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انتقاد معاون هنري وزارت ارشاد از ساخت تنديس هاي غيرحرفه اي از سردار سليماني

تنديس هاي ناشيانه اي كه شرم آورند
معاون ام�ور هنري وزارت 

مصطفي  محمدي
ارشاد با انتشار يادداشتي    تجسمی

انت�ق���ادي در م��ورد 
تنديس هايي از ش�هيد حاج قاسم س�ليماني كه در 
شهرهاي مختلف كش�ور رونمايي مي شوند، نوشت: 
»در ش�هرهاي مختل�ف يك�ي پ�س از ديگ�ري از 
تنديس هايي رونمايي مي ش�ود كه بيش از احساس 
قدرداني، حس شرمساري را در مخاطب برمي انگيزد.«

سیدمجتبي حس��یني معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، در بخشي از يادداش��تي كه با عنوان »تنديس هايي 
كه حس شرمس��اري را برمي انگیزند« و در انتقاد از رونمايي 
از تنديس هاي غیرحرفه اي از ش��هید سلیماني منتشر شده، 
آورده اس��ت: »ايران را بايد ش��ناخت تا بتوانیم سینه را سپر 
كنیم و جان را بر كف دس��ت بگیريم براي حفاظتش و براي 
آباداني اش و براي عزتمندي همیشگي اش. اگر براي شناخت 
س��رزمین مان تاب مطالعات علمي و پژوهش��ي هاي بايسته 
نداشته باشیم، ارتباط چشمي و آش��نايي با مفاخر- حتي با 
تماشاي تنديسي- آسان ترين راهكار و ملموس ترين اقدام براي 
گروه هاي اجتماعي مختلف است.« او در بخش ديگري از اين 
يادداشت يكي از دشوارترين میدان هاي آزمون معاصر را پديده 
دفاع مقدس خوانده و نوشته است: »دفاع جانانه اي كه اگر چه 
هشت سال، تمام جان و جواني ايران اسالمي معطوف آن بود، 
لیكن پس از آن نیز براي رفع و دفع كینه  توزي ها و دشمني ها 
به اَش��كال ديگر التزام توانمندي در آن را مؤكد مي كرد، مگر 
براي نشان دادن ايثار و ازجان گذشتگي ها، معرفي قهرمانان و 

رزمندگان شاخص و رشید كشور نیست؟«
حسیني سپس با انتقاد از تنديس هايي كه به ياد سردار شهید 
قاسم س��لیماني در اين يك سال ساخته ش��ده اند، تصريح 

كرده اس��ت: »در ش��هرهاي مختلف يكي پس از ديگري از 
تنديس هايي رونمايي مي شود كه بیش از احساس قدرداني، 
حس شرمس��اري را در مخاطب برمي انگیزد. تنديس هايي 
كه تصويرش در شبكه هاي مجازي به طرفه العیني منتشر 
مي شود و تماشايشان محب و مغرض از هر گروه كه باشند از 

زبان خود به عرض اسف مي پردازند.«
وي تأكید كرده اس��ت: »هفته دفاع مقدس، وقت مناسبي 
اس��ت كه به تذكار بینديش��یم. آيا وقت آن نیس��ت كه به 
مجسمه س��ازي و تنديس پردازي ب��راي معرفي چهره هاي 
شاخص و افتخارات كشورمان، كشور پهناورمان كه شهر و 

شهرستان و روستا كم ندارد، به طور خاص توجه كنیم.« 
سیدمجتبي حسیني در پايان نوشته است: »ديدن تصوير 
تنديس ديگري از س��ردار محبوب ايران س��رافراز در »باغ 
ملك« دست و قلمم را لرزاند، قلم خواس��ت تا بنويسم باز، 
مكرر كنم و بگويم كه هنر در تمام رشته ها و عرصه ها، يك 
ضرورت است. ثروتي اس��ت در جلوه هاي مختلف و غريب 
اس��ت كه صاحبان س��رمايه ديروز كه هنوز از داشته هاي 
پیشین وام مي گیرند و به آن مفتخرند، امروز خود را با بهره اي 

كمتر از آنچه بايد سپري  كنند.«

به�روز افخمي با اش�اره ب�ه ش�باهت هاي رواي�ي فيلم 
س�ينمايي »۱۹۱۷« ب�ه كارگردان�ي س�ام من�دس 
ب�ا فيل�م »ديده ب�ان«، س�اخته ابراهي�م حاتمي كي�ا 
را از نظ�ر س�ينمايي فيل�م بهت�ري توصي�ف ك�رد. 
بهروز افخمي به مقايسه دو فیلم »ديده بان« و »191۷« پرداخت  
وگفت: به نظر مي رس��د س��ام مندس، »191۷« را تحت تأثیر 
»ديده بان« ساخته يا الاقل آن را ديده، فیلم به لحاظ فرمي خیلي 
شبیه »ديده بان« است. از اين منظر البته »ديده بان« خیلي فیلم 

بهتري است و مشخص است كه از تجربه مستقیم فیلمساز از 
حضور در جبهه برخاسته است، به همین دلیل بیشتر هم به دل 
مي نشیند اما »191۷« با وجود شباهت فرمي به آن فیلم، بیشتر 
از جنس تظاهر فیلمساز به توانمندي تكنیكي است. فرم جدا از 
محتوا و موضوع با يك تظاهر و خودنمايي به رخ كشیده مي شود. 
افخمي »ديده بان« را بهترين فیلم دفاع مقدس سینماي ايران 
و زنده ياد رسول مالقلي پور و ابراهیم حاتمي كیا را هم بهترين 

كارگردانان اين حوزه دانست. 

چرا»ديده بان« خيلي بهتر از »۱۹۱۷« است؟

    خبر

امام صادق)ع(: 
يكی از نصايح لقمان به پس�رش، 
اين ب�ود كه گف�ت: »اى پس�رم! 
بخش�ی از روز و ش�ب و ساعات 
خود را براى دانش پژوهی قرار ده، 
زيرا هيچ زيان�ی را مانند ترك آن 

نخواهی يافت.« 

األمالي شيخ مفيد:ص 2۹2 ح 2

   سيدمرتضي ذاكر
پس از پاي�ان جن�گ تحميلي به س�بب حاكمي�ت گفتمان 
سازندگي، نشانه هاي دفاع مقدس كه بر ديوارها وجود داشت، از 
بين رفت و به جاي آن نمادها، بيلبوردها و تبليغات انبوه تجاري 
بر ديوارهاي شهر س�ايه انداخت، به همين علت در دهه دوم 
انقالب، هنر بي ريشه، هنر بي درد و تزئيني در جامعه پديد آمد. 
عوالم مختلف هنري در دوران پس از انقالب و ايام هش��ت ساله 
دفاع مقدس همواره با سه معضل اساسي روبه رو بود. اولین مسئله 
تندروهاي انقالبي نمايي بودند كه در مواجهه با هنر از طومارنويسي 
و چماق به دستي كارش��ان به غلتیدن در دامان دشمنان ملت و 
ساختن آثاري مثل سكس و فلسفه كشید. دسته دوم هنرمنداني 
بودند كه با گرفتن پز روش��نفكري س��عي در تخطئه و استهزای 
تفكرات و تولیدات آثار هنري در دو عرصه بسیار مهم و تاريخ ساز 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس در بین دانش��جويان و هنرمندان 
داشتند. دسته س��وم عده اي از مس��ئوالن و مديران منتسب به 
احزاب و جريانات سیاسي بودند كه تحت تاثیر تفكرات لیبرالي و 
تكنوكراتي سعي در پاك سازي ذهن مردم و نشانه ها و المان هاي 

هنر انقالبي از سطح شهرها و معابر عمومي داشتند. 
غالمعلي طاهري كه سابقه دبیري نخستین جشنواره بین المللي 
هنرهاي تجسمي فجر را در كنار فعالیت هاي هنري منتسب به 
جريان هنر دفاع مقدس دارد، در رابط��ه با نوع مواجهه جريانات 
حاكم سیاس��ي پس از اتمام دفاع هشت س��اله با هنر انقالبي به 
تسنیم مي گويد: به سبب حاكمیت گفتمان سازندگي در جامعه 
شرايط به گونه ديگري رقم خورد، به نحوي كه شهردار وقت تهران 

نشانه هايي از سال هاي جنگ و دفاع مقدس را كه بر ديوارها وجود 
داش��ت امحا مي كرد تا ديگر نمودي از جن��گ و دفاع مقدس در 
جامعه باقي نماند و به جاي آن نمادها، بیلبوردها و تبلیغات انبوه 
تجاري بر ديوارهاي شهر سايه انداخت، به همین علت در دهه دوم 
انقالب، هنر بي ريشه، هنر بدون در و پیكر، هنر بي درد، هنر تزئیني 

و هنري كه به فكر مسائل مردم نبود در جامعه پديد آمد. 
طاهري با اشاره به اينكه ما تقريباً دو دهه مشغول مبارزه با اين مسائل 
و جريانات بوديم، خاطر نشان مي كند: متأسفانه بسیاري از اساتید 
دانشگاه هاي ما مرعوب جو حاكم شده و با پُز روشنفكري در دام اين 
جريان افتادند و دانشجويانشان را هم متناسب با مباني اين جريان 
تربیت كردند. اكنون مراكز مختلفي كه متولي كار هنر هستند، بدون 
برنامه و دورانديشي در سطح باقي مانده اند و وظايفشان به نصب چند 
پالكارد، طاق نصرت و چراغاني كردن خیابان ها محدود شده است و 
هیچ برنامه بلندمدت و حتي میان مدتي هم براي اينكه بتوان به نتايج 

مطلوب تري رسید، وجود ندارد. 

انتقاد نقاش و دبير اسبق جشنواره فجر از عملكرد مديران غرب زده در هنر 
دهه دوم انقالب تبليغات تجاري جاي نشانه هاي دفاع مقدس را گرفت

تابلوي »شهداي فاجعه منا« اثر      نگارگری 
رضا بدرالس�ماء كه در پنجمين 
سالگرد فاجعه منا رونمايي ش�د، به زودي روي ديواري حوالي 

سازمان حج و زيارت نقاشي مي شود. 
نقاشي رضا بدرالسماء براي شهداي منا با عنوان »شهداي فاجعه منا« 
به پیشنهاد سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران و با همكاري 
سازمان زيباس��ازي به زودي روي يكي از ديوارهاي نزديك سازمان 

حج و زيارت به شكل ديوارنگاره نقاشي مي شود. 
نقاشي مظلومیت شهداي منا با تكنیك گواش و آبرنگ خلق شده 
و بیانگر يكي از تلخ ترين اتفاق هاي تاريخ جهان اسالم است و گامي 
مهم در جهت نمايان س��اختن بي كفايتي آل س��عود و مظلومیت 

مسلمانان جهان با استفاده از ابزار هنر است. 
اثر استاد بدرالس��ماء كه حدود 2۰۰زائر در آن وجود دارد برگرفته 
از نقوش و طرح هاي ايراني اس��ت، در اين اثر رنگ هاي گرم به  وفور 
استفاده ش��ده كه تداعي تش��نگي زائران خانه خدا و خوف و رجاي 

ناشي از اين فاجعه است، از نگاهي ديگر رستگاري عروج شهداي منا 
به همراه رقصي سماع گونه به تصوير كشیده شده است. 

در نقاشي »شهداي فاجعه منا« آيه1۰۰ سوره »نساء« با موضوع اجر 
و پاداش ش��هادت در راه هجرت به خانه خدا در حاشیه تابلو كار شده  
اس��ت، همچنین آيه25 سوره حج در حاش��یه خانه خدا نوشته شده 
كه بیانگر وجود عذابي دردناك براي كس��اني اس��ت كه در سرزمین 
خانه خدا دست به س��تم علیه زائران و مسلمانان مي زنند، اين دو آيه 
دو س��مت از فاجعه منا را به تصوير مي كش��د. تابلوي شهداي منا در 
سالروز فاجعه منا و در مراسم آيین افتتاح پايگاه مقاومت بسیج شهید 
غضنفر ركن آبادي )سفیر سابق ايران در لبنان و شهید فاجعه منا( در 
فرهنگسراي ملل با حضور حجت االسالم میثم امرودي، رئیس سازمان 
فرهنگي- هنري و حضور ويدئوكنفرانس��ي عب��اس خامه يار، رايزن 
فرهنگي جمهوري اسالمي در لبنان و خانم حاج علي گل همسر شهید 
ركن آبادي رونمايي شد. رضا بدرالسماء نگارگر ۷1ساله اصفهاني است 
كه تاكنون نمايش��گاه هاي بسیاري در خارج از كش��ور نظیر فرانسه، 
آلمان، ايتالیا، سنگال، تركمنستان، مالي، الجزاير، لبنان، آذربايجان، 
گرجستان، امارات، قزاقس��تان و تركیه برپا كرده اس��ت. او عالوه بر 
نگارگري كتاب هاي نفیس شاعران پارسي زبان از جمله حافظ، موالنا، 
خیام، عطار و فردوسي، انجام میناكاري ضريح حضرت مسلم بن عقیل، 
حبیب بن مظاهر، مقام حضرت ابوالفضل، كتیبه میناكاري نیم ضريح 
امام موسي كاظم)ع( و امام جواد)ع( و همچنین میناكاري پنجره فوالد 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( را در كارنامه خود داراست. بدرالسماء 
سال گذشته و در نودمین س��ال روابط ايران و ژاپن، تابلوي »درخت 

دوستي« را به عنوان نماد دوستي دو كشور خلق كرد.

مظلوميت شهداي »منا« نقاشي ديواري مي شود 
اثر رضا بدرالسماء با تكنيك گواش و آبرنگ خلق شده است

گناه ابتذال را بر گردن نظارت نيندازيم 
 ربط دادن بي كيفيتي آثار سينمايي به مسئله مميزي از سوي مصطفي زماني 
ناشي از نشناختن ظرفيت هاي هنر هفتم و ناخواسته آدرس اشتباه دادن است

    جواد محرمي
سانس�ور يك آدرس غلط اس�ت كه برخي 
ضعف كيفيت آثار س�ينمايي را بر گردن آن 
مي اندازند ام�ا حقيقت ماجرا اين اس�ت كه 
تنزل كيفيت بخش عمده اي از آثار سينمايي 
ايران ربطي به مسئله مميزي و نظارت ندارد. 
نظارت از سوي حاكمیت بر سینما امري واجب 
و ضروري اس��ت اما متوقف مان��دن مطالبات 
سینمايي در س��طح نظارت و به كار نینداختن 
چرخ ه��اي مديري��ت ايجابي كمك��ي به حل 

محتواي آثار سینمايي نخواهد كرد. 
انداختن گناه بي كیفیتي آثار سینمايي به گردن 
ممیزي موضوع تازه اي نیست و پیش از اين بارها 
اين آدرس غلط از سوي ديگران داده شده است 
و اين بار نیز به نظر مي رسد ضعف دانش و كمبود 
اطالع يكي از هنرمندان س��ینماي كشورمان 
باعث ش��ده تا بار ديگر ريشه بي كیفیتي آثار بر 

گردن نظارت انداخته شود. 
  مميزي كمتر شود تا بهتر بازي كنيم!

مصطف��ي زماني بازيگري كه ب��ا نقش حضرت 
يوس��ف به مردم معرفي شده اس��ت اخیراً در 
گفت وگو با فري��دون جیران��ي در برنامه كافه 
آپارات درباره اينكه آيا سینماي ايران مي تواند 
در مبارزه با فساد نقش داشته باشد، مي گويد: 
»سینما در ايران اصاًل نمي تواند در بحث مبارزه 
با فساد وارد شود و فیلم هايي مثل »سرپیكو« 
بسازد، چون در همه جا مقابل نیروهايي هستیم 
كه هر چه حرف مي زنیم مي گويند بدخواهید! 
ما نمي توانیم اي��ن فیلم ها را بس��ازيم. يكي از 
داليل مشكالتي كه در سینما داريم اين است 
كه واقعی��ت جامعه با واقعیت چی��زي كه قرار 
اس��ت پخش بش��ود فرق دارد. دختر 25ساله 
ما را مي بین��د مي گويد اين چ��ه مزخرفیه كار 

مي كنید!«
زماني ادامه مي دهد: »س��ینما از جامعه عقب 
نیس��ت، ممیزي نمي گ��ذارد م��ا خودمان را 
نش��ان بدهیم و ما عقب افتاده فرض شده ايم. 
فیلمنامه اي مي خواندم كه درباره مافیاي مواد 
مخدر و كشتن آدم هاس��ت. پلیس مگر راضي 
مي شود ما پنج نفر را بكشیم؟ يكي از دوستان 
رفته بود از نی��روي انتظامي مجوز بگیرد گفته 
بودند ما به اندازه كافي س��ر »متري ش��یش و 
نیم« كشیديم. آرزويم براي سینما اين است كه 
به ما رحم كنند، يك ذره ممیزي ها كم بش��ود 
كه نقش ها را بهتر بازي كنیم و سینما به جامعه 

نزديك شود.«

  دست كم گرفتن سينما!
اينكه سینماگر كشورمان واقعاً فكر مي كند ريشه 
اصلي ضعف آثار سینمايي ش��دت ممیزي آثار 
است، واقعاً مسئله اي است كه دلیل آن مي تواند 
عدم آگاهي كافي از امكانات سینما و ماهیت آن 
باشد چراكه ظرفیت هاي سینما آنقدر باالست 
كه اگر واقعاً فیلمس��ازي بخواهد به موضوعات 
مختلف ورود كند و فیلم خودش را بسازد، سدي 
جلوي او نخواهد بود. زماني براي اثبات حرفش از 
مصائب ساخت فیلم »متري شیش و نیم« سخن 
گفته اما به اين اشاره نكرده كه نیروي انتظامي 
چه اندازه با اين فیلمساز كشورمان براي ساخت 
فیلمش همكاري كرده و در آخر اگر اشكالي در 
كیفیت فیلم اس��ت، ربطي به ممیزي و س��فت 
بودن پلیس يا هر نهاد ناظر ديگري ندارد و سابقه 
نش��ان داده اتفاقاً پلیس بیشترين همكاري را با 
فیلمس��ازان انجام مي دهد. اينكه بازيگر سینما 
و تلويزيون كش��ورمان فكر مي كن��د ممیزي و 
نظارت سد راه كیفیت آثار است به دلیل آدرس 
غلط هايي است كه از گوشه و كنار داده مي شود 
و از طرفي ديگر اين مسائل آنطور كه بايد به طور 
جدي در رسانه ها به بحث گذاشته نمي شود تا 
موشكافي و سهم واقعي ممیزي در كیفیت آثار 

بر همگان معلوم شود. 
  مديريت سلبي، مديريت ايجابي

به نظر مي رس��د مش��كل اصلي از آنجا ناش��ي 
مي ش��ود كه س��طح مطالبات در س��ینما روي 
نظارت متوقف مانده اس��ت، ع��ده اي خواهان 
كنار رفتن كام��ل ممی��زي و در مقابل عده اي 
خواهان تش��ديد آن هس��تند. اگر مديريت در 
سینما را از دو جنبه مديريت س��لبي و ايجابي 
بنگري��م، ممیزي به عن��وان يك ض��رورت در 
عرصه مديريت سلبي قرار مي گیرد و به گستره 
نبايدها مرب��وط مي ش��ود و در مقابل مديريت 
ايجابي قرار دارد كه دامنه اي بس��یار وس��یع تر 
دارد و عرصه بايدهاس��ت و متأسفانه اين عرصه 
از سوي دو س��ر طیف منتقدان سینماي فعلي 

و منتقدان نظارت در سینما ناديده گرفته شده 
است. عده اي فكر مي كنند اگر ممیزي و نظارت 
برداشته ش��ود، مش��كل كیفیت حل مي شود 
و برخي نی��ز مي انگارند اگر صرفاً روي تش��ديد 
ممیزي ها تمركز كنند، محتواي آثار سینمايي 
ارتقا مي يابد، در صورتي كه بايد سطح منازعه را 
از نظارت صرف باالتر برد و خواهان ورود مديريت 
به عرصه ايجابي شد؛ عرصه اي كه به ما مي گويد 
چه بايسته مغفول مانده اي در سینما وجود دارد 
كه بها دادن به آن مي تواند كیفیت آثار سینمايي 

را نجات دهد. 
اين يك حقیقت است كه اگر مطالبه دلسوزان 
و دغدغه مندان فرهنگ��ي روي نظارت متوقف 
بماند و خواستار انتقال مديريت سلبي به سمت 
مديريت ايجابي نش��وند، كیفیت محتواي آثار 

سینمايي رشد چنداني نخواهد كرد.
نظارت يك مكانیس��م حداقلي ب��راي كنترل و 
مديريت محت��واي آثار هنري اس��ت تا خالقان 
اثر از خطوط قرمز مرسوم و قانوني عبور نكنند؛ 
حیطه اي ك��ه دولت ها با سیاس��ت به اصطالح 
شل  كن سفت كن و متوقف ماندن در آن به تنزل 

كیفیت آثار دامن مي زنند. 
نظ��ارت حیط��ه اي نباش��دها و نبايدهاس��ت. 
مديريت هاي س��ینمايي همواره در اين حیطه 
متوق��ف مانده اند. مديران س��ینمايي از ابتداي 
انقالب معطوف به اين جمله امام راحل كه »ما 
با سینما مش��كل نداريم ما با فحشا مخالفیم« 
مي دانس��تند دقیق��اً در س��ینما چ��ه چیزي 
نمي خواهند اما هیچ گاه بر مديران س��ینمايي 
معلوم نشد از جان س��ینما چه مي خواهند. آنها 
نمي دانستند به كجا بايد بروند و چه چیزهايي را 

بايد تقويت كنند. 
تلقي اولیه اين بود كه اگر برهنگي و خش��ونت 
از سینما حذف شود، س��ینما اسالمي مي شود 
اما در همین دهه اخیر شاهد آثاري بوده ايم كه 
در آنها خبري از برهنگي نبود اما بافت محتوايي 
اثر به ش��دت كانون خانواده و اخ��الق جامعه را 
هدف قرار مي داد. جالب اس��ت كه تا مدت ها بر 
اساس قانوني نانوشته، س��اخت ملودرام و فیلم 
عاشقانه در سینماي ايران ممنوع بود و اولین بار 
در سال 68 با تولید فیلم پايیزان از سوي رسول 
صدرعاملي يك ماجراي عاشقانه پس از انقالب 
اسالمي وارد يك فیلم ايراني شد، يعني تا مدت ها 
انگاره هاي اشتباه برخي مديران به موضوع عشق 
زمیني كه موتور محرك اصلي اغلب داستان ها 
و رمان هاي بزرگ جهان اس��ت و حتي احسن 
القصص قرآن را نیز شامل مي شود باعث شد اين 
مضمون از سینماي ايران كنار گذاشته شود. اين 
تفريط البته منجر به افراط در نیمه دوم دهه۷۰ 
ش��د كه موجي از آثار دو ضلع��ي و چند ضلعي 
شبه عاش��قانه را راهي اكران عمومي سینماها 
كرد؛ آثاري كه اغلب كیفیت س��ینمايي پايیني 
داشتند اما مطالبه نس��ل جوان دهه۷۰ به اين 
موج دامن مي زد و س��ینماگران اما پاسخگويي 
امین و شايس��ته در اين ارتب��اط نبودند. طرفه 
اينكه ابتذالي كه دامنگیر سینماي ايران است، 
ربطي به ممیزي ندارد، بلكه نبود سیاستگذاري 
دقیق و آگاهانه در سینما به اين وضع دامن زده 
است و اگر اين مسئله به طور دقیق بررسي نشود 
و همچنان كانون مناقش��ات بمان��د، تحولي در 

سینما حادث نخواهد شد.

نظارت يك مكانيسم حداقلي 
ب��راي كنت��رل و مديري��ت 
محتواي آثار هنري است تا 
خالقان اث��ر از خطوط قرمز 
مرسوم و قانوني عبور نكنند

حلب ميزبان هنرمندان ايراني و سوري
سازمان اوج نمايش »الشمس تشرق من 

حلب« را روي صحنه مي برد 
سازمان اوج نمايش »الشمس 
تش�رق من حلب« را ب�ه ياد 
سرداران ش�هيد مقاومت در 
حل�ب روي صحن�ه مي برد. 
به گ��زارش »ج��وان« نمايش 
»الشمس تشرق من حلب« به 
كارگرداني ك��وروش زارعي بر 

اساس نوشته اي از مرحوم ابوباسم حیادار در فضاي باز مشهدالحسین شهر 
حلب روي صحنه خواهد رفت. بیش از 6۰ بازيگر عرب و س��وري، تیم فني 
تولید و كارگرداني ايراني را براي اجراي اين نمايش كه محصول مش��ترك 
ايران و سوريه اس��ت و به زبان عربي اجرا مي ش��ود، همراهي خواهند كرد. 
نشست خبري نمايش »الشمس تشرق من حلب«)خورشید از حلب طلوع 
مي كند( با حضور هنرمندان ايراني و سوري برگزار شد.  اين نمايش به ماجراي 
ديدار و زيارت راهب مسیحي با سرمبارك امام حسین)ع( مي پردازد. زماني كه 
كاروان اسراي كربال از شهر كوفه عازم شام شدند، در شهر حلب در ديري كه در 
اين شهر بود اسكان پیدا مي كنند. راهب مسیحي فرماند هان سپاه دشمن را قانع 
مي كند تا سر مبارك سیدالشهدا)ع( را در اختیار وي قرار دهند و طي آن شب 
راهب با سر مبارك امام حسین)ع( راز و نیاز مي كند. »الشمس تشرق من حلب« 
در مكاني كه در سال61 هجري قمري واقعه مذكور در آن اتفاق افتاده و امروز با 

عنوان»مشهد الحسین« شناخته مي شود، برگزار مي شود.

نگاهي به مستند »كالشنيكف هاي امريكايي«
چالش ما در مستندنگاري اسناد جنگ

زماني كه يك كارگردان براي ارائه اسنادي از يك واقعه مهم در 
تاريخ معاصر اقدام به تولید مستند مي كند، بزرگ ترين مسئله 
اين است كه روايت او امكان دارد مورد نقد يا تكذيب جريانات 
مختلف سیاس��ي قرار بگیرد و حتي روايت م��اوراي آن روايت 
مطرح ش��ده به میان بیايد. اين مقدمه كوتاه به اين جهت ذكر 
شد كه داوود مراديان در مستند »كالشنیكف هاي امريكايي« 
درست در نقطه بعدي روايت يكس��ري اسناد تاريخي ايستاده 
است و در واقع او مي خواهد روايت هايي را مطرح كند كه در وهله 
اول نفي كننده روايت هاي كذب باشد و از طرف ديگر با استناد به 

اسنادي ديگر حقیقت را براي مخاطب واكاوي نمايد. 
مراديان خود در تعريف نام مستندش مي گويد: »كالشنیكف يك 
سالح روسي است و كشورهاي عربي داراي دو شكل حاكمیتي 
بودند و هستند؛ يا زير يوغ كش��ورهايي مثل عربستان و امارات  
هس��تند يا زير چكمه آزاديخواهان چپ گرايند. آنان عمدتاً به 
ش��وروي نزديك بودند. از كس��اني كه در اين زمینه خودش  را 
جا انداخت و با سالح هاي روس��ي به ايران حمله كرد، صدام بود 
اما جالب است بدانید صدام از 15س��الگي عضو كددار سازمان 
اطالعات امريكا بود. بعد از مرگ جمال عبدالناصر، امريكايي ها 
دنبال اين بودند كه رهبر انقالبي جهان عرب از آدم هاي خودشان 
باشد، بنابراين جنگ صدام علیه ايران تبديل به جنگ قادسیه 
صدام شد. در اينجا و بنا بر اسناد خود امريكايي ها ثابت مي شود 
صدام عامل امريكاست نه شوروي...«.  با اين تعريف از نامگذاري 
مس��تند مي توان دريافت زاويه ديد مستندس��از در اصل بیان 
تصويري از نقش��ه اي وسیع تر از يك جنگ هش��ت ساله است؛ 
جنگي كه هنوز هم پس از گذش��ت 4۰س��ال از آغاز آن نكات 
ناگفته اي دارد كه بخشي بر گردن سیس��تم رسانه اي و هنري 
داخلي است و بخشي هم بر گردن انحرافاتي كه رسانه هاي معاند 

در مسیر واكاوي جنگ مطرح مي كنند. 
همواره نقش امام خمیني)ره( در جريان رهبري ايران اسالمي 
به ويژه در دوران جنگ مهم ترين نقطه اتهام افكني هاي جريانات 
معاند بوده است، حال آنكه بخشي از مستند »كالشنیكف هاي 
امريكايي« به مس��ئله جدايي بحرين از ايران در دوران پهلوي 
مي پردازد و يادآور يك مسئله كمتر شنیده شده در همان دوران 
از امام مي شود؛ جايي كه صدام با توجه به ضعف رژيم پهلوي به 
فكر جدايي جزاير سه گانه مي افتد و از امام كه آن روزها در عراق 
تبعید است، مي خواهد به عنوان مرجع عالیقدر شیعه ايراني با 
او همصدا شود، اما پاسخ امام همان پاسخ و ديدگاهي است كه 
در دوران جنگ نیز بر آن پابرجا بوده است و آن حفظ تمامیت 
ارضي ايران در سايه اسالم اس��ت، امام خمیني)ره( در پاسخ به 
صدام مي گويد: »ما براي يك وج��ب از خاك میهنمان مذاكره 

نمي كنیم.«
از جمله نكات ديگر حائز اهمیت در اين مجموعه مستند نشان 
دادن چهره هايي از حكومت پهلوي اس��ت كه متأس��فانه طي 
4۰سال گذشته آن طور كه بايد به خیانت هاي آنان در همراهي 
با صدام پرداخته نشده است؛ چهره هايي كه هیچ گاه برايشان نه 
مردم مهم بوده اند و نه ملیت و خاك كش��ور؛ افرادي كه چه در 
رژيم پهلوي و چه در دوران جمهوري اسالمي حاضر بودند هر 

باجي بدهند اما خودشان بر سر كار باشند. 
از طرف ديگ��ر نكته قابل تأمل اين اس��ت كه صدام حس��ین 
التكريت��ي همواره به عنوان فردي تصوير ش��ده ك��ه به دنبال 
كشورگشايي و قدرت خود در منطقه بوده اما واقعیت اين است 
كه او از جواني تحت آموزش دوره هاي مختلف از سازمان سیا 
و همچنین س��رويس امنیتي انگلیس قرار مي گیرد و وقتي در 
بخشي از مستند مي بینیم صدام حسین در جايگاه وزير دفاع 
جلسه اي با سران حزب بعث برگزار مي كند و آنجا نام خائنین 
به خويش يا بهتر بگويیم خائنین به اياالت متحده را مي برد و 
جلوي در سالن سالخي شان مي كند، بالفاصله مي آيد و براي 
مردم سخنراني مي كند و سايه اي از ترس در میان مردم عراق به 
راه مي اندازد، از طرف ديگر صدام هیچ گاه نمي توانست بیش از 
1۷كشور عربي چه به لحاظ مالي و چه به لحاظ نیروي انساني به 
میدان جنگ با ايران اسالمي بیاورد، مگر با حمايت اربابان غربي 
و امريكايي خود كه او را پشتیباني مي كردند. »كالشنیكف هاي 
امريكاي��ي« با نقاط قوت و ضعفي قابل بررس��ي و نقد اس��ت، 
بار ديگر به ما يادآور ش��د كه ت��ا چه میزان از مس��تندنگاري 
مسئله محور به دور هستیم و نیاز اس��ت كه بازنگري جدي در 
روند اقدامات رسانه اي در رابطه با جنگ داشته باشیم و آن تولید 
آثار مستند و سینمايي است كه مي تواند بهترين راه ممكن براي 

ايجاد ارتباط با مخاطب عام و خاص باشد.

وحيد شاهي     مستند


