
   محمدصادق عابديني
پژوهش سينمايي مقوله اي علمي در سينماست 
كه مي تواند با نگاه به س�ينما به عنوان يك سوژه 
علم�ي و س�نجش تأثي�رات س�ينما بر س�اخت 
اجتماعي، فرهنگي و سياس�ي جامعه، مس�ير را 
براي سياس�تگذاري صحيح فرهنگ�ي در حوزه 
سينما هموار كند. جايزه پژوهش سال سينما، يك 
جايزه علمي اس�ت كه از سوي سازمان سينمايي 
هر ساله برپا مي شود. اميررضا مافي، دبير پنجمين 
جايزه پژوهش سال سينما كه عالوه بر تدريس در 
دانشگاه به عنوان كارش�ناس و منتقد سينما در 
برنامه هاي تلويزيوني و نشس�ت هاي س�ينمايي 
حض�ور دارد، در گفت وگو با »ج�وان« به اهميت 

موضوع پژوهش سينمايي پرداخته است. 
      

  »پژوهش سينمايي« يك نياز و يك راهبرد
دبير جايزه پژوهش سال سينماي ايران در پاسخ به اين 
سؤال كه پژوهش س��ينمايي در جامعه علمي كشور تا 
چه حد به عنوان يك نياز شناخته شده است؟ مي گويد: 
»اساساً به نظر مي رس��د ما در حوزه  پژوهش امور نرم و 
علوم انساني با يك انسداد كاربردي و راهبردي مواجهيم. 
به اين معنا كه فضاي پژوهش��ي ما، نه در باب مس��ائل 
راهبردي به طرح پرسش ها و مسائل جديد و نيل به آنها 
مي پردازد و نه از جهت كاربردي پژوهش هاي ما در امور 
ملتفت به آن بروز و ابراز دارند. اين انسداد براي تفاوت 
طبقه  راهبردي و كاربردي يعن��ي مجريان و متوليان با 

طبقه  پژوهشي است.«
مافي مي افزاي��د: »به عب��ارت ديگر پژوهش��گران كار 
خودش��ان را قابل قبول انجام مي دهند اما ميان اين دو 
طبقه سدي وجود دارد و آن اختالف ارتفاع است، يعني 
مجري و متولي به دليل در مسير بودن، مدام در پي عبور 
از موانع و بحران هاي پيش پاي خودش است و پژوهشگر 
تا به مسئله  كوتاه مدت توجه كند از آن عبور كرده ايم.«

وي با بيان اينكه در مسائل كالن هم  نيازهاي پژوهشي به 
عنوان نياز كمتر مورد توجه است، ادامه مي دهد: »چون 
متولي و مجري به وضعيت متزلزل خود در هر سطحي 
واقف است و صرفاً مي خواهد با دستاويزهاي كوتاه مدت 
آن را براي خود مستحكم نگه دارد، پژوهش سينمايي 
ذيل همين معنا قرار مي گيرد، يعني در س��طح مديران 
و متوليان سينما جدي است و نه در سطح سينماگران 
و سينمادوس��تان. هر دو طرف به رغ��م تالش هايي كه 
مي كنند به يك نظام مندي بر س��ر نياز ب��ه اين درگاه 
پژوهش نرس��يده اند.« اين اس��تاد دانش��گاه مي گويد: 
»شايد بگوييد پژوهش ها خودشان را بايد تحميل كنند. 
اين درست است كه اگر پرسش و مسئله  مهم را مطرح 
كند، خواه ناخواه فضا را متأثر مي كند، اما گمان من اين 
است كه هنوز پژوهش هاي سينمايي براي اخذ مدرك 
دانشگاهي اس��ت و نه حل و تحليل مسائل خرد و كالن 

سينما به مثابه مهم ترين نمود فرهنگي.«
   رابطه اي ميان حوزه پژوهش و توليد در سينما 

وجود ندارد
مافي در جواب اين س��ؤال ك��ه آيا رابطه مي��ان حوزه 
پژوهش و حوزه توليد در س��ينماي ايران تعريف شده 
است؟ پاسخ مي دهد: »من چنين تعريفي را نمي بينم. 
ممكن اس��ت اتفاقاتي افتاده باشد، اما هر كدام مقطعي 

بوده و نتوانسته است به يك جريان پايدار بدل شود.«
دبير جايزه پژوهش سال سينماي ايران ادامه مي دهد: 
»اگرچه تالش هايي نظير جايزه  پژوهش يك قدم بلند و 
مؤثر به نظر مي آيد، اما تا رسيدن به نقطه  مطلوب فاصله  
زيادي داريم؛ اينكه مديران و س��ينماگران پژوهش را 
زينت المجل��س قلمداد نكنن��د و به آن وق��ع و التفاتي 
تمام قد داش��ته باش��ند. در اين دوره و دوره  گذشته به 
نظرم سازمان س��ينمايي تحركات خوب و رو به جلويي 
انجام داده اس��ت كه اميدوارم مس��تمر و بارورتر پيش 

برود.«
  توجه نسل جديد مديران به پژوهش

اين كارشناس سينما در پاسخ به اين سؤال كه چه مقدار 
از نتايج پژوهش هاي ادوار گذش��ته توانس��ته است در 
ريل گذاري سياست هاي سينمايي به كار برود؟ مي گويد: 
»من نمي توانم دقيق بگويم كه چه مقدار، اما بايد بگويم 
كه در چند بخش مثل اقتصاد سينما و امور محتوايي در 
س��ينما پژوهش هاي تأثيرگذار بر تصميمات را ديدم و 
خيلي هم موجب بهجت و خوشحالي بوده است. مديران 
جوان اساساً به مقوله پژوهش توجه بيشتري دارند و اين 
از اقتضائات نسلي مديريت است. به نظرم پژوهش هاي 
نو و مسائل جديدي كه در حال طرحند، اوضاع را نسبت 
به قبل بهتر خواهد كرد و پژوهش ركن سياستگذاري به 

معناي واقعي و نه تشريفي خواهد شد، ان شاءاهلل.«
   توجه جهاني به مقوله پژوهش در سينما

مافی معتقد است اغلب كشورهاي داراي صنعت سينما 
در كنار مسئله توليد به مس��ئله پژوهش توجه ويژه اي 
دارند، رابطه مستقيم ميان حوزه پژوهش دانشگاهي و 
جريان توليد مي تواند براي ريل گذاري صحيح سينماي 
كشور راهگش��ا باش��د. مافي در پاس��خ به اينكه چقدر 
پژوهش هاي جهاني در ح��وزه س��ينما مي تواند براي 
س��ينماي ايران راهگشا باش��د و به جريان پژوهش در 
داخل ايران كمك كند؟ مي گويد: »خود اين پرس��ش 
يك پژوهش مفصل مي خواهد. معيار توجه بايد تبيين 
شود و ش��اخص هاي كيفي بايد تدقيق ش��وند تا بشود 

اين را پاس��خ داد، البته پژوه��ش با اين دامنه وس��يع 
هم كار نش��دني اس��ت، اما آن اندازه كه من مطلعم در 
سيماي شرق آس��يا نظير كره پژوهش معنادار است يا 
دپارتمان ه��اي مطالعات س��ينمايي در امريكا بس��يار 
تأثيرگذارند يا فرانس��ه همينطور اس��ت ام��ا اگر تصور 
كنيم معدل جهاني خيلي باالتر از ماس��ت، من چنين 

تصوري ندارم.«
  نتايج پژوهش هاي سينمايي روي ميز شوراي 

سينما
دبير جايزه پژوهش س��ال س��ينماي ايران در خصوص 
استفاده از نتايج پژوهش هاي ارسال شده به اين جايزه 
در تصميم گيري هاي مهم س��ينمايي ب��ه خصوص در 
ش��وراي تازه تأسيس س��ينما كه به جاي شوراي عالي 
س��ينما فعاليت خواهد داش��ت، مي گويد: »حتماً ما به 
عنوان دست اندركار اين جايزه موارد را به دوستان براي 
طرح در آن شورا عرضه خواهيم كرد. حتماً پژوهش هاي 
راهبردي و حت��ي كاربردي را به آنجا مي فرس��تيم، اما 
من پيش تر هم عرض كردم، با تمام تالشي كه معاونت 
توسعه فناوري و مطالعات سينمايي انجام مي دهد و واقعاً 
خدا قوت دارد، ما به يك پژوهشكده  يا حتي پژوهشگاه 
سينمايي و مطلقاً سينمايي با تمام شئون و شقوق  آن كه 
مي تواند برخي از اشكال رسانه را هم در بگيرد، نياز داريم 
و اتفاقاً آنجا بايد نقطه كارهاي اساس��ي براي پش��توانه 

تصميمات شوراي عالي سينما باشد.«
مافي در پاسخ به اين سؤال كه پژوهش علمي آيا صرف 
حضور دانش��جويان و محقق��ان تعريف ش��ده يا بدنه 
سينماي ايران نيز مي تواند در عرصه پژوهش وارد شود؟ 
تأكيد مي كند: »ما نمي توانيم تشخيص بدهيم كه چه 
كسي مي تواند وارد بشود يا چه كسي نه. حتماً استقبال 
ما اين اس��ت كه هر كس��ي مي تواند در اين عرصه قدم 
بردارد، حمايت شود. پژوهش علمي و زيرمجموعه  آن از 

جهاتي دچار بدفهمي است. ما صرفاً مقاالت علمي 
پژوهشي را مثاًل واجد ارزش و مالك نمره مي دانيم، 
حال آنكه جهان انديشه را جس��تارها كه اتفاقاً از 
متدولوژي مطلق پژوهش ها پيروي نمي كنند، در 

70سال اخير پيش برده اند.«
اين كارشناس سينما مي افزايد: »يكي از نقدهاي 
اساسي كه نسبت به پژوهش هاي خودمان دارم اين 
است كه فرم و قالب چنان مورد تأكيد قرار گرفته 
كه پرسش و تحليل كم وزن تر از موضوعات شكلي 
است. دانشگاه با پژوهش شكلي برخورد مي كند، 
آن را كم��ي ارزيابي مي كند و همه چيز به ش��كل 
فروكاست شده اس��ت. من جداً معتقدم ما بايد در 
علوم انس��اني به آزادي قالب پژوهش و پژوهشگر 
احترام بگذاريم، اگر قائل به تأثير پژوهش در رشد 

و اس��تعالي فرهنگ و انديشه هستيم. در 
همين جاي��زه پژوهش ه��م در داوري 
نهايي ش��كل و قالب كمترين ضريب 
نمره را دارد و اميدوارم اين كمتر شدن 

ضريب به از بين رفتن فرم هاي دستوري 
منجر شود.«

دبير جايزه پژوهش سال سينماي ايران در خصوص 
اينكه كدام آس��يب در عرصه سينماس��ت كه بايد در 

پژوهش هاي س��ينمايي به آن توجه بيش��تري ش��ود؟ 
مي گوي��د: »واقع��اً موضوعات زي��ادي هس��تند كه ما 
مي توانيم به آنها بپردازيم. از اقتصاد سينما كه خيلي 
در ايران ش��كل ويژه اي دارد تا م��وارد محتوايي و چه 
مباحث ميان رشته اي، اما اگر من در ميان موضوعات 
خودم بخواهم پژوهش كن��م در باب پرورش و تربيت 
انسان در س��ينما و پرورش و تربيت انس��ان از سينما 
خواهم انديش��يد، چون معتقدم در س��ينما »انسان« 
چه به عنوان عام��ل و چه به عنوان مخاطب آس��يب 

ديده است.«

   پيشتازي مقاالت و پايان نامه ها
مافي با اش��اره به اينكه ۹۲ اثر در اين دوره جشنواره به 
دست ما رسيده است، مي گويد: »بيشترين آثار رسيده 
اين دوره جايزه پژوهش س��ينماي سال در بخش مقاله 
علمي و پايان نامه كارشناس��ي ارشد ثبت و ارسال شده 

است.«
وي همچنين در خصوص روند ارزياب��ي آثار در مرحله 
انتخاب اين دوره نيز توضيح مي دهد: »طبق نظر شوراي 
علمي، همه آثار ارسالي به اين دوره از جايزه توسط همه 
اعضاي هيئت داوري ارزيابي مي ش��ود و آثار منتخب از 

اين مرحله، وارد مرحله داوري نهايي خواهند شد.«
   پژوه�ش س�ينمايي در قال�ب دانش�نامه 

سينمايي
محس��ن بهلولي، عضو هيئت علمي پژوهش��گاه علوم 

انس��اني و از اعض��اي ش��وراي علمي پنجمي��ن جايزه 
پژوهش سال سينماي ايران كه به عنوان يكي از اعضاي 
هيئت داوري اين دوره حض��ور دارد نيز در گفت وگو با 
ايسنا مي گويد: »خوشبختانه پژوهش هاي ارسال شده 
به دبيرخانه جايزه پژوهش س��ال سينماي ايران نشان 
از كيفيت باالي فض��اي پژوهش و آموزش كش��ور در 
حوزه س��ينما دارد. اين پژوهش ها طيف هاي وس��يعي 
از پژوهش هاي بنيادين ش��امل رويكردهاي فلس��في، 
جامعه شناختي، روان شناختي و مباحث تئوريك از يك 
سو و مباحث مربوط به اقتصاد س��ينما خصوصاً با نگاه 
به مسئله نقش و اهميت ش��بكه هاي اجتماعي و شبكه 
نمايش خانگي را كه ناظر بر بعد كاربردي پژوهش هاست 
از سوي ديگر شامل مي شود. اميد اين است در ساليان 
بعد گون��ه ديگ��ر و البته بس��يار مه��م از پژوهش هاي 
سينمايي كه در قالب دانشنامه هاي سينمايي است نيز 
در كنار ديگر آثار پژوهشي مورد بررسي قرار گيرند، زيرا 
دانشنامه هاي سينمايي به عنوان آثار مرجع و شاخص 
نقش مهمي براي فعاليت هاي پژوهشي بر عهده دارند و 
البته نيازمند پژوهشي گروهي است كه متأسفانه بنا به 
داليل متعدد كمتر شاهد اين گونه فعاليت هاي پژوهشي 
گروهي در ميان پژوهشگران هستيم. براي نمونه معدود 
دانش��نامه هاي س��ينمايي تأليفي در كشور حاصل كار 
طاقت فرساي يك نفره اس��ت كه معايب و كاستي هاي 

خاص خود را به همراه دارد.«
بهلولي مي افزايد: »جايزه پژوهش سال سينماي ايران 
بدون ش��ك برجس��ته ترين ويترين و رس��انه با دايره 
مخاطب وسيع است كه مي تواند گام مهمي براي كاهش 
شكاف ميان فضاي آكادميك و حرفه اي سينماي ايران 
باشد. كوشش بي وقفه دس��ت اندركاران و خصوصاً دبير 
محترم آن جناب آقاي دكتر مافي با برخورداري از دانش 
نظري گسترده و پش��توانه مديريتي و اجرايي مناسب 
موجب شده اس��ت تا بتوان به معرفي و حمايت هر 
چه بيش��تر از پژوهش هاي صورت گرفته اميدوار 
بود. از س��وي ديگر پژوهش هاي ارس��ال شده به 
شوراي داوري جايزه پژوهش س��ينماي ايران تا 
حد زيادي مي تواند موجب درك مناس��ب تري از 
موضوعات، عاليق، دلمش��غولي ها و فضاي حاكم 
بر محيط هاي پژوهش��ي س��ينمايي اس��تادان و 

دانشجويان كشورمان نيز باشد.«
عضو هيئت داوران پنجمين جايزه پژوهش سال 
س��ينما مي گويد: »مناسب اس��ت كه بتوان براي 
دس��ت يافتن به نتيجه مطلوب از برگ��زاري اين 
جايزه، با تحليل محتوايي مجموعه پژوهش هاي 
منتخب ساليان گذش��ته به لحاظ جنس و كميت 
و حوزه ه��اي پژوهش��ي صورت گرفت��ه، عالوه بر 
جنبه قدرداني و حماي��ت از پژوهش هاي 
صورت گرفته، تحليل��ي راهبردي براي 
دست اندركاران، مديران، فيلمسازان و 
تمامي افراد شاغل در حرفه و آموزش و 

پژوهش سينما فراهم آورد.«
الزم به يادآوري اس��ت هيئت داوري پنجمين جايزه 
پژوهش سال س��ينماي ايران را دكتر مينو خاني عضو 
هيئت  علمي دانشگاه آزاد، دكتر محسن بهلولي فسخودي 
عضو هيئت  علمي پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات 
فرهنگي، دكتر وحيداهلل موسوي عضو هيئت  علمي دانشگاه 
صداوسيما، دكتر رامتين شهبازي معاون دانشكده هنر و 
مدير گروه سينماي دانشگاه سوره، دكتر عبداهلل بيچرانلو 
عضو هيئت علمي دانش��گاه تهران، مسعود سفاليي عضو 
هيئت  علمي دانشگاه هنر و دكتر مجيد سليماني ساساني 

عضو هيئت  علمي دانشگاه تهران تشكيل داده اند. 
آيين اعالم آثار برگزيده و اهداي جوايز برندگان پنجمين 
جايزه پژوهش سال سينماي ايران اواخر آذرماه۱۴0۱ 

همزمان با هفته پژوهش برگزار مي شود. 
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م�ا ب�ه ي�ك پژوهش�كده  ي�ا حت�ي 
پژوهشگاه سينمايي و مطلقًا سينمايي 
با تمام شئون و ش�قوق  آن كه مي تواند 
برخ�ي از اش�كال رس�انه را ه�م در 
بگيرد، ني�از داري�م و اتفاق�ًا آنجا بايد 
نقطه كارهاي اساس�ي براي پش�توانه 
تصميمات ش�وراي عالي س�ينما باشد

»انسان سينماگر« و»انسان تماشاگر« 
آسيب ديده است

نيازمند يك پژوهشگاه سينمايی هستيم كه به مقوالتی مانند اقتصاد سينما و تربيت انسان بپردازد 
معتقدم در سينما »انسان« چه به  عنوان عامل و چه به عنوان مخاطب، آسيب ديده است

گفت وگوي »جوان« با دبير جايزه پژوهش سال سينماي ايران

370 شهيد روی دست 
مرا شاعر كرد

 بع�د از ش�هادت مرتضي آويني از ش�ما 
خواسته ش�ده بود برنامه روايت فتح او را 

بسازيد، چرا نپذيرفتيد؟
از من دعوت ش��د ادامه توليد اين برنامه را به عهده 
بگيرم، چون سال ها در طول دفاع مقدس به عنوان 
فيلمبردار و مستندساز فعال بودم، اتفاقاً خودم هم 
اين كار را دوست داشتم، ولي از سوي ديگر من در 
بخش عقيدتي- سياس��ي ارتش مش��غول بودم كه 
خيلي به كارم ب��ه خصوص براي ش��هداي مظلوم 
ارتش عالقه داشتم و نمي خواستم در نيمه راه آن را 
رها كنم، براي همين قبول نكردم. اگر در موقعيت 
ديگري بودم حتماً با اشتياق مي پذيرفتم، چون كار 

براي رزمندگان و شهدا را دوست دارم. 
 چرا توليد رس�انه اي در سيس�تم ارتش 

كم است؟
چون در اين سيس��تم به مسائل حفاظتي و امنيتي 
خيلي اهميت مي دهند، براي همين اجازه رسانه اي  
كردن مسائل كمتر داده مي شود. معتقد بودند بايد 
امور پنهان باشد، اما يك جاهايي هم بود كه حفاظت 
اطالعات تش��خيص مي داد كار رس��انه اي بشود و 

مانعي وجود ندارد. 
 گوي�ا در زم�ان جنگ ب�ه دلي�ل كمبود، 
يكس�ري دوربين از ژاپن تهيه شده بود، 
آيا موضوع كمبود سخت افزار مانعي جدي 

براي توليد بود؟ 
آن زمان ف��ردي را به ژاپن فرس��تادند و 50دوربين 
فيلمبرداری خريد، اما چون او تخصص و شناخت الزم 
را براي خريد نداشت، متأسفانه در روند كار تأثيرگذار 
نبود و وقتي فيلم ها تهيه شد، اصاًل قابل پخش براي 
شبكه نبود و كيفيت نداش��تند، در حالي كه در آن 
ش��رايط جنگ و كمبود امكانات، اگ��ر متخصص و 
كاربلدي اعزام مي ش��د تا جنس مرغوب و مناس��ب 
بخرد، با اين مشكل مواجه نبوديم. متأسفانه در برخي 

بخش ها متخصصان در حاشيه قرار داشتند. 
 ش�ما ب�ه عن�وان فيلمب�ردار با ش�هيد 

صياد شيرازي هم همراه بوديد؟
بله خيلي زياد، چون هوانيروز يگاني بود كه بايد در 
خدمت نيروي زميني قرار مي داش��ت و هوانيروز از 
ارتش و سپاه حمايت مي كرد. شهيد صياد شيرازي 
هم كه در هم��ه عمليات ها ش��ركت مي كرد، براي 
همين به نوعي همه جا حضور داشت و من به عنوان 
مسئول فيلمبرداري هميشه در عمليات ها همراه او 
بودم، خوشبختانه فيلم هاي زيادي از او گرفتم كه 

بارها از شبكه اول هم پخش شده است. 
 از آن فيلم ها نزد خودتان چيزي داريد؟

فيلم ها ۱6ميليمت��ري بود كه بايد م��واد خام را به 
همراه س��هميه فيلم  هايي كه از ش��بكه مي گرفتم، 
تحويل مي دادم. بعد از انجام كار و فيلمبرداري، براي 
ظهور آنها را به جام جم مي برديم و فيلم هاي ستاد 
مشترك آن زمان توسط س��يروس تسليمي مونتاژ 
مي ش��د، س��پس فيلم ها را صداگذاري مي كردند. 
همه آنها در آرش��يو س��تاد مش��ترك و شبكه يك 

موجود است. 
 با توجه به اينكه هميش�ه همراه ش�هيد 
صياد شيرازي بوديد، او را چگونه ديديد؟

بسيار فعال و كاري بود، لحظه اي استراحت نداشت. 
يادم است فقط در هلي كوپتر بين مسيرهايي كه تردد 
داشت دو ساعتي مي خوابيد، وگرنه خواب به چشم او 
نمي ديدم. مهم ترين اخالقي كه داش��ت اين بود كه 
هميشه تالش مي كرد با توجه به شرايط موجود، از 

كمترين امكانات، بيشترين استفاده را ببرد. 
 خيل�ي هم به مان�دگاري فرهن�گ دفاع 
مقدس براي نسل هاي آينده تأكيد داشت، 

درست است؟
بله، هر چند يك نظامي ارشد و فعال بود اما نسبت 
به امور فرهنگي كمت��ر از نظام��ي نمي پرداخت و 
به كاره��اي فرهنگي خيلي بها مي داد. چند س��ال 
بعد از پايان جنگ س��ازمان معارف فرهنگ جنگ 

را راه اندازي كرد تا به نس��ل جوان ارزش هاي دفاع 
مقدس را انتقال دهد. شهيد صياد شيرازي احساس 
مي كرد كه نبايد اجازه داد فرهنگ و ارزش هاي دفاع 
مقدس به دس��ت فراموشي سپرده ش��ود، هر چند 

ارتش كار رسانه اي كمي داشته است. 
 ش�ما در كتاب هايي كه تأليف كرديد هم 

همين مسئله را دنبال مي كنيد؟
بله، خيلي ت��الش كردم ت��ا خاطراتي را ك��ه در طول 
فيلمبرداري هايم با رزمندگان داشتم، ثبت كنم. مثالً در 
كتاب »هلي شات« ۲3خاطره از فعاليت هاي رزم آوران 
ارتش دارم كه ب��راي فيلمبرداري هم��راه آنها بودم و 
كم و بيش از آنها ش��ناخت دارم. مثل شهيد سجادي 
كه ش��هادت خودش را پيش بيني كرده بود و هميشه 
مي گفت آرزو دارم مانند امام حس��ين)ع( بدون س��ر 
شهيد شوم همان هم شد، وقتي به شهادت رسيد، سر 
در بدن نداشت يا شهيد احمد نجاريان با همراهي ساير 
خلبان ها و پرسنل نيروي هوايی يك صندوق حمايتي 
براي 35۲خانواده بي سرپرست در اصفهان ايجاد كرده 
بود و آنها را تأمين مي كرد. در كتاب »مثنوي پرواز« هم 

درباره ۲55 شهيد خلبان شعر سرودم. 
 شما درباره شهداي 25 آبان اصفهان هم 

ترانه اي سروده ايد؟
بله، آن روز تاريخي و حماس��ي را هي��چ وقت از ياد 
نمي برم كه 370شهيد روي دس��تان مردم تشييع 
مي شدند، ايتقدر شوكه ش��ده بودم كه به گلستان 
شهداي شهر رفتم و اش��عاري به ذهنم تراوش كرد 
و خطاب به گردشگران و مس��افراني كه به اصفهان 
مي آيند، س��رودم، با اين مضمون ك��ه اصفهان آثار 
ديدني زيادي دارد، اما در كنار همه اينها گلستاني 
پرگل هم دارد كه بسيار ارزشمند و ديدني است، به 
طوري كه فقط در يك روز نزديك 370دس��ته گل 
در خود جاي داده اس��ت. آن روز تحت تأثير فضاي 
موجود ش��عري به ص��ورت جوشش��ي في البداهه 
به ذهنم خط��ور كرد و آن را نوش��تم. ش��عر به  نام 
»در رهگذر« بود كه آن را نزد اس��تاد دارابي فعال 
موسيقي بردم و اورتور )قطعه مقدماتی( آن توسط 
ايشان انجام شد. با دوستانش تمرين كرد و به همراه 
آواز خودم، اجرا و ضبط و ب��ه همت آقاي صمصام، 
تهيه كننده تلويزيوني مقدمات پخش آن فراهم شد 

و براي تلويزيون فرستاديم. 
 ب�راي برنامه »راه ش�ب« رادي�و هم متن 

داشتيد؟
بل��ه، يكس��ري متن ادب��ي و ش��عر و نمايش��نامه 
ه��م ب��راي برنام��ه آن زم��ان »راه ش��ب« ك��ه 
ش��ب ها از رادي��و پخ��ش مي ش��د، داش��تم. 
 چه تع�داد فيلم مس�تند از دفاع مقدس 

تهيه كرديد؟
ح��دود ۱00فيل��م مس��تند س��اختم ك��ه همه از 
عمليات هاي ارتش و س��پاه بود و اغلب ش��ان را هم 
تلويزيون نشان داد و تعدادي هم هنوز پخش نشده 
است. همه از رش��ادت هاي رزمندگان دفاع مقدس 
است كه هر كدام شان تداعي گر هويت ملي و ديني 

ما محسوب مي شوند. 
 به نظ�ر جنابعالي به عن�وان يك هنرمند 
متعهد و پيشكس�وت، هنرمن�دان تا چه 
اندازه بايد در چنين اموري حضور و بروز 

مؤثر داشته باشند؟
اگر كش��وري آزاد و امن و آرام داريم، همه به دليل 
فداكاري و رش��ادت ش��هدا و ايثارگران آن اس��ت، 
جواناني كه جان ش��ان را دادند تا مب��ادا گزندي به 
كشورمان از سوي دشمن وارد شود، بنابراين همه 
ما مديون شهدا هستيم و چه خوب است بخشي از 
فعاليت هاي خودمان را در اين عرصه بگذاريم . فرقي 
هم نمي كند شاعر، نويسنده، آهنگساز يا هر كسي 
در هر وادي هنري كه مشغول است همه بايد نسبت 
به خون ش��هدا خود را مديون بداني��م و كار كنيم، 
مسلماً هر كاري كه از دل برآيد بر دل هم مي نشيند 

و ماندگار مي  شود. 

در گفت و گوي »جوان« 
با هنرمند پيشكسوت دفاع مقدس مطرح شد

  معصومه طاهری
ناصرقلي بهرامي متولد1328هنرمند پيشكسوت سال هاي دهه 60 است كه در زمان جواني به نوعي در 
اغلب زمينه هاي هنري دستي داشته و فعال بوده است. وي در عرصه ترانه سرايي، نويسندگي، فيلمنامه 
و نمايشنامه نويسي، فيلمبرداري، تصويربرداري و عكاسي سابقه دارد و تأليف كتاب هاي »هلي شات« 
و »مثنوي پرواز« جزئي از كارنامه اوست. استاد بهرامي در جشنواره عقيدتي ارتش به عنوان نويسنده 
برتر انتخاب شد. همچنين وي برگزيده سال97 به عنوان چهره ماندگار ادبيات و هنر در كل نيروهاي 
مسلح كشور است. فعاليت هاي وي در دفاع مقدس به گونه اي بود كه پس از شهادت مرتضي آويني ادامه 

روايت فتح به او پيشنهاد شد. با ناصر قلی بهرامی گفت وگو كرده ايم.
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