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یـــخ این مرز و بوم پر اســـت از ســـیاوش هایی کـــه به دل آتش زدند. زال ها و رســـتم هایی که بی چشم داشـــت  تار
بـــرای کیان این ســـرزمین تا آخرین قطرۀ خون جنگیدند و هرگز بیم دشـــمن در دلشـــان راه نیافت. آرش هایی که 
جـــان خـــود را در تیـــر نهادند تا خانۀ ایرانی قفس نشـــود. وقتی حماســـه های منثور و منظوم ایرانـــی را می خوانیم 
یـــم. اما اگر  یخ ایـــران دارد پی می بر کم بر ایـــن روایت ها که قدمتی بـــه اندازۀ تار بـــه روح شـــجاعت و پهلوانـــی حا
نبودنـــد ادیبـــان و شـــاعران و نگارگران تا با قلم و هنرشـــان این رشـــادت ها را به دســـت نســـل های بعد برســـانند، 
آیـــا این روحیۀ میهن دوســـتی و ظلم ســـتیزی در ما زنده می ماند؟ مگر نه اینکه میراث ِبشـــکوه شـــجاعت مردان 
و زنـــان ایـــن خطـــه به واســـطۀ چنیـــن اشـــعار و داســـتان هایی به مـــا منتقل شـــد؟ پس در خلـــق ایـــن افتخارات، 
ید، امروز  گـــر ایران زمین گوهری همچون فردوســـی را در دل خـــود نمی پرور هنرمندان رســـالت بزرگی دارند. شـــاید ا
کشـــی و دیوکشی پهلوانان  کســـی رستم دستان را نمی شـــناخت. عظمت کار حکیم طوس دست کمی از اژدها

ندارد. شاهنامه 
قیت و ذوق هنری برای تصویرگری رشـــادت  ســـربازان وطن  یـــم که از خال  امـــروز هـــم به چنیـــن قهرمانانی نیاز دار
یخ معاصر ایران و به خصوص هشـــت ســـال دفـــاع مقدس از این مفاخر کم نداشـــته ایم.  اســـتفاده کننـــد. در تار
، حمله همه جانبـــه ای به مرزهـــای ایران اســـالمی آغاز کرد.  در ســـال 59 دشـــمن بعثی بـــا کمک چندین کشـــور
ک حافظت  جوانـــان و رزمنـــدگان ایرانـــی بـــا اذن رهبر خـــود، به ســـوی مرزهای ایران شـــتافتند تـــا از این آب وخـــا
ک میهن به دســـت دشـــمن بیفتد. درحالی که در دوره های پیش از انقالب  کنند و نگذاشـــتند یک وجب از خا

اســـالمی، شـــاهان مســـتبد و بی کفایت، تکه هایی از ایـــران عزیزمان را بـــه اجنبی ها دادند. 
کش دردهـــا و ســـختی ها، 8 ســـال دفـــاع مقدس بـــرای ما اســـطوره پروری کـــرد و قهرمان های بســـیاری را  در کشـــا
کی و در آســـمان، رزمندگان اســـالم توانســـتند حماســـه هایی را  در دامـــن ملـــت گذاشـــت. در مرزهـــای آبـــی، خا
یخ جنگ های جهان، کمتر شـــنیده شـــده اســـت. قهرمان هایی مانند عبـــاس دوران،  رقـــم بزننـــد که در طول تار
کـــری و ... که بـــا هوش و درایت و شجاعتشـــان، نامشـــان را در  یـــن، محمـــد بروجـــردی و برادران با عبدالرســـول زر

یخ این ســـرزمین مانـــدگار کردند. تار
برخـــالف بســـیاری از کشـــورها که از داشـــتن قهرمانان واقعـــی که مظهر شـــجاعت، اخالق و میهن دوســـتی اند، 
محـــروم هســـتند و باالجبـــار  دســـت به دامن افســـانه ها، قصه هـــای خیالـــی و ابرقهرمانـــان دروغین می شـــوند؛ ما 
یـــم. فردوســـی می خواهیم کـــه پابه پای قهرمانـــان بیایـــد و همراه آن هـــا بخندد و  قهرمان هـــای واقعـــی خـــود را دار

اشـــک بریـــزد و در آثار خـــود لحظه هـــای پرفرازونشـــیب زندگی شـــان را زندگی کند. 
جمـــال شـــورجه ازاین دســـت قهرمانان اســـت. او که خود سینه ســـوختۀ میدان نبرد اســـت و جنـــگ را از نزدیک 
تجربـــه کرده، با پایان جنگ رســـالتش را پایان یافته نپنداشـــت و شـــروع به بازنمایی دالورمردی رزمندگان اســـالم 
کرد. رســـالت شـــورجه در ثبت خاطره ها و داســـتان های جنگ به بزرگی رســـالت فردوســـی برای زنده نگه داشتن 
زبان فارســـی و فرهنگ ایرانی اســـت. حاال جمال شورجه در آســـتانۀ ۷۰ سالگی با کوله باری از تجربه و خاطرات 
یم. تلخ و شـــیرین ســـینمای انقالب کنار ماســـت و ما جوان ترها باید از او درس شـــجاعت، تعهد و تالش بیاموز

رسالت شورجه 
یادداشت سردبیر
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 جمال سیمنا
مؤلفه های سینما از نگاه جمال شورجه

سینما؛ سفیر دین و تاریخ 	
ی  یخـــی از دهه اول بعـــد از پیروز  ســـاخت ســـریال های تار
انقـــالب در دســـتور کار ســـیما بـــود و فیلم هایـــی همچون 
شـــروع  دوره هـــا  آن  از   ... و  ع(  ( علـــی  امـــام  و  ســـربداران 
گـــر بخواهیـــم معـــارف دینی  شـــدند. بـــه هـــر جهـــت مـــا ا
خودمـــان را به مخاطبین خصوصًا نســـل جـــوان به صورت 
، آمـــوزش بدهیـــم؛ بهترین  ملمـــوس و قابل بـــاور و اثرگـــذار
ی دراین خصـــوص اســـت کـــه البتـــه هم  روش تصویرســـاز
ســـینما  در  یخـــی  تار مجموعه هـــای  ســـاخت  برکـــت  بـــه 

پیشـــرفت چشـــمگیری داشـــته ایم.
 از آن جایـــی کـــه دین مبین اســـالم و کتاب آســـمانی قرآن 

و ســـیره و عتـــرت معصومین برای تکامل و رشـــد جســـمی 
و معنـــوی و تعالـــی و رفعت روح انســـان توصیه هـــا و باید و 
نبایدهای شـــفاف و روشـــنی فرمـــوده اند و این فرمایشـــات 
هـــم مختـــص بـــه مســـلمین نیســـت و تمـــام انســـان هـــا و 
بـــر میگیرد به همان نســـبت،  پیـــروان ادیان مختلـــف را در
ی که  بنـــده نمی توانـــم آثـــار دینـــی را  صرفـــًا و تنهـــا در آثـــار
دربـــاره ائمـــه معصومیـــن یـــا اصحـــاب ایـــن بزرگـــواران یـــا 
انبیـــای خداونـــد اســـت خالصـــه کنم. تمـــام مناســـبات و 
رفتارهـــا و زندگی انســـان در ادوار مختلـــف خصوصًا زمان 
حـــال می توانـــد دینی و اســـالمی و خـــدا محـــور و ارزش گرا 
باشـــد و یا بالعکس. معارف دینی را حتـــی در آثار کودک و 

منبع: بخشی از مصاحبه جمال شورجه، مجله امان، شماره 1۷ و 18، 1388
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نوجوان و نیـــز در گونه های مختلـــف اجتماعی خانوادگی 
کـــرد  ی  ی و ســـار سیاســـی و پلیســـی و ... می تـــوان جـــار
ی کـــه از این گونـــه فیلم هـــا عطر دین و معـــارف الهی  به طور

برسد . مشـــام  به 

در سینمای مهدوی دچار فقر محتوایی هستیم! 	
یم. مـــن فکر می کنم  ی ندار متأســـفانه، ما ســـینمای مهدو
یـــف جامـــع و کامل از  مـــا قبـــل از هر چیـــز نیاز بـــه یک تعر
ی ســـاخته  یم. برای ایـــن که یک فیلم مهدو یـــت دار مهدو
شـــود، اصل قضیه این اســـت که فیلم ســـاز باید یک تعلق 
خاطـــری به حضـــرت حجت )عـــج( داشـــته و دارای یک 
ی باشـــد، ضمن آن که می بایســـت یک اشـــرافی  باور مهدو

یت داشـــته باشد . نسبت به مســـئله مهدو
متأســـفانه در ســـینمای مـــا، کمتـــر کســـی اســـت کـــه این 
گـــر هـــم دغدغه منـــد باشـــد ما  دغدغـــه را داشـــته باشـــد. ا
یـــم؛  ی و تولیـــد فکـــر دراین خصـــوص دار مشـــکل نرم افـــزار
بـــه ایـــن معنـــی کـــه در انتخـــاب موضوعـــات و پرداختـــن 
بـــه مضامیـــن و جوهـــره اصلی داســـتان بـــا مشـــکل روبه رو 
بحـــث  در  مـــا  بگویـــم  بایـــد  جملـــه  یـــک  در  و  هســـتیم 
یـــت دچـــار فقـــر محتـــوا، فیلم نامـــه و فقـــر مطالعه و  مهدو

تحقیـــق هســـتیم .
  بحـــث دغدغـــه داشـــتن که یک امـــر درونی اســـت و باید 
در درون فیلم نامه نویســـان ما ایجاد شـــود؛ ولی برای ایجاد 
انگیـــزه الزم دراین خصـــوص بـــه نظر بنده دولـــت باید یک 
بودجـــه ای ویژه ســـاخت فیلم های دینی خاصـــه در زمینه 
یـــت اختصـــاص دهـــد و چـــون بخـــش خصوصـــی  مهدو
بـــه علـــت توجه بـــه منفعت مـــادی، نســـبت به ایـــن مقوله 
بی توجه اســـت. نهادهایی چون صدا صداوســـیما و حوزه 
ی  هنری و وزارت ارشـــاد باید دراین خصوص ســـرمایه گذار

الزم را انجـــام دهند .
، امید اســـت.  ی و انتظـــار کارکـــرد اصلـــی فرهنـــگ مهـــدو
ی به انســـان پویایی و تحرک می دهـــد و خمودی  امیـــدوار
پا، آماده  و جمود را از انســـان می گیرد و انســـان را همواره سر
و زنـــده نگـــه مـــی دارد. انســـانی که انتظـــار آمـــدن عزیزی را 
می کشـــد، همیشـــه بیـــدار اســـت و در تـــدارک پذیرایـــی و 
گاه از خانـــه هـــم بیـــرون می آیـــد تـــا بـــه اســـتقبال میهمـــان 
کارکـــرد اصلـــی، انتظـــار و امیـــد اســـت و  بـــرود. بنابرایـــن 

مهم تریـــن نیاز عاطفـــی و روحی انســـان در جهت تکامل، 
ی اســـت. از دیگر ویژگی هـــای حکومت حضرت  امیـــدوار
ع(،  حکومـــت عـــدل و عدالـــت اســـت. امنیت  مهـــدی )
کـــم عـــادل و کارگزاران  در پرتـــو عـــدل شـــکل می گیرد و حا
کـــه ایـــن حکومـــت را رهبـــری می کننـــد.  عـــادل هســـتند 
ی هر انســـانی زندگی در چنین شـــرایطی اســـت. برای  آرزو
تحقـــق چنیـــن شـــرایطی همـــواره انســـان مؤمن، دســـت به 
یکـــرد و جهـــت فرهنگـــی و هنـــر انتظار و  دعـــا اســـت و رو
یـــج مقدمات ظهور اســـت و مبارزه  یت، ترو فرهنـــگ مهدو
ی آن اســـت. امربه معروف و  بـــا هرآنچـــه که مانـــع بسترســـاز
نهی ازمنکـــر از مقدمـــات و لـــوازم ظهـــور اســـت کـــه کارکرد 
گیـــر و  ایـــن فریضـــه در ســـاحت هنـــر و ســـینما بســـیار فرا
حـــوزه  در  نهی ازمنکـــر  و  امربه معـــروف  اســـت.  گســـترده 
سیاســـی، حـــوزه عدالت اجتماعـــی و حـــوزه اقتصادی ما 
را به ســـوی بی شـــمار ســـوژه ها و مضامیـــن و موضوعـــات 

می بـــرد کـــه همگـــی مقدمـــات آخرالزمانی اســـت.

نهادهای فرهنگی متولی سینمای دینی 	
یت و ... باید از طرف  ، عاشورا، مهدو ی با موضوع غدیر آثار
اعتقادات  نشر  در  فرهنگی  بودجه  که  فرهنگی  نهادهای 
ی و سفارش داده شود.  دینی و ارزشی دارند، سرمایه گذار
و عاشورا  امام  برای  باشم  نداشته  فیلم ساز چرا عالقه  مِن 
برای  امثال من  اساسًا  کنم؟  تبلیغ  و  بسازم  فیلم  و والیت 
همین امر سینما آمده ایم وگرنه عطای سینما را به لقایش 
حمایتی  چتر  زیر  باید  فاخر  آثار  این گونه  بخشید.  باید 
ویژه و خاص قرار بگیرد و هزینه هایش تأمین شود. وگرنه 
من نوعی باید مدت ها و سال ها وقتم را بگذرانم بنویسم و 
برای ساخت چنین پروژه و فیلمی حال باید بروم بیفتم به 
خواهش و تمنای فالن مدیر که او اساسًا باید دغدغه اش 

این موضوعات و مضامین باشد . 

باید و نبایدهای سینمای انقالبی  	
ی  اولین وظیفه و دغدغه یک مدیر فرهنگی نظام جمهور
در  باشد؛  اسالمی  و  انقالبی  ی  آثار تولید  باید  اسالمی 
و  بگذراند  را  خود  مقام  و  سمت  باید  صورت  این  غیر 
کامل ترین  شیواترین  سیما  و  سینما  زبان  اساسًا  بروند. 
خدمت  می تواند  می  که  است  هنر  تأثیرگذارترین  و 
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از  یعنی  شد،  هم  همین  خوب  و  بگیرد  قرار  دین  معارف 
بودند  فکر  این  در  سینما  مدیران  انقالب  ابتدای  همان 
این گونه  ساخت  منتهی  نبودند  غافل  آن  تأثیرات  از  و 
ی  سریال ها عالوه بر دانش و علم الزم در امر داستان پرداز
ی  و فیلمنامه نویسی نیاز به شناخت بصری و تصویرساز
ی  و کارگردانی خوبی دارد و مضاف بر این گونه سریال ساز
که  چرا  دارد  ویژه ای  و  هنگفت  بودجه های  به  نیاز 
آن  وسایل  لباس ها،  فضاها،  صحنه ها،  تمام  می بایست 

ی و دکور و ... ساخته شود. دوران،  معمار
 بعـــد از انقـــالب بـــا درایـــت مدیران ســـینما این شـــاخه از 
کنـــون هم ادامـــه دارد و  ی ها راه افتـــاده تـــا هم ا سریال ســـاز
ایـــن از برنامه هـــا و سیاســـت های مدیران ســـینما اســـت. 
یکـــی از آفـــات این گونه آثـــار و یـــا بهتر بگویـــم خطرات آن 
یخ دســـت ببرد  این اســـت کـــه نویســـنده و کارگردان در تار
و دخـــل و تصـــرف در آن ها صـــورت بدهد و بنا به ســـلیقه 
یـــخ اســـتنباط بکند کـــه نمونه هایی  و دیـــدگاه خـــود از تار
ازاین دســـت در آثـــار تولیـــدی داشـــته ایم بـــه قـــول یکـــی از 
یخـــی می گفت ایـــن روایت  کارگردان هـــای همیـــن آثـــار تار
این هـــا  یـــخ. خـــوب  تار روایـــت  نـــه  اســـت  یـــخ  تار از  مـــن 
یـــخ را تحریف می کننـــد و روایت های ناقصی  ی تار مقـــدار
از آن را عرضـــه می کننـــد؛ بنابرایـــن تحقیـــق و پژوهـــش در 
آثـــار اســـت و  یخـــی یکـــی از ملزومـــات این گونـــه  آثـــار تار
یـــخ و معتقد بودن به آن از شـــروط مهم  وفـــادار بـــودن به تار
ســـازندگان این گونـــه آثـــار اســـت. یک وقـــت اســـت کـــه ما 
یـــخ معاصـــر کار می کنیم؛  نویســـنده و کارگردان شـــاید  تار
بنـــا به گزارش خاص سیاســـی و ســـلیقه ای خـــود بخواهد 
عمـــل بکند که البتـــه این جا هـــم باید به واقعیـــات وفادار 

باشـــد، نـــه از این طرف پشـــت بام بیفتـــد نـــه از آن طرف. 
معصومیـــن  و  پیامبـــران  خصـــوص  در  مـــا  وقتـــی  ولـــی 
می خواهیـــم کار کنیم ایـــن جا دیگر اعتقادات شـــخصی 
کـــه عشـــق و عالقـــه  هـــم بـــه ایـــن بزرگـــواران بایـــد باشـــد 
باعـــث  نهایـــت  در  و  می بـــرد  بـــاال  را  انگیـــزه  ی  وفـــادار و 
بهترشـــدن کیفیت اثـــر تولیدی خواهد شـــد. از نقاط قوت 
این گونـــه آثار هـــم این اســـت کـــه توانمندی هـــای نظام در 
حـــوزه ســـینما و تلویزیـــون و ســـاخت آثـــار بـــزرگ همچون 
ســـایر پیشـــرفت های علمی و فنی و پزشـــکی بـــاال می رود 
و نیـــز بـــه دلیـــل صنعتـــی بـــودن ایـــن حرفـــه یعنـــی نیمـــه 

هنـــری و نیمه صنعتـــی، ســـایر صنایـــع و فنون وابســـته هم 
ترقـــی می کننـــد. مثًال تا چند ســـال قبل ســـینما و تلویزیون 
مـــا در حـــوزه جلوه هـــای ویـــژه بصـــری رایانـــه ای توانایـــی 
چندانـــی نداشـــت درحالی که در حال حاضر مســـئوالن به 
علـــت نداشـــتن و کم توجـــه بـــودن به ایـــن دغدغه هـــا باید 
پاســـخگو باشـــند. در محضر شـــهدا و امام راحل مطمئنًا 
و  معصومیـــن  ائمـــه  محضـــر  در  شـــد  خواهنـــد  شـــرمنده 
حضـــرت بقیه ا... باید ســـخنگو باشـــند که چـــرا در جهت 
رســـیدن به ســـینمای مطلوب معصومین و ســـینمایی که 
مرضـــی رضای خداوند باشـــد تـــالش نکردند و یا تســـامح 
به خـــرج دادنـــد، همه ما مســـئولیم ولی مســـئولین بیشـــتر . 

صدای فیلم های دینی و معنوی در میان غوغای  	
ابتذال به گوش کسی نمی رسد

شـــاید نـــادر باشـــند کارگردانانـــی کـــه مدعـــی باشـــند، بـــه 
تمـــام اهداف خـــود رســـیده اند و صددرصـــد از فیلم خود 
ی  راضـــی هســـتند. خصوصـــًا در ســـینمای مـــا، فیلم ســـاز
یادی اســـت و خیلـــی عوامل  کتورهـــای ز تابـــع شـــرایط و فا
در بـــه نتیجـــه رســـیدن یـــا نرســـیدن صددرصـــد آن تأثیـــر 
ی، ما همیشـــه تابع شـــرایطیم. شـــرایط  دارند. در فیلم ســـاز
سیاســـی، شـــرایط اجتماعـــی و فرهنگـــی و اخیرًا هـــم تابع 
و  دغدغـــه  هیـــچ  بـــدون  کـــه  ســـینمادارها  بی قیدوشـــرط 
زحمتـــی بیـــش از پنجاه درصـــد درآمـــد فیلـــم را از همـــان 
ابتـــدای فروش فیلـــم برمی دارند و این وظیفه دولت اســـت 
کـــه بودجـــه الزم را بـــرای کارگردان بـــه میزانی تأمیـــن کند تا 
بـــدون دغدغه فـــروش و گیشـــه، نگاهـــش صرفـــًا معطوف 
ازاین دســـت  البتـــه  نباشـــد.  پرفـــروش  مبتـــذل  فیلم هـــای 
یـــم و دیگـــر صدای  فیلم هـــا در ســـینمای کنونـــی کـــم ندار
نـــادر فیلم هـــای دینـــی و معنـــوی در میان غوغـــای ابتذال 

بـــه گوش کســـی نمی رســـد. 
یکی  و  نیستم  راضی  فیلم  کران  ا نحوه  از  اوصاف  این  با 
دینی  جان مایه  آرام بخش  نوای  نرسیدن  اصلی،  موانع  از 
آن  عرضه  فیلم  پخش  مدت زمان  در  فیلم  این  معارفی  و 
کار  در  دست هایی  سال هاست،  متأسفانه  است.  بوده 
هنوز  که  بنده  امثال  سازنده هایی  که  فیلم هایی  تا  است 
زمین  می سازند،  کرده ایم  حفظ  را  خود  اسالمی  ظاهر 
که  بخورند  زمین  آن طور  تهیه کننده  و  سازنده  و  بخورند 
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به  که  فیلم هایی  عوض  در  نباشند.  شدن  بلند  به  قادر 
فرهنگ  و  می کنند  توهین  مردم  اعتقادات  و  مقدسات 
اباحه گری و ابتذال را در جامعه و خصوصًا در میان قشر 
یج می دهند، مورد حمایت مادی و عاطفی قرار  جوان ترو
نکرده  تمام  را  فیلمی  هنوز  نویسنده،  و  کارگردان  گیرند. 
جنگی  بنابراین  ببندد.  قرارداد  دیگر  فیلم  چندین  برای 
کریزهای خودی  یم، در میان خا که در حال حاضر ما دار
این  طول  در  هم کیشانم  و  حقیر  را  مبارزه  بیشتر  و  است 
و  نتوانسته اند  که  داشته ایم  فرهنگی  مدیران  با  سال ها 
بکنند.  روشن  دینشان  با  را  تکلیفشان  نخواسته اند،  یا 
ع( معتقدید  گر شما به امام زمان ) درحالی که باید پرسید ا
چرا رنگ و بوی امام زمان )عج( و انتظار و ظهور در سینما 
امام  چرا  است.  کم رنگ  حد  این  تا  فرهنگتان  و  هنر  و 
ع(، در زندگی فرهنگی ما و شما و ادبیات و هنر  حاضر )

ما غایب است؟ 
حکومـــت  از  پـــس  ســـال   25 طـــی  ی  سیاســـت گذار چـــه 
ع( را جـــوان  کـــه امـــام غایـــب ) اســـالمی پایه ریـــزی شـــده 
نیســـت؟  و در جســـتجوی آن حضـــرت  نکـــرده  مـــا درک 
به عنـــوان یـــک هنرمند و فیلم ســـاز مســـلمان چه نگرشـــی 
یـــت و ارائـــه اثر هنـــری مثل فیلـــم در این باره  دربـــاره مهدو
یـــد؟ در فرهنـــگ غنی شـــیعه، مـــا معتقدیم امـــام عصر  دار
)عج( حاضر و ناظر اســـت و زمین و زمـــان به برکت وجود 
شـــریف ایشـــان برقـــرار و اســـتوار اســـت و به توســـط وجود 
ایشـــان اســـت که ســـرانجام حکومت حقه عدل در جهان 

گـــر به اعتقـــاد و بـــاور خـــود پایبند  مســـتقر خواهـــد شـــد؛ ا
باشـــیم و امـــام حاضـــر را ناظـــر بدانیـــم، قاعدتـــًا در جهت 

ع( گام برخواهیـــم داشـــت.  ظهـــور و فـــرج آن حضـــرت )
سینمای  و  هالیوود  حاضر  حال  در  که  کنم  اعتراف  باید 
امریکا بیش از ما به فکر آخرالزمان و منجی است. امروزه 
به دلیل موج فزاینده معنویت گرایی که در غرب، در شرف 
بزرگ  شیطان  و  جهانی  کفر  سردمداران  است.  تکامل 
طرح  با  می خواهند  صهیونیست  مسیحیان  سفارش  با 
مشتاقان  اول  صف  در  را  خود  آخرالزمانی  موضوعات 
حضور منجی و بازگشت و رجعت مسیح قلمداد بکنند. 
و  سینمایی  و  تلویزیونی  برنامه های  ساخت  سفارش 
اینترنتی  سایت های  و  ماهواره ای  شبکه های  ی  راه انداز
امریکا  و  اسرائیل  غاصب  دولت  سوی  از  دراین خصوص 
رسانه ای  نهضت  جدید  موج  است.  راستا  همین  در 
منجی محور و آخرالزمان گرایانه مسلمانان را در صف اول 
پوشش  تحت  و  می کنند  تجسم  و  ترسیم  خود  دشمنان 
و  عراق  در  را  جنایات  بزرگ ترین  دینی  و  معنوی  تالش  و 
فلسطین و دیگر نقاط دنیا انجام می دهند. به نظر می رسد 
یکی از وظایف هنرمندان، فرهنگیان و فرهیختگان عصر 
این  توطئه های  افشای  دارند،  مسلمانی  داعیه  که  ما 
جنایت کاران و مبارزه با این شیطنت هاست. متأسفانه به 
دلیل عقب ماندگی اعتقادی پاره ای از مسئولین فرهنگی 
ما هیچ وقت نتوانسته اند در حوزه فرهنگ و هنر و سینما 

مهاجم باشیم.
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از قلم تا اجرا 	
مــاهــی یــک بــار روضــه خــوان مــی آمــد خــانــه مــان و فامیل و 
اضافه  ما  نفره ی  دوازده  خانواده  جمع  به  هم  همسایه ها 
مــی شــدنــد. یــک خــواهــر و هشت بـــرادر بــزرگ تــر از خــودم 
داشتم. پدرم ُکرد بود و حافظ کل قرآن و همیشه موقع نماز 
بچگی ام  بخوانیم.  جماعت  نماز  تا  می کرد  صف مان  به 
دانشگاه  وارد  این که  تا  گذشت  شیطنت  و  یگوشی  باز به 
هنر شدم. در 12 بهمن 1357، شب تا صبح را با دوستانم 

بیدار بودم و عکس امام را طراحی و نقاشی می کردم.
نفر  انقالب، انجمن اسالمی دانشگاه ها حدود 100  از  بعد 
را انتخاب کردند. پیشنهاد دادند تا به سرپرستی حضرت 
موقع   آن  بخوانیم.  سینما  درس  کاشانی،  امامی  آیــت اهلل 
تغییر  سینما  بــه  بعد  کــه  ــود  ب نقاشی  تحصیلی ام  رشــتــۀ 
دادم. زمان تحصیلم هم زمان با شروع جنگ بود. تعدادی 
از  بقیه  و  من  رفتند.  جبهه  به  ی  فیلم بردار برای  بچه ها  از 
و  می شدیم  باخبر  بود  عملیاتی  زمــان  هر  دوستان  طریق 
قبل از عملیات خودمان را به منطقه می رساندیم. تا این که 
که خودش پزشک بود و در غرب  دکتر حسین یعقوب پور 
از  بعد  داد.  دستم  به  فیلمنامه ای  می کرد  خدمت  کشور 
کردم.  آمادگی  اعالم  فیلم،  کارگردانی  برای  خواندم  این که 
کبری هم تهیه کنندگی این  مجید بهمن پور و محسن علی ا

کار را به عهده گرفتند.

ی غرب کشور بود؛ اما ما   اتفاقات داستان در شهرهای مرز
اطراف جادۀ امامزاده داوود، لوکیشن هایش را پیدا کردیم و 
ی را در تهران انجام دادیم. از آن طرف با مرحوم  فیلم بردار
یگرها به چند شهر رفتیم از جمله  رسول مالقلی پور برای باز
کردیم؛  اصفهان. در آنجا جهانبخش سلطانی را انتخاب 
گراست  معنا مقدار  یک  فیلم  اول  نقش  دیدم  بعدش  اما 
فیلم  اول  نقش  بــرای  که  شد  این  نیست.  کشن  ا خیلی  و 

روزنه، اصغر محبی انتخاب شد. 
ــان جــنــگ، تــمــام ارگـــان هـــا و نــهــادهــا، حــتــی مــردم  در زمـ
روستاها هم به نوعی در دفاع مقدس شریک بودند. دفاعی 
که مقدس بود؛ یعنی یک حکم جهادی داشت. وقتی این 
روحیه را در مردم می دیدم، احساس ِدین می کردم و همین 
این که  تا  کشاند.  مقدس  دفــاع  سینمای  سمت  به  را  من 
فیلمنامه،  ساختم.  را  کرکوک  عملیات  و  مجنون  حماسۀ 

لوکیشن حتی پشت صحنۀ این دو فیلم برایم جذاب بود.
شخصیت های  بــا  ــردم  ک سعی  کــرکــوک  عملیات  از  بعد 
دفاع مقدس بیشتر سروکار داشته باشم تا با خود موضوع 
به  اما  کنم.  پیدا  آشنایی  جنگ  مضامین  و  عملیات ها 
ی  رو ــدم،  دی سپاه  و  ارتــش  در  که  یت هایی  معذور دلیل 
یک  عشق  پـــرده  مجموعه  شـــدم.  متمرکز  شخصیت ها 
شخصیت دفاع مقدسی است که بعد از انقالب در زمینۀ 

دیگری فعالیت می کند.

حماسه ساز تاریخ
گفت وگو با جمال شورجه

جمـــال شـــورجه کارگردانـــی اســـت که عمـــده فعالیـــت وی در عرصه ســـینمای 
دفـــاع مقـــدس اســـت. از فیلم هـــای او می تـــوان بـــه عملیـــات کرکوک، حماســـه 
مجنـــون، دایـــره ســـرخ  و عبور از خط ســـرخ اشـــاره کـــرد. او در مجموعه یوســـف 
ع( در مقام مشـــاور کارگردان در کنار فرج اهلل سلحشـــور حضور داشـــت.  پیامبر )
ک عقـــد اخـــوت دارد و بـــا وجود  ک و پال شـــورجه مـــردی اســـت که هنـــوز با خـــا
یر نـــور چـــراغ مقاومت فیلم می ســـازد.  ســـال ها سپری شـــدن جنـــگ تحمیلی، ز
یـــده ای از مصاحبـــه با جمال شـــورجه اســـت که  آنچـــه در پیشـــرو قـــرار دارد، گز
جهـــان فکـــری و فعالیت هـــای او را روایـــت می کند.
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ویژه نامه پاسداشت 
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دی 1401

در زمان جنگ، تمام 
ارگان ها و نهادها، 

حتی مردم روستاها 
هم به نوعی در دفاع 

مقدس شریک بودند. 
دفاعی که مقدس 

بود؛ یعنی یک حکم 
جهادی داشت. وقتی 
این روحیه را در مردم 
می دیدم، احساس 

ِدین می کردم و همین 
من را به سمت 

سینمای دفاع مقدس 
کشاند.

مجموعه روایت انقالب هم پروژۀ بسیار بزرگ 
یــخ انــقــالب اســت. از ســال 42 شــروع  تــار از 
ی انــقــالب ادامـــه دارد.  مــی شــود و تــا پــیــروز
از  کوتاه  در قصه است. قصه های  ، قصه  کار
این  در  می چسبد.  همدیگر  به  که  انقالب 
کنار جواد  کارگردان در  کار به عنوان دستیار 
را  کــار  موسیقی  ــردم.  کـ فعالیت  ی  شمقدر
آقای اصفهانی از اشعار حضرت امام شعری 
را برای این کار تنظیم کردند. تقریبًا سه سال 
که باالخره از شبکه  کشید  ی طول  فیلم بردار

دو پخش شد.

فیلم 33 روز؛ طلیعه ای برای آن سوی  	
مرزها

هــمــیــشــه فــیــلــمــنــامــه هــا ی پــیــشــنــهــادی را 
گر با روحیاتم و در جهت گیری  می خواندم و ا
کشورم سازگار بود، قبول می کردم. فیلم  کلی 
داســتــان  و  یــتــم  ر ــدم،  وقــتــی خــوان را  روز   33
خوبی داشت. از طرفی هم مقاومت در لبنان 

را خوب نمایش می داد.  
و  ی  شمقدر جــواد  توسط  آن  اولیۀ  فیلمنامه 
به  جنگ،  از  بعد  که  دوستان  از  دیگر  یکی 
لبنان رفت تا تحقیق و پژوهش بیشتری کند، 
کار فیلمنامه را بازنویسی  نوشته شد. در آخر 
همایون فر  مهدی  لبنان.  فــرســتــادم  و  کــردم 
هم  طــرفــی  از  و  بـــود  عــربــی  زبـــان  ــه  ب مسلط 
حزب اهلل  سپاه  فرماندهان  با  داشــت  مــراوده 
فیلمنامه  ایـــن  ــه  ب را  نــظــرشــان  تــوانــســت  کــه 
و  پسندیدند  حــزب اهلل  دوستان  کند.  جلب 
 ، در نهایت با تهیه کنندگی مهدی همایون فر
رفـــت. تهیه کنندۀ  بــیــن  کــار جــلــوی دور ایــن 
و خود  فارابی  بنیاد سینمای  کار هم  اصلی 

سید احمد میرعالیی بودند.
داشتیم  تانک  به  احتیاج  ی  فیلم بردار بــرای 
اختیارمان  در  تانک  تعدادی  یک  ارتــش  که 
را  تانک ها  صحنه،  طــراح  توسط  گــذاشــت. 
که  تغییر شکل دادیم و شبیه به تانک هایی 

اسرائیل در جنگ 33 روزه استفاده کرده بود، 
یگر  باز از  قصه،  پذیری  باور بــرای  درآوردیـــم. 
کنارم،  در  کردیم.  کار  به  دعــوت  هم  لبنانی 
ــان و عــبــری زبـــان داشــتــم تا  ــرب زب مــشــاور ع
اختیار  مشاورها  به  کند.  اصــالح  را  کلمات 
گفت وگویی  یگری در  گر باز کامل داده بودم ا

اشتباه کرد، کات بدهند و اصالح کنند.
یکی از  تجربیات خوبی که داشتم فیلم 33 
روز بود. آن هم در خارج از کشور که طلیعه ای 
در  کار  پیشنهاد  ــاره  دوب که  بعدها  بــرای  شد 
دهــۀ80  اواخــر  باشم.  داشته  کشور  از  خــارج 
فیلم  شــد.  پیشنهاد  احمدبای  فیلم  که  بــود 
است.  انقالبی  فــرد  یک  مــورد  در  احمدبای 
ــه احــمــدبــای،  ــروف ب ــع ــن مــحــمــد م احــمــد ب
است.  فرانسه  استعمارگران  با  مبارزه  قهرمان 
درســــت مــثــل ســــردار ســلــیــمــانــی خــودمــان، 
رزمنده  از چهره های محبوب  احمدبای هم 
ــه او  ــردم نــســبــت ب الــجــزایــر اســـت و هــمــه مــ
به صورت  کار  هستند.   قائل  خاصی  احترام 
شد؛  ساخته  ایـــران  و  الــجــزایــر  بین  مشترک 
از  دوربین  پشت  عوامل  و  الجزایر  از  بودجه 
با  را  اشکاالت  و  خواندم  را  فیلمنامه  ایــران. 
کردم  برطرف  نویسندگان خودمان  از  تا  چند 

تا فیلمنامه درام پذیر شد. 

فرازوفرودهای فیلم حضرت موسی )ع( 	
فــرج اهلل  مــرحــوم  ــای"،  ــدب ــم "اح فیلم  از  قبل 
بـــرای فیلم  ــا  ت ــن خــواســتــنــد  از م ســلــحــشــور 
کنارشان  در  علیه السالم  یوسف  حضرت 
از زمـــان فیلم  ــوم ســلــحــشــور  ــرح ــا م ب ــم.  ــاش ب
می دانستم  و  داشتم  آشنایی  آنجلس  مردان 
می کند،  کــار  را  قرآنی  آیــات  دقیق  چقدر  که 
بود.  سختی  کار  کــردم.  قبول  را  پیشنهادش 
پژوهش  و  تحقیق  فیلمنامه،  نوشتن  بــرای 
ایشان را راضی نکرده بود و برای این که خوب 
از آب دربیاید، کتاب های مختلف مفسرین 
را می خواند. در همین راستا منصور براهینی 
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یخی  به لحاظ دراماتیک و دکتر میرباقری هم از لحاظ تار
فیلمنامه  اجــزای  تمام  که  بود  ی  کــار اولین  کردند.  کمک 
گرفته شده بود. خدا را شکر فیلمنامه ای  مستقیم از قرآن 
خوبی شد. در واقع این فیلم را من یکی از اعمال صالحۀ 

خودم نزد خداوند و فرشتگان می دانم.
یوسف  حضرت  فیلم  دیــدن  از  بعد  رهبری  معظم  مقام 
رو  رسیدیم،  ایشان  خدمت  که  ی  دیـــدار در  علیه السالم 
این  یجانی  الر »جناب  گفتند:  و  یجانی  الر آقای  به  کردند 
می توانند  آقایان  این  که  کرد  تمام  ما  بر  را  حجت  سریال 
مرحوم  به  رو  بعد  و  دهــنــد.«  انجام  قرآنی  خــوب  کــارهــای 
را  علیه السالم  موسی  حضرت  یــد  »بــرو کــردنــد:  سلحشور 

شروع کنید.«
 15-10 حدود  علیه السالم  موسی  حضرت  فیلمنامه  برای 
شدیم.  جمع  هم  دور  شناس  درام  تا  قرآن شناس  از  نفر 
حتی حاج مهدی طائب به لحاظ محتوایی به کار نظارت 
باالخره  و تحقیق  گذشت 18 ماه پژوهش  از  داشت. بعد 
فیلمنامه نوشته شد و برای ساخت آماده بود. ما تقدیم به 

تلویزیون کردیم.
کار  کارگردان  و  تهیه کننده  می خواست  سلحشور  مرحوم   
بعد  بــاشــد.  خـــودش  علیه السالم  یــوســف  حــضــرت  مثل 
گر شما نبودید چه کسی باشد؟ ایشان هم سید  پرسیدیم ا
از مرحوم سلحشور  کردند. بعد  را معرفی  احمد میرعالیی 
کنند.  پیگیری  تا  سپردیم  میرعالیی  سید احمد  به  را  کار 
برای جذب سرمایه،  اما  کردند؛  را  تمام سعی خود  ایشان 
گفت ما خودمان  کشید. در نهایت تلویزیون  سال ها طول 
کار  یم. در این فرصت چندساله فیلم احمدبای را  می ساز

کردم.
ــروژۀ احــمــدبــای ســاخــتــه شــد و  ــ  دو مـــاه بــعــد از ایــن کــه پ
کار  کردم. نصفی از بدنم از  تحویلشان دادم، سکته مغزی 
قرار  کنم.  پیگیری  دیگر  خــودم  نمی توانستم  عمًال  افتاد. 
از جمله  را  کار  و مقدمات  بیاید  کارگردان دیگر  شد یک 
شروع  را  دکورها  ساخت  و  طراحی  لباس ها،  دوخــت ودوز 
یادی دعوت  کارگردان های ز از  با نظارت بنده.  البته  کند 
ابراهیم  نهایت  در  نشد  مختلف  دالیــل  بــه  ولــی  کــردیــم؛ 
حاتمی کیا را خود مسئولین تلویزیون راضی کردند که بیاید 
پای کار و اآلن فیلم حضرت موسی علیه السالم در دست 

تولید است.

تربیت فیلم ساز انقالب اسالمی 	
هم  ی  داور ولـــی  دارم؛  ــت  ــ دوس بــیــشــتــر  را  ی  فــیــلــمــســاز
فیلم ها،   بعضی  در  دارد.  را  خــودش  خــاص  ظرافت های 
افراد مختلف،  کشیده اند و عوامل و  یادی زحمت  افراد ز
منصفانه  که  دارنــد  انتظار  همه  کــرده انــد.  ی  سرمایه گذار
کردم عادالنه رفتار  ی شود. همیشه سعی  این فیلم ها داور
و  اسالمی  انقالب  مناسب  فیلمساز  متأسفانه  امــا  کنم؛ 
ی اسالمی آن طور که بایدوشاید تربیت نکرده ایم که  جمهور
زبان حال انقالب را بدانند و فیلم بسازند. وقتی می گوییم 
با  که مطابق  ی اسالمی یعنی سینمایی  سینمای جمهور

ی اسالمی باشد. فرهنگ و آداب خود جمهور
است  افتاده  زمینه  این  در  که  خوبی  اتفاق های  از  یکی 
تعدادی  همت  به  که  است  مردمی  جشنواره های  همین 
ی شده است. بودجه اش را دولت  دلسوز انقالبی راه انداز
کــارهــا را مدیریت  کــه ایـــن  تــأمــیــن مــی کــنــد؛ امـــا افــــرادی 
اسالمی  انقالب  کامًال  نگاهشان  هستند.  مردم  می کنند، 

است. مثل مرحوم نادر طالب زاده و وحید جلیلی.
کند  رشد  آرام آرام  می تواند  که  است  خوبی  نهال   نظرم  به 
به  برگش  و  شــاخ  و  زمین  در  یشه هایش  ر شــود.  تنومند  و 

آسمان  رود و سایه اندازد بر سر جوان ها. 

خدا را شکر که در زمان انقالب بودم 	
در آخر قدردان خداوند هستم، ما را در یک برهه ای آفرید 
را  روحانیت  تــالش  و  انــقــالب  توانستیم  شــد.  انــقــالب  کــه 
همت  با  ببینیم.  اسالمی  حکومت  یک  ی  پایه گذار برای 
یکی  دنیا  در  رهبری،  معظم  مقام  مخصوصًا  و  روحانیت 
مقاومت،  در  پیشرو  ی  کشور هستیم،  اصلی  مهره های  از 

سیاست، تجارت و فرهنگ. 
از همۀ عزیزانی که با من کار کردند چه در پشت دوربین و 
یادی را  چه جلوی دوربین تشکر می کنم. ما دیگر دوران ز
یم که در قید حیات باشیم. امیدوارم که حاللم کنید. ندار

حیدر بابا، دنیا یاالن دنیادی
 سلیماندان، نوحدان قاالن دنیادی

اوغول دوغان،درده ساالن دنیادی
هر کیمسیه هر نه وئریب، الیبدی
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کردیم قصۀ خدا بود و بعد شد قصه های تبیان. قصه های تبیان، قصه گویی اسالمی بر  که انتخاب  عنوان اولی 
َباِب «. خداوند در 

ْ
ل

َ ْ
وِلي اأْل

ُ
أِْل َکاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌۀ  َقْد 

َ
ع(: »ل طبق آیه های قرآن است. آیۀ سورۀ مبارکۀ یوسف )

این آیه پنج شاخص برای قصه  میفرماید؛ قصه هایی که از اولی االلباب و عبرت آموز هستند. با مرحوم فرج اهلل 
سلحشور سال ها بود که کار کرده بودم. مرحوم سلحشور این آیه را مبنای کار خود قرار دادند. این آیه شریفه یک 

پیش زمینه برای یک حرکت واقعی به سمت قصه گویی قرآن شد.
کرده  کار  که در این رشته سال های متمادی   تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیالن سینما و عالقه مندانی 
ینی و ... در ارتباط بودند.  ، بسیج، مؤسسۀ شهید آو بودند را دعوت کردیم. دوستان مذهبی که  با جشنواره عمار
کارگردانی و حتی از حوزۀ علمیۀ قم برای نوشتن این قصه ها دعوت به  از دانشجویان رشته های  حدود 15 نفر 
کردیم به تحقیق و پژوهش در خصوص قصه ها.  گروه منسجمی تشکیل شد، شروع  کردیم. وقتی یک  ی  همکار
از درام هــای مدرن دهه های اخیر در  بودیم و اصًال تالش نکردیم  با درون مایه درام  در جست وجوی قصه هایی 
این  درون  کنیم.  جذاب  را  قصه ها  این  مصنوعی  جذابیت های  و  کشمکش ها  با  و  کنیم  استفاده  قصه ها  این 
قصه های دینی، مباحث معنوی و عبرت هایی بود و نحوۀ داستان گویی خودش جذابیت در متن و بطن قصه 

ایجاد می کرد. 
قصه ها بر دو اساس متکی بر واقعیت و دارای مضامین مذهبی نوشته می شدند. داستان ها توسط نویسندگانی 
که در تبیان فعالیت می کردند نوشته شد. کارها با سرپرستی منصور براهیمی و رضا مصطفوی که از حوزۀ علمیه 
بودند، مدیریت می شد و سرانجام به نمایشی خوب می رسید. عوامل نیمه حرفه ای در پشت دوربین، جوان بودند 
از عزیزان جذب سینمای حرفه ای شدند و االن فیلم های  ، تعدادی  کار و تجربۀ خوبی برایشان شد. بعدازاین 

سینمایی کار می کنند. 
که آموزشی و  را  کار  کردند.  کار مسئول وقت بسیج مستضعفان با مرحوم فرج اهلل سلحشور صحبت  در ابتدای 
تربیتی بود، پسندیدند. سفارش گرفتند برای بخش فرهنگی بسیج و با مرحوم سلحشور برای سی قسمت قرارداد 
ی اسالمی هم درخواست کرد که بعضی  قصه ها را  بنویسیم و تولید کنیم.  بستند. در زمان تولید، سیمای جمهور
با  اوایــل  درحالی که  می شود.  پخش  شبکه ها  بعضی  از  تبیان  قصه های  شب،  هر  حاضر  حال  در  می کنم  فکر 
کز  ، جای خودشان را باز کردند. امروزه تعریف کارها را از مرا بی مهری به این مجموعه برخورد شد؛ ولی باالخره آثار

مختلف خصوصًا از مدیران فرهنگی، مذهبی و حزب اللهی می شنوم. 

قصه های تبیان، قصه های اسالمی
روایت ساخت قصه های تبیان بر مبنای قرآن با همکاری مرحوم فرج اهلل سلحشور

منبع: بخشی از مصاحبه جمال شورجه با رادیو رهیافته
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 خطاب به سیمنا می گویم:
 شورجه را پاس بدارید!

گفت وگویی خواندنی با علیرضا سربخش، منتقد سینما

دایره سرخ؛ آغاز آشنایی  	
آشنایی ما بعد از انقالب و تقریبًا از نیمۀ 70 به این طرف 
کـــه مـــن مــدیــرعــامــل مــؤســســۀ امـــور  ــت. از آن زمـــانـــی  ــ اس
فیلم  داشــت  ایــشــان  و  شــدم  جــانــبــازان  بنیاد  سینمایی 
نزدیک  آشنایی مان  باب  کم کم  را می ساخت،  دایره سرخ 
که سازنده اش  و نزدیک تر شد. بیشتر در مورد دایره سرخ 
بنیاد جانبازان بود؛ با همدیگر صحبت کردیم و جلسات 
متعددی داشتیم. در مورد حماسه مجنون هم کم وبیش با 

یکدیگر صحبت می کردیم.
کــه آقــای  کــه خــبــر دارم آنــگــونــه  ــری تــا آنــجــا  بــاشــگــاه سـ
که  بسازد  فیلمی  و  باشد  باز  دستش  می خواسته  شورجه 
تهیه کننده  سمت  از  گویا  نبود.  داشــت،  تمایل  خــودش 
اینکه  مثل  اســت.  آمــده  وجــود  به  برایش  یت هایی  معذور
یکی دو بار در کار انقطاعی به وجود می آید. فیلم عملیات 
کرکوک، خوب بود؛ اما نه به اندازۀ حماسۀ مجنون؛ ولی آن 
هم تأثیرگذار بود. بیشتر حماسۀ مجنونش را عالقه دارم و 

توانستم با آن ارتباط برقرار کنم.
مجنون  حماسۀ  در  شورجه  آقــای  مقدس  دفــاع  سینمای 
مخاطب  اندیشۀ  و  فکر  با  یعنی  می رسد؛  خودش  اوج  به 
جبهه های  در  عــزیــزمــان  ــای  رزمــنــده ه مــی شــود.  ــر  درگــی
کی بیشتر نمود پیدا می کنند و  جنوب و مناطق آبی و خا
می توانیم شخصیت شناسی و درونیات رزمنده ها را بیشتر 
گر بخواهیم  ببینیم. بی تردید 10 تا فیلم اول دفاع مقدس را ا
فیلم ها  آن  از  یکی  مجنون  حماسۀ  قطعًا  کنیم  حساب 

است که نمود بیشتری پیدا کرده است.

فیلم 33 روز و جبهۀ مقاومت اسالمی در لبنان 	

حزب اهلل  مقاومت  از  یــادی  ز مدت  هنوز  اینکه  باتوجه به 
که  بود  فیلمی  اولین  می کنم  فکر  بود؛  نگذشته  لبنان  در 
و  داشــت  یــادی  ز ی  تأثیرگذار شد.  ساخته  ارتباط  این  در 
توانسته بود در آن طرف آب مخاطبان جدی پیدا کند و از 
یگران  این نظر قابل اهمیت بود. بی شک حضور افراد و باز
لبنان  مــردم  بیشتر  تأثیرپذیری  موجب  فیلم،  در  لبنانی 
شده بود. از این نظر قابل توجه است که توانسته بود در آن 

ی خاص خودش را بگذارد. زمان تأثیرگذار
مقاومت  جبهه  و  روز  مسائل  با  ارتباط  در  معموًال  سینما   
عقب است و این تیزهوشی آقای شورجه را نشان می داد 
که در آن زمان هر چه سریع تر می خواست فیلمی ساخته 

بشود و مبلغ نیروهای مقاومت باشد و انجام داد. 

فیلم سازی شورجه را بیشتر دوست دارم 	
آقــای  چــون  دارم؛  دوســـت  بیشتر  را  ایــشــان  ی  فــیــلــم ســاز
شورجه در این زمینه تالش مستمری داشتند. با ارزش ها و 
باورهای مرتبط با دفاع مقدس، زندگی کرده است و سعی 

ی پرده سینما داشت.   بر نمایش آن ها رو
شورجه  آقـــای  کــه  بـــودم  دیـــده  فیلم ها  از  بــرخــی  در  حتی 
فیلمش  در  زن  اول  نقش  بــا  را   ــرارداد  ــ ق کــه  درعــیــن حــال 
می کرد  تنظیم  همسرش  با  هم  قــراردادی  حتمًا  می بست؛ 
و  جو  باتوجه به  باشد.  داشته  حضور  پشت صحنه  در  که 
یم ایشان حواسش به همۀ  که  از سینما سراغ دار فضایی 

موارد بود. 

شورجه؛ پای کار انقالب اسالمی 	
او کسی بود که خودش را در اهداف نظام انقالب اسالمی 
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به  کــه   عشقی  آن  کند.  هزینه  را  خــود  شد  حاضر  و  ندید 
آورد  بار  این طور  را  او  داشــت،  باورها  و  ارزش هــا  فرهنگ، 
این  بتواند  اینکه  ــرای  ب همچنین  بــگــذرد.  خــودش  از  که 
کوششی  هیچ  از  بدهد  نشان  را  حقیقت ها  واقعیت ها، 
کار را  که این  فروگذار نبود و تمام سعی و تالشش این بود 

انجام بدهد.
کار شورجه فقط مربوط به ساخت فیلم و این ها نبود؛ بلکه 
داشتند.  حضور  هم  مطبوعات  منصفه  هیئت  در  ایشان 
که چشم ناظر دوستان انقالب بودند؛  کسی  ایشان مانند 
و  مبانی  از  و  داشتند  حضور  هم  منصفه  هیئت  ایــن  در 
جا  هر  یعنی  بود؛  کار  این  پای  می کردند.  حمایت  اصول 
یغ  در تالشی  و  کوشش  هیچ  از  ــت،  داش نیاز  انقالب  که 
و  را به موقع  کارها  و  بود  نمی کرد و در همه جا حاضروناظر 

درست انجام می داد.

فیلم سازی در فرای مرزها و واکنش عربستان 	
سینمای آقای شورجه بر اساس ارزش ها و باورهای دینی، 
به  دیگر  جنبۀ  از  است.  قابل تقدیر  و  بود  ملی  و  اسالمی 
ی  جمهور به  محدود  که  است  پرداخته  مقاومت  مسئلۀ 
که  نبود. چه بسا فیلم »احمدبای« نشان می دهد  اسالمی 

به ورای مرزهای خودمان ورود داشته است. 

شد  متوجه  عربستان  وقتی  بدانید  که  است  این  جالب 
شده  حاضر  مــی ســازد،  را  احمدبای  فیلم  شــورجــه،  آقــای 
بــپــردازد؛ ولی  را  ایــن فیلم  کــه  همۀ هزینه های مــادی  بــود 
ید.  بردار را  شورجه  حتمًا  که  بــود  کــرده  دیکته  الجزایر  به 
که  چرا ایشان باید این فیلم را بسازد؟  گفته بود  همچنین 
را  بخواهید  که  فیلمی  هر  ساخت  هزینه  که  حاضرم  من 

پرداخت کنم؛ ولی شورجه این فیلم را نسازد. 
در  خاصی  حساسیت  دشــمــن،  کــه  مــی دهــد  نشان  ایــن   
مورد ایشان داشت؛ ولی خب ایشان این فیلم را ساخت و 

الجزایر هم خوشبختانه همراهی کرد.

سینما و تجربه ها 	
کار و ارزش کارش در پیشگاه خداوند محفوظ است و در 
که می تواند  ی او  خواهد بود  دنیا و آخرت چراغی روبه رو
این حادثه  اینکه  از  بیاورد.  فراهم  را  ی  و رستگار راه فالح 
کان  برای آقای شورجه اتفاق افتاده است؛ ناراحتم. اما کما
کند.  که سینما می تواند از تجربه ایشان استفاده  مطمئنم 
ید!  را پاس بدار که شورجه  من خطاب به سینما می گویم 
، ارج گذاشتن به خود  ، ارج گذاشتن به مقام او احترام به او
و  بشود  گذاشته  کنار  شورجه  که  ید  نگذار پس  شماست؛ 

حتمًا از وجود ایشان استفاده کنید.



      پیشکسوت
 ســــــــــــینـــمای 
انقالب اسالمی
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یک دیدار قدیمی
شورجه به روایت ابوالقاسم طالبی

هو المصور
ی  که در حال فیلم بردار را سال 67 در اصفهان دیدم؛ آمده بود به رحیم رحیم پور  جمال شورجه 

فیلم الماس بنفش بود، سر بزند.
هنوز فیلم بلند نساخته بود و  تازه یک نیمه مستند به نام »بکوبید دهل ها« را پخش شده از تلویزیون 
در کارنامه داشت. با او کمی گپ زدم؛ به شدت پای کار مکتب حضرت امام خمینی )س( بود و تا 

یدئو را کار کردم با او چند برخورد داشتم . بعدها که نشریه سینما و
می آمدند.  همه  تقریبًا  و  داشــت  جلسه  مسلمان  هنرمندان  هیئت  هفتگی  مسجدالجواد  در   
و  انقالبی  بچه های  تا  شدند  آمریکا  عاشق  عمومًا  کنون  ا هم  که   ، روز آن  ضدآمریکایی  چپ های 
گروه دعوت  برای عضویت در  از من  اینکه هیئت هنرمندان  تا  جریان فرصت طلب های سینما. 
بر لب داشت و رفیق  را رفتم. در همه بحث های همواره لبخند  از جلسات  کرد؛ چندین جلسه 

شدیم .
 چندین سال بعد؛ برای اصالح اساسنامه خانه سینما یک ماه  با نمایندگان خانه سینما جلسه 

داشتیم و پس از آن دیگر توفیق دیدارش حاصل نشد.
بــرای  تــالش  آن،  از  بــرآمــده  ی  جمهور و  اســالمــی  انــقــالب  بــه  عالقه  عقیده،  در  ی  پــایــدار آرامـــش، 
ایران  سینمای  در  او   کم نظیر  خصایص  منطقه،  مردم  مقاومت  و  مقدس  دفاع  به تصویرکشیدن 
برای  سلحشور  فــرج اهلل  و  بازمانده  ساختن  بــرای  داد  سیف اهلل  سر  که  بالیی  همان  .ظاهرًا  است 

ع( آوردند، سر ایشان هم ... ساختن یوسف پیامبر و ساخت حضرت موسی )
کنون خانه نشین است تا اجر صبرش را در جهاد  با اینکه فردی سالم و قوی بود دچار مشکل شد و ا

یلچری تکمیل نماید . تبیین چون جانبازان و
کند،  ی چون حماسه مجنون خلق  کامل عنایت فرماید تا بار دیگر آثار خداوند ایشان را سالمتی 

الهی آمین.



 

در قاب سینما در قاب سینما 

از جنگ وصلح تا عشق و جنگ
 »  نگاهی به فیلم »33 روز

 نعمت اهلل سعیدی

یک تجربه ماندگار
 نگاهی به فیلم »حماسه مجنون«

 آرش فهیم

فیلمسݠاز نسݠل اول انقالب
گفت وگویی با جواد شمقدری
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      پیشکسوت
 ســــــــــــینـــمای 
انقالب اسالمی

کارگردانی جمال شورجه فیلمی است در مورد  33 روز به 
ارتش  و  لبنان  از جنگ های  شبه نظامیان حزب اهلل  یکی 
و  ی است  که مزیت نسبی آن در تکنولوژ ارتشی  اسرائیل. 
شبه نظامیانی که در عشق و عاشقی! یاد یکی از حرف های 
توضیح دادن  بــرای  را  آدم  که  افتادم  جلیلی  وحید  ــرادر  ب
می گفت،  جلیلی  می اندازد!  هایدگر  یاد  به  آن   از  بخشی 
از  ما، حتی  انقالب  قهرمانان  از  ی  بسیار یخی  تار واقعیت 
بزرگ تر  غیرانقالبی  هنرمندان  و  روشنفکران  شبه  تخیل 
شکل  کثری ترین  حدا در  حتی  ــراد،  افـ ایــن  یعنی  اســت. 
حداقلی ترین  نمی توانند  نیز  خــود  یــاهــای  رؤ و  تخیالت 
ویژگی های این قهرمانان را تصور کنند و به تصویر بکشند. 
مثًال کدام یک از رمان نویسان پیش از انقالب می توانست 
و  فروشی  بشقاب  و  کاسه  از  که  بنویسد  را  مردی  داستان 
شود  شخصیت  تحول  دچــار  ی  به قدر و  ی  طــور معلمی، 
افراد  این  برسد؟  ی  یاست جمهور ر و  به نخست وزیری  که 
نمی توانستند  نیز  خود  داستان های  فانتزی ترین  در  حتی 
که  کنند  کرمان را تصور  پسرک روستازاده فقیری از حوالی 
یک روز تبدیل به مردی شود که ساعت ها با رئیس جمهور 
کره می کند ... و او را با خودش  ابرقدرت نظامی شرق مذا
که روز دیگر تریلیاردها دالر هزینه های ابرقدرت  همراه ... 

غربی در خاورمیانه را به باد دهد!
ی.  کتابچه ای دارد به اسم ماهیت تکنولوژ مارتین هایدگر 
او  کتاب  مهم ترین  فلسفه  مورخین  تمامی  تقریبًا  البته، 
با  مــی تــوان  آن  در  کــه  کتابی  مــی دانــنــد.  زمــان  و  هستی  را 
و نظرات فلسفی هایدگر آشنا شد.  آرا  از  بخش عمده ای 

که روش  کنم  ی  یادآور روزها مدام مجبور می شوم  این  اما 
محتوای  از  است  مهم تر  به مراتب   ، متفکر یک  فکرکردن 
ما  که  این مهم نیست  . یعنی در درجه نخست،  او افکار 
یم. بلکه مهم این است که با چه  ی دار چه نظرات و افکار
روشی فکر می کنیم و چگونه به آن نظرات دست یافته ایم؟ 
محسوب  کــوچــک  ــه ای  رســال گــرچــه  ا ی  تکنولوژ ماهیت 
برای  که  است  این  آن  ویژه  مزیت  و  اهمیت  اما  می شود، 
آشنایی با نوع و جنس تفکر هایدگر نمونه ای بسیار عالی 
است. به عنوان مثال، بین زبان و تفکر چه رابطه ای وجود 
کلمات  یشه شناسی  ر از  استفاده  و  ی  اتیمولوژ یا  دارد؟ 
چگونه می تواند ما را به سمت درک بهتر از جهان هستی 

راهنمایی کند؟
به  تکنیک  کلمه  یشه یابی  ر بــا  کتابچه  ایــن  در  هایدگر 
از  و  مــی رســد  التین  زبــان هــای  در  »تخنه«  قدیمی تر  واژه 
روابط بین صنعت و هنر اشاره می کند.  از  به برخی  آنجا 
کــه یــک شــاعــر از قــبــل نــمــی دانــد دقــیــقــًا چه  هــمــان طــور 
ی  ی را در باقی عمر خود خواهد سرود، در تکنولوژ اشعار
ساخت؟  خواهیم  چیزهایی  چه  نمی دانیم  قبل  از  ما  نیز 
 . یعنی همان ماهیت انکشافی مشترک بین تکنیک و هنر
که  دنیایی  در  گذاشتن  قدم  یعنی  ساده  عبارت  به  اینها 
جهان  اســت.  ناشناخته  ما  ــرای  ب آن  از  عــمــده ای  بخش 
یج  گام برمی دارد و به تدر که صنعتگر در آن  ناشناخته ای 
یج  به تدر هنرمند  و   ... می بیند  را  آن  ویژگی های  از  برخی 

می بیند و در آن قدم می گذارد...
را  خــود  کــوتــاه  مقدمه  زودی  همین  بــه  باشیم  نــاچــار  گــر  ا

از نظر رابطه بین عشق و جنگ جمال شورجه مسیر را کامًال هوشمندانه و درست تشخیص داده است. 
 به همین دلیل است که خیلی وقت ها جنگ واقعی در همین 

ً
آدم ها بدون جنگ هم می میرند؛ و دقیقا

حوزه سبک زندگی و ازدواج و عشق و... جاری است. جایی که کودکان و نسل جدید یک ملت باید 
به دنیا بیایند! و ملتی که همه حاضرند برای کودک یک زن و مرد شهید پدری و مادری کنند ... در برابر 

 قهرمان جنگ بودن را در تضاد با عشق و ازدواج می بیند و می داند و می خواند! این اتفاق 
ً
دشمنی که اتفاقا

نمی تواند در فیلم جمال شورجه اتفاقی باشد...

 از جنگ وصلح از جنگ وصلح
 تا عشق و جنگ تا عشق و جنگ

 نگاهی به فیلم »33 روز«
نعمت اهلل سعیدی/ نویسنده و منتقد سینما
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 در 
 قـــــــــاب
ســـــیـنما

ویژه نامه پاسداشت 
 جمــــــــــال شـــــــــــــورجه

دی 1401

شاید  کــه  بگیریم  نتیجه  یــم  مــجــبــور کــنــیــم،  جــمــع بــنــدی 
می گفت،  جلیلی  بـــرادر  کــه  مطلبی  مــحــتــوای  ــل  اص در 
غیرانقالبی  و  انقالبی  هنرمندان  بین  چندانی  تــفــاوت 
ابتدا  همین  از  یعنی  چــرا.  آنها  روش  در  امــا  ــدارد،  ن وجــود 
کــه جــمــال شــورجــه شاید  بــه صــراحــت بگویم  مــی خــواهــم 
جنگ  واقــعــی  ویــژگــی هــای  کمترین  به تصویرکشیدن  در 
گام  درســت  مسیری  در  اما  نــدارد،  توفیق  خیلی  روزه   33
باقی  ــرای  ب را  مسیر  می تواند  کــه  فیلمی  اســت.  برداشته 
فیلمسازان هموار کرده و مخاطبان را امیدوار به رسیدن به 
چنین مقصد و مقصودی. مثًال از اولین جنگی که افسانه 
شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی را درهم شکسته بود، 
گرفته  شتاب  به شدت  که  یخی  تار باتوجه به  مخصوصًا 
بــود. حــاال سؤال  گذشته  یــادی  ز اســت، ســال هــای نسبتًا 
جنوب  در  اسرائیل  ارتــش  شکست  آیا  که  بود  این  اصلی 
کرد، یا یک  گذرا فرض  لبنان را باید یک اتفاق استثنایی 

؟ قاعده ماندگار
ــه اســرائــیــل نــقــشــه هــای پــیــچــیــده و  ــد ک بــعــدهــا مــعــلــوم ش
که سمت اول  گسترده ای را تدارک دیده است  تمهیدات 
 5 حدود  در  چیزی  از  استفاده  کند.  اثبات  را  قبلی  گــزاره 
که به رکورد جنگ جهانی اول نزدیک شده  میلیون بمب 
بود، در فقط چند ساعت مانده به اعالم آتش بس شکسته 
کمتر  یختن حدود یک و نیم میلیون بمب در  شد. یعنی ر
سرباز  چند  گرفتن  اسیر  با  لبنان  حــزب اهلل  ساعت!   3 از 
بدون  که  کند  وادار  را  یــم  رژ این  ارتــش  توانست  اسرائیلی 
برنامه قبلی مجبور به اجرای برنامه های قبلی تر خود شود! 

رزمندگان حزب اهلل می خواستند اسرائیل را وادار به مبادله 
یعنی  ایــن  نیز رسیدند.  ایــن هــدف خــود  به  و  کنند  اســرا 
دارد.  وجود  اسرائیل  ارتش  کردن  تسلیم  برای  ثابتی  قواعد 
کالسیک  ارتش های  بود  توانسته  روز  شش  در  که  ارتشی 
یه،  چندین کشور بزرگ عربی را  از مصر و اردن گرفته تا سور
روز شکست دهد، حاال در  ... در شش  و عراق، عربستان 
شبه نظامیان  برابر  در  بــود  نتوانسته  روزه   33 جنگ  یک 
یک کشور کوچک همسایه خود، به هیچ یک از اهداف از 

پیش تعیین شده خود دست یابد.
خود  داخــل  در  مقاومت  گــروه هــای  حتی  حــاال  الــغــرض، 
مدعیان  بــا  چگونه  گرفته اند  یــاد  نیز  اشغالی  فلسطین 
از  ــل  الاق کــه  ارتــشــی  کنند.  مقابله  جهان  ــش  ارت پنجمین 
حتی  نظامی  ی  تکنولوژ سطح  و  جنگ افزارها  نــوع  نظر 
را داشته باشد.  ممکن است جایگاه دومین ارتش جهان 
کشف قواعد مذکور خیلی   ، این یعنی اینکه از این مسیر
در  اتفاقًا  که  شورجه  جمال  حاال  نمی رسد.  نظر  به  نزدیک 
همین فیلم نیز نشان می دهد تسلط خوبی بر تکنیک دارد 
 ... تا پشت جبهه اسرائیل  گرفته  از صحنه های جنگی  و 
روایت  چرا  بسازد،  کند  اراده  که  را  تصاویری  هر  می تواند 
تولد  بــا  و  می کند  آغـــاز  عــروســی  مجلس  یــک  از  را  خــود 
دوازده سال  روز  فیلم 33  پایان می رساند؟  به  کودک  یک 
پیش ساخته شده است. آیا جمال شورجه توانسته بود 12 
حدس  را  جهان  و  ایــران  امــروز  وقایع  از  برخی  پیش  سال 
تحلیل ها  و  اطــالعــات  ایــن  از  ی  بسیار مــی دانــیــم  بــزنــد؟ 
 )... و شده  تعیین  پیش  از  برنامه های  و  بمب ها  )تعداد 
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وجــود  یــا  فیلم،  ســاخــت  یخی  تار مقطع  در 
اما  نبود.  دسترس  در  به راحتی  یا  نداشت، 
فلسفه  مورد  در  کارگردان  این  نظر  امروز  مثًال 
حجاب چیست؟ آیا با 12 سال پیش  وقتی 
کرده است؟  فیلم 33 روز را می ساخت فرق 
پیش از پاسخ دادن به این سؤال بد نیست به 

یک نکته دیگر نیز توجه کنیم...
کارگردانی  به   » گو ژیوا »دکتر  سینمایی  فیلم 
مــیــالدی ساخته  لــیــن« ســال 1965  »دیــویــد 
که اتحاد جماهیر  شده است. درست وقتی 
قــدرت خود  اوج  روزهـــای  در  ی سابق  ــورو ش
فیلم،  موسیقی  بــه غــیــراز  نیست  یـــادم  بـــود. 
از  کــدام یــک  بــه  چهار جــایــزه اســکــار بعدی 
گرفت  تعلق  سینمایی  اثــر  ایــن  بخش های 
فیلم  ایــن  که  بخش هایی  در  نیست  مهم  و 
حتی  چون  بــود.  چه  دالیلش  نگرفت  اسکار 
اسکار  بخش های  باقی  در  کنیم  فــرض  گــر  ا
طراحی  تا  گرفته  ویژه  جلوه های  از  نظرم  )به 
...( حق این فیلم خــورده شــده، مهم  دکــور و
گـــو حــق انــقــالب  یـــوا ــن اســـت کــه دکــتــر ژ ایـ

بلشویکی روسیه را کف دستش گذاشت!
که  بــود  به گونه ای  فیلم  ایــن  اولیه  سناریوی 
حتی تهیه کنندگان آن توقع داشتند مسئوالن 
کمک  ساختش  در  ی  شــورو جماهیر  اتحاد 
با  داشــت  فــرق  آسمان  تا  زمین  مثًال  و  کنند 
اوج  که  سریالی  چرنوبیل.  سریال  سناریوی 
حماقت  و  کــارآمــدی  ــا ن دورویــــی،  پلشتی، 
را به تصویر می کشید. اما  کشور  مدیران این 
گو را هم  کران فیلم دکتر ژیوا آنها حتی اجازه ا
گرچه هیچ کدام از این  در کشورشان ندادند. ا
کمونیستی  نظام  پاشی  فرو مانع  تصمیمات 
ی نشد. چون آنها هیچ وقت نتوانستند  شورو
بسازند!  را  ی  سرمایه دار نظام  گوی  ژیوا دکتر 
چرنوبیل  یــال  ســر بفهمند  نتوانستند  چــون 
کــشــورهــای  مـــرزهـــای  ــل  داخــ در  مـــی تـــوان  را 
با  مقابله  چــاره  اما  کــرد،  سانسور  کمونیستی 
کار دیوید لین فقط ساختن نمونه های مشابه 

کارآمدی مسئوالن یک نظام فرق  آن است. نا
ی آن نظام... دارد با ناتوانی تئور

ــال چــرنــوبــیــل مــی خــواهــد نــشــان بدهد  ی ســر
کشورهای  مــدیــران  و  مسئوالن  از  برخی  کــه 
زن  به هم  و حال  کمونیستی چقدر مزخرف 
برخی  که  ندهد  نشان  نمی تواند  اما  هستند، 
از همین افراد دقیقًا برعکس! )از شخصیت 
گرفته  یــال  ســر داســتــان  هسته ای  دانشمند 
یــال می تواند  ایــن ســر گــوربــاچــف.(  تــا خــود 
از  کــه  بــرســانــد  نتیجه  ایـــن  بــه  را  مــخــاطــبــان 
یا  باشند،  ی سابق خوشحال  پاشی شورو فرو
از وقوع یک انقالب کمونیستی دوباره ناامید. 
دیگری  چیز  گو  ژیوا دکتر  فیلم  حکایت  اما 
محتوای  مــی دهــد  نشان  کــه  فیلمی  اســت. 
و  مسیر  نــیــســت،  مــهــم  مارکسیستی  افــکــار 
که  تــفــکــرشــان غــلــط اســــت. مــســیــری  روش 
زود  یا  دیر  آن  انقالبی  رهبران  ذاتی  خشونت 
پیدا  تضاد  رمانتیک  لطیف  احساسات  با 
کرده و لیبیدو را از دستیابی به فانتاسم های 
یک  نهایتًا   ... و بــازمــی دارد  مطلوب  جنسی 
یم که نه پدر خودش را می شناسد  کودک را دار

و نه مادرش را!
در  را  فانتاسم  معنای  یــد  نــدار حوصله  گــر  ا
این جور  نگارنده  به  کنید،  جستجو  اینترنت 
هم  را  لیبیدو  معنای  ــر  گ ا یــا  نکنید!  نــگــاه 
همان طور  باشید  نداشته  توقع  نمی دانید، 
نــدارم  فــرصــت  حتی  بــنــده  نکنم!  نگاهتان 
آثار  درصد   90 از  بیش  چرا  که  بدهم  توضیح 
تولید شده در سینما یا همین صداوسیمای 
خــودمــان اســاســًا ضــد حجاب اســت! تفکر 
»جیران«  سریال  کارگردان  خود،  جای  دینی 
گرفته  ــه مــســخــره  ب ــم  را ه ــد  ی ــرو ف ــار  ــ آث حــتــی 
که  سال هاست  خدیجه  و  سیاوش  اســت!؟ 
در زیر یک سقف زندگی می کنند و این قدر 
نامشروع  رفتار  هیچ  امــا  یکدیگرند،  عاشق 
به  نسبت  جنسی  انحرافات  کوچک ترین  و 
واقعًا  ســیــاوش  گیرم  ــد؟!  ــدارن ن هــم  یکدیگر 

فیلم ۳۳ روز دوازده 
سال پیش ساخته 

شده است. آیا جمال 
شورجه توانسته بود 
۱۲ سال پیش برخی 
از وقایع امروز ایران و 
جهان را حدس بزند؟
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تشبیه، پسر  کریم خان زند بود، اما نعوذباهلل و هزار بال نواده 
ع( که نبود آن وقت  چطور بدون خواندن  حضرت یعقوب )
و  الهی  اولیای  مقام  به  معمولی  نماز  رکعت  یک  حداقل 
 ... بی دلیل  ک دامنی  پا این همه  است؟!  رسیده  پیامبران 

عرض کردم که فرصت ندارم!
رشیده  غیر  کره  با دختر  ازدواج کـــردن  شــروط  از  یکی  مثًال 
خیلی  جنسی  غــریــزه  چـــون  چـــرا؟  ســـت.  او  پـــدر  ــازه  ــ اج
می توانند  حتی  جنسی  فانتاسم های  چــون  اســت.  قــوی 
چند  یا  روز  چند  بــرای  حداقل  نیز  را  آدم هــا  منطقی ترین 
هفته احمق کنند. چون دلسوزترین مرد در حق یک دختر 
 ! بی بندوبار دیــن  ضد  یک مشت  نه  اســت،  خــودش  پــدر 
، یا با خدعه  کره را به زور چون مثًال کسی نتواند یک دختر با
شــارع  دســتــور  چــون  کند.  غلط  ازدواج  بــه  وادار  فریب  و 
گر قبًال با براهین بدیهی و دالیل  مقدس همین است ... ا
روشن عقلی مشخص شده باشد که باالخره شارع مقدس 
گر هست دیگر چون وچرا ندارد.  هست یا نیست؟! چون ا
که  باشد  باقی مانده  برایمان  شعور  آن قــدر  هنوز  گر  ا البته 
تشخیص بدهیم، کسی که آدم را خلق کرده چطور ممکن 
است  به اندازه مخلوق خودش عقلش نرسد چی درست 

است و چی نه...
همین  آن هــا  در  که  ببریم  نام  را  سریال  و  فیلم  چند  حاال 
از آب  کــره غلط  بــا ازدواج دخــتــر  بـــرای  پــدر  ــازه  اجـ شــرط 
روابط  که  ببریم  نام  را  و سریال  فیلم  درآمده است؟! چند 
جنسی آزاد ممکن است خیلی اشکال نداشته باشد، اما 
تعدد زوجین قانونی و شرعی در هر صورتی و با هر شرایطی 
یک فاجعه نابخشودنی است؟! چند فیلم و سریال را نام 
ازدواج،  از  بعد  چه  و  قبل  چه  عاشقانه،  روابــط  که  ببریم 
هیچ ربطی به محرم و نامحرم ندارد!؟ چند فیلم و سریال 
ید که کارگردان حداقل تشخیص بدهد، آبستن  را سراغ دار
شدن یک معشوقۀ واقعی تضادی با زیبایی او ندارد  حتی 

باشد؟!  داشته  عشق  به  ربطی  ظاهری  انــدام  تناسب  گر  ا
یک  از  زیباتر  شــرایــط،  همین  در  بــانــو  یــک  اینکه،  حــاال 
عروس خانم باشد پیشکش! جمال شورجه 12 سال پیش 
_به گواهی و اعتراف صریح شخیصت افسر زن اسرائیلی 

داخل فیلم  به برخی از این چیزها پی برده بود...
ی،  فیلم جمال شورجه از نظر تکنیک و توان فنی فیلم ساز
نمونه های   %75 از  باالتر  گردن  و  یک  سر  هم  هنوز  حتی 
مشابه داخلی و خارجی در سطح خودش ایستاده است. 
از  ی  تلویزیون بسیار و  که در سینما  کارهایی  یعنی نمونه 
یاد ساخته می شوند.  کشورهای غربی غیرغربی  به تعداد ز
که  مــا  مــثــل  سینمایی  در  اســـت  بــی انــصــافــی  وانــگــهــی، 
وقت ها  خیلی  نیز  را  ازایــن دســت  معمولی  کارهای  هنوز 
یم  برو یک ضرب  حاال  بسازد،  نمی خواهد!(  )یا  نمی تواند 
نبودن.  یا  بــودن  یخی  تار شاهکار  جنبه  از  اثــر  یک  ســراغ 
کسی  نیز معلوم است  روایــت  و عنصر  نظر قصه گویی  از 
فیلم  و  و فهرست شیندلر  رایان  با سرباز  را  آن  ندارد  توقع 
ده  که  وقتی  تا  نه  حداقل  کنیم.  مقایسه  امثالهم  و   1917
نمونه رمان مثل جنگ وصلح داشته باشیم! )بارها عرض 
رمان نویسی  وامدار  فیلمنامه نویسی در سینما  کرده ام چرا 
می کنم.(  صرف نظر  تکرارشان  از   ..  . و است  ادبیات  در 
مسیر  شورجه  جمال  جنگ  و  عشق  بین  رابطه  نظر  از  اما 
را کامًال هوشمندانه و درست تشخیص داده است. آدم ها 
بدون جنگ هم می میرند؛ و دقیقًا به همین دلیل است که 
خیلی وقت ها جنگ واقعی در همین حوزه سبک زندگی 
و  کودکان  که  جایی  اســت.  ی  جــار  ... و عشق  و  ازدواج  و 
نسل جدید یک ملت باید به دنیا بیایند! و ملتی که همه 
ی  ی و مادر حاضرند برای کودک یک زن و مرد شهید پدر
را  بودن  قهرمان جنگ  اتفاقًا  که  برابر دشمنی  در   ... کنند 
در تضاد با عشق و ازدواج می بیند و می داند و می خواند! 
این اتفاق نمی تواند در فیلم جمال شورجه اتفاقی باشد...
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      پیشکسوت
 ســــــــــــینـــمای 
انقالب اسالمی

»حماســـه مجنون« پنجمین فیلم بلند ســـینمایی »جمال 
کارنامـــه  کـــه می تـــوان آن را بهتریـــن اثـــر  شـــورجه« اســـت 
ی و یکـــی از برتریـــن نمونه هـــای ســـینمای دفـــاع مقدس  و
دانســـت. فیلمـــی کـــه هـــم میـــدان پـــر از دود و درد و خون 
جنـــگ را -با همه آتـــش و انفجارهـــا و التهاباتش- نمایش 
می دهـــد و هـــم حقیقـــت قدســـی جهـــاد فی ســـبیل اهلل را 
یابافـــی، ارائـــه می کنـــد؛ حماســـه مجنـــون  یـــا و رؤ بـــدون ر
جنـــگ دفاعـــی مـــا را همان طـــور نشـــان می دهـــد کـــه بود. 
هـــم  فوق العـــاده!  یـــف  تعر یـــا  یـــض  تعر یـــف،  تحر بـــدون 
اخـــالص خالصانـــه مـــردان جبهـــه را بـــه شـــکلی واقعـــی و 
پذیـــر نمایان می ســـازد و هـــم مصائـــب و ناراحتی ها و  باور

اختالفـــات هـــر از گاه آن هـــا را.
وقتـی  یعنـی  شـد،  تولیـد   1371 سـال  مجنـون«  »حماسـه 
در  فیلـم  ایـن  داشـت.   سـن  سـال   38 فقـط  شـورجه  کـه 
جوایـز  و  یافـت  حضـور  فجـر  فیلـم  جشـنواره  دوازدهمیـن 
یگر  یافـت کـرد. جوایـزی مثـل بهتریـن باز متعـددی را هـم در

ی  گذار نقـش مکمـل مـرد بـرای جعفر دهقـان، بهتریـن صدا
و جایـزه ویـژه هیـات داوران. ایـن نشـان می دهد شـورجه در 
آن سن وسـال، فیلمـی در تـراز بـاالی فنـی و تکنیکـی تولیـد 
کـرده بـود. بـه همیـن دلیـل هـم هروقـت قـرار باشـد فهرسـتی 
از آثـار مهـم و بـزرگ ژانـر جنـگ یا سـینما دفاع مقـدس تهیه 
شـود، حتمـًا »حماسـه مجنـون« هـم بخشـی را بـه خـودش 
اختصـاص خواهـد داد. حتی موسـیقی ایـن فیلم هم که در 
آن دوره جشـنواره فیلـم فجـر نامـزد سـیمرغ بهتریـن شـد هـم 
تابه حـال، یکـی از آهنگ هـای مطـرح در حـوزه آهنگ هـای 
آئینـی و ارزشـی محسـوب می شـود کـه بارهـا در کلیپ هـا و 
همچنیـن برنامه هـای مختلـف صداوسـیما اسـتفاده شـده 
و مانـدگار اسـت. ایـن فیلـم حاصـل گردهمایـی جمعـی از 
توانمندتریـن فنـی کاران سـینمای ایـران در آن زمـان اسـت؛ 
جلوه هـای  مدیـر  به عنـوان  شـرف الدین  محمدرضـا  از 
ویـژه تـا محمدرضـا علیقلـی در مقـام آهنگسـاز و منوچهـر 

اسـماعیلی کـه سرپرسـت دوبلـه فیلـم بـود و ...

یک تجربه ماندگاریک تجربه ماندگار
 نگاهی به فیلم »حماسه مجنون« نگاهی به فیلم »حماسه مجنون«

آرش فهیم/ منتقد سینماآرش فهیم/ منتقد سینما
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شـــورجه یکی از فیلم ســـازانی بوده که همواره 
کـــرده تا فکـــر و انسان شناســـی بومی و  تالش 
ملـــی را در قالب هالیـــوودی عرضه کند. این 
تالش از نخســـتین آثـــار او ازجمله »عملیات 
کـــران  کرکـــوک« تـــا آخریـــن فیلـــم ســـینمایی ا
« می توان ردیابـــی کرد. اما  شـــده اش »33 روز
»حماســـه مجنون« از این نظـــر هم یک نقطه 
اوج در کارنامـــه ایـــن کارگـــردان و همچنیـــن 
ســـینمای دفاع مقـــدس ما به شـــمار می رود. 
آن فیلـــم در همـــان ســـکانس اول، خط خود 
را  خـــودش  هویـــت  و  می کنـــد  مشـــخص  را 
نشـــان می دهـــد؛ دو رزمنـــده -یکـــی مجروح 
ی،  و یکـــی دســـت به فرمان - بـــا قایـــق موتـــور
می رونـــد؛  پیـــش  و  می نوردنـــد  در  را  نیزارهـــا 
هم شـــمایل های آشـــنای بچه های جنگ با 
محاســـن بلند و چفیـــه و ... در مرکز کادر قرار 
دارنـــد و هم سکانســـی مهیـــج و حیرت انگیز 
ی پرده  خلـــق شـــده اســـت کـــه پخـــش آن رو
وضـــوح  و  کیفـــت  بـــا  گـــر  ا ســـینما  یـــض  عر
خـــوب همـــراه شـــود، مخاطـــب را میخکوب 
می ســـازد. ایـــن افتتاحیـــه پرقـــدرت، گویـــای 
یکـــرد التقاطی اســـت کـــه محتوای  همـــان رو
آنکـــه  بـــدون  را  حزب اللهـــی  نگـــره  و  بومـــی 
مخـــدوش و معوج شـــود با جاذبـــه هالیوودی 

تلفیـــق کرده اســـت.
مجنـــون«  »حماســـه  در  شـــورجه  هنـــر  اوج 
یـــف و جزئیـــات  ایـــن اســـت کـــه نـــکات ظر
کـــه کمتـــر بـــه  آداب رزمنـــدگان در جبهـــه را 
یـــر ذره بین قـــرار داده و  آن توجـــه می شـــود را ز
بازنمایـــی کـــرده اســـت. همـــه از راز و نیازهـــا 
ســـرداران  و  رزمنـــدگان  ی های  عشـــق ورز و 
در  یـــم.  دار خبـــر  کریزهـــا  خا و  ســـنگرها  در 
مثـــل  هـــم صحنه هایـــی  فیلم هـــا  از  خیلـــی 
خوانـــدن نمـــاز شـــب و مناجات های شـــب 
قبـــل از عملیـــات را دیده ایـــم. اما شـــورجه در 
»حماســـه مجنون« عالوه بر ایـــن زیبایی ها از 
ی جزئیات بیشـــتری  کلیات عبـــور کرده و رو

کـــه  متمرکـــز شـــده اســـت. مثـــًال رزمنـــده ای 
موقـــع گذاشـــتن قـــاب عکـــس امـــام خمینی 
و  می کشـــد  مســـح  ایشـــان  تصویـــر  بـــر  )ره( 
آن را می بوســـد. حتـــی در طراحـــی میزانســـن 
مقـــر و ســـنگرها هـــم وســـواس به کاررفتـــه تـــا 
نشـــانه های هویتـــی برمال باشـــد. نـــوع ارتباط 
عاطفـــی رزمنـــدگان بـــا هـــم و فرماندهـــان بـــا 
ســـربازان و یـــا نوجوانی کـــه به ارشـــد خودش 
التمـــاس می کنـــد تـــا در جبهـــه بمانـــد، همه 
ی در  زیبایی هـــا و حقایـــق جـــار از  بخشـــی 
جبهه هـــا بود که فیلـــم آن ها را برجســـته کرده 
اســـت. نـــگاه آئینـــی فیلم بـــه دفـــاع مقدس، 
در سکانســـی از فیلـــم کـــه بـــه اتمـــام حجت 
حـــاج احمد بـــا نیروهایـــش اختصـــاص دارد 
بـــه زیبایـــی تمـــام به نمایـــش درآمده اســـت. 
عاشوراســـت  شـــب  یـــادآور  کـــه  سکانســـی 
کـــه شـــهادت نامه عشـــاق، امضـــا می شـــود. 
ی فیلم  اتفـــاق مهم این اســـت کـــه فضاســـاز
آن قـــدر درســـت، بجـــا و به انـــدازه اســـت کـــه 
در  صحنه هایـــی  و  تصاویـــر  چنیـــن  دیـــدن 
نظـــر  بـــه  متظاهرانـــه  و  ی  شـــعار نه تنهـــا  آن، 

نمی رســـد؛ بلکـــه زیبـــا و دلچســـب اســـت.
ی فیلـــم هم  ایـــن موضـــوع در قهرمـــان پـــرداز
مجنـــون«  »حماســـه  در  اســـت.  جلوه گـــر 
ی  قهرمـــان حضـــور دارد )حـــاج احمد بـــا باز
زمـــان، دوران  کـــه آن  جهانبخـــش ســـلطانی 
یگـــری ســـپری می کـــرد( اما  اوج خـــود را در باز
حـــاج احمـــد در این فیلم قهرمانی اســـت که 
شـــمایل هالیوودی نـــدارد. او به جای خشـــم 
فیزیکـــی،  و  توانایـــی جســـمی  و  و عصیـــان 
 ، ، ســـعه صدر به خاطر مهربانی، تواضع، صبر
شـــجاعت و درایـــت، جایـــگاه یـــک قهرمـــان 
را در ذهـــن مخاطـــب می یابـــد. ویژگی هایی 
کـــه در خیلی دیگـــر از قهرمانان و اســـوه های 
حقیقـــی دفـــاع مقـــدس و مقاومـــت، به وفـــور 
وجود داشـــت. مثـــل فرماندهـــان بزرگی چون 
حـــاج قاســـم ســـلیمانی. اتفاقـــًا حـــاج احمد 

هروقت قرار باشد 
فهرستی از آثار مهم 
و بزرگ ژانر جنگ یا 
سینما دفاع مقدس 

 
ً
تهیه شود، حتما

»حماسه مجنون« هم 
بخشی را به خودش 
اختصاص خواهد 

داد. 

در خیلی از فیلم ها 
هم صحنه هایی مثل 
خواندن نماز شب و 
مناجات های شب 
قبل از عملیات را 

دیده ایم. اما شورجه 
در »حماسه مجنون« 
عالوه بر این زیبایی ها 
از کلیات عبور کرده و 
روی جزئیات بیشتری 

متمرکز شده است.
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      پیشکسوت
 ســــــــــــینـــمای 
انقالب اسالمی

، کم شـــباهت  فیلـــم »حماســـه مجنـــون« در مـــرام و رفتـــار
بـــه حـــاج قاســـم نیســـت. فرماندهی کـــه از فـــرط فروتنی، از 
ســـوی منشی ســـتاد، شناسایی نمی شـــود و مثل مراجعین 
ی که وقتی ســـرباز  معمولـــی بـــا او برخـــورد می کنـــد، ســـردار
بیمـــار می شـــود خـــودش جـــای او پـــاس می دهـــد و موقـــع 
اتمـــام حجت بـــا رزمنـــدگان در شـــب عملیـــات، به جای 
 ... و  می بوســـد  را  رزمنـــدگان  پـــای  تحکـــم،  و  هشـــدار 
ازاین دســـت مـــوارد بیـــن فرماندهـــان و ســـرداران شـــهید، 
هـــم در دوران دفاع مقـــدس و هم در میـــان مدافعان حرم، 

بســـیار دیده می شـــده اســـت.
نبـــرد نظامـــی در  یـــک  بـــه  اینکـــه  بـــا  »حماســـه مجنـــون« 
دوران دفـــاع مقـــدس می پـــردازد و از ســـاخت آن 30 ســـال 
ی و حامـــی مضامینـــی جـــدی  گذشـــته اســـت؛ امـــا حـــاو
و کهنـــه نشـــدنی بـــرای جامعه امـــروز و همه دوران اســـت. 
آنچـــه ایـــن فیلـــم را از حیـــث نگـــره و مضمـــون زنـــده نگـــه 
ی میان حـــاج احمد و رضا اســـت.  مـــی دارد، دوگانه ســـاز
در ایـــن فیلـــم می بینیم کـــه حـــاج احمـــد، فرماندهی یک 
ی مهران  یـــب و جنگ روانـــی را برای آزادســـاز عملیـــات فر
بـــه عهـــده می گیـــرد. او مطابـــق بـــا نقشـــه کالن در جهـــت 
کار  بعـــث عـــراق  ارتـــش  از اشـــغال  رهایـــی شـــهر مهـــران 
می کنـــد، اما چـــون هدفش محرمانه اســـت، بـــر مثل حاج 
رضـــا )معـــاون گردان( دچـــار این توهـــم و تصور می شـــوند 
کـــه حـــاج احمـــد مســـتأصل اســـت و جـــان نیروهـــا را بـــه 

خطـــر انداخته اســـت. بـــه همین دلیـــل هم بـــا فرمانده اش 
دچـــار اختـــالف و درگیری می شـــود و مدتی قهـــر می کند. 
ی مهران کـــه حاصل  ، یعنـــی آزادســـاز وقتـــی از نتیجـــه کار
گاه می شـــود،  ی حاج احمد اســـت آ هوشـــمندی و صبـــور
پـــی می بـــرد. درواقـــع  او  فرماندهـــی  قـــدرت  و  بزرگـــی  بـــه 
»حماســـه مجنون« روایت گر حماســـه فرماندهانی اســـت 
کـــه در مســـیر حـــق قائـــل بـــه تکلیـــف هســـتند و هرچنـــد 
گاهـــی گویـــی به دل خطـــر می رونـــد و با آتش بـــاز می کنند 
و همیـــن هم افرادی بـــا نگاهی کوتـــاه و نزدیک بین را دچار 
آشـــفتگی می کنـــد؛ امـــا در فرایند کلی یک نقشـــه بـــزرگ را 
می پروراننـــد و عملیـــات عظمـــی را در جهـــت رهایـــی و 

می برند. پـــی  ی  رســـتگار
ی اش  یکی از دالیل موفقیت »حماســـه مجنون« و ماندگار
از  برجســـته  نمونـــه ای  به عنـــوان  مـــا  ســـینمای  تـــارخ  در 
ســـینمای دفـــاع مقدس، ایمـــان و اعتقـــاد قـــوی کارگردان 
فیلـــم اســـت. جمـــال شـــورجه ازجملـــه فیلم ســـازان نســـل 
بعـــد از انقـــالب اســـت کـــه خـــودش یـــک جوان بســـیجی 
و مؤمـــن بـــود و فضـــای جبهـــه را از نزدیـــک تنفس کـــرده و 
مردان جنـــگ را درک کرده و می شـــناخت؛ چنین فردی با 
ایـــن تجربه و احســـاس وقتی بـــه قدرت روایت و تســـلط بر 
ی برخوردار شـــود، قطعًا کار او نیـــز ماندگار  ابـــزار فیلم ســـاز

و قـــوی خواهـــد بود.
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دی 1401

عشق است بر آسمان پریدن! 	
و  یــایــی لذت بخش  رو بــرای بشر   » »پـــرواز یــخ  تــار در طــول 
البته دست نیافتنی بود. از همان زمان که افرادی همچون 
پا و عباس بن فرناس در اندلس به دنبال  ینچی در ارو داو
به تسخیر  انسان  بودند،  ــی زاد  آدم پــرواز  بــرای  راهــی  یافتن 
آسمان ها می اندیشید. با آغاز قرن بیستم و اختراع هواپیما 
آن  تا  که  کند  تجربه  را  جدیدی  احساس  توانست  انسان 
به  هوانوردی  زود  خیلی  می رسید.  نظر  به  غیرممکن  زمان 
آهنی  پرنده های  پای  و  شد  تبدیل  پرکاربرد  صنعت  یک 
شد.  کشیده  جنگ  جمله  از  مختلف  عــرصــه هــای  بــه 
جذابیت همیشگی پرواز برای انسان ها و هیجان غلبه بر 
ی هالیوود  جاذبه به اندازه ای بود که کارخانجات فیلم ساز
در  »بال ها«  فیلم  وقتی  شاید  بگذرند.  آن  خیر  از  نتوانند 
کسی  شد،  ساخته  ولمن  یلیام  و کارگردانی  به   1927 سال 
از فیلم ها  برای زیرگونه ای  را  راه  که این فیلم  فکر نمی کرد 
اما دو سال بعد  کند؛  نام »فیلم های هوانوردی« هموار  به 
یخ  تار اسکار  جایزۀ  اولین  برندۀ  صامت  فیلم  این  وقتی 
خلبانان  ی  جنگاور نمایش  که  فهمیدند  هنر  اهالی  شد 
و  گران  تماشا برای  می تواند  آسمان  وسعت  به  میدانی  در 

منتقدان سینما جذاب و سرگرم کننده باشد.
کــشــن و  کــه زیــرگــونــه ای از ژانـــر ا ــروز »فیلم  هـــوانـــوردی«  امـ
که  اســت  کــرده  طی  را  مسیری  می شود  محسوب  جنگی 
کرد.  ی و سیاست جدا  به سختی می توان آن را از ایدئولوژ
نسبت  بیشتری  استقبال  با  نظامی  هــوانــوردِی  فیلم های 
فیلم ها  ایــن  و  می شوند  مــواجــه  غیرنظامی  فیلم های  بــه 
دوم  و  اول  جهانی  جنگ های  از  داستان هایی  با  معموًال 
مثل  سلطه طلب  کــشــورهــای  نــظــامــی  ســیــاســت هــای  ــا  ی

این  طریق  از  فیلم هایی  چنین  خالقان  مرتبط اند.  آمریکا 
رخ  به  را  خود  خلبانان  مهارت های  و  نظامی  قــدرت  آثــار 
می کنند.  افسانه سرایی  سربازانشان  دربــارۀ  یا  می کشند 
از آخرین  یک« محصول 2022 یکی  گان: ماور فیلم »تاپ 
ی کامل و ِاعمال  ی ست که با همکار نمونه های چنین آثار
اشــارات  آن  در  و  شــده  ساخته  آمریکا  دفــاع  وزارت  نظر 

غیرمستقیمی هم به ایران می شود.

بلند آسمان جایگاه من است 	
در کشور ما هم در طول هشت سال دفاع مقدس خلبانان 
ی اسالمی رشادت هایی را در  ی هوایی ارتش جمهور نیرو
یخ ثبت کردند که نظیر ندارد. دوربردترین شکار هوایی  تار
ایرانی و به وسیلۀ موشک فونیکس  جهان توسط تامکت 
تنها  عراقی  هواپیمای   19 شکار  اصالنی،  امیر  خلبانی  به 
در ماه اول جنگ، رکورد بیشترین پرواز عملیاتی با بالگرد 
توسط شهید شیرودی، ثبت یک هزار ساعت پرواز رزمی 
توسط  ی  بــرون مــرز پــرواز   182 و  تحمیلی  جنگ  دوران  در 
کوچکی  امیر سرتیپ خلبان منوچهر محققی تنها بخش 
مــی زنــد.  افسانه ها  بــه  پهلو  کــه  اســت  افــتــخــارات  ایــن  از 
پیچیده  عملیات های  کنار  در  را  رکوردها  این  کافی ست 
کــه در آن  یــد  بــگــذار کــمــان 99  و شــگــفــت انــگــیــزی مــثــل 
ی  جنگنده های ایرانی توانستند نزدیک به 20 درصد نیرو
هوایی عراق را نابود کنند. با این وجود تعداد فیلم هایی که 
از ابتدای انقالب اسالمی تا کنون دربارۀ خلبانان و قدرت 
دو  انگشتان  تعداد  به  ساخته ایم  کشورمان  هوایی  ی  نیرو
دست نمی رسد! گرچه فیلم هایی مثل عقاب ها )1363(، 
حمله به اچ-3 )1373(، پرواز خاموش )1377( یا مجموعۀ 

 ما به فلک می رویم،
 عزم تماشا که راست؟

 دربارۀ فیلم های هوانوردی در سینمای ایران
علی دائمی/ دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه صداوسیما
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در  و  ساخته   )1390( ــرواز  پ شــوق  تلویزیونی 
اما  شــد،  ماندگار  تلویزیون  و  سینما  یخ  تار
گران بودن فرایند تولید این گونه فیلم ها، لزوم 
کشن  پرودا و  مربوط  ارگان های  با  هماهنگی 
بازنمایی  کــه  می شد  باعث  ــا  آن ه پیچیدۀ 
ی هوایی، آن هم به شیوه ای  ی های نیرو دالور
همت  ی ها،  کلیشه ساز از  دور  به  و  متفاوت 
میان  در  کــنــد.  طلب  مضاعف  اراده ای  و 
در  فیلم  تولید  چالش های  که  فیلمسازانی 
پذیرفتند،  دل  و  جان  با  را  هوانوردی  زیرگونۀ 
ــام جــمــال شــورجــه مــی درخــشــد. شــورجــه با  ن
شهید  زندگی  دربارۀ  سریال  ساخت  سودای 
و  شد  ی  همکار وارد  ارتــش  با  بابایی  عباس 
ساخت؛  ایرانی  خلبان های  دربــارۀ  پروژه  دو 
 )1374( ســرخ«  »دایــرۀ  سینمایی  فیلم  اولــی 
داده  پیشنهاد  ارتــش  را  آن  اولیۀ  ایــدۀ  که  بود 
که  بود   )1376( »خلبان«  فیلم  دومــی  و  بود 
به فاصلۀ دو سال از فیلم قبلی ساخته شد. 
آشنایی  برای  مقدمه ای  باید  را  فیلم  دو  این 
نبردهای  و  جنگنده ها  بر  کارگردان  تسلط  و 
که ساخت این دو فیلم  هوایی دانست؛ چرا 
یش، یعنی پرداخت سریالی  شورجه را به آرزو
این  هرچند  می رساند.  بابایی  شهید  زندگی 
کار به نام یداهلل  اتفاق رخ نداد و بعدها قرعۀ 

صمدی افتاد تا سریال شوق پرواز را بسازد.
گــرچــه ممکن اســت دو فیلم دایـــرۀ ســرخ و  ا
در  امـــروز  شــگــرف  پیشرفت های  بــا  خلبان 
جلوه های ویژه، در نظر مخاطب نسل جدید 
جذاب به نظر نرسد، اما این دو فیلم نسبت 
انــدک موجود،  امــکــانــات  بــا  و  بــه دورۀ خــود 
کیفیت قابل تحسینی دارند و بدون تعارف 
ی در آن  ــار ــ گــفــت ســاخــت چــنــیــن آثـ ــد  ــای ب
است.  می خواسته  یــادی  ز جسارت  دوران، 
شجاع  فیلمساز  بــزرگــداشــت  مناسبت  بــه 
نگاهی  اسالمی،  انقالب   70 و   60 دهه های 
انداخته ایم به دو فیلم معروف او در زیرگونۀ 

هوانوردی نظامی:

دایرۀ سرخ )1374( 	
فیلمی به نویسندگی احمد شهرابی فراهانی 
ــان تـــحـــول ســرهــنــگ  ــ ــت ــ کـــه روایــــت گــــر داس
سابق  سرهنگ  قریبیان(،  )فرامرز  محمودی 
ارتش  جوان  خلبانات  مربی  و  هوایی  ی  نیرو
کــه هــمــزمــان بــا انــقــالب بــه آلمان  اســـت. او 
کرده بود، به ایران بازمی گردد تا دختر و  سفر 
دامادش را متقاعد کند با او به آلمان بیایند؛ 
اما وقتی شرایط جنگ در ایران و مجروحیت 
شک  خــود  تصمیم  در  می بیند  را  دامـــادش 
و تأمل  می کند. جستجوی درونی محمودی 
او در وضعیت جنگ باعث تحولش می شود 
را  ی هوایی  نیرو به  بازگشت  او درخواست  و 
یتی مهم را به انجام برساند.  می دهد تا مامور
پــروازهــای  تصاویر  از  شــورجــه  فیلم  ایــن  در 
درکنار  ــش  ارت خلبانان  آف  تیک  و  تمرینی 
تصاویر اختصاصی که برای فیلم ضبط شده 
کت های  از ما گاه  و  استفاده می کند  بودند، 
کشن بهره  کوچک برای ساخت صحنه های ا

می برد. 
جـــذاب  داســـتانی  ایـــدۀ  منکـــر  نمی تـــوان 
یـــادی با ســـاختار و  کـــه انطبـــاق ز فیلم شـــد 
اصـــول درام ارســـطویی دارد. اولیـــن و شـــاید 
مهم تریـــن مشـــخصۀ »دایـــرۀ ســـرخ« داشـــتن 
مســـیر  در  کـــه  اســـت  مـــردد  قهرمـــان  یـــک 

شورجه با سودای 
ساخت سریال 

دربارۀ زندگی شهید 
عباس بابایی با 

ارتش وارد همکاری 
شد و دو پروژه دربارۀ 

خلبان های ایرانی 
ساخت؛ اولی فیلم 

سینمایی »دایرۀ 
سرخ« )۱۳۷۴( بود 
که ایدۀ اولیۀ آن را 

ارتش پیشنهاد داده 
بود و دومی فیلم 

»خلبان« )۱۳۷۶( 
بود که به فاصلۀ دو 
سال از فیلم قبلی 

ساخته شد.
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ویژه نامه پاسداشت 
 جمــــــــــال شـــــــــــــورجه

دی 1401

قصـــه کشـــمکش های درونـــی خـــود را حل کـــرده و متحول 
می شـــود. مولـــف، قهرمـــان خـــود را به درســـتی در جایـــگاه 
یـــک مخالف/منتقد قـــرار می دهد کـــه در ابتدا بـــا دنیای 
یج رشـــد  آشـــفته و بحرانی جنـــگ بیگانه اســـت اما به تدر
کـــرده و هـــدف دراماتیـــک خـــود را پیـــدا می کنـــد. در طول 
فیلم با اســـتفاده از نماهای بســـته و حرکـــت دالی-این به 
ســـمت شـــخصیت محمـــودی، تردید و کشـــمکش درونی 
کشـــن مانع از آن  او را احســـاس می کنیـــم. اقتضائات ژانر ا
نشـــده که فیلمســـاز بـــه جنبه هـــای نمادین و هنـــری فیلم 
ی در   توجـــه کنـــد. وجـــود نقش مایه های پرتکـــرار مثل قنـــار
قفـــس -که اســـتعاره ای از محمـــودی قبل از تحول اســـت 
و همزمـــان با بازگشـــت محمودی بـــه میدان نبـــرد از قفس 
رهـــا می شـــود- و یا موتیف ماســـک شـــیمیایی بـــر صورت 
کـــودک که بـــرای محمودی و اهالـــی خانه یـــادآور جنایات 
جنگـــی آلمانی هـــا علیـــه مـــردم ایـــران اســـت، نمونه هایی 
از تـــالش فیلمســـاز برای اســـتفاده از نمادهـــا و لحظه های 

اســـت. دراماتیک 
پردۀ اول و سوم فیلم استادانه پرداخت شده و واضح است 
قصه  کــردن  جــذاب  ترفندهای  به  فیلمنامه  نویسندۀ  که 
قالب  تکنیک  با  فیلم  است.  بوده  واقف  پرده  دو  این  در 
آغاز می شود و در همان سکانس ابتدایی پس از نمایش 
راه  در  شیمیایی  مــواد  تولید  کارخانۀ  از  مرموز  پالن های 
آهن، شاهد درگیری غافلگیرانۀ خلبان های ایرانی هستیم 
ادامۀ داستان ترغیب می کند.  را به تماشای  که مخاطب 
ابراهیمی  رضــا  فیلم  قهرمان  که  می رسد  نظر  به  آغــاز  در 

که از  کاوه(، داماد سرهنگ محمودی ست  )اردالن شجاع 
زود  اما خیلی  برده است.  در  به  این عملیات جان سالم 
که  می شویم  متوجه  دخترش  خانۀ  به  سرهنگ  آمــدن  با 
قهرمان اصلی پدرزن اوست. در پردۀ سوم و اوج داستان 
درابتدای  که  شاهدیم  را  کارخانه ای  انهدام  عملیات  نیز 
برای  را  خود  محمودی  بود.  شده  کشف  رضا  توسط  فیلم 
کرده است و با مهارت باالیش تاسیسات  عملیات آماده 
یــک درام  در  کــه  آن جــا  از  امــا  نــابــود می کند،  را  عــراقــی هــا 
به سادگی  قهرمان  برای  چیز  هیچ  ساختارمند  و  منسجم 
جنگندۀ  هستند،  فزاینده  کشمکش ها  و  نمی شود  حل 
محمودی آسیب می بیند و آخرین چالش او فرود سالم در 

پایگاه هوایی است.
جلوه های  فیلمنامه،  خوب  ساختار  دربارۀ  آنچه  وجود  با 
ویژۀ قابل قبول در زمان خود و نیز قهرمان ارسطویی  فیلم 
روایت گری  اما فیلم در پردۀ دوم دچار ضعف در  گفتیم، 
برای سرهنگ محمودی  می شود. وجود قوس شخصیتی 
نکته ای مثبت است اما این قوس شخصیتی و سیر تحول 
با  محمودی  واقــع  در  اســت.  نشده  پیاده  خــوب  قهرمان 
دیدن چند تصویر در تلویزیون، گفت وگوهایی که با داماد 
اینکه  بر  عــالوه  می شود.  متحول  دارد  سابقش  همکار  و 
دم ستی  و  ســاده  قهرمان  تحول  بــرای  کنش هایی  چنین 
یادی درونی ست  ز تا حد  او  تغییر  فرآیند  به نظر می رسد، 
مثل  که  اســت  خاطر  همین  به  اســت؛  نشده  دراماتیزه  و 
ی از فیلم های ایرانی که قصۀ آن ها در پردۀ دوم الغر  بسیار
دارد.  ُکندی  و  کش دار  دوم  پردۀ  نیز  سرخ  دایرۀ  می شود، 
گنجاندن سکانس حمله به پایگاه هوایی و افتادن  شاید 
کندی و یکنواختی  کاستن از این  بمب عمل نکرده برای 
گــذر ســرســری از   ، بــوده بــاشــد. باید بــه همۀ مـــوارد مــذکــور
از  بخش هایی  شــد.  ــادآور  یـ نیز  را  داســتــان  عطف  نقاط 
جسمانی  ی  آمــاده ســاز سکانس  مثل  سرخ  دایــرۀ  داستان 
ظرفیت  انهدام،  عملیات  سکانس  یا  محمودی  ورزش  و 
به خاطر  )شاید  اما  داشتند  مفصل تری  پرداخت  و  تعمق 
ــه راحــتــی از آن  مــحــدودیــت هــای مــالــی و تــجــهــیــزاتــی( ب

گذشتیم. 
که هرکسی  قبولی ست  قابل  فیلم  دایرۀ سرخ  به هر حال، 
جرئت ورود به فرآیند ساخت آن را نداشت و از این حیث 

باید به شورجه و همکارانش دست مریزاد گفت.
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خلبان )1376( 	
شورجه فیلم خلبان را دو سال بعد از اولین طبع آزمایی اش 
ی از تجربیات آن فیلم  کوله بار در ساب ژانر هوانوردی و با 
موفق تر  تجربه ای  برخی  اعتقاد  به  که  فیلم  این  ساخت. 
دربــارۀ  و  واقعی  داستان  یک  براساس  بــود،  قبلی  فیلم  از 
ساخته  دوران  عباس  شهید  شهادت طلبانۀ  عملیات 
که می خواست در  شد. در سال های دفاع مقدس، عراق 
عرصۀ دیپلماسی نیز خود را پیروز میدان جلوه دهد، برای 
میزبانی اجالس سران جنبش عدم تعهد تالش کرد. صدام 
گفته  در آن روزها خلبان های ایرانی را ترسو خوانده بود و 
فراز بغداد  بر  ما  بود حتی یک پشه نمی تواند بدون اجازۀ 
با اصابت  که  یارانش  و  کند. عملیات شهید دوران  پرواز 
پایان  اجالس  ی  برگزار محل  هتل  ساختمان  به  جنگنده 
با  نبرد  در  وطن  سربازان  ی  کار فدا ماندگار  نمونۀ  یافت، 

دشمن متجاوز بود. 
اول  نیمۀ  کرد:  تقسیم  نیمه  دو  به  می توان  را  خلبان  فیلم 
ترور  بــرای  منافقین  تــالش  بر  که  اســت  جنایی  تریلر  یک 
کام  نا درنــهــایــت  کــه  تــالشــی  دارد؛  تمرکز  دوران  عــبــاس 
هوانوردی  جنگی  کشن  ا یک  اما  فیلم  دوم  نیمۀ  می ماند. 
که عملیات خلبان های ایرانی برای نفوذ به آسمان  است 
بغداد را نشان می دهد. شاید بتوان گفت این دو پاره بودن 
فیلم از انسجام آن کاسته و تفاوت میان هدف ها و نیازها 
در هر نیمۀ فیلم، بر نیمۀ دیگر تاثیر منفی گذاشته است؛ 
تقریبا  که  بــزرگ  عملیات  به  رسیدن  زمــان  تا  مثال  بــرای 
اثری  پایانی فیلم است مخاطب هیچ  با یک سوم  مقارن 
ی عباس دوران نمی بیند  از توانمندی و مهارت های پرواز
و اساسًا نمی فهمد چرا عباس دوران شایستۀ مراسم تقدیر 
است. پرداختن به دو قصۀ به ظاهر مرتبط اما عمًال مجزا 
همچنین  بــغــداد(  بــه  حمله  سپس  و  دوران  ــرور  ت )یعنی 
کتر  کارا به  بخشیدن  عمق  بــرای  مجالی  که  شــده  باعث 
عباس از طریق پرداخت رابطۀ او با خانواده  یا همرزمانش 
وجود نداشته باشد. از همین روست که شخصیت عباس 

در فیلم خلبان تخت و تک بعدی از آب درآمده است.

پرسشی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس 	
تولیدی  ــوانـــوردی  هـ زیــرگــونــۀ  پــیــداســت  گفتیم  آنــچــه  از 
با  را  مخاطب  می تواند  حــال  عین  در  امــا  دارد  پیچیده 

کرد  فــرامــوش  نباید  ــد.  ده آشتی  مقدس  ــاع  دف سینمای 
نیستند  پــرنــده ای  ماشین های  روایــت گــر  فیلم ها  ایــن  که 
فیلم های  مرگبارند.  عجیب  ی هــای  فــنــاور بــه  مجهز  کــه 
آسما ن ها  در  پرواز  نمایش  بخاطر  آنکه  از  بیش  هوانوردی 
شجاعشان  قهرمان های  بخاطر  باشند،  دوست داشتنی 
فیلم ها  این  در  بگوییم  گر  ا می شوند.  محبوب  و  مشهور 
است  داستان  منطقی  سیر  و  قهرمان  ی  شخصیت پرداز
که حرف اول و آخر را می زند )و حتی مهم تر از جلوه های 
آن قــدر  ــار  آثـ از  دســتــه  ایــن  نگفته ایم.  بــیــراه  اســـت(  ویـــژه 
با  کــرده  قهر  مخاطب  می توانند  که  هستند  بکر  و  متنوع 
وجود  با  بکشانند.  سینماها  به  را  مقدس  دفاع  فیلم های 
دوران  شهید  و  بابایی  شهید  مثل  واقعی  شخصیت های 
ما  مــی آورد،  وجــود  به  را  شنونده ای  هر  آن هــا  خاطرات  که 
مسئوالن  از  باید  نرفته ایم.  سینمایی  زیرگونۀ  ایــن  ســراغ 
که:  پرسید  را  ســوال  ایــن  متعهد  هنرمندان  و  سینمایی 
حــوزۀ  در  چــرا  انگشت شمارند؟  فیلم هایی  چنین  چــرا 
ی  دفاع مقدس چسبیده ایم به داستان ها و ژانرهای تکرار
به  را  روشنفکری  سینمای  پــای  گــاه  یکنواخت؟  بعضًا  و 
هالیوود  از  تقلید  به  می خواهیم  گاه  و  می کنیم  باز  جنگ 
یم. ساب ژانر هوانوردی محملی  »نجات سرباز رایان« بساز
اســت.  مقدس  دفــاع  ژانــر  در  ی  کلیشه ساز از  فــرار  بــرای 
دفــاع  سینمای  بــه  می تواند  کــه  مغفول مانده  زیــرگــونــه ای 
مقدس جان تازه ای ببخشد؛ سینمایی که به دلیل فاصله 
گراِن  و ورود نسل جدید سینما از سال های جنگ  گرفتن 
سینمای  موبه موی  تقلید  و  تــکــرار  درگــیــر  جنگ ندیده، 

ی های مستندگونه شده است. جنگی هالیوود یا بازساز

»جمال« و خوبی و خلق خوش و شجاعت او... 	
یک  خلبان  و  ســرخ  دایــرۀ  فیلم  گــر  ا گفت،  باید  پایان  در 
درس  باشد،  داشته  انقالبی  جوان  فیلمسازان  برای  درس 
جدید  گران  سینما است.  هنر  در  ی  بلندپرواز و  جسارت 
ی  ایــده پــرداز در  خالقیتشان  و  نمی کنند  یسک  ر معموًال 
همکارانش  و  شورجه  امــا  نمی شود؛  شکوفا  سوژه یابی  و 
توانستند چنین فیلم هایی  که   ، و اهل خطر شجاع بودند 
شورجه  فیلم های  از  باید  بسازند.  خــودشــان  زمــان  در  را 
حال  عین  در  سرگرم کنندگی  جذابیت،  خالقیت،  درس 

آرمانگرایی ارزش مدار را آموخت.
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بازنمایی قهرمان در آثار 	
با شروع انقالب فرهنگی احساس شد که انقالب امروز نیاز 
یادی  ز افراد  آن مقطع،  ابــزاری همچون سینما دارد. در  به 
نبودند که با حرکت انقالب همراهی کنند و در عین حال 
دانشجوهای  از  نفر   140 ــدود  ح بــا  باشند.  هــم  گر  سینما
تله  عنوان  به  جمعی  یک  در  سینما  مختلف  رشته های 
کردیم. ایشان دانشجوی رشته ی  کار سینما را شروع  فیلم، 
 ، دیگر دانشجوی  صد  مثل  امــا  بودند  طراحی  و  گرافیک 
رشته ی سینما را انتخاب کرد. در این جمع صد نفر الفتی 
از ســال 59 شــروع شد.  آمــد و آشنایی ما  بین ما به وجــود 

ایشان باعث شد پیوند بینمان  ویژگی شخصیتی خاص 
بیشتر شود. در این مدت 42 سال در بیشتر موقعیت ها با 
هم بودیم. تنها تفاوت ایشان با بقیه ی هم نسل هایشان خط 
فکریشان است. جمال شورجه از آن دسته فیلمسازان نسل 

اول انقالب بود. 
کند  که قرار است انقالب اسالمی را تبیین  سینمای ایران 
و نظام جمهوری  اهــداف شهدا  و  ارزش هــا  و در خدمت 
کرده که سینما از قهرمان  اسالمی باشد، به سمتی حرکت 
، عمل  تهی شده است. آقای شورجه برخالف این دستورکار
آثار دفاع  بینیم. در  را می   کارهایش، قهرمان  کرد. در تمام 

 فیملݠساز 
نݠسل اول انقالب

گفت وگویی با جواد شمقدری 
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مثل  اســت.  ُپر  همیشه  قهرمان  جای  مقاومت  و   مقدس 
فیلم لبه تیغ که در یک مقطعی، غدغه ای پیش آمد و این 
دارد؛  وجــود  قهرمانی  کارهایشان  همه  در  ساختند.  را  کار 
قهرمانی که در عین مومن بودن، خیلی فرهیخته و با متانت 
است. برخالف بعضی از قهرمان های دیگر فیلم ها است 
کارهای خطایی  ناخواسته  و  آدم های شلوغی هستند  که 
از  بازتابی  انگار  شورجه  آقــای  قهرمان های  بدهند.  انجام 
آرام و موقر و درونی  شخصیت خودشان هستند. ظاهری 

پر از هیجانات و التهابات. 

حماسه مجنون 	
نمایان  شورجه  آقای  پرهیجان  وجه  آن  وقتی  کار  زمان  در 
از  ایـــن بخشی  امـــا  مــی کــردنــد  ــان تعجب  ــت مــی شــد، دوس
تیم  با  فیلم  ساخت  رونــد  در  بــود.  ایشان  نهان  شخصیت 
سازنده و گروه، رابطه ی بسیار نزدیک و صمیمانه ای داشت 
ی در زمان  کردن بود. چند بار و همیشه اهل خوش و بش 
فیلم برداری فیلم حماسه مجنون به سر صحنه رفتم. رفتار 
را  گرمی  بود و فضای دلنشین  ایشان باعث همدلی شده 
کارهای  از  را بیشتر  بود. فیلم حماسه مجنون  کرده  ایجاد 
دیگرشان دوست دارم. نظر خودشان هم همین است. برای 
این اثر خیلی وقت گذاشت و به درون شخصیت ها رفت. 
یافت  سعی کرد حس و حال وقایع جنگ بدر و خیبر را در
پروژه چند  این  کند. در زمان ساخت  اثرش متجلی  و در 
ی به دیدنشان رفتم و از نزدیک با حال و هوای کار آشنا  بار
کار خیلی سختی بود. فیلمبرداری از صحنه هایی  شدم. 

ی آب بود.  که رو
به  فیلم  ــن  ای کــه  بـــودم  داور جــشــنــواره فجر  هــمــان ســـال، 
در  شد.  انتخاب  کارگردان،  بهترین  یا  فیلم  بهترین  عنوان 
جشنواره های دیگر هم سیمرغ بهترین کارگردانی را گرفت. 
هم  کرکوک  عملیات  فیلم  مجنون،  حماسه  فیلم  کنار  در 
کرکوک تنها فیلمی  مورد توجه است. به تعبیری، عملیات 
که برگرفته  که عملیات برون مرزی را نشان می دهد  است 
از  برگرفته  شورجه،  آقای  آثار  از  ی  بسیار بود.  واقعیت ها  از 
یک واقعه است. شاید تخیل برای قصه گویی به کار گرفته 

باشد؛ اما اصل حادثه و اتفاق واقعیت دارد. 
کرکوک، رزمندگان ما به قرارگاه رمضان رفتند  در عملیات 
تا پاالیشگاه کرکوک را زدند؛ دقیقا مطابق با واقعیت است. 

فرهنگی  میراث  قاچاق  از  برگرفته  تیغ  لبه  فیلم  همچنین 
رهبر  موقع  بود. همان  داده  رخ  در مقطعی  که  کشور است 
که این موضوع باید آشکار  کردند  کید  معظم انقالب هم تا

شود. 

 چراغ راه 	
اما  ــود؛  بـ ایــن هــا  از  بیشتر  خیلی  روز   33 فیلم  جــایــگــاه 
ابعاد  در  طــرف  آن  از  نشد.  دیــده  خوبی  به  کــار  متاسفانه 
داخلی و بین المللی متاسفانه جریان صهیونیستی باعث 
نداشت؛  کــران  ا لبنان  در  حتی  نشود.  دیده  فیلم،  که  شد 
گرفته،  اختیار  در  را  دنیا  سینمای  مدیریت  که  جریانی 

کران شود.  نگذاشت ا
لبنان  در  فیلم  اهلل،  حزب  و  ما  تالش های  با  مدتی  از  بعد 
کردند  کار انگیزه داد و باور  کران های موفقی داشت. این  ا
و  از سی  بعد  فیلم در حوزه مقاومت ساخت.  که می شود 
که بعد از آن، در  ، راه برای این نوع فیلم ها باز شد  سه روز

لبنان سریال الوفا را ساختند. 
همچنان  مقاومت  سینمای  جریان  ایــن  داشتیم  انتظار 
یه و عراق اما  ادامــه دار باشد در بستر حوادث لبنان، سور
وقتی دولتی روی کار می آید که تمام آمال و آرزوهایش، نگاه 
به غرب و آمریکاست، عمال این حرکت متوقف می شود. 
بگوید  تــا  ماند  نشانه  یــک  عــنــوان  بــه  روز  ســه  و  ســی  فیلم 

 . می شود چنین فیلمی ساخت. ماندگار و موثر

بعد از 33 روز 	
قهرمان  مــورد  در  بــای  احمد  فیلم   ، روز سه  و  سی  از  بعد 
ملی الجزایر که در مقابل استعمار فرانسه جنگیده است، 
ساخته شد. گروه سازنده درخواست داشتند کارگردان یا از 
عوامل اصلی سریال حضرت یوسف علیه السالم، فیلم را 
بسازد. فرج اهلل سلحشور که فوت کرد، آقای شورجه گزینه ی 
فیلم  کــار  دنــبــال  و  نداشتند  آمــادگــی  ایــشــان  بــود.  بعدی 
را  اما باالخره این فیلم  حضرت موسی علیه السالم بودند 

ساختند. به نظرم اتفاق مبارکی بود. 
یم  کمی دار کار مشترک  متاسفانه در عرصه ی بین المللی 
و وقتی سرمایه گذاری در یک کشور شمال آفریقا عالقه مند 
اثر  و  بیاید  ایــرانــی  انــقــالب  نسل  فیلسازان  بــا  کــه  مــی شــود 

ملی اش را خلق کند، این خیلی زیباست. 
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دوربین،  جلوی  عوامل  همه ی  که  میشه  ساخته  فیلمی   
الجزایری و عرب هستند یا بعضا فرانسوی اما عوامل پشت 
گرانبهایی است اما  ایرانی. به نظرم تجربه ی  کثرا  دوربین ا
متاسفانه این تجربه ها جمع آوری نمی شود که بعدها مورد 

استفاده قرا ر بگیرد. 

می خواهم در خدمت قصۀ قرآنی باشم  	
شخصیت جمال شورجه خالی از من است و تنها خودش 
کدخدای  برای خودشان  واقع  کارگردان ها در  را نمی بیند. 
یک اقلیمی هستند و دارای ایده و خالقیت خاص خود. 
و  بدهد  تقلیل  را  خــودش  جایگاه  کارگردانی  ــدارم  ن ســراغ 
بیاید در حد مشاور یا دستیار در کنار یک پروژه دراز مدت 
کار اصلیش را انجام می دهد  یم که  کار کند. مواردی را دار
کنار دست  اینکه در  اما  کنارش مشاور هم هستند؛  و در 
کارگردان اصلی بایستی و شبانه روز با هم باشید و روی هر 
پالن و دیالوگ با هم بحث کنید، خیلی جای تحسین دارد. 
ی  هدف گذار نیست؛  مهم  مسائل  این  شورجه  آقای  برای 
مهم است. می گوید من می خواهم در خدمت قصۀ قرآنی 
را می زند واقعا قلبی و دلی  گر حرفی  باشم. آقای شورجه ا
است. تقریبا بخش بزرگی از عمرش حدود پنج شش سال را 
کنار دست مرحوم سلحشور بود و دو سریال مردان آنجلس 

و حضرت یوسف علیه السالم را به سرانجام رساند. 
ایثـــار و  ایـــن حرکـــت بســـیار زیبایـــی اســـت. تمـــام ایـــن 
فداکاری هـــا را مرحـــوم سلحشـــور می بینـــد و همیشـــه هـــم 
مدیونشـــان بـــوده و به زبـــان هم آورده اســـت. وقتـــی مرحوم 
سلحشـــور بیمـــار شـــد، وصیـــت کـــرد کـــه فیلـــم حضـــرت 
موســـی علیه الســـالم را بعد از خودش، آقای شورجه بسازد. 
 ، یـــان مدیریتـــی تلویزیون همراهی نکـــرد. کار متاســـفانه جر
حـــدودا  دو ســـال عقب افتاد. در حلی کـــه رهبری چندین 
کید کردند به ســـاخت این پـــروژه. در همین موقع بود  بـــار تا
که پیشـــنهاد فیلم احمـــد بای را قبول کرد. بعد از ســـاخت 
فیلـــم احمـــد بـــای هم کـــه دچـــار بیماری شـــد و دوســـتان 

جدیـــدی ایـــن کار را دســـت گرفتند. 

روایت انقالب  	
چهار ماه به بیســـتمین ســـالگرد انقالب، دوستان پیشنهاد 
آقـــای  بـــه  انقـــالب انجـــام دهیـــم.  بـــرای  کاری  تـــا  دادنـــد 

شـــورجه پیشـــنهاد دادم. آقای شـــورجه بـــا اینکـــه پروژه ها و 
برنامه هـــای دیگـــری داشـــت امـــا خیلـــی راحـــت پذیرفت. 
یخی روایـــت انقـــالب را قرار  تقســـیم کار کردیـــم. بخـــش تار
شـــد آقای شـــورجه بســـازند و بنده بخـــش زمـــان حالش را. 
بیســـت ســـال از آن زمـــان میگذرد و مـــا در آســـتانه چهل و 
چهارمین ســـالگرد انقالب هســـتیم اما هیچ کار مشـــابه ای 

انجام نشـــده است.
در مـــورد خیلی از شـــخصیتها چه قبل از پیـــروزی انقالب 
و چـــه در مرحلـــه ی پیـــروزی انقالب و حتـــی بعدش هیچ 
یـــم. صحنـــه را خالـــی کردیـــم که دشـــمن آمد و  روایتـــی ندار
روایت هـــای خـــودش را گفـــت. روایت هـــا وارونـــه و تحریف 
شـــد و بـــه تعبیـــر رهبـــری جـــای شـــهید و جـــالد را عـــوض 
کردنـــد. مجموعـــه روایـــت انقـــالب بخش هـــای زیبایـــی از 
داســـتان شـــهید نواب و یا مرحـــوم طیب داشـــت. واقعا هر 
زمـــان ایـــن کار پخش شـــود، تـــازه و زنده اســـت و مخاطب 

امـــروز را هم خواهد داشـــت. 

همواره در مسیر انقالب 	
کـــه ســـرمایه ی  آقـــای شـــورجه بـــه نظـــر مـــن فـــردی اســـت 
وجـــودی و همـــه ی مهـــارت و خالقیت هـــا را در خدمـــت 
تبییـــن حرکـــت انقـــالب اســـالمی در مقاطع مختلـــف قرار 
داده اســـت. تعـــدادی از هنرمنـــدان در مقاطـــع مختلـــف 
کـــه در بعضـــی از حـــوادث و  دچـــار چالش هایـــی شـــدند 
فتنه هـــا مسیرشـــان جدا شـــد؛ اما آقای شـــورجه، بـــه برکت 
ایمـــان، باورهای اعتقادی و پیـــروی از والیت رهبری؛ هیچ 

وقـــت از مســـیر اصلی دور نشـــد. 
جلسات  در  نمی شود.  تــرک  وقــت  هیچ  وقتش  اول  نماز 
خودمانی که همه را وادار می کند که نماز اول وقت بخوانند. 
در جلسات دیگر هم می بینیم به بیرون رفت، رفت نماز را 
را هم سر صحنه دارد و خیلی  رفتار  آمد. همین  و  خواند 
کار  که در صحنه فیلمبرداری بتوانی به این  سخت است 

وفادار باشی. 
مــراقــبــت در حفظ  و  ــت  ایــشــان دقـ خــصــوصــیــت دیــگــر 
دولت  حمایت  با  که  پروژهایی  روی  اســت.  بیت المال 
باید در همان  که  ساخته می شود خیلی حساس هستند 
که مشخص شده، فیلمبرداری شود. با زمان بندی  زمانی 

دقیق، کار به پایان برسد. 
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شبیه به جمال 	
کــه حــال و  جمال شــورجــه از آن دســت آدم هــایــی اســت 
تیتراژ  دارم.  دوست  فیلم هایش  از  بیشتر  خیلی  را  هوایش 
که  می شدم  متوجه  فیلم  آخر  نمی دیدم،  گر   ا هم  را  فیلم 
فیلم هایش  باور  این قدر  است.  شورجه  آقای  کارگردانش، 

برایم راحت است. چون از جنس خودش فیلم می سازد. 
بخیر  شــب  فیلم  داشــتــم  سینمایی  شــهــرک  در  روز  یــک 
یک  روز  آن  اتفاق  حسب  بر  که  مــی کــردم  کــار  را  فرمانده 
کشنی داشتیم. جمال شورجه هم مشغول  صحنه  خیلی ا
ع(بود. وقتی داشتند رد می شدند،  فیلم حضرت یوسف )
و  بود. آمدند جلو  ، صورتم سیاه و سوخته شده  انفجار از 
بعد از خسته نباشید، گفتند: »ما به شما افتخار می کنیم. 
چند سالی است که فیلم دفاع مقدس ساخته نشده. حاال 
که ما مردان زمین  را  و پرچمی  آمده اید  این زمان  شما در 
جبران  یــد  دار را  ما  ی  کم کار برافراشته اید.  را  گذاشته ایم 
با  اما  بــودم؛  خسته  بی نهایت  و  بود  غــروب  دم  می کنید.« 
صحبت ایشان، خستگی از تنم و هم گروهی هایم درآمد. 

بعضی  اما  احساسی اند  و  عاطفی  به شدت  شورجه  آقای 
اوقات خیلی خشن. چند سفر با خانواده ایشان بودم. در 
این سفرها وقتی صحبت می کردیم، می دیدم طرز نگاه شان 
والیت پذیری شان  و  مقدس  دفاع  فیلم های  و  انقالب  به 
خیلی شبیه من است. همیشه می گویم آن بخش مردانة 

وجودم، شبیه به جمال شورجه است.

فیلم ساز دفاع مقدس 	
بودند.  قهرمان  یک  هرکدام شان  رزمندگان مان  تک تک 
و  جغرافیایی  اوضـــاع  بــاتــوجــه بــه  عملیاتی  منطقة  تــوی 
که رخ می داد، هر لحظه یک نفر قهرمان بود.  حادثه هایی 
گاهی بی سیم چی قهرمان می شد، گاهی یک آرپیچی زن.

بنابراین، بر اســـاس قصه ای که نوشـــته می شود، قهرمان ها 
فـــرق می کننـــد. فیلم هـــای آقـــای شـــورجه چـــون خالصانه 
بـــاور جانانـــه ای شـــکل می گرفـــت در نتیجـــه  یـــک  بـــا  و 
تیپ هـــای مختلفـــی قهرمانـــش بودنـــد. با  گذشـــت زمان، 
مـــا ایـــن قهرمان هـــا را بهتر بـــاور می کنیـــم. به نظـــرم باید به 
یه دیـــد بدهیم. نگاه  فیلم ســـازهای دفـــاع مقـــدس، اول زاو
اســـت که فیلم ســـاز را می ســـازد نه خدایی کردن با حرکت 
دوربین. بـــا حرکت دوربیـــن تنها برای یک مـــدت کوتاهی 
گر را فریبـــش داد. تماشـــاچی واقعی، بعد  می شـــود تماشـــا
از تمام شـــدن فیلـــم، نـــگاه فیلم ســـاز را با خـــودش می برد و 

ســـال ها بـــا آن زندگـــی می کند. 
فیلم ســـازان دفـــاع مقـــدس بایـــد رزمنـــدگان را بشناســـند. 
چـــون آدم تا نشناســـد نمی تواند در موردشـــان حـــرف بزند. 
وقتـــی شـــناخت، تـــازه می فهمد قـــرار اســـت کجا بـــرود. تا 
زمانـــی کـــه آدم ندانـــد کجا مـــی رود،  هیچ وقت نمی رســـد. 
آقـــای شـــورجه بـــا همـــان حـــال و هـــوای دهـــه ی 60 تـــوی 
فیلم هایـــش حضـــور پیـــدا می کـــرد. رزمنـــدگان بـــا همـــان 

ها پشت خاکریرز
گفت وگو با انسیه شاه حسینی، کارگردان سینما 
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خلـــوص نیت معرفی می شـــدند. آن زمان هنوز یک ســـری 
ی تـــوی ســـینمای دفـــاع مقـــدس راه نیفتـــاده بود.  ادا بـــاز

کریزهـــا حاجـــی و ســـیدها حکومـــت داشـــتند؛  پشـــت خا
کریزهـــا را دیده  امـــا آن هایـــی درک می کردند که پشـــت خا
بودنـــد. این مـــورد در فیلم های دفاع مقدســـی مـــورد انتقاد 
گران  قـــرار گرفت. کم کم داشـــت این انتقـــاد، ذائقه تماشـــا
را عـــوض می کـــرد؛ ولـــی جمـــال شـــورجه، صادقانـــه بـــه راه 
خـــودش ادامه داد؛ چـــون از جنس همان بچه های پشـــت 
کریـــز بود. بـــه همیـــن خاطـــر آدم، شـــخصیت ها را باور  خا
ی که به  می کنـــد. حماســـة مجنـــون به خاطـــر همـــان بـــاور
شـــخصیت ها منتقل شـــده بود، برایم حـــال و هوای خوبی 

داشت.

33 روز و آغاز مقاومت 	
هم زمان با آقای شورجه که در لبنان کار می کردند، من هم 
آن جا بودم؛ رفتم سر صحنه شان. خیلی صحنه ی عجیبی 
کشور غریب  تــوی  را  اولــیــن بــار جمال شــورجــه  ــرای  ب ــود.  ب
بــا آن صمیمیتی  بــا آن حــس و حــال و  ایــشــان  مــی دیــدم. 
گفتند:  و  برگشتند  شــوق  با  دیــدنــد،  را  من  تا  داشتند  که 
گرفتیم.« صحنة انفجار یک  »امروز ببین چه صحنه ای را 

ساختمان که توی تبلتش نشانم داد. 
، شـــروع خوبی برای سینمای  به نظرم فیلم ســـی و ســـه روز
مقاومت بود؛ ولی متأســـفانه با تغییر هر مســـئول فرهنگی، 

خیلـــی چیزهـــا عـــوض می شـــود. آدم هایـــی مثـــل جمـــال 
شـــورجه و امثـــال ایشـــان می توانســـتند خیلی خـــوب توی 
ســـینمای مـــا جریان ســـاز باشـــند؛ ولـــی به خاطـــر آن تفکر 
نفـــوذی که تـــوی ســـینما جریان داشـــت، متوقف شـــد. ما 
یـــم که هـــر کدامش بر اســـاس  یـــادی دار تـــک فیلم هـــای ز
یـــان خوبـــی  تفکـــری می توانســـت خیلـــی جر مؤلفه هـــای 
داشـــته باشـــند؛ ولـــی  متأســـفانه نگذاشـــتند ایـــن اتفـــاق 
بیفتـــد. هر کس که فیلم ارزشـــی دفاع مقدس را ســـاخت، 
ی کردنـــد که اندازه یک جرقه باشـــد و شـــعله ور نشـــود. کار

به امید فیلم حضرت موسی )ع( 	
آقـــای شـــورجه چنـــد ســـالی را در کنـــار مرحـــوم سلحشـــور 
بودنـــد. مخصوصـــًا تـــوی قصه هـــای تبیـــان، این قـــدر این  
دو شـــخصیت به هـــم نزدیک بودنـــد که من این هـــا را یک 
نفر حســـاب می کـــردم.  تلفیق حس و حـــال و آن باورهای 
قرآنـــی کـــه مرحـــوم سلحشـــور داشـــت با نـــگاه ســـینمایی 
جمـــال شـــورجه، نتیجـــة خیلـــی موفقـــی شـــد. مخصوصًا 
تـــوی ســـفرهایم به کشـــورهای منطقه، می دیـــدم که چه قدر 
اســـتقبال می کننـــد. پیوند خوبـــی بود. وقتی آقای شـــورجه 
مریض شـــدند خیلی تأســـف خوردم. آقای شورجه باذوق 
و شـــوق فـــراوان بـــرای فیلـــم تـــالش می کردند. خیلـــی دلم 
می خواســـت بـــا آن حـــس و حـــال، فیلـــم حضرت موســـی 

می شد.   ســـاخته  ع(  (
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یک قدم به ژرفا نزدیک شد 	
حـــدود 20 ســـال اســـت که آقـــای شـــورجه را می شناســـم و 
ی  بـــرای اولین بـــار در فیلـــم 33 روز  بـــا یکدیگـــر همـــکار
 ، داشـــتیم. در ارتبـــاط حرفـــه ای بین کارگـــردان  و فیلم بردار
می شـــود.  مشـــخص  ی  کار و  اخالقـــی  خصوصیـــات 
کـــه می دانـــد از فیلـــم چـــه می خواهـــد  کارگردانـــی اســـت 
آقـــای  اخالقـــی  خصوصیـــات  می کنـــد.  کار  به قاعـــده  و 
شـــورجه را در حیـــن کار  مشـــاهده کـــردم که چقدر انســـان 
صاف وســـاده ای هســـتند و حـــرف و عملـــش با هـــم یکی 
اســـت. روحیـــه بســـیار لطیفی دارنـــد و مالحظـــه می کنند 

کـــه باعـــث آزار دیگران نباشـــند.  
، تولیـــد فیلم  در لبنـــان به نـــدرت فیلمســـازها و اهـــل فکـــر
کران فیلـــم در لبنان،  یت لبنـــان دارند و هنـــگام ا بـــا محور
مـــردم آنجـــا اســـتقبال خوبـــی داشـــتند. بنـــده مدتـــی در 
لبنـــان زندگی کـــرده بـــودم و با وضعیـــت آنجا آشـــنا بودم. 
یـــادی بـــا افـــراد حرفـــه ای  بـــه همیـــن دلیـــل ارتباط هـــای ز
ســـینما در لبنـــان داشـــتم و باعث شـــد هماهنگـــی و امور 
مربـــوط به فیلـــم 33 روز ســـریع و بهتر انجام شـــود. فیلم با 
موضـــوع جنـــگ 33 روزه بود که در قالب داســـتان تعریف 
ی و روایت یک واقعه نبود،  شـــد. هدف صرفًا مستندســـاز
بلکـــه خلـــق موقعیت هـــای عاطفـــی و اجتماعـــی در بین 
شـــخصیت ها بـــود و در الیـــه بیرونـــی هـــم روایـــت جنگ را 

یم.  دار
و  اتفاقـــات   ، روز ســـه  و  ســـی  فیلـــم  در  اولین بـــار  شـــاید 
قصه های مبارزاتی جنگ ســـی و ســـه روزه روایت می شود. 
بـــه نظـــر بنـــده بـــرای اولین بـــار  بـــه یـــک جنبـــه ای از یـــک 
قهرمـــان مســـیحی هـــم پرداخته شـــد. آقـــای شـــورجه برای 
ی و زندگی هنـــری خودش،  یـــخ فیلم ســـاز اولین بـــار در تار
کثر  یک قـــدم بـــه ژرفـــا نزدیک شـــد. در ایـــران هـــم تقریبـــًا ا
منتقدین و اهالی ســـینما اذعان داشـــتند که ســـطح فیلم 
33 روز نســـبت بـــه ســـایر آثار باالتـــر بـــود. رنگ بندی های 
انســـانی و عاطفـــی در ایـــن فیلـــم به مراتـــب پخته تر شـــده 
ی نبـــود و ســـطح فروشـــش  بـــود.  به اصطـــالح، فیلـــم بـــازار
متفـــاوت با فیلم هایی بود  که برای بازار ســـاخته می شـــد. 
ی و کل قصه ای  هدف نوع داســـتان، لوکیشـــن،  فضاســـاز
که روایت شـــد، صرفًا گیشـــه نبـــود؛ یعنـــی موفقیت و عدم 
، اندازه گیـــری کرد.  موفقیـــت فیلـــم را نمی تـــوان بـــا آن متـــر

 هم جمال است  هم جمال است 
و هم کمالو هم کمال

 گفت وگویی خواندنی با تورج منصوری

فیلمبردار فیلم "33 روز" و "احمدبای"

فیلم احمدبای؛ روایت مبارز الجزایر 	
ی بعدی ما، پروژه فیلم احمدبای است. پروژه پیرو  همکار
یک تفاهم نامه فرهنگی بین کشور ایران و الجزایر که برای 
ساخت اثر مشترک امضا شده بود، آغاز شد. فضای فیلم 
احمدبای در حدود 200-300 سال پیش می گذرد. یکی از 
اولین مبارزها است که در مقابل فرانسوی ها قد علم می کند 
و بعدها دنباله ی این طرز فکر می آید تا می رسد به انقالب 
یگرها بدون  معروف الجزیره. یک شخصیت ملی بود و باز
یگران الجزیره بودند. یکی از اهداف عوامل فیلم  استثنا باز
که از الجزایر بودند، ساخت فیلم مشترک بود. اما در سوی 
دیگر ماجرا، این فکر را در  سرشان می پروراندند که عوامل 
بین المللی  و  قــوی  سینمای  یــک  صاحب  چــون  ایــرانــی 

هستند؛ به عالقه مندان الجزایر هم آموزش بدهند.  
چون  الجزایر  عوامل  و  بود  شده  متوقف  پــروژه  مدتی  بــرای 
انتظار  می شد،  تأمین  دولتشان  سمت  از  فیلم  هزینه های 
که  آقای  کار را داشتند. بنده آن موقع در ایران بودم  شروع 
شورجه تماس گرفتند و خواستند که به الجزایر بروم تا پروژه 
دوباره شروع شود. به الجزایر رفتم و وضعیت را بررسی کردیم. 
تا حدودی کارها انجام شده بود؛ اما فیلم برداری نشده بود. 
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ویژه نامه پاسداشت 
 جمــــــــــال شـــــــــــــورجه

دی 1401

 هم جمال است  هم جمال است 
و هم کمالو هم کمال

 گفت وگویی خواندنی با تورج منصوری

فیلمبردار فیلم "33 روز" و "احمدبای"

گـــروه را  دوبـــاره بـــه کار فراخواندیـــم و هیـــچ ابـــزاری از ایـــران 
همراهمـــان نبـــود و ســـعی کردیـــم تمـــام امکانـــات و عوامل 
آنجـــا را در کار داشـــته باشـــیم. خیلـــی به ســـرعت این فیلم 
، فیلم بـــرداری را شـــروع کردیـــم.   شـــروع شـــد و بعـــد از 15 روز
کار شـــروع شـــد؛ ولی ایـــن دفعه بـــا تهیه کنندگی یک ســـویه 
و کامـــل الجزیره نـــه به صورت یـــک فیلم مشـــترک.  در واقع 
فیلـــم احمدبـــای از لحـــاظ ســـرمایه گذاری تبدیـــل شـــد  به 
یـــک فیلـــم الجزایری نه یک فیلم مشـــترک ایـــران و الجزیره. 
بـــا آن ســـرمایه گذاری که شـــد، تولیـــد فیلم غیرممکـــن بود؛ 
امـــا هنر ســـینمای ایـــران و ما بود که توانســـتیم به ســـرانجام 
گر  یـــک گـــروه  آمریکایی می خواســـت این فیلم  برســـانیم. ا
را بســـازد، حتـــی فیلم بـــرداری پـــروژه هـــم شـــروع نمی شـــد و 

نمی توانســـتند.  
کارهای  بــرای  و  رسید  اتمام  به  کــار  تدوین  و  فیلم برداری 
ویژوال افکت به ایران منتقل شد. متأسفانه برای تهیه کننده 
تکلیف به سر  تی پیش آمد و در حال حاضر کار بال مشکال
می برد. البته بعضی دوستان در حال پیگیری به سرانجام 
تمام شده است و حیف  کار  فیلم هستند. چون  رسیدن 

است که به مرحله ی اتمام نهایی و قابل نمایش نرسد.

شورجه؛ فقط یک کارگردان نبود 	
تفـــاوت  یـــک  بـــا  احمدبـــای،  فیلـــم  ســـاخت  هنـــگام  در 
فرهنگـــی بین دو ملت مواجه شـــدیم. آنجا بـــود که متوجه 
ی اســـت. کســـی  شـــدیم درک تفـــاوت فرهنگی کار دشـــوار
، ســـوءتفاهم را رفع و تعـــادل برقرار می کرد؛  کـــه در حین کار
جمال شـــورجه بـــود. آنجا فقط یـــک کارگردان نبـــود؛ بلکه 
می توانســـت آن تیـــغ تیـــز تفاوت هـــای فرهنگـــی را کنتـــرل 

کنـــد.  ایـــن پروژه بـــرای بنـــده یک دانشـــگاه بود. 
شـــورجه  آقـــای  و  بـــود  ســـختی  پـــروژه  احمدبـــای،  فیلـــم 
خیلـــی تحـــت فشـــار بـــود؛ شـــاید بتـــوان گفـــت کـــه از حد 
ی  تـــوان هرکســـی بـــه جـــز ایشـــان، خـــارج بـــود. ایـــن صبور
انســـانی  و  اخالقـــی  خصوصیت هـــای  همـــان  دلیـــل  بـــه 
بـــود کـــه از ابتـــدای دوســـتی کشـــف کـــردم. فکـــر می کنـــم 
کـــه  زیبنـــده اســـت کـــه بگوییم یک انســـان بســـیار بســـیار 
دوست داشـــتنی و  به ســـوی کمال اســـت. جمال شـــورجه 
جزء آدم هایی اســـت که به ســـمت کمـــال زندگی می کند؛ 

یعنـــی هـــم جمـــال اســـت و هـــم کمال اســـت. 
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      پیشکسوت
 ســــــــــــینـــمای 
راز یک سکانس!راز یک سکانس!انقالب اسالمی

خاطره ای از  فیلم "حماسه مجنون" به روایت جمال شورجهخاطره ای از  فیلم "حماسه مجنون" به روایت جمال شورجه

، شماره 23، مرداد 13۷6 منبع: خاطراتی از هنرمندان، مجله سینما تئاتر

انزلی  بــنــدر  در  مجنون  حماسه  فیلم  ســاخــت  حــال  در 
کنار  در  انزلی  پاسداران  سپاه  مقر  داخل  حسینیۀ  بودیم. 
یا  ی لحظه به لحظه آب در یا قرار داشت و در اثر پیشرو در
به داخل آن، در حال تخریب بود. داخل حسینیه تخلیه 
بود. محل  ویــران  نیمه  بزرگ  و  یک سالن نسبتًا  بود  شده 
تجمع افراد واحد مستقر در یکی از محورهای »مجنون« را 
ی کرده و دکور زده بودیم. حسینیه ای که افراد واحد  بازساز
ی و مراسم مذهبی می پرداختند. پس  در آن جا به عزادار
از آماده شدن این مکان، برای شب عملیات و سخنرانی 
ی شد. فرمانده واحد - حاج احمد - گروه آماده فیلم بردار

کوچک رو به بیرون، نور ماه از طریق  از داخل پنجره های 
درون  می تابید.  داخل  به  قیفی  به صورت  آرک،  چراغ های 
افــراد  انــدک  بــود.  کنده  آ  ، ُکــنــدر و  عــود  و  از دود  حسینیه 
با  مقابله  و  عملیات  ــرای  ب را  خــود  کــه  ــد  واح باقی مانده 
کرده بودند، به  روِز بعِد قوای عراقی آماده  تهاجم سنگین 
می دادند.  گوش  او  نصایح  و  احمد  حاج  صحبت های 
این  در  گر  ا که  می کند  تقاضا  بسیجی  افــراد  از  ی  زار با  او 
و  امر والیت  کوتاهی در  آنها بوده،  کنار  که در  کوتاه  مدت 
سختی و مرارتی به آنها رسیده و خطایی در امر فرماندهی 
باتوجه به حجم  را ببخشند. همچنین   ی  زده، و او سر  از 
گر  ا دارنـــد؛  گسترده ای  حمله  قصد  که  عراقی  قــوای  یــاد  ز
دارد، می تواند  در ماندن  بومی  و  تردید  کوچک ترین  کسی 
کند. حاج  کرده و منطقه را ترک  یکی استفاده  شبانه از تار
پایشان  بر  و  می افتد  بسیجی ها  به پای  سرانجام  احمد، 

بوسه می زند. 
می گیـــرد.  حســـینیه  داخـــل  افـــراد  از  را  تاب وتـــوان  یـــه،  گر
گـــروه  ی،  فیلم بـــردار گـــروه  پشـــت دوربیـــن، عوامـــل  افـــراِد 
کارگردانـــی، گـــروه تولیـــد و همـــه همـــراه بـــا نیروهـــای بســـیجی 
ــی  ــر عجیبـ ــد. عطـ ــه می کننـ یـ ــه گر ــروع بـ ــن شـ ــل دوربیـ مقابـ

کنـــده می شـــود و همگـــی  از شـــب عاشـــورا در حســـینیه پرا
افـــراد تـــا آخریـــن نماهـــای ایـــن صحنـــه، حـــس و حـــال خـــود 
ع( متبـــرک  را بـــا یـــاد و خاطـــری از آقـــا اباعبـــدا ... الحســـین )

کـــرده بودنـــد. 
یخته حســـینیه در  یا که به دیوارهای فرور صدای امـــواج در
حـــال ویرانی می خورد، تضاد عجیبی با تشـــنگی و بی آبی 
صحـــرای خشـــک کربال به ذهـــن مـــی آورد. روز بعـــد، همه 
ی تحت تأثیر حـــس و حال این  بچه های گـــروه فیلم بـــردار
ی در این حسینیه  لوکیشـــن، از خود می پرســـند که چه راز
همـــه را منقلـــب کرده بـــود؟ یکـــی از افراد ســـپاه منطقه که 
ی نزدیـــک و صمیمانه ای داشـــت، پرده از  بـــا گروه همـــکار
راز ایـــن معما برداشـــت. او گفت: این حســـینیه کـــه در اثر 
یـــا در حال تخریب اســـت؛ هنگام جنگ  ی آب در پیشـــرو
تحمیلـــی و دفاع مقدس، معراج شـــهدای بنـــدر انزلی بود 
و شـــهدای شـــهر ابتدا از مناطـــق عملیاتی بـــه اینجا آورده 

می شـــدند و ســـپس خانواده ها ...
ُمرغ دل َپر می زند تا زین قفس بیرون شود 

  جان به جان آمد توانش تا دمی مجنون شود 
  کس نداند حال این َپروانۀ دل سوخته  

 َدر بر شمع وجود دوست آخر چون شود 
  َرهروان بستند بار و َبر شدند از این دیار  

  بازمانده َدر خم این کوچه دل َپرخون شود 
  راز ُبگشا پرده َبردار از ُرخ زیبای خویش  

یت دیده؛ چون جیحون شود    کز غم دیدار رو
  ساقی از لب تشنگان بازمانده یاد ُکن   

 ساغرت لبریز گردد، مستیت افزون شود 
ی جای آب!     گر ببارد َابر رحمت باده روز

دشت ها َسرمست گردد چهره ها گلگون شود 
امام خمینی )ره(
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 در 
 قـــــــــاب
ســـــیـنما

ویژه نامه پاسداشت 
 جمــــــــــال شـــــــــــــورجه

دی 1401

شکل  در  معکوس  نسلی  فاصله  داستان  دهم  شب  فیلم 
روبه جلو است که در فضای انقالب اسالمی اتفاق افتاده 
دارد  که  است  نگران  پسرش  رفتار  و  کارها  از  پدر  اســت. 
معلم  و  دایی  تحت تأثیر  او  می شود.  جبهه ای  و  انقالبی 
انشای خود و دوستانش قرار دارد. محل فیلم، شهر اهواز 
در دوران دفاع مقدس است. فضای فیلم انتزاعی است و 
بودن،  را دارد. دوبله ای  آن دوره  آهنگ سنگین فیلم های 
منطقی  روند  فیلم  است.  کرده  درشت تر  را  شخصیت ها 
نقطه  می شود.  تشدید  ماجرا  و  مــی رود  جلو  پله پله  و  دارد 
بر یک موضوع است و شاخه های فرعی  مهم فیلم تمرکز 
که باید موضوع اصلی فیلم باشد  بی ربط ندارد.  نام فیلم 
درباره اتفاقی در دوره طاغوت در شب دهم محرم است. 
که مردم جلوی دژخیمان ایستادگی می کنند  در آن اتفاق 
که  فهمیده  پسر  می کند.   فــرار  فیلم  پدر  می خورند  تیر  و 
در  اســت.  نــاراحــت  و  کــرده  تعریف  دروغ  را  ماجرا  پــدرش 
مجموع شاید نام به فیلم کم ارتباط و مالمت فیلم نسبت 

یادی است. به پدر در این موضوع ز
کــه در  پــرش اســت  بــه سبک درســت دارای دو ســه  فیلم 
چون  اســت؛  مهم  نکته  یک  این  دارد.  قــرار  درســت  جای 
یا بدون  برود  ناشیانه در یک خط صاف جلو  بود  ممکن 
نکته  این  کند.  گم  را  اصلی  موضوع  مشخص  خط  هیچ 
مهم و بدیهی در خیلی از فیلم ها اتفاق نمی افتد. پسر در 
جبهه  به  که  می شود  معلوم  و  می شود  ناپدید  ماجرا  میان 
رفته است. رزمنده ای در جبهه پدر را با موتور می برد تا به 

پسرش برساند و اصابت خمپاره آنها را می اندازد .
و  ی دهــد  رو واضــح تــر  باید  نقاط  ایــن  که  اســت  آن  نکته، 
مدتی  پسر  مثًال  باشد.  فیلم  قبلی  روند  با  تضاد  در  تقریبًا 
بعد  و  گــردد  و مطیع  پدر نشان دهد  نظر  در  رفتار عــادی 

ناپدید شود و از جبهه سر در آورد. 

فاصله نݠسیل معکوس
 تحلیلی بر فیلم روز دهم اثر جمال شورجه
رضا زاده محمدی/ کارشناس حوزه رسانه و برنامه های تلویزیونی

این جزئیات چه اهمیتی دارد؟ اهمیت آن در این است 
چنین  حد  در  و  است  نزدیک  استاندارد  به  فیلم  این  که 
این گونه فیلم ها  کشورهای صاحب فن  بحثی هست. در 
مرجع محسوب شده و تحلیل مداوم شده و گاهی دوباره 

و سه باره ساخته می شوند. 
زمان  تربیت یافته  نسل  موضوع  دربــاره  فیلم  ی  امــروز نکته 
گر پدر  که ادعای طنزی درباره آن وجود دارد.  ا شاه است 
فیلم را تربیت یافته شاه فرض کنیم با پسر فیلم که از کشور 
تربیت یافته  نسل  بنابراین  اســت.   مخالف  می کند  دفــاع 
شاه در فیلم با نسل بعدی که مدافع کشور است مخالف 
یم  است. دست کم آن است که دو نوع تربیت یافته شاه دار
شده  تربیت  انقالب  در  که  نسلی  و  مخالف اند  هم  با  که 

رشیدتر است.
ــت. ایـــن مـــوضـــوع در  ــ ــای شـــورجـــه یـــک فـــرد مــؤمــن اس ــ آق
در اصول  تردید  از  اثری  که  بررسی است  قابل  فیلم هایش 
نشانه های  نـــدارد.  وجــود  فیلم هایش  در  انقالب  فــروغ   و 
ایمان در فیلم او رضایت، عدم شکایت، متانت، آرامش 
و شجاعت شخصیت های مؤمن فیلم است. این موضوع 
نیز می تواند در فیلم هایی از این نوع، موضوع بررسی باشد. 
قابل مشاهده است  او در سلسله فیلم هایش  ایمان خود 

که متأثر از زمانه تغییر جهت داده است.
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      پیشکسوت
 ســــــــــــینـــمای 
انقالب اسالمی

کـــران شـــده بـــه کارگردانـــی  « آخریـــن فیلـــم ا فیلـــم »33 روز
جمال شـــورجه اســـت کـــه ســـال 1390 تولید شـــد. فیلمی 
در حـــوزه ســـینمای مقاومت کـــه یکـــی از مهم ترین جنگ 
هـــای قـــرن 21 را در قالب فیلم، ثبت و ضبط کرده اســـت.

« داســـتاني واقعـــي دربـــاره حملـــه اســـرائیل  فیلـــم »33 روز
ي حزب اهلل را بـــه نمایش  بـــه لبنـــان در ســـال 2006 و پیـــروز
بزرگـــی  بـــه   " فیلـــم "33روز ایـــن  اهمیـــت  اســـت.  درآورده 
موضوعـــی که نمایـــش داده برمی گردد. جنگي کـــه از آن به 
یم صهیونیســـتي  عنوان یکي از بزرگترین شکســـت هاي رژ

و همپیمانـــان آن در ســـال هاي اخیـــر یـــاد می شـــود. 
« از معـــدود فیلـــم های ســـینمای ایران اســـت که  »33 روز

به معنـــای واقعـــی کلمه بیـــن المللی و جهانی محســـوب 
مـــی شـــود. آنچـــه بـــه اشـــتباه در فضـــای هنـــر هفتـــم مـــا 
مرســـوم شـــده ایـــن اســـت کـــه حضـــور در جشـــنواره های 
غربی را شـــاخص جهانـــی بودن مـــی پندارند. امـــا دیگر بر 
کســـی پوشـــیده نیســـت کـــه اغلب جشـــنواره هـــای هنری 
و ازجملـــه ســـینمایی بـــه خصـــوص در مغـــرب زمیـــن، در 
یک کشورهای مقصد  چارچوب منافع سیاســـی و ایدئولوژ
فیلـــم ها را جـــذب کرده و بـــه آن ها جایـــزه می دهند. آنچه 
 ، در ســـال های اخیـــر در جشـــنواره هایی چـــون کـــن، ونیـــز
جـــای  داده  رخ   ... و  اســـکار  چـــون  مراســـمی  و  مونتـــرال 
شـــک و شـــبهه ای بـــرای ایـــن نظر باقی نگذاشـــته اســـت. 

 تولد در تولد در
مهم تری�ز جنگقرن مهم تری�ز جنگقرن 2121

 نگاهی به فیلم »33 روز« به کارگردانی جمال شورجه
آرش فهیم/ منتقد سینما
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، خودنمایـــی فیلم هـــا در چنین  از همیـــن رو
کـــی قوی و قابـــل اعتماد  جشـــنواره هایی مال
بـــرای جهانـــی دانســـتن آثـــار ســـینمایی بـــه 
و  بـــوده  فیلم هایـــی  امـــا  نمـــی رود.  شـــمار 
هســـتند که حرف و ســـخنی جهان شمول را 
ی در  در قاب خود ترســـیم کرده و چشم انداز
گستردانده اند،  راستای فطرت عام بشـــری را 
ی یـــک موضـــوع مهم بـــرای انســـانیت  یـــا راو
هســـتند، که چنین فیلـــم هایی را بـــا اعتماد 
و جدیـــت بیشـــتری می تـــوان جهانـــی نامید. 
بـــا  اســـرائیل  دولـــت جعلـــی  نظامـــی  تقابـــل 
کـــه  میـــالدی   2006 ســـال  در  لبنـــان  مـــردم 
بـــا ایســـتادگی مقاومـــت اســـالمی منجـــر بـــه 
را  شکســـت متجاوزیـــن صهیونیســـت شـــد 
یدادی صرفا مربـــوط به دو طرف  نمی تـــوان رو
ي مقاومت اســـالمي  جنگ دانســـت. پیـــروز
سرنوشـــت  نابرابـــر  جنـــگ  ایـــن  در  لبنـــان 
خاورمیانه و همچنیـــن روند تحوالت جهاني 
ي غرب و  را تغییـــر داد. دولت هاي اســـتکبار
یـــکا تصمیـــم داشـــتند تا با  در رأس آن هـــا آمر
برچیـــدن جنبش هـــاي مقاومـــت در منطقـــه 
یـــاي خاورمیانه جدید  مـــا، به خیـــال خـــود رو
کـــه درواقع  را تحقـــق بخشـــند. خاورمیانه اي 
ي انســـاني  ي و نیرو تبدیل به منبع تأمین انرژ
صهیونیســـت ها  و  غربي هـــا  بـــراي  )بـــرده( 
مي شـــد و دیگر در آن خبـــري از حرکت هاي 
انقالبی و اســـالمگرایانه نمي بود. نقطه شـــروع 
ایـــن نقشـــه هـــم حـــذف حـــزب اهلل لبنـــان از 
امـــا  تعییـــن شـــد.  عرصـــه سیاســـي منطقـــه 
جنـــگ 33 روزه نـــه تنهـــا مانـــع از تحقق این 
ی شـــد بلکه رونـــد معادالت  یاي اســـتکبار رو
بین المللـــي را کامال دگرگون ســـاخت. پس از 
این جنگ، دشـــمنان ملت های غرب آســـیا 
مســـیر ســـقوط و ضعف را در پیـــش گرفتند و 
در مقابـــل، جایـــگاه دولت هـــا و جنبش هاي 
انقالبـــي در منطقـــه روز بـــه روز برجســـته تر و 
روشـــن تر شـــد. به گونه اي که حاال غرب آسیا 

نـــه تنها آمریکایي و اســـرائیلي نیســـت، بلکه 
از همیشـــه انقالبی تـــر و ضد صهیونیســـتی تر 
شـــده اســـت. یکي از منشـــأ ها و محرك هاي 
یـــان را باید جنـــگ 33 روزه و  اصلي ایـــن جر
ي حزب اهلل لبنان دانســـت. در آن چند  پیروز
روز جنـــگ، حـــزب اهلل تبدیـــل بـــه نماینـــده 
و  خواهـــان  آزادی  و  طلبـــان  صلـــح  جبهـــه 
هدالـــت طلـــب های جهان شـــد و اســـرائیل 
نماینده شـــروران جهان. بشردوســـتان جهان 
نـــژاد و ملیـــت و مذهـــب و  و  رنـــگ  بـــا هـــر 
مســـلکی عکس های »سید حســـن نصراهلل« 
و پرچم های حزب اهلل را به دســـت داشـــتند 
و  طلب هـــا  جنـــگ  همـــه  طـــرف  آن  در  و 
یـــم صهیونیســـتی  ضدبشـــرها پشـــت ســـر رژ
فیلـــم  هـــم  دلیـــل  بـــه همیـــن  گرفتنـــد.  قـــرار 
« را جهانـــی می دانیـــم چـــون بـــه این  »33 روز
صـــف آرایـــی بین المللی می پـــردازد و به این 
یم که  خاطـــر آن را یـــک اتفـــاق ویـــژه می پندار
بـــرای اولیـــن بـــار در ســـینمای جهان بـــه طور 
جدی و مســـتندگونه به انعـــکاس دراماتیک 
اســـت.  پرداختـــه  جنـــگ  ایـــن  داســـتانی  و 
پیـــش از ایـــن البتـــه دو فیلم ســـینمایی –به 
اســـتثنای فیلـــم های مســـتند و کوتـــاه- این 
ماجـــرا  را روایـــت کردنـــد. یکی فیلـــم »تولدی 
« بـــه کارگردانـــی عبـــاس رافعی بـــود که  دیگـــر
با وجـــود ارزش های مضمونـــی، چندان مورد 
توجـــه قـــرار نگرفـــت. و دیگـــری »لبنـــان« بـــه 
یم  کارگردانـــی شـــمولیک مائـــوز محصـــول رژ
کـــه به هیـــچ وجـــه مبین آن  اشـــغالگر قدس 
 » جنـــگ نیســـت. بـــه همیـــن دلیـــل »33 روز
را می تـــوان مهمتریـــن فیلم دربـــاره مهمترین 

کنون دانســـت. جنـــگ قـــرن 21 جهـــان تا
" را از آن رو یک پیشـــرفت  امـــا فیلـــم "33 روز
بـــه  بایـــد  کشـــورمان  مقاومـــت  ســـینمای  در 
مـــرز میـــان  روایـــت آن  کـــه در  آورد  حســـاب 
اســـت.  شـــده  برداشـــته  قصـــه  و  واقعیـــت 
کثـــر فیلم هـــای جنگی  یکـــی از رنـــج هـــای ا

 در 
 قـــــــــاب
ســـــیـنما
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" را از   فیلم "۳۳ روز
آن رو یک پیشرفت 
در سینمای مقاومت 

کشورمان باید به 
حساب آورد که در 
روایت آن مرز میان 

واقعیت و قصه 
برداشته شده است. 
یکی از رنج های اکثر 

فیلم های جنگی 
سینمای ما افتادن در 

دام تصنع و دور شدن 
از دنیای واقعی بوده 

است.

« را  فیلم »۳۳ روز
جهانی می دانیم چون 

به این صف آرایی 
بین المللی می پردازد 

و به این خاطر آن 
را یک اتفاق ویژه 

می پنداریم که برای 
اولین بار در سینمای 
جهان به طور جدی 

و مستندگونه به 
انعکاس دراماتیک و 
داستانی این جنگ 

پرداخته است.
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ســـینمای مـــا افتـــادن در دام تصنع و دور شـــدن از دنیای 
واقعـــی بوده اســـت. امـــا جمال شـــورجه و گـــروه همکارش 
ی کرده انـــد کـــه مخاطب أثر طـــی مدت  بـــا ایـــن فیلـــم کار
یدادهای  حـــدودا 120 دقیقـــه گویـــی بـــه زمـــان و مـــکان رو
ی وقایـــع آن جنگ  جنـــگ 33 روزه ســـفر می کند. بازســـاز
نابرابـــر و نفس گیـــر به مـــدد جلوه هـــای ویژه شســـته و رفته 
و دکوپـــاژ و قـــاب بنـــدی ها و میزانســـن دقیق و ســـنجیده 
فیلـــم به گونـــه ای صـــورت گرفته کـــه گاه از یـــاد می بریم که 
ایـــن تصاویـــر همـــه فیلـــم هســـتند و نه خـــود واقعیـــت. از 
نتایـــج مســـتقیم و اولیه تســـلط بر ابـــزار و تکنیک ســـینما 
همیـــن اســـت که منجر به جلوه گر شـــدن دنیـــای اصلی و 
واقـــع در تصاویری ابداعی و مخلوق می شـــود. شـــاید برای 
اولیـــن بار اســـت کـــه در یک فیلـــم ســـینمایی ایرانی بیش 
از 300 پـــالن جلوه های ویـــژه رایانه ای و میدانی در ســـطح 
ســـینمای حرفـــه ای دنیـــا به نمایـــش درمی آید. شـــاید قابل 
بـــاور نباشـــد کـــه تانک هـــای مـــرکاوا در ایـــن فیلـــم همگی 
ســـاخته دست تولیدکنندگان فیلم هســـتند و نه محصول 

کارخانه! 
و  تماتیـــک  وجـــوه  دارای  فیلـــم  این هـــا  بـــر  عـــالوه 
ی اســـت کـــه مفاهیم مـــورد نظـــر را به  نمادشـــناختی بـــارز
شـــکلی غیرمســـتقیم و هنـــری بازگـــو مـــی کنـــد. بـــه عنوان 
مثـــال پـــس زمینـــه غالـــب بر فضـــای فیلم روشـــن اســـت و 
این گـــواه بر روشـــنی و ســـپیدی مقاومـــت دارد. و یا اینکه 

« داراي فـــراز و فرودهـــاي نمادیـــن و  روایـــت فیلـــم »33 روز
، انســـاني  ي اســـت. تم و حال و هواي فیلم درآغاز معنادار
و رمانتیك اســـت. مردم روســـتاي عیت الشعب درجنوب 
لبنـــان در حال گذرانـــدن زندگي خود هســـتند. آن ها خود 
ي یك مراســـم عروســـي آمـــاده مي کننـــد. اما  را بـــراي برگزار
گهـــان جنـــگ غالب مـــي شـــود. به ایـــن ترتیـــب فضاي  نا
صلـــح آمیـــز و آمیختـــه بـــا احســـاس فیلـــم تغییـــر چهـــره 
مي دهـــد. اما این پایان ماجرا نیســـت. چون مردم روســـتا- 
حتـــي زنـــان - دربرابر مهاجـــم مي ایســـتند و باردیگر صلح 
را پیروز مي کنند. کابوســـي که به حماســـه تبدیل مي شود. 
ي بـــاز هـــم فضـــاي فیلم بـــه وضعیـــت اولیه  پـــس از پیـــروز
برمي گـــردد. امـــا این بـــار یـــك والدت هـــم اتفـــاق مي افتد. 
کـــه از دوران جدیـــد و حیـــات  فرزنـــدي زاییـــده مي شـــود 
تـــازه اي دردنیا و به خصـــوص درخاورمیانـــه خبر مي دهد.
تعهـــد بـــه واقع گرایـــی و توجه بـــه اصل ماجرا باعث شـــده 
کـــه برخی شـــاخص هـــای دراماتیـــک و داســـتانی در فیلم 
ی که داســـتان های فرعـــی و همچنین  وارد نشـــود. بـــه طور
ی از آن جـــا مانـــده انـــد. چنانچـــه فیلم  شـــخصیت پـــرداز
ی بـــه مـــرام و هـــدف واالیـــش کـــه  « ضمـــن وفـــادار »33روز
یخ  همـــان ثبت و ضبط راســـتین و صادقانه بخشـــی از تار
نیـــز  بیشـــتری  دراماتیـــک  غنـــای  اســـت  جهـــان  معاصـــر 
می یافـــت، بدون شـــک در جایـــگاه یکی از شـــاهکارهای 

بـــزرگ ســـینمای جنگی دنیـــا قـــرار می گرفت.



 

ثار ثاردرآمدی بر مولفه های آ درآمدی بر مولفه های آ

 سینما و هویت دینی
دفاع مقدسݠ ما

 یادداشتی از شهید سید مرتضی آوینی
 در باب سینما و دفاع مقدس

 سینمای مهدوی؛
غ از مرزها فار

 نقش سینما در مقوله مهدویت و انتظار 
و نگاه جهانی به آن/ محمدتقی فهیم

سینمای فطرت ، بهترین 
کل"سینمای دینی" است سݠݒ

 تأملی در باب سینمای دینی با نظر به اندیشه شهید
 سید مرتضی آوینی/ دکتر رفیع الدین اسماعیلی
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کنون در کشور ما خود را موقوف به جنگ  سینمایی را که ا
جنگ«  »سینمای  کلی  عنوان  مشمول  نباید  است  کــرده 
گر جنگ ما نیز از زمره جنگهایی بود  دانست و راستش ا
بنده  اســت،  داده  رخ  زمین  کره  در  اخیر  قــرون  این  در  که 
مخالف  گاهی  نظر  از  که  بــودم  کسانی  نخستین  از  خود 
جنگ«  »سینمای  عنوان  در  ساختم.  می  فیلم  جنگ  با  
هیچ اشاره ای به ماهیت دفاع هشت ساله ما در برابر آن 
جنگ تحمیل شده وجود ندارد و مسئله به گونه ای عنوان 
کــرده هنرمندانی  گــر مــا خــدای نــا گویی ا کــه تــو  مــی شــود 
بودیم متوطن در عراق که از قضای روزگار در دوران جانِی 
کژاندیشی چون صدام تکریتی می  قدرت طلِب تجاوزگر 
شکست  و  مفتضح  قادسیه  بایست  می  هم  باز  یستیم،  ز
حاال  و  بگیریم  »جنگ«  عنوان  مصداق  را  صــدام  خــورده 
بحث کنیم که وظیفۀ سینمای جنگ چه می تواند باشد.

کـــاوه و  ــه جـــای حـــاج هــمــت  و حــاجــی پـــور  و  گـــر ب آیـــا ا
ی  خراز حسین  حاج  و  بروجردی  محمد  و  ی  علیرضانور
ی«  الــدور رحیم  »طالع  سرتیپ  چــون  افـــرادی  دیــگــران،  و 
»ماهر  و  ابــراهــیــم«  توفیق  »ضــیــاء  و  ــراهلل«  خــی ــان  »عــدن و 
و  بودند  ما  جبهه  لشکرهای  و  تیپها  فرمانده  عبدالرشید« 
دفاع  بی  مردم  سر  بر  گهانی  نا بالی  مثل  که  بودیم  ما  این 
کرده  آغــاز  را  جنگ  و  بودیم  یخته  ر ایــران  جنوب  و  غرب 
داشته  ضرورتی  توانست  می  ها  بحث  این  هم  باز  بودیم، 

باشد؟
و  اهلل.  سبیل  فی  جهاد  مگر  اســت  بد  جنگها  همۀ   ، خیر
مقتل  و  مسلخ  ما  هــای  جبهه  که  حقیقت  ایــن  نبود  گــر  ا
ــاه دلــیــران حــق پرستی چون  ــ بـــوده اســت و آوردگ عــشــاق 
بشر  اللهی  خلیفة  مقام  از  که  دیگران  و  ی  خــراز و  همت 
»غالف  که  بود  آن  نیز  گران  سینما وظیفه  میکردند،  دفاع 
را  ارتش های دنیا  و نظام نیهیلیستی  تمام فلزی« بسازند 

به استهزا بگیرند.

هنر باید راه آسمان را بنمایاند و بالی بلند پرواز باشد برای 
جنگها،  دیگر  چــون   ، نیز جنگ  ایــن  گــر  ا و  روح  اعتالی 
روح  کی  سفا و  ددمنشی  ســوزان  جهنم  به  بود  ای  یچه  در
هویتی  و  بگیرد  انکار  جانب  که  بایست  می  سینما   ، بشر
جنگ«  »سینمای  عنوان  این  یعنی  بیابد.  جنگ«  »ضد 
عنوان کاملی نیست و بر آن چه مراد ماست داللتی ندارد 
این  که  باشد  شده  ابداع  کسانی  همان  جانب  از  شاید  و 
یخی آن ندیدند  تار و  از جنبه سیاسی  را هرگز جز  جنگ 
و در تمام طول جنگ سعی  میکردند که آن را به محدودۀ 
»هویت  و  بکشانند  جهانی  سیاست  مــرســوم  مــعــادالت 
المللی  بین  روابط  و  سیاسی  قراردادهای  در  را  آن  دینی« 
هم  باالخره  و  کنند  مستحیل  رنگارنگ  های  نامه  قطع  و 
که ما می  کنم  از عهده برآمدند. نمی خواهم حکم صادر 
بایست قضاوت های بین المللی و مناسبت های جهانی 
که  جهان  این  در  که  هست  ایــن  امــا  بگیریم؛  هیچ  به  را 
روابط  بندهاست،  قــداره  و  مــداران  زور  کمیِت  حا جهاِن 
که  اند  شده  تنظیم  ای  گونه  به  المللی  بین  مناسبات  و 
بهترین  و  میبندند  ای  عمده  تحول  و  تغییر  هر  بر  را  راه 
این قداره بندهای  که خود  این مدعا همان است  شاهد 
ی  کشور الساعه  از طریق خلق  نیز وقتی میخواهند  زورگو 
دروغین چون اسرائیل را در قلب جهان اسالم ایجاد کنند، 
گزیر به اقداماتی بیرون از قواعد مرسوم دست می یازند.  نا
از  که  اسحاق شامیر در جواب یک خبرنگار مجارستانی 
ملل  سازمان  های  نامه  قطع  به  شما  »چرا  بود:  پرسیده  او 
بی اعتنایی میکنید؟« با لبخندی دیپلماتیک گفته بود:» 
فادار  و  المللی  بین  های  نامه  قطع  به  میخواستیم  ما  گر  ا

باشیم که االن این جا نبودیم!«
خاصیِت  بــی  عــنــوان  ایــن  جــای  بــه  کــه  باشد  بهتر  شاید 
یم که »هویت دینی  »سینمای جنگ« کلمۀ دیگری بگذار
دفاع مقدس ما« در آن ملحوظ شده باشد و آنگاه بنشینیم 

 سیمنا و هویت دیین
دفاع مقدݠس ما

یادداشتی از شهید سید مرتضی آوینی در باب سینما و دفاع مقدس

منبع: مجله سوره، دوره دوم، مهر و آبان 1369
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در آمــــدی
بــــــــــر 

مولفه های
آݣݣثــــــار

که بدین موضوع خاص  که حاال سینمایی  کنیم  و بحث 
تواند  مــی  چگونه  و  اســت  سینمایی  چگونه  ــردازد  پـ مــی 

وظیفه خود را در قبال جنگ تحمیلی ایفا کند.
موضوع هنر جدید ـ به تبع غلبۀ اومانیسم بــر عالم جدید ـ 
»انسان« است و جبهه های دفاع مقدس ما تنها عرصه ای 
که در آن انسان به تمام معنای حقیقی آن - یعنی  است 
انقالب  هنر  بنابراین،  و  اســت  یافته  تجلی   - اهلل  خلیفة 
از  جهان  فــردای  که  استخالف  عصر  انسان  معرفی  بــرای 
ی بدین جنگ بیاورد.  که رو گزیر است از آن  آن اوست نا
عصر رنسانس با تعریف تازه ای از انسان آغاز شد و این 
کنون  که »عصر استخالف بنی آدم« است، هم ا عصر نیز 

با تعریف دیگری از انسان آغاز گشته است. 
اصطالحـًا  از  مجـزا  و  منفـک  عنوانـی  انقـالب«  »سـینمای 
حقیقـت  کـه  چرا نیسـت،  می نامنـد  جنـگ«  »سـینمای 
اسـت  تحقق یافتـه  جنـگ  طـول  در  آن  باطـن  و  انقـالب 
کـه  آن  جـز  نـدارد  چـاره ای  انقـالب  سـینمای  بنابرایـن،  و 
هویـت خـود را در ایـن دفـاع هشت سـاله و پیونـد معنوی آن 
یـخ بجویـد. پـس فیلمـی می توانـد  بـا جنگ هـای مقـدس تار
کـه از همیـن نظـرگاه  خـود را متعلـق بـه ایـن سـینما بدانـد 
و  بنگـرد،  جنـگ  در  پرورش یافتـه  انسـان های  و  جنـگ  بـه 
گرنـه، چـه تفاوتـی می تـوان یافـت بیـن فیلـم »کاله سـبزها« و  ا

»عقاب هـا« و »پایـگاه جهنمـی« ... جز آن که اولی از لحاظ 
تکنیکی خوش سـاخت تر اسـت؟ ... و باز هم روشـن اسـت 
کـه چـه کسـی می توانـد پـای در ایـن عرصه سـیمرغ بگـذارد: 
کـه بـال در بـال سـیمرغ بـدان سـفر آسـمانی رفتـه  کـس  آن 
گـر نـه، رئالیسـم و نئورئالیسـم نیـز اقتضـا دارنـد که  باشـد، و ا
کـه باالخـره دارای تبعـات و  هنرمنـد بـه جنـگ چـون امـری 
بـه   » مـار »دنـدان  فیلـم  گـر  ا بنگـرد.  اسـت،  اجتماعـی  آثـار 
« از آب درمی آمـد، می توانسـت مصـداق  قـوت فیلـم »قیصـر
خوبـی بـرای ایـن نحـوه نگـرش - رئالیسـم بـه معنـای جدیـد 
آن -  باشـد و البتـه تبعـات و آثـار اجتماعـی جنـگ ما فقط 
کوپن فروشـی  و  فقـر  و  جنگ زدگـی  و  آوارگـی  بـه  منتهـی 
دیگـر  معنایـی  بـه  نیـز  مـا  اجتمـاع  دینـی  تزکیـه  نیسـت؛ 
هنرمنـد  کـه  جـا  آن  از  منتهـی  اسـت.  جنـگ  مدیـون 
نسـبتی  متجـدد  گزیستانسیالیسـم  ا بـا  خواه ناخـواه  جدیـد 
گزیـر اسـت از آن کـه فقـط سـیاهی ها  غیرقابل انـکار دارد، نا
همیـن  کنـد.  غفلـت  زیبایی هـا  از  و  بنگـرد  را  زشـتی ها  و 
از  بـا جماعتـی  کـه شـما در فیلـم »عروسـی خوبـان«  اسـت 
معلول هـا و موجی هـای جنـگ برخـورد می کنیـد؛ امـا حتـی 
بـا یـک صحنـه از اعـزام چنـد هزارنفـری سـپاه محمـد )ص( 
در خیابان هـای تهـران روبـه رو نمی شـوید.  نیـاز بـه توضیـح 

نیسـت. بیشـتر 
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گیری  فرا و  جهان شمول  بسیار  نکته   ، انتظار به  یــکــرد  رو
بحثی  انتظار  نمی شود.  ایــران  به  مختص  فقط،  و  اســت 
ارتباط  آن  با  و  دنیاست  مــردم  اغلب  دغدغه  که  جهانی 
بــرقــرار مــی کــنــنــد.  بــنــابــرایــن، کــشــور مــا بــه عــنــوان مــبــدأ و 
به  را  جهانی  مخاطبین  نظر  می تواند  موضوع  ارائه کننده 

خود جلب کند. 
از  سینما  صاحب  کشورهای  کــه  گفت  باید  متأسفانه، 
پرداخته  مــورد  این  به  بیشتر  ما  به  نسبت  هالیوود  جمله 
به صورت  تولیدات  ایــن  شاید  هرچند  ساختند؛  فیلم  و 
مستقیم فیلم دینی نبوده؛ ولی راجع به موضوع انتظار آثار 
حضرت  ظهور  ازآنجایی که  اما  است.  شده  تولید  یــادی  ز
ــردم  مــهــدی )عـــج( در نـــزد شــیــعــیــان جــهــان و بـــه ویـــژه م
سینمای  لــذا  دارد؛  عمیق  و  عجین  یــکــردی  رو کشورمان 
ایران می بایستی به مقوله انتظار بیشتر بپردازد تا مخاطبین 

جهانی را به خود جذب کند.
که فارغ از مرزها  یت و انتظار موضوعی است  مقوله مهدو
باید به آن نگاه کرد و در این زمینه الزم است که فیلم برای 
احساس  یاد  ز ضرورتش  و  شود  تولید  کشورمان  سینمای 
و  شهر  مــردم  دارد.  وجــود  آن  به  پرداختن  جای  و  می شود 
موضوع  با  را  خــود  زندگی  لحظات  تمام  ایــران  در  روستا 
، دغدغه و مسئله آنهاست.  انتظار سپری می کنند و انتظار
در جامعه مدرنیته و ماشینیسم امروز مردم به انتظار توجه 

را  بهتری  موقعیت  تا  هستند  تالش  در  و  می دهند  نشان 
ی که به این موضوع  برای ظهور فراهم کنند؛ در نتیجه آثار

بپردازد مردم را خشنود می کند.
در کنار تمام این موضوعاتی که به آن اشاره کردم ما وظیفه 
یم و مدیران و هنرمندان ما نسبت به این موضوع  دینی دار
وظیفه و تعهد دارند؛ چون در این مورد مدعی هستیم. در 
مهدی  حضرت  ظهور  ساز  مسیر  شیعه  ایرانیان  ما  واقــع 
ع( هستیم و ما باید شرایط را مهیا و آماده کنیم تا ایشان  (
ظهور کنند و در این راه چه گزینه ای بهتر از فرهنگ و هنر 
ی بهتر از فرهنگ  و به خصوص، سینما و به نظر من ابزار
تأثیر  و  باشد  آقا  ظهور  شرایط  بهینه ساز  نمی تواند  هنر  و 
بسیار  به مراتب  دارد  مردم  بر  سینما  که  عینی  یا  و  ذهنی 

بیشتر است.
موضوع ظهور  برای مخاطب جذاب است و توانایی خلق 
مخاطبین  جــذب  قابلیت  و   مهیج  و  هیجانی  درامـــی 
فرامتنی  مسئله ای  اینکه  مهم تر  نکته  دارد.  را  گسترده ای 
تولید  از  تعدادی  حداقل  سال  در  باید  است.  ی  فرامرز و 
کند. وقتی  سینمای ایران به این موضوع اختصاص پیدا 
مضامین  با  سال  در  فیلم  تولید  هشتاد  بین  از  می بینیم 
شک  کمی  نمی شود  پرداخته  مــوضــوع  ایــن  بــه  مختلف 
که به  کار است  می کنیم. به نظر می آید انگار تعمدی در 
بحث انتظار در سینما پرداخته نشود و آن را نادیده گرفت.

 سیمنای مهدوی؛
فارغ از مرزها

 نقش سینما در مقوله مهدویت و انتظار و نگاه جهانی به آن
محمدتقی فهیم/ متقد سینما

منبع: ماهنامه سوره سینما،  شماره چهارم، خرداد 1396
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 در 
 قـــــــــاب
ســـــیـنما

ویژه نامه پاسداشت 
 جمــــــــــال شـــــــــــــورجه

دی 1401

در آمــــدی
بــــــــــر 

مولفه های
آݣݣثــــــار

گون سینمای دینی شکل بگیرد و  به نظر می رسد   اشکال مختلف فیلم هایی که با دین ارتباط و برخورد داشتند باعث شده است تا جریان های گونا
یخ پژوهی و دین پژوهی قرار بگیرد تا از یک اندیشه و نظرگاه منطقی و به دور از سلیقه برسیم. در این  باید سینمای دینی مورد کنکاش دقیق با ابزار تار
گفتگو با نظر به اندیشه شهید سید مرتضی آوینی نکته ای مهم را درباره شرط الزم برای قرارگرفتن در ساحت  سبک " سینمای دینی"  بیان می شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سیاست گذاری در سینمای دینی در تمام ادوار  	
سلیقه ای بوده است

مطرح  یــادی  ز ادبیات  و  مباحث  دینی  سینمای  مورد  در 
علمی   و  نظری  بحث  در  هم  اســت.  شکل گرفته  و  شــده 
گفت در نتیجه  که می توان  و هم در بعد رسانه ای آن  آن 
یف مختلف و متنوعی از سینمای دینی تولید شده  تعار

است.
فکر  است،  مذهبی  یا  و  عرفانی  دینی،  سینمای  آیا  اینکه 
افــراد  که  مــی گــردد  بر  یف  تعار اختالف  همین  به  می کنم 
داده انــد  قــرار  بررسی  مــورد  را  آن  نگاه مختلف  با  مختلف 
یخ  تار در  مــا  داده انــــد.  ــه  ارائـ آن  از  گونی  گونا یف  تعار و 
یادی  سینمای ایران درباره سینمای دینی، فرازوفرودهای ز
سینمای  را  عرفانی  فضای  دهه ها  از  بعضی  در  داشتیم. 
و  و در دیگر دهه ها نشان دادن نمادها  دینی می دانستند 

مباحث مذهبی را.

بین  نظرهایی  اختالف  شاید  که  گفت  باید  مــورد  این  در 
دینی  سینمای  از  متفاوتی  فهم  آنان  یا  بوده  اندیشمندان 
داشتند که این موضوع هم قابل توضیح است که در نتیجه 
آن در این دهه ها چه اتفاقی در حوزه سینمای دینی افتاده 
و  گرا  است. به عنوان مثال شاید در دهه 60 سینمای معنا
داستان یک عابد، زاهد و انسان مذهبی را سینما می بردند 
دیدگاه  این   1380 و   1370 دهه  در  اما  می دادند.  نشان  و 
کسی  کرد. چه بسا نشان دادن زندگی یک روحانی و  تغییر 

که منتصب به دین است تبدیل به سینمای دینی شد.
کلی و جدی و اصلی  از یک مقوله  برای همین نمی شود 
ما  سیاست گذاران  همین  بــرای  و  رسید  مباحث  ایــن  به 
که بگوییم یک  یک سیاست واحد در این مورد نداشتند 
ما  سیاست گذاران  دارد.  وجود  دینی  سینمای  از  تعریف 
به خاطر  هم  این  که  شدند  عوض  دولــت  تغییر  اســاس  بر 
گفتمان جامعه است. بعضًا سینمای دینی پررنگ  تغییر 

 سیمنای فطرت 
کل  بهتری�ز ݠسݒ
"سیمنای دیین" است
 تأملی در باب سینمای دینی 
 با نظر به اندیشه شهید سید مرتضی آوینی

دکتر رفیع الدین اسماعیلی/ دکترای جامعه شناسی و 
نویسنده کتاب »سینما، دین و سیاست«
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برخی  یا  شده  کم رنگ  اوقــات  برخی  و  شده 
و  شــده  گرفته  آن  عرفانی  معنای  بــه  اوقـــات 
بــرخــی اوقـــات بــه معنای نــمــادهــای دیــنــی و 
شعایر و احکام دینی شده است. در دوره ای 
در  احکام دینی مستقیمًا  گر  ا می کردند  فکر 
تعبیر  به  مــی شــود.  دینی  سینما  باشد  فیلم 
گاهی  دورانـــی  در  که  بــود  همین  بــرای  دیگر 
فیلم  در  نــمــاز  چـــرا  کــه  می گرفتند  اشــکــال 
می کردند  فکر  حقیقت  در  نمی شود.  دیــده 
شعائر  و  روزه گرفتن  و  نماز  خــود  نــشــان دادن 

دینی، سینمای دینی است.
انــقــالب  از  بــعــد  ی  ــذار ــت گ ــاس ــی س در  پــس 
اخــتــالف دیــدگــاه وجــود داشــتــه اســت کــه بر 
کــم بر  کــه حــا بـــوده  اســـاس سلیقه مــدیــرانــی 
ی  سیاست گذار مــا  ــع  واق در  بــودنــد.  سینما 
نهادی  یم،  ندار و  نداشتیم  فراتری در سینما 
مانند شورای  عالی انقالب فرهنگی در مورد 
در  کلی  حــرف  چند  حد  در  دینی  سینمای 
و  ــت  اس کـــرده  تصویب  را  موضوعاتی  شـــورا 
مجلس هم بحث جدی در این زمینه ندارد. 
در  امــا  یــم؛  دار کلی  قوانین  و  اجرائیات  تنها 
و  یف  تعار حــوزه  در  و  کالن  ی  سیاست گذار

یم. مباحث نظری، چیزی ندار
همان  حــاضــر  ــال  حـ در  مــا  ســیــاســت گــذار 
که  است  سینمایی  سازمان  و  ارشــاد  وزارت 
بر اساس افرادی که داشتند تغییر می کردند. 
پس این گونه نبوده که سینمای دینی از منظر 
اسالمی  عرفانی  ی  جمهور منظر  از  یا  دولت 
است یا نیست؛ در دوره ای عرفانی بود و در 
ک سینمای دینی  دوره ای شعایر مذهبی مال

بود؛ اما در گذر زمان پخته تر شد.

سینمای فطری؛ بهترین سبک از  	
سینمای دینی 

سینمای  ــه  ب  1360 دهـــه  در  ــنــی  ی آو شهید 
دینی این نقد را داشتند که سینما به سمت 
عرفانی رفته بود و به نظرم نقدش درست بود. 

سخن این بود که این سینمای دینی نیست 
که عرفان را نشان می دهد. 

ینی نکته بسیار مهمی را در این باره  شهید آو
بیان می کند. ایشان می گوید که ذات سینما 
اسالمی  را  آن  نمی توان  که  اســت  به گونه ای 
برای  اســت  حجابی  خــود  حقیقت  در  کــرد. 
امکان پذیر  اما نمی گوید  بیان مفاهیم دینی. 
این  کــه  مــی گــویــد  نهایت  در  بلکه  نیست؛ 
واال،  مفاهیم  ایــن  بــا  باید  را  مانع  و  حجاب 
بر  بتوانیم  باید  کنیم.  تسخیر  را  آن  و  خــرق 
ما  بر وجود  و  ما  بر  که می خواهد  ابزارها  این 
گر کردیم  و نگاه ما غلبه کند، ما غلبه کنیم. ا
باشیم  داشته  هم  دینی  سینمای  می توانیم 
واژه  از  ینی  آو به همین جهت در جمالت  و 
کرده است. حتی با عبارت  تسخیر استفاده 
زیبایی می گوید که با نگاه جهادگونه و تالش 
می تواند  دینی  اصیل  مفاهیم  ی،  شبانه روز
را  ی اش  تکنولوژ و  غلبه  غــرب  سینمای  بر 

تسخیر کند. این موضوع امکان پذیر است.
کــشــور دیــوار  نــمــی تــوان دور  کــه  او مــی گــویــد 
شد  آن  بــه  ی  تکنولوژ ورود  از  مانع  و  کشید 
باید  می آید  ما  میان  به  که  حاال  همین  بــرای 
آن را تسخیر و به آن غلبه کنیم. به نظرم این 
نسبت  به  ینی  آو شهید  حرف های  از  بخش 
او  حــرف هــای  و  سخنان  بــخــش هــای  دیــگــر 
ینی  آو شهید  خود  البته  می شود.  گفته  کمتر 
باید  است.  نپرداخته  یاد  ز بخش  این  به  هم 
را  تکنیک  بــر  غلبه  و  تسخیر  مــاجــرای  ایــن 
به  رسیدن  و  سینما  رشــد  بر  یــرا  ز کنیم  فهم 
در  اینکه  دارد.  تأثیر  دینی  و  ملی  سینمای 
آن مخالفت  با اصل  کسانی  سینمای دینی 
دین  و  سینما  میان  تضاد  به خاطر  می کنند 

ینی به آنان پاسخ داد. است که آو
سینمای  به  او  بعد  که  هم  دوستانی  دیگر 
دینی نقد کردند دیدگاهشان به همان طیف 
آن  به  هم  ما  سینمای  متأسفانه  می گردد.  بر 
قائل  گــرچــه  ا اســت  شــده  داده  هــول  سمت 

شهید آوینی 
می گوید که ذات 
سینما به گونه ای 

است که نمی توان 
آن را اسالمی کرد. 
در حقیقت خود 

حجابی است برای 
بیان مفاهیم دینی. اما 
نمی گوید امکان پذیر 

نیست؛ بلکه در 
نهایت می گوید که 
این حجاب و مانع 
را باید با این مفاهیم 

واال، خرق و آن را 
تسخیر کنیم.

نتیجه یک فیلم اگر 
منتج به باورپذیری 
دینی مردم یا رشد 

دینی و اسالمی آنها 
 بشود آن را سینمای 

دینی می دانم که 
مجیدی از جمله 

افرادی بود که 
توانست با بچه های 
آسمان، رنگ خدا و 
دیگر آثارش فضای 
سینمای دینی را به 

تصویر بکشد. 
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 در 
 قـــــــــاب
ســـــیـنما

ویژه نامه پاسداشت 
 جمــــــــــال شـــــــــــــورجه

دی 1401

در آمــــدی
بــــــــــر 

مولفه های
آݣݣثــــــار

و  مجیدی  که  زمانی  از  بعد  به   1370 دهــه  در  که  اینم  به 
میرکریمی  و امثال ایشان فیلم هایی تولید کردند که با نگاه 
در  حقیقت  در  بود.  دینی  سینمای  بهتر  نمایانگر  فطری 
را  و داستان  امر  از سینمای دینی، غایت یک  این شکل 
یک مفهوم دینی قرار می دهند؛ نتیجه یک فیلم را افزایش 
گفتار  باور به حق و افزایش باور دینی مردم چه در رفتار و 

می داند.
پذیری دینی مردم یا  گر منتج به باور یعنی نتیجه یک فیلم ا
رشد دینی و اسالمی آنها  بشود آن را سینمای دینی می دانم 
با بچه های  توانست  که  بود  افــرادی  از جمله  که مجیدی 
آسمان، رنگ خدا و دیگر آثارش فضای سینمای دینی را 
به تصویر بکشد. این جریان سینمای دین توانست رشد 

کند؛ اما تعداد آن کم بود.
به  را  دینی  سینمای  مــا،  سینمایی  سیاست گذاران  گــر  ا
سینمای فطری و دینی سوق می دادند، یعنی به سینمایی 
بزرگی  اتفاقات  باشد،  مــردم  دینی  پذیری  باور غایتش  که 
از سینما است  می افتاد. به نظرم سینمای دینی این نوع 
برخی  یا حتی  و احکام دینی  نه فقط سینمای عرفانی  و 
دینی  اســطــوره هــای  ــارت،  یـ ز  ، نــمــاز مانند  دینی  مناسک 
یخ دین  یخ مقدس. چه بسا فیلمی که در مورد تار مانند تار
دینی  فیلم  یک  دیگر  که  باشد  دین  تحریف  اصًال  است 
نیست. یا فیلمی باشد که فضای ماورایی را نشان دهد که 

آن هم دینی نیست.
پس بهترین نوع از فیلم دینی آن است که هدف و غایتش 
پذیری دینی مردم و کمک به رشد دینی مردم باشد. به  باور
عقیده من این سینما را می توانیم سینمای دینی قلمداد 

کنیم.

سینمای دفاع مقدس و ملی بهترین ظرفیت را  	
برای بازنمایی دین دارند

که  داشــتــیــم  مختلفی  فــیــلــم هــای  ــر  اخــی ســـال هـــای  در 
گفتم  کــه  ــا هــمــان طــور  ــنــی بــاشــنــد. امـ مــی خــواســتــنــد دی
دینی  سینمای  از  صحیح  تعریف  مــا  ســیــاســت گــذاران 
یم  ندارند. ما سیاست درستی در حوزه سینمای دینی ندار
و کارگردانان بر اساس سلیقه خود  فیلم می سازند. یک  نفر 
فیلمی  می سازد که شیطان حلول کرده در جسم کسی فارغ 
، فیلمساز  از اینکه اصًال آیا حلول امکان پذیر است یا خیر
می خواهد این موضوع را دینی کند. او صرفًا ذهنیتی دارد 
که به  کسی هم نیست  کند  ی  را در فیلم پیاده ساز که آن 
او سیاست و مشاوره بدهد که سینمای دینی را فهم کند.

طبیعتًا  بگیرد،  شکل  این گونه  دینی  سینمای  که  وقتی 
کم  حا آن  در  ــردان  ــارگ ک تفکر  و  می کند  عمر  سلیقه ای 
بدانیم  باید  کند.  ایجاد  را  تی  مشکال می تواند  که  می شود 
اتفاق  و  اســت  مهم  که  چیزی  رسانه  و  دیــن  حــوزه  در  که 
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      پیشکسوت
 ســــــــــــینـــمای 
انقالب اسالمی

تلویزیون  به  را  دین  آمدیم  بیشتر  ما  که  است  این  افتاده 
دینی  تلویزیون  و  دینی  سینمای  آنکه  به جای  و  آوردیــم 
ی نکردیم  درست کنیم، دین تلویزیونی درست کردیم. کار
گر بخواهد سینما و تلویزیون  تلویزیون را دینی کنیم، چون ا
دینی شود باید همه اجزایش با هم در خدمت دین باشد و 
به دین کمک کند. این افق خیلی می تواند مثمرثمر باشد.

باید  ایــران  سینمای  جریان های  در  ما  اینکه  دیگر  نکته 
را  دینی  غایت  نــشــان دادن  ظرفیت  جریان  کــدام  ببینیم 
کنیم. این راهکار خوبی  دارد؟ باید آنها را پیدا و برجسته 
سبک های  و  ژانــرهــا  از  کــدام  کــه  دیــد  باید  یعنی  اســت؛ 
پذیری دینی مردم را تقویت کند. به  سینمایی می تواند باور
عقیده من گونه دفاع مقدس، فطری و حتی سینمای ملی 
هویت  ازآنجایی که  ملی  سینمای  دارد.  را  استعداد  این 
دینی و ملی را با هم درهم آمیخته است، شدیدًا می تواند 

برای سینمای دینی کمک رسان و مفید باشد.
باید بدانیم که در حوزه دین و رسانه چیزی که مهم است 
به  را  دیــن  آمدیم  بیشتر  ما  که  اســت  ایــن  افــتــاده  اتفاق  و 
تلویزیون آوردیم و به جای آنکه سینمای دینی و تلویزیون 
کردیم. پس در  کنیم، دین تلویزیونی درست  دینی درست 
گر فیلمی حتی نماز و روزه را  که ا نهایت حرفم این است 
پذیری دینی مردم را تقویت کند، دینی  نشان ندهد؛ اما باور
است. نقدی که دوستان منتقد و نویسنده ما به سینمای 
سینمای  آن،  که  است  درســت  داشتند  روشنفکری  شبه 
ما  از سینمای دینی  نهایتًا بخشی  بلکه  ما نیست؛  دینی 
است. مطالبی که طرفداران این سبک فیلم ها می نوشتند 
به شدت تالش می کردند که عرفان را  در این فیلم ها پررنگ 
کنند که این فیلم دینی است. نقدها به همین دیدگاه بود 

و نه به کلیت فیلم هایی که در این موضوع وجود دارد.
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