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راه طی شده                                     پرونده

سرو زیر آب

سینما   ساحل اصفهان

جشنواره فیلم مقاومت

نقش روشنفکران در مشروطه

                                     گزارش
دیدگاه

                                     گفتگو

                                     پرونده

                                     گزارش



سخن نخست
نهضت سینماسازی ادامه دارد

خوشــبختانه، نتیجــه ماه ها بر نا مه ر یــز ی و تــــاش برای ســاخت دومین پردیس ســینمایی در اصفهان به ثمر  
نشست و با افتتاح رسمی پردیس سینمایی»ســاحل«، یکی دیگر از برنامه های موسسه بهمن سبز برای جذب مخاطب 
عملی شد. همچنین، در اصفهان شاهد راه اندازی ســــینما بهمن خوراسگان هم، هستیم. سینمایی تک سالنی که می 
تواند بخشــی از جمعیت این کانشهر را تحت پوشش بگیرد. از ســویی دیگر در بروجرد ســینمایی که مدتی است پس 
از بازسازی و نوســــازی کامل، آغاز به کار کرده افتتاح رسمی می شود. امیدواریم با لطف خداوند، برنامه ریزی درست و 
هوشمندانه و تکریم تماشاگران این ســینماهابه بهترین های حوزه هنری در کشــور تبدیل شــوند. با توجه به اتفاقاتی 
که حوزه هنری از ســال 92 تاکنون در زمینه سینماسازی و ساخت و ساز ســــالن رقم زده، 3 هزار صندلی به ظرفیت 

سینماهای کشور افزوده شده است.
این جریان مســــتمر که با وجود مشکات اقتصادی و موانعی که متاســــفانه بعضی از مسئوالن و مدیران در شهرهای 
مختلف به وجود آوردند، متوقف نشده مصمم است باز هم به حرکت خود ادامه دهد. این زنجیره نباید قطع شود، اما عاملی 
که برای همه ما در بهمن ســبز، باید جدی گرفته و همچون یک اصل پذیرفته شود این است که تاش ما در همه سطوح 
باید توجه ویژه به جذب سرمایه و رونق ســینماداری در شهرمان باشد. تنها افتخار این مجموعه بزرگ، نباید رشد در چند 
شهر و سکون در بعضی دیگر از شهرها باشد. در حالی که برنامه ریزی و نگاه به توسعه در ستاد وجود دارد و محدود به استان 
خاصی نیست. همکارانم در استانها با توجه به شناختی که از شهر و منطقه خود دارند باید به توسعه سینمای خود و ایجاد 
انگیزه در همکارانشان فکر کنند و محدود به اکران چند فیلم در سال و جذب تعدادی مخاطب نباشند. همیشــه راه هایی 
برای بهتر شــدن وجود دارد و زندگی حرفه ای هرگز در نقطه ای نمی ایستد. آمارها و ارقام روشن کننده این موضوع است 
که سالن های کوچک موسســه در شــهرهای کوچک موردتوجه مردم است، پس نیاز به تفریح فرهنگی در همه مناطق 
وجود دارد اما باید خوراک الزم را تهیه کرد و به مخاطبان ارائه داد. با توجه به زمانی که تا آغاز جشنواره سی و هفتم فیلم 
فجر در پیش داریم، افت آمار مخاطبان ســینماها در ماه های پیش رو طبیعی اســت، پایان ماه محرم و صفر و ایام عزاداری 
و اکــران فیلم های کمدی و عامه پسند می تواند بخشــی از این نیاز را تامین کند. توجه به اکران فیلم»سرو زیر آب« به 
عنوان اثری ملی و با ارزش هم نیاز به اهتمام همه ما دارد. تجربه نشــان داده حمایت درست از این آثار، می تواند مخاطبی 
را که به دنبال چیزی بیش از سرگرمی است، به سالن های سینما بیاورد. امیدوارم نیمه دوم امســال، اکران موفق  سرو 

زیر آب  برگ زرینی در کارنامه سینمایی بهمن سبز باشد. 
محمود کاظمی
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فیلم سینمایی »ســورنجان« ســاخته محمدرضا رسولی در 
یازدهمیــن جشــنواره بین المللی »صوفیا منار« در کشــور 

بلغارستان به نمایش در می آید.
فیلم ســینمایی »ســورنجان« بــه کارگردانــی محمدرضا رســولی و 
تهیه کنندگی هــادی علی محمدی که پخش بین الملل آن را ســازمان 
ســینمایی حوزه هنری برعهده دارد؛ در یازدهمین جشنواره بین المللی 

»صوفیا منار« به نمایش در می  آید.
در فیلم سینمایی »سورنجان« میاد کی مرام، بهدخت ولیان، مهدخت 

موالئی و امیربهادر اورعی به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم درباره سه هم دانشــگاهی است که بعد از ســالها و در حالیکه 
ازدواج کرده اند، در خانه ای مرموز با همدیگر ماقات می کنند و در خانه 

قدیمی رازهای گذشته برما می شود.
یازدهمین جشــنواره »صوفیا منــار« از 25 دی  تا 11 بهمن در شــهر 

صوفیه، پایتخت بلغارستان برگزار می شود.

»سورنجان« در »صوفیا منار« بلغارستان

»آقای گوزن« در »اکس گراند« آلمان

انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« محصول مشــترک مرکز تلویزیون و 
انیمیشن ســازمان ســینمایی حوزه هنری در بخش رقابتی جشنواره 

»اکس گراند« آلمان حضور داشت.
انیمشن کوتاه »آقای گوزن« پس از حضور و درخشش در بسیاری از جشنواره های 
بین المللی این بار در بخش رقابتی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم »اکس 

گراند« به رقابت پرداخت.
این انیمیشن در روزهای 1 و 3 آذر ماه به نمایش عموم درآمد.

همچنین، انیمشن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره بین المللی فیلم کوبانی )22 
الی 28 آبان( که در کشور سوریه برگزار شد نیز حضور داشت.

انیمشن کوتاه »آقای گوزن« طی ماه گذشته در بسیاری از جشنواره بین المللی 
حضور داشت و جوایزی از جشــنواره های: کراک )روسیه(، سان اسکرین )آمریکا(، 
استاپ تریک )لهستان و اسلونی(، انیماتو ســویس، کلیک )هلند(، لودز )لهستان( 

لیندز )اتریش(، وایادولید )اسپانیا( و ری انیمانیا )ارمنستان( کسب نمود.
شایان ذکر است، حضورهای جشنواره ای »آقای گوزن« که پخش بین الملل آن 
بر عهده موسسه تصویرسازان سوره سینمای مهر است، در جشنواره های خارجی 

ادامه خواهد داشت.

حوزه هنری برای »واکنش سریع« پروانه ساخت گرفت

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی با سه فیلم نامه از جمله 
»واکنش سریع« به تهیه کنندگی حوزه هنری موافقت کرد.

فیلم نامه های »واکنش سریع« به تهیه کنندگی محمد حمزه زاده )به نمایندگی 
از حوزه هنری( و کارگردانی و نویســندگی رضا زهتابچی در ژانر اجتماعی، 
»ملخ« به تهیه کنندگی محمدمهدی عسگرپور، کارگردانی و نویسندگی فائزه 
عزیزخانی در ژانر اجتماعی و »تبسم تلخ« به تهیه کنندگی جعفر آقابابائیان، 
کارگردانی و نویسندگی ســیدمحمدرضا ممتاز، در ژانر اجتماعی موافقت 

شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

                              رویدادها
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 »خانه ای برای تو« در جشنواره »سینما حقیقت«

»اسکی باز« بهترین فیلم »المپیا« یونان

مستند »خانه ای برای تو« در جشنواره »سینما حقیقت« اکران شد.
»خانه ای برای تو« عنوان مستندی از مهدی بخشی مقدم به تهیه کنندگی مهدی شامحمدی 
است که در مرکز مستند سوره حوزه هنری تولید شــده و در بخش مسابقه ملی دوازدهمین 

دوره جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« حضور داشت.
داستان این مستند 73 دقیقه ای به داوود جوان 3۰ ساله ای گیانی مرتبط می شود که، کمتر 
از یک سال از ازدواجش می گذرد و او در شغلش نیز دچار ورشکستگی می شود و در این میان 
متوجه می شود که به سرطان پیشرفته ای دچار شده است. او در این شرایط برای زندگی اش 

تصمیمات جدیدی می گیرد…
عوامل تولید مستند »خانه ای برای تو« عبارتند از کارگردان: مهدی بخشی مقدم، پژوهشگران: 
مهدی شامحمدی و مهدی بخشی مقدم، فیلمبردار: محمد حدادی، صدابردار: حسن شبانکاره، 
صداگذار: حسین ابراهیمی، تدوینگر: عطا مهراد، آهنگساز: افشین عزیزی، مدیر تولید: مرتضی 

ابراهیمی، عکاس: ایلیا شامحمدی، تهیه کننده: مهدی شامحمدی.

فیلم سینمایی »اسکی باز« که پخش بین الملل آن را سازمان سینمایی حوزه 
هنری برعهده دارد؛ جایزه بهترین فیلم بیست و یکمین جشنواره بین المللی 

فیلم »المپیا« را دریافت کرد. 
فیلم سینمایی »اسکی باز« به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه کنندگی محمد احمدی 
تنها نماینده سینمای ایران در این رویداد مهم فرهنگی بود که با فیلم های سایر کشورها 

به رقابت پرداخت و جایزه بهترین را از آن خود کرد.
مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم »المپیا« دیشب 17 آذرماه در 

شهر پیرگوس کشور یونان برگزار شد. 
فیلم سینمایی »اســکی باز« تا کنون در چندین جشــنواره داخلی و خارجی حضور و 
جوایزی دریافت کرده است و با دریافت هفت پروانه زرین، پرافتخارترین و بهترین فیلم 
سی امین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و کاندیدای جایزه  آکادمی 

آسیا پاسیفیک شده است.
جشنواره فیلم »المپیا« یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی کشور یونان است که هرساله از 

1۰ تا  17 آذرماه در شهر پیرگوس برگزار می شود.

فیلم سینمایی »دایان« به کارگردانی بهروز نورانی پور موفق به کسب جایزه 
»نگاه ویژه« بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم »سنگاپور« شد.

فیلم سینمایی »دایان« محصول سازمان ســینمایی حوزه هنری در بخش 
رقابتی »پرده نقره ای« جشنواره سنگاپور حضور داشت و هیات داوران جشنواره به خاطر 
به تصویر کشیدن وحشتی که گروه تروریستی داعش در منطقه کردستان عراق ایجاد، 
پرداختن به مهم ترین بحران انسانی جهان امروز و نشــان دادن شهامت به مخاطبان، 

جایزه »نگاه ویژه« را به بهروز نورانی پور اعطا کردند.
فیلم سینمایی »دایان« اولین ساخته بهروز نورانی پور پس از مستند »A157« درباره 
جنگ سوریه است، که به موضوع ترس و وحشــت اقدامات گروه تروریستی داعش در 

کردستان می پردازد.
در خاصه داستان این فیلم آمده اســت: »دایان« روایتی از اسارت قریب به چهار هزار 
پناهجوی زنی ست که در جریان جنگ هرگز نتوانستند دیگر به خانواده هایشان در آن 
سوی مرزها ملحق شوند و در این راه بسیاری از این خانواده ها در دل بحران مجبور به 

انتخاب و تصمیم شدند…
الزم به ذکر است، فیلم »دایان« در شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم چنای هند  و  

بیست و دومین جشنواره ترتیو میلنیوم ایتالیا به نمایش درخواهد آمد.

جایزه »نگاه ویژه« جشنواره سنگاپور برای »دایان« 

رویدادها                                     
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تسلیت درگذشت زرویی نصرآباد 

خبری تلخ و غیرمنتظــره؛ ابوالفضل زرویی 
نصرآباد شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز صاحب 

نام درگذشت.
یک شاعر خوب، پژوهشــگر و طنزپردازی 
نجیب از میان مــا رفــت. ابوالفضل زرویی 
نصرآباد – مردی که با آثارش پیام های خوب 
و ماندگار بر جای گذاشــت و با همه تواضع 
و فروتنی بســیارش، به هیچ وجه نمی توان 
نقش سازنده و تاثیر بی نظیرش را در جامعه 

طنز ایران نادیده گرفت.
سازمان ســینمایی حوزه، ضایعه درگذشت 
این پژوهشــگر و طنزپرداز صاحب نام را به 
اصحاب فرهنگ به ویژه اهالی قلم و ادبیات و 
نیز به خانواده محترم زرویی نصرآباد تسلیت 
گفته و از درگاه پــروردگار متعال برای آن 
مرحوم مغفــرت و برای بازمانــدگان صبر 

مسئلت می کنیم.

تسلیت  

مستند »آشنگ« در جشنواره سینما حقیقت

مســتند »آشــنگ« بــه 
کارگردانــی محمدصادق 
اســماعیلی از تولیــدات واحد 
هنرهــای تصویــری حــوزه 
هنری اســتان کرمان به بخش 
»مســابقه ملــی« جشــنواره 

»سینماحقیقت« راه یافت.

مســتند »آشــنگ« عــاوه بر 
حضــور در بخش مســابقه ملی 
به همراه 3 فیلم مســتند کوتاه 
به نمایندگی از ایــران به بخش 
»مسابقه بین الملل« دوازدهمین 
دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
مســتند ایران »سینماحقیقت« 

جعفر حسنی کارگاه مجازی آموزش 
فیلمنامه نویسی برگزار می کند. 

 این کارکاه برای تعــداد محدودی 
از هنرجویان رشــته فیلمسازی حوزه 
هنری اســتان قم، در قالب یک دوره 
کوتاه مدت مهــارت افزایــی برگزار 

می شود.
در ایــن دوره هنرجویانــی که قبا 
دوره های مختلف ســینمایی را طی 
کرده اند، ایده ها و طرح هایی برای تولید 
فیلم کوتاه ارائه کــرده و روی آن کار 
می کنند تا در پایان به فیلمنامه هایی 

با قابلیت تولید برسند.
کارگاه مجازی آموزش 
فیلمنامه نویسی

                              رویدادها
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رویدادها                                     

»پلکان« برنده پیچینگ جشنواره فیلم کوتاه تهران

جایــزه ســوم مســابقه پیچینــگ 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران به طرح فیلم نامــه »پلکان« اثر 
محسن باقری دستگردی از استان چهارمحال 

و بختیاری تعلق گرفت.
»پلکان« با 9 طرح دیگر به منظور برخورداری 
از تولیدات مشترک و سرمایه گذاری خارجی، 
در این جشنواره رقابت و جایزه سوم را از آن 

خود کرده است.
فیلم نامه های این بخش در گونه داســتانی، 
مستند و انیمیشن به زبان فارسی و انگلیسی  
مورد ارزیابی قرار گرفته که در گونه انیمیشن 
اثر »پلکان« این جایــزه را به خود اختصاص 

داده است.
همچنین فیلم مستند »جوکر« به کارگردانی 
ســجاد ایمانــی و از تولیدات حــوزه هنری 
کهگیلویــه و بویراحمد در ســی وپنجمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران موفق 
به کسب تندیس بهترین کارگردانی در بخش 

مستند شد.
فیلم »جوکــر« مســتندی 3۰ دقیقه ای با 
موضوع اجتماعی است که به نقد مسائل روز 
اجتماعی در قالب یک داســتان پر از التهاب 
می پردازد. این فیلم همچنین به جشــنواره 

بین المللی سینماحقیقت راه پیدا کرد.

جشنواره

نیز حضور داشت.
مســتند »آشــنگ« پیش از این 
نیز به بخش مســابقه سیزدهمین 
جشــنواره ملی فیلم کوتاه مستند 
و داستانی رضوی و بخش مسابقه 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهــران راه پیدا کرده و 
همچنین موفق به کسب تندیس 
بهترین فیلم از جشــنواره منطقه 
ای انجمن سینمای جوانان ایران 

)آگر( شد.
محمدصادق اســماعیلی پژوهش 
نــی، محمدحســین  و کارگردا
ملکی تهیــه کنندگــی، مهرداد 
اسکویی مشــاور کارگردان، زانیار 
لطفی مدیــر تصویربرداری، میثم 
شــفیعی صدابــرداری، عارفــه 
رضامند پارسائی مدیر تولید، دانا 
کریم سنه تدوین، حسین قورچیان 
صداگذاری، حمیدرضا فتورچیان 
تصحیح رنگ، یاســمین موالیی 
عکاســی و مجتبی اسدی طراحی 
پوستر فیلم مســتند »آشنگ« را 

برعهده دارند.

حــوزه هنــری اســتان 
اصفهان برای عاقه مندان 
به مباحــث ســینمایی و 
دیدن فیلم های اقتباســی 
سینما، برنامه »سینما تک 

سوره« را برگزار می کند.
علــی خطیبــی مدیــر 
واحــد هنرهــای تصویری 
این ســازمان گفت: برنامه 
»ســینما تــک ســوره« 
به صورت هفتگــی برگزار 

می شود.
وی افــزود: ســینما تک 

تعریــف مشــخصی دارد 
و در واقــع مکانــی برای 
دیدن، شنیدن و گفت وگو 
در زمینه فیلم و ســینما 
اســت. در تعریف سینما 
تک آمده است که مکانی 
برای گردهمایی و اکران 
فیلم هایی است که اکثرا 
جریان غالب، آن ها را کنار 

زده و یا مهجور مانده اند.
علــی خطیبــی گفت: 
حوزه هنری اصفهان با در 
اختیار قــرار دادن مکانی 

سینما تک سوره مهمان 

عمارت سعدی

برای ســینما تــک، جایگاهی را 
برای نسل دانشگاهی و آکادمیک 
سینما فراهم کرده است تا بتوانند 
چالش ها و مباحث علمی خود را 

به سمع و نظر عموم برسانند.
وی تصریح کرد: در سینماتک 
به دنبال بررســی آمیخته شدن 
هنر و صنعت در سینما و بررسی 

این دو در کنار هم هستیم.
خطیبــی افزود: اولیــن اکران 
»سینما تک ســوره« با نمایش 
فیلم »تردید« به کارگردانی واروژ 

کریم مسیحی برگزار شد.
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»بیست و یک روز بعد« برگزیده جشنواره فیلم رشد

با اعام برگزیدگان چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
رشد، فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« در بخش داستانی 

فیلم بلند موفق به دریافت تندیس سیمین بهترین فیلم شد.
این فیلم به کارگردانی ســید محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی  
محمدرضا شــفاه پیش از این دریافــت 7 پروانه زرین از جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و کسب عنوان بهترین فیلم از 
جشنواره های جهانی کینولوب لهستان، کیندرکینو آلمان و تامیل نروژ 

را در کارنامه افتخارات خود دارد.

                              رویدادها

فیلمبــرداری فیلــم کوتــاه 
»تقــاص« بــه نویســندگی و 
کارگردانــی محســن امانی و 
تهیه کنندگی حســین دارابی به تازگی 
پایان یافت و هم اکنون مراحل فنی خود را 

سپری می کند.
این فیلم طی دو شــب در مناطق خزانه، 
وحدت اســامی و بازارچه شاپور تهران 
جلوی دوربین رفت و هم اکنون توســط 

سیاوش کردجان درحال تدوین است.
»تقاص« با موضوع ترورهای دهه شصت 
و بازتاب آن در زمانه کنونی، ســعی دارد 
با اســتفاده از جذابیت های فرمی، اثری 
متفــاوت ارائه کند. در خاصه داســتان 
این فیلم آمده است: »اینا چند ماه دیگه 
کارشون تمومه... کافیه به ترس ت غلبه 

کنی و ماشه رو بکشی... همین«.
ســیامک ادیب، اکبر مددی مهر، ادیب 
قریب، سپهر گندمی، ســید محمد طاها 
ســجادی و مجتبــی ســنجری ترکیب 

بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.
محســن امانی پیش از ایــن کارگردانی 
فیلم های کوتاه »تب تنــد«، »پرداخت 
شــد«، »برادری«، »مغناطیس« و »یه 

»تقاص« روایتی تازه از ترورهای دهه شصت

خواب آروم« را برعهده داشته است.
»تقاص« محصول جدید گروه هنری کات می باشد. کات دو سال پیش توسط باشگاه 
فیلم سوره برای حمایت از فیلمسازان جوان در عرصه تولید فیلم های کوتاه و نیمه 

بلند تشکیل شد.
عوامل فیلــم کوتاه »تقــاص« عبارتند از؛ نویســنده و کارگردان: محســن امانی، 
تهیه کننده: حســین دارابی، مدیر تصویربرداری: احمد گودرزی، تدوین: سیاوش 
کردجان، صداگذار: احسان افشاریان، صدابردار: امین جعفری، طراح صحنه و لباس: 
جعفر محمدشاهی، طراح چهره پردازی: امید گل زاده، مدیر تولید: محمد گودرزی، 
مدیر تدارکات: امید لطیف زاده، دستیار کارگردان و برنامه ریز: پویان درزی، عکاس: 
مهدی خالدی زاده، مجری طــرح: محمدجواد موحد، تهیه شــده در گروه هنری 

»کات«.
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حضور  کات با ۶ اثر در جشنواره فیلم رشد

گروه هنری کات با ۶ اثر در بخش بین الملل چهل و هشتمین جشنواره 
فیلم »رشد« حضور داشت.

در بخش داستانی کوتاه بین الملل چهل و هشتمین جشنواره فیلم 
»رشد« ۶ اثر از گروه هنری کات در میان 38 فیلم ایرانی راه یافته به بخش مسابقه 

این رویداد حضور داشتند.
اسامی فیلم های راه یافته از کات: »خاطره« )رضوانه فتحی(،»دوئل« )محمدرضا 
خردمندان(،»گزارشــگر« )محمدرضا خردمندان(، »مادر« )رضــا زهتابچیان(، 

»همکاسی« )مجتبی حیدری(، »خطی« )محمدسعید غامی(
الزم به ذکر است، وحید نیک خواه آزاد، دبیر چهل و هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم رشد در آئین اختتامیه این جشــنواره اعام کرد: امسال 7 فیلم خوب از یک 
مجموعه به جشنواره رسیده بود و لذا تصمیم گرفتیم از باشگاه فیلم سوره که سازنده 

این آثار بود تقدیر کنیم.
در ادامه حسین دارابی مدیر گروه هنری کات و نماینده باشگاه فیلم سوره پس از 
دریافت جایزه ویژه، از هیات داوران این جشنواره و حوزه هنری برای حمایت از این 

مجموعه تشکر کرد.

رویدادها                                     

تدوین و صداگذاری فیلم کوتاه »برادر« با نام قبلی 
»این و آن« به کارگردانی مهدیه محمدی و تهیه 
کنندگی محدثه پیرهادی به پایان رسید. »برادر« 

محصول جدید گروه هنری کات می باشد.
کار تدویــن و صداگذاری این فیلم به ترتیب توســط امید 
میرزایی و رامین ابوالصدق انجام شــد و هــم اکنون امید 
روشن بین مشغول آهنگسازی آن اســت. همچنین بطور 
همزمان کار جلوه های ویژه رایانه ای و اصاح نور و رنگ آن 
توسط ســعید خلیلی و یحیی علیی پیش می رود تا بزودی 

آماده نمایش شود.
این فیلم یک اقتباس آزاد از داستان »این و آن« به قلم مریم 
السادات زکریایی است و قصه ای در بستر ماه های منتهی به 
انقاب اسامی را روایت می کند. مهدیه محمدی پیش از 

این کارگردانی فیلم کوتاه »چرخ« را برعهده داشت.
در خاصه داستان »برادر« آمده است: »در التهاب ماه های 
منتهی به انقاب، جوانی که روز مهمی انتظارش را می کشد، 

باید میان خود و غریبه ای دست به انتخاب بزند... .«
ســجاد بابایی، مجتبی واشــیان و اکبر مددی مهر ترکیب 

بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

»این و آن« به »برادر« تغییر نام داد

عوامل فیلم کوتاه »بــرادر« عبارتند از؛ کارگــردان: مهدیه محمدی، تهیه 
کننده: محدثه پیرهادی، نویسنده: یاسین پورعزیزی، مدیر تصویربرداری: 
احمد گودرزی، تدوین: امید میرزایی، صداگذار: رامین ابوالصدق، صدابردار: 
هادی معنوی پور، آهنگساز: امید روشــن بین، طراح صحنه و لباس: صدرا 
صدری، گریم: امیر ترابی، جلوه های ویژه رایانه ای: ســعید خلیلی، اصاح 
رنگ و نور: یحیی علیی، مدیر تولیــد: ابوالفضل نوری، عکاس: زینب بدری، 

تهیه شده در گروه هنری کات
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مجموعــه مســتند تلویزیونی »به نام خلــق« اثر ایمان 
گودرزی درشبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

این مجموعه مســتند تلویزیونی که بــه روایت اعضای 
سابق ســازمان مجاهدین )منافقین( خلق از ابتدای شکل گیری تا 
امروز آن می پردازد از شنبه 24 آذر ماه هرشب ساعت18 از شبکه 

سوم سیما پخش خواهد شد.
این مجموعه مستند 28 قســمتی  به کارگردانی و تهیه کنندگی 
ایمان گودرزی، تصویربرداری احمد گــودرزی، وحید نجف زاده 
؛ نویســندگی ســیدحامد قریشــی؛ گویندگــی داود نماینده و 

تدوینگری کوروش نمازی است.
گفتنی است این مســتند که تولید آن دو ســال زمان برده است 
محصول مشترک مرکز مستند سوره حوزه هنری و بسیج سارمان 

صدا و سیما است.

روایت اعضای سابق منافقین در »به نام خلق«

نسخه نمایش در شبکه خانگی انیمیشن سینمایی »فیلشاه«، توسط 
موسسه هنرهای تصویری سوره توزیع شد.

این اثر 7 آذرماه در فروشگاه ها و مراکز فرهنگی عرضه  شد. »فیلشاه« 
جدیدترین محصول گروه »هنرپویا« به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی 
حامد جعفری است که با قصه ای کودکانه، ماجرایی تاریخی را روایت کرده و در نهایت 
به میاد رسول اکرم)ص( می پردازد. انیمیشن سینمایی »فیلشاه« در اکران نوروزی 
97 با شعار »فرزندانتان را آسوده خاطر به سینما بیاورید« روی پرده سینماها رفت.

شایان ذکر اســت درعرصه ســینما یکی از قدرتمندترین ابزارهای تاثیرگذاری 
بر انسان  انیمیشن ها هســتند که مرزهای عاقه مندی را در تمام گروه های سنی 
درنوردیده اســت. نزدیک به یک دهه است که سینمای انیمیشــن ایران آرام آرام 
گام برداشته و حاال کمی بزرگتر شده اســت و می تواند در مهمانی های خارجی ها 
عرض اندام کند. این مهم مدیون جوانان دلســوز، و خوش فکر سینما است. یکی از 
این گروه های جوان عوامل سازنده انیمیشن های سینمایی چون »شاهزاده روم« و 
»فیلشاه« بوده اند. آنها نشــان داده اند که می توانند با مفاهیم انسانی نیز از مرز های 

جغرافیایی عبور کنند، تاثیر بگذارند و گامی در جهت کرامت انسانی بردارند.

انیمیشن »محراب آرامش« در جشنواره اسپانیا 

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: انیمیشن »محراب 
آرامش« ســاخته زیبا ارژنگ به بخش رقابتی جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان سینما Crianza اسپانیا به نمایش درآمد.
وی با بیان اینکه این دومین دوره ای است که این جشنواره در اسپانیا برگزار 
می شود، بیان کرد: انیمیشــن »محراب آرامش« با تکنیک دو بعدی ساخته 
شده و داستان آهوی بارداری است که برای نجات جان بچه اش از فرش هایی 
با نقوش مختلف می گذرد و این داستان در چهار دقیقه و با استفاده از نقوش 

گلیم روایت می شود.
اسامی عنوان کرد: انیمیشن »محراب آرامش« توسط حوزه هنری کهگیلویه 

و بویراحمد تولید شده و تاکنون به  34 جشنواره بین المللی راه یافته است.
الزم به ذکر است، انیمیشن »محراب آرامش« و فیلم کوتاه »دا« از تولیدات 
حوزه هنری این استان در چهل وهشتمین جشنواره بین اللملی فیلم رشد نیز 

به نمایش درآمدند.

 »فیلشاه« در شبکه نمایش خانگی

بـه نـام خـلقبـه نـام خـلق

                              رویدادها
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سینمای مستند مستلزم مطالعه و پژوهش است

مستندهای خيالي سازي در قلمكار دراصفهان

نشست هفتگی یک فیلم یک فیلم ســاز، با حضور خسرو حیدری مستندساز و 
حمیدرضا صفایی منتقد تئاتر و ســینما در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد 

برگزار شد.
در این نشست که جمعی از هنرمندان و عاقه مندان به فیلم مستند و داستانی 
حضور داشتند، مستندی از خسرو حیدری مستندساز پخش شد و حمیدرضا 

صفایی منتقد سینما و تئاتر به تحلیل این اثر پرداخت.
در این برنامه خسرو حیدری درباره آثارش با مخاطبان به گفت وگو نشست و با 
بیان اینکه سینمای مستند مستلزم مطالعه و پژوهش است بیان کرد: اگر قرار 
باشد به یک واقعه تاریخی بپردازیم نباید اصل واقعه را زیر سئوال ببریم و نباید 

تاریخ را تحریف کنیم.
در این برنامه قرار اســت طی ســه ماه هر هفته یکی از آثار فیلم سازان استان با 

حضور فلیم ساز و منتقدین مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

در پی برگزاری نمایشگاه خیال سازی در قلمکار که در موزه گرمابه 
علیقلی آقا به نمایش درآمد، سه فیلم با این موضوع در سالن سوره 

حوزه هنری اصفهان به نمایش درمی آمد.
فیلم »سرو« به کارگردانی غامرضا مهیمن و فیلم »پرده« به کارگردانی 
مصطفی حیدری، هر دو به زندگی یکی از اساتید مطرح خیالی سازی در 
قلمکار می پردازد و فیلم »صورت خوانی« به کارگردانی هادی آفریده در 

مورد پرده خوانی است.
نقاشــی قلمکار یکی از هنرهای مخصوص اصفهان است و خیالی سازی 
در قلمکار نوعی از نقاشی روی پارچه محسوب می شود که از هنرهای رو 
به فراموشی در اصفهان اســت و آخرین هنرمند این رشته استاد »عباس 

گیاهی« با عشق و عاقه، چندین دهه به این حرفه مشغول بود.
این فیلم ها به زندگی این استاد فقید، نحوه کار و نیز هنر پرده خوانی که در 

ارتباط با خیالی سازی بوده است، می پردازد.

فیلم کوتاه »ذبــح« به نویســندگی و کارگردانی آکو زندکریمی و ســامان 
حســین پور از تولیدات حوزه هنــری کردســتان، در هفدهمین 

جشنواره فیلم های آسیایی »چشم سوم« حضور داشت.
این فیلم که اولین ساخته مشترک آکو زندکریمی و سامان حسین 
پور است داستان خانواده ای اســت که برای گذران یک زمستان سخت باید 
گاو خود را بفروشند، اما پسر خانواده از این اتفاق خوشحال نیست و تصمیم 

می گیرد گاو را فراری دهد.
این جشــنواره که مختص فیلم های کارگردان های آســیایی است، در این 
دوره میزبان پنج فیلم کوتاه ایرانی »دوســتت دارم« ســاخته بابک حبیبی 
فر، »گسل« ســاخته معین حیدری، »تقدیر« ساخته آذر فرامرزی، »ذبح« 
 distant sound« ساخته مشترک سامان حسین پور و آکو زندکریمی و

of the wind« ساخته مهدی غضنفری؛ بود.
الزم به ذکر اســت فیلم کوتــاه »ذبح« بــه نویســندگی و کارگردانی آکو 
زندکریمی و سامان حســین پور و به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان 
ســنندج و حوزه هنری کردســتان تولید شــده اســت و در اولین حضور 
بین المللی خود در جشــنواره فیلم دانشجویی بلغارســتان، توانست جایزه 

بهترین فیلم خارجی را از آن خود کند.

»ذبح« در جشنواره فیلم های آسیایی

رویدادها                                     
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افسانه بایگان در حاشــیه چهاردهمین 
جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس 
در یاســوج ضمن بازدید از نمایشــگاه 
تجســمی حوزه هنری کهگیلویــه و بویراحمد در 
نشست با هنرمندان حوزه هنری به گفتگو نشست.

وی در این بازدید با اشاره به تاش های حوزه هنری 
استان در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی و 
هنری، بر توسعه زیرســاختی و توجه به هنرمندان 

تاکید کرد.
بایگان، در ادامه، در نشست با هنرمندان حوزه هنری 
با بیان اینکه خوانندگی، بازیگری و فوتبالیست بودن 
سه عرصه  برای دیده شدن اســت اما این عرصه ها 
هم آفاتی دارد گفت: کســانی که چهره می شوند و 
خیلی زود از عرصه کنار می روند به دلیل این است 
که در کارهای خود عطر جاودانگی ندارند، زیرا برای 
رسیدن به خلق نیامده اند و نتوانسته اند خداگونگی 
خود را به منصه ظهور برسانند، بلکه آمده اند تا بیشتر 
دیده شــوند و درگیر فضای مجازی و اینستاگرام 

شوند و فالوورهای بیشتری داشته باشند.
وی اشــاره کرد: اگر پایه را بر اســاس جاودانگی و 
خلق و خداگونگی وجودمان بگذاریم و اجازه دهیم 
وجودمان مجرایی شود تا آن خاقیت هنری از آن 
عبور کند، طبیعتا مشــهور و محبوب هم می شویم 

چون با عشــق شــروع کرده ایم و با عشــق هم نوا 
شــده ایم، اما اگر برعکس این باشــد می آییم و به 

سرعت می رویم.
بایگان بــر راه اندازی کاس هــای تربیت معنوی و 
ارزیابی خاقیت هنرمندان در دانشــگاه ها تأکید 
کرد و گفت: کســانی که وارد عرصه هنر و بازیگری 

می شوند باید مراقب  حاشیه ها نیز باشند.
وی با بیان اینکه برای خلق آثار هنری فاخر نیاز به 
حمایت نیروهای سیاسی، دولتی و اجتماعی است، 
گفت: هر جایی که با کمبود بودجه مواجه می شویم 
بدون تعارف از حوزه فرهنــگ برمی داریم و هزینه 
می کنیم که برق فان روستا یا فان موضوع از حوزه 

فرهنگ واجب تر است.
بایگان عنــوان کرد: وقتی به حــوزه فرهنگ توجه 
نشود با یک نسیم ریشــه ها قطع می شود و دیگر به 
طوفان نیازی نیست و ضرورتی وجود ندارد که بگویم 
دهکده جهانی و فضای مجازی و اینستاگرام ما را از 

فرهنگ کشورمان جدا کرده است.
این بازیگر ســینما و تلویزیون ادامه داد: هنرمندان 
این استان پتانسیل های زیادی دارند، اما برای اینکه 
این پتانســیل ها به فعل تبدیل شــود نیاز به توجه 

جدی و همدلی در این استان است.

تولید مستند »عاطفه«  در حوزه هنری خوزستان

لزوم توجه به عطر جاودانگی در آثار هنری و سینمایی

                              رویدادها

معــاون فرهنگی و هنــری حوزه 
هنری خوزســتان، از تولید فیلم 
مســتند »عاطفه« به کارگردانی 
فرهاد عزیزی یکتا در دفتر هنرهای 
تصویری حوزه هنری استان خبر 

داد.
معاون فرهنگی و هنری خوزستان، 
گفت: این فیلم با هدف کشــف و 
پرورش اســتعدادهای هنرمندان 
جوان و حمایــت از آثار آن ها تهیه 
و تولید شده و مدت زمان این فیلم 

مستند 3۰ دقیقه است.
وی به موضوع این فیلم مســتند 

اشــاره کرد و افزود: این فیلم روایت زندگی عاطفه 
بعیــات، قهرمان المپیک کاراته ناشــنوایان جهان، 

است.
شهریار قلی گشتی با اشــاره به اینکه تهیه کنندگی 
فیلم مســتند »عاطفه« را حوزه هنری خوزســتان 
برعهــده دارد، اضافــه کــرد: کار تحقیــق و 
فیلم نامه نویســی توســط فرهاد عزیزی یکتا انجام 

شده است.
دیگر عوامل فیلم شامل تصویربرداران: محمدرمضان 
احمدی و بهنام بیرم وند، تدوین: بهنام بیرم وند، مدیر 
تولید: احمد خنیفر، عکاس: عرفان ساربان، مشاور: 
ایوب مروانی، طراح پوســتر: افــروز گوهربخش و 

برنامه ریز: امینه بروایه می شوند.

افسانه بایگان در نشست با هنرمندان حوزه هنری یاسوج عنوان کرد:
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در حاشــیه چهاردهمین جشــنواره دانش آموزی فیلم دفاع 
مقــدس، گوهرخیراندیش بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
با هنرمندان اســتان به گفت وگو نشســت و از حوزه هنری 

کهگیلویه و بویراحمد دیدار کرد.
گوهر خیراندیش در نشســت با هنرمندان، کارگردانان، پیش کسوتان 
تئاتر، بازیگران و نویسندگان را افرادی با استعداد و فرهیخته و کاربلد 

دانست که در حوزه کاری تحصیات دانشگاهی و آکادمیک دارند.
وی گفت: هنرمندان این استان عاوه بر اینکه کارهای خود را به صحنه 
برده اند در بیشتر نقاط ایران و حتی کشورهای خارجی اجرا داشته اند 
که این موضوع مرا شگفت زده کرد. ظرفیت هنری باالیی در کهگیلویه و 
بویراحمد وجود دارد و این هنرمندان با ورود به این عرصه کارهای بسیار 

قوی و با انگیزه ارائه داده اند.
خیراندیش افزود: حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد جای ثابتی ندارد 

تا هنرمندان استان را سامان دهی کند و این موضوع جای تامل دارد.
بازیگر ســینما و تلویزیون بیان کرد: آثار هنــری و کارهای گرافیکی 
هنرمندان این استان را مشاهده کردم و کتابی از قبرهای ایران و استان 
کهگیلویه و بویراحمد چــاپ کرده اند که عاوه بر قدمــت تاریخی از 
ترکیب بندی و تصاویر و مباحث زیبا برخوردار بود و با این ظرفیت ها به 
این نتیجه رسیدم که چقدر در رسیدگی به این شهر در بخش فرهنگی 

و هنری کوتاهی شده است.
خیراندیش در بخش دیگری از صحبت های خــود به وضعیت تئاتر در 
کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی تئاتر در کشور قابل مقایسه با 
گذشته نیست و امروزه تئاتر جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و سالن های 

نمایش با استقبال چشمگیر مردم مواجه می شود.
بازیگر سینما و تلویزیون کشور گفت: بسیاری از هنرمندان در فیلم های 

ساخت فیلم مستند از
 اولین جاده آهنگین کشور در استان سمنان

لزوم توجه به عطر جاودانگی در آثار هنری و سینمایی

تمجید گوهر خیراندیش از ظرفیت باالی هنری در کهگیلویه و بویراحمد 

جلسه بررسی و تبادل نظر به منظور ســاخت فیلم مستند »جاده 
آهنگین«، به میزبانی حوزه هنری استان ســمنان در محل حوزه 

هنری برگزار شد.
با توجه به اجرای طرح جاده آهنگین در امیرآباد شهرســتان دامغان، جلسه 
بررسی و تبادل نظر به منظور ساخت فیلم مستند »جاده آهنگین« به پیشنهاد 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان و 
همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی مرتبط، با حضور داوود یاراحمدی 
رئیس حوزه هنری استان سمنان، علی دارینی معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان و نمایندگانی از پلیس راهور استان 
سمنان و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری سمنان در حوزه هنری 

استان سمنان برگزار شد.
در این جلسه ضمن تاکید بر گســترده تر شدن اجرای طرح هایی چون جاده 

رویدادها                                     

آهنگین برای پیشــگیری از کاهش تصادفــات رانندگی در جاده های 
استان سمنان، نحوه اجرای طرح جاده آهنگین و روند آماده سازی آن 
بررسی و در خصوص ساخت فیلم مستند برای معرفی و آشنایی عموم 

مردم با این طرح، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

سینمایی و تلویزیونی بازی می کنند و به دلیل عشق و عاقه ای که 
به کار تئاتر و بازیگری دارند در سالن های نمایش تئاتر به ایفای 

نقش می پردازند.
وی در این نشســت پای صحبت های هنرمندان تئاتر کهگیلویه 
و بویراحمد نشست و در خصوص تکنیک های بازیگری و مسائل 

مربوط به این حوزه مباحثی را مطرح کرد.
همچنین، این بازیگر توانمند از حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد 
دیدار کرده و با هنرمندان و کارکنان این مرکز به گفت وگو نشست 
و از نزدیک در جریان تولیدات و آثار تولیدی این مرکز قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از این همه تولیدات ارزشــمند در حوزه هنری 
شگفت زده شده ام، گفت: علی رغم ظرفیت باالی هنری هنرمندان 
جای تاسف است که حوزه هنری در این استان هنوز ساختمان و 
فضای ثابت و مناسبی برای فعالیت های خود ندارد و تاکنون در 

ساختمان استیجاری به سر می برد.
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نشســت صمیمی هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد با 
فاطمه معتمدآریا، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون کشور 
در حاشیه چهاردهمین جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع 

مقدس در یاسوج برگزار شد.
 معتمدآریا در این نشست خطاب به هنرمندان کهگیلویه 
و بویراحمد که مشکات خود را مطرح می کردند، گفت: 
خاصیت بومی شــما در این منطقه امتیاز بزرگی است؛ 
زیرا هیچ کس به اندازه شما رسوم و آیین های این منطقه 

را نمی داند، پس انسان های منحصربه فردی هستید.
وی بیان کرد: اینکه نمی توانید با هم متحد شــوید به 
این دلیل اســت که هر یک در درون خود خدایی دارد 
و حاضر نیســتید این خدا را با دیگران تقسیم کنید و 
این خدا دانش و آگاهی است. اگر این دو را در کنار هم 
قرار دهید، ارزش درونی خود را دریافت کرده اید. وقتی 
ارزش درونی خود را دریافت کردید ارتباط گسترده تری 
خواهید داشت. پس اولین قدم و راهی که می توان به هم 
نزدیک شویم این است که دانش و آگاهی خود را نسبت 

به پیرامون افزایش دهیم.
معتمدآریا ادامه داد: کار تئاتر کردن موضوع ســاده ای 
نیست و من هیچ وقت پولی از تئاتر به دست نمی آورم و 
در بیشتر مواقع از منزل شخصی خود برای اجرای تئاتر 

استفاده می کنم.
این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون خطاب به هنرمندان 
استان افزود: از نقطه محکمی شــروع و به جلو حرکت 
کنید؛ زیرا قدرت جمعی مخصوصا در تئاتر بسیار زیاد 
اســت. اگر بخواهیم منتظر کسی بنشینیم هیچ کسی 
کمک نخواهد کرد و اگر درخواست داشته باشیم راهی 

پیدا خواهد شد.
وی در پاســخ به یکی از هنرمندان استان که نسبت به 
وضعیت موجود حوزه هنر معترض بود، گفت: از کسانی 
که نسبت مشــکات اعتراض می کنند خوشم می آید؛ 
زیرا ساز مخالف زدن باعث می شود که ساز موافق زدن 

را یاد بگیریم.
معتمدآریا بیان کرد: اعتراض به شرایط برای دگرگونی 
است و تا وقتی اعتراض نکنیم نمی توانیم شرایط بهتری 
برای کارهایی که آرزوی انجام آن هــا را داریم به وجود 

بیاوریم.
وی خاطرنشان کرد: به نسبت جمعیت استان کهگیلویه 
و بویراحمد تعداد زیادی هنرمند فرهیخته دارید و این 

یک امتیاز محسوب می شود.
تا توســعه فرهنگی ایجاد نشــود هر چقدر جاده و پل 

بسازیم تاثیر چندانی ندارد
شــریف اســامی، رئیس حوزه هنــری کهگیلویه و 
بویراحمد، نیز در این نشســت گفت: اگر امروز شهر ما 
سینما و ســالن تئاتر خوبی ندارد، مقصر ما هستم که 
نتوانسته ایم این نگرش را در ذهن مسئولین ایجاد کنیم 
که شهر نیاز به ســینما دارد و زیربنای توسعه فرهنگ 

است.
اسامی افزود: تا توسعه فرهنگی ایجاد نشود هر چقدر 
جاده و پل بســازیم تاثیر چندانی ندارد و اگر سینما و 
فرهنگ سرا نداریم مقصر ما مدیران فرهنگی هستیم؛ 
چه کسانی که در گذشته مسئول بوده اند و چه کسانی 

که االن مدیر هستند.
این مسئول ادامه داد: مشکل ما تنها سالن پاتو و سینما 
نیست؛ زیرا در دهه ۶۰ تا 7۰ تئاتر داشتیم، تئاتری که 
سه ضلع دارد و اکنون این سوال مطرح می شود که آیا 
ضلع سوم آن که تماشاگر است فعال است؟ آیا همانند 
آن دوران ارتباط با تماشــاگر برقرار اســت؟ و می توان 
گفت ارتباط با جامعه قطع شده و تاثیری بر روی توسعه 

فرهنگی و اجتماعی نداریم.
وی با بیان اینکه وقتی ارتباط با جامعه نداشــته باشیم 
هویت های قومی و قبیله و عشــیره ای از بین می رود، 
عنوان کرد: خیلی از ماها با فرزندانمان فارسی صحبت 
می کنیــم و وقتــی هویت مــا از بین مــی رود نیاز به 
مطالبه گری داریم. جوانان ما نیاز به سینما دارند؛ زیرا 
روزانه در حال قدم زدن در خیابان ها هستند و باید فکری 

به حال پر کردن اوقات فراغت آنان کرد.
وی گفت: روزانه پوســتر جوانان زیادی که بر اثر اعتیاد 
و آسیب های اجتماعی جان خود را از دست داده اند در 
سطح شهر نصب می شود و ما به عنوان یک هنرمند در 
قبال جامعه مسئولیم و مسئولیت ما نسبت به باقی افراد 

سنگین تر است.
رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در پایان عنوان 
کرد: دانش به تنهایی مهم نیست؛ زیرا در همه حوزه ها 
دانش حرکــت ایجاد می کند اما آیا هــر حرکتی مفید 
است؟ در کنار دانش نیازمند به بینش هستیم تا چیزی 

را که وضعیت نامطلوب دارد تغییر دهیم.

جوانان نیاز به سینما دارند
نشست هنرمندان یاسوجی با فاطمه معتمدآریا 

                              رویدادها
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رئیس حوزه هنری انقاب اســامی 
استان کردستان نوشت: رحیم ذبیحی 
فیلمساز متعهد، با اخاق و ایده پرداز 
سینمای کردستان درگذشت. خبری 
کوتاه و بسیار شوک آور و غیرقابل باور. 
امین مــرادی در ادامه  نوشــته آورده 
اســت:  چند روز قبل از ایــن اتفاق 
ناگوار بواســطه تدوین اثر پویا نمایی 
»رویاهای ناتمام« به کارگردانی »رضا 
محمدی« یکی دیگر از فیلمســازان 
توانمنــد بانه ای تولید حــوزه هنری 
کردســتان به صورت تلفنــی با هم 

صحبت کردیم.
با همان گویش شیرین بانه ای و سرشار 
از مهر و مهربانی که یکی از ویژگی های 
بارز ایــن هنرمنــد بــود از کارها و 
برنامه هایش برای آینــده نه چندان 
دور توضیحاتــی داد و از آرزویــش 
برای ســاخت فیلم سینمایی بمباران 

15خرداد 13۶3 بانه گفت.
قبا بــه واحــد هنرهــای تصویری 
ماموریــت داده بــودم تا بــه منظور 
آشنایی مخاطبین با آثار این هنرمند 
توانمند مروری بر آثارش را در پردیس 
سینمایی بهمن ســنندج برنامه ریزی 
کنند و در این دیالوگ در این خصوص 
هم بحث کردیم. با تواضع و فروتنی این 
حق خود را لطف می دانســت و بسیار 
تشکر کرد و قرار شــد در اواخر همین 
ماه این جلسه برگزار شود که متاسفانه 

دست تقدیر مهلت حضورش را نداد. 
اولین بار که با رحیــم ذبیحی دیدار 
کردم، انگار ســال های متمادی بود 
او را می شناختم؛ انســانی متواضع  و 
شیرین ســخن که لبخند مخصوصی 
را همیشــه با خــود همراه داشــت. 
برخوردش به گونه ای صمیمی بود که 

قابل وصف نیست.
فیلم »ســنگ مــزاری بــرای برادر 
شــهیدم« و حضورش در هشتمین 
جشنواره فیلم های کوتاه دینی رویش 
در مشــهد مقدس فرصت بیشتری را 

برای تحکیم دوستی ها فراهم آورد.
این فیلــم کــه در بخش ملــی این 
جشــنواره و همچنیــن جشــنواره 
مقاومت عنــوان برتــر را از آن خود 

کرده بود مســتندی 4۰ دقیقه ای از 
زندگی خانواده شــش شــهید دفاع 
مقدس قادرخان زاده ها بود. زمانی که 
از ســاخت این فیلم صحبت می کرد، 
بــدون هیچ گونه دســته بندی های 
متــداول از رســالت هنرمنــدان 
در خصــوص معرفــی ویژگی هــای 
منحصربه فرد جامعه سخن می گفت و 
صبر و مقاومت این خانواده را شایسته 
واالترین احترام و تکریم می دانســت 
که در راه حفظ و کیان ایران اسامی 

تاش کرده اند.
ذبیحی یک فیلم ســاز ُکرد و به تمام 
معنی عاشــق ایران و کردستان بود 
که در آثارش این ویژگــی بارز کاما 

مشهود است.
فیلم »هاوار« آغازی بود برای 1۶ سال 
تاش و فعالیت فیلم سازی که در همان 
اثر ویژگی و اســتعداد باالی خود را به 
رخ جهانیان کشــاند. حضور موفق در 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران، وارش، 
حســنات اصفهان، فرانسه، هامبورگ 
آلمان، سائوپولوی برزیل و ... همه این 
فیلم را تحســین کردند و یک پدیده 
دیگر فیلم سازی کردســتان را آفرین 

گفتند.
ستایت، گریز، پایان جنگ، استرس، 
مردی که بــه گردش رفــت در کنار 
همــکاری و همراهی با بســیاری از 
فیلم ســازان ُکرد و غیر ُکرد و حضور 
در محافل و جشــنواره های داخلی و 
خارجی فیلــم با پشــتوانه اجتماعی 
خاص در زادگاهش بانه از او شخصیتی 
قابل وثوق در فعالیت های اجتماعی و 
متخصص در عرصه فیلم و فیلم سازی 

ساخته بود.
واژه تســلیت را بعد از تقدیم کردن به 
پدر داغدارش که مــرگ هم زمان دو 
فرزند را نظاره می نشیند به چه کسی 
باید گفت؟ به شهر بانه، به کردستان، 
به ایران یا به ...  باور اینکه کسی بتواند 
چنین وحشیانه انسانی را که مؤلف و 
شناسنامه فرهنگ و هنر یک ملت است 
به کام مرگ بکشاند بسیار سخت است.

نمی دانم آن زمان که شعله های آتش 
او و برادرش را می ســوزاند »هاوار« 

»رؤیاهاي ناتمام« رحیم ذبیحی

ش را چگونه خالی کرده اســت   داغ 
برادر دیدن ســخت اســت آن هم 
برادر کوچک تر را که شــاهد بزرگ 
شدنش بوده ای و بارها او را از زمین 
بلند کــرده ای. قطعــا او مثل دیگر 
اوقات که همه چیــز را براي دیگران 
می خواسته با دستان بسته سر برادر 
را بر روی ســینه های خود فشرده تا 
شعله های آتش صورتش را بیشتر از 

این نسوزاند.
بنده از طرف خود و بــه نمایندگی 
از همکاران و هنرمندان عرصه های 
مختلف هنری حوزه هنری اســتان 
کردســتان این ضایعه جبران ناپذیر 
را به اصحاب فرهنــگ و هنر و مردم 
شریف اســتان تســلیت می گویم و 
برای روح بلند کاک رحیم و برادرش 
کیــوان، طلب آمــرزش و مغفرت و 
قرار گرفتن در جوار رحمت حضرت 
حق طلب کرده و بــرای پدر داغدار 
و دیگر بازماندگان صبــر و بردباری 
مسئلت می کنم و باور دارم راه و آثار 
رحیم ذبیحی در طول تاریخ جهان به 
یادگار خواهد ماند و چراغی خواهد 
شد برای دیگر پویندگان عرصه هنر 

و مهرورزی.
الزم می دانم از اقدام سریع نیروهای 
انتظامی و قضایی در شناسایی قاتل 
این جنایت هولناک تقدیر و تشــکر 
کرده و امیدوارم در سریع ترین زمان 
ممکن قاتل و مســببین این حادثه 
به ســزای اعمال جنایتکارانه خود 

برسند.

در رثای سینماگر جوان و متعهد

جوانان نیاز به سینما دارند
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مستند سینمایی »راه طی شده« ساخته 
علی ماقلی پور با موضوع روایت اندیشه 
و عملکرد مهنــدس مهدی بازرگان 29 
آبان مــاه در تاالر ســوره حوزه هنــری رونمایی 
شد و با اســتقبال گســترده عاقمندان بویژه از 
طیف های مختلف قرار گرفت. این مستند سیاسی  
از معدود آثاری اســت که در ســالجاری با اقبال 
فراگیر مشتاقان مستند بویژه مستندهای سیاسی 
قرار گرفته و فضای تازه ای از بحث و گفتگو را در 

محافل نخبگان و محیط های دانشگاهی رقم زد.
کارگردان این اثر با اشاره به اینکه ساخت مستند 
دغدغه شخصی اش بوده و برخی یاران و نزدیکان 
مهندس بازرگان هم اذعان دارند که این مستند 
برآمده از یک نسل جدید است؛ همه را به تماشای 

صبورانه »راه طی شده« دعوت کرد.
محمد حسن روزی طلب پژوهشگر این اثر نیز بعد 
از نمایش این فیلم درباره قابــل قبول بودن این 
مستند گفت: بعضی شخصیت ها در تاریخ انقاب 
تابو شــده اند و نمی شــود در موافقت یا مخالفت 

آن ها خیلی صریح صبحت کرد و خوشحالم پس 
از مســتند »قائم مقام« این حصــار درباره آقای 

بازرگان شکسته شده است.
علی ماقلی پور نیــز درباره تازه تریــن اثر خود 
بیان کرد: مستندســازی درباره شــخصیت هایی 
مثل بازرگان یا دکتر شــریعتی و استاد مطهری 
کار ســختی اســت، چرا که آنها صرفا چهره های 

سیاسی نبودند.
وی همچنین دربــاره پرداخت بــه بحث نهضت 
آزادی اظهــار کرد: این نهضت بــا وجود انحال، 
هنوز حالت حزبی خود را حفظ کرده است. وقتی 
ســراغ افرادی از این حزب رفتیــم، گفتند باید 
سواالت مان را در اختیارشان بگذاریم و پرسیدند 
که قرار اســت چه حرفی گفته شــود؟ اصا چرا 
بازرگان انتخاب شده است؟ چرا حوزه هنری سراغ 
بازرگان آمده است؟ بعد از 2 ماه آقای بدیع زادگان 
که مســؤول بنیاد فرهنگی بازرگان است، گفت 
تحقیق کرده ایم که نظر شما با ما همخوانی ندارد 
و ما همان جــا گفتیم که این مســاله را از همان 

رونمایی از مستند سیاسی»راه طی شده«
ابتدا با شــما مطرح کردیم که او قبول 
کرد. خانم بنی اســدی نوه بازرگان نیز 
زمانی که پرســید قرار است چه حرفی 
در مستند زده شــود، گفتیم قرار است 
از بازرگان انتقــاد کنیم، مگر پدربزرگ 
شما انتقادپذیر نیســت؟ او این مساله 
را قبول کــرد اما دربــاره چرایی انتقاد 
سوال داشــت. به او گفتم بنده طرفدار 
امام خمینی)ره( هســتم و به صراحت 
به شــما می گویم که بعــد از این همه 
سال اگر ما نســل های جوان نتوانیم با 
هم حرف بزنیم بســیار بد اســت. نه ما 
عضو حزب جمهوری اسامی و نه شما 
عضو حزب نهضت آزادی هســتید که 
بخواهیم با یکدیگر دعوا کنیم، بلکه شما 
یک دیدگاه و ما نیز یک دیدگاه داریم و 
االن این مستند می تواند فرصتی برای 
گفت وگو باشــد. در واقــع دنیای امروز 
اصا جایی نیست که بتوان سلیقه و نظر 

                              پرونده
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را پنهان کرد. بنابراین آنها از همان ابتدا دیدگاه 
و نظر ما را می دانستند.

وی افزود: باالخره نهضت آزادی حزبی است که 
جمهوری اســامی تاکنون ورود چندانی به آن 
نداشته است و اگر هم در شــرایط فعلی حرفی 
درباره اش زده شــود، بحث دولت موقت است، 
از این نظر مســتند ما برای ایــن گروه فرصتی 
برای طرح مجدد نام شــان بود. از طرفی واقعا 
نیاز بود بــرای یک بار هم که شــده با بازرگان 
مواجهه فکری و اندیشــه ای نیز صورت گیرد و 
اتفاقا بخش زیادی از انتقاداتی که در کار وجود 
دارد، در همین مقطع اســت. من با اکثر افراد 
حاضر در مستند بحث کردم و آنها می دانند که 
ما با گروه آنها )نهضت آزادی( درباره موضوعات 
مختلفی مثل سازمان مجاهدین، جنگ و والیت 
فقیه چالش داریم. البته این مســتند مهندس 
بازرگان را تکمیــل نمی کند، بلکه بخشــی از 
این شخصیت اســت؛ چرا که یک اثر بیشتر از 
این گنجایش ندارد و ما هر جنبه دیگری را نیز 

انتخاب می کردیم، باز کار تکمیل نمی شد.
وی با اشاره به اینکه مستند فقط درباره بازرگان 
نیســت، گفت: این اثر درباره »راه طی شــده« 
از سوی او اســت. البته ســازمان مجاهدین را 
هم از دریچه ارتباط با نهضت آزادی بررســی 

می کنیم. باالخره این »به نام خدا و به نام خلق« 
و این التقاط فکری از کجا آمده اســت؟ اینکه 
می شود افکار مادی را همپای افکار الهی بدانیم، 
از کجا آمده اســت؟ این از راه طی شــده آمده 
است که بشــر با عقل خود و با همه اشتباهات 
خود می تواند با عقــل بی نهایت خداوند برابری 
کند و این در »راه طی شــده« وجــود دارد؛ نه 
اینکه تنها بنده بگویم، بلکه دکتر نوید بازرگان 
فرزند او نیز همین مســاله را می گوید. مستند 
درباره بازرگان و البته راه طی شده او است و ما 
درباره تاثیرات مثبت و منفی یک جریان فکری 

صحبت می کنیم.
ماقلی پور درباره عدم پذیرش این اثر از سوی 
جشــنواره حقیقت نیز گفت: احساس می کنم 
بنده ممنوع الجشــنواره هســتم! سال گذشته 
همین کار را با مســتند »قائم مقام« که درباره 
مرحوم منتظری بود نیز انجام دادند و عنوان شد 
جشنواره کار سیاسی را قبول نمی کند. در حالی 
که االن مســتند »پدر طالقانی« در جشنواره 
وجود دارد و به نظرم اصــا چنین بحثی وجود 
ندارد. باید اعتراف کنم همیشــه فکر می کردم 
بایکوت از طریق مارکسیست ها رخ می دهد، چرا 
که در زندان های قبل از انقاب این اتفاق بسیار 
رخ می داد اما در مطالعات تاریخی متوجه شدم 

لیبرال ها نیز بایکــوت می کنند و تنها در حرف 
از آزادی اندیشــه می گویند ولی آزادی اندیشه 
را برای مخالفان خود قبول نمی کنند. واقعیت 
ماجرا آن است که به دالیل مختلف این مساله 
رخ داده و احساس می کنم هیات انتخاب تصور 
می کند علی ماقلی پور اصا مستندساز نیست 
و از ســوی دیگر فیلمی که دیده شود و جایزه 
بگیرد، الگو نیز خواهد شد. نه تنها درباره این اثر، 
بلکه حس می کنم باز هم اگر فیلمی بسازم، باز 
این ممنوع الجشنواره ای وجود دارد مگر اینکه 
یک فیلم خنثی بســازم یا اینکه جریان مقابل 

عوض شود.
شــاید علی ماقلی پور برای بخش عمده ای از 
مخاطبان هنوز هم به واسطه نام پدرش مرحوم 
رســول ماقلی پور شناخته شــود، ولی حاال و 
پس از تجربه ساخت فیلم ســینمایی »قندون 
جهیزیــه« و مســتند »راه طی شــده«، دیگر 
می توان او را یک کارگردان آینده دار دانســت. 
ماقلی پور در مستند »راه طی شده« سعی کرده 
از زاویه نگاه اندیشه و تفکر مهندس بازرگان به 
نقد و بررسی عملکرد سیاسی نخست وزیر دولت 
موقت بپردازد. »راه طی شده« به تهیه کنندگی 
محمدامین نوروزی از تازه ترین تولیدات مرکز 

مستند سوره حوزه هنری است.  
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با سام. یکی از دوستان نسخه ضبط شده ای 
از صدا و بخشــی از تصاویر فیلــم »راه طی 
شده« را برایم فرســتاد. باید بگویم شنیدن 
و دیدن این نســخه مرا اندوهناک و متاسف 
کرد. مایلــم اولین گفتگویــی را که پس از 
اصرار شما بر مصاحبه با هم داشتیم بیادتان 
بیاورم. گفتید که قصد ســاخت مســتندی 
منصفانه در بــاره مهندس بــازرگان دارید 
و گفتید چون یک پژوهشــگر صرف، ورود 
کرده اید و از تمایل خود به انتقاد نیز سخن 
گفتید. همانجا به شــما عرض کردم شرط 
یک پژوهــش علمی یا تاریخــی، بی طرفی 
است، همینکه پژوهشــگری به قصد انتقاد 
یا برعکس به نیت مداحی به کاری وارد شد 
اولین شرط تحقیق را که فقدان پیش داوری 

است نقض کرده است.
 همکاری ما با شــما از قبول این اصل آغاز 
شد. دیگر آن که عرض کردم شما وارد کاری 
خطیر شده اید، اگر به ســفارش قدرت و با 
کلیشه های مرســوم فیلم بسازید مهندس 
بازرگان را کوچــک نمی کنید بلکه با آبروی 
هنری و فرهنگی خود قمار کرده اید. بنظرم 

این ســخن را به آقای نوروزی هم که عقل 
منفصل این مجموعه بودند متذکر شدم.

اکنون آنچه به تماشــای آن نشستم روایتی 
اســت در اکثــر بخش ها یکســویه وگاهي 
مغرضانــه. فیلــم بــه انعکاس تحصیات، 
فعالیت های اجتماعی و سیاســی مهندس 
بازرگان نظیر تاسیس شرکت انتشار، ریاست 
هیئت خلع ید، تشکیل جبهه ملی و نهضت 
آزادی و نیز خدمات او در زمینه لوله کشــی 
آب تهران و ســپس قبول نخست وزیری و 
نمایندگی مجلس بی تفاوت نیست و آن ها را 
گاه به شتاب و گاهی بدقت به تصویر می کشد 
اما آنچه عجیب می نماید شخص راوی است 
که از همان ابتدا میدان را در اختیار گرفته و 
هر سخنی را از  مصاحبه شونده به خواهش 
دل خود تعبیر و تفســیر مي کنــد، گاهی 
روانشــناس و گاهی معلم اخاق  مي شود و 
در اثنای تصاویر، حکمت و  فلسفه می ورزد 
وچــون طلبــه ای نوآمــوز درس دینداری 
مي دهد و نهایتــا لحافی چهــل تکه بر هم 
می دوزد تا حوزه هنری و دست اندرکاران و 
سرمایه گزاران مادی و معنوی فیلم را دلگرم 

و خرســند کند. نهایتا هم پیداســت کزین 
میان چه برخواهد خواست: بازرگان، شیفته 
و خود باخته غرب معرفي مي شود و تسخیر 
و اســتثمار ملل دیگر توســط اروپاییان را 
عادی تلقی مي کند! بی آنکه به دانش حوزوی 
مسلط باشد جسارت می ورزد و پای در کفش 
مفســران و دین پژوهان مي برد . خدماتش 
نیز در جنب انحراف فکری او که ... منافقین 
مولود آن اند رنگ می بازد. از صفحات کتابش 
شــعله ها می خیزد واز آموزه هایش فتنه ها 

می ریزد.
در جایــي راوی به تلویــح می گوید نگارش 
کتاب راه طی شــده در سن چهل سالگی بر 
ادعای رهبری جامعه و یا نوعي خود پیامبر 
بیني او صحه مي گذارد! و این است خوانش 
بی غرض آقای ماقلی پــور از کتاب زندگي 
مهندس بازرگان! بقــول موالنا: چون غرض 
آمد هنر پوشــیده شــد/ صد حجاب از دل 

بسوی دیده شد
در این فیلم نکته تازه ای نیســت. کارگردان 
همان اتهامــات قدیمی و بیــات را بار دیگر 
بر ســفره می چیند، امــا این بــار نکته ای 

خسته نباشید 
آقای مالقلی پور!

متن نامه محمد نوید بازرگان به علی مالقلی پور

                              پرونده
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تازه بــدان می افزاید: آموزگار بــازرگان در 
دارالفنون یعني سید ابوالحسن خان فروغی 
فراماسون بوده است! او شیفتگي به غرب را 
در بازرگان تقویت می کند و هموســت که 
با گرایش به علم تجربی بــذر انحرافی را در 
ضمیر شاگردش می کارد تا روزی منافقین 
از خوشه های آن ســر برکنند! من حقیقتا با 
خود فکر می کنم چطور می شــود آدمی که 
صدق و اخــاص در پژوهــش دارد زندگی 
ابوالحســن خان فروغی این معلم بی ادعا را 
که ادب درس و ادب نفس را توامان داشــته 
مرور کند و از آن همــه خدمات فرهنگی، از 
مترجمی، روزنامه نگاری، معلمی دارالفنون، 
تاسیس دانشسرا برای تربیت معلم و تبیین 
روش های نوین تربیتی گرفته تا نمایندگی 
ایران درسازمان ملل و نیز نگارش آثاری در 
علم هیئت، زمین شناســي، فلسفه، قرآن، 
روانشناســی و حتی نمایشــنامه نویســی 
صرف نظر کند و برجبیــن هویت او بی هیچ 
مدرک معتبری انــگ فراماســونری بزند. 
نمی دانم از نظر شــما ایــن چگونه با عدل و 
تقوا منطبق است؟ این گونه از شکر، شوکران 
بیرون کشیدن البته صنعتی است که نحله 
فکری شــما دیری اســت در آن به استادی 

رسیده اند.
 در اثنای فیلم متوجه می شویم که شما کتاب 
راه طی شــده را درســت نفهمیده اید .هیچ 
معلوم نمی شــود که از کدام جمله آن کتاب 
بر می آید که اشراف خالق با اشراف خلق و یا 
بینش انبیا با بینش بشــری برابر است؟ و از 
کتابی که سعي دارد بگوید: »گام های بشر، 
افتان و خیزان نهایتا به راه انبیاء الهي صحه 
مي گذارد« چگونه اندیشه مبارزه مسلحانه 

در میاید؟ )1(
 شما از یک خاطره مغشوش یکی از مصاحبه 
شــوندگان و برش هایی که به مجموعه ای از 
گفتارها زده اید مکررا پنداری خطا را لباس 
تصویر مي پوشانید و بر همه این ها چنان که 
در صحبت های اخیرتان در اکران خصوصی 
شــنیدم مباهات می کنید که این همه اقرار 
را از زبان نزدیــکان مهندس بازرگان بیرون 
کشــیده ایم ! خوب بــرادر عزیــز! این چه 
افتخاری است که کارگردان ابتدا سناریویی 
در ذهن طراحی کند و بعد مصاحبه هایی را 
به نیت این هدف پس و پیش کرده، خود به 
ساحل مقصود ســکانداري کند؟ مثل شما 
مثل آن آشپزی است که از بهترین مصالح، 

خوان و خوراکي ناساز ترتیب مي دهد و دست 
آخر زهری نیز بدان می افزاید سپس گناه را 

بگردن مواد غذایی می اندازد...
فیلم شما البته بزودی به حوزه محبوب خود 
که نیــت اصلی تهیه کننده و ســرمایه گذار 
است وارد مي شود و گفتمان  منافقین و شرح 
ســتیز و آویز با آنان را از خال میتینگ ها 
وسخنرانی های رجوی مکرر زنده می سازد. 
روشن است که همه مساعی دست اندرکاران 
نهایتا بــرای به کرســي نشــاندن این فکر 
قدیمی بــوده که منافقیــن فرزندان فکری 
مهندس بازرگان اند. مســتند شما با خیال 
این توفیق که از بــازرگان و نهضت آزادی او 
چیزی برجای نگذاشــته به پایان می رسد. 
مغلطه هایــی آن چنان روشــن کــه بنظر 
نمی رسد نیازی باشــد به یک یک آن پاسخ 
گفت. اما این فیلم نهایتا یک سوال را در ذهن 
مخاطب شــما باقي می گذارد: پرسشي که 

مایلم در پایان سخنم کمی بسط دهم:
جناب کارگردان، آقایان مشاوران محتوایي 
فیلم! مستند تاثیرپذیر شما را دیدیم! خدا را 
شــکر می کنیم که همفکران و پدران فکری 
شما خیلی زود جلو ضرر را گرفتند و بازرگان 
و همفکرانــش را از صحنه سیاســت کنار 
نهادند. بحمدهلل از آن زمان تــا به امروز کار 
یکپارچه و بارقیب بدست حوزویان، فقیهان 
و پیروان مخلص آنان بوده اســت، شکرخدا 
را که توصیه های بازرگان برای توقف جنگ 
پس از فتح خرمشــهر گوش شنوایی نیافت 
همچنان که اعتــراض او براعدام های بعضا 
بی محاکمــه و بی هیئــت منصفــه در پگاه 
انقاب مســموع نیفتاد، هم چنانکه اعتراض 
او بر گروگانگیری نیز به سمع قبول ننشست 
و همچنان که مخالفت او بر بسیاری مسایل 
اجتماعی سیاســی محلی از اعراب نیافت. 
اما اکنون به لطف خدا ســی و هشت سال از 
آن روزگاران فتنه خیــز می گذرد و ما این جا 
ایســتاده ایم! با کارنامه ای گویــا در اقتصاد 
ومعیشــت، آزادی هــای اجتماعی، اخاق ، 
اعتماد عمومی، اقبال به دین، امید به زندگی 
و محبوبیت بین المللي... که شاید موضوعی 
مهم و پرمعنا برای ساخت مستندی واقعی و 
بی طرف باشد. آیا توان ساخت چنین فیلمي 
را دارید ؟ گمان نمی کنم. بدون قصد توهین 
عرض می کنم که مســتند راه طی شده در 
ســطح فکری و به اندازه ای که تصاویر آن را 
دیده ام بلحاظ هنري بسیار تنک مایه است و 

الزم است که جنابعالي بیشتر، آثار مستند 
مطرح و مشــهور را مرور کنیــد و توصیه 
می کنم تا مدت ها فعا چیزی نسازید. به باور 
من این فیلم به مدد تبلیغات صدا و سیما و 
رسانه های نظام و سازمان تبلیغات اسامي 
یک دوچندي انجمن آرایی مي کند، و توسط 
دیگر همفکران شما و دشمنان روشنفکری 
دینی ارج می بیند و برصدر می نشــیند اما 
این فروغی گریز پا است و چون ذغال سنگ 
افروخته ای بزودی خاموش می شود. آن چه 
می ماند باز هم حقیقت است. )2( این سخن 
را از اســتاد فقید، صنعتي زاده کرمانی در 
روزگارجوانی و در ایامی که در منابر و صدا و 
سیما، ناسزا به شادروان دکتر محمد مصدق 
سکه اي رایج شده بود، بخاطر دارم . پیرمرد 
در برابر بــارش تهمت هابه لبخند می گفت: 
»پسر جان! نگران چیزی مباش؛ گر کائنات 
مغلطه در کار حق کنند حق هست و حق به 

مغلطه باطل نمی شود«.

با احترام/ محمدنوید بازرگان

1( گیرم که طبق فرض خطای شــما مجاهدین 
اولیه از آموزه های کتاب راه طی شــده مکتبی 
مســلحانه برای خود اختیار کردنــد، در مثل 
مناقشه نیست اما مگر قرآن کریم، خود دستمایه 
سلفی ها و طالبان و داعش نشده است؟ مگر آن ها 
برای توجیه خودبه کتاب خدا استناد نمی کنند 
و یا مبانی خود را بدآن نسبت نمی دهند؟ وقتی 
کتاب خدا دســتخوش چنین کج فهمی هایی 
است، تکلیف کتاب بشــری روشن است. بعاوه 
من هنوز متوجه نشــدم که از چه وقت مبارزه 
مســلحانه در مقابل رژیم پهلوی در نظام فکری 
دوستان شما خطا تلقی می شود؟ آیا این درباره 
فداییان اسام، موتلفه و گروههایی چون صف، 

منصورون، موحدین و دیگران نیز صادق است؟

2( به تعبیر قــرآن کریم: ما عندکــم ینفد و ما 
عنداهلل بــاق و لتجزین الذین صبــروا و اجرهم 

باحسن ما کانوا یعملون -نحل 9۶
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عرض ســام جناب آقای دکتر محمد نوید 
بازرگان 

نامه شــما را خواندم و طبق نوشتار خودتان 
تعجب کردم چگونه فــرد دنیا دیده ای مثل 
شما تنها با شــنیدن صدا و بخشی از تصاویر 
فیلم حاضر شدید دست به انتقاد درباره اثری 
بزنید که هنوز کامل آنــرا ندیده اید! ما برای 
ساخت این مســتند نزدیک به دوسال کار 
مطالعاتی و تحقیق داشــتیم ای کاش شما 
هم کمی صبور بودیــد و فیلم کامل را که به 
زودی بصــورت وی او دی در اختیار عموم 
گذاشــته می شود تماشــا می کردید سپس 
دســت به نامه نگاری می زدیــد. اما درباره 
اینکه سعی کردید این فیلم را ارگانی جلوه 
دهید باید خدمتتان یادآور شــوم هم شما و 
هم تمام اعضای قدیمــی نهضت آزادی که 
مقابل دوربین ما حاضر شــدند می دانستند 
فیلم را چه ســازمانی می سازد که این گفته 
به هیچ وجه قابل انکار نیست چرا که اساسا 
مهندس محمد توســلی و مهندس فریدون 
سحابی در سالن ماه حوزه هنری حاضر شده 
و گفتگوی آنها در این ســازمان ضبط شد. 

البته شما هم می دانســتید قرار است انتقاد 
و تعریف از شــخصیت مهندس بــازرگان با 
هم در مســتند  «راه طی شده« شکل بگیرد 
چرا که بسیاری از انتقادها را در حضور خود 
شــما و دیگر مصاحبه شــونده ها در همان 
هنگام ضبط گفتگوها مطــرح کردم و آنجا 
مشاوری همراه من نبود بلکه سواالت و ضدو 
نقیض های کتابهای مهندس بازرگان بود که 
نه تنها در ذهن بنده بلکه در ذهن هر جوانی 
که کتب ایشان را می خواند به شکل طبیعی 
اتفاق خواهد افتاد و برای اینکه متهم نشویم 
این انتقادها را دیگران بعدا به ما گفته اند در 
فــرم کار و ضبط مصاحبه ها آینه اســتفاده 
کردیم و کنار هر مصاحبه شــونده آینه ای 
گذاشتیم تا پشــت دوربین )بنده( و مقابل 
دوربین )شما( بدون تقطیع نماها هم حرف 
و هم انتقاد ها بصورت شفاف مشخص باشد 
و هر دو در یک نما باشیم و مسائل مختلفی 
مثل عــدم توجه مهندس بــازرگان به روح 
عمل و یا ایجاد چالش درباره مشــی جوانان 
نهضت آزادی )ســازمان مجاهدین خلق( و 
ریشه یابی التقاط و ارتباط آن با کتاب »راه 

طی شده« و عدم حضور جوانان و هواداران 
نهضت آزادی در جبهه ها حتی در دو ســال 
ابتدای دفــاع مقدس و قبل از آزادســازی 
خرمشــهر و یا مســائلی مثل آیه مربوط به 
ولی امر و ... همه انتقادهایی اســت که بنده 
در مقابل دوربین نزد شــما و دیگر نزدیکان 
مهندس بــازرگان مطرح کــردم و چه چیز 
شفاف تر از آینه؟ البته باید پذیرفت که شاید 
نهضت آزادی کمتر خــودش و تفاوت آرای 
میان افراد خودش را در قالــب یک فیلم تا 
به حال دیده بود و انکاری نیست که بنده و 
همکارانم از این تفاوت و تضاد آرا میان افراد 
استفاده کرده و از خودشان در نقد خودشان 
هم استفاده کردیم و نظرات متضاد را در کنار 
هم گذاشتیم. اما باالخره باید نقد پذیری را 
از جایی شروع کرد و چه کسی بهتر از نهضت 
آزادی و نزدیکان مهندس بازرگان که مدعی 

نقد پذیری هستند.
اما درباره رابطــه پدر و فرزنــدی مهندس 
مهدی بازرگان با ســازمان مجاهدین خلق 
گویا هنوز شک دارید و در نامه اتان نوشته اید 
فیلم صرفا به یک خاطره مخدوش اســتناد 

پاسخ کارگردان 
»مستند راه طی شده«
 به محمد نوید بازرگان

                              پرونده
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کرده. باید گفت متاسفانه چون فیلم را کامل ندیده اید دچار 
اشتباه شده اید چون این خاطره و ارتباطات را دیگر یاران 
مهندس بازرگان هم نقل کرده اند. به عنوان مثال مرحوم 
بســته نگار می گوید: بنده خودم در زندان برازجان )دهه 
چهل( از دو لب مهندس بازرگان شنیدم که گفت تنها راه 
مبارزه فقط مبارزه مسلحانه است منتها باید جوانان وارد 
عرصه مبارزه مسلحانه شــوند. و یادآوری می کنم که شما 
هم در مصاحبه ها مرحوم بسته نگار را از صادق ترین افراد 
نهضت آزادی به مــا معرفی کردید و یــا در جایی از فیلم 
مهندس توسلی می گوید تاسیس سازمان مجاهدین خلق 
به هیچ وجه انشعاب از نهضت آزادی نیست چون اینها از ما 
جدا نشدند. البته چون شما فرزند مهندس مهدی بازرگان 
هستید بنده از نوشــتار پدر بزرگوارتان مثال می آورم که 
در تاریخ 13۶۰/2/12 با عنوان فرزندان مجاهد و فرزندان 
مکتبی عزیزم که آن را در روزنامه حزبشــان یعنی همان 

روزنامه میزان هم چاپ کردند.
ایشان در آن مقاله اینگونه نوشتند: )مجاهدین خلق شما 
فرزندان نهضت آزادی هستید. در سال 1343 که در زندان 
بودیم به دنیا آمدید و راه خود را پیش گرفتید. بدون آنکه 
از خانه فرار کرده یا اخراج شــده باشــید. مبانی فکری و 
تعلیمات اولیه را کتابها و بحث و تحلیل ها و تجربیاتی که از 
نهضت گرفتید تشکیل می داد. اگر بعدا به لحاظ ایدئولوژی 
و تاکتیک فاصله ها و اختاف هائی پیش آمد و از خود شما 
کسانی جدا و مخالف شــدند اینها مانع و منکر رابطه پدر 

فرزندی نمی تواند بشود( 
آقای دکتر محمد نوید بازرگان کمی تاریخ ها و مطالب را 
با وقایع بررسی کنید. با اینکه در زیر پرچم و آرم سازمان 
مجاهدین خلق تاریخ تاســیس آن 1344 قید شده ولی 
مهندس بازرگان تاریخ بــه دنیا آمدن آنــرا 1343 بیان 
فرمودند یعنی دقیقا از زمان شکل گیری این نطفه التقاطی 
پرده بر می دارند و اینجاست که نه تنها خاطره آقای محمد 
مهدی جعفری مخدوش نیســت بلکه بایــد گفت دقیق 
اســت چرا که دقیق تر این خاطره که پدر شــما به محمد 
حنیف نژاد گفته: دیگر باید اسلحه برداری را ایشان ) آقای 
جعفری( در کتاب سه هم پیمان عشق تعریف کرده و آنجا 
آقای جعفری دقیق توضیح می دهد که خاطره را خودش 
از حنیف نژاد شنیده. و حتما بهتر از بنده و شما که در آن 
سال 1343 تنها یک سال داشته اید این آقایان بسته نگار 
و جعفری هســتند که خاطرات زندان دهه چهل مهندس 
بازرگان و محمد حنیف نژاد را بهتر می دانند چون آنها در 

آن دوران یارغار مرحوم مهندس بازرگان بودند.
البته بایــد توجه کنید یک طرف نامــه فرزندان مجاهد و 
فرزندان مکتبی عزیزم را مهندس بازرگان در اردیبهشت 
سال شصت به مسعود رجوی نوشــته یعنی کمی قبل تر 
از اینکه منافقین دســت به عملیات ترور و جنگ شهری 
بزنند اما در نامه ایشان به وضوح مساله فرار یا اخراج اینها 
از ایران را مطرح می کند که کاما قابل تامل است. چرا که 

در این تاریخ هنوز مجاهدین خلق شروع به جنگ افروزی 
و خروج از ایران نکرده اند. حتمــا نمی خواهید بگویید که 
مهندس بازرگان فرار مجاهدین خلق را صرفا حدس زده 
چرا که مرحــوم ابراهیم یزدی و مهندس توســلی بارها 
مصاحبه کرده اند و گفته اند قبل از درگیری خرداد ســال 
شصت مسعود رجوی این مســاله جنگ شهری و ترور  را 
به شکل مشورتی پیش اعضای ارشد نهضت آزادی مطرح 

کرده بوده. 
البته تشویش و نگرانی اعضای فعلی نهضت آزادی پس از 
دیدن مستند راه طی شده بدیهی است چرا که برای تاریخ 
هم که شده این مســتند باید مطالبی را که نهضت آزادی 
عمری در پستو نگه می داشته یک بار عیان می کردیم. اما 
در جایی دیگر از نامه خودتان نوشته اید چرا راوی )یعنی 
بنده( هم نقد فکــری می کند هم دینی و هم سیاســی و 
ادبی؟ به نظرم سوال خوبی مطرح کردید چرا که نقد بنده 
بر اســاس کتب مختلف و حتی متضاد مهندس بازرگان 
مطرح شده و این اساس حرف مســتند ما بود که چگونه 
کسی مانند مهندس مهدی بازرگان چگونه می تواند بدون 
تخصص الزم در امور مختلف دینی و قرآنی اظهار نظر کند 
و راهکار بدهد؟ البته شــما به گونه ای در نامه خود مطرح 
کردید گویی اینها نقد شخصی بنده است اما باید گفت در 
همان زمان چاپ کتاب راه طی شده اولین انتقاد را استاد 
مرتضی مطهری کرد و راه طی شــده را بیراهه نامید و در 

کتاب اصول فلسفه و رئالیسم اینگونه می نویسد: 
حقیقت این اســت راهی که مؤلف دانشــمند »راه طی 
شده« با کمال صفا و خلوص نیت طی کرده است آنچنان 
بیراهه است که مجالی برای استدالل از راه »نظام غائی« 
که دانشــمندان به اقتباس از قرآن مجید آن را راه »اتقان 

صنع« اصطاح کرده  اند نمی گذارد.
اما بی تعارف با خودمان فکر کنیم چرا کسانی که »راه طی 
شده« زیر بغل شان می زدند سر از رفاقت با صدام درآوردند 
و یاران مکتب اسام و امام خمینی هشت سال تمام عیار 

مدافع تمام مرزهای مادی و معنوی بودند. 
نکته آخر که در نامه اتان نوشــتید درباره دیگر گروههای 
مسلحی چون فدائیان اســام و منصورون و ... باید عرض 
کنم خدمتتــان که چون باز هم مســتند را کامل ندیدید 
دچار اشتباه شــدید زیرا این مســتند دنبال نفی یا تایید 
مبارزه مسلحانه نیست بلکه بحث بر سر این است انقاب 
درونی افراد با ساح میسر نمی شود و کار فرهنگی و فکری 
می طلبد و این خون است که بر شمشیر پیروز است. راهی 
که باورش سخت است اما تاریخ و قرآن نوید این پیروزی 

را بر مردم می دهد.
علی ماقلی پور 8 / 9 / 1397
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در مستند »راه طی شده« چه چیزی وجود دارد که 
طرفداران نهضت آزادی تا این حد از تماشای آن عصبانی 

شده اند؟
نه از نظر من به عنوان تهیه کننده بلکه از نظر کسانی 
که این مســتند را دیده اند، »راه طی شده« دارای 
جسارتی است و حرف هایی می زند که برای آقایانی 
که چهره صلح جو و آزادی منش از مرحوم مهندس 
بازرگان ترســیم کرده اند، غیرمنتظره اســت و با 
دیدن آن جا می خورند. چه قبل و چه بعد از جلسه 
اکران مستند هم با این افراد بحث داشته ایم، مثًا 
آن ها می گفتند شــما فان کتاب را درباره بازرگان 
نخوانده اید و ما جواب می دادیم که اتفاقاً آن را هم 
خوانده ایم و پاسخ ادعایی را که در آن کتاب مطرح 
شده است داده ایم. نه تنها این مستند تحریف تاریخ 
نیست، بلکه مستند و مستدل حرف می زند و از زبان 
خود اعضای نهضت آزادی درباره بازرگان صحبت 
شده است. در این مستند علی ماقلی پور در نقش 
راوی مستند صرفاً به ارزیابی چیزی که آن ها درباره 

بازرگان گفته اند پرداخته است. 
چرا طرفداران بازرگان این مستندرا غیرقابل قبول 

می دانند؟
مثًا ما در این مســتند نشــان داده ایــم مهندس 
بازرگان جوانان نهضت آزادی را تشــویق می کند 
که وارد فاز مسلحانه شوند. این موضوع را هم دو تن 
از اعضای نهضت آزادی بیان می کنند. ما مســتدل 
حرف زده ایم و فکر می کنم »راه طی شده« از فرم 
کلیشه ای مستند پیروی نمی کند. کار کامًا جنبه 
تحقیقاتی دارد و به خاطر همین اســت که شــاید 
بعضی ها که از بازرگان خوششان می آمده نسبت به 

آن واکنش نشان داده اند. 
پس به »راه طی شده« نقدی وارد نیست؟

نــه این را نمی گویم که هیچ نقدی بــه کار ما وارد 
نیست، ولی اینکه می گویند مستند دروغ می گوید، 
منصفانه نیست و غرضدار است. آن ها می خواهند با 
این حرف ها مستند را از جریان تاثیرگذاری خارج 
کنند. آن ها نمی توانند چیزی غیر از عایق خود را 

درک و هضم کنند. 
پیش از »راه طی شده« اثر قابل توجهی درباره شخصیت 

و زندگی مرحوم بازرگان ساخته شده بود؟
چند کار کوتاه 3۰- 2۰ دقیقه ای که بیشــتر جنبه 
گزارشی داشت ساخته شده است. نهضت آزادی هم 
دو مستند به نام های »نقشــی به یاد 1« و »نقشی 
به یاد 2« ساخته اســت که در آن مهدی بازرگان 

را در حــد اولیای الهــی باال می برند. ایــن تفکر از 
مهندس بــازرگان قدیس می ســازد و برای همین 
وقتی مســتندی غیر از آن بگوید، دوست ندارند به 
حرف آن گوش کنند. به نظرم حداقل جا داشــت 
که تا امروز پنج مســتند درباره بازرگان با نگاه های 

متفاوت ساخته می شد. 
بعد از مستند »قائم مقام«، مستند »راه طی شده« سراغ 
چهره ای جنجالی از انقالب رفته، چه شده که بعد از 
سال ها میل به پرداختن به سال های ابتدایی انقالب زیاد 

شده است؟
امیرالمؤمنیــن )ع( می فرمایند »از گذشــته های 
دنیا برای باقیمانده آن عبرت آمــوز زیرا پاره های 
دنیا شــبیه یکدیگرند«، به نظرم خیلی از اتفاقات 
سال های اول انقاب، حتی شعار ها و جناح بندی ها 
به نوعی در سال های 88 و 9۶ تکرار و باز تولید شده 
است. طبعاً این اتفاق برای نسل امروز جذاب است 
و باید از آن آگاه شــود. تا کی ما بایــد تاوان تکرار 

تجربه های گذشته را بدهیم؟
برسیم به این موضوع که می گویند شما و علی مالقلی پور 

کار سفارشی ساخته اید! در این باره توضیح می دهید.
این طرح پیشنهاد خودم بود و آن را به علی ماقلی 
پور گفتم. علت اینکه سراغ ماقلی پور رفتم این بود 
که از مدت ها قبل دوســت داشتم یک کار سیاسی 
داستانی بسازد و حتی اگر شده در قالب یک سریال 
داستانی به شــخصیت های تاریخ انقاب بپردازد، 
چون می دانستم به تاریخ انقاب عاقه دارد و درباره 
آن مطالعه کرده است. اینکه می گویند حوزه هنری 
این کار را به من پیشنهاد داد، قضیه کامًا برعکس 
است، من بودم که طرح را به حوزه هنری پیشنهاد 

دادم و آن ها قبول کردند. 
در نقد های طرفداران نهضت آزادی بر اینکه پول 
گرفته اید هم پافشاری می شود، چقدر برای ساخت این 

مستند بودجه در نظر گرفته شده بود؟
برای ســاخت این مســتند حمایتی از ما نشد. من 
در ســال 95 بــرآورد 9۰ میلیونی برای ســاخت 
مســتند به حوزه هنری دادم، آن هــا در نهایت با 
7۰ میلیــون تومان بودجه موافقــت کردند. بعد از 
آن به گرانی های ســال 97 خوردیم، درخواســت 
کردم که هزینه ها رفته باال و آن هــا با 15 میلیون 
افزایــش موافقت کردنــد که هنوز هــم پرداخت 
نکرده اند. آن هایی که می گویند ما پول گرفته ایم، 
اگر می تواننــد بیایند با دو یا ســه برابر این بودجه 
فیلم بسازند! من این ارقام را گفتم، چون از بودجه 

قدیس سازان از مهندس بازرگان با دیدن مستند شوکه می شوند
تهیه کننده مستند »راه طی شده«:

عمومی استفاده کرده ام و حق مردم است 
بدانند که چقدر پول بوده اســت. من هنوز 
دارم هزینه می کنم، در حالی که شــاید در 
انتهای کار 12 میلیون هم برای من نماند. 
با آنکه حداقل یک سال به طور کامل وقتم 
را برای این مستند گذاشته ام و در آخر بعد 
از دو سال کار به اندازه حقوق یک کارگر هم 

برای من نمانده است. 
برای اکران عمومی مستند چه برنامه ای دارید؟

فعًا اکران های دانشگاهی مان شروع شده 
است و تا امروز 4۰ دانشگاه برای اکران ثبت 
نام کرده اند. برای اکران ســینما هم سراغ 
سیســتم »هنر و تجربه« نرفته ایم، چون 
فکر می کنیم از نظر مخاطب اتفاقی در آن 
 vod نمی افتد. خیلی ها هم منتظر نسخه

هستند که پیگیر آن هستیم. 
برای پخش تلویزیونی طرحی دارید؟

به پخش تلویزیونی هم فکر می کنیم، اما نه 
در زمانی نزدیک. 

درباره بازرگان، حرف ناگفته ای در مستند باقی 
مانده است؟

فکر می کنم حداقل ســه تا چهار مســتند 
دیگر می تــوان درباره مهنــدس بازرگان 
ساخت. ما در »راه طی شده« با موضوعات 
زیادی روبه رو بودیم که به خاطر محدودیت 
زمــان آگاهانه از کنار آن هــا عبور کردیم. 
موضوعات دیگــری هم هســت که جای 

پرداخت دارد. 
به فکر ساخت قسمت دوم از »راه طی شده« 

هستید؟
اگر حمایت شود، حتماً این کار را می کنیم، 
چون بخش زیادی از تحقیقات و مصاحبه ها 

انجام شده است. 
در صورت ساخت قسمت بعدی، چه موضوعی 
درباره مهندس بازرگان را زیر ذره بین می برید؟

به احتمال زیاد به »دولت موقت« خواهیم 
پرداخت. در »راه طی شــده« وقت نشد به 

دولت موقت بپردازیم و از آن عبور کردیم.
منبع: روزنامه جوان

مراسم رونمایی از مستند »راه طی شده« که نگاهی به زندگی مهندس مهدی بازرگان، سیاستمدار و 
نخست وزیر دولت موقت دارد، باعث ایجاد تنش هایی میان موافقان بازرگان و سازندگان مستند شد. 
طرفداران نهضت آزادی به عوامل »راه طی شده« حمله کرده اند و آن ها را به پول گرفتن، سفارشی ساختن 
و تحریف تاریخ متهم کرده اند. محمد امین نوروزی، تهیه کننده این مستند در گفت و گو با »جوان« درباره 

حاشیه های به وجود آمده برای »راه طی شده« و ریشه های آن پرداخته است.

                              پرونده
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یکی از مســتندهایی که این روزها مطرح و 
جریان ساز شده است مستند »راه طی شده« 
ســاخته علی ماقلی پور اســت. مستندی 
درباره فراز و نشــیب های زندگی تاریخی و 
سیاســی مهندس مهدی بازرگان که از روز 
گذشته نیز فروش آن در سایت سینمامارکت 
آغاز شده و موجی از موافقت ها و مخالفت ها 
را شکل داده است. اوج نقدها و مسائل درباره 
بازرگان در این مســتند وابستگی فکری وی 
به ابوالحســن خان فروغی یکی از اعضای لژ 
فراماســونری در ایران و همچنین وابستگی 
فکری اعضای اولیه سازمان مجاهدین خلق 
به بازرگان در دهه 4۰ بود که خروجی نهایی 

آن ارتباطات ترورها و مبارزه مسلحانه بود.
دو مورد فوق از بدیهیات تاریخی اســت که 
همواره مورد انــکار و تکذیب اعضای نهضت 
آزادی و اعضای خانواده بازرگان قرار گرفته 
است اما در مستند فوق الذکر وقتی به آن ها 
اشاره شده است باعث اعتراض و نقد هواداران 
مهدی بازرگان قرار گرفته اســت به طوری 
که نشــریه های »صدا« و »سازندگی« در دو 
روز اخیر این مســتند را با تمام قدرت مورد 
تخریب و تهاجم خود قرار داده اند. اما بازرگان 
یک وجهــه پنهان دیگر دارد که ناخواســته 
مستند آن را هم مورد هدف قرار داده است و 
شاید به همین دلیل باشد که نشریات اصاح 
طلب این مســتند را با تمام تــوان تخریب 
می کنند و آن نکته پنهان این است که اصاح 
طلبی امروز وامدار و دارای خاســتگاهی در 

افکار مهدی بازرگان به عنوان یک روشنفکر 
دینی است. بازرگان اهل تساهل و تسامح در 
دینداری بود. فردی بود کــه گمان می کرد 
می توان از دین تفســیر بسیار علمی و مادی 
گرایانه داشــت و به همین دلیل کتاب »راه 
طی شده« را نیز به رشــته تحریر در آورد و 
با انتقادات جدی شهید مرتضی مطهری در 
دهه 3۰ مواجه شــد. اصاح طلبان امروز نیز 
بارها اعام کرده اند که مرشــد و مراد آن ها 
در سیاســت ورزی و اندیشــه ورزی مهدی 

بازرگان است. 
محمــد قوچانــی به عنــوان روزنامــه نگار 
برجسته اصاح طلب بارها در دهه هشتاد و 
نود، مقاالتی در تائید روش و منش بازرگان 
نگاشت و عبدالکریم ســروش نیز به عنوان 
ایدئولوگ فکری اصاح طلبان در دهه هفتاد 
و هشتاد، سخنرانی مشهوری در سال 1373 
با عنوان »آنکه به نام بازرگان بود نه به صفت« 

انجام داد و از افکار بازرگان دفاع کرد.
حقیقت این اســت که نقد بازرگان نقد فکر 
اصاح طلبی و منش سیاســی جاری است 
که در این طیف سیاســی که دارای اندیشه 

خاصی نیز می باشد می بینیم.
به همین دلیل از مســتند »راه طی شــده« 
دفاع می کنم و معتقدم دیدن این مســتند 
برای جوانان امروزی بســیار واجب است تا 
با آبشــخور فکری جریانات سیاسی بیشتر و 

بهتر آشنا شوند.

چرا از »راه طی شده«دفاع یم کمن؟

مهدی دزفولی

مســعود بهنود در بی بی سی سعی کرد 
رندانه و در شــوی هماهنگ با مجری از 
کنار طوطی و بازرگان و »راه طی شده« 
عبور کند هر چند باز هم نتوانســت و دو 
دقیقه ای فحش داد. پیرمردهای نهضت 
به مراســم رونمایی مســتند رفتند و با 
عصبانیت از خجالت علی ماقلی پور در 
آمدند. ســمپات ها و حامیان نهضت در 
جراید و کانال های تلگرامی و سایت ها هم 
به قدر قوه، از غبــار روبی چهره مهندس 
بازرگان شــاکی شــدند و غبار روبان را 

نواختند.
اما ریشــه این همه تکاپو و بعضا عصبیت 

کجاست؟
علی ماقلی پــور در مســتند »راه طی 
شــده« این بار از زبان خــود نهضتی ها 
این حرف را به گوش مخاطب رســانده 
که بازرگان موافق اقدام مسلحانه توسط 
سازمان بود و این حرف مهمی است چون 
هم بازرگان نماد است و هم رجوی و دار 

و دسته اش.
آنها ســعی می کنند القا کنند بازرگان نه 
تنها موافقتی با این مســئله نداشت بلکه 
صریحا مخالف بود. کاش دوســتان برای 
ســنجش این ادعا حداقــل داده ای هم 
داشتند و چه خوب است این ادعا آزمون 
شود. دوســتان معتقدند نهضت در دهه 
شصت مرزبندی صریح و مخالفت جدی 
و عملی با سازمان داشته بنده ایشان را به 

یک چالش دعوت می کنم:
ســازمان منافقین در ســالهای پس از 
انقاب بیــش از ده هزار ایرانــی را ترور 
کرده، از روسای قوا و وزرا تا امرای ارتش و 
سپاه و البته مردم عادی، سازمان در میان 
طیف موسوم به حزب الهی حتی به بقال 

و قصاب و بنا هم رحم نمی کرد.
 امــا آیــا دوســتان نزدیک بــه نهضت 
می توانند چند نمونــه از اعضای حزب یا 
ســمپات ها یا اعضا عادیشــان را معرفی 
کنند کــه دار و دســته رجوی بــه آنها 

تعرضی کرده است؟

محمد زعیم زاده
 جانشین سردبیر فرهیختگان

اما ریشه این همه تکاپو و 

بعضا عصبیت کجاست؟
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حجت االسام علی اکبر ناطق نوری پس از تماشای »راه طی شده« به کارگردانی علی ماقلی پور پرهیز 
از افراط و تفریط در این مستند را ستود.

حجت االسام علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از تماشای مستند »راه 
طی شده« به کارگردانی علی ماقلی پور، ضمن تشکر و ابراز خرسندی از تیم تحقیق و تهیه این مستند 

نکاتی را درباره آن مطرح کرد.
ناطق نوری با اشاره به اینکه »در ساخت این مســتند افراط یا تفریطی مشاهده نشده و موضع گیری 
جناحی نیز به چشم نمی خورد«، گفت: در مستند فوق ضمن پرهیز از مبالغه یا جفا نسبت به نهضت 
آزادی به خوبی مواضع و رویکردهای آن تبیین شده است هرچند بیان حقایق به طور طبیعی، مخالفان 

یا موافقانی نیز خواهد داشت.
وی درباره شخصیت مهندس مهدی بازرگان که سوژه مستند »راه طی شده« است، توضیح داد: بنده 
شخص مرحوم آقای بازرگان را متدین، مسلمان، صادق و متهجد می دانم اما علی رغم داشتن ارتباط 
با ایشان، از ابتدا بعضی تفکرات و مواضعشان را قبول نداشته و نوع نگاهشان، موجب شده بود با ایشان 

زاویه فکری داشته باشم.

»تناقض«، نشــانه مشترک رفتارشناســی همه فرصت طلب های سیاســی است. درباره 
»آزادی« به کّرات با همین تناقض از ســوی کارگزاران، اصاح طلبان، شبه روشنفکران، 
تجدیدنظرطلبان و نومحافظه کاران یا هر اســمی که روزنامه های زنجیره ای سابق، امروز 

آن را نمایندگی می کنند.
چرا مستندی که همه گفت وگوشوندگان در آن از اعضای اولیه نهضت آزادی یا از بستگان 

خانوادگی مهدی بازرگان هستند، به»تحریف« متهم می شود؟
آنچه علی ماقلی پور در راه طی شده می گوید، نقد »راه طی شده« بازرگان است. این کتاب 
بازتعریفی از نوع نگرش و رویکرد مهدی بازرگان به عرصه سیاست، مبارزه و امر اجتماعی 

و برداشتی است که او در دهه 2۰ از اینها داشته است.

 اثری فراجناحی

چرا اینقدر برآشفته و نگران شده اید؟

علی ماقلی پور یک فیلم مستند ســاخته به نام »راه طی شده« در باره زندگی، اندیشه ها و تاثیرات 
سیاسی و فکری مرحوم مهندس مهدی بازرگان.

من این مســتند را دیده ام. فعا نمی خواهم در باره ی قوت ها، ضعف ها، رویکردها و بینش های آن 
سخن بگویم. اما در عجبم از کسانی که ادعاهای گوش خراش شــان در باره ی آزادی و تحمل آراء و 
اندیشه های دیگران )حتی اگر غلط باشد و ...( سال هاست برای فضای اجتماعی کشور آلودگی صوتی 
و تبلیغاتی ایجاد کرده است اما یک فیلم مســتند را که حرف و نگاه و واکاوی تازه و جدیدی در باره 

مرحوم بازرگان دارد، تحمل نمی کنند.
آقایان و خانم های بســیار محترم! چه خبر شده؟ چه خبرتان شــده؟ چرا اینقدر برآشفته و نگران 
شده اید؟ نکند بیم آن دارید که جوان و جوانان دیگری، از سر کنجکاوی و تحقیق، افکار و اندیشه های 
شما را هم در مستندهایی دیگر، به نقد و تحلیل بنشینند و چهره بی نقاب تان بر مردم و بویژه جوانانی 

که می کوشید مواضع و شخصیت واقعی تان را از آنها پنهان نگه دارید، آشکار شود؟ 

اکبر نبوی

محمدرضا کردلو-وطن امروز

واکنش ناطق نوری به مستند »راه طی شده«

پس کو این آزادی؟

                              پرونده
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»خانه ای برای تو« روایت داوود جوان 30 ساله گیالنی 
است که کمتر از یک سال از ازدواجش می گذرد و در 
شغلش دچار ورشکستگی شده است. او همزمان 
متوجه می شود که به سرطان پیشرفته ای دچار شده 
و در این شرایط برای زندگی اش تصمیمات جدیدی 

می گیرد.
این مستند به کارگردانی مهدی بخشی مقدم و 
تهیه کنندگی مهدی شاه محمدی در مرکز مستند 

سوره حوزه هنری تولید شده است.
به همین مناسبت با مهدی شامحمدی، تهیه کننده 
این مستند به گفت وگو نشستیم تا از چند و چون 

تولید این مستند باخبر شویم.
 

ایده خانه ای برای تو از کجا آمد و اصال چرا خانه ای 
برای تو؟

ایده اصلی خانه ای برای تو از مرگ آگاهی مرتضی 
آوینی می آید کــه دورانی را بــا همین موضوع 
مرگ آگاهی به عنوان دغدغه ذهنی ام پشت سر 
گذاشته بودم؛ تا آنجایی که به کام امیرالمومنین 
برخورد کردم کــه می فرمودند: مــرگ آگاهی 
کیفیت حضور است و این کام از این بزرگوار بر 
دغدغه های من افزود که بــه دنبال این موضوع 
بروم و معموال این مــرگ آگاهی کیفیت حضور 
است بر کسانی متجلی می شود که می فهمند تا 

چند روز دیگر بیشتر زنده نیستند.
هدف شما از ساخت این مستند چیست؟

من به دنبال تولید فیلمی بــودم که مخاطب و 
بیننده فیلمم وقتی سالن سینما را ترک می کند، 
»مرگ آگاهی کیفیت حضور اســت« را تجربه 

کرده باشد.
فرایند تولید این مستند چگونه بود؟

بعد از ساعت ها و روزها تأمل با آقای یزدی، مدیر 
مرکز مستند سوره به این جمع بندی رسیدیم که 
این پروژه را شروع کنیم که مهدی بخشی مقدم 
با ســاخت مســتند موفق »1۰۶روز بعد« برای 

ساخت این پروژه استقبال کرد و با بخشی مقدم 
این کار را آغاز کردیم.

برای شــروع کار به چند نفــر نیازمند بودیم که 
مطلع باشند برای چند ماه دیگر از دنیا خواهند 
رفت تا با این حال و روز بیشتر آشنا شویم. برای 
همین باید به چند مرکز که بیماران ســخت را 
پذیرش کــرده بودند و احتمال مرگشــان زیاد 
بود، ماقات می کردیــم و به ســوپروایزرهای 
بیمارســتان هایی که بخش آنکولوژی داشتند، 
سپردیم تا اینکه از بیمارستان مسیح دانشوری با 
ماتماس گرفتند و داوود قصه ما را معرفی کردند. 
البته قصه داوود را همزمان با چند نفر دیگر جلو 
بردیم، اما بعد از مدتی کوتاه متوجه شــدیم که 
باید قصه پیرامون داوود بچرخــد. البته ناگفته 
نماند که همین روایتی کوتاه از ابتدای این پروژه 
که خدمتتان گفتم خودش روایتی ســنگین و 

سخت بوده است.
تصویربرداری این مستند چه میزان زمان برد؟

از آغاز تصویربرداری پروژه تا پایان آن 2۶ ماه به 
طول انجامید و در این 2۶ ماه با مشکات فراوانی 
دســت و پنجه نرم کردیم اما پشت سر گذاشتن 
این مشکات جز با تاش و سختکوشی دوستانم 

در عوامل این مستند به دست نمی آمد.
حین تولید عکس العمل خانواده داوود با تیم تولید 

چگونه بود؟
در این مستند ما از عواملی بهره بردیم که هر کدام 
از آنها در بخش خود بهترینند و در سینما مستند 
ایران جزو بهترین ها به حساب می آیند. در طول 
این مدت، رفاقت و همدلی فراوانی بین تیم ما و 
خانواده داوود شــکل گرفت که در داوود قصه ما 
نیز خیلی تاثیر می گذاشــت تا جایی که خواهر 
داوود با ما تماس می گرفت و می گفت چرا شما 
دیگر پیش داوود نمی آیید؟ چرا که هرقت شما 

ایده اصلی را از »مرگ آگاهی« شهید آوینی گرفتیم

گفتگو                                              

تهیه کننده مستند »خانه ای برای تو«:

اینجا پیش ما هســتید روحیه داوود فوق العاده 
خوب می شــود. این خبر برای تیم ما یعنی خبر 
بســیار خوب؛ چرا که ما بار روانی برای خانواده 
داوود نیستیم و برعکس داوود با بودن ما انرژی و 

روحیه فراوان می گیرد.
و  مستند(  اصلی  )سوژه  داوود  با  که  مدتی  در 
خانواده اش در ارتباط بودید، مطمئنا تصاویر زیادی 
را جمع آوری کردید. مالکتان برای انتخاب تصاویر 

چه بود؟
ما اتاق فکری برای تیم مان داشــتیم که دائم با 
جلسه گذاشتن و راش دیدن کار ها نمی گذاشتیم 
از نقشــه راهی که برای خودمان ترســیم کرده 
بودیم، فاصلــه بگیریم. برای همیــن بعد از هر 
جلسه ضبطمان دو تا سه جلسه اتاق فکر داشتیم 
تا فاصله از هدف اصلی فیلــم نگیریم. البته این 
تعداد از جلســات در زمان تدویــن فیلم خیلی 
بیشتر می شــد تا در بهتر شدن مســتند به ما 

کمک کند.
اگر بخواهید کوتاه »خانه ای برای تو« را معرفی کنید 

چگونه تعریف می کنید؟
بخواهم در یــک کلمه یا جمله مســتندمان را 
تعریف کنم مطمئنا آن واژه »امید« است، اما از 
روزی که »مرگ آگاهی کیفیت حضور اســت« 
چــراغ راهمان شــد در این مســتند به جرأت 
می توانم بگویم که این امید بود که همانند یک 

مساوی در کنار مرگ آگاهی نشسته بود.
این تجربه را ادامه خواهید داد؟

قرارمان بود که یک ســه گانه ســرطان بسازم 
که اولینش را با لقمــان خالدی »فصل هرس« 
را ســاختیم. دومین کار را قرار بــود با مرتضی 
پایه شــناس بســازم که با این پروژه سرطان و 
مرگ آگاهی گره خورد و مطمئنا سومین اثر این 

سه گانه را با کمک حوزه هنری خواهم ساخت.
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مدیر عامل موسسه بهمن سبز با اشاره به روند 
بازسازی ها در چهار سال اخیر،  تاکید کرد حوزه 
هنری 11 هزار صندلی در این مدت بازسازی 

کرده است. 
محمود کاظمی مدیر عامل موسسه بهمن سبز 
روز سه شنبه 27 آذرماه در نشست خبری ویژه 
افتتاحیه پردیس سینمایی ساحل اصفهان گفت: 
در ابتدا از اهالی رسانه تشکر می کنم که همواره با 
نقدها و نظرهایشان همراه بوده اند. موسسه بهمن 
سبز از نیمه دوم سال 92 و بر اساس مسوولیت 
های تازه اش وارد حوزه سینماداری به شکل 
تخصصی تر و جدی تر شد. ما تحقیق و پژوهش 
جدی درباره سینماها را شروع کردیم و وضعیت 

سینماهای حوزه هنری را بررسی کردیم.
او ادامه داد: اولویت بندی ها را تعیین کردیم و 
سپس وارد فاز اجرایی شدیم. از نیمه دوم سال 
94 شروع کردیم به نوسازی،  تجهیز و ساخت 
و ساز در همه شهرها و به یک منطقه و استان 

محدود نشدیم.
کاظمی گفت: در این سالها 11 هزار صندلی 
بازسازی و 45۰۰ صندلی به ظرفیت نمایشی 
کشور افزوده شد. سهم اصفهان از این بازسازی 
ها 3۶47 صندلی بوده. 2۶97 صندلی به ظرفیت 

سینماهای این استان افزوده شده است.

داد:  ادامه  سبز  بهمن  موسسه  عامل  مدیر 
همچنان مایلیم در نقاط دور و نزدیک همه 
شهرها سینماهایی مناسب مردم داشته باشیم 
و تاش می کنیم این هدف را محقق کنیم. حتی 
در اصفهان هم به دنبال بازسازی سینما سپاهان 
هستیم. به نقاط دیگر شهر هم خواهیم رفت و 
سینماهایی در این مناطق خواهیم داشت. در 

کاشان هم برنامه هایی داریم.
کاظمی افزود: در مراغه پردیس خواهیم ساخت 
و در سیاهکل که فاقد سینما بوده سینما ساخته 
ایم. مقام معظم رهبری فرموده اند که هیچ هنری 
به اندازه سینما تاثیرگذار نیست. برای موفقیت 
ما که خدمت رسانی به مردم است نیازمند کمک 

همه نهادها و ارگانها هستیم.
او ادامه داد: شهرداری،  ارشاد و دوستانمان در 
اصفهان به ما کمک کردند. مهندس مسچی 
در سینما شهر همواره به ما کمک کرده است. 
ما بودجه ای برای سینماسازی نداریم. هزینه 
هایمان را از بلیت فروشی و برنامه هایمان تامین 
می کنیم. مسووالن باید کمک کنند چراغ سینما 

خاموش نشود.
کاظمی گفت: با توجه به افزایش قیمت ها هزینه 
ساخت و ساز و نگهداری سینماها باال رفته و کار 
در این حوزه سخت شده اما ما باعشق و اراده 

فعالیت می کنیم.
مدیر عامل موسسه بهمن سبز در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره هزینه ساخت پردیس ساحل 
گفت: قبا پیش بینی شده بود این پروژه با نه 
میلیارد تومان ساخته شود اما نوسان قیمت 
باعث شد هزینه به یازده میلیارد تومان برسد. 
این که طبق برنامه نتوانستیم سینما را افتتاح 
کنیم مربوط می شود به گرانی تجهیزات صوت و 
تصویری که در ایران وجود نداشت و باید صبر می 
کردیم تا تجهیزات کامل شود. افزایش قیمت ها 
در همه بخش ها وجود دارد و سینماسازی در این 

فضا واقعا سخت است.
او گفت: یکی دیگر از مسائلی که باید عنوان کنم 
این است که سینما به فیلم خوب زنده است. 
با پخش فوتبال یا برگزاری کنسرت سینما 
پرمخاطب نمی شود. سینما با تولیدات خوب 
که حال و هوای ایرانی و اسامی داشته باشد 

زنده می ماند.
سید مصطفی حسینی مدیر امور سینمایی استان 
اصفهان و اسماعیل هویدا مدیر بازرسی موسسه 
بهمن سبز و اهالی رسانه های شهر اصفهان در 
این مراسم حضور داشتند. در پایان اهالی رسانه 
از پردیس ساحل که فردا چهارشنبه به طور 
رسمی و در مراسمی با حضور رییس حوزه هنری،  

سینما سازی را به شهرهای بزرگ محدود نکرده ایم
در نشست خبری ویژه افتتاحیه پردیس سینمایی ساحل در اصفهان مطرح شد:

                              گزارش
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رییس سازمان سینمایی سوره مهر، اهالی سینما 
و مسئوالن استان و شهر اصفهان افتتاح خواهد 

شد،  بازدید کردند.
محمود کاظمی مدیرعامل موسسه »بهمن سبز« 
با اعام این خبر افزود: عملیات احداث دومین 
پردیس سینمایی شهر اصفهان با نام »ساحل« 
با موفقیت به پایان رسید و این پردیس معماری 
ایرانی و ویژگی هایی منحصر به فرد در میان 

سینماهای کشور دارد.
سینمایی  پردیس  ساختار  به  اشاره  با  وی 
»ساحل« که دارای ویژگی های منحصر به فردی 
نسبت به سینماهای کشور است، یادآور شد: دو 
سالن سینمایی این پردیس برای نخستین بار در 
سطح کشور ویژه کودکان و سینمای انیمیشن 
طراحی شده، ضمن اینکه سینما ساحل مجهز 
به مهد کودک است. یعنی فردی که به سینما 
می آید فرزند خود را به سینما کودک تحویل 
می دهد که البی این سالن ها به شکل مهد کودک 
خواهد بود. همچنین، پردیس سینمایی ساحل 
دارای یک سالن روباز با نمای 33 پل است که 
صدا از طریق هدست به گوش مخاطبان خواهد 
رسید و در این شرایط مخاطب در حین غذا 

خوردن از تماشای فیلم هم لذت خواهد برد.
کاظمی با اشاره به روند فعالیت این نهاد هنری 
در عرصه فرهنگ، هنر و سینما عنوان کرد: 
حوزه هنری به صورت جدی برای توسعه و 
تقویت زیرساخت های سینما و ارتقای سالن های 
سینمایی در قالب نوسازی، تجهیز و بهسازی 
سینما ها در تهران، مراکز استان ها و شهرستان ها 
ورود کرده و »سینماسازی« را به عنوان یکی 

از ضرورت های مهم جزو سیاست ها و اولویت  
فعالیت های سازمان سینمایی حوزه هنری در 

سالجاری است.
وی یادآوری شد: حوزه هنری در سال گذشته 
و  نوسازی  بازسازی،  پروژه  چندین  نیز، 
سینماسازی را به سرانجام رسانده که بازسازی 
سینما آفریقا مشهد، بازسازی و توسعه سینما 
قدس تبریز، بازسازی کامل سینما »فلسطین« 
همدان به صورت دو سالنه، بازسازی و بهره 
برداری سینما »فلسطین« اصفهان و اولین 
پردیس سینمایی اصفهان به نام »خانواده« با 
چهار سالن، بازسازی سینما »آزادی« ارومیه، 
بازسازی سینما »آزادی« آبادان، بازسازی سینما 

بهمن تهران و ... از جمله نمونه های آن است.
به گفته وی؛ معضل کمبود سالن استاندارد در 
کشور یکی از مهم ترین مشکات سینمای ایران 
است و طبیعی است با تسریع روند بازسازی 
سالن ها، می توان گام مؤثری در اعتای سینمای 

ایران برداشت.
* یک سینما به ازای هر 1۰۰ هزار نفر

خاطرنشان  سبز  بهمن  موسسه  مدیرعامل 
ساخت: در حالی که بر اساس حداقل استاندارد ها 
باید به ازای هر 1۰۰ هزار نفر یک سالن سینما 
وجود داشته باشد امار سالن های سینمایی 
موجود در سطح کشور بسیار پایین تر از این 
استانداردهاست. تمام تاش حوزه هنری در 
سالجاری این است که مطابق برنامه ریزی 14 
سالن سینمایی را به ناوگان سینمایی کشور 
اضافه کند که از این تعداد، دو سالن سینمایی 
در شهر تبریز، سالن 2 سینما یاسمن شاهین 

شهراصفهان، سینما فرهنگ در فوالدشهر و 
سینما فرهنگ میمه تکمیل و راه اندازی شده و 
سینما فلسطین بروجرد با ظرفیت 75۰ صندلی 
و پردیس سینمایی ساحل واقع در اصفهان با 
دارا بودن 9 پرده نمایش بزودی به بهره برداری 

خواهند رسید.
به گفته وی؛ نهضت بازسازی و نوسازی ناوگان 
سینماهای حوزه هنری که در دو سال اخیر اوج 
گرفته، در سال 97 برغم محدودیت ها و مشکل 

منابع با قدرت و جدیت بیش تری ادامه می یابد.
کاظمی همچنین خاطرنشان ساخت: سالن 
شماره 2 سینما بهمن تهران و توسعه پردیس 
فرهنگی سینمایی سپیده تهران به 3 سالن 
نمایش، سینما بهمن اصفهان، مجتمع فرهنگی 
تجاری سیاهکل با ظرفیت 28۰ صندلی، سالن 
2 و 3 سینما سپهر ساری، سالن سینما بهمن 
علویجه، سالن 2 سینما بهمن شهرکرد و  پردیس 
29 بهمن تبریز نیزاز جمله پروژه هایی است که 
ان شاء اهلل به همت بهمن سبز برای استفاده در 

اختیار سینما دوستان قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است پردیس سینمایی ساحل فردا 
28 آذر با حضور محسن مومنی شریف، محمد 
حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری و 
جمعی از سینماگران و مدیران فرهنگی از جمله: 
بیژن امکانیان، مجید مظفری، علیرضا تابش، تینا 
پاکروان، حبیب ایل بیگی، حبیب اسماعیلی، 
محمد حسین قاسمی، سید محمود رضوی، علی 
سرتیپی، غامرضا فرجی، محمدرضا صابری، و 
... تعدادی دیگر از سینماگران و مسئوالن استان 

اصفهان به صورت رسمی افتتاح شد.
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با گذشــت یــک قــرن از ورود اولین دســتگاه 
سینماتوگراف به ایران توســط مظفرالدین شاه 
قاجار، دغدغــه و تفریح رفتن به ســینما نه تنها 
از رونق نیفتــاده بلکه با پیشــرفت علم و ظهور 
تکنولوژی جذابیت آن را صدچندان کرده است. 
طی این سال ها تعداد سینمارو ها بارها کم و زیاد 
شد و اگرچه امروزه با آمدن شبکه نمایش خانگی 
و VOD دسترسی مردم به تولیدات هنر هفتم 
آسان تر است اما هیچ وقت ارزش تماشای فیلم 
روی پرده نقره ای در سالن تاریک از سکه نیفتاد. 

کشور هنردوست ایران سینما را یکی از مهمترین 
عوامل جریان ســازی فرهنگ می داند و ناگفته 
های بسیاری را از زبان فیلم ها به گوش میلیون ها 
نفر رسانده است. حرف هایی که گوش شنوا بسیار 
دارد و فضای شنیدن کم. به همین خاطر در سال 
های اخیر مســئوالن فرهنگی کشور همه تاش 
شــان را جهت ایجاد فضایی مطمئن  کرده اند تا 
آثار قابل توجه تولید شده در سینما به سمع و نظر 
مردم برسد و میان این سازمان ها و نهادهای فعال 
سینمایی؛ حوزه هنری هر ســاله با افتتاح سالن 
هایی در اقصی نقاط کشور سهم قابل توجهی در 

حرکت رو به جلوی سینماسازی برداشته است.
 این نهاد فرهنگی اهمیت سینماسازی را جدی 
گرفته و با جدیت بازسازی سینماهای قدیمی و 
ساخت سالن های جدید سینمایی را در دستور کار 
قرار داده تا جایی که با در اختیار داشتن بیش از 
1۰۰ سالن سینما به یکی از مهمترین سینما داران 
ایران تبدیل شده اســت. بنابر آمار رسمی حوزه 
هنری با تاسیس موسسه بهمن سبز از دهه هفتاد 
تا کنون خدمات بســیاری را در این عرصه انجام 
داده و در چهار سال اخیر توانسته است با تاش 
شبانه روزی در شهرهای مختلف ایران بازسازی 
چندین سینمای کشور و احیای 11 هزار صندلی 

را به سرانجام برساند.
از نیمه دوم سال 92  تا کنون موسسه بهمن سبز 
بر اساس مســئولیت های تازه اش عاوه بر بحث 
ساخت و تجهیز؛ حوزه ســینماداری را به شکل 
تخصصی تــری پیگیری و با تحقیــق و پژوهش 
های جدی در این باره وضعیت سینماهای حوزه 
هنری را بررسی می کند و بر اساس اولویت وارد 
فاز اجرایی می شود. محدود نشــدن به تهران و 
شهرهای بزرگ جهت ایجاد ســالن های تازه از 

دغدغه های این موسسه است چرا که اعتقاد دارد 
تمامی مردم در دور افتاده ترین شهرها نیز باید به 

این هنر دسترسی داشته باشند.
به همت حــوزه هنری و تاش موسســه بهمن 
سبز طی این ســالها 11 هزار صندلی بازسازی و 
45۰۰ صندلی به ظرفیت نمایشی کشور افزوده 
شده است. ســهم اصفهان نیز از این بازسازی ها 
3۶47 صندلی بوده و در مجموع 2۶97 صندلی به 
ظرفیت سینماهای این استان افزوده شده است. 
البته تاش ها به همین جا ختم نمی شــود و نه 
تنها سینما سپاهان این شهر در دستورکار پروژه 
های بعدی است بلکه سایر نقاط این استان نیز در 
آینده از ظرفیت ها و تجهیزات نمایشی بهره مند 

خواهند شد.
به عنوان مثال شهر کاشان در سال آینده شاهد 
اخبار خوشی در این حوزه خواهد بود و مراغه نیز 
از داشتن پردیس بی نصیب نخواهد ماند. مناطقی 
چون سیاهکل که تا کنون سازه ای به نام سینما 
را در تاریخ خود نداشت در آینده ای بسیار نزدیک 
می تواند برای تامین خوراک فرهنگی مردم خود 
فضایی مناسب ایجاد کند. هر چند که این روزها به 
تنهایی نمی توان همه بار را به دوش کشید و کمک 
نهادها و ســازمان های دیگر را از نظر دور داشت. 
افزایش قیمت ها، هزینه ساخت و ساز و نگهداری 
ســینماها باال رفته و تنها عشق به انجام خدمات 

فرهنگی امور دشوار را ممکن خواهد کرد.
البته ســینما به فیلم خوب زنده است و این همه 
تــاش و زحمت با پخــش فوتبال یــا برگزاری 
کنسرت ســینما پرمخاطب نمی شود. سینما با 
تولیدات خوب که حال و هوای ایرانی و اسامی 
داشته باشد زنده می ماند. با این حال حوزه هنری 
در ســال گذشــته نیز، چندین پروژه بازسازی، 
نوســازی و سینماسازی را به ســرانجام رسانده 
که بازسازی ســینما آفریقا مشــهد، بازسازی و 
توسعه سینما قدس تبریز، بازسازی کامل سینما 
»فلسطین« همدان به صورت دو سالنه، بازسازی 
و بهره برداری سینما »فلسطین« اصفهان و اولین 
پردیس سینمایی اصفهان به نام »خانواده« با چهار 
سالن، بازسازی سینما »آزادی« ارومیه، بازسازی 
ســینما »آزادی« آبادان، بازسازی سینما بهمن 

تهران و ... از جمله نمونه های آن است.
علی رغم همه این تاش ها معضل کمبود سالن 

استاندارد در کشــور یکی از مهمترین مشکات 
سینمای ایران است و طبیعی است با تسریع روند 
بازسازی سالن  ها، می  توان گام مؤثری در اعتای 
سینمای ایران برداشــت. در حالی که بر اساس 
حداقل استاندارد ها باید به ازای هر 1۰۰ هزار نفر 
یک سالن سینما وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه 
آمار سالن  های سینمایی موجود در سطح کشور 
بسیار پایین  تر از این است. تمام تاش حوزه هنری 
در سالجاری این اســت که مطابق برنامه ریزی 
14 سالن سینمایی را به ناوگان سینمایی کشور 
اضافه کند که از این تعداد، دو ســالن سینمایی 
در شهر تبریز، سالن 2 ســینما یاسمن شاهین 
شــهراصفهان، ســینما فرهنگ در فوالدشهر و 
سینما فرهنگ میمه تکمیل و راه اندازی شده و 
سینما فلسطین بروجرد با ظرفیت 75۰ صندلی 
و پردیس سینمایی ســاحل واقع در اصفهان با 
دارا بودن 9 پرده نمایــش بزودی به بهره برداری 

خواهند رسید.
خوشبختانه نهضت بازســازی و نوسازی ناوگان 
سینماهای حوزه هنری که در دو سال اخیر اوج 
گرفته، در سال 97 برغم محدودیت  ها و مشکل 
منابع با قدرت و جدیت بیش  تری ادامه می  یابد. 
سالن شــماره 2 ســینما بهمن تهران و توسعه 
پردیس فرهنگی سینمایی ســپیده تهران به 3 
ســالن نمایش، ســینما بهمن اصفهان، مجتمع 
فرهنگی تجاری سیاهکل با ظرفیت 28۰ صندلی، 
سالن 2 و 3 سینما سپهر ســاری، سالن سینما 
بهمن علویجه، ســالن 2 سینما بهمن شهرکرد و  
پردیس 29 بهمن تبریز نیــزاز جمله پروژه هایی 
اســت که ان شــاء اهلل به همت بهمن سبز برای 
استفاده در اختیار سینما دوســتان قرار خواهد 

گرفت.
آنچه مسلم اســت اینکه برای اعتای فرهنگ و 
هنر یک مملکت نمی توان انتهایی قائل شــد و 
سینماسازی امری مهم برای رسیدن به اعتای 
فرهنگی اســت. در حال حاضر آمار ارائه شــده 
از  نسبت ظرفیت ســینما به جمعیت نشان می 
دهد همچنــان راه درازی پیــش رو داریم و باید 
این روند علی رغم همه سختی ها و معضاتی که 
بیشتر در حوزه اقتصادی گریبانگیر شده؛ اهمیت 
سینماســازی را جدی گرفته و این راه را تا زمان 

برابری عرضه و تقاضا ادامه دهیم.

اهمیت سیمناسازی را جدی بگیریم
به انگیزه افتتاح پردیس سیمنایی ساحل در اصفهان
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نخست- پیش از انقاب ســینما مترادف بود با 
ســرگرمی؛ البته نمی توان برخــی از فیلمهای 
با ارزش آن زمان را نیز نادیــده گرفت، اما بعد 
از انقاب ادبیات ســینما تغییر کرد. الزم  بود 
حرف هایی که چندین سال در گلو مردم رسوب 
کرده بــود از زبان هنرمندانشــان بیرون بریزد 
و فریــاد فرهنگی دیگر را در حــوزه هنر هفتم 
گسترده کنند. جشنواره ای راه اندازی می شود، 
فجر گونه، جشــنی می شــود برای هنر؛ و در 
ســینما محدود نمی ماند، همه می آیند، با هر 

تفکری و هر نگاهی.
در این فضای جشن گونه ســینمایی، الزم بود 
برخــی مفاهیم به صورت مجزا پرداخته شــود 
تا فراموش نکنیم مقاومت را. جشنواره ای الزم 
بود مقاومت گونه تا یــادآوری کند در برابر چه 
چیز مقاومت می کنیم. زمانی شــاه بود و زمانی 
دشــمن بعثی، حاال در برابر چه چیز و چه کس 

باید مقاومت کرد؟
امروز سوژه مقاومت مشــخص نیست، دشمن، 
شــخص و کشــور نیســت، امروز باید در برابر 
هجمه تفکرات غلط و فرهنگ ضد انســانی که 
با گسترش نرم افزارهای ارتباط جمعی در حال 

گسترش است مقاومت کرد.
دوم- جشــنواره فیلــم مقاومــت که امســال 
پانزدهمین سال خود را پشــت سر می گذارد. 
جشــنواره ای که در طــی این چهارده ســال 
برگــزاری اش هر ســال رنگی تازه بر رخســار 
سینمای امروز کشور جلوه گر می کند و باعث غنا 
بخشیندن به ســینما کشور می شود؛ سینمایی 
که در سالهای گذشته گامهای بسیار ارزشمندی 
در زمینه مقاومت برداشته است و امروز کمی از 
آن فاصله گرفته است. جشنواره مقاومت امروز 
حرفی تازه را به کالبد جشــنواره های کشــور 

تزریق کرده اســت؛ حرفی که از مقاومتی تازه 
می آید، مقاومت در برابر ضربه هایی از پشت سر، 
مقاومت برابر هجمه های فرهنگی. هجمه هایی 
که با بی تفاوتیمان می تواند بسیار مهلک باشد.

در سال جشنواره های بسیاری برگزار می شود؛ 
جشــنواره هایی کــه گرچه در ســالهای اولیه 
برگزاریشــان با تفکر جلو می رفتنــد و برنامه 
ریزی داشتند؛ اما در حال حاضر با قطور و تناور  
شدنشان بی هدف جلو می روند و  به اصطاح نان 

قدمتشان را می خورند.
جشــنواره »مقاومت« چندین ســال است با 
برنامه ریزی های جز به جز و شــیوه ای جدیدی 
از مدیریت، باعث حیرت بسیاری از فیلم سازان 
مطرح کشور شده اســت تا جایی که بسیاری از 
آنها را  مشتاق ساخته تا آثار تازه خود را در این 
جشنواره  رونمایی کنند. اشــتیاق بسیاری که 
باعث شد جشنواره مهمی چون جشنواره فیلم 
»فجر« که هر ســاله حواس بســیاری از مردم 
و دوستداران ســینما به خود متمرکز می کند 
اعام کند که فیلم هایی که در جشنواره مقاومت 
رونمایی شوند می توانند در جشنواره »فجر« بار 
دیگر رونمایی شود و در بخش مسابقه و سودای 

سیمرغ  شرکت کنند.
ســوم- تاثیر جشــنواره ای انقابی روی مردم 
و سینما دوســتان، تاثیری که هر ســاله افراد 
بســیاری را جذب خود می کند و باعث شــده 
است تا جدا از کاخ جشــنواره، سینما فلسطین 
به کاخ اکران مردمی فیلم ها بدل شود. بسیاری 
از مخاطبانی که فیلم های جشنواره مقاومت را 
تماشــا می کنند رضایتمند از سالن های سینما 
بیــرون می آیند چرا کــه انتخــاب فیلم های 
جشــنواره مقاومت بــا دقت بســیاری صورت 
می گیرد و این دقت باعث شــده اســت تا هر 

فیلمی با نام مقاومــت به نمایش درنیاید. دقتی 
که باعث شده است، جشنواره فیلم مقاومت به 
برندی بدل شــود که مخاطبــان از آن رضایت 
دارند؛ رضایتی که چند وقتی است که از خاطر 
مخاطبان سرسخت ســینما بیرون رفته است؛ 
عدم رضایــت از فیلم هایی که بــا تبلیغات به 
اصطاح رنگی مخاطب را به ســینما می کشاند 
اما وقتی مردم آنها را تماشــا می کنند فقط یک 
کلمه در ذهنشــان نقش می بنــدد و آن کلمه 
»هیچ« اســت، فیلم هایی که این روزها باعث 
دلزدگی بسیاری از سینما دوستانی شده است 
چندین سال است که فیلم های سینما ایران را 

دنبال می کنند.
در پایان- جشنواره فیلم مقاومت، جشنواره ای 
که هر ساله باعث قوت قلب فیلمسازانی می شود 
که به دور از ســاخت فیلم هایی زرد، هنوز کار 
حرفه ای خود را  پیش گرفته اند و سعی می کنند 
با ساخت فیلم های خود بخشی از فرهنگ، تاریخ 
را زنده کنند یا حرفی تاثیرگذار را با آثارشان در 
سطح کشور مطرح کنند. فیلم هایی که تاثیری 
آنها نه تنها درون کشور، بلکه بیرون از مرزهای 
کشور صدا به پا می کنند و سر زبان ها می افتند.

حرف آخر اینکه نیاز وجود جشنواره هایی مانند 
مقاومت، در کشــورمان بســیار حس می شود، 
جشــنواره هایی که گرچه باید به مقاومت های 
گذشته مان بپردازند؛ اما باید سعی کنند گامی 
روی به جلو بردارند و خود ترســیم کنند و خط 
فکری باشــند برای مقاومت های حال حاضر، 
مقاومــت در برابــر تهاجمات نرمــی که برای 
کشورمان ایران برنامه ریزی می کنند، تا جمهور 

نباشیم و از همه مهمتر اسامی نباشیم.

»مقاومت« در برابر چه چیز؟ 
نگاهی به جشنواره فیلم مقاومت 

امید سهرابی
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جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت یکی از مهم ترین رویدادهای 
سینمایی بعد از انقاب اســت. این جشنواره در سال های اخیر با 
روند بالندگی و شکفتگی چشمگیر به یکی از اتفاقات تاثیرگذار و 
جریان ساز در عرصه منطقه و بین الملل تبدیل شده است. برای 
برگزاری این جشــنواره مراکز و ســازمان های مختلفی همواره، 
مشارکت داشته و دارند. حوزه هنری یکی از مهم ترین نهادهای 
حامی در حمایت معنوی و بعضا، منابع نســبت به این جشنواره 

بوده است. 
در چندین دوره جشنواره، برگزاری آئین های رسمی جشنواره در 
تاالر اندیشــه حوزه هنری صورت می گرفته و در دوره اخیر، نیز، 
حوزه هنری به اشکال گوناگون از این جریان فرهنگی و سینمایی 

حمایت کرده است. 
از حضور موثر مدیران این نهاد در سازمان جشنواره مانند: یزدان 
عشــیری مدیر روابط عمومی جشــنواره، ســیدمحمد حسینی 
مدیربخش اسام هراســی و ایران هراسی در ســینمای غرب، 
دکتروحید یامین پــور مدیر بخش گفتمــان فرهنگی انقاب تا 
بعضا، حضور مدیران و مستندسازانی نام آشنا در اضاع هیات های 

جشنواره فیلم مقاومت و 
نقش پررنگ حوزه هرنی

انتخاب و داوری همچون: مرتضی ســرهنگی، حبیب 
احمــدزاده، بهروز نورانی پــور، مهــدی نقویان و ... 
تا همکاری ها و تعامات گســترده دیگــر در زمینه 
اطاع رسانی، گفتمان سازی و حمایت های رسانه ای 
رسانه های حوزه هنری از این رویداد نهادینه شده در 

فرهنگ این مرز و بوم.
عاوه بر همه اینها، حوزه هنری در این دوره با ارائه دو 
فیلم سینمایی و تعدادی فیلم کوتاه و مستند حضور 
چشــمگیری در بخش های محتوایی آثار و مسابقات 
هم، داشته است. در بخش فیلم های سینمایی، فیلم 
سینمایی »دایان« ســاخته بهروز نورانی پور حضور 
داشــت که عاوه بر دریافت تندیــس بهترین بازیگر 
جشــنواره در چهار بخش مســابقه: بهتریــن فیلم، 
بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر 
نامزد برترین ها بوده است. همچنین، فیلم سینمایی 
تحسین شده »سرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی 
باشــه آهنگر محصول مشــترک حوزه هنری نیز در 

                              دیدگاه
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جشنواره حضور داشته که عاوه بر انتخاب برای 
همزمانی جشنواره در لبنان، جایزه ویژه هیات 
داوران جشنواره و بهترین تصویربرداری را نیز، از 
آن خود کرده است. ضمن اینکه در اغلب بخش ها 
هم، نامزد برترین ها بوده اســت. در کنار این دو 
فیلم ســینمایی، حضور آثاری چون: مســتند 
ســینمایی »ادوارد« به کارگردانــی محمدباقر 
شــاهین از محصوالت مرکز مستند سوره حوزه 
هنری، ســه فیلم کوتاه »تراس« محمد علیزاده 
فرد، »کانتینر 4۰1« امید میرزایی، »پنجشنبه« 
رضوانه فتحی از آثار گروه هنری کات وابســته 
به باشگاه فیلم ســوره حوزه هنری، فیلم کوتاه 
»لوتــوس« ســاخته محمدرضا وطن دوســت 
از محصوالت حــوزه هنری اســتان مازندران 
و فیلم کوتاه داســتانی »ماجــرای آن روز« به 
کارگردانی حسین شیخ از تولیدات حوزه هنری 
استان ســمنان در بخش »روایت نو« جشنواره 

»مقاومت« قابل توجه است.
همچنین، حوزه هنری اســتان اصفهــان در کنار برگزاری جشــنواره 
در تهران متولی برگزاری جشــنواره در اســتان اصفهان بوده اســت. 
جشــنواره ای که با حضــور ســینماگران و هنرمندان و بــا پیش بینی 
برنامه های متعدد و متنوع از سطحی چشمگیری برخوردار بوده است. 
حضور چهره های مانند: محمدعلی باشــه آهنگر و نــادر طالب زاده در 
اصفهان در کنار ده ها چهره سینمایی و هنری و مدیران فرهنگی استان 

به برگزاری این جشنواره در اصفهان غنای مضاعفی بخشیده است.
حوزه هنری، همچنین، یک شب، میزبان میهمانان بین الملل جشنواره 
مقاومت در این دوره بوده است. میهمانانی چون: لوئیس کاسترو ، دنیل 
کوهن، جان جیابویتو، رامش نارایان، و ...که با گزینش درست و هدفمند 
تیم بین الملل جشنواره همگی از سرآمدان سینمای مستقل، ضدسلطه 
و ضدصهیونیسم بوده اند. بازدید این سینماگران از مهم ترین نهاد هنری 
و سینمایی انقاب و حضور در گنجینه هنر انقاب اسامی، گالری ها و 
نمایشگاه های حوزه هنری به طور قطع، خاطرات و اثرات فکری و معنوی 

بسیاری را در اذهان این عزیزان ثبت کرده است. 
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                              گفتگو

در ابتدا خودتان را معرفی کنید:
 زیبا ارژنگ هســتم. در خانــواده ای اهل هنر و 
دوست دار هنر به دنیا آمدم. از پنج سالگی و شاید 
وقتی کوچک تر بودم تنها عاقه و ســرگرمی ام 
نقاشــی بود که این عاقه تا به امروز ادامه پیدا 
کرده با این تفاوت که امروز نقاشــی های من در 
دنیای انیمیشن زنده شده اند و حرکت می کنند. 
من لیســانس صنایع دســتی دارم، البته دوره 
انیمیشن موسسه فرهنگی هنری صبا که وابسته 
به صدا و سیما هست را گذرانده ام، همین طور از 
دوره فیلم سازی انجمن سینمای جوانان ایران و 
دوره تدوین مدرسه اینورس و دوره کارگردانی 

مدرسه ایده بسیار آموخته ام.
چند سال هست که به طور تخصصی در این رشته 
هنری مشغول هستید و چه آثاری را تولید کردید؟ 
از سال 81 وارد حیطه انیمیشن شدم، 7 سال به 
عنوان طراح و انیماتور در شرکت حور و صبا برای 
تلویزیون ایران کار کردم که شامل چهار مجموعه 
2۶ قسمتی برای کودکان بود، ماجراهای کوشا 
1، ماجراهای نیکی و نیکان، ماجراهای کوشا 2، 
ماجراهای کوشا 3، بعد از آن یک انیمیشن کوتاه 
با نام نقش با زمان 7 دقیقه برای صداوســیمای 
مهاباد کار کردم. کار بعدی من انیمیشــن »این 
پشه مزاحم« 2 دقیقه برای دفتر مطالعات انقاب 
اسامی بود. فیلم بعدی من انیمیشن »پاتو بردار« 
با زمان دو دقیقه بود و انیمیشن بعدی من »شهر 
من سردشت« با زمان 3 دقیقه را با تهیه کنندگی 

انجمن سینمای جوانان ایران کار کردم. انیمیشن 
»محراب آرامش« را در 4 دقیقه به سفارش حوزه 
هنری کهگیلویه و بویراحمد کار کردم. در حال 
حاضر مشغول ســاخت مراحل پایانی انیمیشن 
»خورشید آسمان، خورشید کاشی« برای مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی هستم.
کدام  در  آرامش  محراب  انیمیشن  با  تاکنون 
شرکت  بین المللی  ملی،  استانی،  جشنواره های 

کردید؟
 انیمیشن محراب آرامش تاکنون به 35 جشنواره 
ملی و بین المللی راه یافته اســت که می توان به 
جشنواره آمریکا، گرجستان، چین، اسپانیا، هند، 
انگلستان، ایرلند، ونزوئا، اوکراین، کره جنوبی، 

روسیه و ... اشاره کرد.
حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد چه حمایت هایی 
برای آموزش و تولید آثار هنری از شما داشته است؟ 
جا دارد از حمایت های حــوزه هنری کهگیلویه 
و بویراحمد در ســاخت این فیلم کمال تشکر را 
داشته باشم. آقای محمد شریف اسامی رئیس 
حوزه هنــری کهگیلویه و بویراحمد و اســحاق 
آقایی که بدون حمایت های ایشــان بدون شک 
این کار ساخته نمی شــد و به انجام نمی رسید. 
من فیلم نامه محراب آرامش را ســه ســال قبل 
نوشته بودم در سال 95 فیلم نامه محراب آرامش 
جایزه سوم جشنواره روح اهلل را به عنوان فیلم نامه 
برتر انیمیشــن از آن خود کرد. خوشحالم که با 
حمایت های حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد 

حفظ هویت و فرهنگ 

انیمیشن »محراب آرامش«  روایتی برگرفته از داستان »ضامن آهوست« که در قالبی بدیع و نو تولید شده و قصه 
آهوی بارداری است که از فرش هایی با نقوش مختلف می گذرد تا در محرابی به آرامش می رسد. 

این انیمیشن از تولیدات حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد و به کارگردانی زیبا ارژنگ توانسته با حضور در 35 
جشنواره بین المللی بدرخشد و از این حیث رکورددار باشد.
به همین بهانه گفت وگو با خالق این اثر را در زیر می خوانید:

این کار به انجام رسید و فیلم انیمیشنی متولد 
شد.

ایده ساخت انیمیشن محراب آرامش چگونه شکل 
گرفت؟

 با توجه به رشــته تحصیلی ام که صنایع دستی 
بوده همیشــه نقش هایی که بر روی آثار صنایع 
دســتی می دیدم توجه من را به خودش جلب 
می کرد و کارهایی که ساخته ام بیشتر نقوش آثار 
صنایع دستی ایران هستند که جان گرفته اند و 
داستانی را برای ما روایت می کنند، این داستان 
هم درباره نقش قالی های مختلف است البته ایده 
اولیه این داستان برگرفته از داستان مذهبی یا 
ضامن آهوست که تغییر بسیاری کرده و متفاوت 
از حکایت اولیه آن اســت. انیمیشــن محراب 
آرامش داستان آهویی باردار است که برای نجات 
جان فرزندش از فرش هایی بــا نقوش مختلف 
عبور می کند تا باالخره در میــان قالی با نقش 
محرابی به آرامش می رســد. »محراب آرامش« 
انیمیشنی است که برای مخاطب کودک ساخته 
شده هرچند انیمیشــن هنری تاویل پذیر است 
و کاراکترهای داســتان می توانند نماد و سمبل 
مضامین دیگری هم باشند. داستان یک کاراکتر 
اصلی و یازده کاراکتر فرعی دارد. این انیمیشن 
دو بعدی به صورت دستی و ســنتی کار شده و 
با استفاده از نقوش ســنتی و اصیل قالی و گلیم 

ایرانی روایت می شود.
رمز موفقیت این انیمیشن به نظر شما چیست؟ 
شاید وجود هویت در این کار مهم ترین نکته ای 
بوده که باعث شده انیمیشــن محراب آرامش 
در کشــورهای دیگر مورد توجه قرار گیرد. من 
سعی کردم در طراحی شخصیت ها، فضاسازی و 
انتخاب موسیقی کار همه هویت ایرانی احساس 
شود و داشتن هویت ایرانی نه در این کار که در 
ســاخت همه فیلم هایی که تا به حال به انجام 
رسانده ام دغدغه اصلی ام بوده، هرچند متاسفانه 
در کار بسیاری از دوستان هنرمند می بینم سعی 
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می کنند از گرافیک و فضاسازی کارهای خارجی 
تقلید کنند.

در تولید آثارخود به تنهایی همه کارها را انجام 
می دهید یا کار گروهی هست؟

بله. مرحلــه پیش تولید و تولید کار که شــامل 
طراحی کاراکتر و اســتوری بُرد و طراحی فضا و 
انیمیت و رنگ و کامپوزیت می باشد را به تنهایی 
انجام می دهم، اما در قسمت پس تولید که شامل 
تدوین و صداگذاری و موسیقی هست از دوستان 
متخصص کمــک می گیرم. تدوین انیمیشــن 
محراب آرامش را آقای بنیامین قچاق انجام دادند 
و زحمت طراحی صدای فیلم برعهده آقای علی 

علی دوستی بود.
چه کسانی در موفقیت شما نقش داشته اند ؟

 حتما حمایت های معنوی خانواده و تشویق های 
پدرم کا همــه اعضــای خانواده ما بــه نوعی 
دل مشغولی و تفریحشــان انجام یک کار هنری 
بود. مثا خواهرم نقاشــی می کشــید، یکی از 
برادرهایم به صورت جدی می نوشــت و ... همه 
این ها برای من که کوچک تریــن عضو خانواده 
بودم یک جور موتور محرک بود و از هرکســی 
یک چیزی یاد می گرفتم و شــاید ترکیب همه 
آن ها تبدیل به هنری شد که من شیفته آن شدم. 
انیمیشن هنری که ترکیبی از نقاشی و سینما و 
موسیقی و داستان اســت. در مورد اینکه حرفی 
بزنم و به عاقه مندان این رشــته چیزی بگم با 
همه ســختی هایی که در راه هنر برایشان پیش 
می آید مخصوصا رشته انیمیشن دلسرد نشوند؛ 
همان طور که مــن بارها و بارها ســعی کردم و 

دلسرد نشدم.
مهم ترین مشکالت بر سر راه فعالیت شما کدامند و 
چه نیازهایی را به لحاظ تامین مالی و حمایت معنوی 

دارید؟
 حمایت مالی برای ساخت اثر، مهم ترین مشکل 
همه دوستان عرصه فیلم سازی است. من خیلی 
از کارهای مختلــف فیلمم را بــه خاطر همین 
مســئله به تنهایی انجام می دهم و همین باعث 

کند شدن روند تولید فیلم می شود. ایدئال ترین 
حالت ساخت انیمیشن به صورت گروهی است 
و متاســفانه بدون بودجه مناســب این مسئله 

امکان پذیر نیست.
چه  جهانی  جشنواره های  در  شما  اثر  حضور 

بازتاب هایی داشته است ؟ 
بازتاب خوبی داشــت و تا حدودی با دوســتانی 
که در صنف انیمیشن در کشورهای دیگر فعال 
هستند آشنا شــدم. افرادی که تا به امروز برای 
من ناشــناس بودنــد، اما به واســطه حضور در 
جشــنواره های مختلف با آن ها و هنرشان آشنا 

شدم.
چه صحبتی با مسئوالن یا هر فرد دیگری که فکر 
می کنید در حوزه فرهنگ و هنر تاثیرگذار است 

دارید؟
 افرادی که مثل من شغلشان ساختن فیلم کوتاه 
انیمیشن هست به حمایت و کمک های مسئوالن 
و مدیران حوزه فرهنگ و هنــر احتیاج دارند. از 
آنجا که نهادهای سفارش دهنده و حمایت کننده 
ساخت اثر در کشــور ما محدود هستند پس ما 
بدون شک برای ادامه زندگی هنری خود و خلق 

اثر جدید به حمایت هایشان نیاز داریم.
اساتید شما چه کسانی بودند و در حوزه هنر به دنبال 

رسیدن به چه چیزهایی هستید؟
 اولین استاد من پدرم بودند و با اینکه شغلشان 
ارتباطی به هنر نداشت طراح بسیار خوبی بودند. 
بعد از آن اســتاد هرمز حقیقی اولین استاد من 
در حیطه انیمیشــن بودند در مرکز هنری صبا. 
همین طور در حیطه کارگردانی از استادانی چون 
بابک نکویی، داوود رضایی، کاوه قهرمان و آرمین 
ایثاریان بسیار آموختم. در حوزه هنر دوست دارم 
اندیشه و رویاهایم را به تصویر بکشم و ذهنیتی 

که دارم را به عینیت تبدیل کنم.
بیشترین موضوعاتی که در جامعه امروز نیاز به 
کنکاش دارند و نیاز هست از طریق زبان هنر به آن ها 

پرداخته شود کدامند؟
موضوعات بســیاری هســت، تمام مشکات و 
معضات موجود در جامعه جای پرداختن دارد؛ 
از جمله آلودگی هوا، محیط زیست و ... ولی برای 
من هویت و فرهنگ ایرانی اهمیت بسزایی دارد 
چون احساس می کنم در حال فاصله گرفتن از 
هویت و داشته های با ارزش فرهنگیمان هستیم.

شایان ذکر اســت وی با آثاری چون:  انیمیشن 
شهر من سردشت )سه دقیقه ای(، انیمیشن پاتو 
بردار )دو دقیقه ای(، انیمیشــن این پشه مزاحم 
)دو دقیقه ای( و انیمیشن نقش در جشنواره های 
مختلف داخلــی و خارجی حضور پیــدا کرد و 

جوایزی متعددی را از آن خود ساخت از جمله: 
برنده جایزه دوم بهترین انیمیشــن برای فیلم 
 Acharya محــراب آرامش« از جشــنواره«
Tulsi Short Film Festival هنــد 
2۰18/ برنــده بهترین انیمیشــن جشــنواره  
 BRADFORD SMALL WORLD
FILM FESTIVAL  انگلســتان2۰1۶/ 
دریافت تندیس و دیپلم افتخار و کســب رتبه 
اول بخش انیمیشــن جشــنواره روح اهلل برای 
انیمیشن »شهر من سردشت« 1395 اصفهان/ 
دریافت تندیس و دیپلم افتخار و کســب رتبه 
سوم برای فیلم نامه پویانمایی »محراب آرامش« 
از جشــنواره روح اهلل اصفهــان 1395/ دریافت 
نشان صلح و دوستی و دیپلم افتخار از هشتمین 
جشــنواره بین المللی فیلم وارش برای »شــهر 
من سردشــت«  1393/ دریافت دیپلم افتخار 
بهترین کارگردانی پویانمایی از اولین جشنواره 
سما برای انیمیشن »شهر من سردشت« 1394/ 
کسب رتبه اول انیمیشن جشنواره شمسه برای 
انیمیشن »پاتو بردار«  1393/ دریافت تندیس 
و دیپلم افتخار کسب رتبه اول بهترین فیلم نامه 
پویانمایی از هفتمین جشنواره حسنات اصفهان 
برای نگارش فیلم نامــه »پرنده آرزوها« 1397/ 
دریافت تندیس و دیپلم افتخار کسب رتبه اول 
بهترین فیلم نامه پویانمایی از پنجمین جشنواره 
حســنات اصفهان برای فیلم نامه »خورشــید 
آسمان، خورشید کاشی« 1394/ دریافت دیپلم 
افتخار برای فیلم نامه پویانمایی »گابی اما سیاه« 
از چهل و چهارمین جشنواره منطقه ای کومش 
ســمنان 1395/ دریافــت دیپلــم افتخاربرای 
انیمیشن »نقش« از جشنواره منطقه ای سینمای 

جوانان دنا 1391 و ...
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آقای کاوه اوضاع انیمیشن ایران را نسبت به جهان در 
حال حاضر چطور می بینید؟

فضای انیمیشن کشور دست جوان هاست. سینما 
وقتی در دنیا به وجود آمد؛ مــدت زمان زیادی 
طول نکشــید که در ایران هم سینما وارد شد. و 
ما جزوء پیشگامان در این عرصه بودیم فرهنگ 
شفاهی در ایران بسیار قوی است زیرا ما آدم های 
مکتوبی نیســتیم. جنس تصویر، بــه فرهنگ 
شفاهی ما خیلی نزدیک است به همین خاطر من 
فکر می  کنم خیلی سریع سینما وارد ایران شد و 

تلویزیون نیز در ایران خوب شکل گرفت.
 تقریبــا در تمامــی تکنیک های انیمیشــن ما 
آدم های درجه یکی را در ایــران داریم. بعضی از 
این افراد به دلیل کمبود پروژه از ایران رفته اند و 
االن در کمپانی دیزنی مشغول به کارهستند به 
خصوص در تکنیک دو بعدی دستی که آثار کمی 
تولید می  شــود؛ اما افرادی کــه در ایران حضور 
دارند، واقعا افراد درجه یکی هستند. اگر بخواهیم 
با کل دنیا مقایســه کنیم مــا در هیچ زمینه  ای 
چیزی کم نداریم و در عرصه هنرهای تصویری 
واقعا حرفی برای گفتن داریم و انیمیشــن هم از 

این قاعده مستثنی نیست.

ولی تقریبا بر هیچکس پوشیده نیست که دنیای 
انیمیشن مشکالتی دارد که ورود غیرمتخصص ها را 

به این عرصه سخت تر می کند.
معضات و مشکات انیمیشن زیاد است؛ اما من 
فکر می کنم یکی از مهم ترین مشکات این حوزه 
آموزش است. دانشــگاه  های ما، فقط از دانشگاه 
کارگردان فارغ التحصیل می  کنند؛ این در حالی 
است که یک پروژه انیمیشن بیش از سی وهفت 
تخصص مشغول به کار اســت. هیچ کدام از این 
تخصص  ها به صورت آکادمیک هویت به آنها داده 
نشده به نظر من تحصیات آکادمیک، دو سمت 
دارد اول اینکه یک تخصصی را به دانشجو می دهد 
و دوم اینکه یک هویتی را به او می  دهد. من وقتی 
سینما میخوانم و از دانشگاه می آیم بیرون دیگر 

خودم را جزوء خانواده سینما حس می کنم.

یکی از معضالتی که انیمیشن ایران درگیر آن است، 
افراد به آن بعنوان یک کار حرفه  ای نگاه نمی کنند.

در انیمیشــن ایران؛ تعداد شرکت  های فعال این 
حوزه، به انگشتان یک دســت هم نمی  رسد، ما 
تیم تشکیل نمی  دهیم و بیشتر انفرادی و موقتی 
فعالیت می  کنیم و اگــر تیمی هم داریم فقط در 
طول انجام پروژه وضعیت خوبــی دارد و بعد از 
پایان پروژه تیم از هم می  پاشــد. شرکت ها و یا 
افرادی مثل تیم شاهزاده روم کم پیدا می شود که 
بعد از ساخت، شاهزاده روم به سراغ فیلشاه بروند 
و بعد پروژه دیگر را آغــاز کنند. چنین افرادی با 

چنین روندی کم پیدا می  شوند که الزم است این 
موضوع به عنوان یک تخصص آموزش داده بشود.

در حال حاضر در این حوزه بیشتر به تربیت هنرمند 
نیاز داریم یا تکنیسین؟

واقعیت این است که به صورت کان ما در حوزه 
هنر یک مشــکل جدی داریــم؛ در قدیم وقتی 
می خواستند، هنر را منتقل بکنند رابطه شاگردی 
استادی و مرید  مرادی بود هم روش و هم منش 
منتقل می  شد. استادی مثل ابوالحسن صبا پنج 
شاگرد داشت که همه آنها به شهرت رسیده اند؛ 
اما در حال حاضر دانشــگاه  های مــا در مقاطع 
لیسانس، فوق لیســانس و دکترای تخصصی در 

حال تربیت هنرمند هستند.
در دانشگا ه  ها رشــته  های هنری وجود دارد که 
فارغ التحصیان آن بین هنرمند بودن یا تکنسین 
باتکلیف هســتند که می  شــود چیزی که رخ 
داده اســت میل به هنرمند بــودن دربین فارغ 
التحصیان بیشتر است،  در صورتی که تکنسین 
واقعا الزم اســت. به طور مثال یــک دانش آموز 
از دبیرستان به دانشــگاه صدا و سیما می  رود و 
گرافیک می    خواند، خودش را بــا مرتضی ممیز 
مقایســه می کند. بعد در ســازمان صدا و سیما 
مشغول به کار می شــود و اوپراتور دستگاه های 

جای خالی قصه های »داستان راستان« در صنعت انیمیشن
مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری:

مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری معتقد است داستان های دینی ما اگر به زبان انیمیشن برای کودکان روایت شوند، اثرگذاری 
تربیتی بسیار باالیی دارند.

»احسان کاوه«، مسؤولیت های مختلفی را در سازمان صداوسیما تجربه کرده و در طراحی و راه اندازی شبکه  های افق، آی فیلم، تهران 
اچ دی و پرس  تی  وی نیز نقش داشته است. او این روزها مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری است و برنامه های متعددی برای 

تلویزیون تدارک دیده که عمده آنها ویژه نوجوانان بوده است. در ادامه گفت وگوی فارس با احسان کاوه را می خوانید:

                              گفتگو
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کاراکتر جنراتور )اســم را تایــپ می کند روی 
کامپیوتر و می رود روی آنتن ( می  شود.

مشکلی که در اکثر حوزه هایتخصصی وجود دارد این 
است که متخصصین بعد از فارغ التحصیلی سر جای 

خود قرار ندارند.
در رشــته  های هنری تخصص و نیاز سرجایش 
نیســت و این ماجرا خیلی جدی است. یک کاِر 
انیمیشــن که می  خواهــد تولید شــود به طور 
مشــخص، یک ســینمایی نیاز به دو یا سه نفر 
آرتیســت دارد. کســی که یک جوشش دورنی 
باعث می  شــود یک متن عجیــب و غریب، یک 
کاراکتر زیبا را خلق کند مابقی تیم سی و هفت 

نفره همگی تکنیسن هستند.
فارغ التحصیان دانشگاهی از دانشگاه که بیرون 
می آیند خود را آرتیســت می داننــد،  و به همه 
آنها عنوان کارگــردان هم می دهند. فرض کنید 
دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه هنر، صداو سیما 
و سوره دانشجوی انیمیشن فارغ التحصل  کنند؛ 
اگر این ها ده تا دانشجو فارغ التحصیل کنند در 
سال یعنی ســالی  4۰  نفر فارغ التحصیل شده 
اند و ما بعد از 5 سال دویست نفر فارغ التحصیل 
انیمیشــن داریم که همه آنها عنوان کارگردان 
دارند؛ اما در ایران دویست پروژه انیمیشن تولید 
نمی شود. اگر به این  ها تخصصی  تر نگاه می  شد به 
جای اینکه فوق لیسانس باشد کاردانی بود و این 
دویست نفر فارغ التحصیل در سی و شش پروژه 
مشغول به کار می شــدند. و ما به جای اینکه که 
کارگردان فارغ التحصیل بکنیم، تکنیسین فارغ 
التحصیل می  کردیم این ها هویــت دارند. مثا  
فارغ التحصیل می  گوید من کارم طراحی هویت 

صحنه یا فیلم نامه نویسی در انیمیشن است.

آقای کاوه شما فکر می کنید می توان صنعت انیمیشن 
را دانش بنیان دانست؟

موافق لفظ صد در صد انیمیشــن دانش بنیان 
نیســتم. اما اگر به این صنعت با این دید که در 
تولید آثار انیمیشــنی حداقل ها مانند یک رایانه 
متصل  به جریان الکتریســیته الزم است؛ نگاه 
کنیــم متوجه کم مصــرف بودن ایــن صنعت 

می شویم.
در این تولید خبری از مصرف ســایر انرژی ها و 
سخت ها نیست در حقیقت صنعت کم مصرف و 
پربازده. در مثال عینی تر ما در شهرهای مختلف 
ایران که مشــکل کمبود آب داریــم؛ تیم ها  ی 
انیمیشــن خوبی داریم. بــه عنــوان مثال در 
شــهرهای خوزســتان، آذربایجان، کاشان و به 
طور مثال در کرمان سه شــرکت انیمیشن  در 
حال فعالیت اســت که ما انیمیشــن سینمایی  
لوپتو را در کرمان  با مشــارکت شرکت فراسوی 
ابعاد در حال تولید هستیم. همه توان و تاش ما 

بعنوان یک نهاد دولتی باید این باشــد که کمک 
کنیم؛ اگر بتوانیم با دید اشتغال زایی به ماجرا نگاه 
کنیم حتما اتفاقات خوبی  برای مملکتمان رقم 
می خورد.در هر کار انیمیشن، حدود بیست و پنج 
نفر با آن مســتقیم در ارتباط هستند  و از هرکار 
سینمایی حدود یک و نیم تا دوسال به بیست و 

پنج خانواده ارتزاق می رساند.

 این در حالی است که ما از لحاظ محتوا هم جایگاه 
خوبی داریم.

بله. فرهنــگ و زندگــی از ایده هــای واقعی و 
ارزشــمند برای تولیدات فاخر انیمیشــن ما پر 
است. خردساالن و کودکان ســه تا پنج سال ما 
زمانی که زبان،  بــاز می  کنند به آنها می  آموزیم، 
زمانی که می خواهند از پله باال بروند یا علی)ع( 
بگویند ما سرشار از محتوا هستیم. اگر کودک به 
درستی هدایت شود می  تواند در ده سالگی نهج 
الباغه بخواند. یکــی از خطبه  های حضرت علی 
)ع( برابری می  کند با آن چیزی که تفکر غرب بر 

روی آن بنا شده است.
گاهی نگاه ما به تاریخ تحوالت بشــریت از غرب 
می  آید و غرب هــم ادوار مختلفــی چون قرون 
وسطی، رنسانس و ... را ســپری کرده است. در 
چنین شــرایطی ما خودمان را با آنها مقایســه 
می کنیم در حالی که تاریخ مــا اصا این میزان 
بدبختی را نداشته  اســت. من نمی  خواهم وارد 
بحث جامعه شناسی بشوم ما خیلی غنی هستیم 
و گنج های گرانبها تری را داریم، حتما باید به آن 

توجه بکنیم.

در حالی که هالیوود این میزان از محتوا را ندارد و 
بیشتر بر رویاپردازی بنا نهاده شده است. 

بله. هالیود با رویا پردازی برای خود تاریخ ساخته 
اســت. غرب می آید؛ یک کارتن می سازد به نام 
خانواده کــرودز )The Croods( و قصه در 
مورد یک خانواده در عصر هجر است.این خانواده 
شامل پدر، مادر وفرزندان اســت، پدر نماد زور 
اســت و دختر خانواده عاشق پسری می شود که 
نماد عقل اســت. پدر در تمام قصه ســعی دارد 
با زور همه چیــز را حل کند اما قــدرت پدر در 
همه جا پاسخگو نیســت و عقل پسر پیش برنده 
است در نهایت پدر می فهمد که عقل مهم است. 
تمدن غرب بر پایه عقل بنا شده است. این فیلم 

ایدئولوژیک می گوید عقل برای ما حجت است.
عقل برای شــیعه یکی از حجت هاست. ما قرآن، 
عترت، ائمه اطهار و اجماع را داریم این ها حجت 
ما برای تصمیم گیری است. کجا باید این حجت ها 
را به بیان قابل درک برای کودک  تبدیل کنیم؟ 
ما دو چالش در این زمینه داریم یکی تبدیل این 
حجت هاست و دومی وجود تیم سازنده است که 

بتواند آن را تولید کند.

فانتزی یکی از زیر ساخت های حیاِت دنیا دینی 
است از حوزه علمیه توقع دارم به این حوزه  ها ورود 
بکند و متنی را برای کودک آماده کند. مثل کاری 
که شهید مطهری در کتاب داستان راستان انجام 
داد. انیمیشن مال کودک و نوجوان است. حیات 
دینی کلماتی مثل تــوکل کردن، قناعت کردن، 
برکت داشتن و ...اساسا فانتزی است؛ می گویند 
هزار تومان بابرکت و بی برکت وزنش با هم فرق 

می کند این آخر فانتزی است.

راه حل  شما برای این موضوع چیست؟
راه حل برون رفت از این ماجرا اول آگاهی است 
و بعد ترمیم زیر ساخت ها، آموزش و هویت دادن 
به عوامل و تثبیت شغل آنهاست. مثا انیمیشن 
فیلشــاه، ایده یک خطی آن را وقتی دو الی سه 
سال پیش یکی برای من تعریف کرد لذت بردم. 
ســپاه ابابیل؟! یک فیل در سپاه ابرهه سر پیچی 
می کند، از این زاویه تا حاال به ماجرا نگاه نکردیم  
بعد چه اتفاقــی می افتد در فیلــم نامه ، تدوین 
،دکوپاژ دچار مشکل می شــود به خاطر اینکه ما 

متخصص های آن عرصه را نداریم.

نقش تلویزیون در تولید این انیمیشن ها چیست؟
در ایران بین کســی که خاقیت و ایده  اش را را 
می خواهد بروز بدهد و آن کســی که می خواهد 
ســرمایه گذاری کند هیچ حوضــی وجود ندارد 
که این افراد در کنار هم قــرار بگیرند. پیچینگ 
کاری است که تولید کننده انجام می دهد برای 
اینکه خریدار یا سرمایه گذار را مجاب بکند با او 
همکاری کنند. در تمام دنیــا و در صنایع خاق 
این اتفاق می افتد ولی در ایران در حوزه انیمیشن 
این اتفاق نیفتاده است و تا االن به این گونه بوده 
کسانی که دسترسی به صبا و امثال من داشته اند 
کار را تولید می  کردند و حق آنهایی که با ما رفیق 
نیســتند ضایع می  شــد. از آن بدتر فساد و البی 
این مدلی رخ می دهد. قیمت ها شــفاف نیست و  
هر کسی با رقم های مختلف پیشــنهاد تولید را 
می دهد. پیچینگ عمده این مشــکات را حل 
می کند که انشــاءاهلل اســفندماه در ایران با نما 
نام رویازی به معنی زیســت رویاهــا همزمان با 

دوساالنه انیمیشن، پیچینگ برگزار خواهد شد.
انیمیشن  لوپتو، انیمیشــن کوتاه آقای گوزن و 
برنامه های تلویزیونی همچون  فاز و مکث که از 
رسانه ملی پخش شد و چه برنامه های که مثل در 
حلقه رندان، هنربین، و ... در حال پخش از رسانه 
است همه در همین راســتا گام برداشته اند و ما 
ملکف به تکلیف هستیم. این برنامه  ها در جریان 
است و تعریف کردنی  ها هم کم نیست؛ اما آنچه 
که ماندنی است و قائل به شخص نیست رویازی 

است.



36       شماره بیست و دو       آذر            1397

جشنواره »فیلم  100« در 
خدمت مردم و مسئوالن 

قربانی، دبیرجشنواره بین المللی »فیلم  100«:

دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم  1۰۰« اسفندماه سال جاری در 
کشور برگزار می شود.

علی قربانی دبیر این رویداد سینمایی با اشاره به استقبال گسترده فیلمسازان 
و تهیه کنندگان حوزه سینمای کوتاه از این جشنواره خبر داد: عاقمندان تا 
آخر دی ماه فرصت دارند آثارشان را برای دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 
وی افزود: اخاق، سبک زندگی و خانواده مهم ترین رویکرد جشنواره »فیلم  
1۰۰« حوزه هنری است. امیدواریم با بهره گیری از تجربه دوره های گذشته 

حرکت مناسب و متفاوتی را رقم بزنیم.
دبیر جشنواره بین المللی »فیلم  1۰۰« با اشاره به اهمیت و جایگاه تولیدات 
کوتاه و فیلم های ثانیه ای در جامعه امروز خاطرنشان ساخت: در دوره ای 
زندگی می کنیم که نیازمند اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ اخاق مداری 
در جامعه هستیم. متاسفانه در حال حاضر برخی قسمت های جامعه ما 
از بی اخاقی رنج می برد. به عنوان مثال: بی اخاقی در آپارتمان نشینی، 
بی اخاقی در رانندگی، برخی مناسبات روزمره و... وظیفه هنرمندان و 

سینماگران است روی اخاق جامعه کار کنیم.
قربانی با بیان اینکه سینمای اخاق سینمای تذکر است و باید روی مخاطب 
تاثیرگذار باشد گفت: سینما به عنوان رسانه ای نافذ، مروج و تاثیرگذار بدون 
شک، در ترویج بسیاری از هنجارهای اجتماعی و نکات اخاقی می تواند 
نقش آفرین و تعیین کننده باشد. مشکل بی اخاقی در جامعه ما از طریق 
سینما حل می شود و خصوصا، سینمای کوتاه و یا 1۰۰ ثانیه ای تاثیر خوبی 

در اشاعه اخاقیات دارد.
وی؛ این گونه آثار را برای شرایط امروز جامعه مفیدتر و موثرتر خواند و عنوان 
کرد: در جامعه شتابان و عجول امروز که اوقات فراغت معنای واقعی اش را 
از دست داده و چرخه سریع روند فعالیت و روزمرگی اجازه تمرکز و فراغت 
را نمی دهد ضریب وقت های خالی و حوصله مردم هم به شدت پایین آمده 
است. شاید از دالیل دوری بخش هایی از مردم با سینما همین باشد. در این 
شرایط، بسته های فرهنگی و تفریحی سهل الوصول و فیلم های کوتاه و ثانیه 

ای حرف اول را می زنند.
وی اضافه کرد: با رشد صنعت الکترونیک و توسعه فضاهای مجازی و 
گسترش روزافزون دامنه شبکه های اجتماعی زندگی پیوندی ناگسستنی با 
این فضاها دارد؛ پس بهترین، موثرترین و آگاهی بخش ترین محصول عرضه 
فیلم های کوتاه در این ظرفیت هاست. فیلم کوتاه نیاز جامعه امروز است. و 
جشنواره فیلم 1۰۰ نسبت به بسیاری از جشنواره های کشور با متن زندگی 

جامعه رابطه عمیق تر و کاربردی تری دارد.
دبیر جشنواره بین المللی  «فیلم  1۰۰« با بیان اینکه مدیوم »1۰۰ ثانیه ای 

در سینما« برای ایجاد فضاهای خبری، تبلیغی و ترویجی باید در خدمت 
بسیاری از دستگاه ها و سازمان هایی نظیر: راهنمایی رانندگی، بهزیستی، 
محیط زیست یا فدراسیون فوتبال، و... قرار گیرد خاطرنشان ساخت: هرکدام 
آنها می توانند از طریق حمایت در تولید به این جشنواره حمایت کنند تا به 
واسطه ساخت فیلم ها، پیام های اخاقی دستگاهشان به مردم انتقال پیدا 

کند.
قربانی با بیان اینکه در دوره دوازدهم این جشنواره در قالب بخش های 
مسابقه سینمای 1۰۰ ثانیه ای ایران شامل: بخش اصلی، بخش مسیر 
تجربه )مسابقه فیلم های مستند، داستانی و پویانمایی(، مسابقه سینمای 
1۰۰ ثانیه ای جهان در زمینه فیلم های داستانی، مستند و پویانمایی برگزار 
می شود عنوان کرد: همزمان با سال حمایت از تولید ملی و حمایت از کاالی 
ایران بخش ویژه جشنواره در این دوره به این موضوع اختصاص داده شده 

است.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید ایرانی )ایران ساخت(، حمایت از تولید کاال و 
خدمت دانش بنیان ایرانی، فرهنگ تولید محصوالت باکیفیت ایرانی، پویش 
ملی و حمایت مردمی از تولید کاال و خدمات دانش بنیان باکیفیت ایرانی، 
تأثیرات مخرب خرید کاالهای خارجی، واردات بی رویه و غیرقانونی )قاچاق 
کاال(، معرفی کسب و کارهای نوین و استارت آپ ها، تولید ثروت از علم و 
فّناوری و معرفی اقتصاد دانش بنیان از جمله موضوعاتی است که در این 

بخش ویژه مورد توجه قرار می گیرد.
دبیرجشنواره »فیلم  1۰۰«، اخاق و سبک زندگی، ترویج مفاهیم اخاقی 
همچون قانون مداری، گذشت، سعۀ صدر، ایثار، ترویج الگوی انسان انقاب 
اسامی، خانوادۀ الگوی ایرانی اسامی ، فرهنگ اصیل ایرانی و نگاه دوباره به 
زندگی و زدودن غبار روزمرگی از موضوعات این دوره جشنواره عنوان کرد 
و یادآور شد: تاشمان بر این بود تا سراغ موضوعات و مفاهیمی برویم که در 

جامعه معاصر کاربردی و اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه جشنواره »فیلم  1۰۰« با برنامه ریزی منسجم و بلندمدت 
در حال انجام است یادآور شد: خوشبختانه، از زمان انتشار فراخوان تا آخرین 
مهلت دریافت آثار یک بازه زمانی مناسب را پیش بینی کردیم که این تدبیر 
می تواند کمک کند تا عاقمندان و متقاضیان به شرکت در جشنواره با صبر 
و حوصله نسبت به تولید اثر یا آثارشان اقدام نمایند. عاقمندان به شرکت 
در جشنواره تا دی ماه فرصت دارند آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ارائه 

نمایند.
شایان ذکر است دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم  1۰۰« به همت 

حوزه هنری اسفندماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

                              گفتگو
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ضرورت توجه به 
کارگاه های آموزشی

 مقاومت تنها در جنگ خالصه نمی شود

کوچک زاده رئیس حوزه هنری یزد:

بازیگر فیلم سینمایی»دایان«:

رئیس حوزه هنری یزد گفت: بیشتر هزینه  جشنواره ها باید صرف کارگاه های 
آموزشی و پشتوانه تولیدات بعدی هنرمندان شود.

رئیس حوزه هنری یزد برگزاری جشنواره فیلم رضوی به میزبانی یزد را 
فرصتی برای معرفی ظرفیت های استان و استعدادهای هنری جوان دانست.

محمدصادق کوچک زاده به نقش مؤثر این جشنواره در تولید آثار ارزشمند و 
ارتقای توانمندی فیلم سازان جوان اشاره کرد و گفت: این جشنواره توانسته 
در کشور جریان ساز باشد و تکرار این گونه جریان سازی ها در حوزه فرهنگی 

می تواند اتفاق های خوبی را رقم بزند.
وی با بیان اینکه موضوع این جشنواره بیشتر در مورد فرهنگ رضوی و سبک 
ـ  ایرانی است، افزود: آثار خوبی در سال های اخیر توسط  زندگی اسامی 
هنرمندان و فیلم سازان سراسر کشور در بخش های داستانی کوتاه و مستند 
مرتبط با جشنواره تولید و موجب افزایش اعتبار این رویداد سینمایی شده 

است.
رئیس حوزه هنری استان گفت: هنرمندان، سینماگران و عاقه مندان باید 

با حضور خود بر رونق و گرم تر شدن این رویداد هنری در استان بیفزایند.
این مقام مسئول، قیمت تمام شده بسیار باالی فیلم  را از جمله مشکات 
فیلم سازان برشمرد و بیان داشت: به رغم مشکات با بهره وری و مدیریت 

هزینه ها می توان فیلم  های خوبی تولید کرد.
کوچک زاده افزود: باید با اتخاذ تدابیر مناسب زمینه بازگشت سرمایه در 
حوزه فیلم کوتاه داستانی، مستند و سینمای تجربی برای فیلم سازان و 

فعاالن این عرصه فراهم شود.
وی ادامه داد: می توان با برنامه ریزی هدفمند، بخش عمده ای از هزینه  
جشنواره ها را به کارگاه های آموزشی، ارتقای دانش فیلم سازان جوان، 

کیفی سازی فیلم ها و تولید آثار بعدی هنرمندان اختصاص داد.
این مقام مسئول با اشاره به مشارکت هنرمندان در برگزاری جشنواره فیلم 
رضوی گفت: در استان یزد هنرمندان متولی برگزاری جشنواره هستند که 

این امر موجب بلوغ و تجربه آنان می شود.
رئیس حوزه هنری یزد در پایان ضمن قدردانی از برگزار کنندگان و 
دست اندرکاران جشنواره فیلم رضوی گفت: بی تردید با حمایت  ویژه  از 
فیلم سازان جوان در سال های آینده شاهد آثار خاقانه و باکیفیت تر در این 

جشنواره خواهیم بود.
گفتنی است، سیزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی 

27 تا 29 آبان و مراسم اختتامیه 3۰ آبان در یزد برگزار  شد.

بازیگر  بهترین  تندیس  برنده  باباییان  ناصر 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به خاطر بازی 
در فیلم »دایان« ساخته بهروز نورانی پور گفت: 
مقاومت تنها در جنگ خاصه نمی شود، بلکه در 
پشت جبهه نیز اتفاق می افتد و قرار نیست ما تنها 

در آتش و دود و گلوله باشیم.
»ناصر باباییان« برنده تندیس بهترین بازیگر در 
فیلم »دایان« نورانی پور در خصوص اینکه این 
چندمین تجربه همکاری اوست، گفت: در حال 
حاضر حدود 3۰ سال است که در حوزه سینما، 
تئاتر و تلویزیون در شهر خودمان هستم. »دایان« 

فیلم منتخب جشنواره بود و حتما چیزی در فیلم 
دیده شده که من را به عنوان بازیگر برگزیده 

انتخاب کردند.
باباییان افزود: تاش می کنم چیزی که کارگردان 
می خواهد را بازی کنم و خوشبختانه بهروز 
نورانی پور خیلی به من کمک کرد و این با توجه 
به تجربه کافی نیست، اما همراه با کارگردانم 
یکدیگر را درک کردیم و طی چند جلسه ای که 
با آقای نورانی پور داشتم و بحث کردیم، متوجه 

ویژگی های یکدیگر شدیم.
وی در خصوص تأثیر برگزاری جشنواره فیلم 

مقاومت بر روند تولید فیلم هایی از این دست، 
عنوان کرد: حدود 15 سال از برپایی این جشنواره 
می گذرد و جا برای کار کردن دارد. مقاومت تنها 
در جنگ خاصه نمی شود، بلکه در پشت جبهه 
نیز اتفاق می افتد و قرار نیست ما تنها در آتش و 
دود و گلوله باشیم و من از جایی می آیم که این 

موضوع را لمس کردم.
این بازیگر برگزیده در توضیح مفهوم مقاومت 
گفت: مقاوم یعنی ایستادگی برای یک هدف و این 
حسی است که بعد از سی سال کار در عرصه هنر و 

پایداری در این راه در من به وجود آمد.
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کارگردان فیلــم »پله های یک منبر« گفت: امــروز به برکت انقاب 
اسامی و خون شهدا، مراسم عزاداری حضرت امام حسین)ع( نه تنها 
در ایران بلکه در مناطق مختلف جهان با شکوه خاص برگزار می شود.

اصغر عباسی فیلم ســاز یزدی ، درخصوص تازه ترین اثرش گفت: این 
مســتند داســتانی به ممنوع بودن عزاداری و روضه خوانی حضرت 
سیدالشــهدا)ع( در دوره رضاخان و رژیم منحوس پهلوی اشاره دارد 
و گوشه ای از جنایت ها و برخورد رژیم ستم شاهی با برگزارکنندگان 

مراسم سوگواری اهل بیت)ع( را روایت می کند.
وی افزود: موضوع اصلی این مســتند، یکــی از پیرغامان و ذاکران 
اهل بیــت)ع( در شهرســتان ابرکوه اســت که در زمــان رضاخان 
دایی هایش به جرم روضه خوانی و برپایی مراسم عزاداری سید و ساالر 

شهیدان توسط عوامل رژیم پهلوی به قتل رسیدند.
عباسی هدف از تولید این اثر را ترویج سبک زندگی اسامیـ  ایرانی 
و نشان دادن عشق و ارادت همیشگی مردم ایران به ائمه اطهار)ع( و 
همچنین دشواری  برگزاری مراسم عزاداری در دوران خفقان طاغوت 

فیلم »پله های یک منبر« 
نشانگر تضاد رژیم پهلوی

 با مقدسات مردم 

عنوان کرد و گفت: امروز به برکت انقاب اســامی و خون مطهر 
شهدا، مراسم سوگواری حضرت امام حسین)ع( نه تنها در ایران 

بلکه در مناطق مختلف جهان با شکوه خاصی برگزار می شود.
این هنرمنــد با بیان اینکــه برپایی این عزاداری هــا به راحتی و 
آسودگی حاصل نشده، بیان کرد: امروز با توجه به توطئه دشمنان 
و فضایی که ایجاد کرده اند، خاندان پهلوی در پی تطهیر جنایات 
و بی گناه جلوه دادن خود است و اینجاست که ما می توانیم نشان 
دهیم چقدر آنان با اهل  بیت)ع( و مقدسات مردم در تضاد بوده  و 
با این همه جنایت و خیانت، امروز حافظه تاریخی خود را فراموش 

کرده اند.
عباسی افزود: این اثر محصول مشترک حوزه هنری استان یزد و مرکز 

مستند سوره است که تولید آن بیش از دو سال به طول انجامید.
نویســنده و کارگردان »پله های یک منبر« دلیل طوالنی شدن 
روند تولید فیلم را لزوم بهره گیری از کاراکتر اصلی فیلم در مقاطع 
مختلف عنوان کرد و گفت: ما مجبــور بودیم تصویربرداری را در 
زمان های خاص به ویژه ماه   محرم انجــام دهیم که همین عامل 

موجب طوالنی شدن روند پیشرفت کار شد.
این فیلم ساز ابرکوهی که هم اکنون در حال تولید نخستین فیلم 
سینمایی خود است، درخصوص لوکشین های مستند »پله های 
یک منبر« بیان کرد: با توجه به داستان فیلم که در زمان رضاخان 
می گذرد، بیشــتر تصویربرداری کار در بافت ســنتی و تاریخی 

شهرستان ابرکوه انجام شد.
عباسی ادامه داد: تمام لباس های بازیگران و آکساسوار صحنه نیز 
از شهرک سینمایی غزالی تامین شد که با ترکیب گریم و گویش 
ویژه، دوره زمانی خاصی را در ذهن مخاطب تداعی می کند و او را 

به سال های دور می برد.
این کارگردان با اشاره به حضور حدود ۶۰ بازیگر، هنرور و عوامل فنی 
در این اثر گفت: سید نوراهلل حسینی دوست، ثریا شهبازیان، شهروز 
چقازردی، مسیح ریاحی، سید امیرمحمد زارعی و سپیده سادات 
احمدزاده از جمله نقش آفرینان اصلی این مستند داستانی هستند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه ریز: بهناز 
زحمتکش، مدیر تولیــد: مجید آزادگان، مدیــر تصویربرداری: 
محمدجواد دهقان، صدابردار: حمید زیباکام، منشــی صحنه: 
زهرا اســدی، طراح صحنه: حبیبه گلمکانی، تیتراژ و جلوه های 
ویژه بصری: وحید ربانی، طراح چهره پردازی: بهناز علیمحمدی، 
طراحی و ترکیــب صدا: امین شــریفی، تدوین: علــی گورانی، 
مجری طرح: سید محمدرضا قائم محمدی، طراح لباس: عاطفه 

صالحیوعکاس: امیر جالی.

                              گفتگو
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فیلم سازی برای مقاومت
 لزوما پرداختن به جنگ نیست

علی توکلــی زانیانی، کارگــردان فیلم کوتاه 
»تافردا«، درباره ســاخت اثــرش گفت: ژانر 
جنگ و ضد جنگ در جهان وجــود دارد اما 
فیلم هایی با موضوعات دفاع مقدس و سینمای 
مقاومت مخصوص انقاب اســامی است. از 
همین رو در این ژانر می توان به ابعاد مختلف 
دفاع مقدس و مقاومت پرداخت و فیلم سازی 
درباره آن لزوما پرداختــن به موضوع جنگ 

نیست.
علی توکلــی زانیانی، کارگــردان فیلم کوتاه 
»تا فردا...«، درباره ایده ســاخت این فیلم که 
به موضوع مدافعان حرم می پــردازد، گفت: 
در فیلم »تافردا« ســعی شــده است به چند 
موضوع پرداخته شــود؛ نخست اینکه در این 
فیلم تاش شده موضوع قضاوت زودهنگام را 
به چالش بکشیم. از طرفی مسئله شمرخوانی 
و تعزیه محرم نیز به تصویر کشــیده اســت. 
در این اثــر می بینیم که  یــک تعزیه خوان 
به شهادت می رســد و به عنوان مدافع حرم 
مطرح می شود خود یک المان مخصوص برای 

معرفی شخصیت اصلی به حساب می آید.
وی ادامه داد: در شهرستان زانیان چهارمحال 
و بختیــاری پدربزرگم میزبــان هیئت ها و 
تعزیه های بســیاری در منزل خودش بود. از 
همین رو کاما با فرهنگ این شهرســتان در 
ایام محرم و صفر، عزاداری و تعزیه آشــنایی 
کامل دارم. متاســفانه کســانی که به عنوان 
شمرخوان در تعزیه حضور دارند دچار حواشی 
و مشــکاتی می شــوند. به همین دلیل در 
ابتدای فیلم به این موضوع نیز اشاره می شود. 
در اینجا بود که بحث قضاوت زودهنگام را نیز 
به داستان اضافه کردیم. این فیلم به جز یک 
اعامیه ترحیم که عکس مدافع حرم را روی 
خود دارد از هیچ المانی استفاده نکرده است.

این کارگردان درباره هزینه ساخت اثرش نیز 
گفت: حوزه هنری از ما حمایت مالی کرد اما 
این حمایت کافی نبــود؛ مبلغی را روی مبلغ 
حمایتی گذاشته و آن را ساختیم. اگر حمایت 
مالی بیشــتری از ما صورت می گرفت، قطعا 
خروجی کار کیفیت بسیار بیشتری داشت. اما 

ما تاش کردیم تا با کمترین هزینه این فیلم 
ساخته شود. سکانس گشوده شدن در و ورود 
دسته عزاداری بدون کات فیلم برداری شده 
است و بسیاری از کسانی که در این فیلم بازی 
کرده اند خودشان در پشــت صحنه کارهای 
بســیاری را برای بهتر شــدن کار هماهنگی 

بیشتر و ... انجام می دادند.
توکلی زانیانی با بیان اینکه موضوع مقاومت 
در این سال ها به ژانر تبدیل شده است، گفت: 
در ســینمای جهان ژانر جنــگ و ضد جنگ 
وجود دارد اما سینمای دفاع مقدس و مقاومت 
مسئله ای بسیار متفاوت تر از این دو ژانر بیان 
شده است. امروز سینمای مقاومت به تنهایی 
یک ژانر به حســاب می آید؛ زیرا می توان در 
این حوزه به موضوعاتی پرداخت که به شکل 
مســتقیم به جنگ ارتباطی نداشته باشد اما 
در زمره فیلم های مقاومت به حســاب بیاید. 
به عنوان مثال فیلم »تا فــردا« از هیچ المان 
جنگ، نبرد، جبهه، داعش و ... استفاده نکرده 
اســت اما به نحوی به موضوع مدافعان حرم 
پرداخته که در زمره فیلم های مقاومت مطرح 
می شود در جشنواره شرکت می کند و جایزه 
نیز کسب می کند. این مســئله نشان دهنده 
وســعت کار و آزادی عمل در ژانــر مقاومت 

است.
وی درباره اهمیت سینمای مقاومت نیز گفت: 
ســینمای مقاومت به دلیل بازتولید ادبیات 
مقاومت در جامعــه و پرداختن به ابعادی که 
شاید از چشــم پنهان مانده باشــد، اهمیت 
بســیار زیادی دارد. افکار عمومی، مخاطبین 
و همه کســانی که در معرض پیام سینمای 
مقاومت قرار می گیرند، مســئله پرداختن به 
موضوع ضد جنگ، صلح، ایثار و شهادت و از 
این دست عبارات را دریچه دیگری می بینند؛  
همین مسئله نقطه قوت ســینمای مقاومت 
اســت. بازتولید ادبیات مقاومــت در جامعه 
می تواند یک ملت را برای رویارویی با بسیاری 
از اتفاقــات آماده کند و همین مســئله خود 
بازگو کننده اهمیت این ژانر به حساب می آید.

علی توکلی زانیانی:
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ساخت برخی فیلم ها بیش از آنکه جســارت بخواهد، به شکل 
وافری سخت است و دغدغه جدی می طلبد. پدیده هایی هستند 
که باالخره باید در قاب هنر و ســینما هم دیده شوند؛ همانند 
پدیده عجیب داعش که فجایعش به یکــی دو تا فیلم خاصه 
نخواهد شد. جای این ســوال وجود دارد که اصا مگر می شود 
آنچه آنان کرده اند را بی پروا و رک در فرم سینما به رخ کشید و 

آیا سینما چنین ظرفیتی را مگر داست!
متاسفانه باید اینقدر دم از این سبک فیلمها زد، و مدام ساخت و 
روی پرده آورد، تا نمایی از ردپا و خوی آنان را به تصویر کشید. 
»دایان«؛ نه اولین فیلم بلکه از اولین تولیدات ســینمایی است 
که سراغ حکایت گری فجایع این گروهک تروریستی می رود. 
فیلمی ســاده و مهجور از امکانات، که با بکار گرفتن بازیگرانی 
کرد زبان، تاش می کند نمایی سیاه از اقدامات گروه تروریستی 

داعش درکردستان و جز آن را نماسازی کند.
بهروز نورانی پور، داستانی کوچک و موجز را به دست گرفته که 
شاید در قامت بسیاری از فیلم های خوب سینمای ایران نباشد، 

ولی حاصل نتیجه ای قابل احترام نسبت به عملکرد اوست. 
»دایــان« فیلمی حکایت گر بــر زندگی مردی ظلــم دیده از 
افراطی گری، با اطرافیانی گرفتار در دســت داعش و هر آنچه 
که موثر از خرابه های آنان است... قصه اما فقط درون خرابه ها 
که با طراحی صحنه امکان پذیر است جا خوش نمی کند بلکه 
سراسر صحنه هایی سخت است تا ماجرای ضخم و واقعی آن را 

به چشم مخاطب بچسباند.
قطعا فیلمساز، باید اینقدر عشق به موضوع و تعهد داشته باشد 

که فیلمی هرچند میانه در کارگردانی و ساده در فیلمنامه، اما 
درون لوکیشنهایی سخت کوهســتانی و برفی بسازد. بنابراین 
تولید اینجور فیلمها کار هرفیلمسازی نیست هرچند اینجاست 
که عیار فیلمساز مشــخص خواهد شد که چقدر تکنیک و فرم 

را می شناسد.
در »دایان«، برخاف تصور آنچنان هم رد پای کارگردانی ایرانی 
حس نمی شود. زاویه دید به درون مردمی می رود که انگار واقعا 
زخم دیده اند و نه مایی که صرفا خبر خوانیــم و پیگیر ماجرا. 
البته قصه پــر زد و خورد درون لوکینشــهایی که طبیعی اند و 
پر از برف و بوران دشــواری مضاعفی دارد که الاقل این فیلم با 
بضاعت در امکانات مثل بازیگــران و طراحی های دیگر از پس 
آن بر نخواهد آمد. امــا همین قصه کوچک درون میزانســن 
بندی های عادی نیز، گوشــه چشمی از ماجرای مخوف داعش 

را تذکر می دهد.
هرچند که واقعا بازی ها نیز بد نیستند و کاراکترها تعریف شده 
و زیادی هم بازی شان به چشم می آید. به نظر فیلمی است که 
هم قرار نیست نمودی شــاخص در ســینمای ایران باشد اما 
اینقدرها هم بدسیما نیســت که از پس حوصله بیننده سینما 

خارج باشد و آن را پس بزند.  
»دایان« فیلمی اســت هرچند به لحاظ ســینمایی متوسط و 
تعریف با عیاری باال هم از سینما ندارد، اما عاری از سادگی است 
و در فضاسازی طبیعی کوهســتان و طراحی های سنگین قابل 
دیدن اســت خصوصا اینکه در حد تلنگر برای ورود به این نوع 

قصه ها کار خودش را می کند.

»دایان«؛
 مناسازی هرنمندانه از رد اپی داعش

                              گفتگو
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وقتی یک موضوع برای فیلمســازی از چشمه 
کینه و نفرت الهــام بگیرد نتیجــه اش تصفیه 
حسابی شــخصی به دور از واقعیت می شود که 
نمونه بارز آن فیلم »عرق سرد« ساخته سهیل 
بیرقی اســت. بعد از دیدن فیلم و بیرون آمدن 
از سینما تنها چیزی که برای مخاطب می ماند 

تنفر است.
ســینمای جهان از ســال 2۰13 بــه صورت 
جدی به ســمت جریانی پیش مــی رود که در 
آن مفاهیم و داســتان های همجنس گرایانه و 
ترغیب افراد بــه دگرجنس گرایی وجه غالب و 
برجسته آن است. این سینما از نمایش بی پرده 
و بی پــروای همجنس گرایی نوجوانان هم ابایی 
نــدارد. فیلــم »Love, Simon« محصول 
 Greg Berlanti 2018 بــه کارگردانــی
درباره پسری دبیرستانی به نام سایمون اسِپیر 
همجنس گراســت که این موضوع را به کســی 
اعام نکرده اســت. فیلمی که بر اســاس یک 
رمان پرفروش ساخته شــده است. یا فیلم »مرا 
با نام خودت صــدا بزن« و یا حتــی »مهتاب« 
و ده ها فیلم دیگر. ســیطره معنایی و مفهومی 
همجنس گرایی در ایــن فیلم ها بیداد می کند و 
برخی آثار حتی از ساختارهای هنری اش فاصله 
گرفته و به آثار تبلیغاتی جنسی تبدیل شده اند.

نکته قابل توجه اینکه این فیلم ها به دلیل وجود 
 /MPAA« صحنه های جنســی آشــکار از
سیســتم درجه بندی فیلم ها توســط انجمن 
-NC تصاویر متحرک آمریکا درجه بندی سنی
17 )درجه بندی ســنی ممنوع شده برای 17 
 And 17 No One سال و زیر 17 ســال یا
Under Admitted« افراد 17 ســال و 
زیر 17 ســال به هیچ وجه مجاز به تماشای این 
فیلم ها نیستند. حال آن که در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی فیلمی روی پرده می رود که حتی، 
برای مخاطبان آن هم درجه بندی سنی صورت 
نمی گیرد. این موج در یکی دو سال اخیر ظاهرا، 
در سایه غفلت متولیان حوزه فرهنگ و هنر و به 
دلیل مشــغله های بیش از حد این عزیزان وارد 
سینمای ایران هم، شده است. فیلم هایی چون 

»مادر قلب اتمی« و »عرق سرد«.
با فضایی که هم برای این اثر در جشنواره فجر 
فراهم شــده می توان تحلیل کرد کــه اوضاع 
وخیم تر از حد غفلت اســت. معلوم نیســت با 
این ریل گــذاری در وزارت ارشــاد این قطار تا 
به کجاها خواهــد رفت؟ خوشــبختانه، هنوز 
بخش هایی از جامعه نسبت به ورود و گسترش 
این نوع بیماری ها و ویروس ها حساس هستند 
و نمی توان از هوشــیاری حوزه هنری و برخی 

رسانه های جریان فرهنگی انقاب غافل بود.
»عرق ســرد« یک فیلــم ضد خانواده اســت. 
بنیانش بر »خانواده گریزی« اســت. این فیلم 
کاما بر محور تفکر لیبرالیسم غربی می چرخد 
که عمومــا، بنایش را بــر لذت جویی و رضایت 
 خودمحورانه می گــذارد و  به نقــش مادری و 
همسری بدبین اند و معتقدند که با اصاح قوانین 
و ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه می توان به 
اهداف برابری طلبانه رسید. »افروز« شخصیت 
اصلی فیلم تنها به خودخواهی های خودش فکر 
می کند. به ابتدایی ترین حقوق همسرش توجه 
نمی کند. جدا از همســر و با نشانه ها و کد هایی 
که می دهد بــا »پارتنر«ش زندگــی می کند. 
یک آدم بریده و بی ریشــه از خانواده که حتی، 
ترجیح می دهد در خیابان و ماشین بخوابد اما به 

خانواده خودش هم، برنگردد.
فیلم با هنجارهای اجتماعی در چالش اســت. 
با قوانین، حاکمیت و مذهب در جنگ اســت. 
به اســم حقوق مدنی یــک زن و رشــد زنان 
در جامعه تمامــی ســاختارهای خانوادگی را 
منکوب می کند. ســازندگان فیلم متاثر از موج 
ژورنالیستی دفاع از حقوق زنان فراموش کردند 
که دفاع از حقوق زن با له کردن و بی توجهی به 
حقوق مرد به دست نمی آید. مشکل فیلم زیاده 
خواهی و گردن کشــی و رفتارهــای فراقانونی 
زنی است که حاضر نیست بدیهی ترین وظایف 
زناشویی را بپذیرد. آن نگاه منقلب و دلشکسته 
»افروز« وقتی که دوست و شریکش ... تنهایش 
می گذارد و راه خودش را ســوا می کند گویای 

همه چیز است.

فیلم اساسا، با جنس مرد عناد دارد . این عناد  و 
کینه تا به حدی است که کارگردان را از ترسیم 
شــخصیت واقعی یک مرد و مجری ورزشی هم 
دور می ســازد. کجای رســانه ملی یک مجری 
ورزشی با بسم اهلل النور برنامه را شروع می کند. 
نمونه برنامه هایی که مجریان ورزشــی از عادل 
فردوســی پور تا مزدک میرزایی و .... کدامیک 
این گونه ریاکارانــه و تصنعی بــا پیراهن یقه 
دیپلمات، محاسن، انگشتر فیروزه و با آن ادبیات 
برنامه ورزشــی اجرا می کنند.  کارگردان برای 
اینکه حتی مرد فیلم را وحشی، سنگدل و یک 
حیوان مریض جلوه دهد قوانیــن و مقتضیات 
حقوقی و دفتری را هم نادیده می گیرد و وقتی 
اجازه نامه را پــاره می کند همه چیز را ســیاه 
می بیند. ولی کارگردان باید بداند مخاطب آگاه 
تر از آن است که با قصه ســرهم بندی شده تو 
را باور کند و نداند یک ســند محضری در دفاتر 

متعدد ثبت می شود.
نکته دیگــر اینکه همه آدم هــای مذهبی فیلم 
بدذات، پلیــد و ریاکار، دو به هــم زن و کثیف 
معرفی می کند. به عنوان مثــال مهرانه نوری، 
سرپرست تیم فوتســال، زنی چادری که روی 
مخ اســت و به طرز پردافعه ایی مدام به بانوان 
فوتبالیســت، حجــاب را تذکــر می دهد. در 
نمازخانه بــرای نماز ریــاکاری می کند و برای 
موفقیت تیم، قرآن دور سرشــان می چرخاند. 

یا  زن کج خلق چادری که کارمند فدراسیون.
فیلم مــدام نشــانه های مذهبی را به ســخره 
می گیرد و نوعی تنفر و اشئمزاز تولید کند. وقتی 
خانم نــوری، مغرورانه در راهروی فدراســیون 
در حرکت اســت و افروز دربدر پی اش می دود 
، می بینیــم که پرچم علی بن ابی طالب توســط 
افرادی روی دیوار فدراسیون نصب می شود.  در 
جای جای فیلم نمادگذاری و نشانه گذاری های 
ضددینی و هنجارشــکنانه را شــاهد هستیم. 
البته، انتخاب زمان اکران این فیلم در مقطعی 
که رئیس ســازمان سینمایی ارشــاد در حال 
خداحافظی است و سازمان صاحب ندارد  خیلی 

رندانه صورت گرفته است./ تسنیم

»عرق رسد«؛ یک تصفیه حساب شخیص
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فیلم سینمایی »سرو زیر آب« دو جایزه از پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت را از آِن خود کرد.
در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت که در برج میاد تهران برگزار شد، 

دو جایزه این جشنواره به فیلم سینمایی »سرو زیر آب« رسید.
در این مراسم لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین فیلم بردار به علیرضا زرین دست برای فیلمبرداری سرو 
زیر آب و جایزه ویژه، تندیس، لوح افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی به محمدعلی باشه آهنگر 

برای کارگردانی فیلم سرو زیر آب اهدا شد.
بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشادی، مهتاب نصیرپور، هومن 

برق نورد، ستاره اسکندری و شهرام حقیقت دوست در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.
در خاصه داستان »سرو زیر آب« که فیلمنامه آن توسط محمدعلی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر 
نوشته شده، آمده است: راز جهانبخش کرامت فاش می شــود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز، 
بهرام، جهانگیر و سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهیش و بازگشت 

آرامش سفربلندی را آغاز می کند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می دهد.
»سرو زیر آب« با مشارکت موسسه تصویر شهر، بنیاد سینمایی فارابی و حوزه هنری تولید شده است 

و اکران آن در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

داوود کنشــلو از منتقدان ســینمایی با اشاره به 
اکران فیلم سینمایی سرو زیر آب تازه ترین ساخته 
محمدعلی باشــه آهنگر معتقد است: »سرور زیر 

آب« پربازیگر، موفق و مخاطب پسند است.
 این منتقد سینما گفت: باشه آهنگر در فیلمسازی 
و سینمایش از همان ابتدای راه، نشان داد، دفاع 
مقدس دغدغه اصلی وی در سینماســت، برای 
همین در اکثر کارهایش این موضوع را به صورت 

ویژه مد نظر قرار می دهد.
وی ادامه داد:  این فیلمساز با ساخت فیلم تحسین 
شــده »فرزند خاک« توانســت نظر منتقدان و 
اهالی سینما را به سمت خود جذب کند. در این 
فیلم سینمایی به موضوع تفحص شهدا پرداخته 
می شد، البته به صورتی که تا به حال نظیر آن را در 

تولیدات سینمایی شاهد نبودیم.
به گفته وی، بعــد از »فرزند خاک« وی ســراغ 
موضوعــی درام و خانوادگی رفت کــه در آن به 
نوعی دیگر بــه دفاع مقدس پرداخته شــده بود. 
این فیلم »بیداری رویاها« نام داشت؛ فیلمی که 
قصه اش بسیار جسورانه بود، اما بنا به دالیلی غیر 
سینمایی، این کار آنچنان که باید دیده نشد. در 
ادامه، باشه آهنگر باز هم به دفاع مقدس پرداخت. 
»ملکه« عنوان این فیلم سینمایی است. این کار 
توانست تحســین منتقدان و مردم را جلب کند، 
همچنین در جشن خانه سینما و جشنواره فجر، 

فیلم جوایز بسیاری را به خود اختصاص دهد.
کنشلو معتقد است: ســینمای دفاع مقدس ژانر 

مورد عاقه باشه آهنگر است، اما به شرطی حاضر 
به فیلم ساختن در این حوزه است که کار مورد نظر 
کیفیت الزم را دارا باشد. این خواسته نیز در گرو 
فراهم بودن امکانات است. باشه آهنگر بار ها تاکید 
کرده بود که فیلم ساختن بدون امکانات در حوزه 
دفاع مقدس در حقیقت ظلم به دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: باشه آهنگر بعد از شش سال با فیلم 
»سرو زیر آب« باز هم نگاهی جدید به دفاع مقدس 
دارد. در این فیلم، فیلمســاز عاوه بر کارگردانی 
نویسندگی را هم به همراه پسرش بر عهده دارد. 
تهیه کنندگی فیلم بر عهده حامد حسینی است و 
قصه فیلم به اتفاقاتی که در معراج شهدا و نورد لوله 
اهواز رخ داده مربوط می شــود. از جمله امتیازات 
فنی این فیلم می توان به فیلمبرداری خیره کننده 
علی رضا زرین دست می توان اشاره کرد، به نحویکه 
می توان از هم اکنــون وی را یکی از کاندیدا های 

اصلی سیمرغ در بخش فیلمبرداری دانست.
این منتقد سیِنما اضافه کرد: دیگر امتیاز این فیلم 
به جلوه های ویژه این فیلم مربوط می شود. محسن 
روز بهانی جلوه های ویژه ایــن کار را انجام داده 
است. این کار ســینمایی سعی کرده در موسیقی 
نیز از بهترین فرد سود ببرد، برای همین حسین 
علیزاده آهنگسازی کار را انجام داده است. درباره 
»سرو زیر آب« می توان به این نکته نیز اشاره کرد 
که فیلم در شــهر های مختلفی از جمله؛ تهران، 

یزد، لرستان و... جلوی دوربین رفته است.
وی با اشــاره به حضور بازیگران متعــدد در این 

فیلم ســینمایی مانند: بابک حمیدیان، مسعود 
رایگان، رضا بهبــودی، مینا ســاداتی، همایون 
ارشادی، مهتاب نصیر پور، هومن برق نورد، ستاره 
اسکندری، شهرام حقیقت دوست و  عنوان کرد: 
باشه آهنگر ســعی کرده فیلمی پربازیگر داشته 
باشــد. این ویژگی بر خاف رویه همیشگی این 
فیلمساز است،فیلم »سرو زیر آب« با این حجم از 

توانایی موفق و سربلند بوده است. 
کنشلو در پاسخ به این سؤال که چرا سینمای دفاع 
مقدس رونق گذشته را ندارد و فیلم های خوبی در 
آن تولید نمی شود؟ معتقد است جواب این سوال 
را باید آنجا جســتجو کرد که فیلمسازانی نظیر 
باشه آهنگر در آن کم کار هستند، فیلمسازانی که 
از آنها باید به عنوان ســند زنده جنگ نام برد، اما 
افسوس که باید هر شش یا هفت سال فیلمی از این 
دست فیلمسازان ساخته شود، در حالی که برخی 
کارگردانانی که کارهایشــان ارزش نام بردن هم 

ندارد، سالی دو کار جلوی دوربین می برند.

»سرو زیر آب« برنده دو جایزه ازجشنواره مقاومت

»سرو زیر آب« پر بازیگر، موفق و مخاطب پسند است
یک منتقد و روزنامه نگار سینمایی:

                              پرونده



 اثری وفادار به 
واقعیت های دوران دفاع مقدس

منایش یکپارچیگ و اتحاد یک ملت

فیلمی که روی امیر دریادار سیاری تاثیر گذاشت

حجت االسالم مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

امیردریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسامی ایران، »سرو زیر آب« را اثری وفادار به واقعیت های دوران دفاع 

مقدس می داند.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش و معاون 
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسامی ایران درباره فیلم »سرور زیر آب« 
گفت: فیلم را اثری خوب و تاثیر گذار می دانم. بسیاری از صحنه های فیلم 
درست شبیه واقعیت بود، آنچه درباره شهدا، معراج شهدا و تحویل پیکرها 
می بینیم شبیه به وقایع زمان جنگ بود. کارگردان و نویسنده فیلنامه در 
مسیری گام برداشته اند که در نهایت فیلم شبیه به آنچه در سال های دفاع 

مقدس دیده ایم، شده است.
سیاری در جواب این پرسش که آیا زمان جنگ تجربه ای مشابه 
شخصیت های فیلم داشته است یا نه گفت: دشمن با کمک استکبار جهانی 
تاش می کرد به اقتصاد کشور ضربه بزند و از آنجایی که 9۰  درصد صادرات 
و واردات ما در حوزه نفت و کاالهای تجاری از مسیرهای دریایی مبادله 
می شوند، آنها سعی داشتند کشتی های تجاری ما را مورد هدف قرار داده، 
بنادر ما را نا امن کنند و اقتصاد کشور را دچار ورشکستگی کنند. به همین 
خاطر در کمین بودند که کشتی های تجاری ما را با هواپیما و موشک مورد 
هدف قرار دهند. ما در ارتش نیروی دریایی برای آنکه بتوانیم از اقتصاد کشور 
دفاع کنیم عملیات های داشتیم به نام اسکورت کشتی های تجاری و نفتکش 

که حدود ده هزار کشتی تجاری و نفتکش را در آن دوران اسکورت کردیم.
این فرمانده ارتش ادامه داد: از این ده هزار کشتی تنها 25۰ کشتی موشک 
خورد که از این تعداد فقط 25 کشتی از بین رفت که در دنیا چنین آماری 
نمونه ندارد. چنین آمار حیرت انگیزی بدون ایثار و از جان گذشتگی عزیران 
نیروی دریایی امکانپذیر نبود. در یکی از عملیات ها موشک به بُرد راست 
کشتی که انبار تیرآهن بود اصابت کرده بود و از برد چپ کشتی خارج شده 
بود. شدت موج برخورد باال بود و کشتی نیز دچار حریق شده بود و همه 
سربازانی که در سامانه دفاعی کشتی حضور داشتند بر اثر  موج انفجار 
اعضای بدن شان از هم جدا شده بود. یعنی هرجا مفصلی در بدن بود قطع 

شده بود و تکه های پیکر این عزیزان در دریا پخش شده بود.
او در ادامه گفت: تصور کنید اجزای بدن پانزده انسان در سطح آب بود و ما 
آنها را جمع کرده بودیم و حاال باید شناسایی می شدند. چنین موردی در 
فیلم »سرو زیر آب« نیز دیده می شود که برای شناسایی پیکر برخی شهدا 
دچار مشکل می شوند و چنین مشکلی در زمان جنگ به وفور دیده می شد. 
به یادم دارم از همرزمان شهدا می پرسیدیم که فانی وقتی صبح به عملیات 
می رفت چه کفشی به پا داشت یا در بدنش عامت مشخصه ای دارد؟ که به 
این ترتیب بتوانیم آنها را شناسایی کنیم. این کار بسیار سخت بود و من بارها 

در زمان جنگ با این مساله مواجه شدم.

حجت االسام مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی بعد از تماشای فیلم 
سینمایی »سرو زیر آب« طی یادداشتی نوشت: فیلم »سرو زیر آب« اثر آقای باشه آهنگر 
را در برنامه جشنواره مقاومت در سینما فلسطین دیدم، نگاه تحسین برانگیز و هنرمندانه 
فیلم ساز به زوایای کمتر پرداخته شده دوران دفاع مقدس با پرهیز از فضای کلیشه ای و 
نمایش یکپارچگی و اتحاد یک ملت با فرهنگ ها، آداب و رسوم و ادیان مختلف در برابر 

دشمن. ایران رنگین کمان زیبایی از تنوع اقوام، فرهنگها و مذاهب است.
مردمانی که سالها در این سرزمین در کنار هم با عنوان ایرانی زندگی کرده اند و در زمان های 
دشوار تاریخی تکیه گاه یکدیگر بودند. نمونه مانای این اتحاد  دوران جنگ تحمیلی ست 
که در طول آن همه اقوام و مذاهب  شهید تقدیم کشور کرده اند .»سرو زیر آب« فیلمی 
است که هر ایرانی بعد از دیدن آن احساس غرور  خواهد کرد. به همه عوامل این فیلم خدا 

قوت می گویم.
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اشاره:
محمدعلی باشه آهنگر یکی از موفق ترین سینماگران 
دفاع مقدس است. آثار او همواره با استقبال جامعه 
منتقدین سینمایی کشور همراه بوده و به دلیل پرداختن 
به مضامین و موضوعات خاص جنگ فیلم هایش همیشه 
تمایزات و تفاوت های آشکاری با سایر تولیدات سینمای 
دفاع مقدس داشته است. به بهانه اکران فیلم تازه این 
سینماگر دفاع مقدس در سینماهای کشور گفتگویی با 

وی انجام دادیم که می خوانید:

محمدعلــی باشــه آهنگــر کارگــردان فیلم 
سینمایی »ســرو زیرآب« در گفتگویی با بیان 
اینکه دفاع مقــــدس هنوز فضــــای زیادی 
برای پرداخت آثــار ســــینمایی دارد گفت: 
زیرا پژوهش های بیشــــتر، همیشــه به من 
نشــان داده که هنوز ناگفته های بســیاری از 
آن روزهای ســخت داریم. در هــر حال، هر 
هنرمندی دغدغــــه ای دارد و مــن تا زمانی 
کــــه الیه های مختلف وقایع دفــاع مقدس 
مسئله ذهنی ام باشد، فیلم ها را با این موضوع 

روی پرده سینما می برم. 
وی ادامه داد: سینمای دفاع مقدس برای من 
مهم تر از دیگر موضوعات ســینمایی اســت. 
تماشای فیلم های موفق در موضوعات مختلف 
را دوســت دارم اما ســاخت فیلم هایی درباره 
معضــات خانواده های شــــهدا و اشــاره به 
شــرایط امروزی، بــرای من جذاب تر اســت. 
بسیاری از زوایای جنگ هنوز بیان نشده و پر 
از فراز و نشــیب های جذاب از منظر سینمایی 
اســت و مهم تریــن دلیــل از نظر مــن، آگاه 
ســازی جامعه نســبت به این اتفاق ها است.

کارگردان فیلم ســینمایی »ســرو زیر آب« با 
اشــاره به فضای این فیلم خاطرنشان ساخت: 
قصه این فیلــم در بحبوحه کربــای 5 که در 
ســال ۶۶ رخ داد و در ادامه عملیات ســنگین 
عراق که علیه خطوط ما شکل گرفــــت، وارد 
می شــــویم و به درد و رنج خانواده هایــــی 
که به دنبــــال پیداکــردن عزیزان شــــان 
به اهواز رجــــوع کرده اند می پردازیم. ما در 
این پرداخت، ســــعی کردیم به رنج مشترک 
بین قومیت هــا و ادیان مختلف اشــاره کنیم. 
درد ناشــی از ایــن واقعه دایره وســــیعی را 

دربرگرفت و گروه های مختلف را شامل شد. 
وی با اشــاره به دلیــل طوالنی شــدن روند 
ساخت این فیلم اظهار داشت: ســــرمایه گذار 
نداشــتیم. برخــی از ســرمایه گذاران بخش 
دولتی بــه دنبال فیلم های کاما سفارشــــی 
هســتند و شرایط سرمایه گذاری برای فیلمی 
با نگاه آزادانه در حوزه جنگ را ندارند. 1۶ بار 
فیلمنامه را بازنویسی کردیم زیرا اساســا همه 
به دنبال طرح ســوژه های معمولی در حــوزه 
جنگ هســتند و اگر درد جنگ را بیان کنیم 

ذائقه سینمایی مردم معطوف به چند موضوع خاص شده
باشه آهنگر کارگردان »سرو زیر آب«:
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با مشــکاتی از جهت های مختلــف، از جمله 
منتقدان روبه رو می شویم. 

وی اضافه کــرد: گاهی نقدهــا را می خوانم و 
با خود فکر می کنم کســی که هیچ دانشــــی 
نســــبت به پشت پرده عملیــــات جنگ ها 
نــدارد و حتــی اطاعی دربــاره فعالیــــت 
فرمانده ها در دوره های مختلــــف نــــدارد، 
با چه پشــــتوانه ای به نقدنویســی اثری که 
هزاران تحقیق بــرای تولید آن انجام شــده، 
می پردازد. برخــــی دیگــر هــــم منتظــر 
تکرار حرف های گذشــته هستند، درحالی که 
فعالیت من در ســینمای دفاع مقدس به قصد 
بیان ناگفته های جنگ اســت. تکرار یک زاویه 
مشخص از یک پدیده، پاســخ درستی درباره 
جنگ به مخاطب نمی دهد. مــــا باید در فیلم 
دفاع مقدس سوال ها و پاســخ هایی منطقی از 
طرف جوان ها، رزمندگان و سیاســــتمداران 
را مطرح کنیم که داللت های اجتماعی و بروز 

داشته باشد. 
باشــه آهنگر با یــادآوری پروســه تحقیقاتی 
این فیلم گفــت: ما با افراد معــراج اهواز گفت 
وگو کردیم و لیســتی از کســانی که آن دوره 
فعالیت داشــتند را تهیه کردیم و به سراغشان 
رفتیــــم. عده ای شــــهید شــــده بودند و 

عده ای اندک در دســــترس مــا بودند که از 
اطاعات شــان بهره برده ایم. وقایع را از زبان 
آنها شــــنیدیم و تا حد زیــادی قصه را برای 
تبدیل به فیلمنامــه رقیق کردیم زیرا مخاطب 
امــروز دلیلی برای تحمل این میزان ســختی 

برای تماشای فیلم سینمایی ندارد. 
این کارگردان ســینمای ایران که در چندین 
پروژه ســینمایی اش از همکاری علیرضا زرین 
دســت به عنــوان فیلمبردار برخــوردار بوده 
عنوان کرد: زرین دســت فیلمبرداری صاحب 
سبک اســت که آماده میزانســن های سخت 
است. او نورپردازی، انتخــاب لنز و... را با نگاه 
حرفه ای و کاما متفاوتی انجام می دهد. زرین 
دســت عاوه بر مهــــارت و تجربه حرفه ای 
که دارد، بــــا فیلمنامه همدلی دارد و با توجه 
به ســابقه حضورش در سینما، نگاهی پدرانه 

برای حفظ منافع گروه دارد. 
 وی در خصوص بازخوردهــا نســبت به فیلم 
خاطرنشان ســاخت: از بیــــن صد مخاطب، 
باالی 95 نفر با رضایت و احســاس افتخار به 
پرچم کشور و این همزیســتی مسالمت آمیز 
بین اقــوام و ادیــان مختلف، از ســالن بیرون 

آمدند. 
به گفته وی در دفــاع مقدس ده هــا موضوع 

بکر و ناب وجود دارد که کافی اســت با کمی 
جســت وجو به آن ها دســت یافت. اقلیت های 
مذهبی در دفاع مقدس یکی از اقشاری بودند 
کــه کمتر به آن ها پرداخته شــده بــود. برای 
همین سعی کردیم تا با رفتن به سراغ موضوعی 
بکر، در کنار جذابیت بصری، کشش موضوعی 

نیز در کار مورد توجه قرار گیرد.
این کارگردان افزود: این چنین جلسات، نقدها 
و صحبت ها برای من بســیار ارزشــمند است. 
امیدوارم کــه فیلم مورد توجــه فعاالن فضای 
مجــازی، منتقدین و خبرنگاران قــرار گرفته 
باشــد تا در فضای مجازی به نحوی برجســته 
شــود که مخاطبین عاقه مند بتوانند این فیلم 

فاخر را در سالن های سینما ببینند.
باشــه آهنگر درباره ذائقه و ســلیقه مردم در 
حوزه ســینما گفت: متاســفانه ذائقه و سلیقه 
مردم در ســال های گذشــته معطوف به چند 
موضوع خاص شده اســت. دفاع مقدس یکی 
از موضوعاتی اســت کــه باید به شــکل ویژه 
بدان پرداخته شــود و مخاطب برای دیدن آن 
به ســالن بیاید و این فیلم را نیز ببیند. باید با 
جریان سازی این نزدیکی و تنوع برای مخاطب 
به وجود بیاید تا بتوانیم شاهد اکران فیلم ها در 

تنوع بیشتر باشیم.
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فیلمبرداری از شــهدا کار ســختی اســت و تأثیر 
عجیبی در روحیه من داشــت، یکی از سخت ترین 
کارها در جنگ فیلمبرداری از پیکر شهداســت که 
نه تنها از نظر فیزیکی بلکــه از نظر روحی نیز باید 

مقاوم باشی.
کارگردان فیلم »ســرو زیر آب«در کارگاه انتقال 
تجربه که در عمارت ســعدی حوزه هنری استان 
اصفهان برگزار شــد گفت: هرچه بخواهید در شهر 
اصفهان برای فیلمســازی هست، زیبایی معماری، 
خیابان های خلــوت و نور، رنگ، هنــر و... اگر در 
فضای اصفهان ایده مناسبی داشــته باشید بسیار 
خوب است، اینجا خطوط عمودی، منحنی و افقی 
و نور متفاوتی دارد، شــما حتی پاییز را در اصفهان 
به خوبی می بینیــد اما دیگر شــهرهای ایران این 
امکانات را ندارد تهران بســیار شــلوغ است و شما 
برای فیلمبــرداری در بازار یا اماکــن دیگر دچار 

مشکل می شوید.
وی افزود: یــک فیلم خوب، فیلمی اســت که ایده 
آن در ذهن شما باال و پایین شــده باشد و از ذهن 
خودتان تراوش شده باشــد و در شما وجود داشته 

باشد و آن را پرورش دهید. 

باشــه آهنگر از خاطــرات کودکی خــود و نقش 
پدر و مادرش در شــکل گیری عاقــه اش به هنر و 
روایت هنری و داســتان گویی گفت و تصریح کرد: 
مادرم تمــام تعزیه ها را از حفظ بــرای ما پیش از 
فرارســیدن محرم می خواند چراکه دایی ام تعزیه 
خوان بود، عاقه مــن به داســتان گویی و روایت 
از این زمان شــکل گرفت. مــن از دوره راهنمایی 
نمایشــنامه کار می کردم، اولین نمایشنامه جدی 
که تماشــاگرها برایم دست زدند را از روی نمایش 
معروف ســربداران کپــی کرده بودم کــه در یک 
حسینیه در آبادان اجرا شــد. مهمترین اتفاقی که 
موجب فیلمســاز شدن من شــد اتفاقی بود که در 
جنگ برایم افتاد. من زمانی در تبلیغات جنگ کار 
می کردم، کار بچه های فیلمبــردار را دیده بودم و 
به آن عاقه داشــتم تا اینکه یکروز برای شــهادت 
محمدرضا پروین یکی از دوســتانمان به من زنگ 
زدند و من نتوانســتم فیلمبردار را پیداکنم و ناچار 
وســایل را برداشــتم و از این اتفــاق فیلمبرداری 

کردم.
وی ضمن بیان شــیرین بــودن نخســتین تجربه 
فیلمبرداری خود گفت: همین ماجرا و دیدن فیلم 

سخت ترین کار در جنگ فیلمبرداری از شهداست
گزارشی از کارگاه انتقال تجربه در حوزه هنری اصفهان

                                پرونده
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سخت ترین کار در جنگ فیلمبرداری از شهداست

من توسط معاون فرمانده سپاه قرارگاه باعث شد که 
وی دســتور دهد تا من به عنوان فیلمبردار مشغول 
به کار شــوم. فیلمبرداری از شــهدا کار ســختی 
اســت و تأثیر عجیبی در روحیه من داشت، یکی از 
ســخت ترین کارها در جنگ فیلمبــرداری از پیکر 
شهداســت که نه تنها از نظر فیزیکــی بلکه از نظر 

روحی نیز باید مقاوم باشی.
کارگردان فیلم »سروزیرآب« خاطرنشان کرد: تمام 
چیزهایی که در کارگردانی من نقش داشــته است 
از اینجا می آیــد و تجربه بازیگــری، فیلمبرداری، 
زندگی و جنگ در آبادان پشتوانه ی من در ساخت 

فیلم های جنگی است.
وی با اشــاره به لزوم خوب دیدن اطراف برای یک 
فیلمساز برای به دست آوردن ایده  از دیدن جوانان 
دستفروش در پارک دانشجوی تهران گفت: با دیدن 
آنان گفتم من که آنقدر از جنگ فیلم ســاخته ام آیا 
اینها ســوژه نیســتند و حتما می توان از اینان نیز 
ســوژه و ایده خوبی یافت و البتــه حیرت کردم که 
مشکات اقتصادی چه فشــاری بر روی خانواده ها 

می آورد که اینقدر جوانان دستفروش می بینی.
وی از همرزم بودن با حسن برزگر کارگردان فیلم و 
حبیب احمدزاده رمان نویس گفت و ادامه داد: اینها 
از هم رزمــان من در زمان جنگ بودنــد و اینکه در 
جنگ و نوشتن آن موفق باشید به حضور در جنگ 

باز می گردد.
باشــه آهنگر افزود: اولیــن نمایشــنامه ای که در 
نخستین دوره جشنواره فجر اجرا کردیم را با مالک 
ســراج و حســن برزگر کار کردیم که مالک سراج 
جایزه بهترین بازیگر مرد آن دوره از جشــنواره را 
برد و آکسسوار صحنه نیز با وســایل واقعی جنگی 

بود.
 وی همچنین از نوشــتن فیلم نامه ســفر به انتهای 
شــب گفت که برای ثابت کردن توانایی خود برای 
کشاندن تماشــاگر به ســینما نوشــته است و در 
نهایت منجر به ساخت فیلم رخ دیوانه توسط آقای 

داوودی شده است.
کارگــردان فیلــم ملکــه همچنیــن از چگونگی 
نورپردازی از ســوله ای در تهران برای فیلم برداری 
»ســرو به زیر آب« گفت و اینکه صحنه های بزرگ 
باعث می شــود که اکیپ و خودت فرسوده شوید و 
وقتی که فیلمنامه می نویســید بهتر است به امکان 
ســاخت آن نیز فکر کنید. من در نوشــتن حتی به 
طراحی صحنه و مدل ماشــین و رنگ آن نیز توجه 

می کنم. 
ســخنران ایــن برنامــه از خــواص کار کــردن با 
فیلم بردارهای حرفه ای مانند زرین دســت گفت و 
افزود: خاصیت زرین دست به عنوان فیلمبردار این 

اســت که عاوه بر ســرعت باال همزمان با عمق در 
عرض نیز حرکت می کند و کم فروشی نمی کند.

وی ادامه داد: در سینما نباید کم فروشی کرد و باید 
کمی هم به خود ســختی بدهید تا کار خوبی انجام 
دهید. من به این روش که دوربیــن بتواند آزادانه 
و بدون قطع و روان حرکــت کنم و همچنین به نوع 
کارهای کوبریــک و ... عاقه مندم. در ســریال ها 
کمتر از حرکات پیچیده دوربین اســتفاده می شود 
و کمترین جابه جایی را بازیگران دارند،  خارجی ها 
بســیار در طراحی محیط و فضا استاد هستند اما ما 
خیلی به مکان ها توجــه نمی کنیم. مکان و زمان و 
موضوع در فیلمنامه نویســی بسیار مهم است ما در 

فیلمنامه های مان به زمان و ریتم توجه نداریم.
کارگردان فیلم »ســروزیرآب« خاطرنشــان کرد: 
ایرانی ها خلــق و خوی کار انفــرادی دارند و وقتی 
تیمی بخواهیم کار کنیم دچار مشکل می شویم زیرا 
برایمان اسم مهم است که اسم من کجا می آید؟ در 
حالی که اگر بخواهیم کار تیمی انجام دهیم باید به 

سرانجام رسیدن کار توجه کنیم.
وی از آقای جوزانی گفت و اینکه وی در دانشــگاه 
به ما یاد داد کــه یکــی از نکاتی که بــرای توجه 
به فیلمنامــه وجود دارد این اســت که هــر فیلم 
نامه ای که دستت میرســد یک بار از روی فیلمنامه 
رونویســی کنی، این کار باعث می شود که در ذهن 
شــما موضوع ته نشــین شــود و آن را عمیقاً درک 

کنید.
باشــه آهنگر گفت: معموال اولین نســخه فیلمنامه 
بدترین نســخه فیلمنامه اســت. من به ایده اصلی 
و اورجینال توجه ویــژه ای دارم و فکر می کنم اگر 

فیلمنامه روی ایده اصلی متمرکز شود بهتر است.
وی تاکید کــرد: آنچــه در مناطــق جنگی دارای 
اهمیت است مرگ و زندگی اســت و تنها زندگی و 
مرگ است که مهم اســت. اگر ما بتوانیم تیمی کار 
کنیم خیلی خوب اســت و هرکس اندازه خود باید 
انتظار داشته باشــد و گروه هایی که باهم می مانند 
خیلی مهم است، در حوزه نوشتن نیز اساتید خوبی 
داریم که می توانیــم از آنان در فیلمنامه نویســی 
کمک بگیریم، توصیه می کنم وقتتان را تلف نکنید 

و حتی با موبایل سعی کنید فیلم بسازید. 
کارگردان مطرح ســینمای دفاع مقــدس تصریح 
کرد: جنگ و نگاه به جنگ متفاوت است برای مثال 
ایدئولوژی اروپا در جنگ حفظ شــهر و آثار آن بود 
و اینکه شهر ســالم بماند حتی اگر در دست دشمن 
باشــد اما نگاه ایران به جنگ این بود که حتی اگر 
تمام شهر خرمشــهر هم با خاک یکســان شود باز 

نگذاریم دشمن قسمتی از شهر را تسخیر کند.
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برای ساخت فیلم همه موهای من سفید شده
فیلم ســینمایی »ســرو زیــر اب« بــه کارگردانی 
محمدعلی باشــه آهنگر و تهیه کنندگی سیدحامد 
حسینی یکی از آثار شــاخص معاصر در عرصه دفاع 
مقدس است. این فیلم که در جشنواره فجر حضوری 
موفق داشــته از 3۰ آبــان در ســینماهای تهران و 

شهرستان ها اکران شده است.
 سید حامد حسینی، تهیه کننده فیلم »سرو زیرآب« 
در گفت وگویی گفت: »ســــرو زیــرآب« یک درام 
اجتماعی در حوزه دفاع مقدس اســت. در این فیلم 
دفاع مقدســی به نوعی به داســتان پرداخته شده 
اســت که نگاه اجتماعی کار پررنگ تر از نگاه جنگی 
آن است. داستان در سال 13۶۶ روایت شــــده که 
هم، به موضوع قومیت ها، ادیان، مذاهب و آیین های 
رســمی دیگری و هم، به خود فضای جنگ پرداخته 

اســت.
وی ادامه داد: معموال ســوژه فیلم هــای محمدعلی 
باشه آهنگر خیلی ملتهب است و در سینمای جنگ 
نگاه جدیدی نســبت به مســــائل مختلف دارد، به 
عنوان مثال در فیلــــم »ملکه« قصه تاش یک تک 
تیرانــــداز و تناقض های وجــودی اش را می بینیم، 
در »بیداری رویاها«به تبعات جنگ در زندگی اسرا 
و خانواده هــــای آن ها می پــــردازد. این موضوع 
در فیلم های آقای باشــه آهنگر وجــود دارد که به 
شــاخه ای از عوامل جنگ می پردازد و کار پژوهشــی 
و تحقیقی روی آن انجام می شــــود تا بار مســتند 
بودن آن بیشتر شــود. فیلم »ســرو زیر آب« هم از 
این قاعده مستثنی نیســت و تمرکز و محور قصه بر 
اساس رسته تعاون است که بچه های معراج شــهدا 

زیرمجموعه تعاون جنگ کار می کردند.
این تهیه کننده سینما با اشاره به لوکیشن و فضاهای 
متفاوت فیلــم افزود: معتقــدم ارزانترین فیلم دفاع 
مقدس با ایــن حجم تولید و اقتضــای زمان و مکان 
ساخته شــده است. در چهار استان و هشت شهر از 
جمله تهران، یزد، لرســــتان و خوزستان این اتفاق 
افتاد. یکی از کارهای بزرگ و بی سابقه در »ســــرو 
زیر آب« ایــن بود که ما قطار را در لوکیشنی غیر از 
موقعیت راه آهن بردیم؛ یعنی قطار را به طــور کامل 
کنار دکورمان بردیم. تنها جــا به جایی لوکوموتیو و 
واگن ها سه روز طول کشید و مسئووالن ارشد وزارت 
راه و ترابــری گفتند، این اولین بار در تاریخ راه آهن 
بود که قطار را جایی غیر از موقعیت راه آهن می بریم.

تهبه کننده »ســرو زیر آب« در پاســخ به این سؤال 

که کار با موضوع دفاع مقدس کاری دشــوار است و 
شما به عنوان نخستین تجربه با سمت تهیه کنندگی 
چه دورانی را سپری کردید؟ گفت: تهیه کنندگــی 
به خودی خــــود کاری سنگین و پرمشــغله است 
و عما، انسان را به خاطر مســئولیت هایی که دارد 
و مدیریت همه بخش هــــا پیر می کنــد، از طرفی 
فیلم های جنگــی و دفاع مقدســــی خود زحمتی 
دوچندان دارد و بســــیار بســیار سخت تر اســت. 
نکته ای که باید به آن اشــــاره کرد این اســت که 
»ســرو زیرآب« نزدیک به ۶ سال طول کشــــید، 
همــان طور که مــی دانید، کارهای بلند و طوالنی 
ریسک بسیار زیادی دارند، و پروســه طوالنی وجود 
دارد اما اگر تیم تیم درســــتی باشد و کارگردان را 
خوب انتخاب کرده باشــی مشکات به مراتب کمتر 
و ریسک کار نیز پایین تر است. مانند »سرو زیر آب« 
کــــه آقای آهنگر با هوش و درایت خود هم مراقب 
گروه بود و هم با پشتیبانی فکری درست به خوبی از 

من حمایت کرد.
وی اضافه کرد: تخصص کار من ســــاخت مستند 
است و ایــــن اولین تجربه تهیه کنندگی من در کار 
بلند و به ویــژه در حوزه دفاع مقدس بوده، انتخاب 
چنین پروژه ای طبیعتا ترس دارد، زیرا با مشــکات 
و مســائل مختلفی باید دســــت و پنجه نرم کنی، 
در ســینمای ایران، باید بیش از پیش بترســی زیرا 
ممکن اســت آدم هایی که می خواهنــد به تو کمک 
کنند ممکن اســت به تو ضرر برسانند الجرم هر چه 
تیم تو قابل اعتماد تر باشــند نگرانی و ترس تو کمتر 
است، ساخت فیلم دفاع مقدس خیلی سخت است، 
در ابتدای ساخت »سرو زیر آب« همه موها و محاسن 
من مشــکی بود و امروز همه آنها سفید شده است، 

خود گواه سختی کار در حوزه دفاع مقدس است.
حســینی با اشــاره به عدم تمایــل کارگردان ها و 
تهیه کننــدگان بــرای ورود به حــوزه دفاع مقدس 
تصریح کرد: بعضــی از کارگردان ها و تهیه کنندگان 
عاقه زیادی ندارند که به حوزه دفاع مقدس بپردازند، 
از طرفی هم می گویند اگر مســائلی نقد داشته باشم 
با ساخت یک فیلم اجتماعی به آن اشــاره می کنم، 
اما بــــه دلیل آن که بخش خصوصی اصا بــه این 
موضوع ورود نمی کند، هزینه های زیاد فیلم و ســرو 
کله زدن با بخش های دولتی شــیوه خودش را دارد 
بسیاری ســعی می کنند با ژانری غیر از دفاع مقدس 

فیلم سازی کنند.

حسینی تهیه کننده فیلم سینمایی »سرو زیر آب«:

                                پرونده
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وی اضافه کرد: تعامل با دســتگاه های دولتی شــیوه خاص خودش 
را دارد، از طرفی خود فیلم های دفاع مقدس هــم با فیلم های دیگر 
فرق دارد، نمی توان توقع داشت که فیلم های این ژانر مانند فیلم  های 
گیشــه ای در ابتدا فروش باالیی داشــته باشد بلکه باید به چشــم 
یک فعالیت فرهنگی نگاه کــرد، و عما فیلم در دراز مدت به فروش 
می رسد.بســیاری حوصله چنین فرایندی را ندارد به همین دلیل 
ســعی مي کنند که شیوه کار خود را تغییر دهند. مسئولیت ساخت 
فیلم دفاع مقدس و به طور کل فیلم هایی بــــا موضوعات تاریخی 

بســیار باال است. 
وی معتقــد اســت در آینده؛ ســینما بزرگترین مرجع شــناخت 
رخدادهای گذشته است و اگر 5۰ ســال دیگر بخواهیم اتفاقات را 
بررسی کنیم، ســینما اصلی ترین شــیوه برای بررسی رخدادهای 
گذشته است. نســل های بعدی از روی فیلم ها گذشته را شناخته و 
نسبت به آدم های آن دوره قضاوت می کنند. مهمترین مرجع قابل 

ارجاء فیلم های تاریخی اســت. 
حســینی ضمن انتقاد از برخــی از فیلم های جنگی خاطرنشــان 
ساخت: بعضی از فیلم های دفاع مقدســی به شدت بد هستند زیرا 
قرائتی متفاوت و گاها غیر واقعی از جنگ دارند و اگر نســــل های 
بعدی بخواهند جنــگ را از روی این فیلم ها بشناسند قطعا تحریف 

و روایت نادرست 
وجود دارد.

وی با اشاره به چرایی طوالنی شدن پروسه ساخت فیلم »سرو زیر 
آب« عنوان کرد: متاســفانه در سینمای ایران 2۰- 3۰ نفر هستند 
که قائده سینما را بر اساس سلیقه خودشــان بازتعریف می کنند، 
آنها به یک ادبیات رســیده اند و قابلیت اغفال مدیران سینما را هم 
یادگرفته اند. هر جایی که می روی اثــر و ردپایی از آنها وجود دارد، 
متاســفانه آنها خود را نخبه ســــینما می دانند و برای اثبات خود 
مدام ایرادهای عجیب و غریب از کار گرفته می شود. این ها آدم های 
خوبی هستند، اما وقتش رســیده که بازنشسته شوند، اما از ابتدای 
طرح »ســرو زیرآب« به شــدت در مسیرکار سنگ اندازی کردند، 
اگــر مقاومتی دربرابر تغییر فیلم نامه نبود قطعا، فیلم چیز دیگری 

از آب در می آمد و همه چیز تغییر می کرد.
سیدحامد حسینی گفت: »سرو زیرآب« نمایش شکوه انسانی است 
و به نظرم افتخار کســانی که در آن حضور داشــتند این است که 
هرکدام برای ساخت این اثــر فاخر گوشــــه ای از کار را گرفتند. 
سیمرغ گرفتن برای ما مهم نیست بلکه این فیلم بسیار واالتر از هر 

چیزی خواهد بود.
تسنیم

 محمدعلی باشه آهنگر کارگردانی است که به معنای واقعی کلمه 
نسبت به آرمان های مردم، متعهد است. برای کمک به ادامه مسیر 
او، الزم اســت از او در مقام یک هنرمند دغدغه مند حمایت شود. 
پشتیبان این مرد هیچ کس نیست جز خدا و پشتیبان فیلم او کسی 

نیست جز مردم.
شاید در ابتدا تصور عوام براین بود تمامی فیلم هایی که از جنگ و 
آرمان های انقابی حرفی می زنند مورد حمایت دستگاه های دولتی 
باید قرار بگیرند اما فیلم »ســرو زیر آب« و چنــد نمونه قبل از آن 
نشان داد گویا موضوع چیز دیگریســت و آن چیز دیگر همان قرار 
گرفتن در باندها و گروه بندی های جناحی است. گویی اینکه حاال 
ارزش ها و مقام شهدا هم در جناح بندی، سلیقه ای شده و هرکس 
در گروه مشارالیه نباشد مغضوب است. اینگونه که »سرو زیر آب« 
هم نه از تبلیغات شهری بهره مند می شود و نه از تبلیغات تلویزیونی 
که در مورد برخی فیلم ها بصورت گســترده انجام می شــود. نه از 
حمایت های سازمانی برخوردار است نه از خریدهای فله ای بلیط. 
جای تاسف است که کارگردانی مانند باشه آهنگر که اکثریت فیلم 
هایش درباره مضامین مقاومــت و ایثار بوده اکنون مورد بی مهری 
قرار می گیرد. فیلمی که در اوضــاع خطیر کنونی به وحدت اقوام و 
عقاید در ایــران تاکید می کند. تاکید می کند کــه ایران متعلق به 
همه ماســت از هر نژاد و قوم و تفکر و آئیــن؛ و همه ما در قبال آن 

مسئولیم.
در سکانسی از فیلم »ســرو زیر آب«که مزار شهید بعلت بازکردن 
زودهنگام آب ســد )احتماال بــرای افتتاح نابهنگام یک مســئول 
نابجا(، زیر آب می رود و ســرو باالی قبر هنوز زیر آب هم مقاومت 
می کند، اســتعاره این روزهای مردم و خصوصاً خانواده شهداست 
که مدام از تصمیمات نابجای برخی مسئولین دل گیرند و غرق در 
مشــکاتند اما همچنان  ند و خم به ابرو نمی آورند. آن وقت نتیجه 
این آب گرفتگی در حوزه فرهنگ، این است که خروجی سینمای 
ما فیلم هایی اســت که عبارت »کمدی سخیف« هم برای آن زیاد 
اســت و ژانرها و فیلم هایی که مخاطب را به فکر وا می دارد مهجور 
می ماند. فیلم های آپارتمانی، کمدی ســخیف و دم دســتی رایج 
می شــود که هیچ رنگی از اقوام و جغرافیا و مولفه های زیباشناختی 
هنر ایرانی در آن دیده نمی شود. وقتی فیلمی هم متفاوت در مورد 
اقوام و ادیان مختلف ســاخته می شود، مانند »سرو زیر آب«، غرق 

در کج فهمی ها می شود.
در اینجا باید به خاطره ای از لوریس چکنواریان آهنگساز ارمنی و 
مطرح کشورمان اشاره کنم که وقتی خبرنگار فارسی زبان صدای 
آمریکا از او پرسیده بود »اینکه شما اقلیت هستید در موسیقی تان 
چقدر تاثیر گذار است«، او پاســخ داده بود: »اقلیت شمایید، من 

ایرانی ام«
در پایان، کامم را با دیالوگی از فیلم »سرو زیر آب« به پایان می برم 
که: »ما حق نداریم به مردم دروغ بگیم حتی به بهانه آرامش شون«

 »رسو زیر آب« غرق کج فهمی ها نشود

دکتر مالک شیخی
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طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده تهران و عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس در یاداشتی از فیلم »سرو زیر آب« حمایت 

کرد.
وی نوشت: »کارگردان در این فیلم، نگاه جالب و جاذبی درباره  
دفاع مقدس به نمایش می گذارد. وی با تجربه ای ارزنده وارد 
این ژانر شده و توانسته است داستان متفاوتی از دفاع مقدس 
ارائه دهد و برخاف عمده  فیلم های این ژانر، به روایت کمیاب 

و مغفول مانده ای در این سینما می پردازد.
نکته  مهم این است که فیلم، اختافات قومیت ها و مذاهب را 
در یک نقطه  مشــترک به هم پیوند می زند و آن نقطه، هویت 
ملی ماست. در حقیقت ما با یک فیلم »ملی« )به معنای واقعی 
کلمه(، طرف ایم. لذا تأکید »ســرو زیر آب«، تنها معطوف به 
مشــارکت شــیعیان-فارس ها در دفاع مقدس نیست و تمام 
شهدا و رزمندگاِن اقلیت های مذهبی-قومی را در برمی گیرد. 
انتخاب اسامی بازیگران و کثرِت قومیت ها و مذاهِب مختلف 
در فیلم، گویای این نکته است. بنابراین، هر مخاطب ایرانی، 
با هر اعتقادی می تواند به تماشای فیلم بنشیند و از آن لذت 
ببرد. فیلم، قدمی روبه جلو برای ایران است و در این وانفساِی 
نژادگرایی، ایران را محدود به مذهب و قومیت خاصی نمی کند.

قاب های فیلم، عمق زیادی دارند و فضای گســترده ای را به 

مخاطب نشان می دهند. با شروع فیلم، انتظار می رود که شاهد 
صحنه های تلخ و دردناکی باشیم، اما فیلم با جذابیت، شیرینی 
و روانی ادامه می یابد و فیلم برداری ماهرانه، در تماشاگر ایجاد 
کشــش می کند تا با میل و دقت، آن را دنبــال کند. انتهای 

شاعرانه  فیلم نیز از دیگر نکات توجه برانگیز فیلم است.
امروزه و در شرایطی که ســلیقه ی مخاطبان سینما، بیشتر 
معطوف به فیلم های پُرستاره و ُکِمدی است، توجه به چنین 
فیلم هایی، کمک به ارتقای کیفیِت سینمای ملی در ژانرهای 
مختلف است. بنابراین امیدوارم استقبال خوبی )خصوصاً در 

بین اقلیت های مذهبی و قومی( در انتظار این فیلم باشد.
همان طور که دکتر اختیاری گفتند، پروژه  ساخت این فیلم سه 
سال زمان برده است و بدون همکاری دستگاه های مختلف، 
ساخت چنین فیلمی آســوده به نظر نمی رسید. جا دارد که 
عاقه منداِن سینما، توجه بیشتری به این فیلم داشته باشند و 

اکران عمومی فیلم با استقبال باالیی مواجه شود.
بنــده نیز به ُوســِع خود، تاش کــردم نظر نماینــدگان در 
کمیسیون فرهنگی مجلس، به این فیلم )به عنوان یک روایِت 
هنرِی متفاوت از دفاع مقدس( جلب شــود. همچنین به رغم 
تنگناهای اقتصادی، تاش خواهیم کرد به بودجه  سینمایی 
)به ویژه در ژانر دفاع مقدس( در سال آتی، توجهی ویژه شود.«

حمایت عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از »سرو زیر آب«

»ســرو زیر آب« باشــه آهنگر روایت 
عشــق و دلدادگی هاســت . روایــت 
آدم هایــی که از یک جنــس دیگری 
هستند. نه فرشته اند و نه معصوم، ولی 

مثل جنس فرشتگان می مانند.
باشه آهنگر یک دنیای دیگری از این 
آدمها می ســازد. دســت یافتنی ولی 
باورشان هم سخت است وهم نیست. 
حاال قریب به 3۰ و اندی ســال ماضی 
از جنگ می گذرد و هنوز باشه دلش و 

هوایش و فکرش در به تصویر کشیدن 
خاطراتش از رزم ودفاع ازسرزمین اش 
او را رها نکرده است.  به شیوه وسبکی 
شاعرانه ای ســعی می کند نسل امروز 
را با دفاع مقدس آشــنا سازد. تلنگری 

می زند بر آنچه بر سرزمین ما گذشت.
من باشــه را حس می کنم وآدمهایی 
که از آنها ســخن می گویــد. اقوام و 
اقلیت هایی که در جنــگ رزمیده اند. 
حــاال یــک جــوان اهــورا مزدایی 

»زرتشــتی« به شــهادت می رسد و 
جنــازه اش با یــک جنازه مســلمان 
شیعه ای عوض می شود  ودرامی  شکل 
می گیرد که ما با تصاویری دلنشــین 
وساختاری ســاده و بدون بزک روبرو 
می شــویم. حد و بضاعت باشه باالتر 
از این اینهاســت. یک فیلم با ارزش و 
نجابت و سرشار از نوستالژی نسلی که 

به فراموشی سپرده شده است.

از جنس فرشتگان 
نگاهی به فیلم »رسو زیر آب«
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حمایت عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از »سرو زیر آب«

  اثری درخشان و ارزشمند
اشاره:

علیرضا زرین دست بدون تردید، یکی از بزرگ ترین 
مدیران فیلمبرداری سینمای ایران است. در کارنامه 
او چندین سیمرغ جشنواره فیلم فجر و چندین 
تندیس فیلمبرداری وجود دارد و از پرافتخارترین 

مردان این عرصه است.
»فیلم سرو زیرآب« به کارگردانی باشه آهنگر که این 
روزها بر پرده سینماها قرار گرفته از آثار درخشان 
اوست که در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برنده 

دریافت سیمرغ بهترین فیلمبرداری شده است.

از آشنایی و  نخستین  ابتدا  آقای زرین دست! 
همکاری تان با آقای باشه آهنگر بگویید و اینکه 
حضور شما در »سرو زیر آب«چگونه استارت خورد؟ 
محمدعلــی باشــه آهنگر را از حــدود 25 یا 
3۰سال پیش می شناســم. فیلمی را 35 سال 
پیش فیلمبرداری کردم و او در آن فیلم دستیار 
کارگردان بود و از همان روز مطمئن بودم که او 
کارگردان درجه یک سینما خواهد شد. ارتباط 
ما ادامه دار شــد تا اینکه آقای میرعایی برای 
دعوت من به پروژه »فرزند خاک« با من تماس 
گرفتند و متوجه شدم کارگردان آقای آهنگر 
اســت. وقتی فیلمنامه را خواندم متوجه شدم 
تصور روزهای دور من دربــاره این کارگردان 
درســت بوده زیرا فیلمنامه بســیار درخشان 
بود. قبل از دعوت من به این پروژه، چند مرتبه 
دیگران بــرای همکاری در ایــن فیلم دعوت 
شــده بودند، اما فیلمبرداری آغاز نشده بود و 
این شــانس برای من رقم خورد که همزمان 
با دعوت من، فیلمبرداری شــروع شــد. این 
فیلم همان زمان بسیار مورد توجه و استقبال 
منتقدان قرار گرفت. در ادامه برای همکاری در 

فیلم »ملکه« دعوت شــدم که بعد از خواندن 
فیلمنامه بازهــم به تولد اثر قــوی دیگری از 
این کارگردان پی بردم و مشــتاق به همکاری 
شدم. من در فیلم »سرو زیر آب« شاهد 4 سال 
تحقیق این کارگردان بــودم و چند بار فیلم تا 
مرحله فیلمبرداری رفت تا اینکه آذرماه سال 
گذشته کار شکل گرفت. حامد حسینی همراه 
محمدعلی باشــه آهنگر به خانه من آمدند و 

مقدمات کار را به طور جدی آغاز کردیم. 

 درباره ویژگی های منحصر به فرد فیلمبرداری »سرو 
زیر آب« که این روزها در سینماها اکران شده بگویید:

جنگ عوارض و ترکش های مختلف دارد؛ در 
خط مقدم کشــور متخاصم، دشمن محسوب 
می شــود و به همین دلیل از کشورمان دفاع 
می کنیم که البته این دفاع کردن یک قیمت 
دارد و قیمت آن هزاران شهید است. در میان 
هزاران شهید، پیکرهایی هستند که شناسایی 
آنها کار بسیاری دشواری است. بعضی از آنها 
بخش هایی از بدن مانند سر را ندارند. خیلی از 
شهیدان پاک ندارند؛ به همین دلیل عده ای به 
صورت داوطلب به پیکرها ظاهر و فرم می دهند 
و سپس به بستگانشــان تحویل میدهند، این 
داوطلب ها بسیار ارزشمند هستند زیرا دست 
به کار نادر و استثنایی می زنند. فیلم »سرو زیر 
آب« به موضوع تفحص شــهدا مربوط است، 
باشه آهنگر کارگردان فیلم مدت ها برای این 
فیلم تحقیق و پژوهش انجام داده اســت. در 
»ســرو زیر آب« جزئیاتی از تفحص شهدا را 
که در نهایت منجر به شناسایی پیکر می شود، 

می بینیم، خطایی کــه در این تفحص صورت 
می گیرد، ساختار کلی فیلم را تشکیل می دهد.  
ترکیب، کنتراست و نورپردازی به گونه ای در 
این فیلم انجام شــد که به مرور زمان و پس از 
گذشته 1۰ دقیقه از فیلم، تماشاگر تحت تاثیر 
قرار بگیرد. بدون تردید این تصاویر را بنده به 
تنهایی خلق نکردم و نیــروی دیگری نیز در 
این تصویرها به کمک من برای خلق آنها آمده 
است. طراحی صحنه کار خیلی درخشان است 

که کمک کننده زیادی به تصاویر است.

نحوه تعامل شما با کارگردان برای ارتقا و بهبود کیفیت 
تصاویر چگونه بوده است؟

ما با هم ارتباط کاری خیلی خوبی داریم. آقای 
آهنگر فیلمنامه های فــوق العاده ای همراه با 
پژوهش های بسیاری را می نویسد. همکاری 
من و باشــه آهنگر مثل جاذبه و دافعه است. 
یعنی هم قبل و هم بعد از شروع فیلمبرداری 
می توانیم ارتباط بســیار خوب و مثبتی با هم 
برقرار کنیم. برای شــروع هر پــروژه ای ابتدا 
گفتگوهای مختلفی در مورد ســبک، روش و 
نوع نورپردازی میان ما صورت می گیرد. همه 
عوامل دست به دست هم می دهند و منجر به 
موفقیت در یک کار سینمایی می شوند. در سه 
کار قبلی که با هم همکاری داشته ایم هم این 
امر وجود داشته است. مطمئن بودم نتیجه در 
این فیلم هم مورد ســتایش و قابل اعتنا می 
شود. .سر صحنه های فیلمبرداری تقریبا با هم 
حرف نمی زدیم و یا خیلی کم حرف می زدیم. 
انرژی که برای حرف زدن باید صرف می کردیم 

گفتگویی با زرین دست فیلمبردار فیلم »سرو زیر آب«:
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برای خلق کردن پان می گذاشــتیم اما قبل از فیلمبرداری، 
مراوده و گفتگوهای زیادی را انجام می دادیم، این رابطه ای که 
به عنوان کارگردان و فیلمبردار داریم، از فیلم »فرزند خاک« به 
وجود آمده است که به نظرم فیلمنامه بینظیری دارد، در واقع 

فیلمنامه آن را می توان یک بار دیگر ساخت. 
اگرچه دکوپــاژ نهایی برعهده کارگردان بوده اســت اما من در 
بازدید از لوکیشن های پیش از فیلمبرداری پیشنهادهایی دادم 
که مورد تایید  آهنگر قرار گرفت. ما گفت وگو و مشــورت های 
زیادی دربــاره نوع تصویر و ســبک فیلمبــرداری نیز پیش از 
فیلمبرداری داشتیم و نظرات مان را با یکدیگر در میان گذاشتیم 

و اکثرا با هم به توافق رسیدیم. 

از شرایط و چالش های کار در سرو زیر آب بگویید. با توجه به سختی هایی 
که در فیلم »ملکه« برای فیلمبرداری آن وجود داشت و منجر به گرفتن 
هلی شات های متفاوت ومختلف شد. آیا در »سرو زیرآب« دوباره این 

سختی ها را تجربه کردید و تکنیک خاصی را برای این فیلم برگزیدید؟

 فیلمبرداری »سرو زیر آب« خیلی سخت تر از فیلم ملکه بود. 
البته این فیلم باید ابتدا دیده شــود و بعد درباره سکانس های 
مختلف آن صحبت کنیم. چون اگر االن راجع به آن حرف بزنم 
منجر به ترســیم تصاویری می شــود که هنوز مخاطبان آن را 
ندیده اند. اما مطمئن باشــید این فیلم پتانسیل آن را دارد که 

درباره آن صحبت کرد.
 وسیله ای ساختم که می توانســتیم دوربین را در آن بگذاریم 
و بســیاری از پان ها از این طریق فیلمبرداری شــده اســت. 
فیلمبرداری فیلم »سرو زیر آب«  کار بسیار سختی بود. وقتی 
فیلمبرداری این فیلم را شروع کردم 83 کیلوگرم بودم اما وقتی 
تمام شد، به 75 کیلو رسیدم. سکانس هایی که در سوله در فیلم 
»سرو زیر آب« فیلمبرداری شــده است در زمان زمستان سال 
گذشته بود؛ اگر بیرون دما ســه درجه باالی صفر بود داخل آن 

سوله پنج درجه زیر صفر بود. 

همکاری با آقای باشه آهنگر چگونه بود؟ 
این هنرمند عاوه بر توانایی و مهــارت باالیی که دارد، فردی 
فکور و فاضل است که عاوه بر همکاری ارتباط دوستانه خوبی 
با او دارم. بابت این سه همکاری که در آثار باشه آهنگر داشته ام، 
همکاری در 4 پروژه دیگر را رد کردم؛ زیــرا فرصت حضور در 
فیلم های این کارگردان برای من اهمیت زیادی دارد. من بابت 
فیلمبرداری هر سه همکاری ام با این کارگردان از جشنواره فیلم 
فجر جایزه دریافت کرده ام و همکاری با این کارگردان برای من 

ارزشمند است.

آقای زرین دست در یک جمله در خصوص مهم ترین شاخصه و نقطه قوت 
فیلم »سرو زیر آب« بگویید:

 این فیلم اثری درخشان و ارزشمند اســت. به عقیده من خود 
فیلم درخشان ترین شاخصه است. 

محمدعلی باشه آهنگر، سینماگر اندیشــمند و متفاوت سازآثاردفاع مقدس 
وکارگردان فیلم خوش ساخت و بامحتوا و ماندگار »ملکه« با ششمین ساخته 
ســینمایی خود، فیلم وزین و ارزشمند »ســروزیرآب« یکبار دیگر باز هم از 
زاویه ای متفاوت و اندیشــمندانه، به یکی از رخدادهای دوران دفاع مقدس 

پرداخته است.
 پرهیز از نگاه کلیشــه ای وتک بعدی به رویداد ها، رزمندگان و حوادث جبهه 
و جنگ و نگرش انســانی و واقع گرا به انســانها و ویژگی های دفاع مقدس و 
تصویرســازی مقبول و مطلوب سینمایی از دســتاورد ها و عوارض جنگ، از 

شاخصه های آثار دفاع مقدسی باشه آهنگر است. 
»شهدا و شهدای گمنام و مفقوداالثر جنگ تحمیلی، فرزندان نامدار خانواده 
بزرگ و افتخار آفرین ایران هستند.« مضمون یادشده، سوژه و پیام اصلی فیلم 
خوب »سرو زیرآب« است.  باشه آهنگر برای ارایه این معنا، قصه ای نو وجذاب 
نوشته و با تصویرسازی های سینمایی برای آن، به آدمها و ماجراهای داستانش، 

جان بخشیده است.
»جهانبخش کرامت« عضوستاد معراج شهدا، به شیوه خود و نیت خیر، ولی 
روالی خاف قاعده، آثار و بقایای شهدای گمنام را جهت ایجاد امید وآرامش 
به خانواده های چشــم انتظار رزمندگان می دهد. باپیدا شدن خانواده یکی 
ازشهدایی که کرامت، جابجاکرده است، جهت کشف حقیقت تا مرزرسیدن 
به ساحل قرار و آرامش برای خانواده های شهدا و اعضای ستاد معراج شهدا، 
سفری مادی و معنوی آغازمی شود که ازمیان باورها و آیین های شیعی اسامی 
و زرتشتی می گذرد.  با شهادت »جهانگیرکرامت« برادرجهانبخش و جابجایی 
پیکر او، خانواده های زرتشتی و یزدی، صاحب آثار و جنازه ها وآرامگاه شهدای 

خود می شوند! و اینگونه »سروزیرآب« شکل می گیرد.
 »سروزیرآب«، اثری ارزشمند است و گرچه از منظرساخت و پرداخت مضمون 
و محتوا و داستان سرایی و پرداخت سینمایی از ملکه جلوتر نیست، اما فیلمی 
جذاب و پرمحتوا است.کارگردانی حرفه ای، بازی های خوب، قاب بندی ها و 
میزانسن های سینمایی، صحنه سازی های مناسب و دقیق و فیلمبرداری قابل 

تحسین، از امتیازهای فیلم دیدنی باشه آهنگر است.
با این همه، پردازش کــم کار بعضی از کاراکتر ها، ریتم کنــد و عبور گذرا از 
ویژگی های اعتقادی، ملی و قومی و باورهای دینی و اسامی شیعی و زرتشتی، 
نشان می دهد که این موارد جای کار بیشتر داشته است. فیلم با محتوا و درکل 
خوش ساخت »ســرو زیرآب« ازآثار خوب و متمایز دفاع مقدس درکارنامه 

سینمایی باشه آهنگر، سینمای دفاع مقدس و سینمای ایران است.

فیلمی خوب و ممتایز

 درکارانمه سیمنایی ابشه آهنگر

نگاهی به فیلم »رسو زیر آب«

جبارآذین

                                پرونده
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در  روشنفکران  نقش  نشست  در  حقانی  موسی 
مشروطه و پس از مشروطه گفت: عجیب است که در 
تاریخ نگاری افرادی که در دوران خود منفور هستند، 

در دوران بعدی تبدیل به چهره شاخص می شوند. 
هفتمین جلسه از نشست سوژه یابی در مستند با 
موضوع »نقش روشنفکران در مشروطه و پس از 
مشروطه« با حضور عالقه مندان زیر نظر استاد موسی 
فقیه حقانی در حوزه  هنری برگزار شد. در این جلسه 
تعدادی از روشنفکران از جمله میرزا نصراهلل بهشتی 

و سید جمال واعظ معرفی شدند. 
موســی فقیه حقانی در ابتدای صحبت های خود به 
معرفی میرزا نصراهلل بهشتی و ســید جمال واعظ 
پرداخت و گفت: میرزا نصراهلل بهشتی و سید جمال 
واعظ از جمله خطیبان و واعظان پرشــور مشروطه 
هستند و از این جهت اهمیت زیادی دارند. البته آنان 
از مقطعی به بعد به عنوان خطیب مشروطه مطرح 
می شوند چرا که قبل از آنان، افراد سرشناس تری نیز 
وجود داشت. باید اشاره کنم که شیخ مهدی سلطان 
محققین، واعظ اصلی مشــروطه بود که رفته رفته 
کمرنگ شد و به جای او این دو نفر پررنگ می شوند. 
با توجه به این که هر دو نفر، لباس روحانیت به تن 
دارند و از مقطعی به بعد، پنهان کاری را ســرلوحه 
رفتار خــود قــرار داده بودند، در ســال های بعد از 
مشروطه، خیلی چهره واقعی شان نمایان نشده است. 
به همین دلیل هم هست که اکنون صدا و سیما برای 
کسی مانند سید جمال واعظ مســتند می سازد و 
پخش می کند. عجیب است که در تاریخ نگاری چنین 
اتفاقی می افتــد و افرادی کــه در دوره خود منفور 
هستند، در دوران بعدی چهره شاخص می شوند و 
برعکس. این دو نفر از جمله نمونه های منفی هستند 
که اکنون مثبت شــده اند و در مقابل مرحوم سید 
آقاجعفر اصفهانی از جمله شــخصیت های مثبتی 
بوده اســت که اکنون منفی شده است. جالب است 

بدانید که زمانی که او فوت کــرد، مردم اصفهان به 
خاطر فوت ایشان قمه زدند و تا سال ها نیز از جمله 
شــخصیت های معروف بود امــا از مقطعی به بعد، 
دیگر نمی توانید اسم او را در اصفهان ببرید چرا که 

تبلیغات منفی زیادی علیه او صورت گرفته بود. 
وی ادامه داد: میــرزا نصراهلل بهشــتی، معروف به 
ملک المتکلمین است چرا که او در وعظ و سخنرانی 
تبحر داشته است. او در کودکی پدر خود را از دست 
می دهد و ســپس به مکتب می رود. البته او اساتید 
چندان شاخصی نداشته است. جالب است بدانید که 
او تحصیات زیادی در حوزه معارف دینی نداشته 
اســت اما به هر حال، واعظ بوده اســت. عقاید او از 
همان جوانی دچار تزلزل می شــود. از آن جا که او 
دانش دینی زیادی نداشته است، آثار زیادی نیز از 
او منتشر نشده اســت. تنها دو کتاب دارد که گفته 
می شود یکی از این کتاب ها توسط 3 نفر نوشته شده 
است که هر 3 نیز بابی هســتند. این کتاب »رویای 
صادقه« نام دارد که کتابی بســیار تند و زشت علیه 
روحانیت شیعه است. در ابتدای انقاب، این کتاب 
به صورت غیرقانونی منتشر شد و وقتی حضرت امام 
متوجه شد، دستور داد که این کتاب توهین آمیز را 
جمع کنند. عاوه بر این، او یک کتاب دیگر دارد که 
نام آن »من الخلق الی « است و در سفر خود به هند 
نوشته است که بسیاری از فارسیان هندی نیز به او 
کمک کردند. به نظر می رسد که از همین مقطع با 
اردشیر جی آشنا می شود و با او رفیق می شود. جالب 
است که اســماعیلیان هند که خیلی نیز به شیعه 
اعتقادی ندارند، وقتی این کتاب منتشــر می شود، 
در اعتراض به مباحث ضد دینی و ضد شیعی کتاب، 
به ملک المتکلمیــن حمله کــرده و از دولت هند 
می خواهد که او را هندوستان بیرون کنند و دولت 
هند نیز او را به اتهام بی دینی و سوء عقیده از کشور 

بیرون می کند.

از لحاظ سیاسی، او عضو کمیته اجتماعیون- عامیون 
قفقاز است که یک کمیته کاما افراطی، تروریستی 
و ساختار شکن اســت. بعدا می بینیم که خیلی از 
ترورهایی که در کشور رخ داد و باعث سلب آرامش 
از مردم شد، توسط آنان صورت می گیرد. او همانند 
تمام اعضای اجتماعیــون- عامیون قفقاز به آزادی 
مطلق اعتقاد داشــت. یکی از این ویژگی ها سستی 
عقاید مذهبی اســت. هم چنین او اتهام بابی گری 
داشت و به همین دلیل مکررا از اصفهان اخراج شده 
بود. در اصفهان حکم فساد اخاقی او را داده بودند و 
در جاهای مختلفی که می رفت، تکفیرش می کردند. 
او در اصفهان یک مدرسه ای را با شیوه جدید تاسیس 
می کند هدف از از تاســیس چین مدرسه ای خارج 
کردن تربیت بچه ها از دست علما بوده است. دقت 
کنید که این تکفیر ادامه داشــته است تا زمانی که 
با آقای طباطبایی آشنا می شود. بعد از این جریان 
است که دیگر شــرایط برایش خوب می شود و یک 
حامی پیدا می کند. باید بگویم که 3 نفر همیشه در 
برابر او ایستادند و عقاید او را به نقد کشیدند؛ میرزا 
آقانجفی در اصفهان، امیر کبیر و ناصرالدین شــاه. 
البته باید گفت که اگر این 3 نفر حضور نداشــتند 
شاید بابی ها و ازلی ها، کنترل ایران را به دست خود 
درمی آوردند. جالب است بدانید که نقشه ترور شیخ 
فضل اهلل نوری در منزل او کشیده می شود. البته او 
معتقد است که نباید شیخ را ترور بکنیم چرا که اگر 
این کار را انجام بدهیم، او شهید محسوب می شود 
و کار برای ما بد می شــود. او اعتقاد داشت که مردم 
او را ترور کنند و سید جمال واعظ اعتقاد داشت که 
بهتر است کمیته شــیخ را ترور کند. در نهایت هم 
ملم المتکلمین یک سخنرانی انجام می دهد و مردم 
را تحریک می کند و آنان نیز به خانه شیخ فضل اهلل 

حمله می کنند و او را می کشند. 

عجیب است که صدا و سیما از سید جمال واعظ مستند پخش می کند
موسی حقانی:
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»نقش  سوژه یابی  نشست  از  جلسه  هشتمین 
روشنفکران در مشروطه و پس از آن« با حضور 
عالقه مندان زیر نظر استاد موسی فقیه حقانی در حوزه  
هنری برگزار شد. در این جلسه، عقاید و آرای سید 
حسن تقی زاده، از روشنفکران عصر مشروطه مورد 

نقد و بررسی قرار گرفت. 
موســی حقانی در ابتدای جلسه ضمن معرفی سید 
حسن تقی زاده، گفت: در این جلسه راجع به آقای سید 
حسن تقی زاده صحبت خواهیم کرد. تقی زاده یکی از 
چهره های مطرح در فضای روشــنفکری ایران است 
که هم در مشــروطه جز چهره های شاخص و مطرح 
است و هم در دوره پهلوی اول و دوم تاثیرگذار است. 
در حقیقت او جز آن 53-54 نفری است که از دوران 
مشروطه وارد دوران پهلوی شدند و همکاری هایی را 
با آنان داشــتند. البته این همکاری فراز و فرودهایی 
هم داشته است که در این جلســه مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. او چهره ای است که بحث های فراوانی 
پیرامون او رخ داده است و علیرغم این بحث فراوان، 
هنوز هم وجوهی از شــخصیت او ناشــناخته مانده 
است. شاید دلیل این موضوع این باشد که او تعمدی 
در پنهان کاری داشته است و تاش می کرده است تا 
بخش هایی از زندگی خود را آشکار نکند. از جمله این 
موارد می توان به عضویت او در فراماسونری اشاره کرد. 
همه می دانستند که تقی زاده فراماسون است اما هیچ 
وقت رسما این موضوع را اعام نکرد؛ حتی زمانی که 
راجع به فراماسونری صحبت کرد و به نقش آنان در 
انقاب مشروطه اشاره نمود. این کار او باعث می شود 
که او خیلی مطرح نشود و وجوه مختلف زندگی او برای 

تاریخ نگاران نمایان نشود. 
وی ادامه داد: سید حسن تقی زاده متولد تبریز است. 
پدر او اهل اردوباد است که این منطقه در جنگ های 
ایران و روســیه از کشــور جدا شــده و مردم آن جز 

قفقازی هایی به حساب آورده می شوند که در تبریز 
ساکن شدند. پدر او روحانی است و تحصیات خود 
را در نجف پشــت سر گذاشته اســت و شاگرد شیخ 
انصاری بوده است. او بعد از تحصیات در نجف به ایران 
برمی گردد و در تبریز موقعیت اجتماعی خاصی پیدا 
می کند. از آن جا که پدر تقی زاده، روحانی بوده است، 
خود او نیز مباحثی از فقه و حقوق را یاد می گیرد و از 
13-14 سالگی با افراد دیگری آشنا می شود و سمت 
مطالعه ریاضــی، علوم طبیعی و البته آثار شــیخیه 
می رود. او در اظهار نظری می گوید که آقای شیخیه به 
مراتب بهتر از علمای ماسونی هستند در حالی که بعدا 
در نقد اسام، این حرف خود را نقض می کند. او بعد از 
مرگ پدرش، به سمت علوم طبیعی می رود و خیلی 
زود به ریاضیات مسلط می شود و حتی در دارالفنون 
تبریز ریاضی درس می دهد. ســپس به خواندن آثار 
ملکم خان و طالبوف می پردازد و وارد مسیر روشنفکری 
می شود. جالب است بدانید که او صراحتا اعام می کند 
که من کاما تحت تاثیر آرای ملکم خان بودم. همین 
موضوع باعث می شــود که او موضع جدی نسبت به 

روحانیت شیعه و به ویژه روحانیون اصولی بگیرد. 
حقانی در پاســخ به یک شــبهه، پیرامون رهبریت 
تقی زاده در جریان مشروطه گفت: باید دقت داشت 
که سید حسن تقی زاده، در ماجرای مشروطه، پیشگام 
نبوده است اگر چه امروز، خیلی ها تاش می کنند که 
بگویند او جز پیشگامان بوده است. او زمانی وارد جریان 
مشروطه می شود که تمام اتفاقات شروع شده است و 
از این منظر، نقش بارز و جدی در شکل گیری جریان 
ابتدایی مشروطه ندارد. تقی زاده به واسطه آشنایی با 
افکار ملکم خان، با جامعه آدمیت نیز آشنا می شود و 
بعدا در انشعاب آن جز کسانی می شود که به تاسیس 
لژ بیداری ایران اهتمام می ورزد. او روحانیون اصولی را 
متعصب می دانست و بر همین اساس با آنان درگیری 

داشــت. او در خاطرات خود بیــان می کند که از 1۶ 
سالگی به دنبال رهایی از تقدیر و اطاعات کورکورانه 
تعبدی بوده است. در حقیقت از همان زمان است که 
با شــیخی ها ارتباط می گیرد و به مبارزه با روحانیت 

می پردازد. 
او به مطالعات تقی زاده اشاره کرد و گفت: او به غیر از 
کتاب های ملکم خان و طالبوف، بسیاری از نشریه های 
خارجی که در مصر، عثمانی و ... منتشر می شده است 
را مطالعه می کرده است. در حقیقت فضای او در آن 
دوره، کاما یک فضای روشنفکری است چرا که تحت 
تاثیر آن آثار قرار می گیــرد. در همین ایام یک کتاب 
به نام »عجایب آسمانی « را از زبان فرانسوی ترجمه 
می کند. او در کتاب »زندگی طوفانی « بیان می کند 
که 8۰ درصد فهم سیاسی من به واسطه ملکم خان 
شکل گرفته اســت و تحت تاثیر او هستم. از همه جا 
کتاب های او را پیدا می کردم و با شــور و عاقه آن را 
می خواندم. تقی زاده در سال 1321 به قفقاز، ترکیه 
و دمشق می رود و در این جریان این سفر، دیدارهای 
زیادی را با بسیاری از روشنفکران دارد. وقتی در سال 
1323، مشــروطه در تبریز به اوج می رســد، دوباره 
به تبریز برمی گردد و از این به بعــد، درگیر ماجرای 
مشروطه می شود. اگر خاطرات او را بخوانید می بینید 
که در زمانی که در اســتانبول بوده است، مقاله ای را 
منتشر می کند و وابســتگی ایران به پوشاک غربی را 
رد می کند. این مقاله بســیار عجیب است چرا که با 
سیره بعدی او جور در نمی آید. جالب است بدانید که 
او در این مقاله می گوید که ما از عمامه تا کفن محتاج 
غرب شده ایم. هم چنین با ذکر یک حدیث از امام علی 
علیه السام می گوید که هر کس به کسی احتیاج پیدا 
کند، برده و بنده او می شود و از همین منظر، احتیاج 

ما به غرب، ممکن است که منجر به بندگی ما بشود. 

سید حسن تقی زاده نقش جدی در شکل گیری جریان ابتدایی مشروطه ندارد و از رهبران آن نیست
موسی حقانی:

                                گزارش
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نهمین جلسه از نشست سوژه یابی »نقش روشنفکران 
در مشروطه و پس از مشروطه« با حضور عالقه مندان 
زیر نظر استاد موسی فقیه حقانی در حوزه  هنری 
برگزار شد. در این جلسه، عقاید و آرای سید حسن 
تقی زاده، از روشنفکران عصر مشروطه مورد نقد و 

بررسی قرار گرفت. 
موسی فقیه حقانی در ابتدای صحبت های خود گفت: 
در جلسه گذشته راجع به تقی زاده صحبت کردیم و 
تا زمان حضور او در آلمان و انتشار نشریه کاوه پیش 
رفتیم. در جلســه قبلی، بیان کردیم که او در نشریه 
کاوه، یک سری اندیشــه های اصاحی می دادند و 
می گفتند که یک دولت مقتدر باید در ایران سر کار 
بیاید و با استفاده از دیکتاتوری منور، کار را پیش ببرد. 
همین موضوعات، زمینه کودتای 1299 را فراهم کرد 

و اغلب آنان در خدمت رژیم پهلوی قرار گرفتند. 
وی ادامه داد: با شکست آلمان در جنگ جهانی اول، 
تقی زاده متوجه آمریکایی ها می شود و می گوید که 
باید پای آنان را به کشــور باز کنیم چرا که می تواند 
نفوذ روسیه و انگلیس را کم کند. نکته ای در این جا 
وجود دارد که بسیار مهم است. تقی زاده در نوشته های 
خود یا از نقش انگلیس در تحول ایران یاد نمی کند و 
یا اگر یاد کند، در ضمن مداخات روس ها و به صورت 
بسیار کم رنگ به آن توجه می کند. جالب است بدانید 
که آوردن آمریکایی ها به ایران و باز کردن پای آنان 
به کشور، با پیشنهاد خود انگلیسی ها بوده است. در 
حقیقت، کسی که روزگاری با انگلیس بسیار در ارتباط 
بوده است بیاید و بگوید که باید پای آمریکا را به ایران 
باز کنیم، می تواند به عنوان یک حس استقال طلبی 
تفسیر شــود و عده ای بگویند که تقی زاده مخالف 
انگلیسی ها بوده است در حالی که باید توجه داشت، 
تز انگلیسی ها این گونه بوده است. حتی در جلسه ای 

به این موضوع اشاره می شــود و می گویند که چون 
ایرانی ها چهره بدی از انگلیســی ها در ذهن دارند، 
نمی خواستیم که حساسیت ها برانگیخته شود و به 
همین دلیل یک چهره آمریکایی وارد کشور شده و 

مسائل مالی حکومت را سر و سامان می دهد. 
این کارشــناس تاریخی بیان داشت: دقت کنید که 
تقی زاده در نوشته های خود در روزنامه کاوه، تاکید 
زیادی بر دولــت قدرتمند دارد. البتــه وجود دولت 
قدرتمند لزوما معنی بدی ندارد و شــاید نیاز ایران 
باشد اما انگیزه اصلی آنان در طرح این موضوع مهم 
است. باالخره دولت مشروطه می تواند به عنوان یک 
دولت مقتدر مطرح باشد و دلیلی ندارد که به سمت 
یک دولت اقتدارگرایی نظامی برویم. حال جالب است 
افرادی که دم از آزادی می زدند، به صورت ناگهان به 

سراغ کسی می روند که بویی از آزادی نبرده است. 
حقانی در پاسخ به ســوالی مبنی بر موافقت شهید 
مدرس با دولت مقتدر گفت: شهید مدرس با دولت 
وثوق الدوله موافق نبود بلکه بــا دولت مقتدر موافق 
بود. شــهید مدرس، جدی ترین درگیری را با دولت 
وثوق الدوله داشت. شــهید مدرس به دنبال حضور 
یک دولت مقتدر و مستقل که بتواند وضعیت کشور را 
سامان بدهد، بوده است نه یک دولت فروشنده ایران 
یا وابســته کننده آن. باید بگویم که اگر وثوق الدوله 
و عین الدوله خود را از سیاســت های انگلستان جدا 
می کردند، شهید مدرس با آنان کار می کرد؛ کما این 
که شــهید مدرس در یک مقطعی کوتاه با رضاخان 
هم کار می کنــد و تاش می کند کــه رضاخان را از 
انگلیسی ها جدا کند که البته موفق نیست. مدرس 
حزبی را به نــام »ضاد الف« )ضد انگلیســی( به راه 
می انــدازد و رضاخان را نیز عضــو آن می کند. حال 
اگر شما این موضوع را به خوبی توضیح ندهید، عده 

ای می گویند که مدرس کســی بود که رضاخان را 
تقویت کرد و ... اصا این گونه نیست. اوج هوشیاری 
و هوشمندی شــهید مدرس جایی است که تاش 
می کند تا کسی را که خود انگلیسی ها به واسطه کودتا 
در ایران آورده اند، از راه بــه در کرده و او را از انگلیس 

جدا کند. 
موسی حقانی ضمن اشاره به عقاید و آرای تقی زاده 
گفت: در دوره چهارم، تقی زاده از شهر تهران نماینده 
می شود اما به مجلس نمی رود. البته در دوره پنجم  در 
مجلس حضور دارد. جالب است بدانید که تقی زاده 
به عنوان کســی که از آزادی حمایــت می کرد، از 
تمرکزگرایــی دوره رضاخان، بــا حجدیت حمایت 
می کند و به دنبال دیکتاتوری منور می رود. البته در 
موضوع انتقال سلطنت به رضاخان، تقی زاده مخالفت 
می کند چرا که اعتقاد دارد که رضاخان نباید پادشاهی 
کند و باید در مقام اجرایی کشــور حرکت کند. در 
حقیقت، آنان به دنبال یک آدم اجرایی می گشــتند 
که بتواند اهــداف آنان را اجرا نمایــد. رضاخان بعد 
از مخالفت های او دیگر تمایلی به تقــی زاده ندارد. 
سخت گیری های رضاخان نسبت به او باعث می شود 
که او مجددا حمایتی جدی از او داشــته باشد، اگر 
چه رضاخان هیچ وقت، مســئولیت مهمــی را به او 
نمی دهد. باید اشــاره کرد که تا زمان تمدید قرارداد 
دارسی، تقی زاده خیلی مهم نیســت و کاری انجام 
نمی دهد. او در این زمان وزیر مالیه است و با امضا پای  
قرارداد دارسی، به عنوان یک خائن شناخته شده و 
تمام جایگاه خود را از دســت می دهد. جالب است 
که تقی زاده در دفاع از خــود در ماجرای امضای پای 
قرارداد می گوید که اگر من امضــا نمی کردم، کس 

دیگری آن را امضا می نمود. 

 شهید مدرس، مدتی با رضاخان همکاری داشت
موسی حقانی:
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»نقش  سوژه یابی  نشست  از  جلسه  دهمین 
روشنفکران در مشروطه و پس از مشروطه« با حضور 
عالقه مندان زیر نظر استاد موسی فقیه حقانی در حوزه  
هنری برگزار شد. در این جلسه، عقاید و آرای سید 
حسن تقی زاده، از روشنفکران عصر مشروطه مورد 

نقد و بررسی قرار گرفت. 
موی حقانــی در ابتدای صحبت هــای خود، ضمن 
اشاره به خاندان فروغی و نقش آنان در زمان مشروطه 
گفت: در جلســه امروز راجع به محمدعلی فروغی، 
صحبت خواهیم کرد. محمدعلی فروغی معروف به 
ذکاالملک، در سال 1254 شمسی متولد می شود، پدر 
او محمدحسین فروغی است که او هم لقب ذکاالملک 
را داشته اســت. هم چنین پدر بزرگ او، حاج محمد 
اصفهانی معروف به ارباب است که کار او در زمان قاجار، 
تجارت تریاک بوده است. به همین جهت، او با بعضی 
از کانون ها ارتباط برقرار می کرده است. می دانید که 
اولین تکاپوهای آمریکا در ایران، تجارت تریاک است 
و خاندان بوش، از آن زمان کار تجــارت تریاک را در 
ایران داشتند و به این واسطه وارد کشور شده بودند. 
در مورد فروغی باید بگویم که آنان در اصل، از ریشه 
یهودیان بغدادی هستند و در تاریخ ایران نیز به این 
موضوع شــهرت دارند. محمدحسین فروغی، شاعر، 
ادیب، منجم و روزنامه نگار بود و روزنامه تربیت را به 
چاپ می رساند. این خانواده در نشر مدرنیته در ایران، 
نقش بسیار موثری دارند و اســناد تاریخی گواه این 
موضوع است. در حقیقت، باید بگویم که این خاندان، 
جز روشنفکران دوزیســت بودند؛ بدین معنی که در 
حاکمیت هستند و از ظرفیت های آن استفاده می کنند 

در مقابل دگراندیش نیز هستند و این تفکر خود را با 
توجه به فرصت هایی که حاکمیت برایشان فراهم کرده 

است، در جامعه نشر می دهند. 
وی ادامه داد: در جلسات گذشته، راجع به یهودی های 
بغدادی صحبت کردم و گفتم که ســال ها بعد، آنان 
منشا تحریک باب می شوند تا آن ادعای جنجالی را 
مطرح کند. عاوه بر این، این افــراد، در اقتصاد ایران 
نیز بسیار مخرب هستند و در دوران قاجار و پهلوی، 
ضربات سنگینی را به کشــور زدند. خاندان فروغی، 
از جمله کسانی هســتند که به یهودی های بغدادی 
تعلق دارند و کســی در این زمینه تردید ندارد. جد 
آنان، از بغداد به ایران می آید و در محله دردشت ساکن 
می شود و هم اکنون نیز پســوند فامیلی آنان، فروغی 
دردشت است. ظاهرا مســلمان می شوند. بسیاری از 
شاعران آن عصر، واکنش های جالبی به یهودی بودن 
آن دارند. ادیب الممالک، ملک الشــعرای بهار و ... از 
جمله کسانی هستند که به این موضوع اشاره می کنند. 
در مورد یهودیان بغدادی و ماجرای مســلمان شدن 
آنان، یک مساله مهم وجود دارد و آن هم این است که 
وقتی ماجرای باب و بها به راه می افتد و در کشور مورد 
استقبال قرار نمی گیرد، تعدادی از یهودیان بغدادی 
که به ظاهر اسام اورده بودند و یا اصا اسام نیاورده 
بودند، به جریان بابیه تزریق می شوند و به آن کمک هم 
می کنند. در حقیقت، پیوستن آنان به این جریان باعث 
می شود که این جریان جان گرفته و حیات پیدا کند. 

حقانی به معرفی محمدحســین فروغی پرداخت و 
گفت: محمدحسین فروغی، یک شخصیت فرهنگی 

است و منزل او نیز محل برگزاری جلسات این چنینی 
است. گفته می شود که بسیاری از شخصیت های مهم 
جریان روشنفکری در منزل او حضور پیدا کرده و گعده 
برگزار می کردند. حتی معروف است که نهضت ترجمه 
که قبل از مشروطه رخ داد، به واسطه همین گعده بود 
و بسیاری از آثاری که ترجمه شد از دل این جلسات 
بیرون آمد. نفوذ فرهنگی آنان در بین دگراندیشان، 
آن قدر زیاد است که آقای ســعید نفیسی می گوید 
که تمام دوران درس خواندن ما با تالیفات فروغی ها 
و اســم آنان در هم تنیده بود. بخشــی از تحصیات 
محمدعلی فروغی در نزد پدرش اســت و مقدمات را 
از او یاد می گیرد. بعد از این اتفاق به دارالفنون می رود 
و در آن جا با بسیاری از معلمان جدیدی آشنا می شود 
و بعدا نیز خودش به عنوان یکی از معلمان دارالفنون 
مشغول به کار می شود. جالب است بدانید که در این 
دوران، دارالفنون از تفکرات ملکم خان پر می شــود و 
بسیاری از مروجین او در این مدرسه حضور دارند. عدم 
اقبال ناصرالدین شاه و شاهان قاجار به این مدرسه نیز 
به همین دلیل است چرا که آن جا تبدیل به النه زنبور 
شده بود و روح حاکم بر آن، روح غرب گرایی و تجدد 

است و دانش آموختگان آن نیز چنین می شوند.
این کارشناس تاریخ معاصر ضمن اشاره به فعالیت های 
خاندان فروغی گفت: روزنامه تربیت از جمله اقداماتی 
اســت که آقای فروغی پدر و پســر انجام می دادند. 
این روزنامه بیش تر در زمینــه ترویج قانون طلبی و 
تجددطلبی چه در زمان ناصری و چه در مظفری است 

ریشه خاندان محمدحسین فروغی به یهودیان بغدادی می رسد
موسی حقانی:
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