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۷ ذیقعده ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۸۴

»رؤیای آمریکایی«
 روی صحنه نمایش

نمایش »رویای آمریکایی« تجربه ای متفاوت در نمایش بخشی از واقعیات جامعه آمریکاست 
که در قالب کمدی و موزیکال، در حوزه هنری روی صحنه رفته است. تم اصلی این نمایش، 
مهاجرت اســت و عنوان آن نیز کنایه ای اســت بر تصور توهم آمیز آمریکا به عنوان سرزمین 
رویاهاست. نکته قابل توجه درباره این نمایش این است که براساس نمایشنامه یک نویسنده 
مشــهور آمریکایی، به اسم جان مورتیمر اجرا می شود. این نویسنده آمریکایی در نمایشنامه 
»وکیل تسخیری« روایتی واقع گرایانه را از کشوری که نزد سایر ملل به عنوان سرزمین رویایی 

شناخته می شود ترسیم کرده است.
 این نمایش، قصه  وکیلی ۶۳ ساله است که پس از ۴۰ سال انتظار، اجازه وکالت می یابد. 
موکل او مهاجری اســت که تازه شــهروند آمریکا شده و به اتهام قتل همسرش در بازداشت 
اســت. هر چند که ساختار اصلی نمایش، رئالیستی است اما تلفیقی از موزیکال، فیزیکال و 

هایپررئال نیز در آن دیده می شود. 
شــهرام آذرمهر نویسنده و کارگردان نمایش »رویای آمریکایی« درباره این اثر می گوید: 
نمایش ما یک تراژدي کمدي است و فضاي رئالي دارد و در یک سري از جاها رئالیسم جادویي 
اتفاق مي افتد و کمدي ها بیشــتر کمدي موقعیت اســت و نمی شود به آن نمایش طنز گفت 
چون به هر حال هر جاي دنیا کمدي خود را دارد و من در نمایش سعي کردم تلفیقي از این 
کمدي ها را داشته باشم و خود داستان هم که تراژدي است که اتفاق مي افتد. مهم ترین ویژگي 
این نمایش این است که سعي کردم که اشتباه فني نداشته باشد. این نمایش مدت هاست که 
در ذهن سیال من جریان دارد و تالش کردم تلفیقي از یک موسیقي، تئاتر صحنه و نمایش 

رادیویي را رقم بزنم.
وی تأکید کرد: مهم ترین نکته که در این نمایش آشکار است این است که همه مهاجرت ها 

منجر به موفقیت نمي شود و همه مهاجران الزاماً موفق نیستند.
این کارگردان درباره ساختار نمایش »رویای آمریکایی« نیز اظهار کرد: سعي کردم که از 
تکنیک هاي ســاده اي استفاده کنم ولي با دقت، ظرافت و سلیقه بیشتر کار را انجام دهم. به 
نظرم می توان به آن ویترین سمعي و بصري که هالیوود ایجاد مي کند به راحتي رسید و اصاًل 
چیز دور از دسترسي نیست، به جاي اینکه ویترین هاي هالیوود را بپرستیم بیاییم ویترین هاي 
قابل پرستش را خلق کنیم . شاخصه آمریکایي ها این است که آنها از ما مصرف کننده بهتري 
هســتند و بزرگ ترین تالشمان اســتفاده صحیح از ساده ترین چیزهایي بود که در دسترس 
ما قرار داشــت. در نهایت از همه عوامل گروهم تشــکر مي کنم که 9 ماه با تمام تالش و قوا 
براي این نمایش زحمت کشیدند و امیدوارم که در آینده اتفاقات خوبي براي هنرمان بیفتد.
   آذرمهر، به شــباهت برخی از بازیگران تئاتر با محتوای این نمایش اشــاره کرد و گفت: 
برای تمرین این نمایش خیلی از بازیگران جوان به گروه ما پیوستند اما به علت تمرین های 
زیاد کار را نیمه  تمام گذاشتند. گویا آن ها نیز چیزی شبیه »رویای آمریکایی« در ذهن شان 
بود و می خواستند خیلی زود و بی زحمت و کم درد سر به موفقیت برسند. در حالی که موفقیت 
در هنر مستلزم کسب و صرف تجربه و ممارست زیاد است. من  بشخصه برای به ثمر رسیدن 
نمایشم زحمت خیلی زیادی کشیدم که به شکر خدا نتیجه  کار نیز تاکنون مورد پذیرش و 

پسند تماشاگران  بوده است.

به بهانه بیانیه اخیر برخی از تهیه کنندگان سینمای ایران

تهدید جریان انقالبی در عرصه فرهنگ و هنر

فیلم ویالیی ها از یک جهت فیلم منحصربه فردی 
است. آن هم اینکه مقوله خوف و رجا در آن به منصه 
ظهور و بروز رسیده است. آن هم در موقعیتی بکر. 
موقعیتی کمتر دیده شــده در جنگ و پشت جنگ 
و ضد جنگ سینما و ادبیات و شعر ما. اساسا مقوله 
خــوف و رجا مقوله مهمی اســت. یکی از ســهل 
ممتنع های سخت و جذاب. خوف و رجا جزء صفات 
مومنین هم هست. اساسا مومنین را با تعبیر خوف 
و رجا در ادبیات دینی و آموزه های عرفانی مبتنی بر 
مذهب یاد می کنند.ویالیی ها این موقعیت را ملهم از 
جنگ، و متن و حواشی و عقبه اش به تصویر کشیده و 
در این به تصویر کشیدن هم نسبتا موفق بوده است.
گرچــه فیلم از منظر فرم و ســاختار و موازین 
سینمایی و رعایت مولفه های ریتم و جذابیت بخشی 
در حوزه عناصر سینماورزانه ایرادها و معایبی چند 
دارد اما این دلیل نمی شود تا نسبت به دستاوردهای 

قابل توجه و اعتنای آن غفلت ورزیم.
عالوه بر این باید گفت ویالیی ها یکی از مهم ترین 
آثار سینمای دفاع مقدس ماست. و این »مهم بودن« 
به چند دلیل قابل توصیف اســت. این فیلم البته از 
برخی جهات هم یگانه اســت. و از آن جمله اینکه 
تقریبا تنها فیلم ســینمای ایران است که تصویری 
قابل توجه، دقیق، بکر و خالقانه، از پشــت جبهه و 
درون جبهه با محوریت زنان و خانواده های رزمندگان 
پدید آورده و این نکته بسیار بدیع و مهمی است. یک 
نکته مغفول مانده و فراموش شده و در عین حال مهم 

وخطیر و اساسی در تمام طول این سالها. در همه این 
سالها چه در دوران جنگ و در دوران پسا جنگ تصویر 
سینمای ایران معطوف به میدان جنگ، رزمندگان 
و در نهایــت تبعات جنگ در شــهرها بوده و کمتر 
فیلمی را سراغ داریم که به دل خانواده ها رفته باشد 
و ماجرای آنها را با همه دردها، زیبایی ها، مشکالت، 
محرومیت ها و فراز و فرودهای آن سالها برایمان به 
نمایش کشیده باشد. ویالیی ها از این جهات اهمیت 

محتوایی و مضمونی دارد.
»ویالیی ها« یک فیلم زنانه است، به چند معنا؛ 
زن در آن محور است. چه زن در قامت همسر، چه 
در قامت مادر، چه در قامت دختر و چه در سیمای 
فرمانده مکانی که سرپرستی خانواده های رزمندگان 
را عهــده دار اســت. زن در همه انــواع و جهات و 
ســیماهایش در این فیلم حضــوری جدی، اصلی، 

محوری و جذاب دارد.
در واقــع در ویالیی ها ما با یــک رویکرد »زن 
شناسانه« روبروییم و روحیات و عواطف و خلقیات 
و نگرشش را در نمونه های مختلف می بینیم؛ البته 
در میدان و با محوریت جنگ، و متن و حواشی اش.

نکته کلیدی در روایت ویالیی ها اما این است که 
فیلمساز توانسته رویکرد زن شناسانه اش را در ترکیب 
و تلفیق با بحث جنگ و مختصات فضای جنگی به 

شکل باورپذیر و البته مبدعانه ای به تصویر بکشد.
مهم این اســت که آن مرکز ثقل و نکته اصلی 

و نقطه طالیی در فیلم به خوبی تصویر شده است:
هول و هراسی که با آمدن هر باره پیک جبهه و 
اینکه خبر شهادت چه کسی را به همراه دارد در سیره 
و سیمای همه اهالی آن قلعه بزرگ نمایان می شود.
ویالیی ها ابدا از کلیشه های رایج و تصویر تخت 

و بی انعطاف و باورناپذیر آثار این گونه سینمایی هم 
پیــروی نمی کند. این یکی دیگــر از نقاط مثبت و 

ارزش های محتوایی فیلم است.
فیلم، مجموعه وقایع و رخدادهای طبیعی این 
آدم ها و این موقعیت ها را بدون ممیزی و سانسور به 
نفع شعارهای غیرقابل باور، به شیوه ای در دسترس 
و قابل لمــس تحویل مخاطب می دهد. چه بســا 
همراهی مخاطب تا به انتها هم از همین آبشــخور 

تغذیه کرده باشد.
ما در ویالیی ها هم با تاریخ روبروییم- جنگ- هم 
با انســان – زن و مرد حاضر و غایب- هم با ساختار 
سینمایی – نماها وحرکت های جسورانه دوربین- هم 
با روایت – روند مدرج فیلم در نزدیک شدن به وقایع 
و شخصیت ها- هم با اشاره و لطافت انسانی – کنش 
و واکنش عروس و مادر شوهر یا درنگ و جستجوی 
واکاوانه  همسر در غیاب شوهر- هم حتی با تلنگرها و 
اشاره های سیاسی- وسایل و امکانات میدانی؛ ماسک 
و... و نحوه تقسیم بندی عادالنه یا تبعیض آمیز آن در 

بین خانواده ها.
و این همه در حالی اســت که فیلم رویکردی 

کامال مومنانه نســبت به جنگ – دفاع- دارد و ابدا 
»ضد جنگ« نیست و در مرز میان آرمان و واقعیت، 
و زیبایی باطنی و تلخی ظاهری، حرکت می کند و 
به ســمت ادا و اطوارهای معمول و مأنوس جریان 

شبه روشنفکری نمی لغزد.
فیلم در عین حال بســیار عاطفی و زنانه است. 
زن و عاطفه، لطافت و سکینه آنهم در وسط معرکه 
و میدان جنگ یک کنتراست خیلی جذاب و تباین 
خیلی دیدنی و معنادار فراهم کرده و همان طور که 
در ابتدا اشاره کردیم موقعیتی ملهم از خوف و رجا، 
شــادی و غم، خشم و راحت، عشق و سوز، وصل و 
هجران و باالخره مرگ و زندگی تدارک دیده است.

ویالیی هــا یک ویژگی دیگر هــم دارد که این 
ویژگی در منظومه سینمای امروز ایران بسیار مهم 

و حائز توجه است:
اینکــه ما با یک فیلــم »خانوادگی« روبروییم. 
»خانواده« درست مثل »کودک« از چیزهایی است 
که سالهاســت در ســینمای ایران فراموش شده و 
ویالیی هــا از ایــن جهت که به همــه به خصوص 
فیلمسازان و مدیران ســینمایی یادآوری کرده که 
خانواده از جمله شــاخصه های مهمی است که در 
جهان »وجود« دارد و در ســینما باید برایش کاری 
کــرد و مخاطب بودنش را بالــکل فراموش ننمود! 

فیلم مهمی است.
آیا ســینمای ایران این تذکر و تنبه را خواهد 

شنید و به کار خواهد بست؟! امیدواریم!

به بهانه فیلم »ویالیی ها« 

خوف و رجای توأمان در جنگی بی امان
محمدرضا محقق

بله! واقعیت دارد !
پژمان کریمی

یک نویســنده، داســتانی را در ذهن خود می سازد، آن را پرورش می دهد، به روی کاغذ می آورد و 
می شود »داستان کوتاه«، »داستان بلند«، »رمان«، »نمایشنامه« و یا »فیلم نامه«!

اما این داســتان، نمایشــنامه و یا فیلم نامه که بر آمده از رنج ذاتی »خالقیت« و ره آورد تجربه ای 
سخت است، این اثر متعلق به ادبیات یا ادبیات نمایشی، آیا به عنوان فرآورده ای فکری، به دیده احترام 

نگریسته می شود؟ آیا به مثابه محصولی اندیشگی و هنری، متعلق به صاحب خود، در نظر می آید؟
نگارنده با نظر به ساحت سینما و تلویزیون با اطمینان می گوید، خیر! دست کم در ایران خیر! در 
حالی که؛ ما و همه انسانها، اگر به حکم قوانین الهی و طبیعی، بنا به فطرت، موازین عرفی و حقوقی؛ برای 
خانه، مزرعه، خودرو، فرش، میز و صندلی و...هر آنچه متعلق به دیگری است، احترام قائلیم و متعلقات 
دیگران را متعلق به خود نمی نگریم، برای اثر غیر مادی هم ، همین احترام و نگرش را باید قائل باشیم!

برخی از افراد وجود دارند که برای دستیابی به شان نویسندگی، به دروغ خود را نویسنده معرفی 
می کنند. دست به سرقت اثر قلمی و ادبی دیگران می زنند. اثر ادبی دیگران را سرقت و تبدیل به فیلم نامه 
می کنند. با تطمیع، نویسندگان را وادار به حذف نام صاحب اثر و درج نام خود می کنند. طرح داستانی 

دیگران به نام خود ثبت می کنند!
در اواخر دهه 8۰ کاری به نام »ن« ساخته شد. در تیتراژ این مجموعه نام سه نویسنده ثبت شده بود. 
و این در حالی بود که یکی از این سه- یک زن - نویسنده نبود و طبعا نقشی در نوشتن فیلم نامه نداشت. 
اما به اصرارهای عجیب تهیه کننده، نام او در کنار نام دو نویسنده، در معرض نگاه مخاطبان گذاشته شد.
در دهه 8۰ زنی نویســنده از یکی از کارگردانان صاحب نام با ارائه ســند به دلیل دو فقره سرقت 

ادبی شکایت کرد.
در همین دهه نویســنده ای، از کارگردانی به دلیل ســاخت فیلمی از روی رمانش شکایت کرد و 

جریمه گرفت.
یعنی؛ برخی از کارگردانان مشهور که مردم آنها را به عنوان صاحب قلم می شناسند، اصال نویسنده 

نیستند و بدتر اینکه سارق ادبی و هنری به شمار می آیند!
آنها نه تنها دســترنج و حاصل اندیشــه و ذهن و تجربه و رنج دیگران را به یغما می برند، نه تنها از 
حیث مادی به صاحب قلمان جفا می کنند و خسارت وارد می سازند بلکه، به شعور و اطمینان مخاطب 

و به ساحت »حقیقت« اهانت روا می دارند!
این روزها بســیاری از نویســندگان به دلیل شــرایط بد اقتصادی، وزن دروغیــن برخی »نامها«، 
رودربایستی های بی دلیل حرفه ای، نبود قانونی مدون و محکم برای حمایت از مولفان و نویسندگان، به 

سارقان ادبی تسلیم می شوند. این اتفاق، یک فاجعه فرهنگی است. 
تصور کنید؛ هنرمندان و فعاالن میدان فرهنگ که باید به عنوان مروج ارزشها تالش کنند، خود در 

لباس سارق ادبی، ضد ارزشها را قاب می گیرند. 
این روزها – بدون زیاده روی عرض می کنم – نمی توان به درســتی و عنوان بندی کارهای نمایشی 

اطمینان داشت.
چه کسی و یا چه نهادی باید به فاجعه یاد شده رسیدگی کند؟

وظیفه صنوف سینمایی چیست؟
آیا همین صنوف راضی می شــوند و تضمین می دهند که بدون واهمه و تاثیرگیری از نامها، حق 

را در نظر گیرند؟

با اینکه از زمان ورود اصطالح »آتش به اختیار« به ادبیات سیاسی و رسانه ای ایران مدت چندانی 
نگذشته اما مصداق های این اصطالح همواره حضور داشته اند. حتی قبل از انقالب و بویژه در سال های 
اولیه پیروزی انقالب اسالمی و تاحدودی هم در مدت اخیر، حرکت هایی که می توان به آن ها لقب »کار 
فرهنگی تمیز و خودجوش« داد انجام شده بود. در این گزارش، به برخی از شخصیت هایی که متولی 

این نوع حرکت ها بودند می پردازیم.
مسجد کوچکی که پرورشگاه هنرمندان بزرگ شد

یکی از قدیمی ترین آتش به اختیارها در عرصه فرهنگ، مرحوم امیرحسین فردی است. او از سال 5۴ 
و با تبدیل مسجد جواداالئمه)ع( به پایگاهی فرهنگی- انقالبی، الگویی از فعالیت فرهنگی خودجوش را 
به وجود آورد. او طی سه سال و تا پیروزی انقالب، با دایر کردن فعالیت های جذاب فرهنگی و هنری در 
این مسجد، موجب جذب هزاران جوان و نوجوان شد. هنرمندان مطرحی چون مرحوم رسول مالقلی پور، 
مرحوم فرج اهلل سلحشــور، حسین یاری، بهزاد بهزادپور، گلعلی بابایی، حبیب والی نژاد، شهید حبیب 

غنی پور، احمد دهقان و... ظهور کردند.
امیرحسین فردی درباره چگونگی شکل گیری این حرکت گفته بود: »همه ماجراها از یک سیزده بدر 
شروع شد؛ روز 1۳ فروردین سال 1۳5۴ بود. زمانی که 28 سال سن داشتم. درحالی که همه خانواده 
و دوســتانم برای گردش و تفریح به خارج از شــهر رفته بودند، من در شهر مانده بودم؛ همین طور که 
در خیابان سرگردان بودم و دلم به شدت گرفته بود، به مسجد محله رسیدم و دیدم که درش باز است. 
انگار کسی در درونم گفت؛ برو همین جا، گمشده تو اینجاست! رفتم داخل مسجد و همراه با 1۰ ، 12 
نفر که اغلبشان پیرمرد بودند نمازجماعت برپا کردیم. کم کم ارتباطم با مسجد بیشتر شد و دیگر هر 
روز به آنجا می رفتم. به ویژه اینکه مسجد جواداالئمه)ع( در آن زمان یک کتابخانه کوچک هم داشت 
که من به خاطر عالقه شــدید به مطالعه به عضویت آن کتابخانه درآمدم. بعد از مدتی هم خودم یکی 

از کارکنان کتابخانه شدم.«
وی در شــرح چگونگی شکل گیری یک هسته مبارزه فرهنگی در این مسجد می گفت: »دوستان 
ورزشی ام که خیلی هم به بنده وابستگی عاطفی داشتند ابتدا از فعال شدن من در مسجد تعجب کردند. 
اما بنده تشویقشان کردم که آن ها هم به مسجد بروند. چیزی شبیه به معجزه بود؛ اتفاقی که افتاد این بود 
که اکثر جوان های محله هم به آن مسجد پیوستند. با آمدن آنها، فضای مسجد به کلی متفاوت شد؛ از 
آن پس، جمعیت جوانانی که به مسجد می آمدند از پیرها بیشتر شد. به این ترتیب کتابخانه مسجد هم 
رونق بیشتری پیدا کرد. در کنار جلسات قرآن و نهج البالغه، جلسه های قصه خوانی را هم راه انداختیم 
و عالوه بر این ها، گروه های ورزشی مثل تیم فوتبال و گروه کوهنوردی هم تشکیل دادیم. نکته جالب 
این است که با جذب شدن بچه ها به مسجد، پدر و مادرهایشان هم تشویق شدند و به مسجد آمدند. 

افزایش جمعیت فعالین مسجد باعث شد تا شاخه بانوان مسجد جواداالئمه)ع( را هم ایجاد کنیم.«
 فردی درباره گسترش فعالیت های مســجد جواداالئمه)ع( می گفت: »فعالیت های مسجد آن قدر 
بازتاب پیدا کرد که افرادی از ســایر محله ها هم برای اقامه نماز و شرکت در برنامه ها و گروه ها به آنجا 
می آمدند. ارتباط با بچه ها به قدری صمیمانه بود که اکثر آن ها را به اســم کوچک می شناختیم و صدا 
می زدیم. فضا به گونه ای بود که آن ها اوقات فراغت خود را به مسجد می آمدند. شاید باور کردنی نباشد 

اما مسجد جواد االئمه)ع( توانست هفت هزار نفر عضو رسمی جذب کند!«
بی واسطه با مردم

شــهید آوینی را هم باید از پیشگامان »آتش به اختیار« دانست. مهم ترین ویژگی آوینی، روحیه و 
عمل جهادی وی بود. الگوی فرهنگی شهید آوینی نه در ساختمان ها و اتاق های اداری و زیر باد کولر 
گازی که در میدان مبارزه و مقاومت تجلی می یافت. این الگو، قالب شــکن و نوگراســت. مصداق بارز، 
مجموعه »روایت فتح« است. آویني در این مجموعه مستند، شیوه و سبک جدیدي را در مستندسازي 
بنا کرده که پیش از این سابقه نداشته است. آویني یک هنرمند مستقل بود. او نه سفارشي ساز دولت 
است و نه گوش به زنگ رسانه ها و جشنواره های خارجي. هنرمند مستقل، به امکانات و بودجه دولتي 
وابسته نیست. این گونه هنرمنداني براي رسیدن به هدف خود معطل رسیدن بودجه نمی مانند و حتي 

شده تنها با یک دوربین سطح پایین نیز فیلم خود را می سازند.
آویني در ارتباط مستقیم و بي واسطه با مردم و جامعه به واقعیات دست می یابد. او از باال به مردم 
نگاه نمی کرد، نه تنها این گونه نبود که کامال برعکس برج عاج نشینان، به جاي کافه و کافي شاپ، همراه 
با مردم در کف خیابان روزگار می گذراند و مبارزه می کند. مستندهایي چون »هفت قصه از بلوچستان«، 
»خان گزیده ها«، »شش روز در ترکمن صحرا« و »گمگشتگان دیار فراموشي« حاصل همین سبک کار 
هنری هستند. فیلم هایي که نه براي ژست روشنفکري و کسب رضایت جشنواره های غربي و خوشحالی 

محافل خاص، که براي بازنمایي رنج محرومان و عمل به تکلیف انقالبي ساخته شدند. 
چکیده چنین رویکرد و ســلوکي براي هنرمند مقلد آویني، پدیده جدید و خالف عادتي اســت به 

نام »سینماي مبارزه«؛ »سینماي مبارزه باید منظر غایي و مقصود نهایي دست اندرکاران محترم امور 
سینمایي کشور باشد. اگر امت مسلمان ایران هویت حقیقي خویش را در مبارزه یافته است، سینماي 

ایران نیز باید هویت مستقل خویش را در سینماي مبارزه پیدا کند.«
برگزاری جشنواره با انگیزه الهی

شهید سعید سیاح طاهری، یکی از سرداران گمنام بود که زندگی خود را وقف دفاع از انسانیت کرد 
و در نهایت نیز در نبرد با اهریمنان داعشی به شهادت رسید. اما شهید سیاح طاهری، سال ها در عرصه 
جهاد فرهنگی و هنری نیز فعال بود. در دورانی که سینما به انواع حواشی و جنجال های پرسر و صدا 
اما توخالی آلوده شــد، او در ســکوت کامل، یک جریان نجیب و سر به زیر را در این وادی بنیان نهاد. 
جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس که محفلی برای آشناسازی کودکان و نوجوانان مناطق محروم 
با حماســه های دوران دفاع مقدس بود، توسط شهید سیاح طاهری و با همراهی یکی دیگر از آتش به 
اختیارهای این عرصه یعنی حبیب احمدزاده راه اندازی شد. جشنواره ای که می توان آن را الگویی برای 
فعالیت فرهنگی و هنری همه عالقه مندان به انقالب دانست. همچنان که اکران های مردمی جشنواره 

فیلم عمار نیز با الهام از این حرکت به وجود آمد.
شهید سیاح طاهری، در گفت وگویی که در زمان حیات با روزنامه کیهان انجام داد، درباره هدف 
او و همراهانش از برگزاری این جشنواره گفته بود: مردمی که در مناطق مرزی زندگی می کنند از یک 
طرف با مشکالت فراوانی مواجه هستند و از طرف دیگر اولین سد دفاعی کشور در مقابل هرگونه هجوم 
از خارج محسوب می شوند. با این حال، جوانان این مناطق آگاهی چندانی نسبت به دفاع مقدس ندارند. 
با توجه به این مسائل، الزم بود که به طریقی با فرزندان این مناطق ارتباط برقرار کرده و ارزش های دفاع 
مقدس را به آنها منتقل کنیم که جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس با همین انگیزه راه اندازی شد.
وی درباره شــیوه برگزاری جشــنواره فیلم دانش آموزی دفاع مقدس نیز بیان کرده بود: از ابتدا 
سعی کردیم تا با مشارکت هنرمندان مطرح این برنامه را پیش ببریم. چون معموال بچه ها به هنرمندان 
عالقه مند هستند. به همین دلیل هم مسائل جنگ و مضامین مدنظرمان از زبان هنرمندان برای بچه ها 
گفته می شود. همچنین یکی از ویژگی های مهم جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس، شاد بودن آن 
اســت. یعنی محتوای ارزشی و دفاع مقدسی را در قالب سرود و جشن و همخوانی هنرمندان و بچه ها 
مطرح می کنیم. در این برنامه ها همچنین ما کتاب های با ارزش دفاع مقدسی را هم به شرکت کنندگان 
معرفی و اهدا می کنیم. کتاب هایی نظیر »دا«، »پایی که جا ماند«، »نورالدین پسر ایران« و ... . عالوه 

بر دانش آموزان، معلم ها هم در این جشنواره مشارکت داده می شوند.
دبیر جشنواره دانش آموزی فیلم دفاع مقدس در ادامه تصریح کرده بود: این جشنواره با انگیزه های 
الهی برگزار می شــود و افراد، نه به خاطر اســم و رســم و بودجه، بلکه به خاطر همین انگیزه ها در آن 

مشارکت می کنند. البته برخی از ارگان ها کمک مالی می کنند و گاهی نیز خودشان را به عنوان متولی 
ایــن کار معرفی می نمایند، برای ما هم چندان اهمیت ندارد، چون تنها هدف ما تأثیرگذاری فرهنگی 

است، نه چیز دیگری.
وی گفته بود: یکی از مشکالتی که در عرصه فرهنگی به آن مبتال هستیم، باقی ماندن بر روش های 
قدیمی تبلیغات است. روش هایی نظیر چاپ پوستر و سخنرانی و مانند اینها که دیگر کلیشه ای شده اند 
و جواب نمی دهند. خوشــبختانه ایده های جدید فراوانی برای تبلیغات وجود دارد، اما متأســفانه اراده 
چندانی برای عملی ساختن این ایده ها نیست. تجربه نشان داده که هر بار در کار فرهنگی و تبلیغاتی 
کلیشه شکنی کرده و رو به روش های نو آوردیم بهتر نتیجه گرفتیم. به یاد داشته باشیم که ضمیر همه 

جوانان پاک است و تنها کافی است که با آنها ارتباط برقرار کنیم.
سیاح طاهری همچنین درباره تأثیر برگزاری این جشنواره نیز گفته بود: معموال بعد از برگزاری این 
جشنواره در هر منطقه ای، مراجعه بچه ها برای عضویت در بسیج بیشتر می شود. برگزاری این جشنواره 
در مناطق زلزله زده تأثیر بســیار زیادی داشــت. چون اصلی ترین ارزشی که ما در این جشنواره مطرح 
می کنیم، مقابله با سختی ها و پیروزی با حداقل امکانات است. همان چیزی که در جنگ هشت ساله 
تجلی یافت. به یاد دارم که در حین برگزاری این جشنواره در منطقه اروندکنار، وقتی این گونه مسائل 
را مطرح کردیم، جوانی به ما مراجعه کرد و گفت که از شدت افسردگی قصد خودکشی داشته، اما پس 
از حضور در این جشنواره بار دیگر به زندگی بازگشته است.البته این تأثیرگذاری فقط روی مخاطب های 
جشــنواره نبوده و حتی خود هنرمندان نیز از آن تأثیــر می پذیرند. چون آن ها در این برنامه ها عمدتا 
به عنوان یک نذر فرهنگی و بدون اینکه پولی دریافت کنند شــرکت می کنند. همراهی آنها با پاکی و 
صداقت بچه ها و دور شدنشان از کالس و دیسیپلین هنرمندانه، تجربه نوعی بازگشت به خویشتن است.

سعید سیاح طاهری، 2۳ دی در سوریه و در تقابل با داعش به شهادت رسید.
فیلمسازی با دستان خالی

مرحوم رسول مالقلي پور یکي از نام هاي بزرگ و ماندگار سینماي ایران است. او نه تنها ازجمله 
طالیه داران ســینماي نوین ایران در دوران پس از پیروزي انقالب اسالمي محسوب مي شود، بلکه 
آغازگر ساخت فیلم درباره خرمشهر نیز بود. فیلم »بلمي به سوي ساحل« اولین فیلم تاریخ سینماي 
ایران با موضوع خرمشــهر است که به کارگرداني مالقلي پور تولید شد. این فیلم در سال 1۳۶۴ و 
در شرایطي ساخته شد که جنگ تحمیلي هنوز ادامه داشت. به همین دلیل با اینکه دومین تجربه 
کارگرداني ســازنده اش بود، اما فضا و موقعیت هاي فیلم بسیار طبیعي از آب درآمده اند. »بلمي به 
ســوي ســاحل« نه تنها از نظر ساختاري و دراماتیک واجد ویژگي هاي قابل توجهي است - چون 
خالصانه و مومنانه خلق شده- بلکه به بازنمایي یکي از زوایاي مهم اشغال خرمشهر نیز مي پردازد. 
دیگر شاخصه ارزشمند »بلمي به سوي ساحل« این است که اولین فیلمي است که به طور مستقیم 
به رشادت هاي رزمندگان سپاه پاسداران انقالب اسالمي پرداخته و بر مبناي شخصیت این سربازان، 

قهرمان سازي کرده است.
اما نکته قابل تأمل این اســت که مالقلی پور نیز مثل بســیاری دیگر از آتش به اختیارها، نه با 
ســفارش )چه داخلی و چه خارجی( و نه بودجه نهادها و ارگان ها، بلکه به طور خودانگیخته و با 
دستان خالی فیلمساز شد. مرحوم امیرحسین فردی، که از دوستان قدیمی مالقلی پور بود درباره 
شروع به کار مالقلی پور نوشته بود: »حاال بچه قلعه مرغي با پیروزي انقالب با آن لباس مندرس و 
کتاني هاي کهنه، از پشت خط آمده بود این طرف خط، تا با همان صدایي که رسول و بقیه بچه هاي 
محروم نگه داشته شده پشت خط داشتند، بر سر کاخ نشینان ایران و آمریکا و فرصت طلبان اروپایي 
فریاد بکشــد و بگوید: خوب چشم هایتان را باز کنید. این منم، رسول، بچه قلعه مرغي، بچه پشت 
خط، آمده ام به همه شما بگویم که دمتان را بگذارید روي کولتان و گورتان را از این مملکت گم 
کنید. این سرزمین مال ماست. این کوه ها و دشت ها و دریاها مال ماست. من در سرزمین خودم 
آزادم. من محکم ایستاده ام. من، یعني رسول. بچه پشت خط با این دوربین و دوربین هاي دیگري 
که به دست خواهم آورد. رسوایتان مي کنم... سال هاي اولیه انقالب نفسگیر بود. فرزندان انقالب در 
عرصه هنر خیلي جوان بودند... قدیمي ها، از روشنفکران، از پرمدعاها، از نامداران، از فکل کراواتي هاي 
پرفیس و افاده، هیچکدام جوانمردي نکردند و به میدان نیامدند و حتي کار به جایي کشــید که 
در ماه هاي اولیه تجاوز ارتش بعثي عراق به ایران و در بحبوحه پیش روي و کشــت و کشــتارهاي 
وحشیانه آن ارتش و در آستانه بلعیده شدن خوزستان توسط صدام، کانون کذایي نویسندگان ایران، 
طي اطالعیه خائنانه اي، به عنوان ستون پنجم ارتش بعث، از پشت به ملت مظلوم ایران ضربه زد 
و از آنها خواست تا دست از مقاومت و دفاع بکشند و مدیریت جنگ را به اربابان و مشوقان غربي 
و شــرقي صدام در این تجاوز بســپارند! آري چنین بود، و چنین شد که رسول بر این خیانت ها و 

بي غیرتي ها شورید و بچه با معرفت پشت خط با همان دوربین و کفش کتاني عازم جبهه شد.«

الگوهای آتش به اختیار در فرهنگ و هنر
آرش فهیم

از دوم خــرداد 7۶ که به مدد سیاســت های 
وزارت ارشــاد مرزهای اخالق به اسم آزادی مورد 
تهاجــم و حمله قــرار گرفت تا امــروز که برخی 
تهیه کنندکان عرصه سینما ذائقه مصرف کنندگان 
را تا پایین ترین حــد تنزل داده و هیچ تعهدی بر 
رعایت مرزهای عرف، اخالق، قانون و شــرع برای 
خود قائل نیســتند؛ هنرمندان مردمی و متعهد و 
جریان های انقالبی در عرصه هنر به بدترین شکل 
از سوی جریان تمامیت خواه به اسم آزادی و... مورد 
هجمــه، تهدید، تخریب و انتقام قرار گرفته اند. در 
طول قریب به 2۰ ســال گذشته آن قدر آش شور 
بوده که به اذعان دولتی ها قریب به 2۰۰ فیلم بعد 

از ساخت مجوز اکران نگرفته است.
سؤال این اســت که اداره نظارت و ارزشیابی 
ارشاد با کدام معیارها به کارگردانان و تهیه کنندگان 
مجوز ساخت فیلم را اعطا می کند که مجدداً مجبور 

به توقیف و جرح و تعدیل آنها شود؟!
کجای کار مشــکل دارد که کارگردانانی چون 
کاهانی و از این دست که یافتن پرستیژ را در توهین 
بــه دین مردم می دانند هم، صریحــاً اذعان دارند 
فیلمی که ســاخته اند مطابق فیلمنامه اولیه برای 
دریافت مجوز نبوده است! )روزنامه شرق 21 تیر(

این در حالی اســت که رقم بی شماری از این 
دســت فیلم ها با وام هــای کالن دولتی و از جیب 
این ملت ســاخته شــده اند. آیا راهی وجود ندارد 
که سازمان ســینمایی مجوز اکران را مشروط به 
ساخت فیلم مطابق فیلمنامه تصویب شده نماید؟ 
و کارشناســان آن اداره و یــا نهادی دیگر بر روند 
ســاخت فیلم نظارت کند و پس از ســاخت فیلم 
به دلیل انحراف برخــی کارگردان ها از معیارهای 
اعالمی که این روزها بیشــتر از حد طبیعی شده 
اســت؛ افکار عمومی را مشوش نکرده و کارگردان 

بدعهد را مدعی ننمایند؟!

ســؤال دیگــر این اســت که این دســت از 
کارگردان ها و تهیه کنندگان حاضر هستند با همسر 
و فرزندان نوجوان خود به ســینما رفته و با هم به 
تماشای فیلم هایی که حریم های اخالق و انسانیت 
را زیر پا گذاشته، با توجیه انعکاس واقعیات جامعه 

به تماشا بنشینند؟!
واقعیــات جامعه امروز ایران فقط ســیاهی ها 
هستند؟! آگراندیسمان و انعکاس فقر و محرومیت 
و تلخی های جامعه و رفتار آسیب خوردگان اجتماعی 
بدون ارائه راه حل و امید دادن به زندگی برای افرادی 
که درگیر این آســیب ها شده اند؛ تکلیف هنرمند 
مردمی نیســت؟! نباید در فیلم ها به نســل جوان 
اعتمــاد به نفس داد؟! نباید قضاوت صحیح و نگاه 

همه جانبه به تماشاگران را آموزش داد؟!

البته از دولتی که آزادی فراگیر را بدون تعریف 
و تعیین حد و مرز آن، برای جلب نظر ساده اندیشان 
شــعار انتخاباتی خود قرار می دهد؛ انتظار رعایت 

حریم اخالق را نمی توان داشت!
اگر هم در این میان هنرمندان دلســوز اثری 
تولید کنند، اثرشان بایکوت می شود. اگر اظهارنظر 
و نقد به برخی فیلم بنمایند، مورد هجمه و تهدید 
و توهیــن- دولتی هــا و برخی نماینــدگان-  قرار 
می گیرند؛ چرا که ادعا می شود نظر غیرکارشناسی 
داده اند و بدون تماشــای فیلم و براساس شنیده ها 

حرف می زنند!
از دولــت تدبیر و امید که مدافع حقوق مردم 
است انتظار شایسته ای است که برخی از آن 2۰۰ 
فیلم )که پس از ساخت مجوز اکران نگرفته اند( را با 

انتخاب خود برای نمایندگان مردم در مجلس اکران 
نماید و پس از آن تصمیم به رفع توقیف خودخواسته 
ارشاد بنماید. ان شاءاهلل که سازمان سینمایی مجبور 
به پاسخگویی در برابر نمایندگان- ملت نخواهد شد 
که چرا این فیلم ها تولید شده اند تا ارشاد حکم به 

عدم اکران آنها دهد.
اما درد فراتر از این است. می گویند اگر حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی که از دیرباز مرکز 
پرورش هنرمندان مسلمان و مردمی و تولیدکننده 
آثــار وزین و پاک بــوده تصمیم به عــدم اکران 
برخی فیلم هایی که حریم خانواده را شکســته،  در 

سینماهای خود بگیرد؛ باید تنبیه شود!
این در حالی اســت که فقــط کارگردانان و 
تهیه کنندگانی که با هزاران لطایف الحیل ارشــاد 

را دور زده اند و برخی کارشناســان دولتی و برخی 
نمایندگان مجلس حامی آنها حق اظهارنظر درباره 
ســینما و فیلم ها را داشته و دارند و از طرف دیگر 
مافیای حاکم بر ســینمای ایران با زر، زور و تزویر 

کارگردانان مسلمان و انقالبی را خفه می کند.
شیرین کاری امروز شورای عالی تهیه کنندگان، 
مبنی بر صدور بیانیه مطبوعاتی و درخواســت از 
شورای صنفی نمایش، برای تحریم سینماهای حوزه 
هنری به جرم صیانت از حریم خانواده تا زمان اصالح 
رفتار حوزه هنری، از واقعیات تلخ غربت و تنهایی 

بچه های انقالب در حوزه فرهنگ و هنر است.
مافیا و جریان تمامیت خواه حاکم بر سینمای 
ایران هر چه تالش کند از ورشکســتگی سینمای 
ایــران به دلیــل حاکم نمودن ابتذال در ســینما 

نمی توانــد فرار کنــد. مردم متدیــن و فهیم که 
هشت ســال تهاجم دشــمن بعثی را دفع کردند 
و پیونــدی دیرینــه با محــرم و رمضــان دارند 
 خیلی وقت اســت ســینمای مبتذل گیشه ای را 

تحریم کردند.
شــورای عالی تهیه کنندگان و شورای صنفی 
نمایش این حقیقــت را از میزان فروش فیلم های 
گیشه ای در طول 2۰ سال گذشته با توجه به رشد 
جمعیت اذعان خواهند نمود و اعتراف می کنند که 
اگر حمایت های دولتی نبود، صدباره ورشکســت 

شده بودند.
بنابراین تهدید هنرمندان انقالبی و حوزه هنری 
سازمان تبلیغات مشکل امروز سینمای ایران را حل 

نخواهد کرد.
احترام گذاشــتن به اعتقادات مردم و رعایت 
حریم های عرفی، دینی توسط معدود کارگردانان 
برج  عاج نشــین و بازگشــت بــه چهارچوب ها و 
معیارهای دینی راه حل جلوگیری از ورشکستگی 

سینماست.
سخن آخر با برخی تهیه کنندگان بیانیه نویس!
عدم اکران فیلم مورد نظر شما و از این دست 
فیلم ها در تعداد محدود سینماهای حوزه هنری، 
چه تأثیری در گیشه سینمای ایران داشته که شما 

را چنین برآشفته کرده است؟!
مردم متدین از هنرمندانی که درد آنها را به دور 
از سیاه نمایی منعکس کرده و در تحکیم پایه های 
اخالق و حریم خانواده کوشش می کنند، حمایت 
نموده و به تماشــای فیلم شان در هر سینمایی که 
اکران شود؛ می روند.بنابراین تهدید سینماهای حوزه 
هنری، راه مناســبی برای بیرون راندن هنرمندان 
انقالبی از صحنه نیست. شورای عالی تهیه کنندگان 
ســینما به جای صدور بیانیه و تهدید بهتر است با 
اعتقادات مردم فهیم و متدین و مسلمان آشتی کند!

 سخنی با تهیه کنندگان سینما


