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گزارش
حسن رحیم پور ازغدی در نشست تخصصی »سینمای 
منقد امیدوار« که در حاشــیه چهارمین روز اکران های 
مرکزی دهمین جشنواره عمار در سینمافلسطین برگزار 
شد، در ســخنانی ضمن اشاره به شــهادت سردار قاسم 
سلیمانی گفت: اگر هنر را می خواهید تعریف کنید، اکنون 
وقتش است. آدمی که این جامعه را با قطعات بدن تکه تکه 
خود دوباره به اوج فرهنگ شــهادت و ایثار رساند، درس 
بزرگی را به همه هنرمندان، سیاست مداران و رسانه ای ها 
داد. یکی از کم حرف ترین و پرعمل ترین آدم های عصر ما 
به وضوح نشان داد که در ورای بازی های هنری و هنرهای 
صوری یک هنر واقعی وجود دارد. هنر حقیقی که از طریق 
فطرت با قلب میلیون ها آدم در دنیا مرتبط است. این یک 
چشمه جدید از هنر است و اگر نگاهی هنری به این اشک ها 
و تشییع ها داشته باشید، متوجه خیلی از مسائل می شوید. 
وی در همین باره ادامه داد: ماجرای شهادت ایشان بسیاری 
از تئوری های رســانه ای را برهم زد. این گونه می شود که 
حتی تمام رســانه های دشــمن را همراه با خود بر روی 
خاک می کشاند و وادار می کند که به بزرگی شهید و عجز 

خودشان اعتراف کنند.
رحیم پور در بخش دیگر سخنانش با اشاره به موضوع این 
نشســت بیان کرد: به لحاظ فرم و محتوا، این بحث قابل 
تقسیم به دو بحث مجزا است؛ اولی؛ بحث چگونگی نظارت 
و نقد بر هر جامعه در هر زمانه است که الگوی اسالمی آن امر 
به معروف و نهی  از منکر است. بحث دیگر هم به فلسفه هنر 
و سینما برمی گردد که از همین زاویه بدان نگاه می شود. در 
بخش مربوط به فلسفه هنر و سینما باید این سؤال را بپرسم 
که آیا می توان در کنار موقعیت از چیزی به نام مسئولیت 
سخن گفت یا خیر؟ این سؤال قدیمی و البته بسیار مهم 
است که لزوماً مخصوص هنر نیست. برای مثال موضوع 
»هنر برای هنر« یکی از مسائل قدیمی است که همیشه با 
این سؤال مطرح بوده است؛ البته این مساله در اروپا کمی 
متفاوت شد و نوعی نقد به هنر سرمایه داری تبدیل گشت. 
این که هنر نباید کاالی فروشی باشد بلکه باید به احترام 
خود هنــر و زیبایی آن هنرورزی کنیــم. این موضوع در 
حالی است که در کشور ما هنر به مانند یک کاالی دست 
دوم کارکردی معکوس پیدا کرد. پس باید دقت داشــته 
باشیم که مفهوم »هنر برای هنر« در یک مقطع دو معنی 

متفاوت پیدا کرد. 
وی تاکید کرد: این مساله در مورد موسیقی های مثل رپ، 
راک و... نیز تکرار شد. این موســیقی ها در آمریکا نوعی 
موسیقی اعتراضی بوده است و نقد بر نظام سرمایه داری 
به شــمار می رود. در حالی که همین نوع موســیقی در 
کشورهای دیگر تبدیل به نوعی دعوت به نظام سرمایه داری 
شد. به عبارت دیگر، موسیقی رپ، غنایی نیست و بیشتر 
رجزخوانی اســت و خوانندگان آن در آمریکا، همیشــه 
ســردمداران رهبران اعتراضی بوده اند اما وقتی که این 
موسیقی به کشورهای دیگر برده می شود تبدیل به دعوتی 
برای سکس، فحشا، مصرف مواد مخدر و... می شود. شعار 
هنر برای هنر نیز درگیر همین مساله شده است و شاید 
بتوان گفت که هنر برای هنر را در نقطه مقابل هنر مسئول 

قرار دادند. معنی این کار این اســت که من به عنوان یک 
انســان هدف و مســئولیتی ندارم و تنها مشغول به هنر 
هستم. این مسئله در بسیاری از زمینه های دیگر گریبان گیر 
خیلی ها شده است؛ برای مثال از طرف می پرسید که فلسفه 
زندگی چیست و برای چه زندگی می کنید؟ پاسخ داد چون 
زنده ام و راهی ندارم؛ به جای این ســؤال از من بپرس که 
چگونه زندگی می کنی؟ حال اگر همین سؤال را از انسان 
مسئول و مسلمان بپرسید جواب کاماًل متفاوتی به شما 

می دهد. مسلمان نسبت به زنده بودنش هم هدف دارد. 
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: انسانی که به توحید 
و آرامش رسیده است،  نسبت به بسیاری از مسائل که بقیه 
از آن می ترســند از دید باالتری نگاه می کند. برای مثال 
امام خمینی در وصیت نامه خــود می گوید که با دلی آرام 
و قلبی شــاد و ضمیری مطمئن از خدمت شما مرخص 
می شوم. انگار مرگ را دست انداخته و مسخره اش می کند. 
به عنوان مثال دیگر به ادبیات سردار سلیمانی در آخرین 
دست نوشته اش دقت کنید. چنین افرادی که به آرامش و 
توحید رسیده اند، وقتی وارد عرصه دیگری مثالً کسب و کار، 
سیاست، اقتصاد و... می شوند جور دیگری عمل می کنند. 
این مقدمــه را گفتم تا بگویم که چنین شــخصی وقتی 
وارد سینما شود نمی تواند نسبت به وضعیت جامعه اش 
بی تفاوت باشد؛  بی تفاوتی به این معنی که فقط به فکر منافع 

خودم هستم و دیگری مهم نیست. 
وی افــزود:  در دنیا وقتی راجع به انگیــزه هنرمند بحث 
می کنند و او را از منظر اجتماعی بودن مورد بررسی قرار 
می دهند تأکید می کنند که برای این هنرمند، مسئله مهم 
این است که چه چیزی درست است. در چنین وضعیتی 
هنرمندی را تصور کنید که مهم ترین موضوع برایش منافع 
شخصی اش است. مطمئناً او هم نسبت به مسائل جامعه 
موضوع می گیرد چرا که اصــال هنرمند بی طرف نداریم. 
برای مثال شما نمی توانید هیچ فیلمی بسازید که هیچ چیز 
را نقد نکند. ممکن است سطح نقد، مبتذل باشد یا نوع آن 
بی اثر باشد اما هر حرفی که بزنید یا هر حرکتی از خود نشان 
بدهید معلوم می شود که نسبت به کدام مسئله نقد دارید 
و با کدام، موافق هســتید. وقتی که حتی زبان بدن، زبان 
نشستن،  طرز پوشیدن لباس، نوع نگاه کردن و... می تواند 
نقد داشته باشد، پس هیچ اثر هنری بدون نقد وجود ندارد. 
اکثر ما می گوییم که هنر، سینما، رسانه و... را به شرطی 
می خواهیم که منافع مان را تأمیــن کند. در نقطه مقابل 
اگر کسی گفت که هنری را می خواهم که متعهد به خلق 
باشد از هنر ایدئولوژیک حرف زده ایم. با این توضیحات که 
گفتم فیلسوف بی طرف، جامعه شناس بی طرف و هنرمند 
بی طرف اصاًل معنا ندارد. شما طرفدار هستید اما طرفدار 
خودت هســتی. تو طرفدار این هستی که شهرت کسب 
کنی، پول به دست بیاوری و همه برایت دست بزنند. در 
نقطه مقابل کسانی هم هستند که طرفدار عدالت هستند. 
آن شخص اول هم نقد می کند و شخص دوم هم نقد می کند 
اما دو جور متفاوت نقد می کنند. طرف اول می خواهد باج 
بگیرد اما طرف دوم به دنبال اصالح امور است. هیچ کس در 

هیچ عرصه ای بی طرف و بی هدف نیست. 
رحیم پور اظهار داشت: یک مسلمان موحد، مزدور کسی 

نیســت؛ فقط از یک جا مزد می گیــرد و آن هم صاحب 
حقیقت مطلق اســت. اگر به مرحله باالتری برسد همان 
مزد را هم نمی گیرد؛ البته این سطح بسیار باال است و در 
سطح امیرالمومنین است. حضرت علی)ع( فرمودند که 
دین داران سه دسته هستند؛ دین تاجران، دین بردگان و 
دین آزادگان. کسانی از ترس جهنم دین دار هستند، این 
دین بردگان اســت. عده ای هم به خاطر بهشت دین دار 
هســتند که آنان دین تاجران را دارند اما عده ای هستند 
که دین داری شان احرارگونه است. نقد هم همین است؛ 
در سینما هم سه دسته داریم؛ تاجر، بنده و حر. حر کسی 
است که به خاطر منافع و ضرر خودش تصمیم نمی گیرد. 
او براساس ایمان و اعتقاد خودش عمل می کند و به دستور 
حاکمان یا پول ثروتمندان کار تولید نمی کند. این تعریف 
است که سینمای منتقد امیدوار را می سازد. هنر قدرت 
است؛ قدرت کلمه دارد، قدرت تصویر دارد و... هر جا قدرت، 
بیشتر است، مسئولیت، بیش تر است. سینما قدرت بسیار 
زیادی در بین تمام هنرها دارد پس مسئولیت در آن هم 

بیشتر از بقیه هنرها است.
وی اضافه کرد: تاکنون اشــاره کردم کــه هیچ اثر هنری 
وجود ندارد که بدون ایدئولوژی باشــد اما این ایدئولوژی 
دارای اثر ناخودآگاهی است. شما اصال بروید و یک دوربین 
را روبه روی یک پرده ســفید بگذارید و یک ســاعت بعد 
برگردید. این فیلم هم دارای ایدئولوژی است. برای مثال از 
شما می پرسم که چرا روبه روی یک پرده سفید گذاشتید؟ 
چرا روبه روی یک پرده سیاه یا رنگ های دیگر نگذاشتید؟  
نقد نیز چنین است و دارای ایدئولوژی است. دقت داشته 
باشید که نقد به معنای مقایسه وضع موجود با وضعیت 

ایده آل است.
رحیم پور ازغدی تصریح کرد:  سینمای منتقد می خواهد 
یک راه حل مناســب به جامعه پیشــنهاد کنــد؛ حال 
لغت مناســب چه تعریفی دارد؟ از کجا بفهمیم که یک 
چیزی مناسب است یا مناسب نیست؟ هر جهان بینی و 
روان شناسی خاص، جوابی متفاوت به این سؤاالت می دهد. 
باید دید که هنرمند چه تعریفی از جهان، روح، جسم، جامعه 
و تاریخ دارد و آنگاه می توان او را نقد کرد. سینمای منتقد 
سینمایی است که نباید نقد براساس منافع شخصی در آن 
وجود داشته باشد اما نقد به معنای دوم آن باید وجود داشته 
باشد. ما نسبت به عدالت، توزیع قدرت در جامعه، اخالق و... 
مسئول هستیم. اگر سینمای انتقادی به این معنا نداشته 
باشید و دغدغه دفاع از ارزش های انقالب نداشته باشید، 
جامعه به گند کشیده می شود. پیامبر فرمودند که اگر امر 
به معروف و نهی از منکر را ترک کنید و بگویید بی طرف 
هستید،اشرار بر شما مسلط می شوند. اگر بگویید که در 
هنر و رسانه به مسائل اجتماعی کار نداریم، در آن زمان، 
شارالتان ها مسلط می شوند و همه چیز را به گند می کشند.

وی در پایان سخنانش تآکید کرد: کسی که نقد می کند باید 
آگاه باشد و معروف و منکر را بشناسد. مسئله دوم فصاحت 
است. حضرت موسی)ع( وقتی می خواهد پیش فرعون برود 
از خداوند می خواهد که فصاحت به او اعطا کند. یعنی حتی 
حضرت موسی)ع( هم به فصاحت در کالم متوسل می شود 

و این خواسته را از خداوند دارد. 

حسن رحیم پور ازغدی در سینمافلسطین از سینمای منتقد امیدوار گفت: 

سینمای احرار

سینمای احرار
گزیده از از ســخنان حســن رحیم پور ازغدی در نشســت 

تخصصی دهمین جشنواره عمار
صفحه 1

ابوذرهای عصر خمینی
گذری بر مستند »آن شش نفر«

صفحه 2

خطر از بیخ گوشمان گذشت
صفحه 2

به یاد پدر          صفحه3

نماز جماعت روی سن سینما
صفحه 3

اول حرف، بعد ابزار
گفتاری از حجت االسالم پناهیان در باب ورود به سینما

صفحه 4

»امید« در مدار           صفحه 4

روز پنجم اکران های مرکزی 
دهمین جشنواره عمار؛ سینمافلسطین تهران

حضور کودکان و نوجوانان در سانس ویژه

2

سخنرانی مجید شاه حسینی در نشست »ســازمان صدا و سیما، آنچه هست و 
آنچه باید باشد«

حضور کودکان و نوجوانان در سانس ویژه

طرح بلیت فروشی اختیاری

حضور عوامل آثار در سینمافلسطین

گفت وگوهای رسانه ای

قیامعلیهیکتاریخسازی
محمدعلی یزدان پرست، کارگردان جوان کاشانی در مستند »آن شش نفر« به بازخوانی قصه یکی از اولین 
گروه های انقالبی دوران مبارزه با رژیم پهلوی می پردازد و برخالف همه حرف ها و روایت های موجود، 

زوایای ناگفته و سانسور شده ای را درباره این گروه برمال می کند.
صفحه 2



گفت وگو
حسین مسرور، هنرجوی انجمن ســینمای جوان تالش که کارش را در سینما با فیلم 

کوتاه آغاز کرده و مستند »بر بال ابرها« را نخستین اثر مستند اوست.
مستند »بر بال ابرها« ماجراهای تالش شبانه روزی یک به ورز شبکه بهداشت و درمان را 
در رسیدگی به امور مردم در نقاط محروم و دور از دسترس بیان می کند، مستندی که 
به گفته کارگردان، حاصل تالش شبانه روزی یک گروه تولید کوچک اما پر انرژی است. 

در ادامه گفت و گوی ما را با کارگردان این مستند می خوانید.

کمی از خودتان بگویید و بفرمایید چه شد که سراغ این سوژه رفتید؟
بنده کارمند دانشگاه علوم پزشکي گیالن هستم و سوژه مستند، به نوعی از همکارانم 
بود. در واقع، از طریق یکی از پزشکان شهرستان تالش با او آشنا شدم و چند سالی هم 
طول کشید تا شرایط ســاخت مستند مهیا شود و به ســمت تولید کار برویم. مراحل 

تصویربرداری و تدوین کار هم حدود یک سال به طول انجامید.
در برای خود من، ایده این کار، ایده ی جذابی بود و لوکیشن های  ما از جمله کوه و جنگل 
و... که سوژه ما در آن حضور پیدا می کرد نیز کار را جذاب تر کرده بود و همین جذابیت ها 

سبب شد که به سراغ ساخت مستند »بر بال ابرها« بروم.

برای این کار فیلمنامه ای هم داشتید یا خیر؟ 
ما بعضاً به سبب ارتباطاتی که با سوژه داشتیم نســبت به فضاهایی که قرار بود در آن 
حاضر شود آشنا بودیم اما آن چنان ســناریوی خاصی از قبل تنظیم نکرده بودیم و به 
اصطالح دوربین را رها کردیم و به دنبال سوژه مان رفتیم تا ببینیم چه کارهایی انجام 
می دهد. همه کارهایي که انجام دادیم یعني دیالوگهایي که ردوبدل شده همه بهاصطالح 
فیالبداهه بوده و تمام شرایط را مهیا کردیم تا سوژه مستندمان در برابر دوربین راحت 

باشد تا به هدفمان که ساخت یک مستند اجتماعی است، برسیم.

این عدم وجود فیلمنامه، فکر نمی کنید که قدری در جذابیت کار تأثیر منفی 
می گذاشت؟

مستند، معموالً ســناریوي خاصي ندارد، البته بعضي از مستندســازها، آن هم تحت 
شرایطی و برحسب موضوعي که کار میکنند و دیالوگ هایی که قرار است ردوبدل شود، 
نیاز به سناریو دارند، اما در این مستند سعی کردیم کار، خودمانی به نظر برسد. به طور 
مثال، مصاحبهاي که با آقاي شفقتي، قهرمان مستند انجام دادیم، از روي متن خاصي 
تمرین نشده است. به نظرم، طراوت و نو بودن قصه، یک چیزي است که از دل کار بیرون 

میآید و دوربین ما را به جایي میکشاند که شاید ما خودمان هم نخواهیم.

ما اگر بخواهیم در مستند، کمی در چارچوبهاي خاص راه برویم، شاید ضربه بخوریم و 
آن چیزهایي که دوست داریم، درنیاید و در این مستند شاید ایجاد چارچوب در کیفیت 

کار تأثیر میگذاشت و آن چیزی نمی شد که من خودم می خواستم.

منظور از فیلمنامه، بحث قصه بود.
قصه در کار مشخص و در بطن ماجرا جاری است و سوژه مستند، راوی آن است و به نظرم 
این فضاست که آن قصه را می سازد، اما این که بخواهیم ریز بشویم و به صورت جزئی 
به زندگی این شخص نگاه کنیم شاید هدفمان نبود، بلکه هدفمان این بود که خدمات 
این شخص را نشان بدهیم، البته یک جاهایي هم با آنها زندگي کردیم و خانه شان را به 

تصویر کشیدیم و به نظرم قصه ی کار در حد خودش مشخص است.

در شهرها و روستاها سوژه های بسیاری وجود دارد که بعضًا مستندسازان 
به دلیل ضعف دراماتیِک ســوژه ها به سراغشان نمی روند، به نظرتان چنین 
سوژه هایی تا چه میزان قابلیت پرداخت در یک اثر مستند را دارند و چطور 

باید با آنها مواجه شد؟
من در مســتند »بر بال ابرها« به دنبال نمایش زندگی فردی بودم که در جامعه ی ما و 

کنار ما زندگي می کند و کارش را به نحو احســن انجام می دهد و خیلی چیزها برایش 
مهم نیست و مردم را در اولویت زندگی خودش قرار داده و به محل زندگی مردم می رود 
و طبیعتاً این فرد در تالش است تا کارش را به درستی انجام دهد. به نوعی به فکر مردم 
است و از نظر من، این قهرمان زندگی، عده ای است باید تصویر شود و ممکن است که 
یک مکانیک باشــد که کار خود را خوب انجام میدهد و از او هم می شود به عنوان یک 

قهرمان یاد کرد.

با توجه به اینکه مستند شما در لوکیشن های متعدد از جمله جنگل، رود و کوه 
تصویربرداری شده، کمی از سختی های کارتان بگوئید؟

کار در طبیعت، ســختی های خاص خودش را دارد کما اینکه ما خطراتی را هم از بیخ 
گوشــمان گذراندیم، خطرهایي که ممکن بود به ما آســیبهاي جاني برساند. کار در 
طبیعت به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن شرایط و برودت حاکم بر هوا، قدری کار را 
برایمان سخت کرده بود و ما در فصلی برای تصویربرداری رفته بودیم که بعضي از افراد 
در خانههاي خودشان نبودند و به جاهای دیگر رفته بودند و این تنهایی را شما در کنار 
فضای برفی و در یکی از روزهای تصویربرداری بگذارید. یک بار در فیلم برداری این کار، 

یک خورده راه را گم کردیم، اما خودمان را سریع رساندیم.

جشنواره عمار؟
به هر حال من از دنبال کنندگان برنامه های آقای طالب زاده در تلویزیون بوده ام و به 
همین واسطه چند سالی است که جشنواره عمار و رســالتی که برای خود برگزیده را 

می شناسم اما نخستین بار است که در این جشنواره شرکت می کنم.

2

ســاخت  ماجرای 
مستند؟

اصل ماجــرا مربوط به 
اختالفی اســت که در 
شهر نهاوند بین خانوادۀ 
شش شــهید نوجوان 
گروه انقالبــی »ابوذر« 
و خانوادۀ شهید محمد 
طالبیان به عنوان مربی 
ایــن نوجوانــان وجود 
داشــت که ریشۀ آن به 
سال 1352 برمی گشت. 
مسئله سر این بود که مردم نهاوند فکر می کردند شهید طالبیان 
که توسط رژیم پهلوی، به 15سال حبس محکوم شده بود، این 
شــش نفر را دچار مشکل کرده که توســط رژیم پهلوی اعدام 
 شده اند ولی شــهید طالبیان بعد از پنج سال حبس، با پیروزی 
انقالب آزاد می شود. این اختالف مدتی برایم سؤال بود، احساس 
می کردم که چیزی در این نهفته است. از طرفی، مسئوالن مرکز 
سیمای همدان هم برای چهل ســالگی انقالب، می خواستند 

کاری برایشان بسازم.
گروه »ابوذر« نهاوند همانند گروه »منصورون« در دزفول بود. 
این دو گروه، از اولین گروه های منســجمی بودند که از ســال 
1348 شروع به فعالیت کردند. ســالی که شاید هیچ کس فکر 
نمی کرد انقالبی اتفاق بیفتد و پیروز شود ولی یک سری آدم های 

گمنام در آن زمان فعالیت  می کردند.
وقتی وارد تحقیق شــدم به این نتیجه رســیدم که فکرم 
درست بوده اســت. فعاالن مردمی جشــنواره عمار نهاوند 
هم نظرشــان مثل من بود. اینها باعث شد تا تصمیم بگیرم 

این کار را بسازم.
 

روند ساخت؟ 
دی یا بهمن 96 که سیمای همدان پیشنهاد این موضوع را به 
من دادند، تحقیقات اولیه ام شروع شد. تقریباً شش ماه، پژوهش 
زمان برد و از اردیبهشت 97 کار کلید خورد. دکتر علی جعفری، 
فرشید جعفری و خانم قائمی هم که تخصصشان، تاریخ شفاهی 
انقالب بود، در این کار همراهی کردند. سرانجام، در 30بهمن 
97 و مصادف با سالگرد شهادت این شش نوجوان شهید، کار در 

نهاوند و با حضور خانواده های شهدا رونمایی شد.
بعد از رونمایی، بازخوردی هم داشتید؟

بله؛ مهم ترین دســتاوردش این بود که مردم را به فکر فرو برد. 
همین که اسنادی را از بازجویی شهید طالبیان رو کردیم، مردم 
فهمیدند که ساختگی بوده و ســاواک این بازجویی ها را به این 
شــکل ســاخته و در میان مردم نهاوند جا انداخته که موجب 
بین خانواده ها شود و چنین گروهی، دوباره ایجاد نشود. گروه 
»ابوذر«، شش نوجوان 16-17ســاله بودند ولی این قدر مؤثر 
بودند که اولین شعبه ساواک در شــهرهای کوچک در نهاوند 
تشکیل شد. گروه »ابوذر2« دو ســال بعد در سالگرد شهادت 

شــش نفر اولیه، اعالم موجودیت می کند ولی به خاطر حضور 
ساواک در شهر، به سرعت دستگیر و و تا پیروزی انقالب زندانی 

می شوند.

در جریان تولید، با مسئله ای مواجه نشدید؟ 
 مشــکل اصلی ما پیدا  کردن حقیقت بــود. حقیقتی که بین 
حرف های مردم گم شــده بود. از ماجرای گــروه »ابوذر« 46 
سال گذشته بود و شاهدان عینی کم بودند؛ یا خیلی پیر بودند 
یا از دنیا رفته بودند. مردم نهاوند هــم چندان، نگاه جدید ما را 
نمی پذیرفتند، ترجیح می دادند چیزهایی را که در این 46سال 

تعریف شده، بیان کنند.
 از آن دوران عکس و فیلمی نتوانستیم پیدا کنیم بنابرین بخشی 
از کار را به صورت انیمیشن و موشن گرافی درآوردیم. اگر این 
اتفاقات تصویری گفته نشود، نمی تواند تأثیر خودش را بگذارد. 
البته از دو تا فیلم جست و جوی امیر نادری و فیلم »قلعه« آقای 
کامران شیردل که در ســال 1350 و 1352 درباره ساواک و 
شهدای قبل از انقالب و همچنین ظلم های رژیم شاهنشاهی 

ساخته شده بود، استفاده کردم. می شــد. بقیۀ آرشیوم، اسناد 
ساواک مثل اعترافات و دست نوشته های بازجویی ها بود.

فکر می کنید چرا چنین موضوعاتی کمتر در ســینما، 
پرداخته می شود؟ 

این داستان ها، بخش گم شدۀ پازل تاریخ انقالب هستند. به نظر 
من، مدیران فرهنگی، این قصه ها را قابل پرداختن نمی دانند، 
البته خیلی از این قصه ها خبر ندارند یا باور نمی کنند که چنین 
اتفاقاتی بوده اســت یا اصــاًل نمی خواهند پرداخته شــود. در 
حالی که وظیفۀ ذاتی سازمان ها حمایت از تولید این قصه ها است 
ولی حتی یک برگ سند هم نمی دهند. مثاًل در همین مستند، 
درباره این شش شهید، یکی از ارگان ها نه تنها کاری نکرد، بلکه 

سنگ جلو پای ما هم  انداخت که کار تولید نشود.
آنچه تا به امروز راجع به گروه ابوذر می گویند قابل پخش نبود 
به خاطر اینکه کســی وارد جزئیات فعالیت این ها نشــده بود. 
کتاب های موجــود، دقیقاً حرف هایی را می زدند که ســاواک 

می خواست. در صورتی که ما با ســند، مخالف این ها را نشان 
دادیم. شاید به 50-60درصد اســنادی که ما در فیلم آوردیم، 

هیچ اشاره ای در این کتاب ها نشده است.

جشنواره عمار؟ 
متأسفانه جشنواره عمار آن قدر که به موضوع اهمیت می دهد، 
به ســاختارهای ســینمایی اهمیت نمی دهد. در صورتی که 
عمار می تواند هم حرف ها و شعارهایش را داشته باشد ولی در 
قالب های ســینمایی بیان کند. بحث دوم، تولید است. این که 
بودجه ای صرف برگزاری جشنواره بشود ولی در کنارش تولیدی 
اتفاق نیفتد، خوب نیست. ولی نکته مثبت عمار، فراگیر بودن 
جشنواره است که مثل خیلی از جشنواره ها متمرکز بر تهران 
نیست. سال گذشته، مستند »به خاطر یک مشت علف« را در 
جشنواره داشتم. در ســفری که به یکی از روستاهای بجنورد 
داشتم، همین مستندم را آنها چند ماه قبل تر، از طریق اکران 

مردمی عمار دیده بودند، این خیلی برای من جالب بود.

گفت وگوی »فانوس« با محمدعلی یزدان پرست، کارگردان مستند »آن شش نفر«:

قیامعلیهیکتاریخسازی
کارگردان 32ســاله کاشــانی که در ادوار گذشــته جشــنواره عمار، بــا کارهای مختلفی حضور داشــته اســت، 
در دهمیــن دوره ایــن رویداد نیز با مســتند »آن شــش نفــر« در بخــش »حافظه ملی« شــرکت کرده اســت. 
این مســتند، به بازخوانی قصه یکــی از اولین گروه هــای انقالبی دوران مبارزه بــا رژیم پهلوی می پــردازد و برخالف 
روایت مشــهور، زوایای ناگفته ای از ماجرا را برمال می کند. در همین بــاره گفت وگوی ما با یزدان پرســت را می خوانید.

کارگردان مستند »بر بال ابرها« از سختی های مستندسازی در طبیعت می گوید:

خطر از بیخ گوشمان گذشت

ویژه  نامـــــه دهمیـــــن جشـــــنواره فیلـــــم عمـــــار| شماره ششم | 17دی 1398

گذری بر مستند »آن شش نفر«:

ابوذرهای عصر خمینی

یادداشت فیلم سید مجتبی مومنی
 مستند »آن شش نفر« ساخته محمدعلی 
یزدان پرســت در بخش »حافظــه ملی« 
دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار حضور 
دارد. ماجرای مســتند، روایت بخشــی از 
زندگی تعدادی از نوجوانان انقالبی است که 
در سال های اول دهه 50، در شهر نهاوند یک 
گروه انقالبی تشکیل دادند و بعد از مدتی در 
قم توسط نیروهای ســاواک دستگیر و بعد 
از مدتــی در دادگاه نظامی محکوم به اعدام 

می شوند و... .
»آن شــش نفر« با شــروع جذاب، مبهم و 
سؤال برانگیزی که دارد مخاطب را ترغیب 
به همراهی می کند. موضوعی که شاید مورد مشابهی نداشته و به مخاطب، انگیزه 

ادامه دادن می دهد.  

مکمل مناسب تصاویر 
استفاده از تصویرســازی های نزدیک به چهره شــهدا و کاربرد موشن گرافیک در 
بخش های مستند و رفت و برگشــت تصاویر با دنیای واقعی، از دیگر نقاط قوت این 
مستند محسوب می شــود. با توجه به این که ســال های زیادی از ماجرای مستند 
می گذرد و مستندات تصویری کمی از آن دوره)سال هایی که مستند از آن روایت 
می شود( وجود ندارد، اســتفاده از این روش، یکی از گزینه  های جایگزین، انتخاب 
مناسب و هوشمندانه کارگردان محسوب می شود. دسترسی به آرشیو و مستندات 
خوبی که از دوره های مختلف پیش از انقالب در مستند از آن استفاده شده، بسیار 
مناسب بود. وجود چنین اسناد و ایجاد ارتباط بین این محتواها با هم را می توان از 

جمله دیگر موارد مفید برای مستند »آن شش نفر« دانست. 

فارغ از برخی موارد در پرداختن به حاشــیه های موضوع که شاید می شد با سرعت 
بیشتری از آن گذشت و مخاطب احساس خستگی و طوالنی شدن مستند می کرد، 

می توان گفت که ریتم مستند، دارای سرعتی متناسب با موضوع و روایت آن بود.

پرداخت به همه ابوذرها
شخصیت پردازی مناسب و توجه به همه ابعاد شخصیت های داستان یکی از نقاط 
قوت اثر محسوب می شود. استفاده از همه ابعاد شخصیت ها مانند اعضای خانواده، 
دوستان و کســانی که به نحوی در جریان ماجرای گروه بودند، از دیگر موارد دارای 
اهمیت در مستند »آن شش نفر« است.  این مستند، روایتی است که فارغ از جذابیت 
موضوعی اش، پرداخت مناســبی هم دارد و چیدمان مناسب شخصت ها کنار هم 

قابلیتی است که کارگردان به خوبی از آن بهره برده است. 

نگاهی کوتاه به مستند »بر بال ابرها«:

کالبدی سرد

یادداشت نعیمه شکوهی
 مستند »بر بال ابرها« به نویسندگی و کارگردانی حسین مسرور درباره آقای جمشید 
شفقتی به ورز و عضو تیم سّیار مرکز بهداشت و درمان شهرستان تالش ساخته شده 
است. از ابتدای مستند، مخاطب با آقای شــفقتی و حرفه سخت او آشنا می شود. 
فردی که مشکالت و سختی ها را به جان می خرد تا بتواند با عبور از مسیرهای صعب 
العبور به مناطق محروم و روستاهای دور افتاده شهرستان تالش برود و به مردم این 
مناطق خدمات بهداشتی و درمانی برساند. خدماتی از جمله رساندن دارو به بیماران 
و واکسیناسیون اطفال.  آقای شــفقتی با جان دل برای مردم قدم بر می دارد و در 
هر شرایط آب هوایی از خدمت رسانی به آنها دست نمی کشد. او شرایط محرومان 
منطقه را درک می کند زیرا مادر خودش نیز به علت محرومیت و فقدان پزشک در 
سال های دور درگذشته اســت. فیلم به لحاظ محتوایی پُر معنا و مفهوم است و در 
کنار نشان دادن برخی از محرومیت های مردم در روستاهای دور افتاده کشور، ایثار 
و تالش افرادی چون آقای شفقتی را نیز به تصویر می کشد. با همه این تفاسیر آنچه 
که شاید برای مخاطب این اثر خسته کننده باشد ساختار ضعیف آن است. ریتم کند 
و یک نواخت اثر از ابتدا تا انتها به چشــم می خورد و فیلم، هیچ فراز و فرودی ندارد 

و به لحاظ خط روایی دچار نقص جدی اســت. تصویربرداری و نورپردازی ها نیز به 
لحاظ بصری ضعیف، مالل آور و سرد است و باعث خسته شدن مخاطب می شود. با 
توجه به اینکه آقای شفقتی با زبان بومی و محلی با مردم روستاها سخن می گوید 
در برخی قسمت های اثر، از زیرنویس و ترجمه خبری نیست و مخاطب غیربومی 
ناگهان دچار گنگی و سردرگمی می شود. با توجه به نکات ذکر شده، روح بزرگ و پر 
محتوای این اثر در کالبدی سرد و ضعیف قرار گرفته که می توانست با پرداخت بهتر 
و شخصیت پردازی دقیق تر از آقای شفقتی و به عبارتی قهرمان داستان، مستندی 

قوی تر و جذاب تر خلق کند.



گفت وگو
در ابتدا کمی از خودتــان بفرمایید؟ و بگویید چه اتفاقی 

افتاد که به سراغ اکران فیلم های جشنواره عمار رفتید؟
بنده محسن باقری از شهرستان آمل، دانشجوی دکترای مهندسی 

شیمی و از گردانندگان هیئت نوجوانان آمل هستم.
ما در هیئتی که برای نوجوانان دایر کرده بودیم کارهای فرهنگی 
زیادی انجام می دادیم از جمله حلقه هــای معرفتی و کارهایی 
از این دســت و مدتی بود که فعالیت هایمــان، آن جاذبه قبل را 
نداشت و دیدیم آن جاذبه ای که ما میخواهیم در فیلم  های عمار 

وجود دارد.
پس از آشنا شدن با اکران های مردمی جشنواره عمار دیدیم که این 
اتفاق می تواند در مسیر جذب نوجوانان کمک حال ما باشد و پس 
از آن کم کم به سمت پخش فیلم های عمار در کنار مراسم هفتگی 

هیئت رفتیم و یادم هست که فیلم هایی که ابتدا برای بچه ها پخش 
کردیم انیمیشن های »فیلشاه« و »نبرد خلیج فارس« بود.

صحبت هایی که پس از اکران ها با بچه ها صورت می گرفت نشان 
از رضایتشان از پخش چنین آثاری می داد؛ چرا که آثار جشنواره 
عمار هم از لحاظ کیفی و هم قصه هایی که روایت می کند اثرگذار 

و قابل ستایش است.

چه فیلم هایی دیگری را هم پخش کردید؟
یکی از فیلم هایی که مورد اســتقبال بسیار بچه ها صورت گرفت 
»علمک« بود، چرا که هم خنده دار بود و هم قصه خوبی داشــت 
و بعد از اکران هر فیلمی بچه ها  می گفتند یک علمک هم پخش 

کنید.
»پرواز تا بینهایت«، »رقص بادبادک«، »ایرانی به خط«، »قهرمانان 

مدرســه«، »آنتراک«، »خاکریزهای نمکــی«، »پهلوان پنبه«، 
»شــغل آینده«، »رؤســای کوچک پرواز«، »گل ایرانی«، »بیا 
شمعت را فوت کن«، »تا برج نور« و... از دیگر فیلم هایی بوده که تا 

به حال اکران کردیم و مورد استقبال بچه ها قرار گرفت.

از نظر و بازخورد بچه ها راجع به فیلم ها هم بفرمایید چطور 
بوده است؟

اوایل اکران فیلم ها برخی از بچه ها قصه فیلم را متوجه نمی شدند 
و در پایان ما خودمان راجــع به موضوع فیلم بــا آن ها صحبت 
می کردیم که مثاًل این قسمت از فیلم پیامش این بود و آنجا نیز 
پیامش چنین بود، ولی همیشه هم این گونه نبود و یک سری از 
بچه ها نگاه عمیقتری دارند و خودشان پیام هایی از فیلم دریافت 

می کردند.
در رابطه با آثاری هم که مقداری مفهومی تر نسبت به دیگر آثار 
بودند نظیــر »بچرخ تا بچرخیم« یا »رؤســای کوچک پرواز« به 

بهترین نظر از بین مخاطبان محصوالت ایرانی جایزه می دادیم.

خاطره؟
استقبال بچه ها از این اکران ها، همواره برایم تازگی دارد و هر دفعه، 
من لپتاپ برای اکران می برم، می گویند که امروز دو تا فیلم پخش 
کن، تنها خاطره من از اکران فیلم های جشنواره عمار عالقه وافر 

بچه ها به این فیلم هاست.

نظر خودتان در مورد فیلمهای جشنواره عمار چیست و 
به نظرتان چه موضوعات بر زمین مانده ای وجود دارد که 

باید به آن ها پرداخت شود؟
چیزی که قبــاًل در ذهنم بود بحث اقتصــاد مقاومتی و حمایت 
از کاالی ایرانی بود ولی اخیراً جشــنواره عمار در این موضوعات 
با آثاری نظیــر »گل ایرانی« و »ایرانی بخــر« ورود کرده و جای 
خرسندی دارد و این فرهنگ سازی در سنین پایین خیلی خوب 
جواب می دهد و یک بار یا دوبار که به این بچه ها بگویید که کاالی 
ایرانی بخرید این ها هر کجا که بروند می گویند آقا من یک کاالی 
ایرانی می خواهم و هر چه بیشتر در این قضیه کار بشود اثرگذاری 

بیشتری به دنبال دارد.

ســؤال آخر؛ چرا نوجوانان را به عنــوان مخاطب اصلی 
اکران هایتان انتخاب کردید؟

من زمانی که خودمان ســن و ســال مان 14 یا 15 سال بود یک 
روحانی باسواد در مسجد داشتیم که برایمان وقت می گذاشت و 
پس از این که از مسجد رفت، گفتیم این حلقه های صالحین را در 
مسجد ادامه دهیم و در کنار این حلقه های صالحین یک هیئت 
هم راه انداختیم و در همین جهت هم با چهار نفر از دوستان کار 

را ادامه دادیم.

3
اکران در نقطۀ مرزی

قرار بود با اردوی جهادِی دانشــگاه آزاد به روستای »زاویه 
ُســکَمن  آباد خوی« برویم و فیلم اکران کنیم. این روستا در 
نقطۀ صفر مرزی اســت و بعداً فهمیدیم که اصالً  شبکه های 
تلویزیون داخلی را نمی گیرد! اهالی روستا هم ماهواره دارند 
و از شبکه های داخلی بی اطالع هستند. ازطرفی چون کسی 
فارسی نمی دانست، نمی توانســتیم فیلم های فارسی زبان را 

برای شان پخش کنیم.

ترجمۀ هم زمان
پسربچه های روســتای »زاویه ُســکَمن  آباد« خیلی شلوغ 
بودند. به خاطر همین شیطنت های کودکانه ، تصمیم گرفتیم 
انیمیشــن »پرواز تا بی نهایت« را که اکشــن بود، برای شان 
پخش کنیم. قبل از اکران، چند ســؤال پرسیدیم تا ارتباط 
خوبی با آن ها برقرار کنیم. برای مثال، من دربارۀ شــهدای 
روستای شان پرســیدم و فهمیدم که آن روستا شش شهید 
دارد. سعی می کردم شرایط جنگ را برای شان توصیف کنم. 
به آن ها گفتم: »اگر روزی جنگ شود، چه  کار می کنید؟« با 
این مقدمه، انیمیشــن را پخش کردیم و هرجا که گفت وگو 

داشــت، ترجمه می کردم. آخرش این طور شد که 
برای یک فیلم هشــت  دقیقه ای، چهل 

دقیقه حرف زدیــم و توضیح دادیم! 
بچه ها بعد از اکران به  من می گفتند: 

»خانم به  ما از این فیلم ها بده«.
*فاطمه حاجی حســینلو؛ فعال 
جهادی خوی اســتان آذربایجان  

غربی

امکانات جور می شد
برای اکران فیلم »چریکۀ  بی دنگ« با هیئت رئیسۀ 

»جمعیــت حمایــت از مصدومین شــیمیایی« 
سردشــت صحبت کردم. گفتــم این فیلــم مربوط به 

شماســت و باید از آن حمایت کنید. با رئیس ســازمان ها و 
مســئوالن هماهنگ می کردم تا نصِف هزینۀ پوســتر ها و 
اکران ها را تقبل کنند. آن ها هم سه ماشیِن صوت به  ما دادند 
تا با گشت زدن در شــهر، زمان و مکاِن اکران را اعالم کنیم. 
»چریکۀ بی دنگ« را سه  شــب در »سردشت« و سه  شب در 
شهرهای هم جوار، مثل شــهر »ربط« و روستا ها و مساجد 
اکران کردیم. بعضی از امکانــات را ادارات و مردم می دادند 
و برخی هزینه ها مثل پرده و ویدئوپروژکتور را هم خودمان 
تقبل می کردیم. گاهی پول کرایۀ تجهیزاِت اکران را نداشتم و 
فیلم را با لپ تاپ خودم به نمایش می گذاشتم. برای اکران های 

بزرگ و عمومی هم، پارچۀ مخصوص فیلم گرفتیم.

می آمد تا پدرش را ببیند
شب اولی که به سردشت رسیدم، قرار بود در پارک الله فیلم 
اکران کنم. خانمی هم که در »چریکۀ بی دنگ« بازی کرده 
بود، آنجا بود. هنــگام نمایش، خودش را کــه در فیلم دید، 
خیلی ذوق کرد. وســط فیلم بلند شــد و گفت: »این منم! 
مصدوم شــیمیایی بودم«. فرزندانش می گفتند عفونت گلو 
و سینه دارد و تا ساعت پنِج صبح سرفه می کند. این صحنه 
که مردم فیلم خودشان را در خیابان ببینند، برای شان جالب 
بود و برای همین از این فیلم اســتقبال می کردند. شب آخر 
در »سردشــت« به بچه ها جایزه دادم. دختر بچه ای آمد و به 
من یک شــاخه گل داد. میکروفون را گرفت و گفت: »من از 
شما متشکرم که بعد از دو سال پدرم را جلوی چشمانم زنده 
کردید. پدرم را حس کردم«. در فیلم با پدرش مصاحبه کرده 
بودند و در فاصلۀ مصاحبه تا اکران، پدرش فوت شده بود. او 

هرشب به اکران های ما می آمد تا دوباره پدرش را ببیند.
*لقمان شهابی؛ بازیگر و فعال فرهنگی بوکان استان 

آذربایجان  غربی

از هیئت تا سینما
بعد از ســخنرانِی یکــی از هیئت ها، فیلم »لکــه« را پخش 
کردیم. بعد از تمام شــدن اکران، مردم حــدود چهل دقیقه 
دوِرهم نشسته بودند و بدون سخنراِن محوری، راجع  به فیلم و 
مسائل »فتنۀ88« صحبت می کردند. یک اکران هم در سینما 
»فرهنگ« داشتیم. درِب سینمای شهر، دو سال بسته بود و 
هیچ فیلمی روی پرده اش نمی رفت. رایزنی کردیم و یک روز 

فیلم های برگزیدۀ جشنواره و همچنین فیلم های بومِی شهر 
خودمان را در سینما اکران کردیم. چند نفر از فیلم سازهای 
حزب  اللهِی »خمینی شــهر«، فیلم کوتاه ساخته بودند؛ این 

فیلم ها را هم البه الی فیلم های عمار پخش کردیم.

نماز جماعت روی سن سینما
روز اکران فیلم در »سینما فرهنگ«، نماز جماعت روی ِسن 
سینما برگزار شد. وقت اذان، تعداد قابل توجهی از مردم روی 
ِسن ایستادند. امام جماعت هم آمد و نماز جماعت را خواندند. 
هیئتی تقّبل کرد که با خرِج خودش پذیرایی کند. بساط چای 
هم فراهم شد. با اینکه مخاطب ما، قشر حزب اللهی بود، اما از 
همۀ اقشار، ازجمله سینماگراِن جوان هم آمده بودند. بعضی ها 
مخالف بودند و آمده بودند تا ببینند جشنوارۀ عمار چیست! در 
آن برنامه، از فیلم هایی مثل »راننده « و »لکه« خیلی استقبال 
شد. یک بار هم »کوچۀ مقدس« و چند فیلم دربارۀ روحانیون، 
برای طالب حوزۀ علمیــۀ »جواداالئمه« اکران شــد. البته 
فیلم هایی که ما اکران می کنیم، لزوماً برای جشــنوارۀ عمار 
نیســتند. اگر فیلِم خوب ببینیم، حتماً اکران می کنیم. مثاًل 

برای فیلِم »چ« در سینما اکران عمومی  گذاشتیم. 
*سعید کرمی؛ فعال فرهنگی خمینی شهر 

استان اصفهان

احیای فعالیت های مسجدی
تنها جایی که برای اکران به  آن دسترســی 
داشتم، مسجدی بود که قباًل در آن فعالیت 
می کــردم. عده ای همــکاری می کردند 
و عــده ای هم نــه. بعضی ها عمــار را 
نمی شناختند، اما اســتقبال کردند. تا 
قبل از اکران، تقریباً همکاری ام با مسجد 
به  صفر رسیده بود، اما جشنوارۀ عمار دوباره همان 
بچه ها را دوِرهم جمع کــرد و فعالیت های ما دوباره 
شروع شد. خیلی از فیلم ها را کپی می کردیم و به  بقیه 
می دادیم تا آنها هم اکران کنند. دوســتانم، هم در هزینه ها   
کمک می کردند و هم در اکران. اآلن هم به  من می گویند که 

اگر برنامه ای داری اطالع بده که در هزینه ها شریک باشیم.
* مریم ســادات ایران پور؛ فعال فرهنگی اسالم شهر 

استان تهران

اکران های چاره ساز
در اوایل، متوجه نبودم که این اکران ها چقدر مؤثر است. برخی 
از دانشآموزانی که خیلی تحت تأثیر قرارگرفته بودند، میگفتند: 
»می خواهیم رفتارمان عوض شود«. همین مسئله باعث شد تا ما 
با جدیت بیشتری کار کنیم و برای اکران ها، عالوه بر فیلم، سخنران 
هم هماهنگ کنیم. در اوایل، اعتمادبه نفس و انگیزۀ بچههای 
روستا زیر صفر بود اما با سخنرانی، مشاوره، بحثهای قرآن و معارف 
در اکران ها، خیلی فرق کرده بودند. آن ها تصمیم گرفته بودند که 
در آینده شغلهای مفیدی داشته باشند. روزی که برمیگشتیم 

همگی وارِد مسجد شده بودند.
* راضیه معلم؛ فعال نمازجمعه و رابط بخش خواهراِن 

اکران مردمی داراب استان فارس

سینمای سیّار
طرح ابتکارِی اکران مردمی در استان ما، سینمای سّیاری بود 
که در یک اتوبوس ایجادشده بود. ایده ای به  ذهن یکی از بچه ها 
رســید که اتوبوســی را کرایه کنیم و در این اتوبوس یک ال .

سی. دی کار بگذاریم. درحد بضاعت خودمان سیستم صوتی را 
آماده کنیم و در محل اجتماِع مردم، مثل بازار یا ایستگاه های 
اتوبوس، فیلم  پخش کنیم. نحوۀ اکران به دو صورت بود. حالت 
اول این بود که اتوبوس در یک جا توقــف کند و اکران کنیم. 
حالت دوم این بود که ما یک سری مسافر را که می خواستند 
از یک ایســتگاه به  ایســتگاه دیگری بروند، سوار می کردیم. 
مدت زمانی را که طول می کشید تا به  مقصد برسند، محاسبه 
می کردیم. مثاًل از دانشــگاه تا ایستگاه آخری که دانشجویان 
پیاده می شوند، َده دقیقه طول می کشد. بعد برای این َده دقیقه، 
فیلم  انتخاب می کردیم. ســعی می کردیم متناسب با زماِن 
مردم و نوع مخاطب، فیلم پخش کنیم. تیم مستندسازِ ماهم با 

دوربین می آمدند و با مردم مصاحبه می  کردند.
* علی شــریفی؛ فعال فرهنگی شــهرکرد استان 

چهارمحال وبختیاری

گفت وگو
عبداهلل علمداری، یکی از اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار 
در شهر اصفهان است. ماجرای پیوستن او به جمع عماری ها، 
قصه جالبی دارد. در گفت وگویی که با او داشــتیم درباره این 
موضوع و اکران هایش گفته اســت کــه در ادامه می خوانید.

در ابتدا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید که چه شد سراغ 
اکران های مردمی جشنواره عمار رفتید؟

من عبداهلل علمداری، آهنگ ساز و پیانیست هستم. پدرم اهل جبهه 
و جنگ بود و چند ســال پیش بر اثر مریضی فوت کرد. پس از فوت 
پدر بود که مقداری حال وهوایم عوض شــد و برای پُر کردن جای 

خالی اش به سمت عکس ها و خاطرات او رفتم. همواره دوست داشتم 
تا به نیت پدرم یک کاری انجام دهم، اوایل محرم بود که نخستین 
بار نام جشــنواره عمار را در یک برنامه خبری تلویزیون شنیدم و 
به خاطر موضوعات متفاوتش، یک لحظه کنجکاو شدم تا راجع به این 
جشنواره بیشــتر بدانم. در اینترنت که جستجو کردم با اکران های 
 مردمی عمار آشنا شدم و برایم جالب بود، همان موقع یادم است که 

ثبت نام کردم و پیگیر دریافت فیلم ها شدم.

فیلم ها را گرفتید و اکران هایتان شروع شد؟ 
بله، فیلم ها که به دستم رســید، به بازار رفتم و یک پرده »ساتن« 
مات در ابعاد ســه متر در پنج و نیم متر گرفتم و در کنارش هم یک 
»ویدئوپروژکتور« و یک »اکو« تهیه و نمایش فیلم ها را آغاز کردم که 

خدا را شکر با کیفیت خوبی هم این کار صورت گرفت.
نخســتین اکران هایم پس از دهه اول محرم امســال آغاز شد، اول 
می خواســتم در مســجدی که نزدیک خانه مان بــود، اکران کنم 
که نگداشــتند، نا امید نشــدم و با هماهنگی یکی از دوســتانم به 
 مسجدالمحمود خانه اصفهان رفتم، نمازگزاران با فیلم و سینما و نام 
عمار آشنا نبودند. در ابتدای حضورم و رایزنی ها، آن گونه که فکرش 
را می کردم مورد اســتقبال قرار نگرفتم، اما پس از نخستین اکران، 
مردم خیلی تشکر میکردند و رفته رفته همه آشنا شدند و تا به امروز 

حدود بیست اکران در این مسجد داشته ام.

نظر خودتان و مخاطبان را هم در رابطه با اکران های عمار در 
مساجد و محل های دیگر بفرمایید؟ 

شاید باورتان نشــود اما جای خالی پدرم با رفتن به مسجد و اکران 
فیلم های جشنواره عمار پر می کنم و سعی میکنم آن چیزی باشم که 

او دوست داشت، مثل خودش سرشار از احساسات معنوی.
از میان تمام فیلم هایی که اکران کردیم، مستند »رمز و راز ملکه« 
و »رؤیــای خالفت« فیلم هایــی بودند که مخاطــب زیادی برای 
تماشایشان آمد، االن هم مردم، استقبالشــان خیلی خوب است، 
بعضی روزها مثل سه شنبه ها و پنجشنبهها که دعای توسل و دعای 
کمیل پخش می شود، می گویند چرا اکران نمی گذارید و خیلی ها هم 
می گفتند که این فیلم ها جهت فکری و ذهنی مان را عوض کرده و به 

نوعی هوشیارمان کرده است.
یکی از فیلمهای جشنواره به نام »عبور ناممکن« را که اکران کردم 
یکی از مخاطبان آمد و گفت من خودم در جبهه بودم و این مستند 

امشب برایم خیلی از خاطره ها را زنده کرد.
یک چیز عجیب هم در اکران ها، برای من، دیدن گریه مردم حین 
تماشــای مســتندهای »عمار« بود، زمانی که برخی مظلومیت ها 
در فیلم های »عمــار« نمایش داده می شــود. در این موقعیت بود 
که احســاس کردم که اکران فیلم ها به مثابه برگزاری یک مراسم 

معنوی است.

برای توسعه اکران ها و آینده برنامه ای دارید؟
بازخوردها را که می بینم دوست دارم، جاهای بیشتری اکران کنم؛ 
مثالً در دانشگاه ها و هنرستان استاد فرشچیان و یا حتی مساجد دیگر 
و حتی برخی فیلم ها را در مدارس می توان اکران کرد. خیلی دوست 
دارم در گلزار شــهدای اصفهان اکران داشته باشم. اکران فیلم های 
»عمار« برایم به یک کار خستگی ناپذیر تبدیل شده است و انرژی 

مثتبی به زندگی ام تزریق می کند.
شبی که من یک فیلم کودک برای بچه ها در مسجد پخش کردم، 
بار دوم سومی بود که آن را نگاه می کردند. پس از فیلم دور من جمع 
شــدند و از من تشکر کردند. این مســئله خیلی احساس خوبی به 
من  داد، بچه ها هم تفریح کردند و هم بر معنویت شان افزوده شد و 

ان شاءا... یک ثواب کوچکی هم من برده باشم.

پیانیستی که اکران کننده جشنواره عمار شد:

اکرانفیلمبه
مثابهیکمراسممعنوی

قصه های اکران 
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کودکان و نوجوانان مخاطبان اصلی اکران های یک هیئت:

»عمار«؛حلقهمفقودهدرمسجد
محســن باقری، از جملــه افرادی اســت کــه آثــار جشــنواره مردمی فیلــم عمــار را به عنــوان یکــی از منابع 
اصلــی بــرای فرهنگ ســازی و انتقــال مفاهیــم فرهنگی-اجتماعــی بــه کــودکان و نوجوانــان، می دانــد و 
در همین راســتا، مدتی اســت با دوســتانش به صورت جدی، فعالیت می کنند. بــا او گفت وگویی کردیم کــه می خوانید.



درباره جشنواره
وقتی در دوران نوجوانی می شنیدم که کسی نویسنده است، از خودم 
می پرسیدم که آیا عنوان نویســندگی می تواند فرد را معرفی کند؟ 
نویســنده حتماً باید حرفی برای گفتن داشته باشــد. بعد از خودم 
می پرســیدم چنین فردی چه حرفی دارد که آن را می نویسد؟ اگر 
موضوع حرف هایش مشخص شود، بهتر می توان او را شناخت. مثاًل 
کســی تاریخ را مطالعه کرده و در همین زمینه می نویسد. یا کسی 
درباره ی مباحث عرفانی فحص کرده و عرفانی می  نویســد. به نظرم 
رسید که اگر نویســنده ها را با دارایی اصلی شان، که در نویسندگی 
تجلی پیدا می  کند، معرفی می کردند، با افراد بهتر آشــنا می  شدیم. 
بعدها شنیدیم که می گفتند فالنی فیلم ســاز است. این هم عنوان 
مبهمی است. اگر فالن فیلم ساز در موضوع خاصی توانایی دارد، بهتر 

است به آن توانایی معرفی شود.
واقعیت این است که اگر کســی حرفی نداشته باشد و بعد فیلم ساز 
یا نویسنده یا سخنور شود، در مقام تولید اثر دچار ابهام و اشکاالت 
اساسی خواهد شد. یکی از آن اشــکاالت، این است که کار پرمغزی 

ارائه نخواهد کرد و هر موضوعی را به جای اینکه تجلی بدهد و شکوفا 
کند و ابالغ کند، تخریب خواهد کرد. هیچ کس نمی تواند بگوید که 
»شــهید آوینی« پیش از اینکه یک انقالبی باشد، یک فیلم ساز بود. 
ایشان فردی انقالبی و جهادی بود و حرف هایی داشت. گاهی آنها را 

می نوشت و گاهی به تصویر می  کشید.
بنابراین همه ی کسانی که می خواهند در یکی از حرفه های رسانه ای 
قرار بگیرند، ابتدا باید جایگاه فکری و اندیشه ای خودشان را مشخص 
کنند و انگیزۀ سخن گفتن شــان و آن حرفی را که برای زدن دارند، 
مشخص کنند و بعد از این حرفه اســتفاده کنند. به نظر بنده، این 
جشنواره، نوبت را به این داده که هرکسی حرفی عّمارگونه دارد، آن را 

با استفاده از این ابزار رسانه  ای بگوید.
امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »نصیحت غریزه ی  مؤمن است« یعنی 
مؤمن به طور غریزی تبلیغ می کند؛ نه اینکه احســاس وظیفه کند. 
اصاًل مؤمن نمی تواند ساکت بنشیند و حرفش را نزند. اگر کسی که 
زدن حرف درست برای او جنبه ی غریزی پیدا کرده، نزدیک رسانه 

شود، این ابزار را به خدمت خواهد گرفت.

رهبر معظم انقالب در دیداری با ســفرای ایران فرمودند که حرف 
تازه ی جمهوری اسالمی را به مردم جهان برسانید. مخاطب اصلی 
این سخن رسانه  ها هستند. متأسفانه این حرِف تازه از سوی بسیاری 
از افراد که انتظار می  رود آن را درک کرده باشند، درک نشده است. 
کسی که این حرف تازه را درک کند، باید انگیزه پیدا کند برای گفتن، 
و بعد از اینکه انگیزه پیدا کرد، باید تبدیل به یک غریزه شود. وگرنه 
او و هنرش همراه همه آثار وجــودی اش در دل تاریک تاریخ غرق و 

دفن خواهند شد.
حرف تازه ی جمهوری اسالمی برای مردم جهان چیست؟ این سؤالی 
است که هرکســی باید آن را بی مهابا از خودش بپرسد. کار به جایی 
رسیده که انسان عالقه مند است از کســانی که حرفی برای گفتن 
ندارند اما می گویند و از کســانی که حرفی دارند و حرفشان تکرار 

سخنان تهوع آور تمدن غرب است ابراز تنّفر و بیزاری کند.
بنده از سِر سوز و از سِر عشقی که شما به کلمۀ مقدس »عمار« داشتید، 
این مطالب را به شما تقدیم می کنم. این حرفی است که امروز باید در 
بین ما مطرح و تکرار شود. گوهر مرکزی حرف تازۀ جمهوری اسالمی 
یک کلمه بیشتر نیست و آن »والیت فقیه« است. حرف تازۀ جمهوری 
اسالمی نه عدالت است و نه معنویت، نه اســالم است و نه تشّیع، نه 
انسانیت است و نه قرآن کریم، نه خداست و نه پیغمبر، نه امامت است 
و نه هیچ یک از مفاهیم دینی از قبیل اخالق و عرفان و هر نوع کلمه ی 
مقدس دیگر. حرف تازه ی جمهوری اسالمی این است که تنها با والیت 
فقیه در یک جامعه، تمام این حرف های خوب تحّقق یافتنی، اجراشدنی 
و تجلّی یافتنی است. بدون والیت فقیه، تمام این سخنان و مفاهیم را 
می شود تحریف کرد. بدون والیت فقیه، هیچ سخن حقی اجراشدنی 

نیست؛ هیچ آرزوی زیبایی تحّقق یافتنی نیست.
در وصیت نامه ی شــهدا بعد از یاد اباعبدا...)ع(، به طور متوسط هر 
شــهید چهار مرتبه بر پیروی از والیت فقیه تأکید کرده است. چند 
هنرمند در کشور ما هست که ربط بین اباعبدا...)ع( و والیت فقیه را 
به خوبی فهمیده باشد و میزان اهمیت این دو مفهوم را در این تناسِب 

مساوی درک کرده باشد؟ 
اگر ما می گوییم جامعه ی مهدوی، جامعه ای اســت که می خواهد 
همۀ خوبی ها را محّقق کند، جامعه ی والیت فقیه هم جامعه ای است 
که مقدمه ساز آن جامعه خواهد بود. امام زمان)ع( والیت را مستقر 
می کند و همه خوبی ها از جمله عدالت، برکت و... ثمرۀ تحّقق والیت 
اســت. در این زمان هم هیچ مفهوم خوبی در جهت مقدمه  سازی، 
بدون تحقق مفهوم والیت فقیه به کار گرفته نمی  شــود و در جامعۀ 

مقدمه  ساز تثبیت پیدا نمی کند.
کاش ما مانند صهیونیست ها که نســبت به فاسد کردن عالَم غیرت 
دارند، نســبت به آباد کردن عالَم، غیرت داشــتیم و از راه آن وارد 
می شدیم. آن قدر که آنها برای موازین خودشان اصرار دارند و تمام 
ابزارها را به استخدام درآورده اند تا آن مفاهیم را در جان همه بنشانند، 
ما تالش نمی کنیم. کاش ما به تفریحات نمی رفتیم، به گفتن حرف 
اضافه نمی پرداختیم و به همین روشی که شما به کار گرفته اید، به 

گفتن حرف اصلی جمهوری اسالمی می پرداختیم.

* گفتاری از حجت االســالم علیرضا پناهیــان در افتتاحیه  دومین 
جشنواره ی مردمی فیلم عمار

گفت وگو
چطور شد به سوژه »ننه شهناز« رسیدید؟ 
جرقه ساخت مستند چطور شکل گرفت؟

 ما این شــخصیت را طی یک کار پژوهشــی 
پیدا کردیم و چندین بار با دوســتان به روستا 
رفتیم و از نزدیک با او و عشایر صحبت کردیم 
تا توانستیم رضایت آن ها را جلب برای ساخت 
مستند بگیریم. حدود دو هفته پیش از  شروع 
فیلمبرداری، چندین بار به آن روستا و چادرهای 
عشــایر رفتیم و در برخی کارها به آن ها کمک 

کردیم که به همین خاطر هم تعامل خوبی میان تیم ما و اهالی روستا شکل گرفت و نهایتاً 
پس از 15 روز هم فیلمبرداری کار به اتمام رسید.

قهرمان مستند، چه ویژگی خاصی داشت که به سراغش رفتید؟
عموم کارهای من، دفاع مقدسی اســت. درباره این شخصیت هم چیزی که خیلی مرا 
ترغیب می کرد که سراغش بروم، این بود که »ننه شهناز«، مادر شهید بود و این مسئله 
خیلی به من انرژی می داد. این مادر شهید پرچمدار یک جریان و هویت ملی شده است 
و من در این مستند می خواســتم تمرکزم را بر این موضوع قرار دهم که این شخصیت 
توانسته است مردم را دور هم جمع کند و آن ها را برای اینکه آداب و رسوم و سنن عشایر 

را با هم پیوند دهد، تشویق کند.

فکر نمی کنید می شد کمی بیشتر به پسر شهید »ننه شهناز« پرداخته شود؟
نکته ی اساسی در رابطه با این مســتند 15دقیقه ای این است که همه تمرکز من روی 
شــخصیت اصلی بود و در این زمان کوتاه، خیلی مجال و فرصتی بــرای پرداختن به 
شخصیت پسر شهید »ننه شهناز« نداشتم البته در فیلم، اشاره هایی شده که این شهید 

یک فوتبالیست بوده و در دفاع مقدس شهید شده است. 
در واقع، این مستند در رابطه با مادر شهیدی است که تمام همّ  وغمش این است 
که نوجوانان و جوانان عشایر منطقه کرمانج خراسان شــمالی را بتواند دور هم 

جمع کند.

کمی هم درباره مسائلی که در طول ساخت این کار داشتید، بگویید؟
من، همیشه برایم مهم است فیلمی که میسازم یک جان مایه ای داشته باشد که به درد 
اجتماع کنونی بخورد. به نظرم یک مادر یا پدر شــهید مدافع حرم، یک مخترع یا حتی 
یک کارگر ساختمانی که با رشادت خرج همسر و فرزندانش را از راه حالل درمی آورد، 
یک قهرمان هستند که میتوان به سهولت درباره آنها فیلم یا مستند بسازیم، اما این ها 

مسائلی است که به آن ها بی توجهی کرده ایم.
بودجه ما برای ساخت این مستند بســیار اندک بود و حتی برای ساخت بخشی از کار 
مجبور شدم دوربینم را بفروشم. همه  سختیهای ساخت این فیلم برایم لذتبخش بود، 

چراکه احساس میکردم که فیلمی می سازم که در آینده، مهم خواهد شد.
دغدغه  اصلی ام در ساخت این مســتند، این بود که مادر شــهیدی را ترسیم کنم که 
دغدغه اش امروز، هویت ملی و پرچم ایران اســت. متأســفانه ما نتوانستهایم به خوبی 
به مسئله  هویت ملی بپردازیم. هویت ملی فقط متعلق به مردمی که در تهران زندگی 
می کنند، نیست. هویت ملی به روستاییان، عشــایر و سایر اقوامی هم که در این کشور 

زندگی میکنند، تعلق دارد.

با توجه به گفته خودتان، فکر می کنید چرا مستندسازان و سینماگران، کمتر 
سراغ چنین سوژه ها و موضوعاتی می روند؟

معتقدم هنرمند آن شخصیتی ست که بتواند دنیای پیرامون خودش را کشف کند، کشف 
و شهود ما از دنیای پیرامون مان شروع می شود.

نمایشنامه نویس های عموماً برای نوشــتن به سراغ متن های شکسپیر یا شخصیتهای 
معروف می روند، در حالی که ما ادبیات خودمان ادبیاتی غنی اســت یا در فیلم سازی، 
دنبال سوژه های عجیب و غریب آن چنانی می گردیم، غافل از اینکه دنیای پیرامونمان، 
نیای پیرامون مان پر از سوژه هایی است که باید درست پرداخت شوند. یک هنرمند در 
ابتدا باید بتواند خودش و سپس پیرامونش را کشف و شهود کند و اگر به یافته  جدیدی 
نرسید، آن وقت به دنیای بزرگ تر، فکر کند. هنرمند باید بداند و ببیند که در دوروبَرش 
چه می گذرد، در احواالت اجتماعی چه چیزهایی رخ میدهد و چه سوژه هایی است که 

امروز به درد اجتماع ما می خورد. 
ما باید به این سمت برویم که جهان فیلم سازیمان را گسترش دهیم و سراغ افرادی برویم 
که همانند »ننه شهناز«، که یک آدم بسیار معمولی است، دغدغه این کشور و مردمشان 

را دارند و به این افراد که هویت ملی ما هستند، بپردازیم. 
شما مهم ترین فیلم ســازهای سینمای ایران را از بُعد اسم و رســم اگر در نظر بگیرید، 
می بینید که فیلم سازی و سیر فیلم سازیشان جذب جشنواره های کن و اسکار و غیره 
می شود یعنی آنها برای این جشنوارهها فیلم می سازند. به نوعی آن جشنواره توانسته 
کارکرد خودش را نشان دهد و فیلم ســازانی را جذب خود کند که فیلمساز باید با این 

مدلینگ و یا یک الگوی مشخص به فیلمسازی بپردازد. 
متأسفانه از این نکته که رسالت هنرمند چیست و هنرمند دنبال چه چیزی باید باشد و 
میخواهد به چه چیزی برسد، عبور کردهایم. من نمی گویم که سینما نباید فروش داشته 
باشد، سینما صنعت است و باید فروش خوبی هم داشته باشــد. اما اساساً باید بدانیم 
می خواهیم چه کار کنیم. مسئله مان با سینما چیســت؟ دنبال چه چیزی می گردیم 
و می خواهیم به چه خروجی برســیم؟ باید به گونه ای حرکت کنیم که هنرمند خط و 

مشی خود را گم نکند.
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یادداشت نعیمه شکوهی
مستند »دیوارهای نخی« به روایت و کارگردانی عباس عمرانی بیدی، یک 
بیوگرافی از مادر شهیدی به نام »شهناز زیل پور« معروف به »ننه شهناز« 
است. او بزرگ طایفه ای از عشایر کرمانج در منطقه خراسان شمالی است. 
این طایفه کوچک حدود 12 شهید به انقالب اسالمی تقدیم کرده است. 
»ننه شهناز«، شیفته فوتبال است و همیشه یک رادیو کوچک همراه خود 
دارد. پسرش محمدرضا که فوتبالیست و دانشجو بوده، در سال های دفاع 
مقدس در شلمچه شهید شده است. »ننه شهباز« نیز مانند فرزندش عالقه 
بســیاری به فوتبال دارد و با دعوت به بازی فوتبال و تماشای مسابقات 
فوتبال ملی، مردم طایفه خود را دور هم جمــع می کند و به آنها روحیه 
می دهد. آنها با پیروزی های ایران در بازی های بین المللی گرد هم می آیند 
و پایکوبی می کنند و یا با برگزاری مسابقات فوتبال در طایفه با داوری »ننه 
شهناز« برای خود سرگرمی و تفریح ایجاد می کنند. برگزاری این بازی های 
فوتبال توسط این مادر شــهید در ظاهر، فقط برای دورهمی و سرگرمی 
اســت اما در باطن هدف واالیی را دنبال می کند. »ننه شهناز« به عنوان 
بزرگ طایفه، مردمش را به وطن پرستی، وحدت و ایجاد روح جمعی برای 

دفاع از وطن دعوت می کند.
»ننه شهناز« فوتبال را اســتعاره ای از جامعه می داند و فوتبالیست ها را 
همچون سربازان و مرزبانان وطن تعبیر می کند. به زعم او  همان طور که 
باید در فوتبال از دروازه و زمین دفاع کرد، باید از مرزها و خاک وطن نیز 

دفاع کرد.
رسم و آیین بســیار جالبی در طایفه »ننه شــهناز« وجود دارد. آنها در 
جشن ها با کمک هم خارهای روییده در زمین های حاصلخیز را از ریشه 
کنده و پس از جمــع آوری آتش می زنند و به دور آن جشــن و پایکوبی 
می کنند. خارهایی که بــه تعبیر آنها، دشــمن دام و حاصلخیزی زمین 
محسوب می شود. آنها بر این باورند که به جای هر خاری که از زمین کنده 
می شود، سبزه می روید. آنها به امید رویشی دوباره دشمن را از زمین خود 
ریشــه کن می کنند و به آتش کشیده و خاکســتر آن را به باد می دهند. 
این آیین جالب و پُرمفهوم که بعــد از پیروزی های تیم فوتبال ایران و در 
جشن های این طایفه برگزار می شود، همچون برگزاری مسابقات فوتبال 
درون این طایفه همه وهمه، تمرین اســتقامت و پایداری است. تمرین 
مرزبانی و دفاع از وطن، آن هم در طایفه ای که خود امتحانش را پس داده 
و در هشت سال دفاع مقدس در کنار سایر عشایر و مرزنشینان ایران در 
دفاع از وطن اسالمی از هیچ کوششی فروگزار نکرده و سر بلند بیرون آمده 
است. شهیدان این طایفه و پسر »ننه شــهناز« همگی گواه محکمی بر 

درستی این ادعا هستند.
این مستند در عین پُر محتوا بودن، از ساختار خوبی نیز برخوردار است و با 
بهره گرفتن از تصویربرداری درست و نماهای زیبا، در کنار موسیقی فولکور 
مناسب و یک پایان بندی دقیق در مدت زمانی کوتاه، یک مفهوم بزرگ را 
به مخاطب عرضه کرده است. مادر شهیدی که قهرمان این داستان است 
با ویژگی های خاص خود و گویش زیبای محلی، بیننده را با خود همراه 
می کند. او در کنار وظایف زنانه خود، پیر و مراد یک طایفه است و با رهبری 
آنها سعی دارد جوانانی را همچون فرزند شــهیدش تربیت کند تا ادامه 
دهنده راه او باشند. »دیوارهای نخی« قهرمانی گمنام به نام »ننه شهناز« 
را به مخاطب می شناساند. شــیرزنی که همچون او در ایران اسالمی کم 
نیستند و در طول هشت سال دفاع مقدس در کنار مردان و دوشادوش آنها 

در رسالتی بزرگ سهیم بودند.

کارگردان مستند »دیوارهای نخی«:

»ننهشهناز«؛نمادیازهویتملی

اول حرف، بعد ابزار

»دیوارهای نخــی« عنوان مســتندی بــه کارگردانی عبــاس عمرانی بیــدی، کارگردان ســبزواری اســت که قصــه پیرزنی عشــایری به نام »ننه شــهناز« 
را روایــت می کند که تالش دارد ســنت ها و باورهای بومــی را به اعتقادات ملــی گره بزند. با کارگردان این مســتند کوتاه، گفت وگویی داشــتیم کــه می خوانید.

سفارش ساخت
در زمان شاه، آمریکایی ها هیچ اطالعاتی درباره موشک فضایی خود 
ارائه نمی دادند، زیرا آن فناوری یک فناوری منحصر به فردی بود؛ 
حتی همافرانی که در آمریکا درس می خواندند می گفتند وقتی در 
کالس درباره این موشــک ها صحبت می شود ما را از کالس بیرون 
می کنند! زیرا این دروس فقط برای دانشــجویان آمریکایی بود و 

ایران کامال بی بهره بود. نخستین بار در زمان جنگ، موضوع موشک 
های ماهواره بر و ماهواره های فضایی مطرح شد، در آن زمان عراق 
با موشک های دور برد، ایران را مورد حمله قرار داد. یکی از کارهایی 
که در آن زمان انجام می دادیم، قطعات موشک هایی که اصابت می 
کرد و عمل نمی کرد را جمع آوری می کردیم تا مهندسی معکوس 
روی آنها انجام دهیم. واقعا از نظر دانش و تخصص صفر بودیم. سال 
79 با یکی از کشورها مقدمات قراردادی به صورت همکاری مشترک 
ایجاد شــد که آنها همکاري نکردند. در چنین شرایطی تعدادی از 
دانشجویان به همراه آقای دکتر سلیمانی وارد عرصه شدند و مرکز 

متعال به ریاست دکتر سلیمانی تشکیل شد.
کشــورهای دنیا در چنین زمینه های پیچیده ای در یک شــبکه 
همدیگر را تأمین میکنند. هیچ کس همه چیــز را خودش از صفر 
شروع نمی کند. اما هیچ کشوري حاضر به همکاری با ما در این حوزه 
نبود و حتی کوچکترین قطعه موقعیت یاب را هم به ما نمی فروختند. 
بنابراین بچه ها خودشان دست به کار شدند و بعد از تالشهای زیادی 

اولین ماهواره ایرانی به نام »امید« با توسعه 5 بخِش سازه، مخابرات، 
هدایت کنترل، هدایت حرارت و سیستم توان آماده شد. در بهمن 87 
اولین پرتاب با پرتابگر ایرانی با موفقیت انجام شد. خود من چند ماه 
بعد از این پرتاب به کشورهایی که با آنها ارتباط داشتیم سفر کردم و 
مورد کنایه آنها قرار گرفتیم. آنها می گفتند شما آن زمان مي گفتید 
هیچ امکاناتی ندارید اما آن زمان داشتید؛ گفتیم باور کنید هیچ چیز 

نداشتیم آنها میگفتند پیشرفت در این حوزه در این زمان کم امکان 
ناپذیر است؛ راستش را به ما بگویید. مي گفتیم ما که گفتیم بیایید با 

ما مشارکت کنید، نیامدید این هم نتیجه اش...

*رضا تقی پور، وزیر اســبق ارتباطات و فنــاوری اطالعات و فتح ا... 
امیر رئیس سابق پژوهشگاه هوا و فضا وزارت علوم ؛ برنامه رادیویی 

»شکوه پیشرفت«
 در صورت تمایــل، با ثبت فراخوان در بخــش »فراخوان مردمی« 
می توانیــد  عمــار،  جشــنواره 
سینماگران را برای تولید اثری درباره 
سوژه مطرح شده، دعوت و جایزه آن 
را نیز مشــخص کنید.جهت کسب 
اطالع بیشــتر به ســایت جشنواره 
AmmarFilm مراجعه کنید یا 

QR کد را اسکن کنید.
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مختصر و مفید

»امید« در مدار


