
»یزدان تفنگ ندارد، برگزیده نخستین دوره جشنواره فیلم 
عمار شد!«؛ یادم هست وقتی این خبر در رسانه ها چرخید، 
تکانی به بچه ها داد. همان تازه واردهایی که سینمای ایران 
هنوز آماده دیدنشان نبود. هیچ کس برایشان کارت دعوت 
برای ورود به عرصه هنر نفرستاده بود. بروبچه های مستعد و 
باصفایی که از سر احساس مسئولیت پا به عرصه هنر و رسانه 
گذاشته بودند و برای تأثیرگذاری بر مخاطبان به هر دری می زدند. اینجا بود که 
نیاز به یک ویترین برای چیدن خروجی های این بچه ها و انتخاب آثار برگزیده 
بسیار خودنمایی می کرد؛ جشنواره مردمی فیلم عمار هم دقیقا در نقطه همین 

نیاز نشست. محلی برای دیده شدن و برجسته شدن فیلم های بچه های انقالب.
با خودمان تعارف نکنیم؛ روز اول خیلی ها فکرش را هم نمی کردند که این نهال 
نوپا عمری طوالنی داشته باشد. خیلی ها معتقد بودند که نسل نوپای سینمای 
انقالب عمر درازی در این عرصه نخواهد داشت و به زودی باد، مسیر احساس 
وظیفه این تازه واردها را به سمتی دیگر هدایت خواهد کرد. اما حاال که یک دهه 
از آن روزها می گذرد، تاریخ، تقدیر دیگری را به تماشا نشسته است. نهال نوپای 
آن روزها، این روزها سخت در خاک ریشه دوانده است و باغ و بوستانی برای خود 
دست و پا کرده است. از البالی بروبچه های آماتورِ آن روزها هنرمندانی بیرون 
آمده اند که یکایک شان در ســنگین ترین رقابت های هنری کشور، مشغول 
افتخارآفرینی هستند. آثار جدید بروبچه های آن روزها، این روزها بین مردم 
دست به دست می شود و پشت درهای سینما برای دیدن فیلمهای شان صف 
می بندند. و در این میان جشنواره مردمی فیلم عمار که امسال عمرش به یک 

دهه رسیده است، به عنوان یکی از درخشان ترین نمادهای نسل نوی سینمای 
انقالب خوش می درخشد.

اما عمار نباید به کم بسنده کند، چرا که از ابتدا اهدافش دست نیافتنی می نمود. 
حاال وقت آن رسیده که جشنواره عمار استعدادها را شناسایی و به مجموعه های 
استعدادیاب معرفی کند، آثار برگزیده را به پخش کنندگان معرفی کند. محلی 
باشد برای رجوع سرمایه گذاران و استعدادیابان که بهترین افراد و آثار را به آنها 
برای سرمایه گذاری معرفی کند. شیوه نوین توزیع محتوای مردمی عمار، به 
اقتصاد آثار بچه های انقالب هم کمک کند و محملی شود برای حمایت مادی 

و معنوی از این آثار.
و امروز... بعد از یک دهه... دیگر می توان گفت که »یزدان گلدوی« که زمانی 
کسی نبود که مظلومیت پدر شهیدش را به تصویر بکشد، دیگر تنها نیست و 
اسلحه به دست های فراوانی در ساحت رسانه انقالب کنارش ایستاده اند؛ این 

روزها دیگر باید گفت: »یزدان تفنگ دارد...« .
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محمد صادق باطنی* یادداشت 

یزدان تفنگ دارد! 

    گزارش     دیروز و در اولین شــب شهادت سردار سپهد پاسدار 
قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، شب شعر و رجزخوانی ضدآمریکایی با عنوان »انتقام 
سخت« در جریان دهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار و در 
محل سینمافلسطین با حضور شاعران، مداحان و آحاد مردم 

برگزار شد.
در ابتدای این مراســم، مادر شــهیدان خالقی پور در سخنانی 
حماسه وار، شهادت سردار سلیمانی را تسلیت گفت و اظهار کرد: 
شهید سلیمانی فرزند وطن و انقالب است و برای همه شما برادر 
بود. اما می خواهم بگویم که دل قوی دارید. ســردار سلیمانی، 
هزاران سلیمانی را تربیت کرده و برای ما به ودیعه گذاشته است. 
سلیمانی های ما امروز ایستاده اند تا جواب دندان شکن به آمریکا 

و اسرائیل بدهند.
مادر شهیدان خالقی پور ادامه داد: شهدا امروز خوشحال هستند 
که میهمانی به این بزرگواری را پذیرا هستند. شما هم مراقب 
رفتار دشمنان باشــید و منتظریم که پرچم ایران را به دست 

صاحب اصلی بدهیم و در رکاب امام زمان)عج( باشیم.
در ادامه، بخش هایی از سروده ها و شعرخوانی شاعران می آید:

فرهاد موحدی
نیست بر روی دلم، داغی از این سنگین تر

کرده پیشانی ما را غم تو پُرچین تر
مالک اشتر ما بودی و رفتی سردار

در غمت هست ز ما سیدعلی غمگین تر
ای به قربان تو و صاحب نامت، قاسم

بوده ای مرگ برایت ز عسل شیرین تر

نفیسه سادات موسوی
دستشان باز شد آلوده به خون جانی ها

بی دوام است ولی خنده شیطانی ها
کم علمدار ندادیم بر این کرب و بال

کم نبودند بر این خاک، سلیمانی ها
جای هر قطره خون، صد گل از این باغ شکفت

ِکی جهان دیده از این فراوانی ها

نفیسه سادات موسوی، در سروده دومش نیز ابیاتی حماسه انگیز 
قرائت کرد که بخشی از آن می آید.

انتقامش به خدا از حججی سخت تر است
وای از مشت گره کرده ایرانی ها

راهی قدس شده لشکر آزادی قدس
این خبر را برسانید به سفیانی  ها

رضا احسان پور، شاعر بعدی بود که پشت تریبون قرار گرفت. او 
پیش از آنکه ابیاتی را قرائت کند، گفت: کاش می شد به جز شعر 
گفتن کاری کرد، من خسته شدم از بس، محکوم کردیم و کاش 

می شد که به ما اسلحه بدهند و انتقام بگیریم.
وی خطاب به سردار شهید سلیمانی گفت: ما را حالل کن که جز 

شعر و شاعری، کاری به پاس حرمت خونت نکرده ایم.
احسان پور در ادامه هجویه ای درباره رئیس جمهور تروریست 

آمریکا قرائت کرد که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید. 
ای خاک های هر دو جهان بر سرت ترامپ

می رفت کاش بر سر زا مادرت ترامپ
از روده، قوت غالب تو، از دهان، تفو

بر چهرۀ کریه تر از عنترت ترامپ
ناموسی اش نمی کنم که خودت مانده ای چو فحش

بر بیخ ریش همسرت و دخترت ترامپ
هرجایِی سعودی و مفعول صهیونیست

کرده ست هر که هرچه شده خرترت ترامپ
البته حیف خر، که تو بل هم اضل تری!
پیداست از سیاهۀ کور و کرت ترامپ

تنها نه ما که مردم دنیا مخالفند
با گفته ها و کردۀ شرم آورت ترامپ

دوزخ برای همچو تویی همچنان بهشت
شیطان فرشته ای که شده نوکرت ترامپ

احمد بابایی
در رگ حادثه، خون موج زد، آیینه شکست
شعله ور شد در و دیوار حرم، سینه شکست

خون مالک به زمین ریخت، خبر، سنگین است
بعد مالک به تن حوصله سر سنگین است
اشک آغاز جنون است تماشا سخت است

دیدن بغض علی)ع( در غم زهرا)س( سخت است
...

شعله ور بود در خانه لگد بر در خورد
داغ مسمار شد و بر جگر حیدر خورد

میالد عرفان پور
جان خود را فدای جانان کرد، پهلوان مرد آسمانی ما
رستم دیگری به میدان زد، از دل شاهنامه خوانی ما

...
او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرام می شد از عطرش

رنگ و بوی نماز موال داشت، گریه های شبانه وترش 

علی محمد مؤدب
ای مرد، ای حماسه، خداحافظ
از این نبرد، خسته نباشی مرد

آه ای پناه و ماه، خداحافظ
از ما تو دلشکسته نباشی ای مرد

زان دم که بر زمین شــهادت ریخت هر قطره خــون پاک تو 
دریایی است...

سجیل های زلزله در راهند 
ای پیل ها و ابرهه ها هشدار

آتشفشان خشم خدا ماییم در هر کجا به فرق شما این بار

محمد حسین نجفی
زاریم در سوگ تو ای سردار، زاریم

زاریم در سوگ تو اما استواریم
در غربتت، آری سیاوشانه کشتند

در صبح روز انتقام خون پاکت 
هی لحظه ها هی لحظه ها را می شماریم 

گفتی سواری می رسد با صبح
آن صبح، صبح زود را چشم انتظاریم

پیمان طالبی 
خبر بده به زمین آسمان شهید شده است

سیه بپوش که خورشیدمان شهید شده است
به غنچه تسلیتی و به سرو تعزیتی

خبر رسید به باغ ارغوان شهید شده است
چقدر خاطره از بدر یا حنین و جمل

چقدر خاطره از نهروان شهید شده است 

محمدمهدی سیار
ای تیغ سرسنگین مشو  با سبک سرها

دست از دل ما برمدارید ای خنجرها
رودیم و اشهد گفتن ما بر لب دریا

ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترها
پیشانی ما خط به خط خود مقدم بود

فاطمه نانی زاد
وقت سحر آورد به کف، جام بال را
نوشید ز لب های عطش کرببال را

بر آینه، جعفر طیار درخشید
آورد به زیر پر خود، ارض و سما را
آه این خبر داغ گل انداخته در باغ
بلبل تو بخوان نغمه الحول وال را

محمدرضا طهماسبی 
نگشته ذره ای از اعتبار مالک کم
مگر به حکم معاویه دادگاهی شد

پس از شهادت سردار کاظمی می گفت رفیق
نوبت من بود اشتباهی شد

وی در ادامه ســروده ای دیگر را قرائت کــرد که بخش هایی از 
آن می آید.

ما باده ایم باده صدساله ایم ما
ما داغ دیده ایم گل الله ایم ما

کوهیم، کوه منظره های شنیدنی
رودیم، رود خاطره های شنیدنی

با اقتدا به نام علی ایستاده ایم
هرچند زخم خورده، ولی ایستاده ایم

محمدمهدی عبداللهی
تصویر تو را کنار یاران دیدیم

در سوریه و عراق و لبنان دیدیم
هم مالک اشتر علی بودیم

هم عباس ترین لشکر دوران دیدیم
...

دریا سالم یاد تو از دل نمی رود
کشتی به خون نشسته، به ساحل نمی رود

باید کبوتران حرم نوحه سر کنند
اندوه بیکران تو از دل نمی رود

ای مهمل تمام غزل های عاشقی
این ناقه در مسیر تو در گل نمی رود

مبین اردستانی
در این ظلمات خوف، در این شب سرد

در این شب بی تمییز مرد و نامرد
بی واهمه روغن چراغ حق شد

روشن بادا خون تو خورشیدی کرد
لبریز شد از صبح شهادت، جانت

تابید به ما تبلور ایمانت

محمدحسین نعمتی
اال رفتنت آیه ماندن ما

که پیچیده عطر تو در گلشن ما 
ز هر قطره خون تو الله روید

گلستان بماند چنین میهن ما 
به تَن، جامه رزم داریم و آن را 
نیارد به در، مرگ هم از تَن ما

بنابرین گزارش، در بخشی از این مراسم، گروه دمام زنی هیئت 
هنر روی سن حاضر شده و مراسم مداحی برگزار شد.

     گزارش     حجت االسالم محسن نقی زاده کارگردان مستند »این منطقه آلوده به مین 
است« در نشست خبری این اثر که در جریان اکران های مرکزی دهمین جشنواره مردمی 
فیلم عمار در سینمافلسطین برگزار شد، در سخنانی گفت: از جشنواره عمار تشکر می کنم 
که این محافظه کاری را که در بسیاری از ارگان ها وجود دارد، کنار گذاشته و مستند من 
را که هنوز هم توقیف است و اجازه پخش آن را در فضای مجازی هم نداریم، اکران کردند. 
وی افزود: بیشترین فشار را شورای سیاست گذاری ائمه جمعه وارد کردند. حتی قبل از 
اینکه ما اعالم کنیم برنامه رونمایی برای این مستند داریم با من تماس گرفتند و من هم 
رفتم و مستند را به صورت خصوصی برای آنها اکران کردم. آنها هم پس از تماشای فیلم به 

من گفتند که جلوی نمایش مستند را می گیریم و گرفتند.
این روحانی فیلم ساز با اشاره به وجود تفاوت میان سیاه نمایی و عدالت خواهی، خاطرنشان 
کرد: گفتمان مستند من، گفتمان درون این نظام است. من از زاویه یک فرد ضد نظام و 
ضد روحانیت نگاه نمی کنم. اگر به فیلم هم نگاه کنید می بینید که نگاه فیلم هم گویای 

چنین نگاهی نیست.
وی اضافه کرد: اگر فقط می آمــدم و تنها نقاط منفی و ســیاهی ها را از ائمه جمعه نگاه 
می کردم، شاید سیاه نمایی بود ولی آن بخش مثبت را هم باید نشان می دادم نه به خاطر 
اینکه مجوز بگیرم بلکه به خاطر واقعیت و حقیقت موجود، این واقعی نیست که تمامی 
ائمه جمعه زندگی اشرافی دارند. بلکه در خالف آن و با فاصله 180 درجه هم هست که 

در این مستند آن را نشان دادیم.
کارگردان مستند »این منطقه آلوده به مین است« یادآور شد: در این میان، برخی ها حتی 
این انتقاد را به ما داشتند که چرا فقط نقاط مثبت را به تصویر کشیدم. البته این موضوع 
هم واقعیت ندارد، واقعیت این است که ائمه جمعه همان گونه که صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی نشان می دهد، اشخاص مثبتی هستند.
حجت االسالم نقی زاده عنوان کرد: ائمه جمعه کالن شــهرهایی چون تهران و اصفهان 
سالهاســت که با میله ها و محافظ هایی از مردم جدا شــدند. در حالی که ائمه جمعه در 
گذشته، محافظ نداشــتند و از مردم جدا نبودند و این سوالی است که در مستند مطرح 
می شود که چرا برخی از این افراد تغییر کردند و چرا جامعه هم تغییر کرده و این افرادی 

که نماد ساده زیستی هستند، به نماد اشرافی گری تبدیل شدند.
وی تصریح کرد: رسیدگی به این موضوع نیازمند نقد روحانیت نسبت به روحانیت است. 
من به عنوان کارگردان این مستند که طلبه هم هستم این موضوع را مهم می دانم، نباید 
این موضوع در پستوها نقد شود. زیرا این موضوع مهمی است که باید درمورد آن حتماً 

بحث و صحبت شود.
کارگردان مستند »این منطقه آلوده به مین است« اظهار داشت: برخی از دوستان طلبه 
به من می گویند این حرف ها را در حوزه و به صورت خصوصی بیان کنم. مگر اشــرافیت 
آن شخص، خصوصی است که من هم بخواهم به صورت خصوصی این موضوع را به آنها 

بیان کنم.
حجت االسالم نقی زاده در بخش دیگری از این نشســت درباره مستندش بیان داشت: 
محدودیتی بابت اینکه به امام جمعه ایالم نزدیک شویم، نداشتیم و نمی خواستیم فرم 
فیلم خود را این گونه نشان بدهیم که او پاسخ گو نیست. ساخت مستند »این منطقه آلوده 
به مین است« شروع یک جنبش و سلسله مستندهایی است که باید موضوعات مختلف 
بررسی شــود. البته این مستند شروع این اقدامات نیســت بلکه دوستانی هم قبل از ما 

کارهایی درمورد عدالتخواهی داشتند.
وی خاطرنشــان کرد: نقدهایی که من در این مستند انجام می دهم دقیقا عین سخنان 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری است. در این مستند به این موضوع اشاره می کنم 
که تک تک مردم باید این مطالبه گری را داشته باشند و صدای خود را به گوش برخی از 
ائمه جمعه برسانند. این مطالبه قانونی حق آنها است. در واقع این مطالبه گری را انقالب 

اسالمی ایجاد کرده و شعار انقالب است.
حجت االســالم نقی زاده یادآور شــد: در حال حاضر، عدالت خواهی، مهم ترین حرف و 
سخنی است که مردم تمایل دارند آن را بشنوند. منتها بسیاری می آیند این موضوع را سپر 
می کنند تا به اهداف خود دست پیدا کنند. افراد بسیاری هم هستند که عدالت خواهی آنها 

را قبول ندارم زیرا نگاه کمونیستی به این مسئله دارند.

مراسم شعر و رجزخوانی ضدآمریکایی »انتقام سخت« در سینمافلسطین 

سجیل های زلزله در راهند

در نشست خبری مستند »این منطقه آلوده به مین است« مطرح شد:

نقد روحانیت از روحانیت

سجیل های زلزله در راهند 

نقد روحانیت از روحانیت
گزارش نشست خبری مســتند »این منطقه آلوده به مین 

است« در سینمافلسطین
صفحه 1

آرشیوها را با پیک برایم می آورند!
در گفت وگو با مهدی نقویان، مستندســاز پرکار به مراحل 
ساخت مستند »روایت رهبری« و مسائلی که پیرامون آن، 

پیش آمده صحبت کردیم.
صفحه2

سرنخ هایی برای دادستانی
سیدامیر سیاح، کارگردان مستند »4200« با پژوهشی دقیق 
به بررسی مسئله تک نرخی شدن ارز در سال 97 او تبعات آن 

بر اقتصاد کشور می پردازد
صفحه 3

سرانجام خوش اکران های عمار 
برای بندرلنگه

صفحه 3

یک دنیا حرف از »حاج بهزاد«؛ 
عکاس فرشته ها

نگاهی به مستند »بیر عالم سوز«
صفحه 4

در اولین شب شهادت سردار سپهد پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شب شعر و رجزخوانی ضدآمریکایی 

با عنوان »انتقام سخت« در جریان دهمین جشنواره عمار برگزار شد.



گفت وگو
چه شد که به سراغ این سوژه رفتید؟ آیا به دنبال پاسخ 

به شبهات مطرح شده، بودید؟
چگونگی انتخاب شخص اول مملکت سوژه ای نیست که خیلی 
نیاز به فکر کردن داشته باشــد. عالوه بر این که یک مسئله ی 
سیاسی اســت، دغدغه ی اجتماعی هم هست و مردم دوست 
دارند بدانند با چه فرآیندی شــخص اول مملکت انتخاب شده 
اســت. از آن جایی که خودم هم عالقــه ام، پرداختن به تاریخ 

انقالب است، سراغ این سوژه رفتم.
همچنین وقتی یک مســئله تاریخی پیش می آید، اگر به آن 
پرداخته نشود، تبدیل به شبهه شده و حقیقت اصلی آن، وارونه 
جلوه داده می شــود. در این میان، کارکرد رسانه، این است که 
موضوع را تبیین کند. در مجموع می توانم بگویم که در مستند 
»روایت رهبری« به دنبال پاسخ به شــبهاتی از جمله شبهات 

فردی یا شورایی شــدن رهبری و لزوم مرجعیت برای انتخاب 
رهبری و مواردی از این دست بودیم.

پژوهش و ساخت مستند چه مدت طول کشید؟
پروسه ساخت این مستند، حدود 2 سال طول کشید. به خاطر 
حساسیت موضوع، سعی داشتیم اثری با کیفیت تولید کنیم تا 
نقد منفی دریافت نکنیم و بحمدهلل، هیچ یک از کارشناســان 
حوزه تاریخ نتوانستند به فکت های ارائه شده در مستند ایرادی 

بگیرند. 
کار ما آرشیوی اســت و صرفاً از تصاویری که در اختیارم بود، 
اســتفاده کردم. همه چیز در این کار، دربــاره وقایع 14 و 15 
خرداد ســال 68 اســت و درباره وقایع بعد از این دو روز هیچ 
مسئله ای طرح نشــده اســت. این موارد، نکته ای فراتر از این 

مستند است و جا دارد، جداگانه درباره اش کار شود. 

در جریان تولید مســتند به مواضع مخالف با انتخاب 
رهبری آیت ا... خامنه ای هم برخوردید؟

هر آن چه در مجلس خبرگان سال 68 رخ داده، در مستند ارائه 
شده است. کسانی که مدعی اند عده ای از افراد مخالف رهبری 
بودند، برای ادعای شان سند بیاورند. هر چیزی را که در مجلس 
خبرگان سال 68 بود، نشــان دادیم. ویژگی اصلی مستند نیز 
همین اســت و کارکرد دیگری هم ندارد که بخواهیم سانسور 

کنیم.
 با ساخت »روایت رهبری« می خواستیم تمام وقایع مربوط به 
آن تصمیم تأثیرگذار را نشان دهیم تا اگر شبهه ای وجود دارد از 
بین برود و همان گونه که در مستند می بینید حتی صحبت های 
آقای صانعی را هم آوردیم و به بحث آقای منتظری هم پرداخته 
شده است، اما نکته ای که وجود دارد، این است که در یک کار 
تک قسمتی خالصه تر شــده، اما همه موضوعات در آن مطرح 

شده است. 

شاید سؤالی که مطرح شود این است که شما چگونه به 
این آرشیوهای دیده نشده، دست پیدا کردید؟

کسانی که نشسته اند و فقط از کارهای دیگران ایراد می گیرند 
و انگ می زنند و می گویند آرشــیو را فقط بــه یک عده خاص 
می دهند، بهتر است از ُکنِج خانه شــان بیرون بیایند و به جای 
این که پشــت ســر دیگران حرف بزنند، وارد عمل شــوند و 
سختی هایش را به جان بخرند. هر کار، سختی های خودش را 
دارد، همان طور که کارگردان یک اثر تولیدی در مسیر تولید با 
سختی هایی روبرو می شود، در کار آرشیوی هم کارگردان، باید 

سختی هایی را متحمل شود.

در این ســال ها مستندســازان دیگری هم به حوزه 
مســتندهای تاریخی به خصوص تاریــخ انقالب روی 
آورده اند، این آثار ســاخته شــده را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
با توجه به این که دوستان در این ســال ها به اهمیت رسانه پی 
برده اند، به تبع آن، کمیت ساخت چنین مستندهایی در حوزه 
انقالب بیشتر شده اســت، البته در دهه های قبل هم آثاری در 
حوزه تاریخ انقالب تولید شد، اما چون از نظر فرمی ضعیف بود، 
آن گونه که باید و شاید، دیده نمی شد و به همین خاطر جزو آمار 

فیلم های تاریخ انقالب قرار نمی گرفت.
مسئله امیدوار کننده این اســت که در سال های اخیر، کمیت 
کارها در کنار فرمشان باال آمده و باعث شده کارها دیده شود. 
البته کارهای ضعیفی هم بوده اســت، باید بدانیم که تکنیک و 
محتوا، جدا از هم نیست. این که حرف خوبی را در خارج از فرم 
و تکنیک بزنیم این بر ضد خودش، تبدیل می شود و در نهایت، 
هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد. تکنیک و محتوا، چیزی نیست که 
بتوان از هم جدا کرد. مثل تاروپود پارچه است که اگر از هم جدا 

شوند، چیزی از پارچه باقی نمی ماند.
بعضاً دیده می شود برخی دوســتان از تولیدات، توقع تکنیکی 
ندارند. یعنی می گویند بیاییم فقط حرف خودمان را بزنیم، در 
صورتی که اگر فرم و تکنیک نباشد، کار، هیچ اثرگذاری نخواهد 
داشت. اگر در سال های اخیر، فیلم هایی با این محتوا مورد توجه 
قرار گرفته، به این خاطر اســت به تکنیک و فرم در کنار محتوا 

توجه کافی شده است. 

جشنواره مردمی فیلم عمار در دهمین دوره اش؟
از دست اندرکاران برگزاری این جشنواره تشکر می کنم؛ چراکه 
من، قبل از جشــنواره عمار هم فعالیت هایــی در زمینه تولید 
مستند داشته ام اما این جشنواره عمار بود که باعث شد فیلم های 
من دیده شود. مسئله ای که در دوره های قبلی هم به آن اشاره 
کردم این است که هر چقدر جشــنواره، منظم تر برگزار شود، 
به طور مثال برنامه ی نمایش فیلم ها زودتر اعالم شود، در رونق 

بیش از پیش جشنواره، اثرگذارتر است.

گفت وگو
»4200« عنوان مستندی  به کارگردانی امیرسیاح از فعاالن و 
کارشناسان حوزه اقتصاد اســت که همراه با پژوهشی دقیق به 
بررســی اعالم تک نرخی بودن ارز در سال 97 از سوی دولت و 
تبعات آن بر اقتصاد کشور می پردازد. با او گفت وگویی داشتیم 

که می خوانید.

چه شد که از میان معضالت اقتصادی کشور، سراغ دالر 
تک نرخی معروف به دالر 4200 رفتید؟

تک نرخی کردن ارز و اعالم خبــر دالر 4200 تومانی یک 
اشتباه فاحِش تاریخی بود که مســببان آن 30سال است 
به دنبال پیاده ســازی تفکری اشتباه هســتند و کشور را به 
انحراف می کشــانند و این خرابکاری هــا را گردن دیگران 

می اندازند. 
هدف من از ساخت این مستند و رفتن به سراغ چنین سوژه ای، 
این بود که همگان بدانند چه تفکری و چه ریل گذاری ســبب 
وقوع چنین فجایعی شد و در چند ســال آینده، جای شهید و 

جالد در حوزه اقتصاد عوض نشود.
از همان ابتدای اعالم تک نرخی شدن ارز، پیگیر موضوع بودم و 
چون این اقدام، اشتباهی بسیار فاحشی بود، تصمیم گرفتم که 

این اشتباهات را در یک کتاب یا مستند ثبت کنم.

پروسه تحقیق و پژوهش، چه  میزان طول کشید؟
من شغلم پژوهش اســت و طبعاً از همان روز اول ماجرا 
و حتی قبلتــر از آن، به اصطالح در بطــن موضوع بودم و 

ماجرا را برای خودم ثبت و مفاد تصویری و متنی را ذخیره 
می کردم تا مستندش را کار کنم و الحمدا... این اتفاق نیز 
افتاد و به نوعی می توانم بگویــم که از همان ابتدای اعالم 
این خبر، کار تحقیق و پژوهش را آغاز کردم، اما ســاخت 
مستند را ابتدای سال 98 کلید زدم و مرداد ماه تدوینش 

به پایان رسید.

از همان ابتــدا، به دنبال روایت خطــی قصه بودید یا 
طرح های دیگری هم در ذهن داشتید؟

موقع شروع،  به شیوه روایت فکر نکردم؛ چرا که بستگی داشت 
به این که چه متریالــی، چه از لحاظ تصویــری و چه از لحاظ 
مصاحبه هایی که انجام می دهیم، به دست می آید، ضمن این که 
بعداً یک سری مستندات جدیدی بعد از پخش به دستم رسید 
که اگر االن دوباره میخواستم مستندم را بسازم، یک جاهایی از 

آن را کم و زیاد میکردم.

چرا از مدافعان طرح دالر 4200 در مســتند، استفاده 
نشده است؟

من تمام تالش خودم را برای حضــور افرادی که فکر می کردم 
حرفی برای گفتن دارند کردم، اما جز آقای خسرو تاج، هیچ کس 

نیامد که من از استدالل هایی که مطرح کردند، استفاده کردم.

بازخوردهای مستند؟
مســتند را در جمع های رســانه ای و اقتصادی اکران کردم و 
خوشبختانه استقبال شــده اســت، البته بعضیها گفتند کار 
جناحی و ضد دولتی اســت و برخی دیگر گفتند چرا در زمان 
دولت قبل، این کار را نکردید؟ بعضیها هم برخی اشکاالت جزئی 

به مستند گرفتند.

با توجه به پایان بندی کار و طرح مسئله خیانت، آیا باید 
منتظر قسمت های بعدی این مستند هم باشیم؟

ما سرنخ هایمان را می دهیم و فکر کنم دیگر، بقیه کار، وظیفه 
دادستان است که مسائل را پیگیری و اســناد مورد نیازش را 

پیدا کند.

با توجه به رواج مستندسازی درباره مسائل اقتصادی، 
چه ارزیابی  در مورد این کارهــا و تأثیرگذار بودن آنها 

دارید؟
این کارهای تولید، مستندهایی قابل احترام هستند اما در پخش 
آنها دچار مشکل هستیم که این مسئله در اثرگذاری  کارها نقش 
دارد. ما به عنوان افرادی که در این حوزه دغدغهمند هســتیم 
باید برای پخششان هم فکری بکنیم. به نظرم در این حوزه، فرم 
کارها، در حد و اندازه محتوای قوی، باید مورد توجه قرار بگیرد.

خودتان چه موضوعاتی را بــرای کار در حوزه اقتصاد 
پیشنهاد می دهید؟

یکی از موضوعات، بررسی مشکالت ریشه ای نظام در زمینه اقتصاد 

است، موضوع دیگر بررســی چند پروژه مطرح در اقتصاد ایران 
که ناشــناخته اما مؤثر بودند و همچنین موضوع خصوصیسازی 
با توجه به تحوالتی که در ســال  های اخیر بوده، می توان موضوع 
مستند باشند. نکته ای هم که در این سال ها از آن غفلت کردیم، 
دستاوردهای جمهوری اسالمی است که به صورت خوب، پرداخت 

نشده اند و این از کوتاهی ماست که باید جبران شود.

جشنواره عمار؟
من در سال های گذشــته به واســطه حضور در بخش داوری 
جشنواره عمار، تعدادی از کارهای مستند را دیدم. خدا را شکر 
این فیلمسازان و کارهای جشنواره، سال به سال قوی تر شده اند 
و مسیری شروع شده که باید کمک شود تا ادامه داشته باشد و 

مؤثرتر و جدیتر ظاهر شود.

2

مهدی نقویان از مستند »روایت رهبری« می گوید؛

آرشیوها را با پیک برایم می آورند!
همزمان با سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( بود که مستندی با نام »روایت رهبری« از تلویزیون پخش شد که نظر مخاطبان را به خود جلب کرد، مستندی آرشیوی که به فرآیند انتخاب رهبر 
 انقالب در روزهای 14 و 15 خرداد 68 در جلسه خبرگان رهبری می پرداخت. مهدی نقویان که در این سال ها با تولید آثاری در حوزه تاریخ انقالب توانسته افزون بر آگاهی و بصیرت، مردم 
بسیاری را به حوزه تاریخ انقالب عالقه مند کند در دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با همین مستند »روایت رهبری« میهمان این رویداد است. با او گفت وگوی داشتیم که در ادامه می خوانید.

در مستند »4200« می بینیم:

سرنخ هایی برای دادستانی
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نگاهی به مستند »روایت رهبری« ؛

نمای نزدیک از یک موقعیت مهم تاریخی

یادداشت فیلم آرش فهیم*
مستند سیاســی و تاریخی در ساده ترین 
تعریف، ابزاری برای بازتاب و ثبت تحوالت 
سیاســی در گذشته اســت. همچنان که 
پدر فیلم مســتند، »جان گریرسون« هم 
گفته بود؛ فیلم مســتند، مواجهه خالقانه 
فیلم ساز با واقعیت اســت که در این نوع 
فیلم هــا، واقعیت به یک رخداد سیاســی 
محدود می شــود. اما وقتی باور و عشــق، 
پشتوانه ساخت یک مستند –و بلکه هر اثر 
هنری- باشد آن وقت نتیجه کار مستندساز 
فراتر از ثبت خشک و خالی واقعیت ها خواهد بود و به کشف حقیقت برای جریان سازی 
سیاسی و تاریخ سازی می انجامد. مثل مستند »روایت رهبری« به کارگردانی مهدی 
نقویان که ضمن وفاداری به واقعیت ها و بازنمایی قطعه ای کم نظیر از تاریخ سیاسی 
معاصر ایران اما به خاطر تالش برای کشف حقیقتی انسانی در حوزه سیاست ورزی، 
فراتر از فیلمی مستند به یک سند مهم ملی تبدیل شده است. سندی تصویری که 
برای نسل های آینده نیز چراغ راه خواهد بود و جلوی تحریف تاریخ را خواهد گرفت.
»روایت رهبری« از آن دست فیلم های مستندی اســت که اهمیت و جذابیتشان 
به خاطر افشاگری از رخدادهای مکتوم یا کمتر گفته شده در خالل تحوالت سیاسی 
است. این فیلم مستند، نمایی نزدیک از یک موقعیت مهم و ملتهب تاریخی است که 
مسیر حرکت و سرنوشت یک ملت را تعیین کرد. کل فیلم درباره یک جلسه است 
که طی چند ساعت از یک روز برگزار شــد. اما تماشای آن جلسه با همه جزئیات و 
حواشی ناگفته اش، آن قدر حساس و مهیج است که زمان حدوداً 90دقیقه ای فیلم، 

برای مخاطب احساس نمی شود و حتی ناکافی به نظر می رسد.
این فیلم با هجران آغاز می شود و با وصال به پایان می رسد؛ افتتاح فیلم، فاجعه ای 
اســت که امتی را فرا می گیرد. داغ فراق امام خمینی)ره( در آن روزها عمیق بود و 
بسیاری را هراس پایان انقالب فراگرفته بود. رادیوهای بیگانه و محافل دشمن، شاد 
بودند و خواب فروپاشــی می دیدند. اما به تعبیر سید شهیدان اهل قلم، این ماجرا، 
آغازی بر یک پایان بود. مستند »روایت رهبری« روایتی است از این که چگونه کشتی 
انقالب در تلخ ترین دوره اش و روزهایی که سرنشینان کشتی عزادار بودند و بیم غرق 

شدنشان می رفت، به ساحل آرامش و نجات رسید. 
این فیلم به وسیله تصاویر آرشیوی به جای مانده از نشست مجلس خبرگان رهبری 
برای تعیین جانشین امام خمینی)ره( ساخته شده است. جلسه ای که 14 خرداد 
سال 1368 با حضور رئیس و اعضای این مجلس برگزار شد. البته کتابی هم با همین 
نام در 600 صفحه منتشر شــده که محتوایی نزدیک اما متفاوت با این فیلم دارد و 
به جایگاه قانونی رهبری در جمهوری اسالمی از زمان رسمیت یافتن رهبری امام 
راحل تاکنون می پردازد. اما این فیلم، در اصل به همان جلسه متمرکز است و البته 
ماجرای برگزاری رفراندوم برای اصالح قانون اساسی در همان دوره را بازگو می کند.

با وجود تصاویر ضبط شــده از آن جلســه، کارگردان »روایت رهبری« ظاهراً کار 
ساده ای در پیش داشته اما اهالی مستند می دانند که گزینش تصاویر، ارزش های 
افزوده به تصاویر مربوطه، مصاحبه ها و توضیحاتی که در قالب نریشن به فیلم اضافه 

شده، می توانست شکل ها و نتایج متفاوتی برای این فیلم رقم بزند. هنر سازنده این 
مســتند، فراوری ماده خام اولیه یعنی همان تصاویر ضبط شده از جلسه مجلس 
خبرگان برای تعیین تکلیف رهبری نظام پس از امــام خمینی)ره( و تبدیل آن به 

فیلمی هنری و پر از نکات ارزشمند جدید است.
به طور مثال یکی از اتفاقاتی که به »روایت رهبری« شکل مستندی به روز و تحقیقی 
بخشــیده، مصاحبه امروزین با شــخصیت های حاضر در آن جلسه است. بعضی 
از شاهدان عینی آن وقایع که در قید حیات هســتند، در این مستند، به بازگویی 
تصمیمات حیاتی آن نشست می پردازند و ناگفته هایی را بیان می کنند که به تکمیل 
اطالعات فیلم کمک کرده اســت. همچنین این فیلم تالش کرده تا تمام جزئیات 
و مراحلی را که ســرانجام به تعیین آیت اهلل خامنه ای به رهبری انقالب منجر شد، 

نمایش دهد. حتی در بعضی از بخش ها به مواد و جنبه های قانونی گریز زده است.
تصویب قانونی استعفای آیت اهلل منتظری از قائم مقامی رهبری، یکی از این مراحل 
است. این فیلم نشان می دهد که غیر از دو نفر، سایر اعضا با این استعفا موافق بودند. 
عبور از محدودیت رهبری نظام به مراجع تقلید و بحث بر سر این که آیا رهبری آینده 

باید شورایی باشد یا فردی نیز از دیگر بخش های این مستند است. 
اما نقطه عطف »روایت رهبری« چگونگی مطرح شدن نام آیت اهلل خامنه ای برای رهبری 
بود. مستندساز می توانست از جنبه های مختلف این بخش را روایت کند. به طور مثال، 
می توانست به صورت هیجانی و ناگهانی وارد این مبحث شود. اما وی به طور تدریجی و 
بسیار منطقی و دور از فضاسازی عاطفی و احساسی، به روایت این انتخاب پرداخته است. 
پس از مطرح شدن نام پیشنهادی برای رهبری آینده، فصلی درباره این شخصیت 
در میانه روایت فیلم باز می شود. این فصل، روایتی زیبا و تقریباً کامل اما مجمل از 
زندگی و مبارزات آیت اهلل سیدعلی خامنه ای از موقع تولد تا آن زمان است. فصلی که 
خودش ارزش یک فیلم مستقل را دارد و در اینجا ما شاهد یک فیلم مستند مجزا در 
دل یک مستند هستیم. در این بخش، گویی تاریخ مبارزات و ایستادگی یک ملت در 
قامت یک مرد به تصویر درآمده است. این مرد که تجسیم انسان کامل است، شمایل 
و نماینده ای زیبا و افتخارآمیز از نهضت شکست ناپذیر انقالب اسالمی به نظر می رسد؛ 
او تجلی تمام عیاری از انساِن ایرانِی مسلماِن انقالبی است که رهبری امت اسالمی و 

جبهه مقاومت در جهان را برعهده می گیرد. 
نمایش و طرح همه این کلیات و جزئیات باعث شــده تا »روایت رهبری« به اَثری 
جامع و مانع در شرح و ترسیم یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران و جهان، 
یعنی زعامت آیت اهلل خامنه ای بر انقالب اسالمی تبدیل شود. این اَثر، همان طور که 
شرح آن گذشت، نه فقط یک فیلم مستند، بلکه سندی تصویری برای جلوگیری از 

تحریف تاریخ و چراغ راهی برای آیندگان محسوب می شود. 
*روزنامه نگار و منتقد سینما



گفت وگو
شروع اکران در نمازجمعه؟

سال گذشته، بعد از اتمام دوره قبلی جشنوارۀ عمار، شروع به اکران 
فیلم های این جشنواره در قزوین کردیم. در واقع، من با مسئول ستاد 
نماز جمعۀ قزوین را از سال های گذشته آشنا بودم. صحبتی با هم 
داشتیم و قرار شد برای اکران در نماز جمعه، لیستی از فیلم ها را تهیه 

کنیم تا بعد از اکران، ببینیم استقبال مردم چطور است.
برای این که فضای مصلی، طوری بشــود که اکران خوبی داشــته 
باشــیم، تالش های زیادی کردیم. جایی که در مصلی داده بودند، 
خیلی بزرگ بود. دیدیم اگر تماشــاچی بخواهد فیلم را نگاه کند، 
با توجه به کیفیــت ویدئوپروژکتورها و نــور محیط، عماَل چیزی 
نمی بیند. به همین خاطر، یک بنر به ابعاد شــش متر در چهار متر 
گرفتیم و روی اسپیس)داربست( نصب کردیم. چون بنرمان براق 

بود، پارچۀ »متقال« روی آن کشیدیم.

اطالع رسانی و تبلیغات؟
قبل از شــروع اکران ها، در صدا و سیمای اســتان، برنامه را اعالم 
کردیم. در اولین اکران هم، از آمدند و گزارش تهیه کردند که تبلیغ 
رسانه ای خوبی بود. غیر از این، در سطح شهر پوستر و بنر زدیم. در 

نمازجمعه هم چند هفته قبل از شروع کار، اعالم می کردیم که قرار 
است پخش فیلم داشته باشیم.

در اوایل کار، پیش از خطبه ها، فیلم ها را پخش می کردیم. این کار 
را هفته به هفته جلو بردیم تا به ماه رمضان رسیدیم که ُگِل کارمان 
رمضان بود. مردم بــا فراغتی که داشــتند، می ماندند نمازجمعه 
و منتظــر می ماندند تا بعد از خطبه ها فیلم ببینند. چند مســتند 
خوب برای اکران در ماه رمضان انتخاب کــرده بودیم. برای یکی 
از فیلم ها، کل شبستان امیرالمؤمنین در مسجدالنبی پر  شد. این 
اتفاق بی سابقه ای بود. نزدیک به 2000 نفر جمعیت جمع شده بود. 
برای یک فیلم آن هم در ظهر ماه رمضان این همه آدم می ماندند و 

فیلم ها را می دیدند.

باخوردها؟
االن 10 ماه است که ما هر هفته در نمازجمعه اکران داریم. برای هر 
هفته، جداگانه پوستر می زنیم و فیلم ها را معرفی کنیم. اوایل، بیشتر 
سن باالترها می ماندند و فیلم ها را می دیدند اما بعدها که تبلیغات 
ما هم بیشتر شد، جوان ترها هم مخاطبمان شدند. االن دیگر طوری 
شده که خودشــان می آیند و صندلی ها را می چینند و برای اکران 
آماده می کنند. شــاید چند وقت دیگر، همۀ کارهــای اکران را به 

خودشان بسپاریم.

خاطره؟
پیرمردی بود که هفته های اول، تنها می آمد. چند هفته که گذشت، 
دوستانش را هم جمع می کرد و برای تماشای فیلم ها می آورد. در 
اکران مستند »دریابست«، همین طور که فیلم، در حال پخش بود، 
به جایی رسیدیم که مستند، نشان می داد یکی از مسئوالن که در 
مسئله ماهیگیری کشتی های چینی در خلیج فارس، دست دارد. 
همین پیرمرد بلند شد و علیه آن مسئول، حرف هایی زد، دیگران 

هم تکبیر گفتند.
یک بار هم بعد از اکران، در حال صحبت با مردم برای دعوت دیگران 
به تماشای فیلم ها بودم، جوانی که دوست دوران ابتدایی ام بود، از 
وسط جمعیت، سمتم آمد. می گفت »از کنار مسجد، رد می شدم 
که به بازار بروم، اتفاقی، پوستر اکران فیلم در مسجد را دیدم. داخل 
شدم، دیدم چه فیلم خوبی اســت«. مستند »روزگار رضاخانی« و 
فیلم داستانی »مستوره« را دیده بود. همین فرد با این که چندان هم 
آدم مذهبی نبود تا مدتی، فقط برای تماشای فیلم به مصلی می آمد 

ولی بعد از چند هفته، هم برای فیلم می آمد و هم برای نماز جمعه.

حرف پایانی؟
 انتظار من این است که حداقل یک بار مسئوالن دبیرخانه جشنواره، 
خودشان بیایند و از نزدیک، فعالیت ما را در این جا ببینند. می خواهم 
بگویم ایــن محلی که ما اکــران داریم، می تواننــد پایگاهی برای 
جوان ها، نوجوان ها و فیلمسازان قزوین درنظر بگیرند. موقعی که ما 
اکران هایمان را در نمازجمعه، شروع کردیم، اصاًل نماز جمعه تهران، 

اکرانی نداشت. آنها سه-چهار ماه بعد آمدند و اکران هایی کردند.

گفت وگو
سعید بخشی، دانشجوی و فعال جهادی شهرستان بندرلنگه است که از 
اوایل راه اندازی جشنواره عمار، فیلم های آن را در این شهرستان و به ویژه 
در مناطق محروم، در نقاطی که صدا و سیما هم حضور ندارد، اکران کرده 
است. دغدغه مندی او سرانجام، منجر به اتفاقی مبارک برای بندرلنگه 

شده است که در گفت وگوی »فانوس« با او ماجرایش را می خوانید. 

شروع کار با جشنواره عمار؟
9سال پیش که برخی مستندهای جشنواره عمار را دیدم، پیامکی به 
دبیرخانه جشنواره فرستادم و بعد از ثبت نام، شروع به فعالیت و اکران 
آثار عمار در مساجد و مدارس شهر و روستاهای محروم اطراف شدم. 
در بندر لنگه سعی کرده ام در پایگاه های بسیج و مساجد اکران داشته 
باشم. حتی با دوستانم به خانۀ  خانوادۀ شهدا  می رفتیم و در آنجا فیلم 
اکران می کردیم. مثاًل به مناسبت سالگرد شهادت نادر مهدوی، بیژن 
ُگرد و عبدالرضا مینکی به خانۀ خانوادۀ آنها رفتیم و با تلویزیون فیلم های 
جشنواره عمار را پخش کردیم. در کتابخانه شهر هم اکران داشتیم و برای 
نوجوانان آثاری مثل »بابا خون داد«، »شیر، پرگار، زاویه«، »قهرمانان 

مدرسه«، »سوزن«، »نبرد خلیج فارس1« و... را پخش  کردیم.

اولین اکران؟
به واســطه کار جهــادی و محرومیت زدایی که با دوســتان انجام 
می دادیم، به روســتاهای زیادی رفتیــم. کار فرهنگی هم یکی از 
برنامه های ما بود. یکی از اولین اکران های ما در روستای »دم گرد« 
بخش محراب بندرلنگه بود که مسیر صعب العبوری دارد. آن موقعی 
که رفتیم آنجــا، تلویزیون ایران، آنتن نداشــت. چون نزدیک دریا 
هم است، مردم بیشتر کانال های کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
را می دیدند. برای اکران، موتور برقی را پیاده به روســتا بردیم و در 
مسجد، برای بچه ها تعدادی از فیلم های عمار از جمله »علمک« را 
اکران کردیم. به غیر از آثار عمار، فیلم سینمایی »اخراجی ها« را هم 

برایشان پخش کردیم.
به همین منوال در خیلی از روستاهای اطراف بندرلنگه و بندرعباس 
مثل روستاهای مثل »مغیه«، »مغام«، »شناد« و روستاهای بخش 

مهران و بخش انجیرک اکران داشتیم.

وضعیت االن؟
در این 9سالی که با جشــنواره عمار ارتباط داشــتم، سعی کردم 
شبکه سازی داشته باشم. شــبکه ای در مدارس و مساجد تشکیل 
داده ایم و به ایــن صورت، 40-30نفــر از خانم هــا و آقایان فعال 
اجتماعی، انقالبی و جهادی که عالقه مند بودند، شروع به فعالیت 
کردند. اآلن هم خودشــان از ســایت اکران جشــنواره، فیلم ها را 

می گیرند و اکران هایشان انجام می دهند.

ماجرای سینماسّیار؟
کم کم سعی کردیم خودمان را از اکران مردمی به یک درجه باالتر 
ارتقا بدهیم. از اکران های عمار به این رسیدیم که خودمان سینمادار 
شویم و سینماسیار داشته باشــیم. تا پارسال که بندر لنگه، سینما 
نداشت. ما دستگاه سینماسیار را از دبیرخانه عمار تحویل می گرفتیم 

و 7-6ماه سینمادار بودیم. یک ســالن آمفی تئاتر داشتیم که آنجا 
فیلم های »شــیار 143«، »التاری«، »ماجرای نیمروز«، »به وقت 
شام«، »فیلشاه« و... را اکران کردیم. اســتقبال آن قدر زیاد بود که 
مثل پردیس سینمایی کوروش، انیمیشن »فیلشاه« در شهر ما هم 
به سانس فوق العاده می رسید، سالن جا نداشت و مردم روی زمین 
می نشستند. در مجموع حدوداً 40میلیون تومان هم بلیت فروشی 

داشتیم.
برای روستاها هم دستگاه سینماسیار را پشت ماشین می انداختیم و 
از این روستا به آن روستا می رفتیم برای مردم فیلم، اکران می کردیم. 
حتی »ماجرای نیمروز« را در جزیرۀ  تنب بزرگ هم اکران کردیم. 

در روســتاها و مناطق محروم نیز برای بلیط فروشی، نذر فرهنگی 
راه انداختیم. یعنی یک سری از دوستان به جای یک بلیط، به نیت 
یک نفر دیگر دو تا بلیط می گرفتند. البته از برخی جاها هم کمک 

می گرفتیم ولی سعی مان این بود که هزینه ها کم باشد.
به دنبال این کارها و استقبال مردم از فیلم ها، یک نفر سرمایه دار پیدا 
شد و در بندرلنگه، سینما تأسیس کرد، یعنی کارمان باعث شد که 
بندرلنگه ای که سینما نداشت، ســینمادار شود. االن هم فیلم ها را 

به طور روزانه و همزمان با تهران اکران می کند. 
با این حال، ما ســعی می کنیم که اکران های سینماســیار را ادامه 
بدهیم. با »راوی فیلم« نامه نگاری کردیم که اگر بشود یک دستگاه 

ویدئو پروژکشن قابل حمل به ما بدهند، دوست داریم تکلیف مان 
را انجام دهیم.

حرف پایانی؟
بعضی فیلم های خوب که مخصوص یک استان است و در آثار اکران 
مردمی نمی آید، باید همزمان با اکران های جشنواره عمار در تهران، 
در استان خودش اکران شود، مثاًل سال قبل، مستند »دریابست« 
که درباره حضور کشتی های صیادی چینی در خلیج فارس بود، باید 
در بندرعباس هم اکران می شــد یا فیلم های خوب جشنواره مثل 

»عابدان کهنز« و کارهای دیگر.
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می ترسیدم
خانمی از روســتای »کهلــه1« )روســتایی در 40کیلومتری 
رامهرمز( با ما تماس گرفتند و گفتند وقتی فیلمی ارزشــی در 
پرده سینما پخش می شود فرزندانم را به اهواز می آورم تا فیلم را 
ببینید. وقتی شنیدم در شهرستان خودمان، فیلم ارزشی)عابدان 
کهنز( در حال اکران است، خیلی خوشحال شدم. اول تصمیم 
گرفته بودم برای دیدن فیلم به شــهر بیاییم ولی بعداً منصرف 
شدم، به فکر افتادم که بهتر است شرایطی فراهم کنیم تا اهالی 

روستا هم این فیلم را ببینند.
من برای اکران در مســجد این روســتا، کمی نگرانی داشتم. 
اکران های قبلی ما در ســالن مجهز و با صندلی های راحت بود، 
می ترسیدم وقتی اهالی روستا به خصوص افراد مسن و خانواده 
شهدا که دعوت کرده بودیم، برای تماشــای فیلم، روی زمین 
بنشینند، خسته شوند  و فیلم را تا آخر نبینند. هیچ کدام از این 
اتفاقات نیفتاد، افرادی که فکرش را هم نمی کردم تا پایان فیلم، 
بمانند، نشســتند و کامال در جریان فیلم بودند. با آن، هم گریه 

کردند و هم خندیدند. 
جالب بود در روستای 450 نفره ای که برای اطالع رسانی برنامه، 
یک ساعت قبل از اکران با بلندگوی مسجد اعالم شده بود که قرار 
است فیلمی به صورت بلیتی در روستا نمایش داده شود، 200نفر 
از اهالی آمده بودند. در انتها هم هرکس به هر مقدار که از فیلم 
خوشش آمده بود، هزیته بلیت آن را در صندوقی که در مسجد 
گذاشــته بودیم، پرداخت کرد. 300هزار تومان، مجموع اکران 

بلیتی مستند »عابدان کهنز« در این روستا شد.
رعنا بهوندی، طلبه، رامهرمز، خوزستان

فیلم کوتاه »راهبردی«
بچه ها، به خاطر اشتباه بودن برنامه درسی، کتاب عربی شان را 
نیاورده بودند. در همین حال، متوجه وجود تنش میان شاگردان 
افغانســتانی کالس هایم و بچه های دیگر دبیرســتان شدم. از 
فرصت استفاده کردم و فیلم کوتاه »جمعه گل« را انتخاب کردم و 
حسابی کالس هایم را پر کردم. خدا را شکر بعد از دیدن این فیلم، 

حال و احوال بچه ها عوض شد و دیگر از آن تنش، خبری نبود.
معصومه اسالمی؛ معلم بازنشسته، شیراز، فارس

تکثیر خوبی ها
ایام محرم بود که به روســتای میرآباد انصاری)از روســتاهای 
فهرج( دعوت شدم. گفتند: تعدادی از خانواده های آن منطقه را 
به مسجد این روستا دعوت کرده  بودند. به من گفتند این مناطق، 
موادفروش زیاد دارد. شما بیایید و در ارتباط با مسائل خانوادگی 
و آسیب های اجتماعی مربوط به مواد مخدر صحبت کنید. من 
هم قبول کردم و راه افتادم؛ وسایل اکرانم را هم بردم. گفتم با یک 
تیر، دو نشان می زنم. بعد از صحبت های من و اکران فیلم »جیب 
ُکت«، روضه ای خوانده شد و شام هم دادند. چلومرغ بود. وسایلم 
را جمع کردم و داشتم برمی گشتم که دیدم مردی همراه با پسر 
کوچکی که شام هیئت و یک نوشابۀ مشکی هم در دستش بود، 
طرف من می آیند. آمدند و به من گفتند همســایۀ ما پیرمردی 
است که نمی تواند به روضه بیاید. این غذا را برای او می بریم؛ این 

را از فیلم شما یاد گرفتیم.
امان ا... خدابخشــیان؛ معلّم، شهرســتان کرمان، بم، فهرج و 

نرماشیر

روستا به روستا برای سینمای انقالب:

سرانجام خوش اکران های عمار برای بندر لنگه

رضا قاسمی، از اکران های هفتگی در نمازجمعه قزوین می گوید؛

نمازجمعه سینمایی
رضا قاســمی، از فعاالن فرهنگی شــهر قزوین اســت که تقریباً از یک ســال پیش تاکنون، به طور هفتگــی در مصلی نمازجمعه 
این شــهر، آثار جشــنواره مردمی فیلم عمار را برای نمازگــزاران اکران می کند. گفت وگــوی کوتاهی با او داشــتیم که می خوانید.

قصه های اکران 
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افتتاحیه اکران های مردمی دهمین جشنواره عمار در صومعه سرا، 
گیالن

استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند

مکان: مسجد 
آثار اکران شده: فیلم داستانی »اسپری«

افتتاحیه اکران های مردمی دهمین عمار در ورامین، تهران
محل: سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسالمی

تاریخ: 12 دی

افتتاحیه اکران های مردمی  دهمین جشنواره عمار در زنجان
محل: سالن والیت اداره تبلیغات اسالمی

تاریخ:10 دی
آثار اکران شده: فیلم داستانی »بعد از ظهر«

استان: اصفهان / شهر: اصفهان
مکان: مسجد حضرت ابوالفضل)ع(

تاریخ اکران: 12 دی
آثار اکران شده: فیلم داستانی »جایزه ویژه«

استان: فارس  / شهر: استهبان
مکان اکران: مسجد جامع

تاریخ: 9 دی
آثار اکران شده: فیلم داستانی »اسپری« و نماهنگ »فتنه شاید«
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سفارش ساخت
خودش مدیریت کســب و کار می خواند. هنوز دغدغه قدیمی اش را 
داشت: رابطه دانشگاه و صنعت. از وقتی با بسیج دانشجویی رفت و آمد 
می کرد، ایده های مختلفی به ذهنش می رسید. هر کدام را هم به هر 
کسی گفت به نظرشان شدنی نبود اما او همه ظرفیت ها و موانع را دید 

و گفت: »می شود.«
یک بار زنگ زد به بسیج مهندسین و گفت: »ما می توانیم با امتیازی که 
از فنی و حرفه ای داریم، کارگران کارخانه های استان رو در دوره های 
آموزشی، ارتقای دانش بدیم، شــما هم در مقابل دانشجوها رو برای 
کارآموزی به کارخانه ها معرفی کنید؛ اســمش هم می شود خدمات 
متقابل.« گفتند: »طرح خوبیه اما االن زمانش نیست، ما طرح دیگه ای 
داریم، اگر مایلید همکاری کنیم؛ طرح عارضه یابی صنایع اســتان.« 
قرارها گذاشته شد؛ برنامه ریزی و تحلیل نهایی با بسیج مهندسین، 
شناسایی و تحلیل اولیه با بسیج دانشجویی. شب اول شهریور بود که 
سرباز بسیج مهندسین، لیست کارخانه ها را برایش تلگرام کرد. او نیز 
رصدی انجام داد که با توجه به نوع کارخانه ها، چه تعداد دانشــجو از 
چه رشته هایی مورد نیاز اســت. بنا به نیاز علمی به مسئوالن علمی 
پایگاه های بسیج دانشگاه فردوســی و دانشگاه آزاد پیامک زد. صبح 
فردا، ساعت شــش ونیم اسامی دانشــجویانی که تا نیم ساعت دیگر 
جلوی سازمان بسیج مهندسین جمع می شدند، مشخص شده بود. 
گروه ها، تشکیل شدند؛ شامل سه دانشجو با یک سرپرست از بسیج 

مهندسین یا بسیج اساتید.
اعزام به کارخانه ها شروع شد. دانشــجوها از هفت صبح تا دو ظهر به 
شیوه عارضه یابی سعی می کردند فرم های از پیش طراحی شده را پر 
کنند. دانشجوها موظف بودند تا ساعت هشت شب گزارش کار را به او 
برسانند. سرپرست ها هم تا ساعت دو، فرم ها و گزارش ها را به همراه 
اندکی تجزیه و تحلیل به دفتر بسیج مهندسین می دادند. حاال نوبت او 
بود که با توجه به کیفیت گزارش دانشجویان، مشخص کند چه کسی 
نگاه جامع تری دارد و چه کسی نمی تواند با گروه همراه باشد. در هر 

اعزام، دانشجویان، پاالیش می شدند. 
پس از تحویل گزارش ها، سرپرســت ها یک هفته فرصت داشتند تا 
با تحلیل داده ها و محاســبات آماری، کار عارضه یابی را تمام کنند. 
در همین فرایند بود که متوجه نقاط ضعف فرم های شناســایی هم 

می شدند.
مرحله بعد، امدادرسانی بود. شش کارخانه از 200کارخانه نیمه فعال 
انتخاب شد و 10دانشــجوی ارشــد و دکتری از بین 50دانشجوی 

همکار در پروژه.

برخی از این کارخانه ها مشــکل حقوقی داشــتند، برخی مطالبات 
دولتی شان آن قدر زیاد شده بود که مشکل نقدینگی پیدا کرده بودند. 
برخی از طرف ســازمان مالیاتی جریمه شــده بودند، بی آنکه توان 
پرداختی داشته باشد و برخی به دلیل مشکالت فنی، بهره وری پایینی 
داشتند. مشــکل عمیق تر اینجا بود که هیچ کدام از کارخانه ها سند 
چشم انداز نداشتند حتی کارخانۀ مجهز به معاونت مالی یا بازاریابی 
هم به ندرت پیدا می شد اما همین شناسایی خوب همه را دغدغه مند 

کرد که راهی برای حل مشکالت پیدا کنند.
مشکالتی هم بود. در کارخانه هایی که کارخانه دار اعتماد می کرد، راه 
باز بود، حتی کارخانه های راکدی هم که چیزی برای از دست دادن 
نداشــتند، همکاری می کردند؛ اما امان از زمانی کــه الزم بود دفاتر 

حسابداری و مالی کارخانه بررسی شود.
اینجا بود کــه کارخانه داران مقاومت می کردند و خود، ســنگ انداز 
می شدند تا وقتی که بسیج مهندسین توانست با جذب سرمایه داران 

معتبر ، سهام شرکت های راکد را بفروشد و اعتمادسازی کند.
اولین کارخانه، کارخانۀ خصوصی نیــک صدرای توس)تولیدکننده 
میل گرد( بود. شناسایی ها نشان می داد کارخانه های رقیبش، دولتی 
هستند و توانسته اند با منابع دولتی کسری بودجه خود را بپوشانند 
و با رانت در بورس فلزات، ناجوانمردانه، جنگ قیمتی به راه بیاندازد. 
دانِش دانشجوها وقتی در چهره گشاده و اعتماد رییس کارخانه ضرب 
شد، چنان بهره وری را باال برد که در همان مدت یک ماهه میزان تولید 
کارخانه به ظرفیت اسمی رسید. این تجربه شیرین باعث شد برخی 
از همان دانشــجویان بعد از اتمام پروژه در بخش تحقیق و توســعه 

کارخانه جذب شوند.
کارخانه دوم، مشــکلش با یک تغییر در ســبک بسته بندی اش حل 

شد. دانشجوها یک طراحی در بسته بندی ارائه دادند که می توانست 
در هر محصول پنجاه تا تک تومانــی صرفه جویی کند. همین میزان 
صرفه جویی کافی بود تا محصول طوری قیمت گذاری شود که بتواند 

رقابت کند.
مشکل کارخانۀ سوم مطالبات 2800 میلیارد تومانی اش از یک ارگان 
دولتی بود و مشکل کارخانۀ چهارم جریمه ای 550 میلیون تومانی که 
باید به سازمان مالیاتی پرداخت می کرد. این دو کار را بسیج مهندسین 
پیگیری کرد که با رایزنی هم مطالبات را وصول کرد و هم بخشودگی 

مالیاتی گرفت.
تجربه شیرین احیای چند کارخانه مستعد استان، باعث شد فاز دوم 
طرح با اصالحاتی ادامه پیدا کند. بهمن همان سال، 150 کارخانۀ دیگر 

با همکاری بسیج دانشجویی عارضه یابی شد.
فضای تخصصی، چیزی بود که باعث شد با وجود نگاه نامساعد برخی 
از مسئوالن، مخالفتی صورت نگیرد و کار تا جایی ادامه پیدا کند که 
بسیج دانشــجویی به عضویت دارای حق رای در ستاد پایش صنعت 

استان درآید.
منبع: کتاب پنج جلدی »کنشــگر«، ص221، بســیج دانشجویی 
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در صورت تمایل، با ثبــت فراخوان در بخش »فراخــوان مردمی« 
جشنواره عمار، می توانید سینماگران را برای تولید اثری درباره سوژه 
مطرح شده، دعوت و جایزه آن را نیز خودتان 
مشخص کنید. جهت کسب اطالع بیشتر به 
سایت جشــنواره AmmarFilm مراجعه 

کنید یا QR  کد را اسکن کنید.

نگاهی به مستند »بیر عالم سوز« :

یک دنیا حرف از »حاج بهزاد«؛ 
عکاس فرشته ها

یادداشت سید شهاب الدین واجدی*
پیشتر »حاج بهزاد« را به عکاس جبهه و جنگ و تصویرگر دوران 
پُر افتخار دفاع مقدس می شــناختم، چرا که خودم سال هاست 
دوربین به دست گرفته ام و وقایع و رویدادهای دهه سوم و چهارم 
انقالب را به تصویر می کشم و آشنایی با آثار، منش و رفتار بزرگان 
و پیشکسوتان این عرصه، برایم شیرینی و حالوت خاصی دارد. 
حاج »بهزاد پروین قدس«، یکی از آن شــخصیت هایی بود که 
در بین ماست اما به دلیل بُعد مسافت و زندگی ایشان در تبریز 
فرصت تلمذ و درک ایشان میسر نشده بود و به جز تعدادی عکس 
در کتب عکاسی جنگ و صفحه ایشان در فضای مجازی، کمتر 
از حاالت و احواشــان با خبر بودم! تا این که مستند پرتره »بیر 
عالم سؤز« )یک دنیا حرف( کاری از طه امیری و حسین بدرلو را 
دیدم... اینجا بود که دریچه جدیدی از حاالت روحی و خاطرات 
این مرد بزرگ، سرگشته شهیدان و مخزن االسرار لشکر عاشورا 
به رویم باز شد. با روایت خاطراتش به آن روزها که ندیدم، سفر 
کردم، با دو عشق اش »احد« و »حبیب« عشق کردم، با سادگی 
و صفای وجودش صفا کردم، با غم غربت اش برای »آسترباف« 
محزون شــدم و با بغض هایش برای دوســتان شهیدش بغضم 
ترکید و گریستم... دیدن این فیلم باعث شد با مستند قدیمی 
»بیر عالم سؤز« ساخته خود »حاج بهزاد« هم آشنا شوم و دنبال 
نسخه هایی از آن در فضای مجازی بگردم و به تماشای فیلمی 

ماندگار از تفحص تا تشییع شهدا بنشینم...
مستند پرتره و زندگی ایشان که توســط دوستان هنرمندم با 
زحمت و تالش فراوانی ساخته شده و می دانم در این وانفسای 
اوضاع فرهنگ و هنر، ساخت هر اثری در این مضمون، خود، گنج 
و جواهر گرانبهایی است که باید قدردان آن بود و به آنان خداقوت 
می گویم. اما به نظرم این فیلم، همه آن چیزی نبود که از »بهزاد 
پروین قدس« شــنیده و دیده بودیم، شاید نگاهی ساده و روان 
بود به عالیق و عشق های دوران جنگ و پس از جنگ ایشان تا 
ادامه راه با شهدای جبهه های مقاومت و مدافعان حرم! اما مطمئناً 
»حاج بهزاد«، دنیایی خاطره، حــرف نگفته، رنج ها و دردها در 
سینه دارد که شــاید یا به مصلحت نیســت بیان کند یا این که 
این فیلم ظرفیت و گنجایش آن حرف ها را ندارد! نمی دانم؟! اما 
حاج بهزادی که از قدیم می شناســیم این اسطوره چند وجهی 
و چند بُعدی هنر متعهــد و انقالبی از هر انگشــت اش هنری 
می بارد، هنرمندی که هم نقاش و گرافیست است و هم در فیلم 
و مستندسازی و خاصه در عکاسی حرف ها برای گفتن و دنیایی 
عکس و اسالید ارزشمند دارد و این حقیر در هر سکانس منتظر 
دیدن و پرداختن به آن ها بودم که نمی دانم چرا این ها خصائص را 
گذرا شاهدش بودیم و در این فیلم، کمتر دیده شد؟! اما در نهایت 
به نظر نگارنده این فیلم شعاری نبود و کامال بی ادعا، روایتی بود 

ساده از دنیای هنرمندی ساده و بی ادعا.
*عکاس و سردبیر عکس باشگاه خبرنگاران جوان

      یادداشت شفاهی              مسعود رضایی*   
مسعود رضایی، مورخ و داور ادوار مختلف جشنواره عمار؛ راه اندازی 
جشــنواره عمار هم یک اقدام خالقانه بود و هم جسورانه. خالقانه 
به این معنا که جای خالی چنین جشــنواره ای که بتواند نیروهای 
جوان را دور هم جمع کند، آثار آنها را بگیرد و محلی برای ابراز وجود 

نیروهای جوان بشود، خالی بود. 
جسورانه و شجاعانه از این جهت که آدم وقتی به آن سال های ابتدایی 
جشنواره عمار، یعنی حدود 10سال پیش که تازه این جشنواره، کار 
خودش را شروع کرده بود، نگاه کند، می بیند واقعاً با امکانات کمی، 
کار را شروع کرد و این موضوع، نیاز به شجاعت داشت که در این مسیر 
گام بگذارد چراکه ممکن بود با شکست مواجه شود. ولی به هر حال 
این شجاعت و جسارت وجود داشــت که اگرچه کار، نو و امکانات، 
کم است، این کار شروع شود و با امیدواری به آینده ادامه پیدا کند. 
به همین دلیل است که ما می بینیم جشــنواره عمار که کارش را از 
10سال پیش، با تعداد اندکی فیلم شروع کرد، امروز این رقم از 20-

30 مورد دوره اول به حدود 2000مستند و فیلم های داستانی رسیده 
است که به جشنواره ارائه می شود و این یک رشد چشمگیر و قابل 

تحسین است. 
در واقع، جشنواره عمار، زمینه و بستری شد برای این که 
نیروهای جوان بیایند و محصوالت فکری و هنری خودشان 
را ارائه کنند و این نیروها توانستند جایی برای عرض اندام 
و دیده شدن پیدا کنند. همین مســئله، موجب شد که 
در طول زمان با مطرح شــدن بیشتر جشــنواره، همین 
نیروهای جوان تالش کنند سطح کیفی کارهای خودشان 
را باال بیاورند. من این توفیق را داشــتم که در چند دوره 
جشنواره عمار، جزو هیئت داوران بودم و کارها را دیدم. 

انصافاً باید بگویم که هم به لحاظ سوژه یابی، هم به 
لحاظ نوع پرداخت سوژه ها 

و هم به لحاظ امور فنی 
و تکنیکــی، یــک 
رشد قابل توجهی 
را می بینیــم و 
ایــن آثــار در 
نوع خودش، 
کارهای قابل 
جهــی  تو

هستند 

و اینها نشان می دهد که جشنواره عمار حرکتی رو به جلو دارد، ساکن 
نیست و تحوالت آن، همچنان می تواند ادامه داشته باشد. 

یکی از مسائلی که در جشنواره عمار مشاهده می کنیم به خصوص در 
حوزه مستندهای تاریخ معاصر و انقالب، تنوع موضوعات و مسائلی 
است که مورد توجه این نیروهای جوان قرار گرفته و به نظرم اینها با 
انجام تحقیقات خوب و نسبتاً جامع توانسته اند مستندهایی را بسازند 
که بســیاری از مســائل تاریخی را برای مخاطبان روشن می کند، 
مستندهایی مثل »نیمه شــب 24آوریل«، »تولد دوباره یک رؤیا«، 

»شورش در شهر«، »فرزند سیا« و... .
تعداد زیادی از نیروهای جوان فیلمساز به این جشنواره دل بستند 
و »عمار« در طول این 10سال، موقعیتی را برای آنها فراهم کرده که 
آنها را به مسیری که می روند، امیدوار کرده است. بنابراین جشنواره 
عمار باید تداوم داشته باشــد و اصاًل حق ندارد کار خودش را کم یا 
خدای ناکرده، تعطیل کند. حق ندارد امید برافروخته شده در دل این 
جوانان را خاموش کند. جشنواره عمار باید به وظیفه 
و کارکرد خود که در طول 10سال اخیر، 
برقرار بوده، ادامه دهد و به نظرم 
می تواند به عنوان پایگاهی 
برای جذب، رشد و فعالیت 
روزافزون فیلمســازان 
جوان ایــن مملکت به 
حســاب بیاید و آنها را 
پرورش و توانمندی های 
الزم را بــه آنهــا بدهد تا 
در این فضــا و صحنه های 
عمومی کشــور، وارد شده و 

فعالیت کنند.
* مورخ وپژوهشگر تاریخ معاصر ایران

گفت وگو
محمدطه امیری، 26ساله که کارشناســی روزنامه نگاری دارد و در 
حوزۀ مستندسازی نیز فعال است. اولین فیلمش را سال 91 ساخته که 
یک فیلم کوتاه به نام »عزالدین« درباره بمباران های غزه توسط رژیم 
صهیونیستی است. بعد از چند تجربه دیگر، به همراه دوستانش، مرکز 
هنری-رسانه ای »ُمحِرم« را شکل داده و در عرصه تولیدات رسانه ای، 
مشغول هستند. مستند »آقا ســعید« و »حصار المسیح« از جمله 
کارهای پیشین این گروه اســت. »بیر عالم سوز« که در اصل عبارتی 
ترکی به معنی یک دنیا حرف است، عنوان کار اخیر این گروه و اولین اثر 
جدی محمدطه امیری است که در دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار 
حضور دارد. با امیری درباره این اثر که روایتی از زندگی و فعالیت های 
یکی از هنرمندان انقالب است، گفت وگویی داشتیم که در ادامه می آید.

انگیزه ساخت این کار چه بود؟
عبدالحسین عدلو که از دوستانم و تهیه کننده این مستند هم است، 
سابقه آشنایی چند ساله با »حاج بهزاد« را دارد که هر از چند گاهی، 
خاطراتی از »حاج بهــزاد« تعریف می کرد که برای مــا جذاب بود و 
می خواستیم این شخصیت را از نزدیک ببینیم و قصه هایش را بشنویم 
و کم کم، ایده های مختلفی درباره این قصه ها برای ما شــکل گرفت. 
آقای عدلو، به من گفت که بیا کاری درباره »حاج بهزاد پروین قدس« 
بسازیم، من هم از خداخواسته قبول کردم. طرح کار را به خانۀ تولیدات 
جوان صداوسیما که کارش حمایت از فیلم اولی هاست، ارائه دادیم و کار 

تحقیق را شروع کردیم. 
»حاج بهزاد پروین قدس«، یک شــخصیت هنری در شــهر تبریز 
است که در جنگ تحمیلی بوده اما در کنارش، عکاس، مستندساز 
و طراحی هم کرده اســت و کارهای زیادی در حوزۀ هنر جبهه و 
دفاع مقدس انجام داده و می دهد. اگر روزی پشت دستگاه مونتاژ، 
فیلم نوارها را قیچی می کرده و به هم می چسبانده است االن، پشت 
رایانه، تدوین می کند. این نکته بــرای من خیلی جالب بود، آدمی 
که این قدر سختی کشیده و خاطرات تراژیک دارد، رفقایش شهید 
شدند، ولی او هنوز از فعالیتش، دست نکشیده در حالی که شما در 
فضای جبهه فرهنگی دیده اید که برخی بعد از مدتی، به دلیل دیده 
نشدن ها و مسائل دیگر، به گوشــه ای می روند و زندگی خودشان 
را می کنند. می تــوان گفت خاطرات »حاج بهزاد« آرشــیو جنگ 
تحمیلی در تبریز است. از دست نوشته تا انگشتر خونی شهید، همه 

را با هزینۀ شخصی خودش جمع کرده و نگهداری می کند.

روند تولید به چه نحو بوده است؟
در سفری که به تبریز داشتیم، پای صحبت های «حاج بهزاد« نشستیم. 
روایت های خودش از آن چیزی که ما شنیده بودیم، جذاب تر، متنوع تر 
و هم خیلی مســحور کننده تر است. موقع برگشــت، 20-30دفتر 
خاطرات از ایشــان با خود به تهران آوردیم. خاطرات را خواندیم و به 
سناریوهای مختلفی رسیدیم که بعضی از آنها به دالیلی مثل مشکل 
مالی، محدودیت زمانی و مواردی هم به دلیل تجربه کم خودم خط خورد 
تا به مدلی رسیدیم که براساس آن مدل دوباره تبریز رفتیم و ضبط کار 

را شروع کردیم. 

پای تدوین که نشستیم، تازه فهمیدیم با چه پروژۀ بزرگی روبرو هستیم. 
در نهایت، کار را به نوعی جلو بردیم که نه قصه ها از دست بروند و نه آنها 
را لَب پُر کنیم، نگه داشتیم شــاید در آینده، بتوانیم کار دیگری با آن 
بکنیم. تصمیم گرفتیم مستند را با محوریت قصه ها و خاطرات »حاج 
بهزاد« جلو برود. یعنی ما به بهانه هنرمند بودن »حاج بهزاد«، به سمتش 
نرفتیم، بنابرین این اثر، بیشتر یک مســتند »قصه گو« است. روایت 
این چنینی، جذابیت کار را دوچندان می کرد. تقریبا یک سال و چند ماه 

طول کشید تا تولید این مستند، به تمام رسید.

به عنوان کسی که درباره یکی از پیشکسوتان هنر انقالب، 
اثری ساخته اید، به نظرتان، مستندسازها برای پرداختن 
به چنین شخصیت هایی به چه نحو عمل کنند که خروجی 

خوبی داشته باشد؟
در ساخت مستند خیلی مهم اســت که شما با چه شخصیتی مواجه 
هستید. وقتی می خواستم مستند را بسازم، عده ای می گفتند به سراغ 
دوستان »حاج بهزاد« برو و از آن ها مصاحبه بگیر، یک مصاحبه هم از 
خودش بگیر و تمام. یا اینکه یک دوربین روی دستت بگیر و یک صبح 
تا شب از سوژه ات فیلم بگیر. من به این عقاید احترام می گذارم؛ اما با 
تحقیقاتی که در مورد حاج بهزاد انجام دادم، فهمیدم که این شخصیت، 

یک ســری الیه های درونی و پیچیدگی هایی دارد کــه با این مدل 
مستندسازی ها به دست نمی آید. من باید بدانم وقتی روبروی سوژه 
می نشینم، سؤالم را چطور بپرسم تا به هدفم برسم. باید بداننم اوضاع 
سوژه چطور است. از چه  چیزی بدش می آید و از چه چیزی خوشش 

می آید. این ها مستلزم شناخت کامل از سوژه در مرحلۀ تحقیق است.

جشنوارۀ عمار؟
من از ابتدا عالقه مند به سینما بودم؛ اما اکران اولین فیلمم در جشنوارۀ 
عمار، خیلی مشوقم بود تا در این مسیر بمانم و فعالیت کنم. من به این 
جشنواره تعلق خاطر دارم؛ اما ایراداتی هم به آن وارد است. وقتی با یک 
جشنواره روبرو هستیم، همه چیز آن باید حرفه ای باشد. باید رنگ و بوی 
مسابقه بدهد. مثالً داورها باید به موضوع مرتبط باشند. جشنواره عمار 
باید به این نتیجه برسد که من می خواهم یک جشنواره فیلم باشم یا 
اینکه به قول خارجی ها می خواهم یک ایونت)رویداد( باشم. این مسئله، 
به شورای سیاست گذاری جشنواره برمی گردد که تصمیم بگیرد که 
»عمار« در عین مردمی بودن، جشنواره است و باید فرمت جشنواره 
رعایت شود. یعنی سعی کنیم کمی حرفه ای تر و منظم تر کارها را انجام 
دهیم. وقتی اسم جشنواره را »عمار« گذاشته ایم، توقعانی از جشنواره 

پیش می آید.
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نقدی بر مستند »بیر عالم سوز«:

روایتی که به اوج نمی رسد

   یادداشت          نیکو روستایی
درباره مستند »بیر عالم ســوز« می توان ساعت های متوالی 
نوشت. روایت مستند، همان قالبی است که شاید بارهاوبارها 
انواع و اقســام اش را در این ســا ل ها، همه مان دیده باشیم، 
اما »حاج بهزاد«، چنــان کاریزماتیک اســت که در همان 
لحظه ی شروع صحبت  هایش ما غرق خاطره هایش می شویم، 
طوری که دیگر حس بودن در فیلم را نداریم و انگار او روبروی 

ما نشسته و برای شخص ما این خاطرات را تعریف می کند.
ما به سادگی با »حاج بهزاد« که مانند روخانه ای زالل است، 
همراه می شویم، با بغض هایش، بغض می کنیم، با گریه هایش، 
گریه می کنیم و همراه بــا لبخندهایش لبخنــد می زنیم. 
شخصیت، به طرز عجیبی از فیلم، جلو است و به هیچ عنوان 
نمی توانیم او را در جغرافیای فیلم جا دهیم. فیلم ساز، بخشی 
از زندگی »حاج بهزاد« را انتخاب کرده اســت و او به صورت 
روایت خطی از گذشــته تا به امروز صحبت می کند. شــاید 
بتوان گفت این روایت خطی و انتخابــی، یک بخش خیلی 
کوچک از یک کتاب تاریخی است که حتی نصف صفحه آن 

گفته نشده است.
شــروِع فیلم در یک زمســتان اســت، او در حوالی کوچه و 
خیابان های امــروزی راه مــی رود. در بیرون، شــبیه تمام 
آدم هایی است که هر روز، بی تفاوت از کنارشان رد می شویم، 
اما او تاریخ شــفاهی انقالب و جنگ است، تاریخ شفاهی ای 
از دل مردم، همــان مردمی که انقالب کردنــد و در جنگ 
فرزندانشــان را دادند، آن مردمی که از با ارزش ترین چیزها 
گذشتند برای اسالم و انقالب و حاال »حاج بهزاد« نماینده ای 
است از همین مردم که هنوز هم برای انقالب هزینه می دهد.

بخش مهمی از جذابیت فیلم، مربوط به قسمت هایی است که 
عکس ها و فیلم های مستندی را که خود »حاج بهزاد« گرفته 
است، نمایش می دهد. اما در فیلم، گاهی شاهد آن هستیم 
که فیلم ساز، بی توجه به این عنصر جذابیت، خیلی ساده از آن 
عبور می کند. درحالی که فیلم ساز می توانست با آن تصاویر 
آرشیوی جمع شده، دنیایی از ایده و داستان را خلق و روایت 
کند. و چه حیف که گاهی ایده هایی به این درخشانی تبدیل 
به ایده ای سوخته می شــود و ای کاش، وقت بیشتری برای 

روایتی مناسب تر از این سوژه ناب، صرف می شد.
فیلم ســاز تالش می کند تعلیق های کوچکی به فیلم تزریق 
کند که در مقایســه با زندگی »حاج بهزاد« تقریبا نمی شود 
این تعلیق  ها را به حساب آورد. فیلم در زمره ی مستند های 
پرتره است. اما ریتم فیلم از ابتدا تا انتها به صورت یک دست 
پیش می رود. هر انســانی، زندگی اش مراحل مختلفی دارد، 
شــاید در جوانی پُرجنب و جوش و در پیری گوشه گیر باشد. 
در حالی که در »بیر عالم ســوز« روند اوج وفرود های زندگی 
را در فیلم مشــاهده نمی کنیم که این با ریتم زندگی »حاج 
بهزاد« در تضاد کامل است. او در نوجوانی و جوانی، زندگی 
پُرجنب وجوشی داشته است، اما در فیلم، تالش مؤثری برای 
نشــان دادن حس وحال آن روزهای زندگــی »حاج بهزاد« 

دیده نمی شود.
در نهایت، باید از فیلم ساز و تمام عوامل فیلم تشکر کرد که 
به دنبال ثبت این شــخصیت های واال و پنهان بوده اند و در 
روزگاری که همه به دنبال ساخت مســتندهای سیاه نمای 
اجتماعی هستند، در پی سوژه ای ناب رفته اند. باید به جرأت 
و جسارت آنها تبریک گفت و امید است در آینده ای نزدیک 

شاهد آثار درخشانشان باشیم.

گفت وگو با کارگردان مستند »بیر عالم سوز«:

قصه »چشم انقالب«

تنفس دوبارهجشنواره عمار حق کم کاری ندارد

22 دی مــاه 9۷ ویدئــوی کوتاهی با ایــن تیتر از شــهر »اُمیدیه« همه را شــوکه کــرد: »حمله مأمــوران به خانــه جانباز 
مدافع حرم با دســتور دادســتان شــهر«. مســتند »اُمیــدی ه« روایتی اســت از پشــت پــرده  آن اتفاق مبهــم. با علی 
زهیــری، کارگــردان 26 ســاله ایــن کار گفت وگویی کردیــم تا بیشــتر دربــاره »امیــدی ه« و دغدغه هایــش بگوید.


