
 افزايش 60 درصدي شركت كنندگان 
در جشنواره »نواي خرم«

»ن�واي خ�رم« ضم�ن  مدي�ر شش�مين جش�نواره 
تأكي�د بر اينك�ه اي�ن جش�نواره مي تواند از نظ�ر آماري 
اطالع�ات مفي�دي در اختي�ار مدي�ران ق�رار ده�د ب�ه 
افزاي�ش 60درص�دي مقبولي�ت و مش�اركت در اي�ن 
جش�نواره توس�ط هنرمن�دان ج�وان اش�اره ك�رد. 
به گزارش ايرنا، برديا صدرنوري در ابتداي اين نشست ضمن ارائه 
گزارشي از روند برگزاري دوره ششم اين جشنواره گفت: تأكيد 
ما بر پرداختن به سرمايه هاي نوجوان در عرصه موسيقي است. 
يكي از اهميت هاي اين جش��نواره ارائه مختصات و اطالعات 
آماري به مديران عرصه فرهنگ براي برنامه ريزي در عرصه هاي 

كالن موسيقي كشور و توجه به اين رده سني است. 
مدير جش��نواره نواي خرم افزود: امس��ال ش��ركت كنندگان 
مي توانند از ۱۰آهنگس��از بزرگ آثاري را انتخاب و اجرا كنند. 
تصاوير ۹۸۲ اجرا به دست ما رسيد كه اين اجراها توسط بيش 
از ۲هزار و ۵۳۴ كودك اجرا ش��ده كه آمار ۶۰درصد افزايش را 
نسبت به سال گذشته نشان مي دهد. اجراكنندگان از ۱۲۱شهر 
و شهرستان هاي كوچك از همه استان ها هستند. هزار و ۷۱۴ 

نفر به مرحله نهايي راه يافته اند و اجرا خواهند داشت. 
...........................................................................................................

اعالم برنامه كارگاه هاي پژوهشي 
جشنواره »سينماحقيقت«

برنامه كارگاه هاي پژوهش�ي س�يزدهمين دوره جشنواره 
بين الملل�ي فيلم مس�تند اي�ران »س�ينماحقيقت« كه با 
حضور اساتيد ايراني و خارجي برگزار مي شود، اعالم شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جشنواره بين المللي 
»سينماحقيقت«، عناوين كارگاه هاي تخصصي سيزدهمين دوره 
اين جشنواره بين المللي كه به منظور گسترش دانش سينماي 
مستند و ايجاد فرصت براي تعامالت بين المللي پژوهشي، طي 
روزهاي ۱۹ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۸ در پرديس س��ينمايي چارسو 
برگزار مي شود، به اين ش��رح است: ۱۹آذر/ س��اعت ۱۴ تا ۱۸: 
تكنيك صدابرداري و صداگذار با حضور اريك اشپيتزر از اتريش، 
مدير پنل: حسن ش��بانكاره. ۲۰ آذر/ ساعت ۱۴ تا ۱۸: گسترش 
طرح و فيلمنامه با حضور پيتر گت ش��الك از آلمان، مدير پنل: 
محسن عبدالوهاب. ۲۲ آذر/ ساعت ۱۴ تا ۱۸: تهيه كنندگي خالق 

با حضور برام كرولس از بلژيك، مدير پنل: سعيد رشتيان.
متقاضيان شركت در كارگاه هاي تحقيقاتي- پژوهشي جشنواره 
بين المللي »س��ينماحقيقت« مي توانند به پاي��گاه اينترنتي 
جشنواره به نشاني www. irandocfest. ir مراجعه كرده و 
ضمن اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي شركت در كارگاه ها، 

اقدام به ثبت نام اينترنتي كنند. 
...........................................................................................................
نمايش فيلم مسعود كيميايي در خانه سينما

كانون فيلم خانه س�ينما در برنامه آينده خود »خط قرمز« 
ساخته مسعود كيميايي را براي دومين بار به نمايش مي گذارد. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي خانه س��ينما، به 
مناس��بت آغاز دومين س��ال فعاليت كانون فيلم خانه سينما، 
قرار است چند فيلم پرمخاطب كه جمعي از تماشاگران موفق 
به حضور در س��الن و تماش��اي فيلم نش��ده بودند، دوباره در 
كانون فيلم به نمايش درآيد، از همين رو فيلم سينمايي »خط 
قرمز« ساخته مسعود كيميايي به نمايش درمي آيد. نسخه در 
نظرگرفته شده براي نمايش، نس��خه تازه تبديل شده و داراي 
كيفيت خوبي اس��ت. پس از نمايش فيلم هم نشستي با حضور 
امير پوريا برگزار مي شود. »خط قرمز« محصول۱۳۶۰ و بر اساس 
نوشته »شب سمور« بهرام بيضايي و با شركت سعيد راد و فريماه 
فرجامي ساخته شده و خسرو ش��كيبايي، جمشيد آريا، امراهلل 
صابري و سعيد پيردوست از جمله بازيگران آن هستند. عليرضا 
زرين دست فيلمبرداري آن را بر عهده داشته و مجيد انتظامي 
براي آن موسيقي ساخته است. اين برنامه در تاريخ امروز ساعت 
۱۸ در سالن سيف اهلل داد خانه سينما برگزار مي شود و ورود براي 

تمام عالقه مندان، آزاد و رايگان است.
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حكمت 372 
اس�توارى دين و دنيا ب�ه چهار چيز 
اس�ت: عالمی كه به علم خود عمل 
كند و جاهلی كه از آموختن سر باز 
نزند و بخش�نده اى كه در بخش�ش 
بخل نورزد و فقيرى كه آخرت خود 

را به دنيا نفروشد.

دبي�ر علمي جاي�زه ادب�ي ج�الل آل احم�د در واكنش به 
انتقادات پيرام�ون داوران اين رويداد معتقد اس�ت كه در 
انتخاب داوران اين جايزه به دنبال ايجاد فضايي تازه براي 
بررس�ي آثار بوده و انتظار حماي�ت از اين روي�ه را دارند. 
محمدرضا شرفي خبوشان دبير علمي جايزه ادبي جالل آل احمد 
همزمان با پايان داوري هاي اين دوره از جايزه در گفت وگو با 
مهر و در پاسخ به س��ؤالي در اين زمينه كه تا چه اندازه آنچه 
درباره اين جايزه مي انديشيده با آنچه در عمل با آن مواجه شده 
همخواني داشته است، عنوان كرد: روال اجرايي جايزه جالل 
روالي منطقي و حساب شده است. هيئت  علمي جايزه از ميان 
گزينه هاي موجود براي داوري راي گيري مي كند و داوران با 
توجه به ش��ناختي كه از آنها وجود دارد در معرض راي گيري 
قرار مي گيرند و با اجماع انتخاب مي ش��وند. در اين انتخاب ها 
تمام تالش به عمل مي آيد تا سمت و سوي انتخاب ها درست و 
منطقي باشد و به طرفي خاص گرايش پيدا نكند و حاشيه اي 

متوجه جايزه نباشد. 
وي در همين زمينه عنوان كرد: تركيب داوران ما از ميان افرادي 
كه از سوي هيئت علمي يا افراد مطلع و صاحب نظر خارج از آن 
به هيئت علمي پيشنهاد شده بودند، انتخاب شد. همه افراد با 
رأي و اجماع در هيئت علمي برگزيده ش��دند و براي انتخاب 
آنها در هر بخش ليستي نزديك ۱۵نفر وجود داشت كه از ميان 
آنها و با رأي گيري اين افراد خارج شدند. در برخي بخش ها اين 
مسئله وجود داشت كه داور به دليل اينكه خودش كتابي داشت 
كه دوست داشت در داوري مورد محك قرار بگيرد از حضور در 

تيم داوري انصراف داد و ما هم بالطبع سراغ گزينه هاي با رأي 
بيشتر بعدي رفتيم. معناي اين كار به نظر من اين است كه همه 
افراد و چهره هاي شايسته داوري مطرح شده اند و از ميان آنها  

انتخاب به عمل آمده است. 
 شرفي خبوشان ادامه داد: من هم در مطبوعات خواندم كه به 
انتخاب برخي داوران ما نقد وارد كردند و گفتند كه صاحب اثر 
نيستند يا صاحب نگاه كارشناسي نيستند. به نظر من اما تمامي 
داوران ما احاطه كافي بر موضوع خود داشتند و در اين زمينه 
افرادي قابل اطمينان به شمار مي رفتند. همگي افراد صاحب 
نقد و نظر در ادبيات بودند و آث��ار را در حوزه داوري خود رصد 
مي كردند. ش��ايد برخي از آنها صاحب تاليف در حيطه داوري 
خود نباش��ند اما احاطه و كارآزمودگي كافي براي اين بخش 
داش��تند. ما هم براي انتخاب افراد معيارهاي دانشي و علمي 
داريم و تعمد داشتيم كه امسال تيم داوري معطوف به افرادي 

شود كه نه صرفاً صاحب تأليف كه صاحبنظر باشند. 

 دبير علمي جايزه ادبي جالل
به انتقادات پيرامون اين رويداد پاسخ داد

محس�ن مومني ش�ريف در آيي�ن پايان�ي نخس�تين 
)جاي�زه  ح�رم  مدافع�ان  كت�اب  انتخ�اب  دوره 
ش�هيد حاج حس�ين همداني( عن�وان كرد ك�ه نبايد 
از جن�گ روايت ه�ا درب�اره س�وريه عق�ب بماني�م. 
محس��ن مؤمني ش��ريف رئيس حوزه هنري در آيي��ن پاياني 
نخستين دوره انتخاب كتاب مدافعان حرم )جايزه سردار شهيد 
همداني( كه در تاالر س��وره حوزه هنري برگزار شد با اشاره به 
اينكه پيشنهاد راه اندازي اين جايزه از سوي حميد حسام مطرح 
شد، گفت: از سوي ايشان و كساني كه از وضعيت مدافعان حرم 
در سوريه و شام آگاه بودند اين نگراني وجود داشت كه مردم از 
فتنه شام بي اطالع بمانند و سرعت اتفاقات سبب فراموشي اين 
فتنه شود. حق با آنها بود چراكه بسياري از رويدادها با اهمال 
هنرمندان و نويسندگان فقط به عنوان روزي در تقويم درج شده 
است. وي افزود: از سوي ديگر تصميم جمهوري اسالمي ايران 
براي خنثي كردن فتنه شام تصميمي بهنگام و هوشمندانه بود 

كه حاكي از فراست رهبر معظم انقالب است. 
ايش��ان تش��خيص دادند كه اگر امروز در برابر امريكا در شام 
ايستادگي نكنيم، فردا بايد در آستانه شهرهاي يزد و اصفهان 
با آنها مقابله كنيم. ايشان همچنين بش��ارت پيروزي دادند. 
تبيين اين راهبرد براي مردم به عهده متفكران، اهالي رسانه 
و هنرمندان است. مؤمني شريف با بيان اينكه جايزه انتخاب 
كتاب مدافعان حرم با كمي تأخير راه اندازي شده است، تصريح 
كرد: فرام��وش نمي كنيم كه برخي ش��هيدان مدافع حرم در 
سكوت تشييع شدند اما ديري نگذشت كه با تشييع هر شهيد، 
پيام وسيعي به مردم منتقل شد. معتقديم هنوز با آنكه گرد و 
خاك اين فتنه فرو نشسته است، جنگ باقي است. رئيس حوزه 
هنري در ادامه تأكيد كرد: دشمنان روايت هاي خودشان را از 
اين جنگ دارند و اگر در جنگ روايت ها ورود پيدا نكنيم قطعاً 
شكست خواهيم خورد. انتشار روايت ها و كتاب هايي كه امريكا 
يا روسيه را پيروز ميدان مي خوانند، نشان مي دهد كه ما هنوز 

در روايت اين جنگ عقب هستيم. 
تداوم جايزه انتخاب كتاب مدافع حرم نيازمند همياري تمامي 
سازمان ها و نهادهاست، سپس حميد حسام دبير اين جايزه 
طي سخناني گفت: انتخاب كتاب مدافعان حرم كاري از جنس 
ارادت اس��ت. ضرورت و زمان شناسي و نگاه به بارِ زمين مانده 
ما را ترغيب كرد كه از خود شهيد همداني براي انجام اين كار 

كمك بگيريم و بخواهيم بخشي از تاريخ مقاومت دهه ۹۰ را 
طي اين جايزه نشان دهيم. 

وي يادآور ش��د: اين جايزه با نگاهي به آثار منتشر شده در 
فاصله سال هاي ۹۰ تا ۹۷ برگزار شد و در بخش هاي پژوهش 
تاريخي، مس��تندنگاري، زندگينامه داستاني، شعر، رمان و 
ترجمه ب��ه برگزيدگان تعلق مي گيرد. ب��ه گفته وي درصد 
بااليي از ۳۶۵ اثر رسيده به دبيرخانه فارسي زبان و كيفيت 
آثار در بخش مستند و پژوهش تاريخي بسيار قابل اعتنا بود. 
حسام همچنين درباره شاعران و نويسندگان كه به موضوع 
مدافع حرم پرداخته اند، گفت: در آث��ار دفاع مقدس در اين 
بخش كاماًل پيداست و خوشحاليم كه گنج دفاع مقدس در 
اين زمينه هم به كمك نويسندگان آمد. در حوزه ترجمه نيز 
اگر چه كميت آن پايين بود اما به نظر مي رسد احترام ويژه اي 
در اين مسير آغاز شده است. اين مبناي ارتباطات فرهنگي، 
هنري ما با منطقه خواهد بود. وي در پايان گفت: ۱۵ اثر در 
پنج گروه بعد از سه ماه داوري معرفي مي شوند و قرار است 
جايزه انتخاب كتاب مدافعان حرم به صورت دوساالنه برگزار 
شود. مرتضي سرهنگي ديگر سخنران اين آيين بود. وي با 
بيان خاطراتي از مطالعه آثار منصوب به مدافعان حرم گفت: 
خاطرات اين آثار و شعارهاي داعش را كه در اين آثار مطالعه 
كردم نشان مي دهد چه ميزان عش��ق سبب به وجود آمدن 

حركت مدافعان حرم شد. 
اين ادبيات در حال روايت داس��تان هايي از حوادثي است كه 
هزاران هزار كيلومتر از ما دورتر رخ داده اند و ما اكنون صاحب 
ادبيات جديدي شده ايم كه به دفاع مقدس ما نيز گره خورده 
اس��ت. اميدوارم جايزه انتخاب كتاب مدافعان حرم استمرار 

داشته باشد.

در گفت وگوي »جوان« با محسن وزيري تهيه كننده سينما مطرح شد

پول را تلف استارها نكنيد، قصه خوب است كه مخاطب را جذب مي كند

تكراري شدن قصه هاي مطروحه در س�ينما و تلويزيون چه در 
گونه مل�ودرام و چه در گون�ه كمدي يك�ي از اصلي ترين داليل 
كاهش مخاطب و عدم توانايي در ورود به بازارهاي جهاني است. 
محسن وزيري تهيه كننده س��ينما با اعالم اين مطلب به »جوان« 
گفت: خودم ه��رگاه مي خواهم فيلم جديدي بس��ازم به كارگردان 
تأكيد مي كنم كه فق��ط به دنبال قصه خوب باش��د چون در بخش 
خصوصي نمي توان س��رمايه را تل��ف طرح هاي تك��راري كرد و تا 
مي توانيم بايد روي قصه هاي خوب سرمايه گذاري كنيم. تهيه كننده 
»خبرچي��ن« و »حادثه در كندوان« ادام��ه داد: مگر االن كه مردم 
فيلم هاي اروپايي و امريكايي را مي بينند به خاطر بازيگران آنهاست؟ 
ش��ايد ۱۰درصد بازيگران خارجي در ايران ش��هره باشند و مابقي، 
كيفيت داس��تان پردازي و چگونگي ايجاد گره افكني و تعليق است 
كه اس��باب جذابيت را شكل مي دهد. محس��ن وزيري خاطرنشان 
ساخت: اگر قصه خوب داشته باشيم الزم نيست براي ساخت يك 
فيلم، ده ها سوپراستار را با بودجه ميلياردي جلب كنيم. قصه خوب 

نياز به بازيگران استار ندارد. اگر قصه خوب داشته باشيم مي توانيم از 
جوان هايي كه استعداد دارند و كالس بازيگري رفته اند استفاده كنيم. 
بايد قصه هاي زيبا داشته باشيم و از جوان هاي مستعد استفاده كنيم. 
اين تهيه كننده با اشاره به عالقه ديرين ايرانيان به شنيدن قصه گفت: 
داستان گويي همواره عامل اول كشاندن مخاطب ايراني به سينماها 
بوده و آنها كه دنبال بازي هاي فرمي بوده اند هم فقط زماني موفقيت 
را درك كرده اند كه به داستان گويي روي آورده اند. در داستان گويي 
هم اصل اساسي كه بايد رعايت شود پرهيز از تكرار مكررات و ايجاد 

تعليق هايي است كه مخاطب را شگفت زده كند. 
محسن وزيري افزود: اگر سينماگران ما نتوانند داستان هاي جذاب را به 
خورد مردم دهند مردم چاره اي نخواهند داشت جز اينكه سراغ مدياهاي 
ديگر بروند و مثاًل ماهواره ببينند يا اسير فضاي مجازي شوند. متأسفانه 
هم در ماهواره و هم در فضاي مجازي نيز انبوه محتواي ناسالم است كه 
به چش��م مي خورد. تهيه كننده »بادام هاي تلخ« و »ساعت  شلوغي« 
تأكيد كرد: ما چه در تيم توليد و چه در ميان هنرپيش��ه ها توانمندي 
بااليي داريم، مشكل ما اين است كه نوآوري را كنار گذاشته ايم و مدام 
مي خواهيم ايده هاي آزموده را بيازماييم و همين نيز به گرفتاري مان در 
تكرارمكررات منجر مي شود. بايد ايمان بياوريم  به اينكه توليد محصول 
سينمايي بدون نوآوري جز آب در هاون كوبيدن نيست. اين تهيه كننده 
۷۳ساله بيان داشت: به عنوان تهيه كننده اي كه سال هاست در بخش 
خصوصي و بدون حمايت دولت فيلم مي سازم به همه همكاران جوان تر 
توصيه مي كنم در توليد فقط و فقط سراغ ايده هاي نو و داستان هاي تازه 
بروند و زياد در قيد خرج كردن براي استارها نباشند. فيلمنامه تان كه 

خوب باشد استارها با حداقل ها برايتان كار مي كنند.

    مستند

    زينب امجديان
ناآرامي ه�اي نيمه اول ده�ه 70 كه در برخي ش�هرهاي كش�ور رخ داد 
موضوع مس�تند »ش�ورش عليه س�ازندگي« اس�ت كه س�ال گذشته 
در جش�نواره فيلم عم�ار جايزه فان�وس اي�ن روي�داد را دريافت كرد. 
»جوان« با »مصطفي ش�وقي« كارگردان اين اثر گفت و گو كرده اس�ت. 
 در مستند »شورش عليه سازندگي« از چه زاويه اي به موضوع 

نگاه كرديد كه گفته مي شود »نگاه منصفانه اي« داشتيد؟
 به نظرم مستندساز بايد در ميانه روايت بايس��تد، به اين معنا كه ما بايد با تمام 
طرف هاي درگير رخداد و رويدادي كه مي خواهيم در موردش فيلم بسازيم و به آن 
بپردازيم صحبت كنيم و همه حرف ها را بزنيم. من با منتقد ترين افراد از طيف هاي 
مختلف به لحاظ سياسي )چپ و راست( مثل فرشاد مومني و احمد توكلي تا در 

واقع مدافع ترين آنها يعني محسن هاشمي رفسنجاني صحبت كردم.
چطور شد به فكر ساخت »شورش عليه سازندگي« افتاديد؟

آن زمان دوره پس از جنگ و دولت مرحوم هاشمي رفس��نجاني بود و ايشان 
مطرح كرد كه ما بايد يكسري سياست هايي به نام تعديل اقتصادي انجام بدهيم. 
منظور ايشان اين بود كه بايد به سمت اقتصاد آزاد برويم كه بتوانيم با جامعه 

جهاني ارتباط بيشتري برقرار كنيم. از آنجايی كه 
اين سياس��ت ها با يك شيب تندي ش��روع شد و 
آزاد سازي قيمت ها بدون پشتوانه و بدون اجراي 
سياس��ت هاي كنترلي بود، جامعه به سمتي رفت 
كه بخشي از مردم ايران در دهه ۷۰ از نظر اقتصادي 
روزگار سختي را تحمل كردند. من به عنوان كسي 
كه اين مستند را ساخت و پژوهشگر هستم، خودم 
آن روزها و شرايط را حس كردم. مثاًل پدر من كه 
كارمند آموزش وپرورش بودند براي گذران زندگي 
كارگري مي كرد، خيلي هاي ديگر هم همين طور 

بودند. در واقع اين سياس��ت هاي تعديل اقتصادي فشارهايي را بر مردم وارد 
كرد. پس از بروز دو واقعه در خرداد ۱۳۷۱ در مشهد و ۱۴فروردين ۱۳۷۴در 

اسالمشهر و در برخي شهرهاي ديگر شورش هاي محلي شكل گرفت.
ما حتي روايتي از حضور مردم و سپس ورود اراذل و اوباش و افراد سودجو ارائه 
داديم كه از آن شرايط سوءاستفاده كرده و دست به اقداماتي مي زنند. بخش بسيار 
زيادي از اين وقايع ناشي از سياست هاي اقتصادي دولت بود كه مردم فقير تر شده 
بودند.  گرچه دولت شعار ها و اقدامات بزرگي را در دستور كار داشت اما به هر حال 

جامعه ستمديدگان و مستضعفين تحمل اين فشار ها را نداشتند.
 محسن هاشمي هم مستند را مش�اهده كرده است، نظرش در 

مورد مستند چه بود؟
 محسن هاشمي فرزند و محمد هاشمي برادر آقاي هاشمي، از مشاوران و نزديكان 

ايشان اين مستند را ديدند. محسن هاشمي جلوي دوربين ما آمد و بعد هم فيلم را 
ديد و نظر مثبتي داد: »اين منصفانه ترين روايتي بود كه مي شد ديد.« 

انتقاد هاي صريح از دولت س��ازندگي و از آن طرف مدافعان دولت سازندگي 
در اين فيلم موجود است، من سعي كردم نگاهم بيطرفانه باشد. اين فيلم يك 
دوره اي را بدون روتوش و بدون اينكه خودش را سانسور كند نشان مي دهد، در 

واقع در مورد يك دوره خيلي صريح صحبت مي كند. 
چطور به آن نگاه بي طرفانه رسيديد؟

مستند هاي سياسي حركت روي سطح صيقلي است، به اين معنا كه شما اگر 
بخواهيد گرفتار جناح بندي سياسي شويد حرف خودتان در آن گم مي شود. 

حرف مردم در آن گم مي شود. 
مردم مخاطبان اصلي هستند. مستندساز سياسي نبايد براي جناح سياسي 
خودش فيلم بسازد. بهترين قضاوت را مردم مي توانند انجام دهند. اين فيلم 
براي خيلي از مسئوالن كشور به نمايش درآمد اما هنوز موفق نشده ايم كه براي 

مردم به نمايش در بياوريم. 
 چرا موفق به اين كار نشده ايد؟

متأسفانه هر وقت خواستيم اكرانش كنيم از يك جايي، از يك نهادي، از يك 
سازماني جلوي اكران اين فيلم را گرفتند در حالي كه اين فيلم اساساً فيلمي 
غيرسياسي است و بيش��تر جنبه اجتماعي دارد؛ فيلمي در مورد يك دوره از 
زندگي مردم ايران كه فكر مي كنم آدم هاي آن دوره اگر اين فيلم را ببينند با آن 
خيلي احساس قرابت مي كنند، ضمن اينكه فكر مي كنم اگر اين مستند ديده 
مي شد و سياستمداران ما آن را تماش��ا مي كردند اين امكان وجود داشت كه 

روي رفتارهاي اكنونشان قدري تاثيرگذار باشد. 
 بازخورد اين فيلم در ميان سياستمداران چطور بود؟

بيشترين افرادي كه اين فيلم را ديدند شايد يكي دو تا اشكال فرمي از فيلم 
گرفتند اما گفتند بس��يار مستقل و منصفانه اس��ت اما من خيلي افسوس 
خوردم كه آقاي هاشمي در ميان كار به رحمت خدا رفت، اين فيلم را نديد تا 

نظر ايشان را هم جويا شويم. 
 چه مدت زماني صرف تهيه و تدوين اين فيلم شد؟

من سال ۹۵ كارهاي پژوهش��ي فيلم را آغاز كردم كه در ميانه كار آقای 
هاش��مي به رحمت خدا رفت و بع��د در ادامه كار فيلمب��رداري اتفاقات 
دي ماه ۹۶ رخ داد و من فيلم را چون نمي خواس��تم س��وءتفاهمات عليه 
»شورش عليه سازندگي« به وجود بيايد، كنار گذاشتم اما متأسفانه اين 
سوءتفاهامات ادامه داشت و ما اين فيلم را در شهريور سال گذشته تمام 
كرديم و به سينما حقيقت رسانديم كه مورد قبول واقع نشد. در ادامه سعي 
كرديم فيلم را كامل تر كنيم و يكي دو مصاحبه به فيلم اضافه كرديم. در 

مجموع حدود ۲/۵سال ساخت فيلم طول كشيد. 
 چقدر مصاحبه و مستندات در اختيار داشتيد؟ 

من با ۱۱ اقتصاددان از طيف هاي مختلف سياسي 
صحبت كردم ام��ا در فيل��م از صحبت هاي چهار 
اقتصاددان اس��تفاده كردم، چون نمي خواس��تم 
فيلمم خيلي اقتصادي شود. از صحبت هاي اساتيد 
رشته اقتصاد بهره بردم و بعد با مديراني كه در دوره 
آقاي هاشمي مسئوليت داشتند گفت و گو كردم. در 
ادامه با يكسري افرادي كه شاهد اين وقايع بودند 
گفت وگو كردم. ۱۴مصاحبه در فيلم موجود است 

كه اين دوره را روايت مي كند. 
 اشاره كرديد به جشنواره حقيقت و اينكه در 

اين جشنواره مورد قبول واقع نشد؟
بله در سال گذشته افرادي خارج از جشنواره چند فيلم را كنار گذاشتند 
در آن دوره يك نگاه تك بعدي وجود داش��ت و مطمئن هس��تم كه حتي 
نگذاشتند افراد مورد نظر فيلم را ببينند، يعني نه هيئت داوران مشخصي 
داشت، نه چيزي و من به اين رويه اعتراض داشتم. چند فيلم خيلي خوب 
را از جشنواره كنار گذاشتند. يكي مستند من بود و يكي دو تا فيلم ديگر 
كه بسيار خوب و تاثيرگذار بودند. متأسفانه سال گذشته جشنواره خيلي 
بخشي نگر بود، يعني طيفي را كنار گذاش��تند. نمي دانم شايد مقتضيات 
جش��نواره خيلي فانتزي بود و اين انتزاعي اما براي دوره جديد جشنواره 
اميدوارم با مديريت جديد در سينما حقيقت اين نگاه ها ديگر وجود نداشته 

باشد كه بتوانند اتفاقات گذشته را جبران كنند.

 »شورش عليه سازندگي« 
منصفانه ترين روايت را دارد

مصطفي شوقي: در فيلم نشان داديم برخي اعتراض هاي بحق مردم در دهه 70 با ورود اراذل و اوباش و افراد سودجو 
به انحراف و ناامني كشيده شد و محسن هاشمی نيز درباره آن گفت منصفانه ترين روايتی بود كه می شد ديد

م��ا اين مس��تند را در ش��هريور 
س��ال گذش��ته تمام كرديم و به 
س��ينما حقيق��ت رس��انديم كه 
مورد قبول واقع نش��د. در ادامه 
سعي كرديم فيلم را كامل تر كنيم

 »مخيم، مدافع حرم« 
مستندي از فلسطينيان مدافع حرم

مس�تند »مخي�م، مدافع ح�رم« روايت�ي از فلس�طينيان مداف�ع حرم 
است كه پنج ش�نبه اين هفته روي آنتن شبكه يك س�يما خواهد رفت. 
به گزارش فارس، مس��تند »مخيم، مدافع حرم« به كارگرداني روح اهلل رفيعي 
كاري از گروه مستند روايت فتح است كه به موضوع دفاع مجاهدين فلسطيني 
مقيم سوريه از حرم حضرت زينب)س( مي پردازد و گوشه اي از محبت مردم 

فلسطين به خاندان اهل بيت)ع( را به تصوير مي كشد. 
روح اهلل رفيعي كارگردان اين اثر با اش��اره به فضاي رس��انه اي مس��موم عليه 
فلسطيني ها در موضوع س��وريه و رويايي آنها عليه جبهه مقاومت گفت: براي 
ساخت »مخيم مدافع حرم« به مواردي رسيدم كه ساخت اين فيلم و پرداختن 
به اين سوژه را برايم با اهميت مي  كرد. رسانه هاي صهيونيستي به دروغ عنوان 
كرده بودند كه مردم فلسطين در برابر سوري ها قرار گرفته اند و مي خواستند 
با اين كار بين مسلمانان مجاهد ضداس��رائيلي حاضر در جبهه مقاومت تفرقه 
و چنددستگي ايجاد كنند. وي افزود: ساخت مستند درباره مدافعان حرم در 
سوريه و عراق با مشكالت و پيچيدگي هايي همراه است. معاندان با فتنه گري 
رس��انه اي و پرداختن به اين فضاي مس��موم عنوان مي كردن��د خط مقاومت 
شكس��ت خورده اس��ت، در صورتي كه واقعيت اينگونه نبود و م��ن در ميان 
مسلمانان برعكس اين موضوع را مشاهده مي كردم. داستان اين مستند به دفاع 
فلسطيني  هاي مخيم سيده زينب)س( از حرم ايشان مي  پردازد كه در اين ميان 
شهداي بسياري را تقديم كرده  اند و تالش كرده است تا گوشه  اي از رشادت  هاي 
آنان را به تصوير درآورد. روح اهلل رفيعي پيش از اين آثاري چون »پرواز ۳۲۰«، 

»فرمانده جواد« و »خالد و مجتبي« را نيز ساخته بود.

مصطفي محمدي     ديده بان

محسن مؤمني شريف در اختتاميه جايزه شهيد همداني مطرح كرد

از جنگ روايت ها درباره سوريه عقب نمانيم
حميد حسام دبير جايزه شهيد حاج حسين همداني معتقد است، انتخاب كتاب مدافعان 

حرم كاري از جنس ارادت است و بخشي از تاريخ مقاومت دهه 90 را نشان می دهد


