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مدتی این مثنوی تاخیر شد ...
سیدمحمدحسینی

سرمقاله

مدتی این مثنوی تاخیر شد ....
چند صباحی از زندگی من و شــما
گذشــت و قرار بــر بیقــراری عهد
ما در مجلهی فخیم ســینما رســانه
گردید .اینکه چــه قرائنی باعث بد
موانع
عهدی گردید و چرا رفع و دفع
ِ
به وجود آمده تا این انــدازه به درازا
انجامید ،مثنوی مطولی اســت که از
حوصلهی خالصــهی پیش رو خارج
است.
اجماالً بگویم که:
پرواز غنیمت دان فصل غل و زنجیر است
احساس کبوترها در سایه زمینگیر است
در دایرهی قسمت ما نقطهی تسلیمیم
این فال من تنها در ساحت تقدیر است
چنان گفتم که همه را گفته باشــم
و باز نگفته باشــم کــه العاقل یکفی
باإلشاره.
در روزگاری بــه ســر میبریــم که
کلمات از ســکه افتادهانــد و معانی
جای خود را بــه قرائتها دادهاند؛ در
چنین اتمسفری سخن گفتن از باب
ترمینولــوژی کلمــات و اتیمولوژی
مباحــث به نظــر یــاوه گوییهایی
میآیــد کــه برســاخته و برتافتــه
از اذهــان مشــوش اســت و راه به
ناکجا آباد خواهد بــرد .در این میان
جماعتی تحت عنــوان فاخر و فخیم
عقال راههای میانبری برای رســیدن
به مقاصــد پیدا کردهاند که بســیار
راحتت ر و ســهلالوصولتر مردم را
به مقصد میرســانند با این توضیح
که در این حرکت ایثارگونه و از خود
گذشــته هم جای مقصــد و مقصود
عوض شده است.
وقتی میشــود با کلمــهی تخصص

بود میبایست جناب شتر را مرخص
میکرد و مصداقی دیگر برای توصیف
مورد نظر خود مییافت وقتی میدید
میشــود خانوادهی محترم ســاخت
و بعــد تند و تند مصاحبــه کرد و از
آرمانهــای انقالب گفــت و دفاع از
ارزشها و حرمت خون شهیدان.
میشود جامعه را فضایی دروغزده و
کثیف و الجرم پســت و دون صفت
تصویر کرد و بعد در مقابل دوربینها
و زمان جایزه گرفتن از مجد و برزگی
و فر و شکوه و محبت و مودت همان
جماعت دوستار جدایی سخن گفت.
زمانی که مشــاهده میکرد میشود
همه مردان را خیانت پیشــه و زنان
را هرزه صفــت تصویر نمود و بعد در
مصاحبههای تلویزیونی از عفت زنان
و مردانگی مردان ســخنها گفت و
از همه مهمتــر زمانی که میدید نام
سینما را هنر گذاشــتهاند ،در حالی
که بزرگتریــن هنر موجــود در آن
یافتن راهــی برای تنــاول از غذایی
خوشمزه و مغزی به نام رانت اســت
و اگر بتوانی چنین شــهد شهالیی را
بیابی و قــدری از آن را تناول کنی،
دیگــر ورود در حریم هنر و بســتن
احرام هنر هیــچ آداب و ترتیبی نیاز
ندارد و آنگاه اســت کــه هرچه دل
تنگت می خواهد میتوانی بگویی.
در چنین آشــفته بازای بدا به حال
مندان
تازه نفسها و مشتاقان و عالقه
ِ
با اســتعداد و بیچــاره و درماندهی
جوانهــای مظلومــی که بــه امید
یافتن روزنی هر چند باریک ،تالشی
مذبوحانه آغاز میکنند تا شــاید در
بختآزمایی قمار گونــهی مدیریت
سینمایی بلیطشان برنده شود و وارد
حصن حصین ســینما شوند و کسی
نیست به آنها بگوید برادر من:

به تمام امور تخصیص زد و ســپس
جماعتــی معــدود را بــر اریکه-ی
یک فن ویــژه که نه ،یک ســفرهی
فربه نشــاند و بر مبنای آشناییها و
رفاقتها یک خوراکی بسیار مطبوع
و لذیذ تحت عنوان رانت را بر ایشان
سرو کرد .کدام عقل سالمی میتوان
یافت که چنین عملی را ناخوشــایند
بداند.
در کتــاب  1984جــرج ارول
میخوانیــم کــه در آن ســرزمین
دیســتوپیایی پیش روی بشر معاال
همــهی امور و مقدرات انســانها به
دست چهار وزارتخانه خواهد افتاد؛
وزاتخانههایی که به قول مشهدیها
عنوانهایــی ورچپــه (برعکــس)
دارند؛ مثــ ً
ا وزارت رفاه و آســایش
کارش شکنجه کردن است و وزارت
حقیقــت کارش دروغ گفتن و  ...در
زمــان مطالعهی این کتــاب همواره
به خود میگفتم چه انســان بدبین و
منفیباف بزرگی بــوده این ارول اما
امروز وقتی به مدریت و جریان شکل
گرفته در سینمای ایران نگاه میکنم
و زمانی که صادقانــه و بدون عینک
ن را ورانداز مینمایم
بالهت متداول آ 
قامتی ناصاف و معــوج و دروغپرداز
میبینم از ســنخ همان شــتر موالنا
که وقتی در مقابل این پرســش قرار
گرفت که:
آن یکی پرسید اشتر را که هی
از کجا میآیی ای فرخنده پی؟
گفت از حمام گرم کوی تو
گفت خود پیداست از زانوی تو
زانوی چرک و پینه بســتهی شتر و
قامت ناصاف او عجب مثال درســتی
تعین بخشــیدن به کاراکتر
است در ّ
خالیبنــد .با ایــن حال بــه نظرم
میرسد شاید اگر مولوی امروز زنده
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علم و آزادگی و حسن و جوانی و هنر
عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم
هنرم کاش گره بند زر و سیمم بود
که به بازار تو کاری نگشود از هنرم
فاصلهی میان تخصیــص و تخصص
یک حرف بیش نیســت امــا دنیایی
از حقکشــیها و فرصت سوزیها و
رانت خواریهای ناجوانمردانه در آن
نهفته است .در چنین دنیای ورچپهای
میشود یک شبه کارگردان شد و تنها
کافی اســت از تبار آفریدگان باشی و
یا در قبیلهی منوچهرها یا پریچهرها
آشــنایی برای خودت دست و پا کنی
و یا مجیز گویی بادمجان ســاطین

آی نپریشی صفای زلفکم را دست
آبرویم را نریزی دل ،ای نخورده مست
لحظهی دیدار نزدیک است...
پس بگذارید قــدری امیدوارکننده به
این جوانان عزیزی کــه بی کس و کار
می خواهند ردای ســینمایی بر قامت
افراشتهی خود راست کنند عرض کنم
که:
صبر کن الصبر مفتاح الفرج
و به آنان که فضایل خــود را نادیده
میگیرند و به امید اخذ یک موقعیت
هر چند کوچک و بــی مقدار ،عزت
نفس خود را بر مذبح شــهرتطلبی
و خدای ناکرده شهوتطلبی مذبوح

5

سرمقاله

ســینما را از ندیم ســلطان محمود
غزنوی خوب فرا آموخته باشی وگرنه
هی برو یاد بگیر و تحصیل کن و باش
تا صبح دولتت بدمد.
ناامیدکننده ســخن گفتــم؛ این را
بگذاریــد بــه حســاب دوری من از
خودتان و فاصله افتــان میان گفتار
حقیــر بــا آن گوشهــای جــان و
نظرهای نازنین شما مخاطبان عزیز.
حق بدهید اکنون در وصال پریشان
بگویم؛ بــر من مگیرید کــه همواره
وصال اضطــراب آور اســت.به قول
مهدی اخوان ثالث:
آی نخراشی به غفلت گونهام را تیغ

میکنند ،بــه قول خواجهی شــیراز
تفألی بزنم که:
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد
تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس
به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ
نماز نیم شب و درس صبحگاهت بس
عنان قلم از دستم گریخت که چنین
سخنانی بر آن جاری کردم .بر همین
مبنا باید آرزو کنم روزی فرا برسد که
قدر و مقدار آدمها الاقل در ســاحت
هنر به اندازهی قوارههای هنریشــان
باشد و روزی را شــاهد باشیم که در
جامعهی سینمایی کشورمان مدیریت
تعبیری معــادل فرصــت را به خود

نگیرد و برگردد بر سر همان خوان اول
خود یعنی خدمت و روزی که کسانی
از تبار بهشتیها که شیفتگان خدمت
بودنــد نه تشــنگان قــدرت ،در این
فضای پرتنش و چالشزای رســانهای
و سینمایی دنیای امروز ،سالح مبارزه
را به دســت بگیرند و بــه دل تاریک
موقعیتهای نمایشی عوضی و خبیث
یونان باستان و المپ مدرن آن ،یعنی
هالیوود بزنند و طرحی نو دراندازند تا
مفری ایجاد کنند برای تنفس
شــاید ّ
در اتمســفر پاک زیســتن و حرکت
در مدار ســعادت و تبدیل شــدن به
انسانهای طراز انبیا .انشااهلل!
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افقنوفعالیتهایبینالمللیدرحوزهفرهنگ

عدم برگزاری جشنوارهی فیلمسازان و متفکران مستقل؛ «افق نو»
اما نکتهی مهم و جالب ماجرا این بود
که تعطیلی افق نو بيشــتر از آنكه در
داخل بازتاب داشــته باشــد و مورد
بحث واقع شــود ،در خــارج از ايران
و بهخصــوص در رژيم صهيونيســتي
بازتاب داشــت و این امر خود نشانگر
میزان تأثیری بود که این جشنواره در
بعد بینالمللی داشت.
در همان روزهــای اول که زمزمههای
تعطیلــی افــق نــو مطرح شــد ،دو
روزنامهی صهیونیستی «هاآرتص» و
«یدیعوت آهارونوت» به خبر تعطیلی
کنفرانــس ضدصهیونیســتی افق نو
پرداختنــد و علت این مســأله را نيز
رویکردهاي جديد دولت ایران در قبال
غرب بیان کردند.
روزنامهی «یدیعــوت آهارونوت» در
مورد ماهيــت كنفرانس افق نو مدعی
شــد« :وقتی ایــن کنفرانــس برای
اولین بار در ســال  2005برگزار شد،
احمدینژاد ســخنان را خــود مبنی
بر محو شدن اســرائيل از روی نقشه
مطرح کــرد ».این نشــریه همچنين
اعالم کرد که وزارت خارجهی ایران به
علت تحتالشعاع قرار گرفتن سیاست
خارجی ایران در برابر غرب با برگزاري
این کنفرانس مخالفت کرده است.
«اورشــليمآنالين» دیگــر رســانهی
صهیونیســتی نیز در ادامهی مطالب

تعطيلي گردهمآیی فيلمســازان و متفكران مستقل تعطیل شد .این گردهمآیی
دو ،سه ســالي در قالب کنفرانس هالیوودیسم ،در بخش جنبی جشنوارهی فیلم
فجر و در سال پیش ،با نام جشنواری «افق نو» و با دبيري «نادر طالبزاده» برگزار
ميشد .تعطیل کردن افق نو از اتفاقات و تصمیمات مهم و جنجالی دولت یازدهم
در همان روزهای ابتدایی استقرار تیم فرهنگی جدید بود که نشان از رویکردهای
جدید دولت در اموری فرهنگی میداد که جنبهی بینالمللی دارند .سیاستی که
به گفتهی بسیاری از فعاالن فرهنگی ،برگزارکنندگان جشنواره و حتی رسانههای
خارجی بیش از آنکه تصمیمی از سوی مدیریت فرهنگی دولت باشد ،تحمیلی از
سوی وزارت خارجه بوده است و نشــانهای از تأثیر رویکردهای سیاست خارجی
دولت جدید بر فرهنگ

مجله خبری
6

هاآرتص و یدیعوت آهارونوت نوشــت
كه مقامات ارشــد ايران و نيز محمد
جواد ظريف ،وزير امور خارجهی ايران
دستور لغو جشنوارهی افق نو را صادر
كردهاند.
در ادامه پیگیری بازتاب تعطیلی افق
نو ،روزنامه انگليســي «تلگراف» نیز با
ياد كردن از اين اقدام دولت حســن
روحاني به عنوان ژســتي ديپلماتيك
در راســتاي اثبات جهتگيري جديد
ديپلماتيك ايران نوشت« :وزارت امور
خارجهی ايــران در لغو ايــن رويداد
خود قدم پيش گذاشت؛ رويدادي كه
در ميان  63شــركتكننده و مهمان
خارجياش يكي از سناتورهاي سابق
و مشــهور اياالت متحدهی آمريكا نيز
به چشــم ميخورد ».اين روزنامه به
این نکته نیز اشــاره کرد که« :بدنامي
افق نو از آنجا نشــأت گرفته اســت
كــه افراطگرايــان بدنامــی همچون
ديويــد دوك ،رهبــر جناح راســت
اياالت متحــدهی آمريــكا را به ايران
ميكشاند».
خبرگزاري «آسوشيتدپرس» نيز لغو
اين رويــداد را بخشــي از تالشهاي
ديپلماتيــك رئيــسجمهــور براي
توسعهی روابط ايران با غرب و ترسيم
مســير جديد ديپلماتيك براي ايران
س جمهور
قلمداد كرد و نوشت كه رئي 
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ســابق ايران از اين جشنواره به عنوان
فرصتي بــراي ترويج شــعارهاي تند
ضد اسرائيلي و ترويج احساسات ضد
اسرائيلياش استفاده ميكرد.
شبكهی راديويي «راديو فيري يوروپ
راديــو ليبرتــي» نيز طي گزارشــي
دربارهی تعطیلی جشنوارهی افق نو با
اشاره به دعوت  60متفكر ضداسرائيلي
براي شــركت در اين جشنواره اذعان
داشــت كه دولت اعتــدال روحاني با
تعهد بر بهبود بخشيدن به روابط ايران
بــا جامعهی جهانــي و كاهش برخي
لفاظيها ،اين جشنواره را تعطیل كرده
اســت .يك تحليلگر ايراني -اسرائيلي
توگــو با اين شــبكهی
نيــز در گف 
راديويي از لغو اين جشنواره به عنوان
ژست و حركتي معنادار از سوي ايران
ياد كرد و گفت« :روحاني براي تقويت
ايــران در مذاكــرات  5+1و نيز براي
ايجاد ژســت و حركتي دوســتانه در
تعاملش با آمريكا دست به اين كار زده
است؛ به طور كلي حركت مثبتي است
اما هنوز يك گام كوچك به حســاب
ميآيد».
بازتاب تعطیلی افق نو به رســانههای
غربی محدود نماند و در اتفاقی مهم،
رئیس حــزب «مرکز جدیــد» آلمان
به حســن روحانی نامهای نوشــت و
از اهمیــت برگــزاری کفنرانسها و
جشــنوارههایی ماننــد افقنو گفت و
تعطیلی ایــن جشــنواره را حرکتی
منفی دانســت .کریســتفر هورستل،
رئیس حزب مرکز جدیــد آلمان ،که
از ســال  ۱۹۸۵مشــاور دولت آلمان
در افغانستان و پاکستان بوده است و
در دیگر مأموریتهای خود به ایاالت
متحده ،انگلستان ،هند ،عراق ،اردن و
ایران نیز ســفر کرده است در نامهی
خود به روحانی نوشــته اســت« :در
سالهای اخیر اســرائیل بارها ایران را
تهدید به حمله کرده و حتی آشــکارا
دولتهــای غربی را مرعوب ســاخته
اســت .چرا رهبران سیاست خارجی
ایران با وجود اینکه همواره به دنبال
توسعهی صلح بودهاند ،از این فرصت
طالیی کــه رژیــم صهیونیســتی با
فریادهــای غیرقابــل توجیه «جنگ،
گ»اش خود را به انزوا کشــانده،
جن 
برای رســاندن حقیقت به ســرمنزل
مقصــود اســتفاده نمیکننــد؟ آیا
مجموعهای از جشنوارههای هدفمندی
(از جنس افق نو) نمیتواند جریان را
عوض کند؟» هورستل در نامهاش به
این نکته مهم و اساســی اشاره کرده
است که« :آیا بر رهبران ایران روشن

نیســت که همین مدعوین (کنفرانس افق نو) ،هستهی اصلی انتقادات و اعتراضات ضد
جنگ ،ضد استثمار و ضد فسادی هستند که در کشورهای غربی جریان دارد؟ برخی از
ی که
آنها برای جلب نظر بخشی از جامع ه خود ،به اندازه کافی نفوذ دارند .آیا در صورت 
ایران فرصتی را که برای نفوذ در کشــورهای غربی در نتیجهی تالشهای خود طی ۳۰
سال گذشته به دســت آورده ،از دست دهد ،مقامات سیاست خارجهی ایران مسئولیت
آن را به عهده میگیرند؟ حقیقت تلخی که وجود دارد این است :ایران در قبال به دست
آوردن تعهد تعداد کمی کشور ،دوستیهایی را که طی گذشته با سخاوتمندیهای خود
به دســت آورده ،به راحتی از دست میدهد ».هورســتل همچنین در ادامهی نامهاش
مینویسد« :به نظر میرسد مقامات رده باالی ایران در امور خارجه به نوعی ،در زمینهی
استراتژی دیپلماسی عمومی مدرن و تاکتیکهای مربوط به آن ،به خوبی آموزش ندیده
باشند .حقیقت این اســت که کشــورهای غربی در زمینهی تبلیغات بسیار توانمندند،
سرمایهگذاریها باعث نمیشــود که آنها در روشهایشــان ،تربیت نیروهایشان و یا
استراتژیهایشــان تجدید نظر کنند... .آیا میتوانم خاصعانه اضافه کنم ،که این جنگ
مدرن ،یک کارایی باال ،هوشــمندانه و صلحطلبانه الزم دارد؟ ما اینجا (در غرب) مدت
زیادی است که منتظر نشانههای خروج ایران از تاریکی هستیم .یک کنفرانس کوچک
نمیتواند موج عظیمی برای یک شروع جدید باشــد ولی آیا حتی این جریان کوچک
نمیتواند نجات یابد؟ آیا میتوانم متواضعانه اضافه کنم :آنهایی که با تعطیلی کنفرانس
افق نو مخالفاند ،تندروها نیستند؟ این تنها تبلیغات آمریکاست... .طرفداران کنفرانس
افق نو بسیار مدرن ،هوشیار بوده و امروزه حامیان تاثیرگذار ارزشهای ایرانی هستند».
جز بازتابهای رسانهای فراوان در نشریات و خبرگزاریهای غربی و نامهی مهم رئیس
حزب مرکز جدید آلمان ،عدم برگزاری جشنوارهی افق نو بازتابهای دیگری در داخل
کشــور هم داشــت .در یکی از این بازخوردها هنرجویان مرکز آموزش حوزهی هنری
نامهای سرگشــاده به رئیسجمهور نوشتند و نســبت به تعطیلی این جشنواره انتقاد
کردند .در نامهی هنرجویان حوزهی هنری آمده اســت« :خوشــبختانه امروز در اقصی
ی حد و حصر شیطانی ،هنوز گوشهای
نقاط عالم ،بهرغم تمام ســرمایهگذاریهای ب 
فراوانی پذیرای کالم حق و حقیقتاند .هنوز بسیارند جانهای آزادهای که افق فراروی
آنها ،آســتانهی معرفت و بالغت حق است و نکته اینجاســت که علیرغم سیطرهی
هژمونیک شــیطان بر قامت رسانهها ،این انســانهای آزاده از تبیین مواضع خود ابایی
نداشــته و همواره با تحمل تهدیدها و نامالیمات و بعضاً تلفات متعدد ،بر رسالت خود
در ابالغ کالم حق پای میفشارند .جشــنوارهی افق نو محفلی بود برای گردهمآیی این
دست متفکران دلسوز ... .اما در اقدامی تعجببرانگیز برخی از دوستان و همکاران عزیز
شما در دولت تدبیر و امید پای بر فرق امید رسانهای نسل جدید گذاشته و به این بهانه
که در سنت متداول عالم چنین رهگفتی جایگاه دیپلماتیک ندارد ،آن را تعطیل کردند؛
حرکتی ارتجاعی و غیرهوشمندان ه که متأسفانه موجب کجاندیشی خبرگزاریهای بیگانه
شد و مورد بهرهبرداری رسانههای معاند و متخاصم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
س جمهور پرســیدهاند« :چرا جشنوارهای
قرار گرفت ».همچنین این هنرجویان از رئی 
که برای اولین بار بعد از سیواندی ســال در حرکتی هوشمندانه و مستقل قصد دارد
دگراندیشان و حقطلبان عالم را گرد آورده و نوعی همصدایی میان آنها ایجاد نماید تا
در میان این هیاهوی رسانهای بتوانند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند ،تعطیل
میشود؟»
با همهی این اوصاف ،نکتهی حیاتی این اســت که افق نو در حالی تعطیل شد كه علي
جنتي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ،در مصاحبهاي اعالم كرده بود كه وزارت فرهنگ
با برگزاري اين كنفرانس مشــكلي ندارد و حتي از آن حمايت نيز ميكند .وی پیرامون
افق نو و اینکه چرا این جشنواره برگزار نمیشود عنوان کرده بود كه وزارت ارشاد باعث
تعطيلي افق نو نبوده است و مشكالت پيش آمده نيز از جاي ديگري بوده« :متولی این
جشنواره ما نیستیم ولی باید به اجرای آن کمک کنیم .ما هیچگاه درصدد تعطیلی آن
نبودیم و اگر هم تعطیل شده از جانبی دیگر بوده است».
حجتاهلل ایوبی رئیس ســازمان ســینمایی نیز در مورد تعطیلی جشنوارهی سینمایی
افقنو گفته بود« :چنانچه مطمئن شــویم که اقدامی و جشنوارهای علیه صهیونیسم
جهانی اســت ،حتماً حمایت خواهیم کرد ... .اما اگر احســاس کنیم برنامهای تنها یک
شو و یک نمایش است مطمئناً نه بودجه داریم و نه وقت برای برگزاری یک جشنوارهی
سینمایی».
نادر طالبزاده ،دبیر جشــنوارهی بینالمللــی افقنو نيز دربــارهی دالیل تعطیلی این
جشنواره از سوی مســئوالن گفت« :واقعیت این اســت که من هیچ علتی در ورای این
تعطیلی ندیدم و متأســفانه توضیحی به ما داده نشــده که چرا جلــوی این امر گرفته

شــده اســت؛ اینکه فعاالن سیاسی
ضدصهیونیســت و نخبــگان میآیند
تهران اشکالش چیست؛ ما نفهمیدیم».
وي افــزوده اســت« :این جشــنواره
قویترین کنفرانس ضدصهیونیســتی
ایران اســت و  ۷۰میهمان در هر دوره
داشتیم و سه بار تاکنون برگزار شده و
دستاوردهای رسانهای آن بیشتر از هر
کنفرانس ضدصهیونیستی ایران بوده
است چرا که کارشــناسهای آن ۵۰
تا  ۷۰درصد آمریکایی و نویسندگان،
مؤلفــان و اســاتید دانشــگا ه و اهالی
رسانههای مشهور بودند و انتقاد آنها
بیشــتر معطوف به انتقــاد از حمایت
آمریکا از اسرائیل است و مقاالت آنها
موجود است .سابقهی این کنفرانسها
هســت؛ مقاالت افراد حاضر در آن نیز
هستند .اینها چه اشــکالی دارد؛ من
متوجه نمیشــوم .آن-چه که مسلّم
است این اســت که توقف جشنوارهی
افق نو حرکت بســیار اشتباهی است
و حقی اســت که به گردن جمهوری
اســامی میماند که شــما نخبگان
ضدصهیونیســت و ضدسیاســتهای
خارجی آمریکا را میتوانستید دعوت
بکنیــد و از آنهــا اســتفاده بکنید و
نکردید ».دبیــر جشــنوارهی افق نو
تعطیلی ایــن جشــنواره را «فاجعه»
توصیف کــرده و گفته اســت« :این
درســت نیســت وقتــی میتوانیــد
چهرههایی چــون فیلیپ جــراردی،
مایکل جونز و سناتور گراول را بیاورید،
آنها را نیاورید .اینها کســانی بودند
که هنگامی که برگشتند ،در رسانهها
تاثیرگذار بودند؛ مث ً
ال سناتور گراول در
مجلهی فارین پالیسی مطلبی منتشر
کرد .متأسفانه دوســتان اولین کاری
که کردند تعطیل کردن این جشنواره
بود».
با همــهی ایــن حرفهــا ،افق نو
برگزار نشــد و با اين توصيفات به
نظر ميرســد رويكردهاي سياست
خارجي دولت تدبيــر و اميد دامن
فرهنگ را نيــز گرفته اســت و تا
اطالع ثانوي فعاالن فرهنگي انقالب
حــق هيچگونــه كار فرهنگي عليه
منافــع آمريكا و غــرب را نخواهند
داشــت .امری كه اساســاً يكي از
رويكردهاي اصلــي فرهنگ انقالب
اســت .بايد منتظر مانــد و ديد كه
ايــن رويكردها تا چــه موقع ادامه
خواهد داشت و تا چه زمان وزارت
خارجه قادر به تعطيلي امور مربوط
به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي
خواهد بود.

مجله خبری
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حقیقت اعتدال

حضور «طباطبایینژاد» در مسند مدیریت مرکز گسترش ،دوباره شانس اکران یافت.
مستندی که «جرج دابلیو بوش»« ،هوگو چاوز» و «احمدینژاد» را در کنار هم قرار
داده و این طور وانمود میکند که علت اختالفات سیاســی آمریکا با ونزوئال و ایران،
این سه نفر هستند .البته آنچه که در بخش نخست الفبای سیاست به شدت جلب
نظر میکند ،تمســخر محمود احمدینژاد با اســتفاده از راشهای آرشیوی و حتی
تصاویر انیمیشن است؛ چنانکه بستر به نحوی طراحی میشود تا حتی تصاویر رئیس
جمهور سابق در حین انجام مناسک حج و رمی جمرات هم خندهدار به نظر بیاید تا
چه برسد به تصاویر او با شلوار گرمکن و لباس رزمی یا همنشینی او با کودکان یتیم
که البته در میزانسنی تمسخرآمیز به تصویر کشیده میشود تا سالن از خنده منفجر
شــود .جالب آنجاســت که روی تصویر مالقات احمدینژاد با هوگو چاوز موسیقی
معروف «پت و مت» قرار داده شده است تا کارگردان نشان دهد که حتی الفبای نقد
و البته ادب را هم نمیداند.
دومین مستند مهم روز نخســت نیز «خونمردگی» ساختهی «محمد کارت» است
که البته پیش از حضور در جشــنوارهی ســینماحقیقت ،جایزهی بهترین مســتند
اجتماعی جشــنوارهی مستند شــهید آوینی را تصاحب کرده اســت .خون مردگی
یک نقد اجتماعی با نیت احتماالً مصلحانهی فیلمســاز اســت بر نوع زندگی برخی
جوانان شــیرازی که به خالکوبی ،دعوا کردن ،چاقو کشــی و شرارت در شدیدترین
ک شدن متهورانهی
ت آوری که با نزدی 
شکل ممکن ،خو گرفتهاند .خلق و خوی حیر 
مستندساز به زندگی آنها ،به شــدت مخاطب را درگیر خود میکند و البته مهارت
فرمی کارگــردان هم به مدد مخاطب میآید تا تلخی این ســوژه دو چندان شــود.
اما مشــکل بزرگتر این مســتند ،تأکید بر حضور این جوانان در عــزاداری اباعبداهلل
الحسین(ع) در ماه محرم و حتی تشریح خشونت زنندهی آنها در یکی از سکانسها
با زیرصدای نوحهخوانی و عزاداری اســت .حضــوری که البتــه از آن آبی هم گرم
نمیشود و تغییری را هم  -حتی در یک مورد -در اوضاع نابهسامان این آدمها ایجاد
نمیکند .اگر هم سطح درگیریها و چاقوکشیها در این ماه کمتر شود ،به قول یکی
از همین جوانان در مستند ،به دلیل دو برابر بودن دیه در این ماه است و بس! جالب

گزارشیازهفتمینجشنواره«سینماحقیقت»

جشنوارهی مستند «ســینماحقیقت»  ،عالوه بر اینکه اصلیترین محل نمایش
دستاوردهای یک سال سینمای مســتند ایران است - ،البته با حذف بخش قابل
توجهی از مستندســازان جبهه انقالب -و از این جهت هم بسیار مهم ،آن-طور
که مسئولین امر ادعا میکنند ،یکی از معتبرترین جشنوارههای مستند جهانی
هم هســت و به همین جهت هم پرداختن به آن اهمیت بسیاری دارد .اما امسال
این جشنواره از منظری دیگر هم مهم بود و آن اینکه سینماحیقت هفتم ،اولین
جشنوارهای بود که توسط مدیران ســینمایی دولت جدید برگزار میشد و طبع ًا
میشد رویکردهای دولت اعتدال را در آن دید .از این جهت این جشنواره شایات
توجه است .گزارشی که میخوانید نگاهی است گذرا به فیلمهای مهم هفت روز
جشنواره و برخی حاشیههاشان؛ نگاهی گذرا که البته سعی میکند تصویری کلی
از اولین جشنوارهی برگزار شده توسط سازمان سینمایی جدید ارائه دهد.

مجله خبری

روز اول؛ روز تمســخر
رئیسجمهور سابق!
نخســتین روز از هفتمیــن دورهی
جشنوارهی سینماحقیقت همانطور
کــه پیشبینی میشــد ،جنجالی و
با پخش مســتندی که بیش از پنج
سال در توقیف به ســر میبرد ،آغاز
شــد« .الفبای سیاســت» مهمترین
مســتند روز اول اســت و باعث گرم

شدن فضای جشــنواره از همان روز
نخستشد .الفبای سیاست از جمله
مستندهایی اســت که در سال ،87
بــا بودجهی دولتی مرکز گســترش
سینمای مســتند و تجربی در دوران
مدیریت «محمد آفریده» و با استفاده
از راشهــای کمیــاب و اختصاصی
ت جمهوری ساخته شد
نهاد ریاســ 
و باألخره بعد از پنج ســال توقیف ،با
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آنکه بر اســاس روایت این مستند،
حتی در ماه محرم اوضــاع بدتر هم
میشــود و این افراد بــه بهانههای
مختلف ،از این ماه سوءاستفاده کرده
و بعضــاً با آزادی بیشــتر که حاصل
اعتماد نیروی انتظامــی به آنها ،به
عنوان عزاداری حســینی اســت ،در
همان بســتر عزاداری بــه جان هم
میافتند.

میشکنم ،مســتند قابل بحث دیگر
روز دوم ســینماحقیقت« ،چراغها»
ســاختهی «علی زارع قنات» است.
مستند پرترهی «جمال میرصادقی»
از نویسندهگان جماعت شبهروشنفکر
وطنی ،که نه تنها یک مستند پرتره
نیست ،بلکه طبق رسم غالب مستند
پرترههــای شبهروشــنفکران ،یک
بیانیهی سیاســی -فرهنگی است و
میرصادقی تنها دستمایهایست برای
ابراز آنها .میرصادقــی ،جایی اواخر
فیلم ادعا میکند کــه اهل جنجال
نیســت؛ اما بیشــتر زمــان فیلم به
کنایههای جنجالی او اختصاص دارد.
وی جایی در شــروع فیلم میگوید
[نقل به مضمــون]  :خبری از من در
بیبیسی پخش شد و اینها  -یعنی
نظام -سر قوز افتادند و کتابهای مرا
سانســور و توقیف کردند .این خط تا
انتهای فیلم به همین شــکل نخنما
ادامه پیدا میکنــد و هر چند دقیقه
به نبود آزادی بیان ،فشار به جوانها،
توقیف و سانسور و ...تأکید میشود.
در اولیــن راش انتخــاب شــده از
روزهای انقالب ،مردمی را میبینیم
که در حال کندن کرکرهی یک مغازه
هســتند .چند لحظه بعد میرصادقی
عکسهای بدون حجاب شــاگردان
و خانــوادهاش را نشــان میدهد .در
ادامــهی ایــن تصاویر و بــه بهانهی
نمایــش تصاویــر تاریخــی پیش از
انقالب ،خانمهایی چادری را در میان
زنهــای بیحجاب خیابــان ،تنها و
انگشتنما به تصویر میکشد .انتهای
فیلم نیز قطعهی آرشــیوی دیگری،
شاه را در حال ســان دیدن از ارتش
نشــان میدهد و صدای میرصادقی
شنیده میشــود که میگوید« :زمان
شــاه هم سانســور بــود ،اآلن هم
هســت ».و این را تعمیــم بدهید به
کل فیلم.

روز چهارم؛ از شهید هندی
دفاعمقدس تا رفتگر رماننویس!
در روز چهــارم شــاهد دو مســتند
قابل تأمل با موضوعات و سوژههایی
برآمــده از جبهه و انقالب هســتیم.
اولی «ملّی بدون کارت» ســاختهی
«محمد علی شــعبانی» اســت .این
فیلم مستندی اســت دربارهی شاید
تنها رزمندهی هنــدی دفاع مقدس
که سالها قبل به خاطر عشق به امام
حسین (علیه السالم) مسلمان شده
اســت .او با زنی رفســنجانی ازدواج
کرده و بعد به خاطر عشــق به امام
خمینی (رحمــۀ اهلل علیه) به جبهه
رفته و جانباز شــده است .مستندی
که به جز موراد تکنیکی ،پیداکردن
ســوژهاش خود یکــی از بزرگترین
مزیتهایش است.
مستند برجســتهی دیگر روز چهارم
«لبیک» اثــر «وحیــد امیرخانی»
اســت کــه یکــی از متفاوتترین
مستندهاییست که تاکنون دربارهی
پیادهروی اربعین ساخته شده است.
مســتندی که گروه فیلمســاز برای
هر پالنــش برنامهریزی مشــخصی

روز ســوم؛ رونمایی از اولین
مســتند از کشــتار مسلمانان
میانمار
ســومین روز ســینماحقیقت ،زمان
برگزاری نشست «شب آوینی» است
و این مهمترین اتفاق روز سوم است.
«محمدعلی فارسی» که قرار بود در
این نشست حضور داشته باشد و در
مورد «سیدمرتضی آوینی» صحبت
کند به دلیل مشــکلی کــه برای او
پیش آمده بــود ،نتوانســت در این
برنامه حاضر شود ،اما حضور برادران
رزاق کریمی در این برنامه ،باعث شد
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روز پنجــم؛ روز نــگاه
شبهروشنفکرانه به سیدابراهیم
اصغرزاده!
فرامتنی
ث و جدلهای
بر اساس بح 
ِ
پیش از دیــدن مســتندها ،به نظر
میرسد «ابراهیم درآتش» ساختهی
«کیوان علــی محمــدی» و «امید
بنکــدار»  ،مهمترین مســتند امروز
باشــد .هم به خاطر سوژهی مستند
که «ســید ابراهیــم اصغــر زاده» ،
یکــی از مهمتریــن مستندســازان
پس از انقالب اســت و هم به خاطر
سازندگان مســتند که از فیلمسازان
جنجالیانــد و «شبانه»شــان بعد از
چند سال توقیف ،نمایش داده شد و
ساخت چند مستند برای شبکههای
ماهــوارهای را در کارنامــه دارند .اما
ی اســت که انتظار
فیلم همان چیز 
میرفــت .روایتی شبهروشــنفکرانه
از یکــی از بزرگترین مستندســازان
انقالب و دفاع مقدس که تمام وجوه
شخصیتی سید ابراهیم اصغر زاده را
تنها به اینکه عاشــق همسرش بوده
خالصه کــرده و هیــچ تصویری از
وجوه شخصیتی او ارائه نکرده است.
کسی که یکی از الگوهای بزرگ برای

مجله خبری

روز دوم؛ از مستند درخشان
رزاقکریمی تا شعارهای سیاسی
تکراری شبهروشنفکران
مهمترین مستند روز دوم «خاطراتی
بــرای تمــام فصــول» ســاختهی
«مصطفی رزاق کریمی» اســت که
یکــی از بهتریــن مســتندهای این
دوره از جشــنواره و حتی چند سال
اخیر سینمای مســتند ایران به نظر
میرسد ،این مستند در زمان نمایش
کاملش از تلویزیون هم ستایشهای
فراوانی را برانگیخت .فیلمی در رابطه
با سفر جانبازان شــیمیایی به اروپا
برای درمــان در زمانی که خود رزاق
کریمی در اروپا دوران دانشجویی را
میگذرانــده و حاال پس از ســالها،
مســتندی دیدنی و تاثیرگذار از ان
دوران ساخته است.
فیلم مطرح دیگر روز دوم« ،من اکبر
اعتماد ،اتم میشکنم» به کارگردانی
«سید وحید حسینی» و «احمدرضا
گنجــهای» اســت کــه بــه دالیل
فرامتنی ،پیش از آغاز جشــنواره هم
در رسانهها مطرح شده بود .مستندی
دربارهی «اکبر اعتماد»  ،بنیانگذار و
نخستین رئيس سازمان انرژی اتمی
ایران اســت که به «پــدر فنآوری
هســتهای ایــران» شــهرت یافت ه و
قاعدتاً شخصیتی جذاب و پیشبرنده
برای یک مســتند است .ویژگیهای
مختلف او ماننــد آمدن از خانوادهای
مذهبی ،شهرســتانیبودن ،عالقه به
خ طبعی و
ایران ،وجههی علمی ،شو 
خوشمشــربی ،طبع شعر و داشتن
مســئولیتی حساس در ســالهای
پیــش از انقــاب ،از عوامل جذب
بیننده هســتند .اما ویژگی برجسته
و حسن بزرگ فیلم من اکبر اعتماد،
اتم میشکنم» این اســت که مانند
بسیاری دیگر از مستندها ،سوژهاش
را دستمایهای برای گفتن طعنههای
سیاسی قرار نداده و سعی کرده است
تنها به شخصیت اکبر اعتماد بپردازد
و بازتاب دهندهی نظرات او باشد.
جز مســتند من اکبر اعتمــاد ،اتم

که شــب آوینی پر و پیمــان برگزار
شود.
مصطفــی رزاقکریمی بــا ذکر این
واقعیت که« :متأسفانه بعد از شهید
آوینی ،ســینمای مستند ما صعودی
جدی نداشته است»  ،به این نکتهی
مهم اشاره میکند که« :آوینی یکی
از فیلمســازان بزرگ ایران است .او
چندین مجموعهی مســتند شاهکار
دارد کــه باید به دنیا معرفی شــود.
«شهری در آسمان» آوینی بهقدری
برجسته اســت که میتوان آن را به
عنوان درس ،در دانشــگاهها آموزش
داد ».و این مخلص کالم است.
جز اینها اما« ،فریادهای روهینگیا»
به کارگردانــی «جــواد مزدآبادی»
یکــی از مهمترین آثار امروز اســت.
این مستند اولین فیلم تدوین شدهای
اســت که دربارهی کشتار مسلمانان
میانمار میبینم .یک مســتند بحران
روایی که توانســته با تمهید استفاده
از یــک راوی جســتجوگر ،به خوبی
ســکانسهای پراکنــده و مفاهیــم
متعــددش را بــه هم وصــل کند.
انتخاب درســت راوی ،فاصل ه گرفتن
از نگاههای فرمالیســتی ،نگاه جامع
به واقعه ،شــهامت روبهرو شــدن با
وقایــع از پیش تعیین نشــده و ...از
ویژگیهای فیلم و عوامل آن است.

داشتهاند و فقط با تصویر ،موسیقی،
افکت و آوا بــه پیش میرود؛ گونهای
جذاب و کم دیده شــده درسینمای
ایــران .تصاویر فیلم بســیار جذاب،
بدیع و چشمنواز اســت و توانسته تا
حدی حــق مطلب را دربــارهی این
واقعهی عظیم انسانی ادا کند.
اما جز اینها ،مستند مهم دیگر این
روز و یکی از مهمترین مســتندهای
کل جشــنواره« ،کمــی باالتــر»
ســاختهی «لقمــان خالــدی» بود.
فیلمی با ســوژهای بکر کــه زندگی
«شهریار» ،کارگر رفتگر شهرداری را
روایت میکند که عاشق نویسندگی
است و تا به حال چند رمان نوشته اما
ی نمیگیرد و همیشه
کسی او را جد 
مورد تمسخر دیگران بوده است .البته
کمی باالتر ،به لحاظ فنی قابل بحث
اســت اما نگاه باال به پایین ،تهرانی
به شهرســتانی ،غنی به فقیر ،باسواد
به بیســواد و ترحمآمیز به ســوژه
در همهی فیلم جاری اســت .ما در
سراسر فیلم از شخصیت شهریار جز
یأس و ناامیدی ،حسرت ،افسردگی،
پوچی و ...چیزی نمیبینیم و در انتها
نیز محتوای خاصی منتقل نمیشود
و تنها سوژهی بکر فیلم است که در
ذهن میماند.
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مستندســازان انقالب اســامی و به
گواهی بســیاری از مطلعین ،یکی از
اصلیترین شخصیتهای الهامبخش
در دوران اوج ابراهیــم حاتمیکیا -
یعنی روزگار «مهاجر»« ،از کرخه تا
راین»« ،آژانس شیشهای» و «روبان
قرمز» -اســت .اما به جای پرداختن
به ســید ابراهیم اصغر زاده تا دلتان
بخواهد پالن از «ســحر دولتشاهی»
دارد که ظاهرا ً راوی مستند است اما
بیشتر زمان فیلم به گشت و گذار او
میگذرد و تمام.

مجله خبری

طوری کادربندی میکند که یکی،
دو نفر ازخانمهای قســمت زنانهی
تاالر عروســی بــدون حجاب دیده
شوند.
چنــد لحظه بعــد ،مادر مهــدی با
موهــای پیچیده و آرایــش غلیظ و
در حالی که پارچهای روی ســرش
افتاده جلوی دوربیــن قرار میگیرد
و مصاحبه میکند .در ســکانسهای
بعــدی ،جایــی کــه عکسهــای
خانوادگــی نشــان داده میشــود،
بیشــتر زنان بــدون حجاباند .در
جایی دیگر و در جمع همهی اعضای
خانواده و بــدون رعایت حریم ،فیلم
عروســی بــرای همه نمایــش داده
میشــود و در قطعــهای از فیلــم،
عروس با لباس دکلتهی عروســی و
در حال ژســتگرفتن برای عکاس
دیده میشــود .کارگــردان آنقدر
وقیح اســت که در سکانس خرید از
فروشــگاه ،خانمی را نشان میدهد
که یک لباس زیر زنانه را باال گرفته
و در حال نگاه کردن اســت و اینها
همهی چیزهایی است که بسیاری از
شبهروشــنفکران را به تحسین فیلم
واداشته است.
مســتند مهم بعدی «درستایش 70
سالگی» ساختهی «ابراهیم حقیقی»
است که برای یادبود  70سالگی سه
شــخصیت شبهروشــنفکر؛ «عباس
کیارســتمی»« ،آیدین آغداشــلو»
و «محمد احصایی» ســاخته شده.
مســتندی که در آن هر کدام از این
ســه شــخصیت در یک قاب ثابت
از دیگــری تعریــف میکنــد و چه
تعاریــف اغراقآمیز و غلو شــدهای.
مث ً
ال آغداشــلو دربارهی کیارستمی
میگویــد« :خیلی باهوشــه ،شــم
قویای داره ،آرامــش عجیبی داره،
صبــر و بصیرت را با هــم داره ،اهل
مکاشفه است و  »...و تمام مستند به
همین تعاریف میگذرد.
در ایــن روز مســتند دیگــری هم
نمایش دادهشــد که کیفیتش بیش
از حد توقع بود« .مسافر طوفان» به
کارگردانی «علی عبدیپور» که یک
مســتند محققانهی متکی به گفتار
متــن درباره طوفان نوح اســت و به
شکلی زیبا و هوشــمندانه و متکی
قرآنی این واقعه ،داســتان
به روایت
ِ
طوفــان نوح را روایــت میکند .این
مســتند از تولیدات شــبکهی قرآن
صدا و سیماســت و تولیــد چنین
مستندی از آن شبکه کمی بعید به
نظر میرسید.

روز ششم؛ روز عبور از خط
قرمزهای اخالقی
سینماحقیقت به روزهای آخر رسیده
اســت .اکران «از ایران یک جدایی»
که یکی از جنجالیترین مستندهای
امسال اســت دوبار با مشکل مواجه
میشود و باعث اعتراض تماشاگران
میشــود .اعتراضات ،طباطبایینژاد،
دبیر جشــنواره را مجبــور میکند
که شــخصاً از تماشــاگران سالن2
سینما فلســطین عذرخواهی کند و
قول دهــد که تا دقایقــی دیگر یک
نسخه-ی سالم از فیلم را برای پخش
به سینما بیاورند و بینندگان بتوانند
این مســتند را ببینند .عالوه بر این،
«ســیدمحمد خاتمــی» هــم برای
تماشــای مستند «نلســون ماندال»
آمده است.
جنجالیترین و پربحثترین مستند
امروز« ،پیرپســر» اثری از «مهدی
باقری» اســت .بحثهایی که نه به
دلیل نقاط قوت فنی فیلم ،بلکه به
دلیل ابتذال بیش از حد و عبورش
از بسیاری از خط قرمزهای اخالقی
شــکل میگیرد .پیرپسر مستندی
اســت که با دیدن آن میتوانیم تا
حدودی به سالیق مسئوالن و هیأت
انتخاب جشــنوارهی سینماحقیقت
نزدیک شویم .پســری  30ساله که
دوسال است با پدرش قهر است ،به
دنبال دالیل ناکامیهای زندگیاش
میگردد؛ او مهمترین مقصر ازدواج
نکردن و نداشــتن کار و زندگی را
پدرش میداند که با اشــتباهاتش
سرمایهی زندگیشان را نابود کرده
اســت .فیلم ،سراسر سیاه ،تاریک و
ناامیدکننده اســت 8-7« :ساله ما
زندگیمون گنــده« ، ».انقالب که
شــد ،همهی کارا تعطیل شــد ،تا
پیروزی که انقالب تموم شــد،»...
«نه من قــراره به جایی برســم نه
دنیــا!» و . ...ابتدای فیلــم دوربین

10

روز هفتم؛ اتمام آرام حقیقت
«فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه»
ســاختهی «مرتضی پایهشــناس»
یکی از فیلمهای خــوب روز هفتم و
امسال جشنواره اســت .این مستند
داســتان یکی از هواداران ســازمان
مجاهدین خلق اســت که دخترش
در پادگان اشرف عراق محبوس شده
و نمیتواند او را از این پادگان خارج
کند.
با اینکه فیلم همانگونه که از نامش
پیداســت ناتمام اســت و قسمتی از
تصاویــر آن برای پخش آماه نشــده
اســت و تنها دارای صدا اســت ولی
تاثیرگذاری عمیقی بر مخاطب دارد
و به یکی از آثار خوب این جشــنواره
تبدیلشده است.
دیگر مستند مهم روز آخر« ،انتهای
خیابان پاســتور» ساختهی «محسن
خانجهانــی» و «جعفــر محمدی»
اســت که بــه دلیل نــام کنجکاوی
برانگیزش ،در رســانهها بسیار مورد
توجه قــرار گرفته اســت .این فیلم
درســت مثل خود انتخابــات ،هنر
نظام و در رأس آن رهبــر گرانقدر
انقالب را در مدیریت هوشــمندانهی
سیاســی کشــور و دفن همیشگی
فتنه و شبههی تقلب نشان میدهد.
اینکه رهبری چطور با هوشــمندی
بینظیرشان فضای انتخابات را چنان
مدیریت کردند که بیشــتر فعاالن و
طرفــداران فتنهی  88نــه تنها رأی
دادند که خود جزو مدافعان سالمت
انتخابات قرار گرفتنــد و حاال آنها
هستند که به جای ما باید از این گنج
دفاع کنند.
کالم آخر:
فیلمهایی که در هفت روز جشنواره
به آنها اشــاره شــد ،تــا حدودی
مهمتریــن آثار هفتمین جشــنواره
مســتند «ســینماحقیقت » بودند.
جشــنوارهای که از تصاویر ارزشمند
مســتندهایی همچــون «خاطراتی
بــرای تمــام فصــول»« ،لبیــک»،
«فریادهــای روهینگیا»« ،ملّی بدون
کارت»« ،فیلم ناتمامی برای دخترم
سمیه»« ،مســافر طوفان» و ...در آن
بود تا سیاســیکاری دستاندرکاران
جشنواره در تمســخر دور از اخالق
دولت قبلی با پخش مستند آرشیوی
و ضعیــف «الفبــای سیاســت» و
اکــران تعداد زیادی مســتند حاوی
متلکهای سیاسی و مروج ناامیدی
در دولت تدبیر و امید.
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اما با اینهمه ،مهمترین نکتهای که
میتوان از برآیند جشنوارهی امسال
بیان کرد اینها نیســت .باید به این
نکته اشــاره کرد که بــا وجود تمام
طعنههای سیاسی و سیاسیکاریها،
منفیتریــن تصویــری کــه از این
جشنواره در ذهن مســتند دوستان
به یادگار خواهد ماند ،پردهدریها و
زیرپا گذاشتن حریمهای اخالقی در
بخش قابل توجهی از مســتندهای
ایــن جشــنواره اســت .چنانکــه
اگــر جشــنوارهی ســینماحقیقت
مخاطبانش را در ســالهای گذشته
به نمایــش عکسهــای بیحجاب
زنان در مستندهای شبهروشنفکری
عــادت داده بــود ،در جشــنوارهی
امسال عالوه بر وفاداری به این رسم
ناپسند پیشین ،نمایش خرید لباس
زیر زنانــه با وضوح بــاال ،زنان بدون
ت و گو ،تصاویر
حجاب در حال گفــ 
عــروس درازکش با لبــاس دکلته و
نیمتنهی عریان ،نقاشــیهای نیمه
عریان زنان ،کــودکان لخت مادرزاد،
زنان با دامنهای کوتــاه و عریان از
زانو به پایین ،و رقصیدن زنان و ...هم
به لطف اعتدال حاکم بر وزارت ارشاد
آقای جنتی و مدیران ســینماییاش
امکانپذیر شد.
«پسرک چشم آبی» (حسن لطفی)،
«چراغها» (علــی زارع قنات نوی)،
«ســایههای روشــن» (محمدرضــا
جهانپنــاه) « ،از ایران یک جدایی»
(کوروش عطائی و آزاده موســوی)،
«روزن» (بابک خرمدین) « ،پرواز در
دایرهی حضور» (مختار شــکریپور)
و از همه مهمتر «پیرپســر» (مهدی
باقری) آثاری بودند که به اشــکال و
بهانههای مختلف سعی در شکستن
قبح نشان دادن تصاویر بیحجاب و
نیمهعریان داشتند و جالب آنکه این
اقدامات به بهانهی «جسارت» مورد
تشویق و تحســین شبهروشنفکران
نیز قرار میگرفت.
با همــهی این اوصاف ،جشــنوارهی
هفتم سینماحقیقت هم با تمام فراز
و فرودها و حاشیههایش در بیست و
ششم آذرماه تمام شد .در اختتامیهای
که هم ه چیز تحتالشــعاع تقدیر از
ناصر تقوایــی و همچنیــن اعتراض
سازندهی مســتند درخشان «آخرین
روزهای زمســتان» بود« .خاطراتی
برای تمــام فصــول» رزاقکریمیها
جایزهی بزرگ جشنواره را برد و «از
ایران یک جدایی» جایزهی ویژه دبیر
جشنواره را.
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استعفای شهاب اسفندیاری از معاونت فرهنگی فارابی

وقتی امنیتیها مشاور فرهنگی میشوند!
انتصاب «دکتر شهاب اسفندیاری» به سمت «معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی» را باید یکی از مهمترین اتفاقات سینمایی
در دولت جدید به حســاب آورد .یکی از آن اتفاقات غیرمترقبه و شگفتیآوری که تقریب ًا کسی انتظارش را نداشت .شگفتی نه
از جهت عدم صالحیت اسفندیاری برای تکیه زدن بر چنین جایگاهی ،بلکه از این جهت بود که ناظران آگاه و پیگیران وضعیت
سینمای مملکت در سه دههی گذشته به خوبی میدانستند که مدیریت فرهنگی در جمهوری اسالمی یک حلقهی بسته است که
به این راحتیها هم شکسته نخواهد شد ،بنابراین حضور یک مدیر جوان تحصیلکردهی کاربلد حزباللهی در حلقهی بستهی
سیسالهی مدیران فرهنگی و در ســمتی مهم در بنیاد فارابی ،به شدت عجیب و خرق عادت به نظر میرسید .اتفاق ًا باید به این
مسئله اشاره کنیم که شهاب اســفندیاری دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما و کارشناسی ارشد سینما از دانشکدهی
هنر دانشگاه تهران و فارغالتحصیل دکترای مطالعات فیلم از دانشگاه ناتینگهام انگلستان است .وی تجربهی مدیریت در گروه
فیلم و سریال شبکهی تهران ( ،)۱۳۸۴-۱۳۸۲مدیریت امور تأمین برنامهی شبکهی اول سیما ( ،)۱۳۸۲ - ۱۳۸۰حضور در شورای
فرهنگی سیما فیلم ( ،)۱۳۸۴ - ۱۳۸۰کارگردانی مجموعههای مستند «جهانشهریها» و «تمدنهای زنده به گور» برای شبکهی
 ۳سیما و فعالیتهای مطبوعاتی در حوزهی هنر و سینما ( )۱۳۸۰-۱۳۷۵را در کارنامهی خود دارد .وی همچنین عضو هیأت علمی
و استادیار دانشکدهی سینما  -تئاتر دانشگاه هنر ،نویسندهی فصلی از کتاب «غربزدایی از مطالعات فیلم» انتشارات راتلج
و فصلی از کتاب «سینمای دفاع مقدس ایران» انتشارات کینگستون است و با توجه به سوابق و دانشش ،برای تکیه زدن بر آن
پست از مدیران فعلی سینمای کشور الیقتر به نظر میرسد اما چرخهی معیوب مدیریت فرهنگی ،انتصاب چنین افرادی را به
پستهای مدیریتی به امری دور از ذهن تبدیل کرده است
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به هر حــال ،هفدهم آذر ماه ســال
جاری ،هنگامی که اســفندیاری طی
حکمی از سوی «محمدرضا جعفری
جلوه» -مدیرعامل بنیاد ســینمایی
فارابی در دولت یازدهــم -به عنوان
معلون فرهنگی فارابی منصوب شــد.

این انتصاب ،شــجاعت و جسارتی قابل تقدیر از ســوی جعفری جلوه محسوب شد و
این شجاعت جعفری جلوه در انتخاب اسفندیاری ،با تحسین رسانههای اصولگرا مواجه
و مصداقی از اعتدال دولــت یازدهم در حوزهی فرهنگ خوانده شــد .اما چند روزی
بیشتر نیاز نبود تا تصوری که نسبت به چرخهی معیوب و بستهی مدیریت فرهنگی در
ذهن بسیاری بود ،درستی خود را نشان دهد و عیار اعتدال دولت یازدهم عیان گردد.
چنانکه در نخســتین روز دی ماه ،خبر اســتعفای اجباری دکتر شهاب اسفندیاری،
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تحت فشار برخی از چهرههای متنفّذ
فرهنگی دولت اعتدال ،روی خروجی
رســانهها قــرار گرفت تا مشــخص
شود که انتخاب اســفندیاری توسط
جعفریجلوه با چهرههای فرهنگی-
امنیتی دولت هماهنگ نشــده بود و
خود جعفری جلوه در این مدت برای
عزل اســفندیاری تحت فشــار بوده
است.
شهاب اسفندیاری در نامهی استعفای
خود ،خطاب به مدیــر عامل فارابی،
به زبــان کنایه از فشــارهای فراوان
چهرههای فرهنگــی -امنیتی دولت
اعتدال ،بر خود و بــر جعفری جلوه
در همین مدت کوتاه پرده برمیدارد
و مینویســد« :ترجیح مــی دهم با
تقدیم اســتعفای خود زمینه را برای
عبــور شــما از این وضعیــت بغرنج
فراهم کرده و عرصــه را برای حضور
فردی باب طبع اولیای امور باز کنم...
از فردای صدور حکــم  -همانگونه
که پیشبینی کرده بــودم -موانع و
حساســیتها آشکار شــد و لذا طی
مشــورت با جنابعالی ترجیح دادیم
تا زمان روشن شــدن تکلیف برخی
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موارد ،برنامــهی معارفه بــه تعویق
بیفتد که ایــن وضعیت تا امروز ادامه
یافته اســت .اکنــون از طرفی هنوز
پارهای موانع و ابهامات پابرجاست و از
طرف دیگر به واسطهی این انتصاب،
فشارهایی از سطوح و جوانب مختلف
بر جنابعالــی وارد آمده اســت که
امکان همکاری در فضا و مناســباتی
مطلوب  -آن گونه که دوازده ســال
پیش داشتیم -را منتفی میسازد».
با توجه بــه متن این اســتعفانامه و
اســتفاده از عنوان «اولیای امور» ،به
وضوح مشــخص اســت که فشارها
برای اســتعفای اجباری اسفندیاری،
از سوی مقامات باالی فرهنگی دولت
بوده است .چنانکه شنیدههای موثق
حکایــت از آن دارد کــه مشــاوران
س جمهور
فرهنگــی امنیتــی رئیــ 
در اعمــال این فشــارها پررنگترین
نقش را داشــتهاند .از ســوی دیگر،
با مــروری بر ســوابق و تحصیالت و
تجارب مدیریتی دکتر اسفندیاری در
حوزهی سینما و تلویزیون ،جای هیچ
شکی باقی نمیماند که دالیل کام ً
ال
غیرفرهنگی در استعفای اجباری وی
موثر بوده است .اما با این همه ،چند
روز پــس از این اســتعفا و پرداختن
رســانههای اصولگرا به ایــن ماجرا،
ســایت «تابناک» در مطلبی مدعی
شــد که این اخبار اساساً کذب است
و اســفندیاری نه به دلیل فشارهای
مقامات باالدســتی دولــت ،بلکه به
دلیل همکاری نکردن دانشگاه محل
خدمتش قادر به همــکاری با فارابی
نبوده .این سایت در این مطلب آورده
اســت که« :خوشــبختانه این دیوار
هنوز چندان باال نرفتــه و در همین
گام نخســت مشخص شــد ترکیب
مدیران بنیاد فارابی دچار اشــکاالت
اساســی بوده و نیاز به بازنگری دارد.
هنوز مهر حکم جعفــری جلوه برای
شهاب اســفندیاری به عنوان معاون
فرهنگی فارابی خشــک نشده که او
نامه اســتعفایش را به جعفری جلوه
ســپرده و همزمان به برخی رسانهها
داده تا فضا برای مانور تبلیغاتی فراهم
شــود .پیگیریهای خبرنگار تابناک
نشان داد ،هیچ گونه فشاری از سوی
مدیران سازمان ســینمایی پیرامون
انتصاب اسفندیاری به جعفری جلوه

وارد نشــده و ظاهرا ً عدم صدور مجوز مأموریت این شــخص از دانشگاه محل خدمت
به سازمان ســینمایی در این زمینه نقش آفرین بوده و حضور وی را در این مجموعه
منتفی ساخته است .نکتهی اساســی مانورهای عجیبی است که در این مدت بر روی
این موضوع غیرواقعی داده شده و حتی کار به رمزگشایی نیز رسیده است!» در ادامه و
پس از انتشار این مطلب ،شهاب اسفندیاری جوابیهای را در اختیار سایت مذکور قرار
داد كه طبق اصول حرفهاي بايد در آن رســانه منتشر ميشد اما مدیران این سایت از
انتشــار این جوابیه خودداری نمودند و به همین جهت اسفندیاری اقدام به انتشار آن
کرد.
در جوابیهی اسفندیاری آمده بود « :ادعای نویسندهی مجهولالهویهی این یادداشت
مبنی بر اینکه «امکان ادامهی حضور بنده در بنیاد فراهم نشد» کذب است و ادعای
استفادهی حقیر از این فرصت ،تهمت و افتراست .رییس محترم دانشگاه هنر ،در روز
چهارشنبه  27آذر  1392طی تماس تلفنی با مدیر عامل محترم بنیاد فارابی ،بالمانع
بودن همکاری اینجانب را با آن بنیاد به ایشان اعالم کردند .از نویسندهای که مدافع
«دولت راستگویان» اســت ،دروغگویی اینچنینی شایسته نیست ».وی همچنین در
این جوابیه افزوده است« :در حالی که دم خروس خشم نویسندهی یادداشت ،از حضور
امثال جعفری جلوه و حقیر در فارابی ،در این نوشــته کام ً
ال آشــکار است و نویسنده
بر اساس نگاه «خودی و غیر خودی» رســماً معتقد است که امثال ما چون  -به زعم
او  -به «تغییر فضای سیاســت گذاری سینما» اعتقاد نداریم (و مث ً
ال «پیام انتخابات»
را درک نکرده ایم!) ،اساســاً حق حضور در فارابی را نداشته ایم و از ابتدا نمیبایست
در چنین موقعیتهایی قرار میگرفتیم ،عجیب اســت که نویسنده همچنان ادعا می
کند دنبال کشف منشأ فشار به مدیر عامل فارابی است! آفتاب آمد دلیل آفتاب! واضح
است که همین نگرشهای شبهنژادپرستانه منشأ بخشی از فشارها به مدیر عامل بنیاد
فارابی بوده است .نویسندهی مجهولالهویه که ظاهرا ً ارتباط وثیقی با مدیران سازمان

ســینمایی هم دارند ،برای کشــف
منشأ بخش دیگر فشارها الزم نیست
زحمت چندانی متحمل شوند؛ کافی
است از آقایان بپرسند که چه کسی از
افراد پیرامون رییس جمهور دربارهی
حضور حقیر در بنیاد فارابی با مدیران
سازمان سینمایی صحبت کرده است
و چه مسائلی را منتقل کرده است؟»
پس از این جوابیه هم اســفندیاری
در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا رســما
اعالم کرد که مشــکالت دانشگاهی
تأثیــر چندانی در عــدم حضور وی
در فارابی نداشته اســت و وی تحت
فشــارهایی که از ســوی مقامات و
مشــاوران باالی دولت بر مســئوالن
سینمایی وارد شده تصمیم به استعفا
گرفته است .وی همچنین به این نکته
اشاره کرده است که بعد از استعفا نیز
پست معاونت آموزش و پژوهش بنیاد
فارابی از ســوی جعفری جلوه به وی
پیشنهاد شده اســت اما او این پست
را نپذیرفته.
بــا ایــن همــه ،ایــن ماجــرا اوالً
نشاندهندهی حسن نیت محمدرضا
جعفری جلوه در استفاده از نیروهای
متخصص تمــام جریانــات فکری و
سیاســی اســت و همچنین تالش
وی برای باز کردن چرخهی بستهی
مدیریت سینمایی کشور .اما نکتهی
مهمتر این اســت که ایــن اقدامات
پلیسی در حالی صورت میگیرد که
در شــعارهای دولت تدبیر و امید ،از
یک طرف وعدهی استفاده از نیروهای
متخصص معتــدل بــا گرایشهای
مختلــف  -ولو مخالــف دولت -داده
شده و از ســوی دیگر بر عدم دخالت
دولت در حوزهی فرهنگ و جایگزینی
یک دولت فرهنگی به جای فرهنگ
دولتی تأکید شــده بود .اما در عمل،
مقامات باالدســتی دولت حضور یک
مدیر جوان متخصــص را در حوزهی
فرهنگ ،حتــی برای یــک ماه هم
تحمل نکردند و در افراطیترین شکل
ممکن ،تنها چند روز پس از انتصاب
دکتر اســفندیاری به سمت معاونت
فرهنگی ،او مجبور به اســتعفا شد و
این نشــاندهندهی رویکردهای کلی
ی اســت؛ هرچند مدیران
دولت فعل 
ی جلوه این رویکرد
میانی مانند جعفر 
را نداشته باشند.
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تعریف مفهوم «هنرمند جهانی» توسط شبهروشنفکران

پیوستنگلشیفته فراهانی به قافلههنرجهانی!

«دختر من هم به مانند بســیاری از هنرمندان دیگر ایرانی که جهانی شدند ،ابتدا برای وطنش کار کرد و آن حد اعالی کار را که
در ایران برایش مقدور بود ،انجام داد .سینمای ایران هم بیش از این قدرت نداشت تا از تواناییهای دخترم استفاده کند .آیا بر
آن موزیسینی هم که برای یک خوانندهی مطرح جهانی می نوازد ،باید خرده گرفت؟ مطمئن ًا نه .دخترم نیز به عنوان یک بازیگر
سینما ،دوران رشد را در کشورش پی گرفت و آن کاری که باید انجام دهد برای سینمای ایران انجام داد .سینمای ایران در همین
ن بخشی از دفاع جانان ه و عجیب
حد توانایی داشت و بیش از این در توان سینمای ایران نبود که از قدرت دخترم استفاده کند ».ای 
«بهزاد فراهانی» است از عملکرد دخترش «گلشیفته فراهانی» در غرب .عملکردی که با همبازی شدن با «لئوناردو دیکاپریو»
در فیلمی از «ریدلی اسکات» آغاز شد و با همبستر شدن با مردان افغان و رقاصی در کافههای آمریکا ،تا امروز ادامه یافته است و
ی
حاال این سخنان عجیب نمونهایست از تفکرات و نحوهی مواجههی شبهروشنفکران وطنی با چنین پدیدها 
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اين صحبت بهــزاد فراهانــي ،در واقع
پاسخي است به طعنهي «بهرام رادان»
به دخترش .رادان در مصاحبهاي گفته
بود« :من هیچوقت نرفتم که برنگردم!
خیلیها رفتند که اینجا ســتاره بودند
و بازیگری موفــق ،ولی در دنیای بزرگ
ســینمای جهان غرق شــدند و دیگر
آنقدر ستاره نیســتند که در دیار خود
بودند .در کشــور خودت یک شاهماهی
هســتی در یک رودخانه ولی در غربت
و هالیــوود یک ماهی هســتی در یک
اقیانوس».
بهزاد فراهاني همچنين در مصاحبهاش
در پاســخ به رادان گفته است« :کسی
که نمیتواند پیوستن هنرمندان به این
قافلهی عظیم را ببینــد ،حتماً مفهوم
جهانشــمول هنر را درک نکرده است.
کســی که نمیتواند به قافلهی جهانی
هنر بپیوندد ،نمیتواند بر او که جهانی
شده خرده بگیرد چراکه قافلهی جهانی
به مراتب برتر از صادرات محلی است».
همهي اينها يعني اينكه ظاهرا ً جناب
فراهانــي بســيار به «جهانی شــدن»
دختــرش مفتخر اســت و از آثاري كه
فرزندش در اين مدت بــازي كرده ،نه
تنها شرمنده نيســت ،كه اتفاقاً به خود
ميبالد؛ آثاری که گلشــیفته فراهانی
در دل «قافلــهي هنر جهانــي» انجام
داده اســت .به عنوان مثال ،حتماً بهزاد
فراهانی از آخرين فیلم فرزندش نیز به
ي به نام «درست مثل
خود میبالد؛ فيلم 
یک زن» كه دختر ايشــان در آن نقش
یك رقاصــهي عرب را بــازي ميكند.
فيلمي كه عالوه بر اينكه به هویت زنان
عرب توهین ميكند ،بــه دليل بازيگر
ايرانياش توهين به ايرانيان نيز هست.
اثری که دختر جهاني شــدهي جناب
فراهانی در آن نقش زنی را دارد كه پس
از جدایی از همسرش به دنبال کار مورد
عالقهاش ،رقص عربی مــیرود .حتماً
بهزاد فراهانی افتخار میکند به نقشی
ياش
که اين هنرمند جهاني در فيلم قبل 

«ســنگ صبور» ایفا میکند؛ نقش یک روســپی افغانی كه در آن از ايفاي هيچ صحنهي
ی است که هم قابل
غيراخالقي هم ابايي ندارد .بنا بر نظر جناب فراهانی ،این طبعاً نقشــ 
افتخار كردن است و هم دستاوردی جهاني!
ي كه فرزند بهزاد فراهاني براي بهدســت آوردن نقش اين
اما در اين ميان شــرح اصرارهاي 
روسپي افغاني انجام داده اســت هم در نوع خود جالب است و خواندنی« :عتیق رحیمی-
كارگردان كار -نخســتین بار من را برای ایفای نقش اصلی فیلمش رد کرد .رحیمی فکر
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میکرد من زیادی جوان ،زیبا و شادمان
هســتم .اما من پافشــاری کردم و به
رحیمی گفتم که اگر نقــش را به من
ندهد با دلم نقش را یاد خواهم گرفت و
در خیابانهای پاریس آن را اجرا خواهم
کرد!»
و اما آخرين دســتاورد ايــن «هنرمند
جهاني» برهنه شدن در مقابل دوربين
يك عكاس مدلینگ است .دختر بهزاد
فراهاني در مصاحبهاي كه با «نیویورک
تایمــز» انجام داده ،گفته اســت« :من
اخیرا ً برای یک عکاس مشــهور دنیای
مد ،پائولو رورســی برهنه شــدم .این
عکسها به زودی منتشــر میشــود.
وقتی پائولو این ایــده را مطرح کرد ،به
حرفهای او گوش دادم اما مشــکالت
زیادی داشــتم .پس نخواستم این کار
را انجام بدهــم .ولی بعد با خودم گفتم
اگر این عکسهــا را پائولو نگیرد ،کدام
عکاس خواهد گرفت؟ گویی که پائولو
از من عبور کند و روح من را عکاســی
کند».
اما با همــهي اين «هنرهــا» وضعيت
زندگــي فرزنــد افتخارآفريــن جناب
ي اســت كه مجبور است
فراهاني طور 
شبها را در استوديوي كوچك شخصي
ديگر بگذراند .خــودش در مصاحبهاي
ميگويد« :سال گذشته در استودیوی
کوچکی در طبقــهی پایین خانهای در
شــهر پاریس زندگی کردم که به ژان
کلود کریر (نویسنده و فیلمنامهنویس)
و همســر ایرانیاش نهال تجدد (رمان
نویس) تعلق دارد».
اينهــا تنهــا دو ،ســه مــورد از
تواناييهاييســت كه جنــاب فراهاني
ادعا دارند« :سینمای ایران بیش از این
قدرت نداشت تا از تواناییهای دخترم
استفاده کند».
بــراي بهدســت آوردن حقــارت
شبهروشــنفكران وطنــي در مقابــل
غــرب و پديدههــاي دنيــاي مــدرن،
مثالهــاي فراواني هســت امــا گاهي
اوقــات موضعگيريهايــي از برخي از
شبهروشنفكران شــنيده ميشود كه با
تمام شناختي كه از اين جماعت داريم باز
هم عجيباند و غيرقابل هضم .این مواضع
عجیب هم یکی از آنهاست .تا پيش از
اين ،نســبت ذليالنهی شبهروشنفكران
در مقابل غــرب و مظاهر آن معلوم بود،
اما به نظر ميآمد دوستان شبهروشنفكر
حداقل كمــي از الفباي غيرت و عزت را
بدانند ،اما با اين موضعگيريها بايد گفت
ظاهرا ً كه اينطور نيســت .به هر حال
ی اســت که این جماعت از
این تصویر 
«جهانی شدن» دارند.

جنجال پیرامون جعل آمار فروش در سینمای ایران

چطوردرکوتاهترین زمان به باشگاه میلیاردیها بپیوندیم؟!
بحث صحت و ســقم آمــار اعالمی
فروش فیلمهای سینمای ایران ،از آن
بحثهایی است که همواره بین فعاالن
ســینمایی در جریان بوده است اما
هیچگاه به طور رسمی خبری در مورد
جعلدرآمارفروشیکفیلمدررسانهها
منتشرنشدهبودتااینکهآذرماهامسال،
مطلبی در یکی از روزنامههای کشور
منتشر شد که باب پرداخت رسمی و
رسانهای به این مسئله را گشود
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اوایل آذرماه خبري در رسانهها منتشر
شــد مبني بر اينكه رقم واقعي فروش
فيلم «گذشته» در ســينماهاي ايران
حدود  500ميليون تومان بوده است و
دفتر پخش ،به دروغ فروش آن را بيش از
يك ميليارد عنوان كرده است .روزنامهی
وطنامــروز در همين زمينه نوشــت:
«آمارهــای دقیق نشــان میدهد که
فروش فیلم گذشتهی «اصغر فرهادی»
حدود  500میلیون تومان بوده و ارقام
میلیاردی ارائه شده توسط دفاتر پخش
صحیح نیست .طبق آمار و محاسبهی
ســینماهای نمایش دهندهی گذشته
و با احتساب بلیت  6000هزار تومانی،
فروش این فیلم از رقم قید شــده فراتر
نرفته است ... .ضمن اینکه با آماده شدن
نسخهی دوبله ،پخشکننده با توجه به
قدرت فراوانی که در حوزهی پخش دارد،
برای این فيلم دوباره ســرگروه گرفت و
آمارسازیها دربارهی فروش میلیاردی
گذشته همچنان ادامه داشت تا اینکه
به دلیل هجمههای سایر دفاتر پخش،
اکران بلند مدت و خارج از قاعده و قانون
فیلم کوتاه شــد اما آمارسازی همچنان
ادامه داشــت .پس از مدت کوتاهی نیز
با اینکه هنوز پخشکنندهی فرانسوی
فیلم را در ســینماهای اروپایی نمایش
نــداده بــود DVD ،فیلم بــا دوبله و
زیرنویس فارسی وارد بازار شد .با توجه
به اطالعات موجود و آماری که از میزان
اســتقبال مخاطبان موجود است ،فیلم
گذشته با اقبال مخاطبان مواجه نشده
اســت و آمارهای ارائه شــده دربارهی
فروش میلیاردی فیلم درست نيست».
همچنین در ايــن گــزارش ،در مورد
اســتقبال از نســخهی نمايش خانگي
گذشته نيز آمده بود كه« :عالوه بر عدم
اســتقبال مخاطبان در سینماها ،تعداد
نســخههای فروش رفته از این فیلم در

حوزهی شبکهی نمایش خانگی نیز از ميزان فروش فیلمهای متوسط به پایین تجاوز نکرده
است و حال این سوال پیش میآید که :فیلمی که در شبکهی نمایش خانگی شکست خورده
است ،چطور در حین اکران ،تماشاگرانش بیش از  300هزار نفر بودهاند؟!» این گزارش بعد
از انتشار با واکنش «علی سرتیپی»  ،پخشکنندهی فیلمهای خاص جریانشبهروشنفکری
ت وگویی به بانی فیلم گفت« :سینماهای نمایش دهندهی فیلم
روبهرو شد .سرتیپی در گف 
گذشته مربوط به نهادهای دولتی بودهاند و نه خصوصی .به همین دلیل به راحتی میتوان
صحت و سقم آمار منتشر شــده دربارهی فروش فیلم را به دســت آورد .استقبال فیلم در
شبکهی نمایش خانگی نیز فوقالعاده بود و نزدیک به  350هزار نسخه از این فیلم به فروش
رفت ».طبق قاعدهی این روزهای رســانههای جماعتشبهروشــنفکر ،برخی از رسانهها
این مطلب را هم به دعواهای سیاســی با مدیران دولت دهم ربط دادند و نوشتند« :اینکه
رسانههای حامی دولتهای نهم و دهم بحث جعلی بودن آمار فروش فیلم گذشته را پیش
کشیده ،دالیل متنوعی میتواند داشته باشــد .یکی از این دالیل که مهمتر از بقیه به نظر
میرسد ،افشاگری علی سرتیپی دربارهی پخش فیلم «پایاننامه» است .سرتیپی چندی
پیش در میزگرد روزنامهی بانی فیلم به این نکته اشاره کرد که از سوی «جواد شمقدری» و
«علیرضا سجادپور»  ،مدیران سینمایی دولت دهم برای پخش فیلم پایاننامه تحت فشار قرار
گرفته است ».بی آنکه به این موضوع توجه کنند که سرتیپی پس از پایاننامه پخش دهها اثر
دیگر را در دست داشته و اگر این مطلب برای زیر سؤال بردن سرتیپی بود ،چرا پس از چند
سال و حاال با پخش فیلم گذشته گفته شده است؟ جالبتر اینکه رسانههایشبهروشنفکر به
جای پاسخ دادن به شبهات ،در اقدامی جالب نوشتند « :نکتهی دیگر اینکه بحث آمارسازی
برای فروش فیلمهای سینمایی خالی از حقیقت نیست ولی شاید پیگیری و بررسی در این
زمینه خیلی به مذاق رسانههای اصولگرا خوش نیاید .چون در مورد آمار جعلی فروش فیلمها
روایتهایی وجود دارد که اغلب آنها در مورد آثار مورد عالقه و حمایت مدیران سینمایی
ي براي
دولت دهم است ».البته این کار حرب هاي است قديمي در بين شبهروشنفكران ايران 
فرار از واقعيتهاي سينماي ايران؛ براي وارونهنمايي برخورد واقعي مردم با آثارشان و مخفي
كردن عدم استقبال مردم از فيلمهايی که ساختهاند .آمارهاي غلط در مورد فروش گذشته
هم تنها يكي از دهها مورد آمارهاي غلطي است كه ساالنه در سينماي ايران اعالم ميشود.
ن هم افتخار بزرگي
فيلمي كه راه نيافتنش حتي به باشگاه ميليارديها -كه با اين رقم بليط ،آ 
نيست -ميتوانست براي وجههي شبهروشنفكران ايراني بسيار گران تمام شود و ظاهرا ً سعي
كردهاند با جعل آمار ،فيلم آخر كارگردان برندهي اسكار سينماي ايران را هر طور شده حداقل
به باشگاه ميليارديها بفرستند .با اين همه ،مشكل اصلي آمار فروش در سینمای ایران این
جعلها نیســت .در ايران هيچ مرجعي براي اعالم رقم واقعي فروش فيلمها وجود ندارد و
مؤسسات پخش فيلم ميتوانند هر رقمي را كه بخواهند به عنوان فروش فيلم اعالم كنند،
ي آنكه بخشي در سازمان سينمايي براي بررسي صحت و سقم اين آمار وجود داشته باشد،
ب
اما مشکل اساسی این است که سالهاســت برای محاسبه و رتبهبندی فیلمهای پرفروش
سینمای ایران ،تنها رقم فروش تهران محاسبه میشود و آمار فروش شهرستانها اساساً به
حساب نمیآید .جز در جداول منتشر شده در رسانههاي مختلف ،با مراجعه به سايتهاي
دولتي مانند سايت بنياد فارابي نيز ميتوانيد ببينيد كه رقم فروش فيلمها در شهرستانها
در تعيين فيلمهاي پرفروش سال به حساب نميآيد و تنها رقم فروش فيلم در شهر تهران
معيار فيلم پرفروش است .همین مسئله است که مشکل اصلی در اعالم رقم فروش فیلمها
در ایران است و قاعدتاً به اين معناست كه غيرتهرانيها عالوه بر اينكه از داستان فيلمهاي
سينماي ايران حذف شدهاند ،سالهاست توسط جريانشبهروشنفکر از آمار و ارقام سينما نيز

حذف شدهاند ،چرا كه غالباً غيرتهرانيها
از آثــار شبهروشــنفكري خيانتمحور
ونك به باالي ســينماي ايران استقبال
نميكنند و اگر سينما رفتن آنها در آمار
نهايي فروش فيلمها بيايد ،طبعاً جدول
فیلمهای پرفروش ســالهای مختلف،
دستخوش تغییرات شدیدی خواهد شد
و چهبسا که بسیاری از کارگردانان مطرح
شبهروشنفکر از بسیاری از فیلمسازان
جبههی انقالب پایینتر قرار گیرند .به
عنوان مثــال« ،ورود آقايان ممنوع»
به کارگردانی «رامبد جوان» در سال 90
و با حذف آمار فروش شهرستانها باالتر
از «اخراجيها »3قرار گرفت و در مورد
آن ســر و صدای زیادی شد كه باألخره
يك فيلم توانست اخراجيها را پشت سر
بگذارد اما اگر در همان سال آمار فروش
شهرســتان اخراجيها 3در محاسبات
ميآمد ،اين فيلم بــا اختالف فراوان در
صدر پرفروشترين فيلمهاي ســال 90
قرار ميگرفت .در ســال  91نیز با اعالم
رقم فروش يك ميليارد و  267ميليون
تومانی ،فيلم «قالدههاي طال» پايينتر
از فيلمهايي مثل «من مادر هســتم»
ساختهی «فريدون جيراني» و «خوابم
مياد» اثر «رضا عطاران» قرار گرفت؛ در
حالي که رقم واقعــي فروش قالدههاي
طال بيش از س هونيم ميليارد تومان بود
و با اين وجود دومين فيلم پرفروش سال
به حساب آمد .با توجه به این واقعیات،
به نظر ميرسد سازمان سينمايي باید
راه حلی اساسي براي ارائهی آمار درست
فروش فيلمها در نظر بگیرد .همچنين
ضروری است آمار فروش شهرستانها
نيز در تعيين فيلمهاي پرفروش ســال
محســوب گردد .وضعيت فعلي ،جداي
از توهين بــه غيرتهرانيهــا ،به نوعي
تحريف تاريخ ســينماي ايران توســط
شبهروشــنفكران نيز به حساب ميآيد
و مديران سياسي باید هر چه زودتر راه
حلي براي آن بينديشند.
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دیدار حجتاهلل ایوبی با  5کارگردان سینمای ایران

آیا فیلمسازفراترازقانونقرارخواهدگرفت؟

دیدار حجتاهلل ایوبی با عباس کيارستمي ،ناصر تقوايي ،رخشان بنياعتماد ،بهمن فرمانآرا و خسرو سينايي ،از نسل اول فيلمسازان شبهروشنفكر بعد از انقالب و دادن قول
ی است .دیدارهایی که طی آنها مدیران
مساعد برای ایجاد شرايط فيلمســازي براي اين پنج کارگردان ،از مهمترین اتفاقات این چند ماه مدیریت ایوبی در سازمان سینمای 
سینمایی نیز مطابق با رويهی كل دولت ،قرار است اينطور وانمود كنند كه در دوران قبل لیست بلندباالیی از هنرمندان «ممنوعالكار» وجود داشته و مديران پيشين خرابهای
یاش قرار است هنرمندان را از خانهنشینی اجباری ،به روزهای فعالیت بازگردانند .درست مطابق با همین روند،
م مدیریت فرهنگ 
تحويل دولت جديد دادهاند و حاال ،دولت و تی 
ايوبي در اختتاميهی جشنوارهی «سينماحقيقت» گفت« :به استاد ارجمند و همهی کسانی که نگران سینمای ایران هستند میگویم که دورانی که تقواییها نتوانند در سینما
فیلم بسازند ،گذشت؛ بیایید غصهها را فراموش کنیم»
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البته نفس فيلمســازي كارگرداناني
كه جنــاب ايوبي تمام تالشــش را
ميكند تا وانمود كند اين دوستان در
دوران قبل حق فيلمسازي نداشتهاند
و حاال قرار است بازگردند ،نمیتواند
ایرادی داشته باشد که هیچ ،احتماالً
نــكات مثبــت فراواني هــم خواهد
داشــت؛ چنانکه این فیلمسازان در
هیچ دورانی نیز ممنوعالکار نبودهاند
و کســانی ماننــد بهمن فرمــانآرا
خودشــان اقدام به بازگرداندن تمام
جایزههــای ســینمایی و دوری از
سینما کردند .اما با تمام این اوصاف،
این اقدام جناب ایوبی از همان ابتدا
سؤاالت و همچنین انتقادات بسیاری
را حتــی در بین طرفــداران دولت
و مدیــران فرهنگی نیــز برانگیخت
تا جایی که «ابراهیــم داروغهزاده»
قائممقام جشــنوارهی فجر و معاون
فرهنگی بنیاد فارابی نیز لب به انتقاد
گشود و نوشت« :آیا مشکل سینمای
ما فیلم ســاختن یا فیلم نســاختن
ناصر تقوایی اســت؟ آیــا اگر بهمن
فرمانآرا و عباس کیارســتمی فیلم
بســازند مشکالت ســینمای ما حل
خواهد شد؟!
با تمــام احترامی که برای اســاتید
ســینمای ایــران قائل هســتم اما
الزم اســت مدیریت جدید ســینما
به این نکته توجه داشــته باشــند
که گذشــته هر چهقــدر هم خوب
و شیرین بوده باشــد ،اساساً نه تنها
قابل برگشــت نیســت بلکــه حتی
تکرار آن ماللآور هــم خواهد بود.
فضای جامعه و ســینما با سرعت و
به شــدت تغییر کــرده و پناه بردن
به نوســتالژیهایمان چــارهی کار
نیست .مســائل جدید راه حلهای
جدید میخواهد که با بررسی دقیق
و ریشــهای و برنامهریزی بلند مدت
میســر اســت که از دولت تدبیر و
امید این توقع میرود .یادمان باشد
بهشــتهایی که تمام شدهاند دیگر
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برنمیگردند و اگر برگردند ،بوی خاکستر جهنم میدهند».
نکتهی جالبتــر اینکه خود تقوایی نیز به این موضوع اشــاره کرده که« :هیچکس
مزاحم فیلمسازی من نبوده و حد و مرزی برای کارم تعیین نکرده است و موانع کار
من فراتر از این است ».اما موضوع و ســؤال اصلی اساساً ممنوعالکار بودن یا نبودن
این فیلمسازان و این شــوی رسانهای جناب ایوبی نیســت؛ مسألهی اصلی نحوهی
برخورد سازمان سینمایی با این فیلمسازان و میزان تمکین این هنرمندان در مقابل
قانون است .ناصر تقوایی در جایی گفته اســت« :تا زمانی که کنترل روی موضوعی
وجود دارد من نه موضوعی میدهم ،نه فیلمی میسازم و نه کتاب چاپ میکنم زیرا
خسته شدهام ».او همچنین در ششمين جشن خانهی سينما در خصوص دلیل فیلم
نساختنش گفته است« :هیچکس مانع فیلم ساختن من نیست .اگر روزی بخواهم از
کسی اجازه بگیرم ،دیگر فیلم نمیسازم .از این عمری که برای فیلمسازی گذاشتم،
متأســفم ».همچنین در مصاحبه با روزنامهی شــرق به این نکته اشاره کرده است
که« :در نشریات از قول من نوشــتهاند تا زمانی که برای فیلم ســاختن باید اجازه
گرفت ،من فیلم نمیسازم .صحیحتر این بود که بنویسند من اجازه نمیدهم کسی
فیلمنامــهی مرا بخواند .وقتی که فیلم را ســاختم ،هر جا را که دلشــان میخواهد
دربیاورند».
گذشــته از اینها ،موضع تقوایی در مورد ســرمایهگذاری بخش دولتی در ســینما
نیز جالب اســت« :به نظر من ســرمایهگذاری دولتی مانند سم است و هنر ،تجارت
اســت و باید خودش توان جذب سرمایه داشته باشــند .اگر فیلمساز نتواند سرمایه
را برگرداند ،باید کارش را کنار بگذارد .فیلمســازانی میشناســم که با ســرمایهی
دولت چندین فیلم میســازند که نمیتواند مخاطبان را جذب کند ،اما همچنان با
سرمایهی دولت فیلم میسازند ».اکنون با این مواضع مشخص و صریح ناصر تقوایی
در مورد ممیزی و ســرمایهگذاری دولتی ،سؤال اساسی از حجتاهلل ایوبی این است
که :اص ً
ال دعوت سازمان سینمایی از این فیلمسازان به چه معناست؟ آیا این به این
معناست که فیلمنامههای این فیلمسازان به ممیزی و گرفتن پروانهی ساخت نیازی
ندارد و آنها فراتر از قانوناند؟ یا این دعوت به معنای ســرمایهگذاری دولت در آثار
آنهاست که این خود برخالف نظر صریح این کارگردانان از جمله ناصر تقواییست.
پس اساساً معنا و مفهوم این دعوت چیست؟ چون این فیلمسازان تا پیش از این نیز
میتوانستند فیلمنامهی خود را برای دریافت پروانهی ساخت ارائه دهند و در صورت
گرفتن مجوز فیلمشان را بســازند و طبعاً ممنوعیتی برای فیلم ساختن آنها نبوده
است .اگر این دعوت به معنای حذف نظارت محتوایی ،دادن مجوز و اکران بیقید و
شرط آثار این کارگردانان است ،بد نیست مدیران سازمان سینمایی تجربههای آثار
ناتما م ماندهی فیلمسازانی مثل ناصر تقوایی را کمی پیگیری و مطالعه کنند.
ســعيد حاجيميري تهیهکنندهی فیلم نیمهتمام «چای تلخ» به کارگردانی ناصر
تقوایی ،در مصاحبهای میگوید« :در فیلم دیالوگی هســت که من گفتم این خالف
قصد ماست .دختر به نامزدش فرامرزی (مهدی احمدی) که رزمنده است میگوید:
«سعی کن زنده بمانی ،سرباز خوب سرباز زنده اســت ،سرباز مرده شکست خورده
است ».یا چیزی شبیه به همین مضمون .پرسیدم از چه جهانبینیای این دیالوگ
را برگرفتهاید؟ یعنی هر کسی شهید شده ،ســرباز شکست خورده است!؟ میگفت
درســتش میکنم ،اما هرگز این کار را نکرد و در راشها این هســت .این توهین به
رزمندههاســت .گفت در زمان صداگذاری دیالوگ درست میشود و حساس نشدم.
ل و نیم بعد بود که فهمیدم این دیالوگ از کجا آمده »...و توضیح میدهد
یک ســا 
که« :از داســتانی به نام «شکست ناپذیر» متعلق به «سامرســت موام» .یک سرباز
آلمانی به یک دهکدهی مرزی فرانســوی وارد میشــود و به دختر خانواده ،جلوی
چشمشان تجاوز میکند و بعدها هم عاشق او میشــود .دختر هم باردار میشود و
ظاهرا ً هیچ مشکلی هم نیست چون جنگ آنها ایدئولوژیک نبوده.
سرباز آلمانی میگوید« :ما هر دو انســانیم و من هم مجبور شدم بجنگم ».حال اگر
چنین نگاهی را وارد فضای جنگ تحمیلی ایران کنیم ،چه میشود!؟ چطور میشود
یک زن ایرانی همان جمله را بگوید؟ وقتی آن کتاب را خواندم ،متوجه شــدم بیش
از نیمی از قصه دقیقاً مطابق همان کتاب اســت و صرفاً اقتباس نیســت؛ میتوانید
فیلمنامهی «چای تلخ» را با آن قصه از «سامرســت مــوام» تطبیق دهید تا ببینید
اقتباس است یا کپی ».آیا با وجود چنین تجربیاتی ،باید به این فیلمسازان ،به دلیل
اسمشان ،فراتر از قانون ،مجوزهای بی قید و شرط اعطا شود؟ آیا نباید هیچ نظارتی
بر روی آثار آنها باشد؟
البته بازگشت این افراد به فیلمســازی ،همانطور که در ابتدا گفتیم ،نکات مثبتی

هــم دارد .بديهيتريــن نكتــهی
مثبتش اين اســت كه مخاطب عام
سينما باألخره متوجه ميشود ناصر
تقوايي 12 ،ســال پــس از «كاغذ
بيخط» ( )1380بعــد از این همه
موضعگیــری دربــارهی مدیریــت
فرهنگی ،ماننــد داريوش مهرجويي
ديگــر اســتاد شبهروشــنفكرهمنســلش -به ســاخت فيلمهاي
نازل و ســطح پایينــي مانند «چه
خوبه كــه برگشــتي» روی خواهد
آورد يــا همچنــان ميتواند اصول
بديهــي ســينما را رعايــت كند؟!
همچنین مشخص خواهد شد فيلم
جديد كيارســتمي هــم مانند آثار
ياش ،اعتراض و شكستهشــدن
قبل 
شيشهی سينما توســط مخاطبان
را در پي خواهد داشــت يا توليدات
ايشان باألخره ميتواند همان معدود
مخاطب فيلمهاي خــاص را بدون
اعتراض و بــا رضايت از در ســالن
بيرون بفرســتد؟ همچنيــن معلوم
خواهد شد دوســتان شبهروشنفكر
با آثار جديد اين اساتيدشــان هم،
در صــورت عبــور از کلیشــههای
رایــج ســینمای تحقیــری و تلخ
شبهروشــنفکرانه ،ماننــد اثر آخر
بهرام بيضايي (وقتــی همه خوابیم،
 )1387برخورد خواهند كرد و آنها
را آماج توهين و تحقيــر خود قرار
خواهند داد يــا خير؟ حتی میتوان
فیلمســازانی مثل امير نادري را هم
كه در حال حاضــر در آمريكا با پول
قمار فيلم ميسازد ،به كشور دعوت
كرد تا عامهي مردم آثار اين دوستان
پناهنده شــده را هــم ببينند و در
مورد آنها قضاوت كنند.
اما همــهی اینها به معنــای فراتر
از قانون بودن فیلمســاز نیست .اگر
شورای پروانهی ســاخت و نظارتی
هســت ،طبعاً باید برای همه باشد
و اگــر نیســت ،بــرای هیچکــس
نباشد.
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ماجرای حذف ممیزی دولتی در فرهنگ

معیارهای چندگانه؛ هنرعامهپسند :مبتذل یا فاخر؟
ترجیح فیلترینگ افکار عمومی به ممیزی دولتی از آن بحثهای دنبالهدار در مدیریت فرهنگی است که در چند سال گذشته و حتی قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز
بهصورت مستمر پیگیری میشد و یکی از موضوعات و دغدغههای شبهروشــنفکران به حساب میآمد؛ اینکه تمام محصوالت فرهنگی-هنری تولید شده اعم از موسیقی،
تئاتر ،فیلم ،کتاب و ...باید بدون هیچگونه ممیزی از سوی دولت روانهی بازار شود و این خود مرد م باشند که بین محصول خوب و بد یکی را انتخاب کنند .این موضوع با روی کار
آمدن دولت تدبیر و امید به شاهبیت مواضع فرهنگی طرفداران دولت تبدیل شد و به موضوع اصلی رسانههای جماعت شبهروشنفکر مبدل گشت

امــا آن عاملی کــه این بحــث را به
یک موضوع جدی و قابــل پیگیری
توگو تبدیل کــرد ،چیزی نبود
و گف 
جز ورود شخص رئیسجمهور به این
موضوع و حمایــت از این ایده« :نظر
دولت این است که هیچ فیلتری بهتر
از افکار عمومی مردم نیســت؛ وقتی
یک فیلم ساخته شــود و مردم به آن
بیاعتنایی کنند ،فیلمســاز راه خود
را تشخیص میدهد .البته نمیگویم
در امور فرهنگی قانون وجود نداشته
باشــد ،بلکه باید قانون شفاف وجود
داشته باشــد ،اما مداخالت دولت به
حداقل برسد ».این جمالت شاه-بیت
اظهارات فرهنگــی رئیسجمهور در
گفتوگوی تلویزیونی یکصدمین روز
اســتقرار دولت یازدهم بود .جمالتی
که بیشــتر از آنکه عملکرد فرهنگی
دولت در صد روز نخست مسئولیت را
منعکس کند ،نظرات فرهنگی رئیس

دولت را بازتاب میداد و از ایــن منظر ،موضوعی مهم و قابل بحث اســت .البته این
اولینباری نبود که حسن روحانی چنین نظری را در باب مدیریت و ممیزی فرهنگی
مطرح میکــرد؛ وی پیش از انتخابات نیز در گفتوگو بــا هفتهنامهی «چلچراغ» در
مورد مشکالت حوزهی فرهنگ و هنر گفته بود« :اولین برنامه ،اعتماد کردن به اهالی
فرهنگ و هنر و باز گذاردن دست آنهاســت .همین که سیاست ممیزی ما حداقلی
باشد ،خط قرمزها را دائم سختگیرانه نکنیم و نشان دهیم سانسور هدف نیست ،فضا
بهتر میشــود .مگر در دوران اصالحات چه کردند؟ به ممیزهای وزارت ارشــاد گفته
شد که ســختگیرانه برخورد نکنند ،آدمها در لیست سیاه نبودند و بیان افکار و حق
اعتراض کردن ،جزء حقوق اساسی افراد شمرده میشد .من باور دارم که اهل فرهنگ
و هنر دلســوز کشورشــان هســتند ،قصد تخریب ندارند و اگر آزاد باشند و دولت به
عوض دخالت در کار آنها ،امنیتشــان را تامین کند ،خودشــان مصالح جامعه را هم
لحاظ میکنند .باالخص اینکه ما تجربهی سالهای اصالحات را داریم و جامعه برای
استفاده از آزادی بسیار پختهتر و باتجربهتر شده است».
همهی این اظهارات نیز به این معناســت که دولت و شبهروشنفکران معتقدند اساساً
نباید چیزی بــه نام مدیریت و نظــارت محتوایی بر محصــوالت فرهنگی و از جمله
فیلمهای ســینمایی در وزارت ارشاد وجود داشته باشــد و خود مردم بهتر تشخیص
میدهند که کدام فیلم را ببینند و کدام را خیر .این ایدهایست که میتوانست در بین
متخصصین و کارشناسان فرهنگی بحثهایی در مورد فواید و معایب آن شکل بگیرد،
اما نکتهی قابل تأمل ماجرا آنجاست که در سالهای گذشته همین شبهروشنفکران
حامی ایدهی «حضور تمام آثار در پیشــگاه مردم» ،تمام آثار مخالف تفکر خود را که
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در پیشگاه مردم با اســتقبال باالیی
مواجه شدند(مانند مانند اخراجیها)،
به جرم همین اســتقبال مردمی ،با
برچســب مبتذل بودن بازخواســت
کردند .این گروه در سالهای گذشته
نیز سلیقهی مردم را به دلیل تماشای
ســریالهای ماهوارهای سطح پایین
ترکیهای مورد نقد قرار دادهاند و این
کار یعنی همین ایده و نظریهی مورد
ادعای خودشان نیز ،نهتنها یک بحث
علمی و کارشناسانه نیست بلکه مانند
بسیاری از بحثهای رسانهای ماههای
اخیر صرفــاً یک بحث ژورنالیســتی
است برای جوسازیهای سیاسی.
با همــهی ایــن اوصــاف ،نقطهی
پایان این بحثهای بیپشــتوانهی
شبهروشنفکران جایی بود که رهبر
انقالب در دیدار با اعضای شــورای
عالی انقالب فرهنگی به مســألهی
ممیــزی و نظــارت نیــز پرداختند

و فرمودنــد« :دولــت و مســئوالن
موظفاند كــه توجه كنند به جريان
عمومى فرهنــگ جامعــه؛ ببينند
كجا داريــم ميرويم ،چه دارد اتفاق
مىافتد ،چه چيزى در انتظار ماست؛
اگر چنانچه مزاحماتى وجود دارد،
آنها را برطــرف كنند؛ جلوى موانع
مخرب را ،عناصر مفســد
را ،عناصر ّ
را بگيرند .ما اگــر چنانچه به يك
باغبان و بوســتانبان ماهــر و زبده
ميگوييــم كه علــف هرزههاى اين
باغ را جمــع كن ،معنــاى آن اين
نيست كه از رشــد گلهاى اين باغ
ميخواهيم جلوگيــرى كنيم يا به
آنها دســتور بدهيم؛ نه ،شما اجازه
بدهيد گلهاى معطر و خوشبو طبق
طبيعت خودشــان ،طبق اســتعداد
خودشــان ،از آب و از هوا اســتفاده
كنند ،از نور خورشيد استفاده كنند،

ف هرزهها را هم اجازه ندهيد كه رشد كنند؛ اگر اين
رشد كنند؛ اما در كنار آنها عل 
بود ،مانع رشد آنها ميشود .اينكه ما گاهى با بعضى از پديدههاى فرهنگى بهجد
مخالفت ميكنيم و انتظار ميبريم از مسئوالن كشور  -چه مسئوالن فرهنگى ،چه
غير فرهنگى  -و از اين شــورا كه جلوى آن را بگيرند ،به خاطر اين اســت؛ يعنى
معارضهى با مزاحمات فرهنگى هيچ منافاتى ندارد با رشــد دادن و آزاد گذاشتن و
پرورش دادن مطلوبات فرهنگى؛ اين نكتهى بسيار مهمى است .من ،هم به وزراى
ارشــاد و به وزير ارشــاد محترم خودمان در اين مضمون مطالبى را گفتهام ،هم با
جناب آقاى روحانى در اين زمينهها صحبت كردهام ،به شــماها هم عرض ميكنم؛
يكى از وظايف نظارتى و مراقبتى دســتگاه حكومت اين است كه متوجه مزاحمها
باشد ».در ادامه نیز با اشاره به فضاســازیهای اخیر مطبوعات ،به این نکته اشاره
کردند که« :ما مســئوليت شرعى داريم ،مســئوليت قانونى داريم در قبال فرهنگ
كشور و فرهنگ عمومى كشــور .و البته مىبينيم در بعضى از مطبوعات ،نوشتهها،
گفتهها ،بعضىها با عنوان[كردن] «دين دولتــى» و «فرهنگ دولتى» ميخواهند
نظارت دولت را محــدود كنند و تخريــب كنند و بهاصطالح يــك اَنگ غلطى و
مخالفتى به آن بزنند كه آقــا ،اينها ميخواهند دين را دولتــى كنند ،فرهنگ را
دولتى كنند! اين حرفها يعنى چه؟ دولت دينى بــا دين دولتى هيچ فرقى ندارد.
دولت جزء مردم است؛ دين دولتى يعنى دين مردمى؛ همان دينى كه مردم دارند،
دولت هم همــان ديــن را دارد ».همچنین با آودن یک مثال بــه تبیین این
موضوع پرداختند« :شــما در زمينهى اقتصاد هم معتقديد كه اقتصاد دست
مردم بايد باشد؛ ما هم عقيدهمان همين است و در تفسير اصل ۴۴اين معنا را
تبيين كرديم .خب ،معناى آن اين نيست كه دولت اجازه ميدهد يك نفرى
اليت اقتصادى بكند و يك انحصارى را در اختيــار بگيرد كه اين انحصار
ف ّع ّ
در نهايت به ضرر مردم اســت؛ جلوى او را ميگيريد شما؛ جلوى انحصارات
را ميگيريد ،جلوى تجــاوز را ميگيريد ،جلوى فســاد مالى را ميگيريد،
جلوى سوءاستفاده از منابع دولتى و عمومى را ميگيريد؛ يعنى جلوى اين
مزاحمات را ميگيريد .در حالىكه اقتصــاد را معتقديم كه [نبايد دولتى
باشــد]  .بنده از قديم معتقد بودم ،يعنى همان زمانى هم كه دولتىهاى
ما دنبال اقتصاد دولتى بودند ،بنده عقيدهاى نداشــتم؛ برايشان براى اين
معنا مثالهايى هم ميزدم ،اما در عينحال نظارت دولت را همه قبول
دارند؛ [حتى] يك جاهايى دخالت دولت هم الزم است ».این صحبتها
نشــان میدهد که در منطق حکومتی جمهوری اســامی نیز فرهنگ
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هم مانند اقتصاد باید به دست خود
مردم جلو برود و شکل بگیرد اما این
به معنای خروج تمام و کمال دولت
از فرهنگ نیســت و نبایــد به عدم
وجود هرگونه نظارت از سوی دولت
تعبیر و تفسیر شــود .البته با وجود
فروش باالی آثار مربوط به سینمای
دینی و ســینمای دفاع مقدس در
ســینما و اســتقبال از کتابهایی
ماننــد «دا» و «پایی کــه جا ماند»
و ،...جبههی فرهنگی انقالب از این
ایده اســتقبال میکند و پیشــنهاد
میدهد کــه همــهی فیلمهای به
اصطالح ملتهب و توقیف شده ،بدون
محدودیت ،در یک اکران گســترده
در بهتریــن ســالنها بــه نمایش
در بیاید و ســپس همــهی عوامل
ســازنده در یک همایــش مردمی
به میان تماشــاگران فیلــم بروند و
اجازه دهند تا هــر بیننده نظر خود
را با هر وســیلهی ممکن ابراز کند!
کاری کــه در همــهی کشــورهای
دنیا مرســوم اســت و فیلمساز باید
بیواســطه از مردم نظرخواهی کند.
آن وقت باید دید که بــاز هم ایران
«بهشت فیلمســازان» باقی خواهد
ماند یا خیر؟ و اساساً اقبال عمومی
نیز به ســمت شبهروشنفکران است
یا اینکه حضــور مخاطبان حقیقی
و مردمــی ،به از بینرفتــن زوائد و
انحرافات منجر خواهد شد؟

مجله خبری

سال بیستم | شماره  | 452بهمنماه 1392

ماجرای دفن «سگهای زرد» در قطعهی هنرمندان

معیارهای جدید تشخیص هنرمند!

ماجرای دفن گروه «سگهای زرد» در قطعهی هنرمندان از آن حواشی و ماجراهایی بود که شاید در نگاه اول یک اتفاق موسیقایی
محسوب میشد و ارتباط چندانی به سازمان سینمایی و مدیریت سینما پیدا نمیکرد .اما از آنجایی که فیلمنام ه نویس بودن پدر
و مادر دو عضو سگهای زرد ،دلیل اصلی انتقال اجساد آنها به ایران و دفنشان در قطعهی هنرمندان بیان شد ،این ماجرا بیش
از آنکه حاشیهای برای معاونت هنری و دفتر موسیقی وزارت ارشاد به حساب بیاید ،به حاشی های جدی برای سازمان سینمایی
تبدیل شد

مجله خبری

ماجرا با انتشار خبری آغاز شد مبنی بر
اینکه سه تن از اعضاي گروه موسيقي
زیرزمینی ســگهای زرد که به آمریکا
پناهنده شــده بودنــد ،در جريان يك
تسويه حساب شــخصي ،توسط عضو
اخراج شــدهی اين گروه در نيويورك
كشــته شــدند« .علیاکبــر رفیعی»
عضو اخراجی گروه« ،آرش و ســروش
فرازمند» را بــه همراه یکــی دیگر از
اعضای گروه به نام «علی اسکندریان»
با شلیک گلوله به قتل رساند و سپس به
زندگی خودش نیز پایان داد.
نقطهی آغاز حاشــیهها جایی بود که
اعالم شد اجســاد دو تن از اعضاي این
گروه موســيقي با پول دولت به ایران
منتقل و در قطعهی هنرمندان بهشت

زهرا به خاك سپرده شده اســت .مسألهاي كه باعث تعجب بسياري از هنرمندان و فعاالن
فرهنگي و رسانهاي كشور شد .این اتفاق از جایی به سازمان سینمایی گره خورد که بنا به
صحبتهای خود مدیران دولتی ،دلیل انتقال این دو جسد به ایران ،فیلمنامهنویس بودن
پدر و مادر این دو جوان بوده و اص ً
ال هزینهی انتقال اجساد را نیز سازمان سینمایی پرداخت
کرده اســت« .حمیدرضا نوربخش»  ،مدیر عامل خانهی موســیقی ،در مورد خاکسپاری
سگهاي زرد در قطعهی هنرمندان گفته است« :ما در جریان تصمیم معاونت هنری ارشاد
برای خاکسپاری برادران فرازمند در قطعهی هنرمندان نبودیم .اما از آنجایی که پدر و مادر
این دو مرحوم ،فیلمنامهنویس و تهیه کننده هســتند ،تصمیم بر این شد که در قطعهی
هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شوند».
ی سينما نیز با توجيهي مشابه گفته است« :این دو برادر
«محمد ســرير»  ،از اعضاي خان ه 
فرزندان خانم فرازمند هستند که از فیلمنامه نویسان و عضو کانون فیلمنامه نویسان خانهی
سینماست .این خانواده تنها دو فرزند داشت که هر دو هم اینطور شدند».
«علی مرادخانی»  ،معاون هنری وزیر ارشاد نیز دربارهی اشاره به نقش مسئولین سینمایی
براي تدفين اين افراد ميگويد« :من کاری ندارم .خوب وقتی خود معاونت سینمایی پیکر
آنها را آورده است ...معاونت سینمایی به ما نامه میدهد که کار دفن آنها را پیگیری کن.
خود آقای ســریر به من تلفن زد .مرتب با من صحبت میکرد .من که خبر نداشــتم .بعد
شنیدم که فرزندان آقای فرازمند بودهاند و اتفاقاتی که برایشان افتاده بود .من هم به آقای
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سریر گفتم من کاری ندارم .تائید کنند،
من انجام میدهم .ایشان هم گفت که
تائیــد میکنند .اص ً
ال خودشــان دارند
زحمت انجام این کار را میکشند .بعد
هم آقای نوربخش نامه فرســتاد و من
پیگیری کردم».
اما بعد از گذشــت چند روز از ماجرا و
تأکید بر نقــش مدیران ســینمایی و
همچنین اعضای خانهی ســینما برای
انتقال اجســاد بــه ایــران و پرداخت
هزینهی  100میلیون تومانی توســط
معاونتهای دیگر وزارت ارشاد ،باألخره
سازمان ســینمایی پرداخت هزینهی
 100میلیونــی را برای انتقال اجســاد
تکذیب کرد .تکذیبی که البته همزمان
با آن ،معاون هنری ارشاد تأکید کرد که
رئیس سازمان سینمایی باید در این باره
پاسخگو باشــد .بعد از تکذیب سازمان
ســینمایی« ،فرهاد توحیدی»  ،رئیس
هیأت مدیرهی خانهی ســینما نیز در
گفتو گویی اعالم کرد« :انتقال اجساد
ل یک سازمان مردمنهاد آمریکایی
با تقب 
که در جهت منع خشونت کار میکند،
اتفاق افتاد و آن ســازمان هزینهی این
انتقال را تقبل کرده است ».اما توحیدی
به این سوال پاسخ نداد که چرا این نهاد
آمریکایی تنها هزینهی انتقال دو جسد
از این ســه فعال موسیقی زیرزمینی را

21

مجله خبری

پرداخت کرده اســت در حالی که علی
اســکندریان هم جزء این گروه و عضو
فعاالن موسیقی زیرزمینی بوده است.
فارغ از این ماجراها و بحثهای مربوط
به پرداخــت هزینهی انتقال اجســاد،
ل اصلی در مورد چرایی دفن این
ســؤا 
فعاالن موســیقی زیرزمینــی پناهنده
شــده به آمریکا در قطعهی هنرمندان
همچنان پابرجاســت .اینکه اساســاً
ســابقهي پدر و مادر يك نفر -كه خود
ن هــم قابل بحث اســت -چه ربطي
آ
دارد به هنرمند بودن يا نبودن خود آن
فرد؟ در قطعهي هنرمندان كساني دفن
ميشوند كه خودشــان از بزرگان هنر
و فرهنگ مملكتاند .مگــر براي دفن
يك نفر در قطعهی هنرمندان ،بررسي
سوابق خانوادهاش محلي از اعراب دارد؟
هنرمند بــودن يا نبودن يــك نفر چه
ربطي به خانوادهاش دارد؟
و مهمتر از این ســؤال ،نتیجهای است
که تــاش بــراي دفن اعضــاي گروه
ســگهاي زرد در قطعهی هنرمندان
در بر خواهد داشــت .تأســفبارترین
نتیجهی آن اين اســتكه رسميترين
نهاد فرهنگي جمهوري اسالمي ،رسماً
اعالم ميكند حتي كساني هم كه آثاري
از جنس موسيقي سگهاي زرد دارند،
از نظر وزارت ارشــاد جمهوري اسالمي
«هنرمند» به حســاب ميآيند و از آن
بدتر هم اينكه اين فعاالن موســيقي
زيرزمينــي حتي اگر براي رســيدن به
آزادي به آمريكا پناهنده شــده باشند
و اتفاقــاً در دل فعــاالن ضدانقالب نیز
اقداماتي عليه جمهوري اسالمي انجام
داده باشند ،باز صالحيت دارند بهصورت
رســمي و با پول دولت به ايــران آورده
شوند و در قطعهی هنرمندان و در كنار
بزرگان فرهنگ كشور دفن شوند؛ آنهم
در حالي كه بسياري از فعاالن فرهنگي
كشــور كه  -اتفاقاً توليدات فراواني هم
در حوزههاي مختلف فرهنگي و هنري
داشتهاند -به علت كمبود جا در قطعه
هنرمندان ،در سالهاي گذشته در اين
قطعه دفن نشدهاند.
مدیران ارشــاد بايد به اين سوال پاسخ
دهند كه اگر امثال اين گروه شايستگي
دفن در قطعهی هنرمندان را دارند ،پس
چرا در ايران ممنوعالكارند؟ و يا اينكه
با دفن اين گروه در ايــن قطعه ،تعداد
باالي خواننــدگان زيرزميني فعال ،در
سالهای آينده انتظار نخواهند داشت
از طــرف وزارت فرهنگ به رســميت
شــناخته شــوند و هنرمند به حساب
بيايند؟فعاالنــی از جنــس اعضــای
گروههــاي رپ و راك ايرانــي  -كــه

همــه ميدانند نســبتهاي اخالقي و
سياسيشان با اصول اساسی جمهوري
اسالمي چيست -و خوانندگان طاغوتي
لسآنجلسي كه همه در حرفهايشان
آرزو دارند روزي به ايران بازگردند.
جالب آن اســت که محمد ســریر در
همین زمینه گفته است« :این اتفاق و
حمایت از این دو مرحوم ،به نفع و کاری
فرهنگی برای نظام بوده است که دوباره
به دامن کشور بازگردانده شدهاند».
«نــدا انتظامی»  ،مدیــر روابط عمومی
معاونت هنری وزارت ارشــاد هم گفته
است« :برای خاکسپاری افراد در قطعهی
ی افراد
هنرمندان ،جایگاه و سابقه هنر 
مد نظر وزارت ارشــاد نیست و هر کس
هنرمند باشد و از طرف صنف یا معاونت
مربوطه ،فعالیت هنری او تایید شــود،
میتواند در این قطعه به خاک ســپرده
شود« ».حميد نوربخش»  ،مدیر عامل
خانهی موســیقی نیز میگوید« :آرش
و ســروش فرازمند هر دو لقب رسمی
هنرمند را داشــتند و بــه همین دلیل
بــا رایزنیهــای وزارت ارشــاد ،مجوز
خاکسپاری آنها در قطعهی هنرمندان
صادر شــد .او تعریف رسمی هنرمند را
این گونه عنوان كرده اســت« :هر کس
اهل موســیقی باشــد و تخصصی در
زمینهی آهنگسازی و نوازندگی داشته
باشد ،به عنوان هنرمند شناخته میشود.
برادران فرازمند عنوان هنرمند داشتند».
بر اســاس نظر دوســتان وزارت ارشاد،
سگهاي زرد ،هم بنا به تعريف هنرمند و
هم با ارزيابي توليداتشان لياقت داشتهاند
با پول بيتالمال از خارج به كشور منتقل
شــوند و در قطعهی هنرمندان در كنار
هنرمنداني چون استاد بابک بیات و استاد
محمد نوری كه از بزرگان موسيقي كشور
بودند ،يا در كنار نويسندگان و شاعراني
چون نادر ابراهیمی ،عمــران صالحی،
منوچهر احترامی ،امیرحســین فردی،
کیومرث صابری فومنی يا سينماگراني
مثل علی حاتمی ،خســرو شــکیبایی،
احمد آقالو ،امير قويدل ،منوچهر نوذري
و همچنين هنرمندان تئاتر مثل سعدی
افشار ،حميد ســمندريان و اكبر رادي
و متفكريني مانند ســیدعباس معارف
و محمد مددپور دفن گردند و حاال چه
ضمانتي وجــود دارد كه فــردا َرپرهاي
زيرزميني و خوانندههاي طاغوتي فراري
در كنار اين هنرمندان دفن نشوند؟ چه
ضمانتي وجــود دارد كه ايــن اقدامات
يك مقدمهچيني براي رسميت دادن به
«هنرزيرزميني»  -از جمله موســيقي و
سينماي زيرزميني -توسط وزارت ارشاد
دولت تدبير و اميد نباشد؟
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نگاهیبهفیلم«سربهمهر»

واینکزندگی...
محمدرضا رضاپور

شاید دیگر بتوان به جرأت از این موضوع سخن به میان آورد که فیلم دینی ،آن دســته از آثار سینمایی نیست که در یک گسترهی زمانی
دربارهی انسانهای تأثیرگذار و شاخص تاریخ ادیان ساخته میشوند؛ فیلمهایی همچون مصائب ژاندارک (کارل تئودور درایر ،)1927 ،ده
فرمان (سیسیل ب دومیل ،)1956 ،ســلیمان و صبا (کینگ ویدور )1959 ،و حتی الرساله (مصطقی عقاد )1977 ،که در یک تعریف درست و
علمی ،ذیل سینمای تاریخی قرار میگیرند و اساسا نمیتوانند معیار سینمای دینی بهعنوان یک گونهی محتوایی باشند .اما بهواقع سینمای
دینی چه مختصات و مشخصاتی دارد و براساس چه فرم تکرارشوندهای از دیگر آثار بلند داستانی بازشناخته میشود؟
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 .4انتقال به مخاطب (رساندن پیام)
بدیهی است که در صورت توفیق ،مفهوم در قالب یک اثر هنری و
گویش غیرمستقیم به ذهن مخاطب وارد میشود و مسیر معکوس
و قوس صعود ،از یک «حس» خوشایند تا یک «باور» مستحکم را
طی میکند.
با این مقدمه باید گفت که سربهمهر یکی از آثار شاخص سینمای
دینی اســت که همهی این مراحل را با موفقیت طی میکند و با
جرقهی یک حس خوشایند ،مسیر تحول بزرگی را برای گسترهی
عظیمی از مخاطبان فراهم مــیآورد؛ دقیقا همان کار بزرگی که
بیپولی در زمان اکران خود انجام داد.
در حقیقت ،اثر تحسینشــدهی بیپولی در یک قرارداد نانوشته
90دقیقهای با مخاطــب ،دربارهی ابعاد فــردی و اجتماعی یک
توصیهی قرآنی صحبت میکند ،بدون اینکه او متوجه شود مقصد
اصلی این موعظهی هنرمندانه بوده استَ « :و َل ت َُصعِّ ْر َخدَّ َ
َّاس
ك ل ِلن ِ
ض َم َر ًحا إِ َّن َّ
َال َف ُخور /و روى
ب ُك َّل ُم ْخت ٍ
ش فِي الْ ْر ِ
َو َل تَ ْم ِ
اللَ َل يُحِ ُّ
خود را به نخوت از مردم برمگــردان و در روى زمين با ناز و تك ّبر
راه مرو ،كه خداوند هيچ متكبر خودپسند و فخرفروش را دوست
ندارد» (لقمان)18 ،
بعید بهنظر میرسد که بســیاری از مخاطبان بیپولی متوجهی
این هستهی اصلی و این ایدهی اولیه شده باشند .و یا حتی اگر از
بیپولی بهعنوان یک اثر شاخص در سینمای دینی یاد کنید ،شما
را با تعجب نگاه نکنند! اما مگر اهمیتی هم دارد؛ قرار ما براساس
فرمول ذکرشده این اســت که یک مفهوم بلند وحیانی در یک
فرآیند عقلی ،به اثر حســی و هنری مبدل شود و در رشد و نمو
دوباره در ذهن گیرنده،منجر به نتیجهای شــود که غرور و تکبر
در نزد تکتک بینندگان ،بهصورت نسبی تصحیح و برطرف شود.
نشانهی موفقیت در این فرمول ،همان حس خوش پایانی پس از
تماشای اثر است؛ تجربهی بهشدت مشابهای که همهی تماشاگران
بیپولی و سربهمهر آنرا درک کردهاند.
«صبا» (لیال حاتمی) یک دختر تحصیلکرده و مجرد شهرستانی
است که با دوست همخانهاش زندگی میکند و برای گذران زندگی
کار کوچکی هم دارد؛ مراقبت از کودک شیرخوار همسایه .او که

بســیاری از اهل نظر در باب این موضوع ،حداقل به میزان عمر
سینمای پس از انقالب ،آثار مکتوب متعددی را خلق کردهاند و
در هر دورهای ،به میزان فهم و اســتعداد درونی ،با بررسی آثار
سینمایی دیگر ملل جهان سعی کردهاند چیزی به فرضیات خود
افزوده یا کم کنند .یکی از آخرین این نظریهها که بهنظر میرسد
کاملترین الگوی ممکن تا این مرحله است و مورد توجه بسیاری
از نظریهپردازان هنر دینی هم قرار گرفتــه ،مربوط به آیتاهلل
جوادی آملی اســت .ایشــان نظریهی خود پیرامون «سینمای
دینی» را در دیدار با عوامل فیلم ســینمایی ملک سلیمان(ع) در
مهر  84اینگونه شــرح میدهند« :نکتهی محوری این است که
فیلم و سینما و یا غیر ســینما وقتی میتواند آموزنده باشد که
پشتوانهی عقلی داشته باشــد .اگر به پشتوانهی عقلی ،معقول،
محسوس شــد ،میتواند جامعهی حســی را به جامعهی عقلی
تبدیل کند .اگر ســخن از جامعهی مدنی اســت ،اگر سخن از
مدینهی فاضله است ،اگر سخن از جامعهی برین است ،اگر سخن
از ظهور و انتظار است ،اگر سخن بر این است که جامعهی خردورز
و فرهیخته میتواند منتظر ظهــور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا
باشد ،این حتما باید از طبیعت به ماوراءطبیعت یک هجرتی کرده
باشد .پس این قوس صعود ،یعنی سفر از طبیعت به ماوراءطبیعت
وقتی مطلوب تودهی جامعه است که هنرمندان جامعه از باال یک
پیام را بیاورند به گوش جامعه برسانند ،و دست جامعه را بگیرند
و از پایین به باال ببرند .یعنــی تا فرهیختگان جامعه ،قوس نزول
نداشــته باشــند و از عقل به حس نیایند و معقول را محسوس
نکنند و طعم عقالنیت را جامعه نچشد ،هرگز از حس به عقل سفر
نمیکنند».
در بیانی صریحتر میتوان گفــت که یک فیلم دینی بهمعنای عام
آن ،اثری اســت که بتواند از عهدهی چهار مرحلهی مهم ذیل در
ساخت جهان خود برآید:
 .1تبدیل وحی (مفهوم واال) به عقل (معقول کردن)
 .2تبدیل عقل به حس (محسوس کردن)
 .3تبدیل حس به هنر (ریختن در قالب یک اثر هنری)
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ی طیف وسیعی از جامعهی دانشجویان دختری است که به سودای
در حقیقت «صبا» نمایند ه 
تحصیل و حضور در دانشگاه ،با خالء بزرگ و زمان گمشدهای در زندگی خود روبهرو هستند
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احساس میکند از سن طالیی ازدواج در حال فاصلهگرفتن است،
دچار افسردگی خفیف اســت و اعتیاد عجیبی به رایانه و فضای
سایبر دارد .ازدواج دوســت همخانه ،صبا را وارد دنیای جدیدی
میکند و از این پس ،شــاهد تکاپوی او برای غلبه بر مشکالتش و
ورود نماز به زندگی او هستیم.
ی طیف وسیعی از جامعهی دانشجویان
در حقیقت «صبا» نمایند ه 
دختری اســت که به ســودای تحصیل و حضور در دانشــگاه و
دلسپردن به شعارهایی همچون توانمندسازی زنان ایرانی ،با خالء
بزرگ و زمان گمشــدهای در زندگی خود روبهرو هستند و اصل و
فرع زندگیشان در هم ریخته است.
تیتراژ خالقانهی ســربهمهر که بار اصلی شخصیتپردازی «صبا»
را نیز بر عهده دارد ،از جســتوجوی کلیدواژههای مورد عالقهی
او در فضای ســایبر به ما میفهماند که او وارث قدر مطلق همهی
مشــکالت دنیای ناقص مدرن ایــران امروز اســت؛ دختری با
بحرانهای روحی مختلف که فکرهایی گوناگون ،از ادامهی تحصیل
در مقطع دکتری تا عوارض حاملگی در ســن باال و خرید حیوان
خانگی برای رفع تنهایی در ذهنش غوطه میخورد.
او در باالترین سطح از مشــکالت و با ایدهی تجارت ،به میانهی
میدان میآید و خوانــدن نمازی را آغاز میکند که قرار اســت
واسطهی این معامله باشد؛ معاملهای برای بهدست آوردن همهی
نداشــتهها که اصلیترین آن ،شــوهر و واضحترین مصداقش،
خواســتگار میانهرو (آرش مجیدی) است .او که سابقهی تمسخر
دوستش بهخاطر نماز خواندن را دارد از ابراز این عمل خودداری
میکند و کار تا جایی جلــو میرود که در یک روند شــیرین و
همزادپندارانــه ،از توجه به نماز برای رفع نیــاز ،عبور میکند و
متوجه صاحب راز میشود.
آخرین نماز «صبا» در قاب تصویر ،که قضا هم شــده است ،ما را
مطمئن میکند که فیلمســاز ،خواســته یا ناخواسته ،به فرمول
سینمای دینی عمل کرده اســت و در انتها ،در میان سالن تاریک
سینما ،ما ماندهایم با یک پایان درست و یک غم شیرین ،و حسی
که پس از روشن شدن چراغها ،سفر جدیدی را تا رسیدن به یک
کنش بیرونی ،در درون ما آغاز خواهد کرد.
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یک اشتباه فاحشفاخر
روشنک عباسی

بیمقدمه میتوان گفت ،استرداد فیلم مهمی نیست و بهراحتی فراموش
میشود .چرا استرداد باید در ذهنها بماند؟ کدام جریان مهم تاریخی را
درست و سلحشورانه یا ماجراجویانه بیان کرده است؟ فیلمی که داعیهی
تاریخیبودن دارد در اولین اکرانهای جشــنواره ای خود با اعتراض
مورخین و مطلعین قرار گرفته و از این حیث بیاعتبار شده است .تمام
ابهت پوشالین فیلم بهدلیل بازیهای رســانهای حین تولید برای یک
پروداکشن پرهزینه و خارج از ایران بودنش ایجاد شد و با دیدهشدن ،این
ابهت فروشکست و توقع مخاطب را برآورده نکرد .بیشتر نماهای خارج از
ایران فیلم ،داخلی بوده و بهضرورت میتوانست در ایران بازسازی شود
و اندک نمای بیرونی فیلم که به نمایش بناهای روسیه خالصه میشود،
بازهم بهضرورت و با ترفندهای روایی و فیلمنامه نویســی میتوانست
حذف یا تقلیل یابد.
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اســترداد حداقل میتوانســت یک فیلم ماجراجویانه مهیــج با فراز و
فرودهای مناسب ،بهصورت یکدســت و رو بهجلو باشد و سازنده ،بهجای
آنکه با دیالوگهای صحنههای پایانی مخاطب را دائما شــگفتزده کند،
بیشتر توجه به نمایشــیکردن و نه گفتاریکــردن فیلم خود میکرد و
صحنههای اکشــن را با ظرافت و هیجان بیشتــری از کار در میآورد.
بازی حمید فرخنژاد که چیزی بیشتر از بازیهــای قبلی خود ندارد که
میتوانســت رفتارهای حادثهای بهتری را با توجه به میزانسنهای فکر
شدهتریتر نشــان دهد .بهطورکلی فیلم نتوانسته اســت از جنبههای
ماجراجویانه ،تاریخی ،عاطفی و احساسی ،اتفاق ویژهای را طراحی کند و
بیشتر درگیر با یک فیلم معمولی ،چیزی معمولیتر از یکی از قسمتهای
کارآگاه علوی هســتیم که حتی در حوزهی مفهوم تاریخی که میخواهد
ارائه دهد ،باز جذابیت ندارد.
در محتوا نیز آنچــه در جمعبندی بهزعم روایت فیلــم مهم مینماید،
هوشــمندی محمدرضا پهلوی در بهدستآوردن محمولهای است که تمام
سیســتم امنیت ملی کشــور ،رقبای دربار ،ارتش و سیستم اقتصادی از
حفظ و بازگرداندن آن به کشــور ناتوانند .گویی فیلــم اندر رثای پهلوی
دوم ساخته شده و یا با اندکی انصاف ،در مدح افسران ارتش شاهنشاهی.
بهراستی ضرورت ســاخت چنین فیلمی و هزینهکردن آن تعداد سیمرغ
برای حراست و حفاظت از کیان یک افسر زمان شاه ،چیست؟ در حالیکه
مجموعهها و فیلمهای سرداران دفاع مقدس با بیتوجهی و کم هزینهترین
تیمها تولید و ســاخته میشــوند .حال بگذریم از یکی ،دو مجموعهی
تلویزیونی و پروژههایی مثل چ که بهخاطر برند حاتمیکیا توانسته کانون
توجه باشد و سرمایههایی متناسب جذب کند ،هرچند آن هم با افراطهای
بیش از حدی در تولید همراه بوده اســت .آیا تاریخ جعلی فیلم استرداد
واقعا لیاقت نام «فیلم فاخر» و استفاده از ردیف بودجهی اعطایی مجلس
دهم را داشت؟ در حالیکه در همین جشنواره گذشته ،فیلم مربوط به یکی
از فرماندهان بزرگ ،باتقوا و غیور جنگ تحمیلی ،با بیتوجهی مسئوالن
ذیربط ،در نظارت بر فیلمنامه و روند ســاخت به یک اثر حداکثر متوسط
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تبدیل شد و آه از نهاد آنانکه باید ،برآورد .کدام ضرورت ملی ،فرهنگی،
اقتصادی و یا سیاسی ساخت اســترداد را که یک فیلم متوسط با قصهای
متوسط و جعلی است را ایجاب میکند؛ آنهم توسط کارگردانی تازهکار و
گمنام؟ در زمانی که دشمن تاریخسازی تصویری میکند و واقعیت تسخیر
النهی جاسوسی را تحریف و وارونه نشان میدهد ،متأسفانه ما نیز تحریف
و تغییر در واقعیت تاریخی ایجاد میکنیم ،اما این کجا و آن کجا؟ دشمن،
اسالمهراسی و ایرانستیزی پیش گرفته است و سینمای ایران خیانت و
بیکفایتیهای شاه را.
این فیلم چه افتخاری بــرای کدام ملت آفریده که بایــد به تاراجرفتن
اموالش را با قصهای قالبی در زمانی بیش از 90دقیقه تماشا کند و سر آخر
بشنود آنچه دیدی و شنیدی درست نبود؛ دزد اصال کس دیگری است که
من در یک جمله به تو میگویم و اصــا اینها که تو دیدی طال نبود و اگر
طالیی بوده در یک قصه دیگر است که ما نه بلدیم بنویسیم و نه بسازیمش
و ما از ابتدا در حراست از هیچ بودیم ،و تو ای مخاطب ،بهزبان خودمانی،
سرکار هستی!! مخاطب که خود سیوچند سال است خبر دارد که شاهان
پهلوی دزد بودند .شما آقای فیلمســاز کاربلد از ابتدا خب قصهی دزدی
پهلوی را میســاختی ،نه آنکه با یک دیالوگ آنرا بچسبانی ته فیلم .آیا
گولزدن دوباره و ســهبارهی مخاطب با طال نبون محمولهها واقعا از طرف
نویســنده« ،تعلیق» خوانده میشــود؟ و یا یک ایده از سر ناچاری برای
بندزدن چینی شکستهی فیلمنامهای اســت که در حد الزم مصالح برای
ساخت آن وجود ندارد؟
کاش همانگونه که پایان فیلم در دو ،سه جمله برای مخاطب مثل قصههای
شب رادیو تعریف شــد ،همان چند خانم بیحجاب درون فیلم هم که به
خاطر میکآپ و بیحجابیشان ،لوکیشــن خارجی و بازیگر خارجی به
خدمت گرفته شد را هم تحریف میکردید تا بودجهی فارابی که باید صرف
فیلمهایی در راستای اهداف ملی و نظام شود به باد فنا نمیرفت .آنچه در
فیلم دیدنی بود ،توانایی کالری در فیلمبرداری بود که اتفاقا همان نقطهی
قوت هم دیده نشد.

اکران ماه
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درباره فیلم« آسمان زرد کم عمق»

حیرت اگزیستانسیال
نوزاد سینما زمانی از زهدان مدرنیته پای
حسامالدین حائریزاده
به هستی گذارد ،که دیگر بیماریهای مادر
بیرون ریخته بود .صــدای طبل جنگ
جهانی یکم بهگوش میرســید«.ژان والژان»هایی که باید دست
عطوفت بر سر «کوزت»ها میکشیدند ،مرده بودند و «فانیتن»ها هم.
«ژآورت»های قانونمدار بین دیسیپلین مدرن و ترحّ م سنتی ،گیر
کرده بودند و چارهای جز خودکشی نمیدیدند .تنها کورسویههایی از
امید در پیوند بین «مارکوس»ها و کوزتها مانده بود .مدرنیتهی قرن
هفدهمی و هجدهمی که به سنت فخر میفروخت ،جای خود را به
مدرنیتهی قرن نوزدهمی داده بود که ســاز خشــن و وحشیانهی
جنگهای بیسابقهی تاریخ بشری را در قرن بیستم کوک میکرد.
نتیجهای که فروید ،درست در همین زمان ،از این همه ماجرا گرفت،
آن بود که انسان ،حیوانِ غیرقابل اعتماد است .انسانِ بحرانزدهای
که تمام هیجان خود برای زندگی را از دست داده بود .سینماتوگراف،
دقیقا در این برهه از زمان اختراع شد.

سینما اکران:نقد فیلم

سینمای ابزورد
ســینماگران در چنین جامعهای ،به دو
دستهی کلی تقسیم شــدند .دستهای
از ایشــان تصمیم گرفتند کــم نیاورده
و روایتی هرچه باشــکوهتر از گذشته و
آینده به مخاطب عرضه کنند .نگذارند
انسان مدرن دلسرد شــود و امید او را
حفظ کنند .بهویژه سینمای آمریکا که
با سیستم ویژهی ستارهســازی (Star
 )Making Systemخود اوج این جریان
بود .اما دستهای دیگر ،در نقطهی مقابل،
تعارضها و پلیدیهای ذاتی این تمدن
را به رخ متمدنین کشــیده و از دردها و
رنجها و کجیهــا میگفتند .عموما هم
نســخهای برای درمان نداشــتند ،و لذا
ناامیــدی و یأس محصــول این جریان
بود .این جریان از ادبیات و فلسفه آغاز،
به صحنهی تئاتر کشیده شد و در نهایت
به پردهی ســینماها رســید .سینمای
اکسپرسیونیســم آلمان در طول حدود
ســه دهه از ابتدای قرن بیستم ،دنیای
مدرن بحــرانزده را روی
درونی بشــر
ِ
پردهی سینماها به تصویر کشید .مطب
دکتر کالیگاری (رابــرت وینه)1920 ،
نماد بدبینی و روحیهی دهشــتزدهی
رایــج در جامعــهی آن روزگاران بود.
فیلمهای تاریک و ســیاه ،بــا دکورها و

اشکال غریب ،دیوارهایی با زوایای تیز و غیرمعمول ،تاریکی و ســردی حاکم بر فضا و ...از
مؤلفههای اینگونه سینما بود .دنیای خوفآلود ،نومید ،جنونزده و پراضطراب انسان مدرن
در دیگر فیلمهای این جنبش مانند محصل پراگ (هنریــک گالین ،)1926 ،پلکان عقبی
(پل لنی )1923 ،و مجســمههای مومی (پل لنی ،)1924 ،خیابان (کارل گرونه،)1923 ،
نوسفراتو؛ سمفونی وحشت (فریدریش ویلهلم مورنائو )1922 ،و فاوست (فریدریش ویلهلم
مورنائو ،)1926 ،دکتر مابوزه :قمارباز (فریتس النگ )1922 ،و مرگ خسته (فریتس النگ،
 )1921و ...نیز تأکیدی بیشتر و چند باره بر این جریان بودند .در آمریکا روگرفتی ساده و
سطحی از این جریان تحت عنوان فیلم سیاه ( )Film Noirدر حدود جنگ جهانی دوم و بعد
از آن شکل گرفت که عمدتا کار همان سینماگران اکسپرسیونیستی بود که به هالیوود رو
آورده بودند .فیلمهایی مانند انسان فقط یکبار عمر میکند و ضربهی بزرگ (فریتس النگ)،
غرامت مضاعف (بیلی وایلدر) ،شاهین مالت و جنگل آســفالت (جان هیوستون) و ...از این
دسته آثار هستند .در این سینما نیز خیابانهای خیس شبانه ،سایههای بلند ،زوایای تاریک،
پسکوچههای متروک ،قهرمانان تنهای تهدیدشده و البته ،انسانهای خاکستری که در اوج
نسبیت به سر میبردند ،نمادهایی بودند که حکایت از همان اضطرابها و دلهرههای انسان
مدرن میکرد .همان دغدغهها و بدبینیها در فرانسه ،جنبش تئاتر ابزورد (Theatre of the
 )Absurdرا بهوجود آورد؛ جنبشی که ریشه در افکار فلسفی امثال «نیچه» و «هایدگر» از
سویی ،و از سوی دیگر در ادبیات رمانی امثال «ژان پل سارتر» و «آلبر کامو» داشت .سینمای
آوانگارد فرانسه بهشــدت متأثر از این نوع تفکر و نگاه به عالم و هستی و انسان بود .نگاهی
بدبینانه و منفی ،با اضطراب و دلهره ،و متمایل به پوچی و نیستانگاری .ابزورد ،واژهای که
«مارتین اسلین» به برخی نمایشنامهنویسان معاصر فرانسه مانند «ساموئل بِکِت»« ،اوژن
یونســکو»« ،ژان جِ نِت»« ،آرتور آداموف» و ...اطالق کرد .پس از دههی پنجاه میالدی این
جریان در آلمان و انگلیس و روسیه و سایر نقاط دنیا نیز بهسرعت نمایندگانی پیدا کرد.
اگزیستانسیالیسم در سینمای ابزورد توکلی
سینمای توکلی ،از گونهی سینمای ابزورد است .ســینمایی که آشکارا متأثر از فلسفهی
اگزیستانسیالیســم اســت .از زمانی که وی پایاننامهی کارشناســی خــود را با عنوان
«اگزیستانسیالیسم در آثار آلبر کامو» دفاع کرده ،تا کنون ،در چارچوب این نحلهی فلسفی
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مانده گرفته است؛ از جملهی نخستین
آثارش تــا همین آخری :آســمان زرد
کمعمق .بــرای تحلیــل فیلمهای او
باید «فلســفهی اگزیستانسیالیسم» و
«سینمای ابزورد» را شناخت.
مســألهی اصلی اگزیستانسیالیســم،
«شدن» اســت .اینکه انســان از ابتدا
هیچ چیز نیست و باید بشود .تقدیری
محتوم که معلوم نیســت چه کســی
برای وی مقدر کرده اســت .شاید هم
اصال تقدیری مقدر نشده باشد .کودکی
که بهدنیا میآید لوح ســفیدی اســت
که بایــد در طول مســیر زندگی خود
ساخته شود ،بدون مقصدی مشخص.
فقط باید زیست .مجبوریم که باشیم و
زندگی کنیم .چرا؟ و برای چه؟ معنای
زندگی چیست؟ این صیرورت و شدن
به سوی چه چیزی؟ مهم نیست .مهم
این است که ما در مقابل نیروی بسیار
قویِ «نیست»شدمان گویی مجبوریم
«هست» باشیم .نیرویی شــدید ،ما و
بلکه کل هستی را به سوی مرگ و فنا
میکشاند؛ این مهمترین معمای هستی
اســت!! اضطراب از مــرگ اصلیترین
اضطراب بشــری و بیصداترین نوع آن
است که قویترین نیرو را در ناخودآگاه
انســان دارد و بســیاری از انگیزههای

اضطراب و تشویش و سرگشتگی ،فضای حاکم و مسلط بر کارهای توکلی بوده است؛ سینمایی ابزورد که دنیا را مزخرف و
پوچ میبیند .هر چند بسیار زیباست ،اما همه چیز در اوج زیبایی نابود میشود

سینمای افسرده
«سینمای اکپرسیونیسم»« ،نوآر (فیلم سیاه)» ،و «سینمای ابزورد» ،در
واکنش به اضطرابها و دلهرههای انسان مدرنِ قرن بیستمی بهوجود
آمدند.سینماییافسردهودرخودفرورفتهومنفعل.اینسینمانسبتیبا
جامعهی ایران ندارد .سینمای ایران که باید امید و سرزندگی را به مخاطب
القاء کند ،بهطور مشخص میبایست مرز خود را با سینمای ابزورد روشن
کند
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سینمای یأس و ناامیدی
همانطورکه اشــاره شــد« ،سینمای
اکپرسیونیســم»« ،نوآر (فیلم سیاه)»،
و «ســینمای ابــزورد» ،در واکنش به
مدرن
اضطرابها و دلهرههای انســان
ِ
قرن بیستمی بهوجود آمدند .سینمایی
افســرده و در خود فرورفته و منفعل.
این سینما نســبتی با جامعهی ایران
ندارد .ســینمای ایران کــه باید امید و
ســرزندگی را به مخاطب القــاء کند،
بهطور مشخص میبایست مرز خود را با
سینمای ابزورد روشن کند .متأسفانه در
نقد و تحلیلهایی که از اینگونه فیلمها
میشــود معموال آنها را به سینمای
شخصی فروکاست میدهند .میگویند
سینمای توکلی ،ســینمایی شخصی
است .معلوم است که چنین نگاههایی
ناشی از این اســت که جامعهشناسی
ســینما در ایران بســیار ضعیف است.
هیچ ســینمایی شــخصی نیست .هر
فیلم ،محصولی اجتماعی است که باید
عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را پیدا کرد.
سینمای ابزورد در ایران ،ذاتی جامعهی
شاد ،اجتماعی و سرزندهی ایرانی نیست.
این سینما ،سینمایی است وارداتی که
مســائل مدرینته را به جامعهی ایران
وارد میکند و به مخاطب القاء میکند.
در واقع مسئلهســازی بــرای مخاطب
میکنــد .ایرانــی که تجربــهی موفق
انقالب اســامی ،گذار موفقیتآمیز از
جنگ تحمیلی ،پیشرفتهای چشمگیر
اقتصــادی ،علمی ،تکنولوژیــک و ...را
داشــته ،علیرغم تمام سنگاندازیها
و خرابکاریهــای داخلــی و خارجی،
باید دچار چنان افسردگیهایی باشد؟
البته نمیتوان منکر مشــکالت روحی
روانی در بین مردم ایران شــد .اما خود
این مشــکالت نیز ناشــی از تعارضات
مدرینتهی وارداتی به ایران اســت که
مجال تحلیل آن در این مطلب نیست.
آنچه مســلم اســت آنکه سینمای
ابزورد راه برخورد با این مسائل نیست و
بهعنوان یک خطر و انحراف در سینمای
ایران باید مــورد واکاوی و تحلیل قرار
گیرد.

سینما اکران:نقد فیلم

فرد اگزیستانســیال ناشی از فرار از این
اضطراب است .و ما ملتمسانه مجبوریم
که جلوی این نیروی ســائق به سوی
مرگ و فنا را ســد کنیم و باشیم؛ این
یعنی «شــدن» .من فقط باید بهانهای
برای زندگی پیدا کنــم تا مرگ ،مرا در
کام بیرحمانــهی خود فرو نکشــد یا
الاقل دیرتر این کار را بکند (برای درک
این فیلم الزم است توضیحات مفصلی
پیرامون روانشناســی اگزیستانسیال
داده شود که مجال نیست .خوانندهی
مشتاق میتواند به کتابهای مربوطه
در این باب مراجعه کند) .به قول «آلبر
کامو» ،بهدســت آوردن خوشــبختی
بزرگترین پیروزی در زندگی است.
انســان اگزیستانسیالیســت پیروزی
خــود را در مبارزه میبینــد ،مبارزهای
ناامیدانه و بیهوده و اجباری برای شدن.
چراکه درست زمانی که کسی انگیزهای
برای بودنش و شــدنش پیدا میکند تا
خوشبخت شود،این انگیزه هر چیزی
میخواهد باشد ،باشد موانعی جلوی او
سبز میشوند و راهش را سد میکنند.
اینجاســت که دوگانگی و تعارض بین
«واقعیت موجود» که معموال نامطلوب
اســت و «واقعیت مطلوب» کــه برای
فرد خواستنی است ،خود را به رخ بشر
میکشــاند .این همان چیزی است که
این بشــ ِر مجبور را به استیصال و حتی
به پوچی میرســاند .زندگــی در این
تعبیر ،بازیای بیش نیست .بحران معنا
برای یک اگزیستانسیالیست ،مهمترین
بحرانی اســت که پس از اضطراب مرگ
گریبان او را میگیــرد و او را به ورطهی
پوچی میکشــاند .زندگی هیچ معنایی
ندارد؛ تالشی است بیهوده و اجباری .در
این تلقی ،برنده کسی است که بهانهای،
انگیزهای و معنایی برای شدن و ماندن
پیدا کنــد و این معنا هر چیزی باشــد
مهم نیســت .باز هم بهقــول آلبر کامو،
ترجیح میدهم طوری زندگی کنم که
گویی خدا هســت و وقتی ُمردم بفهمم
که نیست ،تا اینکه طوری زندگی کنم
که انگار خدا نیست و وقتی ُمردم بفهمم
که هست.
این بحران معنا و این اضطراب و دلهره،
درســت همانی اســت که بالی جان
«غزل» (ترانه علیدوســتی) شده است.
البته در کل فیلم فقط دلهره و تشویش
غزل مشهود است و ریشهی آن مجهول.
کجا این ریشــهیابی صورت میگیرد؟
درست در ســکانس پایانی فیلم وقتی
که «مهران» (صابر ابر) به غزل شــک
میکند که نکنــد او از روی عمد ،اصال
ماشــین را از جــاده منحــرف کرده و

تصمیم به خودکشی و پایان دادن به همهی خوشیها داشته است!
اضطراب اگزیستانسیال همیشه این ســؤال را به مغز انســان مته میکند که بعدش که
چی؟ هر چه مخاطب در گذشــتهی غزل کنکاش میکند نقطهی تاریک و بهانهای برای
افســردگیاش پیدا نمیکند .هر چه هســت یک معلم مهدکودک موفق و شــاد است.
و اضطراب اگزیستانســیال درســت همینجا خودنمایی میکند که در اوج شادی از خود
میپرسد :بعدش که چی؟ همان دیالوگ طالیی فیلم که مهران میگوید« :نابودشدن هر
چیزی در اوج زیبایی ،قانون دنیاســت» .زندگی در حال پیشرفتن است ،که ناگهان همه
چیز بههم میریزد .زمانی که همه چیز خوب اســت ،به یکباره نابود میشود .چون زمانی
است که پاسخی و چارهای برای پرسش بعدش که چی؟ وجود ندارد ،فقط باید توجیهش
کرد و معنایی برای زندگی دست و پا کرد تا قابل تحمل شود و بتوان به زندگی ادامه داد.
روانشناسان اگزیستانسیال برای معنایابی زندگی ،راههای مختلفی را پیشنهاد میدهند از
جمله ارتباط عاشقانه برقرار کردن با کسی .این عشق میتواند معنای زندگی فرد را فراهم
کند .این شخص میتواند کســی بیرون از خود فرد باشد ،یا شخصی خودساخته در ذهن
خود فرد .غزل در ابتدا از نوع نخست بود ،اما از زمانی به بعد راه دوم را انتخاب کرد .مهران
غزل شا ِد شاد ،در اوج زیبایی در جادهای زیبا،
برای غزل ،بهانهای خوب بود برای زندگی .اما ِ
همراه با خانوادهاش ،ناگهان همان اضطراب اگزیستانسیال را در وجود خود زنده میبیند و
دیگر مهران را و هیچ چیز دیگری را بهانهای کافی برای ادامهی زندگی نمیداند .میخواهد
به زندگیاش پایان دهد که خوب کامال موفق نیســت و در این حادثه تنها خانوادهاش از
دســت میروند و خودش زنده میماند .از این به بعد ،او با همــزادی درون خودش ارتباط
میگیرد و در ذهنیاتش زندگی میکند .در صحنههایی از فیلم میبینیم وقتی به تازگی وارد
خانهی نیمهخرابه شدهاند ،غزل روی پلهها میدود و بچههایش را صدا میزند که دنبالش
بیایند و با هــم به داخل اتاق بروند در حالی که هیچ بچهی واقعی در کار نیســت .در این
کار مهران نیز به او کمک میکند و بهنوعی با او بازی میکند .اما انگار این مســئله جدی
است و او بهشدت در این توهماتش فرو رفته است .مهران میگوید همهی این بدبختیها
شناس غزل شروع شد .روانشناسی که هیچ وقت او را نمیبینیم ،هیچ
و مشکالت از روان
ِ
وقت صدایش را نمیشنویم ،هیچ اثری از او نیســت جز یکبار تماس تلفنی غزل با او در
نخستین ورودشــان به خانهی کهنه ،که اتفاقا آنبار هم نه غزل صحبتی میکند و نه ما
صدایی از آنسوی خط میشنویم .تنها شــمارهای گرفته میشود ،اما مکالمهای رد و بدل
شناس لعنتی که به قول مهران عامل همهی مشکالت است ،همان
نمیشود .شاید این روان
ِ
همدم غزل باشد که بهانهی وی برای زندگی است تا بتواند از واقعیت نادوستداشتنیاش
فرار کند .این روانشناس فیلم ،به قول آن رواندرمانگران اگزیستانسیال ،همان ساز و کار
دفاعی است که ذهن برای خود ترتیب میدهد تا بر آن اضطراب و بحران معنا فائق آید .به
نظر مهران خطرناکترین ایدهی دنیا همان قانونی اســت که همهچیز در اوج زیبایی نابود
میشود و کار روانشناس ،توجیه این خطرناکترین ایده بوده است .البته راست گفته است.
اگر آن روانشــناس نبود غزل تا آن زمان ،حتما خودکشــی کرده بود .چون هیچ بهانهی
دیگری برای زندگی نداشت ،همانطور که چند ماه قبل نیز وقتی در اوج شادی در جادهای
زیبا با خانوادهی خوبِ خود در حال سفر بودند ناگهان خود را از همه چیز و همهکس جدا
دیده و تنهایی را در عمق جانش حس کرده ،راهی جز مردن نداشــت .نماهایی اکستریم
النگشات از فیلم که جادهای پیچیده در میانهی کوهستانی جنگلی و بسیار زیبا را نشان
میدهند که ماشینی به آرامی در آن در حال حرکت است و نریشنهای مهران و غزل که
بر آن سوار شدهاند ،کامال این فضا را و آن تنهایی را در اوج زیباییها القاء میکنند .بهویژه
ِ
روشن گرم ،در بین سکانسهای کم ِ
تاریک سرد از فضای
رنگ
رنگی
ِ
قرار دادن آن نماهای ِ
خانهی متروکه که القای همان خراب شدن همهچیز در اوج زیبایی را دارد .آن جادهی زیبا
و این خانهی متروکه ،نمادی هستند از تقابل دنیایی بیرونی که خود را شاد و جذاب و پویا

نشان میدهد و دنیایی درونی که ویران
و ایستا اســت؛ از اضطراب مرگ و نابود
شدن همهچیز در اوج زیباییاش.
اضطراب و تشــویش و سرگشــتگی،
فضای حاکم و مسلط بر کارهای توکلی
بوده است؛ ســینمایی ابزورد که دنیا را
مزخرف و پوچ میبیند .هر چند بسیار
زیباســت ،اما همه چیز در اوج زیبایی
نابود میشود.

اکران ماه
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جامعهای سرد و بیروح

رعنا ،کاوه و طال ،سه شخصیتی هستند که در خیابان جنوبی جیب بری میکنند .شخصیت اصلی فیلم کاوه است؛ جوانی که کامال مجهول است و مخاطب
علیمحمدرهنما
نه گذشته او را میشناسد ،نه حال او را درک میکند و نه برای آینده ی او در جریان ماجرا کنجکاو است .نوجوانی که از یک زن جوان دزدی را یاد میگیرد
و خود را وام دار او میداند و به او عالقه ی زیادی دارد اما بعد از مدتی معشوقه اش را گم میکند .در جریان جست و جو ،کاوه با رعنای جدیدی(طال) آشنا
میشود و کاوه این بار میخواهد جای رعنا در بازی قرار گیرد و تمام آنچه را که از رعنای قدیمی آموخته بود این بار او به طال بیاموزد و شریکی را برای خود پیدا کند

سینما اکران:نقد فیلم

عشــق کاوه به رعنا یادآور عشــقهای
داســتانهای بالزاک است که برخالف
گفتهی کارگردان که در نظر داشت در
فیلمش با اقتباس از یک رمان فرانسوی
را آن را ایرانیزه! کند در این مورد ناموفق
بوده اســت و مخاطب عــام ایرانی این
مفهوم را ناآشــنا میداند ،همانطور که
بعضی از مخاطبان فیلم گمان میکردند
رعنا خواهر بزرگتر کاوه بود .طال بیشتر
از شــخصیت اصلی فیلم برای مخاطب
معرفی میشــود .دختر یتیمی که در
خانوادهای فقیر زندگی میکند و دچار
نوعی خال عاطفی و بیتوجهی اطرافیان
است که بعد از آشنایی با کاوه ،سعی در
جبران این خال دارد .طال تشنهی توجه
و محبت است و شاید انگیزهی اصلی او
برای شراکت با کاوه همین موضوع باشد.
دختری که در ابتدا در ظاهر به کاوه روی
خوش نشان نمیدهد ،در ادامه چندین
بار تلویحاً (زمانــی که عکس خود را در
کیف پول کاوه قــرار میدهد) و گاهی
هم صریحاً از او خواســتگاری میکند!
و در ادامه شریک دزدیهای کاوه و در
مواقعی کارکشته تر از او میشود.

جیب بری بیشتر از روحیهی شخصیت
اصلی و داســتان فیلم به بیننده نشان
داده میشــود و یــا در ذهن مخاطب
حفظ میشــود و فیلمســاز تا آنجا
پیش میرود که ممکن است حتی با
جامعهی خود نیز فاصله بگیرد؛ کاوه ی
جیب بر ،چشم پاک میشود و نگهبان
شهر متجاوز! از طرف دیگر کاوه در عین
آنکه به دو رعنــای فیلم عالقه دارد اما
در برابر اغواگری و تنفروشــی آنها بی
تفاوت اســت و این نیز حکایت از عدم
موفقیت کارگــردان در ایرانیزه کردن
یک داستان فرانسوی دارد .جالب آنکه
در این فیلم فرجام بد طال نیز بیشــتر
نتیجهی یک بدشانســی بوده اســت
و چه بســا اگر طال دزد هم نمی شــد
ممکن بود برایش چنین اتفاقی بیفتد!
چادر سر کردن طال و نشان دادن اینکه
او در خانواده ای مقید زندگی میکند
یکی دیگر از موضوعــات بیربط فیلم
اســت که با تناقضی عجیب ،اغواگری
را توام با چنین پوششی در شخصیت
طال قرار داده اســت .گاهی به اشتباه
گمان میشــود هر چه قدر زشــتیها

رعنای جوان فیلم هم که حاال ســنش
باالتر رفته از جیب بری به خود فروشی
رسیده اســت و ظاهرا میل بازگشت به
گذشــته را ندارد .پیرویکردن از سبک
کیمیایی و بازگشت به فیلمهای خیابانی
دههی چهل در این فیلم کامال مشهود
اســت .فضای تاریک ،ســرد و بیروح
جامعه برای القای نا امیدی اســت و به
نوعی ساخت یک فیلم با ژانر نوآر دنبال
میشــود و اینکه ایران امروز چه قدر به
ســاخت فیلمهایی از این ژانر نیازمند
است جای سؤال دارد؟
اما اشکال اصلی چیست؟ فیلمنامهنویس
بیش از آنکه بــه دالیل ناهنجاریها و
آســیبهای روحی شــخصیت اصلی
فیلم بپردازد و سیر انحطاط او را نشان
دهد ،زمان را به نشــاندادن شیوههای
کفزنی و اغواگری و تبادل الفاظ زننده
بین شــخصیتهای فیلــم اختصاص
داده اســت؛ همانی که رسم همیشگی
ســینمای اجتماعی ایران است .گاهی
فیلمساز به بهانهی نمایشینشاندادن
حوادث از درام فیلــم فاصله میگیرد،
همانطور که سکانسهای کیف قاپی و
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را با جســارت بیشتری نمایش دهیم
تأثیرگذاری فیلم بــرای اصالح جامعه
افزایــش مییابد و این تفکر الشــهی
خوشــگواری اســت که در فیلمهای
اجتماعی ما به خورد مخاطب میدهند،
غافــل از آنکه مخاطب فیلــم در برابر
پردهی عریض ســینما بدون گارد باید
شاهد چشمچرانیهای یک دختر جوان
باشد فقط به این امید که شاید فرجام
ناگوار و البته بدشانسی او برایش درس
عبرتی باشد.
در ســکانس پایانی این فیلم به ظاهر
نوآر ،زمانیکه طال دوباره بر ســر قرار
میآیــد و کاوه هم این بــار بیشتر از
همیشه منتظر او میشود و با گذاشتن
عکس خود در کیف پــول پیام مثبت
خود را به او نشان میدهد .صدای اذان و
گنبد امامزاده صالح هیچ سنخیتی ندارد
و معلوم نیست برای چه استفاده شده
چرا که اگر کارگردان قصد داشت مفهوم
توبه و پشیمانی را نشان دهد آمدن طال
و کاوه بر ســر قرار بیمعنی بود و فیلم
بدون پایان باز و با سرانجامی مشخص و
البته ضعیف تمام میشود.

خسته نباشید که در عنوانش نیز به روابط انسانی اشاره دارد ،توانسته انسان را در کشاکش رابطههای عاطفی و روحی به تصویر
بکشد و با سرک کشیدن در روستا و میان آدمهای روستایی داستانش اصالت یک زندگی انسانی را بار دیگر یادآور شود

اصالت یک زندگی انسانی
یادداشتی برای فیلم خسته نباشید
علی محمدیزنجان

با وجود حضور چشمگیر کارگردانهای فیلماولی سطح توقعات برای ظهور پدیدهها بسیار باال رفته است« .تنهای تنهای تنها»« ،دهلیز» و «سربهمهر»
هرچند از نظر اهل رسانه در حد و اندازههای یک پدیده ظاهر نشــدند اما از اتفاقات خوب جشنواره سیویکم به شمار میآیند« .خسته نباشید» به
کارگردانی محسن قرایی نیز یک اتفاق غیر منتظره در جشنواره گذشته بود

فیلم دارای یک روایت روان و دلنشین
است .همه چیز به سادگی اتفاق میافتد
و از پیچیدگیهای مرسوم روایتی و آب
و تاب دادنهای الکی یا ریتمهای کند
کسلکننده خبری نیست .قصه ،آدمها،
دیالوگها و موقعیتها حسابشــده و
باورپذیر هستند .شخصیتهای فرعی
جدولهای خالی داستان را پر میکنند
و هر یک با حضور بههنگام و متناسب
به کمک شخصیتهای اصلی میآیند.
نمک طنز فیلم به اندازه است .دوربین
از ورود به دنیــای بیرون از آدمها پرهیز
کرده و سعی میکند روابط شخصیتها
را به شــکلی گویــا به تصویر بکشــد.
علیرغم ظرفیت باالی فیلم برای سرک
کشــیدن به مناظر طبیعــی و گرفتن
النگشاتهای چشمنواز ،میبینیم که
فیلمساز به شدت از این کار خودداری
نموده است تا بتواند قصه را با تآدمهای
داستانش تعریف کند.
خسته نباشــید با نام جالب توجهش
آدمهایــی که هر یــک دنیای
متفاوتی با یکدیگر دارند را سر

حسین آشنا میشــویم .اشاره کوتاه به
شهادت برادر حســین و نپرداختن به
جزئیات این موضوع باعث شده است هم
خط اصلی داستان گم نشود و هم با این
مسأله برخوردی شعارزده صورت نگیرد.
فیلم دچار برخی لکنتها هم شده است.
مهمترین ضعف فیلم عدم بهرهمندیاش
از زبان تصویر آن است .دیالوگها زیاد
هستند و خیلی چیزها در دل دیالوگها
به مخاطب فهمانده میشــود .فارسی
حرفزدنهای ماریا غیر قابل باور
اســت و زودتر از آنچه که باید
اتفاق میافتد .شخصیت مارکو
و سقوط او از

یک ســفره مینشــاند و با هم همسفر
میکنــد .دنیــای کوچــک مرتضی با
دنیای ماجراجویانه رومن گره میخورد
و از ســوی دیگــر ماریــا بــا ذهنیت
خاکستریاش نســبت به ایران و ظاهرا ً
ایرانیها ،پــای صحبتهای حســین
مینشیند .کنار هم نشستن این آدمها
در عین تضادهای موجودشان مثل زبان،
فرهنگ و روحیات و رفتارهای شخصی
نیازمند بسترسازیهای داستانی است
که میتــوان گفت این مهــم در فراز و
فرودهایی کــه فیلمنامهنویــس برای
داســتان در نظر گرفته بهخوبی میسر
شده اســت .صمیمیت میان چهار نفر
اصلی ،آدمهای روستا و به خصوص خاله
حسین کام ً
ال باورپذیر است و این فضا
نیز به بیننده منتقل میشــود .مفهوم
خانواده در خســته نباشید کمکم با
جلو رفتن داستان تقویت میشود
و از دل همیــن خانــواده
اســت که با برادر شهید

هلیکوپتر بار اضافی داســتان است که
دلیل گنجانده شدنش در فیلم مشخص
نیســت .به عالوه شخصیت خانم معلم
نچسب است و حضورش غیر ضروری به
نظر میرسد .با این همه خسته نباشید
که در عنوانش نیز به روابط انسانی اشاره
دارد ،توانســته انســان را در کشاکش
رابطههای عاطفــی و روحی به تصویر
بکشد و با سرک کشــیدن در روستا و
میان آدمهای روستایی داستانش
اصالت یک زندگی انسانی
را بار دیگــر یادآور
شود.
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برلینم آرزوست

را بهنمایش گذاشــته است .تصویرها
و قابهای زیبا و محکــم نیز عالوه
بر آنکــه جذابیتهایی بصری خلق
کرده اســت ،موجب شــده تا فضای
خاکســتری ایــن شــخصیتها در
کشوری غیر از وطن خودشان هم در
فضای تصویری فیلم منعکس گردد.

برلین منفی 7در نمای نخســت اثری پیرامون اتفاقات
مهدی انصاری
دردناک پیرامون جنگ و تجاوزی مینمایاند که بیش از
11سال و به بهانهی حادثهی 11سپتامبر ،منطقهی غرب
آسیا و مشخصا ،دو سرزمین مظلوم افغانستان و عراق را در بر گرفته است؛ دربارهی
مهاجرینی که به امید آرامش و رسیدن به حداقلهایی از زندگی ،از سرزمین اصلی
خود آواره میشوند و ناخواسته ،پا به هر کشــوری که بگذارند ،حتی در صورت
پذیرفتهشدن ،میبایست عنوان «جنگزدهی مهاجر» را بهدوش بکشند .تصاویر
خوشآب و رنگ و بازیهای کنترلشدهی برلین منفی 7و البته ،حضور «مؤسسهی
رسانههای تصویری» بهعنوان تهیهکنندهی حقوقی اثر ،این تصور را بیش از پیش
تقویت میکند که قرار است فیلمی خوشســاخت ،صریح و منتقادنه دربارهی
مواجههی انسانهایی از فرهنگهای متفاوت و البته پیچیدهی شرقی (عراقی) و
غربی (آلمانی ) ببینیم که قرار است دست به دست هم ،بر ضد یک تمدن بیریشه
جنگطلب قیام کنند .اما بهزودی و با ورود به نیمهی فیلم کشدار و خستهکنندهی
برلین منفی 7متوجه میشــویم که این اثر هم سرنوشتی مشابه همهی تولیدات
مشترک سینمای ایران دارد؛ فیلمی ضد مفهوم اولیهای که احتماال در زمان انعقاد
قرارداد همکاری ،طرف ایرانی را برای امضای آن به وجد آورده است

فیلمنامهایبیرمق،خنثیوبیپیام
متأســفانه ،کارگردانــی قابلدفــاع
رامتین لوافی هزینهی اثری شــده
است که از ســردرگمی و ضعفهای
متعــدد متنی رنــج میبــرد .عدم
درک صحیــح محمدرضــا گوهری
از تیپولوژی انســانهای داســتان،
و همچنیــن مشــکالت و معضالت
زندگی درون جنــگ عراق ،و فضای
مهاجرت ،و لحــن دوپهلو و مذبذب
اثر کــه بهاحتمــال قوی ناشــی از

خودسانسوری به نفع ژرمنها!
اصلیتریــن نکتــهای کــه در مورد
فیلمنامهی برلین منفی 7باید گفت
تفاوت فرهنگ است .بهعبارت دیگر
اینکه یک نویسندهی ایرانی در مورد
مواجهه دو فرهنگ دیگر متن نوشته
اســت ،موجب شــده تا ریزهکاریها
و رفتارهــای آن فرهنگهــا بــرای
مخاطــب ایرانــی باورپذیر نشــده،
ایرانینویسبودن کار مشخص گردد،
همانطور که یــک غیرایرانی (حتی
یکی از همســایگان ایران) بهسختی
میتواند در مــورد جزئیات و کلیات
فرهنگی ما فیلم بسازد.
در ایــن بین ســؤالهای دیگری نیز
درمــورد فیلمنامه و مضمــون باید
مطــرح کــرد؛ علت اختــاف میان
«عاطــف» و «نجمه» چیســت؟ آیا
صرف اینکه مدارک از بین رفته باید
باور کنیم عاطف نمیتوانسته دوباره
مدارک شناسایی و هویتی برای خود
و فرزندانش فراهــم کند؟ چرا اولین

تهیهکننده ،یا بهعبارتی ،واســطهی
ایرانی اثر اســت ،برلیــن منفی 7را
به یک فیلم ســوخته و یک ایدهی
هدررفته تبدیل میکند.
لذا وقتی یک اثر نتوانــد از عهدهی
رســانش پیامی که ادعایش را دارد،
برآیــد ،دیگــر اهمیتی نــدارد که
کارگردانی ظریفــی دارد یا خیر و یا
بازیگرانش درست انتخاب شدهاند یا
نه؛ و یا از همه مهمتر ،مصطفی زمانی
یکی از بازیهای درست و دیدنیاش
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کلمهای که «کاظم» بــر زبان آورد
به زبان آلمانی بود؟ چرا شــخصیت
مجهولالهویــه «کریم» (مســعود
رایگان) که تنها فرد مســلط به زبان
فارسی است ،اینقدر پلید و شارالتان
اســت؟ اگر قرار اســت موضوع فیلم
مضرات تجــاوز آمریکاییها به عراق
باشد چرا این حس همدردی باید در
کشوری رخ دهد که خود از جنایات
جنگی دور نبوده و هم در جنگ اول
و دوم جهانی دســتی بر آتش کشتار
داشــته و هم در نبرد هشتسالهی
ایران و رژیم بعث و دنیا ســاحهای
شــیمیایی به رژیم صــدام میداده
است؟
این سؤاالت بیجواب (در متن فیلم)
بههمــراه جمعبنــدی و پایانبندی
فیلم (که بیشتر از اینکه ضدجنگ
و ضدآمریکایــی باشــد ،بــه نفــع
آلمانیهای فرشتهصفت است) نشان
میدهد که اگر ســاخت فیلم با این
نیت بوده کــه بخواهد بــه جایگاه
انســانهای مظلوم خســارتدیده
از جنگهــای اســتکباری بپردازد،
به جرأت میتوان گفــت که برلین
منفی 7اثری شکســتخورده است،
و طــرف ایرانی با هزینــهی بومی،
پرچم کشــوری را باال برده است که
خود از متهمــان جنایتهای جنگی
است.

نگاهی به فیلم «روز روشن»

چطورنقداجتماعیکنیم
وتلخاندیشنباشیم؟
علیمحمد رهنما -اگر به جای متمرکز شدن روی یک فیلم ،از باال به سینمای ایران نگاه کنیم و بخواهیم تکتک آثار
سینمای ایران را در دل جریانات سینمایی بنگریم و امتیاز بدهیم« ،روز روشن» حسین شهابی قاعدتا به دلیل اینکه در
دل جریان فیلمهای مربوط به «قصاص»-که غالبا هم «ضدقصاص»اند -قرار میگیرد نمرهی باالیی نخواهد گرفت
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«قصــاص» و «نزدیک چوبهی
دار بودن فرد بیگناه» و تالش
برای اعدام نشدن او موقعیت
دراماتیک جذابیست که طبعا
خیلیها را برای بــه تصویر
کشیدنش وسوسه میکند .اما
با تمام جذابیت این موقعیت،
مگر ســینمای ایران چقدر
مخاطب و ظرفیــت دارد که
چندیــن فیلم ســینمایی با
تم مشــابه در یکی ،دو سال
در آن ساخته شــود؟ فارغ از
بحث در مورد ســوگیریهای
ی که در
سیاسی و ضدقصاص 
غالب این آثــار جریان دارد و
خود میتوانــد موضوع بحثی
مفصل باشــد ،اساســا نفس
روایت چنین قصــهای حاال
دیگر خستهکننده شده است
و تکراری.
این بزرگتریــن نکتهی منفی
اولین فیلم سینمایی حسین
شهابیســت .قصــاص حاال
ی و
دیگر موقعیت دســتمال 
کلیشهشدهایست و طبعا اگر
کارگردان و نویسنده جدیدی
دنبــال به تصویر کشــیدن
موقعیت یک جــوان بیگناه
نزدیک چوبهی اعدام باشند،
از منظر قصهپردازی و خالقیت
داســتانی خیلی نباید نمرهی
باالیی بگیرد.
اما با همــهی این اوصاف و در
مقایســه با دیگر آثار ساخته
شده با موضوع قصاص« ،روز
روشن» دو امتیاز بزرگ دارد.
اول اینکــه «ضدقصــاص»

نیست و اساسا جهتگیریش
این نیســت که ایــن حکم
الهی را زیر ســوال ببرد و در
مورد اصل موضــوع قصاص
بحث کند .و دیگــری اینکه،
شــهابی این موقعیت تکراری
را دستمایهای قرار داده برای
زدن یک حرف جدید .یک نقد
اجتماعی درست و تاثیرگذار
که «روز روشــن» را نسبت به
آثار مشــابهاش یک پله ارتقا
داده است و آن اینکه موضوع
اعدام شــدن یک جوان در
اینجا بهانهایست برای گفتن
اینکه بسیاری از افراد جامعه با
آنکه میدانند آن جوان بیگناه
است اما برای از دست نرفتن
موقعیت شــغلی خودشــان
حاضر بــه شــهادت دادن
نیستند .این آن چیزیست که
بحث اصلی «روز روشن» است
و نقطه تمایــز بزرگش با آثار
مشاب هاش.
«روز روشــن» داســتان
جوانیســت که به اتهام قتل
صاحب شرکتی که در آن کار
میکرده در زندان است و قرار
است تا ساعاتی دیگر آخرین
جلســه از دادگاهش تشکیل
و حکم قصاصش صادر شــود
 ،اما با این وجود تمام افرادی
که شــاهد ماجرا بودهاند و از
بیگناهی جــوان خبر دارند
به دلیل اینکه نمیخواهند با
صاحبان شرکت درگیر شوند
و زندگی و موقعیت شغلیشان
به خطر بیفتد حاضر نیستند

در دادگاه حاضــر شــوند و
شهادت دهند .فیلم داستان
تالش چند ساعتهی یک زن
(با بازی پانتهآ بهــرام) برای
راضی کردن شــاهدین ماجرا
برای آمدن به دادگاه و شهادت
دادن به بیگناهی جوان است.
برگ برندهی فیلم این است که
شهابی از دریچهی قصاص به
یک معضل اجتماعی نگریسته
و اتفاقا ســعی کــرده همین
معضل اجتماعی را هم منصفانه
بگوید و به ورطهی سیاهنمایی
و تلخاندیشی نیفتد .و دقیقا
بــه همین خاطر هم هســت
که بعــد از ســالها و به دور
از قواعد ســینمای اجتماعی
شبهروشــنفکران ،شــاهد
حضور یک قهرمــان در فیلم
هســتیم .یک راننده تاکسی
(با بازی مهــران احمدی) که
حضور بســیار درخشانی هم
در فیلــم دارد و در نهایت نیز
با شــهادتش مانع دادن حکم
قصاص میشود.
همهی اینها یعنی شــهابی
با همین اولیــن فیلمش که از
بهترین آثار فجر گذشته بود
که متأســفانه در روزهایبدی هم اکران میشود -نشان
میدهد که هم اجتماعیساز
منصفیســت و میتوانــد
حرفهای جدیدی مطرح کند
و هم سینما را هم تا حد خوبی
بلد است و اینها هرکسی را به
آینده او امیدوار میکند اگر در
همین مسیر بماند.

پرونده
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گزارشی از چهار دوره برگزاری جشنوارهی عمار

همه چیز از فتنهی  88شروع شد!

مشهور است که برای یافتن فلسفهی شکلگیری تمام جشنوارههای سینمایی مهم دنیا ،باید به دنبال جنبشهای فکری و اجتماعی ،جنگها و اختالفات سیاسی بینالمللی و
بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بود .چنانچه در مهمترین کتابهای تاریخ سینما هم ،جنگ جهانی دوم و پررنگ شدن خطکشیهای جهانی برآمده از این جنگ ،به
عنوان منشأ پیدایش جشنوارههای امروزی جهان خوانده شده است« :جشنوارههای سینمایی بعد از جنگ جهانی دوم پیدا شدند .این پدیده بازتابی بود از بینالمللی شدن
روز افزون سینما ،سقوط نظام استودیویی هالیوود و گسترش فیلمسازی مستقل( ».تاریخ سینما ،دیوید بوردول -کریستین تامسون ،صفحهی )923

پرونده:چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار

به طــور مثــال ،عــدهای معتقدند
کــه شــکلگیری قدیمیتریــن و
مشــهورترین جایــزهی ســینمایی
دنیا « -اســکار» -که از سال 1927
تا امروز هر ســاله با سر و صدای زیاد
و تبلیغات فــراوان در حال برگزاری
است ،واکنشی بود به بحران اقتصادی
شــدید ایاالت متحده در آن سالها؛
چرا که برگزاری این جشن سینمایی
با پروپاگاندای فراوان و بهرهگیری از
تجمالت بیســابقه ،از نظر موسسان
این جشن ،میتوانست نوع نگاه دنیا
و خود مردم آمریکا را در آن شــرایط
بحرانی تغییر دهد و مانوری از قدرت
در یک بحران اقتصادی باشد.
با راهاندازی اسکار ،این زنجیره شروع
به شــکلگیری کرد و در نخســتین

واکنش ،رژیم موســیلینی تصمیم به تأسیس جشنوارهی ونیز در  1932گرفت .دلیل
تأسیس این جشــنواره را باید در تمایالت ناسیونالیستی رژیم فاشیستی موسیلینی و
ریشههای خصومت این حکومت با نظام آمریکا جستجو کرد .چنانچه با افزایش تسلط
هالیوود بر صنعت ســینمای دنیا و نفوذ گستردهی فیلمهای هالیوودی در کشورهای
دیگر از جمله ایتالیا ،حکومت فاشیستی موسیلینی تصمیم گرفت نظام توزیعی دیگری
را راه اندازی کند تا از حیثیت سینمای ملی ایتالیا در برابر هالیوود محافظت کند .البته
این تنها یکی از مجموعه اقدامات رژیم موسیلینی برای دفاع از سینمای ایتالیا در برابر
نفوذ روز افزون هالیوود بود و موارد دیگری چون وضع مالیات ســینگین بر فیلمهای
خارجی و اعطای سوبسید به فیلمهای داخلی و  ...هم در دستور کار قرار گرفت.
کم کم جشــنوارهی ونیز ،رونق فراوانی گرفت و به محل نمایش فیلمهای مســتقل،
تجربی ،هنری و به طور کلی غیرهالیوودی اروپایی تبدیل شــد .جالب آنکه باالترین
جایزهی این جشنواره از سال  ۱۹۳۴تا «۱۹۴۲جام موسیلینی» نام داشت.
اما در ســال  1938و در اوج فاشیسم موســیلینی و پررنگ شدن ختالفات سیاسی،
مسئوالن جشنوارهی ونیز برخالف نظر تماشاگران و حتی هیأت داوری ،فیلم ضدجنگ
«توهم بزرگ» ســاختهی «ژانرنوآر» را نادیده گرفته و جایزهی بزرگ جشــنواره را
بهطور مشترك به دو فیلم جنگ طلبانه از آلمان و ایتالیا اعطا كردند .این اتفاق حتی
منجر به استعفای اعضای انگلیسی و آمریكایی هیات داوران شد ،اما مسوولین فرهنگی

32

دولت «موسیلینی» تاب اعطای جایزه
به «توهم بزرگ» را كه بنا بهگفتهی
گوبلز« ،دشمن سینمایی درجه یك»
لقب گرفته بود ،نداشتند.
بدین ترتیب یک انگیزهی سیاســی
دیگــر ،موجــب تولد جشــنوارهی
كن شد و گروهی از ســینماگران و
منتقدین فرانسوی ،دولت آن كشور را
تحت فشار برپایی یك جشنواره فیلم
قرار دادند كــه در راس آنان فیلیپ
ارالنژه ،روبر فاورله بره (كه تا سالها
مدیریت جشــنواره كــن را برعهده
ی لومیر این حركت را
داشــت) و لوی 
راهبری میكردند .ســرانجام دولت
فرانسه به برپایی جشنواره رای موافق
داد و اولیــن دورهی «جشــنوارهی
بینالمللی فیلم» در روز اول سپتامبر
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(دقیقه)

جشنوارهی نخست عمار ،خیلی زود و
بی سر و صدا در مواجهه با بایکوت اکثر
رسانهها ،با برگزاری مراسم اختتامیه و
تقدیر از برگزیــدگان ،جمعه  17دی
 89در تاالر اســوه به کار خــود پایان
داد .مراســم اختتامیه این جشــنواره
با حضــور دكتر «حســن عباســي»
(نظريــه پرداز و كارشــناس رســانه)،
«شــفيع آقامحمديان» (رئيس مركز
گسترش سينماي مســتند و تجربي)،
«ابوالقاسم طالبي» (فيلمساز)« ،وحيد
جليلي» (كارشــناس فرهنگي)« ،پدر
شهید حســین غالم کبیری»« ،بهمن
حبشي» (مدير دفتر مجامع سينمايي و
جشنوارههاي معاونت سينمايي سابق) و
جمعی دیگر از هنرمندان و اهالی رسانه
برگزار شد.
امــا در همیــن مراســم اختتامیهی
مهجور مانده ،مانیفســت جشنواره در
ســخنرانی دســتاندرکاران و داوران
آن به خوبی مشــخص شــد .به طور
مثال ،استاد «حســن عباسي» در این
مراسم ســخنراني كرد و گفت :در این
جشنواره شــاهد تولد طیف جدیدی از
مستندســازانی بودیم که از این رسانه
برای انتقال پیام خود استفاده میکنند.
این تولد را باید به فــال نیک گرفت و
آن را سرآغاز یک جنبش و باالتر از آن
یک جریان در ســینمای مستند ایران
دانست.
وی در تبیین هنر دینــی توضیح داد:
هنر دینی دارای چهار مرحله است؛ در
مرحلهی اول تبیین وحی ،در مرحلهی
دوم تبدیل وحی به عقل ،در مرحلهی
سوم تبدیل عقل به حس و در مرحلهی
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 1939در شهر ساحلی کن آغاز شد.
اما جشنوارهی كن تنها روز افتتاحیه
خــود را دید؛ چــرا كــه در روز دوم
ســپتامبر و آغاز جنــگ جهانیدوم،
جشــنواره بهمدت هفتسال تعطیل
شد .در روز 20سپتامبر  ،1946اولین
دورهی واقعی جشــنواره كن باردیگر
در همان شــهر و بنا بر قول همچنان
باقیمانده مقامات شــهر برای ساخت
كاخ جشــنواره و باحمایت دو وزارت
امورخارجه و آموزشوپرورش فرانسه
برگزار شد.
بدین ترتیب اگــر بگوییم ونیز نوعی
واکنش به اســکار و نفــوذ هالیوود
در اروپا و کن نوعــی واکنش به ونیز
بود ،ســخنی به گزافه نگفتهایم .در
ســالهای بعد نیــز ،جشــنوارهها با
پروســههای مشــابه و در بحرانها
و تحــوالت داخلــی و بینالمللــی،
تغییراتی کردند .حاال دیگر جایزهای
به نام «جام موسیلینی» در ونیز وجود
ندارد و در عــوض از دورهی 64ام به
بعــد ،جایزهی موضوعــی ویژهای به
بهترین فیلم مروج «همجنسگرایی»
تعلــق میگیرد .البتــه کار به همین
جا ختم نمیشــود و با جدی شدن
بحــث همجنســگرایی در غــرب و
تــاش حکومتها بــرای ترویج آن،
دیگر وجود جشــنوارههای موضوعی
مانند «ترانی فست سان فرانسیسکو»
کــه بــه عالیــق فمینیســتها و
همجنسخواهــان اختصــاص دارد،
مورد عجیبی نیست.
با این مقدمهی نسبتاً طوالنی پیرامون
جشــنوارههای خارجــی ،میتــوان
نگاهــی مجدد بــه جشــنوارههای
ســینمایی کشــورمان هم داشت .از
جشــنوارهی فیلم فجر تا جشنوارهی
سینما حقیقت و فیلم کوتاه تهران و
رویش و رشــد و  ...کدام یک همگام
اتفاقات ســی و پنج سال اخیر بعد از
انقالب اسالمی ایران ،با وقایع انقالب
پیش آمدهاند و مانیفســت و رویکرد
مشــخصی به فرم و محتوای فیلمها
دارند؟ آیــا جشــنوارهی فجر حامی
فیلمهــای تجــاری و قصهگو و بیگ
پروداکشن اســت  -مانند اسکار -یا
به هنر اوانگارد و تجربی و ســینمای
مســتقل  -ماننــد جشــنوارههای
اروپایی -تمایل بیشــتری دارد؟ آیا
جشــنوارهی ســینما حقیقت فارغ
از اینکــه میخواهــد ویترینی برای
سینمای مســتند ایران باشد ،هدف
مشخص و مانیفســت معین دیگری
هم دارد؟

به نظر میرســد پاســخ دادن به هر یک از این سواالت کار ســادهای نیست؛ چرا که
جشنوارهی سینمایی در ایران بیش از آنکه در واکنش به موضوع خاص یا یک تحول
اجتماعی و سیاسی برپا شده باشند ،با هدف ویترین بودن شکل گرفتهاند .اما در این
میان ،جشــنوارهی «عمار» ظاهرا ً از این قاعده استثاســت و مانیفست معینی دارد و
میشود ریشههای شکلگیری آن را در حوادث سیاسی و اجتماعی جستجو نمود.
هنگامی که سال « ،84محمود احمدینژاد» به کرسی ریاست جمهوری کشور تکیه
زد ،تغییرات ملموسی نسبت به دورههای گذشته در بسیاری از عرصههای سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی آغاز شد .بسیاری از مدیران حوزههای مختلف تغییر کردند و نگاه
جدیدی در حوزهی ادارهی کشور حاکم شــد .اما در این میان ،با وجود حضور فردی
همچون «صفارهرندی» بر منصب وزارت ارشاد که از منتقدان آتشین سیاستهای این
وزارتخانه در دورههای گذشته بود ،تغییر ملموسی در حوزهی هنر و فرهنگ رخ نداد
و شعارهای دولت موسوم به مهرورز ،به هیچ وجه در عرصهی فرهنگ ظهور و بروزی
پیدا نکرد .بدین ترتیب نوعی از نارضایتی از روند سیاستهای فرهنگی و به خصوص
ســینما در میان هواداران مذهبی دولت نهم شکل گرفت .نارضایتی که البته پیش از
این هم حس میشــد و ریشه در سالهای گذشــته و نوع رابطهی سی و پنج سالهی
ل فقط شدت گرفت.
حوزهی فرهنگ با انقالب داشت و در این چهارسا 
وقایع تلخ ســال  ،88اما این نارضایتی را چند برابر کرد .از یک ســو عملکرد حرفهای
رسانههای خارجی فارسی زبان و غیر فارسی زبان در القای شبههی تقلب و استفادهی
حداکثری معاندین داخلی و خارجی از سینما و موسیقی برای تمجید از جنبش سبز
و ساخته شدن تعداد زیادی مســتند و نماهنگ و  ...و از طرف دیگر حضور حداکثری
سینماگران مشهور در آشــوبها و بیانیههای  350نفره و  135نفره ،حزباللهیها و
اکثریت حامی نظام را به این نتیجه رساند که از دیگران آبی برای انقالب گرم نمیشود
و خود باید آستین باال زده و وارد کار در این عرصه شوند.
ی کشور به این
بدین ترتیب همه چیز از فتنهی  88آغاز شــد و جامعهی جوان ارزش 
فکر افتادند که نیاز به آموزشهای هنری و رسانهای دارند .در این میان ،دفتر مطالعات
جبههی فرهنگی انقالب اسالمی که توســط «وحید جلیلی» اداره میشد ،سعی کرد
س
س مستندســازی «نادر طالــبزاده» ،کال 
با با برگزاری کالسهایی همچون :کال 
فیلمنامهنویسی اســتاد «ناصر هاشــمزاده»  -که خیلیها او را بهعنوان یار دیرینهی
س نقد
مجید مجیدی و بهخصوص با فیلمنامه «بید مجنون»اش میشناســند ،-کال 
ن نفر» ،این خأل
س موســیقی فیلم استاد «محس 
فیلم «مسعود فراستی» و حتی کال 
را پر کند.
در همین شــرایط ،واحد فیلم دفتر مطالعات جبههی فرهنگی انقالب اســامی ،کار
مستندســازیاش را هم آغاز کرد و چندین مستند کوتاه و بلند با موضوع فتنهی 88
توسط افرادی چون «محمدرضا دهشیری» و «محمد مهدی خالقی» به عناوین «ایران
سبز» و «پایان فراموشی» و «دختر لر» و  ...تولید نمود.
از دیگر سو ،یک مجموعهی دانشــجویی در دانشگاه شــریف هم تحت تأثیر همین
آموزشها و البته کمبودهای ملموس و محســوس در جامعهی هنری ،دست به کار
شده و مســتند مشــهور «یزدان تفنگ ندارد» (به کارگردانی حسین شمقدری) را با
موضوع فتنهی  88ســاخته و برای اکرانهای دانشجویی روانهی دانشگاهها کردند که
با استقبال فراوانی هم روبرو شــد .از همین رو ،این مجموعهی دانشجویی خیلی زود
مشهور شد و «ســفیر» نام گرفت .البته در گوشــه و کنار هم برخی از مستندسازان
ف در مورد فتنهی
عموماً آماتور دیگر احســاس دغدغه کردند و آثاری را با قوت و ضع 
 88تولید کردند.
اما مشــکل اصلی در این میــان ،اینجا بود کــه هیچ یک از جشــنوارههای دولتی و
غیردولتی حاضر به اکران این آثار نمیشدند و بنابراین این جریان فیلمسازی در همان
آغاز به کار ،با بایکوت شــدید جشنوارهها مواجه گشت .در چنین شرایطی نیاز به یک
محمل مناسب برای نمایش این آثار کام ً
ال احساس شد.
درنتیجه ،با چنین بضاعتی و با تکیه به نیروهای جوان و همچنین چهرههای پیشکسوت
سینمای انقالب بود که نخستین جشنوارهی مردمی فیلم «عمار» ،سال  89در روزهای
 16و  17دی در سینما سپیده و بهطور همزمان در  200شهر و و روستای کشور برگزار
شــد و به نمایش آثار مرتبط با فتنهی  88اختصاص یافت .در این جشــنواره که داوران
آن سینماگران و چهرههای فرهنگی مشــهور جبههی فرهنگی انقالب اسالمی همچون
«ابوالقاسم طالبی»« ،حسن عباسی»« ،وحید جلیلی»« ،رضا برجی» و «سعید قاسمی»
بودند 18 ،فیلم و حدود  15کلیپ منتخب از بین حدود  100کلیپ به نمایش درآمد .نام
و مدت این مستندها را در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید:

نام مستند

زمان مستند
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چهارم انتقال حس به غیر .تجمیع این
چهار مرحه در قالب ســخنرانی امکان
پذیر اســت ،اما این کار در رسانههایی
چون سینما یا شبکههای تلویزیونی با
دشواریهای فراوانی مواجه است.
وی اضافه کــرد :اتفاق مهمــی که در
فیلمهای جشــنوارهی «عمــار» افتاد
این بود کــه در مجمــوع در آثار این
جشــنواره این چهار مرحله خوب کنار
هم قرار گرفتند .به ویــژه اینکه غالب
ســازندگان این فیلمها جوان و درحال
آزمون و خطا برای رسیدن به قلههای
کمال هنری هستند .در این فیلمهای
مســتند به وضوح دیدیم که آنچه در
مرحلهی عقالنی دغدغهی ســازندگان
بوده ،به حس تبدیل شــده و ســپس
آن حس را با اســتفاده از ظرفیت کار
رسانه مستند توانستند به غیر منتقل
کنند .ایــن کار حائز اهمیت اســت و
به همین دلیل میگویــم که ما در این
جشنواره شاهد تولد یک جریان متعالی
و انقالبی هستیم که اینها هنر را برای
هنر نمیخواهند ،اسیر فرم گرایی هم
نیســتند و ابزار فیلم مســتند را برای
انتقال پیام خود به کار میگیرند.
«حسن عباســی» در پایان سخنرانی
خود خاطرنشــان کرد :الزم اســت که
این طیف تازه متولد شده در سینمای
مســتند ایران دامنههــای موضوعی
متنوعتــری را فراهم کننــد و از آنها
حمایت شــود تا گامهــای عظیمتری
بردارند تا در استانداردهای جهانی پیام
انتقال اسالم و مردم ایران و حقانیتی که
برای بستر سازی ظهور ضرورت دارد را
با این زبان منعکس کنند.
«وحيد جليلي» سردبیر مجلهی «راه»
و مســئول دفتــر مطالعــات جبههی
فرهنگی انقالب اســامی نيــز در اين
مراســم ســخنراني كرد و با انتقاد از
فضای هنری و رســانهای کشور گفت:
كشور ما تجربيات و اتفاقات دراماتيك
فراواني را پشت ســر گذاشته است ،اما
ســوال اینجاســت که چرا هيچ يك از
اين اتفاقــات در فيلمهاي ما به نمايش
در نيامده است؟ ما حتي اگر دغدغهها
و تفكــرات ايدئولوژيــك و انقالبي هم
نداشته باشــيم و يك عنصر بي طرف
هنري يا رسانهاي باشيم ،اين موضوعات
كشش الزم براي جذب ما را دارد .مث ً
ال
فردي چون شهيد رجايي از يك كاسه
بشــقاب فروشــي كنار خيابان رئيس
جمهور كشور شــده و در نهایت نیز به
شهادت رسیده اســت ،آيا موضوعي از
ايــن دراماتيكتر وجــود دارد؟ آيا اين
ملت با اين تاريخ ،با اين فرهنگ و با اين

انقالب بايد ماجراهاي به تصوير كشيده شده در رسانهی او به تمنيات يك قشر كامال ً خاص
اجتماعي كه در شمال تهران زندگي ميكنند ،محدود شود؟
«جلیلی» با بیان اینکه نشانهشناسي انقالب اسالمي در سينماي امروز ايران مفقود است،
ادامه داد :در فیلمهای ســینما و تلویزیون ما مسائل فرعی تبدیل به اصلی و مسائل اصلی
تبدیل به مسائل فرعی شدهاند .اگر شــما بخواهيد جمهوري اسالمي را در سينماي ايران
ببينيد ،در حد عكس امام و رهبري در كالنتريها ديده ميشود.
سردبیر سابق مجلهی سوره علت این امر را قهر جریان روشنفکری با مردم ،انقالب و رهبری
انقالب و از طرف دیگر انفعال مدیران فرهنگی در مقابل این جریان دانست و گفت :جریان
روشنفکری تا جایی که توانسته با انقالب اسالمی مبارزه کرده و آنجا که موفق به انجام این
کار نشده ،آن را بایکوت و انکار کرده است .ماجرای فتنهی سال  88اوج این انکار بود.
«جلیلی» تصریح کرد :وقاحت جریان روشنفکری به آنجا رسید که حدود  25میلیون نفر
از مردم این کشور را انکار کرد و این اتفاق به عنوان یک نقطهی سیاه در کارنامه این جریان
در تاریخ ماند .متأسفانه اکثریت فعالین هنری و رسانهای کشور که باید چشم جامعه باشند
و واقعیات جامعه را نشــان دهند ،نیز در جریان فتنه سال  88به انکار جامعه برخاستند و
هنرمندانی که آثار آنها را در این جشــنواره دیدیم ،یک اقلیت بســیار کوچک در حوزهی
رســانه و هنر کشور هســتند .وی افزود :این دوستان دوربین به دســت گرفتند و به دل
روستاها و شهرستانها رفتند تا در مقابل هجمهی تبلیغات داخلی و خارجی روشنفکری
و سرمایهداری واقعیات جامعه را نمایش دهند .جشنوارهی عمار میخواهد نقطهی شروعی
باشد برای مقابله با جریان وقیح و ضد مردمی روشــنفکری .جریانی که آنچنان پنجه بر
فضای رسانه ای و هنری کشور پنجه انداخته که کسی جرئت نکند حتی واقعیات کشور را
بیان کند .سردبیر مجلهی راه تآکید کرد :در حالی که جشنوارهی فیلم عمار با حداقل بودجه
و کمترین امکانات برگزار شد ،در این کشور فیلمهایی با بودج ه بیتالمال و امکانات دولتی
ساخته میشوند که بر ضد انقالب و نظام هستند؛ چرا که مدیریت منفعل فرهنگی و مافیای
رسانهای روشنفکری در  32سال گذشته مانع شکل گیری هنر و رسانهی بازتاب دهندهی
واقعیات جامعه شدهاند .سیاستگذاران و مدیران فرهنگی باید تکلیف خود را روشن کنند
که آیا میخواهند به این انفعال ادامه دهند یا قصد دارند راه را برای هنرمندان مردمی کشور
باز کنند؟
وی در پایان خاطرنشان کرد :دلسوزان و دغدغهمندان نسبت به فرهنگ انقالب باید از یک
طرف برای تولید آثار قابل توجه و خالق تالش کنند و از طرف دیگر به طور دائم اصالح این
وضعیت را از مسئوالن فرهنگی مطالبه کنند.
در پایان این مراسم ،برگزیدگان به این شرح معرفی شدند :رتبهی نخست :مستند «یزدان
تفنگ ندارد» به کارگردانی «حسین شــمقدری»؛ رتبهی دوم« :ایران سبز» به کارگردانی
«محمدرضا دهشــیری» و رتبهی سوم« :پایان فراموشــی» به کارگردانی «محمدمهدی
خالقی» همچنین هیئت داوران نخستین دوره جشــنواره فیلم «عمار» از نادر طالبزاده
بهخاطر تولید مســتند حرفهای «تقلب واقعی» و «محسن اسالمزاده» برای تولید مستند
«خیابان شهادت» تقدیر کردند .بدین ترتیب ،در همان شب اختتامیه خیلی زود مشخص
شد که جشنوارهی عمار مانیفست مشــخصی دارد و قرار است محملی برای نمایش آثار
هنرمندان متعهدی باشد که درد انقالب اسالمی و دین و کشــور را دارند و البته آثارشان
معموالً در جشــنوارههای دیگر یا جایی ندارند و یا اینکه در صورت حضور هم ،نسبت به
آنها بیاعتنایی صورت میگیرد .اما به دلیل بایکوت شــدید رسانهای ،جشنوارهی عمار در
دور نخست آن طور که باید دیده نشد ،اما پیگیری دستاندرکاران جشنواره برای برگزاری
دومین دورهی آن ،باعث شــد تا این جشنواره کم کم تثبیت شود .تا جایی که در دور دوم
جشنواره با بهبود تبلیغات و اطالعرسانی ،سیصد اثر به دبیرخانهی جشنواره ارسال گردید
که نسبت به بیست اثر ارسال شده در دورهی قبلی ،جهش چشمگیری محسوب میشد.
البته تغییر مهمتر ،اینجا بود که جشــنوارهی دور دوم عالوه بر بخش فتنهی  ،88کار خود
را در حوزههای موضوعی دیگری چون «تاریخ انقالب اســامی»« ،نقد درون گفتمانی»،
«جنگ نرم» و «بیداری اســامی» و البته در قالبهایی چون «مستند»« ،فیلم داستانی
کوتاه و بلند»« ،انیمیشــن» و «نماهنگ» گســترش داد .در کنار این گسترش بخشها،
اکرانهای مردمی این جشــنواره در روستاها و شهرستانها و مساجد و دانشگاهها و  ...هم
گسترش قابل مالحظهای یافت.
از جمله آثار مهم دور دوم جشــنوارهی عمار در حوزهی مســتند میتوان به مستندهایی
چون «مشتی اسماعیل»« ،دوپینگیها»« ،مهارنشــده»« ،روایت نحل»« ،قصهی حورا»،
«آسیاییها به غزه میروند» و «کریم» اشاره کرد .فیلم کوتاه «بازی تمام شد» و انیمیشن
«پرواز تا بینهایت» هــم در حوزههای دیگر ،مهمترین آثار دور دوم بودند که در ســینما
فلسطین تهران اکران شــدند .به هر حال ،بدبینترین افراد نســبت به این جشنواره هم
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نمیتوانستند انکار کنند که مجموعهی
ایــن آثار در مقایســه با دور نخســت
جشــنواره ،حاکــی از یک پیشــرفت
باورنکردنــی و ظهــور نســل جدید
مستعدی در حوزهی سینما و مستند و
انیمیشن است.
ن اتفاقات خوب هم باعث
اما همهی ای 
نشد تا دومین دورهی جشنوارهی عمار
با استقبال مقامات دولتی و حمایتهای
مرسوم و پوشش رســانهای صداوسیما
برگزار شــود و همچنان این جشنواره
مردمی باقــی ماند و مدیــران دولتی
وزارت ارشــاد ترجیح دادنــد عنایات
مادی و معنوی خود را به جشنوارههای
خنثی و بیاثری چون جشنوارهی فیلم
«پروین اعتصامی» معطوف کنند .البته
«شمقدری» -معاون سینمایی وقت -در
افتتاحیهی دوره ی دوم جشنواره حاضر
شد و سخنرانی کرد ،اما در صحبتهای
خود ترجیح داد بیشتر از حزباللهیها
انتقاد کند تا حمایت .صداوسیما هم از
کنار جشــنوارهی دوم عمار به سادگی
گذشت و آن را پوشش نداد.
بعد از برگزاری دورهی دوم ،دبیرخانهی
جشنواره دائمی شد و با فعالیت مستمر
در طول سال و ســفارش اثر و ارائهی
فراخوان برای تولیــد آثار با موضوعاتی
چون «پهپاد امریکایی» ،جشــنوارهی
سوم به نقطه عطفی نسبت به دورههای
قبل تبدیل و  700اثــر به دبیرخانهی
جشنواره ارسال شد .جشنوارهای که از
2ام تا  9دی ماه  91برگزار شد.
این پیشــرفت ملموس جشــنواره به
نســبت بــه دو دورهی قبــل و اقبال
هنرمندان نسبت به آن از یک طرف ،و
انتقاداتی که از صداوسیما برای پوشش
ندادن این جشــنواره در دورههای قبل
شده بود ،باعث شد تا رسانهها و به ویژه
صداوسیما جشنوارهی سوم را بیش از
همیشه پوشش دهند .گرچه برگزاری
عمار برای ســومین دوره خود بیش از
هر عامل دیگری بــه تثبیت آن کمک
کرده بود.
از جمله آثار مهم حاضر در جشنوارهی
سوم عمار ،میتوان به فیلمهای داستانی
«و دیگر هیچ نبود »...و « »11 =1+1و
مستندهای «میراث آلبرتا»« ،انتخاب
ده»« ،آب شــهر»« ،به رنگ زندگی»،
«ننه قربون»« ،اخراجیها « ،»4آخوند
چینی دات کام» و «همزاد عاشــقان»
و انیمیشــن «نبرد خلیج فارس» اشاره
کــرد .اما یکــی از مهمتریــن اتفاقات
جشــنوارهی ســوم ،تقدیــر از «بهزاد
بهزادپــور» و «داوود میرباقــری» در
حضور مادران شــهید بود که توجهات

دینی ضروری شمردند و تأكید كردند :در این عرصه جوانهای مؤمن ،باطراوت و شاداب و
دارای نگاه نو و همت بلند ،موتور محرك برای حركت رو به جلو هستند و پیشكسوتان نیز
باید با بیان تجربیات خود و تربیت نیروهای جدید و كارآمد ،به این حركت شتاب بیشتری
ببخشند.
ایشان با اشاره به خاستگاه غربی هنر سینما بر ضرورت برنامهریزی و تشكیل اتاق فكر برای
حركت جوانان و استعدادهای جدید در عرصهی هنر اسالمی و سینمای دینی ،همچنین
ورود افراد متدیّن و انقالبی و صاحب تخصص و تجربه به این عرصه تأكید كردند.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال ،شــرط اصلی ورود تأثیرگذار افراد متدیّن و انقالبی به
عرصهی سینما و تأثیرنپذیرفتن از فضای آن را مصونیتسازی برشمردند و تأكید كردند:
تنها راه مصونسازی نیز ارتباط مستمر با خدا ،بجاآوردن نوافل و تضرع به درگاه الهی است؛
همانگونه كه عمار اینگونه خود را مصون و تزلزلناپذیر كرده بود.
ایشان افزودند :عبادت و ذكر و توجه به خدا از هر لذت هنری باالتر است .رهبر انقالب اسالمی
نقش مسئوالن و مراكز دانشگاهی مرتبط را در اثرگذاری بر فضای سینمایی و رسانهای كشور
مهم دانستند و تأكید كردند :اصالح این عرصه نیازمند اصالح مبادی ورودی آن است.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشــان كردند :كسانی كه امروز مشــغول كار و فعالیت در
عرصهی فیلمهای با مضامین انقالبی و دفاع مقدس هستند ،واقعاً در حال جهاد هستند.
ایشان استفادهی شایسته از ابزار هنر و بهرهگیری از قصه و داستان و فیلمنامهی قوی را یكی
از ضروریات اساسی در فیلمسازی دانستند و تأكید كردند :مقولهی قصهنویسی و رمان در
كشور ،با نقطهی مطلوب فاصلهی زیادی دارد و باید این بخش تقویت شود.
رهبر انقالب اسالمی موضوعات مربوط به تاریخ انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،فلسطین و
بیداری اسالمی را از جمله موضوعات مهم و پُرمایه برای استفاده در فیلمسازی برشمردند و
افزودند :یكی از مسائل دروغی كه در دنیا تبلیغ میشود ،این است كه میگویند هنر نباید
با سیاست آمیخته شــود ،در حالی كه مجموعههای هنری غرب ،از جمله هالیوود ،كام ً
ال
سیاسی هستند و اگر اینگونه نبود ،چرا به فیلمهای ضد صهیونیستی ایران اجازهی حضور
در جشنوارههای سینمایی را نمیدهند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای تأكید كردند :ساخت فیلمهای سیاسی بر ضد ایران و یا اعطای
جایزه به فیلمهای ضد ایرانی نشانههای آشــكار از آمیختهبودن سیاست و هنر در آمریكا
و غرب است .ایشــان همچنین با اشاره به مطالب مطرحشــده در این جلسه در خصوص
رابطهی علوم انسانی با هنر و سینما و لزوم تحول در علوم انسانی افزودند :علوم انسانی هوای
تنفسی مجموعههای نخبهی كشور است كه هدایت جامعه را بر عهده دارند .بنابراین آلوده یا
پاكبودن این هوای تنفسی بسیار تعیینكننده است.
رهبر انقالب اسالمی مشكل علوم انسانی غربی را پایههای معرفتی غلط آن دانستند و تأكید
كردند :اصالح در علوم انسانی و تحول در سینما و تلویزیون بدون اصالح پایههای معرفتی
علوم انسانی غربی امكانپذیر نیست و اصالح این پایهها نیز در گرو ارتباط مؤثر با حوزههای
علمیه و علمای دین است.
حضرت آیتاهلل خامنهای جریانهای ســینمایی عالقمند به دین و انقالب را به پرهیز از
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بســیاری را بــه این جشــنواره جلب
کرد .تقدیر از دو فیلمســاز ارزشی در
افتتاحیه و اختتامیهی دورهی ســوم،
چنان بازخوردهای خوبی داشت که این
تقدیرها را به رسم جشنواره در دورههای
بعدی تبدیل نمود.
برگزاری دورهی سوم به قدری موفقیت
آمیز بود که در نخســتین روز اســفند
ماه همان ســال ،مقام معظم رهبری،
طی یک دیــدار صمیمــی ،جمعی از
فیلمســازان و داوران و دستاندرکاران
این جشــنواره را به حضــور پذیرفته
و نکاتــی را در ایــن دیــدار پیرامون
جشنوارهی عمار فرمودند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار
توجه به موضوع دین و معارف دینی و
همچنین انقالب اسالمی و ارزشهای
انقــاب در ایــن جشــنواره را اقدامی
مبارك خواندند و تأكیــد كردند :نگاه
به هنر اسالمی و ســینمای دینی باید
نگاهی بلندمدت و همراه با برنامهریزی
دقیق و امیــد به آینــده و بهرهگیری
مناســب از ابزار هنر برای تأثیرگذاری
حداكثری باشد.
ایشان با اظهار خرســندی از برگزاری
جشنوارهی مردمی فیلم عمار ،انتخاب
نام «عمــار» را كــه از صحابهی بزرگ
پیامبــر اســام صلواتاهللعلیهوآله و
یاران نزدیك حضرت علی علیهالسالم
بود ،انتخابی پســندیده دانســتند و با
اشاره به ویژگیهای ممتاز این صحابی
بــزرگ افزودنــد :تزلزلناپذیری عمار
در حــوادث مختلــف صدر اســام و
همچنین امتحانهای ســخت دوران
بعد از پیامبر اســام صلّیاهللعلیهوآله،
موقعشناســی و حضــور در وقت نیاز،
و نقش تبیینكنندهی او در مســائل و
حوادث دوران حضرت علی علیهالسالم
از ویژگیهای برجسته و بارز عمار بود.
رهبر انقالب اسالمی نگاه امیدوارانه به
آینده و بلندكردن افق دید را در اهداف
و آرمانهای انقالب اسالمی بسیار مهم
ارزیابی و خاطرنشــان كردند :حركت
انقالب اســامی كه با پیــروزی آن در
سال  1357آغاز شــد و شكستهشدن
هیمنهی آمریكا و حوادث مختلفی كه
در این  34ســال روی داده است ،همه
مقدمات رسیدن به اهداف اصلی نظام
اسالمی اســت .بنابراین باید با همت و
تالش مضاعف و نهراســیدن از دشمن
و توطئههای او ،پرهیز از ســیاهبینی و
یأس ،با ســرعت بیشــتر به سمت قله
حركت كرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای چنین نگاهی
را در موضوع هنر اســامی و سینمای

كشیدهشدن به حاشیهها و مشغولشدن
به اختالفهــای بینتیجــه توصیه و
خاطرنشان كردند :معتقدین به دین و
انقالب در عرصهی ســینما كه ممكن
است دارای سالیق مختلف باشند ،باید
همت و تالش خود را معطوف كارهای
اساسی و اصلی كنند.
بعد از این دیدار ،نگاهها به جشنوارهی
عمار تغییر کرد و بســیاری از مدیرانی
که تاکنون با بیمحلی نســبت به این
جشــنواره ســخن میگفتند ،تصمیم
گرفتند با آن عکس یادگاری بگیرند و
خود را در این موفقیت و جلب نظر مقام
معظم رهبری موثر بدانند.
اما تأثیر این دیدار در نگاه مستندسازان
احساس مســئولیت بیشــتر و تالش
جدیتر برای تولیــد آثار جهت حضور
در این جشنواره بود .چنانکه در دورهی
چهارم جشنوارهی عمار ( 13تا  21دی
ماه  ، )92حــدود  1500اثر داخلی به
دبیرخانهی عمار ارســال گردید که در
نوع خود عجیب و کمسابقه بود.
برپایی بخــش بینالملل جشــنواره با
حدود  700اثر از  60کشور دنیا ،از دیگر
شگفتیهای دورهی چهارم جشنوارهی
عمار بود که وحید جلیلی در سخنرانی
خود در اختتامیهی عمــار در مورد آن
چنین گفت« :اســتقبال بینالمللی در
این مدت به ما نشان داد که انسانهای
زیادی وجــود دارنــد کــه از انحصار
ی رسانههای جهان رنج میبرند
پیچیده 
و به دنبــال روزنهای میگردنــد تا از
طریق آن فریاد خودشان را به مخاطب
برسانند و انشاءاهلل از سال آینده بخش
بینالملل جدیتر دنبال خواهد شد».
در جشــنوارهی چهــارم عمــار ،امــا
مهمترین پیشــرفت مربوط به حوزهی
آثار داســتانی بــود؛ چنانکــه نمایش
فیلمهــای نیمه بلند داســتانی چون
«لکه»« ،رو به قبله»« ،کرایهها آماده»
و «درختان حماســی» بســیاری را از
پیشرفت عماریها در حوزهی ساخت
کار داستانی شگفتزده کرد .در حوزهی
انیمیشن هم آثاری چون «پیام راشل
کــوری « ،»2ســکو»« ،مرواریــد» و
«ســام بر روحاهلل» حکایت از صاحب
سبک شــدن حزباللهیها در حوزهی
انیمیشن داشت .مســتندهایی چون
«میراث آلبرتا « ،»2نبــرد خاموش»،
«نیمــه دوم»« ،بــه رنــگ زندگی»،
«خاطراتی برای تمام فصول»« ،آخرین
روزهای زمستان»« ،صبحانهای با طعم
مرگ»« ،تولدت مبــارک» و  ...هم از
دیگر آثــار مهم و مطرح جشــنوارهی
چهارم بودند.

پرونده

سال بیستم | شماره  | 452بهمنماه 1392

«عمار» زیرذرهبین تأملنظری
ب است
ن پهن ه عقا 
بايد بپرد هر ك ه در اي 

نوشتار حاضر در پی ارائه گزارش تحلیلی یا تشریحی از
محمدصادق علیزاده
سه دوره برگزاری جشنوار مردمی فیلم عمار نیست .قصد
ی و بیان نقاط قوت و ضعف اجرایی این رویداد را نیز
بررس 
ندارد .متن کوشیده است در حد بضاعت نویسنده ،نظمی نظری به این رویداد بدهد
که هنوز دوران جنینی خود را طی میکند .شاید فتح بابی باشد برای بررسی و تامل
بیشتر ،برای آن دسته از اهالی علوم اجتماعی و ارتباطات که دل در مطالعات نظری
در خصوص انقالب اسالمی نیز دارند.

پرونده:چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار

عمــار بــه مثابــه وجهی از
ارتباطات یینی
شاید هنوز عمر مکتب ارتباطات آیینی
به سه دهه نرسیده باشد با این حال و
علیرغم جوان بودن نســبت به سایر
مطالعات ارتباطــی آرام آرام جای خود
را در متون تئوریک این حوزه باز کرده
است .رجوع به این رویکرد -که نگاهی
فرهنگی و بومی به نظام ارتباطی جامعه
دارد  -را میتوان به ناتوانی رویکردهای
ســابق علم ارتباطات مرتبط دانســت
که با نگاهــی مکانیکی بــه ارتباطات
مینگریســتند و از توجیه بسیاری از
رفتارهای انسانی ناتوان بودند.
مقصود از آیین در حــوزه ،صرفا دین
و ارزشهای دینی نیســت .آیینها ،از

این دســت ارتباطات انســانی ،جزئیات ابلهانه و جهالتآمیز نیز نیستند .اینها آیینهای
حیاتی اجتماعیاند که روابط انســانی را مشخص و مســتحکم میکنند و تا حدودی آن
را میسازند .آیینهای اجتماعی آن دســته از مناسک فردی و اجتماعی هستند که افراد
انسانی در بسیاری اوقات این نقشها و مناسک را بدون هیچگونه قصدی مبنی بر انتقال
اطالعات اجرا میکنند.
توجه دیدگاه آیینی به ارتباطات ،معطوف به انتقال پیام در بُعد مکان نیست بلکه درصدد
حفظ و حراست از جامعه در بُعد زمان اســت .ارتباطات در این دیدگاه ،ساز و کاری برای
اطالع رسانی نیست بلکه نمادی از اعتقادات مشترک است .الگوی غالب در دیدگاه آیینی
نسبت به ارتباطات ،نوعی مراســم برای نزدیکتر کردن افراد با تکیه بر نقاط مشترک به
حساب میآید .این دیدگاه ،نمود اصلی و عالی «ارتباطات» را تنها انتقال دادهها نمیداند
بلکه آن را ساخت و حراســت از یک دنیای فرهنگی معنادار و منظم که قادر به کنترل و
مهار فعالیتهای بشریت باشد ،بر میشمارد.
عبارتهای فوق به خوبی ،مختصات این نگاه را تشریح کردهاند .نظام ارتباطی کالن جامعه
در این رویکرد ،بازتابی از بطن تبادالت معنایی و فرهنگی جامعه محسوب میشوند .مکتب
ارتباطات آیینی عنوان میکند که افراد اجتماع در منظومه معرفتی و فرهنگی خاص خود
ی میکنند .معانی و مفاهیم در شبکههای ارتباطی این جامعه جریان پیدا کرده و عامل
زندگ 
تقویت هویت اجتماعی میشــود .این چنین است که تسفیر خاصی از زندگی و مفاهیم و
معانیکه میشود نام فرهنگ را آن نهاد -پابرجا باقی میماند .مسألهای که در بند قبل تحت
عنوان «ساخت و حراست از یک دنیای فرهنگی معنادار» به آن اشاره شده بود.
نظام ارتباطی جامعه شامل همه شبکههایی میشــود که معنا و فرهنگ در آنها جریان
پیدا میکند .پس در این نگاه ،فرهنگ بر رسانه و نظام ارتباطی تقدم دارد .نظام ارتباطی
شامل هر مدیوم ،ساختار اجتماعی و یا گروههای انسانی میشود که معنا و فرهنگ در آن
جریان دارد .پس هر فرهنگی میتواند نظام ارتباطی خاص خود را داشته باشد .با این نگاه،
مفهوم رسانه و نظام ارتباطی دیگر فقط محدود به سینما ،تلویزیون و روزنامه نخواهد بود.

مناســک عادی ارتباطات روزمره نظیر
سالم و احوالپرسیها گرفته تا مناسک
دینــی و اجتماعی چونــان نقشهای
یک ســناریو هستند که انســانها به
طور اختیاری آنهــا را انجام میدهند و
بدین وســیله هویت فردی و اجتماعی
خود را به گروه و جامعه بزرگتری گره
میزنند .عموم وقتــی مردم از یکدیگر
میپرســند« :امروز حالت چطوره؟!»
توقع شــنیدن چیــزی را دارند مانند:
«خوبم؛ تــو چطوری؟!» پاســخهایی
تفصیلــی ،مشــخص ،آگاهیبخش و
صادقانه که اطالعــات دقیقی از میزان
وضعیت جسمی بدهد معموال مطلوب
نیست چرا که هدف محاورههایی از این
دست ،انتقال اطالعات نیست.
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کارکردهای «عمار»
 .1نگاه نظاممند به تولید و توزیع
فرهنگ
اتخاذ نگاهی سیستماتیک و نظاممند
به صنعــت فرهنگ و توجــه کامل به
چرخه تولید تا توزیــع فرهنگ ،یکی
از ویژگیهــای مهم عمار محســوب
میشود .مجریان جشــنواره با آگاهی
از این نکته که فراینــد فرهنگ آنگاه
بــه هدف خــود نزدیک میشــود که

 .2مشارکت فرهنگی
افزایش کمی و کیفی زندگی فرهنگی انسانها جز با مشــارکت آنها امکانپذیر نخواهد
بود .در توصیف مشــارکت فرهنگی ،آن را به معنای شــرکت داوطلبانه ،ارادی و آگاهانه
افراد و گروههای اجتماعی تعریف کردهاند .شرکت داوطلبانه به این امر داللت میکند که
حضور در عرصه مشارکت فرهنگی ،حضوری فعاالنه ،با انگیزه ،فارغ از الزامات و تعینهای
تحمیلی و در واقع حضوری مبتنی بر تصمیمگیری عاقالنه و آگاهانه با اتکا به شناخت و
تاثیرات مشارکت فرهنگی است.
با این اوصاف« ،عمار» وجهی از مشــارکت فرهنگی الیههای مختلف مردمی و اجتماعی
است .چنین مشارکتی به علت آگاهانه و داوطلبانه بودن ،میتواند نوعی اقدام در راستای
اجتماعی بومی محسوب شود .نکته قابل توجه دیگر
حفظ و تحکیم هویتهای فرهنگی و
ِ
ِ
کیفیت میزان
آنکه در جمهوری اســامی اقدام تراز فرهنگی نداریم که از نظر کمیت و
درگیری به معیاری حوزه فرهنگ تبدیل شده باشد .فیالمثل در حوزه سیاست ،رویدادی
مانند انتخابات به نوعی تبدیل به تراز مشــارکت سیاسی تبدیل شده و میتواند در حکم
یک معیار ،میزان درگیری فعالیتها گروهها و جریانهای مختلف سیاســی را بســنجد.
چنین رویدادی در عرصه فرهنگ وجود خارجی ندارد .واقعهای در عرصه فرهنگی وجود
ندارد که تراز مشارکت فرهنگی محسوب شده و معیاری برای سنجش کمی و کیفی سایر
فعالیتهای فرهنگی باشد .نگارنده در مقام طرح این مدعا نیست که عمار تبدیل به تراز
مشارکت فرهنگی در جمهوری اسالمی شده است اما به جرات از این ادعا دفاع میکند که
چنین حرکتی که هنوز دوره جنینی خود را طی میکند ،قابلیت و استعداد آن را دارد که
در فرایندی  10ساله تبدیل به یک اقدام فرهنگی تراز شده و سطح گستردگی و درگیری
کمی و کیفی مخاطبان خود را به رخ سایر فعالیتهای بعضا گلخانهای فرهنگی بکشد.
 .3پیوند رسانههای سنتی و مدرن
ِ
فرهنگ ســنتی نظیر مسجد ،حسینیه و هیأت در عمار از
تاکید ویژه بر گلوگاههای مهم
دیدگاه نظری و تئوریک قابل توجه است .با فرا رسیدن عصر جدید و تغییر صورت زندگی
فردی و اجتماعی بشری ،بسیاری از نهادهای سنتی جامعه از جمله مسجد ،کارکردهای
سابق خود را از دست دادند .نهادهایی این چنین ،به میزانی که درگیری فردی و اجتماعی
با بشــر جدید ایجاد کرده و بخشــی از نیازهای عصر جدید را برآورده کنند ،در منظومه
زیستی بشر جدید جایی خواهند داشت در غیر این صورت به مرور از منظومه زیستی او
محو خواهند شد.
این چنین است که مســجد برای دیندا ِر عصر جدید که در دوران مدرن زندگی میکند،
کارکردی جز عبادت ندارد .در حقیقت ،در برنامه روزانه دیندار نسل جدید ،جز مناسبک
صرفا دینی و هیچ نیازی دیگری در این نهادها تامین نمیشود .تغییر کاربری برای چنین
نهادهایی و محدود نکردن آنها به جایی که صرفا اعمال و مناســک دینی انجام میشود،
موجب بازگشت مجدد این نهادها به زندگی روزمره انسان مسلمان میشود .از این منظر،
تاکید بر چنین ظرفیتهایی و استفاده از ظرفیت فیزیکی و اجتماعی آنها برای گره زدن با
یک جریان و شبکه فرهنگی ،موجب پیوند جریانهای فرهنگی با یکی از قویترین نهادهای
فرهنگ سنتی شده و تجربه شکل جدیدی از فعالیتهای فرهنگی را برای بدنه مردمی به
ارمغان خواهد آورد .تجربهای که در جای خود میتواند محل تامل و مطالعه باشد.
-4خروج از دوآلیته سنت -مدرنیته
انقالب اسالمی ،رویدادی کلیشهشکن در مطالعات نظری عصر جدید بود .تا پیش از انقالب،
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سخن پایانی
همه آنچه گفته شد ،تاملی نظری بود
در حرکتی کــه تفاوت و تمایز خویش
را در همیــن قدمهــای اولیــه به رخ
کشیده است .این تامالت نظری هرگز
به معنای نادیده گرفتن وجود اجرایی
این حرکت جدید نیست .عمار بعد از
ســه دوره ،هنوز با نقطه آرمانی خود
فاصله بسیاری داشته و قطعا نقدهای
اجرایی بســیاری بر آن وارد اســت با
این حال بعــد از همین ســه دوره به
جایی رسیده است که دیگر نمیشود
نادیدهاش گرفت و اینجا دقیقا ایستگاه
مراقبت و دقت است .نقطه عطفی که
میتواند رو به صعود باشد یا سقوط .به
تعبیر یکی از مسئوالن برگزاری« ،این
روزها حس شــهید رجببیگی ر .دارم
باالی دیوار ســفارت آمریکا ،یا با سر
میخوریم زمین یا پــرواز میکنیم».
حکایــت از اینجا بــه بع ِد عمــار نیز
حکایت همین عبارت اســت .شایسته
است که مســئوالن اجرایی ،با نظارت
و دقت مضاعف ،زمینــه قوت گرفتن
این نهال بابرکــت و تبدیل آن به یک
جریان قدرتمنــد فرهنگی و هنری را
پدید آورند.
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حسینیه محل ،مســجد و حتی روضه
زنانهای که در منزل همســایه برگزار
میشود نیز بخشی از این نظام ارتباطی
و رسانهای هستند .بندهای قبل همگی
مقدمهای بودنــد برای جملــهای که
در ادامه ذکر خواهد شــد« :جشنواره
مردمی فیلم عمار ،وجهی از ارتباطات
آیینی است ».آثار و خروجیهای عمار
را باید بر اساس چنین مبنایی رصد و
بررســی کرد .هرچند نگاه اجرایی به
آن داشــتن و در جهت افزایش کمیت
و کیفیت آن کوشیدن نیز در جای خود
محل تامل و ارزش است.
جشــنواره عمــار که اکنــون مرحله
جنینی خود را طی میکند ،شاید بعد
از شبکه ارتباطی مساجد در دهههای
 50و  ،60دومیــن شــبک ه ارتباطی
بدنه نیروهای مردمی باشــد که قرار
اســت فرهنگ و معانی جاری در بطن
نیروهــای مردمــی را بازنمایی کند.
زیســتی این
معانی خاص
فرهنگ و
ِ
ِ
بدنه ،پس از پایان جنــگ و از ابتدای
دهه  70جایی در شبکههای ارتباطی
رسمی و مدرن جمهوری اسالمی پیدا
رســمی حاکمیت،
نکرد .رســانههای
ِ
بعدها نیز جز در بزنگاههای سیاسی که
قرار به بسیج عقبه اجتماعی نیروهای
مردمــی بود بــه این الیــه مردمی و
اجتماعی وقعی ننهادند .فتنه و وقایع
سال  88اما بهانهای شد برای شکستن
بغض این عقبــه اجتماعی که در نظام
ِ
رسانهای مدرن رســمی و غیررسمی
جمهوری اســامی جایی نداشــتند.
عمار در پاسخ به چنین نیازی بود که
پا به عرصه گذاشت .با این نگاه ،عمار
نه یک جشنواره ســینمایی یا هنری
که تابلویی از بدنه مردمی و اجتماعی
انقالب اســامی محســوب میشود.
بودن آدمها
عینیت بخشی به وجهی از ِ
و جریانهایی که تا پیش از این دیده
فرهنگی
نمیشــدند .پاتوق معانــی و
ِ
جمعی از انسانهایی که تفاسیر و نگاه
نسبتا مشترکی در خصوص پدیدههای
پیرامونی اطراف خود دارند.

مصرفکننده و مخاطبی داشته باشد ،نگاه خود را به صرف تولید فرهنگی محدود نکرده
و با نگاهی کالن ،در پی شــکلدهی به شبکهای از نیروهای انسانی در کل کشور هستند
تا عالوه بر تجمیع تولیدات مختلف فرهنگی از اقصی نقاط کشور در دفتر مطالعات جبهه
فرهنگی انقالب اسالمی در تهران ،محصوالت فرهنگی تجمیع شده در این مرکز ،مجددا از
طریق همین شبکههای انسانی همانند یک قلب تپنده ،به نقاط مختلف کشور پمپاژ شده
و معانی و فرهنگ در گستردهای  70میلیونی جریان پیدا میکند .مبرهن است که چنین
شبکههایی میتواند کارکردهای توزیعی دیگری نیز عالوه بر محصوالت عمار داشته باشد.
شواهد و قرائن حاکی از آن است که این شبکه که از نتایج تبعی عمار محسوب میشود،
طی سه سال گذشته بســتری فراهم کرده که دیگر محدود به نمایش و ارسال مستند و
فیلم نبوده و در حال حرکت به ســمت تشکیل شریانهای واقعی فرهنگ است .استفاده
از این شبکه انسانی برای توزیع دفاتر و لوازمالتحریر منقش به نمادهای فرهنگی بومی و
نشریات و کتب مختلف ،خود گواه این مدعاست.

تصور حرکت و نگاهــی دینی  -جمعی
به هستی ،جز در دوگانه سنت-مدرنیته
قابل تصور نبود .انقالب اسالمی و سیره
بنیانگذار آن این کلیشه رایج را شکست.
هرچند این نحوه زیست وجودیِ جدید
که در ادامه تجربه انقالب اسالمی شکل
گرفته هنوز هم به بند مطالعات تئوریک
و آکادمیک کشیده نشده است اما با این
حال ،انقالب اســامی به عنوان یک امر
بیرونی خارج از ایــن دوگانه وجود دارد
ِ
و به حیات خود ادامه میدهد .عمار نیز
به عنوان یکی از رویشهای عصر جدید
انقالب اســامی از این قاعده مستثنی
نیســت .عمار ،خواســتگاه و موضعی
مشــخص دارد .با این حال سعی دارد با
مسلح شدن به ابزارهای مدرن در جهت
خواستگاه و بطن اصلی خود اقدام کند.
این اقدام ،در ادامه همان تجربه انقالب
اسالمی که مجددا میکوشد امر بیرونی
متفاوتــی از بودن و زیســت وجودی را
خارج از ایــن دوآلیته به نمایش بگذارد.
حرکتی که در صورت ریشهدار شدن و
پا گرفتن ،خود گواه دیگری خواهد بود بر
نوع خاص و متفاوتی از موحدانه زیستن
در عصر جدید که اقتضائات عصر جدید
را نادیده نمیگیرد و در عین حال تن به
گزارههای معرفتشناختی عصر مدرن
نیز نمیدهد.
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بــودن مشــتی اســماعیل نشــود و
همین فضــای امیدوارانــه ،معجزهی
مستندســاز در روایــت زندگی یک
پیرمرد روســتایی نابینا ،همسر نابینا
و دختر نابینای آنهاســت .از ســوی
دیگــر ،روایت مستندســاز از زندگی
«مشتی اســماعیل» چهار فصل سال
را دربرگرفته که به واســطهی همین
مورد ،فرآیند ساخت این مستند یک
ســال به طول انجامیده است .گرچه
وجــود همیــن تصاویر چشــمنواز از
منطقهی کیاســر مازندران« ،مشتی
اسماعیل» را از حیث غنای تصویری
به یکی از برترین مســتندهای ایرانی
چند سال اخیر تبدیل کرده است.
از طرف دیگر ،تدویــن عالی «مهدی
حســینیوند» -تدوینگــر ســریال
«مختارنامه»-هــم پــازل «مهــدی
زمانپورکیاســری» بــرای خلق یک
مســتند درخشــان را کامــل کرده
اســت تا «مشتی اســماعیل» تقریبا
تمام جوایز معتبــر داخلی در حوزهی
مســتند را تصاحب کنــد و عالوه بر
آن ،در جشنوارههای بینالمللی چون
«الجزیره»« ،پالم اســپرینگ» آمریکا
و «جشــنوارهی مذهب امروز» ایتالیا
هم بدرخشــد؛ اما جالب آن است که
«زمانپور کیاسری» با وجود دریافت
انواع و اقسام جوایز داخلی و خارجی،
بعد از دریافت جایزهی ویژهی هیئت
داوران جشــنوارهی دوم عمار ،اعالم
کرد که این جایزه برای او حال و هوای
دیگری دارد و به گرفتن فانوس عمار،
افتخار میکند.

نگاهی به برخی مستندهای اکران شده در چهار دوره جشنواره مردمی عمار
مستند «یزدان تفنگ ندارد»
(حسین شمقدری)
«یزان تفنگ نــدارد» قطعاً مهمترین
مستند نخســتین دورهی جشنوارهی
عمــار و یکــی از مشــهورترین
مستندهایی است که با موضوع فتنهی
 88ســاخته شده اســت .این مستند
محصول حرکت خودجوش یک گروه
دانشــجویی در دانشگاه شــریف بود
که بدون داشــتن هر گونه تخصص و
تحصیالت ســینمایی ،بعد از ساخت
یکی دو مســتند آماتــوری و کلیپ
و نماهنــگ ،تصمیم به ســاخت یک
مستند بلند و حرفهای در مورد فتنهی
 88گرفته بودند.
حضور «حســین شــمقدری» فرزند
«جواد شمقدری» -کارگردان معاون
ســینمایی وقت -به عنوان کارگردان
این مستند ،شایعات زیادی را در مورد
دولتی بودن این مســتند ایجاد کرد
که البته هیچگاه ثابت نشد« .طه رضا
نیرهدی» -راوی مستند -هم به عنوان
یک نخبهی علمــی ،حضور موفقی در
مســتند داشــت و به تأثیرگذاری آن
کمک شایانتوجهی کرد .تا جایی که
اســتفاده از راوی در قریــب به اتفاق
مستندهای بعدی گروه سفیر ،به یک
رسم تبدیل شد.
«یزدان تفنــگ ندارد» هــر چند در
تدویــن و پرداخت کمی شــلخته و
کند به نظر میرسید ،اما به واسطهی

سرک کشیدن به موضوع کشته شدن
«ندا آقاسلطان» و گره زدن وقایع سال
 88بــه ماجرای عملیات تروریســتی
در زاهــدان ،مســتند جذابــی از آب
درآمد و بــه عنوان کار نخســت یک
گروه دانشــجویی ،اکرانهای فراوانی
را در دانشــگاهها تجربه کــرد و مورد
استقبال واقع شد .چنانکه بعدها گروه
مستندسازی سفیر ،به واسطهی همین
اســتقبال باال و موفقیت این مستند،
شکل گرفت و یک گروه جوان مستعد
از دانشجویان دانشگاه شریف را ترغیب
به مستندســازی کرد .این مســتند،
در اولیــن دورهی جشــنوارهی عمار،
جایزهی نخست را تصاحب کرد.
مستند «مشــتی اسماعیل»
(مهدی زمانپور کیاسری)
یکی از خوشساختترین مستندهای
جشــنوارهی عمــار در تمــام چهار
دوره ،قطعاً «مشــتی اســماعیل» به
کارگردانی «مهدی زمانپور کیاسری»
اســت؛ مســتندی سرشــار از امید
از زندگی یــک پیرمرد اهل کیاســر
مازنــدران که به راحتی میتوانســت
یک مســتند تلــخ جشنوارهپســند
باشــد .اما مهــارت «زمانپــور» در
ایجاد فضای امیدوارانهی در مســتند
و البتــه ســرزندگی خــود کاراکتر
«مشــتی اســماعیل» به حدی است
که شــاید مخاطب تا بیست دقیقهی
نخســت مســتند ،اص ً
ال متوجه نابینا

مســتند «مهــار نشــده»
(مصطفی رضوانی)

پرونده:چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار

38

یکی از برگ برندههای دومین دورهی
جشنوارهی مردمی فیلم عمار ،مستند
«مهارنشده» به کارگردانی «مصطفی
رضوانی» بــود که ایــدهی تولید آن،
بــاز هــم در دل مجموعــهی یــک
مستندسازی دانشــجویی در دانشگاه
شــریف شــکل گرفت .مســتندی با
محوریت موضوع انرژی هســتهای از
نگاه یک راوی جوان پاکستانی دانشجو
به نام «محتشــم علی» که میخواهد
بداند علت اصلی اختالف غرب با ایران
در موضوع هستهای چیست؟
جســتجوی «محتشــم علــی» بــه
عنوان یک ناظــر خارجی برای یافتن
جــواب و مراجعهی او بــه مخالفان و
موافقان داخلــی انرژی هســتهای و
نیز نظرخواهــی از طیفهای مختلف
مردم در کنار ســوژهی داغ و جسارت
کارگــردان« ،مهــار نشــده» را بــه
مشهورترین مســتند داخلی پیرامون
مناقشات هستهای تبدیل کرده است؛
تا جایی که این مســتند چندین بار
از رسانهی ملی پخش شــده و مورد
استقبال قرار گرفته است.
شــیوهی روایی این مســتند که ابتدا
به بیــان جســورانهی نــکات منفی
استفادهی کشــور از انرژی هستهای و
مضرات آن در این ســالها پرداخته و
بعد سعی در پاسخ دادن به این نکات
از طریق گفتگوهای مردمی و گفتگو
با کارشناســان کرده بود ،خیلی زود
به سبک کاری مستندسازان دانشگاه
شریف و مجموعهی سفیر تبدیل شد.
موفقیت «مهــار نشــده» در دومین
دورهی جشنوارهی مردمی فیلم عمار
و در اکرانهای دانشــجویی و پخش
تلویزیونی ،موفقیت گروه مستندسازی

ســفیر را تثبیــت و آن را وارد فــاز
جدیدی در گسترش فعالیتهای خود
نمود.
مســتند «کریم» (محســن
برمهانی)
«کریم» که بــرای نخســتین بار در
دومین دورهی جشــنواره ی مردمی
فیلم عمــار به نمایــش درآمد ،اولین
مستند ایرانی با موضوع انقالب مردمی
تونس است که با حضور در جشنوارهی
عمار ،مرزهای مستندســازی در این
جشنوار ه را به خارج از مرزهای ایران
کشاند.
«محســن برمهانی» برای روایتش از
انقالب تونس ،به ســراغ جوانی به نام
کریم و نامــزد محجبهاش میرود و از
طریق همراه شدن با آنها ،اوضاع پیش
و پــس از انقالب تونــس را به تصویر
میکشــد .حرکت تدریجــی کریم از
بیاعتقادی به عموم باورهای مذهبی
به ســمت پذیرش تلویحــی دین با
حضور او در مســجد در پایان مستند،
به نوعــی نمادی از بیداری اســامی
مردم تونس در طی این انقالب است.
مخالفت نامزد کریــم در مقابل الزام
دولت برای گرفتن عکس بدون حجاب
جهــت درج در شناســنامه ،از جمله
فرازهای جالب این مســتند است که
مخاطب را به خوبی با قوانین سکوالر
پیش از انقالب آشنا میکند.
مســتند «برمهانــی» گرچــه ریتم
کندی داشــت و میتوانست کوتاهتر
و با تدوین بهتری همراه باشــد ،اما
توانست خأل مســتندهای با موضوع
بیداری اسالمی را پر کند و از طرفی،
افق جشــنوارهی عمــار در حوزهی

مستند قابل توجهی نبود ،اما بیش از
هر مستند دیگری در جشنوارهی دوم
عمار دیده و نقد شــد و البته مطابق
انتظار ،به مذاق جریان شبهروشنفکری
خوش نیامد.
جالب اســت بدانید که «دوپینگیها»
هم محصولی از موسسهی سفیر است
و باطنی هم یکــی از فارغالتحصیالن
دانشگاه شریف.
انیمیشن «پرواز تا بینهایت» (هادی
محمدیان)
در روزهــای جشــنوارهی دوم عمار
در حالی کــه هیچ تصوری نســبت
به انیمیشــن انقالبی وجود نداشــت،
رونمایی از انیمیشــن باکیفیت «پرواز
تا بینهایت» یــک غافلگیری بزرگ
بــه شــمار میرفت؛ بــه ویــژه آنکه
کیفیت این انیمیشن از قریب به اتفاق
پویانماییهای رســانهی ملی و حتی
آثار متداول در حوزهی انیمیشن باالتر
است.
البته کیفیت بــاالی اثــر ،تنها برگ
برندهی «پرواز تا بینهایت» نیســت؛
چرا که «هادی محمدیان» با جسارت
تمام یک داســتان آیندهنگر سیاسی
نظامی را برای روایت در این انیمیشن
انتخاب کرده اســت :ماجرای حملهی
اتمی آمریکا به ایران در ســال 1404
و گروه ویــژهی ایرانی کــه ماموریت
مییابند مانع این حمله شوند.
محمدیــان در «پرواز تــا بینهایت»
موفق به خلق یک فضای جذاب برای
کــودکان و نوجوانان و حتی ســنین
باالتر شده اســت و در کنار آن ،سعی
در انتقال پیام مورد نظــر خود دارد.
تجربهای کــه باید آن را بــا توجه به
نوپا بودن اســتفاده از قالب انیمیشن

بینالملل را گسترش دهد.
مستند «دوپینگیها» (صادق
باطنی)
جنجالیتریــن مســتند دور
دوم جشــنوارهی عمــار ،مســتند
«دوپینگیها» بود کــه برای اولین بار
در این جشــنواره از آن رونمایی شد
و بحثهــای زیادی را در رســانهها و
فضای مجازی برانگیخت.
«دوپینگیها» روایتی اســت از رفتار
دیکتاورمآبانــهی جریــان هنــری
شبهروشــنفکری بعــد از ســال .88
ماجرای ایــن مســتند از رقابت داغ
دو فیلــم «جدایی نادر از ســیمین»
و «اخراجیها  »3در نــوروز  90آغاز
میشود که با حاشــیههایی همچون
انتشار نسخهی قاچاق «اخراجیها »3
با یک بیانیهی سیاسی در ابتدای آن و
نیز دعوت به تحریم تماشای این فیلم
توسط شبهروشــنفکران وطنی همراه
است .سپس مســتند با فالشبکی به
کمی قبلتر برمیگردد و و نمونههایی
از رفتــار تمامیتگــرای جریــان
شبهروشــنفکری در برخورد با افرادی
چون «علیرضــا افتخــاری»« ،امین
حیایی»« ،حامد کمیلی»« ،محمدرضا
شریفینیا» و  ...را در کنار گفتگوهایی
از «وحید جلیلی»« ،مسعود فراستی»،
«ناصر هاشمزاده» و  ...نمایش میدهد
تا نتیجــه بگیــرد کــه روال جریان
شبهروشــنفکری بــرای برخــورد با
هنرمندانی که از خــط قرمزهای این
جریان تخطی کنند ،همیشه یکسان
به صورت چکشی بوده است.
«دوپینگیها» گرچــه به عنوان اولین
کار «صــادق باطنــی» از حیث فنی،

در انتقــال چنین مضامینــی ،موفق
محسوب نمود .تا جایی که در دورهی
بعدی جشــنوارهی عمار میشد تأثیر
این مستند را به راحتی مشاهده کرد.
فیلم کوتاه داستانی «بازی تمام شد»
(داوود مرادیان)
در حالــی که تصــور ســاختن فیلم
داستانی توسط فیلمسازان جشنوارهی
عمار هنوز کمی زود به نظر میرسید،
دفتر مطالعات جبههی فرهنگی انقالب
اسالمی ســاخت فیلم داستانی «بازی
تمام شد» را به «داوود مرادیان» -دبیر
نخســتین دورهی جشنوارهی مردمی
فیلم عمار -سپرد تا در دومین دورهی
جشنوارهی عمار ،برای نخستین بار از
آن رونمایی شود.
وقایع «بــازی تمام شــد» در فضای
بستهی یک سوله در یک کشور عربی
نامعلوم میگذرد .جایــی که تعدادی
از مــردان و زنان و کــودکان بیپناه
بــا لباسهای عربی در ســولهای پناه
گرفتهاند تا از گزند تکتیرانداز بیرون
ســوله در امان باشــند .در این میان،
گاه صدای شــلیک گلول ه یا صحبت
کردن مردانــی به زبان انگلیســی از
بیرون سوله شــنیده میشود .باالخره
عدهای که معتقدنــد این تک تیرانداز
به غیرنظامیان شلیک نخواهند کرد ،از
سوله خارج میشوند...
پایان فیلم ،امــا کام ً
ال غافلگیر کننده
است و کنایهای است به نوع القای پیام
اسالم هراسی به کودکان در بازیهای
رایانهای غربی .گرچه پایان فیلم ،قوت
فنی بخشهای ابتدایی آن را ندارد.
«بازی تمام شــد» نخستین تجربهی
جدی فیلمسازان جشنوارهی عمار در
ساخت آثار داستانی با عوامل حرفهای
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و بازیگران جــوان بود کــه موفق به
دریافت فانوس بهترین فیلم داستانی
دومین دورهی جشنواره شد.
مســتند «روایــت نحــل»
(محمدرضا خردمندان)
«روایت نحل» مستندی 30دقیقهای
اســت از خاطرات چند طلبه که برای
تبلیغ به روســتاهای محروم اســتان
کرمان رفتهانــد .البته مســتندهای
زیادی در دور دوم جشنوارهی عمار با
موضوع سفرهای تبلیغی طالب وجود
داشــت ،اما «روایت نحل» با ساختار
ب موفق به جلب
حرفهای و روایت جذا 
نظر داوران جشنوارهی دوم گردید.
خردمندان در این مستند سعی کرده
اســت مســائل مبتال به ایــن طالب
و مــردم منطقه را به تصویر بکشــد.
حوادث و خطراتی کــه این طالب را
طی ســفر تهدید میکند ،اســتقبال
مــردم مســتضعف و کپرنشــین از
آنهــا ،نحــوهی ارتباطگرفتن طالب
با مردم این منطقه ،انسگرفتنشــان
با کودکان ،فقر و تنگدســتی مردمان
آن منطقــه و حوادثی که در راه براین
طــاب رخ میدهــد ،از جملهی این
مسائل است که باعث شده تا «روایت
نحل» ریتم مناســبی داشــته و برای
مخاطب جذاب باشــد .از نکات جالب
مســتند ،تصویربرداری به شــیوهی
دوربین روی دست است که بر خالف
نمونههای مشــابه ،باعث شلختگی در
کار بــه بهانهی اوانگاردیســم و آزار و
اذیت مخاطب نمیشود .شاید همین
نقاط قوت بود که باعث شــد «روایت
نحل» پیــش از حضــور در عمار ،در
جشنوارههای ســینماحقیقت ،فیلم
کوتاه تهران ،فیلــم دینی «رویش» و
جام جم مورد تقدیر قرار بگیرد.
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مستند «آب شــهر» (یاسر
طالبی)
یکــی از آثار متفاوت حاضــر در ادوار
جشنوارهی عمار ،همین مستند «آب
شــهر» به کارگردانی «یاسر طالبی»
اســت که بــه موضــوع آلودگی آب
اســتان مازندران میپردازد .نوع نگاه
آمیخته به طنز مستندســاز و بررسی
جســورانهی موضوع و گفتگو با تمام
طرفین دخیل در ماجرا« ،آب شــهر»
را به یکی از جذابترین آثار حاضر در
جشنوارهی سوم عمار تبدیل کرد.
نــوع نــگاه طنزآمیز ّ
«آب شــهر» به
موضوع مســتند کــه بر نریشــن و
تصویربــرداری متفــاوت آن اســتوار

« داســتان «و دیگر هیچ نبود» دچار شعار زدگی نشده و برای مخاطب باورپذیر است...
ایدهی ساخت این فیلم از یک اعتقاد شکل گرفته است و مهم این است که گروه توانسته
داستان را به زبان یک قصه سینمایی درآورد و فیلمنامه نیز به گونهای است که قصه را
از آخر به اول تعریــف کرده که این روش ایده را خوب در مــیآورد .بهنظر من موضوع
داستان این فیلم حتی از طرف عراقیها هم مورد استقبال قرار خواهد گرفت».
مستند میراث آلبرتا ( 1حسین شمقدری)
یکی از جنجالیترین مستندهای دانشجویان دانشگاه شریف ،مستند «میراث آلبرتا »1
به کارگردانی «حسین شمقدری» اســت که از حیث اکران دانشگاهی و خبرساز شدن
در رسانهها و شبکههای اجتماعی ،قطعاً موفقترین مستند در سالهای اخیر محسوب
میشود؛ موفقیتی که ریشه در نگاه منصفانه و جسورانهی خالقانش به معضل دانشگاهی
«مهاجرت نخبگان» دارد.
«میراث آلبرتا» ابتدا درحضور پرشور و بیســابقهی دانشجویان دانشگاه شریف در این
دانشگاه رونمایی شد و ســپس بعد از تعداد زیادی اکران دانشگاهی ،در سومین دورهی
جشنوارهی عمار به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا که مستندساز سعی
کرده بود ضمن پرداخت جسورانه به انتقادات کسانی که مهاجرت کردهاند ،هم گزندگی
خود را حفظ کند و دالیل مهاجرت را شرح دهد هم نمونههای موفقی را به تصویر بکشد
که در داخل ایران توانستهاند دانش خود را به کار گیرند و خدمتی کنند.
یکی از جذابترین بخشهای این مستند ،حضور «محمود احمدینژاد» و پاسخ عجیب
او به انتقاد راوی مستند مبنی بر چرایی خودکشی یک دانشجوی دانشگاه شریف است.
جالب آنکه مسئوالن جشنوارهی سیام فجر ،از گروه سازندهی مستند خواست ه بودند که
برای نمایش در جشنواره ،این بخش از مستند را حذف کنند.
«میراث آلبرتا  »1همچنان به سیاق مستندهای دانشجویان دانشگاه شریف ،هم راوی
دارد و هــم اینکه ابتدا به بازگویی انتقادات تند و تیز و ســپس به پاســخگویی به آنها
میپردازد؛ به نحوی که میتوان گفت این روش به سبک این مستندسازان جوان تبدیل
شده است .موفقیت «میراث آلبرتا» به حدی بود که شــبکهی صدای آمریکا طی یک
برنامهی کامل ،به نقد این مستند پرداخت و آن را حکومتی خواند .جالبتر آنکه جمعی
از دانشجویان دانشــگاه «آلبرتا» کانادا هم به این مســتند معترض شدند و تصویر این
مستند از خود را غیرواقعی خواندند.

است ،به ساختار روایی مستند «تهران
انار ندارد» شبیه اســت .هر چند که
«طالبی» بر خالف «مسعود بخشی»
در «تهران انار ندارد» ،نقد کیفیت آب
شهر ساری را دستمایهی متلکگویی
به همه چیز و همه کس نکرده اســت
و ایــن دقیقاً همان چیزی اســت که
دستاندرکاران جشنوارهی عمار ،نام
آن را «نقد درون گفتمانی» نهادهاند.
تناقضگوییهای مدیــران ادارهی ّآب
و فاضالب ،حرفهای بیپایه و اساس
فروشــندگان دســتگاههای تصفیهی
آب ،ارائــهی آمارها و اســتانداردهای
گوناگون از شرایط یک آب استاندارد
در کنار پرداختن به نظر مردم در این
آشفته بازار حرفهای متناقض ،باعث
شده تا «آب شهر» نمونهای مناسب از
«نقد درون گفتمانی» باشد و بر همین
اساس ،در دورهی ســوم جشنوارهی
عمار ،در بخش نقــد درون کفتمانی
مورد تقدیر قرار گیرد.
فیلــم داســتانی «و دیگر
هیــچ نبــود» (محمدباقــر
مفیدیکیا)
در حالی که دومین جشنوارهی فیلم
عمار نشــان داده بود که جهشــی در
حــوزهی مستندســازی در جبههی
فرهنگی انقالب اسالمی رخ داده است،
خانهی فیلم داستانی انقالب اسالمی
که زیر نظر ســازمان اوج شکل گرفته
بود ،هم در همین اثنا آغاز به کار کرد
تا در حوزهی فیلم داستانی هم امکان
فعالیت جریان فیلمسازی انقالبی مهیا
شود.
«و دیگر هیچ نبود» نخستین تجربهی
جدی «خانــهی فیلم داســتانی» با
بهرهگیری از عوامل و امکانات حرفهای
بود که برای نخســتین بار در سومین
دورهی جشــنوارهی مردمــی فیلــم
عمــار از آن رونمایی شــد و به دلیل
کیفیت باالی فیلم ،کارگردانی خوب،
فیلمبــرداری چشــمنواز و مضمون
مناسب تحســین فراوانی را به همراه
داشت و این اثر را به ستارهی دورهی
سوم جشــنواره تبدیل کرد ..فیلم در
ژانر دفاع مقــدس به کارگردانی جوان
خوشآتیــهای بــه نام «محمــد باقر
مفیدیکیــا» که طــی  40دقیقه ،به
رابطهی عجیب یک رزمندهی ایرانی با
یک سرباز عراقی میپردازد.
جالــب آنکــه «حجــت االســام
پناهیان»که به سختگیری در مورد
آثار ســینمایی مشهور اســت ،بعد از
دیدن فیلم در مــورد آن چنین گفت:

انیمیشن «نبرد خلیج فارس» (فرهاد عظیما)
در پانزده خرداد مــاه  1363در بحبوحه جنگ ایران و عراق یک درگیری هوایی بر فراز
خلیج فارس بین جنگندههای ایران و عربستان به وقوع پیوست .با گذشت سالها از این
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این کمپها تبدیل شده است .بخش
عمدهی مســتند به ترسیم شخصیت
و فعالیتهــای این روحانــی جوان از
زبان مددجویان ســاکن در این کمپ
های ترک اعتیاد و افرادی اســت که
به کمک وی ،سالهاست دیگر سراغ
مواد مخدر نرفتهاند.

جریان ،با وجود آنکه منابع داخلی و خارجی مطالبی در این باره منتشــر کرده اند هنوز
جزئیات این درگیری در پرده ابهام قرار دارد« .فرهاد عظیما» در «نبرد خلیج فارس» به
سراغ این واقعه رفته است.
ماجرای «نبرد خلیج فارس» از این قرار اســت که دو فروند فانتوم  4E-Fاز پایگاه ششم
شکاری به پرواز در میآیند و به سوی آسمان خلیج فارس حرکت می کنند .اما ناگهان
در همین زمان با دو فروند  15-Fعربستانی در خلیج فارس مواجه میشوند که با حمایت
اطالعاتی از طریق هواپیماهای آواکس ایاالت متحده به سمت آنها پرواز میکنند...
گرافیک باالی این انیمشین در بازسازی صحنههای درگیری هوایی هواپیماهای جنگنده
حتی در طراحی ریزترین جزئیات کابین خلبان و موشکها ،آن را از این حیث به اثری
قابل توجه تبدیل کرده است که در کنار ضرباهنگ سریع حوادث یک درگیری هوایی،
لذت تماشای یک اثر خوش ساخت را به مخاطب ارائه میدهد .به جرئت میتوان گفت
مخاطب با تماشای این اثر شاهد یکی از بهترین آثار پویانمایی ساخت ایران خواهد بود.
«نبرد خلیج فارس» بعد از «پرواز تا بینهایت» ،تراز انیمیشنسازی در جبههی فرهنگی
انقالب اســامی را چند گام ارتقا داد و اثبات کرد که آیندهی روشنی در انتظار جریان
انیمیشنسازی متعهد است.
مستندهای «آخوند چینی دات کام» و «اخراجیها ( »4محمدتقی رحمتی)
«محمدتقی رحمتی» بعد از برگزید ه شــدن در دور دوم جشــنوارهی عمار با مستند
«نماز جمعهی تاریخی» ،در سومین دورهی جشنوارهی مردمی فیلم عمار با دو مستند
فوقالعاده جذاب به نامهــای «آخوند چینــی دات کام» و «اخراجیها  »4با محوریت
روحانیت حضور پیدا کرد.
«آخوند چینــی دات کام» و «اخراجیهــا  »4البته از حیث فنی مســتندهای چندان
درخشانی نیستند ،اما سوژهی هر دو مستند به قدری جذاب است که اکران هر دو اثر در
جشنوارهی عمار ،به یکی از شلوغترین سئانسهای دور سوم تبدیل شد.
«آخوند چینی دات کام» روایتی اســت از زندگی یک روحانی ایرانــی که برای تبلیغ
اسالم و تشیع ،زبان دشــوار چینی را با مرارت فراوان آموخته و روانهی چین شده است
تا شــاید بتواند روی بیش از یک میلیارد چینی زبان دنیا تأثیر بگذارد .مستند مخاطب
را با سختیهای این روحانی جوان در فراگیری زبان چینی و فعالیتهای تبلیغی او در
این کشــور از جمله طراحی نرمافزارهای قرآنی به زبان چینی آشنا میکند .بامزهترین
بخشهای این مستند ،صحبت کردن این روحانی سختکوش به زبان چینی است.
«اخراجیها  »4هم حکایت روحانی جوانی اســت که کمپهای تــرک اعتیاد را برای
فعالیت دینی خود انتخاب کرده است و به شخصیت محبوب و موثری در میان مراجعان

مســتند «کوچــه مقدس»
(سیدجمال عودسیمین)
مســتند «کوچه مقدس» هر چند که
از لحاظ فنی مستند متوسطی است،
اما در اکرانهای مردمی جشــنوارهی
عمار بیــش از آثار دیگــر مورد توجه
قــرار گرفته اســت .تا جایــی که در
روستای معزآباد شــیراز هنگام اکران
این مســتند ،هنگامی که دســتگاه
پخش خراب میشود و فیلم نیمهتمام
میماند ،مردم همانجا کاله میگردانند
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فیلــم داســتانی «لکــه»
(محمدباقر مفیدیکیا)
«لکه» جنجالیتریــن و مهمترین اثر
حاضر در دورهی چهارم جشــنوارهی
مردمی فیلم عمار بود که هر دو اکران
آن در جشــنوارهی عمار ،با استقبال
فراوان مخاطبین ،چهرههای سیاسی
و فرهنگی روبرو شــد .فیلم داستانی
سیاسی و جســورانهای که به خوبی
اثبات میکند جریان فیلمسازی عمار
در پی پرداختن بــه مضامین خنثی
نیست.
«لکــه» محصولی از دفتــر مطالعات
جبههی فرهنگی انقالب اسالمی و به
کارگردانی «محمدباقــر مفیدیکیا»
اســت که از رویشهای مهم حوزهی
فیلم داستانی در جشنوارهی عمار به
شــمار میرود .این فیلم  42دقیقهای
روایتی اســت از روز معارفهی یکی از
مدیران دولــت تدبیر و امید که با یک
دردســر ناگهانی و ورود یک زن وارد
ماجرای عجیب و جذابی میشود...
اســتفاده از عوامــل و بــه خصوص
بازیگــران حرفهای همچــون «فرخ
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فیلم کوتاه داستانی «»11=1+1
(سید محمد طباطبایی)
داستان این فیلم کوتاه درباره دو سرباز
دوقلوی آمریکایی اســت کــه بعد از
حادثهی  11سپتامر وارد ارتش آمریکا
میشــوند و به منطقــهی خاورمیانه
میآیند .این در حالی اســت که یکی
از برادران جنگیدن را دوست ندارد و
همین باعث به وجــود آمدن اتفاقاتی
میشود.
«طباطبایــی» سرپرســت انجمــن
ســینمای جوانــان ایــران در دفتر
اصفهــان اســت و نویســندگی و
کارگردانــی چندین فیلم داســتانی
دیگــر را در رزومــهی کاری خــود
دارد .فیلمهایی که بعضــا جوایزی از
جشنوارههای بینالمللی هم گرفتهاند.
او در « »11=1+1توانســته به خوبی
با اســتفاده از خلق صحنههای انفجار
و درگیــری ،یک قصهی پرکشــش و
حادثهای را روایت کنــد .تا جایی که
برگزارکنندگان جشــنواره ،صحنهی
خوشســاخت انفجار در این فیلم را
دی تیزر جشــنواره جا دادند تا شاید
تصور مخاطبین نسبت به پروداکشن
و نوع آثار حاضر در عمار را از کارهای
آماتوری به آثار جدیتر ارتقا دهند.
« »11=1+1که با مشــارکت انجمن
سینمای جوان و خانهی فیلم داستانی
تولید شــد ،در کنــار «و دیگر هیچ
نبود» با وجود همهی ضعفو قوتها،
توانست افقهای ساخت فیلم داستانی
را در جشنوارهی عمار گسترش دهد و
زمینه را برای پرداختن بیشتر به این
حوزه در دورههای بعدی مهیا کند.

و  2میلیون تومان جمــع میکنند و
دســتگاه جدیدی میخرند تا ادامهی
فیلم را ببینند.
«کوچه مقــدس» را طلبــهای به نام
«سید جمال عودسیمین» با محوریت
امــام جماعت مســجدی در محلهی
«تهران نو» ســاخته اســت؛ روحانی
محبوبی به نام «حاج آقا مقدس» که
شخصیت دوستداشــتنی او در این
مستند به واسطهی صحبتهای اهالی
محله ترسیم میشود.
مستند در فرم بیادعاست و نمیتوان
آن را کار درخشــانی دانســت ،امــا
مضمون به شــدت گرمــی دارد و با
برخــورداری از یک ریتم ماســب و
پرهیــز از زیادهگویــی ،مخاطــب را
جذب میکند .از همین رو ،به عنوان
گام اول یــک پروژهی مستندســازی
از ائمهی جماعت مســجد که توسط
«عودســیمین» و همکارانــش دنبال
میشد ،کار موفقی محسوب میشود.
«کوچه مقدس» در واقع از آن دست
مســتندهایی اســت که مضمون بر
ســاختار چربش دارد و البته با اعتقاد
ساخته شده است .از همین رو ،شعاری
نیست و به دل مینشیند .قطعاً همین
عامل هم مهمتریــن راز موفقیت این
مســتند در اکرانهــای مردمــی در
شــهرها و روســتاهای کوچک کشور
بوده است.
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نعمتــی»« ،فریبا کوثــری» و «علی
ســلیمانی» در «لکه» ،گریــز ار آفت
شــعاری شــدن و نیز فیلمبرداری و
کارگردانی حرفهای در کنار ســوژهی
داغ و جذاب و بازیهای مناســب به
خصوص در مــورد «فــرخ نعمتی»،
باعث شــد تا تراز فیلم داســتانی در
جشــنوارهی چهارم عمار به واسطهی
«لکه» ارتقا پیدا کند.
البته «لکه» به طــور کلی کارگردانی
بهتری نســبت به فیلمنامهاش دارد و
میتوانست در تدوین اندکی کوتاهتر و
در سکانس پایانی نیز ،پرداخت بهتری
داشــته باشــد ،اما با توجه به اینکه
«مفیدیکیا» هنوز در آغاز راه اســت
و ســاختن فیلمی با این سوژهی داغ
سیاسی کار ســادهای نیست ،میتوان
به آیندهی او و ایــن زوج موفق کام ً
ال
امیدوار بود.
فیلم داســتانی «رو به قبله»
(امیر مهدی پوروزیری)
داستان این فیلم  40دقیقهای دربارهی
مرد یک خانواده مذهبی است که تا به
امروز در مقابل داشتن ماهواره مقاومت
کرده اســت ولی باالخره زیر فشــار
خانوادهی خود ،به داشتن آن رضایت
داده اســت و این موضوع ماجراهای
طنزآمیزی را به وجود میآورد.
«رو بــه قبلــه» به جرأت نخســتین
تجربــهی جــدی فیلم داســتانی در
جبههی فرهنگی انقالب اسالمی است

ديگــري ديده شــد و مــورد بحث و
بررسي قرار گرفت ،ساخته شده است
و این بار تیم ســه نفرهی ســازندهی
این مســتند- ،شــمقدری ،مددی و
اخوان -برای بررسی مهاجرت نخبگان،
راهی فرانســه و آلمان شــدهاند تا از
نزدیک دالیــل دانشــجوهای ایرانی
مهاجر را بشــنوند« .ميــراث آلبرتا
 »2نســبت به قســمت نخست اين
مستند ،خوشســاختتر و ديدنيتر
است و مشــكالت قسمت نخست اين
مستند -اعم از شلختگي ودوپارگي در
تدوین ،پراکندگی در بیان موضوعات و
پارهاي ضعفهاي محتوايي -را ندارد.
اما حســن مهمتر این مستند نسبت
به قســمت نخســت آن این است که
«حسين شمقدري» موفق شده است
در قسمت دوم ،نقش خود را به عنوان
كارگردان كمتر كند و مضمون اصلی
مستند را خيلي ظريفتر به مخاطب
انتقال دهد .خالقان این مستند موفق
شــدهاند ضمن اشــاره به تمام دالیل
دانشــجویان مهاجرت کرده ،از خالل
حرفهای همانها ،مشکالت مهاجرت
و لزوم بازگشــت به وطن را هم بیان
کنند و ایــن البته کار آســانی نبوده
اســت .جالب انکه «میراث آلبرتا »2
اکرانهای دانشگاهی به شدت موفقی
داشــت و از طرفی ،به عنوان یکی از
نخستین تجربهها ،فروش اینترنتی را
تجربه کرد که اتفاقا چندان هم ناموفق
نبود.

که داستانش آمیخته به چاشنی طنز
اســت و از این رو ،بــا توجه به ضعف
تاریخی جریان فیلمسازی ارزشی در
حوزهی طنز ،یک نوآوری محســوب
میشــود .گرچه پرداختن به موضوع
ماهــواره به عنوان یک ســوژهی روز،
خود جذابیت دیگری را برای این فیلم
داستانی رقم زده است.
«رو بــه قبله» بــر خــاف «لکه» از
فیلمنامهی بهتری نســبت به اجرای
فیلم برخوردار است و از همین رو ،در
جشــنوارهی چهارم موفق به دریافت
جایزهی بهتریــن فیلمنامه در بخش
فیلمهای داســتانی نیمهبلند شــد.
«علی اســتادی»« ،وحیــد آقاپور» و
«محمدباقر مفیدیکیــا» از بازیگران
این فیلم هســتند .جالب است بدانید
که «امیرمهدی پوروزیری» ســابقهی
دســتیاری «اصغر فرهادی» را هم در
کارنامهی خود دارد.
«رو بــه قبلــه» محصــول دیگری از
خانــهی فیلم داســتانی اســت که
مانند تمام آثار این نهاد فیلمســازی،
تهیهکنندگی آن را «محمدرضا شفاه»
بر عهده دارد.
میــراث آلبرتــا -2روایت
اروپایی (حسین شمقدری)
مســتند «ميــراث آلبرتــا - »2بــه
كارگرداني «حسين شــمقدري» در
ادامهی قسمت نخســت این مستند
که در سال  90بيشــتر از هر مستند
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مســتند «به رنگ زندگی»
(میالد مهدوی)
«به رنــگ زندگی» چه به واســطهی
نــام «آزاده نامــداری» بــه عنــوان
تهیهکنندهی این اثــر و چه از حیث
ســوژه ،یکــی ازپرحاشــیهترین و
مطرحترین مستندهای دورهی چهارم
جشــنوارهی عمار بود و از همین رو،
در لیســت آثار مهم ایــن چهار دوره
قرار گرفته اســت؛ هر چنــد که آثار
باکیفیتتری هم نســبت به آن وجود
داشته است.
این مســتند که از تولیدات شبکهی
دوم سیماست ،روایتگر داستان زندگی
طلبهی جوان و همســر 28ســالهی
اوســت که هشــت فرزنــد دارد« .به
رنگ زندگی» زندگی ســاده ،شلوغ و
سرشار از عشق و محبت این خانوادهی
پرجمعیت را به تصویر کشیدهاست و
به خوبی توانسته فضای گرم و جذابی
را برای مخاطب فراهم کند.
بزرگترین حســن «به رنگ زندگی»
این اســت که زیادهگویی نمیکند و
در یک تایــم حدودا ً ســی دقیقهای،
این زندگی جالب را با جزئیات زیاد از
جمله مراسم خواستگاری دختر بزرگ
خانواده ،بازی کردن بچهها ،مســجد
رفتن خانوادگی آنها و تفریحاتشان را
به تصویر میکشد.
جالب اســت بدانید که این مستند ،از
آنجایی که باید به پخــش تلویزیونی
میرســید ،تنهــا در عرض ســه روز

ساخته شده است و از همین رو ،شاید
در زمان بیشــتر ،اثر درخشــانتریخ
خلق میشد .اما «به رنگ زندگی» در
همین وضعیت فعلــی هم اثر آبرومند
و جذابی اســت .این مستند در بخش
«روحانیت» جشنوارهی عمار به عنوان
اثر برتر انتخاب و صاحب فانوس شد.
فیلم داستانی «شربت سینه»
(موسی خانزادهپور)
«موســی خانزادهپــور» از هنرجویان
دورههای آموزشی حوزهی هنری است
که زیر نظر اســاتیدی چــون «دکتر
شاهحســینی» با ســینما و عرصهی
فیلمسازی آشــنا شده اســت .او در
دورهی چهــارم جشــنوارهی مردمی
فیلم عمار ،با فیلم «شربت سینه» در
بخش فیلمهای داســتانی نیمه بلند
موفق به دریافت فانوس شد.
«شربت ســینه» روایت پزشکی است
که در یــک از داروخانه هــای تهران
مشغول کار است و از قضا ،روزی زنی
با ظاهر مندرس به او مراجعه میکند و
از او شربت سینه میخرد .این زن چند
بار دیگر هم به ایــن داروخانه مراجعه
میکنــد و شــربت ســینه میخرد.
باالخــره پس از چند بــار رفت و آمد
این زن در داروخانه ،پزشک به دنبال
او میرود و از فقر و تنگدستی این زن
آگاه میشود و متوجه میشود که این
زن شــربت را در ظرفی میریزد و در
آن نــان خورد میکند و بــه فرزندان

این امر را دارد...
این انیمیشن که شــانزده نفر غیر از
تیم کارگردانی روی آن کار کردهاند ،با
همکاری و حمایت حوزه هنری و مرکز
پویانمایی صبا تولید شــده و تاکنون
جوایــز زیــادی را از جشــنوارههای
مختلــف و معتبر داخلــی و خارجی
کسب کرده است .از جمله برگزیدهی
جشــنوارهی ایــران  ،1404جایزهی
بهترین انیمیشــن جشــنوارهی فیلم
کوتاه تهــران ،برندهی تندیس طالیی
بیســت هفتمین جشــنوارهی فیلم
کودک و نوجوان اصفهان در دو بخش،
صاحب مدال برنز جشنواره فیلمهای
اسالمی مالزی و ...
«سکو» در بخش پویانمایی چهارمین
دورهی جشنوارهی مردمی فیلم عمار،
موفق به دریافت فانوس زرین شد.

خود میدهد .داستان «شربت سینه»
برگرفتــه از یک داســتان قدیمی در
زمان حکومت پهلوی دوم اســت که
با حمایت معاونــت پژوهش و آموزش
حوزه هنــری در نیمه اول ســال 92
تولید شــده بود .جالب اســت بدانید
که این فیلم کوتاه ،پیــش از این هم
از شبکهی چهارم سیما و هم شبکهی
نمایش پخش شده بود.
انیمیشــن «ســکو» (امیر
محمدزاده و سلمان خورشیدی)
انیمیشن ســیزده دقیقهای «سکو» با
موضوع چشمانداز ســند بیستساله
به کارگردانی و نویســندگی مشترک
«ســلمان خورشــیدی» و «امیــر
محمدزاده» طی هفت ماه و به سفارش
جشــنوارهی «ایران  »1404ساخته
شده اســت .تکنیک این انیمیشن ۳
بعدی اســت و در قالب طنز نگاه تازه
و متفاوتی به روند و نتایج سند چشم
انداز بیست ساله دارد.
در حالی کــه اصوالً تولیــد کارهای
آیندهنگر در کشور ما چندان متداول
نیست ،اما «ســکو» مانند چندین اثر
شاخص دیگر جشــنوارهی عمار ،یک
کار آیندهنگر اســت؛ روایتی از آخرین
سکوی نفتی ایران درخلیج فارس در
ســال  1404که به دلیل شــکوفایی
صادرات غیرنفتی تعطیل میشود ،اما
پیرمرد متصدی و نگهبان این ســکو
قصد مقابله با تعطیلی و جلوگیری از

اآخرین روزهای زمســتان
(محمدحسین مهدویان)
شــاید معرفــی «آخریــن روزهــای
زمستان» «محمدحسین مهدویان» با
توجه به شهرت این مجموعه مستند
کار بیهودهای باشد؛ چرا که به جرأت
میتوان این مجموعه مستندبازسازی
را موفقترین مســتند چندین ســال
اخیر کشــور و پرمخاطبترین آنها
شــمرد که پخش آن از رسانهی ملی،
یک اتفاق خوانده شــد و عدهای آن را
بهترین محصول تلویزیون در سال 91
خواندند .با این توصیفات ،مشــخص

است که این مجموعه نیاز چندانی به
معرفی ندارد.
«محمدحســین مهدویــان» بعد از
پخــش «آخرین روزهای زمســتان»
از تلویزیون ،نســخهای ســینمایی از
آن تهیه کرد و ابتدا به ســی و یکمین
جشــنوارهی فیلم فجر فرســتاد که
توانست سیمرغ بهترین کارگردانی را
برای او به ارمغان بیاورد .سپس جوایز
جشنوارههای سینما حقیقت و شهید
آوینی و  ...در برابر قوت این مســتند
سرتســلیم فرود آوردند .اما چهارمین
دورهی جشنوارهی مردمی فیلم عمار،
فرصتی بود تا فانوسهای این جشنواره
هــم در ویترین افتخــارات «آخرین
روزهای زمستان» ثبت شود.
«آخرین روزهای زمستان» تراز گونهی
«مستند بازسازی» را در رسانهی ملی
و حتی در مستندهای سینمایی جابجا
کرد و نام «مهدویان» را بر سر زبانها
انداخت .هر چند کــه نمیتوان نقش
«حبیباهلل والینــژاد» -تهیهکننده-
«هادی بهــروز» -فیلمبــردار -و به
خصوص سهم شــیوهی آموزشی رایج
در موسسهی «فردایی دیگر» که زیر
نظر «سید محمد آوینی» -برادر شهید
«سید مرتضی اوینی» -اداره میشود
را نادیده گرفت؛ شــیوهی آموزشــی
استاد و شــاگردی که شاید خروجی
کمی داشته باشد ،اما نیروهای کیفی و
کاربلدی چون «مهدویان» را به سینما
و تلویزیون کشور معرفی میکند.
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زمانی کــه در غرب ســینما اختراع
شــد ،زودتر از آنچه برادران لومیر
تصور میکردند ،حزب صهیونیســت
دریافت که ســینما همان گوسالهی
ســامری اســت کــه میتوانــد هر
قومی را به ســتایش خــود وادارد.
لذا افسار گوســاله را با تأسیس انبوه
کمپانیهای فیلمسازی ،از فیلمنامه
تا تولید و اکران را به دســت گرفت
و با همین سینما ،دروغ بزرگی مثل
سوزاندن شــش میلیون یهودی در
کورههای آدمسوزی را چنان در باور
جهانیــان نهادینه کرد کــه آلمانها
پس از سه نســل هنوز فرانک ،یورو
و دالر خود را به عنــوان غرامت کار
نکردهی پدرانشان به فرزندان سامری
میپردازند ،در حالی که عرق شــرم
بر پیشــانی دارند! و با همیــن ابزار
ســینما بود که هولوکاســت از خدا
مقدستر شــد .ســینما چنین القاء
نمود که میتوان به خدا هم اشــکال
وارد کرد و همه اجازه دارند عیســی
مســیح و موســی عمرانی را منکر
شوند و همهی دستوراتشان را زیر پا
بگذارند اما ...اما در مورد هولوکاست
کفرگویی ممنوع!
ســینما تصویر قــوم مظلــوم را در
ذهنهای مردمــان حک نمود .قومی
که همه به آنها بدهکارند و ایشــان
از همهی بشــریت طلبکار! فرزندان
سامری میتوانند سرزمین یک ملت
را اشــغال و ســاکنانش را تکه تکه
نمایند و حتی بــرای این کار از مردم
اروپا و آمریکا کمک بخواهند و آنها
نیز دریغ نکنند .آری این سینما بود
که برهنگــی و خودفروشــی زنان را
تمدن و فرهنگ عفاف و همسرداری و
تربیت نسلهای آینده را عقبماندگی
انسان معرفی کرد و ازدواج مردان را
تفکر قرون وســطایی و در قید بودن
شــمرد اما با دهها دختر و زن ارتباط
داشتن را نشانهای از زرنگی و جذابیت
و خوش سلیقگی خواند و بدین سان
در غرب خانواده از هم پاشید؛ عفاف
و غیرت کیمیا شــد و با ارادهی این
ســینما ،امروزه میلیونها نفر از زنان
و مــردان ،بــدون ازدواج و به عنوان
دوستان هفتگی و ماهی با هم زندگی
میکنند ،میلیونها کودک نامشروع

به دنیا آمده و میآیند و رغبت مادری
از زنهــا و میل به پــدری از مردها
گرفته شده است.
زرساالران صهیونیست سبک زندگی
را با ســینما و فرزندش تلویزیون در
دنیا تغییر دادند و مــردم جهان را با
کوهی از مشــکالت گرفتار کردند تا
احدی به فکر والیت حق و پشتیبانی
از آن نیفتد .آنها به درســتی یافته
بودند که بســتر حمایــت از والیت
حــق ،لقمههای حــال و نطفههای
پاک و دامنهــای عفیــف و بازوان
غیور است .پس سینما در قصههایش
با شراب و ســکس« ،اصالت لذت» را
«تمدن» معرفــی کرد تــا به خیال
خودشــان بشــریت آلوده به گناه را
غالم حلقه بــه گوش خــود نمایند.
البته در مخیلهشــان هم نمیآمد که
در گوشهای از مشرق زمین مردی از
ســالهی پیامبر نور(ص) قیام نماید
و غیور مردان و عفیف زنان پروانهوار
بر گردش حلقه زننــد و کرهی زمین
را چنان به لــرزه درآورند که همهی
معادالت آنها به هم بریزد.
امــا زرســاالران صهیونیســت آرام
ننشستند و با تمام دنیاشان به جنگ
حق آمدند ،کشــورها را فتح نمودند
و زنان و کودکان را کشــتند .بمبها
بر ســر غیرت مردان و عفــاف زنان
ریختند .صدها شــبکه بــا زبانهای
مختلف ایجاد کردند .فتنهها نمودند
به رنگهای مختلف .زرد و نارنجی و
سبز و گاه پیروز شدند و گاه شکست
خوردند؛ اما فتنهی سبزشــان تیری
بود که به مرکز قیام شــلیک شــد و
نزدیک بود کــه به هدف اصابت کند،
لیکن خدا نخواســت .با آنکه سینما
و نفوذیهــای رنگارنگ بــه میدان
آمده بودند ،امــا صدای حق خاموش
نگشــت .چراکه عمارها وسط میدان
مظلومانه ایستادند و جشنوارهی عمار
به پا نمودند و از گلوی او در ســینما
و هر آنچه با آن میشد گفت ،نوشت
و تصویر کرد ،حق را جلوه و باطل را
افشا نمودند و هستهی این جشنواره،
بوستانی شد به وسعت همه خوبیها
تــا روزگاری جنگلهــای هالیوود و
بالیوود را نیــز به عطر حقانیت معطر
سازد .چراکه نه؟ انشاءاهلل!

در نخســتین روزهای فتنه ،شــعری
نوشتم که با نامی که «سید محمد جواد
میری» بــرای آن برگزید (باید مثل ندا
میمردی) بسیار خوانده شد و بحثهای
زیادی هم برانگیخت و یکی از نخستین
صداهایی بــود که در فضــای ادبیات،
مقابل جریان فتنه به گوش رسید و به
لطف خدا تأثیر گذاشت.
محور ایــن شــعر مقایســهی مرگ
«ندا آقاســلطان» با «هاجــر نویدی»
دخترک محروم و مرحوم روســتایی
بود و حرفش این که چرا هاجرها دیده
نمیشوند و ...اص ً
ال مگر کل شعر چند
خط است؟ بخوانید:
ما کار خودمان را کردیم ،ما دو صفحهی
روزنامه ،از مرگ عجیب تو نوشتیم
و سخنگوی اصالحات
به خبرنگارمان خندید
ما خبر مرگــت را در روزنامه تیتر یک
کردیم« :مرگ در اثر سرماخوردگی»
اما باید آدمفضاییها
با اســلحههای عجیــب تــو را هدف
میگرفتند
گ آنها
تا ما هم از دوربین تفن 
تــو را در تلویزیونهــا و پایگاههــای
اینترنتیمیدیدیم
باید صاعقهای از آسمان میآمد
و در آتشی سبز میسوختی تا به چشم
بیایی یا دست کم باید زیباتر میبودی
و در حین بازگشت از کالس موسیقی
با گلولهای مشکوک کشته میشدی
خواهرم «هاجر نویدی»
روستازادهی جوانمرگ به تیر 1381
خواهرانم ،برادرانم!
درگذشتگان به تاریخ این خاک سرخ
باید مثل خواهرم نــدا به خرداد 1388
میمردید ،تا به چشم میآمدید!
شــاید به احترامتان یک دقیقه سکوت
میکردند!
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توضيــح :هاجــر نويــدي دختــري
روستايي بود كه بر اثر بيماري سادهی
ســرماخوردگي و تنها به سبب ناتواني
مالي بــراي تهيــهی دارو از دنيا رفت.
آنموقع پزشــک مصاحبهشــونده به
«روحاهلل بهرامی» -خبرنگار ابرار -گفته
بود :مرگ در روســتای قلعهرئیسی (از
توابع کهکیلویه) ،ارزش خبری ندارد! و
آنها همین را تیتر کردند.
بســنده کردن به جمهوری اسالمی و
ساختارها و نهادهای آن و کمرنگ شدن
و سپس تعطیلی جریان عدالتخواهی
موحدانهی زادهی انقالب اســامی در
قالب مطالبههای فرهنگــی و هنری و
حتــی اجتماعی و صنفــی ،مهمترین
چالش انقالب اســامی در سی و چند
سال گذشته بوده است .بیشک عدالتی
که تنها بــه قانوننویســان و مجریان
قانون ســپرده شــود ،در گودی قتلگاه
بروکراسی فراموش شده است.
یکی از بــرکات فتنــه ،بیدار شــدن
بســیجیها بود که به نــاگاه از خواب
برخاســتند و دیدند قطــرهی فلج به
دستشان دادهاند و فلجشــان کردهاند.
حرف اصلی مســتندهایی مثل یزدان
تفنگ نــدارد و ایران ســبز ،همین
عدالتخواهــی موحدانــه بــود که از
رسانهی مستند اســتفاده کرده بودند
و انصافاً این رسانه یکی از کارآمدترین
ابزارهــا بــرای مطالبــهی فرهنگــی
عدالت اســت و این حســن بزرگ را
هم دارد که در شــرایط ســخت هم با
دوربینهای شــخصی قابل تولید است
و در زیرســاختهایی مثــل اینترنت
قابل پخش .در شــعرهای برجستهی
عدالتخواهانهی این ســی و چند سال
نیز شــاهد مســتند نگاری ،به عنوان
یک رویکرد جدی هســتیم و سینمای
مستند میتواند ظرفیتهای تازهای به
این جریان ببخشــد .امکانات جهان نو
هم میتواند زیر لــگام خالقیت ما ،در
خدمت عدالتخواهی موحدانه درآید؛
به شــرط آنکه روحیــهی جهادی و
انقالبیمان را در روزمرگیها از دســت
ندهیم .جشــنوارهی عمار فرصتی ناب
برای ترویج این ایده و جریانسازی در
این فضاست که بیشــک در آیندهای
نزدیک ،بدل به یکی از مؤثرترین مراکز
احیای آرمانها خواهد شد.

چرا انقالب ایــران ،به فرض داشــتن
آثار در خور و شايســته ،جشــنوارهای
برای رقابــت و معرفی آثار تصویریاش
ندارد؟ بهنظر پرســش عجيبي ميآيد،
چراكه ذهن ما در يك فرآيند غيرارادي
ميتواند نام دهها جشنوارهي گوناگون
را رديف كند كــه تخصصي و عمومي،
با القاب پر طمطــراق و ذيل نهادهاي
حكومتي و دولتي ،مشغول اداي تكليف
به فرهنگ و هنر كشوري با انقالبي به
قدمت بيش از سه دهه هستند!
ماجرا این اســت که روند نهادسازی و
تغییر سیســتمهای عامــل در همهي
حوزههای تمدنی يــك جامعهی جوان
انقالبی ،از تغییر نامها آغاز ميشــود و
در تولدي ناقــص ،در همان حد متوقف
ميماند؛ مثــ ً
ا «وزارت فرهنگ و هنر
پهلبد» بــه «وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی» ،و «جشــنوارهی بینالمللی
فیلم تهران» به «جشنوارهی میالد» و
کمی بعدتر ،به «جشنوارهی بینالمللی
فیلم فجر» تغییر نام مييابد ،اما محتوا
و رویکردها چیزی بیشتر از یک رفرم
را تجربه نميكند .بررسي واقعیتهاي
موجــود در فضاي فرهنگــي و هنري
كشــور ما را به يك نتيجــهي بديهي
ميرســاند که در این سی و اندی سال
پس از انقالب ،کاله بزرگی بر ســرمان
رفته و در رودربایســتی نامهای بزرگ
و مقدسی که بر َســردر وزارتخانهها و
نهادها ،و جشــنها و جشنوارهها نقش
بســتهاند ،ماندهایــم؛ بــدون اینکه از
خودمان در مورد تناقض آشــکار «دم
خروس» و «قســم حضــرت عباس»
سؤالی بپرسيم .و به جايي رسيدهايم كه

دم خروس یک برهنه
محمدرضا رضاپور
روزنامهنگار

نشســتيم و فكر كرديم كــه چرا فالن
تاجر مشهور مرتكب فساد مالي و چگونه
بهمــان مدير معروف بانكــي به بيرون
از مرزهاي كشــور فراري شد؟! و دقت
نكرديم كه :مگر از يك سيستم اقتصادي
كه پول را جاي خدا مينشاند و طمع را
تئوريزه ميكند غير از اين هم ميتوان
توقع داشت؟
بنابراين مقصود از انقالب ،يك جنبش
بزرگ فكري و زدن زير ميز مشهوراتي
است كه فضاي تنفس را براي هنر اصيل
و هنرمند روشــنفكر مســلمان دشوار
ميكند .يعني همــان مباني تئوريكي
كه هنرمند را در چارچوب «36وضعيت
نمايشــي» محصور ميكنــد و اجازه
نميدهد پايــش را كمــي آنطرفتر
بگذارد ،و با تــرور ذهني مخاطب عام و
نشاندن تحليلهاي مبتذل ژورناليستي
و فرماليســتي بهجاي نقد هنري سالم
و تأثيرگــذار ،از ديدهشــدن محصول
مطلــوب در فضاي اكــران جلوگيري
ميكند .لــذا اگــر اعتقــاد داريم كه
جشــنوارهي فجری که سیمرغهایش

براي درمان تناقضهاي موجود بايد درد
يك جراحي عميــق را به جان بخريم و
براي يك انقالب دیگر آماده شــويم که
دســتاوردش ،پس گرفتن جمهوریتی
اســت که دور افتاده از اســام ،فرزند
ناخلف انقالب اسالمی ایران لقب گرفته
است .اســامی تهی شده از محتوا کاري
از پیــش نخواهند بــرد؛ این جمهوری
اســامی -حداقل در ساحت فرهنگ و
هنر -نه آن سیستمعامل برآمده از پیوند
اســامیت و جمهوریت ،که نام زیبایی
است که به استهالک شعارهای انقالب
مشغول است .منظور از انقالب فرهنگی
و هنــری ،يقهگيري از ايــن مدير و آن
مســئول ،يا رو در روي فالن فيلمساز
شبهروشنفكر ايســتادن نيست؛ كه اگر
چنين شــود به همــان بالهتي مبتال
ميشــويم كه در موضوع «فساد بزرگ
بانكي» در دامش گرفتار شــديم .يعني
به جاي اينكه بر نقد شــيوهي مرسوم
اقتصاد ربــازدهی پولمبنا و بانكمحور
تمركز كنيــم و به فكــر جايگزيني با
شيوههاي اصيل اقتصاد اسالمي باشيم،

بر روی شــانههای بــوی کافور ،عطر
یاس ،جدايــي نادر از ســيمين و
قاعده تصادف مینشــیند ،به اندازهي
ِ
جنگ با
بانکداری اســامی -بخوانید
خدای اســامی -مضحــک و التقاط
است ،بايد از افتادن در دامان دعواهاي
صفدرينعمتي كــه هدردهندهي توان
فكــري هنرمندان انقالبــی ،و مطلوب
جريان شبهروشــنفكري است ،پرهيز
كنيم .حداقل چهار ســال اســت که
همهي نهادهایی که نام اسالم را یدک
میکشــند و نان انقالب را میخورند،
اما ب ه گواه آثار توليديشــان با همهي
توان مشغول همزدن حلیم حاج عباس
هســتند ،خود را در مقابل پرسشهای
جدی نسل سوم انقالب میبینند .نسلی
که به پرســش بســنده نمیکند و در
راستای رسیدن به اهداف بلند خود ،به
دنبال در انداختن طرحی جدید است؛
به دنبال رســيدن به روندي جامع که
یک چرخهی کامل تولیــد و عرضهي
محصوالت فرهنگی را شامل میشود و
در آخرین حلقهی وصل خود با مخاطب
انبوه مردمی ،او را به چشیدن طعم یک
جشنواره با افزودنیهای انقالبی و طعم
دلچسب آرمانخواهی دعوت میکند .از
فضاي شبهروشنفكري غالب بر فرهنگ
و هنر ايران ،با همــان عقبماندگي و
تأخير فازهاي معروفش در درك حوادث
توقع فهم اين اتفاق بزرگ نميرود ،اما
بد نيســت كه مديران فرهنگي بدانند
اتفاقی از جنس «جشنوارهی عمار» تنها
یک آغاز است؛ آغازی که به پشتوانهي
يك جنبش بزرگ علمي و عملي به این
زودیها به پایان نخواهد رسید.

پیلهی تنیده شد ه جریان سوم سینمای ایران
محمدصادق باطنی

خیلی هم کاری با دغدغههای انقالب ندارند .پس کجا باید دنبال دغدغههای انقالب در
سینما گشت؟ به نظر میرسد باید جریان ســومی را سازماندهی کرد .جریانی مستقل
که سینما برایشان وسیله است ،نه هدف .جریانی نشأت گرفته از انقالب اسالمی ایران،
رشد یافته و مجرب شــده در هوای نظام جمهوری اسالمی ،جریانی که نمک خورده یا
نمک نخورده ،اهل نمکدان شکستن نیست .جریانی که عارش نیست بگوید نظامش را
دوست دارد ،دین و باورهایش را دوســت دارد .جریانی که محتوا را خوب شناخته و در
حال خطخطیکردنهای جدیدی در حوزهی فرم است .جریانی که سوژههای دورافتاده
از جریان اصلی سینمای ایران را به عنوان مهمترین گرههای سینماییاش انتخاب کرده.
شدن آثار
«جشنوارهی عمار» صرفاً محلی است برای گردهمآیی ،انتقال تجربه و دیده
ِ
هنرمندان جریان سوم سینمای ایران .جریانی که اگر قدر خودش را بداند ،میتواند در
آیندهای نه چندان دور ،به جریان اصلی سینمای ایران تبدیل شود.

ســینمای ایران ،بعد از انقالب جریانهای متفاوتی را تجربه کرده اســت؛ از سینمای
فاصله گرفته از فیلمفارســی تا ســینمای دفاع مقدس ،از تقلید از سینمای کالسیک
اروپا توسط کیارســتمی تا تجربههای جدید حاتمیکیا با نامهای مهاجر و دیدهبان ،از
آژانس شیشهای تا اعتراض ،و از جدایی نادر از ســیمین تــا اخراجیها ،همه و همه،
شبهروشنفکری یا انقالبی ،خطخطیهایی بودند که گاهی در حد یک اتفاق در سینمای
ما ماندند و گاهی به جریانهای دنبالهدار سینمایی بدل شدند .اما همهی این جریانها
و اتفاقها با تمام خوبیها و بدیهایشــان نتوانســتند به حرکتی پایدار و ماندگار برای
بازنمایی معانی و مفاهیم انقالب در قاب ســینما تبدیل شوند؛ به گونهای که دیگر این
کالم نیاز به اثبات ندارد که :ســینمای امروز ما (باز هم بــا تمام خوبیها و بدیهایش)
فرزند شایستهای برای انقالب نبوده و نیست .در این میان میبایست تدبیری اندیشید،
جریانهای فعلی سینمای ایران مشغول به فعالیتاند و (جز تعداد کمی فیلمساز ارزشی)
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قرار اســت بعد از گذشــت  33سال از
انقالب ،يك پاتوق سينمايي پا بگيرد كه
باألخره تمامش متعلق به جريان انقالب
اسالمی باشد و مسألهی اصلي اين است
که این جشنواره میخواهد نشان دهد
بر خالف آنچه كه هر روز از رسانههاي
رسمي و غيررسمي كشور به حلق افكار
عمومي ميريزنــد ،بايد به عالئق طيف
وسيعي از مردم جامعه احترام گذاشت،
براي آنها اثر توليد كرد و اين توليدات
ت آنها قرار داد.
را در معرض قضاو 
«جشنوارهی عمار» رويشــی است از
ميان دغدغههاي جوانان نســل سوم و
چهارم انقالب ،براي اثبات «ما هستيم»
و اتفاقــاً «ما بيشــماريم»؛ آنهم در
شرايطي كه گويا اصل بر ناديدهانگاري و
تحقير اين «بيشمار»هاست .ميگوييد
نه؟ رســانهی رسمي كشــور را مرور
کنید كه اتفاقاً مديرانش نیز عالقهمند
هستند از آن به عنوان «رسانهی ملي»
تعبير كنند؛ در ميان اينهمه دعوت به
«غفلت» بــا برنامههاي رنگارنگ ،چند
مورد برنامهي «بــا برنامه» براي ترويج
گفتمان انقالب اسالمي و پرورش جوان
آگاه و مؤمن به اين گفتمان ميبينيد؟
حقیقت آن اســت که آقایــان خيلي
هنر كنند ،در سريالهایشــان نشــان
میدهند كه جوان ريشتراشيدهي مو
سيخسيخي نماز هم ميخواند! خيلي
هم بخواهند براي انقــاب كار كنند،
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عمار ،پاسخ و شاید بتوان گفت عصیانی
در مقابل رکــود و خنثیگرایی فضای
هنری جامعه و بهویژه جشــنوارههای
ســینمایی است .جشــنوارهای که به
خاطــر نوزا بــودن و قرار داشــتن در
ابتدای راه ،ابعــاد به مراتب کوچکتری
نســبت به جشــنوارههای بــزرگ و
معتبر دارد ،اما برخــورداری از هویت
و اســتراتژی مشــخص و روشــن،
نرمافزار و قابلیتی غنــی و پویا را برای
آن فراهم کرده اســت .بهویژه اینکه
شــاخصهای تعیین شــده به عنوان
محورهــای برگــزاری جشــنوارهی
فیلــم عمــار ،برآمــده از ریشــهها و
اصالتهای فرهنگــی و اعتقادی این
مرز و بوم هستند .شاخصهایی چون
اخالقگرایی ،عدالتخواهی ،حقطلبی،
آزادگــی ،مردمگرایــی ،هویتمندی،
اســتقاللخواهی و تقابل با تبعیض و
ظلم در جامعه و در جهان که همه در
متن و بطن فرهنگ بومی کشــورمان
جاری هســتند .این شاخصها سنگ
بنای برگزاری این جشنواره است.
جســت و جوي عدالت رســانهاي و
ترسيم و تجســيم صدای پابرهنگان

ما بيشماریم!
احسان صالحی
فعال رسانهای

رســانه كِی جوان ايراني را برای مقابله
با فتنهها و طراحيهاي دشــمن آماده
كرده اســت؟ برعكس ،هرچه در توان
داشته براي حواسپرتي و غفلت او رو
كرده است .آنگاه ما توقع داريم در غبار
فتنهای كه ياران نزديك امام (ره) در آن
رفوزه ميشوند ،اين جوان حماسه به پا
كند؟ در كدام فيلم و سريال سالهاي
اخير ،نماز جمعه ،راهپيمايي ،فعاليت
علمي و مباحث عقيدتي جوانان مؤمن
و سبك زندگيشان را بدون شذوذات
نشان دادهاند؟ اص ً
ال نشــان دادهاند كه
شذوذات داشته باشد يا نداشته باشد؟

يك سريال يا فيلم دفاع مقدسي ضعيف
ميســازند که معموالً ارتباطی نیز با
امروز ندارد تا ماجرا حداكثر در حد يك
نوستالژي و يا خاطرات خوبي كه امروز
ديگر تاريخ مصرفش گذشته است ،باقی
بماند .منتدار شهداي انقالب اسالمي
هستيم كه بركت خون مقدسشان براي
درخت انقالب تمام نشدني است ،وگرنه
خلق حماسههايي مانند «9دي» كجا
و اين وضعيت و سياستهاي فرهنگي
كجا؟ كه گويا همگی دســت به دست
هم دادهاند تا از ملت ايران ،در بهترين
حالت يك مسلمان سكوالر بسازند .اين

سینمایگریزازمرکز
آرش فهیم

فعال رسانهای

و زحمتكشان جامعه ،راهبرد اساسی نخستین دورهی برگزاری جشنوارهی فیلم عمار
بود .راهبردی که البته از فضای اجتماعی و سیاســی سالهای  88و  89تأثیر پذیرفت.
در شرایطی که اغلب قریب به اتفاق رســانههای داخلی و خارجی  -دوست و دشمن-
چشم به مرکز دوخته و مطالبات بخشــی از نخبگان و قلهنشینان پایتخت را به عنوان
اصل و محور کشــمکشهای سیاســی و اجتماعی بازتاب میدادند ،عمار رسانهای شد
برای انعکاس اکثریت خاموش و پیراموننشــین .تصویر ثابــت و غالبی که از جامعهی
ایران در فیلمهای سینمایی و برنامههای شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای به نمایش در
میآید ،به بزرگراهها و آپارتمانها و کافیشــاپها و محلههای مدرن و مرفهنشین تهران
منحصر شده است .اما در جشنوارهی عمار برای نخستین بار مردمی از روستاها و عشایر
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مگر اين جماعت ،پاسداران اصلي انقالب
در مقابل انواع شيطنتها و سناريوهاي
دشمنان داخلي و خارجي نيستند؟ اگر
هستند -كه بدون ترديد هستند -چرا
نبايد خود را در رسانهي حكومت ببينند
و قلوبشان به اين همافزايي تقويت و
عزمشان جزمتر شود؟ اص ً
ال مگر اينها
يك بخشي از همين جامعه نيستند؟
(كه اتفاقاً اكثريت هم هستند ).پس چرا
نبايد حتي به اندازهي خودشان سهمي
از آنتن داشته باشند؟
اص ً
ال يكي بگويــد وزارت فرهنگ چه
اصراري دارد كه نــام «فجر» و دههي
فجر انقالب اسالمي را با جشنوارههاي
سينما و تئاتر و موســيقياش خراب
كنــد؟ جشــنوارههايي با آثــاري كه
امروز ديگر تقريباً هيچ نسبتي با فجر
مسمايش
و انقالب ندارند .اين اسم با ّ
نميخواند و اين يعني نفــاق .از نفاق
توقع خير و فالح داريد؟
در اين ميــان« ،جشــنوارهی عمار»
اگــر عِده و ُعــدهاي هم در مقايســه
بــا جشــنوارههايي ندارد كــه جايزه
دهنــدگان و گيرندگانــش به همين
اكثريــت جامعه نيشــخند ميزنند،
همين كافي اســت كه نشان ميدهد
بيتوقعهايي هم كه با «9دي»شــان
بساط فتنه پيچيده دشمن را در كمتر
از يك نصف روز جمع كردند ،موجودات
زنده و جزء همين جامعه هستند.
و کورهپزخانهها و محلههای کوخنشین
ترسیم شد و فیلمهایی به نمایش درآمد
که بازتابدهنده و نمايشــگر واقعياتي
كمتر ديده شده از متن جامعهی ايران
هســتند .متنی که به اشتباه و به مرور
زمان به عنــوان «پيرامــون» معرفي
شده اســت .شــاخصهای كه ميتوان
آن را يــك پديده در عرصهی فرهنگي
كشور دانست چیزی نیست جز تجلي
مكتب رسانهی روســتايي .عمار اولين
جشنوارهاي اســت كه عالوه بر تهران،
در شهرســتانها و حتي در روستاهاي
دور افتادهی كشور نيز برگزار شد .عالوه
بر اين ،غالب آثار اين جشنواره ،بازتاب
دهندهی رنجها ،مطالبات و ديدگاههاي
روستایيان بودند.
امــا فيلمهاي جشــنوارهی عمــار را
بايد مجاهــدت براي گريــز از مركز و
درخشاندن پيرامون دانست .فيلمهايي
كه هر يك تلنگري بر اذهان خوابآلود
و غافل از حقايق و وقايع است .اتفاقی
کــه در دورهی چهارم این جشــنواره
گســترش یافت و محدودهی مبارزهی
رســانهای را از مرزها هم فراتر برده و
جهانی کرد.

اعتراضبهسینمایخوابزده

فرماندهان خودخوانده!

روحاهلل رشیدی

محسن یزدی

فعال رسانهای

همان کاری است که «وحید جلیلی»
و برخی بچــه مســلمانهایی انجام
میدهند کــه سالهاســت یک تنه
جور چندین فرماندهی خودخوانده را
میکشند و اتفاقاً «جشنوارهی عمار»
هم یکی از همین کارهاست.
جشــنوارهی عمار یک اتفاق اســت.
فقط حرف قلنبه سلنبه نیست ،فقط
تکرار مکررات بیهوده نیســت؛ بلکه
عمل اســت و این اســت که اهمیت
دارد .ارزش کار عمــار به این اســت
که باألخره از میــان آن همه حرف،

نگاههای عجیــب و معنادار مردم به
اطالعیههای «جشــنوارهی مردمی
ِ
ماهیت آنچه
فیلم عمار» ما را بــه
امروز ســینما مینامندش ،اشــارت
میداد .گویا کســی باور نمیکرد که
«مردم» هم میتوانند فیلم بسازند و
جشــنواره راه بیندازند .تقصیری هم
ندارند البته؛ آنهــا هر چه از فیلم و
سینما دیدهاند و شنیدهاند ،از زبان و
منظر «شبهروشنفکران» بوده و بس.
اصــوالً این یک باور همگانی اســت
که ســینما ،عرصهای خاص اســت

عرصــهای را فراهم آورده تا کســانی
که قلبشــان برای عدالت و حقیقت
میتپد ،مجالی برای ارائهی کار پیدا
کننــد؛ از آن مستندســاز اروپایی و
آمریکایــی که به خاطــر بیان حرفِ
حق بایکوت شده تا حزباللهیهایی
که تاکنون میدانــی برای عرض اندام
نیافتهاند.
از ایــن بابــت ،جشــنوارهی عمار
میتواند یک تهاجم نرم هم باشــد؛
هم بــرای داخلیهایی که همیشــه
هــدف تهاجمشــان بودهایــم و هم
بــرای دشــمن خارجی کــه عادت
داریم منتظــر تهاجمش بمانیم .این
جشنواره الگویی اســت عملی برای
اهالی جبهههای متعــدد جنگ نرم
ما و دعا میکنیم که عمار با پربارتر
شدنش ،الگو باقی بماند.

و هر کســی را رخصــت ورود به آن
نمیدهند و این باور ،خدشــهناپذیر
است ،مگر اینکه خالفش ثابت شود.
ســینما ،که در قرق روشنفکران به
ســر برده ،کمتر حال و مجال توجه
به مردم را داشــته و اگــر هم گاهی
از فیلمــی صدای مردم برخاســته،
محصول اراده و ذوق فردی بوده و نه
نتیجهی تحول در ماهیت سینما .اما
این بار قرار نبود مردم «بازیِ » کسی
را تماشا کنند و قرار نبود کسی برای
آنهــا «ادا» و «شــکلک» درآورد .از
گریــم و چهرههای بــزک کرده هم
خبری نبود .پردهی آبی به کنار رفته
و «حقه»های ســینمایی بیاثر شده
بود ...هر چه بود «مردم» بود و مردم.
مدرن برآمده
همانها که دیکتاتوریِ
ِ
دل جریــان شبهروشــنفکری،
از ِ
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بــه قصــد انــکارش قیام کــرد و
روشــنفکرترینهای زمانه(!) ،برای
ندیدنش مسابقه گذاشتند. ...
مردم ماهها به انتظار نشســته بودند
تا شاید ارباب ســینما برای یک بار
هم که شده ،دوربینهای خود را به
نفع انکارشــدگان ،بر دوش بگیرند و
گورستان فتنه
«دفن حقیقت» در
از
ِ
ِ
تصویر بگیرنــد و فیلم بســازند .اما
این انتظار بیسرانجام بود .سینمایِ
راه گمکــرده حاضــر بــود صدای
نخراشــیدهي شــیپورهای فوتبالی
را میزبان باشــد ،اما صدای مردم را
هرگز .ســینما مردم را بــه خود راه
نداد و چون اینگونه شد ،مردم خود
دست به کار شدند تا خودشان نقش
خود را بیافرینند .جشــنوارهی فیلم
عمار در واقــع عصیان مــرد ِم انکار
شده ،بر بدنهی ســینمای خوابزده
بود؛ ســینمایی که برای خوندماغ
شــدن چند جــوان آفتابندیدهی
تهرانی ،آسمان به ریسمان میبافد،
اما نمیخواهــد میلیونهــا ایرانی
دیگــر را ببیند که جرمشــان پس
زدن اشرافیت سیاســی و اقتصادی
انقالبیون خسته است.
ِ
فیلمهای جشــنواره ،بــه روشهای
ال قدیمــی تکثیر و به شــهرها
کام ً
ارســال شــد و در کمتر از دو روز،
شــبکهای از «مردم» شــکل گرفت
کــه حتــی از خانههای خــود نیز
برای اکران فیلمها اســتفاده کردند.
ایــن اولین جشــنوارهای بــود که
بچهمحلیها را دور هم نشاند .آنها
که از دههــا جشــنوارهي لوکس و
رنگارنگ تهرانی ،فقــط اخبارش را
شــنیده بودند ،حاال خود را صاحب
یک جشنواره میدیدند که میشود
در روســتا نیز برگزارش کرد .الزم
هم نیســت منت کســی را بکشند؛
یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه
ویدئو کافی اســت تا در دانشگاه و
هیأت و حســینیه و ...جشــنواره را
برپا کرد.
جشنوارهی عمار نقش مغفول مساجد
را بار دیگر برجســته کرد .شــبک هی
عظیمی کــه میتوان به واســطهی
مساجد شکل داد ،همان کارکردی را
خواهد داشت که امروزه اینهمه نهاد
فرهنگی با میلیاردها ریال هزینه ،در
تحققش عاجز ماندهاند.
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اکنون دیگر مدتهاســت گوشــمان
عادت کــرده خبر اعــام موجودیت
یکی دیگر از قرارگاههای جنگ نرم را
از گوشههای مختلف تهران بشنویم.
انــگار این بحــث تلخ بیــان کاری
گریبان خودیهــا را هم گرفته و هر
از چندگاهی یک قرارگاه با ریاســت
یکی از برادران دلسوز متولد میشود.
همهی این برادران هــم میخواهند
با تشــکیل یک جبههی منســجم،
نیروهای مســتعد اما پراکنده را دور
هم جمع کنند و بــه صورت واحد به
تحرکات دشمن پاســخ دهند .حاال
هم تشکیل جبههی سایبری مد روز
اســت و گمان هم بر این اســت که
اضافه کردن چند ســایت به لیست
بلند باالی ســایتهای فعلی ،همان
راه حل طالیی بــرای مقابله با جنگ
نرم دشــمن اســت و عجیب اینکه
همه هم به این راه حل طالیی دست
پیدا کردهاند .جالبتر این اســت که
همان بــرادری که تا حاال یک وبالگ
ســاده را هم بهروز نکرده و از فضای
ســایبر و فوت و فنهایــش چیزی
ندیده و نشــنیده ،میشود فرماندهی
جبههی مقابله با جنگ نرم دشــمن
و میخواهد بچههــای خوشفکری
را ســاماندهی کند که برخیشــان
در زمان فتنه ،در فضای ســایبر یک
تنه جــور چند جبهه را کشــیدهاند.
جلسات مختلف ،تجمعهای گوناگون،
وعدههای عجیب و غریب ،نگاه بعضاً
از باال ،تکرار حرفهایی که هم ه بارها
و بارها آنها را شنیدهایم و ...سناریوی
همیشــگی این جبهههایی است که
این روزهــا به وفور دیده میشــوند.
اما چرا این جبههها علیرغم داشتن
رقمهای درشــت ،ناکار آمد اند و راه
حلهایشــان جواب نمیدهــد؟ به
نظر نگارنده ،عالوه بر مشــکل «عدم
شــناخت جبههی مقابــل» و «عدم
تهاجم به دشــمن و بسنده کردن به
پاســخگویی حمالت آنها» که بین
مدیران و خودیهای فرهنگی تقریباً
فراگیر اســت ،برنامههای ما از «عدم
خالقیت» رنج وافری میبرد .در واقع
این «خالقیت» اســت کــه میتواند
کلید طالیی مشکل ما باشد و اساساً
عرصــهی ســایبر و هنر کــه بخش
عمدهی جنگ نرم دشمن را تشکیل
میدهد ،عرصهی خالقیت است و این
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فضای رســانهای مانند هر عرصهی
دیگری ،نیازمنــد جوانههــای تازه
است .هر فضایی اگر رویش و حرکت
نداشــته باشــد ،به مــرداب تبدیل
میگردد .پهنهی رسانهای جمهوری
اسالمی ایران هم از این قاعده مستثنا
نیست؛ از تلهفیلم و سریال گرفته تا
نماهنگ و فیلم بلنــد و فیلم کوتاه.
این نیاز به رویشهای تــازه ،نفع و
ارزش دیگــری هــم دارد .به عبارت
دیگر ،وقتی فرزندان هــر زمانه وارد
جریان رســانهای میشــوند ،بیشتر
و بهتــر میتوانند جغرافیــا و تاریخ
مناســب با آن دوران را درک کنند
زیرا آنان نیاز دوران خــود را بهتر و
ســریعتر میفهمند .برای مثال بهتر
است فضای سینمای دفاع مقدس را
فرض کنیم؛ نســلی که به واسطهی
دفاع مقدس وارد ســینما شدند ،از
ُرستنگاههایی مانند حوزهی هنری
و گروه جهاد تلویزیون برخاســتند.
آنها که در ابتدا چندان جدی گرفته
نمیشدند ،به تدریج با تجربه و آزمون
بر پــای خود ایســتادند و اکنون آن
نسل ،هم ژانری مستقل در سینمای
ایران ثبت کردند و هم شــدند یکی
از فصــول مهم ســینمای ایران .چه
بســا در آن زمان کســانی به دنبال
این بودند که فیلمســازانی را که در
دوران ستمشــاهی رشد کرده بودند،
به ســاخت فیلمهای دفاع مقدسی
تشــویق کنند (همانطور که برخی
از آنها هــم فیلمهایی تولید کردند؛
مانند برزخیهای ایرج قــادری) اما
در عمل برای ساختن فیلم دربارهی
انقالب و جنگی کــه در جهان نظیر
ندارد ،باید فیلمسازی نو تربیت شود.
فیلمسازی که دربارهی موضوعی اثر
تولید کنــد که خــود در آن میزید
و نقــش دارد .یعنی فیلمســازی که
انقالب را دیــده اســت و در جنگ
شرکت داشته ،میتواند دربارهی آن
اتفاق فیلم بسازد.
با توجــه به منطــق بیان شــده در
دورانــی که انقــاب بــا رخدادهای
تازهای روبروســت ،دیگر نمیتوان از
فیلمســازهای موجود توقع داشــت
در مــورد وقایع ایــن روزهــا اثری
بسازند .حتی شاید تالش آنها برای
نزدیکشــدن به این اتفاقات بیشتر
از تالشــی باشــد که جوانانی نورس
در رســانه میتوانند انجام دهند ،اما
منطقی این اســت که از جوانان برای
بیان رســانهای ایــن رویدادها کمک
گرفته شود.

وقت ُرس َتنجوانهها
مهدی انصاری
روزنامهنگار

ما به رخدادی تازه مانند دفاع مقدس احتیاج داریم که موجی ایجاد کند و تبدیل به
سازان انقالبی جدیدی به رسانههایمان معرفی کند .پرواضح است
جریان بشود تا فیلم
ِ
که صفت انقالبی در عبارت «فیلمســازان انقالبی» به معنای شعار دادن و تظاهرات
نیست (که آنها هم در جای خود نیکوست) ،بلکه منظور فیلمسازانی است که فارغ
از زندگی روزمرهشان همانند همان جوانان ابتدای انقالب ،دغدغهی جامعهی اسالمی
ایرانیشان را نیز دارند.
نسلی تازه
حاال که از دالیل رویش نســلی تازه برای رسانهی انقالب سخن گفتیم ،مطلوب است
در مورد روش ورود اهالی جوان به رســانهها نیز صحیت کنیم .اگر اتفاقی مانند دفاع
مقدس موجب شد نسل تازهای در ســینما و تلویزیون و عرصههای دیگر هنری وارد
شوند ،حاال در این دوران چه اتفاقی باید رخ دهد تا زمینه برای رویشهای تازه فراهم
شود؟ آیا اتفاقی مانند دفاع مقدس وجود دارد که ضعفهای رسانهای را نشان بدهد تا
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جوانان بر وضع موجودشان بشورند؟
طبیعی است که شــرایط امروزمان،
با شرایط آن ســالها متفاوت است.
باید به دنبــال روشــی جدید برای
فراهم کردن فضایی پرشور باشیم تا
انگیزهی الزم را به افراد با استعداد اما
کمتوان بدهد .جشنوارهها میتوانند
این موج را ایجاد کنند .جشنوارهها با
ایجاد انگیزه در مردم ،توانایی جذب
آنها را دارند .اما کدام جشــنوارهی
هنری-رسانهای ما توان انجام چنین
کاری را دارد؟ آیا جشــنوارههای ما
آنقدر دور فضاهای شبهروشنفکری
نگشــتهاند کــه دیگــر نتواننــد از
تودههای مــردم دعــوت کنند؟ آیا
اساساً جشنوارهای داریم که بی آداب
رایج رســانهای اثرهــای متنوعی را
پذیرا باشــد تا بتواند دغدغهی تولید
اثر را همگانی کند؟
واضح اســت که چنین نیاز و چنین
دغدغههایــی در فضای موجود وجود
ندارد .اینجاست که یک جشنوارهی
مردمی میتواند کلید حــل این نیاز
باشــد؛ جشــنوارهای که بتواند برای
همــهی افــراد ،فــارغ از دانشهای
هنریشــان دغدغــهی تولیــد اثر و
ظرفیــت دیده شــدن فراهــم کند.
اینجاست که مدلی مثل «جشنوارهی
عمار» ارزش پیدا میکند.
تجربهی برگزاری این چهار دوره نشان
میدهد عمار توانسته آن شور الزم را
برای یــک جهش ســریع فراهم کند.
اکنون ساختن یک اثر تصویری از آن
تقدسی که جریانهای شبهروشنفکری
در ســالهای پــس از دفــاع مقدس
برایش ایجــاد کرده بودنــد (و هنر را
موجود عجیــب و غریبی با حرفهای
همه نفهــم ارائه کــرده بودند) خارج
شده .حاال هنر میخواهد به عرصهای
مردمی تبدیل شــود کــه در آن دل
صاف هنرمند همانقدر ارزش بیابد که
هنردانی هنرمند .یعنی اینکه بتوانی
حرفهای خوب و باارزشت را زیبا بیان
کنی .به نظر میرســد عمار ،مقدمه و
متن این اتفاق مهم شده است.
جوانــان باانگیزهای که چهار ســال
است دســت به تولید فیلم زدهاند،
حاال دیگر قابل انکار نیستند .آنها با
به نمایش گذاشــتن آثار خود و بهره
بردن از فرصت نمایش ،اشکاالت کار
خود را با سرعتی باورنکردنی اصالح
نمودند و حــاال مثــل نیروهایی که
خوب از آموزش گذشــتند ،آمادهاند
تــا اثرهایشــان را در عرضهگاههای
رسانهای به نمایش بگذارند.

انکارنشدنی
یک بار یکی از اساتید بزرگ و بزرگوار
جامعهشناسی میگفت« :فمینیستها
آنقدر دربــارهی اعتقادشــان نظریه
ســاختند و بیــان کردنــد تــا دیگر
کتابهــای نظریه نتوانســتند آنها
را نادیده بگیرنــد .الجرم بخشهایی
از کتابهای نظریه ،بــه نظریههایی
فمینیســتی اختصــاص یافــت که
هرچند برخی از آنها کممایه بودند،
اما آنقــدر زیاد بودند که نمی شــد
نادید ه گرفتشــان ».جشنوارهی عمار
از این سبک شــده .عدهای دو دورهی
اول عمــار را ســاده میگرفتند و آن
را شــوخی میپنداشــتند .حاال عمار
آنچنان بزرگ شــده کــه نمیتوان
آن را ندیده گرفــت .حتی نقد آن هم
نشان از دیده شدنش دارد .حاال دیگر
عمار آنقدر تولیــد دارد که نمیتوان
آن را به حساب نیاورد .جوانانی که در
این جشنواره هستند ،دارند با قواعد و
بیان قابل قبول رسانه ،بهویژه سینمای
داستانی و مســتند صحبت میکنند؛
آن چیزی که خیلیهــا از آن هراس
دارند .همان هراســی کــه در دههی
 60و بعد از آن از امثال شــهید آوینی
و مالقلیپور و حاتمــی کیا و بحرانی
و مجیدی و ...داشــتند .انقالبیهایی
که هم ســینما بلدند و هم دغدغهها
و مســایل روز را خوب میشناسند و
تحلیل میکنند.

محمد مهدی شیخ صراف
فعال رسانهای

نشســتهایم تــوی تاریکــی ســالن
شمارهی  2سینما فلسطین .روبهروی
پرده و به دنبال یــک طلبهی جوان
توی کوچه پسکوچههای شــهر که
دنبال جــواب ســؤالهایی میگردد
که پیــدا کردنش به اندازهی ســی و
چند سال طول کشــیده است .ریتم
فیلم که میافتد ،فکرم میرود سراغ
مطلبــی که بچههای سینمارســانه
ســفارش دادهاند برای عمار بنویسم.
توی این تاریکی سراغ چیزی بیشتر
از تیتر نمیشود رفت.
چراغ اول ذهنم را فانوسهایی روشن
میکند که بــه نماد «جشــنوارهی
عمار» تبدیل شده است .راه این سؤال
انحرافی که «فانوس بلورین بهتر است
یا زرین؟!» را ســریع میبندم و باز به
تیتر فکر میکنــم« :فانوسها برای
چه کسانی روشن میشوند؟» عنوان
خوبی اســت .موضوعش هم میشود
فیلمهای مطرح این دوره ،شانسهای
دریافت جایــزه و ســازندگان آنها.
بیشتر که ســبک و سنگین میکنم،
میبینــم کار اصلــی را خــود این
بچههای فیلمساز میکنند .پس بهتر
است بشود« :فانوسها را چه کسانی
روشن میکنند؟»
حواسم که دوباره جمع پردهی روبهرو
میشــود ،میبینم آن روحانی رفته و
رســیدهایم به فیلم بعدی .میخواهم
ذهنم را برگردانم به تیتر ،که میبینم
وســط روایت مســتند ،صحبتهای
آقا دارد روی تصاویر پخش میشود.
چنین چیــزی را این چنــد روز در
جای جای انــواع کلیپ ،مســتند و
حتی انیمیشــن دیدهایم .به مهدی
آذرپندار که کنارم نشســته میگویم
ایــن میتواند نشــانهی ضعــف اثر
باشــد .فکر میکنم اینطور مستقیم
بیانکردن پیــام ،نشــانهی ناتوانی
هنرمند در رساندن غیرمستقیم آن به
مخاطب است .آیا به این معنی نیست
که صاحب اثــر نتوانســته از طریق
دیگری این مفهوم را به ذهن بیننده
نزدیــک کند؟ یعنی خودش دســت
را به عالمت تســلیم باال برده که من
میخواســتم همین دو ،سه جملهی

حضرت آقــا را به شــما بگویم .پس
طرف اص ً
ال برای چه فیلم میســازد؟
خوب از اول خود سخنرانی را پخش
کنند! مهدی ســری تکان میدهد و
من یادم میآید که ســال اول و دوم
جشــنواره ،آنقــدر کــه روایتهای
کلیشهای صدا و ســیما حالمان را بد
کرده بود ،اگر کالمی از رهبر انقالب
در اثری میدیدیم ذوق میکردیم!
از همان سالها دلم میخواست توی
جشنواره سهمی داشــته باشم .نه به
عنوان اصحاب رســانه ،که همیشــه
بوده ،بلکه سهم در آن چیزی داشته
باشــم کــه روی پرده نمایــش داده
میشود .همین شــد که توانستم در
دورهی ســوم و چهــارم در چند اثر
نقشــی کوچک پیدا کنم؛ در حدی
که اســمم در تیتراژ بیاید و مث ً
ال یک
بار هــم از جلوی دوربین رد شــوم.
همین هــم جای امیدواری داشــت.
اما امســال که توی افتتاحیه به جای
محمــد باقر مفیدی کیــا رفتم روی
ســن تا جایزهی کلیــپ ایستادهایم
را بگیرم ،حســی متفــاوت را تجربه
کردم؛ آن حس طوری بــود که دلم
خواست سال دیگر خودم صاحب یک
اثر باشــم .اثری که موقع اکرانش در
کاخ جشــنواره ،دوست و آشنا بیایند
و بهم تبریــک بگویند .بعد دربارهاش
حرف بزنیم ،مصاحبــه کنم و جواب
منتقدها را بدهــم .یا مثــ ً
ا قبل از
اختتامیه هم بهم زنگ بزنند و بگویند
شما حتماً تشــریف بیاورید .بعد من
اســترس بگیرم و قند توی دلم آب
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شود که نکند برنده شــده باشم و. ...
وقتی اسمم ب ه عنوان برنده اعالم شد،
بروم روی سن و جایزه را از دست یک
پدر شهید بگیرم و به آن افتخار کنم؛
پدری کــه قاب عکس پســرش را با
افتخار در آغوش گرفته.
حاال دیگر مطمئنم این جشنواره که
تمام بشــود ،حتماً به دنبال ساخت
کاری مــیروم .حتی اگــر در هیچ
جشــنوارهای برنــدهی جایزهای هم
نشــود و هیچکدام از ایــن اتفاقها
هم نیفتــد ،مهم نیســت .همینکه
بچههــای یک مدرســه در نقطهای
صدهــا کیلومتر دورتــر از پایتخت،
روی نیمکتهــای قراضــه به دیدن
آن بنشینند ،یا در یک روستای دور
افتاده ،در بعدازظهری خوشرنگ و
آرام ،یک عده مردم دوست داشتنی
که شــاید در عمرشــان یک بار هم
ســالن ســینما را ندیدهانــد ،جمع
بشوند توی مسجد روستا ،بنشینند
روی فرشهای دســتباف ،فیلمی را
که ساختهام ،ببینند و آخرش لبخند
بر لب صلوات بفرســتند و برنامه را
وصل کنند به نمــاز جماعت ،برایم
کافی است.
با گذر این فکرها ،چراغ ســالن هم
روشن میشــود .بلند میشوم و از
ســینما میزنم بیرون و همینطور
که ســوز ســرما گوشهایم را بازی
میدهــد ،به طــرح یک اثــر فکر
میکنم و تیتری کــه دیگر میدانم
چیست« :عمار ،جشــنوارهای که به
جای کاخ مسجد دارد».

پرونده:چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار

بازگشت هنر به مردم
اتفاق با ارزش دیگری که در عمار رخ
داده ،بازگرداندن هنر به مردم است.
یعنی مردمی که در سالهای انقالب
و دفاع مقدس با شعر و شعار و سرود
و نقاشی و خوشنویسی حرفهایشان
را بیــان میکردنــد و در ســالهای
توسعهی ســرمایهداری و اصالحات
فرهنگی از هنر دور شــده بودند ،بار
دیگر به هنری بازگشتند که خاستگاه
مردمی دارد .اکرانهای مردمی عمار
نشان میدهد مردم هنوز هم آمادهاند
تا اثر خوب ببینند ،وقت خود را برای
اموری که به زندگیشان نزدیک است
بگذارند و در مواقعی نیز خالصانه برای
هنر خرج کنند.
این هم از اتفاقات باارزشــی اســت
که به این ســادگی در رسانهها اتفاق
نمیافتاد مگر با یک انقالب رسانهای
و هنری .عمار این انقــاب را انجام
داده اســت .مانــده تثبیــت کردن
این انقالب .مانــده مرحلهی حیاتی
«داشت» برای این جوانهها.

جشنوارهایکه بهجایکاخ،مسجد دارد

پرونده
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میزتدوینحقایق راآشکارمیکند!

متنكاملسخنراني«حجتاالسالمعلیرضاپناهیان» درجشنوارهیمردمیفیلمعمار

وقتی در یک جامعه ارزشها حاکم بشوند ،ما باید علیالقاعده شاهد جریان نفاق باشیم .یعنی جریانی که تظاهر میکند با ارزشها
ال از ارزشها فاصله میگیرد .نفاق باعث بیزاری افراد از ارزشها میشود .نفاق مشکل بزرگی است که جامعهی
همراه است ولی عم ً
مدینهی پای رکاب پیامبر (ص) و جامعهی کوفهی پای رکاب حضرت علی (ع) نیز دچارش بودند .در واقع هرچه به نفوذ اسالم و
ارزشها در جوامع افزوده میشود ،رفتارهای منافقانه نیز افزایش مییابد

پرونده:چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار

در جامعهی جهانــی معنویت رو به
افزایش است و هر روز بر قدرت ،نفوذ
و حاکمیت فکــر و فرهنگ دینی در
جامعهی ما افزوده میشــود .گاهی
اوقات میتوان با حســن ظن برخورد
کرد اما هوشــیارانهتر این اســت که
منتظر بروز نفاق باشیم و خودمان را
برای روبهرو شدن با آن آماده نماییم.
وقتــی در این شــرایط قــرار داریم،
طبیعی اســت که کســانی که اهل
هنر و رســانهاند در معرض سوءظن

حق افزوده میشود ،شما باید بیشتر
منتظر چنین رفتارهایی باشید .نفاق
حساســیت و اهمیتش در این است
که شــما نمیتوانید به همین راحتی
به فــردی منافق بگوییــد .چون اگر
کفر او برمال نشــود ،نمیتوان منافق
را شــناخت اما میتــوان رفتارهای
منافقانه را به خوبی رصد کرد.
نفاق انواعی دارد؛ نفــاق ناخودآگاه
که خود طــرف هــم نمیفهمد که
دچار نفاق شده اســت .برخی انواع

قــرار بگیرند .حقیقت این اســت که
وقتی نمیتوان به حاکمیت اســامی
ضربه زد ،بهترین راه این اســت که
برویم از حاکمیت دورهی قاجار انتقاد
کنیم و یــا با صورتکهــای دیگری
از نفــاق ،به ضربهزدن بــه حاکمیت
اسالمی بپردازیم .در ظاهر به ارزشها
احترام بگذاریم اما در حقیقت خالف
ایــن جریــان حرکت کنیــم .اینها
رفتارهای منافقانه اســت .باید توجه
داشــت که هر چه بر هیمنه و هیبت
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نفاق برای خــود فرد پیداســت اما
برای دیگران پیدا نیست .هوشیاری
نســبت به نفاق وقتــی افزایش پیدا
کند ،آمادگی برای ظهور نیز بیشــتر
خواهد شــد .تصور میکنید پس از
ظهور حضرت حجــت نفاق و اهلش
چگونه ذلیل میشوند؟ در آن زمان
کســانی کــه میخواهنــد منافقانه
رفتار کنند ،از هر گوشــه و کنایهای
بخواهند استفاده نمایند ،مردم آن را
میشناسند.
برای مثــال در مســألهی «آزادی»،
ســران غــرب فقــط آزادی را برای
گروه خاصــی میخواهنــد و اینها
به دنبــال آزادی حقیقی نیســتند.
همانطور که عــدهای در مقابل علی
«حســبنا کتاب اهلل»
(ع) میگفتند
ُ
ولی سخن منافقانه میگفتند وگرنه
در واقع اصــ ً
ا در پی حقیقت نبودند.
سالهاست که ما شاهد رفتار منافقانه
هستیم .تفکر ضدانقالبی ،پلورالیستی
و سکوالریســتی در قالــب فیلمها و
کتابها در بازار وجود دارد .مردم باید

اینکه هنر خوب و بد داریم یا نه؟ میتوانیم بگوییم جز هنر خوب نداریم و
بعد اضافه کنیم و بگوییم باقی هرچه هست ،هنر نیست؛ دغل بازی است

لغــت از کلمهی منافقین اســتفاده
نمودهانــد .منافقین همان کســانی
هســتند که ســر پدر خانواده را در
ســر ســفرهی افطار ،مقابل چشم
بچهها میبرند .امــام این افراطیون
را که معادل کلمهی منافقان است،
کنار لیبرالها قــرار میدهند .امام
منظورشــان این اســت که کســی
که تفکر لیبرالیســتی را در جامعه
بپراکند ،همانند همیــن افراطیون
اســت .فرقــی میــان افراطیون و
لیبرالها نیســت؛ نجات مظلومان از
دست تروریســتهای خونآشام و
منافقین همان قدر واجب اســت که
نجات مظلومان از دست لیبرالها.
«اسالم آمریکایی» در سالهای آخر
زندگی امام در بیاناتشان آمده است.
اصطالحات لیبرالهــا و منافقین را
هم بعد از دفاع مقــدس بیان کردند.
امام اینها را کنــار هم قرار میدادند
تا به لیبرالها و تروریســتها با یک
چشم نگاه کنیم و اگر ما به این نگاه
نرسیم ،نمی توانیم خوب از حق دفاع
کنیم .افراطیگری عین تفریطیگری
اســت .در حالی که هر دو خودشان
را حق میدانند .عمار یاســر در طول
تاریخ گاهی محکــوم به افراطیگری
شــده ،اما امام مظلو ِم او را افراطیون
به شهادت رساندند .یک کسی وقتی
دست و سرهای بریدهی جنگ جمل
را دید ،سری تکان داد و به علی (ع)
گفت :این درست است یا علی بن ابی
طالب؟ به ظاهر کار امیرالمؤمنین را
افراطی میدانست و در واقع به نوعی
لیبرالمســلک بود .جالب اینجاست
که این آدم یکی از حامالن ســر امام
حسین (ع) به کوفه بود!

آنقدر هوشیار باشند که منافقان دیگر نتوانند چنین اقداماتی انجام دهند.
فرهنگ مردمی به چه معنا؟
جشنوارهی عمار که چهار سال است برگزار میشود ،باید مورد توجه سیاسیونی قرار
بگیرد که میخواهند فرهنگ ،مردمی شــود .اگر مردمی شدن فرهنگ معنایش این
است که فرهنگ را به کسانی بسپریم که علیه مردم حرکت میکنند ،امر اشتباهی
است .فرهنگ باید مردمی باشــد .مردم خودشان باید هنرمندان را تربیت کنند و به
بازار بفرستند .امروز جشنوارهی عمار شــاید اندکی بتواند کمکاری های گذشته را
جبران بکند.
علت کم کاریها به خاطر خوبی مردم دیندار ماســت .مردم ما به سیاســتمداران
خیلی اعتماد داشتند .وقتی دیدند که سیاستمداران به همهی مسائل نمیاندیشند،
خودشان وارد عمل شدند .مطمئن باشید بینندگان آثار شما در چنین جشنوارهای
در جهان از تعــداد بینندگان آثارتان در محفل های تخصصی هنری داخل کشــور
بیشتر است.
هنر با خدمت به زشتیها در تضاد است
اما در باب هنر؛ اینکه هنــر خوب و بد داریم یا نه؟ میتوانیــم بگوییم جز هنر خوب
نداریم و بعد اضافه کنیم و بگوییم باقی هرچه هســت ،هنر نیست؛ دغل بازی است.
ما میتوانیم کلمهی هنر برای هنر را بپذیریم .ما دعوا ســر الفاظ نداریم .شــما وقتی
اثر زیبایی خلق کنید که خدمتی به زشــتیها در آن صورت گرفته باشــد ،دیگر اثر
زیبا نیست .ما باید سر معانی بحث کنیم .برای گذر از نفاق باید با منظورها کار داشته
باشیم .در ابتدای جلســه بعضی از من پرسیدند هنر ارزشی و ضد ارزشی داریم یا نه؟
باید گفت هر دو عبارت درست است و باید منظور را دید.
در زمان حجاج بن یوسف ثقفی ،رگ زندانیان را جلویش میزدند تا او به اشتها بیاید و
غذا بخورد .پس باید گفت یکی از عوامل به اشتها آمدن افراد زدن رگ گردن مظلومان
است؟ بحث هنر هم همین است .اگر کسی از ابزار رســانه استفاده کند و در خدمت
زشــتیها قرار بگیرد ،دیگر اثر او هنر نیســت و آن فرد هم هنرمند نمیتواند باشد.
چون هیچ حجابی را از حقایق عالم بر نداشته اســت .امام (ره) در آخرین سالها این
جملهی معروف را میفرمایند« :تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهندهی
الل علیه و آله و سلم)  ،اسالم ائمهی هدی (علیهم السالم)،
اسالم ناب محمدی (صلی ّ
تاریخ تلخ و شرم
خوردگان
اســام فقرای دردمند ،اسالم پابرهنگان و اســام تازیانه
ِ
ِ
آور محرومیتها باشــد .هنری زیبا و پاک است که کوبندهی ســرمایهداری مدرن و
ن آشام و نابود کنندهی اسالم رفاه و تجمل ،اسالم التقاط ،اسالم سازش
کمونیسم خو 
و فرومایگی ،اسالم مرفهین بیدرد و در یک کلمه؛ اسالم آمریکایی باشد ».جشنوارهی
عمار تا وقی پای این کالم امام بایستد ،نام عمار زیبندهاش خواهد بود .جشنوارهی فجر
هم اگر به این سخن وفادار باشد ،جشــنواره فجر انقالب اسالمی است وگرنه تنها نام
جشنواره را دارد.
ما در کشور خودمان نهادهای هنری نداریم که رسماً و قانوناً خودشان را موظف بدانند
که به این بیانات امام(ره) عمل کنند.
لیبرالیسمی در طراز ترورویسم!
این فضای باز جامعهی ماست که میتوان در آن ،آزادانه از بیشترین فرصتها استفاده
کرد و منافقانهترین سخنان و شرمآورترین پیامها را در جامعه پراکنده کرد .بخشی از
فعالیت بچههای عمار باید ترسیم همین آزادی باشــد که در جامعهی ما هست و در
هیچ جامعهای وجود نــدارد؛ این موضوع که عدهای میتوانند در کتابهای درســی،
کلمهی «شــهید» را از ابتدای نام مدرس بردارند .هیچ جامعهای در غرب نیست که
در مقابل آرمانهای خودش چنین ســعهی صدری داشته باشد .باید دوربین بهدست
گرفت و این حقایق را تصویر کرد.
هنر در کالم امام آن اســت که به دفــاع از مظلومان بپردازد .من از جوانها ســؤال
میکنم؛ جریانی که امروز ســر میبرد و با سرها توپ بازی میکند ،مگر ریشهاش جز
طالبان است که در افغانستان شکل گرفت؟ چرا عدهای اصرار داشتند که ما با طالبان
ارتباط بگیریم؟ آن زمان صرفاً حضرت آقا اجــازه ندادند و مقاومت کردند تا ارتباط با
گروه طالبان برقرار نشــود .چون عدهای در داخل این را میخواستند .باید متوجه بود
که چه کسی علیه افراطیگری است.
حضرت امام(ره) ده مرتبه از لفظ لیبرالها اســتفاده کرده و هر ده دفعه ،کنار این
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هنر و آزادی
این فضای باز جامعهی
ماست که میتوان در
آن ،آزادانه از بیشترین
فرصتها استفاده کرد
و منافقانهترین سخنان
و شرمآورترین پیامها
را در جامعه پراکنده
کرد .بخشی از فعالیت
بچههای عمار باید ترسیم
همین آزادی باشد که
در جامعهی ما هست و
در هیچ جامعهای وجود
ندارد؛ این موضوع که
عدهای میتوانند در
کتابهای درسی ،کلمهی
«شهید» را از ابتدای نام
مدرس بردارند

این حافظه بیدار شود ،غوغا میشود.
البتــه ایــن تنهــا در نزدیککردن
زمانهــا رخ نمی دهــد .گاهی اگر
قطعات مکانی به هم نزدیک شــود
کار زیبا میشــود .مانند این موضوع
کــه نظــام ســلطه در جایــی به
فیلمسازان و هنرمندان پول میدهد
و در گوشــه ای دیگر از دنیا حامی
تروریستهاست.
هنرمندی که بدتر از تروریستهاست،
هنرمندی است که گوشهای از غرب را
به نظر مخاطبان زیبا جلوه دهد .مکان
چنین هنرمندی ،در دوزخ پایینتر از
تروریستها خواهد بود.

پرونده:چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار

منتظر تشویق نباشید!
تنها هنری به خلق زیبایی میپردازد
که به خلق زیبایی بپــردازد و دیگر
هیچ .اگر شــما منتظر تشــویقی در
سالن باشــید ،هنر شــما از اصالت
فاصله گرفتــه اســت .کاری بکنید
که امام زمان -کــه در تنهایی برای
مظلومان اشــک میریزد -برای اثر
شما لبخند بزند .آوینی میگفت من
را جلوی آقا معرفی نکنید به عنوان
نویســندهی متن روایت فتح .آوینی
به ولی خدا پیوســته اســت؛ به خدا
پیوسته است .این هنرمند وجودش
سرشــار از زیبایی است .کافی است
سر میز تدوین زمانها به هم نزدیک
شــود .در آن صورت تمــام حقایق
روشــن میشــود .آن زمان متوجه

میشــویم که آن افرادی که زمانی
میگفتنــد باید هر که پــول دارد،
پولش را بگیریم ،حاال طرفدار اقتصاد
لیبرالی ســرمایهداریِ غربی شدهاند.
ِ
داســتانهایی که زمانهایی دور را
به هم نزدیک میکنند ،خود به خود
عمیق میشــوند .مثل روضهای که
برای شما خواندم ،کسی که آن طور
به علی(ع) اعتراض میکرد ،خودش
حامل سر حسین بن علی(ع) شد.
یک خبر خوب به شــما بدهم؛ تمام
تکیهی نظام ســلطه بر فراموشــی
ملتهاســت .در نگاه آنها یک خبر
بیشتر از سه ســال در ذهن ملتها
نمیمانــد؛ البتــه ملتهایــی کــه
فرامــوشکار بارشــان آوردهاند .اگر
این فراموشی کنار زده شود ،غربیها
با تمام رسانههایشان نیز نمیتوانند
حرفی بزنند و تأثیــری بگذارند .اگر

پرونده
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قرار است در حوزهی مدیرت فرهنگی در سینمای جمهوری اســامی ایران صحبت کنیم و این میطلبد که در آغاز ،تعریفی از
وجوه مختلف سینما داشته باشیم و بگوییم که چرا این موضوع ،موضوع مهمی است برای بحث امشب ما .اگر سینما را مسامحت ًا
مسلط تکنولوژیک» بدانیم و بر مبنای این نگاه به ابعاد چهارگانهی آن که شامل هنر ،صنعت ،فناوری
ِ
متحرک
ِ
«وهمِ مخیلِ مصو ِر
و رسانه است واقف و معترف باشیم ،قاعدت ًا به یک قدر مشترک و مقدمهی اولیهای میرسیم که در آن صورت ،مباحث من بر مبنای
این تعریف و مقدمهی مشترک معنا پیدا خواهد کرد .ممکن است عزیزانی باشند که در همین تعریف مقدمهی مشترک ،سؤال یا
تشکیکاتی داشته باشند که خوب ،آن وقت دیگری میطلبد و صحبتی دیگر

از وقوع انقالب اســامی ،یعنی سال
 56بازمیگردیــد ،به یــک جملهي
مشــترک میرســید« :ورشکستگی
مطلق ســینمای ایران» .جالب آنكه
کمتر کســی به این ســؤال پاســخ
داده که این ســینما کــه از دورهی
پهلوی اول بهصــورت نیمبند کارش
را آغاز کــرد و در دورهی بعد اینطور
رشــد کرد و تولیــد کــرد و بعضاً با
طرفهای بینالمللی شراکت داشت
و آثار مشترکی ساخت ،چرا و چگونه
چنین فرجامی پیدا کرد که در سال
 56از آن بــه عنوان یک ســینمای
ورشکســتهی مطلق یــاد میکنند؟
این یک سؤال جدیست که معموالً
ندیــدم ســینماگران به آن پاســخ
درستی بدهند.
اگر ســینمای آنموقع یک سینمای
ملّی بود ،اگر مــورد وقوف و باور ملت
ایران بــود ،اگر واقعــاً همهی ملت ما
ســینما را قبول داشــتند و مفهومی
که زیر سقف آن عرضه میشد ،مورد
قبول آنها هم بود ،قاعدتاً ســینمای
پیــش از انقــاب چنیــن فرجامی
نمییافت .چون خودشــان معتقدند
که ســینما با رأی مردم ،پول مردم،
نظر مردم ،ســلیقهی مــردم و نفس
مردم زنده است .اگر آن سینما مورد
قبول قاطبهی مــردم ایران بود (هنوز
از واژهی «امت» اســتفاده نکردهام و
از واژهی «مردم» اســتفاده میکنم)
قاعدتاً در روزهــای پرتالطم انقالب
اسالمی ایران سینماها یکی از اماکنی
نمیبودند که مورد اعتراض غیورانهی
مردم واقع شوند .اگر سالنهایی بودند
که شیشههایشان شکســته شد ،اگر
فیلمهایی بودند که مورد اعتراض واقع
شدند ،اگر سینماهایی بودند که تغییر
کاربری پیدا کردند ،اگر فیلمســازان
و بازیگرانی بودنــد که با وقوع انقالب
خودشــان تشــریف بردند و نماندند،
احتماالً منطقیترین پاسخ به این همه
اتفاق این خواهد بود که سینما خود
را در مسیر نگاه ،باور ،اهداف و اعتقاد
قاطبهی مردم ایران نمیدانست.

خود ســینماگران ایران بــا همهی
حس نوســتالژیکی که بعضاً نسبت
به دوران پیــش از انقالب ،در خلوت
و در صحبتهــای بینالطرفینی در
فضاهای خصوصیتــر بیان میکنند،
آن سینما را سینمای جدی نمیدانند
و نمرهی قبولــی به آن نمیدهند .در
همــهی کتابهای تاریخ ســینمای
ایران وقتی که شما به یک سال پیش

نمايندگاني كه سينماي ايران
براي بيعت با حضرت امام (ره) تا
پاريس فرستاد
اگــر آن ســینما نمایندگانــی را در
بحبوحهی انقالب اســامی ایران تا
پاریس خدمــت امــام خمینی(ره)
فرستاد و ســعی کرد مدلی از بیعت
را عرضه کند ،اگر ســینما سعی کرد
که با بیعتی که ابراز میکند با انقالب

شعارمبتذلمحتواگریزیكافياست
متنكاملسخنراني«دکترمجیدشاهحسینی» درجشنوارهیمردمیفیلمعمار
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اگر بخواهیم به بحث مدیریت فرهنگی
در ســینمای انقالب اســامی ایران
برسیم ،قاعدتاً باید از این نقطه شروع
کنیم که :اوالً بپذیریم انقالب اسالمی
ایرانی انجام شده است .ثانیاً این انقالب
را قبول داریم و مبانــی فرهنگی آن
جزء اعتقــادات ماســت و در وهلهی
بعد ببینیم که شأن رسانهای سینما با
توجه به نسبتی که با انقالب اسالمی

ایران دارد ،چگونه شأنیست .و نهایتاً
اینکه مدیران فرهنگی نظام جمهوری
اسالمی ایران در حوزهی رسانهای مثل
سینما باید چگونه رفتار کنند و چگونه
رفتار کردهاند؟ این مقدمهی منطقی و
طبیعی بحث ما خواهد بود.
ورشکستگی کامل سینمای
ایران ،یک سال قبل از انقالب
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سینما اگر حقی دارد ،تکلیفی هم دارد .اگر در دنیا ،سینما در خدمت ترویج افکاری بوده و بهصورت هنرمندانه آن افکار را در
عالم رواج داده ،قاعدت ًا در خدمت آرمانها و مرام بلند جمهوری اسالمی هم میتواند باشد

بايــد ازخودشــان گلهمند
باشند
باز جهت تنویر ذهن دوســتان جوان
حاضر در جلســه عرض میکنم که
انقالب اســامی ایران بعد از پیروزی
این فرصت را نداشــت کــه خود به

«منشور هنرمندان» سقف تعریف امام از سینما
از اولین فرمایشــاتی که حضرت امام خمینی (ره) در مورد ســینما و مختصات آن
گفتند ،در همان روز ورود به ایران و در بهشت زهرا و با این جملهی معروف که «ما با
سینما مخالف نیستیم؛ با فحشا مخالفیم ».منعقد شد که در کمال تعجب عدهای این
را تعریف حضرت امام (ره) از ســینما تلقی میکنند .این یک تعریف نیست .این یک
مفهوم سلبیست که ما چه چیزی را نمیخواهیم .در واقع حضرت امام (ره) مشخص
كرد كه سینما اگر میخواهد باشد ،چه نباید باشد .پس این جمله قطعاً منطق داشت.
وقتی از جانب انســان فرزانهای مثل امام (ره) بیان میشد ،به دنبال صحبتی بود که
افرادی از بدنهی همین سینما با ايشان داشتند و بیعتی که کرده بودند .اینطور نبود
که از این جملهی امام تعریف ثبوتی تلقی بشود .اگر سقف تعریف امام خمینی (ره) را
برای سینما طلب میکنیم ،قاعدتاً آن تعریف را باید در «منشور هنرمندان» (زمستان
ســال  )67پیدا کنید و بعد هم که مقام معظم رهبری بسیار دقیق در مورد سینمای
جمهوری اسالمی ایران صحبت فرمودهاند.
اينكه بگوييم ذات ســينما با دين جمع پذير نيست ،آدرس غلط دادن
است!
اینکه ما هنوز به همان تعریف داخل بهشت زهرا اســتناد کنیم ،از نظر من نوعی از
تجاهلالعارف است .اینکه بگوییم سینما یک مفهوم جهانی است و جز این نمیتواند
باشد و ذات آن با دین جمعپذیر نیســت ،به نظر من آدرس غلط دادن است .سینما
اگر میدانست که ذاتش با دین جمعناپذیر است ،قاعدتاً نباید میآمد و در بدو انقالب
اسالمی ایران چنین شروطی را میپذیرفت .مســلمین و متدینین و صاحبنظران و
بزرگوارانی بودهاند که در نسبت میان ســینما و ذات آن و نسبتش با دین فرمایشات
گرانقدری داشتهاند كه این هم به دلیل شرایط خاص دههی شصت و مباحث فرهنگی
و فکری و فلســفی فراوانی بود که باید مطرح میشــد ،که چیستی و هویت فلسفی
سینما باید در آنها بررســی میشــد و قاعدتاً این مباحث باید میبود .جالب است؛
کســانی به همان مباحث فلســفی معترض بودند و آنها را قبول نداشتند ،بعدا ً که
صاحبان جلیلالقدر آن مباحث به دههی هفتاد آمدند و عم ً
ال مدلی از سینما را تائید و
شاگردانی را در آن مسیر تربیت کردند و بعد هم به شرف شهادت نائل شدند ،یکباره
دیدیــم طرفدارانی در دههي هفتاد پیــدا کردند كه تا امروز هم هســتند .اینها چه
میگویند؟ میگویند مگر فالنی نگفت سینما با ذات دین جمعپذیر نیست؟ چه توقعی
از ما دارید؟ سینما همینی که هست ،هست .بعضی هم از حوزهی ادب خارج میشوند
و میگویند این سینما از سر شما هم زیاد است .برای آن پیششرط تعیین نکنید.
ســینما اگر ماند ،به این قیمت ماند که سینمای طراز جمهوری اسالمی ایران باشد و
جمهوری اسالمی ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا که به مدیریت فرهنگی
سینمای دینی
در شرایطی که مفهوم سینمای دینی در دنیا پذیرفته شده و با واژگان
متفاوتی مثل ( )Religious Cinemaو ( )Spiritual Cinemaاز آن یاد
میشود و حتی جشنوارههای سینمای دینی نظیر ()Religion Today
هم وجود دارد ،تازه کسانی بیایند و تشکیک کنند که نگرد ،نیست .از ما
چنین چیزی نخواهید و این مطالبه بیدلیل است و بالوجه!
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سینما اگر حقي دارد ،تکلیفی
هم دارد!
دوســتان اگر ســینما را فقط صنف
میدانند و بر مطالبــات صنفی خود
خیلی هــم پایبندند ،قاعدتــاً این را
میدانند که صنوفی قبــل از انقالب
بودند که بعد از انقــاب دیگر وجود
نداشتند .عذر میخواهم اگر اینقدر
صریــح صحبــت میکنــم ،چــون
میخواهم فضا کام ً
ال شفاف و روشن
باشــد .در دورهای که مدیران ما هم
نمیخواهنــد بهای شــفافیت کالم
را بپردازند ،که نکند خــدای ناکرده
هزینــه بشــوند و در مناصب بعدی
جایی برای آنها نباشــد ،به نظرم در
فضــای فرهنگی باید ایــن صراحت
لهجــه را پیشــه کنیم .اینجــا باید
دقیــق بگوییم که ســینما اگر حقی
دارد ،تکلیفی هــم دارد .اگر در دنیا،
سینما در خدمت ترویج افکاری بوده
و بهصورت هنرمندانه آن افکار را در
عالم رواج داده و شــیوههای زندگی
را جهانــی کرده ،قاعدتــاً در خدمت
آرمانها و مرام بلند جمهوری اسالمی
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بماند و در زمرهی مکاسب محرمهای
که پس از انقالب تعطیل شدند ،قرار
نگیرد ،حتماً احساس میکرد که در
قبال مردم بدهکار اســت .به اعتقاد
مردم وامدار اســت .به اعتقــاد و به
دین مردم توهین کرده اســت و حاال
اگر این مردم قرار اســت که انقالبی
انجام دهند ،پس ســینما باید نسبت
خود را با این انقالب تعریف کند .این
قسمت از تاریخ سینمای ایران برای
شما دوستان جوانتری که در جلسه
هستید ،معموالً ناگفته باقی مانده ،اما
خب عزیزان پیشکسوتی که هستند و
سن و سالشــان اقتضا میکند که آن
دوران را به یاد بیاورند قطعاً واقفاند
که سینما با انقالب بیعت کرد تا ماند.
شــاید ایــن کالم برای کســانی که
سینما را هنر محض میدانند)Art( ،
میدانند ،چیــزی میدانند از جنس
تجمــل و زیبایــی و حدیــث نفس
هنرمند ،توهینآمیز جلــوه کند .اما
یادمان باشــد که ســینمای پیش از
انقــاب بارهــا و بارها بــه اعتقادات
مــردم توهیــن کــرده بــود .بارها
قشــر متدین جامعه را انســانهایی
فِناتیک ،عقبمانده ،مســخره ،معوج
و کاریکاتورگونــه نمایــش داده بود.
ســینما کاری کرده بود که در قبال
عموم جامعه حس شرمساری میکرد.
با همهی آمارهــای مث ً
ال امیدوارانهای
ن موقع
که کسانی درمورد سینمای آ 
میدهند ،هیچوقــت نمیگویند که
واقعاً چند درصد مردم ایران به سینما
میرفتند تا فیلم ایرانی ببینند .سینما
به دالیلی که خود بهتر میدانست -و
مجال ذکر آن دالیل در این جلســه
نیست -نســبت به آحاد جامعه ،خود
را وامدار میدانست .میدانست راهی
که پیموده بیراهه بوده ،میدانست که
به باور مردم اهانت کرده ،به شاکلهی
شــخصیتی گروه عمدهای از مردم از
جامعه اهانت کرده ،ســینما اینها را
میدانست و بیعت کرد تا ماند .گروهی
به نمایندگی خدمــت امام رفتند و از
آنچه که بــود اعالم برائت و از آنچه
که باید باشــد اعالم حمایت کردند و
نهایتاً پذیرفتند که تزکیهی سینمای
بعد از انقالب را هم عهدهدار شوند.

کار ســینما رســیدگی کند و مثل آن چیزی که در انقالبهای دیگر اتفاق میافتد،
کمیتههای تصفیهی انقالبی تشکیل بدهد و آدمهایی از بیرون سینما بیایند و درون
سینما ،تصفیههای «مککارتیوار» شکل بدهند .انقالب چنین مجالی نداشت .همهی
آن چیزی که به حق یا ناحق ،سینما معتقد اســت بعد از انقالب در حق او روا داشته
شده ،توسط خود بدنهی سینما بوده .هستههای کاری و اینکه چه کسی کار بکند و
چه کســانی کار نکنند ،توسط خود سینماگران -که اســامی آنها هم موجود است-
اتفاق افتاد و اگر ســینماگران گلهای دارند و معتقدند که کسانی ما را حذف کردند و
کسانی ماندند و کسانی رفتند و ...به نظرم باید از خودشان گلهمند باشند چون انقالب
هیچگاه این مجال را نیافت که بخواهد چنین کمیتههایی تشکیل بدهد و بررسی کند.

در سینما معتقدند و سینمایی مطابق
با استانداردها و باور خودشان طراحی
و مهندسی کردهاند ،میتواند چنین
حقی بر سینمای خود داشته باشد.
در شرایطی که مفهوم سینمای دینی
در دنیــا پذیرفته شــده و بــا واژگان
متفاوتی مثل ()Religious Cinema
و ( )Spiritual Cinemaاز آن یــاد
میشود و حتی جشنوارههای سینمای
دینی نظیــر ( )Religion Todayهم
وجــود دارد ،تــازه کســانی بیایند و
تشــکیک کنند که نگرد ،نیست .از ما
چنین چیزی نخواهیــد و این مطالبه
بیدلیل است و بالوجه .یا برای اینکه
اص ً
ال شــما به مرز این مطالبه نزدیک
نشــوید ،بگویند ســینما تمامــاً فرم
اســت .با محتوا اگر نزدیک شــدید،
شعاري میشود ،بیارزش و ()Cheap
میشود ،کلیشــه میشود ،یعنی اص ً
ال
یک قدم قبل از خط ،پدافند میکنند.
ميگوينــد اصــ ً
ا از ســینما محتوا
نخواهید ،چه رســد به آن که محتوا
دینی باشــد .بنده اینهــا را مدلی از
تجاهلالعارف میدانم .تمام کسانی که
امروز به مفهوم تعارض سینما با دین
معتقدند ،حــرف صاحبنظران دیروز
را درست مطالعه نکردهاند .سینما اگر
ذاتش با دین جمعپذیر نیست منطقاً
در نگاه بزرگان جمهوری اسالمی ایران
امکان وقوع نداشت.
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هم میتواند باشد.
اگر فکر میکنند که اینجا نمیتوانند،
باید آن بیعت نخستین را به یاد آنها
آورد .متأسفم که میگویم در فضاهای
آموزشــی ما ،نســل جوان ما در آغاز
کام ً
ال ناامید میشود و به او میگویند
چنین مطالباتی از این سینما نداشته
باش .دوســتان این مطلب را آنچنان
محکم بیــان میکنند کــه تو گویی
چه مطالبــهی زشــت و بیپایهای از
سینماست .غافل از اینکه ملت ایران
بعــد از وقوع یک انقــاب دینی حاال
به عنــوان یک امت در جهان اســام
شناخته میشــود .جهان اسالم امروز
از شــما مطالبه دارد دوســتان .این
حرفها را هم نمیفهمند که گروهی
از شبهروشــنفکرن وطنی اص ً
ال زدهاند
زیر میز و میگویند ســینمای دینی
نداریم و ســینما یعنی ()Art؛ بیش از
این نخواهید! دنیا امروز از شما سینما
و الگوی ســینمای دینی میخواهد.
با موج بیداری اســامی و مطالبهی
جدی کشــورهای مسلمان ،مانیفست
سینمای دینی جمهوری اسالمی ایران
چیست؟ پاسخ میخواهند از ما .اینکه
ما اساس چیزی را منکر شویم ،از آن
مطالبه چیزی نمیکاهد .یادمان باشد
که همهی این مطالبات امروز معطوف
به جمهوری اسالمی ایران است.

پرونده:چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار

دلسوزان صنفي پدر فرهنگ
مملكت را درآوردهاند
خب کجا متکفــل این معناســت؟
کجا باید بــه این نیاز پاســخ بدهد؟
مســئولین؟ ســینماگران؟ فضاهای
آکادمیک و دانشگاهی؟ جشنوارههایی
نظیــر «جشــنوارهي مردمــی فیلم
عمــار»؟ مــن فکــر میکنــم همه
مســئولیم .نمیتوانیــم در عصــری
کــه دنیــا رویکــردی رجعتآمیز و
مراجعهای به فطــرت الهی خود دارد
و جهانبینــیاش دارد از جهانبینی
ماتریالیســتی به ســمت نگاه دینی
معطوف میشــود ،هدیهای که ما به
دنیا میدهیم این باشد که استثنائاً از
سینما مطالبهای نداشته باشید ،چون
با دین جمع نمیشود .ما نمیتوانیم
از ســینما مطالبات فرهنگی نداشته
باشــیم ،ولو اینکه بعضی از مؤثرین
صنوف ســینمایی بگوینــد هر زمان
که دلســوزان فرهنگــی دغدغههای
خودشان را در مورد سینما گفتهاند،
ســینما را بیچــاره کردهانــد و این
دلســوزان فرهنگــی پدر ســینما را

درآوردهاند! این عین فرمایشاتشان است .آنوقت پاسخ ما این خواهد بود که هر زمان
که دلسوزان ســینمایی در جهت مطالبات صنفی و انتخابات و دهها دغدغهی دیگر،
دلســوزیهای صنفی خود را مطرح کردند ،پدر فرهنگ مملکــت را درآوردهاند .من
معتقدم دلسوزان صنفی و سینمایی دارند پدر فرهنگ مملکت را درمیآورند.
در ميانهي راه ايستادهايم ،نه به مقصود رسيدهايم و نه نااميديم
یکبار این نامعادله باید به معادله تبدیل بشــود .زبان هم قطعاً مفاهمه اســت .قطعاً
قرار نیســت این کار با مدلی از ســوءتفاهمها صورت بگیرد .نه عرصهی هنر دینی از
صاحبنظران خالی شــده که کســانی به تصور اینکــه این بیرق به زمیــن افتاده،
حرفهای تکراری پیش از انقالب خودشــان را بگویند ،فیلمنامههای تکراری پیش از
انقالب را با اسامی جدیدی بســازند و مفاهیم پیش از انقالب را به عنوان دغدغههای
فرهنگی و اصول الینفک ســینما مطرح کنند ،و نه آنچنان دست پر که االن ادعای
پرچمداری دنیای اسالم را در عرصهی سینما بکنیم .در میانهی این راه ایستادهایم .نه
به سرمنزل مقصود رسیدهایم و نه از رسیدن به این مقصود ناامیدیم .بنده در سفرهای
خیلی محدودی که داشــتهام و صحبتهایی که بوده و زمانی که میهمانانی در قالب
ی ديدهايم.
جشــنوارهی فجر از كشــورهاي ديگر به ایران آمدهاند ،این مطالبه را جد 
اينها از شــما مانیفست ســینمای دینی میخواهند و اص ً
ال هم گوش شنیدن این را
ندارند که بگویید بعد از سیوچند ســال نظام جمهوری اسالمی ایران به این نتیجه
رسیده که اص ً
ال ما سینمای دینی نداریم .این شعار است ،چیپ است .لطفا نگوئید!
تینایجرِ عصبانی معترض
در کثیری از فیلمهای ما همیشه حق با چند جوان تینایج ِر
خوشچهرهی عصبانی معترض به همه چیز است ،پس الجرم
همیشه همین حداقل یا گروهی از این حداقل با آن سینما
همذاتپنداری میکنند .اما اگر سینما روزی پذیرفت که به
اعتقادات مردم جامعه احترام بگذارد حتم ًا درصد فراوانتری از
مخاطب خواهد داشت

سينماي انقالب اسالمي شبيه هيچ سينماي ديگري نيست
ل ممکن آن
خب به محض اینکه این مطالبه مطرح میشود ،عدهای در بعیدترین شک 
را توصیف میکنند ،که یعنی شما «ســینمای ایدئولوژیک» میخواهید .ما چه زماني
گفتیم دین مبین اســام چیزیســت از جنس ایدئولوژیهای غربی؟ اصال جفای در
حق یک دین الهیســت که در مورد آن این واژه را به کار ببریم .میگویند نظامهای
ایدئولوژیک ،همه سینماهایی داشتهاند که محکوم به شکست بوده و شما هم شکست
خواهید خورد .اما انقالب اسالمی ایران شــبیه هیچ انقالب پیش از خود نیست .بعد
از آنکه شــما میبینید ،مرزهای یک انقالب فکری بدون کشورگشایی نظامی و بدون
کودتا چگونه قلبها را تســخیر میکند ،دیگر باید به این مسأله باور داشته باشیم که
این انقالب شبیه هیچ انقالب پیش از خود نیست و الجرم سینمای طراز آن هم شبیه
هیچکدام از سینماهای آن انقالبها نخواهد بود.
وقتي اينها ميگويند دنبال سينماي ايدئولوژيك نرو ،بامزه است!
اما با اینهمه ،اگر تاریخ سینمای دنیا را بشناســیم و همان سینمای کشورهایی که
انقالب ایدئولوژیک کردهاند را بررســی کنیم ،خواهیم دید کــه آنها هم به حد خود
سینما داشتهاند ،ولو در حد همان تفکری که بوده .چنان میگویند ببینید «سینمای
ایدئولوژیک اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» چقدر بد بود که انگار ما یادمان رفته
خیلی از آقایانی که این جمله را میگوینــد ،از باورمندان تفکر چپ قبل از انقالباند.
چنان محکم زیر میز اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی میزنند که ما یادمان برود
که آقایان چه تمایالتی داشتند .یک وقت من و شما این را میگوییم که همان موقع
هم با این تفکر مشکل داشــتیم ،یک وقت اما کســانی میگویند که دلسپردهی آن
ی پداگوژیکی -محصول
سینمای ایدئولوژیک بودند .يادمان هســت كه فيلم منظوم ه 
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ســينماي شــوروي و از فيلمهــاي
مطرح كمونيستي -در فالن سینمای
تهران چند مــاه روی پرده بود.خيلي
از چپهــا و کمونیســتهای پیش
از انقــاب ،چپ ادبیاتــی و هنری و
ســینمایی بودند .يعني نه مانیفست
خوانــده بودند و نــه کپیتال (كتابي
ضد ســرمايهداري از ماركس) .حاال
وقتي آنها به شــمای بچه مسلمان
ميگویند دنبال سینمای ایدئولوژیک
نرو ،یکخورده بامزه است .آن سینما
هم اندازهی خودش موفقیت داشت،
آن ســینما هم امروز در کالسهای
سینمایی تدریس میشود ،آن سیما
هــم «داوژنکــو» و «پودوفکین» و
«آیزنشــتاین» (از كارگردانان مطرح
تاريخ سينما و اهل شــوروي) دارد و
در عین حال آن سینما هم سینمای
طراز مــا نیســت .لطفــاً بحثها را
نیمخورده و نصفه مطرح نکنیم.
تكنوكراتها هيچقت نبايد
در فرهنگ سياستگذار باشند
بعضی آنقدر موضــوع را صد و صفر
میکننــد که یا شــما باید بــه این
ِ
پرست
سینمای واخوردهی جشنواره
دوستستیز بیگانهنواز بسنده بکنید،
یا آن سینمای ایدئولوژیک را اختیار
کنید و راه دیگری هم نیست .ولی ما
اص ً
ال چنین تعریفی از سینما نداریم و
معتقدیم که همانطور که در فضاهای
کالن فکری «تکنوکراتها» هیچگاه
نباید سیاستگذار باشند ،در مقوالت
فرهنگی و هنری و رسانهای از جنس
سینما هم دوستان «تکنوکرات» نباید
وارد بشوند .ســینما را صرفاً از منظر
تکنوکراتی توصیف کردن ،نشناختن
ســینما و ظرفیتهــای فرهنگی آن
است .اینکه بعد از این سالها شعار
سینمای ما «سینمای اســتاندارد»
باشد قطعاً یک نگاه تکنوکراتی است.
همین؟ بعد از ســیوچند ســال از
انقالب ،شعار سینمای ما «سینمای
استاندارد» است؟ یا این یک تعریف
حداقلیست؟ آیا آرمانها را بر مبنای
سقف تعیین نمیکنند؟ آیا سینمای
پیش از انقالب که گفتیم در سال 56
قطعاً ورشکست شد ،در بعد تکنیکال
یک ســینمای اســتاندارد نبود؟ آیا
نسبت به زمان خودش ،سالنهای ما
و پروژههای بینالمللی که با برخی از
کشورهای خارجی کار میشد ،از نظر
تکنیکال در حد اســتاندارد نبودند؟
آیا در همیــن تهران مــا (Driving

در مقوالت فرهنگی و هنری و رسانهای از جنس سینما هم دوستان «تکنوکرات» نباید وارد بشوند.
سینما را صرف ًا از منظر تکنوکراتی توصیف کردن ،نشناختن سینما و ظرفیتهای فرهنگی آن است

 )Cinemaنداشــتیم؟ پس چه شد
که شیشههای آن سینماها شکست؟
اصحاب کدام ســینما از آن ســینما
تبری جســتند؟ غایت ســینمای ما
ّ
بعد از سیوچند سال تازه سینمای
استاندارد است؟

نمیشــود که مقبول آحاد آن جامعه
واقع نشــود و ما حتماً میتوانیم برای
ســینمای امت اسالم حدودی تعریف
بکنیم که علیرغ م مزیتهای نســبی
ســینمای دنیا ،این فیلمها بینندهی
ثابت جهانی داشته باشند.

سي و چند ســال است كار
اورژانس ميكنيم
نگاه کنیم ببینیم در آموزش ســینما
چــه اتفاقــی دارد میافتد .ســیو
چند سال اســت داریم کار اورژانس
میکنیم .ســی و چند ســال است
عجله داریم .تربیت ســریع فیلمساز.
خب ســلّمنا .بســیار خــب همهی
اینها خوب ،اما طبــق کدام مبانی؟
اگر این فیلمســاز ما تشــریف بردند
به جشنوارهی کشــورهای اسالمی و
گفتند که شــما کدام غایت از سینما
مد نظرتان است ،چه داریم بگوئیم؟
چند کتاب طراز در این باب نوشتیم؟
مانیفستمان چیست؟

مهمترين شأن سينما ،شأن
رسانهاي است
معنای ســوم بعد از بحث حلقههای
ماقبل سینما و اینکه سینما چگونه
میتوانــد مخاطــب جدید داشــته
باشد ،ســؤالهای مهم فرهنگیست.
ســؤالهای مهم ما چیســت؟ غیر از
اینکه سینما باید گیشــهای داشته
باشد و بفروشد ،سینما شئون دیگری
دارد و مهمترین آنها شأن رسانهای
است .همین هم باعث شــده که در
تمام دنیا سینما را با صنوف دیگر فرق
میگذارند .همه جای دنیا برای سینما
ضوابــط و مقرراتی قائل میشــوند
که فراتر از صنوف دیگر اســت ،چون
ســینما ،رســانه اســت و این شأن
رســانهای میطلبد که ما سؤالهای
جدی فرهنگی داشته باشیم.
به معنــای دیگر ،این شــعار مبتذل
«محتواگریــزی» را لطفــاً دیگــر
بس کنیــم .اینکــه ســینما فقط
متکفل «فرم» اســت و همین ،و هر
«محتوایــی» یعنی ســفارش ،یعنی
شــعار و این توســط کســانی گفته
میشــود که اتفاقاً به دلیــل باورمند
بودن بــه محتواهای دیگــری ،این
شــعار را اختیار کردهانــد .خود این
محتواگریــزی مدلی از محتواســت؛
که شما از ســینما «معنازدایی» کن
تا کســی دیگر اص ً
ال محتــوای دینی
نخواهد.

در حوزهی سینمای اقتباسی انتظار دنیای اســام را از سینمای جهان اسالم برآورده
کند.
در قدم بعد نیاز به تربیت مخاطب داریم .اجازه بدهید خیلی صریح عرض کنم؛ مخاطب
محترمی که امروز در سینماها مخاطب فیلمهای ماســت ،حداقلی است ،بسیار اندک،
که سلیقه و ذوق و ارزشهای او توسط خود این سینما تعریف و تبیین شده و حاال آثار
همین سینما را میبینند و بعضاً تحسین میکنند .سینمای مردمی این نیست .سینمایی
ی است که اکثریت یک جامعه پای آن بنشینند نه اینکه اقلیتی را تربیت
سینمای مردم 
کنیم و در یک فضای گلخانهای همیشــه حق را به خودمان بدهیم .جامعهی مخاطبان
بالقوهی فیلم در جمهوری اسالمی ایران اینی نیست که امروز در گیشه اتفاق میافتد.
کثیری از مردم ایران هنوز به سینما اعتماد ندارند .چرا ندارند؟ چون حس میکند که در
بعضی فیلمها به اعتقادات او ،به دین او ،به شیوهی زندگی او اهانت میشود.
هميشه حق با تينايجرهاست
زمانی در مصاحبــهای عرض کردم که در کثیری از فیلمهای ما همیشــه حق با چند
جوان تینایج ِر خوشچهرهی عصبانی معترض به همه چیز است ،پس الجرم همیشه
همین حداقــل یا گروهی از این حداقل با آن ســینما همذاتپنداری میکنند .اما اگر
ســینما روزی پذیرفت که به اعتقادات مردم جامعه احترام بگذارد و حداقل شــیوهی
زندگی آنها را معوج و کاریکاتورگونه نشان ندهد ،حتماً درصد فراوانتری از مخاطب
خواهد داشــت .تجربهی نمایش فیلم خانهي خدا (جالل مقــدم )1345 ،در پیش از
انقالب برای یک نمونه کفایت میکند .وقتی یک فیلم مســتند یک بار در ســینمای
مسموم پیش از انقالب اکران شد و رکورددار تعداد فروش بلیط شد و ماهها روی پرده
ماند ،برای اثبات این کافی بود که این ســینما به مردم توهیــن میکند وگرنه مردم
ک بار هم که شده به سینما
اگر چیزی با باورها و اعتقاداتشان همراســتا بود ،برای ی 
میروند و فیلمی را به عنوان پرفروشترین فیلم زمان خود مطرح میکنند .هر زمان که
سینما مخاطب خود را فراتر از مخاطب فعلی دید ،جامعه به او اعتماد کرد .سینما ظاهرا ً
میخواهد که مخاطبش همین قلیلی باشد که هست.
کسانی اینجا طرح موضوع میکنند که حاال مث ً
ال سینمای آمریکا و هالیوود و ماهوارهها
دنیا را گرفتهاند و نمیشود که با آنها رقابت کرد .اما اگر نمیشد ،امروز در کشوری مثل
چین برخالف بیست سال قبل اکثر بینندگان به تماشای فیلم تولید چین نمیرفتند.
ســینمای ملی اگر در قد و قوارهی ملی و با احترام به مخاطب عمومی عرضه بشــود،
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تاريخ سينماي انقالب اسالمي
هنوز درست نوشته نشده است
و عرض آخر اینکه تاریخ ســینمای
انقالب اســامی ایران هنوز درســت
نوشته نشده است .کســانی روایتگر
این تاریخاند و تاکنون دســت به قلم
بردهاند و شبهتاریخها و شبهخاطراتی
مرقوم فرمودهاند که مؤید نظرات شاذ
و خاص خودشان باشد .هنوز از منظر
انقالب اسالمی ایران و انقالب جهانی
اسالم ،کسانی سینمای انقالب اسالمی
ایران را بررسی نکردهاند و تاریخ آن را
ننوشتهاند و این میطلبد که کسانی از
این منظر ،تاریخنگاری سینمای انقالب
اسالمی را آغاز کنند.
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چه باید بکنیم؟
ما تا اینجا یک موضوع را طرح کردیم.
البته ایــن روزها خود ســینماگران
معتقدند که وظیفهی مــا ارائهي راه
حل نیست .کار ما جراحی است؛ شکم
مریض را باز میکنیم و غده را نشــان
میدهیم و از این به بعد وظیفهی ما
نیســت! خب این مریض خواهد مرد.
بنده میخواهم نگاهم اینگونه نباشد
که مشکلی را بدانیم و درصدد درمان
نباشیم .زمانی یکی از سیاستمداران
خارجــی از هنرمندان کشــورش به
عنوان «میوکراکرز» (لجنپراکنان) نام
برده بود .خدایی ناکرده نکند ما روزی
به این صفت شناخته بشویم .پس باید
بگوئیم که حاال چه باید کرد؟
برای سینمای دینی و سینمای طراز
انقالب اسالمی ایران ،شما به مفهومی
به نام «ادبیات طــراز» احتیاج دارید.
کشــور صاحب ســینمایی را در دنیا
نام ببرید که بدون پیشینهی ادبیاتی
اقتباســی قــوی به یک
و زمینــهی
ِ
سینمای طراز در دنیا نائل شده باشد.
قاعدتاً دوندههایی هستند که در این
دوی امدادی ماقبل ســینما میدوند
و ســینما به عنوان هنر هفتم وامدار
همهی دوندگان پیش از خود اســت.
اگــر آن حلقهها را کامــل نکنیم ،از
سینما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم
که به اندازهی ندویدن همه بدود .پس
ما به ادبیاتی احتیاج داریم که الاقل
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سوژههایسینماییتاریخاسالم

ابناءاالحرار
متن كاملسخنراني «دکترمحمدحسین رجبیدوانی» درجشنوارهی
مردمیفیلمعمار
زبان سينما ،زبان بسيار مؤثر و بانفوذي است كه هيچ يك از رسانههاي ديگر
و ابزارهاي گوناگون نميتواند تأثيرگذاري سينما را داشته باشد؛ نه كتاب و
نه نقاشي و نه هنرهاي ديگري مثل تئاتر نميتوانند مانند سينما هم برد و هم
تأثير داشته باشند .من در تجليل از زحماتي كه آقاي ميرباقري به مناسبت
ساخت سريال فاخر «مختارنامه» انجام داده بود ،گفتم :شايد خود ايشان
نداند خدمتي كه كرده و ارزشي كه كار او در پيشگاه الهي دارد ،اگر نگوييم
از كاري كه صاحبان كتب اربعهی حديثي شيعه كردهاند بيشتر نباشد ،كمتر
نيست .يعني كاري كه شــيخ كليني ،شيخ صدوق ،شيخ طوسي كردهاند يا
مجموعهی بزرگي كه عالمه مجلســي در قالب بحاراالنوار پديد آورده ،كار
ايشان از نظر تأثيرگذاري و ارزش دست كمي از آنها ندارد چون كتابهاي
بسيار ارزشمند حديثي ما مخاطبان خاص خودش را دارد اما در قالب سينما
و از پنجرهی تلويزيون ،ميليونها نفر توانستند سريال مختارنامه را ببينند
و نسبت به ارزشهاي اهل بيت (عليهم السالم) علم و آگاهي پيدا كنند .اين
سريال ماندني است و از بين نخواهد رفت .لذا ميتوان از همين قالب سينما
حتي آخرت را به خوبي رقم زد و تضمين كرد
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پيامبر اسالم (ص)
يك فيلم ارزشــمندي توسط مرحوم
«مصطفی عقاد» و بــا بهرهگيري از
تكنيكهاي ســينماي آن روز جهان
ساخته شد .كار ارزشمندي بود اما اگر
دقت كنيد ،اين فيلــم داراي نقايص
زيادي بود .چون توسط اهل تسنن و
با حمايت هاليوود ســاخته شده بود،
حقايق زيــادي را در اين فيلم ناديده
گرفته بودنــد .مث ً
ال جايــگاه واليت
اميرالمؤمنين(ع) و یا مواردی همچون
برخورد اســام با يهود در اين فيلم
محو بود .ســه غزوهی بزرگ پيامبر،
«غــزوهی بني قينوقــاع»« ،غزوهی
بني نظيــر» و «غزوهی بني قريظه»،
و جنــگ بــزرگ خيبر نیــز در اين
فيلم حذف شــده بود یا بهتر بگویم،
اص ً
ال مطرح نشــده بــود .چرا؟ چون
هاليوود اجازهی ايــن كار را نميداد.
در ارتباط بــا اميرالمؤمنين(ع) ،فقط
يك صحنهاي از شمشیر ذوالفقار در
قالب صحنههای جنــگ بدر ،آن هم
به غلط ،نشان داده ميشد (ذوالفقار
در اُحد به اميرالمؤمنين(ع) داده شده
بود نه در بدر) ،حــال آن كه عظمت
اميرالمؤمنيــن(ع) بيشــتر در خيبر و

خندق جلوه كرده اســت .در خندق تمام شــرك و كفر مقابل اسالم قرار گرفته بود.
اسالمی كه در اميرالمؤمنين(ع) تجلي داشــت .در آن فيلم اص ً
ال خندق مطرح نيست.
اين كالم خود پيامبر(ص) بود كه بزرگترين خطري كه اســام را در عهد رســالت آن
وجود مقدس تهديد ميكرد ،همين جنگ خندق بود اما در اين فيلم محو شده بود و
مطرح نشده بود .چرا؟ چون شاخص آن صحنه ،اميرالمؤمنين(ع) بود.
لذا با اينكه كار ارزشمندي بود و قوي هم ساخته شده بود ،اما خيلي از حقايق در آن
مطرح نشــده بود .دورهی پيامبر بزرگوار ما هنوز جاي کار فراوان دارد .بهخصوص با
اين دشمنيها و اسالمستيزيهايي كه اآلن در غرب وجود دارد و ميخواهند چهرهی
پاك و مقدس و منــور پيغمبر ما را مكــدر كنند و با اين توهينهايــي كه به قرآن
ميشــود و فيلمها و كاريكاتورهايي كه بر ضد پيامبر عظيمالشأن ما ساخته ميشود،
واجب است که آن چهرهی پاك ،نوراني و رحماني به درستي به تصوير كشيده شود.
ســينماگران ما بيايند و روي غزوات پيامبر كار كنند .بــه جرأت ميتوان گفت تمام
غزوهها و لشگركشــيهاي اســام در زمان پيامبر ،جنبهی تدافعي داشته است .بله!
گاهي اوقات حضرت دشمن را غافلگير كرده منتها حضرت آغازگر آن نبوده .دشمن
تالش كرده اتحادي ايجاد كند كه حمله كنند و اســام را نابود كنند ،حضرت كشف
كرده و پيشدســتي ميكند و نميگذارد آنها توطئهی خودشــان را عملي كنند.
اين نبوده كه حضرت به ســراغ دشــمنان برود و بناي او نابودي مخالفان خود باشد.
تالشهاي فراوانــي از ناحیهی وجود مقدس پيامبر ما بوده كه از مشــركان حربي و
كساني كه براي نابودي اســام به جنگ آمدهاند ،مسلمان بسازد .من همين را راجع
به «غزوهی بنيالمصطلق» عــرض ميكنم :يك تيرهاي از قبيلهی بزرگ خزاعه آمده
بودند كه با اتحاد بــا قبايل ديگر ،به مدينه حمله كنند و پيغمبر و اســام را از بين
ببرند .حضرت توطئه را كشــف كرد و به سرعت عمل كرد .ســريع به سراغ دشمن
رفتند .آنها چنين عكسالعمل ســريعي را از اســام انتظار نداشــتند .متحدانشان
(ع)
گريختند و بنيالمصطلــق تنها ماند .جنگي در گرفت و با رشــادت اميرالمؤمنين
شكســت خوردند .چون همه با خانوادههايشان به عرصهی جنگ آمده بودند ،همهی
اينها اسير شــدند و طبق عرف آن زمان زن و بچه و مرد بايد به بردگي مسلمانها
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در ميآمدند .خود آنها هم پذيرفته
بودند :به جنگ آمدهايم و شكســت
خوردهايم .نتيجه همين است ،منتها
پيغمبر دنبــال اين نبــود كه حتي
آن مشــرك را به عنوان برده و اسير
نگه دارد .از طرفي هــم نميتواند به
حق مردم تعدي كند و حق آنها را
ناديده بگيرد .حق اينهاست كه برده
بگيرند .عرف زمانــه ايجاب ميكرد.
حضرت با يك روش بســيار زيبايي
توانســت اين دويســت خانواري كه
همه بــه بردگــي درآمــده بودند را
آزاد كند و همــهی اينها با رحمتي
كه از پيامبر ديدند ،همه مســلمان
شدند .يعني دويســت خانواري كه
براي نابودي اســام آمــده بودند ،با
آن حركت بســيار دقيق و ارزشي و
رحماني پيغمبر مسلمان شدند .شما
ميبينيد كه پيغمبر بزرگوار ما براي
تأليف قلوب ،حتي به ابوســفياني كه
باعث ضربههاي بزرگ به اسالم شده
بود و سه جنگ (بدر و احد و خندق)
را به اسالم تحميل كرده بود ،محبت
ميكنــد و بيــش از مســلمانهاي
باســابقه به او از غنائم جنگ حنين
ميبخشــد ،به گونهاي كــه بعضي

عربها در طول تاريخ به ايرانيها با چشم منفي و تخريبي نگاه ميكردند .حاال يا به خاطر قاتل خليفهی دوم بود يا هر بغض و كينهاي كه
داشتند اما نميتوانند از احترام گذاشتن به ايرانيهاي يمن چشمپوشي كنند .به آنها «ابناء االحرار» ميگويند؛ آزاد زادگان.

ميگيرد كــه براي حل مشــكل او
دختــرش را ميگيــرد .نــه اينكه
حضــرت به خواســتگاري بــرود .يا
«امحبيبه» که دختر ابوسفيان است.
همسر او پسرعمهی پيغمبر است كه
در هجرت به حبشه ،از اسالم برگشته
و همســرش را رها كرده .خب دختر
ابوسفيان ،دشمن سرسخت پيغمبر،
مسلمان است و شــوهرش او را رها
كرده .چقدر ابوســفيان ميخواست
از اين قضيــه سوءاســتفاده كند و
اســام را زير ســؤال ببرد .اين چه
ديني است كه پسرعمهی پيغمبر از
آن برگشــت و زنش را هم رها كرد
و ســراغ زنان درباري حبشــه رفت.
حضرت به نجاشي مينويسند که او
را به مدينه بفرست و به عقد خود در
میآورد .هم اين دختر از آن مشكل
افســردگي بيرون آمــد ،هم جنگ
رواني ابوسفيان و مشــركان قريش
خنثي شــد« .ماريــهی قبطيه» هم
همينطور؛ هديهی پادشاه مصر بود.
اگــر رد هديه صــورت ميگرفت ،به
معناي اعالن جنگ بود .پيغمبر ســر
جنگ نداشت .يا «زينب» كه پيغمبر
او را به دســتور قرآن ميگيرد تا يك
سنت غلط اجتماعي شكسته شود.
مثــ ً
ا بحــث میکنند کــه حضرت
(ع)
عيســي هم که پيامبــر الهي بود،
ازدواج نكرده از دنيا رفت .اما پيغمبر
اسالم در سن باال ازدواجهاي متعدد
داشته و وقتي هم كه از دنيا ميرود،
 9زن از او باقي ميماند .مسلمان هم
خلع سالح ميشود كه چه جوابي در
مقابل آنها بدهد .به راحتي ميتوان
در قالب يك فيلم ،اين شــبههها را
پاسخ گفت.
دوران والیت امیرالمؤمنین(ع)
اما در ارتباط با دوران واليت و امامت
هم جاي كار بسيار زيادي وجود دارد.
چرا كه امامان ،بعــد از وجود مقدس
پيغمبــر الگوهــاي برتــر جامعهی
بشري هســتند .به خصوص دورهی
ازدواجهای پیامبر

(ص)

ال بحث میکنند که حضرت عيسي(ع) هم که پيامبر الهي بود،
مث ً
ازدواج نكرده از دنيا رفت .اما پيغمبر اسالم در سن باال ازدواجهاي
متعدد داشته و وقتي هم كه از دنيا ميرود 9 ،زن از او باقي ميماند.
مسلمان هم خلع سالح ميشود كه چه جوابي در مقابل آنها بدهد .به
راحتي ميتوان در قالب يك فيلم ،اين شبههها را پاسخ گفت
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از مسلمانهاي باســابقه ،نسبت به
پيغمبر و سياســت آن حضرت شك
میکننــد .منتهــا حضــرت اينجا
براي جلب دلهــا هزينه ميكند .ما
ميتوانيم اينها را به تصوير بكشانيم.
راجع بــه ازدواجهــاي پيغمبر(ص) به
شــدت بر ضد آن بزرگوار تبليغ سوء
شــده اســت .آن حضــرت زنهاي
متعدد گرفته .شــايد براي خيلي از
خود مسلمانها و شيعهها هم در اين
عرصه جاي سؤال باشد 9 .تا همسر از
پيغمبر باقي مانــده .اگر ما يك فيلم
حسابشــده و دقيقي در اين ارتباط
بسازيم ،بســياري از اين جوسازيها
خنثي خواهد شــد .پيغمبر عمدهی
زندگي خود و جوانــي خود را با تنها
همسرش ،حضرت خديجه(س) سپري
كرد .تا آن وجود مبــارك زنده بود،
پيغمبر هيچ ازدواجي نكــرد .بعد از
وفات حضرت خديجه ،تا يك ســال
حتي لبخند بر لبــان پيامبر نيامد تا
چه برسد به اين كه بخواهد ازدواجي
داشــته باشــد .دوميــن ازدواج هم
زماني است كه حضرت هنوز در مكه
حضور دارد .بانويي به نام «ســوده»
كه تــازه يك ســال هــم از پيغمبر
بزرگتر اســت .او هم همانند حضرت
خديجه درخواســت ازدواج ميكند.
پيغمبر به خواستگاري نرفته بود! در
موقعيتي كه در عرب پسرها و حتي
دخترها ،زود به بلوغ ميرســيدند و
سريع هم ازدواج ميكردند ،حضرت
توپنج ســالگي هيچ ازدواجي
تا بيس 
نداشــت و اولين ازدواجــش هم به
درخواســت حضرت خديجه است و
تا آن بزرگوار زنده است ،هيچ ازدواج
ديگــري نميكند .يك ســال بعد از
حضرت خديجه(س) هم مجرد اســت.
دومين ازدواج با ســودهاي است كه
يك سال از آن بزرگوار بزرگتر است.
بلــه ،ازدواجهاي پيغمبــر عمدتاً در
مدينه صورت ميگيــرد و عموماً هم
داراي جنبههاي سياسي يا اجتماعي
است .مث ً
ال ابوبكر ميآيد و از پيغمبر
خواهش ميكند كه اين دختر من را
بگيريد كه بار مشــكالت زندگي من
كم شــود .حضرت براي اينكه او از
اين مشكل بيرون بيايد ،خواستهی او
را ميپذيرد .يا دختر عمر بن خطاب
در جنگ احد بيوه شــده .شــوهر او
شهيد شــده ،با همســران عمر بن
خطاب درگير اســت ،به خانهی پدر
برگشــته و مرتــب در خانه جنگ و
دعوا است .آمده و از حضرت خواهش
ميكند .حضــرت در موقعيتي قرار

اميرالمؤمنين (ع) .بله؛ يك ســريال
امام علي(ع) ســاخته شــد .دستشان
درد نكند اما نتوانست كمترين بخش
(ع)
از عظمت شخصيت اميرالمؤمنين
را به درســتي تبيين كنــد .برخي از
زحمات اميرالمؤمنين(ع) در آن فيلم به
پاي اين و آن تمام شد ،در حالي كه
زحمت را اميرالمؤمنين(ع) كشيده بود.
روزگار اميرالمؤمنيــن(ع) در دوران
بيســت و پنج ســال غصب خالفت،
داســتانهاي بســيار جالبــي براي
ســاختن فيلم دارد .یکــی ،همین
داستان ســقيفه بر مبناي نقلهاي
اهل تســنن؛ ســقيفهاي كــه پديد
آمد .چطور شد جامعهی اسالمي به
هم ريخت و «غدير خــم» را ناديده
گرفت؟ چه شد كه جامعه يك دفعه
(ع)
به اين طرف رفت و اميرالمؤمنين
را رها كــرد؟ اتفاقاً داســتانها هم
جاذبهی عجیبی براي ســاخت فيلم
دارند .حضرت براي بازگرداندن مردم
به راه پيغمبر اقــدام ميكند ،منتها
وقتي كه جامعه در اثــر بيبصيرتي
حاضر به همراهي با حضرت نيست،
حضرت هم ديگر تكليفي ندارد .حاال
ميآيد و حتي پشــت سر كساني كه
غاصب حق او هستند ،نماز ميخواند
و در جاهایــي كــه گيــر كردهاند و
مشــكل پيــدا كردهانــد ،اينها را
همراهي ميكند.
تاريخ را اهل تسنن نوشتهاند .چيزي
نيســت كه بخواهيم بگوييــم دارد
با تعصب شــيعي نگاشــته ميشود.
همهی منابع آن متعلق به اهل تسنن
اســت .از االمامت و السياسهی ابن
قطيبــهی دينوري گرفتــه تا تاريخ
طبري ،تاريخ يعقوبــي و كامل ابن
اثير .باید بدون هيچگونه پيشداوري،
سقيفه براي مردم تبيين بشود.
به خصوص يك چيــزي كه جا دارد
در قالــب ســينما بــه آن پرداخته
شود و امروزه ســايتها و شبکههای
ضدانقــاب روي آن مانور ميدهند،
فتوحاتي است كه زمان خليفهی دوم

پديد آمد و نقش اميرالمؤمنين(ع) در
اين فتوحات.
اول از نفرتي كه مردم ما نســبت به
غاصبــان خالفــت دارند ،اســتفاده
كردند .اينطور مطــرح ميكنند كه
ايران داراي تمدن عظيمي بود .حمله
كردند و تمدن ايران را از بين بردند
و ايران آســيب ديد؛ توسط خليفهی
دوم .منتها طوري القــا ميكنند كه
ورود اســام توســط او بود و اسالم
باعث ضربه خوردن فرهنگ و تمدن
ايران شــد .بعد كه بتوانند اين را در
ذهن جواني كه مطالعات كافي ندارد،
جا بيندازند ،به ســراغ اين ميآيند
(ع)
كه در اين فتوحــات اميرالمؤمنين
نقش اساسي داشت .طرحهاي نظامي
اميرالمؤمنيــن(ع) بــوده كه خليفهی
دوم اجرا ميكرده و ايران نابود شده.
شــما باید بتوانيد در قالب فيلم ،در
آن عرصه اين مطلب را تبيين كنيد
كه خليفه بدون هيچگونه مشــورتي
تصميــم را ميگرفــت .او در اين كه
به ايــران ،روم یا مصــر حمله كنند،
با احدي مشــورت نميكــرد اما چه
تاكتيكي اتخاذ شــود كه مسلمانها
پيروز شــوند و شكســت نخورند يا
حداقــل ضايعــات به وجــود بیاید،
شــوراي نظامي تشــكيل ميداد .از
اميرالمؤمنين(ع) هــم دعوت ميكرد.
حضرت خــود با اين گونــه فتوحات
مخالف بود .دليل مــا براي مخالفت
حضــرت چيســت؟ وقتــي خودش
به خالفت رســيد ،همــهی اينها را
متوقف كــرد .حضرت ايــن روش را
قبول نداشــت .منتها حاال كه دست
او نيســت و اينها تصميم گرفتهاند.
اگر او تاكتيكهاي نظامي مناســب
ندهد ،خليفــه با جهل خــودش به
گونهاي عمل ميكند كه اسالم ضربه
ميخــورد .اينجا صحبــت خليفه
نيســت .دوتا ابرقدرت هستند؛ ايران
و روم .حملــه ميكننــد و مدينه را
ميگيرند .اص ً
ال اســاس اسالم نابود
(ع)
ميشود .اينجا اميرالمؤمنين براي
حفظ اســام تدابير نظامي را كه او
درخواست ميكند ،در اختيارش قرار
ميدهد اما حضــرت با اصل فتوحات
به اين شيوه مخالف است.
متأســفانه يكي از سياســيون ما كه
خيلي هم خودش را عالم و برجسته
ميداند ،اخيرا ً اين نقل غلط در تاريخ
را كه برخي از منابع ســني گفتهاند،
بــراي خوشــايند بعضــي از علماي
اهل تســنن كه با او ديدار داشتند،
بر زبــان آورده كه :امام حســن(ع) و
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امام حسين(ع) در اين فتوحات ايران
حضــور داشــتند .يعني اصــ ً
ا امام
حسن(ع) با ايرانيها جنگيده .در اين
جنگهــا حضور داشــته و ايراني ها
را كشــته .حال آن كه اين نقل قابل
قبول نيســت .اص ً
ال در نفس نقلها
ايراد وجود دارد .خراســان و گرگان
زمــان عثمان فتح شــده ،فرماندهی
لشــگر عثمــان و فرمانــرواي كوفه
کســی اســت كه قرآن او را مذمت
كرده و او را فاسق خوانده« .وليد بن
عقبــه» ،برادر مادري عثمان اســت.
حاال معنا دارد كــه معصوم تحت امر
يك شرابخوار فاســق بخواهد بيايد
و گرگان را فتح كنــد؟ كه چه؟ پول
كالني توي جيــب خليفه و عوامل او
برود؟ آن مفاســد اقتصادي كه زمان
خليفهی ســوم ســر او را به باد داد،
اص ً
ال معصوم ما مخالــف بود .معلوم
است كه نقل غلط است.
در منابــع اهــل تســنن آمــده که
ميگوينــد در جريان قيــام بر ضد
عثمان ،امام حسن(ع) تمايالت عثماني
داشــت و با اميرالمؤمنين(ع) مخالف
بود .به حضرت ميگويد ،به تو گفتم
اين كار را بكن و گوش نكردي! آنجا
گفتم ايــن كار را بكن و نكردي! امام
حسن(ع) دارد به پدر بزرگوارش خط
ميدهــد و انتقاد ميكنــد كه :چرا
شما به نظرات من بها ندادي!!! شيعه
كجا يــك چنين حــرف بيمبنايي
را ميپذيــرد؟ معصومــي در برابــر
معصومــي بايســتد و به امــام خود
خرده بگيرد .اين اص ً
ال شــيعه نيست
تا چه برســد به اين كه بخواهد امام
و معصوم باشد .اينها در تاريخهايي
كه اهل تسنن نوشتهاند هست .اينها
ميگويند امام حســن(ع) هم در اين
فتوحات آمده .كامــ ً
ا غلط و بيمبنا
است .لذا ميتوان براي خنثي كردن
اين قضايا ،از اين سوژهها بهره برد.
موضــوع دیگر ،فتنهی جمل اســت.
با توجه به فتنهاي كه در ســال 88
رخ دارد ،عملكــرد فتنهگران امروز با
فتنهگران جمل بسيار شباهت دارد.
باید بدون هيچگونه اظهار نظري و بر
مبناي نقلهايي كــه در تاريخ وجود
دارد ،ريشــهيابي كرد كه چرا اينها
مقابل اميرالمؤمنين(ع) ايستادند؟ چه
جنگ روانياي به پــا كردند و با چه
ابزارهايي؟! كســاني كه خود در قتل
عثمان دخيل بودند ،حاال خونخواه
عثمان شدند و اميرالمؤمنين(ع) كه به
دفاع از عثمان برخاســته بود و به او
آب رساند ،به عنوان عامل اصلي قتل

او محســوب ميشــود؟ چه جنگ رواني بزرگي! هنرمندان ما باید بتوانند مظلوميت
موالي متقيان ،علی(ع) را به اين صورت به تصوير بکشــند كــه آن بزرگوار در جنگ
سخت هيچ رقيبي نداشــت و هيچ كس حريف او نبود اما چگونه در جنگ نرم ،او را
مغلوب كردند .جنگ نرمي كه بر ضد حضرت راه افتاد ،كار را به جايي رساند كه وقتي
به شهادت رسيد ،در شام تعجب ميكردند كه مگر علي نماز ميخواند كه در محراب
كشته شد؟! شما ببينيد چه وضعيتي بوده!
فتنــهی معاويه لعنتاهلل به جنگ صفيــن انجاميد و چگونه عــدهی زيادي را دچار
مســأله كرد .فتنهی خوارج ،كه بيبصيرتي انســان را به كجا ميرساند .خوارجي كه
پيشانيهاي آنها از كثرت سجده پينه بســته بود .ما در تاريخ اسالم دو نفر را داريم
كه به آنها لقــب «ذوالثفنات» ميگويند؛ يعني داراي پينههاي فراوان بر پيشــاني.
يكي امام سجاد(ع) اســت و ديگري «عبداهلل بن وهب راسبی» ،رهبر خوارج .از كثرت
ســجدههايي كه كرده بود ،به او ذوالثفنات ميگفتند .ايشان حافظ كل قرآن هم بود.
حضرت هم وقتي جسد او را ديد ،تأسف خورد .فرمود اين برادر حافظ كل قرآن بود.
چه شد كه اينها به انحراف كشيده شدند و مقابل اميرالمؤمنين(ع) ايستادند؟ با خلفاي
پيشين مسأله نداشته باشــند اما با اميرالمؤمنين(ع) دشمی کنند و نعوذ باهلل ،قائل به
كفر او باشــند .آنهايي كه بر ضد عثمان قيام كردند ،نميگفتند عثمان كافر شــده.

نقش ائمه در فتوحات خلیفهی دوم
متأسفانه يكي از سياسيون ما كه خيلي هم خودش را عالم و برجسته
ميداند ،اخيرا ًاين نقل غلط در تاريخ را كه برخي از منابع سني گفتهاند،
براي خوشايند بعضي از علماي اهل تسنن كه با او ديدار داشتند ،بر زبان
آورده كه :امام حسن(ع) و امام حسين(ع) در اين فتوحات ايران حضور
داشتند .حال آن كه اين نقل قابل قبول نيست
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ميگفتند اگر سياستهاي غلطش را
كنار بگذارد ،ما بر بيعتمان هستيم.
او را خليفه ميدانيم اما عثمان حاضر
به تغيير مشی نبود .اما اينها گفتند،
نعوذ باهلل ،علي(ع) كافر شده .بايد او را
از بين برد تا اســام نجات پيدا كند.
همين سوژهی خوارج خيلي جاي كار
دارد.
ســوژهی ديگري كه بســيار اهميت
دارد و تاكنون به آن پرداخته نشده،
(ع)
«غــارات» در عهــد اميرالمؤمنين
هســتند .غــارات حملههــاي
غافلگيركننــدهی معاويه لعنت اهلل و
(ع)
عوامل او به قلمروي اميرالمؤمنين
است .جناياتي كه در قالب فرستادن
گروههــاي تــرور و وحشــت انجام
ميدادند .اميرالمؤمنين(ع) را به شدت
آزردند .بدترين و سختترين دورهی
زندگي اميرالمؤمنين(ع) بعد از جنگ
نهروان تــا موقع شــهادت حضرت
است كه يك سال ،شايد يك سال و
يكي ،دو ماه بيشتر طول نكشيد .اين
غارتها در اين موقع اتفــاق افتاده.
چند هــزار نفر غافلگيرانــه تا اعماق
خالفت حضرت هجــوم ميآوردند.
حتي كشــتار زائرين مكــه و غارت
اموال آنها .مردم كوتاهي ميكردند و
اميرالمؤمنين(ع) را اطاعت نميكردند
تا به مقابله با اينهــا حركت كنند.
بهخصوص غارتي كه «بُســر بن أبي
أرطاة» لعنتاهللعليه ،سردار معروف
معاويــه در حمله به مدينــه و مكه
و باالخص يمن انجــام داد .جنايات
هولناكي كه اميرالمؤمنين(ع) تا موقع
شهادتش در قنوت نمازهاي خودش
آن ملعــون را لعنت ميكــرد .البته
بعدهــا نفرين حضرت گريبــان او را
گرفت و با ذلت و خــواري جان داد.
اص ً
ال اكثر قاطع مردم ما خبر ندارند
(ع)
كه به اميرالمؤمنين چه گذشته.
كتابي به نام الغارات هســت؛ متعلق
به «ابراهيم بن محمد بن ثقفي» ،از
اصحاب امام هــادي(ع) كه تخصصي
به اين موضوع پرداخته است .تاريخ
طبري هم بيشتر اطالعاتش را راجع
به غارات از همين كتاب گرفته .شما
به عنوان شــيعهی اميرالمؤمنين(ع)،
به نظر من نميتوانيــد اين كتاب را
بخوانيد و خودتان را از گريه كردن بر
مظلوميت حضرت نگه داريد .اشــك
انسان بياختيار جاري ميشود .مردم
باید مظلوميت اميرالمؤمنين(ع) را در
اين غارتها در قالب ســاخت فيلم
به چشــم ببينند؛ خيلي تكاندهنده
اســت .خطبــهی بيســتوهفتم

با توجه به اين تعبير «پرشكوهترين نرمش قهرمانانهی تاريخ» كه رهبری به كار بردند ،گروهي تصورشان اين است كه امام حسن(ع) تسليم شد و
وقتي حضرت ديد زورش نميرسد ،كنارهگيري كرد .حال آن كه اگر دقيق شويم ،ميبينيم امام مجتبي(ع) پيروز نهايي اين نرمش و سياست است

من در تجليل از زحماتي كه آقاي ميرباقري به مناسبت ساخت سريال
فاخر «مختارنامه» انجام داده بود ،گفتم :شايد خود ايشان نداند
خدمتي كه كرده و ارزشي كه كار او در پيشگاه الهي دارد ،اگر نگوييم
از كاري كه صاحبان كتب اربعهی حديثي شيعه كردهاند بيشتر
نباشد ،كمتر نيست

دوران امامت امام حسن (ع)
راجع به امام مجتبي(ع) و بحث صلح آن وجود مقدس ،متأســفانه اهل تسنن در طول
تاريخ به اعتبار حديثي از پيغمبر كه فرموده :خداوند به واسطهی فرزندم حسن ،بين
دو گروه مســلمان صلح ايجاد ميكند ،اين را اصل قرار دادنــد .حاال من در حديث
تخصص ندارم كه آيا واقعاً اين مســتند است و پيغمبر(ص) اين را فرموده يا نه .اگر هم
فرموده باشد ،معنايش اين نيست كه حسن(ع) با كنارهگيري و دادن حاكميت اسالم
به دست طلقاء (به مشرکان مکه اطالق میشــود که از روی ناچاری در جریان فتح
مکه مسلمان شــدند) باعث وحدت جامعه ميشــود .همانگونه كه طبري با افتخار
ســال چهل و يك هجري را «عام الجماعت» ميگويد؛ سال وحدت .چرا؟ چون امام
حسن(ع) كنارهگيري كرد و اوضاع دست معاويه افتاد .خدا را شكر ميكند كه در عالم
اسالم دو دستگي از بين رفت و وحدت ايجاد شد .اين چه وحدتي است؟ چه ارزشي
دارد؟ به قيمت كنار رفتن فرزند رسول خدا و حاكميت فرزند طلقاء؟ محكوم به اعدام
ديروزي ،رهبر جامعهی اسالمي شود.
با توجه به اين تعبير «پرشــكوهترين نرمش قهرمانانهی تاريــخ» كه رهبری به كار
بردند ،گروهي تصورشــان اين اســت كه امام حسن(ع) تسليم شــد و وقتي حضرت
ديد زورش نميرســد ،كنارهگيري كرد .حــال آن كه اگر دقيق شــويم ،ميبينيم
امام مجتبي(ع) پيروز نهايي اين نرمش و سياســت است .ميشــود اين را در فيلم به
خوبي تبيين كرد .معاويه لعنتاهلل كه مثل آمريــكاي امروز دم از صلح و جلوگيري
از خونريزي مــيزد ،معاويه لعنت اهلل كه آن غارتها را پديــد آورد و آن جنايات را
به وجود آورده بود ،كســي كه لشگر كشيده و دارد به ســوي امام حسن(ع) ميآيد،
او صلحطلب ميشــود و حاال ما اينجا ميگوييم ،امام حســن(ع) چرا بايد جلوي او
بايستد؟! بايد كنارهگيري كند .اين ظلمي اســت كه به آن وجود مقدس روا داشته
شــده .منتها حضرت با پذيرش صلح ،در حقيقت معاويه را ناكام كرد .بهخصوص با
نكاتي كه راجع به كفر معاويه كه به طور قطع كافر بوده و در منابع اهل تســنن هم
هست ،باید اين مسأله را تبيين كرد كه امام حسن(ع) درست است كه از قدرت كناره
گرفت ،ولي جلوي نابودي اسالم را گرفت.
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دوران امامت امام باقر(ع) تا
غیبت امام عصر (عج)
امام باقر(ع) و نهضت علمياي كه آغاز
ميكند .امام صادق(ع) در مقطعي كه
خالفت اموي دارد ســاقط ميشود و
عباسيان روي كار ميآيند .چرا امام
پيشنهاد «ابوسلمهی ّ
خلل» را براي
به دست گرفتن خالفت رد ميكند؟
(ســام اهلل
از امام كاظم تا امام عســگري
عليهم اجمعين) ،همهی امامان ما در حصر و
زندان هستند .منتها يكي مثل هارون
(ع)
خبيث به صــورت علني امام كاظم
را در زندان و ســياهچال مياندازد و
يكي مثــل مأمون همــان كار پدر را
در كاخ ميكند .امام رضا(ع) را در كاخ
زنداني ميكند .امــام جواد(ع) در كاخ
زنداني ميشــود .امام هادي(ع) و امام
عسگري(ع) را «عسگرين» ميگوييم.
در يك منطقهی كام ً
ال نظامي تحت
(ع)
كنترل قرار ميگيرند .امام عسگري
چنان محدود است كه حتي نميتواند
حج انجام بدهد .تنها امامي است كه
حتي يــك بار حج نكــرده (مؤمنين
و شــيعههاي زيرك ،وقتي به عمره
مشرف ميشــوند يا بعضاً اگر بار دوم
يا سوم باشد ،يك بار را به نيابت امام
عســگري(ع) حج ميگذارنــد و عمره
انجام ميدهند) .و موارد متعددي كه
در زندگي اين بزرگواران در آن حصر
وجود دارد ،ارتباط آنها با شــيعیان،
ســازمان وكالتي كه دارند ،اينها را
چه جوري رهبري ميكنند؟ در قالب
روغنفــروش و دورهگــرد و ...در آن
(عج)
حصر و محاصره .چهطور امام زمان
به دنيا ميآيد كه دستگاه جاسوسي
خليفه متوجه نميشــود؟ در خانهی
امام جاســوس دارند .امــام در قالب
غالم و كنيز تحت كنترل است .امام
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باب مِن
نهجالبالغه؛ «إ ِ َّن الجِ هــا َد ٌ
الج َّنــةِ» ،كــه در در دوران
أَبــوابِ َ
دفاع مقدس خيلي در صدا و ســيما
و بهخصوص راديو ،پخش ميكردند
و ميخواندنــد .وقتي انســان ظاهر
اين خطبه را ميبينــد ،فكر ميكند
حضــرت در يــك موقعيت بســيار
باقدرتــي دارد بر فراز منبر با شــور
و هيجــان اين خطبــه را ميخواند،
در همين غــارات ثقفــي بخوانید؛
چنان حضرت را بغــض گرفته بود...
اميرالمؤمنين(ع) كه در ســختترين
شــرايط خم به ابرو نميآورد ،در اثر
جهــل و بيبصيرتــي و بيمعرفتي
مردم ،چنان بغض گلویش را گرفته
كه نميتواند سخن بر زبان براند .اين
خطب ه مكتوب است .حضرت نوشت
و به غــام خود داد .خــود حضرت
نشست روي سكوي ورودي مسجد.
به غالم خود گفــت ،برو بر فراز منبر
و براي مردم بخوان .حضرت خودش
نتوانست ايراد كند .اين در ارتباط با
يكي از اين غارتها اســت كه چقدر
به حضرت سخت آمده بود .آن وقت
متأسفانه امروزه اهل تسنن به من و
شما خرده ميگيرند كه چرا شما به
معاويه جســارت ميكنيد .اگر كسي
اين غارت را بخواند ،بهخصوص فيلم
بشود ،نميخواهد شــيعه هم باشد،
هر كســي كه اندك معرفتي داشته
باشد ،خِ ردي داشــته باشد ،جز لعن
و نفرين به او ،چيز ديگري نميتواند
بر زبان بياورد.
«طرمــاح بن عــدی» ،فرســتادهی
اميرالمؤمنين(ع) به سوي معاويه براي
پيشــگيري از جنگ صفين اســت.
داستان بسيار جذابي دارد؛ از نحوهی
فرستادن او توسط اميرالمؤمنين(ع) تا
برخورد او با اطرافيان معاويه و مقابله
با معاويه و اینکــه او چگونه معاويه
را كه در اوج قدرت اســت ،در دربار
خود بــه خاك مذلت ميكشــاند؛ با
بحثهايي كه بــا او ميكند و چطور
در اين مناظره از دربار او پيروز بيرون
ميآيد و خبر را براي حضرت ميبرد.
معاويه غبطه ميخورد .ميگويد اين
كاش به جاي همهی شمايي كه دور
و بر من هســتيد ،من يكي مثل اين
را داشــتم .به عمروعاص و وليد بن
عقبه و امثال آنها ميگويد .داستان
جذابی که ميتواند فيلمي بر مبنای
آن ساخته شــود .همين طرماح بعدا ً
(ع)
قصد پيوســتن بــه امام حســين
را دارد كــه عدهاي را ميرســاند اما
خودش به سبب حادثهاي نميتواند.

مختارنامه

دوران امامت امام سجاد (ع)
دورهی امام ســجاد(ع) يــك دورهی
بسيار پرتالطم سياسي است .از يك
طرف يزيــد لعنتاهلل هنــوز خليفه
اســت (کــه بخشهايــي از آن در
مختارنامه آمــد)« .عبداهلل بن زبير»
قيام كرده ،مردم مدينه قيام ميكنند
كه در مختارنامه اص ً
ال به آن پرداخته
نشده بود .فاجعهی حره پديد ميآيد،
هتك حرمت مكه و بعد قيام توابين
اســت .بعد قيام مختار اســت .قيام
خوارج اســت .خوارج چندين بار بر
ضد اُمويان قيام كردند و موضع امام
ســجاد(ع) در قبال اينها .امام در اين
دوره چه ميكند؟ جای تبیین و کار
بسیاری دارد.
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عسگري(ع) پنج سال آن وجود مقدس
را دور از چشم اينها نگه ميدارد .به
خواص شيعه معرفي ميكند اما حتي
برادر امام تا روز شهادت و تشييع امام
و نمــاز خواندن بر امام عســگري(ع)،
نميفهمد .آن موقع معلوم ميشــود
امام زمان(ارواحنا فداه) به دنيا آمده.
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دولت آل بويه
در ارتباط بــا دولتهاي مســلمان و
شيعهاي كه ما از آنها غافل هستيم،
من حتــي در يك بحــث تلويزيوني
اشاره كردم .گفتم :چون انقالب ما بر
ضد يك رژيم پليد وابســتهی طاغوت
انجام گرفت و خيانتهــاي اين رژيم
و قبل از آن؛ رژيــم تبهكار قاجار ،يك
نماي تاريك و زشتي از حكومتهاي
دوران گذشــتهی ايــران در معرض
ديد ما قــرار داده كه ما فكر ميكنيم،
همهی حکومتهای قبل از انقالب ما
ســياه بوده .اين طور نيســت .دورهی
درخشــان آل بويه را غافل نشويد .آل
بويه شــيعيان پاك ايراني بودند كه به
اسالم و شيعه بســیار خدمت كردند.
اوج تمدن اســام در قــرن چهارم و
پنجم است كه به بركت دولت آل بويه
ِ
ِ
حديث
خشك اهل
است .آن طرز تفك ِر
سني را از عالم اسالم برداشتند .شيعه
از فشــار بيرون آمد .اهل فكر و خرد و
فلسفه توانستند حرف بزنند .يكباره
شما ميبينيد ابنســيناها ،فارابيها و
بيرونيها پديد ميآيند .اينها به بركت
دولت آل بويه است .اگر دولت آل بويه
نبود كه شــيخ صدوق و شيخ طوسي
نميتوانستند آن كتب عظيم حديثي
را پديد بياورند .با حمايتهاي شديد
مالي اينها و امكاناتي بود كه در اختيار
آنها قرار داده بودند .ما عزاداري امام
حسين(ع) و اين سينهزنيها را مديون
آل بويه هســتيم .ســال  ،351اولين
بار در بغداد -کــه خليفهی بغداد هم
حضور داشت -بغداد را تعطيل كردند
و سينهزني براي امام حسين(ع) برقرار
شــد .عيد غديــر را براي نخســتين
بار جشــن گرفتند و خدمــات فراوان
ديگري كه جــاي بحــث آن ،اينجا
نيســت .براي اولين بار گنبد و بارگاه
ملكوتي اميرالمؤمنيــن(ع) را اينها بنا
كردند .زحمت كشيدند و وصيت هم
كردند كه آنها را پايين پاي حضرت
خاك كنند .آنوقت ميبينيد كه وقتي
دشمنان اينها قدرت گرفتند ،سلطان
محمود غزنوي ميآيد و ري را ميگيرد
و كتابخانــهی عظيــم «صاحــب بن
عباد» ،وزير شيعي آل بويه را كه وقف
ّ

كرده بود ،تمامش را ميسوزاند .شــيعهها را در كوچهها و خيابانهاي ري دار ميزنند.
وقتي هم که طغرل بيمغز بغداد را گرفت و دولت آل بويه را بر انداخت ،به خانهی شيخ
طوسي ريختند كه او را بكشــند .به نجف گريخت .كتابخانهاش را سوزاندند .كتابها را
آوردند و آتش زدند .شيعهكشي ،فيلسوفكشــي؛ اگر كسي از فلسفه دم ميزد ،كشتار
ميشد .با سقوط آل بويه يك چنين دورانهاي سياهي بر عالم اسالم روا داشته شد.
دولت صفویه
وقتي خود حضرت آقا(حفظــه اهلل تعالــي) ،از كار صفويه تجليل كردنــد ،ديگر جاي نقدي
نميماند .اشكال داشتند ،در اين شكي نيســت اما ما بايد سبك ،سنگين كنيم .شاه
اسماعيل ،يك نوجوان سيزده سالهاي كه فراري است .پدر و پدربزرگش را كشتهاند،
ميآيد و به بركت تشــيع يك قدرتي به هم ميزند و ايران تكه پاره شــده را هويت
ميبخشــد .در ايران وحدت پديد ميآورد .مذهب شــيعه را رســمي ميكند .به او
ميگويند در اين شهر تبريز سيصد هزار نفر از سكنه سني است ،با تو مقابله ميكنند.
ميگويد من به پشتوانهی حضرات ائمه(عليهمالسالم) پشتگرم هستم و هيچ ابايي ندارم.
كارش را پيش میبرد .علماي بزرگ ،محقق َك َركي و پسر او شيخ عبدالعال ،پدر شيخ
بهايي ،اينها را به ايران دعــوت كردند و فعالیتهای قابل اعتنایی انجام میشــود.
حاصل كار اينها عالمه مجلسي اول و دوم شد و در ايران چه عظمتي پديد آمد.
شما جنگ بزرگ چالدران را به تصوير بكشيد؛ يك لشگر  27هزار نفره در برابر لشگر
 300هزار نفري عثماني ،آن هم در اوج قدرت آنها .چه مردانگيهايي آنجا صورت
گرفت .چه افرادي شهيد شدند .چه حماســههايي آفريده شد .شما بتوانيد از همين
جنگ چالدران يك فيلم بســازيد ،خيلي ارزشمند اســت .از جناياتي كه ازبكها در
حمله به ايران ميكردند.
دولت مظلوم صفوي بين دو دولت سرسخت سني متعصب واقع شده بود .عثمانيها
از اين طرف و ازبكها از آن طرف بــه كاروانهاي زائران امام رضا(ع) حمله ميكردند.
مردان را ميكشتند و زنان را ميبردند و در بازارهاي بلخ و بخارا ميفروختند .دست
شاه طهماســب درد نكند .اينها را قلع و قمع كرد و حرم مطهر امام رضا(ع) را از لوث
وجود آنها پاك كرد و نجات داد .شاه طهماسبی که به واليت فقيه اعتقاد داشت .در
سرداران دلیر ایرانی
«آريوبرزن» ،آن سردار بزرگ و دلير ايراني كه مقابل اسكندر ايستاد
و از حيثيت ايران دفاع كرد .اينها فيلم  300را با آن مزخرفات
ميسازند ،چرا ما آريوبرزن را تجليل نكنيم؟ يك ايراني ميهنپرست
پاك كه مقابل آنها ايستاد و حماسهها آفريد« .سورنا» هم در برابر
هجوم روميها ایستاد .اينها افتخارات ايران قبل از اسالم است
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فرماني كه براي محقق َك َركي صادر
ميكند ،ميگويــد حكومت در عصر
غيبت امام زمان(ارواحنا فداه) از آن علماي
واجدالشرايط است.
نمیخواهم تطهير كنم و بگويم ،هيچ
عيب و نقصي نداشــتند اما وقتي در
كفــهی تــرازو قرارشــان ميدهيم،
ميبينيــم عالمه مجلســي از اينها
چگونه ياد ميكند .عالمه مجلســي
فخر شــيعه و اســام اســت .با چه
عظمتي از دولت صفوي ياد ميكند.
چون زحماتشــان قابل انكار نيست.
دست علما را براي نشر معارف شيعه
باز گذاشــتند .هزينه كردند و خرج
كردند و شيعه توانست خودش را باز
بيابد .مقابلهی آنها با اســپانياييها
و پرتقاليها و انگليســيها در جنوب
ايران ،با ارزش است.
ایران قبل از اسالم
كوروش اولين قدرت بزرگ شناخته
شــدهی جهان را پديد مــيآورد .از
يك طرف به چين وصل است ،از يك
طرف به اروپا .دو هزار و پانصد ســال
پيش .حاال او واقعاً ذوالقرنين هســت
يا نه ،من نميدانم اما سياســتهاي
مدبرانهاي داشته .اخالق مردم ايران
در عصــر هخامنشــيان را در تاريخ
تمدن ويل دورانت بخوانيد .ايرانيها
به قدري آداب معاشــرت و اخالق را
رعايت ميكردنــد .زنها كه هيچي،
مردانشــان هــم همه بــا لباسهاي
آســتين بلنــد بودنــد .لباسهــا و
پوششها حسابشــده .در حالي كه
يونانيهــا و روميها نصف بدنشــان
لخت بود .ايرانيهاي عصر هخامنشي
وارد بازار نميشدند .ميگفتند در بازار
دروغ هست و شــأن ما پايين ميآيد
كه بخواهيم بياييم و معامله بكنيم و
ســر همديگر كاله بگذاريم .آن وقت
يهوديها در بازار ايران قدرت گرفته
بودند .چون آنها بــا همهی كلكها
و دروغها آشنايي داشتند .خود ويل
دورانــت ميگويــد ،ايرانيها به هيچ
وجه به كشورشان خيانت نميكردند.
برعكس يونانيها كه با اندك رشوهاي
كشور خودشان را ميفروختند .خب
ايــن افتخاري اســت .بهخصوص كه
ايران هرگز بتپرست نبوده .ايرانیان
در دوران قبل از اسالم ،ممكن است
كه عقايد شــركآلود داشته باشند؛
ثنوي مذهــب بودند امــا بر خالف
تمام تمدنهــا هيچوقت در ايران بت
پرستيده نشده اســت .خود اين يك
ارزش است.

عثمانيها از اين طرف و ازبكها از آن طرف به كاروانهاي زائران امام رضا(ع) حمله ميكردند .مردان را ميكشتند و زنان را در بازارهاي
بلخ و بخارا ميفروختند .دست شاه طهماسب درد نكند .اينها را قلع و قمع كرد و حرم مطهر امام رضا(ع) را از لوث وجود آنها پاك كرد

ایرانیان و فتنهی یمن
من اين را چندين بار به صدا و سيما
گفتم و متأســفانه عمل نكردند .يك
داستان بسيار جذاب و مناسب براي
ساخت يك ســريال بزرگ راجع به

یك فيلم ارزشمندي توسط مرحوم «مصطفی عقاد» و با بهرهگيري
از تكنيكهاي سينماي آن روز جهان ساخته شد .كار ارزشمندي
بود اما اگر دقت كنيد ،اين فيلم داراي نقايص زيادي بود .چون توسط
اهل تسنن و با حمايت هاليوود ساخته شده بود ،حقايق زيادي مثل
ن(ع) و یا مواردی همچون برخورد اسالم با
جايگاه واليت اميرالمؤمني 
يهود در اين فيلم محو بود

ايرانيهاي مسلمان مقيم يمن وجود دارد:
عربها در طول تاريخ به ايرانيها با چشم منفي و تخريبي نگاه ميكردند .حاال يا به خاطر
قاتل خليفهی دوم بود يا هر بغض و كينهاي كه داشتند اما نميتوانند از احترام گذاشتن
به ايرانيهاي يمن چشمپوشي كنند .به آنها «ابناء االحرار» ميگويند؛ آزاد زادگان .زمان
انوشيروان اينها به خواست مردم يمن به يمن اعزام ميشوند ،پسر ابرهه را از بين ميبرند
و به خواست خود مردم يمن در آنجا حكومتي ايجاد ميكنند .بعد از مرگ «سيف بن ذي
يزن» ،ايرانيها مستقيم آنجا حكومت ميكنند تا ظهور اسالم« .بازان» ،حاكم ايراني يمن
با ديدن معجزهاي از پيغمبر(ص) مسلمان ميشود و اطاعتش از پيغمبر(ص) را اعالم ميكند.
در روزهاي آخر عمر شريف پيغمبر(ص) ،يكي از عربهاي يمن مدعي نبوت ميشود« .اسود
انسي» فتنهاي در يمن به پا ميكند .پيغمبر(ص) در بستر بيماري است .هي چشم ميگشود
و ميگفت ،از يمن چه خبر؟ ميگفتند خبري نرسيده .تا يك بار در همان عالم بيهوشي
به حضرت وحي ميشود .ديدند كه حضرت چشم گشود و لبخندي بر لبانش است .علت
را سؤال كردند .فرمود اســود به دست مردي پاك از خانداني پاك كشته شد .گفتند چه
كسي؟ فرمود «فيروز ديلمي» .ما از اين افتخار بزرگ براي ايران غافل هستيم.
بعد كه حضرت رحلت كردند ،يك جريان ارتدادي در سراســر عالم اسالم پديد آمد.
يمنيها ،عربهايش عموماً مرتد شــدند .ايرانيهاي آنجا مسلمان مانده بودند و از
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«آريوبرزن» ،آن سردار بزرگ و دلير
ايراني كه مقابل اســكندر ايستاد و از
حيثيت ايران دفــاع كرد .اينها فيلم
 300را بــا آن مزخرفات ميســازند،
چرا مــا آريوبــرزن را تجليل نكنيم؟
يك ايرانــي ميهنپرســت پاك كه
مقابل آنها ايستاد و حماسهها آفريد.
«ســورنا» هم در برابر هجوم روميها
ایســتاد .اينها افتخارات ايران قبل
از اسالم اســت .يا «برديا» ،آنكه به
او «برديــاي دروغين» لقــب دادند.
يك فرد مؤمن موحدي كه آمده بود
نظام طبقاتي را براندازد و جلوي ظلم
بر مــردم را بگيرد؛ بعــد از كورش و
كمبوجيه .كاري كه كرد و توطئهاي
كه بر ضد او صــورت گرفت ،اينها را
به جامعه معرفي كنيم كــه ايران از
ديرباز داراي تمدن عظيم ،بر اســاس
يك ســري ارزشها بوده .اوج اين در
دورهی اسالمي و بهويژه دورهاي است
كه ايران به لطــف الهي تحت پرچم
تشيع در ميآيد.

مصطفی عقاد

اســام دفاع كردند .يك فرد خبيثي
است به نام «قيس ابن عبد يقوس».
او هم مدعي پيغمبري شــد و چون
ميدانست ايرانيها حساس هستند،
براي اين كه ايرانيها را كنترل كند،
فتنهای ايجاد كــرد .توطئهاي چيد و
تعدادي از ايرانيهــا و بزرگان آنها
را كشــت .عدهاي را دســتگير كرد.
شــهربن بازان را كه كشــت و زن او
به نام آزاد را گرفــت .منتها اين زن
نميخواست تحت سلطهی اين مرتد
باشد .با ايرانيها هماهنگ كرد ،نقبی
ميزنند .اين آدم بــه اصطالح امروز
هيپنوتيزم ميكرده .چشــمان بسيار
نافذي داشته و كســي نميتوانست
به چشمانش نگاه كند .اين زن چنان
شجاعانه با اينها هماهنگ ميكند و
نقب ميزنند و توي اتاق خوابش در
ميآيند و اين معلون را ميكشــند و
فتنه را سركوب ميكنند؛ هنوز قواي
خليفه نرســيده به يمــن ،ايرانيها
ميتوانند اين فتنه را كه باعث آشوب
در يمن شده بود از بين ببرند .بسيار
زيبا ميتوان ساخت .به عنوان همين
ابناء االحــرار ،آزاد زادگان ،اكثريت
قريب بــه اتفــاق مردم هــم از اين
داستان بسيار ارزشــمند و جذاب و
واقعي بيخبر هستند.
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اوليــن چيزي كه خوب اســت يك
مقــدار راجع بــه آن بحث شــود،
طرحي است كه انگليسيها داشتند
در كل خاورميانــه پياده ميكردند.
در جنگ جهاني اول كه انگليس بود
و روسيه ،در مقابل آنها هم ژاپن و
اتريش و آلمان.
سال  1917در روســيه يك انقالب
سوسياليســتي ميشــود و روسها
خودشــان را از جنــگ جهاني كنار
ميكشــند .از ايران هم خودشــان را
كنار ميكشــند .براي اولينبار بعد از
حدود صد ،صدوپنجاه ســال رقابت
روس و انگليس در ايران ،انگليسيها

ايران را خالي از رقيب ميبينند .جنگ جهاني كــه پيش ميرود و آنها در صحنهی
جنگ به پيروزيهايي ميرســند ،يك نقشــهی جامعي را براي خاور ميانه ميريزند.
قدرت برتر خاور ميانهی آن روز ،در واقع امپراتوري عثماني بود .شايد غرب مسيحي به
مدت چهارصد سال به دنبال اين بود كه اين امپراتوري را از هم بپاشد .اينها در جنگ
جهاني اول موفق به اين كار ميشوند.
انگلیسیها میآیند!
نكتهاي مهم اين است كه انگليســيها در حالي كه مشغول كشورسازي در خاورميانه
هســتند ،از  1917كه اعالميهی «بالفور» توســط وزير امور خارجهی دولت انگليس
صادر ميشود و اعالم ميكند كه ما از حضور يهوديان در فلسطين حمايت ميكنيم،
انگليسيها در اينجا راه حضور يهوديان يا به تعبيري صهيونيستها را در خاورميانه و
در فلسطين باز ميكنند.
يك نقل قولي از فرماندهی نيروهاي انگليسي در خاورميانه به نام «ژنرال آلنبي» هست.
وقتي كه آنها امپراتوري عثماني را متالشــي ميكنند و او وارد فلســطين ميشود،
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باالي قبر صالحالدين ايوبي ميآيد و
در آنجا (حــاال بعضيها ميگويند با
پايش ميزند و بعضيها ميگويند با
عصايش) ميگويــد« :جنگ صليبي،
االن تمام شــد و ما به آن چيزي كه
ميخواستيم برسيم ،رسيديم».
در اينجا انگليســيها صهيونيســم
را وارد خاورميانــه ميكننــد .در
خاورميانــه كشورســازي انجــام
ميدهند .تمام اين كشــورهايي كه
االن ميبينيــد ،عربســتان و قطر و
كشورهاي حاشــيهی خليج فارس و
مصر و همهی اينها ،اگر چه اسم اين
سرزمينها به اين معنا وجود داشته

يكيازوظايفنظامياناينبودكهمعرفيكنندكجازمينخوبهستكهاودستورتصرفآنرابدهد.نظاميانهمبهصاحبزمينمراجعهميكردندوميگفتند،
شاه زمين شما را پسنديده .اينكه پسنديده يعني زمینت را بده! رضاخان به همین روش چيزي حدود پنج هزار پارچه آبادي براي خودش دست و پا کرده بود.

اما مرزهاي امــروزي آنها در همان
زمان و توســط انگليسيها ساخته و
پرداخته ميشود.
اينها در ايران هم ميآيند و دولت
مطلوب خودشان را مستقر ميكنند.
يعني اين را يك طرح كلي و جامع
ببينيد .اينجوري نيست كه حاال در
ايران يــك كار پراكندهاي كنند .در
اینجا يك كار و در فلســطين يك
كاري ،نــه! آنها يك طــرح جامع
بــراي اينجا ريختنــد و حاكميت
رضاخان بر ايــران هم در چارچوب
همان طرح محقق شد.
اينجا به يك نكتهی ديگر هم توجه
كنيد و آن حمايت از «بهایيت» است.
يعنــي در چارچوب ايــن طرح كلي
كه دارنــد ،از بهایيت و عباس افندي
كه در ســرزمين فلســطين و شهر
عكا اســت ،حمايت ميكنند و بعدا ً
بهایيت را داخل ايران نفوذ ميدهند.
تا جايــي كه در اواخــر دورهی رژيم
پهلوي ،بهایيت واقعاً در حال تصرف
بسياري از مناصب سياسي بود و گفته
ميشود ،حداقل هشت نفر از اعضاي
كابينهی آقاي هويدا ،بهايي بودند .اين
يك طرح جامع است كه انگليسيها
ميريزند و آن را دنبال ميكنند .اين
خودش يــك موضوع قابل بررســي
است كه براي ساخت مستند در مورد
اين مســائل ،خوب است كه راجع به
آن پژوهش بشود.

ارتش رضاخانی
ارتش نيرويي است كه براي دفاع از مردم يك سرزمين در مقابل تهاجم
خارجي و دفاع از مرزهاي يك كشور است اما ارتشي كه توسط رضاشاه
تشكيل ميشود ،به هيچ وجه چنين كاركردي ندارد .رضاشاه با حدود
دو هزار قزاق وارد تهران ميشود و كودتا میکند و از همان زمان ،اين
قزاقها و اين نيروي نظامي عامل سركوب داخلي است
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ســوژهی اول؛ ارتش مقتدر
رضاخانی!
از جمله مســائلي كه وجــود دارد و
خيلي گفته ميشــود ،تشكيل ارتش
واحــد در ايران اســت .شــما خيلي
شــنيدهايد كه رضاشــاه را بنيانگذار
ارتش نوين ايران معرفي ميكنند .به
يك لحاظ كه ما تا قبــل از آن چند
نيروي پراكنــده داشــتيم؛ در ايران
نيروي قزاق بود ،نيــروي ژاندارمري
بود ،يك گارد مركــزي هم در تهران
بود .اينهــا را رضاخان بــا همديگر
يكي ميكند اما واقعاً ارتش به معناي
واقعي خودش در ايران شكل ميگيرد
يا نه؟ اين جــاي تأمل و تحقيق دارد
و بايد خوب بــه اين موضوع پرداخته
شود .رضاخان با توجه به عالقهاي كه
به ارتش داشــت ،بخش قابل توجهي
از بودجهی كشــور را صــرف ارتش
ميكند .البتــه اين فقــط در ظاهر
و به اســم هزينه كــردن براي ارتش
است .نامش اين اســت كه ما داريم
اين پــول هــا را برميداريم و صرف

ارتش ميكنيم .البته يك ســري تجهيزات هم خريداري ميشود .يك تعداد هواپيما
و يك سري ابزار و تجهيزات نظامي .اما آيا واقعاً ارتش به معناي واقعي خودش شكل
ميگيرد؟ اگر ما بخواهيم ارتش را مورد بررسي قرار دهيم ،نيرويي است كه براي دفاع
از مردم يك ســرزمين در مقابل تهاجم خارجي و دفاع از مرزهاي يك كشور است اما
ارتشي كه توسط رضاشاه تشكيل ميشود ،به هيچ وجه چنين كاركردي ندارد .رضاشاه
با حدود دو هزار قزاق وارد تهران ميشود و كودتا میکند و از همان زمان ،اين قزاقها
و اين نيروي نظامي عامل سركوب داخلي است .حتي وقتي كه بحث جمهوريخواهي
رضاخان در اواخر ســال  1302مطرح ميشــود ،عليه آن تظاهراتي ميشود .شهيد
مدرس عليه آن موضع ميگيرد و رضاخان به بومهن مــيرود .در واقع قهر ميكند و
بعد يك هيأتي از مجلس بلند میشود ميرود كه اين آقاي رضاخان را ،كه حاال رئيس
الوزرا است ،از آنجا بردارد و بياورد .بعضيها اين را تعبير به اين ميكنند كه مجلس
موافق رضاخان بود! اما وقتي كه شما به تاريخ خوب دقت كنيد ،ميبينيد كه فرماندهی
لشگر غرب و فرماندهی لشگر شــرق به مجلس نامه ميدهند كه اگر تا يك يا دو روز
ديگر رضاخان سردار سپه به تهران باز نگردد ،ما وارد عمل ميشویم و حساب خودمان
را با شما تصفيه ميكنيم.
از همان روزها و ماههاي اولي كه رضاخان وارد كار ميشــود ،اين نيروي نظامي ابزار
دست اوست براي سركوب ديگر سياسيون و براي سركوب مردم و همچنين حمايت
از شخص خودش .شما انتهاي اين ارتش را هم نگاه كنيد؛ در سوم شهريور  ،1320با
توجه به مســائلي كه پيش آمده بود ،ارتشهاي متفقين :روسها از باال و انگليسيها
از جنوب ،وارد ايران ميشــوند .من در بررسياي كه كردم ،گمان من بر اين است؛ در

هيچ برههی تاريخي شما نميتوانيد
ببينيد كــه نيروي خارجــي به اين
راحتي وارد ايران شــده باشد .يعني
تقريباً هيــچ مقاومتــي در برابرش
نيســت .هيچ مقاومتي نيست! البته
بايندر در جنوب ،ايشــان
ســرهنگ ُ
به لحاظ عِرق شــخصي خودش ،يك
مقاومت خيلي كوچكــي ميكند .به
هر حال افسر فينفسه باغيرتي بوده،
يك درگيري خيلــي مختصر داريم
كه ابتكار شــخصي بوده .يعني بحث
دســتور ســازماني و دســتور ارتش
نبود .ايشــان آنجا شــهيد ميشود.
در شــمال هم يك برخورد بســيار
كوچك ،يعني شــايد اص ً
ال نشود به
حســاب آورد .ما در هيچ دورهای از
تاريــخ نداريم كه اينجوري كســي
توانسته باشــد وارد مملكت ما شده
باشــد و در هيچ دورهی تاريخي هم
نداريم كه اين همه ،به اســم تجهيز
ارتش ،از منابع مالي عمومي كشــور
برداشته شده باشــد ،به اسم اينكه
ما ميخواهيم صرف ارتش كنيم .در
اين زمينه خاطراتي هم هست؛ مث ً
ال
سپهبد پاليزبان (وقتي كه حمله شد،
او يك ســتوان در منطقــهی اروميه
بود) در خاطرات خــودش ميگويد:
ما آنجا بوديم و ســه ،چهار كيلومتر
هم بيشــتر با پادگان فاصله نداشتيم
ولي حتي نميتوانستند نان خالي به
ما برسانند .يعني اص ً
ال همهچيز از هم
ً
پاشيده شده بود و اصال ارتشي وجود
نداشت .حاال چه برسد به اين كه اين
نيرو بخواهد در مقابل هجوم خارجي
دفاع كند .شما اين را با دورهی جنگ
خودمان مقايســه كنيد .ما واقعاً در
روز سي و يك شــهريور  59به لحاظ
نظامي از هم گســيخته بوديم .يعني
ارتــش بعد از انقالب دچار مســائلي
شده بود .قبل از آن هم كودتاي نوژه
را داشــتيم و ســوءظنها يك مقدار
نســبت به ارتش باال رفته بود .سپاه
آنگونه كه بايد و شايد شكل نگرفته
بود .نيروهاي بســيجي شكل نگرفته
بودند اما شما ميبينيد كه چهل نفر،
پنجاه نفر ،صد نفر نيروي بســيجي و
ارتشي و سپاهي در خرمشهر چهكار
ميكنند! چهــل روز در مقابل يكي،
دو تا لشــگر مجهز عراق ميايستند
و مقاومت ميكننــد ،اما نظامیهای
ارشــد ارتــش رضاخانی ،در ســوم
شــهريور  1320فرار ميكنند .بزرگ
علوي در خاطرات خودش ميگويد:
دايي من ،ســرتيپ معينــي ،محل
مأموريت ايشان در شــمال كشور و

پرونده

سال بیستم | شماره  | 452بهمنماه 1392

تبريــز و آن طرفها بــود .ميگويد
ايشان تا جنوب كشور فرار كرد.
آيا واقعاً اين است ارتش رضاخاني كه
اين همه در موردش گفته ميشــود
كه ارتش نوين ايران بــوده؟ ماهيت
اين واقعاً چي بود؟ و خود رضاشاه به
عنوان كسي كه فرماندهی كل ارتش
اســت و يك نظامي هم بــوده اما به
محض اين كه بــه او اطالع ميدهند
كه نيروهاي خارجــي دارند ميآيند،
بار و بنه را ميبندد كه فرار كند.
ســوژهی دوم؛ زمینخواری
رضاخانی!
مورد ديگري كه در دورهی رضاشــاه
هست و ميشود به آن پرداخت ،بحث
زمينخواري رضاشاه است .يك آدمي
كه در زمينخواري سيريناپذير است.
البته بخشــي از اين ماجــرا به اين
برميگردد كه او ميخواست در واقع
براي خودش يك شخصيتي به وجود
بياورد.
در آن زمــان يك سيســتم فئودالي
بر ايــران حاكــم بــود .اشــراف و
شــخصيتهاي سياســي و آدمهاي
مطرح معموالً فئودالهــا بودند .هر
كس زمين بيشتري داشت يعني اصل
و نسب و موقعيت بهتري دارد.
رضاخان وقتي شــب كودتاي ســوم
اســفند كــه وارد تهران ميشــود
اينجور كه ميگويند -يك خانه درتهران نداشت و پولش را هم نداشت
بخرد .موقعي كه دارد از ايران ميرود،
من بعيد ميدانم بشود فئودالي را در
تمام دنيا پيدا كرد كــه به اندازهی او
زمين داشته باشد .اين زمينها را هم
به اسم نهاد سلطنت نميكرد ،به اسم

دفتر شاهنشاهي نميكرد؛ به اسم شخص خودش ميكرد! يعني اين زمين را ميگرفت
و سند آن را به اسم شخص خودش ميزد .اين خيلي مهم است؛ ميخواست بگويد كه
ما اين مقدار زمين داريم و من هم شخصيتي هستم.
در همين ماجراي زمينخوارياش ،باز يك ســوژه و موردي كه خوب ميشــود به آن
پرداخت ،دفاتر حفاظت از امالك شاهي اســت .معموالً رؤساي اين دفاتر نظامي بودند.
اين نظاميان به كار حمايت از رضاشــاه و دفاع از رضاشــاه ميآمدند و سركوب مردم،
و يكي از جاهايش هم اين بود .يعني اينها مســئول دفتر حفظ امالك شاهنشــاهي
ال در بهشهر ،مث ً
ميشدند ،مث ً
ال در شاهي ،در كجا و كجا .به خصوص در گرگان و گنبد
و آن طرفها .شايد زمين خوبي و زمين سرســبزي و زمين حاصلخيزي در ايران نبود
كه از چنگ رضاشــاه بيرون بود .يكي از وظايف اين نظاميــان اين بود كه معرفي كنند
كجا زمين خوب هست كه او دســتور تصرف آن را بدهد .نظاميان هم به صاحب زمين
مراجعه ميكردند و ميگفتند ،شاه زمين شما را پسنديده .اينكه پسنديده يعني زمینت
را بده! حاال شايد هم يك پول مختصري به او ميدادند اما زمين را ميگرفتند .رضاخان
به همین روش چيزي حدود پنج هزار پارچه آبادي براي خودش دست و پا کرده بود.
آقاي افشــار توس (در دوران نهضت ملي ،رئيس شهرباني آقاي دكتر مصدق شد .بعد
هم يك تعداد خبيثتر از خودش ،او را گرفتند و كشــتند) رئيس امالك شــاهي در
اطراف ساري بود و راجع به جناياتي كه اين آدم كرده نوشتهاند .يعني ارض و ناموس و
پول مردم زير دست و پاي اين آدم بود .اينجوري كه نوشتهاند ،چيزي حدود 260هزار
كشاورز روي زمينهاي رضاشاه كار ميكردند (در آن موقع چيزي در حدود هفتاد تا
هشتاد درصد توليد ناخالص ما از كشاورزي بود).
سوژهی سوم؛ اجنبیپرستی رضاخانی!
يك كار ديگري كه بــاز در دورهی او صورت گرفت و باز به آن كمتر پرداخته شــده،
تجديد «قرارداد دارسي» اســت؛ واقعاً از جناياتي است كه در اين دوره انجام ميشود.
قرارداد دارسي در زمان مظفرالدين شاه بسته شــد .اين قرارداد به اين صورت بود كه
شانزده درصد سود خالص در اختيار ايران قرار ميگرفت و شركت نفت ايران و انگليس
هم كار خودش را انجام ميداد و سود خودش را ميبرد .نكتهاي كه در قرارداد دارسي
وجود داشت ،اين بود كه بعد از تمام شدن اين قرارداد (اين قرارداد حدود شصت سال
بود :از  1280تا  )1340تمام تجهيزات و شركتها و مايملك و سرمايهی شركت ايران
و انگليس متعلق به ايران ميشد .رضاشاه در دورهی خودش شروع ميكند به اشکال
وارد کردن به قرارداد دارسي .دو سفر به خوزستان دارد .فكر ميكنم يك سفر 1303
است ،و يك سفر هم 1306يا .1307
در سفرنامهی خوزستان او هم نوشته شده كه به آنجا رفتيم و ديديم وضع كارگران
ايران بد بود و اين چه وضعي اســت و اين چه قانوني است و اين چه قراردادي است!
چرا براي ايرانيها اينجور است .شروع ميكند به انتقاد كردن از قرارداد .از همان سال
 1307هم بحث اعتراض ايران به اين قرارداد و مذاكرات با رؤســاي انگليسي شركت
نفت ايران و انگليس شروع ميشود .مسئول اين مذاكرات هم عبدالحسين تيمورتاش
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قرارداد دارسی
قرارداد اول که در عصر قاجار بسته شده بود كه عصر امتيازات بود و
امتياز ميدادند و رشوه ميگرفتند و واقع ًا هم همينطور بود ،در مقابل
قرارداد 1312واقع ًا شرف دارد؛ به اين دليل كه بحث انتقال مايملك
شركت نفت ايران و انگليس به ايران ،از آن برداشته ميشود
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بود .اين مذاكرات حدود ســه ،چهار
ســال ادامه دارد تا ســال  .1311در
ســال  1311يك اتفاقي ميافتد كه
قابل تأمل اســت .تا قبل از اين سال،
درآمد ايران از قرارداد نفت ،طبق آن
شــانزده درصد ،حدود يــك ميليون
و دويســت هزار ليره بود .در ســال
 ،1311ســهم االمتياز ايران ناگهان
به يك چهــارم تقليل پيــدا ميكند
و حدود ســيصد هزار ليره ميشود.
اتفاقي كه اينجا ميافتد ،اين اســت
كه رضاشاه دســتور ميدهد كه اين
قرارداد نفــت را بياوريد .جلســهی
هيأت دولت اســت؛ شــب هفتم آذر
 .1311قــرارداد نفــت را ميآورند.
تمــام مذاكرات و صورت جلســات و
هر آنچه كه در ايــن پروندهی نفت
بود ،او ميگيرد و با يــك پز انقالبي
داخل بخــاري ميانــدازد و همه را
آتش ميزنــد .در واقع كل اســناد و
مدارك را از بين ميبرد .بعد ميگويد،
مجددا ً برويد و با انگليسيها مذاكره
بكنيد .مذاكرات شــروع ميشــود.
بالفاصله بعد از شروع شدن مذاكرات،
عبدالحسين تيمورتاش كه چهار سال
در متن اين مذاكرات بوده ،دســتگير
ميشود .به جرم اين كه شما جاسوس
روسها هســتي .البته در اين ماجرا
«اينتلیجنت ســرويس» هم مداركي
را در اختيار رضاشــاه قــرار ميدهد
كه تیمورتاش در مســير برگشت ،در
روسيه با كي و كي مالقات داشته .به
هر حال يك پروندهســازي ميشود و
عبدالحسين تيمورتاش از اين ماجرا
كنار زده ميشــود .كســي كه چهار
ســال مســئول مذاكرات مستقيم با
انگليسيها بوده ،رفته و آمده ،مذاكره

بحثقراردادمستشارينظامي ايرانو آمريكا است كهسال 1322بستهميشودموردتوجه است.اينمستشاري
در داخل ارتش ايران چه كار كرد و ارتش ايران تحت سلطهی اين مستشاران آيا به قدرت و عزت رسيد يا نه؟

كرده و چانه زده ،درست آن هنگامي
كه بايد باشــد حذف ميشود .اين را
ميگيرند و بعد هم رضاشــاه او را در
زندان ميكشد .هيأتي كه براي انجام
مذاكرات تشكيل ميشود ،هيأتي كه
همه ماسون هستند .از فروغي گرفته
تا تقيزاده تا آقاي حسين عالء و داور.
اينها ميآيند و مذاكرات را شــروع
ميكنند .در نهايت مذاكرات ســال
 1312به عقد قراردادي ميانجامد كه
به مراتب بدتر از قرارداد دارسي است.
يعني قــرارداد اول که در عصر قاجار
بسته شده بود كه عصر امتيازات بود
و امتياز ميدادند و رشوه ميگرفتند
و واقعاً هــم همينطور بود ،در مقابل
قرارداد  1312واقعاً شرف دارد؛ به اين
دليل كه بحث انتقال مايملك شركت
نفت ايران و انگليس بــه ايران ،از آن
برداشــته ميشــود ،به مدت قرارداد
نفت ســي ســال افزوده ميشــود و
سودي هم عاید ايران نميشود .يعني
رضاشــاهي كه آن جور بــا يك وجه
انقالبي پروندهی نفــت را ميگيرد و
داخل بخاري ميانــدازد و ميگويد
اينها ديگر بــه درد نميخورد و بايد
سوخته شــود ،وقتي كه ميخواهند
مذاكره كنند ،خود او به جاي اين كه
چانه بزند و قيمت نفــت را باال ببرد،
در واقع با هيأت انگليســي همراهي
ميكنــد و يــك عــدد دو رقمي را
ميگويد كه موافق ميل آنها باشــد.
بعد هــم كه آنهــا ميگويند خيلي
خوب ،ما مبلغ چهار شيلينگ را قبول
ميكنيم ،ميگويند به اين شرط كه
سي سال به مدت قرارداد افزوده شود.
آن جوري كه تعريف ميكنند ،اينجا
رضاخــان از خودش يــك مقداري

ناراحتي نشان ميدهد و بعد هم ميگويد باشــد .يعني قرارداد دارسي كه ميبايست
 1340تمام ميشد ،سي سال به آن اضافه ميشــود .مايملك شركتها و دارايیها و
همهی اين مسائل شركت نفت ايران و انگليس كه ميبايست به ايران منتقل ميشد،
منتفي ميشود و ســود چنداني هم عاید ايران نميشــود .حاال نكتهی جالب هر دو
قرارداد اين اســت که در قرارداد دارســي قرار بود كه به ما شانزده درصد سود خالص
بدهند .در اين قرارداد قرار شد بيست درصد سود داشته باشد ،هر تني چهار شيلينگ،
به عالوهی سي سال اضافه مدت بر قرارداد .اگر همه بپذيريم كه اينجا قرار است يك
سودي به دست ما بيايد ،همهی اينها در صورتي است كه ما در آنجا يك ناظر داشته
باشيم؛ بدانيم كه شما چقدر نفت فروختهاي .شــما چقدر سود به دست آوردهاي كه
حاال شانزده درصد يا بيست درصد آن چقدر ميشود.
آقاي ابتهاج در خاطراتش يك نكتهاي را ميگويد كه خيلي جالب اســت .ايشان سال
 1326به لندن ميرود ،ميگويد مــن به آقاي فريزر كه رئيس شــركت نفت ايران و
انگليس بود (هنوز چهار ،پنج سال تا ملي شدن نفت داريم) گفتم كه االن سالها است
اين شركت تأسيس شده .به ايرانيها هم حق بدهيد كه چند نفر در هيأت مديره داشته
باشند .ايشــان ميگويد ،در ميان ايرانيها كسي نيست كه شايســته و اليق اين مقام
باشــد و ما اين مقام را به او بدهيم .آقاي ابتهاج اصرار میکند که شما بگذاريد ما يك
ناظر داشته باشيم .ما چه ميدانيم كه شما چقدر ميفروشيد و چقدر سود ميكنيد كه
حاال درصد ما چقدر ميشود .فريزر برگشت و به من گفت :مگر اينكه از روي نعش من
كسي رد بشود و بيايد آنجا نظارت بكند .يعني اينكه همهی اينها دست خودشان بود.
آنوقت شما ببينيد كه مردم ايران در آن زمان در چه وضعيتي به سر ميبردند .معيشت
ي آنها چه جوري
آنها ،لباس آنها ،غذاي آنها ،خورد و خوراك آنها ،وضع خانهها 
است .هنوز كساني هستند كه متولد هزار و ســيصد و پنج ،شش ،ده ،دوازده ،هيجده،
بيست باشند .اينها هســتند وضعيت آن موقع را بگويند .تا اينها هستند ،بايد رفت و
اينها را پرسید .شما چي ميخورديد؟ چه كار ميكرديد؟ و. ...
در همين زماني كه شــايد نان خالي گير اينها نميآمد ،نفت ما در يك قراردادهاي
اينجوري و با يك همچين پزهايي كه «ما ميخواهيم قرارداد را اصالح كنيم» ،به اين
سمت و سو ميرفته .شــما توجه داريد كه در ايران سال  1296و  1297يك قحطي
ميآيد .در آن زمان هم نفت ايران را انگليسيها داشتند .پااليشگاه آبادان را هم ساخته
بودند .پااليشــگاه آبادان آن زمان بزرگترين پااليشگاه دنيا بود اما همهی سود اين ،به
جيب خودشان ميرفت .در ســال  1296و  ،1297اين دو سال يك قحطي بزرگ در
ايران ميآيد و چيزي حدود يك ميليون نفر از مردم ايران ميميرند .يعني اگر ايران آن
موقع پانزده ،شانزده ميليون نفر جمعيت داشت ،يك پانزدهم و يك شانزدهم جمعيت
ايران از گرسنگي ميميرند.
اينها جناياتي بود كه حداقل بخشي از آن ،به واسطهی سلطهی انگليس بر نفت ايران
و بر درآمد ايران بود .البته اين ماجرا بعد از سالهاي جنگ جهاني اول هم بود .باز در
جنگ جهاني اول هم كشور ما به نوعي تحت اشغال قرار ميگيرد و آن مصيبت عظمی
به وجود ميآيد.

ســوژهی چهــارم؛ راهآهن
رضاخانی!
راهآهن را به عنوان بزرگترين دستاورد
صنعتي ايــران در دورهی رضاشــاه
معرفي ميكنند .اما ايــن را تحقيق
كنيد و ببينيد كه اين راهآهن در آن
زمان چقدر هزينه برداشــت و چقدر
به كار ايــران ميآمد .بــه خصوص
اين مسيري كه كشــيده شد .مسير
شــمال به جنوب يك مسيري است
كه اصــ ً
ا منطبق با نيازهــا و اهداف
اقتصــادي و منافع اقتصــادي ايران
نبود .مسير اقتصادي براي ايران شرق
به غرب بود .جالب اين است كه تمام
كساني كه راجع به اين راهآهن اظهار
نظــر كردهاند ،حتــي آنهايي كه به
طرفداري از رضاشاه معروف و مشهور
هســتند هم اذعان دارند كه مســير
شمال به جنوب اص ً
ال به نفع ما نبود.
اين مسير اص ً
ال مســير راهآهن مورد
نياز ايران نبود.
همين آقاي مخبرالسلطنه ،مهديقلي
خان (وقتي كه ايشــان وزيــر فوايد
عامه بود ،در ســال  ،1305اليحهی
راهآهــن را به مجلس بــرد) خودش
در خاطراتش ميگويد :در آنجا [به
تعبير او] مصدقالسلطنه با اين اليحه
مخالفت كرد و گفت ،اين مســير كه
شــما ميخواهيد راهآهن بكشيد ،به
نفع ايران نيست .شــما بايد به جاي
راه آهن ،کارخانهی قند بسازيد كه ما
واردات داريم و اين همه پول از كشور
خارج ميشــود .من به او پاسخ دادم
كه بله اين راهآهن بــراي ما منفعت
اقتصادي نــدارد اما جــزء چيزهايي
است كه ما بايد داشــته باشيم ،مثل
نيــروي نظامــي .ببينيد كــه وقتي
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کودتا در لحظهی آخر
درخاطراتسوليواناينهستكهميگويدروز 22بهمنبرژينسكييا
درواقعنيوسامبامنتماسگرفتوگفت:چقدراحتمالميدهيدكهاگر
بخواهيمكودتاكنيمموفقميشويم؟تاآخرينروزوتاآخرينلحظه،
بحثسركوب،بحثكشتار،بحثاستفادهازارتشوجودداشته
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راهآهن رضاخانی
در زیر عکس نوشته شده است« :رضایت
من و پدرم وقتی که قطار به موقع به مقصد
میرسد»!
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آدم ميخواهد مغلطــه كند ،چه كار
ميكند .ميگويد اين مسير شمالي-
جنوبي به نفع ما نيست اما به هر حال
ما بايد داشته باشيم و نظر شاه بر اين
است كه اين مسير باشد.
لــرد كرزين ســال  1898بــه ايران
ميآيد( .آن موقع خبرنــگار روزنامه
تايمز بود ،بعــدا ً نایبالســلطنهی
هندوســتان و بعد هم وزير خارجهی
انگليس ميشــود) موقعي كه ايشان
به ايــران ميآيــد و برميگردد ،يك
كتابي مينويســد كــه االن هم قابل
تهیه هســت .كتابي به نــام ايران و
قضيهی ايــران .وقتي كــه اين آدم
به ايران ميآيد ،چقــدر از اطالعات
راجع به ايران را مينويســد! در كجا
چه كسي حاكم است .چه ميپوشند.
چه ميخورند .خانههايشان چهجوري
اســت .جادههايش چهجوري است؟
اين جاده براي رفتــن نيروي نظامي
خوب اســت ،بد اســت .چقــدر دام
دارند .تمام اين مســائل را ميگويد.
غرض اين كه ايشان در آن كتاب هم
ميگويد :مســير راهآهني كه به نفع
ايران باشد ،مسير شرقي-غربي است؛
خيلي قبــل از اين كه ايــن ماجراي
راهآهــن شــكل بگيرد ،ايشــان هم
ميگويد .مخبرالسطلنه هم ميگويد.
اخيرا ً كساني هم كه در مقام دفاع از

رضاشاه برآمدهاند ،آنها هم گفتهاند كه اين مسير شمالي-جنوبي در آن زمان اص ً
ال به
كار مردم ايران نميآمد .از جملهی آنها آقاي سيروس غني در كتاب برآمدن رضاخان
و نقش انگليسيها اســت .او هم در كتابش ميگويد ،اين مسير شمالي-جنوبي واقعاً
مسيري بود كه براي ايران فقط پرستيژ داشت اما به كار اقتصادي نميآمد .فرد ديگري
كه باز اخيرا ً اين مطلب را ميگويد ،آقاي جالل متيني است .اص ً
ال يك كتاب در دفاع
از رژيم پهلوي و بر ضد مصدق نوشــته به نــام كارنامهی سياسي مصدق .او هم بحث
راهآهن را مطرح ميكند و او هم تأكيد ميكند كه اين مســير شمالي-جنوبي اساساً
مسيری اقتصادي نبود و به كار مردم ايران نميآمد .مسيري كه ما ميخواستيم و اين
راهآهن ميتوانست صرفهی اقتصادي داشــته باشد و ترانزيت بينالمللي داشته باشد،
مسير شرقي-غربي بود كه از عراق وارد شود .از راهآهن بغداد بيايد و از آن طرف هم به
طرف هندوستان برود .اين مسيري بود كه ميتوانست براي ما صرفه داشته باشد چون
ترانزيت بينالمللي داشت .آقاي متيني هم مينويسد كه رضاخان اين مسير را شمالي-
جنوبي كشــيد كه وقتی قطار در مناطقي مثل لرستان و بختياري و خوزستان سوت
ميكشد ،قوم و قبيلههايي كه آنجا هستند ،متوجه شوند كه يك حكومت مركزياي
وجود دارد و به اين ترتيب در واقع رضاخان آنجا اعالم قدرت و اعالم حضور ميكرد.
ببينيد چه مقدار هزينه صرف شــده ،براي اين كه ايشان فقط ميخواهد اعالم قدرت
كند كه ما هستيم و شما مراقب باشيد .اگر كاري كنيد ،از همين مسير براي سركوب
شما نيرو ميفرستيم .در نهايت هم اين راهآهن مورد استفادهی انگليس و شوروي واقع
شد و خيلي به كار ما نيامد.
بــراي تأمين هزينهی ايــن راهآهن يا بخشــي از هزينــهی آن ،بر قنــد و چاي که
پرمصرفترين كاالي ايران در آن زمان بود و مستضعفترين مردم در روستاها اين قند
و چاي را حتماً مصرف ميكردند ،مالیات میبندنــد .يعني پول اين راهآهني كه اص ً
ال
در آن زمان براي ما صرفهی اقتصادي ندارد و به هيچ كار ما نميآيد را از دل روستاها
بيرون ميكشند و بعدا ً هم افتخار ميشود به اين كه ما براي اين كار استقراض نكرديم.
ما اين راهآهن را از ماليات بر قند و چاي كشيديم.
دكتر مصدق ميگفت :ما ســالي حدود بيســت ميليون و چهل ميليون واردات قند و
چاي داريم .میگفت :شما بيا و به جاي اين كه اين راهآهن اينجوري را بكشي كه اص ً
ال
به كار ما نميآيد و معلوم نيســت كه اين راهآهن ميخواهد چه را حمل و نقل كند،
اين پول را بده و كارخانهی قند بســاز .اگر اين را بسازي ،سالي چقدر براي ما صرفهی
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اقتصادي خواهد داشت.
اما به هر حال رضاخان تصميم گرفته
بود كه از اين مســير بــرود .حاال بايد
به اين مســأله هم توجه داشــت كه
شــايد نظر انگليسيها هم همين بود.
انگليسيها از همان زماني كه «قرارداد
رويتر» را با ايــران ميبندند ،كه البته
به خاطر مخالفــت حاج مالعلي كني
اين قرارداد ملغي ميشود ،در آن هم
يك راهآهني تدارك ديــده بودند كه
آن هم شــمالي-جنوبي بود .دليلش
هم اين بود كه انگليسيها در جنوب
ايران بودند و هميشه ميخواستند يك
راه سريع رســيدن به شمال را داشته
باشند .چون با روسها در تضاد بودند
و مترصد اين بودند كه يك مســيري
باشــد .چون جادههاي آن موقع ايران
اساســاً جادههايي نبود كه بشــود به
سرعت در آن عبور و مرور كرد .اينها
ميخواســتند يك مســيري داشته
باشــند كه اگر روسها حمله كردند،
ســريع بتوانند به مركز و شمال ايران
نيرو بفرســتند يا اگر روسها ضعيف
شدند ،اين ها بتوانند سريعاً نيروهاي
خودشان را به شــمال ايران برسانند.
كمااينكه در جنگ جهاني اول و بعد
از اينكه در  1917در روســيه انقالب
شــد (ما هنوز راهآهن نداريم ،چون با
ملغیشدن قرارداد رويتر بحث راهآهن
هم تمام شــد) اين راهآهــن بعدش
ســاخته ميشــود 1917 .به محض
اينكه در روســيه انقالب ميشــود و
روسها يك مقدار به درون خودشان
معطوف ميشوند ،انگليسيها يك نيرو
در طرف قزوين و همدان و آن طرفها
تشكيل ميدهند ،به نام «نيروي شمال
ايــران» و بالفاصله به ســمت قفقاز
هجوم ميبرنــد و باكــو را ميگيرند.
يك سالي هم آنجا هستند تا اينكه
روسها دوباره اينها را پس ميزنند.
پس هميشــه اين براي انگليســيها
يك مسألهی جدي بود كه ما بتوانيم
سريع به شمال ايران و قفقاز برسيم.
حاال بحثهايي هست كه اين راهآهن
هم در همين مسير ساخته شد .البته
خيلي هم به كارشــان آمد .درســت

سفير انگليس در ايران ،در خاطرات خودش ميگويد :من يك مالقاتي با شاه داشتم .به او گفتم ،اگر اين نمايش در يكي از شهرهاي انگليس
اجرا ميشد ،مردم ،بازيگران و كارگردان اين نمايش را زنده نميگذاشتند ،ميگويد شاه يك خرده نگاه كرد و خنديد و هيچ نگفت!

اســت كه آن زمان با همديگر متحد
بودند اما به هــر حال انگليس بهرهی
نظامي خودش را از اين كار برد.
ســوژهی پنجم؛ مستشاران
نظامی میآیند!
اگر از دورهی رضاشاه بگذريم ،بحث
قرارداد مستشــاري نظامــي ايران و
آمريكا است كه ســال  1322بسته
ميشــود مــورد توجه اســت .اين
مستشاري در داخل ارتش ايران چه
كار كرد و ارتش ايران تحت سلطهی
اين مستشــاران آيا به قدرت و عزت
رسيد يا نه؟
سوژهی ششم؛ هدیهی نفت
به رژیم صهیونیستی!
بحث پيوند با صهيونيســم (ايران در
زمان شاه رابطهی خودش را با اسرائيل
برقرار كرد) و فروش نفت به اسرائيل
در زماني كه اسرائيليها در تنگنا قرار
دارند ،سوژهی دیگری است.
يك قــرارداد نفتي در زمان شــاه در
 1357بســته ميشــود و واقعاً مثل
آدمي كــه دارند خفــهاش ميكنند
و يكدفعه به او هوا برســانيم ،واقعاً
در آن زمــان براي صهيونيســتها و
اسرائيل حكم اين را داشت .در زماني
كه به شــدت درگير جنگ با اعراب
هســتند .در واقع اين خيانــت واقعاً
بزرگي بود كه شاه به مردم ايران و به
مردم مسلمان منطقه و به اسالم كرد.
با آنها اين قرارداد را بست و تا سال
 1357نفت را برايشان ميفرستاد.

ن هم
دعوت شــده بود ،يك نمايشنامهاي را در يك نمايشگاه اتومبيل كه بخشي از آ 
در پيادهرو بود ،بازي ميكند ،در واقع در فضاي باز و پیش چشــمان مردمي كه عبور
ميكردند .يك نمايشنامهاي به نام خوك ،بچه ،آتش بازي ميكنند؛ اين نمايش واقعاً
مستهجن بود .اين نمايش انجام ميشــود .البته علما خيلي اعتراض ميكنند كه اين
نمايش چي است!
سفير انگليس در ايران ،در خاطرات خودش ميگويد :من يك مالقاتي با شاه داشتم.
به او گفتم ،اگر اين نمايش [اين نمايش دارد در ماه رمضان انجام ميشــود و مردمي
كه مذهبي هستند ،روزهدار هستند] در يكي از شهرهاي انگليس اجرا ميشد ،مردم،
بازيگران و كارگردان اين نمايش را زنده نميگذاشــتند ،ميگويد شاه يك خرده نگاه
كرد و خنديد و هيچ نگفت!
سوژهی هشتم؛ کاپیتوالسیون!
يك مســألهی ديگر قضيهی كاپيتوالسيون اســت كه در ايران برگزار شد و حضرت
امام(ره) به آن اعتراض كردند و تبعيد شدند.
سوژهی نهم؛ من میکشم ،پس هستم!
يك بحث ديگــر ورود «ژنرال هايزر» به ايران اســت و اينكه گفته ميشــود شــاه
نميخواست مردم را بكشد .االن خيلي از اين حرفها ميزنند؛ مث ً
ال شاه گفته بود نه،
من مردم را نميكشم .آقاي هايزر به ايران آمد .هدفش اين بود كه ارتش و فرماندهان
را براي سركوب مردم ،در صورت لزوم ،سازماندهي و از دولت بختيار حمايت كند .هر
آنچه در توان دارد انجام ميدهد .خود هايزر در خاطراتش ميگويد :از واشنگتن با من
تماس گرفتند .من گفتم ميخواهم برگردم .گفتند همه چيز را آماده كردي؟ و شــما
نسبت به اينكه ارتش در اين قضيه ميتواند عمل بكند ،مطمئن هستي؟ من به آنها
اطمينان دادم كه بله.
يك جاي ديگر ميگويد :از من پرسيدند كه اگر ارتش بخواهد سركوب كند ،چه اتفاقي
ميافتد؟ چه تعداد كشته ميشــوند؟ ميگويد :ارتش آمادگي دارد هر مقدار كه الزم
باشد بكشد.
در خاطرات ســوليوان اين هســت كه ميگويد روز  22بهمن برژينسكي يا در واقع
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سوژهی هفتم؛ هنر و ابتذال!
در بحــث ترويــج ابتــذال در داخل
كشــور ،از جمله مصاديق آن «جشن
هنر شيراز» اســت كه از سال 1346
شروع ميشود و تا سال  1356ادامه
دارد .چيزي حدود يازده دوره برگزار
ميشــود .در آخريــن دورهی ايــن
جشــن ،در مرداد ســال  ،56شروع
اين جشن هنر شيراز ،دقيقاً مصادف
با اوليــن روز ماه رمضان اســت .در
اين جشــن ابتذال را بــه حد نهايت
ميرســانند؛ يك گروه مجــاري كه

نيوسام (كه شــايد معاون برژينسكي
بــوده) با من تماس گرفــت و گفت:
چقــدر احتمــال ميدهيد كــه اگر
بخواهيم كودتا كنيم موفق ميشويم؟
سوليوان ميگويد من در آن زمان در
يك شرايطي سختی بودم .مستشاران
ما در ستاد مشترك گير كرده بودند
و هي به مــن زنــگ ميزدند .وضع
بحراني بود .من يك دفعه برگشــتم
و يك فحشــي به نيوســام دادم .او
خيلي تعجب كــرد .چون من تا حاال
با او اين جور حرف نــزده بودم .البد
فحواي كالمــش اين بــوده كه من
حاال در اين وضعيــت گير كردم ،تو
ميپرسي كودتا چي؟ من اگر بتوانم
باید جــان اين مستشــاران را نجات
بدهم .اما ميگويد در عين حال من
به مستشــاري زنگ زدم و از رئيس
هيأت مستشاري پرسيدم كه احتمال
انجام كودتاي موفق چقدر است؟ به
من گفت :چيزي حــدود ده درصد.
اين را ظهر روز بيســت و دوي بهمن
دارد ميگويد.
تا آخريــن روز و تــا آخرين لحظه،
بحث ســركوب ،بحث كشتار ،بحث
استفاده از ارتش وجود داشته و اگر
توانش بود ،اســتفاده ميكردند .اگر
نكردند ،توانش نبود

بهاییت و پهلوی
در اواخر دورهی رژيم پهلوي ،بهایيت در
حال تصرف بسياري از مناصب سياسي
بود و گفته ميشود ،هشت نفر از اعضاي
كابينهی آقاي هويدا ،بهايي بودند
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صداي خميني به مدارس ابتداييآمریکا هم رسيد!
متن كامل سخنراني «یوسف مرادی» در جشنوارهی مردمی فیلم عمار
واقعهی تسخیر النهی جاسوسي هميشــه مظلوم است .ظرفیتي عظيم در تاریخ
انقالب اسالمي كه شــاید بچههايي كه در فضاي انقالب اسالمي تنفس میکنند،
نتوانند ده دقیقه در مورد آن صحبت کنند!
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مــن ميخواهــم جوايــز آرگو (بن
افلــك )2012 ،را يك مــرور كوتاه
بكنم .نامزد هفت جايزهی اســكار كه
در نهايت ســه اســكا ِر بهترين فيلم،
بهترين فيلمنامهی اقتباسي و بهترين
تدوين را كســب كرد .اگر فيلمش را
ديده باشــيد ،اســكار براي اولين بار
جايــزهاش را به صورت مســتقيم از
طرف همســر آقاي اوباما به برندهی
اين جايزه داد .بــراي اولين بار از كاخ
سفيد پخش شد .نامزد پنج جايزهی
گلدن گلوب كــه دو جايزهی بهترين
فيلم درام و بهتريــن كارگرداني را از
آن خود كرد .برندهی جايزهی بهترين

آرگو بهترين شاخص براي نشاندادن عمق زخم امپرياليسم از واقعهی تسخیر النهی
جاسوسي است كه بعد از بيش از سه دهه هنوز هم برايشان مهم است .آرگو تنها اتفاقي
در 444روز تسخیر النهی جاسوسي است كه آمريكاييها در آن به ظاهر موفق شدند.
در تمامی اتفاقها شکســت خوردند .واقعهی طبس را بخوانید و همچنین روز آزادی
گروگانها را که درست یک روز بعد از شکست کارتر در انتخابات بود و هیچکدام از دو
حزب مطرح آمریکا نتوانســتند آن را به نام خود ثبت کنند .آنها ديگر در مورد النهی
جاسوسي هيچ ســوژهاي ندارند و در اين فضايي كه هيچ سوژهي دیگری وجود ندارد،
فيلمي چون آرگو را ميسازند و به دنيا معرفي ميكنند.
اکثر ســوژههايي كه اينجا معرفي ميكنم ،از روي كتابهايي است كه در مورد النهی
جاسوســي وجود دارد؛ چه خاطرات خود آمريكاييهــا و گروگانهاي آمريكايي و چه
خاطرات دانشجويان پيرو خط امام.

فيلم از طرف انجمــن تهيهكنندگان
آمريكا و همچنین با 93درصد امتياز،
باالترين رأي از كاربران سايت «راتن
تومیتــوس» را بهدســت آورد .عالوه
بر اينهــا؛ جايزههــاي بهترين فيلم،
بهترين كارگرداني و تدوين از آكادمي
هنرهاي سينمايي و تلويزيوني بريتانيا.
تقريباً تمام جوايــز را درو كرد .حتماً
فيلم را ديدهايــد .انتقادهاي زيادي از
ايرانيان نســبت به فيلم شد و حتي
دولت جمهوري اسالمي از سازندگان
اين فيلم شــكايت كرد .آرگو با تمام
بديهايي كه داشــت ،يــك خوبي
داشــت .يك حســن داشــت؛ فيلم

سوژهی اول؛ خودسوزی حاج میرملک
ســيد صدرالدين حاج ميرملك محمد ،يك كارگر 36ســاله بود .النهی جاسوسي كه
تسخیر ميشود ،سراسر وجود او كينه و نفرت از آمريكا بوده .پيش خودش فكر ميكند
و ميگويد من چه كاري ميتوانم انجام بدهم؟ من حتي دانشجو هم نيستم كه بروم و
كنار دانشجويان قرار بگيرم .من يك كارگر ســاده هستم .چهارتا بچه دارد .دو روز بعد
از تسخیر سفارت ،صبح كه بيدار ميشــود نماز بخواند ،به خانمش ميگويد من امروز
ســر كار نميروم .خانمش ميگويد كجا ميروي؟ ميگويد ميخواهم بروم و يك كار
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جزئيات محل نگهداري گروگانها ممكن است قبل از عمليات نجات ارديبشهتماه  59توسط اين آشپز پاكستاني در اختيار سرويسهاي
اطالعاتي آمريكا قرار گرفته باشد .وي در پروازي از ايران به مقصد تركيه ،متوجه ميشود كه كنار يك افسر عملياتي سازمان سيا نشسته است

سوژهی دوم؛ آشپز پاکستانی!
يكي از سوژههاي خاص و مهم که كسي به آن توجه نميكند ،وضعيت غذاي گروگانها
و دانشجويان در 444روز تســخیر النهی جاسوسي اســت .غذاي گروگانها با غذاي
دانشجويان تفاوت داشــت .اص ً
ال آشپز آنها فرق ميكرد .آشــپز گروگانها يك آشپز
پاكستاني به نام «محمد يوسف» بود .اين آشــپز پاكستاني قبل از اين كه دانشجويان
النهی جاسوسي را تسخیر كنند ،همانجا كار ميكرد .بعد دانشجوها از او ميخواهند
كه بماند و ماهي دو هزار دالر به او حقوق ميدادند.
كتاب تسخير ،نوشتهی خانم معصومه ابتكار« :محمد يوسف ،آشپز پاكستاني سفارت
كه به وي ماهي دو هزار دالر حقوق پرداخــت ميكرديم ،به لطف او كيفيت غذا عالي
بود .او ميدانست چطوري براي كارفرمايان سابقش آشپزي كند .و مهمتر اينكه جاي
وسائل آشپزي را ميدانست .به او گفتيم ،غذاهايي را كه دوست دارند ،تهيه كند».
«راكي ســيكمن» يكي از گروگانهاســت كه خاطرات روزانهاش را در دوران تسخیر
نوشته .از نگاه يك آمريكايي اســت كه غذا برايش خيلي مهم است .اين كتاب خودش
يك سوژهی ناب است .سرشار از سوژه اســت .اين كتاب تا حد زیادی منصفانه نوشته
شده :گروگانگيري ايراني؛ راكي سيكمن ،مترجم :مريم كمالي.
يك چيز جالب ديگري كه هســت ،اين اســت كه( ...من اين را بگويــم و بعد ادامهی
قضیه آشپز پاکستانی را ادامه دهم ).از کتاب تســخیر خانم معصومه ابتکار« :داخل
سفارت ،كمي پس از تسخیر ،يك ســوپرماركت بزرگ با مجموعهی بيپاياني از مواد
غذايي ،پوشــاك ،لوازم خانگي و هر چيزي كه ميتوانســتيد فكرش را بكنيد ،يافتيم.
اين سوپرماركت كه آمريكاييها آن را فروشگاه ميناميدند ،فقط مخصوص ديپلماتها
بود و از نظر بزرگي يا تنوع محصوالت ،نمونهی آن در تهران يافت نميشد .فريزرهاي
غولپيكر كه در آن انبوهي از گوشت منجمد و سبزيجات قرار داشت ،غذاي گروگانها
را در طول اقامتشــان تأمين ميكرد .ما خود هرگز به محتويات آن دست نزديم ».كل
غذاي پنجاه گروگان در طول 444روز از همين سوپرماركت تهيه ميشد.
در مورد همين آقاي محمد يوسف؛ خانم كدخدايي ،يكي از دانشجويان خط امام (ایشان
دانشجوي رشتهی دندانپزشكي بوده .اگر اشتباه نكنم دانشگاه شهيد بهشتي) در كتاب
دانشــجويان و گروگانها ،صفحهی بيســت و نه در مورد عاقبت آن آشپز پاكستاني
ميگويد .جالب اين است كه نه راكي سيكمن ،نه هيچ كدام از گروگانها در خاطراتشان
به اين مســألهاي كه اآلن ميخواهم بگويم ،هيچوقت اطالع پيدا نكردند .فكر كردند در
تمام 444روز ،آشپز ســفارت همان محمد يوسف بوده .خانم کدخدایی میگوید« :يك
روز يكي از مســئولين النه به من گفت اين آشــپز چند روز است كه ميگويد دندانش
درد ميكند .او را يك معاينهاي بكنيد .گفتم من از نظر پزشكي كار خاصي را نميتوانم
انجام بدهم .بايد او را به اســاتيد دانشگاه نشــان دهم كه اين هم از نظر امنيتي اشكال
دارد .مســئولين النه در جواب گفتند :اين فرد آشــپز اينجا بوده و در اين مدت هم ما
چيز خاصي مبني بر اين كه او جاسوس باشــد ،از او نديدهايم .گفتم من مسئوليت اين
كار را اينطوري قبول نميكنم .شــما در يك برگهاي بنويســيد و مسئوليت كار را بر
عهده بگيرد .من هم اين فرد را در فالن ســاعت ميبرم و در فالن ساعت برميگردانم.
فقط مسأله اين است كه من با اتوبوس به دانشكده ميروم .كارهاي درمانياش را انجام
ميدهم اما به هنگام برگشــت به النه ،من بايد به كالس درس بروم و نميتوانم با او به
النه برگردم .در جواب گفتند :شما ناراحت اين نباشــيد .او خودش به النه برميگردد.
اسمهای مستعار دانشجویان
ي سيكمن
ال گروگانها نام اصلي دانشجويان را نميدانستند .راك 
اص ً
در اين كتاب به معصومه ابتكار ميگويد «مري بچه دزد» .به حسين
شيخاالسالمميگفتند«حسينبيدندون»؛يكدندانجلويشنبود
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بزرگ انجام بدهم .ميخواهد كينه و
نفرتــش را عليه ظلم و اســتكبار به
نمايش بگذارد .نميداند چطوري .حاال
به يك نتيجهاي ميرسد و ميگويد؛
ميخواهم بروم و يك كار بزرگ انجام
بدهم .فــردا هر كســي دم خانه آمد
و وصيتنامهی من را خواســت ،اين
كاغذ را به او بده .بــه خيابان انقالب
ميآيد ،از پمپ بنزيــن يك گالن ده
ليتري بنزين ميخرد و جلوي سفارت
آمريكا ميرود .روز دوشــنبه شانزده
آبان ،خودش را به آتش ميكشد .من
از روي كتاب روز خدا ،اثر دكتر «سيد
محمد هاشمپور يزدانپرست» بقيهی
روايــت را ميخوانم؛ از دانشــجويان
پيرو خط امام که در تســخیر النهی
جاسوسي مشــارکت داشــته« :روز
چهارشنبه شانزده آبان هزار و سيصد
و پنجاه و هشــت ،النهی جاسوسي.
دانشجويان مسئول در ورودي ،خبري
را ميدهند كه اول باور نميكنم ولي با
شنيدن جزئيات آن به شدت متأسف
ميشوم .جواني در مقابل چشم همه،
در اعتراض به سياســتهاي آمريكا
نسبت به ملت ايران ،خود را به آتش
كشــيده و به رغم تــاش جميعت
حاضر براي نجات او و خاموش كردن
شــعلههاي آتش ،به طور وحشتناكي
ســوخته اســت .مردم هم به سرعت
او را به بيمارســتان منتقــل كردند.
برادران دانشجو تعريف ميكردند در
حالي كه آتش سراسر بدن اين جوان
را فرا گرفته بود ،او شــعار اهلل اكبر و
درود بر خميني ميداده اســت .خبر
برايم بسيار ناگوار آمد و متأثر شدم...
پنجشــنبه هفده آبان هزار و سيصد
و پنجاه و هشــت .وصيتنامهی مرد
جواني كه شــب گذشــته خود را به
آتش كشيده اســت ،در روزنامههاي
عصر منتشــر ميشــود؛ او كارگري
36ســاله اســت و چهار فرزند دارد.
نامش سيد صدرالدين حاج ميرملك
محمد است .انگيزهی خود را رساندن
نداي آزاديبخش ملت ايران به گوش
جهانيــان اعالم کــرده و اينكه آنان
بدانند كه بيدادگري چه بر سر مردم
رنجديــدهی ايران آورده اســت .او در
بيهوشي كامل به سر ميبرد .پزشكان
وضعيــت او را وخيم اعــام كردهاند.
اقــدام تأثرانگيز اين كارگر ،نشــانگر
احساس تنفر عميق ملت ايران نسبت
به دولت جنايتكاري است كه عالوه بر
توپنج سال جنايت در حق ملت
بيس 
ايران ،شاه جنايتكار را به آمريكا برده
و تحت حمايت خود قرار داده است».

صفحهی صد و يك.
حاال صفحهی صد و بيســت و هشت« :يكشنبه ،بيســت آبان هزار و سيصد و پنجاه
و هشت .امروز مطلع شــدم كارگر جواني كه چند شــب قبل مقابل النهی جاسوسي
خودسوزي كرده بود ،ديشب در بيمارستان فوت كرده است .اين خبر باعث تأثر شديد
دانشجويان شد».

همراه آن آشــپز به ســمت دانشكده
رفتم و كارها را انجام داديم .در پايان
هم به او گفتم :شما به تنهايي به النه
برگرد .چون من اينجا كالس دارم اما
اين فرد در بيرون از دانشــگاه با يكي
از ســفارتخانههاي اروپايي در تهران
تماس برقرار ميكند و از طريق آنها
از ايران خارج ميشود».
پــاول دي راين ،در كتــاب عمليات
نجات در ايران و داليل شكست آن،
مؤسسهی انتشــارات نيروي دريايي
آمريــكا ،صفحــهی 35مينويســد:
«جزئيات محل نگهــداري گروگانها
ممكن اســت قبل از عمليات نجات
ارديبشــهتماه ( 59منظور واقعهی
طبس اســت) توســط اين آشــپز
پاكســتاني در اختيار ســرويسهاي
اطالعاتي آمريكا قرار گرفته باشد .وي
در پروازي از ايــران به مقصد تركيه،
متوجه ميشــود كه كنار يك افســر
عملياتي سازمان سيا نشسته است».
اين آشپز پاكستاني همان كسي است
كه اطالعــات جزئــی و دقیق النهی
جاسوســي را به ســازمان جاسوسي
آمريكا ميدهد و واقعهی طبس روي
اطالعات اين آشــپز پاكستاني است.
بعــد از اينكه او فــرار ميكند ،راكي
ســيكمن در كتــاب گروگانگيري
ايراني مينويســد« :چند روز اســت
كه ما آشــپز نداريم...كت قهوهاي به
مــن گفت( ».يــك نكتــهی ديگري
كه در النهی جاسوســي بــوده ،اين
اســت كه اص ً
ال گروگانهــا نام اصلي
دانشــجويان را نميدانســتند .راكي
ســيكمن در اين كتاب به معصومه
ابتكار ميگويــد «مري بچــه دزد».
به حســين شيخاالســام ميگفتند
«حســين بيدنــدون»؛ يــك دندان
جلويش نبود .من كت قهــوهاي را از
يكي دو تن از دانشجويان النه پرسيدم،
نميشــناختند .فكر كنــم منظورش
شهيد عباس وراميني است) ميگويد:
«ما هر وقت يك چيزي ميخواهيم ،از
كت قهوهاي ميخواهيم .او سريع براي
ما آمــاده ميكند .هواي مــا را خيلي
دارد »...راكــي ســيكمن از اين كت
قهوهاي خيلي تعريف ميكند .ميگويد
به كت قهوهاي گفتم چنــد روزه كه
غذا خيلي بيخود شــده .اين ســطل
آشغالها پر از غذا است .اين ميگويد
ما حلش ميكنيــم .او ميگويد اجازه
بدهيد خودمان بياييم و آشپزي كنيم.
اين ميگويد نه ،حلش ميكنيم .كت
قهوهاي به راکی سیکمن ميگويد بعد
از چند روز آشپز پاكستاني برگشته .در
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حالي كه اص ً
ال برنگشــته .در واقع بعد
از چند روز كاترين ،يكي از خانمهاي
گــروگان ،اين آشــپزي را بــر عهده
میگیرد و به همراه اليزابت سويفت ،تا
آخر آشپزی میکنند .اين دوتا خانم،
تنها زنهای گروگان داخل ســفارت
بودند .بقيهی آنها در همان آبان 58
به دستور امام آزاد شدند.
در مورد وضعيت غــذاي گروگانها،
خانم مريم بديعي (مريم بديعي يكي
از دانشــجويان خط امام اســت كه
كاريكاتورهاي خيلي زيبايي ميكشيد
و صبحها ســاعت يازده ،قبل از اين
كه بقيه بيايند ،ايــن كاريكاتورها را
جلوي در سلف سرويس ميگذاشت
كــه دانشــجويان ببيننــد .خيلي از
دانشــجويان او را نميشناختند كي
است كه اين كاريكاتورها را ميكشد.
حتي كاريكاتورهايــش آن موقع در
روزنامههاي تهران چاپ ميشد) يك
كاريكاتوري دارد كه گروگانی در حال
خودن غذا به آن دانشجوي پیرو خط
امام ميگويد :خداييــش تو گروگان
هستي يا من!
غذاي دانشجوها توســط سپاه پخته
ميشــد .خانم ابتكار مينويســد« :با
ذرهبين ميتوانســتيم گوشتهايي را
در بين غذا ببينيم .غذايي كه ســپاه
پاسداران براي سربازها ميپخت ،براي
دانشــجوها هم ميآوردند ».معصومه
ابتكار و بقيــه ميگوينــد ،ما خيلي
هم راضي بوديم .يكــي از داليلي كه
دانشــجويان از غذاهاي سوپرماركت
نميخوردند ،مســألهی حرام و حالل
بودن غذاهاســت كه هيچوقت از آن
غذاها نميخوردند.
سوژهی سوم؛ گاوصندوقهاي
سازمان سيا!
ميخواهم در مــورد گاوصندوقهاي
ســازمان ســيا در النهی جاسوسي
صحبت كنم .ايــن گاو صندوقها در
هر حال مال سازمان جاسوسي آمريكا
بود .ك ً
ال بخش مربوط به سازمان سيا
در ســفارت جدا بود .اعضاي سفارت
هيچوقــت نميتوانســتند وارد آن
قســمت بشــوند .محمد هاشمي كه

همسر خانم ابتكار است و از دانشجويان خيلي فعال النهی جاسوسي بود ،در همان روز
اول جاي صندوقها را پيدا ميكند .صندوقها در همان اتاقي بود كه آن آمريكايي اسناد
را توي دستگاه خردكن ميريخته است .دستگاه خراب ميشود و موفق هم نميشود.
دانشجويان به اين گاوصندوقها ميرسند و هرچه تالش ميكنند ،نميتوانند آنها را
باز كنند .فكر ميكنند كه ما چطــوري ميتوانيم اين گاوصندوقها را باز كنيم .محمد
هاشــمي ميگويد« :در حالي كه آمريكاييها با موفقيت توانسته بودند بخش عظيمي
از اسناد را از بين ببرند ،هزاران سند سري و فوق ســري در فايلها و گاوصندوقهاي
ســاختمان مركزي دســت نخورده باقي مانده بود ».بعد ميگويد ما نميتوانســتيم
گاوصندوقها را باز كنيم ...به اين فكر افتادند كــه چهكار كنند تا اين گاوصندوقها را
باز كنند.
به نظر شما گاوصندوقهاي سازمان ســيا را هر كليدسازي در تهران ميتواند باز كند؟
همين گاوصندوقهاي معمولياش را هم نميشــود باز كرد .اينها ميروند و يك نفر
را پيدا ميكنند كه اص ً
ال كارش باز كردن گاوصندوق اســت .خانم ابتكار به او اشــاره
ميكند اما اسمي از او نميآورد .اين شخص ميآيد .در کتاب تسخیر آمده است« :اوايل
آذرماه موفق به يافتن قفلســازي شــديم كه در باز كردن قفلهاي تركيبي تخصص
داشــت .او براي اينكه رمز قفلها را پيدا كند ،ســاعتها به صداي آنها گوش داد تا
باالخره توانست از هفت گاوصندوق ،د ِر سهتاي آنها را باز كند .سپس با شرمندگي از
ما عذرخواهي كرد و گفت درباره بقيهی گاوصندوقها نميتواند كاري انجام بدهد ».بعد
دانشجويان ميبينند فايده ندارد .يك دستگاه جوش و مته و ارههاي پرقدرت ميآورند.
يك هفته تمام كار ميكنند .هر روز تمام دانشــجويان تالش ميكردند تا ميتوانستند
يك گاوصندوق را باز كنند .داســتان اين خيلي عجيب است؛ يك هفتهی تمام طول
ميكشد تا چند گاوصندوق بقيه را باز ميكنند .نكتهی جالب اين است« :پنج روز بعد
به يك تكه كاغذي برخورديم كه اگر ده روز قبل پيدا ميشد ،ارزش زيادي داشت .برادر
احمد كه يكي از دانشجويان دانشگاه ملي بود ،در يكي از كشوهاي زيرزمين آن را پيدا
كرد .روي اين كاغذ مشتي اعداد نوشته شده بود .گفت به نظر ميرسد نوعي رمز باشد.
جواب دادم البته ولي چه رمزي؟ برادر احمد با خنده گفت :قفل تركيبي گاوصندوقها!»
سوژهی چهارم؛ محمود احمدینژاد!
ميخواهيم اين تكههاي پازل را نگاه كنيم و ببينيم آنهــا چه جوري كار ميكنند و
ما چطوري كار ميكنيم .كتاب تسخير ،صفحهی هشتاد .يكي از اين تكههاي پازل را
ببينيد .يكي از سوژههاي نابي است كه كســي آن را نميبيند« :صبح روز سيزده آبان،
ساعت هفت صبح دانشجوها جمع ميشــوند كه با هم تصميم بگيرند و حمله كنند.
سيزده آبان ،همهی دانشجوها جمع شدهاند و نقشــهی النه روي ديوار است .ابراهيم
اصغرزاده و آنهايي كه هستند ،دارند توضيح ميدهند ...در اين جلسه دو يا سه دانشجو
آشــكارا با عمليات مخالفت و تهديد كردند كه جريان را به دولت اطالع ميدهند ولي
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ديگر براي بازگشــت بسيار دير بود و
عمليات باید در كمتر از يك ســاعت
اجرا ميشــد .در پايان ،اعتراضات يا
تهديدهاي آنها به جايي نرســيد».
اين دو يا سه دانشــجو ميدانيد چه
کسانی هســتند؟ يكي از سوژههاي
ناب تسخیر ســفارت آمريكا محمود
احمدينژاد است .كسي به اين سوژه
توجــه نميكند .آنهــا چطوري اين
پــازل را دور هــم ميچينند؟ عباس
میالنی در کتــاب شاه مینویسد« :از
جمله دانشــجوياني كه در نخستين
جلســهی طراحي حمله به ســفارت
شركت داشتند ،محمود احمدينژاد
بــود كــه در آن زمان جــزء فعاالن
انجمن اسالمي دانشگاه علم و صنعت
به شــمار ميآمد .او تنهــا در همان
جلســهی مقدماتي شــركت كرد .به
روايتــي معتقد بود ،نه تنها ســفارت
آمريكا بلكه ســفارت شــوروي را هم
بايد به تصرف در آورد .گويا گفته بود،
سياست آيتاهلل خميني نه شرقي نه
غربي اســت .نبايد تنها غرب را مورد
حمله قــرار داد ».در حالــي كه اين
دروغ ميگويــد .آنها ايــن تكههاي
پازل را كه كنار هــم ميگذارند ،يك
تاريخي ميســازند .آقاي احمدينژاد
مخالفت كرد اما دليلش اين نبود .اين
تحقيقات خودم است؛ براي من جالب
بود كه آقاي احمدينژاد آن روز صبح
كجا رفته .چون گفتــه بود ،ميروم و
به دولت موقت ميگويم .نميدانستم
چرا ايشان ميخواست اين كار را انجام
بدهد .من مدتها پيگيري كردم كه
واقعاً چه كار كــرد .آقاي احمدينژاد
دبير انجمن اســامي دانشگاه علم و
صنعت نبوده .در كتابها مينويسند،
«دبير انجمن اســامي دانشگاه علم
و صنعت» .آقاي هاشــمي ثمره بوده
اما آقاي احمدينــژاد از تأثيرگذاران
انجمن اســامي علم و صنعت بوده و
نمایندهی دانشــجویان علم و صنعت
7صبح
در جلسهی هماهنگی ساعت
ِ
آبان دانشجویان تسخیر کنندهی
ِ 13
النهی جاسوسی.
ســال  1384یک روزنامهی روســی
يك عكسي چاپ كرد .چند روز قبل
از اينكــه احمدینژاد ،ســال اول به
نيويورك برود .يك عكســي را چاپ
كردند و يك دانشــجويي را نشــان
دادند كه شــكل آقــاي احمدينژاد
بود .رســانههای آمریکایی هم گفتند
اين محمود احمدينژاد اســت .آقاي
ســعيد حجاريان آمد تکذیب کرد و
گفت که اين آقاي احمدينژاد نيست،

دانشجوياني كه توي النهی جاسوسي بودند24 ،ساعته آنجا بودند .در هفته 12ساعت بيشتر مرخصي نداشتند .به متأهلها
بيشتر مرخصي ميدادند اما مجردها مرخصي نداشتند .شبانهروز آنجا بودند و نگهباني ميدادند و كار ميكردند

سوژهی پنجم؛ عباس عبدی!
شخص ديگري كه جالب توجه است
و به آن پرداخته نشده ،عباس عبدی
است .يكي از ذهنيتهايي كه نسبت
به النهی جاسوسي در جامعهی ايران
هســت ،اين اســت كه دانشــجويان
تســخیركنندهی النهی جاسوســي

کارتر متفکر
حضور مردم در مقابلهی النهی
جاسوسیبدون وقفه ادامه داشت.
آنها به هر وسیلهی ممکن اعتراض
خود به سران آمریکا را ابراز میکردند
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اين فالن دانشجوست كه شهيد شد.
بعد آقــاي احمدينژاد چند شــب
بعدش توي تلويزيون داشت مصاحبه
ميكرد .من شنيدم .آقاي حيدري از
او پرسيد كه شما در النهی جاسوسي
شركت داشتيد؟ گفت نه ،من افتخار
اين را نداشتم.
دلیل اينكه چرا انجمن اسالمي علم
و صنعــت مخالفت كــرد ،اين نبوده
که در کتــاب عباس میالنــی آمده.
ميخواهم بگويم اين گوشههاي تاريخ
و اين پازلها را بايد درست دربياوريم.
آدمهايي هم كه در انجمن اســامي
علم و صنعت بودنــد ،آدمهاي كمي
نبودند و بعدها خيلي تأثير گذاشتند.
صــادق محصولــي ،هاشــمي ثمره،
محمــود احمدينژاد ،بعدها هشــت
ســال دولت دستشــان بوده .اينها
هم در مورد النهی جاسوســي خيلي
حرفها دارند.
صفحهی  ،162كتاب دانشــجويان
و گروگانهــا از فــروز رجاييفر( ،از
دانشجويان تســخیركنندهی النهی
جاسوســي) ســؤال ميپرسد« :علت
مخالفت دانشــگاه تربيت معلم و علم
و صنعت با تســخير النهی جاسوسي
چه بود .گفتهاي وجود دارد؛ ميگويند
اين افــراد ميگفتند بايــد به موازات
تسخير ســفارت آمريكا همين اقدام
را هم در قبال شوروي انجام دهيم تا
شعار نه شرقي نه غربي محقق شود،
درست است؟» خانم رجاييفر جواب
ميدهد« :نه ،دقيقاً حرفشان اين نبود.
اينها كساني بودند كه خيلي خالصانه
ميخواســتند از انقالب اسالمي دفاع
كنند .دانشــجويان دانشــگاه علم و
صنعت و تربيت معلم هم دانشجويان
خالص بودند ولي در تحليلشــان به
اين نگراني رسيده بودند كه نكند اين
كار به پايداري انقــاب ضربه بزند و
تهديدي براي جمهوري اسالمي باشد.
يا ميگفتند نكند با ايــن كار دولت
موقت كه با نظر امام منصوب شــده
است ،سقوط كند .البته نميخواستند
از شــخص بازرگان يا نهضت آزادي
دفاع كنند ،بلكه تنهــا نگراني آنها
نهال نوپاي انقالب اسالمي بود».

بعدها پشيمان شدند .اين يك نگاهي اســت كه گاهي وقتها در افكار عمومي هست.
عامل اصلي اين فكري كه در جامعه وجود دارد ،آقاي عباس عبدي است .عباس عبدي
با آقاي «باري روزن» ،يكي از گروگانهاي النهی جاسوســي در فرانسه ديدار ميكند.
اواخر دههی هفتاد اســت .يك مصاحبهاي هم با هــم ميگذارند و حالليت ميطلبند!
(باري روزن يهودي است .بعدها در خاطراتش ميگويد که من تعجب كردم چرا ايرانيها
هيچوقت به من كاري نداشتند ،در حالي كه من يك يهودي بودم .هيچ وقت من را اذيت
نكردند) .جالب اســت كه آقاي عباس عبدي كه توانست خودش را به عنوان نمايندهی
دانشجويان تسخیركنندهی النهی جاسوسي معرفي كند ،در طول 444روز ،حتي يك
شب هم در النهی جاسوسي نبوده و فقط گاهي وقتها به النهی جاسوسي سر ميزده.
صفحهی  ،124كتاب تســخي ِر خانم ابتــكار« :در بحثي كه در شــبكهی تلويزيوني
ســيانان به گفتوگوي تمدنها اختصاص داشــت ،با عباس عبدي ،از دانشجويان
توگو و چنين نتيجهگيري كرد :كل ايــن جريان براي هر دو طرف به
گروگانگير گف 
شكست نزديك بود .چون هيچيك از طرفين امتيازي به دست نميآوردند».
فیروز رجاييفر در كتــاب دانشجويان و گروگانها ،صفحهی  157ميگويد« :دليل من
اين اســت كه اوالً من و عبدي همكالس بوديم .همكالس ،همرشــته و همسن بوديم.
يعني من تمام پســرهايي را كه در ماجراي النه بودند نميشناســم و دليلي هم ندارد
كه بشناسم اما بچههاي دانشگاه پليتكنيك را ميشناختم .بهخصوص كه ما همرشته
هم بوديم؛ در رشتهی مهندســي پليمر .تقريباً همهی درسهاي ما با هم مشترك بود.
بنابراين من آقاي عبدي را خوب ميشناختم .آقاي عبدي دوست ميردامادي بود .جزء
بچههاي مسجدي و اعضاي انجمن اسالمي دانشكده بود اما اين كه در ميان آن چهارصد
نفري كه از گروگانها نگهداري ميكردند ،حضور داشته باشد يا خدمات جانبي را انجام
دهد ،اينچنين نبود و من اص ً
ال يادم نميآيد كه ايشــان را زياد ديده باشــم .شايد هم
توآمد داشــت .من از
گاهي به خاطر اين كه دوســت امثال ميردامادي بود ،به النه رف 
يكي از دوستان مشتركمان كه اآلن هم عضو حزب مشاركت است ،پرسيدم كه چرا من
عبدي را به خاطر نميآورم؟ كوكبي را يادم هست .شما را يادم ميآيد ،پس چرا عبدي
يادم نميآيد؟ ايشان گفتند به دو دليل؛ يكي اينكه عبدي كار ميكرد و به همين دليل
روزها به جهت اشتغال در النه نبود .از طرفي چون خانواده داشت ،لذا شبها هم در النه
نبود! يعني ميشود گفت با توجه به اينكه ما مثل سربازی »...الزم است اینجا توضیح
دهم که دانشجوياني كه توي النهی جاسوســي بودند24 ،ساعته آنجا بودند .در هفته
12ساعت بيشتر مرخصي نداشتند .به متأهلها بيشــتر مرخصي ميدادند اما مجردها
مرخصي نداشتند .شبانهروز آنجا بودند و نگهباني ميدادند و كار ميكردند .رجاییفر
ادامه میدهد...« :يعني ميشــود گفت بــا توجه به اينكه ما مثل ســربازي مأموريت
توچهار ســاعته داشتيم و تنها مرخصي هفتگي دوازده ســاعت به ما ميدادند ،با
بيس 
اين شرايط ايشان جزء بچههاي النه و حداقل جزو فعاالن النه كه مث ً
ال كار خاصي بكند،
نبود ولي من در عين حال قب ً
ال در مقالهام نوشــتم كه در جريان انقالب فرهنگي جزء

چهرههــاي فعال انقــاب فرهنگي و
تعطيلكردن دانشگاهها بود».
آقاي محمد هاشــمي ،همسر خانم
ابتــكار ،در كتــاب دانشــجويان و
گروگانها ،صفحــهی  38در مورد
آقاي عبــاس عبــدي میگوید« :در
جلســات اوليه حضور داشــتند ولي
بعدها به دليل كارهايي كه در شيراز
داشــتند ،ديگر به النــه نيامدند .من
عهــدهدار اين وظيفه شــدم كه نيرو
جمع كنم .من و آقاي عبدي توسط
آقــاي ميردامــادي در پليتكنيك
عهدهدار سازماندهي تيم بوديم».
آقــاي هاشــمپور يزدانپرســت در
كتاب روز خدا ،صفحــهی  ،194در
مورد يكي از جنجاليترين سندهاي
تســخیر النهی جاسوســي صحبت
میکند؛ سندي در مورد شهيد بهشتي
است .اين ســند گم ميشود25 .سال
بعد از تســخیر النهی جاسوســي در
گاوصندوق آقاي عبدي ،در خانهاش
پيدا ميشــود .اين ســند در كتاب
دانشجويان و گروگانها موجود است.
از اين ســند خيلي سوءاستفاده شده.
به ســند اجازهی انتشــار نميدادند.
اين سند به نفع شــهيد بهشتي بود.
اين ســند نشــان ميداد كه شهيد
بهشتي در ديدار با سفير وقت آمريكا
(حضرت امام(ره) ایشان را پيش سفير
آمريــكا ميفرســتند تا بگويــد ،در
ايــران دخالت نكــن ،كودتايي نكن)
خيلي محكم در مقابــل آمريكاييها
ميايســتد .چند تا بحث ميكند .به
اين سند كه ميرسند ،آن موقع فضا
اين قــدر داغ بوده كه اگر اســم يك
نفر توي سند ميآمد ،ميگفتند تمام
است ديگر؛ او جاســوس است .براي
همين دانشــجويان در افشاي اسناد
خيلي دقت ميكردند كه اســامياي
كه مهم نیســت نيايد اما اين سند به
نفع شهيد بهشتي بود .آن موقع برخي
از دانشجويان النه با حزب جمهوري
مشكل داشــتند و از انتشار اين سند
جلوگيري كردند.
سید محمد هاشــمپور يزدانپرست
به خاطــرهای در مورد عبدی اشــاره
میکند و ميگويد« :به يك دانشجويي
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برخورديــم كه از بچههــاي جنبش
مسلمانان مبارز حبيباهلل پيمان بود.
چون از نيروهــاي اصلي آنجا بود ،به
ايشان گفتيم شما نبايد اينجا حضور
داشــته باشــي( ».خود يزدانپرست
خبرنگار روزنامهی جمهوري اسالمي
بوده و بــه خاطر اينكه دانشــجوي
پيرو خــط امام اســتقاللش را حفظ
كند ،از روزنامــهی جمهوري اسالمي
اســتعفا ميدهد) .ميگويد« :داشتم
با اين دانشــجو حرف ميزدم ،عبدي
آمــد و گفت چي شــده؟ پيش آقاي
عبدي رفتيم .ايشــان جواب عجيبي
به اعتراض ما داد كه موجب اعتراض
همه شــد .او پاســخ داد :مــن هم از
وابســتگي او به اين تشكيالت اطالع
دارم و با او صحبت كردم .او قول داده
كه از مسائل داخلي النه با گروه خود
سخن نگويد و چون آدم خوبي است،
من به اين حــرف او اعتمــاد دارم».
بچهها شــكايتش را ميكننــد اما در
شورا به نتيجه نميرسد.
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ســوژهی ششــم؛ یک کار
حکومتی!
آیا تســخیر النــه کار حکومت نبود؟
آقــاي بنيصــدر همين امســال در
مصاحبه بــا ( )VOAميگويد« :بله،
اينهــا كار حكومتــي و دولتي بود.
خود آقاي ناطق نوري توي خاطراتش
نوشــته :دانشــجويان از ُمهــر جهاد
سازندگي اســتفاده ميكردند .اينها
بچههاي جهاد بودند .بچههاي جهاد
ســازندگي بودند كه آمدنــد و النه را
تسخیر كردند»...
بعد از تســخیر ،از ســپاه پاســداران
ميخواهند كه بــراي حفاظت بيايد.
ســپاه هم حق ورود به النه را نداشته.
بچههاي ســپاه دور النه بودند .يعني
از النه حفاظت ميكردند .داخل النه
نميآمدند .فقط دانشــجوها هستند.
آنها هم براي خودشــان كارت صادر
كرده بودنــد .يكــي از گروگانها در
خاطراتش مينويســد« :خيلي دنياي
عجيبي است ،حتي گروگانگيرها هم
كارت شناسايي دارند!»
دانشــجوها خودشــان به اين نتيجه

ميرسند كه ما بايد يك طوري به آمريكا نشان بدهيم و به جهان نشان بدهيم كه از اين
كار آمريكا در قبول شاه خشمگين هستيم .پيش خودشان ميگويند ،امكان دارد كه امام
با اين كار مخالف باشد .بايد به امام بگوييم .همه ميگويند .ميگويند نميشود كه برويم
يك سفارتي را تســخیر بكنيم و به امام نگوييم .چون دانشجوها نسبت به دولت موقت،
نه اين كه بد بودند اما اصوالً به رهبري انقالب نگاه ميكردند .با دولت موقت مشــكلي
نداشتند .حاال هركس اختالف سليقههايي داشت اما هدف ،زدن دولت موقت نبوده.
اگر چه همان روزها كه شاه به آمريكا ســفر ميكند ،بازرگان در الجزاير با برژينسكي
مالقات ميكند .خود عزتاهلل ســحابي و خود نهضت آزادي بعدها ميگويند ما با اين
مالقات مشكل داشتيم .خود آقاي بازرگان آدم خاصي بود .يعني خودش به اين تصميم
ميرسد كه اين جلسه را بگذارد .محتويات آن جلسه هم افشا نميشود.
همه در دانشگاههاي مختلف ،مثل آقاي ميردامادي ،آقاي بيطرف ،آقاي باطني به اين
نتيجه ميرســند كه ما بايد يك طوري اعتراضمان را به اين كار آمريكا نشان بدهيم.
ميگويند چه كار كنيم كه همه دنيا صداي ما را بشنود؟ برويم و جلوي سفارت تحصن
كنيم .ميگويند اين طوری كســي صداي ما را نميشنود .تحصن كنيم كه چه بشود.
بعد به اين نتيجه ميرســند كه به داخل ســفارت ميرويم و دو ،سه ساعت سفارت را
ميگيريم .بعد هم بيرون ميآييم .اص ً
ال هدف كلي تســخیر النهی جاسوســي دو ،سه
ســاعت بوده .ابراهيم اصغرزاده ميگويد« :حداكثر گفتيم 48ســاعت .ما يك تعدادي
ســاندويچ با خودمان برده بوديم كه به اندازهی دو روز غذاي ما ميشد .دو روز بيشتر
غذا نداشتيم .خرما و اينها برده بوديم ».بعد ميگويند با كي صحبت كنيم؟ ميگويند
با رابط امام با دانشجويان صحبت كنيم .رابط امام آقاي خامنهاي بوده اما آن موقع مكه
بودند .آقاي هاشمي هم ايران نبودند .اينها با آقاي خویينيها ارتباط ميگيرند .چون
با حاج احمد خيلي صميمي بوده .بــه آقاي خویينيها ميگويند .صفحهی  ،74کتاب
تسخیر خانم ابتکار« :در همان حال سه نفر از دانشجويان كميتهی برنامهريزي با آقاي
موســوي خویينيها مالقات كرده و از او خواستند تا برنامهی آنها را به استحضار امام
برســاند .او گفته بود اگر چه فكر ميكند امام در اصل با اقدام آنها موافق است اما از
اينكه مستقيماً موضوع را با ايشان در ميان بگذارد ،اكراه دارد .چون ممكن است براي
امام به عنوان رهبر و عاليترين مقام انقالب دشوار باشد كه موافقت خود را آشكارا اعالم
كند .هيأت دانشجويان بر تقاضاي خود اصرار ورزيدند و آقاي خویينيها به آنها قول
داد كه در زمان مقتضي مســأله را به امام اطالع ميدهد .در همــان روز آنها اجازهی
اقدام را گرفتند يا الاقل اينطور فكر ميكردند .امام كمي قبل به مناسبت بزرگداشت
سيزده آبان پيامي منتشر نمودند .دانشجوها اين پيام را كه ميشنوند ،دلگرم ميشوند
و ميگويند حتماً امام موافق است .اين پيام داراي جملهاي بود كه آنها را متقاعد كرد
كه اجازهی امام را كســب كردهاند؛ «بر دانشآموزان و دانشــگاهيان و محصلين علوم
دينيه اســت كه با قدرت تمام حمالت خود را عليه آمريكا و اسرائيل گسترش داده تا
آمريكا را وادار به استرداد اين شــاه مخلوع جنايتكار نمايند »...بعد از تسخیر سفارت

بود كه متوجه شديم آقاي خویينيها
نتوانستهاند به امام اطالع بدهند».
آقــاي خویينيها به امــام نميگويد.
چه زمانی بــه امام ميگويــد؟ آقاي
خویينيها همان روزي كه تســخير
صــورت ميگيــرد ،بــا حــاج احمد
تمــاس ميگيرد .امــام قــم بودند.
خودش ميگويد« :در تلفن گفتم كه
دانشجويان ســفارت آمريكا را تسخیر
كردهانــد .خواســتم به اطــاع امام
برسانيد .بعد حاج احمد به او ميگويد
پشــت خط منتظر باش ،مــن اآلن
ميآيم ».مــيرود و چند دقيقه طول
ميكشد تا بيايد .موقعي كه ميآيد ،به
موسوي خویينيها ميگويد« :مرحوم
حاج احمد آقا رفت و برگشــت .چند
دقيقهاي طول كشيد .طوري كه حتي
تلفن را هم قطع نكــردم .حاج احمد
آقا گفتند »...دليل ايــن تأخير ،نماز
خواندن امــام بوده اســت...« .امام در
حال نماز بوده كه حاج احمد پيشش
ميرود .من صبر كردم تا نماز امام تمام
شود .بعد ماجرا را براي امام گفتم .خود
حاج احمد آقا بعدا ً بــا تعجب به من
گفت :امام اص ً
ال نگفتند كه صبر كنيد
يا بگذاريد فكر كنم و بعد از نماز دوم
نظرم را ميگويم بلكه بالفاصله گفتند:
به فالنــي بگوييد كه خــوب جايي را
گرفتهايد .آن را محكم نگه داريد ».بعد
از اينكه دانشجوها تسخیر ميكنند،
آقاي خویيني ميگويد من اين پيام را
به دانشجوها رساندم .همهی دانشجوها
در خاطراتشان مينويســند در چند
ساعت اول تسخیر پر از استرس بوديم
كه چه اتفاقي ميافتد .اگر امام(ره) ما را
تأييد نكند چه ميشــود و چه حالتي
پيش ميآيد.
(ره)
امــام(ره) در جريــان نبــود .امــام
بعدازظهرش در جريان قرار ميگيرد و
(ره)
بعد حمايت ميكند .اگر حمايت امام
نبود ،اين واقعه شايد يك روز هم طول
نميكشيد .اين يك واقعيت است.
ســوژهی هفتم؛ كارتر هيچ
غلطي نميتواند بكند!
 28آبان  58روزي اســت كه حضرت
امــام(ره) ميفرماينــد کــه« :كارتر
هيچ غلطي نميتوانــد بكند ».كارتر
بيعرضه است .وقتي کارتر ميگويد
ما حملــه ميكنیم و دانشــجوها را
ميكشــیم ،حضرت امــام(ره) اين را
ميفرمايد .ميخواهم گوشهاي از اين
عظمت را ببینیم.
هميلتون جردن ،مســئول كاخ سفيد
و از نزديــكان فابريــك آقــاي كارتر

آزادی زنان و سیاهپوستان
به دستور امام(ره) زنان و سیاهپوستانی
که جاسوسی آنها مسجل نشده بود،
آزاد شدند
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دانشجويان پيرو خط امام ميگويند كه ما گروگانها را اعدام ميكنيم .تندروي ميكنند .بعد امام(ره) براي اينكه دانشجوها اين
وسط ضايع نشوند ،ميآيد و از دانشجوها حمايت ميكند .ميگويد اگر الزم باشد ،گروگانها بايد محاكمه بشوند

آمریکاییهای ساکن تهران در
یک تجمع بزرگ در مقابل النهی
جاسوسی بردن شاه به آمریکا را
محکومکردند

انجام هيچ كاري را ندارد ».بعد ميگويد« :نميدانستم چه بگويم .خواهرم توضيح داد كه
در كالس جي چند نفري هم جمهوريخواه وجود دارند .اين حرف او باعث نشد كه من
احســاس بهتري پيدا بكنم .خواهرزادهی من و خميني هر دو به ارادهی رئيس جمهور
شك داشتند ».بعد مينويســد صداي آيتاهلل خميني به مدارس ابتدايي ما هم رسيده
است .تأثيرات بيانات امام(ره) در عمق جامعهی آمريكا را ببینید .حاال جالب است که تاریخ
این واقعه و تاریخ قرارداد ژنو در امسال در یک روز است!
سوژهی هشتم؛ نقش هنر در تسخیر النه جاسوسي!
دانشجوها يك تراكتهايي با عكس امام(ره) چاپ و پخش كرده بودند .اين تراكتها به
(ره)
دست امام(ره) ميرسد .امام(ره) ميگويد ،اين دانشجوها چه كارهايي كه نميكنند! امام
از اين تراكت خوششان میآید .جالب اســت بدانید که اولين پوسترهايي كه در مورد
انقالب ،تهیه و به طور گسترده چاپ ميشود ،برای النهی جاسوسي است .اولين ديوار
نوشتههاي زيباي انقالب متعلق به النهی جاسوسي است .شعار موسوي گرمارودي روي
ديوار النهی جاسوسي ميآيد .صدها هزار آدم ايستادهاند ،تحت تأثير قرار ميگيرد و يك
ال شعار دههی شصت است« :روح مني خميني،
شعري ميگويد .شعر معروفي كه اص ً
بتشكني خميني» .موسوي گرمارودي اين را روي ديوار سفارت مينويسد.
سوژهی نهم؛ ابوالحسن بنیصدر!
کمی در مورد اين آقاي بنيصدر كه ميگويد من اص ً
ال جاسوس نبودم ،صحبت کنیم.
مســألهی آقاي بنيصدر را كه ميخواني ،اص ً
ال حيران ميشوي .یکی از دانشجویان در
کتاب دانشــجويان و گروگانها ميگويد ،موقعي كه انتخابات برگزار شد ،اکثر قریب
به اتفاق بچههای الن ه به بنيصدر رأي داده بودند .خود هاشــمپور يزدانپرســت که
از دانشــجويان انقالبي النه اســت ،ميگويد که من به بنيصدر رأي دادم .خيليها به
بنيصدر رأي دادند .اص ً
ال دوستش داشتند .بعد ميآيند و اسناد جاسوسي بنيصدر را
پيدا ميكنند .جالب اين است كه موقعي كه اسناد جاسوسي بنيصدر را پيدا ميكنند،
هنوز انتخابات برگزار نشده .پيش خودشان مينشينند و تحليل ميكنند ،ميگويند اين
اسناد دليل محكمي نيســت براي اينكه اين آدم جاسوس است .بعد وقتي كه بقيهی
اسناد را بازسازي ميكنند ،به اين نتيجه ميرسند كه نه! اين جاسوس است .خانم ابتكار
مينويسد« :ديگر دير شده بود .ديگر نميشد افشا كرد .يكي از اسنادي كه در مجلس به
كار گرفته شد تا آقاي بنيصدر استيضاح بشود ،اسناد النهی جاسوسي بود».
سوژهی دهم؛ عباس وراميني و محسن وزوايي!
عباس وراميني تنها دانشجويي است كه همهی دانشجوها با هر طرز فكري ،از معصومه
ابتكار تا محمد هاشــمپور يزدانپرست اين آدم را ميســتايند .شهيد عباس وراميني
اولين كسي اســت كه بسيج را تشــكيل ميدهد .او جزء معدود دانشجویانی است که
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ســربازی رفته و آموزش دیده .توي
حياط النهی جاسوســي ،دانشجوها
را به ضلع شــمالي ميبرد و به آنها
آموزش نظامي ميدهد .دانشــجوها
نميتوانســتند با اســلحه كار كنند.
عباس ورامينــي بعدها اينهــا را به
پارك چيتگــر ميبرد .خانــم ابتكار
ميگويــد« :بــراي او اصــ ً
ا دختر و
پســر فرقي نميكرد .ميگفت شما
رزمنده هســتيد ».ميگويد« :من با
پوتينهايم خواب بودم ،باالي ســرم
آمد و يك خشــاب تيــر خالي كرد.
ديوانه شــده بــودم ».در خاطراتش
مينويســد .در خاطرات دانشجويان
و گروگانها هم هســت آموزشهاي
نظامياي كه عباس وراميني ميدهد.
يك شــخصيتي كه واقعاً بــه او ظلم
شده .يك جوان بســيار خوشتيپ و
مهربان .ضمن اينكه از طبقهی بسيار
مستضعف و بچهی پاچنار تهران بود.
برادر عباس در مصاحبهای میگفت:
«مادرمان یقهی کتهایی که در بازار
کار میشــد را در خانه میدوخت و
بــرای هر کت یک ریــال می گرفت.
اینهــا را جمع می کرد ،مــیداد به
عباس تا درس بخواند».
محســن وزوايــي دیگر شــهید النه
اســت کــه «وفيــق ســامرايي» كه
بعدهــا دروازههاي شــرقي بصره را
نوشت و مسئول اســتخبارات عراق و
از نزديكتريــن آدمها به صــدام بود،
ميگويد« :وقتي صدام با من تنها بود،
توي اتاق راه ميرفت ،به من ميگفت:
وفيق ،اثنين و ثمانيــن .یعنی :وفيق،
 ،82و ادامه مــیداد :و ما ادراك اثنين
و ثمانين؟» ميگفت اص ً
ال اين كارش
بود .تو چه ميداني  82چيست؟ «في
ربيــع» ،ميگويد در بهار اين ســال،
«جيشــي و حكمي» ،ارتــش من و
حكومت من به آستانهی نابودي رسيد.
بعد توضيح ميدهــد .ميگويد دائماً
تكرار ميكنــد .82 :ميگويد در بهار
اين سال من توسط گروهي از جوانان
ايرانــي در یکی از مناطــق عملیاتی
محاصره شدم ،تعدادي از دانشجويان
ايراني .صــدام به خط مقــدم ميرود
و محاصره ميشــود .فرمانــدهی اين
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است .در کتاب خود به نام بحران که
خاطرات روزانه است ،در روز  29آبان
 58ميگويد« :الينور به دفتر كار من
وارد شــد .نگران به نظر ميرسيد .او
مطلبي از يكــي از روزنامههاي تهران
به من داد .بعد از ايــن خبر ،خميني
دستور تشكيل دادگاه را صادر كرده و
در صدد محاكمهی گروگانها است».
دانشــجويان پيرو خط امام ميگويند
كه مــا گروگانها را اعــدام ميكنيم.
تنــدروي ميكنند .بعد امــام(ره) براي
اينكه دانشــجوها اين وســط ضايع
نشوند ،ميآيد و از دانشجوها حمايت
ميكنــد .ميگويــد اگر الزم باشــد،
گروگانها بايد محاكمه بشوند .اينها
جاسوس هستند .اينها بايد محاكمه
بشوند كه در كشور ما چه كار ميكنند.
ميخواهــم بگويم كه حتــي جايي
هم كه دانشــجویان اشتباه ميكنند،
امــام(ره) ميآيد و كمكشــان ميكند.
امام(ره) اين جملــهی «گروگانها بايد
محاكمه بشوند ».را بعد از اين ميگويد
كه دانشــجويان خط امام آن بيانيهی
تند را ميدهند كه مــا اينها را اعدام
ميكنيم و . ...ميخواهند آمريكاييها
را بترســانند .خب جوان هستند؛ 18
سال تا  22سال.
همیلتون جردن ميگويد« :براســاس
اين خبر ،خميني دســتور تشــكيل
دادگاه صادر كرد و در صدد محاكمهی
گروگانها اســت و تهديدهاي نظامي
را به مسخره ميگيرد ».بعد ميگويد
كارتر آمد .كارتر خيلــي ناراحت بود:
«خميني سعي دارد كه ما را عصباني
كند .انقــاب او عملي نيســت »...و
بحران گروگانگيري فالن ميشــود
و بهمان ميشــود .ميرود جلوتر .بعد
مینویسد که شــب همان روز كه به
خانهاش ميآيــد خواهرزادههايش در
خانهاش هســتند .يكي هشــت ساله
است و يكي دوازدهســاله .مینویسد:
«جــردن و التــون كــه كوچكتر از
بقيه هستند ،يك مشــت حرفهاي
بيمزه در مورد آيــتاهلل برايم تعريف
ميكننــد .دانشآمــوزان دبســتاني
هستند .اما خواهرزادهی بزرگترم جي
كه دوازده ســال دارد ،نشان داد كه از
بقيه جديتر اســت .او پرســيد ،چرا
رئيس جمهور كاري نميكند .من كه
از ســؤال او خوشــم آمده بود ،جواب
دادم مث ً
ال چه كار كنــد؟ او بدون اين
كه ترديدي به خودش راه بدهد گفت:،
ايران را بمبــاران كنيد و همهی آنها
را بكشيد .خيلي از دوســتان من در
مدرسه ميگويند جيمي كارتر شهامت

آمریکاییهای ایرانی!
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دانشجوها محسن وزوايي بوده؛ كابوس
صدام .صدام خــودش ميگويد ،من به
زحمت توانستم فرار كنم .ميگويد من
نابودي عــراق را در آن لحظات ديدم.
ميگويد اين كابوس ولش نميكرد.
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ســوژهی یازدهم؛ برخورد
رسانههای غربی با واقعه تسخیر!
داخل آمريكا و اروپا ،از دانشــجويان
آمريــكا و اروپــا دائماً بــه النه زنگ
ميزدند .به دانشجویان النه ميگفتند
كه اآلن آمريكاييهــا دارند دربارهی
شــما چي نشــان ميدهنــد .اينها
ميآمدند و آزادي زنان و سياهپوستان
را ميگذاشــتند .آمريكا دو دقيقهاش
را پخــش ميكــرد .مصاحبــه مث ً
ال
45دقيقه بود .اينهــا ديدند فايدهاي
ندارد .گفتند چــهكار بكنيم؟ گفتند
از اين به بعد پخش زنده ميگذاريم.
هر كي ميخواهد با ما مصاحبه كند،
بايد پخش زنده بگذارد .به صداوسيما
ميروند .معصومه ابتكار يك گوشــي
توي گوشــش ميگذارد كــه صدا را
از آمريكا بشــنود كه صدا دارد پخش
ميشــود .صدا را از آمريكا بشنود كه
زنده پخش بكننــد .ميگويد در يكي
اول فيلم
از مصاحبهها گفتيم ،ما بايد ِ
يك بيانيه بخوانيــم .معصومه ابتكار
بيانيــه را ميخواند .شــش دقيقه و
چهل ثانيه است .طبق قانون آمريكا،
اگر بیانیههای ضد دولتی بيشــتر از
پنج دقيقه باشد ،جریمهی سنگینی
دارد .اينها خيلي تــاش ميكنند.

ميگويند نه ديگر ،سانســورش نكنيد .دانشــجوها ميآيند و از اين ترفندها استفاده
ميكنند ،تا بتوانند سيستم رســانهاي غرب را خلع سالح بكنند كه ايران را به گونهی
ديگري نشان ميداد.
حاال ســؤال من از صداوســيما اين اســت :آقاي ضرغامي خودش از دانشجويان پيرو
خط امام بوده .اين فيلمهاي آرشيوي كجاســت؟ چرا صداوسیما اين فيلمها را منتشر
نمیکند؟ اينها سرمايههاي ملت است .بايد اينها در اختیار مستندسازان قرار بگیرد.
اينها صحنههاي زيباي اين ملت است.
سوژهی دوازدهم؛ نامههای مردمی!
در مورد نامههاي مردمي بگويم .هم خانم ابتكار مينويسد و هم يكي از خانمها .ميگويد
يك اتاق بزرگ ،از كف تا سقف نامهی مردمي بود .بعد ميگويد ،من يك تعدادي از اين
نامهها را باز كردم .نقاشــيهاي دانشآموزان مهد كودك بود كه براي دانشجويان پيرو
خط امام کشیده بودند .باید پرسید که اين نامهها االن كجا هستند؟ اينها اسناد انقالب
اسالمي است .آنها اسناد النهی جاسوسي بود و اينها اسناد انقالب اسالمي است .من
يك نامه دارم که يكي از افتخارات من اســت .براي شــما ميخوانم .اين نامه را خيلي
دوست دارم:
سازمان حفاظت محيط زيست

گيرنده :تهران ،النهی جاسوسي آمريكا ،دانشجويان مبارز
ما كاركنان سرشكارباني گچساران ،پشتيباني خود را از عمل انقالبي دانشجويان مبارز
پيرو خط امام ،نسبت به تسخیر النهی جاسوسي آمريكا اعالم ميداريم.
كاركنان سرشكارباني گچساران.
58/8/17
اين در مدارك پدرم بود .صدها هزار از اين نامهها براي دانشــجويان ارســال شد .اين
حمايتهاي عظيم مردمي ،هر نامهاش يك سوژه اســت .وقتی ميروي در كتابخانهی
جستوجو میکنی فقط به سه ،چهار تا سند بر میخوری :حمايت حزب توده

ملي ما و
از تسخیر النهی جاسوسي ،چريكهاي فدايي خلق ،سازمان مجاهدين خلق و ،...همین!
توجو کنید .پس اين اسناد كجا رفت؟!
االن در سايت كتابخانهی ملي جس 
خيلي از اين نامهها در روزنامههاي آن موقع چاپ شــدند .مردمي كه جلوي ســفارت
ميآمدند .خانم ابتكار ميگويد« :دو ،سه روز گذشــته بود .ديدم يك تعدادي پيرمرد
پشت در ايســتادهاند .هي دارند صدا ميزنند خانم ابتكار! رفتم گفتم چيه؟ گفتند ما
را نميشناسي؟ شــناختم .اينها دانشآموزان نهضت ســوادآموزي من بودند كه در
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كــرج ميرفتم و در يــك كارخانهاي
درس ميدادم ».هميــن خانم ابتكار
مينويســد« :يك روز از ورامين يك
تعدادي آمده بودند كه كفش پايشان
نبود .همهشان بيل و كلنگ داشتند.
گفتيــم شــما از كجا آمديــد و چي
ميخواهيد؟ گفتند ما تعدادي كشاورز
هســتيم و از ورامين آمديم .آمديم با
هميــن بيل و كلنگهايمــان جلوي
آمريكا بايستيم».
تمــام دانشــجويان در خاطراتشــان
مينويسند كه تمام 24ساعت خيابان
طالقاني پر از آدم بود .شبها ساعت 12
تازه جريانات سياسي و ميتينگهايشان
در خيابان طالقاني شروع ميشد .با هم
بحث ميكردند .اص ً
ال خيابان طالقاني
قلب تپندهی ايران بــود؛ مركز فروش
كتاب .هيچ اثري از آن نيســت .هيچ
كدام از اينها ثبت نشده.
ســوژهی ســیزدهم؛ مادر
سخنران!
یکی دیگر از ســوژههای نــاب ،مادر
سه شهيد اســت که در تمام روزهاي
تســخیر ،كارش اين بــود كه جلوي
سفارت ميآمد و براي مردم سخنراني
ميكرد .فقط يك عكس از او هســت.
در صفحــهی  ،35كتــاب روز خدا
عكس اين مادر را چاپ کرده .كارش
اين بود كه هر روز در جلوی ســفارت
سخنرانيهاي آتشــين ميكرد .يك
پسرش در دورهی شــاه شهيد شده
بود ،دو تا پسرش در كردستان .تمام

دانشجویان اسناد جاسوسي بنيصدر را پيدا ميكنند .خانم ابتكار مينويسد« :ديگر دير شده بود .ديگر نميشد افشا كرد .يكي از
اسنادي كه در مجلس به كار گرفته شد تا آقاي بنيصدر استيضاح بشود ،اسناد النهی جاسوسي بود».

بچههاي النه را ،چهارصد تا را با اسم
كوچك ميشناخت .هيچ فیلمسازی
به اين داستان نپرداخته.
يكي ديگر خود خانوادههاي دانشجوها
هستند .چطوري يك خانواده 444روز
اجازه ميدهد ،دخترش (مثل معصومه
ابتکار و فیــروز رجاییفــر) كه تازه
از آمريــكا آمده ،بروند تــوي يكي از
متشنجترين نقاط جهان .حمايتهاي
خانوادهها را ببينيد.
یزدانپرســت در خاطراتش ميگويد:
«امروز صبح يكــي از خانوادهها براي
ما يك بشــكهی بزرگ شكالت آورده
بود ».اسمش را نياورده اما خانوادهی
خانم ابتكار بوده .يا مينويسد« :طرف
پدر و مادرش كه از مكه آمدند ،نرفته
خانه .موقعي كه از مكه آمدند ،به خانه
نرفتند .با مردم دم النه آمده بودند كه
پيش بچههايشان بيايند».
مينويسد طرف از زنجان آمده بود .از
روستايی دورافتاده .مادرش فوت كرده
بود .چند تا گاو داشتند .سيد محمد
هاشــمپور يزدانپرســت مينويسد.
سوژهی ناب این است.برو و خانوادهی
او را پيدا كن .ببين اص ً
ال چه حســي
داشــته؟ اين آدمها چطوري آمدند؟
ال نابود شــدند و رفتند؟ ك ً
اص ً
ال سي و
سهتايشان شهيد شــدهاند .بقيهشان
زنده هستند.

جشن شب اول ژانویه و دادن هدایای
ارسالی به گروگانها

كتاب نميرود .آقاي «فرد اي ريت» ،نويسندهی معروف كانادايي يك پيشگفتار خيلي
مفصل روي اين كتاب نوشته .مينويسد که هيچكدام از مؤسسات انتشاراتي آمريكا زير
بار چاپ اين نرفتند« :برخي با بيتفاوتي و ابراز بيعالقگي مؤدبانه يا خصومت آشكار با
وي برخورد كردند .آنها ميگفتند ،چنين كتابي بر خالف منابع ملي ما است ».يك ناشر
مستقل كانادايي اين كتاب را چاپ ميكند .زحمت كشيده شده و كتاب خيلي هم خوبی
است اما اگر بخواهيم اين كتاب را در مورد خاطرات النهی جاسوسي فشرده بكنيم ،اين
كتاب سيصد و چهل ،پنجاه صفحهاي را ميشود در چهل صفحه خالصه كرد.
كتاب روز خداي هاشمپور يزدانپرست شاهكار است .واقعاً شاهكار است اما باز هم اين
در شأن النهی جاسوسي نيست .يعني اگر اين كتاب را هم ميخواستيم خالصه كنيم،
چهل صفحه ميشــد .يعني ما از انقالب دوم فقط هفتاد ،هشتاد صفحه كتاب داريم؛
يك جزوهی هفتاد ،هشتاد صفحهاي از انقالب دوم.
مرحوم اميرحسن فردي در مصاحبه با مجلهی داستان میگوید« :بعد از اين همه سال
دربارهی يك واقعهی دراماتيك و جذاب مثل تسخير النه جاسوسي ،نه يك فيلم ساخته
شده ،نه يك رمان نوشته شده .با اينكه ميشد دهها كتاب دربارهی آن نوشته شود .از
گفتوگوها ،تصميمهاي اوليه ،نحوهی ادارهی ماجرا ،اين بچهها چطور
جزئيات اتفاقها ،
شاخ غول را شكستند؟ همهی اين كارها روي زمين مانده است .با همهی ظرفيتي كه
در موضوعها وجود دارد .هميشه به دوستان ميگويم ،همهی ما مسئول هستيم .پس
چه كسي بايد اين كارها را انجام دهد؟»
حاال يك ســري مصاحبههايي هم از دانشجويان هســت كه آقاي حسين جودي در
كتاب دانشجويان و گروگانها جمعآوري كرده .مصاحبههايي كه طي چند سال جمع
شده .اما از آنطرف ،آمريكاييها 42كتاب در مورد تسخیر النهی جاسوسي نوشتهاند.
كتاب خاطرات آقاي كارتر ،كتاب بحران هميلتون جــردن ،ايران در خاطرات جيمي
كارتر سايروس ونس و . ...در واقع هر اثري هم که ما در مورد النهی جاسوسي داريم،
كتابهايي است كه آمريكاييها نوشتهاند و اگرچه داستان مال ماست اما آنها دارند
ن را مينويسند .جالبتر این است که اين كتابها همگي در اوايل دههی شصت يك
آ
بار در ايران چاپ شــدهاند و ديگر هيچوقت چاپ نشــدهاند .بعد از سي و اندي سال،
مركز اسناد انقالب اسالمي يك تعدادي از اين كتابها را دوباره چاپ كرد؛ كتابهاي
ال چاپ نشــدند .مث ً
آمريكاييها را .اين كتابها اص ً
ال بيانيههاي دانشجويان پيرو خط
امام كه شــامل جزئيات و خيلي مطالب زيبايي هست ،اين كتاب سال شصت يك بار
چاپ شد و ديگر هيچوقت چاپ نشد.
یک واقعه مظلوم!
یک پیشنهاد دارم؛ اين ساختمان سفارت واقعاً در شأن اين است كه بيايد و موزهی ضد
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امپرياليستي بشــود؛ موزهی انقالب
اسالمي .حاال ســاختمان نظامياش
كردهانــد و اصــ ً
ا مــردم نميتوانند
برونــد و ببيند .جالب اين اســت که
دانشجويان در زمان تسخیر تورهاي
بازدید از النهی جاسوســی دایر کرده
بودند .انگار ما ايرانيها از اين واقعهی
بزرگ شرم داريم و سعي ميكنيم آن
را مخفي كنيم .حاال من به مســائل
سياســي كاري نــدارم ،خودمان هم
انگار ميترسيم بگوييم.
اگر تســخیر النهی جاسوســي نبود
چه میشــد؟ تحليل من اين است:
اوالً كه تســخیر النهی جاسوســي
ناخالصيهــاي انقــاب را گرفت و
مثل يك فيلتــر عمل کرد .انقالب از
گروهكها خالص شــد .دوماً اين كه
رابطهی ملــت را با واليــت به بلوغ
رســاند .تا قبــل از آن ،مردم واليت
را جزئي از حكومت ميدانســتند كه
از دولــت بايد حمايت كــرد و فالن
و بهمان .بعد از اين واقعه اســت كه
مردم واليت را خيلي باال ميبينند.
ك ً
ال النهی جاسوســي تمريني براي
ملت ايران بود تا يك سال بعد بتوانند
در مقابــل ارتش بعث بايســتند .من
دوست داشــتم وارد اين فضا بشوم.
ايــن روحيهی ضد دشــمن خارجي
و اتحاد و بســيج ملی ،همه مديون
تسخیر النهی جاسوســي بود .ايران
مديون تســخیر النهی جاسوســي
است وگرنه صدام راست ميگفت كه
بقيهی سخنراني من يك هفته بعد در
تهران .ارتش عراق هشت سال پشت
دروازههاي شلمچه ماند.
ميخواهــم جملهی آخــرم را بگويم.
شهداي النه خيلي مظلوم هستند .اين
وصيتنامهی شــهيد محسن وزوايي
اســت .من فقط جملــهی آخرش را
ميخوانــم و تمام .محســن وضوايي،
آدمي كه هشت ســال كابوس صدام
بود ،آخرین جملــهی وصیتنامهاش
را می خوانم« :اگر نتوانستيد جنازهام
را به عقــب بياوريــد ،آن را به روي
مينهــاي دشــمن بيندازيد تــا اق ً
ال
جنــازهی من كمكي به اســام كرده
61/12/26
باشد».
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روایت آنطرفیها!
وقتي مــا دربارهی النهی جاسوســي
صحبت ميكنيم ،ســريع فكــر ما به
ســراغ آن 85جلد كتابي كه از اسناد
النهی جاسوســي چاپ شده ميرود.
بله ،آنها اســناد النهی جاسوســي
هســتند .بيش از 85جلــد كتاب كه
دانشجوها طي چهار سال اين كتابها
را تهيه كردند .اما كســي به اين نكته
توجه نميكند كه اينها اسناد النهی
جاسوسي بود اما اســناد انقالب دوم
چه چیزهایی است؟ واقعاً جاي تأسف
دارد كه چرا واقعــهاي به اين عظمت،
اين قــدر مظلــوم واقع شــده كه از
چهارصد دانشــجوي پيرو خط امام،
فقط دو نفر از آنها اقدام به نوشــتن
كتابهــاي خاطراتشــان كردهانــد.
چهارصد تا دانشجويي كه تقریباً همه
استاد دانشگاه هستند .آن دو نفر هم
يكي خانم معصومه ابتكار اســت .در
ســال هفتاد و يك كتــاب تسخير را
مينويسد .كتاب تســخير اص ً
ال قرار
نبوده كه توي ايران چاپ بشــود .قرار
بود اين كتاب در كانادا چاپ بشــود.
هيچ ناشر آمريكايي زير بار چاپ اين
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نمایی از اثر تحسینشدهی
«فرشتگاه قصاب»

نمایی از انیمیشن « 9:20در بوشهر»

نمایی از انیمیشن تحسینشدهی«سقوط»
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نمایی از «گامهای شیدایی»
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موفقیتآثارموسسهشهیدآوینی
در چهارمین دوره جشنواره
مردمیفیلمعمار
جشنواره مردمی فیلم عمار که چهارمین دوره خود را به تازگی آغاز کرده است در سینما فلسطین به اکران
فیلم ها و انیمیشن ها و مستندات راه یافته پرداخته و در نشست های گوناگون به نقد و بررسی موضوعات و
دغدغه های سینمای امروز میپردازد.این جشنواره از روز شنبه  14دی ماه کار خود را آغاز کرد و در سه سالن
جداگانه به اکران فیلم های برگزیده پرداخت.
براساس اخبار واصله ،دو فیلم سینمایی بلند و دو انیمیشن نیز از موسسه شهید آوینی به این جشنواره راه
یافته است.
«گام های شیدایی» به کارگردانی حمید بهمنی و «فرشتگان قصاب» ساخته سهیل سلیمی و دو انیمیشن به
نام «نه و بیست دقیقه در بوشهر» به کار گردانی محمد امين همداني و «سقوط» مهدی آتشجاه به جشنواره
مردمی فیلم عمار راه یافته اند.
گام های شیدایی ،ساخته حمید بهمنی از تولیدات موسســه فرهنگی هنری شهید آوینی به شمار میرود
که در سال  91تولید شده است .از بازیگران این فیلم میتوان به لوریت حنینو ،جمشید هاشم پور ،بهنوش
طباطبایی ،کوروش تهامی ،محمدرضا شریفی نیا اشاره نمود.
فرشتگان قصاب به کارگردانی سهیل ســلیمی در مهرماه  91جلوی دوربین رفت و پس از یک دوره بسیار
فشرده  27روزه ،فیلمبرداری آن به پایان رسید و در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر نیز حضور پیدا کرد.
انیمیشن «نه و بیست دقیقه در بوشهر» به کار گردانی محمد امين همداني ،يکي از شانس هاي بخش نگاه نو
(فیلمهای اول) سی و یکمین جشنواره بین المللی فجر بود که توانست است به عنوان يکي از  15اثر بخش
مسابقه نگاه نو شرايط مد نظر هيأت انتخاب جشنواره را به خود جلب نماید.
انيميشن بلند «سقوط» به کارگرداني مهدي آتش جام در  80دقیقه و با پرداختن به موضوع انرژی هسته ای
در موسسه شهید آوینی تولید شده است.
از بین این  4اثر راه یافته به چهارمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار ،فرشتگان قصاب ساخته سهیل
سلیمی توانســت تندیس بهترین فیلمنامه را به خود اختصاص دهد و انیمیشن «نه و بیست دقیقه در
بوشهر» نیز موفق به دریافت لوح تقدیر هیئت داوران جشنواره مردمی عمار گردید.

پرونده:چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار

فیلم سینمایی گام های شیدایی به کارگردانی حمید بهمنی در این فیلم جولیا به
خدمت ارتش ایاالت متحده درآمده و تــاش دارد مدارکی که در حین انجام وظیفه در
این کشور به دست آورده به دوست خبرنگار خود برساند .در جریان این اتفاقات یکی از
پردههای سناریو آزادسازی عراق به تصویر کشیده میشود.
عوامل فیلم سینمایی گام های شیدایی :بازیگران :جمشید هاش م پور ،محمد رضا شریفی
نیا ،لوریت حنینو ،فخرالدین صدیق شریف ،کورش تهامی فیلمنامه :دفتر ادبیات و هنر
دانشــجویی ،مجری طرح :مصطفی ســلطانی ،مدیرتولید :مجتبی امینی ،طراح گریم:
ســودابه خســروی ،طراح صحنه و لباس :بابک پناهی ،مدیرفیلمبرداری :امیر معقولی،
مدیرصدابرداری :وحید مقدسی ،انتخاب بازیگران :محمدرضا شریفینیا  ،جلوههای ویژه:
حمید رسولیان

فیلم سینمایی فرشتگان قصاب به کارگردانی سهیل سلیمی این فیلم درباره
قاچاق اعضای بدن در افغانســتان توســط آمریکاییها در پوشش صلیب سرخ و
همچنین همکاری ارتش آمریکا با قاچاقچیان به تصویر کشــیده میشود .عوامل
فیلم فرشتگان قصاب :بازیگران :ستاره پسیانی  ,دارین حمزه  ,محمدرضا غفاری ,
پییر داغر  ,الیزابت دبث  ,هادی شتات  ,علیرضا مظفری  ,آزیتا ترکاشوند  ,محمد
جواد طاهری تهیهکننده :محمد قهرمانی مشــاور فیلم نامه :دکتر حســن عباسی
دســتیار اول کارگردان و برنامهریز :امیرحسین عســگری مجری طرح :مصطفی
ســلطانی مدیر تولید :مجتبی امینی مدیر فیلمبرداری :فرشــاد گلسفیدی مدیر
صدابرداری :وحید مقدســی طراح صحنه و لباس :بابک پناهی طراح گریم :محمد
توسلی تدوین:مهدی حسینی وند
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کارگردان فرشتگان قصاب در گفت و گو با آوینی فیلم:

کارگردان انیمیشن «سقوط» در گفت وگو با آوینی فیلم:

فرشتگانقصابظرفیتحضوردرجشنوارههای
بینالمللیرادارد

«سقوط» برای اولین بار در جشنواره عمار
نمایش داده شد

«سقوط» در جشــنواره فیلم فجر سال
گذشته با پروانه ویدیویی حضور داشت
ولی پخش نشــد و حتی در جشــنواره
بســیج هم در هیئت انتخاب و ســین
برنامهها انتخاب شد ولی به دالیل نامعلوم
آنجا هم نمایش داده نشد .مهدی آتش
جام ،کارگردان انیمیشن«سقوط» قبل از
اکران در جشنواره عمار در گفت وگو با
خبرنگار «آوینی فیلم» موضوع داستان را
اینگونه شرح داد و گفت :داستان در مورد
انرژی هســته ای است و نقشه هایی که
اســرائیل و امریکا میکشند تا مخفیانه
پایگاههای هسته ای ایران و از بین ببرند
مقصر را ایران معرفی کنند و ادعا کنند
که نتوانستهاند از نیروگاهها حفاظت کنند.
که در این داستان نشان داده میشود که
هواپیما ها قصد نفوذ داشته اند و شکست
میخورند و هواپیماهــای ضد رادار آنها
توسط نیروهای ایرانی متوقف میشوند
و یک نفر از این خلبان ها که ایرانی هم
هست پس از این عملیات زنده مانده و
به آمریکا بر میگردد و متوجه اختالف
افکنی های امریکا شــده و قصد بر افشا
دارد که با مخالفــت امریکایی ها روبرو
میشــود .آتش جام در ادامــه از مدت
زمان ساخت و روند بازنویسی فیلمنامه

«سقوط» گفت:فیلمنامه دو بار بازنویسی
شــد .حدودا یک سال و نیم زمان صرف
آن شد و ابتدای ســال نود کلید خورد
و ســی و پنج نفر روی این پــروژه کار
میکردند .اين انيميشــن به صورت سه
بعدي و سبک رئال ساخته شده و براي
بافت دهي ،تصاوير و عکس هاي واقعي
و ديجيتال براي افزايش کيفيت به کار
رفته است« .سقوط» در جشنواره فیلم
فجر ســال گذشــته با پروانه ویدیویی
حضور داشت ولی پخش نشد و حتی در
جشنواره بسیج هم در هیئت انتخاب و
سین برنامه ها انتخاب شد ولی به دالیل
نامعلوم آنجا هم نمایش داده نشد .اتش
جام در پایان با ابــراز رضایت از حضور
انیمیشن «سقوط» در جشنواره مردمی
عمار گفت :در جشــنواره عمــار اولین
جایی اســت که این انیمیشن نمایش
داده میشود و تهیه کننده هیچ تمایلی
به بازتاب و نمایش این پــروژه در ابعاد
دیگر نشان نداده اســت .جشنواره عمار
جشنواره مردمی است و با تشابه ای که
انقالب اسالمی نیز انقالبی مردمی است
میتوان به عملکرد این جشنواره جوان
امید داشت و ان شاهلل میتواند تاثیر گذار
نیز باشد.

سهیل سلیمی نویسنده و کارگردان
فیلم فرشــتگان قصاب که موفق شد
تندیس بهترین فیلمنامه از چهارمین
دوره جشــنواره مردمی عمــار را به
خود اختصاص دهــد ،در گفت و گو
با خبرنگار آوینی فیلــم در رابطه با
این جشــنواره گفت :جشنواره عمار
امسال پربارتر از ســال های گذشته
برگزار شــد و این توفیق نصیبم شد
که «فرشــتگان قصاب» هم در این
جشنواره حضور داشته باشد و مورد
توجه قرار بگیرد و بحمداهلل توانست
جایزه بسیار خوبی هم دریافت کند.
وی بــا تاکیــد بر ایــن نکتــه که
فرشــتگان قصاب موفق شــده است
ضمن دریافــت جایــزه جنگجویان
نــور ( )Light Fightersاز دانشــگاه
بریتیش کلمبیا کانــادا ،مورد تقدیر
سرخپوســتان کانادا نیز قرار بگیرد،
خاطرنشان کرد :باتوجه به رویکردی
که در دنیا نســبت به فیلمهایی که
نگاه افشــاگرانه دارند وجــود دارد،
خوب اســت کــه این فیلــم نیز در
جشــنواره های بین المللی بیشتری
شرکت کند چراکه فرشتگان قصاب،
هم این نگاه را پاســخ میدهد و هم

فیلم انیمیشن سینمایی  9:20در بوشهر به کارگردانی محمد امین همدانی این فیلم
انیمیشن داســتان یک کاروان حمل سوخت هستهای اســت که با وجود تمام تهدیدها و
مشــکالت پیشرو  ،قصد دارد سوخت را رأس ســاعت مقرر ( 9:20دقیقه بامداد) ،تحویل
نیروگاه هســتهای بوشــهر دهد .از همین روی ،نام این اثر  9:20دقیقه در بوشهر قرار داده
شده است 9:20 .دقیقه در بوشهر  ،با موضوع انرژی هستهای و در ژانر حادثهای تولید شده
است .این موضوع به دلیل خألهایی که در تولید آثاری از این قبیل مشاهده میشد انتخاب
شده است .عوامل فیلم انیمیشن سینمایی :مدیر تولید :مهدی پاکدل نویسنده :علی دادرس
کارگردان هنری :وحید چاالک قدیری امور دوبعدی :سعید فرهنگیان سرپرست مدلسازی:
سروش امانی سرپرست انیمیت :مهدی پاکدل مدیر دوبالژ :محمود قنبری گویندگان :حسین
عرفانی ،محمود قنبری،پرویز ربیعی ،امیر منوچهری ،امیر عطرچی ،تورج مهرزادیان ،اسفندیار
مهرتاش ،محمد یاراحمدی ،رضا الماسیو...
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فیلم سینمایی انیمیشن سقوط به کارگردانی مهدی آتش جام داستان اين انيميشن در
رابطه با انرژي هســته اي بوده و نشان مي دهد که رژيم صهيونيستي و امريکا با برنامه ريزي
هاي چند ساله و دقيق ،قصد انهدام نيروگاه هســته اي نطنز را به صورت مخفيانه دارند .که
با هوشياري سپاه پاسداران مواجه شــده و عمليات فوق سري آنها با شکت روبه رو مي شود.
اين انيميشن به صورت ســه بعدي و سبک رئال ساخته شــده و براي بافت دهي ،تصاوير و
عکس هاي واقعي و ديجيتال براي افزايش کيفيت به کار رفته اســت .عوامل فیلم انیمیشن
سینمایی :بازیگران صدا :افشــین نوری -امیر منوچهری  -فاطمه یز رویی -شوکت حجت -
نرگس فوالدوند  -ابوالقاسم طاهر  -اصغر رضایی نیک تهیه کننده :موسسه فرهنگی هنری
شهید آوینی فیلمنامه :اکبر صفر زاده جلوه های ویژه و تدوین” :مسعود منتظری مدیرتولید:
احمد آتش جام مدلسازی :میثم راستی  -مجید اخالقی بافت دهی فضا :محمد نمازی

در تعامل با مخاطــب حهانی با یک
زبان جهانی صحبــت میکند .یعنی
مخاطب پسند هست و هر مخاطبی
با سن و سالهای مختلف میتوانند با
فیلم ارتباط برقرار کنند.
این کارگردان سینما در پاسخ به این
سوال که در حال حاضر مشغول چه
کاری هستید یادآور شد :فعال پیگیر
فیلم جدیدم هستم اما هنوز سرمایه
گذار پیدا نشده است.
ســلیمی با بیان اینکه موضوع فیلم
چند الیه است خاطرنشان کرد :یکی
از خطوط فرعی فیلم به انرژی هسته
ای و کارشکنی اســرائیلی ها در دنیا
برضد جمهوری اسالمی ایران مربوط
میشود.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از
همکارانش در پروژه فرشتگان قصاب
گفت :جــا دارد که تشــکر ویژه ای
داشته باشــم از دکتر حسن عباسی
کــه در مراحــل نــگارش فیلمنامه
فرشتگان قصاب بنده را کمک کردند
و همچنین از محمــد قهرمانی تهیه
کننده فرشــتگان قصاب کــه برای
تولید ایــن فیلم زحمــات زیادی را
متحمل شدند.
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سبک زندگی
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بررسیجامعهشناختیمفهوم«طبقهیمتوسط»

فرزندخلفمدرنیزاسیونپهلوی!
مفهوم طبقهی متوسط نیز همچون بســیاری دیگر از مفاهیم حوزهی علوم اجتماعی معنای دقیق و
محمدصادق علیزاده
مشخصی ندارد .تنوع دیدگاههای متفکران ،اختالف در مالکها و ویژگیهای این طبقه ،نامشخصبودن
قلمروی عینی و مصداقی آن و همچنین تأثیر تحوالت تاریخی بر آن ،سبب شده است که هر متفکری از
زاویهی دید خود تعریفی خاص از آن ارائه دهد .با این همه ،این مفهوم را میتوان از مفاهیمی دانست که بعد از انقالب صنعتی به
حیات واژگانی دایرهالمعارفهای علوم اجتماعی پا گذاشتهاند.
انقالب صنعتی ،نسبت جدیدی در رابطهی طبیعت و انسان و جامعه و فرهنگ خلق کرده است .نسبتی که فرهنگ زیستی فردی
و اجتماعی نوینی پدید آورد و آرامآرام ماهیت زندگی بشری را ب ه سمتوسوی دیگری سوق داد .درواقع ،جنس و ماهیت زندگی
اجتماعی بشر از این زمان به بعد ،دچار تحوالتی جدی و اساسی شده است

با اختراع ماشــین بخار و آغاز انقالب
صنعتی ،خــط تولیــد کارخانههای
صنعتــی ،نیازمنــد کارگــران و
تکنسینهایی بود که چرخ صنعت را
بچرخانند .ازسوی دیگر ،تأمین سود
اقتصادی حاصلشــده ،مشــروط به
ن چنین
فروش کاال در بازار بــود .ای 
بود کــه آرامآرام ،تودههــای بزرگ
انســانی اطراف مراکز صنعتی شکل
گرفت .اینک ،تعــدادی زیاد از آدمها
با فرهنگها و جهانبینیهای متفاوت
حــول مراکز صنعتی گــرد هم آمده
بودند؛ انسانهایی که «کار» تنها وجه
مشترک آنها محسوب میشد.

سبک زندگی:طبقه متوسط در سینما

جامعهی جدیــد ،نهادهای
جدید ،انسانهای جدید
حاال ،دیگــر نهادها و ســاختارهای
پیشــین اجتماعی که طــی قرنها
شکل گرفت ه بودند ،توانایی ادارهی این
جامعهی جدید را نداشتند .اینگونه
بود که الزم شد ساختارها و نهادهای
جدیدی در جوامع صنعتی شده شکل
بگیرد .شــاید بتوان نهاد دولت را به
مفهــوم مــدرن آن ،مهمترین نهاد
جدید زندگی اجتماعی بشر دانست.
تندادن به ســاخت نهادهای جدید،
ن دادن بــه پیدایش
خودب ه خــود ت 
نســل جدیدی از انسانهاســت که
نسبت به همنوعان پیشین چند قرن
قبل خود ،ویژگیهای متفاوتی دارند.
کارگــزاران نهادهای عصــر جدید،
در عین تفــاوت در جنــس کارها و
فعالیتهایشان ،در یک اصل اساسی
با هم اشــتراک ذاتی دارنــد؛ مادهی

اولیهی همهی این کارگزاران ،دانایی و اطالعات اســت .آنها در جایگاههای متفاوتِ
نهادهای متفاوت خود ،اطالعات مختلف ابنای بشــر و اجتماعات انســانی را فراوری
میکنند ،آنها را به مافوقهای خود تحویل میدهنــد و بر اجرای تصمیمات گرفته
شده برای زیر دستان نظارت میکنند ،که این امر نیز خود نوعی دیگر از بهرهگیری از
اطالعات و دانایی محسوب میشود.
برای فهم بیشــتر ماجرا ،میتوان تفاوتهای کشاورزی اعصار گذشــته را با کشاورزی
امروزی درنظر گرفت؛ کشــاورز در اعصار گذشته در همهی فرایندهای حلقهی کاشت
تا برداشت و حتی استفاده و فروش محصول ،حضور مستقیم داشت .اما در عصر جدید،
هریک از این مراحل و حلقهها به نهاد یا نهادی خاص واگذار شــده اســت .نهاد دولت
بهعلت آنکه مدیریت دستهی کالنی از انسانها ( ملت) را برعهده دارد ،الجرم باید برای
تأمین ابتداییترین نیاز آنها ( مواد غذایی) تدبیری بیندیشد .بر این اساس ،جمعآوری
اطالعات از پتانسیلهای گوناگون جغرافیای تحت حاکمیت خود را در دستور کار قرار
میدهد تا به اتخاذ سیاســتهای حمایتی از محصول هر منطقــهی جغرافیایی اقدام
کند .دادهها جمعآوری شده و از کانال کارگزاران این نهادها به افراد تصمیمساز منتقل
میشــوند .درنهایت ،تصمیم گرفت ه شــده ا ز طریق همان کارگزاران به عوامل اجرایی
منتقل میشــود .پس از کاشت ،کشاورز از انواع و اقســام حمایتهای دولتی برخوردار
میشود .پس از برداشت محصول نیز نهادهای مسئول ،محصول او را با قیمتی مشخص
خریداری کرده و برای تبدیل به محصوالت ثانوی ،به نهادی صنعتی واگذار میکنند و
ن چنین است که محصول کشاورز از نهادی به نهاد دیگر دستب ه دست میچرخد.
ای 
با تعمیم این تقســیم وظایف نهادی ،میتوان طبقهی متوســط را در دورهی جدید،
کارگزاران این نهادهای نوین توصیف کرد .این طبقه را با مســامحه میتوان حلقهی
ارتباط دهندهی فرودستان و فرادســتان اجتماع دانست .آنها ازنظر ثروت و مکنت،
جایگاه واالیی ندارند؛ بااینحال ،برخالف فرودســتان اجتماع قادر به تأمین نیازهای
اولیهی انسانی خود هستند .بههمینجهت هم نیازهایشان عموماً از جنس نیازهای
ثانوی اســت .بیدلیل هم نیســت که بیشــتر جنبشهای آزادیخواهانه و فکری و
سیاسی ،برخاسته از این طبقه است.
مهمترین مؤلفههای طبقهی متوسط
عموم افراد ایــن طبقه ،در مفهوم مدرن ،از مهارتهای نظــری و حرفهای قابلقبولی
برخوردارند و بیشــتر تمایل دارند به دیوانســاالریهای دولتی یا نهادهای مشــابه
غیردولتی آن تندهند .این گروه درمقایســهبا فرودســتان و فرادســتان جامعهی
خود ،مصارف رســانهای  -مفید یا غیر مفید -باالتری دارنــد .بههمینجهت ،ا ز نظر
آگاهیهای سیاسی و اجتماعی در مقایســهبا دو گروه پیشین در جایگاه باالتری قرار
میگیرند و به خود جرأت اظهارنظر و حتی نقد و اعتراض هم میدهند.
ازلحاظ جمعیت انسانی نیز ،این گروه بیشترین تعداد افراد انسانی را در هرم جمعیتی
جوامع د ر حال توسعه ب ه خود اختصاص دادهاند .این گروه ،بهسبب خاستگاه اقتصادی
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و آموزشــی خــود ،عمومــاً از تأمین
نیازهای اولیــهی فیزیولوژیکی خود
گذشته و در سلســلهمراتب نیازهای
غیرفیزیولوژیکی قرار دارند .همچنین
خاســتگاه آموزشــی افراد این طبقه
نیز نیازهای فرهنگی آنها را افزایش
داده اســت .بههمینسبب ،مصارف
فرهنگی این گروه نیز در مقایســ ه با
دو گروه دیگر جامعه قابلتأمل است.
بهطورکلی ،نیازهای ثانوی این گروه به
نوعی باز تولید مفهومی نظام معنایی
و فرهنگی آنها محسوب میشود .از
این حیث ،بررسی رفتارهای برخاسته
از نیازهــای غیرفیزیولوژیکی طبقهی
متوسط میتواند محقق اجتماعی را به
کهکشان معنایی این طبقهی اجتماعی
انسانها رهنمون کند.
طبقهی متوسط در ایران
سیر تغییر زندگی اجتماعی ایرانیان را
میتوان از مشــروطه به بعد رصد کرد.
این قلم قصد تشریح تئوریک و معرفتی
این موضــوع را ندارد؛ اما بــهاجمال،
میتوان گفت این سیر تغییر در دورهی
حکومت پهلوی اول و دوم بهاوج خود
رسید و رضاخان و محمدرضا پهلوی،
در راستای تغییر بافت جامعهی ایرانی و
مدرنیزاسیون آن ،به اقدامات اجتماعی
و فرهنگی گســتردهای دســت زدند.
شدت و ســرعت این مدرنیزاسیون به
حدی بود که برخی نظریهپردازان ،وقوع

رضاخان و محمدرضا پهلوی ،در راستای تغییر بافت جامعهی ایرانی و مدرنیزاسیون آن ،به اقدامات اجتماعی و فرهنگی گستردهای دست زدند.
شدت و سرعت این مدرنیزاسیون ب ه حدی بود که برخی نظریهپردازان ،وقوع انقالب اسالمی را واکنش جامعهی ایرانی به این اقدامات میدانند

ی متوسط در ایران پس از انقالب اسالمی
طبق ه 
ســرعت مدرنیزاســیون صوری ،بعد از انقالب بهمن  57کم شــد .هرچند نمیتوان
مقتضیات یک جامعهی انقالب کرده و مشــکالت بعدی ایــن جامعه را تا پایان جنگ
تحمیلی را در این موضوع بیتأثیر دانست ،با اینحال ،پس از پایان جنگ و شروع دوران
سازندگی ،نمادها و ســمبلهای مدرن این طبقه ،که درطی سالهای پس از انقالب تا
حدی خاک خورده بود ،رنگ و لعابی دیگر یافت .د ر واقع ،سیاســتهای جدید موجب
رونقگرفتن فعالیتهای اقتصادی شد و شتاب چرخهای سازندگی کشور آیندهای مرفه
را برای جامعه نوید میداد .خانوادههای ایرانی که سالها به خودروی خانوادگی پیکان
قانع بودند ،حاال میتوانستند رنو  ،21پژو  405و بعدها پرشیا سوار شوند؛ خودروهایی
که شکل و شمایلی متفاوت و مدرنتر از یک دههی قبل داشتند.
حاال دیگر مصرف ،امری نه فقط بــرای رفع نیاز ،بلکه برای نمایش و منزلت اجتماعی
تکنوکراتها و دوران سازندگی
سیاستهایجدیدموجبرونقگرفتنفعالیتهایاقتصادیشدو
شتابچرخهایسازندگیکشورآیندهایمرفهرابرایجامعهنوید
میداد.خانوادههایایرانیکهسالهابهخودرویخانوادگیپیکانقانع
بودند،حاالمیتوانستندرنو،21پژو 405وبعدهاپرشیاسوارشوند
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انقالب اســامی را واکنــش جامعهی
ایرانی به این اقدامات میدانند.
فارغ از بحث معرفتی در این موضوع،
نتایج اجتماعــی این اقدامات میتواند
در تشــریح و تبیین ماهیت طبقهی
متوسط ایرانی مفید واقع شود .دههی
 50شمســی را میتوان نقطهی اوج
پیدایش این طبقه در ایران دانســت.
در اواســط این دهه ،درمقایسهبا 40
ســال قبل که هنــوز پیشلرزههای
مدرنیزاسیون از اتاق فکر روشنفکران
ایــران بیــرون نیامــده بــود ،تعداد
کارخانهها حدود  50برابر شد .جمعیت
کشور طی این مدت به حدود سه برابر
رسید و موج زندگی ایرانیان از روستا
به شهر موجب دو برابر شدن جمعیت
مصرف کنندهی شهرنشین ایرانی شد،
افزایش قیمت نفــت در این دهه نیز
مصرفگرایی را ب ه اوج خود رساند.
در ایــن مقطع ،طبقــات مختلفی از
نظامیان ،کارمندان ،کارگران ،نخبگان
ادرای و اقتصــادی ،پیمــانکاران،
مهندسان ،پزشکان ،وکال ،هنرمندان،
دانشــگاهیان ،روزنامهنــگاران و
روشــنفکران پدید آمده بودند که در
کنار طبقات سنتی بازار و روحانیون،
نیازهای ثانوی خود را طلب میکردند.
طلیعــهی ایــن دوران را میتوان در
پیام نوروزی ســال  1343محمدرضا
شاه هم رصد کرد« :دورانی که اکنون
پیــش روی ماســت ،دوران امید و
ِ

اعتماد توأم با کار و خالقیت در راه سازندگی ایران آباد و سعادتمند فرداست».
فارغ از این که این طبقهی نوظهور پس از تأمین نیازهای اولیهی خود ،چه سمت و سوی
فرهنگی و معرفتی را در پیش گرفت ،توجه به یک نکته مسلم است :حاکمیت پهلوی
ظرفیت برآورد ه کردن مطالبات بعدی ایــن طبقه را در کنار فعالیت طبقات و نهادهای
سنتی جامعه نداشت .این موضوع را میتوان به تلویح و اشاره نیز از یادداشتهای اوایل
دههی  50اســداهلل علم ،بهعنوان وزیر دربار شاه ،برداشــت کرد« :واقعاً کارهای بزرگی
بهدست این شاه برای این کشور شده اســت .این قدرت مطلق ،مطلقاً محو در ترقی و
پیشرفت کشور اســت و اعتالی ایران .حال ،اگر دموکراسی نداریم ،به جهنم که نداریم،
مگر دموکراســیهای غربی چه میکنند و چه گلی به سر مردم خود زدهاند؟ جز آنکه
یک عده معتاد و بالتکلیف و بیعالقه و بیتفاوت دارند در کشورهای غربی بار میآیند».

محسوب میشد .اینچنین است که
فرهنگ « برند» و « مارک» آرامآرام
در زندگــی طبقهی متوســط ایرانی
جا بــاز کرد و ویترینهــا و تابلوهای
بزرگراهها را تســخیر نمــود .رویش
قارچگونهی پاساژها و مراکز خرید از
دیگر نشــانههای این تغییر تدریجی
فرهنگی محســوب میشــود .مردم
حاال دیگر از تأمیــن نیازهای اولیهی
خود فارغ شــده و فراغت بیشــتری
دارند .به تدریــج ،در ادامهی همین
تغییرات ،مســافرت نیــز در فرهنگ
تفریح و فراغت ایرانی جا بازمیکند؛
امری که شــاید شــکل و شــمایل
پیشــین خود را هم د ر قالب زیارت
ندارد و ملزومات دیگری ،متناســب
با فرهنگ مصرفگرایی جدید طلب
میکند .در همیــن پارادایم ،مناطق
آزاد و جشــنوارههای تابستانی کیش
و قشــم هم ســربرآورده و در نظام
هنجاری جدید بــ ه عنوان یک ارزش
تلقی میشوند .بر این اساس ،طبقهی
متوســط میتواند رنــگ و لعابی به
زندگی خود بدهــد ،مصرف فرهنگی
خاص خود را داشته باشد و مطالبات
خاص خــود را از نهــاد دولت طلب
کند؛ اما با این همه نباید این مســأله
را نادیده گرفت که طبقهی متوســط
ایرانی با وجود سمبلهای مدرنی که
در زندگی او دیده میشــود ،هنوز در
فرهنگ بومی ایرانی ریش ه دارد.
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تشابه در ظاهر؛ تفاوت در باطن

در نوشتار پیشین ،سیر جامعهشناختی پیدایش مفهومی بهنام طبقهی متوسط در غرب
محمدصادق علیزاده
تشریح شد .طبقهی متوسط در میان نوعی نظام اجتماعی به وجود آمده بود که پیش از
پیدایش این طبقه ،نظام فکری و معرفتیاش نسبت به هستی ،انسان ،طبیعت و امثال
ن رو ،ظهور انقالب صنعتی و تغییر نظامهای هنجاری و پیدایش طبقههای جدید اجتماعی
آنها تغییر کرده بود .از ای 
را میتوان میوه و ثمرهی طبیعی این تغییر ماهیت معرفتی دانست
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بر اساس یک سیر منطقی ،نظام فکری
ب زمین ،بعد
و معرفتــی جوامع مغــر 
از رنســانس آرا م آرام دچار تغییر شــد.
بیجهت هم نیست که مفهوم « انسان
و حقوقش» طی  600سال اخیر بهیک
باره نقشی محوری در هستی مییابد و به
جایگاهی در حد پرستش تا حد خداوند
میرســد .حال دیگر نه حقیقت مطلق
هســتی ،بلکه انســان و نیازها و منافع
اوست که محور همهچیز قرار میگیرد.
گویی معیاری خارج از منافع و نیازهای
ن چنین است که انسان،
او وجود ندارد .ای 
خطکش و معیار خوب و بد امور میشود.
این نظام معرفتی و فلســفی را میتوان
ریشهی اصلی تغییرات پانصد سال اخیر
غرب دانست .انقالب صنعتی ،تحوالت
جامعهشناختی ،جنبشهای اجتماعی و
امثا ل آنها ،همگی ثمرهی این درخت
ن رو،
معرفتی محسوب میشــوند .ازای 
باید بســیاری از تغییــرات عمیق چند
ب با این نوع نگاه به
قرن اخیر را در تناس 
انسان ،هستی،طبیعت و حقوق و حدود
انسان دانست .اما دربارهی ایران ،موضوع
ی متوسط ایرانی،
پیچیدهتر است .طبق ه 
غربی نیست .شرقی هم بهمعنای سابق
و سنتی نیست .طبقهی متوسط ایرانی
غربزده است .در توصیف یک طبقهی
غربزده میتوان ساعتها سخن گفت
و خطابه ایراد کرد امــا اگر بخواهیم به
اجمال ،اشارهای به آن بکنیم ،باید گفت
که یک طبقــهی غــربزده ،طبقهای
است که هنوز در فلســفهی معرفتی و
فکری خاص خود نفس میکشد اما به
غرب شباهت دارد .شــبیه غربی است.
میخواهد مثل او باشــد امــا هنوز به
شیوهی خودش نفس میکشد ،همسر
اختیار میکند ،بچهدار میشود و زندگی
میکند .درواقع ،طبقــه-ی غربزده در
نمادها و نشانهها بســیار شبیه به غرب
است اما بر مدار نظام اپیستمولوژیک و
ت شناســی خاص خودش حرکت
معرف 
میکند ،هستی ،طبیعت ،انسان و حقوق
و حدود او را از منظر فلســفهی خاص
خودش میبیند و تحلیــل میکند و از
نســیم تمدن تکنیکی جامعهی مدرن

در ماههای محــرم و صفر هنوز
سیاه میپوشند و هیأت و تکیه
و حسینیه میروند و غذای
هیأت میخورند .بسیاری از
این عزاداریها و مجالسی
کــه در دو مــاه محرم و
صفر برگزار میشــوند،
بدون کمکهــای مالی
دولتی و غالبــاً از محل
کمکهای مردمــی برپا
میگردند .معنادارتر آنکه
طی چنــد ســال اخیر که
مسائل اقتصادی ،فشار بیشتری
به طبقهی بهظاهر متوســط و
ضعیف جامعه وارد کــرده ،نه
تنها از کمیت و کیفیت چنین
مجالسی کاســته نشده ،بلکه بر
ابعاد وســیع آن اضافه هم شده
به ظاهر
اســت .همهی این امور 
ساده ،نمادهای مشخصی هستند
که پژوهشــگر اجتماعی را به سمت
و ســویی خــاص هدایــت میکنند.
پژوهشگر اجتماعی چنین آیینهایی را
مناسک و مصادیق منظومهی معرفتی
ن گونه
اجتماع میبیند .وقتی آیینها را ای 
رصد کنیم ،گزارههای معنادار بسیاری از
آنها استخراج میشود .اگر بخواهیم اصل
مطلب را در یک جملهی مصداقی بیان
کنیم ،آن استکه « ایرانیان ،بهخصوص
طبقهی متوســط ،شب شعرشــان را با
مدرنیتــه و مظاهر مــدرن میگذرانند
اما زندگی واقعیشان را با منظومههای
معرفتی خود تنظیم میکننــد؛ و این
مسأله دلیل اصلی تفاوت فاحش معنای
طبقهی متوسط در ایران و غرب میشود.
به همین دلیل است که مفاهیمی مانند
فمنیسیم ،پروتستانیسم ،عرفانهای به
مدرن یا نظایر آن که مظهر
شدت فردی
ِ
انسان برداگرایِ بریده از معنویت
عصبیت
ِ
توحیدی است ،هیچگاه در مقیاس کالن
و محســوس اجتماعی در این جامعه پا
نگرفته و نمیگیــرد و بر خالف غرب به
جنبشهای وســیع اجتماعــی تبدیل
نشده و نمیشــود و فقط به جلسات و
محفلهای بهشــدت خصوصی محدود

اروپای غربی و آمریکای شمالی در امان
ارزشی ولو
نمانده اســت ولی هنوز نظام
ِ
درحــال زوال خود را دارد .بســیاری از
مفاهیم جوامع مدرن نظیر فیمینیسم،
هرگز در بطــن اجتماعات غــرب-زده
ریشــه نمیدوانند؛ نــ ه اینکه حاکمیت
سیاسی نگذارد ،نه! اص ً
ال بستر فرهنگی
و اجتماعی چنین مفاهیمی در میان این
مردم وجود خارجی ندارد که بخواهد این
چنین جنبشهایی درون آن پا بگیرند.
نهال ،برای ریشهدواندن به خاک و بستر
مستعد نیازمند اســت .به همین دلیل
هم هست که چنین مفاهیمی در تاریخ
یکصد سال اخیر هیچگاه نتوانستهاند
در بطن تودههای مردمی ریشه بداونند
و پا بگیرند .علیرغم شــبیخون سرمایه
ســاالرانهی نشــان ه شــناختی دنیای
مدرن ،بخش مــدرن جامعهی ما هنوز
کامال غربی نشــده اســت .مــردم این
طبقه فستفود مصرف میکنند ،شلوار
جین میپوشــند ،موســیقیهای رپ
گوش میکنند ،لوگوی شــیکاگو بولز
روی خودروهای خــود میزنند ،موهای
هایالیت شدهشــان را بیرون میریزند
و هزار و یک کار دیگر؛ اما با همهی این
مظاهر مدرن ،هنوز نشانههای معناداری
هم هست که پژوهشگر علوم اجتماعی
را به فضایی دیگــر رهنمون میکند؛ با
همهی ایــن مدرننماییهــا ،طبقهی
متوســط ایرانی هنوز هم بعد از اینکه
بچه به دنیــا میآید ،در گوشــش اذان
میگوینــد .مدت انتظار ثبــتنام حج
تمتع بهعلت اســتقبال شــدید همین
انسانهای متشــبه به مدرنیسم ،به 17
سال رسیده است که اگر از ثبتنامهای
جدید جلوگیری نکرده بودند ،به چیزی
بیش از این هم میرســید .آمار سفر به
عتبات و حج عمره ســالبهسال باالتر
میرود و البته تقاضا به حدی رســیده
است که مسئوالن مجبور به قرعهکشی
میان متقاضیان هستند .همچنین برخی
امور نظیر اعتــکاف که تا دو دههی قبل
جایگاه محسوسی در جامعه نداشت ،این
ســالها در حال تبدیل به رویه و آیینی
خاص است .جالبتر اینکه همین افراد،
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بوده
است.
یــک مفهوم
فقــط میتواند در
بستر مستعد خود ریشه
بدواند .نفس ریشــهندواندن و
عدم رسوخ چنین مفاهیمی در طبقهی
متوســط ایرانی معنادار است .ساختار
و منظومهی معرفتــی ایرانیان هیچگاه
مســتعد چنین مفاهیمی نبوده است.
اگر بود ،بعــد از یکصد ســال باید در
جان الاقل نصف جامعه نشســته بود و
مگر این اتفاق برای اسالم نیفتاده است؟
اسال ِم ایرانیان نه به دعوت پیغمبر( ص)
بلکه با سپاهیان عرب وارد ایران شد .با
اینحــال ،همان اســام ناقصی که در
سپاهیان عرب جلوه داشت ( ،درمقایسه

هیچگاه بعــد از چند قــرن ،از دل آن
تمدنی باشــکوه بیرون نمیآید .تمدن،
محصول پیوند هستیشناسی جدید با
جان مردمان است .این واقعیت که بعد
از یک قرن از متجددشــدن ظاهری
چ یــک از مفاهیم
ایرانیــان ،هیــ 
اساســی معرفتی و جنبشهای
فکری غرب در این دیار جان
نگرفتهاند ،امری شایان تأمل
است .به نظر میرسد روح
این فرهنگ ،اســتعداد
دریافت این مفاهیم را
ندارد .بر همین اساس
هم هست که میتوان
با جرأت مدعی شد،
طبقهی متوســط به
آن معنایــی کــه در
غرب رایج اســت ،در
ایــران وجــود خارجی
ندارد .تــا وقتیکه مردم
این دیار بســتر معرفتی
خــاص خــود را رها
نکــرده باشــند ،هر
قدر هم کــه مظاهر
مدرنیته در جامعهشان
جــوالن دهد ،بــاز هم
غربی نمیشــوند .شاید
شباهتهایی به غرب پیدا
کنند  -و مگر کدام جامعه
روی ک رهی خاکی هست که
به تمدن غالب تشبه نداشته
باشد؟ -اما بااینحال آنها
هنوز از دریچهی فلســفی و
هستیشناسانهی خاص خود
به هســتی ،جامعه و انســان
مینگرنــد .بر همیــن مبنا هم
هست که این جامعه ماهیتاً فاصلهی
بسیاری با جامعهی امروز غرب دارد .به
عبارت دقیقتر ،تفــاوت این دو جامعه
فقط تفاوت در تکنیک و میزان تسلط بر
آن نیست؛ تفاوت دو نگاه است ،تفاوت
دو نوع هستیشناسی است .تفاوتی که
در آن ،یکی انســان و منافع او را معیار
همه چیز میدانــد اما دیگری مفهومی
مطلق را ورای زمان و مکان ،معیار همه
چیز میشــمرد .بیهوده هم نیست که
فاشیسم و نازیســم و لشگرکشیهای
افسانهای به بوسنی و افغانستان و عراق،
از دل اولــی بیرون میآینــد ،نه دومی.
اص ً
ال خود مفهوم انقالب اسالمی را نیز
میتوان تا حدودی پاسخ منفی مردم به
مدرنیزاسیون صوری پهلوی تعبیر کرد.
بهتعبیرمیشلفوکو،فیلسوفپستمدرن
فرانســوی ،انقالب مدرنیســم در ایران
امتحان خــود را پــس داده و دوران آن
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با جلــوهی تام و
کامل آن در چه رهی
رسولاهلل) در بستر معرفتی
مستعد مردم این دیار ریشه دواند و
چند قرن بعد ،یکی از تمدنهای پرشکوه
تاریخ بشــری را شــکل داد .خیلیها
ایــن فرایند را به ضرب شمشــیر عرب
و خلفای عرب گــره میزنند .این بیان
شاید برای افرادی خاص و در نزاعهای
سیاسی بهکار آید اما هیچگاه برای یک
محقــق اجتماعی قانعکننده نیســت.
تمدن پدیدهای نیســت که از فرهنگی
که به زور تحمیلشده استخراج شود.
اگر فرهنگ و آیین جدید در جان یک
ملت ننشســته و ریشــه ندوانده باشد،

بهسر آمده است .فوکو که خود از نزدیک
مظاهر مدرنیســم را در دهــهی  50در
ایران دیده بود ،مینویســد « :احساس
کردم تمامی یک جامعه و یک فرهنگ
به نوســازی و تجدد و مدرنیسم « نه»
میگویــد .گناه محمدرضاشــاه پهلوی
این اســت که میخواهد به زو ِر فساد و
استبداد ،مدرنیســم و نوسازی را حفظ
کند .آری نوســازی ب ه عنــوان پروژهی
سیاسی و بهعنوان اساس دگرگو ن سازی
جامعه ،در ایران به گذشته تعلق دارد».
دکتر حســین کچویان ،اســتاد جامعه
شناســی دانشــکدهی علوم اجتماعی
دانشــگاه تهــران ،تعبیری رســاتر در
خصوص تفاوت ماهوی ایرانیان و جوامع
ب زمین دارد؛ وی درکتاب « کند و
مغر 
کاو در ماهیت معمایــی ایران» چنین
مینویســد « :با تحقق انقالب اسالمی
ن گونه که در
روشــن شــد که تاریخ ،آ 
فلســفهی غرب تصویر شــده ،حرکت
نمیکند .یا اینکه اگر تا قبل از آن ،تاریخ
بهســمت تحقق کامل مدنیت غربی و
ســیطرهی آن بر جهان بوده اســت ،از
ت و سویی
پس از انقالب اســامی سم 
متفاوت یافته اســت .از لحــاظ جامعه
شناختی ،معنای تفصیلی این شکست (
اجرای برنامهی نوسازی و مدرنیزاسیون
جامعه در زمان پهلوی) آن بود که ایجاد
نهادها و ساختارهای بهاصطالح مدرن،
علیرغم هر تأثیری ،الزاماً موجبات تفوق
آنها بر نهادها و ساختارهای سنتی در
ایران نشده است .بهعالوه ،این تحوالت
و تغییرات یا نتوانســته بود طبقات به
اصطالح مدرن با ذهنیــت غربی را در
ایران ایجاد کند یا اینکه اگر هم الیههایی
از این قبیل ایجاد کرده بود ،گستردگی و
وزن آن بهسختی از حدود نیروهای هزار
فامیل تجاوز میکرد .این نشان میداد که
ب ه لحاظ جامعهشناختی در ایران ،نیرو
یا نیروهایی قویتــر از نیروهای مدرن
یا ســکوالر وجود داشته و توانسته مانع
تحقق تغییرات مطلوب غرب شود».
جمالت باال بــهوضوح ،عمــق تفاوت
ماهوی جامعــهی ایرانی را بــا جوامع
ب زمین بهتصویر میکشد .هر چند
مغر 
که ممکن اســت جــوال ن دادن مظاهر
و نشــانههای مدرن تصویــری معوج از
اجتماع به پژوهشگر اجتماعی نشان دهد
و موجب ارائهی تحلیلهای نادرست شود
و مبتنی بر این تشابهات ظاهری ،حکم
به مدر ن شــدن ایرانیــان دهند .چنین
تحلیلهایی ،پیش از آنکه مردم ایران را
در دایرهی گفتمانی فرهنگ ایرانی تحلیل
کنند ،با انتقال ســوژهی مــورد بحث (
مردم ایران) به گفتمان تجدد و مدرنیته،

اصوالً گزارهای نادرســت از آن استخارج
میکنند .متن را با جمــات دیگری از
همان کتاب کچویان به پایان میبرم« :
نکتهی دیگری که حیرت بیشتر ما را از
برگشت مجدد غربیها و مدرنیستهای
داخلی بــه نظریهی نوســازی موجب
میشود ،نوع درک و نگاه آنان به تحوالت
پس از انقالب اســامی اســت .مفهوم
این برگشــت ،از لحاظ جامعهشناختی
چ گونه اصالت یا
این اســت که آنها هی 
اثری واقعی برای سیاســتها و اقدامات
نظام اســامی قائل نبودهاند .مســئله
در این نیســت که آنها فکــر کردهاند
نظام اسالمی با سیاستها و برنامههای
ی اقتصادی خود ،پیشنهادات یا
اجتماع 
پیشنیازهای مطرح در نظریهی نوسازی
را اجــرا میکنــد و درنهایت ،بــا ایجاد
ســاختارها و نهادهای مدرن ،طبقات و
الیههای اجتماعی دارای ذهنیت و عالئق
غربی و غیردینی را گســترش میدهد.
باالتر از این ،آنها حتی اثری منفی برای
اقدامات و سیاســتهای فرهنگی نظام
اسالمی که آشــکارا و مشخصاً ،دینی و
ضدعالئق و ارزشهای تجدد غربی بوده
نیز قائل نشدهاند .در حالیکه تنها جنگ
تحمیلی با فضایی کــه بهلحاظ روانی و
فرهنگی ایجاد کرد ،بــرای اینکه بتواند
روندها و گرایشهــای کام ً
ال ضدغربی
و دینخواهانــه را تأمیــن کند ،کفایت
ن حال ،آنها ن ه تنها جنگ
میکرد .با ای 
تحمیلی ،بلکه تمام تالشهای سازمان
یافتهی دولتی و غیردولتی را درزمینهی
دینیکردن مردم نادیده انگاشته و از آن
غفلت کردهاند .اگر تالشها و فعالیتهای
محدود دیــنداران در پیــش از انقالب
اســامی توانســته بود آثار اقدامات و
سیاستهای یک دولت وابسته به غرب
را در زمینههــای فرهنگی ،خنثی و بی
اثر کند ،چگونه میتوان حداقل اثری در
همان حد برای اقدامات و سیاستهای
فرهنگی پس از انقالب قائل نبود؟! ...در
ِ
نگاه این افراد ،اقدامات و سیاســتهای
فرهنگی نظام اسالمی برای گسترش و
تعمیق دین یا تحوالت خودجوشی نظیر
کمی و کیفی مشارکت مردم در
افزایش ّ
شعائر و مناسک دینی نظیر عاشورا ،انجام
سفرهای زیارتی ،و تزاید یا افزونی شمار
چ یک مبین تحول
داوطلبان اعتکاف ،هی 
کیفی در مسیر عکس سکوالریزاسیون
نیســت .مطابق مفروضات نظری آنها،
اینگونه تحوالت فرهنگی یا اساساً آثاری
در برندارد یا اگر داشــته باشد ،جنبهی
بنیادین و اساسی نداشته و صرفاً محدود
به بخشهای سنتی جامعه بوده و تدریجاً
از صحنهی تاریخ حذف میشوند».
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تار،تنبور،سقاخانهوعرفانبازی
اگر بخواهیم سینمای پیش از انقالب ایران را در یک عبارت
هادی خوشهنگام
کوتاه خالصه کنیم ،شاید هیچ تعبیری بهتر از « فیلمفارسی»
نباشد؛ عنوانی که با سینمای قبل از انقالب ایران مترادف شده
است و اذهان مردم ،این گونهی سینمایی را با کاراکترهایی چون لوطیمسلکهای فقیر
ت خط و کابار ه دارهای سنگدل به یاد میآورند .همین
اما یکهبزن و بامرام ،پولدارهای هف 
قبضهی سینمای ایران توسط فیلمفارسیسازان که با حمایت حکومت وقت هم همراه
بوده ،باعث شد تا طبقهی متوسط ایرانی -چه از نوع سنتیاش و چه با تعریف مدرن -در
سالهای پیش از انقالب زیرســایهی طبقات دارا و ندار مرسوم و کاریکاتوری شده در
فیلمفارسی قرار گیرند و بهجز چند استثنا ،راهی به پردهی سینما پیدا نکنند
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با وقوع انقالب اسالمی ،جریان غالب
در ســینمای ایران خیلی زود تغییر
کرد و ســاخت فیلمهــای مرتبط با
انقالب که ساواکیها بدمن مطلق آن
بودند و انقالبیون قهرمان آن ،به مد
روز تبدیل شــد تا جایی که عدهای
همان فرمولهای رایجفیلمفارســی
را ،منهــای کابــاره و روســپیها و
لوطیمســلکها در قالب فیلمهای
انقالبی به کار گرفتند و در گیشــه
هم موفق شــدند .به عبــارت بهتر،
کابارهدار به ســاواکی و لوطیمسلک

به مبارز انقالبی تغییر نقش داد و روســپیها هم کام ً
ال حذف شدند .همین امر هم
باعث شــد تا جریان فیلمهای انقالبی در ســینمای ایران هیچگاه ماندگار نشود و
اصالت نداشــته باشــد و حقیقت این انقالب بزرگ مردمی و اسالمی ،روی پردهی
سینماها جایی نداشته باشد.
با آغاز جنگ تحمیلی ،ســینمای ایران آغوش خود را برای فیلمهای جنگی و آثاری
گشود که بعدها به ســینمای دفاع مقدس مشهور شدند و اتفاقاً این بار با ورود خود
رزمندگان به میدان فیلمســازی ،ســینمای دفاع مقدس اصالــت گرفت و ماندگار
شد؛ ســینمایی که قهرمانان آن ،پیش از آنکه به یک جامعهی طبقاتی خاص مثل
طبقهی متوسط تعلق داشته باشند ،با یک خاســتگاه ایمانی و به عنوان «رزمنده»
شناخته میشدند.
در میانهی سالهای جنگ ،سینمای کودک نیز قوت گرفت و با اسقبال توامان مردم
ک سرگرمکننده
و فیلمســازان روبرو شــد .این اقبال عمومی هم از فیلمهایی به سب 
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ی مثــل شــهرموشها و
و فانتــز 
گلنار صورت گرفت و هم از ســبک
فیلمهــای مــورد عالقــهی کانون
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
(که عباس کیارســتمی این ســبک
از فیلمهــا را باب کــرد) .فیلمهای
ملودرام اشــکآور هم که نیمنگاهی
به ســینمای هند داشــتند ،کم کم
جای خود را در میــان مخاطبان باز
کردنــد و به جهت بهدســت آوردن
گیشــهی مطلوب ،اهمیتی مضاعف
یافتنــد .اما چه ســینمای کودک و

هامونازاینجهتشایستهیلقبفیلمهمیشهمحبوبشبهروشنفکراناستکهدغدغههایشبهروشنفکرانهوتوأمباجسارترابانوعیازدینداریبیخطرودر
واقععرفانبازیپیوندمیزندوباهمینترفند،نهتنهاموفقبهدریافتمجوزنمایشمیشود،کهبهفیلمموردعالقهیمدیرانسینماییوقتمبدلمیگردد

بیخطر و خنثی
مهرجوییباهامونخدمتیبزرگبهجامعهیشبهروشنفکریوطنی
کرد؛ چرا که طبقهی کوچک متوسط جدید را ،که در فضای معنوی جامعه
در دههی شصت با تردیدهای فراوانی روبهرو شده بود ،به سمت نوعی از
عرفان و ادا بازی ظاهرا ًدینی ،اما بیخطر و خنثی ،سوق داد

هامونبازها!
هامون در این عرصه خط شکن بود؛ چنانکه بعدها با وجود ریتم کند و
روایتغیرجذابوغیرسینماییاینفیلم،درجامعهیشبهروشنفکری
ایرانی عنوان «هامونبازها» به اصطالحی آشنا تبدیل شد
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چه ملودرامهای اشــکآور ،هیچیک
بســتری بــرای پرداخــت دقیق به
طبقهی متوســط نبودنــد و از این
رو ،تا اواخر دههی شــصت ،نمیشد
در سینمای ایران نشــان چندانی از
طبقهی متوســط شــهری یافت .اما
در سالهای پایانی دههی شصت ،با
تثبیت مدیریت در سینمای ایران و
جاری شدن سیاستهای موسوم به
ســینمای گلخانهای ،کمکم طبقهی
متوســط ظهور و بروز بیشــتری در
سینمای ایران پیدا کرد که میتوان

آغاز محتاطانهی آن را در این ســالها ،در فیلمهایی مانند شاید وقتی دیگر (بهرام
بیضایی )1366 ،و نار و نی (ســعید ابراهیمیفر )1367 ،مشاهده کرد و اوج آن را ،با
توجه به مقدورات سینمای ایران در آن دوره ،در هامون (داریوش مهرجویی)1368 ،
مشاهده کرد؛ اگر در شــاید وقتی دیگر خیانت از حد یک شــک فراتر نمیرود ،در
هامون خیانت به عنوان یکی از پیرنگهای مهم فیلم مطرح میشــود .اگر در شاید
وقتی دیگر مایههای ملودرام بیش از سایر عناصر درام اهمیت پیدا میکند ،در هامون
تکیه بر افکار و روحیات و تردیدهای فلســفی شبهروشنفکرانهی «حمید هامون» و
همســرش به شــیوههای ظاهرا ً آوانگارد ،همراه بیشتر نشــانههای شبهروشنفکری
آن ایام و حتی کتابهای مورد عالقهی ایشــان ،به مســئلهی اصلی فیلمساز تبدیل
میشــود و پازل فیلم را تکمیل میکنــد .هامون برای اولین بار ،طبقهی متوســط
شبهروشنفکری را در سینمای ایران ترسیم کند که ظاهرا ً میان دین ( البته به تعریف
شبهروشنفکرانه) و دنیا ،ســنت ( با نگاهی شبهروشنفکرانه) و مدرنیته و عقل و دل،
معلق مانده است و هنوز نتوانسته خود را با فضای دینی جامعه وفق دهد.
«حمید هامون» آرشتیکت جوانی اســت که مطابق ایدهآلهای یک شبهروشنفکر،
کتابسراهای مدرن باالی شهر را برای مالقات دختر مورد عالقهاش انتخاب میکند،
کتابهایی با عناوین پر طمطراق همچون آســیا در برابر غرب (داریوش شایگان)،
فرانی و زوئی (ســلینجر) و ابراهیم در آتش (شاملو) به او هدیه میدهد و رسالههای
فلسفی و شبهروشــنفکرانه مینویســد .در مواقع بحرانی هم هامون و هم همسرش
سیگار میکشند و تا بحران کمی جدیتر میشود ،به خودکشی فکر میکنند .هامون
در خانهای قدیمی بزرگ شــده که بوی خشــت خام میدهد ،حوضی بزرگ دارد و
یک تفنگ قدیمی روی دیوارش آویــزان بوده .از میان باورهای دینی به تار و تنبور و
ســقاخانهاش عالقه دارد ،از مدرنیتهی ماشینی متنفر است و به سنتهای ظاهری و
ظاهر سنتها عالقهمند است .او به همسرش شــک دارد و فکر میکند همسرش به
او خیانت کرده است .هامون به همهی باورهایش شک کرده است ،یک استاد عرفان
دارد که در مشکالت دلش تنگ او میشود و. ...
هامون از این جهت شایستهی لقب فیلم همیشــه محبوب شبهروشنفکران است که
دغدغههای شبهروشــنفکرانه و توأم با جســارت را با نوعی از دینداری بیخطر و در
واقع عرفانبازی پیوند میزند و با همین ترفند ،نه تنها موفق به دریافت مجوز نمایش
میشود ،که به ستا رهی جشــنوارهی هشتم فجر با دریافت پنج سیمرغ بلورین و فیلم
مورد عالقهی مدیران ســینمایی وقت مبدل میگردد .اما در میان این همه ژســت
و ادای دینــی و ندرتاً باور روشــنفکرانه ،اص ً
ال گذر حمید هامون بــه وادی توحید و
(ع)
خداپرستی نمیافتد .او از ماجرای قربانی کردن اســماعیل توسط حضرت ابراهیم
این را فهمیده که میتواند یک تفنگ قدیمی از خانهی پدریاش بردارد و به ســراغ
معشــوقش برود و او را بــه خاطر خیانتش قربانی کند تا شــاید از ایــن طریق پا به
وادی ایمان بگذارد ،از عــزاداری ایام محرم در کودکیاش ،فقط تصویر ناخوشــایند
سربریدن گوســفند جلوی پای دســتهی عزاداری به یادش مانده اســت .هامون از
میان دینداران فقط مادربزرگش را میبیند که با وســواس وضــو میگرفته و بنا بر

همین بــه همهی اعتقاداتش شــک
کرده اســت .او از میان تمام باورهای
مذهبی ســعی میکنــد معنویت را
در یــوگا و عرفانهای سرخپوســتی
و ادا بازی جســتوجو کند .در واقع،
مهرجویی ســعی میکند تــا دین را
منفک از ایمان واقعی بــه خدا و در
قالــب طریقتی شبهروشنفکرپســند
و متظاهرانــه عرضه کنــد و آن را به
نحو دلخواه خود مصادره نماید .بدین
ترتیب ،مهرجویــی با هامون خدمتی
بزرگ به جامعهی شبهروشــنفکری
وطنی کرد؛ چــرا که طبقهی کوچک
متوســط جدیــد را ،کــه در فضای
معنــوی جامعه در دههی شــصت با
تردیدهای فراوانی روبهرو شده بود ،به
سمت نوعی از عرفان و ادا بازی ظاهرا ً
دینی ،اما بیخطر و خنثی ،سوق داد
که هم برای آنهــا مورد پذیرش بود
و هم برای مدیران ســینمایی وقت.
مدیریتــی که بــا دیدن چنــد نماد
دینی از کارگــردان فیلم قبل انقالبی
الماس 33ذوق زده شده بود.
در نتیجــه همانطــور کــه حمید
هامــون به عنــوان نمــادی از یک
شــهروند شبهروشــنفکر طبقــهی
متوســط جدید در پایان این فیلم به
دریا میزند و ظاهرا ً تطهیر میشود،
تیپهای شبهروشنفکر هامونی هم با
نشــاندادن یک تار و تنبور و مشتی
حرفهای عرفانی و یک ســقاخانه،
روی پردهی سینمای ایران تا مدتی
تطهیر شــدند و مجوز نمایش روی
پردهی نقــرهای را دریافــت کردند.
چنانکــه بعدهــا «ســید مرتضی
آوینی ِ» بــزرگ ،در اعتراض به موج
این فیلمهــای عرفــانزده ،مقاالت
فراوانی نوشت و به شدت از سینمای
«تارکوفسکی زده» انتقاد کرد.
به هر حال ،هر چند در سالهای بعد
هــم نمونههای رقیقتــری همچون
همســر (مهدی فخیمزاده)1372 ،
هم کم نبود که دغدغههای طبقهی
متوسط شــهریِ درگیر مدرنیته را
به تصویر بکشــد ،اما هامون در این
عرصــه خط شــکن بــود؛ چنانکه
بعدها بــا وجود ریتم کنــد و روایت
غیرجــذاب و غیرســینمایی ایــن
فیلم ،در جامعهی شبهروشــنفکری
ایرانــی عنــوان «هامونبازهــا» به
اصطالحی آشــنا تبدیل شد و برخی
از کارگردانان نسل سومی سینمای
ایران با ساخت مستندهایی ،به این
فیلم ادای دین کردند.
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خراب کن تا بسازی!
رده باالی دولتی،
تا پیش از سال  ،76نقد طبقهی متوسط سنتی ایران ،اعم از بازاریان ،مدیران 
مهدی آذرپندار
روحانیون و ...معموالً در فیلمهای سینمای ایران یک تابو بهشمار میرفت و بهجز استثناءهایی
همچون «مخملباف» که با رانت حکومتی هرچه میخواست میگفت و مینوشت ،کارگردانان
دیگر ،از بیم توقیف بهسراغ چنین ســوژههایی نمیرفتند .ازسوی دیگر ،پرداختن به دغدغههای طبقهی متوسط
مدرن هم که معموالً با واژههایی همچون خیانت ،بنبســت ،سیاهنمایی و گاه ًا متلکهای سیاسی مترادف میشد،
چندان با سلیقهی دستگاه ممیزی وقت سازگار نبود و ازهمینرو ،تصویر طبقهی متوسط در سینمای گلخانهای دوران
قبل از  ،76به برخی ژستهای عرفانزده و کولهباری از حرفها و کتابهای فلسفی در فیلمهایی همچون «هامون»
محدود میشود .اما در دولت موســوم به اصالحات ،با روی کارآمدن عطاءاهلل مهاجرانی در وزارت ارشاد و متعاقب ًا
مرحوم سیفاهلل داد در معاونت سینمایی ،اوضاع تغییر کرد و در کمتر از یک سال ،سینمای ایران به معرکهای برای
تحقیر و تمسخر و در بهترین حالت ،نقد طبقهی متوسط سنتی تبدیل شد و درعوض ،ستارههای چشم آبی با گیتاری
در دست ،به کاراکترهای محبوب سینمای ایران تبدیل شدند .شاید نخستین جرقهی این جریان در سینمای ایران،
توسط «شوکران ِ» بهروز افخمی و «دو زن ِ» تهمینه میالنی در سال  77زده شــد .در شوکران ،بهروز افخمی برای
نخستین بار سعی کرد ریاکاری یک مهندس شهرستانی متعلق به طبقهی متوسط سنتی را که به مذهبیبودن شهره
است ،به تصویر بکشد و ضعف او را در وسوسهیبازار تهران و بهخصوص در مواجهه با زنان بهنمایش بگذارد .بهویژه
اینکه مهندس «محمود بصیرت» ( با بازی فریبرز عربنیا) با بیرحمی تمام بعد از کامیابی از رابطهاش با «سیما ریاحی»
( با بازی هدیه تهرانی) ،او را رها میکند و به نزد خانواده و فرزندان خود باز میگردد و در نهایت ،سرنوشت این زن به
مرگ ختم میشود

در دو زن نیز ،بخش مهمی از درام
بر پایهی حضور یک شــخصیت
مذهبی بددل بهنام احمد (با بازی
آتیال پسیانی) شکل میگیرد که
با تحصیل و اشــتغال همسرش
مخالف اســت و حتی در نبودش
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در خانه را قفــل و تلفن را قطع
میکند تا همسرش بدون اجازهی
او کاری نکند .همین دو فیلم کافی
م کم کار بهجایی برســد
بود تا ک 
که «حاجی بازاریهــای زنباره
و صیغه دوســت» ( سگکشی

 ،1379مــارال  ،1379دنیا 1380
و شــام آخــر « ،)1380پدران
متحجــر تینایجرســتی ِز غالب ًا
جبهه رفته» ( ســهراب ،1378
متولد ماه مهر  ،1378شور عشق
 ،1379خاکستری  ،1379واکنش

میتوان در این سالها تصویری متفاوت از طبقهی متوسط را نیز در معدود فیلمهایی همچون «به همین سادگی» ( )1385و
«بیپولی» ( )1387مشاهده کرد که هنوز نظام ارزشگذاری سنتی و رگههای دینی در زندگی کاراکترهای اصلی فیلم جاری است

پنجم « ،)1381حراســتیهای
دانشگاه و نظامیهای ژاو ر صفت
مزاحم دختران و پسران جوان»
(دختری با کفشهــای کتانی
 ،1377آواز قو  ،1379آخر بازی
« ،)1379دولتیهای رانتخوار
سختگیر ریاکار» (پارتی ،1379
تیک ،1380کما  )1384و «زنان
چادری هیوال صفت» ( من ترانه
پانزده ســال دارم  ،1380زندان
زنان  )1379به عنوان مهمترین
بدمنهای سینمای ایران معرفی
م آبیهای
شوند و د ر عوض ،چش 
مو بور گیتار به دست ،دختران
شهرســتانی عازم تهران برای
ل ســپرده
تحصیل و دختران د 
به عنوان
به یک پسر و بالعکس ،
قهرمانان دوستداشــتنی این
سالها شناخته شوند.
در این میان ،تعــداد فیلمهایی
هم که به زندگی طبقهی متوسط
جدید میپرداخت ،افزایش یافت
و دغدغههای سیاسی و اجتماعی
شبهروشــنفکرانه در قالــب
فیلمهایی همچــون «میکس»
(« ،)1378کاغــذ بیخــط»
(« ،)1379اعتــراض» ()1379
«سگکشــی» ( )1379و ...روی
پرده رفتند .فیلمهایی با مضامین
پررنــگ سیاســی و اعتراضی

همچــون 18تیــر ،قتلهای
زنجیرهای و ...و قهرمانانی که با
مشــکالت خانوادگی ،سانسور،
دیکتاتوری و قوانین و مناسبات
توپاگیر عرفی و شرعی
دســ 
دســتوپنجه نرم میکنند .کار
ب ه جایی رســید کــه افراط در
پرداختن به این مضامین ،باعث
ی شــدن آنها شد و
کلیشــها 
م کم مخاطبــان از دیدن این
ک
تصویر تکراری کــه در ابتدای
امر ،ب ه علت جســورانهبودن از
آنها استقبال شده بود ،خسته
شدند اما سینمای ایران ،این بار
بعد از تخریــب جایگاه طبقهی
متوسط ســنتی ،با پیشگامی
«اصغر فرهــادی» اقــدام به
بازتعریــف طبقهی متوســط
جدیدی در سینمای ایران کرد
که نخستین نشــانههای آن را
میتوان در «چهارشنبه سوری»
( )1384مشاهده کرد؛ طبقهای
سکوالر مسلک ،ب ه شدت درگیر
مسائل اخالقی و زناشویی ،کام ً
ال
شــکننده ،بیدغدغه نسبت به
مســائل مالی و عموم ًا ناراضی و
قربانی مناسبات جامعه.
همیــن تصویــر اجتماعی و
تلخ طبقهی متوســط جدید با
«تقاطع» و «چه کســی امیر را
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کشت؟» در ســال  1385ادامه
پیدا کرد و یک ســال بعد ،این
تصویر سیاه با فیلم تلخ و سیاه
و ســفید «خونبازی» (،)1386
کاملتر شــد .آنچــه بیش از
هر نکتهای در ایــن فیلمها به
چشم میآمد ،سرنوشت تاریک
جوانان مدرن ایرانی بود که یا با
اعتیاد درگیر بودند یا با مناسبات
گستردهی غیراخالقی.
اما در میان فیلمســازانی که به
طبقهی متوســط مدرن اهتمام
دارند ،اصغر فرهادی منظومهی
فکری و فرمــی دقیقتری دارد
و در همین ســالها با نوشتن
فیلمنامههــای «کنعــان» و
«دایــرهی زنگــی» ( )1386
و نیــز کارگردانــی فیلم مهم
«دربارهی الی» ( ،)1387موفق
به ترســیم تصویری جدید از
طبقهی متوســط ایرانی شده
است .در فیلمها و فیلمنامههای
فرهــادی ،نوعــی نارضایتی
عمومی میــان کاراکترها وجود
دارد که مظاهر ایــن نارضایتی
معموالً در مناســبات خانوادگی
عیان میشــود؛ بیآنکه دلیل
این منازعات خانوادگی چندان
مشــخص و ملموس باشــد .به
عبارت بهتــر ،در آثار فرهادی
دیگر دلیل طالق ،مســائلی از
قبیل خیانت و اعتیاد نیست بلکه
ماجرا ریشــهایتر و مبناییتر
اســت و به مناســبات اخالقی
جامعه گره میخورد.
برای مثال ،در کنعــان در برابر
این پرسش مخاطب که مشکل
مینا (با بازی ترانه علیدوستی)
با همسر معقول و متشخصش (با
بازی محمدرضا فروتن) چیست،
تنها یک دیالوگ مهم وجود دارد:
«من وقتی از خونه بیرون میرم،
دوست ندارم کســی منتظرم
باشــه »...و این همان مؤلفههای
جدیدی است که توسط فرهادی
و همفکرانش به این طبقه نسبت
داده میشــود .زنانی که زندگی
خوبی دارند امــا قصد مهاجرت
کردهاند و در ایــن راه حاضرند
از خیر زندگــی خویش بگذرند
بیآنکه دلیلی مشخص در متن
فیلم ،در پاســخ به چرایی این

اصرار بر مهاجرت و طالق وجود
داشته باشــد .در واقع ،اعضای
طبقهی متوسط در آثار فرهادی
بهشــدت به گزینهی مهاجرت
فکر میکنند و این خود نمادی
از نارضایتــی عمومــی در بین
آنهاست؛ از «احمد» در دربارهی
الی تا پسر یکی از همسایهها در
دایرهی زنگی و «مینا» در کنعان،
همگی یا مهاجرت کردهاند یا در
اندیشهی مهاجرت هستند.
تماشای ماهواره ،تحصیالت باال،
آشنایی با زبان خارجی و گاهی
اشــتغال به مترجمی (خانمی
کــه در دایرهی زنگــی مترجم
مجموع ه کتابهای «هری پاتر»
اســت یا مینا در کنعان ،که به
زبان انگلیســی آشناســت) و
مهمتر از همه پایبندی به یک
نظام اخالقی غیردینی و مدرن
ا ز جمله ویژگیهــای عمومی
طبقهای است که در این سالها
بهعنوان طبقهی متوســط در
سینمای ایران معرفی شدهاند.
البتــه فــارغ از ایــن جریان،
میتوان در این سالها تصویری
متفاوت از طبقهی متوسط را نیز
در معــدود فیلمهایی همچون
«به همین ســادگی» ( )1385و
«بیپولی» ( )1387مشــاهده
کرد که هنوز نظام ارزشگذاری
سنتی و رگههای دینی در زندگی
کاراکترهــای اصلی فیلم جاری
است اما جریان غالب ،تحت تأثیر
فیلمســازی فرهادی و تصویر
ذهنی او از طبقهی متوسط است.
بدین ترتیب ،میتوان گفت طی
حدود دوازده ســال از  1376تا
 ،1388ابتدا طبقهی متوســط
ســنتی در ســینمای ایران به
شدیدترین شکل ممکن تخریب
میشــود و ســپس از حوالی
 1384به بعد ،طبقهی متوســط
جدیدی پا به عرصهی سینمای
ایران میگــذارد و بــه محور
اساســی تعدادی از مهمترین
فیلمهای سینمای ایران در این
سالها تبدیل میشود .بهعبارت
دقیقتر ،طبقهای سنتی خراب
میشــود تا طبقهای دیگر که با
آرای شبهروشنفکران همخوانی
بیشتری دارد ،ساخته شود.
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نگاهی به تصویر طبقهی متوسط در سینمای ایران پس از سال88

کاراکترهای متعلق به این طبقه در فیلمهای فرهادی ،هرچه درگیر اصول اخالقی
خود هستند ،بههمان اندازه هیچ نسبتی با دین برقرار نمیکنند .بهعبارت بهتر،
اگر پیش از سال  88میشد از باورهای مذهبی طبقهی متوسط در آثاری همچون
«بیپولی» و «به همین ســادگی» و حتی در نمون های کام ً
ال شبهروشنفکری مانند
«کنعان» (آنجاکه کاراکتر اصلی زن برای سالمتی خواهرش نذر میکند و پارچهای
را به درخت میبندد) با روایتی محترمانه یاد کرد ،در آثار پســا ،88یا نشانههای
مذهبی وجود ندارد و شخصیتها حداکثر درگیر اصول اخالقی هستند یا اینکه
این رفتارهای مذهبی ا ز سوی فیلمساز محترم شمرده نمیشود( .مانند شخصیت
«علی» و باورهای مذهبی او در سعادتآباد یا شخصیت مادر در بیخود و بیجهت)

از تهی سرشار!

تجربهی سالها سیطرهی فضای شبهروشنفکری بر
علیمحمدرهنما
فرهنگ و هنر این مرزوبوم ،نشــان میدهد که در
بیشــتر اوقات انتهای آدرس آثار شبهروشنفکران
کشورمان به مخاطبان خود ،به « بنبســت» ختم میشود؛ جاییکه امید را
دیوارهای سخت غالب ًا حکومتی احاطه میکند .به ویژه اگر که چرخ روزگار بر
وفق مراد شبهروشنفکران نچرخد و « شکست» همسایهی آنها شود .حال
میخواهد روزها و سالهای بعد از کودتای  28مرداد باشد و ایام سرخوردگی
چپها که به خلق شــعر قدرتمندی چون «زمستان» اخوانثالث بیانجامد یا
هنگامهی واقعهی سیاهکل و اعدام چریکهای فدایی که میتوان جلوهاش را
در ترانهی «جمعه»ی فرهاد مهراد در همان سالها مشاهده کرد

بنبستنگاری!
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این قاعدهی اعتراضی قبل از انقالب
و بعد از انقالب نمیشناسد؛ در دهی
شــصت ،میتوان این بنبستها
و نارضایتی شبهروشــنفکران را
از فضای مکتبی ســالهایی که
خودشان ســالهای خون و آتش
میخواننــدش ،در کتابهایــی
همچون «زمستان  »62و دیگر آثار
« اسماعیل فصیح» ردیابی کرد؛ اما
شاید بتوان سینماییترین نوع این
«بنبست»ها را در فیلمهای ساخته
شــدهی بعد از فتنهی  88دید که
داستانهایی را از طبق های موسوم
به طبقهی متوســط جدیدمحور
قرار دادهاند؛ آنجا که سینماگران
پرشمار حامی اصلیترین کاندیدای
شکستخورده در انتخابات ،پس
از ناکامی جنبش سبز -که به باور
آنها حاصل اعتراض و احقاق حق
تازه شکلگرفتهی
طبقهی متوسط 
ســاکن پایتخت بــود -در اثبات
نظریهی تقلب و سپس گرایش به
سمت اقدامات افراطی در خیابان و
طردشدن ازسوی مردم ،احساس
ســرخوردگی پیدا کردنــد و این
حس ســرخوردگی را به فیلمهای
خود و بــهویژه بــه کاراکترهای
متعلق به طبقهی متوســط جدید
در ایــن فیلمها تســری دادند.
فیلمهایی ماننــد «جدایی نادر از
سیمین»« ،سعادتآباد»« ،انتهای
خیابان هشــتم»« ،هفت دقیقه
تا پاییز»« ،بیخــود و بیجهت»،
«بــرف روی کاجهــا»« ،پذیرایی
ســاده»« ،چهلســالگی»« ،من

از کنار هم میگذریم!

شاید یادآوری سکانسی از فیلم «برف روی کاجها» برای توصیف نسبت زندگی این
ق به طبقهی متوسط جدید با مقولههی دین خالی از لطف نباشد؛
کاراکترهای متعل 
آنجاکه در ایام محرم ،هیأت عزاداری از جلوی خانهی «رؤیا» (با بازی مهناز افشار)
میگذرد و رؤیا از داخل خانه و از پشت دیوار فقط نظارهگر حرکت علم این دستهی
عزاداری است؛ دستهی عزاداری راه خود را میرود و رؤیا هم از پشت دیوار مسیر
خودش را طی میکند؛ بدون هیچ تقاطع و مزاحمتی در این دو مسیر!
اینچنین است که تعریف طبقهی متوسط جدید در سینمای ایران ،مطابق آنچه
نظریهپردازان متجدد سعی در القای آن دارند ،با کاراکترهایی دور از هرگونه باور
مذهبی مؤثر تثبیت میشود و این البته تنها یکی از مؤلفههای این طبقهی نوظهور
شهری و درعینحال ،مهمترین آنها اســت .گرچه فقدان باورهای مذهبی در
این فیلمها با جایگزینی مضامین اخالقی پر میشود و مسائلی همچون مذمت
دروغگویی و پنهانکاری و البته انتقاد از رواج شدید این بیاخالقیها در جامعه
به بنمایهی بســیاری از فیلمهای این دوره تبدیل میشــود اما طبیعی است
که این دوری از مذهب ،موجــب ایجاد فاصل ه میان اعضای این طبقه با حکومت
مذهبی میشود و همین عامل ،نارضایتی را برای این افراد به ارمغان میآورد .این
نارضایتی هم منجر به گرایش پررنگ این کاراکترها به موضوع مهاجرت میشود؛
چنانکه بحث مهاجرت را با شــدت و ضعفش میتــوان در فیلمهایی همچون
جدایی نادر از سیمین ،سعادتآباد ،برف روی کاجها ،من مادر هستم ،چهلسالگی
و آقا یوسف ردیابی کرد.

مادر هســتم»« ،آقا یوسف»« ،من
همســرش هســتم» و «زندگی
خصوصی آقا و خانم میم» ،تعدادی
از مطرحترین آثاری هســتند که
بعد از ســال  88با همین رویکرد
روانهی پردهی ســینماها شدند و
اغلب میشد این حس سرخوردگی
و به بنبسترســیدن شهروندان
متعلق به این طبقــه را به دالیل
گوناگون در آنها مشــاهده کرد.
از دالیل سیاســی و نارضایتی از
اوضاع کشور گرفته (در فیلمهایی
مثل انتهای خیابان هشتم ،جدایی
نادر از ســیمین و پذیرایی ساده)
تا محدودیتهــای مذهبی حاکم
(بیخود و بیجهــت) و البته بیش
از همه ،بحــران اخالقی همهگیر
در جامعه (برف روی کاجها ،چهل
سالگی ،من مادر هستم ،آقایوسف،
هفت دقیقــه تا پاییــز ،زندگی
خصوصــی آقا و خانــم میم ،من
همسرش هستم و .)...

زمانی برای ضربدریشدن خیانتها

ازسویی دیگر ،تصویر ارائه شده از یک خانوادهی متعلق به طبقهی متوسط جدید
ت رسیده
در این فیلمها ،تصویری است از یک نهاد د ر حال فروپاشی ،بهبنبس 
ن مایهی بیش از نیمی از این
و مبتال به انواع بیاخالقیها و اختالفات .چنانکه ب 
فیلمها ،موضوع خیانت یا اختالفات شدید خانوادگی است .حال میخواهد این
خیانت دریچهای باشــد به دنیایی بهتر برای یک زن طبقهی متوسط (برف روی
کاجها و چهلسالگی) یا باعث نابودی و حتی مرگ شود (من مادر هستم).
مناسبات اخالقی بین خانوادههای طبقهی متوسط و نوع روابط آنها با هم نیز از
جمله مضامین موردعالقهی فیلمسازان در این دوره است .مناسباتی که معموالً
بین زوجهای جوانی شکل میگیرد که از دوران دانشگاه با هم رفاقت دارند و به
صورت دورهای دور هم جمع میشــوند و همینجاست که از برخی خطقرمزها
همچون خیانتهای ضربدری و عالقــهی یک مرد متأهل به یک زن متأهل ( در
فیلمهایی همچون برف روی کاجها ،من مادر هستم و سعادتآباد) عبور میشود.
ط شکنیها ،بیپاســخ نماند و در نوروز  91و سپس زمستان همان
گرچه این خ 
سال ،به وقوع اعتراضات پردامنهی قشر متدین ختم شد.

تکثیر نوع نگاه فرهادی

آنچه در فیلمهای این دوره بیش
از هر زمان دیگری دیده میشود،
تســری نوع نگاه اجتماعی «اصغر
فرهــادی» در فیلمهایــی مثل
«دربــارهی الی» و «چهارشــنبه
ســوری» بــه فیلمهــای دیگر
سینماگران است که شاید ریشه در
موفقیتهــای داخلی و بهخصوص
بینالمللی این فیلمساز داشته باشد.
درنتیجهی چنین رویکردی ،طبقهی
متوسط جدید پساهشتا دوهشتی
در ســینمای ایران ،درست مثل

نوازندههای مؤنث شکستخورده

نقش محوری و پررنگ زنان هم از دیگر مؤلفههای طبقهی متوسط جدید در این
فیلمهاست .زنانی که معموالً شاغل هستند ،حداکثر یک فرزند دارند و چندان در
قید و بند ایفای نقش مادری نیســتند ،به موسیقی و نواختن ساز عالقه دارند (به
طور مثال در جدایی نادر از ســیمین ،برف روی کاجها ،سعادتآباد ،چهلسالگی،
آقا یوسف و من مادر هســتم) ،چندان از زندگی خود رضایت ندارند و معموالً در
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زناشویی که شاید در نگاه اول دلیل
موجه و خاصی هم در نداشته باشد
(که میتوان نمونهی واضح آن را در
فیلم چهلسالگی یا پیش از سال
 88در فیلم کنعان مشاهده کرد).
این نارضایتی گاه حتی بهســمت
پوچگرایی هم میرود که این مورد
در فیلمهای «کاهانی» و ازجمله در
«بیخود و بیجهت» قابل مشاهده
است.

کمی امیدوارتر!

البتــه در این میــان ،فیلمهایی
همچون زندگــی خصوصی آقا و
خانم میم ،آقا یوســف و من مادر
هستم ســعی میکنند این طبقه
و اصول اخالقــی حاکم بر آن را با
نظام ارزشگذاری سنتی نقد کنند؛
اما در فیلمهــای دیگری که بیان
شد ،معموالً فیلمســاز از هرگونه
قضاوتــی دوری میکند یا آنکه
معیارهای مــدرن ارزشگذاری را
در قضاوت دخیل میکند .اما بهجز
این جریان غالب ،فیلمهای دیگری
هم هســتند که از ایــن فرمول
«بنبستنگاری» تبعیت نمیکنند.
بهطور مثــال ،فیلمهایی همچون
«ورود آقایان ممنوع» « ،میگرن»
و «نارنجیپوش» گرچه به همین
طبقهی متوسط جدید میپردازند
و از جهاتی ،بسیاری از مؤلفههای
بیانشــده در باال را هم دارند؛ در
پایان ،سعی میکنند راه امید را بر
سرنوشت کاراکترهای خود نبندند
و حتی مســائل آنها را با لحنی
آمیخته به طنز مطرح کنند.

طبقهی سنتی؛ خیلی دور،
خیلی نزدیک

فکر مهاجرت هستند ،معموال در مواقع درگیری از برخوردهای خشونتبار همسر
خود در امان نیستند ،تحصیالت دانشــگاهی دارند و اکثرا ً حتی گاه بدون دلیل
محسوسی که مخاطب متوجه شود ،فکر میکنند که شکست عشقی خوردهاند .این
بنبستهای عاطفی که تقریب ًا در تمام این فیلمها وجود دارد و تا پایان هم ادامه
پیدا میکند ،گاه محصول مستقیم مناسبات اخالقی جامعه است و گاه نیز هیچ دلیل
ملموسی ندارد که مخاطب متوجه آن شود؛ چنانکه نارضایتی کاراکترهای فیلمهای
«آنتونیونی» و احساس ســرخوردگی آنها مانند «آنا» در فیلم تحسینشدهی
«ماجرا» معموالً دلیل مشخص و قابلدرکی ندارد و قرار است داللتی باشد بر زوال
ت رسیدن آنها .در این دوران هم میشود
طبقهی بورژوا و مرفه ایتالیایی و بهبنبس 
همین حس را از این فیلمها برداشــت کرد .نارضایتی عمومی زوجین از زندگی
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در کنار ایــن فیلمها ،جریانی نیز
وجــود دارد که به نقــد طبقهی
متوسط سنتی و متدین میپردازد.
گرچه این جریان بسیار کمکارتر از
سالهای گذشته است اما همچنان
در این دوره هــم فعالیت دارد و با
فیلمهایی مانند «بوســیدن روی
ماه»« ،زندگی با چشمان بسته»،
«قصهی پریا» نمایندگی میشود.
برای مثال ،رفتار پــدر و مادری
مذهبی به دیرآمدنهای مشکوک
دخترشــان در زندگی با چشمان
بسته با بیرحمانهترین لحن ممکن
و البته در رونــدی غیرمنطقی و

ضعیف به نقد کشیده میشود یا
در قصهی پریا یک فرزند شــهید
به ورطهی اعتیاد و سقوط میافتد
و در کنار آن ،عموی رانتخوار و
ظاهرالصالح او نقد میشــود .در
بوسیدن روی ماه هم میتوان به
وضوح اعتراض فیلمساز را نسبت
به طرد مفروض خانوادهی شهدا و
بهاصطالح «خط امامی»ها از بعد از
سال  88مشاهده کرد؛ هرچند خط
داســتانی اصلی ،داستان دو مادر
شهید است که در انتظار بازگشت
پیکر فرزندان خود هستند.
آخرین نکته آنکه؛ در این سالها
تنهــا تصویر متفــاوت طبقهی
متوسط ایرانی را میتوان در «یه
حبه قند» بــه کارگردانی «رضا
میرکریمی» مشاهده کرد .جایی
که هم مدرنیته هست و هم سنت،
هم مشکالت خانوادگی هست و
هم عشق ،هم دینگریزی هست
و هم دینمداری ،هم غم هست و
هم شادی ،هم عروسی هست و هم
عزا ،هم ماندن هست و هم رفتن
و مهاجرت و هم تهرانی هســت
و هم شهرســتانی و این شاید به
حقیقت زندگی طبقهی متوســط
این روزهای ایران نزدیکتر باشد.
طبقهای که در کنار تمام بحرانها،
شادیهایی هم دارد .طبقهای که
در عین دینگریزی ممکن است
مثل کاراکتر «حمیــد» (با بازی
هدایت هاشــمی) در یه حبه قند
ناگهان نوحه سر دهد و اشک بریزد
یا مثل کاراکتــر «هرمز» (با بازی
اصغر همت) با دیدن یک صحنهی
خاکسپاری ،باورهای مذهبیاش
پررنگتر شود و این درست مخالف
نمایش دینگریزی مطلق این طبقه
در سینمای پســا 88ایران است.
چه آنکه در بطن همین طبقهی
متوســط ظاهرا ً دینگریز ایرانی
هم میتوان به وفــور ،رفتارهای
دینی از نذر و نیاز گرفته تا لباس
مشکی ایام عزاداری و نماز و روزه
را هم دید اما خیلی از سینماگران
ایرانی هنــوز متوجه این حقیقت
نشــدهاند و ترجیح میدهند به
ظاهر غیردینــی این طبقه توجه
کنند.
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نگاهی به فیلم « سعادت آباد» و بازنمایی « طبقهی متوسط» در آن

طبقهیمتوسطیکههست،طبقهیمتوسطیکهنیست!
تب « طبقهی متوسط نگاری» و اقبال به آن ،خیلی وقت است که سینمای ایران را فرا گرفته و اکثر کارگردانهایی که به دنبال ارائهی آثار خود هستند،
مهدی خانعلیزاده
این طیف اجتماعی را برای بستر سازی مفاهیم مورد نظر خود انتخاب میکنند .فیلمهای مطرح اصغر فرهادی و موفقیتهای جهانی او نیز سبب شده
تا این تب به باالی  40درجه برسد و همهی سینماگران را به سمت خود جلب کند .اینکه این گرایش تا چه اندازه صحیح است و آیا موفقیت یک یا چند
فیلم در مقیاس جهانی میتواند منعکس کنندهی بافت فرهنگی یا ذائقهی مخاطب ایرانی باشد یا خیر ،جای بحث مفصل دارد .با این حال ،اینکه چرا کارگردانان سینمای ایران
عالقهی خاصی به طبقهی متوسط جامعه دارند ،قابل بررسی و تحقیق است و جامعهشناســان نیز تاکنون مطالب و پژوهشهای بسیاری را در این زمینه منتشر کردهاند .اما
مسئلهی اساسی در این میان ،به تعریف طبقهی متوسط برمیگردد
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یکــی از مطرحترین آثــاری که در
سالهای اخیر ســینمای ایران تولید
شده و مدعی اســت که به طبقهی
متوســط میپردازد ،ســعادتآباد
( )1390بــه کارگردانــی «مازیــار
میری» است .سعادتآباد را میتوان
نمونهای برجسته از سینمایی دانست
که اساســاً دربارهی طبقهی متوسط
نیست و سازندگانش نیز شناختی از
طبقهی متوسط ندارند ،اما کارگردان

و نویسندگان آن در تمام گفتوگوهای خود تأکید دارند که فیلمشان دربارهی طبقهی
متوســط اســت؛ فیلمی که به باور نگارنده ،بیش از آنکه نمایش دغدغهها و مسائل
مربوط به طبقهی متوسط باشــد ،بیانگر مسائل مبتالب ِه قشر موسوم به شبهروشنفکر
یا متجدد اســت که به دلیل عدم همراهی مردم عادی با آن ،تالش شــده تا پوششی
تحت عنوان طبقهی متوســط برای آن طراحی و دوخته شود و سپس همان مسائلی
که بارها گفته شدهاند ،در قالبی جدید ارائه شود .در واقع ،کارگردان ابتدا یک طبق هی
خیالی را با ویژگیها و عناصر مورد نظر خود خلق و ســپس موجود خلق شده توسط
خود را همان طبقهی متوسط جامعهی ایرانی معرفی میکند .در تأیید همین رویکرد
جالب است بدانید که مازیار میری در گفتوگوی خود با امید روحانی در شماره 204
مجلهی دنیای تصویر دســت به خلق واژهی جالب «طبقهی متوســط مرفه» میزند

92

و تأکید میکند که فیلمش در مورد
طبقهی متوســط مرفه است .واژهای
که نمیتوان هیچ نشانی از آن در علم
جامعهشناسی یافت و نشان میدهد
که مازیــار میری خود واقف اســت
که تصویر فیلمش با تصویر مرســوم
طبقهی متوســط جامعهی ایرانی تا
چه حد متفاوت است.
ماجرای سعادتآباد چندان پیچیده
نیست؛ یاســی (لیال حاتمی) که در

در سعادتآباد تمام ارزشها به نفع یکطبقهی متوسط موهوم که یاسی نمایندهی آن است ،زیر سؤال میرود؛ آنچنان که سقط جنین الله (مهناز افشار) به بهانهی
مسافرت خارج از کشور ،نسبت به کتک خوردن او یا وارسی موبایلش توسط علی موجهتر جلوه داده میشود و واکنش سنتی ،به هر نحو ،محکوم میگردد

سقط یک فرزند ناخلف
یاسی که باردار است ،در خلوت خویش و بعد از پایان مهمانی ،مشغول
آب دادن به نهال نورس داخل گلدان میشود و این درست وقتی است
که مخاطب بعد از آگاهی از خیانت محسن ،دارد به این میاندیشد که
آیا یاسی فرزند خود را به دنیا خواهد آورد یا مثل الله ،تصمیم به سقط
این رهاورد اختالط بین طبقهای خواهد گرفت؟
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زندگی مشــترک با محســن (حامد
بهداد) دچار تردیدهایی شده ،تصمیم
میگیرد بــرای او جشــنی بگیرد و
خاطراتی را یادآوری کند .او برای بهتر
برگزار کردن مهمانی ،همه چیز را از
قبل پیشبینی میکند غافل از اینکه
شرایط به خواست او پیش نمیرود .او
از دو زوج که دوستان خانوادگیشان
هستند برای شرکت در این مهمانی
دعوت کرده است :علی و الله و بهرام
و تهمینه .اما هر کــدام از این زوجها
که همکاران محســن هم هســتند،
مشــکالت خاص خودشــان را دارند
و در زیــر رگهای روابــط این چند
نفر ،جویبارهایی از خیانت در روابط
زناشویی جریان دارد.
ســعادتآباد گرچــه بــه ادعــای
کارگردانش ،قصد نقــد پنهانکاری
در خانوادههای مــدرن ایرانی را دارد
امــا در اصل منتقــد ورود عدهای از
طبقــات پائینتر و یا ســطحفکری
سنتی به محدودهی طبقهی متوسط
فرضی است .در واقع ،تصویر طبقهی

متوســط ایرانی در این فیلم ،به مثابهی همان «راویولی» ســر میز شام یاسی است
که مخلوطی اســت از مزهها و رنگهای مختلف که همه در ظرفــی به نام راویولی
با هم بُــر خوردهاند .از «علی» (امیر آقایی) که ســنتی و مقید بــه باورهای مذهبی
ی به معنای واقعی است و البته همچنان
است تا محسن که یک تازه به دورانرسید ه 
در اندیشــهی صعود به طبقهی باالتر؛ حتی به قیمت زیرپاگذاشتن بدیهیات اصول
اخالقی .در این میان ،تنها کســی که ستایش میشود ،یاســی است .او طبق تعریف
کارگردان از طبقهی متوســط ،یک طبق ه متوسطی اصیل اســت و البته بزرگترین
قربانی تغییر نظم این طبقه توسط افرادی چون علی و محسن .هر فعلی که از یاسی
صادر میشــود ،اصالت دارد حتی اگر او با وجود داشتن همســر و جنینی در شکم،
همچنان رگههایی از عشــق به یک همدانشگاهی سابق -بهرام (حسین یاری) -را در
وجود خود حس کند.
بدین ترتیب ،در ســعادتآباد تمام ارزشها به نفع یک طبقهی متوســط موهوم که
یاسی نمایندهی آن اســت ،زیر سؤال میرود؛ آنچنان که ســقط جنین الله (مهناز
افشار) به بهانهی مسافرت خارج از کشور ،نسبت به کتک خوردن او یا وارسی موبایلش
توسط علی موجهتر جلوه داده میشود و واکنش سنتی ،به هر نحو ،محکوم میگردد.
به عبارت دقیقتر ،دیگر مهم نیســت الله چه کرده و چرا علی را به بهانهی یک سفر
کاری به خارج از کشــور ،از نعمت پدر شدن محروم کرده است و چرا یاسی و دیگران
این موضوع را از علی پنهان کردهاند بلکه مهم آن اســت کــه علی به عنوان یک فرد
مذهبی و ســنتی ،الله را کتک زده اســت و با خارج رفتن او مخالف است و این امر
با فرهنــگ و آدابی که نویســنده و کارگردان برای طبقهی متوســط مرفه ،مفروض
گرفتهاند ،همخوانی ندارد.
تهمینه (هنگامه قاضیانی) به عنوان یک ســرمایهدار بالفطره کــه از منبع ثروت پدر
ارتزاق میکند ،محسن به عنوان یک تازه به دوران رسیده و پرستار بچه (مینا ساداتی)
به عنوان نمایندهای از قشــر ضعیفتر ،دیگر مزاحمان زندگی یاسی هستند که توازن
مهمانی و زندگی او را برهم زدهاند .حسرت بزرگ مخاطب هم آن است که چرا بهرام
و یاســی به عنوان دو عضو شــریف و تحصیلکردهی طبقهی متوسط و با وجود یک
عشق اصیل -البته به زعم فیلمساز -به هم نرســیدهاند و حاال هر کدام به امید یک
سعادتآباد ،گرفتار سراب شدهاند؟!
طالق ،مهاجرت ،قرص اعصاب ،ســقط جنیــن ،خیانت ،تحصیالت باال ،موســیقی،
نوشیدنیهای الکی ،غذاهای فرنگی ،روابط با دوستان به جای روابط با خانواده ،تجارت
و عدم پایبندی به قید و بندهای شرعی ،شاید مهمترین مؤلفههای طبقهی متوسط
موهومی باشد که فیلمساز ســعی در به تصویر کشیدن آن داشته است .در این میان،
صفات مثبت به عنوان مؤلفههای اصیل طبقهی متوســط و صفــات منفی به عنوان
محصول اختالط اغیار با اعضای این طبقه معرفی میشود.
البته مناسبات تجاری مشترک میان این سه زوج که سر به میلیارد میکشد و کدهای

دیگری کــه از وضع اقتصــادی این
خانوادهها حکایــت دارد ،با واقعیت
طبقــهی متوســط ایرانــی چندان
سازگاری ندارد و شاید غیر قابل انکار
بــودن همین کدهــا و مؤلفهها بوده
است که کارگردان فیلم را وادار کرده
تا از عبارت «طبقهی متوسط مرفه»
برای توصیف این فیلم استفاده کند؛
عبارتی که نه مقبولیت علمی دارد و
نه عینیت اجتماعی و تنها قرار است
توجیهی باشــد بر فیلمی که صراحتاً
در راستای منویات شخصی کارگردان
ســاخته و بــا نقابی به نــام طبقهی
متوسط به مردم ارائه شده است.
اما سعادتآباد پایان قابل تأملی هم
دارد؛ یاسی که باردار است ،در خلوت
خویش و بعد از پایان مهمانی ،مشغول
آب دادن به نهال نورس داخل گلدان
میشــود و این درســت وقتی است
که مخاطب بعــد از آگاهی از خیانت
محســن ،دارد به این میاندیشد که
آیا یاسی فرزند خود را به دنیا خواهد
آورد یا مثل الله ،تصمیم به سقط این
رهاورد اختالط بین طبقهای خواهد
گرفــت؟ و بــه این ترتیــب ،موتیف
ثابت آثار مربوط به طبقهی متوسط
در این چند سال اخیر ،یعنی نگرانی
از آیندهی نسل جدید پرورش یافته
در طبقهی متوسط ،تکرار میشود .اما
به راستی آیا طبقهی متوسط ایرانی
همین اســت که در این فیلم نمایش
داده میشــود؟ آیا طبقهی متوسط
ایرانی مترادف اســت با سقط جنین
برای خارج رفتن؟ مترادف اســت با
عشــق زن شــوهردار به همکالسی
دوران دانشگاه که مطابق صحبتهای
ی هفت،
کارگــردان فیلــم در برنام ه 
عشقی نجیبان ه است؟! مترادف است
با رابطهی نامشــروع مــرد متأهل با
پرستار کودکش؟ مترادف است با. ...
بگذریم .خود کارگردان هم این را باور
ندارد که فیلمــش در مورد طبقهی
متوسط است .به همین دلیل مجبور
به یافتــن واژهی بیمبنای «طبقهی
متوسط مرفه» شده است!
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مقصرکیست؟
طبقهی متوسط در آثار « اصغرفرهادی»

نوع نگاهی که اصغر فرهادی در سینما به طبقهی متوسط
سعید ترازی
دارد ،جدا از اینکه آغازگر جریانی در تاریخ سینمای کشور
بوده ،حاوی مفاهیم و نکاتی است که در نگاه تحلیلی به
آثارش ،به کشف اشتراکاتی میان آنها ،بهویژه در چهار اثر آخرش میانجامد .متن
پیش رو با مد نظر قراردادن چهار فیلم اخیر فرهادی یعنی «چهارشــنبه سوری»،
«دربا رهی الی»« ،جدایی نادر از ســیمین» و «گذشته» به حضور طبقهی متوسط و
ح شده برای آن در این آثار میپردازد
مسائل و مشکالت مطر 
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چهارشنبه سوری
این فیلم بــ ه طور مشــخص ،یکی از
اصلیتریــن مشــکالت خانــوادهای از
طبقهی متوســط و رو ب ه رشد جامعه
را به نمایش میگــذارد .زن و مردی در
ظاهر زیر یک ســقف زندگی میکنند
اما رابطهای عاطفی میان این دو وجود
ندارد .شــاید نوعی از طــاق عاطفی؛
چراکه مرد داســتان ،مرتضی (با بازی
حمیــد فرخنــژاد) ،در میانهی شــک
شدید همســرش ،تصمیم گرفته است
با زنی آرایشــگر در همسایگی خانهاش
(با بازی پانتهآ بهرام) رابطه برقرار کند.
ن که قصد داشته
اما فیلمساز بیش از آ 
باشد زندگی خانوادگی طبقهی متوسط
ت بنیان یک
را نقد کند و زندگی سســ 
خانوادهی متعلق به این طبقه را ترسیم
نماید ،قصد نقد مناســباتی را دارد که
طبقهی متوســط را به چنیــن حا ل و
روزی انداخته اســت .درواقع ،نکتهی
مهم اینجاســت که فیلمســاز اصرار
دارد بگوید هیچیک از شــخصیتهای
داستان گناهکار نیســتند؛ چنانکه زن
آرایشــگر نه در حکم یــک زن اغواگر
بلکه در جایگاه فردی بیپناه اســت که
از بد روزگار به درخواســت مردی برای
ایجاد رابطه پاسخ مثبت داده است .این
بیپناه بودن او در سکانس طالیی فیلم
ب ه خوبی و با ظرافت ب ه تصویر کشــیده
شده اســت؛ آنجاکه زن آرایشگر بعد
ی بر قطع رابطه
از گفتن تصمیمش مبن 
با مرتضی ،از ماشــین او پیاده میشود
اما همینکه مرتضی مــیرود ،ترقهای
جلوی پای او منفجر میشود و احساس
تنهایی خیلی زود بهسراغش میآید .در
واقع ،فرهادی به صورت غیرمستقیم به
مخاطبش القا میکند که زن آرایشــگر
مقصر نیســت بلکه او قربانی جامعهای
شده که در آن امنیت الزم برای زندگی
یک زن بیوه فراهم نیست .از این منظر،
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او در کنار مــژده (با بازی هدیه تهرانی)
بیشــتر در کســوت یک قربانی باقی
میماند .فیلمساز حتی اصرار دارد بگوید
مرتضی هــم بیگناه اســت .او هم که
روزگاری از نسل مردان جبهه و جنگ
بوده (و این شاید تأکیدی بر گذشتهی
موجهش باشد) حاال فردی تحصیلکرده
اســت که بهدلیل اقتضائات جامعهای
که در آن زندگــی میکند ،پنهانکاری
و خیانت را ب ه عنــوان جزئی از واقعیت
زندگی خود پذیرفته است.
انتخاب نام چهارشنبه سوری برای فیلم
هم بهشدت هوشمندانه است .انتخابی
که بیــش از آنکه بخواهــد بر زندگی
روی آتشفشــان بنا شــدهی طبقهی
متوسط داللت کند ،قصد دارد مخاطب
را به بستر اتفاقات جامعه ،رهنمون کند.
آنچنانکه همهی اتفاقات درام در روز
چهارشــنبه ســوری رخ میدهد و این
میتواند تصویری از وضعیت جامعه در
ارتباط با طبقهی متوسط باشد.
دربارهی الی...

فیلم بعدی اصغر فرهادی ،دربارهی الی
با وجود ادای دینی که به فیلم ماجرای

آنتونیونی دارد ،از نقطهنظر نگاهی که
به طبقهی متوســط جامعه داشته ،در
سینمای ایران بسیار حائز اهمیت است.
گروهی از همدانشــگاهیهای سابق که
اکنون هرکدام صاحب زندگی مستقلی
هستند ،با هم به مسافرت میروند .آنها
میخواهند دوست از آلمان برگشتهی
خود را که ازدواجی ناموفق در آن کشور
داشــته ،با دختری به نام «الی» آشــنا
کنند تا شاید رابطهای بین آنها شکل
بگیرد اما دختر به ناگاه ناپدید میشود
و بحران ،دوباره بر سر این چند خانواده
سایه میاندازد.
در دربارهی الی ویژگی مهم دنیایی که
فرهــادی در فیلمهایش خلق میکند،

طبقهی متوسط فیلمهای فرهادی ناراضی اما ناگزیر ،بحرانزده اما منفعل و معتقد به اخالق سکوالر اما مبتال به مناسبتهای
سنتی و شرعی جامعهی خویش است و البته همیشه مغلوب و شکستخورده؛ حتی اگر مهاجرت کرده باشد

جدایی نادر از سیمین
در جدایی نادر از سیمین کاراکترهایی

گذشته
آخرین فیلم فرهادی نیز از مایههای مهاجرت ،خیانت ،پنهانکاری ،مشــکالت خانوادگی و
ن بار این مشکالت مربوط به طبقهی
دیگر مسائل طبقهی متوسط خالی نیست؛ هرچندکه ای 
متوسط فرانسوی است و بحرانسازان ،مهاجرانی هستند که با گذشتهی شکلگرفته در دنیای
سنتی خود ،وارد فرانسهی مدرن شدهاند .اینجا دیگر فرهادی ،گذشته را ب ه وضوح نمادی از
ل آفرین است .چنانکه در همان
سنت و نگاه به عقب در نظر میگیرد و میگوید گذشته مشک 
ابتدا ،نگاه به عقب و دنده عقبرفتن ماشــین ،با بحران و تصادف مساوی میشود .در جایی
دیگر نیز کاراکتر «شهریار» (با بازی بابک کریمی) به «احمد» میگوید« :تو آدم اینور نبودی،
یا باید اینور جوی وایسی یا اونور جوی .نمیشــه یه پاتو بذاری اینور جوی ،یه پاتم اونور
جوی .یه جایی جوی گشاد میشه» و به او تأکید دارد که باید گذشتهاش را فراموش کند .در
واقع ،فرهادی در گذشته واضحتر از همیشه حرفش را میزند و البته در فرمی ضعیفتر از قبل.
در اینجا نیز میتوان گفت که عاملی محیطی در ابتــدا احمد را مجبور به مهاجرت کرده
است؛ آنچنانکه در ذات مهاجرت ،همیشه نوعی از نارضایتی از وضعیت موجود حضور دارد.
اما احمد که نتوانســته گذشتهاش را فراموش کند ،در آنســوی مرزها هم زندگی راحتی
انسانهای بیگناه
مقصرکیست؟پاسختکراریاست:شرایطجامعهکهمحیطرااینچنین
رقم زده تا هر کس مجبور به پنهانساختن هویت خود شود
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تثبیت میشود؛ هیچکس در این دنیا
مقصر نیست و هیچکس هم بیتقصیر
نمیماند .هر کسی چیزی برای پنهان
کاری دارد و البته دلیلــی کام ً
ال موجه
برای این پنهانکاری و اینجاســت که
سؤال مهمتری به ذهن متبادر میشود؛
مقصر کیســت؟ پاســخ تکراری است:
شرایط جامعه که محیط را اینچنین
رقــم زده تا هر کس مجبــور به پنهان
ساختن هویت خود شــود .تنها قصور
اعضای این طبقه ظاهرا ً آن اســت که
در جامعهای زندگی میکنند که دروغ
و پنهــانکاری در آن رواج زیادی دارد
و آنان قربانی مناســباتی هســتند که
پنهان کاری را تشویق میکند و عامل
دروغگویی اســت .درواقــع ،فرهادی
طبقهای را به تصویر میکشــد که بین
مناســبات ســنتی حاکم بر جامعه و
اعتقادات مدرن و سکوالر خود بالتکلیف
اســت؛ ب ه عبارت بهتر ،بحران بستری
اســت برای آنکــه تناقضهــای این
طبقه بیشتر آشکار شــود .طبقهای که
یک پایش را این ســوی جوی گذاشته
و بهواســطهی زندگــی در اجتماع ،در
اتمسفری ســنتی طی طریق میکند
و پای دیگــرش را ،ب ه واســطهی افکار
سکوالر خود ،آن سوی جوی بند کرده
و در حا ل وهوای مدرنیته پیش میرود.
بحران نیز دقیقاً همانجایی رخ میدهد
که فاصلهی این سوی جوی و آن سوی
جوی بیشــتر میشــود و این دو نوع
تفکر به مقابله برمیخیزند .درحقیقت،
ریشــهی بحران در طبقهی متوســط،
تضادی اســت که بین باورهای سکوالر
این طبقه با اتمســفر دینی و ســنتی
جامعه شــکل میگیرد؛ چنانچه اگر
نامزد الی از رفتار او تلقی خیانت نداشته
ن طور که ایــن چند زوج
باشــد و هما 
جوان به ماجرا مینگرنــد ،با آن روبهرو
شود ،بحرانی شــکل نمیگیرد .در این
فیلم هم موضوع مهاجرت بهعنوان یکی
از مؤلفههای جــدی در زندگی طبقهی
متوسط در آثار فرهادی ،مطرح میشود؛
احمد که زخم خــوردهی مهاجرت به
خارج از کشور است ،میخواهد در کشور
خود و با کمک دوســتانش به آرامش
برسد ،ازدواج کند و تجربهی تلخ گذشته
را از یاد ببرد اما نه تنها این اتفاق صورت
نمیپذیرد ،بلکه التهابــی نیز در میان
او و دوســتانش به وجود میآید که این
التهاب و نبود آرامش ،مطابق معمول تا
به انتهای فیلم پایدار میماند.

که فرهادی آنها را درقالب یک خانوادهی متعلق به طبقهی متوســط به تصویر میکشد،
ظاهرا ً ک م کم بهجایی میرســند که دیگر نمیتوانند جامعهی بحرانز دهی خود را تحمل
کنند و حاال جدیتر از قبل به مهاجرت میاندیشند؛ تاجاییکه در جدایی نادر از سیمین،
زن حاضر است بهسبب مخالفت همسرش با مهاجرت او ،طالق بگیرد .مضمونی که فرهادی
پیش از این در فیلمنامهی کنعان (مانی حقیقی )1386 ،نیز آن را آزموده بود .نکتهی اصلی
این فیلم ،علیرغم توجهی که به انواع وجوه فیلم شده ،همان وجهی است که نام فیلم به آن
اشاره دارد :سیمین قصد جدایی دارد؛ جدایی از چه و برای چه؟ آن شرایطی که او در دادگاه
مطرح میکند و علت مهاجرت خود را نیز به آن مربوط میداند چیست؟ آیا شرایطی غیر از
شرایط محیطی و شرایط جامعه است؟ او که صاحب یک فرزند است و عالوه بر شوهر خود به
پدرشوهرش نیز عالقهمند است ،پس چرا چنین تصمیمیگرفته است؟
پاسخ آن است که اگر در چهارشنبهســوری عرف جامعه شخصیت مرد را به پنهانکاری
کشانده و همچنین در دربارهی الی مناسبات جامعه ،الی و دیگران را مجبور به پنهانکاری
میکند ،در اینجا نیز عاملی بیرونی بر شخصیت زن مؤثر واقع شــده و او را وادار به جالی
وطن کرده است .عاملی که بهطورمستقیم به آن اشــاره نمیشود و خود زن نیز از افشای
آن در سکانس نخست طفره میرود؛ اما کل روند فیلم نوعی افشاگری نسبتبه این موضوع
است؛ زن نمیخواهد فرزندش را در این جامعهی بحرانزدهی دروغگوپرور بزرگ کند .یعنی
طبقهی متوسط همچنان تقاص چیزی را پس میدهد که در بهوجودآمدنش نقش مهمی
نداشته و حاال تصمیم گرفته است برای فرار از این بحران همیشگی ناشی از مناسبات جامعه،
وطن را ترک کند .جالب آن است که مرد فیلم حتی بعد از مرگ پدر نیز نادر در انتهای فیلم
لباس سیاه به تن میکند) راضی به مهاجرت نمیشود و در نهایت ،فیلم دوباره با بحران به
پایان میرسد؛ بحران طالق و البته اینبار فرهادی بیش از هر چیز نگران کودکانی است که
زیر ِ
سقف خانههای طبقهی متوسط رشد میکنند .آیا این همه بحران بر زندگی آنها تأثیر
نمیگذارد؟ کودکانی که مجبورند برای نجات زندگی خانوادهی خود و جمعکردن پدر و مادر
ن کاری است.
زیر یک سقف ،دروغ بگویند .البته در اینجا هم موضوع همچنان بر سر پنها 
زن خدمتکار حقیقت را دربارهی چگونگی مرگ فرزند خود نمیگوید و نادر نیز علم خود از
حاملگی زن خدمتکار را از همه پنهان میکند .مطابق معمول هم گرهها طوری باز میشود
چ یک از کاراکترها را مقصر نداند .در نهایت هم وقتی حقیقت افشا میشود،
که مخاطب هی 
ی تلختر از آن است .ضمن
دنیای بعد از افشای حقیقت تفاوتی با دنیای قبل از آن ندارد و حت 
اینکه بخش عمدهی بحران همچنان در بستر مواجههی یک خانوادی طبقهی متوسط با
یک خانوادهی سنتی شکل میگیرد.
نکتهی آخر آنکه در جدایی نادر از سیمین ،کمکم موتیف خانوادهی طبقهی متوسطی که مد
نظر فرهادی است ،تثبیت میشود :مرد تحصیلکردهی غیرمذهبی اما سنتی ،زن معموالً
شاغل
ِ
غیرسنتیغیرمذهبیودرنهایت؛تکفرزندیکههمهنگرانآیندهیاوهستند.
تحصیلکردهی
ِ

نــدارد و در نهایت ،کار بــه جدایی او و
ماری انجامیده است اما احمد بهقدری
بالتکلیف اســت که بــرای یک طالق
ساده ،با آنکه میتواند وکیلی بفرستد،
دوباره به فرانسه برمیگردد و مشخص
اســت که هنوز حالوهوای ماری را از
سر بیرون نکرده است .گرچه اینبار راه
بازگشتی نیست و او جز تحقیر در برابر
شوهر جدید ماری و مواجهه با انبوهی از
اتفاقات تلخ ،رهاورد دیگری ندارد.
در اینجــا گونــهای از بالتکلیفی که
ســیمین در جدایی نادر از ســیمین
داشت ،در شخصیت احمد بهنمایش در
میآید؛ البته با قدری ضعف در پرداخت.
احمد کیست؟ اگر آنقدر مهربان است
که بهخاطر فرزنــدان ماری و بهخاطر
خاطــرهای کــه از خود باقــی خواهد
گذاشت ،به فرانسه بازگشته ،پس چرا
از ابتدا تصمیم به رفتن گرفته بود؟ او
در ظاهر مشکلی با اخالق و رفتار ماری
ندارد و حتی میتوان گفت که همچنان
به او عالقهمند است! شاید بتوان علت
اصلی بازگشــت او را نیز همین عالقه
دانســت .اما باز هم این ســؤال مطرح
میشود که او که شاید با دلیلی شبیه
به دلیل سیمین به دیار غربت مهاجرت
کرده ،چرا دوباره به کشور خود بازگشته
است؟ احمد در جایی در انتهای فیلم
قصد توضیح این مسئله را به ماری دارد
که اص ً
ال برای چه آنها را ترک کرده؛ اما
انگار ماری هیچ کنجکاوی برای شنیدن
داستان احمد ندارد .این نوع سرگردانی
و بالتکلیفی را در دیگــر آثار فرهادی
نیز شاهد هستیم .فیلمهایی که البته
در آنها بهطور مشــخص به طبقهی
متوســط پرداخته میشــود؛ طبقهی
متوسطمنفعل.
در مجموع تلقی فیلمســاز از طبقهی
متوسط بیشتر شخصی بوده و بهسختی
میتوان برای آن مابهازای بیرونی یافت.
گرچه برخورد فیلمساز با شخصیتهای
خود نه برخورد فــردی که برخوردی از
نوع مشت نمونهی خروار است ،میباشد
اما بههرحال ،اغلب نگاه شخصی فیلمساز
آنچنان بر شــخصیتها و فضای فیلم
غلبه پیدا میکند که معموال کار قیاس
بین شخصیتهای داستان و نمونههای
حقیقی آن مشکل یا تقریباً غیرممکن
مینماید .هرچه هست ،طبقهی متوسط
فیلمهای فرهادی ناراضــی اما ناگزیر،
بحرانزده اما منفعل و معتقد به اخالق
سکوالر اما مبتال به مناسبتهای سنتی
و شرعی جامعهی خویش است و البته
همیشه مغلوب و شکستخورده؛ حتی
اگر مهاجرت کرده باشد.

