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سخننخست
تجهیز پاتوقهای فرهنگی را جدی بگیریم
اگر بپذیریم که محدودیت سالنهای سینمایی معضلی اساســی و آشکار در سینمای ایران است
درک کاملتری از ضرورت توسعه زیرساختهای سینمایی کشــور پیدا خواهیم کرد و به این نتیجه
میرسیم که نامناسب بودن فضای فیزیکی سالنها یکی ازعلتهای مهم رویگردانی مردم از سینما
است.
هنر هفتم به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین رسانه و ابزار فرهنگ ساز در جهان امروز مطرح
است و قدرتها و کشــورهای مختلف برای تامین منافع و اهداف فرهنگی و اجتماعی از آن استفاده
میکنند .در این میان ،غرب توانسته با هوشمندی و اقتدار بیشترین بهرهبرداری را از آن ببرد یعنی
با معجزه سینما فرهنگ منطقهای خود را جهانی کرده و هویت دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
سینمای ایران در دهه گذشته با بهرهمندی از تجهیزات و تکنیک های مدرن صوتی و تصویری و
همچنین توجه به نگارش فیلمنامههایی همسو با دغدغه مردم توانسته است جهش رو به رشدی در
پیشرفت و اثبات موقعیت خود ایجاد کند و در این وضعیت نه چندان خوشایند اقتصادی مردم را از هر
طیف و طبقهای برای خرید بلیت سینما ترغیب کند اما به جایی رسیدیم که دیگر ظرفیت سینماهای
قدیمی و تکسالنه جوابگوی مردم سینمارو نبود و احداث پردیسهای سینمایی چند سالنه با امکانات
تفریحی و رفاهی و تجاری توانست بار دیگر نظر مردم را جلب کند.
امروزه این پردیس ها یکی از مهمترین پاتوق های فرهنگی و ســینمایی محســوب میشــوند و
جشنوارهها از آن بهره زیادی برده اند اما نسبت بین کمیت تولیدات سینمایی با تعداد سالن های قابل
قبول کیفی همچنان نابرابر است چون شهرستانها هنوز در این چرخه سینماسازی جایگاه واقعی
خود را پیدا نکرده اند .راه اندازی پردیس هویزه مشهد و ثبت رکورد پرفروشترین ،برای برخی فیلم ها
نشان داد مردم شهرهای دیگر هم اگر امکانات درست در اختیارشان باشد رفتن به سینما را در اولویت
برنامه های فرهنگی و تفریحی خود قرار می دهند.
نوسازی زیر ساختها و بروز شدن تکنولوژی در سینمای ایران نه تنها به افزایش تماشاگران کمک
می کند بلکه در بلندمدت انگیزه مردم را در خرید فیلم های قاچاق کم می کند .نامناسب بودن فضای
فیزیکی سینما یکی ازعلتهای مهم رویگردانی مردم از سینماهاست و آنها ترجیح می دهند در یک
عصر جمعه با پرداخت یک مبلغ ناچیز برای خرید سی دی فیلم در فضای راحت و خودمانی خانهشان
فیلم ببینند.
با نگاهی به تعداد سالنهای سینما در کشور و مقایسه آن با وسعت و جمعیت موجود ،فقط  ۵درصد
شهرهای کشور سینما دارند و  ۹۵درصد شــهرهای ایران فاقد این بستر فرهنگی مهم هستند .بجز
این واقعیت ،باید به عدم تجهیز و وضع نامناسب مجموعههای نمایشی و فیلمهایی که جذابیتها و
مولفههای الزم را برای فروش ندارند هم به عنوان مشــکالت و معضالت اصلی اکران سینمای ایران
اضافه کرد .ایران به لحاظ مســاحت ،هجدهمین کشــور جهان و دومین کشور خاورمیانه محسوب
میشــود و از نظر تعداد نفرات هم ،بالغ بــر  ۸۰میلیون نفر جمعیت دارد امــا طبق بانک اطالعات
سالنهای سینمای فعال کشور مندرج در وبسایت رسمی انجمن سینماداران ایران ،فقط  ۲۷۳سالن
سینما در ایران وجود دارد.
کارشناسان معتقدند ابعاد تأثیرگذاری سینما و دیگر تولیدات تصویری به لحاظ فرهنگی و اجتماعی
و نقش آنها در ترویج افکار ،رفتار ،ارزشها و باورها در بین مخاطبــان را می توان به نوعی با تعداد
مخاطبان آن ارزیابی کرد .یکی از شــاخصههای مهم رشد و توســعه فرهنگ و هنر در هر کشوری،
وضعیت سینمای آن است  .سینما در جوامع شهرنشــین بدل به یکی از مختصات و مولفههای مهم
آن شده است.
کشور ترکیه به بیش از  ۲۰کشور جهان فیلمهای ســینمایی خود را می فروشد تا درآمدی بالغ بر
 ۱۰۰میلیون دالر برای کشورش به ارمغان آورد .در چین روزانه  ۲۱سالن سینما ساخته میشود و تا
پایان سال تعداد سینماهای این کشور به  ۸۰۰۰۰هزار خواهد رسید و در این زمینه از کشور آمریکا
پیشی خواهد گرفت .بر این اســاس ارتقای تجهیزاتی که بستر نمایش تفکرات فرهنگی یک ملت را
ایجاد می کند نه تنهای برای مردم آن کشور ارزشمند است بلکه وجهه و اعتبار فرهنگی یک کشور را
در منطقه و حتی در دنیا معتبر میکند و تشخص فرهنگی یک کشور را به رخ میکشد.

رویدادها
حوزه هنری با  15سینما در  11استان کشور میزبان جشنواره فجر
پانزده ســینمای حوزه هنری در  11استان
کشور میزبان سی و ششــمین جشنواره ملی
فیلم فجر شد.
به گزارش سوره سینما ،استانهای تهران،
اصفهــان ،کردســتان ،همدان ،کرمانشــاه،
مازندران ،آذربایجان غربی ،لرستان ،خراسان
جنوبی ،خراسان رضوی و خوزستان از جمله
اســتانهایی بودند که میزبان جشنواره فجر
بودند.
بر پایه این خبر؛ در تهران سینماهای آزادی،
اســتقالل و بهمن در طول روزهای برگزاری
جشنواره فجر اختصاص به نمایش فیلمهای
جشنواره داشت.
همچنین ،سینمای «فلسطین» و پردیس
سینمایی «چهار باغ» شهر اصفهان ،پردیس
«بهمن» شــهر ســنندج ،ســینما «آزادی»
کرمانشاه ،ســینما «سپهر» ســاری ،سینما
«استقالل» خرم آباد ،سینما «آزادی» ارومیه،
ســینما «بهمن» بیرجند ،ســینما «آفریقا»
مشهد ،سینما «فلســطین» همدان ،سینما
«نخل» خرمشهر و ســینما «اکسین» اهواز
میزبان سیوششــمین جشــنواره فیلم فجر
بودند.

محمد خزاعی دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت شد
سردار غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین محمد خزاعی را بهعنوان
دبیر پانزدهمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت انتخاب کرد.
به گزارش سوره سینما ،با پیشــنهاد احسان محمدحســنی مدیرعامل بنیاد
فرهنگی روایت فتح ،سردار غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین محمد
خزاعی را بهعنوان دبیر پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»
برگزید .متن حکم رییس سازمان بسیج مســتضعفین به این شرح است:
«هنرمند فرهیخته جناب آقای محمد خزاعی؛
نظر به تخصص ،تعهد و تجربه جنابعالی ،شــمارا بهعنــوان دبیر پانزدهمین
جشــنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» منصوب مینمایم.
امید است اینک که در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اســامی قرارگرفتهایم با همیاری هنرمندان متعهد و بــا بهر هگیری از تجارب
مفید و ارزشمند پیشکسوتان این عرصه و دستاوردهای گذشته و با بهر همندی
از ظرفیت نیروهای خالق ،جوان و توانمند در سراســر کشــور شاهد برگزاری
جشــنوار های مؤثر و فراگیر باهدف ترویــج گفتمان جهانی انقالب اســامی،
تکریم رشاد تها و حماســههای ماندگار دفاع مقدس و ترســیم ابعاد مختلف
روح پایداری و مقاومت در داخل و خارج از کشور باشیم.
از خداوند منان توفیق روزافزون خادمان عرصه مقدس فرهنگ و هنر متعالی
انقالب اسالمی را در تحقق بخشــیدن به منویات و اوامر حکیمانه رهبر معظم
انقالب اسالمی حضرت آیتا هللالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) خواهانم.
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رویدادها
بازدید سرزده وزیر ارشاد از سینما بهمن
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به صورت سرزده از ســینما بهمن که نمایش
دهنده فیلمهای جشنواره فجر است ،بازدید کرد.
وزیر قبل از نمایش سانس اول سینما وارد سالن بهمن شد و با مخاطبان که در
سالن انتظار حضور داشتند صحبت کرد.
صالحی در ادامه دیدارش با مدیران ســالن صحبت کرد و علت حضورش در
سالن ســینما بهمن را گفت :از سینما بهمن خیلی خوشــم میآید ،فیلمهای
ال در این سینما میدید.
جشنواره را قب ً
غالمرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری و کاظمی مدیرعامل بهمن
سبز در سالن حضور داشتند و توضیح دادند که  13سالن سینمای حوزه هنری
در اختیار جشنواره فیلم فجر قرار گرفته است.
وزیر ارشاد پس از بازدید از سینما بهمن به پردیس ملت سینمای اهالی رسانه
رفت.

سه گزینه حوزه هنری برای اکران نوروزی
«فیلشاه»« ،لونه زنبور» و «التاری»

مدیر پخش و بازاریابی موسسه بهمن سبز از پیشنهاد «فیلشاه»« ،لونه زنبور» و «التاری» برای اکران نوروز
 ۹۷نام برد.
به گزارش سوره سینما به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز ،غالمرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی این
موسسه گفت :با توجه به این که آقای حاتمیکیا و موسسه اوج تهیهکننده فیلم «به وقت شام» تمایل داشتند
فیلمشان را موسسه فیلمیران پخش کند ،قرار شد پخش این فیلم را فیلمیران برعهده بگیرد.
وی درباره فیلمهایی که حوزه هنری نوروز  ۹۷اکران خواهد کرد گفت :به سنت هر سال برای اکران نوروزی
چند فیلم به عنوان گزینه مطرح میشوند ،احتماال در جمع بندی اولیه پیشنهاد این موسسه «فیلشاه»« ،لونه
زنبور» و «التاری» هستند.
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رویدادها
یادداشت محمد حمزهزاده به مناسبت درگذشت محسن سلیمانی

پیام تسلیت حوزه هنری برای
درگذشت رضا مقدسی
محســن مومنیشــریف رئیس حوزه هنری در پیامی
درگذشت رضا مقدسی مدیرعامل سابق خبرگزاری مهر را
به خانواده ایشان ،آشنایان و جامعه رسانهای تسلیت گفت.
به گزارش سوره سینما ،محســن مومنیشریف رئیس
حوزه هنری در پیامی درگذشت رضا مقدسی روزنامهنگار
کشورمان را به خانواده ایشان ،آشنایان و جامعه رسانهای
تسلیت گفت.
متن پیام مومنیشریف به شرح زیر است:
«درگذشــت برادر وارســته ،جناب آقای رضا مقدسی
دوستان و عالقهمندان ایشان را سخت متأثر کرد.
رضا مقدسی از مدیران رسانهای اخالقمدار ،بیحاشیه و
دغدغهمند بود .مشی مدیریتی وی به دلیل الزام به رعایت
وجوه انصاف ،معرفت و اخالق زبانزد بود و همواره به رسالت
روزنامهنگاری و تعهدات اخالقیاش پایبند ماند.
با تأسف و تالم فراوان ،این واقعه ناگوار را به خانواده رسانه
کشور و بهویژه به خانواده محترم ایشان تسلیت میگویم
و در ایام سوگواری شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه
کبری(س) برای ایشــان رحمت و غفــران الهی و برای
بازماندگان محترم شکیبایی مسئلت دارم».
رضا مقدســی در طول ســالهای فعالیت فرهنگی و
رســانهای همواره به عنوان یک چهره پیشــرو ،ارزشی و
والیتمدار شناخته شده و از او به عنوان روزنامهنگار تراز
انقالب اسالمی یاد میشد.
وی کار روزنامهنگاری را از سن 20سالگی و در روزنامه
قدس شروع کرد.
مقدسی در ادامه همکاری با این روزنامه ،مسئولیتهایی
نظیر پروژه سراسری روزنامه قدس و سردبیری و معاونت
مدیر مســئول این روزنامه در تهران را نیز عهدهدار شد و
بعدها در بخشهای مختلف تحریریه صداوسیما ،دبیری
سرویسهای جامعه و سیاسی روزنامه جامجم ،قائممقامی
مدیرمسئول همشــهری ،مدیرمســئولی روزنامه خبر،
مدیرمسئولی روزنامه بینالمللی تهرانتایمز و مدیرعاملی
خبرگزاری مهر ایفای نقش کرد.
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مترجمیکه
ادبیات انقالب را به
آن سوی آبها برد
محمد حمزهزاده در یادداشــتی ضمن گرامیداشت زندهیاد محسن ســلیمانی از خدمات او به
ادبیات و نشر ایران نوشت.
محمد حمزهزاده مدیرعامل سابق سوره مهر یادداشــتی با عنوان «خداحافظ آقای سلیمانی!»
درباره زندهیاد محسن سلیمانی نوشت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
شخصا با خواندن اولین تجربههای داستاننویسی محسن سلیمانی به نویسندگی عالقهمند شدم
و مجموعه داستان «ســالیان دور» او را که ترکیبی بود از خاطرات دوران کودکی و نوجوانیاش،
بارها و بارها خواندم.
فضای قصههایش و لحن طنز نهفته در نوشتههایش بسیار شبیه به زندگی و عالیق من بود .یک
جور احساس همسلیقگی با او داشــتم ،بدون اینکه او را از نزدیک دیده باشم .جالب است که این
همسلیقگی را حتی در ترجمههای او هم حس میکردم .مجموعه داستان ترجمه «عید پاک» او
شاهد این مدعاست.
دوازده سال بعد از این آشنایی یکسویه ،وقتی برای اولینبار در دفتر محسن مومنی شریف در
واحد ادبیات حوز ه هنری او را دیدم ،رفتار و لحن و سخنانش هیچ برایم تازگی نداشت .گویی دوازده
سال است هر هفته همدیگر را میبینیم و حرف میزنیم!
«آقای سلیمانی» بهرغم آن احســاس صمیمیت قدیمی ،و بهرغم همه روزها و هفتههایی که با
هم بودیم و سفر رفتیم و گفتیم و شنیدیم ،هیچوقت برای من «محسن» نشد! و این به خاطر نحوه
آشنایی دیرین من با او و احترامی بود که برایش قائل بودم و حق استادیای بود که از او بر گردنم
حس میکردم.
محسن سلیمانی با زحماتی که در ترجمه متون نظری و آموزشی ادبیات داستانی متحمل شد،
حق اســتادی بر گردن همه خوانندگان آثارش دارد .چرا که بیاســتثناء ،در همه ترجمههایش،
ردپایی از تالیف و تصحیح داشت و به عقیده من ،یک مؤلف زبردست بود.
در سالهای اول ده ه هشتاد ،ارتباطات بینالمللی او بود که به یاری ابتکار محسن مومنی شریف
آمد و حاصل آن ترجمه کتابهای رمان نویسندگان ما به زبان انگلیسی و انتشار در آمریکا شد.
االن البته شاید راحتتر میشود از ترجمه و انتشار آثار ایرانی در آنسوی آبها سخن گفت ،اما
در آن سالها هیچ چنین نبود و کتابهای «سفر به گرای  ۲۷۰درجه» احمد دهقان و «فال خون»
داوود غفارزادگان و «گرداب سکندر» استاد محمدرضا سرشار و چندین و چند کتاب دیگر با کمک
و نظارت و ارتباطات و تالشهای محسن سلیمانی با افرادی چون پال اسپراکمن و دکتر قانونپرور
و دکتر تلطف و البته با پشتیبانی واحد ادبیات حوزهی هنری به چاپ رسید و منتشر شد.
محسن سلیمانی در این کار راهگشا بود.
در ســالهای اخیر هم با سرپرســتی پروژه انتخاب و ترجمه متون نظری داستاننویسی ،بانی
ترجمه و چاپ بیش از ده کتاب نفیس آموزشــی ادبیات داستانی شــد؛ کتابهایی که در قفسه
تولیدات انتشارات سوره مهر و نشر کشور جزو بهترینهایند.
جای محسن سلیمانی عزیز به این زودیها پُر نمیشود .دوســتی و آشنایی با او افتخاری برای
امثال من بود و خواهد بود« .خداقوت محسن عزیز و خداحافظ آقای سلیمانی! دیدار به قیامت».
یادش گرامی و روحش شاد.
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رویدادها
روایتی از تاریخ
سیاسی و اجتماعی
پهلوی در
«در برابر طوفان»
مجموعه مستند «در برابر طوفان» روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی از زمان
پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقالب اسالمی از یکشنبه  ۱۵بهمن ساعت ۱۵روی
آنتن شبکه مستند سیما رفت.
به گزارش سوره سینما« ،در برابر طوفان» اولین مستند سریالی مهدی نقویان
کارگردان مستند جنجالی «خارج از دید» است که در  ۱۰قسمت  ۳۲دقیقهای پخش
شد.
این مستند با استفاده از تصاویر آرشیوی بکر و کمتر دیدهشدهای به تاریخ سیاسی و
اجتماعی پهلوی دوم از تاجگذاری محمدرضا تا فروپاشی سلسله پهلوی میپردازد.
راوی «در برابر طوفان» ناصر طهماسب در این اثر اتفاقهایی که تابهحال در
تاریخ به آنها پرداخته نشده مثل کودتای  ۲۵مرداد سال  ۳۲و اقدام به خودکشی
محمدرضا شاه بعد از ورود متفقین به ایران و  ..را روایت خواهد کرد.
مستند «در برابر طوفان» به مناسبت یوماهلل دهه فجر از  ۱۵تا  ۲۶بهمن یکشنبه تا
پنجشنبه روی آنتن شبکه مستند رفت.

روایت ارثیه پدری محمدرضا پهلوی در «به اضافه مستند»
بیست و سومین قسمت از فصل دوم برنامه «به اضافه مستند» ،با پخش و بررسی مستند
«ارثیهی پدری» ساخته مهدی نقویان بر روی آنتن شبکه مستند فت.
به گزارش سوره سینما ،در این قسمت و پس از پخش مستند ،عباس سلیمی نمین مدیر
دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و مهدی نقویان کارگردان مستند «ارثیه پدری» مهمان
برنامه بود و میزگردی با موضوع تاریخ سیاسی معاصر کشور ،تاریخچه خاندان پهلوی و به
ویژه محمدرضا شاه برگزار شد .همچنین ،محمد تقی فهیم و آرش خوشخو به نقد و بررسی
فرمی این مستند خواهند پرداخت .این قســمت از برنامه «به اضافه مستند» به روی آنتن
شبکه مستند رفت.
مستند «ارثیه پدری» روایتی متفاوت از زندگی محمدرضا شاه پهلوی در گذر زمان است.
داستان فیلم از تاجگذاری او در سال  ۱۳۴۶آغاز شــده و تا زمان مرگ او در مصر در سال
 ۱۳۵۹ادامه دارد .مستند در  ۱۵سکانس روایت شده است که هر کدام از آن بیانگر اتفاقی
مهم در زمان محمدرضا پهلوی است .هر ســکانس از این فیلم به نام یکی از فیلمهای زمان
شاه نامگذاری شده است و عنوان آن متناســب با موضوع آن سکانس است .این موضوع به
جذاب شدن این مستند آرشیوی کمک شایانی کرده است.
«ارثیهی پدری» اولین بار در یازدهمین جشنواره ســینما حقیقت رونمایی و اکران شد.
پس از آن در جشنواره عمار حضور پیدا کرد .این مســتند برای اولین بار در صدا و سیما از
شبکه مستند و برنامه «به اضافه مستند» پخش شد.
برنامــه به اضافه مســتند با اجرای ســید محمدعلــی صدرینیا ،تهیه کنندگی ســید
محمدحســین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان سهشــنبه  ۱۰بهمن ماه از شبکه
مستند سیما پخش شد.
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مراسم بزرگداشت  ۳۳سال وقایع نگاری انقالب اسالمی و دفاع مقدس

تجلیل از حجتاالسالم و المسلمین سعید فخرزاده
مراسم بزرگداشت  ۳۳سال وقایع نگاری انقالب اسالمی و دفاع مقدس با
تجلیل از حجتاالسالم و المسلمین سعید فخرزاده با حضور جمع کثیری از
چهرهها ،شخصیتها و عالقهمندان به حوزه ادبیات و تاریخ شفاهی انقالب و
دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش سوره سینما ،مراسم بزرگداشت  ۳۳سال وقایع نگاری انقالب
اسالمی و دفاع مقدس با تجلیل از حجت االسالم و المسلمین سعید فخرزاده
با حضور جمع کثیری از چهرهها ،شخصیتها و عالقهمندان به حوزه ادبیات و
تاریخ شفاهی برگزار شد.
دراین مراسم ،محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی،
حجتاالسالم و المسلمین خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،امیر ناصر
آراسته ،مشاور نظامی فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور زمینی ،مجتبی
رحماندوست نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ،علیرضا
کمری ،جواد منصوری ،سردار فتحاهلل جعفری ،عباس سلیمی نمین ،محسن
کاظمی ،جواد کامور بخشایش و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم ،ســعید بیابانکی به عنوان مجری پس از خیر مقدم و
تبریک دهه فجر انقالب اسالمی درباره اهمیت تاریخ شفاهی و تجلیل از حجت
االسالم فخرزاده گفت :ثبت تاریخ شــفاهی ایران یک عمل بسیار ممتاز برای
نسل امروز و فردا اســت که میخواهد بداند در دوران پیروزی انقالب و دفاع
8

مقدس چه چیزی رخ داده ،این امر مهم توســط روحانی عزیــز ،مهربان ،اهل تعامل و
انقالبی انجام شده است به همین دلیل امروز ما اینجا جمع شدهایم تا از زحمات حجت
االسالم فخرزاده در حد توانمان سپاسگذاری کنیم.
حســین جودوی دبیرفرهنگی خبرگزاری تســنیم ،در ابتدای این مراســم ،درباره
بزرگداشت از حجت االسالم فخرزاده و خدمات وی گفت :ما بسیار خوشحالیم که امروز
به پاس  33سال از خدمات و سعی سعید حجت االسالم فخرزاده این برنامه برگزار شده
است .من در ابتدای دوران خبرنگاری جهت مصاحبه خدمت ایشان رسیدم و در خالل
صحبتهایی گفتند اگر الزم باشــد برای کار فرهنگی خانه خودم را هم میفروشــم و
پولش را خرج فرهنگ میکنم .این صحبت نه یک تعارف بلکه حاوی یک جدیت تمام
عیار بود و امروز مشاهده می کنیم نه ســرمایه مادی بلکه  33سال از عمرشان را صرف
کار فرهنگی و ثبت تاریخ شفاهی انقالب و دفاع مقدس کردهاند.
در ادامه برنامه جواد منصوری ،اولین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،معاون
آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ،سفیر اســبق جمهوری اسالمی ایران در پاکستان
و چین در پشت تریبون حاضر شــده و درباره شخصیت حجت االسالم فخرزاده ،گفت:
به جرأت میتوان گفت یکی از اتفاقات مهم که پس از انقالب و دفاع مقدس رخ داد که
نظیر آن را کمتر در ایران و جهان به این سبک شاهد بودیم ،ثبت تاریخ شفاهی با این
نوع کیفیت و کمیت است.
وی ادامه داد :قبل از انقالب به مقدار محدودی ثبــت تاریخی صورت میگرفت ،اما
پس از انقالب و دفاع مقدس هم در کیفیت کار و هم در حجم فعالیتهای صورت گرفته
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نوعی حرکت صورت گرفت که امروز شاهد آن هستیم،
بخش مطلوبی از تاریخ انقالب و بخش قابل توجهی از
تاریخ دفاع مقدس به صورت کتاب و ثبت شده جاودانه
شده است.
اولین فرمانده سپاه پاسداران تأکید کرد :اگر امروز
میتوانیم از ثبت تاریخ شــفاهی انقالب با این عظمت
یاد کنیم به دلیل زحمات آقای فخرزاده است.بســیار
خوشــحالم که اقدام مبارکی برای تجلیل از فخرزاده
انجام شده است.
جواد منصوری ادامه داد :ثبت خاطره به مرور زمان
و به تدریج تکامل یافت و از یــک خاطرهگویی صرف
به جایی رســید که یک مکتب شــد که امروز به یک
رشته دانشگاهی تبدیل شده و کسانی در آن تحصیل
میکنند .امروز این مکتب به عنوان یک مکتب تاریخ
نگاری به ثبت رسیده است .از ابتدا از تاریخ شفاهی تا
این اندازه استقبال نمیشــد .میگفتند کارهایی که
انجام شده بین ما و خدا بوده نیازی به گفتن نیست که
ریا میشود .حضور فخرزاده در شکست این مقاومتها
بســیار موثر بود .اگر این جریان یک جریان ریشهدار
و قوی نبود ،تاریخ نگاری تا این اندازه پا نمیگرفت.
وی خاطرنشــان کرد :در  15ســال ابتدای انقالب
درباره مبارزان قبل از انقالب هیچ کاری انجام نشــده
بود و کســی هم دنبال این کار نبود .بیشــتر توجه به
دفاع مقدس بود و بــه تدریج به پیــش از انقالب هم
پرداخته شــد .عالوه بر اینکه بتدریج گسترده شد به
لحاظ کیفی و محتوایی هم بتدریــج تغییر یافت .این
روند ما در تاریخ شــفاهی موجب شــد تا ضد انقالب
هم از ما یاد بگیرند و شــروع به ثبت خاطرات به زعم
خودشان کنند.
این فعال انقالبی با بیان این مطلب که دستگاههای
دولتی ما تا به حال نسبت به این مسئله غافل بودهاند
گفت :دســتگاهها و مراکز آموزشــی در ایــن زمینه
اعتنایی نداشتهاند ،البته اخیرا یکی دو دانشگاه رشته
انقالب اسالمی و تاریخ شــفاهی را شروع کردهاند.اما
کاری که آقایان در تاریخ شــفاهی انجام دادند کاری
ماندگار شــد .در این جریان آقای فخرزاده مدیریت
کار را بر عهده داشــته اســت و تنها به دهه  60و 70
اکتفا نکرده و تاکنون نیز این روند را ادامه داده است.
امروز ما میتوانیم در خارج از کشور و در دانشگاههای
دیگر دنیا بحث نظریه تاریخ شــفاهی را به عنوان یک
نظریه علمی مطرح کنیــم و نمونههای موفق خود را
نشان دهیم.
منصوری خاطرنشــان کرد :تاریخ شفاهی میتواند
بســیاری از واقعیتهای پنهان جامعه ما را روشــن
کند .عالوه بــر حوزه هنــری مراکز دیگــری نیز در
تاریخ شفاهی وارد شــده و کارهایی انجام دادهاند .اما
فخرزاده حق بزرگی برگردن ادبیــات تاریخ نگاری و
دستاوردهای این دوران از تاریخ معاصر ما دارد.
در ادامه برنامه ،مجید رجبی مدیر خانه هنرمندان
با تقدیر و تشکر از خدمات  33ســاله حجت االسالم
فخرزاده ،گفت :ویژگیهای فخرزاده خدادادی است.
وی اولین بــار با مجموعــه تبلیغات جبهــه و جنگ
وارد کار ثبت خاطرات رزمندگان دفاع مقدس شــد.
خاطرات رزمنــدگان دفاع مقدس ثبت شــد و صدها
چاپ خورد و در بیــن رزمندگان توزیع شــد .بعدها
در جهاد ســازندگی و ارتش نیز این رویه انجام شــد.

فخــرزاده بعدها در حوزه هنری ایــن کار را ادامه داد
و به نقطه خوبی رســاند .وی ضمن اینکه وجنات یک
روحانی را دارد با تالش خود کارهــا را پیش میبرند.
همچنین با یــک خلوص نیتو تــاش کار میکنند
بــدون اینکه دیده شــوند .او یک روحانــی خدوم پر
اخالص و مثمر ثمر است سعی او همیشه بلیغ و سعید
بوده است.
پــس از اکران مســتند کوتاهی از حجت االســام
فخرزاده ،امیر سرلشــکر ناصر آراســته مشاور نظامی
فرماندهی کل نیروهای مســلح در امور زمینی پشت
تریبون قــرار گرفت و درباره این بزرگداشــت ،گفت:
من به عنوان سرباز پیر خود را نسبت به شهدا از همه
بدهکارتر میدانم .همچنین به عنوان یک کهنه سرباز
خود را نســبت به انقالب از همــه بدهکارتر میدانم،
خوش به حال آقای فخرزاده که بسیاری از دیون خود
را به انقالب و دفاع مقدس ادا کرد.
وی با بیان خاطرهای ادامه داد :فردی صحبت میکرد
که ما جزو غواصهایی بودیم که از اروند برای فتح فاو
عبور میکردیم؛ بدون اینکه پشــتیبانی از ما صورت
بگیرد .به او گفتم تاریخ جنــگ از پنجرههای مختلف
دیده میشود .کسی که مانند شهید همت در قرارگاه
کربال نشسته از دریچهای به جنگ نگاه میکند ،کسی
که در گردان بوده نیز از دریچهای و یک بسیجی ساده
نیز از زاویهای .همه این نگاهها درست است اما امکان
دارد که کم ببینند ،کسی که در دسته بوده امکان دارد
که از آنچه در قرارگاه گذشته اطالع نداشته باشد و...
هنر از آن کسی اســت که این روایتها را جمع کند و
تاریخ شفاهی ارائه دهد.
مشــاور نظامی فرماندهی کل نیروهای مســلح در
امور زمینی اضافه کرد :کسی که بدون تحریف و کم و
کاست ،بدون مبالغه و گزافهگویی این تاریخ را روایت
میکند،حاجآقا فخرزاده و امثال او هســتند .فخرزاده
میتواند اطالعات را پاالیش کنــد ،بیآنکه حقایق را
حذف و کارهای کوچک و بزرگ را از قلم بیندازد.
وی خاطرنشان کرد :خوشا به سعادت آقای فخرزاده
که علم و معنویت را در دوران دفاع مقدس پایهریزی
کرد .در این علــم و معنویت ،وادادگــی و رفاهزدگی
راه نــدارد؛ بلکــه ایســتادگی ،مقاومــت ،صداقت و
سختکوشی در آن راه دارد.به گفته وی؛ وقتی بنیان
کار در دفاع مقدس شکل گرفته باشد و رزمنده دفاع
مقدس در عالم ادبیات پاک وارد عمل شود ،بهخصوص
در حوزه تاریخ شفاهی ،میشــود فخرزاده .او بیش از
 30سال از عمر شریفش را با صداقت و بدون توجه به
دنیازدگی و رنگ لباسها وارد عمل شــد .او اینگونه
عمل کرد؛ از این جهت همه دعاگوی او هستند.
مومنی شــریف رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی
در این مراسم با اشاره به نقش حجتاالسالم فخرزاده
در معرفی شخصیت شهید صیاد شیرازی گفت :آقای
فخرزاده در ســفرهایی که شــهید صیاد شیرازی در
هیئت معــارف جنگ داشــت ،او را همراهی میکرد.
آقای فخرزاده به دلیل کســالت نمیتوانست در یکی
از این سفرها شــهید را همراهی کند ،به همین دلیل
شهید صیاد شیرازی سفر را به تعویق میاندازد؛ این در
حالی است که همه از وقتشناسی و دقت شهید صیاد
شیرازی مطلع هستیم .شــهید صیاد شیرازی ،آقای
فخرزاده را انسان بیتکلفی میدانست.

رئیس حوزه هنری با بیان اینکــه فخرزاده مخلص
و متواضع اســت ،ادامه داد :او ســی و چند سال برای
انقالب دویده و ننشسته است .برکات او در این زمینه
بسیار است که از جمله این موارد ،میتوان به تربیت و
معرفی نویسندگان بزرگ اشاره کرد که امروز هر کدام
از این نویسندگان آثار شــاخصی در این زمینه دارند.
کســانی که در کنار فخرزاده روییدهانــد ،به درخت
تناوری تبدیل شــدهاند که امروز الزم اســت شاخ و
برگها را کنار بزنیم و باغبان را ببینیم.
وی با بیان اینکه فخرزاده هرگز نخواســت خودش
دیده شــود ،یادآور شــد :در کنار این اوصاف باید از
پشتکار او یاد کرد .همین موضوع سبب شده تا طبقات
مختلف به او اعتماد کرده و خاطراتشان را بیان کنند.
مومنی شــریف در پایان از خانواده حجتاالســام
فخرزاده بــه پاس همراهی او در ســه دهه گذشــته
قدردانی کرد و افزود :اگر این خانواده ســختگیری
میکرد او به این توفیقات نمیرسید.
عباس ملکی از دیگر ســخنرانان این مراسم بود در
ســخنانی گفت :آشــنایی من با آقای فخرزاده برای
برنامهای در دانشگاه صنعتی شریف بود .این دانشگاه
در ســال  1345تأسیس شــد و با این که عمر زیادی
ندارد از نظر فعالیتهای علمی ،سیاســی و اجتماعی
نقش قابل توجهی در جامعه ایران داشته است.
ملکی ادامــه داد :یکــی از کارهای خــوب جنگ
ثبت تاریخ شــفاهی بود امیدوارم تا دیر نشــده است
فرماندهان و ســرداران دفاع مقدس بتوانند با کسانی
که آن ســوی جنگ بودند نیز مذاکــره کنند و امثال
آقای فخرزاده بتوانند خاطرات آن ســو را نیز ثبت و
ضبط کنند .این کار در خصــوص جنگ ویتنام انجام
شده و سرداران جنگ ویتنام و آمریکاییها در چندین
جلسه با یکدیگر صحبت کردند و یک واقعه از دو طرف
شرح داده شد.
وی ادامه داد :با کمک برخی از فارغالتحصیالن این
دانشــگاه به دنبال این بودیم که مبــارزات اجتماعی
و سیاسی دانشــجویان و اســاتید را در حوزه زمانی
سالهای  45تا  58به ثبت برسانیم ،با حجتاالسالم
فخرزاده در این خصوص صحبت کردیم که وی با روی
باز این پیشــنهاد را پذیرفت و حدود  3سال است که
این فعالیت در حال انجام است و امیدوارم این روزها
منتشر شود.
در پایان مراسم ،مراســم هدایایی نیزاز سازمانها،
نهادها و موسســات مختلف جهت تکریــم و تقدیر از
تالشهای حجت االسالم فخرزاده صورت گرفت ،پس
از آن حجت االسالم فخرزاده پشت تریبون قرار گرفته
و درباره مراسم امروز گفت :از همه دوستان و عزیزان
که در این مراســم حضور یافتند رســم قدردانی را به
جای می آورم ،عرض ادب دارم خدمت همه اســاتید،
کارشناســان ،مســئولین ،خبرنگاران ،پژوهشگران و
همه کســانی که در این برنامه حضور یافتند .اهمیت
این برنامه به دلیل راهی بود که من در آن قدم گذاشتم
و  33ســال تداوم حضور من در این مسیر بوده است.
امیدوارم که با نشر آثار انقالب این مسیر ادامه یابند و
با حمایت دوستان و استفاده از تجارب کارهای ارزنده
ای صورت بگیــرد ،در پایان از همه عزیــزان به ویژه
مادرم بسیار سپاسگذارم.
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پیام مقام معظم رهبری
به مستندسازان جوان

گردهمایی بزرگ مستندسازان کشور برای رونمایی از «منشور مستند انقالب اسالمی» متضمن پیام رهبر معظم
انقالب خطاب به مستندسازان جوان به میزبانی حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش سوره سینما به نقل از دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای  ،در پی دیدار شیرین
جمعی از مستندســازان جوان با رهبر انقالب در تاریخ  ۲۱دی ماه  ،۹۶حضرت آیتاهلل خامنهای فردای آن روز در
پیامی خطاب به مستندسازان جوان ۵ ،نکته را به این جوانان توصیه کردند.
متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:

بسمه تعالی

جوانان عزیز مستندساز!
در پی جلسهی شیرین دیشب ،این نکتهها را در یاد نگه دارید:
انقالبی
ِ
درستکاری
ِ
. ۱جهت انقالبی را با دقّت تمام حفظ کنید .بازیهای تکنیکی و شهرت حرفهای ،بر صفا و
کار ،غلبه نکند .با س ِر افراشته ،زبان و عمل ،نشان دهید که مؤمن انقالبیاید.
. ۲جنگ نرم دشمن ،برپایهی دروغ و تحریف و شایعه و سانســور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند
با سند ،کار دشمن را بی اثر کند .تاریخ چهلساله ،لبریز از ســندها بر حقّانیّت جمهوری اسالمی و کجروی و
گمراهی دشمنان است.
. ۳یک هدف اساسی دشمن ،ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایههای امید درکشور بیشمار است .هنر
شما قادر است با استناد به واقعیّات ،سرچشمهی امید و شوق و حرکت باشد.
. ۴مستند انتقادی ،مفید و الزم اســت .لحن اثر باید ناصحانه و چارهجویانه باشد .در انتقاد ،لحن خصمانه و
یأ سآلود و هر جومر جطلبانه ،فاید هی آن را تبدیل به زیان میکند .زبان طنز به رسایی و سودمندی اثر کمک
میکند.
. ۵رضای خدای را در کارها در نظر بگیرید و از او کمک بخواهید.
والسالم علیکم و رحمه اهلل
ّ
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گزارشی از مراسم باشکوه رونمایی از منشور مستند انقالب در حوزه هنری؛

مومنی شریف :منشور مستند انقالب اسالمی نقطه عطفی برای مستند است
مراسم رونمایی از منشور مستند انقالب اسالمی عصر روز یکشنبه یکم
بهمن ماه در سالن سوره حوزه هنری برگزار شــد .در این مراسم منشور
مستند انقالب اسالمی که توصیههای رهبر معظم انقالب به مستندسازان
جوان است توسط نادر طالبزاده قرائت شد.
به گزارش سوره سینما ،در این مراسم چهر ههایی چون محسن مؤمنی
شــریف رئیس حوزه هنری ،محمد حمزهزاده رئیس ســازمان سینمایی
حوزه هنری ،ســلیم غفوری مدیر شــبکه مســتد ،محمد طباطبایینژاد
مدیرعامل مرکز گسترش ســینمای مستند و تجربی ،شــهریار بحرانی،
هوشنگ توکلی ،محمدرضا شرفالدین ،انســیه شاه حسینی ،جهانبخش
سلطانی ،غالمرضا فرجی ،معین بخش ،مهدی نقویان ،محمدعلی شعبانی،
محسن برمهانی ،محمدمهدی خالقی ،شــفیع آقامحمدیان ،جبار آذین،
محسن سلیمانی فارسانی ،کورش زارعی ،محسن یزدی ،محمدرضا شفاه،
یزدان عشــیری ،رامین رحیمی ،ناصر درخشــان ،بهروز نورانی پور ،علی
صدرینیا ،حسن یادگاری ،وحید چاوش ،حســین شمقدری ،محمدعلی
فارســی ،کمیل سوهانی ،محســن آقایی ،محســن برونی ،مستندسازان
برخی از ســتانها ،مدیران بخشهای مختلف حوزه هنری ،اصحاب رسانه
و  ...حضور داشتند.
در ابتدای مراســم محسن مومنیشــریف پشــت تریبون قرار گرفت
وضمن خوش آمد گویی به حضار و مهمانان و گرامیداشــت ایام اهلل دهه
فجر گفت :منشور مستند انقالب اســامی تنها منحصر به مستند نیست
و در بخشهای دیگر هنر هم راهگشــا خواهد بود و جهت درست را نشان
خواهد داد.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت مستند و مستندســازان اظهار داشت:
من گمان میکنم هنرمندان گاهی به حوادث عظمت میدهند اما بعضی
حوادث به قدری بزرگ هســتند که هنر از بیان و معرفی آنها باز میماند
مثل نهضت حضرت سیدالشهدا (ع) و انقالب اسالمی .برخی هنرها حقایق
را تغییر میدهند مثل ارائه درام و داستان اما مستند عین حقیقت را بیان
میکند و صاحبان فطر تهای پاک آن را میپذیرند .مســایل انقالب هم
از این نوع است.
رئیس حوزه هنری دربــاره دیدار هنرمنــدان با مقــام معظم رهبری
گفت :سال گذشــته حضرت آقا فرصتی در روزهای پنجشنبه برای دیدار
صمیمانه با هنرمندان فرصت گذاشــتند ۱۲ .جلسه برگزار شد ارگانها و
نهادها فهرست دادند که امســال نوبت به حوزه هنری رسید .آقای یزدی
خوش فکری کردند و این جلســه را مخصوص مستندســازان قرار دادند
جلسه صمیمی بود .حضرت آقا در مقابل پرسشها پاسخ دادند و توصیهای
نوشتند که رونمایی میشود.
در ادامه مراســم کلیپی از سخنان مستندســازان جوان برای مهمانان
پخش شد و سپس ســلیم غفوری مدیر شبکه مســتند به ایراد سخنرانی
پرداخت و گفت :بسیار خوشحالم و خدا را شــکر میکنم پیام حضرت آقا
فرصتی فراهم آورد که گرد هم بیاییم .پیام ایشــان ،منشور مستندسازان
انقالبی اســت .جریــان مســتند انقالبی تا بــه امروز همپای ســینمای
داســتانی و گاهی جلوتر حرکت داشته اســت .هنرمندان مستند انقالب
در جریا نسازی از هنرمندان سینما جلوتر هستند ،مستندسازی انقالبی
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تنها معطوف به انقالب و جنگ و مقاومت نیست یک
بخش مهم این موضوعات اســت که بتوان ریشههای
انقالب را تبییــن کنیم .با توجه بــه آنچه در منطقه
میگذرد.
وی در ادامه گفت :همچنین ما موظف هســتیم در
باره بحرا نهایی که در جامعه وجود دارد نیز مستند
بســازیم .درد جامعه با نگاه برون رفت از مشکل باید
ارایه شــود .معضالت و مشــکالت اگر با نگاه درست
ساخته شود مستند انقالبی است مستندساز انقالبی
جامعــه را ناامید نمیکند .همانطــور که حضرت آقا
تأکید کردند اگر میخواهیم مســتند بســازیم ارایه
طریق برون رفت و کاهش آسیبها باید مدنظر باشد.
غفوری در پایان ســخنانش اظهار داشــت :حفظ
روحیه انقالبی باعــث ارایه نگاه درســت به جامعه
است ،سینمای مســتند از نگاه درست به جامعه نگاه
درســت منتقل میکند .پیام حضرت آقا راهگشاست
و برای رشــد بهتر آثار و نگاه درست است که انشاهلل
ادامه مییابد.
محســن برمهانی هنرمند مستندساز و فعال حوزه
بینالملل ســخنران دیگر این مراسم بود .وی ضمن
اظهار خوشــحالی از حضــور در جمع دوســتان و
همکارانش اظهار داشــت :متاسفانه توفیق حضور در
جلسه دیدار مستندســازان با حضرت آقا را نداشتم
اما بعد از جلســه و خواندن پیام حضرت آقا احساس
میکنم روح و حال تاز های یافتم .در حوزه بینالملل
موضوعی است که در ســا لهای اخیر قابلیت خوبی
برای ارائه آثار پیدا کرده که باید به این فکر کنیم که
چگونه این لحن را برای مخاطب خارجی ارایه دهیم
تا به درستی مفاهیم منتقل شود.
برمهانــی گفت :مســتندهای انقالبی مــا در پنج
ســال اخیر از جهت ســاختار قوام پیــدا کردهاند و
مستندسازان باید به این فکر کنند که چطور میتوان
این آثــار را در خــارج از مرزهای کشــور به نمایش
گذاشت .از مستند سازان عزیز خواهش میکنم حتما
در آثارشان از موسیقیها و تصاویر آرشیوی که قانون
14

کپی رایت را رعایت کرد هاند استفاده کنند تا بتوانیم
آثارمان را برای پخش به رسانههای خارجی بدهیم.
در بخش بعدی مراســم مهدی نقویان مستندساز
جوان متنی را خطاب به هنرمنــدان و حضار خواند
و ســپس محســن یزدی مدیر مرکز مســتند حوزه
هنری پشــت تریبون رفته و گفت :آنچه در دیدار با
مقام معظم رهبری بســیار برایم جالب بود این نکته
است که ایشان بســیار خوب گوش میکنند و جایی
را متوجه نشــوند میپرسند ،یادداشــت میکنند،
ال نشان میدهد که جلسه
ارجاع میدهند و این کام ً
عملیاتی اســت .من از بعد از آن جلسه متوجه شدم
باید به دور از هیجانات جوانی درباره مسائل مهم کار
کنیم و اگر گرفتار بیاخالقیها شــدیم باید خود را
پاالیش کنیم و کارها را بیشتر جدی بگیریم.
یــزدی اظهار داشــت :اینکه عنوان کردم جلســه
دیدار با حضرت آقا یک جلســه عملیاتی بود به این
خاطر است که بعد از دیدار با ایشان اتفاقهای بسیار
دلگرم کننــد های رخ داد .در همان جلســه یکی از
مستندسازان عزیز مســالهای را با حضرت آقا مطرح
کرد و خواستهای در بحث ســوریه از ایشان داشت و
دو روز بعد این هنرمند عزیز توانســت با عالی ترین
مقام همان حوزه دیدار داشــته باشد و مشکلش حل
شــد .این موضوع برای همه ما یک درس مهم است .
اینکه با دقت به اطراف مان نگاه کنیم و به حرفهای
دیگران با دقت گــوش کنیم و نگاهــی جدی تر به
مسایل پیرامون مان داشته باشم.
ســپس ،محمدمهدی خالقی مستند ساز مشهدی
قطعهای از یادداشــتی که در دیدار بــا حضرت آقا
نوشته بود را برای حضار خواند.
بهروز نورانی پور مســتند ســاز موفق کشــورمان
دیگر سخنران مراســم بود .نورانی پور گفت :دغدغه
مستندســازان نابرابــری مســتند در تولید و عرضه
نسبت به ســینمای داستانی اســت و هنوز مستند
به ســبد فرهنگی خانواد هها اضافه نشده است .باید
دغدغــه مستندســازان را برطرف کرد .ســینمای
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مستند قابلیت و ظرفیت دارد که ویترین اندیشهها و
آرمانهای یک کشور را ارائه دهد.
وی اظهار داشــت :من فیلم  A157را در شرایط
خطرناکی ســاختم و چون در خارج از کشــور و در
منطقهای مرزی میان سوریه و ترکیه که بسیار ناامن
بود ایــن فیلم را میســاختیم بارها بــه مراکز بیمه
مراجعه کردم تا خــودم و عوامل را بیمــه کنم ولی
هیچ موسســه بیمهای ما را بیمه نکرد .باید بیشتر به
دغدغههای مستند سازان اهمیت داده شود و حرف
دل ما مستند سازان شنیده شود.
آخرین سخنران مراســم نادر طالب زاده بود .وی
با اشــاره به مغتنم بودن دیدار مستندسازان با مقام
معظم رهبری گفت :خوشــحالم کــه در این محفل
هســتم .این مســیر انقالب اســت و برای آن جشن
میگیریم .منشور مســتند انقالب اسالمی سیگنالی
اســت که آقا ارائه دادند و همه فرازهــا را فرمودند.
مستندســازان انقالبی میوه جدیدی هســتند که یه
نوع مستند جدید خلق میکنند و بدبینان هم مجبور
هستند آن را ببینند این قدرت مستند است.
طالب زاده گفت :خواهش من از صداوســیما این
است که مســتندهای برتر مستندســازان انقالبی را
در شــبکههای مختلف به همراه نقد و برســی برای
مخاطبان نمایش دهند.
ور در پایان سخنانش اظهار داشت :ما هرچقدر در
کشور بیشتر نیروهای انقالبی داشته باشیم بهتر است
و هرچقدر فتنــه ضدانقالب را کور کنیــم برندهایم.
جنگ نرم از جنگ ســخت مهمتر و دشــوارتر است.
میدانم همه شما عزیزان جهادگرانی در همین راستا
هســتید و از خداوند متعال برایتان توفیق روز افزون
خواستارم.
در بخش پایانی مراســم منشــور مســتند انقالب
اســامی با حضور نادر طالــب زاده از پنجر های که
براســاس معماری اسالمی طراحی شــده بودکتیبه
منشــور مســتند انقالب را رونمایی و متن منشور را
برای حضار قرائت کرد.

گفتگو
شفیع آقامحمدیان تبیین کرد:

توجهات رهبری به سینما ،راهگشایی اعتالی هنر هفتم

مدیرعامل ســابق مرکز گســترش سینمای
مستند و تجربی گفت :مقام معظم رهبری بارها
در دیدارهای خود بــا اهالی ســینما تاکیدات
راهگشایی برای اعتالی ســینمای مستند بیان
فرمود هاند کــه باید از آن در جزء جزء ســینما
بهره برد.
شــفیع آقامحمدیان کارگردان ســینما با بیان
اینکــه رهبری ســینما را با نگاه دقیــق ارزیابی
و پیگیــری میکنــد ،اظهــار کرد :مقــام معظم
رهبری هفتــه پیش دیــداری با اهالی ســینما
داشــتند .در این دیدار رهبــری تاکید کردند که
سینمای مســتند ،محل مناسبی است تا بسیاری
از موضوعات و معضالت جامعه در آن مد نظر قرار
گیرد ،حتی ایشان تاکید کرده بودند که کارهای
مستند را تماشــا میکنند و نســبت به آنها دقت
نظر دارند.
وی افــزود :حضرت آقــا در دیــدار اخیر خود
با مستندســازان تاکید داشــتند ،مســتند محل
مناســبی برای پرداختن به موضوعات اجتماعی
اســت؛ عرصهای که در آن میشــود به بسیاری
از معضالت پرداخــت .در ضمن تاکیــد رهبری
این بود ،همیشــه به موضوعات اجتماعی به ویژه
کارهایــی که به معضــات میپردازنــد ،باید به
شکلی امید بخش پرداخته شــود .منظور اینکه
پرداختن به دردهای اجتماعی به نحوی نباشــد
که جامعه دســتخوش ناامیدی شــود ،بلکه باید
مســیری را نشــان داد که عالوه بــر تصویرگری
دردها ،آینده پیش رو روشن ترسیم شود.
این فیلمســاز ادامه داد :یکی دیگر از تاکیدات
مقام معظم رهبــری این بود که مستندســازان
تفکــرات انقالبی را ســرلوحه کارهایشــان قرار
دهنــد .منظــور از انقالبی بــودن نیــز تنها این
نیست که فیلمساز وابســته به نظام یا پیرو کامل
آرما نهای سال  ۵۷باشــد ،بلکه اندیشه سینماگر
میبایست با داشــتن اختالف ســلیقه در جهت

ارتقای وضعیت کشــور حرکت کند .این مســئله
را مــن به نوعــی در دغدغهمنــدی هنرمند معنا
میکنم.
مدیرعامل ســابق مرکز ســینمای مســتند و
گســترش و در پاســخ به این پرســش ایکنا که
دغدغهمندی رهبر ،نســبت به ســینما برای همه
آشکار است .ایشان بارها توصیههای ارزشمندی
در این حوزه ارائه کرد هاند ،اما این رهنمو دها در
سینما به شــکلی عملی دیده نمیشود ،دلیل این
اتفاق را چگونــه ارزیابی میکنیــد؟ اظهار کرد:
پاســخ این مطلب پیچیده است ،چون ما به لحاظ
سیستماتیک در ســینما دچار مشــکل هستیم،
چون در این حوزه مشکالت عدید های داریم که با
دیدگا ههای حضرت آقا فاصله جدی دارند.
آقامحمدیــان ادامه داد :در فضــای موجود به
نظرم ایــن ســینماگران متعهد هســتند که باید
در این حــوزه ورود کنند و بانــی اقدامات الزم
باشند ،واال اگر غیر از این باشــد ما به این زودی
نخواهیم توانســت ســینما را به ســویی هدایت
کنیم کــه توصیههای امــام(ره) و رهبری در آن
ویژگی اصلی باشــد .در همین رابطه برایم جای
سوال است ،چرا باید با گذشــت تنها  ۴دهه فضا
در سینما به گونهای شــود که فیلمسازان انقالبی
تا به این اندازه به حاشیه رانده شوند؟
وی با بیــان اینکه رواج تفکــرات غربی یکی از
آســیبهای جدی در حوزه سینماســت؟ گفت:
متاسفانه در زمان حال یک آســیب جدی سینما
را تهدید میکند ،آ نهم رواج اندیشــههای غربی
در جای جای سینماســت ،برای همین هم تاکید

دارم تا نیروهای انقالبی در ســینما حضور فعال
داشــته باشــند ،زیرا اگر بخواهند ســینماگران
متعهد دســتخوش ناامیدی شــوند و به ســمت
گوشهنشــینی روی آوردند به تفکــر غربی اجازه
داد هانــد تا اندیشــههای خــود را در جای جای
سینما رسوخ دهند.
کارگردان فیلم «تلفن» تاکید دارد :بخشهایی
در سینما هســتند که سعی میکنند قد مهایی در
جهت رواج اندیشــههای انقالبــی بردارند .برای
مثال از حــوزه هنری نام میبرم کــه با برگزاری
جلســاتی چون گردهمایی فیلمســازان مسلمان
سعی میکند ،انســجامی جدی در حوزه فرهنگ
و هنر داشته باشــند .این اقدام پســندیده است
ولیکن باید به شــکل همــه جانبه دنبال شــود.
موضوع دیگر اینکه فیلمســازان متعهد و انقالبی
به انسجام و گردهماییهای بیشتری نیاز دارند تا
انسجامشان بیشــتر شود ،زیرا سدی که در مقابل
آنهاست بسیار سخت و دشوار است.
وی در پایــان ســخنان خود به مستندســازان
متعهد پیشــنهاد کرد :برای آنکه ســینماگران به
ویژه مستندســازان در مقابل کارهای ســیا هنما
موفق باشــند ،نیاز اســت تا آنهــا آگاهی خود را
کامل کنند .منظور اینکه خود با تفکرات کسانی
که مروج موضوعات غربی هستند آشنا باشد و به
لحاظ تئوریک آنها را بررســی کنند ،چون برخی
مواقع ما فکــر میکنیم ،تنهــا راه محکوم کردن
اســت ،درصورتیکه این بــاور به نظرم اشــتباه
اســت و باید به شــکلی علمی و ســینمایی با آن
برخورد کرد.
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گفتگو
یزدی مدیر مرکز مستند سازمان سینمایی حوزه هنری:

بیانات رهبر انقالب در دیدار با مستند سازان راه گشا خواهد بود
اشاره :محسن یزدی مدیر مرکزمستند سوره وابسته
به سازمان سینمایی حوزه هنری یکی از هنرمندانی
بود که در جلسه دیدار مقام معظم رهبری با مستند
سازان حضور داشت .به بهانه این دیدار و رونمایی
از منشور مستند انقالب اسالمی با ایشان گفتگویی
درباره مستند سازی در ایران و برنامه های مرکز فیلم
مستند سوره برای سال آینده داشته ایم که در ادامه
می خوانید.
هفتۀ گذشته جمعی از مستندسازان به دیدار رهبر
انقالب رفته بودند و شما هم در بین شان بودید .کمی در
مورد این جلسه و دیدار با رهبری بگویید.

بله خوشــبختانه این توفیق را داشــتیم که خدمت
ایشان باشیم .حدود ســی نفر از مستندسازان خدمت
ایشان بودند و نقطهنظراتشان را مطرح کردند جلسۀ
بســیار صمیمانه و خوبی بود .یکی از ویژگیهای مقام
معظم رهبری این اســت که شنونده بســیار صبور و
خوبی هســتند و حضار اگر نکته ای برای گفتن داشته
باشند به اصطالح جا نمیماند و مطرح میشود .من جزو
برگزیدگان جشنواره مردمی عمار هم بودم و آن زمان
که با برگزیدگان خدمت ایشان رسیدیم همن جر حاکم
بود و دوستان هر نقطه نظری داشتند مطرح کردند .مقام
معظم رهبری خیلی خوب بــه حرفها گوش میکردند
و حتی اگر راجع به ســخن یا نکته ای ،ابهامی داشتند
سوال میپرسیدند؛ در این جلســه هم دوستان خیلی
راحت مسائلشان را مطرح کردند ،یعنی ج ِو جلسه آنقدر
صمیمانه بود که دوستان حرف هایشــان را به راحتی
بیان کردند .بعضی نقدها را ایشان قبول داشتند و برای
بعضی از آنها از قبل دستو ِر پیگیری یا تذکر داده بودند
و مواردی را هم خودشان فرمودند.
شما رئیس مرکز مستند حوزه هنری هستید ،صحبت
هایی که رهبر انقالب در این جلسه بیان کردند چقدر
می-تواند در روند کاری شما در آینده تاثیر بگذارد؟

اول اینکه ما به دور از هر تعارف و شــعاری رهبری را
ولیِ خودمان میدانیم .یعنی تما ِم عشقمان این است
که کاری که انجام دهیم مورد رضایت ایشــان باشــد،
شخصپرست هم نیستیم ،ایشــان را نائب امام زمان و
انسانی صاحباندیشه میدانیم .ما هم به جهت معنوی
و هم به جهت شرعی به ایشان دلبستگی داریم و اینکه
جلسهای خدمت ایشان باشــیم برایمان بسیار مغتنم
شخص مملکت برای مستندسازان
ِ
است؛ اینکه اولین
وقت میگذارد برای ما خیلی مهم و حائز اهیمت است،
ما چنین جلســهای را حتی با وزیر ارشاد یا معاون وزیر
ارشاهم تجربه نکردیم ولی نزد رهبری میرویم و ایشان
شخص اول مملکت هستند با هزاران کار و گرفتاری
ِ
که
و مشــکالت برایمان وقت میگذارند .خب این برایمان
بسیار ارزشــمند بوده به ما برای حرکت در مسیر انقال
انژی مضاعف میدهد.
نکته دوم این است که ایشان توجه خاصی به مستند
سازی دارند و پیامی که به مستندســازان دادند برای
جامعه هنری کشور و مستند ســازان بسیار ارزشمند
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و راه گشا خواهد بود چراکه توجهات نسبت به مستند
بیشتر خواهد شــد و حداقل انتظار ما به عنوان کسانی
ال تلویزیون قدری
که کا ِر مستند میکنیم این است مث ً
بیشتر به مســتند توجه کند و به نظرم این اتفاق حتماً
رخ خواهد داد.

حوزه هنری در سالی که گذشت در زمینه مستند
سازی چقدر فعال بود و چه کارهای انجام شد وبرای
سال آتی چه برنامه هایی در نظر دارید؟

سال گذشته مجموعه «در برابر طوفان» را با مشارکت
بسیج ساختیم ،آقا یک قســمت از این مستند را دیده
و پســندیده بودند و اظهار لطف کرده و فرموده بودند
بحث حوزۀ تاریــخ معاصر را ادامه بدهیــد و ما نیز این
کار را کردیم و راجع به حوزۀ تاریخ با تمرکز بیشــتری
ادامه فعالیت دادیم .سال آینده نیز در این حوزه یعنی
تاریخ معاصر فیلم خواهیم ساخت و حتما توجۀ مان به
تلویزیون بیشتر خواهد بود.
من معتقــدم باید بــه مخاطب توجه کنیــم .عمده
مشکلی که مراکز مستند سازی دارند این است که برای
مخاطب فیلم نمی سازند بلکه برای خوشایند مدیران و
مافوقهای خود فیلم میسازند و این اتفاق ما را ایزوله
کرده و از مردم دور میکند .زبان فیلــم های ما باید تا
جایی که ممکن است به زبان مخاطب نزدیکتر باشد.
ا وقتی جوانانــی به خیابــان میآینــد به نفع
مثــ ً
رضاشــاه شــعار میدهند رضاشــاهی که به استناد
اســناد و حرفهای افراد مطلق و تاریخ شناس یکی از
مستبدترین شاههای ایرانی بوده و کارهایی کرده است
که بعضاً بعضی از شاهان ایران نکردند ،حاال در شعارها
منجی ایران میشود! علت چیســت؟ یک قدری از آن
توطئه خارجی است و بخشــی نیز بخاطر ناآگاهی آن
جوان است .ما چه تعداد مســتند ساختیم؟ چه تعداد
فیلم ســاختیم؟ چه کســی میتواند ادعا کند که من
رضاشاه و دورۀ رضاشــاه را میشناسم؟ همین میشود
که جوانی که بخاطر گرانی شعار میدهد تصور میکند
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فردی مانند رضاشاه میتواند منجی کشور شود! علت
این است که ما نتوانســته ایم با مخاطب ارتباط برقرار
کنیم .ما به تلویزیون به عنوان رســانه ای که مخاطب
عام دارد توجه داریم و تعامل مان را با این رسانه ادامه
خواهیم داد البته این به آن معنا نیست که به جشنوارهها
بی اعتنا خواهیم بود .طبعا در جشــنوارهها هم شرکت
خواهیم داشت اما تمرکز اصلی ما روی تلوزیون خواهد
بود.
شما در حیطه مستند سازی به اصطالح دستی بر
آتش دارید و در این حیطه کارهای مدیریتی نیز انجام
میدهید .به عنوان فردی که هم در حوزه مدیریت و هم
در حیطه ساخت فیلم مستند تجربه دارد فکر میکنید
چه موضوعاتی در سینمای مستند محجور مانده است؟

من معتقدم در حوزۀ اجتماعی ضعیف هســتیم و به
حوزۀ مســتندهای اجتماعی ورود نکردیم  .اگر شــما
نق ِد مُصل ِحانه نکنید یک نفر میآیند نق ِد ســیاهنمایی
میکند یعنی مخاطب را با بنبست مواجه میکند و را ِه
اصالح را میبندد ،مستند اجتماعی مستن ِد ماستمالی
کردن نیست ،مستن ِد ســیاهنمایی هم نیست ،مستن ِد
نق ِد منصفانه و مصلحانه است ،یعنی باید حرف را گفت
و اینکه چگونه باید گفت مهم است .هن ِر مستندسازی
این است که حرفش را به شــکل ناصحانه و دلسوزانه
بگویند که منجر به نتیجه شــود ،منجر به این شود که
دستگاههایی که غفلت کردند وارد شوند و مسئوالنی که
میتوانند کمک کنند.
تفاوت نقد و ســیاهنمایی این است که در سیاهنمایی
مخاطب در بنبســت قرار میگیرند یعنی فکر میکند
دیگر دنیا تمام شــده و کاری نمیشــود انجام داد ،اما
مستن ِد اجتماعیِ مُصل ِحانه مستندی است که همان نقد
را بیان میکند اما روزنۀ امیــد را باز میگذارد و معتقد
است میشود مشــکالت را با کمک همدیگر حل کرد،
چنین مستندی ممکن است راهحل ارائه کند و یا حتی
راه حلی ارائه نکرده و تنها به ارائه پرســش بسنده کند

بازتاب
گزارش
اما برای مخاطب بنبست درست نمیکند .من معتقدم
امروز نقطۀ غفلت ما که البته آرام آرام توجۀ ما دارد به آن
بیشتر میشود حوزههای اجتماعی است.
اتفاقاً امســال حوزه هنری چند فیلم اجتماعی خوب
تولید کرد که پر از حاشــیه و حرف و حدیث هم شــد،
گویا هنوز بــرای مردم جا نیفتاده اســت که یک چنین
موضوعاتی موشکافه بررسی شود.
حاشــیه چندانی نداشــت .چند روزنامه به اصطالح
شــلوغ کردند که دو علت داشــت یک علت این بود که
میخواستند حوزه هنری را بزنند .چون بعضی رسانهها
به هر دلیل و نادلیل علیه حوزه مطلب منتشر میکنند.
من موافق نقدم و معتقدم هر دســتگاه و هر سیستمی
نقد نشود به بیراه کشیده میشــود اما بعضی از رسانهها
منتظرند به هر دلیل موجــه و غیر موجهی حوزه هنری
را بکوبند.
نکتۀ دیگــر اینکه آنها فکر میکنند بــا تخریب حوزه
میتواننــد امتیاز بگیرنــد و بعضــی از فیلمهایی را که
خودشــان میپســندند و راه فیلمهایی که به نظر من
سیاهنماســت را باز کنند .من صادقانه معتقدم مخاطب
باهوش است و اعتقاد دارم کسی که مخاطب را ساده لوح
فرض کند درواقع خودش ساده لوح است .اگر به مخاطب
دروغ بگویید یا بخواهید با شــعار و به اجبار چیزی را به
خور ِد او بدهید متوجه میشود و آن حرف یا فیلم را پس
میزند.
من همیشــه گفته ام که از آثارمــان صددرصد دفاع
نمیکنم .قاعدتاً این کارها باید نقد شــود ،ممکن است
جایی اشــتباه کرده باشــیم و آنرا هم میپذیریم و همه
سعی مان را میکنیم که آن اشتباه را تکرار نکنیم .از نقد
های منصفانه نیز استقبال میکنیم .داعیه کار بی عیب و
نقص نداریم .حرف مان این است که با مخاطب روراست
و صادق هستیم و اگر اشــکالی در کارمان است در صدد
رفع آن بر خواهیم آمد.
به عنوان سوال پایانی فکر میکنید بزرگترین چالشی
که مستندسازان ما برای تولید فیلمهایشان با آن روبرو
هستند چیست؟

ایزوله شدن ،جدا افتادن از مخاطب و سرگرم شدن با
مسائل غیرمهم ،به نظرم اینها جزء چالشهایی است که
ما با آنها مواجه هســتیم .من معتقدم باید برای ساخت
فیلم خوب زحمت کشید و هیچ تالشی بی پاسخ نخواهد
ماند .ما معتقدیم باید بــرای رضای خدا کار کنیم .حتی
مستند هم برای رضای خدا میسازیم پس کاری که برای
رضای خدا باشــد زحمتش هم باید بیشتر باشد .بنظرم
بسیار مهم است یک مستندسا ِز رسالتی را برای خود قائل
باشد .اینکه تصمیم داشته باشد مشکلی را از روی دوش
مردم بردارد رسالت است و باید در همین راستا کوشش
کند .تفاوت بسیاری بین مستند سازی که برای رضا خدا
و در راستای رسالتش فیلم می سازد و مستند سازی که
برای پول یا جایزه فیلمسازی میکند وجود دارد .نفسانیت
ممکن است از جایی یقه هنرمند را بگیرد که این موضوع
بسیار منحرف کننده است .من امیدوارم مستندسازان ما
با وجود همه مشــکالت و محدودیت ها برای مردم و در
جهت رضایت مردم فیلم بسازد و در مسیر کارشان همواره
به یاد داشته باشد که فیلمسازی نیز یک رسالت است و
وظیفه خطیری برعهده دارند.

طالب زاده:
بیانیه رهبر انقالب به مستندسازان تأیید مستند انقالبی است

برنامه تلویزیونی «جهان آرا» یکشنبه شب با موضوع امروز و فردای مستند ایرانی و با حضور سه تن از
مستندسازان کشورمان از شبکه افق پخش شد.
قسمت دیگری از برنامه گفتوگو محور «جهانآرا» با موضوع «امروز و فردای مستند ایرانی»  1بهمن
ماه روی آنتن این شبکه رفت .به بهانه برگزاری مراسم رونمایی از منشور مستند انقالب اسالمی ،در اول
بهمن سال جاری در تاالر ســوره حوزه هنری با حضور فعاالن عرصه مستند ،دستاندرکاران جهانآرا
بر آن شدند تا این قسمت از برنامه را به بررسی ناگفتههای سینمای مستند کشور اختصاص دهند.
مهمانان این برنامه نادر طالبزاده مستندســاز ،تهیهکننده و روزنامهنگار ،محمدحسن روزیطلب
پژوهشگر تاریخ انقالب اسالمی و محسن برمهانی مستندساز بودند .محسن یزدی مدیر مرکز مستند
ســوره در ارتباط تلفنی با برنامه همراه شد .محمدحســین بدری هم مجری کارشناس این قسمت از
جهانآرا بود.
نادر طالبزاده در ابتدای صحبتهای خود از حضور گروه جدید و متفاوتی از مستندسازان طی شش
هفت سال اخیر ابراز امیدواری کرد و گفت :عدهای از بچههای انقالبی و مهندس در برنامه «ثریا» بهطور
خودجوش مستندهایی بعضاً جنگ نرم میسازند ،چون میبینند کسی روی این موضوعات کار نمیکند.
وی در ادامه افزود :جریان مستندســازی انقالبی با دورههای دوم و سوم جشنواره عمار شروع شد .این
جریان خودجوش است و به تبیین زوایای ناگفته انقالب اسالمی میپردازد.
این مستندساز به جلسه صمیمی جمعی از مستندســازان با مقام معظم رهبری در روز  21دی ماه
سال جاری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :رهبری با بیانیه پنج بندی خود جریان مستندسازی انقالب
اسالمی را تأیید کردند .وی مطرح کرد :نسل مستندســاز انقالبی مسئله و راهحل را تلخ بیان و تحلیل
نکند و مکمل آن باید جریان نقد فیلم مستند در رسانه ملی شــکل بگیرد و مستندهای انقالبی نباید
محدود به نمایش در جشنوارهها باشند.
محسن یزدی گفت :مراکز مهمی مثل ســازمان اوج ،روایت فتح و ...به پیشرفت مستندسازی کمک
کردهاند و در حوزه تولید اتفاقات خوبی افتاده است ،اما در پخش پیشرفتی نکردهایم و جای کار دارد.
طالبزاده به نگاه جدیدی در مستندسازی اشاره کرد و افزود :برخی مستندسازان با دید انقالبی مصلح
هستند که ذیقیمت اســت .وی در پایان صحبتهایش تأکید کرد :مستند در عین نقد نباید یأسآور
باشد.
روزیطلب بیان کرد :بعد از سال  1388به جدّ متوجه ریشه و هویتمان و مخاطرات انقالب اسالمی و
چگونگی دفاع از آن شدیم .شکلگیری جشنواره عمار در سال  1389الهامبخش مستندسازان تاریخ
انقالب شد.
وی به اهمیت پژوهش و آرشیو در مستند تاریخ انقالب اشاره و ابراز نگرانی کرد :عمده آرشیو در صدا و
سیماست و دشمنان ما دسترسی بیشتری به آرشیوهایمان دارند تا مستندسازان انقالبی.
روزیطلب اظهار کرد :صدا و ســیما مهمترین نقش را در پخش و تقویت محتوای مستندهای تاریخ
انقالب دارد و باید به مستندسازان اعتماد کرد.
برمهانی با اشاره به بیانیه رهبری تأکید کرد :مستندساز انقالبی باید جهتگیری انقالبیاش را حفظ
کند .وی تأکید کرد :مبارزه با دروغ ،تحریف ،بایکوت و بدبینی موجب نشود مستندساز دچار آنها شود.
گاهی مستندساز در نقد برخی شخصیتها وجوه مثبت آنها را در دهههای  50و  60زیر سئوال میبرد.
برمهانی ضمن بیان محدودیتهای ساخت مستند «به پشت تابلو نگاه کن» گفت :توصیه نادر طالبزاده
مرا در کشمیر نجات داد.
برمهانی ادامه داد :مستندسازی انقالب اســامی به نقطه تمجید رهبری از آن رسیده و این مطلوب
است ،اما در گام بعدی باید بینالمللی شویم.
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دیدگاه

نشست مستندسازان استانهای مختلف کشور با رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری

حمزهزاده :رهنمودهای رهبری چراغ راه مستندسازان
نشست مشترک مستندسازان استانی با رئیس سازمان سینمایی حوزه
هنری انقالب اسالمی ،مدیر شبکه مســتند و مدیر مرکز مستند سوره
حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش سوره ســینما ،بعد از دیدار صمیمانه برخی مستندسازان
با مقام معظم رهبری؛ مســئوالن حوزه هنری بر آن شدند تا نتایج این
مالقات را با مستندسازان جوانی که در استانهای مختلف به این حرفه
مشغولند سهیم شده و همراهی شــان را با جوانان این حوزه مسجلتر
کنند .بر این اساس نشستی ترتیب داده شد تا محمد حمزهزاده رئیس
سازمان سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی ،محسن یزدی مدیر مرکز
مستند سوره حوزه هنری و سلیم غفوری مدیر شبکه مستند سیما؛ به
نقطه نظرات و دغدغههای جوانان فعال شهرستانی توجه کرده و نکاتی
که مقام معظم رهبری فرمودند را در اختیارشان قرار دهند.
در ابتــدای این نشســت محمد حمــزه زاده عنوان کــرد :در دیدار
صمیمانهای که میسر شــد تا برخی مستندسازان با مقام معظم رهبری
داشته باشند ایشان به بیان مواردی پرداختند که محتوای آن چراغ راه
و پشتوانهای مهم برای مستند سازان است .سینمای مستند با همه فراز
و نشیبها و رویشهایی که طی این سالها داشــته است اما در دنیای
هنر بعد از انقالب همیشه به عنوان جنس دسته دوم نگاه شده و از منظر
کسانی که در این عرصه فعالیتی ندارند در حاشــیه قرار میگیرد اما با
توجهاتی که از سوی رهبرمان به سینمای مستند شد بعد از این میتوان
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موازنه را تغییر داد و شــاهد اولویت سینمای
مستند بر سینمای داستانی باشیم.
وی بیان کرد :جلسه امروز محفلی صمیمی
برای همفکری درباره فعالیتهایی اســت که
بعد از این قرار اســت در سینمای مستند رقم
بخورد .با گذشت چهل سال پر فراز و نشیب از
پیروزی انقالب اسالمی امروز رهبرمان با تاکید
بر تولید مستندهایی بر پایه نشان دادن حقیقت
ضرورت و اهمیت باالیی پیدا کرده که در نتیجه
این هماندیشی میتوان به آن دست پیدا کرد.
در ادامه این نشســت ســلیم غفوری مدیر
شبکه مستند نیز با اشــاره به مالقات با مقام
معظم رهبری ،اظهار کــرد :باید نکاتی که در
این مالقات مطرح شد را جدی بگیریم .ایشان
به نکته مهمی درباره تاریخ پهلوی اشاره کردند
مبنی بر اینکه این روزها مستندهایی ساخته
شــده که تاریخ پهلوی و زندگــی رضاخان را
تحریف کــرده و حقیقت را به شــکل دیگری
جلوه میدهند .تاکید مســتند در بیان تاریخ
است چون به واقعیت نزدیکتر است.
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وی افزود :نکتــه دیگری که به آن اشــاره
کردند بحــث امیدآفرینی بود .ایشــان تاکید
کردند کــه مخالفتی با نقــد اجتماعی ندارند
اما گاهی برخی آثار انســان را از زندگی ناامید
میکند و شــما با این زاویه نگاه انگیزه تان را
به همه چیز از دســت میدهیــد .در صورتی
که برخی مســتندات اجتماعی اگرچه به نقد
برخی عملکردها میپردازد اما راه گشاست و در
مخاطب ایجاد انگیزه میکند .به طور کلی نقد
نباید غیر منصفانه باشند و ایشان فرمودند که با
نقد مصلحانه بسیار هم موافق هستند.
غفوری گفت :ایشان جمع را مورد تفقد قرار
دادند و دســت پدری بر سر ما کشیدند .تاکید
جدی شان بر این بود که همه باید تالش برای
حفظ روحیه انقالبی تالش کنند و مســتند را
فقط از جنبه هنر نبینند چون مســتندی که
صرفا به یک جنبه توجه کند حســنی ندارد.
نکته دیگری که نظر همه ما را جلب کرد اینکه
ایشان در پایان سخنان شان هیچ پیشنهاد و یا
سفارشــی ندادند و تنها فرمودند هر کاری که

گزارش
دیدگاه
خودتان صالح میدانید و فکر میکنید درســت است
همان را به نحو احسن انجام دهید.
وی همچنین به شرح آنچه در شــبکه مستند سیما
میگذرد پرداخــت و عنوان کــرد :ما در این شــبکه
اســتانداردهایی مد نظر داریم که بر اساس میتوانیم
آثار مستند را روی آنتن ببریم .شبکه مستند  HDاست
و فعاالن حوزه مســتند باید در نظر داشته باشند که ما
نه تنها در پخش بلکه هنگام تولید مســتند هم باید در
استفاده از تجهیزات اســتانداردهایی رعایت کنیم که
قابلیت پخش با این کیفیت را داشــته باشــد .البته به
این معنی نیست که ما تولیدات با درجه کیفی پایینتر
حمایت نکنیم و راههایی هم پیش پای این عزیزان قرار
دادهایم.
سلیم غفوری توضیح داد :جشنواره مستند تلویزیونی
یکی از بهترین فرصتهاســت تا مستندسازان بتوانند
آثاری که امــکان پخش  HDندارند را شــرکت داده و
تولیدشان را در معرض نمایش قرار دهند .عالوه بر این
اثری که همه جوانب را رعایت کرده باشد میتوانند به
طرق مختلف مورد حمایت شبکه مستند قرار بگیرد و
خریداری و پخش شود.
مدیر شبکه مســتند همچنین بیان کرد :بسیاری از
فعاالن این حوزه در صدد دسترســی به آرشیو صدا و
سیما هســتند اما این نکته را فراموش نکنید بسیاری
از موضوعــات و ســوژهها وجود دارد که هنوز کســی
سراغ شان نرفته و اتفاقا منابع آرشیوی قابل دسترسی
هم دارند .یکی از مهمترین نکات در ســاخت مستند
خالقیت مستندساز است .اما اگر واقعا سوژهای باشد که
به آرشیو نیاز پیدا کنید ما تالش میکنیم تا پل ارتباطی
خوبی بین شما و سازمان باشیم .آقای انبارلویی رییس
آرشیو سازمان صدا و سیما در سالهای اخیر همکاری
سخاوتمندانهای با فیلمسازان داشته و همکاری شان را
دریغ نمیکنند.
دغدغههای که مستندســازان در این نشست مطرح
کردند چگونگی ارتباط گرفتن و جلب حمایت مسئوالن
بود که در پاسخ به این سخنان یزدی اظهار کرد :همیشه
باید یک درخواستی وجود داشــته باشد تا ما با بررسی
آن امکان پیگیری را برای شــما فراهم کنیم .دوستان
بسیاری به ما مراجعه کرده و همانطور که اشاره کردم
در بخشهایی غیر از حمایت مالی توانستیم قسمتی از
موانع را از سر راه شان برداریم .ما تالش داریم تا ارتباط
نزدیکی با سایر استانهای کشــور برقرار کنیم و عالوه
بر شــهرهایی که ذکر شــد به تازگی با استان لرستان
و کردســتان نیز وارد تعامل شــدهایم کــه امیدواریم
نتیجههای خوبی را از آن شاهد باشیم اما تعامل یکسویه
به جایی نمیرســد و امیدواریم ســایر اســتانها هم
همکاری کرده و بتوانند تالش بیشتری در راه تولیدات
با کیفیت داشته باشند.
محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره در این نشست
عنوان کــرد :در دیدار با رهبری معظــم انقالب برخی
مستندسازان و مدیران مراکز حضور داشتند که قطعا از
فرمایشات رهبری در فعالیتهای شان بعد از این بهره
خواهند برد .یک زمانی مطرح میکردیم که مستندساز

از کدام طیف است چون طبیعتا همه فعاالن این حوزه از
نظر فکری همسو و هم عقیده با یکدیگر نیستند و ما نیز
با برخی از این افراد اختالف سلیقه و نظر داریم .آنها افراد
خوبی هستند که اتفاقا اولویت شان هم مستند سازی
اســت اما به لحاظ شــغلی و کاری فهمیدیم که امکان
همکاری وجود ندارد اما گاهی دیگر سلیقهای نیست و
اختالفات اصولی وجود دارد.
وی ادامه داد :خوشــبختانه در هشــت سال گذشته
جبهه انقالب قــوت گرفته و اگر در گذشــته فقط در
عرصه بین الملل فیلم میســاختیم امروز در ژانرهای
مختلف تاریخی ،اجتماعی و  ...فعالیت داریم که هم از
لحاظ کمی و هم از جنبههای کیفی رشد داشتهایم .در
نتیجه این تالشها امروز در حوزه سیاسی مستندهای
جدی ساخته شــده و بارقه امیدی در حوزه اجتماعی
پدیدار شده است .جسارتی که دوستان ما در پرداخت
به موضوعات مختلف و حساس پیدا کرده اند قابل تقدیر
است و ما تکیه بر زحمات کسانی کردهایم که در گذشته
سختیها را پیموده و میتوانیم بگوییم که جبههای رو
به جلو داریم.
یزدی عنوان کرد :در جلســهای که بــا مقام معظم
رهبری داشتیم نکات خوبی مطرح شد و فضا به قدری
صمیمی بود که کســی خود را سانســور نکرد و همه
دغدغههای شــان را مطرح کردند .ایشــان هم برخی
نظرات را پذیرفتند ،درباره برخی دیگر دستور پیگیری
دادند و توضیحاتی هم درباره نقــد بیان کردند .چنین
رخدادی غنیمت بود چون تا کنون چنین جلسهای را
حتی با معاون وزیر هم نداشــتیم و اینکه توانستیم در
خدمت ایشان باشیم یعنی لطف بزرگی به ما داشتند.
مدیر مرکز مستند ســوره بیان کرد :این جلسه نقطه
عطفی برای جریان مستند کشــور است .ممکن است
همه ما نقدهایی به تلویزیون و شــرایط پخش مستند
از رسانه ملی داشته باشیم اما بعد از این همه چیز بهتر
میشود .امروز کیفیت تولیدات روبه رشد است و تاکید
رهبری به تاریخ انقالب که در آستانه  40سالگی آن قرار
داریم ما را بر آن میدارد تا نسبت به کارهای با کیفیت
قدمهای بلندتری برداریم.
وی در ادامه اظهار کرد :یکی از برنامههایی که در سال
آینده جدیتر به آن خواهیم پرداخت تولید مستندات
آرشــیوی اســت .چون عالوه بر اینکه از نظر تاریخی
اهمیت دارد؛ برای همه جذاب است و امکان حمایت از
آثار بیشتری وجود دارد .از هم اکنون باب خوبی در این
زمینه باز شــده چون بازخورهای خوبی شاهد بودیم و
االن هم اگر کارهایی که از نظر کیفی بتوانند نظر مرکز
را جلب کنند پیشنهاد شود برای همکاری کامال آماده
هستیم.
یزدی در این نشســت که جمعی از مستندســازان
شهرســتانی حضور داشــتند افزود :قزوین ،بیرجند،
مشهد ،اصفهان ،یزد و  ...برخی شــهرهایی است که با
آنها در تعامل بوده و سعی داریم در آینده این همکاری
را گسترش دهیم .در  4ســالی که از آغاز فعالیت مرکز
مستند ســوره میگذرد سعی داشــتیم محصوالتی با
کیفیت عرضه کنیم به همین خاطر اگرچه ممکن است

از نظر کمی تولیدات زیادی نداشــته باشــیم اما سعی
کردیم به حفظ کیفیت بیشــتر توجه نشان دهیم و در
قالبهای بلند ،کوتاه ،انیمیشن و  ...فعالیت کنیم.
مدیر مرکز مســتند ســوره گفت :اگر چه هیچ وقت
به جشــنوارهها بی توجه نبودیم امــا اولویت اصلی ما
بر نمایشهای تلویزیونی اســت چون مخاطبان بیشتر
مد نظر ما هســتند و ما کار را برای مردم میســازیم.
خوشــبختانه در نتیجه ایــن تالشها  2ســال برنده
جایزه بهترین فیلم از جشــنواره سینما حقیقت شدیم
و یکسال نیز از جشنواره فجر جایزه بهترین اثر را کسب
کردیم .برخی آثارمان مثــل « »A157هم به خوبی
در جشنوارههای خارجی دیده شد و مجموعه مستند
«در برابر طوفــان» با موضوع زندگی محمدرضا شــاه
پهلوی هم که سال گذشته از تلویزیون پخش شد نظر
مخاطبانش را جلب کرد.
وی افزود :امسال نیز یک مجموعه مستند  16قسمتی
با موضوع زندگی رضاشــاه آماده کردیــم که برای ایام
فجر از تلویزیون پخش خواهد شــد .البته همه هدف
ما بر تولید مســتندات تاریخی متمرکز نیست و ما به
ســوژههای متنوعی ورود کردهایم .مباحث مربوط به
کاغذ ،مد و لباس و  ...تا کنون مورد توجه قرار گرفته و
بعد از این هم هر سوژهای که از دغدغههای کشور باشد
در اولویت ما نیز قرار خواهــد گرفت .برای ما پرداختن
به مراســم آیینی خیلی دغدغه نیست چون پیش از ما
افراد و نهادهای زیادی به آن پرداخته اند و مسائلی مثل
نذر و تعزیه متاسفانه فقط شکل نمادین آن را به تصویر
میآورند و اگر اندیشــه جدیدی درباره این موضوعات
به ما پیشنهاد شود که حرف تازهای برای گفتن داشته
باشد حتما از آن استقبال خواهیم کرد.
یزدی اشــاره کرد :دایره موضوعات وسیعی در حوزه
تولید مستند وجود دارد که بخشی از آن را عالقمندان به
این حوزه میتوانند در مشارکت با دیگر سازمانها جامه
عمل بپوشانند .ضمن اینکه کمک به مستندساز صرفا
در مشــارکت و حمایت تولید خالصه نمیشود و اتفاقا
حمایت اصلی باید در پخش و دیده شدن زحمات یک
مستند ساز متبلور شود .با مثال سوژههایی دغدغه یک
فرد است که به دلیل حساسیتهای باالی آن نیاز به اخذ
مجوزهای گوناگون دارد و کارگردان به تنهایی نمیتواند
به آنها دست پیدا کند .اینجاست که نقش سازمانها در
این همکاری پررنگتر میشود.
مدیر مرکز مســتند در پاســخ به درخواست یکی از
مستندسازان شهرســتانی مبنی بر چگونگی حمایت
حوزه هنری از مستندسازان خارج از تهران بیان کرد:
من همیشــه گفتم این مرکز برای حمایت از آثاری که
درجه یک و قابل دفاع باشــند آماده اســت به شرطی
که ســوژه و پرداخت واقعا در درجهای از کیفیت باشد
که بتواند نظر مــا را جلب کند .یادمان باشــد در وهله
اول کار خودش باید از خــودش دفاع کند .ضمن اینکه
ما در برخی موضوعات ورود نمیکنیــم چون اولویت
سازمانهای دیگر است و دوســتان ما در سایر نهادها
به خاطرش زحمت میکشــند .از طرفی مستندهای
داستانی و بازســازی حقایق در حال حاضر اولویت ما
نیستند .این قالب بسیار پرهزینه است و نیاز به ریسک
باالیی دارد و احتماال اینکه کیفیت آن تضمینی باشــد
کم است.
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گفتگو
رضا برجی:

سینمای مستندمان تازه راه
رفتن را یاد گرفته
اشاره :رضا برجی از مستند سازان پیشکسوت
عرصه فیلمسازی است .او  35سال است که در
حیطه کار میکند و تابحال در 75کشور عکاسی و در
کشورهای بسیاری مستندهایی در ارتباط با جنگ
ساخته است .در ادامه گفتگوی ما را با این فیلمساز
با تجربه را میخوانید.
پیشکسوت عرصۀ
ِ
شما یکی از مستندسازانِ
مستندسازی محسوب میشوید،با جوا نترها که
صحبت کردم معتقد بودند که در دهۀ اخیر مستندسازی
به ویژه مستند انقالب رشد و شکوفایی داشته و بهتر
شده است ،نظر شما چیست؟

مستند انقالب یعنی مســتنداتی که در ارتباط با سال
 56تا پیروزی انقالب باشــد یا در برهۀ انقالب باشــد اما
کلِ مســتند در ارتباط با انقالب اســامی شامل مستند
جنگ و دفاع مقدس هم میشود و ســوریه و عراق را هم
دربرمیگیرد؛ خوشــبختانه اتفاقی کــه در این دهه افتاد
نســبت به دهۀ قبل این بود که یک مقــدار نگا ِه بعضی از
سازمانها و ارگانها به مستند بیشتر شد ،سابق وضعیت
برای مستند سازان بسیار سخت تر بود .مثالی میزنم ،در
حملۀ آمریکا به عراق در بغداد بــودم من و آقای غفوری و
آقای کلهر بودیم و دنبالِ بچههای ایرانی بودیم که ببینیم
آنها کجا مســتقر هستند آمدیم آنجا در ســه هتل بغداد
خبرنگاران مســتقر بودند یکی هتل فلســطین ،یکی هم
الرشید ،هتل فلسطین دو هتل بود فلسطین 1و فلسطین2
که اینها با هم در یک مجتمع بودند هر دو هم  30طبقه و
در هر طبقه هم بیش از  20اتاق و سوئیت بود و در یکی از
این هتلها دنبال بچههــای ایرانی بودیم چون برای ما جا
نبود و گفتیم از آنها کمک بگیریم ما آنها را پیدا نکردیم تا
اینکه یکی از مســئولین هتل به ما یک لیستی داد و گفت
ببینید در این لیست هستند یا نه و ما یکی از اتاقها را پیدا
کردیم که بچههای ایرانی آنجا بودند ،من به آقای غفوری
ـ که االن مدیر شــبکه مستند اســت و میتواند شهادت
بدهدـ گفتم فرانسویها را در این هتل بشمار ببین چند
نفر هستند؟ یک هتل از یک شهر 66 ،خبرنگار از فرانسه
فقط در یک هتل بودند! حاال شــهرها و هتلهای دیگر را
نمیدانم ولی فکر می-کنم نزدیک  3هزار نفر خبرنگار از
فرانسه به عراق آمده بودند اما خبرنگاران ایرانی چند نفر
بودند؟ هیچ کس نبود من و آقای غفوری و آقای کلهر بودیم
هیچ کسی نبود و این جای تاسف بود! تاسف از این جهت
که ما کنا ِر کشور خودمان و در کشو ِر هممرز خودمان یعنی
عراق جنگ شده و کشــوری به نام آمریکا به عراق حمله
کرده اســت ما در بغداد خبرنگار نداریم کــه اتفاقاتی که
در بغداد دارد رخ می-دهد را به تصویر بکشیم و این برای
دنیای مستند ایران فاجعه است ،برای سینما و تلویزیونِ
ایران فاجعه است.
اما در جنگ  33روزه هم باز به همین شکل بود یعنی باز
هم سریال آنطور کار نشد چند نفر از خبرنگاران آمدند یک
تکقسمت بلند من ساختم به نام «سواحلِ اشک و زیتون»
چند تا هم بچهها کار کــرده بودند که این تکقســمت
 85دقیقه بود رفته بودیم ســریال بســازیم که آن را یک
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تک قســمت درآوردیم بعد از جنگ
هم یکســری حاشــیههای جنگ و
اتفاقاتی که در جنگ اتفاق افتاده بود
را گرفتند .در قصــۀ داعش به عراق و
سوریه میتوانم بگویم ما نرمال بودیم
از نرمال هم پایینتــر بودیم ،یعنی از
ایران نیرو برای جنگیدن رفته است،
از ایران به عنوان مدافعین حرم چند
هزار نفر حضور دارنــد ما به ازای این
ال صد
چند هزار نفر حداقــل باید مث ً
تا فیلم در این  5ســال جنگ سوریه
داشــته باشــیم ولی به ضرس قاطع
بگویم  50تا هم ندارم.
هنوز تا رسیدن به ایده آل خیلی فاصله داریم چون تفک ِر
مســئولینِ فرهنگی ما و هنری ما بــه مقولۀ فرهنگ یک
نگا ِه درجه  2است یعنی ســینمای مستند یک سینمای
درجۀ  2اســت در صورتی که در خیلی از کشورهای دنیا
و کشــورهای اروپایی اگر نگوییم به عنوان درجه 1نباشد
شانه به شانۀ ســینمای داستانیشــان حرکت میکند و
یک جاهایی هم جلوتر از ســینمای داستانیشان حرکت
میکند یعنی یکسری فیلم میسازند بعد بر اثر فیلمهایی
که مستندسازان آوردند یک فیلمهای داستانی میسازند
یعنی قصههای جنگ را که میخواهند بسازند قصههایشان
را از مستند میگیرند و بعد تولید میکنند.
متاسفانه در ایران و جمهوری اسالمی این اتفاق نیفتاده
است ،متولی ندارد ،البته این را بگویم خوشبختانه امسال
هم من هم در جشــنواره حقیقــت داور بــودم و هم در
جشــنوارۀ عمار یک چیزهایی به گوش میرسد که روی
مستند یکسری کارهای تحقیقی و پژوهشی میکنند و از
درون آن فیلم بیرون میآید.
اینطور میشود استنباط کرد که نسلی که جوانتر
هستند و وارد سینمای مستند شدند آینده سینمای
مستند را در جهت مثبت تغییر خواهند داد.

از یک جهت بله و از یک جهت نه چون که اگر بخواهند
بدون مرز زندگی بکنند یعنی مر ِز زندگیشان را سینمای
مســتند بگذارند ،من فکر نمیکنم کســی بتواند با این
شــمایل زندگیاش را به لحاظ مالی اداره بکند؟ مگر یک
مستندســاز چقدر میگیرد؟ ما االن دو سال سه ماه است
داریم یک مستند میســازیم و دقیقهای  1میلیون به ما
میدهند ،برای من در ماه  2میلیون هم نمیشود! باالخره
ما باید یک طوری کاری کنیم که جلو برود از آن زمان هم
من زمان برگشت پول نداشتم بیایم دوربینم را فروختم و
برگشتم! من و آقای جعفریان 45روز در کابل مجروح شده
بودیم در جنگ داخلی تاجکیستان ،تا  20روز خودمان را
به کابل رســاندیم ،یک هیات ایرانی از وزارت خارجه بود،
یک هواپیما برای هیات ایرانی بودند که میتوانست  70نفر
مسافر ببرد اینها بیســت و چند نفر بودند و درنهایت به ما
گفتند شما را نمیبریم چون به پرستیژ هیات برمیخورد،
حسین جعفری روی برانکارد بود و من هم عصا به دست و
پای راست من از  6جا شکسته بود.
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امســال چند فیلمِ خوبِ بینالمللی دیــدم که در دنیا
حرفی برای گفتن دارد و مســتندهایی که با مستندهای
گردنکلفت دنیا شانه به شانه حرکت کند اما اینکه بگوییم
پنجرۀ جدیدی میخواهد برای مستند باز شود من چیزی
نمیبینم الاقل در این اقتصادی که برای این کارها دیدم،
چیزی نمیبینیــم .من فکر میکنم مســتند ما تازه دارد
از تاتیتاتی کار کردن خارج میشــود و آهسته شروع به
حرکت میکند و خیلی مانده تا مســئولین ما به جوانان
مستندساز ما نگا ِه دیگری داشته باشد ،و به مستند نگا ِه راز
بقایی نداشته باشند.
االن ما هر جا میرویم میگوییم ســینمای مستند کار
میکنیم میگوینــد ئه راز بقا! دیدگاه آنها این اســت که
ما نمیتوانیم فیلم داستانی بســازیم و به سمت سینمای
مستند رفته ایم.
شما در جشنوارههای مختلفی حضور داشته اید هم به
عنوان فیلمساز و هم به عنوان مخاطب .کار مستندسازان
جوان را چطور ارزیابی میکنید؟

مستندسازانی به اندازۀ انگشــتان یک دست به میدان
آمدند و دارند کارهای خیلی خوبی میسازند و من به این
بچهها امیدوارم .ولی به شرطی که نگا ِه مسئولین فرهنگی
ما از نگا ِه سانتیمانتالیسم از سینمای مستند بیرون بیاید،
بگذارند سینمای مستند برود در الیههای جامعه و حرف
برای گفتن داشته باشد و برود الیههای جامعه را بشکافد
و باالخره اتفاقاتی که در این کشور دارد رخ میدهد بگوید
و به نوعی باید برای نظام اطالعات جمع کند تا مسئولین
یک راهکاری پیدا کنند،متاســفانه هنوز بــه این مرحله
نرسیده ایم.
فکرمیکنیدچهموضوعاتیدرسینمایمستندمهجور
مانده است؟

موضوعات بسیاری وجود دارد .مسئولین از مستندسازان
ال در مورد اعتیاد  10مستند بسازند ولی هنوز
بخواهند مث ً
این اتفاق از ســوی مسئولین رخ نداده اســت .این اتفاق
هنوز در آموزش و پرورش و آموزش عالی رخ نداده است،
فکر میکنید االن دانشــگاههای ما بدون مشکل هستند؟
فقط کافیست شما دوربین را ببرید در خوابگاه و الیههای
مختلف دانشگاه میبینید که چه اتفاقی دارد رخ میدهد.
در خیلی جاهای دیگر که مسئولین میتوانند از بچههای
مستندساز کمک بگیرد.

گفتگو
نقویان:

حرف های بسیاری برای گفتن داریم
اشاره:مهدینقویانازمستندسازانجوانکشورمان
است که اثارش در بسیاری از جشنواره ها موفق به
کسب جایزه شده اند .در کارنامه هنری او آثار زیادی
دیده میشود که از جمله آنها میتوان به مستندهای
«برادران»« ،رمز و راز ملکه»« ،گاو خشمگین»،
«بازی»« ،زخم تازه» و  ...اشاره کرد .در ادامه گفتگو
با این کارگردان جوان را میخوانید.
به عنوان یک مستندساز جوان که سالهاست در
این عرصه دارید کار میکنید فکر میکنید وضعیت
سینمای مستند ما به ویژه در بخش انقالب چگونه است
و شما آن را چگونه ارزیابی میکنید؟

به نظر من ســینمای مســتندما در دنیا حرف برای
گفتــن دارد و میتواند با آثــار خارجــی رقابت کند.
برخالف ســینمای داســتانی که شــاید حرفی برای
گفتن داشــته باشــد ولی توان چندانی بــرای رقابت
ندارد .پیشرفت سینمای مســتند کام ً
ال مشهود است
و خیلی مواقع جلوتر از ســینمای مســتن ِد دنیا بوده
است به خاطر اینکه تکیهگاه و پایۀ ســینمای مستند
تکنیک نیســت ،میتــوان با ابزارآالتی کــه در ایران
وجــود دارد مســتندهای جدی و خوب ســاخت اما
سینمای داستانی اینگونه نیســت .سینمای داستانی
کام ً
ال به تکنیک وابسته اســت و چون از نظر تکنیکی
از ســینمای دنیا عقب هســتیم رقابت کــردن با آنها
سخت است.
بنظرم ضعفی که ســینمای انقالب با آن دســت به
گریبان اســت این اســت که خیلی موضوعات تاریخ
معاصر و موضوعاتِ قبل از انقالب در سینمای مستند
نمودی نداشته اســت  .البته این ضعف در  5 ،4سال
اخیر به نظرم تا حدی از بین رفته اســت .مستندهایی
هســتند که میتوانیــم آنها را در مســتندهای حوزۀ
انقالبی تعریف کنیم و در ســالهای اخیر رشــد قابل
توجهی داشته اند.
مســتند هایــی ماننــد «قائممقــام»« ،آقــای
نخســتوزیر»« ،در برابر طوفان» توانســته اند جوی
را ایجاد کنند و حتی بین قشــر عام پربیننده باشند.
در کشورهایی که صاحب سینما هستند مستندها
میتوانند اثرگذار باشند ،فکر میکنید ما به مرحلهای
رسیدیم که مستند بتواند در کشورمان اثرگذار یا حتی
جریانساز باشد؟

به نظرم باری که روی دوش مســتند اســت همین
است که جریا نسازیِ کند .ســینمای مستند میتواند
که اگر سوال یا شبههای بین مردم وجود داشته باشد
پاســخ دهد و تاثیر عمیقی بر افــکار عمومی بگذارد.
یعنی وقتی مســتند خوب ساخته شــد توزیع درست
هم شود کام ً
ال میتواند افکار عمومی را هدایت کند و
بعد ا ً شبهاتی که رخ داده و سواالتی که در ذهن وجود
دارد را از بین ببرد .مث ً
ال ادر حال حاضر مردم سواالت
بسیاری درمورد کشتی سانچی در ذهن دارند .باالخره
شــبهاتی در ذهن مردم ایجاد میشــود و از یکدیگر
میپرسند چه شد که این کشــتی عظیم تصادف کرد و
علتش چه بوده؟ اگر تا یک ماه آینده مستندی در این

مورد ساخته و پخش شــود خیلی از شبهات و مسائل
حل میشود .از این جهت سینمای مستند بسیار حائز
اهمیت است.
مستندسازان در کشور ما با چه چالش هایی روبرو
هستند؟

مستندسازان کا ِر خودشان را انجام میدهند و انرژی
و وقــت الزم را میگذارند و یک مســتن ِد خوب آمادۀ
پخش تولید میکنند ولــی کار اینجا تمام نمیشــود .
مساله اصلی پخش درست و اصولی فیلم است .مستند
میتواند از تلویزیون پخش شــود ،در جشــنوار ههای
داخلی اکران شــود و یــا به صــورت د یو یدی در
شبکه نمایش خانگی توزیع شــود که تقریباً همه ابتر
هســتند .یعنی نه تلویزیون خیلی در تولید مستند با
این موضوعــات به صورت جــدی ورود میکند نه در
پخش آن ،نمیدانم ایــراد از تهیهکنندگان اســت یا
از تلویزیون که کارها را پخــش نمیکند .باالخره باید
عیبیابی شــود که چرا این اتفــاق رخ نمیدهد؟ به
جشــنوار ههای داخلی هم امیدی نیست چراکه اغلب
شان بسیار محتوازده هســتند و تنها به محتوای یک
فیلم توجه دارند و اگر محتوا مورد ســلیقه شان نباشد
آنرا انتخــاب نمیکنند .مث ً
ال بــا موضوعاتی که درباره
تاریخ معاصر یا انقالب ســاخته میشود مشکل دارند.
دعوت میکنم از همه مخاطبان که مستند «پرزیدنت؛
آکتور سینما» را ببینند و از آن ایرا ِد هنری یا تکنیکی
بگیرند ،مســتندی که به نظر من بینظیر اســت .چرا
این مستند نتوانســته به جشــنواره حقیقت راه پیدا
کند؟ ادعای جایزه گرفتنش را هم نداریم (که به نظر
من باید جایزه بگیرد) اما این فیلم حتی به جشــنواره
حقیقت راه پیدا نکرد .خداراشــکر جشنواره عمار این
خالء را یک مقدار پر کرده است اما حرف ما این است
که در جمهوری اســامی که 40ســال انقالب شده
است و ادعایش انقالب فرهنگی اســت چرا فیلمهای
کارگردان هایی کــه در حوزه تاریخ معاصر ســاخته
میشوند به جشنواره ها راه پیدا نمیکنند؟
مستندهای شما معمو الً داستا نهای به روزی
دارند و معمو الً روی سوژ ههایی دست میگذارید که
حساسیتبرانگیز هستند و کسی قبال به آنها نپرداخته
است .فکر میکنید چه موضوعاتی در سینمای مستند
ما در حیطهای که شما کار میکنید مغفول مانده و به آن
توجه نشده است؟

من چون بیشــتر در حیطۀ تاریخ معاصر کار میکنم
به نظرم ک ً
ال در مورد تاریخ معاصر خیلی کم کســتند
ســاخته اســت .دربارۀ وقایع انقالب کا ِر جدی نشده
اســت ،اگر مرور تاریخی بکنیم اکثــ ِر اتفاقاتی که در
این چندین ســاله رخ داده اســت به اصطالح خیلی
دراماتیک هستند و میتوان در موردشان فیلم ساخت.
یا مثال در مــورد امام خمینی(ره) چــه کا ِر جد ی و
خوب مستند یا داستانی میتوانید نام ببرید؟ درحالی
که ما مدعی هســتیم میخواهیم انقالب مان را صادر
کنیم و صدای انقالب را به گوش جهانیان برســانیم.
ســینمای مســتند یک کا ِر جدی در مــورد انقالب
نســاخته که در آن توضیح داده شود اص ً
ال چه شد که

ما انقــاب کردیم؟ این حرفهایی اســت که برای دنیا
جذاب است.
مخاطب
وقتــی ایــن موضوعــات ســاخته شــود
ِ
ِ
ظرفیت درونی
بینالمللی را هم پای کار میکشد .این
وجود دارد ولی فیلمسازان استفاده نمیکنند چون به
نظر من دغدغهای ندارند ،وقتی انقالب اسالمی اتفاق
افتاد ما موظف بودیــم هنرمندانی مرتبــط با انقالب
تربیت کنیم امــا این اتفاق نیفتاد .البته خوشــبختانه
پس از ســال  88ضرورت حضور هنرمنــدان انقالبی
بیش از پیش حس شد و دانشــجویانی که رشته شان
هنر نبود هم پا به میدان گذاشــتند و اثار خوبی تولید
کردند .من گروه هایی از دانشــگاه های مختلف دیده
ام که بسیار مستعد هســتند و با انگیزه به ساخت فیلم
های مســتند و داســتانی با محوریت انقالب اسالمی
مشغولند .می توانیم مدعی شــویم در چند سال اخیر
مستندهایی ساخته شــده اند که می توانند با جریان
مستند سازی  40ساله ما بعد از انقالب برابری کند.
فکر میکنید مهمترین نقطۀ قوت ما در مستند
انقالب و دفاع مقدس چیست؟

به نظر من مهمتریــن نقطۀ قوت در بحث مســتند
حرف هایی اســت که بــرای گفتن داریم و شــنیدن
کل دنیا جذاب اســت ،چون بســیاری از
آن بــرای ِ
مســائلی که ما از درون با جزئیاتش میتوانیم به آنها
بپردازیم ،غربیهــا خیلی کلــی و از دور دارند به آن
میپردازند .از مســایل سیاســی و اجتماعی گرفته تا
سبک زندگی همه موضوعاتی هســتند که می توانیم
در مســتند هایمان به آنها بپردازیم و با پخش مناسب
به مخاطبان وطنی و خارجی ارائه کنیم.
بنظر من پاشنه آشــیل و نقطۀ ضعف ما این است که
حرف و مضمون خوب را با تکنیــک ضعیفی بیان می
کنیم و تاثیر آن ســوژه از بین میــرود .باید در زمینه
تکنیک و ساختار پیشرفت کنیم .مستندسازان جوان
مان حرف های بســیار مهم و ارزشــمندی برای ارائه
دارند اما تا وقتی نتوانند هنر مســتند ســازی را یاد
بگیرنــد ،نخواهند توانســت مســتندهایی ماندگار و
تاثیر گذار بســازند .به نظرم به این ضعــف باید توجه
شود و آسیبشناسیای که در این چند سال در حوزۀ
سینمای انقالب شده اســت این است که حرف خوب
را بــا بیان بد میگوییــم و تاثیرگــذاری آن را از بین
میبریم و به نظرم این نکته خیلی مهم است.
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گزارش

مدیر مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی:

سخنان رهبر انقالب درباره
مستند را عمل میکنم
نه بیلبورد و بنر
مدیر مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی به تسنیم
میگوید مثل بقیه مدیرهای دولتی نیســت که یک خط
از رهبر انقالب را پیدا کند ،قاب بگیــرد و به همه دیوارها
آویزان کند .طباطبایینژاد میگوید متأسفانه امروز همه
تکنیکزده شــدهاند اما دیگر بیتعارف مقابل فیلم سیاه
میایستد.
هنرمندان مختلفی در طول سال و حتی در برنامههای
ال در مــاه مبارک رمضان با رهبــر انقالب دیدار
منظم مث ً
میکنند .چــه اتفاقی باعث شــده تا توجهات بهســمت
مستندسازان جلب شود؟
در ابتدا باید مراتب قدردانی و ســپاس خــودم و همه
مستندسازان را به مقام معظم رهبری تقدیم کنم که عنایت
فرمودند و ما را به سخنان راهگشایشان مفتخر کردند .دیدار
رهبری با هنرمندان ،مدتها اســت که اتفاق میافتد اما
هیچ کدام از این دیدارها منجر به این نشده است که پیام
مکتوبی بعد از دیدار منتشر شود .بهنظرم من این نکته حائز
اهمیت است و نشان از اهمیت فیلم مستند در نگاه ایشان
دارد .البته این موضوع وظیفهی ما را مهمتر و سنگینتر از
قبل میکند و باید جدیتر از قبل به این کار توجه کنیم.
بهنظرم این موضوع خیلی مهم است که از منظر عالیترین
شخصیت نظام ،فیلم مستند دارای جایگاه ویژه و اهمیت
فراوان نسبت به دیگر ابزارهای اثرگذاری دارد.
همه تکنیکزده شــدهایم و در جشنوارههایمان فیلمی
ال به حال آن
که تکنیک بهتری دارد جایزه میگیرد و اص ً
فیلم فکر نمیکنیم .بهنظرم این موضوعات برای منِ مدیر
هم تذکر است.
نکتهی مهمی که وجود دارد این است که در بسیاری از
موارد ،فرمایشات مقام معظم رهبری مورد جفای مدیران
واقع میشــود اما برای خودمان باید به این موضوع توجه
کنیم .متأســفانه ما مدیران ،صحبتهای ایشان را تبدیل
به چند بیلبورد و بنر و مراسم رونمایی میکنیم و عامل به
صحبتهایشان نیستیم .واقعاً در سینمای مستند با خود
عهد کردهایم و اراده داریم که نســبت به فرمایش ایشان
ســطحی نگاه نکنیم و خودمان را عامل به فرمایش ایشان
بدانیم .این صحبت ،موضع ما نســبت به منشــور مستند
انقالب اسالمی اســت .قطعاً برای ما چراغ راه خواهد بود.
بهنظرم همهی صحبتهای ایشان در آن نامه ،عملیاتی و
اجرایی است و باید نصبالعین ما قرار بگیرد.
در بخشی از این نامه ایشان فرمودند که «جهت انقالبی
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را حفظ کنید ،».این موضوع راهگشای سینمای مستند ما
در سالهای آینده خواهد بود .البته اینکه جهت انقالبی
چه تعریفی دارد ،خود مهم است .جهت انقالبی بهمعنای
خدمت به مردم و تالش برای ساختن آیندهی بهتر است.
جهت انقالبی یعنی توجه به نقصها در عین توجه به بیان
داشتهها .اینکه بخواهیم فقط سیاهیهای جامعه را ببینیم
و به خوبیها ،رشــدها و داشــتههایی که بهبرکت انقالب
اسالمی به دست آمده است توجه نکنیم ،جفا کردهایم.
در بخش دیگری از این پیام با صحبتی دقیق از ایشــان
مواجه میشویم .رهبر انقالب فرمودند که «مبادا تکنیک
شما را از صفای باطن دور کند» .وقتی از سینمای مستند
اشــراقی حرف میزنیم ،همین معنــا را دارد .در حقیقت
مستندســاز حال خود را فدای تکنیک نکند .بهنظرم این
صحبت ایشان ارجاعی به مستند اشراقی است .همچنین
بیان داشتند که انتقاد الزم اســت اما باید ناصحانه باشد.
این منطق درستی است که جای آن در فیلم مستند است.
فیلمی که از دردها ســخن میگوید باید چنین ویژگیای
داشته باشد .فیلمی که تصویر چرک و نادرستی از جامعه
عرضه میکند ،به هیچ وجه ناصحانه نیســت چرا که یک
مستند ناصحانه ،محاســن را هم میبیند .اگر از یک نقص
صحبت میکند ناصحانه است.
تســنیم :موضوعات مهمی در این پیام بیان شــده بود.
بهنظر شما کدامیک از کلیدواژههای مطرحشده عملیاتیتر
بوده و برای جریان مستندسازی کاربردیتر است؟
یک موضوع مهمی که در این پیام بیان شــده اســت،
موضوع امیدآفرینی است .چرا مملکت ما به جایی رسیده
اســت که همهی ما متفقاً زبان به نقد باز کردیم؟ از صدا
و ســیمای جمهوری اســامی گرفته تا خود ما بهعنوان
بخشــی از دولت ،یکصــدا شــدهایم و از عیبها حرف
میزنیم .هیچ کس نیست که بگوید در این جامعه خدمت
میشود و تالش صورت میگیرد .چرا همه دست به دست
هم میدهیم که بذر ناامیدی و یــأس را در جامعه تزریق
کنیم؟ انگار که ید واحد شــدهایم که ناامیدی ایجاد شود.
در این دیدار رهبر فرمودند که «حرفها باید امیدوارکننده
باشد ،فیلم باید امیدآفرین باشــد ،».این موضوع پاسخ به
همین ایجاد ناامیدی اســت .دقت کنید که در اتفاقات و
ناآرامیهایی کــه اخیرا ً رخ داد ،یک بخشــی واقعی بود و
فارغ از موضوع تحریکات دشــمن ،اعتراضــات مردم بود
اما بخش دیگــری از آن غیرواقعی بود و تحت تأثیر فضای
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ناامیدکنندهای ایجاد شــده بود که خود ما ایجاد کردیم.
دشمن و رسانهی بیگانه از یک طرف بذر ناامیدی میپاشد
و از طرف مقابل ،خودمان در رسانههایمان ،از رسانه ملی
گرفته تا مستندساز و روزنامهنگار و ...با این کاله بزرگ که
خودمان بیاییم از عیبهایمان سخن بگوییم ،ناامیدی را
ترویج دادیم.
اگر فیلمی از تلخیها حرف میزند و بهگونهای آن را بیان
میکند که در انتهای آن فقط با ناامیدی مواجه میشویم،
عذرخواهی میکنم و میگویم کــه نمیخواهیم از فیلم
ناامیدکننده حمایت کنم و آن را بسازم.
بهنظــرم تمام آن چیزی کــه در پیام رهبــر انقالب به
مستندسازان بیان شــد ،یک نگاه کارشناسانه و ناصحانه
است و چراغ راهمان است .من این حرفها را بهعنوان یک
مدیر نمیگویم بلکه بهعنوان یک مستندساز و یک ایرانی
میگویم .کجای صحبتهای ایشان بهنظر یک فرد منصف
محل نقد است؟ ایشان اشارهی مســتقیم به جشنوارهها
نداشتند اما اشاره کردند که مبادا نام و شهرت ما را از صفای
انقالبی دور کند .این همان مستند اشراقی است که همه
اهل معرفت از آن صحبت میکنند .چرا مستندهای شهید
آوینی هنوز هم تأثیرگذار است و اگر اکنون هم آن را ببینید
اثر میگیرید؟ آیا تکنیک ویژهای داشــت؟ خیر ،اما یک
حال خوش و صفای باطن پشــت آن حرفها بود که فیلم
را اثرگذار میکرد .این مستند اشراقی است ،اکنون جای
چنین مستندی خالی است.
همه تکنیکزده شــدهایم و در جشنوارههایمان فیلمی
ال به حال آن
که تکنیک بهتری دارد جایزه میگیرد و اص ً
فیلم فکر نمیکنیم .بهنظرم این موضوعات برای من مدیر
هم تذکر اســت .این را باید بگویم که در همین چند روز
میتوانستم که در مرکز مصاحبه کنم و حرف بزنم اما پرهیز
داشتم .هیچ گفتگویی با مرکز نداشتم برای اینکه همیشه
منتقد رفتار مدیران نســبت به فرمایشات رهبری هستم.
بالفاصله یک موضع مدیریتــی میگیرند ،چند بنر و تابلو
به در و دیوار میچسبانند و به اصل ماجرا عمل نمیکنند.
با خود عهد کردم و به دوســتان گفتم که نباید اینچنین
موضع بگیریم .در جلسه امروز مدیران به آقای حیدریان
گفتم که این چنین موضعگیری خواسته رهبری نیست،
بلکه خواسته ایشان این است که به فرمایش ایشان عمل
کنیم .ما قصد داریم که به این فرمایشات عمل کنیم.
راحت میتوان دســتخط ایشــان را قاب کرد و برای

دیدگاه
همهی اتاقها فرستاد /عدمصدق در رفتار مدیران جفا به مقام معظم رهبری است
نمیخواهیم ادا و اطوار مدیریتی دربیاوریم .میتوانیم خیلی راحت دستخط
ایشــان را قاب کنیم و برای همه اتاقهای مرکز ،خانههای مستند و این طرف و
آن طرف بفرستیم و بگوییم که این را بهعنوان منشور مستند انقالب اسالمی به
دیوار اتاقهایتان نصب کنید .این رفتاری اســت که خیلی اوقات مدیران از روی
عدمصدق انجام میدهند.
چرا مستندهای شهید آوینی هنوز هم تأثیرگذار اســت و اگر اکنون هم آن را
ببینید اثر میگیرید؟ آیا تکنیک ویژهای داشت؟ خیر ،اما یک حال خوش و صفای
باطن پشت آن حرفها بود که فیلم را اثرگذار میکرد ،این مستند اشراقی است،
اکنون جای چنین مستندی خالی است.
باید عامل این صحبت باشــیم .بهجای رفتارهایی که در جمهوری اسالمی ما
مدیران باعث و بانی آن شدیم و بیشترین جفا را به فرمایشات مقام معظم رهبری
داشتیم ،قصد داریم تا رفتار دیگری را پیش بگیریم .ما مستندسازان قصد نداریم تا
این صحبتها را بنر و تابلو کنیم و به دیوار اتاق بچسبانیم اما اینها را نصبالعین
خود قرار میدهیم و همواره جلوی چشمانمان نگه میداریم تا عامل به آن باشیم.
مرکز گسترش ســینمای مســتند و تجربی ،وظیفهی تولید بخش مهمی از
سینمای مســتند را بهعهده دارد .شما اشــاره کردید که متأسفانه همه بهشدت
تکنیکزده شــدهاند و حتی در جشنوارهها کســی برگزیده میشود که تکنیک
بهتری داشته است .بهنظر میرسد سیاســتگذاریهای شما قطعاً دچار تغییر و
تحوالتی جدی شود ،درست است؟
ما بهعنوان مدیریت تولید آثار مستند ،همواره این موارد را باید در فیلمهایمان در
نظر داشته باشیم .اگر فیلمی تولید میشود ،جهت انقالب داشته باشد و همانطور
که گفتم جهت انقالب به این معنی نیست که فیلم ذیل گفتمان انقالب اسالمی
ال بحران آب در
باشد .معتقدم که فیلم محیطزیســتی که راجع به یک مشکل مث ً
کشور هم ساخته میشود ،فیلم انقالب است و باید درست حمایت و هدایت شود.
فیلمی که ناصحانه و امیدآفرین است باید مورد حمایت قرار گیرد.
اگر کسی بخواهد فیلم سیاه بسازد ،عذرخواهی میکنم و حمایت نمیکنم
یکی از بزرگترین معضالت جامعه ما همدســتی همهی ما برای ناامید کردن
ملت است و این موضوع بزرگترین ضربهای است که به مردم میزنیم .نباید مردم
را ناامید کنیم .اگر فیلمی از تلخیها حرف میزند و بهگونهای آن را بیان میکند
که در انتهای آن فقط با ناامیدی مواجه میشویم ،عذرخواهی میکنم و میگویم
که نمیخواهیم از فیلم ناامیدکننده حمایت کنم و آن را بسازم .برآیند کلی اثر باید
مثبت باشد .نکتهای که رهبر انقالب راجع به نقد فرمودند به این موضوع اشاره دارد.
بیان داشتند که نقد در یک جا توهین است و در جای دیگر نصیحت است .باید در
یک فیلم وجه توهین درنیاید و با وجه دوم آن سروکار داشته باشیم .در حقیقت
نگاه انتقادیمان باید نصیحت و شفقت داشته باشد نه توهین.
اگر رضایت خدا در کار مهم شــود ،خودبهخود تمام موضوعات قبلی بهوجود
میآید.اگر میخواهیم یک کار سفارشی به مستندساز بدهیم ،در ابتدا مستندساز
حال فیلم را درک کند و با نگاه اشــراقی بهســمت آن برود ،این موضوع را بدون
تعارف میگویم.
رهبری در جایی فرمودند که زبان طنز میتواند مؤثر باشد .در همین سالهای
اخیر دیدهایم که مستندهایی که در سالیان اخیر ،در کشور مطرح شدند و تأثیر
گذاشتند ،از این زبان استفاده کردند .میبینید که ظرایفی که در صحبتهایشان
وجود داشــت ،اجرایی بود .حال جالب است که اینها سفارشــات ایشان برای
مستندســازان جوان بود اما بهنظر من جوان و پیشکسوت مهم نیست و همهی
مستندســازان باید به آن توجه کنند .وقتی نگاه با حال خوش در کار مستندساز
باسابقه نباشــد و فقط به فرم و تکنیک بپردازد ،مشخص است که کارش اثرگذار
نیست .آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند .عالوه بر اینها ،فرمایش پایانی نیز
خود بسیار مهم است .در نظر گرفتن رضایت خدا بسیار مهم است ،البته این بدین
معنی نیست که مستندساز بیاید و بگوید که من در راه رضای خدا فیلم میسازم.
او برای معیشت خود کار میکند و بهعنوان مستندساز حرفهای کار تولید میکند
تا پول بگیرد اما چهخوب است که در تمام رفتارهایش رضایت خدا را درنظر داشته
باشــد .وقتی این موضوع را رعایت کرد خود به خود تمام موضوعات قبلی اتفاق
میافتد ،یعنی نقدش ناصحانه میشــود ،نگاهش امیدبخش میشود و ...چنین
شخصی نمیتواند از ناامیدی حرف بزند.

یادداشت جبار آذین به مناسبت رونمایی از
منشور مستند انقالب در حوزه هنری :

منشور سینمای ملی ایران!

به مناسبت رونمایی از منشور مســتند انقالب اسالمی در حوزه هنری
جبار آذین یادداشتی منتشر کرد.
هســته و محــور و رکن اصلی ســینمای پــس از انقــاب ،مضامین
انقالبی،دفاع مقدسی ،مقاومتی وارزشی دینی واجتماعی است .عناصری
که به دلیل اهمال و غفلت و دوری جماعتــی از متولیان فرهنگ و هنر از
ارزش ها ،کم کاری هنرمندان،کوتاهی ها وکارنابلدی عده ای از مدعیان
و مدافعان ارزش ها ،نفوذ منحرفان وحلقه بگوشــان فیلمفارسی و سینه
چاکان سینمای غرب ،شکل یابی ویکه تازی مافیای سینمای ایران ،منزوی
و بایکوت کردن هنرمندان متعهد وسالمت اندیش ،تاکنون نتوانستهاند
تمام قد در عرصه های ســینما و هنر ظاهر شده و ســینمای ملی ایران
اسالمی را قوام بخشند.
دیروز طی مراســمی در حوزه هنری با حضور مدیران و ســینماگران
مستند ســاز و جمعی ازخانواده هنرو فرهنگ و رســانه کشور از منشور
مستند سینمای انقالب اسالمی رونمایی شد .مراسمی که جدا از برگزاری
مبتکرانه آن ،از نظرتوجه به مضمون و محتوای منشور حایز اهمیت تاریخی
است .چندی قبل گروهی از مستندســازان و مدیران این حوزه به حضور
مقام معظم رهبری رسیدند و از بیانات و راهنمایی های ایشان مستفیض
شدند .رهبرمعظم انقالب در این دیدار با اشــراف بر اوضاع هنر و سینما،
بیاناتی خطاب به آن ها ایراد فرمودند که در واقع خطاب به سینما و نه فقط
ســینما که تمام اهالی فرهنگ وهنر کشور بود .ایشان بخشی از شاخص
ترین نگرش خود در باره سینما را در پنج فراز به رشته قلم درآوردند که در
مراسم یاد شده توسط نادرطالب زاده قرائت شد.
گرچه پیشتر و بارها مقام رهبری خطاب به هنرمندان ،نکات ارزشمند
بسیاری را متذکر شده بودند ،ولی تقریر برجسته ترین آن ها در نامه ای
خطاب به ســینماگران ،ویژگی تاریخی مهم دارد وآن ،ارائه رهنمودهای
راهبردی درشرایط سلطه کجروی در سینما ،ایجاز در نوشتار و اشاره به
مهم ترین ســرفصل های نیاز امروز جامعه هنر وسینمای ایران است .جا
دارد تا وفاداران به ســینما و فرهنگ و هنر کشــور با توجه به رهنمودها
وپیام مقام معظم رهبری ،این منشــور را کانون تهیه وتدوین اساسنامه
سینمای ملی کشــور وآیین نامه های سینمای مســتند و سایرحوزه ها
قرار دهند و مانند برخی موارد گذشته به علت اجرایی نشدن،آن را موزه
ای نکنند .منشور مستند انقالب اسالمی ،منشور سینمای ملی وفرهنگ
وهنر ایران اسالمی است .امیدکه این نکته اساسی ،سرفصل حرکت های
جدید احیایی،تاثیرگذار و تعیین کننده مسووالن و مدیران وهنرمندان
کشور باشد.
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گفتگو

مرتضی شعبانی:

سینمای مستند از
نظر سرمایههای
انسانی دست پُری
دارد
اشاره :مرتضی شعبانی از سال  65با دستياری
فيلمبردار در گروه روايت فتح مشغول به كار شد .از
جمله آثاری که او در یکی دو سال اخیر کارگردانی
یا تهیه کنندگی کرده است میتوان به مستندهای
«ابوزینب»« ،مدافعان نبل و الزهرا»« ،خط تماس» و...
اشاره کرد .در ادامه گفتگوی ما با این مستند ساز را
می خوانید.
آقای شعبانی به عنوان یک فیلمساز ،وضعیت فعلی
مستند انقالب را چطور ارزیابی می کنید؟

خوشبختانه در سال های اخیر مستندسازان آموزش
های خوبی دیده اند و سینمای مستند پیشرفت داشته
است .همچنین سینمای مســتند از نظر سرمایه های
انسانی دست پُری دارد و افراد خوش ذوق و مستعدی
در این سال ها به مجموعه فیلمسازان سینمای مستند
انقالب اضافه شده اند .درواقع ما از نظر نیروی انسانی و
تا حدی از نظر کلیت سینمای مستند پیشرفت داشته
ایم.
فیلمسازان جوان معتقدند هرچند در سال های اخیر
نیروی انسانی خوبی به این گونه سینمایی اضافه شده
اما مدیران به حد کافی از این مجموعه حمایت نمی
کنند .نظر شما چیست؟

من هم با این گفته موافقم .متاسفانه هیچوقت به شکل
جدی از سینمای مســتند حمایت نمی شود .درواقع
مســئولین و متولیان فرهنگ به مستند خیلی اهمیت
نمی دهند و مستند سازی بعضا در سطح مستند سازی
تلویزیونی باقی میماند .به این معنا که بین مستند سازی
به شکل بســیار جدی و حرفه ای اش با مستند سازی
ساده تلویزیونی فرقی قائل نمی شود و به همین خاطر
مستند کارکرد اصلی خود در جامعه را ندارد.
ما مستندسازان حرفه ای و مستعد و موضوعات بسیار
بکر و نابی در اختیار داریم و دلیل اینکه سینمای مستند
به حدی که انتظار میرود پیشــرفت نکرده بی توجهی
مسئولین به مستند سازی است .این بی اعتنایی باعث
میشود این گونه ســینمایی دیده نشود و مخاطب پیدا
نکند .جای اصلی پخش مستند ها تلویزیون است اما این
رسانه به دالیل مختلف به مستند اهمیتی نمی دهد .در
شبکه های خارجی شاهد هستیم که مدیران حتی برای
مستند هایشان تبلیغ می گیرند ولی در کشور ما مستند
به عنوان برنامه ای وقت پر کن استفاده میشود .این نوع
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نگاه به مستند جفا در حق مستند و مستند ساز است.
درواقع مهم ترین خواست یک مستند ساز این است
که فیلمش دیده شود و این امکان در کشور ما محدود
است.
بله دقیقا همینطور است .ما پتانسیل و ظرفیت ساخت
مســتند های بســیار خوبی را داریم اما به دلیل عدم
همکاری تلویزیون جای خالی چنین مســتند هایی را
در برنامه های تلویزیونی حس می کنیم .اگر تلویزیون
مانند سریال ســازی یا تولید تله فیلم ها به مستند ها
اهمیت بدهد بی شک قضیه فرق خواهد کرد .تلویزیون
باید برای ساخت مستند های حرفه ای و جذاب هزینه
کند ،تبلیغات داشته باشــد و در باکس زمانی مناسبی
آنها پخش کند اما این اتفاق نمیفتد .جای پخش مستند
تلویزیون اســت چون مردم برای تماشــای مستند به
ســینما نمی روند .یعنی در همه جای دنیا مهم ترین
رسانه ای که سینمای مستند در اختیار دارد شبکه های
تلویزیونی اســت ولی در کشــور ما صداوسیما چندان
اهمیتی به آثار مستند نمی دهد.
به نظر شما در حال حاضر چه موضوعاتی باید بیشتر
مورد توجه فیلمسازان قرار بگیرد؟

موضوعات درباره انقالب اســامی و دفاع مقدس و
همچنین اتفاقات اخیر که در منطقــه رخ داده فراوان
است .ایکاش ما مستند سازان می توانستیم با همکاری
و حمایت مسئوالن در مورد این موضوعات فیلم بسازیم
و در شبکه های برون مرزی و شــبکه های غیر ایرانی
نمایش دهیم .ما این پتانســیل را داریم کــه بتوانیم
انقالب اســامی و حوادث منطقه را بــه آن صورت که
واقعا وجود دارد به مردم دنیا نشــان دهیم .سال ها در
این زمینه غفلت کرده ایم و دیگران آنطور که دل شان
میخواسته درباره این موضوعات فیلم مستند ساخته و
پخش کرده اند.
بنظر من در دوره ای هستیم که باید نگاه ویژه ای به
مردمی که خارج از مرزهای کشورمان زندگی می کنند
داشته باشیم .انقالب اسالمی و کشورمان ایران در دنیا
خوب معرفی نشده و دشمان مان که رسانه های مختلف
و قدرتمند را در ختیار دارند عمدتا تصویری از ایران و
انقالب اسالمی ارائه کرده اند که غیر واقعی است  .این
تبلیغات به حدی مخرب است که وقتی توریست های
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کشورهای مختلف وارد ایران می شود تعجب می کنند
چراکه هرگز در رسانه های شان تصویر واقعی از ایران
ندیده اند و ذهن شان پر است از تصاویر مخدوش و غیر
واقعی ازکشورمان .درواقع تصاویری که از ایران در رسانه
های آنها ارائه می شود به حدی با واقعیت فاصله دارد که
این افراد به محض ورود به ایران متعجب شــده و دلیل
حیرت شــان را ابراز می کنند و حس می کنند قدم به
کشور دیگری گذاشته اند .ما باید در سینمای مستند به
معرفی دقیق و درست کشورمان بپردازیم و از نظر من
این مهم ترین رسالت یک مستند ساز است.
بنظرتان نقد در یک مستند باید چگونه باشد و چطو
میتوان موضوعات مختلف را در یک مستند به بوته
نقد کشید؟

بزرگان همیشه تاکید داشته اند که اگر نقد منصفانه
باشد کارساز خواهد بود .همه ارگان ها و افراد را می توان
نقد کرد به شرطی که مســتند منصفانه و واقع گرایانه
باشد .درواقع نقد ،کار یک مستد ســاز است و بخشی
از جامعه را که مــردم کمتر می بینند یــا کمتر به آن
دسترسی دارد با تالش مستند ســاز می تواند مطرح
شده و مردم نیز با این بخش ها آشنا شوند .مستند ساز
می تواند توجه جامعه و مسئوالن را به بخش های جلب
کند که شاید کمتر به آنها توجه شده است.
به این نکته هم اشاره کنم که واقع گرایی در مستند
بسیار با سیاه نمایی فاصله دارد و منظور من از مستند
اجتماعــی یا سیاســی مســتند واقع گرایانه اســت.
مستندهای یک سویه و ســیاه نمایانه فرصت و مجال
نقد ندارند اما مستند هایی که منطبق با واقعیت باشند با
نگاه نقادانه شان می توانند راه گشا باشند .نقد دلسوزانه
است اما سیاه نمایی قطعا مغرضانه است.
آقای شعبانی مهم ترین نقطه قوت سینمای مستند
کشورمان را در چه می بینید؟

ما کشوری هشتاد میلیونی با جمعیت جوان هستیم
و سرمایه های انسانی بسیار خوبی داریم .خوشبختانه
در زمینه مستندسازی هم شاهد ورود جوانان مستعد
و با انگیزه به این حیطه هستیم و من امیدوارم بتوانیم
بخوبی از این ســرمایه بزرگ استفاده کنیم .مهم ترین
نقطه قوت سینمای مستندمان ورود جوانان با انگیزه و
خالق به حرفه مستند سازی است.

گفتگو
وحید فرجی:

جسارت و انگیزه
فیلمسازان بزرگترین
نقطه قوت سینمای
مستند است
اشاره :وحید فرجی دانش آموخته رشته عکاسی
است اما از همان دوران تحصیل فعالیت در زمینه
مستند سازی را نیز آغاز کرده است .در کارنامه این
کارگردان و تهیه کننده آثار مستند فیلم های مانند
«غزال ایرانی»« ،زندگی در خط نبرد»« ،تولد در زمین
سوخته» و...دیده می شود .در ادامه گفتگوی ما را با این
فیلمساز جوان می خوانید.
آقای فرجی از چه زمانی مستند سازی را آغاز
کردید؟

در دوره دانشــجویی همزمان با تحصیل به عکاسی و
تدوین فیلم می پرداختم و پس از اتمام تحصیالتم در
کنار تدوین شروع به ساخت فیلم کردم .حدود ده سال
است که در زمینه مســتند فعالیت می کنم و درکنار
ساخت فیلم مســتند به تصویر برداری  ،تدوین و تهیه
هم مشغولم.
یک دهه است که مشغول ساخت و تهیه فیلم مستند
هستید و در این کار با تجربه محسوب می شوید .با
توجه به سابقه کاری تان بفرمایید وضعیت مستند
انقالب را چطور ارزیابی می کنید؟

تا پیش از دهه اخیر و حتی پیش از انقالب هم مستند
های خوبی تولید می شد و کارگردانان مستعدی در این
زمینه کار می کردند اما مســتند در کل ژانری مهجور
بود و مشکل اصلی مستندســازان همین مهجور بودن
سینمای مســتند بود .اما در پانزده سال اخیر توجه به
فیلم های مستند هم در جهان و هم در ایران بیشتر شده
است .خوشبختانه هم از کمی و هم از لحاظ کیفی شاهد
رشد خوبی در ژانر مستند هستیم .در دهه اخیر هم در
حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس و هم در حوزه های
دیگر مســتند های ماندگار و خوبی ساخته شده است.
اگر آثار سال های اخیر را جشنواره سینما حقیقت دیده
باشید متوجه منظورم خواهید شد.
ضمن اینکه در ســال های اخیر شاهد اکران مستند
ها در سینما بوده ایم که اتفاق بسیار خوشحال کننده
ای اســت .برای مثال در حال حاضر مســتند «صفر تا
سکو» در سینماها اکران شــده است و استقبال خوبی
از این فیلم شــده و حتی از تعداد قابل توجهی از فیلم
های داستانی فروش بهتری داشته است .اینکه فیلمی
مستند در سینما اکران شود و مورد توجه مخاطب قرار
بگیرد و به فروش خوبی دست پیدا کند بنظرم موفقیت
بسیار بزرگی است.
به عنوان یک فیلمساز جوان برای تولید آثارتان با چه
محدودیت ها و چالش هایی روبرو هستید؟

مشکالت کم نیســت از کمبود بودجه گرفته تا کمبود
امکانات اما بنظرم مشکل اصلی فیلمسازان مستند ترس و
محافظه کاری مسئوالن از باز شدن بحث درباره یک سری
موضوعات و معضالت است .در سطوح مختلف جامعه همه
مدام می خواهند به جای حل کردن مساله ،صورت مساله
را پاک کنند و آن را نادیده بگیرند .درواقع درباره طرح یک
سری مسائل نگرانی های وجود دارد که حتی این نگرانی
ها هم جای طرح دارد و اینکه درموردشان علت یابی شود.
در مورد مسائل سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی  ،خانواده
و...مشــکالتی وجود دارد که می توان با مطرح کردن و به
اصطالح جراحی آنها به برطرف کردن شان اهتمام ورزید .تا
وقتی مشکالت جراحی نشوند نمی توان برایشان درمانی در
نظر گرفت و کار مستند ساز جراحی و نشان دادن مشکالت
و حتی ارائه پیشــنهاد در مورد روش حل کردن مشکالت
است .یک پزشک هم تا وقتی نقطه آسیب را باز نکند نمی
تواند برای درد بیمار راه حلی بیاید.
بنظرتان راه چاره چیست و چطور می توان مسائل
مختلف را بدون آنکه مدیران با پرداختن به آن سوژه
ها مخالفت کنند تولید کرد؟

در قدم نخست باید یاد بگیریم موضوعات مختلف را
به بحث بگیریم و از باز شدن بحث درمورد مشکالت و
معضالت ترس نداشته باشیم .ترس مسئوالن از مطرح
شدن برخی مســایل جدی ترین مشــکل فیلمسازان
مستند است من شخصا بارها با این مشکل مواجه بوده
ام .بارها برایم پیش آمده در مــورد موضوعات مختلف
دست به پژوهش و تحقیق زده ام اما وقتی برای ساخت
فیلم آماده شده ایم با این جواب روبرو شده ام که بهتر
است به این مســاله نپردازید! من فکر می کنم اگر این
مشکل حل شــود بخش بزرگی از مشکالت کارگردان
های مستند ساز حل می شــود .بحث پول و امکانات با
سختی های مختلف و زحمت بسیار مرتفع می شود اما
وقتی با محافظه کاری مدیران مربوطه روبرو می شویم
درواقع مثل این است که به بن بست خورده باشیم.
برای مثال تــا وقتی که درباره بیمــاری ایدز فیلمی
ساخته نشــود و به جامعه آگاهی داده نشود افرادی که
سالم هســتند درباره این بیماری آگاه نخواهندشد و یا
مثال آیا به ما اجازه میدهند درباره افرادی که در ماه های
اخیر بخاطر ســپرده گذاری در موسسات مالی متضرر
شــده اند فیلمی بســازیم؟ در میان این افراد هستند
کسانی که تمام سرمایه زندگی شان را به این موسسات
سپرده بودند و حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده است.
ضمن اینکه ساخت چنین فیلمی به کل افراد جامعه در

مورد مســایل اقتصادی اطالعات میدهد و دیگر شاهد
چنین مواردی نخواهیم بود .با سرپوش گذاشتن روی
معضالت آنها خود به خود حل نخواهند شد.
چشم اندازتان از آینده سینمای مستند چیست؟

خوشبختانه در کنار مشکالتی که عرض کردم اتفاق
های خوب هم برای سینمای مســتند رخ داده است.
همین که شبکه ای تلویزیونی به نام مستند داریم اتفاق
فرخنده ای است .مردم با تماشای برنامه های این شبکه
متوجه می شــوند فیلم مســتند فقط در مستند های
حیات وحش خالصه نمی شود و مســتندها ژانر های
مختلف اجتماعی ،سیاســی و ...دارند .همچنین وجود
جشنوارهایی مانند جشنواره سینما حقیقت به معرفی
فیلم ها و ایجاد انگیزه در فیلمسازان کمک می کند.
بنظرتان نقطه قوت سینمای مستند کشورمان
چیست؟

جوانان مستندساز بانگیزه و مستعد بزرگترین نقطه قوت
سینمای مستند و ســرمایه اصلی این ژانر در سینمای ما
هستند .فیلم هایی که در سال های اخیر در جشنوارهای
سینمایی دیده ام واقعا مرا شگفت زده کرده اند .از تماشای
اینهمه انرژی و انگیزه و جسارت مستند سازان مان لذت
برده ام .مستند سازان در سالهای اخیر به فضاهایی ورود
کرده اند که فیلم ساختن درمورد آنها به حدی سخت است
که در توان هرکسی نیست.
سال گذشته فیلمی را دیدم که مستند ساز مدتها در کنار
یک سری خالفکار زندگی کرده بود تا بتواند در موردشان
فیلم بسازد! بسیار عجیب و سخت است که شما به عنوان
کارگردان عده ای سارق را راضی کنید که با آنها همراه شده
و در موردشان فیلم بسازید .آنهم فیلمی که به سیر تقریبا
پنج ســاله از زندگی این افراد می پردازد .مجموعه ای از
جسارت  ،روانشناسی  ،جامعه شناسی و سخت کوشی را
می توان در این فیلم که نامش «متهمین دایره بیســتم»
دید .یا همکارانی هســتند که خارج از مرزهای کشور و به
سختی در حال مستند سازی هســتند .دوستانی که در
عراق ،لبنان ،ســوریه و افغانســتان فیلم می سازند و با به
خطر انداختن جان شان این کار را انجام می دهند .همکارم
آقای اسالم زاده تک و تنها به مدت سه هفته در کنار طالبان
زندگی کرده و در مورد آنها فیلم ساخته و یا مستند سازانی
مانند سید هاشم موسوی و وحید فراهانی که در خط مقدم
جنگ با داعش حضور داشتند و در کنار نیروهای نظامی و با
وجود همه مشکالت و ناامنی ها در مورد وقایع منطقه فیلم
ساخته اند .این جسارت و انرژی قطعا بزرگترین نقطه قوت
سینمای مستند ما است.
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دیدگاه

تماشاي عصر پهلوي بدون آرايش و تزئينات اضافه
هنوز زمان زيادي از توليد و پخش مستندهاي آرشيوي
در شــبكههاي «بيبيســي» و «من و تو» درباره تاريخ
انقالب اسالمي نميگذرد...
هنوز زمان زيادي از توليد و پخش مستندهاي آرشيوي
در شــبكههاي «بيبيســي» و «من و تو» درباره تاريخ
انقالب اسالمي نميگذرد؛ مســتندهايي با تصاوير كمتر
ديده شــده از انقالب و اتفاقات پيش از ســال  57هجري
شمسي كه روايتهاي يك سويه و همراه با اسطورهسازي
از دوران پيش از انقالب را به دنبال داشــت .مستندهاي
توليدشده با تصاويري از آرشيو صداوسيما كه در داستان
خروج آنها از ايران خود داســتاني ســينمايي دارد،ولي
خروجي آنها باعث شــد تا در داخل ايــران نگاهي دوباره
به لزوم ساخت و مستندســازي از وقايع منجر به انقالب
اسالمي شود.

از انفعال اوليه تا شروعي مؤثر

پخــش مســتندهاي متعــدد از زندگــي پهلويها از
رضاخان گرفته تــا محمدرضا و از تاجگــذاري گرفته تا
جشنهاي 2هزار و 500ســاله كه با رنگ و لعابي خاص و
البته گفتارهاي متن هدفمند به دنبال نمايش يك دوران
باشــكوه از تاريخ معاصر ايران را داشتند ،در داخل كشور
با برخوردهاي مقطعــي و منفعالنهاي همراه شــد .بعضاً
مورخان مصاحبه ميكردند و يادداشــت مينوشــتند و
ادعاهاي مستندهاي«من وتو» را زير سؤال ميبردند ،ولي
جادوي تصوير و جاذبه سينماي مستند چيزي نبود كه با
يادداشتهاي خشك تاريخي بشود به آن پاسخ داد .بهترين
روش براي روشنسازي در مقابل تحريف تاريخ استفاده از
ابزار مشابه يعني سينماي مستند بود؛ جوابي كه خيلي زود
به ذهن مستندسازان جبهه انقالب فرهنگي رسيد؛ مستند
پاسخ به مستند ،سياســتي استراتژيك براي خنثيسازي
فضاسازي رسانههاي وابسته به بازماندگان پهلويها.

در برابر طوفان

يكي از اولين گامها درباره نشان دادن چهره پهلويها،
ساخت مجموعه «در برابر طوفان» بود كه در دههفجر سال
گذشته از تلويزيون پخش شد؛ مســتندي به كارگرداني
«مهدي نقويان» كه متخصص ساخت مستندهاي آرشيوي
است و سبك كارياش در ميان مستندسازان هم نسلش،
شاخص و شناخته شده اســت .این کار محصول مشترک
مرکز مستندسازی حوزه هنری و مرکز تخصصی فرهنگی
بسیج تولید شده است .محسن يزدي ،مدير مركز مستند
ســوره ،حوزه هنري در اواخر سال گذشته در مصاحبهاي
از سياست توليد مســتند درباره پهلويها خبر ميدهد و
ميگويد :نظر رهبر انقالب بود كه بــه تاريخچه حكومت
پهلوي پرداخته شــود ،همانطور كه همه ميدانيم يكي از
فاسدترين و وابستهترين خاندان پادشاهي كشور خاندان
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پهلوي بودند كه بسياري از مردم ما در مورد نحوه حكومت
آنها چيزي نميدانند ،به همين منظور ما مســتند پهلوي
دوم با نــام «در برابر طوفان» را در  ۱۰قســمت با تصاوير
آرشيوي ديده نشده و بيبديل ســاختيم كه دهه فجر از
تلويزيون پخش شــد و با اســتقبال خوبي هم همراه بود،
بازخوردهاي مثبت خوبي هم داشت و مورد توجه بزرگان
نظام هم قرار گرفت .به نظــرم «در برابر طوفان» ميتواند
آغاز يك جريان براي توليد جديتر مســتندهاي تاريخي
باشد .يزدي در همان مستند از ساخت مستند «رضا خان»
خبر ميدهد؛ مستندي كه اكنون آماده شده و در آستانه
دهه فجر قرار است از تلويزيون پخش شود.

رضا خان ميرپنج

زماني كه هنوز مســتند« من و تو » دربــاره رضاخان
پخش نشده بود ،در يكي از شــبكههاي تلويزيوني متعلق
به صداوســيما ،صادق زيباكالم شروع به تعريف و تمجيد
از رضا خان كرد؛تعريف و تمجيدهايي كه حتي در مستند
يك ســو نگر «من و تو» هم چنين غلوآميز بيان نشــد.
احتماالً درباره شخصيت واقعي قزاق بلند قد و خشني به
نام رضا پاالني كه پلههاي ترقي را تا سردار سپهي طي كرد
و دست آخر نسخه قاجارها را در پيچيد ،سؤاالت زيادي در
ذهن كساني كه اطالعات تاريخيشان زياد نيست ،به وجود
آورد .اكنون بعد از يك سال از گفت و گوي محسن يزدي،
مستند رضاخان آماده پخش شده است.
مهــدي فارســي ،كارگردان ايــن مســتند ميگويد:
«جنبههاي اجتماعي دوران پهلوي اول براي ما بسيار مهم
بود و به همين علت تصميم به آوردن اين قسمت از تاريخ در
مجموعه مستند «رضاخان» گرفتيم .البته در مسير توليد
اين فيلم از راهنماييهاي سيروس سعدونديان كه  ۴۰سال
سابقه فعاليت در حوزه تاريخ معاصر دارد و تخصص اصلي
او بررسي دوران قاجار و پهلوي اول است ،استفاده كرديم».
اين مستندســاز ميافزايد :براي ساخت مجموعه مستند
«رضاخان» تصاويري را از تبعيــدگاه رضاخان در جزيره
موريس و همچنين از ژوهانســبورگ در آفريقاي جنوبي
تهيه كرديم كه بعيد ميدانم تا به حال مستندسازي چنين
كاري را انجام داده باشد .براي نخستينبار در آرشيو ملي
ژوهانســبورگ  ۵۰۰صفحه ســند از مرگ رضاخان پيدا
كرديم كه تا امروز حتي ترجمه هم نشده است ،گواهي فوت
رضاخان را هم در بين اين اســناد پيدا كرديم» ؛ كاري كه
مستندسازان « من وتو » زحمت آن را نكشيده بودند و با
همان تصاوير آرشيوي غنيمتي كارشان را انجام داده بودند.

حاال نوبت بچههاي انقالب است

توليد مســتند پرتره از زندگي رجال شــناخته شــده
عصر پهلوي مانند «اعلم» و «هويدا» يا ســاخت مستند
درباره زندگي «اشــرف پهلــوي» خواهر شــاه و يكي از
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محمدصادق عابديني

بحثبرانگيزترين چهرههاي تاريــخ معاصر ايران ،بخش
ديگري از فعاليت جوانان مستندســازي در يكي دو سال
اخير بوده است .مهدي نقويان كه امسال «خارج از ديد»
را با نگاهي به وقايع سال  88ساخته است ،ميگويد :امروز
اما نسل جديد ،نسل ما ،با باري بسا سنگينتر از ديروز به
ميدان آمده است .امروز جبهههاي جنگ رسانهاي تا محيط
شخصي فردفرد مردم ايران رســوخ پيدا كرده و حمالت
دشمن ،نفوذي بيســابقه يافته است .عمده بار اين جنگ
نرم رسانهاي بر عهده فيلمهاي مستند است .كمتر به خاطر
داريم كه يك فيلم داستاني از سوي جبهه دشمن تأثيرات
گســتردهاي در روايت مجدد تاريخ انقالب و مردم داشته
باشد .فيلمهاي مســتندي كه پياپي از سوي جبهه مقابل
ساخته و توزيع شده ،تاكنون كوشيدهاند تا ابعاد گوناگون
حيات شجره انقالب اسالمي را در ميان مردم تحريف كنند
و ريشههاي آن را بخشكانند،اما در ميان اين ظلمت فراگير،
نسل جديد به فانوسي روشنتر از ديروز مسلح است.

ميثاق با يك منشور

اهميت كار مستندسازان جوان جبهه فرهنگي انقالب
اسالمي باعث شد تا آنها در يك ديدار صميمي در محضر
مقام معظم رهبري حاضر شــوند؛ديداري كــه به گفته
حاضران در آن به بحث و تبادلنظر درباره ساخت مستند
پرداخته شــد .حاصل اين جلســه و ديدار دوستانه ،پيام
رهبر انقالب خطاب به مستندســازان بود كه هفته پيش
با عنوان منشور مستندسازان رونمايي شد .احمد زائري،
مستندساز جوان كشــورمان ميگويد :وقتي اين نامه را
خواندم با توصيههاي بسياري از سوي ايشان مواجه شدم.
ايشان فيلمساز و به ويژه مستندساز را به با خدا بودن دعوت
ميكنند .ايشان ما را به راستگو بودن و واقعگرايي دعوت
ميكنند .توصيههاي ايشان واقعيات است و بايد حواسمان
باشــد كه وقتي دوربين به دســت ميگيريم ،مســئول
هســتيم و وظيفه داريم .به نظرم ايشان به عنوان يك پدر
توصيههايي به فرزندانش دارند كه بايد به آن عمل كنيم.
اين مستندســاز تصريح ميكند :مطمئناً واكنش سريع
مستندســازان به اتفاقات و بحرانهاي كشور و منطقه در
توجه رهبري به اين ژانر تأثيرگذار بوده است .هر هنرمندي
دغدغههاي خودش و آنچه پيرامونش رخ ميدهد ،دارد.
به نظر ميرســد يكــي از واكنشهاي ســريع جوانان
مستندســاز ،پرداختن به دوران پهلوي بود ،به خصوص
اينكه در فضاي شبكههاي مجازي عدهاي با سوءاستفاده از
ناآگاهي تاريخي برخي از كاربران ،شايعات زيادي را جهت
تطهير وقايع پيش از سال  57منتشر ميكنند و هرچه بر
ميزان توليد مستندهاي روشنگر در خصوص عصر پهلوي
افزوده شــود ،راه براي شايعهســازان بيش از پيش بسته
ميشود.

گفتگو
محسن برمهانی:

واکنش مستندسازان به اتفاقات ایران و منطقه از دالیل توجه رهبر انقالب به این هنر بود

محسن برمهانی کارگردان ســینمای مستند معتقد
اســت که هنرمندان مستندســاز واکنش درســت و
بهموقعی نســبت به اتفاقات پیرامون خود داشــتهاند،
به همین خاطر این کارها مورد توجه رهبر انقالب قرار
گرفته اســت .او میگوید حاال نوبت اثرگذاری درست
بینالمللی است.
محسن برمهانی مستندســاز جوان کشورمان درباره
نامه رهبر انقالب ســخن گفت .او تصریح کرد :نامهی
ایشــان  5بند بود .بهنظرم متفاوت از محتوا و عمق این
پیام ،رخداد آن و نوشته شــدن چنین نامهای از سوی
رهبر انقالب خطاب به مستندسازان است .این که توجه
ویژهای به این مقوله شده است بسیار لذتبخش است.
میان صحبتهای رهبری باید به اصول مهمی همچون
نقد درست موضوعات ،نشــر نگاه امیدوارانه و با صدای
بلند فریاد انقالبی زدن اشاره کنم .دقت کنید که مقام
معظم رهبری دیدارهای مختلفی در طول سال دارند و
این دیدارها تکرار میشود ،برای مثال دیدار با شاعران
و یا سینماگران همهســاله برگزار میشود ،حال بعضی
از آنان خصوصی اســت و بعضی دیگر عمومی اســت،

برای مثال یکی دو هفته گذشــته ،برخی کارگردانان
سینمای ایران هم مهمان ایشــان بودند .در این دیدار
آقایان کمال تبریزی ،میرکریمی ،حقیقی ،معتمدی و...
حضور داشــتند .اما دیدار مستندسازان با رهبر انقالب
برای اولین بار اســت که رخ میدهــد .بهنظرم جریان
مستندسازی انقالبی در 7ــ 6ســال گذشته با قدرت
شروع شد ،با جدیت دنبال شــد و نهایتاً به بلوغ رسید.
این بلوغ و شکوفایی باعث شــد که یک مهر تأییدی از
ســوی رهبر انقالب به آن زده بشــود ،در حقیقت این
جلسه صمیمی با حضور مستندسازان ،مهر تأییدی بر
شکوفایی مستند در چند سال اخیر است.
وی گفت :این اتفاق یک بسته جامع است ،یک بخش
از آن به بلوغ مستند در ســالیان اخیر برمیگردد ،یک
بخش آن مربوط به نخبه شدن کســانی است که این
آثار را تولید میکنند ،در حقیقت میبینیم که کیفیت
و ســاختار آثار به مرحلهی باالیی رسیده است و دیدار
آقا با این قشر ،مهر تأییدی بر این موضوع است .بهنظرم
یکی از پارامترهای جدی برای توجــه رهبر انقالب به
مستندسازان ،واکنش ســریع آنان به اتفاقات کشور و
منطقه بوده است .اگرچه پارامترهای دیگری نیز در این
میان دخیل بوده است.
برمهانی به تغییر در عملکرد مدیران سینمای مستند
بهواســطهی این دیدار اشــاره کرد و گفــت :مدیران
سینمای مستند در ارگانهای مختلفی در حال فعالیت
هســتند .هر کدام از آنان واکنشهای متفاوتی دارند.
طبیعتاً نمیتــوان انتظار زیــادی از بخشهای دولتی
داشت چرا که متأسفانه بخشهای دولتی خود را همراه
و همسوی مســتند انقالبی نمیداند .البته شاید بتوان
به آنان حق داد چــرا که مستندســاز انقالبی در اکثر
موارد دولت را نقد کرده ،چه در حوزههای سیاســی و
چه در حوزههای معیشــتی سیاســتهای آنان را نقد

کرده است .واقعیت این اســت که مدیران ما باید نگاه
جدی به مستندسازان داشــته باشند .این قشر مشکل
جدی نقدینگی و پول و بودجه دارنــد .تصور کنید که
بیکیفیتترین اثر داستانی ،هزینهی تولیدی بهمیزان
چند برابر تولید یک مســتند خوب دارد .کافی است تا
پرخرجترین و بهترین مستند امسال را کنار یک تلهفیلم
ضعیف صدا و ســیما بگذارید و به هزینههایشان نگاه
کنید .توقع میرود که بودجهی بیشتری به مســتند
اختصاص داده شود .عالوه بر این ،مدیران مستند باید
جسارت داشته باشــند و از موضوعات مختلف نترسند
چرا که مردم دوست دارند حقیقت را بشوند .این مدیران
باید نسل جدید مستندسازی را پرورش بدهند.
او گفت :همچنین مستندســازان نباید فکر کنند که
اکنون مهر تأیید رهبــری را دارند ،جایگاه ویژه دارند و
به آخر خط رسیدهاند .این گونه نیست بلکه این قلهی
پیشــرفت ،قلههای بزرگتری را نشان میدهد .بهنظرم
در حال حاضر ،ورود به عرصهی بینالمللی فتح قلهی
بعدی است .میان مخاطبان ایرانی خوب و فعال بودیم
و به همین واسطه مهر تأیید گرفتید اما باید فضا را برای
حضور در عرصهی بینالمللی آمــاده کنید ،لحن باید
بینالمللی باشد .با همان ادبیاتی که برای مخاطب ایرانی
صحبت میکنیم ،قطعاً نمیتوانیم برای مخاطب خارجی
صحبت کنیم .در جایی این ادبیات باید محافظهکارانهتر
باشد و تقیه داشته باشد و در مقابل در جای دیگر برنده
باید باشــد .همچنین موادی که در مســتند استفاده
میشود ،باید درســت و متناسب باشد به این معنی که
حق رایت داشته باشد .خاطرم هست که در توزیع یک
سری مستند ،از  50مستند فقط  3مستند میتوانستند
توزیع شوند ،این بد است .کار خوب بسیار تولید میکنیم
اما حیف است که نمیتوانیم منتشر کنیم.

مهدی شامحمدی مستندساز:

یکیازمهمتریناولویتهایمستندسازانقالبیبیانمسایلاجتماعیاست
مهدی شــامحمدی تهیهکننده و کارگردان سینمای مستند
درباره منشور مستند انقالب اســامی به مهر گفت :وقتی ما در
مورد مستند انقالبی حرف می زنیم باید اول یک شناخت درست
در مورد انقالب داشــته باشــیم زیرا بزرگترین اشتباهی که یک
مستندساز می تواند دچارش شود این است که انقالب را یک واقعه
صرفا تاریخی ببینید که زمان از آن عبور کرده است.
وی افزود :انقالب یک جریان اســت و این جریــان باید با همه
مختصاتش به روز شود زیرا مســتند انقالبی ذاتا باید یک جریان
و مساله روز باشد از همین رو مستندســاز انقالبی هم به تبع آن
همین خصوصیات را دارد .بزرگترین مشکل این است که برخی
از مستندسازانی که ما می شناسیم و در فضای سینمای مستند
آنها را استاد خطاب می کنیم در حاشیه هستند و در جریان روز
قرار ندارند.
شامحمدی در پاســخ به اینکه اولویت مستند انقالبی چیست،
گفت :من نمی توانم اولویت بندی کنم و بگویم مثال مستندســاز

سراغ فالن موضوع برود زیرا همه موضوع ها مهم هستند از جمله
فیلم های اجتماعی.
وی افــزود :یک اختالف نظــری مبنی بر این وجــود دارد که
مستندساز انقالبی دنبال مسایل اجتماعی نمی رود و به نظرم این
موضوع خیلی اشتباه اســت .در مرحله اول مستندساز باید بداند
کارش نشان دادن نقاط تاریک است البته منظورم آن سیاه نمایی
نیست که برای دیده شــدن خود و خودنمایی در خارج از مرزها
استفاده می شود.
این مستندســاز تاکید کــرد :یکی از مهمتریــن اولویت های
مستندساز انقالبی مسایل اجتماعی است تا مسیر را مشخص کند.
شامحمدی درباره بازنمایی برخی مسایل در سینمای مستند
گفت :کم کاری های زیادی در طول این ســال هــا اتفاق افتاده
است زیرا مردم ما در برخی مســایل خیلی محروم بوده اند و این
محرومیت ها به دلیل کوتاهی ما و رسانه ها دیده نشده است.
وی ادامه داد :یکی از وظایفی که مستندســاز دارد این اســت

که تصاویــری از ســطوح اجتماعی مختلف
را درست نشــان بدهد تا همه قشرها بدون
موضع گیری ،مطلع باشــند که اطرافشــان
چه می گذرد.
شامحمدی در پایان با اشــاره به اهمیت
پژوهش در مســتند گفت :مستندساز باید
نقد کند ،راهکار بدهد و کارش پژوهش محور
باشد از همین رو وقتی او با پژوهش درست
وارد بشود می تواند مسئوالن را بیدار کند.
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گفتگو

یک مستندساز و منتقد سینما:

اشاره :زهرا مشتاق نویسنده ،منتقد و تهیه
کننده سینمای مستند است و تابحال آثاری
مانند مجموعه سیزده قسمتی «یک روز یک زن»،
مجموعه هشت قسمتی «بانو» و مجموعه هفت
قسمتی«خورشید واره ها» را تهیه کرده و در برخی
از آنها به عنوان نویسنده نیز حضور داشته است.
مشتاق و همسرش سعید زارع زاده سالهاست در
زمینه تولید آثار مستند در زمینه جنگ مشغول به
فعالیت هستند .در ادامه گفتگوی ما با زهرا مشتاق
را می خوانید.

در سالهای اخیر

توجه ویژهای به

سینمای مستند شده
خانم مشتاق شما و همسرتان سال هاست در زمینه
سینمای مستند فعالیت می کنید .به عنوان یک تهیه
کننده و نویسنده آثار مستند ،در حال حاضر وضعیت
سینمای مستند در بخش انقالب اسالمی و دفاع مقدس
را چطور ارزیابی می کنید؟

من جواب شما را در دو قسمت عرض می کنم چراکه
جواب به این سوال را می توان به دو بخش تقسیم کرد.
بخشی مســتندهایی هســتند که درباره جنگ تولید
می شود و رسانه شان تلویزیون است .این مستند ها با
خطوط قرمز فراوانی روبرو هســتند و باید بسیار دست
به عصا ساخته شوند و سازندگان به اصطالح خودشان
را با قوانین صداوســیما هماهنگ کننــد .بخش دیگر
مستندهایی هستند قرار اســت خارج از قاب تلویزیون
پخش شوند و اینجا دست فیلمساز باز است و می تواند
بهتر روی سوژه و ایده اش کار کند .وقتی برای نهادهایی
به جز تلویزیون فیلم می سازیم می توانیم به جنگ حتی
نگاه انتقادی نیز داشته باشیم و راجع به آن با آسودگی
بیشــتری صحبت کنیم بدون اینکه نگران ممیزی ها
باشیم .به همین دلیل وقتی در جشنواره ها فیلم هایی
مرتبط با جنگ می بینیم با مستندهایی که در تلویزیون
درباره جنگ دیدیده ایم به کلی متفات هستند .وقتی
صداوسیما مســتند هایی درباره جنگ پخش می کند
اغلب مخاطبان کانال تلویزیون را عوض می کنند چراکه
این آثار بسیار کلیشه ای و شعارزده هستند و رغبتی را
در مخاطب برای تماشــا ایجاد نمی کنند .هنوز و بعد
از اینهمه ســال که از پایان جنگ گذشته است دیدگاه
تلویزیون همان نگاه کلیشه ای دهه شصت به جنگ و
رزمندگان باقی مانده است.
در زمان جنگ هم نویسندگان و هم فیلمسازان باید
وقتی قرار است فیلمی بســازند به جنبه های قهرمان
پروری و حس وطن پرستی اشاره داشته باشد .در این
آثار چه مستند و چه داســتانی باید سعی شود میل به
حضور در جنــگ و دفاع از خاک و وطن نمود داشــته
باشــد ولی بعد از جنگ اوضاع فرق می کند و می توان
به شکل دیگری نیز به جنگ نگاه کرد .درواقع با فاصله
گرفتن از بطن جنگ به لحاظ زمانی دیگر نیاز نیســت
دقیقا همان نگاه را داشــته باشیم و همان موضوعات را
تکرار کنیم بلکه می توانیم نگاهی خالقانه تر  ،منصفانه
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تر و موشکافانه تری به جنگ و حواشی آن داشته باشیم.
آقای مرتضی ســرهنگی می گویند بعد از جنگ نیاز به
بازنگری داریم نه به به کلیشــه سازی و این جمله فوق
العاده گویا و راه گشاســت .در حال حاضر دیگر نیاز به
قهرمان پروری نداریم بلکه باید از زاویه دید دیگری به
جنگ نگاه کنیم که برای مخاطب تازه باشند.
این اتفاق تا حدی محقق شده است و سینماگرانی
داشته ایم که با زاویه دید تازه در مورد دفاع مقدس
فیلم ساخته اند.

بله همینطور است .چه در حیطه فیلم های مستند و
چه در زمینه آثار داستانی فیلم های بسیار خوبی پس از
جنگ تولید شده است که از نگاه کلیشه ای دور بوده اند.
مثال فیلم های ابراهیم حاتمی کیا در بخش داستانی و
آثار سعید زارع زاده  ،محمدعلی فارسی و وحید چاووش
در حیطه مستند ،آثار بسیار خوبی هستند که نمی توان
نادیده شان گرفت .در این آثار به جنگ بازنگری شد و
به همین خاطر این فیلم ها توانستند مخاطب را جذب
کنند .در حوزه نشر هم می توان به انتشارات روایت فتح
اشاره کرد .مجموعه کتاب هایی که توسط این انتشارات
منتشر شده اند آثاری بسیار پیشرو هستند .در این آثار
با نگاهی زمینی به قهرمانان جنگ نگریسته شده است
و این شــهیدان قهرمانانی نیستند که ما در کتاب های
نهادهای دولتــی در زمان جنگ می دیدم که بســیار
آسمانی و غیر قابل دسترس بودند.
بنظرتان جای چه سوژه هایی در سینمای مستند ما
خالی است و باید به آن توجه شده و در موردشان فیلم
ساخته شود؟
مهاجران ،کودکان و زنان موضوعاتی هستند که بسیار
کم به آنها پرداخت شده است و جای کار بسیاری دارند.
ما درباره مهاجرانی که در کشــورمان زندگی می کنند
چه مهاجران افغان تبار و چــه مهاجران عراقی و طلبه
هایی که از کشورهای دیگر به کشورمان آمده اند و بعضا
ماندگار شده اند چیز زیادی نمی دانیم .طبعا این افراد
با خود خرده فرهنگ هایی را وارد کشورمان کرده اند و
حضورشان هنجارها و نابهنجاری های به همراه داشته
است که می توانند سوژه های بسیار جذابی برای ساخت
آثار مستند باشند .مستند سازی ما در زمینه کودکان
و زنان نیز بسیار منفعالنه عمل کرده است .همچنین ما
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در زمینه روستاییان مستند های کمی تولید کرده ایم
تا جایی که نمی دانیم وضعیت روستانشین ها امروزه به
چه شکل است و آنها با چه مشکالتی و معضالتی روبرو
هستند .اینها حوزه هایی هستند که به نظرم جای شان
در سینمای مستند مان خالی است.

به عنوان یک نویسنده و تهیه کننده سینمای
مستند و البته یک منتقد سینمایی نقاط قوت و ضعف
سینمای مستند کشورمان را در چه می بینید؟

واقعیت این است که ابزار ساخت فیلمسازی آنقدر در
دسترس قرار گرفته است که همه به راحتی می توانند
فیلم مســتند بســازند اما هر تصویری به معنای فیلم
مستند نیست و هر فیلم مســتندی یک اثر مستند به
معنای حرفه ای اش محســوب نمی شود .ممکن است
آن تصاویر یک گزارش خبری باشند و نه یک مستند.
یکی از معایب فراگیر شدن فیلمسازی این است که هر
کسی فکر می کند با در دست گرفتن دوربین می تواند
فیلمساز شود .بهترین ســوژه دنیا هم در اگر در اختیار
فردی نابلد قرار بگیرد که نمی داند چطور آنرا ساخته و
ارائه دهد در نهایت تبدیل به یک فیلم خوب و یا حتی
یک اثر مســتند نخواهد شد .متاســفانه در میان آثار
مستند فیلم های ضعیفی می بینیم که سوژه های بسیار
خوب را زخمی کرده اند چون آن سوژه را بسیار ضعیف
و بد ارائه کرده اند و به اصطالح سوژه را سوزانده اند.
جایگاه سینمای مستند در کشورمان را بخصوص در
سال های اخیر چطور می بینید؟

بسیار خوشحالم که در سال های اخیر توجه ویژه ای
به سینمای مستند شده اســت و جشنواره های خوبی
مانند جشنواره سینما حقیقت و جشنواره فیلم شهید
آوینی به صورت حرفه ای و منحصرا به سینمای مستند
اختصاص دارند .خیلی خوشحالم با وجود تمام خطوط
قرمزی و محدودیت هایی کــه در تلویزیون وجود دارد
حاال ما شبکه ای تلویزیونی به نام شبکه مستند داریم.
بسیار خوشحال خواهم شد که شرایطی فراهم شود که
مردم بیشتر فیلم مســتند ببینند .ایکاش صداوسیما
در بین برنامه های مختلف به پخش آثار مســتند برتر
بپردازد .ســینمای داســتانی ما برگرفته  ،غنی شده و
حتی متاثر از سینمای مستند است و باید به این گونه
سینمای توجهی بیش از پیش نشان داده شود.

دیدگاه
پناه برخدا رضایی:

پیشرفت تکنولوژی مستند سازی را تسهیل کرده است
اشاره :پناه برخدا رضایی کارگردانی را با ساخت آثار مستند آغاز کرد اما در سالهای اخیر دو فیلم داستانی نیز ساخته است.در کارنامه این
کارگردان جوان سینمایی چراغی در مه و گهوارهای برای مادر ،مجموعه مستند قهرمانان ،سرداران روستا ،نامی از هزاران نام ،عید شهادت ،نامیرا،
کالم خدا ،شیر صحرا ،اگه رییس جمهور بشم ،فصل وصل ،به زاللی آب ،آوای خاک به چشم میخورد .رضایی معتقد است هرچند تمایل مخاطبان
به سینمای داستانی بیشتر است اما می توان با ساخت مستندهای جذاب مخاطبان را به تماشای آثار مستند نیز ترغیب کرد .در ادامه گفتگوی ما
را با این کارگردان میخوانید.
آقای رضایی برخی مستند سازان معتقدند سینمای
مستند کشورمان نتوانسته است به حد سینمای
داستانی مان پیشرفت کند .نظر شما چیست؟

سینمای مستند تعریف متفاوتی با سینمای داستانی
دارد .عموم مردم چه مخاطب عام و چه مخاطب خاص
تمایل به تماشای آثار ســینمای داستانی دارند .حتی
افرادی که فیلم بین هستند هم تمایل شان به سینمای
داستانی بیشتر است .اما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت
کنیم باید بگویــم هم در تاریخ ســینمای جهان و هم
در تاریخ سینمای ایران مســتندهایی تولید شده اند
که بســیار دیده شــده اند و اثر گذرا بوده اند .این فیلم
ها حتی بر سینما داســتانی نیز اثر گذاشــته اند .اگر
بخواهیم در مورد سینمای ایران در حال حاضر صحبت
کنیم باید بگوییم توجه و هزینه ای که برای ســینمای
داستانی میشود هرگز برای سینمای مستند نمی شود.
خیلی واضح است که این سینما کمتر دیده شود و اگر
مستندهای تولید میشــوند که به نوعی دیده می شود
بخاطر پشتکار فیلمساز و عوامل فیلم است که دوست
دارند فیلم شان در گنجه نماند و شــروع می کنند به
رایزنی و تالش برای پخش آثارشــان و فیلم هایشــان
را در ســایت های مختلــف پخش می کننــد تا دیده
شوند .خوشبختانه شــبکه های مجازی این امکان را تا
حدی فراهم کرده اند که فیلمســازان بتوانند آثار شان
در محیط مجازی به مخاطب ارائه کنند .در ســینمای
داســتان عالوه بر بودجه های هنگفت و سرمایه های
فراوان ،سوپراســتارها حضور دارنــد و پخش کننده و
ســینما داران از این آثار اســتقبال می کنند .این آثار
همچنین تبلیغات تلویزیونی و محیطی در اختیار دارند
که سینما مســتند فاقد این امکانات است .درواقع اگر
هزینه هایی که برای ســینمای داستانی میشود و پول
هایی که برای پیش تولید  ،تولید و پس تولید این آثار
خرج میشود در ابعاد کوچکتر برای سینمای مستند هم
هزینه شود می توانیم شاهد دیده شدن آثار مستند در
بین مخاطبان باشیم.
وضعیت سینمای مستند کشور را در حال حاضر
چطور می بینید؟

قطعا امســال به نسبت مثال پنج ســال پیش از نظر
موضوعات مختلف ،به روز بودن و تکنیک ســینمایی ،
مستندسازی پیشرفت هایی داشــته است .زمان خود
به خود می تواند باعث شــود در همه رسانه ها از جمله
ســینمای مســتند تعییرات مثبتی را شــاهد باشند.
خوشبختانه در ســال های اخیر مســتند های بسیار
موفقی ساخته شده اند و توانســته اند اثر گذار و حتی
جریان ساز باشند.
اگر قرار باشد درمورد نقاط قوت سینمای مستند

کشورمان صحبت کنید به چه مواردی اشاره می کنید؟

یکی از نقاط قوت سینمای مستند در سال های اخیر
این است که بخاطر پیشرفت تکنولوژی شما به عنوان ی
فیلمساز دیگر الزم نیست پروداکشن آنچنانی داشته یا
نیاز به حضور عوامل متعدد داشته باشید .شما به عنوان
یک فیلمساز هرزمان اراده کنید می توانید دوربین تان
را برداشته و با داشتن اندیشه و ایده به سراغ سوژه مورد
نظرتان رفته و با کمترین امکانات و هزینه فیلم بسازید.
تکنولوژی جدید به فیلمسازان کمک می کند که دیگر
نیازمند به بازیگر و وسایل فنی و ...نداشته باشد و تنها
با در اختیار داشــتن یک فیلمبردار و صدابردار خوب و
حرفه ای و با کمترین هزینه به سراغ سوژه رفته و فیلم
مستند خوبی بسازد .این بزرگترین حسن و نقطه قوت
سینمای مستند در تعریف گسترده است .یعنی هروقت
شما بخواهید می توانید بدون طی کردن پروسه سخت
تولید که در گذشته وجود داشت فیلم تان را بسازید.
البته این موضوع می تواند در برخی موارد به ضرر
سینمای مستند تمام شود چون سهولت در فیلمسازی
باعث می شود نیروهای غیر حرفه ای هم به این عرصه
وارد شوند.

مــن در گفته هایــم به این نکته اشــاره کــردم که
فیلمســازی برای کارگردانی که اندیشه دارد تسهیل
شده است .کســی که قبال هم در سینمای مستند کار
کرده یا با دیدگاهی حرفه ای وارد این گونه ســینمایی
شــود طبعا به تحقیقات و پژوهش نیز اهمیت میدهد.
فیلمسازی با شــیوه های جدید باعث شده است دیگر
نیاز به تعدد عوامل نداشته باشیم یعنی اینکه سه نفر در
کنار کارگردان باشند یا بیست نفر فرقی با هم ندارد .یک
فیلمساز به عنوان تفکر و هسته اصلی فیلم می تواند با

داشته ها و تجربه هایش به تنهایی شروع به تحقیقات
کرده و در کمترین زمان فیلمی را با در اختیار داشــتن
کمترین عوامل بسازد.
نکته دیگری که در ســینمای مستند وجود دارد این
است که فیلمســاز در مرحله فیلمبرداری به کشف و
شــهود میرســد در حالی که در کارهای داستانی قرار
نیست کارگردان در حین فیلمبردای سناریو را بنویسد
و همه چیز از پیش آماده و برنامه ریزی شــده است اما
در سینمای داستانی روال به این شکل نیست و در حین
ساختن فیلم اتفاقات جالب و جدی تری میفتد .یعنی
فیلمساز با سوژه و تحقیقات وارد میدان فیلمسازی می
شود اما در حین فیلمبرداری اســت که این تحقیقات
بسط و گســترش پیدا می کند .در زمان فیلمبرداری
مصاحبه هایی انجام می شود ،فضاهایی خلق می شود
و در نهایت کارگردان با شرایطی روبرو می شود که می
تواند مدام به داشته های فیلم اضافه کند و اثرش خود
به خود در زمان فیلمبرداری تکمیل تر می شود .از این
جهت شــاید بتوان حتی اذعان کرد سینمای مستند
مهیج تر و پویاتر از سینمای داستانی است.
به عنوان یک مستند ساز که سال هاست در این
زمینه فعالیت می کند فکر می کنید کدام موضوعات و
سوژه ها در گونه سینمای مستند مغفول مانده است؟

موضوعات بسیاری وجود دارد که هنوز کسی به آنها
نپرداخته است .مهم ترین مشکل عدم جسارت افرادی
است که شرایط ساخت مستند را فراهم می کنند .ارگان
ها به شــدت به دنبال آثار شــعار زده و از پیش تعریف
شده اند .اگر طرح متفاوتی به آنها ارائه شود که حرفی
متفاوت داشــته باشــد که نیاز امروز جامعه است و به
لحاظ ســاختار متفاوت با آثار دیگری است که ساخته
شده اند با مخالفت روبرو می شــود چراکه ارگان ها به
کلیشه های رایج ،نوع نگاه رایج ،ساختار رایج و  ...عادت
کرده اند و دوست ندارند نگاه های نو و حرف های تازه
در مستند گفته شود .به همین خاطر هم شاهد هستیم
که مســتندها غالبا حرف های کلیشه می زنند و شوق
انگیز نیستند.
باید زمینه ای ایجاد شود که دست مستند سازان باز
باشد و بتوانند آثاری خلق کنند که ماندگار شوند .ارگان
هایی که مسئول تولید مستند هستند شوراهایی دارند
که متاسفانه تنها تفکرات کلیشــه ای را می پسندند و
بســیار محافظه کارانه فکر می کنند .مســتند ساز در
نهایت شــاید بتواند یک یا دو فیلم را با هزینه شخصی
بســازد اما بعد از آن باید از ارگان و نهادها سفارش کار
داشته باشد و بزرگترین مشکل مستندسازان نیز طرف
شدن با تفکراتی است که نوگرایی را دوست ندارند.
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گفتگو
محمدحسن یادگاری:

مستندسازی دینی و انقالبی طی دوره ای ده ساله توانست جریان ساز شود
اشاره :محمدحسن یادگاری امسال با فیلم «بهت میاد» توجه منتقدان و دوستداران
سینمای مستند را به خود جلب کرد .این مستند ساز جوان فعالیت اش در زمینه
فیلمسازی را از سال  91و با ساخت مستندی در مورد مصرف گرایی در جامعه آغاز کرد
و در ادامه مستند های «به وقت مادری» «،به ایران خوش آمدید»  «،بار دیگر مردی که
دوست میداشتیم» و ...را با مشارکت حوزه هنری و سایر نهادهای فرهنگی ساخت .در
ادامه گفتگوی ما را با این فیلمساز جوان و با انگیزه می خوانید.

آقای یادگاری مستند سازی را از چه سالی آغاز
کردید؟
از ســال  91به صورت جدی وارد عرصه مستند سازی
شدم .البته قبل از آن هم به شکل آماتوری و غیر حرفه ای
کارهایی در این زمنیه داشتم .سال  92مستند «داوطلبین
عزیر» درباره مصرف گرایی در ایران ســاختم و بعد از آن
مستند «به وقت مادری»  ،کلیپ «به ایران خوش آمدید»
(در مورد نامه مقــام معظم رهبری به جوانــان اروپایی و
آمریکایی) و مستند «بار دیگر مردی که دوست میداشتم»
درباره مرحوم نادر ابراهیمی را تولید کردیم .اخرین کارم
هم «بهت میاد» درباره تاریخ مد و مدگرایی در ایران بود
که امسال ساختم.
به عنوان یک مستند ساز جوان ،وضعیت مستند به
ویژه مستند های انقالب را چطور می بینید؟

مستند ســازی با ادبیات دینی و انقالبی با ایران اسالمی
بسیار منطبق است .به همین دلیل این نوع سینما به سرعت
در طی دوره ای ده ساله توانســت جریان ساز شود .اعتقاد
من این است که حتی در سینمای داستانی هم قصه هایی
ماندگار شده و در زهن تماشاگران مانده اند که استنادی به
واقعیت داشته باشند.
اگر به لیست پر فروشترین فیلم های ایرانی نگاهی بیندازید
به صدق گفته من پی خواهید بــرد.از فیلم های تاریخی و
اجتماعی و انیمیشــن های تاریخی گرفته تا ژانرهای عامه
پسند همواره آثاری مورد توجه قرار گرفته اند که نگاهی به
واقعیات تاریخی داشته اند .برای مثال حتی فیلم پرمخاطب
«اخراجی ها» که در گونه فیلم های عامه پسند قرار میگیرد
هم به تاریخ استناد داشــت .همچنین پرفروش ترین و پر
مخاطب ترین سریال تاریخ سینمای ایران «یوسف پیامبر»
بود که در بسیاری از کشــورهای جهان به نمایش در آمد
و برای ایران بســیار درآمد زا بود .این فیلم نیز بر اســاس
استنادهای تاریخی بوده اســت .پس مردم همواره به فیلم
هایی که بر اساس واقعیت های تاریخی باشند اقبال نشان
میدهند و سینمای مســتند در ذات این ویژگی را دارد .از
این ب ُعد بنظرم سینمای مستند با کمترین هزینه و مدیریت
درست میتواند راه خود را باز کرده و مخاطب جذب کند و
خداراشکر در طی سالهای اخیر این اتفاق افتاده است.
پس وضعیت سینمای مستند را از جهت تولید و
جذب مخاطب مثبت ارزیابی میکنید.

قطعا کمبودهایی وجود دارد و شرایط تا رسیدن به ایده
آل ها راه درازی در پیش دارد .کار مستند به گونه ای است
که یک فیلمساز باید همه زندگی اش را وقف آن کند و وقتی
می تواند تمام هم و غم و تمرکز خود را روی یک کار بگذارد
که از جهت مالی تامین باشید و از نظر معیشتی در تنگنا
نباشد اما عمال این اتفاق نمیفتند .من این توان را دارم که
سالی  3مستند خوب بسازم اما سازمان ها و نهادها همکاری
الزم را ندارند .در کنار مشکالت اقتصادی مساله عدم اعتماد
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نهادها نیز وجود دارد .یک ســری
حرف ها را فقط در سینمای مستند
می توان عنوان کرد و باید این حرف
ها گفته شوند .اگر ما کم کاری کرده
و این حرف هــا را نزنیم دیگران در
قالب مســتندهای شــان آنها را به
نحوی که از واقعیت دور اســت خواهند گفت .مدیران ما
هنوز به این باور نرســیده اند که در سینمای مستند می
توان دست روی هر سوژه ای گذاشت و فیلم ساخت چون
مستند است و فقط قرار است در آن واقعیات عنوان شوند.
اگر ما روی فالن موضوع حساس یا فالن خط قرمز دست
نگذاریم و در موردش فیلم نسازیم دیگران روی آن موضوع
دست خواهند گذاشت و در موردش فیلم خواهند ساخت
و بر جامعه نیز اثر گذار خواهند بود.
برای مثال این اتفاق در مورد خانواده پهلوی و رضاشاه
افتاد و مســتندهایی در مورد این افراد و فرح دیبا ساخته
شــد که از واقعیت دور بود و این افراد را حتی بین عده ای
محبوب کرد .خب ما می توانستیم خیلی زودتر در مورد این
افراد و تاریخ پهلوی فیلم مستند بسازیم و دست مان هم
پر است و کلی اسناد تاریخی در اختیار داریم اما متاسفانه
همانطور که گفتم نهادها به ما اعتماد نمی کنند .نکته دیگر
این اســت که جریان ســازی های ما در سینمای مستند
عکس العملی اســت .ما آینده نگری نمی کنیم تا ببینیم
5سال دیگر یا 10سال دیگر چه اتفاق هایی رخ خواهد داد
تا متناسب با آن مقطع تولید داشته باشیم.
مشکل این اســت که همیشــه وقتی یک مستند مثال
مانند مستند رضا شاه ساخته شد و تاثیرش را گذاشت به
فکر چاره جویی میفتیم .یعنی اجازه میدهیم شبکه های
ماهواره ای و جریانات انحرافی داخلــی روی موضوع کار
کنند و فیلم بسازند و بعد از پخش آن به این فکر کنیم که
چرا ما زودتر به فکر تولید فیلم مستند در زمینه آن موضوع
نیفتاده بودیم؟ این مساله در مورد موضوعات اجتماعی و
اقتصادی نیز صدق می کند.
به نظرتان در حال حاضر مهم ترین موضوعی که باید
در سینمای مستند مورد توجه قرار گیرد چیست؟

من فکر می کنم باید در ابتدا الویت های مان را مشخص
کنیم .مثال از الویت یک تا سی درباره فالن موضوع باشد و...
 .چنین الویت بندی ای در زمینه تولید سریال های درجه
الف تلویزیون وجود دارد .همچنین چنین لیستی در مورد
فیلم های سینمایی نیز در بنیاد ســینمایی فارابی وجود
دارد .ما هم در سینمای مستند نیاز به چنین لیستی داریم.
باید بدانیم الویت های مان کدامند و قرار است چقدر هزینه
کنیم .به این صورت خواهیم دانست برای چند سال آینده
فالن تعــداد فیلم با فالن موضوعات تهیــه خواهیم کرد و
طبق برنامه جلو میرویم .اما متاسفانه مدیریت خوبی در این
زمینه وجود ندارد و همچنین بودجه ای به این این کار تعلق
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نمیگیرد .مشکل دیگر این است که با تغییر مدیران ،برنامه
ها نیز دستخوش تغییر می شوند .باید خط مشی و برنامه
این تدوین شود که حتی با تغییر مدیران نیز ادامه پیدا کند.
حتی برنامه های جریانات انقالبی مانند حوزه هنری و بسیج
و ...نیز با جابجایی مدیران تغییر می کنند و برنامه مشخصی
برای سال های آینده در زمینه تولید آثار مستند نداریم.
بحث دیگری که در سینمای مستند بسیار حائز اهمیت
است مبحث تولیداتی است که بتوانیم مخاطب بین المللی
داشته باشیم و این موضوع وابسته به پخش مناسب و بین
المللی است .ما حرف های جهانی بســیاری برای گفتن
داریم اما در زمینه پخش بین الملل ضعیف عمل می کنیم
و تنها شبکه جهانی که در دست داریم پرس تی وی است
که هرچند وقت یکبار دسترســی اش برای پخش برنامه
در خارج از کشور تحریم میشود .ما نمی دانیم این شبکه
چقدر مخاطب دارد چراکه با ما تعاملی ندارد و ســراغ ما
مستند سازان نمیاید .متاســفانه بازار پخش فیلم مستند
نیز نداریم و به شــدت به افراد کارشناس و مدیرانی که در
زمینه متخصص باشند نیازمندیم تا بتوانند فیلم هایمان
را به شبکه های خارجی بفروشند .در دنیای امروز پخش
خوب حتی مهم تر از محصول خوب است.
به نقاط ضعف مان در سینمای مستند اشاره کردید .
حاال بنظرتان مهم ترین نقطه قوت در سینمای مستند
مان چیست؟

در جامعه ما همیشه سوژه های خوب برای فیلمسازی
وجود دارد و اگر کسی فکر و اندیشه ای داشته باشد قطعا
می تواند ســوژه های خوبی برای فیلمسازی پیدا کند .ما
تاریخ بســیار کهن و دین بزرگی مانند اســام داریم و در
جریان تقابل بین سنت و مدرنیته به اصطالح گیر کرده ایم
و ایده ها و سوژه های نابی برای فیلمسازی در اختیار داریم.
ضمن اینکه مردمی داریم که بسیار پویا و فعال هستند و در
هیچ زمینه ای منفعل عمل نمی کنند .همه اینها می تواند
به سوژه های خوب و ایده های بکر و در نهایت به نقطه قوت
سینمای مستند مان تبدیل شوند.
درواقع به زعم شما نقطه قوت سینمای مستند
کشورمان تنوع مضامین و موضوعات است.

بله همینطور است .در جامعه ما به واسطه تعدد قومیت ها
 ،تنوع جغرافیایی  ،پیشینه تاریخی و ...همیشه موضوعات
بسیاری برای تولید آثار مستند وجود دارد .همچنین در زمینه
مستند انقالب نیز سوژه های دینی و انقالبی بسیاری برای
وجود دارد که هنوز در موردشان فیلمی ساخته نشده است.

گفتگو
وحید چاووش کارگردان:

نکات رهبر انقالب به مستندسازان جدید نبود؛
ما گوش شنوا نداشتیم

وحید چاووش کارگردان جوان کشــورمان یکی از
هنرمندانی اســت که در دیدار مستندسازان با رهبر
انقالب حضور داشته و صحبت کرده است .او میگوید
حرفهای رهبر انقــاب جدید نبوده امــا اگر گوش
شنوایی وجود نداشته اســت ،تقصیر ایشان نیست و
مقصر «خودمان» هستیم.
وحید چاووش مستندساز با ســابقهی کشور است
که تاکنــون آثار زیادی تولید کرده و بســیاری از این
آثار از تلویزیون پخش شــده است .او یکی از حاضران
در دیدار با رهبری بوده اســت .چــاووش که خود در
دیدار مستندســازان با رهبر انقالب حضور داشته در
گفتوگو با تســنیم تصریح کرد :این دیــدار در ابتدا
خوش سلیقگی دوســتان در حوزه هنری بود که این
فضا را فراهم کردند تا مستندســازان با رهبری دیدار
داشته باشند.
او در پاســخ به این ســوال تســنیم کــه واکنش
مستندســازان به اتفاقات پیرامونی در سالیان اخیر،
به موقع بوده اســت گفت :من چنین اعتقادی ندارم.
به نظرم ما مستندســازان واکنش سریعی به حوادث
پیرامونی رخ داده نداشــتیم .نمونهی آن هم اتفاقات
مهمی است که در سال  88در کشور رخ داد اما هنوز
هم کار زیادی در این حوزه انجام ندادیم و مستندهای
کمی ســاختهایم .همچنین چندی پیــش ،اتفاقات
دیگری رخ داد .مگــر چند مستندســاز در مورد این
آشــوب فیلم ساختند؟ ســوال اصلی این است که آیا
اساسا شــرایط ســاخت فیلم در این زمینهها فراهم
است؟ من معتقد هستم که این شرایط فراهم نیست.
وی اضافه کرد :من به دیدار مستندسازان با رهبری،
نگاه دیگری دارم .این که بگوییــم حضرت آقا اکنون

نگاه ویژهای به این ژانر داشــتهاند ،اشــتباه اســت و
آدرس غلط دادن است .ایشان حرفهایش را بارها در
گذشته زده اســت .وقتی ایشان از انتقاد حرف میزند
و میفرماید که انتقاد باید منصفانه و دلسوزانه باشد و
راهکار داشته باشد ،فقط در مورد ســینمای مستند
نیست ،در مورد سینمای داستانی ،نشر و مطبوعات و
 ...نیز هست .در حقیقت این صحبتها سالیان زیادی
اســت که از طرف ایشان مطرح میشــود اما از آنجا
که ما درست این ســخنان را نشنیدهایم ،دوباره تکرار
میکنند .معتقد هســتم که فرمایشات رهبری در این
جلســه ،صحبت جدیدی نبود و حرفهایی بود که در
تریبونهای مختلف از سوی ایشان و خطاب به همهی
مردم شــنیدهایم .اگر گوش شــنوایی وجود نداشته
است ،تقصیر ایشان نیست و ما مقصر هستیم.
چــاووش گفــت :نکتــهای کــه در منشــور اخیر
مستندســازی دیدم برای من بســیار قابل توجه بود.
ایشان در بند پایانی گفتند که رضایت خداوند را درنظر
داشته باشید .این فراز جمع همهی صحبتهای قبلی
ایشان است و از همه مهمتر است .این فراز فقط خطاب
به مستندســازان نیســت .اگر من فیلمساز در حرفی
که به مردم میزنم رضایت خداونــد را درنظر بگیرم،
خود به خود به آن حرف متعهد میشوم .اگر وقتی که
انتقاد میکنم ،رضایت خداوند را در نظر گرفته باشم،
با تقوا نگاه میکنم و شرایط را میسنجم .این موضوع
الزمهی مستندســازی در همه جای دنیا است .اولین
شرط برای یک مستندساز صداقت و انصاف او است.
این کارگردان و مستندساز بیان داشت :خیلی معتقد
به این نیستم که بعد از این جلسه باید تحول عظیمی
رخ بدهد .اگر کسی تاکنون کارش را درست انجام داده

است ،مســیر قبلیاش را ادامه میدهد .بعضی اوقات
موضوعاتی وجود دارد که آیا شرایط فیلمسازی فراهم
اســت یا خیر؟ برای مثال فتنه  ،88آشوب سال  96و
 ...موضوعات مهمی اســت که بایــد در مورد آن فیلم
ساخت .چرا در مورد این موضوعات فیلم نمیسازیم؟
آیا توانایی تکنیکی آن وجود ندارد؟ جراتش را نداریم؟
نکتهی مهم اینجاست .چرا جرات ساخت چنین آثاری
را نداریم .باید این ســوال را از خود بپرسیم که از چه
کسانی جرات ســاخت آثار نداریم؟ از روشنفکرها یا
برادران حزباللهی خودمان؟ باید این سوال را بپرسیم
که چه شرایطی باعث شده اســت که این دست آثار
تولید نشود .من در مورد فیلمی حرف میزنم که خودم
دوربین به دســت بگیرم و در خیابان فیلم بســازم تا
بتوانم روایت خودم را از واقعهی  88داشته باشم .چه
کسی نمیگذارد این کار را انجام بدهم؟ من از برادران
حزباللهی خودم گله دارم.
وحید چــاووش از حس و حال خــود در این دیدار
صحبت کرد و گفت :من نگاه اغراقآمیز به آن جلســه
ندارم .خوشحال هســتم کــه به عنوان یک ســرباز
فرهنگی نظام توانستم از میدان جنگ فاصله بگیرم و
فرماندهام را از نزدیک ببینم ،رخ به رخ و زانو به زانو در
کنارش بنشینم و از محضر ایشان استفاده کنم .هدف
من از این جلسه کســب آرامش روحی بود .من سرباز
راه تو هستم و حاال خوشحال هســتم که فرمانده ام
را از نزدیک میبینیم .به نظرم ایشــان راه را ترســیم
کرده و ما وظیفه داریم که این راه را درست طی کنیم.
کم کاری ما باعث میشــود که ایشان به جزئیات وارد
شوند .حس و حال سربازی را داشتم که کار خود را به
اندازهی سهمش در میدان انجام داده و آمده است تا
در این جلســه تجدید قوا و روحیه کنــد .همان طور
که سربازان ما در  8ســال دفاع مقدس ،به دیدار امام
میآمدند تا خســتگی از روح و جانشان بیرون برود و
دوباره به میدان برگردند .مــا موظف به جنگ در این
حوزه هستیم .هر کس که در این جنگ خوب کار کرده
است ،خیالش راحت است و هر کس هم که خوب عمل
نکرده اســت ،مینشیند و فقط شــعار میدهد .من با
شعار دادن مخالفم با کسانی که همهجا هستند و فقط
حرف میزنند ،مساله دارم .کسانی به اسم مستندساز
هستند که در همهجا حضور دارند ،حرف میزنند اما
خروجی ندارند.
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گفتگو
یک مستندسار:

مستند انقالب اسالمی در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است
اشاره :ایمان گودرزی ،کارگردان و مستندساز کشورمان از سال  83کار مستندسازی را آغاز کرده
است و در حال حاضردر رشته فیلم سازی مشغول تحصیل است .مستندهای «بهمن « ،»60سال های
خاکستری»« ،فردای دیروز»« ،بر مدار تباهی»« ،رویای سیاه» و «عطش ثانی ه ها» برخی از آثار مستند
این فیلمساز هستند .در ادامه گفتگوی ما با این کارگردان جوان را می خوانید.
وضعیت سینمای مستند انقالب را سال های
اخیر چطور می بینید؟

به نظر من فضای سینمای مستند انقالب اسالمی
رشد خیلی خوبی داشته است و ما شاهد هستیم
که در یک دهه گذشته به بلوغ رسیده است .حتی
می توانم ادعا کنم که در سال های اخیر رشد این
گونه سینمایی تصاعدی بوده است چراکه شاهد
ورود فیلمسازان جوان  ،تازه نفس و البته بسیار با
استعدادی به این عرصه بوده ایم .این نسل بسیار با
انگیزه و دغدغه مند هستند و ورودشان به دنیای
سینما باعث شد سینمای مستند انقالب اسالمی با
قدرت بیشتری پا به عرصه بگذارد.
در یک دهه گذشته که خودم دست به دوربین
شدهام و در این حوزه فعالیت می کنم شاهد تولید
آثار بسیار خوبی در این حیطه بودهام تا جایی که
می توان مدعی شــد کیفیت این آثــار اصال قابل
قیاس با آثار تولید شده در سه دهه پیش نیستند و
از نظر محتوا و ساختار و تکنیکال بودن بسیار بهتر
هستند .در مورد سوژه یابی نیز بسیار پیشرو تر و
خالقانه تر عمل کردهایم .مستند سازان امروز می
دانند که باید در پی سوژه های خوب باشند و چراغ
قوه شان را به دل سوژهها برده و زوایایی را که کمتر
دیده شده است را به مخاطب نشان دهند .درکل
اگر بخواهیم به سینمای مستند در سال های اخیر
نمره بدهیم به امتیازی قابل دفاع خواهیم رسید.
یکی از دالیل اینکه شاهد رشد و شکوفایی سینمای
مستد در سال های اخیر هستیم هم ورود جوانان
با فکرهای و ایده های تازه و شوق انگیز است و هم
اینکه برخی از مدیران که دیدگاهی بسیار محافظه
کارانه داشــتند جای خود را به مدیــران جوانتر ،
جسورتر و خالق تر داده اند و این موضوع فیلمسازی
را برای جوانان تسهیل کرده است.
پس به اعتقاد شما در سال های اخیر فضا برای
فیلمسازی در ژانر مستند بازتر شده است.

بله خوشــبختانه این اتفاق افتاده است  .البته
همچنان مشکالت در زمینه فیلمسازی مستند
زیاد است و اگر بخواهم نیمه خالی لیوان را نگاه
کنم جای انتقاد و گله بسیار است اما اگر بخواهیم
در مقایسه با سال های قبل و شرایطی که مثال ده
سال قبل وجود داشــت صحبت کنیم قطعا گام
هایی به جلو برداشته ایم و سینمای مستد رو به
رشد بوده است و شاهد فضای باز تری در حیطه
فیلم مستند انقالب اسالمی هستیم .اگر به فیلم
هایی که در فضای گفتمان انقالب اسالمی تولید
میشود نگاه کنید خواهید دید هم به لحاظ کمی
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و هم از نظر کیفی این آثار بسیار موفق تر از آثاری
هستند که قبل از دهه اخیر تولید شده اند.
خوشبختانه در حال حاضر ما چندین جشنواره
داریم که به حوزه فیلم های انقالب اسالمی می
پردازند .جشنواره هایی مانند جشنواره مردمی
فیلم عمار و جشــنواره فیلــم مقاومت  .چندین
سال است که آثارم در این جشنواره ها به نمایش
در میایند و من شخصا مخاطب این جشنواره ها
هستم و آثاری که در این جشنواره ها به نمایش
در میاید را مشــتاقانه دنبال می کنم .به همین
خاطر می توانم بگویم کیفیت آثار این جشنواره
ها در هر دوره به نسبت دوره قبل پیشرفت چشم
گیری داشــته اســت .گاهی در این جشنواره ها
فیلم هایی را دیده ام که به لحاظ سوژه و ساختار
بسیار عالی بوده اند و با خود فکر کرده ام که حتما
کارگردان این آثار فیلمسازانی حرفه ای هستند
که سال ها ســابقه کارگردانی دارند اما در کمال
تعجب دیده ام که جوانانی این آثار را ساخته اند
که به تازگی پا به عرصه فیلمسازی گذاشته اند.
فکر می کنید دلیل اشتیاق جوانان به
فیلمسازی در حیطه مستند در سال های اخیر
چه بوده است؟

به نظر من پس از سال  88فضای فرهنگی کشور
احســاس کرد باید جریانی به فضــای فرهنگی
و سینمایی کشــور دمیده شــود که کمبود آن
به شدت احساس میشــد و این اتفاق به صورت
خودجوش و از طرف هنرمندان رخ داد که نتیجه
مثبت و پربار آن حاال و کمتر از یک دهه بعد دیده
می شود .خوشــبختانه این جریان خیلی زود به
بلوغ رسیده است.
بنظرتان جای چه سوژه های و مضامینی در
سینمای مستند مان به ویژه سینمای مستند
انقالب خالی است؟

بنظرم نیاز مخاطب امروز تولید آثاری اســت
که بتواند بصیرت زایی کرده و به مخاطب آگاهی
ببخشد و شبهاتی که در ذهن دارد را مرتفع کند.
حــوادث و اتفاقاتی که در منطقــه وجود دارد و
سوژه های که در کشور داریم دست مستندسازان
را برای انتخاب موضوع بسیار باز گذاشته است.
خداراشــکر آثار هم به لحاظ نــوع پرداخت و
هم از نظر موضوع و تکنیک بــا فیلم های خوب
بینالمللی برابری می کنند و اگر اخبار سینمای
مســتند را رصد کنید خواهد دید که بچه های
فیلمســاز در دهه اخیر ده ها جایــزه معتبر بین
المللی را از جشنواره های مختلف کسب کرده اند.
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به عقیده من سینمای مستند کشورمان چشم اندازی بسیار خوب
خواهد داشــت و در آینده نزدیک شاهد درخشــش بیش از پیش
فیلمسازان مان در عرصه های جهانی خواهیم بود.
به عنوان یک مستند ساز جوان برای تولید فیلم هایتان به چه
چالش هایی روبرو هستید؟

فضای تولید آثار مســتند و فعالیت در این ژانر سینمایی خالی از
مشکل و دردسر نیســت .در نگاهی کلی مشکالت ما فیلمسازان به
دو بخش تقسیم می شود .یک سری مشکالت همیشگی هستند و
به قول معروف جزو مشکالت پایدار عرصه مستند سازی هستند و
یک سری مشکالت هم هستند که مقطعی اند  .مشکالت مقطعی
می تواند مربوط به میزان بودجه در یک مقطع زمانی باشد یا اینکه
جریان خاص سیاسی حاکم شــده و مدیران عوض شوند و  ...این
مشکالت مقطعی و گذرا هســتند اما یک سری مشکالت همانطور
که عرض کردم همیشگی هستند .مثال دوستانی که در حوزه تاریخ
معاصر کار می کنند همیشه با موانع و خطوط قرمز روبرو هستند.
من شخصا همواره سعی می کنم در فیلم هایم بی طرفا نه قضاوت
کنم و به موضوعات بپردازم و این موضوع باعث شــده اســت که از
طرف جریان های مختلف مــورد نقد و حتی پیگــرد قضایی قرار
بگیرم .این مسائل واقعا برای یک فیلمســاز آزار دهنده هستند .ما
کارهایی را انجام داده ایم که باعث آگاهی بخشی حتی برای رجال
سیاسی کشور بوده است اما متاسفانه به آثارمان به شکلی نگاه شده
است که منصفانه نیست .سینمای مستند اگر دچار خودسانسوری
شود نه تنها کمکی نکرده و گره ای را باز نمی کند بلکه مشکالت را
دوچندان خواهد کرد.
برای آگاهی بخشــی به مردم اگر در خط انقالب اســامی قدم
برداریم به نظر من خــط قرمزی وجود ندارد .اگر مــا با حقانیت و
صداقت کاری انجام دهیم دیگر خط قرمز معنا نخواهد داشت .اگر
ما تاریخ انقالب مان را روایت نکنیــم دیگران روایت خواهند کرد و
اگر ما در جواب این فیلم ها ده ها فیلم دیگر بسازیم دیگر اثر گذار
نخواهد بود.

گفتگو
روح اهلل رحیمی مستندساز:

جایگاه پژوهش در سینمای مستندمان محکم نیست
اشاره :روح اهلل رحیمی را اغلب دوستداران سینمای مستند با مجموعه  50قسمتی «پازل» میشناسند که در جشنواره های مختلف خوش
درخشیده است .در کارنامه رحیمی مستند هایی ماند « از کلو تا احمد»« ،صدای پای آشنا» « ،این روایت خیلی محرمانه نیست»« ،ساخت ایران»
و ...به چشم میخورد .در ادامه گفتگوی ما را با این کارگردان جوان می خوانید.
آقای رحیمی وقتی به عنوان یک عالقمند به
فیلمسازی در حیطه مستند سازی خواستید وارد این
عرصه شوید با چه مشکالتی روبرو شدید؟

جذابیــت کار در حیطه مســتند و در کل ســینما
بسیار باالست و افراد بسیاری مایل هستند واردعرصه
فیلمسازی شــوند .طبیعتا اولین مشکل هر جوان تازه
وارد پیدا کردن نهاد یا ارگانی است که به آنها سفارش
کار بدهد .یک عالقمند به مستندسازی نهایتا می تواند
یک یا دو فیلم را با هزینه شــخصی بسازد اما بعد از آن
نیازمند به حامی مالی و سفارش دهنده دارد .من اولین
فیلم ام را با سرمایه شخصی ساختم و چون حدود سی
جلسه فیلمبرداری داشتیم در اواخر کار واقعا به لحاظ
مالی به مشکل برخوردم و به سختی توانستم کار را تمام
کنم .هرجوان فیلمســازی که وارد رشته مستندسازی
میشود آروز دارد که نهاد یا موسسه ای به او سفارش کار
بدهد چون فیلمسازی با سرمایه شخصی بسیار سخت
است  .ضمن اینکه هنرمند مستند ساز هم مانند همه
مردم باید برای کارش پولی دریافت کند و بتواند از نظر
معیشتی تامین شود .البته من به نهادها نیز حق میدهم
که ابتدا باید یک کار از هنرمنــد ببینید تا بتوانند به او
اعتماد کرده و سفارش ساخت فیلم بدهند.
به عنوان یک مستندساز وضعیت سینمای انقالب را
چطور می بینید؟

سابقا تا قرار بود از ســینمای انقالب و دفاع مقدس
حرفی به میــان بیاید همه از مســتندهای روایت فتح
مثال میزدند و کار شاخص دیگری تولید نشده بود حتی
تا ســال های حدود 85و 86هم هنوز مستند شاخص
دیگری تولید نشــده بود اما از این سالها به بعد جریانی
به وجود آمد و هنرمندان جوان پا به عرصه فیلمسازی
گذاشتند و شــاید بتوان گفت تحولی در این عرصه به
وجود آمد .از آن سال به بعد ما شاهد تولید مستندهای
خوبی در زمینه انقالب اسالمی و دفاع مقدس هستیم.
تا پیش از نیمه دهه هشــتاد هنوز مســتند به ویژه
مســتندهای انقالب جدی گرفته نمیشد اما بعد از آن
مستند های خوبی ساخته شــد و مستندسازان سراغ
افرادی رفتند کــه در جریان انقالب یــا جنگ حضور
مستقیم داشــتند و درباره آنها فیلم های ارزشمندی
ساخته شد .خوشــبختانه در حال حاضر آنقدر جوانان
مشتاق در عرصه مستند سازی زیاد شــده اند که کار
سوژه یابی برای مان سخت شده است .خیلی از سوژه ها
یی که باید در موردشان فیلم ساخته شود توسط همین
جوانان کشــف شــده اند و دیگر کار در حیطه مستند
سازی به آسانی گذشته نیست .درواقع در سالهای اخیر
آنقدر مســتند در حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
کار شده است که من به عنوان مستند ساز اگر بخواهم

مستند هم طیف وســیعی از مخاطبان را پوشش نمی
دهد چراکه برای آثار مستند در سایر شبکه ها تبلیغی
صورت نمی گیرد .کاش تیزر مستندهای برتر که قرار
است از این شبکه پخش شوند به صورت روزانه در شبکه
های دیگر پخش میشــد تا مخاطبان تلویزیون با این
شبکه بیشــتر آشنا شوند .متاســفانه ما برای تولیدات
مستند مان جامعه هدف نداریم و اکران اغلب آثارمان به
جشنواره ها محدود می شود.

بنظرتان نگاه نقادانه در یک اثر مستند باید چگونه
باشد و وظیفه یک مستند ساز وقتی می خواد یک فیلم
انتقادی بسازد چیست؟

به دنبال سوژه بروم باید خیلی زحمت بکشم تا سوژه ای
بکر پیدا کنم (میخندد)

فکر می کنید سینمای مستند در کشورمان این
قدرت را دارد تا بر افکار عمومی تاثیر بگذارد؟

من قبول دارم که ما مستند های شاخص کم داریم اما
مساله اصلی ما بازار مصرف است .یعنی اگر مستند بسیار
خوبی هم تولید شود تا وقتی که پخش مناسب نداشته
باشد و به دست مخاطب نرسد عملکرد و تاثیری نخواهد
داشت .ما هرساله کلی مستند تولید می کنیم که برخی
از آنها کارهای خوبی هســتند اما آیا پیش از تولید این
فیلم ها به جامعه مصرف آنهــا فکر کرده و برنامه ریزی
کرده ایم؟ جواب منفی است.
بخشی از تولیدات ما به ســفارش تلویزیون ساخته
می شــود که تکلیف شان مشخص اســت و قرار است
در این رسانه پخش شوند اما ســایر مستند ها تکلیف
شان چیست؟ من امســال در جشنواره سینما حقیقت
حضور داشتم و فیلم ها را دیدم .خوشبختانه استقبال
بسیار باال بود و برای اغلب فیلم ها سالن ها پر می شدند
و حتی گاهی عالقمندان ایستاده فیلم ها را تماشا می
کردند اما مگر کل تماشاگران جشنواره سینما حقیقت
چند نفر هستند؟ نهایتا در هر سالن هفتصد نفر حضور
داشته باشد و فیلم را ببیند .آیا این تعداد مخاطب برای
یک مســتند که شاید یکســال برایش زحمت کشیده
شده کافیست؟
اگر از شبکه مستند بگذریم جای دیگری برای عرضه
آثار مســتند وجود ندارد .ما نمی توانیم توقع داشــته
باشیم مخاطب برای تماشــای فیلم مستند به سینما
بیاید و برای این ژانرســینمایی بلیت فروشی شود و در
هیچ جای دنیا هم این اتفاق نمیفتد .حتی همان شبکه

بنظر من جان و خمیرمایه هر مستند به زمان پژوهش
و تحقیقت برمی گردد که پیــش از فیلمبرداری انجام
شده اســت .به این معنا که آنقدر باید مالت پژوهشی
کار غنی باشــد که بتوانید در حین کار آنرا شکل دهید
نه اینکه در میانه فیلمبرداری مالت پژوهشی ته بکشد
و ندانید با سوژه چه کار کنید .مثال اگر گِل کافی برای
ساخت یک کوزه نداشته باشید مجبور خواهید شد کوزه
را بدون دسته بسازید .در کار مستند هم اگر در بخش
پژوهشی کم کاری صورت گرفته باشد نمی توان انتظار
تماشای فیلم کاملی را داشــت .اگر پیش از تولید فیلم
تمام جوانب کار را نسنجیده باشیم نمی توانیم یک اثر
انتقادی بسازیم چرا که دست مان پر نبوده .ما مستند
سازان نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشیم چراکه
در آثارمان تاثیر منفی می گذارد .باید به هر مساله ای از
تمام زوایا و بدون جهت گیری سیاسی نگاه کنیم .فقط
در این صورت است که می توانیم نگاه نقادانه و بی طرف
داشته باشیم.
فیلمسازان چقدر به مقوله پژوهش در سینمای
مستند اهمیت و بها میدهند.؟

جایگاه پژوهش در ســینمای مستند چندان محکم
نیست و به آن توجهی نمی شود و برای آن هزینه نمی
شود .من به عنوان یک مستندســاز اگر بخواهم برای
ساخت یک فیلم مثال دو سال پژوهش و تحقیق کنم آیا
سرمایه ای برای این کار در اختیارم قرار خواهد گرفت؟
طبعا جواب منفی است .یعنی اگر بگویم که می خواهیم
دو سال را صرف پژوهش کنیم با این جواب مواجه می
شویم که چه خبر اســت مگر قرار است چه کار کنید؟!
سینمای مستند سینمای ســرگرمی و فان یا مسابقه
تلویزیونی نیست و اگر بخواهد بر جامعه هدف اثر بگذارد
باید پشتوانه تحقیقاتی داشته باشد .ما قرار است روی
ذهن مخاطب تاثیــر بگذاریم و این موضوع مســتلزم
پژوهش است تا تبدیل به مستندی فاخر و ماندگار شود.
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گفتگو
تحلیل فضای رسانهای کشور در گفت وگو با «مهدی نقویان»

بسیاری از مستندهای انقالبی خارج از رسانه ملی ساخته میشود

مهدی نقویان گفت :مستند «خارج از دید» بعد از
چهار قسمت توسط «جریان نفوذ» از آنتن سیما پایین
کشیده شد.
«خارج از دید» مجموعه مستند جدیدی است
که به ریشهها و منشأهای بسیاری از فعلوانفعاالت
سیاسی کشور در سال  ۸۸میپردازد .اما این مستند به
کارگردانی مهدی نقویان در میانه راه از پخش بازماند.
این درحالی است که امروز در شرایطی قرار داریم
که ساخت آثار و برنامههای روشنگر درباره مسائل
سیاسی بیش از پیش احساس میشود .به همین دلیل
با مهدی نقویان درباره تحلیل عملکرد رسانههای غربی
در مواجهه با آشو بهای اخیر ایران و رسالت امروز
رسانههای داخلی گفتوگو کردیم .نقویان را میتوان
پرکارترین مستندساز درباره حوادث سیاسی در ایران
دانست .او همچنین جایزه ویژه هشتمین جشنواره
عمار را از دست مادر یک شهید دریافت کرد.
* آشوبهای اخیر کشورمان باز هم رسانههای غربی
را به تالطم انداخت .نظر شما درباره بازتاب وقایع اخیر
در شبکههای تلویزیونی ضدایرانی چیست؟

مشخص است که این رسانهها بســیار با برنامه و
سیاست به چنین مسائلی میپردازند .حتی ادبیاتی
که درباره حوادث مختلف بهکار میبرند هم حساب
شده است .یادم هســت که چند ســال قبل وقتی
ناآرامیهای مشابهی در انگلیس رخ داد ،بیبی سی
از عبارت «آشوبگران» درباره آنها استفاده میکرد.
اما وقتی در ایــران چنین مســئلهای پیش میآید
از ادبیــات متفاوتی اســتفاده میکننــد و عباراتی
چون معترضین و تظاهرکننــدگان و مردم را بهکار
میبرند .این موضوع بسیار ساده به نظر میرسد اما
روی افکار عمومی به شدت تأثیر میگذارد.
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* ترفندهای اصلی این رسانهها برای تأثیرگذاری بر
افکار عمومی داخل کشور چیست؟

مستند ،ابزار اصلی رسانههای معارض برای شبهه
افکنی در ذهن مردم است .هیچ گاه نشده که با یک
فیلم ســینمایی یا سریال داستانی ،این کار را کنند،
اما همیشه فیلمهای مستندی که میسازند و پخش
میکنند ،عامل ایجاد شبهه است.
* برخی میگویند این بیبی سی و صدای آمریکا
هستند که راست میگویند .واقعا راست میگویند؟

کامالآشکار است که رســانههایی چون بیبیسی
و صدای آمریکا ،رســانههایی دولتی هستند و طبق
تکالیفی کــه دولتهــای انگلیس و آمریــکا برای
آنها تعییــن کرد هاند عمل میکننــد .ما وقتی برای
حفظ امنیت کشــور خودمان در عراق و ســوریه با
تکفیر یهــا و داعش مبارزه میکنیم ،رســانههایی
مثل بیبی ســی فارســی میگویند چرا شــما پول
مردم خود را خرج جنگ در سوریه و عراق میکنید!
اما هیچ کس نمیپرســد که آقای بیبی ســی! شما
چرا با پول مردم کشــور خودتان علیــه ملت ایران
کار میکنیــد؟ یک نفر باید یقــه خودتان را بگیرد.
اتفاقا طبــق تکالیفی که بــرای آنها تعیین شــده،
این رســانهها راســت میگویند .به طور مثال طبق
تکالیف آنها محمدرضا پهلوی دیکتاتور نبود ،کودتا
نکرد و اگر هم کودتا کــرد برای منافع مردم بود .اما
اینکه حقیقت چیست ،این اســت که آنها هیچ گاه
حقیقت جمهوری اســامی را درک نمیکنند و به
همین دلیل هم همیشهاشتباه میروند ،مثل همین
اغتشاشــات اخیر که دم خروس آنها بیرون زد و با
شــادی و خوشــحالی فکر کردند که کار جمهوری
اســامی تمام شــده .برای این اســت که حقیقت
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مردم ایران و جمهوری اســامی را نمیدانند و هر
بار که چنین مســائلی پیش میآید ،دچار این توهم
میشــوند که به آرزوی خود میرســند و این نظام
آسیب میبیند ،اما این آرزو را به گور خواهند برد.
* یکی از خطوط آشکار و مشخص این رسانهها ،به
ویژه رسانههایی که از انگلیس پخش میشوند ،تطهیر
رژیم پهلوی و تحریف تاریخ به سود سلطنت است.
آنها معموال چه تکنیکهایی را برای این منظور به کار
میبرند؟

تصاویــری کــه از دوران قبــل از انقالب نشــان
میدهند با تصاویری که بعد از  ۴۰ســال از انقالب
نمایش میدهند کامال متفاوت اســت .یعنی - ۴۰
 ۵۰سال قبل را بســیار مدرن و درخشــان معرفی
میکنند اما هــر چه از جامعه امــروز ایران نمایش
میدهند تصاویر زشــت و بد اســت .در صورتی که
قبل از انقالب به غیر از مناطق محدودی در تهران،
هیچ نشانی از پیشرفت و آبادانی در ایران نبود .فقر،
فساد ،بیسوادی و گرفتار بودن اکثریت مردم به نان
شــب فضای غالب بر ایران قبل از انقالب بود .کدام
یک از روستاها در ایران قبل از انقالب برق داشت؟
اما این رســانهها فقط همان چند نقطه محدود را به
عنوان کل ایران در دوران پهلوی نمایش میدهند.
طبیعی اســت که یک جوانی که از وضعیت کشــور
در آن دوره بیخبر بود با دیدن این تصاویر شــیفته
آن دوران شود.
* یکی از ترفندهایی هم که به کار میبرند ،القای این
مسئله است که قبل از انقالب مردم در رفاه اقتصادی
زندگی میکردند و همه چیز ارزان بوده!

صددرصــد غیرواقعی اســت .چون بــه درآمد و

گفتگو
حقوق مردم هیچاشــار های نمیکننــد .مثال ممکن
اســت بگویند قبــل از انقالب قیمت گوشــت فالن
مقدار بــود وامروز به فالن میزان رســیده اســت.
امااشاره نمیکنند که حقوق اقشار متوسط به پایین
جامعه در آن زمان چقدر بــود و با آن میزان درآمد
چقدر میتوانســتند گوشت بخرند .روش شبکههای
ماهــوار های در پرداختن به این مســائل کامال عوام
فریبانه اســت .به همین دلیل هم در حال ســاخت
یک مجموعه درباره دوران پهلوی هستم که در ۱۰
قسمت به این گونه مســائل میپردازد .اقتصاد هم
یکی از قســمتهای این مجموعه است .به نظرم اگر
درباره این گونه مسائل کار رسانهای شود ،بسیاری
از این ترفندهای عــوام فریبانه رســانههای معاند
برطرف میشــود .این تصوراتی که بین برخی وجود
دارد به خاطر ضعف ما در بیان حقایق است نه واقعی
بودن حر فهای رســانههای معاند .اما رســانههای
ما در برخورد با این گونه مســائل هیــچ راهبردی
ندارند .به نظر من نیروهای تلویزیــون ما و به ویژه
بخشهای خبری باید آمــوزش ببینند که وقتی در
سطح شهر و بین مردم میروند تا گزارش و مصاحبه
مردمی تهیه کنند ،به زیبایی شناســی توجه کنند.
چون گاهــی میبینیم کــه در پس زمینــه تصاویر
گزار شهــای مردمی تلویزیون ،زبالــه و آلودگی به
تصویر کشیده میشود! این تصاویر روی ذهن مردم
تأثیر میگذارد.
* مهمترین مشکل ما در جنگ رسانهای به نظر شما
چیست؟

نکتــه مهم این اســت کــه در داخــل ،نیروهای
توانمندی حضور دارنــد .اما رســانههای ما از این
ظرفیت به خوبی استفاده نمیکنند.
* این ظرفیت را چگونه میتوان بالفعل کرد؟

اول صداوسیما ،بعد هم نهادهای فرهنگی عریض
و طویــل باید ایــن ظرفیــت را بــه کار گیرند .من
احســاس میکنم این نهادها در زمینه بالفعل کردن
این ظرفیت کم کاری میکننــد .فکر میکنم برای
صداوسیما استعدادیابی کار چندان دشواری نباشد.
به طور مثال جشــنواره عمار یکی از جاهایی اســت
که میتوان از دورن آن اســتعدادهایی را پیدا کرد
و به کار گرفت؛ این کار پیچید های نیســت .اما جای
سؤال است که در این هشت دور های که از برگزاری
جشــنواره عمار میگذرد ،کدام یک از مقامات عالی
رتبه صداوسیما به این جشــنواره رفته و آثار آن را
دیده و استعدادیابی کرده است؟ وقتی با این مدیران
صحبت میکنیم ،اولین حرفی که میزنند این است
که در زمینه نیروی انســانی دچار مشکل هستند و
آدم توانمند کم دارند .این درحالی است که یکی از
وظایف رسانه ملی این است که به طور جدی باید به
تربیت نیروی انســانی بپردازد .همان طور که شهید
آوینی هم در دهه  ۶۰گفته بود که اگر نیروی انسانی
تربیت نکنیم مجبور میشــویم که کارهای مرتبط با
انقالب را به عهده افــراد بیاعتقاد به انقالب واگذار
کنیم .متأســفانه بــه خاطر کــم کار یهای صورت
گرفته در زمینــه تربیت نیرو شــاهد هســتیم که
عرصه رســانه در تســخیر جریا نهای غیرانقالبی یا

ضدانقالبی اســت .این باید جدی گرفت شود .اینکه
برخی از نهادها و ســازما نها که از بودجه حکومتی
و دولتی برخوردار هســتند اعــام میکنند که در
طول ســال فالن تعداد أثر تولیــد میکنند چندان
مهم نیست ،اینکه چه تعداد نیروی انقالبی و متعهد
و توانمند تحویل جامعه میدهند مهمتر اســت .به
لحاظ کمی ،وقتی مدیریت رســانههای جهان دست
جریانات معارض ماســت ،اگر تمــام ظرفیت جبهه
مقاومت و جریان انقالب هم جمع شود ،باز هم برای
مقابله با جبهه مقابل کم است.
*پس ما چطور میتوانیم تأثیر بگذاریم؟

ما از طریــق باالبــردن کیفیــت آثــار خودمان
میتوانیم تاثیرگذار باشــیم .یعنــی در مقابل حجم
گســترده آثار آنها ما میتوانیم با یک اثر باکیفیت،
 ۱۰۰اثر جبهه مقابــل را خنثی کنیــم .چون ذات
حقیقت و اسالم طوری است که به راحتی در د لها
رســوخ میکند .اگر مدیران فرهنگی و رسانهای ما
به این حقیقت ســاده توجه کنند ،بسیاری از گر هها
باز میشود.
* به نظر شما االن اولویت اصلی فعاالن رسانهای در
کشور ما در مواجهه با حوادث اخیری که پیش آمد باید
چه موضوعات یا مسائلی باشد؟

به نظر من اولویت اصلی رسانههای ما بزر گترین
نقطه ضعف آنها هم هســت .ضعف بزرگ رسانههای
ما این اســت که شــبهات رایج بین مردم را برطرف
نمیکننــد .بــه خیلی از شــبهات اصــا پرداخته
نمیشود و برخی از شبهات هم که هدف رسانههای
ما قــرار میگیرند ،چون پرداختن بــه آنها به لحاظ
کیفی ضعیف اســت باز هم در ذهن بعضی از مردم
ادامه پیدا میکنــد و بلکه شــبهات جدیدتری هم
ایجاد میشــود .وقتی ســخنرانیهای رهبر معظم
انقــاب را بررســی میکنیــم میبینیم کــه این
ســخنرانیها تبیینی هســتند .منبر هم یک رسانه
محسوب میشــود اما وقتی ســایر منابر را با بیانات
حضرت آقا مقایســه میکنیــم میبینیم که قدرت
تبیین ندارند .بحث تبیین در رســانه بســیار جدی
است اما اتفاق نمیافتد.
*اما سیما همیشه به وقایع واکنش نشان میدهد و
گزارشهایی کار میکند.

گزار شهای ســیما -که نمونههــای خوب و قابل
توجه هم در میــان آنها وجود دارد -بیشــتر جنبه
تهییجــی دارد تا تبیینــی .به نظــرم گزار شهای
تلویزیونــی ما باید به ســمت تبیینی شــدن برود.
یعنــی باید بتوانند شــبهاتی که در ذهــن برخی از
مردم به وجود میآید را پاسخ دهند .در این صورت،
تأثیرگذاری صداوســیما از این رو به آن رو خواهد
شد .شــما وضعیت برنامههای خبری صداوسیما از
سال  ۸۸به بعد را با قبل از آن مقایسه کنید .تا قبل
از آن زمان ،فرم اخبار تلویزیــون قدیمی بود .اما از
سال  ۸۸فرم و ساختار اخبار در ســیما متحول شد
که شکل امروزی پیدا کرد .این اتفاق ،یک شوک به
رسانه ملی بود و تأثیر گذاشــت .انتظار میرفت که

محتوای اخبار نیز دچار همین تحول شود .اما هنوز
این تحول محتوایی اتفاق نیفتاده اســت و هنوز هم
جنس اخبارگویی صداوسیما مثل دهههای  ۶۰و ۷۰
اســت .به یاددارم در یکی از دیدارهایی که جمعی
از اهالی صداوســیما اوائل دهه  ۷۰بــا رهبر انقالب
داشتند ،حضرت آقا هم بر لزوم تغییر ادبیات و لحن
اخبار صداوســیما تأکید کرده بودند .اگر این تحول
محتوایی انجام شود ،اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.
* در زمینه مستند چطور؟

به نظر من صداوســیما از جریان مستندســازی
که در جبهه انقالب مرســوم شــده ،عقــب افتاده
است .بسیاری از فیلمهای مســتند انقالبی خارج از
مجموعه رســانه ملی ساخته میشــود .مثل مستند
«قائممقــام» و حتی مجموعهای که خود من ســال
گذشته با عنوان «در برابر طوفان» ساختم و از سیما
پخش شــد ،خارج از رســانه ملی تولید شد .وقتی
نگاه میکنیم میبینیم که بعد از گذشــت  ۴۰سال
هنوز هم صداوســیما یک مجموعه مستند درست و
حســابی درباره رژیم پهلوی نســاخته است .خیلی
بعید است که به ذهن مدیران ســیما نرسیده باشد
کــه چنین اثری بســازند .چون اید های نیســت که
پنهانی باشــد و بخش مهم تاریخ معاصر ماست .پس
دلیل این خأل چیســت؟ چرا درباره شــخصیتهای
برجسته تاریخ معاصر خودمان فیلم مستند نداریم؟
همین کــم کار یها باعث میشــود کــه برخی از
جریا نها ،شــخصیتهای ما را مصادره کنند .اینکه
جریان شبه روشنفکری شخصیتهایی چون شهید
آوینــی و حتی مطهری را به ســود خودش مصادره
میکند به خاطر این اســت که ما دربــاره آنها کار
رســانهای جدی انجام نداد هایم .این درحالی است
که خارج از چارچوب صداوســیما ،در جبهه انقالب
و در عرصه مستندســازی ،اتفاقات بســیار مثبتی
در حال وقوع اســت .همین امروز فیلمهای مستند
بسیار درخشــانی داریم که نمیتوان از آنها گذشت.
فقط جای افسوس است که چرا این جریان هنوز به
تلویزیون وصل نشده اســت و این آثار مستند کمتر
در سیما بازتاب پیدا میکنند؟ برخی از آثار مستند
بچههای انقالب پیش میآید که دو سه ساعت قبل
از پخش ،از آنتن پایین کشــیده میشود! چرا برخی
از مدیران رسانهای ما از اینکه آثار انقالبی را از آنتن
سیما پخش کنند ،میترسند؟
* مثل اتفاقی که برای کار خود شما ،یعنی «خارج از
دید» پیش آمد؟

بله ،ایــن مســتند بعد از چهار قســمت توســط
«جریان نفوذ» از آنتن ســیما پایین کشــیده شد.
یا خود ســیما باید چنین آثاری را تولیــد کند و یا
اگر خودش در ســاخت مســتندهای انقالب نقش
ندارد و دیگران تولید میکنند بایــد در پخش آنها
حمایت کند .اما متأســفانه در هــر دو مورد ضعیف
عمل میشود.
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گزارش
در گفتوگو ویژه خبری مطرح شد:

حال مستندسازی کشور خوب است

برنامه گفتوگــو ویژه خبری یکشــنبه  ۱بهمن با
حضور محســن یزدی مدیر مســتند حــوزه هنری،
مهدی نقویان ،محسن اســامزاده و مهدی مطهر از
مستندسازان به بررســی سینمای مستند و چالشها
و فرصتهای این حوزه پرداخت.
در ابتدای برنامه یزدی با بیان ایــن موضوع که در
کشور هم مستندساز حرفهای و هم مستندساز تفننی
داریم ،اظهار کرد :برخی مستندسازان از این راه درآمد
کسب میکنند و در حال حاضر تعداد مستندسازانی
حرفهای که از این راه امرار معاش میکند؛ زیاد شده
است.
مدیر مســتند حوزه هنری با تاکید بر این موضوع
که حال امروز مستندســازی کشــور از  ۷یا  ۸سال
گذشته بهتر شده اســت ،افزود :در گذشته وضعیت
مستندسازی کشــور وخیم بوده اســت ،اما در چند
سال گذشــته در ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا
که مستندســازی را مورد توجه قــرار دادهاند؛ توجه
شده است.
وی درباره تعداد مستندســازهای کشور که گفته
شده بیش از  ۶۴۰نفر هستند ،گفت :اگر منظور فقط
مستندساز باشد تعداد آنها بیشتر از این عدد است،
اما مستندســازان حرفهای کشــور کمتر از  ۶۴۰نفر
هستند.
یزدی با طرح این مثال که در سینمای هالیوود هم
هر سال بیش از هزاران فیلم ساخته میشود ،اما فقط
چند فیلم دیده میشــود ،افزود :امروز در کشــور نه
مشکل تولید ،نه مشکل مستندساز و نه مشکل سوژه
داریم بلکه مشــکل اصلی پخش اســت و اگر کمی با
جسارت بیشتر بر موضوع پخش متمرکز کنیم اتفاقات
بهتری در مستندسازی کشور رخ خواهد داد.
مدیر مستند حوزه هنری ادامه داد :البته برخی مواقع
ما در نقد صداوسیما زیادهروی میکنیم؛ در چند سال
اخیر همان گونه که در بخش سریال و فیلم کار شده
در حوزه مستند هم کارهای زیادی انجام شده است.
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وی با بیان این که برخــی مدیران فرهنگی ظرفیت
مستندساز را نمیشناســند ،گفت :کشــور امروز با
طیف جوان و جسوری در مستندسازی روبهرو است و
مدیران هم باید در موضوع پخش جسور باشند.
یزدی افزود :مستندسازان کشــور تا امروز زحمت
زیادی در تولید یک مستند کشیدهاند و خوشبختانه
مستندهایی با تکنیک خوب ساخته شده است.
در ادامه برنامــه نقویان با بیان ایــن موضوع که در
گذشته خیلی از مستند مطلبی شنیده نمیشد ،اظهار
کرد :بعد از انقالب در بعد کمیت مســتندها کارهای
زیادی انجام شــده اما در حوزه کیفیــت باید بیشتر
کار کرد.
این مستندساز کشور افزود :حال مستندسازی کشور
خوب است و ما قادر هستیم با جهان رقابت کنیم ،اما
سوالی که باید پرسید این است که چرا بعد از انقالب در
حوزه مستند با تمام ظرفیت کار نشده است.
وی گفت :مــا نمیخواهیم در مستندســازی برای
انقالب طرح جدیدی ارائه کنیم چرا که انقالب سرشار
از سوژه است و هر مستندسازی تشــنه این سوژهها
است.
نقویان ادامه داد :متاســفانه ما بــا تمام ظرفیت در
مستندسازی کار نکردیم و در گذشته خالهایی وجود
داشته و همین موضوع فرصت را به برخی رسانههای
معاند داده تا روی این موضوع کار کنند؛ همین موضوع
باعث شــده تا مســتندهایی که ما بر اساس واقعیت
میسازیم ،باور نشود.
این مستندساز با اشــاره به پیام مقام معظم رهبری
گفت :پیام رهبر معظم انقالب هم برای مستندسازان
راهگشاســت و هم به مسئوالن گوشــزد میکند به
موضوع مستند و مستندسازی توجه بیشتری کنند.
در ادامــه برنامــه اســام زاده نیــز اظهــار کرد:
مستندسازان کشــور بارها برای کار روی موضوعات
جدی ،چــون سیاســت اقــدام کردند ،امــا این که
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صداوســیما و مدیران چه میزان به مستندســازان
اعتماد کرده و میکنند جای بحث دارد.
این مستندساز گفت :امروز که کشور بیش از ۶۴۰
مستندساز دارد که حداقل یک فیلم ساختهاند نشان
میدهد کارهای خوبی صورت گرفته است.
وی افزود :آمار بازدید مردم از مستندها در جشنواره
ها نشــان میدهد ایــن روزها کارهــای حقیقی در
مستندسازی کشور ساخته میشود.
در ادامه برنامه مطهر درباره کمک بخش خصوصی
به مستندســازان اظهار کرد :در حوزه مستندسازی
بخش دولتــی کمکهای بســیار خوبی کــرده چرا
مستندســازی حوزهای نیســت که بخش خصوصی
بتواند به آن وارد شود.
این مستندســاز کشور درباره مســائل حوزه کاری
خود گفت :ما امروز در کشور فیلم و سریال میسازیم
و میخواهیم با آنها جواب مستندسازی شبکههای
معاند را که مدتهاســت مخاطب جــذب کردهاند،
بدهیم که نمیشود.
مهدی نقویان در ادامه برنامه با اشــاره به اینکه در
نقد مستند اجتماعی و سیاسی باید به صورت هوشیار
عمل کرد ،گفت :از جامعه هنرمندان این انتظار است
که راههای درمان زخم را بگوید ،هنرمند با مردم عادی
متفاوت است.
وی با اشــاره به اینکه باید راههــای درمان زخم را
هنرمند بگوید ،افزود :باید راه حل هر چیزی گفته شود
و این تلخی و سیاهی کار را بر میدارد.
این مستندساز با اشاره به مقوله هنر برای هنر و هنر
سفارشی اظهار داشت :زمانی که فیلم ساز کار تبلیغاتی
مثال درمورد پفک نمکی انجام میدهد ،این به معنای
سفارش پذیری است.
نقویان با اشاره به جسارت سینمای مستند در چند
سال اخیر افزود :تلویزیون و جشنواره داخلی دو جایی
اســت که پخش از طریق آنها صــورت میگیرد ،از

گفتگو
جشنواره بینالمللی سینمای حقیقت انتظار
فیلمهای مستقل مستند را داریم.
وی با اشاره به اینکه باید کارهای پژوهشی
را جدی گرفت ،گفت :بعد از وقایع ســال ۸۸
جشنوارهها سکوی پرتاب بودند ،برای تلویزیون
کاری ساخته بودم که در آرشیو قرار داشت ،اما

کمیل سوهانی:

گاهی انصاف در فریاد زدن است
کمیل سوهانی مستندساز گفت :ما در این مدت دچار یک اشتباه شدیم و آن اینبود که مسائل
فرهنگی را جدا از مسائل زیست و زندگی خود دیدیم مسائل فرهنگی دائم ًا با اقتصاد و جامعه در
ارتباط است.
کمیل سوهانی ،مستندساز جوان کشور که او را با آثاری مانند «جای خالی» و «مادرکشی»
میشناسیم به مناسبت رونمایی از منشور مستند انقالب اسالمی با فارس گفت و گویی داشت که
در زیر میخوانید

در جشنواره عمار مورد توجه قرار گرفت.
محسن یزدی مستندســاز در ادامه برنامه
با اشــاره به اینکه تمام کســانی که فیلمهای
سیاه میسازند نیت بدی ندارند ،اما برخی درد
فروشی میکنند اظهار داشت :مخاطب را نباید
به بن بست رساند.
وی با تاکید بر اینکه فیلم ســیاه ،فیلم جبر
است خاطرنشــان کرد:باید بین سیاه نمایی
و نقد تفکیک قائل شــد ،مستندســازان باید
بحثهای نظری انجام دهند.
این مســتند ســاز با اشــاره به اینکه برای
مستند ســازی مخاطب مهم اســت و اینکه
کارش مورد توجــه قرار بگیرد ،گفت :ســیر
پیشرفت شبکه مستند ادامه دارد.
یزدی با اشــاره به اینکــه خیلیها دغدغه
برای ســاخت فیلم دارند ،گفــت :فیلمهایی
که مســتند ســازان در حوزههای اجتماعی
میسازند جسورانه است.
وی با اشاره به اینکه در نقد میتوان راحتتر
و مناسبتر به بیان دیدگاههای خود پرداخت،
اظهار داشــت :در حوزه نمایــش خانگی هنر
پیشه و صداپیشه به زحمت دو سوم پول خود
را در میآورد.
یزدی با اشــاره بــه اینکه نمیتــوان همه
چیز را به گردن پخــش انداخت ،افزود :اخیرا
مستندسازان به مخاطب خود توجه میکنند
و این مسئله حائز اهمیت است.
این مستندساز با اشــاره به اینکه در برخی
جاها در آرشیو تلویزیون به روی فیلم ساز باز
است ،اما در دادن سندها ما را اذیت میکنند،
گفت :در حال ساخت مســتند شهید مدرس
هستم ،به طوری که اجازه فیلم برداری از کاخ
گلستان را به بنده ندادند و این مسئله از جمله
موانع کاری محسوب میشود.

کمیل سوهانی در تعریف مستندســاز انقالبی گفت:
برای تعریف مستندساز انقالبی باید ابتدا تعریف درستی
از یک انسان انقالبی پیدا کنیم تا به این موضوع برسیم.
از نظر بنده در شرایط امروزی انسانی که علیه آمریکایی
بودن و آمریکایی زیستن مبارزه میکند ،انسان انقالبی
است .البته منظور از آمریکا فراتر از موقعیت جغرافیایی
است و انسان انقالبی باید تالش کند تا در این مسیری که
زیست آمریکایی پیدا نکند؛ یعنی طوری نباشد که از یک
طرف دشمنی با آمریکا را اظهار کند و از طرف دیگر خون
آمریکایی در رگ هایش جاری باشد.
سوهانی با برشمردن برخی جنایت های آمریکا ،گفت:
مثال آمریکا بزرگترین آلوده کننده محیط زیست است و
یک انسان انقالبی با کسانی که محیط زیست را آلوده می
کنند مبارزه میکند.
این مستند ســاز ادامه داد :آمریکا بزرگترین سردمدار
ســرمایه داری جهان است و انســان انقالبی باید با این
تفکر سرمایه داری مبارزه کند و خیلی خوب شاخص ها
را بشناسد و تالش کند که زیســت آمریکایی در جامعه
رواج پیدا نکند و در واقع از ورود این سم به خون جامعه
جلوگیری کند.
وی با اشــاره به اینکه انقالبی بودن دو جنبه ســلبی و
ایجابی دارد ،تصریح کرد :به نظر من راه طوالنی داریم که
دقیقا بفهمیم چگونه باید باشیم و ایده قطعی بدهیم برای
آینده جامعه ،اما در حال حاضر می توانیم مبارزه کنیم در
برابر آن چیزی که می دانیم نا حق است .
مستند انقالبی سلطه جریان غالب جهانی را برچیند
کمیل ســوهانی در پاســخ به این ســوال که اولویت
های مســتند انقالبی چیســت گفت :اولویت مســتند
انقالبی اولویت های جامعه ای است که میخواهد سلطه
جریان غالب جهانی را بردارد و این در موارد زیادی مانند
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و ...تجلی پیدا میکند .
اولویت مستندسازان انقالبی باید زیست اجتماعی باشد
وی ادامه داد :ما در این مدت دچار یک اشــتباه شدیم
و آن این بود که مسائل فرهنگی را جدا از مسائل زیست
و زندگی خود دیدیم مســائل فرهنگی دائماً با اقتصاد و
جامعه در ارتباط است و اگر بخواهیم به مسائل فرهنگی
به صورت انتزاعی بپردازیــم راه به جایی نخواهیم برد به

همین دلیل باید اولویت بچه های انقالبی به سمت زیست
اجتماعی بیاید چون انسان آنگونه می اندیشد که زندگی
میکنید.
در ادامه کارگردان مســتند مادرکشی و جای خالی با
اشاره به اینکه انســان های انقالبی از با انگیزه ترین افراد
جامعه هستند ،گفت :به نظر من انگیزه نیاز به ایده دارد
ما در تشخیص اولویت ها مشــکل داریم وگاهی انرژی را
صرف مسائلی میکنیم که مهم نیست و البته اتفاقاتی که
هر روزه می افتد و ضرورت هایی که پیدا میشود ،باعث
این است که اولویت ها را بهتر بشناسیم.
کمیل سوهانی در پایان با پاســخ به این سوال که نقد
منصفانه به چه معناست ،گفت :نقد منصفانه به این معنی
نیست که نقدی کنید که کسی ناراحت نشود بعضی اوقات
انصاف در این است که شما فریاد بزنید.
وی افزود :مستندساز طبق رسالتی که دارد باید تمام
تالشش را بکند مسئله ای که به سراغش رفته است و در
الیه هایی از روزمرگی و ناآگاهی جامعه پنهان شده است
را جلوی چشم مردم بگذارد.
این مستندساز ادامه داد :گاهی اوقات بیرون کشیدن
مسائل خارج از دید ایجاب میکند که مستند ساز کمی
تند حرف بزند و من مثال نیشتر زدن رو بیان میکنم که
با تیزی که دارد سموم را از بدن جامعه بیرون میکند.
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گفتگو
پاسخ رئیس مرکز مستند حوزه هنری به نقد سه گانه پهلویها؛

برخی نقدهای فعاالن فرهنگی را وارد میدانم
میدانیم حساسیت پرداختن به دوره پهلوی تا چه میزان
باال اســت و این حوزه ،حوزه سختی است و ظرافتهای
خودش را میطلبد .اما این حساسیت نباید آنقدر پررنگ
باشد که خودش تبدیل به مانعی برای تولید کار شود.
دهه فجر امسال ،رســان ه ملی برنامههای متنوعی را به
ویژه در بخش مســتند تدارک دیده بود که از جمله آن،
مســتندهای رجال پهلوی بودند که از شبکه مستند و
(دیگر شــبکهها به روی آنتن رفت) .از قضا ،این سری از
تولیدات خانه مستند انقالب اسالمی ،مورد انتقاد برخی
چهرههای منتقد و دانشگاهی قرار گرفت .منتقدان این
مجموعه مستند بر این باور بودند که آنچه درباره هویدا و
اشرف گفته شد ،بیشتر در جهت تطهیر عملکرد آنان بوده
و نتوانسته ظلم و فساد و جنایات خاندان پهلوی و دربار
محمدرضا را به درستی روایت کند.
اشاره :ایمان گودرزی ،کارگردان و مستندساز
کشورمان از سال  83کار مستندسازی را آغاز کرده
است و در حال حاضردر رشته فیلم سازی مشغول
تحصیل است .مستندهای «بهمن « ،»60سال های
خاکستری»« ،فردای دیروز»« ،بر مدار تباهی»،
«رویای سیاه» و «عطش ثانیه ها» برخی از آثار
مستند این فیلمساز هستند .در ادامه گفتگوی ما
با این کارگردان جوان را می خوانید.

نقدهای منتشرشــده درباره این مجموعه را در ادامه
بخوانید:
در چهل سالگی انقالب ،خاندان سلطنت مظلوم
شد!
نقد سه مستند تاریخی «هویدا»« ،اشرف» و

«اسداهلل علم» از نگاه «محمدصادق کوشکی»

به عنوان مثال« ،محمدصادق کوشکی» عضو هیئت
علمی دانشــگاه تهران در این رابطــه در گفتگویی با
مشرق گفت« :در موردمستند هویدا متاسفانه چند تا
مشکل جدی وجود دارد که این مشکالت باعث میشود
یک مقداری این ســری آثار جدیتر نقد بشود .چون
عوامل ســازنده و چهرههای موثر در این سه اثر افراد
مشابهی هستند .در واقع این سه اثر نوعی سه گانه است.
چهرههایی که برای گفتگو در این سه مجموعه انتخاب
شدند ،چهرههای شاخص دوران پهلوی هستند .منتها
این سه اثر و مشــخصا اثری که در مورد هویدا ساخته
شده است از چند ناحیه رنج میبرد و مشکالتی دارند».
کوشــکی اما تیغ نقدش را تیزتر هم کرده و صراحتا
مطرح میکند« :من میخواهم در مورد قضیه ساخت
این مســتند خوشــبینانه نگاه کنم و بگویم مسئوالن
ساخت این آثار درک درســتی از تاریخ پهلوی ندارند.
در نتیجه مســتندی که به نام هویدا ارائه میشود که
به نوعی به تطهیر هویدا میانجامد و از ســوی دیگر به
تطهیر حکومت پهلوی منجر خواهد شــد .سازندگان
این مجموعه آقایاحســان ناظم بکایی و همسرشــان
(ســعیده نیک اختر) هســتند که گفتهاند ما در مورد
اشرف خیلی اسناد و مدارک نداشتیم و مجبور شدیم
برویم روی روانشناسی اشرف کار کنیم .این حرف غلط
است و دقیق نیست .مگر میشــود ما در مورد اشرف
38
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اســناد و مدارک نداشته باشیم .دوســتان قصد دارند
اشرف پهلوی را روانکاوی کنند؛ اشرف پهلوی معایب و
نواقصش بدین صورت مطرح میشود که ایشان از لحاظ
روانی یک مشکالت روحی داشته است .کسی که شریک
جرم محمدرضا پهلویدر بسیاری از جنایتهایش بوده
است به عنوان بیماری روانی قابل ترحم مطرحمیشود
که اختالل روانی داشته اســت .این جور نگاه کردن به
صورت جدی خاندان پهلــوی را تطهیر میکند و اصال
فلسفه انقالب را در نهایت زیر سئوال میبرد».
اما احمد میراحســان منتقد ســینما و مستندساز،
درباره این مجموعه مســتند با ادبیــات خاص خود،
اینگونه نوشته اســت« :فیلم سراپا ســتایش فضایل
فرهنگی درونخواران بی فرهنگ بود و چنان وانمودهای
فریب آمیز و برساختهی نگرشــی بس ناهموار از دربار
شــاه را پیشــکش مخاطب جوان از همه جا بی خبر
میکرد که تو گویی ،شــبکهی ســلطنت طلبان فیلم
تحریف آمیزی آمیخته به عکسها و فیلمهای مستند،
همراه تفســیری نامستند ســراپا یاوه و کالم و آگاهی
و روایتی دروغیــن و اغواآمیز آماده کرده اســت برای
به فراموشی سپردن نقش شــیطانی زنی به نام اشرف
و برادرش که فســاد همه ســویه در ســرزمین ایران
برپا داشــتند و آن را اصالح و نوســازی و پیشرفت نام
مینهادند .بخشــی که من مشــاهده کردم برکارهای
اشرف اســتوار بود و دوســتان متذکر شــدند که این
فیلم درباره امیرعباس هویدا هم حســی از مظلومیت
میپراکند .در همان دقایقی که فیلم را تماشــا کردم؛
اشرف بانویی معرفی میشــد منورالفکر ،سخت نگران
سرنوشــت ایران ،یاری دهنــده برادر ،فعــال در امور
فرهنگی و رابطهی دموکراتیک با مطبوعات و ژورنالیسم
که دیوار و در نفوذ ناپذیر دربار را به سوی روزنامهنگاران
گشــود .و اموالش را وقف بنیاد پهلوی کرد که کارش
انتشار کتب فخیم بود .و آنچنان برجستگی داشت که
اگر انقالب سال  ۵۷رخ نمیداد ،احتمال داشت دبیرکل

گفتگو
سازمان ملل شود و. . .
محسن یزدی ،فعال فرهنگی-رسانهای و
رئیس مرکز مستند حوزه هنری در یادداشتی به
برخی از این انتقادها پاسخ داده است
یزدی یادداشــت خود را اینگونه آغــاز میکند که:
«سالهای سال است که با حســرت در جشنوارههای
داخلــی و شــبکههای فارســی زبــان خارجی پای
مســتندهایی نشســتهایم که همه باورهای ما را در
حوزههای مختلف اجتماعی و سیاســی و اقتصادی به
چالش کشیده است .عادت داشــتیم آنها بسازند و ما
حرص بخوریم و بی امان فریاد بزنیم .البته فریاد زدن
هم داشت .صراحت و جســارت این مستندها ،دل هر
دلســوزی را به درد میآورد .غیر از این کار دیگری از
دستمان ساخته نبود»
وی در ادامه نوشــته اســت« :اما امروز زمان تغییر
کرده است .فضا دارد به سمت دیگری حرکت میکند.
حاال ما میســازیم و آنها فریاد میکشند .چند سالی
هست که به یمن فعالیت مراکز انقالبی و سازمانهای
تازه تاســیس و صد البته تکیه بــر تجربه و تالش بی
وقفه پیشکســوتان ،مســتن ِد بچههای انقالب تکان
اساسی خورده است .آنها جســارت پیدا کرده اند و با
ساخت مستندهای سیاســی و تاریخی ،طرف مقابل
را نگران کرده اند .این رشد دلگرم کننده را «آقا» هم
میدانستند و در نشست اخیرشــان با مستندسازان
به آن اشــاره کردند .البته طبیعی هم بود چون بدون
تعارف این فضا را خود ایشــان با صبر و حوصله و نگاه
دراز مدت و غیر هیجانی ایجاد کردند .ایجاد گفتمان
فرهنگ انقالبی و ورود جدی ســپاه به حوزه فرهنگی
حتما یکی از این اتفاقات مهم و مبارک در این عرصه
است که جز با تدبیر ایشــان انجام نمیشد .حاال آرام
آرام نتیجه کارهای بزرگان و عرق جبین دلســوزان و
تالش بچههای مخلص ،دارد خودنمایی میکند.
یکی از مظاهــر این اتفاق مبارک ،کار موسســات و
بچههای انقالبی در حوزه تاریخ و خصوصا پهلوی است.
جســارت ورود در این حوزه بعالوه کمک تلویزیون در
ارائه آرشیوها حاال منجر به اتفاقات خوبی در این عرصه
شده و به نظر میرســد باید منتظر اتفاقات مهمتر نیز
باشیم.
اما چند وقتی است که برخی فعاالن فرهنگی دلسوز
نقدهایی را به برخی محصوالت موسســات انقالبی در
حوزه تاریخ پهلــوی وارد دانســته و آن را بیان کرده
اند .برخی نقدهــا البته منصفانهتــر و در قالب تحلیل
مســتندهای مورد نقد بود اما برخی مطالب هم شکل
دیگری داشت که در ادامه به آن اشاره میشود .نگارنده
با احترام به نظر این عزیزان نکاتی را قابل ذکر میداند.
همه ما میدانیم حساسیت پرداختن به دوره پهلوی
تا چه میزان باال اســت و این حوزه ،حوزه سختی است
و کار در این باره ظرافتهای خــودش را میطلبد .اما

این حساســیت نباید آنقدر پررنگ باشــد که خودش
تبدیل به مانعی برای تولید کار شــود .همه میدانیم
که امروز به دلیل عدم کارکرد درســت همه ما و تولید
ممتد شبکههای معاند ،سواالت زیادی در ذهن مردم
درباره دوره پهلوی وجود دارد .آش آنقدر شور میشود
که برخی افراد فریب خورده در خیابان شــعار رضاشاه
میدهند .حاال با این شرایط دو کار میتوان کرد؛ اول
اینکه طبق سنوات گذشــته آنهم تنها در دهه فجر در
شبکههای خبری و نمایشــی با چند موسیقی انقالبی
 40سال پیش و چند گزارش خبری و مستندهایی که
معلوم است برای بستن دهان مدیر باالدستی ساخته
شــده کار را جمع و جور کرد .دوم اینکه ماجرا را کمی
جدیتر بگیریم و با یک ســرو شــکل بهتر و درستتر
درباره دوره پهلوی ،کارهای موثرتری انجام دهیم که
مخاطب را با خود همراه کند.
حساسیت پرداختن به دوره پهلوی تا چه میزان باال
است و این حوزه ،حوزه سختی است و کار در این باره
ظرافتهای خودش را میطلبد .اما این حساسیت نباید
آنقدر پررنگ باشــد که خودش تبدیل به مانعی برای
تولید کار شود.
من میدانم که منظــور منتقدان محترم هم همین
اســت و آنها هم دلشــان میخواهد درباره این دوره
کارهای خــوب و با کیفیت تولید شــود .اما نکته این
است که این شــکل نقد کردن ما را به همان شرایط
گذشته باز میگرداند .یعنی جسارت را از سازندگان
میگیرد و همه با اســترس و تــرس تنها میخواهند
تنها منتقدان را ســاکت کنند .زیرسوال بردن تمام و
کمال کار موسسات انقالبی که دوستان به نیت درونی
مدیرانشان آگاه هستند و فقط و فقط نقد کردن آنهم
با لحنهای غیردوســتانه نتیجه مثبتــی را به دنبال
نخواهد داشــت .ندیدن کارکرد موسسهای مثل اوج
درباال بردن تــوان مستندســازان انقالبی(با در نظر
گرفتن اشــکاالت آن که بر کسی پوشــیده نیست) و
تنها نقد کردن و کنایه زدن کمیاز انصاف دور است.
حــرف نگارنده مطلقــا ناظر به نظر دوســتان منتقد
درباره مستندهای هویدا و اشــرف و علم و . . .نیست.
اساسا ممکن اســت حتی در برخی موارد اشتباهاتی
ولو فاحش رخ داده باشد اما راه مواجهه با اشتباه یک
موسســه جوان و پرکار و دغدغه منــد نمیتواند غیر
متلک و زیرســوال بردن کارها و اتهام باشد؟ بعالوه
اینکه «سلیقه» را در این جا را نباید از نظر دور داشت.
یادمان باشد که برخی از دوستانی که اتفاقا در حوزه
تاریخ انقالب صاحب نظر بودند مستند «قائم مقام» را
به نفع آقای منتظری تحلیل کردند یا برخی از پخش
مستند «پرزیندنت آکتور سینما» به دلیل توهین به
رهبری جلوگیری کردند و از این دســت مثا لها که
فراوان است.
نگارنده معتقد است راه درست این بود که دوستان
ابتــدا با بانیــان کار تماســی برقــرار میکردند و از

کارهایشان مطلع میشــدند و بعد نکاتشان را در این
باره گوشزد میکردند .حتما در روند کاری ساخت این
مستندها ضعفهایی وجود دارد اما وقتی نگاه برادران
ما اصالح گر باشــد که میتوان شهادت داد که هست
پس چرا راهی انتخاب میشــود که ضررش بیش از
فایده آن است.
یزدی در پایان تاکید میکند« :دوســتان باید یک
نکته مهــم را در نظر بگیرند .نهال مســتند انقالب و
اساســا نهال هنر انقالب نوپاســت و امروز به برکت
تدبیر «آقا» و دلســوزان انقالب روبه بالندگی است.
همه باید به این فکر کنیم که چطور میتوانیم به بارور
شدن بیشــتر آن کمک کنیم .نوشتن پشت سر هم و

زیر سوال بردن کل کار موسسات انقالبی چقدر به این
روند کمک میکند؟ بعنوان کسی که دستی در تولید
دارد باید بگویم این روش تنها باعث این میشــود که
سازندگان این آثار عطایشان را به لقایش ببخشند.
امروز چرخ تولید مســتندهای خوب درباره پهلوی
راه افتاده و آرام آرام در حال چرخیدن است .میتوان
با صراحت و لحنی که دشمنان را میزنیم با اشکاالت
دوستان مواجه شویم و از حرکت این چرخ جلوگیری
کنیم یا اینکه با صبر و سعه صدر اشکاالت برادرانمان
را در طول مسیر اصالح کنیم و به بالندگی آن کمک
کنیم».
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گفتگو
مومنی شریف رئیس حوزه هنری:

هنری بومی بزرگترین دستاورد حوزه هنری است
ِ
دستیابی به یک مکتب ادبی
رئیس حوزه هنری گفت :انقالب جــز با لطف خدا اتفاق
نمیافتاد؛ بنابراین هیچ یک از تحلیلگران سیاسی در دنیا
پیروزی انقالب اسالمی را پیش بینی نکرده بود.
به گزارش سوره سینما ،محســن مومنی شریف رئیس
حوزه هنری سازمان تبلیغات اســامی در گفتگو با برنامه
رادیویی «خیابان انقالب» با اشــاره به شکل گیری حوزه
هنری گفت :این نهاد توســط رهبران انقالب و هنرمندان
عزیز کشورمان تاسیس شد.
وی مهمترین اقدام حوزه هنری در آن دوران را مبنی بر
آشــتی دادن مردم مومن و انقالبی با هنر دانست و افزود:
هنر قبل از انقالب در مقابل دین بود؛ در حالی که اصل هنر
در راستای دین بوجود آمده است؛ خاصه هنرهای نمایشی
که برای تبیین مناســک دینی ایجاد شدند .سینمای قبل
از انقالب خوشــنام نبود ،اما فیلمهایی که بعدها در حوزه
هنری ساخته شد ،در مساجد به نمایش در آمد که اتفاقی
بزرگ بود؛ اما بزرگترین دستاورد حوزه هنری و هنرمندان

این عرصه ،دستیابی به یک مکتب ادبی هنریِ بومی بود.
رئیس حوزه هنری این مکتب را مختص انقالب دانست
و گفت :اگر امروز ســینمای ایران را در دنیا به رســمیت
میشناســند ،چراکه از این مکتب پدید آمده است .حوزه
آموزش از کارهای اصلی ما در سالهای اخیر است و جوانان
فعال در این عرصه روزگاری در حوزه آموزش دیده اند .برای
سال آینده از همکاران بخشهای مختلف خواسته ایم که
درباره تاریخچه بخشهــای مختلف کتابی را تالیف کنند؛
خاصه در عرصهی نظری هنر که صاحب تفکر جدیدی شده
ایم که باید تبیین شود.
مومنی شریف در پایان گفت :هنرمندان عموما عالقهمند
به تولید آثار هنری هستند و از این رو بخش پژوهش عموما
مظلوم واقع میشود .بودجه پژوهشی سال آینده در کشور
بسیار نا امید کننده است و امیدوارم مجلس شورای اسالمی
به این مهم توجه بیشتری کند!

محسن یزدی:

«خارج از دید» پاسخ دقیقی برای ابهامات تاریخی دارد
مدیر مرکز مســتند حوزه هنری گفت :امروز مطالبه
مستندســازان پخش اســت چراکه کار خــوب تولید
میشــود و ما در پخش دچار مشکل میشــویم ،مانند
آنچه که برای مستند «خارج از دید» اتفاق افتاد.
«محســن یزدی» مدیر مرکز مســتند حوزه هنری
گفت :مســتند «خارج از دید» در ادامه مســتندهای
خوبی است که در این مدت اخیر از اتفا قهای کشور و
حوزه های تاریخ معاصر و تاریخ انقالب دیدیم.
وی با اشاره به ویژگیهای این مجموعه مستند گفت:
ویژگی این مســتند اطالع رسانی اســت؛ یعنی اینکه
تاریخ را از ابتدا روایت میکند و مسائل را یکی به یکی
بیان کرده و ســعی در رفع ابهامات مخاطب دارد .این
یکــی از نیازهای مهم ما درباره اتفاقهای مهم کشــور
است .افرادی در آن زمان بودند که از الیههای اتفا قها
با خبر نبودند ،یا افرادی بودند که بعدا متولد شــده و یا
آن موقع ها را درک نکردند حق دارند که ابهاماتشــان
برطرف شــود .خصوصا اینکه آن اتفا قهــا آنقدر مهم
باشند که در سرنوشت کشور موثر باشند.
یزدی ادامه داد :این مستند خیلی خوب و روان یک
اتفاق را بیان میکند و سعی دارد تا سوا لهای مخاطب
را درباره آن دوره پاسخ دهد.
وی با اشــاره به اینکه تولید این دســت مستندها تا
چه میزان میتواند در روشــنگری وقایــع تاریخی به
ویژه اغتشاشات ســال  ۸۸تاثیر داشــته باشد  ،گفت:
تاریخ همیشه تکرار میشــود .تا به حال از این اتفا قها
در تاریخ زیاد افتاده اســت و شــما به خوبی میتوانید
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نشــان دهید که بی قانونی یک عده آدمهای سیاســی
که صاحب قــدرت و تریبون هســتند میتواند مملکت
را به کجا برساند.
مدیر مرکز مســتند حــوزه هنــری در ادامه گفت:
ما درباره قاجــار و پهلوی دور ههــای مختلف تاریخی
داشــتیم .امروز در منطقه و کشــورهایی مثل سوریه،
افغانســتان ،عراق و  ...را هم داریم و می توانیم متوجه
شــویم که چطور با بی کفایتی یک عده ،کل یک ملت
سالها وارد یک جنگ داخلی میشود.
یــزدی ادامه داد :ما بــه مردم هیچــی نمیگوییم و
برایشــان توضیح نمیدهیم و اســتداللی نمیآوریم.
اینطور نمیشــود و برخیها ممکن است شــبهه پیدا
کنند .در مورد فتنه  ۸۸برخیها شبهه پیدا کرده بودند
که واقعا در انتخابات تقلب شــده و باید به ســوالهای
اینها پاسخ داده میشــد و راهش کار رسانهای درست
بوده و هست.
وی با انتقاد از پخــش نامناســب مجموعه خارج از
دید در تلویزیون گفت :یکی از کارهای درســت در این
حوزه ها مجموعه «خارج از دید» اســت که متاسفانه
تلویزیون با آن برخورد مناسبی نداشت.
یزدی ادامه داد :ما سالها دلمان میسوخت و منتظر
بودیم کــه مجموعهها و مســتندهایی درباره مســائل
کشور ســاخته شــود و همیشــه آقایون من و تو و بی
بی سی را توی ســر ما میزدند که نگاه کنید و ببینید
که این شــبکهها چه تولیداتی دارند ،حاال که باالخره
مستندهایی ساخته میشود که ســطح کیفی مناسبی

ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری بهمن1396

دارد و مخاطب جذب میکند آقایان در پخش آن دچار
تردید شده و جسارت الزم را برای پخش ندارند و یا اگر
هم پخش کنند تکه پاره پخش میکنند.
یزدی با اشاره به پخش نشدن قسمت پایانی «خارج
از دید» گفــت :متاســفانه این اتفاق در مــورد همین
مســتند هم افتاد و بدون اینکه به ســازندگانش اعالم
شود قسمت آخر را پخش نکردند.
وی گفت :چرا هیچکس در این باره پاسخ نمیدهد و
آیا تا به حال مسئولین با سازندگان کار تماس گرفتند
تا برایشــان توضیحی بدهند؟ کاری که تولید میشود
قطعا زحمتهای فراوانی برایش کشــیده شده است و
باز هم اشکالی ندارد شاید موانعی برای پخش بوده اما
باید برای سازندگانش توضیح دهند.
یزدی در ادامه گفــت :امروز مطالبه مستندســازان
پخش اســت چراکه کار خوب تولید میشــود و ما در
پخش دچار مشکل میشــویم .به نظرم مدیریتها در
پخش همپای مستندســازان جسور و دلسوز ما حرکت
نمی کنند و اتفاقا همین اســت که ضرب تاثیرگذاری
منبع :فارس
بر مخاطب را می گیرد.

گفتگو

روایت درست قضاوتها را تغییر میدهد
محیا رضایی

سازندگان انیمیشن سینمایی «فیلشاه» معتقدند رقابت یک
اثر پویانمایی در کنار  ۲۲فیلم سینمایی شرایط سختی دارد برای
اینکه بتواند در بخش های مختلف خود را نشان دهد.
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برای اولین بار یک اثر
پویانمایی را در کنار  ۲۲اثر نمایشی بخش مسابقه قرار داده
است تا در عین بی رقیب بود «فیلشاه» در بخش انیمیشن ،هم
رده با ملودرام های رئال قرار گرفته و این اثر را در یک فضای
رقابتی چالش برانگیزتری قرار دهد .این انیمیشن سینمایی
به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری
پس از «شاهزاده روم است» که با سرمایه گذاری گروه هنر پویا
به عنوان یک کمپانی کام ً
ال خصوصی ،بنیاد سینمایی فارابی و
مؤسسه تصویر شهر تولید شده است.
همانطور که پیش از این در رسانه ها مطرح شد قصه «فیلشاه»
در جنگلی در آفریقا رقم میخورد .رئیس گله فیلها صاحب
فرزندی میشود که همه انتظار دارند جانشین رئیس گله باشد،
اما برخالف تصور همه «شادفیل» بسیار دست و پا چلفتی است
و هیکل گندهاش همیشه سبب تخریب و خرابکاری میشود .
این خالصه ای است از آنچه که قرار است اصحاب رسانه در در
اولین روز جشنواره فیلم فجر شاهدش باشند و بعد از تماشای
کامل آن پی خواهند برد که چه پیام های ناگفته ای روی پرده
نقره ای در انتظارشان است.
به این بهانه سوره سینما در گفتگویی با هادی محمدیان
کارگردان و حامد جعفری تهیه کننده انگیزه شان برای آغاز
دومین همکاری مشترک و هر آنچه که به تولید «فیلشاه» مرتبط
است جویا شد که در ادامه میخوانید:
* نکته ای که به عنوان دومین اثر سینمایی شما در فضای
انیمیشن توجه من را جلب کرد اینکه یک پیام کامال آشنای
قرآنی را در جغرافیا و فرهنگی روایت می کنید که در ابتدا به نظر
می رسد وجوه مشترک زیادی با مخاطب ایرانی ندارد اما هرچه
پیش می رویم این نقطه نظر بیشتر می شود .این نگاه سینمایی
از کجا نشات گرفت و پایدار شد؟

هادی محمدیان :دغدغه همیشگی ما در انجام کار کودک و به
خصوص انیمیشن همیشه این بود که قبل از ارائه هر پیامی برای
بچه ها قصه و داستان بگوییم .خود قرآن هم در بیان هر نکته و
تذکر ابتدا با یک حکایت و داستان شروع می کند و آخرش تو را به
سمتی می برد که با استداللت بتوانی به یک نتیجه ای برسی .به
نظر من ارائه یک پیام مستقیم نه تنها خیلی شعارگونه به نظر می
رسد بلکه تاثیرگذاری کمتری هم دارد .از طرفی در ارائه یک پیام،
گستره فرهنگ وسیع تر از جغرافیاست به همین دلیل سرزمین
های مختلف با ارائه پیام های گوناگون از یکدیگر تاثیر می گیرند.
ضمن اینکه این فیلم در کشورهای دیگر هم قرار است اکران شود
و ما از روز اول نگاه مان جهانی بود .به همین خاطر سعی کردیم
یک سبک مشخص برای تولیدات مان در نظر بگیریم و بر همان
رویه پیش برویم.
* روایتی که شما در آخرین ساخته خود مطرح کردید اگرچه
برای همه آشناست اما خیلی کم به آن پرداخت شده است .چه
شد که سراغ این حکایت رفتید؟

محمدیان :اســطوره ها و قهرمان هایی که پیش از این به آن
پرداخت شده است محدود به چند شــخصیت خاص است و با

احترام به همه کسانی که در حوزه کودک قعالیت
می کنند اما ما احساس کردیم در غالب این آثار به
حدی پرداخت ها بد بوده که بچه ها دیگر تمایلی
به دیدن رستم و سهراب و ...ندارند .متاسفانه به
دلیل تولیداتی با کیفیت پاییــن از نظر بصری و
محتوایی ظرفیت های قهرمان گونه این شخصیت
ها امروز از بین رفته و کمتر کســی اســت که به
معنای واقعی کلمه یک تصویر باشکوه برگرفته از
یک اثر نمایشی از این کاراکترها در ذهن داشته
باشد .ضمن اینکه می خواســتیم به لحاظ قصه
بکر باشیم و به همین خاطر ســراغ داستانهایی
رفتیم که در درام کمتر به آن پرداخته شده است.
این قصه در کتاب ها روایت شــده و هیچ بچه ای
نیست که آن را نشنیده باشد اما ذهنیت تصویری
از آن ندارد .در کارهای بعدی هم قطعا این روند را
ادامه می دهیم و سراغ داستان های آشنایی می
رویم که در بخش نمایشــی کمتر روی آن ها کار
شده است.
* در کشورهای پیشرفته صنعتی خلق قهرمان
های جدید کودکان بسیاری را در سراسر دنیا به
خود عالقمند کرده است .آیا زمان آن نرسیده
که ما هم به جای وام گرفتن از قهرمان هایی که
پیش تر خلق شده اند خودمان حرفی برای گفتن
داشته باشیم؟

محمدیان :مــا معتقدیم قهرمــان هایی که در
تاریخ محبوبند الگوهای مناســبتری نســبت به
قهرمان هایی هستند که از نو بخواهیم خلق شان
کنیم .در خلق یک کاراکتر جدید هزاران عیب و
نقص ممکن است داشته باشد که با آزمون و خطا
در چند پروژه و صرف زمــان در مراحل مختلف
اصال می شــوند اما در قصه قهرمان های قبل این
مشکل حل شــده اســت و زمان آن رسیده که با

خیال راحت به ارتقای کیفــی دیگر بخش های
نمایشی آن بپردازیم.
* نزدیک کردن ذهن کارگردان به نویسنده
در آثار رئال هم کار راحتی نیست .شما در این
پروژه که بخش اعظم آن بر پایه تخیل و تصور
استوار است یک کارگردان بودید در مواجهه با
تیم نویسندگی .چه راهی را برای همسو کردن
ذهن تان برگزیدید؟

محمدیــان :در کارگاه نویســندگی ما  ۱۴نفر
حضور داشتند که از این تعداد  ۴نویسنده و بقیه در
مقام مشاور و کارشناس ما را همراهی می کردند.
من هم ســعی می کردم به طور ثابت در جلسات
شان حضور داشته باشم تا ذهنیت یکدیگر را بهتر
درک کنیم و در خروجی برخی از این جلسه ها کار
طراحی و دکوپاژ هم انجام می دادم .اساسا وقتی
نگاه تان صنعتی باشد ســعی می کنید بیشترین
توجه را به مخاطب داشــته و بهترین فیلم تان را
بسازید .شــناخت مخاطب امروزی کار یک نفر
نیست روانشناس و جامعه شــناس باید پای کار
بیاید .این نگاهی اســت که کمپانی های بزرگ
دنیا در پیش گرفته و موفق شــده اند .ما هم اگر
بخواهیــم در تولیدات مان به یک اســتانداردی
برسیم باید به جای آزمون و خطا کردن راه های
پیموده شده از تجربه آنها استفاده کنیم.
* «فیلشاه» در نگاه یک مخاطب ،انیمیشنی
است پر از وقایعی که با شتاب یکی پس از دیگری
به هم پیوست می شود .چه دلیلی برای کات های
نزدیک به هم و باال بردن ریتم روایت داشتید؟

محمدیان :یکــی از مورادی کــه در مطالعات
اولیه به آن واقف شدیم این بود که بچه های این
عصر و زمانه ریتم شــان از بزرگترها تندتر است.
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گفتگو
احساس کردیم باید گاهی از خودمان فاصله بگیریم تا به
دنیای آنها نزدیک تر شویم .در بحث فنی و کارگردانی
هم خودخواسته بر آن شــدیم تا حدی منطقی سرعت
اتفاقات به گونه ای باشــد که بیننده احساس کند اگر
یک لحظه چشم بردارد از ماجرا عقب می افتد .این ها
ترفندهایی است که در همه جای دنیا استفاده می شود
و اتفاقا نه تنها حواس بیننده را پرت نمی کند بلکه باعث
تمرکز بیشتر می شود .از طرفی اگر از بعد روانی به آن
نگاه کنید به نظر می رسد دیدن این انیمیشن نود دقیقه
ای برای تان حد اقل بیست دقیقه زودتر می گذرد .البته
همه اینها در ذهن ماست و تا زمانی که بازخورد اصلی

محمدیان :تا زمانی که هزینه ساخت یک انیمیشن
ایرانی برابر با نمونه خارجی موفق نباشــد نمی توانیم
توقع داشــته باشــیم که از هر لحاظ خودمان را با آنها
مقایسه کنیم .ما یک دویستم آنها هزینه نمی کنیم با
این حال می توانیم مدعی باشــیم که  ۶۰درصد به آنها
نزدیک شدیم .برای آغاز هر اتفاق تازه باید هزینه کرد.
ما در بعضی بخش های مربوط به نیروی انسانی و حتی
تکنیکی امکان هزینه کردن داریــم اما از یک جایی به
بعد این شرایط محدود می شود« .فیلشاه» با رزولوشن
 ۲Kرندر شده و ما برای ارتقای چند پیکسل باالتر در
ایران امکان خروجی گرفتن نداشتیم .به نظر من االن

بتوانیم در آینده برداشــت کنیم .به هر حال نگاه مان
اقتصادی است و شــاید هزینه هایی در کار اول صرف
کنیم که به نظر زیاد باشد اما چون قرار است در کارهای
بعدی نیز آن بهره ببریم پس درواقع کاری منطقی انجام
داده ایم .بنابــر این اگر ابــزاری در مجموعه ایجاد می
کنیم مختص یک کار خاص نیست و در آینده حتما از
آن بهره می بریم .کارهای بعدی نیز ساخته شده و پله
پله جلو برویم و با توجه به این نــگاه روبه جلو فکرمان
این نیست که این هزینه زیاد است و ...چون نگاه مان
اقتصادی است.

را از کودکان نگیریم مطمئن نمی شویم چقدر کارمان
درست است.

هم با توجه به بضاعت مان خیلی از اســتاندارد جهانی
دور نیستیم.

* شما در انیمیشن «شاهزاده روم» تجربه ای به
سینما آوردید که پیش از آن تکرار نشده بود .چقدر از
خروجی اولین فیلم تان در «فیلشاه» استفاده کردید؟

* به طور کل انیمیشن ساختار پر هزینه ای دارد و در
شرایط اقتصادی کشور ما این هزینه ها بیشتر جلب
توجه می کند .از آنجا که «فیلشاه» بیشتر از «شاهزاده
روم» نیازمند صرف اعتبار بود .نگران واکنش های
رسانه ای نبودید؟

* در همان قدم اول به نظرتان تولید انیمیشن نسبت
به تولید کار رئال در ژانر کودک و نوجوان مقرون به
صرفه است؟

محمدیان« :شاهزاده روم» اولین تجربه زیربنایی ما
بود و با همه نواقصش همیشه سعی داشت یادش بماند
که کار برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته شده است.
ما به تمام اشکاالت و نواقصی که در کار اول مان وجود
داشت آگاهیم و تمام تالش مان را کردیم تا دوباره تکرار
نکنیم .مخاطب کودک و نوجوان واقعا بیرحم است و با
شما شــوخی ندارد .مثل بزرگترها نیست که اگر کار را
دوست نداشته باشد بگوید چون پول داده ام تا آخر می
نشینم .باید تمام توان تان را به کار گیرید روی صندلی
میخکوب شــود .به همین خاطر در فیلمنامه ،دکوپاژ،
شخصیت سازی ،گرافیک و ...تالش کردیم هر چه در
کار اول کم داشتیم اینجا جبران کنیم.
* به نکته خوبی اشاره کردید .شخصیت سازی و
طراحی کاراکترها هم یکی دیگر از نقاط ضعف ماست
که هنوز نتوانستیم یک چهره و گرافیک جدید خلق
کنیم .غالب شخصیت های به کار رفته در انیمیشن ها
نمونه اش را در کارهای قبلی ایرانی و خارجی دیدهه
ایم .در این بخش کی می توانیم به خالقیت های مان
تکیه کنیم؟
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حامد جعفری :شرکت هنر پویا نگاهی کمپانی محور
دارد و بر اساس آن برنامه های بلندمدتی را در سیاست
های خود مدنظر گرفته است .اگر غیر از این باشد ما هم
می شویم یکی از آن گروه های تولید انیمیشن که بعد
از انجام یک کار به هر دلیلی زحمات شــان بی نتیجه
مانده و دیگر ادامه نداده اند .شــما زمانی می توانید به
جریان تولیدات مکرر فکر کنید که با یک برنامه سازمان
یافته روبه رو باشــید .این برنامه به شما اجازه می دهد
به تجربیات خود افزوده و در کارهای بعدی از آن بهره
ببرید.
ما در «شاهزاده روم» ضعف جدی در فیلمنامه داشتیم
و به همین خاطر ســعی کردیــم در مجموعه مان یک
سازوکار ایجاد کنیم تا برای کارهای بعدی این مشکل
رفع شود .به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا کارگردان
هم در کارگاه ها حضور داشته باشد و همسو جلو برویم.
اگرچه ارتقا دادن یک ابزار یا اضافه کردن نیروی انسانی
شامل هزینه است اما همه اینها در یک مجموعه متصل
به هم هستند و بر این اساس هزینه هایی می شود که
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جعفری :انیمیشن در کشور ما نسبت به سایر کشورها
مزیت مطلق دارد چون هزینه نیروی انسانی به نسبت
بقیه کشورها پایین تراست و در اختیار داشتن ابزارهای
تکنیکی یکبار مصرف نیست .پس در مراحل اولیه این
اطمینان را داریم که کمپانی ما در جای درســتی واقع
شده است فقط اینکه برای تبدیل شدن به کمپانی باید
فرایند کاملی طی کند و راه توسعه بازار را بیابد.
* «شاهزاده روم» در خارج از ایران اکران شد و به
عنوان اولین انیمیشن ایران مورد توجه قرار گرفت.
برای «فیلشاه» نیز نمایش جهانی خواهید داشت؟

جعفری :بله حتما .این هم جهتی دیگر از نگاه کمپانی
محور است .مخاطب ایرانی در اولویت ما است اما نه به
این معنی که کودکان سراسر دنیا را از یاد ببریم .به هر
حال اگر قرار باشد به عنوان یک شرکت پایدار در حوزه
تولید انیمیشن فعالیت کنیم باید به نمایش های خارج
از کشور حتما توجه ویژه داشته باشیم.
* پرداخت به دو قصه مذهبی و قرآنی چه گستره
ای از مخاطب جهان را در اختیارتان قرار می دهد؟

جعفری :کودک یک ادبیات جهانی دارد و اتفاقا بر خالف
تصورعامه گاهی دنیا نســبت به خط قرمزهایی که ما
قائلیم سختگیرتر است .ما باید بتوانیم در عرضه جهانی

گفتگو
هم تالش کنیم و کار اســتاندارد ارائه دهیم تا همه این
قضاوت ها شکل منطقی تری به خود بگیرد .سینمای
کودک در گســتره جهانی زبان مفاهمــه دارد و اگر بر
اصول آن پایبند باشید بیش از اینکه وارد حواشی رسانه
ای که اینجا وجود دارند بشــوند به خود قصه و کیفیت
کار توجه می کنند.
*نگران نیستید در قالب یک کمپانی تک بعدی به
دنیا معرفی شوید؟

جعفری« :شاهزاده روم» به یک موضوع خاص توجه
داشت و در عین حال درآمد خارجی خوبی هم داشت.
ممکن اســت در این مورد وجه مذهب بیشتر به چشم
بیاید اما در «فیلشاه» خیلی موافق نیستم چون محفلی
نیست .ما در این انیمیشن ساختار درستی رعایت کردیم
که اتفاقا موضوعش بر اســاس یک ساختار داستان گو
پیش می رود و برای همه قابل فهم اســت .حتی کسی
که نســبت به کعبه هم شــناخت قبلی نداشته باشد و
بدون پیش زمینــه ذهنی فیلم را ببینــد کار را تا آخر
دنبال می کند.
این نگاه دقیقا بــه یک عقبه ذهنی برمــی گردد اما
وقتی ما سراغ کشوری میرویم که چنین تصوری از ما
ندارد داستان فرق می کند .در حال حاضر برای اکران
«فیلشاه» با کره جنوبی مذاکره کردیم و به زودی در این
کشور نمایش خواهیم داشت .مخاطبی از کشور کره که
می خواهد تصمیم بگیرد این انیمیشن را برای مردمش
به نمایش بگذارد یا نه اول قصه را نــگاه می کند و اگر
خوش ساخت باشد قبول می کند.

* در ایران چطور؟

جعفری :در ایران قضاوت هــای فرامتنی اجازه نمی
دهد که برخی طیف ها مخاطب برخی آثار باشند .اتفاقا
من اصال به دنبال برجسته کردن یک قصه قرآنی نیستیم
چون عده با به دست گرفتن همین یک جمله کل کار را
زیر سوال می برند و اینها همان کسانی هستند که پیش
از این با ارائه یک کار بی کیفیت اعتمادشان را از دست
داده اند و دیگر حاضر نیســتند برای چنین فیلم های
وقت بگذارند.
محمدیان :من هم قبول دارم که قضاوت های بسیاری
درباره ما وجود دارد اما مطمئن هستم درست می شود
هرچند که خیلی زمان می برد .طی این سالها با در اختیار
داشتن بودجه های بسیار و رایگان افرادی که هیچ دغدغه
ای نداشتند شروع کردند به بد ساختن آثاری که اتفاقا
بین افکار عمومی بسیار تاثیرگذار هستند .حال باید زمان
و انرژی صرف کنیم تا ما را بشناسند و بدانند همه تالش
مان بر این است که پول را جای درستش هزینه کنیم تا
قضاوت ها کم کم درباره ما تغییر کند .ضمن اینکه در هر
کاری اگر اعتقاد وجود داشته باشد شما همه سعی تان را
برای زیبا نشان دادن آن انجام می دهید و مخاطب به این
مهم حتما پی می برد.
* در راستای اعتقادتان پیش بینی می کنید کی به
نتیجه برسید؟

جعفری :االن فضایی به وجــود آمده که هر دو طرف
تالش می کنند در راستای اهداف خود گام های جدی
بردارند .ما هم سعی میکنیم موضوعی که برای مان مهم

است را با روش درستش پیش ببریم .البته کار کودک
دیر بازده اســت باید تالش کنیم که این گل را درست
بکاریم تا بچه ای که امروز تماشاگر کار ما می شود تا ده
سال دیگر همچنان دنبال کننده کار ما باشد.
محمدیان :مخاطب کودک ما هنوز ذهنیتش شــکل
نگرفته و اتفاقا اگر روایت درســتی بشنود و ببیند برای
همیشه در خاطرش ثبت می شــود .در این بین اعجاز
سینما را نباید نادیده گرفت چرا که اگر به کودکی خود
رجوع کنید حتما یادتان می آید که تماشــای فیلم در
سالن تاریک سینما برای کودکان یک اتفاق خاص و به
یاد ماندنی است و تاثیرعجیبی می گذارد .شما در این
فضا هر پیامی دهید می پذیرد و اگر جذاب باشــد که
بیشتر استقبال می کند.
* «فیلشاه» تنها انیمیشن حاضر در جشنواره است
که اتفاقا رقبای عجیبی دارد .این اتفاق را چگونه
ارزیابی می کنید؟

جعفری :در فضای حاکم این جسارت کمتر بین اهالی
سینما به چشــم می خورد که اثری خارج از جنس کار
خودشان را بپذیرند .در این فضا می توانیم مدعی باشیم
که بخش موسیقی ،تدوین ،صداگذاری ،کارگردانی و...
نسبت به خیلی از کارهای رئال قابل اعتنا تر است فقط
جسارت می خواهد تا مورد توجه قرارش دهند .این هم
یک فیلم است و می کنددر کنار  ۲۲اثر دیگر رقابت کند
و کارش سخت تر اســت چون باید آنقدر خوب باشد تا
همه آنها را کنار بزند و بتواند خودش را نشان دهد.
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دیدگاه

جشنواره فجر
آیـیـنـه
ناآرامی های منطقه

جشنواره فیلم فجر پل ارتباطی
سینمای ایران با جهان است

حضور بینالمللی ســینمای ایران و تاثیــرات موضوعی آن
بر دیگر کشورها باعث شــده تا امروز کارگردانان پیشکسوت
و جوان ایرانی با پیشــنهادهای همکاری متعددی از سراسر
دنیا مواجه شوند وهالیوود و بالیوود میزبان سینماگران ایرانی
باشند .تولید مشترک فیلم ســینمایی «سالم بمبئی» از آن
دست اتفاقاتی بود که ما را با سینمای هندوستان وارد تعامل
کرد و امروز با تولید تازهترین اثر سینمایی مجید مجیدی به نام
«پشت ابرها» راه برای همکاریهای بعدی بازتر شد.
البته با اعتباری که فیلمسازان ایران در دنیا به دست آوردهاند
سینمای اروپا نیز بیش از پیش به تولیدات مشترک و همکاری
با سینمای ایران رغبت نشــان داده است .نمونه بارز این مثال
اصغر فرهادی است که ابتدا با تولید فیلم سینمایی «گذشته»
در کشور فرانسه و به تازگی با فیلم سینمایی «همه میدانند»
در اسپانیا توجه سینمای غرب را به خود معطوف کرده است.
در این میان نهادهای سینمایی چون بنیاد سینمایی فارابی
نیز وارد عمل شده و با انجام مذاکرات اولیه قرار است این روابط
در مقیاس گستردهتری به اجرا در بیایند .بر این اساس چین،
ایتالیا ،آرژانتین ،ارمنســتان و فرانسه کشورهایی هستند که
اعالم همکاری کرده و برای تولیدات مشترک بینالمللی یک
فضای جدید به وجود آورده اند که به زودی شاهد اخبار تازهای
خواهیم بود.
از طرفی ســینمای ایران که در ســالهای اخیر بیشــتر با
درامهای اجتماعی در دنیا شناخته میشــود توانست توجه
سینماگران بینالملل را به ژانر کودک و نوجوان جلب کند تا
جایی که کشور فرانســه در تولید فیلم سینمایی «جنجال در
عروسی» به کارگردانی سیدرضا خطیبی اعالم همکاری کرد و
این فیلم به صورت سه بعدی در سینماها به نمایش درآمد .هر
چند که فرانسه پیش از این در آثار متعددی با ایران وارد تعامل
شده و با برگزاری هفتههای فرهنگی خشنودی خود را از این
همکاری نشان داده است.
بر این اســاس جشــنواره فیلم فجر هم در بخش ملی و هم
در بخش بینالملل که میزبان ســینماگرانی از سراســر دنیا
خواهد بود بار دیگر این فرصت را در اختیــار دارد تا ویترین
افتخارآفرین سینمای کشور را به رخ بکشد و به عنوان یک پل
ارتباطی بین سینمای ایران و جهان عمل کند.
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از دیرباز تا کنون درهالیوود و ســینمای
غرب تالش زیادی میشــود تا با اســتفاده
از مهمتریــن ابزار فرهنگی یعنی ســینما،
فیلمهایــی علیــه افتخــارات ،ارزشها و
موفقیتهای کشــور ما تولید شود .اگرچه
تا کنون آثار زیادی به منظور فاصله گرفتن
از ارزشهای اســامی و ایرانــی روی پرده
کشــورهای غربی رفته و بــرای تبلیغاتش
هزینههای فراوانی شــده اما این ســکه دو
رو دارد و روی دیگر آن تولیداتی اســت که
توســط فیلمســازان ایرانی با نگاهی واقع
بینانه و صادقانه ســاخته میشود و با اینکه
جشــنوارههای مطرح دنیا ایدئولوژیهای
شان اجازه نمیدهد به سینمای ایران آنطور
که شایسته است بپردازند.
اما در ســالهای اخیــر به دلیــل بیان
روشــنی که کارگــردان ایرانــی در زمینه
ارتباطات انســانی و فرهنگی در فیلمهای
شان به نمایش گذاشــته اند قدرتمندترین
فســتیوا لهای ســینمایی هم نتوانستند
نســبت به این آثار چشــم پوشــی کنند.
حضــور موفق فیلمســازانی چــون مجید
مجیدی کارگــردان «بچههای آســمان»
و «آواز گنجشــکها» ،اصغــر فرهــادی
کارگــردان «درباره الــی» و «جدایی نادر
از ســیمین» ،رضا میرکریمــی کارگردان
«یه حبه قند» و «دختــر» ،وحید جلیلوند
کارگردان «بدون تاریخ ،بــدون امضا» و ...
نشــان میدهد ســینمای ایران نه تنها در
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جشنوارهها افتخارآفرین بوده بلکه با اتکا بر
ارز شهای انسانی توانسته است نظر مردم
سراســر دنیا را به خود جلب کند و پخش
کنندههای مطــرح بینالمللــی فیلمهای
ایرانی را در سینما کشــورهای مختلف به
نمایش بگذارند.
در این میان تاثیر حضــور برخی فیلمها
در جشنواره ملی و بینالمللی فجر را نباید
نادیده گرفت .چراکه این جشنواره توانسته
اســت تریبون اتفاقات مهم منطقه باشد و
از این نظر جایگاه مهمی بین کشــورهای
همســایه پیدا کند .جشــنواره فیلم فجر با
نمایش آثــاری در حوزه مقاومــت و دفاع
مقدس فضای متفاوتــی از جنگ را روایت
میکنــد و کاری میکند تــا بیننده خود
را جای مردمــی بگذارد کــه در برابر ظلم
طالبان ،داعش ،افراطیون و  ...ایســتادگی
کرده و مجبور شــده اند برای حفظ زندگی
شان دست به انتخابهای سختی بزنند.
امســال نیز در سی و ششــمین دوره از
برگزاری این فســتیوال آثــاری چون «به
وقت شــام» ســاخته ابراهیم حاتمی کیا،
«ســرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی
باشه آهنگر« ،تنگه ابوقریب» ساخته بهرام
توکلی« ،امپراطور جهنــم» به کارگردانی
پرویز شــیخ طادی و فیلم مستند «زنانی با
گوشوارههای باروتی» آمدهاند تا قصه انسانی
دیگری را در مقابله سینمای ایران باهالیوود
وغرب روایت کنند.

دیدگاه
به بهانه حضور پررنگ تولیدات سینمای استراتژیک در جشنواره فیلم فجر ؛

محمد بحرینی

سینمای ایران چگونه استراتژیک می شود؟

امید است حاال که شاهد حضور پرتعداد آثار سینمای
استراتژیک در جشنواره فیلم فجر هستیم ،نگاه مدیران
سینمایی کشور نسبت به تولید این قبیل آثار تغییر کند.
یکی از وظایف اصلی ســینما در هر کشوری تبیین
اهداف ملی و راهبردی آن کشور اســت .مسألهای که
سالهاست توسط دولتها پذیرفته شده و تا آن جا که
میتوانند در راستای آن قدم بر میدارند .این مسأله به
ویژه در سینمای آمریکا به طور جدی و دقیق مورد توجه
است .مسئولین و سیاســت گذاران در کشور آمریکا به
خوبی به این نکته واقف هستند در حالی که مسئولین
فرهنگی و سینمایی ما آن گونه که باید به این موضوع
اشراف ندارند .هر ســاله فیلمهای متعددی درهالیوود
تولید میشــود که پس از دیدن آنها بــه این نتیجه
میرسیم که مدیریت ســینما در کشور ایاالت متحده
کام ً
ال در جهت اهداف اســتراتژیک و امپریالیستی این
کشور اســت و مدیرانهالیوود دقیقاً میدانند که چه
دارند میکنند .امــا مدیران ما نمیداننــد .برای مثال
چندی پیش فیلم جشــن تولــد – فیلمی بــا اهداف
اســتراتژیک – ســاخته شــد اما مورد بی مهری و بی
توجهی کامل مسئولین سینمایی قرار گرفت.
یکی از نکاتی که در جهت تولید آثار استراتژیک باید
مورد توجه باشد این است که سینمای استراتژیک لزوماً
به معنای تولید بالک باستر و هزینههای بسیار نیست.
گاهی یک اثر ساده اما ظریف و هنرمندانه میتواند در
تبیین مفاهیم چنان تأثیر شگرفی از خود بر جای گذارد
که ممکن اســت صدها اثر پر هزینه آن تأثیرگذاری را
نداشته باشند .در این نوشته به مهم ترین نکاتی که در
راستای رسیدن به سینمای اســتراتژیک اهمیت دارد
پرداخته ایم.
جشنوارهها

یکی از مهــم ترین ابزارهــا برای مدیریت ســینما
جشنوارهها هستند .جشــنوارهها در تعیین استراتژی
یک سال آینده و خط دهی به فیلمسازان نقشی اساسی
دارد .به این معنا که هر سال که آثار مشخصی برگزیده
میشوند و جایزه دریافت میکنند ،جامعه هنری متوجه

میشود که برای یک سال آینده چه مسیری را باید طی
کند و به ســمت تولید چگونه آثاری باید برود تا مورد
قبول واقع شود و جایزه دریافت کند .در کشورهای غربی
به ویژه آمریکا این مسأله مورد توجه جدی قرار دارد .اما
در کشور ما یا مدیران ما از این ظرفیت عظیم بی اطالع
اند و یا دقیقاً در راستای ضدیت با ارزشهای انقالبی و
ملی حرکت میکنند.
بازار منطقه ای

شــاید بهتر باشــد قبل از آن که بخواهیــم اهداف
جهانی برای ســینمایمان تعریف کنیم به سراغ نقش
آفرینی در سطح منطقه باشیم .تا ابتدا داشتن افقهای
فراســرزمینی را تمرین نموده باشیم و سپس به دنبال
افقهای جهانی باشیم .ما در منطقه ای زندگی میکنیم
که اشتراکات فرهنگی و اندیشه ای بسیاری با کشورهای
همسایه خود داریم .پس میتوانیم به جای مالک قرار
دادن جشنوارههای غربی و مورد پسند و تأیید آنها قرار
گرفتن ،به کشــورهای مجاور خود بیندیشیم .گرفتن
یک جایزه در یک جشــنواره اروپایی برای سینمای ما
چقدر منفعت دارد؟ اما داشتن بازار منطقه ای عالوه بر
اهداف فرهنگی و هنری ،منافع اقتصادی بسیاری برای
سینمای ما خواهد داشت که نباید از آن غافل بود.
سینما و پیامبران

یکی از اهداف اســتراتژیکهالیوود پیامبران هستند
که همه ساله فیلمها و انیمیشنهای بسیاری برای آن
میسازند .فاسد نشان دادن پیامبران و عصمت زدایی
و تقلیل آنها به انســانهای عادی و خطــاکار یکی از
این اهداف اســتراتژیک اســت .ناچورالیسم و طبیعی
انگاری معجزههای پیامبران یکــی دیگر از این اهداف
است .همچنین تحریفاتی در جهت اهداف استراتژیک
همچون ذبح اسحاق به جای اسماعیل را شاهد هستیم.
چرا که پیامبر اسالم (ص) از نسل اســماعیل بوده اما
پیامبران یهود از نسل اسحاق هستند .تمسخر و حرمت
زدایی مانند آن چه در انیمیشنهای متعددی که راجع
به حضرت نوح (ع) ســاخته اند نیز وجه دیگری از این
پروژه است.

مقوله ی آخرالزمان

یکی دیگر از مسایل راهبردی و بسیار با اهمیت مسأله
آخرالزمان است .در آمریکا بیش از  ۲۵۷کالج و دانشگاه
به صورت تخصصی در این باره فعالیــت میکند .تعداد
فیلمهای سینمایی ساخته شده در غرب درباره ظهور و
منجی گرایی و پایان تاریخ بیش از  ۶۰۰عنوان است .پر
هزینه ترین و پر فروش ترین فیلم تاریخ سینمای غرب
(فیلم  )۲۰۱۲در موضوع آخرالزمان بوده اســت .در سال
 ۱۹۲۳که هنوز سینما صامت است فیلم  ۳دقیقه ای راجع
به آرماگدون ساخته اند .یا فیلم جنگ جهانی  Zدر سال
 .۲۰۱۷اما گویی سینمای ما دغدغه ای به نام آخرالزمان
و ظهور حضرت صاحب الزمان (عــج) ندارد .حال آن که
از طرفی تبیین این موضــوع و به ویژه پیوند آن با انقالب
اســامی و همچنین تبیین وظایفی که انسان شیعه در
این شرایط دارا میباشد و همچنین مواجهه با تحریفات و
شبهات و خرافات متعددی که امروز با آنها مواجه هستیم
از طرف دیگر ،باید یکی از اصلی ترین دغدغهها و وظایف
سینماگران ما باشد .برای این مســأله حتی جا دارد که
جشنوارهها و محافل تخصصی نیز پیش بینی شود.
آن چه امروز به عنوان خأل اساسی در مدیریت سینمای
ایران شاهد هستیم نبود بینش و افق صحیح در راستای
اهداف ملی و انقالبی در کشور ماست .سالها از انقالب
میگذرد اما هنــوز اغلب مدیران ســینمای ما دیدگاه
شناخت چندانی از سینمای استراتژیک ندارند و تعریف
و شــناخت صحیحی از سینمای اســتراتژیک ندارند.
حتی اهداف استراتژیک کشــور و انقالب را به درستی
نمیشناســند و این مســأله موجبات هدر رفت زمان،
هزینهها ،نیروی انسانی فراوانی که در این عرصه داریم
و … شده است .با این همه امید است حاال که گروهی
از ســینماگران ما با حمایت نهادهایی همچون سازمان
اوج و حوزه هنری به تولید آثاری در راســتای سینمای
استراتژیک پرداختهاند و اتفاقا به واسطه کیفیت باالی
این آثار شاهد حضور پرتعداد آنها در جشنواره فیلم فجر
هستیم ،نگاه سایر مدیران سینمایی کشور نیز نسبت به
تولید این قبیل آثار تغییر کند.

ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری بهمن 1396

45

گزارش

گزارش نشست خبری فیلم «سرو زیر آب» در فجر
نشست پرســش و پاسخ فیلم ســینمایی «سرو زیر
آب» با حضور؛ محمدعلــی باشــه آهنگر؛کارگردان
فیلم ،سید حامد حسینی؛ تهیهکننده ،مسعود رایگان،
رضا بهبودی ،مهتاب نصیرپور ،مینا ســاداتی ،ستاره
اســکندری؛ بازیگران فیلــم ،علیرضا زرین دســت؛
فیلمبردار ،عباس بلوندی؛ طراح صحنه و لباس ،حمید
باشــه آهنگر؛ تدوینگر ،امیرحسین قاسمی؛ صداگذار
و با مدیریت محمــود گبرلو عصر امروز چهارشــنبه
17بهمنماه در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد.
به گزارش ســوره ســینما ،در ابتدای جلسه آنتونیا
شرکا از ماهنامه فیلم درباره ساختار فیلمنامه پرسید
که باشــهآهنگر درباره قصه و اثرگذاری هر داستان بر
داســتانهای دیگر توضیح داد .او گفت :قصه ما ،قصه
معراجی است که این اتفاق در آن رخ میدهد .خبرنگار
دیگری در ادامه گفت :آیا ادامه مسیر کاری محمدعلی
باشه آهنگر همین خواهد بود؟ باشه آهنگر گفت :به من
قوت قلب میدهید و من در ادامه راهم مصمم میشوم.
او گفت :در حین ساخت این فیلم من را بسیار اذیت
کردند به طوری که میخواســتند ببینند من بیشــتر
ملیگرا هستم یا شیعه؟! این مســیر را دوست دارم و
امیدوارم بتوانم خوب کار کنم و مجبور نشوم هر  6سال
یک بار فیلم بسازم...
باشهآهنگر گفت :ما مجبور شدیم  16بار فیلمنامه را
بازنویسی کنیم و این دشوار است...
علی دهبــان از خبرگزاری فارس در ادامه پرســید:
چرا باید ســاخت این فیلم این قدر زمان میبرد و چرا
سازمانها و ...با شما همکاری نمیکردند؟ باشهآهنگر
در پاسخ گفت :واقعا نمیدانم بگویم یا نه .دو تا از اسامی
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فیلم یعنی سیاوش و جهانگیر را میگفتند باید عوض
کنیم .من نمیدانم چرا باید این کار را بکنم؟ مســئله
دیگر کار بحث ادیان ما بود .من شش سال قبل هم بحث
ادیان در کشور را مطرح کردم .این کشور برای همه ما
است .در یک نسبت بندی مربوط به آن زمان شهدای
زرتشتی ما خیلی زیاد بودند .شهدای کلیمی و مسیحی
کم نداشتیم .اما به من میگفتند زرتشتیها را بردار و
اهل سنت را به جای آنها بگذار! از این دست مشکالت
واقعا خیلی در ساخت فیلم داشتیم .فکر میکردند بازار
مکاره پیکر شهدا میخواهم بگذارم ...در پالنی که شهدا
را با طناب میبندیم ،این متــن در فیلمنامه را دیدند
و گفتند میخواهید شــهدا را با طنــاب ببندید؟! من
خطاب به چهار نفری که مقابل ما نشسته بودند گفتنم
شما قطعا اگر در طول عمرتان فیلمنامه نوشته بودید،
این حرف را نمیزدید .گفتند مینوشــتی با روبان آنها
را به هم ببند!!
خرمدل از تابناک در ادامه پرســید :در مورد بودجه
فیلم توضیح دهید که چند نهاده شــدن برای ساخت
فیلم برای شما مشکلی ایجاد نکرد؟ سوال دوم :در مورد
فیلمبردای فیلم توضیح دهید.
حامد حسینی تهیه کننده اثر در ادامه گفت :فیلم ما
خیلی هم گران تمام نشد .اگر آن را با سایر آثاری که در
این زمینه در سالهای اخیر تولید شده است مقایسه
کنیم؛ دکور سنگین و پروداکشن ســنگینی داشتیم
اما با توجه به اشــل فیلم ،بازهم ارزان تمام شد .ما یک
لوکیشن داشتیم که ریل قطار بود و ما قطار را در کوچه
آوردیم و فیلمبردای کردیم و این اصال آسان نبود .زمان
تولید هم طوالنی نبود و عاقالنه کار کردیم.
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باشــهآهنگر گفت :من اگر ســرمایهگذار خصوصی
داشــتم که شش ســال برای ســاخت این فیلم صبر
نمیکردم !...نگــران پول بیتالمال نباشــید .من اگر
دستم به جایی بند بود و حمایتی داشتم ،تهیهکنندهام
ماشینش را نمیفروخت برای ساخت!
زریندست هم در ادامه در مورد هلیشاتها گفت:
این بخش توســط گروه دیگری زیر نظر حمید باشــه
آهنگر به ما کمک کردند.
خبرنگار دیگری در مورد موسیقی فیلم پرسید مگر
قرار نبود علیزاده موسیقی را کار کند ،چه شد؟
باشهآهنگر گفت :همین طور بود و قرار بود او بسازد
اما به مشکالتی برخوردیم و این همکاری میسر نشد.
تصمیم گرفتیم بهــزاد عبدی کمک کند موســیقی
انتخابی به ما بدهد اما او گفت شــاید بتواند موسیقی
متن بسازد و به ما برساند و شــبانهروزی تالش کرد تا
موسیقی به ما برسد.
خبرنگار دیگری از مینا ســاداتی پرسید که در چهار
کار آخر با بابک حمیدیان کار کردهاید .چه دلیل دارد؟
ساداتی گفت :این سوال ربطی به فیلم ندارد و ما هم
از این مسئله عصبانی هستیم که چرا همیشه ما را باهم
دعوت میکنند.
خبرنگار ایســنا در ادامه از کارگردان پرســید :این
فیلم را دو منظوره ســاختید و قرار است سریالی از آن
بسازید؟
باشــهآهنگر گفت :من درخواستی برای تهیه نسخه
سریال این فیلم داشتم و برای ســریالی که فقط یک
داستانش این داستان است ،تصمیم به ساخت سریالی
دارم که البته هنوز آن را به هیچ جا ارائه ندادهام.

دیدگاه

آصف سعادتی

کشف عرصه های نو در سینمای دفاع مقدس

«تنگه ابوقریب» نشان داد دفاع مقدس گنجینه خوبی
اســت برای نشــان دادن هنر فیلمنامه نویسانی که به
دنبال سوژههای خوب و سینمایی میگردند.
یک نکته ناگفته در تاریخ جنگ! این عنوان میشــود
شروع به تالشی همه جانبه برای بازسازی مجاهدتهای
رزمندگان اسالم در برهه ای حساس از تاریخ جنگ که
سرنوشت دفاع مقدس را رقم میزند و اتفاقا قابلیتهای
نمایشی باالیی هم دارد .دست اندرکاران فیلم میگویند
که «تنگــه ابوقریب» با چنین ایدهای از طرف ســعید
ملکان که ســالها آن را در ذهن داشــته کلید خورده
است .با اعتماد کاملی که در این سالیان همکاری با بهرام
توکلی داشته است ،او را بهترین گزینه برای پرداختن
داســتان و به تصویر درآوردن این ســوژه تشــخیص
دادهاست.
آنچه که از فیلم تنگه ابوقریب بر پرده ســینما دیده
میشــود ،قرائت و روایت جدیدی از ســینمای جنگ
است که این عرصه را متحول کرده است .یعنی همکاری
مبارکی که در این حوزه بین ملــکان و توکلی رخ داده
است ،به خوبی نتیجه داده است .ملکان سال گذشته نیز
فیلم ویالییها را برای جشنواره فجر داشت که آن هم
به لحاظ مضمون و پرداخت کار متفاوت و قابل ستایشی
در ســینمای دفاع مقدس به شــمار میرود .این روند
نشان میدهد که او دانســته وارد این ماجرا شده است
و گرایشــی که به عرصه دفاع مقدس احساس میکند

متعهدانه است.
اما چرا او دفاع مقدس را به عنوان موضوع فیلمهایش
برگزیده است .مگر عده ای از سینماگران ایران سالها
ســرو صدا به پا نکردهاند که این حوزه دیگر جای کار و
سوژه ندارد ،چطور این جسارت را به خود داده که وارد
این حوزه شــود و در این وادی کار کنــد؟ اصال توکلی
به عنوان یکی از کارگردانان جــوان و امروزی چگونه
ریسک ورود به سینمای بی رمق شده ی دفاع مقدس
خروجی «تنگه ابوقریب» به ما پاسخ
را پذیرفته است؟
ِ
این ســوال را خواهد داد .یک فیلم تمام و کمال که در
عین دارابودن از داســتانی جذاب و پر محتوا ،توانسته
است با بهره گیری از تکنیکهای ناب و به روز سینمایی،
یک فیلم ارزشمند را در کارنامه کاری توکلی و باالتر از
آن یعنی سینمای ایران قرار دهد.
تالش این دو رفیــق یعنی ملــکان و توکلی تنها در
نمایش یک روز از جنگ بوده اســت .آنهــا در البالی
خاطرات خاک گرفته جنگ گشتهاند و سوژه خود را پیدا
کردهاند .بچههای گردان عمار لشگر  ۲۷محمد رسول
اهلل در آخرین روزهای جنگ در یک عملیات یک روزه
رشــادتهایی به خرج میدهند که در تاریخ آن روزها
گم میشود و به نوعی به فراموشی سپرده میشود .هنر
امثال این دو عزیز کشف و پرداخت به این سوژه است.
ســینمای ایران به این دست از کاشــفان نیاز دارد که
سوژههای بکر و قابل پرداخت سینما در تاریخ این مرز

و بوم بخصوص تاریخ انقالب و جنگ تحمیلی را کشف
کنند .دفــاع مقدس ما ماالمال اســت از این قصههای
دراماتیک که قابلیت سینمایی شدن دارد و موید همین
ماجرا میشود تنگه ابوقریب!
نگاه شریف و قابل تحسینی که در فیلم دیده میشود،
روایت جنگ برای نوجوانانی است که شاید درک مفهوم
جنگ در حالت عادی برایشان سخت است .فیلم خیلی
خوب و با رعایــت انصاف به روایت جنــگ میپردازد
و در عین حال زشــتیها و زیباییهایــش را از نزدیک
ترین فاصله ممکن بــه تصویر میکشــد .این دغدغه
که پاســخگوی نوجوانان و جوانان وطن در این عرصه
فیلم گرانبهایی،
باشی به اندازهی خود ســاخت چنین ِ
باارزش است.
حال کــه امثال توکلــی و ملکان مســیر جدید و پر
امیدی را آغاز کردهاند ،میتوان انتظار داشــت تا اگر
قصد پیشرفت در سینمای ایران ،در ذهن سینماگران
ایرانی وجود دارد باید این حرکت قابل تقدیر در مسیر
دفاع مقدس که یک کار خودخواسته و دلی است ،الگو
قرار گیرد .تنگه ابوقریب نشان داد که اگر معتقد هستیم
سینمای ایران از نبود داســتان و فیلمنامه خوب رنج
میبرد ،این معدن دفاع مقدس گنجینه خوبی اســت
برای نشان دادن هنر فیلمنامه نویســانی که به دنبال
سوژههای خوب و سینمایی میگردند.
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دفاع مقدس بخش کمفروغ سیمنای این سالها
امسال بخش قابلتوجهی از فیلمهای جشنواره فجر
به متن و یا حاشــیه دفاع مقدس میپــردازد« .تنگه
ابوقریب»« ،بمب»« ،ماهورا» و «ســرو زیر آب» چهار
فیلمیاست که مستقیما در حوزه دفاع مقدس است و
هر یک روایت گر بخشی از جنگ بوده است.
آثار ســینمای دفاع مقدس همیشه دارای جذابیتی
خاص بوده چه برای سازنده و چه برای مخاطب .خصوصا
این سالها و با وارد شدن تکنولوژیهای جدید و آموزش
متخصصین برای تولید جلوههای ویژه فیلمهای دفاع
مقدس جذاب تر و ســاخت آنها به مراتب ســخت تر
شده اســت .چه از نظر تامین بودجههای مالی و چه از
منظر آماده سازی ،بکارگیری تجهیزات ،عوامل خاص،
لوکیشنها و دکورهای مختص آن و همچنین توجیه و
آموزش بازیگران برای بازی در دکورهای خاص دارای
محدودیتها و مشکالت مربوط به خود بوده است.
با شــروع جنگ در ســال  ،۵۹ایدههای نابی در برابر
فیلمســازان داخلی برای ســاخت فیلم قرار گرفت که
در سالهای جنگ و پس از آن میزان توجه فیلمسازان
بیشتر جلب شــد و این توجه دالیل روشنی من جمله
درگیر و تحت تاثیر بودن زندگی خود فیلمســازان از
جنگ بود.
در سالهای اخیر توجه به سینمای دفاع مقدس در
میان فیلمسازان کمتر از گذشته شده است .به طوریکه
تنها میتوان تعداد انگشت شماری از این دست فیلمها
را برشمرد .در این میان فیلمهای مهمتری که نام آنها
بیشتر بر سر زبانها افتاده اســت فیلم «چ»« ،ایستاده
در غبار»« ،اشــنوگل» و «ویالییها» هستند .این در
حالی است که توجه ســینمای ایران به دفاع مقدس و
موضوعات مرتبط با این حوزه در سالهای پس از جنگ
بسیار بیشــتر بود اما در ادامه تم روشنفکری سینما بر
وجوه دیگر غالب گشته و بیشتر موضوعات را به داخل
آپارتمان برده و مشکالت زندگی ،خانوادگی ،اجتماعی با
موضوعات عموما پیرامون خیانت ،طالق و تزویر همراه با
کمی مواد افزودنی عشقهای جوانی بدل کردند.
ســینمایی که زمانی آوینی مــا را از غلبه آن بر حذر
میداشت و در مقابل آن سینمای اشراقی را طرح نمود،
اما با این حال چه جریان روشنفکری و چه جریان مقابل
آن هردو به آوینی تاختند ،یکی از این باب که سینمای
روشنفکری درست اســت و دیگر هیچ و دیگری از این
باب که این نظر هنوز به نظریه تبدیل نشــده اســت و
آوینی نباید از خود عبــارت خلق کنــد .در گیر و دار
همین حرفها غافل از رشــد تفکر مقابــل؛ امروزی را
شاهد هستیم که ســاخت فیلمهای دفاع مقدسی در
اولویت تقریبا هیچ یک از فیلمسازان ما نیست در حالی
که رهبر انقالب نیز بارها و بارهــا بر ظرفیتهای دفاع
مقدس و لزوم به کار گرفتن این ظرفیتها در ســینما
تاکید کرده اند.
شــاید بتوان علل عدم گرایش فیلمســازان به حوزه
دفاع مقــدس را در عوامل دیگری نیز جســتجو کرد
مانند هزینههــای کالن برای تولیــد فیلمهای فاخر
در این حوزه و یا حساســیتهای گوناگــون پیرامون
تولیدات در حوزه عملیاتهای مهــم در دفاع مقدس.
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تولید یک فیلم سینمایی در ژانر دفاع مقدس براستی
امروزه جزو پروژههای بزرگ به حســاب میآید و باید
برای ساخت چنین فیلمهایی بودجه ،امکانات ،عوامل
و تســهیالت خاص در نظر گرفت .البته ممکن اســت
فیلمسازی بتواند با نگاهی خاص به مقوله دفاع مقدس
فیلم خود را با هزینههای پایین تری به پایان ببرد مانند

فیلم «ویالیی»های «منیر قیدی» که داســتان خود
را پیرامون خانوادههای فرماندهان ســپاه و ارتش که
همسرانشان در جبهه مشــغول به دفاع از میهن به سر
میبرند و آنها در یک شهرک چشم انتظار آنان هستند.
اما این را نمیتوان برای همه فیلمها و فیلمسازهای در
حوزه ســینمای دفاع مقدس تعمیم داد و تولید چنین
فیلمهایی را خصوصا بــا ورود تکنولوژیهای جدید و
جلوههای ویژه ای کههالیوود در فیلمهای اکشن خود
به کارگیری میکند ،بدون بهره مندی از منابع بیشتر و
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گاها خاص ممکن دانست.
بسیاری از فیلمسازها هم هستند که خود و یا خانواده
شــان تحت تاثیر وقایع جنگ بوده اند و برای ساخت
آثاری در این ژانر تعصب خاصی دارند و یا داشــته اند
اما به دلیل تراکم حساســیتها ،خــط قرمزها بر روی
نوع روایت در این حوزه کار و ایده مربوطه را رها کرده
اند و ترجیح داده اند تا بدون دردســر به فیلمسازی در
آپارتمانهایی در شــهر بپردازند و زحمت خود و گروه
خود را مضاعف ندارند .فیلم ســازانی همچون رســول
مالقلی پور ،احمد رضا درویش ،حمید عزیز نژاد ،محمد
حسین لطیفی ،کیومرث پور احمد ،انیسه شاه حسینی
و حتی ابراهیم حاتمی کیا که پس از ساخت فیلم «به
نام پدر» بسیار مورد انتقاد قرار گرفت.
لذا نمیتوان عدم توجه و یا کم توجهی به ســینمای
دفاع مقدس در سالهای اخیر را تنها و تنها تغییر نگرش
فیلمسازی در سینما دانست و آن را به عبور و یا عدول
سینماگران از ارزشها و فراموشی فداکاریهای بزرگ
مردان این سرزمین دانســت ،بلکه با توجه به کم شدن
رغبت فیلمسازان باید عوامل دیگر مانند محدودیتهای
بودجه ای و ممیزی برای تولیــد چنین آثاری را نیز در
نظر گرفت .تنها موردی که برای تولید فیلمهای دفاع
مقدس دست خوش تغییر نشده است ،مخاطب پای کار
و مترصد تولید چنین آثاری است که با عالقه به تماشای
آثار سینمای دفاع مقدس مینشیند.
لذا عالوه بر تشویق و میدان دادن به فیلمسازان عالقه
مند به حوزه دفاع مقدس ،علی الخصوص جوانها ،باید
قوانین و قواعد پیرامون تولید چنین آثاری را نیز اصالح
کرد و همچنین توجه بیشــتری از منظر بودجه ای به
چنین آثاری داشت .همچون ابراهیم حاتمی کیا که پس
از دو فیلم روشنفکرانه «دعوت» و «گزارش یک جشن»؛
باز هم مورد استقبال جریان حزب اللهی قرار گرفت و او
نیز به ساخت فیلم «چ» در مورد شهید مصطفی چمران
روی آورد و در ساخت و پرداخت شخصیت چمران نیز
باز دست او را باز گذاشــتیم تا آنجا که گاه چمران قصه
با چمرانی که میشناختیم تفاوت داشت .اما این باعث
میشود تا فیلمساز با عشــق و عالقه کاراکتر چمران را
طراحی کند و در عین حال خود مخالف خوان خود در
اغراقها و یا تحریفها باشد.
جشنواره امسال میتواند سنگ محکی برای گرایش
هم ســینماگران ،هم سیاســتگذاران و هم مخاطبین
در حوزه ســینمای دفاع مقدس باشــد .امسال بخش
قابل توجهی از فیلمهای جشــنواره فجــر به متن و یا
حاشــیه دفاع مقدس میپردازد« .تنگــه ابوقریب»؛
«بمب»؛ «ماهورا» و «سرو زیر آب» چهار فیلمی است
که مستقیما در حوزه دفاع مقدس است و هر یک روایت
گر بخشی از جنگ بوده است .از این میان البته «تنگه
ابوقریب» فیلمی است که منتقدین آن را در سطح یک
سینمای ژانر جنگ میدانند و سیاستگذاران با توجه به
نگاه مخاطب به این فیلم میتوانند بفهمند که سرمایه
گذاری در این حوزه چقــدر میتواند به اقبال مخاطب
برای آمدن به سینما نیز کمک کند.

ابوالفضل ذوالفقاری

«سرو زیر آب»اثری ممتاز در تاریخ سینمای جنگ

«ســرو زیر آب» شــاید تنها فیلم در تاریخ سینمای
انقالب و دفاع مقدس اســت که به موضوع شــهدای
زرتشتیان میپردازد.
مروری بر تاریخچه هشــت سال دفاع مقدس گویای
همبســتگی اقوام و اقلیتهای دینی در دفاع از میهن
اسالمی است .اقلیتهای دینی به اعتبار دلبستگی به
میهن دوشاودش هموطنان مسلمان خود اعم از شیعه
و ســنی در صحنههای دفاع از عزت ایران تاریخ سازی
کردند .بیگمان بازخوانی این برهه از تاریخ تابناک در
جهت حرکت و نگه داشت پیوندهای ملی و دینی برای
عبور از بحرانهای نوظهور نیز کارآمد است .از این رو،
اگرچه هویت دینی و اســامی به عنوان مبنای هویت
ایرانی پذیرفته شــد و گســترش یافت ،ا ّما ابعاد دیگر
هویت ایرانی همچون حس میهن دوســتی ،عالقه به
آداب و ســنن ایران و ...همچنان همراه هویت جامعة
ایران حفظ شدند که تجلی آن را میتوان در احساسات
میهنپرســتانه و ملّیگرایانه در زمان جنگ تحمیلی و
حضور یکپارچة اقوام ایرانی در دفاع از کشــور مشاهده
کرد .بیهیچ تردیدی ،در دوران دفاع مقدس ،شاهد اوج
همبستگی و وحدت ملّی درون جامعه بودیم.
در این راستا ،برغم رشد و رونق سینمای دفاع مقدس
و جنگ متاسفانه به موازات نقش و جایگاه اقلیتهای
دینی و زرتشتیان به نظر میرسد ســینمای ایران در
توجه به اقوام و اقلیتهای دینی قصور داشــته اســت.
مروری بر تاریخ ســینمای جنگ نشان میدهد در این

زمینه فاقد آثار ارزشمند و ماندگار هستیم.
بعد از گذشــت حدود چهار دهــه از دوران انقالب و
دفاع مقدس محمدعلی باشه آهنگر امسال با دستمایه
قرار دادن یکی از حســاسترین موضوعــات مرتبط با
شهدای مجهول الهویه و مفقود االثر به روایت و نمایش
گوشههای از این بخش از جامعه در دوران دفاع مقدس
پرداخته است که فارغ از ساختار و پرداخت و اجرای کار
به نسبت مضمون و موضوع چند سر و گردن از بسیاری
از آثار دفاع مقدس برتری دارد.
خوشــبختانه فیلم «ســرو زیر آب» با بهرهگیری از
مجموعهای از عوامل حرفه ای و شــاخص ســینما و
با حمایت مراکز دلســوز و دغدغهمنــد ،در این دوره
جشنواره به یکی از فرازهای آن تبدیل شده است .فیلمی
که نه فقط به روایت مضمونی ارزشمندی چون ایثار و
شهادت میپردازد که این کار را با زبان تصویر و سینما
بیان میکند .باشه آهنگر با انتخاب موضوعی جسورانه
و چالش برانگیز یکبار دیگر ،پرچم سینمای دفاع مقدس
را به اهتزا در میآورد ،فیلمی سراسر تعلیق ،رنج ،عشق و
ایثار .برای نخستین بار در این فیلم با شهدای زرتشتی و
نقش اقلیتها در ترسیم و تحکیم تاریخ دفاع مقدس در
کنار سایر اقوام ایرانی روبرو میشویم .آن هم با تلفیقی
از آداب و رسوم و جلوههای فرهنگی و دینی خاص آنها.
سینمای باشه آهنگر ســینمای متفاوتی است .وی
سینماگری است که کمتر ســراغ موضوعات خنثی و
غیرچالشــی میرود .این رویه ،در اغلــب فیلمهای او

قابل مشاهده اســت .از جمله در فیلم «ملکه» که هم
در جشنواره و هم از سوی منتقدان مورد استقبال قرار
گرفته اما «سرو زیرآب» به لحاظ فرم و ساختار چند گام
جلوتر از آثار قبلی این فیلمساز است.
فیلمیاست که با توجه به گســتردگی ،تعدد و تنوع
لوکیشــن و کثرت بازیگران و ساخت و طراحی دکور و
بازسازی صحنههای جنگ و معراج شهدا در کنار چشم
اندازهای چشــم نواز طبیعت و مناطق روســتایی در
لرستان و یزد یک اثری کم نظیر است.
مضمون فیلم با محوریت انســان و اخالق و گذشت
پیش میرود و حتی ،به موضوعی فراتر از ایثار و شهادت
میپردازد و عظمت نگاه و پیچدگی قصه و درام در کناز
تعلیقها ،جذابیتها و بازیهای زیبای بابک حمیدیان،
ستاره اسکندری و مسعود رایگان از آن فیلمی ساخته
که به طور قطع ،در تاریخ ســینمای جنــگ ماندگار
خواهد شد.
بدون شک ،موضوع «سرو زیرآب» آنقدر ارزشمند و
واالست که مخاطب جشنواره به آن اقبال نشان دهد .اگر
چه سالهاست که ذائقه در مدیریت فرهنگی ،رویکرد
داوران و سینماگران و مخاطبان تغییر کرده است ولی
موضوع و محتوای این نوع آثار از اصالت جشــنوارهها
باالتر است.
امیدواریــم در ازدحــام و هیاهو و جوســازیهای
گعدههای پیدا و پنهان سر «ســرو زیر آب» را زیر آب
نکنند و در محاق قرارش ندهند.
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گزارش
معرفی« سرو زیر آب» در دو قدم تا سیمرغ
دومین نشســت معرفی فیلمها در چهارمین روز از ویژه برنامه «دو قدم
تا سیمرغ» با حضور ستاره اسکندری ،سیدحامد حسینی ،حسین فالح و
حسین باشهآهنگر به فیلم «سرو زیر آب» اختصاص داشت.
به گزارش ســوره ســینما ،این ویژه برنامه با حضور سیدحامد حسینی
تهیهکننده ،علیرضا زرین دست فیلمبردار ،ستاره اسکندری بازیگر ،حسین
فالح دستیار کارگردان و برنامهریز و حســین باشهآهنگر بازیگر این فیلم
سینمایی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
در ابتدا سیدحامد حســینی تهیهکننده این فیلم سینمایی اشاره کرد:
محمدعلی باشــه آهنگر کارگردان فیلم به دلیل روزهای فشــرده قبل از
جشنواره و رساندن به موقع اثر امکان حضور در این نشست را پیدا نکرد.
علیرضا زرین دســت در ادامه این ســخنان بیان کــرد :حضور ما بدون
کارگردان معنایی ندارد چون همه عوامل با ایشان قدم به قدم تا پایان راه
آمدهاند و رهبری یک گروه بزرگ را به عهده داشتند .این فیلم تاکنون برای
تعدادی از اهالی سینما به نمایش درآمده و خوشبختانه بازخوردهای خوبی
را شاهد بودیم.
ستاره اسکندری نیز درباره ویژگیهای این فیلم سینمایی گفت :خاصیت
کارگردانی که سابقه ساخت فیلم در زمینه جنگ دارد این است که جنگ
را از نگاه صلح روایت میکند .این فیلم حکایت سربازانی از قوم و نژادهای
گوناگون است اما نگاهی فرامرزی دارد.
حســینی نیز در تکمیل این توضیح عنوان کرد« :سرو زیر آب» قصهای
اتفاقاتی است و روزگاری است که بر شهدا و خانوادههایشان گذشته و اساس
روایت در نبرد اهواز و جریانهای اطراف آن است.
حسین باشه آهنگر نیز به غیبت پدر اشاره کرده و توضیح داد :عدم حضور
ایشان را حمل بر کم اهمیتی یا جسارت نگذارید .پدر این روزها با توجه به
زمان اندکی که تا شروع جشنواره باقی مانده به شدت درگیر انجام مراحل
پایانی است تا فیلم را در بهترین شرایط به فجر برساند.
زرین دست در توضیح محتوای این اثر نیز گفت :یکی از مهمترین عناصر
کلیدی فیلم خطای چند آدم اســت بدون اینکه خودشان تعمدی داشته
باشند .اما به هر حال اشکالی در کار پیش آمده و به جایی میرسد که چند
مدعی پیدا میشود و اینها برای بهبود اوضاع دست به کارهایی میزنند که
خواست فیلمنامه است .در این مسیر مکانهایی برای فیلمبرداری انتخاب
شده بود که کار را با همه آنچه پیش از این در سینمای ایران دیدیم متفاوت
میکرد .در یکی از سکانسها بیش از  ۵۰۰عدد چراغ استفاده کردیم و سیم
کشی و برق کشی تصویر جالبی در پشت صحنه خلق کرده بود .البته تالشی
که برای این کار شد فقط از طرف یک عنصر نبود و تمام نیروها سعی کردند
هرچه داشتند را به بهترین شکل ارائه دهند.
فالح نیز در ادامه گفت :این فیلم یکی از سخت ترین و بهترین فیلمهایی
است که از یک گروه واقعا حرفهای تشکیل شده است .به نظر من تا زمانی
که کار مقابل دید تماشاگران قرار نگیرد نمیتوان درباره ابهت و زحمتی که
دوستان کشیدهاند صحبت کرد.
حسینی در پاسخ به اینکه هزینههای فیلم چقدر تمام شده عنوان کرد:
سعی کردیم خیلی گران تمام نشود اما کار به گونهای بود که برخی هزینهها
را میطلبید .از لحاظ لوکیشن ما در  ۴استان و  ۸شهر با یک تیم  ۱۲۰نفر
باید جابه جا میشدیم و در یکی از لوکیشنها در فضای  ۹هزار متری باید
دکور میزدیم .ضمناینکه پروداکشن یک کار جنگی با روایاتی از زوایای
گوناگون به هیچ عنوان کم هزینه نیست.
ستاره اسکندی در ادامه گفت :شاید این سختیهایی که دوستان اشاره
میکنند کمتر شامل من شده باشد من بخشهایی از فیلم در استان لرستان
را بازی کردم و یک تجربه دوست داشتنی برایم رقم خورد اما روز اولی که
سر صحنه آمدم و ترکیب نور و صحنه را دیدم انگار وارد تونل زمان شده و
به سالهای اول دهه  ۶۰رفتم .حال و هوایی برایم زنده شد که تا کنون در
هیچ پروژهای تجربه نکرده بودم.
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تهیهکننده فیلم ســینمایی «ســرو زیر آب» درباره اکران این فیلم عنوان کرد :وقتی وارد یک
اتفاق شکوهمند میشویم دیگر هدایتش دست ما نیست .بلکه طبیعت کار شما را به سوی مقصد
میکشاند .همه این سختیها ما را از حسی که داشــتیم جدا نکرد و همه گروه بر هر دشواری که
وجود داشت وفادار ماندند .ما در تولید سعی کردیم هر آنچه به اکران کمک میکند را لحاظ کنیم
و امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.
وی افزود :در بخش طراحی صحنه و لباس کار یکی از جذاب ترین فیلمهایی است که مشاهده
خواهید کرد .ما در این فیلم زیرساختهایی تدارک دیدیم که تاکنون اتفاق نیفتاده بود به عنوان
مثال در یکی از سکانسها لوکیشن ما به ریل راه آهن و قطاری تبدیل شد که وزارت راه با آگاهی از
این مساله بیان کرده بود تا به حال سابقه نداشته قطار و متعلقاتش در جایی غیر از محل خودش
بازسازی شود.
این تهیهکننده در پایان گفت :بهترین سیمرغی که ممکن است نصیب ما شود بهترین فیلم از
نگاه مردم است این نتیجه یعنی زحمات همه اعضا دیده شده است.
در پایان این ویژه برنامه از پوستر فیلم سینمایی «سرو زیر آب» رونمایی شد.
این برنامه تا  ۹بهمن ماه به همت فیلم نت در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.
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دیدگاه
سید حامد حسینی تهیه کننده:

فیلمنامه «سرو زیر آب»

نوزده بار بازنویسی شد

سرو زیر آب تجربه ای
متفاوت در سینمای
دفاع مقدس

رسول حسنی

حسینی گفت :فیلمنامه «سرو زیر آب» نوزده بار بازنویسی شد و برای تولید و تهیه سرمایه
پروسه بسیار طوالنی را سپری کرد.
سید حامد حسینی تهیه کننده ســینما گفت :تمام عناصر فیلم «سرو زیر آب» بر پایه
مستندات تاریخی و با پژوهش ساخته شده است.
وی در خصوص روند ساخت فیلم «سرو زیر آب» به کارگردانی محمد علی باشه آهنگر
تصریح کرد :حدود شش سال پیش طرح اولیه نوشته شد و حدود دو سال پژوهش را انجام
دادیم و با تمام افراد مرتبط با داستان صحبت شد؛ البته بسیار از کسانی با داستان ما ارتباط
داشتند ،شهید شده بودند.
حسینی ادامه داد :فیلمنامه «سرو زیر آب» نوزده بار بازنویسی شد و برای تولید و تهیه
سرمایه پروسه بسیار طوالنی و پیچیدهای را سپری کرد و در نهایت موفق شدیم سه ارگان
را برای ساخت این فیلم هماهنگ کنیم که این هماهنگی بسیار سخت بود.
وی تصریح کرد :قصه «سرو زیر آب» از اواخر جنگ تحمیلی شروع میشود و با محوریت
معراج شهدای اهواز و به شکل اختصاصی شهدای گمنام جلو میرود .عنوان این فیلم هم بر
پایه مستنداتی که ما داریم برای فیلم انتخاب شده که نمادی از شهداست.
حسینی خاطر نشان کرد :هر چه اسناد بهتر و کاملتر جمع آوری شود ما میتوانیم به فرم،
روایت و حتی بازی باور پذیرتری برسیم و مخاطب را بهتر و محکمتر تحت تاثیر قراردهیم
و جذب کنیم .در «سرو زیر آب» تالش کردیم به بهترین شکل ممکن کار کنیم تا بتوانیم
بخشی از تاریخ این مملکت را به شکل و زبان ســینمایی بسازیم و به شکلی تاریخ را مصور
کنیم و به آن وفادار بمانیم.

«ســرو زیر آب» تصویری از همدلی مردم ایران است؛ هرچند که این
مردم همزبان نیستند ،اما آنها ریشهای واحد با شاخههای مختلف دارند.
این فیلم یکی از آثار شاخص در وحدت ملی است.
«محمدعلی باشه آهنگر» با آخرین ســاخته خود «سرو زیر آب» در
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد .این فیلم مثل سایر آثار
کارنامه باشه آهنگر در ژانر دفاع مقدس قرار میگیرد و به موضوع کمتر
پرداخت شده تفحص شهدا پرداخته است.
«ســرو زیر آب» در کارنامه باشــه آهنگر یک نقطه عطف محسوب
میشود .اگر پیش از این به دالیلی باشه آهنگر را فیلمسازی ضد جنگ
قلمداد میکردند ،وی با این فیلم ثابت کرد چنین نیست.
«سرو زیر آب» داستان روشن و واضحی دارد .جسد تفحص شهیدی به
اشتباه به یک خانواده تحویل داده میشود و چند روز بعد خانواده اصلی
شهید پیدا میشود و حاال باید قبر شهید نبش شــود ،تا به خانوادهاش
تحویل داده شود؛ همه داستان نیز حول همین موضوع میگردد.
همین داستان یک خطی به راحتی میتوانست به یک ملودرام سطح
پایین تبدیل شود .تسلط فیلمنامه نویسان این اثر (محمدعلی و حامد
باشه آهنگر) به خوبی توانســتهاند از این دام به ســامتی گذر کنند و
داستان فیلم را خلق کنند .حداقل حسن این فیلم آن است که بیننده را
فریب نمیدهد و تکلیف مخاطب با فیلم روشن است .حرکت داستان از
یک نقطه عطف به نقطه عطف دیگر درست انجام میگیرد.
داستان گرههای متعدد و شخصیتهای متنوعی نداردو این مهمترین
وجه «سرو زیر آب» است .البته در این فیلم یک داستان فرعی داریم که
چندان به کار فیلم نمیآید .جهانگیر یکی از کارکنان معراج شهدا است
که همسرش در سال  ۱۳۶۶در حادثه کشتار حاجیان در مکه به شهادت
رسیده و بعد از یکسال هنوز جنازه او پیدا نشده است .همچنین از همسر
جهانگیر یک سنگ به یادگار مانده که آن نیز در ساختار درام جایی ندارد.
جز این موضوع که اشاره شد تقریبا فیلم به لحاظ داستانی مشکلی ندارد.
به دلیل روایت درست ،شخصیتها نیز به خوبی شکل میگیرند .خلق
شخصیت قابل باور به معنای این اســت که کارگردان در برگردان متن
به تصویر درســت عمل کرده است .وقتی شــخصیت در فیلم از قواعد
درام پیروی کند و صاحب اثر خود را به آن تحمیل نکند طبیعی اســت
موتور فیلم با کمترین نقصی حرکت میکند .اگر مخاطب در باورپزیری
شــخصیت در مواردی با مشکل مواجه میشــود به خاطر اجرای غلط
بازیگران آن است .این نقص در شکل گفتن دیالوگها به زبان لری نمود
پیدا میکند.
اگر بازیگران وقت بیشــتری صرف ادای درست دیالوگها میکردند،
یا از بازیگران محلی برای اجرای نقشها استفاده میشد ،این نقص نیز
کمتر به چشم میآمد.
«سرو زیر آب» یکی از آثار قابل اشــاره در ژانر دفاع مقدس است که
دیدن آن ،تجربه متفاوتی با سایر آثار اینگونه است .دیدن این فیلم در
روزگاری که فیلمهای مبتذل و سخیفی را شاهد هستیم ،توصیه میشود.
( خبرگزاری دفاع مقدس)
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«سرو زیر آب» وجوه انسانی ایرانیها را بازنمایی میکند
محمد علی باشهآهنگر در گفتگویی کوتاه سایت پردیس
ســینمایی کوروش درباره تازهترین اثر سینمایی خود و
تفاوتهای این فیلم با سایر آثارش صحبت کرده است.

به عنوان کارگردانی که مخاطب از شما و آثار گذشته
شما شناخت دارد آیا «سرو زیر آب» هم راستا با
فیلمهایی چون «ملکه»« ،بیداری رویاها» و ...است؟

محمدعلی باشــهآهنگر :نمیخواهــم درباره قصه
صحبت کنم چون قرار است مخاطب در سینما کورش
اولین سانس از دومین روز جشنواره را به تماشای «سرو
زیر آب» بنشیند .اما میخواهم این اطمینان را بدهم که
مردم این فیلم را دوست خواهند داشت و ارتباط برقرار
خواهند کرد .اما یک نکته را میخواهم یادآور شــوم از
نگارش فیلمنامه تا به مرحله تولید رسیدن  ۵سال طول
کشید و یکســال هم مراحل تولید آن سپری شد و این
مدت زمان برای من کشنده بود و به معنای واقعی عمرم
گذشت .اما راضی هستم.
مهمترین نکتهای که فکر میکنید مردم با دیدن
«سرو زیر آب» به وجد میآیند ،چیست؟

غرور ملی.
چطور؟

واقعیت این است که در ســالهای اخیر واقعیت را گم

کردیم و اینقدر مشغول روزمرگیهای بیهوده شدیم که
موهبتهای بسیاری که داریم را نمیبینیم .تنوع اقوام،
زبان ،ادیان و ...چشم بر روی همه آنها بستهایم .در هیچ
جای دنیا به ادیان و اقوام اینگونه احترام نمیگذارند و
عالوه بر همه این موارد ،ما مردمی هســتیم که احترام
قلبی برای پرچم کشور قائل هستیم و پرچم یعنی غرور
و غیرت ملی« .سرو زیر آب» از این غرور حرف میزند.
با این اوصاف حس و حال متفاوتی دارد.

بله بسیار متفاوت اســت .این فیلم به فضای زندگی
شــهری امروز و دغدغههای اجتماعی مردم نزدیکتر
است و مانند «ملکه» در فضای ایزوله روایت نمیشود.
در این فیلــم  ۸جابجایی جغرافیایی داشــتیم از کویر
گرفته تا زیر آب و کوههای افراشته لرستان .فکر میکنم
مردم این فضاها را ببنند ،متوجه تنوع اقوام ،ادیان و زبان
میشوند .بنابراین فکر میکنم با دیدن «سرو زیر آب»
متوجه فراوانی نعمتی میشویم که از آن غافل هستیم.
آقای آهنگر چه توصیهای می کنید که مردم هنگام
تماشای فیلم تلفنهای همراه خود را خاموش کنند؟

مگه میشه خاموش نکنند؟

حاال خدای نکرده اگر یک درصد خاموش نکردند.

«ســرور زیر آب» جرئیــات بســیاری دارد و برخی

علیرضا زریندست:

می توانیم با
سینمای هالیوود
رقابت کنیم
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دیالوگها و گفتگوهای بین کاراکترها خیلی مهم است
و نشنیدن و توجه نکردن به این بزنگاههای فیلم یعنی
از دســت دادن قصه .به همین دلیــل خاموش کردن
موبایلها به نوعی خدمت کردن به خودشان است.
سوال یکی مانده به آخر؛ بعد از اینکه فیلم اکران
شد و همزمان با شبکه نمایش خانگی اگر شاهد دانلود
کردن آن بودید یا در تلگرام لینک دانلود رایگان فیلم
«سرو زیر آب» برای شما فرستاده شد ،چه میکنید؟

وقتی تماشاگر متوجه باشد که یک فیلم با چه خون
و دلی ساخته میشود ،مطمئن هستم که دیگر و هرگز
هیچ کس ســراغ دانلود غیر مجاز فیلــم نمیرود .به
خصوص اینکه تولید فیلم «سرو زیر آب»  ۶سال طول
کشــید و یک گروه عظیم تولید کنارش ایستاده بود تا
به سرانجام رسید .نه مطمئنم مردم ما منصف هستند.
حاال سئوال آخر بزرگترین دستاورد فیلم «سرو زیر
آب» چیست؟

فکر میکنم واژههایی مثل عشــق ،ایثار ،داد و ُدهش از
خصوصیاتقابلستایشمردمسرزمینماناستکهغفلت
کردهایم .این فیلم همه آنچه در وجود انسانی ما ایرانیها
نهفته است بار دیگر برای ما بازنمایی و یادآوری میکند.

علیرضا زریندست که در سومین همکاری
خود با محمدعلی باشــه آهنگر فیلمبرداری
فیلم سینمایی «سرو زیر آب» را به عهده داشته
میگوید بدون شک از نظر فنی و فیلمبرداری
با دنیا قابل رقابت هستیم و چیزی از سینمای
جهان کم نداریم.
علیرضا زرین دست در گفتگو با سوره سینما
بیان کرد :فیلم ســینمایی «ســرو زیر آب»
سومین همکاری من با محمدعلی باشه آهنگر
است که از هر نظر در فیلمبرداری تفاوت های
بسیاری با کارهای قبلی دارد .من از هما ابتدا
در جریان این پروژه قــرار گرفتم و این پروژه
هربار که قرار بود به جایی برســد متوقف می
شد چون در بخش سرمایه به خوبی پیش نمی
رفت .از طرفی مسایل اقتصادی گاهی فراهم
می شد اما کسانی که حاضر به سرمایه گذاری
بودند از ما می خواستند که مسیر فیلمنامه را
به سمتی که دوست دارند هدایت کنند.

مهتاب نصیرپور:

ده سال است ترجیح دادم با تلویزیون کار نکنم
مهتاب نصیرپور بازیگر ســریالهایی چون نیمکت،
توی گوش ســالمم زمزمه کــن و خــودرو تهران ۱۱
سالهاســت که در هیــچ مجموعــه تلویزیونی حضور
نداشته است.
وی در گفت و گو با بانی فیلم در این باره عنوان کرد:
 ۱۰سالی است که با تلویزیون ترجیح دادم کاری نداشته
باشم و در هیچ کاری حضور نداشته باشم و از نظرم این
رسانه اصال رسانه مردمی نیست و ایده و طرز تفکر همه
مردم ایران را نشان نمیدهد و در خدمت بخشی از مردم
ایران است.

وی که امســال با فیلم «ســرو زیر آب» در جشنواره
فیلم فجر حضور داشــت ،در این باره نیز افزود :درباره
اینکه چطور به زبان زرتشــتی در فیلم «سرو زیرآب»
رسیده است ،گفت :دوست دارم حتما واکنش هموطنان
زرتشتی خودم را در خصوص این فیلم ببینم .این اصرار
کارگردان بود که به نظرم درست بود .وقتی به لرستان
میرویم ،گویش لرستانی میبینیم که بخشی از هویت
و فرهنگ ماست و معموال باید با زبان همان خطه با آنها
ارتباط برقرار کنیم .اگر جنگی صورت گرفته و یک کشور
با تمامیت خود دفاع کرده خیلی زیباست و زبان زرتشتی

بخشی از هویت و فرهنگ ماست .این اصرار کارگردان
بود و جلسات متعددی با دوســتان زرتشتی داشتیم و
یکماه قبل دوستان زرتشتی ما گویش زرتشتی را برای
ما فرستادند و ما باید گوش میکردیم .خوشبختانه یک
سکانس بیشتر نبود و نیاز به تمرین زیادی نداشت.
نصیرپور در پاســخ به اینکه چرا کمتر با ســینما کار
میکنید ،نیز گفت :حقیقت این اســت که من چندان
پیشنهاد سینمایی نداشتم و از بین پیشنهادها ترجیح
میدهم فیلمنامههایی که دوست دارم را انتخاب کنم و
فکر میکنم میتوانم در آن مفید باشم.

وی افزود :سر انجام پس از  ۵سال باالخره این مشکل
حل شــد و توانســتیم  ۶ماه قبل از فیلمبرداری وارد
پیش تولید شویم .من قبل از کلید خوردن کار جلسات
متعددی با کارگردان داشــتم تا بتوانیم نقاط مشترک
کافی برای تعیین نوع فیلمبرداری و نمایش بصری به
دست آوریم .پس از آن به دنبال تجهیزات فیلمبرداری
و نورپردازی رفتیم که در پشت صحنه تصاویر جالبی را
ایجاد کرده بود .به عنوان مثال ما برای یکی از سکانس
ها در سوله ای با وســعت بسیار زیاد و ســقف بلند از
نورهایی استفاده کردیم که به صورت ترکیبی از سقف
به سمت پایین و از کناره به صحنه تابیده می شدند و به
نظر می رسید باالی سر ما با این سیم و کابل ها یک تار
عنکبوتی ایجاد شده است.
زرین دست گفت :حدود  ۵۷۰چراغ در این سکانس
ها استفاده شده بودند که همه با شدت نورهای مختلف
قابل تنظیم بودند .اگرچه از منطقه برق شهرری پست
کمکی داده بودند اما بــدون ژنراتورهای  ۷۰۰و ۳۰۰
کیلووات ممکن بود به مشــکل بخوریــم .در این کار

کنتراست و سایه روشــن زیاد داشتیم چون «سرو زیر
آب» پتانسیل هایی داشت که الزم بود به جزییات کار
بیشتر دقت شود.
وی ادامه داد :جنگ یعنــی آهن و فلزی که به عنوان
سخت ترین عنصر بشر شناخته است .برای اینکه بتوانید
از این عنصر تصویر به وجود بیاورید کنتراستی انتخاب
می کنید که منظورتان را به درستی تفهیم کند .تا آنجا
که امکان داشت از رنگ طبیعی محیط استفاده کردیم
اما برای تکمیل وجوه بصری در نورپردازی و بعد از تولید
هم تغییراتی ایجاد کردیم که بتوانیم تصاویر زیباتری
در نگاه مخاطب خلق کنیم.
علیرضا زرین دست در پاسخ به اینکه دریافت سیمرغ
چقدر برایش اهمیت دارد گفت :من اهل ورزش هستم
و سعی می کنم در هفته دست کم  ۵روز بازی کنم و با
اینکه برایم جنبه ســرگرمی دارد اما هر بار که می بازم
ناراحت می شــوم و ســعی می کنم مهارتم را افزایش
دهم تا دفعه بعدی برنده باشم .به نظر من رقابت اتفاق
خوبی است.

وی عنوان کرد :سینما یک هنر است که شما باید هر
سال با هر فیلمی که کار می کنید خودتان را اثبات کنید
تا لذتش را ببرید .جشنواره یک محفل پرانرژی و انگیزه
بخش است .به همین خاطر فیلم هایی که در این فضا
پذیرفته نمی شــوند ناراحتند چون احساس می کنند
زحمت شــان را کشیده و دوســت دارند در این رقابت
حضور داشته باشند .یادمان باشد سینما بین هنرمند و
فیلمساز پیوند برقرار می کند پس باید آن را ارج بنهیم
و برایش تالش کنیم .روزگاری می آید که هیچکدام ما
نیستیم و فقط آثار ما باقی می ماند.
مدیر فیلمبرداری با ســابقه ســینمای ایران درباره
جایگاه فیلمبرداری ایران توضیح داد :بدون شــک می
توانیم از نظر فنی و فیلمبرداری با دنیا قابل رقابت باشیم
چون از بهترین های سینمای جهان چیزی کم نداریم.
در بسیاری از موارد با ترکیبات وامکاناتی کار می کنیم
که کمتر از امکانات و تجهیزات غرب است اما از لحاظ
فنی درخشــان تر عمل می کنیم و این را به جرات می
توان گفت که می توایم با سینمای هالیوود رقابت کنیم.
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دیدگاه

«رسو زیر آب» تکرار تجربه موفق «فرزند خاک»
«سرو زیر آب» جدیدترین فیلم محمدعلی باشه آهنگر است که درصدد
اســت تجربه موفق «فرزند خاک» را در پرداختن به موضوع تفحص شهدا،
تکرار کند.
محمدعلی باشهآهنگر با فیلمســازی در حوزه فیلم کوتاه کار خود را در
هنر هفتم آغاز کرد .وی از همان ابتدای راه ،نشان داد ،دفاع مقدس دغدغه
اصلی وی در سینماست ،برای همین هم در اکثر کارهایش این موضوع را به
صورت ویژه مد نظر قرار میدهد .این فیلمساز با ساخت فیلم تحسین شده
«فرزند خاک» توانست نظر منتقدان و اهالی سینما را به سمت خود جذب
کند .در این فیلم سینمایی به موضوع تفحص شهدا پرداخته میشد ،البته به
صورتیکه تا به حال نظیر آن را در تولیدات سینمایی شاهد نبودیم.
بعد از «فرزند خاک» وی سراغ موضوعی درام و خانوادگی رفت که در آن به
نوعی دیگر به دفاع مقدس پرداخته شده بود .این فیلم «بیداری رویاها» نام
داشت؛ فیلمی که قصهاش بسیار جسورانه بود ،اما بنا به دالیلی غیر سینمایی،
این کار آنچنان که باید دیده نشد .در ادامه ،باشهآهنگر باز هم به دفاع مقدس
پرداخت« .ملکه» عنوان این فیلم سینمایی است .این کار توانست تحسین
منتقدان و مردم را جلب کند ،همچنین در جشن خانه سینما و جشنواره فجر،
فیلم جوایز بسیاری را به خود اختصاص دهد.
بعد از «ملکه» این فیلمســاز شــش ســال فرصت کار کردن پیدا نکرد،
کمکاری که خود خواسته نبود ،بلکه شرایط وی را به این سمت میکشاند.
این فیلمساز در مصاحبههایی گفته بود که سینمای دفاع مقدس ژانر مورد
عالقه وی است ،اما به شــرطی 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 اســت .باشــه آهنگر بارها تاکید کرده بود که فیلم ساختن بدون
امکانات در حوزه دفاع مقدس در حقیقت ظلم به دفاع مقدس است.
با توصیفات فوق باشهآهنگر بعد از شش ســال با فیلم «سرو زیر آب» در
جشنواره سیوششم فجر حاضر اســت؛ در این کار باز هم کارگردان نگاهی
جدید به دفاع مقدس دارد .در ساخته جدید باشه آهنگر ،فیلمساز عالوه بر
کارگردانی نویســندگی را هم به همراه پسرش بر عهده دارد .تهیهکنندگی
فیلم بر عهده حامد حسینی است و قصه فیلم به اتفاقاتی که در معراج شهدا
و نورد لوله اهواز رخ داده مربوط میشــود .از جمله امتیازات فنی این فیلم
میتوان به فیلمبرداری خیرهکننده علیرضا زریندست میتوان اشاره کرد،
به نحویکه میتوان از هم اکنون وی را یکی از کاندیداهای اصلی سیمرغ در
بخش فیلمبرداری دانست.
دیگر امتیاز این فیلم به جلوههای ویژه این فیلم مربوط میشود .محسن
روز بهانی جلوههای ویژه این کار را انجام داده است .این کار سینمایی سعی
کرده در موسیقی نیز از بهترین فرد سود ببرد ،برای همین حسین علیزاده
آهنگسازی کار را انجام داده است .درباره «سرو زیر آب» میتوان به این نکته
نیز اشاره کرد که فیلم در شهرهای مختلفی از جمله؛ تهران ،یزد ،لرستان و...
جلوی دوربین رفته است.
در این فیلم ســینمایی؛ بابک حمیدیان ،مســعود رایگان ،رضا بهبودی،
مینا ساداتی ،همایون ارشــادی ،مهتاب نصیر پور ،هومن برق نورد ،ستاره
اسکندری ،شهرام حقیقت دوســت ،فرخ نعمتی ،هادی قمیشی ،سیاوش
چراغی پور ،حسن نجاریان ،حسین فالح و امیر دلفانی نقش آفرینی میکنند.
درباره بازیگران این فیلم میتوان یک نکته را متذکر شد .آنهم اینکه باشه
آهنگر سعی کرده فیلمی پربازیگر داشته باشــد .این ویژگی بر خالف رویه
همیشگی این فیلمســاز اســت ،بنابراین باید منتظر بمانیم تا ببینیم این
رویکرد در فیلم باشهآهنگر چگونه جواب داده است.
سخن آخر اینکه؛ چرا ســینمای دفاع مقدس رونق گذشــته را ندارد و
فیلمهای خوبی در آن تولید نمیشود؟ جواب این سوال را باید آنجا جستجو
کرد که فیلمسازانی نظیر باشهآهنگر در آن کم کار هستند ،فیلمسازانی که
از آنها باید به عنوان سند 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 میبرند.
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دیدگاه
«سرو زیر آب» ؛ روایتی از سیاوشان ریشه در خاک
فرزانه گشتاسب پژوهشگر زرتشتی در یادداشتی از فیلم
سینمایی «سرو زیر آب» در سیوششمین جشنواره فیلم
فجر سخن میگوید.
به گزارش سوره سینما ،در یادداشــت فرزانه گشتاسب
پژوهشگر زرتشتی آمده است:
سرو زیر آب حکایتی اســت که حتی برای کسانی که در
این سالها لحظهای از دفاع مقدس و حوادث جنگ تحمیلی
هشتســاله فاصله نگرفتند ،کمترآشناســت؛ حکایتی از
«معراج شهدا»ی جنگ و مسئولیت سنگین و دشوارش.
سرو زیر آب روایتی است از سیاوشهای این سرزمین ،که یاد
و خاطرهی ایشان چون سروی همیشه سبز ،فارغ از هر قومیت
و دین و فرهنگی ،در همهجای این مرز و بوم ریشه دارد.
ســرو زیر آب روایت پیکرهایی اســت که پس از آنکه

خونشان در راه راســتی و آزادی بر خاک ایران ریخت ،گویا
چون سیاوشانی از جای جای این خاک باز روییدند.
فارغ از همۀ نقاط قوت ایــن فیلم از جمله طراحی صحنه
درخشــان ،اعجاز در فیلمبرداری ،بازیهای بسیار خوب و
موســیقی ماندگار آن ،محمدعلی باشهآهنگر مثل همیشه
حرفی تازه و از جنسی دیگر دارد ،حرفی که از میان آتش و
خون و مرگ ،نوای مقدس عشــق و غرور و ایثار را در گوش
ما زمزمه میکند ،زمزمهای که هیچ نامی پشت آن نیست،
گمنام است ،ولی واقعا چه نامی مقدستر از این گمنامی!
فیلم ســرو زیر آب را بارها خواهم دید ،میخواهم هر بار
از این زمزمه ،تاری از وجودم بلــرزد و هربار ،آن ارزشهای
انسانی را که باشهآهنگر شش سال برای به تصویر کشیدنش
جنگید ،به خویش یادآور شوم.

حسین باشه آهنگر:

یک پالن «سرو زیر آب»  ۳۰۰هنرور داشت
حسین باشه آهنگر دســتیار کارگردان و بازیگر فیلم «سرو زیر آب» به
کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر درباره این اثر و همچنین دردسرهایی که
فرزندان سینماگران دارند ،صحبت کرد.
حسین باشه آهنگر بازیگر و دستیار  ۲کارگردان و برنامهریز فیلم سینمایی
«سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشــه آهنگر درباره این اثر که به
سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر راه یافته است به مهر گفت :من در
این فیلم نقش یکی از بچههای معراج شهدا را ایفا میکنم و بابک حمیدیان،
رضا بهبودی ،مسعود رایگان و  ...نیز نقشهای این چنینی دارند .همچنین
بازیگرانی چون الله اسکندری ،مهتاب نصیرپور ،سیاوش چراغی پور ،شهرام
حقیقت دوست و  ...در لوکیشنهای دیگر باز هم نقشهایی اینچنین بازی
میکنند.
وی با اعالم اینکه یک نقش مکمل در «ســرو زیر آب» دارد ،بیان کرد:
تنها یک نقش اصلی با بازی بابک حمیدیان درفیلم داریم و بقیه بازیگران
نقشهای مکمل خوبی را بازی میکنند .در بیــن بازیگران خانم هم مینا
ساداتی بازیگر اول زن فیلم است و درام را پیش میبرد.
باشه آهنگر با اشاره به فیلمبرداری این اثر در شهرهای مختلف بیان کرد:
«ســرو زیر آب» در تهران ،یزد ،میبد ،تفت ،لرســتان ،سپیددشت ،درود،
دزفول و  ...فیلمبرداری شد با این وجود ما پالنهای زیادی در بین  ۲شهر
هم داشــتیم .پدرم به دلیل عقبه تئاتری که دارد در آثار سینمایی خود به
صورت النگ تیک به کار میپردازد به همین دلیل استمرار پالن هم برای
بازیگر هم برای فیلم اتفاق خوبی است و نتیجه جذابتری را به بار میآورد.
باشه آهنگر با اشاره به سختی کار در «ســرو زیر آب» عنوان کرد :به یاد
دارم که در چند سکانس از «سرو زیر آب» به غیر از بازیگران نزدیک به ۳۰۰
هنرور داشتیم برای مثال در لرســتان در یک پالن بالغ بر صد نفر از اهالی
سپیددشت در کنار  ۲۱نفر از بازیگران فیلم حضور داشتند که در مجموع
 ۱۲۱نفر تنها در یک پالن بازی داشتند و در کنار این موضوع عناصر دیگر
صحنه هم داشتیم.
این بازیگر بیان کرد :من در این فیلم همزمان با بازی ،دستیار کارگردان
و برنامهریز هم بودم و مجمــوع این موارد کار را برایم دشــوار میکرد .از
طرفی کار کردن برای کســی که با او نســبت خونی دارید ،دشــوار است
برای مثال باید این  ۲موضوع یعنی کار و نسبت خونی را از هم تمیز دهید

و بپذیرید که ســر صحنه یــک کاراکتر دیگر
باشید از سوی دیگر عوامل فیلم همیشه چنین
افرادی را یک جور دیگر میبینند هرچند بعد
از گذشت مدتی متوجه میشوند که آن کسی
که با کارگردان یا تهیهکننده نسبت دارد از این
اتفاق سوءاستفاده نمیکند.
پسر محمدعلی باشه آهنگر کارگردان سینما
افزود :با همه این تفاســیر و با وجود همه این
سختیها احســاس میکنم میتوانم از لحاظ
هنری خواسته پدرم را درک و او را کمک کنم
البته اگر قرار باشــد در یک گروه فیلمسازی
دیگری کار کنم ترجیح میدهم فقط یک کار
را انجام دهم یعنی یا بازیگر باشــم یا دستیار
کارگردان زیــرا انجام همزمان ایــن  ۲کار با
یکدیگر انرژی زیادی میگیرد.
وی در پایان با اشــاره به ســختی کار برای

کسانی که یکی از والدینشان در سینما حضور
دارد ،اظهار کرد :به نظر من سخت میشود از
زیر سایه یک پدر یا مادر هنرمند درآمد و مدام
ما را به عنوان پســر کارگردان یــا تهیهکننده
میشناســند .البته راه حل این است که ما به
کار با پدران یا مادرانمان منحصر نشویم .گاهی
موضو ِع نسبت خونی آزاردهنده میشود برای
مثال گاهی متوجه نمیشــویم کسانی که با
ما دوست میشــوند و ما را دوســت دارند به
خاطر خودمان اســت یا به خاطر خانواده ما؟
به ما به خاطر خودمان احترام میگذارند یا به
خاطر خانواده ای که داریم؟ این موضوع بسیار
آزاردهنده است به ویژه اینکه هرکسی که ما را
میبیند ما را به عنوان پله ای برای رسیدن به
یک دفتر سینمایی در نظر میگیرد.

ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری بهمن 1396

55

سیدحامد حسینی:

«سرو زیرآب» نمایش شکوه انسانی
ها و تهیه کنندگان کمتر از قبل شده است؟

تهیه کننده فیلم «سرو زیر آب» گفت :ساخت
فیلم درباره دفاع مقدس وظیفه سنگینی است؛ زیرا
نسلهای بعد ایران را با دیدن این فیلمها و روایت ما
خواهند شناخت.
سید حامد حسینی ،تهیه کننده فیلم «سرو زیر
آب» ،همزمان با حضور این فیلم در جشنواره فجر
درگفتوگویی به اهمیت این فیلم و شرایط تهیه
و تولید آن گفتگو کرد .متن این گفتگو را در زیر
میخوانید:
آقای حسینی «سرو زیر آب» در مرحله اکران در
جشنواره است و شما به عنوان تهیه کننده مسئولیت
بسیار سنگینی داشتید ،برای ورود به بحث ،تهیه
کننده چه مسئولیتی در ساخت فیلم برعهده دارد؟

با عرض ســام و ارادت خدمت همــه عزیزان ،تهیه
کننده مسئولیت بســیار زیاد و البته سنگینی بر دوش
دارد و عمال از زمان تولد یک ایده تــا پایان اکران فیلم
 ،تهیه کننده باید حضوری پررنگ و مســئوالنه داشته
باشد .از انتخاب فیلم نامه طرح و ایده تا نتایج اکران تهیه
کننده مدیریت تمام و کمال کار را بر عهده دارد .تهیه
کنندگی عمال در دو بخش تعریف می شود ،نخست آن
که همانند یک رهبر و لیدر کارگردان را انتخاب می کند
و با آن وارد مذاکره می شــود و از انجا مدیریت ذهنی و
هوشمندان تهیه کنندگی کار را پیش می برد ،دوم آنکه
بسته به نوع پروژه به تامین اعتباریا پیدا کردن اسپانسر
می پردازد که هر پروژه ویژگی خاص خودش را دارد.
کار با موضوع دفاع مقدس کاری دشوار است ،شما
به عنوان نخستین تجربه با سمت تهیه کنندگی چه
دورانی را سپری کردید؟

تهیه کنندگی بــه خودی خود کاری ســنگین و پر
مشغله است و عمال انســان را به خاطر مسئولیت هایی
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که دارد و مدیریت همه بخش ها پیر می کند ،از طرفی
فیلم های جنگی و دفاع مقدسی خود زحمتی دوچندان
دارد و بسیار بسیار سخت تر است .نکته ای که باید به
آن اشاره کرد این است که سرو زیرآب نزدیک به  6سال
طول کشــید ،همان طور که می دانید ،کارهای بلند و
طوالنی ریسک بســیار زیادی دارند ،و پروسه طوالنی
وجود دارد اما اگر تیم تیم درستی باشد و کارگردان را
خوب انتخاب کرده باشی مشــکالت به مراتب کمتر و
ریسک کار نیز پایین تر است.مانند سرو زیر آب که آقای
آهنگر با هوش و درایت خود هم مراقب گروه بود و هم
با پشتیبانی فکری درست به خوبی از من حمایت کرد.
کار که تمام شد و آن را دیدید از فیلم راضی بودید؟
به قول یک بزرگی از او پرسیدند که از اثری که خلق
کردی راضی هستی ،گفت خدا راضی باشد .من هم می
گویم خدا راضی باشد ،این که فیلم را من ببینم و بگویم
خوب بود کافی نیســت ،باید دردرجه اول خدا رضایت
داشته باشد و بعد مخاطبین در ســالن از دیدن فیلم
راضی بیرون بیایند.
تخصص کار من ســاخت مستند اســت و این اولین
تجربه تهیه کنندگی من در کار بلند و به ویژه در حوزه
دفاع مقدس بوده ،انتخاب چنین پروژه ای طبیعتا ترس
دارد ،زیرا با مشکالت و مســائل مختلفی باید دست و
پنجه نرم کنی ،در ســینمای ایران ،باید بیش از پیش
بترسی زیرا ممکن است آدم هایی که می خواهند به تو
کمک کنند ممکن است به تو ضرر برسانند الجرم هر چه
تیم تو قابل اعتماد تر باشند نگرانی و ترس تو کمتر است،
ساخت فیلم دفاع مقدس خیلی سخت است ،در ابتدای
ساخت سرو زیر آب همه موها و محاسن من مشکی بود
و امروز همه آنها سفید شده است ،خود گواه سختی کار
در حوزه دفاع مقدس است.
برای ورود به حوزه دفاع مقدس چرا تمایل کارگردان
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بعضی از کارگردان ها و تهیه کنندگان عالقه زیادی
ندارند که به حوزه دفاع مقدس بپردازند ،از طرفی هم می
گویند اگر مسائلی نقد داشته باشم با ساخت یک فیلم
اجتماعی به آن اشاره می کنم ،اما به دلیل آن که بخش
خصوصی اصال به این موضــوع ورود نمی کند ،هزینه
های زیاد فیلم و سرو کله زدن با بخش های دولتی شیوه
خودش را دارد بسیاری سعی می کنند با ژانری غیر از
دفاع مقدس فیلم سازی کنند.
تعامل با دســتگاههای دولتی شیوه خاص خودش را
دارد ،از طرفی خود فیلم هــای دفاع مقدس هم با فیلم
های دیگر فرق دارد ،نمی توان توقع داشت که فیلم های
این ژانر مانند فیلم های گیشه ای در ابتدا فروش باالیی
داشته باشد بلکه باید به چشــم یک فعالیت فرهنگی
نگاه کرد ،و عمال فیلم در دراز مدت به فروش می رسد.
بسیاری حوصله چنین فرایندی را ندارد به همین دلیل
سعی میکنند که شیوه کار خود را تغییر دهند.
مسئولیت ساخت فیلم دفاع مقدس و به طور کل فیلم
هایی با موضوعات تاریخی بســیار باال است ،در آینده
سینما بزرگترین مرجع شــناخت رخدادهای گذشته
است ،و اگر  50ســال دیگر بخواهیم اتفاقات را بررسی
کنیم ،سینما اصلی ترین شیوه برای بررسی رخدادهای
گذشته است.
نسل های بعدی از روی فیلم ها گذشته را شناخته و
نسبت به آدم های آن دوره قضاوت می کنند .مهمترین
مرجع قابل ارجاع فیلم های تاریخی اســت .به همین
دلیل تاکید دارد که بعضی از فیلم های دفاع مقدسی به
شدت بد هستند زیرا قرائتی متفاوت و گاها ،غیر واقعی
از جنگ دارند و اگر نســل های بعدی بخواهند جنگ
را از روی این فیلم ها بشناســند قطعا تحریف و روایت
نادرست وجود دارد.
چرا سرو زیر آب  6سال طول کشید ؟
متاسفانه در ســینمای ایران  30 ،20نفر هستند که
قاعده ســینما را بر اساس ســلیقه خودشان بازتعریف
می کنند ،آنها به یک ادبیات رسیده اند و قابلیت اغفال
مدیران سینما را هم یادگرفته اند .هر جایی که می روی
اثر و ردپایــی از آنها وجود دارد ،متاســفانه آنها خود را
نخبه سینما می دانند و برای اثبات خود مدام ایرادهای
عجیب و غریب از کار گرفته می شود .این ها آدم های
خوبی هستند ،اما وقتش رسیده که بازنشسته شوند ،ما
از ابتدای طرح سرو زیرآب به شدت در مسیرکار سنگ
اندازی کردنــد ،اگر مقاومتی دربرابــر تغییر فیلم نامه
نبود قطعا فیلم چیز دیگــری درآب در می آمد و همه
چیز تغییر می کرد .به نظرم فیلم سرو زیرآب به اندازه
ای باشکوه است که جشنواره ذیل آن تعریف می شود،
سرو زیرآب نمایش شکوه انسانی است و به نظرم افتخار
کسانی که در آن حضور داشــتند این است که هرکدام
برای ساخت این اثر فاخر گوشــه ای از کار را گرفتند.
سیمرغ گرفتن برای ما مهم نیست بلکه این فیلم بسیار
واالتر از هر چیزی خواهد بود.

«سرو زیر آب»
فیلمی شریف و شاعرانه است

سرو جهانگیر و سنگ
جهانبخش

مهدی شیخ صراف

جعفر گودرزی منتقد سینما معتقد اســت که فیلم سینمایی «سرو زیر
آب» به کارگردانی محمدعلی باشهآهنگر اثری شریف ،ارزشمند ،شاعرانه و
با مخاطب خود رو راست است.
متن یادداشــت جعفر گودرزی درباره فیلم سینمایی «سرو زیر آب» به
شرح زیر است:
مهمترین ویژگی و خصیصه فیلم «سرو زیر آب» به کارگردانی محمد باشه
آهنگر این است که از دریچه تازه ای به جنگ نگاه کرده است .چیزی که در
سینما به شدت به آن نیاز داریم تا از کلیشه و تکرار رهایی یابیم .پرداختن
به تبعات جنگ هم ارزشمند است و هم نیاز سینمای امروز ماست که آهنگر
متعهدانه و خالصانه به آن پرداخته است.
شــهدای گمنام و فضیلت گمنامی و پرداختن به حضــور اقوام ایرانی و
جغرافیای متعدد ایران که درگیر جنگ بوده انــد و آرمانگرایی که بطن و
باطنش ایثار است در تک تک ســلول های فیلم حس می شود و به جرات
می توان گفت «سرو زیر آب» یکی از بهترین فیلم های دفاع مقدس است.
فیلمی شاعرانه و با شعور که از مفاهیم انسانی و اخالقی سخن می گوید.
فضیلت گمنامی مساله ای است که در روزگار آشفته زندگی ما نه فضیلت
است و نه ارزش و در عوض میل به دیده شدن و شهرت به هر قیمتی خریدار
دارد ،مهمترین و اساســی ترین تلنگر فیلم به مخاطب است و در روزگار
قحطی ایثار و آرمانگرایی ،این مقام و شهرت و ثروت اندوزی است که هر روز
ما را از گمنامان این سرزمین بیشتر و بیشتر دور می کند .جهانگیر هم در
طول فیلم گوشزد می کند که گمنام بودن فیض است و با شهادت مظلومانه
و غریبانه اش این جمله را معنایی دیگر می بخشد.
مهمتر این که فیلم شــعار نمی دهد و با مخاطبش رو راست است .شاید
برای اولین بار هم باشد که نام کاراکترهای یک فیلم جنگی کلیشه ای نیست
و نام های علی ،حسن ،یاسر و حسین روی کاراکترها نیست ،نگاه کنید به
نام های کاراکترها در فیلم :جهانگیر ،بهرام ،گودرز ،کرامت ،جهانبخش و
… و این همان احترام به شعور مخاطب اســت که از هر طیف و خانواده و
قومی در جنگ حضور داشتند و باور پذیرترشان می کند.
فیلمنامه پر از تعلیق و پیچ و تاب اســت از قضیه شــعید گمنام خانواده
زرتشتی گرفته تا شهادت برادر کرامت و دلبســتگی و عالقه برادر شهید
روستا به زن برادرش و …
باشه آهنگر چقدر در «سرو زیر آب» ،دوست داشتنی ،منطقی و با احترام
به حضور اقوام و ادیان مختلف در جنگ پرداخته و این حس هم به درستی
به مخاطب منتقل می شــود و به خوبی تاثیرش را می گذارد و در ســوگ
سیاوش های جنگ کاله از سر بر می دارد و به احترام شان می ایستد.
نکته آخر :به دلیل اینکه احساسات فیلم بهتر و ارزشهایش بیشتر نمایان
شود به یک مونتاژ مجدد نیاز دارد و به محمد باشه آهنگر و حامد حسینی
خداقوت و دست مریزاد می گویم.

«ســرو زیر آب» یک چالش عمیق دارد .دغدغه سرنوشــت پیکر شــهدا و
شناسایی شهیدان گمنام هنوز هم باشه آهنگر را رها نمیکند تا در «سرو زیر
آب» هم نخ قصه فیلم را به همین مسئله گره بزند و یک فیلم شریف و انسانی
بســازد .او زاویهای از جنگ را روایت میکند که از بازگشت پیکر شهدا آغاز
میشود و به روستاهایی کیلومترها دورتر در لرستان ،یزد یا هرجای دیگر این
کشور که جوانانش را برای دفاع از آن دادهاند ،ختم میشود.
برخالف آنچه پیش از جشنواره درباره فیلم پخش شده بود «سرو زیر آب»
اصال ضد جنگ نیست .ماجرای تعاون رزم اســت؛ جهانگیر و جهانبخش که
دو برادر با دو نگاه متفاوت در همین بخش خدمت میکنند .آن هم در ســال
 ، 1367درست همان سالی که جنگ تمام میشود .ماجرا بر سر گمنامی است.
آیا حق آنهایی که خواســتهاند با گمنامی بروند ارجح است یا حق آنهایی که
به دنبال عزیزانشان همه جا را زیر پا میگذارند؟ فیلم در پایان به این چالش
پاسخ مناسبی میدهد .درست جایی که صاحبان این دو دیدگاه درگیر اتفاقی
مشابه میشوند.
در پس تمام اینها «سرو زیر آب» ساختارهای نادیده تعاون را برای مخاطب
به خوبی ترسیم میکند .ساز و کارهای رســمی ،روال اداری و قانونی ،روش
شناسایی پیکرها و جزئیات نشانهیابی در آنها ،عکس گرفتن از شهدا و تفاوت
پالک دو تکه و یک تکه و حتی کســانی که در معراج وظیفه شان جیب بری
اســت! در کنار اینها نحوه مواجهه با خانواده معظم شهدا و مفقودین .این ها
همه تالشهای مجاهدانهای است که کمتر کسانی از آن اطالع داشته و دارند
ولی حاال در یک فیلم سینمایی نماش داده میشود.
با تمام این اوصاف و گــره اصلی درگیر کننده ،فیلم زیادی کند و کشــدار
است ،دیر تمام میشود و بخش زیادی از آن صرف نمادپردازیهای اضافهای
میشود که واقعا نیازی به بخش زیاد از آنها نیست .انگار فیلم چند پایان دارد
که کارگردان نتوانسته از هیچ کدام آنها دل بکند .همچنین نماهای النگشات
و هلیشات بســیار زیبا که از جایی به بعد حوصله را ســر میبرند.جز اینها
میشود درباره برخی از اشکاالت روال منطقی قصه هم سوالهایی پرسید ،اما
«سرو زیر آب» حال خوبی دارد که باید به آن حس زیبا دل بسپاریم و در پایان
فیلم به احترام آن ،صلواتی به شهدای هشت سال دفاع مقدس هدیه کنیم.
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همه برای وطن

علی رضایی

فیلم «سرو زیر آب» واجد یک کلیت جذاب است .محور اصلی فیلم بر جستجو استوار است .جستجو
برای یافتن یک شهید .شهیدی که نمادین اســت ،می تواند مسلمان باشد و اهل دشتهای سرسبز
لرستان یا زرتشتی باشد و در دل کویر بالیده باشد .هر چه هست ،سیاوش است ،فرزند ایران .فرزند
دو مادر که پاره تن خود را نثار وطن کردهاند .محمدعلی باشــه آهنگر کوشیده رویه انسانی جنگ را
ببیند و به چالش بکشــد ،رزمنده به عنوان عنصری مهم در این فرایند ،گاهی اشتباه میکند ،گاهی
داوری میکند و گاه خود در معرض آزمونی دشوار قرار میگیرد .مشکل فیلم این است که در النگ
شات باقی میماند و به شخصیتهایش مثل مناظر زیبایی که به تصویر میکشد ،نگاهی توریستی و
از دور دارد .در حالی که خلوت مادر سیاوش زرتشتی ،مادر سیاوش لرستانی یا همسر او می توانستند
کاراکترهایی جان دار و موثر در پیشبرد قصه باشند .در شکل فعلی ،محمدعلی باشه آهنگر در فیلمی
شریف و انسانی باز هم کوشیده بخشی از ناگفتههای جنگ را روایت کند و به همه ما یادآوری کند که
سروهایی جوان در دل این خاک خفتهاند.

تينا پاكروان کارگردان و بازیگر سینما:

نگاهكوتاهبهفيلمسروزيرآب
با َمشــقت فراوان ناگفتههاي جنگ را به تصوير كشيده است و مهمترين و
حياتيترين ويژگي اس اين است كه فيلمنامه دارد و قصهگو است ،از الف تا
ي قصهاش را به سبك خود فيلمســاز با زباني پٌر از درد و رنج بيان ميكند،
باشه آهنگر فيلمســاز سختي است كه ،سخت فيلم ميســازد اما حرفش را
ميزند ،در ســرو زير آب هم ناگفتههايي را مطرح ميكنــد ،روح و روانات
را بهم ميريزد ،مضموناش ضد جنگ اســت و در اليههاي پنهان فيلمنامه
طعنههاي سياسياش را با زباني تند و تيز به خوبي مطرح ميكند ،سرو زير آب
فيلم فيلمبردار اش است كه با قابهاي كارت پٌستالياش ،مخاطب را درگير
ِ
لحن روايت اســت اما در بعضي از
ميكند ،ويژگي مهم فيلم ،قصهدار بودن و ِ
لحظههاي فيلم ،ريتم ميافتد اما دوباره جان ميگيرد ،بازيها به اندازه است
و اگر بابك حميدياناش در بعضي از پالنها مديريت ميشــد و بازياش از
چارچوب بيرون نميزد ،فيلم سرپاتر بود.
سام بهشتی
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این فیلم در ژانر سينماى دفاع
مقدس كردارى نيك بود
تینا پاکروان بازیگر و کارگردان ســینما در صفحه اینستاگرامش ضمن
دعوت مردم به تماشای فیلم «سرو زیر آب» تاکید کرد :ديدنش را از دست
ندهيد.
فيلم «ســرو زير آب» نه تنها از جنس ســينما بود با قابهاى درخشان
عليرضا زرين دست عزيز ،كه پر بود از گفتار نيك و پندار نيك و ساخت اين
اثر در ژانر سينماى جنگ و دفاع مقدس به حق كردارى نيك بود.
صحنه اى از جنگ نداشــت اما غم غريبانه ى سروهاى زير آب مانده ى
جنگ را تا ريشه در خاك دل مىكوفت.
من كه هنوز اشكم بند نيامده است .ديدنش را از دست ندهيد.
تبريك به آقاى باشه آهنگر نازنين براى ساخت اين اثر خوب و ستودنى
تبريك به همه بازيگران و عوامل خوب فيلم خسته نباشيد.

«سرو زیر آب»
مهمان زلزله زدگان کرمانشاه شد
عوامل فیلم سینمایی «سرو زیر آب» برای اولین اکران مردمی این فیلم در شهرستان
ها به استان زلزله زده کرمانشاه سفر کردند.
عوامل فیلم ســینمایی «ســرو زیر آب» برای اولیــن اکران مردمی ایــن فیلم در
شهرستانها به استان زلزله زده کرمانشاه سفر کردند و در کنار زلزله زدگان این استان
به تماشای فیلم نشســتند و اولین اکران مردمی این فیلم را به مردم مصیبت زده این
استان تقدیم کردند.
محمدعلی باشه آهنگر کارگردان فیلم «سرو زیر آب» در اولین اکران فیلمش در کنار
مردم زلزله زده کرمانشاه به تماشای این فیلم نشست.
در این اکران عالوه بر محمدعلی باشه آهنگر ،سید حامد حسینی تهیهکننده ،علیرضا
زرین دست فیلمبردار ،مهتاب نصیرپور بازیگر و عباس بلوندی طراح صحنه و لباس فیلم
نیز حضور داشتند.
در خالصه داستان «ســرو زیر آب» که فیلمنامه آن توسط محمد علی باشه آهنگر و
حامد باشه آهنگر نوشته شده ،آمده است :راز جهانبخش کرامت فاش میشود؟ 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 میکند؛ سفری
که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر میدهد.
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اختتامیه سیوششمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد ؛

سه سیمرغ روی شانههای «سرو زیر آب» نشست
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با
حضور اهالی دعوت شده هنر و رسانه و جمع کثیری از
افراد غیر مرتبط که فضا را برای مدعوین سخت تر کرده
بودند در برج میالد کاخ سابق جشــنواره فیلم فجر و با
اجرای رضا رشیدپور برگزار شــد .به نظر می رسد این
افراد که غالبا جایگاه خبرنگاران را اشــغال کرده بودند
از ارگان های مختلف بوده که طبق گفته خودشــان از
طریق دبیرخانه به این جشن دعوت شده بودند.
ابراهیم داروغــه زاده دبیر جشــنواره در ابتدای این
مراســم به اتفاقات اخیر اشــاره کرد و اظهار داشــت:
شهریور سال  ۵۹دشمن به خاک کشور حمله شد و ٨
سال طول کشید تا دشــمنان را از کشور خارج کردیم.
چند ســال پیش نیز داعش با پشــتیبانی اســراییل و
آمریکا تالش کرد تا ایران را تجزیــه کند اما جوانان ما
با هوشیاری اجازه ندادند دشمنان به خاک کشور وارد
شــوند .از شــما می خواهم یک دقیقه به خاطر شهدا
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ایستاده و آنها را تشویق کنید.
ســپس عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
پیام حسن روحانی رییس جمهور را اینگونه قرائت کرد:
«امروز ،اهل نظر دیگر فرهنگ را فقــط زیربنا یا صرفاً
روبنای توســعه جوامع نمی دانند .امروز ،فرهنگ هم
زیربنا و هم روبنا اســت .ما در جمهوری اسالمی ایران،
عنوان مهمترین مقصد و ِ
غایت برنامه های
فرهنگ را به
ِ
توسعه می شناسیم.
ظهور همزمان ســه پدیده اینترنت ،تلفنهای همراه
هوشمند ،شــبکه های اجتماعی که جمع آنها سودای
غلبه بر نظام رسانه ای و قلب و روح و فکر تمامی ساکنان
کره خاکی را دارند ،دست اندرکاران سینمای ما را بر آن
می دارد تا به مثابه محتوای فکری و هنری ،این ابزار و
امکانات را به کمال به خدمت بگیرند و سینمای مقتد ِر ما
در این عرصه ،ابتکار عمل را در دست خود داشته باشد!
عرصه ای که جامعه در آن آگاهی خودش را جستوجو
می کند .ســینما امکان نقد و گفتگو درباره مســائل و
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موضوعات م ّهم را برای گروه های متنوع جامعه فراهم
می کند و این آغاز هر نــوع بهبودی در زندگی و حیات
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ماست.
عمق داستان های سینمایی به دنبال زندگی،
مردم در ِ
هویت ،رؤیاها ،رنج ها ،شــادی ها و امیدهای خود می
گردند .شــاید این وج ِه ســینما ،از علل م ّهم ّ
ابیت
جذ ّ
های مردمی اش باشد .سینما می تواند چنین بستری
یافتن پاسخ
را برای جستجوی جمعی با هدفِ کمک به
ِ
های مرد ِم ما فراهم کند .سینمایِ ما هرگاه که به ایفای
چنین نقش و مسئولیتی نزدیک شده ،توانسته است به
جای تقلید ،بر نوآوری های خودش تکیه زَنَد و آوازهاش
را در جهان منتشر کند.
سینما یکی از کارآمدترین ابزار فرهنگی و هنری است
که بشــر امروز برای معرفی و انتقال پیام ها و مواریث و
تمدنی خود کشف کرده است .ا ّما تمدنی
دست آوردهای
ِ
می تواند امید به ماندگاری ،بــاروری و بازتولید ارزش
انتقال توأم با ارتقاء خود
هایش داشته باشد که فرآیند
ِ

را مدیریت کند ،آن را حیاتی بداند ،نسبت به نقاط قوت
و ضعف خود از منظری استراتژیک ،احاطه یابد و آنی از
تزریق «امید» به جامعه غافل نشود.
نی خود را مجددا ً
سینمای ما باید حوزه فرهنگی و ّ
تمد ِ
بشناسد و در عین اینکه همواره «فرهنگ دینی و ملی
» و «مسائل ایران» مهم ترین محور و موضوعش است،
به دنبال کسب سهمی هر چه فزون تر از میدان فرهنگ
جهانی صنعت
و هنر دیگر ســرزمین ها و نیز اقتصــا ِد
ِ
نیل به این منظــور ،باید امکانات،
تصویر باشــد! برای ِ
قابلیتها و ظرفیتهای ملّــی و بین المللی خود را هر روز
ارتقاء بخشــیم .در این زمینه ،توســعه نیروی انسانی،
توسعه سازمانی ،توسعه منابع سرمایه ،توسعه فناوری،
فراهمسازی زیرســاختهای حقوقی و تجهیزاتی ،ف ّعال
شدن در صحنه دیپلماسی فرهنگی جهان ،ب ِرندسازی،
بازارســازی و توسعه خالق بازار و ســرانجام طراحی و
تدوین اســتراتژی های عرضه محصوالت از مهمترین
برنامه های سینمای ایران ما خواهد بود .سینمایی که
دیگر با مجموعه ای از ســالن های نمایش تعریف نمی
شود ،بلکه وبسایت ها ،شبکه های اجتماعی و بسیاری
از تصویرافزارها که امکان پخش تصویر متحرک را دارا
هســتند ،به نوعی در حیط ه صنعت تصویر و سینما
واقع می شوند .ســینمای ما باید با جذب انبوه جوانان
با استعداد ،خوش قریحه و اندیشــمند از گستره ایران

زمین ،ریشه در خاک و َسر بر آسمان سایَد.
اشتغالزایی عظیم سینما ،توانمندی آن در ایجاد نشاط
و امیــد در جامعه و آموزنده بــودن از ویژگی های این
سینما است .سینمای ما با بیان علمی و هنری مشکالت
جامعه و نقد سیاســتها ،رویکردهــا و عملکرد دولت و
مؤسســات تأثیرگذار جامعه ،می تواند عامل پیشرفت،
توسعه و رفع موانع پیش روی جامعه باشد.
امام(ره) فرمودند :در جمهوری اســامی همه باید با
انتقادها و طرح ا ِشکال ها ،راه را برای سعادت جامعه باز
کنند (صحیفه نور ،جلد  ،۱۴صفحه .)۲۴
سینما با بیان و طرح مسائل و نظریات جدید می تواند
جامعه را بــرای مواجهه با آنها آماده ســازد .با رفتن به
فضاهای طبیعی و تاریخی سرزمین مان و نیز بازتاب و
معرفی هزاران رسم و واقعه آیینی ،دینی و ملّی به کمک
پیشرفت صنعت گردشگری بشتابد و با نگاه دانش بنیان
باعث پیشرفت فناوری و توسعه استارت آپ ها شود.
این سینما قادر است آرامش روانی به جامعه ببخشد،
به حفظ ثبات اجتماعی و التیام ُگسســتها مرهم باشد،
بانشاط و نشاط آفرین باشد ،قانون و اخالق را که مؤلّفه
های تنظیم کننده روابط اجتماعی هســتند ،تحکیم
امنیت ،استقالل و اقتدار ملی را تقویت
بخشد ،احساس ّ
امنیــت و آرامش خاطر درونی
کند ،اما خود نیز باید از ّ
برخوردار باشــد و جهان را عرصه پرواز خود بداند .من

مهمی از راه حل های مسائل و مشکالت
سینما را بخش ّ
امروز و فــردای ایران و جوانان عزیزمــان میدانم و نه
مشکل!»
پس از پخــش گزیده تصاویــری از  ۱۰روز برگزاری
جشنواره رضا رشــیدپور با یک نظر سنجی تشویقی ۵
فیلم برتر آرای مردمی را به چالش کشــید که در این
بین «مغزهای کوچک زنگ زده» بیشــترین تشویق را
از آن خود کرد.
رشیدپور با تشکر از مسئوالنی که سخنرانی موجزی
داشــتند در اشــاره به نامه رییس جمهور پیشــنهاد
داد که بهتر اســت آقای روحانی جلســات بیشتری با
هنرمندان بگذارند تا صحبت ها اینقدر طوالنی نشــود
و از دوری و دوســتی فاصله بگیریم .بعد از این صحبت
ها محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی نیز
از روی متن به ایراد ســخنرانی پرداخت .متن سخن به
شرح زیر است.
«به رغم رشد سیصد درصدی استقبال از سینما هنوز
راه زیادی داریم و برای تحقق این امر ما و مجلس باید
تالش کنیم .برنامه جامع ســینما تهیه شده است و به
زودی تصمیم های اجرایی را ترسیم می کنیم.
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طبق آمار سی کشــور در جهان صاحب صنعت تولید فیلم هستند و
کشــور ما در این میان جایگاهی مطلوب دارد اما ما باید سهم خود را از
جغرافیای فرهنگی و طبعاً از اقتصاد دهها میلیارد دالری صنعت تصویر
بیش از پیــش مطالبه کنیم .باید برای تحقق آینــده مطلوب به کمک
ســینما در عرصههای مختلف ،خلق فرصت کنیم .این خلق فرصتها،
ایجاد جریانات اجتماعی میکند که به طور طبیعی آســیب پذیری و
غافلگیری ما را در عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
حتی امنیتی به حداقل میرساند.
الزمه این کار پایداری تصمیمهای کالن و ثبات در سیاستهاست که
به یاری خدا و مسارکت صاحبان هنر و اندیشه برنامه جامع سینما تهیه
شده و من بعد چارچوب تصمیمات اجرایی را تعیین و تنظیم میکند.
آثار عرضه شده در سیو ششمین دوره جشنواره فیلم فجر ،حکایت
از آن دارد که این ســینما حرکت خود را به سوی حرفهای تر شدن ،به
خوبی استمرار بخشیده اســت و این پیام را به مخاطبین خود می دهد
که سینمای ما زنده است ،چون جامعه ما زنده است و سینمایی بهروز
را طلب میکند.
حضور فیلمهای خوش ســاخت با مضامین اجتماعی ،کمدی ،دفاع
مقدس و مقاومت ،در قالبهای داستانی ،انیمیشن و مستند -مجموعه
متنوعی را به جامعه عرضه داشت که امید به آینده درخشان این سینما
را بیش از پیش نمایان میسازد .فیلمهای اجتماعی این دوره ،ضمن نگاه
نقادانه به مسائل و معضالت جاری ،هم از سیاهنمایی های مرسوم فاصله
گرفتهاند و هم با بیان سینمایی حرفهایتر و هنرمندانهتر امیدآفرینی
کردهاند.
کســی از دیدن فیلمهای کمدی خجالتزده نمیشــود .فیلمهای
کمدی این دوره را خوش ســاخت و محترمانه-در عیــن پرداختن به
موضوعات فرهنگی ،سیاســی و اجتماعی مییابیــم .فیلمهای «دفاع
مقدس» نگاه و تاریخچه بدیعی را به مردم -خاصه جوانانی که آن روزها
و آن واقعه خطیر را ندیدهاند -با هنرمندانهترین بیان و فنیترین وجوه،
عرضه کردهاند .در موضوع دشوار «انیمیشن» نیز توانستهایم تا بخش
عظیمی از عقب ماندگی تاســفبار خود از جهان انیمیشن را جبران و
راه ده-پانزده ســالهای را جهشوار با موفقیت طی کنیم و به مرزهای
استاندارد جهانی بسیار نزدیک شــویم .در موضوع فیلمهای سینمایی
موصوف به «مقاومت» نیز مضمون تــازهای را تجربه میکنیم که باید
شاهد آثار آن ،هم در افق پیش روی سینمای کشورمان و هم در سطح
سینمای جهان باشیم.
اما جوانان و فیل م اولیهای این دوره ،هم حرفهای وارد صحنه شدهاند و
توقع جامعه سینمایی و مخاطبین را از خود ،ارتقا بخشیدهاند .سینمای
آینده ایران سنیمایی است متکی به نیروی جوان و ذهن خالق آنان .به
یاری پروردگار ،برآنیم تا از سال آینده جشنواره مستقل فیلمهای اول
را نیز برپا کنیم.
از منظر برنامهریزی و سیاستگذاری ،نکته بســیار مهم در این باره
این است که رشد ســینمای ما در تمامی ابعاد آن صورت گرفته است
و منحصر به یک بخش از این صنعت و هنر بــزرگ نبوده .اینها پیش
درآمد است ،امیدوارکننده است ،اما کافی نیست.
این سینمایی قدرتمند بیش از پیش با احساس مسئولیت اجتماعی
وارد عرصهها و شئون اجرایی کشور خواهند شد .تالش خواهد کرد تا
با پرهیز از تنشها ،مانع فرسایش فرهنگی و اجتماعی جامعه شود و در
صدد خواهد بود تا از طریق بازخوانی مجدد نقش نهادهای اصلی تولید
کننده ارزش در جامعه ،مرجعیت «فرهنگی» را احیاء کند و ظرفیتهای
خود را برای گفتوگوی درون تمدنی و نیز با جامعه جهانی ارتقا بخشد.
طبعاً چنین ســینمایی با نگاه به آینده و نقــد عالمانه-منصفانه و در
چارچوب منافع ملی میرود تا کابوســهای آفریده شده برای جوانان را
به «امید» و «امیدواری» تبدیل کند .کابوس زدگی ،دشمن خالقیت،
نشــاط ،کار و تالش ،ایده و ابتکار و هر گونه انگیزه بهبود است .درست
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برعکس «امید» و «امیدواری» .اگر ما «امید» در جامعه نیافرینیم ،مرتباً آن را بازتولید
نکنیم و براساس آن ،آینده خود را ترسیم و معنا ننماییم ،یقیین بدانید روز بیگانگان
برای جامعه ما»
در ابتدای بخش اهدای جوایز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نیز با حضور رسول
صدرعاملی یکی از اعضای هیات داوران ،ســیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه به فیلم
«حیوان» بهمن و بهرام ارک اهدا شد.
سپس با اعالم هر بخش داوران یک به یک به صحنه اضافه شدند .دیگر برندگان نیز
عبارتند از:
بهترین جلوههای بصری :فرید ناصر فصیحی برای «چهارراه استانبول»
بهترین جلوههای میدانی :محسن روزبهانی برای «تنگه ابوقریب»
بهترین چهره پردازی :سعید ملکان برای فیلم «تنگه ابوقریب»
بهترین طراحی صحنه :عباس بلوندی برای فیلم «سرو زیر آب»
بهترین طراحی لباس :سارا خالدی زاده برای فیلم «بمب»
بهترین صداگــذاری :علیرضا علویان برای فیلم های «به وقت شــام» و
«مغزهای کوچک زنگ زده»
بهترین صدابرداری :رشید دانشمند برای فیلم «تنگه ابوقریب»
بهترین موسیقی متن :کارن همایونفر برای فیلم «به وقت شام»
بهترین تدوین :بهرام دهقانی و محمد نجاریان برای فیلم «عرق سرد»
بهترین فیلمبرداری :علیرضا زرین دست برای فیلم «سرو زیر آب»
بهترین فیلم از نگاه هنر و تجربه (کاندیدا نداشــت) و اهدا شد به هومن
سیدی برای فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»
او بعد از دریافت جایزه اش گفت :نمیدانستم این جایزه وجود دارد .کلیشه ای ترین
جمله االن صدق می کند من جایزه ام را از شما مردم گرفتم.
بهترین فیلم اول (کاندیدا نداشت) و اهدا شد به رضا مقصودی برای فیلم
«خجالت نکش»
در بین اهدای جوایز سیمرغ ،دبیر جشنواره روی صحنه آمد و از خانواده شهید معز
غالمی دعوت شــد تا پدر و مادر این شــهید بزرگوار که عکس فرزندشان را در دست
داشتند و همچنین جلیل شعبانی تهیه کننده مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»
به این جمع اضافه شدند تا از نور الحلی بانوی خبرنگار که سوژه این مستند بود تقدیر
شود.
سپس ساالر عقیلی به همراه گروهش به اجرای موسیقی پرداختند.
بخش دوم اهدای جوایز قبل از آغاز رشــیدپور اشاره کرد در برخی بخش ها ممکن
است دو سیمرغ در برخی حوزه ها اهدا شود.
بهترین نقش مکمل زن :ســحر دولتشــاهی برای فیلم های «چهارراه
استانبول» و «عرق سرد»
بهترین نقش مکمل مرد :جمشید هاشم پور برای فیلم «دارکوب»
بهترین نقش اول زن :سارا بهرامی برای فیلم «دارکوب»
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بهترین نقش اول مرد (دیپلم افتخار) :امین حیایی.
(سیمرغ بلورین) :امیر جدیدی برای فیلم های «تنگه ابوقریب» و «عرق
سرد»
بهترین فیلمنامه :کامبوزیا پرتوی برای فیلم «کامیون» و هومن سیدی
برای «مغزهای کوچک زنگ زده»
کامبوزیا پرتوی هنگام دریافت جایزه گفت گویا داوران بازی خوب سعید آقاخانی
را ندیدند .وی از این بازیگر دعوت کرد روی صحنه بیاید و جایزه خود را به او تقدیم
کرد .پرتوی اشاره کرد این فیلمنامه پیش از این در سال نود جایزه گرفته است.
هومن سیدی نیز بیان کرد که احساس می کردم جشنواره را اشتباهی آمدم .او

از همه بازیگران و تهیه کنند فیلمش تشکر کرد.
جایزه ویژه هیات داوران :پیمان معادی برای فیلم «بمب»
بهترین کارگردانی :ابراهیم حاتمی کیا برای فیلم «به وقت شام» و بهرام
توکلی برای فیلم «تنگه ابوقریب»
حاتمی کیا بعد از دریافت جایزه اش گفت :من فیلمساز وابسته ام .فیلمساز این
نظامم .سی سال است روی این سن می آیم و می روم و بار اولم نیست .تشکر می کنم
از سازمان اوج و کسانی که سربازان گمنام امام زمان هستند .متاسفم وقتی نام اوج به
میان می آید حرف های معناداری می زنند .افتخار می کنم به فیلمی که از مدافعان
حرم ساختم و برایش از حاج قاسم سلیمانی جایزه گرفتم .ممنون از سپاه که امثال
من را رشد دادند .من از کارهایی که تا االن انجام دادم شرمنده نیستم .امثال رضا
رشیدپور واژه هایی می سازند که به شدت منتقدشان هستمو به آن اعتراض دارم.
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من از صدا و سیما و شبکه  ۳شکایتم را به خدا می کنم که فیلم های من را  ۳۰بار
پخش می کند اما وقتی می خواهند کسانی را دعوت کنند تا این فیلم ها حرف
بزنند ژست اپوزسیون میگیرند .حاج قاسم با این فیلم گریه می کند و اوف دارد
به کسی که این فیلم را کمدی خواند.
بهترین فیلم :سعید ملکان برای فیلم «تنگه ابوقریب»
سعید ملکان همه اعضای گروه خود را برای ثبت عکس یادگاری روی صحنه
دعوت کرد.
بهترین فیلم از نگاه ملی :سید حامد حسینی برای فیلم «سرو زیر آب»
بهترین فیلم برگزیده تماشاگران :هومن سیدی کارگردان و سعید
سعدی تهیه کننده «مغزهای کوچک زنگ زده»

منوچهر شاهسواری پیش از اعالم رای مردمی گفت :به هم ه کسانی که پیگیر
آرای مردمی بودند باید بگویم فاصله فیلم ششــم تا اول  ۳۸صدم درصد بود و
باعث خوشحالی است که بگویم فیلمهای مستند در میانه آرا به چشم می آمدند.
با این حساب فیلم های «تنگه ابوقریب»  ۶سیمرغ« ،مغزهای کوچک زنگ
زده»  ۴سیمرغ« ،سرو زیر آب»  ۳سیمرغ « ،به وقت شام»  ۳سیمرغ« ،عرق
سرد»  ۳سیمرغ« ،بمب ،یک عاشقانه»  ۲ســیمرغ« ،چهارراه استانبول» ۲
سیمرغ« ،دارکوب»  ۲سیمرغ و «کامیون» یک سیمرغ را از آن خود کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و ســید عباس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی،
علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد ســینمایی فارابی ،بهرام قاسمی سخنگوی
وزارت امور خارجه ،محمــود صادقی نماینده مجلــس از جمله چهره های
مطرح این مراسم بودند.

استان ها

در برنامه «پاتوق فیلم برداشت کوتاه» 17
بهمن ماه ،مراسم رومنایی و اکران مستند «تا
رهایی» به کار گردانی مهران رحامنی و تهیه
کنندگی حوزه هرنی خراسان شاملی در سالن
سوره برگزار شد .در این برنامه به بازخوانی
وقایع انقالب در بحنورد پرداخته شد.

روایت داستان «ضامن آهو» در انیمیشن تولیدی حوزه هرنی کهگیلویه و بویراحمد
انمییمشــن «محراب آرامش» که روایتی از داســتان «ضامن آهو» اســت به همت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه
وبویراحمد تولید شد.
مدیر واحد هنرهای تصویری این مرکز گفت :نویســنده و کارگردان این انیمیشــن «زیبا ارژنگ» است که با حمایت این مرکز تولید
شده است.
اسحاق آقایی افزود :این انیمیشن روایتی از داستان «ضامن آهو» است که با استفاده از نقش و نگار گبه و فرش ایرانی به عنوان نمادی
از زندگی ایرانی ساخته شده است.
وی اظهار داشــت :این مرکز در حوزه ســاخت انیمیشن در ابتدای راه قرار دارد ولی با توجه به اثرگذاری این ژانر و استقبال جامعه از
آن برنامه جدی و اساسی برای حمایت از تولیدات فاخر در بخش انیمیشن دارد.
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استان ها

پشت صحنه تولید فیلم کوتاه «عکس برتر» به
کارگردانی نوح امانی ،تهیه شده در کارگاه تولید
فیلم حوزه هرنی خراسان شاملی

کارگاه تخصصی فیلم مستند حوزه هرنی استان همدان پیرامون مرور آثار
«فرهاد ورهرام» با حضور وی برگزار شد.

چهار تندیس دومین جشنواره  180ثانیه ای پاسارگاد به حوزه هرنی
خراسان جنوبی رسید

آثار تولیدی واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراســان جنوبی موفق به حضور در بخش نهایی داوری دومین جشــنواره فیلم  180ثانیه ای
پاسارگاد شدند و  4تندیس این جشنواره را در این مرحله از رقابت به خود اختصاص دادند.
 8اثر از اســتان خراسان جنوبی برای شرکت در جشنواره به دبیرخانه ارسال شده است که تعداد هفت اثر محصول حوزه هنری خراسان جنوبی
و یک اثر تولید صدا و سیمای استان خراسان جنوبی می باشد .
این آثار با موضوعات مختلف نظیر تکریم خانواده و حقوق اجتماعی  ،سبک زندگی  ،اعتیاد و  ...است که توسط هنرمندان استانی سمانه عباس
پور  ،محمد مهدی شیروانی  ،سینا فایده و محمد براتی  ،مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان تولید شده است .
از مجموع  1333اثر ارسالی  250فیلم در این مرحله انتخاب شده اند و به کلیه آثار پذیرفته شده در این مرحله تندیس جشنواره و هدیه ای به
رسم یادبود تقدیم خواهد شد.
گفتنی است مراسم اختتامیه و اعالم نفرات برتر پنجم اسفند ماه سال  96در سالن همایش های صدا و سیما در تهران برگزار خواهد شد.
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استان ها

فیلم کوتاه «تا فردا »...در بخش مسابقه اولین جشنواره آپادانا
فیلم کوتاه «تا فردا »...به نویســندگی و کارگردانــی علی توکلی زانیانی و
تولید حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به بخش مســابقه اولین جشنواره
آپادانا راه یافت.
محســن باقری دستگردی مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری
چهارمحال و بختیاری گفت :نخســتین جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا با
هــدف دعوت به خردورزی در جهت رفع فقــر محتوا در دو وجه تعلیمی و
آرمانی سینما در مسیر بهتر زیستن در مشهد مقدس برگزار میشود.
باقری افزود :از اهداف این جشنواره میتوان به موضوعاتی همچون «تثبیت
جایگاه فیلم کوتاه به عنوان ســینمای مســتقل و خردورز ،فرهنگسازی
فرهنــگ صرفهجویی و ســبک درســت زندگی در مصرف آب ،توســعه
گردشــگری معنوی و تعمیــم و ترویج فرهنگ رضوی در ســینماگران و
معرفی شهر مشــهد و توانمندیها و پتانســیلهای آن به عنوان پایتخت
معنوی جهان اسالم در سال  »2017اشاره کرد.
او گفت « :تا فردا »...ساخته علی توکلی زانیانی و تولید حوزه هنری انقالب

اســامی چهارمحال و بختیاری است که عشــق به اهل بیت(ع) را در نگاه
مردمان ایران زمین و سربازان مدافعان حرم به نمایش گذاشته است و سعی
در برقراری نوعی ارتباط میان آنها دارد.
باقری اظهار داشــت :جالل نجفی ،اسفندیار اکبری ،محمد مهدی توکلی،
صاحب جان ابراهیمی در این فیلم داســتانی ایفای نقش میکنند و امین
محمدی تصویربرداری ،نوذر عســگری صدابرداری ،داود امینیان طراحی
صحنه ،محمد توکلی مدیریت تولید ،علی احمدی عکاسی ،سجاد شیرازی
و رضا کاظمی صداگذاری ،مهدخت اصغریان و جواد شــفیعی تدوین این
فیلم را عهدهدار بودند.
به گــزارش روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ،نخســتین
جشنواره ملی فیلم کوتاه آپادانا با همکاری استانداری خراسان رضوی ،اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی ،انجمن سیمانی جوانان ایران،
شــرکت آب و فاضالب مشــهد ،حوزه هنری خراســان رضــوی ،پردیس
سینمایی گلشن و موسسه سینمایی آپادانا برگزار میشود.

نشست مدیران واحد هرنهای تصویری استانهای :فارس ،آبادان و کهلیلویه و
بویراحمد در خصوص تولید برنامههای مشرتک بهمن ماه در شیراز

منشور مستند انقالب
اسالمی روز چهارشنبه 11
بهمن با حضور استاد عباس
محسنی در سالن سوره
حوزه هرنی خراسان شاملی
بازخوانی شد.
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استان ها

گشایش خانه فیلمنامهنویسان جوان
طی مراسمی ساده و صمیمانه خانه فیلمنامه حوزه هنری فارس با حضور جمعی از عالقمندان
هنر هفتم و فیلمنامه نویسان جوان افتتاح شد.
در ابتدا بیژن کیا ،کارشــناس واحد هنرهای تصویری به تشــریح وضعیت فیلمسازی در استان
فارس پرداخت و ضعف فیلمنامه را یکی از چالشهای اصلی در این عرصه دانست.
وی در ادامه گفت :بدون شک همگرائی ،همدلی و همیاری اهالی هنر میتواند نتایجی درخشان
به همراه داشــته باشــد و خانه فیلمنامه می تواند محفلی باشــد برای گردهم آمدن فیلمنامه
نویسان مستعد و جوان تا در کنار هم به تبادل تجربه و تولید بپردازند.
در ادامه ی برنامه دو فیلم کوتاه «دنیای درون» و «عقیق» به نمایش درآمد و حاضران در جلسه
به ارائهی نظرات خود پرداختند

در برنامه «برداشت کوتاه»  9بهمن ماه واحد هرنهای تصویری حوزه هرنی انقالب
اسالمی آبادان دو فیلم «برفک» و «با او» به کارگردانی فیلمساز اردبیلی «نقی
نعمتی» منایش ،تحلیل و نقد و بررسی شد.

عکاس اردبیلی درجمع ستارگان جهانی هرن ایران
جشــنواره بینالمللی فجر برای نخستین بار به صورت
اختصاصــی در دهمین دوره برگــزاری خود در بخش
ویژهای ســتارگان افتخار آفرین جهانــی هنر ایران را
معرفــی میکند .که طی آن رضا عیســیپور ،عکاس و
مسوول هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل در
جمع منتخبان این رویداد ویژه ملی قرار گرفته است.
همچنین در مراســم اختتامیه دهمین دوره جشنواره
بینالمللــی هنرهای تجســمی فجر از این ســتارگان
جهانی هنر ایران تجلیل میشود.
گفتنی اســت آثار هنری و افتخارات بیــن المللی این
هنرمندان درقالب نمایشگاهی از  14بهمن تا  4اسفندماه
 1396در فرهنگسرای نیاوران به نمایش در میآید.
رضا عیســی پور ،متولد  1364کارشــناس ارتباطات
تصویری است.
عضو افتخاری کلوپ عکس ویســتوال لهستان ،منتخب
دانشجویان رشته عکاسی دانشگاه نووی ساد صربستان،
کســب رتبه اول و بهترین عکس جشنواره بینالمللی
عکاسی فوتولمور آمریکا ،منتخب نهایی چهارمین دوره
جشــنواره بینالمللــی عکس منتانها کشــور پرتقال،
منتخب نمایش آثار در چهارمین کنفرانس هنر معاصر
دانشگاه بلومزبورگ پنسیلوانیا ،منتخب نمایش آثار در
رویــداد بینالمللی هنر های زیبــای رویال آرت پرایز
بریتانیا ،منتخب چهارمین دوساالنه رقابت بینالمللی
هنر ویســتوال لهســتان و کســب رتبه اول و بهترین
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مجموعه عکس جشنواره و دریافت بورسیه کارشناسی
ارشد رشــته هنر دانشــگاه ویستوال ورشــو لهستان،
منتخــب حضــور در ورکشــاپ بینالمللی عکاســی
دیجیتال و آنالوگ دانشــگاه ویســتوال ورشو لهستان،
فینالیســت و منتخب چاپ اثر در جشنواره بینالمللی
عکس مجله واندرالست انگلیس ،منتخب نمایش پروژه
عکاســی دریاچه من گم شده اســت مربوط به دریاچه
ارومیه در نهمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی
فجر در موزه هنرهــای معاصر ،منتخب نمایش آثار در
گالــری آگوستاســاوج مرکــز فایــن آرت دانشــگاه
ماساچوســت آمریکا،منتخب چاپ اثر در کتاب ساالنه
مرکز هنری لوســن آرت ایتالیــا ،منتخب چاپ آثار در
مجله A5بریتانیا ،منتخب نمایش آثار و دریافت دیپلم
افتخــار از جشــنواره بینالمللی عکاســی پلوودیف
بلغارســتان ،منتخب نمایش آثار و جزو ده عکاس برتر
جشــنواره بینالمللی عکاسی فتو موزینگ هندوستان
به مناســب روز جهانی عکاسی ،منتخب کمیته داوری
جهت نمایش آثار در دومین دوساالنه فلورانس ایتالیا،
منخب نمایش آثار در جشــنواره جایزه بزرگ امارات،
منتخب نمایش اثر در جشــنواره بینالمللی اســکای
الیــف ترکیه و منتخب مردمی جشــنواره  100عکس
برتر جشــنواره عکس 35روســیه ،بخشی از افتخارات
بینالمللی این هنرمند اردبیلی است.

ماهنامه داخلیسازمان سینمایی حوزه هنری بهمن1396

