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یادداشت مجتبی نامخواه*
از دوره ی پنجم بخشی با عنوان »نقد، مقاالت و پژوهش های 
سینمایی« به جشنواره ی عمار اضافه شده است. آثار راه یافته 
به سطح مسابقه در چند دوره ی اخیر جشنواره  در این بخش، 
امیدوارکننده است. تمایز جشنواره ی عمار البته از همان آغاز 
به آن تشخص و هویت، و به تبع بُرد اجتماعی قابل مالحظه ای 
بخشیده است. این تمایز بیشتر از آن که در »بودن« عمار باشد 
در »شدن« آن است. در تمام دوره ها فراگیری عمار البته رشک 
برانگیز بوده، اما صیرورِت اتفاق موسوم به جشنواره ی عمار، 
می تواند محل توجه بیشتری باشد. »عمار« یک دینامیسم 
کمتر دیده شده ی اجتماعی را نمایندگی می کند؛ به همین 
دلیل است که همواره جنبه ی بالقوه ی آن، بر بروز بالفعلش 
پیشی می گیرد. روایت های جســته و گریخته ای که از تولد 
این کودک هفت ساله بیان شده همگی حاکی از این است که 
در رویداد عمار بُعد پروسه بودگی بر جنبه ی پروژه  بودگی آن 
تفوق دارد. این دست اندرکاران جشنواره ی عمار نیستند که 
برای اجرای آن برنامه ریزی می کنند؛ بلکه عاملیِت شکل  دادن 
اتفاقات و برنامه های عمار، واقعیت اجتماعی ای است که این 
جشنواره آن را نمایندگی می کند. کنشگران میدان اجتماعی 
عمار خالقان رویدادهای آن نیستند. آن ها تنها صورت گرانی 
هســتند که ماده ی بالقوه ِی حاصل از یــک انرژی متراکم 
اجتماعی را شکل می دهند. پرسش این یادداشت درست در 
همین جا شکل می گیرد: »صورت مطلوب این انرژی در بخش 
پژوهش جشنواره ی عمار چیســت؟« و »چشم انداز بخش 

پژوهش جشنواره ی عمار کدام است؟«
جشنواره ی عمار را می توان یک نقطه  ی تالقی میان هنر)به 
پیشروی سینما( و انقالب )در معنایی اجتماعی و اکنونی آن و 
نه تاریخی( دانست. حال اگر بخش پژوهش جشنواره را نقطه ی 
تالقی عمار و پژوهش های علوم اجتماعی به طور عام بدانیم بهتر 
می توانیم درباره ی ابعاد پرسِش یادداشت، جستجو کنیم. بخش 
پژوهش جشنواره ی عمار به مثابه نقطه ی مرکزی منشوری 
است که از تالقی سه امر اجتماعی، امر علمی و امر هنری پدید 
می آید؟ چشم انداز این تالقی چیست؟ صورت مطلوب حاصل 
از مناسبات سه گانه ی، »سینما«، »پژوهش و علوم اجتماعی 
به طور عام« و »انقالب اســالمی« کدام است؟ برای تشریح 
چشم انداز این نقطه ی کانونی نیاز است درباره ی سه وجه این 

منشور اندکی بیشتر تأمل کنیم.
انقالب اســالمی حاصل حرف نوینی بود که در بطن جامعه 
زده شد. این حرِف  نو، انساِن نوینی آفرید و این انسان نو کنش 
های نوینی را رقم زد. این کنش ها مناسبات اجتماعی را تغییر 
داد. تغییر مناسبات در فضای عمومی و در سطح امر سیاسی 
زودتر به ثمر نشست اما در اموری دیرپاتر همچون امر علمی 
و امر هنری، این تغییر مناسبات زمان بیشتری می خواست. 
انسان نوین پس از انقالب اما زمان چندانی برای پرداخت به 
این امور نداشت. امر عمومی در دهه ی اول، آن قدرها پهن دامن 
بود که اغلب زمان این انسان نوین را ببلعد. تازه پس از فراغت از 
بسط، تثبیت و حفظ نظم مدنی پس از انقالب بود که »فرزندان 
انقالب« امکان یافتند با »عرصه های تجربه نشده« ای مواجه 
شوند؛ عرصه هایی که شرح و بسط نظری و تحقق عینی به 
مراتب دشوارتری داشتند. انسان انقالب به ساحت هنر و علوم 
اجتماعی وارد شد و حرف های دگرگون کننده و انقالبی اش را 

هم همراه خود برد. بدیهی بود این میدان ها صاحبانی داشته 
باشــند که بر صدر نظام منزلت متداول نشسته و ایده های 
دگرگون ساز را طرد کنند. این طرد شدگی اما به نابودی این 
کوشش ها برای دگروگونی و در انداختن طرحی نو نیانجامید 
بلکه زمینه ای شد تا نگره ی انقالبی خود را به سان یک گفتمان 
آلترناتیو در حاشیه  و خارج از ساختارهای موجود در فضای 
آکادمیک و هنری بازیابی کند. در این میــان اما ذی نفعاِن 
نظم موجود از دگرگونی و جایگزینی  آن هراس دارند. )آن ها 
»حتی« از واژه ی Alternative هــم هراس دارند و ترجیح 
می دهند در عسرتی رمانتیک و محافظه کارانه واژه سازی کنند 
و »دگرواره« را جایگزین »جایگزین« کنند.( جریان جایگزین 
اما به راه خود ادامه می داد و بیش از پیش استعداد جایگزینی 

را در خود بسط می داد.
امروز با تمام مخالفت محافظه کاران و مدافعان وضع موجود، 
ایده های انقالبی در دو ساحت ســینما و علوم اجتماعی از 
طرح های نقدی و معرفتی گذر کرده و به جریان  هایی اجتماعی 
بدل شده است. جشنواره ی عمار می تواند این جریان جایگزین 
و انقالبی را در عرصه ی هنر و سینما نمایندگی کند. بخش 
پژوهش آن اما می تواند نقطه ی تالقی و تعامل این دو جریان 
باشد. نقطه ی به هم رسیدن جریان  جایگزیِن معطوف به انقالب 
اسالمی در عرصه ی پژوهش و نقد و علوم اجتماعی و جریان  
جایگزیِن معطوف به انقالب اسالمی در عرصه ی سینما، هنر 
و فرهنگ عمومی به طور عام. چشم انداز بخش پژوهش و نقد 
جشنواره ی عمار می تواند نقطه ی عطف و گرانیگاه شکل دادن 
به این نقطه تالقی و تعامل باشد. در فرایند شکل دهی به این 
تعامل اما پرسش اساسی این است که داده و ستانده یا خدمات 

متقابل این تعامل برای هر یک از این دو جریان چیست؟
کنش گری معطوف به انقالب اســالمی در ســاحت علوم 
اجتماعی، از موضعی منتقدانه در گفتگویی مداوم و چند ساله با 
جریان مسلط قرار دارد. جریان هژمون علوم اجتماعی در جهان 
غیر غربی - به تعبیر العطاس- دچار »ذهن اسیر« است. این 
جریان اروپا و غرب را محور می بیند و در آموزه های اسیر شده 
است. منتقدان این وضعیت نیز اگر چه از موضع نقدگرایانه، با 
شکل دهی به استدالل هایی پردامنه می کوشند ذهن ایرانی را 
از این اسارت رها سازند اما خود دچار وضعیتی شده اند که می 
توان ان را با مفهوم »اسیر ذهن« تشریح کرد. انباشت استدالل ها 
و کوشش برای ساخت عقالنیت نظری ژرف و تدارک مبادی 
معرفتی مستحکم برای مواجهه با هجمه ی »ذهن اسیر« طی 
یک مباحثه - مخاصمه ی بیست، سی ساله ی، جریان منتقد 
را تا حدودی از واقعیت اجتماعی دور کرده و به ذهنی اســیر 
ذهنیت ها دچار ساخته است. در این وضعیت جریان معطوف 
به انقالب در عرصه ی علوم اجتماعی »تصویر« و »تحلیل« 
مناسبی از واقعیت های عینی مرتبط با انقالب اسالمی و مسائل 
آن ندارد. از آن سو سینمای عمار کوشش های پردامنه ای را 
شکل داده که مایل است در برابر اشرافیت رسانه ای و هنری 
موجود، به واقیعت های میدانی جامعه ی ایرانی بپردازد. عمار 
کوشیده است تا در فرم، در فرایند تولید، در گزینش سوژه ها و 
در اکران و احتماالً دیگر جنبه ها، از تهران محوری رها شود و 
به »متن مردم« بپردازد. در این میان اگر سینمای عمار بتواند 
فقط چند پرده از مسائل عینی جامعه را به کنش گران معطوف 
به انقالب میدان علوم اجتماعی بنمایاند و تبدیل به »مسئله« 

کند، کار تمام است. ذهنیت پیشرفته و چند الیه ی این جریان 
در تعاطی با امر اجتماعی در وجه عینی، به تکاپویی مثمر و 
منتج، منتهی خواهد شد و این برای جریان جایگزین در علوم 

اجتماعی ستانده ی کمی نیست.
در سوی دیگر این تعامل و دهش نیز داشته ی قابل توجهی 
متصور است. یکی از اصلی ترین مشکالت سینمای ایران که 
جشــنواره ی عمار نیز تأکید پرتعدادی بر آن دارد بازنمایی 
مسائل، خواسته ها و سبک زندگی طبقه ا ی محدود در جامعه 
است. جشنواره ی عمار می گوید ســینمای ایران »سی«نما 
نیست، »تک« نماست و قدرت بازنمایی همه ی اقشار را ندارد. به 
عبارت دیگر تقسیم های نظام قشربندی اجتماعی، مرزهای امر 
هنری و به خصوص سینما را محدود کرده است. این البته یک 
نقد بنیادین و قابل تحسین است که از جانب و موضع جشنواره 
عمار مطرح می شــود؛ به ویژه که این ایده در حد نقد و سلب 
متوقف نشده و در جشنواره ی عمار کوشش شده تا حد توان 
از این آسیب عبور شود؛ هر چند کار ساده ای نیست. چرا که 
»محدود نشدن به بازنمایی مسائل یک طبقه ی محدود« تا 
حدود قابل توجهی به اراده ی فیلم ساز بازمی گردد. سطح دیگر 
اما »قدرت بازنمایی مسائل عمومی« است. شبه  ایدئولوژی های 
کاذبی که ساختارهای شــکل یافته ی کنونی در میدان های 
اجتماعی فرهنگی و بازتولید می کنند، بینش هنرمند را در 
محدوده ای خاص حبس کرده و امکان بازنمایی عمومی را از او 
گرفته است. برای بازنمایی عمومی نیاز است فیلم ساز به مثابه 
یک کنش گر از این اسارت این اندیشه ها و ساختارها فراتر رود. 
این فراروی نیازمند خودآگاهی و نقد این شبه ایدئولوژی هاست. 
ذهنیت فلسفی، چند سطحی و پیچیده ای که در میان اصحاب 
نگرش های منتقدانه در علوم اجتماعی صورت بندی شــده 
می تواند این امکان و ظرفیت را فراهم آورد تا راه هایی برای رهایی 

از این ساختارهای ناپیدا، اسیرکننده و محدودگر به دست  آید.
در صیرورت و شدِن پرشتاب جشنواره ی عمار، کمتر فرصتی 
برای مقوله ی تأمل به  دست آمده است. جشنواره ی عمار یک 
پروژه از پیش برنامه ریزی شده نیســت؛ یک پروسه خود به 
خودی است. عمار یک جشنواره نیست بسان دیگر جشنواره ها؛ 
عمار یک دینامیسم اجتماعی پردامنه است که دست اندرکاران، 
مجریان و اکران کننــدگان، خالق آن نیســتند. آن ها تنها 
صورت گرانی هستند که چگونگی بروز این نیروی اجتماعی 
بالقوه را فراهم می آورند. این کنش گران تا کنون حداکثر فرصت 
یافته اند صورت هایی برای حضور آن دینامیســم اجتماعی 
فراهم آورند؛ اکنون اما اندک اندک زمان و امکان آن رسیده تا 
درباره ی صورت های محقق و ممکن بروز عمار اندیشه شود. 
این رویداد هفت ساله، گذشته و بالفعل پرتکاپویی داشته است؛ 
اما آینده  و بالقوه ی به مراتب گسترده تری در پیش دارد. یکی از 
این آینده های محتمل و چشم انداز های ممکن، تالقی ای است 
که عمار می تواند میان جریان های جایگزین  معطوف به انقالب 
اسالمی در عرصه ی هنر و علوم اجتماعی به وجود آورد. تاکنون 
نهال جشنواره عمار چند جوانه ی مستقل در حاشیه خود شکل 
داده است. اگر کنش گران میدان عمار بتوانند انرژی و تالقی 
گفته شده را به خوبی صورت گری کنند، دیری نخواهد پایید که 
به یاری خدا بخش پژوهش جشنواره ی عمار نیز مستقل شده و 

تعاملی به غایت مورد نیاز و پایدار را شکل خواهد داد. 
*دکتری دانش اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

چشم انداز بخش »پژوهش« در جشنواره  عمار«

اتصال هنر و علوم اجتماعی انقالب اسالمی

ترس از خفگی
نگاهی متفاوت به مستند »ایکسونامی«

صفحه 2

مسئولیت سنگین یک فیلمساز
گپ وگفت با فیلم سازان برگزیده جوایز مردمی جشنواره عمار
صفحه 3

مردم تهیه کننده می شوند
صفحه3

ماجرای اختالف امام خمینی 
و آیت ا... خامنه ای بر سر 

نخست وزیر
صفحه 4

قصه یکی از صدها
شهرام میراب امقدم از »مادر جبهه ها« می گوید

صفحه 4

همیشه پای »چم چیت« 
در میان است

صفحه 4

روز چهارم اکران های مرکزی 
دهمین جشنواره عمار؛ سینمافلسطین تهران

چالش وحشتناک آقای کارگردان
محسن آقایی، کارگردان مستند »ایکسونامی « که مشکل اصلی سیستم فرهنگی کشور نسبت به 
آسیب های این حوزه را بی انگیزگی می داند، مخاطبان مستندش را 
به چالشی عجیب دعوت کرده است.

صفحه 2

سخنرانی حسن رحیم پور در نشست سینمای امیدوارحضور دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع( برای تماشای مستند »ابراهیم ساره«

نشست سینمای منتقد امیدوار

حضور اقشار مختلفحضور کودکان و نوجوانان در سانس ویژه صبح

غرفه ایوان رنگین کمان



یادداشت میثم مهدیار
به بهانه رواج مستندسازی حول محور »مسئله 
جنسی« در ســال های اخیر، با میثم مهدیار، 
استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت وگویی 
داشــتیم تــا ایــن موضــوع را از منظر یک 
جامعه شناس و پژوهشــگر اجتماعی بررسی 
کنیم. حاصل ایــن گپ وگفت کــه طی چند 
روز صورت گرفت، در ادامه به شکل یادداشت 

شفاهی آمده است.

تقلیل فساد به فقر
مدت ها پیــش با افزایش آمار فســاد اخالقی، 
بحث آســیب های اجتماعی در جامعه مطرح شــده بود. از همان ابتدا، دوستانی که 
دغدغۀ عفاف و حجاب داشتند به این مسئله، پاسخ های متفاوتی دادند. در آن سال ها 
آقای ده نمکی در مستند »فقر و فحشا«، این مســئله را خیلی تحلیل گرایانه و بر اثر 
فقر دیده بود؛ در صورتی که اآلن خیلی از پژوهش ها نشان می دهد که اصاًل فقر مالک 
اصلی نیست و اتفاقاً خیلی ها به تن فروشی و روسپی گری به عنوان کسب درآمد نگاه 
نمی کنند. بعد از این مستند، در این ســال ها، آثار زیادی ساخته شده که هر کدام از 

زاویۀ خاصی به این مسئله نگاه کردند.
یک دسته مثل مستند »پول و پورن« نگاه امنیتی به ماجرا داشتند و معتقد بودند که 
این مسئله، توسط شبکه ها و باندهایی دامن زده می شود که از این مسیر، پول به جیب 
می زنند. بیشتر مدلینگ ها و شبکه ها هم در خارج از ایران هستند و آنها دارند به این 
مسئله دامن می زنند. چنین مستندهایی بهترین راه مقابله را شناسایی، دستگیری و 

انهدام این شبکه ها می دانستند.

رویکرد فرهنگی و اجتماعی به فساد
دســتۀ دیگر، مقداری اجتماعی تر و فرهنگی تر به این مســئله نــگاه می کنند. مثاًل 
»ایکسونامی« و »بازگشت گمورا« بیشتر این نوع نگاه را دارد و در آن تأکید می شود 
که بحران جنسی ایران، تحت تأثیر بحران جنسی غرب است که با بحث انقالب جنسی 
شروع شــده. آنها معتقدند که انقالب جنسی غرب، تحوالتی داشــته که موج آن به 
ایران آمده و بازتولید می شود. آنها شروع انقالب جنســی در اروپا و آمریکا را محدود 
می کنند به انتشار کتاب »آلفرد کینزی« یا مثاًل اتفاقاتی از این دست. این افراد، خیلی 
عاملیت گرایانه و فردگرایانه، مسئله را تحلیل می کنند و کمتر به زمینه های ساختاری و 

اقتصادی ماجرا توجه می کنند. در نهایت هم کارتل ها یا بنیادهای فرهنگی را در ترویج 
مسئلۀ انقالب جنسی، مقصر می دانند و معتقدند که این عملیات برای آن ها منفعت 
جنســی دارد و چرخ صنعت پورنوگرافی را می چرخاند. عموماً زمینه های اجتماعی و 

عمیق تر این ماجرا را نمی بینند.

نگاه جامع تر در مستند ایکسونامی
»ایکسونامی« در نسبت به آثار قبل، جســورانه بود و تقریباً به ابعاد بیشتری از ماجرا 
توجه داشت. این مستند تالش می کرد که تبیین جامع و کامل تری از مسئلۀ بحران 
جنسی و انقالب جنسی بدهد؛ اما باز هم از تحلیل ساختاری و جامعه شناختی خالی 
بود. »ایکسونامی« به زمینه های اجتماعی ماجرا و چیزهایی که باعث تغییر نقش های 
خانوادگی می شود، کمتر توجه کرده یا مثاًل مسائلی که در زندگی کالن شهری باعث 
می شود تا زن ها هم مجبور شــوند در کنار مردها به میدان اشــتغال بیایند و حضور 
اجتماعی شان بیشتر شود را نادیده گرفته است. ما باید نگاه تمدنی به ماجرای بحران 

جنسی داشته باشیم و آن را صرفاً با عناصر فرهنگی تحلیل نکنیم.

غفلت از تحلیل های ساختاری جامعه شناختی
اکثر مستندهایی که تا اآلن ساخته شده، موضوع را این گونه نگاه می کنند؛ زیرا این، 
یک موضوع وارداتی است. اتفاقاتی آن بیرون افتاده و از طریق رسانه در کشور ما بازتاب 
پیدا کرده است. خوب است که بدانیم سر منشاء کجاست و چرا این اتفاق افتاده ولی 
باید به زمینه های ساختاری داخلی هم توجه شود؛ زیرا زمینه های داخلی در شدت و 
قوت  گرفتن زیست جنسی تأثیرگذار است. مثاًل رشد زندگی کالن شهری در این ماجرا 
بی تأثیر نیست یا مثاًل مسئلۀ اقتصاد سیاسی و شکاف های اقتصادی جامعه، ازدواج افراد 
را به تأخیر می اندازد که در این مسئله بی تاثیر نیست. اکثر این مستند ها به این وجه 
ماجرا توجه نمی کنند و بیشتر تحوالت جنسی و زیست جنسی را به مسائل رسانه ای 

بیرونی حواله داده اند.
مسئلۀ دیگری که در اکثر این مستندها به آن توجه نشده، این است که انقالب جنسی 
اگر از دهۀ پنجاه و شصت میالدی در غرب شروع شــده، در واقع بعد از جنگ جهانی 
رخ داده اســت. در دو جنگ جهانی، نزدیک به 100میلیون انســان کشته شدند که 
اغلبشان هم مرد بودند. این اتفاق تناسب جمعیتی غرب را برهم زده بود. از طرف دیگر، 
جنگ، آوارگی را نیز به ارمغان آورده و جابه جایی های جمعیتی را ایجاد کرده بود. این 
جابه جایی ها آدم ها را از شبکه های اجتماعی سابق خودشان جدا کرده و آسیب های 
اجتماعی را به همراه داشــت. این اتفاق نشان می دهد که آســیب های اجتماعی در 
اخالقیات، روابط اجتماعی و فروپاشی خانواده رخ می افتد و باعث شکل گیری بحران 

می شــود و زمینه ای را دامن می زند تا عده ای با تولید کتاب و نظریه، فیلم و سریال یا 
تبلیغات سوار این موج شوند.

راه حل های مقطعی
بعضی  از این مســتندها هم مســئله را به ســمت بحــران ازدواج برده انــد و حتی 
بعضی هایشان مسئله ی ازدواج موقت و زندگی ها و تمتع های حالل را ترویج می کردند. 
این ها با آن تحلیل کالن ســاختاری، فاصله زیادی دارد. می خواهــم بگویم اتفاقاً در 
حوزه ی سیاستگذاری باید نگاه کالن داشــته باشید و صرفاَ به افراد نگاه نکنید، وقتی 
مسئولیت را بر دوش افراد و خانواده ها می گذارید، راه حل های سیاست گذارانه نهایتاً 
تبلیغاتی و آموزشی می شــود منتها وقتی نگاه کالن ساختاری داشته باشید آن وقت 
است که سیاست گذاری ها به ســراغ اقتصاد، عمران و بروکراسی و توسعه جهت پیدا 

می کند.

مسئله زیست شهری
وقتی شهری را می سازید در مترو و »بی آرتی« دائماً اختالط، برخورد و چشم درچشم 
شدن افراد را می بینید. نمی توان انتظار داشت کسی که روزی یکی دوبار از این مترو 
اســتفاده می کند، بعد از مدتی دچار بی حیایی نشــود؛ خیلی چیزها برای او عادی 
می شود. در شهر جوری آپارتمان را می سازند که َدِر خانه ی همسایه که باز می شود تا 

تِه خانه معلوم است؛ حریمی وجود ندارد. 
سیاست های توســعه ای، افراد را از شهرهای کوچک به شــهرهای بزرگ می آورد. او 
را از شــبکۀ اجتماعی خودش جدا می کند و در مکان غریبی قرار می دهد که امکان 
همسرگزینی مناسبی برای او نیســت. او از نظارت تحت شبکه ای اجتماعی که قباًل 
بوده رها شده و حاال آزادی ناشی از غربت در شهر پیدا کرده است. شرایط اقتصادی او 
هم ایجاب نمی کند که به موقع ازدواج کند. مجموعۀ این شرایط، فساد اخالقی را به 

سمت و سوی خاصی می کشاند و بحران جنسی را ایجاد می کند.
اگر از صبح تا شب کالس اخالقی بگذاری و بگویی که خودت را کنترل کن، تا حدی 
جواب می دهد. بــه طور کالن، امکان   ناپذیر اســت که صرفاً بــا توصیه های اخالقی، 
آموزشی و تبلیغاتی، بتوان جلوی رفع نیازهای اساسی انسان را گرفت؛ به هر حال او 
نیازی دارد که باید ارضاء شود. نتیجۀ اکثر این مستندها این است که باید رسانه ها را 
محدود کنیم، روابط رسانه ای با غرب محدود شود تا تحت تأثیر قرار نگیریم. خانواده ها 
هم باید در ازدواج جوانان ســخت نگیرند و...، این راه حل ها، تأثیر اساسی ندارد. این 
کارهای تولید شــده، از جنبه های محدودی به ماجرا نگاه می کننــد. باید یک نگاه 
جامعه شناختی داشت و نباید صرفاً روان شناختی و رسانه ای نگاه کرد. به نظرم هنوز 
جا دارد با نگاهای جدی تر و کالن تری به این ماجرا نگاه کرد و درباره اش صحبت کرد.

البته جامعۀ هم باید این گونه مستندها را ببیند تا بداند که چه اتفاقاتی در غرب افتاده 
است و ماحصل آن چیست. باید تبعات انقالب جنسی را که در آنجا توسط رسانه ها و 
بنیادها دامن زده می شود، بدانند و بفهمند که ممکن است چه مسائلی در روح و روان 

افراد، مسائل خانوادگی و زندگی اجتماعی شان ایجاد شود.
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جرقه تولید مستند؟
انبوهی از اطالعات ناب 
و دست نخورده  از سیر 
آزادی جنسی در غرب 
بود که کسی تا به حال، 
ســمتش نرفته بود و ما 
در ایــن زمینه بــا کوه 
یخی مواجه شــدیم که 
هم قسمت روی آب آن 
عظیم بود و هم قسمت 

زیرین.
در تحقیقاتم سعی کردم 
هر آن چه درباره موضوع 
مستند، تولید شده است، ببینم. چندین کار خارجی دیدم که 
به طرز عجیب و غریبی همگی در یک روایت بسیار حداقلی و با 
جهت گیری مثبت و جانبدارانه ای ، انقالب جنسی را در همان 

دهه 60 و 70 آمریکا خالصه می کردند.
شیوه مواجهه کشورهای غربی با انقالب جنسی برای من عجیب 
بود. سعی کردیم روایت تازه ای از این مسئله ارائه دهیم، ارائه ای 
که به نظرم برای مردم دنیا تازگی خواهد داشت، اما مسئله ای 
که در غرب وجود دارد این اســت که جریان اصلی به شدت در 
برابر آگاهی مردم مقاومت می کند؛ چرا که به کارتل های ثروت 

و قدرت وصل هستند.

هشدار »کوه یخ«
جامعه ایران در حال نزدیک شدن به یک کوه یخ است که ابعادی 
وسیع تر از آن چه می بینیم، دارد و اگر با آن برخورد کنیم، ماییم 

که نابود می شویم.
خانم چادری می آید روی آنتن صدا و سیما از انواع خودارضایی 
خوب و بد صحبت می کنــد و از ضرورت این که پدرها و مادرها 
باید به بچه هایشان آموزش خودارضایی بدهند، می گوید. این، 
نشــان دهنده بحرانی بودن شرایط اســت؛ این ها از امکانات و 
حمایت های دولتی استفاده می کنند و چنین نیست که بگوییم 
یک نفر آمده و نظر شــخصی داده، بلکه یک طیف تفکری در 
ایران همراه این هاست و با این رویکردها در انتخابات ها می آیند.

وضع ما بدتر است یا آمریکا؟
وضعیت مان نســبت به آمریکا و خیلی جاهای دیگر با اختالف 
زیاد، بهتر است. فاصله آماری که در ایران مثاًل بین رابطه جنسی 
قبل از ازدواج که در آمریکا چیزی باالی 97درصد است با ایرانی 
که بدترین پیش بینی هــا آن را 20درصد عنوان می کنند، زیاد 
است ولی همین هم فاجعه عظیمی است و این شرایط، با یک 

شیب نسبتاً تندی در حال تغییر است.
یکی از مهم ترین شرایطی که برای انتخاب این بازیگر داشتیم 
این بود که یــک راوی ای انتخــاب کنیم کــه فیلم های غیر 
اخالقی اش در دسترس نباشد. بازیگر مستند ما چون در دهه 
80میالدی، با نگاتیو کار می کرده دسترســی به فیلم هایش به 

نوعی غیر ممکن بود.
اتفاقاتی که در فرآیند تولید افتاد، سبب شد تا خروجی نسبت 
به ایده آلی که داشتیم، متفاوت باشــد. سهم شخصیت اصلی 
در فیلمنامه، خیلی بیشــتر از این بود کــه در فیلم می بینید و 
پالن های آمریکا هم نزدیک یک دهم آن چیزی اســت که بنا 

بود تولید شود.
بعد از انصراف شخصیت اصلی به دلیل بیماری از ادامه همکاری، 
تصمیم گرفتیم که کار را با یــک بازیگر جلو ببریم. نهایتاً در یک 
شرایط اضطرار کار را شروع کردیم که متأسفانه آن بازیگر هم بعد از 
یک روز، همکاری نکرد و این باعث شد که کلی از پالن های مربوط 
به خاطرات گذشته  شخصیت اصلی مستند را از دست بدهیم، البته 
االن هم بخش هایی از این خاطرات، در فیلم است اما چون تصویر 

خودش دیده نمی شود، وزن آن کمتر احساس می شود.

مسیر رسیدن به قصه ی مستند؟
پژوهش اولیه ای داشتیم که تا حد زیادی تکلیف مان را مشخص 
کرد. می دانستیم که با چه پدیده ای مواجه هستیم. همزمان با 
پیشرفت کار، باید گزاره های اول مان را اعتبارسنجی می کردیم 
و درســت یا غلط بودنشــان را درمی آوردیم. وقتی وارد ماجرا 
شدیم، دیدیم تقریباً همان گزارش اولیه   مان، گزارش درستی 
بوده است و از همان اول، کلیت شکل کار همان بود که در نهایت 

هم به آن رسیدیم.  

آرشیو؟
قســمت زیادی از پژوهش و آرشــیو با خودم بــود که بخش 
عمده اش، از اینترنت تهیه شد، چند مورد هم از طریق رابط مان 

در آمریکا تهیه کردیم.

جذب مخاطب به هر قیمتی؟
وقتی من در معرفی این مســتند، از آن به عنوان خاطرات یک 
»پورن استار« نام  می برم از خاطرات ملتی حرف می زنم که که 
نه لزوماً همه آن ها بلکه برخی شان، یک دوره ای »پورن استار« 

بودند و از آن به عنوان قله ای از آزادی فتح شده، یاد می کنند.
طرف به واسطه دیدن خاطرات »پورن استار« می آید تا در سالن، 
این را ببیند، اما این را نمی بیند، در واقع سر کار می رود ولی باز 
هم راضی بیرون می آید و به خــود می گوید من در یک روایت 

نسبتاً جذاب و خوب، حرف های جدی و مهمی شنیدم. 

مقایسه با آمریکا؟
مبنای قضــاوت خیلی از ایرانی ها نســبت به جهــان خارج، 
آمریکاست؛ چرا که آن ها دائم، فیلم ها و سریال های آمریکایی 
می بینند، در آن فرهنگ زندگی می کنند و بعضاً از آمریکایی ها 
هم آمریکایی تر هستند. ما خواستیم بگوییم آزادی خواهان ایران 
که مهد آزادی شان، همچین جایی است، بی پرده تاریخ آن را به 

قضاوت بنشینند. 
ایاالت متحده، نکته مهم دیگری هم دارد و آن این است که عقبه 
مذهبی و سیاست های فرهنگی آن ها خیلی شبیه به فضای ما 

بود و در زمینه هایی هم از ما سخت گیرتر بودند. عجیب وغریب 
است، قانونی به نام »کانستاک« داشتند که طبق آن، مرسوالت 

پستی را باز می کردند، اگر موارد مبتذل بود، ضبط می شد.

تالش برای ارائه تحلیل درست
درباره »انقالب جنســی« در غرب، دو دسته کار تولید شده که 
برخی نه تنها مسئله را حل نمی کرد بلکه بدتر می کرد و برخی هم 
از لحاظ فیلمنامه، ساخت و پژوهش ضعیف بودند که متأسفانه 

سازنده هر دو دسته نیز بچه انقالبی ها و حزب اللهی ها بودند.
در رابطه با دسته نخســت، مســئله بخش عمده ای از کارها، 
سطحی بودن آن هاســت. از ســطحی بودن هم بگذریم واقعاً 
مســتند هم نبودند. چرا که ادعاهای فیلم با واقعیات موجود، 

در تناقض بود. 
بعضی از اینها هم اشــکال فنی و محتوایی جدی ندارد. منتها 
در توفیق رســیدن به مخاطــب، مقداری ناکام اســت. یعنی 

جذابیت های فرمی و محتوایی الزم را ندارد. 

مسئله اصلی
قسمت های مربوط به ایران را از تصاویر اینستاگرامی عمومی 

بیرون کشیدیم. همین ها را هم بعضی ها  گفتند زننده و قبح شکن 
اســت. ما یک دهم آن چیزی را هم که در اینســتاگرام اتفاق 
می افتاد، نتوانستیم نشان بدهیم. نمی شود هم نشان داد اما ای 
کاش، جایی باشد که حداقل عده ای که درد دارند، کار را ببینند 

و مطلع شوند.
مشکل اصلی آن  است که سیســتم فرهنگی کشور نسبت به 
آسیب های فرهنگی بسیار بی انگیزه است تا جایی که وزیر ارشاد 
می گوید برای مبارزه با تهاجم فرهنگی، از سلبریتی ها مالیات 
نگیرید، غافل از این که تهاجم فرهنگی از طریق سبک زندگی و 
نقش هایی که همین  سلبریتی ها بازی می کنند، اتفاق می افتد. 

حاال از اینها مالیات نگیریم؟!

چالش وحشتناک آقای کارگردان
من از همه مؤمنیــن، هر کســی دغدغــه دارد، می خواهم با 
گوشی هایشان در اینترنت، شنیع ترین کلمات را جستجو کنند 
و ببینند چه مطالب و عکس هایی به راحتی پیدا می شــود و به 
این نکته هم دقت کنند که همین امکان در دسترس کودکان 
و نوجوانان اســت، این جاســت که عمق فاجعه را شاید بیشتر 

بفهمیم.

گفت وگو با محسن آقایی:

چالش وحشتناک آقای کارگردان
»ایکســونامی« روایتگــر ســیر رســیدن بــه آزادی جنســی در جامعــه آمریکایــی اســت، مســتندی 
جســورانه همــراه بــا ســال ها پژوهــش کــه در مؤسســه فرهنگــی هنــری »آوش« تولید شــده اســت. با 
محســن آقایــی، تدوین گــر و کارگــردان ایــن کار، گفت وگویــی داشــتیم کــه در ادامــه می آیــد.

نگاه جامعه شناختی به جریان مستندسازی درباره »بحران جنسی« در سال های اخیر؛

نگاه جسورانه »ایکسونامی«

ویژه   نامـــــه دهمیـــــن جشـــــنواره فیلـــــم عمـــــار| شماره پنجم | 16 دی 1398

چند دلیل برای این که از مستندهایی نظیر ایکسونامی، 
باید بیش از مسائل جنسی بترسید

ترس از خفگی

   فاطمه ترکاشوند*  شاید فکر کنید چقدر خوب است که مستندی، به موقع، نیاز 
جنسی را در جامعه شناسایی کرده و نســبت به آن هشدار دهد؛ یا شاید فکر کنید 
در برهه ای که روایت های مختلفی از مشکالت جنســی و راهکارهایش در کشور 
وجود دارد، چقدر عالی می شــود اگر یک مســتند هم از منظر مذهبی و انقالبی 
–همان حزب الهی خودمان- به ماجرا بپردازد؛ شــاید هم استقبال کنید از این که 
مستندسازی، عمیقاً، تاریخ سده اخیر آمریکا را بررســی کرده و هیچ گوشه ای را 
ناگفته نگذارد؛ اما پذیرش همه این ها در گرو یک چیز است: ضرورت. درست همان 

چیزی که مستند »ایکسونامی«، هیچ توجهی به آن نداشته است.
اگر موج مستندهای با موضوع مسائل جنسی را که از ابتدای دهه 90 خیز برداشت، با 
خود دوره کنید، احتماال به این نتیجه خواهید رسید که در کنار سه مستند »انقالب 
جنسی« حسین شمقدری، »بازگشت گمورا« محمدجواد رئیسی، »یک پیشنهاد 
ساده« یاســر عرب و برخی مستندهای دیگر، »ایکســونامی« احتماالً کامل ترین 
اثر است. البته مستندهایی که در حوزه مسائل جنســی ساخته شده اند، هر کدام 
راهبردهای مختلفی را برای طرح موضوع و مسئله خود انتخاب کرده اند اما شایع ترین 
راهبرد میان آن ها، مقایسه وضعیت ایران با کشورهای غربی است. درباره این راهبرد 

چند نکته قابل تامل است:
فرض کنید قرار است برای طرح مسئله جنسی و مشکالت و راهکارهای آن در کشور 
خودمان به آمریکا برویم تا ببینیم اصالً مسئله جنسی چیست، چه تلقی از این مسئله 
در آن جا وجود دارد، آن ها چه چیزهایی را مشکل می دانند و چه راهکارهایی برای 
مشکالت شان اندیشیده اند. تا این جا فقط توقع داریم شناخت درست آمریکا، تاریخ 
آن، نظریه های جنسی، افراد مهم و سرشناس اثرگذار، کالن روایت ها، مشکالت و 
چیزهایی از این قبیل، درست طرح شده باشد. از این حیث، »ایکسونامی« به نسبت 

مستندهای پیشین، موفق   تر عمل کرده است.
در گام بعدی بیایید فرض کنیم اگر قرار بود که بدون توجه به مسائل و مشکالت دیگر 
کشورها در حوزه جنسی مستندی درباره چالش های داخلی خودمان بسازیم، چه 
می کردیم. ماجرای مردم ایران خصوصاً بعد از انقالب با مسائل جنسی از کجا شروع 
شد؟ نظریه های علمی بومی در این حوزه کدامند؟ کدام نظریه ها، »مسئله« را چه 
می دانند و تعریف شان از »مشکل« چیست؟ کدام سیاست گذاری های حاکمیتی 
و کدام قوانین تالش کرده اند بر مسیر و روند مسائل جنسی در کشور اثر بگذارند؟ 
نتیجه چه بوده اســت؟ آمارها کجا هســتند و چه می گویند؟ این ها تنها بخشی از 
سواالتی است که برای تحقیقات پایه ای چنین مســتندی، باید پاسخ داده شوند 
و پُر واضح است که به علت فقدان شــفافیت و وجود حساسیت های مختلف در این 
حوزه، اگر مستندی بخواهد از این راهبرد، کارش را پیش ببرد احتماالً پس از 10 
سال وقتی که همه چیز خودش، راست و ریس شده، تازه از مرحله پژوهش و پیش 

تولید عبور کرده است.
اما بعد فرض کنید قرار است طرح مسئله جنسی در آمریکا، دستمایه ای برای ورود 
به مسائل جنسی در کشور خودمان باشد؛ درست همان کاری که غالب این مستندها 
از جمله »ایکسونامی« انجام داده اند. آن وقت برخالف ظاهر ساده اش که هر روز در 
تحلیل های محاوره ای عابران کوچه و خیابان پیدا می کنید همه زحمات چندبرابر 
می شود. مبنای قیاس باید مشخص باشد و دید جامعی نسبت به اوضاع اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی وجود داشته باشد تا قطعات پازل درست کنار هم چیده شوند. 
در واقع برای ساخت چنین مستندی، شما باید از گام قبل عبور کرده باشید تا نتیجه 

درستی حاصل شود.
اما راه ســاده تری هم وجود دارد؛ همــان راهی که اغلب این مســتندها از جمله 
»ایکسونامی« رفته اند. آن ها با یک تصور کلی و بدون داشتن دیدی از اوضاع و مسائل 
و مشکالت داخلی با انبوهی از ماجراها و تصاویر شوکه کننده به سراغ مسائل جنسی 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی رفته اند و اگرچه برخی در این گام، موفق تر از بعضی 
دیگر بوده اند اما هیچ کدام شان در قسمت اصلی ماجرا که طرح مسئله داخلی و ارائه 

راهکار برای آن است، هیچ حرکتی نکرده اند. 
دقیقاً به همین خاطر هم هست که حجم تابوشکنی های ضمنی و طرح مسائل دیده 
نشده، تبدیل به عرصه اصلی رقابت این مستندها با یکدیگر می شود. همیشه یک 
مستندســاز بالقوه وجود دارد که می رود در انبان خاطرات نه چندان تمیز غربی ها 
آن قدر می گردد تا چیز جدیدی برای مقایسه پیدا کند. آن ها در این پروسه به تنها 
چیزی که توجه ندارند، ضرورت پرداختن به یک زیرشاخه از یک مسئله، چگونگی 

پرداختن به آن و میزان پرداختن به آن است. 
از خودمان بپرسیم چرا »ایکسونامی« تا نمایش خوردن مدفوع پیش می رود؟ چرا 
یک »پورن استار« را به عنوان راوی انتخاب می کند؟ چه ضرورتی دارد که با جزئیات 
و به شکلی مبسوط به داستان همجنسگرایان بپردازد؟ این جزئیات در تصویری که 
ما از چالش های داخلی خودمان در حوزه مسائل جنسی داریم، چه تأثیری خواهد 
گذاشت؟ و مهم ترین ســوال این که چرا مستقیماً به ســراغ طرح مسائل داخلی 

خودمان نمی رویم؟ چرا لقمه را دور سرمان می پیچانیم؟
تمام تالش سازندگان »ایکسونامی«، معطوف به ایجاد هراس از آینده ای است که 
فکر می کنند در انتظار ایران است؛ مثاًل راوی نه چندان موجه فیلم هم اشاره می کند 
که »برداشتن روسری تازه اول ماجراســت« و البته دنیایی از سؤاالتی را هم که در 
پی این نظرش ایجاد می شود، مسکوت و بی پاسخ می گذارد. »ایکسونامی« نهایتا 
می تواند مخاطبان را از برخی عواقب انقالب جنسی دهه 60 و 70 آمریکا بترساند اما 
نه تنها قادر نیست او را قانع کند که این ترس، نتیجه قهری و محتوم مسیر او به سمت 
آمریکایی شدن است بلکه حتی نمی تواند اثبات کند که او واقعاً در این مسیر قرار 
دارد. بدتر از همه، این که برای نمایش دستاورد چنین فتح قلیلی، کلی کشته و زخمی 
برجای می گذارد! بدون وجود ضرورت به سراغ هر اتفاق جزئی و کوچک و کثیفی 
می رود تا مدام این گزاره های مربوط به هراس افکنی در مخاطب را پررنگ تر کند. 
غافل از این که اگر هر مستندی، هر بار سراغ یک پلیدی جدید برود، دیگر هراسی از 

پلیدی باقی نمی ماند. طبعاً فکر نکردن به ضرورت ها، از همه چیز ترسناک تر است.
* نویسنده و منتقد سینما



گفت وگو با برخی از فراخوان دهندگان مردمی 
دهمین جشنواره عمار؛

مردم، تهیه کننده فیلم ها شدند

در بخش »فراخوان های مردمی« که از سال گذشته، به بخش های 
فراخوان اصلی جشنواره مردمی فیلم عمار افزوده شد و طی آن، 
جشنواره از تمام مؤسسات، تشــکل های مردمی و افراد حقیقی 
دعوت کرده است موضوعات و دغدغه های مد نظرشان را در حوزه 
تولید، در قالب فراخوان  از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی 
که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده اند هدیه ای مادی یا 

معنوی اختصاص دهند. 
در این بخش، تاکنون 61 فراخوان از سوی اشخاص، تشکل های 
مردمی و مؤسســات فرهنگی، هنری، اجتماعــی، اقتصادی و 
علمی به ثبت رســیده اســت. عالقمندان نیز می توانند جهت 
ثبت فراخوان جدید براساس دغدغه هایشان به سایت جشنواره 
AmmarFilm.ir مراجعــه کننــد. در این باره بــا برخی از 
فراخوان دهنده های این دوره، گپ وگفتــی کردیم که گزیده ای 

از آن می آید.

رسول بلباسی، عنوان فراخوان: شهید بلباسی
برادر شهید مدافع حرم محمد بلباسی، دلیل انتخاب این موضوع 
برای اهدای جایزه به فیلم سازان را ترویج اخالقیات و سبک زندگی 
شهدا دانست و افزود: مســئله اخالق با توجه به شرایط حاکم بر 

کشور، موضوعی است که باید بیش از این ها به آن بها داده شود.
وی با تأکید بر این که دبیرخانه جشنواره عمار می تواند از ظرفیت 
تمام دلسوزان فرهنگ و هنر اســتفاده کند، اظهار داشت: باید از 
چند ماه زودتر، فراخوان های مردمی اعالم شــود تا در شهرهای 
مختلف، این فضا ایجاد و فیلم ســازان به ســمت ساخت چنین 

آثاری بروند.
بلباسی با دعوت از خانواده شهدا برای شرکت در فراخوان اهدای 
جایزه های مردمی به فیلم سازان دغدغه مند اظهار داشت: پس از 
شهادت شهید بلباسی، فعالیت های فرهنگِی زیادی به نام شهید، 
هم در زمینه اردوهای جهــادی و زیارتی و هــم در زمینه های 

فرهنگی شکل گرفت که من این ها را از برکت نام شهید می دانم.

فاطمه سادات امامی؛ عنوان جایزه: ققنوس
ما جمعی از بچه هــای علوم ومعارف اســالمی صــدرای یزد با 
دغدغه هایی از جنس هنر بودیم که از فیلم ها و آثاری که در سینما 
و بعضاً تلویزیون پخش می شد، راضی نبودیم و از سال پیش که 
پیگیر جشنواره عمار شــدیم، دیدیم که آثار خوب و اثرگذاری از 

سوی این جشنواره اکران می شود و ما هم نسبت به نمایش اینها 
عالقه مند شــدیم. بعد از این قضیه هم در فراخوان های مردمی 

جشنواره، مشارکت کردیم.
وی گفت: سال 97 نخستین سالی بود که ما فراخوان دادیم و در 
آن برهه، بین خودمان، دغدغه سبک زندگی اسالمی پدید آمده 
بود و حس کردیم که چقدر جای این قضیه در آثار جشنواره، خالی  
است و فراخوانی درباره این موضوع دادیم. امسال نیز پس از بیانیه 
گام دوم رهبری، جایزه مان را با موضوع دولــت جوان انقالبی و 

جوان های تمدن ساز انتخاب کردیم.
امامی که فارغ التحصیل مدرسه علوم ومعارف اسالمی صدرای یزد 

هم است، با اشاره به اهداف اعالم فراخوان ققنوس در این دوره از 
جشنواره عمار تصریح کرد: متأسفانه سینمای ایران از واقعیت های 
جامعه، عقب مانده است و همین امر سبب شده تا مخاطبان آن در 

یک قشر خاص محدود شود.
وی تصریح کرد: در گونه های دیگر از هنر، ما می توانستیم خیلی 
بیشتر از این چیزی که هســتیم، جلوتر باشیم اما سیاست های 
غلط فرهنگی ســبب شده تا آن گونه که باید و شــاید، نتوانیم از 
تأثیرگذاری ابزار هنر اســتفاده کنیم. الحمدهلل جشــنواره عمار 
حرکتی انقالب گونه را در عرصه سینما آغاز کرده است؛ چرا که این 
جشنواره تفکرش در سرگرمی خالصه نمی شود و دغدغه اش نیز 

دغدغه های عموم مردم است.

مهدی شاندیزی، فراخوان جایزه مردمی »شهید فتحی 
شقاقی«

دبیر اجرایی مجمع اسالمی حبل اهلل مشهد مقدس، با بیان اینکه 
ما یک تشکل مردمی فعال در حوزه جهان اسالم هستیم، گفت: 
هدفمان در این تشکل، تبیین گفتمان انقالب اسالمی با گرایش 
مسائل جهان اسالم است که از سال 92 کارمان را در مشهد آغاز 

کرده ایم.
 وی با بیان اینکه هدف شــان از اعالم فراخــوان و در نظرگرفتن 
جایزه، تمرکز بر آثاری با محوریت شهدا و نخبگان دینی، فرهنگی 
و اجتماعی اهل ســنت بوده اشت، اظهارداشــت: در یک جلسه 
شورایی که با دوستان داشتیم، موضوعات مختلف مطرح شد که 

نهایتاً به موضوع معرفی مفاخر اهل سنت رسیدیم.
شاندیزی با تأکید بر اینکه فضای رسانه ای شکل گرفته در بحث 
جایزه های مردمی می تواند اثرگذارتر از اهدای جایزه باشد، تصریح 
کرد: ممکن است امسال کسی کاری را در زمینه ای که ما فراخوان 
داده ایم، تولید نکرده باشــد اما از فضای رســانه ای ایجاد شده و 
پوســتر و کلیپی که در کنارش تولید و منعکس می شود ممکن 
است برای سال های آینده شاهد تولید آثاری در این زمینه باشیم.
دبیر اجرایی مجمع اســالمی حبل ا... در پایــان گفت: به نظرم از 
سال آینده، باید فراخوان های مردمی چند ماه پیش از فراخوان 
اصلی جشنواره زده شود تا فیلم ســازان برای ساخت اثر به فکر 

بیفتند. 

طبرسی....؛ عنوان فراخوان: شهید حسن شاطری
طبرسی، جانشــین قرارگاه حاج احمد متوسلیان و مدیر اجرایی 
هیأت یا فاطمه الزهرا)س( بابل، با اشــاره به آشنایی با جشنواره 
عمار از چند سال گذشته و بحث اکران های مردمی اظهارداشت: 
ازدواج و خانواده جوان موضوع یکی از جوایزی است که قرار است 
به اثر برتر با این موضوع از میان آثار جشنواره اهدا شود. همچنین 
با توجه به فعالیت قرارگاه حاج احمد متوسلیان در سرپُل ذهاب 
و انجام خدمات اجتماعی و محرومیت زدایی، سه  جایزه هم برای 
این بخش در نظر گرفتیم تا به اندازه خود سهمی در انعکاس تالش 

نیروهای انقالبی در این داشته باشیم.
وی با بیان این که نیاز امروز جامعه، رســانه ای است که خوراک 
صحیح به مخاطب بدهد، اظهارداشــت: ما اگر بتوانیم گفتمان 
مردم، دغدغه های مردم، کارهای زمین مانده مورد نظر رهبری 
و نظام را در قالب هنر بیان کنیم تأثیرگــذاری ویژه ای به همراه 

خواهد داشت.
طبرسی ضمن ارائه پیشنهاد برگزاری منطقه ای جشنواره عمار 
تصریح کرد: می شود آثار چند استان را در یک استان نمایش و این 
کار را در سه یا چهار نقطه از ایران انجام داد و نهایتاً مرحله نهایی 

جشنواره را به نوعی در تهران برگزار کرد.

3
بازهم فیلم بیاور

اول فیلمی درمورد جدا شــدن بحرین از ایران پخش کردم، اما 
بچه ها توجه نمی کردند. اشــکال از انتخاب من بود، چون فیلم 
خیلی نریشن)گفتارمتن( داشــت. بعدش که »کرایه ها آماده« 
را پخش کردم، خیلی با دقت نــگاه می کردند. یکی از بچه ها در 
خوابگاه دانشــجویِی دخترانه هم اکران کــرد. یک بار »پرواز تا 
بی نهایت« را به مربِی پرورشِی یک دبستان غیرانتفاعِی پسرانه 
دادم. فیلم را اکران کــرد. خیلی هم راضی بود و می گفت بازهم 

فیلم بیاور.

مریم سادات ایران پور؛ فعال فرهنگی اسالم شهر استان تهران

امکانات کم،  کارهای خوب
هزینه های اکران معموالً ازطریق دوستان، خّیران و کمک های 
مردمی تأمین می شود. بعضی از وسایل را در »کانون مشکات« 
داشــتیم؛ وســایل دیگر را هم از جاهای مختلف مثل مساجد 
می گرفتیم. یک ویدئوپروژکتور داشتیم که متأسفانه به  سرقت 
رفت و کار را سخت کرد. بعد از این اتفاق، ناچار شدیم برای هر 
اکران، از جاهای مختلف مثل کانون ها و مســاجد شهرستان، 
دســتگاِه پخش تهیه کنیم. بعضی از دوســتان از روستاهای 
مختلف برای اکران تماس می گیرند، ولی چون ویدئوپروژکتور 
به  سرقت رفته است، اکران لغو می شود. ولی اگر بچه های فعال 
فرهنگی ارادۀ خوبی داشته باشــند، با امکانات کم هم می شود 

کارهای خوبی کرد.

هنری شدیم
معموالً در اکران ها دربارۀ جشنوارۀ عمار و آثارش، به  مخاطبان 
توضیح می دهیم. ارتباط با مجموعه های فرهنگی انقالب، نگاه ما 
به  فعالیت های فرهنگی را هم تغییر داد؛ ازجمله جشنوارۀ عمار 
تأثیر زیادی در نگرش ما پدید آورد. برای مثال، یکی از دوستاِن 
ما به طور تخصصی وارد عرصۀ هنر شد و اآلن سایت »صبح هنر« 
را مدیریت می کند. یک دوست دیگرمان، به سمت مستندسازی 
رفت و تا به حال چند مستند هم ساخته است. او امسال در ساخت 
مستند »دست ها فریاد می زنند« با برنامۀ »ثریا« همکاری کرد. 
این مســتند از تلویزیون پخش شــد. یکی دیگر از دوستانمان 
وارد جریان جمع آوری تاریخ شفاهی شــد و بعداً هم به سمت 
»داستان نویســی« رفت. من هم زمانی در »کانون مشــکات« 
نشریۀ دو برگه اِی A4 منتشر می کردم که در نماز جمعه پخش 
می شد. همان دو برگه، انگیزه ای شــد که مجوز نشریۀ استانی 

»دیده بان« را بگیریم.

محمدعلی امیری؛ فعال فرهنگی جیرفت استان کرمان

»فراخوان مردمی«؛ از بخش های جدید جشنواره مردمی فیلم عمار 
است که از سال پیش و در تالش برای مردمی تر کردن این رویداد، 
به یکی از  عناوین اصلی فراخوان جشنواره تبدیل شده است. در این 
بخش، تمام مؤسسات، تشکل های مردمی و افراد حقیقی می توانند 
دغدغه هایشــان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان  از سینماگران 
بخواهند و به فیلم ســازانی که بهترین اثر را در آن موضوعات تولید 
کرده اند، هدیه ای مادی یا معنــوی اختصاص دهند. در این بخش، 
ارزش مادی جوایز مهم نیست بلکه این نَفس کار است که به جان 

فیلم ساز، انرژی مضاعفی می بخشد.
ناگفته نمانــد که این طــرح، برگرفته از اکران کننــدگان مردمی 
جشنواره در شهرســتان اردل چهارمحال و بختیاری است. جایی 
که اکران کنندگان اردلی به صورت خودجوش از سال های گذشته، 
هدایایی را برای تقدیر از فیلمسازان عماری می فرستادند. در دوره 
پیشین، 137 فراخوان مردمی به دبیرخانه جشنواره عمار رسید که 
بخشی از آن، در طول یک سال گذشــته توسط فراخوان دهندگان 
داوری و جوایز، به برگزیدگان اهدا شد. با تعدادی از این فیلم سازان 
منتخب، گپ وگفتی داشتیم و نظرشان را درباره این فراخوان و جوایز 

مردمی جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

نماد دغدغه های مردم
مجتبی لطفی کرامتی، کارگردان مســتند »زوروی قرن 

بیست ویکم«
من تا قبل از این که اطالع پیدا کنم که برنده جایزه مردمی جشنواره 
عمار شده ام، نمی دانستم که جایزه مردمی چیست و واقعاً از وجود 
چنین جایزه ای خوشحال و غافلگیر شــدم. به عنوان کسی که این 
جایزه را برده است می گویم، من گرمای دست اهدا کننده را از صمیم 

قلب بعد از دریافت جایزه حس کردم. 
این جایزه با جوایز همه جشنواره ها از زمین تا آسمان فرق دارد. نَفس 
این کار، روحی در این جایزه می دمد که انرژی اش را به فیلم ســاز 
برای ادامه راه می دهد و نمادی برای نشان دادن دغدغه های مردم 
در عرصه فرهنگ است یعنی این مردم هستند که وقتی می بینند 
موضوعی مغفول واقع شده، خودشان دست به کار می شوند و برای 

ضریب دادن به آن، جایزه ای ترتیب می دهند.

چراغ راه 
مهدیه محمدی، کارگردان اثر داستانی »برادر«

جایزه مردمی جشــنواره عمار، نوید روزهای خوب سینمای ایران 
است؛ چرا که این جایزه نشان می دهد مردم به این سطح از دغدغه 
رسیده اند که از چنین زاویه ای به مقوله فیلم سازی ورود پیدا کنند 
و برایشان مهم است که چه فیلمی ساخته شود و برای مِن فیلم ساز 
نیز دو چندان ارزشمند است که مخاطب در سراسر ایران فیلم مرا 
دیده و برایش سوژه و موضوع مهم بوده که تصمیم گرفته خودش 
از آن تقدیر کند. برخی از فیلم سازان به واسط سبک زندگی شان تا 
حدودی ممکن اســت از دغدغه های مردم فاصله بگیرند اما جوایز 
مردمی جشنواره عمار می تواند چراغ راهی برای این فیلم سازان و 

مسیری برای نزدیکی سالیق باشد.

جایزه ای انرژی بخش
مجید رستگار، کارگردان مستند »عابدان کهنز«

 من به واسطه مستندم، سال گذشــته در اختتامیه جشنواره عمار، 
دو فانوس دریافت کردم و این باعث شد که برای من سالی همراه با 
اتفاقات خوب باشــد، اما از همه زیباتر این بود که همان مخاطبان 
فیلم، دســت به کار شــدند و برای تقدیر از این اثر هدیه ای در نظر 

گرفتند و این مسئله، خیلی برایم شیرین بود.

وقتی کارگردان یک اثر می بیند که فیلمش آن قدر مخاطب را تحت 
تأثیر قرار داده که آن مخاطب، خودش دست به کار می شود تا از آن 
کار تقدیر کند، قاعدتاً پُرانگیزه تر به مســیرش ادامه می دهد و من 

بابت این اتفاق خدا را شاکرم.

ایده ای نیازمند پخته شدن
میثم ملکی پور، کارگردان فیلم کوتاه »داستان آینده«

من به شــخصه اعتقاد دارم که هر چقدر، درست و به جا از فیلم ساز 
تقدیر شود، میتواند کمک حال او در ادامه مسیر فیلم سازی باشد، 
جوایز مردمی جشنواره عمار ماندگارند و برخی از آن ها نظیر قالیچه، 
تابلو و ... که اکثراً صنایع دستی اند، برای فیلم ساز به یادگار می مانند و 

برایش خاطره ساز می شوند.
اهمیتی که یک مخاطب از یک روستای دورافتاده برای فیلم ساز، 
اثرش و دغدغه ای که داشته قائل می شود، از نظر مِن فیلم ساز، قابل 
ارزش اســت و من دست آن شخص را میبوســم، امیدوارم که این 

اتفاقات در جشنواره عمار ادامه پیدا کند.
ایده جوایز مردمی عمار، در صورت پرورش و پخته شدن، می تواند 
در آینده اثرگذار باشد و ممکن است منجر به شکل گیری یک پویش 
مردمی در مسیر تولید آثار شــود، مثاًل یک تقدیرکننده بگوید من 
سال دیگر به این فیلم ساز که چنین دغدغه ای دارد، چنین سوژه ای 
پیشنهاد می دهم و اگر برای ســاختش به روستایمان بیاید، محل 
اسکان و خوراکش را تأمین می کنم یا حتی تراکتورم را در اختیارش 
قرار می دهم، همه این ها را گفتم که بگویم این جایزه جای کار دارد 
و باید بر روی آن، کار حساب شــده کرد تا در سال های آتی به یک 

نتیجه منحصربه فردی در این زمینه دست پیدا کنیم. 

مسئولیت سنگین برای یک فیلمساز
محمدتقی رحمتی، کارگردان مستند »به نام پدر«

وقتی این تنوع موضوعاتی که مردم برای آن، فراخوان و جایزه دادند، 
می بینید احساس میکنید که مردم، خودشان در این سینما حضور 
دارند و یک چیز متفاوت را میبینی. یعنی سینمایی که از غرب آمده 

ولی با چنین کاری، بومیسازی می شــود. این نکته شاخص بخش 
فراخوان مردمی است.

وقتی مردم به شما جایزه میدهند، خستگی ات می رود. یعنی میبینی 
که مردمی هستند که دغدغه و کار شما را دوست داشتند و خودشان 
هم جایزه میدهند. الزم میدانم از مردم عزیزی که فراخوان دادند و به 
این حقیر هم جایزه دادند، تشکر کنم و به آنها بگویم »دست همهتان 
را میبوسم، جایزه شــما، هم به من انگیزه داده و هم مسئولیتم را 

سنگینتر میکند، امیدوارم که شرمنده نشوم.«
نکته دیگر این که متأسفانه نگاه مسئوالن فرهنگی ما، به  نظر میآید 
نگاه محدودی است، وقتی فراخوان های مردمی را میبینیم، متوجه 
می شویم که دغدغههای مردم، واقعاً متفاوت از آن مسئلهای است 
که مسئوالن به آن میپردازند. این شکاف ها میطلبد که حداقل در 

رویکرد های کالن مدیریتی، باید یک نگاه متفاوتی داشته باشیم.

در آرزوی فیلم های مردمی
امیرحسین نوروزی، کارگردان مستند »نجات«

جوایز مردمی، جوایز بسیار شیرینی اســت. برای یکی از دوستانم، 
آقای نوید ساالری مقدم که مستند »آلزایمر« را در جشنواره عمار 
داشــتند، یکی از رزمندگان جانباز، به عنوان هدیه و جایزه، گردو 
فرستادند که برای ما خیلی شیرین و خوشمزه بود. این شیرینی ای 
که می گویم در واقع، طعم باطنی  این جایزه است. به نظرم، فراخوان 
مردمی، یک بخش فوق العاده در جشنواره عمار است که جوایزش، 
بسیار به یادماندنی و ارزشمند اســت و باید گسترده تر و متنوع هم 

شود.
به نظرم می شود مانند بســیاری از مارکتینگ هایی که در دنیا رایج 
است، می توان در جشنواره عمار هم به دنبال این ایده رفت که خیلی 
از فیلم سازان، فیلم هایشــان را به جای حمایت ارگان های دولتی و 
دیگران، با همین سرمایه های مردمی بسازند. این اتفاق، تجربه نویی 
نیســت البته پیاده کردنش، کمی زمان می برد ولی می توان، یک 

روزی، این کار را عملی کرد.

گفت وگو با فیلم سازان برگزیده جوایز مردمی جشنواره عمار؛

مسئولیت سنگین یک فیلمساز
قصه های اکران 
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ایوان رنگین کمان 



   گفت وگو 

ســجاد ریاحی مستندساز، 
کارگردان و نویسنده، چند 
سالی است که در مؤسسه 
فرهنگــی »کاظمیــون« 
مشغول به تحقیق و پژوهش 
پیرامون زندگی رهبر معظم 
انقالب است. او پیشتر، در 
هفتمین دوره جشــنواره 
عمار با مستند »هدایت ا...« 
پیرامون زندگی هدایت ا... 
بهبودی نویســنده کتاب 
»شرح اسم« حضور داشته، 
امسال نیز با مستند »امتحان« درباره دوران ریاست جمهوری آیت ا... 
خامنه ای در دهه 60 میهمان دهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار 

است. گپ وگفت ما را با او درباره این مستند می خوانید.

از خودتان بگویید و اینکه چه شــد وارد مسیر فیلمسازی 
شدید؟

من تا چند ســال گذشته در شــهرکرد زندگی می کردم و در آن جا 
تصویربردار صدا وســیما بودم و با مراکز فرهنگی شهر نیز همکاری 
داشتم اما تا یک جایی که جلو رفتم، دیدم واقعاً نمی شود به صورت 
حرفه ای کار را ادامه داد و این مسئله هم به توزیع نامتوازن امکانات 
در کشور بر می گردد. شرایطی پیش آمد و تصمیم گرفتم برای بحث 

آموزش و انجام کارهای حرفه ای به تهران بیایم.
من از اواسط تحصیلم در دانشگاه به فیلمسازی و سینما عالقه مند 
شدم و ورود جدی ام به این عرصه از سال 94 و پس از گذراندن دوره 
فیلمسازی مرکز آموزش های حوزه هنری رقم خورد. در همان سال ها 
بود که وارد مجموعه فرهنگی »کاظمیون« شدم که عمده فعالیتشان 
مباحث پژوهشــی بود و بعداً تصمیم گرفتیم که وارد فضای مستند 
نیز بشویم و تمرکزمان را ابتدا بر روی تولید مستندهایی با محوریت 

حضرت آقا قرار دادیم.
نخستین کارمان در این رابطه، مستندی درباره فعالیت ها و زندگی 
هدایت ا... بهبودی، نویسنده کتاب »شــرح اسم« که درباره زندگی 
رهبری است، بود. زمانی که طرح مستند جدیدمان را با خانه مستند 
در میان گذاشتیم آقای افشار و آقای مطهر از آن استقبال کردند و 
علی رغم اینکه کار اولمان بود، حمایت های خوبی شــد و ما مصمم 

شدیم تا کار بعدی مان، یعنی مستند »امتحان« را هم تولید کنیم.

درباره قصه مستند »امتحان« کمی توضیح دهید؟

در سال 1364 به واسطه برخی اتفاقات در فضای سیاسی و رسانه ای 
کشور، شایعه می شود که بین رهبری که رئیس جمهور وقت بود و 
امام خمینی)ره( اختالفاتی پدید آمده و در همان ســال نیز آیت ا... 

خامنه ای، مسئله نخست وزیری را مطرح می کند. 
در پروسه تحقیقاتی که در مؤسسه »کاظمیون« درباره حضرت آقا 
انجام شده بود، ما به خطبه ای از رهبری برخوردیم که ابشان در سال 
1366 ایراد می کنند و حاشــیه هایی به دنبال دارد. در ادامه متوجه 
شدیم که این خطبه با ماجرای نخست وزیری میرحسین موسوی 
ارتباط دارد و پس از خطبه حضرت آقا بود که امام خمینی)ره( نامه ای 
به ابشان می زند و همین مسئله، بار دیگر باعث القای اختالف میان 
رهبری و امام می شود. ما این دو اتفاق را در مستند، به هم گره زدیم 

و در قالب مستند »امتحان« تولید کردیم.

در رابطه با فرم کار و اینکه چگونه به روایت موجود در مستند 
رسیدید، مقداری برایمان توضیح دهید؟

درمورد شــیوه روایی کار می توان گفت که »امتحان«، یک مستند 
آرشیوی است و بار اصلی فیلم بر روی متن مستند و آرشیو است. ما 
در نظر داشتیم که بخشــی از کار را در مصاحبه با مسئوالن وقت و 
کسانی که در جریان آن ماجراها بودند، انجام دهیم و در این مسیر به 
یک لیست حدوداً 20 نفره هم رسیدیم اما متأسفانه بسیاری از آن ها 
حاضر نشدند جلوی دوربین بیایند و در مورد آن موضوع و جزئیاتش 

صحبت کنند.
کار جلوتر که رفت به این نتیجه رسیدیم که اصاًل نباید در این کار از 
مصاحبه استفاده شود، چند دلیل داشت. یکی از دالیلش این بود که 
افرادی که در نظر گرفته بودیم، به نوعی از جناح راست بودند و این 
مسئله ممکن بود کار را یک طرفه جلوه دهد و مسئله دیگر، این بود 
که ممکن بود این افراد با توجه به وقایع گذشته و همچنین مسائل 
مربوط به سال 1388 راجع به یک سری از سیاسیون سابق با ُحب و 

بغض صحبت کنند.
با توجه به مشــورت هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که 
برای نزدیک شدن به واقعیت آن دوره، باید حضرت آقا در این مستند 
به صورت فراجناحی و مســتقل به تصویر کشیده شود و این مسئله 
برایمان مهم بود. سعی کردیم جای خالی مصاحبه ها و سندیت آن ها 

را با آرشیو مکتوب روزنامه ها پُر کنیم.
خوشبختانه با تعامل دوستان خانه مســتند، آرشیوهای خوبی در 
اختیار ما قرار داده شد و بخش هایی از آرشیومان هم برای نخستین 
بار به نمایش در آمده است. بعضی از آرشــیوهایمان هم به صورت 
کاست و نوار ویدیویی بود که آن ها را تبدیل کردیم تا قابل استفاده 
باشد. ســعی کردیم فضای کار به گونه ای باشد که از دهه 60 خارج 

نشود و به نوعی مخاطب با آن دوران هم زادپنداری کند.

برای آرشیو از جاهای دیگری هم کمک گرفتید؟
حدود 90 درصد آرشیوهای کار را از طریق خانه مستند جمع آوری 
کردیم و بخش کوچکی هم از صدا وسیما بود. البته کار با صدا و سیما 
در زمینه ی گرفتن آرشــیو، مقداری سخت اســت. چرا که آن جا، 
یک سری قوانین مربوط به خودش را دارد و به خاطر زمان بر بودن و 

حساسیت موضوع ما، همکاری با آن ها برایمان مشکل شد.
البته اگر امکان دسترسی به صوت جلســات مجلس در اختیارمان 
بود، شاید کارمان بهتر می شد، اما همیشــه اتفاقات، آن گونه که ما 
می خواهیم، پیش نمی رود و ما هم در حد بضاعت خودمان ســعی 
کردیم کار را به سرانجام برسانیم و نگاه ُمنصفانه ای به تاریخ داشته 

باشیم و تمام مسائلی را که مطرح می کنیم با سند و مدرک باشد.

اکران ها و بازخوردها؟
ما برنامه هایی برای رونمایی داشتیم اما متأسفانه شرایط به گونه ای 
پیش رفت که این امکان تا به حال میسر نشده و نخستین اکرانمان 
را به جشــنواره عمار موکول کردیم تا از فضای رسانه ای که در این 
جشنواره حول محور مستند شکل می گیرد، استفاده کنیم و پس از 
آن، به سراغ اکران های مردمی برویم. البته پخش از صدا و سیما را هم 

در نظر داریم که با توجه به اینکه سازمان اوج تهیه کننده کار است، 
پخش تلویزیونی را آن ها پیگیر هستند.

جشنواره عمار؟
شکل گیری و استمرار جشنواره مردمی فیلم عمار را می توان اتفاقی 
مثبت دانست. اگر بخواهیم صریح تر صحبت کنیم، رویش »عمار« 
در سال1389 فیلم سازهای انقالبی را از گمنامی خارج کرد. چرا که 
پیش از آن، فضای رسانه ای برای ارائه کار آن ها وجود نداشت، بلکه 

دست هایی هم تالش می کردند تا آن ها را بایکوت کنند.
من جشنواره عمار را با جهاد سازندگی اوایل انقالب مقایسه می کنم؛ 
چرا که جهاد ســازندگی با هدف رفع کمبودهــا و نواقص موجود 
به صحنه آمده بود و امروز نیز جشــنواره عمار آمــده تا کاری را که 

جشنواره های رسمی نتوانستند انجام دهند، به فعلیت برساند.

  

گفت وگو 
ماجرای ساخت مستند؟

در دهه 80؛ سال 86-87 تحقیقاتی در مورد زنان حاضر در جبهه 
انجام می دادم. یکی از منابعــم، کتابخانۀ حوزۀ هنری بود. از طریق 
همین کتابخانه به سوژه خانم محمودیه رسیدم. چند جلسه با ایشان 
گفت و گو کردم. قرار بود کار را ادامه دهیم، ولی متأســفانه با توجه 
به شرایط جســمی اش ادامه کار ممکن نبود. وقفه ای در کار افتاد 
تا این که امســال با کمک حوزه هنری، توانستیم کار را تمام کنیم 

و فیلم را بسازیم.

از ابتدا قصد ساخت این مستند را داشــتید یا در جریان 
مصاحبه ها به این فکر رسیدید؟

نه! دقیقا قصدم ساخت مستند بود ولی با توجه به اینکه اقداماتی که 
ما انجام می دادیم، چندان با حمایتی همراه نشد، کار حد مصاحبه 
ماند. در ادامه هم خانم محمودیه، به خاطــر بیماری و اتفاقاتی که 
برایش افتاد، مصاحبه های مان ناقص ماند ولی فکر می کنم که همان 
موقع، حوزه هنری، کتابی درباره حضور زنان در جبهه و دفاع مقدس 
چاپ کرد کــه در آن، به اقدامات خانم محمودیــه هم در جبهه ها 

پرداخته شد.

مسیر تولید؟
دغدغه اصلی من، نقش زنان در جبهه بود. در واقع،، یک طرحی به 
نام »زنان در جنگ« داشتم و دنبال این بودم که بتوانم با این زنان، 
گفت وگوهایی بگیریم چرا که نقش زیادی در آن دوران داشــتند. 
به همین خاطر هم با خیلی ها مصاحبه کردیم. ولی بعداً به مشکل 
خوردیم. مثاًل همسر یا فرزندشان با من تماس می گرفتند که دیگر 
نیایید. به نظر من، خانواده ها باید آگاه تر شــوند، این آدم ها، تاریخ 
شفاهی مملکت هستند و اقداماتی که در دفاع مقدس انجام دادند، 
باید ثبت شود. باید حرف هایشان شنیده شود تا راه گشایی ای برای 
آینده باشد. باید از این خانواده ها پرسید که چرا همکاری نمی کنند. 
خانوادۀ خانم محمودیه هم تا بخشــی از کار با من همکاری کردند 

ولی بعد از مدتی، دیگر همکاری نکردند.

یعنی مسئله، تنها خانواده ها هستند؟
از این دست سوژه ها، خیلی داریم ولی عالوه بر مشکل خانواده ها، از 
چنین کارهایی حمایت نمی شوند. نپرداختن به این سوژه ها، بیشتر 
به مراکزی که حامی کارهای فرهنگی هستند، برمی گردد. باید از 
آنها پرسید که چرا حمایت نمی کنند. یادم است درباره همین سوژه، 
با یکی از مراکز مستندسازی تا پای قرارداد هم رفتیم ولی در نهایت 

گفتند نه و حمایتی نکردند. 

در مستند، تنها به روایت های خانم محمودیه بسنده شده، 
چرا سراغ افراد دیگر نرفتید؟

من ترجیح می دادم روایت، فقط از زبان خانم محمودیه باشــد. آن 
مرحومه، خودش سند کاملی بود. آرشیو تصاویری که از او گرفتم، 
کاماًل گویای روایتش است. بسیاری از این عکس   هایی که در مستند 
آمده، از آلبوم شخصی خانم محمودیه بود که در اختیارم گذاشته بود. 
فکر می کنم که با توجه به سوابقی که در جبهه داشتند، حرف هایشان 
برای من سند بوده و چندان، دغدغه این را نداشتم که ببینم حرفشان 
درست است یا غلط. خودم به عنوان یک مخاطب و به عنوان کارگردان، 

می گویم حرف ایشان سند بوده و همین برای من کافی بود. 

جشنواره عمار؟
به نظرم جشنواره ای اســت که دارد کار خودش را انجام می دهد و 
جشنواره خوبی اســت. به خاطر این که بخشی از آثاری که خیلی از 
جشــنواره های دیگر، آنها را نمی پذیرند یا دیده نمی شوند، در این 
جشنواره، امکان دیده شدن دارند. به همین جهت، حضور و فعالیت 

این جشنواره، خیلی مفید است. 

ویژه   نامـــــه دهمیـــــن جشـــــنواره فیلـــــم عمـــــار| شماره پنجم | 16 دی 41398

یادداشت فیلم   سید مجتبی مؤمنی  مستند »مادر جبهه ها« 
ساخته شــهرام میراب اقدم در بخش »ملت قهرمان« دهمین 
دوره از جشــنواره مردمی فیلم عمار شــرکت کرده است. این 
مســتند روایت خانم زهرا محمودیه ملقب به »مادر جبهه ها« 
است. مستند »مادر جبهه ها«، ماجرای حضور خانم محمودیه 
در روزهای جنگ تحمیلی در نقاط مختلف جبهه های حق علیه 

باطل در غرب و جنوب کشور است. 

راوی داستان
این مســتند، یک اثر پرتره یا شــخصیت محور است که تنها 
راوی داســتان خود ســوژه اســت. یکی از مواردی که عموماً 
در مستندهای شــخصیت محور استفاده می شــود، توجه به 
شخصیت پردازی در ابعاد مختلف سوژه، در موضوع مطرح شده، 
است. برای تأمین این منظور، یکی از راه ها، استفاده از چند راوی 
متنوع است که هر کدام به بخشی از زندگی و ماجرایی که سوژه 

اصلی در آن حضور دارد، بپردازند. این مورد امری اســت که ما 
در مستند »مادر جبهه ها« اصاًل به آن بر نمی خوریم. در »مادر 
جبهه ها«، ما تنها شاهد روایت خانم محمودیه از اتفاقاتی هستیم 
که او در آن  حضور داشته و تنها شــاهد ماجراست. با این که در 
برخی تصاویر و راش های آرشــیوی مربوط به حضور ایشان در 
جبهه ها که از دوره حضور او در جبهه هاســت، شاهد همراهی 
چند خانم دیگر با خانم محمودیه هستیم ولی در طول مستند، 
هیچ کدام از آن افراد در روایت مســتند حضور ندارند؛ از طرف 
دیگر، راوی داســتان هم به حضور همراهان خود در جبهه ها 
هیچ اشــاره ای نمی کند. با این اوصــاف در کل، می توان گفت 
شخصیت پردازی خانم محمودیه به خوبی صورت نگرفته است.

قصه های مادربزرگ
فارغ از موضوع شخصیت پردازی و نبود حتی یک راوی دیگر از 
داستان، اصل ماجرایی که ایشان روایت می کنند، حضور مادر 
گونه در خط مقدم جبهه ها برای عرض »خسته نباشید« و بعضاً 
اهدای هدیه و عیدی و برخی خدمات دیگر از جمله مواردی است 
که به نظر می رسد در دنیای واقع با جزئیات زیادی که راوی از آن 

یاد می کند، اتفاق نیفتاده باشد. 
این که یک مادر بدون ســازماندهی و حمایــت از طرف هیچ 
مجموعه ای در روزهای اوج جنگ، در خط مقدم حضور داشته 
باشد؛ این که چند کامیون خوردنی و حتی سبزی های آماده برای 
»قرمه سبزی« برای نیروها فرستاده شود کمی دور از واقعیت 
است. از طرف دیگر بدیهی است در روزهای جنگ؛ اوضاع خطوط 
مقدم، اصاًل طوری نباشد که یک یا چند زن در خط مقدم حضور 
داشته باشــند. این حضور، آن هم برای اهدای کادو، عیدی و 
عرض »خسته نباشید« باشد؛ تنها دست و پاگیری برای نیروها 
دارد و با توجه به موقعیت هایی که از جبهه ها روایت شده، چنین 

حضوری کمتر به واقعیت نزدیک است.
با این وصــف به نظــر می رســد که روایــت راوی، بیشــتر 
خاطره گویی هــای مادربزرگ بــرای نوه یا فرزندی اســت که 
ســال ها با او نبوده و حاال با او زندگی می کند؛ تا این که روایت 
برای مستند. با توجه به چیدمان و لباس راوی هنگام روایت هم 
به نظر می رسد کلیه تصاویر ضبط شده کاًل مربوط به یک جلسه 
چند ساعته است که در کنار هم چیده شده اند تا تبدیل به یک 

مستند شوند. 

همراهی یک تیم سازمانی 
در بخش هایی از مســتند، شــاهد ویدیوهایی از حضور خانم 
محمودیه در جبهه ها هســتیم. ویدیوهایی که از حضور ایشان 
در جبهه ها دیده می شــود تنها در حال تحویل دادن هدیه به 
رزمندگان و به صورت کاماًل نمایشی است. در همه فیلم ها شاهد 
حضور یک خودرو بلیزر)سیمرغ( سرمه ای رنگ و همراهی دو 
مرد و دو خانم که مجموعاً پنج نفرند، هســتیم. مواردی که در 

هیچ کجای مستند به آن ها اشاره نمی شود. 
در مورد همین فیلم ها هم با توجه به یک خودروی مشخص که 
به نظر سازمانی باشد، ضبط تصاویر و دریافت صدای خوب که 
نشان دهنده وجود صدابردار یا ابزارهای خوب صدابرداری است، 
به نظر می رسد یک مأموریت اداری مشخص از طرف یک ارگان 
مشخص باشد. از طرف دیگر با توجه به یکسان بودن پوشش و 
زمان تصویر و نوع هدایای ارسالی در راش های مربوط به زمان 
جنگ، می توان تصور کرد که همه تصاویر مربوط به یک ســفر 
چند روزه اداری است که کارگردان آن را در بخش های مختلف 

مستند استفاده کرده و از بریدن آنها بهره برده است. 
روایت »مادر جبهه ها«، می توانست با یک پژوهش قوی، آوردن 
جزئیات بهتر و استفاده از راوی های مختلف و پرداختن به ابعاد 
دیگر زندگی مرحوم زهرا محمودیه به یک مستند پرتره خوب 

تبدیل شود. 

شهرام میراباقدم از »مادر جبهه ها« می گوید:

قصه یکی از صدها

در مستند »امتحان« مطرح می شود؛

ماجرای اختالف امام خمینی و آیت ا... خامنه ای بر سر نخست وزیر

 »مادر جبهه ها«؛ روایتی است از زندگی مرحومه »زهرا محمودیه«، نخســتین زنی که بعد از آزادسازی خرمشهر، وارد آن می شود. 
شهرام میراب اقدم، کارگردان این مســتند کوتاه، تصویربرداری اثرش را در زمان حیات خانم محمودیه، انجام داده است و حاال بعد 
از یک دهه، داستان فعالیت های این بانوی ایثارگر که از روزهای نخســت دفاع مقدس، در جبهه ها بوده، آماده نمایش شده است.

صدای هواپیمای جنگی که در »سروک1« پیچید. رضاقلی هشت ساله 
که مدتی می شد بعد از بمباران های هوایی بویراحمد از منطقه ی سپیدار 

به سروک کوچ کرده بودند، جمع کردن هیمه ها را در کنار مادرش    رها 
کرد و به سمت رودخانه »بشار« دوید. آن غول هوایی با صدای مهیبی 
از سروک عبور کرد و در کنار رودخانه بشار در زمینی خالی که بعد ها 
ارتش شاهنشاهی سند آن را به نام خود زد، در میان گرد و خاک ها بر 

زمین نشست. تا آن روز، آن زمین خاکی را »چم چیت2« می نامیدند.
رضاقلی از باالی تپه ای که بعد ها روی آن روس ها ســیلوی یاسوج را 
ساختند، به تماشای نفربر ها و ماشین های ارتشی نشسته بود که اطراف 

هواپیما جنب و جوش داشتند.
سرلشکر اردوبادی)فرمانده نظامی وقت فارس( در میان احترامات نظامی 
از هواپیما پیاده شد و فاتحانه پا بر زمین »چم چیت« گذاشت.    همان 
پایین پله ها، سرهنگ منوچهر خسرو داد، فرمانده قشون حمله کننده 

به بویراحمد در حالت سالم نظامی ایستاده بود.
و رضاقلی چقدر حســرت می خورد که چرا پدرش مانند آن سرلشکر 
شاهنشاهی نشده است، اردوبادی از    همان »چم چیت« سوار بر جیب 
نظامی اش شد تا امان نامه ای را که از شاه ایران گرفته بود، به فرمانده ی 
مبارزان بویراحمدی برساند. و چقدر زحمت کشیده بود برای گرفتن 

آن امان نامه.
در میان آن همه جنگ و گلوله و قحطی و خون اما رضاقلی زنده ماند 
تا سرنوشت تلخ امان نامه ی سرلشــکر اردوبازی را ببیند. چندی بعد 
فرمانده  آن جمع از جان گذشته ی بویراحمد، به دستور محمدرضا شاه 
پهلوی به جوخه های اعدام سپرده شد، تا اردوبادی در اعتراض به این 
اقدام، درجه هایش را روی میز استانداری اش در فارس بگذارد و برای 

همیشه از ایران برود.
مدت کوتاهی بعد از آن که گلوله ها، ســینه »کردی« را هم شکافت، 
هواپیمای محمدرضا شاه جرأت پیدا کرد در میان ساز و نقاره ها در زمین 
»چم چیت« فرود آید. رضاقلی آن روز پدرش و همه مردان طایفه اش را 
می دید، که بعد از زمین افتادن »کردی انصاری«، اسطوره ی عزت طلبی 
بویراحمد، همزمان با پیاده شدن محمدرضا شاه در »چم چیت«، در 
حالی که به یاد روزهای غرور و عزت بویراحمد اشک می ریختند، برنوهای 
آلمانی خود را که روغن زده و در میان پتو پیچیده بودند، در چاله هایی در 
نزدیکی کپر هاشان زیر خاک مخفی می کردند، در حالی که صدای »شیخ 

علی مراد تنهایی« از همه ضبط صوت های عشایر کهگیلویه و بویراحمد، 
ممسنی، بختیاری و قشقایی شنیده می شد که حزن انگیز می خواند:

تا دوره دوره ی دولتی یه کاریت نیاروم
تا دوری برنو بیا سسته ایدراروم

درست 10سال بعد از آن روز، در بهمن 57 بویراحمدی ها برنو هایشان 
را از زیر خاک خارج کردند، گردنه »تنگ کناره3« را بستند تا قشون ضد 
انقالب نتوانند به کمک خان »باشت« برود که در آن روز ها در مقابل 

انقالب مردم ایران ایستاده بود.
رضاقلی که حاال جوانی 23ساله بود همراه با بویراحمدی ها برنوی پدرش 
را از زیر خاک درآورده بود و همراه با تعدادی از دوستانش به تهران رفت تا 
پا به پای انقالبیون در مقابل آخرین باقیمانده های رژیم منحوس پهلوی 
بایستد و انتقام پدرش را که از داغ آن همه ظلم از پا افتاده بود، بگیرد. در 
یکی از    همان شب ها، مردان طایفه از رادیو هایشان شنیدند که ابراهیم 
یزدی، نماینده دولت بازرگان به خبرنگاران می گفت: امشــب حکم 
اعدام خســرو داد از عوامل جنایتکار رژیم پهلوی توسط حضرت امام 
خمینی)ره( تأیید شد و خسرو داد به عنوان اولین اعدامی به پشت بام 

مدرسه رفاه برده شد تا حکم وی اجرا شود.
ابراهیم یزدی ادامه داد اما هنوز قرائت حکم امام تمام نشــده بود که 
مردم از پشت بام های اطراف مدرسه رفاه، خسرو داد را به گلوله بستند 

و اعدامش کردند.
مردمی که همراه با رضاقلی و دوســتانش، آن شب بهمن در پشت بام 
مدرســه رفاه در تهران، قبل از دســتور، حکم اعدام خسروداد را اجرا 
کردند. خوب به خاطر می آوردند قتلِ عام مظلومانه مردم بویراحمد در 
15سال قبل از آن، توسط خسروداد را که حاال شده بود سرلشکر خسرو 
داد، فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی. انقالبی ها آن شب، انتقام 
خون بویراحمدی ها و خانواده های مظلومی را که زیر آوار ها مدفون شده 

بودند، بعد از 15سال گرفت.

1.روستایی در بویراحمد
2.»چم چیت«: نام یک فرودگاه متروکه نظامی قدیمی در حاشیه شهر 
یاسوج است که جنگنده هایی که از فرودگاه وحدتی دزفول و فرودگاه 
شیراز جهت بمباران 45روزه بویراحمد در سال 1342 به این منطقه 

می آمدند از آن استفاده می کردند.
3.اطراف شهر یاسوج
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