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گزارش
سعید مستغاثی، نویسنده و منتقد سینما، در روز پایانی 
اکران های مرکزی دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار 
در سینمافلسطین، در نشســت تخصصی »سینمای 
ایران و مسئله تنوع ژانر« به سینمای حمایتی و کاماًل 
دولتی ایــران در دهه اول انقالب اشــاره کرد وگفت: 
در دو-سه ســال اول، تحت تأثیر انقالب و فضای آن، 
فیلم های انقالبی زیادی داشــتیم. ســپس به جنگ 
تحمیلی رسیدیم و فیلم های جنگی ساخته شد که البته 
بسیاری از آنان، کپی از فیلم های خارجی بود. آرام آرام 
وارد سینمای دفاع مقدس شدیم که ژانر اصیلی برای 

سینمای ما بود. 
وی با بیان این که از ســال 1363 به بعــد فیلم های 
ملودرام و کمدی نیز بیرون آمد، اظهار داشــت: البته 
طنز آن زمان، طنز ســالم بود. کم کم فیلم های خاص 
نیز شکل گرفت و شاهد شکل گیری یک سری ژانرهای 
مــن درآوردی بودیم، برای مثال در ســال 1366 که 

موضوعات و مسائل سهراب سپهری، خیلی ُگل کرده 
بود، فیلم هایی ساخته شد که شبه عرفانی بود. در این 
فیلم ها سه تار یا اناری وجود داشت، از جمله فیلم های نو 
که در دهه سوم انقالب مطرح شد، یک ژانر به شدت من 
درآوردی به نام معناگرا بود. فیلم های بسیار انتزاعی و 
بدون مفهوم ساخته شد که در ادامه، به بن بست رسید. 
مســتغاثی در بخش دیگری از صحبت هــای خود به 
وضعیت سینمای ایران در دهه دوم انقالب اشاره کرد و 
بیان کرد:  وقتی به دهه دوم انقالب رسیدیم با توجه به 
این که وضعیت سینمای دولتی فرق کرد و اعالم کردند 
که دیگر حمایتی نداریم و باید خودکفا بشویم، به سینما 
قدرت عمل بیشتری داده شد و گفتند که خودتان باید 
پول دربیاورید. از اینجا به بعد بود که فیلم ها وارد فضای 
دیگری شد و فیلمفارسی ها آرام آرام متولد شدند. برای 
مثال در سال 1373 شاهد ساخت کمدی های مبتذل 
و عشق های ضربدری بودیم. خصوصاً از سال 1376 و با 
روی کارآمدن دولت اصالحات هم این روند تسریع شد. 
ســال 1378 وقتی آقای مجیدی که دبیر جشن خانه 
سینما بود گفت که صدای پای ابتذال می رسد و بعداً 

در سال 1380 نامه ای به رئیس جمهور وقت نوشت و 
گفت که چهار سال شما، مبتذل ترین دوران سینمای 
ایران بوده است.در واقع، ابتذال عشق های ضربدری و 
کمدی های مبتذل امروز از همان زمان پایه ریزی شد. 

این منتقد سینما در ادامه سخنانش به وضعیت سینما 
در دهه چهارم اشــاره کرد و توضیــح داد: در نهایت، 
وقتی به دهه چهارم می رســیم، می بینیم که یک ژانر 
فیک دیگر به نام ژانر اجتماعی ایجاد شــده است. هر 
کسی که یک فیلمی می ســاخت و در آن چند خرابه، 
دخترفراری و معتاد نشــان می داد، می گفت من فیلم 
اجتماعی ســاخته ام. اصال چیزی به نام ژانر اجتماعی 
نداریم. ژانر باید تعریف داشته باشد. یک زمان فیلم های 
هنری ساخته می شد و هرکسی، یک چیزی می ساخت 
که دیگری، چیزی از آن نمی فهمید و می گفت که فیلم 

هنری ساخته ام. 
این منتقد سینما ادامه داد: ژانر اجتماعی در هیچ جای 
دنیا وجود ندارد. باید این سوال را پرسید که سینمای 

اجتماعی از کجا آمده اســت؟ چه کسی این سینما را 
هدایت می کرد؟ وزارت ارشــاد، فارابی یا جای دیگر؟ 
خیر. جشــنواره ها هدایت می کردند. جشــنواره ها، 
هدایت گر ســینمای ایران از دهه دوم بــه بعد بودند. 
البته بنــده در مورد جریان اصلی حــرف می زنم و در 
آن فیلمســازان و مدیران متعهد امثال آقای مجیدی، 
حاتمی کیا و... مدنظر من نیســتند. بنابراین سینمای 
جشــنواره ای ما را به ســمت این ســینمای سیاه که 
اکنون می بینیم، کشاند. عده ای می گویند که شما نگاه 
بداندیش دارید، ســینمای ما اصال سیاه نیست. کافی 
است به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
بروید و گزارش های آنان درباره جشنواره فجر 96 و 97 
را مطالعه کنید. ببینید که چه چیزی راجع به فیلم ها 
گفته است؛ در مورد خانواده، ایران و... فیلم ها را فاجعه 
نامیده اســت. به گزارش های بی بی سی، رادیو فرانسه 
و... از فیلم های ایرانی مراجعه کنید. برداشــت رادیو 
فرانسه از فیلم های ایرانی »ســینمای مازوخیستی« 
است. سینمایی که ملودرام و اجتماعی اش به فجایای 
خانوادگی می انجامد و کمدی آن به مســائلی بسیار 

رنج آور می رسد. 
وی تصریح کرد: چیزی که امروز تازگی دارد و بچه های 
انقالبی باید حواس شان باشــد، نفوذ است. »بنیامین 
نتانیاهو« در یک جلسه ای درباره حمله به عراق می گوید 
با توپ و تفنگ به عراق حمله کنید اما به ایران با ماهواره 
و اینترنت حمله کنید. این طوری می توانید مغز جوان 
ایرانی را مشغول کرده و او را رفاه زده و مصرف گرا کنید. 
متأسفانه در دو-سه سال اخیر سندروم عجیبی در بین 
جوانان ایجاد شده است و آن هم سندروم جذب است. 
با این مسئله، همه چیز را زیرپا می گذارند، حتی تاریخ 
را هم نادیده می گیرند. دقت کنید که رهبری فرمودند 
جذب حداکثری اما با رعایت اصــول. اکنون این گونه 
هزینه نمی کنند که فالن فــرد را به VVV یا رادیو فردا 
ببرند بلکه در همین جا در افراد نفوذ می کنند. اکنون 
تالش می کنند که به مراکز انقالبی نفوذ کرده تا اتفاقاتی 
را رقم بزنند که متأســفانه این اتفاقات هم رقم خورده 
اســت. باید حواس مان جمع باشــد که مبادا با جذب 

حداکثری، خودمان جذب دیگری شویم. 
این نویسنده و منتقد سینما افزود: باید تاریخ بخوانیم، 
باید فرمایشات امام خمینی)ره( و رهبری را بخوانیم. 
این توصیه را به بچه های جشنواره عمار که این روزها 
فانوسی در دل تاریک سینمای کشور هستند، می  کنم. 
فیلم ســاختن کاری ندارد و با چنــد کتاب و کالس 
می توان یــاد گرفت اما اصل آن بصیرت اســت. تاریخ 
چهل ســال اخیر و قبل از آن را بخوانید تا بفهمید که 
چه کلک هایی به ما زدند. مگر حضرت امیر نفرمودند 
که تاریخ بخوانید تا عبرت بگیرید؟ فیلمی که امسال، 
جایزه اصلی »گلدن گلوب« را گرفت، در مورد جنگ 
جهانی اول است که از پایان آن 100سال گذشته است 
اما هنــوز فیلم هایش جایزه می گیــرد. حال در نقطه 
مقابل 30ســال از دفاع مقدس گذشته است و عده ای 
می گویند بس است دیگر. ما سال گذشته، چند فیلم 
دفاع مقدسی داشتیم. حال ببینید که چند فیلم راجع 
به خیانت و مهاجرت ساخته شده است؟ در رسانه ملی 
یک ســریال نشــان بدهید که خانواده آن تراز مکتب 
انقالب باشد. اینکه ترامپ می گوید به مراکز فرهنگی 
شــما حمله می کنیم، از روی دیوانگی اش نیست. آنها 
سال ها است که فرهنگ ما را نشــانه رفته اند. مسئله 

اصلی همین است. 
مستغاثی در پایان ســخنانش تأکید کرد: فیلم »یک 
خانواده محترم« را ببینید که توسط یک مرکز انقالبی 
تهیه شده بود؛ این فیلم کاماًل ضد دفاع مقدس و ضد 
اسالمی است یا فیلم »آســمان محبوب« که در مورد 
تبلیغ عرفان های نوظهور و جعلی اســت و تهیه کننده 
آن سیمافیلم بوده است. فیلم »خانه پدری« که حواشی 
زیادی داشت، بودجه ابتدایی اش را نیروی انتظامی داده 
بود و یا فیلم »آشغال های دوست داشتنی« که توسط 
فارابی ســاخته شده اســت. حال نگاهی به فیلم های 
آمریکایی بیندازید. ممکن است انتقاداتی داشته باشد 
اما در نهایت آن چیزی که به شما نشان می دهد، این 

است که خود سیستم، سیستم را درست می کند. 
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حضور افسران و خانواده های  ارتش در اکران مستند »منفی 38درجه«حضور مسئوالن سازمان سینمایی 

البی سینمافلسطین

مچ انداختن با مفاسد، هزینه دارد
محسن اسالم زاده، کارگردان مستند »خصوصی  سوزی« می گوید پرچم عدالت خواهی باید در دست بچه های 

حزب اللهی باشد که باید درمقابل مفاسد اقتصادی و یقه سفیدها بایستند.
صفحه 2

  گزارش تصویری 



یادگاری، از جمله فیلمسازانی است که از ادوار ابتدایی در جشنواره 
مردمی فیلم عمار حاضر بوده و در چنــد دوره نیز جزو برگزیدگان 
جشنواره بوده اســت. »باشگاه شــهرت«، عنوان مستند اخیر او 
در دهمین دوره »عمار« اســت و همان طور از نام اثر هم پیداست، 
یادگاری در این مستند، به مسئله ســلبریتی پرداخته است. با او، 
درباره مستند بلندش گفت وگویی داشــتیم که در ادامه می آید.

ایده و جرقه ساخت این کار چه بود؟
موضوع فرهنگ شهرت و ســلبریتی و جریاناتی که به دنبال اینها شکل 
می گیرد، مدتی است که در جامعه ما، خیلی اهمیت پیدا کرده است. از 
طرف دیگر، متناسب با تحصیالتم که در حوزه ارتباطات است و االن در 
اواخر دوره دکتری هستم، سعی کردم از زاویه مطالعات فرهنگی به این 
قضیه سلبریتی نگاه کنم و آن را ریشه شناسی کنم تا مشخص شود که چه 
قواعد و ملزوماتی دارد. به همین دلیل هم با مشورت یکی از اساتید، شروع 
به مطالعه و تحقیق کردم البته منابع محدودی در اختیار داشــتم، ولی 

توانستم با شش-هفت کتاب، به آن چارچوبی که در نظر داشتم، برسم. 

چه چارچوبی؟
چیزی که به آن رسیدیم، این بود که مفاهیم شــهرت و سلبریتی، در واقع، 
مفاهیمی بومی و مختص ایران هستند و این موضوع در فیلم هم نشان داده 
شده است. اما در مرحله تولید، به دلیل هزینه ها و حواشی که می توانست درست 
کند، ترجیح دادم این مفاهیم را روی نمونه های خارجی هالیوودی بندازم که 

چهره های معتبر و جهانی هســتند و از طرفی، هم حاشیه های کمتری دارد 
و راحت تر می توانیم قصه خودمــان را در این قالب بگوییم، مخاطب هم بهتر 
ارتباط می گیرد و هم نمونه ها، معتبر و جهانی است. اگر می خواستم با توجه به 
نمونه های داخلی، کار را تولید کنم اول، باید معلوم می کردم که مثالً این شخص، 
چهره است یا نه، همچنین محدودیت های نمایشی مثل حجاب، پوشش، مطرح 
کردن اتهامات و جرم های را هم اگر می خواستم بیاورم، حاشیه ساز می شد ولی 
با این قلق گیری و روشی که استفاده شد، ســعی کردیم مفاهیم خودمان را 

به صورت تأثیرگذار بیان کنیم و فیلم هم کمترین آسیب بینید.

درباره جریان ساخت مستند هم توضیح می دهید؟
این کار، یک مستند آرشیوی است. در چنین کارهایی، پژوهش، خیلی 
مهم است. این نوع مســتندها، نزدیک ترین نوع مستند به کار پزوهشی 
مکتوب است اگر بخواهی کتاب یا مقاله علمی بنویسی، نزدیک ترین مدل 
مستندسازی به آن، مستند آرشیوی است. نکته دوم هم این است که ما 
همزمان با مسائلی که نیاز می شد، آرشیو تهیه می کردیم البته موضوع کار، 
به نوعی است که آرشیو محدودی درباره آن وجود دارد. بعد از این کارها، 
به متن و سناریوی کار رسیدیم که چهار-پنج بار بازبینی شد و در نهایت، 
مستند هم پس از دو بار تدوین، در شهریور امسال، یعنی در یک بازه زمانی 
شش ماهه جمع شد. اولین پخش و نمایش مستند هم در جشنواره عمار 

بود، اگر تلویزیون بخواهد پخش کند، سانسور زیادی می کند. 

به نظر خودتان، مواجهه جامعه با پدیده ســلبریتی، چطور باید 
باشد؟

هر پدیده ای در حوزه فرهنگ مثل کپی رایت در ســینما، فروش فیلم ها 
یا مفاهیمی که در سریال های نلویزیونی استفاده می شود، اینها را لزوماً 
نمی شود گفت که حتما باید قواعد وقوانین سفت و سختی درباره شان داشه 
باشــیم بلکه چارچوب بندی و برنامه ریزی درست نسبت به پدیده های 
فرهنگی الزم است. پدیده شهرت و سلبریتی هم به همین ترتیب است، 
اینها یک سری پدیدهای فرهنگی است که نیاز به برنامه ریزی و مدیریتی 
دارد. به همین دلیل هم نکته اصلی من هم در فیلم، این است که مسئله 
سلبریتی، باید کنترل و مدیریت شود چه در فضای مجازی، فضای واقعی 
و... . قانون یا قوای انتظامی می تواند کمک کننده باشد ولی مهم تر از همه 

اینها، مسئله مدیریت فرهنگی است.
یک نکته دیگر هم که درباره ســلبریتی ها می خواستم به صورت جدی، 
درباره اش حرف دقیقی بزنم این است که مثاًل می بینید یک آدمی با هر 
سطح سواد و نادانی، در شبکه های اجتماعی، هوادار زیادی پیدا می کند، 
به نظرم این مسئله تا حدی در مستند اتفاق افتاده است و ما توانستیم این 

سلبریتی نماهای شبکه های اجتماعی را با یک قاعده درست نقد کنیم.

محمد ثقفی متولد ســال 1364 اســت. او پس از دریافت مدرک 
کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، از 10سال پیش، 
تدوین را به صورت حرفه ای شروع کرده است و تدوین آثار مستند  و 
داستانی کوتاه و بلند مانند »روایت سیل« و »فرزند کوهستان« را در 
رزومه کاری خود دارد. ثقفی، امسال با مستند »خودکار« در بخش 
»همت مؤمنانه« دهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار حاضر است.

ایدۀ ساخت مستند »خودکار« از کجا به ذهن شما رسید؟
امکان ندارد که هیچ ایرانی ای پیدا بشود که بگوید من حتی یک بار هم خودکار 
»بیک« را دستم نگرفته ام. در واقع، خودکار »بیک« تبدیل به حافظۀ جمعی 
کل ایرانی ها شده است. از دورۀ نوجوانی در ذهنم بود که این خودکار »بیک« 
کجا تولید می شود؟ جریان و داستانش چیســت؟ چرا اآلن، دیگر در بازار 
نیست؟ سال 96 متوجه شدم که »علی اکبر رفوگران«، اولین تولیدکنندۀ 
خودکار »بیک« در ایران، در قید حیات است. آقای رفوگران عالوه بر خودکار 
»بیک«، مداد »سوسمار« را هم برای اولین بار در ایران تولید کرده است که 
تولیدش چیز ساده ای نبوده. برای همین پدر نوشت افزار ایران لقب گرفته 
است. وقتی که با ایشان آشنا شــدم، دیدم که نه تنها زندگی اش پتانسیل 
دراماتیک خیلی قوی دارد، بلکه در حوزۀ کارآفرینی که واقعاً دغدغه  ام بوده و 
هست، هم اهمیت دارد. روی این مسئله خیلی تأکید دارم که آقای رفوگران 
نماد یک تولیدگر ایرانی است که تحت هر شرایطی دست از تولید برنداشته 
است. ایشان دو پادشــاه پهلوی، کودتا، انقالب، جنگ تحمیلی، تحریم و 
مشکالت اقتصادی را با تمام وجودش لمس کرده و پشت سر گذاشته است. 
اما کارخانۀ ایشان، جز یک مقطع کوتاهی، چرَخش، از چرخیدن نایستاده 
است. ایشان از اواخر دهۀ 70 هم تولید عطر بیک را در ایران شروع کرده که 

همچنان فعال است. ما مستندسازها هم شاخک هایمان تیز است برای چنین 
سوژه ای. نزدیک یک سال طول کشید تا باالخره توانستم با ایشان دیدار کنم. 

پاییز 97 این کار را شروع کردم و بهار امسال هم تمام شد.

روند کار؟
مستند »پرتره« از بیرون، جزو مســتندهای راحت لقب گرفته است؛ ولی 
چند معضل مهم دارد که من با تمام آن معضل هایش در این کار مواجه بودم. 
اولین معضل این که باید سوژه را راضی کنی تا جلوی دوربین شما بیاید. آقای 
رفوگران شخصی بسیار فروتن بود که اصاًل حاضر نبود بیاید جلوی دوربین 
تا اسمی از ایشان برده نشود. چند ماه پیگیری و ممارست می خواست تا این 
اتفاق بیفتد. دومین بحث، در این نوع مستندها، جمع آوری آرشیو است. یک 
معضل بسیار مهمی که ما در سینمای مستند ایران داریم، این است که یا 
آرشــیو وجود دارد و ما به آن دسترسی نداریم یا اینکه اصاًل آرشیوی وجود 

ندارد، به خصوص از دهۀ 40 و 50 در حوزه های مختلف.

پس آرشیو های مربوط تاریخچۀ نوشت افزار در ایران را چه طور 
به دست آوردید؟

این مستند به لحاظ ساختاری، فرمش از سه بخش تشکیل شده: مصاحبه های 
ما با آقای رفوگران و بعد، بخش های آرشیو و انیمیشن. در واقع، ما خاطرات 
ایشان را به صورت انیمیشن دوبُعدی بازسازی کردیم. نریتور کار هم استاد 

نصراهلل مدقالچی هستند.
برای بخش مهمی  از آرشیو هم از تولیدات خانۀ مستند انقالب اسالمی استفاده 
کردم. اما این که قطعاً ایده آل من باشد، نه این طور نشد. نهایتاً هم به خیلی 
از چیزهایی که دوست داشتم، نتوانســتم دسترسی پیدا کنم، مثل آرشیو 

صداوسیما یا فیلم خانۀ ملی.

با توجه به ظرفیت دراماتیک زندگی آقای »رفوگران«، چرا به سمت 
کار داستانی نرفتید؟

یکی از عالیق اصلی من، فیلم داستانی است. همین عالقۀ من به روایت و 
داستان هم باعث می  شود که موقع ساخت مستند هم، سراغ سوژه هایی 
بروم که بشود در آن داستان پردازی کرد. وقتی که از جریانات زندگی آقای 
رفوگران مطلع شدم، فهمیدم زندگی دراماتیکی داشته است. به این دلیل 
که تحت هر شرایط اقتصادی، سیاسی و بحرانی سعی کرده است جلو برود و 
در جا نزند؛ به عقب برنگردد و تولیدکنندۀ باقی بماند. این باعث شد که من 
هم سعی کنم تا جایی که امکان دارد در مستندم هم، همان فرازوفرودهای 
داستانی را داشــته باشم. این که چرا به ســمت کار داستانی نرفتم، قطعاً 
به خاطر این است که تأمین سرمایۀ فیلم داستانی، خیلی سخت تر است؛ ولی 
واقعاً اگر روزی چنین فضایی فراهم شود، با کمال میل، این کار را می کنم. 
چون ساخت این مستند باعث شــد که با ایشان حشرونشر داشته باشم و 

تمام زندگی اش را زیروزبر کنم.

سخن پایانی؟
من چند سوژه دیگر شبیه به آقای رفوگران را شناسایی کرده ام که در حال 
مذاکرات ابتدایی و مراحل ابتدایی تحقیق هســتم. زندگی چنین افرادی 
اساساً یک تفاوت دراماتیک و جذاب با بقیه دارد و دیگران دوست دارند آن 
را ببینند و از دیدن آن، هم لذت ببرند و هم انرژی و امید بگیرند. برای خودم 

که جذاب بوده است.

»آقای تغییــر«، عنوان یک 
مجموعه مستند به کارگردانی 
مهدی انصاری و تهیه کنندگی 
است  رئیســی  محمدجواد 
کــه بــه اقدامــات »باراک 
حسین اوباما« رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا و وعده های 
انتخاباتی او در عرصه داخلی 
و خارجــی پرداخته اســت. 
نسخه سینمایی این مستند، یکی از آثار حاضر در دهمین 
جشنواره مردمی فیلم عمار است. به همین بهانه با انصاری، 
کارگردان این مستند که در ادوار پیشین »عمار« نیز حاضر 
بوده است، گفت وگوی کوتاهی داشــتیم که می خوانید.

در ابتدا بفرمایید که چطور شــد که به ســراغ چنین 
موضوعی برای ساخت مستند رفتید؟

سال گذشــته و بعد از آنکه کارهای تولید مستند »ترخیص« 
را دربــاره .... به پایــان رســاندیم، بحث پرداختــن به دوره 
ریاست جمهوری »باراک اوباما« از طرف آقای رئیسی که تهیه 
کننده کار ترخیص هم بودند، به من پیشنهاد شد. جلسه ای با 
هم داشتیم و بعد از همفکری و مشــورت، قرار شد که من این 

کار را بسازم.

هدفتان از ورود به این موضوع چه بود؟
درباره رؤســای جمهور امریکا و انتخابات این کشور، برخی ها 
می گویند رئیس جمهورهای این کشــور، افرادی فراماســون 
هســتند و اگر لژهای فرماســونری، از آنها حمایت نکنند، در 
انتخابات، رأی نمی آوردند. نگاه های دیگری هم هســتند که 
می گویند اینها در یک فرآیند دموکراتیک، انتخاب می شــوند 
البته برخی پژوهشگران غربی هســتند که حرفشان این است 
که فردی مثل »اوباما«، در واقع، منتخب مردم نیســت بلکه از 
قبل، انتخاب شده بوده است. ما در این مستند، از ابتدای شروع 
کارمان، همه این نگاه ها و جانبداری ها را کنار گذاشتیم و از دل 
تحقیقات به نتیجه ای که به دنبالش بودیم. ما متوجه شدیم که 
در انتخابات امریکا، البی های مختلفی مثل البی تولید اسلحه یا 
البی صهیونیست ها و البی های دیگر، در تعیین رئیس جمهور، 

تأثیرگذار هستند.

درباره روند تولید مستند هم کمی توضیح دهید؟
بعد از یک مدت طوالنی که تحقیقات را شــروع کرده بودیم، 

توانستیم ابعاد مختلف مســئله خودمان را بررسی کنیم، این 
طوالنی بودن هم به خاطر حوزه های مختلفی بود که باید به آنها 
می پرداختیم چه در عرصه سیاست های داخلی »ااوباما« و چه 
سیاست های خارجی او و مسائلی مانند طرح سالمت »اوباما«، 
بحران تیراندازی در امریکا، بحران اقتصادی، مذاکرت هسته ای، 
ماجرای »ادوارد اسنودن«، بیداری اســالمی و موارد دیگر که 
به نظر خودم، تک تک اینها، خودشــان می توانند یک مستند 
مستقلی شوند و می توانم ادعا کنم که پژوهش های تولید چند 
قسمت مســتند در این حوزه ها را انجام دادیم که آماده تولید 
هستند. در کنار این تحقیقات، منابع آرشیوی را هم جمع آوری 

و تأمین کردیم. 
بعد از این مرحله و رسیدن به یک متن کلی، تقریباً مهر ماه سال 
گذشته، تدوین کار را صورت گرفت که در ادامه، شروع کردیم 

از دوســتان و جاهای مختلف، بازخوردها و نظراتشان را درباره 
مستند گرفتیم که منجر به یک سری اصالحات روی فیلم شد. 
به طور مثال، از آقای محمدرضا بورونی که تجربه موفق مستند 
»پرزیدنت آکتور سینما« را در کارنامه شان داشتند، در ویرایش 
نریشن مســتند کمک گرفتیم. پس از این بازخوردگیری ها و 
اِعمال تغییرات، به این نســخه فعلی که چهار قسمتی است، 
رسیدیم که پخش آن، به تازگی از تلویزیون شروع شده است، 
یک نســخه 90دقیقه ای هم برای حضور در دهمین جشنواره 

عمار فرستادیم.

در پایان اگر نکته ای هم درباره جشــنواره عمار دارید، 
بفرمایید؟

خدا را شکر در جشنواره عمار، بچهها می توانند صحبتهایشان را 
مطرح بکنند. »عمار« یک جشنواره چند روزه نیست و در کل 
سال، در سطح کشور اکرانهای دارند وامیدوارم که این اکرانها 
بیشتر شود و از طرفی، سطح آثار داستانی در جشنواره هم باالتر 
برود البتــه کارهای خوبی حضور دارند و الزم اســت بچه های 

انقالبی، کمکم به سمت فیلم داستانی هم حرکت کنند.
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محسن اسالم زاده کارگردان با تجربه جبهه هنری انقالب 
این بار به سراغ سوژه ای ملتهب رفته است؛ سوژه ای به نام 
خصوصی سازی. مسئله ای که سودجویان بسیاری دندان 
طمع برای آن تیز کرده اند تا از باگ های قانونی این مسئله، 
نهایت بهره را ببرند. او در مســتند »خصوصی ســوزی« 
تالش دارد تا با بررسی واگذاری شــرکت ماشین سازی 
تبریز به بخش خصوصی، روند ســقوط حرکت پیشرفت 
این شرکت و مشــکالتی را که خصوصی ســازی غلط بر 
سر اقتصاد کشــور آورده، به تصویر بکشد. با اسالم زاده 
درباره این کار، گفت وگویی داشــتیم کــه می خوانید.

چرا خصوصی سازی و چرا ماشین سازی تبریز؟
در چند ســال اخیر پیشــنهادهای زیادی در رابطه با بررسی 
مفاسد اقتصادی به من شده بود و از آن جهت که فکر می کردم 
تنها خروجی این آثار به یک جنجال منتهی خواهد شد و شاید 
آن گونه که باید و شاید، راهگشا نباشد، به سراغشان نمی رفتم 
تا اینکه از طرف شبکه مستند و موسسۀ شهید آوینی، پیشنهاد 
ساخت یک مجموعه دربارۀ ســاختارهایی که منجر به فساد 
می شود، داده شد و من نیز با همکاری دوستان »ایتان« و قرارگاه 
مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر کســانی که کار کرده بودند، 

ساخت این مجموعه مستند را آغاز کردیم.
تحقیق و پژوهش کار از سال گذشته آغاز شد و حدود 10ماه به 
طول انجامید تا به یک مجموعه سیزده قسمتی به نام »سرطان 
اجتماع« رســیدیم و نخستین قســمتی که کار کردیم بحث 
خصوصی سازی و مشــکالت و معضالت آن بود. ماشین سازی 
تبریز به عنوان یک صنعت مادر در پروســه خصوصی ســازی؛ 
متأسفانه مورد غفلت قرار گرفت. پرونده  ماشین سازی، تقریباً به 
نتایجی رسیده بود و از آنجایی که دانشجویان و فعاالن اجتماعی 
به قضیه ورود کرده بودند، می شد به عنوان یک گزینه خوب روی 

آن کار کرد و ما هم کار با همین گزینه را شروع کردیم.

پس مستند خصوصی سوزی یک قسمت از مجموعه 13 
قسمتی »سرطان اجتماع« است؟

بله، مستند »خصوصی سازی« یکی از سیزده قسمتی است که 
در حال تولید آن هستیم و نخستین رونمایی این قسمت هم در 
جشنواره عمار بود و از همین جا این نوید را به مخاطب می دهم 
که ان شاءاهلل قسمت های بعدی این موضوع نیز ساخته خواهد 
شد و امیدواریم در اردیبهشت ماه سال آینده به مناسبت سالگرد 
پیام هشت ماده ای رهبری به ســران قوا، پخش این مستند از 

شبکه مستند آغاز شود.

در پایان مستند »خصوصی سوزی«، سرانجام مدیریت 
و واگذاری ماشین ســازی تبریز برای مخاطب روشن 
نمی شــود، دلیل خاصی بر انتخاب چنین پایان بندی 

وجود داشت؟
همین طور اســت چون واقعاً هنوز این نگرانی ها پابرجاست و 

تکلیف ماشین سازی علی رغم اینکه ریاست قوۀ قضاییه و امام 
جمعۀ شــهر هم پای کار آمدند، هنوز معلوم نیست، اما مسئله 

مهم تر این است که باید مشکالت خصوصی سازی حل شود، 
می دانید که باالخره رئیس سازمان خصوصی سازی هم دستگیر 
شده و پرونده های مفتوح بســیار زیادی دارد که باید بررسی 
شــود و باید ببینیم عزمــی وجود دارد برای اصالح سیســتم 
خصوصی سازی یا نه. فیلمساز و گروه تولیدش آخر این مستند 
هنوز هم نگران اســت چرا که مشخص نیســت این فشارها و 
طرح های اصالحی تا چه میزان عملیاتی شود و این مسائل در 

هاله ای از ابهام قرار دارند.

نکتۀ بارزی که در مستندتان به آن پرداخته اید استفاده 
و نمایش پتانسیل ظرفیت های اجتماعی برای جلوگیری 
از فساد است، با توجه به مستندهای عدالت خواهانه ای 
که این سال ها مطرح شده است حد و مرز ورود نهادهای 

مردمی به مسائل فساد را تا کجا می دانید؟
ببینید باالخره َعلَم عدالت خواهی در وهلۀ اول، در دست رهبر 
انقالب است و تا جایی که یادمان است، باالخره ایشان تأکیدات 
بسیاری در این زمینه داشتند و خیلی از معضالت این کشور هم 

در رابطه ی امام و اُمتی بوده که حل شــده است. یعنی یکی از 
مسئولین به وظیفه اش عمل نکرده است و بچه حزب اللهی ها و 
نیروهای دغدغه مند ورود کرده و با پیگیری های رهبری کار به 

یک سرانجامی رسیده و به نوعی حل و فصل شده است. 
پرچم عدالت خواهی باید در دســت این بچه های حزب اللهی 
که در این سال ها فیلمسازی هم یاد گرفتند یا فعال اجتماعی 
هســتند، قرار گیرد، در مستند »خصوصی ســوزی« ،یکی از 
کارهایی که ما انجام دادیم و تعُمد داشتیم، این بود که تا جایی 
که می شود از عوامل و اشــخاص بومی استفاده کنیم و دیدیم، 
این ماجرا آن قدر برای فعاالن استانی، دغدغه و مسئله بوده که 

همه مدل، پای کار آمدند.

به نظرتان سیر ساخت مستند عدالت خواهانه چگونه 
باید باشــد تا شــاهد تأثیرگذاری بیش از پیش آن ها 

باشیم؟
مستندسازی دربارۀ مفاسد اقتصادی یعنی ُمچ انداختن و رو در 
رو شدن با مفاسد یقه سفیدها، آنها با چهارتا الت و اوباش فرق 
دارند، آنها پول دارند، وکیل می گیرند و ارتباط دارند، مستندساز 
باید در این زمینه، مسائل حقوقی کار را هم در نظر بگیرد، مثاًل 
یکی از بچه ها فیلمی ساخته بود درباره یکی از مفسدینی که بعداً 
هم زندان رفت، آن فرد هم وکیل گرفته بود 100مورد اتهامی 
برای ایشان زده بود، 200-300صفحه پرونده درست کرده بود، 
فکر کنم 97مورد رد شد و برای دو-سه مورد کیفرخواست صادر 
شد که باید در دادگاه برود و جواب بدهد، منظورم این است که 

باید حرفه ای کار کرد تا بهانه دست مفاسد داده نشود.

محسن اسالم زاده سراغ »خصوصی سوزی« رفته است

مچ انداختن با مفاسد، هزینه دارد

مهدی انصاری از »آقای تغییر« می گوید:

»اوباما« بدون روتوش
محمدحسن یادگاری از »باشگاه شهرت« می گوید:

»سلبریتی«، باید مدیریت شود

گفت وگو با محمد ثقفی، کارگردان مستند »خودکار«

یک پرتره  »امیدبخش«
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»توان دفاعی« عنوان مســتندی به کارگردانی علی 
طادی است که به ماجرای ساخت ناوشکن »جماران« 
توســط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
می پردازد. این مستند که حاصل تالش 3ساله ی طادی 
و تیمش در تحقیق، پژوهش و تولید اســت سعی دارد 
توانمندی کشور در تجهیزات مدرن و پیشرفته نظامی را 
که خیلی ها فکرش را هم نمی کردند، به نمایش بگذارد.

چه شد که بعد از این همه ســال به سراغ ناوشکن 
جماران رفتید؟

در کشور ما در زمینه دفاعی کارهای بزرگی انجام می شود 
اما گزارش آن ها در حد یک رپورتاژ خبری پخش  می شود، 
مثاًل خبر می رسد که موشک شهاب2 پرتاب شد اما فرقش 
با شــهاب1 چیســت؟ چه زحماتی برای آن کشیده شده 
است؟ هیچ کس خبردار نمی شود و این هم به دلیل ضعف 
در پیوست هنری و رسانه ای یک کار بزرگ است، در مقابل 
می بینیم آمریکا فشنگ هم که می سازد در رونمایی از آن، 
مســتندش هم رونمایی می شــود و همان مستند را عده 
زیادی می بینند و تحت تأثیر قــرار می گیرند. این مثالم 

از باب اغراق نیست بلکه واقعیتی است که خودم دیده ام.
این که چرا ما به سراغ ناوشکن جماران رفتیم، مظلومیت 
این ناوشــکن بود و حقیقتاً از جهت فنی و مهندسی، کار 
بزرگی در کشور صورت گرفته بود که مورد غفلت رسانه ای 
واقع شد و در حد چند خبر در رسانه ها منعکس شد و هیچ 
گاه در مورد این که با چه مشکالتی ساخته شد، صحبتی 

به میان نیامد.
به طور مثال، نیروهای ما در این ناو، یک گیربکس 16تُنی 
را که یک تکنولوژی فوق العاده  دارد، می سازند در حالی که 
ما در صنعت خودرو از ســاخت یک گیربکس معمولی هم 
عاجز هســتیم. ما در ایران، چنین چیزی میســازیم ولی 
برایش کار رســانهای نمیکنیم. این خیلی طبیعی اســت 
که مردم پس از 40ســال گذر از انقالب، آن گونه که باید 
و شاید دســتاوردهای انقالب را درک نمی کنند. دلیلش 
هم این است که کار رســانه ای به صورت حرفه ای صورت 
نمی گیرد و ما هم بر اســاس دغدغه و عالقه به سمت این 
پروژه رفتیم و این نکته را هم بگویم که ناوشکن جماران تنها 
دستاوردی از نیروهای مسلح بود که رهبری شخصاً برای 

رونمایی از آن رفتند؛ چرا که ابعاد پروژه بسیار بزرگ تر از 
پروژه های مشابه بود.

چه مدت درگیر ساخت مستند بودید؟
ابتدا این را بگویم که تعامل بــا نهادهای نظامی و امنیتی، 
کاری نسبتاً دشوار است. ما تقریبا سال 95 کار پژوهش را 
به همراه یک تیم 4نفره آغاز کردیم و حدود یک سال و نیم، 
به صورت جدی، درگیر امر پژوهش بودیم و یک سالی هم 
وقت برای تولید صرف شد که در این یک سال، فاصله هایی 

هم میان کار به سبب هماهنگی ها افتاد.

به نظرتان پروژه ساخت ناوشــکن جماران تا چه 
میزان بار دراماتیک داشت و مستند در این مسئله، 

چطور بوده است؟
الحمدهلل آثاری که تولید کردیم را هر کسی دیده گفته که 
سوژه ها پتانسیل کار بیشتر از این ها را دارد و ناگفته نماند 
که این سوژه ها همچنان پا برجا هستند و دوستان می توانند 
کار را ادامــه دهند. در مورد همین ناوشــکن »جماران«، 
دو مستند قباًل ساخته شــده بود ولی در آن ها هیچ یک از 
وجوهی که ما پرداختیم، بررسی نشده است. ما در بخش 
پژوهش، قبل از این که اصاًل بخواهیم سمت سوژه و تولید 
برویم حسرت این را می خوردیم که چرا چنین کار بزرگی، 

به این شکل، باید مورد غفلت رسانه ای قرار بگیرد. 
یکی از پتانسیل های کار مستند این است که چراغ قوه را به 
سمت جاهایی که نور نیست، می اندازد. حاال یکی میگوید 
چراغ قوه و نــوری که انداختید ضعیف بــوده ولی متوجه 
می شویم که نگاه ها به سمتش رفته و به نظرم مستند »توان 
دفاعی« یکی از کارکردهایش این است که خیلی از افرادی 

که آن را می بینند می گویند که چقدر درام کار باالست.

چه میزان با شما همکاری شــد و در این مسیر چه 
سختی هایی را خودتان متحمل شدید؟

ما از زمان شــروع پروژه بــا ارتش هماهنــگ نبودیم و و 
فیلم هایمان از ساخت ناوشــکن همان هایی بود که ارتش 
به ما داد و به نظرم فیلم هایشــان در حد همان گزارشــی 
بود که برای فرماندهی و یا ثبت وقایع تهیه می کردند. در 
نقطه مقابل اگر مستندهای خارجی را نگاه کنید، از پروژه و 

زمان ساخت تایملبس میگیرند تا زمانی که تمام میشود و 
داربستها جمع میشود و به خروجی نهایی میرسند. یعنی 
طرف میگوید من یک ناوشکن میســازم ولی با همین ناو 
شکن میتوانم 10مستند درجه یک بسازم که هژمونی من را 
باال ببرد، شما اگر نگاه کنید، هژمونی ناو هواپیمابر »آبراهام 

لینکن« از خودش بیشتر است.

برای ادامه کار با ارتش برنامه ای دارید؟
واقعاً کار کردن با نیروهای نظامی به خصوص ارتش، خیلی 
سخت است. به طور مثال، قرار بود بهمن ماه تیم ما را روی 
ناوشکن بفرستند بعد، اسفند باشــد و در نهایت ما را نیمه 
دوم خرداد در گرمای 53درجه جنوب فرستادند روی ناو. 
رفلکتور را بــاالی دوربین قرار داده بودیــم که دوربین از 

شدت گرما نسوزد.
شــاید یکی از دالیلی که کمتر کســی به ســمت چنین 
سوژه هایی می رود، همین ســختی ها و نوع تعامل هاست. 
بســیاری از مستندســازان هم میانه راه کــم می آورند و 
عطایش را به لقایش می بخشند. من میگویم 10سال است 
که »جماران« ساخته شــده، چرا کار نمونه نباید در این 

سال ها ساخته شود؟
گاهی در مورد دســتاوردها و افتخاراتمان آن قدر صحبت 
نمی کنیم که خودمان هم باورمان می شــود کاری نشده 
است. البته شاید کم و بیش مستندهایی هم ساخته شود، 
ولی چگونگی ساخت و چگونگی نگاه کردن به یک سوژه، به 
نظر من، خیلی مهم است و قضیه را متفاوت میکند. در این 
مســتند، بحث دراماتیک کار برای ما مهم بود ولی این که 
باید نشان بدهیم یک کار فنی-مهندسی بزرگ هم انجام 
شده است، نباید مورد غفلت قرار می گرفت و برایمان مهم 

بود که در انتها حس خوبی به بیننده دست دهد.

در پایان اگر نکته ای راجع به جشنواره عمار دارید 
بفرمایید؟

جشــنواره عمار قرار بود بدون مالحظه، حرف هایی بزند 
و اگر قرار باشــد مالحضات در آن دخیل باشد شبیه بقیه 
جشنواره ها می شود، جشــنواره هایی که هر کدامشان با 
اهداف انقالبی شــکل گرفتند و رفته رفته از مسیر اصلی 
منحرف شــدند. وجه تمایز عمار در این اســت که بدون 
هیچگونه محافظهکاری به دل قضیه وارد شود و کاری کند 
که دیگران نمیخواهند انجام بدهنــد. به نظرم، بزرگترین 
آسیبی که می تواند به عمار وارد شود، از همین زاویه است 
و اگر ایــن مالحظه کاری اتفاق بیفتد تا چند ســال آینده 

موقعیت فعلی عمار به خطر می افتد.

گپ وگفتی با کارگردان فیلم داستانی »سوم ب« 

منبری فیلمساز
مرتضــی راوش از آن طلبه فیلمســازهای خوش ذوقی اســت که 
در این ســال ها خوش درخشــیده، او که در زمینه های مختلفی از 
جمله فیلمنامه و نمایشــنامه نویســی و کارگردانی فیلم کوتاه و 
نماهنگ دستی بر آتش دارد، امسال با فیلم کوتاه »سوم ب« میهمان 
دهمین جشــنواره مردمی فیلم عمار اســت. این اثر، قصه دختر 
بچه ای اســت که همراه با خانواده اش به تهــران مهاجرت کرده اند 
اما فضای مدرســه جدیدش، باعث بروز برخی مشــکالت برایش 
شــده اســت. گفت وگوی ما با این کارگردان جوان را می خوانید.

ایده کار از کجا آمد؟
در این سال ها در رابطه با برخی مشاغل، بعضاً فضاهایی در رسانه و یا اجتماع 
شکل می گیرد که سبب می شود تا فرزندان و دانش آموزان از اینکه بگویند 
پدرشان، چه کاره است، خجالت بکشند. ما در این اثر سعی کردیم دست 
بر روی سوژه ای بگذاریم تا عمومیت این مسئله خجالت کشیدن را نشان 
دهیم. تالش کردیم این سوژه را دستمایه ای قرار دهیم تا بگوییم هر کس، 
دارای شخصیت و خانواده ای اســت و باید به آن افتخار کند. فیلمنامه این 

ایده را که آقای دل پیشه برای کار ما نوشتند.

درباره ضرورت پرداختن به چنین موضوعی در قالب فیلم داستانی 
توضیح می دهید؟

متأســفانه، ســینمای کودک، کمتر مورد توجه قرار گرفتــه و کارهایی 
هم ساخته می شــود، معموالً برای کودکان نیســت، به این دلیل که نگاه 
بزرگساالن به جهان کودکان، بعضاً نگاه درستی نیست. مسئله ای که ما در 
فیلم خودمان، مطرح کرده ایم، در دنیای کودکانه، جزو اولویت های ذهنی 
یک کودک است و چه بسا این مسئله، بیشــترین اولویت یک کودک در 

آستانه نوجوانی و دغدغه او برای موقعیت اجتماعی آینده  اش است.

کمی هم از پروسه تولید کار بفرمایید؟
با توجه به این که هزینه کمی برای تولید داشتیم، نمی توانستیم از عوامل 
درجه یک برای کار اســتفاده کنیم یا این که کار را در تهران فیلم برداری 
کنیم، به همین دلیل، کار را در شهر کازرون استان فارس جلوی دوربین 
بردیم و تنها برای نقش دختریچه قصه از چندین نفر تســت گرفتیم تا به 
بازیگری که توانایی بیشتری نسبت به بقیه دارد، برسیم، غیر از او، بیشتر 
بازیگران مان، دانش آموز بودند، در مجمــوع می توان گفت همه کودکان 

فیلم نابازیگر بودند.
با توجه به این محدودیت ها، زمان زیادی را هم نمی توانستیم به فیلم برداری 

اختصاص دهیم و همین مسئله سبب شد تا در پیش تولید تمرکز زیادی 
قرار دهیم. کار تصویربرداری را هم در پنج روز جمع کردیم که با توجه به 
زمان کارمان، روزی 5دقیقه از فیلم تولید می شد، هزینه ای که برای کار شد 

حدود 40 میلیون تومان بود.

بازخوردهای کار چطور بوده است؟
نخستین جشنواره ای که فیلم به آن راه پیدا کرده، جشنواره عمار است و 
هنوز مقداری از مراحل فنی کار هم باقی مانده اما در رابطه با بازخوردها، ما 
بازخوردهایی که از خانواده طالب گرفتیم، بازخورد خوبی بوده است. خدا را 
شکر فضای طلبگِی کار در آمده بود و این مسئله برای خانواده های طالب، 
قابل پذیرش بود و مفهومی هم که به دنبالــش بودیم، تا حد زیادی به آن 
رسیده بودیم و در اکران جشنواره عمار نیز تماشاگران با اثر همراه بودند و 

تکه های طنزی هم که در کار قرار داده بودیم، به نوعی در کار نشسته بود.

به عنوان یک طلبه، چرا سینما را برای فعالیت انتخاب کردید؟
در ابتدای فعالیتم در عرصه سینما، بنا را بر این گذاشتم که از فیلم و رسانه 
به مثابه یک منبر اســتفاده کنم تا بتوانم مفاهیــم و ارزش هایی را که در 
این سال ها آموخته ام، به دیگران عرضه کنم و در برهه کنونی هم حضور در 
این عرصه، ضرورت باالیی دارد، همچنان که بارها در فرمایشات رهبری و 

برخی از علما از جمله آبت ا... جوادی آملی هم مطرح شده است.
یک بار در جلســه ای خصوصی در محضر آیت ا... جــوادی آملی بودیم که 
گفتند »اگر قرار بود پیامبری در این برهه مبعوث شود، آن پیامبر با دوربین 
مبعوث می شد«، من هم بخشی از پایان نامه ارشدم در دانشگاه صداوسیما 
درباره تبیین مواضع آیت ا... جوادی آملی در این باب بود. در دوران حضرت 
موسی)ع( بازار سحر و جادو، رونق بود و خدا نیز عصای حضرت موسی)ع( را 
معجزه ای قرار داد تا به وسیله ی آن بر ساحران فائق آید، در برهه کنونی نیز 
هنری که چیره است، هنر تصویر است و خدا اگر بخواهد پیامبری را مبعوث 

کند با معجزه ای به فراخور زمان، مبعوث خواهد کرد.
آیت اهلل جوادی در کنار اینکه بر مواضع اســالم اصیل تأکید بسیاری دارد 
اما بینشی گسترده در زمینه هنر دارد و طالبی که وارد عرصه هنر شده اند، 
همواره از ســخنان این عالم در این زمینه استفاده می کنند، آقای جوادی 
به یک نحوی فلسفه و هنر را در کنار هم در نظریه محسوس کردن معقول 

دنبال می کند.

نکته پایانی؟ 
در پایان مصاحبــه از برادرم آقای مهدی راوش که بــه عنوان تهیه کننده 
مشترک در کنار من بود و آقای دل پیشه نویسنده کار تشکر میکنم و اگر این 
دوستان و بقیه بچه های هنری دوکوهه نبوند مطمئناً این کار به سرانجام 

نمی رسید.

3
علیرضا باغشــنی از مستندســازان پرکار جشنواره 
عمار است که امســال نیز همانند ســال های گذشته 
با چند اثــر مختلف، قدم به دهمین جشــنواره مردمی 
فیلم عمار گذاشته است، »شیرینی شــام« یکی از این 
مستندهاســت که کارگردان از موقعیتی به ظاهر ساده 
که همان قصه پخت کیک در حــرم حضرت زینب)س( 
به مناسبت والدت عقیله بنی هاشــم است، قصه ای از 
ســال ها مقاومت را بــرای مخاطب تعریــف می کند. 
گفت وگوی ما را بــا او درباره این مســتند می خوانید.

ارتبــاط شــما بــا 
»ابوتــراب« به عنوان 
مستند چگونه  سوژه 

شکل گرفت؟
قصــه از آنجا آغاز شــد 
که یک گــروه از قنادان 
مشهدی تصمیم داشتند 
تــا در میــالد حضــرت 
زینب)س( در ســال 97 
برای پخت یک کیک 70 
متری به حــرم حضرت 
زینب)س( بروند و از من به عنوان مستندســاز برای ثبت این 
تصاویر دعوت به همکاری شد تا از این پروژه در حد یک کلیپ 
چند دقیقه ای اثری تولید کنم. من گفتم تنها به یک شرط با 
شما همراه خواهم شد تا این قضیه به مسئله مقاومت مرتبط 
شــود و تصمیم گرفتیم تا یکی از رزمندگان جبهه مقاومت 
همراه گروه باشــد تا اینکه متوجه شدیم یکی از اعضای گروه 
قنادان یعنی آقــای ابوتراب از رزمنــدگان و جانبازان جبهه 
مقاومت اســت و از همین فرصت پیش آمده استفاده کردیم 
و با حضور مجدد این جانباز فاطمیون در ســوریه، مقاومت را 

دوباره روایت کردیم.
فیلمبرداری ما در طول یک هفته ای که در سوریه بودیم، انجام 
شــد و پیش بینی هایی کرده بودیم که با سوژه مستندمان، به 
مناطقی نظیر حلب، که او در آنجا مجروح شده، برویم و روایتی 
جامع تر داشته باشیم که متأسفانه هماهنگی های الزم صورت 
نگرفت و نتوانستیم این کار را انجام بدهیم و مجبور شدیم حدود 
70 درصد از کار را با موبایل ضبط کنیم البته با همین بضاعت 

کمی که داشتیم سعی کردیم کاری آبرومند تولید کنیم.

مسائل دیگری هم در تولید داشتید؟
مستندی قابل دفاع می شود که پیش تولیدی خوب را پشت سر 
گذارد و ما نیز در ذهن داشتیم که آقای ابوتراب به عنوان رزمنده 
جبهه مقاومت پس از نائل شــدن به درجه جانبازی با فضای 
پخت کیک و تدارک این شیرینی به شام برمی گردد و همزمان 
نیز خاطرات آن دوران را به یاد می آورد. تقریباً بخش عمده ای 
از کار را پیش از تولید تدبیر کــرده بودیم اما با توجه به اینکه 
مناطق، مناطقی جنگی بود نمی شد انتظار داشت که شرایط 
آن گونه که ما می خواهیم پیش رود، نکته ای دیگر در رابطه با 
مستند شیرنی شام که آن را با دیگر مستندها متمایز می کند، 

شیرینی لمس شیرینی مقاومت است و من به دنبال این بودم 
تا نشان دهم این کیکی که در حرم حضرت زینب)س( ساخته 
می شود با آن کیکی که در دیگر اماکن متبرکه یا به مناسبت 
اعیاد پخته می شود، متفاوت است و این کیک به نمادی برای 

شیرینی مقاومت تبدیل شود.

درباره لزوم پیوست رسانه ای بری فعالیت های جبهه 
مقاومت را تحلیل تان را می گویید؟

هر حماســه ای که اتفاق می افتد، در درون خود داستان های 
بســیاری دارد که از هر داســتان، مفاهیم متعددی می توان 
برداشت کرد، در جریان جبهه مقاومت، مفاهیم بسیاری نهفته 
است از سلحشوری و معنویت گرفته تا محبت و عرض ارادت 
به خاندان آل ا...، اگر همکاری هــای الزم چه در زمینه حضور 
مستندســازان در مناطق و چه در زمینه در اختیار قرار دادن 
راش ها و تصاویری که گرفته شــده به طور حتم مستندهای 

اثرگذار در زمینه های مختلف ساخته خواهد شد.
به طور مثال در همین قضیه پخت کیک با یک مستندساز مشورت 
شده و خروجی کار آن شده که می بینید و عرضم این است که در 
چنین موقعیت هایی مستندساز سعی می کند بهترین بهره را از 
موقعیت ببرد، آقای وحید جلیلی، جمله خوبی دارد که کار فرهنگی 
که پیوست رسانه ای نداشته باشد گویی که انجام نشده است و در 
حوزه مقاومت نیز همین گونه است، عملیاتی که انجام می شود اگر 
پیوست رسانه ای نداشته باشد گویی که انجام نشده است و یک زمان 
من می گفتم با هر گردان یک مستندساز باید حضور داشته باشد، 
همان کاری که جبهه مخالف در حال انجام آن است؛ چرا که باید 

رسانه و سالح رسانه در این میدان جدی گرفته شود.

آسیب شناسی تان از مســتندهای ساخته در حوزه 
مدافعان حرم در این سال ها چیست؟

در جلســه ای پیرامون مســتندهای مدافعان حرم خدمت 
آقای وحید جلیلی بودیم که خاطره ای از سردار شهید قاسم 
سلیمانی برایمان نقل کرد که یک روز که خدمت این شهید 
عزیز بودیم، یکی از دوستان گزارشی درباره مستندهای ساخته 
شــده در رابطه با مدافعان حرم دادند و حاج قاسم گفتند که 
خیلی از این مســتندها را دیده ام و خیلی هاشان به درد نمی 
خورند؛ چرا که همه ی این ها فضای تکراری از منطقه نبرد و یا 
خانواده شهدا ترسیم می کنند و فضاها، فضاهای یکسانی است 
و مستندهایی که دالیل و فلسفه حضور نیروهای مقاومت در 
منطقه را به تصویر بکشند کم هستند و همین مسئله در ذهن 
من بود و سعی کردم تا مستند »شــیرینی شام« را معطوف 
به سخن حاج قاســم کنم و به نوعی به دالیل و چرایی حضور 
نیروهای مقاومت در سوریه و عراق بپردازم و اینکه اگر نبودند 

این عزیزان چه بالیی گریبانگیر منطقه می شد.

جشنواره عمار؟
جشنواره عمار مشوق نســل جدیدی از فیلمسازان بوده که 
همین تشویق ها سبب شده تا این نسل جدید به سمت حرفه ای 
شدن بروند و البته یک سری نواقص هم وجود دارد که در مقابل 

نقاط قوت آن، به چشم نمی آید.

»مرثیه ای از انجیل«؛ مســتندی یک ســاعته به کارگردانی 
محمدهادی نعمتی اســت که در بخــش »مقاومت جهانی« 
جشنواره مردمی فیلم عمار شــرکت کرده است. این مستند، 
ماجرای کشیشــی گرجســتانی را روایت می کند که همراه 
با شــیعیان دنیا و با پای پیاده خود را به کربال می رســاند تا 
در اربعین سیدالشــهدا)ع( حضور داشــته باشــد. درباره 
این اثر، با نعمتــی، گپ وگفتی داشــتیم کــه می خوانید. 

در ابتدا بفرمایید که چطور با این سوژه، ارتباط گرفتید و برای 
ساخت مستندی با محوریت او اقدام کردید؟

من، حدود سه- چهار ســال پیش، با گروهی از شیعیان گرجستان 
آشنا شــدم و بعد از این ماجرا، ســفری به تفلیس داشتم تا درباره 
آنها، مســتندی بسازم. در آنجا، به »اســقف مالخاز«، کشیشی که 
سوژه مستند است، برخوردم. طی یکی-دو سالی که با او در ارتباط 

بودم، درباره اربعین برایش، محتوا می فرســتادم و این اتفاق را به او 
معرفی می کردم تا اینکه سال گذشته، خودش هم در اربعین حاضر 
شد. البته در مستند قبلی ام درباره شیعیان گرجستان، سکانسی از 
این کشیش هم داشــتم و او، مرا به عنوان مستندساز می شناخت. 
از طرفی، ســرزمین عراق، برای اهل کتاب، مهم است، بخشی از از 
تاریخچه آنها در این کشور بوده اســت. بخود »اسقف مالخاز« هم 
می خواست در اربعین شرکت کند و درباره امام حسین)ع( بیشتر 
بداند و هم برایش جالب بود که بتواند »بابل« و مکان های مقدس و 

تاریخی عراق را ببیند.

جریان تولید این مستند به چه صورت بود؟
در واقع، این کار، اولین مستند من بود که به صورت کاماًل حرفه ای ، 
تولید کردم. مستندهایی که قباًل ساختم بیشتر مستندهای بحران 
در عراق، سوریه و... بود که برای ساخت آنها، معموالً به تنهایی، حضور 

پیدا می کردم ولی با توجه به اینکه، موضوع این مستند، خیلی، برای 
من مهم بود و می خواســتم بخش به بخش مســتند به خوبی برای 
مخاطب جا بیفتد، کار را جدی و حرفه ای پیش بردم. درعراق، یکی 
از بهترین مدیرتولیدها را هماهنگ کرده بودیم، تصویربردار کار هم 
عراقی بود و مترجم هم در کنارمان داشتیم. یعنی ساخت این اثر، 
یک کار تمام حرفه ای بود، اگر دقت کنید موســیقی کا هم ساخت 

خودمان است.

ظاهراً مستند، از شبکه سه هم پخش شده است، بازخوردی 
داشتید؟

بازخوردهایی که از این شــبکه گرفتم، خیلی خوب بود ولی از آن 
مهم تر، پخش مســتند از شــبکه های »پرس تی وی«، »هیسپان 
تی وی« و »العالم« بود یعنی کار به ســه زبان عربی، انگلیســی و 
اسپانیولی نمایش داده شد. بازخوردهایی که این پخش ها داشت، 
به شدت زیاد بود. حتی آقای منوچهر هادی، از کارگردان های مطرح 
کشور هم، پستی درباره این مستند گذاشته بود که اگر نظرات زیر 
آن را ببینید انگار یک دعوایی است بین مخاطبان مستند، بعضی ها 
کار را رد کردند، برخی ها هم موافق مستند بودند و از آن دفاع کردند.

در ساخت این مستند، خود سوژه و شخصیت برایتان اولویت 
داشت یا مسئله اصلی، پیوند ادیان الهی بود؟

من از ســال 92 با یک بحثی با عنوان امام حســین)ع( در اندیشه 
مسیحیت آشنا شدم. یک نویسنده مسیحی عرب زبان به نام »آنتوان 
بارا« هم کتابی به همین اسم نوشته است. من به واسطه این کتاب، 
شروع کردم به تحقیقات درباه اینکه آیا واقعاً به امام حسین)ع( در 
فرهنگ و اندیشه مسیحیت پرداخته شده است یا نه. در جریان این 
تحقیقات و از طریق آیت اهلل جاودان با گروهی آشنا شدم که 15سال 
درباره کتاب مقدس کار کردند و فکت ها و بشــارت هایی را که این 
کتاب درباره پیامبر آخرالزمان و اهل بیت او داده اســت، مشخص 
کردند. در کتاب مقدس، چه عهد جدید و چه عهد قدیم، فکت ها و 
موارد بسیاری درباره پیامبر)ع( و اهل بیتش موجود است. البته خود 
سوژه کشیش هم برای من مهم بود اما در اصل می خواستیم حرف 

خودمان را از زبان یک چهره مسیحی به دیگران برسانیم.

به نظرتان با توجه به ظرفیت بزرگ اربعین، پرداخت رسانه ای 
مناسب بوده است؟

به نظرم خود همین مسئله امام حســین)ع( در اندیشه مسیحیت، 
می تواند یک شبکه تلویزیونی باشد که هر روز برنامه دارد. این قدر در 
کتاب مقدس، مسائل مختلفی درباره پیامبر)ص( و اهل بیت مطرح 
شده اســت و در کنارش، آن قدر موضوعات و موارد مختلفی درباره 
امام حسین)ع( داریم که شاید باورتان نشود؛ مثاًل در کشورآلبانی، 
مراسماتی درباره امام حسین)ع( برگزار می شود، در مورد تمام اینها 
می شود کار کرد ولی بضاعت ما در حد همین مستند بود. اگر جایی 
باشد که پای کار بیاید و حمایت کند، قول می دهم که بیشتر از چند 

َده مستند و سوژه خوب از دل این موضوع، بیرون بیاید.

در انتها، درباره جشــنواره عمار هم اگــر نکته ای دارید، 
بفرمایید؟

من کار مستندســازی را همزمان بــا راه افتادن »عمار« شــروع 
کرد،م، االن خیلی خوشحال هســتم و جزو آرزوهایم بود که کارم 
به بخش مســابقه جشــنواره عمار راه پیدا کند، البته این کار را در 
برخی جشنواره های بین المللی هم شرکت دادیم و به واسطه نوع 
محتوایی که دارد، انتظار جایزه هم داریم ولی شیرین ترین اتفاقی که 
می توانست برای من اتفاق بیفتد، حضور در بخش مسابقه »عمار« 

است و خدا را هم شکر می کنم که در این مرحله هستم. 

گفت وگو با کارگردان مستند »مرثیه ای از انجیل«

اسقف گرجستانی به دنبال 
»ذبیح شط فرات«

| شــماره نهم | 20 دی 1398 ویژه  نامـــــه دهمیـــــن جشـــــنواره فیلـــــم عمـــــار

گفت وگو با کارگردان مستند »توان دفاعی«؛

 

ورود به مستندسازی استراتژیک

گفت وگو با علیرضا باغشنی، کارگردان مستند »شیرینی شام«

گالیه حاج قاسم از مستندسازان جبهه مقاومت
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هیئت داوران 

محمدرضا محمدی نجات

تهیه کننده و فعال رسانه ای

ابراهیم فیاض 

منتقد و استاد دانشگاه

محمدحسین نیرومند 

نویسنده

محسن شاکری نژاد 

استاد دانشگاه

سید مجتبی قافله باشی 

نویسنده و پژوهشگر

محمد مهدی فردحسینی 

پژوهشگر حوزه اقتصادی 

محمد حمزه زاده 

رئیس سازمان سینمایی حوزه 

سعید مستغاثی 

نویسنده و منتقد سینما

محمد تقی فهیم 

نویسنده و منتقد سینما

محمد فدایی 

پژوهشگر حوزه اقتصادی

سید امیر سیاح 

پژوهشگر و تهیه کننده 

احمد رهدار 

استاد حوزه و دانشگاه

شهاب اسفندیاری 

نویسنده و کارگردان

محسن صفایی فرد 

نویسنده و پژوهشگر

رحیم مخدومی 

نویسنده و فعال فرهنگی

محمدصادق باطنی 

کارگردان

محسن یزدی

 تهیه کننده و قائم مقام شبکه 
سوم سیما

حجت االسالم مجتبی نامخواه

نویسنده و پژوهشگر حوزه 
اجتماعی

پیام تیرانداز 

مدیر مسئول خبرگزاری فارس

حجت االسالم علی مهدیان 

استاد حوزه

علی محمد مودب 

شاعر 

حجت االسالم محمدعلی حیدری
 

استاد حوزه

حجت االسالم محسن قنبریان 

استاد حوزه

محمد نیکدل

 نویسنده و کارگردان

حسن عباسی

مدیر اندیشکده یقین

سید محمد هاشمی 

مدیر مرکز فیلم و سریال »عصر«

محمدمهدی سیار

 شاعر

مهدی نصیری 

نویسنده، منتقد، فعال فرهنگی

محسن برمهانی

 فیلم ساز و فعال رسانه ای

سلیم غفوری 

تهیه کننده و مدیر شبکه مستند

موسی حقانی 

مورخ، نویسنده و استاد دانشگاه

حسین شاه مرادی

منتقد و مدیر انتشارات امیرکبیر

یعقوب توکلی 

مورخ و استاد دانشگاه

میثم مرادی بیناباج 

مدیر حوزه هنری خراسان رضوی

عباس سلیمی نمین 

مورخ، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

محمدمهدی خالقی
 

نویسنده و مستند ساز

سیدناصر هاشم زاده 

نویسنده و مدرس حوزه سینما

مجید بذرافکن 

استاد دانشگاه

محمدحسن روزی طلب 

نویسنده و فعال رسانه ای

مجید زین العابدین

مدیر شبکه یک سیما

گزارش تصویری

جلسات داوری بخش های اختتامیه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار


