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    جواد محرمي
 يك فوري��ت ط��رح تش��كيل وزارت ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حالي 
با 137 رأي مثبت از سوي نمايندگان مجلس 
روبه رو شد كه اساساً توسعه صنعت گردشگري 
از توصيه هاي هميشگي س��ازمان هايي است 
كه همواره جهت سمت و سو دادن به اقتصاد 
كش��ورهاي به اصطالح جهان سوم دست به 

تقسيم كار مي زنند. 
پس از آنكه باره��ا و بارها طراحان تش��كيل 
وزارتخانه مي��راث فرهنگي، صنايع دس��تي 
و گردش��گري طرح خود را به مجل��س ارائه 
كردند و نماين��دگان با آن مخالف��ت كرده و 
رأي نمي دادند اين ب��ار براي چندمين بار اين 
طرح به مجلس ارائه ش��د و در نهايت پس از 
رأي گيري، با يك فوريت طرح تشكيل وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
موافقت كردند؛ اين طرح پس از بررس��ي در 
كميسيون فرهنگي به صورت فوريت در صحن 
مجلس بررسي خواهد شد. در صورت تصويب 
نهايي اين طرح ماده واحده آن به عنوان قانون 
تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

و گردشگري از مجلس بيرون خواهد آمد. 
البت��ه نماين��دگان مجلس پاس��خگو نبودن 
سازمان گردشگري در مقابل مجلس را بهانه 

اين طرح عنوان كرده اند. طرحي كه رؤس��اي 
اين سازمان در دوره هاي مختلف با آن مخالف 

بوده اند. 
البته ش��ايد هنوز براي نگران شدن نسبت به 
طرحي كه از آن ب��وي فربه ش��دن و اولويت 
بخشيدن به گردشگري در كشور به عنوان يك 
صنعت محوري به مشام مي رسد، زود باشد اما 
منطقي اس��ت از حاال نسبت به عواقب چنين 

رويكردي حساس بود. 
تبديل كردن ايران به كش��وري تك صنعتي 
مانند تايلند كه بخش عمده اي از درآمدش از 
راه جذب گردشگر حاصل مي شود همواره يكي 
از پيشنهادات افرادي بوده كه در سازمان هاي 
بزرگ تجاري در مقام مشاوره به طرح آن اقدام 
كرده اند. اگر از گرايش به چنين پيشنهاداتي 
بوي بي توجهي به صنايع هاي تك كه زيربناي 
قدرت و اقتدار در هر كشوري محسوب مي شود 

به مشام برسد مي تواند نگران كننده باشد. 
برخي از نمايندگان مجلس به خصوص طراحان 
تش��كيل وزارتخانه اي براي ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري بر وزارتخانه شدن 
اين سازمان درحالي تأكيد دارند كه معتقدند 

اين سازمان پاسخگو نيست. 
پاسخگو نبودن اين سازمان اولين بار در مجلس 
هشتم پس از روي كار آمدن اسفنديار رحيم 
مشايي و نزديكانش در اين سازمان به چشم 
نمايندگان مجلس آم��د. بنابراين نمايندگان 
مجلس، طرح يك فوريتي آن را آماده كردند، 
اما فوريت اين ط��رح در صحن علني مجلس 
رأي نياورد و قرار شد كميسيون هاي تخصصي 
به صورت عادي اين موضوع را پيگيري كنند. 
البته آن زمان صرفاً به خاطر حساس��يت هاي 
رياست مشايي در اين سازمان و نظارت بيشتر 
بر آن باعث چنين رويكردي در مجلس ش��د، 
اما اين بار به نظر مي رسد موضوع ابعاد ديگري 
دارد و مي تواند بخشي از پروژه به حاشيه بردن 
صنايع هاي تك و اولويت بخشيدن به صنعت 

گردشگري از آن برداشته شود. 
اين طرح در مجلس نهم نيز پيگيري نشد چون 
طراحان آن به دور بع��د راه نيافتند. در دولت 
يازدهم نيز نمايندگان مجلس فرصتي به اين 
س��ازمان دادند تا عملكرد آن را ببينند چون 
محمدعلي نجفي براي بهتر فعاليت كردن در 
سازماني كه هدايت آن را به دست گرفته بود، از 
متخصصان و رؤساي قبلي اين سازمان دوباره 
دعوت به كار كرده بود ولي اين مسئله باز هم 
دليل نشد كه وزارتخانه شدن اين سازمان به 

فراموشي سپرده شود. 
نجفي رئيس وقت س��ازمان ميراث فرهنگي 
در بهارستان علناً مخالفت خود را با اين طرح 
اعالم كرد و گفت هر تغييري در تش��كيالت 
سازمان باعث مي شود كار سازمان يك سال به 
تأخير بيفتد. همچنين تبديل سازمان ميراث 
فرهنگي به وزارتخانه، اين سازمان را ضعيف 
كرده و بر اين اس��اس طرح مذكور در شرايط 

فعلي قابل دفاع و به نفع سازمان نيست. 

در ماده واحده متن طرح ادغام س��ازمان ميراث 
فرهنگي در وزارت ارشاد آمده بود: سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ادغام و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي به وزارت فرهنگ و ارشاد و ميراث 

فرهنگي و گردشگري تغيير نام مي يابد. 
طراحان طرح ابتدا دو فوري��ت ادغام ميراث 
فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
را مطرح كردند ك��ه دو  فوريت اين طرح رأي 
نياورد. س��پس يك فوريت اين ادغام از سوي 
هيئت رئيسه مجلس به رأي گذاشته شد كه با 
كسب اكثريت آرا به تصويب رسيد اما اين طرح 

نيز بعدها فراموش شد. 
در سال ۹۲ نيز يك فوريت طرح تشكيل وزارت 
ميراث فرهنگي و گردشگري در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي به رأي گذاشته شد، اما 
نتوانست رأي الزم را به دست آورد و قرار شد 

موضوع به صورت عادي اعالم وصول شود. 
بهمن محمدياري نماين��ده تالش در مجلس 
شوراي اسالمي با انتقاد از تنزل جايگاه صنعت 
گردشگري كشور در موافقت با اين ادغام گفته 
بود: وظايف اصلي س��ازمان ميراث فرهنگي 
تحت الشعاع حواش��ي و انحرافات قرار گرفته 
و اين س��ازمان نمي تواند به اهداف و وظايف 
محوله خود عمل كند. با وجود حوزه گسترده و 

مهم وظايف و مسئوليت هاي ميراث فرهنگي 
و گردشگري، متأس��فانه امروز هيچ مسئول، 
متولي يا وزارتخانه اي در مقابل وظايف محوله 

به ميراث فرهنگي پاسخگو نيست. 
جواد هروي، رئيس فراكس��يون گردشگري 
نيز با اش��اره به مش��كالت موج��ود در حوزه 
گردشگري گفته است: قرار گرفتن سه ضلع 
حياتي و وسيع ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري در كن��ار يكديگ��ر آن هم در 
قالب يك س��ازمان زير نظر يك��ي از معاونان 
رئيس جمه��وري، باع��ث ب��روز مش��كالت 
كنوني اين س��ازمان شده اس��ت. اگر چارت 
وزارتخانه هاي كشورهاي پيشرفته را نگاه كنيد 
وزارتي مثل گردش��گري يا مي��راث فرهنگي 
جزو اصلي ترين وزارتخانه هاي آنهاس��ت، لذا 
از آنجايي كه امروز ميراث فرهنگي در كشور 
ما عماًل به حاشيه رفته، الزم است مسئوالن با 
يك عزم ملي به اين نتيجه برسند كه پيدايش 
يك وزارتخانه ب��ا عنوان مي��راث فرهنگي و 

گردشگري تا چه حد ضرورت دارد. 
اما اكنون بار ديگر اين طرح در دوران رياست 
زهرا احمدي پور به جريان افت��اده و اين بار با 
يك فوريت آن موافقت ش��ده اس��ت. در اين 
باره، احمدي پور نيز واكنش نشان داده و گفته 
اس��ت: اگرچه اطالع ندارم اي��ن تبديل با چه 
رويكردي مورد توجه نمايندگان مجلس قرار 
گرفته، معتقدم نظريه تغيير ساختار سازمان با 
هدف انجام دادن مناسب تر تكاليف و وظايف 
نيازمند بررسي هاي كارشناس��ي است؛ اين 
در حالي اس��ت كه س��ازمان ميراث فرهنگي 
براساس اهداف و وظايف تعريف شده فعاليت 
مي كند و با اين  وص��ف، احتم��االً از آنجا كه 
سازمان به لحاظ قانوني وظيفه ندارد به مجلس 
پاسخگو باشد، نمايندگان به دنبال تبديل آن 

به وزارتخانه هستند. 
به گزارش »ج��وان«، در اينكه ايران به لحاظ 
جاذبه هاي تاريخي - گردش��گري در جهان 
جزو چند كشور نخس��ت جهان است و هنوز 
بس��ياري از ظرفيت هاي درآمدزاي��ي از اين 
طريق مورد غفلت واقع ش��ده ترديدي وجود 
ندارد اما گرايش به اين س��مت ك��ه ايران به 
صنعت گردش��گري مانند كش��ورهاي عقب 
مانده اي چون مصر به عنوان يكي از اصلي ترين 
پايه هاي اقتصاد ملي توجه كرده و اين صنعت 
ب��ه محور اقتص��اد مل��ي تبديل ش��ود حتماً 
رويكردي تهديدزا براي پايه هاي اقتدار كشور 

محسوب مي شود. 
در حالي كه ايران در چند س��ال اخير حجم 
قابل توجهي از فعاليت هاي خود را در زمينه 
هوا، فضا و علوم هس��ته اي ب��ه حالت تعليق 
درآورده يا دست كم كاهش داده است، گرايش 
به سمت توسعه صنعت گردشگري، نگرش ها 
و اقتضائات خاص خود را طلب مي كند. صنعت 
گردشگري حتماً به عنوان مكمل صنايع ديگر 
و نه قطب اصلي صنعت كشور از ظرفيت هاي 

زيادي برخوردار است.

تأملي بر اشتياق مجلس به وزارتخانه كردن سازمان گردشگري 

 آيا گردشگري قرار است محور صنعت
كشور شود؟

88498436سرويس فرهنگي

رئيس رسانه ملي

جامعه امروز بيش از پيش 
نيازمند افكار و انديشه هاي 

استاد مطهري است
اعضاي بنياد علمي و 
فرهنگي عالمه شهيد 
مرتض�ي مطه�ري و 
نمايندگان دستگاه ها 
و نهاده�اي مختل�ف 
عض�و اي�ن س�تاد با 
حض�ور در س�ازمان 

صداوسيما با رئيس رسانه ملي ديدار كردند. 
عبدالعلي علي عس��كري در اين ديدار با اشاره به 
جايگاه ويژه و ش��خصيت بي نظير شهيد مطهري 
گفت: عش��ق و عالقه حضرت امام)ره( و رهبري 
معظم انقالب به اس��تاد شهيد مرتضي مطهري و 
آرا و انديشه هاي آن ش��هيد بزرگوار نشانگر نقش 
بي بديل آن شخصيت در شكل گيري انقالب و بسط 
و گسترش ايدئولوژي اسالمي است. رئيس سازمان 
صداوس��يما با تش��ريح اوضاع دوران ستمشاهي 
و نيز اوايل انقالب و تحركات گس��ترده جريانات 
مختلف فك��ري و فرهنگي به وي��ژه گروهك هاي 
ضد انقالب و جريانات التقاطي، خاطرنشان كرد: 
نقش استاد مطهري در معرفي اسالم حقيقي در 
آن شرايط س��خت و بحراني، بسيار تعيين كننده 
بود و انديشه ها و افكار ايشان كه در سخنراني ها و 
آثارش تجلي مي يافت، نقشه راه جوانان و انقالبيون 
و متديني��ن بود. وي اف��زود: انديش��ه هاي ناب و 
سترگ ش��هيد مطهري )ره( در پاسخ به شبهات 
و تحريفات ديني، زمينه هاي س��اخت بنيان هاي 
اعتقادي جامعه اسالمي را مرتفع ساخت و به مثابه 
يك حقيقت هميش��ه جاري براي همه نسل ها و 
دوران ها مان��دگار ماند. علي عس��كري در بخش 
ديگري از س��خنان خود به آثار ارزش��مند شهيد 
مطهري)ره( اشاره و تأكيد كرد: همه آثار آن شهيد 
بزرگوار كه نشان دهنده عمق تفكر و انديشه ايشان 
است در قبل و بعد از انقالب اثرگذار بود و در آينده 

نيز اثرگذار خواهد بود. 
وي ادامه داد: گروهك فرقان به عنوان يك جريان 
افراطي وابس��ته، به مب��ارزه با افكار اين ش��هيد 
پرداختند و س��رانجام به دليل ضعف در مقابله با 
افكار نافذ و برهان قاطع ايشان در دفاع از حقيقت 
اسالم، مجبور به ترور وي شدند. رئيس رسانه ملي 
با تأكيد بر ضرورت فراهم كردن زمينه مناس��ب 
براي نشر افكار و آراي شهيد مطهري گفت: بايد 
زمينه بهره گيري بيشتر جوانان و نوجوانان را از 
آثار استاد مطهري فراهم كنيم و در اين مسير با 
برنامه ريزي مناس��ب از ظرفيت هاي رسانه  ملي 
براي نشر آراي آن شهيد اس��تفاده نماييم. علي 
عسكري مطهري را فيلسوف و انديشمند هميشه 
زنده معرفي كرد و آثار وي را قابل استفاده براي 
همه دوره ها برش��مرد و گفت: بايد تالش كرد تا 
جامعه از اين چشمه فياض علم و معرفت سيراب و 
انديشه هاي ناب اين متفكر در عرصه هاي مختلف 
به خوبي تبيين و تشريح شود. وي بر توجه ويژه 
به آثار شهيد مطهري به عنوان خوراك فكري و 
فرهنگي جامعه به ويژه در موضوع فطرت انسان و 
اسالم شناسي تأكيد و تصريح كرد: هيچ كس به 
اندازه شهيد مطهري در اين موضوعات كار نكرده 
است و هيچ دوره تاريخي به اندازه امروز نيازمند 

بازخواني و بازشنوايي اين آرا و تفكرات نيست. 
علي مطهري نيز در اين نشست در سخناني ضمن 
قدرداني از رئيس رس��انه ملي براي تشكيل اين 
جلسه، از توجه ويژه صداوسيما به نشر آثار شهيد 

مطهري در جامعه قدرداني كرد. 
-----------------------------------
سروش نوجوان پس از ۱۰ سال 

منتشر مي شود
س�روش نوجوان، نش�ريه محبوب نوجوانان 
ديروز، پس از ۱۰ س�ال وقفه، دوباره منتش�ر 

مي شود. 
مجيد باللي، مديرعامل مؤسسه انتشارات سروش، 
در زادروز دكتر قيصر امين پور، بنيانگذار نش��ريه 
سروش نوجوان از انتشار دوباره اين نشريه پس از 
وقفه اي 10 ساله خبر داد. باللي مهم ترين دليل اين 
اقدام را خأل و شكاف بزرگ در كشور در برنامه ريزي 
و سياس��تگذاري فرهنگي براي اين گروه س��ني 
دانس��ت و گفت: اين دوره يكي از پرتالطم ترين و 
حساس ترين برهه هاي زندگي است كه شخصيت 
و مسير آينده افراد جامعه در آن شكل مي گيرد. 
وي افزود: دليل بسياري از آسيب هاي اجتماعي 
امروز ناتواني يا ضعف نهادهاي اصلي جامعه چون 
خانواده، مدرسه و رسانه در هدايت فكري نوجوانان 
اس��ت. كودكان ديروز كه امروز به بلوغ جس��مي 
رسيده اند، تاحدي استقالل اقتصادي و اجتماعي 
دارند، به صورت كامل زير چتر خانواده نيستند و در 
مدرسه و جامعه هم مسيرهاي ناهموار فراوان آنها 
را س��ردرگم مي كند. در چنين شرايطي احتمال 
انحراف بيش��تر مي ش��ود و ابزاره��اي ارتباطاتي 
چون موباي��ل و ماهواره ام��كان تربيت و پرورش 
در نهادهاي رسمي و مطمئن جامعه را سخت تر 
كرده است و اين شكاف براي آينده نوجوان بسيار 

خطرناك است.
برهمين اساس سياستگذاران فرهنگي در سازمان 
صدا و سيما اقدام به تأسيس ش��بكه اميد و مجله 
سروش نوجوان كرده اند. سروش نوجوان، ماهنامه 
ادبي - هنري ب��ود كه در فروردين م��اه 1367 با 
س��ردبيري قيصر امين پور، منتشر شد و توانست 
نس��لي جديد از نويس��ندگان و ش��اعران را بين 

خوانندگان نوجوان پرورش دهد.
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گفت وگو با مستندساز و برنده جشنواره عمار

 »در حصار« غم غربت 30  هزار شيعه 
فوعه و كفريا را نشان می دهد

    معصومه  طاهری 
محس�ن اردس�تادني متول�د ورامين 
مستندس�از جوان�ي اس�ت ك�ه در 
حوزه ه�اي مختل�ف هن�ري اع�م از 
نويس�ندگي، تصويربرداري،  بازيگري، 
كارگردان�ي و تدوي�ن دس�تي بر آتش 
دارد. اردستاني كه در آثار خود دغدغه 
آرمان ه�اي انق�الب اس�المي و مردم 
س�تمديده را دارد چ�ون كارهاي�ش از 
دل برخاس�ته بر دل هم مي نش�يند به 
همين خاطر تاكنون موفق ش�ده است 
جواي�ز و تقديرنامه ه�اي متع�ددي از 
جش�نواره هاي مختل�ف دريافت كند 
از جمله در بيس�ت و نهمين جش�نواره 
فيلم كوتاه ته�ران لوح تقدي�ري براي 
فيلم كوتاه داس�تاني »روزي روزگاري 
در رفح«، فانوس بلورين جشنواره عمار 
براي ساخت مس�تند »كرار« و دو لوح 
تقدير براي مس�تند »معل�م« و »گنج 
پنه�ان« در جش�نواره مدافع�ان حرم 
به خ�ود اختص�اص دهد و كار س�اخت 
چندين قسمت مستند »مالزمان حرم« 
را نيز خودش به عهده داشته است. گپ 
وگفت كوتاه ما را با اين مستندساز جوان 
موفق حوزه جنگ س�وريه مي خوانيد.

چه چي�زي باعث ش�د س�راغ 
مس�تند س�وريه و لبن�ان و 
موضوع�ات مرب�وط ب�ه جنگ 

برويد؟
از سال ۹۲ كه درباره زلزله مستندي ساختم 
رسماً وارد كار مستند سازي شدم. به لبنان 
رفتم و»مستند كرار« را ساختم. آن زمان 
در فضاي تلويزيون درباره سوريه حرفي زده 
نمي شد تا اينكه آقاي ناظري پيشنهاد داد 
به سوريه برويم و درباره فاطميون مستند 
بسازيم. در س��وريه كار دشواري در پيش 
داش��تم. دوربينم را از من گرفتند بعد كه 
برگشتيم مس��تند »معلم« را ساختم كه 
بازخورد زيادي داشت. يكي از بچه هايي كه 
پدرش جانباز اعصاب و روان بود مي گفت 
پدرم با ديدن مستند »معلم« حالش خوب 
ش��د و به خانه آمد. تا آن زمان مستندي 
درباره سوريه پخش نشده بود. درسفر دوم 
سوريه به فوعه، كفريا و 30  هزار شيعه در 
محاصره پرداختم با عنوان »در حصار« و 
مس��تند »تك تيراندازان حضرت زينب« 
كه قبل از عمليات سراغ رزمندگان رفتيم و 
وصيتنامه هاي آنها را گرفتيم. چند نفرشان 
ش��هيد و اسير ش��دند. س��ال ۹5 با ناصر 
نادري بوديم و مس��تند »ردپاي فرشته« 
را ساختيم كه تصويربرداري آن با من بود. 
ارديبهشت سال گذشته باز هم به سوريه و 

لبنان رفتيم. 
بيش�تر در حوزه مستندسازي 
فعاليت داريد؟ كدام يك از آثار 

برايتان دلچسب تر بوده است؟
همه مستندهايم را دوست دارم. هركدام 
داستان خودشان را داشتند. مستند »كرار« 
شروع مستند س��ازي حرفه اي من بود كه 
جايزه گرفتم. مستند »معلم« درباره لشكر 
فاطميون بود و مستند »درحصار« از جمله 
آخرين كارهايم بود كه كاماًل دلي ساختم 

چون مي خواستم غم غربت 30  هزارشيعه 
در محاصره را به تصوير بكش��م، هيچ كار 
ديگري تا به ام��روز درباره فوع��ه و كفريا 
ساخته نشده است اين مس��تند را با آقاي 
ناظري ساختم. حقيقتاً همه آثارم را دوست 
دارم. هركدام براي من غوغايي دارد كه من 

را به آن سمت كشانده تا آنها را بسازم. 
شما در سه ژانر جنگ اجتماعي 
و محيط زيست كار كرديد، كدام 
ژانر را بيشتر مي پسنديد و چرا؟

به ژانر خاصي وارد نشدم. جنگ اجتماعي، 
اسم زيبايي گفتيد. من قصدم اين نبوده هر 
وقت حس كنم حرف��ي روي زمين مانده 
و مي توان��م كاري بس��ازم وارد آن ماجرا 
مي شوم. مثاًل پيش��نهادي درباره حجاب 
به من ش��د ولي رد كردم چون بلد نبودم 
اما حوزه هاي ديگ��ر را مي توانم بس��ازم. 
موضوعات داس��تاني و آرم��ان انقالب را 
دوست دارم و شايد دراين حوزه است كه 
من كار كردم و مي دانس��تم ك��ه مي توانم 
درب��اره آن كار كنم براي همي��ن وارد آن 
ش��دم. س��اخت كار در حوزه بين الملل، 
مقاومت و جنگ هم مفاهيم بسيار زيبايي 
در خود دارند و داس��تاني هم كه در حوزه 
جنگ اجتماعي ساخته شده باشد به نظرم 

خوب بوده است. 
ب�ه نظرت�ان پخ�ش تلويزيوني 
مستندهاي جنگ سوريه در حد 

انتظار است؟
خير، زمان جنگ هشت ساله ما با دوربين ها 
و سيس��تم تدوين آن زمان هفته اي يك 
بار مس��تند »روايت فتح« را داشتيم، اما 
االن چيزي نيس��ت. درباره جنگ سوريه 
مردم اطالعات كم��ي دارند درصورتي كه 
اين همه ش��هيد مدافع ح��رم داريم ولي 
اطالعاتي كه به مردم مي دهيم بسيار ناچيز 
است. يك نفر مي گفت من مستند انساني 
مي سازم آيا االن كه 30 هزار شيعه در فوعه 
و كفريا داريم بايد بعد بياييم مستند انساني 
بسازيم. امروز حرف اين است كه بتوان با 
مستند در جنگ سوريه اثر گذاشت. ببينيد 
داعش و تكفيري ها هرجا خودشان نباشند 
دوربين و فعاليت رسانه اي آنها هست اما ما 
در مقابل چكار كرديم و چه كار اثرگذاري 
در رسانه داشتيم؟! در مقايسه كارها خيلي 

كم است. 
ب�راي  ب�ه س�وريه  از س�فر 
مستند س�ازي خاط�ره اي ه�م 

داريد؟
خيلي زي��اد. دفعه اول براي��م جذاب تر 
بود چون اولين باري ب��ود كه از نزديك 
رزمن��ده، جنگ و جانب��از مي ديدم. هر 
دفعه به اين س��رزمين صب��ر رفتم پر از 
داس��تان بود و برايم خاط��رات زيادي 
به هم��راه داش��ت. دفعه آخ��ر قبل از 
آزاد س��ازي حلب هرچند درباره حلب 
مطالعاتي داشتم اما اولين باري بود كه 
حلب را مي ديدم. برايم سراس��ر خاطره 
بود. كارگردان��ي كه كارها را نش��انش 
دادم گفت كارهاي پش��ت صحنه شما 
جذاب تر است و خاطره خاصم بازخورد 

مستندهايم در سوريه است. 

ش�ما به مباحث آرماني انقالب 
از چشم يك مستندساز نگاه و 
قسمتي از اين نگاه را در آثارتان 
ب�ه مخاط�ب عرض�ه كردي�د. 
طي اين مدت اين مس�ئله چه 
درس هاي�ي ب�ه ش�ما داد و از 
حقايق اين آرم�ان خواهي چه 

دريافت كرديد؟
هنگام رفتن به اين چنين محيط جنگي اي 
حس��اب و كتاب هاي زيادي ب��ا خود مان 
شروع مي شود كه شايد اين آخرين سفر 
است و برگش��تي در آن نيست وصيتنامه 
مي نويس��يم و خانواده را ترك مي كنيم، 
چون ش��ايد برنگرديم. من حس مي كنم 
وقتي وارد فضاي جنگ مي شويم آن هم 
يك جنگ بين المللي كه مدلي از آن را به 
اين سبك در كشور نداشتيم داستان هاي 
فراواني در خ��ود دارد. دردها و غصه هاي 
بسيار تلخ زيادي در آن است كه در وجود 
امثال من نشسته است و دوست دارم اين 
حرف هاي تل��خ را در قالب هن��ر بياورم و 
چند فيلمنامه هم نوش��ته ام. برايم جالب 
اس��ت نگاه افرادي كه براي يك آرمان از 
جان خ��ود مي گذرن��د. آن رزمنده اي كه 
به جنگ آمده، م��دل جنگي كه با حضور 
مجاهدان بين المللي شكل گرفته جالب 
و جذاب اس��ت. يكي از مهم ترين درس ها 
آشنايي با فضاي جنگ است كه هم تلخي 
دارد و هم ش��يريني. ديگر اينكه س��وريه 
سرزمين صبر ومقاومت است. گاهي هفت 
روز در خانه حبس شده بوديم يك زيارت 
حضرت زين��ب)س( مي رفتيم. الحمدهلل 
مي ديديم راه ها باز ش��ده است. آنجا صبر 
و توكل خيلي مهم است چون مستند در 
فضاي بحران س��اخته مي شود ۹۹ درصد 
پيش بيني مي كنيم كه ممكن اس��ت به 

نتيجه الزم هم نرسيم. 
ب�ه نظرتان برد جش�نواره عمار 
چقدر بوده و آيا توانسته به  آنچه 

مي خواسته برسد؟
جشنواره عمار شروع خوبي بود. دو دوره من 
خودم يكي از داوران آن بودم و به چيزي كه 
مي خواست تا حدي رسيد، اما بايد خودش 
را به روزتر، منظم تر و بين المللي تر كند، زيرا 
به نظرم جشنواره عمار شجره طيبه است 
كه بايد هر سال شاخ و برگ هاي بهتري را 

به اين كار بدهد. 
بازخورد مالزمان حرم را چطور 

ديديد؟
اصاًل باور نمي كردم بازخوردهاي عجيب 
و غريبي داش��ته باش��د. اخي��راً ديدم در 
ش��بكه هاي تركي��ه پخش مي ش��ود كه 
تأثيرات زيادي داش��ت. تركيه اي كه يك 
طرف جنگ سوريه اس��ت و شايد مدافع 
حرم��ي از تركيه نداريم يك مس��تند در 
فضاي دلي روي بلوغ انسان ها اثر گذاشته 
اس��ت. يك��ي از كمترين اث��رات آن روي 
همس��ران مدافعان حرم بود ك��ه تأكيد 
داشتند همس��ران ديگر مدافع حرم اين 
مستند را ببينند. به هرحال جالب بود. يكي 
ديگر از داليلي كه اين مس��تند، به نظرم 
مس��تند خوبي به ش��مار مي رود سخنان 

مقام معظم رهبري درباره مغفول ماندن 
نقش همسران شهداس��ت؛ چراكه ايشان 
در نقد كتاب »دا« فرمودند نقش همسران 
شهدا مغفول مانده است، ولي مي بينيم كه 
در مس��تند »مالزمان حرم« به اين مهم 

بسيار خوب پرداخته شده است.
اينكه همس�ر يكي از ش�هداي 
هس�ته اي مجري كار شود ايده 
چه كس�ي بود و چطور ايشان را 

راضي به مجري گري كرديد؟
اين ايده از دل نظرات مسئوالن شبكه نصر. 
تي. وي بود. بعد از قس��مت اول كه قبول 
شد، قسمت هاي بعدي كار روي روال افتاد 
و مالزمان حرم به اين حد رسيد و همسر 
شهيد رضايي نژاد هم اجراي بسيار خوبي 
در اين مستند داشت و توانست به خوبي با 
همسران شهدا كه برخي از آنها بسيار جوان 

هستند، ارتباط برقرار كند. 
به نظرم بيشتر مستندهاي شما 
براي مخاطب اي�ن طرف جبهه 
حق علي�ه باط�ل اس�ت. براي 
مخاط�ب آن س�وي جبه�ه هم 
چيزي توليد كرديد يا برنامه اي 

داريد؟
ژانرها متفاوت است. در »نبرد پنهان« اگر 
ديده باشيد ما سعي كرديم شبهاتي كه در 
جنگ سوريه اس��ت را در حد 50 دقيقه با 
وسع و تواني كه داريم جواب دهيم. مثاًل در 
مستند دمشق و الزقيه كه تصويربرداري 
ش��د به دنبال اين بوديم كه آيا جنگ بين 
شيعه و س��ني است؟! ما س��عي كرديم به 
اين سؤال جواب دهيم و همين باعث شده 
است همه رسانه ها از ما انتظار داشته باشند 

تا پاسخگو باشيم. 
درب�اره محروميت زداي�ي ه�م 
مستندهاي تأثيرگذار و موفقي 

داريد، درست است؟
فض��اي  موض��وع  پي��رو   ۹3 س��ال 
محروميت زدايي به جنوب كرمان رفتم 
و مستند »صداي غربت« را ساختم كه به 
دليل وجود محروميت و فقر زياد مردم اين 
منطقه از كرم��ان، تلويزيون آن را پخش 
نكرد. بعداً ب��ه صورت اتفاقي به دس��ت 
سردار جعفري رس��يد و با ديدن مستند 
و پيگيري ، 800 ميليون كمك ارس��ال 
كرد؛ سپس گروهي درست كرديم كه به 
صورت تلفني ۲00 ميليون كمك به آن 
منطقه ارسال شد. بعد از آن مستند»گنج 
پنهان« را ساختم كه در جشنواره ششم 
عمار لوح تقدير گرفت و مستند »نخلهاي 
بي س��ر« كه درباره خشكس��الي جنوب 
كرمان است و ۲5 درصد ريزگردهاي كل 
ايران به گفته خانم ابتكار به دليل خشك 
شدن تاالب جازموريان است. خدا كمك 
كرد و اين سه مس��تند را درباره مناطق 

محروم ساختم. 
شيرين ترين روز مستندسازي تان 

چه روزي بود؟
ش��يرين ترين روز براي مستندساز وقتي 
است كه كارش اثر گذاش��ته است، اين به 
انسان انرژي مي دهد. اصاًل همين كه كار 
شما در جايي تأثيرگذار است جالب است 
و اگر خلوص در كار باشد تأثيرگذار است. 
البته اگر ما خالص هم نباشيم خون شهدا 

خودش تأثيرگذار است. 
سخت ترين لحظه اي كه بر شما 

گذشت چه بود؟
در س��فر اول و دوم به همسرم نگفتم كجا 
مي روم. بعد از دو هفته فهميد. س��فر دوم 
را وقتي فهميد س��ه س��اعت گريه كرد تا 
س��فر پنجم كه صوتي از همس��رم رسيد 
با اين تعبير كه فكر مي كردم هر س��فري 
كه مي روي برايم راحت تر باش��د اما برايم 
سخت تراست. به هم ريختم و ناراحت شدم 
تا مشكلي براي چشمم ايجاد شد. چشمانم 
را بسته بودم. بچه ها خط مقدم رفتند من 
دويدم با آنها بروم. گفتند جا نيست و نشد 
آنها را همراهي كنم و دوس��تم رفت. دلم 
ش��ور افتاد كه نكند اتفاقي برايش بيفتد. 
وقتي برگشت گفتم تازه فهميدم همسرم 
چه مي كش��د و اي��ن برايم س��خت ترين 
لحظه اي بود كه فهميدم همسران شهدا 

چه حالي دارند و چه مي كشند.

نمايش�گاه عكس با موضوع »ايران 
در ابت�داي ده�ه 5۰« ب�ا آث�اري از 
ك�ن راس�ك، ع�كاس كانادايي در 
گال�ري فرش�ته افتت�اح مي ش�ود. 
»كن راس��ك« عكاس��ي كانادايي كه 
پي��ش از انقالب چند س��الي به همراه 

خانواده اش در اي��ران زندگي مي كرد، 
در اين س��ال ها تصاويري از شهرهاي 
مختلف ايران در ق��اب دوربين خود را 

منتشر كرده است. 
عكس هاي وي بيش از يكهزار اساليد، 
از چش��م اندازهاي فرهنگي- تاريخي 

ايران دهه 50 است كه پس از 40 سال 
ظاهر شده اند. 

مجموع��ه اي از اين عكس ها ش��امل 
تصاويري اس��ت كه راس��ك از چشم 
اندازهاي تاريخي � فرهنگي شهرهاي 
مختلف ايران برداش��ته و قرار اس��ت 

اول ارديبهش��ت ماه در گالري فرشته 
افتتاح شود. 

اين نمايشگاه، اول ارديبهشت ماه ساعت 
17 در محل گالري شهركتاب فرشته به 
آدرس خيابان شريعتي، نرسيده به پل 

صدر- پالك 1671- افتتاح مي شود.

ايران در قاب عكاس كانادايي رونمايي مي شود


