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مقدمه:
راه نمــا،  گعــده  

بــر  شــنودی  و  گفــت 
آثار فیلمســازان جبهه فرهنگی 

انقــاب اســامی، به همت دبیرخانه ی 
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، محلــی اســت 

فیلم ســازی  در عرصــه ی  نویــن  افــکار  رویــش  بــرای 
ــن موضــوع باعــث می شــود  ــه ای ــی ک ــه همــراه منــش انقاب ب

فیلمســازان ایــن عرصــه عــاوه بــر اهمیــت موضــوع ســاخت فیلــم بــا محوریــت مســائل انقابــی، 
دانــش ســینمایی خــود را بــه روز نماینــد.از ســوی دیگــر، برگــزاری ایــن سلســله جلســات، ســبب 

شناخته شــدن فیلمســازان جبهــه انقــاب اســامی در رســانه های مختلــف و افزایــش روحیــه آنهــا بــرای 
ادامــه فعالیــت در ایــن عرصــه نیــز خواهــد شــد. بســتر گعده هــای جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، فرصــت 

آزمــون و خطــای مناســبی اســت تــا فیلمســازان بتواننــد به وســیله ی آن، آثــار ســاخته شــده ی خــود را ارزیابــی 
کــرده و بــه ایــرادات آن پی بــرده و اثــر خــود را اصــاح کننــد. یکــی از اهــداف اصلــی جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، 

تربیــت نیــروی متعهــد و کاربلــد بــرای عرصه هــای مختلــف فرهنگــی کشــور بــه ویــژه زمینــه ی فیلمســازی بوده اســت؛ 
ایــن نشســت ها باعــث هم افزایــی هرچــه بیشــتر و کارآمدتــر میــان پیشکســوتان حــوزه فیلمســازی انقاب اســامی و نســل 

جدیــد خواهــد شــد و فیلمســازان جــوان می تواننــد بــا بهره گیــری از تجربیــات آنــان، آثــاری فاخــر تولیــد نماینــد.
البتــه نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــویم کــه ایــن نهــال نوپــا کــه بــه مــدد اعضــای دبیرخانــه شــکل گرفتــه و در ابتــدای 

مســیر خــود قــرار دارد؛ قطعــا در آینــده نزدیــک، شــاهد حرف هــای کلیدی تــر و همچنیــن جهــت دهی هــای 
صحیــح و اصولی تــری بــرای پیش بــرد اهــداف ســینمای انقــاب اســامی خواهیــم بــود.

گعــده  مجــازی راه نمــا بصــورت زنــده از صفحــه اینســتاگرامی و ســامانه اکران مردمی جشــنواره 
عمــار برگــزار می شــود.

دبیرخانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، بــرای بهبــود کار و رفــع ایــرادات در 
تمامــی مراحــل برگــزاری گعده هــای راه نمــا، نیازمنــد دریافــت نظــرات، 

پیشــنهادات و انتقــادات شــما خواهــد بــود. 

شماره تماس دبیرخانه جشنواره 
مردمی فیلم عمار:  

02142795300
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مدیر مسئول:
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سردبیر:
حسام مدحت

هیئت تحریریه:
میثم جرفی

محمدرضا احمدی
محمدرضا مروی
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مستند »ژنرال«
نهضت جهانی مستضعفین و مدافعان حرم 

برگزیده لوح افتخار دوازدهمین جشنواره مردم فیلم عمار

خالصه مستند:
بــا حملــه داعــش بــه اربیــل عــراق، وحشــت تمــام شــهر را فــرا می گیــرد، مقاومــت پیشــمرگه ها نیــز در 

هــم می شــکند و مــردم بــه فــرار رو می آورنــد. مقامــات اقلیــم کردســتان از کشــورهای مختلفــی از 
جملــه آمریــکا، ترکیــه و... درخواســت کمــک می کننــد امــا نتیجــه ای نمی گیرنــد. ســرانجام 

ایــران درخواســت کمک شــان را جــواب داده و حــاج قاســم ســریعا بــه اربیــل می رود. 
بــا حضــور و همــکاری نیروهــای ایرانــی و نیروهــای حشدالشــعبی، موفــق 

بــه شکســت نیروهــای داعــش می شــوند. مــردم و مقامــات اقلیــم 
کردســتان بارهــا در مصاحبه هــای مختلــف از کمــک و حمایــت 

ایــران و حــاج قاســم یــاد می کننــد.

نشست اول
45 09/خردادماه/1401



ساختار حرفه ای در کنار 
روایتگری دقیق

نعمت هللا سعیدی
نویسنده و منتقد سینما

راش های 
ایــن فیلــم ســند 

تاریخــی اســت، ســندهای 
تاریخــی ای کــه فوق العــاده اهمیــت 

داشــته و سرنوشت ســاز انــد. نیــاز داریــم بــه 
فیلمســازانی مثــل آقــای یوســفی کــه ایــن اطاعــات را از 

زبــان خــود طــرف بگیرنــد. در زمینــه کار مســتند یــا کارهــای داســتانی، اندکی جنبه اســتثناء 
نیــز تأثیــر دارد. ولــی در زمینــه فیلــم مســتند، بخــش عمــده ای از ماجــرا همــان واقعیــت اســت؛ 

اینکــه بــا ایــن رویکــرد پیــش برویــم کــه نــوآوری مهــم اســت یــا یــادآوری؟ در عرصــه همیــن یادآوری هــا 
اســت کــه نوآوری هــا شــکل می گیرنــد. امــا مشــکل ظریفــی کــه وجــود دارد ســر همیــن حجــم انبــوه 

ــه  ــرال ب حرف هــای ناگفتــه  اســت؛ همــه ایــن مطالبــی کــه داریــم نیازمنــد نوعــی حرفه ای گــری اســت؛ کار ژن
دلیــل ســاختار حرفــه ای و قــوی ای کــه دارد، ایــن مشــکل کمتــر در آن دیــده می شــود. فیلمســازانی کــه می خواهنــد 
در ایــن عرصــه کار کننــد، باتوجــه بــه حجــم پیــام و ارکان بایــد بــا دیــد اساســی بــه موضــوع بنگرنــد کــه بــا چــه 

چینشــی اتفــاق بیفتــد؟ چــه گزینشــی داشــته باشــند؟ و نهایتــاً چــه ســیری اتفــاق بیفتــد؟ زیــرا داســتان 
پیــدا کــردن آن، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. از داســتان مســتند ژنــرال، می شــود یــک 

ســریال ســاخت.
مستند ژنرال، مصداق یک کارخوب بسیجی و خودجوش است

بــه بهانــه همیــن فیلــم ژنــرال خدمتتــان عــرض کنــم، یــک جنــگ 
جهانی تمام عیار بین خیال و عقل شکل گرفته است، 

همیشــه ایــن مســئله در تاریــخ وجــود داشــته 
می خواهــد  فیلمســاز  کــه  اســت 

روی احساســات مخاطــب 
تأثیــر بگــذارد؟ یــا 
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می خواهــد 
و  افـــــــــــکار  روی 

قــدرت تحلیلـــــــــش تأثیــر 
بگــذارد؟ آیــا این هــا بــا هــم منافاتــی 

دارنــد؟ شــما وقتــی بــر قدرت تحلیل مخاطبت 
گذاشــتی؛  اثــر  هــم  احساســش  روی  می گــذاری،  اثــر 

غیرممکــن اســت در تحلیــل یــک مخاطــب اثرگــذاری کنــی و روی 
ــی مخاطــب  ــر نگــذاری. امــا معکوســش امــکان دارد؛ یعن احساســاتش اث

احساســاتش تحریــک بشــود، امــا آن اثــر را تحلیــل نکنــد. بنابرایــن مستندســاز قصــد 
دارد بــه یــک تأثیرگــذاری روانــی هــم برســد. ژنــرال یــک مصــداق خیلــی خــوب بــرای کار بســیجی 

خودجوش کاســیک اســت؛ شــاید فکر کنید بســیجی اش بیشــتر اســت، نه این طور نیســت. درواقع با 
اثــری مواجــه هســتیم کــه هــم بســیجی اســت، هــم آتــش بــه اختیــار اســت، هــم ســینما را می شناســد، و هــم قــاب 

را می شناســد؛ این هــا اهمیــت دارنــد.
ــه ایــن ســمت برویــم کــه درواقــع بخواهیــم عقانیــت مخاطــب را  بایــد مــا و مستندســازان جــوان ب

بنویســیم و بــه او خــوراک بدهیــم، درواقــع موقعیت هــا را 
پیــش خــود مخاطــب بگذاریــم، خــودش بــه تحلیــل 

ایــن  برســد و خیلی هــا هســتند در لحظــات 
فیلــم دقیقــاً بــه همچیــن هدفــی رســیدند؛ 

فیلــم  مــورد  در  فیلــم  راوی  زیــرا 
تحلیلــی ارائــه نمی دهــد، فقــط 

دارد مصالــح و تحلیــل را در 
اختیــار قــرار می دهــد.

 شما وقتی بر قدرت 
تحلیل مخاطبت اثر 
می گذاری، روی احساسش هم 
اثر گذاشتی؛ غیرممکن است در 
تحلیل یک مخاطب اثرگذاری کنی 
و روی احساساتش اثر نگذاری.

غربی ها به دنبال 
ترویج جاهلیت مدرن 
هستند 89



نوآوری مهم است یا 
یادآوری؟ ذکر مهم 

است یا بدعت؟

دو 
ویژگــــــــی 

اصلـــــــــــــی هنــــــــــــر 
خاقیــت و نــوآوری می باشــد. 

ایــن خاقیــت و نــوآوری در بســتر تفکــر 
رقیــب مــا تحــت ایــن عنــوان اســت کــه جهــان 

معنایــی نــدارد و هنرمنــد درواقــع بــا یــک رویکــرد، یــک 
ــه ایــن دو کلیــدواژه دقــت  معنایــی را می ســازد و بنابرایــن ذات هنرهمیــن اســت. حــال ب

کنیــد. در هنــر، نــوآوری مهــم اســت یــا یــادآوری؟ ذکــر مهــم اســت یــا بدعــت؟ نــوآوری می توانــد 
شــامل دایــره مفاهیــم گســترده ای بشــود، یکــی از آن مفاهیــم می توانــد بدعــت باشــد. چــرا اهمیــت 

دارد؟ بــه خاطــر اینکــه نــوآوری در بســتر یــادآوری شــکل می گیــرد، اصــل و ارزش نــوآوری بــه همیــن اســت. 
اولیــن شــرط اینکــه می خواهیــم کار نــو انجــام بدهیــم ایــن اســت کــه بایــد بگوییــم قدیــم چــه بــوده؟ در تاریــخ 

چــه گذشــته اســت؟ حــاال یــک کار نــو انجــام بدهیــم، بنابرایــن درواقــع بســتر نــوآوری در یــادآوری شــکل می گیــرد.

یادآوری، مبنای اصلی کاردر مستندنگاری تاریخی است
وظیفه مستندنگاری  تاریخی همین است، می خواهد تاریخ را یادآوری کند. می خواهد 

ــا می خواهــد  ــر دهــد؟ ی ــع تاریخــی را تغیی ــد کــه وقای ــوآوری کن ــخ ن ــرود در تاری ب
ماهیــت تاریــخ را عــوض کنــد؟ خیــر. دقیقــاً وظیفــه مستندســاز ایــن 

اســت کــه بایــد آنجــا یــادآوری کنــد. مــا وقتــی می خواهیــم از 
کُردهــا و عــراق بگوییــم، اولیــن موضــوع مثــاً حلبچه 

و  زن  تــا  چنــد  تصویــر  هــم  آن  اســت، 
بچــه ای کــه در بمباران شــیمیایی 

بــه شــهادت رســیدند، 
همیــن. دیگــر 

نــه 
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عمقــی 
نـــــــــــــه  دارد، 

آیــا  دارد.  تدابیـــــــــــــری 
حقیقــت مســئله حلبچــه همین 

اســت؟ خیــر. رژیــم صــدام عملیــات انفــال 
را داشــته، بعضی هــا می گوینــد آنجــا دویســت هــزار 

نفــر را کشــته و درواقــع پاکســازی نســل انجــام داده اســت. 
اصــاً نسل کشــی از ایــن باالتــر هــم مگــر در تاریــخ مصداقــی دارد؟ امــا 

تاریــخ مــا یــادآوری نمی شــود، مستندســاز هــم تصــور می کنــد کــه دربــاره ســوریه و 
ســردار ســلیمانی، چــه می خواهــم بگویــم؟ همــه چیــز گفته شــده اســت. در حالی که دقیقاً 

برعکــس ایــن اســت. نمونــه کارهایــی ماننــد ژنــرال نشــان می دهــد کــه ایــن ابتــدای راه اســت، انتهــای 
راه نیســت. در ماجــرای ســردار ســلیمانی هــر چــه بگوییــم، بــه نقطــه اوج نرســیده ایم و انتهــای آن نیســتیم.

سوءتفاهمات سیاسی ناشی از عدم آگاهی تاریخی است
ناگفته هــای تاریخــی زیــاد اســت و اصــاً ایــن جنایت هــا و تمــام ایــن ســوءتفاهم های سیاســی 

محصــول چیســت؟ محصــول همیــن عــدم آگاهــی از تاریــخ اســت. درهمین کردســتان 
عــراق در یــک دوره ای خــود دولتــش بــه او خیانــت کــرد! از ایــن باالتــر مگــر 

ممکــن اســت؟ حکومــت مرکــزی عــراق وخــود کردســتان مدعی این 
ماجراست.

مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( می فرمایند: 
»اگــر روایــت نکنیــم، روایت می شــویم«، 

بله! روایت می شــویم؛ آن هم 
با سیاست خودش 

رقیــب(  (

روایت 
می شـــــــــویم. 

همیــن ماجــرای انفــال 
اول  صفحــــــــــــه  اســت؛  جالــب 

همــه اش بی بی ســی و رســانه های خارجــی 
ــود، کشــته شــدن دویســت  ــاه هــم ب ــی کوت ــود، خیل ب

هــزار نفــر آدم اصــاً در تاریــخ محــو شده اســت. اصــل اتفــاق را حــذف و سانســور می کننــد. 
سانســور ســتیزی کــه  اصــل ماجراســت، جــای دیگــری دارد اتفــاق می افتــد، تاریــخ را سانســور 

می کننــد و درواقــع آن ملتــی هــم کــه بــا تاریــخ آشــنا نباشــد، متضــرر خواهــد شــد. مــا آن قــدر ســهم 
نداشــتیم، رســانه های خارجــی ماننــد صــدای آمریــکا، بی بی ســی و رســانه های عربســتان ســعودی بارهــا بــا 

ــا بارزانــی مصاحبــه کردیــم؟ بارزانــی مصاحبــه می کننــد، ســهم مــا چقــدر اســت؟ چنــد بــار مــا ب
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رسانه، 
ماهیت جنگ داعش

مستندهایی مثل ژنرال، لزوما نتیجه گیری را به مخاطب واگذار 
نمی کننــد و کســی کــه نتیجه گیــری می کنــد، مخاطــب نیســت. این هــا 

همــه جــای خــودش هســتند، آن کــه عــرض کــردم درواقــع قالــب کار اســت، عمــده 
کار بــه شــما مصالــح می دهــد تــا تحلیــل خــودت را انجــام دهــی. هــر جــا کــه الزم باشــد، رُک 

و پوســت کنده تحلیل هایــش را ارائــه می دهــد. یــک روایــت می گویــد کــه اربیــل در حــال ســقوط بــود، 
ســردار ســلیمانی همیــن کــه رفــت خــودش را نشــان داد، مســئله حــل شــد. ایــن تاحــدودی درســت اســت ولــی 

همــه اش نیســت. آن طــرف نیــز همانطــور، چــرا بــه ایــن عنــوان کــه بخــش عمــده ای از ماهیــت جنــگ داعش رســانه ای 
بود، اول قلب های مخاطب را  و بعد ذهن مخاطب را هدف می گرفت، ترس و وحشتی در آن ایجاد کرده 

و ســپس شــروع بــه جنــگ می کــرد. شــهید ســلیمانی بــه عنــوان اولیــن شــخص موثــر آنجــا حضــور 
پیــدا کــرده اســت یــا خیــر؟ مــن مخالــف تکذیب یا تصدیقش هســتم؛ مــا در واقع تجزیه 

و تحلیلــش می کنیــم. یــا ایــن ســاحی کــه بــرده اســت، نیــازی بــه تحلیــل نــدارد؛ 
شــما قبــول داری ایــن ســاح آنجــا رفتــه اســت؟ همیــن کل مســئله را 

روشــن می کنــد؛ مــا نگفتیــم که ما به زمین شــما آمدیــم، نه! 
فقــط راهــش را بــه شــما نشــان می دهیــم کــه اگــر 

می خواهیــد ســرزمین خودتــان را پــس 
بگیریــد راهــش ایــن اســت.
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بیوگرافــی کارگــردان: مهــرداد یوســفی متولد 1358 شــهر 
ســنندج اســتان کردســتان، دانش آموختــه رشــته ادبیــات 

نمایشــی و ســینما 

ُــرد،  فیلــم شناســی: لبــه دوم تیــغ، ژنــرال، ســاعت صفــر، بــه نــام خلــق ک
از میهــم تــا رمــادی، مجیــد بربــری، الگــوی ســوم زنان، بــر بال مائک، چهل 
ســردار، پیشــمرگان مســلمان کرد، یگان حزب هللا، مرد ســال های جنگ و....

زیر سوال رفتن حقایق اصلی نجات اربیل، 
دلیل ساخت مستند ژنرال بود

     اقلیم کردســتان دو شــبکه معروف به نام شــبکه روداو و شــبکه کردســتان24 دارد، این شــبکه ها پرونده ویژه ای 
را برای بحث حضور ســردار ســلیمانی در عراق باز کرده بودند. در فیلم من از کارشناســان خودشــان و حتی از مقامات 

سیاسی شــان کــه آمدنــد صحبــت کردنــد و از ســردار تشــکر کردنــد. همان هایــی کــه پیــش از ایــن زیــر قضیــه زده بودند 
و می گفتنــد نــه اصــاً چنیــن چیــزی نبــوده و نجــات اربیــل توســط ســردار ســلیمانی صــورت نگرفتــه و توســط 

پیشمرگ هایمان انجام شده است؛ سردار سلیمانی حضور کوتاهی داشت و توان مقابله نداشت 
و رفــت! ایــن چیــزی بــود کــه رســانه های کردســتان عــراق بــه خاطر حس حقارتشــان تولید 

کردند. من از قبل منابعی را داشتم، دیدیم که اینجا اصل قضیه زیر سؤال رفته 
اســت، در حالی کــه منابعــی را از تلویزیون هــای متعــدد خــود کردســتان 

عراق داشتیم و از گفتگوهای اینترنتی یا برنامه های ویژه ای 
کــه از مســعود بارزانــی، تــا نچیــروان بارزانــی )رئیس 

اقلیــم کردســتان( کــه در بــاب موضــوع 
نجــات اربیــل، از ســـــــــــــــردار 

ایــران  و  ســلیمانی 
تشــکر 
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کردند؛ 
بــه  اینجــا مــا 

ذهنمــان رســید کــه در 
قالب مســتند و با همین منابعی 

ــه هجمه هایــی کــه  ــم، ب ــار داری کــه در اختی
ــه ای  از ســوی شــبکه های کـُـردی وارد می شــود، جوابی

بدهیــم.

اپوزیســیون و مخالفیــن جمهــوری اســالمی ایــران قصــد داشــتند نقــش 
سردار سلیمانی را کمرنگ جلوه دهند

ُــرد و مخالفیــن جمهــوری اســامی بــه نشــر ایــن موضــوع خیلــی کمــک کردنــد، کــه       اپوزیســیون ک
ســردار ســلیمانی در ســوریه بود و در عراق خیلی نقش ویژه ای نداشــت یا اینکه با حشدالشــعبی از شــهرهای 

مقدس مانند کربا محافظت می کرد؛ آن ها داشــتند اثر و حرکت تاریخی حضور ســردار در مناطق کُردنشــین را پاک 
می کردنــد. از تلویزیون هــا و رســانه های این هــا بــه ایــن هجمــه 

زیــاد دامــن زده می شــد؛ مــن آرشــیو خیلــی زیــادی دارم، 
همــه این هــا را گرفتــم، طــرف را آورده بودنــد و چنــان 

بــا هیجــان تعریــف می کــرد کــه مــن در تــک تــک 
عملیات هــا کنــار بــرادران پیشــمرگ عراقــی 

خــودم بــودم، اصــاً ندیــدم، ایــن دروغ 
محض اســت! چنان سناریوسازی 

کردنــد کــه همــه این هــا را از 
تاریــخ پــاک کننــد. 

سردار سلیمانی 
حضور کوتاهی داشت و 
توان مقابله نداشت و رفت! 
این چیزی بود که رسانه های 
کردستان عراق به خاطر حس 
حقارتشان تولید کردند

را  خــدا 
شــکر ایــن اســناد 

تاریخــی نهفته بــود، حاال 
توانســت  دوســتان  تــاش 

کــه همــه این هــا دربیایــد و خــط 
بطانــی بــر تمــام آن هجمه هایــی کــه 

وارد کردنــد، بکشــد.

تمام ساختار رسانه ای اقلیم کردستان، تحت سیطره رژیم صهیونیستی است
     ما با حساب های کاربری جعلی، از طریق فیسبوک با بعضی از کارکنان روشنبیری )وزارت فرهنگ 

و ارشــاد اقلیم کردســتان( ارتباط گرفتیم.  به دلیل اینکه بخشــی از آن ها هم در جریان جبهه ها حضور داشــتند از 
آن ها تقاضا کردیم؛ چون سیســتم روداو یا تلویزیون های کردســتان کاماً تحت ســیطره اســرائیل اســت، یعنی رژیم 

صهیونیســتی بنیان این شــبکه تلویزیون را ایجاد کرد و تمام هزینه هایش را پرداخت می کند و شــیوه های 
امنیتــی بســیار شــدیدی دارد. کارمندانــش هــم اجــازه خــروج راش هــا یــا خیلــی از اســناد از آنجــا را 

نداشــتند. ولی در وزارت روشــنبیری یک ســری فیلمســاز داشــت، از طریق آشــناهایی که 
در کشــورمان بودند، توانســتیم بخشــی از این منابع را به دســت بیاوریم،  یعنی 

واقعــاً بــرای پیــدا کــردن آن منابــع و آرشــیوها تــاش شــد و خــدا را شــکر 
تــا اینجــای کار اثرگــذار بوده اســت.

سیستم روداو 
یا تلویزیون های 
کردستان کامالً تحت 
سیطره اسرائیل است
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مردم اقلیم کردستان عاشقانه سردار 
سلیمانی را دوست دارند

     دربــاره ایــن موضــوع کــه مــردم کردســتان واقعــاً عاشــق ســردار 
ســلیمانی هســتند، رســانه های مــا کوتاهــی کردنــد؛ آن ایامــی کــه خبــر 

شهادت سردار سلیمانی رسانه ای شد، من خودم دوربینم را برداشتم، رفتم از این 
صحنه ها تصویربرداری کنم؛ زن میانسالی را دیدم که با دیدن پوستر سردار روی زمین افتاد 

ُــردی گریــه و شــیون  می کــرد؛ ماننــد ســایر نقــاط دیگــر کــه شــهید ســلیمانی  و اشــک می ریخــت، بــا زبــان ک
ملقــب بــه ســردار دل هــا شــد و واقعــاً در دل مــردم کردســتان هــم جــا گرفتــه اســت.

برای روایت حقایق ترسی ندارم
     جســارتم در تولیــد ایــن کار بــه خاطــر تاریخــی کــه خوانــدم و بــه آن عاقــه دارم و تاریــخ را 

بــا فیلمســازی در کارهــای شــخصی خــودم پیونــد زدم، 
ــه  ــدارم. اینجــا فیلمســازها ب برمی گــردد و ترســی ن
شــدت می ترســند؛ یعنــی شــما یــک مســئله 
انقابــی یــا یک ســوژه که مربــوط به نظام 
و انقاب باشــد یا حداقل مربوط به 
ــان اوایــل پیــروزی انقــاب  جری
اســامی باشــد، هیچ کس 

ــدارد،  جــرأت ورود ن

اینجا فیلمسازها به 
شدت می ترسند؛ یک 
مسئله انقالبی یا یک سوژه که 
مربوط به نظام و انقالب باشد را 
هیچکس جرأت ورود ندارد.

می ترســــــند امنیــــت شــــــــان 
بــه خطــر بیفتــد و تــرور بشــوند، 

قــرار  آســیب  معــرض  خانواده شــان 
بگیــرد، ولــی مــن نمی دانــم حــاال چــه حســی 

اســت، دقیقــاً مــن همیــن خــط را دنبــال کــردم. اگر 
بــه کارنامــه مستندســازی مــن نگاهــی بیندازیــد، بــرای 

اولیــن بــار بــود کــه ســراغ خیلــی از ناگفته هایــی کــه ســال ها 
حاکمیت در قبال آن موضوعات ســکوت کرده بود رفتم. به این 

شکل نیست که بگویم من یک حاشیه امنی دارم؛ من هم در همین اجتماع زندگی می کنم، ولی واقعاً این خطرها 
وجــود دارد؛  هیچ کــس جــرأت نمی کنــد کــه نــه تنهــا فیلــم، بلکــه ســایر محتواهــای دیگــر  مثــاً کار خبــر بنویســد. مــا 

اینجــا یکــی از دوســتان را داشــتیم کــه در حــوزه شــهدای کردســتان قلــم مــی زد، بــرای مقدمــه کتابــش بــه 
تاریخ کردستان و  غائله کردستان اشاره کرده بود، آن گروهک هایی که آمدند کار کردند، اینجا 

را به آشــوب کشــیدند، در مســیرش قرار گرفتند و او را بردند، با بدبختی و کلی عذاب 
توانســت رهایــی پیــدا بکنــد. او اصــاً در ایــن منطقــه نمانــد؛ بــه خاطر همین 

واقعــاً جســارت می خواهــد کــه تــا عمــق خــاک عــراق بــروی و آدم هــا 
را پیــدا کنــی.

واقعا جسارت 
می خواهد که تا 
عمق خاک عراق بروی و 
آدم ها را پیدا کنی.
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نشست دوم 
 12/خردادماه/1401

 مستند »دراکوخار«
نقد درون گفتمانی 

خالصه مستند:
ســال 13۹۷ ســاخت پــروژه گردشــگری توریســتی در تنگــه تــکاب بهبهــان آغــاز می شــود. تنگــه تــکاب، 

منطقــه ای سرســبز بــا تنــوع گیاهــی و جانــوری باالســت کــه قانونــا متعلــق بــه تمــام مــردم اســت 
امــا عــده ای بــا ســاخت ویــا در ایــن منطقــه آن را بــه ملــک شــخصی خــود تبدیــل می کننــد. 

در پــی اعتــراض مســئوالن اســتانی و فعــاالن محیــط زیســتی، آقــای کانتــری، وزیــر 
محیــط زیســت طــی نامــه ای عجیــب از ایــن پــروژه حمایــت کــرده و دســتور 

بــه اجــرای آن می دهــد. کارشناســان و کنشــگران اجتماعــی همچنــان 
را  پــروژه  ایــن  زیســت محیطی  و  قانونــی  متعــدد  مشــکات 

گوشــزد می کننــد.
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مطالبه گری در 
مستندسازی!

حجت عدالت پناه
کارگردان ادوار جشنواره مردمی فیلم عمار

     
اتفاقــی 

کــه در جشــنواره 
نقــد  عنــوان  تحــت  عمــار 

درون گفتمانــی افتــاد، یعنــی ســاخت 
فیلم هــای منتقدانــه و معترضانــه پرداختــن 
بــه موضوعاتــی کــه در ســایر جشــنواره ها و حتــی 
صداوســیما امــکان آن وجــود نداشــت.  مــا و خیلــی از فیلمســازهایی کــه از 
جشــنواره عمار رشــد پیدا کرده و کارهای مختلفی برای جشــنواره های داخلی 
و خارجــی آمــاده کردنــد، بــه واقــع مدیــون مرحــوم نــادر طالــب زاده هســتیم کــه 
بــه مــا میــدان داد تــا دیــده شــویم و همیشــه انــرژی فــوق العــاده ای از نکتــه 

سنجی ها و آموزش های ایشان می گرفتیم. 
ســاخت فیلم هــای مســتند بــا مضمــون نقــد درون گفتمانــی، تنهــا از ســر 
دغدغه منــدی اســت؛ ایــن آثــار براثــر تماشــای مشــکات از نــگاه بچه هایــی 
اســت کــه بــا اهــداف و آرمان هــای انقــاب اســامی همــراه هســتند. هــدف ایــن 
کارگردانــان بیــان دغدغه هــا و نکاتــی اســت کــه از دل مشــکات جامعــه امــروز 
بیــرون آمــده و بــرای حــل آن هــا راهــکار نشــان داده و در نهایــت تــا حصــول نتیجــه 
الزم، از مســئولین مربوطــه پیگیــری و مطالبه گــری می کننــد؛ ایــن فضــا از طریــق 
جشــنواره عمــار فراهــم شــده اســت. در هیــچ کجــا، چنیــن فضایــی بــرای مســتند 
ســازی فراهــم نبــوده اســت؛ حتــی برخــی جشــنواره هایی کــه در مقاطعــی خــاص 
شــکل می گرفتنــد و مدیــران آنهــا بــا نــگاه انقــاب اســامی همــراه نبودنــد، صرفــا 
فیلم هــای تاریکــی را اکــران می کردنــد تــا فضــای یــاس و ناامیــدی را القا کننــد. اما 

جشــنواره عمــار راه جدیــدی گشــود تــا فیلم هــا انتقــادی تنــد امــا امیدوارانــه 
ســاخته شــوند؛ بســیاری از فیلم هایــی کــه اکــران شــد، بــه مطالبــه از 

مســئولین تبدیــل گشــت کــه باعــث رفــع برخــی معضــات شــد.

اینکه یک 
مستندساز مشکالت 
موجود در نزدیکی محل 
زندگی اش را به صورت 
مستند ارائه می دهد، 
بسیار قابل تحسین 
است. امروز به لطف 
جشنواره عمار ما شاهد 
حضور فیلمسازان جوان 
و توانمند در تمام نقاط 
کشور هستیم که مسائل 
و مشکالت محیط اطراف 
خودشان را به خوبی به 
تصویر می کشند و این 
کار برای مدیران مختلفی 
که تصمیمات شان گره 
خورده به زندگی مردم 
است، راه گشا می باشد.
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مطالبه گری در 
مستندسازی!

   

فیلمــی  دراکوخــار، 
ذیــل مستندســازی تحقیقــی 

اســـــــت؛ ویژگــــــــی مستندســـــــازی 
تحقیقــی و نقــد درون گفتمانــی، ایــن اســت 

که با تحقیق و پژوهش همراه می شــود و مســئله 
محــور اســت تــا اطاعاتــی کــه برخــی افــراد، میلــی بــه 

افشــای آن ندارنــد را کســب نمایــد. این هــا کار یــک مستندســاز 
تحقیقی اســت که یک معضلی توســط شــما شناســایی شــد و احســاس 

کردیــد فســادی در آن اتفــاق افتــاده و اقداماتــی خــارج از چارچــوب قانون صورت 
گرفتــه اســت؛ بــا ابــزار و هنــر خــود بــه صــورت کلــی بــه مســائل بپردازیــد. رســالت یــک 

مستندســاز تحقیقی این اســت که در مســائل بتواند بیش از ســایر رســانه های معمولی ورود 
پیدا کند؛ البته این کار ســخت، محدودکننده، خطرناک و پرهزینه اســت. یک مستندســاز تحقیقی 

بایــد خــود را بــرای تمامــی ایــن مســائل آمــاده کنــد؛ گاهــی مجبــور می شــویم از دوربیــن مخفــی بــرای ثبــت 
حقایقــی اســتفاده کنیــم کــه خیلــی افــراد ذی نفــع نمی خواهنــد آنهــا افشــا شــود. فیلم های مســتندی که من ســاختم 

بعضــا امــکان ضبــط قانونــی نداشــتند و مــا مجبــور بودیــم بــا اســتفاده از دوربیــن مخفــی آنهــا را ضبــط کنیــم.

وظیفه یک مستندساز تحقیقی، ارائه راه حل برای معضالت است
 مستندســازان تحقیقــی بــرای پیش بــردن یــک جامعــه بــه ســمت پیشــرفت، بایــد آثــاری تولید کنند 

کــه در کنــار نمایــش معضــات، راهکارهــای برون رفــت از آن را نیــز تببیــن کنــد؛ ســاخت مســتندهایی 
کــه صرفــا بــه نمایــش مشــکات و ســیاه نمایی از وضعیــت جامعــه می پردازنــد در دســتور کار 

شــبکه های معانــد قــرار دارد؛ نتیجه گیــری و راه حلــی کــه  مستندســازان مــا در پایــان فیلــم 
خــود قــرار می دهنــد، بــرگ برنــده آثــار آنهاســت. رســالت مــا بــه عنــوان فیلمســاز مســتند و 

کســی کــه دغدغه منــد اصــاح کشــورش اســت، تحقیــق کافــی و الیــه الیــه درخصــوص 
مســئله ای اســت کــه می خواهیــم بــه آن بپردازیــم.

نمایــش مســئولینی کــه مخالــف بــا ویاســازی بودنــد ماننــد امــام جمعــه آن 
شهرســتان، کار خوبــی بــود و نشــان می دهــد همــه مســئوالن نســبت بــه ایــن 

موضــوع بی تفــاوت نیســتند . دغدغه منــدی و دلســوزی کارگــردان در تمــام 
ــود؛ حتــی ایــن موضــوع کــه در  ــه وضــوح مشــخص ب صحنه بندی هــا ب

پــان نهایــی، مســئله تغییرکاربــری زمین های کشــاورزی و ویاســازی 
بهبهان به کل کشور تعمیم داده شد، کاری بسیار ارزشمند بود.

2627



کار مستندســازی تحقیقــی، نیازمنــد 
اطالعات جامع و دقیق است

     قالــب اینگونــه فیلم هــا تحــت تاثیــر محتــوا شــکل 
می گیــرد. اگــر بخواهیــم راجــع بــه یــک فســادی صحبــت کنیــم، 

بایســتی بــه ابعــاد مختلــف آن بپردازیــم؛ طبیعتــا اگــر ایــن فســاد عمومــی 
شــده باشــد، اطاعــات بیشــتری وجــود دارد امــا در غیــر این صــورت، نیازمنــد 

تحقیقــات کارآگاه گونــه اســت تــا یــک حقیقــت کشــف شــود. ایــن موضــوع ارتباطــات 
گســترده ای می خواهــد تــا درصــورت برخــورد بــا مشــکات، شــما را مــورد حمایــت قــرار دهــد و 

همچنیــن بتوانیــد از آنهــا اطاعــات کســب کنیــد.
     یکــی دیگــر از مســائلی کــه مستندســازان تحقیقــی بایــد مدنظــر داشــته باشــند، ایــن اســت کــه نــگاه کلــی 

خــود را حفــظ نماینــد؛ یعنــی اگــر متوجــه فســادی کوچــک شــدید، بایــد بــا نــگاه کلــی ریشــه آن را پیــدا کنیــد و نمــای 
کلــی را بیابیــد تــا منجــر بــه حصــول نتیجــه مثبــت برای جامعه شــود. یکی از آفات کار مستندســازی تحقیقی، این 

اســت که فرد جو زده شــده و ســریعا بخواهد مســئله ای که یافته را بیان کند؛ این موضوع باعث از بین 
رفتــن اعتبــار رســانه ای خواهــد شــد و بــرای جلوگیــری از آن بایســتی بــا اســاتید و پیشکســوتان ایــن 

عرصــه در ارتبــاط باشــید؛ همچنیــن بــرای اطاعــات مــورد اســتفاده در مســتند نیــز نبایــد بــه 
صحبت هــای افــراد محلــی اکتفــا شــود.

ــد باعــث  ــر جلوگیــری، می توان مستندســازی تحقیقــی عــالوه ب
پیشگیری از فساد شود

     تمامــی ایــن اقدامــات وقتــی انجــام شــد، بایســتی 
حواســمان را جمــع کنیــم تــا در خروجــی کار، 

و  یــاس  بــدون  مطالبه گــری  فضــای 
نــه  نمایــش دهیــم  را  ناامیــدی 

اینکــه همیــن مســتند مــا 
ــه عنــوان فیلمــی  ب

از شــــــرایط 

نامطلوب 
کشـــــــــــــــــــور در 

معانـــــد  شـــــــــبکه های 
شــاهد  بارهــا  شــود؛  پخــش 

یــک  کــه  بوده ایــم  موضــوع  ایــن 
مستندســاز از روی ناآگاهــی فیلمــی تهیــه 

می کنــد و شــبکه های خارجــی بــا اهدافــی کــه دارنــد 
از آن بهــره می برنــد. بی طرفــی نیــز دیگــر ویژگــی مهــم و 

اصلــی یــک مستندســاز تحقیقــی اســت. ســاخت اینگونــه آثــار 
عــاوه بــر جلوگیــری از فســادهایی کــه درحــال وقــوع اســت، می توانــد 

باعــث پیشــگیری نیــز بشــود؛ زیــرا فــردی کــه موقعیتــی برایــش فراهــم می شــود، 
وقتــی بدانــد افــرادی او را رصــد می کننــد، شــاید از سوءاســتفاده از موقعیــت خــود 

شــود. منصــرف 

جامعه اسالمی، جامعه ای است که همه در آن مسئول هستند
بایــد در ایــن ســبک از مستندســازی مراقــب باشــیم تــا جریان هــای خــاص سیاســی از حســن نیــت مــا 

بــرای مبــارزه بــا یــک فســاد سوءاســتفاده نکننــد؛ همچنیــن پیــش از انجــام هــر کار بایســتی جنبه هــای 
مختلف آن را با مشــورت چند پیشکســوت دلســوز در نظر بگیریم. دشــمن همیشــه به دنبال 

سوءاســتفاده از آثــار مختلــف بــه ویــژه آثــار بخــش مســتند اســت و بایــد مراقــب ایــن 
موضــوع باشــیم. همچنیــن پــس از ســاخت یــک اثــر، تــا حصــول نتیجــه بایســتی 

پیوســت های رســانه ای مختلفــی از آن ارائــه دهیــم.
     بــه خاطــر دارم بعــد از ســاخت یکــی از مســتندهای ایــن حــوزه و 

پخش آن در صداوسیما، آن موضوع تبدیل به یک مطالبه 
مردمــی شــد و حتــی نماینــدگان مجلــس شــورای 

اســامی نیــز بــه آن ورود پیــدا کردنــد. جامعــه 
اســامی، جامعــه ای اســت کــه همه در 

آن مســئول هســتند و کســی 
نمی توانــد از مســئولیت 

شــانه خالــی کنــد .
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بیوگرافــی کارگــردان: صــادق خاتــم پــور متولــد 1379، 
شــهر بهبهــان، اســتان خوزســتان، دانشــجوی رشــته آمــوزش 

کــودکان اســتثنایی

فیلم شناسی: دراکوخار

صادق خاتم پور
کارگردان مستند »دراکوخار«

تفاوت 
جشنواره عمار    

     جشــنواره عمــار، تنهــا جشــنواره ای اســت کــه بــه مســائلی ماننــد نقــد درون گفتمانــی و 
مطالبه گری می پردازد، پس از تماشای بسیاری از مستندهای جشنواره عمار از سال 8۹، 
متوجــه شــدم کمتــر بــه مســئله کوه خــواری توجــه شــده و تصمیم بــه تولید ایــن اثر گرفتم.

بسیاری از مستندسازان جوان، دغدغه دارند اما مشکات مختلفی در سر راهشان قرار 
دارد که من هم با آن ها مواجه بودم؛  مســتند دراکوخار را تقریبا دســت تنها آماده ارســال 
به جشــنواره کردم. ســاخت مســتند دراکوخار با یک دوربین معمولی انجام گرفت و حتی 
برای تدوین نیز از افراد حرفه ای استفاده نشد، زیرا در بهبهان تدوینگر حرفه ای و سینمایی 
وجــود نــدارد؛ هزینه هایــی کــه بــرای ایــن اثــر پرداخــت شــد نیز از محل حقوق معلمی خودم 
بوده اســت. همچنین برای دریافت مجوز حتی از اداره فرهنگ و ارشــاد نیز با مشــکات 
ریــز و درشــتی دســت و پنجــه نــرم کردیــم. بــه هــر نحــوی مســتند دراکوخــار را ســاخته و بــه 
دبیرخانــه جشــنواره ارســال کردیــم. امــا عوامــل اجرایــی جشــنواره عمــار بــرای مــا ســنگ تمام 
گذاشــتند؛ اینکــه بــا آن حجــم کار بــا مــا تمــاس گرفتــه می شــد و پیگیــر کار مــا بودنــد بســیار 
قابل تحســین اســت؛ همین برنامه ای که االن ترتیب داده شــده نیز نشــان از اهمیت کار 
ما برای عوامل جشــنواره عمار دارد و طبیعتا باعث افزایش انگیزه برای فیلمســازان جوان 

خواهد شــد. تفاوت جشــنواره عمار با ســایر فســتیوال ها همین اســت.
یــاد و خاطــره مرحــوم نــادر طالــب زاده گرامــی بــاد کــه حمایت هــای بســیاری از مــا 

داشــتند. بــرای اکــران دراکوخــار از ایشــان می خواســتیم دعــوت کنیــم کــه 
متاســفانه مرحــوم شــدند و روزی کــه مــا اکــران داشــتیم، پیکــر حــاج نــادر 

در معــراج الشــهدا بــود.

مطالبه گری 
برای هنرجو و 
مستندساز، یک 
رسالت است
     مطالبه گری، نیروی 
محرکه یک مستندساز 
است و من به عنوان 
یک هنرجو و مستندساز، 
مطالبه گری را یک رسالت 
برای خود می دانم. مستند 
ساز وقتی می تواند حرکت 
مفید داشته باشد که قشر 
ضعیف جامعه برایش در 
اولویت باشند.
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از  طالــب زاده،  نــادر 
رفتــه  آمریــکا  بــه  نوجوانــی 

بــود و ابتــدا بــرای مقطــع کارشناســی 
در رشــته زبــان انگلیســی و ســپس بــرای 

کارشناســی ارشــد در رشــته ســینما تحصیــل  کــرد؛ 
پــس از آن نیــز بــا وقــوع انقــاب اســامی ایــران بــه کشــور 

بازگشــت و عــازم جبهه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل شــد. دفــاع 
مقــدس یــک مدرســه انسان ســازی بــزرگ بــود؛ هرکســی در ایــن 8 ســال، 

ارتباطــی بــا دفــاع مقــدس داشــت، شــخصیت لطیفــی پیــدا می کــرد. حــاج نــادر 
طالــب زاده کــه خــود بــه عنــوان یــک هنرمنــد دارای چنیــن روحیــه ای بــود، هنگامــی کــه 

در آن شــرایط نبــرد بیــن مــرگ و زندگــی قــرار می گیــرد، واکنش هایــی از خــود نشــان می دهــد 
ــری اش مشــهود اســت. ــار هن کــه در آث

مرحوم طالب زاده دفاع مقدس را با تمام وجود درک کرده بود
     شــخصیت شــهید آوینــی نیــز همین گونــه بــود؛ دیدیــم کــه چگونــه در ابتــدای انقــاب اســامی بــا آن آشــنا 

شــد و شــخصیت امــام خمینــی)ره( او را مجــذوب خــود ســاخت. پــس از آن در دفــاع مقــدس حاضــر شــد و 
بعدهــا روایــت فتــح را ســاخت کــه شــخصیت او در ایــن مســتند، بــه بلــوغ چندبعــدی رســید.  حــاج 

نــادر پــس از اینکــه از اتفاقــات دفــاع مقــدس فیلمبــرداری کــرد، درخواســت داشــت تــا بــه 
پرخطرتریــن قســمت جبهــه بــرود؛ او بولدوزرچــی شــده و در همــان جــا نیــز مجــروح 

شــد. مرحــوم نــادر طالــب زاده می خواســت بــا تمــام وجــود، ابعــاد مختلــف 
جنــگ را لمــس و درک کنــد کــه شــاهد ثمــره آن را در فیلــم »والعصــر« 

بودیــم. البتــه اثــرات ایــن موضــوع کــه حــاج نــادر، تقابــل مــرگ 
و زندگــی را در وجــود خــودش پذیرفتــه بــود، در آثــار 

دیگــر او نیــز کامــا مشــخص اســت. در دیــدگاه 
مرحــوم طالــب زاده، هرگــز دفــاع مقــدس 

را  جهــان  و  بــود  نشــده  تمــام 
عرصــه ای بــرای نبــرد دائــم 

بیــن حــق و باطــل 

می دانســت. 
در دوران 8 ســاله 

دفــاع مقــدس، جنگیــدن 
کنونــی  دوره  از  آســان تر  بســیار 

بــود. دوســت، دشــمن، خاکریــز، مهمــات 
و ســایر مســائل مشــخص بودند و رزمنده طبق 

نقشــه ای از پیــش تعییــن شــده بــا دشــمن رویارویــی 
می کــرد و سرنوشــتش شــهادت، اســارت یــا مجروحیــت و همــه 

چیــز آن عیــان بــود.
     جنگ در عرصه فرهنگی بسیار سخت تر است؛ در جنگ حقیقی نهایتا 

شــخص، یــک مرتبــه کشــته می شــود امــا در عرصــه جنــگ فرهنگــی، بارهــا و بارهــا 
حاج نادر طالب زاده را ترور کردند و هر دفعه، او قوی تر از گذشــته از خاکســتر برخواســت. 

مرحــوم طالــب زاده، بــرای ســاخت یــک مســتند تحقیقــات و پژوهش هــای جامعــی انجــام مــی داد؛ 
ــادر آن زمــان، قصــد  ــرای مثــال یــک مســتندی در دهــه ۷۰ درخصــوص هندوســتان ســاختیم و حــاج ن ب

داشــت بحــث رواج طــب و پزشــکی ســنتی در آن کشــور را منعکــس کنــد تــا متخصصیــن کشــورمان دالیــل ایــن 
همه گیــری را بررســی کــرده و درصــورت مفیــد بــودن از آن در داخــل ایــران نیــز بهــره ببرنــد؛ ایــن تحقیقــات گســترده 

بــرای مســتندهای دیگــری کــه درخصــوص کشــورهایی ماننــد لبنــان یــا اســپانیا بودنــد نیــز صــورت می گرفــت. 

طالب زاده با تمام وجود در عرصه فرهنگ و هنر کار می کرد
     حــاج نــادر در هــر عرصــه ای کــه کار می کــرد، تمامــی ابعــاد آن را مــورد بحــث و بررســی قــرار 

مــی داد و خــب طبیعــی اســت کــه چنیــن شــخصی همیشــه مــورد حمــات بی شــماری از ســوی 
افــراد مخالــف قــرار بگیــرد. ایــن طبیعــت عرصــه فرهنــگ و رســانه اســت؛ کســی کــه قصــد 

فعالیــت در ایــن عرصــه را دارد، بایســتی خــود را بــرای ایــن خطــرات آمــاده کنــد و هــر روز 
ممکــن اســت بــا یــک مشــکل مواجــه شــود زیــرا در کشــور مــا کســی اگــر بخواهــد در 

زمینــه آرمان هــای انقــاب اســامی و آرمان هــای الهــی فعالیــت کنــد، منافــع افــراد 
بســیاری را بــه خطــر می انــدازد و آنهــا بــا او بــه مخالفــت خواهنــد پرداخــت. 

مرحــوم طالــب زاده یــک ســرباز، معلــم و فرمانــده در عرصــه فرهنــگ بــود؛ 
او گاهــی پشــت دوربیــن بــود، گاه شــروع بــه نوشــتن می کــرد و در ســایر 

اوقــات تیمــی را راهبــری کــرده و نیــروی متعهــد تربیت می نمــود. این 
توانایــی را داشــت و بــه خوبــی در مــدت حیاتــش آن را انجام داد.
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حضور در جنگ بوسنی
  

آن زمان در کشور بوسنی و هرزگوین اتفاق بزرگی 
در حــال رقــم خــوردن بــود؛ شــاهد کشــتار مســلمانان در 

قلــب اروپــای متمــدن و بــه قــول خودشــان دموکراتیــک بودیــم. 
امــروز وقتــی کــه ماجــرای اوکرایــن را در کنــار قضیــه بوســنی و هرزگویــن 

قــرار می دهیــد، ایــن دروغ بســیار بــزرگ اروپــا کــه طــی قرن هــای متمــادی در 
جریان بوده را می بینیم. در جنگ 4 ســاله بوســنی و هرزگوین، مســلمانان این کشــور 

در محاصره کامل بودند که یک گلوله به دستشان نرسد؛ در طول 3 ماه جنگ در اوکراین، 
آمریــکا نیمــی از دنیــا را بــا خــود همــراه کــرده اســت تــا بــه کمــک اوکرایــن بیاینــد. در جنــگ بوســنی و 

هرزگویــن، طــی 48 ســاعت، دوازده هــزار مــرد مســلمان تنهــا در یــک شــهر قتــل عــام شــدند درحالــی کــه کل 
کشــته های اوکرایــن در ایــن 3 مــاه، بــه پنــج هــزار نفــر هــم نمی رســد. صحنــه  ســازی های فراوانــی درخصــوص جنــگ 

ــاره جنــگ بوســنی و هرزگویــن  اوکرایــن از ســوی برخــی شــبکه ها و رســانه های مشــخص، صــورت می گیــرد امــا درب
اینگونــه نبــود و شــاهد مظلومیــت مــردم ایــن کشــور بودیــم. رســانه های آن زمــان، بســیار محــدود اخبــار را پوشــش 
می دادنــد؛ مــا بــا تیمــی محــدود راهــی ایــن کشــور شــدیم تــا وقایــع را ثبت نماییــم. این کار را بــرای حمله آمریکا 
بــه عــراق نیــز انجــام دادیــم؛ وقتــی در بغــداد و در هتلــی کــه ویــژه خبرنــگاران بــود، مســتقر شــدیم، بــه جز ما، 

هیــچ تیمــی از ایــران وجــود نداشــت و ۶۰ خبرنــگار از کشــور فرانســه در ایــن هتــل حاضــر بودنــد! 
     تــا ســال ها بعــد، فیلــم مســتند »خنجــر شــقایق«، یکــی از معتبرتریــن اســناد تاریخــی بــود کــه 
درخصــوص وقایــع جنــگ بوســنی و هرزگویــن وجــود داشــت. ایــن هــا حاصــل تجربــه ســال ها 
ــادر طالــب زاده و بنــده در مجموعــه روایــت فتــح بــود. در  فعالیــت شــهید آوینــی، مرحــوم ن
حــق مســتند »خنجــر شــقایق«، جفاهــای بســیاری شــد امــا همیــن ســنگ اندازی ها باعــث 
شــد تــا ایــن مســتند بهتــر و بیشــتر در سراســر کشــور دیــده شــود. بیــش از 2هــزار 
نمایشــگاه عکــس در داخــل و خــارج کشــور بــا همیــن محوریــت در آن زمان برگزار 
شــد. مســتند »ســاعت 25« کــه در ارتبــاط بــا آمریــکا بــود و نگاه تخصصی تری 
بــه جامعــه ایــن کشــور داشــت، خیلــی دیده نشــد امــا »خنجــر شــقایق« بــه 
دلیــل انعــکاس هنرمندانــه بحران هــای یــک جامعــه مســلمان در قلب 

اروپــا، بیشــتر دیده شــد و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 

اقدامات 
فرهنگی، 
رسانه ای مرحوم 
طالب زاده در 
دانشکده باغ 
فردوس و شبکه 
تلویزیونی افق و 
همچنین کاری که او 
در جشنواره مردمی 
فیلم عمار انجام 
داد، یک انقالب 
در جامعه هنری و 
رسانه ای جمهوری 
اسالمی ایران بود.
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دیده نشدن!
     هر جا و در هرکاری اگر انسان خودش را در نظر نگیرد و به فکر دیگری باشد، 
حق خود را عرضه خواهدکرد؛ دلیل این همه اقبال عمومی نسبت به مستند »روایت 
فتح« نیز همین بود. هیچکس برای نمایاندن خودش این مستند را نساخته  بود. امروز 
در عرصه هنر همه به فکر دیده شدن خودشان هستند، اما نادر طالب زاده در پی 
معرفی و عرضه کردن خود نبود. 

دغدغه ی 
کادرسازی 

     یکــی از دغدغه هــای مهــم مرحــوم نــادر طالــب زاده در جشــنواره فیلــم عمــار،  تربیــت نیــروی 
متعهــد و متخصــص بــود. حــاج نــادر مانند شــهید آوینــی، در عرصه هنر فرزند زمانه خــودش بود؛ 

زمانــی کــه مرحــوم طالــب زاده شــروع بــه بحــث تربیــت نیــروی انســانی کــرد، دلیلــش اعتقــاد قلبــی او 
بــه جهــاد اکبــر بــود. مرحــوم طالــب زاده پیــش از اینکــه بــه جشــنواره عمــار برســد، در دانشــکده بــاغ فــردوس 

نیروهــای زیــادی تربیــت کــرده بــود. همیــن موضــوع دلیــل این همه تغییــرات میان ادوار مختلف جشــنواره عمار 
اســت زیــرا در چنــد دوره نخســت، حــاج نــادر بــه دنبــال تربیــت نیــروی مستندســاز بــود.

تاکید همیشــگی مرحوم طالب زاده، کادرســازی بود؛ او از کســانی که در دوره های اول جشــنواره عمار شــرکت کرده بودند، 
در دوره  های بعدی به عنوان داور استفاده می کرد. ادامه دادن این مسیر وظیفه افرادی است که هم تفکر او هستند 

و ســال ها بــا او کار کردنــد. کســانی کــه بــه اهمیــت جهــاد اکبــر واقف انــد و بــه آن اعتقاد قلبــی دارند. برای مرحــوم نادر 
طالــب زاده،  ایــن جهــاد تــا آخرین لحظات عمرش ادامه داشــت.

یکــی دیگــر از دغدغه                 هــای همیشــگی مرحــوم طالــب زاده، ایــن بــود کــه بخــش ویــژه ای بــرای جهــاد تبییــن 
در جشــنواره درنظــر بگیریــم تــا بــه ایــن موضــوع بــه خوبــی پرداختــه شــود؛ بــا بررســی دو دهــه پایانــی 

زندگــی حــاج نــادر و آثــاری کــه او ســاخته، متوجــه تغییــرات بیــن آنهــا بــا کارهــای قبلــی او خواهیــد 
شــد. مرحوم طالب زاده اگر با کســی می خواســت مصاحبه کند، پیش از آن، مصاحبه ها و 

حتــی کتاب هــای آن فــرد را کامــل مطالعــه می کــرد و در برنامــه »راز«، اشــراف کامــل او بــر 
موضــوع و فــرد مصاحبــه شــونده، بــرگ برنــده ایــن برنامــه بــود.
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بهشت 
مغرب زمین!

نعمت هللا سعیدی
نویسنده و منتقد سینما

     

حــاج نادر طالــب زاده، 
بهشــت  در  جوانــی  اوج  در 

مغــرب زمیــن زندگــی می کــرد و آن 
را درک کــرده بــود؛ بــه عقیــده مــن او انتهــای 

آن ســبک زندگــی غربــی را در اوج جوانــی دیــده بــود 
و نســبت بــه آن کافــر شــده بــود. نقــل قــول هــای زیــادی 

اســت کــه مرحــوم طالــب زاده پــس از اینکــه امــام خمینــی)ره( را 
دیــد، متحــول شــد.

ایــن انســان هنگامــی کــه عــازم جبهــه شــد، می خواســت در پرخطرترین قســمت 
آن، حاضر شــود. در واقع جبهه های دفاع مقدس، یک دانشــگاه حیرت انگیز بود. در 

دوره آخرالزمــان بایســتی خــوب از بــد غربــال شــوند. در غیــر ایــن صــورت، خداونــد مــا را طــوری 
دیگــر امتحــان می کــرد امــا قطعــا ایــن اتفــاق و دفــاع مقــدس بــه نفــع مــا بــوده اســت. شــاید در ظاهــر 

مــا فکرکنیــم اگــر جنگــی اتفــاق نمی افتــاد، دنیایمان گلســتان می شــد.

جبهه نبرد فرهنگی بسیار سخت تر از جنگ حقیقی
مرحــوم طالــب زاده ای کــه در دوران دفــاع مقــدس بــا جــان خــود بــازی می کنــد، ورودش 

بــه عرصــه فرهنگــی نمی توانــد از روی مصلحــت طلبــی باشــد؛ او در ایــن مســیر 
دست به قمار باالتری زد. دفاع مقدس برای امثال حاج نادر نه تنها تمام 

نشــد بلکــه بــه عرصــه فرهنگــی منتقــل شــد؛ این جنــگ فرهنگی به 
ــرد مــرگ  ــر اســت. ایــن آزمــون از نب ــر و جدی ت مراتــب قوی ت

و زندگــی کــه در دفــاع مقــدس بــود، بســیار ســخت تر 
است. هنوز کسی شهادت در جبهه فرهنگی 

را نیاموختــه اســت. در عرصــه فرهنگــی 
پس از مرگ مشــخص می شــود 

که شــخصی شــهید شده 
اســت یــا خیــر.
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مشــکالت مدیریــت فرهنگــی کشــور بــا تغییــر و 
جابجایی چند مدیر حل نمی شود

     مدیریــت فرهنگــی کشــور دچــار مشــکل اســت؛ البتــه ایــن ضعف هــا 
بــا تغییــر چنــد مدیــر حــل نمی شــود زیــرا بــرای ایــن کار نیــرو تربیــت نکرده ایــم. 

مشــکل اصلــی مــا برخــی دوقطبــی سازی هاســت کــه می گویــد یــک فــرد نمی توانــد هــم 
هنرمنــد باشــد و هــم حزب اللهــی!

مرحــوم نــادر طالــب زاده ژانــر دیگــری از ایــن دوقطبــی ســازی ها معرفــی کــرد؛ او می گفــت کارگردانــی 
کــه مومــن نباشــد، اصــا هنرمنــد نیســت؛ زیــرا اگــر ایمــان نباشــد، دیگــران نیــز حــرف او را بــاور نخواهنــد کــرد. 

ســاخته های او نشــان مــی داد کــه حــاج نــادر بــه آنهــا بــاور قلبــی و یقیــن دارد.
ثروت و دارایی هر آدمی در عرصه نظری، تعدادســوال هایی اســت که دارد نه پاســخ هایی که داده اســت؛ مهم ترین 
داشــته های برنامــه »راز« کــه از تولیــدات مرحــوم نــادر طالــب زاده بــود، همیــن ســوال ها بــود کــه حــاج نــادر بــه خوبی 

از آنهــا اســتفاده می کرد.
مرحــوم طالــب زاده از جهــاد اصغــر بــه جهــاد اکبــر رســید؛ او ابتــدا بــه خوبــی دوران دفــاع مقــدس را درک 

کرده بــود و آن جنــگ را بــاور داشــت کــه بعدهــا توانســت چنیــن آثــار ارزشــمندی بســازد. 

صهیونیست ها به خون حاج نادر تشنه بودند؛ یکی از جدی ترین پرچمداران کار رسانه ای در 
مقابل صهیونیسم، مرحوم نادر طالب زاده بود. در عرصه فرهنگ و هنر او باعث خون دل خوردن 
صهیونیست ها می شد. ترور این چنین افرادی، پس از فوت شان صورت می گیرد. او از بین ما رفت و رفتن 
چنین افرادی عزاداری ندارد، زیرا اول شادی و سعادتمندی شان است و امیدواریم او برای ما دعا کند. 
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نشست چهارم 
 23/خردادماه/1401

 مستند »ریشه در آب«
جنگ اقتصادی

خالصه مستند:
     یاســر برخــورداری و پــدرش از اهالــی روســتای بیشــه دراز بــوده و ســال ها مشــغول بــه کشــاورزی اند. 

ــدون  ــد. چــرا کــه ب ــادی می کنن ــه زمین هــای باالدســت تاش هــای زی ــرای رســیدن آب ب آن هــا ب
آب، گنــدم و ســایر محصــوالت کشــاورزی نمی تواننــد رشــد کننــد. همچنیــن آن هــا اقــدام 

بــه ســاخت یــک دســتگاه کودپــاش از ادوار ماشــین آالت کشــاورزی می کننــد؛ کــه 
از نمونه هــای صنعتــی آن بهتــر و کارآمدتــر اســت. جلوگیــری از رســیدن 

ســیاب ویرانگــر بــه زمین هــا، ســاخت ســد بــزرگ بــرای آب رســانی بــه 
ــاز کــردن  ــوروزی و ب ــه مســافران ن زمین هــای خشــک، کمــک ب

جاده هــا و... از جملــه فعالیت هــای خیرخواهانــه یاســر 
و پــدرش اســت.

4445



هویت زدایی! 
سید محمدحسین هاشمی گلپایگانی

تهیه کننده برنامه تلویزیونی میدون

     

بــه عقیــده بنــده مدلــی کــه 
ایــن مســتند بــه آن پرداختــه بســیار 

جالــب بــود؛ یعنــی اینکــه دوربیــن در اختیــار 
ــه و او از فعالیــت  ــرار گرفت پســر همــان کشــاورز ق

تقریبــا یکســاله خــود، فیلمبــرداری نمایــد، باعــث نزدیکــی 
مخاطــب بــه ســوژه بــود شــده و مســتند را واقعی تــر کــرده اســت. 

موضوعــی کــه مســتند ریشــه در آب بــه آن پرداختــه ، مربــوط بــه قشــر 
عمــده ای از مــردم کشورماســت کــه همیشــه در ســینما و تلویزیــون مغفــول 

بوده انــد. شــما اگــر هــزار فیلــم مختلــف را بررســی کنیــد، 8۰ درصــد آن مربوط به مناطق 
برخــوردار تهــران اســت و کمتــر شــاهد آثــاری مرتبــط بــا مناطــق روســتایی و صعب العبــور کــه 

حتــی فیلمبردارهــم بــه ســختی می توانــد بــه آنجــا بــرود، هســتیم. ایــن کار و پرداختــن بــه ایــن موضــوع 
بســیار ارزشــمند و جــذاب اســت.

نپرداختن به روستاییان در تولیدات رسانه ای، سبب هویت زدایی خواهد شد
رســانه و جشــنواره های مــا در بســیاری از مــوارد تحــت تاثیــر هســتند؛ وقتــی بــه رســانه یــا جشــنواره ای لقــب 

ملــی داده می شــود، بایــد همــه مــردم در آن ســهم برابــر داشــته باشــند؛ در کشــور مــا بیــن 3۰ تــا 4۰ درصــد 
جمعیــت را افــراد روســتایی تشــکیل می دهنــد امــا در ســینما و تلویزیــون و جشــنواره هرگــز چنیــن ســهمی 

از آثــار تولیــدی نداشــته اند و بــه زندگــی ایــن افــراد بــه چشــم افــراد فرعــی جامعه نگاه می شــود؛ درحالی 
که زندگی روســتایی ها سرشــار از داســتان های متنوع و همراه با فراز و نشــیب و جذابیت اســت. 

برای مثال اختراعی که ســوژه مســتند ریشــه در آب انجام می دهد می تواند بســیار ارزشــمندتر 
از اختــراع یــک شــخص در دانشــگاه بــا آن همــه امکانــات مختلــف باشــد. بــا حذف داســتان 

زندگــی افــرادی ماننــد روســتاییان، مــا هویــت خــود را از بیــن می بریــم؛ و شــخصی کــه در 
روســتا زندگــی می کنــد، کــم کــم احســاس بی هویتــی خواهدکــرد و اصــل را در ســبک 

زندگــی دیگــری شــبیه بــه زندگــی غربــی، خواهد دانســت.
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بایــد بــه درســتی از ابــزار رســانه بــرای تببیــن 
اهمیت مسائل اقتصادی بهره ببریم

اگــر مــا رســانه را ابــزاری بــرای تببیــن اهمیــت مســائل اقتصــادی از 
جملــه اقتصــاد مقاومتــی و کســب و کار قــرار ندهیــم، طبیعتــا مــردم نیــز 

اقتصــاد را جــدی نخواهنــد گرفــت و جوانــان مــا نیــز بــه ســمت اشــتغال حرکــت 
ــرای خــود تعریــف می کننــد؛ کشــاورزی کــه در ایــن  نخواهنــد کــرد و اهــداف دیگــری ب

مســتند می بینیــم، می توانــد یــک ســلبریتی باشــد و معرفــی او وظیفــه و رســالت رســانه های 
ماســت تــا او را الگویــی بــرای دیگــران قــرار دهــد. بــاز هــم تاکیــد می کنــم اگــر در ایــن جنــگ اقتصــادی، 

بــه درســتی از ابــزار رســانه اســتفاده نکنیــم، محکــوم بــه شکســت هســتیم. مــا بایــد قبــول کنیــم کــه در عصــر 
رســانه زندگــی می کنیــم؛ پــس نــوع حرکــت و فعالیــت و ذهنیــت مــا در جنبه هــای مختلــف زندگــی تحــت تاثیــر همین 

رســانه هایی اســت کــه زمــان زیــادی را صــرف آن می کنیــم.

بیوگرافی کارگردان: سجاد نظری، متولد 1362، استان 
ایالم، دانش آموخته رشته تاریخ

فیلم شناسی: آوانگاه، ریشه در آب

سجاد نظری
کارگردان مستند ریشه در آب
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فعالیت های 
اقتصادی یک کشاورز

 

    اینکــه فیلــم مســتند مــا الیــق شــرکت در جشــنواره عمــار شــد و همچنیــن بــه عنــوان نامــزد برتریــن فیلــم 
ــی مســتند ریشــه در آب کــه فعالیت هــای  ــرای مــا محســوب می شــود؛ ســوژه اصل شــناخته شــده ، افتخــار بزرگــی ب

اقتصــادی و اختراعــات یــک کشــاورز در روســتای بیشــه دراز اســتان ایــام اســت کــه پیــش از تولیــد نخســتین کارم، بــا 
آنهــا آشــنایی نداشــتم و ســال ۹3 کــه بــرای ضبــط بــه روســتایی کــه دارای چنــد آثــار تاریخــی و آســیاب آبــی اســت 
ــده  ــا کارهــای فوق العــاده ای کــه در آن منطقــه صــورت می گرفــت آشــنا شــدم و ای ــه طــور اتفاقــی ب ــم و ب رفت

ســاخت مســتند ریشــه در آب نیــز آنجــا در ذهنــم شــکل گرفــت.

برای تولید مستند 30 دقیقه ای، بیش از هزار دقیقه فیلمبرداری داشتیم
    ســال ۹۹ کار اصلــی بــرای ســاخت مســتند ریشــه در آب آغــاز شــد؛ بــرای ضبــط از تمامــی 
مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت کشــاورزی بایســتی 8 مــاه تمــام را همــراه بــا کشــاورز 
ســپری می کردیــم کــه در واقــع امــکان ایــن کار وجــود نداشــت؛ تصمیــم گرفتــم اصولــی 
از کار فیلمبــرداری را بــه پســر ایــن کشــاورز آمــوزش دهــم و دوربیــن در اختیــار او 
بگــذارم تــا مراحــل مختلــف کارشــان را بــرای مســتند ریشــه در آب ضبــط کنــد؛ در 
نهایــت هــزار و 2۰۰ دقیقــه فیلــم ضبــط شــده بــه دســت مــا رســید کــه پــس از 

جمع بنــدی آن را بــه مســتندی 3۰ دقیقــه ای تبدیــل کردیــم. 

قهرمانــان زیــادی بــا محوریــت اقتصــادی در 
روستاهای کشور وجود دارند 

     هنگامــی کــه فعالیت هــای ایــن کشــاورز را دیــدم، بــا خــود گفتــم 
حیــف اســت ایــن کارهــای اررزشــمند معرفــی نشــوند و دغدغــه  اصلــی ام 

معرفی فعالیت ها و اختراعات او بود. یاسر برخوداری و پدرش)قهرمان مستند( 
ــرای آب رســانی بــه  کشــاورز و مختــرع دســتگاه کودپاشــی و همچنیــن مبــدع روشــی ب

روســتاهایی باالیــی و روش هــای بــرای جلوگیــری از ســیاب هســتند، تنهــا مشــکل ایــن کشــاورز 
ــاری  ــدازی یــک کارگاه تولیــدی اســت. آقــای بختی ــرای راه ان در حــال حاضــر، نداشــتن ســرمایه الزم ب

دســتگاه هایی ســاخته کــه نمونــه آن هــا وجــود نــدارد. جالــب اســت بدانیــد نزدیــک 5 هــزار نفــر 
در اســتان ایــام از طریــق کار گلیــم نقــش برجســته کــه کاری ابداعــی و بــدون مشــابه در 

ســایر نقــاط کشــور اســت، امــرار معــاش می کننــد؛ پــس شــرایط بــرای کار وجــود دارد 
و آدم هــای موفــق بســیاری وجــود دارنــد کــه می تواننــد الگویــی بــرای همــه  

مــا باشــند. ایــن مســتند نشــان داد بــرای گندمــی کــه ســر ســفره  مــا 
تبدیــل بــه نــان شــده، چقــدر زحمــت کشــیده شــده اســت و 

بایســتی قــدردان زحمــات کشــاورزان عزیــز باشــیم.
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نشست پنجم 
 26/خردادماه/1401

مستند »احقاق«
تاریخ سیاسی

خالصه مستند:
     پــس از شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی بــه دســت آمریــکا، مــردم و مســئولین خواســتار گرفتــن 

انتقامــی ســخت می شــوند. ایــران بــه دادگاه بین المللــی الهــه کــه پیــش از ایــن نیــز چندیــن 
مرتبــه در آن حاضــر شــده بــوده، شــکایت کــرده و شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل 

ــاز هــم  نیــز اقــدام آمریــکا را تروریســتی و نقــض حقــوق بشــر اعــام می کنــد امــا ب
اثــری بــرای مجــازات عامــان ایــن تــرور نــدارد. آمریــکا، بــا یــک جانبه گرایــی، 

مانــع اجــرای قوانیــن و محاکمــات بین المللــی علیــه خــودش می شــود. 
امــا مــردم و مســئوالن ایرانــی همچنــان بــه دنبــال یــک انتقــام 

ســخت خواهنــد بــود.
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تاکید امامین 
انقالب اسالمی

محمدمهدی خالقی
نویسنده، کارگردان و داور جشنواره مردمی فیلم عمار

     

نکتــه ای کــه در ایــن مســتند بســیار مهــم 
اســت، طرح مســئله و تاکید بر موضوعی با اهمیت 

می باشــد. مســتندهای کــه محتــوای آن هــا جدیــد اســت و 
پیــش از آن هــا کســی ســراغ چنیــن مســئله ای نرفتــه، بســیار جــذاب 

انــد و البتــه ســوژه ی محــوری مســتند یعنــی حــاج قاســم ســلیمانی نیــز بــه 
جذابیــت کار افــزوده اســت.

ســاخت مســتندهایی با موضوع تاریخ سیاســی کشــور از اهمیت باالیی برخوردار اســت و 
بایســتی بــه صورت هــا و گونه هــای مختلــف بصــری بــه آن پرداختــه شــود؛ اگر ما چنیــن کاری انجام 

ندهیــم، تاریــخ معطــل نمی مانــد و کســانی بــه نفــع خودشــان موضــوع را مصــادره می کننــد. همانطورکــه 
افــرادی تاریــخ انقــالب اســالمی را بــه گونــه ای تحریف گونــه، روایــت کردنــد. امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم 
رهبری)مدظله العالی( بارها بر ســاخت مســتندهایی درخصوص تاریخ سیاســی کشــور تاکید داشــته اند؛ متاســفانه 

تــا اواســط دهــه ۸۰ دچــار غفلــت تاریخــی به ویــژه در حــوزه مستندســازی تاریــخ انقــالب اســالمی و تاریــخ پهلــوی 
شــدیم. امــا پــس از آن در ایــن زمینــه اتفاقــات بهتــری افتــاد و جریانــات و افــرادی شــروع بــه بررســی تاریــخ 

معاصــر و سیاســی کــرده و مســتندهای متعــددی ســاخته شــد. خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر بــا یــک 
تنــوع بســیار جذابــی از مســتندهای تاریــخ معاصــر مواجهیــم کــه ایــن کارگردان هــای مســتعد بــه مــرور 

کشــف شــدند؛ در حــال حاضــر باعــث خرسندی اســت کــه در جشــنواره عمــار شــاهد ایــن تعــداد 
مســتند درجــه یــک هســتیم. مســتند احقــاق بــه ســوژه بســیار خوبــی پرداختــه اســت. و ایــن 

موضــوع باعــث امیــداوری مــا بــه آینــده مستندســازی تاریــخ سیاســی و معاصــر می شــود.
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مایه کار مستندسازی، پژوهش است
مســتند بــه معنــای پژوهــش اســت و تــا پژوهشــی      

آمــد؛ درخصــوص  بــه وجــود نخواهــد  صــورت نگیــرد مســتندی 
مســتندهای تاریــخ سیاســی، اهمیــت پژوهــش دوچنــدان اســت. البتــه 

پژوهشــی کــه بــرای مســتند صــورت می گیــرد بســیار متفــاوت بــا ســایر حوزه هــا 
ــه پژوهــش  ــادی در زمین ــم کــه تــالش زی می باشــد. در مســتند احقــاق، شــاهد ایــن بودی

انجــام شــده بــود. تنــوع بصــری مســتند احقــاق نیــز نشــان دهنــده زمانــی اســت که صــرف پژوهش 
شــده بــود. بــرای مســتندهایی کــه درخصــوص تاریــخ سیاســی معاصــر کشــور اســت، بیشــترین منابــع در 

فضــای مجــازی وجــود دارد امــا نبایــد از پژوهــش در آثــار مکتــوب، مجــالت و روزنامه هــا غافــل شــویم. زمانــی یــک 
مستندســاز می توانــد درخصــوص موضوعــی اثــر تولیــد کنــد کــه دربــاره آن بــه اجتهــاد رســیده باشــد؛ یعنــی توانایــی 
تحلیــل و نــگاه خــودش را از دل پژوهش هــا جــاری کنــد. اگــر شــخص مستندســاز، کار پژوهــش را بــه فــرد دیگــری 

واگذار کند، چالش بزرگی برای خود به وجود می آورد. 

پیشــرفت کشــور در ســینمای مســتند بــه ویــژه در حــوزه انقــالب اســالمی را مدیــون خــون شــهدا 
هستیم

     درکل شرایط رو به رشدی بر فضای مستندسازی در حوزه انقالب اسالمی حاکم است اما 
بــرای رشــد و تعالــی بیشــتر همگــی بایــد تــالش کنیــم. البتــه بایــد جایــگاه واقعی مــان در ابعــاد 
مختلــف مستندســازی در بیــن کشــورهای جهــان مشــخص شــود؛ مــا جــزو کشــورهای 
پیشــروی ســینمای مســتند جهــان هســتیم و خوشــبختانه بچه هــای انقالبــی مــا 
پیشــران ایــن موضــوع هســتند؛ ایــن مهــم را مدیــون خــون شــهدا بــه ویــژه شــهید 
آوینــی هســتیم. همچنیــن یــاد و خاطــر مرحــوم نــادر طالــب زاده را گرامــی 

می داریــم.

در مسیر مستندسازی 
تاریخ سیاسی کشور، 
چالش های بسیاری وجود 
دارد و فقط انگیزه های دینی 
و انقالبی است که موتور 
محرک مستندسازان جوان ما 
می شود. 
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بیوگرافــی کارگــردان: صدرالدیــن اســدی،متولد 1373، 
شــهر شــیراز، اســتان فارس، دانش آموخته رشــته مهندســی 

مکانیک بیوسیســتم

فیلم شناسی: احقاق 

صدرالدین اسدی
کارگردان مستند احقاق

عدم ارائه 
گزارش از پیگیری حقوقی 

ترور شهید سلیمانی به مردم   
     یکــی از دغدغه هــای مــا ایــن بــود کــه یــک مســئله ســنگین حقوقــی را بــه صــورت ســاده بــرای 

مــردم بیــان کنیــم زیــرا هیــچ مطالبــه جــدی بــرای پیگیــری برخــورد حقوقــی بــا عامــان و آمــران تــرور 
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی وجــود نداشــت. متاســفانه تاکنــون هیــچ کاری درخصــوص پیگیــری 

حقوقــی و کیفــری پرونــده تــرور ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی از ســوی مســئوالن صــورت نگرفتــه یــا اگــر 
هم کاری شــده اســت، گزارشــی به مردم ارائه نداده اند؛ در این 2 ســال، حوالی ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی، 

تنهــا صحبت هــای کلــی بیــان می شــود کــه در حــال پیگیــری هســتیم امــا در عمل اتفاق خاصی نمی افتــد. نیت اصلی ما 
از ســاخت احقــاق، ایــن بــود کــه ابعــاد حقوقــی ایــن پرونــده بــه مــردم آگاهــی داده شــده و تبدیــل به یک مطالبه شــود. پیگیری 

حقوقــی و کیفــری اصلــی تــرور ســردار ســلیمانی بایســتی از طریــق دولــت عــراق صورت بگیــرد، زیرا حاج قاســم به دعــوت آن 
دولت سفر کرده بود و آنگونه به شهادت رسید؛ کشور ما باید به دولت عراق فشار بیاورد تا این کار را انجام دهند.

قضاوت دشوار تاریخ 
     اگــر پرونــده تــرور ســردار ســلیمانی از طریــق مجامــع حقوقــی بین الملــل پیگیــری نشــود، کار 

تاریــخ بــرای قضــاوت آن، دشــوار خواهــد شــد. بحــث مــا ایــن بــود کــه دولــت آمریــکا و ترامــپ بــرای 
کاری کــه صــد در صــد بــه صــورت تروریســتی انجــام شده اســت، بــرای قضــاوت تاریــخ در یــک 

دادگاه عادالنــه محکــوم شــود؛ گــزارش شــورای حقــوق بشــر نیــز ایــن تــرور و شــهادت 
سردار سلیمانی را عملی تروریستی بیان می کند و آن را ناقض قوانین بین المللی 

می دانــد امــا رســانه های مــا هیــچ مانــوری روی ایــن موضــوع نمی دهنــد. اگــر 
چنیــن اتفاقــی نیفتــد، چنــد ســال بعــد هالیــوود فیلمــی بــا ایــن موضــوع 

خواهــد ســاخت و داســتان را بــه نفــع خــودش روایــت خواهدکــرد.
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»A.R.R مستند »پروژه   
رویای ایرانی و پیشرفت

خالصه مستند:
     علیرضــا رمضانــی، نوجــوان بــا اســتعدادی اســت کــه از کودکــی بــه رباتیــک و الکترونیــک عاقه منــد 

می شــود و بــا همراهــی مــادرش در جشــنواره های مختلــف حضــور پیــدا می کنــد. او بــرای تعمیــر 
دســتگاه های شــوکر، با نیروی انتظامی همکاری می کند و بعد از مدتی خودش شــوکری 

می ســازد کــه کیفیــت و کاربــرد باالتــری از نمونــه وارداتــی آن دارد. علیرضــا بارهــا 
ــا طــاق والدینــش بــه منــزل پدربــزرگ خــود مــی رود  شکســت می خــورد و ب

امــا دســت از تــاش بــر نمــی د ارد. او موفــق بــه ســاخت دســتگاه های 
ــده کوچــک، اســلحه کــم صــدا  ــه بشــقاب پرن مختلفــی از جمل

و... می شــود.

نشست ششم 
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روایت های 
سیاست زده! 

میالد حبیبی
نویسنده و پژوهشگر حوزه پیشرفت

متاســفانه ما در روایت پیشــرفت ها و دســتاوردها، 
به ویــژه در حوزه هــای علمــی و فناورانــه در تاریــخ انقــالب 

اســالمی، دچــار تاریخ شــویی و هویت زدایــی شــده ایم؛ بــا بررســی 
و مشــاهده تاریــخ انقــالب اســالمی، بــه روایت هــای عمومــا سیاســی 

ــز افــراد مســئول، صاحــب منصــب  ــع تاریخــی نی ــن وقای می رســیم کــه راوی ای
ــر ایــن  و صاحــب قــدرت در جریــان حاکمیــت بوده انــد.  امــام خمینــی،)ره( همیشــه ب

موضــوع تاکیــد داشــتند کــه بــرای ثبــت وقایــع تاریخــی نــزد توده هــای مــردم برویــد تــا تاریــخ 
انقــالب شــکوهمند اســالمی، مردمــی باشــد؛ پــس از دهــه 6۰ کــه روایــت خوبــی از انقــالب اســالمی 

و اتفاقــات ۸ ســال دفــاع مقــدس داشــته ایم، ســایر روایت هــای مــا سیاســی بوده اســت. در حالــی کــه طــی 
ایــن مــدت در 3۰ ســال اخیــر، پیشــرفت های چشــم گیری در حــوزه علــم و فنــاوری داشــته ایم کــه متاســفانه هیــچ گاه 

روایــت نشــده اســت.

عدم روایت پیشرفت ها باعث نابودی شان می شود
     عدم روایت، به معنای نگفتن نیست؛ در اکثر مواقع نه تنها پیشرفت ها و دستاوردها روایت 

نشــده بلکــه نابــود شــده اســت. وقتــی از افــرادی کــه هماننــد قهرمــان مســتند پــروژه A.R.R کــه در 
مــدارس و دانشــگاه های کشــورما هســتند، صحبــت نمی کنیــم باعــث نابــود شــدن آنهــا می شــویم. 

صحبت های ما همیشــه درخصوص غرب زدگی و موضوعات مشــابه آن اســت و ما غافلیم از 
اینکــه سکوالریســم تنهــا در بخــش سیاســی باقــی نمی مانــد و بــه ســطوح پاییــن جامعــه نیــز 

راه پیــدا می کنــد. بــرای مثــال هنگامــی کــه درخصــوص متولدیــن دهه هشــتاد صحبــت 
می کنیــم، ذهــن مــا ســمت افــرادی ناامیــد و مســئولیت ناپذیــر مــی رود، در حالــی کــه 

بسیاری از این بچه ها، مانند قهرمان مستند پروژه A.R.R، در کنار تمام مسائل 
و مشــکالتی کــه دارنــد، دســت بــه کارهــای بزرگــی می زننــد. یکــی از نقاط قوت 

 ،A.R.R ایــن مســتند نیــز بــدون روتــوش بــودن آن اســت. در مســتند پــروژه
تمام چالش های زندگی و مشکالت علیرضا)قهرمان مستند( نمایش 

داده می شــود و می بینیــم کــه او علی رغــم تمــام این هــا، ناامیــد 
ــا انگیــزه بــه  و خســته نیســت و بســیار محکــم، امیدوارانــه و ب
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زندگی اش 
می دهــد.  ادامــه 

ســبک زندگــی نوجــوان 
دهــه هشــتادی را مــا در ایــن 

مســتند بــه وضــوح می بینیــم و مســتند 
آن چیــزی را بــه مخاطــب ارائــه می کنــد کــه 

وجــود دارد؛ امیداوریــم ایــن جنــس مســتندها تکثیــر 
شــوند.

پیشرفت تکنولوژی در غرب، نابودگر انسانیت است
پیشــرفت ها و دســتاوردهایی کــه در ســطوح مختلــف کشــور اعــم از      

دانش آمــوزی، دانشــجویی، شــرکت های دانش بنیــان و یــا فناوری هــای مختلــف ماننــد 
هســته ای و... اتفــاق می افتــد، نیــاز بــه یــک پیوســت فرهنگــی دارد تــا مــردم و جامعــه مــا 

حساســیت ایــن پیشــرفت ها را درک کــرده و از ایــن دســتاوردها حمایــت کننــد. غربی هــا در ایــن موضــوع 
موفــق عمــل کرده انــد؛ اگــر بــه فضــای کتــاب فروشــی ها ســر بزنیــد، کتــاب زندگینامــه افــرادی ماننــد اســتیوجابز و 

ســایر دانشــمندان و کارآفرینــان غربــی را می بینیــد کــه افــراد جامعه مــا بــه وفــور از ایــن پیوســت های فرهنگــی اســتفاده 
می کننــد. الهیــات و ایدئولوژی هایــی کــه در پیشــرفت های مــا و غربی هــا بــه آن معتقدیــم کامــال بــا یکدیگــر در تضــاد 
اســت؛ آن چیــزی کــه غربی هــا در آثــار خودشــان بازنمایــی می کننــد، یــک روحیــه انحصار طلبی، انباشــت ســرمایه 
بــرای خــود و القــای حــس ناامیــدی بــه ســایر مــردم دنیــا اســت. یعنــی شــما بایــد مصــرف کننــده باشــید و مــا 
صاحــب ایــن تکنولــوژی هســتیم. اســتیو جابــز در کتــاب خــود اشــاره می کنــد کــه »انســان بــرای رســیدن بــه 
موفقیــت می توانــد بــه هرکســی خیانــت کنــد! زیــرا رســیدن بــه هــدف در اولویــت اســت.« ایــن فرهنــگ 
اســت کــه باعــث نابــودی می شــود و مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه پیشــرفت تکنولوژی هــای مختلــف 
در خدمــت بشــر نبــوده بلکــه در خدمــت نابــودی انســانیت بوده اســت. مــا در آثــار مســتندمان 
بایــد ایــن بــر ایــن موضــوع تاکیــد کنیــم کــه پیشــرفت های مان برخــالف غــرب، در راســتای 
خدمــت بــه بشــریت اســت. درکشــورمان، اشــخاصی داریــم کــه مدیریــت شــرکت های 
دانش بنیــان را عهــده دار هســتند و هیچ گونــه چشم داشــت مالــی یــا انحصــاری 
نداشــته و تنها هدف شــان بهبود کیفیت زندگی مردم اســت. بایســتی در جنگ 
تمدنــی کــه میان مــا و غــرب اســت، از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده کــرده و آنهــا را 
روایتگری نماییم تا تمام این دنیای پوشــالی  و از درون خالی که توســط 

غرب ساخته شده را از بین ببریم. 

بــه  اســالمی،  انقــالب  مکتــب  یافتــگان  پــرورش 
دنبال مقابله با انحصارطلبی هستند

     نکته ای بسیار مهم و وجه تمایز پیشرفت های ما، توجه به مسائل 
معنــوی، متافیزیــک و غیردنیایــی بــوده اســت. بــرای ایــن موضــوع، مثال هــای 

فراوانــی وجــود دارد کــه پیشــرفت ها و دســتاوردهای مــا بــا انگیزه هــای معنــوی صــورت 
گرفتــه اســت؛ مســئله ای کــه در فرهنــگ غربــی هیــچ جایگاهــی نــدارد. شــرکتی ماننــد اپــل، 

انحصارطلب تریــن شــرکت در حــوزه تکنولــوژی اســت و انقــالب اســالمی و انســان هایی کــه در ایــن 
مکتــب پــرورش یافته انــد، بــه دنبــال مقابلــه بــا انحصارطلبــی هســتند. از علیرضــای مســتند پــروژه A.R.R، که 

بــا تمــام مشــکالت ریــز و درشــتش به دنبــال انجــام کارهــای فنــی و پیچیــده بــرای یــک دانــش آمــوز بــا دســت خالــی 
اســت، تــا پیشــرفت های دیگــری کــه در ســطوح باالتــری ماننــد صنعــت هســته ای و هوافضــا و... بــه دســت آورده ایم، 

باعــث قــدرت مــا شــده اســت تــا دنیــا متوجــه مــا شــود.

امروز بیش از همیشه نیازمند تزریق امید، آرمان و هدف به جامعه هستیم
     خطــاب بــه مستندســازان جوانــی کــه عالقمنــد بــه تولیــد آثــار در حــوزه پیشــرفت هســتند، 

می گویــم کــه جامعه مــا در حــال حاضــر نیازمنــد امیــد، آرمــان و هــدف اســت؛ تزریــق امیــد، آرمــان 
و هــدف بــه جامعــه بایســتی توســط اهالــی فرهنــگ و هنــر صــورت پذیــرد تــا نســلی کــه بایــد بــار 

ســنگینی را بــر دوش بگیــرد، نیرویــی تــازه بگیــرد. بــه نظــر مــن تنگــه احــد جمهــوری اســالمی 
ایــران در حــال حاضــر، عرصــه پیشــرفت اســت و مستندســازان مــا بایــد در ایــن زمینــه 

حضــوری جــدی داشته باشــند.
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بیوگرافــی کارگــردان: محمــد محمــدزاده، متولــد 1376، 
شهر مشهدمقدس، استان خراسان رضوی، دانش آموخته 

حــوزه علمیه

فیلم شناسی: پروژه A.R.R، مقصد،پرواز است و... 

 محمد محمدزاده
A.R.R کارگردان مستند پروژه

به دنبال گسترش مفاهیم اسالمی 
در قالبی جدید هستیم

بــه عنــوان یــک طلبــه، تخصــص فیلم ســازی را بــه ایــن دلیــل آموختــم کــه قالــب جدیــدی از کار روحانیــت را 
ارائه دهیم؛ هدف بعدی ما که گروهی از  طلبه های فیلم ســاز هســتیم، پرداختن به مفاهیم بلند اســامی در 

ایــن چارچــوب اســت تــا بــرای مــردم قابــل درک باشــد. طبــق بیانــات مقــام معظــم رهبری،،)مــد ظلــه العالی(      ســینما 
یک هنر متعالی است؛ به عقیده ما نیز سینما، زبان و منبری جهانی است که مخاطبین بیشتری نسبت به منبر های 

ســنتی یا کتاب و مقاله دارد و الزم اســت تا از این فرصت ارزشــمند اســتفاده کنیم.

تلنگری برای یادآوری توانایی ها
مســتند پــروژه A.R.R، یــک قســمت از مجموعــه ســام بــه آینــده اســت؛ مــا در آن به دنبــال تببیــن 

تربیــت مهــارت محــور بودیــم. هــدف مــا ایــن بــود کــه نوجوانانــی در ســنین 12 تــا 15 ســال، بــا ویژگــی و 
توانایی های خاص پیدا کنیم؛ در نهایت به لیستی حدودا 3۰۰ نفره از سراسر کشور رسیدیم و 

هدف مــا معرفــی ایــن افــراد بــه جامعــه بــود. مــا می خواســتیم به مــردم تلنگــری وارد کنیم که 
بداننــد چــه توانایی هایــی بــرای انجــام کارهــای بزرگ و مهم دارند. مجموعه 13 قســمتی 

ســام بــه آینــده بــه لطــف خــدا مــورد اســتقبال مــردم قــرار گرفــت.
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ــا تــالش و  جامعــه مــا نیازمنــد معرفــی افــرادی اســت کــه ب
خودباوری به موفقیت رسیده اند

     پیش از تولید مستند پروژه A.R.R، ذهنیتی در خصوص آن نداشتیم و هنگامی 
کــه آغــاز بــه پژوهــش کردیــم، بــا ســوژه های مختلفــی روبــرو شــدیم و جرقــه پرداختــن بــه موضــوع 

نوجوانــان در ذهــن مــا خــورد؛ بــرای یافتــن ســوژه بــا مــدارس و هنرســتان ها تمــاس گرفتیم و با خیل کثیری 
از نوجوانــان این چنینــی روبــرو شــدیم.  ســعی کردیــم در مســتند پــروژه A.R.R، خانــواده و زندگــی شــخصی قهرمــان 

قصــه را نیــز روایــت کنیــم؛ زیــرا معرفــی چنیــن افــرادی، یکــی از نیازهای جامعه اســت و ما ســعی کردیم داســتان قهرمان 
ایــن مســتند را نمایش دهیــم. وقتــی نوجوانانــی در سراســر کشــور بــا اولیه تریــن امکانــات دســت بــه کارهــای بزرگــی 
می زننــد بســیار ارزشــمند اســت؛ هنگامــی در مســتند پــروژه A.R.R، اســلحه ای کــه علیرضــا ســاخته را بــرای 
شــلیک تســت کردیــم، بســیار لحظــه هیجــان انگیــزی بــود. مطمئنــا اگــر از ایــن بچه هــا توســط ارگانهــا و 

نهادهــا حمایــت شــود، می تواننــد کارهــای ارزشــمندی بــرای کشــورمان انجــام دهنــد.
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نشست هفتم 
 02/تیرماه/1401

مستند »باال بمان«   
جنگ نرم

خالصه مستند:
روایــت تــاش یــک گــروه جهــادی بــرای آبرســانی به روســتای ســرتنگ فافر در بخش سوســن شهرســتان 

ایــذه کــه در اســتان خوزســتان قــرار دارد. اهالــی ایــن روســتا بــرای تامین آب شــرب خــود مجبورند 
مســیر ســخت گــذر 7 ســاعته تــا چشــمه آب را طی کننــد کــه عــاوه بــر مخاطــرات زیــاد، 

ایــن وضعیــت باعــث مهاجــرت بســیاری از اهالــی روســتا شده اســت. امــا بچه هــای 
گــروه جهــادی، آرزوی مــردم روســتا را محقــق می کننــد و آب را بــه منــازل آنهــا 

می رســانند.
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مردم نگاری، 
پاشنه آشیل حوزه 

روایت در رسانه

مسعود ملکی مشهور
مدیر مدرسه سینمایی اندیشه و هنر »ماه«

     

مردم نــگاری و پرداختــن بــه مســائل 
اجتماعــی، پاشــنه آشــیل حــوزه روایــت در 

ــه روســتاها،  ــن ب فرهنــگ و رســانه اســت؛ پرداخت
مهم تریــن  از  جهــادی،  گروه هــای  و  محــروم  مناطــق 

ــه مســتندها مــورد  ــد در ســاخت این گون کارهایــی اســت کــه بای
توجــه قرارگیــرد. مســتند باالبمــان از کارهــای منحصــر بــه فــرد ایــن ژانــر 

بــود؛ بــرای ســاخت آن تــالش زیــادی شــده بــود و از نظــر پرداختــن بــه نحــوه 
فعالیــت ایــن گــروه جهــادی، در زمــره کارهــای ممتــاز بــود. نســبت بــه ادبیــات و فضایــی 

کــه درخصــوص گروه هــای جهــادی شــکل گرفتــه، انتقــاد دارم و ترویــج اردوهــای جهــادی بــه 
شــکل کنونــی را کارآمــد نمی دانــم؛ امــا نســبت بــه فعالیت هــا و جریان هــای دیگــر، اردوهــای جهــادی 

حتــی بــا فرمــت حــال حاضرشــان، جلوتــر و بهتــر هســتند.

تربیت انسان انقالبی، مهم ترین محصول اردوهای جهادی است
مهمتریــن اتفاقــی در اردوهــای جهــادی رخ می دهــد، بحث هــای عمرانــی نیســت؛ بلکــه تربیــت انســان های 

انقالبــی اســت. فــردی کــه صبــر و تــالش را در مســیری مجاهدت گونــه اســت. تولیــد، بازتولیــد و تربیــت 
انســان انقالبــی، مهم تریــن محصــول اردوهــای جهــادی اســت؛ اهمیــت کنش گــر پیشــرفت بــه مراتــب 

باالتر از خود آن اســت. اردوهای جهادی برای ســاخت زیســت بوم جهان پیشــرفته و جدید جمهوری 
اســالمی، یــک مســئله مهــم و اساســی اســت .

تفاوت جهاد سازندگی با اردوهای جهادی 
اردوهــای جهــادی هیــچ گاه قصــد نداشــتند جایگزیــن جهــاد ســازندگی شــوند، 

زیــرا ایــن دو مقولــه دارای ماهیت هــای متفاوتــی از یکدیگــر هســتند. هــر دو بــه 
ــا مبانــی و  مناطــق محــروم می پردازنــد امــا جهــاد ســازندگی، حرکــت عظیم تــر، ب

اهــداف دیگــری بوده اســت. تنهــا نقــاط اشــتراک این هــا، موقعیــت مکانــی 
فعالیت شــان اســت. البتــه هــردو حرکــت منشــا خدمــات بســیاری بــرای 

بوده انــد. کشــورمان 
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اســتفاده از فضــای فرهنگــی و هنــری باعــث 
تثبیت و تقویت جریان های جهادی

     یکــی از انتقــادات همیشــگی بــه فعــاالن جهــادی و انقالبــی، 
دور بودنشــان از فرهنگ و هنر اســت؛ زیرا بیشــتر تمرکزشــان را بر روی 

کنش گــری سیاســی گذاشــته اند و تبعــات ایــن دوری را در حوزه هــای دیگــر 
خواهیم داد. البته این وضعیت نســبت به 1۰ ســال گذشــته بســیار بهتر شــده اســت. 

مصــرف و تولیــد در فضــای هنــر، بیــن فعــاالن انقالبــی بســیار رونــق داشــته اســت؛ اســتفاده 
صحیــح از فضــای فرهنگــی و هنــری بــرای تثبیــت جریان هــای مردمــی ضــروری بــوده و امــروز ایــن 

مســئله جــزو بدیهیــات اســت؛ فضــای فرهنگــی و هنــری می توانــد جریان هــای جهــادی در میــدان را تقویــت و 
تثبیــت نمایــد. الیه هــای فیلمســازی هنــر، اندیشــه و رســانه اســت؛ از نظــر هنــری و رســانه ای پیشــرفت های خوبــی 

در حوزه فیلمســازی انقالب اســالمی داشــته ایم اما ضعف هایی در بحث اندیشــه وجود دارد. زاویه اندیشــه، کار 
را متفــاوت می کنــد و اگــر فیلمســازان مــا تحلیلــی فلســفی بتواننــد از پدیده هــا ارائــه دهنــد، کار هنــری بهتــری 

خواهنــد ســاخت.

مستند باالبمان، عزت را به روستا برگرداند
ــا تماشــای مســتند »باالبمــان«، متوجــه نمی شــوید کــه قصــد ســازندگانش پرداختــن       ب
بــه موضــوع عــروج هــادی باشــد و در ضمــن کار بــه ایــن داســتان نیــز پرداختــه شده اســت. 
ایــن مســتند در ظاهــر بــه یــک روســتا پرداختــه امــا در عمــل جمهــوری اســالمی ایــران 
را نشــان می دهــد؛ پــالن حماســی مســتند کــه بالگــردی بــا لوگــوی ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی منبــع آب را بــه داخــل ایــن روســتا مــی آورد، سرشــار از نــکات و 
ظرایفی اســت که تبدیل به شــعار نشده اســت. در ســایر صحنه های مســتند 
ــز کلیشــه زدایی های بســیاری صــورت گرفته اســت؛ اینکــه  »باالبمــان« نی
مســتند کنــار دختــر خانــم نوجوانــی از اهالــی روستاســت و حــس و 
حال او را نشــان می دهد، کار را از ســایر مســتندهای مشــابهی که 
دربــاره اردوهــای جهــادی ســاخته شــده، متفــاوت کرده اســت. 

بــه عقیــده مــن ایــن مســتند قصــد برگردانــدن عــزت بــه روســتا را داشــته کــه این 
موضــوع فراتــر از بحــث اردوهــای جهــادی اســت.

توسعه صنعت کشور، بدون توجه به روستاها امکان پذیر نمی باشد
     مســئله ای کــه در دنیــا وجــود دارد،  توجــه بــه روســتا اســت؛ مــا 
ــر توســعه  همیشــه دچــار ایــن نیرنــگ شــده ایم و توســعه صنعتــی را مبتنــی ب
کشــاورزی نمی دانیــم. در حالــی کــه توســعه صنعــت کشــور بــدون توجــه بــه 
روســتا و صنعت کشــاورزی، امکان پذیر نیســت. در کشــور ما متاســفانه نسبت 
بــه اینگونــه مســائل تحلیــل بــه روزی وجــود نــدارد و درخصــوص روســتا تنهــا بــه 
مســئله محرومیــت زدایــی اکتفــا می کنیــم در حالــی کــه ایــن باید کــف مطالبات 

مــا باشــد.
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بیوگرافــی کارگــردان: امیــر طرفیانــی، متولــد ســال 1371، 
شــهر اهــواز، اســتان خوزســتان، دانش آموختــه مدیریــت 

تحــول

فیلم شناسی: باالبمان، ستایش تا ستایش و...

امیر طرفیانی
کارگردان مستند باالبمان

باالبمان، مستندی بامحوریت 
فعالیت اردوهای جهادی در خوزستان 

     مستند باالبمان، با محوریت فعالیت های یک گروه جهادی در شمال استان خوزستان ساخته شده 
اســت. اعضای گروه مستندســاز، شــامل 30 نفر از تمام شــهرهای کشــور بوده که به مدت یک ســال و نیم در 

اســتان خوزســتان بودنــد. ایــن افــراد در ارتفاعــات بــاالی دو هــزار متــر، اقــدام بــه حمــل و نصــب لوله هــای عظیــم کــرده  
تا روســتاهای باالتر دارای آب باشــند؛ پیش از این اقدام نوجوانان روســتا بایســتی مســیری طوالنی را برای حمل آب طی 

می کردند.

حلقه مفقوده 
     تیم سازنده، هر روز برای ضبط مستند »باالبمان«، مسیری ۸ ساعته از اهواز را طی می کردند 

ــم. تیم مــا متشــکل از بچه هــای مســتعد  ــه جــان خریدی ــر، ســختی هایی را ب ــن اث ــرای ســاخت ای و ب
خوزســتانی بــود کــه بــه واقــع کاربلــد بودنــد؛ دغدغــه مــا تبییــن کارهایــی بــود کــه توســط گروه هــای 

جهــادی انجــام می شــود. کار رســانه ای و تبییــن فعالیت هــا، حلقــه مفقــوده ایــن گروه هــا بوده 
اســت. ترویــج و بیــان کارهایــی کــه توســط گروه هــای جهــادی، صــورت می گیــرد باعــث 

ایجــاد امیــد در جامعــه خواهــد شــد. 
     کار رسانه ای، حلقه مفقوده اردوهای جهادی بوده است. یکی از انتقادات 

من به گروه های جهادی، نپرداختن به بحث رسانه است؛ اگر هم برخی 
گروه ها، مستندی تهیه کردند، بیشتر در قالب کلیشه بوده است 
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درحالیکه 
مقـــــــام معظــــم 

رهبری)مــد ظلــه العالــی( 
بارهــا تاکیــد داشــته اند، کاری کــه در 

قالب هنر انجام شــود، ماندگارتر خواهد بود. 
ما برای ساخت یک پالن 7 ثانیه ای، 23 ساعت داخل 

کــوه صبــر کردیــم؛ بــرای یــک دوربیــن، مجبــور بــه حمــل 17 باتــری 
بودیم و جالب اینجاست که روستایی که در آن مستند می ساختیم فاقد 

بــرق بــود درحالــی کــه کابل هــای فشــار قــوی از کنــار آن عبــور می کــرد. مــا قبــول داریــم 
کــه ثــواب کار خیــر در گمنامــی بیشــتر اســت امــا بازتــاب دادن ایــن فعالیت هــا باعــث امیــدواری 

مــردم کشــور عزیزمــان خواهــد شــد؛ مــا بســیاری از پالن هــا را طــوری فیلمبــرداری کردیــم کــه خــود گــروه 
جهــادی نیــز متوجــه آن نشــدند.

باوجود تمام مشکالت، صفا و صمیمیت در میان روستاییان موج می زند
     ما سعی کردیم در کنار سوژه به فضای روستا بیشتر بپردازیم و زیبایی های آن را به تصویر بکشیم؛ 
از نخســتین پــالن تــا آخریــن صفــا و صمیمیــت میــان اهالــی روســتا را نمایــش دادیــم. همچنیــن برای 
طراحــی ســناریو بســیار فکــر کردیــم تــا حــق مطلــب بهتــر ادا شــود و البتــه مخاطــب نیــز پذیــرای 
آن باشــد. مســتند را طــوری تهیــه کردیــم کــه تصاویــر بــا مخاطــب مــا ســخن بگوینــد؛ بــرای 
روایت کارهایی که توســط این گروه جهادی انجام شده اســت، از دختربچه 11ســاله از 
اهالــی همــان روســتا کمــک گرفتیــم؛ یافتن همین ســوژه 3 ماه بــه طول انجامید. 
همچنیــن تــالش کردیــم امیــدی کــه در عیــن ســختی و مشــقت در چهــره و 
تفکــر اهالــی روســتا وجــود دارد را منعکــس کنیــم. در تمــام لحظــات کار، 

کمــک خــدا را در کنــار خودمــان حــس می کردیــم. 
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فیلم ما، نهضت 
تولید محتوای 

مردمی

سیدرسول منفرد 
مسئول حوزه هنری استان گیالن و 

دبیر اجرایی اسبق جشنواره مردمی فیلم عمار

پرداختن به مشکالت مردم، اولویت  جشنواره فیلم عمار
یکــی از اولویت هــای جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، پرداختــن بــه      

مســائل و دغدغه هــای مــردم بــود اســت و همیشــه در تــالش بــوده تــا از مســائل اصلــی 
غافــل نشــود. توجــه ایــن جشــنواره بــه روســتاها و شهرســتان های کمتــر برخــورداری کــه ممکن 

بــود تاکنــون دوربین هــای تلویزیــون و ســینما بــه آن مناطــق نرفتــه باشــد، بیانگر همین مســئله اســت. 

نهضت تولید محتوای مردمی، محلی برای پرداختن به قهرمانان کشور
تعابیــری مختلفــی دربــاره بخــش »فیلــم مــا« شــده اســت؛ در جشــنواره مردمی فیلم عمار، عمــده اتفاقات،      

محصــول برجســته کــردن تجــارب واقعــی بــوده  تــا اینکــه از اول بــرای آنهــا قــرارداد خاصــی تعریــف کــرده باشــیم. 
ایــن تجــارب بکارگیــری شده اســت تــا بــرای دیگــران تبدیــل بــه قالبــی شــود و بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. 

بخــش »فیلــم مــا«، ناظــر بــه چندیــن فرصــت بوده اســت؛ انبــوه رویدادها و قهرمانانــی که در نقاط مختلف 
کشورمان وجود دارند و ماجراهایی که از همه آنها مطالب و اسنادی ثبت نشده و در دسترس مردم 

نیســتند. بســیاری از ایــن مــوارد شایســتگی تولیــد آثــار فاخــر دارنــد امــا بــه ایــن قهرمانــان و ســوژه ها 
پرداخته نشــده اســت. در هر اســتان کشــورمان، چندین هزار شــهید داریم که جز چند مورد، 

بــرای هیچ کــدام فیلــم یــا اثــری ســاخته نشــده اســت. تولیــد آثــار هنــری مســتلزم جزئیــات و 
یافتــن ابعــاد شــخصیتی سوژه هاســت و مــا نمی توانیــم پــس از گذشــت چندیــن ســال، 

تــازه بــه فکــر پژوهــش بــرای زندگــی شــهدا یــا قهرمانــان بیفتیــم. تــا زمانــی کــه ایــن 
رویدادها، قهرمانان و شــهدا را برای ســاخت اثر، در نوبت قرار دهیم و به ترتیب 

بــه آنهــا بپردازیــم، یــک جریــان مردمــی و فراگیــر ماننــد نهضــت تولیدمحتــوای 
مردمی»فیلــم مــا« می توانــد در مقیاســی کوچک تــر بــه آنهــا بپــردازد و ایــن 

موضوعــات را تبدیــل بــه فیلــم کنــد تــا دیــده و ثبــت شــوند. اگــر افــرادی 
قصــد داشــته باشــند بــا محوریــت رویدادهــا و قهرمانــان محــل 

زندگــی خــود، اثــری تولیــد کننــد، می تواننــد در قالــب نهضــت 



تولیــد 
محتــــــــــوای 

مردمـــی »فیلــم ما« 
ایـــــــن کار را انجام دهنــــــــد. 

عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره 
باعــث ســازماندهی ایــن آثــار شده اســت.

و  آثــار  دیده شــدن  بــرای  بســتری  مــا«؛  »فیلــم 
کشف استعداد فیلمسازان جوان

     بخــش »فیلــم مــا« نبایــد ذیــل ســینمای حرفــه ای بــرود زیــرا ایــن آثــار 
بــه تنهایــی دارای موضوعیــت هســتند. بســیاری از فیلم هــا و کلیپ هایــی کــه 

مخاطــب میلیونــی پیــدا می کننــد، لزومــا اثــری حرفه ای نیســتند و یک تولید محتوای 
ســاده و مردمــی بــا دوربیــن تلفــن همــراه بوده انــد کــه ســازندگان آن هــا قصــد فیلمســازی 

نداشــته اند. بســیاری از کارگردانان، فیلمسازی شــان را از چنین رویدادهایی آغاز کرده اند. نهضت 
تولیــد محتــوای مردمــی »فیلــم مــا« بــه نوعــی کار کشــف اســتعداد را هــم انجــام می دهــد. همــه کارگردانــان 

و فیلمســازان عــالوه بــر دانــش و مطالبــی کــه آموخته انــد، نیــاز بــه بســتری بــرای ارائــه و دیــده شــدن آثارشــان دارنــد 
کــه بخــش »فیلــم مــا« بــه خوبــی ایــن کار را انجام داده اســت. ضمن کشــف اســتعداد و دیده شــدن آثــار کارگردانان 
جــوان، نبایــد از ضــرورت اصلــی بخــش تولیــد محتــوای مردمــی »فیلــم مــا« کــه روایتگــری موضوعــات توســط 

مــردم اســت، غافل شــویم.

مردم همیشه با داستان های واقعی، ارتباط بهتری برقرار کرده اند
     بســیاری از آثــار مانــدگار و پرمخاطــب ســینمای ایــران ماننــد شــیار 143، 23نفــر روایت گــر 
ســوژه ای واقعــی بوده انــد و مــردم، هــرگاه داســتان زندگــی یــک نفــر از خودشــان را دیده انــد، 
ــار برقــرار کرده انــد؛  ــا آن آث ــه آن نشــان داده و ارتبــاط بهتــری ب اقبــال بیشــتری نســبت ب
تجربــه ســینمای ایــران ثابــت کــرده کــه ایــن ســوژه ها نوعــی فرصــت هســتند؛ نحــوه 

اســتفاده یــا عــدم توجه مــا از ایــن فرصت هــا بــه خودمــان بســتگی دارد.

جمع سپاری، باعث پای کار آمدن نیروی مخلص مردمی می شود
     جمع سپاری در تولید آثار فرهنگی، یک ایده ی بسیار خوب است 
و امــروزه ســپردن کار بــه تــوده مــردم در نقــاط مختلــف دنیــا انجــام 
می شود؛ این مسئله در فرهنگ ما نیز وجود دارد و نیاز نیست 
بــرای آموختــن آن بــه جهــان غرب مراجعه  کنیم. نمونــه بارز و 
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جنــگ خنــدق شــنیده ایم کــه پیامبــر 
اکــرم)ص(، بــرای انتخــاب شــیوه مقابلــه بــا 

کفار، از خرد جمعی استفاده فرمودند و پیشنهاد 
ســلمان فارســی مبنــی بــر حفــر خنــدق را بــا کمــک تمامــی 

مــردم، اجرایــی کردنــد. نمونه هــای دیگــر ایــن موضــوع هــم ایــن 
اســت کــه امامیــن انقــالب اســالمی، همیشــه بــا تــوده مــردم ســخن 

گفته انــد. ایــن کار بــه نوعــی فنــاوری جمــع ســپاری اســت و باعــث می شــود 
گروه های مردمی که معموال مخلص تر هستند، پای کار بیایند. 

فراوانی قهرمان و داستان در کشورما، باعث سردرگمی فیلمسازان برای انتخاب سوژه شده است
امثــال دهقــان فــداکار، شــهید محمدحســین فهمیــده و... هرکــدام مربــوط بــه گوشــه ای از ایــران هســتند و      

قهرمانــان بســیار زیــادی در جــای جــای میهــن مــا وجــود دارنــد؛ ایــن موضــوع کــه نقطــه قــوت کشــور ماســت، گاهــی 
تبدیــل بــه نقطــه ضعــف می شــود. زیــرا فیلمســازان مــا دچــار ســردرگمی بیــن موضوعــات و ســوژه های مختلــف 

می شــود. ایــن نهضــت تولیــد محتــوای مردمــی »فیلــم مــا«، تدبیــر وتمهیــدی بــرای پاســخ بــه نیــاز پرداختــن 
ــا زمانــی کــه اثــر یــک فیلمســاز دیــده نشــود، او ســراغ تولیــدات بعــدی  بــه ســوژه های مردمــی اســت. ت

خــود نخواهــد رفــت؛ بارهــا ایــن مســئله را از زبــان فیلمســازان مختلــف شــنیده ایم کــه دیــده شــدن و 
بازخــورد خــوب گرفتــن آثارشــان باعــث شــده تــا کارهــای بعــدی را بســازند؛ البتــه عکــس ایــن قضیــه 

نیــز صــادق اســت. باالخــره ورود فیلمســاز بــه پله هــای بعــدی نیازمنــد موفقیــت او در گام هــای 
قبلی اش است.  

 
امروزه دچار ضعف در خودشناسی هستیم

     فلســفه »فیلــم مــا« را شــناخت بهتــر خــود و دنیــای پیرامون مــان اســت؛ 
در احادیــث مــا آمــده کســی کــه خــودش را بشناســد، می توانــد پــروردگار خویش 

را بهتــر بشناســد. خودشناســی در مبانــی معرفتــی مــا دارای جایــگاه ویــژه ای 
ــه خودمــان  اســت. امــروزه اگــر خودمــان را نشناســیم، دیگــران مــا را ب

می شناسانند. همیشه این جریان حق در مقابل باطل وجود داشته 
و »فیلــم مــا« تالشــی بــرای خودشناســی بهتــر اســت. بســیاری از 



ســوژه هایی 
کــه در ایــن بخــش 

جشــنواره بــه آن پرداختــه 
الهــــــــام بخـــــــش  شـــده اســــــــت، 

اصلــی  نقــش  مثــال  بــرای  بوده اســت؛ 
ــا  یکــی از مســتندها، پیرمــردی نابینــا بــود کــه ب

می کــرد.  زندگــی  امیدوارانــه  بســیار  و  سخت کوشــی 
جنگــی بــر ســر خودشناســی شــکل گرفتــه اســت کــه مــا بایــد 

بتوانیــم روایــت و تعریــف خودمــان را از توانایی هــا و چالش هایمــان 
امــا  بــود  بیشــتر  بســیار  قبــل، مشــکالت  نســل های  کنیــم. چــرا در  پیــدا 

امیــدواری بیشــتری وجــود داشــت؟ بارهــا شــنیده ایم کــه در گذشــته چــه مشــکالتی 
وجــود داشــته اســت امــا مــردم بــا صبــر و حوصلــه بــا آن هــا مقابلــه و آن هــا را حــل می کردنــد. 

امــروزه شــاهد ضعــف در خودشناســی هســتیم و هنگامــی کــه ایــن مشــکل وجــود داشــته باشــد، 
دیگــران مــا را بــه خودمــان معرفــی خواهنــد کــرد.

باید مراقب باشیم تا »فیلم ما« دچار ایستایی نشود
     بایــد مراقــب باشــیم تــا بخــش »فیلــم مــا« در جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، دچــار ایســتایی نشــود و بــه 
صــورت روزآمــد حرکــت کنــد تــا نســبت بــه مســائل و وقایــع جامعــه و مــردم، بــه روز باشــد. یــک آســیب دیگــر 
هــم در راه ادامــه فعالیــت بخــش »فیلــم مــا« ایــن اســت کــه شــاید برخــی افــراد بگوینــد تمــام کســانی کــه 
مســئولیت های فرهنگــی دارنــد، دارای دغدغــه  نســبت بــه امــور انقــالب اســالمی هســتند و شــاید 
نیازی به وجود چنین بخشــی در جشــنواره مردمی فیلم عمار نیســت؛ این صحبت غلط اســت 
زیــرا ارزش روایــت اینگونــه آثــار بــه مردمــی بــودن آن اســت و ســهم مــردم از وضعیــت مطلــوب 
را دولــت بــه تنهایــی نمی توانــد ایفــا کنــد و مــردم بایســتی از قــدرت خــود اســتفاده نماینــد؛ 

نمونــه ایــن کار را هــم در تولیــد ســرود مردمــی »ســالم فرمانــده« شــاهد بودیــم.
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بیوگرافــی کارگــردان: ابوالفضل نصیرزاده، متولــد 13۸3، 
شــهر ســیرجان، اســتان کرمان

فیلم شناسی: تفنگ عکاس

ابوالفضل نصیرزاده
کارگردان مستند »تفنگ عکاس«

بخش »فیلم ما«، 
یکی از نقاط قوت جشنواره 

مردمی فیلم عمار است

     پــس از دریافــت بازخوردهــای خوبــی کــه از فیلــم اول مــان داشــتیم، بــه ســاخت آثــار بعــدی نیــز 
ترغیــب شــدیم. کارهایــی کــه ســاخته ام بــا محوریــت قهرمانــان و شــخصیت های محــل زندگــی ام یعنــی 

اســتان کرمــان بــوده اســت. بخــش »فیلــم مــا«، یکــی از نقــاط قــوت جشــنواره مردمــی فیلم عمار اســت که به 
فیلمســازان جوانــی ماننــد مــن، فرصــت می دهــد تــا کارهایمــان بهتــر دیده شــوند. 

هیج گاه نباید در راه رسیدن به اهداف مان ناامید شویم
مســتندمان را بــا کمتریــن امکانــات ممکــن تولیــد کردیــم و تنهــا یــک دوربیــن از طریــق مدرســه در اختیــار مــا 

گذاشــتند کــه همــان دوربیــن نیــز کیفیــت باالیــی نداشــت؛ فیلمبــرداری ایــن اثــر هــم بــا کمــک هم کالســی ام انجــام 
شد. پیش از ساخت این فیلم سراغ افراد بسیاری رفتیم تا ما را برای تولید این اثر کمک کنند اما اعتنایی 

بــه خواســته مــا نداشــتند؛ پــس از اینکــه فیلــم تولیــد شــد و نتیجــه اش نســبتا خــوب بــود، افــراد بســیاری 
آمدند و به ما گفتند که چرا برای ساخت این اثر از تجهیزات ما استفاده نکردید یا چرا فیلمبردار 

و تدوینگــر نگرفتیــد؟ ایــن فیلــم مجموعــا بــا هزینــه دویســت هزارتومانــی جمــع و جــور شــد. 
مســتندی کــه ســاخته بــودم، حــدود 2 ســال بــدون اســتفاده باقی مانــده بــود. امــا راه یافتــن 

ایــن اثــر کــه بــا دوربیــن یــک تلفــن همــراه معمولــی ضبــط شــده بــود بــه جشــنواره 
مردمــی فیلــم عمــار و پــرده ســینما، بســیار خوشــحال کننــده و امیدبخــش بــود؛ 

عقیــده قلبــی ام ایــن اســت کــه خــود ایــن شــهید بــه مــا کمــک کــرد. توصیــه 
ام به هم ســن و ســال هایم این اســت که هیچ گاه از گام برداشــتن در 

مســیر اهــداف و آرزوهایشــان ناامیــد نشــوند.
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مستند »گم شاد«
ملت قهرمان

خالصه مستند:
     یــدهللا مبارکــی، جوانــی در روســتای چاه گمشــاد جازموریــان اســت. او بــا حمایــت خانــواده اش 

بــرای تحصیــات دانشــگاهی بــه شــهر مــی رود و پــس از فارغ التحصیلــی بــه زادگاه اصلــی ا ش 
بــاز می گــردد. از محرومیت هــای مــردم ایــن منطقــه می گویــد و در صــدد ایجــاد رونــق 

اســت. چندیــن بــار شکســت می خــورد و مســخره می شــود امــا در نهایــت بــا 
کمــک بومیــان و نیروهــای جهــادی، موفــق بــه ســاخت مزرعــه کشــت 

چــای تــرش و اشــتغال زایی می شــود. او همچنیــن رابطــه خوبــی 
بــا بچه هــا دارد، برایشــان کتــاب می خوانــد، بــا آن هــا بــازی 

می کنــد ورود کتابخانــه کپــری را بــرای کــودکان و 
نوجوانــان منطقــه آمــاده می کنــد.
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سوژه های واقعی، 
ارتباط گیری بهتر با 
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بــا اینکــه همه مــا در ایــران زندگــی می کنیــم، ممکــن اســت تــا 
آخــر عمرمــان بــه بســیاری از مناطــق کشــور نتوانیــم ســفر کنیــم؛ یکــی 

از ایــن مناطــق جازموریــان می باشــد کــه در مســتند »گم شــاد« بــه آن پرداختــه 
شده اســت. ایــن منطقــه بــه لحــاظ جغرافیایــی و فرهنــگ سخت کوشــی کــه در مســتند 

دیدیم، بســیار جذاب بود. نخســتین نکته ای که مرا جذب کرد، ســبک زندگی، آداب و رســوم 
و فرهنــگ مــردم ایــن روســتا بــود. پرداختــن بــه چنیــن ســوژه هایی باعــث برقــرار شــدن ارتبــاط بیــن 

شــخصیت اصلــی داســتان و مخاطبیــن می شــود؛ ایــن یکــی از نــکات مثبــت اثــر بــوده کــه بــا خوش فکــری و 
نکته ســنجی کارگــردان رقــم خورده اســت. مــا درکشــور قهرمانــان زیــادی داریم اما همیشــه به دنبــال معرفی الگوهای 

دســت نیافتنی و انتزاعــی هســتیم؛ طبیعتــا ذائقــه فرزنــدان مــا نیــز بــه همیــن ســمت و ســو پیــش رفتــه اســت. البتــه 
راهــکار بــرای رفــع ایــن موضــوع، تولیــد آثــاری بــا مضامیــن قهرمانــان کشــورمان اســت. مــا مربیــان فرهنگــی و 

ــم؛ ســاخت  ــه آن هــا می آموزی ــاب، بایدهــا و نبایدهــا را ب ــم و کت ــه وســیله فیل اخالقــی کــودکان هســتیم و ب
فیلم هایــی بــا موضــوع قهرمانــان کشــورمان، می توانــد باعــث روشــن شــدن مســیر زندگــی بچه هــا شــود. 

کشور ما سرشار از قهرمانان و شخصیت های الهام بخش است
     کشور ما و به ویژه مناطق جنوبی آن سرشار از قهرمانان، الگوها و افراد موفقی است 

کــه زندگــی آن هــا می توانــد بــرای کــودکان و حتــی همــه مخاطبیــن الهام بخــش باشــد. مــردم 
ایــن مناطــق به دلیــل جغرافیــای خاصــی کــه دارد، مردمانــی ســخت کوش و پرتــالش در 

دل خــود جــای داده اســت.
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امیدواری باید بخشی از فرهنگ ما باشد
در هنگام تماشای این مستند، مردمانی را مشاهده می کنیم      

ــد.  ــه زندگــی می کنن ــا وجــود تمــام ســختی ها و مشکالت شــان، امیدواران کــه ب
امــروزه متاســفانه اثرگــذاری افــراد ناامیــد بــر روی افــراد جامعــه بیشــتر شده اســت. 

همیشــه بــه جوانــان و نوجوانانــی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتم، توصیــه می کنــم کــه ابتــدا از 
موفقیت ها و داشته ها سخن بگویند. در کشور ما با تمام مشکالتی که وجود دارد، پیشرفت های 

فراوانــی در زمینه هــای مختلــف بدســت آورده ایم و بایســتی ایــن مســائل را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذاریــم. 
بــه عقیــده مــن، امیــدواری بایــد تبدیــل بــه فرهنــگ ما شــود؛ کشــورما در تاریخ خود فراز و نشــیب های زیادی تجربه 

کرده اســت کــه اتفاقــا همیــن افــراد امیــدوار باعــث عبــور مــا از تنگناهــای ســخت شــده اند. بــا داســتان مســتند 
»گم شــاد« . شــخصیت اصلــی آن کــه فــردی امیــدوار و پرتــالش بــود، همزادپنــداری کــردم و حتــی در مواقعــی 

نگران بودم که محصول چای ترش او دچار مشکل نشود. 
 

مردم باید تماشاگر مستندهای حوزه »ملت قهرمان« باشند
     بخش »ملت قهرمان« در جشنواره مردمی فیلم عمار، به انسان های موفق و تاثیرگذار 
می پــردازد. ایــن افــراد معمــوال همیشــه نیمــه پــر لیــوان را می بیننــد و سرشــار از امیــدواری 
هســتند. شــاخصه اصلــی افــراد موفــق همیــن امیــدواری بــه آینــده اســت. انشــاهللا ایــن 
افــراد و مســیر زندگی شــان بــه مــردم معرفــی شــوند. و اینگونــه فیلم هــا فقــط مختص 
جشــنواره ها نباشــد و همــه افــراد جامعــه بتواننــد تماشــاگر ایــن فیلم هــا باشــند تــا 
ایــن روحیــه در جامــع تســری پیــدا کنــد و افــراد بیشــتری بــه زندگــی امیدوارانــه 

تشــویق شوند.

ــد،  ــه کرده ان ــا شکســت های متعــددی کــه تجرب ــدوارم افــرادی کــه ب امی
قهرمانانــه زندگــی می کننــد، از تمــام نقــاط کشــور کشــف و توســط مستندســازان 

مــا معرفــی شــوند. ایــن کار تاثیــر بســیار باالیــی در امیدبخشــی مــردم خواهــد داشــت. 
ایــن افــراد در روســتاها و مناطــق کــم برخــوردار کشــورمان بســیار زیــاد هســتند و انشــاهللا در 

ســال های آینــده شــاهد فیلم هــای مســتند بیشــتری بــا ایــن موضــوع باشــیم. البتــه نکتــه مهم تــری 
درخصــوص اکــران اینگونــه فیلم هــا وجــود دارد کــه اگــر ایــن آثــار در ســالن  های نمایــش شــهرهای مختلــف 

کشــورمان نمایــش داده شــود بســیار تاثیرگذارتــر خواهــد بــود تــا اینکــه شــاهد حضــور ایــن فیلم هــا صرفــا در 
جشــنواره های مختلــف باشــیم. امیدواریــم مســئولین کشــورمان نیــز توجــه بیشــتری بــه روســتاها و مناطــق مختلــف 

کشــور داشــته باشــند.



بیوگرافــی کارگــردان: اعظــم رمضان پــور، متولــد ســال 
135۸، اســتان کرمــان

فیلــم شناســی: کــوک زندگــی، بشــنو از نــی، نــوای نینوا، ســقفی برای 
آرزوهــا، همــگام بــا کشــاورز، آبــی بــرای ابــادی، زنــده مانــی یــا زندگانــی، 

پتــه )میــراث ناملمــوس کرمــان(، یــاران یــار، گمشــاد و...

اعظم رمضان پور
کارگردان مستند گم شاد

»گم شاد« به معنای کسی که غم را 
شکست می دهد.

»گم شاد«، 
صدای مردم محروم 
مناطق جنوب کشور

     ســختی های زیــادی را در راه تولیــد مســتند 
»گم شــاد« بــه جــان خریدیــم؛ یکــی از بزرگتریــن 
مشــکالت مربــوط بــه حمل ونقل بــود و ما مجبور 
بودیم حدود ســه کیلومتر از مســیر صعب العبور 
بــاالی 50 درجــه  گرمــای  کنیــم.  پیــاده طــی  را 
سانتیگراد و همچنین ریزگردها در بعضی روزها 
واقعــا اذیت کننــده بــود. امیدواریــم ایــن مســتند، 
اســتعداد  از  و سرشــار  محــروم  مــردم  صــدای 
مناطــق جنــوب کشــور باشــد تــا مســئولین بــه آنها 

کمــک کننــد.
     بیشترین نیاز کارگردانان مستندساز در حوزه 
»ملــت قهرمــان«، بحــث همــکاری ارگان هاســت؛ 
اگــر هــر مســئولی در حــد توانــش کمــک کنــد در 
حــد همیــن کمک هــای اولیــه ماننــد حمــل و نقــل 
عوامــل فیلمبــرداری یــا اســکان آن هــا، بســیاری 
از مشــکالت مرتفــع خواهــد شــد. بــرای ســاخت 
چنین آثاری نیاز به همدلی و هماهنگی بیشتری 

میــان عوامــل ســازنده و برخــی نهادهــا دارد.
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