 
ایــن  خانــه، مــادرش را متحیــر می کنــد. و تمــام 
خ می دهــد، طــوری  تحــوالت در ســیری مالیــم ر

نمی زنــد. پــس  را  آن  مخاطــب  کــه 
اصلــی  شــخصیت  دو  از  دیگــر  یکــی  جمعــه گل 
»جمعــه  هــم  فیلــم  اســم  کــه  اســت،  داســتان 
سرســخت  ولــی  مظلــوم  پســری  او  اســت.  گل« 
می تــوان  به راحتــی  را  روزگار  ســختی  کــه  اســت؛ 
کتک هــای  در چهــره اش یافــت. بااینکــه مقابــل 
بــه  حاضــر  بازهــم  ولــی  مــی آورد؛  کــم  مهــدی 
تسلیم شــدن نیســت. او خیلــی درکــی از ایــن همــه 
خشــونت مهــدی نســبت بــه خــودش نــدارد. ولــی 
بیــن  و  می کنــد  حفــظ  را  غــرورش  حالــی  هــر  در 
خانــه،  تاریکــی  از  تــرس  و  مهــدی  متلک هــای 
سرســختی  بــا  او  و  کنــد  انتخــاب  را  یکــی  بایــد 
جمعــه گل  می کنــد.  انتخــاب  را  تاریکــی  از  تــرس 
کودکــی در تصــورات خــود می اندیشــد،  در عالــم 
تمام شــدن  فــرش،  بــا  مــادرش  گفتــه  طبــق  کــه 
گشــت. پــس او در غیــاب مــادر  پــدرش بازخواهــد 
می خواهــد ُســکان را بــه دســت بگیــرد و هرطــور 
کنــد. پــس به خاطــر  شــده تــا صبــح فــرش را تمــام 
کــه شــده حاضــر می شــود بــا مهــدی  هدفــش هــم 

کنــد. همــکاری  بدعنــق 
کلــی  بــا عبــور ریســه از پشــت بام ها، مــا بــا فرهنــگ 

دو ملت؛ یک هدف
نگاهی به فیلم داستانی »جمعه گل«
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دلیــل انتخــاب بافــت تاریخــی شــهر یــزد �
بــرای لوکیشــن فیلم تــان چیســت؟

مــا در ایــن فیلــم یــک نــگاه متفاوتــی به زندگــی 
کــودکان ایرانی داشــته ایم.  کــودکان افغــان در بین 
کــه  کــه خــودم هــم خیلــی عالقــه دارم  از آن جایــی 
ــم  گرفتی ــم  ــازم تصمی ــم بس ــی فیل ــای بوم ــو فض ت
ایــن فیلــم را در بافــت تاریخــی شــهر یــزد بســازیم. 
کــه بــه مــن پیشــنهاد  حتــی فیلــم ســالم را هــم 
ــران  ــود و در ته ــی ب ــه اش آپارتمان ــد، فیلم نام دادن
کــردم بــه یــک  هــم می گذشــت؛ امــا مــن تبدیلــش 
کــه در شــهر یــزد باشــد؛ البتــه بعــدًا  فیلم نامــه ای 
یــک تغییــرات اساســی هــم در داســتان شــکل 
کردیــم زندگی  گرفــت. مــا فیلم »جمعه گل« ســعی 
افغان هــا را در بیــن مــردم بــا یــک نــگاه متفــاوت و 
ــم را  ــه همیــن مســئله ایــن فیل ک مثبــت ببینیــم 
که بــرای مخاطب  کــرده اســت؛ و چیزی  متفــاوت  
می توانــد جالب باشــد لهجــۀ یزدی اســت؛ تجریه 
ــده  ــام ش ــت انج ــا موفقی ــم ب ــه فیلم ــه در س ک ای 
بــرای بچه هــای  بتوانــد  کار شــاید  ایــن  اســت. 
کــه در منطقــۀ خودشــان فیلــم  فیلم ســاز دیگــر 

می ســازند، الگــو شــود.

حــوزۀ � در  فیلم ســازی  ســختی های  از 
بگوییــد. برای مــان  کــودک 

ببینیــد  اســت.  ســخت  فوق العــاده  کــودک  کار 
مــن بایــد جنبه هــای هنــری ام را به عنــوان یــک 
کنــم. خــب بزرگترهــا می آینــد  کارگــردان حفــظ 
بررســی  را  هنــری  جنبه هــای  آن  و  می بیننــد 
کــودک  بــرای  را  فیلــم  مــن  درواقــع  می کننــد. 
می ســازم بنابرایــن هــم بایــد جنبه هــای هنــری 
کنــم. بایــد مفاهیــم  کــودک را لحــاظ  و هــم بحــث 
کودکانــه دوبــاره بگویــم و  بزرگ ترانــه را بــا زبــان 

و  بفهمــد  کــه می بینــد  هــم  بزرگ تــر  مخاطــب 
کــودک. خیلــی  بپســندد؛ و همچنیــن مخاطــب 
کوتــاه اســت؛  کار پیچیــده و زمان َبرتــر از یــک فیلــم 
مثــاًل در فیلــم کوتــاه معمولــی ظــرف پنــج یــا شــش 
حــوزۀ  در  ولــی  می شــود،  جمع بنــدی  کار  روز 
َکَلنجــار  کــودک بایــد خیلــی زمــان بیشــتری بــرای 
کار فشــرده  رفتــن بــا بچه هــا داشــته باشــم. ُخــب 
کارگــردان  کــه  می شــود و خــود بچه هــا و رفتــاری 
بایــد با آن ها داشــته باشــد پیچیدگی هــای خاص 

دارد. را  خــودش 
کــه چند تا  بألخــره مــا نمی خواهیــم فیلم بســازیم 
بچــه هــم آســیب ببیننــد. خــود این هــا یک خــرده 
ــدا  ــی خ ــد؛ ول ــرده می کن ک ــودک را ســخت  ک ــا  کار ب
خواســت و کمــک کــرد و تجربیاتــی بــه مــن در ایــن 
حــوزه داد و می جنگیــم تا بتوانیم کارهای بهتری 

بسازیم.

شهرســتان ها � در  فیلم ســازی  وضعیــت 
چگونــه اســت؟

گذشــته  فیلم ســازی در  شهرســتان ها نســبت بــه 
گذشــته  مثــل  دیگــر  امکانــات  شــده اند.  بهتــر 
در  دیگــر  چیزهــا  اینطــور  و  تجهیــزات  نیســت؛ 
دســترس اســت. بچه هــای جــوان فنــی خوبــی 
کــه  داریــم  »یــزد«  خودمــان  شــهر  در  حداقــل 
کارشــان هــم خیلــی خــوب اســت. حتمــًا الزم 
کنیــم  کار  ــا عوامــل تهرانــی  کــه دیگــر مــا ب نیســت 
گــر از  و اآلن ایــن فضــا مهیــا اســت. به نظــر مــن ا
کننــد و  مثــاًل مــِن  بچه هــای شهرســتان حمایــت 
فیلم ســاز مجبــور نباشــم که مــدام به تهــران بیایم 
کارهــای  و حمایت هــا را از تهــران بگیــرم می تــوان 

بســیار خوبــی ســاخت.

کــم اســت، آشــنا می شــویم و  کــه در آن محلــه حا
ــدون اینکــه تعــداد  حتــی می توانیــم به راحتــی و ب
کــه  زیــادی از افــراد محلــه را ببینــم، حــدس بزنیــم، 
ممکــن اســت چــه آداب ورســومی داشــته باشــند. 
کــه پیرمــرد بــه آنهــا می کنــد، در ایــن  توصیه هایــی 
محله هــا زیــاد شــنیده می شــود و ایــن توصیه هــا 
خــود بخشــی از فرهنــگ ایرانی و اســالمی ماســت. 
ــت بام  ــرد روی پش ــایه و پیرم ــر همس ــه دخت مرضی
نماینده هــای خوبــی از آدم هــای محلــه هســتند. 
دختــر  بــه  نســبت  مهــدی  کــه  حســی  حتــی  و 
ایــن  شــیرین  دنیــای  به ســادگی  دارد،  همســایه 
کــه  خــاص  عشــقی  می دهــد.  نشــان  را  بچه هــا 
شــاید، تنهــا بتــوان در ایــن محله هــا آن را یافــت.

بــرای  کــه  می دهــد،  خ  ر دنیایــی  در  داســتان 
و  تاریخــی  بافــت  انتخــاب،  بهتریــن  لوکیشــن 
ــرا  ــت. چ ــی اس ــاری ایران ــا معم ــب ب ــنتی متناس س
کــه داســتان سراســر از المان هــای زندگــی ایرانــی 
اســالمی اســت. و بــرای نشــان دادن ایــن المــان 
ج از آپارتمان هــا و در همیــن  بایــد داســتان را خــار
کــه چقــدر  کوچه هــای قدیمــی ســاخت. هرچنــد 
ایرانــی  اســالمی  فرهنــگ  کــه  می شــود،  خــوب 
خودمــان را در همیــن خانه هــای مــدرن نشــان 
انتخــاب  داســتان  ســاختار  خــب  ولــی  دهیــم 
آن  بــا  قدیمــی،  محله هــای  ایــن  جــز  را  دیگــری 
ریســه های شیشــه ای، باقــی نمی گــذارد. امــا در 
کــه ایــن داســتان چــه میــزان در  ــد  ادامــه بایــد دی
کــودکان و نوجوانــان امــروز مخاطــب دارد، و آیــا 
کنــد؟ نســل امــروزی واقعــًا  توانســته موفــق عمــل 
کنــد؟  برقــرار  ارتبــاط  فیلــم  بــا  چقــدر می توانــد، 
ــد  خ می ده ــا ر ــداری در آن ه ــس همزادپن ــاًل ح اص
یــا نــه؟ در اینکــه در خیلــی از قســمت های ایــران، 
ســبک  ایــن  و  قدیمــی  بافــت  ایــن  هــم  هنــوز 
امــروزه  امــا  نیســت،  شــکی  دارد،  وجــود  زندگــی 
کامــاًل  اغلــب مــردم زندگــی دیگــری را در فضایــی 
فیلمــی  جمعــه گل  می کننــد.  تجربــه  مــدرن 
شــصتی ها  دهــۀ  بــرای  مناســب  و  نوســتالژی 
و  کــودک  نســل های  مناســب  اینکــه  تــا  اســت؛ 
یــک مخاطــب دهــۀ شــصتی  امــروزی.  نوجــوان 
و بــا ارفــاق یــک دۀ هفتــادی می توانــد، بــا فیلــم 
ــد  ــم جــز چن ــد. در فیل کن ــرار  ــاط برق ــی ارتب به راحت
و  پی اس فــور  مثــل  امــروزی،  شــی ء  و  اصطــالح 
در  را  مــدرن  زندگــی  المــان  نمی تــوان  موبایــل، 
آن یافــت. بــا ایــن حســاب ایــن داســتان را خیلــی 
دانســت،  امــروزی  کــودکان  مناســب  نمی شــود، 
زندگــی  المان هــای  اینکــه  به خاطــر  صرفــًا  نــه 
ســاختار  امــروز  کــودکان  بلکــه  نــدارد،  را  مــدرن 
کــودکان دهه هــای  بــه  ذهنــی متفاوتــی نســبت 
بــه  متفــاوت  کامــاًل  نگاهــی  آنهــا  دارنــد،  قبــل 
نکتــه  ایــن  البتــه  دارنــد.  آن  اتفاقــات  و  زندگــی 
به خودی خــود نمی توانــد یــک وجــه منفــی بــرای 
فیلــم حســاب شــود، بلکــه صرفــًا فیلــم را می تــوان 
گــروه ســنی بزرگ ســال دانســت نــه  مناســب بــرای 

کــودکان.
را  مخاطــب  ذهــن  اســت  ممکــن  کــه  نکاتــی  از 
خانــم  برخــورد  از  کــه  اســت  ایــن  کنــد،  درگیــر 
خانــۀ  همســایگی  در  اینکــه  و  مدرســه  در  مدیــر 
فهمیــد،  می تــوان  به ســادگی  اســت،  جمعــه گل 
کــه آنهــا باهــم غریبــه نیســتند و روابــط خانوادگــی 
ــند،  ــمن باش ــم دش ــن دو باه ــر ای گ ــی ا ــد، حت دارن
دورادور بایــد از زندگــی هــم خبــر داشــته باشــند. 
کــه  بدانــد،  بایــد  بدیهــی  به طــور  مهــدی  پــس 
پــدر شــهید خــودش،  پــدر جمعــه گل هــم مثــل 
کــه  مدافــع حــرم اســت، و خیلــی دور از واقعیــت 
این هــا این قــدر روابــط نزدیــک دارنــد؛ درحالی کــه 
مهــدی بــا دیــدن عکــس پــدر جمعــه گل در لبــاس 

کیســت! کــه او  رزم بــا تعجــب ســؤال می کنــد 
خــوب  بــازی  فیلــم،  مثبــت  نــکات  از  یکــی  امــا 
بــرای  کارهــا  از ســخت ترین  بازیگــران آن اســت. 

اســت،  کــودکان  از  بازی گرفتــن  کارگــردان  یــک 
یــا  شــوند  خســته  گهــان  نا اســت  ممکــن  چــون 
درصحنــۀ  را  آنهــا  طوالنــی  مدت زمــان  نشــود 
فیلم بــرداری نگــه داشــت؛ امــا فیلم ســاز توانســته 
بــازی  فیلمــش  اصلــی  بازیگــران  از  به درســتی 

بگیــرد.
گفــت  می شــود  فیلــم،  موســیقی  بــا  ارتبــاط  در 
دارد،  خوبــی  متــن  موســیقی  کــه،  هرچنــد 
می شــود  ســوار  فیلــم  بــر  درصحنه هایــی  امــا 
می کنــد؛  کاذب  حــس  دچــار  را  مخاطــب  و 
به طوری کــه انــگار فیلم ســاز به عمــد از موســیقی 
حــس  کــه  کــرده،  اســتفاده  ابــزاری  به عنــوان 
کــه مــا  کنــد؛  موردنظــر خــودش را در مخاطــب القــا 
کامــاًل تحت تأثیــر و تســلط موســیقی قــرار دهــد؛  را 
مــا  واقعــی  احساســات  می توانســت  درحالی کــه 
موســیقی  از  شــده  اغــراق  اســتفادۀ  بــدون  را 

برانگیــزد.
عالئــم  بشــود  شــاید  فیلــم  پایانــی  دقایــق  در 
فیلــم  بــر  را  نویســنده  یــا  فیلم ســاز  خســتگی 
غیرواقعــی  شــکلی  بــه  کــه  چرا کــرد؛  مشــاهده 
ــا صــورت پوشــیده  فیلــم تمــام می شــود. دزدهــا ب
می شــویم  متوجــه  موتــور  صــدای  از  و  می آینــد 
نــخ اســت؛  کــه یکــی از دزدهــا همــان فروشــندۀ 
کــه تمــام  کــه حریصانــه بــه دنبــال فرشــی اســت 
دســترنج خانــوادۀ جمعــه گل اســت. امــا بچه هــا 
ممکــن  کــه  ســؤالی  و  می دهنــد  فــراری  را  آن هــا 
ایــن  کنــد،  درگیــر  را  مخاطــب  ذهــن  اســت 
کــه چطــور دو پســربچه، دو مــرد را فــراری  اســت 
قــوی  کــودک  دو  ایــن  کــه  هرچــه  می دهنــد؟ 
باشــند و متحــد امــا خیلــی بعیــد اســت از پــس 
دو مــرد هیکلــی بربیاینــد. نکتــۀ دیگــر اینکــه در 
کــه چراغ هــا روشــن می شــود،  صحنــۀ آخــر زمانــی 
مــا فضایــی ســالم از اتــاق و نخ هــای تــوی طاقچــه 
کــه در صحنــۀ قبــل روی آنهــا جرقــه ریخــت و  را 
کامــاًل  شــکلی  بــه  شــدند،  آتش ســوزی  دچــار 
نشــانه های  از  ذره ای  حتــی  می بینیــم؛  ســالم 
آتش ســوزی در اتــاق مشــاهده نمی شــود! و فیلــم 
کامــاًل غیرواقعــی بــا خوشــی  کــرده به صــورت  تــالش 

شــود. تمــام 
کــه  امــا نکتــۀ قابــل توجــه »جمعــه گل« ایــن اســت 
فیلــم  ایــن  فیلم نامــه،  کلــی  بررســی ســاختار  بــا 
نمی توانــد، نماینــدۀ خوبــی بــرای موضــوع مدافــع 
گــر مــا نقــش مدافعــان حرمــی  حــرم باشــد؛ زیــرا ا
می شــود،  اشــاره  آنهــا  بــه  دائــم  فیلــم  در  کــه  را 
کنیــم، قصــۀ اصلــی تغییــر جــدی نمی کنــد.  حــذف 
زمانــی می شــود فیلمــی را بــا موضــوع مدافــع حــرم 
کــه محــور اصلــی فیلم نامــه باشــد و  کــرد،  حســاب 

گرفتــه باشــد. ــر پایــۀ ایــن موضــوع شــکل  قصــه ب
فیلم هایــی  اغلــب  گفــت،  می تــوان  درنهایــت 
هســتند،  کــودکان  آنهــا  اصلــی  شــخصیت  کــه 
ــرای مخاطــب می شــوند. در  ــی ب فیلم هــای جذاب
گــی به خوبــی قابل مشــاهده  جمعــه گل  ایــن ویژ
گاه  ناخــودآ مــا  صحنه هــا  از  بعضــی  در  و  اســت. 
فیلم هــای مجیــد مجیــدی را بــه خاطــر می آوریــم؛ 
و شــاید بتــوان اســتفاده از ایــن صحنه هــا را، ادای 

دینــی بــه فیلم هــای مجیــدی دانســت.
ــوب  ــل خ ــی« و عوام ــی غالم ــای »حاج ــه آق ــد ب بای
به خوبــی  کــه  چرا گفــت؛  تبریــک  فیلم شــان 
ســاخت  بــرای  کــه  را  زحمت هایــی  می تــوان 
کــرد.  مشــاهده  شــده اند،  متحمــل  فیلــم  ایــن 
عالوه برایــن، بخــش فنــی فیلــم توانســته خروجــی 
ــی را ارائــه دهــد و زمانی کــه فیلــم تمــام  قابــل قبول
خوشــحال  مخاطــب  به عنــوان  مــا  می شــود 
ایــن  بــرای دیــدن  را  کــه زمــان خــود  می شــویم؛ 
در  اســت  امیــد  و  داده ایــم  اختصــاص  فیلــم 
ــان در  ــوب ایش ــای خ کاره ــاهد  ــی ش ــال های آت س

باشــیم. جشــنواره 

»محمدرضا حاجی غالمی« متولد 1360 و اهل شهرســـتان یزد اســـت. او از ســـال 1378  «
کـــرد و مدرک کارشناســـی خود را در رشـــتۀ  فیلم ســـازی را از انجمـــن ســـینمای  جوان شـــروع 
کـــرده که از جملـــۀ آن ها  کنون آثـــار زیـــادی تواید  ســـینما گرفتـــه اســـت. »حاجی غالمـــی« تا
کرد و توانسته  می شـــود به »ایستگاه اتوبوس«، » جمعه گل«، »لکنت«، »ســـالم« و... اشاره 
کند. او امســـال با فیلم  کـــودک و بین الملـــل ازآن خود  جوایـــز متعددی را در جشـــنواره های 

داســـتانی »جمعه گل« در نهمین دورۀ جشـــنوارۀ فیلم عمار شـــرکت کرده اســـت.
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