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راه  سعادت

حكمت 52 

س�زاوارترين م�ردم ب�ه 

عفو كردن، تواناترين شان 

هنگام كيفر دادن است.

نما | حسین   کشتکار

رئيس جامعه راهنمايان كشور: 
گردشگري معلق ميان زمين و هواست

رئي�س جامع�ه راهنمايان 
كشور مي گويد، سياست و   گردشگري

برنامه اساسي براي توسعه گردشگري وجود ندارد و اين 
صنع�ت در كش�ور معل�ق مي�ان زمي�ن و هواس�ت. 
علي صدرنیا در گفت و گو با ايرنا ضمن بیان اين مطلب اظهار 
داشت: با وجود اوضاع نابسامان گردشگري كشور، برنامه اي 
اساسي براي توسعه آن ديده نمي شود. مسئوالن گردشگري 
به حرف حرفه اي ها گ��وش نمي كنند و به هی��چ عنوان از 

متخصصان مشورت نمي گیرند. 
امسال ورود گردشگران اروپايي به طور محسوسي كاهش 
يافته است و حضور آنان در هتل ها و اماكن تاريخي به اندازه 

سال قبل پررنگ نیست. 

در  م��ا  گف��ت:  صدرنی��ا 
گردشگري كش��ور مشكل 
عمده زيرساختي داريم؛ در 
معدود زماني كه گردش��گر 
قابل توجه مي آيد به ويژه در 
فصل هاي شلوغ گردشگري 
در ش��هرهاي گردشگرپذير 

معروف، به اندازه كافي هتل نداريم. 
او گفت: ساخت هتل در شهرهاي بزرگ از نیازهاي ضروري 
است، اين شهرها اگر اعالم مي كنند كه هتل ها خالي هستند 
به دلیل در نظر گرفتن متوسط ضريب اشغال ساالنه است و 

براي زمان اوج مسافر، جا ندارند.

 مستند »قله هاي برفي«
روايتي از حضور حزب اهلل لبنان در سوريه

مس�تند »قله هاي برفي« درب�اره مقابله حزب اهلل ب�ا گروه هاي 
تروريستي در سوريه است كه در نهمين جشنواره عمار حضور دارد. 
ناصر نادري كارگردان و مستندس��از فعال عرص��ه جبهه مقاومت با 
مس��تند »قله هاي برفي« درباره مقابله حزب اهلل لبنان با گروه هاي 
تروريستي در سوريه، در نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار حاضر 
مي ش��ود. نادري در اين باره گفت: اين مس��تند در لبنان و س��وريه 
تصويربرداري شده و در آن، به چرايي، چگونگي و علت حضور حزب اهلل 
لبنان در سوريه مي پردازيم، چراكه پس از ورود اين گروه به سوريه 

شبهات و تهمت هاي زيادي درباره اين موضوع مطرح شد.

    مستند

يك سال براي برگزاري جشنواره مقاومت در قد و قواره جهاني فرصت باقی است

چند گام ديگر تا تبديل شدن به پاتوق فيلمسازان مستقل جهان
   محمدصادق عابديني

س�ردار غالمحس�ين غيب پ�رور رئيس س�ازمان 
بسيج مستضعفين در مراسم اختتاميه پانزدهمين 
جش�نواره بين المللي مقاومت خواس�تار برگزاري 
س�االنه اي�ن جش�نواره مه�م فرهنگي ش�د. اين 
جش�نواره كمتر از يك س�ال براي برگ�زاري دوره 
ش�انزدهم وق�ت دارد؛ فرصت�ي كوتاه ام�ا مغتنم 
ب�راي برنامه ريزي كه ش�اهد ي�ك جش�نواره در 
قد و قواره جش�نواره هاي مهم س�ينمايي باش�يم. 

   جشنواره اي براي فردا
جش��نواره بین المللي فیلم مقاومت، نه مانند جشنواره 
فیلم فجر است كه ويتريني از همه تولیدات و سلیقه هاي 
سینماي ايران باشد و نه جشنواره اي از جنس »سینما 
حقیقت« و »فیلم كوتاه تهران« است كه نگاهي فرامتني 
به سینما ندارند. جشنواره فیلم مقاومت، چند سالي است 
كه به مهم ترين جشنواره موضوعي فیلم در ايران تبديل 
شده است؛ رويدادي كه نگاهش به سینما بر اساس شعار 
»هنر براي هنر« ش��كل نگرفته و همان ط��ور كه از نام 
فستیوال مشخص است، به موضوع محوري»مقاومت« 
كه جزو سیاس��ت هاي اصولي نظام جمهوري اسالمي 
است، مي پردازد. جمهوري اسالمي چهار دهه است كه 
مقاومت عملي را در پیش گرفته و همین رويكرد باعث 
شده تا هواداران زيادي در اقصي نقاط جهان پیدا كند. 
فرهنگ مقاومت در منطقه باعث ايجاد محور مقاومت 
شده است؛ محوري كه توانس��ت تروريسم تكفیري را 
شكست دهد. جشنواره فیلم مقاومت از اين رو نه تنها 
براي ايران كه براي منطقه و جهان داراي اهمیت است 

چراكه ترسیم كننده آينده مقاومت است. 
   مقاومت و مانور تأثيرگذاري بين المللي

اهمیت راهبردي جشنواره فیلم مقاومت را مي توان از 
پیام »نوام چامس��كي« نظريه پرداز مشهور امريكايي 
مش��اهده كرد. چامس��كي مي گويد: اقدام جش��نواره 
»مقاومت« در زمینه مبارزه با افراط گرايي از طريق فیلم 

و ويدئو بسیار چشمگیر است. چامسكي در اين پیام با 
ي��ادآوري جنايت هاي آل س��عود در منطقه و حمايت 
امريكا از اقدامات ضد انس��اني اين خاندان، مي نويسد: 
جشنواره فیلم »مقاومت« اقدام مناسبي است كه توجه 

ما را به بعضي از اين موارد جلب  كند.«
از س��ويي ديگر در دوره اخیر »سیدحس��ن نصراهلل« 
دبیركل حزب اهلل لبنان و »بش��ار اشد« رئیس جمهور 
سوريه نیز براي برگزاري جشنواره مقاومت پیام صادر 
كرده اند و اين نش��ان دهن��ده تاثیرگ��ذاري و اهمیت 

جشنواره مقاومت در آن سوي مرزهاست. 
  يك سال براي ماندن جشنواره

س��ال 91 بعد از برگزاري دوازدهمین دوره اعالم شد 
جش��نواره فیلم مقاومت از اين به بعد به صورت ساالنه 
برگزار خواهد شد؛ اتفاقي مهم و نقطه عطفي در طول 
حیات جشنواره فیلم مقاومت كه پیش از آن به صورت 
دوساالنه و با مرور آثار تولید و اكران شده سینماي ايران 

و برخي از كشورهاي مستقل برگزار مي شد. سال بعد 
دوره سیزدهم جشنواره برگزار شد. سینماي مقاومت 
نشان داد توانايي برگزاري ساالنه جشنواره را دارد، اما 

يك وقفه همه چیز را دوباره به نقطه شروع برگرداند. 
محمد خزاعي دبیر جشنواره مقاومت در خرداد 94 علت 
برگزار نشدن ساالنه جشنواره را عدم تولید فیلم هاي 
مرتبط عنوان كرد. خزاعي تأكید كرد: »جشنواره فیلم 

مقاومت زماني مي تواند به صورت ساالنه برگزار شود كه 
بودجه اي مجزا براي تولید فیلم هاي شاخص در زمینه 
مقاومت و دفاع مقدس در نظر گرفته شده باشد.« وي 
ادامه داد: »ما از نظر فیلم هاي مستند، كوتاه يا انیمیشن 
هیچ گونه مشكلي در سینماي استراتژيك و مقاومت 
نداريم اما در بحث تولیدات آثار سینمايي بلند همیشه 
با كمبود و مشكالت جدي روبه رو هستیم چراكه توان 
تولید ما در اين زمینه باال نیست و بودجه قابل قبولي 
براي تولید فیلم هاي س��ینمايي در اين زمینه در نظر 

گرفته نشده است.«
   بازتاب بين المللي مناسب جشنواره 

دست اندركاران جشنواره فیلم مقاومت يك سال براي 
ترغیب فیلمس��ازان ايراني براي تولید آثاري در فضاي 
مقاومت فرصت دارند. بخش عمده اي از آثار س��ینماي 
فاخر در ايران با حمايت نهادها و ارگان ها ساخته مي شود. 
اين نهادها كه بعضاً ارتباط مستقیمي با شعار محوري 
مقاومت دارند در طول س��ال به طور مستقیم اقدام به 
تولید فیلم س��ینمايي مي كنند يا در قالب مش��اركت، 
نقش مهمي در ساخت فیلم هاي سینمايي ايفا مي كنند. 
از سوي ديگر در ديگر نقاط جهان، عالوه بر كشورهاي 
محور مقاومت، فیلمس��ازان مستقل بس��یاري وجود 
دارند كه آثارشان نسبت مستقیمي با موضوع جشنواره 
مقاومت دارد. بخش بین الملل جشنواره همیشه مورد 
توجه رسانه هاي بین المللي بوده اس��ت. از انتشار خبر 
حضور آثار خارجي گرفته تا تهديد فیلمسازان مستقل و 
ابراز نگراني از حضور آثار ضد صهیونیستي، تنها بخشي از 
بازتاب هاي خارجي جشنواره مقاومت را تشكیل مي داده 
است. اين جشنواره يك سال فرصت دارد تا همان طور 
كه وعده داده بود به پاتوق فیلمس��ازان مستقل جهان 
تبديل شود، به شرط آنكه مسئوالن جشنواره مقاومت 
به جاي اينكه درگیر كاغذبازي شوند، خود را براي يك 
جنگ تمام عیار با سیستم بوروكراسي سینماي ايران و 

رسانه هاي معاند خارجي مهیا كنند.

دست اندركاران جشنواره فيلم مقاومت 
يك سال براي ترغيب فيلمسازان ايراني 
براي توليد آثاري در فضاي مقاومت 
فرصت دارند. بخش عم��ده اي از آثار 
س��ينماي فاخ��ر در ايران ب��ا حمايت 
نهاده��ا و ارگان ها س��اخته مي ش��ود

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند كوتاه »چند نفر از ما«

زندگي پس از ترك اعتياد را سوژه كردم
مس�تند كوتاه »چند نفر از ما« اين روزها در جشنواره 
سينما حقيقت در حال اكران است. گفت و گوي »جوان« 
با هادي معصوم دوست كارگردان اين اثر را مي خوانيد. 
سوژه مستند شما درباره چه موضوعي است 
و چه چيزي باعث شد س�وژه اين مستند را 

انتخاب كنيد؟ 
سوژه مستند درباره اعتیاد اس��ت. من يك مجموعه سه 
قسمتي كار كردم كه در آن مي خواستم به معضالت شهر 
مش��هد بپردازم. در اين مجموعه يكي از اين قس��مت ها 
به موضوع اعتیاد مي پرداخ��ت. در واقع به عنوان يكي از 
معضالت اجتماعي شهر مش��هد طي پژوهشي كه انجام 
دادم رسیدم به موضوع اعتیاد و اين قسمت در واقع حاصل 

همان پژوهشي است كه انجام دادم. 
از چه زاويه اي به موضوع اعتياد پرداختيد؟

راجع به اعتیاد فیلم هاي زيادي س��اخته شده است و من 
فكر كردم كه با آگاهي به اين مسئله بايد به سمت اين سوژه 
بروم و سعي كردم اين را از يك صافي ديگري بگذرانم و يك 
مقدار شايد از جهتي فضاي كار را متفاوت روايت كنم. اينكه 

چقدر موفق بودم نمي دانم اما تالش خود را كردم. 
در متني خواندم مس�تند »چند نف�ر از ما« 
ادغام مس�تند و ادبيات است و تالشي براي 

واقع گرايي مستندوار و تخيل ادبيات. 
همیشه س��عي مي كنم كارهايم با فضاي ادبیات آمیخته 
شود. در واقع سعي نمي كنم، اين اتفاق ناخودآگاه مي افتد. 
به نظرم كس��ي كه دارد به هر ش��كلي فیلم مي سازد بايد 
بیان كردن را بلد باشد. ادبیات خوب به ما ياد مي دهد كه 
چگونه حرف مان را بیان كنیم. در واقع در همه فیلم هايي 
كه ساخته ام خیلي از ادبیات كمك گرفته ام. اين كار هم در 
دنباله اين صحبتي اس��ت كه خدمت شما عرض مي كنم. 
سعي كردم در آمیختن ادبیات و سینما آن متفاوت بودني 

كه مدنظرم بوده درباره اين سوژه را اعمال كنم. 
كمي از محتواي فيلم برايمان روايت كنيد. 

اين فیلم با اينكه در محله جرج خیر مي گذرد و بخش��ي از 
فیلم داخل كمپ ترك اعتیاد است مسلماً و مشخصاً راجع 
به اصل موضوع اعتیاد نیست؛ راجع به اين است كه حاال ما 
يكسري جوان داريم كه اعتیاد را ترك مي كنند و بستري 
وجود دارد كه وقتي برمي گردند دوباره بتوانند در سالمت 
زندگي كنند، چه تمهیداتي براي اين اتفاق در نظر گرفته 
شده است و آيا اصوالً اينها اين امكان را دارند كه حتي اگر 

بخواهند بتوانند زندگي سالمتي داشته باشند. 
اين نام براي اين مستند بر چه اساسي بوده 

است؟
وجه تس��میه »چند نفر از ما« اين اس��ت كه ابتداي فیلم 
هم بیان مي ش��ود كه حرف هاي ما همه تكراري اس��ت و 
اين حرف ها پیش از اين شنیده شده و حتي توقع نداريم 
روي كسي تاثیر بگذارد و به واقع ما چند نفري از يك كل 
بزرگ تر هستیم كه مي خواهیم حرف هاي مان را بگويیم 
براي اينكه ش��ايد روي يك نفر از آدم هايي مثل خودمان 
تاثیر بگذارد. ب��راي همین عنوان »چند نفر از ما« اش��اره 
دارد به همین چند تا آدمي كه مي خواهند درباره مصائب 

خودشان حرف بزنند. 

 اي�ن مس�تند منه�اي اي�ن جش�نواره در 
جشنواره هاي ديگري هم شركت داشته است؟ 

نه اين اولین پخش است كه به سینماي حقیقت رسید و 
در حال پخش است. 

چه زماني صرف تهيه اين مستند شد؟ 
نزديك هشت ماه مشغول اين كار بوديم؛ از ضبط تا تدوين. 

در تهيه اين مستند چه مخاطراتي داشتيد؟ 
سخت است ورود پیدا كردن به محل هايي كه كار آساني نیست، 
چون تو را خودي نمي دانند و به شدت آدم هاي عاصي هستند 
و وقتي آدمي خارج از خودشان به آنها نزديك مي شود به شدت 
گارد مي گیرند و بعضاً حمله مي كنند و ورود به چنین فضايي 
پرمخاطره است. اما چاره اي نبود براي ساخت اين فیلم و بايد 
مي رفتم، چون بايد به هر طريقي به اين فضا ورود پیدا مي كردم. 
در اين مسیر خود بچه هايي كه اهل محل بودند و با آنها رفاقت 
كردم، كمك كردند كه به بعضي از فضا هايشان نزديك بشوم. 

كارهاي زيادي در اين موضوع ساخته شده اما 
گفتيد در اين مستند سعي كرديد نگاه ويژه اي 
داش�ته باش�يد، خودتان چقدر به اين سوژه 

نزديك شديد؟
من جواب اين س��ؤال را نمي توانم بده��م. به نظرم بايد 
ديگران درباره اش صحبت كنند. من در اين راستا تالش 

خودم را كرده ام. 
بازخورد ها تا اين لحظه از جش�نواره چطور 

بوده است؟
خوب بود ولي بايد يك مقدار زمان بگذرد تا كامل متوجه 
ش��ويم و به هر صورت پخش تلويزيوني هم براي من مهم 
است چون آنجا با يك عده از مخاطبان مواجه مي شوي كه 
خیلي بي واسطه تر با فیلم برخورد مي كنند و خیلي دلي تر 
فیلم را مي بینند و به همین دلیل هنوز زود است كه بخواهم 

درباره بازخوردهايش صحبت كنم.

سارا  نیکویی
  گفت و گو

رئيس شبكه مستند: 

»اولين ها « و » ايران20 « به عوامفريبی  غربی   ها پاسخ می دهد
سيدس�ليم غفوری درب�اره كارهای ويژه صداوس�يما 
ب�رای 40 س�الگی انق�الب گف�ت: » اي�ران 20 « معرفی 
درس�ت از دس�تاوردهای انق�الب اس�المی را انج�ام 
می دهد و ب�ه تدريج در ش�بكه های س�يما ب�ه عنوان 
ميان برنامه با قالب » موشن گرافی « روی آنتن می روند. 
رئیس شبكه مس��تند درباره میان برنامه » ايران 20 « كه 
چند قس��متی روی آنتن شبكه های س��یما رفته و تا 20 
قس��مت پخش آن ادامه دارد، به باش��گاه خبرنگاران پويا 
گفت: امسال انقالب اسالمی، 40 ساله می شود و رسانه های 
غربی همچون گذشته تالش  خود را مضاعف كرده اند تا در 
فضای شبكه های ماهواره ای، مجازی و شبكه های اجتماعی 
بگويند انقالب در عرصه اقتص��ادی، اجتماعی، فناوری و 
مقوله   هايی كه تحت عنوان توس��عه و پیش��رفت شناخته 
می شود نه تنها باعث پیشرفت جامعه ايرانی نشده بلكه مايه 

پسرفت بوده است. حتی جلوتر رفته اند و اين طور فضاسازی 
می كنند كه اگر انقالب به پیروزی نمی رسید، ايران وضعیت 
بهتری داشت؛ فضايی كه غربی   ها در اين سال   ها همیشه 
با زرق وبرق   ه��ا و پرداخت های آنچنانی درصدد ترس��یم 

ناكجاآبادی برای ملت ايران بوده اند. 
وی با اش��اره به اينك��ه عوامفريبی های غربی يك پاس��خ 
باورپذيرانه می خواس��ت و برای همین » ايران 20 « تولید 
شد، افزود: ما از ماه های پیش در تدارك اين بوديم اتفاقاتی 
كه در حوزه پیش��رفت بعد از انقالب رخ داده بود تبديل به 
محصوالت رسانه  ای شود. در اين حین، دوستان دانشكده 
علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین)ع( هم چنین دغدغه ای 
داش��تند و پژوهش های جامعی را انج��ام داده بودند. اين 
محصول رسانه ای س��رانجام » ايران20 « شد. » ايران 20 « 
يك میان برنامه 4 دقیقه ای 20 قسمتی است كه اين شب   ها 

با موضوعات مختلف روی آنتن شبكه های سیما می رود. 
غف��وری درب��اره اينكه چطور ش��د به قالب موش��ن گرافی 
رس��یدند، تصريح كرد: وقتی هنرمندان و اهل فكر دانشگاه 
امام حس��ین)ع( در عرصه های مختلف آموزشی، صنعتی، 
كش��اورزی و اجتماعی رتبه كش��ور را براس��اس آمارهای 
بین المللی احصا كرده بودند، ديدي��م، واقعاً ظرفیت خوبی 
برای تبديل شدن به بسته های غنی رسانه ای دارند. از طرفی 
قالب » موشن گرافی « بسیار چارچوب تأثیرگذار و باورپذيری 
بر مخاطب در لحظاتی كوتاه است، به همین خاطر به اين قالب 
رسانه ای رسیديم. در » ايران 20 « در 20 قسمت 4 دقیقه ای 
اتفاقات منحصر ب��ه فرد و موفق انقالب اس��المی را معرفی 
می كنیم، اما نه منحصر به مستندات و آمارهای داخلی بلكه 
درباره مباحث نظامی، دفاعی، اجتماعی و عرصه های ديگر، 

بنابر آمارهای بین المللی با مخاطب صحبت می كنیم.

  خبر


