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ده نمکی چه فرصت هایی برای هنر انقالب ایجاد کرده است؟

نمی توان از مسعود ده
نمکی حرف زد و پای
جسارت و تهور را به میان
نکشید ،نکته ای که زمینه
ساز تفاوت جدی او با
دیگر همتایانش گشته
دست سر نترس
است.
ِ
مسعود ده نمکی در دوران
فعالیت مطبوعاتی اش
برای بسیاری رو شده
بود .زبان سرخ این مرد
قادر است زیر هر آتشی
تهدیدی جدی برای سر
سبزش باشد.
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سحر دانشور
یکم :ماشااهلل حزب اهلل!
خاط ــره ای م ــی گوین ــد از حاج ــی بخش ــی و حض ــورش در خ ــط مق ــدم یکی از
عملی ــات های ــی ک ــه نام ــش را درس ــت به خاطر ن ــدارم .خاط ــره گ ــو تعریف می
کن ــد ک ــه در اوج عملی ــات وقت ــی زمی ــن و زم ــان یک ــی ش ــده ب ــود و از آس ــمان و
زمی ــن آت ــش م ــی بارید وان ــت حاجی بخش ــی به س ــمت خ ــط حرکت م ــی کرد
ت ــا بلندگ ــوی وان ــت مثل همیش ــه فریاده ــای رعدآس ــای حاج ــی را ن ــه تنها به
گ ــوش بس ــیجیان مظلوم خمینی که به گوش دش ــمنان قس ــم خ ــورده آنها نیز
برس ــاند .تص ــور بلندگ ــوی وانتی ک ــه زیر آتش و خمپاره ماش ــااهلل ح ــزب اهلل می
گوی ــد و ب ــه مان ــدن و ایس ــتادن تش ــویق می کن ــد چقدر ت ــکان دهنده اس ــت؟
ب ــرای م ــن مس ــعود ده نمک ــی در حکم حاجی بخش ــی اس ــت که ب ــا آن بلندگو
زی ــر آت ــش و خمپاره می ایس ــتد .م ــردی که رعدآس ــا حرکت می کن ــد ,فریاد می
زن ــد ،رج ــز می خواند و ب ــه ماندن و یادآوری مش ــغول اس ــت؛ نترس ،س ــربه زیر
و آم ــاده گلول ــه خ ــوردن و زخمی ش ــدن! وقتی دش ــمن تا بن دندان مس ــلح به
کش ــوری حمل ــه کرد که دس ــتش ب ــرای دف ــاع خالی ب ــود طبیعی بود که کس ــی
مث ــل حاجی بخش ــی بلندگو به دس ــت به جنگ س ــاح های مرگبارش ــان برود،
ام ــروز ه ــم ده نمکی یک تن ــه و با بلندگویی در دس ــت در خط مق ــدم کلمات و
تصاوی ــر و امواج ایس ــتاده اس ــت و فری ــاد می زند ماش ــااهلل حزب اهلل!
او در وانفس ــای حمل ــه و تهدی ــد و جنگ ــی که تا عم ــق خانه هامان آمده اس ــت
وارد می ــدان می ش ــود و با فریادهای یکس ــره به ما یادآوری م ــی کند که میدان
نبای ــد خال ــی ش ــود ،بای ــد ب ــا ش ــور و ش ــعور ب ــه خ ــط زد ،جن ــگ تمام ش ــد ولی
مب ــارزه ادامه دارد.
ان ــکار مخالفت بس ــیاری با آث ــار ده نمکی و حتی خود او کار س ــختی اس ــت ،اما
ان ــکار ناتوانی همین افراد در نادیده انگاش ــتنش س ــخت تر .او مردی اس ــت که
با کلمه ش ــروع ک ــرد و به تصویر رس ــید ،هرچند هن ــوز هم نمی تواند از س ــیطره
کلم ــات ب ــر تصاوی ــرش خالص ش ــود .وقت ــی می نوش ــت از چیزهای ــی می گفت
ک ــه امروز ب ــر صفحه تلویزی ــون و س ــینما برایمان تصوی ــر می کن ــد ،از فریاد زدن
نم ــی ترس ــید و نمی ترس ــد ،او ن ــه از تنها بودنش می هراس ــد و ن ــه از زخم طعن
و تحقی ــر و تمس ــخر! وقت ــی خودش و آث ــارش را ب ــه بهانه نقد تخری ــب می کنند
و ب ــی رحمان ــه ب ــه مواضع ــش حمله م ــی کنند ب ــه ج ــای قدمی عقب نش ــینی
جلوت ــر م ــی رود و بلندگویش را آن ب ــاال ،روی بلندترین نقط ــه خا کریز نصب می
کن ــد تا همه ش ــاهد باش ــند این م ــرد هنوز نفس می کش ــد.
دوم :همه دارایی های ده نمکی
پربینن ــده ب ــودن آثار ده نمکی از روز هم روش ــنتر اس ــت .هر اث ــری از او می تواند
بخ ــش کثی ــری از جامع ــه را درگیر کن ــد ،موافق و مخال ــف هم ن ــدارد .اما او چه
دارد ک ــه م ــی تواند جامع ــه را اینگونه به جنب و ج ــوش وادارد؟
گفتگو با مردم
مس ــعود ده نمک ــی در حرکت ــی دقی ــق به جای صحب ــت کردن با قش ــر خاصی از
جامع ــه و ی ــا حتی مس ــئولین ،مردم را ب ــرای گفتگ ــو انتخاب کرده اس ــت .او در

تمـــام آثـــار خود با مـــردم و بـــا زبان مردم ســـخن می گویـــد .حتی وقتـــی به نقد
مســـئولین و شـــرایط جامعـــه مـــی پـــردازد این نقـــد را بـــا جامعـــه مخاطب خود
در میـــان مـــی گـــذارد .این دقـــت او موجبات همراهـــی و همدلی قشـــر عظیمی
از جامعـــه را بـــا آثـــارش فراهم آورده اســـت .نقطه ضعفـــی که زمینه ســـاز انزوای
دیگر آثار هنری شـــده اســـت.
استفاده از قالب های مختلف برای صحبت با مردم
ده نمکـــی خـــود در یکـــی از گفتگوهایش بـــر انتخاب مدیـــوم هایی که ب ــا زمانه
تناســـب داشـــته باشـــند تا کیـــد کرده اســـت 1.از آنجایـــی که او قصـــد صحبت با
مـــردم را دارد ،زمانـــی بـــه ســـراغ روزنامه مـــی رود ،کمی بعدتر به ســـراغ س ــینما
و تلویزیـــون مـــی آیـــد و کمـــی بعدتـــر ....در حقیقت ایـــن پیـــام و مخاطب پیام
اســـت که بـــرای او اهمیـــت دارد ،از این روی اســـتفاده از مدیـــوم های مختلف
زمینـــه ای اســـت بـــرای احترام بیشـــتر بـــه مخاطـــب و همدلی بیشـــتر مخاطب
بـــا او و آثارش.
جسارت و تهور
نمـــی تـــوان از مســـعود ده نمکـــی حـــرف زد و پـــای جســـارت و تهـــور را بـــه میان
نکشـــید ،نکتـــه ای کـــه زمینه ســـاز تفاوت جـــدی او بـــا دیگر همتایانش گش ــته
دســـت ســـر نترس مســـعود ده نمکی در دوران فعالیـــت مطبوعاتی اش
اســـت.
ِ
بـــرای بســـیاری رو شـــده بـــود .زبـــان ســـرخ ایـــن مرد قـــادر اســـت زیر هر آتش ــی
تهدیـــدی جدی برای ســـر ســـبزش باشـــد.
غیرت ورزی نسبت به عقیده
تمـــام فعالیـــت هـــای ده نمکی بـــرای ابـــراز عقیـــده اند .عقیـــده ای کـــه برایش
ماننـــد هـــوا ضـــروری و حیاتی اســـت .حمایت از نظـــام و انقالب مثل نان ش ــب
برایـــش واجب اســـت و او از این روی با مردم ســـخن می گوید که معتقد اس ــت
آنهـــا هـــم با او هـــم عقیده انـــد و حتی بـــرای این عقیـــده آماده جان فش ــانی!
نقد و نقد و نقد
حرکـــت در مســـیر عقیده زمینه ســـاز نقدهای جـــدی او به حوزه هـــای مختلف
فکـــری ،اجتماعـــی و سیاســـی جامعـــه مـــی شـــود .در ایـــن مســـیر نقـــد ب ــرای
ده نمکـــی مقـــدس می شـــود چـــه اینکـــه قرار اســـت در حفظ و بســـط اندیش ــه
انقالبـــی اش یاور او و دیگر مردم باشـــد .او منتقدی اســـت جســـور و بـــی پروا در
چهارچـــوب نظام.
سوم :معبری که باز شده است
ده نمکـــی بـــا اســـتفاده از همـــه دارایی هـــای خود ،معبـــری در عرصه س ــینما و
هنر گشـــوده اســـت که بـــا اســـتفاده از آن می توان فرصـــت های هنـــر انقالبی را
بســـط داد .شـــناخت ابعاد این معبر و اســـتفاده از فرصت پیش آمده به عمیق
تر شـــدن حضـــور هنرمندان انقالب اســـامی در عرصه ســـینما منجر می ش ــود.
برخـــی ابعاد فرصت پیـــش آمده را مـــی توان اینگونه برشـــمرد:
جایگاه خاص مردم در آثار انقالبی
بی شـــک انقالب اســـامی با حضور پررنـــگ مردم و خواســـت آنها به وقوع
پیوســـته اســـت ،این حضور در هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس نیز تعییـــن کننده

ب ــوده اس ــت .بنابرای ــن هی ــچ اثری در خص ــوص انقالب اس ــامی نم ــی تواند در
مقاب ــل نق ــش آفرینی م ــردم و جایگاه ایش ــان در انقالب س ــکوت کن ــد .اما این
حض ــور در آث ــار ده نمک ــی بی ــش از دیگر آثار هنری به چش ــم می آی ــد .ده نمکی
ب ــا درک عمی ــق تری ــن بخش انق ــاب ،تصویری قاب ــل قبول از حض ــور همه الیه
ه ــای م ــردم جامعه در انق ــاب و دفاع مق ــدس ارائه می دهد .ای ــن نکته نباید
از چش ــم هیچ هنرمندی پنه ــان بماند.
بیرون آمدن هنر انقالبی از انفعال
ط ــرح صری ــح و بی پ ــرده پی ــام هایی با رن ــگ و بوی انق ــاب و دف ــاع مقدس و
اس ــتفاده از نمادهایی که در می ــان عموم مردم جامعه جری ــان دارد ،موجبات
خ ــروج پیام ه ــای انقالب از انفعال س ــینمایی را فراهم آورده اس ــت.
کاهش مهجوریت انقالبی ها
نمای ــش تفک ــر و ادبیات چه ــره هایی که انقالبی محس ــوب می ش ــوند و از قضا
ن ــه تنه ــا در جامع ــه تعدادش ــان کم نیس ــت بلک ــه بخ ــش عظیم ــی از جامعه را
تش ــکیل م ــی دهن ــد ،از مهجوریت این قش ــر در عرصه س ــینما کاس ــته اس ــت.
فرصت ــی ک ــه با تولی ــد آث ــاری دیگ ــر در این زمین ــه توس ــط دیگر هنرمن ــدان می
توان ــد ب ــه تحولـــی عمیق در س ــینمای مردم ــی نیز منجر ش ــود.
باال رفتن انتظار مخاطب از هنرمندان انقالبی
صراح ــت ده نمک ــی در طرح پیام های خود زمینه س ــاز رش ــد فک ــری مخاطب
و ب ــاال رفت ــن ســـطح توقع ــات او از هنرمندان انقالبی ش ــده اس ــت .در حقیقت
انفع ــال هنرمن ــدان در طرح پی ــام اصیل انقالب از س ــوی مخاط ــب دیگر قابل
قب ــول نیس ــت .تولید آثار بیش ــتر از س ــوی دیگ ــر هنرمندان م ــی تواند در
ایج ــاد ت ــراز ذهن ــی مخاط ــب نیز موث ــر واقع ش ــده تا در تش ــخیص
پی ــام های س ــاختگی و بدل ــی نیز توانمند ش ــود.
بسط اعتمادبه نفس در جبهه انقالب
اس ــتقبال چش ــمگیر مخاط ــب از آث ــار ده نمک ــی و ب ــی رقیب
ب ــودن وی در ای ــن زمین ــه ،اعتم ــاد ب ــه نفس ــی پررن ــگ در
جبه ــه هنر انقالب ایجاد کرده اس ــت .فرص ــت پیش آمده
در ص ــورت بی دقت ــی فعالین این عرصه از دس ــت رفته و
جب ــران ناپذیر خواه ــد بود.

نت ــرس جل ــو م ــی آید و بـــا بلندگویـــش بـــا جامعـــه ای که تشـــنه انقـــاب و پیام
های آن اس ــت س ــخن مـــی گوید .اغراق نیســـت ا گـــر بگوئیم مـــردم ده نمکی را
دوس ــت دارن ــد چون انقالب را دوســـت دارند و او با تمام نقـــاط قوت و ضعفش
انقالب ــی اس ــت و ب ــرای همیـــن انقـــاب فریاد مـــی زند.
 -1گفتگو با برنامه بعضیا شبکه
سوم سیما

تمام فعالیت های ده نمکی برای ابراز
عقیده اند .عقیده ای که برایش مانند
هوا ضروری و حیاتی است .حمایت از
نظام و انقالب مثل نان شب برایش
واجب است و او از این روی با مردم
سخن می گوید که معتقد است آنها
هم با او هم عقیده اند و حتی برای
این عقیده آماده جان فشانی!

چهارم :جانباز طعنه ها در روزگار عسرت
ده نمک ــی فرزن ــد انق ــاب اس ــت و ب ــه ن ــان و نمکی که
از این س ــفره ســـهمش ش ــده قسم خورده اس ــت تا آخر
پ ــای نمک ــدان بلوری ــن انقالب بمان ــد ،به ه ــر قیمتی
ک ــه ش ــده .ای ــن اس ــت ک ــه هرچ ــه بیش ــتر طع ــن می
ش ــنود ،بیش ــتر می ایس ــتد .اصال خاصیت بس ــیجی
ه ــای خمین ــی و خامن ــه ای همی ــن اس ــت .آنها نه
تنها در فش ــارها پوالدین می ش ــوند بلک ــه از همان
هجم ــه ه ــا زره می بافن ــد برای اس ــتقامت .ش ــاید
خیلی ها بگویند مس ــعود ده نمکی آماده ش ــهادت
اس ــت و زی ــر ب ــار ای ــن همه فش ــار ش ــهید می ش ــود
ام ــا من م ــی گویم ای ــن مرد برای ش ــهادت ب ــه دنیا
نیامده اس ــت ،او به دنیا آمده اس ــت تا جانباز ش ــود
و طعم ــه طع ــن و تحقیر و کنایه و نیش ــخند ش ــود.
او ج ــان می دهد ب ــرای در صحنه ب ــودن و زخمی
نف ــس کش ــیدن .او جانباز روزگار عس ــرت اس ــت و
آم ــاده به ج ــان خری ــدن تیرهای کنای ــه و تحقیر!
پنجم :این مرد هنوز زنده است
ه ــر اث ــر از ده نمک ــی یعن ــی او هن ــوز زنده اس ــت،
یعن ــی بلندگ ــوی خا کریزه ــای جن ــگ ن ــرم هنوز
زی ــر آت ــش و گلول ــه و خمپ ــاره در حرک ــت اس ــت
و ب ــه تهیی ــج پیـــر و ج ــوان ،زن و م ــرد ،کودک و
بزرگس ــال مش ــغول اس ــت .او م ــدام ب ــه م ــا می
گوی ــد حواس ــت ب ــه آنجا باش ــد ،نف ــوذی داریم؛
آن س ــمت خا کری ــز را بپ ــا ،دارند جلو م ــی آیند؛
ب ــه خ ــط ب ــزن ج ــوان ،آنج ــا نوب ــت توس ــت! او
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این فیلم در قیاس های
دنیوی می تواند نماینده
ایران در اسکار باشد و در
قیاس های معنوی هم
سنگ بهترین سرودهای
حامد زمانی همچون
"پایداری" و هم نوا با
رجزهای جنگی حاجی
بخشی است .شروع فیلم
عالی است وقتی که به
پایان آن وصل می شود
اما به خودی خود هم
خوب است .فیلم " ،ملت
قهرمان" ایران را به تصویر
می کشد
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رضا زادهمحمدی
معراج ــی ه ــا را در س ــینما دی ــدم .ای ــن فیل ــم تصوی ــری دلنش ــین از معراج ــی
هاس ــت .این فیلم داس ــتان شهداس ــت که روی آنها بنزین می ریزند و اجس ــاد
آنه ــا را آت ــش م ــی زنند .حتی ا گ ــر چیزی بیش از این نباش ــد کافی اس ــت .فیلم
ب ــا خن ــده ش ــروع می ش ــود و ب ــا اندوهی هم س ــنگ زی ــارت غروب ش ــلمچه در
اردوی راهی ــان ن ــور تمام می ش ــود .فیلمب ــرداری هوایی  ،فیلمب ــرداری زیر آب
 ،بمب ــاران  ،هلیکوپت ــر ،تان ــک ،غواص  ،رگب ــاری که همه مجروح ــان خا کریز ما
را ب ــه ش ــهادت م ــی رس ــاند و همه این حقای ــق و پاره ه ــای تاری ــخ عظیم دفاع
مق ــدس م ــا را به ای ــن نتیجه می رس ــاند که خون آن ب ــرادران جلوه س ــاز که در
خ ــط مقدم فرهنگ انقالب به ش ــهادت رس ــیدند ب ــه تباهی نرفته اس ــت .این
فیل ــم مث ــل ی ــک تابل ــوی زیباس ــت .ده نمکی ب ــه پیر جبه ــه ها ک ــه امثال من
تنه ــا به ماش ــااهلل حزب اهلل ه ــای خیابانش رس ــیدند ادای دین م ــی کند و آن
آمبوالن ــس آت ــش گرفته که حاجی بخش ــی در عکس ــی برای خام ــوش کردن آن
تالش م ــی کند صحنه س ــازی می ش ــود.
از ای ــن فیل ــم تجلیل های س ــردی از ب ــرادران متعهد خوان ــده ام .تجلیل هایی
از ای ــن دس ــت که " ب ــه هر حال مخاطب را ج ــذب کرده  "..یا " ب ــا وجود ابتدای
ضعی ــف و"..ح ــق را ادا نم ــی کند .ای ــن فیلم در قی ــاس های دنی ــوی می تواند
نماین ــده ای ــران در اس ــکار باش ــد و در قی ــاس ه ــای معنوی هم س ــنگ بهترین
س ــرودهای حام ــد زمان ــی همچ ــون "پای ــداری" و ه ــم ن ــوا ب ــا رجزه ــای جنگی
حاج ــی بخش ــی اس ــت .ش ــروع فیلم عال ــی اس ــت وقتی که ب ــه پای ــان آن وصل
م ــی ش ــود اما به خودی خ ــود هم خوب اس ــت .فیلم " ،ملت قهرم ــان" ایران را
به تصویر می کش ــد .وقتی که در ابتدای فیلم کس ــی با رن ــگ روی در مغازه ای
جن ــگ جن ــگ تا پیروزی می نویس ــد اش ــاره ای به زم ــان حال دارد .س ــپس در
مجادل ــه ای طنزآمی ــز همه نقش ــه های از جن ــس زمین در برابر زمان زیر س ــوال
م ــی رود .همه مجادله ها و ش ــوخی ها ش ــان ملت ای ــران را کاهش نمی دهد و
آنها را وهن نمی کند و بس ــیاری از س ــواالت مق ــدر مخاطب در ضمن آن مطرح
و پاس ــخ داده م ــی ش ــود .تحلیل فنی ش ــان این فیل ــم را پایین می ــاورد و فایده
ای هم ندارد چون قرار نیس ــت در مس ــابقه فجر یا اسکار ش ــرکت کند .معراجی
ه ــا از ای ــن حرف ه ــا برترند .همین قدر بس ــنده اس ــت که فیلم  ،قوی اس ــت.
در صحن ــه ای قبل از عملیات فرمانده گ ــردان از رزمندگان حاضر می خواهد
ا گ ــر در دلش ــان تردی ــدی دارند خجالت نکش ــند و بمانن ــد .دوربین روی
چن ــد چه ــره می رود که یکیش ــان یک نوجوان پانزده س ــاله اس ــت.
چه ــره ه ــا عادی و آرام اس ــت و حت ــی قاطع یا متخاصم نیس ــت
و احس ــاس روز  12بهم ــن ام ــام در بازگش ــت ب ــه ای ــران را تداعی
م ــی کند .صحنه وداع دو فرمانده بس ــیار گیراس ــت و این زمانی
اس ــت ک ــه تماش ــا گر هنوز نم ــی دان ــد رزمن ــدگان به اس ــتقبال چه
می روند.
ب ــر خالف آنچ ــه از صحنه های تبلیغ ــات فیلم تداعی می ش ــود این فیلم
اصال ش ــوخی نیس ــت .ا کب ــر عبدی یک رزمنده واالس ــت که ش ــهادت او
بس ــیار متاث ــر کننده اس ــت .او ف ــردی با ضعف بینایی اس ــت ک ــه توان
رزم ــی چندان ــی ن ــدارد ام ــا ب ــا رانندگ ــی ب ــه جبه ــه کمک م ــی کند.
آس ــتیگمات بودن او س ــوژه ش ــوخی های ــی در فیلم اس ــت .قبل از
ش ــهادت در حالی که هنوز ش ــهید نش ــده فکر می کند ش ــهید
ش ــده و پ ــس از جمالت ــی طنزآمی ــز م ــی گوی ــد اون دنی ــا
م ــون هم مث ــل ای ــن دنیامون ــه .بعد م ــی گوی ــد خدایا
آس ــتیگماتیا قب ــول نیس ــت؟ و بعد ش ــهید می ش ــود.
داس ــتان فیلم مرب ــوط به یک دانش آم ــوز نفر رتبه اول

کنکـــور اســـت که بـــی اجازه پدر بـــه جبهه می رود .پـــدر به دنبال او مـــی رود و از
فرمانـــده مـــی خواهد کـــه او را در ســـنگر و عقب نگه دارنـــد و جلو نبرنـــد .با این
حـــال او جلـــو مـــی رود و بـــا بقیـــه شـــهید می شـــود .در فیلـــم حرفها و ش ــبهات
بســـیاری پاســـخ داده شـــده و عملیاتی با شـــهادت همه رزمندگانش تنها برای
ایـــن انجام می شـــود که عملیاتـــی اصلی امکان انجـــام پیدا کنـــد .فیلم به این
ســـوال هم پاســـخ می دهد کـــه چرا اینهمه مفقـــود داریم .چون بـــه معراج رفته
اند.

گزیده ای از مقدمه «معرفی فرهنگنامه اسارت و آزادگان»

اسیرداری ایران چهرهای نو برای ملل جهان
دش ــمن بعث ــی در ابتدای یورش نظامی خود به کشـــور ما ،ب ه رغـــم اصول پذیرفته
ش ــده کنوانس ــیونهای ژنو به ایذا و اذیت اهالی غیرنظامی ســـا کن در این مناطق
پرداخت .س ــربازان دشـــمن بعثی برخالف مقـــررات قرارداد چهارم ژنـــو گروه زیادی
از اهال ــی ای ــن مناطق؛ از جمله پیرمردان ،زنان و کودکان را اســـیر و بـــا زور به داخل
خ ــا ک ع ــراق منتقل ک ــرده و به همراه گروه ــی دیگر از رزمندگان سلحش ــور نظامی
که در طول جنگ در چنگال دشـــمن گرفتار شـــدند به مرور به اردوگاههای اســـرای
جنگی منتقل کردند .آزادگان در بند ما در طول ســـالیان اســـارت خود صحنههای
بیبدیل ــی را بر صفحات تاریخ ترس ــیم کردند که موجب ش ــگفتی اس ــت .بررس ــی
گ تحمیلی بیانگر این حقیقت اس ــت که اسارت رزمندگان
مس ــئله اس ــارت در جن 
م ــا و ن ــوع اس ــیرداری کش ــور ما از س ــربازان دش ــمن ب ــا ای ــن ابع ــاد منحصربهفرد،
چه ــرهای نو و ناش ــناخته ب ــرای ملل جه ــان و حتی برای ملت ش ــریف ای ــران دارد
و همی ــن یک دلیل کافی اســـت تـــا محققان و پژوهشـــگران متعهـــد دفاع مقدس
ب ــه بررس ــی و تحقیـــق همهجانبه در پیرامـــون اســـارت و ابعـــاد آن در دفاع مقدس
بپردازند.

کار در واحد گزينش ستاد آزادگان
هم ــان روزه ــا ک ــه جن ــگ تمـــام شـــد و از جنگ و دفـــاع مقـــدس زنده
برگشـــتم ،با خـــودم تصميم گرفتم که زندگـــيام را وقـــف آدمهاي رفته
و فدا شـــده انقـــاب ،جاماندة جنگ و آغاز يك جنـــگ اعتقادي جديد
كن ــم .ش ــغلم را هم متناســـب با نیـــاز اين آدمهـــا انتخاب كـــردم .ابتدا
در نهاد جهادســـازندگي مشـــغول شـــدم ،اما راضیام نكرد ،ســـپس در
بنياد جانبازان مشـــغول به كار شدم .كارم خدماترساني به جانبازان
جن ــگ بود ،اما از اينكه دســـتم بســـته بـــود و نمیتوانســـتم کمکی در
خور شـــأن و نیازشـــان به آنهـــا برســـانم و مأموري بيش نبـــودم ،عذاب
ميكشيدم.
اســـرای جنگ در ســـال  1369آزاد شـــدند و من گرچه خارج از ســـاعات
كاري فعاليتهاي اجتماعي و سياســـيام را متناسب با همان آرمانها
انتخـــاب كـــرده بودم ،اما قســـمت روزگار مرا بـــه خدمت اســـرا و آزادگان
درآورد و در واحد گزينش ســـتاد آزادگان مشـــغول به فعالیت شدم .كار
ما ارزيابي علمکرد اســـرا در طول دوران اســـارت از لحاظ میزان سالمت
اعتقادي بر حسب حساسيت شغل انتخابيشـــان بود .در طول انجام
همی ــن کار متوج ــه عمق عظمـــت اين بخـــش از تاريخ جنـــگ و دفاع
مقدس شـــدم كه در آن ســـوي خا كريزها رقم خـــورده بود.
تشکیل واحد پژوهش آزادگان
اين شـــد كه به مســـئوالن امر و بهويژه رئيس وقت ســـتاد رســـيدگي به
امور آزادگان آقای عباســـعلی وکیلی پيشـــنهاد دادم تـــا در كنار خدمات
اداري ،رفاهـــی و ســـتادي كه به اســـرا ميدهند ،معاونت یـــا اداره کلی
ه ــم جه ــت ثبت و ضبط خاطـــرات و كار پژوهشـــي در زمينه اســـارت و
آزادگان تشـــکیل دهند .ايشان هم پيشـــنهاد من را پذيرفت و خودم را
مســـئول اين كار كرد .این مورد را با مرحوم حجتاالسالموالمسلمین
يف ــرد ،نماینـــده ولی فقیه در ســـتاد رســـیدگی به
س ــیدعليا كبر ابوتراب 
امـــور آزادگان مطرح كـــردم .حاجآقا به من فرمود :شـــما مورد اطمينان
من و آنها (مســـئوالن ســـتاد) هستید ،ا گر شـــما اين مسئوليت را قبول
ً
نكنيـــد بعيـــد ميدانم کس دیگـــری در ســـتاد آزادگان رأســـا ايـــن كار را
انجام دهد.
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بدینترتیب به اتفاق چند تن از دوســـتان رزمنده و آزاده ،واحد پژوهش را تشكيل
داديـــم .به نظرم آمد اولويت اول ،بررســـی خاطرات و اســـناد و اطالعات جمعآوری
ش ــده موجود اس ــت بر همين اساس ش ــروع به مطالعه پرسـ ـشنامههايی كرديم
كـــه در بـــدو ورود آزادگان بـــه کشـــور و در قرنطینه به آنها داده شـــده بـــود تا تکمیل
كنن ــد .بخش زي ــادي از حجم پاس ــخ اين پرسـ ـشها ،حاوی اطالعات ش ــخصی و
ســـازمانی بـــود ،بخش کوچکـــی از آن در حد یک خط تا دو ســـه صفحـــه خاطراتی
بـــود كه پس از پاالیش و ویرایـــش و موضوعبندی در قالب مجموعه كتب «خا كريز
پنهان» و تحت عناوينی مانند «معنویت در اســـارت»« ،شکنجه در اسارت»« ،طنز
در اســـارت» و  ...در آن ســـالها به چاپ رسید.
با بررس ــی بیش ــتر این پرسـ ـشنامهها مش ــخص ش ــد که بخش زیادی از اطالعات
اســـارتی اخـــذ شـــده از آزادگان در مـــورد اردوگاههـــا و زندانهـــا از همـــان اول مبنای
غلطی داشـــته ،چرا که اطالعات تنظیمکنندگان پرسشـــنامهها از تعداد و ترکیب و
چیدمـــان اردوگاهها و تعداد آنها و اســـامی اردوگاهها به دلیل پنهانکاری رژیم بعث
دقیـــق نبود و میبایســـت جمعآوری اطالعات با کار پژوهشـــی دقیقتر و براســـاس
سؤاالت کارشناســـی شـــدهتری صورت میپذیرفت.
شلمچه،جبهه،صبح
شـــرایط سیاســـیـ اجتماعی آن زمان (ســـالهای  1374به بعد) بهگونهای ش ــد که
مجبور ش ــدم نش ــریه ش ــلمچه را با همان نیت اولی ــه آرمانگرایی راهان ــدازی کنم.
قلم نقادانه و تند و تیزم نســـبت به سیاســـیون وادارم کرد که از کار در دستگاههای
دولت ــی و خدمترس ــانی ب ــه ایثارگ ــران کنارهگی ــری کن ــم ت ــا ب ــرای مدی ــران آنها به
جهت فعاليتهاي سياســـيام حاشـــیه ایجاد نشـــود! بهناچار اســـتعفا داده و کار
مطبوعاتی را با شـــدت و حدت بيشـــتری دنبـــال کردم.
ت مطبوعات ــی و رس ــانهای
از ســـال  1374ت ــا 1380بهش ــدت درگی ــر فعالیـ ـ 
هفتهنامههای ــم ب ــودم وکار فرهنگیخ ــود را در ح ــوزه ایثارگ ــران و دف ــاع مق ــدس
بهطـــور مشـــخصتر ،در مطالبه آرمانهای آنها قـــرار دادم« .شـــلمچه»« ،جبهه» و
«صبـــح» توقیـــف و یا تعطیل شـــدند ،امـــا در نوع خـــود جریانســـازی و تأثیرگذاری
کردن ــد .گرچ ــه مرح ــوم ابوتراب ــی ط ــی مصاحبـ ـهای با نش ــریه «ش ــلمچه» انتش ــار
اینگونه نشـــریات را دارای اولویت مهمی دانســـت؛ اما خـــودم بعد از مدتی اینگونه
فکر کردم که با به میدان آمدن ســـایر دوســـتان در حوزه رســـانه و مبارزه ،میتوانم
بـــه فعالیتهای پژوهشـــی و عمیقتر مـــورد عالقهام بپـــردازم .با وجود ایـــن در این
ســـالها عالوه بر کار مطبوعاتی ،جمعآوری اســـناد مکتوب و آرشیوی را ادامه دادم
ت ــا در آین ــده فرصتی ب ــرای تجزیه و تحلیل اس ــناد دس ــت دهد.
شرایط سیاسیـ
اجتماعی آن زمان
(سالهای  1374به
بعد) بهگونهای شد که
مجبور شدم نشریه
شلمچه را با همان
نیت اولیه آرمانگرایی
راهاندازی کنم .قلم
نقادانه و تند و تیزم
نسبت به سیاسیون
وادارم کرد که از کار در
دستگاههای دولتی
و خدمترسانی به
ایثارگران کنارهگیری
کنم تا برای مدیران
آنها به جهت
فعاليتهاي سياسيام
حاشیه ایجاد نشود!
بهناچار استعفا داده
و کار مطبوعاتی را
با شدت و حدت
بيشتری دنبال کردم
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پریشان حالی حاج حمید
روزی حال روحی تأســـفانگیز یکی از آزادگان و چهرههای شـــاخص دوران اســـارت
کـــه در اردوگاههـــا به مقاومـــت و پایمردی و بـــه تعبیری تعصب و غیـــرت انقالبی در
برابر خواســـتهها و فشـــارهای دشـــمن معروف بود ،بهنام حاجحمیـــد طایفهنوروز
ک ــه جایگزی ــن رئی ــس قبلی س ــتاد آزادگان نیز ش ــده ب ــود توجـ ـهام را جلب ک ــرد ،با
اصـــرار فـــراوان دلیل آن پریشـــانحالی را پرســـیدم ،در جواب توضیـــح داد که چند
روز پی ــش در مراس ــمی ق ــرار ب ــود از برخ ــی چهرههای پیشکس ــوت ایثارگ ــر تجلیل
شـــده و مـــدال دریافت کنند و خـــود وی نیز جزو همـــان افراد برگزیده بوده اســـت،
اما یکی از چهرههای شـــناخته شـــدة مشهور و مسئول کشـــور بهصورت خصوصی
و درگوشـــی از وی میخواهـــد تـــا بـــرای گرفتن مـــدال باالی ِســـن نرود ،امـــا مدال و
عنوانـــش محفوظ خواهد بود .این چهره نظامی در پاســـخ به چرایـــی این اقدام و
ً
م تعالیم نظامی
درخواســـتش از ایـــن آزاده ،معتقد بود چون اســـارت اصالتـــا در عال 
ارزش نمیباشـــد ،پس تقدیر از یک اســـیر میتواند تبعات منفی در ذهن نیروهای
نظامی داشـــته باشـــد .این برادر آزاده در ادامه با چشـــمان گریان و دلیشکسته به
من گفت :آقای دهنمکی! ده س ــال اس ــارت با همه س ــختیهایش مرا نشکس ــت،
ام ــا جملهـــ اين ب���رادر کمر م���را خرد ک���رد! ای ــن اتفاق مرا در س ــرعت بخش ــیدن به
تدوی ــن ای ــن فرهنگنامه و بس ــط کار بهش ــدت ترغیب کرد.
عتاب رهبری موتور محرکهی تدوین فرهنگنامه اسارت
چن ــد س ــال پیش ب ــه دس ــتور صدامحس ــین مجموع ــه کتبی ب ــا عنوان «ش ــهدا ء
بال کفـــن» درخصوص اســـرای بعثی کـــه در ایـــران بودهاند نگاشتهشـــده و به چند
زبـــان زنـــده دنیا ترجمه شـــده اســـت و مقام معظم رهبـــری با مشـــاهده این کتب

مســـئوالن فرهنگـــی وقت را مورد عتـــاب قـــرار داده و فرمودهاند که« :هزاران س ــرباز
و اســـیر دشـــمن به کشـــور مـــا پناهنـــده شـــده و پـــس از شـــناخت واقعـــی ماهیت
انقـــاب اســـامی و اهداف رژیم بعث و اســـتکبار علیـــه این رژیـــم جنگیدهاند و نوع
اســـیرداری مـــا در تاریـــخ جنگهای دنیا بیســـابقه اســـت ،امـــا تا کنـــون اثر مرجع
جامعـــی علیرغـــم وجـــود امکانـــات و اطالعات فـــراوان در کشـــور در خصـــوص این
بخـــش از جنـــگ و دفـــاع مقدس و بـــا رویکرد نگارش منشـــور اســـیرداری نگاش ــته
نشـــده اســـت ،اما دشـــمن ما در بدترین شـــرایطی که بعد از جنگ و قبل از جنگ
خلیجفارس داشـــته ایـــنکار را کرده اســـت!»
تا کید رهبری بر تدام کتاب فرهنگنامه اسارت
ً
البته حتما منظور نظر رهبری خاطرهنویســـی فردی آزادگان نبـــوده ،چرا که در این
خصـــوص کارهـــای پرا کند ه و متعـــددی انجام شـــده بود ،برای همین با ش ــنیدن
گالیـــه رهبـــری چنـــد جلـــد اول از مجموعـــه فرهنگنامـــه اســـارت و آزادگان را ک ــه
بهصورت آزمایشـــی منتشـــر شـــده بود به حضور ایشـــان ارســـال کردم.
چنـــدی بعد [ســـال  ]1387ســـعادت يـــاري كرد و در ديـــداري كه پیرامـــون نگارش
همیـــن مجموعه فرهنگنامه بـــه حضور مقام معظم رهبری رســـيدم ،ایش ــان به
صراحـــت نـــگاه ســـادهلوحانه برخـــی افـــراد در مذمت پرداخـــت به تاریخ اس ــارت و
آزادگان را نفـــی و مـــورد عتـــاب قـــرار دادند .بنده ضمـــن ارائه گزارشـــی از فعالیت 15
ســـاله بـــرای جمـــعآوری ایـــن مجموعـــه ،وعـــده دادم که تا پنج ســـال دیگر [س ــال
 ]1392بـــه یاری خدا فـــاز اول و دوم این فرهنگنامه را آماده خواهم نمود .ایش ــان
هم ضمـــن تأ کید بر تداوم کار بر ضـــرورت نگاه به این تاریخ بدون خودسانس ــوری
و نـــگاه از بیرون به مســـئله اســـارت و آزادگان تأ کید کردند.
مجموعه یکصدجلدی فرهنگنامه اسارت و آزادگان
جهـــت تدوین طرح تفصیلـــی تحقیقات 50 ،تـــن از چهرههای مورد نیاز ش ــاخص
اردوگاههـــای مختلـــف بین  5تا  30ســـاعت مـــورد مصاحبه قرار گرفتنـــد تا دریافتی
واقعـــی از مباحث مورد نیاز اســـارت بهدســـت آیـــد .بعد از انجام ایـــن مصاحبهها و
دســـتهبندی اطالعات که مبنای طراحی پرسشـــنامهها برای نگارش مجموعهای
جامـــع و مرجع شـــد به جمـــعآوری مصاحبه ،مکاتبـــه و ترجمـــه و در نهایت تجزیه
و تحلیـــل اطالعـــات در ســـهبخش آرشـــیوی ،بانک اطالعـــات نرمافـــزار و مجموعه
فرهنگنامـــه اســـارت و آزادگان پرداختیم .خروجی ایـــن کار در بخش آثار مکتوب،
مجموعـــه  78جلـــدی اســـت که فـــاز اول از مجموعـــه یکصدجلـــدی فرهنگنامه
اســـارت و آزادگان میباشـــد کـــه مابقـــی آنهـــا پـــس از نـــگارش در ســـالهای آتی به
نشـــر خواهـــد رســـید و در بخش آرشـــیوی و بانـــک نرمافزاری نیز اســـناد بـــه مرا کز و
نهادهـــای دائمـــی خدماترســـان بـــه حـــوزه فرهنگ و هنـــر دفاع مقدس س ــپرده
خواهد شـــد تا اســـتفاده بهینـــه از آنها صـــورت پذیرد.
عناوین و سرفصلها
اما عناوین و سرفصلهای اصلی مجموعه فرهنگنامه اسارت و آزادگان عبارتند از:
بخش اول :مجموعه کتب مرجع تحت عناوین اصلی زیر:
ـ کتابشناســـی اســـارت و آزادگان ،در یـــک مجلد [جلـــد  1از فرهنگنامه اس ــارت و
آزادگان]
ـ اســـارت و آزادگان در جراید ،در شـــش مجلد [جلدهای 7ـ  2از فرهنگنامه اس ــارت
و آزادگان]
ـ فیلمشناســـی اســـارت و آزادگان ،در یـــک مجلد [جلـــد  8از فرهنگنامه اس ــارت و
آزادگان]
ـ اســـارت و آزادگان در قـــاب تصویـــر ،در پنـــج مجلـــد [جلدهـــای13ـ 9از فرهنگنامه
اســـارت و آزادگان]
ـ اســـام و اســـارت ،شـــامل متـــون تفســـیری ،روایـــی و فقهـــی در زمینه اس ــارت در
اســـام ،در ســـه مجلد
[جلدهای 16ـ 14از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
بخش دوم :مجموعه کتب اردوگاهی
شـــامل  31عنوان و  59مجلد که هـــر اردوگاه و زندان یک عنوان را در چند مجلد به
خود اختصاص داده اســـت که عبارتند از:

معرفـــی اجمالی اردوگاهها و زندانهای اســـرای ایران در عـــراق ،در  1مجلد [جلد 17
از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
اردوگاه  1موص ــل «موصـــل بـــزرگ» ،در  4مجل ــد [جلده ــای 21ـ  18از فرهنگنام ــه
اس ــارت و آزادگان]
اردوگاه  2الف موصل «موصل قديم» ،در  3مجلد [جلدهای 24ـ 22از فرهنگنامه
اسارت و آزادگان]
اردوگاه  2ب موصـــل «خيبريهـــا» ،در  4مجل ــد [جلده ــای 27ـ  25از فرهنگنامه
اسارت و آزادگان]
اردوگاه 3ال ــف و ب موصـــل «موصـــل كوچـــك» ،در  2مجل ــد [جلده ــای 29ـ  28از
فرهنگنام ــه اســـارت و آزادگان]
توهفتيها» ،در  1مجل ــد [جل ــد  30از فرهنگنام ــه
اردوگاه  3ج موص ــل «ش ــص 
اســـارت و آزادگان]
اردوگاه  4موصل «پاســـداران» ،در  5مجلد [جلدهای 35ـ 31از فرهنگنامه اسارت
و آزادگان]
اردوگاه  5ال ــف تكري ــت «افس ــران» ،در  2مجل ــد [جلده ــای 37ـ 36از فرهنگنامه
اس ــارت و آزادگان]
اردوگاه  5ب تكريـــت «رهبـــران» ،در  2مجل ــد [جلده ــای 39ـ  38از فرهنگنام ــه
اس ــارت و آزادگان]
اردوگاه 5ج تكري ــت «چهارديـــواري» ،در  1مجل ــد [جلد  40از فرهنگنامه اســـارت و
آزادگان]
اردوگاه  6ال ــف رمادي «رمادي قديم» ،در  3مجلد [جلدهای 43ـ 41از فرهنگنامه
اسارت و آزادگان]
اردوگاه  6ب رم ــادي «رمـــادي قديم» ،در  1مجلد [جلد  44از فرهنگنامه اس ــارت
و آزادگان]
اردوگاه  7رم ــادي «اطفـــال» ،در  4مجلد [جلدهای 47ـ  45از فرهنگنامه اس ــارت
و آزادگان]
اردوگاه  8رم ــادی «عنبـــر» ،در  4مجل ــد [جلده ــای  51ـ  48از فرهنگنامه اس ــارت
و آزادگان]
اردوگاه  9ال ــف رمـــادي «بدريهـــا» ،در  1مجلد [جل ــد  52از فرهنگنامه اســـارت و
آزادگان]
اردوگاه  9ب رم ــادي «رمـــادي  ،»3در  2مجل ــد [جلده ــای  54ـ 53از فرهنگنام ــه
اس ــارت و آزادگان]
اردوگاه  9د رمادي ،در  1مجلد [جلد  55از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]

اردوگاه  10رمادي ،در  2مجلد [جلدهای  57ـ  56از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
اردوگاه  11تکری ــت «صالحالدیـــن» ،در  2مجلـــد [جلدهـــای  59ـ  58از فرهنگنامه
اسارت و آزادگان]
اردوگاه  12تکریت ،در  2مجلد [جلدهای  61ـ  60از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
اردوگاه  13رمادی ،در  1مجلد [جلد  62از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
اردوگاه  14تکریت ،در  1مجلد [جلد  63از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
اردوگاه  15تکریت ،در  2مجلد [جلدهای  65ـ  64از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
اردوگاه  16تکریت ،در  1مجلد [ جلد  66از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
اردوگاه  17تکری ــت «مخربیـــن» ،در  2مجلـــد [ جلدهـــای  68ـ  67از فرهنگنامـــه
اســـارت و آزادگان]
اردوگاه  17نهـــروان «مفقودیـــن» ،در  1مجلـــد [ جلـــد  69از فرهنگنامـــه اســـارت و
آزادگان]
اردوگاه ( 18بعقوبه) در  2مجلد [جلدهای  71ـ  70از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
اردوگاه  19تکریت «افســـران» ،در  2مجلد [جلدهای  72-73از فرهنگنامه اسارت
و آزادگان]
اردوگاه  20تکریت ،در  1مجلد [جلد  74از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
زندانها در  3مجلد [ جلدهای 77ـ 75از فرهنگنامه اسارت و آزادگان]
مجموعه کتب موضوعی اسارت و آزادگان
ای ــن بخش ش ــامل دههـــا عنـــوان و موضوع اصلـــی و فرعـــی؛ ذیل عناوینـــی مانند
فرماندهـــی و رهبـــری در اســـارت ،بهداشـــت ،درمـــان و تغذیـــه ،ورزش ،هنـــر ،کار
و ...اســـت کـــه در آیندهای نزدیـــک نگارش آنها در دســـتور کار قـــرار خواهد گرفت.
بـــرای نـــگارش و پژوهـــش ایـــن مجموعـــه فرهنگنامـــه ،چندهـــزار تـــن از آزادگان
مـــورد مصاحبـــه حضوری ،مکتـــوب و یا تلفنی قـــرار گرفتـــه و اطالعات آنها در ســـه
بخـــش کلـــی؛ اطالعات مرجـــع ،اطالعات اردوگاهـــی و اطالعات و اســـناد موضوعی
دس ــتهبندی شد.
بخ ــش اول و دوم ای ــن مجموعـــه که تحقیق و نگارش آنهـــا از ســـال  1372آغاز و در
س ــال  1392بـــه اتمام رســـیده اســـت ،در فاز اول آماده انتشـــار شـــده اســـت و امید
اســـت تا پنج ســـال آینده فاز دوم این مجموعه یعنـــی کتب موضوعی فرهنگنامه
اســـارت و آزادگان به چاپ برســـد.
ب ــرای تدوی ــن این مجموعه هزاران گزارش صلیبســـرخ ترجمـــه و تجزیه و تحلیل
شـــده و هزاران مطلب مندرج در جراید و  500عنوان کتاب منتشـــر شـــده در زمینه
اس ــارت م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفتـــه و بـــا اطالعـــات بهدســـت آمـــده از  5000ســـاعت
مصاحبـــه حضـــوری آزادگان تطبیق داده شدهاســـت.
7

یک فیلم ،اسطورههایی که
جمهوری اسالمی بر پایۀ آن
بنا شده را به هم میریزد:
چه کسانی در جنگ با عراق
جنگیدند و چرا؟

8

 14سپتامبر  ،2008لس آنجلس تایمز
داس ــتان ب ــه نظ ــر آشناس ــت :ی ــک گ ــروه جوان ــان خودس ـ ِـر ب ــد ده ــن ب ــرای
هواخواه ــی از سردس ــتۀ خ ــود ک ــه ژا کت ــی چرمی ب ــر ت ــن دارد ،داوطل ــب رفتن
ب ــه جبهه میش ــوند .آنه ــا اف ــرادی بـ ـیادب ،بداهه گ ــو ،طعن ــه زن ،و تربیت
نش ــدهاند .آوازه ــای زش ــت میخوانن ــد و خ ــط قرمزه ــای مرب ــوط ب ــه س ــیگار
کش ــیدن و قم ــار را رد میکنن ــد .ام ــا در نهای ــت با اثب ــات خود در می ــدان جنگ
تبدی ــل ب ــه قهرمان میش ــوند.
ام ــا در جمهوری اس ــامی ایران ،این تصویر غیر مق ــدس از مردانی که در «دفاع
مق ــدس» با ع ــراق در دهۀ  1980جنگیدند ،به هیچ وجه مقبول نبوده اس ــت.
فیل ــم س ــنت ش ــکنانۀ س ــال  2007مس ــعود ده نمک ــی « ،اخراجیه ــا» ،ب ــرای
ایرانیان ــی ک ــه ع ــادت ک ــرده بودن ــد از جنگ ــی که کش ــور را تغیی ــر داد ب ــه عنوان
آرمان ــی نجی ــب ی ــاد کنند ک ــه رزمن ــدگان آن همگ ــی مردانی مس ــلمان و مومن
بودن ــد عجی ــب مینم ــود.
ده نمکی میگوید« :این فیلم یک کلیش ــه را در هم شکس ــت و روش ــن س ــاخت
ک ــه جن ــگ دف ــاع مقدس ب ــه یک قش ــرخاص مح ــدود نمیش ــود و هم ــه درگیر
آن بودند».
ب ــا وج ــود تنشه ــای بی ــن ته ــران و واش ــنگتن بر س ــر برنام ــۀ هس ــتهای ایران،
فیل ــم ده نمک ــی در دل خود حاوی هش ــداری برای آمریکاس ــت :همان جوانان
ب ــه ظاه ــر بی دی ــن و مادیگرای ای ــران که غ ــرب در نهایت ب ــرای تعدیل ایران
روی آنه ــا حس ــاب ب ــاز کرده اس ــت از کش ــور خ ــود در براب ــر هر دش ــمنی دفاع
خواهن ــد کرد.
ده نمکی ،که یک کهنهس ــرباز جنگ بود و س ــپس رهبر یک گروه ش ــبه نظامی
ُ
(بس ــیج) ش ــد و س ــپس روزنامهنگاری و بعدها نیز به زعم خود به الیور ِاس ــتون
بدل گش ــت ،میگوید که در نوش ــتن و س ــاختن این پرطرفدارترین فیلم ایرانی
ک ــه دنبالـ ـهدار نی ــز ش ــد ،تح ــت تاثی ــر عش ــق خود ب ــه فیلمه ــای جنگ ــی مانند
«پالتون» و «نجات س ــرباز رایان» بوده اس ــت.
ای ــن فیل ــم اس ــطورههای گفت ــه ش ــده درب ــارۀ جن ــگ ک ــه جمه ــوری اس ــامی
برآنها اس ــتوار اس ــت را زیر س ــوال میبرد :اس ــطورههایی پیرام ــون این که چه
کس ــانی از جامعۀ ای ــران در جنگ جنگیدند ،از کدام اقش ــار جامع ــه بودند و به
چه دلی ــل جنگیدند.
مجی ــد ،قهرم ــان داس ــتان ،زندگ ــی خود را ب ــه خطر میان ــدازد تا با عب ــور از یک
می ــدان می ــن عرصه را برای ی ــک حمله آماده کن ــد ،تصاویری ک ــه در آن لحظه
از ذه ــن او عب ــور میکند تصاویر  72حوری بهش ــتی نیس ــتند ،بلک ــه تصویر زنی
اس ــت که او عاش ــقش اس ــت ،تصویر خاطرات او از دورهای در زندان و پیرمردی
عارف در تهران.
ده نمک ــی میگوید« :ا گر کش ــور م ــورد حمله قرار بگی ــرد ،همه ب ــرای دفاع از آن
ب ــه جنگ میرون ــد .همۀ آنها مل ــت خود را دوس ــت دارند».
هم ــان ط ــور ک ــه موض ــوع ویتن ــام سیاسـ ـتهای داخل ــی و بینالملل ــی آمری ــکا
را ب ــرای ی ــک دهه تح ــت تاثیر ق ــرار داد ،جن ــگ ایران و عراق که بیس ــت س ــال
پی ــش در بیس ــت آ گوس ــت به پای ــان رس ــید ،کما کان نق ــش مهم ــی در جامعۀ
ایران ،سیاس ــت کش ــور ،روابط خارجی و حتی فیلمسازی کش ــور بازی میکند.
تن ــش بین ای ــران و عراق به دههه ــای قبل برمیگ ــردد و حتی ب ــه قرنها قبل،
ا گ ــر بخواهیم کش ــمکش بی ــن عثمان ــی و امپراتوری ای ــران را ب ــرای کنترل خاور
میانه در نظ ــر بگیریم.
در س ــپتامبر  ،1980نیروه ــای ص ــدام حس ــین از مرز ای ــران و عراق عب ــور کردند.
علیرغ ــم هش ــدارهای برخ ــی از مش ــاوران خ ــود ،ص ــدام متقاعد ش ــده بود که

میتوان ــد به س ــرعت ای ــن منطقۀ نفـــت خیـــز را بـــه تصـــرف درآورد و روحانیون
فدای ــی ش ــیعه را که یک ســـال قبل یک جمهوری اســـامی را در ایـــران به ثبت
رس ــانده بودن ــد تضعیف کند.
در ع ــوض ،ایرانی ــان پشـــت ســـر رهبران جدیـــد خود ایســـتادند و مبـــارزه کردند
و در نهای ــت جن ــگ را به خـــا ک عراق کشـــانده وحمایـــت مردمـــی از روحانیون
حا ک ــم را به اثبات رس ــاندند.
ب ــا ت ــرس از پی ــروزی ای ــران ،آمریکا و کشـــورهای عربـــی حمایت آشـــکارا و پنهان
خ ــود از صدام حس ــین را آغـــاز کردند و زیادهرویهای او را که شـــامل اســـتفاده
از س ــاحهای ش ــیمیایی غیر قانونی بر ســـر ســـربازان و غیر نظامیان بود نادیده
گرفتن ــد .تلفات بیش ــتر شـــد .بر ســـر شـــهرها موشـــک ریخته شـــد .بیمارســـتان
ه ــا پرش ــد از مجروحان و قطـــع عضوها .مادران و همســـران زیادی در ســـوگ از
دس ــت دادن عزی ــزان و فرزندان خود نشســـتند .بخـــش زیادی از گورســـتانها
به رزمن ــدگان اختصاص داده شـــد.
مانن ــد ِاس ــتون ،ده نمکـــی خـــودش در جنگی که بـــه تصویر میکشـــد ،خدمت
کرده اس ــت .در  16س ــالگی ،در اواســـط دهـــۀ  ،1980او در مقابل خانـــوادۀ خود
ایس ــتاد و ب ــه جبهه رف ــت .پس از چنـــد ماه مجروح شـــد ،ولی پـــس از بهبودی
به بازگش ــت ب ــه جبهه اصـــرار ورزید.
او در نهای ــت به ِس ــمت فرماندهی بســـیج در آمد کـــه داوطلبانی بـــا انگیزههای
مذهب ــی و ان ــدک مس ــلح بودنـــد کـــه بـــا عبـــور از میدانهـــای مین بـــه حمالتی
انتح ــاری در پایگاهه ــای عراقـــی دســـت میزدند.
او میگوید ش ــخصیتهای فیلمش شـــبیه آن افرادی هســـتند که او فرماندهی
آنه ــا را ب ــر عه ــده داش ــت .آنهـــا آدمهایـــی بذلهگو ،سبکســـر وگاها خشـــک
و خش ــنی بودن ــد ک ــه برخـــی از آنهـــا خیلـــی نا گهانی و بـــدون فکر بـــرای جنگ
داوطل ــب ش ــدند و بعدهـــا در جبهـــه بـــه ایمـــان و معنـــا دســـت یافتنـــد .او بـــا
س ــربازان خ ــود در تماس اســـت.
او میگوی ــد« :برخی از آنها شـــهید شـــدند و برخـــی زندگی عادی خـــود را ادامه
میدهند».
ً
زمان ــی ک ــه جنگ به پایان رســـید ،در نبردی که عمیقا هر دو کشـــور را تغییر داد
میلیونها زندگی نابود شـــده بود.
در عراق ،این جنگ ش ــکاف بین دولت عرب ســـنی در بغداد و شـــیعیان مومن
ُ
کش ــور و کردهای ع ــراق را ،که هـــر دو از نظر فرهنگی و مذهبی بـــه ایران نزدیک
بودن ــد ،بیش ــتر ک ــرد و بـــه گونـــهای در بحرانهـــای داخلی کـــه پـــس از برکناری
صدام در س ــال  2003ع ــراق را در بر گرفـــت ،موثر بود.

مانند ِاستون ،ده
نمکی خودش در
جنگی که به تصویر
میکشد ،خدمت
کرده است .در 16
سالگی ،در اواسط
دهۀ  ،1980او در
مقابل خانوادۀ خود
ایستاد و به جبهه
رفت .پس از چند ماه
مجروح شد ،ولی پس
از بهبودی به بازگشت
به جبهه اصرار ورزید.
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توگو با یوسفعلی میرشکا ک درباره مسعود دهنمکی
گف 
رفاقتی که غرامت دارد
ی ــک روز آق ــای دهنمکی زنگ زد و گفت میخواهم با ش ــما کار کنم .من هم گفتم
کار ک���ردن بـ��ا ما خیلی غرام���ت دارد .پاش���و بیا همدیگ ــر را ببینیم و آم ــد .گفتم تو
میخواه ــی با م ــا کار کنی؟ چپه ــا هیچی ،از فردا راسـ ـتها هم پ ــدر صاحبت را
ً
در خواهن ــد آورد! ن ــه چپ از من خوش ــش می آید و نه راس ــت .من ه ــم متقابال از
هیچ کدام خوش ــم نمیآید .از فردا اس ــت که ص ــد هزار رقم پرونده ب ــاال میآورند.
میتوان ــی ج ــا نزن ــی؟ ما ب ــا هر ک ــس رفاقت کنیم ای ــن را ب ــه او میگویی ــم .رفاقت
ی ــا تقویمی اس ــت ی ــا تاریخی .بای ــد تا آخر خ ــط پ ــای آن بمانی .گفت ت ــا آخر خط
هس ــتم؛ عهد و پیم ــان و یاعلی مدد...
ش ــروع کردی ــم به مطلب نوش ــتن برای ایش ــان و ب ــر و بچههای بس ــیج مخاطبان
اصل ــی ماجرا بودن ــد .ولی آن جماعت ش ــروع کردند به داد و هوار ک ــردن و پرونده
ب ــاال آوردن و ع ــرض ح ــال دادن و حاج مس ــعود ه ــم مقاومت کرد .یعن ــی دلیرانه
پای ماج ــرا ماند.
یک ــرد موافق نب ــودم ولی کاری ه ــم به کار
م ــن ب ــا خیل ــی از کارهایی که ایش ــان م 
ً
ای ــن نداش ــتیم که جه ــت یک نش ــریه کجا اس ــت .اصوال ه ــر جا ک ــه بخواهم کار
کنم به آن چه که خودم مینویس ــم میاندیش ــم .به این که چه نش ــریهای اس ــت
توجه ــی نمیکن ــم .چون من فکر میکنم در دراز مدت هر کس ــی مس ــئول مطلبی
اس ــت که مینویس ــد .آن چه مایه ارزیابی کارنامه هر کس ــی اس ــت مطلبی اس ــت
ک ــه امضا و اس ــم طرف باش ــد .البته م ــا در این مملکت به ش ــیوه عه ــد دقیانوس
بررس ــی میکنی ــم .یعن ــی به خاط ــر روش ــنفکرزدگی جامع ــه یک خط کش ــیدهاند
و ت ــو را ب ــه نف ــس خ ــودت نمیشناس ــند .ت ــو را به گ ــروه ،ح ــزب ،جری ــان و جناح
نس ــبت میدهند .این مش ــکلی اس ــت که در جامعه ما وجود دارد و یکی از عالئم
عقبماندگ ــی ی ــک جامع ــه این اس ــت که فرهنگ نس ــبت ب ــه سیاس ــت ارزیابی
بش ــود .یعن ــی معیار ارزیابی نی ــک و بد یک مطلب ،خطا و صواب بودن و درس ــت
و غل ــط ب ــودن آن ای ــن باش ــد که چه نش ــریهای اس ــت یا مال چ ــه ارگانی اس ــت یا
م ــال چه حزب و جناح و گروهی اس ــت .حال این که س ــالها اس ــت ک ــه این ماجرا
در غ ــرب حل ش ــده و امضای ط ــرف را کار دارند و خ ــود مطلب را.
آدم یکدنده و متهور
ب ــه ه ــر ح ــال کار ک ــردن ب ــا آق ــای دهنمک ــی ب ــرای ی ــک دورهای جال ــب ب ــود .آن
وقتهای ــی که ایش ــان پرتیراژترین نش ــریه کش ــور را در مـ ـیآورد .جالب اس ــت که
تی ــراژ هفتهنامه ایش ــان از خیلی از روزنامهها بیش ــتر بود .با ای ــن که غلط مطبعی
بس ــیار داشت ،مش ــتری هم بس ــیار داش ــت .گر چه من یادم هس ــت که از همان
وقتها میگفتم یکی از نش ــانههای نش ــریات مس ــلمانی غلط مطبعی اس ــت .این
ً
ً
را بع ــدا ب ــه آق ــای جلیل ــی ه ــم میگفتیم .اص ــا ی ــک لطیف ــه و جوک ش ــده بود.
میگفتیم بس ــامد غلط در یک نش ــریه میزان نس ــبتش را با انقالب و اسالم معلوم
میکند .هر اندازه غلط مطبعی بیش ــتر باش ــد نش ــان میدهد که ط ــرف رادیکالتر
اس ــت .فوندامانتالیستر است.
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تجربـــه انتشـــار نشـــریه بـــرای آقـــای دهنمکـــی تجربـــه خوبی بـــود .باعث ش ــد که
جامعـــهاش را بیشـــتر بشناســـد .مردمـــش را بهتر بشناســـد چـــون آدم یکدنده و
ً
مته ــوری ب ــود .گاهی اوق ــات تهور مذموم اســـت .در قدیـــم کال تهـــور را مذموم به
ش ــمار میآوردند .میگفتند [تهور] ش ــجاعت به افراط اســـت اما در ایـــن روزگار ا گر
کســـی متهور نباشـــد به توفیق نمیرســـد.
بـــه هر حـــال همیـــن تهور باعث شـــد که ایشـــان مخاطب بســـیار داشـــته باش ــد.
مس ــافرتهای زی ــاد برود .به شهرس ــتانهای مختلف بـــرود .عالوه بر دو رگـــه بودن و
خاســـتگاه پایین شـــهری و فرودســـت داشـــتن -که از الیههـــای اعماق بـــر آمده-
این مســـافرتها باعث شـــد کـــه از جامعهاش شـــناخت دقیقتـــر و عمیقتری پیدا
کن ــد .عدالتطلب هم ب ــود .البته اآلن نمیدانم چه نســـبتی میتوانـــد با عدالت
داش ــته باش ــد ولی آن وقتها پای ــه اصلی آرمان این بشـــر عدالتطلبـــی بود .این
ســـودا دنبـــال شـــد ولی در نشـــریات بـــه نتیجهای نرســـید .هـــر چند مایـــه تقویت
پدیدهای ش ــد که ام ــروز عنوان عمار پیدا کرده؛ یعنی بســـیجی .چون عمار اس ــم
محترمانـــهای بـــرای نیروهای بســـیج و بســـیجیها اســـت .من نمیتوانـــم عنوان
دیگـــری یعنی زیرســـاخت دیگری بـــرای عمار و جماعـــت عماریون ســـراغ بگیرم.
فصل دور و دراز دوستی با مسعودخان
بـــه هـــر حـــال مســـعود روی آرمانهایـــش و عشـــق و عالقـــهای کـــه بـــه جبه ــه و
بازمانـــدگان جبهـــه و یـــاران شـــهید و ایـــن حرفهـــا داشـــت ،التزامی که ایش ــان به
جن ــگ و خاطرات جنگ و امام و انقالب و ش ــهدا داشـــت ،با خـــودش بازیهایی
در مـــیآورد کـــه خیلـــی حیرتانگیـــز بـــود .تابســـتانها از کولـــر اســـتفاده نک ــردن،
گرس ــنگی کش ــیدن ،زمس ــتان از بخاری اس ــتفاده نکردن ،محـــل کار را به صورت
س ــنگر در آوردن ،ایش ــان از این خلبازیها زیاد داشـــت! یـــک زمانی خیلیهایمان
داش ــتیم ولی ایش ــان س ــعی ک ــرده بود ای ــن فضـــا را نگـــه دارد و از این فض ــا بیرون
نیایـــد .مـــا هـــم البته مدام ســـعی میکردیـــم کـــه او را از ایـــن فضا بیرون بکش ــیم!
خاط ــره و ای ــن ماجراه ــا زیاد اس ــت .ا گر ی ــک روزی من حوصله داشـــتم خاطراتم
ً
را از روزگار کودکـــی تـــا اآلن بنویســـم ،مســـلما یـــک فصـــل درازی را بـــه دوس ــتی ب ــا
حاج مســـعود خـــان دهنمکـــی و فضایی کـــه مدتهـــای مدید با همدیگـــر بودیم
[اختصـــاص مـــی دهـــم] و بـــا دیگـــر دوســـتان و خردهریزهـــا و آنهایـــی کـــه از س ــر
نا گزی ــری در پن ــاه ایش ــان آم ــده بودن ــد و آنهای ــی که به ســـوداهای دیگـــری آمده
بودند.
برای خودش کار نمیکند
م ــا جامعه صنعتی نیس ــتیم .کش ــاورزی ما هم از دســـت رفته؛ چشـــم همه مردم
بـــه دولت اســـت .این جامعـــهای کـــه در آن کار نیســـت چون صنعت نـــدارد .کل
ً
ایـــن جامعـــه مثال ا گـــر بگوییم پنجاه میلیون چشـــم چهل میلیون آدم به دس ــت
دول ــت ب ــود و توقع داش ــتند دولت انق ــاب و دولت جمهوری اســـامی بـــرای آنها
کاری کن ــد .ح ــاال دهنمکی به عنوان یک عدالتطلب مدافـــع ارزشهای انقالب،

ت ــا آن جایی که امکان داش ــت صدای ــش را در این جامعه وس ــعت داد و صدای او
در جامع ــه پ ــژوا ک پیدا کرد .صدایش یعنی نش ــریهاش و مجموع ــه همکارانش.
ً
یک ــرد ک ــه م ــا ب ــر نمیتافتیم .مث ــا عک ــس فالن خان ــم را
گاه ــی ه ــم کارهای ــی م 
زدن در حال ــی ک ــه زبان ــش از دهان ــش بی ــرون آم ــده و از این اداه ــا اما او گیش ــه را
میش ــناخت .مـــا مواف ــق نبودی ــم .اما او میدانس ــت ای ــن عکس بیش ــتر از خیلی
مق ــاالت در جامع ــه تأثیر میکن ــد .معرفتی ک ــه او از مخاطبش داش ــت ،من هیچ
وق ــت نداش ــتم .به یک معنا م ــن برای خودم مینویس ــم .مس ــعود دهنمکی این
جوری نیس ــت .ب ــرای خ ــودش نمینویس ــد .ب ــرای خ ــودش کار نمیکن ــد .برای
مخاطب ــش کار میکن ــد .ب ــه همین خاط ــر یکی از کس ــانی که بدون وابس ــتگی به
کلهگندهه ــای اقتصادی و سیاس ــی این جامعه توانس ــت راه خ ــودش را باز کند و
نبض جامعهاش در دس ــتش باش ــد مس ــعود دهنمکی اس ــت.
رادیکالی که سفیه نیست
[بعدها] مس ــعود یک نش ــریه رنگی در آورد؛ یکی دو ش ــماره .چون فهمید جامعه
متحول ش ــده -یا به تعبیر من جامعه فرانس ــوی ش ــده و دیگر آن مخاطب وجود
ن ــدارد -پ ــس نش ــریه در آوردن ب ــا آن آرمانه ــا و آن اعتقادات در ای ــن مملکت کار
او نیس ــت .ح ــال آن ک ــه م ــا در عالم سیاس ــت س ــی و پنج س ــال اس ــت کل ــی اهل
سیاس ــت داری ــم که یک ه ــزارم مس ــعود دهنمکی ش ــعور ندارن ــد و نمیفهمند .با
دو ش ــماره فهمید که جامعه دیگر آن جامعه نیس ــت و مخاطب هم آن مخاطب
نیس ــت و ره ــا ک ــرد .ح ــال این ک ــه خیلیها هس ــتند بع ــد از س ــه س ــال تعطیلی
نشریهش ــان دوباره یک نش ــریه در میآوردند از نشریه قبلیش ــان بدتر و سعی هم
میکنند ادام ــه دهند.
مس ــعود دهنمکی رادیکالیست اس ــت اما سفیه نیس ــت .احمق نیست .بیشعور
نیس ــت و جامعـــهاش را میشناس ــد .آن نش ــریات- ،صبح و دوکوهه و ش ــلمچه و

ای ــن حرفه ــا -اینها همه مشـــت بـــه نمـــد زدن بود .بـــه نمایندگـــی از مـــردم ،به
نمایندگی از آدمهای گش ــنه و تش ــنهای که هش ــت س ــال جنگ کردند و بعد هم
ش ــرایطی ک ــه نه کاری هســـت و نـــه امکاناتی هســـت و مـــدام باید نگران نانشـــان
باشند.
نمیدانم چند س ــال طول کشـــید .ده ســـال ،بیشـــتر یـــا کمتر ،بزرگتریـــن حنجره
ً
عدالتطلب ــان این جامعه بود .مس ــلما بعدها دیگران در مورد ای ــن دوره کار این
بش ــر و نش ــریاتش پژوهش خواهند کرد و مطلب خواهند نوشـــت .درســـت اســـت
که ش ــلخته بوده؛ فرم خوش ــگل نداش ــته و جذاب نبوده چون گرافیس ــت آن هم
خودش ب ــود .حروفچینش هم خودش ب ــود .همهاش خودش ب ــود .خیلیها به
م ــن اعت ــراض میکردند که تو چه ط ــوری [با او] کار میکنی؟! البت ــه من یاد گرفته
ب ــودم که با مس ــلمین کار کردن مســـتلزم این اســـت که خودت ویراســـتار مطلب
یک ــردم .از همان یکی دو شـــماره
خودت باش ــی .مطلب ــم را خودم ویراس ــتاری م 
اول ک ــه دیدی ــم خیل ــی بغداد ویراس ــتاری خ ــراب اس ــت ،گفتم مطلب ــم را خودم
ویراســـتاری میکنم.
پدیدهای به نام مسعود دهنمکی
آن دوره که ایش ــان [با نش ــریه] حنجره این مردم بود تمام ش ــد و با یک هش ــیاری
وی ــژهای فهمید ک ــه دیگر در ژورنالیزم هیچ تأثیری نمیش ــود جس ــتجو کرد .دیگر
نمیش ــود ب ــا ژورنالی ــزم عدالتطلب بـــود .راهـــی را کـــه دهنمکی طی کـــرده عین
عب ــور از می ــدان مین بوده؛ یعنی یک تن ــه در عالم فرهنگ به می ــدان مین رفته و
س ــینهخیز جل ــو آمده تا شـــده خودش؛ پدیـــدهای به نام مســـعود دهنمکی!
ای کاش م ــا از ای ــن پدیدههـــا بســـیار میداشـــتیم اما جامعـــه ما یـــک جامعه فرو
بس ــته اس ــت و هم ــه نمیتواننـــد به انـــدازه مســـعود دهنمکـــی متهور باشـــند که
نش ــریه را کنار بگذارند .دوربین بردارند و در س ــینما بیفتند .روزی هم که ایشـــان

اینهایی که روی ترک
موتورش مینشستند،
میگفتند مواظب باش!
دهنمکی آن طرف است!
حاال نمیدانستند که
ترک دهنمکی سوار
هستند .آخر لو داده و
گفته میخواهی دهنمکی
را ببینی؟ دهنمکی من
هستم! بنده خدا نزدیک
بوده سکته کند!
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نش ــریه در مـ ـیآورد ،کار ب ــه همین مقدار دش ــوار ب ــود .با بیکلگی و ب ــا همین تهور
ً
نش ــریه در آورد .خیلیه ــا فکر میکردند که آقا نمیش ــود! اصال چطور میش ــود؟!
نش ــریه ای ــن را میخواه ــد و ای ــن را میخواهد و ای ــن را میخواه ــد[ .دهنمکی] به
هی ــچ ک ــدام از ل ــوازم و مقدم ــات کارش هیچ وقت هی ــچ توجهی نداش ــته؛ چه در
آن کار و چ ــه در ای ــن کار .برای همین اس ــت که ش ــما ت ــا گفتید دارد رس ــوایی دو
را میس ــازد ،م ــن وحش ــت ک ــردم .چه جوری میش ــود ی ــک س ــناریویی که حاال
ی ــک ب ــار درگرفته و فیلم در آمده قرار اس ــت چه کار کند؟ چه جوری ممکن اس ــت
رس ــوایی دو جواب بده ــد؟! نمیدانم!
درب ــاره ای ــن پدی ــده خیل ــی میش ــود ح ــرف زد .البته م ــا پدیدهه ــای دیگری هم
ً
داری ــم .کال بع ــد از انق ــاب همه آنهایی ک ــه ی ــک کاری از پیش بردند .ح ــاال نه با
ای ــن ویژگیها اما همه آنها اس ــتثنا هس ــتند .متأس ــفانه آقایان هی ــچ وقت به این
فک ــر نیفتادند ک ــه میش ــود از ای ــن موفقیتها یک قاعده س ــاخت.
هنگام ــی که اولین فیلم وس ــترن در آمریکا س ــاخته ش ــد ،آمریکاییه ــا فهمیدند
ک ــه ای ــن میتواند یک ژانر باش ــد .یک قاعده باش ــد .پرورش بدهیم و بس ــازند که
اآلن س ــنت اس ــت .باالخره در سینمای هالیوود باید س ــالی یکی دو فیلم وسترن
س ــاخته ش ــود .فیل ــم موزی ــکال باید س ــاخته ش ــود .کمدی باید س ــاخته ش ــود.
مل ــودرام بای ــد س ــاخته ش ــود .ام ــا نمیدان ــم .صالح مملک ــت خویش خس ــروان
ُ
دانن ــد ولی یادمان نرود که اول خس ــروان خس ــر اس ــت و ان االنس ــان لفی خس ــر!
ح ــاال چ ــه این خس ــر در وان باش ــد و چ ــه بی ــرون از وان! ای ــن خس ــران گریبانگیر
خیلیه ــا خواهد ش ــد ام ــا نه گریبانگی ــر دهنمکی .متأس ــفانه به خاط ــر بیقاعده
ب ــودن جامع ــه م ــا در هم ــه زمینهه ــا از اقتصاد ت ــا فرهن ــگ فقط آدمه ــای متهور
ً
میتوانن ــد موفق ش ــوندنه لزوما اهل اس ــتعداد.

بعد از این که فیلمش
پرفروشترین فیلم
تاریخ سینمای ایران
شد ،متأسفانه خیلی
از بچههای مسلمان
یا من میگویم
متسلمان ،مثل
متشاعر ،متظاهر،
عوض این که او را
کمک کنند سعی
کردند او را به زمین
بزنند

مایکل مور ایران
مدت ــی ب ــود دیگ ــر نش ــریهای در نمیآمد ت ــا این ک ــه یک روز ح ــاج مس ــعود آمد و
گف ــت میخواه ــم فیل ــم بس ــازم! گفتیم خوب اس ــت .گفت س ــوژه فقر و فحش ــا!
گفتی ــم خوب اس ــت .م ــن هم ندیده ب ــودم که چه کار ک ــرده؛ حاج مس ــعود آمد و
گف ــت میخواهم تو آن مقاله دوزخ پایتخت را در این فیلم بخوانی .گفتیم باش ــد
و خواندی ــم .خواندیم و ایش ــان ه ــم فیلمهایی که از این ط ــرف و آن طرف -با آن
ذوق وی ــژهای که دارد -گرفته بود[ ،تدوین ک ــرد و کار] در گرفت .فیلم این طرف و
آن ط ــرف رف ــت و غربیها هم به او لقب مایکل مور ای ــران داده بودند .البته او هم
حواس ــش جمع بود که س ــرش از این کالهها نرود .چون جماعت غربی در ش ــهید
کردن اس ــتعدادهای جهان س ــوم اس ــتعداد ویژهای دارند .یعنی طرف تا گل کرد،
ً
ف ــورا کاری میکنن ــد ک ــه آن ط ــرف گل بده ــد و هر کس ه ــم آن ط ــرف گل بدهد
عم ــرش خیل ــی کوتاه خواهد بود .بس ــیاری از ش ــعرا ،نویس ــندهها ،فیلمس ــازان و
اه ــل هنر و اس ــتعداد ما را به آن طرف کش ــاندهاند .این فیلم ک ــه در گرفت ،آمد و
گف ــت میخواهم کدام اس ــتقالل ،ک ــدام پیروزی را بس ــازم .خوب بود .س ــوژه هم
خ ــوب بود .م ــن به او گفتم ای ــن دیگر یک فیلمب ــردار حرفـ ـهای میخواهد .دیگر
نمیخواهد خ ــودت فیلم بگیری.
ً
جال ــب اس ــت .با این که دوم ــی فیلمبردار حرفهای داش ــت و اص ــا کادر یک کادر
فن ــی و حرفـ ـهای ب ــود ،توفی ــق اول ــی را به دس ــت نی ــاورد! مردم ــی ب ــودن در عصر
هنره ــای دی ــداری تصرف بیش ــتری دارد .تا کار به بحث س ــینمای ج ــدی و این
حرفه ــا رس ــید .پیش ــنهاد من به ایش ــان این ب ــود که س ــعی کن درباره س ــینما
ه ــر چه کتاب دس ــتت میآی ــد بخوانی .با این ک ــه به کارت نخواهد آم ــد ولی باید
بدان ــی .ج ــزء ل ــوازم ای ــن بازی ای ــن اس ــت ک ــه آدم قلمبهپرانی کن ــد .حرفهای
گن ــده گنده بزند .اس ــم ا کابر را بیاورد .اس ــم منتقدان بزرگ را به زب ــان بیاورد و تا
میتوان ــی فیلم ببین .جالب اس ــت که این بش ــر این همه فیلم دی ــد و از حال و
ه ــوای خ ــودش بیرون نیامد .این هم جزو عجایب اس ــت .ای ــن هم یک ویژگی
حیرتانگی ــزی اس ــت .اوایل انق ــاب آدمهایی داش ــتیم که تازه داخل س ــینما
افت ــاده بودن ــد و فیلم هم س ــاخته بودند؛ بعد که ش ــروع کردند ب ــه فیلم دیدن
دگردیس ــی پیدا کردند .حاج مس ــعود دگردیس ــی پیدا نکرد.
ای کاش میتوانست اخراجیهای خواهران را بسازد
قرار ش ــد ما یک سناریویی بر اساس س ــوژهای که خود ایشان داده بود بنویسیم.
این س ــوژه را خود من هم س ــراغ داش ــتم .این که بعدها یعنی بعد از اتمام جنگ
یا حتی در حالی که هنوز جنگ ادامه داش ــت ،جماعت بنیاد ش ــهید و ارگانهای

12

دیگ ــر س ــعی کردند رزمندگان اس ــام را موجودات معصوم و مقـــدس جلوه دهند.
مـــا از همـــان وقتهـــا مخالف بودیـــم ولی صـــدای ما بـــه جایی نمیرســـید که آقا
هی ــچ کدام اینه ــا این جوری نبودند که ش ــما میگویید! خیلیهایشـــان رفقای
م ــا بودن ــد .از ما ه ــم بدتر بودند .م ــن اینجا درباره شـــهدای شـــوش دانیال کتاب
دارم .آدم ــی را ک ــه قاچاقچی و خالفکار بوده یک جوری نشـــان دادهانـــد که کار او
همیشـــه قرائت قـــرآن و دعـــا و این چیزهـــا بـــوده؛ حیرتانگیز اســـت! مایه خنده
هم هس ــت .چ ــون مردم میدانن ــد که این نب ــوده؛ آدمی کـــه یک بار پایـــش را در
ً
مســـجد نگذاشـــته و اصال نمیگذاشـــت و رفیق ما بود ،ببین [نوشـــته اند] جلس ــه
قرائت قرآن داش ــته! آقا قرائت قرآن را داش ــتیم ولی این نمیآمد [چون] خوش ــش
ً
نمیآمـــد! اصـــا در ایـــن عوالـــم نبود ولی شـــجاعتی داشـــت که حیرتانگی ــز بود.
البت ــه من بع ــد از انقالب تهران بودم ک ــه گفتند فالنی یک تنه با اســـلحه خودش
و گلولههـــای خـــودش با عـــراق جنگ چریکی میکنـــد .البته آدم نماز شـــبخوان
هم قاطی اینها داش ــتیم.
چـــون مســـعود فضا و جبهـــه را میشـــناخت ،روی این ســـوژه انگشـــت گذاش ــته
ب ــود که درب ــاره نیروهای ب ــه ظاهر نگاتیو جنگ فیلم بســـازد .خـــودش هم با این
عوال ــم بیگانه نبود .یعن ــی از اینهایی نبود که از الی پر قو به جبهه رفته باش ــد و
نداند با چه پدیدهای مواجه اس ــت .هر کجا که ازدحام نفوس و اجتماع انس ــانها
باش ــد -حاال چه خانمها و چ ــه آقایان -از این اتفاقـــات [اخراجیها] میافتد .من
همیـــن اآلن دارم بـــه دهنمکی یک ســـوژه پیشـــنهاد میدهم که البتـــه نمیتواند
بس ــازد .ای کاش ایش ــان میتوانس ــت اخراجیهـــای خواهـــران را بســـازد .چ ــه
غوغایی میشـــد!
س ــناریو را نوش ــتیم .گفت طنز و کمدی این کم اســـت .گفتم از من بیشـــتر از این
بـــر نمیآیـــد .بـــرد خـــودش و بقیه دوســـتان کاری بـــا آن کردنـــد که به قـــول عبید
زا کان ــی ن ــه اذان م ــا معلوم ب ــود و نه اذان همســـایه .هیچ معلـــوم نبود کـــه این را
چ ــه کارش کردند و اولین بار بود در تاریخ س ــینمای ایران که کســـی میتوانس ــت
مخال ــف و موافق را به س ــینما بکش ــاند و آن حادثه عظیم اســـتقبال از اخراجیها
پیـــش آمد .ایشـــان هـــم ادامـــه داد تـــا اخراجیهـــای مربوط بـــه انتخابـــات .حاال
جالـــب اســـت که ایشـــان مـــدام ایـــن دوســـتان [هنرپیشـــه] را بـــا خـــودش همراه
میآورد و در حقیقت ســـریال ســـاخت.

فکر می کردم به بن بست میرسد
به نظر میآمد که دیگر کار به بنبس ــت کش ــیده و ایش ــان نخواهد توانست بیرون
از ای ــن ژان ــر موفقیتی داش ــته باش ــد تا این که رس ــوایی را س ــاخت .خوش ــبختانه
رس ــوایی هم کار موفقی از آب درآمد .س ــینمای ایش ــان س ــینمای مردمی است.
چیزی که من همیش ــه به او میگفتم س ــینما یعنی اس ــتقبال مردم .سینما یعنی
گیش ــه .س ــینما یعنی مردم قبول ــت کنند .مردم ش ــما را قبول میکنن ــد ،حافظ را
ه ــم قب ــول میکنند .تو خ ــودت را ن ــگاه ک ــن و توانایـ ـیات را؛ تو نمیتوان ــی ادای
دیگ ــری را در بی ــاوری .نمیتوان ــی جز خودت باش ــی؛ به اس ــتقبال مردم بس ــنده
ک ــن .کار ب ــه این نداش ــته ب ــاش که روش ــنفکر چ ــه میگوی ــد- .البته بع ــد از ما در
عال ــم فرهن ــگ و ادبیات -در عالم س ــینما در حق هیچ کس این همه حقکش ــی
نکردن ــد و چ ــوب الی چرخ ــش نکردن ــد .در عال ــم س ــینما در ح ــق هی ــچ کس به
اندازه ایش ــان ستم نشده است .خیلی س ــعی کردند چوب الی چرخش بگذارند
و فلجش کنند و از کارایی بیندازندش اما نتوانس ــتند .چرا؟ برای این که مس ــعود
موجودی اس ــت به ش ــدت متهور! م ــن میخواهم ای ــن را بگویم که این بش ــر هر
چ ــه دارد از ته ــورش دارد .از ای ــن بیکلگـ ـیاش دارد که وقتـــی اراده میکند کاری
یب ــرد بر
را از پی ــش بب ــرد ،دیوانـ ـهوار ب ــه س ــمت آن کار پی ــش مـ ـیرود و پی ــش م 
ً
خ ــاف م ــن! مث ــا ما ی ــک جای ــی کار میکردیم .دو س ــه نف ــر سوس ــه آمدند .من
ً
اص ــا هیچچی ــز نگفتم و رها ک ــردم و به خانه آم ــدم! ولی مس ــعود دهنمکی دو نفر
سوس ــه بیاین ــد ،س ــه نفر بیاین ــد ،صد نفر بیاین ــد ،هزار نف ــر بیایند ،ب ــه هیچ وجه
ً
ولکن ماجرا نیس ــت بلکه تیزتر و برندهتر میش ــود .من اص ــا از این طبایع ندارم.
ت ــا کار پیش مـ ـیرود ،پیش میرود .ب ــه محض این که یک عدهای ش ــروع کردند
ک ــج و کول ــه کردن ــش و از ای ــن ور کردن و چنین ک ــن و چنان کن ،م ــن رها میکنم
و خداحافظ ش ــما .هم ــه کارهایم هم همین ج ــوری بوده ولی دهنمکی درس ــت
ً
نقط ــه مقابل من اس ــت .ا گر اراده ک ــرد کاری را انجام دهد ،غلط یا درس ــت حتما
آن کار را انجام میدهد .نش ــریه در آوردنش یک نمونه کار اس ــت .فیلم س ــاختن
او ی ــک نمون ــه کار دیگر .البته ای کاش س ــریال نمیس ــاخت .یعن ــی ای کاش به
س ــمت رس ــانه دس ــت و پا گیر تلویزیون نمیرفت .رسانه فرا گیر و رس ــانه دیداری
س ــینمای م ــا ب ــه ان ــدازه خ ــودش محدودی ــت دارد .محدودیته ــا در تلویزیون

ص ــد براب ــر میش ــود و ایشـــان دیگر امـــکان مانور نـــدارد .حاجـــی این نباشـــد و آن
نباش ــد .در تلویزیون به ضررش تمام میش ــود .یعنی سریالس ــازی برای ایشـــان
آم ــد ن ــدارد .البت ــه میتواند گاهی همچنان س ــریال بس ــازد ولی توفیق ایش ــان در
س ــینمای مردمی اس ــت .ســـینمایی که ســـروکارش با فرد منتشر اســـت و از آن به
ش ــدت اس ــتقبال میکنند .چون مردم را میشناس ــد و میداند دلخواه مردم چه
است.
پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران
ً
ً
دهنمک ــی علیرغم این که همواره ظاهرا یک موض ــع ثابت دارد ،باطنا گوشهایی
دارد ک ــه این گوش ــها همه حرفهـــا را میشـــنوند و تحلیل میکنند .یـــاد میگیرد و
پیش میرود .این یکی از ویژگیهای به ش ــدت قابل س ــتایش مس ــعود دهنمکی
اس ــت .ش ــاید هیچ کس دیگری جرأت نمیکرد سراس ــیمه و نا گهانی وارد ســـینما
ش ــود ب ــدون هیچ مقدمـــهای .بعد از ایـــن که فیلمش پرفروشـــترین فیلـــم تاریخ
س ــینمای ای ــران ش ــد ،متأســـفانه خیلـــی از بچههـــای مســـلمان یا مـــن میگویم
متس ــلمان ،مثل متش ــاعر ،متظاهر ،عوض این که او را کمک کنند س ــعی کردند
او را ب ــه زمی ــن بزنن ــد .دوســـتان متســـلمان هنگامی پذیرفتند ایشـــان ســـینما گر
اس ــت که فک ــر میکن ــم ســـومی و چهارمی را هم ســـاخته بـــود و دیگر نمیشـــد با
او مخالف ــت ک ــرد .حاال ایـــن که ما در همین ســـینمای بعـــد از انقـــاب آدمهایی
س ــراغ داریم که ب ــه زور و هزینه بیتالمـــال چندین فیلم ســـاختهاند و هیچ وقت
موف ــق نش ــدهاند .از رو هـــم نرفتنـــد که آقـــا تو اســـتعداد نـــداری! تـــو مخاطبت را
نمیشناس ــی! تو نمیدانی برای چهکس ــی میخواهی فیلم بس ــازی .میخواهند
ً
فیلمی بس ــازند ک ــه مثال فالنی خوش ــش بیاید .بهم ــان حاج آقا خوش ــش بیاید.
ف ــان جن ــاح خوش ــش بیاید .این ســـینما نیســـت .مخاطـــب اصلی ســـینما فرد
منتش ــر اس ــت .تودهها ،الیهه ــای اعماق ،م ــردم بدون هی ــچ عنوانی.
ً
جماع ــت چپ اخراجیهای ســـه را رســـما تحریم کردند که کســـی نـــرود ببیند .باز
ً
نتوانس ــتند از توفی ــق این فیلم کم کنند .چون رس ــما وارد سیاس ــت ش ــده بود و
هم ــه را هج ــو کرده بود و نش ــان داده ب ــود که قضیه از چه قرار اس ــت .م ــن به یاد
میآورم که س ــر هم ــان اخراجیهای اول گف ــت به من میگویند با ش ــریفینیا کار
نک ــن! گفتم ک ــی به تو میگوید؟ ش ــریفینیا برای نش ــان دادن نقش منفیای که
تو در نظر داری بهترین گزینه اس ــت .چون ش ــریفینیا این طبقه را میشناســـد و
هی ــچ ک ــس بهتر از او نمیتواند این طبقه را نش ــان دهد .یعنی قش ــر ریا کار
جامعه ما را هیچ کس ــی بهت ــر از او نمیتواند نش ــان دهد .چه کار به
ای ــن داری کـــه دربـــاره شـــریفینیا یـــا درباره هـــر کس دیگـــری این را
میگوین ــد ی ــا آن را میگوین ــد .تو کار خ ــودت را بکن .س ــینما جایگاه
قض ــاوت اخالقی درباره هنرپیش ــه ،بازیگردان ،فیلمب ــردار و نورپرداز و
این حرفها نیســـت.
نیروهای ضدانقالب روی ترک دهنمکی
م ــردم او را مـــی شناســـند بـــرای ایـــن که بـــا جامعـــه درگیر اســـت .با
م ــردم مخلوط اس ــت .دهنمک ــی در کوچه و خیابان بزرگ ش ــده؛ در
ی بـــه جبهـــه رفته؛ ما خیلیهـــا را داریـــم که ادعـــای رزمنده
نوجوانـ ـ 
ب ــودن میکننـــد یـــا عکـــس چفیـــهای دارند یـــا حتی لبـــاس خا کی
تنش ــان اســـت اما در جبهـــه نبودند .تجربـــه خود دهنمکـــی از من
بیش ــتر اس ــت .با این ک ــه او فرمانده دس ــته بوده و من ناس ــامتی
فرمان ــده گ ــردان بودم .اما م ــن به عنوان آقای ش ــاعر و نویســـنده
و نقاش و مس ــئول تبلیغ ــات و انتش ــارات و از این ه ــارت و پورتها
رفت ــم ســـخنرانی کنـــم و گـــردان را بازســـازی کنم .بـــر و بچههای
س ــپاه شـــوش دانیـــال [گفتنـــد] کـــه آقـــا معـــاون گروهان[بشـــو]،
فردایش فرمان ــده گروه ــان ،پسفردایش فرمانده گ ــردان! حال
ای ــن که دهنمکی از بســـیجی عادی شـــروع کرده .یعنـــی قاطی بر
و بچهه ــا بوده؛
ً
ام ــام میگف ــت جنگ نعمـــت بزرگـــی اســـت .از ایـــن بابتهـــا واقعا نعمـــت بزرگی
اس ــت .قومیته ــای مختلـــف آنجـــا بودنـــد .شـــناختی که یک بچـــه نظامآبـــاد از
جبه ــه و نیروه ــای مختلـــف و مختلـــط یعنـــی تـــرک و لر و فـــارس و عـــرب و بلوچ و
ترکم ــن و هم ــه رقم آدم ق ــر و قاطی[پیدا می کند] ،همه اینها در دهنمکی رســـوب
ک ــرده و بی ــن دهنمک ــی و دیگران فاصلـــه انداخته؛

ً
بیکلگی واقعا نعمت
خیلی حیرتانگیزی
است .ا گر جنگ
ادامه پیدا میکرد،
دهنمکی اآلن یکی
از فرماندهان عالی
ً
جنگ بود و مسلما
اآلن در قاره افریقا و
یا خاوردوری و یک
جای دوری مشغول
درگیری بود! او همان
انرژی را به عالم
سینما آورده

قوه بویایی بعضی از
موجودات خیلی قوی
است .بعضیها یک
حسی دارند .یک
فراست ویژهای دارند و
پیدا میکنند که خالء
ً
کار کجا است و عجالتا
این خالء را میشود با
چه چیزی پر کرد
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در یک ــی از ای ــن درگیریه ــای خیابان ــی دهنمک ــی ی ــک کاله گانگس ــتری- ،از
اینهای ــی ک ــه فق ــط یک ذره چشـ ـمها معل ــوم اس ــت -،روی س ــرش بوده و س ــوار
یب ــرده و مـ ـیآورده! اینهای ــی ک ــه روی ترک
موت ــور ،نیروه ــای ض ــد انق ــاب را م 
موتورش مینشس ــتند ،میگفتند مواظب ب ــاش! دهنمکی آن طرف اس ــت! حاال
نمیدانس ــتند ک ــه ترک دهنمکی س ــوار هس ــتند .آخر ل ــو داده و گفت ــه میخواهی
دهنمک ــی را ببین ــی؟ دهنمک ــی من هس ــتم! بنده خ ــدا نزدیک بوده س ــکته کند!
هی ــچ بیکلـ ـهای چنی ــن کاری نمیکن ــد .ای ــن میخواه ــد ببین ــد حریفان ــش کی
هس ــتند[که] مـ ـیرود وس ــط اینها و جابهجایش ــان میکن ــد و میبرد و مـ ـیآورد.
همیش ــه میگف ــت چ ــرا اینها ای ــن ق ــدر میترس ــند؟! گفتم ب ــرای این ک ــه طرف
آرم ــان ن ــدارد .آزادی میخواه ــد ک ــه به هوای نفســـش برس ــد.
او در همه کارهایش مجتهد است
آدم داش ــتیم ک ــه ب ــه اصط ــاح ادای ح ــاج مس ــعود و ح ــاج حس ــین و بقی ــه را در
میآورد ولی آنها کپی بودند و مقلد بودند .دهنمکی مقلد کس ــی نیس ــت .ایش ــان
در هم ــه کارهای ــش مجته ــد اس ــت .اآلن بحمداهلل یک تنه یک لش ــگر اس ــت .با
ای ــن ک ــه بعضی از دوس ــتان و رفقا دور و برش هس ــتند اما یک تنه ش ــد همانی که
میخواس ــت .یک ــی م ــرد جنگی به از ص ــد هزار .البت ــه نمیش ــود از دهنمکی توقع
داش ــت با این توفیقی که به دس ــت آوردی ،بیا ش ــاهنامه را به سینما ترجمه کن.
چ ــون این دیگر پش ــتوانه خیلی س ــهمگینی میخواهد.
ً
م ـ�وال امیرالمؤمنی��نـ روح���ی ل ـ�ه ف���داه میفرماید :رحم ــه اهلل ام ــرا عرف ح ــده و لم
یتجـــاوز عـــن توره؛ خدا بیامرزد کســـی را که حد خـــودش را بداند و پایـــش را از گلیم
خـــودش درازتـــر نکند .از حـــدود خودش خارج نشـــود .دهنمکی یکـــی از مصادیق
این قضیه اس ــت .در همین س ــوژه رس ــوایی ،من ب ــه او میگفتم که مس ــعود ،این
در نمیگی ــرد .گف ــت در میگی ــرد .گفتم این س ــناریویی که تو به من نش ــان دادی
خیل ــی ش ــلختهتر از آن اس ــت که در بگی ــرد .چفت و بس ــت ندارد ولی موفق ش ــد.
چ ــه ج ــوریاش را نمیدان ــم اما فیلم آن س ــناریو نیس ــت .با رس ــوایی دهنمکی به
من ثابت ش ــد که س ــناریو یک چیز اس ــت و فیلم ی ــک چیز دیگر .البت ــه جان فورد
ً
این را قبال نشـــان داده بود .ســـناریو فقط خط داســـتانی اســـت .من این را به این
خاطر نمیگویم که از رفیقم هواداری کرده باشـــم .الحمداهلل من چند ســـال است
دهنمک ــی را ندی ــدهام .ای ــن را به ای ــن خاطر میگویم که من این س ــناریو را س ــه بار
پشـــت ســـر هم خواندم .پیش از این که قطعی شـــود که آیا ســـاخته خواهد شد یا
ســـاخته نخواهد شـــد و چه پیش خواهد آمـــد .من گرفتم یک بـــار خواندم .دیدم
ً
خیلـــی واویال اســـت .بـــار دوم خواندم .گفتیم مثـــا اصالح کنیم دیدم نمیشـــود.
باید از نو نوشتهشـــود .چفت و بســـت ندارد .گرهافکنیهای آن درســـت نیست اما
این بشـــر برداشـــت برد .خدمتتان عرض کـــردم به قدری متهور و یکدنده اســـت-
رادیکال یعنی این -نگفت نمیشـــود .گفـــت درش میآورم و اثـــر را درآورد.

گیرنده خیلی قوی و
خوبی دارد .از حوادث
جزئی نمیترسد .از
خالف آمد عادت
نمیترسد و همان طور
که گفتم ،هر گاه که
بشنود خوب میشنود
و هر گاه که قرار باشد
ببیند خوب میبیند.
ً
این که بعدا چه کار
خواهد کرد نمیدانم
ولی این چهارتا فیلمی
که تا اآلن ساخته
کارهای موفقی بودند
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در عصر ماهواره به سینما کشاندن مردم خیلی کار است
یک ــی دیگ ــر از هنرهای ــش این اس ــت که بلد اس ــت ج ــای خالی ی ــک عنصر خیلی
مه ــم را ب ــا یک پدی ــده جزئی پر کند .ای ــن را چه ج ــوری پیدا کرده؟! ق ــوه بویایی
بعض ــی از موجودات خیلی قوی اس ــت .بعضیها یک حس ــی دارند .یک فراس ــت
ً
وی ــژهای دارن ــد و پی ــدا میکنن ــد ک ــه خ ــاء کار کج ــا اس ــت و عجالت ــا این خ ــاء را
میش ــود با چ ــه چیزی پ ــر کرد.
گیرن ــده خیل ــی ق ــوی و خوب ــی دارد .از ح ــوادث جزئ ــی نمیترس ــد .از خ ــاف آمد
ع ــادت نمیترس ــد و هم ــان ط ــور ک ــه گفتم ،ه ــر گاه که بش ــنود خوب میش ــنود
ً
و ه ــر گاه ک ــه قرار باش ــد ببیند خوب میبین ــد .این که بع ــدا چ ــه کار خواهد کرد
نمیدان ــم ولی این چهار فیلمی که تا اآلن س ــاخته کارهای موفق ــی بودند .مردم
را در عصر ماهواره به س ــینما کش ــاندن خیلی کار است .ممکن است کسی بگوید
آق ــا جان! میش ــود م ــردم را با فیلم پورنو هم به س ــالنهای س ــینما کش ــاند! اما
اینطور نیس ــت[ .باید پاس ــخ داد ]:نه آقا جان! این در ماهواره بیش ــترش هس ــت
و در جهان مجازی خیلی بیش ــتر .با فیلم فارس ــی و فیلم ایرانی و سینمای وطنی
م ــردم را ب ــا گیش ــه آش ــتی دادن ،کار اس ــت و ای ــن هنری اس ــت که از هر کس ــی بر
نمیآید.
ُ
مس ــعود دهنمک ــی یکدندگ ــی دارد ام ــا آدم مغ ــروری نیس ــت؛ آدم خودگندهبینی
َ
نیس ــت .آدم گنددماغ ــی نیس ــت .خیلی از ب ــر و بچهها [حتی] ی ــک فیلم ناموفق
میس ــازند [ول ــی] فک ــر میکنن ــد تافت ــه ج ــدا بافته هس ــتند .یک ش ــعر متوس ــط

میگوینـــد و فکـــر میکننـــد مـــا هســـتیم دیگـــر! یک کتـــاب چـــاپ میکننـــد و فکر
ً
میکننـــد کـــه مثـــا که خبری شـــده؛ کســـی کـــه این ســـادگی و بســـیط بـــودن را از
دســـت نمیدهـــد در کارش موفـــق میشـــود.
دهنمک ــی این را فهمیده که هم ــه دگرگونیهایی که یک انســـان میتواند در طی
زندگـ ـیاش پیدا کن ــد ،اینها همه ج ــزو عوارض وجود او هســـتند نه جـــزو ذاتش و
ن ــه جوهر وجودش؛ جوهر وجودش همانی اس ــت که هســـت .امیدواریم که فیلم
پنجمـــش را هـــم ببینیم .نمیدانم اآلن فیلمی ســـاخته یا نســـاخته اســـت .هر بار
کـــه او یـــک فیلـــی هوا کند مـــا باید نگران باشـــیم کـــه در میگیـــرد یـــا در نمیگیرد.
امیدواری ــم در بگی ــرد .صبر میکنیم تا معلوم شـــود.
ً
بیکلگی واقعا نعمت خیلی حیرتانگیزی است
آدمهـــای موفـــق دشـــمن دارنـــد .آدمهـــای متمایـــز دشـــمن دارنـــد .آدمهایی که
اندازهشـــان از تختخـــواب بیشـــتر اســـت دشـــمن دارنـــد .فروبســـتگی جامعه ما
اقتضـــا میکنـــد کـــه همه همقـــد و همانـــدازه و همقـــواره باشـــند .حاال ا گر کس ــی
در ایـــن انـــدازه جـــا نگرفـــت بایـــد چـــه کارش کرد؟! یـــا باید هلـــش بدهی ک ــه ا گر
مثـــل مـــا باشـــد میگوید آقا هـــل نده مـــا رفتیـــم؛ رها میکنـــد! ا گر مثـــل دهنمکی
یش ــکند .کافـــی بود یک ُجـــو ترس در
باش ــد این قدر فش ــار مـ ـیآورد تا قاعده را م 
وج ــود دهنمک ــی بود در همان اخراجیه ــای اول کار را ا کران نشـــده تمام میکرد.
ً
بیکلگـــی واقعا نعمت خیلی حیرتانگیزی اســـت .ا گر جنگ ادامـــه پیدا میکرد،
ً
دهنمک ــی اآلن یک ــی از فرماندهان عالی جنگ بود و مســـلما اآلن در قاره افریقایی
و ی ــا خاوردوری و یک جای دوری مش ــغول درگیری بـــود! او همان انرژی را به عالم
س ــینما آورده است.
ســـناریویی را کـــه ســـناریوی ســـوخته اســـت میخواهـــد چـــه کارش کنـــد؟! یک
بـــار ایـــن ســـناریو را فیلـــم کـــردی دیگـــر بـــار دوم میخواهـــی چـــه کارش کن ــی؟!
اســـلحهاش چـــه جوری پر میشـــود؟ نمیدانـــم! ولـــی او هر بار یـــک تفنگ خالی
برمـ ـیدارد .چ ــه طوری پر میش ــود؟ حاال یا جادو اســـت یا جنبل اســـت یا توفیق
اله ــی اس ــت .اما به اعتق ــاد بنده هم ــان دلیری بیش از اندازه این بشـــر اس ــت که
سراســـیمه بـــه ســـمت مقصد مـــیرود .حـــاال یا موفقیتی هســـت یـــا نیس ــت؛ او از
شکســـت نمیترســـد! بر خـــاف ما که از شکســـت میترســـیم.
در پوست دهنمکی رفتن دشوار است
بچـــه حزباللهیهـــا تـــازه بعـــد از ســـی و پنج ســـال یـــاد گرفتهاند «نفـــی» کنند نه
«نق ــد»! نق ــد یعنی ارزیاب ــی؛ نقد یعنی به مح ــک زدن .وقتی کســـی محکی ندارد
چـــه جـــوری نقد میکنـــد؟! چه چیـــزی را نقد میکند؟! چـــرا نمیرونـــد دیگران را
نقـــد کننـــد؟! این کـــه آدم ،جاهل محله خودشـــان باشـــد خیلی هنری نیس ــت.
دوســـتان مـــا بایـــد توانایی ایـــن را داشـــته باشـــند که از نقد ســـینما- ،س ــینمای
هالی ــوود ،س ــینمای داخل و س ــینمای اروپ ــا و هر کجـــا -،برآیند و بعـــد بیایند به
جـــان دهنمکی بیفتند! چـــون به حال دهنمکـــی فرقی نمیکند کـــه نقد بکنند یا
نکنن ــد؛ به او فحش بدهند یا ندهند؛ این قدر این بشـــر کتـــکزده و کتکخورده
ً
کـــه عین خیالش نیســـت .اینها کلوخ پرت کردن اســـت .دهنمکی هم مس ــلما به
ً
ای ــن کارها اعتنایی نخواهد کرد .اصال نمیتواند اعتنا داشـــته باشـــد .عالم او عالم
اعتنـــای به این چیزها نیســـت .شـــاید برنجـــد ولی کارش را پیـــش میبرد.
مخاطبـــان دهنمکـــی هنـــوز همانهـــا هســـتند؛ الیههـــای اعمـــاق جامعـــه .البته
توانســـته بـــا ســـینما یـــک عـــدهای را حتـــی از طبقه متوســـط بـــه باال با س ــینمای
خـــودش همـــراه کنـــد و مخاطب خـــودش قـــرار دهد .آقـــای دهنمکـــی موفقترین
چهـــره هنـــر دیداری پـــس از انقالب اســـت .برای این که مردم را به ســـمت س ــینما
کشـــاند و بـــا ســـینما آشـــتی داد .دیگـــران هـــم ا گـــر هنـــر داشـــته باشـــند میتوانند
اســـتفاده کنند ولی نه این که بروند اســـم فیلم ایشـــان را تقلید کنند و سعی کنند
همان لباسها را تن آدمها کنند .در پوســـت دهنمکی رفتن دشـــوار اســـت .آنهایی
هـــم کـــه ادایـــش را در میآورند به جایـــی نخواهند رســـید .هر کســـی باید خودش
باشـــد .دهنمکـــی هر چـــه که هســـت ،ا گر منفـــی و ا گر مثبـــت ،ا گر بد و ا گـــر خوب،
ً
هر چه هســـت ،یکـــی از اورجینالترین آدمهایی اســـت کـــه من دیدم .اصـــا ژنریک
نیســـت .متأســـفانه خیلی از اهل سیاســـت مـــا ،خیلـــی از اهل فرهنگ مـــا ژنریک
هســـتند و خیلی ســـریع خودشـــان را لو میدهند .مـــن دیگر حرفی نـــدارم .به خدا
میســـپارمتان و بـــرای آقای دهنمکـــی آرزو میکنـــم که موفقیتش خیلی بیش ــتر از
ایـــن باشـــد که تـــا اآلن بـــوده؛ هر چند تـــا همین جایش هم حماســـهای اس ــت.

گفتوگو با سردار محمود امینی

در زم ــان دف ــاع مق ــدس فرمان ــده گردانه ــای مختل ــف لش ــکر بیسـ ـتوهفت
محمدرس ــول اهلل ،از جمل ــه گ ــردان حم ــزه ب ــوده اس ــت .بع ــد از جن ــگ ه ــم در
قس ــمتهای مختلف این لش ــکر خدمت کرده است .س ــردار محمود امینی بعد
از باز نشس ــتگی در مؤسس ــه بیس ــت و هفت بعث ــت فعالیت میکن ــد ،که وظیفه
حفظ و نش ــر آثار دفاع مقدس منتس ــب به لشکر بیســـت و هفت را بر عهده دارد.
او در ی ــک مقطعی فرمانده مس ــعود دهنمکی بوده اس ــت .مت ــن پیشرو حاصل
گفتوگ ــوی م ــا با ایش ــان درباره مس ــعود دهنمکی اس ــت.
گردان سلمان
وقت ــی گردانه ــای بس ــیج و س ــپاه تش ــکیل میش ــد ،کادر گ ــردان ،مس ــئولین و
فرمانده ــان ،غالب ــش س ــپاهی بودن ــد اما ش ــا کله اصل ــی گردانها را بس ــیجیان
تش ــکیل میداند .آقای دهنمکی از س ــال ش ــصت و پن ــج وارد کار ش ــد .به گردان
س ــلمان رف ــت و ت ــا آخ ــر جنگ ه ــم در قالب گ ــردان س ــلمان حضور داش ــت .اما
گاه ــی در گردانه ــای دیگ ــر مثل حم ــزه که م ــن فرمان ــد ه آن بودم حض ــور پیدا
میکرد.
راهپیمایی حجاب
ب ــه دی ــدار حضرت ام ــام رفت ــه بودیم .بع ــد از دی ــدار و بی ــرون آمدن از حس ــینیه
جم ــاران محافظ ــان آقای هاش ــمی گفتن ــد؛ نمیخواهی ــد پیش آقای هاش ــمی
ه ــم بیایید؟ من ــزل آقای هاش ــمی نزدیک منزل ام ــام بود .خالص ــه رفتیم دیدار
ایش ــان .هم ــه فرمانده ــان لش ــکر هم بودن ــد .نیم س ــاعتی پیش آقای هاش ــمی
ً
بودی ــم .از هم ــه ط ــرف صحبت ش ــد .اتفاق ــا حاجی بخش ــی ه ــم بود ،ب ــه آقای
هاش ــمی گف ــت ،ح ــاج آقا دوش ــنبه ی ــک راهپیمای ــی داری ــم ،جلوی دانش ــگاه و
بل ــوار کش ــاورز ب ــرای بدحجابی .آقای هاش ــمی گفت خوب اس ــت اما حواس ــتان
جم ــع باش ــد که م ــا نمیتوانیم از اینها توقع و انتظار داش ــته باش ــیم که ش ــبیه
خواه ــر و مادرهـــای خودمان در بیاین ــد .یعنی میخواهم بگویم حاجی بخش ــی
در آنج ــا دغدغ ــه بدحجابی س ــطح جامعه را داش ــت .ای ــن قضیه ادامه داش ــت
ت ــا جنگ تمام ش ــد .بع ــد از جن ــگ محدودیتها ب ــرای افراد حزباللهی بیش ــتر
ش ــد .میگفتن ــد کار ش ــما دیگر تمام ش ــده اس ــت .اینه ــا دیگر به ش ــما مربوط
نمیش ــود .اینه ــا مرب ــوط ب ــه دولت اس ــت و دولت بای ــد پیگیر آن باش ــد.
حضرت آقا پیگیر کارهایش بود
بع ــد از جن ــگ دغدغ ــه نیروهای ــی ک ــه در جنگ بودن ــد زیاد ب ــود .به ش ــهر آمده
بودن ــد و از آن عقب ــه عظی ــم معن ــوی ک ــه در منطق ــه داش ــتند ،یک دفع ــه کنده
ش ــده بودند .هرک ــدام مش ــکلی در جامع ــه میدیدند ،میخواس ــتند به ش ــکلی

کاری انج ــام دهن ــد .آقای دهنمکی هم در قالب نشـــریه به میـــدان آمد و فعالیت
فرهنگـ ـیاش ط ــوری ب ــود که نظـــر آقا را جلـــب کرد .چندیـــن مورد حضـــرت آقا از
ایش ــانپرس ــیدند که کارهایت به کجا رســـیده اســـت؟ حضرت آقا پیگیر کارهای
ایش ــان میش ــد .ایش ــان هـــم کارهایـــی کـــه انجـــام داده بـــود و در دســـت اقدام
داش ــت را ارائ ــه میداد .مســـائل فرهنگـــی جامعه رها شـــده بود ،ایـــن بچههای
جبه ــه و جنگ بودن ــد که پیگیـــری میکردنـــد .امثـــال دهنمکیها.
بسم اهلل گفتم و زدم به آب.
اولی ــن فیل ــم آق ــای دهنمکـــی کـــه روی پـــرده آمـــد ،علیرغـــم مخالفتهایـــی که
ش ــد ،هیچ ک ــس انتظار نداشـــت که ایـــن قدر موفـــق شـــود .یکـــی از کارگردانها
به مس ــعود گفته بود؛ راســـتش را بگـــو .تو چه کار کـــردی .نـــه دورهای دیدی ،نه
آموزش ــی دی ــدی ،نه در این زمینه درســـی خوانـــدی .چطوری توانســـتی این کار
را بکنی .مس ــعود هم گفته بود؛ راســـتش را بگویم؛ بســـم اهلل گفتـــم و زدم به آب.

آقای دهنمکی هم در
قالب نشریه به میدان
آمد و فعالیت فرهنگیاش
طوری بود که نظر آقا را
جلب کرد .چندین مورد
حضرت آقا از ایشان
پرسیدند که کارهایت
به کجا رسیده است؟
حضرت آقا پیگیر کارهای
ایشان میشد .ایشان
هم کارهایی که انجام
داده بود و در دست اقدام
داشت را ارائه میداد.

اخراجیها و سیگاریها
مس ــعود در تولی ــد فیلمهایش بـــه خصـــوص ،اخراجیهای یک ،از من مشـــورت
و نظرخواه ــیک ــرد .گف ــت که فیلمی در دســـت ســـاخت دارم به نـــام اخراجیها.
گفت ــم چ ــرا اخراجیه ــا .گفـــت بـــر گرفتـــه از اخراجیهـــا و ســـیگاریهای گـــردان
ک ــه چ ــون س ــیگاری ب ــودن اخـــراج میشـــدند .گفتـــم مـــا ســـیگاریها را اخـــراج
نمیکردی ــم .هدایتش ــان میکردیـــم .نهایتـــش ا گـــر راهـــی نداشـــت ،اخـــراج
میکردی ــم .گف ــت هم ــان قالب اســـت .گفتـــم ا گر مـــوارد جانبـــی آن هـــم رعایت
بش ــود هیچ اش ــکالی ن ــدارد.
ا کران برای رزمندهها قبل از ا کران عمومی
اخ ــاص مس ــعود یک ــی از علـــل موفقیت او اســـت ،در همیـــن زمینه فیلمســـازی
دیگران ــی ه ــم هس ــتند که فیلـــم دفاع مقدس میســـازند اما مســـعود بـــا همهی
آنه ــا ف ــرق میکند .خود مســـعود پیشـــقدم میشـــود و قبـــل از ا کـــران عمومی،
همـ ـهی پیشکس ــوتان جبهـــه و جنـــگ را دعـــوت میکنـــد ،فیلـــم را بـــرای آنهـــا
نمای ــش میدهد و ی ــک نظرخواهی کلـــی از اینها میکند .حتـــی برای مجموعه
اعض ــای هیئ ــت گ ــردان و بچههای لشـــکر هـــم فیلمش را ا کـــران میکنـــد .اعالم
ه ــم کرده که هر چقدر نیاز هســـت بگویید تـــا برایتان فیلم ا کران کنـــم .در حالی
ک ــه از کارگردانه ــای دیگـــری درخواســـت داشـــتم که بـــرای بچهها فیلمشـــان را
ا ک ــران کنند ولی به م ــن گفتند بروید بلیـــت بخرید و فیلم را نگاه کنیـــد .در واقع
ای ــن ا کران آقای دهنمکی ،نشـــان دهنـــده احترام و ارادتی اســـت که به بچههای
جبه ــه و جنگ دارد.
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مساله این است که ما با
ورود یک تازهوارد بااستعداد
و باابتکار به عرصه سینما
مواجه هستیم که قدمهای
نخستش را با قوت و
تاثیرگذار برداشته و از
بسیاری عناصر باسابقه در
این عرصه پیشیگرفتهاست.
دهنمکی هنوز فرصت
بسیاری برای ارتقای کیفی
و مضمونی کارهایش و
برطرفکردن ضعفها و
کاستیهای کارش دارد

16

ه ــر دو ب ــه کار مطبوعاتی مش ــغول بودیم؛ ایش ــان در ش ــلمچه و م ــن در صبح.
بس ــیاری از خطوط کاریمان مشترک و مش ــابه بود .در زمینه مسائل فرهنگی
هر دو نش ــریه در براب ــر تهاجم فرهنگی غرب و جریانهای روش ــنفکری غربزده
موض ــع داش ــتند و نقد میکردن ــد .در زمین ــه عدالتخواهی و مبارزه با مفاس ــد
اقتص ــادی ه ــم هر دو نش ــریه فع ــال بودند .البت ــه آقای دهنمکی س ــبک خاص
و ابت ــکاری خ ــود را در روزنامهن ــگاری داش ــت و خیل ــی از اس ــتانداردهای رای ــج
را رعای ــت نمیک ــرد .تیتره ــای ش ــلمچه ب ــرای بس ــیاری جذابیته ــای خ ــاص
خودش را داش ــت و ب ــه خاطر همین تیترها ش ــلمچه را میخریدند و اس ــتقبال
خوب ــی از آن میش ــد ام ــا م ــا در صب ــح بیش ــتر ب ــر اس ــاس اس ــتانداردهای رایج
روزنامهن ــگاری در ف ــرم حرکت میکردی ــم و مخاطب ما خاصتر از ش ــلمچه بود
و ای ــن ه ــا در حال ــی ب ــود که با آق ــای ده نمک ــی تجرب ــه مش ــترک روزنامهنگاری
نداش ــتم ام ــا بدون هماهنگ ــی قبلی نقاط مش ــترک فراوانی داش ــتیم.
روزی ش ــنیدم ک ــه خ ــود پروفس ــور موالن ــا ب ــدون هماهنگ ــی قبل ــی ب ــه دفت ــر
ش ــلمچه مـ ـیرود و در ابتدا ه ــم آقای دهنمکی و بچههای نش ــریه ایش ــان را به
ً
ج ــا نمیآورند .ظاهرا برای آقای موالنا به عنوان یک اس ــتاد مس ــلم و برجس ــته
ـبک کاری ش ــلمچه بس ــیار جالب به نظ ــر آمده بود.
جهان ــی روزنامه نگاری ،س ـ ِ
پروفس ــور موالن ــا از آق ــای دهنمک ــی پرس ــیدهبود ک ــه روزنامهنگاری
را در کج ــا آموخت ــه و ب ــا ای ــن ج ــواب مواج ــه ش ــدهبود که در
هیچج ــا! و فق ــط بر اس ــاس تجرب ــه و عالیق ش ــخصی این
ف ــن را فرا گرفت ــه؛ موالن ــا از میزان فروش و تاثیر ش ــلمچه
خب ــر داش ــت و همی ــن باع ــث ش ــده ب ــود که به س ــراغ
آق ــای دهنمک ــی و بچهه ــای ش ــلمچه برود .پروفس ــور
موالنا از حمایت ش ــلمچه از بچهه ــای رزمنده و دفاع
مق ــدس و ای ــن ک ــه ش ــلمچه نمیگ ــذارد ای ــن طی ــف
ب ــه فراموش ــی س ــپرده ش ــوند ،بس ــیار تقدی ــر کردهبود.
از جمل ــه م ــواردی ک ــه ب ــرای موالن ــا جالب ب ــود انعکاس
برخ ــی مطال ــب و س ــوژههای ش ــلمچه در برخی نش ــریات
مش ــهور و سرش ــناس آمریکای ــی ب ــود و ای ــن ک ــه در عی ــن
ارزش ــی بودن و همس ــویی ش ــلمچه با آرمانه ــای نظام و
انق ــاب ،برخی س ــوژهها آن ق ــدر تاثیرگذار و ج ــذاب بود که
برخ ــی نش ــریات آمریکایی را وا میداش ــت تا ب ــه انعکاس آن
به نق ــل از ش ــلمچه بپردازند.
ً
کار آق ــای دهنمک ــی در عین ارزش ــی ب ــودن کامال

ً
مردمـــی هم بود و بســـیاری از اقشـــار مخصوصـــا طبقات محـــروم و نیز بچههای
حـــزب اللهـــی از ســـوژهها و مطالـــب مـــورد پیگیـــری نشـــریات آقـــای دهنمک ــی
اســـتقبال میکردنـــد و احســـاس میکردنـــد حـــرف دل آنهـــا زدهمیشـــود .آقای
ً
دهنمکـــی انصافـــا آدم با اســـتعداد و خالقی اســـت و ابتکار و نـــوآوری در کارهای
مطبوعاتـــی و حـــاال در کارهای ســـینماییاش فـــراوان وجود داشـــته و دارد.
بـــا توجـــه به ایـــن که آقـــای دهنمکی بـــدون هیـــچ ســـابقه مطبوعاتـــی کارش را
شـــروع کردهبـــود و توانســـتهبود در تیـــراژ و تاثیرگـــذاری از بســـیاری مطبوعات با
ســـابقه ســـبقت بگیرد ،دیگـــر حرفزدن از نقـــاط ضعف معنـــای چندانی ندارد.
بنـــا بر این مـــا در مجموع با یـــک کار قوی و کم ســـابقه مواجه بودیـــم .البته هر
کاری مـــی توانـــد به لحـــاظ کیفی ارتقا پیـــدا کند .کارهای آقـــای ده نمکی هم از
این امر مســـتثنی نبوده و نیســـت.
تـــا آنجا کـــه به خاطـــر دارم کارهای دیگر دهنمکی (سررســـید و تقویـــم و  )...هم
مثـــل دیگر کارهایـــش تاثیرگذار و پرمخاطـــب بودند .دهنمکی بـــه تنهایی بیش
از خیلـــی نهادهـــای فرهنگـــی کار مثبت فرهنگی انجام میداد .شـــم ایش ــان در
نیازســـنجی و جلب مخاطب همیشـــه قوی بود.
ورود او بـــه ســـینما و عرصـــه فیلمســـازی هم مثـــل ورود بـــه کار مطبوعاتی برای
بســـیاری غافلگیرکنندهبـــود .کارهای پرمخاطب و پرفـــروش او درحالی که هیچ
ســـابقه تحصیل و تجربه جدی در امر ســـینما و فیلمســـازی نداشت ،اعجابآور
بـــود .االن آقای دهنمکـــی در ردیف کارگردانان مطرح و تاثیرگذار ســـینما اس ــت
و بـــه هیچوجـــه قابـــل نادیدهگرفتـــن نیســـت ا گـــر چـــه در زمره کســـانی باش ــیم
کـــه کارهـــای او را نپســـندیم .خیلیهـــا از کارهـــای دهنمکـــی بـــه خاطـــر جه ــت
گیریهایـــش خوششـــان نمیآیـــد امـــا نمیتواننـــد جایی را کـــه در ســـینما و در
بیـــن ســـینماروها بـــرای خـــود و فیلمهایـــش بـــاز کـــرده ،نادیـــده بگیرنـــد .البته
نمیخواهـــم بگویـــم کارهای آقـــای دهنمکی بی نقص و عیب اســـت و یا این که
او بـــه نهایـــت پختگی و کمال در این عرصه رســـیده ،ولی مســـاله این اس ــت که
وارد با اســـتعداد و با ابتکار به عرصه ســـینما مواجه هس ــتیم
مـــا با ورود یک تازه ِ
کـــه قدمهـــای نخســـتش را با قـــوت و تاثیرگـــذار برداشـــته و از بســـیاری عناصر با
ســـابقه در این عرصه پیشـــی گرفتهاســـت .دهنمکی هنوز فرصت بسیاری برای
ارتقـــای کیفـــی و مضمونـــی کارهایـــش و برطرفکـــردن ضعفها و کاســـتیهای
کارش دارد و بایـــد در آینده منتظر آن باشـــیم.
ســـوژههای او ابتـــکاری اســـت و بـــا هوشـــمندی و شـــناخت از مـــردم انتخ ــاب
میشـــود .ذهـــن او در نـــگارش فیلمنامـــه و گنجانـــدن نـــکات جـــذاب از جمله
مضامیـــن طنـــز در دیالوگهـــا فعال و شـــکارچی اســـت .من در برخی جلس ــات
مشـــترک شـــاهد بـــودم کـــه از حرفهـــای مطر حشـــده در جلســـه نکتهه ــای
ســـینمایی شـــکار و یادداشـــت میکنـــد .گیرندگـــیاش در ایـــن عرصـــه ق ــوی و
دائمی اســـت .همین امور ســـبب میشـــود که آثارش جذاب و گیـــرا برای عموم
شود.
ً
اخیـــرا خبـــر دارم که آقای دهنمکـــی به مطالعه آثار دســـت اول دینـــی و حدیثی
و آموزههـــای نورانـــی اهلبیـــت علیهمالســـام عالقهمنـــد شدهاســـت و وق ــت
ً
زیـــادی را بـــرای مطالعه این آثـــار میگذارد .مطمئنـــا این تالش آقـــای دهنمکی
میتوانـــد تاثیرات بســـیار خوبـــی را بر کارهـــای آینـــده او بگذارد.
بـــه نظـــرم پنج ویژگـــی مثبـــت دهنمکی  .1تدیـــن  .2هوشـــمندی  .3ابت ــکار .4
صداقت و  .5شـــجاعت اســـت.

محمد صادق شهبازی
روزنامه جبهه که به علت عدم دادن کاغذ یارانهای دولت بهصورت روزنامه منتشـــر
میشـــد ،دومین هفتهنامه مســـعود دهنمکی بود ،که بعد از تعطیلی شـــلمچه به
سردبیری او و مدیرمسئولی احمد کاظمزاده اسفند هفتادوهفت به روی دکه رفت.
و 57امیـــن شـــمارهاش در بهار هفتادوهفت تنها برای ایجاد تعادل در برابر تعطیلی
حدود بیست روزنامه زنجیرهای تجدیدنظرطلب ،توقیف شد.
فضای تاریخی
جبهـــه در اوج قدرت دوم خرداد و در ســـال پایانی مجلـــس پنجم پا به عرصه

وجـــود گذاشـــت .فضـــای ملتهـــب آن روزهـــا با نشـــیب و فـــراز زیـــادی همراه
بـــود .نظیـــر قتلهـــای زنجیـــرهای ،اصالح قانـــون مطبوعـــات و توقـــف آن به
خواســـت رهبـــر انقـــاب ،آشـــوبهای  17تیـــر  78کـــوی دانشـــگاه ،انتخابات
مجلس ششـــم ،اولین دوره شـــوراهای اســـامی شـــهر ،درگیریهای گسترده
خیابانـــی و دانشـــگاهی بیـــن تجدیدنظرطلبـــان و نیروهـــای حزباللهـــی،
روزنامههـــای زنجیـــرهای و هتـــک ارزشهـــا بهوســـیله آن ،رشـــد جریانـــات
روشـــنفکر و تجدیدنظرطلـــب ،انفعـــال جریـــان انقالبـــی ،دعواهـــای جنـــاح
راســـت و چـــپ ،سیاســـتهای لیبرالی در فرهنـــگ ،ســـرمایهداری در اقتصاد
و تنشزدایـــی در سیاســـت خارجـــی .جبهـــه اوج کار مطبوعاتـــی دهنمکـــی

17

اســـت .هـــم روزنامهنـــگاریاش بـــه پختگی رســـیده هـــم دوره تیراژ گســـترده
روزنامههاســـت.
ویژ گیهای جبهه:
مخاطب حزباللهی با نگاه به مسئولین و درک عمومی مردم
جبهـــه به دنبـــال بســـیج و توجیـــه حزباللهیهاســـت ،اما جلوتر از شـــلمچه
مســـئولین را با محوریت عدالـــت اجتماعی خطاب قرار میدهـــد .اما ادبیات
مردمـــی و همین دغدغههـــا موجب اقبال گســـترده به جبهـــه میگردد.
تیتر محور بودن
جبهـــه در ایـــن دوره تیتر محور اســـت .حتی برخالف شـــلمچه عکس و طرح
جلـــد روی آن کمتـــر هســـت .تیترهـــای متعدد ،درشـــت ،جنجالی ،بســـیاری
اوقـــات طنـــز و جـــذاب صفحـــه اول را پوشـــانده و نیـــم دیگـــر صفحـــه هـــم به
تبلیـــغ مؤسســـات فرهنگی ،محصـــوالت و ...اختصـــاص دارد.
محوریت یافتن تبلیغات
ً
در جبهـــه بـــه تبلیغات توجه جدی شـــده اســـت .تبلیغات ا کثرا صلواتی ســـه
وجهه دارد:
 -1تبلیغـــات مربـــوط بـــه جبهـــه فرهنگـــی حـــزباهلل ،آثـــار تولیـــدی مســـعود
دهنمکـــی ،فرخوانهـــای مختلـــف جبهـــه
 -2مؤسســـات و آثـــار رســـانههای همســـو :ماهنامـــه صبـــح ،نشـــریه فکـــه،
نشـــریه امامـــت ،و...
 -3امـــا کلیدیتـــر از همـــه تبلیغـــات صلواتـــی بـــرای هیئـــات ،تشـــکلهای
مردمـــی و دانشـــجویی ،فروشـــگاهها ،برنامهها و ...بـــود .اســـتراتژی آ گاهانه
نشـــریه ضریـــب دادن بـــه حرکتهـــای فرهنگـــی و سیاســـی پرا کنـــده و عادی
حزباهلل ،احســـاس هویـــت جمعی دادن به آنهـــا ،برنامهریزی حرکت از دل
آ گهیهـــا بـــود .در بعضـــی شـــمارهها مثـــل آ گهیهـــای همشـــهری آ گهی بین
ً
نشـــریه چاپ میشـــد .بعضی جمعها اساســـا بهواســـطه این آ گهیها شـــکل
گرفـــت مثـــل حـــزباهلل قزویـــن و اعتـــراض آنها بـــه برگـــزاری یادبـــود مصدق
در احمدآبـــاد .در حقیقـــت میتـــوان گفـــت تبلیغـــات جبهـــه بیـــش از وجهه
اطالعرســـانی  -کـــه بـــرای جماعت بیتریبـــون حزباهلل مهم اســـت ،ماهیت
جبههســـازی ،عملیاتـــی و بیش از همه تشـــکیالتی داشـــت.
• ضریب دادن به چهرههای انقالبی
جبهـــه تـــاش کـــرده تـــا بعضـــی چهرههـــای انقالبـــی از تیپهـــای مختلـــف را
ضریـــب دهد :ســـردار نقـــدی ،ســـلیمی نمیـــن ،میرشـــکا ک ،محمدحســـین
جعفریـــان ،حســـین اهلل کـــرم ،صادق اشـــک تلـــخ ،محمدعلی رامین ،زادســـر
نماینـــده جیرفـــت ،محمـــد قائممقامـــی ،محمدعلـــی صمدی ،رضـــا برجی،
پروفســـور حمیـــد موالنـــا ،موحـــدی ســـاوجی ،فـــر جاهلل سلحشـــور ،ذا کـــری
نماینـــده مجلـــس ،حیـــدر رحیمپـــور ازغـــدی ،شـــهریار زرشـــناس ،فاطمـــه
رجبـــی ،رســـولی نژاد نماینـــده دماوند و...کـــه در آن دوره نقـــش ابوذرگون در
برابـــر مـــوج تجدیدنظرطلبی داشـــتند.
• بازتاب کارهای حزباهلل
جبهـــه همچنیـــن کوشـــیده اســـت بـــه بازتـــاب کارهـــای حـــزباهلل در قالـــب
ً
بازتـــاب اخبـــار بپـــردازد ،اخبـــاری که بسیاریشـــان لزومـــا مورد تأییـــد جبهه
نیســـت ،امـــا دهنمکـــی جبهـــه را نـــه نشـــریه تیـــم خـــود که نشـــریه حـــزباهلل
میبیند .
• هویت دادن به حزباهلل
جبهـــه بـــه حـــزباهلل هویـــت مـــیداد .ایـــن هویـــت دادن گذشـــته از نشـــان
دادن جمعیـــت و تکثـــر حـــزباهلل بـــا بحثهـــای نظـــری مشـــخص در همین
زمینـــه ،همچنیـــن بحثهـــای محتوایی نشـــریه صـــورت میگیـــرد .حزباهلل
و بازشناســـی هدفهـــا ،آقـــا بیش از محبت بـــه اطاعت نیـــاز دارد ،آینده از ان
حزباللهیهاســـت ،چرا بســـیج در مواقع خطر باشـــد ولی در دیگر مواقع نه،
نمونـــهای مباحـــث مســـتقیم اســـت .مهمترین مؤلفـــه ســـامان دادن هویت
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سیاســـی حزباهلل است:
 -1جبهـــه بـــا نفـــی جناحبنـــدی سیاســـی کشـــور بـــه شـــکل دادن ســـامان
سیاســـی جدیـــد همـــت میگمـــارد .مهمتریـــن ضلـــع ایـــن هویـــت اســـتقالل
حـــزباهلل از جناحهاســـت :در دفاع از حـــزباهلل فراجناحـــی ،جبهه مقاومت
انقـــاب اســـامی شـــکل میگیرد.
 -2در ایـــن نـــگاه حـــزباهلل بـــر قـــدرت و ورای جناحهاســـت ،امـــا معتقدین
بـــه انقـــاب در جناحها نیز بـــه گفتگو کار جمعـــی در برابـــر تجدیدنظرطلبان،
میانهروهـــا و لیبرالهـــا فراخوانده میشـــود.
 -3در ایـــن چارچـــوب نهتنهـــا تجدیدنظرطلبـــان و اصالحطلبـــان که جناح
راســـت هم زیـــر تیغ نقـــد جبهه قـــرار میگیرد.
محتـــوای هویـــت حزباهلل فـــار غ از این مـــوارد در مقـــاالت جنگ فقـــر و غنا،
جبهـــه اندیشـــه و  ....شـــکل میگیرد که مهمترین مســـئله نبـــرد دوره جدید
است.
• نشان دادن مظلومیت حزباهلل
جبهـــه نهتنها بـــه حزباهلل هویـــت میدهد بلکـــه با نمایش هدف خشـــونت
ســـخت و نرم بـــودن او در مقام مطالبـــه از حکومت ،دولـــت و جناحها برآمده
و تـــاش میکنـــد مظلومیت حـــزباهلل را به جامعه نشـــان دهـــد .در حقیقت
جبهـــه هم میخواهد تصویر بســـیجی مظلوم شـــهر و شـــهید جبهه را نشـــان
بدهـــد ،هـــم خشـــونت نـــرم و ســـخت لیبرالهـــا و تجدیدنظرطلبـــان علیـــه
حـــزباهلل را تبیین کرده ،مـــردم و حزباهلل را علیه آن بســـیج کند .برخورد با
جبهه خشـــونت ســـخت اعم از تهدید و ترور و آتشســـوزی و ...بچههای
بســـیجی ،بیمهـــری حا کمیـــت بـــا حـــزباهلل و برچســـبهای دروغ بـــه
حـــزباهلل مهمتریـــن این مظلومیتهاســـت.
• تالش برای فعال کردن مخاطبین
جبهـــه بـــه دنبـــال فعـــال کـــردن مخاطبـــان اســـت ،پدیـــده همســـنگر بـــرای
ارتبـــاط بـــا مخاطبـــان ،دادن نمایندگـــی توزیـــع محصـــوالت فرهنگـــی و دفتر
آ گهـــی ،پذیرش همســـنگر بـــرای خبرنـــگاری ،توزیع نشـــریه و نظـــارت بر آن،
جمعکـــردن زندگـــی شـــهدا و ...جـــزو راهبردهای تحقـــق این رویکرد اســـت.
• قالبها
جبهـــه از قالبهـــای مختلفـــی اســـتفاده میکرد کـــه در این میـــان طنز نقش
محـــوری ایفـــا میکـــرد .چنـــد ســـتون طنـــز داشـــت ،تـــک و پاتـــک ،تکتیـــر،
تیرخـــاص بازی بـــا تصاویـــر و فوتوکاتـــور ،کاریکاتـــور ،دیدبان طنـــز ،گفتگوی
بیتمدنهـــا و ...که ا کثر آنها از پاســـخ یک یا چندجملهای به اخبار شـــکل
میگرفـــت .تولیـــد ویژهنامه اســـتانها ،نیمنگاهی بـــه مطبوعـــات ،فقط فقرا
بخواننـــد بـــا محوریت اخبار مســـتضعفین ،خبردار بـــا محوریت اخبـــار کوتاه،
شـــنود رادیوهـــای بیگانـــه نمونـــه این قالبهاســـت .اســـتفاده از شـــعر و هنر
خـــود ســـرفصل جدا گانـــهای اســـت .در ایـــن دوره حتـــی تیترگذاریها عوض
شـــد :جبهـــه سیاســـت ،جبهه اندیشـــه و نظـــر ،جبهـــه دفاع مقـــدس ،جبهه
نهضـــت جهانـــی مســـتضعفین ،جبهه جنـــگ فقر و غنـــا ،جبهه بانـــوان و...
مضامین:
متأثـــر از فضـــای گفتهشـــده چنـــد موضـــوع محوریـــت جـــدی دارنـــد ،که یک
ضلـــع آن به فضـــای آن موقع و ضلع دیگر آن به اســـتراتژی گردانندگان جبهه
برمیگردد.
• عدالتخواهی و جنگ فقر و غنا
عدالتخواهـــی و جنـــگ فقر و غنا مهمترین رویکرد نشـــریه اســـت که صاحب
یـــک صفحـــه نیـــز هســـت .صفحـــهای کـــه از مخاطبیـــن خواســـته میشـــود
آنرا در مناطـــق عمومـــی نصـــب کننـــد .تحلیـــل گرداننـــدگان جبهـــه مبتنی
بـــر وصیتنامـــه و رهنمودهـــای امـــام و ســـخنان رهبـــر انقـــاب ایـــن بـــود که
مهمترین مســـئله و دعوای کشـــور جنگ فقر و غناســـت و بهجـــای دعواهای
سیاســـی و نظـــری باید ســـامان سیاســـی کشـــور بـــر محوریـــت عدالتخواهی
اصالح شـــود.
عمـــده مضامیـــن عدالتخواهانـــه نشـــریه به این بخشها تقســـیم میشـــد:
مطالبـــه مبـــارزه بـــا فســـاد ،حمایـــت از حرکتهـــا یـــا مواضـــع عدالتخواهانه

انتقـــاد از برخوردهای سســـت ،طـــرح بحثهـــای مبنایی و مـــوردی در مورد
عدالـــت و توســـعه ،:نفـــی دعواهـــای سیاســـی و محوریـــت دادن بـــه عدالـــت
اجتماعی (دزد دزد اســـت ،چپ و راســـت نـــدارد! بیایید جوانانمان را ســـرکار
بگذاریـــم ،کـــف بزننـــد ،ســـوت بزننـــد ،دوچرخهســـوار شـــوند ،رپ بشـــنوند
امـــا از عدالـــت و هویـــت خـــود نپرســـند ...دوســـتان سیاســـی دعـــوا نکنیـــد
باهـــم بخوریـــد!) ،نمایـــش وضعیت بـــد مســـتضعفین ،اعتراض بـــه تبعیض و
شـــکاف طبقاتـــی ،اعتراض بـــه حیفومیـــل بیتالمـــال ،طرح ســـخنان امام
و رهبـــری در بـــاب عدالـــت و مســـتضعفین ،:نفـــی اســـام اشـــرافی (معنویـــت
بـــدون عدالـــت) ،نشـــان دادن روابـــط قدرت-ثروت-اطـــاع رســـانی ،نقـــد
شـــیوه اداره اقتصـــاد کشـــور ،بدیلســـازی مســـئولین عدالتخواه یـــا معروف
بـــه عدالتخواهـــی در برابـــر مســـئولین اشـــرافی (مثل ســـردار نقـــدی یا حتی
میرحســـین موســـوی کـــه آن روزهـــا در برابـــر مدیـــران ســـازندگی و اصالحات
نمـــاد یک مدیـــر عدالتخواه بهحســـاب میآمـــد) ،تبیین نســـبت بیعدالتی
و فرهنـــگ و امنیـــت (مهاجرانـــی کارهای نیســـت ،سیاســـت درهـــای بـــاز
را اســـتیضاح کنیـــد!) ،تقدیـــر از کوخنشـــینان و خـــوی کوخنشـــینی و ذم
اشـــرافیت ،نفـــی رویکـــرد خیریـــهای صـــرف (مـــا خیریـــه تشـــکیل ندادهایم در
حال جنگ هســـتیم ،جشـــن عدالـــت میخواهیم نه جشـــن عاطفهها) ،نفی
شـــیوههای نامشـــروع ثروتزایـــی مثـــل ارمغان بهزیســـتی ،نفـــی توجیهات و
موانـــع عدالتگســـتری (مســـائل امنیتی چماقی بر ســـر محرومیـــن ،در جنگ
فقـــر و غنـــا بهحـــق بیندیشـــیم نـــه مصلحـــت) ،نفـــی بیتوجهی بـــه عدالت و
ً
صرفـــا ســـرگرم شـــعارهای دیگر شـــدن (فقط مـــرگ بـــر کاخ ســـفید ،از حرمت
َ
غنـــا بســـیار گفتیـــد ،کمی هـــم از حرمت ِغنـــا بگوییـــد ،بعضی دوســـت دارند
مـــا فقـــط از مهاجرانـــی انتقـــاد کنیم) ،طـــرح وظیفـــه نهادها و ســـازمانها در
بـــاب عدالـــت مثل بســـیج ،نقد حـــل شـــدن کشـــور در ســـرمایهداری جهانی
(آزادی بـــا شـــعار مـــرگ بـــر آمریـــکا به دســـت میآیـــد نه بـــا اجرای دســـتورات
بانـــک جهانـــی) ،مسئلهســـازی بـــرای نپرداختن بـــه عدالت (اولویت توســـعه
سیاســـی و اقتصـــادی منازعه بر ســـر هیچ) ســـرفصل رویکرد جبهـــه به جنگ
فقر و غناســـت.
• مقابله با تجدیدنظرطلبان و تهاجم فرهنگی:
نقـــد روشـــنفکران در ایـــن چارچوب انجام میشـــد :بررســـی و نقـــد مواضع
روشـــنفکران ،تمســـخر مواضع بیپایـــه ،نمایش انگیزههـــای غیرمعرفتی و
نســـبت آنها با دشـــمن.
نقـــد تجدیدنظرطلبـــان اصالحطلـــب بـــا نفـــی نهضـــت آزادی و ملـــی-
مذهبیهـــا ،بررســـی تناقـــض اعمـــال و ادعاهـــای اصالحطلبـــان (آزادی،
قانونگرایـــی ،مقابلـــه بـــا انحصارطلبـــی و خشـــونت و فاشیســـم ،امنیتی
بـــودن ،اعمالنفـــوذ ،گفتگـــو و تفاهـــم ،تســـاهل ،انتقادپذیـــری ،برخـــورد
جناحـــی و دوگانـــه ،برخـــورد ســـلیقهای ،برخـــورد جناحـــی ،تملـــق،
قدرتطلبـــی ،هوچیگـــری ،تحمـــل مخالـــف ،مقابلـــه بـــا دیکتاتـــوری،
خـــط امـــام) ،اهانـــت بـــه مـــردم و مقدســـات ،حفـــظ خاتمـــی درون نظام
و فاصلهانـــدازی بیـــن وی و تجدیدنظرطلبـــان ،نقـــد عملکـــرد تحکیـــم،
طـــر ح اقدامـــات نابهجـــای اصالحطلبـــان و ســـوزاندن نقشـــههای
آنـــان مثـــل تنـــش یـــا حملـــه بـــه نظـــارت اســـتصوابی ،پاســـخخواهی از
اصالحطلبـــان ،پرداختـــن بـــه دعواهـــای درونـــی و جنـــگ قـــدرت آنـــان،
نمایانـــدن بههمریختگی اوضـــاع ،مخالفت با نمادهـــای انقالب ،مطالبه
برخورد با مســـئولین مقصر در اغتشاشـــات ،تشـــکر از مســـئولین انقالبی
یـــا اقدامـــات انقالبی مســـئولین ،طر ح همراهـــی با ضدانقالب و تشـــویق
شـــدن بهوســـیله آنان ،دروغگویـــی تجدیدنظرطلبان ،موضع باالدســـت
گرفتـــن در برخورد با مطالبـــات تجدیدنظرطلبان و دولتســـاخته بودن و
مذبـــذب بـــودن آنان نمونـــه رویکرد بود کـــه حزباهلل را در موضع کنشـــی
و طـــرف مقابـــل را در موضـــع پاســـخگویی قـــرار داده بـــود .همچنیـــن نقد
رســـانهها ،توهین ،تعارض باارزشها و هنجارشکنیهایشـــان ،خشـــونت
و تنشزایـــی ،سانســـور ،جنـــگ روانـــی و دروغپـــردازی ،رانـــت ،و ...نیـــز
موردتوجـــه بود.
از ســـوی دیگـــر نیـــز مقابله بـــا تهاجم فرهنگـــی و نقد مدیریـــت فرهنگی در
قالب اســـتیضاح مردمـــی وزیر ارشـــاد ،مقابله با احیـــای فرهنگ پهلوی،

هنجارشـــکنی و ضعـــف در ارشـــاد ،نقـــد فرهنگـــی رییسجمهـــور و خطـــر
برخـــورد رییسجمهـــور و مراجع،
افسارگســـیختگی بیحیایی،؛ بیتوجهـــی به ارزشها ،هنجارشـــکنی میراث
فرهنگـــی ،نقـــد صداوســـیما (این صداوســـیما مرگ بـــر ســـرمایهدار زالوصفت
نـــدارد) ،درخواســـت برخورد با حرمتشـــکنان نمـــود مییافت.
• مقابله با استکبار
جبهـــه در ایـــن چارچـــوب بـــه طـــر ح مشـــکالت درونـــی نظـــام ســـلطه و
آمریـــکا ،دخالتهـــای نظـــام ســـلطه در جهـــان ،اقتصـــاد صهیونیســـم
بینالملـــل ،معارضیـــن نظـــام ســـلطه ،ســـازش و مقابلـــه با سازشـــکاران
و اســـتقالل اقتصـــادی میپرداخـــت .در همیـــن چارچوب طـــر ح مباحث
شـــناخت غرب ،لیبرال دموکراســـی ،تاریخ تطور سرمایه ســـاالری و ...نیز
موردبررســـی قرار میگیـــرد .نیز سیاســـت خارجی تنشزدایی نقد شـــده و
بـــا محوریت اســـتقالل اقتصـــادی ســـازشکاری نقد میشـــود.
• جبهه فرهنگی
توجـــه بـــه شـــعر ،ســـینما ،تئاتر ،موســـیقی یکـــی از بخشهای مهم اســـت که
بـــا محوریت ســـینما در هر شـــماره حداقل یـــک صفحه را به خـــود اختصاص
داده اســـت .یـــک حرکت جدی که در فعـــال کردن مخاطبین نیز مؤثر اســـت
مرکـــز خدمات فرهنگی جبهه اســـت کـــه محصوالت مختلفی نظیر برچســـب
شـــهدا ،نـــوار کاســـت آوای عشـــق و تربت شـــلمچه ،آثـــار آوینی ،مســـتندهای
جهان اســـامی عصر انتظار ،فیلم تفحص ،ســـیدی روحاهلل و ...را در سراســـر
کشـــور توزیع میکند.
• دفاع مقدس
گرچـــه ایـــن بخـــش مانند شـــلمچه جـــزو بخشهـــای اهـــم نیســـت و کمتر در
ً
صفحـــه اول عکـــس از شـــهدا داریـــم ،در عـــوض صفحـــه  12اصـــوال مزیـــن به
تصاویر شهداســـت .مشـــکالت ایثارگـــران ،لبخندهای جبهه ،زندگی شـــهدا،
بازخوانـــی عملیاتهـــا و ...موردتوجه قرارگرفته اســـت .جنگی که هســـت در
ایـــن دوره بـــر جنگی که بـــود غلبه یافته اســـت.
• جبهه اندیشه:
ایـــن بخـــش نیز ضمن آموزش یک ســـری مباحـــث محل بحـــث در جامعه به
بازخوانـــی یـــک ســـری مبانی دینی و مســـائل سیاســـی نظیر چیســـتی ارتجاع
و رفرم ،خشـــونت ،معارف سیاســـی صحیفه ســـجادیه ،ســـیمای فرزانگان در
قـــرآن و ...میپـــردازد .بخش عمده نقد روشـــنفکران از همیـــن طریق صورت
میگیرد.
• تاریخ
گرچـــه وجهـــه قالـــب نشـــریه نیســـت ،امـــا بـــا محوریـــت مشـــروطه و مصدق و
امـــکان تکـــرار مشـــروطه مطالـــب متعـــددی را به خـــود اختصـــاص میدهد.
جهان اسالم و بینالملل با ستون آنسوی خا کریز:
بازتـــاب مشـــکالت مســـلمانان ،بیعدالتـــی در ســـطح جهانـــی ،نقـــد حـــکام
ســـازشکار و اســـام آمریکایـــی ،وحـــدت اســـامی ،هســـتههای مقاومـــت
حـــزباهلل در جهـــان ،شـــهدای جهـــان اســـام و ...بهصـــورت منظـــم در هـــر
شـــمار موجـــود اســـت .بـــا برگـــزاری مســـابقه خاطرهنویســـی جبهـــه جهانـــی
مســـتضعفین هـــم تـــاش شـــده بـــا مخاطبیـــن درگیر شـــوند
جمعبندی
جبهـــه با رویکـــرد فرهنگی ،عدالتخواهـــی را جایگزین دعوای سیاســـی دهه
هفتـــاد کـــرده و فراتر از جناحها ،خطشـــکن روی رویکرد فعـــال و مطالبهگرانه
حـــزباهلل در برابـــر تجدیدنظرطلبان میشـــود ،رویکردی که بعدها رســـانهها
و گروههـــای دیگـــر با تأخیـــر در آن وارد شـــدند .گرچـــه جبهه هم بـــهزور روی
مین هل داده شـــد ،اما نقشـــی تاریخی و ماندگار در احیـــای جبهه انقالب در
برابر اســـام آمریکایـــی آن روز ایفا کرد.
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نگاهیبهحواشیوانعکاسبینالمللیسینمایمسعوددهنمکی
از فقر و فحشا تا سه گانه اخراجیها
ترجمه :لیال قائمی
مس ــعود ده نمکی ا گرچه با س ــاخت نخس ــتین مس ــتند خود "فقر و فحشا"
( )1383ن ــه تنه ــا در ای ــران ک ــه سراس ــر جه ــان مش ــهور ش ــده ب ــود ،ام ــا با
س���اخت س��هـ گانه اخراجی ها ،یک���ی از مهمترین چهرههای خب ــری ایرانی
در دنی ــا ب ــود ،چندان که ع ــاوه بر نش ــریات هنری و س ــینمایی ،سیاس ــی
نویس ــان مط ــرح تری ــن نش ــریات جه ــان درب ــاره او نوش ــتند .بخص ــوص در
س ــومین ف ــاز ای ــن پ ــروژه اخراج ــی ه ــا ،ک ــه نش ــریات خارج ــی ،ب ــه ماراتن
رقاب ــت او و اصغ ــر فره ــادی بی ــش از داخ ــل ایران دام ــن زدند.
گ ــزارش زی ــر اش ــاره ای دارد ب ــه برخ ــی از مهمتری ــن تیتره ــا و مقاالت ــی ک ــه
درباره ده نمکی و س ــه گانه س ــینمایی او نوش ــته ش ــده اند .ای ــن مطالب،
عموم ــا ح ــول محورهای زی ــر اند:
 برخورده���ای تن ـ�د رس���انههای اپوزوس ــیون و محافل روش ــنفکری خارجاز کشور
 تحلیله���ای مس ــتقل و یا نس���بتا معت�دــل برخ���ی رس���انههای خارجی ازاخراج ــی ها
 حاش���یه های سیاس��یـ اخراجیها و رقابت فیلم جدایی نادر از س ــیمیناصغر فرهادی ب ــا این فیلم

اولین
وا کنشهای
جهانی به ده
نمکی بر سر
مستند "فقر و
فحشا" بود.
روزنامه نیویورک
تایمز ،ده نمکی
را مایکل مور
ایران لقب داد
و همین امر
وا کنش هایی
را در داخل و
خارج برانگیخت
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ده نمکی مستند ساز
ده نمکی از همان آغاز کار خود در عرصه س ــینما و با س ــاخت مس ــتند "فقر
و فحش���ا" جنجالی ش ـ�د .عالوه بر رسانههای چپ و راس ــت داخلی که ابتدا
او را نادی���ده گرفت��هـ و س���پس مورد هجمه ش��دـید ق���رار دادند ،رس���انههای
خارج ــی ه ــم کوش ــیدند ت ــا با پرداخ ــت به س ــوابق انقالب ــی و به زع ــم آنان
رادی ــکال و خش ــونت طلبان ــه ده نمکی ،موفقی ــت وی را در س ــاخت اولین
فیلمش نادی ــده بگیرند.
اولی ـ�ن وا کنشهای جهانی به ده نمکی بر س ــر مس ــتند "فقر و فحش ــا" بود.
روزنام ــه نیوی ــورک تایم ــز ،ده نمکی را مایکل م ــور ایران لق ــب داد و همین
ام���ر وا کنش های���ی را در داخل و خ���ارج برانگیخت .بویژه رس���انههای ضد
انق ــاب ک ــه به تقبیح کارگ ــردان آن به عن ــوان یک عنصر انص ــار حزب اهلل و
بسیجی! پرداختند.
یک س ــال از س ــاخت مس ــتند "فقر و فحش ــا" ،کریس ــتین امان پور ،خبرنگار
و مستندس ــاز ایرانی االصل ش ــبکه خبری "س ــی.ان.ان" به س ــراغ او رفت و
مصاحب ــه ای ب ــا او انجام داد .ای ــن مصاحبه که در دی م ــاه  84و چند ماه
پ ــس از روی کار احم ــدی ن ــژاد انجام ش ــد ،تبعا به موضوعات سیاس ــی روز
هم کش ــیده ش ــد ،تا جایی ک ــه ده نمکی در پاس ــخ به این س ــوال امان پور
ک���ه "احمدی ن���ژاد قول داده ب���ه فقرا کمک کن���د ،آیا میتوان ــد؟" گفت :ا گر
ش���ماها بگذارید میتواند!

ده نمکـــی در ایـــن مصاحبـــه بـــا اشـــاره بـــه ســـوابق خـــود در جن ــگ و
اعتقاداتـــش ،گفـــت :دغدغـــه اصلـــی مـــن در ســـاخت فیلـــم و همچنان که
از مضمـــون آن برمـــی آیـــد ،طـــرح موضـــوع "عدالـــت اجتماعـــی" اس ــت و
میخواســـتم "عدالـــت" را بـــه عنـــوان یـــک مطالبـــه عمومـــی از زاویـــه هنر و
ســـینما طـــرح کنم.
ده نمکـــی همچنیـــن درباره مقایســـه خـــود با مایـــکل مور گفـــت :من هنوز
خ���ودم را فیلم س�اــز نمیدانم .مـــن در حال یادگیری و آغاز این راه هس ــتم،
ً
ایـــن ادعـــا را هـــم قبول نـــدارم .اصـــا مقایســـه مـــن با مایـــکل مور اش ــتباه
اســـت .مگ���ر فیلم آق���ای مایکل م���ور ا کران نش���د؟! این نش���ان میدهد که
آق���ای مای�کــل مور ه���م از رانـ��ت دموکراتها اس���تفاده میکند .بـــه نظرم ا گر
مای���کل مور وابســ�ته ب���ه جریــ�ان دموکراتها نب���ود نمیتوانســـت این فیلم
را ب��رـ علیهـــ ب���وش و یا جمه���وری خواه��اـن بس���ازد .در ایران ه���م فیلمهای
زیادی در زمینه فحشـــا به صورت مســـتند و حتی ســـینمایی ساخته شده
و برخ�یــ در جش���نواره فجر نیز نمایش داده ش���د و جایزه ه���م گرفتهاند من
ح�اــال نمیخواهـــم از آنهـــا نام ببـــرم ،اما این مضمـــون و ربط فقر و فحش ــا و
عدالت طلبی آن خوشـــایند دوســـتان نبود.
روزنامـــه آســـاهی ژاپـــن هـــم مصاحبـــه ای بـــا ده نمکـــی در در اســـفند 84
ترتیـــب داد .ده نمکـــی در این مصاحبه ضمن رد شـــرکت در جشـــنواره ها،
از اس���تقبال ش���بکههای اروپایی برای خریـــد فیلم و پخـــش آن خبر داد که
البتـــه او به دلیـــل تجربی بودن ایـــن کار و نیز برای اثبات حســـن نیت خود
در ســـاخت آن ،از امتیاز مادی آن گذشـــته اســـت.
پس از ســـاخت مســـتند "کدام اســـتقالل ،کدام پیـــروزی؟" این بـــار روزنامه
نیویـــورک تایمز خود به ســـراغ ده نمکی آمد و بـــا او مصاحبه ای انجام داد.
این روزنامه نوشـــت :در س���الهای اخیر او با ســـاختن مســـتندی جنجالی
دربـــاره موضـــوع ممنوعـــه فحشـــا و یـــک مســـتند جدید دربـــاره فوتبـــال در
مق���ام اس���تعارهای از کش���مکشهای سیاســـی ،خـــود را بـــه عنـــوان مایکل
م���ور ای���ران مطرح ک���رده اســ�ت .اصالحطلب���ان و محافظ���هکاران هـــر دو به
یــ�ک ان�دــازه و به ش���دت از ده نمکی برای ســـاختن مســـتند "فقر و فحش ــا"
انتقاد کردند .محافظهکاران از این خشـــمگین بودند که یکی از خودش ــان
نــ�ه تنه���ا موضوعـــی ض���د اسلـــمی را آسیبشناســـی اجتماعی کـــرده ،بلکه
ب���ه نظـ��ر میرس���د ب�اــ بدکارهها هم���دردی هـ��م میکندـــ .اصالحطلبـــان هم
ً
عم���دا مشـــکل را بـــزرگ نشـــان داده تـــا علیـــه تســـامح در

معتقـــد بودنــ�د او
قوانی���ن اس�ل�امی موضــ�ع بگیرد .ده نمکـــی در گفتگـــو با خبرنـــگار نیویورک
تایمـــز در دفتـــر کارش در جنـــوب تهـــران ،بر این باور اســـت که هـــر دو گروه
موض�وــع را اش���تباه فهمیدهاند و تغییر و تحول کلی دیـــدگاه هایش را از بیخ
و بنـــ تکذی���ب میکند .او میگوید" :من همیشـــه نگران موضـــوع عدالت در
جامعـ��ه ب���ودهام .در دورانی اعتقادم این بود که مشـــکل اصلـــی خود مردم

هس���تند .ام���ا آن دیدگاه اش���تباه بود .مش���کل اصل���ی حا کم���ان جامعهاند
ک���ه به فس���اد خـ��و گرفتهان���د و دیگ���ر نمیتوانن���د قولهای ــی را ک ــه روزهای
اول انق ــاب درب ــاره عدال ــت اجتماعی و براب ــری داده بودند عمل ــی کنند" .
بـ��ه ج��زـ نیوی���ورک تایمز ،نش���ریات و س���ایتهای دیگ ــر هم به زع ــم خود به
ده نمک ــی پرداختن ــد .از جمل ــه ای ــن مق ــاالت مطلب ــی ب ــود ب ــه قل ــم نازیال
فتحی در تهران و در س ــایت " "nytimes.comبا عن ــوان "A Revolutionary
 "Channels His Inner Michael Mooreدر تاری ــخ  .2005/11/26در ای ــن
مقال ــه تلویحا به س ــابقۀ عضویت ایش ــان در انصار حزب اهلل اش ــاره ش ــده و
عن���وان میش ــود که علی رغ ــم چنین س ــابقه ای ،ا کنون ایش ــان به مایکل
م���ور ای���ران تبدی���ل ش�دــه اندـــ! س���پس گفته میش ــود ک ــه پس از س ــاخت
مس ــتند "فقر و فحش ــا" هر دو جبهۀ اصالح طلبان و محافظه کاران ش ــدیدا
ب ــه نق ــد ایش ــان پرداختن ــد .در ادام ــه ،توضیحات ــی درب ــارۀ این مس ــتند و
نیز قس ــمت های ــی از گزارش ــات ارائه ش ــده در ای ــن مجموعه ،آورده ش ــده
اس���ت و گفت���ه میش ــود ک ــه ده نمکی برای س ــاخت این مجموع ــه و جلب
اعتم ــاد زن ــان بد کاره دس ــت ب ــه تغیی ــر ظاهر و لب ــاس خویش زده اس ــت.
س ــپس ب ــه س ــابقۀ جبهه و جنگ ایش ــان اش ــاره ش ــده و این که ایش ــان 3
ب ــار مجروح ش ــده و بس ــیاری از دوستانش ــان ش ــهید ش ــده اند .پ ــس از آن
ب��هـ فعالیته ــای او بع ــد از اتم ــام جنگ پرداخته ش ــده و  8س ــال عضویت
ایش ــان در انصار ح ــزب اهلل و. ...
در ادام ــه نویس ــنده عن ــوان ک ــرده ک ــه تردی ــد هایی در م ــورد تغیی ــر عقیدۀ
خالصان ـ�ۀ ایشـ��ان وج�وــد داش ـ�ته ک��هـ ای���ن تردیده ــا پ ــس از نوش ــتن نام ــۀ
سرگش ــادۀ ایش ــان به آقای احمدی نژاد برطرف ش ــده اس ــت .در آخر ،نظر
دکت ــر صدیق سروس ــتانی  -عض ــو هیئت علمی دانش ــکده عل ــوم اجتماعی
ته ــران که در میزگردی ب ــا حضور ده نمکی فیلم او را نق ــد کرده بود -دربارۀ
ایش ـ�ان و فیلمهای ایش ــان ذکر ش ــده اس ــت.
رس ـ�انههای دیگر و از جمله س ــایت  iht.comهم با عنوان "Iran’s Michael
 "Moore, criticized on 2 frontsدر هم ــان ای ــام (پاییز  )2005همین مطلب
را منتشر کردند.
اخراجیهای  :1اخراجیها میآیند

پ�ســ از موفقی ـ�ت فیل���م اخراجیهـــا در جـــذب مخاطـــب و رکوردشـــکنی
غیرمنتظ���ره آن ،رساـــنههای خارجـــی مجـــددا درصـــدد لـــوث کـــردن ایـــن
موفقیـ��ت ب ــر آمدن���د .ایــ�ن رســـانهها بـــا مانـــور دادن روی بـــه اصطـــاح
ساختارش���کنیهای ده نمکـــی در ســـینما کـــه بـــه زعم آنهـــا برآمـــده از نفوذ
سیاس ــی وی بوده اســـت ،ســـری هـــم به صحـــرای " 18تیـــر" و ماجـــرا کوی
دانش ــگاه زدن ــد و ده نمکـــی را مســـبب آن معرفـــی نمودنـــد.
از جمل���ه این وا کنشهای کلیشـــه ای ،مقاله ای بـــود در روزنامه امریکایی
کریس ــتین س ــاینس مونیتـــور .ایـــن نشـــریه بـــا تیتـــر "Iranian filmmaker
 "bridges deep political divides with irreverenceبهـــ فیل���م اخراجیهـــا
و ساختارش���کنیهای جســـورانه و بـــی ســـابقۀ ده نمکی پرداخـــت .در این
مقال���ه ابت�دــا توضیحاتـ��ی در مـ��ورد فعالیتهـــای گذشـــتۀ ایشـــان در انصار
ح���زب اهلل و در ادام���ه توصیفاتی از فیل���م اخراجیها ارائه میشـــود .به زعم
نویس��نـده ،فیل ــم اخراجیهـــا نگاهـــی نو به مقولۀ قداســـت جبهـــه و جنگ
داش ــته و کارگ ــردان در ایـــن فیلـــم ،نـــه در پـــی تکـــرار کلیشـــه هـــا ،بلکه به
دنب���ال فرار از کلیش���هها بوده اســـت .از مســـعود دهنمکی نقـــل قولی آورده
شـ��ده اس���ت که :در ای���ن فیل���م ،تنها با خ���ط قرمزها بـــازی کرده امـــا از آنها
عب ــور نکردیم!
در ادام ــه موض ــوع حضـــور ده نمکـــی در جمـــع دانشـــجویان معتـــرض بـــه
بس ــتن یک���ی از روزنامههـــای اصالح طلبان مطرح شـــده و حواشـــی ای که
این ماجرا به دنبال داشـــت .ســـپس از مســـتند هایی که ده نمکی ساخته
اسـ��ت س���خن به میـ��ان میآی���د و گفته میشـــود کـــه نیویورک تایمـــز ،حتی
پی ــش از اخراج ــی ها ،بـــه ده نمکی لقـــب مایکل مـــور ایران را داده اســـت!
پ���س از آن از جشنـــوارۀ فیلـــم فج���ر میگویـــد و این کـــه ده نمکـــی از گرفتن
جای ــزه امتن ــاع ورزید و دالیـــل این امر.
در ادامهـــ ،خالص���ه ای از داس���تان و برخ���ی قسـ��متهای آن آمده اســـت و
در آخ ــر ،گفتگوه ــا و نظرات یکـــی از زنان بازیگـــر این مجموعـــه -بدون ذکر
نامش -آورده ش ــده اســـت.
روزنام ــه امارات ــی گلف نیوز هـــم همین مطلـــب را با عنـــوان "Appealing to
 "one and allروی خروجـــی اینترنتـــی خـــود قرار داد.
روزنام ــه ل ــس آنجل ــس تایمـــز هـــم در مقالـــه ای تحلیلـــی دربـــاره «اخراجی
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ه ــا» نوش ــت :فیل ــم «اخراج ــی ه ــا» داس ــتان س ــربازانی اس ــت که ب ــا آنکه
مس ــلمانان پرهی ــزکاری نیس ــتند و رفتارهای کریه و زش ــتی دارند و نس ــبت
به دش ــمن خود نیز به هیچ وجه خش ــمگین نیس ــتند ول ــی در جنگ ایران
و ع ــراق ش ــرکت کرده ان ــد .این گ ــروه از اراذل و اوب ــاش به خاط ــر ارادت به
رئیسش���ان ب��هـ جبه���ه میرون ــد و در آنج ــا به ج ــای جنگیدن ب ــه کارهای
خن���ده دار و غی���ر متعارف مثل سیـــگار کش�یــدن و قمـ��ار ک���ردن میپردازند
ول���ی در نهای ـ�ت ب���ه قهرمانان ـ�ی ک ـ�ه ج ــان خ��وـد را ف�دــای جن���گ میکنند،
تبدی ـ�ل میش ــوند ،ش ــاید ای ــن داس ــتان ب ــه نظ ــر تک ــراری برس ــد ول ــی در
جمه ــوری اس ــامی ای ــران هم ــواره از مردانی ک ــه در دفاع مق ــدس _جنگ
تحمیل���ی و ویرانگ���ر ایران و ع���راق که به این نام خوانده میش ــود_ ش ــرکت
ک ــرده اند ،به عنوان انس ــان هایی مقدس ــی یاد ش ــده اس ــت« ،مس ــعود ده
نمکی» با س ــاخت فیلم س ــاختار شکن «اخراجی ها» در س ــال  2007باعث
ش���د تـ��ا ایران ک���ه همواره عـ��ادت دارن�دــ تا فیلمه���ای مختلف انس���انهای
پرهی ــزکار را در خط ــوط جن ــگ ببینن ــد ،ای ــن بار ب ــا تصویر ت ــازه و جدیدی
روبرو ش ــوند.
«الیور استون» ایران
روزنام���ه ل���س آنجل���س تایمز در ادام���ه این گ���زارش میافزای ــد« :ده نمکی»
ک ــه یک ــی از س ــربازان قدیم ــی جن ــگ ،یک ــی از فرمانده ــان ارت ــش ،یک ــی از
روزنام ــه ن���گاران بـ��وده و میت ــوان از او به عنوان ی ــک «الیور اس ــتون» دیگر
ی ــاد ک��رـد ،در یک���ی از مصاحبهه���ای خ���ود دربـ��اره فیلمـــ اخراجیه ــا گفته
اس ــت ،من از عش���ق خودم نس��بـت به فیلمهای جنگی چون «س ــرجوخه»
و «نجات س ــرباز رایان» برای نوش ــتن و کارگردانی این فیلم اس ــتفاده کرده
ام .م ــن با س ــاخت این فیلم س ــعی ک ــردم این ذهنیت را ک ــه دفاع مقدس
تنه ــا مح ــدود به قش ــری خ ــاص ب ــوده را از بین بب ــرم ،هم ــه در این جنگ
س ــهیم بوده اند.
ب���ه گ ــزارش روزنامهـــ ل���س آنجل�ســ تایمزـــ ،ب ــا توج�هــ ب���ه تنشه ــای ایجاد
ش ــده می ــان ته ــران و واش ــنگتن بر س ــر برنام ــه هس ــته ای ای ــران ،فیلم ده
نمک ــی ب ــرای آمریکا یک هش ــدار ب ــود ،در حالی ک ــه غرب در حال س ــرمایه
گ ــذاری روی نس ــل روش ــنفکر و ام ــروزی ایران اس ــت ،این فیلم نش ــان داد
ک ــه حت ــی جوان ــان ایران ــی غیر مذهب ــی و مادی گ ــرا نی ــز در صورت ل ــزوم از
کش ــور خود در برابر هر دش ــمنی دف ــاع خواهند کرد ،آنچنانک ــه «ده نمکی»
خ ــود در یک ــی از مصاحبه هایش ــان براین نکته تا کید کرده اس ــت که ا گر به
کش ــورمان حمله ش ــود همه و همه برای دفاع از سرزمینش ــان که عاشقانه
دوس ــتش دارند ب ــه جبهه خواهن ــد رفت.
ل���س آنجل ـ�س تایم���ز در ادامه مینویس ــد :ده نمک ــی همانند «اس ــتون» در
جن ــگ ش ــرکت ک ــرده اس ــت ،او در س ــن  16س ــالگی پ ــس از راض ــی نمودن
والدی���ن خ���ود به جبهه م���یرود و پ���س از چندین ماه زخمی میش ــود ولی
پ ــس از بهب ــود ب ــار دیگر به جبه ــه بازمی گردد و س ــرانجام پ ــس از مدتی به
یک ــی از فرماندهاـــن نیروهای بسیـــج تبدیل میش ــود ،تا آنجا ک ــه به گفته
خـ��ودش ،ش ـ�خصیتهای فیل��مـ اخراجیها برگرفته از اش ــخاصی اس ــت که
فرمانده ــی اش ــان را به عهده داش ــته اس ــت ،کس ــانی ک ــه اف ــراد مذهبی و
درس ــت و حس ــابی نبوده اند ،ولی پ ــس از رفتن به جبه ــه ،معنای حقیقی
جبه���ه و جن���گ را دریافتهان ــد و به قهرمان ــان جنگ تبدیل ش ــده اند.
خطری برای لیبرال ها
مقال ــه دیگری با تیت ــر " "A Comic Film About a Grim Subjectدر س ــایت
 ocnus.netبیش ــتر به ش ــخصیت خود ده نمکی و همچنین سوابق مستند
ساـــزی او اش���اره دارد .در ابت��دـا به دو مس���تند موفق او اش ــاره میش ــود که
یکیـــ ب���ه موضوع فحش���اء میپ���ردازد و دیگری ب���ه فوتبال و خش���ونتهای
آن .در ادام ــه گفته ش ــده ک ــه اولین کار س ــینمایی او ،که در زمان نوش ــتن
مقال ــه در ح ــال ا ک ــران ب ــوده ،فیل ــم اخراجی هاس ــت و س ــپس خالصه ای
از فیل���م ارائ���ه میش ــود .ای ــن فیلم در جش ــنوارۀ فیل ــم فجر آن س ــال ،هیچ
جای ــزه ای از آن خ ــود نک ــرده و نظ ــر آقای ده نمک ــی در این ب ــاره ،در ادامه

عنوان شـــده اســـت .نویســـندۀ این مقاله معتقد اســـت که پیـــام این فیلم
همـــ در می���ان روش���نفکران لیبرال و هم فاندامانتالیس���تهای مســـلمان با
اســـتقبال روبـــرو شـــده و اولین مســـتند او دربارۀ فقر و فحشـــاء نیز ســـاختار
شـــکن بوده و به موضوع تابویی پرداخته اســـت .ســـپس به ســـابقۀ حضور
ایشـــان در جبهه اشـــاره شـــده و در مـــورد دفتر کار ایشـــان ،این کـــه تا چند
ســـال پیش ،بـــه میدان جنگ شـــباهت داشـــته و این که پس از بازگش ــت
از جبهه به انصار حزب اهلل پیوســـته و ســـاختار این گره و پس از آن س ــابقۀ
مطبوعات�یــ ایش���ان در توضیحاتــ�ی داده میشـــود .در پایـــان ایـــن مطل ــب
مطرح میش�وــد ک���ه او ا کنون بدون وابس���تگی به هیچ گروه���ی کار میکند
و ا گرچ���ه ممکن اس�تــ تغییر رویه داده باش���د امـ��ا لیبرالها از خطـــر او آ گاه
هستند .
مقالـــه ""Iranian War Film Comedy Good-for-Nothings at the Front
در ســـایت  en.qantara.deهـــم بـــه رکـــورد شـــکنی ایـــن فیلـــم پـــس از فیلم
"آت���ش بــ�س" میپـــردازد که توانســـت رکـــورد جدیـــدی در تاریخ ســـینمای
ایـــران ثبت کند .ســـپس توضیحات نســـبتا مفصلی در مورد داســـتان فیلم
در پ�یــ میآیـــد و ایـــن کـــه دوســـتان " مجیـــد " دارای چـــه خصلـــت های ــی
هســـتند .پس از آن ،توضیحاتی در مورد مســـعود ده نمکی و سوابق جبهه
و جنگ ایشـــان ،عضویت ایشـــان در انصار حزب اهلل ،ســـابقۀ بسیج ایشان
و  ...آورده میش���ود .در ادامه ،اش���اره ای به مس���تند فقر و فحش���ا میشود
و ایـــن که ایشـــان بـــرای ســـاخت این فیلم ،دســـت بـــه تغییر تیـــپ و ظاهر
خویـــش زده اند! در آخر ،نویســـندۀ نظـــرات خویش را در مـــورد این که چرا
ایـــن فیلـــم با موفقیـــت روبه رو شـــده ،ابراز کرده اســـت.
اخراجیهای  :2تداوم موفقیت مرد جنجالی
پـــس از ا کـــران دومیـــن قســـمت از اخراجی ها ،هفتـــه نامـــه نیوزویک هم با
تیتــ�ر " The Laughing Radical , A blockbuster director taps into Iran’s
 " pop-culture melting potدربـــاره ایـــن فیلـــم و کارگردانـــش نوشـــت .این
مقالـــه در ابت���دا بـ��ه فعالیتهـــای گذشـــتۀ آقـــای ده نمکی ،ســـابقۀ حضور
ایشــ�ان در جبه���ه و پ�ســ از آن عضویـ��ت در انص���ار حـــزب اهلل میپـــردازد و
س���پس اخراجیهـــا و فـــروش بـــی ســـابقۀ آن در تاریـــخ ســـینمای ای ــران.
همچنیـــن از ده نمکی نقل قولی آورده شـــده که چرا ایشـــان به عرصۀ فیلم
و ســـینما وارد شـــده اند .در ادامه دوباره توضیحاتی در مورد اســـتقبال بی
نظیـــر عمـــوم باالخـــص جوانـــان از نمایـــش این فیلم .ســـپس ایـــن مطلب
عنوان میشـــود که ســـبک آقـــای ده نمکـــی در این فیلـــم ،تنها به س ــینما
خت�مــ نمیش���ود و دیگ���ر هنرمن���دان در عرصههای مختلف ،به این س ــبک
رو آوردهان���د و نمونـ��ه هایی نیز ذکر میشـــود .در ادامـــه از خاطرات جبهه و
مجروحی�تــ آق���ای ده نمک���ی صحبت ش��دـه ضم���ن این که نق���ل قولهای
خود ایشـــان نیز عنوان شـــده اســـت.
اینـــ مقال���ه همچنین خالص���ه ای از فیلم اخراجیهـــای  1و اخراجیهای 2
آورده ،و توضیحاتـــی در مورد ژانر دفاع مقدس و ســـاختار شـــکنی ده نمکی
ارائـ��ه میشـــود .نویســـندۀ ایـــن مقالـــه ،در ادامـــه بـــه دالیل موفقیـــت این
فیل���م اش���اره میکندـــ و نی���ز به ش���باهتهای میان آقـــای ده نمکـــی و آقای
احم���دی ن��ژـاد .گفته میشـــود کـــه علی رغـــم اســـتقبال از این فیلـــم ،افراد
مختلـــف از جمله دوســـتان آقای ده نمکـــی ،مانند آقای ســـعید ابوطالب،
انتقاده�اــی ش��دـیداللحنی ب���ه این فیل���م داش���تهاند و نیز خیلـــی از افراد به
خاط���ر س���ابقۀ فعالیتهـــای ایشـــان در انصـــار حـــزب اهلل یا روزنامـــه ،حتی
حاضر بـــه دیدن ایـــن فیلم نشـــده اند.
نویس���نده در پای���ان ب���ه شبـــاهتهای ده نمکـــی و محســـن مخملب ــاف
پرداختـــه اســـت!
هفتــ�ه نامه انگلیســ�ی گاردین هــ�م به اخراجیهـــا وا کنش نشـــان داد .این
مجلــ�ه بــ�ا مطلبــ�ی بــ�ا عنــ�وان " The view: Where now for Iranian film-
 "makingکـــه در ایام پـــس از انتخابات  88و در فاصل���ه ا کران اخراجیهای

 2و  3نوش ــته شدـــه ،س ــعی ک���رده از پرداخ ــت مس�تــقیم ب���ه اخراجیه ــا
خ ــودداری کن ــد ،بلکه با تش ــریح وضعیت فعلی س ــینمای ای ــران ،آن را به
وضعیت سیاس ــی کش ــور مرتبط دانس ــته اس ــت.
گاردی��نـ معتق ــد اس��تـ فرهن�گــ س���ینما ،بـ��ه خوب�یــ میتوان ــد نمایانگ ــر
وضعی ــت جامعه باش ــد ه ــم چنان که پ ــس از انتخابات ریاس ــت جمهوری
س ــال  88ش ــاهد ای��نـ مطل���ب هس�تــیم .نویس���نده مینویس ــد ک ــه فیل ــم
س ــازان مش ــهوری چ ــون محس ــن مخملب ــاف که پ ــای س ــینمای ای ــران را
ب��هـ عرصهه ــای بی ــن المللی ب ــاز کرده ان ــد ،در وضعی ــت کنونی به حاش ــیه
ران���ده ش ــدهاند و ا کن ــون وضعی ــت س ــینمای ای ــران ب ــه گون ــه ای اس ــت
ک�هــ فیل ــم های���ی چ�وــن فیلمـــ اخراجیه ــا ب ــا کارگردانی چ ــون مس ــعود ده
نمکی ،با اس���تقبال بیش���تری روبرو میش ــوند .س ــپس توضیحاتی در مورد
س ــمیرا مخملب ــاف و آث ــارش و در آخ ــر مقایس ــه ای بی ــن س ــینمای ایران و
تماش ــاچیانش و س ــینمای لندن و عالقه مندان به س ــینمایش ارائه ش ــده
ا ست .
اخراجیهای  :3ماراتن سینمای روشنفکری و سینمای مردمی
مهمتری ــن مطلب ــی ک ــه درب ــاره فیلمه ــای ده نمک ــی و بخص ــوص
اخراجیه ــای  3در رساـــنههای خارج ــی بارت ــاب یاف ــت ،گزارش ــی
ب ــود در س ــایت مجل ــه انگلیس ــی «می ــدل ایس ــت» .ای ــن مجله
درب ـ�اره فیلم جدید مس ـ�عود ده نمكی با تیت ـ�ر " Iran political
 "battle emerges on movie screensنوش ــت :ای ــن فیل ــم
ك ــه «ده نمك ــی» در آن رقب ــا و مخالف ــان «احم ــدی نژاد»
را ب ــه س ــخره گرفت ــه اس ــت ،اخی ــرا از س ــوی تع ــدادی از
مخالف ــان ،بایك ــوت ش ــده اس ــت .ای ــن فیل ــم ك ــه از 17
م ــارس ( 25اس ــفند) روی پ ــرده رفته ،توانس ــته تا كنون
ب ــا ج ــذب  800هزار تماش ــاچی ،بی ــش از  2میلیون و 300
ه ــزار دالر ( 1میلی ــون و  600هزار یورو) ف ــروش کند .این
در حال�یــ اس���ت كه طـ��ی هفتهه���ای اخیر س���ایتهای
زی ــادی از جمل ــه فیس بوك ،با تبلی ــغ علیه این فیلم،
از م ــردم ایران خواس ــته بودن ــد كه به تماش ــای این
فیل ــم نرون ــد و ب ــه ج ــای آن فیل ــم «جدای ــی ن ــادر از
س ــیمین» ب ــه كارگردانی «اصغر فره ــادی» را ببینند.
میدل ایس ــت همچنین به توضی ــح مطالبی در مورد
ای ــن فیل ــم پرداخت ــه و از جوای ــزی ک ــه در  61می ــن
جش ــنوارۀ فیل ــم برلی ــن ی ــا پ ــس از مج ــوز گرفتن در
ایران در جش ــنوارۀ فیلم فجر کس ــب کرده ،س ــخن
ران ــده ش ــده اس ــت .نویس ــندۀ ای ــن مقال ــه اظه ــار
م���یدارد ک ــه ش ــمار مخاطبان ای ــن فیل ــم مطلوب
ب ــوده ،ا گرچ ــه س ــینماهای کمت ــری برای ا ک ــران در
اختیار داش ــته اس ــت.
ای���ن نش ـ�ریه همچنینـــ ب���ه قاچاـــق اخراجیه ــا ه ــم
پرداخت ــه و نوش ــته اس ــت :در می ــان تم ــام ای ــن مخالفت
ه��اـ ،نسخـــههای قاچ ــاق «اخراج ــی ه ــا »3ه ــم ا كن ــون در
ب ــازار س ــیاه موجود اس ــت ك ــه به گفت ــه تلویزی ــون جمهوری
اس ــامی ایران ،این تالش ــی اس ــت برای آن ك ــه از رفتن مردم
به س ــینماها برای تماش ــای «اخراجی ها »3جلوگیری كنند.
همچنین عنوان ش ــده اس ــت که ده نمکی معتقد اس ــت این
کار توس ــط کس ــانی صورت گرفته که چش ــم دی ــدن موفقیت
نیروهای انقالبی را ندارند! ده نمكی در دو قس ــمت ابتدایی
ای ــن فیل ــم داس ــتان ع ــده ای ج ــوان آس و پ ــاس را روای ــت
میكن���د كه هركدام ب���ه انگیزههای مختل ــف راهی خط مقدم
جن���گ میش���وند و در آنجاـــ موقعیته ــای جالب ــی را ب ــه وجود
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میآورن���د .اخراجیه ــای  2س ــال  2009ب ــه نمای ــش درآمد و ه ــم ا كنون نیز
ب ــا قریب ب ــه  9میلیون دالر فروش موف ــق ترین فیلم تاریخ س ــینمای ایران
محس���وب میشود.
در آخرـــ از فعالیته ــای مس ــعود دهنمک ــی قب ــل از کارگردان ــی فیل ــم
اخراجیه ــا و از جمل ــه فعالی ــت روزنامه ن ــگاری او در "هفته نامه ش ــلمچه"
مطالب ــی آورده ش ــده اس ــت.
همی ــن مقال ــه را ش ــبکه فران ــس ( 24فرانس ــه) ،العربی ــه ،الش ــرق االوس ــط
(انگلیس ــی) ،الوطن دیل ــی (کویت) ،گلف تای ــم ،اردن تایم ــز ،ایران فوکوس
و ...ه ـ�م بازتاب دادن ـ�د .قطر تریبون هم ب ـ�ا تیت ـ�ر " Iranian politicalsatire
"a big hit with movie-goersو همچنی ــن روزنام ــه دیل ــی اس ــتار ب ــا تیت ــر
" "Popular pro-regime Iranian film provokes opposition ireعین ــا
همی ــن مقال ــه را پوش ــش داده اند.
آزان ــس خب ــری آس ــیا پاس ــیفیک ( )www.oananews.orgه ـ�م مطل ـ�ب
 " Outcasts 3 "piratedاز روزنام ــه ته ــران تایم ــز (چ ــاپ ای ــران) را ب ــا عن ــوان
 Iranian movie “Outcasts 3” piratedمنتش ــر ک ــرده ک ــه ب ــه موضوع تکثیر
غی���ر مجاز فیل���م اخراجیه ــای  3میپ���ردازد .در ابت���دا عنوان میش ــود که
کارگ ــردان این فیلم ،اعالم کرده اس ــت ع ــده ای از به اصطالح روش ــنفکران
فیلم ــش را ب ــدون مج ــوز در س ــایت باالترین ق ــرار داده ان ــد .توضیحاتی در
م ــورد محت ــوای این فیلم و س ــپس نق ــل ق ــول ده نمکی مبنی ب ــر این که "
چ�هــ این فیلم در خانه تماش���ا ش��وـد و چه در س���النهای س ــینما ،ما برنده
ایم!" در ادامه آورده ش ــده اس ــت .گرچه کارگردان ابراز امی ــدواری کرده که
مردم در س���النهای س ــینما به تماش ــای این فیلم بنش ــینند و گفته است
ک���ه این کپی غی ــر قانونی نمیتوان ــد مانع فروش این فیلم ش ــود .ده نمکی
ک ــه پی ــش از ای ــن گفته ک ــه در ای ــن فیلم با هر کس ــی ش ــوخی ک ــرده ،حال
میگوی ــد ک ــه برای هر نوع سانس ــوری آماده اس ــت اما از طرفی ه ــم امیدوار
اس ــت که سیاس ــتمداران با س ــعۀ ص ــدر با ای ــن موضوع برخ ــورد کنند.
مجل ــه س ــینمایی  housefullcinemaهم با تیت ــر "Outcasts 3 Makes $2.4
 "m Initial in Iran Boxofficeب ــه موض ــوع درآم ــد حاصل ــه از ا ک ــران فیل ــم
اخراجیه ــای  3میپ ــردازد .در ابتـ��دا عنـ��وان میش ــود ک ــه ای ــن فیل ــم پ ــر
ف ــروش ت ــر از فیل ــم جدای ــی نادر از س ــیمین ب ــوده و ب ــه میزان ف ــروش این
فیل ــم در ن ــوروز اش ــاره ش ــده اس ــت .خالص ــه ای از فیل ــم و نام تع ــدادی از
بازیگرانشـــ در پ ـ�ی آم ــده اس���ت .توضیحاتیـــ در م���ورد اخراجیه ــای  2و
مقایسۀـــ آن ب���ا اخراجیه ــای  3از جمله مطالبی اس ــت ک ــه در انتهای این
مقال���ۀ کوتاه بهـــ چش���م میخورد.
 www.enduringamerica.comه ـ�م ب ـ�ا مطلب ـ�ی با تیت ـ�ر " The Latest from
 "Iran (4 April): Taking Away Zeroesب ــه رقاب ــت دو فیل ــم در پ ــردۀ
س���ینماها  -اخراجیه ــای  3ب ــه کارگردان ــی مس ــعود دهنمک ــی و جدای ــی
نادر از س ــیمین به کارگردان ــی اصغر فرهادی ،پرداخت ــه و در ادامۀ این خبر
توضیح ــات مختصری راجع به محت ــوای این فیلم ها ،می ــزان فروش آنها،
جوایز کس���ب کرده در فس��تـیوالها آورده ش ــده اس ــت.
اپوزوسـ��یون ضد انق ــاب هم در م�وــرد اخراجیه ــا بیکار ننشس ــت .صراط
نی ـ�وز گ���زارش داد ک��هـ بنیامی���ن نتانیاهو ،كس ــانی ك���ه در اخراجیها هدف
طن���ز قـ��رار گرفتهانـ��د و ا كن���ون تودههای مل ــت آ گاه ای ــران ب ــرای خندیدن
بـ��ه آنها راهی س���ینماها میش ــوند را «خط مق ــدم ارتش اس ــرائیل» خوانده
و ش ــیمون پ ــرز نی ــز مدعی ش ــده بود ص ــدای آنه ــا ،ص ــدای آزادی خواهی
ملت ایران اس ــت!
ص ــدای آمری ــکا ه ــم ادع ــا ک ــرد« :معاون ــت س ــینمایی وزارت ارش ــاد ک ــه از
پش��تـیبانان اصل ــی فیل�مــ اخراجیه ــا ب ــود ،ب ــی توجه ب ــه مخالف ــت جدی
خانه س ــینما با دولتی ش ــدن ا ک ــران فیلم ه ــا ،به سیاس ــتهای اول انقالب
بازگش���ت و ا ک���ران فیلمه ــا را ب ــار دیگ ــر در دس ــت گرفت ،تا خود مش ــخص
کنـ��د کـ��دام فیلـ��م در کدام سـ��الن سـ��ینما و در چه زمانـ��ی نمایش داده شـ��ود».
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وب���گاه فارسیـــ بیبیســـی نوشــ�ت« :مســـعود ده نمکـــی در قســـمت س ــوم
اخراجیهـــا ،رویدادهـــای مربـــوط بـــه انتخابـــات ریاســـت جمهوری س ــال
 ۸۸ایران را به هجو کش���یدهاســـت .داســـتان فیلـــم درباره ســـه کاندیدای
رئی���س جمه���وری بـــا گرایشهـــای سیاســـی مختلف اســـت که هر کـــدام با
رنـــگ مشخـــصی معرفی میشــ�وند و گروههای سیاســـی موجـــود در صحنه
سیاســـت ای���ران ،از اصولگراه��اـ تا اص�لــح طلب���ان را نمایندگ���ی میکنند».
ســـایت پیوند هم مطلبـــی بـــا عنـــوان "Calls for boycott of controversial
 The Outcasts 3: Iranian political comedyاز خبرگـــزاری مهـــر ایران را که
درب���اره درب���اره اخراجیهای  3اســـت ،بـــا تیتـــر "The Outcasts 3” to go on
 "sale in Cannes Film Marketمنتشـــر کرد .این مطلب در ابتدا اشـــاره ای
دارد بـــه موضـــوع حضـــور این فیلـــم در جشـــنوارۀ فیلم کن کـــه از یازدهم تا
بیس���تم مـ��اه میبرگــ�زار میشـــود و نقل ایـــن مطلـــب از زبان علی ســـرتیپی،
مدی���ر فیلمیــ�ران .ا کث���ر فیلمهـــای ایرانـــی کـــه تا کنون بـــه جشـــنوارۀ فیلم
ک���ن راه یافت���ه اندـــ ،فیلمه���ای هنرـــی بودهانـــد و ا کنـــون از زبان ســـرتیپی
نقل میشـــود کـــه فیلمیـــران تصمیـــم دارد فیلم هایـــی از ژانرهـــای دیگر ار
فیلمهـــای معمولـــی ایرانـــی به کـــن بفرســـتند .این فیلـــم برگرفته اس ــت از
ماجـــرای رقابـــت انتخابـــی آقای احمـــدی نـــژاد در ســـال  2009و برخی وب
س���ایتها در صـــدد بودند که دیدن این فیلـــم را تحریم کننـــد و در ادامه از
رقمهـــای فـــروش این فیلم ســـخن رفته اســـت و نیـــز از تکثیـــر غیرمجاز این
فیلـــم ،گرچـــه علـــی رغم تمـــام این گفته هـــا ،ده نمکـــی معتقد اســـت که "
چ���ه ای�نــ فیلم در خانهها تماشـــا ش���ود و چه در س���النهای ســـینما ،پیروز
میدان ما هســـتیم! "
در پایان ،این مقاله ،از س���اختن اخراجیهای  4توســـط مسعود دهنمکی،
ب���ا موضوعی جذاب ت���ر ،خبر میدهد.
برخ��یـ وبال گهـــا هـــم دربـــاره ایـــن فیلـــم نوشـــته انـــد .مثـــا "jigdood.
 "wordpress.comبا عنـــوان ""?Did Nader and Simin get the Axدر رابطه
ب���ا رقاب���ت فیلمهای "جدایی ن���ادر از س���یمین" و "اخراجیهای  "3نوش ــته
ش���ده اسـ��ت .در ابت���دا عنوـــان میشـــود این مســـئله بســـیار نادر اســـت که
دو فیلـــم در حـــال ا کـــران ،نماینـــدۀ دو تفکـــر شـــوند در حالی کـــه تنها یکی
از ایـ��ن دو فیل���م ،ب��هـ موضوعی سیاس���ی میپـــردازد .نویســـندۀ ایـــن مقاله
معتقــ�د اسـ��ت ک���ه فیلم اخراجیهـــای  ،3فیلمی ســـخیف و پـــر از لودگی به
کارگردانی مســـعود ده نمکی اســـت که در گذشـــته از رزمندگان بوده اس ــت
و ایـــن کـــه چگونـــه کارگـــردان از آب در آمده و چگونـــه این فیلم را ســـاخته
اسـ��ت ،خوـــدش بحث مفصل���ی میطلبد! ســـپس در مـــورد فیلـــم جدایی
ن���ادر از س���یمین ،جایزههـــای بیـــن المللـــی اش ،کیفیـــت خوب ایـــن فیلم
و کارگ���ردان شایســـته اش توضی���ح میدهـــد .در ادامه بـــه درون مایۀ فیلم
اخراجیه�اــ میپ���ردازد و میگوید که اصغر فرهادی ،سیاســـت مدار نیس ــت
و ناخواســـته وارد ایـــن رقابـــت موهـــوم شـــده اســـت .رجا نیـــوز و کیه ــان از
جمل���ه خبرگــ�زاری های���ی بودهاند کـــه به این بحـــث دامـــن زده اند!
از طرفـــی اساســـا این رقابت بی پایه و اســـاس بوده چرا که ســـالن هایی که
ب���ه ا کران فیل���م اخراجیهـــا پرداخته انـــد 3 ،برابر س���ینماهایی بودهاند که
فیلــ�م جدایی  ...در آنها ا کران ش���ده اس�تــ و فروش ای���ن فیلمها دلیل بر
پی���روزی هیچ یک از جناحها نیســـت.
در پایان
ایـــن گـــزارش ،تنهـــا گزیـــده ای بـــود از وا کنـــش هـــای جهانـــی به ســـه گانه
اخراجـــی هـــا .فیلمـــی کـــه نـــه تنهـــا بـــار دیگـــر ســـینمای انقالبـــی کـــه کل
ســـینمای ایـــران را در جهـــان مطرح کرد و نشـــان داد کـــه نیروهای انقالب
همچن��اـن حرفه���ای زیادی ب���رای گفتن دارن���د که میتواند خیلی بیش ــتر
از س���ینمای روش���نفکری و هن���ری متناس���ب با جشنـــوارههای اپزوس ــیون
پســـند ،بدرخشـــد و مخاطـــب داخلـــی و خارجـــی را بـــه خود جـــذب کند.

نگاهی به ظرفیتهای انقالب اسالمی

گفتوگو با نادر طالبزاده

نه طالب زاده نیاز به معرفی دارد و نه دهنمکی .بزرگی از بزرگی س ــخن گفته اس ــت .همه حرف او در این اس ــت که هیچ
ک ــدام از بچ هه ــای انقالب به آ کادمی نرفتهاند .همی ــن جور خودجوش مهارت پیدا کردهان ــد .دهنمکی هم یکی از این
بچههای انقالب اس ــت که ب ــه تکلیفش عمل میکند.
خدا تقدیر کرده که منحصر به فرد باشد
مس ــعود دهنمک ــی حاص ــل انقالب اس ــامی اس ــت .یک فع ــال فرهنگی و سیاس ــی انقالب اس ــت و چ ــون کارش را هم
ً
مخلصان ــه انج ــام داده ،خداون ــد این ج ــور تقدیر کرده که منحصر به فرد ش ــده اس ــت .اخی ــرا هم در آمری ــکا کتابی به
اس ــم مس ــعود دهنمکی چاپ شده اس ــت با قیمت پنجاه و ش ــش دالر .نمیدانم محتوای آن چی هست که به قیمت
ب ــاالی پنجاه و ش ــش دالر فروش میرود .ریکیفرش ــتار فرگس ،مجموعـ ـهای از مقاالت در رابطه با مس ــعود دهنمکی را
جمـ ـعآوری کرده و ش ــده این کتاب.
این وصلهها به دهنمکی نمیچسبد
در ی ــک دورهای خبرن ــگاران رس ــانههای مه ــم آمریکا مثل سـ ـیانان ،س ــراغ مس ــعود دهنمکی میرفتن ــد .دنبال چی
میگش ــتند؟ میخواس ــتند نقط ــه ضع ــف پی ــدا کنن ــد .دهنمک ــی فرزند جبه ــه و کرب ــای پنج ب ــود .باالخ ــره آدم یک
چیزهای ــی را میبیند و نمیتواند تحمل کند .میخواهد انقالب در مس ــیری که ام ــام طراحی کرده پیش برود .حرکات
و تفک ــر دهنمکی دهه هفتاد ،ط ــوری بود که برای خبرنگاران خارجی ،مهم بود و البته آنها میخواس ــتند بهرهبرداری
نپ ــور میآی ــد مصاحبه میکن ــد ،خط خاص ــی را دنب ــال میکن ــد .میخواهد،
سیاس ــی خودش ــان را کنن ــد .وقت ــی اما 
نه ــا برمیآید ،چرا
لس ــوز انقالب را تندرو معرفی کن ــد ،دهنمکی را انتخاب میکن ــد ،ولی دهنمکی از پس آ 
بچ هه ــای د 
ک ــه این وصل هه ــا به دهنمکی نمیچس ــبد.
ایستاد و دادگاه رفت
در ی ــک دورهای هفتهنامه صبح آقای نصیری را دس ــت گرفت که تنها نش ــریه منتقدانه ایران ب ــود .دهنمکی در مقابل
فس ــاد ایس ــتاد .حت ــی دادگاه هم رفت .این ج ــور ،این آدم در مقابل فس ــاد میایس ــتاد و دادگاه میرفت .بچههایی که
ب ــه انقالب اس ــامی اعتق ــاد دارند و ح ــرف اول و آخ ــر آنها بقا و حی ــات انقالب اس ــامی ،متصل به آخرالزمان اس ــت،
این جوری آمدهاند و محکم ایس ــتادهاند .خیلی خوش ــحال هس ــتم که در جش ــنواره عمار ،از این بچهها و دهنمکی
تقدیر میشود.
انقالب اسالمی باید حفظ شود
ش ــروع کرد به فیلم مس ــتند ساختن .فقر و فحشا را که س ــاخت صدای خیلیها درآمد .حرفش این بود
که انقالب اس ــامی باید حفظ ش ــود .نباید ویروس ــی بش ــود ،بعد ویروس آن مزمن ش ــود .ا گر ویروس ــی
یش ــود ،که انقالب را از پا
هس ــت و ش ــما با آن کاری نداش ــته باش ــید تبدیل به یک غده س ــرطانی م 
در میآورد.
کربالی پنج را به سینما آورد
حگ ــر به معنای واقعی ب ــود ،نه تبلیغی .اصالحگر عملیات ــی بود .کربالی پنج را به س ــینما آورده
فع ــال اصال 
بود .وقتی ش ــروع به فیلم س ــاختن کرد همه ما ش ــکه ش ــدیم چون هیچ تجربهای نداش ــت .هیچ فیلم
کوت ــاه داس ــتانی نس ــاخته بود که به جش ــنوارهای ب ــرود و هر س ــال پنج دقیقه بلندتر ش ــود و بع ــد از چند
س ــال فیلم س ــینمایی بس ــازد .وقتی ک ــه اولی ــن کار او در آم ــد و پرفروشترین فیلم ش ــد ،از کارشناس ــان
س ــوال کردن ــد که فکر میکنید ،فیل ــم بعدیاش هم این جور خواهد ش ــد؟ حرفها متف ــاوت بود .برخی
میگفتن ــد شانس ــی بود ،تیری ب ــود که در تاریکی ب ــه هدف خورد و دیگ ــر نمیتواند کار دیگ ــری تولید کند.
ً
مه ــای بعدش هم پرفروش ش ــد ،همه به فکر افتادند .اوال مش ــخص ش ــد که
ام ــا وقتی آق ــای دهنمکی فیل 
یک اراده دیگری پش ــت کار هس ــت .من میگویم انقالب اس ــامی این قابلیت را دارد که بهترینها را از خانواده
ً
خ ــودش بی ــروندهد .این خودش یک عالمت اس ــت .بعد س ــریالی که س ــاخت و اخیرا پخش ش ــد .ب ــاز همه توجه
کردن ــد .همهنشس ــتند و نگاهکردند .این س ــریال پیامی از انقالب اس ــامی داش ــت .این را خوب ب ــه درام تبدیل کرده
بود.

ً
واقع ــا تحلیلش ک ــرد .دهنمکی میخواه ــد یک محتوایی
را منتق ــل کن ــد ،ب ــرای مردم ــی ک ــه تش ــنه هس ــتند .در
بح ــث فتنه س ــال هش ــتاد و هش ــت صحنه خش ــک بود.
یش ــد .ا کثر
یش ــد .بای ــد مطل ــب ارائ ــه م 
بای ــد س ــیراب م 
هنرمن ــدان یک ج ــور ترس ــیدند ح ــرف بزنند .ای ــن ترس
و عقبنش ــینی باعث ش ــد ک ــه ای ــن زمینه نیاز ب ــه حضور
فع ــال داش ــته باش ــد .ب ــه خاطر همی ــن دهنمک ــی در این
زمین ــه با س ــریال به صحنه میآی ــد .زبان ،زبانی اس ــت که
همـ ـهی مردم میفهمن ــد .فهمیدن زب ــان مخاطب مهم
اس ــت .تمام س ــاختار فیلمش هم قابل قبول است .برای
ای ــن که م ــردم راح ــت ارتباط برق ــرار میکنن ــد .حتی روی
یش ــود به او ای ــراد گرفت .ش ــما فیلمهای اول
فرم هم نم 
یپ ــور را ن ــگاه کنی ــد .بلمی به س ــوی س ــاحل را نگاه
مالقل 
کنی ــد .کاره ــای آخ ــرش را ه ــم نگاه کنی ــد ،ک ــه چگونه از
لن ــز فش ــرد ه اس ــتفاده میکن ــد .این ب ــه خاطر این اس ــت
ک ــه به تدری ــج ب ــه زیباشناسـ ـیاش رس ــید .ای ــن هم یک
مقدار طول میکش ــد .هیچ ک ــدام از بچ هه ــای انقالب به
آ کادم ــی نرفتهان ــد .همین ج ــور خودجوش مه ــارت پیدا
کردهان ــد .دهنمک ــی ه ــم یک ــی از ای ــن بچ هه ــای انق ــاب
اس ــت که ب ــه تکلیفش عم ــل میکند.

کربالی پنج را به سینما
آورده بود .وقتی شروع
به فیلم ساختن کرد
همه ما شکه شدیم
چون هیچ تجربهای
نداشت .هیچ فیلم
کوتاهداستانینساخته
بود که به جشنوارهای
برود و هر سال پنج
دقیقه بلندتر شود و
بعد از چند سال فیلم
سینماییبسازد.وقتی
که اولین کار او در آمد و
پرفروشترینفیلمشد

هیچ کدام از بچههای انقالب به آ کادمی نرفتهاند
ف ــرم کاره ــای ایش ــان را محت ــوا تعری ــف میکند .م ـ ِـن مخاطب مج ــذوب موضوع و مت ــن فیلم دهنمکی هس ــتم .تمام
بش ــان به ط ــور خاص زیبا اس ــت.
مس ــازان مط ــرح ،زیب ــا نیس ــتند .بعضیها هم هس ــتند که هر قا 
نه ــای فیل 
پال 
مش ــان درس ــت اس ــت .ش ــاید
یه ــا ه ــم نه ،محتوا محور هس ــتند .اصول را رعایت میکنند .دس ــتور زبان فیل 
بعض 
یش ــود
مه ــای دهنمک ــی مث ــل بعضی ب ــزرگان س ــینمای ایران نباش ــد ،ام ــا اصول خاص ــی دارد که م 
س ــاختار فیل 
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گفتوگو با مازیار بیژنی

خیلی رک و ساده
حرفهایش را زد .با
همدیگر در هفته نامه
شلمچه آشنا شدند.
کاریکاتورهای او مکمل
متن ها و نوشتهجات
دهنمکی در موضوع فقر
وغنا بود .او که خود یک
کاریکاتوریست مطبوعاتی
است ،مهمترین ویژ گی
دهنمکی را عدالتخواهی
او میداند .صحبتهای
او تاریخ روزنامه نگاری
دهنمکی را وا کاوی
میکند.

گفتو گو:محمدمهدیرحیمی
چه طور با آقای دهنمکی آشنا شدید؟
در فض ــای دانش ــگاه به ص ــورت معمول همـ ـهی روزنامهه ــا و هفتهنامهها مثل
ش ــلمچه را میدیدی ــم و پیگی ــر این طور نش ــریات بودم .اولی ــن ارتباطم با آقای
دهنمک ــی همزم ــان با انتش ــار نش ــریه ش ــلمچه ب ــود .ش ــلمچه خیل ــی جنجالی
ب ــود .یک ــی از دوس ــتان ک ــه با آق ــای دهنمکی آش ــنایی داش ــت گفت« :ب ــا آقای
دهنمکی صحبت کردم و قرار ش ــده که کار مش ــترک انجام دهی ــم .خود او امروز
ب ــه خان ــه ش ــما میآید» .آق ــای دهنمک ــی با رفیق ــم به خانـ ـهام آم ــد .گفت من
ً
ش ــخصا آمدهام ش ــما را به نش ــریه دعوت کنم .اولین کاری که از من چاپ ش ــد
آخرین ش ــماره ش ــلمچه ش ــد چون ک ــه توقیف ش ــد .ی ــک کانکس ــی در حیاط
گذاش ــته ب ــود ،صفحهبندی و تحریریـ ـهاش داخل همان کانکس ب ــود .کاغذها
را روی زمی ــن ریخته بودند .هنوز صفحهبندی آنها کامپیوتری نبود و دس ــتی
انج ــام میدادن ــد .خود آق ــای دهنمک ــی روی زمین نشس ــته ب ــود و با خطکش
و ماژی ــک صفحهبن ــدی میک ــرد .عکسه ــا را در ق ــاب نش ــریه میگذاش ــتند که
ب ــرای قاب صفحهبن ــدی برود .ا گ ــر جایی الزم ب ــود که دایرهای وس ــط صفحه
باش ــد ،کاس ــه آبگوش ــت را میگذاش ــتند و دورش را با ماژیک خط میکشیدند.
ً
تحریریه تقریب ــا در ای ــن مایهها بود.
مهمترین ویژ گی نشریه شلمچه چه بود؟
ً
مطالب ــی ب ــود ک ــه راجع به یادب ــود ش ــهدا و مخصوصا عکس ــهایی ک ــه از جنگ و
یک ــرد .نش ــریهای
ش ــهدا مـ ـیزد .هی ــچ نش ــریهی دیگ ــری به ای ــن ش ــکل کار نم 
ً
ً
نداش ــتیم ک ــه مس ــتقیما راج ــع ب ــه جن ــگ باش ــد .مثال ی ــک صفحه آخ ــر عکس
پیکر ش ــهید بود .یک ویژگی دیگر هم تیترهای جنجالی سیاس ــی ش ــلمچه بود.
نش ــریات دیگر مالحظاتی داش ــتند و ما این مالحظات را نداشتیم .یکی از دالیل
پرف ــروش بودن ــش هم در آن ش ــرایط همین بود چون تنها نش ــریهای بود که تیتر
جنجالی میزد .خودش میگفت هفتهای ش ــصت هزار نس ــخه فروش داش ــتیم.
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تنها کاریکاتوری که از شما در شلمچه چاپ شد با چه موضوعی بود؟
یـــک پوســـتر تبلیغاتـــی از یکی از شـــرکتهای هرمی بـــود که آن موقع در س ــطح
شـــهر زیاد دیده میشـــد .یک نفر دســـت روی شـــانه دو نفر انداخته بود .آن دو
نفـــر را به عنوان بیزینس تحت پوشـــش داشـــت .طرحی کشـــیده بـــودم که یک
ب دو نفر کـــرده بود به جای این که دس ــت
نفـــر از مســـئولین دســـتش را در جیـــ 
روی شانهشـــان بگذارد.
چه فعالیتهایی با «جبهه» داشتید؟
هفتگـــی کاریکاتـــور داشـــتم .یـــک صفحـــهای هم بـــه نام جنـــگ فقر و غن ــا بود
کـــه آن هم جنجالـــی بود .بـــرای آن هم کاریکاتور میکشـــیدم .بـــه خاطر تیتری
کـــه آقـــای دهنمکـــی زده بـــود ،نشـــریه تعطیل شـــد و دیگر هـــم در نیامـــد .البته
شـــاید من هـــم یک مقـــدار مقصر بـــودم .مصاحبـــهای از آقای حســـن روحانی،
دبیـــر شـــورای امنیـــت ملـــی در یکی از نشـــریات منتشـــر شـــده بـــود کـــه در مورد
ســـرمایهداری و فـــرار ســـرمایهها گفتـــه بـــود« :هنـــوز هـــم متأســـفانه بعضیه ــا
ســـرمایهداری را زالـــو صفـــت میداننـــد» .ایـــن مصاحبـــه را بـــه دهنمکی نش ــان
دادم .اساســـی داغ کـــرد .مطلبـــی نوشـــت کـــه ســـرمایهداری زالو صفـــت ،تعبیر
امـــام اســـت .بـــه قضیـــه پســـر آقـــای روحانـــی اشـــاره کـــرده بـــود و مســـائل خط
قرمـــز کـــه نبایـــد میگفت .برای شـــماره بعـــد یک تیتـــر زده بود که آقای حس ــن
روحانـــی بـــه کجـــا میرویـــد؟ شـــماره بعدیاش دیگر منتشـــر نشـــد.
برای هفتهنامه جبهه در چه کاریکاتورهایی میکشیدید؟
ً
غالبـــا بحثهای تبعیض و عدالت و فقر و غنا بود .مســـائل جنجالی نش ــریهاش
بیشـــتر اینها بود .مســـائل سیاســـی و دوم خرداد در آن نشـــریه کمتر بود .یکی
از کاریکاتورهایـــی کـــه آن زمـــان خیلی جنجالی شـــد در مـــورد جایگاههای نماز
جمعـــه بود که ســـه ردیـــف جلو برای خـــواص اســـت و عقب برای مـــردم عامی.
یـــک کاریکاتـــور چند فریمی بـــود که بچه جانبازی داشـــت ویلچـــر را هل میداد

گفته بود« :در چش ــم م ــن نگاه کنید .نفـــرت از آمریکا را میبینید یـــا نه؟» گفته
بودن ــد« :آره» .گفت ــه ب ــود« :ا گر تـــا ده دقیقه نروید شـــما را گـــروگان میگیریم».
آنها ه ــم فرار ک ــرده بودند.
چرا نشریه جبهه را بستند؟
میگف ــت« :م ــا را قربان ــی کردند .زورشـــان به کیهان نرســـید ،به جایـــش آمدند
و ش ــلمچه را بس ــتند .آن موقـــع روزنامـــه زن را فائزه هاشـــمی درمـــیآورد .یکی
از درگیریه ــای اصلی و سرشـــاخ شـــدنش بـــا روزنامـــه زن بود .اینهـــا مرتب با
همدیگ ــر درگی ــر بودن ــد .بـــا هـــم کلکل داشـــتند .تیترهایی کـــه مرتب بـــا فائزه
هاش ــمی میزدن ــد .روزنامـــه زن هـــم یـــک کاریکاتـــوری بـــه مناســـبت تعطیلی
ش ــلمچه زده ب ــود .یک چماق کشـــیده بود و یـــک مهر باطـــل روی آن زده بود.
رویش نوش ــته ب ــود چماق باطل شـــد.
هم���ان موقع���ی هم که نش���ریه جبه��هـ چاپ میش���د ،ایـــن مطالـــب در آن فضا
ی ــک مق ــدار ثقی ــل بود .طـــرح ایـــن طور مســـائل همیشـــه ســـنگین اســـت .در
ً
آن فض ــای دوم خ ــردادی ایـــن قضیـــه مخصوصـــا بخـــش عدالتخواهـــی و فقـــر
و غن ــا ب ــرای طرفی ــن ســـنگین بـــود .این طـــرف کـــه جریان راســـت بـــود جریان
س ــرمایهداری و ب ــازاری در آنهـــا بـــود به پرقبایشـــان بـــر میخـــورد .گفتمانآن
ً
ط ــرف ه ــم ک ــه اصال چیـــز دیگری بـــود .طرح بحـــث عدالـــت و جنگ فقـــر و غنا
ی ــک تغیی ــر گفتمان بود .یـــک طور حمله بـــه اینها بود .چـــون گفتمان اینها
را ب ــه ه ــم میریخ ــت .وســـط آن گفتمـــان جامعه مدنـــی و بحثهای سیاســـی
تس ــاهل و تس ــامح که داشـــتند یکدفعـــه یکی بیایـــد و یک بحـــث جدیدی به
ً
ن ــام جن ــگ فق ــر و غنا را مطـــرح کند .اصـــا گفتمان همـــه را به هـــم ریخته بود.
نمونـ ـهاش را گفت ــم که باعـــث تعطیلی جبهه شـــد.

و در نم ــاز جمعـــه میآورد .بنزی ه ــم آمده ب ــود .جایگاه دو در داش ــت؛ یک در
ب ــرای ورود جانب ــازان و ی ــک در ب ــرای ورود بن ــز .بع ــد از انتش ــارش س ــروصدای
ً
زیادی ش ــد .از طرف س ــتاد نماز جمعه هم ش ــدیدا شا کی ش ــدند .به دهنمکی
زن ــگ زده بودن ــد ک ــه چ ــرا با م ــا هماهنگ نمیکنی ــد و از ای ــن کاره ــا میکنید؟
ً
ظاه ــرا مث ــل این که س ــر این قضی ــه یک دعوایی ه ــم با هم ک ــرده بودند .زنگ
زده بودن ــد و میگفتن ــد« :ش ــما مناف ــق هس ــتید واال به م ــا خبر میدادی ــد قرار
اس ــت چنین چیزی چ ــاپ کنید».
جبه ــه جای جالبی ب ــود .س ــاختمان دو طبقـ ـهای کلنگی قدیمی ب ــود .راهپله
داش ــت .از پایین تا باال را ش ــکل قرارگاه جنگی درس ــت کرده بود .کیس ــه ش ــن
آورده ب ــود و در راهپلهه ــا چیده بود .در ورودی را س ــنگر کرده ب ــود .در راهپلهها
کالهخ ــود آوی ــزان ب ــود .یک جا ماس ــک ش ــیمیایی آوی ــزان بود .فک ــر میکردی
ق ــرارگاه عملیاتی لش ــگر اس ــت .خبرنگارانی هم ک ــه میآمدند برایش ــان جالب
ً
ب ــود .چنین چی ــزی ندیده بودن ــد .مث ــا خودکارها با پوکه فش ــنگ بود.
نشریه شلمچه و جبهه چه تفاوتهایی داشت؟
ش ــاید یک بخشهایی مثل بح ــث عدالتطلبی و فقر و غن ــا در جبهه پررنگتر
ش ــد .در ش ــلمچه بح ــث یادبود جن ــگ و دف ــاع مقدس خیل ــی پررنگت ــر بود.
در جبهه مس ــائل تحلیلی و سیاس ــی بیش ــتر پررنگ ش ــد .به س ــمت تغییرهای
سیاس ــی رفت و صفحات کاریکاتوری داش ــتیم.
س ــال هفتاد و نـــه یا هش ــتاد که نش ــریه درمیآم ــد ،خبرن ــگاران آمریکایی آمده
ً
بودن ــد ب ــا او مصاحب ــه کنند .خ ــودش بع ــدا تعریف میکرد .مس ــعود ب ــه یکی از
بچهه ــای دفت ــرش گف ــت ای ــن خ ــودکار فش ــنگی را بردار و پش ــت میز بنش ــین.
مب ــرداری کردند .بعد قرار ش ــد با
اینه ــا آمدن ــد و از پایی ــن راهپله ش ــروع به فیل 
خ ــود دهنمک ــی مصاحب ــه کنند .ب ــه او گفته بودن ــد میخواهیم با ت ــو مصاحبه
کنی ــم .گفت ــه ب ــود« :من ب ــا ش ــما مصاحب ــه نمیکن ــم» .گفت ــه بودن ــد« :چرا؟»

این گفتمان عدالتخواهی آن زمان کار جدیدی بود؟
قبل ــش نش ــریه صبح آق ــای نصیری که در اوایل هفتاد منتشـــر میشـــد ،علمدار
و پیشق ــراول قضی ــه ب ــود .اولین بـــار او این بحثهـــا را مطرح کرد .بعد شـــروع
به افش ــای پروندههای ــی از وزارتخانهها کـــرد .بعد آن قضیه ارائه پرونده فســـاد
وزارت پس ــت و تلگ ــراف و تلفـــن ،کـــه آقـــای غرضی وزیر بـــود را مطرح کـــرد .بعد
ه ــم به س ــراغ وزارت نی ــرو رفت و پرونـــده زنگنه را افشـــا کرد .یکـــی دو مورد هم
کار به ش ــکایت کش ــید .این طور مســـائل در آن فضایی که در نشـــریات از دولت
هاش ــمی هیچ انتقادی نمیشـــد ،یـــک چیز اولیـــهای بود .در واقع شـــروع آن از
آنج ــا ب ــود .تیتره ــا و عکسهای آن نشـــریه به اندازه نشـــریه دهنمکـــی جنجالی
نب ــود ولی ش ــروع ای ــن قضایـــا از آن موقع بـــود .مهـــدی نصیری در دهـــه هفتاد
ای ــن گفتم ــان را راه انداخت .کاریکاتورهای من هم از همـــان جا بود .در همان
نش ــریه صبح با نصی ــری کار میکردیم.
نشریه صبح دوکوهه چه طور درآمد و چرا متوقف شد؟
ه ــر وق ــت آق ــای دهنمکـــی میخواســـت نشـــریه در بیـــاورد یـــک زنگـــی بـــه من
مـ ـیزد .میگف ــت« :میخواهم نشـــریه جدیـــد در بیـــاورم» .بعـــد میگفتم« :کی
ق ــرار اس ــت کار کن ــد» .میگفت« :مـــن و تو .هنوز هیـــچ کس نیســـت» .چند بار
پی ــش آمده که میخواســـته نشـــریه جدیـــد در بیـــاورد .بعد از تعطیلـــی جبهه،
اوای ــل هش ــتاد صب ــح دوکوهـــه را منتشـــر میکـــرد .در نهایت این یکـــی خودش
متوق ــف ش ــد .دالیل ــش را نمیدانـــم .مثـــل این کـــه مشـــکل مالی داشـــت .آن
زم ــان که صب ــح دوکوه ــه در میآمد ،دهنمکـــی در همان زمینهای کشـــاورزی
ک ــه داش ــت کار میک ــرد .مرغداری هم داشـــت .یک بـــار آمد و گفـــت« :من حق
ً
التحری ــر ن ــدارم بده ــم .فعال بســـتم .ا گر خواســـتید مجانـــی کار کنیـــد و ا گر هم
خواس ــتید بروی ــد» .بچههایـــش که چند شـــماره ماندنـــد .چند شـــمارهای هم
ً
ً
ً
پول ــی ن ــداد .چ ــون اص ــا نداشـــت .گفـــت فعـــا نـــدارم .بعـــدا دیـــده بـــود چند
ش ــماره ح ــق الزحمه ن ــداده ،رفته بود ســـه چهارتا مـــر غ در کیســـه انداخته بود
و ب ــه ج ــای ح ــق الزحمـــه به هر کســـی ســـه چهارتا مـــر غ داد .بـــه کل بچههای
تحریری ــه نفری دو سـ ـهتا مـــر غ داد .مـــن هم آن زمـــان در تحریریـــه بودم.
یک جمله در مورد آقای دهنمکی...
آق ــای میرش ــکا ک که ب ــا او کار میکـــرد و به دفتر نشـــریه میرفـــت و میآمد یک
تعبی ــری داش ــت ،همان تعبیر معروف که رســـتم اســـت و یک دســـت اســـلحه.
میگف ــت« :دهنمک ــی اســـت و یک دانـــه وانتش .هیچی نـــدارد .من آمـــدم با تو
کار میکن ــم ،ب ــرای این کـــه مثل بقیه نیســـتی .دم و دســـتگاه نداری».
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خاطرات نا گفته مسعود دهنمکی از سه دهه زندگی انقالبی
گفتوگو:مسعودملکی
پدربزرگم
ت ــا ن ــه ده س ــالگی ک ــه م ــا در آذربایجان ش ــرقی بودی ــم ،نگاه م ــا ب ــه پدربزرگمان،
عاطفـــی بـــود .به مـــرور که بـــا مباحث عرفانی آشـــنا شـــدم ،در ذهن خـــودم رفتار و
ســـلوکش را تطبیق میدادم .نوع قرآن خواندنـــش را ،نوع نگاهش را به کار ،آن نوع
ً
ذک ــر گفتن ــش .بعدا که ب ــه خودم آمدم .فکر میکنم ایش ــان س ــال ش ــصت و یک،
دو ف ــوت کردن ــد .بعده ــا در م ــورد ایش ــان از اطرافیانش بیش ــتر جسـ ـتجو کردم،
بیش ــتر ش ــناختمش .اینها ج ــزو آدمهای ــی بودند که ب ــه هر حال گمن ــام بودند.
فک ــر میکن ــم اآلن ه ــم ترجیحش این باش ــد که همین ج ــوری گمنام باش ــد .فکر
میکن ــم حت ــی بچههایش ــان هم ایش ــان را نمیش ــناختند .من بعده ــا چیزهایی
ً
که از او شـــنیدم برایـــم جالب بود .مثال از همســـفرهای حجش کـــه آن موقع پیاده
میرفتن ــد .ی ــا آن کرامات ــی ک ــه از ایش ــان دی ــده ش ــده ب ــود .مریضه ــا را پی ــش او
میآوردند .در شـــخصیت حاج یوســـف فیلم رســـوایی ،ســـعی کـــردم یک جاهایی
از لحن گفتـــار از پدربزرگم اســـتفاده کنم.
خانواده ام
پدرم اهل ارا کی اســـت ولی برای ســـربازی به آذربایجان شـــرقی فرستاده شده بود.
همـــان جـــا پس از پایـــان ســـربازی ،اســـتخدام ژاندارمری میشـــود و بعـــد از مدتی
بـــا مـــادرم ازدواج میکنـــد .پـــدرم نظامی بـــود و آن موقـــع نظامیهـــا و به خصوص
ژاندارمها دیســـیپلین خاصی داشـــتند.
در همـــان بحبوحه انقالب پدرم به نوعی مأموریت خودش را در روســـتاها انداخت
که موقع تنشهای سیاس ــی در ش ــهر تبریز نباش ــد .به جهت ش ــغلش ،هر ش ــش
م ــاه یک ب ــار از این روس ــتا ب ــه آن روس ــتا میرفتی ــم .م ــن در روس ــتای محفوظلو
ب ــه دنی ــا آم ــدم .ی ــک خواه ــرم در روس ــتای خداآفرین ب ــه دنیا آم ــد .یک ب ــرادرم
در ی ــک روس ــتای دیگ ــر .زندگ ــی س ــختی ب ــود .ب ــه خص ــوص س ــرمای آذربایجان
ش ــرقی و برفه ــای دو س ــه متری .م ــادرم یخهای جوب را میشکس ــت ت ــا بتواند
لباسه ــای بچهه ــا را بش ــوید .روحیات پدرم به ش ــدت نظام ــی بود .م ــا در خانه
حـــق ترکی حرف زدن نداشـــتیم .باید فارســـی صحبـــت میکردیم ،ولـــی وقتی پدر
نبـــود با مـــادرم ترکی حرف میزدیـــم .خب آن موقع فارســـی حرف زدن در اســـتان
ت ــرک زبان ی ــک جوری فخ ــر بود.
ج ــزو اولینهای ــی بودی ــم ک ــه در خانهم ــان تلویزیون داش ــتیم .همه همس ــایهها
جم ــع میش ــدند و ب ــا هم میدیدی ــم ،ولی وقت ــی پدربزرگ ــم میخواس ــت به خانه
مـــا بیاید ،لحـــاف و پتوهـــا را روی تلویزیـــون میانداختیم که نبیند! همـــان اوایل
انقـــاب کـــه امام بـــه قم آمدنـــد ،مادربزرگـــم از ارا ک به قم مـــیرود و آنجـــا به دفتر
ام ــام نام ــه میده ــد ک ــه م ــن چن ــد س ــال اس ــت بچـ ـهام را ندی ــدهام .بع ــد از این
ماجـــرا بـــه پدرم انتقالـــی میدهد و در ســـال پنجاه و هشـــت خانهمـــان را به تهران
میآوری ــم.
خواهر و برادرها
ما شـــشتا برادر هســـتیم و دوتا خواهر .من اولین پســـرم .یک خواهر بزرگتر دارم.
اس ــم ب ــرادر کوچکم منصور اس ــت که وکی ــل اس ــت .از آن کوچکتر مه ــرداد که در
صنایـــع دفـــاع اســـت .از آن کوچکتر مجید کـــه کارهای فرهنگی میکنـــد بعد از او
محمد که شـــغلش آزاد اســـت ،آخـــری هم مهران که در کار مستندســـازی اســـت.
خواهران ــم ه ــم خانهدار هس ــتند .م ــن بزرگترین پس ــر ب ــودم .مه ــرداد و مجید و
مهـــران ،در همان مســـجدی کـــه من میرفتم به مرور از مســـئولین پایگاه شـــدند.
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مدرسه و فعالیت ها
کالس پنجـــم ابتدایـــی در مدرســـ ه پرتـــو اعظـــم در خیابـــان هنـــگام بـــودم .بعد به
نارمـــک آمدیـــم .دوران راهنمایـــی را در مدرســـه نوجوانـــان انقـــاب در میدان صد
نارمـــک خواندم.
بسیج و مسجد تو را از درس می اندازد!
از همـــان ســـال اول که به تهران آمدیـــم پدرم به جهت همان اعتقـــادات قبلیاش
مخالـــف حضور من در بســـیج و پایـــگاه بود .فکر میکرد رفتن به بســـیج و مس ــجد
مـــن را از درس خوانـــدن میانـــدازد .البتـــه االن اینگونـــه فکـــر نمیکنـــد .ب ــه ه ــر
یک ــردم یا
حـــال مـــن از همـــان موقـــع باید بـــه نوعـــی یـــا اراده ایشـــان را انتخـــاب م 
عالئـــق خـــودم را .بعـــد از آن مجبور شـــدم بـــه خاطر این کـــه در این فضا (بس ــیج و
فعالیتهـــای اجتماعـــی) باشـــم ،بعـــد از ظهرها ســـر کار بـــروم .از همان س ــال اول
راهنمایـــی وضعیـــت کارم این طـــور بود.
یوســـفعلی گرامی و شـــهید براتعلی گرامی که هر دو دانشـــجو بودند و از شهرستان
آمـــده بودنـــد در محلـــه مـــا زندگـــی میکردنـــد؛ بچههایـــی مذهبی که در مس ــجد
محلمـــان هـــم بودنـــد .مســـجد موســـی بـــن جعفـــر یـــا مســـجد ثامـــن االئم ــه.
فعالیتهایی که با آنها در مســـجد داشـــتیم در زمینه آموزش قرآن بود .مس ــجد
محـــل و مربیـــان آنجـــا تأثیر زیـــادی روی من گذاشـــت.
دهه شصت و رمان خوانی
دهه شـــصت رمان زیـــاد میخواندم .قبـــل از جبهه رفتن خیلی رمـــان میخواندم
ولـــی همـــه چیـــز میخواندم .پلیســـی و عشـــقی و ترســـنا ک و همه چیز ولـــی در آن
مقطـــع بیشـــتر از رمان نوارهای شـــهید مطهـــری و شـــریعتی را گوش مـــیدادم .تا
دوران قبـــل از جنگ .دائـــم اینها را گـــوش میدادم.
سخنرانیازدهسالهانقالبی
ً
دو ســـه تا مســـجی که عمدتـــا میرفتم مســـجد ثامن االئمه ،مســـجد موس ــی بن
جعفـــر و بعدها مســـجد ثاراهلل بـــود .منافقین در میـــدان صد نارمک فعـــال بودند.
حتی در مدرســـه راهنمایی بیـــن آنها و بچه حزباللهیها درگیـــری بود .علیرغم
این که ســـن من کم بود و اول یا دوم راهنمایی بودم ،وارد مناقشـــات و بحثهای
سیاســـی میشـــدم .رژههایی که آنها به عنوان میلیشـــیا در حیاط مدرس ــه یا در
میـــدان صـــد برگـــزار میکردنـــد یک تقابلـــی ایجـــاد میکرد .مـــن از همـــان موقع به
نوعی ســـخنرانی میکردم ،مثـــل فخرالدین حجازی صحبت میکـــردم .از جاهای
مختلـــف میآمدنـــد و مـــرا بـــرای ســـخنرانی میبردنـــد .یک بچـــه ده ،یازده س ــاله
بـــودم ولـــی در کنگرهها ســـخنرانی تند و آتشـــین و انقالبی میکـــردم .دکلمهخوانی
میکـــردم .در همـــان مدرســـه راهنمایی گـــروه تئاتری داشـــتیم که بـــرای اجرا جزو
اولینهـــا بودیـــم .تئاترهایـــی در زمینه جنـــگ اجـــرا میکردیم که مـــن کارگردانش
بـــودم و پیاس نمایشـــنامهها را هم خودم مینوشـــتم .گروه زیادی بودیم .س ــی،
چهل نفری میشـــد .ترکیبی از همه آدمها بود که بعضیهایشـــان منافق ش ــدند و
در مرصاد کشته شدند .بعضیهایشـــان حزباللهی بودند .بعضیهایشان شهید
شـــدند .یعنی ترکیبی از همـــه نوع آدم.
مـــا آن موقـــع بـــرای جـــذب نیـــرو همـــان کاری کـــه منافقیـــن میکردنـــد ،انج ــام

میدادی ــم .ب ــرای ج ــذب بچهه ــای حزبالله ــی از درس دادن
ً
ت ــا ورزش ک ــردن هم ــه چی ــز را در نظ ــر میگرفتیم .مث ــا آنهایی
که درسش ــان قویتر بـــود ،میگفتیـــم بروید با فالنـــی کار کنید.
نگذاری ــد ج ــذب منافقین بش ــود .ای ــن حرفها اآلن ب ــرای بچه
کالس دوم و س ــوم راهنمایی ثقیل اســـت .برای دانشگاهش هم
ً
ثقیل اس ــت ول ــی آن موقـــع واقعا این جـــو در مدرســـه راهنمایی
بود.
به همراه یوس ــفعلی و براتعلی گرامی و آقـــای قنبری که در کوچه
مح ــل زندگ ــی م ــا بودن ــد .م ــا را ب ــه نم ــاز جمع ــه و کوهپیمایی
میبردن ــد .یعن ــی اول ب ــه کوهپیمای ــی میرفتیم و بع ــد به نماز
جمع ــه میآمدی ــم .چندت ــا ج ــوان بودن ــد ک ــه در ته ــران درس
میخواندن ــد .با همدیگر بـــرادر بودند .همه آنهـــا هم مذهبی.
در مس ــجد ثامن االئمه شـــهید فیض آبادی بود .شـــهید محمد
حس ــنی که اینها روحانی بودند .کالسهای قرآن میگذاشتند
و آم ــوزش ق ــرآن میدادن ــد .در مناس ــبتها کاره ــای تبلیغات ــی
میکردیم .پوس ــتر و دیوارنویســـی .در ســـن یازده دوازده ســـالگی
ب ــا کلیشـ ـههای رادیوگرافی حـــروف در میآوردیـــم و روی دیوارها
ش ــعار مینوش ــتیم .ســـوم راهنمایی به پـــادگان آموزشـــی رفتم.
دوم دبیرس ــتان ب ــه دبیرس ــتان ش ــهید کاظم ــی آم ــدم .آنج ــا
مس ــئول انجمن اس ــامی دبیرس ــتان شدم .سال ش ــصت و سه
بود که همزمان مســـئول فرهنگـــی پایگاه بســـیجمان هم بودم.
مسجد
همه ش ــخصیت من توی مس ــجد و هیئت س ــاخته ش ــد .در آن
ده ــه اینها به هم مرتبـــط بودند .یعنی به نوعـــی آدمهایی که در
ام ــور تربیتی م ــدارس بودنـــد ،همانهایی بودند که در مســـجد
مح ــل هم بودنـــد .یعنی ما در مدرس ــه ب ــا اینه ــا کار میکردیم.
در مس ــجد ه ــم دوباره ب ــا همینها بودی ــم .و هیئت .این سـ ـهتا
خیل ــی مؤث ــر بود .بع ــدش چی ــز اضاف هت ــری ک ــه آدم بخواهد گیر
بیاورد ت ــوی مطالعه بود.
شهیدفیضآبادی
اولی ــن طلبـ ـهای ک ــه خ ــودم ب ــا او برخ ــورد داش ــتم ،ش ــهید
فیضآب ــادی ب ــود .اینه ــا در مس ــجد مح ــل صده ــا نف ــر را تحت
تعلیم خودش ــان قـــرار داده بودنـــد .اولین حدیثی هـــم که من از
ای ــن آ دمه ــا ی ــاد گرفتم و اولی ــن بار روی تخته نوش ــته ش ــدِ ،انی
ُب ِعث ـ ُـت ُال َت ِ ّم ـ َـم َم ـ َ
ـاق ب ــود .بع ــد دیدم هم ــه چیز ذیل
ـكارم الخ ـ ِ
ِ
همی ــن اس ــت .مب ــارزه و همه چی ــز ذی ــل همین اخالق اس ــت.
حدیث ــی ب ــود که از حضرت رســـول بود که من بـــرای این مبعوث
ً
ً
ً
ش ــدهام .بش ــیرا و نذی ــرا یعنی هم بش ــارت و ه ــم نذیر .بع ــدا در
روش مب ــارزه میدیدم که خیلی از بچهها فقـــط انذار میدهند.
بش ــارت نمیدهند .ما نیامدیم که مردم از ما بترســـند .ما آمدیم
ک ــه مردم ح ــرف ما را بپذیرنـــد .ال ا کـــراه فی الدین .در روشـــهای
مب ــارزه اینها همه بـــرای من مثل یک آینه بـــود .خیلی جاها هم
با بعضی از دوس ــتان و همراهان اختالف ســـلیقه پیدا میکردیم.
ب ــه خاطر آن ن ــگاه تکبعدی بود ک ــه بعضی از بچهها داش ــتند.
یعن ــی به نوع ــی توی مب ــارزات فقط ن ــگاه س ــلبی را میدیدند.
از کالس اخراجم میکردند
دوران دبیرس ــتان ب ــرای م ــن خیل ــی س ــخت ب ــود .آن موق ــع
مس ــئول انجمن اس ــامی دبیرس ــتان ب ــودم .معلمه ــا بر خالف
س ــرفصلهای درســـی وقتی به کالس میآمدند بحث سیاســـی
میکردن ــد .ب ــه من ه ــم که میرس ــیدند ب ــا کنایه همه مس ــائل
را س ــر م ــن خ ــراب میکردن ــد .گرانی میش ــد ،بمباران میش ــد،
ه ــر چ ــی که میش ــد .بعد م ــن هم که ج ــواب مـ ـیدادم یا بحث
یک ــردم از کالس اخراج ــم میکردن ــد .م ــن ه ــم ب ــه
سیاس ــی م 
مس ــجد محلمان میرفتم ک ــه نزدیک دانش ــگاه علم و صنعت
ب ــود ،دانشجویانی که ظهرهـــا برای نماز به مســـجد میآمدند،
برخیش ــان به من درس میدادند .یعنی همـــان درسهایی که
در مدرس ــه من را از کالس بیرون میکردنـــد ،آنجا یاد میگرفتم.
امتح ــان مـ ـیدادم و نمره قبولی هـــم میگرفتـــم .درس خواندن

خیلی ســـخت بود .هـــم مجبور بـــودم اعتقادات خـــودم را حفظ
کنیـــم ،هـــم این که به هر حال با این مســـائل کنـــار بیایم .بعدها
که در جبهه زخمی شـــدم ،معلم فیزیک و زیســـت در بیمارستان
ب ــه مالقات م ــنآمدند.
گریه برای ماهی سیاه کوچولو
یک ــردم که بایـــد به روز باشـــیم.
هم ــان موق ــع هم به ای ــن فکر م 
َ
رقی ــب ق ـ َـدری از چ ــپ ت ــودهای بگی ــر ت ــا مجاهدیـــن خلـــق در
مقاب ــل م ــا بودن ــد .ما در مدرس ــه معلمی تـــودهای هم داشـــتیم
ک ــه س ــر کالس میآم ــد ،زنگ انش ــا کتاب ماهـــی ســـیاه کوچولو
یک ــرد .م ــن ه ــم شـــب در مســـجد یـــا در
را میخوان ــد و گری ــه م 
محلم ــان از دوس ــتان میپرس ــیدیم قصـــه چیســـت؟ آنهـــا
میگفتن ــد ای ــن کت ــاب صم ــد بهرنگی اس ــت و فالن اســـت .فردا
در مدرس ــه ب ــا معلمه ــا بح ــث میکردم .ی ــادم میآیـــد که حفظ
ک ــردن واژه ا گزیستانس ــیالیزم ،ب ــرای م ــن خیلـــی طول کشـــید.
یک ــردم که در بح ــث و مناظره بـــا اینها کم
چندی ــن ب ــار تکرار م 
نیاورم و اصطالحات علمیشـــان را هم بلد باشـــم .شـــب به شب
کتابه ــای عالم ــه طباطبای ــی را میخوانـــدم .خیلـــی وقتهـــا
فهمش س ــخت ب ــود .بیش ــتر کتب مذهب ــی میخوانـــدم .چون
رفت ــارم برای ائم ــه جماعت مح ــل جذابیت داشـــت .همه برای
م ــن کت ــاب میخریدن ــد ی ــا جوایزی ک ــه ایـــن طـــرف و آن طرف
ً
یک ــردم ی ــا مث ــا قـــرآن میخوانـــدم یـــا
میگرفتی ــم .س ــخنرانی م 
ســـرود میخواندم .در مراســـمهای مختلف دکلمه میخواندم.
آنها من را تشـــویق میکردند .آن کالسهایی که ما در مســـجد
میرفتیم خیل ــی تأثیر داش ــت.
در مسیر دربند
اس ــاتیدمان؛ ش ــهید فی ــض آب ــادی و ش ــهید محمدحســـنی که
ه ــر دو روحان ــی بودند و ش ــهید مظف ــر نجفعلی ،شـــهید براتعلی
گرامی ،شـــهید قنبری ،اینها همه کســـانی بودنـــد که نوجوانان
را ب ــا یک کوهپیمایی در مس ــیر انق ــاب قرار میدادند .در مســـیر
از س ــرودهایی ک ــه در ک ــوه ب ــا بچهه ــا میخواندیم یادم هســـت
یک ســـرود معروفی بود .با ســـام و بـــا درود بیکـــران /بر خمینی
رهب ــر مس ــتضعفان /آب زم ــزم ب ــر ل ــب تشـــنگان /ســـی چهلتا
بچ ــه بودی ــم .غذایم ــان را ه ــم در ی ــک کیســـه میگذاشـــتیم،
کولهپشـــتی نبود و در ســـرمای دربند باال میرفتیـــم و بعد به نماز
جمع ــه ته ــران میآمدیم .صب ــح میرفتی ــم و برای نمـــاز جمعه
برمیگش ــتیم .م ــن عموی ــی داش ــتم ک ــه فـــوت کـــرد .او بـــه نماز
یک ــردم که مـــرا هم ببـــرد .حتی
جمع ــه میرف ــت و التماس ــش م 
پ ــدرم را ه ــم میبرد ول ــی وقتی ایش ــان ف ــوت کرد دیگـــر تنهایی
ب ــه نماز جمع ــه میرفتم .یعنی نم ــاز جمعه رفتـــن از بچگی جزو
یک ــی از برنامهه ــای روتین من ب ــود .نماز جمعـــه آن موقع رفتن
یک ــرد .چق ــدر باید صـــف میایســـتادیم تا
ب ــا اآلن خیل ــی فرق م 
ســـوار اتوبوس شـــویم .نمـــاز جمعههای آقای هاشـــمی آن موقع
خیل ــی تن ــد ب ــود؛ بحثه ــای عدال ــت اجتماعـــی و  ...ولـــی نماز
جمعهه ــای آقا معنوی بود .من عاش ــق ســـوره جمعـــه خواندن
آقـــا بودم.
اولین اعزام به جبهه
از هم ــان س ــال ش ــصت ،ش ــصت و ی ــک عالقه بـــه جبهـــه رفتن
در م ــن ایجاد ش ــده بود ول ــی به خاطر س ــن کم نمیگذاشـــتند.
م ــن در همان س ــال س ــوم راهنمای ــی به پـــادگان بیســـت و یک
حمزه رفتم و دوره آموزشـــی را گذراندم .کل دبیرســـتان ما را یک
هفتـ ـهای دوره آموزش ــی بردن ــد .در آنج ــا با یکـــی از چهرههایی
که در زندگی من خیلی تأثیر گذاشـــت آشـــنا شـــدم .شهید مظفر
نجفعلی؛ مس ــئول پرس ــنلی پایگاه شهید بهشـــتی بود .مسئول
س ــتاد ش ــمیران ن ــو و ناحی ــه ده آن موق ــع هـــم بـــود .البتـــه من
تصادف ــی فهمیدم ک ــه بچه محل ما اس ــت .ایشـــان در عملیات
خیبر ش ــهید ش ــد .من این قدر به ایش ــان متوسل شـــدم که مرا
ه ــم ب ــه جبهه ببر .گف ــت :ب ــروم و برگ ــردم .انشـــاءاهلل دفعه دیگر
میبرم ــت ک ــه رفت و در خیبر ش ــهید ش ــد.
سه شهید بزرگواری که مسعود دهنمکی متاثر از آنهاست
شهید فیض آبادی
شهید براتعلی گرامی
شهید مظفر نجف علی
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و کاظمینـــی فرمانـــده گردان ســـلمان بودند .بعد حـــاج امینی که فرمانـــده گردان
حمزه بودند .آقای محمد کوثری هم که فرمانده لشـــگر ما بود .من خودم بیش ــتر
عالقه داشـــتم که به صورت نیروی رزمی فعالیت بکنم .جنگ که در ســـال شصت
و هفت تمام شـــد .ســـه چهار مـــاه بعد از تمام شـــدن جنگ به تهـــران آمدم.

س ــالهای قب ــل از ای ــن ک ــه جبه ــه بروم ،ب ــا چند ش ــخصیت مه ــم و تأثیرگ ــذار در
زندگیم آش ــنایی داش ــتم .ش ــهید مظف ــر نجفعلی بود که ب ــه تعبیر امام ،از ش ــیران
روز و زاهدان شـــبی بود که فضائـــل اخالقیاش زبانزد همه بـــود .نورانیت از چهره
و ســـیمایش میبارید .خیلی چهره منحصر به فردی داشـــت .شـــهید فیضآبادی
و ش ــهید براتعلی گرامی و ش ــهید مظفر نجفعلی در عملیات خبیر ش ــهید ش ــدند.
اینه ــا در فاصله س ــالهای  58تا  62که ش ــهید ش ــدند بیش ــترین تأثی ــر اخالقی
را روی م ــن داش ــتند .یعن ــی فکر میکنم ج ــای خال ــی پدربزرگم را اینه ــا پرکردند.
شـــهید مظفر نجفعلی یکی از افراد خـــاص در دوران خودش بود .وقتی که شـــهید
ش ــد ،یک ــی از عظیمتری ــن تش ــییع جنازهه ــای نارمک برگزار ش ــد ک ــه همه طیف
آدم ،حتـــی الت و لوتهـــا در تشـــییع جنـــازهاش حضور داشـــتند .ســـعی کـــردم از
لحـــاظ اخالقی ســـبک و ســـیاق این شـــهید را دنبال کنـــم .بعد از جنگ بـــا عرفان
نظ ــری و این مباحث بیش ــتر آش ــنا ش ــدم .در آن مقط ــع کتابهایی ک ــه حاال آن
موقـــع کم هم بود ولی مطالعه میکردم .ســـعی میکـــردم از آنها الهـــام بگیرم ولی
پیـــدا کردن یک همچین آدمهایـــی که الگوی عملی قرار بگیرنـــد و همین امروز در
ً
جامعه باشـــند .همیشـــه بـــرای من مورد ســـؤال بود .مثـــا از امثال آقـــای قاضی یا
غیره در این دور و زمانه چه کســـانی هســـتند .در آن مقطع جنگ افق نگاه ما امام
بود .ســـلوک عملـــی امام ،عرفـــان امام ،دســـتورات امام.
س ــال ش ــصت و چه ــار ب ــود که ب ــه جبه ــه رفتم .چن ــد ب ــار تالش ک ــرده ب ــودم که
ب ــروم ام ــا نش ــده ب ــود ول ــی در نهایت ب ــا بزرگ ک ــردن س ــنم در شناس ــنامه و جعل
رضایتنام ــه راه ــی جبهه ش ــدم .حتی ن ــوع اعزامی هم ک ــه گرفتیم اع ــزام مجدد
بـــود در حالی کـــه اعزام اولم بود .وارد لشـــگر حضرت بیســـتوهفت محمدرســـول
اهلل شـــدم و بـــه گردان ســـلمان رفتـــم .اولین بـــار به خـــط پدافندی مهـــران رفتم.
برای عملیات والفجر هش ــت آماده ش ــدیم .در عملیات والفجر هش ــت در بیس ــت
و ش ــش بهم ــن ،در کارخان ــه نمک فاو زخمی ش ــدم .ترک ــش به پایم خ ــورد و پایم
شکســـت .من را به بیمارســـتان بیمارستان عیســـی بن مریم اصفهان بردند .چند
روزی آنجا بســـتری بودم اما پـــدرم با همان عالیقش یک آمبوالنـــس از ژاندارمری
برداشـــت و آمـــد به دنبالـــم و من را بـــه بیمارســـتان ژاندارمری آورد کـــه حتی اجازه
ندهد در بیمارســـتان ســـپاه بســـتری شـــوم .تعصبات نظامـــی و نژادی خـــودش را
هنـــوز هم داشـــت .اول میخواســـتند پایم را قطـــع کنند ولی به هر حال رســـیدگی
ً
کردند .دو ســـه ماهی بیمارســـتان بودم .بعـــد دوباره مجددا راه افتـــادم و به جبهه
رفتـــم .دوباره به منطقه برگشـــتم .ایـــن دفعه برای عملیات کربـــای پنج به گردان
حمزه رفتم .در ســـال شـــصت و پنـــج .دوباره به خـــط پدافندی مهـــران رفتم .بعد
آمـــدم به گـــردان حمزه.
در عملی ــات کرب ــای هش ــت در گ ــردان حمزه ب ــودم .بعد که برگش ــتیم دوب ــاره به
گردان ســـلمان رفتم .در گردان سلمان مسئول دسته شدم .بعد مسئول گروهان
ش ــدم و در عملیاتهای والفج ــر  10و حلبچه بودم .تا اینکه در حلبچه ش ــیمیایی
شـــدم .بعد هم مســـئول گروهان شـــدم که جنگ تمام شـــد .چند ماهی مسئول
گروهـــان بودم و بعد جنگ تمام شـــد .اولین مســـئول دســـته ما مســـعود حیدری
وقـــار بود .توکل را از او یاد گرفتم .شـــعارش این بود که هر چه خدا خواســـت همان
میش ــود .ای ــن جمل ــه را پش ــت پیراهنش نوش ــته بود .اس ــم مس ــئول گروهان ما
طاهـــر مؤذن بود .مســـئول گـــردان ما آقـــای علی میرکیانـــی و آقای حکیم ســـوری
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نوار پیام قطعنامه را دهها بار گوش دادم
جنـــگ کـــه تمام شـــد برای مـــا خیلی ســـخت بـــود .امام میگفـــت ا گـــر این جنگ
بیســـت ســـال هم طول بکشـــد تـــا آخـــر ایســـتادهایم .ما بـــرای یک جنگ بیس ــت
ســـاله رفته بودیـــم .یعنی همه وســـائلمان را جمع کـــرده بودیم .برای دلخوش ــی
پـــدر و مـــادرم ،همـــه کتابهای درســـی و جزوهها را هم بـــا خودم برده بـــودم البته
در آنجا دیگر نمیشـــد درس خواند .جنگ که تمام شـــد .شـــوکه شـــدیم .دو سه
مـــاه در جبهه بـــودم .به امید این که دوباره جنگ شـــروع میشـــود .چرا که صدام
ً
آدمـــی نبود که پای حرفش بایســـتد ،ولـــی وقتی دیدیم واقعا جنگ تمام ش ــده به
تهران برگشـــتیم .اولیـــن کاری که کردم نوار پیام قطعنامه امام را گیـــر آوردم و دهها
ً
بـــار گـــوش مـــیدادم که حـــاال چه باید کـــرد؟ آیـــا واقعا بایـــد زندگی عادی را ش ــروع
کنم .زندگی ماشـــینی؛ صبح ســـر کار بروم .بعد درس بخوانم و پزشـــک شـــوم .بعد
ازدواج کنـــم و بچهدار شـــوم .زندگی روتین و بعد هـــم در رختخواب بمیریم .خیلی
برای من ســـخت بـــود که این زندگی عادی را داشـــته باشـــم.
آن موقـــع یـــک رابطه عمیـــق عاطفی هم بـــا امام داشـــتم .حتی امـــام در خواب به
من محبت میکرد .دســـت نوازش روی ســـرم میکشـــید .ارشـــاد میکرد .آن موقع
که در گردان ســـلمان نمیخواستم مســـئولیت بگیرم ،امام به خوابم آمد .من سه
بار علتش را گفتم .ایشـــان گفت اجر گردان ســـلمان ضایع نمیشـــود.
گـــوش کـــردن ایـــن پیام امام بـــه من اســـتراتژی آینـــده را داد .امـــام میگفت جنگ
مـــا جنگ عقیده اســـت و تمامشـــدنی نیســـت .جنگ مـــا جنگ حـــق و باطل بود
و تمامشـــدنی نیســـت .جنگ ما جنـــگ ایمـــان و رذالت بود .جنگ مـــا جنگ فقر
و غنـــا اســـت .بعد دیـــدم که امـــام دارد همـــان حـــس را میگوید .میدانم به ش ــما
ســـخت میگذرد ولی مگر بـــه پدر پیرتان ســـخت نمیگذرد .میدانم شـــهادت نزد
شـــما شـــیرینتر از عســـل اســـت ولی مگر برای پدر پیرتان این گونه نیســـت.
جنگ جدید؛ جنگ فقر و غنا
امـــام در پیـــام قطع نامه فرمودند :خودتان را برای یـــک مبارزه علمی و عملی بزرگ
ً
آمـــاده کنیـــد .واقعا برای من یک اســـتراتژی مدونـــی تدوین کرد کـــه از این به بعد
بایـــد چـــه کار کنم .جنگ فقر و غنـــا؛ این تعبیر را نیز نگاه میکـــردم که حضرت امیر
میگویـــد قـــدرت و حکومت برای من هیچ ارزشـــی نـــدارد ،مگر این کـــه بتوانم حق
مظلومـــی را از ظالمی بگیرم .برای همین میشـــود گفت که دیـــدگاه امام در بحث
جنـــگ فقر و غنا میتواند الگـــوی عملی ما برای مبارزهای باشـــد و جنگ جدیدی
از سال شـــصت و هفت آغاز شد.
امـــام دو بـــاب را بـــاز کـــرد .در بـــاب مبـــارزه علمـــی و عملـــی .مـــن مبـــارزه علم ــی را
تقســـیمبندی کـــردم .گفتم حـــاال که امـــام میگوید بایـــد در حوزه علمی ه ــم وارد
بشـــویم ،من عالقه خودم رشـــته تجربی و پزشـــکی را ادامه بدهم و به بیمارس ــتان
بـــروم و دکتـــر بشـــوم و یکی را شـــفا بدهم یا نه بیایـــم در حوزه مناســـبات فرهنگی؟
همـــان موقع انتخـــاب کردم.
از همان ســـال  67هم دبیرســـتان را میخواندم که باید جبران میکردم و صبحها
به مجتمع آموزشـــی میرفتم .بعد از ظهرها به آموزشـــگاه نیـــروی هوایی میرفتم
و زبـــان انگلیســـی میخوانـــدم .شـــبها هـــم به حـــوزه علمیـــه شـــاهآبادی .البته آن
موقع شـــغلی هـــم نداشـــتم .کالس زبان مـــن در میدان ولیعصـــر بود و حـــوزهام در
خیابـــان پیروزی نیمی از مســـیر را پیـــاده میرفتم .این بحث مبـــارزه علمیام بود.
البتـــه نـــوع نگاه من به حوزه ملبس شـــدن و امتحـــان دادن نبود .کمـــا این که دو
ســـه ســـال اول اینجـــا در یک حوزه بودیـــم .بعد من همزمان صبحها مســـتمع آزاد
بـــه یـــک حوزه میرفتـــم .غروبهـــا یک حوزه دیگـــر .چون بـــرای من ســـرعت درک و
یادگیـــری خیلی مهم بـــود .این که حاال ما بخواهیم مبارزه کنیم و رســـانه داش ــته
ً
باشـــیم ،حتمـــا بایـــد متناســـب بـــا آن این قـــوت را هم داشـــته باشـــیم .ح ــاال چه
بخواهد نشـــریه باشـــد ،چه سخنرانی باشـــد .حتی روشـــهای مبارزه ما باید مبتنی
بر اخالق و قواعد شـــرعی باشـــد .به خاطر همین پابند این نبـــودم که در چارچوب
ضوابـــط ایـــن چیزهـــا درس بخوانم .حتی بـــرای من مهـــم نبود که لیسانس ــم را با
معـــدل چند بگیـــرم .مهم این بود کـــه این را بگیرم تـــا بتوانم با آن مجوز نش ــریه را
بگیرم .یعنی دانشـــگاه چیزی اضافهتـــر از آن چیزهایی که بیـــرون خوانده بودم به
من نمیداد .بیشـــتر مطالعـــه فوق برنامه و غیره داشـــتم.
فضای بعد از جنگ
بعد از جنگ خیلی از بچهها درگیر مســـائل زندگیشـــان شدند .آنهایی که مجتمع

آموزش ــی میرفتند .آنهایی که دنبال ش ــغلهای سابقش ــان برمیگشتند .بچهها
برگش ــتند و دیدند جایگاه سازمانیشـــان را از دســـت دادهاند .حتـــی در پایگاههای
ً
بس ــیج اتفاق ــا آنهایی که در جبهه نیامدهاند بیش ــتر در مس ــئولیتهای پایگاهها
ق ــرار دارن ــد و آدمهایی که از جبهه برگشـــته بودند مثل وصلههای نچســـبی بودند
که باید زیر دس ــت کســـانی میرفتند که در اوج دوران جنگ به جبهه نمیآمدند.
آنه ــا حاض ــر بودند در خیابانها چراغ قوه بزنند و ایســـت بازرســـی بزنند ولی جبهه
نمیآمدند .یعنی از همان اول آزار شـــروع شـــد .بچهها درگیر این مناسبات بودند.
از میدان ولیعصر
در پاییز شـــصت و هفت با حاجی بخشی آشنا شـــدم .تجمعاتی در میدان ولیعصر
گذاش ــته بود .میخواســـت همان روش ســـال شـــصت و چهار را ادامه بدهد ،ســـه
ً
چهارت ــا از بچههـــای ن ــازی آب ــاد بودند چند نف ــر از بچهه ــای نارمک ک ــه جمعا ده
بیس ــت نفر هم نمیشدیم.
ام ــر به مع ــروف میکردیم حاجی اینهـــا ،راه میافتادند و شـــعار میدادند .بلندگو
نوح ــه پخش میکـــرد .در خود میدان ولیعصر هـــم نماز میخواندند .مـــا از آنجا در
خانه یک روحانی به نام علی آبادی با همین بچهها جلســـاتی گذاشـــتیم و بنایی
ش ــد ب ــه نام حزباهلل ته ــران که بیایی ــم و حرکات را از س ــمت نقد مردم به س ــمت
نق ــد ق ــدرت و دول ــت ببریم .حاج بخش ــی ای ــن را قبول ک ــرد .البته تابل ــوی ما هم
حاجی بخش ــی بود .یعنـــی هیچ وقت خودمـــان جلو نمیآمدیم چون مســـئولین
حاج ــی بخش ــی را میش ــناختند .برای گرفت ــن مجوز حاجی بخش ــی را ب ــه وزارت
کش ــور میفرستادیم.
ً
در آن بره ــه تصمیمهایی گرفتیم؛ مثال تظاهرات را از س ــمت خیابانها به س ــمت
وزارت کش ــور و مجلـــس بردیـــم و نهادهـــای تأثیرگـــذار در حـــوزه فرهنگ یـــا صدا و
س ــیما .یک ــی از مهمتری ــن تظاهراتهای ــی ک ــه آن موقع برگ ــزار کردی ــم ،حرکت به
س ــمت ص ــدا و س ــیما بود ک ــه ش ــبش آمدند حاج ــی بخش ــی را دس ــتگیر کردند و
بردن ــد .از او برنامهای ضبط کردند و مدام در ســـام صبـــح به خیر پخش میکردند
که ای ــن راهپیمایی لغو اس ــت.
دلی ــل آن راهپیمایـــی برنامههـــای تلویزیـــون و دور شـــدن از آن فضـــای انقالبـــی و
گفتمان ــی بود که بعد از رحلت امام در دولت ســـازندگی این حرکت مدام گســـترش
پیداکرد .س ــال ش ــصت و هشت و ش ــصت و نه بیشتر ش ــد و عمومیت حرکت این
جریان به اس ــم حزباهلل تهران تا ســـال هفتاد و دو و ســـه تحت همین عنوان بود.
یعن ــی نه انص ــار حزباللهی بود و ن ــه گروههای دیگری که عم ــده تصمیمگیری در
همی ــن جمع انجام میش ــد .البت ــه همزمان با ح ــزباهلل ته ــران گروههایی هم در
قم بودند.
در هم ــان حرک ــت اعتراض به س ــمت صدا و س ــیما یک ــی از مداحان تهران پش ــت
ً
بلندگ ــو عمال محکوم ک ــرد و گفت این حرکت ضد والیت فقیه اس ــت .هر کس برود
ض ــد والیت فقیه اس ــت .کار به برخ ــورد فیزیکی رس ــید .که خود م ــن نیز مضروب
شدم.
از هیئت ماتم جام زهر تا مبارزه عملی
در ای ــن حین هیئتی به اســـم ماتم جام زهر تشـــکیل دادیم برای رزمندگان شـــرق
تهران در همان ســـال شصت و هشت .از همه مسجدهای محل دعوت میکردیم
و هر س ــال در سالروز قطعنامه مراســـم میگرفتیم .اولین کالبدشکافی قطعنامه در
آنجا بود .اولین باغ موزه جنگ هم وســـط میدان رســـالت بـــا دهها کامیون خا کریز
درس ــت کردیم .آنجا ادوات جنگ گذاشـــته بودیم .شـــبیه فضای جبهه و در آنجا
مراس ــم میگرفتیم .محســـن رضایی ،علی فضلی ،حـــاج آقای ابوترابـــی ،اهلل کرم و
پ آدمها هر کدام س ــالی یک بار ب ــه آنجا میآمدند و س ــخنرانی میکردند.
ای ــن تیـ ـ 
ای ــن مب ــارزه عمل ــی در فرهنگ عمومی ب ــا دیوار نویس ــی ،شعارنویس ــی ،تظاهرات
ً
ادام ــه پی ــدا کرد .مثال ما یک نش ــریهای داش ــتیم که از س ــال ش ــصت و هش ــت در
چه ــارراه لش ــگر نم ــاز جمع ــه ،جلوی مس ــجد دانش ــگاه ته ــران روی دی ــوار نصب
میکردی ــم ک ــه بریده نش ــریات و مق ــاالت ب ــود .مجبور بودی ــم پنجش ــنبهها ببریم
در نم ــاز جمع ــه و زیر خ ــا ک قایم بکنیم که بتوانی ــم روی کانکس به ــداری در نماز
جمع ــه نصب کنیـــم .چون آن موقع ســـتاد نماز جمعه به شـــدت مخالف کارهای
سیاس ــی ب ــود .ی ــا اطالعیههای ــی را ک ــه آن موقع در خص ــوص انح ــراف مطبوعات
مینوشتیم.
شهادت ناصر ابدام
ب ــرای بح ــث ام ــر به مع ــروف م ــا دنب ــال ای ــن بودیم ک ــه این جری ــان ی ــک جریان
همهگی ــر بش ــود .نه این ک ــه با تظاهرات و این چیزها حل ش ــود .م ــن همان موقع
در س ــال  69اع ــام کردم کـــه بحث فرا گیری فســـاد در جامعه ما و فراموشـــی امر به
مع ــروف و ع ــدم حمای ــت مس ــئولین از آمرین ب ــه معروف ب ــه خاطر این اس ــت که

دغدغه نیســـت .حتی ا گر شـــده آدم جانش را برای ترویج این فرهنگ بدهد ،باید
بده ــد .م ــن آن روز ای ــن حرفها را زدم .هفتـــه بعد یکی از این بچههـــا به نام ناصر
ابـــدام کـــه در جمع ما در نماز میدان ولیعصر میآمد رفتـــه بود تنهایی در پارک الله
امـــر بـــه معروف بکند کـــه با چاقو زدند و او را شـــهید کردند .میشـــود گفـــت از آنجا
دیگـــر ایـــن امر به معروف به صورت یـــک گفتمان در آمد .کار به روزنامهها کشـــید.
مـــا گفتیـــم برای انتقام خون این شـــهید فضـــا را ناامن و قاتلیـــن را محا کمه کنید.
حض ــور بچ ــه حزباللهیهـــا در پارکهـــا و میادین بـــرای خونخواهی شـــهید ناصر
ابدام چند روزی طول کشـــید تا جایی که کار به برخورد فیزیکی کشـــید .کمیته با
بچ ــه حزباللهیها درگیر شـــد و چهـــل ،پنجاهتا از ســـران بچههـــا در میدان هفت
حوض دســـتگیر شدند.
مـــا از ابدام خونخواهی میکردیم و خواســـتهمان محا کمه قاتلیـــن او بود .به خاطر
دف ــاع از نوامی ــس م ــردم این بچهها داشـــتند جـــای کوتاهـــی نیروهـــای انتظامی
آن موق ــع را پ ــر میکردن ــد .مـــن بـــه بچههـــا میگفتم مـــا کـــه آژان نظام نیســـتیم.
برخورد با این مظاهر فســـاد برخـــورد قانونی میطلبد .یعنی لزومـــی ندارد که بچه
حزبالله ــی بیای ــد در خیابـــان برود و با مظاهر آشـــکار فســـق و فجور درگیر بشـــود.
چـــون نیروی انتظامی انجام نمیدهد بچهها باید وســـط میآمدنـــد ولی آن خون
برکات زیادی داشـــت .درست اســـت که بعدش یوسف قربانی و چندتا از بچههای
گروه در همان ســـالها به خاطر امر به معروف شـــهید شـــدند .اما در ســـال هفتاد و
دو آقـــای جنتی پایهگذار ســـتاد امر به معـــروف و نهی از منکر میشـــود و دیگر ادامه
ایـــن رونـــد و مطالبات از طریق آن جریان پیگیری میشـــود .ما نیز دیگر خودمان را
مســـتلزم به ادامه دادن همان روشهای ســـنتی و راهپیمایی و تظاهرات و از این
ح رفه ــا نمیدیدیم.
کاریکاتورهای ضد امام
یک ــی از مهمتری ــن اتفاقاتی که بعـــد از جنگافتاد ایـــن بود که مجله فـــاراد تصویر
امام را به صورت یک کاریکاتور خونآشـــام ترســـیم کرده بود .فاراد مال روشنفکرها
بود .صحبتهای بازرگان در خصوص جنگ و غیره چاپ میشـــد .نشـــریاتی مثل
مجله کیان ش ــکل گرفته بود .مقاالتی که نشـــریه کیان علیـــه والیت فقیه یا حتی
جنگ چ ــاپ میکرد .مجله اطالعـــات هفتگی یک بار عکس همـــت را هجو کرد.
فکر کن بچهحزباللهیهستی!
اس ــتراتژی م ــن در بع ــد از پیـــام قطعنامـــه که تبییـــن کرده بـــود وظیفهتـــان بعد از
جن ــگ مب ــارزه علمی و عملی اســـت کـــه خودتـــان را بســـازید .هم از لحـــاظ علمی
و ه ــم از نظ ــر معن ــوی .مـــورد عملی چه اســـت؛ جنـــگ فقـــر و غنا ،جنـــگ ایمان و
ً
رذالت .بعد امام در وصیتنامهشـــان صریحا و مســـتقیم مخاطب قرار میداد؛ بند
می ــم وصیتنامه ام ــام خیلی صریح اســـت .تکلیـــف حزباللهیها عیـــن اعزام به
جبه ــه اس ــت که کت ــب و مطبوعات بر خـــاف اســـام و عفت عمومی حرام اســـت
و جلوگیـــری از آن بر همه واجب .ا گر مســـئولین جلوگیـــری نکردند خودتان مکلف
به جلوگیری هس ــتید.
آن موقـــع یک مراســـمی در صدا و ســـیما میگرفتند .بـــرای اولین بـــار مناظره بود.
عبـــداهلل نـــوری وزیر کشـــور بود که مخالـــف کارهای ماها بـــود .ما همـــه رفتیم و در
آن برنامـــه حضور پیدا کردیم .ده بیســـت نفـــری با هم بودیم همه اســـم دهنمکی
را در گلـــدان انداختنـــد کـــه در بیاید و مـــن بتوانم حـــرف بزنم .رفتـــم و گفتم آقای
نوری فکر کن تو وزیر کشـــور نیســـتی و یک بچه حزباللهی هســـتی .این بند میم
وصیتنامه امام اســـت :میگوید به مســـئولین بگویید که ما گفتیـــم .ا گر جلوگیری
نکردن ــد ک ــه ش ــما نکردیـــد .خودتان مکلـــف بـــه جلوگیری هســـتید .یـــا میتوانی
بگویـــی وصیتنامـــه امام مـــال دوره خودش اســـت که وصیتنامه مال بعد اســـت یا
میخواهی بگویی امام اشـــتباه کرده! ما باید چه کار کنیـــم؟ او جواب نداد .گفت:
حـــاال بیـــرون با هم صحبت میکنیم .گفتم شـــما جواب بده .مـــا در قبال بند میم
وصیتنام ــه ام ــام چ ــه تکلیفی داریـــم .آیا امام نمیدانســـت بعـــدش همین نظام
قانـــون دارد .سیســـتم دارد .دولت دارد و نمیشـــود شـــما بیایی بر خـــاف قانون از
این مـــورد جلوگیری بکنی!
م ــا میآمدی ــم در صف ــوف اول نمـــاز جمعه مینشســـتیم .همان ســـال شـــصت و
هش ــت و ش ــصت و ن ــه .میدانســـتیم پخـــش مســـتقیم رادیویـــی میشـــود .بین
شـــعارهای سنتی نماز جمعه ،بلند میشدیم و شـــعارها و مطالبات عدالتخواهانه
میدادی ــم؛ ص ــدا و س ــیمای ما اصـــاح باید گـــردد .تلویزیـــون هم مجبور میشـــد
پخـــش بکنـــد .اوایل از دستشـــان در میرفـــت .بعدها یـــاد گرفته بودنـــد و صدای
ً
شـــعار مردم را بیشـــتر میکردند که صدای ما نرســـد .یا مثال ماها بلند میشـــدیم و
میگفتیم وصیت خمینی اجرا باید گردد .پیرمردهای نماز جمعه بلند میشـــدند
و میگفتن ــد مرگ ب ــر منافق .یعنـــی آن جمع مـــا را منافق فـــرض میکردند.
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تأثیر گذاشت.
مـــا در محلمـــان در خیابـــان هنـــگام یـــک مســـجدی داشـــتیم بـــه اســـم مس ــجد
قمـــر بنیهاشـــم .تـــازه آنجـــا را به اســـم کانـــون روشـــنفکری محل میشـــناختند.
روشـــنفکری حزباللهـــی محـــل که بایـــد کارهـــای فرهنگی کـــرد ولـــی در زیرزمین
ِ
همـــان جـــا کارهـــای چـــاپ اطالعیههـــا و همه کارهـــای حـــزباهلل تهـــران را انجام
میدادیـــم .یعنی مـــا دهها هزار ترا کت کف دســـتی یـــا پارچهنویســـی میکردیم .در
بیســـت و دوی بهمـــن و غیـــره پخش میکردیم تا برســـد به روز دوی اردیبش ــهت و
روز انقالب فرهنگی در ســـال  .69آن روز توانســـتیم ســـی هزار نفـــر را جلوی مجلس
بســـیج بکنیـــم .البتـــه برای اینکـــه هزینه ایـــن ترا کتهـــا و اطالعیههـــا در بیاید کار
کشـــاورزی میکردم.
«مخالف هاشمی ،دشمن پیغمبر است»!
بیـــن ســـال شـــصت و هفت تا هفتاد و ســـه طیـــف بچههای حـــزباهلل باره ــا مورد
دســـتگیری واقـــع میشـــدند .به خاطـــر چندتـــا اطالعیه که شـــما در نمـــاز جمعه
تهـــران ببـــری مجبور بودی شـــب در بازداشـــتگاه بخوابی .یک ســـری از بچهها دم
در شـــلوغ میکردنـــد تا یک ســـری دیگـــر بتوانند اطالعیـــه را ببرنـــد و در نماز جمعه
پخـــش کنند که چه! میخواهند صحبتهای آقـــا را در نماز جمعه پخش بکنند.
فضـــا این طور نبـــود که اطراف نمـــاز جمعه دهها نشـــریه و مدل و طیفهـــا بیایند و
پـــا کارد و اعالمیـــه بزنند؛ همـــه چیز مانع بود .ایـــن دوره ،دوره "مخالف هاش ــمی،
دشـــمن پیغمبر اســـت" بود و ایـــن بچهها داشـــتند در این فضا این کارهـــا را انجام
میدادند.

زندانی شدم!
مهمتریـــن اقدام عملـــیای که من آن موقع انجـــام دادم و فکر میکنم بعد از مجله
فـــاراد بود ایـــن بود که شـــنیدم که میخواهنـــد کاریکاتوریســـت آن روزنامـــه را آزاد
کنن ــد و نمیخواهن ــد ب ــا او برخ ــوردی بکنن ــد .این بود ک ــه در نم ــاز جمعه جلوی
تریب ــون آقای هاش ــمی تظاه ــرات کردی ــم .فکر میکنم س ــال هفتاد و یک باش ــد.
من روی دوش مردم به ســـمت آقای هاشـــمی میرفتم .بعد آقای هاشـــمی گفت
با من نیســـتند .منظورشـــان ایـــن بود کـــه آن روزنامهای کـــه این کار بـــد را کرده با
او نیســـت .همان شـــب آمدند مرا دســـتگیر کردند .بـــه زندان توحیـــد بردند9-8 .
روزی م ــن آنج ــا ب ــودم .دلی ــل زندان ــی ش ــدن من ای ــن ب ــود .همزم ــان  4-3بچه
حزبالله ــی ی ــک س ــری کارهای دیگ ــری ک ــرده بودند .روشه ــای آنها برخ ــورد با
برخ ــی از نش ــریات روش ــنفکری ب ــود ک ــه روش دیگ ــری داش ــتند .میرفتند حمله
میکردن ــد .کار م ــا اعت ــراض مدن ــی و تظاه ــرات جل ــوی روزنامهها بود .ول ــی به هر
حـــال آنهـــا و ما را دســـتگیر کردند .بعـــد از ده روز هم آزاد شـــدیم.
کدامسهمیهرزمندگان؟!
در همان دوران ســـال شـــصت و هشـــت تا هفتاد و ســـه که ما تظاهرات میکردیم.
اولی ــن اعتراض ــی ه ــم که ما ش ــکل دادی ــم در رابطه با جوس ــازیای ب ــود که دولت
راه انداخ ــت .ای ــن ک ــه هم ــه رزمندهها ب ــدون کنک ــور به دانش ــگاه میرون ــد .بعد
خودشـــان هـــم یک قانـــون تصویب کردنـــد که باید حداقـــل  80درصد نمـــره را هم
به دســـت بیاورند .دیگر رزمنده شـــل که نیســـت آن بیســـت درصد را هم به دست
بیـــاورد .ما دیدیـــم یک منتی گذاشـــتهاند .همه مـــردم هم گفتنـــد رزمندهها این
طـــور به دانشـــگاه میروند! این اولین باری بود که خواســـتم ثابت بکنم میشـــود
ب ــا وضع موج ــود مبارزه ک ــرد .در همه مجتم ــع رزمن ــدگان طوماری پ ــر کردیم که
ی ــا دول ــت بیای ــد ای ــن مصوب ــه را تکذی ــب بکند ی ــا آن تبص ــره را ب ــردارد .چ ــرا منت
میگذاریـــد که خبرش در روزنامهها درج شـــد .اولین کار رســـانهای مـــن آن بود که
در روزنامهه ــا پیچی ــد .طوم ــاری جم ــع کردیم که چند ه ــزار نفر امض ــا کردند ولی
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کتاب بالینی من
همـــه کتابهای شـــهید مطهری و کتابهـــای شـــریعتی و نوارهای شـــریعتی و عموم
ســـخنرانیهای امـــام و بـــه خصوص نهـــج البالغه اینهـــا زیربنای فکری مرا تش ــکیل
میداد .ما ســـنگ محکی داشـــتیم که اندیشـــههای مختلف را به اینهـــا میزدیم.
بعـــد هـــم امام .صحیفه امـــام کتاب بالینی من بود .یعنی از ســـال شـــصت و هفت
اولیـــن کاری که کردم .ســـعی کردم ســـخنرانیهای امام را جمع کنم .به ش ــدت در
مورد سیاســـت خارجـــی و در مـــورد فرهنگ اینهـــا را میخواندم که هر اندیشـ ـهای
را بـــا آن بســـنجم .اندیشـــههای جدید و احـــزاب و گروهها را .وصیتنامـــه امام هم
کـــه دیگـــر فصلالخطابی بود که ما به رســـمیت میشـــناختیم .حاال میخواس ــتم
نشـــریه را دایر بکنم .نشـــریهای که فکر کردم باید سخنگوی همه کسانی باشد که
حتی من را قبـــول ندارند.
هـــر جـــا کـــم مـــیآوردم به جملـــهای از امـــام تکیـــه میکردم کـــه میگفـــت :نگویید
انقـــاب بـــرای ما چـــه کـــرده بگویید ما بـــرای انقـــاب چـــه کردهایم یا اینک ــه الزمه
انقالبـــی بـــودن تحمـــل سختیهاســـت .یـــا کل یـــوم عاشـــورا و کل ارض کربال.
پیـــام قطعنامـــه امام را خیلی گـــوش میدادم .پیام منشـــور روحانیـــت امام خیلی
دل مـــن را میســـوزاند .خون دلی کـــه امام از متحجریـــن خوردند!
در همـــان ُبعـــد مبـــارزه علمـــی و عملی که امـــام در بحـــث جهاد ا کبـــر میگفت .به
خصـــوص بعـــد از جنـــگ ارتبـــاط با بعضـــی از چهرهها بـــا این ویژگـــی را آغـــاز کردم.
حاال با خواندن کتابهایشـــان یا دورادور پای صحبتهایشـــان .یکی از ویژهترین آنها
مرحـــوم دوالبی بود که با جلســـات ایشـــان ارتباط مســـتمری برقرار کـــردم .رفت و
آمـــد داشـــتم .نـــوع تعامل هم یک تعامـــل روحی و بینابینـــی بـــود .روی رفتار خود
آدم خیلی تأثیر داشـــت.
چند ماه بعد از رحلت امام
از ســـال شـــصت و هشـــت و به خصوص آن چند ماه اول که از رحلت امام گذشت،
مـــا بعـــدش در فضای مســـائل فرهنگی بودیم .مســـائل فرهنگـــی و دفـــاع از آمران
بـــه معـــروف بود که ناصر ابدام در ســـال شـــصت و نه شـــهید میشـــود .یـــا به نوعی
بحـــث ارزشزدایـــی از نمادهـــای دفاع مقـــدس ،شـــهرداری و غیره نماده ــا را پا ک
میکردنـــد .آن موقـــع درگیر این مســـائل بودیم .نشـــریاتی مثل کیـــان و غیره که آن
موقـــع در خصـــوص جنگ مطالبی مینوشـــتند .یکـــی هم بحـــث قطعنامه یعنی
زنـــده نگه داشـــتن آن بحث مطالبهگـــری و پرسشـــگری که چرا به اینجا رس ــید؟
بیانیههایـــی کـــه ما آن موقـــع در نماز جمعه تهران منتشـــر میکردیـــم در خصوص
بحـــث توســـعه بـــود .به نوعـــی آن موقـــع یک بحـــث جلمبریســـم (اشـــرافیگری) یا
چیزی که آقای هاشـــمی در نماز جمعه مطرح کردنـــد که باید تیپ حزباللهی ها
حاال عوض بشـــود .قرار نیســـت مثل همان موقع (جنگ) باشـــند .اینها هم مدرن
بشـــود .ایشـــان از تیپ ظاهر بچهها شـــروع کرد تا ســـبک زندگی مدرن توی ش ــهر
و تابلوهـــا و اینهـــا .اینها نمادهـــا بود .باید یـــک جوری این حلقههـــا به هم متصل
میشـــد .آن موقع شـــهید آوینی یک ســـری مقاالتی منتشـــر میکرد یا میرش ــکا ک
یـــک ســـری حرفهـــا مـــیزد .ممکن بـــود تـــوی روزنامـــه کیهـــان یک ســـری حرفها

از جهاد سازندگی شروع کردم
در فاصل ــه ش ــصت و هفت تا هفتاد و س ــه ش ــغل رس ــمی داش ــتم .ابت ــدا در جهاد
س ــازندگی بودم .بعد در ســـتاد آزادگان مشغول شـــدم .یعنی خودم دوست داشتم
ش ــغلم را طوری انتخاب کنم که متناســـب با خدمت به ایثارگران باشـــد .اول چند
ماه ــی در بنیاد جانبازان مشـــغول شـــدم .بعد که ســـتاد آزادگان تشـــکیل شـــد در
س ــتاد آزادگان بودم.
اول ــش ب ــه عنوان کار فکـــر میکـــردم .اوایل مرداد شـــصت و نه که آزادهها به کشـــور
بازگش ــتند ج ــذب کار پژوه ــش قس ــمت فرهنگـ ـیاش ش ــدم ک ــه ی ــک س ــری کار
کت ــاب انجام ش ــود .کتابهـــای خا کریز پنهان ،کتابهـــای موضوعـــی در رابطه با
ً
خاط ــرات آزادگان بـــود .باید با پژوهش منتشـــر میکـــردم .تقریبا  12جلد ش ــد .کار

پشت صحنه فیلم موج زنده

زده بش ــود .ب ــه نوع ــی میش ــود گفت که ای ــن نقدها در ح ــد محفلی ب ــود .اینها تا
اعت ــراض مدن ــی یعنی حض ــور میدانی با مبان ــی تئوریک با هم پیون ــد پیدا نکنند،
قدرتمن ــدان از آن نمیترســـند .یعنـــی حســـاب نمیبرنـــد .یک موقعـــی میگویند
اینهای ــی ک ــه توی خیابان هس ــتند ش ــور هس ــتند و نمیفهمند .گیرش ــان فقط
بدحجابی اس ــت و تابلوی شـــهدا اســـت .میشـــود آنهـــا را یک جوری فریـــب داد و
چندتا تابلو هم به اینها داد و بگوییم مال شـــما .آن طرف هم امثال شـــهید آوینی
بگذار هر چقدر میخواهد بنویســـد .فوقش هم به فکه میفرســـتیم و از دستشان
راحت میش ــویم یـــا توی صدا و ســـیما راهشـــان نمیدهیم.
آن موقع یکی از دغدغههایی که من داشـــتم این بـــود که این فریادها باید تئوریزه
ً
بش ــود .یعنی حتی کس ــانی که تئوریزه میکنند احتماال یکی نیس ــتند .کس ــی که
ً
داد مـ ـیزد با کســـی که تئوریزه میکند الزاما یکی نیســـت .شـــهید آوینـــی میتواند
یک طرف باش ــد و حاجی بخش ــی ی ــک طرف اینه ــا باید یک جایی ب ــه هم پیوند
ً
بخورن ــد .بای ــد یـــک رس ــانهای باش ــد ک ــه این ش ــعارهای مث ــا آن ــان ک ــه در خانه
ش ــاهانند /از درد ملت هم ــه بیگانهاند ،بای ــد یک پیشزمینهای از اندیشـ ـههای
ام ــام و جن ــگ فق ــر و غن ــا داش ــته باش ــد .بعد اینج ــا بیای ــد و ب ــا زب ــان امروزیتر در
اندیشـ ـههای شهید آوینی در بحث توســـعه و الگوی توسعه و لیبرالیسم اقتصادی
و لیبرالیسم فرهنگی.
ولی آن س ــالها ،ســـالهای پرا کندگـــی جریان حزباهلل بـــود .یعنی یک عـــده زیادی
از ای ــن بچهه ــا فق ــط دیگ ــر هیئ ــت و مس ــائل خودش ــان بودن ــد .حتی ی ــک عده
از آدمهای ــی ک ــه ش ــما از آنه ــا توقع نداش ــتید .آن موق ــع بحث خصوصیس ــازی یا
ً
مث ــا بازس ــازی و ای ــن حرفها مطرح ش ــد ،خیل ــی از رزمندهها را هم درگیر مس ــائل
اقتصادی کردند .ثبت شـــرکتها و کارخانهها را به نام زدنشـــان و زمین دادن .یعنی
رزمندهه ــا بیایند س ــر س ــازندگی بروند .یعنی ب ــه نوعی یک نوع غفلتی که داش ــت
ب ــه بیتفاوتی منجر میش ــد.
آن موق ــع حـــرف زدن در مورد این مســـائل یک نوع اتهام بود .انگ سیاســـی زدن،
سیاس ــی ش ــدن ،خطی شـــدن به آدم میزدند .خیلی از آدمهایی که اآلن دغدغه
انقالب ــی و آرمانگرای ــی و مطالب هگ ــری عدال ــت دارن ــد ،ا گ ــر آن موقع ای ــن حرفها را
میزدن ــد متهم بـــه چماقداری و فاشیســـم و چیزهای دیگر میشـــدند .اآلن دارند
هم ــه این حرفها را میزنند .این حـــرف زدنها آن موقع هزینههای زیادی داشـــت.
ما ب ــا هر راهپیمایی که توی خیابـــان انجام میدادیم ،جایی نبـــود که این جریان
ً
را به رس ــمیت بشناســـد .مثال سال شصت و نه و بعد از شـــهادت ناصر ابدام جایی
ً
خ ــودش را متول ــی حمایت از بحث امر به معروف و نهی از منکر نمیدانســـت .اصال
ای ــن بح ــث را ج ــزو دغدغههای عمومیش ــان نمیدانس ــتند .جل ــوی مجلس هم
میرفتی ــم ،نمایندهها بیـــرون میآمدند و برایت کف میزدند ولی در مصوباتشـــان
و در قانونهایش ــان ی ــک همچی ــن چیزهای ــی دی ــده نمیش ــد .جایی نب ــود که از
ای ــن جریان ــات حمایت بکند .بع ــد هم به نظر من رس ــید که این جری ــان باید این
قدر وســـعت داشته باشد و گســـترش پیدا بکند و رسانه داشته باشـــد که در آینده
جریانس ــازی بشـــود و این به مرور انجام شـــد .همه اینها فشـــار آورد که به ســـمت
رس ــانه و تریبون داشتن بروم.
م ــن دنب ــال این ب ــودم ک ــه در چن ــد جبه ــه ،در جبهه سیاس ــی ی ــک توافقی بین
جریان ــات حزباللهی ایجاد بش ــود .اینها همه س ــر مش ــترکات کن ــار همدیگر قرار
بگیرن ــد .ب ــرای مب ــارزه الگوس ــازی و جریانس ــازی میکردی ــم .ی ــک موقعهایی در
ح ــوزه کار گروههایی وجود نداشـــت ولی من به اســـم آنها بیانیه منتشـــر میکردم.
ً
مثال یک زمانی ملیگراها میخواســـتند در احمدآباد برای مصدق مراســـم بگیرند.
یک ــردم که ح ــزباهلل قزوین هم همزمان مراس ــم
م ــن در نش ــریه اطالعی ــه چاپ م 
دارد .آن موق ــع حـــزباهلل قزوینـــی وجود نداشـــت .دســـتگاههای امنیتی هم هی
میآمدن ــد و ب ــا ما جلس ــه میگذاش ــتند .میگفتند اینها کی هس ــتند .ش ــما آنها را
ب ــه ما معرف ــی بکنید که حداق ــل بگوییم برنامهش ــان تداخل نکند ول ــی آن طرف
ه ــم بچهها میدیدند وقتی به اسمشـــان اطالعیه چاپ شـــده ،بـــه جنب و جوش
میافتادند.

مـــن در آنجـــا تـــا هفتاد و پنـــج ادامه پیدا کـــرد ولی دغدغـــهام این بود کـــه این کار
ادامـــه پیدا کند .از همان ســـال شـــصت و نـــه و هفتاد در کنار زندگـــی چند بعدی،
پژوهـــش ایـــن کار را ادامه دادم که هر کدام به بنبســـت خورد آن یکـــی ادامه پیدا
کنـــد .مـــر غداری را راه انداختم که بـــرای امرار معاش و کارهـــای روتین فرهنگی که
انجـــام میدادیـــم ،هزینههایـــش در بیاید .از آن طـــرف هم کارهـــای فرهنگی ما در
فعالیتهـــای اجتماعی بود که ســـال هفتاد و ســـه به انصار حزباهلل تبدیلشـــد.
از ســـال  73و  74انصار حزب اهلل تشـــکیل شـــد کـــه ترجیح میدهم حـــاال در مورد
آن حـــرف نزنم .در هـــر حال دورهای بود کـــه برخی از کارهایی که انجام میشـــد بر
ً
خـــاف ســـلیقه و روش من بود ولی چـــون کار جمعی بود فعال در مورد آن ســـکوت
میکن ــم ولی این همراهی بیشـــتر از یک ســـال و نیم طول نکشـــید.
ا کران فیلم پاسداران آیتاهلل در مساجد
در آس ــتانه انتخابات مجلس پنجم ،یک مستندســـاز انگلیسی فیلمی ساخته بود
کـــه مـــن و آقای اهلل کرم با هـــم دوبلهاش کـــرده بودیم .فیلم پاســـداران آیتاهلل؛ به
پایگاههـــا و مســـاجد میبردیم و پخش میکردیم .در دانشـــگاهها و ایـــن طرف و آن
ط ــرف پخ ــش میکردیم و در مـــورد آن صحبت میکردیم .یک جاهایش را نریشـــن
گذاشـــته بودیـــم با صـــدای خودم و آقـــای اهلل کرم .مســـتند را نقـــد میکردیم .نگاه
بیبیســـی را به حوزه فرهنگ و بحث تضادهایی که در جامعه شـــکل گرفته بود.
شـــکل آن ا کران مسجد به مســـجد حرکت نویی بود.
نشریهشلمچه
س ــراغ نش ــریه ش ــلمچه رفتیم .اســـمهای مختلفـــی بود ولـــی شـــلمچه را انتخاب
کردیم .چون به نوعی میشـــود گفت که شـــلمچه نقطه عطف دفـــاع مقدس بود.
هم ــه ت ــوان م ــا در جنگ در شـــلمچه خالصه شـــد .در کربـــای چهـــار و پنج .همه
ت ــوان دش ــمن ه ــم آنجا متمرکز بـــود .قرار بـــود آنجا یـــک عملیات نهایـــی انجام
شـــود و مظلومیتی که آنجا داشـــت .عهدی که در سه راه شهادت با خودم بستم
ک ــه ا گر زنده برگش ــتم ب ــرای آرمانهـــای این بچهها بجنگـــم .نگذارم ایـــن آرمانها
ب ــا استخوانهایش ــان دفـــن شـــود .آنجـــا با خـــودم عهد کردم کـــه ا گر یـــک روزی
برگش ــتم ،مطالبهگر این فریادها باشـــم .نه فقط عکسهایشـــان .اینجا میشـــد
ی ــک تفکیک ــی قائل ش ــد .اینجا برای من قشـــنگ روشـــن بـــود .گرچه ما از ســـال
شـــصت و هفت مجبـــور بودیم حتی برای عکس شـــهدا هم بجنگیـــم .آنها را هم
داش ــتند پا ک میکردن ــد .این قدر جنگیدیم تا مجبور شـــدند تابلوهای خیابانها
را تقســـیم کنند .گفتند یک بخش آن سونی و ســـان استار و فالن ،یک بخش آن را
ه ــم به ش ــهدا میدهیم .یـــک بخش آن را هم بـــه جنگ .تا اینجایـــش هم قبول
ً
کردنـــد .مثـــا آن زمان بحث پا ک کردن عکس شـــهدا از اتوبان قـــم بود .من همان
موقع مطلب نوشـــتم .نوشـــته بودم این آغاز یک راه اســـت .از امام اســـتفتاء کرده
بودن ــد که اینها باع ــث تصادف میشـــود .میگفتم چطور میشـــود که تابلوهای
تبلیغات ــی باع ــث تصادف نمیشـــوند .عکس شـــهید باعـــث تصادف میشـــود؟یا
پا ک کردن اســـم شـــهدا از کوچهها .میگفتند مردم در کوچهها گم میشـــوند .به
جای اســـم شـــهید بزنیم کوچه یک ،کوچه دو ،ســـه .آن موقع خیلی ســـخت بود.
شروعروزنامهنگاری
نش ــریه را ک ــه میخواس ــتم راه بینـــدازم ،نزدیکتریـــن کـــس بـــه من کـــه آن موقع
کارهـــای فرهنگی میکـــرد ،آقـــای داودآبادی بود .فکـــر میکنـــم در روزنامه آفرینش
صفحه جنگ به نام از معراج برگشـــتگان داشت .حتی وقتی من گفتم میخواهم
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یک ــرد که ما بتوانیم نش ــریه
نش ــریه بزن ــم چندتا عک ــس دوره جنگ را ب ــده باور نم 
بزنیم .من اولین شـــماره نشـــریه را در خانهمان کار میکردم .در خانه صفحهبندی
یک ــرد .در خان ــه ی ــک کامپیوتری داش ــتیم .ایش ــان تایپ
ک ــردم .خانم ــم تای ــپ م 
میکـــرد .من غلطگیری میکـــردم .صفحهبنـــدی آن را بردیم بیرون انجـــام دادیم.
همـــان جا نگاه کـــردم و صفحهبندی را یاد گرفتم .شـــماره دو نشـــریه را چون پول
صفحهبندی نداشـــتیم بدهیم ،خـــودم در خانه شـــماره دو را صفحهبندی کردم.
میز لیات هم نداشـــتیم .شیشـــههای کمد جهیزیـــه را باز کردیم و میز لیات شـــده
بـــود .صفحات را روی مقوا میچســـباندیم و صفحهبندی میکردیم .تیراژ شـــماره
ت هزارتا شـــد .شماره ســـوم سی هزارتا
اول نشـــریه ده هزارتا بود .شـــماره دوم بیســـ 
ش ــد .اولین نش ــریه چه ــار رنگ در جمهوری اس ــامی بود .تیراژ نش ــریه ب ــاال رفت.
ما از شـــماره ســـوم و چهـــارم یک دفتـــری در میدان هفـــت تیر گرفتیـــم و آنجا کار
میکردی ــم .ب ــه م ــرور بچههای ــی که همفک ــر بودن ــد و میتوانس ــتند قل ــم بزنند به
نش ــریه اضافه میش ــدند .نشریه ش ــلمچه ،پنجاه و سه ش ــماره در آمد.
خـــاءی که در خصـــوص خـــورا ک فرهنگـــی در آن موقع وجـــود داشـــت ،کار دفاع
مقدس ــی ب ــود .ما از همان ش ــلمچه ش ــروع کردی ــم .کاغذ کاهی پش ــت جلدهای
نش ــریه م ــا ی ــا صفحههای وس ــط که پوس ــتر ش ــهیدان را چ ــاپ میکردی ــم خیلی
در اس ــتانها و کش ــور اس ــتفاده میش ــد یعن ــی خ ــاء آن وجود داش ــت .ش ــروع به
تولیـــد آثار فرهنگی کردیم .در همان شـــلمچه بعد از شـــماره  4ی ــا  5مجموعهای را
راهاندازی کردیم .وقتی نشـــریه خودگردان شـــد و درآمد ،مجموعه نمایشـــگاههای
تصوی ــری جن ــگ را تهی ــه میکردی ــم و در دانش ــگاهها نمایش ــگاه جن ــگ برگ ــزار
میکردی ــم چ ــون عکسه ــای ب ــزرگ آن زم ــان گ ــران ب ــود و امکان ــش برای بس ــیج
مســـاجد یا بســـیج در دانشـــگاه یـــا دفاتر غیره نبـــود که بخواهنـــد ایـــن کار را انجام
بدهن ــد .م ــا اینه ــا را به ص ــورت امانت ب ــه آنه ــا میدادی ــم .در آن واح ــد ،دهها
دانش ــگا ه میتوانس ــتند همزم ــان یک چنین نمایش ــگاهی برگ ــزار کنند.
گروهـــی به اســـم همســـنگران راه انداختیـــم که هـــزاران نفر بودند .ما کتب شـــهید
ً
آوینـــی و غیـــره را میخریدیم و بـــرای اینها ارســـال میکردیم تا بعدا پولـــش را خرد
خرد بفرســـتند .اولین بار بود که سررســـیدهای رنگی یاد یاران دفاع مقدس چاپ
ش ــد ی ــا بازیهایی ک ــه برای بچهه ــا ب ــود .پازلهای بازی ب ــا تصاویر ش ــهدا ،دفاتر
مدرس ــه و غی ــره .هم ــه اینه ــا را طراح ــی میکردی ــم .در ی ــک جریانی که به اس ــم
جبهـــه فرهنگـــی حزباهلل بـــود .از یک زمانـــی همزمان بـــا کار تولید این آثـــار ،برای
ً
عرض ــه آنه ــا هم چند جایی داش ــتیم .مثال پاس ــاژ مهس ــتان ته ــران .در آنجا دو
ســـهمغازه اجاره کردیـــم به عنوان فروشـــگاه محصوالتی که داشـــتیم.
بعـــد نمایندگی هم گرفتیم .مشـــهد و قم و اصفهان و چند شـــهر دیگـــر .بدون این
کـــه آنها ســـرمایهای بگذارند ،ما همـــه امکانـــات را در اختیار آنها میگذاشـــتیم.
ب ــه م ــرور زمان این نمایندگیها به هش ــتاد و صدتا ش ــهر رس ــید .پاس ــاژ مهس ــتان
هم به مرور به یک قطب تبدیل ش ــد .یعنی س ــه طبقه پاس ــاژ ب ــزرگ ،قطب تولید
محصوالت فرهنگی شـــد.
آنج ــا ب ــرای اولی ــن بار ب ــرای تبلیغ ــات جریانه ــای حزبالله ــی ،تی ــزر تلویزیونی
دادی ــم .ای ــن تی ــزر ب ــرای ای ــن سررس ــیدها ب ــود .منته ــا دیگ ــر اس ــم مجموع ــه را
ً
میدادیـــم .یا مثال چاپ آ گهیهای اینها در نشـــریه بـــود .آ گهی تولید محصوالت
فرهنگ ــی بچههای ــی ک ــه در مهس ــتان و غی ــره کار میکردن ــد .ب ــه جای ای ــن که از
آنها پول گرفته شـــود ،حتـــی خیلی وقتها رایـــگان از آنها محصول تولیدشـــده
میگرفتی ــم دوب ــاره در همی ــن نمایش ــگاهها عرضه میکردی ــم .یک جریانس ــازی
بـــرای کار فرهنگی.
34

فکر میکنم ســـال  77بود که یکی از این سررســـیدها را خدمت مقام معظم رهبری
هدیه دادم .همان جا به ایشـــان گفتم« :میخواهیم ســـال دیگر ســـیصد و شصت
صفحه گالســـه و عکس شـــهدا ایـــن طوری باشـــد» .گفت« :نـــه نه» .گفتـــم« :چرا
آقـــا؟» .گفـــت« :ســـال دیگر این قـــدر میزنند کـــه شـــما از آنها عقـــب میمانید».
راســـت هم میگفت .خیلی آدمهای باســـلیقهتر با ســـرمایههای بخش خصوصی
در کار میآمـــد .مخاطب هم داشـــت .بازار هم داشـــت.
باز در دوران شـــلمچه احســـاس کردم که دیگر باید این کار را کنار بگذارم .مغازهها
را بـــه افـــراد دیگر وا گذار کـــردم که آنها خودشـــان کارهـــا را ادامه دادند .م ــا دوباره
ســـر همان کار مطبوعاتی در شـــلمچه برگشتیم .همســـنگران ،خبرنگار افتخاری و
گزارشـــگر مـــا بودند و هـــم تجمعاتی که ما در شـــهرها برگـــزار میکردیـــم را نمایندگی
میکردنـــد و هم محصـــوالت ما را توزیـــع میکردند.
بـــا ورود آقـــای میرشـــکا ک و برخـــی دوســـتان به نشـــریه بـــه این ســـمت رفتیم که
فضـــای حســـی نشـــریه را بـــه ســـمت فضـــای تعقلـــی هـــم ببریـــم و غیـــر از مطالب
احساســـی جنـــگ یا خبری ،سیاســـی به ســـمت نقدهـــای ســـنگینتر و تئوریکتر
برویـــم .بـــا ورود جریـــان آقـــای میرشـــکا ک به نشـــریه این کفه در نشـــریه ش ــلمچه
ســـنگین شد .یعنی ا گر جریان نشـــریات روشـــنفکری تا دیروز به خاطر اخبارش آن
را جـــدی میگرفتنـــد و بـــا آن چالش داشـــتند ،این بار به خاطر مباحـــث تئوریک با
آن درگیـــر بودنـــد .تمام مقاالتی که این طرف نوشـــته میشـــد شـــما میدیدید که
بازتاب و پاســـخهایش در نشـــریات آن طرف هم ســـریع حاضر میشد .یک چالش
ایدئولوژیک بیـــن دو طیـــف در گرفته بود.
شـــلمچه در  53شـــماره از  77-75بـــود .دی ماه  77توقیف شـــد .همزمان زمزمه
تعطیـــل کـــردن شـــلمچه شـــنیده میشـــد .یعنـــی خبرنـــگاران نزدیک بـــه جریان
اصالحـــات و دولتیها میگفتند .ما همان موقع تقســـیم کار کرده بودیم و توس ــط
یکـــی از بچههـــا دوباره یک درخواســـت دیگـــر برای روزنامـــه شـــدن داده بودیم که
یک گام جلو باشـــیم.
این نشـــریه که توقیف شـــد ،توقیف آن بازتابهای خیلی زیادی داشت .از حقوق
بشـــر گرفتـــه تـــا خـــود اصالحطلبـــان .درگیریهایـــی بیـــن آنهـــا در گرفـــت .طیف
هاشـــمی یـــک طرف ،طیـــف خاتمی یک طـــرف و متأســـفانه ســـکوت و بیتفاوتی
جریانـــات حزباللهـــی و نشـــریات اصولگـــرای آن موقع در قبال تعطیلی ش ــلمچه،
حتـــی به نوعـــی مهاجرانـــی را جری کـــرد .دید افـــکار عمومی اســـت که دارد فش ــار
مـــیآورد .حتـــی مـــن میدیـــدم کـــه بعضـــی از نشـــریات اصولگـــرا یک خوش ــحالی
زیرپوســـتی هـــم دارنـــد که یک نشـــریه حزباللهی تعطیل شـــده اســـت.
نشریهجبهه
شـــلمچه که تعطیل شـــد من جبهه را راهاندازی کردم .چون جریانات موازی برای
فعالیتهـــای فرهنگـــی در زمینه جنگ زیاد شـــده بـــود مثل کنگرههـــا و یادمانها
و جاهایـــی که از ایـــن کارهای فرهنگی میکنند ،علیرغم این که اســـم نش ــریه هم
جبهـــه بود ،بیشـــتر به ســـمت بحث جنگ فقـــر و غنا ،مباحث سیاســـی و تئوریک
رفتیـــم .در نشـــریه جبهـــه بخـــش جبهـــه و جنگش کمتر شـــد .اینجـــا یک صفحه
داشـــت .آنجـــا  8-7صفحـــه به مباحث دفـــاع مقـــدس میپرداختیم ولـــی اینجا
چنـــد صفحـــه بحث جنـــگ فقر و غنـــا بود .چنـــد صفحه بحـــث سیاســـی روز بود.
جریانـــات اصالحطلـــب در ایـــن موقـــع چندین نشـــریه قدر داشـــتند .تیـــراژ اولین
شـــماره نشـــریه جبهه دو برابر آخرین شـــماره نشـــریه شـــلمچه بود .من خودم فکر
میکـــردم هژمونی نشـــریه با تعطیلی شـــلمچه پاییـــن بیاید تا مخاطـــب جا بیفتد

ولی اولین ش ــماره نشـــریه دو برابر تیراژ داشـــت .یعنی نزدیک به صدهـــزار .صدهزار
تی ــراژ نش ــریه ش ــلمچه برابر با تی ــراژ چندتا نش ــریه اصولگ ــرای آن موقع ب ــود .یعنی
روزنامهه ــای آن موق ــع جم ــع میش ــدند .نیروهای ــی ک ــه ح ــاال دیگر در ش ــلمچه
تربیت ش ــده بودنـــد .آن زمـــان طرف تازه دوربین عکاســـی دســـتش گرفتـــه بود تا
ی ــاد بگی ــرد .میرفت دهتا حلقه خ ــراب میکرد ت ــا دو عک ــس از آن در بیاید .اینجا
ً
دیگ ــر عکاس ش ــده ب ــود .بچهها اینجا جذب ش ــده بودن ــد .مثال بیژن ــی و غیره از
جاه ــای دیگ ــر .بچهه ــای دیگر احس ــاس ک ــرده بودند ک ــه میتوانن ــد حرفهای
بیپرواترش ــان را در ایـــن تریبون بزنند.
جبه ــه با گس ــتره مخاطب بیش ــتر و با توان بیش ــتری ش ــروع به کار ک ــرد .به نوعی
میش ــود گفت که به روز هزینههای دشمن را در جریان جبهه رسانهایشان جواب
مـ ـیداد ،یعنی تمـــام هجوهایشـــان ،طنزهایشـــان ،جریانسازیهایشـــان را.
ً
جبه ــه ه ــم تقریبا دو س ــال ط ــول کش ــید .در واق ــع اخراجیهای همه نش ــریات،
یعن ــی جاهای ــی که اینه ــا را برنمیتابیدن ــد ،همه در اینجا جمع ش ــدند.
در ای ــن مقاط ــع هم اتفاقات زیادی میافتاد .یعنـــی در عین این که کار مطبوعاتی
انج ــام میدادیم ،در حوزه میدانی هم ســـخنرانیهای ما در دانشـــگاهها زیاد بود.
هفتهای چند دانشـــگاه ســـخنرانی میکردیـــم .بحثها و انتقـــادات چالش برانگیز
ب ــود ول ــی در همین ج ــا هم باز س ــعی ک ــردم تریبون هم ــه جریانات باش ــم .یعنی
ً
مباح ــث اختالفی را به خصوص در برابر دش ــمن مش ــترک اصال ط ــرح نمیکردم.
فک ــر میکنم بع ــد از س ــال  79وقتی نش ــریات پایگاههای دش ــمن همزمان بس ــته
ش ــدند ،ی ــک روز قاض ــی وق ــت ما را ص ــدا کرد .گف ــت م ــا از آن طرف  15-10نش ــریه
بس ــتهایم .از این طرف هم باید ببندیم .گفتم خب این چه منطقی اســـت .شـــما
ب ــرای این که میخواهید ثابت کنید بیطرف هســـتید نشـــریات دیگـــر را ببندید.
چ ــرا میخواهی ــد جبه ــه را ببندی ــد .گفتن ــد ن ــه .باالخره ش ــما هم چند ش ــکایت
داری ــد .بر اس ــاس همان ش ــکایتها جبهه را توقی ــف کردند.
حقیقت ــش هم ــان موق ــع ه ــم که نش ــریه بس ــته ش ــد ،ش ــاید ب ــرای خود م ــن که
میدی ــدم دیگ ــر آن ط ــرف نش ــریات ق ــدر جری ــان اصالحات همه بس ــته ش ــدهاند
میگفت ــم موضوعیت هم ندارد .ما کـــه از اول نیامدیـــم کار مطبوعاتی کنیم .آمده
بودی ــم فدای ــی انق ــاب و نظام باش ــیم .حاال که به ق ــول معروف ش ــب عملیاتش
تمام ش ــده اس ــت .یعنی بـــا این توجیه و از یـــک طرف با یک دلخـــوری که مرغ عزا
و عروس ــی هس ــتیم .وقتی که ش ــلمچه را تعطیل کردند هم جریان ــات حزباللهی
س ــکوت کردن ــد .االن هم کـــه از آن طرف  20-10نش ــریه را میبندن ــد و از این طرف
ه ــم ،جبه ــه را میبندن ــد ،هیچ ک ــس نیامد پ ــای دف ــاع از جبهه بایس ــتد .آن هم
ب ــه بدترین ش ــکلش .همزمان ب ــا پایگاههای دش ــمن میبندن ــد و در هم ــان رده
ق ــرار میدهند .احس ــاس ک ــردم که هم ــان طوری که ی ــک زمانی نمیخواس ــتند
م ــن کارهای میدانـــی و کارهای اجتماعـــی گروهها و حـــزباهلل را انجام دهم ،همه
طیفها به این نتیجه میرســـند که فالنی نباشـــد .نشـــریه برای خودمان باشـــد.
هم ــه گروههایـــی کـــه خـــودش راه انداخته بـــود و حاال مـــا خودمان ســـردمدارش
باش ــیم .گفتم برای شـــما .مـــیروم کار مطبوعاتی میکنم .حاال هم نشـــریه اولی را
بســـتند .دومی را هم بســـتند و نمیخواهیم کار مطبوعاتی را هم تو انجام بدهی.
آن موق ــع دیگ ــر نش ــریاتی با س ــبک و س ــیاق مش ــابه زی ــاد ش ــده ب ــود .نهادها هم
میآمدن ــد و از آنه ــا حمای ــت میکردند .تو مجب ــور بودی یک چنین نش ــریهای را
با پ ــول خ ــودت در بیاوری.
بازی و سرگرمی برای بچه ها در نشریات
در خود نش ــریه ش ــلمچه و جبه ــه به غی ــر از کار مطبوعاتی ،آن جبه ــه فرهنگی که
ب ــرای حزباهلل تدارک دیده بودیم چند بعد داشـــت .یک بخش تولید محصوالت
فرهنگی داش ــت که جریانســـازی میکرد .از نوع بازی و ســـرگرمی ،پازلها و دفاتر و
لوازم التحریر و پوســـترها .حتی به ســـمت تولید بازیهای کامپیوتری رفته بودیم.
ً
حت ــی نش ــریات ویژه بچهه ــا مثال جبهه وی ــژه کودکان .ی ــا حتی نوع س ــازماندهی
ارائ ــه محص ــوالت فرهنگ ــی ک ــه بچهه ــا داش ــتند .دهه ــا نمایندگی ک ــه تبلیغات
آنه ــا به صورت رایگان در نشـــریه میشـــد .بچههـــا یک مأمنی پیدا کـــرده بودند.
حت ــی صفحات آ گهی نش ــریه جبهه یک طورهایی ش ــبیه همش ــهری ش ــده بود.
ما بیس ــت صفحه ،س ــی صفح ــه آ گهی هیئته ــا و مراس ــمات در صفحه نش ــریه
داش ــتیم تا بخشـــی از ایـــن محصوالت به خـــورد مخاطب عام هـــم برود.
من ب ــر خالف بچههای ــی که کاره ــای مطبوعاتی میکردند ،ا گر نش ــریه از هش ــتاد
هزارتا ده هزارتا برگشـــتی داشـــت ،مـــا این ده هزارتـــا را دور نمیریختیـــم .همه را به
ص ــورت رای ــگان ب ــرای اما کن عموم ــی پس ــت میکردی ــم .س ــلمانیها ،گرمابهها،
جاهای ــی ک ــه در اختیار مردم باشـــد و حـــرف ما بین مـــردم برود .البتـــه من خودم
هم ــه کارها را نمیکردم ه ــر کدام از این مجموعهها بچهه ــای مختلف میآمدند.
ه ــر کدام به فراخور تخصص و عالقه خودشـــان در آن بخـــش کار میکردند .به این
جبهه ابعاد مختلـــف داده بودیم.

خبر باش نه خبر نویس
احس ــاس ک ــردم ب ــه هی ــچ وجـــه نمیخواهنـــد مـــن کار کنـــم .بـــه نوعـــی بـــه یک
نتیجهای رســـیدم کـــه این کارها را کنار بگـــذارم و به اصالح و درســـت کردن خودم
برس ــم .ب ــرای ای ــن که چـــه باید کـــرد؟ آیا باید منزوی شـــد و یک گوشـــه نشســـت.
چ ــه بای ــد ک ــرد؟ اتف ــاق عجیبی کـــه آن زمانهـــا برای مـــن افتـــاد این بـــود که یک
نامهای به دســـت من رســـیده بـــود .وقتی تاریخ نامـــه را نگاه کردم .دیدم درســـت
روز تعطیلی شـــلمچه اســـت .آن زمان نخواندم .جبهه را که تعطیل کردم .شـــروع
ک ــردم ب ــه جمع و جور ک ــردن .مثل آدم مســـتأجری که میخواهنـــد بیرونشکنند
و هم ــه وس ــائلش را جمـــع میکند .لـــوازم اضافه را به مســـجدها هدیـــه میدهد و
کتابه ــا را میده ــد و دوبـــاره از صفـــر شـــروع میکند.
بـــه ایـــن نامه برخورد کردم .این نامـــه یک طوری به آقای دوالبی ارجـــاع داده بود.
حاال کســـی فرســـتاده بود .یک کتابی و یک صحبتی از آقـــای دوالبی .آن صحبت
مهمـــی که بـــرای اولین بار در برخورد با ایشـــان داشـــتم .گفتند« :به جـــای این که
خبرنویس باشـــی خبر باش» .حاال نه این که مســـتقیم به خـــودم بگوید که فالنی
ایـــن طوری باش ولـــی میفهمیدم که دارد بـــه من میگوید.
ب ــه ج ــای ای ــن ک ــه از این برخـــورد کردنهـــا و دههـــا بـــار دادگاه رفتنهـــا و دهها بار
زندان رفتنها و غیره داشـــته باشـــم به خـــودم بپردازم .خیلـــی از بچهها بودند که
در جریـــان این دســـتگیریها میبریدند .آن موقع میخواســـتیم یـــک اطالعیه در
نمـــاز جمعه بدهیـــم ،باید چند نفر جلوی در به بازداشـــتگاه میرفتنـــد تا دیگران
بتوانن ــد اطالعی ــه را داخ ــل ببرنـــد .خیلـــی از ایـــن بچهها کـــم میآوردند .یـــا وقتی
چشـــم خـــودت را میبندند و در زندان توحید میبرند و به اســـم نظـــام حتی به تو
مفاتی ــح نمیدادن ــد .اینجـــا دیگر حا کم جائر یـــا حکومت جور نیســـت که بگویی
مقاومت میکنـــم .تضادهایی در برخوردها اســـت.
بـــه این نتیجه رســـیدم کـــه به خودم بپردازم .ســـر کار کشـــاورزی رفتـــم .همان کار
مر غداری که ســـال شـــصت و هشـــت میکـــردم .دوباره ســـر آن کار رفتـــم .به نوعی
ی ــک رهنم ــودی ک ــه حضـــرت آقـــا یـــک زمانـــی داده بـــود کـــه در ایـــن طـــور مواقع
توسـ ـلتان را ب ــاال ببرید .فکر میکنم ســـال هشـــتاد بـــود که ســـفرهای مداومی به
ً
کربال داشـــتم .ســـعی میکردم در فضای محیط سیاســـی نباشـــم .کال کنار کشیدم
گفتم درخواســـت نشـــریه هم نمیدهم .حتی امکانش هم باشـــد دیگر به سمتش
نمـ ـیروم .ب ــه آنجا رفت ــم و بیشـــتر بحـــث توســـات و در آن مقطع یک بازســـازی
معنوی بود.
بعد از تعطیلی نشـــریه جبهه عیب را در خودم جســـتجو میکردم .میگفتم شـــاید
م ــن اش ــکالی دارم وگرنه نظـــام از خیلـــی از بچههایش دفاع میکنـــد .خیلی از بچه
حزباللهیه ــا پ ــای ه ــم میایســـتند .من عیـــب را در خـــودم جســـتجو میکردم.
دلیل ــش را ه ــم نفهمی ــدم .دلیل ایـــن همه ســـرد برخورد کـــردن یا دفعـــی برخورد
کـــردن چیســـت ولی همه چیز را در توســـل به اهـــل بیت دیدم .یک ســـالی در دوره
صـــدام کارم بـــردن پیرزنها و پیرمردها بـــه کربال بود .به عنوان یـــک راهنما آنها را
میبـــردم .دیگـــر پول زیارت نمـــیدادم .به عنوان یـــک راهنما میرفتم .از هشـــتاد
و یک تا هشـــتاد و سه.
ی ــک روز دی ــدم آق ــای نصیری بلند شـــد و به همـــان مـــر غداری آمد و دید من ســـر
کش ــاورزی هس ــتم .کاله حصیـــری بـــه ســـر و و بیـــل بـــه دســـت دارم ســـیبزمینی
مـ ـیکارم .برای من خیل ــی تعجب برانگیز بـــود .نصیری یکی از آدمهایی اســـت که
در س ــبک روزنامهنگاری پیشکســـوت بـــود .حتی مـــن اولین بار هم پیش ایشـــان
رفتـــم که میخواســـتم شـــلمچه را راه بینـــدازم ،از او راهنمایـــی میخواهم که این
کار را بکن ــم ی ــا نکن ــم؛ آمد و گفت میخواهم نشـــریه را تعطیل کنم .حاضر هســـتم
امتیاز آن را به شـــما وا گـــذار کنم.
دوباره صبح
دیـــدم انگار خـــدا نمیخواهد و زندگی عادی برای من نیســـت .حتـــی ا گر نخواهی
هـــم مجـــوز نشـــریه را در خانهات میآورند که بایـــد بیایی .باز آمـــدم کارها را جمع و
جور کردم و آمدم نشـــریه صبح را راه انداختم .صبح و صبـــح دوکوهه در این دوران
بود .تا مدیر مســـئولی آقای نصیری عوض شـــود .خودش مدیر مســـئول بود .بعد
چون به خودم پروانه نمیدادند خانم رجاییفر مدیر مســـئول شـــد .من ســـردبیر
بودم .جلوتر که آمدیم مدیر مســـئولی را بـــه خودم دادند.
من برای کار تکراری نیامدهام
نوع نگاه من در نشـــریه در همیـــن مقطع تغییر کرد .نقـــد از درون جریان حزباهلل
یکـــی از مباحثی بـــود که در نشـــریه دنبال میکردیـــم .مباحث تئوریک بـــود .دیگر
نـــوع نگاه خبری نداشـــت .به نوعـــی جنجالی نبود .یکـــی از این ســـران اصالحات
میگف ــت ،ان ــگار فالن ــی ضربـــه مغزی شـــده اســـت .آدمی که میتوانســـت نشـــریه
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ژورنالیس ــتی جبه ــه و ش ــلمچه را در بی ــاورد ،ح ــاال چ ــرا دارد این طوری نش ــریه در
میآورد.
در آن مقطع نشـــریات به هر حال با افت مخاطب مواجه بودند .بعد از ســـال  79و
بسته شـــدن نشـــریات ،دوران افت تیراژ نشـــریات بود .برای من تیراژ نشریه با سی
ً
 40-30هـــزار اقناعکننـــده نبود .بعد هم واقعا دیگر از آنجـــا به بعد ورود به مباحث
روزمرگـــی یک نوع اتـــاف وقت بود .چون همزمـــان میدیدم فضای مجـــازی دارد
ش ــکل میگی ــرد .س ــایتها ،نش ــریات و جریان ــات م ــوازی در طیفه ــای حزباهلل
دیگ ــر ش ــکل گرفته ب ــود .حتی نوع ن ــگاه جنگ فق ــر و غنایی که ما داش ــتیم ،حاال
دیگ ــر تریبونه ــای اجتماع ــی داش ــت ،مث ــل جنب ــش عدالتخواه ــی یا نش ــریات
خیـــزش .دیگر این شـــکل حـــرف زدن را آنها هم خوب داشـــتند میگفتنـــد .یا در
زمینـــه جنـــگ ا گر قرار بود ما حرفـــی بزنیم ،فکه و غیره و غیـــره بودند .یا در مباحث
سیاس ــی همه آن کس ــانی ک ــه کار ژورنالیس ــتی م ــن را قبول نداش ــتند ح ــاال روی
ســـبک و ســـیاق تیتر و جنجال ژورنالیســـتی افتاده بودند .باقی نشـــریات موازی و
مشـــابه هم زیاد شـــده بودند .حتی بعضی از بچههای نشـــریه خود مـــا رفته بودند
و ســـردبیر نشـــریات دیگر شـــده بودند .میدیدم کـــه کار موازی کردن بـــا آنها وقت
تلف کردن اس ــت.
دیـــدم دیگران ایـــن کار را انجام میدهند و گفتم من نبایـــد انجام بدهم چون من
بـــرای کار تکراری نیامدهام .آن زمان یک مقالهای از پســـت خواندم .میگفت دوره
رســـانهای به دوره فرهنگ شـــفاهی ،فرهنگ مکتـــوب و فرهنگ رســـانه دیداری و
شـــنیداری تقسیم میشـــود .در دوره رسانههای شـــفاهی برای آنها از حرفهای
درگوشـــی تا دســـتگاه چاپ گوتنبرگ شروع میشد .برای ما از مشـــروطه .از روزنامه
تـــا اوجش در  78و  79تیراژ میلیونی نشـــریات بود.
از ســـال  79ب ــه بع ــد دیگر فضای مج ــازی و س ــایتها راه افتاد .چرا به این س ــمت
رف ــت؟ چ ــون نخبگان ب ــه حرف مف ــت زدن ع ــادت کردهان ــد .یعنی ای ــن که پول
هزینـــه چاپ و غیره ندهند .هزینه معنوی هم ندهند .چون کســـی پیگیر ســـایت
و وب ــا گ و از ای ــن حرفه ــا نب ــود .آن موق ــع در کن ــار کار نش ــریه ،وبال گ و س ــایت
راهانـــدازی کـــردم .یک ســـایتی راه انداختم که حجمش خیلی زیاد بود .در نشـــریه
ش ــلمچه اولی ــن نش ــریه الکترونیک ــی در ای ــران را به صورت سـ ـیدی منتش ــر کرده
بودیـــم .در تاریـــخ مطبوعات هـــم آمده اولین نشـــریه الکترونیکی آن زمان منتشـــر
شد .
ایـــن فرهنـــگ دوران رســـانههای دیـــداری و شـــنیداری از فضای مجازی ،ســـایت
و وب ــا گ ش ــکل میگرفت ت ــا میرفت به س ــمت ماه ــواره و تصویر .من احس ــاس
ک ــردم ک ــه باید به آن س ــمت ب ــروم .از اینجا بود ک ــه به نوعی با یک ش ــیبی به این
فضا رفتم.
نش ــریه صبح را جس ــته و گریخته حتی تا س ــال  83-82هم داشـــتم .دو ســـال اول
کـــم کم شـــیبش را کم کردم کـــه مخاطب بداند داریـــم عرصه را تـــرک میکنیم ولی
نـــوع نگاه من هم در صبح عوض شـــد .نوع پوســـترهای صبح را نـــگاه کنید با نوع
پوس ــترهای ش ــلمچه ف ــرق میکند .درس ــت همان موق ــع ا گر عکس ی ــک میدان
ً
یک ــردم ،اینج ــا ذیل آن ی ــک عنوان دیگ ــر میگذاش ــتم .مثال ال
می ــن را منتش ــر م 
یوم یومک یا اباعبداهلل ،درســـت اســـت کـــه ما آن روز جنگیدیـــم و این صحنهها را
دیدیـــم .به نوعـــی افق را از ســـمت دفاع مقدس به یـــک افق باالتری تغییـــر دادم.
باید به س ــمت خ ــود کربال رفت.
حت ــی دی ــدم خیل ــی از مخاطبان م ــن هم دچار اش ــتباه ش ــدهاند .ا گر ی ــک زمانی
پوســـترش نبـــود .سررســـید نبود .کســـی راهیان نـــور نمیرفـــت .حاال راهیـــان نور
ً
رفتن ــش ه ــم خودش ی ــک قصـ ـهای دارد .مث ــا از عید ش ــصت و هفت ب ــه بعد ما
ایـــن کار را شـــروع کرده بودیـــم .با وانت خودم ،چند وانت میشـــدیم و بچهها را به
س ــمت دوکوه ــه میبردیم ک ــه آن موقع هنوز این کاروانها نبود .هر س ــال بیش ــتر
ً
میشـــد .به اســـم راهیان هم نمیرفتیم .خودمان میرفتیم .اصـــا راهیانی وجود
نداشـــت .از 3-2ســـال بعـــد همه دیدند که میشـــود آمـــد .یواش یواش ســـازمان
گرفت .ما کل پرســـنل نشـــریه را بـــه آنجا میبردیم .توزیع محصـــوالت را میبردیم
در خـــود جبههها انجـــام میدادیم.
خالص ــه دیدم همی ــن بچههایی ک ــه زمانی حتی این ش ــهرها را نمیش ــناختند و
از ایـــن جامعـــه فاصله گرفتـــه بودند ،حاضر بود ســـالی دو بار بـــه دوکوهه بیاید ولی
حاضر نیســـت ســـالی یک بار به امام رضا(ع) برود .خیلی از ایـــن بچهها را دیدم که
حـــاال با کری و همت را بیشـــتر از حضرت عباس می شـــناختند.
بـــه تعبیر آقـــا «جنگ ما نمی بود از یم عاشـــورا» ولی در خیابانها دیـــدم که دارد در
ن ــگاه بچهها بر عکس میش ــود .یعن ــی این توازن و باالنس برقرار نیس ــت .از س ــال
 81ب ــه بع ــد یک بخش عظیم ــی از تولی ــدات آثار فرهنگی را به س ــمت تولی ــد آثار و
تصاویـــر آیینی و تلفیقـــی با دفاع مقدس بـــردم .حتی رفتار و ســـلوک خودم را.
ای ــن دو س ــال  83-81ک ــه از سیاس ــت فاصل ــه گرفت ــم ی ــک نقط ــه عطف اس ــت.
همزم ــان ب ــا صبح هم هس ــت .حتی من ی ــادم میآید ک ــه آن زمان مطال ــب آقای
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دوالبی را هیچ روزنامهای کامل نمیتوانســـت چاپ کند .ایشـــان اجـــازه نمیداد.
حتی کســـانی بودند کـــه پامنبریهای قدیمی میرزا بودند .حتـــی گزیده هم چاپ
میکردنـــد .ایشـــان مخالف بـــود ولی من کامل یک منبرشـــان را چاپکـــردم .رفته
بودنـــد بـــه ایشـــان گفتـــه بودند .گفته بـــود به ایـــن کاری نداشـــته باشـــید .به من
چیـــزی نمیگفتند.
بـــه نظـــرم آن مقطع یک مقطع خاصـــی از زندگی مـــن بود .آن چند ســـال که کربال
ً
میبـــردم .نـــوع نگاهم بـــه سیاســـت و به جامعـــه کال دچار یـــک تحولی ش ــد که از
آنجـــا بـــه بعـــد من به ســـمت این رفتـــم که بـــه جای طـــرح یک ســـری مطالباتی
کـــه دیگـــران هـــم میتوانند آنهـــا را انجـــام دهند ،دنبـــال بحث مطالبـــات فطری
مشـــترک آدمهـــا باشـــم کـــه یکـــی از آنهـــا عدالتخواهـــی بـــود .آن زمان ش ــروع به
تحقیـــق در مـــورد فقر و فحشـــا کردم.
فکـــر میکنم از ســـال  76شـــروع کردیم تا  .81بعـــد کارهایی کـــه در صبح میکردیم
گســـتردهتر شـــد .جلســـات غربشناســـی را رفتیم .یک دفتر بزرگتری برای نشریه
صبـــح گرفتیم .جلســـات شـــعر و تربیت شـــاعر و نویســـنده راه انداختیـــم .کارهای
آ کادمیک انجام میدادیم .تربیت نیرو داشـــتیم .کالسهای نصیری ،میرشکا ک،
بیژنـــی و خیلیهای دیگر همـــهاش در صبح برگزار میشـــد.
کالسهای دفتر نشریه صبح
از یک مقطعی به بعد به خصوص در آن دوران نشـــریه صبح و ســـال  81-80بیش ــتر
به این نتیجه رســـیدم که باید کـــم کم کار مطبوعاتی را کنار بگـــذارم .در آن مقطع
بـــه فکـــر تربیت نیرو افتـــادم .یعنی وقتی که نشـــریه تعطیل میشـــود .بـــه هر حال
مـــا از داشـــتههای آدمهایی مثل میرشـــکا ک ،مهـــدی نصیری ،خانـــم رجاییفر،
فاطمـــه رجبـــی ،مازیار بیژنـــی و خیلـــی از بچههای دیگر در نشـــریه اســـتفاده کرده
بودیـــم .شـــلمچه ،جبهـــه ،صبـــح ،بـــه خصـــوص در جبهـــه ایـــن بچهها تم ــام قد
پـــای کار آمـــده بودند .ترجیـــح دادم آن دو ســـال آخر کار مطبوعاتـــی را روی تربیت
نیـــرو متمرکـــز شـــویم .چنـــد نـــوع کالس دایـــر کردیـــم .یـــک کالس غربشناس ــی
بـــرای آقـــای مهدی نصیری گذاشـــتیم .یک کالس برای شـــعر و حکمـــت که آقای
میرشـــکا ک میگفـــت .کالسهای مباحـــث سیاســـی و ایدئولوژیک بـــود که خانم
رجایـــی و کوشـــکی و خـــودم و بچههای دیگـــر میآمدنـــد .حتی برای آقـــای بیژنی
کالس کاریکاتور گذاشـــتیم که بچههـــا بتوانند در این زمینه کار کننـــد .از آن طیف
آدمهایـــی کـــه پـــای منبـــر ایـــن آدمهـــا میآمدنـــد ،خیلـــی از آدمهای رســـانههای
بعـــدی از آن جلســـات بودنـــد .بعدها خیلیهایشـــان خیلی جاهـــا کار کردند.
میرزا اسماعیل دوالبی
زمـــان میرزا اســـماعیل دوالبـــی میگفتند هم ســـروش پای ســـخنرانیاش میآید،
هـــم مرتضـــی نبـــوی .از چپ چپ ،تا از راســـت راســـت .پســـر میـــرزا میگفـــت اینها
بیـــرون خیلی درگیـــری و مشـــکل دارند .گفت من اینهـــا را جایی میبـــرم که توش
دعـــوا نیســـت .وقتی آدمها به ســـمت فطرت الهـــی میروند دیگر منیتهـــا و دعواها
ً
کنـــار مـــیرود .این اتفاق بعـــدا برای من الگو بود که میشـــود یـــک جایی با فطرت
مشـــترک آدمهـــا حـــرف زد کـــه همه طیفهـــا را پـــای آن حرف نشـــاند .بـــا آن فطرت
مشـــترک حـــرف زدن و پیدا کـــردن آن لمها را بعدها میتوانســـتم در آثـــار هنری به
کار ببـــرم .همـــان طوری که در فقر و فحشـــا و در اخراجیها .یک روز پســـر خود آقای
دوالبـــی برگشـــت گفت ،ایـــن اتفاقی کـــه در ســـینما افتاد .مـــن دیـــدم وقتی فیلم
پخش میشـــد ،هم طیفهای بدحجاب و غیره توی ســـینما آمدند و داشتند گریه
میکردنـــد .هـــم طیفهای چـــادری و مؤمن .هـــر دو طرف میخندید .هـــر دو طرف
بـــا هـــم گریـــه میکردند .بـــا یک حـــس و حال خوبـــی از توی ســـالن ســـینما بیرون
میآمدنـــد .عیـــن همان اتفاقـــی که داشـــت در مجلس میـــرزا میافتاد.
یک مصـــداق از حرفهای میـــرزا فضائل اخالقی .اینها جزو مشـــترکات آدمها اس ــت
دیگـــر .یعنی همـــه آدمها از دروغ بدشـــان میآید .از راســـتی و صداقت خوشش ــان
میآیـــد .از امانـــت خوششـــان میآیـــد و از خیانت بدشـــان میآید .بـــردن آدمها به
ً
آن ســـمت و تطبیـــق آن در عالم کارهایی که مـــا داریم انجام میدهیـــم .مثال دارم
میگویـــم .ما میتوانســـتیم نوعی حـــرف بزنیم کـــه در جبهه هم حاجی و س ــیدها
باشـــند که همه میگفتند فقـــط اینها بودند .هم مجید ســـوزوکیها باشـــند .وقتی
آمـــدی اینها را در یک فیلم کنار همدیگر قرار دادی .با یک زبان و مســـیر مش ــترک.
کســـی که تا دیـــروز توی خیابـــان برای دفـــاع از نامـــوس خودش زنجیر میکش ــید،
حـــاال در آخر فیلـــم همان آدم به خاطر ناموس وطن قمه میکشـــد .یعنی به نوعی
مخاطب را به همان ســـمتی بـــردی که خودت میخواهی .حاال بـــا زبان خودش.
نیـــاوردی مجید ســـوزوکی ح زباللهی بشـــود و ریش در بیـــاورد و یقـــهاش را ببندد
ولی برای این هم یک ســـری ارزشـــهایی قائل شـــدهای .این آدم هم میتواند خدا
را دوســـت داشـــته باشـــد .حتی ا گر شبیه سیدجواد هاشـــمی نشده باشد.

فیلم موج زنده قبل از اخراجیها
قب ــل از اخراجیه ــا 1ی ــک فیلمنامهای نوشـــتم .فیلم نیمـــه بلندی به اســـم موج
زن ــده .نوش ــتم و س ــاختم .چهـــل دقیقه فیلـــم بود .ســـپند امیرســـلیمانی و خانم
بلوکات بازی میکردند .همان ســـال هشـــتاد و چهار .البته این فیلم منتشـــر نشـــد
و فقـــط برای تجربه بود .با هزینه خودم .آقای بحرالعلومی و ســـپند امیرســـلیمانی
و لیـــا بلوکات و دو ســـه نفـــر دیگر بازی کـــرده بودند.
داس ــتانش ی ــک دخت ــر و پســـر ارمنـــی بودنـــد کـــه پدرشـــان در حادثـــه هواپیمای
ایرباس شـــهید شـــده بودند .اینها در دانشـــگاه هنـــر درس میخواندنـــد .قرار بود
در دانشگاهشـــان از یک گـــروه آمریکایی دعوت کنند به ایـــران بیایند و با هنرهای
ای ــران آش ــنا ش ــوند .اینهـــا نمیخواهند جلـــوی آنها ســـاز بزنند .بعد دوســـتان
دیگرشـــان پاپیچ اینها میشـــوند که این یک موقعیت اســـت .میآیند میبینند
ً
کـــه ما هنرمند و نوازنده هســـتیم .بعدا به مرور میفهمند که پـــدر اینها در هواپیما
شـــهید شـــدهاند .وقتی گـــروه خارجی را دعـــوت میکنند و میآینـــد ،اینها جلوی
آن گـــروه آمریکایی به جای ســـرود ســـنتی ،ســـرود مرگ بـــر آمریکا را میزنند .اســـم
فیلـــم هم موج زنـــده بود.
غی ــر از س ــاخت آن فیل ــم نیمـــه بلنـــد ،بعضـــی شـــبها ســـر صحن ه فیلـــم حضرت
ابراهیـــم آقـــای ورزی میرفتـــم و از دور نـــگاه میکـــردم .آنجا حســـام نـــواب صفوی
بـــازی داشـــت .وقتی او شـــنید قرار اســـت من فیلـــم اخراجیها را بســـازم ،رفته بود
ب ــا ش ــریفینیا صحبت کـــرده بـــود .گفته بـــود فالنی میخواهـــد یک فیلم بســـازد.
شـــریفینیا هم ابراز عالقه کـــرده بود که فیلمنامه را بخواهنـــد .من هم فیلمنامه را
برایش فرســـتادم و خواند .بعد هم یک جلســـهای گذاشتند .یعنی حسام واسطه
ش ــد ک ــه با آقای ش ــریفینیا گذاشـــتیم .فکر میکنـــم ورزی هم در جلســـه اول بود.
آنج ــا با آقای ش ــریفینیا صحبت کردیم که ایشـــان در بحث انتخاب بازیگر وســـط
بیایـــد و نقش حاجـــی را هم بازی بکنـــد .من به او پیشـــنهاد دادم.

مستند فقر و فحشا
یک ــی از ای ــن دختران ــی که م ــا از او ب ــرای مس ــتند فقر و فحش ــا فیلم گرفت ــه بودیم
برای ــش موقعیت ازدواج پیش میآید .درســـت روز عقد ســـیدی فیلم ما را میبرند
و ب ــه دس ــت دام ــاد میدهن ــد .علیرغ ــم این که تصویر ش ــطرنجی ش ــده ب ــود ولی
ط ــرف از صدای ــش این آدم را میشناســـد .بعد این خانـــم زنـــگ زد و گریه میکرد.
گفت ــم من حاضرم بگویم ش ــما پ ــول گرفتی و هنرپیش ــگی کردی ،نشس ــتی و این
حرفه ــا را زدی .فردایـــش زنگ زد و گفت :ا گر این اتفاق بیفتـــد و به بیرون درز کند،
آن وق ــت میگوین ــد بقی ــه حرفهای ش ــما ه ــم هنرپیش ــگی و دروغ بوده اس ــت.
ً
گفت ــم ممکن اس ــت .گف ــت :اصال بعضیه ــا ممکن اس ــت بیایند ش ــما را بگیرند و
ف ــردا ببرند بگویند این حرفها دروغ بوده اســـت .بگذار آبـــروی من برود ولی نگویند
این حرفهایی که شـــما زدید دروغ بوده اســـت .دیگر هیچ کس ایـــن آدم را ندید.
دیگر جواب تلفن نداد .ســـر به نیســـت شـــده اســـت .هیچ وقت پیدایـــش نکردم.
این آدم چطور آبروی خودش را گذاشـــت کـــه مقوله عدالت و این گفتمان حرفش
ً
در جامع ــه زده بشـــود و در تاریـــخ بماند .همـــان کاری که مثال ســـید قبا در مقدمه
آن کت ــاب نوش ــته اس ــت .ی ــک روزی پول منب ــر و روضه خ ــودش را برمـ ـیدارد و به
یـــک دختر بدنام میدهـــد که نرود تن به فحشـــا بدهد .یعنی خـــودش در معرض
تهمت قرار میگیرد .بعدها همین داس ــتان دس ــتمایه فیلم رس ــوایی میش ــود.
کدام استقالل ،کدام پیروزی؟!
در ک ــدام اس ــتقالل ،کـــدام پیروزی؟! بـــه نوعی همان نه چپ و نه راســـتی نشـــریه
را مط ــرحک ــردم .دع ــوا و جنگ زرگ ــری آبی و قرمز ک ــه توی آن گفتم ــان عدالت گم
میش ــود را تصویرسازی میکنم .این مســـتند در خانههای مردم پخش میشود.
ب ــر خالف فقر و فحش ــا مجوز ا کران میگی ــرد و بین مردم مـ ـیرود .ماهوارهها پخش
میکنن ــد .ش ــبکههای گس ــتردهای در دانش ــگاهها پخ ــش میش ــود .ای ــن جریان
منجی ن ــگاه عدالتخواهانه نه چپ و نه راســـت خواهد بود .همـــه اینها با همدیگر
روی آن اتفاق ــات تأثیر میگذارند.
میخواس ــتم بگویـــم مطالبه عدالـــت از دل چپ و راســـت بیرون نخواهـــد آمد .ا گر
کس ــی فیلم را دقیقتر نـــگاه کند و برگردد حتـــی تصاویر را خواهد دید .شـــعارهایی
ک ــه دو ط ــرف میدهن ــد همان ش ــعارهای چپ و راس ــت اس ــت .جن ــگ زرگریای
ک ــه بین ای ــن دو ایج ــاد و عدال ــت داخ ــل آن قربانی میش ــود .هم ه اینه ــا داخل
فیلم تصویرس ــازی شـــده اســـت .نمیخواهم بگویم فیلم عامل آن قصه بوده ولی
حداقل ترســـیمی از فضای آن موقع را داشـــته اســـت.

میخواستندمچگیری کنند
س ــر فیل ــم اخراجیه ــا ی ــک ،عوامـــل فیلم بـــه مـــرور بـــه این نتیجـــه رســـیدند که
دهنمکی شـ ـبها به خانه مـــیرود و به او مشـــورت میدهند .صبـــح میآید دکوپاژ
میدهـــد .مثال می خواســـتند مچ من را بگیریند .یک دفعه من ســـر صحنه آمدم.
هم ــان صحنهای ک ــه رزمندهها میخواهند کنار دریاچه بنشـــینند و وضو بگیرند.
روی ب ــازوی اوس ــیوند عکـــس خالکوبـــی هســـت که شـــریفینیا میگویـــد این صور
قبیحه چی اســـت روی دســـتت .ما آنجا گفتیم کـــه آنتربوز و این چیزها را وســـط
آب بگذارند .دوربین از وســـط آب برود و النگ شـــات مقابـــل را بگیرد .یعنی اینها
را در نمای النگشـــات بگیریم .بعد که تمام شـــد به آن طرف برویم و بستههایش
را بگیریم .من ســـر صحنه آمدم .فیلمبردار برگشـــت گفت نور یک جوری اســـت که
س ــایه ب ــوم هر طرف بچرخـــد روی بازیگـــر میافتـــد و کار خراب میشـــود ،تعطیل.
برویـــم و بعـــد از ظهر بیاییم بگیریم .من دیدم اینها همه ســـر صحنه ایســـتادهاند.
ً
اآلن مـــن باید چه تصمیمی بگیرم .واقعـــا کار را تعطیل کنیم و بعد از ظهر بگیریم.
مـــن گفتم نـــه .دوربین را برداریـــد بیاورید .اول بستههایشـــان را میگیریـــم و بعد از
ظه ــر که س ــایه به آن ط ــرف رفـــت .میرویـــم آن را میگیریم .بعد دیدم شـــریفینیا
پری ــد ب ــاال و م ــن را بغ ــل کـــرد .گفـــت مـــن شـــرط را بـــردم .گفتـــم چـــی؟ گفـــت ما
ش ــرطبندی ک ــرده بودی ــم که شـــما شـــبها مـــیروی و چندتـــا کارگردان به شـــما
مشـــورت میدهند .صبح میآیـــی و حرفهای آنها را میزنـــی .گفتیم بیاییم یک
ِان قلتـــی ایجـــاد کنیم که بتوانـــد در آن واحـــد تصمیم بگیرد .ا گر تصمیم درســـت
گرف ــت یعن ــی نش ــان میدهد خـــودش دکوپـــاژ میکند .ا گر نـــه که نشـــان میدهد
بایـــد زنـــگ بزند و مشـــورت بگیرد .مـــن آنجا ایـــن کار را کـــردم .تازه اینهـــا فهمیده
بودنـــد که همه اینهـــا درونیات خود آدم اســـت.
قهرمان بمان و دیگر نساز!
بعد از اخراجیها یکی از کارگردانهای سرشـــناس پرســـید چرا دوســـتان شـــما ،این
قدر ســـر این فیلم جوســـازی میکنند؟ گفتـــم این قدر جوســـازی و مصاحبه علیه
فیلم چه اثری دارد .یک نفر آدم یک فیلمی ســـاخته اســـت .تـــا مقامات عالیرتبه
نظ ــام رفتی ــد و گفتی ــد فیلم این را شـــریفینیا میســـازد .این فیلم فـــان میکند و
فـــان میکند .گفت نه .شـــریفینیا را که من میدانم .او بازیـــش را میکند .هنرش
ایـــن اســـت که فوقشبازیش را بکند .دیـــر میآید و زود میرود .فیلمبـــردارت را هم
من میشناســـم .این کار را نکرده اســـت .برای من ســـؤال اســـت تو که دســـتیارت
هم این جوری نبوده ،مشـــاور هم که نگذاشـــتند بیاوری .قرارداد مشاور کارگردانی
را هـــم بســـته بودیـــم .ده میلیون هم دســـتمزد گرفته بود ولی ســـر کار نیامد و پس
داد .در آن جریـــان نگذاشـــتند بیایـــد و مشـــاور ما بشـــود .گفت پس تـــو چه جوری
ای ــن فیل ــم را س ــاختی؟ گفتم من جلوی دانشـــگاه رفتم .دو ســـهتا کتـــاب چگونه
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نـــه .بایـــد امتحـــان بدهـــی .حـــاال کـــه قبول شـــدی ســـلوک تو بـــه نتیجه رس ــیده
اســـت .من توقع نداشـــتم اینها ایـــن را بفهمند کـــه اآلن بیاینـــد در عرفان نظری
نمادشناســـی کننـــد .حتی آن عبایـــی که روی دوش شـــخصیت میـــرزا توی فیلم
هســـت ،عبـــای آقا فخر اســـت .این آقـــا فخر یکـــی از عرفـــای بزرگ اســـت .حرفها
هـــم حرفهای خـــودش اســـت .یعنـــی حرفهایی کـــه میـــرزا میزنـــد حرفهای
میـــرزا اســـماعیل دوالبـــی و خیلـــی از عرفای دیگر اســـت کـــه در این فیلـــم به نوعی
بـــه دیالوگ تبدیل شـــده اســـت .عبـــا را یک زمانی یکی از شـــا گردان ایشـــان به من
هدیـــه داده بود.
توقـــع مـــن این بـــود که منتقـــد حزباللهی مســـلمان کـــه میگویـــد من عرف ــان را
میشناســـم اینها را بفهمد .بیاید اینها را نمادشناســـی کند .قرار نیســـت مخاطب
عام بفهمد .ســـینما یعنـــی این .تبدیل کـــردن چنین مفاهیمی بـــه تصویر .کاری
کـــه موالنـــا در مثنوی انجـــام داد .تبدیل کردن مفاهیم عرفانی به واســـطه طوطی
و بـــازرگان .اینجـــا قرار اســـت به یک داســـتانی تبدیل شـــود کـــه در دل آن با ضمیر
ناخـــودآ گاه مخاطب ارتبـــاط برقرار کنـــد .انتهای فیلم نتیجهاش این شـــود.

کارگردانـــی کنیـــم ،دکوپـــاژ این اســـت و غیـــره گرفتم .عصبانی شـــد .این جـــوری زد
روی می ــز و چای ــی ریخ ــت .گفت کس ــی با کتاب خوان ــدن و فیلم دیدن فیلمس ــاز
نمیش ــود .گف ــت همه م ــا آرزو میکنیم که در عمرم ــان برای یک ــی از فیلمهایمان
ای ــن اتف ــاق بیفتد .ب ــرای بعضیها قابل فهم نیس ــت ک ــه جریانس ــازی یک فیلم
مه ــم اس ــت .آن س ــیل مخاطبان ــی که جلوی س ــینماها ص ــف میکش ــند ،اینها
خودشـــان میدانند فیلم چه کار کرده اســـت .میدانســـتم ســـالها بعد هـــر بار در
تلویزیون نظرس ــنجی بکنند .هر جا نظرس ــنجی کنن ــد باز اخراجیه ــا اول خواهد
بـــود .چون من میدانســـتم پای فیلـــم آن جوری داشـــتم داد مـــیزدم وگرنه فیلم
و س ــیمرغ که برای من ارزش ــی نداش ــت .روی میز زد و گفت آرزوی همه ما اس ــت
کـــه برای یک فیلممان این اتفاق بیفتـــد و برای تو توی اولـــیاش این اتفاق افتاده
اســـت .بگـــو بســـماهلل گفتـــم و از روی آب رد شـــدم .این را بـــاور میکنم ولـــی نگو با
کتـــاب خواندن کارگردان شـــدم .گفتم خب بســـماهلل گفت و از روی آب رد شـــدم.
گفـــت ولی دومیش توی آب میروی ،نســـاز .بگذار مثل رضـــازاده یک وزنهای زدی
و قهرمان بمان و دیگر نســـاز.
قیصرها؛ این کجا و آن کجا!
آن موق ــع ی ــک بح ــث کالم ــی بین م ــا و جواد طوس ــی ک ــه آن موقع منتقد ب ــود در
گرف ــت .م ــن گفتم اخراجیه ــا قیصر زمانه خودش اس ــت .ا گ ــر آن موقع م ــردم آن
طوری در صفهای ســـینمایی میایســـتادند ،اآلن هم همین اتفاق افتاده است.
بعـــد بـــه ما زنگ زدنـــد که با چی ما بـــازی میکنی .به رگ غیرتشـــان بر خـــورده بود
ً
کـــه بـــا قیصر ما .گفتـــم اتفاقا قیصر مـــا آمد و در جنـــگ از ناموس شـــماها دفاع کرد
ولـــی قیصر شـــما در فیلم حتی نتوانســـت از ناموس خودش دفـــاع بکند .وقتی که
آم ــد دیگر تعرض ش ــده ب ــود و رفت ــه بود .مجید س ــوزوکی م ــا باز یک قیص ــر موفق
است.
تحلیلفیلماخراجیها1
حاج ــی گرین ــوف اخراجیه ــا هم ــان کاریکات ــور جنگ فق ــر و غنای نش ــریه جبهه
اس ــت .حتی ش ــما تیپ ــش را هم ن ــگاه کنید .همان تیپی اس ــت که با آق ــای بیژنی
در همـــان کاریکاتورها تصویرســـازی میکردیم .یعنی آدمهـــای متظاهر ،آدمهایی
کـــه از دین فقط ظاهر دین را میچســـبند .به نوعی شـــروع نقد دینـــداری ریا کارانه
بود .شـــما در برابرش صدیق شـــریف آن روحانی واقعی را داری .حاال در اخراجیها
تصویرســـازی یک عرفان نظری .مجید یک ســـالکی اســـت که دو بال دارد .عرفان
عملـــی ،آن روحانی کـــه با او به جبهه میآیـــد .عرفان نظری میرزا اســـت که برایش
تئوریزه میکند.
آن گامهای ــی ک ــه مجی ــد در زن ــدان ب ــا گی ــوه از آن بی ــرون میآی ــد ،س ــالک بای ــد از
زن ــدان ت ــن آزاد ش ــود .بع ــد برای ــش بهانـ ـهای پیدا ش ــود .عش ــق مجاز بس ــترش را
فراه ــم میکن ــد .بع ــد وارد امتح ــان میش ــود .ح ــاال ا گر انتخ ــاب کردی بای ــد وارد
حـــوزه امتحان شـــوی .تا یک جایی اســـتاد با تو اســـت .بعد رهایت میکند .شـــما
میبینید که قبلش آن روحانی زخمی میشـــود .اینجـــا در میدان مین باید مجید
خودش انتخاب بکند .ا گر کســـی انتخاب کرد ،همان موقع هم شـــهید میشـــود؟
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اخراجی های دو
از قدیـــم کار تحقیـــق را در مـــورد اســـارت و آزادگان شـــروع کـــرده بـــودم و بر اس ــاس
خاطـــرات آزادهها و خاطـــرات طنزی که بود و اتفاقهایی کـــه افتاده بود فیلمنامه
اخراجیهـــای دو را نوشـــتم .حـــاال چـــرا اخراجیهـــا؟ به خاطـــر این کـــه اخراجی ها
بـــه یک برند تبدیل شـــده بود و بر اســـاس همـــان مقبولیتی که بین مـــردم و عامه
داشـــت ،میتوانســـت داســـتانهای دیگر جنـــگ را هم ســـوار بر همـــان قصه کرد.
چهارمیـــن ایـــده از ایدههـــای دهگانهای که وارد ســـینما شـــده بودم بحـــث اردوگاه
و آزادگان و یـــک ادای دیـــن بـــود .یعنـــی ا گـــر اخراجیهای یک به جنگ و ش ــهدا و
آدمهـــای خاص میپرداخت ،اخراجیهای دو بـــه آزادگان و بحث منافقین و هجو
منافقیـــن میپرداخت.
در خدمـــت گرفتـــن بازیگـــران طنـــز جدیدتـــر و بازیهـــای دیگـــری کـــه در خدمت
اخراجیهـــا بودنـــد ،اخراجیهای دو بیش از چهل بازیگر داشـــت .در یک ش ــرایطی
بحث ربودن هواپیمای ایرانی و بردن آن به اردوگاه عراقی توســـط منافقین مطرح
بـــود کـــه همزمان یـــک آمریکایـــی یک فیلمی ســـاخته بود و در جشـــنواره س ــینما
حقیقت نشـــان داده بود .یک آمریکایی در مورد ســـازمان منافقین فیلم س ــاخته
ً
بود .بعد دانشـــجویان ایرانی در ســـینما حقیقـــت ظاهرا با طرف تنـــد برخورد کرده
بودنـــد و هـــو کـــرده بودند که ســـازمان مجاهدین ایـــن قدر هم که تو ســـیاهنمایی
کـــردهای نیســـت .در حالـــی کـــه این ســـازمان پانـــزد ه هزار ترور داشـــته اســـت .چه
میشـــود که ســـال هشـــتاد و هفت وقتی در مورد منافقین فیلم ســـاخته میشود
و در ایـــران نمایـــش داده میشـــود ،دانشـــجویان ایرانـــی بـــه ســـیاهنمایی در مورد
منافقین اعتراض میکنند .ببین که این نســـل چقدر اســـتحاله شـــده است .آنجا
تلنگـــر هجو منافقین خورد .در فیلم بحث حرفهای ضد جنگی که زده میش ــد.
ً
مثـــا آن سکانســـی که جـــواد رضویان تـــوی هواپیما بـــه منافقین میگویـــد که ا گر
شـــما نمیرفتید کار نظـــام تمام بود .همزمـــان جواب دادن بـــه فیلمهایی بود که
توســـط ســـینما گران جنـــگ ضد جنگ ســـاخته میشـــدند که چرا نســـل م ــا باید
تـــاوان جبهه رفتن شـــما را بدهـــد و از ایـــن حرفهایی که آن موقع گفته میش ــد.
وقتـــی جـــواد رضویان میگفت ا گر ایـــن بچهها به جبهه نمیرفتند شـــما به صدام
میگفتیـــد آقـــا دایی ،مـــردم توی ســـینماها آن جـــوری وا کنش نشـــان میدادند یا
وقتـــی کـــه یکـــی از منافقین تـــوی گوش آن یکـــی میزند .مهـــراوه شـــریفینیا توی
گـــوش آن یکـــی منافـــق میزنـــد .مـــردم توی ســـینما همـــه علیه منافقین دس ــت
میزدنـــد .یعنـــی جـــو با فیلـــم یک جـــو مغلوبهای شـــد ،بـــا آن فضایی که توس ــط
رســـانهها ساخته شـــده بود.
اخراجیها 2تولید شـــد و شـــاید بهترین نمـــاد و آینه آن روزهـــا روزنامه لس آنجلس
تایمـــز آمریکا بود که یک مقالهای نوشـــته بود .نوشـــته بود اخراجیها محاس ــبات
آمریکا در خصوص نســـل امـــروز را به هم ریخت .بعد در متن مقالـــه آمده بود که ما
ً
میگفتیم مردم اســـتحاله شـــدهاند .جوانهـــا تغییر کردهانـــد و واقعا هم میگفتند
تغییـــر کردنـــد ولی بـــا این فیلمی کـــه ا کران شـــد و میلیونها نفر به پای س ــینمای
جنـــگ و جبهـــه رفتند ،نشـــان میدهـــد که هر بـــار دیگـــر هم جنگ شـــود همین
مـــردم با همه اســـتحالهای که میگوییم ،بـــاز دوباره مقابل مـــا صفآرایی خواهند
کـــرد .خـــب یک فیلـــم بتواند دشـــمن را به یـــک همچیـــن اعترافـــی وادار بکند ،آن
وقت اســـمش فیلمفارســـی اســـت؟ اینها از ســـخیفترین عبارات برای نقد فیلم
اســـتفاده میکردند.
در تصویـــب خـــود فیلمنامه نوشـــته بودند این فیلـــم غیر واقعی ،فرضـــی و تخیلی
اســـت .گفتم چرا؟ مگر میشـــود یک هواپیمایی را بربایند و بعد به اردوگاه اس ــرای
ایرانـــی ببرنـــد .یعنی ایـــن قدر در دفـــاع مقدس کـــم پژوهش میکنند کـــه اینش را
بـــاور نمیکردند.

لحظه انفجار در معراجیها
م ــن فک ــر میکن ــم آن لحظ ــه انفج ــار پایان ــی ب ــر هم ــه آن دو س ــه دهه ب ــود .دهه
ش ــصت و ده ــه هفت ــاد و دهه هش ــتاد و دهه نود هم که ده س ــال س ــینما اس ــت.
حاال قس ــمت مثل آن روزی که ســـر زمین کشـــاورزی رفتیم .نصیری نشـــریهاش را
آورد و برداش ــت داد .گفـــت من میخواهم نشـــریهام را تعطیل کنـــم .من هم دیگر
نمیخواس ــتم کار مطبوعاتـــی کنم و مجبور شـــدم .فکر میکنم زنده مانـــدن از آن
صحن ــه انفج ــار که ده پانزده ثانیه با اتفاق فاصله داشـــت .جواد شـــریفی به عنوان
کس ــی که در کار فیلمهای جنگی دست راســـت من بود و در فاصله رفت و برگشت
م ــن آن اتف ــاق افتاد ،یک تکلیف جدیدی بـــرای دهه بعد برای مـــن باز کرد .یعنی
کارهای ــی ک ــه ناتمـــام بـــود ،بایـــد آن را انجام بدهـــم .که بیشـــتر در حـــوزه کارهای
پژوهش ــی و کتاب اس ــت .یک س ــری کارهایی هس ــت که به هر ح ــال در این دهه
رق ــم میخورد.
آن لحظ ــه س ــر صحن ــه انفجار ب ــودم .ما ب ــرای س ــاخت معراجیها مش ــکالت زیادی
یه ــا میگفتن ــد نبای ــد در
داش ــتیم متأس ــفانه از ت ــوی جبه ــه خ ــودی بیش ــتر .بعض 
ب ــاره ش ــهدای گمن ــام ح ــرف زد؛ ای ــن ک ــه نمیگذارند دفن ش ــوند .ب ــه خاطر همین
نام هن ــگاری زی ــادی میکردند ک ــه امکانات جنگی داده نش ــود .حتی بخش ــنامه هم
صادر ش ــده بود که با اینها همکاری نکنید .با ش ــرایط خیلی س ــختی کار میکردیم.
ج ــواد ش ــریفی تکنس ــین انفجار و متخص ــص انفجارات ب ــود .صدها موش ــک خنثی
ک ــرده ب ــود .به من میگفت ش ــما نگران نباش .من با ش ــکر و نمک ه ــم برایت انفجار
میزن ــم .یعنی خودمان را برای یک صحن ــه جنگی آماده کرده بودیم .ا گر قرار اس ــت
نگذارند شهیدان گمنام دفن ش ــوند .اینها کی هستند؟ چه قهرمانهایی هستند؟
ق ــرار ب ــود یک صحن ــه خاصی از جن ــگ طراحی ش ــود؛ مظلومیت ،غرب ــت ،همه چی
داخ ــل آن باش ــد .ی ــک ح ــس عجیبی ب ــود که خ ــود ج ــواد ش ــریفی آن موق ــع بارها
میگفت که س ــر ای ــن کار ی ــک اتفاق ــی میافت ــد .از روز اول میگفت.
روز حادث ــه ک ــه رس ــید تازه ش ــروع صحنهه ــای جنگ ما ب ــود .روز قبل ــش را گرفته
بودی ــم .بمبارانهـــای اردوگاه و آن صحنـــ ه انفجارهای عظیم را .قـــرار بود فردایش
دیتله ــای بس ــتهاش را بگیریم .من س ــاعت هش ــت و نیم ن ــه بود که رس ــیدم .از
ج ــاده اتوبان ک ــرج پانصد تومان بـــرای عوارضـــی دادم .طرف دویســـت تومانش را
برگردان ــد .دوتا صد تومان ســـکهای .من هـــم آمدم به صندوق صدقـــات بیندازم.
خن ــدهام گرف ــت .گفتم خدایـــا به گدا هم بدهـــی قهر میکند ولی شـــما گفتی بال را
دف ــع میکند .من همان جا تـــوی صندوق انداختم ولی خندیـــدم .ده دقیقه بعد
س ــر صحنه ب ــودم .گفتم ج ــواد حاضری .گفت تا ش ــما یک چایی بخ ــوری حاضر
هس ــتم .م ــن رفت ــم چایی خ ــوردم و دوربینها را کاش ــتم .برگش ــتم که به س ــمت
جواد ش ــریفی بیایم ،ماشـــین منفجر شد و ســـه چهار انفجار پشت سر همدیگر زد.
آن چه ــار ،پنج نفر در همان لحظه اول شـــهید شـــدند.
به هر حال بعد از نوع برخوردی که با این بچهها شـــد ،شـــهید محســـوب نشـــدند
ی ــا هیچ کس ب ــه خانوادههای آنها رس ــیدگی نک ــرد .همان موق ــع میگفتم ممکن
ب ــود همین اتف ــاق برای خود من بیفتد .من هم ســـر آن صحنه فیلمبرداری بودم.
بعدش چه طور شـــد .کســـی که زمان جنگ صدها موشـــک را خنثی کرده .شهید
محس ــوب بش ــود یا نه؟ این زنده نگه داشـــتن نام شـــهدا کمتر از شهادت نیست.
اینه ــا که دارند همـــان کار را انجام میدهند.
فرهنگنامه اسارت و آزادگان
یک ــی از تصمیمهای ــی که بعد از جنگ داش ــتم ای ــن بود که ن ــوع کاری که انتخاب
میکن ــم مس ــتقیم مرتبط ب ــا مقوله جنگ باش ــد .ی ــادم میآید برای اولین ش ــغلم
به جهاد س ــازندگی رفتـــم .بعد دیدم به جهاد ربطـــی ندارد و دارد اداری میشـــود.
ب ــه بنیاد مس ــتضعفان و جانبـــازان آمدم .در بخش خدماترســـانی بـــه جانبازان،
یک ــردم .ب ــه خانههایش ــان
مس ــائل مال ــی و مش ــکالت جانب ــازان را بررس ــی م 
میرفت ــم .بع ــد دی ــدم دس ــتم بس ــته اس ــت و هی ــچ امکان ــی از دس ــتم برنمیآید.
همزم ــان آزادههـــا که آمدنـــد ،در ســـتاد آزادگان و بخـــش گزینش آزادگان مشـــغول
ش ــدم .ب ــه مرور متوجه شـــدم که فرهنـــگ آزادگان مظلومتـــر از خود آزادگان اســـت
و جای ــی نیس ــت که متول ــی آن باش ــد .در آنجا مس ــئول پژوه ــش س ــتاد آزادگان
ش ــدم .چن ــد جل ــد کتاب به اس ــم خا کری ــز پنه ــان در دوره س ــال  72-67منتش ــر
کردم .اس ــمش خا کریز پنهان بود .بعد از  74-73که نشـــریه را راه انداختم و بیرون
آم ــدم .ب ــه این نتیجه رســـیدم که به صورت خصوصـــی پژوهش در بحـــث آزادگان
بای ــد انجام ش ــود چ ــرا که جای ــی متول ــی آن نیس ــت .مظلومترین بخ ــش آزادگان
بودند .ش ــروع به جمـــعآوری مصاحبه کردم .بـــا تعداد پنجاه نفر از شـــاخصهای
آزادگان  30-20س ــاعت مصاحب ــه ک ــردم .بع ــد این بس ــتر یک کار پژوهش ــی ش ــد.
ای ــن داس ــتان برای ســـال  74-73م ــوازی با فعالیتهای نش ــریه ب ــود .یعنی یک
کارهای ــی را ب ــرای خـــودم دراز مدت در نظر میگیـــرم .جزو برنامههـــای کوتاه مدت

نیس ــت .نش ــریه که به مرور ســـاخته میشـــود جزو برنامههای کوتاه مدت اســـت.
یـــک برنامـــه دراز مدت هـــم دارم که طوالنـــی جـــواب میدهـــد .از  73-72به بعد
جمـ ـعآوری مصاحبهه ــا بـــود .ایـــن مصاحبهها بـــه مرور پنج هزار ســـاعت شـــد .با
چن ــد نف ــری ای ــن کاره ــا را در کنار کار نشـــریه انجـــام میدادیـــم .حاال ایـــن که چرا
گس ــتردهتر ش ــد به یکی از آزادهها برمیگشـــت کـــه یک روزی به جایـــی رفته بود که
بـــه او مدالـــی بدهند .مـــن یادم میآید کـــه این آدم مثل آقـــای ابوترابـــی در اردوگاه
معـــروف بـــود .به قـــدرت ،مقاومـــت و ایمانـــش .بعد دیـــدم این آدم گریـــه میکند.
گفتم« :چه شـــده اســـت؟» گفت« :رفته بودیم فالن جلســـه .میخواســـتند مدال
بدهنـــد .به من گفتنـــد تو نـــرو .نمیخواهیم یـــک آزاده مظهر مقاومت باشـــد» .از
نظ ــر اینه ــا میگویند اســـارت در اصـــول نظامی خفت اســـت .اولین وظیفه اســـیر
ه ــم فرار اس ــت .میگفت« :این ده ســـال اســـارت من را نشکســـت ولـــی حرف این
آدم ،ب ــه عنوان مس ــئول مملکتی من را شکســـت».
میدانس ــتم ک ــه تعاری ــف مـــا در زمینـــه اســـارت بـــا جنـــگ مثـــل دفـــاع مقـــدس و
سیاســـت ما متفاوت اســـت .حاال چرا به آزادهها که میرســـیم با متر و مال کهای
نظام ــی به اس ــارت ن ــگاه میکنیـــم .گفتـــم باید ایـــن ظلـــم در خصوص این قشـــر
برداشـــته شـــود و باید این کار را گســـترش داد .کار باید از یک جلد ،دو جلد کتاب
و  34صفح ــه مصاحب ــه فراتر بـــرود .آن موقع به مـــرور برای این پژوهـــشگاه هزینه
کـــردم .آدم آوردم ،نیرو آوردم ،در زمینههای مختلف که پنج هزار ســـاعت مصاحبه
شـــد .جمعآوری اســـناد صلیب سرخ و اسناد شفاهی ،اســـناد مکتوب که خروجی
داش ــته باش ــد .اولش فکر میکردم پنج جلد اســـت .بعد فکر میکردم بیســـت جلد
بشـــود .بعـــد فکر کردم چهـــل جلد بشـــود .جلوتر که آمدیم .ســـال نـــود و دو که به
نتیجه رســـیدیم ،حدود هشـــتاد جلد بود که هنوز هم میتواند بیســـت جلد دیگر
ادامه داشـــته باشـــد .یعنی یک مجموعه صد جلدی اســـت.
دایره المعارف تاریخی نیروهای انقالب
ی ــک کار پژوهش ــی را هم شـــروع کـــردم .این که بـــه هر حال میبینـــم همین تاریخ
انق ــاب و مب ــارزات دارد تحریـــف میشـــود .از جنـــگ بگوییـــم کـــه دارنـــد تحریـــف
میکننـــد تـــا در مورد خـــود تاریخ .جریـــان روشـــنفکری دارد تاریـــخ را آن طوری که
دوس ــت دارد تعری ــف میکنـــد .نیروهـــای انقالب بیشـــتر بـــه فرهنگ شـــفاهی و به
قص ــه به ص ــورت جزی ــرهای نـــگاه میکنند .ایـــن مبـــارزات وارد تقویم نمیشـــود.
ً
حت ــی میخواس ــتم مث ــا ســـهگانه بعدی مـــن اعدامی باشـــد .بـــه نوعـــی از دوران
پهلـــوی تـــا انقالب را در بر بگیـــرد .وقتی به منابـــع رجوع کردم ،دیـــدم نا گفتهها در
تاریخ جزو گفتمان رســـمی در نیامده اســـت .هر کســـی هم بخواهد این کار را کند،
بای ــد اینه ــا را یک ج ــا متمرکز کنـــد .به نوعی نـــگارش یک مجموعه پژوهشـــی در
زمینـــه تاریخ که یکـــی از خروجیهایش روزشـــمار تاریـــخ یا دایره المعارف اســـت.
از ســـال  ،1200اول قاجار تا  1393را در بر میگیرد .یک روزشـــماری اســـت به صورت
ماه به ماه .هر ماه برای خودش کتاب مجزایی خواهد داشـــت که اســـناد شـــفاهی
در کنـــار جرایـــد و در کنار آن اســـناد مکتوب در کنـــار هم قرار میگیرد تـــا بتواند این
روزش ــمار را رق ــم بزن ــد .به نوعی میشـــود گفت با نـــگاه جلوگیـــری از تحریف تاریخ
و روای ــت تاری ــخ از منظ ــر نیروهای انقـــاب و جریان مســـلمان .نمیخواهـــم آنها را
ح ــذف کن ــم .جری ــان چـــپ و غیره همـــه در ایـــن پژوهش هســـتند .ولـــی کنار هم
چیـــدن اینها عظمت تاریخ انقالب را نشـــان میدهد وقتی کنـــار هم قرار بگیرند.
فکـــر میکنـــم حداقل ده ســـال کار خواهد بـــود .خروجیاش کار پژوهشـــی تاریخی
اس ــت که خیل ــی عظیمتر از این کار آزادگان اســـت .شـــاید حتی میشـــود گفت که
تألیف را میشـــود به عهـــده گروههای دیگر گذاشـــت.
آنالیز موضوعی روایات بر اساس مداخل فارسی
در کنـــار ایـــن کار دارم یک کار دیگر هـــم انجام میدهم .نگاه اعتقـــادی و دینی که
در مـــورد روایات اســـت .یعنی آنالیز موضوعی روایات بر اســـاس مداخل فارســـی که
ســـبک زندگی و غیره همه از آن در میآید .کاری که شـــاید ماشـــینی آن را در حوزه
و ایـــن طـــرف و آن طـــرف نرمافزاری انجـــام میدهند ولـــی این کار غیر از آن اســـت.
خیلی جزئیتر اس ــت.
در بحث آنالیز موضوعی روایات ،بر اســـاس مداخل فارســـی برای کاربـــر ایرانی امروز
میش ــود .ی ــک مجموعه کتبی خواهد شـــد کـــه در آینده خیلی بـــه کار محققین و
نوع ســـبک زندگی و غیره خواهد خورد .کاری نیســـت که از عهده ماشین در بیاید.
ً
مثال بگوییم س ــرچ کامپیوتری کنیم .بیاییم در مورد لباس پوشـــیدن حدیث پیدا
کنیـــم .روایات باید خوانده شـــود و از فحوای آنها اســـتخراج شـــود .کار خودم این
اســـت که اینها را میخوانم .کل بحاراالنوار و روایات شـــیعه که وجود دارد کدزنی
میشـــود و آنالیز میشـــود .گروه تایپیســـت اینها را آنالیز موضوعی میکنند.
وقت ــی خ ــودم ب ــه عن ــوان فیلمنامهنوی ــس میخواه ــم رج ــوع کن ــم باید ب ــه دهها
کتابخان ــه مراجع ــه کن ــم تا بتوانم س ــند جمع کن ــم .بای ــد دهها کت ــاب بخوانم تا
بدان ــم در آن مقط ــع چه اتفاق ــی افتاده اس ــت .تازه نمیرس ــم .عمر آدم ک ــی اجازه
میده ــد؟ فکر میکنم این کار خیلی کار پژوهش را در کش ــور ما راحت خواهد کرد.
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