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ششــمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار گرچه به پایان 
رسید. اما دستاوردهای آن همچنان ادامه دارد و اکران فیلمهای 
دینی و جذاب این جشنواره در مصالها و برخی از مساجد کشور 

پی گرفته شده است.
درباره پدیده جشــنواره عمار و ابتکارات و خالقیتهایی که 
در هر دوره آن بروز و ظهور یافته و نیز حضور شایسته مردم و 
نمایش آثار مرتبط با مقاومت و انقالب و فتنه 88 گفتنی های 
بســیاری وجود دارد که در جای آن، به مواردی اشاره خواهیم 
کرد. اما موضوع تفقد رهبر معظم انقالب از این جشنواره، انصافا 
پشتوانه ای بســیار مغتنم و ارزشمند برای دست اندرکاران این 
جشــنواره مردمی است: بعد از گزارش دبیر جشنواره در برنامه 
»ثریا« مقام معظم رهبری فرمودند: »از قول من از ایشان تشکر 
کنید. من امشب خیلی خسته بودم. نشستم این برنامه را تماشا 
کردم، واقعا لذت بردم.« امیدواریم دوستان دلسوز و متدین این 
جشنواره با دلگرمی مضاعف، از چنین سرمایه ای؛  یعنی »ستایش 

رهبری و حمایت مردمی« صیانت نمایند.
کم کاری در حوزه تاریخ انقالب

دوست اهل نظر و اهل مطالعه ای گالیه داشت از اینکه چرا در 
حوزه تاریخ انقالب اسالمی آثار مکتوب و یا شنیداری و دیداری 
کمی تولید شده و شاهد مثال هم آورد که نه در کتابخانه های 
اصلی شــهر و نه در کتابفروشــی های خیابــان های انقالب و 
کریم خان زند، اثری از کتاب برجســته ای درباره انقالب و تاریخ 
بدون تحریف خاندان پهلوی پیدا نکردم، سینما و تلویزیون هم 
که هر یک ساز جداگانه ای می زنند؛  در سینما ردپایی از تصویر 
انقالب دیده نمی شود و در تلویزیون هم سطحی و با خام دستی 

سیمای انقالب را به تصویر درآورده اند.
برای اینکه پاسخی داده باشم گفتم: منظورت مجموعه های 

اخیر تلویزیون است؟
ســری به عالمت ناراحتی تکان داد و گفت: چه بگویم که 

عجالتا نگفتنش بهتر است!
صحبتهای مان گل انداخته بود که دوست گرانمایه مان دست 
از پا درازتر خداحافظی کرد و رفت و قول گرفت که چند کتاب 
خوب درباره انقالب و مناســبات رژیم شاه به وی معرفی کنم. 
البته در اینکه در زمینه انقالب کم کار شــده تردیدی نیست و 
در واقع مظلومیت انقالب در زمینه های فرهنگی و هنری آنقدر 
عیان است که حاجتی به بیان نیست! اما در میان بیش از یک 
میلیون عنوان کتاب که پس از انقالب منتشــر شــده می توان 
تعدادی کتاب ارزشمند در حوزه انقالب را جست وجو کرد که 
می تواند دستمایه بسیار خوبی برای دست اندرکاران سینما و تئاتر 
و تلویزیون برای خلق آثار ماندگار انقالبی باشد. البته گرچه دیر 
است و صدای پای تحریف کنندگان واقعیتهای انقالب به گوش 
می رسد، اما جبران غفلت در پیش روی هنرمندان است و تاخیر 

موجب پشیمانی است.
خدا بخواهد در همین ســتون به معرفی برخی از کتابهای 

انقالب می پردازیم. ان شاءاهلل.
واژه و خمپاره

اخیرا برنامه ای نیم ســاعته پنج شنبه شــبها از رادیو ایران 
پخش می شــود که در میان برنامه های ادبــی رادیو از ویژگی 
بارزی برخوردار اســت. این برنامه که »واژه و خمپاره« نام دارد 
مشــاعره ای شــنیدنی با مضمون دفاع مقدس است؛ برنامه ای 
بی آالیش و ســاده و روان که شنونده را با استعدادهای ادبی و 
شعری آشــنا می کند و در آنجا که چکامه های همدلی توسط 
نوجوانان ردو بدل می شود جذابیت برنامه هم دو چندان می شود. 
در میان برنامه های کم عمق و ســطحی، تهیه این برنامه جای 

تقدیر دارد.
افق هوشیاری

یکی از شبکه های نوپای سیما که دست برقضا هوشمندانه 
توانســته با درونمایه فرهنگی، سیمای نســبتا متناسبی را از 
قدرت نرم انقالب اســالمی به نمایش درآورد  گاهی ناخواسته 
گرفتار حفره هایی خطاآمیز می شود که دقت بیشتر مسئوالن 

آن را می طلبد.
چندی پیش برنامه ای با عنــوان معرفی کتاب ادبی از این 
شبکه پخش شد که طی آن مجری، کتابی از یکی از نویسندگان 
و مترجمان همسو با کانون نویسندگان در تبعید را با آب و تاب 
معرفی می کرد؛  گویی نامبرده نخبه ای دســت نیافتنی است و 
انگار نه انگار که امضای او پای ثابت اغلب بیانیه های ضدانقالب 
و نظام است.امیدواریم در افق و چشم انداز آینده این شبکه، از 
این دســت ناراستی ها که قابلیت اثرگذاری بیشتری در اذهان 

مخاطبان را دارد رخ ننماید.

فیلم مســتند »خاطرات خانه 
مهدی  ساخته  تازه ترین  متروک« 
فارســی به تهیه کنندگی محسن 
یزدی، یکی از آثار برگزیده ششمین 
دوره جشنواره فیلم عمار است که 
به سی و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر نیــز راه یافت. این فیلم 
مستند برای نخستین بار به روایت 
وقایــع منتهی بــه قحطی بزرگ 
ایــران در دوران جنگ جهانی اول 
می پردازد. ســال های دهه 1290 
هجری شمســی، مطابق با آخرین 
سال های سلسله قاجار که سرزمین 
ما محــل تاخت و تــاز نیروهای 
انگلیسی، عثمانی و روسیه می شود 
صدها هــزار ایرانی جان خود را از 

دست می دهند.
متروک« یک  خانه  »خاطرات 
فیلم مســتند تاریخی اســت که 
براســاس اســناد، وقایع یک قرن 
قبل کشــورمان را روایت می کند. 
مستند تاریخی، یکی از دشوارترین 
انواع فیلم مســتند است. چون در 
این نوع فیلم ها درباره موضوعاتی 
بحث می شــود کــه ده ها و صدها 
سال از وقوع آن ها گذشته است. به 
همین دلیل هم معموال سازندگان 
فیلم هــای مســتند تاریخی برای 
تحلیل موضوع مدنظر خود، سراغ 
کارشناســان تاریــخ می روند و از 
صحبت های آن ها استفاده می کنند. 
اما جالب اســت که در مســتند 
»خاطــرات خانه متــروک« هیچ 
مصاحبه ای دیده نمی شود. آنچه به 
این اثر، شخصیتی ممتاز و متمایز 

در قلمرو فرهنگ و هنر و اندیشه و جامعه

*بهمن ُدّری

... این برنامه را تماشا کردم 
واقعا لذت بردم

نگاهی به فیلم مستند »خاطرات خانه متروک«

قیام اسناد برای جلوگیری از تکرار تاریخ
آرش فهیم

داده این است که کل آن را اسناد 
دربر گرفته اســت. بــه طوری که 
طــی 80 دقیقه زمان فیلم، صدها 
عکس کمتر دیده شده و فیلم های 
آرشــیوی به جا مانــده از حوادث 
مــورد بحث در فیلم به نمایش در 
می آید. استفاده از نوشته ها، نامه ها 
و خاطرات مقامات و شــخصیت ها 
نیز بار اســنادی فیلــم را افزایش 

داده است.
این مستند به یکی از مهم ترین 
مقاطع تاریخ معاصر ایران می پردازد. 
دوره ای ملتهب و دهشــتناک، اما 
کمتر گفته شــده که بازخوانی آن 
در این فیلم، می تواند برای شرایط 
کنونی نیز روشنگر و راهنما باشد. 
دورانــی که می تــوان آن را زمانه 
تحمیل تحقیر و فالکت به ایرانی ها 
از سوی بیگانگان دانست. متأسفانه 
بســیاری از افرادی که مسئولیت 
گفتن و بازگفتــن برهه های مهم 
تاریخی این ســرزمین را دارند، به 
ویژه روشــنفکران و هنرمندان، به 
خاطر دلبستگی ها و وابستگی های 
خاص خود به همان هایی که عامل 
تحقیر ایران بودند، حاضر به سخن 
گفتن نیستند. این مسئولیت، امروز 
بــر دوش هنرمندان نوخاســته و 
جوانی همچون مهدی فارسی است 
تا آزاد از هر گونه تقید و وابستگی 
به آن سوی مرزها، با ساخت آثاری 
چون »خاطرات خانه متروک« این 
ســکوت را در هم شکنند؛ مردم را 
نسبت به گذشته خود آگاه کنند و 
جلوی تکرار تاریخ را بگیرند. آری! 

تاریخ، تنها مرور گذشــته نیست. 
تاریــخ، فراتر از قصــه و حکایت 
است. گفتن و نوشــتن و نمایش 
تاریخ، یعنی ساختن حال و آینده. 
ملتی که تاریخ و گذشته خود را به 
خوبی نشناسد، بدون تردید دچار 
بحران های پی در پی خواهد شد. 
اهمیت آثاری چون »خاطرات خانه 
متروک« هم به خاطر این اســت 
که گوشــه هایی از تاریخ را ترسیم 
می کنند که امروز نیز امکان وقوع 

دوباره آن ها هست. 

مستند »خاطرات خانه متروک« 
دقیقا به مسائلی می پردازد که مسئله 
امروز ما هستند. مسائلی چون نفوذ 
تفرقه،  مذاکره،  بیگانه،  قدرت های 
اتحاد، جنگ، خلع سالح و تحریم 
اقتصادی. به طور مثال در بخشی 
از فیلم روایت می شود که در دوران 
مبارزات استعماری مردم بوشهر به 
رهبری رئیســعلی دلواری، مستر 
چیک انگلیســی وقتی دید از راه 
نظامی  نمی توانــد بر مردم جنوب 
غلبه کند و دائم تلفات می دهد، از 

راه انسداد اقتصادی )بستن مبادی 
ورود کاال( و ایجاد آشوب و بلوا در 
میان مردم سعی کرد تا به اهداف 
خودش برســد. او در نهایت برای 
از بیــن بردن رئیســعلی، یکی از 
هموطنان خودمان را اجیر می کند 

تا او را بکشد.
در بخشــی از فیلــم، ماجرای 
نامه نماینــدگان دولت موقت در 
ســال 1296 به وودرو ویلســون 
برای  آمریکا  وقــت  رئیس جمهور 
حمایــت از حقــوق ملــت ایران! 
بازگویــی می شــود. در این نامه 
خطــاب به رئیس جمهــور آمریکا 
رئیس جمهور  »جناب  است:  آمده 
آمریکا! اعالمیه جدید جناب عالی 
راجــع به حقوق مقدســه ممالک 
باالنسبه کوچک و ضعیف امیدواری 
را در قلب ایرانیان برای آینده خود 
برانگیخته اســت. ما از جانب ملت 
ایران از جنابعالــی و ملت نجیب 
آمریکا ملتمس هســتیم که نفوذ 
یگانه خود را برای بهره مند ساختن 
ایــران از آن حقوق مقدســه که 
جنابعالی از فرط نوع خواهی شرط 
الزم صلح پایدار دانسته اید مبذول 
فرمایید.« خیلی جالب اســت که 
جنس و لحن نامه به اظهارات برخی 
از سیاستمدارهای امروز ما درباره 
آمریکا شــبیه اســت. و کارگردان 
مستند به ظرافت، در حین خوانش 
تلگراف، عکسی را نشان می دهد که 
در آن یک گله گوسفند در برابر کاخ 

سفید صف بسته اند! 
چند پالن جلوتــر ، مخاطب 

می بیند که یک مسیونر آمریکایی 
به نام ویلیام شــت، پس از مأمور 
شدن توسط دولت آمریکا به عنوان 
کنســول آن دولت، چه کشــت و 
کشــتاری را علیه مردم ارومیه در 
اسفند ســال 1296 راه می اندازد. 
پــس از مذاکره با این مأمور دولت 
آمریکا و کنار گذاشته شدن سالح ها 
توســط ارومی ها، نه تنها کشــتار 
متوقف نمی شــود که افزایش هم 

می یابد.
متروک«  خانــه  »خاطــرات 
نشــان می دهد که در اوج بالهت 
دولتمردان ایرانــی در برابر قوای 
بیگانــه –روس و ترک و انگلیس- 
تلخ ترین روزهای تاریخ این کشور 
رقــم می خورد و قحطی بزرگ در 
ایران ما فراگیر می شود. به همین 
دلیل هم می توان این اثر را هم جزو 
آثار تلخ سینمای کشور دانست. اما 
این تلخی، به خودآگاهی منتهی 

می شود. 
البته در فیلم، نقاط روشنی هم 
روایت می شود. مثل واقعه خوی و 
نقش رهایی بخــش روحانیان که 
موجب اتحاد و احیــای مردم آن 
شهر می شوند. و یا ماجرای نهضت 
جنــگل و خیزش میــرزا کوچک 
خان که آغازی خوش و پایانی تلخ 
داشت. این مستند نشان می دهد 
که باز هم تفرقــه در میان نیروها 
و نفوذ عوامل وابســته در صفوف 
مبارزه، یک شکســت دیگر را در 
مردمی  آن  جنبش هــای  کارنامه 

دوران ایجاد کرد. 

می توان با ساده اندیشــی شــانه باال انداخت از گردنه دلواپسی های 
فرهنگی، خوش خوشان عبور کرد!

می توان با بالهت گردن فراخت و با قدم در منجالب ساده انگاری های 
معمول و سرمســتانه  از استنشاق هوای سبکسری ها و جنون شرک آلود 
سکوالریســتی، از مدال افتخاراتی سخن گفت که آویزان برگردن برخی 

سینماگران ایرانی برق زنان، سنگینی وچشم دری می کند!
برخی با صدای بلند و متفرعنانه می گویند و مدعی اند:

»برخی از اصحاب سینمای ایران  سراسیمه خود را به قافله نخبگان 
پرهیاهوی اسکار رسانده است!سینمای ایران شیر فسونگر طالیی و خرس 
ساحر نقره ای این جشنواره و آن جشنواره پرطمطراق فرهنگی را دو دستی 

و مغرورانه به چنگ آورده و یا به آغوش کشیده است.
... وحاال این ماییم که به آیین سینماورزی می توانیم  راست قامت و 
مدعی و مستدام، در طریقت فرهنگ سازی و ایرانیزه کردن فضای گفتمان 

جهانی جوالن دهیم!«
بسیار خوب! همه این افتخارات، بی حسرت و بی کم و کاست، نصیب 
آنان که چنین می اندیشند و دوست می دارند دیگران نیز چنین بیندیشند 
و اگر چنین نیندیشند دشمن ایران و سینمای ایران و مستوجب تکفیراند!

با این حال چند پرسش!
از چنــد فیلم انــدک و البته مثال زدنی عبور کنیم؛ این ســینمای 
پرافتخار موسوم به ایران، چرا هنوز نتوانسته است » فرهنگ ملی و دینی 

»ایرانیان« را بازنماید؟
چرا نتوانسته است راوی افتخارات تاریخی ملت ایران شود؟

چرا نتوانسته است  در جایگاه »روشنگری« نمایان شود؟
چند فیلم ایرانی که در جشنواره های فرنگی رخ نشان داده و مفتخر 
به مجســمه ها و تندیس های رنگین شده اند، واجد عناصر و ارزش های 

فرهنگ ملی ودینی اند؟
تاریــخ انقالب و دفــاع مقدس  و در کل؛ »تاریخیــت مردم ایران« 
کجای مجموعه افتخارات ســینمای ایران تعبیه شده است که از نگاه ما 

پوشیده است؟
در جشــنواره ســی و چهارم فیلم فجر، آخرین محصوالت سینمای 

پرافتخار ایران عرضه شد!
چرا اغلب ســاخته ها، با واقعیت جامعه ایرانی همخوان نیســت و با 

خواست مخاطب فهیم  جور درنمی آید؟
طرح مسئله کردن، تصویر درشت از معضالت گرفتن و به رخ کشیدن 
آن، سیاهی  و بن بست را سرنوشت محتوم جلوه دادن و دریای نومیدی 

را نقش کردن، مشق هنر راستین و متعهد نیست!
این یعنی سینمای فاتح جهان؟

این یعنی غایت سینمای انقالبی و دینی ؟
این یعنی ایستگاه بالنده سینمای ما؟

فیلمسازان ما – برخی – پرگفتن و بد گفتن و زشت گفتن را با ذات 
هنر مترادف گرفته اند.

هنرمند حالل مشکل نیست اما ضمن طرح  مسئله، باید در بلندای 
تحلیلگری صادق  بایستد.

هنرمند بدون تحلیل ،دارای واقعیت مجازی است!محکوم به انقضاء 
معنی می شود!

مشــکل سینمای ایران؛ نه میزان وام دولتی و دولتی شدن سینمای 
ایران و نه ممیزی وکمبود تاالر نمایش و...  عزیزان! مشکل؛ فقر اندیشه 
است! نبود اندیشه یعنی نبود معرفت و تحلیل و بصیرت! یعنی سکون و 
مرعوبیت! یعنی در برابر فرهنگ مهاجم تسلیم شدن!بی هویتی خود را قاب 
گرفتن! صالحیت  نمایندگی فرهنگی هموطنان را حقارت بار از کف دادن!
بیایید از دیدگاهی که اشــاره رفت، نه بهترین های ســینمای سی و 
هشت ســاله پیش بلکه؛ محصوالت همین سال جاری را بررسی کنیم! 
در این حالت؛ خوب می فهمیم باید به سینمای کنونی افتخار کنیم یا ...!

چند پرسش کوتاه
پژمان کریمی

گروهک منافقین یا همان ســازمان کذایی »مجاهدین خلق ایران« که 
پیشتر از آن نیز »سازمان آزادیبخش ایران« خوانده  می شد و نخست با هدف 
نجات طبقه محروم از تبعیض و ظلم افسارگسیخته نظام سلطه تاسیس شده 
بود زودتر از آنچه تصور  می شــد به انحراف و انحطاط کشیده شد  . کمااینکه 
دو عنوان ذکر شــده نیز از سوی کادر مرکزی و بنیانگذاران این گروهک تا 
مدت ها به رســمیت شــناخته نشــد و اصوال اعضای فعال ، از آن تنها با نام 

سازمان یاد  می کردند.
این به اصطالح سازمان نجات بخش که داعیه پیروی همه جانبه از احکام 
اسال می  را در مانیفست های ابتدای شکل گیری خود داشت در سال 1354 و 
به دنبال فرار تقی شهرام عضو کمیته مرکزی آن از زندان، تغییر ایدئولوژی 
داد و پیرو این تغییر ، بخش عمده ای از اعضا که متاثر از تقی شهرام و بهرام 
آرام بودند به مارکسیسم گرویدند. آنها در نخستین اعالمیه خود پس از این 
انقــالب درونی عنوان کردند که در آغاز تصور  می کردند  می توانند با ترکیب 
مارکسیسم و اسالم، تفکر جدیدی را خلق کنند و فلسفه جبر تاریخ را بدون 
ماتریالیسم بپذیرند اما دریافتند که چنین پنداری ناممکن است و در نهایت 

مارکسیسم را برای رهایی طبقه کارگر انتخاب کرده اند!!!
بــه دنبال این فضای جدید حاکم، برخی از افراد ســازمان که در اصول 
خود و پایبندی به اســالم باقی ماندنــد به مخالفت با این بدعت ایدئولوژی  
پرداختند که شاید در این میان نام مجید شریف واقفی بیش از سایرین در 

حافظه تاریخی ایران باقی ماند.
فیلمنامه »ســیانور« جدیدترین اثر کارگردان جوان سینما و تلویزیون 
بهروز شعیبی توســط مســعود احمدیان به نگارش درآمده است. قصه ای 
که قرار بود به مناســبت ســی امین سالگرد پیروزی انقالب سال می  ایران به 
تصویرکشــیده شود اما به دالیل مختلف این امر میسر نشد تا اینکه پس از 
هفت ســال از زاویه دوربین این فیلمساز ، جان گرفت و در سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. اثری با محوریت مقطع پایانی زندگی 

شهید مجید شریف واقفی.
شعیبی که فعالیت حرفه ای خود را با بازی در فیلم »آژانس شیشه ای« 
آغاز کرد طی سالیان متمادی به دستیاری و تلمذ نزد بزرگان سینما پرداخت 
و پــس از تجربه اندوزی در این عرصه میزان توانایی خود را در کارگردانی با 
ســاخت فیلم های تلویزیونی آزمود که انصافا در این عرصه توفیقات فراوانی 

کسب کرد و نتیجه آن کسب جوایز متعدد از فستیوال های مختلف است. 
»دهلیز« نخســتین فیلم بلند سینمایی شعیبی بعد از 15 سال فعالیت 
مســتمر در سینما و تلویزیون بود که به یکی از پدیده های جشنواره سی و 
یکم فجر بدل شد و اثبات کرد که این فیلمساز جوان، توانایی گذر سالمت 
از لبه تیغ حســاس ترین موضوعات اجتماعی را دارد و به دنبال آن ساخت 

مجموعه موفق »پرده نشین« این باور را به تثبیت مضاعف رساند.
لیکن این بار کارگردان فیلم »پیش خواهد آمد« از ژانر اجتماعی که همه 
او را با آن  می شناسند )با در نظر گرفتن این نکته که بر سر ژانر بودن حوزه 
اجتماعی هنوز اختالف نظر هست( گریزی زده است به سینمای سیاسی باز 

هم با سوژه ای حساس و البته مستند  .
پس از مخالفت علنی گروهک منافقین با ارکان نظام جمهوری اسالمی 
ایران و فرار اعضای اصلی ، فرعی و هواداران آن به خارج از کشور در ابتدای 
دهه 60 و آغاز اقدامات جنایتکارانه این سازمان در داخل کشور، آثار نمایشی 
متعددی در خصوص ماهیت آن در سینما و تلویزیون ساخته شده است اما 
به جرات  می توان گفت در مجموعه این آثار اشــاره مستقیمی به زندگی و 
فعالیت شخصیت های اصلی و واقعی این سازمان در شکلی گسترده نشده  و 
حتی اگر برخی اتفاقات واقعی  به تصویر درآمده از اســامی مستعار استفاده 
شده است. از این رو »سیانور« قدمی جدی در شناساندن ماهیت چهره های 
حقیقی سازمان مجاهدین به غاطبه مردم به ویژه نسل امروز است. کما اینکه 
فیلمنامه ای نیز با عنوان »ضلع سوم« در تلویزیون با همین فضا به نگارش در 

آمده که هنوز تصمیمی برای ساخت آن گرفته نشده است.
نخســتین ویژگی بارز »سیانور« که این فیلم را تبدیل به اثری منسجم 
کرده اســت فیلمنامه محکم و تقریبا بدون نقص آن است. سناریوی این اثر 
ســینمایی بدون حاشــیه و مقدمه چینی های بیهوده،  از سکانس نخست ، 
تماشــاگر را در متن قصه قرار  می دهد و ذهن ناخودآگاه بیننده در می یابد 
که با یک روایت تاریخی جدی روبرو اســت اما از جزئیات آن اطالعی ندارد 
و رفته رفته که در جریان اوج و فرودهای دراماتیک پرسوناژهای اصلی قرار 
 می گیرد به یقین  می رســد که با حوادثی مستند و عینی مواجه است حتی 
اگر تاکنون نام وحید افراخته ، محسن سید خاموشی ، لیال زمردیان و مجید 
شریف واقفی را نشنیده باشد... اما پتانسیل داستان به گونه ای است که او را 
در این مسیر سوق  می دهد و این همان نقطه عطفی است که شاید بسیاری 
از کارهای نمایشی مستند که قرار است واقعه یا شخصیتی را که مابه ازای 

انقالب شریف
یادداشتی بر آخرین اثر بهروز شعیبی، »سیانور«

سهیال قوسی

بیرونی دارد را جان ببخشند فاقد آن هستند. 
قصه از دفاعیه امیر فخرا دانشجوی دانشکده پلیس آغاز  می شود کاراکتری 
که تا پایان داســتان از او با عنوان نور چشــم تیمسار شهامت یاد  می شود  . 
فخرا در بدو امر به وردستی یکی از بازجویان خبره کمیته مشترک گمارده 
 می شــود که به دنبال اتفاقاتی مسئولیت بازجویی و اعتراف گیری از برخی 
از اعضای فعال ســازمان مجاهدین از دو جبهه مارکسیست و اسالم گراها را 
عهده دار شــده است و از این طریق درمی یابیم که امیر فخرا در گذشته دل 
در گرو مهر دختری به نام هنگامه از اعضای این سازمان داشته که دختر بنا 
بر مصلحت های حزبی او را رها کرده و تن به ازدواج با عضو دیگر ســازمان 
داده است و حال با داشتن یک فرزند که نزد همسر سابقش است ، فراری و 
زخمی به امیر پناه  می آورد  . هنگامه از تقی شهرام خط  می گرفته شهرامی که 
اذعان  می دارد در خلوت خود در زندان هرچه تالش کرده اتصالی میان احکام 
اسال می  و مبانی فکری و ایدئولوژیکی سازمان بیابد موفق نشده و در نهایت 
مارکسیســم را به طور قاطع پذیرفته است. او در مقابل مجید شریف واقفی 
سرشــاخه دیگر سازمان قرار دارد که یک مسلمان معتقد است که هیچگاه 
این نگاه انحطاطی را نپذیرفته است. شهرام پس از کش و قوس های متعدد به 

یقین  می رسد که مجید اصالح ناپذیر است  . تالش های لیال همسر مجید برای 
موجه نشان دادن او نزد سازمان بی فایده است. تقی مسئولیت ترور مجید را 
بر عهده وحید افراخته  می گذارد مجید مقاومتی نمی کند  ... جنازه ســوزانده 
 می شود و در اطراف تهران دفن  می شود  . ساواک که جنازه را یافته است در 
تمام مدتی که هنگامه آنچه که بر او و ســازمان گذشــته است را برای امیر 
بازگو  می کند امیر را نیز زیر نظر دارد در نهایت در هنگام دستگیری، هنگامه 
با سیانور خودکشی  می کند همان گونه که لیال پیش از این نموده بود  . وحید 

افراخته اعدام  می شود و امیر فخرا دیگر نور چشم تیمسار شهامت نیست  . 
خط و ربط آدم ها بر بستر موقعیت ها همچون یک البیرنت منظم است. 
ساختمان داستان به گونه ای طراحی شده که جایی برای نقاط زائد نیست. 
همه چیز در محدوده »اصل مطلب« تعریف  می شود و فرعیات بنا بر اقتضای 
داســتان جایی در آن ندارد. ضرورتی نیز برای فرعیات احســاس نمی شود  . 
شعیبی با یک ریتم مناسب اتفاقات را یکی پس از دیگری روایت  می کند  . در 
این اثر از پالن های پرطمطراق  هالیوودی که شاید الزمه آثار سیاسی و جنایی 
است خبری نیست اما ترکیب بندی و میزانسن در بسیاری از سکانس ها در 
عین سادگی حیرت انگیز است از جمله صحنه ترور مجید ، سکانس فرار اول 
هنگامه از خانه تیمی و شــب قبل از اعدام وحید افراخته و مرتضی صمدیه 
که قطعا هنر علیرضا برازنده به عنوان مدیر فیلمبرداری یک پای محکم این 

پالن های هوشمندانه و نورپردازی درخشان است  .
بازی مجموع بازیگران قابل قبول و درخور توجه اســت. از جمله بازی 
مهدی  هاشــمی در نقش بازجوی ساواک که تصویر همیشگی کلیشه ای از 
ماوران ساواک را  می شکند  ... بابک حمیدیان به نقش مرتضی صمدیه و فرزین 

صابونی در کسوت تقی شهرام  .
درمجموع »سیانور« یکی از فیلم های خوب جشنواره فجر امسال است که 
متاسفانه جایی در میان کاندیداهای این فستیوال نداشت کم لطفی محسوسی 
که بسیار از اهالی نقد و نظر برآن اذعان داشتند و البته از سوی دیگر دفاعیه 
هیئت محترم داوران مبنی بر اینکه هیچ غرض و سفارشــی در کار نبوده و 
چون تعداد فیلم های خوب جشنواره امسال بیشتر از حد انتظار بوده تفاوت 
انتخاب های نهایی در حد چند درصد بوده اســت  . اما آنچه مهم تر از بحث 
جشــنواره است این است که شــعیبی موفق به ساخت اثری شده که نسل 
جوان امروز از طریق آن با مقطعی از ســال های پرالتهاب منتهی به پیروزی 
انقالب اســالمی آشنا  می شــود و در می یابد که انسان هایی همچون شریف 
واقفی با اعتقادی راســخ بر سر ایمان خود ایستادند  . به نظر می رسد پس از 
اکران عمومی این فیلم نام دانشگاه صنعتی شریف تنها دیگر یک نام نباشد. 

سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر  می توانست محلی برای رونمایی 
از شــکوفایی انیمیشن ایران باشــد. اما با برنامه ریزی نه چندان حرفه ای در 

چینش فیلم ها، این فرصت از دست رفت. 
انیمیشن که در لفظ عامیانه »کارتون« خوانده می شود، یک ابزار کاربردی 
و یکی از تأثیرگذارترین ابزارها برای پیشبرد اهداف فرهنگی و استراتژیک غرب 
اســت. به طوری که بسیاری از کارتون های تولیدی   هالیوود که هر ساله در 
سطح جهان منتشر می شود، دارای الیه های محتوایی ایدئولوژیک غلیظ تری 
نســبت به فیلم های سینمایی هســتند. اهمیت ابزارهایی چون انیمیشن و 
بازی های رایانه ای به خاطر هدف قرار دادن ذهن و روح خردســاالن اســت. 
خاصیت خیال انگیز این قالب های هنری- رســانه ای ســبب رسوخ فوری و 
عمیق در فکر و روان حســاس کودکان و نوجوانان  می شود. به همین دلیل 
هم اغلب جوایز و جشــنواره های مطرح ســینمایی جهان، بخشی را هم به 
انیمیشن اختصاص داده اند. برخالف آن ها، جشنواره فیلم فجر که بزرگترین 
و معتبرترین گردهمایی ســاالنه سینمای ایران محسوب  می شود، هنوز هم 
در بخش های اصلی و مسابقه خود، جایی را برای انیمیشن قائل نیست. این 
کمبود، گویای آن است که در کشور ما هنوز هم جایگاه و اهمیت این رسانه 

شگفت انگیز شناخته نشده است.
با این حال، ســال گذشته و در سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر، 
انیمیشنی متقاضی حضور در این جشنواره شد که توجه داوران جشنواره فجر 
را به خودش جلب کرد.  این انیمیشن »شاهزاده روم« نام داشت و توانست 
بر محدودیت های جشــنواره فیلم فجر غلبه کند و در مراسم اختتامیه این 

جشنواره دو جایزه هم بگیرد.
امسال هم برای نخستین بار هشت انیمیشن سینمایی فاخر و سطح باال 
به جشنواره فجر راه یافت که ازقضا همه این آثار نیز دارای محتوا و موضوعی 
اســتراتژیک و انقالبی بودند. انیمیشــن »فهرســت مقدس« به کارگردانی 
محمدامین همدانی که روایت گر داســتانی از هلوکاســت نصرانی ها توسط 
برخی از یهودیان در یمن بود توانســت جایزه بهترین انیمیشــن را بگیرد، 
گویای باال رفتن سطح توانایی جوانان ایرانی در این عرصه است. همچنان که 
»نبرد خلیج فارس 2« با محور قرار دادن شــخصیتی دالور و ملهم از سردار 
قاسم سلیمانی، در قالبی چشم نواز و خیره کننده، داستانی درباره غلبه ایران 
بر دشمنانش در یک جنگ دریایی را نمایش  می دهد.  »در مسیر باران« هم 
یک انیمیشن خوش ساخت و با مضمونی دینی است که به کارگردانی حامد 
کاتبی، جایزه بهترین کارگردانی انیمیشن جشنواره را دریافت کرد. »ناسور«، 
»آیه های بی قراری«، »بازمانده« و »قلب خورشــید« هم دیگر انیمیشن های 
راه یافته در جشــنواره فیلم فجر امسال بودند.با وجود این آثار اما متأسفانه 
امکان نمایش این انیمیشــن ها بسیار محدود بود. به جز »فهرست مقدس« 
بقیه این هفت اثر، امکان دیده شــدن در کاخ جشــنواره را نیافتند. در سایر 
سینماها نیز فرصت نمایش آن ها چندان قابل توجه نبود. این درحالی است 
که ســایر بخش ها، ازجمله مستند و هنر تجربه، به رغم کمبود مخاطب، هر 
روز در کاخ جشنواره یک نوبت نمایش داشتند. این یک تبعیض بود که البته 
به ضرر خود جشــنواره تمام شد.امید است که در دوره های آینده جشنواره 
فجر، طوری برنامه ریزی شــود که این بخش مهم از فرهنگ کشورمان نیز 

امکان خودنمایی بیشتر در این جشنواره را پیدا کند.

ســی و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجــر درحالی برگزار شــد که 
ایــن دوره از جشــنواره فجــر هــم 
همچون دوره های قبلــی، نقص ها و 
کمبودهای اجرایی و محتوایی فراوانی 
اما همچنان بزرگترین ضعف  داشت. 
جشــنواره فیلم فجر این اســت که 
اکثریت فیلم هایی که در آن به نمایش 
در می آیند، با سیاست ها و اولویت های 
کالن نظــام منطبق نیســتند. برای 
بررســی چرایی این مشکل با جمال 
شورجه کارگردان و تهیه کننده سینما 
و مهدی آذرپندار نویســنده و منتقد 

سینما گفت وگو کردیم.
نبود سیاست و استراتژی

جمــال شــورجه کارگــردان و 
تهیه کننده سینما درباره تضاد عمده 
فیلم های جشنواره فجر با اولویت های 
فرهنگــی نظــام گفت: ایــن تضاد و 
ناتوانی هم به سیاست ها و هم به خود 
فیلمسازان برمی گردد؛ ما در پرورش 
نیروی انســانی منطبق بــا انقالب و 
تولید آثار همســو و هم گرا با انقالب 
سیاستی نداشته ایم. اگر این سیاست  
وجود داشــته باشــد و بر اثر سالیق 
دولت ها  دچار دگرگونی نشود ما قطعاً 
در درازمدت به نتیجه خواهیم رسید، 
اما در حال حاضر این سیاســتگذاری 
و مدیریت مســتمر استراتژیک وجود 

ندارد. 

دریغ از فرصت شکوفایی 
انیمیشن ایران

مهدی امیدی

جمال شورجه و مهدی آذرپندار عنوان کردند

جشنواره فجر، نقشه راه را گم کرده است
وی تأکید کــرد: به همین دلیل 
است که با وجود تالش های فراوان و 
به میــدان آمدن یکی پس از دیگری 
مدیران چه اصولگرا و چه اصالح طلب 
امــا به نتیجــه مطلوب نمی رســیم. 
مگر اینکه یک سیاستگذاری درست 
اســتراتژیک منطبــق با اهــداف و 
آرمان هــای انقالب اســالمی تدوین 
شود و حتی به صورت قانون دربیاید 
که دولت ها نتوانند آن را تغییر دهند. 
به گونــه ای که دولت هــای مختلف 
مکلف و موظف شوند طبق این نقشه 
راه حرکــت و آن راه را دنبال کنند نه 
مطابق با سلیقه ها، سیاست ها، افکار و 

اندیشه های خود مسئولین! 
تهیه کننــده ســریال »مردان 
آنجلــس« در خصــوص ادامه راه 
سیاســتگذاران در خصوص ارتقاء 
بدنه جشنواره فیلم فجر منطبق بر 
سیاست های اصلی نظام، خاطرنشان 
کــرد: در کل حــوزه فرهنگ و نه 
فقط سینما که جزئی از فرهنگ به 
شمار می رود به یک سیاستگذاری 
کالن درازمدت مستمر نیاز داریم. 

سیاســتگذاری ای که بــه صورت 
قانــون دربیاید و بــه دولت  ابالغ 
شــود تا آن ها به اجرای یکسان و 
بــه دور از هرگونه اعمال ســلیقه 
مکلف شــوند. حتی نظام آموزش 
عالی در راستای آن حرکت کند؛ با 
توجه به هزینه های کالن میلیونی 
برای دانشجویان و فارغ التحصیالن، 
فضا و بســترهایی ایجاد شــود تا 
دانشجویان و اساتید از مسیر درست 
و اصولی منحرف نشوند و مطابق با 
اهداف و آرمان های انقالب اسالمی 
و نگاه اســتراتژیک نظــام، جذب 
حوزه فرهنگ و سینما و رشته های 

مختلف هنری شوند. 

ضعف سیاست های حمایتی
 و هدایتی دولت

مهدی آذرپندار نویسنده و منتقد 
سینما نیز در خصوص تضاد اکثریت 
فیلم های جشنواره فجر با شاخص های 
انقالبی، تصریح کرد: االن مدت هاست 
مدیران سینمای ایران، خودشان را از 
هدایتگری جشــنواره فیلم فجرکنار 
کشــیده اند و بخش هایــی همچون 
داوری، برگزاری و... را برای خودشان 
قائل هستند. حتی ایوبی رئیس سازمان 
سینمایی وزارت ارشاد صراحتاً اعالم 
کرده که »وظیفــه دولت ها کمک به 
تسریع ایده های هنرمندان است«. کما 
اینکه در برنامه بودجه سال 95 هم که 

ارائه شده، دولت سعی کرده که همه 
این امور را به بخش خصوصی واگذار 
کند و خودش بخش نظارت و حداکثر 
بخش تســریع امور و صدور مجوز را 

برعهده بگیرد.
وی افزود: دولت دیگر اعتقادی به 
هدایتگری جشنواره فیلم فجر ندارد و 
حتی اصــراری به جهت دهی و اینکه 
جشنواره را با دیدگاه ها و نظرات خود 
همسو کند نیز ندارد. اصاًل بسیاری در 
این میان تنها اعتقاد دارند که ما باید 
در قالــب این جشــنواره ویترین آثار 
بزرگ ســینمای ایــران را به نمایش 

بگذاریم! 
وی تأکید کرد: دولت در بخشی 
همچون »هنر و تجربه« که باید برای 
خودش انــدک نقش هدایتگری قائل 
باشــد می آید و بلیط های سینما را از 
قبل خریداری می کند و نتیجه آن هم 
به فیلم های نامناسبی منتهی می شود. 
عمده اجرای نامناســب سیاست های 
ســینمایی به عدم مدیریت نادرست 
فیلم های بخش هنر و تجربه برمی گردد 
که دولت اتفاقاً از آن ها حمایت می کند. 

این منتقد و نویســنده ســینما 
تصریح کرد: چنین حمایتی از فیلم های 
»هنر  و نجربه« را کجای دنیا ســراغ 
داریــم؟! اگر هم حمایــت  کنند، اما 
یکسری از سالن های سینمایی خاص 
را درنظــر می گیرند نــه اینکه بلیت 

سالن ها را بخرند! 
وی با اشــاره به  ناهمخوانی نام 
فجر با عملکرد جشنواره فجر گفت: هر 
نهادی که جشنواره ای برگزار می کند 
اگر در آن جشــنواره صرفاً یکســری 
اســامی را گردهــم  آورد، قطعاً رو به 
زوال خواهد رفــت و اقداماتش خطا 
خواهد بود. وقتی نام این جشنواره را 
فجر می گذاریم عهده دار مســئولیتی 
خطیر هستیم و باالخره آثاری که در 
این جشنواره حضور پیدا می کنند باید 

یک تناسبی با انقالب داشته باشند.
وی افزود: به نظرم باید در بخش 
سفارش خودمان را تقویت کنیم. امروز 
همه دنیا به اصل سفارش  دادن اعتقاد 
دارند؛ االن یک سری از فیلمسازان ما 
از کشورهای خارجی سفارش می گیرند 
اما فضایی درســت کرده ایم که حتی 
آن فیلمساز مجبور به انکار این اقدام 
می شود. همه این ها باعث می شود یک 
جشنواره ای داشته باشیم که بین نام و 
موضوعاتی که در آن می گذرد ارتباطی 
نباشد؛ به نظر من دولت  باید به سرعت 

از اصل سفارش حمایت کند.

مجتبی برزگر


