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گزارش
حامد بامروت نژاد، تهیه کننده فیلم سینمایی »منطقه 
پرواز ممنوع« در نشســت تخصصی »زیرساخت های 
سینمایی و مهندسی مخاطب« که در حاشیه هفتمین 
روز اکران های مرکــزی دهمین جشــنواره عمار در 
سینمافلسطین برگزار شد، در ســخنانی گفت: ما در 
جریان اکران فیلم سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« به 
یک تجربه عملی و داشته رسیدیم و آن، این بود که فیلم 
در سینمای ایران، فروش می کند یا اینکه سینمای ایران 
است که موجب فروش یک فیلم سینمایی می شود. در 
روزهای ابتدایی اکران، به دوستان پخش می گفتیم که 
اگر این سانس هایی را که به ما دادید، به فیلم سینمایی 
»مطرب« می دادید، نمی فروخت و چه توقعی است که 
این فیلم ما فروش کند. آیا یک »فیلم بفروش« است یا 
سانس خوب به آن می دهند که می فروشد. این همان، 
تعریف عنوان زیرساخت های ســینمایی و مهندسی 

مخاطب است.
این تهیه کننده ســینما ادامه داد: این سینمایی که ما 
در آن هستیم و این سازوکار ســینمایی، برای فروش 
فیلم هایی نظیر »مطرب« است. شاه بیت صحبت های 
ما این است که سینما، صرفاً فیلم نیست و تقلیل دادن 
ســینما به فیلم اشتباه است. ســینما، مجموعه ای از 
اتفاقات است که فیلم بخشی از آن است. اشتباه است 
اگر فکر کنید فیلمی را بردارید و فیلم دیگری را جای آن 
بگذارید، قضیه حل می شود. شما نمی توانید هر فیلمی 
را بردارید و فیلم دیگری را جــای آن بگذارید. نام این 

پدیده، پازل مهندسی فرهنگی است.
بامروت نژاد خاطرنشان کرد: به عبارتی بهتر، این پازل 
و سازوکار آن، به صورتی اســت که قطعات مشخصی 
در داخل آن جای بگیرند. شــما اگر ابوالقاسم طالبی 
هم باشــید و فیلم »یتیم خانه ایران« را بســازید، این 
پازل و این سینما، تو را پس می زند و اگر خیلی هم قوی 
باشــی، در نهایت می روی و در شبکه نمایش خانگی، 
فیلم می سازی یا اینکه تو را شــبیه خود می کند. اگر 
مصطفی کیایی هم باشــی که درباره اختالف طبقاتی 
هم فیلم بســازی، تو را هم »مطرب«ســاز می کند، 
ابوالحســن داوودی هم باشید شــما را »هزارپا« ساز 
می کند و اگــر فرزاد مؤتمن و فیلســوف کارگردان ها 
هم که باشــید، کاری با تو می کند که »پوپک و مش 

ماشاءا...« و »چشم وگوش بسته« بسازید.
وی اضافه کرد: به خاطر همین ساختار سینمایی است 
که قبل از اینکه ما فیلم سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« 
را اکران کنیم، یکی از کارگردان های حزب الهی و یکی 
از اساتید به ما گفت که این فیلم را اکران نکنید، نهایتاً 
50میلیون تومان فروش می کنــد و هم خودتان و هم 
کارگردان، َسرخورده می شــوید. حیف این کارگردان 
است که سرخورده شود، زیرا او زبان سینما را می فهمد، 

اگر این کار را اکران کنید، از سینما حذف می شود.
این تهیه کننده سینما یادآور شد: این سینما، سینمایی 
است که ســینمادار می گوید »منطقه پرواز ممنوع«، 
فیلمی است که می آید و بعد از دو هفته می رود. فیلم 

سینمایی »جهان با من برقص« که قرار است بعد از ما 
به روی پرده سینماها بیاید، تبلیغات آن این گونه بود که 
بعد از فیلم »سال دوم دانشکده من« رسول صدرعاملی 
دو هفته یک فیلمی می آید و ســپس ما هســتیم. در 
حقیقت فیلمی که به حســاب آنها قرار بــود 100 تا 
150میلیون تومان و نهایتاً 500میلیون تومان فروش 

کند تا امروز پنج میلیارد تومان فروش کرده است.
بامروت نژاد عنوان کرد: مــا در این فیلم، به این نتیجه 
رسیدیم که این سینما علیه فیلم ها موضع دارد و این 
موضع هم پیچیده است. موضع یک سینمادار نیست که 
فیلم حزب الهی را دوست نداشته باشد بلکه شاهد شکل 
گرفتن یک سازماندهی در طول این 40سال هستیم که 

فقط یک نوع فیلم را برمی تابند.
کریم خوش مرام مدیر »راوی فیلم« نیز در بخش دوم 
این نشست تخصصی در سخنانی گفت: زمانی که در 
بحث مهندسی ســینما ورود می کنیم، بسیاری صرفاً 
خود فیلم را مدنظر قرار می دهند ولی زمانی که مجموعه 
فیلم را درنظر می گیریم، می بینیم تولید، مرحله اول، 
توزیع وپخش، مرحله دوم و سینما و مخاطب در مرحله 

سوم قرار دارد. زمانی که این سه موضوع را در کنار هم 
می گذاریم متوجه می شویم که تمامی آنها زنجیره وار، 
به هم متصل هســتند. زمانی که تهیه کننده کاری را 
تولید و برای توزیع، آن را در اختیار پخش کننده قرار 
می دهند و سینما، بحث جربان سازی و جذب مخاطب 

را برعهده دارد.
مدیر »راوی فیلم« ادامه داد: زمانی که این سه مقوله 
از یک منبع سرچشمه بگیرند، شاهد شکل گیری یک 
نوع انحصار خواهیم بود که یک نوع آفت اســت. اثرات 
این موضوع را در سینما به خوبی مشاهده می کنیم که 
مثاًل یک فیلم در چه زمانی اکران  شــود، بررســی که 
می کنیم، می بینیم که تهیه کننده اثر چه کسی است و 
پخش کننده آن، چه فردی است و سینمادارهای آنها 
چه کسانی هستند، این انحصار کاماًل برای ما ملموس 

می شود.
خوش مرام خاطرنشان کرد: زمانی که یک سرمایه گذار 
فیلمی را تولید می کند، اولین و مهم ترین موضوعی که 
برای او اهمیت دارد، بازگشت سرمایه او است. از طرف 
دیگر، مهم ترین موضوع برای کارگردان هم دیده شدن 

و جذب غالب مخاطبان اســت. ایــن موضوع موجب 
می شود که از مقوله اصلی کار سینما که بحث فرهنگی 
است، فاصله بگیریم. بنابراین، انحصاری که به صورت 
خیلی ملموس در سینمای کشــور احساس می شود، 

موجب کنار کشیدن تولیدکنندگان خواهد شد.
وی اضافه کــرد: در ایــن شــرایط، تولیدکنندگان، 
خواه ناخواه به سمت تولید کارهای دیگر و سطح پایین 
کشیده می شوند تا گیشه برای آنها هم باشد. در واقع، 
اگر بخواهیم این زنجیره تولید تا پخش و نمایش را در 
هر نقطه ای از هم جدا کنیم، می بینیم که سرنوشــت 
بســیاری از فیلم ها در حوزه اکران، سرنوشــت خوبی 

نخواهد بود.
مدیر »راوی فیلم« در بخش دیگر ســخنانش تصریح 
کرد: درباره مسئله اکران های سیار، براساس کارهایی 
که سابق بر این بوده است مثاًل با آپارات ، فیلم ها را در 
مساجد اکران می کردند، به این ایده رسیدیم که با توجه 
به اینکه بسیاری از مناطق کشــور، فاقد سالن سینما 
هستند که بالغ بر هزار شهر می شود، از حداقل امکانات و 
زیرساخت هایی که داریم، استفاده کنیم و به فیلم هایی 
که کمتر دیده می شــوند، کمک کنیم تا بیشتر و بهتر 
دیده شوند. در این میان، یکی از بهترین ظرفیت هایی 
که شناســایی کردیم، ظرفیت های دانشــگاهی بود 
که در این مدت، فیلم های فراوانــی را اکران کردیم و 

استقبال های بسیار خوبی را هم شاهد بودیم.
خوش مرام عنــوان کرد: زمانی که بــه مناطق محروم 
ورود کردیم، به خوبی به یاد دارم که در دو شهرســتان 
استان کرمان، بچه های مدارس برای تماشای فیلم بر 
روی موکت و داخل سالن های ســینما برای تماشای 
فیلم جمع شــده بودند. خالصه کالم این اســت که 
توزیع زیرساخت های فرهنگی در کشور، فاقد عدالت 

الزم است.
نوید کوه بر، مدیر سینماســیار انجمن سینمای جوان 
نیز در بخش دیگری از این نشست در سخنانی گفت: 
ما امروز 268سینما در سطح کشــور داریم که شامل 
403سالن سینما می شود. بیشترین تعداد این میزان 
در استان تهران، ســپس در استان اصفهان و خراسان 

رضوی است.
وی افزود: در مورد زیرساخت های سینمایی بحثی که 
وجود دارد مبنی بر اینکه ساخت سینما چه در ایران و 
چه در کشورهای دیگر، فقط کار دولت نیست و بخش 
خصوصی باید وارد این حوزه شود. اما به هر حال، مسئله 
بسیار مهم، بازخورد اقتصادی ســاخت این سینماها 
است. به طور مثال، شهری در کشور که 200هزار نفر 
جمعیت دارد، ظرفیت مخاطبی را ندارد که ما بتوانیم 
یک سالن ســینمای ثابت، داخل آن داشته باشیم که 
هفت روز هفته، سه الی چهار سانس، اکران فیلم داشته 
باشد. البته صد در صد، بخش خصوصی هم در این بحث 
ورود پیدا نمی کند و ساخت و ایجاد سالن های سینما در 

این شهرها و مناطق، وظیفه دولت است.

در نشست تخصصی »زیرساخت های سینمایی و مهندسی مخاطب« مطرح شد:
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طرح بلیت فروشی اختیاری

غرفه ایوان رنگین کمان

نشست خبری مستند »رؤیای آجری«

حضور اقشار مختلف

روایتی نا گفته از 

قهرمانان گمنام »  نبرد با آمریکا  «
مهرداد حق شناس، کارگردان مستند بازسازی »نبرد بیست ونهم« به سراغ سوژه هایی رفته است که می توان 
گفت علی رغم اهمیت شان، از سال های پس از جنگ تحمیلی تاکنون، کمتر صحبتی درباره آنها شده است.
صفحه 2



یادداشت فیلم   نفیسه ترابنده
 »خاطرات موتورسیکلت« داستان مردانی اســت بی ادعا. مردانی که 
روزی از همه خوشی های دنیوی گذشــتند و دست در دست مرشدی 
کاربلد، مسیری سخت را پیمودند و سرافراز بیرون آمدند. موتورسواران 
فیلم ما، غالباً همان اخراجی های معروف فیلم مسعود ده نمکی هستند 
که این بار، مخاطب بدون المان های پُرطمطراق سینما و به دور از هرگونه 
اغراق و تصنعی بی پرده با آنها رو به رو می شود. برای همچون منی به عنوان 
جوان امروزی که هیچ تصویر یا خاطره زنده ای از دفاع مقدس ندارد، این 
فیلم، همچون آیینه ای شفاف، انعکاس مردانی است که از عشق و حال و 
تَک چرخ زدن در تپه های »گیشا« و »شهران«، قدم در تپه های »اهلل اکبر« 
گذاشــتند. آدم های این فیلم از جنس خودمان هســتند. جوانانی که 
َسرمست از قدرت و نشــاط جوانی، به دنبال راهی درست برای تخلیه 
این هیجان و انرژی می روند. ما در این مستند با آدم های کتاب »حوض 

نقاش ها« نوشته سیدابوالفضل کاظمی زندگی می کنیم. 
»خاطرات موتورســیکلت«، به نظر نگارنده در البــه الی صحبت های 
شــخصیت هایش، تصویری زنده و نزدیک از مردی می سازد که نامش 
همواره ورد زبان هاست. مردی از جنس نور که تاکنون نه در کتاب ها و 
نه در فیلم پُرادعای »چ« او را نشناخته بودیم. نمونه کامل هجرت، جهاد 
و شــهادت؛ »دکتر مصطفی چمران« با آن لحن آرامش بخش و ادبیات 
عرفانی. مردی که نگاهش فراتر از ظواهر بود، اسالم و وطن، برایش مهم 
بودند نه پست و مقامی که با حرف های انسان های کوته بین در معرض 
خطر قرار گیرد. این فیلم، در یکی-دو سکانس، مستقیم به شهید چمران 
می پردازد اما این شهید در تمام فیلم جریان دارد. در تَک تَک سکانس ها 
و مونولوگ ها. نیاز منطقه اهواز ایجاب می کند که موتورسوارهای سریع 
و چابک برای رفتن از مناطق صعب العبور در جنگ حاضر شوند و شهید 
چمران بدون توجه به حرف های دیگران، بــا نیتی خدایی قصد بهبود 
اوضاع را دارد. این کــه وزیر دفاع یک مملکت، خودش شــخصاً بدون 
تشریفات ســازمانی، خیلی خودمانی بیاید و بگوید نیاز کشور چیست 
و دست کمک دراز کند، باعث می شود که جوانان پرشور و مغرور برای 
اثبات توانایی خود پا به عرصه عمل بگذارند. قطعا تمام آدم های فیلم چه 
آنهایی که حاضرند و چه آنها که در بین ما نیستند، خود و زندگی شان را 

مدیون این مرد بزرگ می دانند.
فیلم، شــروعی جذاب و پُرتکاپو دارد. در 10دقیقه اول فیلم، مخاطب 
با دیدن عکس ها و فیلم های قدیمی از پیســت موتورســواران در کنار 
فیلم هایی از موتورسواران امروز کنجکاو می شود که داستان چیست؟ و 
در طول داستان با هوشمندی فیلم ساز، صحبت های تک تک شخصیت ها، 
همچون پازل کنار هم قــرار می گیرند تا تصویری روشــن از قهرمان 
داستان به ما ارائه دهند. به دلیل تعلیق مناسب در فیلم و روایت جذاب 

شخصیت ها، این پازل به شکلی منســجم نقش می بندد. در این میان، 
حضور خانم فاطمه نواب صفوی به عنوان عکاس و خبرنگار در ســتاد 
جنگ های نامنظم دکتر چمران با آن پوشــش و حجــاب کامل برای 
مخاطب دیدنی اســت. مخاطبی که کمتر تصویری از حضور یک زن، 

َهمپای مردان در دل جبهه های جنگ را دیده است.
»جلیل نّقاد« معــروف بــه »جلیــل پاکوتــاه«، قهرمان»خاطرات 
موتورســیکلت« اســت. جلیلی که خمپاره می خورد و تا مرز شهادت 
می رود اما بخار نقش بســته روی پالستیک هایی که شــهدا را در بین 
آنها می پیچند، باعث زنده ماندن »جلیل« می شــود. اما این بار با یک 
دست و پای لمس و زبانی اَلَکن. ما »جلیل« را نیز همچون شهید چمران 
در البه الی صحبت های دوستانش می شناسیم با این تفاوت که »جلیل« 
هنوز زنده است، نفس می کشد و دست از تالش برنداشته اما زبانی برای 
بازگویی رشادت هایش ندارد، هم رزمانش زبان او می شوند تا بگویند آنچه 

که بر »جلیل« گذشته است.
»خاطرات موتورســیکلت« با مســتندهای دیگر درباره دفاع مقدس، 
یک فرق اساســی دارد. آن هم، زبــان دل آن اســت و »هرآنچه که از 
دل برآید الجرم بر دل نشــیند«. ما با آدم های این فیلم، یک ســاعت، 
زندگی می کنیم، با آنها غذا می خوریم و صادقانه از آنها درباره تفریحات 
جوانی شان می شنویم. در این مستند، به واسطه لحن خاص، صمیمی و 
کالم طنزآلود برخی شخصیت هایش، نه تنها شنونده از شنیدن خاطرات 
فیلم خسته نمی شود، بلکه سوار بر موتور فیلم ساز، خیابان های شهر را 
طی می کند تا پای صحبت آدم هایی بنشیند که حافظه تاریخی ما آنها 
را به یاد نمی آورد. مانند فیلم ساز ماجرای تجلیل از »جلیل« برای ما هم 
دغدغه می شود. سکانس انتهایی، در نمایی »کلوزآپ«، در عین سادگی، 
پایانی لذت بخش برای مخاطب است گرچه، من شخصاً تا زمانی که تیتراژ 
فیلم در حال نمایش اســت، همراه با »جلیل« در خیابان های این شهر 
شلوغ می رانم. امید دارم که یک کالم واضح، از زبان او بشنوم. شاید هنوز 

نتوانستم بزرگی روح »جلیل« را درک کنم.
»خاطرات موتور سیکلت«، نشــان می دهد چگونه پژوهش اصولی در 
کنار روایت دراماتیک و پُرتعلیــق و چینش صحیح مونولوگ ها و توالی 
منطقی سکانس ها و در یک کالم، تدوین حرفه ای می تواند یک مستند 
شهری یک ســاعته را برای مخاطب، جذاب نماید. گرچه شاید حجم 
مونولوگ ها و دیالوگ ها در فیلم، زیاد به نظر بیاید اما در هر صحبتی، نکته 
جدیدی وجود دارد که حذف آن، به جریان داستان لطمه می زند. تغییر 
زبان روایت داستان از دانای کل در نیمه ابتدایی به اول شخص در نیمه 
دوم و وارد شدن خود فیلم ساز در قصه، موجب همذات پنداری بیشتر 

مخاطب می شود.

یادداشت فیلم محسن صالحی خواه*
مستند »نبرد بیســت و نهم« از 
تولیدات مرکز خلیج فارس صدا و 
سیما، روایت گر زندگی تا شهادت 
دو رزمنده به نام »اسدا... رییسی« 
و »اســحاق دارا« از دل مــردم 
جنوب، یعنی هرمزگان است. روی 
این گزاره »از دل مــردم« بودن، 
خیلی تأکید دارم. »نبرد بیست و 
نهم«، پرتره ای از دو رزمنده عادی 
اما پر از ویژگی های خاص است که 
روایتی خطی - موازی و سرراست 
دارد. کارگردان از همان چند سکانس اول، تکلیفش را با مخاطب روشن 
می کند که قرار اســت یک داکیودرامای)مســتند بازسازی شده( دفاع 
مقدسی ببیند که روایتش بدون گفتارمتن و تصاویرش در راستای خط 

روایت شاهدان، دوباره  سازی شده و در سه بخش روایت می شود.
این کــه کارگردان به ســراغ رزمنده هایــی کمتر شناخته شــده رفته، 
پرسوناژهای مستند را برای مخاطب، ملموس تر کرده است. به خصوص 
برای نسل رزمندگان دفاع مقدس که در آن هوا نفس کشیدند. و البته نسل 
جدید که تصور زیادی از جنگ ندارد، شاید به خاطر ویژگی های منحصر 
به فرد اخالقی این رزمندگان، کمی در ارتباط برقرار کردن با شخصیت ها 

با مشکل روبرو شود.
مصاحبه با بستگان و رزمندگان این شــهدا،  روایت های داستان را تا حد 
امکان مســتندتر کرده است. مصاحبه شــوندگان با هوشمندی انتخاب 
شــده اند تا زوایای مختلف زندگی سوژه ها را پوشــش بدهند. از زندگی 
شــخصی تا حضور در میدان جنگ، به خوبی در خط داستانی مستند به 

تصویر کشیده شده است. 
هنگام تماشای روایت اول)شهید رییسی(، تعلق خاطر شهید به خانواده 
را به عنوان یک مخاطب به خوبی درک کردم و با دغدغه های شهید اسدا... 
رییسی توانستم ارتباط برقرار کنم. چندوجهی بودن شخصیت این شهید 
در مستند درآمده و کارگردان در معرفی شخصیت، موفق عمل کرده است. 
مخاطبی که در جریان تمام موضوع این فیلم نباشد، در انتهای روایت اول 
مستند، با این تعلیق مواجه می شود که چرا خط داستان شهید رییسی 

در اینجا بریده شد؟
روایت دوم با نام »اسحاق«، با دو برادر کوچک شروع می شود. من در همان 
دقایق اول توانستم با شخصیت این دو برادر، ارتباط برقرار کنم. دو پسر 
کم سن و ســال، اهل بندرعباس که یکی آرام و دیگری پُر َشر و شور است. 
مخاطب با این دو برادر همراه می شــود. بهتر است بگویم مخاطب با این 
دو برادر بزرگ می شود و همراه با خط روایی فیلم حرکت می کند و جلو 
می آید. شیطنت  های برادر کوچک ترـ  گنجعلیـ  برایم شیرین و شهادتش 

برایم شوکه کننده بود. 
به شخصه، روایت »اســحاق« یعنی روایت دوم مســتند »نبرد بیست و 
نهم« را بیشتر دوست داشــتم. البته نمی توانم دلیل فنی بیاورم که مثاًل 
بازسازی روایت دوم حرفه ای تر بود یا مصاحبه های مستند در این پارت از 
کار، جزئیات بیشتری را شامل می شد. بیشتر یک عنصر احساسی درباره 
این که توانستم با روایت »اسحاق« بیشتر ارتباط برقرار کنم، وجود دارد. 
وجوه انسانی شهید »اسحاق دارا« و ابراز عالقه معصومانه به هم کالسی 

خواهرش، در عین این که اعتقادات خود را دارد، برایم جالب بود.
در پایان روایت دوم هم مخاطب با این گره مواجه می شود که ارتباط این 
دو شهید با هم چیســت؟ این دو خط موازی یعنی روایت زندگی اسدا... 
رییسی و اسحاق دارا که هر دو اهل بندرعباس و دارای ویژگی های مشابه 
هستند، در کدام نقطه می شــکنند تا به یکدیگر بپیوندند و خط داستان 
را با اشتراکات شان پیش ببرند؟ مخاطب با مشغولیت به این تعلیق، وارد 

روایت سوم می شود. 
فیلم در روایت سوم، حالتی جنگی به خود می گیرد. در روایت های اول و 
دوم مستند سکانس هایی مرتبط با جنگ داشتیم اما در این فقره، روایت 
سوم از ابتدا تا انتها در ساحل و دریای خلیج فارس می گذرد. قصه شهیدان 
رییسی و دارا، خیلی هوشمندانه به هم متصل می شود. مخاطب در حالی 
روایت سوم را تماشا خواهد کرد که دو روایت نیمه تمام را از سر گذرانده 
و منتظر است در روایت سوم به نتیجه ای برسد. با دو رزمنده، بزرگ شده 
و بعد از همراه شدن با آن ها در ســال های انقالب و جنگ، هر کدام را در 
یک نقطه تنها گذاشته و به روایت بعدی رسیده است. زمانی که به خودت 
می آیی، می بینی دو شــخصیت اصلی کار که آن هــا را تا اینجا همراهی 
کردی،  در یک قایق تندرو، در خلیج فارس کنار هــم به دل آب زده اند. 

حتی زمانی که در پایگاه دریایی این دو شهید را کنار هم می بینیم، ارتباط 
خاصی بین آن ها به چشــم ما نمی آید. من این را به حساب هوشمندی 
کارگردان می گذارم که تا سکانس  خلیج فارس، این تعلیق را برای مخاطب 

حفظ می کند که ارتباط میان این دو شهید چیست!
نکته هایی در خصوص بعضی سکانس ها وجود دارد که می تواند ناشی از 
مشکالت تأمین لوازم صحنه باشــد. مثل استفاده از ماشین و موتورهای 
امروز برای بازسازی داســتان هایی که در بستر گذشته اتفاق می افتد. یا 
پوشاندن لباس های سربازی ســپاه به نیروهای آموزشی جبهه همراه با 
تکاورهایی که مشخص است پوشــش و تجهیزات شان برای امروز است. 
این ها، به کلیــت کار لطمه جدی وارد نکرده اما مخاطــب و منتقد را به 
این فکر می اندازد که بعد از متحمل شدن این زحمات برای ساخت یک 
مستندبازســازی، چرا برخی جزئیات که اجزای اصلی صحنه هستند، با 

بی دقتی انتخاب شده اند. 
مستند »نبرد بیســت و نهم«، یک مستند شــریف و هوشمندانه است. 
به عنوان کسی که با مستندسازی درگیر است،  می دانم که کارگردان با چه 
مشکالتی روبرو بوده تا کار را بسازد. به خصوص به خاطر هزینه هایی که 
روز به روز باالتر می رود، ساخت کارهای مستند هم بی نصیب از مشکالت 
باقی نمانده است. من به آقای حق شناس برای ساخت این مستند خوب 
و درگیرکننده تبریک می گویم که ادای دینی است به شهدای خفته در 

آب های نیلگون خلیج فارس.
*نویسنده و روزنامه نگار 

گفت وگو

نوروزی، از جمله فیلم ســازان پُرکار در جشــنواره عمار 
اســت که مســتندهای زیادی همچون »پل«، »نجات«، 
»جای خالی عکس« و »هزار و یکمین سنگر را در ادوار این 
جشنواره داشته و البته در چند دوره نیز، موفق به دریافت 
فانوس »عمار« شده است. او امسال، با مستند »خاطرات 
موتورسیکلت« در دهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار 
حضور دارد. این اثر، ماجرای موتورســوارانی است که در 
روزهای ابتدایی جنگ، شــیفته شهید چمران می شوند و 
همراه او راهی جبهه ها می شوند. گفت وگوی ما با امیرحسین 
نــوروزی را درباره این مســتند در ادامــه می خوانید. 

در ابتدا از انگیــزه و ماجرای پرداختن به این ســوژه 
بگویید؟ 

سه ســال پیش در خانه مســتند آقای ســامان مختاری که 
تصویربردار و طراح هستند به همراه همسرشان خانم کمالی، 
موضوعی داشتند که مربوط به موتورسوارانی بود موقع جنگ 
تحمیلی، تحِت تأثیر شــهید مصطفی چمران، وارد یک فضای 
متفاوتی می شوند و برای دفاع از وطنشان، راهی جبهه می شوند. 
خانه مستند به من پیشنهاد کرد که این پروژه را به عنوان تهیه 
کننده و کارگردان کار کنم. آقای مختاری هم ایده را در اختیارم 
گذاشتند و بعد از تکمیل تحقیقات، به دنبال آدم هایی که نیاز 

داشتیم، رفتیم. 

درباره مراحل ساخت هم کمی توضیح می دهید؟
این پروژه دو ســال به طول انجامید. اســناد و تصاویر مرتبط 
با موضوع فیلم را که کم بود، به ســختی پیدا کردیم. در واقع، 
به کمک عکاســان آن دوره، آقای بهرام محمدی فر، ســعید 
یعقوب زاده، آقای گنجی و جاویداالثر آقای اخوان و خانم نواب 
صفوی، آقای میرهاشمی و چند نفر دیگر توانستیم این مسئله 

را تا حدی حل کنیم.
مشکالت دیگری هم داشــتیم. از جمله این که، بعضی از این 
موتورسواران، آدرسی نداشتند و برخی از آنهایی را هم که پیدا 
کرده بودیم، حاضر به مصاحبه نبودند. تعدادی هم شهید شده 
بودند. به دنبال آدرس یکی-دو تا از خانواده این شهدا هم رفتم 
اما نتوانســتم آنها را پیدا کنم، آدرس ها مربوط به اوایل جنگ 
بود. از طرفی، می خواســتیم اتفاق ویژه ای را هم برای یکی از 
سوژه های فیلم ایجاد کنیم که این مسئله هم مدتی نیاز داشت 

تا بتوانیــم موقعیتــی را فراهم 
کنیم که این آدم هــا را در کنار 
هم قرار دهیم. در پروسه تحقیق، 
به چنین ایده ای رسیدم که این 
کار می تواند روایت شیرین تری 

به مستند بدهد.

خیلــی بهتر می شــد اگر 
این کار به صورت مســتند 

بازسازی ساخته می شد.
بله؛ الزم بود به شــکل بازسازی باشــد ولی واقعاً بودجه اش را 
نداشتیم. چون بازسازی باید با فرمت سینمایی باشد و این کار 
را با امکانات ساده ای که ما داشتیم. البته راجع به این موضوع، 
مصاحبه های وســیعی دارم و تحقیقات گســترده ای کردم، 
آدم های زیادی هم بودند که در این فیلم، نتوانستیم بیاوریم از 
جمله فعاالن ستاد جنگ های نامنظم، ارتش و چند جای دیگر 
که هر کدام، شخصیت های جدی برای کار هستند. راستش را 
هم بخواهید اگــر بتوانم انجام دهم، به فکر یک ســریال هفت 
قسمتی  برای هفته دفاع مقدس هستم که نیاز به جذب سرمایه 
جدی  دارد تا بازسازی ها به شکل درست، تولید شود. از طرفی، 
در حال نگارشی یک طرح مستقل هم برای کار سینمایی درباره 

این موضوع هستم.

بازخوردهای مستند تاکنون چطور بوده است؟
بازخوردها خیلی شــیرین  بود. افرادی که فیلم را دیدند، لذت 
بردند و راضی بودند. خود این موتورسواران هم موقع اکران آمدند 
و دید مثبتی نسبت به کار داشتند. احتماالً یک سری اکران های 
خصوصی هم در اماکن فرهنگی خواهیم داشت. همچنین برای 
بعضی از خانواده های شهدا به خصوص، خانواده شهدای مدافع 

حرم هم نسخه ای از کار را می رسانیم تا ببینند.

جشنواره عمار؟
سال های اول جشــنواره عمار را خیلی دوســت نداشتم چون 
ســتادی کار می کردند تجربه کاری و نوع برخوردشان با قشر 
فیلم ساز برخورد خیلی حرفه ای و جدی ای نبود. یعنی فضایی 
داشت که من خیلی جذبش نشــدم، ولی سال به سال، فضای 
ســتادی جشــنواره، رشــد کرده و این جای امیدواری دارد.. 
همچین علی رغم این که »عمار« نمی خواهد حیطه فیلم سازی 
آماتور و تجربی را ببندد ولی این باعث نشده که فیلم های خوب 
و حرفه ای در جشنواره نباشد و فیلم هایی هم که دیده می شوند، 
فیلم های خوبی هســتند. البته فکر می کنم تعدد موضوعات 
برای جایزه دادن، چندان الزم نباشد، خودم با این دسته بندی 
موضوعی، چندان، ارتباط نمی گیرم. از طرف دیگر، خوشحالم 
که »عمار« به ســمت تولید هم حرکت می کند و تولیداتش، 
تولیدات خوبی اســت. هم تولیدات داســتانی دارد مثل فیلم 
سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« و هم مســتند مانند »بانو«. 
خواهشم از دســت اندرکاران »عمار« این است که تولیداتش، 
صفر تا صد خودش کند. خیلی از سازمان ها و نهادهای انقالبی، 
وقتی فیلم هایشان را برون ســپاری می کنند، دیگر آن فرآیند 

نسل سازی و پرورش نیرو را فراموش می کنند. 

2

گفت وگو
مهرداد حق شــناس، متولد مهرماه 1349، در شهر بندر 
امام است. او تاکنون کارهای زیادی را در کارنامه دارد. اما 
این اولین بار است که در جشنوارۀ عمار و در بخش »ملت 
قهرمان« با مستند »نبرد بیســت ونهم« شرکت می کند. 
او در این گفت وگو، از مستند بازســازی اش می گوید که 
در آن، به سراغ قهرمانانی رفته که قصه فداکاری شان در 
البه الی حوادث سه دهه اخیر، رو به فراموشی گذاشته بود.

به عنوان سؤال بفرمایید چه شــد که به سراغ ماجرای 
»نبرد بیست ونهم« رفتید؟

بعد از تحقیقات اولیه، با آدم هایی که در طــول این نبرد که با 
امریکایی ها بوده است، حضور داشــتند، نزدیک به 70ساعت 
مصاحبه کردیم. از روایت های شاهدان عینی، به فیلم نامه اصلی 
رسیدیم. داستان، دو شخصیت داشت. شهید »اسحاق دارا« و 

شهید »اسدا... رئیسی«. 
شهید دارا، حدود 15ســال از شهید رئیسی کوچک تر بود. این 
دو شخصیت، هیچ ارتباطی به جز در هدف نهایی با هم نداشتند. 
بنابراین سعی کردیم هرکدام را جداگانه مورد بحث قرار دهیم. 
از طرفی، صدا وسیمای هرمزگان که سفارش دهندۀ این کار بود، 
ترجیحش این بود که به هرکدام از این شهدا، به صورت مجزا، 
پرداخته شود. بنابراین ما کار را به ســه اپیزود تقسیم کردیم. 
اپیزود اول، مربوط به شــهید دارا، اپیزود دوم؛ شــهید رئیسی 
و اپیزود سوم هم سرنوشت این دو شــهید است که در جزیرۀ 

ابوموسی به هم پیوند می خورد.
این کار، به شکل سه اپیزود مجزا، رسانه ای و پخش شد؛ ولی  نظر 
خودم این است که این سه اپیزود، باید به همین شکلی که در 
جشنواره است، دیده شود. شاید یک مقدار، این نوع فیلم سازی 
غیرمتعارف باشد ولی تجربۀ نویی بود که دو داستان، به صورت 

موازی پیش برود و در یک جا با هم تالقی پیدا کنند.

چرا به سمت مستند بازســازی را برای روایت استفاده 
کردید؟

متأسفانه، ســال های زیادی از واقعه، گذشته و هیچ چیز به جز 
یک فایل صدا، از این دو شــهید موجود نبود، آن هم در حد دو 
دقیقه. با گروهم مشورت کردم، پیشنهاد شد از نفرات دیگر هم 
که در جریان هســتند، مصاحبه بگیریم؛ ولی ممکن بود مثل 
مستندهای معمولی شود. شرایط نبرد در دریا و نبرد در خشکی 
متفاوت اســت. انتقال این تفاوت به مخاطب، با روایت کردن و 
شنیدن این موضوع ســخت بود و تمام مطلب منتقل نمی شد. 
نشان دادن سختی آن شرایط، گرمایی که از باالست و آن آبی 
که زیر پای رزمنده ها اســت، این که به هیچ چیز به جز ایمان و 

شهامت خودشان، اتکا ندارند. این خیلی من را راغب می کرد که 
این سختی ها را به تصویر بکشم و به روایت و گفتار کفایت نکنم. 
بنابرین قرار شد تا آنجا که می توانیم به تصویر نزدیک بشویم. 
بیشتر از هرچیز خواستیم تصاویر دیده شود و ببیننده با تمام 

وجود سختی آن شرایط حس کند.

مسائل ساخت مستند بازسازی »نبرد بیست ونهم«؟
مستند بازسازی، یکی از سخت ترین شیوه های مستندسازی 
است. شما در مورد زمانی حرف می زنید که مدت ها از آن زمان 
گذشته و آن آدم ها، دیگر نیســتند. هیچ چیز به جز روایت ها و 
قصه هایشان از آنها وجود ندارد. به این نتیجه می رسی که تمام 
مطالب را بازسازی کنی. این کار، مستند است و شما نمی توانید 

هرچیزی را به میل خودت در فیلم نامه قرار دهی و فیلم نامه و 
روایت شاهدان عینی است که تو را هدایت می کند.

داستان »نبرد بیســت ونهم«، برای ســال 1367 و در جریان 
مبارزه با متجاوزان امریکایي در خلیج فارس اســت و تا  امروز، 
تغییرات زیادی در فیزیک منطقه و بک گراند کار اتفاق افتاده بود. 
پیداکردن ادوات جنگی و لباس رزمنده ها، هرکدام سختی هایی 
داشت. ضمن این که ما می خواستیم به دو شهید، در یک فیلم 
بپردازیم و این کار را ســخت تر می کرد. با همۀ این سختی  ها، 
90درصد از کار را بازسازی کردیم. فقط صدای پلن اول، صدای 
واقعی شهید رئیسی است. در اپیزود سوم هم، انفجارات کشتی 
و تصاویــر آن، پُرهزینه بود؛ بنابراین مجبور شــدیم از تصاویر 

آرشیوی استفاده کنیم.

به نظر شما، چرا باید به سراغ چنین سوژه هایی رفت؟
در هر نقطه ای از ایران، شخصیت های زیادی به این شکل هستند 
که در البه الی تاریخ گم شده اند؛ در حالی که خیلی  از آن ها باعث 
شدند مسیر تاریخ عوض شود. به دلیل پیشینۀ تاریخی کشور ما، در 
زمینه های علمی، دفاع مقدس و در سایر زمینه ها، شخصیت های 
متنوع و زیادی وجود دارند. اگر تمامی مستندسازهای ما تا زمانی 
که زنده هستند، این موضوعات را بپرورانند و به رسالت شان که 
معرفی این ها به نسل امروز و آینده است، عمل کنند، باز هم جا دارد. 
هدف خودم، موقع تولید همین کار هم این بود که این آدم های 

گمنام که هیچ نامی از آن ها برده نمی شود، معرفی شوند.

گفت وگو با مهرداد حق شناس، کارگردان مستند »نبرد بیست ونهم«؛

روایتی ناگفته از قهرمانان گمنام 
»نبرد با آمریکا«

امیرحسین نوروزی از »خاطرات موتورسیکلت« می گوید:

عشق، وطن، موتورتریل
نگاهی به مستند »خاطرات موتورسیکلت«؛

همراه با جلیل در خیابان های شهر

نگاهی به مستند »نبرد بیست ونهم«:

برای اسدا...، اسحاق و دیگران
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منتقد »بدون مرز«
دوستی داشــتیم که در زمینۀ نقد فنی و ارزشِی فیلم، تجربه 
داشت. در حدود شانزده سال داشت و در یکی از جشنواره ها هم 
مقام آورده بود. بعد از مهاجرِت این دوستمان به  کرج، فیلم ها 
را ازطریق ایمیل بــرای او فرســتادیم. او نقدهایش را برای ما 
می فرستاد و ما هم آن ها را به  سخنران مراسم می دادیم. ایشان 
نیز این نقدها را به  بحث می گذاشت. یک بار دربارۀ فیلم »بدون 
مرز« که در مورد شهید »شــاطری« بود، سؤال پیش آمد که: 
»سپاه در لبنان و فلسطین چه کار می کند؟ اصاًل شهید شاطری 
برای چه به آ نجا رفته بود؟« بعد از فیلم دربارۀ زوایای مختلف 

فیلم و نحوۀ شهادت ایشان توضیحاتی داده می شد. 

*علی صادقی؛ دانش آموز و فعال فرهنگی اَزنا اســتان 
لرستان

هم یاری برای اکران مردمی
روز اول، مستند »کوچۀ مقدس« را اکران  کردیم که به  دِل مخاطبان 
نشسته بود. بعد از تمام شــدن اکران، یکی از اعضای هیئت امنای 
مسجد شروع به صحبت کردند. ایشان دربارۀ جذب بچه ها به  مسجد 
و ضرورت کار فرهنگی ســخن گفتند. ماهم به  این فکر بودیم که 
یک ویدئوپروژکتور تهیه کنیم تا بتوانیم جمعی را برای دیدن فیلم 
در مسجد، ِگرد هم بیاوریم. قرار شــد هر کسی در محدوده ای که 
زندگی می کند، با دوستان خودش یک خودیاری جمع کند. چهار 
نفر متولی شدند که این کمک ها را از منطقه و اقوام دوروبَر خودشان 
جمع بکنند. هرکس به  بضاعت خودش کمک می کرد. خدا را شکر 
با همان سخنرانی و تالش دوستان، درکمتر از یک هفته پول خوبی 
جمع شد و یک ویدئوپروژکتور و پردۀ خوب برای مسجد خریداری و 
نصب شد. این کار برای مسجد خیلی خوب شد و تأثیر خوبی داشت.

*فتح اهلل حیدری؛ فعال فرهنگی ُمعزآباد استان فارس

چطور با جشنواره عمار آشنا شدید؟
گلسا محمدنژاد: نخستین اکران من، نمایش مستند »عابدان کهنز« در 
مسجد الزهرا)س( شهرک غرب بود که اکران موفقی بود. اکران به صورت 
بلیت اختیاری بود و پس از پایان فیلم، همه پاکت هایی که برای پرداخت 
پول به تماشــاگران می دادیم، پر بود و بازخوردهای مردم هم تحسین و 

تشویق اثر بود.
مهسا محمدنژاد: من، خودم یک بار فیلم داستانی »هنگامه« و یک بار هم 
مستند »عابدان کهنز« را اکران کردم اما به نظرم جشنواره عمار باید نحوه 
اقناع ســازی مخاطبان را در اکران های بلیتی به اکران کنندگان مردمی 

آموزش بدهد.
محیا محمدنژاد: من از ســال 92 با جشنواره عمار آشــنا بودم اما اولین 
اکران هایم، سال گذشته بود. در اردوهای جهادی ای که از طرف دانشگاه، 
در زمان های مختلف مثل تابستان یا عید نوروز می رفتم، سعی می کردم در 

کنار کارهای جهادی، فیلم های »عمار« را هم اکران کنم.

چرا مناطق محروم و اردوهای جهادی را برای اکران انتخاب کردید؟
مهسا محمدنژاد: من، نخستین اکرانم را به طور دقیق، حضور ذهن ندارم 
اما فکر می کنم سال 93 یا 94 بود که به دلیل حضور در اردوهای جهادی و 
مناطق محروم و دیدن وضعیت مردم این مناطق که به سینما و یا فیلم های 
روز، دسترسی نداشتند، ایده این کار در ذهنم شکل گرفت و پس از آن بود که 

تصمیم گرفتیم فیلم های جشنواره عمار را بگیریم و در این مناطق اکران 
کنیم.

تا به حال در چه جاهایی اکران داشتید؟
محیا محمدنژاد: برخی مناطق دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و 
روستاهای میناب در استان هرمزگان را از جاهایی هستند که در آنها اکران 
داشتیم. در دهدشت در مدرسه روستای آب ماهی کهگیلویه و بویراحمد، 

فیلم های »عمار« را نمایش دادیم.
مهسا محمدنژاد: تا به حال در حدود 20نقطه مانند اردوهای جهادی لرستان، 
ایالم و خرمشهر در اردوهای جهادی، آثار »عمار« را کردم. آخرین اکرانم 
هم مستند »عابدان کهنز« بود که در جمع خادمان »یادمان دو کوهه« در 

حسینیه »حاج همت« برگزار شد.

در اردوهای جهادی، صرفاً فیلم ها را اکران می کردید یا برنامه های 
دیگری هم کنار اکران داشتید؟

محیا محمدنژاد: فقط اکران نبود، مثاًل زمانی که می خواستیم همکاری و 
همدلی را به بچه ها نشان دهیم، یکی از مستندهای »عمار« با این موضوع را 
اکران می کردیم و در کنارش هم صحبت های خودمان را هم انجام می دادیم. 
در یکی از اردوها، بدون اینکه ما نکته ای به آن ها بگوییم خودشان می آمدند 
و محتوای فیلم را توضیح می دادند و البته فیلم دیدن، کنار همدیگر را هم 

خیلی دوست داشتند.

خاطره ای از این اکران هایتان دارید؟
محیا محمدنژاد: در سفر هرمزگان به سبب این که مدام از این روستا به آن 
روستا می رفتیم اکران ثابتی نداشتیم ولی به نظرم، خاطره ای که از اکران در 
مناطق محروم برای اکران کننده می ماند، به شور و اشتیاق مردم به خصوص 
کودکان و نوجوانان هنگام تماشای دسته جمعی فیلم هاست. در یکی از 
اکران هایی که داشــتیم، بچه ها می آمدند پیش ما و با اشاره به فیلمی که 
برایشان پخش کرده بودیم، می گفتند »خاله! دیدی آن پسربچه که دروغ 
گفت، چه بالیی سرش آمد« که این خیلی برای من جالب بود که یک بچه 
هفت ساله، فیلم را فهمیده است. یک خاطره دیگرمان هم دعوای دخترها و 
پسرها بر سر اینکه چه فیلمی، اکران شود، است، معموالً پسرها از انیمشن 

»نبرد خلیج فارس« خوششان می آمد.
مهسا محمدنژاد: با توجه به اینکه، بعضاً در جاهایی که به عنوان فوق برنامه، 
آثار جشنواره عمار را برای بچه ها اکران می کنم، به تظرم، قشر نوجوان، باید 
بیش از پیش در آثار جشــنواره مورد توجه قرار گیرد. نوجوان، نه کودک 
است و نه بزرگسال و باید تالش بیشتری کرد تا محتواهای خاص برایش 

تولید شود.

اگر نکته دیگری درباره این اکران ها مانده، بفرمایید؟
گلسا محمدنژاد: االن، سرعت دسترسی مردم به محتواهای مختلف، خیلی 
آسان است، به همین خاطر هم کار اکران کننده ها و فیلمسازان بسیار سخت 
شده است و الزم است آثاری در جبهه فرهنگی انقالب تولید و به دست مردم 
برسد که از کیفیت باالیی برخوردار است تا مخاطب از دیدنشان خسته نشود.
محیا محمدنژاد: برخی گروه های جهادی، تجهیزات خوبی دارند و برخی ها 
هم امکانات خاصی ندارند. همین کمبود، در بعضی از روستاها، اکران های 
ما را کنسل کرده است. اگر در دبیرخانه جشنواره تمهیدی اتخاذ شود که 
کمبودهای گروه های اکران کننده برطرف شود، به نظرم اکران ها با کیفیت و 

کمیت بیشتری صورت می گیرد.
مهسا محمدنژاد: در این مدت، در هر فضایی که ایجاد شده است، سعی کردم 
از فیلم های جشنواره عمار استفاده کنم ولی فکر می کنم در بحث اکران، 

مهم ترین نکته، تبلیغات پیش از آن است.

درباره جشنواره عمار هم اگر مسئله ای دارید، بفرمایید؟
مهسا محمدنژاد: در شهر تهران، اکران کنندگاِن زیادی هستند اما در این 
زمینه، نیاز به شبکه سازی قوی تری است؛ چرا که در برخی مناطق شهر، 
فیلم های »عمار« اکران نمی شوند و معموالً بیشتر اکران ها در شهرستان ها 

انجام می شود.
در برخی موضوعات هم مثل اقتصاد مقاومتی و مدافعان حرم هم کارهای 
خوب و قابل پخش تولید شــده اســت اما در موضوعــات دیگری مانند 
حجاب و عفاف یا نماز کارهای خوبی ســاخته نشــده اســت و در چنین 
حوزه هایی، باید بیش از این ها باید کار شود. برای بچه های امروز، با توجه 
به جذابیت های موجود، نیاز است که محصوالت باکیفیتی را تماشا کنند تا 

نسبت به موضوعاتی که مطرح می شود، دل زده نشوند.

3
یادداشت بهنام خان محمدی

طبق آمار، بســیاری از مردم فنالند، وقِت نیــاز به اورژانس، 
اشتباهی 911 )شماره اورژانس آمریکا( را می گیرند؛ از بس که 
آن جا فیلم های هالیوودی از فیلم های فنالندی بیشتر است و از 
بس که هالیوود، به وجه رسانه ای توجه می کند و با استفاده از 
همین ابزار، فرهنگ و سبک زندگی آمریکایی را تبلیغ می کند 
اما متأسفانه در ایران، به این بُعد هنر هفتم کمتر توجه می شود.

نفوذ ایاالت متحده در جهان از راه سینما را می توان نتیجه دو 
عامل دانست: اول، محتوا و فیلم های تولیدی. دوم، امکانات و 
تجهیزات گسترده ای که برای رســاندن این محتوا استفاده 
می شود. مثاًل در سال 2015 میالدی، نسبت سالن سینما به 
یک میلیون نفر برای آمریکا، عدد 126 و در ایران 16/31 است. 
با بررسی دقیق تر، مشخص می شود از میان 1197 شهر کشور، 
حدود 150 شهر، سینما دارند و 1047 شهر از سینما محرومند 

و روستاها هم سهمی ندارند. ]1[
اســتان تهران در مجموع حــدود 56 پردیس ســینمایی و 
مجموعه سینما دارد. به غیر از چند پردیس سینمایی که در 
نقاط مختلف کشور واقع شــده اند، تمرکز سینماهای مدرن، 
در نیمه شمالی تهران اســت. ]2[ برای مثال نسبت صندلی 
به جمعیت در استان تهران برابر 294 و در استان زنجان برابر 

4416 است. ]3[
با این حــال، »محمدرضا فرجی«، مدیرکل اداره ســینمای 
حرفه ای معاونت ارزشــیابی و نظارت ســازمان سینمایی، از 
احداث 19 پروژه فرهنگی، سینمایی و تجاری در استان تهران 
و بهره برداری از حداقل 7 پروژه سینمایی و 35 سالن نمایش 
فیلم در ســال جاری خبر می دهــد. ]4[ در حالی که تعداد 
سینمای برخی استان ها مانند زنجان، قزوین، ایالم، کهگیلویه  
و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، به انگشــتان یک دست 

هم نمی رسد! ]5[
این تمرکز و توزیع ناعادالنه امکانــات، روی تولید فیلم ها اثر 
می گذارد به گونه ای که سینمای ایران از اکثریت مردم فاصله 
می گیرد و بیشتر به سمت جشنواره ای شدن و باالشهرنشین ها 
تمایل پیدا می کند. تا جایی که رسانه قدرتمندی مانند سینما 
که باید آینه مردم و جامعه باشد، قهرمان ها و فیلم های مردمی 
را سانسور می کند و جلوی دیده شــدن و رسیدن این آثار به 
مخاطبان را می گیرد. مانند ندادن تعداد سالن های سینمایی 
کافی و سانس های مناسب به برخی فیلم ها که همین مسئله، 
مجدد روی تولید تأثیر منفی می گذارد و برخی فیلم سازان را 

از ساخت فیلم های مردم محور منصرف می کند. نکته جالب 
توجه این جاست که در همین سینمای سانسور، آثاری که آینه 
واقعی جامعه و معّرف قهرمان های مردمی باشــند، به فروش 
باالیی هم دست پیدا می کنند مانند »متری شش ونیم«، »به 

وقت شام«، »التاری«، »اخراجی ها« و ... .
با وجود این بی عدالتی ها، جرقه های امیدبخشی هم در کشور 
زده شده است مانند ابتکار »اکران های مردمی جشنواره عمار« 
و تأسیس نهادی به نام »سینمامردم«، توسط اکران کننده های 

مردمی.
»سینمامردم«، عنوان مجموعه مکان های پایدار و  مسجدمحور 
نمایش فیلم اســت که با امکاناتی دســت یافتنی و ارزان، در 
شهرها و روستاهای کشور، فعالیتش را آغاز کرده و مردم متولی 
و مؤســس آن هســتند، بنابراین محدودیتی برای ایجادش 
در شهر و روستا، شــمال یا جنوب وجود ندارد و هر کجا که 
مردم اراده  کنند، با کمک دبیرخانه جشنواره عمار، می توانند 
سینمای منطقه شان را راه اندازی کنند. حتی دورافتاده ترین 

روستاها هم می توانند صاحب سینما شوند.
»سینمامردم«، رقیب یا جایگزین اکران های مردمی نیست 
بلکه مکمل آن اســت و تزاحم و رقابتی هم با ساختار رسمی 
سینما ندارد. در »ســینمامردم«ها، آثار پخش نشده مستند 
و نیمه بلندی که قابلیت بلیت فروشی دارند، اکران می شوند. 
همچنین برخی از آثار انقالبی ســینما هم که نیاز به حمایت 
دارند، می تواننــد بعد یا همزمان با اکران های ســینمایی در 

شهرهای فاقد سینما اکران شوند.
همان گونه که مصداق دموکراسی سیاســی، رفراندوم در بین 
اقشار مردم اســت، »سینمامردم« می کوشــد با فراهم آوردِن 
فرصت رفرانــدوم در عرصه فرهنگ و اثرگــذاری، نقاط خاص 
مانند شــمال تهران، نتیجه انتخابات فرهنگی و سرنوشــت 
حکمرانی جریان سینمایی کشــور را تعیین نکند. مشروعیت 
انتخابات سیاســی در گرو حضور حداقلی از مردم است و عدم 
حضور تعدادی از آن ها، عددی معنادار، قابل محاسبه و استناد 
است، در حالی که مخاطبان پرفروش ترین آثار سینمای ایران 
)با توجه به میزان فروش( به 2میلیون نفر هم نمی رسد، بنابرین، 
عدد شرکت کنندگان در رفراندوم های فرهنگی کشور، به حدی 
نیست که مشروعیت داشته باشد. کارکرد اصلی »سینمامردم« 
در گسترش عدالت رسانه ای، این است که رفراندوم فرهنگی کشور 
را در دورافتاده ترین نقاط نیز اجرا کند تا مقدمات عدم مشروعیت 
جریان فعلی حاکم بر ســینما را فراهم کند. پس از این اتفاق، 
انتظاراتی از سینمای ایران ایجاد می شود که می تواند روی آثار 
فیلم سازان تأثیر بگذارد و آن ها را به سمت تولید فیلم های مردمی 
و معرفی قهرمان های سانسورشده سوق دهد. »سینمامردم«ها را 

می توان خیزشی نو برای تحقق عدالت رسانه ای دانست.
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گفت وگو
»ســینمامردم«؛ عنوان یکی از 
طرح هــای ابتکاری جشــنواره 
مردمی فیلم عمار برای رساندن 
آثار فیلمسازان سینمای انقالب 
به مــردم محــروم از امکانات و 
مجموعه های سینمایی است که 
مدتی است به طورت آزمایشی 
شــروع شــده و قرار است طی 
آن، هر کجا مــردم، اراده کنند، 
»سینمامردم« راه اندازی شود. 
برای آشــنایی و اطالع بیشــتر 
درباره این طرح، با سیدرسول منفرد، مسئول اکران مردمی جشنواره عمار، 

گفت وگویی کردیم که می خوانید. 

به عنوان سؤال اول؛ بفرمایید ایده »سینمامردم« چگونه شکل گرفت ؟
از ابتدا یکی از اهداف اصلی جشنواره عمار، تصحیح سازمان تماشای سینمای 
ایران در حد بضاعت خــودش و با کمک گرفتن از مردم بود. شــکل گیری 
اکران های مردمی در گام اول، یادآوری مخاطبان فراموش شده و بعضاً حذف 
شده سینمای ایران بود که هر ســال در هزاران نقطه کشور نشان دادند که 
سینمای خودشان را جســتجو می کنند. در ادامه و از دوره چهارم »عمار«، 
ظرفیت های این مخاطبان برای خرید بلیط هم بارها برای فیلم هایی مثل فیلم 
داستانی »هنگامه«، »عابدان کهنز«، »شاهزاده روم« و »به وقت شام« فرصت 
بروز پیدا کرد. در اکران مردمی، بارها و بارها شــاهد فروش چند َده میلیونی 
برخی آثار در شهرهای کوچک و فروش میلیونی آثار در روستاها بوده ایم. االن 
در دهمین سال جشنواره عمار، موعدش رسیده است که این شبکه اکران، 
حضور جدی تری در سازمان تماشای سینمای ایران داشته باشد. پس این 

ایده جدید جشنواره عمار نیست، دغدغه های قدیمی اش است و بلوغ و سازمان 
یافتن تجربیات و اکران هایی است که به کّرات توسط مردم، رقم خورده است.

در این طرح، قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
قرار است به کمک اکران کننده های »عمار« در سراسر کشور، مراکز ثابت و 
دائمی نمایش فیلم های جدید مستند و داستانی جبهه فرهنگی انقالب ایجاد 
شود. این سینماها، با تجهیزات و امکانات بهتری نسبت به آنچه در اکران های 
مردمی مرسوم است، برگزار می شوند اما در عین حال به خاطر نبود مستحباتی 
مثل صدای دالبی یا صندلی  مبله، ســینما را از مردم محروم نمی کنند و از 
تجهیزات بسیار ارزان تری نسبت به سینماهای حرفه ای استفاده می کنند. 
دبیرخانه جشنواره عمار، آثار جدید را از تهیه کننده دریافت و به این سینماها 
می رساند. این طرح به صورت آزمایشی و اکران های هفتگی آغاز شده و ان شاءاهلل 

به کمک مردم گسترش پیدا خواهد کرد.

درباره چشم انداز و دورنمای »سینمامردم« در ساختار رسمی 
سینمای کشور هم توضیح می دهید؟

سازماندهی اکران و سازمان تماشای سینمای ایران، همچنان دچار اختالل ها 
و نواقص جدی است. در چند سال گذشته، به صورت نسبی، مخاطبان سینما، 
بیشتر شده اند اما همچنان بخش اعظم مردم ایران یا دسترسی به سینما ندارند 
یا تمایلی به این کار نشان نمی دهند. در بین جمعیت سینمارو هم مهندسی 
اکران و مخاطب، به گونه ای است که سرنوشت فروش و اکران در چند سینمای 
خاص و گران و اقلیتی که به این سینماها می روند، رقم می خورد. آن نقص و این 
اختالل، فقط محروم ماندن سینما از مخاطب یا سلب حق دسترسی توده مردم 
به سینما نیست. مثالً اگر شما روستا و مخاطب روستایی را از دایره مخاطبان 
سینما حذف کنید که حذف شــده اند، نتیجه اش می شود سینمایی که در 
تولیداتش، حداقل توجه را هم به این 80درصد جغرافیای ایران و 25درصد 
جمعیت ایران و 100درصد خیلی از تولیدات مثل کشاورزی ندارد و فیلمی 

برایشان نمی سازد. یعنی بســیاری از مشکالت مربوط به مضامین، محتوا و 
فرم تولیدات سینمای ایران، ناشی از نواقصات و اختالل های سازمان تماشای 
آن در دهه های گذشته بوده است. اگر تنوع آثار جریان مسلِط سینمای ایران 
همیشه خیلی کم است. یکی از دالیل عمده اش این است که تنوع مخاطبانش 
پایین است! البته تأثیر تولیدات گذشته و تاریخ سینمای ایران در محدود شدن 
مخاطبان هم بسیار جدی است اما تاکنون به اهمیت و دخالت سازمان تماشا، 

بسیار کمتر توجه شده است. 
متأسفانه در سال های اخیر که سازمان سینمایی، دنبال افزایش تعداد سینماها 
رفته است عامدانه یا ناآگاهانه مسئله سازمان تماشا با چالش های جدی تر روبرو 
شده است و گاهی حس می شود شأن مخاطب به تأمین کننده هزینه تولیدات 
سینمای ایران تقلیل پیدا کرده است و گویا قرار نیست مخاطب موضوعیت 

داشته باشد و تنوع مخاطبان سینما، به تعادل و تنوع تولیداتش منجر شود.
طرح »ســینمامردم« از این منظر تالشی است برای تصحیح سازمان تولید 
سینمای ایران از طریق تصحیح و تکمیل سازمان تماشای آن. کمکی است که 
شبکه اکران مردمی جشنواره عمار و بدنه عالقه مندان به تعالی و مردمی شدن 

سینمای ایران به تصحیح اختالالت موجود داشته باشند.

چه فیلم هایی در قالب این طرح نمایش داده می شود؟
آثاری می توانند در »سینمامردم« موفق باشند که واقعاً برای مردم ساخته شده 
باشند. البته از نظر قالبی، به خاطر خألیی که در اکران آثار مستند و نیمه بلند 
وجود دارد، تمرکز این سینماها بر اکران این آثار خواهد بود ولی در عین حال، 
ممکن است برخی آثار ســینمایی نیز که به خاطر مشکالت حوزه اکران، به 
دست مخاطب خود نمی رسند، بعد از پایان اکران سینمایی در این سالن ها 
اکران شــوند. انتخاب آثار نیز توســط هیئتی از اکران کننده های جشنواره 

صورت می گیرد.

مکان های نمایش این فیلم ها چه جاهایی است؟
سالن های نمایش »سینمامردم«، تابع امکانات شهرها و میزان همکاری 
نهادهای رسمی با اکران کننده های جشنواره است. مثاًل االن در روستای 
»بهمنی« میناب، از حسینیه روستا برای اکران استفاده می شود، در سبزوار 
در سالن نسبتاً خوبی که متعلق به یکی از نهادها است، اکران می شود، در 

تبریز هم فیلم ها در یک سالن سینما به نمایش در می آیند.

بلیت فروشی و درآمدزایی در »سینمامردم«، به چه صورت است؟
بلیت فروشی آثار در مرحله آزمایشی به اقتضای زمان و مکان اکران، به صورت 
اجباری یا اختیاری برگزار می شود که البته تجربه جشنواره عمار نشان داده 
اگر فیلم، مردمی باشد بلیت اختیاری به فروش های باالتری می رسد. به عنوان 
مثال، در اکران مستند »تهران-دمشق« در حسینیه هنر تهران، مبلغ 1میلیون 
و 930هزار تومان از طرف 300نفر مخاطب در قالب بلیت اختیاری پرداخت 

شد.

تا االن، »سینمامردم« در کدام نقاط و مراکز اجرا شده است؟
این طرح، تاکنون در چند نقطه کشور، مثل شهر طالخونچه اصفهان، سبزوار، 
تبریز، تهران، روستای بهمنی میناب، نهاوند، آباده، ورامین آغاز شده است و 

به تدریج، در حال گسترش است.

به عنوان ســؤال پایانی، بفرمایید »سینمامردم« چه فرقی با 
اکران های مردمی »عمار« و همچنین سینماهای رسمی دارد؟

»سینمامردم« مکمل اکران مردمی است. در »سینمامردم« فیلم های جدید 
اکران می شوند، حتماً بلیت فروشــی اجباری یا اختیاری صورت می  گیرد، 
زمان بندی مشخص هم دارد که برای مخاطب معلوم و قابل برنامه ریزی باشد. 
ان شاءا... به زودی وب سایتی هم برای آن آماده می شود تا عموم مخاطبان از 
فیلم ها و زمان اکران ها مطلع باشند و بتوانند آنالین، بلیت تهیه کنند. همان طور 
که گفتم »سینمامردم« قرار است بخشی از خألهای سینماهای کشور را هم از 
جهت دسترسی به مخاطب و هم از جهت کیفیت و تنوع تولیدات پوشش دهد.

سیدرسول منفرد از »سینمامردم« جشنواره عمار می گوید:

تالش برای تصحیح ساختار معیوب 
سینمای ایران

| شماره هشتم | 19دی 1398 ویژه  نامـــــه دهمیـــــن جشـــــنواره فیلـــــم عمـــــار

گفت گو با سه خواهر اکران کننده فیلم های جشنواره عمار:

فیلم های جهادی

تأملی پیرامون رابطه »سینمامردم« و »عدالت رسانه ای«:

خیزشی نو برای عدالت

خانم ها محیا، گلسا و مهسا محمدنژاد، سه خواهر اکران کننده ای هستند که چند سالی است در اردوهای جهادی شان، آثار جشنواره 
عمار را نیز برای مردم به ویژه کودکان ونوجوانان پخش می کنند. با این ســه خواهر، گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

قصه های اکران



چه شد که به سراغ این سوژه رفتید؟
ما طی سفرهایی که به خارج از کشور داشتیم، با اسرائیلی های زیادی 
روبه رو می شدیم، اوایل، وقتی می فهمیدیم که اسرائیلی اند از آن ها 
می ترسیدیم و آن ها هم وقتی می فهمیدند، ما ایرانی هستیم متقاباًل 
از ما می ترســیدند، از آن طرف هم وقتی روی خاطرات بچه هایی که 
تجربه ی تعامل و گفت وگو با اسرائیلی ها را داشتند، کار می کردیم به 
موارد جالبی بر خوردیم که باعث شد به سراغ این سوژه برویم؛ چرا که 
برای مخاطب حوزه ای ناشناخته بود و به دنبال کشف آن در فرآیند 

مستند بودیم. 

فکر می کنید تا چه میزان در ارائه تحلیلی جامع از مســأله 
صهیونیست موفق عمل کرده اید؟

بعضی ها، فکر می کنند فیلم مستند این است که یک سری تحقیقات 
و مقاالت را بیاوریم در قالب مستند ارائه بدهیم و هرچه در مستند، 
تحقیقات بیشتری ارائه شود، مستند، قوی تر است. در حالی که فیلم 

مستند، باید مبتنی بر تجربه و قصه گویی باشد. 
»متولد اورشــلیم« تجربه ی رویارویی با صهیونیست ها است و این 
تجربه به عنوان نخســتین گام در این موضوع تجربه با ارزشی بود و 
توانست یک حقیقت و واقعیتی را که پیش از این مخاطب از آن اطالع 

نداشت، به او ارائه دهد.

فیلمنامه ای برای کار داشــتید یا به صورت کشف وشهودی 
پیش رفتید؟

من به مستندسازی مبتنی بر فیلمنامه معتقدم اما در عرصه ی عمل، 
ممکن است چیزی که نوشته اید، تغییرات زیادی به همراه داشته باشد 
که مشکلی هم ندارد و مستندساز باید بتواند خودش را با واقعیتی که 

پیش می آید، تطبیق دهد.

به بکر و ناشناخته بودن سوژه تان اشاره کردید، به نظرتان، چه 
مقدار از مخاطب داشتن آثارتان، ناشی از بکر بودن سوژه تان 

هست و چه مقدار از تحقیق و پژوهش کار؟
فیلمی که با یک سوژه ی عجیبی روبه رو می شــود، وقتی که بتواند 
از سطح ســوژه به عمق آن حرکت کند، آن وقت است که مستند به 
معنای واقعی اتفاق افتاده است. حاال آن نگاه عمیق می تواند مبتنی بر 
تحقیقات و پژوهش ها باشد یا مبتنی بر تالش و کوشش مستندساز 

برای نزدیک شدن به واقعیات سوژه یا هر دوِی اینها باشد.

در بخش هایی از مستند مثل »هولوکاست«، موضع خاصی از 
فیلمساز نمی بینیم، دلیل خاصی دارد؟

مستند »متولد اورشلیم« نمی توانست بدون نگاه جانبدارانه روایت 
شود. علتش هم این است که ما می دانستیم که مخاطب ما ظرفیت 
این نگاه بی طرف را ندارد و مجبوریم یک سری جاها، واقعیتی فراتر از 

واقعیت های فیلم ارائه دهیم. 
در سکانس »هولوکاست«، می بینید که می گوییم اینهایی که سوزانده 
شدند، اجسادی بودند که بیشترشان با بیماری تیفوس مرده بودند و 
نسل کشی نبوده است و این طور هم نبوده است که اکثرشان یهودی 
باشند، بلکه نژادهای مختلفی آن جا بودند. همه ی این حرف ها را زدیم 
ولی قطعاً اگر بخواهم برای مخاطب خارج از ایران، نسخه ی دیگری 
از کار ارائه بدهم، هیچ وقت، این بخش ها را نمی گذارم. چون این ها، 
قضاوت های خارج از فیلم است و چقدر قشنگ است که یک فیلمساز 
به دور از قضاوت های شخصی، فقط با روایت های واقعی سوژه، بتواند 
حرف خودش را بزند. الصاق کردن قضاوت های شخصی به اثر نشانه 

ضعف است.
به نظر من، »متولداورشلیم« می توانست بدون این قضاوت هم پخش 
شود، اما در اکران هایی که داشتیم، احساس کردیم ذهنیت مخاطب ما 
خیلی کانالیزه شده است و تا رسیدن به مرحله ای که بتوانیم مستندی 

بدون جانبداری بسازیم، خیلی راه داریم. 
در حال حاضــر، مخاطب ما توقــع دارد وقتی می رویــم خانه یک 
صهونیست، یک لیوان خون فرزندان فلســطین را به ما تعارف کند، 
ذهنیت خیلی کاریکاتوری از یک شخصیت اسرائیلی دارد و وقتی با 
واقعیت آن شخصیت روبه رو می شود، ممکن است که احساس کند 

مستند دارد چهره ی اسرائیلی ها را سفید می کند. 

روایت های تصویری شما از یک صهیونیست که آدم کشی برای او عادی 
است اما خانواده ی خوبی دارد و آن پیوند عاطفی که بین مخاطب و 
او برقرار می شود، اجازه نمی دهد که نتیجه گیری شما در انتهای کار 

اثر گذار باشد.
ما یک تجربه ی زیسته داشتیم که با یک اسرائیلی گفت وگو کردیم. این 
تجربه  به ماهو تجربه قابل احترام است. اینکه چه تأثیری برای یک عده 
دارد، مِن فیلمساز مقصر نیستم. من، واقعیت های آن تجربه را نشان 

دادم. دروغ نگفتم. بی اخالقی نکردم. این واقعیت ها، نگاه شخصی من 
را به عنوان فیلمساز نسبت به مردم اسرائیل منفی کرد. حاال ممکن 
است یکی بیاید بگوید نگاه من مثبت شد. من، دیگر پاسخگو نیستم 
چون من اخالق را رعایت کرده ام. واقعیت ها را نشان دادم و بیشتر از 

این وظیفه ندارم.
 

بازخوردهای کار پس از اکران و میــزان فروش اثر چه بوده 
است؟

در بحث میزان فروش و بازخورد، جزو بهترین فیلم هایی بود که در این 
چند سال مستندسازی داشته ام، اما چیزی که وجود دارد، این است که 
جایگاه اصلی این فیلم ها تلویزیون است. در همه جای دنیا، پذیرفته شده 
است که شبکه های مهم در ساعت های مهم، مستندهای مهم را پخش 
می کنند، من، همیشه نسبت به محافظه کاری مدیران تلویزیون انتقاد 
داشته ام، تلویزیون ما هیچ وقت وارد موضوعات حساس و جدی نمی شود 
و اگر هم بشود یک طرفه اســت، اگر تلویزیون بگوید مستندی مثل 
»انقالب جنسی« را پخش نمی کنم، من خرده نمی گیرم اما مستندی 
مثل »متولد اورشلیم« را که موضوعی سیاسی دارد، چرا نشان نمی دهد؟ 
من که سبقه ام، سبقه ی بچه حزب اللهی است! اینجاست که می گویند 
لعنت به روحیه محافظه کاری. لعنت به روحیه ای که مجالی برای بروز 
کارهای تندوتیز بچه حزب اللهی ها را در تلویزیون نمی دهد. لعنت به 
تلویزیونی که با روحیه ی محافظه کارانه اش باعث می شود مردم نسبت 
به کلیت جریان انقالب اسالمی دلسرد شوند و دیگر به شنیده شدن 

صدای مظلوم امیدی نداشته باشند.

درباره هزینه های کار توضیح می دهید؟
رقم را اجازه اش را ندارم بگویم اما درباره ی روش پخش باید بگویم ما در 
این سال ها مخاطبی را پیدا کردیم که حاضر است برای مستندی که 
جذاب باشد، از جیب اش پول بدهد. این مخاطب، ما را دنبال می کند و 
خدا را شکر به پشتوانه ی این مخاطب توانسته ایم کارهایی را بسازیم که 
مسئوالنی که بودجه های نفتی دست شان است، ُعرضه ی ساختش را 
ندارند و ما با اتکا به خودمان و هزینه ی خودمان، مستندها را می سازیم 

و اینترنتی می فروشیم و خدا را شکر به سوددهی هم می رسد. 

از فرآیند تولید »متولد اورشلیم« خاطره ای دارید که برای 
مخاطب جالب باشد؟

در رابطه با آن سکانس »جشن پوریم« که یک جشن خصوصی بود و 
کسی را راه نمی دادند ما یک ذره حماقت کردیم و وارد جشن شدیم که لو 
رفتیم و پلیس ما را گرفت، بعد هم می گفتند چرا آنجا دروغ نگفتید، چرا 
واقعیت را گفتید؟ چرا نگفتید ایرانی نیستید و یهودی هستید؟ پلیس ما 
را گرفت و تفتیش کرد و اطالعاتی را که داده بودیم، مقایسه کرد و وقتی 
دید اطالعاتی که دادیم بدون نقص اســت، ما را رها کرد و اگر یک ذره 

خالف واقعیت می گفتیم معلوم نبود سرانجام مان چه می شد.

در پایان اگر نکته ای است که تمایل دارید مخاطبان در جریان آن قرار 
بگیرند، بفرمایید.

در حال حاضر دارم مستند ســریالی »انقالب جنسی« چهار را برای 
شبکه مستند کار می کنم.  

گفت وگو
در ابتدا درباره شکل گیری ایده چنین برنامه ای، کمی توضیح دهید؟

ایده این برنام، تقریباً سه-چهار ســال پیش، وقتی که در ما قالب برنامه تلویزیونی 
»پایش« یا »حرف حساب« سراغ کسب وکار و جشنواره کارآفرینی می رفتیم، شکل 
گرفت. البته ایده اولیه به این شکل فعلی نبود، یک برنامه اقتصادی صرف بود ولی 
کم کم با تغییراتی که دادیم، به عنوان برنامه  اقتصادی و سرگرمی درآمد که استقبال 
خوبی هم در تلویزیون داشت. بیش از 3هزار درخواست از سراسر کشور برای حضور 

در برنامه داشتیم که البته برای این منظور، از افراد، مصاحبه می کنیم.
همه ما نسبت به مســئله اقتصاد، دغدغه داریم، ولی این بحث هایی که می شود، 
کلی گویی و هیچ  راهکار و حل مسئله  ای ندارد. ما دنبال این بودیم که یک حل مسئله 
صورت بگیرد، یعنی واقعاً یک کســب وکار مردمی نمایش داده شود، مورد بررسی 
قرار گیرد و کســب و کار واقعی، راه بیافتد برود و مردم هم این را ببینند. الحمدهلل، 

رسانه ملی در این قضیه با ما همکاری کرد تا بتوانیم این چیزی را که دنبالش بودیم، 
پیش ببریم.

 
روند تولید برنامه، ایده پردازی و مســائلی مثل حضور فعاالن اقتصادی، 

رقابت و مسائل دیگر به چه صورت بوده است؟ 
مسئله اصلی ما این بود که می خواستیم کسب وکار مردمی را راه بیندازیم، یک سری 
برنامه های هم شبیه برنامه ما در دنیا بود، ولی بیشتر آنها با نگاه لیبرالی هسنند ولی 
ما سعی کردیم این نگاه و روش را عوض کنیم. مثاًل در نمونه های خارجی، داوران، 
افردا سرمایه گذار و لیبرالی هستند، نگاه از باال به پایین دارند. ولی ما به روش های 
مختلف، مشارکت مردم را در برنامه، به شدت، جدی کردیم. برای ایده پردازی این 
کار، یک اتاق فکری داشتیم که در آن، طی چند روز، روش های مختلف را بررسی 

کردیم تا به الگوی فعلی برنامه رسیدیم.

در رابطه با تیم داوری کار هم دوست داشتم توضیح بدهید؟ این افراد بر 
چه اساسی، دور هم جمع شدند؟

ما پنج نوع کاراکتر برای تیم داوری داریم و فکر می کنیم که اینها مواردی هستند 
می توانند در اقتصاد مردمی فعال و نقش داشــته باشــند. خانم دکتر مهرنوش، 
به عنوان چهره دانشگاهی، یک کاراکتر مهندسی، دکتر اسدی، کاراکتر دیجیتال 
مارکتینگ، آقای پرویــز کرمی، به عنوان کاراکتر دولتــی، آقای علیرضا یونچی، 
به عنوان چهره بازاری و فضای کسب وکار سنتی و آقای علیرضا نبی هم به عنوان 

یک تولید ه کننده در کنار همدیگر، داوران برنامه »میدون« هستند.

کمی از مسائلی در جریان این برنامه داشتید، بفرمایید.
خاطره خوب، خیلی داشتیم. وقتی می بینید کارآفرینی که به او توجه نمی شد، طی 
چند روز بعد از برنامه، خندان و خوشحال می آید، ما را هم به شدت خوشحال می کند 
و برای ما هم شیرینی می آورد و تشکر می کند، به ما می گوید »زندگی من را عوض 
کردید، زندگی من، به قبل و بعد از برنامه »میدون« تقسیم می شود، این برای ما، 

خیلی شیرین است.
از این نمونه ها زیاد داریم. یکی از افرادی که اخیراً در برنامه ما بود، می گفت در دهه 
هشتاد، کسب و کاری را داشته اســت ولی بعداً می خواستند طرحش را بدزدند، به 
همین خاطر، کار را کاًل کنار گذاشــته بود. به ما می گفت »وقتی برنامه »میدون« 
شروع شد، انگیزه گرفتم و دوباره شروع کردم و االن هم کسب وکارم را راه انداختم و 
موفق شدم«، از اینها زیاد داریم. البته، برنامه ما سختی هایی هم دارد که به نظر من، 
دلیل اصلی اش این است که نه داوران و نه شرکت کننده های ما، سلبریتی، بازیگران و 
مثل اینها نیستند، وقتی با توجه به چنین چیزهایی می خواهیم یک شوی تلویزیونی 

خوب دربیاوریم، کار، خیلی سخت می شود.

درباره میزان سرمایه هایی هم که به کمک برنامه »میدون« برای حمایت از 
کسب وکارها جمع شده است، می توانید توضیح دهید؟

رقم های مختلفی داشتیم، مثاًل یک نفر در حوزه فرآوری خرما به برنامه ما آمد که 
بعد از آن، 70میلیارد تومان سرمایه گذاری فراهم شد یا نفر دیگری در حوزه فرش 

بود که تا 20 میلیارد تومان، سرمایه گذار پیدا کرد.

برنامه »میدون« ادامه خواهد داشت؟
نمی دانم، در این مورد، مدیران سیما تصمیم بگیرند که تداوم داشته باشد یا خیر.
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یادداشت   نفیسه ترابنده
پخش مسابقه تلویزیونی »میدون« به تهیه کنندگی سید محمدحسین هاشمی گلپایگانی 
و مهران علوی در سمت کارگردان هنری از هفته اول مهرماه در شبکه سه سیما آغاز شده و 

اکنون به اواخر فصل اول خود نزدیک شده است.
تیتراژ هر برنامه، می تواند نقش مؤثری در معرفی اهداف آن داشــته باشد و سازندگان 
»میدون« از این لحاظ، هوشمندانه عمل کرده اند. چراغ های خاموشی که یکی یکی روشن 
می شوند و مخاطب، همراه با دوربین، دکور برنامه را می چیند و با صدای آواز سنتی یک پسر 
نوجوان درباره میهن و پایین آمدن پرچم ایران در انتها که خبر از عزم جزم این برنامه برای 

آبادانی کشور و ظهور جوانان مستعد و کاربلد می دهد.
بعد از تجربه برنامه »عصر جدید« در شناسایی استعدادها، شبکه سه با برنامه »میدون« 
فراتر از هنرها و سرگرمی های مختلف و متنوع، به ســراغ یک برنامه استعدادیابی رفته 
است که مستقیماً شعار امسال یعنی رونق تولید داخلی را دنبال می کند. در این برنامه 
خبری از داوران چهره و مشــهور هنری نیست و به تناســب محتوای آن پنج داور دارد 
با سالیق و تخصص های گوناگون؛ یکی استاد دانشــگاه است، یکی تولید کننده، یکی 
دیجیتال مارکتینگ، یکی از تاجران و واردکنندگان سرشناس بازار و دیگری هم کارمند 
دولتی حامی کسب وکار. انتخاب داوران نیز با سابقه درخشان آنها، نه تنها در عرصه تئوری و 
دانشگاه بلکه با تجارب موفق عملی در عرصه کسب وکار خود مایه دلگرمی شرکت کنندگان 
اســت. داورانی که از یک ســو، با لحن صمیمی و گاه طنزگونه خود، فضای ارائه را برای 
شرکت کنندگان راحت می کنند و از سوی دیگر، با پرسش های دقیق درباره بازار محصوالت 
آنها، قیمت تمام شده محصول و مهم تر از همه، مزیت محصول نسبت به نمونه های مشابه 

خارجی آنها را به چالش می کشند.
همانند »عصر جدید«، شرکت کنندگان از طریق فراخوان برنامه بعد از گذشتن از فیلترهای 
اولیه، پا به عرصه رقابت می گذارند. وقتی مخاطب، یک جوان شهرستانی را می بیند که بدون 
پشتوانه مالی و صرفاً با خالقیت و ارائه طرح های مهم اقتصادی، توانسته کسب وکار و یا استارتاپ 
پُر سودی راه اندازی کند، امیدوار می شود و به فکر تولید و خلق ایده های بکر می افتد و این 
یعنی روشن کردن نور اُمید در دل جوانانی که سودای مهاجرت در سر دارند. کسب وکارهایی 
که این شرکت کنندگان ارائه می دهند، بسیار متنوع و بعضاً برای مخاطب، جدید و جذاب 
هستند؛ از درب های ضِدسرقت گرفته تا دستگاه پاستیل ساز خانگی تا ساختن اسباب بازی از 
مواد دورریختنی تا عرضه سفال سرامیکی و ظروف چدنی تا رنگ های آنتی باکتریال، ساخت 
سرویس دستشویی صحرایی و حتی دستگاه پیشرفته شبیه ساز برای آموزش رانندگی و... . 
این امر سبب می شود تا مخاطب، باالخره در این دایره متنوع، محصولی به کارش بیاید و با 
سهیم کردن او در رأی دادن به شرکت کنندگان برنامه برای مخاطب، جذاب و مهیج می شود.

سازندگان این برنامه، برای جذب مخاطب عام در کنار مخاطب خاص به شرکت کنندگان 
این امکان را می دهند تا با زبانی ســاده و طنازانه، اجرای نمایش با همکاری حاضران در 
استودیو و حتی آوردن حیوانات به داخل استودیو، برنامه را برای همه مخاطبان جذاب 

کنند.
مهم ترین مزیت برنامه »میدون« نسبت به ســایر مسابقات استعدادیابی بخش »بعد از 
میدون« می باشد. سازندگان این برنامه با تالشی مستمر با حمایت از شرکت کنندگان 
خود و معرفی آنها به نهادهای خصوصی و دولتی چون معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
به شرکت کنندگان خود برای به ثمر نشستن تالششــان، جذب سرمایه و عملی شدن 
کسب وکار آنها کمک می کنند. همین امر، موجب می شود تا همه شرکت کنندگان این 

برنامه، حتی اگر سکه های زیادی از داوران و هیئت منصفه دریافت نکنند، برنده باشند. 
در انتها، باید گفت مسابقه تلویزیونی »میدون« برنامه ای درخور تقدیر در حوزه حمایت 
از تولید داخلی و کارآفرینان وطنی و تالشــی مؤثر برای پویایی نظام اقتصادی کشــور 
است. برنامه ای که سعی دارد ضمن حفظ خِط مشِی خود، مخاطبان را نیز با ترفندهای 

هوشمندانه با خود همراه سازد.

سید محمدحسین هاشمی گلپایگانی از »میدون« می گوید:

حل مسئله به جای کلی گویی

گپ وگفت مفصل با حسین شمقدری درباره مستند »متولد اورشلیم«:

قضاوت شخصی، مستند نیست

»برنامــه تلویزیونی«، یکــی از زیربخش هــای قالب »فیلــم« جشــنواره مردمی فیلم عمار اســت کــه به منظور معرفــی تولیــدات و کارهای موفق 
رســانه ملی در فراخوان این جشنواره، گنجانده شــده اســت. »میدون« که یک رقابت تلویزیونی اســتعدادیابی شغلی اســت، یکی از برنامه های حاضر 
در این بخش جشــنواره اســت. با ســید محمدحســین هاشــمی گلپایگانی، تهیه کننده ایــن برنامــه، گپ وگفتی داشــتیم که در ادامــه می آید.

یادداشت   علی اکیری
»متولد اورشلیم« یکی از چندین مستندی است که به نگاه یهودی ها پیرامون 
مردم و رژیم صهیونیستی می پردازد. در ابتدای اثر متوجه دوربین به خارج 
از کشور رفته ی مستند ساز می شویم، گویا قرار است برای مخاطبان پرده از 
امر مکتومی برداشته شود که چنین طی مسافت کرده اند. اثر از آغاز تا انتها با 
راوی همراه است. در دقایق آغازین، راوی از تردیدهایش در مورد شنیده های 
دوران کودکی خود که همان شعار »مرگ بر اسرائیل« است سخن می گوید.

اینکه اکنون می خواهد سفر کند تا با یهودیان از نزدیک سخن بگوید تا به 
حقیقت برسد. اما برای درک چنین مسئله ای نیاز به سفر هوایی چند ساعته 
نبود چرا که بیش از آنچه را که او در مســتندش دریافته، دیگران از قبل 

کریمانه در فضای وب به اشتراک گذاشته اند.
در طول سفر، گفته هایی را از متولدین در خاک اشغال شده قدس که همان 
صهیونیست ها باشند، می شنویم. گفته هایی که درباره اصل مشروعیت رژیم 
اشغالگر از نظر افرادی است که در سیستم فکری رژیم هیچ کاره اند. حتی 
آنجا زندگی هم نمی کنند و احتماالً دور از وطن، خیلی روشن فکرانه هم به 
رژیم اسرائیلی نگاه می کنند. اما آیا نظرات ساکنان صهیونیستی در سرزمین 

اشغال شده هم همین است؟ مستند جوابی ندارد!
مسئله دیگر، وساطت ریش سفیدانه مستندســاز برای تقریب اسالم و 
صهیونیسم است. اینکه آن ها ذبح شرعی و عبادات یومیه داشته باشند، منطقاً 

به این عبارت تصنعی راوی منجر نمی شود که: »ما چقدر به هم شبیهیم«!
آیا شباهت در اعمال ظاهری اســت؟ اگر مالک ظواهر است که خوارج از 
صهیونیست ها هزار بار بیشتر به اسالم نزدیک بودند که نماز شب و سجده 
طوالنی و مستحبات مفصل هم داشتند، اما چه شد که بر علی)ع( شمشیر 
کشیدند؟ آیا ساکنان اسرائیل در اینکه عبادت در محل غصبی مورد قبول 

نیست، هم به مسلمانان شبیه اند؟
حاال مســئلهی اصلی در مواجهه با »متولد اورشــلیم« دیگر صرفاً یک 
حقیقت یابی ساده راوی نیســت بلکه شــبیه به یکدیگر نمایش دادن 
صهیونیست ها و مسلمانان است. آن ها هم احساس دارند، چای می خورند 
و گیتار می نوازند، شعر هم می خوانند، پس این ها هم که مانند ما هستند 
چرا باید با آن ها بد باشیم؟ آیا مالک برای قضاوت درباره دیگران در این اثر 

این چنین تا این حد حقیر و تقلیل یافته شده است؟!
برخی از صهیونیست های دور از وطن، نظرشان بر کار اشتباه رژیم اسرائیل 
است. این یعنی یک امتیاز منفی برای اسرائیلی ها. و جالب این است که ایران 
هم در اینجا متهم به کشوری حامی تروریسم و غیر دموکراتیک می شود. 
اتهامی که نه راوی، نه مستندساز هیچ پاسخی برای آن ندارند و یا نمی خواهند 
داشته باشند. این درحالی است که مستند دارای زیرنویس به زبان انگلیسی 
برای مخاطبان غیر ایرانی اســت و این یعنی احتماالً قرار است مخاطبان 
خارجی هم داشته باشد که شاهد یک اتهام بدون جواب علیه ایران باشند. 
این هم یک امتیاز منفی برای کشور مسلمان ایران! چه معادله جالبی! اسرائیل 
کودک کش است و ایران تروریست! حاال می ماند مردم؛ مردم ایران و مردان و 
زنان اسرائیلی که این ها همه شان انسان اند و چای می نوشند و شعر می خوانند! 
این در حالی است که قِوام رژیم اسرائیل به ساکنانش است. ساکنانی به مانند 

خون که اگر در رگ های سرزمین اشغالی در رفت و آمد نباشند، ادامه حیات 
آن را غیرممکن می سازند. بسیاری از مردان و زنانی که نژاد و قوم خود را برتر 
از دیگران می دانند و دلیل این را می توان در دهان بزرگان دینی شان و در به 
خاک و خون کشیده شدن صاحب خانه آن سرزمین و کودکانشان مشاهده کرد؛ 
و زنان ساکن خاک اشغالی که این مردان را در خانه ای غصبی به دنیا می آورند.

و این نگاه بدون مرز سیاسی فیلم ســاز، تا آنجا پیش می رود که سربازان 
اسرائیلی را باانگیزه تر از ایرانیان نشان می دهد. راوی دوران سربازی دوساله 
در ایران را در برابر سرباز اسرائیلی که سه ســال ونیم به جنگ رفته، قرار 
می دهد و همان دو ســال را هم برای جوانان ایرانی سخت می داند. این در 
حالی است که اگر مسئله شرکت در جنگ است، پس باید با دوران جنگ 
در ایران مقایسه شود. راوی چگونه نتوانسته مجاهدانی را در دوران دفاع 
مقدس ببینند که از ابتدای نبرد تا انتهای آن یعنی هشت سال در جبهه 
جنگیده اند و حاال مغلطه وار شجاعت جنگی یک مدافع رژیم نامشروع را بر 

سر هم وطنانش بکوبد؟
»متولد اورشــلیم« پــرده از رازی برنمی دارد و حتی برای ســؤال های 
مطرح شده برای راوی در ابتدای فیلم هم پاسخ قانع کننده ای ندارد و این 
به خاطر فقدان شبکه استداللی در آن است. شاید تمام این ها مقدمه ای 
برای حرف آخر فیلم ساز است که: »ظلم بد است«. آری، ظلم بد است اما 
این را که همه می دانند! هزاران سال قبل از آنکه این مستند بگوید ظلم بد 

است، دیگران آن را بد می دانسته اند.

نگاهی به برنامه تلویزیونی »میدون«؛

فراتر از یک مسابقه سرگرم کننده

نگاهی به مستند »متولد اورشلیم«:

اینها را که همه می دانند
حســین شــمقدری پس از مســتندهای ماجراجویانه خود در قاره اروپا، این بار به سراغ صهیونیســت ها رفته و محمد دالوری 
در مقام راوی با پنج شــخصیت یهودی؛ یک اســتاد دانشــگاه، یک خاخام یهودی، یک خواننده زن، یک عضو ارتش اســرائیل 
و یک فعــال اجتماعــی گفت وگو می کنــد و نظر آن ها را پیرامون مســائلی نظیر هولوکاســت، جشــن پوریم، شــکل گیری 
اسرائیل و... جویا می شود. شــمقدری در این مســتند 47دقیقه ای ســعی دارد روایتی بی پرده از صهیونیســت ها به مخاطب 
ایرانی ارائه کنــد، روایتی که تا به حال ندیده اند. در ادامه گفت وگوی ما را با حســین شــمقدری درباره این مســتند می خوانید. 


