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گزارش
مجید شاه حسینی در نشست »ســازمان صداوسیما آنچه هست و آنچه 
باید باشــد« که در حاشــیه پنجمین روز اکران هــای مرکزی دهمین 
جشنواره عمار در سینمافلســطین برگزار شد، در سخنانی ضمن اشاره 
به فعالیت های صداوســیما در ســال های پس از انقالب گفت: بسیاری 
از مردم ما در قبل از انقالب، تلویزیونی در خانه هایشــان نداشــتند و به 
برکت انقالب بود که بســیاری از خانواده های ایرانی، تلویزیون را محرم 
دانستند. در سال های ابتدایی انقالب نیروهایی به سازمان افزوده شد و 
همین مسئله باعث ایجاد تغییراتی شد. اکنون و در 40سالگی انقالب و 
در آغاز گام دوم، باید این سؤال کلیدی را بپرسیم که صداوسیما آنچه که 

باید، هست یا خیر.
شاه حسینی افزود: تجربه رسانه ای 40ساله مدیران صداوسیما، یکی از 
مزایایی است که وجود دارد. اینکه فهمیدیم رسانه می تواند در اختیار دین 
مردم نیز باشد. اینکه رویکرد دینی را در رسانه ملی گشودیم، باعث شده 
است که بقیه نیز درس بگیرند و چنین کاری کنند. این تجربه منحصر به 
فرد جمهوری اسالمی بود که باعث شد بقیه نیز به فکر بیفتند که رسانه 

می تواند کارکرد دینی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: انقالب اســالمی اولین انقالب دینی قرون اخیر است و 
صداوسیمای آن،  اولین تجربه ای اســت که در آن، می توان پیام دینی و 
انقالبی را از طریق رسانه منتشر کرد. البته در مقاطع و برهه های حساس، 
این رسانه، در راستای اهداف جمهوری اسالمی ایران، مدیریت استراتژیک 
داشت. از همین منظر، معتقدم که رسانه ملی در مقام های اورژانسی نمره 
قبولی می گیرد اما نمی دانم چرا در مقام های دیگر ضعیف می شود. نمونه 
این مسئله، همین امروز است؛ شــما از مراسم تشییعی برمی گردید که 

رسانه ملی به صورت اورژانسی درباره آن، بسیج شده و فعالیت می کند. 

آفت تکنسین ساالری در رسانه ملی
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش عنوان داشت: رسانه ملی 
با توجه به ساختار سنگین 40ساله، هرچقدر که جلوتر رفته، جسیم تر 
و عیال وارتر شــده اســت. از چند صد نفر به چند هزار نفر و از چند هزار 
نفر نیز به چند ده هزار نفر رسیده است. الجرم، یک نوع، رخوت و تنبلی 
سیستماتیک پیدا کرده که به نظر می رسد دلیلش همین بدنه سنگین 
است. ضعف دیگر این بود که این بدنه جسیم کارمندی، اکثراً تکنسین 
بودند؛ بدین معنی که دســت افزار بودند نه مغز افزار. اینکه رسانه برای 
تربیت مدیران خود در الیه های مختلف اهتمامی داشته است یا خیر، از 
جمله دیگر سؤاالتی است که پاسخش منفی است. احساس می کنم که 
این مسئله را بیشتر به قضاوقدر سپرده است. بنابراین بخش زیادی از این 
بدنه جسیم، تکنسین بوده و الجرم مدلی از تکنسین ساالری در رسانه 
باب شده اســت که این موضوع، توابعی دارد که تا حاال نیز ادامه داشته 
است. دقت داشته باشید که تکنسین ها صفتی به نام مهارت دارند؛ مهارت 
چیست؟ تکرار. تکرار چیســت؟ تقلید. فکر می کنم تمام آسیب را بیان 
کردم. اصوالً تکرار و تقلید، آفتی شد که رسانه ما در برهه هایی بدان تن 

داد و تا امروز هم مبتال به آن است.
وی رسانه ملی را به یک بیمارستان تشبیه و بیان کرد: این ماجرای تقلید 
باعث شد که اگر بخواهیم به رسانه نمره ای بدهیم باید آن را به بیمارستان 
رسانه تشبیه کنیم. این بیمارســتان یک سری بخش های عمومی دارد 
که گروه های تولیدکننده برنامه ها هســتند که معموال نمره متوسط و 
ناپلئونی می گیرند. اتفاقا اینها، بخش هایی هستند که فرصت بیشتری 
برای اندیشه ورزی دارند و کارشان اورژانسی نیست اما از آنجا که کار به 
تکنسین سپرده شده است، تقلید کرده و به جای استفاده از هنجارهای 

دینی،  ملی و انقالبی از تجربه های دیگران آن هم به صورت غلط استفاده 
می کند و دلیل ضعف همین جا است.

رسانه ملی را تعطیل کنیم و از نو تأسیس کنیم
وی افزود: بدون تعارف بخش تخصصی رسانه ما که مهم ترین بخش آن 
است، نمره قابل قبول نمی گیرد. رسانه ملی تنها ارگانی است که هیچ گاه 
تعطیل نشد. رسانه ملی قطاری بوده است که در همه این چهل سال روی 
ریل رفته و در همین حرکت باید واگن هایی را برداشــته و یا بدان اضافه 
کنید. این قطار نایستاده است که شما بخواهید از ابتدا تعریفش کنید بلکه 
همیشه حرکت داشته است. خیلی از افراد هستند که معتقدند بهترین 
کار برای رسانه ملی، این اســت که آن را دوره ای تعطیل کنیم و دوباره 
تأسیســش کنیم. بنده معتقدم که باید برای رسانه ملی، راهبرد داشته 
باشیم و منافع انقالب اسالمی و نه منافع اغیار یا اشخاص یا تکنسین ها 

را تبلیغ کنیم. 
وی تصریح کرد: حتما باید تربیت مدیران تخصصی برای رسانه را جدی  
بگیریم. مدیران تخصصی صرفا به معنای ریاســت محترم رســانه ملی 
نیست که از سوی رهبر معظم انقالب منصوب می شود بلکه باید به تربیت 
تخصصی مدیران میان رده و مدیران باالتــر که می توانند ریگ ته جوب 
باشند و سال ها بمانند اهتمام داشت. مدیر حق ندارد که خودش شرکت 
داشته و تکنسین باشد. تجربه مدیر تکنسین در سال های قبل از انقالب 

پس داده شده است و اکنون قرار نیست این پدیده تکرار شود.

رسانه آرمان خواه قابل تحقق است
او بیان داشــت:  از آنجا که نگاه، نگاهی مصلحانه اســت، امیدواریم که 
این بیمارستان را به یک بیمارســتان همگن تبدیل کنیم و دیگر نامش 
بیمارستان نباشد بلکه شفاخانه باشد. رسانه ملی می تواند مردم ساز باشد. 
جایگاه رسانه این است که وقتی هر کانالش را انتخاب می کنیم بگوییم چه 
برنامه خوبی است و حتی کانال دیگر برنامه خوب تر دارد. رسانه دینی به 
همین مواردش زنده است. تجربه کارکردن در رسانه ملی به من آموخته 
است که رســانه آرمان خواه قابل تحقق است همانطور که انسان آرمانی 

قابل تحقق است. 

وی با اشاره به جمعیت حاضر در تشییع شــهید قاسم سلیمانی اظهار 
داشــت: حال باید امروز این سوال را بپرســیم که جای این اسطوره در 
صداوســیمای ما کجاســت؟  اگر او را باور نمی کردیم امروز حداقل پنج 
میلیون  نفر بیرون نمی آمد. آیا ما به انســان کامل شعار می گوییم؟ حال 
فیلم نامه نویسانی داریم که تردید را برای هر فیلم نامه ای الزم می دانند و 
اساسا معتقدند که اگر شک نباشد فیلم درست نمی شود. اگر بلد نیستیم 
درام او را خلق کنیم به این دلیل است که او را باور نکردیم، به این دلیل 
اســت که هرگز مثل او نبودیم. ارزش های حقیر فردی خودمان را روی 
کاغذ تکثیر کرده ایم و حاال احساس می کنیم که رئال آن چیزی است که 
من هستم. این تاخیر فاز تاریخی ســبب شده است که در عرصه ادبیات 
نمایشی دچار زوال تولیدات باشــیم و فکر می کنم که چون یک فرآیند 
تاریخی است نسبت دادن همه آن به رسانه ملی، کمی بی انصافی است. 
او هم بر روی همین سفره نشسته است و از محصول نویسندگانی ارتزاق 
می کند که قربانیان این فرهنگ و تمدن از خارج وارد شده هستند. خب 
چه باید بکند؟ آثار قلمی آنان میلیون ها یا میلیاردها بودجه را می بلعد. 
نتیجه سریال پست مدرنی می شود که در آن هیچ تعریف درستی از نظام 

ارزشی اخالقی انسان ها نمی توان یافت.

راه برون رفت صداوسیما از وضعیت کنونی
شاه حسینی در ادامه صحبت های خود گفت: راه برون رفت صداوسیمای 
ما از مشــکالتی که دارد بیعت با محتوا است. فرم زدگی و تکنیک زدگی 
ویروس دیرسالی است که در سازمان بوده است. تا وقتی که تکنسین ها 
همه مســیر را تعیین کنند همین می شــود. تا زمانی که اندیشه ورزی 
باب نشود و تا زمانی که اندیشــه را امر مبارکی ندانیم که باید به درستی 
در پروژه ها تزریق شود و جایگاه درستی داشــته باشد. از مشکل خارج 
نمی شویم. تکنسین ها یک عادت بد دارند و آن هم این است که سفارش 
یعنی فاجعه و چیزی از ما نخواهید. آخرشهم به شما می گویند که به ما 
اعتماد کنید. میلیاردها تومان را به من بســپارید و به من اعتماد کنید. 
همه شــان این را می گویند. برای یک بار باید ایــن موضوع را حل کنیم. 
اصال بحث اعتماد نیســت و موضوع ما تخصص اســت. شما متخصص 
همه این امور نیستید؛ به من بگویید که داستان تان را از کجا آورده اید؟  
اندیشه ورزهایتان چه کسانی هستند؟  شورای نویسندگان شما چه کسانی 
هستند؟ نباید پروژه کامال به دست او بسپاریم و یک دفعه برود و نسخه 

نهایی را بیاورد. ما را لطفا روی آنتن، شگفت زده نفرمایید.

اقتباس را جدی بگیریم
وی در پایان با اشــاره به نمونه هایی از توجه شهید حاج قاسم سلیمانی 
بیان کرد: عجیب نیست سرداری در ابعاد ایشان فرصت مطالعاتی دارند، 
اما فالن تکنسین دست پاچه و طالب موفقیت جشنواره باز، رمان نخوانده 
است. خیلی باسواد باشد، سواد ویکی پدیایی دارد. به نظرم در اینجا یک نفر 
باید مسیر را عوض کند. بیاییم در جشنواره عمار سیر از ادبیات تا فیلم را 
تمرین کنیم. فرآیند اقتباس، فرایند پیچیده و مبارکی است و جای خالی 
آن را در سینمایمان ببینیم. سال ها بوده است که جایزه فیلمنامه اقتباسی 
به هیچ فیلمی داده نشده است. یک فیلم از اقتباس داشتیم که »23 نفر« 
نام داشت. خاطرات شفاهی بود که به کتاب خاطرات تبدیل شد و متکی 
به آن فیلم مستند و سپس فیلم سینمایی ساختند. چیز عجیبی نیست 
اما راه درستی بود. عجیب است که شهید سردار سلیمانی از پشت صحنه 
یک فیلم سینمایی بازدید کرد و آن هم همین فیلم بود. ما در جشنواره 
عمار تا چه اندازه اقتباس را جدی گرفته ایم و برایمان مهم است؟ باید این 

روال را جدی بگیریم.

مجید شاه حسینی در دهمین جشنواره عمار:

تکنسین های مقّلد، آفت رسانه ملی
گزارش تصویری

روز ششم اکران های مرکزی دهمین جشنواره عمار؛ سینمافلسطین تهران

تکنسین های مقّلد، آفت رسانه ملی
مجید شاه حسینی در نشست »سازمان صداوسیما آنچه هست و 

آنچه باید باشد«
صفحه 1

شهرخواری قانونی
نگاهی تحلیلی به مستند »رؤیای آجری« و »خانه ام کجاست«
صفحه 2

فرصت دیده شدن برای فیلم سازهای نوجوان
یادداشت عضو هیئت داوران بخش »فیلم ما« درباره آثار این 

دوره جشنواره عمار
صفحه 2

سه گانه ای برای فرزندان مدافعان حرم
صفحه 4

مهیب ترین و پیچیده ترین سالح سایبری دنیا
در بخش »سفارش ساخت« بخوانید

صفحه 4

نوید آینده درخشان
مروری بر برخی از آثار داستانی کوتاه دهمین جشنواره عمار
صفحه 4

حجله شهید سردار قاسم سلیمانی

اجرای گروه سرود

نشست خبری مستند »آسوده بخواب کوروش«؛ سالن 1

3

اجرای گروه سرود

برنامه تلویزیونی 

6

حضور اقشار مختلف

فتوای امام خمینی
 درباره مسکن را نابود کردند

داوود مرادیان در مستند »رؤیای آجری« با بررسی مسئله مسکن در 60سال اخیر، برای 
اولین بار، ماجرای مسکوت کردن مهم ترین قانون جمهوری اسالمی برای حل معضل 

مسکن را روایت کرده است.
صفحه 2



گفت وگو
چه شد که سراغ موضوع مسکن رفتید؟

تصمیم گرفته بودیم مستندی 10 قسمتی دربارۀ موانع اقتصاد 
مقاومتی بسازیم. موضوعات مختلفی پیش رویمان بود؛ مانند 
مسکن، بانک و قاچاق. مسکن را که انتخاب و کار را شروع کردیم، 
پژوهشــی دســت ما را گرفت که می گفت »راه نجات مسکن، 
مالیات بر عایدی سرمایه اســت«. این شد که تصمیم گرفتیم 
ببینیم اصاًل تاریخچۀ مسکن و سیاست گذاری چه بوده و بحران 
مسکن در ایران از کجا شروع شده است. بنابراین، پژوهشمان را 
از زمان مصدق شروع کردیم و جلو آمدیم. پژوهش حین تولید 
انجام می شــد. به همین دلیل، ساخت همین هفت قسمت، دو 
سال و نیم طول کشید. در نشریۀ فرهنگی-تحلیلی »راه« در این 
باره پژوهش مفصلی شــده بود. آن مطلب، پایۀ پژوهش ما شد. 
بنابراین، خیلی دستمان خالی نبود و می دانستیم باید سراغ چه 
کسانی برویم. در خالل پیداکردن افراد و گفت وگو با آن ها، باقی 
ابعاد کار هم مشخص می شد. به همین علت، بر تعداد قسمت ها 

افزوده می شد. ان شاء... کار را در هشت قسمت تحویل می دهیم. 

این ماجراها از کجا شروع شد؟
اصل ماجرا این بــود که فتوای امام خمینــی)ع( در دهه 60 ، 
مشکل مسکن را حل کرده بود. یعنی برای گرفتن اراضی موات و 
اراضی شهری اجازه صادر شده بود و باید طبق فتوا، قیمت زمین 
از قیمت مسکن کم می شــد. باید طبق این قاعده برنامه ریزی 
می شد؛ اما متأسفانه جریانی که بخشی از بدنۀ جمهوری اسالمی 
بودند، نگاهی طاغوتی به مسکن و زمین داشتند و چون در دولت 
نفوذ داشــتند، جلوی فتوای امام ایســتادند. این ها مهم ترین 
فتوای شیعه را راجع به زمین و مسکن نابود کردند و به همین 
صورت، تمام قوانین مربوط به مسکن را تغییر دادند و ماهیتش 

را لیبرالیستی کردند.

کمی راجع به روند کار توضیح دهید. 
کار در 115 جلسۀ تصویری انجام شد. فکر نمی کنم مستندی 

در ایران باشد که حتی به هشتاد جلسۀ تصویری رسیده باشد. 
این دلیل اول اســت که این کار را بی نظیر می کند. دلیل دوم 
اینکه برای هر نوع مســتندی که در حوزۀ تاریخ می خواهید 
بســازید، وقتی به آرشــیو مراجعه می کنید، یــک مجموعه 
راش به شما می دهند. مستندســاز مثاًل مجموعه راش زمان 
شــاه را می گیرد و طبق تصاویری که دارد، پژوهش اولیه اش 
را می نویســد. در »رؤیای آجری« ما می خواســتیم راجع به 
موضوعی پژوهــش و تصویریابی کنیم کــه در درجۀ چندم 
اهمیت قرار دارد. در تمام دوران جمهوری اســالمی و قبل از 
آن، وزارت مســکن یک وزارت درجه چند محسوب می شده 
است؛ بنابراین، پیدا کردن تصویر از وزرای مسکن و معاونانش 
بسیار سخت است. حاال اگر بخواهیم از قاضی شرع شهرداری 
تصویری پیدا کنیم، اصاًل کار ساده ای نیست. ما تصاویر آقای 
سیدمهدی طباطبایی را به ســختی پیدا کردیم. این هم دلیل 

دوم برای بی نظیر بودن این مستند.
ســپس، با ســوژه ها تمــاس می گرفتیــم و قــرار مصاحبه 

می گذاشــتیم. مصاحبه ها دقیق طراحی شــده بود و از قبل 
می دانســتیم می خواهیم چه بپرســیم. اول اجازه می دادیم 
طرف از خــودش تعریف کند. بعد ســؤال هایمان را شــروع 
می کردیم. آن قدر سؤال های ســخت و چالشی می پرسیدیم 
که تبدیل می شد به بازجویی. این هم به نوبۀ خودش در حوزۀ 
مصاحبه گرفتن کار خاصی بود. همچنین راضی کردن این آدم ها 
برای مصاحبه، در نوع خودش بی نظیر بود. اینکه توانســتیم با 
بازیگران واقعه صحبت کنیم و سراغ کارشناس ها نرویم، به نظر 

من اتفاق نویی بود. 

منبع این آرشــیوها کجا بود؟ مثل گفت وگو با مهندس 
ثابتی و گنابادی.

ما منبعی غنی در آرشیو مرکزی صداوسیما داشتیم که خیلی 
با ما همکاری کردند. یکی هم آقای حسن روزی طلب در مرکز 
اسناد انقالب اسالمی بود. یک سری آرشیو هم بود که در واقع 
خود این افراد در اختیار ما گذاشــتند. مثــاًل مهندس ثابتی، 
صحبت های مهندس گنابادی، وزیر وقت مسکن را در اختیار 
من گذاشت که اینها را حتی مرکز اسناد هم نداشت. االن فقط 

من دارم.
نکتۀ دیگر این است که بسیاری از این آرشیوها نگاتیو بودند،. ما 
می دادیم اینها را می شستند و تبدیل می کردند. بعد از تبدیل، 
می دیدیم هیچ ربطی به موضوع ندارد یا مثاًل صدا ندارد. بیچاره 
می شدیم تا از نگاتیوها تصویر دربیاوریم. 115 جلسه تصویریابی 

شوخی نیست.

پس همکاری صداوسیما خوب است؟
بله، الحمداهلل، امضای آقای فروغی امضای معتبری بود و به این 
کار کمک کرد. ولی تعامل هم مهم اســت. چیزی می دادیم و 
چیزی می گرفتیم. مثاًل من، یک سری تصویر از آیت ا... خامنه ای 
دارم که هیچ کس نداشت، این ها را به آرشیو مرکزی سیما دادم و 
در ازای آن، تصویر گرفتم. ولی موضوعی که آزاردهنده بود، این 
بود که جلوی استفاده از تصاویر رهبری در مستند گرفته شد و 
این مایۀ تأسف است. در حالی که ایشان اوایل دهۀ شصت، راجع 
به مســکن جلوی دوربین صحبت کرده و از نخست وزیر وقت، 
به طور جدی مسئلۀ مسکن را پیگیری کرده اند؛ ولی متأسفانه 

اجازۀ این تصاویر را به ما ندادند.

چند وقت است کار تمام شده است؟ 
چهارپنج ماه اســت که تمام شــده. هنوز اصالحات پخشــی 
را نگرفته ایم. اصالحات پخــش را که بگیریــم، کار را نهایی 

خواهیم کرد.

برای پخش چه برنامه ای دارید؟
این کار تا االن، مطلقاً پخش نشده است و اولین بار در جشنواره 

عمار پخش می شود.

یادداشت         آرش فهیم*
»فیلِم ما« برای هفتمین بار پیاپی در جشنواره عمار، میزبان آثار 
هنرجویان و جوانانی است که به طور آماتور و با دوربین یا تلفن 
همراه خودشــان فیلم های کوتاهی را ساخته اند. با توجه به دو 
رویکرد مهم و اصلی در جشنواره عمار، یعنی »مردمی« بودن 
و حمایت از استعدادها، بخش »فیلم ما« به خاطر برخورداری 
از هر دو رویکرد، یکــی از بخش های محوری این جشــنواره 
محسوب می شود. این بخش، هم جنبه مشارکتی دارد و به همه 
عالقه مندان به فیلم ســازی، فرصت خودآزمایی و دیده شدن 
را می دهد و هم اینکه چون برترین آثار ســاخته شــده توسط 
نوجوانان را معرفی می کند، به کشف استعدادهای عرصه سینما 

کمک می کند.
امروز با توســعه رســانه های دیجیتال، امکاناتی چون دوربین 
فیلمبرداری و تدوین در تلفن های همراه قرار دارد و همه مردم 
به این وسیله می توانند فیلم بسازند. حاال دیگر، حتی بسیاری از 
جوانان عالقه مند به فیلم سازی، به ویژه در شهرستان ها و مناطق 
محروم، فرصت دارند تا با این ابزارهای ســاده و قابل استفاده، 
کارگردانی کنند. فقط کافی اســت تا کمی به اطراف خودشان 
بنگرند و سوژه های خاص و جذاب را شکار کنند و این فیلم ها را 

به دبیرخانه جشنواره عمار بفرستند. 
امسال نیز ده ها نوجوان و جوان ، به  همین طریق، ذوق آزمایی 
کردند و براساس دغدغه ها و مسائلی که پیرامونشان است، آثاری 
را تولید و به این جشنواره ارسال کردند. از این میان، تعدادی به 
بخش مسابقه راه یافت. باید اعتراف کرد که این فیلم ها نسبت 
به سال های قبل، پیشرفت و رشد قابل مالحظه ای داشتند. این 
پیشرفت در بخش »پویانمایی« آشکارتر است. در این بخش، 
چند انیمیشن که توسط دانش آموزان این رشته تولید شده را 
دیدیم که برخی از آن ها حیرت انگیز بودند. مثل »قطره قطره 
اشک« که هم سوژه ای بسیار مهم و راهبردی دارد و هم دارای 
فرمی چشم نواز است. این کار، موضوع حمایت از تولید ملی را 
محور قرار داده و بدون شــعارزدگی و سطحی گرایی در قالبی 
کامال هنری و دراماتیک مفهوم سازی کرده است. نکته مهم در 

این کار، فهم فرم توسط سازنده این انیمیشن است. کارگردان 
با اینکه یک دانش آموز اســت اما آگاهانه تالش کرده تا منظور 
خود را از طریق جان بخشی به اشــیا، قصه گویی، فضاسازی و 
تأثیرگذاری بر عواطف مخاطب برســاند. همچنین پویانمایی 
»دنیای خاکستری« طراحی بصری چشم نوازی دارد و خبر از 
آینده درخشان کارگردانش می دهد. »به خاطر خدا« و »نایریکا« 

نیز از گرافیک و طراحی بسیار قوی و دقیقی برخوردارند.
در میان فیلم های مستند نیز شاهد آثار درخور تأملی بودیم که 
کار داوران را برای انتخاب برترین ها دشــوار کرد. مثل مستند 
»آموزش کاالیی« که به ســوژه ای بســیار مهم پرداخته و این 
سوژه ازقضا با زندگی خود فیلم ساز نیز مرتبط است. کارگردان 
این فلیم که دانش آموز است، به گره ها و مشکالتی که در فضای 
آموزشی برخورده، پرداخته اســت و پژوهشی عمیق و پُربار را 
انجام داده و حاصل تحقیقات خود را در ســاختاری منسجم و 
با ضرباهنگی زیبا ارائه داده است. هر چند که مصاحبه های این 
فیلم، اندکی طوالنی هستند. اگر کارگردان، سراغ کارشناسان 
زبده تری می رفت و مصاحبه های کوتاه تری را در فیلمش نمایش 

می داد، »آموزش کاالیی« طالیی می شد. 
مســتند »تو را خدا به من رأی دهید« نیز از آثار قابل توجه این 
بخش بود. این فیلم، توســط یک معلم تولید شده که در یک 

مدرســه به رقابت دانش آموزان در انتخابات شــورای مدرسه 
پرداخته اســت. او از ابتدا و زمان تبلیغات، کار را آغاز می کند 

و تا پایان و وقتی که موعد عمل به وعده هاســت، روایتی گیرا 
و تماشــایی را به تصویر می کشــد. این فیلم کنایه ای است به 
مســئوالنی که با وعده وعیدهایی رأی مردم را جذب می کنند 
اما بعد از پیروزی، شــعارهای خود را فراموش می کنند. نکته 
مهم، طنز بسیار جذاب و درخشانی است که در این کار جاری 

شده است. 

همچنین فیلم مستند »آدم های گمشده« که توسط یک دختر 
نوجوان ساخته شده  است، هم سوژه ای مهم را بررسی کرده  و هم 
اینکه از ساختاری روان و جذاب برخوردار است. این اثر با پرسش 
درباره تأثیرگذارترین زنان در تاریخ ایران از دانش آموزان آغاز 

می شود و به نتایج جالبی می رسد.
در بخش »داستانی« هم که نسبت به دو بخش قبلی، ضعیف تر 
است، شاهد بروز استعدادهایی در کارگردانی هستیم اما مثل 
ســینمای حرفه ای ما، ضعف فیلمنامه در آن ها مشهود است. 
مثل فیلم »ساواکی« که با ایده درخشانی به ترسیم و بازسازی 
شکنجه گاه های رژیم پهلوی پرداخته است. این فیلم همچنین 
از تکنیکی ترین آثار بخش ما محســوب می شود و فضاسازی 
تأثیرگذاری دارد، اما قصه ای در آن مشــهود نیست! مثل فیلم 
»فرید یک خبرنگار معمولی« که از نظــر تولید و کارگردانی، 

چشمگیر است اما محتوا و فیلمنامه دندان گیری ندارد.
*عضو هیئت داوران بخش فیلم ما
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داوود مرادیان از مستند »رؤیای آجری« می گوید:

فتوای امام خمینی درباره مسکن را نابود کردند
داوود مرادیان از جمله فیلم ســازهای پُرکار حاضر در ادوار مختلف جشــنواره مردمی فیلم عمار اســت. او که در کنار فیلم ســازی، به طور جدی در زمینه های پژوهش، نویسندگی و 
عکاسی هم فعالیت دارد، در سال های گذشــته با کارهایی مانند »گلین باره«، »برنامه تقابل«، »بازی تمام شــد«، »بعد از حصر« و... حضور داشته است و با فیلم کوتاه »تواتر« هم نخستین 
فانوس جشنواره عمار در بخش داستانی را کسب کرده اســت. مرادیان، امسال با مستندهای »چهل وسه روز« و »رؤیای آجری« در این جشــنواره، حضور دارد. در ادامه، گفت وگوی ما با 
داوود مرادیان را درباره مســتند بلند »رؤیای آجری« که به تهیه کنندگی شبکه سه سیما درباره تاریخچه سیاست گذاری مسکن در ۶۰ســال اخیر کشور ساخته شده است، می خوانید. 

نگاهی به بخش »فیلم ما«:

فرصت دیده شدن برای فیلم سازهای نوجوان
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نگاهی تحلیلی به مستند »رؤیای آجری« 

و »خانه ام کجاست«:

شهرخواری قانونی
یادداشت         امید رامز

حضور مستندهایي نظیر »خانهام کجاست« و »رؤیاي آجري« در جشنواره عمار 
امسال که با تمرکز بر بخش مسکن ســاخته شدهاند، نشاندهنده این است که این 
حوزه با بحراني که در چند دهه اخیر سپري کرده و نمونه متأخر آن را در سال 97 
شاهد بودهایم، همچنان مســئله جدي حال و آینده کشور است. مسئلهاي که بر 
حوزههاي مختلف اقتصــادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سیاســي مؤثر و از آنها 

متأثر است. 
همچنان که مســتند »رؤیاي آجري« نمایش میدهد ما دو دوره تاریخي در اقتصاد 
سیاسي کشور شاهد هستیم. دوره اول، دوره 10ساله از زمان پیروي انقالب اسالمي تا 
پایان جنگ و روي کار آمدن دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني است. این دوره همزمان 
است با پیروزي انقالب و مبنا قرار گرفتن شعارهاي عدالتخواهانه انقالب که تحقق 
آنها جزو آرمانهاي نظام محسوب میشوند. ولي به دلیل تجربه کم حکومت اسالمي 
و روحانیون در امر حکمراني و فضاي توأم با بههم ریختگي ناشي از وقوع انقالب که 
البته اجتنابناپذیر هم بود و به دلیل فقدان فرصت کافي براي نظریهپردازي دیني در 
حوزه اقتصادي و مســائل مربوط به حقوق مالکیت، سرمایه، کار، نهادههاي تولید، 
ســود، بانک، ربا و همه آنچه بعدها به تعبیر رهبر انقالب با عنوان »فقه حکومتي« 
مطرح شد و گاهی به واسطه افکار التقاطي برخي از مسئوالن و مدیران، نفوذ نیروهاي 
داراي غلبه نگاه چپ در بدنه حاکمیتي و همچنین سوءاستفاده برخي آنارشیستها 
از فضاي ابتداي انقالب، گاهی دچار انحراف شد. نمونه بارز این اوصاف را ما در کنش 
آنارشیستي حســن کروبي در »دفتر خانهسازي براي مســتضعفین« و همچنین 

مسئوالن وقت بنیاد مسکن، در بدو انقالب و بعدها در دوره هشت ساله نخستوزیري 
مهندس موسوي شاهد هستیم. تأثیرگیري از تفکرات چپ به حدي است که موجب 
اختالفات جدي بین برخي انقالبیون هم میشود و این اختالفات، حتي به دولت-بین 
آیت ا... خامنه ای )رئیس جمهور وقت( و مهندس موسوي)نخست وزیر(- هم کشیده 
میشود. همان طور که ذکر شد مسائل مربوط به حقوق مالکیت که در اسالم با شرایط 
خاصي به رسمیت شناخته شده است، مصادره خانههاي خالي)عمدتاً مربوط به سران 
رژیم سابق(، مصادره زمینهاي موات، قانون کار و حقوق کارگر و کارفرما و... چالشهاي 
اصلي این دوره بودهاند. اما دوران ریاست جمهوري مرحوم هاشمي از ابتداي سال 
68 نقطه عطف در فضاي اقتصاد سیاسي کشور است. به طوري که فضاي اقتصادي 
کشور، متأثر از تکنوکراتهایي که عمدتاً تحصیلکرده اروپا و آمریکا بودند با سیاستهاي 
تشویقي بانک جهاني و صندوق بینالمللي پول به سمت تعدیل ساختاري، آزادسازي 
اقتصاد، کاهش مسئولیتهاي دولت در حوزه عمومي و همه آنچه ما به عنوان اقتصاد 
بازار میشناسیم، تغییر مییابد. در این دوره، دیدگاه غالب به توسعه و سازندگي پس 
از جنگ با محوریت بخش خصوصي، حاکمیت ســرمایه به هر طریق ممکن حتي 
استقراض، تبدیل میشود. چنین راهبردي نه تنها در دولت در بخشهاي صنعت، راه، 
نفت و گاز و... بلکه به حوزه مدیریت شــهري نیز سرایت میکند. بدین ترتیب، قطار 
توسعه تکنوکراتیک از ایستگاه 68 با لوکوموتیوراني مرحوم هاشمي به راه افتاده و 

به تدریج، مدیران دولتي و شهري در ایستگاههاي مختلف سوار آن میشوند. تصویب 
قانون خودکفایي شهرداریها به عنوان یکي از اولین قوانین مدیریت شهري نیز به این 
ریلگذاري کمک میکند. بنابراین شهر داری ها برای مدیریت شهر، چند راهکار عمده 
را در پیش گرفتند: فروش زمین و آسمان شهر به عنوان محیط زیست شهروندان و 
به عنوان دارایی های عمومی شهری به بخش خصوصی و نگاه به ماده 100)جریمه 
تخلفات ساخت وساز( به عنوان منبع درآمد شهرداری ها؛ کوه خواری، ساخت وساز 
درحاشیه رودهای تهران، تبدیل اراضی و مراکز فرهنگی دیگر به زمین های تجاری 
و مسکونی، تغییر کاربری زمین پادگان ها و کارخانجات قدیمی باقی مانده در سطح 
شهر و تخریب باغ ها برای ساخت برج باغ ها و حتی تصاحب بخش هایی از زمین های 
پارک ها و محیط های تفریحی عمومی، نمونه هایی بودند که نشــان می داد در دهه 
هفتاد و هشتاد، شهرداری ها به شــهر به عنوان منبع درآمد می نگرند.)چنان که در 
دهه نود نیز ادامه یافت(. اما این همه ســناریوی »شهرفروشي« و »قانونفروشي« 
نبود؛ واگذاری نحوه تعیین قیمت مسکن و امالک شــهری به دست نامرئی بازار و 
عدم اتخاذ سیاست های قیمت گذاری منطقی و یا کنترل قیمت فروش و اجاره نه با 
سیاست گذاری مستقل و نه با همکاری وزارت شهرسازی که انتفاع مالي شهرداری ها 
از جهشهاي قیمت امالک که قیمت مسکن در کشور را در طول چند دهه تا 37 برابر 
افزایش داد. تولد مال ها به عنوان موتور پیشــران مصرف و کانون کاالهای وارداتی 
لوکس و نمادی از »تخریب غیرخاّلق« کسب وکارهای فردی و سنتی و تغییر سبک 
معماری و شهرسازی کالن شهرها، واگذاری و تصاحب رانتی زمین ها و امالک توسط 
حلقه نزدیک مدیران شهری، صدور مجوز براي تاسیس بانکهاي خصوصي بر اساس 
اصل 44 و بنابراین پشتوانگی یک بانک به عنوان منبع خلق پول و استقراض جهت 
تأمین هزینه  پروژه هاي مدیریت شــهري و هزینه کرد از آینده ی شهر برای اکنوِن 
آن و سهم آن در بحران نظام بانکی سال های اخیر و نیز بانکهایي که عمدتاً خود به 
بازیگر اصلي بازار مسکن تبدیل میشوند، نمونه هایی بودند که نشان می داد شهر در 
طی قریب به سه دهه گذشــته، بر مبنای آموزه های نئولیبرالیسم اداره می شده که 
ذینفع اصلي آن نه عموم مردم بلکه طبقه سرمایهدار با همکاري نهاد شهرداري براي 
»قانونمندسازي« شهرخواري بوده است. مستند »رؤیاي آجري« نمایش موفق یک 
مدل حکمراني است که همه مدیران دولتي و شهري، فارغ از اینکه متعلق به کدام 
جناح سیاسي بودهاند، کم یا زیاد، آگاهانه یا ناآگاهانه بر مبناي آن عمل کردند که 
حداقل ثمره تصمیمات آنها قیمت نجومي مسکن و آلودگي شدید هواي کالنشهر 

تهران است.
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سفارش ساخت
زمانی که دشــمن از طریق ویروس »استاکس نت«، سیستم ها را مورد 
حمله قرار داد، شناسایی آن نه در حوزه  رشته  تحصیلی اش، مهندسی 
شیمی و نه در حوزه  وظایف کاری اش بود. اما باز هم این مصطفی بود که 
برای تشکیل گروهی از نخبگان کامپیوتر و الکترونیک دست به کار شد. 
همان اعجوبه هایی که ممکن است در حالت عادی، از ترس ممنوع الخروج 
شدن، بابت فعالیت در حوزه های حساس احتیاط کنند. اما با کمک مدیران 
و توکل، کار را تا جایی پیش بردند که عالوه بر مهار ویروس استاکس نت، 
با اصالحاتی که در شبکه داده شد، ایران را در رده  معدود کشورهایی قرار 
دهد که دارای سیستم و شبکه  غیرقابل نفوذ باشد و این گونه دشمن را 

حیرت زده کرد. آن قدر خط شکنانه پیش رفت تا شهیدش کردند…
ویروس استاکس نت که وارد تجهیزات ما شده بود، باعث شد سانتریفیوژها 
یکی پس از دیگری از کار بیفتد. تصور کنید ما در آن مقطع در زنجیره 
حدود 6000 سانتریفیوژ چیده شده داشتیم که استاکس نت تا 4500 تا 
از آن ها را از بین برد. این اتفاق هر لحظه ممکن بود دوباره بیفتد. 2 نصفه 
شب، 4 بعد از ظهر، 6 صبح و هر زمان امکان تکرار اتفاق وجود داشت. پای 
آبروی سایت و سازمان و از همه مهم تر نظام در میان بود. مدیرعامل سایت 
نطنز، کمیته ای راه انداخت به نام »کمیته برق«. کار کمیته این بود که این 
قضیه را بررسی کند و مشکلش را حل کند. مصطفی هم عضو این کمیته 

بود. کمیته، تقریباً هر هفته جلسه داشت.
هر کدام از اعضای کمیتــه، ایده هایی می دادنــد و از مدیرعامل مجوز 
می گرفتند که ایده هایشان را پیگیری کنند و تا اشکال کار پیدا شود، هر 
گروهی، چند ماهی مشغول کار بود. مشکالت را از منظر خودش بررسی 
می کرد، به نتیجه نمی رسید و دوباره کار از صفر شروع می شد. این مشکل 
انگار قرار نبود حل بشود. مصطفی و همکارانش دست به کار شدند. کاری 
که آن ها باید انجام می دادند. هم باید جای سانتریفیوژهایی که از بین رفته 
بودند، ماشین اضافه می کردند تا چرخ غنی سازی حتی یک لحظه هم 
از حرکت نایستد. هم جلوی خرابکاری های ویروس را می گرفتند که از 
ماشین ها تلفات بیشتری نگیرد. دست و پنجه نرم کردن با ویروسی که نه 

آن را می شناختند، نه می دانستند چطور کار می کند، خیلی سخت بود.
به ادعای خود غربی ها استاکس نت، مهیب ترین و پیچیده ترین سالح 
سایبری دنیا است که تاکنون طراحی شده است. بچه ها کارها را تقسیم 
کردند. وظیفه یک گروه کار نرم افزاری شد و کار یک گروه هم پشتیبانی 
و تأمین قطعات. مصطفی احمدی روشن وظیفه اش شد پشتیبانی از تیم 
نرم افزاری و تأمین ماشین های سانتریفیوژی که از دست رفته بودند. همه 
دستگاه هایی که درگیر غنی سازی آلوده شده بودند را پیدا کرد. پیدا کردن 
ابزارهایی در سایت که آلوده نباشند، غیرممکن به نظر می رسید. ویروس 

استاکس نت در همه جای سایت نفوذ کرده بود و همه چیز را به هم ریخته 
بود. به هیچ دستگاهی اعتماد نبود.

سیستم ها امنیت الزم را نداشــت. گفته می شد آمریکا که سهل است، 
پاکستان هم می تواند به این سیستم و این شبکه نفوذ کند. سیستم عامل 
ما پورت هایش باز بود و با یک فلش هم می شد به آن نفوذ کرد. بدتر از آنکه 
از داخل ایران هم می توانستند جزئیات سیستم ما را تجسس کنند. همین 
شد که ضرورت بازنگری و مقابله با اشــکال و احتمال نفوذ در سیستم 

بازنگری شد.
آن هایی که در آن طرف دنیا ویروس استاکس نت را طراحی کرده بودند و 
آن را با عامل های انسانی وارد سیستم نطنز کرده بودند، کارشان را خوب 
بلد بودند. آن ها استاکس نت را تنها برای سایت نطنز ایران طراحی کرده 
بودند و نه هیچ صنعت دیگر در دنیا. تمام علم و مهارت و سرمایه شــان 
را هم آورده بودند پای طراحی این ویروس. متخصصان ایرانی با تالش 
و مجاهدت شبانه روزی توانســتند جای نمونه خارجی  plc1 شرکت 
زیمنس کشور آلمان که صنعت هسته ای استفاده شده بود، نمونه بومی 

آن را پیاده سازی کنند.
اما حاال چه کسی حرف آن ها را باور می کرد؟ از کجا معلوم که ویروس مهار 
شده و دیگر کاری از دستش برنمی آید؟ مصطفی و همکارانش برای اینکه 
حرفشان را اثبات کنند، یک زنجیره از ماشین های سانتریفیوژ را در اختیار 
گرفتند. دوران سختی بود. برای اینکه زنجیره شان به مشکل نخورد، حتی 
بعضی شب ها خانه نمی رفتند. در همان بیابان های نزدیک سایت، توی 
اتومبیل هایشان منتظر می ماندند تا اگر مشکلی برای زنجیره شان پیش 
آمد، سریع خودشان را باالی دستگاه ها برسانند. آن ها این زنجیره را کاماًل 
از ویروس پاک کردند، آزمایش کردند و از آن اورانیوم غنی ســازی شده 

هم گرفتند. این ها نتیجه چند ماه تالش شبانه روزی او و همکارانش بود.

1.رایانه دیجیتال صنعتی
* یکی از همکاران شــهید احمدی روشــن؛ »ماجرای مدیریت شهید 
احمدی روشن در خنثی کردن اســتاکس نت« خبرگزاری تسنیم،21 
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در صورت تمایل، با ثبت فراخوان در بخش »فراخوان مردمی« جشنواره 
عمار، می توانید ســینماگران را بــرای تولید اثری 
درباره سوژه مطرح شــده، دعوت و جایزه آن را نیز 
مشخص کنید.جهت کسب اطالع بیشتر به سایت 
 QR مراجعه کنید یا AmmarFilm جشنواره

کد را اسکن کنید.

یادداشت فیلم        نیکو روستایی
»کاسه نذری« با اســمی که برای فیلم انتخاب کرده است، از همان اول 
تکلیف ما را با خودش روشن میکند. فیلم با این کاسه نذری شروع میشود و 
کل داستان حول آن در جریان است، قصه با آن شروع میشود و با آن نیز به 
پایان میرسد. کاری که فیلم ساز به خوبی از پس آن برآمده است این است 
که فیلم با یک سؤال شروع میشود و در طول فیلم به دنبال پاسخ به آن است 
و به راحتی بیننده را با خود همراه میکند. اما هرچه پیش میرود، پاسخ سؤال 
سخت تر میشود که صاحب کاسه نذری کیست؟ این به طور ناخودآگاه 
در داســتان تعلیقی ایجاد میکند. تا اینکه با صدای آن ناله و پرچمی که 
بر در خانه نصب شده است، به سؤاالت ذهنی بیننده پاسخ داده میشود. 
فیلم با ریتم خوبی شروع میشــود و خیلی ساده در چند صحنه، متوجه 
منظورش میشویم، هرچند اطالعات تکمیلی، به صورت ُگل درشت از زبان 
شخصیت ها شنیده میشود اما نقطه ابهامی به ظاهر ساده در مسیر سفر 

این دو قرار میگیرد.
فیلم، قرار است است در پس این کاسه نذری با ما حرف بزند و اما در جایی 
احساس میکنیم که به صورت اغراق شده ای قرار است، حرفش را در چشم 
مخاطب بزند. به طور مثال استفاده اغراق شده از پرچمی که درب خانه ی 
پیرزن نصب شده است و جمله ای که با خط درشت روی آن نوشته شده 
است، بدون شک، بیننده بدون این پرچم و جمله ای که روی آن نوشته شده 
است به راحتی میتوانست پیام فیلم را دریافت کند. در نهایت، فیلم ساز، 
توانسته دنیایی را که مدنظرش بوده است، بسازد و برای لحظاتی هم که 

شده، بیننده هایش را وارد دنیای قصه خود کند.

»دادگاه« قصه ای را از میان هزاران قصهی روزهای دفاع مقدس روایت 
میکند و از همان ابتدا با تدوین موازی سؤالی را که مخاطب سخت پسند 
ممکن است در آخر قصه برایش ایجاد شود، از امام جماعت مسجد پرسیده 
میشود. »دادگاه« به خوبی توانسته تعلیقی مناسب را در فیلم ایجاد کند 
تا کم کم جواب اصلی را برای مخاطب روشن کند. فیلم در رده خودش 
توانسته جایگاه خوبی کسب کند. اما اشتباه قابل توجهی که معموالً در 
فیلم های  دفاع مقدسی شاهد آن هستیم، دقت نکردن به لباس رزمنده ها 
است. با یک جستجوی ســاده در اینترنت و تصاویر واقعی از رزمنده ها 
متوجه میشویم که به ندرت از چفیه استفاده میکردند اما در اغلب فیلم های 
دفاع مقدسی ما شاهد این هستیم که به طور کلیشه ای و بدون داشتن 
درک درستی از قضیه، تمام رزمنده ها بدون استثنا چفیه دارند. در این فیلم 
کوتاه هم عالوه بر چفیه، رزمنده ها در زندگی عادی خود و زمانی که شهر 
و مرخصی هستند، با لباس رزم و چفیه رفت وآمد میکنند که کمی دور از 

واقعیت است! و اینکه با سؤالی که شخصیت زن در آخر فیلم از شوهرش 
میپرسد که »نکنه یه وقت به سرت بزنه بخوای طالقم بدی؟« سؤالی که 
در اینجا مطرح میشود این است که چقدر مجاز هستند برای انجام یک کار 
خیر دروغ بگویند؟ هرچند که اول قصه، پسر جوان، سوال نصفه ونیمه ای 
از امام جماعت میپرسد و با شنیدن جواب خیالش راحت میشود. اما واقعاً 
در جایگاهی هستند که مثالً دروغ مصلحتی بگویند؟ سوای این موضوع، 
سوال دیگری که مطرح میشود این است که مردم چقدر توانایی این را 
دارند که قاضی خود را در دادگاه انتخاب کنند که زن و شوهر این قصه 
برای طالق دقیقاً سراغ همان قاضی بروند که پدر دختر است. سؤاالتی که 

به درستی پاسخی برای آن در فیلمنامه وجود ندارد. »سداداگاه« در پس 
تمام مواردی که گفته شد، باید به تمام عواملش، »خسته نباشید« گفت.

»دوبنده« از آن فیلم هایی است که فیلم ســاز از قبل، به پالن هایش 
به خوبی فکر کرده و دکوپاژ حساب شــده ای برای آن، در نظر داشته 
و این پالن های حساب شــده، حتی به کمک تدوین هم آمده است 
و توانسته ریتم خوبی را به فیلم ببخشــد. ریتم، کاماًل با حال وهوای 
ورزشی فیلم، هم خوانی دارد و مخاطب به خوبی با حس وحال باشگاه 
همراه میشود. اما این شروع زیبا، توقع ما را از فیلم به شدت باال میبرد 
تا جایی که منتظر میشویم این شروع طوفانی قرار است به کجا ختم 
شود. اما پایان بندی درست، مانند سطلی آِب یخ، روی مخاطب خالی 
میشــود و کفهی ترازو در پایان بندی روی هوا باقی می ماند. چرا که 
دقیقاً در جایی که قرار اســت به مخاطبان تنفس دهیم تا با او حرف 
بزنیم، ناگهان با ضربه ای که در ذهن مخاطب، هنوز حل نشده است، 
فیلم تمام میشود. فیلم با مربی شروع میشود و کم کم اوج میگیرد اما 

ناگهان با نشــان دادن دو مارک لباس تمام میشود و این پایان بندی 
باعث میشود از محدوده ی یک فیلم شــعاری باالتر نرود. در مجموع 
»دوبنده« از دسته فیلم های کوتاهی اســت که توانسته قواعد فیلم 
کوتاه را به درســتی رعایت کند و با اطالح معایب خود امید است در 

آینده شاهد کارهای درخشان این فیلم ساز باشیم.

»قلک اربعین« از گوشــهی پســتوی خانه هایی حرف میزند که از دِل 
همسایه ِی چند کوچه باالتر خبر دارند. همان مادربزرگ هایی که گوشه 
خانه نشستهاند، صلوات میفرســتند، اما حواسشان به اینکه چه کسی 
دستش خالی است و چه کسی حقش ضایع نشود، است. »قلک اربعین« 
جایی درســت، مخاطبش را هدایت میکند و ما را میبرد وسط خانه ی 
پدربزرگ و مادربزرگ باصفایی که قرار است راه را برای دیگری باز کنند. 
فیلم، حاشیه نمیرود، معلم وار قرار نیست چیزی به ما یاد دهد. حرفش یک 
جمله است، اگر خودت نمیتوانی راه را برای دیگری باز کن و چه فرهنگ 
زیبایی را ترویج میکند و ای کاش همه مان گوشــه خانه هایمان از این 

قلک های پربرکت داشتیم.
»قلک اربعین«، قاب ندی و ریتم خوبی دارد و ای کاش برای انتخاب اسم 
به همان »قلک« اکتفا میکرد، چرا که نام »قلک اربعین« تمام داستان را تا 
انتها لو میدهد و این اسم، انگار قرار است به زور، به مخاطب بفهماند قضیه 
از چه قرار است. در حالی که بدون آن، قابلیت این را دارد که تا انتهای فیلم 
تعلیق ایجاد کند و مخاطب را منتظر نگه دارد که سرنوشت این قلک و این 
اسم ها چه می شــود؟ هرچند با تمام این تفاسیر فیلم در رده خودش در 

جایگاه خوبی قرار دارد.

»کوچه آخر« قرار است به ما بگوید در کنار عزاداری هایمان چقدر خوب 
است به فکر دیگران و محیط زیست هم باشیم و با یک تغییر ساده میشود 
دنیا را جای قشنگ تری برای زندگی کرد و این مهم را با یک مثال ساده برای 
مخاطبانش به تصویر میکشد. اما »کوچه آخر«، تأکید زیادی روی جارو 
کشیدن دارد، به طوری که در همان پالن شروع فیلم، ما شاهد صحنه ی 
جارو کشیدن هستیم و در ادامه، بارها این موضوع تکرار می شود و حتی 
در پالن هایی هم که تصویر جارو کشیدن ندارد، صدای آن شنیده میشود! 
در حالی که موضوع اصلی، جارو کشیدن نیست و این همه تأکید روی آن، 
بی مورد است. موارد بی ارتباط به موضوع اصلی به اینجا ختم نمیشود و 
توضیح انتهایی فیلم، کامالً با فضا و حرفی که قرار است در فیلم گفته شود، 
متفاوت است و در دنیایی دیگر قرار دارد و بیشتر جنبهی تزئینی دارد. در 
نهایت، چیزی که ساخته شده، ما بین یک فیلم کوتاه و کلیپ، بالتکلیف 
است. »کوچه آخر« قرار است یک حرف را به ما بزند، پس چه بهتر که با 
حذف زوائد فیلم و یک تدوین درست، تکلیف قصه را مشخص کند تا اثری 
قابل قبول تری را ارئه دهد و در آینده شاهد آثار بهتری را از این فیلم ساز 

شاهد باشیم.

گفت وگو
کار شما به نوعی دنباله دو کار قبلی است، از ابتدای کار، چنین 

طرحی داشتید؟
هر سه فیلم کوتاه »سالم«، »جمعه گل« و »آبی کم رنگ« در یزد و 
با بازی بازیگران یزدی برای مخاطب کودک و نوجوان و در یک لحن 
مشترک ساخته شده است.قصه ساخت »آبی کم رنگ« این گونه بود 
که پس از ساخت فیلم های »سالم« و »جمعه گل«، آقای اسدی تهیه 
کننده کار، پیشنهاد ساخت یک فیلم دیگر با موضوع مدافعان حرم 
و با لحن کارهای قبلی به من داد و بحمدهلل، با همکاری دوســتان 
طرحی به نام »پالتو« به نگارش درآمده بود که به ما واگذار شــد و 
پس از بازنویســی تبدیل به فیلمنامه »آبی کم رنگ« شد. به دلیل 
محدودیت های پیِش رو، کل پروسه از بازنویسی تا پایان تولید را در 
یک ماه انجام دادیم، شاید اگر به دلیل شرایط زماني دچار محدودیت 
نمی شدیم، می توانستیم کار را به صورت بهتر ارائه کنیم. البته خودم 
از کار ساخته شده در در این زمان محدود، راضی هستم و به نظرم اگر 
این کار، امروز ساخته نمي شد بعید بود وقت دیگري به تولید برسد.

ما در فیلم با دو پدر مواجه هستیم که حضور ندارند، این کار 
با چه هدفی صورت گرفت؟

جامعه ای را می توان جامعه ای پویا نامید که در آن مسؤلیت ها تقسیم 
شوند، من در فیلم به دنبال طرح این مسئله بودم که وقتی جوانانی 
با ایثار و شهادت براي دفاع از کشور جانشان را به خطر می اندازند، 
چرا باید مدیرانی در حوزه های دیگر مسئولیت های خود را به درستی 
انجام ندهند تا کشــور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دچار آسیب 
شود؟ اگر هر کدام از گروه ها مسئولیتشان را به خوبی، انجام ندهند، 
ارزش ها دچار اختالل مي شــود و جامعه ای که با تقدیم شــهدای 
بسیاری در مسیر امنیت تا این میزان، زنده و پویاست و چنین جانانه 
از خاکش دفاع می کند، ممکن اســت دچــار معضالت اجتماعي و 

معیشتی شود.
با فیلم »آبی کم رنگ« در یک بستر ساده و کودکانه به دنبال بازگو 
کردن اهمیت پذیرش مســئولیت بودم، قصه ای بــرای کودکان و 
هشــداری برای بزرگ ترها، قصه ای که در انتهایش مــادر با تمام 
ســختي ها در جهت حفظ خانــواده به نمایندگي از پــدر تمام قد 

ایستاده است.

بسیاری از فیلم ســازان، کار در شهرستان را به دلیل نبود 
امکانات و عوامل خوب رها می کنند، اما شما چند کار خوب 

در یزد ساختید، دلیل این اتفاق رو در چه می دانید؟
در فیلم کوتاه »سالم«، یک حرکت خوبي را شروع کردیم و در بافت 
بومي یزد، با کمترین امکانات و با لهجه شیرین یزدی فیلمي تولید 
کردیم که مردم در نقاط مختلف کشور با آن ارتباط برقرار کردند و این 

موفقیت اعتماد به نفس ما را بیشتر کرد و همین مسیر را ادامه دادیم.
امروز اگر کسی در شهرستان، معطل تجهیزات و عوامل باشد و بگوید 
نمی شود کار کرد، دچار خودباختگي است، در گذشته، واقعاً امکانات 
فقط در تهران متمرکز بود، اما امروز با پیشرفت تکنولوژي و وجود 
ابزارهاي سبک تر در زمینه فیلم ســازي و راه هاي زیاد آموزش و در 
دسترس بودن فیلم هاي روز دنیا، شــرایط برای فیلم سازی در هر 

جای ایران، سهل الوصول است.

به نظرم فیلم سازان در شهر هاي مختلف باید بدانند جایی را که در آن 
زندگي می کنند و نفس کشیده اند، بهتر مي شناسند و فیلم خوب، 
فیلمي است که به واقعیت نزدیک تر باشد و البته تنوع فرهنگی در 
ایران، سرمایه ای است که نباید از آن غفلت کرد. نباید فیلم ها مثل 
هم شوند  و این مسئله در لوکیشن و معماري خالصه نمی شود بلکه 

باید الیه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي را هم مدنظر قرار داد.

وضعیت رشد آثار داستانی در جشــنواره عمار را در این 
سال ها چگونه ارزیابی می کنید؟

نسل جدید فیلم سازان داستانی، نهالی برآمده است که در آینده، بیش 
از پیش شــاهد ثمرات آن خواهیم بود، ما امروز فیلم ســازان جوان و 

موفقي در حوزه داستانی کوتاه داریم که تازه مسیر خود را آغاز کرده اند 
و به طور حتم در آینده، بیش از پیش در مورد آن ها خواهیم شــنید. 
ضمن این که در سینما نمي شود انتظار داشت به طور دفعي یک تعداد 
فیلم ساز ناگهان متولد شوند، چرا که مقوله هنر استعداد خاص خود 
را می خواهد و آغاز جشــنواره عمار به نظرم اتفاق بزرگی بود که اگر با 
صبوري و بدون شتاب زدگي ادامه یابد، قطع به یقین به درختي تنومند 

تبدیل خواهد شد.
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نگاهی به فیلم داستانی »آبی کم رنگ«:

َسرراست در داستان گویی

یادداشت فیلم         نفیسه ترابنده 
داســتان فیلم در یک مدرســه در یزد روایت می شود. فیلم، 
آغازی متفــاوت و پُرتعلیق دارد. ســکانس آغازین فیلم در 
دستشویی مدرســه می گذرد. پشت َدر بســته دستشویی 
چیزی بین دانش آموزان در حال رد و بدل شدن است. برخی 
دانش آموزان در مقابــل گرفتن آن پــول می دهند و برخی 
کارت می کشند! چیزی نمی گذرد که مخاطب می فهمد که 
این چیز مخفی دی وی دی کارتون و فلش می باشــد. آری! 
خالف مهم دانش آموزان این مدرســه به سرکردگی »حمید 
باقرزاده«، خرید و فروش فیلم است. حمید اما با وجود تمام 
تالشش لو می رود. مدیر به حمید می گوید که باید با پدرش به 
مدرسه بیاید وگرنه اخراج می شود. گره داستان از همین جا 
آغاز می شود. فیلم ساز با هوشمندی از زیاده گویی خودداری 
کرده و مخاطب در اولین حضور حمید در محل کار مادرش 

درمی یابد که پدر او پیش خانواده اش نیست.
چیزی که این فیلم را دیدنی می کند سمپات های بین حمید 
و متین-شاگرد اول و مبصر کالس- اســت. فیلم ساز بدون 
افتادن در دام کلیشه ها و بسیار باورپذیر از متین یک قهرمان 
می سازد. پسری ریزجّثه با ظاهری آرام و دلسوز. متین پسر 
یکی از شهدای مدافع حرم است. حمید، هم از نظر درسی و 

اخالقی و هم از نظر ویژگی های پدرانشــان خود را در تضاد 
با متین می بین. اما متین، برادرانه با او برای حل مشــکلش 

همراه می شود. 
فیلم ساز در ادامه دو اثر درخشان خود یعنی فیلم کوتاه »سالم« 
و »ُجمعه گل«، با زیرکی خاص و در بطن داستان و از زبان متین 
تصویر واقعی از زندگی و ُخلقیات یک شهید مدافع حرم را برای 
مخاطب ترسیم می کند. یادمان بیاید سکانسی که حمید از 

متین می خواهد تا ویژگی های یک پدر خوب را به او بگوید.
»آبی کم رنگ«؛ نامی مناسب و همســو با داستان نیز دارد. 
مخاطب در نیمه داســتان تازه در می یابد وجه تسمیه فیلم 
چیست. این فیلم کوتاه، ضمن بزرگداشت مقام شهدای مدافع 
حرم، به نقش اصلی پدر در خانواده می پردازد. فیلم ساز به نقش 
مادران در نبود پدر نیز توجه دارد؛ از کارکردن مادر حمید در 
کارخانه و ُچرت زدن او از خســتگی در اتوبوس گرفته تا تنها 
صدایی که از مادر متین در فیلم می شنویم که در روی پُشت بام 
در حال درست کردن کولر است. پایاِن فیلم هم هوشمندانه و 
جذاب است. آنجا که فیلم ساز به خوبی نشان می دهد حواِس 

مادر حمید با وجود مشغله زیاد به پسرش است.
این فیلم کوتاه با صرف نظر کردن از خودنمایی فرمی، داستان 
خود را َسرراست بیان می کند. شخصیت های داستان از حمید 
و متین گرفته تا مادر حمید و حتی آقای مدیر، همگی به خوبی 
پرداخته شده اند و برای مخاطب باورپذیر هستند. همچنین 
لهجه شیرین یزدی و نماهای فیلم از سبک معماری بومی این 

منطقه فیلم را جذاب تر می کند.

گفت و گو با محمدرضا حاجی غالمی، کارگردان فیلم داستانی »آبی کم رنگ«؛

سه گانه ای برای فرزندان مدافعان حرم

مروری بر برخی از آثار داستانی کوتاه دهمین جشنواره عمار؛

نوید آینده درخشان
مهیب ترین و پیچیده ترین سالح سایبری دنیا

محمدرضــا حاجــی غالمــی، فیلمســازی اســت کــه در ایــن ســال ها بــا فیلم هایــش مــا را بــه دل شــهر تاریخــی یــزد بــرده اســت، او کــه در کارنامــه اش 
عمــار  جشــنواره  دوره  دهمیــن  در  امســال،  دارد،  را  حــرم  مدافعــان  موضــوع  بــا  »جمعــه گل«  و  »ســالم«  کوتــاه  فیلم هــای  و   »لکنــت«  بلنــد  اثــر 
با فیلم کوتــاه »آبی کم رنگ« میهمان این جشــنواره اســت. »آبی کم رنگ«، روایت گر دوســتی دو دانش آموز اســت که پدر یکی از آن ها شــهید مدافع حــرم و پدر دیگری در زندان اســت.


