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یادداشت سعید مستغاثی*     مردمی و مردمی بودن، واژه ای 
است که شاید بیش از سایر کلمات و عبارات برای جذب آراء و 
نظرات دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله در سینما 
که بســیاری مدعی مردمی بودن و برای مردم فیلم ساختن 
هستند. اما شاید ارزیابی این ادعاها چندان هم دشوار نباشد. فی 
المثل برخی فیلمسازان در این سینما با ساختن آثاری به شدت 
مبتذل و ســخیف و با مصداق آوردن از مثال فروش میلیاردی 
فیلمشان در گیشه مدعی می شوند که مردمی ترین سینماگر 
بوده و فقط برای مردم کار کرده اند. این درحالی اســت که با 
یک حساب و کتاب سرانگشتی و چند ضرب و تقسیم متوجه 
می شــویم حتی با همان آمار فروش میلیاردی که ارائه کرده 
اند، بیش از 3-4 درصد از جمعیت ایران را به سالن های سینما 
نکشــانده اند. به این ترتیب ادعای مردمی بودن و برای مردم 
فیلم ساختن شــان، محلی از اعراب پیدا نمی کند. عموما  در 
جشنواره هایی هم که در کشور برگزار می شود مشارکت های 
مردمی چندانی به چشم نمی خورد و معموال قشر خاصی و یا 
اغلب مردم همان محل برگزاری جشنواره می توانند مخاطب 

آن باشند. 
اما واژه مردمی برای جشنواره عمار، حقیقتا یک صفت دقیق و 
کارشناسی شده است. شاید در تمام پهنه این گیتی و در سراسر 
دنیا، تا جایی که سراغ دارم، هیچ جشنواره یا مراسمی اینچنین 
گسترده و با سهم باالی مردم در برگزاری و تماشای فیلم های 
آن وجود ندارد. حتی فیلم های مراسم اسکار که پس از اکران 
عمومی، مورد ارزیابی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا 
قرار می گیرند هم اغلب، چنین نمایش گسترده ای نداشته و 
بعضا فقط در لس آنجلس یا نیویورک اکران محدود داشــته 

باشند. 
اما فیلم های جشــنواره عمــار نه تنها در تهران و شــهرهای 
بزرگ و کوچک، بلکه تا اقصی نقــاط مملکت و در دورترین و 
محرومترین روستاهای کشــور نیز به نمایش عمومی درمی 
آیند و نکته اینکه خود را محدود به ســالن نمایش معمولی و 
عرفی نکرده و همین بخش را نیز به اعماق جامعه می برد. فیلم 
ها را در مساجد، مدارس، ســالن های کوچک و بزرگ و حتی 
در اتاق های بســیار کوچک، بر صفحه یک مونیتور کامپیوتر 
یا تلویزیون و یا نمایشــگر دیجیتالی، اکران می کنند. مردم 
آن روستا یا شهر کوچک نیز بدون هیچ ترتیب و آداب رایج و 
حتی بدون خریدن بلیط، روی صندلی های معمولی یا برروی 
زمین و مثال با تکیه بر پشتی ها و مخده های سنتی و یا حتی 

چمباتمه زده به تماشای انواع و اقسام فیلم های بلند و کوتاه، 
انیمیشن و مستند می نشینند.

اینکه چگونه چنین توزیع و نمایش گسترده ای با برنامه ریزی 
دقیق انجام می شود، بازهم برعهده خود مردم همان شهرها و 
روستاهاست که داوطلبانه به تهیه و تدارک و نمایش فیلم های 
یاد شده می پردازند و در واقع با یک روش بسیجی وار جشنواره 

را برگزار می کنند.
این در حالی اســت که در دیگر جشــنواره ها مانند جشنواره 
فیلم فجر یا سینما حقیقت و یا جشنواره فیلم کودک که همه 
پروسه نمایش و اکران ولو در شهرهای مختلف بر عهده سازمان 
جشــنواره و زیر مجموعه های آن اســت، مردم هیچ دخالتی 
نداشته و نهایت مشارکتشان به جز تماشــای فیلم، انداختن 
آرایی به صندوق نظر خواهی در ارزیابی برخی فیلم هاســت 
که به تعیین فی المثل فیلم محبوب مــردم کمک نماید. اما 
جشنواره عمار از این نظر بی بدیل و تازه است. چرا که مردم در 

آن حضوری مستمر دارند.
دربخش داوری وبرگزیده ها هــم اگرچه طبق معمول هیئت 
های داوری برای بخش های مختلف جشنواره تعیین می شود 
اما بازهم این رای مردم گوشه و کنار کشور است که برگزیدگان 
اصلی را رقم می زند. مشارکت مردمی در جشنواره عمار تا آنجا 
رسیده که سال گذشــته برگزار کنندکان این جشنواره حتی 
سوژه های جشنواره را نیز براساس نظرات مردم تعیین کردند.

اما آنچه موجودیت جشنواره عمار را تهدید و تحدید می کند، نفوذ 
برخی تفکرات انحرافی و شبه سکوالر فضای هنری کشور است 
که متاسفانه در برخی موارد باعث آسیب هایی هم در برخی آثار 
این جشنواره شده، از جمله تکنیک زدگی که به دنبال هجمه 
عظیمی از سوی جریان غالب حاکم بر سینمای ایران برای دور 
کردن تفکرات دینی و نفس های جوان نمود پیدا کرد. هجمه ای 
که جریان جوان و دین محور سینمایی را شعار زده و نابلد به لحاظ 
سینمایی خطاب می کرد و همین باعث شد که دوستان جوان 
فیلمساز، در پاسخ، تکنیک و فرم را در فیلم هایشان برجسته کرده 
تا جایی که بعضا به قول شهید سید مرتضی آوینی دچار حجاب 
تکنیک شــده و از محتوای الزم دور ماندند. این فقره را نگارنده 
خود در جشنواره دو سال پیش که عضو هیئت داوری فیلم های 

داستانی بودم، به عینه مشاهده کردم. 
و آسیب دیگر جریانی است که کلیت سینما و فضای فرهنگی 
جبهه انقالب را تهدید می کند. اینکه محور آثار، براساس جذب 
دیگرانی باشــد که در فضای فکری غیر انقالبی و یا حتی ضد 
انقالبی ســیر می کنند. اســاس جذب حداکثری به فرمایش 
حضرت آقا، بسیار پسندیده و جزو الویت ها محسوب می شود 
اما به شرط آن که به بهانه این جذب، اصول زیر پا گذارده نشود، 
آنچه متاسفانه در برخی آثار یاد شده دیده می شود که به بهانه 
جذب، نه تنها اصول پایمال شده که اساس تاریخ و واقعیات نیز 
جعل گردیده است. این میدان جدیدی است که دشمن تاریخی 
این ملت طراحی کرده. جشنواره عمار بایستی مراقب این گونه 
نفوذها باشد. دشمن به دنبال فرصت است تا به هر طریقی در 
اندیشه عماریت این جشنواره رسوخ کند. نباید به بهانه جذب 
قشر خاکســتری به جذابیت ظاهری بسنده کرد و عمار بودن 

جشنواره را از کف داد. 
* نویسنده و منتقد سینما

گزارش     حسن عباسی، مدیر اندیشکده یقین در نشســت »سینمای ترور« که در جریان 
دهمین جشنواره عمار در سینمافلسطین برگزار شد، در سخنانی ضمن اشاره به شهادت سردار 
قاسم سلیمانی گفت: هر ایدئولوژی را با افرادش می شناسند، انسان تراز ایدئولوژی مارکسیسم، 
»چگوارا« است و انسان تراز لیبرالیسم، سلبریتی های ورزش، هنر، سیاست و بیزینس هستند. 

در اسالم، انسان تراز، کسانی مانند شهید محسن حججی و سردار سلیمانی هستند.
وی با اشاره به مبحث دکتر شریعتی در تمییز بین اسطوره و حقیقت بیان کرد: اسطوره گرایی 
توسط شاعران در طول تاریخ ایجاد شده است و ماهیتی در عالم حقیقت ندارد. در نقطه مقابل، 
انسان حقیقی، ماهیتی واقعی دارد. با این حال، هیچ کدام از این ده ها و صدها اسطوره ای که 

درباره این اتفاق های واقعی ایجاد شده، واقعی نیست و محصول تخیل هنرمند است. 
عباسی توضیح داد: اینکه شــیوه قصه گویی قرآن، »احسن القصص« است و به پیامبر)ص( 
می گوید که برایت داستان می گوییم تا قلبت تثبیت شود، به این دلیل است که عمق وجودش 
را آرام کند. این مسئله را می توان عمق وجودی هنر از منظر قرآن کریم دانست. اگر این شاخص 
را روی آثار هنری در حوزه های مختلف و به ویژه سینما بگذارید می بینید که هنر امروز تثبیت 

فؤاد را به همراه ندارد، بلکه غبار درون انسان را به هم می ریزد. 
وی افزود: از منظر دیگر باید اشاره کرد که هنرمند خالق اسطوره ها، همزمان نمی تواند همه 
آنان باشد. فردوسی نمی تواند همزمان سهراب، رودابه، ســودابه و... باشد. به همین ترتیب، 
هیچ کارگردانی هم نمی تواند قاسم ســلیمانی حقیقی را روایت کند، بلکه باید او را تخیل و 

بازسازی کند.
عباسی تأکید کرد: انسان تراز اسالم، اســطوره نیست بلکه عین حقیقت است. عالوه بر این 
موضوع؛ باید نزدیک به حق بودن خود را به منصه ظهور رسانده باشد. کسی مانند شهید قاسم 
سلیمانی که 41سال کوه به کوه به دنبال شهادت رفت، به گونه ای زندگی کرد که همه جنود 
ابلیس از شهادت او خوشحال هستند. که یک نفر، آن چنان تکنولوژی و فرهنگ آمریکایی را که 
عده ای احساس می کنند، بسیار عظیم است، ذلیل کرده که همه آبرو و ادعای حقوق بشری اش 
را زیر پا گذاشته و یک مقام رسمی را در دیدار رسمی با مقام رسمی کشور دیگر ترور می کند. 

وی در ادامه با اشاره به توییت »مایک پنس« معاون رئیس جمهور امریکا و ربط دادن ترور 
سردار سلیمانی به ماجرای 11سپتامبر گفت: 18سال از 11سپتامبر گذشته است و هنوز 
صداوسیما نتوانسته است این مسئله را جا بیندازد که این اتفاق، کار خود آمریکایی ها بود. 
»آرت اولیویر« یکی از مقامات آمریکایی که در ساخت هواپیماهای اصابت کننده به برج ها 
نقش داشت، در زمستان 92 نامه ای به یکی از مقامات ما نوشت و گفت فیلمی با نام »عملیات 
ترور« درباره این ماجرا ساخته  که اجازه اکران در آمریکا ندارد و می خواهد فیلمش را به ایران 
بیاورد. اما فیلم آن موقع پخش نشد چرا که شبی که قرار بود این فیلم پخش شود، از وزارت 
خارجه به صداوسیما زنگ زدند و گفتند به دلیل مذاکرات، نباید به 11سپتامبر بپردازید و 

آمریکا را تحریک کنید. 
عباسی با بیان اینکه این فیلم در فضای مجازی و سایت اندیشکده یقین موجود است، اظهار 
داشت: اکنون و پس از 18 سال معاون رئیس جمهور آمریکا آمده و می گوید ما قاسم سلیمانی 
را زدیم چرا که به القاعده کمک می کرده است. اگر شما یک روز، مدیر فرهنگی، رئیس سازمان 
سینمایی یا رئیس یک شبکه بودید و دیدید که یک مقام آمریکایی چنین حرفی را زده است 
باید بالفاصله این فیلم را از طریق شبکه های انگلیسی زبان و فارسی زبان، پخش کنید. در همین 
2-3 روزی سینماها و تماشاخانه ها و... تعطیل است فیلم »عملیات ترور« این فیلم، به صورت 

رایگان در تمام سینماها برای مردم اکران شود.
این کارشناس مســائل راهبردی افزود: اکنون فرصت خوبی است که این فیلم دیده شود و 

حقیقت برای مردم دنیا روشن شود.
عباسی در بخش پایانی سخنانش ضمن اشاره به ماهیت جشنواره عمار گفت: اگر مدیری، 
وجودش را داشت که مستند »اختاپوس« درباره مافیای خودرو یا آثار جشنواره عمار را پخش 
کند، آن وقت نامش را مدیر فرهنگی بگذارد. البته شنیدم »عمار« نیز جرأت نکرد »اختاپوس« 
را اکران کند و محافظه کاری یقه آنان را هم گرفت. اما افتخار می کنم که بگویم مستندسازان، 
مدیران و معلمانی داریم که حاضرند ضرب و شتم شوند اما کاری عماری کنند. دوستان جشنواره 

عمار نیز فراموش نکنند که »ونیز« و »کن« و... نیستند، آنان باید آثار عماری را ببینند. 
وی ادامه داد: اکنون که »عمار« به یک دهه رسیده است، توانسته یک سری از صداهای خفته 
را که به گوش بقیه نمی رسید، به دیگران برساند. ان شــاءا... که بتواند در آینده نیز، پُربارتر و 

قوی تر عمل کند. 

مراسم شعر و رجزخوانی ضدآمریکایی »انتقام سخت« در سینمافلسطین 

جشنواره ای به شّدت مردمی
گزارش تصویری

روز سوم اکران های مرکزی دهمین جشنواره عمار؛ سینمافلسطین تهران
حسن عباسی در نشست »سینمای ترور«:

اکنون وقت نمایش »عملیات ترور« است

آیت اهلل مبارز

چیزی برای دور ریختن وجود ندارد
صفحه2

سایت هسته ای یک نقاش
نگاهی به مستند »یکی از ما«

صفحه 2

از نمــاز جمعه ســینمایی تا 
»سینمامردم«

روایتــی از تالش فعــاالن فرهنگی ســبزوار  در حمایت از 
سینمای انقالب

صفحه 3

خیانت بزرگ
علی فراهانی، کارگردان مستند »آسوده بخواب کوروش «، با 
کنار زدن قصه های تکراری درباره جدایی »بحرین« در زمان 
رژیم پهلوی، ابعاد ناگفته های این خیانت و ظلم بزرگ در حق 
ملت ایران را با اســتناد به منابعی بکر و کم تر پرداخته شده، 

بازخوانی کرده است
صفحه 4

»هیالری کلینتون«؛ ســد راه 
»مپنا« در شمال افریقا

صفحه 4

محمدعلی محمددوست می گوید در مستند »پدر طالقانی« علی رغم گستردگی 
فعالیت های آیت اهلل طالقانی، سعی کرده است  به تاریخ وفادار باشد و آنچه روایت 

کرده براساس اسناد و مدارک معتبر است.
صفحه 2

غرفه سایت »عماریار«غرفه اکران مردمی جشنواره عمار

طرح بلیت فروشی اختیاری

جانباز پرسپولیسی و یاد سردار شهید سلیمانی

حضور اقشار مختلف

حجت عدالت پناه، کارگردان مستند »ترال«



چرا آیت ا... طالقانی؟
آیت ا... طالقانی از معدود شــخصیت هایی بود کــه در دوران 
حکومت رضاخان و محمدرضا علیــه طاغوت مبارزه می کرد و 
در تاریخ انقالب از مبارزان تأثیرگــذار در پیروزی انقالب بود، 
به گونه ای که طبق سندهای موجود، مبارزات او تقریباً از سال 
1320 آغاز شده و تا پیروزی انقالب هم ادامه داشته و طبیعتاً در 
این سال ها، گروه ها و فرقه های مختلفی از جبهه ملی و نهضت 

آزادی گرفته تا  فدائیان اسالم و مجاهدین خلق جهت رسیدن به 
مقاصدشان، به او نزدیک شدند که این مسئله زندگی آیت ا... را با 

چالش ها و داستان های مختلفی همراه کرده است.
مســتند ما، یک مســتند 100دقیقه ای بود که در آن فرصت 
نمایش تمام ابعاد زندگی آیت ا... پیش نیامد، اما شواهد و قرائن 
حاکی از آن اســت که او برای بســیاری از احزاب و تشکل ها، 
حکم یــک بزرگ تر و به نوعی پدر را داشــته و ســعی کرده تا 

آن جا که می تواند با گروه های مختلف، همکاری داشــته باشد 
تا از مسیر درست منحرف نشوند و خط قرمزهایش هم همان 
خط قرمزهای اســالم بود. همان گونه که در فیلم می بینیم در 
ابتدا سعی می کند در کنار مجاهدین باشــد و زمانی که آن ها 
مارکسیسم را انتخاب می کنند، آنان را پس می زند و فتواهایی 

علیه آن ها می دهد.
آقای طالقانی، یک شخصیت تربیتی و به نوعی معلمی داشت و 

عقیده زیادی به مسئله پرورش اخالقی نیروها داشت و از میان 
شاگردان آیت ا... طالقانی، خدمت گزاران بسیاری برای این نظام 
تربیت شد و اهمیت تربیت در نگرش آقای طالقانی، مسئله ای 
است که شاید کمتر کسی به آن پرداخته باشد و ما سعی کردیم 

در مستند اشاراتی به آن کنیم.

تحقیق و پژوهش؟
»پدر طالقانی«، پژوهش ســنگینی داشت و بخش عمده ای از 
پروسه 5 ساله ساخت مستند به همین امر تحقیقات اختصاص 
داشت و ما در این مســیر، حدود 4هزار ســند را جمع آوری 
کردیم و با بیش از 50نفر از سوژ ه های مرتبط با آیت ا... طالقانی 
نیز مصاحبه هایی ترتیب دادیم تا ســندیت کار حفظ شــود و 
روایت مان بدون واسطه و مستند باشــد. کار دارای دو فاز بود، 
فاز نخســت، زندگی و فعالیت های پیش از انقالب آیت ا... و فاز 
دوم، فعالیت های پس از انقالب آقای طالقانی بود. در مســیر 
تحقیقات، با یکی از پژوهشگران آشنا شــدیم که چند کتاب 
راجع به آیت ا... طالقانی گردآوری کــرده بود که قبول کرد در 
تحقیقات، همراه مان باشد و اطالعاتشــان در آغاز کار، کمک 

بسیاری به ما کرد. 

نوع روایت مستند؟
ایده ی روایت کار بر اساس کتاب اسناد ساواک که درباره آیت ا... 
طالقانی است، شکل گرفت. در این کتاب، گزارشات مأموری از 
ساواک به اسم سازمانی »شنبه« وجود دارد که از سال 41 تا 57 
آیت ا... طالقانی را زیر نظر داشته و گزارش هایی از آقای طالقانی 
و تمام رفت و آمدها و دیدارهای او را بازگو می کند و به مرور، به 
اینجا رسیدیم که این داستان، از زبان چنین افرادی می تواند به 

مستند بودن کار بیش از پیش کمک کند.
به اعتقاد مــن، آیت ا... طالقانی، بخش مهمــی از تاریخ معاصر 
کشور اســت و اگر بخواهیم درباره او صحبت کنیم، باید درباره 
تاریخ کشورمان صحبت کنیم. ما با توجه به عظمت شخصیتی 
او و تأثیرگذاری اش در انقالب اسالمی، سعی کردیم گونه ای از 
روایت را انتخاب کنیم که تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد و به 
نوعی حق مطلب ادا شود و در این راستا مستند گفت و گو محور، 
با وجود ضعف در آرشیِو تصویری نمی توانست آن گونه که باید و 
شاید ابعاد شخصیتی آقای طالقانی را نشان دهد، اما شیوه روایی 
مستند بازسازی، دوری از گفت وگومحور بودن و تکیه بر روایت، 
سبب شد تا ما بتوانیم هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص را 

داشته باشیم و مستند به یک اثر آرشیوی ِصرف تبدیل نشود.

بازخوردها؟
ما سعی کردیم به تاریخ وفادار باشــیم. الحمدهلل بازخوردهای 
خوبی در اکران ها داشتیم و خانواده آیت ا... طالقانی نیز نظرشان 
به کلیت کار مثبت بود، البته ممکن است ایرادهای جزئی به کار 
داشته باشــند اما در مجموع با روایت مستند همراه بودند و در 
اکران های مختلفی که از آن ها تقاضا داشتیم تا حضور یابند با 

اشتیاق حاضر می شدند

چه شد که به سراغ سوژه مستند »یکی از ما« رفتید ؟
سوژه ای که به سراغش رفتیم، رزومه ای پربار داشت از عکاسی 
در زمان جنگ گرفته تا ریاست دانشگاه هنرهای زیبای کرمان و 
تدربس هنرهای تجسمی. در کنار این فعالیت های هنری، آقای 
»محمد امیرزاده سلجوقی« سوژه ما، بُعد دیگری هم داشت و 
آن، فعالیت های اقتصادی اش بود. ما قصه کار را بر فعالیت های 
اقتصادی اش پایه ریزی کردیــم، فعالیت هایی که  معطوف به 
کســب درآمد از دور ریختنی  هاســت. به عنوان مثال از هسته 
خرما، 9 محصول متفاوت تولید می کنــد که یکی از آن ها رب 
خرمایی است که جایگزین رب گوجه فرنگی شده است و در کنار 
آن، هسته خرما را فرآوری و تبدیل به قهوه می کند، قهوه ای که 
جایگزین قهوه های دیگر می شود البته نکته ای که نگذاشتند ما 
آن را در مستند بگوییم این اســت که انجمن دیابت کرمان در 
حال حاضر به جای انسولین، همین قهوه ی خرما را برای بیماران 

تجویز می کند. 
یکی دیگر از ویژگی های شــخصیت قصه، این است که به جای 
استفاده از تجهیزات مدرن، از نیروی انسانی بهره می برد و معتقد 
است »چرا من دســتگاه بخرم و نیرو را حذف کنم؟ دستگاه را 
حذف می کنم و نیرو اضافه می کنم«، به خاطر همین ویژگی و 
تعهدی که به انسان ها دارد، روستا به روستا، دنبال کشاورزهایی 
می گردد که که میوه شان را به دست دالل می دهند و آن ها را با 

ساز و کار فروش آشنا می کند.
گستره کارهای سوژه  مستند ما، آن قدر باالست که به نظرم همچنان 
جای کار دارد و من می خواستم مستند را با فرم بهتر و قصه جذاب تر 
روایت کنم ولی به خاطر کمبود زمان برای ساخت و عجله ای که 

تهیه کننده، داشت مجبور شدم کار را سریع تر جمع کنم.

خارهای کارآفرین
جوانی برای ما تعریف می کرد. »آقای امیرزاده را در مسیر دیدم 

و گفتم برای کار، می خواهم به شهر بروم. همان جا دور زد، گفت 
من به تو کار می دهم. مرا به بیابان برد و یک داس به دستم داد و 
گفت می خواهی در روز 200-300 هزار تومان پول دربیاوری؟ 
گفتم من حاضرم در روز 50 هزار تومان دربیاورم! خارها را برید 
تا اندازه یک ماشین شد. بعد وانت گرفتیم، بار کردیم و به کرمان 
آوردیم. این بته خارها را در یک کارگاهی در چند بشکه خیساند. 
بعد عرقی از این ها گرفت به نام عرق خارشتر. من، وقتی دیدم 
کار هست، برگشــتم روستای خودمان و شــروع کردم به کار 
کردن و از محصوالتی که در کوه، دشت و بیابان وجود دارد پول 

درمی آورم« .

به نظرتان چــرا  با وجود چنین ســوژه های جذابی که 
در کنارمان هســتند، برخی ترجیح می دهند سراغ 

سوژه های دیگر بروند؟ 
بچه های حزب اللهی عمدتاً به دنبال ســاخت مستندهایی در 
فضای مدافعان حرم و یا ســوژه هایی حاشــیه دار نظیر آیت ا... 
منتظری یا مثاًل شاهرخ ضرغام هستند که بتوانند بگویند این 
آدم، قبال عرق و مشــروب می خورده و حاال متحول شده و آدم 
خوبی است. البته من هم زمانی این جنس کارها را دوست داشتم 
و با خودم می گفتم چقدر خوب است مستندی بسازیم که در آن 
بگوییم شهید آوینی هروئینی بوده تا مستندمان جنجالی شود.

یک بار رفتم خدمت حاج آقا مجتبی تهرانی و به ایشــان گفتم 
من مستندساز در حوزه تاریخ هستم، توصیه  ای به من دارید؟ 
ایشان یک تأملی کردند و گفتند می دانید اگر در یک اثر، فقر و 
بدبختی یک آدمی را نشان بدهید و به این واسطه دل او بشکند 
یا به هر دلیلی ناراحت شود، فردای قیامت تو باید پاسخگو باشی 
حاال چه برسد به این که بگویی شهید آوینی هروئینی بوده است! 
یکی از دالیلی که دوست ندارم در این حوزه ها کار کنم، همین 
است، نه این که سوژه ای نباشد. آن قدر سوژه های جنجالی در 
حد قتل های زنجیره ای در کرمان داریم که در جشنواره ها مثل 

بمب صدا می کند، اما من به خاطر تأکید حضرت آقا روی مسئله 
اقتصاد، تمرکزم روی این بحث است.

از اکران ها و پخش مســتند در شبکه های تلویزیونی 
بازخوردهایی هم داشته اید؟

بعد از پخش این مســتند، بالغ بر 80  نفر با ســوژه قصه ما از 
شــهرهای مختلف نظیر اصفهان، ایالم و گیالن برای همکاری 
و کســب مهارت تماس گرفتند. حتی بعضی ها از شــهرهای 

مختلف به او پیغام داده اند که ما نمایندگی فروش تو می شویم و 
جنس تان را برای این شهر فقط به ما بدهید.

جشنواره عمار؟
خوشحالم که ما هم یک جشــنواره داریم، البته جشنواره های 
دیگری هم برگزار می شــود امــا متعلق به ما نیســت و عمار 
جشنواره ای است که به دغدغه ما اهمیت می دهد هر چند که با 

برخی کارها سلیقه ای برخورد می شود. 
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گفت وگو با محمدعلی محمددوست، کارگردان مستند »پدر طالقانی«؛

آیت اهلل مبارز
مستند »پدر طالقانی«، همان گونه که از عنوانش پیداست، مســتندی پرتره پیرامون زندگی آیت ا... سیدمحمود طالقانی است. این مســتند که به کارگردانی محمدعلی محمددوست و 
تهیه کنندگی اباذر صالحیان تهیه شده است، مخاطب را با فرازوفرودهای زندگی آیت ا... طالقانی در دوران شکل گیری نهضت امام خمینی)ره( و سال های اولیه انقالب اسالمی آشنا می کند.

گفت وگوی »فانوس« با کارگردان مستند »یکی از ما«؛

چیزی برای دور ریختن وجود ندارد

ویژه  نامـــــه دهمیـــــن جشـــــنواره فیلـــــم عمـــــار| شماره چهارم | 15 دی 1398

نگاهی به مستند »پدر طالقانی«:

علیه »مصادره«
یادداشت سید علی سیدان

»پدر طالقانی«، یک مستند پرتره آبرومند 
اســت. از یال وکوپال مســتند پیداست 
که حســابی برایش، مایه گذاشته شده و 
تهیه کننده با تحمل فــراوان، صبر کرده 
که کار در طــول ســال های 93 تا 98 به 
سرانجام برسد. کســانی که درگیر تولید 
مستند هســتند می دانند که مصاحبه با 
اشخاص، چقدر سخت است. از اعتمادسازی 
بــرای مصاحبه شــونده ها تــا هماهنگی 
قــرار مصاحبه تا حفظ یکدســتی بصری 
مصاحبه ها کاری است که معموال مستندسازها همان ابتدا از آن انصراف می دهند و 
با چند آرشیو و یک نریشن مقاله گونه َسرو تِه قضیه را جمع می کنند؛ اما مصاحبه های 
ناب و بکر »پدر طالقانی« آن قدر جذاب و انبوه اســت که به خودِی خود، مستندی 
درباره آیت ا... طالقانــی را دیدنی کند. مصاحبه ها آن قدر زیاد بوده که در نســخه 
صددقیقه ای مستند بعضی از مصاحبه شونده ها اصاًل حضور ندارند یا فقط یک جمله 

از آن ها شنیده می شود.
مستند، سیر شخصیت آیت ا... طالقانی را از سال 1342 که مبارزات ضدرژیم جدی تر 
شده است تا پایان زندگی ایشان روایت می کند. برای کسانی که آشنایی اندکی با 
تاریخ معاصر ایران و به ویژه تاریخ انقالب دارند، »پدر طالقانی« سرنخ های خوبی برای 
پیگیری تاریخ می دهد و با تصویرسازی و بازسازی صحنه ها، ذهنیتی برای مخاطب 
می سازد که تأثیرش از مطالعه هر کتاب تاریخی بیشــتر است. این تأثیر همزمان 
که جذاب و کاراســت، تهدیدی هم دارد: اینکه دعوا را به سطحی نازل فروبِکاهد و 

همزمان راه را برای مخالف خوانی ها درباره شخصیت آیت ا... طالقانی هموار سازد.
مسئله این مستند پرتره، مانند بسیاری از مستندهای این ژانر، مسئله »مصادره« 
است: عده ای شــخصیت مورد نظر را مصادره کرده اند و ما باید با شالوده شکنی از 
این مصادره، شــخصیت را به جایگاه حقیقی خویش بازگردانیم. این نحوه مواجهه 
با سوژه، منفعالنه است و موجب می شود حقیقت شخصیت، البه الی درگیری های 
ایدئولوژیِک سطحی مخفی بماند و هیچ کشــف و حرف تازه ای درباره شخصیت 
به گوش نرســد. »مجاهدین خلق، آیت ا... طالقانی را مصــادره کرده اند و او را پدر 
نامیده اند.«بخش عمده ای از توان مستند به ابطال این گزاره می گذرد. در حالی که 
اگر با غور در تفکرات و سیره آیت ا... طالقانی و تفکرات او، هسته درونی شخصیتش 
و اتصالش به اسالم ناب محمدی را نشان می دادیم، بسیاری از شبهات مطرح شده و 
مصادره های انجام شده محلی از اعراب نداشت. اما وقتی شخصیت فرد را به ارتباطات 
او با سازمان مجاهدین یا کنش های روبنایی این شخصیت فرومی کاهیم، مجال، برای 
آوردن شواهد معارض باز می شود و فی المثل یکی از همان نماهای پایانی مستند در 
مراسم تشییع آیت ا... طالقانی برای مخاطب سؤال ایجاد می کند که چگونه به رغم 
برائت آیت ا... طالقانی از »جوجه کمونیســت ها« در نماز جمعه معروف، همچنان 
مسعود رجوی باالی ِســن گرداننده مراسم تشییع اســت و اوست که سید احمد 
خمینی را برای سخنرانی به پشت تریبون می آورد؟ شاید تمرکز بر سخنرانی امام 
درباره آیت ا... طالقانی پس از درگذشت او و رمزگشایی از این سخنرانی می توانست 
تمایز آشکارتری از آیت ا... طالقانی با جریان های گوناگون سازمانی و روشنفکری و 

به ویژه منافقین را بازنمایی کند.
با این همه »پدر طالقانی« تجربه درخوری در مستندسازی تاریخ انقالب است که 
مخاطب جوان را به تاریخ دعوت می کند و تا حدی سررشته تأمل درباره شخصیت 
آیت ا... طالقانی را به دســت می گیرد. هر چند می توانست با جسارت و ایده مندی 

بیشتر، بحث انگیزتر شود.

نگاهی به مستند »یکی از ما«؛

سایت هسته ای یک نقاش

یادداشت     نفیسه ترابنده  ایــران از نظر 
منابع طبیعی، ســرمایه های خدادادی و 
حتی نیروی انســانی، کشوری غنی است. 
هنوز هم با وجود پیشــرفت تکنولوژی در 
عصر ارتباطات، روستاهایی در کشور وجود 
دارند که بکر و دســت نخورده می باشند. 
توسعه کشاورزی به تنهایی نمی تواند رشد 
اقتصادی را در روســتاهای کشور تضمین 
کرده و فقر را ریشــه کن ســازد و توجه به 
سایر بخش ها نیز در کنار بخش کشاورزی 
ضروری به نظر می رســد تا روستاییان به 
دلیل فرار از فقر به شــهرها مهاجرت نکنند و بتوان از منابع بالقوه روستا استفاده 

بهینه کرد. 
برای این کار نمی توان تنها به بخش دولتی اکتفا نمود و خوشــبختانه در سال های 
اخیر، مردمان عادی با تکیه بر دانش و خالقیت خود به فکر کارآفرینی در روستاها، 
برای بهبود زندگی روســتاییان افتاده اند. کارآفرینی، مستلزم جستجوی مستمر 
برای یافتن ایده های تازه اســت.کارآفرینان، طعم میوه اشــتغال، افزایش درآمد، 

استانداردهای بهتر برای زندگی و رشد اقتصادی جامعه را به مردم می چشانند.
مستند »یکی از ما«، درباره یکی از این کارآفرینان با نام »محمد امیرزاده سلجوقی« 
است که با عنوان »سایت هسته ای یک نقاش« در روستاهای اطراف کرمان روایت 
می شود. همه ما با شنیدن نام کرمان به یاد خرما می افتیم. سلجوقی داستان ما که 
سال ها استاد دانشگاه بوده اســت، بعد از بازنشستگی از پشت میز و صندلی بیرون 
آمده و به داد مردمی رسیده اســت که از فقر و نداری و بیکاری، سودای مهاجرت 
به شهر را در سر دارند. مخاطب همراه با دوربین فیلم ساز در معّیت این مرد بزرگ 
به گشت و گذار در طبیعت بکر کویری کرمان می پردازد. سلجوقی با تکیه بر ایده و 
توانایی های خود، بدون چشمداشــت به کمک های دولتی، خرما؛ محصول اصلی 
استان کرمان را از حالت خام فروشی در آورده و به فرآورده هایی چون شیره و سرکه 
تبدیل می کند. او با فکر بکر خود از هسته خرما به عنوان اصلی ترین ضایعات خرما، 
قهوه تولید می کند. او در این راه تمام سعی اش به کارگیری نیروی انسانی از جمله 
زنان خانه دار و یا سرپرست خانواده، به جای دستگاه های گران قیمت است و این گونه، 
سلجوقی در روستاهای کرمان با تفکر در طبیعت مثل یک نقاش زبده، یک سایت 

هسته ای راه می اندازد.
مســتند »یکی از ما« با تکیه بر پژوهشــی دقیق و اصولی، توالی منسجم شات ها، 
حفظ خط روایی داستان، نریشن نویسی ساده و البته علمی، با دست گذاشتن روی 
مهم ترین مشکالت مردم بومی، مخاطب را تا پایان با خود همراه می سازد. مستند، 
تالشی قابل ستایش در به تصویر کشــیدن نماهای جذاب از استان کرمان و بیان 

بصری خود دارد.
در تمام طول داســتان، روح امید موج می زند و مخاطب با دیدن به ثمر نشســتن 
تالش های قهرمان داستان و رضایت مردمان سخت کوش و محروم روستا مسرور 
می شود. مهم ترین پیام فیلم از زبان قهرمان داستان بیان می شود. آنجا که سلجوقی 
در واکنش به گالیه مندی روســتاییان از عدم توجه مسئوالن و دولت به مشکالت 
آنها می گوید: »باید دست به زانوی خودمان بگیریم و بلند شیم نه به امید مسئوالن 

و دولت باشیم.«

مستند »یکی از ما«؛ روایتگر انسانی اســت کارآفرین و خالق از جنس آدم های اطراف ما که بسیار وجود دارند، اما ما از کنار 
آن ها به سادگی عبور می کنیم، امیر عسگری، کارگردان جوان کرمانی یکی از این ســوژه ها را پیدا کرده و دوربینش را به 
درون زندگی او برده و ما را از نزدیک با کارها و فعالیت های این شــخص آشنا کرده اســت.گفت وگوی ما را با او می خوانید.

عکس: محسن کرامت



گفتگ وگو    
یک معرفــی کوتاه از 
خودتان داشته باشید 
و بفرمایید آشــنایی 
خودتان با جشــنواره 
عمار چگونه شــکل 

گرفت؟ 
مــن اردالن فرهانچــی 
هستم کارشــناس ارشد 
کارگردانی از دانشــکده 
هنر و کارگردان فیلم های 
کوتاه کودک و نوجوان و در حال حاضر، معاون پرورشی دبستان. 
سال های گذشته، فیلم هایم را در جشنواره عمار شرکت داده بودم، 

برای همین موضوع که پیگیر شدم، با اکران های مردمی  عمار آشنا 
شدم و دیدم که در کنار فیلم سازی، کارهای دیگری هم می توانم 

بکنم.
چه مدت است که فیلم های جشنواره را اکران می کنید؟

از مردادماه سال جاری، پیشنهاد اکران فیلم های جشنواره عمار را به 
کانون فرهنگی نینوای مسجد امام حسن)ع( محمدیه قزوین دادم 
که قبول کردند و االن در آنجا، فیلم های کوتاه عمار را اکران می کنیم. 
در مدرســه ای هم که خودم حضور دارم، از زمــان فراغت بچه ها 
توانستیم استفاده کنیم و تاکنون تعدادی اکران در مدرسه داشتیم. 
در کنار اینها، با دارالقرآن مصباح الهدی شــهر صحبت کردم که 

ان شاءاهلل آن جا هم فیلم های جشنواره عمار را اکران کنیم.

معموالً چه آثاری را می کنید؟ استقبال ها چطور بوده است؟

با توجه به اینکه مخاطبانم، بیشتر، فیلم های کودک و نوجوان را اکران 
کرد. شــیوه اکران مان به این صورت اســت که فیلم هایی که قرار بر 
اکران شان داریم، قبل از پخش، درباره محتوای فیلم ها مقداری با بچه ها 
صحبت می کنم تا ذهنیتی نسبت به آن داشته باشند. سعی می کنیم 

با طرح یک سری سؤال، مفهوم فیلم را در ناخودآگاه آن ها ثبت کنیم.

تا االن، چه فیلم هایی، با استقبال بیشتر بچه ها همراه بوده است؟
از میــان فیلم هایی کــه اکران کــردم، از فیلم کوتاه »ســوزن«، 
»جمعــه گل« و »ژاکت« اســتقبال خیلی خوبی شــده و بچه ها 
مخصوصاً از صحنه های طنز فیلم ها، خوششــان آمده اســت. من 
واکنش  ها را که نگاه می کنــم می بینم آثاری که طنز، چاشــنی 
آنهاست، به دلشان می نشیند، این هم به خاطر سنشان است؛ چرا که 
یک سری از صحنه ها هر چند برای ما بزرگ ترها حل شده است، اما 
آن ها در ذهن خودشان بزرگ نمایی دارند و لذت بیشتری می برند. 

اگر بخواهید به کسانی که کار کودک و نوجوان می کنند، 
حرفی بزنید، چه می گویید؟

برای ســاخت فیلم کودک و نوجــوان باید بــا بچه ها زندگی 
کرد و دغدغه هایشــان را از نزدیــک دید، بدانیم کــه در این 
سن و ســال بازی هایشان چگونه اســت؟ ترس شان چی است؟ 
اضطراب هایشان چی اســت و آن بحران های دراماتیک در این 
سن، در چه فضایی اتفاق می افتد. یعنی شما تا با آن ها زندگی 
نکرده باشــید، این ها را متوجه نمی شــوید، ما از بیرون گاهی 
یک سری فکرها داریم که من در بچگی این اتفاق ها برایم افتاده، 

اما در گذر زمان تغییراتی کرده است. 
من پیشــنهادم این اســت که فیلمســازان این ژانر و کسانی که 
می خواهند فیلم کودک کار کنند، یک مدتی کنار بچه ها باشند تا با 

دغدغه هایشان از نزدیک آشنا شوند. 

نقش اکران های مردمی عمار در آشتی دادن مردم با سینما 
و نشر فرهنگ دینی و انقالبی را چطور ارزیابی می کنید؟

سینما و تصویر مهم ترین رسانه در انتقال پیام است و اگر این پیام 
را مقداری تفریح و طنز چاشنی اش کنیم، می توانیم در ناخودآگاه 
مخاطب اثرگذار باشیم و اگر در زمان اکران بتوانیم فراغت بچه ها را 
تأمین کنیم و آن لذت در ذهنشان بماند، باعث می شود داستان ما 

بهتر به مخاطب منتقل شود.
فرهنگ سازی در دراز مدت جواب می دهد، ما داریم در ناخودآگاه 
بچه ها کار می کنیم و در درازمدت است که می توانیم جواب بگیریم، 
شاید بعد از پایان فیلم، پیام داســتان را از بچه ها بپرسیم و واضح 
صحبت کنیم و سعی کنیم در خودآگاهشــان در کوتاه مدت اثر 
بگذاریم، این اثر کوتاه مدت اســت و ممکن است با اتفاقاتی از بین 
برود، پس ما باید زمینــه ای فراهم کنیم تــا در طوالنی مدت در 

ناخودآگاه بچه ها اثر بگذاریم.

گفتگ وگو    
جواد اســماعیل زاده، از فعاالن فرهنگی شهرستان سبزوار 
است که از ابتدای راه اندازی جشــنواره عمار، فیلم های آن 
را اکران می کند. او و دوســتانش، در کنار پاتوق ثابتی که در 
مصلی شهرشــان دایر کرده اند، با همت خود، توانســته اند 
امکان ویژه ای برای نمایش آثار ســینمای انقالب برای مردم 
ســربداران فراهم کنند. گفت وگوی ما را بــا او می خوانید.

شروع کار؟
در زمان امام جمعۀ قبلی سبزوار، بستر مناسبی برای کارهای فرهنگی 
در مصلی نداشتیم. با آمدن حاج آقا مقیسه، امام جمعه جدید سبزوار، 
تیم دیگری روی کار آمد. حاج آقا مقیســه در حوزۀ فرهنگ و هنر، 
صاحب نظر بود و به جوان ها بهای بیشــتری می داد. از همان ابتدا، 
خدمت ایشان رسیدیم و جریان جشنواره عمار را گفتیم. دید خیلی 
خوبی داشت. سعی کردیم از تریبون نماز جمعه، برای امور فرهنگی 
استفاده کنیم. در اکران هایی که در مصلی داشتیم، گاهی یک سری 
افراد به ما حرف هایی می زدند. مثاًل، سالگرد شهادت مرتضی آوینی، 
بین دو نماز، کلیپی صوتی از آن شــهید پخــش کردیم. در کلیپ، 
آهنگی هم پخش می شــد. این افراد به ما ایــراد گرفتند که فضای 
نمازجمعه را آلوده کردید؛ ولی خوشــبختانه امام جمعه، همراه بود 

و حمایت می کرد. به همین خاطر توانستیم وارد بخش اکران شویم.

اکران در نماز جمعه؟
در فضای عمومی نمازجمعه، مخاطب آماده است که فیلمی خوب 
و بامحتوا عرضه شود. برای اکران فیلم، مشــکالتی داشتیم. یکی 
از آن مشــکالت، آماده کردن تجهیزات بود. بنرهایی بزرگی را که 
یک طرف آن چاپ شــده بود از ســتاد نمازجمعه گرفتیم و طرف 
سفیدش را هم در قسمت آقایان و هم در قسمت خانم ها، به سمت 
مردم نصب کردیم. با دو پروژکتور، فیلم ها را اکران می کردیم، مردم 
هم استقبال می کردند. با کمک ســتاد نمازجمعه، بنر سه در چهار 
بزرگی تهیه کردیم که پشتش کاماًل مشــکی بود و آن را به صورت 
ثابت نصب کردیم. البته هر جمعه دنبــال پروژکتور بودیم تا اکران 
برقرار باشد. حاج آقا مقیسه پیشنهاد داد که دو پروژکتور همراه با دو 
پرده را به صورت ثابت در آنجا بگذاریم. با پیگیری هایی که داشتیم، 
دو پروژکتور خوب و دو پردۀ برقی پیدا کردیم که کیفیت پخشش 
خوب باشد. کارهای اجراییش را خودمان انجام دادیم و هزینه اش را 

هم دوستان ستاد تقبل کردند.

تبلیغات و روند اکهران ها؟
در بین دو نماز، تیــزر و فیلم های کوتاه جشــنواره عمار را پخش 
می کردیم. کم کم با توجه به ظرفیت موجود، به ســمت اکرانهای 
سینمایی آمدیم. فیلم های ســینمای انقالب را تبلیغ می کردیم. 
این کار را با همراهی خادمین آستان شهدا شروع کردیم. به واسطه 
کارهای میدانی شان وجهۀ خوبی داشتند و در تبلیغات مؤثر بودند. 
اولین کارمان، تبلیغ »یتیم خانه ایران« بود. سینمای شهر را برای 
چندساعتی رزرو می کردیم. فیلم را از تریبون نمازجمعه معرفی و 
مردم را دعوت می     کردیم که بلیطش را جلوی درب خروجی تهیه 
کند. یک بار شخصی به ما گفت: »من سی سال است که بعد از انقالب 

به ســینما نرفته ام؛ ولی چون در نماز جمعه معرفی کردید، بلیط را 
میگیرم و به سینما میروم، چون میدانم فیلم مطمئنی است.«

بازخوردها؟
هر فیلمی که در این چند ســال اخیر روی پرده می آمد، از تریبون 
نماز جمعه معرفی و تیزرش را پخش می کردیــم. مردم هم بلیط 
میگرفتند و به ســینما می آمدند. بعد از مدتی، هر فیلم خوبی که 
روی پرده می آمد خود سینمادار، با ما تماس می گرفت. امام جمعه 
هم گاهی فیلمی را تبلیغ می کرد و به ســینما هــم می آمد. فیلم 
»به وقت شام« یکی از فیلم ها بود. همین کار امام جمعه، باعث شد 
که ســانس کامل 440 نفره را در نمازجمعه فروختیم. در آن سال، 
فیلم های دیگری مانند »ماجرای نیمروز«، »اشنوگل«، »ویالییها«، 
»فیلشــاه«، »التاری«، »21 روز بعد« و... همین طوری را معرفی و 
تبلیغ کردیم که حاج آقا هم چهارتا از فیلم ها را دیدند. تقریباً در همۀ 
فیلم ها ظرفیت سانس ها را به طور کامل می فروختیم. عالوه بر این 
فیلمها، مستندهایی هم بودند که ظرفیت کار کردن داشتند. مستند 
»قائم مقام« را با همین مدل اکران کردیم که خود امام جمعه هم آن 
را دید. در سبزوار، سابقه نداشت که یک مستند در سینما اکران شود. 
مخاطب بلیط مستند را خریداری می کرد و در سینما آن را می دید. 
البته همۀ اینها در کنار عملیاتهای دیگــر فرهنگی ما مثل معرفی 

کتاب و سرود بود که در نماز جمعه داشتیم.

ماچرای ورود به اکران آثار سینمای انقالب؟
بعد از این اکران ها، به فکر کردیم که الزم است فضایی اختصاصی 

برای این کار داشــته باشــیم. محل ثابتی که بتوانیــم فیلم ها و 
مستندهای انقالبی را در فضای سینمایی اکران کنیم. سالن آمفی 
تئاتر حوزۀ علمیۀ سبزوار را با مبلغ ماهیانه دو میلیون و سیصد هزار 
تومان اجاره کردیم. تصمیم داشتیم آنجا را به عنوان سینما تجهیز 
کنیم. رایزنی های زیادی کردیــم. قیمتهای مختلفی گرفتیم. یک 
دیتای نیمه حرفه ای خریداریدیم. پرده را هم پیگیری کردیم. پیش 
فاکتور گرفتیم. به فروشــنده زنگ زدم، گفتم: »قیمت این پرده، 
10میلیون تومانه؟« با خنده گفت: »نــه آقا! 10میلیون چیه؟ این 
قیمت ها به دالره.« ما دنبال پرده پنج در هفت متر می گشتیم. قیمت  
پرده هم گران بود. باالخره تصمیم گرفتیم با بنر، پرده ای درســت 
کنیم. پشت بنر برزنتی چاپ مشکی زدیم. جنس برزنتی، کیفیت 
تصویر خوبی به ما می داد. برای اینکه متحرک باشد، میلۀ بزرگی به 
آن جوش دادیم و یک موتور کرکره ای برقی هم تهیه کردیم و بنرهای 
برزنتی را روی آن، ســوار کردیم. کیفیت خوبی داشت. کل مبلغی 
که برای پرده خرج کردیم حدود چهار میلیون تومان شد. صوت و 

تصویرمان از تنها سینمای سبزوار هم بهتر شد.
سرانجام »سینمامردم« در اردیبهشت 1398 راهاندازی شد و آن را 
در نماز جمعه هم اعالم کردیم. با همان مدل قبلی مستندهایی مثل 
»بانو«، »امیدیه«، انیمیشن »نبرد خلیج فارس« و »در مسیر باران« 
را پخش کردیم. ُگل  کردن »سینمامردم« ما با فیلم »منطقۀ پرواز 
ممنوع« بود. نزدیک به 16 هزار مخاطب، فیلم را در »سینمامردم« 
دیدند. بیشترین مخاطبی که در سینمای سبزوار، فیلمی را دیده 
بود، 13 هزار نفر بودند؛ ما رکورد سبزوار را هم زدیم. تا قبل از اکران 
این فیلم، فقط قشــری که به نمازجمعه می آمدند، »سینمامردم« 

را می شناختند؛ اما حاال خودمان هم تعجب می کنیم که همه نوع 
مخاطب داریم. تــا اآلن حدود 30میلیون تومان فروش داشــتیم. 
ان شاءاهلل تا یک ماه آینده، اکرانش ادامه دارد و فروشش هم بیشتر 

می شود. با این فیلم، نام »سینمامردم« سر زبان ها افتاده است.

اتفاقات ویژه؟
 برای رایزنی به مدارس می رفتیم. در بعضــی از مدارس می گفتند 
دوست داریم این فیلم ها را ببینیم اما پول نداریم. برای همین، نذر 
فرهنگی را راه انداختیم. سراغ دوستانی رفتیم که دستی در کار خیر 
داشتند، کمکهای خوبی جمع شد. مادر شهید بیاری، یک میلیون 
تومان کمک کرد. ما هم آن اکران را تقدیم به روح شــهید کردیم. 
یک بنده خدایی هم بود که با دوچرخۀ 28 قدیمی اش آمد پیش ما. 
از بچهها پرسوجو کرد که این نذری که میگویند چه هست؟ برایش 
توضیح دادند. مشخص بود که خودش توانایی مالی ندارد. یک 5 هزار 
تومانی از جیبش درآورد و گفت: »آقا من که اصاًل ســینما نمیروم و 
نمیتوانم هم بروم؛ ولی برای همین بچههایی که میگویید این پول را 

بگیرید که این فیلم را ببینند.«

سخن پایانی؟
اگر بستر مناسبی شکل بگیرد و فیلم خوبی داشته باشیم، مردم از آن 
استقبال میکنند. تا االن با استقبال مردم، هزینه های »سینمامردم« 
ما درآمده است. یعنی ثابت کردیم که مســتندهایی مثل »بانو«، 
»امیدیه« یا فیلمهایی مثل »منطقه پرواز ممنوع« می توانند در این 

فضا اکران شوند و فروش خوبی داشته باشند.

3
اولین »سینمامردم« روستایی کشور

حسابی درگیر »سینمامردم« روســتای »بهمنی« بودم. یک 
هفته ای می خواستم اکران نداشته باشــم که مثاًل استراحتی 
کنم. اما نزدیک هفته دفاع مقدس بود و به اتفاق فعاالن فرهنگی 
روستا، تصمیم داشتیم هم مراسمی بگیریم هم فیلم های عمار 
را اکران کنیم. چهار مهر را برای برگزاری مراســم اطالع رسانی 

کردیم. اکران فیلم و نمایشگاه کتاب با من بود. 
چون اولین اکرانم در فضای باز بود، خیلی نگــران صدا و راه اندازی 
باندهای بزرگ بودم. یکی از آقایانی که تازه با جشنواره عمار آشنا شده 
بود، برای نصب باندها و راه اندازی آنها از میناب به روستا آمد و بسیار 
زحمت کشید. نماهنگ های »برخیزید«، »لیال«، »بابا خون داد« و 
مستند »پل« را اکران کردیم. حدود 100نفر از اهالی، فیلم ها را دیدند. 
بعضی از جوانان و بزرگان روستا اولین حضورشان در »سینمامردم« 

بود. بعد از مراسم هدیه   کوچکی هم به حاضران دادیم.
* »سینمامردم« روستای »بهمنی« شهرســتان میناب هرمزگان، اولین 
سینمای روستایی کشور است که با همت فعاالن فرهنگی و اهالی، به طور 
متناوب به اکران آثار جشنواره مردمی فیلم عمار و سینمای انقالب می پردازد.

به هوای »عابدان کهنز«
اهالی روســتای »بهمنی«، نام شــهید مصطفی صــدرزاده و 
دوستانش را که از شهدای مدافع حرم هستند، نشنیده بودند. 
توفیقی نصیب ما شد و مستند سینمایی »عابدان کهنز« را دو بار 

در حسینیه سیدالشهدا روستا اکران کردم. 
یکی از جوانان روستا، تابستان امســال در سفری که به تهران 
داشتند، خودشــان را به محله »کهنز« شهرســتان شهریار را 
رسانده بودند و از مزار این شــهدای بزرگوار، رهاوردی معنوی 

برای خود و دوستانش آورده بودند.
صدیقه ساالری؛ خانه دار، روستای بهمنی، میناب هرمزگان

اکران مشکل گشا
من طبق برنامه ای که با دبستان رازی بســتم، هر روز برای دو 
کالس، پخش فیلم دارم. بعد از اکران دوم، یکی از بچه ها خاطره 
برخورد سر مادر دوســتش با علمک گاز مدرسه را تعریف کرد، 
اتفاقی که برای 3سال پیش بود ولی هنوز کسی کاری نکرده بود. 
موقع خروج از مدرسه هم شنیدم که یکی از اولیای دبستان به 
دخترش می گفت »خب! یک کاری بکنین مثاًل ابر کلفت بخرین، 

دور علمک بپیچین.«.
یک روز زودتر به مدرســه رفتم تا برای مدیر و معلمان مدرسه 
هم، فیلمی نمایش بدهم. نزدیک زنگ تفریح با یکی از معاونان 
مدرســه، صحبت کردم تا در زمان اســتراحت معلمان، فیلم 

اکران کنم.
بعد از آماده شــدن لپ تاپ و ویدیوپروژکتور، خانم مدیر گفت 
»اینها در اختیار شما، من باید بروم دکتر«. گفتم اگر بروید، اکران 

نمی کنم، حضور شما برای این اکران، مهم است.
»علمک« را برایشان پخش کردم. بالفاصله بعد از فیلم، تصویر 
علمک مدرسه را گذاشتم و ماجرای برخورد یکی از مادران با آن 

را تعریف کردم.
هر کسی، یک راه حلی می داد، مجاب شدند قبل از این که خدای 
نکرده اتفاق بدی بیفتد و پشــیمانی پیش آید، وضعیت علمک 

را  اصالح کنند.

* پیام حسین دارابی، کارگردان و نویسنده فیلم کوتاه »علمک« بعد از 
دریافت بازخورد این اکران: »سالم. الحمدهلل. خدا خیر بدهد به شما و 

دوستانتون. برام خیلی جالب بود. ممنون از گزارش انگیزه بخشتون.«
خانم حسین زاده؛ خانه دار، تهران

روایتی از تالش فعاالن فرهنگی سبزوار  در حمایت از سینمای انقالب:

از نمازجمعه تا »سینمامردم«

پاسخ گویی به دغدغه ها و سؤاالت دانش آموزان با اکران آثار جشنواره عمار:

فیلم ساز اکران کننده

قصه های اکران 
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سفارش ساخت
دو شرکت »ســوناطراک1« و »ســونل گاز2« در بخش نفت و گاز 
الجزایر فعالیت می کنند. آقای »نورالدین بــو طرفه«، مدیرعامل 
»سونل گاز« این کشور بود. من رفتم با آنها که شناختی از ما نداشتند، 
مذاکره کردم تا بگذارند در کشورشان، نیروگاه بسازیم. می گفتند 
»کسی می تواند در الجزایر نیروگاه بسازد که قبالً سابقه داشته باشد.« 
یعنی فقط همان هایی که قبأل زنبیل گذاشته بودند، اجازه دارند. این ها 

هم »جی ای3«، »آلستوم4« و »آنسالدو5« بودند. 
گفتیم آقا به نفع شما نیســت که فقط اینها باشند، باالخره قبول 
کردند ما هم به نحوی در یک مناقصه  شرکت کنیم ولی اگر برنده 
هم شدیم به ما نمی دهند. گفتیم حداقل بگذارید ما یک نیروگاه 
بسازیم تا بفهمید قیمت چند است. شرکت های قبلی، وقتی بفهمند 
ما هم هستیم قیمت هایشان را تغییر می دهند. گفت یعنی چه؟ 

گفتم شما یک مناقصه بگذار فقط بگو شرکت »مپنا« هم هست.
این اتفاق در مناقصه نیروگاه »َهسی مسعود« افتاد. وقتی ما قیمت 
خودمان را دادیم، شــرکت »جی ای« که مثــأل قبأل پِر کیلووات 
700یورو  می داد، قیمتش را پر کیلــووات 500یورو کرد. ما آن 
موقع، مثال 450تومان، قیمت داده بودیم، ما سودمان را کم کرده 
بودیم. الجزایری ها وقتی این وضع را دیدند، ما را هم در لیســت 
مناقصه گذاشتند. این بار، توی مناقصه نیروگاه »َهسی رمل« بود. 
می خواســتند هم نیروگاه 8هزار مگاواتی بسازند هم گفتند هر 
کســی که می آید باید انتقال تکنولوژی بدهد. به ســه دلیل، ما 
برنده شدیم: یک.توربین ما 162مگاواتی بود، توربین »جی ای« 
135مگاواتی بود، پس امتیاز فنی  ما باالتــر بود. قیمت مان هم 
تقریبأ 30درصد پایین تر و زمان بندی  ما هــم تقریبأ یک ماه از 

»جی ای« در هر توربین کمتر بود. 
بعد از مناقصــه، دیدیم اینها ین ها امروز-فــردا می کنند. تماس 
گرفتم که چرا همکاری نمی کنید. باالخــره گفتند عذرخواهی 
می کنیم شما در لیست تحریم هستید، می ترسیم این کار را بکنیم. 
نمی توانیم طرح  های توسعه الجزایر را با تحریم ایران ِگره بزنیم. به 
ما گفتند اگر توربین های شما را در تنگه »باب المندب« گرفتند، 
چه می شود؟ من گفتم هر وقت توربین های ما به »باب المندب« 
رسید شما قرارداد را اجرایی کنید. گفت یعنی چه؟ مگر شما االن 
توربین دارید؟ گفتــم بله ما همین االن شــروع می کنیم پنج  تا 
توربیــن از طرح های دیگر بــه این پروژه می دهیــم، کار را جلو 

انداختم. گفت باشد، صحبت می کنم. 
فردایش تماس گرفت که مشکل دیگری هم وجود دارد. اگر ما به 

فرض که قرارداد شــما را قبول کردیم، چطور پول تان را بدهیم؟ 
گفتم شما پول ما را ندهید. ما در الجزایر یک حساب باز می کنیم، 
پول ها را بریزید آنجا، مــا در الجزایر ســرمایه گذاری می کنیم. 
هر وقت هم تحریم برداشــته شــد پول هایمــان را برمی داریم. 
می خواســتیم روی »جی ای« را کم کنیم. رفت و دوباره زنگ زد 
که »آقا متأسفانه نمی شــود.« گفتم چرا؟ گفت خانم »هیالری 

کلینتون« آمده است، نمی شود این قرارداد را اجرایی کنیم. 
در مناظرات انتخاباتی امریکا، »دونالد ترامپ« به خانم »کلینتون« 
گفته بود که »تــو داّلل »جی ای« بودی. ایــن طرف و آن طرف 
دنیا، برای »جی ای« کار می گرفتــی. خود »کلینتون« در کتاب 
خاطراتش هم که ترجمه شده اســت، این ماجرا را به این شکل 
آورده که »در یکی از مناقصه های الجزایر، یک شرکت تحریمی، 
برنده شده بود. باید به دنیا ثابت می  کردیم که هنوز هم »جی ای« 
نیروگاه ساز دنیاســت. به الجزایر رفتم و با »عبدالعزیز بوتفلیقه« 

رئیس جمهور این کشور صحبت کردم.«
»نورالدین بو طرفه« که آن موقع، مدیرعامل »ســونل گاز« بود، 
مدتی هم وزیر برق الجزایر شد، اما نفر بعدی که جایش آمد، رسماً 
کارمند »جی ای« است، از »جی ای« حقوق می گیرد. ما هر کاری 
کردیم که یک نفر از مسئوالن کشور به الجزایر برود، کمی سروصدا 
کنیم و قضیه را رسانه ای کنیم ولی اتفاقی نیفتاد. »کلینتون« در 
کتابش، ارزش قرارداد نیروگاه را 2 و نیم میلیارد دالر نوشته است 
اما این طور نیست، نیروگاه 8هزار مگاواتی یعنی بیشتر از 3 میلیارد 

دالر. این قرارداد را از ما گرفتند و نیروگاه از دست رفت.6

1. شرکت ملی نفت الجزایر
2.شرکت برق و گاز الجزایر

3.شرکت امریکایی جنرال الکتریک
4.شرکت چندملیتی در صنعت انرژی و صنعت ترابری

5.شرکت ایتالیایی در مهندسی برق قدرت
6. دکتر عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه »مپنا« در دوره تاریخ 
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در صورت تمایل، با ثبت فراخــوان در بخش »فراخوان مردمی« 
جشنواره عمار، می توانید سینماگران را برای تولید اثری درباره 
سوژه مطرح شــده، دعوت و جایزه آن را نیز 
خودتان مشخص کنید. جهت کسب اطالع 
 AmmarFilm بیشتر به سایت جشــنواره

مراجعه کنید یا QR کد را اسکن کنید.

یادداشت محمدحسین نیرومند*
 مهم ترین فعالیت یک جشــنواره فرهنگی هنری این است که پس 
از چند دوره برگزاری، خروجی آن تبدیل شود به تعدادی از فعاالن 
فرهنگی که این آدم ها از این جشنواره ها شناسایی، تربیت و آموزش 
و پس از آن وارد فضای حرفه ای کار فرهنگی هنری شوند. اگر عمار، 
در این زمینه موفق شده باشد، ما می توانیم بگوییم که این جشنواره، 

جشنواره موفقی بوده است.
من و خیلی از مخاطبان فیلم ســینمایی »منطقه پرواز ممنوع« به 
کارگردانی آقای داســارگر را دیده ایم، ایــن کارگردان جوان یکی 
از سرمایه هایی است که درون عمار کشف شــده، رشد کرده و بعد 
حمایت شده و حاال رســیده به یک جایی که می شــود این فرد را 
حمایت کرد که کار سینمایی انجام بدهد و یک کار سینمایی خوب 

هم انجام داده که مورد توجــه مخاطب کودک و نوجوان قرار 
می گیرد و این نشان می دهد که عمار توانسته هدفش را 

محقق کند و شاید افراد دیگری هم هستند که در این 
مسیر قرار دارند و در آینده بیشــتر از آن ها خواهیم 

شنید.
انتظار نمی رود که عمار 20 هنرمند و سینماگر را به 

فضای حرفه ای وارد کند اما بررســی کارنامه 
مدرسه سینمایی عمار نشان می دهد 
که این شبکه در شناسایی نیروهای 
انقالبی که ویژگی و توان الزم برای 
ورود به عرصه هنری دارند موفق 
عمل کرده و توانســته به این ها 
کمک کند تا وارد فضای حرفه ای 
شوند و موفقیت در این عرصه به 
تنهایی می تواند در این ســال ها 
کارنامه جشــنواره عمار را مورد 

تأیید قرار دهد.
یکی از آفت هایی که االن در کشــور 

وجود دارد تعــدد جشنواره هاســت. اما 
اگر جشــنواره ای دارای شخصیت ویژه و 
متفاوت باشــد، آن جشــنواره حتماً باید 
حمایت شود و کمک شــود که ادامه پیدا 
کند. عمار کاماًل یک جشــنواره متفاوت 
با جشنواره هایی است که در ایران برگزار 

می شود. 
مردمی بودن، توجه به آرمان های انقالب، عدالت خواهی، همه و همه، 
ویژگی های بارز آثار این جشنواره است که سبب شده جشنواره های 
دیگر پذیرای آن ها نباشــد و جشــنواره عمار به به یک حامی برای 

چنین جریان فکری و فرهنگی تبدیل شود.
 جشنواره عمار، جشنواره ایده هاست و سعی می کند برای هر اتفاقی، 
برای هر برنامه ای، ایده داشته باشــد. اختتامیه هایش پر از اتفاقات 
غافلگیر کننده است. ایده اکران های مردمی در میان توده ها، بَرگرفته 
از حرکات اوایل انقالب است که عده ای آپارات به دست به روستاها 
می رفتند و فیلم نمایش می دادند، عمار با حــرکات اصیل خود به 
آرمان ها بازگشته و عدالتی را که در این سال ها در زمینه فرهنگ مورد 
غفلت قرار گرفته، تقویت کرده است و تالش می کند عدالت فرهنگی 

را در سراسر ایران در حد بضاعت و امکانات خود توسعه بدهد. 
مهم ترین کار در عرصه فرهنگی این اســت که شما، کاالی 
فرهنگی با کیفیت تولید کنید، حرف زدن به تنهایی در حوزه 
فرهنگ جایگاهی ندارد و جشنواره عمار با ساخت و نمایش 
آثاری با فرم و محتوای خوب، نشان داد که حرف و عمل را در 
کنار هم جلو می برد و نمونه اش همین کاری است که عمار 
در سال های اخیر شــروع کرد و فیلم های کوتاه در فرمی 
قابل قبول ساخت که بارها از رسانه ملی پخش و 
مورد استقبال قرار گرفت و این نشان می دهد 
که فیلمسازان عمار به این نتیجه رسیده اند که 
حرف شان را با کاالی فرهنگی باکیفیت بزنند. 
من فکــر می کنم اگر ان شــاءاهلل امکاناتی 
فراهم شود که فیلم های بیشتری را از این 
جوانان ببینیم، آینده درخشانی برای هنر 

کشور رقم خواهد خورد. 
من به آینده خوشــبین هستم، تصورم 
این اســت که در آینده ای نه چندان دور، 
شــاهد پخش و نمایش تولیدات جشــنواره 
عمار در رسانه ملی و سینماهای کشور خواهیم 
بود، مســئله ای که امروز کم و بیش شاهد آن 
هستیم و در آینده نیز بیش از پیش با آن مواجه 

خواهیم شد.
* کاریکاتوریســت و مدیرعامل اســبق انجمن 

سینمای انقالب و دفاع مقدس

چرا بحرین؟
مسئله بحرین و جدا شدن آن از ایران مسئله ای بود که هر کس به 
آن می رسید بی توجه از کنارش رد می شد. حتی در مجموعه مستند 
»در برابر طوفان« هم که درباره محمدرضا شاه است، به این موضوع، 
خیلی پرداخته نشده اســت، البته در میان بچه انقالبی ها یکی دو 
کار 20-15دقیقه ای راجع به بحرین ســاخته شده، اما به نظرم این 

مسئله، به صورت جداگانه نیز موضوع جذابی بود؛ چرا که محمدرضا 
شاه سال 1336خودش می آید بحرین را استان چهاردهم ایران اعالم 
می کند و ســال 1349 می گوید که بحرین دیگر به درد نمی خورد، 
نفت و مروارید ندارد، پس بدهیم برود، این تناقض، ســوژه جذابی 

است.
در این قضیه، همه یک داســتان تکراری را برایت تعریف می کنند، 
داستانی پر از تناقضات که فیلم ساز باید تناقضات را بررسی و اصل 
ماجرا را اســتنباط کند البته در ماجرای جدایی بحرین، دســتور 
محمدرضا شــاه درباره بایکوت خبری این موضــوع در آن زمان، 

مقداری کار را سخت کرده بود.
فیلم سازها در مرحله اول تا به موضوع نگاه می کنند چند صفحه ای 
در رابطه اش مطالعه می کنند و می گویند خب! این که خیلی کار دارد 
بگذار از رویش بپریم، اما ما بــا تحقیق و پژوهش هایی چند ماهه به 
میزانی قابل توجه از اطالعات رسیدیم، تحقیقات و پژوهش هایی که 

تا پای میز تدوین هم ادامه داشت.
مســتند ما بر محور اقدامات پهلوی در مقطعی از تاریخ این کشور 
اســت، تصمیماتی که شــاه در موقعیت هایی نظیر ماجرای اروند، 
ویتنام، جنگ ظفار و... گرفته اســت. ولی ما متوجه شدیم که اگر 
بخواهیم تنها به بحرین بپردازیم فقط تصمیمات محمدرضا شــاه 
نبوده بلکه باید نقش انگلســتان و آل ســعود را هم بررسی کنیم، 
بنابراین در کنار پیرنگ های کار، پیرنگ اصلی  مان را مسئله بحرین 

قرار دادیم.

علــت اینکه به ســراغ روایتی دو تکه رفتیــد، چه بود؟ 
می خواستید مخاطبان مستند را محدود نکنید؟

مستند، دو نوع روایت را به مخاطب عرضه می کند، یکی روایت رسمی 
تلویزیون ملی شاهنشاهی و دیگری، روایتی مستند و واقعی برگرفته 
از تحقیقاتی است که به آن رسیدیم و نتیجه گیری را در کنار نتیجه ی 
خودمان به مخاطب عرضه کردیم تا قشــر خاکستری هم پای کار 
بیاید. برای ملموس بودن این روایت نیز سعی کردیم از کارشناسان 
و افراد کمتر دیده شده و آدم های کراواتی نظیر حسن امینی یا پیروز 

مجتهدزاده که دم از پهلوی بودن می زند، استفاده کنیم.

مصائب آرشیو؟
آرشیو در مستنِد آرشیوی حکم نبض حیاتی دارد. ما در این مسیر 
سختی های بسیاری متحمل شــدیم، یکی از منابع مان آرشیو صدا 
و ســیما بود، من بدون حمایت هیچ ارگانی و به عنوان دانشــجو با 
صدا و سیما وارد نامه نگاری شــدم و در مجموع پس از نامه نگاری و 

پیگیری های انجام شده 41دقیقه راش گرفتم البته ناگفته نماند که 
هزینه اش را هم دادیم و این 41دقیقه تنها آرشیو خاص ما بود. بقیه 

آرشیوهایمان که از شبکه افق جمع آوری شد آرشیوهای عام بود.
ما را در آرشــیو اذیت کردند، هر جا می رفتم دعوا داشتم می گفتم 
که آرشیِو ملی اســت و برای پدر و مادر ماها نیست که نمی دهید و 
همین جا اعالم می کنــم که هر کس، هر آرشــیوی از کار دید که 
برایش جذاب است، رایگان در اختیارش می گذارم و راه و چاه هایش 

را می گویم که بروند کجاها پیدا کنند، خودم هم آرشیوهایم را در 
خدمت شان می گذارم.

بازخوردها؟
طبیعی است که جریان انقالبی از روایت نخست کار و جریان طرف دار 
پهلوی از روایت دوم خوشش نیاید، انتهای کار که ما می آییم تصاویر 
آشوب های بحرین و این ها را نشان می دهیم، نتیجه خودمان را به 

مخاطب عرضه می کنیم.
بعد از اکران، عده ای روایت اول و عده ای روایت دوم را نقد می کردند و 
من احساس کردم این نقد ها اتفاق خوبی است، چون در این سال ها 
ما فقط به فســادهای اخالقی و جنسی پهلوی اشــاره کرده ایم، در 
حالی که مسائل خیلی مهم تر از جمله خیانت های پهلوی به کشور 

مطرح بوده که از آن غفلت کردیم.
می خواهم بگویم شاه هم سیاست هایی برای خودش داشت یعنی یک 
سواد و تدبیری داشت ولی نمی شود منکر شد که کار اشتباهی انجام 
داد. پهلوی دوست ها هم با توجه به نوع روایت مستند، بیشتر با آن 
همراه می شوند. به همین خاطر، احساس می کنم برای دو قشری که 

کار را نقد می کنند، مستند خوبی است. 

پخش؟
ما برای پخش کــه اقدام کردیم یکی از شــبکه ها گفته بود که باید 
بخش اول را حذف کنیم تا کار را پخش کنند و شــبکه ای دیگر هم 
برای این که کار زخمی نشود گفته بود که بیایید من کار را به مبلغ 
اندکی حدوه 5 تا 10 میلیون از شما می خرم که کار زخمی نشود که 

ما هیچ کدام را قبول نکردیم.

انتقاد از استراتژی دفاع پس از حمله 
چند ســال پیش طرحی راجع به مدافعان حرم برای یک مؤسسه 
هنری-رسانه ای فرســتادم با مضمون چرایِی اعزام مدافعان حرم 
افغانستانی و پاکســتانی به سوریه و می خواســتیم به غیر از بحث 
معنوی، به مباحث سیاسی و استراتژیکش نیز اشاره کنیم اما قبول 
نکردند تا این که چند ماه بعد بی بی سی مستند »مدافعان اسد« را 
ساخت و ما در این مسئله به نقطه صفر رسیدیم که مقصر اصلی آن 

هم مدیران فرهنگی هستند.
در همین قضیه آرشیو گرفتن از صدا و سیما، یک سری از تصاویری 
که جستجو می کردم، آن طور که سیستم آرشیو نمایش می داد ما 
دومین نفر بودیم که آن ها را جستجو می کردیم یعنی بعد از انقالب، 
تنها یک نفر پیش از من، آن ها را دیده بود یا مثاًل من رفتم با بعضی 
از بچه های آنجا صحبت کردم که تصاویر جنگ ویتنام مربوط به شاه 
را می خواهم خارج کنم می گفتند مگر ما در ویتنام هم جنگیدیم؟ 
معلوم است زمانی که آرشیو دست این ها باشد کسی نمی تواند کاری 

کند، مقصر اول هم مدیران فرهنگی ما هستند.
در جایی، اکران داشتیم، یکی از کارشناســان تاریخ معاصر، گفت 
این روایت اول چیست که گذاشتی و این ها. گفتم من جوان هستم 
و این اولین کارم بوده است، شما باید بگویید با این بودجه و این همه 
عوامل، چرا باید االن وقتی سوار تاکسی می شــوم، راننده تاکسی 
بگوید شاه خدابیامرز؟ من نباید جوابگو باشم که یک کار ساخته ام 
که نه تلویزیون پخش کرده نه جشنواره مستند این مملکت آن را به 

بخش مسابقه راه داده و نه کسی حمایت کرده است.
گفتم نکته شما را قبول می کنم ولی من در اکران می نشینم هر کسی 
از آنجا بلند شد برود بیرون، نظرش را بپرسید اگر من به هدفی که 
می خواستم، نرسیده بودم آن موقع، حق با شماست. ولی بخش مهم 
در کار ما، رسانه است یعنی شما کار بسازی دیده نشود. یکی از دالیلی 
که دارم وارد داستانی می شوم همین است، مستند برایم جذاب است 

منتها به خاطر دیده نشدنش، به داستانی ورود می کنم.
این را مطمئن هستم اگر کار دومم هم تاریخی باشد، دوباره این قدر باید 
اذیت بشوم، زجر بکشم و باز هم دیده نشود چرا؟ چون نمی خواهند یعنی 

تلویزیون نمی فهمد این دو روایت بودن کار، یعنی چه.
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بررسی مستند »آسوده بخواب کوروش« در 
ژئوپلتیک ایران:

عبور از بزرگ ترین پیچ تاریخ

یادداشت علی نخعی زاده
این یک اصل است که تاریخ هر جامعه ای در حقیقت هویت 
آن جامعه به حساب می آید؛ و هر انسانی که شناخت خوبی 
پیرامون تاریخ کشورش داشته باشد، نسبت به وقایع امروزه ی 
محیط پیرامونی اش تجزیه و تحلیل عمیق تری پیدا می کند. 
بنابراین، داشتن »سواد تاریخی« برای هر فردی بسیار مهم 
است؛ سواد تاریخی نه تنها یادگیری رخدادهای تاریخی بلکه 
تقویت استدالل پذیری نسبت به روایات گوناگون تاریخ را نیز 
منجر می شود. مخاطب جوان امروز که دائماً نسبت به اوضاع 
قبل از انقالب دچار انگاره های ضد و نقیض اســت و از سوی 
دیگر نیز فضای مجازی و مشغله های امروزی، فرصت مطالعه 
و تحقیق تاریخی را از او گرفته، نمی تواند شناخت صحیحی 
از گذشته کشور خود داشته باشد و نســبت به وقایع آن ایام 

آگاهی عمیق نخواهد داشت.
مستند »آســوده بخواب کوروش« نمونه ی بسیار خوبی در 
راستای افزایش سواد تاریخی به مخاطب جوان امروز است. 
این مستند با ارائه مطالب، اسناد و تصاویر تاریخی دست اول 
به بیننده، بدون هیچ گونه اغراق و شــعارزد گی و جانبداری 
پیرامون آن برهه از تاریخ با به تصویر کشیدن برخی از اساتید 
تاریخ و جامعه شناس، سیاستمدار و شــاهدان عینی و افراد 
تأثیرگذار و ملی گرا و حتی افراد ســلطنت طلب به خوبی از 

عهده ی این امر برآمده است.
مستند در تاریخ پهلوی سیر می کند و حول موضوع »استقالل 
بحرین« می گردد؛ به گونه ای که دو نوع روایت متفاوت را در 
اختیار بیننده قرار می دهد و قضاوت نهایی به عهده مخاطب 
است که بین این دو روایت تمییز قائل شــود. نقطه اوج این 
روایت تاریخی، درست زمانی است که دیگر شاه ایران پس از 
چند سال کشمکش سیاسی و فشار جریان های ملی گرا برای 
پیوستن بحرین به خاک ایران، نهایتاً با خواست انگلیسی ها 
موافقــت می کند و جدایی بحریــن از ایران را به رســمیت 
می شناسد. در همین زمان، که به جشــن های 2500 ساله 
نیز نزدیک است، محمدرضا شاه از خلیفه بحرین نیز دعوت 
می کند تا در این مراسم سالیانه شرکت نماید. محمدرضا شاه 
در مقابل تمام 68 رئیس جمهور و پادشاهی که به این مراسم 
دعوت کرده اســت از جمله خلیفه بحرینی، در کنار مقبره 

کوروش این عبارت معروف را بیان می کند:
»کوروش؛ شاه بزرگ، شاه شاهان، شــاه هخامنشی! آسوده 
بخواب زیراکه ما بیداریم و برای نگهبانی از میراث پرافتخار تو 

همواره بیدار خواهیم بود.«

ژئوپلتیک ایران
رسالت این مستند، بررسی مناسبات ژئوپلتیک ایران در برهه 
خاصی است که محمدرضا شاه قدرت بالمنازع ایران است و 
هیچ جریان، حزب و گروهی به عنوان رقیب و اپوزیسیون نظام 
حاکم )پادشاهی( امکان عرض اندام ندارد. حضور ژئوپلتیک 
ایران در برهه خاصی از تاریخ پهلوی با تفویض ژاندارمی منطقه 
به شاه توسط آمریکا و طرح مسئله جدایی بحرین از مالکیت 

ایران، خط محوری این مستند است. 
همان طور که ایران امروز حضور منطقه ای دارد و قدرت سخت 
و نرم خود را در کشورهای هم جوار و مسلمان بسط داده، آن 
زمان نیز ایران حضور منطقه ای داشته است؛ قضایای جدایی 
آذربایجان در دوره جنگ دوم جهانی و تهاجم شوروی به ایران، 
مسئله اروند رود در ســلب مالکیت آن از ایران توسط صدام، 
پیوستن جزایر سه گانه به ایران در کشمکش سیاسی با قطر، 
همچنین همکاری ایران با ســلطان قابوس در قضیه جدایی 
اســتان ظفار توسط کمونیست ها در کشــور عمان و حضور 
نیروی هوایی ایران در جنگ آمریکا با ویتنام از جمله مواردی 

است که در دوره محمدرضا پهلوی به وقوع پیوسته است. 
شاه ایران در دهه 50 شمسی در اوج قدرت خود بود و بسط 
قدرت نظامی که این حضور منطقه ای را رقم زده بود، باعث شد 
تا ایران را ژاندارم منطقه بخوانند. ایران قرار بود ژاندارم منطقه 
باشد؛ ژاندارمی که ابزار آمریکا در منطقه پرآشوب و البته ممتاز 
غرب آسیا بود و باید به فرموده رئیس جمهور آمریکا در این 
مناسبات شرکت می کرد؛ حال این مناسبات تاریخی زمانی 
که در کنار حضور منطقه ای امروز ایران قرار بگیرد شکاف های 

عمیق دو برهه قبل و بعد از انقالب اسالمی را عیان می کند. 

بزرگ ترین پیچ تاریخ
ایراِن امروز، در جدال بزرگ خود با عالَم مدرن، آنقدر توانسته 
پیش رفت کند که به گواه صاحب نظــران یکی از بزرگترین 
آوردگاه های تاریخ را رقم زده اســت؛ قــوس بزرگ ترین پیچ 
تاریخ امروِز جهان، از خلیج فارس شــروع می شود و تا دریای 
خزر امتداد می یابد و عمق این قوس شاید در جایی حوالی کویر 
لوت یا کویر مرکزی ایران باشد. این صالبت و قدرت، حاصل 
استقاللی است که از ذات ایدئولوژیک انقالب ایران برخاسته 
و مسئولیت ژاندارمی منطقه را به سالطین جور واگذار کرده 
اســت و در عوض، آوردگاه تاریخ را درون خود بارور می کند؛ 
ایران امروز، دیگر برای اینکه بحریــن را به خاک خود متصل 
کند، نیازی به کسب اجازه از انگلیس یا سازمان ملل ندارد، بلکه 
قدرتش را آنگونه بسط داده که بحرین و حتی دیگر کشورهای 
اسالمی را زیر چتر ایدئولوژی اسالم انقالبی آن چنان به خیزش 
و جوشش آورده اســت تا جبهه مقاومت اسالمی را به تمدن 

نوین اسالمی وصل کند و ید واحده مسلمین شکل بگیرد.

 ویژه نامه روزانه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار
سردبیر: عارف جعفری

تحریریه: محمدرضا پورصفار، مجتبی مالکی، محمود خدابخشی، 
مریم قربانی، حمیدرضا محمدی، قاسم شفیعی، ناصر شفیعی

با تشکر از رضا کاظم لو، مجید حیدری
نظرات خود را از طریق آی دی    در پیام رسان های »بله« و 

»ایتا« با ما در میان بگذارید.

گفت وگو با علی فراهانی، کارگردان مستند »آسوده بخواب کوروش«؛

خیانت بزرگ

مروری کوتاه بر عملکرد جشنواره عمار و مسیر پیش روی آن:

جشنواره عمار و مسئله عدالت فرهنگی
»هیالری کلینتون«؛ سد راه »مپنا« در شمال افریقا

»آســوده بخواب کــوروش« نخســتین اثر سیاســی علــی فراهانــی، مســئول مجموعــه رســانه ای »دیبــا فیلم«، 
مجموعــه ای خالق و نوپــا که حدود دو ســال اســت کار خود را در عرصه ســاخت مســتند، فیلــم کوتاه، تیــزر و... آغاز 
کرده است و امســال با یک مســتند بلند در جشــنواره عمار حضور دارد. با فراهانی، گپ وگفتی با او داشــتیم که می خوانید.


