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نمايش »ادواردو« روايتي از زندگي ادواردو آنيلي نوش�ته 
راحيل سرهنگي و به كارگرداني ابوالفضل عشرب از پنجم 
تيرماه در تماشاخانه مهر حوزه هنري روي صحنه مي رود. 
نام آنيلي براي ايرانيان نامي آشناست؛ چهره اي كه نمي توان 
از نفوذ اسالم در اروپا گفت و او را به ياد نياورد. ادواردو تنها 
پس�ر جياني آنيلي و مارال كاراچيلو در س�ال1۹۵۴ به دنيا 
آمد. او كه تنها وارث ثروت عظيم خاندان آنيلي محس�وب 
مي شد، پس از ورود به دانشگاه و تحصيل در رشته ادبيات 
مدرن و اديان شناسي با اخذ مدرك دكترا با دين اسالم آشنا 
مي ش�ود و بعد از پذيرش آن خودش را در برابر مخالفت ها 
و فش�ار خانواده قرار مي دهد. ادواردو با دنبال كردن اخبار 
انقالب ايران جذب آن مي ش�ود و تصميم مي گيرد زندگي 
خودش را با ايران گره بزند اما بعد از مدتي جنازه اش را زير 
پل ژنرال فرانكو رومانو شهر فوسانو پيدا مي كنند. دادستان 
در همان ساعات اوليه علت مرگ را خودكشي اعالم مي كند 
و ب�دن بي جان او بدون كالبدش�كافي و پي ب�ردن به دليل 
مرگ مشكوك وی در آرامگاه خانوادگي اش دفن مي شود. 
با وجود عش�ق و عالقه ادواردو به ايران و انقالب اسالمي و 
شهرت جهاني وي، در طول سال هاي گذشته صرفاً يك كار 
مستند در ايران از زندگي او س�اخته شده و اكنون نمايش 
»ادواردو« قرار اس�ت در ح�وزه هنري روي صحن�ه برود. 
»جوان« در گفت وگو با كارگردان و نويس�نده اين نمايش و 
اميرحس�ين انصافي، بازيگر نقش ادواردو، به شكل گيري 
ايده و مراحل طي شده تا اجراي »ادواردو« پرداخته است. 

 سوژه »ادواردو« چطور انتخاب شد؟ به نظر مي رسد 
با رفتن به سمت اين سوژه، كار س�ختي را انتخاب 

كرديد. 
به عنوان يك جوان امروزي ش��ناخت زيادي از ادواردو آنيلي 
نداشتم و به واسطه فضاي مجازي با اين شخصيت آشنا شدم 
و هرچه بيش��تر در مورد او خواندم، بيشتر جذب شخصيت و 
تفكرش ش��دم. ادواردو با اين انتخاب و تصميم هاي سختش 
چراغي را براي بسياري از انديش��ه ورزان جهان روشن كرد كه 
به نظرم تا هميشه تاريخ خواهد درخشيد. هر چند بسياري از 
مستندات، مصاحبه ها و بخش زيادي از زندگي او از تاريخ حذف 
شده  است، اما به نظرم با همين مقداري كه در دسترس است 
مي توان كارهاي بسيار خوبي انجام داد. ما هم با همين نيت در 
وهله اول براي نزديك شدن به انديشه و تفكر ادواردو و در مرحله 
بعد آشنايي افراد جامعه و به  ويژه نس��ل جوان و نوجوان با اين 
چهره و انديشه هاي او تصميم به مطالعه و گردآوري اطالعات در 
مورد اين شخصيت گرفتيم. در نهايت با مشورت هايي كه انجام 
داديم، تصميم گرفتيم زندگي و انديشه ادواردو را در قالب يك اثر 
نمايشي توليد و به مخاطبان عرضه كنيم. اين نمايش كه حدود 
يك سال از طرح اوليه اش مي گذشت و بعد از آن متن بازنويسي 
شد، مورد تأييد مرتضي س��رهنگي و مزدا عباسي قرار گرفت. 
از اوايل بهمن تمرين ها ش��روع ش��د و در حال حاضر روزهاي 
آخر تمرين ها را سپري مي كنيم و به اميد خدا از پنجم تير ماه 
اجرا شروع خواهد شد. طرح ابتدايي نمايشنامه را من به خانم 
سرهنگي دادم و ايشان در ادامه با توجه به تخصص و تجربه اي كه 
داشت، شروع به بازنويسي متن نمايش كرد و پس از اخذ نظرات 
چند نفر از پيشكسوتان نمايش و نويسندگان مطرح كشور، متن 

نهايي بازنويسي شد. 
 در نمايشنامه »ادواردو« تا چه ميزان به زندگي واقعي 
شهيد آنيلي نزديك شديد و مستندنگاري كرديد؟

اين كار يك نمايش مستند صرف نيست. بخشي از كار را مستند 
در نظر گرفتيم و براي خسته كننده نبودن درامي به آن اضافه 
كرديم تا جذابيت بيشتري داشته باشد و تمام مخاطبان بتوانند با 
آن ارتباط برقرار كنند. تمام تالش خود را به كار برديم كار هنري 
خوبي براي ارائه به مخاطب ام��روزي آماده كنيم. اگر براي اين 
شخصيت بتوان كار بزرگ تري در قالب سينمايي و حتي نمايش 
بين المللي انجام داد، خيلي مهم و مفيد خواهد بود. به نظر من 
ادواردو با تمام كساني كه تغيير دين داده و امكانات و رفاه خود را 
از دست داده اند، تفاوت محسوسي دارد و خودش به تنهايي يك 

جريان فرهنگي است. 
 خان�م راحيل س�رهنگي مواجهه ش�ما ب�ه عنوان 
نويس�نده ب�ا ادواردو ب�ه عن�وان اولي�ن تجرب�ه 
نمايشنامه نويسي حرفه اي چگونه بود و كار را به چه 

نحوي پيش برديد؟

بعد از مطرح شدن سوژه نمايش از جانب آقاي عشرب، انديشه و 
تفكر ادواردو نظر من را به شدت جلب كرد و تا مدت ها به انديشه 
و تفكر ادواردو و مسيري كه بدون واهمه از عواقب احتمالي آن 
داش��ت، فكر مي كردم. مهم ترين نقطه ق��وت و طاليي زندگي 
ادواردو تفكر و انديشيدن و رفتن به دنبال باورهايي بود كه به آن 
اعتقاد پيدا كرده بود. از نظر من جامعه ما به انديشيدن و تفكر نياز 
دارد و هدف ما نيز بيان همين تفكر ادواردو بود تا مخاطب نيز بعد 
از تماشاي نمايش به فكر فرو رود؛ اينكه مخاطب و به  ويژه قشر 
جوان با اهميت مطالعه و انتخاب درست و ايستادن راسخ به پاي 
اعتقادات قلبي، آشنا شود. ادواردو يك الگوي بسيار خوب براي 
رفتن به سمت حقيقت است؛ كس��ي كه پس از رسيدن به يك 
درك از جهان هستي، بسياري از ماديات آن را بي معني مي يابد 
و موقعيت مالي و سياسي كه ميلياردها نفر در جهان آرزوي آن 
را دارند، رها مي كند و مس��يري كه به آن يقين پيدا كرده، طي 

مي كند و در نهايت بهاي آن را با جان خود مي پردازد. 

 چقدر طول كشيد نمايشنامه تكميل شد؟
براي نوشتن متن نمايش حدود 1/5سال روي موضوع كار كرديم 
و از منابع مختلف از جمله كتاب، مقاله، مصاحبه هاي مكتوب و 
تصويري و مستند بهره برديم. هر چند محور اصلي اين نمايش 
زندگي و انديشه ادواردو است اما اين نمايش صددرصد مستند 
نيس��ت و به آن ش��كل دراماتيك داده و برخي از داستان ها را 
پررنگ تر كرده ايم. در نمايش ادواردو برشي از زندگي ابتدايي او را 

مي بينيم اما بيشتر به انتخاب و نگرش او پرداخته ايم. 
 جناب اميرحس�ين انصافي اجراي نق�ش ادواردو 
از بس�ياري جه�ات داراي حساس�يت هاي خاصي 
است. شما به عنوان بازيگر چطور با ادواردو ارتباط 

گرفتيد؟ 
قبل از پيشنهاد اين اجرا من آشنايي زيادي نسبت به اين كاراكتر 
نداشتم. وجوه مختلف اين شخصيت در نمايش مورد توجه قرار 
می گيرد و به آن پرداخته مي ش��ود اما آزادگي و آزادانديش��ي 
ادواردو بيش از موارد ديگر مورد توجه قرار گرفته است كه براي 
خود من نيز بسيار جالب بود. همانطور كه شما هم گفتيد، ايفا 
كردن اين نقش بسيار سخت اس��ت و تمام تالش خود را براي 
اجراي بدون نقص اين شخصيت خواهم كرد. يكي از مشكالت 
اساسي ما نبود مس��تندات كافي در بخش��ي از زندگي ادواردو 
است كه احتماالً به عمد حذف شده  است. من هم از منابعي كه 
توسط دوستان براي نگارش جمع آوري شده  بود براي شناخت 
و ارتباط گيري با شخصيت ادواردو اس��تفاده كردم. بسياري از 
بازيگرها زماني كه متن نمايش را مي خواندند، صراحتاً اجرا را 
رد مي كردند، چون كار را بسيار پرريسك مي دانستند. شخصيت 
آنيلي در ايران طرفداراني دارد كه روي ه��ر كار و برنامه اي كه 
براي او انجام مي شود، نظرات خاص خودشان را دارند و در طول 
تمرين ها هم ما بازخوردهاي زيادي گرفتيم، مثالً يكي از سؤاالت 

تكراري اين بود كه بازيگر نقش ادواردو چقدر مي تواند نقش او را 
خوب بازي كند و حتي اينكه شباهت ظاهري دارد يا نه؟

به نظر مي رسد س�ؤال ها چندان هم دور از واقعيت 
نباشد، باالخره اولين نمايش بر اساس زندگي ادواردو 
آنيلي در ح�ال نزديك ش�دن به اجراس�ت و هيچ 

پيش زمينه اي وجود ندارد! 
همه اين موارد كار را كمي سخت تر مي كند اما ما تمام تالش مان 
را كرديم كه خروجي خوبي داش��ته باشيم. موضوع مهم ديگر 
همانطور كه دوستان اشاره كردند، پرداختن به وجه دراماتيك 
زندگي ادواردو اس��ت ك��ه در جاهايي از خيال نويس��نده هم 
استفاده شده  و اين يك امر طبيعي است. من يك مثال مي زنم 
تا منظورم را دقيق تر بيان كنم. واقعه روز عاشورا و صحبت هايي 
كه بين اصحاب امام حسين)ع( و لشكريان يزيد وجود داشت، 
در تاريخ آمده  است اما زماني كه آن را به شكل هنر تعزيه ارائه 
مي دهند، بخش هايي از آن روز پررنگ تر است و موضوعاتي هم به 
واقعيت هاي تاريخي اضافه شده  و اين براي جذابيت است. تعزيه 
اگر دقيقاً به همان شكلي كه اتفاق افتاده بود، اجرا مي شد، براي 
بسياري از مردم جذابيت نداشت. اين وجه هنري و دراماتيك 
نمايش هاست كه براي مخاطب و به  ويژه نسل جوان جذابيت 
دارد، هر چند اين موضوع بايد در كنار شاكله اصلي روايت و تأكيد 
بر انديشه و تفكر شخصيت اصلي نمايش قرار بگيرد و كار از هدف 

اصلي خودش دور نشود. 
 آقاي عش�رب لطفاً در مورد ساير كاراكترهاي مهم 
حاضر در نمايش هم توضيح دهيد. همچنين بفرماييد 

اين كار توسط نهاد خاصي حمايت مي شود؟
ادواردو و اتفاقي كه براي او مي افتد، توسط اصحاب رسانه پوشش 
داده مي شود و در بين آنها يكي از خبرنگارها به دنبال پرداختن 
درست موضوع و حقيقت اس��ت؛ نقش��ي كه همراه و همپاي 
ادواردو است. در واقع او يك ادواردوي دروني دارد كه در مسير 
آگاهي حركت مي كند و سعي مي كند با وجود تهديدهايي كه 
وجود دارد، حقيقت را به مردم دنيا مخابره كند و مثل ادواردو تا 
پاي جان بر سر اعتقاد خود مي ايستد. يكي از موضوعاتي كه اين 
نمايش به آن مي پردازد، اين است كه ما چقدر به فكر رسالت خود 

هستيم و قطعاً مخاطب را به فكر فرو خواهد برد. 
 به غير از ادواردو، در طول نمايش با چه شخصيت هايي 

روبه رو مي شويم؟
مادر ادواردو هم يكي از شخصيت هاي اصلي و تأثيرگذار نمايش 
است. صوفيا دختري است كه ادواردو با او عشق زميني را تجربه 
مي كند و ديدار با ادواردو مسير زندگي و درك او از جهان را هم 
تغيير مي دهد. الكان، داماد خانواده هم از شخصيت هاي محوري 
داستان است و در پشت پرده بسياري از اتفاقاتي را كه خانواده 

آنيلي با آن مواجه هستند، برنامه ريزي و مديريت مي كند. 
 شايد اين س�ؤال را بايد اول مصاحبه مي پرسيدم، 
نمايش ادواردو به سفارش جايي ساخته شده است؟

درباره سؤال سفارشي بودن يا نبودن اين نمايش و حمايت هاي 
نهادهاي خاص بايد بگويم، ما متن را براي جش��نواره مقاومت 
نوشتيم كه پذيرفته نشد، بعد از آن چند دور بازنويسي داشتيم و 
حوزه هنري و آقاي كوروش زارعي براي اجراي كار از ما حمايت 
كردند و در مسير بازنويسي و تمرين مشورت هاي بسيار خوبي 
ارائه دادند اما از طرف نهاد خاصي به صورت سفارشي كار نكرديم، 
حتي در مراحلي براي اجراي نمايش ش��خصيت ادواردو بسيار 
سنگ اندازي كردند. خود ارشاد نيز به كار ايرادهاي كلي گرفت 
كه سعي كرديم بسياري از آنها را تا زمان اجرا برطرف كنيم. در 
مورد س��وژه هايي مثل ادوارد هر كاري كه انجام شود جداي از 
نقاط قوت و ضعفش بهتر از انجام نشدن آن است. براي انجام و 
تأثيرگذاري كار فرهنگي و هنري بايد از همديگر و به ويژه نسل 
جوان حمايت كنيم تا بتوانند مسير حرفه اي خود را با كمترين 

تنش هاي اداري و مجوز طي كنند. 
 اجراي نمايش از چه تاريخي شروع مي شود و چقدر 
ادامه دارد؟ مخاطبان چگونه مي توانند بليت تهيه 

كنند؟
نمايش »ادواردو« 23 يا 24اجرا خواهد داشت كه از پنجم تير، 
ساعت6:30 در تماشاخانه مهر انجام خواهد شد. مخاطبان براي 
تهيه بليت مي توانند به س��ايت تيوال مراجعه كنند يا با شماره 
09213304391 در تماس باش��ند. از آنجا كه مخاطب اصلي 
نمايش قشر جوان و نوجوان  است، تخفيف بسيار خوبي را براي 
گروه هاي دانش آموزي و دانشجويي در نظر گرفته ايم كه به زودي 

اطالع رساني  مي كنيم. 

»بچه رزمري«)بچ�ه رزماري( عنوان يك رمان مش�هور 
و البته يك فيلم مشهور تر اس�ت كه به كارگرداني رومن 
پوالنسكي س�اخته و به يكي از آثار شاخص ژانر وحشت 
تبديل ش�ده اس�ت. رمان »بچ�ه رزمري« ب�ه تازگي در 
قالب كتاب صوتي از س�وي نوين كتاب گويا منتشر شده 
اس�ت. »ندا پوري�ان« گوين�ده رادي�و و راوي اين كتاب 
صوتي در گفت وگو ب�ا »جوان« در خصوص س�ختي كار 
توليد حس از طريق روايت كتاب هاي صوتي گفته است. 

 چرا رمان »بچه رزمري« تا اين حد مورد توجه قرار 
گرفته اس�ت كه عالوه بر فروش باال، فيلمي هم از 

آن ساخته شد؟
رمان »بچه رزمري« كه سال 1967 منتشر شد، توانست 
فروش 4ميليون نس��خه اي داش��ته باش��د و بع��د رومن 
پوالنسكي فيلمي اقتباس��ي از آن س��اخت و حتي نامزد 
دريافت جايزه هم شد. اين رمان، ماجراي زن 24ساله اي 
است كه با همسرش آپارتماني را با وجود مخالفت ديگران، 
براي زندگي اجاره مي كنند! بعد مهم ترين اتفاق زندگي شان 
رخ مي دهد؛ بارداري. نه يك بارداري معمولي، چون شواهد 
نش��ان مي داد زن يكي از عجيب ترين جنين ها را در خود 

حمل مي كند. 

 روايت كتاب »بچه رزمري«در ژانر ادبي وحشت، 
چه ريزه كاري هايي بايد داشته باشد كه شنونده را 
در متن كار و حسي كه نويسنده به دنبال القاي آن 

است قرار دهد؟
اين كت��اب، يك نكته بس��يار جالب براي م��ن دارد، چون با 
اثري مواجهيم كه مرز نامشخصي بين واقعيت و وهم را براي 
مخاطب ترسيم مي كند و در واقع مي توان گفت نه توهم است 
و نه واقعيت، تا جايي كه شنونده داستان، بين دو شخصيت 
مبهم، معلق باقي مي ماند و نمي فهمد رزمري باالخره يك زن 
باردار گرفتار اوهام است كه معصوم و بي گناه هم واقع شده يا 

اينكه گناهكار و شيطاني است؟
 كتاب و فيلم »رزمري« جزو آثار شاخص در حوزه 
»شر« و وجود شيطان اس�ت، چه چيز اين كتاب 

براي شما به عنوان راوي جالب توجه بود؟
بارزترين نكته در كتاب براي من، عالوه بر محوريت ماجرا، مهر 
مادري رزمري به نوزاد اس��ت، به رغم اينكه او هويتي شيطاني 
دارد! در جايي از داس��تان، رزمري بدون توجه به اينكه آن بچه 
فرزند شيطان است و صرف نظر از آن ظاهر و حركات شيطاني، 
براي او الالي��ي مي خواند. اص��اًل يك بخش مه��م در كتاب و 
همچنين سكانسي به يادماندني در فيلم، مربوط به همين قسمت 
است. آنچه در اين كتاب بسيار جلب نظر مي كند، تقابل مذهب و 

شيطان با يكديگر و به طور كلي مواجهه  خير و شر است كه بارها 
موضوع اصلي فيلم ها و داستان هاي مختلف قرار گرفته ولي در 

داستان »بچه رزمري« بسيار ساده و به دور از هر گونه پيچيدگي 
بيان شده است و نويسنده، اين داستان را در يك مسير ساده با 
ش��خصيت هاي عادي و اتفاقات روزمره پيش مي برد و همين 

ويژگي، تفاوت اصلي اين كتاب را با آثار مشابه نشان مي دهد. 
 تفاوت خواندن رمان يا ش�نيدن كت�اب صوتي با 
تماش�اي فيلم و تأثيري كه بر مخاطب مي گذارد، 

چيست؟
در فيلمي كه بر اساس اين كتاب ساخته شده است، موسيقي 
چنان مخاطب را در وهم و ابهام نگه مي دارد كه تأثير بسيار 
زيادي را در اثرگذاري داستان باعث مي شود، همچنين رنگ ها 
و آرايش گوش��ه و كنار خانه طوري هيج��ان را در مخاطب 
تحريك مي كند كه فضا را دوچندان مهيج مي كند. كتاب هم 
درست پا به پاي فيلم پيش مي رود و چالش پيش رو اين است 
كه گويندگي براي ژانر وحشت و وهم آميز بچه رزمري بدون 
آن آميختگي با موسيقي كه در فيلم است و آن صحنه هايي 
كه توجه مخاطب را جلب مي كند، كار بسيار دشواري است. 
در اينجا تمام وه��م و ابهام بايد صرف��اً از طريق كالم و حس 
گوينده به مخاطب القا شود. اساساً تصويرسازي مخاطب در 
كتاب صوتي نه بر اساس ديدن و نه بر اساس موسيقي دائمي 
و هيجان انگيز فيلم، بلكه صرفاً با تجس��م و اتكا بر چيزي كه 

مي شنود، شكل مي گيرد. 

»ادواردو« تصويری از زندگی و افكار ادواردو 
آنيل�ی  در قال�ب يك اثر نمايش�ی اس�ت. 
ادواردو با تمام كس�انی كه تغيير دين داده 
و امكانات و رف�اه خود را از دس�ت داده اند، 
تفاوت محسوسی دارد و خودش به تنهايی 
يك جريان فرهنگی محس�وب می ش�ود

»ادواردو« مستند نمايشي  مبتنی بر درام است 
گفت وگوي »جوان« با عوامل نمايش »ادواردو«

گفت وگوی »جوان« با راوي كتاب صوتي »بچه رزمری« 

انتقال ترس، ابهام و هيجان با صدا كار دشواري است

محمدصادق عابديني
   گفت وگو  1

 عابدان كهنز در جش�نواره عمار 
خوش درخش�يد و نگاه ه�ا را به 
خود جلب ك�رد. جرقه توليد اين 
مستند داستاني از چه زماني در 

ذهن تان خطور كرد؟ 
س��ال 96 اين مس��تند كليد خورد، البته 
ابتدا قرار بود اين مستند حول محور شهيد 
صدرزاده باشد اما بعد از مطالعات اوليه به 
اين نتيجه رس��يديم كه درباره اين شهيد 
در مس��تندهاي مختلف پرداخته ش��ده 
اس��ت و تصميم گرفتيم مس��جدي را كه 
ش��هيد و برخي مدافعان حرم در آن فعال 
بودند، سوژه قرار بدهيم، در حالي كه از كل 
300صفحه متن تنها سه صفحه آن درباره 
مسجد اميرالمؤمنين در منطقه كهنز بود 
اما همان مقدار كم بسيار پربار بود. شهداي 
زيادي در اين مسجد حضور داشتند، براي 
همين فيلمنامه را به سمت مسجد سوق 
داديم، در واقع عابدان كهنز روايتي 25ساله 
از محله كهن��ز، مس��جد اميرالمؤمنين و 
افراد اين محل را براي مخاطبان به تصوير 

كشيده است. 
 در كار توليد مستند چه موانعي 

داشتيد؟ 
 بخشي از مشكل بودجه بود كه من مجبور 
بودم براي جبران آن شبانه روز كار كنم و 
فرصت را از دست ندهم، مشكل ديگر افراد 
در مسجد بودند كه خيلي تواضع داشتند 
و جلوي دوربي��ن نمي آمدند و نمي ش��د 
از آنها اس��تفاده كنيم. توليد يك س��ال و 
هفت هشت ماه طول كش��يد. خودم بارها 
با دوربين مي رفتم ت��ا با آنها صحبت كنم، 
مي گفتند دوربي��ن را خاموش كن، حرف 
مي زنيم... يك بار تا 11ش��ب در مس��جد 
نشستم، گفتم اصل داستان شما هستيد، 
اگر قبول نكنيد و جل��وي دوربين نياييد، 
نمي توان درباره ش��هداي مدافع حرم كار 
كرد، مديون خانواده ش��هدا مي ش��ويد، با 
اين قضيه مجبور به همكاري ش��دند. روز 
شروع تصويربرداري عاشورای 88 بود كه 
به صورت مستند كار كردم، حتي صحنه 
تلفن زدن ها هم بازس��ازي نب��ود. در روز 
عاشورا اهالي جلوی خانه شهيد صدرزاده 
رفتند، من هم همراه شان شدم، آنجا هم به 
حضرت عباس)ع( قسم شان دادم كه جلوی 
دوربين بيايند، براي همين نزديك دو سال 

كار طول كشيد. 
 تصاوير و فيلم هاي آرشيوي چقدر 

به شما كمك كرد؟
بيش از 60درصد مستند »عابدان كهنز« از 
تصاوير آرشيوي خوبي تشكيل شده است 
كه از زمان آغاز ساخت اين مسجد تا امروز 
را شامل مي شود. بخشي از تصاوير مربوط 
به ساخت مسجد را »رضا سلماني« يكي از 
جانبازان مدافع حرم مسجد اميرالمؤمنين 
در اختيار ما قرار داده ك��ه با دوربين هاي 
قديمي، اين عكس ها را گرفته اس��ت، اما 
به دليل اينكه براي انجام هر چه بهتر اين 
كار به فيلم و عكس بيشتري نياز داشتيم و 
جمع آوري اين منابع آرشيو مقداري سخت 

بود، تدوين اين اثر طول كشيد. 

 وقتي اولين بار مستند اكران شد، 
استقبال چطور بود؟

اس��تقبال واقعاً باور نكردني بود، جمعيت 
زيادي براي ديدن مس��تند آم��ده بودند، 
حتي عده زيادي روي زمين نشستند، البته 
پيش از اين فكر مي كردم كار بگيرد، همين 
واقعيت كار را جذاب كرده بود. در نشست 
خبري بعد از فيلم هم فكر نمي كردم كسي 
بماند اما جمعيت زيادي منتظر ش��نيدن 
حرف هاي ما بود. جالب اس��ت بدانيد در 
اكران عمومي خريد بلي��ت اختياري بود، 
يعني صندوقي گذاش��ته بودند تا هر كس 
هر مبلغي خواس��ت در آن بين��دازد، آخر 
س��ر 65ميليون پول در صن��دوق ريخته 
شده بود و اين اولين مس��تندي بود كه از 
طرف مردم حمايت مي شد، چون دوست 
داش��تند اما در كنار همه اينها آنچه براي 
من خيلي هيجان انگيز بود، انگش��تر حاج 
قاسم بود كه حاج بهرامي آن را به من داد؛ 
بهترين دس��تمزد و هدي��ه ای كه دريافت 
كرده بودم و خس��تگي را از تنم به در برد، 

خيلي شيرين بود. 
 خانواده  هاي شهدا چه برخوردي 

داشتند؟
به مناسبت سالگرد تأسيس پايگاه بسيج 
الغدير در روز عيد غدير ب��راي آنها اكران 
گذاش��ته بودم، كار هنوز كامل نشده بود، 
ولي ش��ب و روز كار كردم تا روز تأسيس 
آماده پخش بشود. يادم است بعد از اكران 
دختربچه ش��هيد عفتي س��ه چهار سال 
داشت، آمد و پريد بغل من عكس گرفت، 
بچه هاي ديگر ش��هدا هم به دنبال او دور 
من جمع شدند، هيجان داشتند و خانواده 
شهيد عفتي و آژند هم از اين اتفاق خيلي 
خوش��حال بودند، من گفتم س��وژه هاي 
اصلي خودش��ان بودند، ما وسيله بوديم تا 

كار را ارائه دهيم. 
 بازتاب رسانه اي در داخل و خارج 

چطور بود؟ 
آن زم��ان مس��تند عابدان كهن��ز يكي از 
پرمخاطب ترين فيلم ها محسوب مي شد، 
به جشنواره خارجي ارس��ال كرديم، ولي 
مانع ش��دند اما در جش��نواره بين المللي 
اينترداك روسيه راه پيدا كرد و در مرحله 
نهايي جشنواره در50شهر روسيه و جهان 
اكران شد. در شبكه هاي مختلف تلويزيوني، 
روزنامه ها و رس��انه ها مستند بررسي شد. 
رس��انه هاي خارجي را اطالعي ندارم، هر 
چند موضوع مستند به وقايع مهم انقالب 
اس��المي اش��اره دارد و قطعاً نسبت به آن 

بي توجه نبودند. 
 به نظ�ر ش�ما در توفي�ق چنين 
مستندهايي كه بخشي از تاريخ 
ش�فاهي ما محس�وب مي شود، 

پژوهش چقدر اهميت دارد؟
پژوهش مهم ترين كار مستند سازي است، 
چون يك سند تاريخي اس��ت و روايت بر 
اس��اس واقعيات بايد باش��د، براي همين 
خيلي مهم است كه كار بر مبناي تحقيق 
و پژوهش مستدل و متقن انجام شود، بعد 
از آن توليد و پس توليد ك��ه همان تدوين 
است، اهميت دارد. هر كدام از اين سه اصل 
اگر ناديده گرفته شود يا سطحي باشد، كار 
ناقص مي شود. وقتي پژوهش درست نباشد، 
كارگرداني درست انجام نمي شود، كار افت 
مي كند و خروجي خوب هم نيست. مسلماً 
اگر مي خواهيم فيلمنامه درست و جامعي 
داشته باشيم، بايد با حوصله و دقت درباره 
موضوع پژوهش و تحقيق كرد تا كار ماندگار 
و مستدلی داشته باشيم، به نظر من من زير 

يك سال تا دو سال پژوهش كافي نيست. 

گفت وگو 3

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند داستاني »عابدان كهنز«

بهترين جايزه اي كه براي »عابدان كهنز« گرفتم
انگشتر حاج قاسم بود 

مستند س�ينمايي »عابدان كهنز« روايت تربيت، ش�كوفايي و بالندگي نوجوانان 
مس�جد اميرالمؤمنين كهنز ش�هريار اس�ت ك�ه در وقاي�ع مهم انقالب اس�المي 
از جمل�ه فتن�ه 88 و فتن�ه تروريس�ت هاي تكفيري در س�وريه حض�وري فعال 
داش�ته اند. ش�هداي مدافع حرم »مصطفي ص�درزاده«، »محمد آژند«، »س�جاد 
عفتي« و جانب�ازان مدافع حرم »اميرحس�ين حاجي نصيري« و »رضا س�لماني« 
از تربيت يافت�گان مس�جد اميرالمؤمني�ن كهنز هس�تند. همين بهانه اي ش�د با 
مجيد رس�تگار، كارگردان جوان اين مس�تند داس�تاني گفت وگو داش�ته باشيم. 

فعاالن مسجد خيلی متواضع 
بودن�د و جل�وی دوربي�ن 
نمی آمدن�د و اي�ن كار م�ا را 
ب�ا مش�كل مواجه ك�رده بود

هادي عسگري
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