
 سيدضياء هاشمي 
ضمن گاليه از نظام نامه اكران:

 دولت بي تفاوت است
سينماگران پيشقدم شوند

سيدضياء هاشمي دبير شوراي 
عالي تهيه كنندگان ضمن انتقاد 
ج�دي ب�ر وضعي�ت حاك�م بر 
مديريت اكران سينماها، به دليل 
بي تفاوتي دولت پيشقدم شدن 
سينماگران براي تغيير جدي در 
نظام نامه اكران را خواستار شد. 
سيدضياء هاشمي دبير شوراي عالي تهيه كنندگان در گفت وگو 
با مهر ضمن اشاره به وضعيت فروش فيلم هاي سينمايي در چند 
روز گذشته گفت: در هفته گذشته ناآرامي ها تاثير وحشتناكي 
روي فروش فيلم ها گذاش��ت چراكه مخاطبان فيلم ها به طور 

محسوسي كاهش پيدا كردند. 
وي با اش��اره به نظام نامه فعلي اك��ران عنوان ك��رد: به نظرم 
نظام نامه فعلي بدترين نظام نامه اكران است و ما شاهد بدترين 
دوره فعاليت ش��ورايي براي نظارت روي برنامه ريزي و اكران 
فيلم ها، هس��تيم. من واقعاً بابت وضعيت موجود اين سيستم 
متاسفم، از همين رو به نظرم اين نظام نامه حتماً بايد تغيير كند. 
جالب اين است كه همه مسئوالن پذيرفته اند كه اين نظام نامه 
مشكل دارد اما كاري نمي كنند! با نظام نامه موجود به هيچ وجه 
نمي شود كار كرد، حتماً بايد تغيير اساسي در آن ايجاد شود تا 
براساس قابليت هاي موجود و امكاناتي كه براي سينما و اكران 

وجود دارد، اصالح شود. 
...........................................................................................................

 منتقد »هاليوود ريپورتر«
درباره نماينده سينماي ايران در اسكار:

 »در جست وجوي فريده«
اثري سرشار از اشك  و لبخند است

مس�تند »در جس�ت وجوي فري�ده« اث�ري سرش�ار از 
اش�ك  و لبخند اس�ت كه به  رغ�م داش�تن روايتي خطي، 
ح�س تعلي�ق قدرتمن�دي را در مخاطب ايج�اد مي كند. 
به گزارش ايس��نا، »دبورا يانگ« در مطلبي درب��اره فيلم »در 
جس��ت وجوي فريده« در هاليوود ريپورتر نوش��ته است: اين 
مس��تند درباره زني ۳۸س��اله و هلن��دي به ن��ام »الين فريده 
كانينگ« است كه تصميم مي گيرد با سفري به زادگاهش ايران، 

والدين واقعي خود را پس از سال ها پيدا كند. 
اين مستند كه با حساسيت و ظرافت ساخته شده، مخاطب را 
با خود به س��رزميني مي برد كه پيش از اين در ساير فيلم هاي 
معاصر ايراني كمتر ديده ش��ده و بيننده را با قلب خانواده هاي 
س��نتي و ارزش هاي آنها آش��نا مي كند؛ مردماني كه با وجود 
اعتقادات مذهبي س��فت و س��خت، از وي به عن��وان يكي از 
خودشان كه پس از س��ال ها بازگش��ته، با روي باز و با هيجان  
فراوان استقبال مي كنند. مستند در »جست وجوي فريده« در 
حالي نماينده سينماي ايران در شاخه بهترين فيلم بين المللي 
)خارجي( نود و دومين دوره جوايز س��ينمايي اسكار است كه 
بنابر اعالم آكادمي اين فيلم يكي از ۱۵۹ اثر مستند واجد شرايط 

رقابت در شاخه بهترين مستند اسكار ۲۰۲۰ نيز است. 
...........................................................................................................

 تقويت كتابخانه هاي كانون
نيازمند اقدامي جهادي است

مديرعام�ل كانون پ�رورش فك�ري ك�ودكان و نوجوانان 
با اش�اره به اينكه مراكز فرهنگ�ي، هن�ري و كتابخانه ها، 
اص�ل و اس�اس و چش�م و چ�راغ فعاليت ه�اي كان�ون 
هس�تند،  نوجوان�ان  و  ك�ودكان  فك�ري  پ�رورش 
خواس�تار اق�دام جه�ادي ب�راي تقوي�ت آنه�ا ش�د. 
فاضل نظري در نشس��ت فصلي مديران كانون سراسر كشور، 
گفت: اگ��ر كتابخانه ها پرفروغ باش��د بي ترديد هم��ه كانون 
روش��ن خواهد ش��د و بايد اين نگاه را به وي��ژه در بخش هاي 
ستادي تقويت كنيم كه اصل و اس��اس و اولويت فعاليت هاي 
كانون مراكز فرهنگي- هنري اس��ت. مراكز فرهنگي- هنري 
كانون نيازمند احيا و ايجاد هواي تازه است، در اين زمينه بايد 
كتاب هاي جديد را به اين مراكز تزريق كنيم كه اين كار هم با 
افزايش توليد كتاب هاي جدي��د چاپي و صوتي و تجديد چاپ 
كتاب هاي قديمي و خريد كتاب از ناشران ديگر صورت مي گيرد 
و كتابخانه هاي كانون مي توانند بهترين مشتريان آثار توليدي 
ما باشند. بايد به سرعت، اين آثار در اختيار كودكان و نوجوانان 

در سراسر كشور قرار بگيرد. 
نظري همچنين ايجاد زير ساخت هاي الكترونيكي و رايانه اي را 
در كانون ضروري و از اولويت هاي اساسي اين تغيير در كانون 
عنوان كرد و يادآور ش��د: ديگر نمي شود جايي مثل كانون را با 
شيوه هاي ۴۰سال پيش اداره كرد. بايد به تغيير شيوه مديريت 
در اين مجموعه اهميت بدهيم و بخش مهمي از اقدامات را به 

زيرساخت هاي رايانه اي اختصاص دهيم.
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سخن در بند توست، تا آن را نگفته 

باشی و چون گفتی، تو در بند آنی، 

پس زبانت را نگهدار چنانكه طال و 

نقره خود را نگه می دارى، زيرا چه 

بس�ا س�خنی كه نعمتی را طرد يا 

نعمتی را جلب كرد.

    محمد صادقي
بعد از كمرنگ شدن استفاده از واژه »تحريمي« براي باال بردن 
فروش فيلم، اين بار برخي از سينماگران از حربه ممنوع التصويري 
بودن بازيگ�ران به عنوان اب�زار تبليغاتي اس�تفاده مي كنند. 
تبليغات غيررس��مي در فضاي مجازي روي حواش��ي آگهي هاي 
بازرگاني چند فيلم خاص تمركز كرده اند. نمايش داده نشدن چهره 
يك بازيگر در تيزر هاي تلويزيوني بهانه اي براي اين تبليغات شده تا 
با مانور روي »ممنوع التصويري« آن بازيگر در تلويزيون، مخاطبان 
را براي تماشاي فيلم ترغيب كنند. اين اتفاق بعد از دوره اي افتاد 
كه عنوان فيلم »تحريم شده در سينماهاي حوزه هنري« ديگر بار 
تبليغاتي نداشت و نمي شد روي آن مانور داد. مسئله حذف تصوير 
بازيگران ممنوع التصوير از تيزرهاي تلويزيوني فيلم هاي سينمايي، 
با واكنش عباس مهدوي مهر، مديركل بازرگاني سازمان صداوسيما 
مواجه شد. مهدوي مهر گفت: »مدتي است برخي سينماگران براي 
فروش بيشتر فيلم هايشان دست به ايجاد حاشيه هايي مي زنند كه 
به تخريب سازمان مي انجامد، ما اين موضوع را تذكر داده ايم و در 

صورت ادامه قطعاً از طريق مراجع قانوني هم پيگيري مي كنيم.«
وي درباره ادعاي حذف چهره برخي از بازيگران سينما در تبليغات 
تلويزيوني فيلم ه��ا، گفت: »اين موضوع جوس��ازي حاميان مالي 
فيلم هاي سينمايي عليه رسانه ملي است و برخي از افراد كه در اين 
عرصه فعاليت مي كنند، هر از چندگاهي براي فروش بيشتر شايعه 
مي كنند كه يكي از چهره هاي حاضر در فيلم از س��وي س��ازمان 
صداوسيما ممنوع التصوير شده است و نمي توانند تبليغات خود را 

با حضور آن چهره پخش كنند.«

مهدوي مهر، تأكيد كرد: »برخي از اين س��ينماگران بعد از اينكه 
آنونس خود را خودش��ان بدون حضور بازيگري كه در ذهن شان 
است، براي بازرگاني س��ازمان مي فرس��تند به آن فرد مي گويند 
كه در فض��اي مجازي ي��ا در مصاحبه با خبرگزاري ها نس��بت به 
ممنوع التصويري خود در صدا وس��يما اعتراض كند و معموالً هم 
افراد اسير اين جوزدگي و دروغگويي مي شوند و به سرعت واكنش 
نشان مي دهند در صورتي كه اصاًل ممنوع التصويري وجود ندارد.«

مديركل بازرگاني رس��انه ملي درب��اره ممنوع التصويري بازيگران 
در تلويزيون، گفت: »مراج��ع قانوني و امنيتي بنا ب��ر ادله قانوني 
درخواست مي كنند و صداوسيما فقط اين درخواست را اجرا مي كند. 
به  رغم اينكه اين موضوع را مديركل محترم روابط عمومي سازمان 
صداوسيما نيز بارها اعالم كرده اند، اما باز هم مي گويند صداوسيما 
ممنوع التصوير مي كند كه اين دروغ محض است.« در ماه هاي اخير 
چند فيلم سينمايي در شبكه هاي اجتماعي روي ممنوع التصوير 

بودن بازيگرشان در تلويزيون مانور تبليغاتي داده اند.

بازي با لغت »تحريم« و »ممنوعيت«
براي باال بردن فروش فيلم ها

    احمد محمدتبريزي
خبر توقف تصويرب��رداري و از س��رگيري مجدد يك فيلم 
سينمايي به خاطر مشكالت مالي دوباره زخم كهنه مشكالت 
قديمي تهيه كنندگي در س��ينماي ايران را باز كرد و نشان 
داد تا فكري اساسي براي حل اين مشكل نشود، فيلم هاي 

ديگري در آينده قرباني اين آشفته بازار مي شوند. 
اين بار قرعه به ن��ام حميد نعمت اهلل افتاد ت��ا تصويربرداري 
فيلم سينمايي اش به نام »قاتل و وحشي« به داليل مشكالت 
مالي متوقف شود. نعمت اهلل دليل توقف فيلمبرداري فيلمش 
را چنين عنوان كرد: »مش��كالتي براي اي��ن فيلم به خاطر 
برآورد هزينه س��اخت پيش آمد اما در نهاي��ت راه چاره اي 
براي اين مسئله در گفت وگو با آقاي رنجكشان پيدا كرديم 
و فيلمبرداري فيل��م ادامه پيدا خواهد ك��رد.« او همچنين 
اضافه كرد كه ت��ا امروز بيش از ۷۰درص��د فيلمبرداري اين 
فيلم سينمايي انجام شده و تدوين همزمان آن توسط هايده 
صفي ياري در حال انجام است. پس از انتشار خبر توقف فيلم، 
محمدصادق رنجكشان سرمايه گذار فيلم سينمايي »قاتل 
و وحش��ي« نيز در توضيحي چند خطي گفت كه به  عنوان 
سرمايه گذار اين پروژه، تمامي تعهدات مالي خود را مطابق 
قرارداد از ابتدا تا به انتها به طور كامل انجام داده و مسئوليت 
توقف و هر گونه اتفاق ديگر بر عهده تهيه كننده فيلم است. 
رنجكشان يكي از سرمايه گذاراني است كه ورودش به سينما 
حرف و حديث هاي زيادي به دنبال داشته است. او سابق بر 
اين در صنف آژانس هاي هواپيمايي فعاليت مي كرد و مدتي 
اس��ت كه اقدام به س��رمايه گذاري در فيلم هاي سينمايي و 
تئاتر كرده است. او سال گذشته به دليل سرمايه گذاري روي 
پنج فيلم از بحث برانگيزترين چهره هاي سينمايي شده بود 
و امسال سه فيلم »سرخپوست«، »سركوب« و »روسي« با 
سرمايه وی روانه پرده سينماها شد. حاشيه هاي كارگردانان 
و تهيه كنندگان در سينماي ايران مس��بوق به سابقه است 
و معروف ترينش به كش��مكش و درگيري منصور لش��كري 
قوچاني تهيه كننده فيلم »قاتل اهلي« و مس��عود كيميايي 
كارگردان فيلم برمي گ��ردد. در جري��ان تصويربرداري اين 
فيلم، تهيه كننده اعالم كرد فيلم تمام شده و فيلمبرداري را 
تعطيل كرد و بعد كيميايي نامه نوشت و به احترامش شورايي 
تشكيل شد و رأي به گرفتن صحنه هاي باقي مانده داده شد. 
حضور افرادي مثل محمد امامي ب��ا پول هاي آلوده و كثيف 
دستاوردهاي مخربي را برای س��ينما داشته است. ريخت و 
پاش هاي اين سرمايه گذاران و تهيه كنندگان، وضعيت توليد 
فيلم هاي سينمايي را به لحاظ مالي به هم ريخت. ورود اين 
تهيه كنندگان با پول هاي مشكوك سينماي ايران را در چند 

س��ال اخير با مشكالت 
عجيب��ي مواج��ه كرده 
رفت��ن  ب��اال  اس��ت. 
غيرعقالن��ي دس��تمزد 
افزاي��ش  بازيگ��ران، 
هزينه هاي توليد و پايين 
آمدن كيفي��ت فيلم ها 
نمونه هايي از تاثير حضور 
اين افراد در سينماست. 
غالمرضا موس��وي عضو ش��وراي عالي تهيه كنندگان سال 
گذشته درباره مس��ئله ورود پول هاي سرگردان و مشكوك 
به حوزه سينما و شبكه نمايش خانگي و آسيب هايي كه اين 
مسئله براي سينما ايجاد مي كند، چنين گفت: من حدود پنج 
سال پيش براي اولين بار در مورد ورود پول هاي مشكوك به 
سينما و مراكز نمايشي هشدار دادم و گفتم اين پول ها منشأ 
سالمي ندارند و اغلب براي پولشويي وارد جريان نمايش چه 
در شبكه نمايش خانگي و چه سينما مي شوند ولي متأسفانه 
در اين چند سال هيچ گونه واكنشي از سوي افراد و نهادهاي 

مسئول صورت نگرفت. 
سينماي ايران در حالي از اين وضعيت آشفته رنج مي برد كه 
تهيه كنندگي و سرمايه گذاري در كشورهاي توسعه يافته قانون 
و اصول مشخصي دارد و تهيه كنندگان به عنوان بخش مهمي 
از جريان ساخت يك فيلم به شمار مي روند. تهيه كنندگان 
سينما در كش��ورهاي ديگر معموال با سينما و شرايط توليد 
يك فيلم آشنايي خوبي دارند و بر اساس ضوابط و مقرراتي 
وارد چرخه توليد مي شوند. در صنعت سينماي هاليوود اين 
كمپاني ها و تهيه كننده هس��تند كه حرف اول را مي زنند و 
معموال با انتخاب هاي دقيق موفق مي شوند پروژه هايي را به 
سرانجام برسانند كه بيشترين اميد را براي تسخير گيشه ها 
دارند. اين تهيه كنندگان با وجود س��رمايه گذاري هاي زياد 
روي فيلم هايش��ان به هيچ عنوان قواعد ساخت يك فيلم را 
به هم نمي زنند و حاضر به دادن پول ه��اي خارج از عرف به 
ستاره هايشان نيستند. ميزان دستمزد بازيگران و ساير عوامل 
از يك ميزان متناس��بي برخوردار است و حضور ستاره هاي 
سينمايي بخشي از بودجه توليد را به خود اختصاص نمي دهد. 
متأسفانه تهيه كنندگي در سينماي ايران فقط در داشتن پول 
و سرمايه خالصه مي ش��ود و تهيه كنندگان تاثير زيادي در 
باال بردن كيفيت يك فيلم ندارند. اين وضعيت در چند ساله 
اخير و با ورود چهره هاي جديد با پول هاي مشكوك تشديد 
هم شده و ضربه هاي س��نگيني به چرخه توليد در سينماي 

ايران زده است.

تكرار داستان كاهش بودجه فرهنگ

بودجه فرهنگي 99 با كاهش 15 درصدي بسته مي شود!

   محمدصادق عابديني
براي چندمين س�ال پياپ�ي دول�ت در تنظيم اليح�ه بودجه 
س�االنه كش�ور، اقدام به كاه�ش بودجه بخ�ش فرهنگ كرد. 
كاهش بودجه فرهنگي كشور خبري بود كه فاطمه ذوالقدر، عضو 
كميس��يون فرهنگي مجلس بعد از جلس��ه اين كميسيون اعالم 
كرد. ذوالقدر درباره وضعيت بودجه فرهنگي كشور، گفت: تاكنون 
فقط 6۳درصد از بودجه فرهنگي سال ۹۸ تخصيص يافته و مابقي 
آن تاكنون تحقق نيافته است. ذوالقدر با بيان اينكه بودجه در نظر 
گرفته ش��ده براي س��ال ۹۹ معادل ۴۲۰هزارميليارد تومان است، 
افزود: در بودجه سال ۹۸ به ميزان ۷هزارو۲۰۰ميليارد تومان اعتبار 
براي بخش فرهنگ در نظر گرفته شد كه اين ميزان اعتبار در بودجه 
سال ۹۹ به 6هزارو ۱۲۰ميليارد تومان كاهش يافته است. وي افزود: 
سهم بخش فرهنگ در بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۱۵درصد 
كاهش يافته كه با اين وضعيت نهادهاي فرهنگي حتي در پرداخت 
حقوق و مزاياي كاركنان خود هم به مشكل برمي خورند. سخنگوي 

كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي افزود: درصد ناچيزي از 
بودجه كش��ور به حوزه فرهنگ اختصاص داده شده كه نمايندگان 

عضو كميسيون فرهنگي خواستار اصالح اين وضعيت شده اند. 
كاهش بودجه فرهنگي كشور به مس��ئله اي تكراري در تصميمات 
دولت تبديل شده است. در سال های ۹۷ و ۹۸ بودجه عمومي كشور 
شاهد ريزش بوده اس��ت. دولت در بودجه ريزي س��ال ۹۸ به طور 
مشخص بودجه چندين نهاد فرهنگي را كاهش داد و همين مسئله 
باعث شد تا عملكرد اين نهادها دچار اختالل شود. با اين وجود، حتي 
دولت دوازدهم نس��بت به بودجه مصوب نيز متعهد نبوده است به 
طوري كه صرفاً 6۳درصد از بودج��ه فرهنگي تخصيص پيدا كرده 
اس��ت. دكتر عبداهلل گنجي، مدير مس��ئول »جوان« در يادداشتي 
كه س��ال گذش��ته در اعتراض به كاهش بودجه فرهنگي منتش��ر 
كرد، با اشاره به مضرات كاهش بودجه فرهنگي كشور، متذكر شد: 
»بستن دست نهادها و مؤسسات و سازمان هاي فرهنگي- ديني به 
معناي كودتا عليه جوهره انقالب اسالمي است. رمز استمرار انقالب 
اسالمي همان رمز پيروزي است، بنابراين جرياني در سال هاي اخير 
 سعي كرده اس��ت، مش��كالت مردم را بهانه اي براي ايجاد دوراهي 
انقالب- معيشت قرار دهد و هر آنچه مقوم هويت فرهنگي و ديني 

ماست پشت معيشت مردم برده و سالخي كند.«
اكنون نيز با وجود گذشت يك سال از انتقاد دلسوزانه درباره عواقب 
كاهش بودجه فرهنگي، دولت بي توجه به نگراني ها، با نگاه يك سويه 
به فرهنگ درصدد كاهش ۱۵درصدي بودجه فرهنگي اس��ت كه 
عالوه بر تعطيلي فعاليت هاي فرهنگي و هن��ري، حتي امور جاري 

مانند پرداخت حقوق كاركنان را با مشكل روبه رو مي كند. 

    موسيقي

     زينب امجديان
مستند »مخيم، مدافع حرم« به موضوع دفاع 
مجاهدي�ن فلس�طيني مقيم س�وريه از حرم 
حضرت زين�ب)س( مي پردازد و گوش�ه اي از 
محبت مردم فلسطين به خاندان اهل بيت)ع( 
را ب�ه تصوي�ر مي كش�د. روح اهلل رفيعي پيش 
از اين آث�اري چ�ون »پ�رواز 320«، »فرمانده 
جواد« و »خال�د و مجتبي« و مس�تند »خليِل 
آفريق�ا« را س�اخته ب�ود. ب�ه بهان�ه پخ�ش 
مس�تند »مخيم، مدافع حرم« از ش�بكه اول 
س�يما س�راغ كارگردان اين مس�تند رفتيم. 
 كمتر كس�ي از حض�ور مدافعان حرم 
فلس�طيني اطالع دارد. چطور شد كه 

سراغ اين سوژه رفتيد؟
در جري��ان اتفاق��ات جبهه مقاوم��ت و جنگ 
سوريه، رسانه هاي صهيونيستي به دروغ عنوان 
كرده بودند كه مردم فلسطين در برابر سوري ها 
قرار گرفته اند و مي خواس��تند با اي��ن كار بين 
مسلمانان مجاهد ضداسرائيلي حاضر در جبهه 
مقاومت تفرقه و چنددس��تگي ايجاد كنند. از 
طرف ديگر رسانه هاي فارسي زبان مقابل جريان 
انقالب اسالمي روي سوژه هايي مانور مي دادند 
كه باعث نفاق در ميان مدافعان حرم شود. يكي 
از آن س��وژه ها فلس��طيني ها بودند. آنها تالش 
كردند تا فضاي مس��مومي عليه فلس��طيني ها 
در موضوع سوريه و رويارويي شان عليه جبهه 
مقاومت ايجاد نمايند تا جريان انقالب اسالمي 
در دفاع از مظلوم و رهايي قدس دچار تشكيك 
و شبهه شوند، از اين رو بر خود واجب دانستم تا 
در اين زمينه روشنگري كرده و سراغ مدافعان 
حرم فلس��طيني بروم و تحقيق كن��م. اين امر 
باعث خلق اثر مستندی با عنوان »مخيم، مدافع 

حرم« شد. 
 براي ساخت اين مستند راهي سوريه 

شديد؟
در سفري كه به سوريه داشتم، متوجه شدم بسياري 
از اي��ن فلس��طيني ها برخالف آنچه رس��انه هاي 
معاند نش��ان مي دهند، در مح��ور مقاومت عليه 
تكفير مي جنگند؛ فلسطيني هايي كه دوشادوش 
ديگر مدافعان در مقابل تروريست ها ايستاده اند. 
همين بهانه اي شد تا پژوهشي در اين زمينه انجام 
بدهم. من در اين مشاهدات عيني تعداد زيادي از 
فلسطيني ها را از نزديك ديدم كه در جبهه مقاومت 

عليه صهيونيست ها و تروريست ها در حال مبارزه 
هستند و از اين نظر سعي كردم تا روايتگر مبارزه 
آنها در قالب مس��تند باش��م. چند يگان مختص 

فلسطيني ها در جبهه مقاومت وجود داشت. 
 در حقيقت بايد گفت در بحث جنگ حق و باطل 
مرزبندي براي دفاع وجود ندارد و براي همين امروز 
در صف مدافعان حرم زينب)س( انواع مسلمانان 
از كشورهاي ايران، افغانستان، عراق، پاكستان و 
فلسطين حضور دارند، البته هميشه منافقاني هم 
از كشورهاي مختلف در گروه مقابل وجود دارند 
و خوب اس��ت در فرصتي به ساخت فيلمي از آنها 
هم دس��ت زد و نقش منافقان در بحران شام را به 

تصوير كشيد. 
در ادام��ه پژوهش هايم با قصه ه��اي مختلفي در 
مورد فلسطيني هاي سوريه روبه رو شدم. يكي از 
محله هايي كه فلسطينی ها در آن زندگي مي كنند 
»مخيم س��يده زينب«در جنوب حرم بي بي بود، 

البته چند مخيم ديگر هم در آنجا هست. 
 »مخيم سيده زينب« با ساير مخيم ها 

تفاوت داشت؟
بله. »مخيم سيده زينب« به خاطر نزديكي اش 
به حرم و به واسطه ارتباط آنها با ايراني ها نگاه 
جدي تر و روشن تري به مسائل جبهه مقاومت 
و حوادث سوريه داشت. »مخيم سيده زينب« 
جزو يكي از يگان هاي فلس��طيني ب��ود كه در 
جبهه مقاومت باقي مانده و ب��ا تكفير جنگيده 
و در اين مسير شهداي زيادي تقديم كرده بود. 
وقتي سراغ فلس��طيني ها رفتم جمالت بسيار 
ارزشمندي از آنها در مورد مقاومت شان شنيدم. 
آنها بر اين باور بودند كه ديگر نياز به فرار نيست 
و ديگر آوارگي معنا ندارد. ما يك بار از فلسطين 
و ديگر بار از اردن آواره شديم و به سوريه آمديم 
و ديگر نمي خواهيم آواره ش��ويم و مي مانيم و 

مقاومت مي كنيم. 

اي��ن مقاومت ش��ان يك بخ��ش براي دف��اع از 
هويت هاي خودش��ان بود و بخش��ي ه��م براي 
پاسخ به محبت هايي كه حكومت سوريه در حق 
فلس��طيني ها به صورت خاصه انج��ام داده بود. 
آنها مي گفتند روزگاري حافظ اس��د پدر بشار از 
ما حمايت كرد و بعد بشار اس��د از ما دفاع كرد و 
امروز كه دشمن مقابل اينها صف كشيده ما بايد 

از اينها دفاع كنيم. 
 اما فلسطيني هاي »مخيم سيده زينب« ايستادند 
و مقاوم��ت كردند، البته اي��ن مقاومت مختص 
مرد هاي فلسطيني نبود بلكه زن ها هم دوشادوش 
مردهايشان مقاومت كردند. پشتيباني و امداد، 
تهيه غذا، سركشي و پرستاري از مجروحان اينها 
بر عهده زنان فلسطيني بود. همه اين مجاهدت ها 
به فلسطيني هاي »مخيم سيده زينب« هويتي 

دوباره بخشيد. 
 چقدر س�ازمان هاي فلسطيني با شما 
همكاري كردند؟ آنها در جريان توليد 

بودند؟
ساخت مس��تند درباره مدافعان حرم در سوريه و 
عراق با مش��كالت و پيچيدگي هايي همراه است. 
طبيعي اس��ت كه براي مقابله با تشدد، گروه ها و 
فرقه گروه هاي امنيتي زيادي شكل بگيرد، مثالً اگر 
مي خواستيم از محلي به محل ديگر برويم نياز به 
مجوز مختص آن محل داشتيم. همه اينها نيرو هاي 
امنيتي دارند كه بايد م��ا را اينها تأييد مي كردند؛ 
امن دولت، امن حزب اهلل، امن وزارت داخله، امن 
فلسطيني. س��ختي كار در سوريه گرفتن مجوز و 
هماهنگي با اين مجموعه ه��اي امنيتي مختلف 
است كه ش��ما را بپذيرند و اجازه تصويربرداري و 
تهيه فيلم به شما بدهند. به نوعي مجبور شدم براي 
به تصوير كشيدن اين اتفاقات به تنهايي و با حداقل 

امكانات مستندهاي گزارشي بسازم. 
ابتداي امر مجموعه فلسطيني يك مقداري نسبت 
به اين اقدام و توليد مس��تند ما دافعه داشتند اما 
با كمك افرادي ك��ه مورد اعتمادش��ان بودند ما 
توانستيم ارتباط خوبي با آنها بگيريم و گروه هاي 
فلسطيني ما را پذيرفتند و ما را داخل خودشان راه 

دادند و در ساخت مستند به ما كمك كردند. 
 »مخي�م س�يده زين�ب« چه ان�دازه 

گفت وگو محور است؟
در اين مستند سعي كرديم كار به صورت گفت وگو 
باش��د و روايت فرمانده فلس��طيني، اصلي ترين 
روايت ما باشد. ما در اين مسير سراغ مدير مدرسه 
فلسطيني ها و ريش س��فيد منطقه مخيم سيده 
زينب رفتيم ام��ا روايت اصلي بر عه��ده فرمانده 

نيرو هاي فلسطيني مخيم سيده زينب بود. 
 چقدر از مس�تند برگرفت�ه از تصاوير 
آرش�يوي می باش�د و چقدر در آن از 

تصاوير توليدي استفاده شده است؟! 
يك ماه تحقي��ق و پژوهش در س��وريه توس��ط 
هم��كاران انجام گرف��ت و براي ضب��ط و توليد و 
تصويربرداري اش يك هفته وقت صرف شد. تقريباً 
بيش از۹۰درصد مستند تصويربرداري شد و كمتر 
از ۱۰درصد از تصاوير آرش��يو برادران فلسطيني 
استفاده كرديم. همه تالش من و همكارانم در اين 
مستند اين بود تا گوشه  اي از رشادت  هاي آنان را 

به تصوير بكشيم.

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند »مخيم، مدافع حرم«

حضور مدافعان فلسطيني در سوريه 
به آنها هويتي دوباره بخشيد

نقطه عطف و اوج اين فيلم آنجايي است كه فلسطيني ها خودشان را مدافع حرم و مدافع حريم اهل بيت)ع(  مي دانند

جمشيد جم خبر داد
مذاكره با ارشاد براي برگزاري همزمان 

جشنواره»آواهاي انقالبي« و »فجر«
رئيس انجمن موسيقي س�ازمان بسيج هنرمندان كش�ور از برگزاري 
پنجمين جشنواره س�رودهاي حماس�ي و آواهاي انقالبي با همكاري 
وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�المي در اي�ام ده�ه فج�ر خب�ر داد. 
جمش��يد جم خواننده قطعه مان��دگار »ي��ار دبس��تاني« و رئيس انجمن 
موسيقي سازمان بسيج هنرمندان كش��ور در گفت وگو با مهر گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي انج��ام گرفته بنا داريم نظر به برگ��زاري چهار دوره موفق 
جشنواره سرودهاي حماس��ي و آواهاي انقالبي، پنجمين دوره اين رويداد 
را نيز در ايام مبارك دهه فج��ر برپا كنيم اما برگزاري اين دوره نس��بت به 
دوره هاي پيش��ين تفاوت هايي دارد كه فكر مي كنم ش��رايط برگزاري اين 

رويداد را وارد فاز تازه اي كند. 
وي ادامه داد: در روزهاي اخير مذاكراتي با دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي صورت گرفته كه دوره پنجم جش��نواره همزمان با برگزاري 
جشنواره موس��يقي فجر ميزبان مخاطبان باشد، با اين شرايط كه محتواي 
آثار ارائه شده در جشنواره در قالب اجراي سرود به پيوست جدول جشنواره 
موسيقي فجر نيز اضافه شود كه فكر مي كنم حضور اين گونه آثار موسيقايي 
مي تواند برگزاري جش��نواره موس��يقي فجر را نيز پربارتر كن��د چراكه در 
سال هاي اخير فقدان »سرود« در بخش هاي جشنواره موسيقي فجر به طور 
كامل احساس مي شد و فكر مي كنم با اضافه شدن اين بخش عنوان جشنواره 
موسيقي فجر مي تواند ارتباط بيشتري با اهداف يك رويداد هنري مرتبط با 

جشن هاي پيروزي انقالب اسالمي ايران داشته باشد.

مصطفي محمدي     ديده بان

مشكالت توليد بار ديگر دامن يك فيلم سينمايي را گرفت

گير افتادن »قاتل و وحشي« وسط دعواي كارگردان و سرمايه گذار
ب��ه س��وريه  ك��ه  در س��فري 
داش��تم، متوجه ش��دم بسياري 
از فلس��طيني ها برخالف آنچ��ه 
نش��ان  معان��د  رس��انه هاي 
مي دهند، عليه تكفير مي جنگند


