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نظر

 رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر: 

انتخاب شخصیت منفی داستان 
از شهروندان شهرهای مذهبی 

ممنوعیتی ندارد

رئیس هیأت نظارت بر ضوابط نشــر، ادعای برخی 
داستان نویسان را که بررس های کتاب اجازه استفاده 
از کاراکتِر شهروندان شــهرهای مذهبی را به عنوان 
»شــخصیت منفی داســتان« نمی دهند، رد کرد. 
حجت االسالم والمســلمین محمدعلی مهدوی راد، 
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر در گفت وگو 
با مهر و در پاسخ به این سوال که آیا این ادعای برخی 
داستان نویســان کــه بررس های کتــاب در وزارت 
ارشاد اجازه اســتفاده از کاراکتِر شهروندان شهرهای 
مذهبی کشور را به عنوان شخصیت منفی در داستان 
نمی دهند، صحــت دارد؟، گفت: خیر، چنین چیزی 
صحت ندارد و ما هیچ ماده قانونی و حتی تبصره ای هم 

در ضوابط نشر، ناظر بر این مسأله نداریم.
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر همچنین 
اضافه کرد: بنده شــخصاً تا به حال به چنین مواردی 
هم برخورد نکرده ام؛ اساساً از نظر ما هیچ فرقی ندارد 
که شخصیت های داســتانی؛ چه مثبت، چه منفی، 

شهروند کجا باشند.
مهدوی راد همچنین از بازنگری در آیین نامه ضوابط 
نشر کتاب خبر داد و گفت: اصل ضوابط نشر که یک 
قانون است و شــورای عالی انقالب فرهنگی آن را به 
تصویب رسانده، تغییر نخواهد کرد اما ما درحال تغییر 

آیین نامه ضوابط نشر هستیم.
او هدف از این تغییرات را عینی تر، دقیق تر، شفاف تر 
و به روزتر شدن آیین نامه یادشده عنوان کرد و افزود: 
ما فکر می کنیم آیین نامه فعلی، مقداری کلی گویی 
دارد و گاهی خیلی ِکش داشــت؛ به عنوان مثال قید 
»مخالفت با مبانی دین« عبارتی بســیار کلی است 
و ضرورت داشــت این »مبانی دین« و از طرف دیگر 
مصادیق دقیق »مخالفت با مبانی دین« به طور دقیق 

در آیین نامه، مشخص و اعالم شوند.
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر گفت: ما 
حدود ۷۰ درصد آیین نامه فعلی ضوابط نشر را به طور 
دقیق و کارشناسی، مورد بازنگری قرار داده ایم و مابقی 
موارد هم مورد بررسی مجدد قرار می گیرند. بدیهی 
اســت هر زمان که آیین نامه جدید نهایی شــود، در 

رسانه ها اعالم خواهد شد.
مهدوی راد در توضیح بیشتر این مسأله، به تغییرات 
ضوابط نشــر در حدود ۴ دهه گذشته پس از پیروزی 
انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: ضوابط نشر کتاب در 
جمهوری اسالمی ایران، نخستین بار در اوایل انقالب 
تصویب شــد که اگرچه مواد قانونی آن کم بود، ولی 
به نظر من بسیار خوب و دقیق تدوین شده بود. پس 
از آن یک بار دیگر در یکــی از دولت های نهم یا دهم، 
این ضوابط مورد بازنگری قرار گرفت و مواد قانونی آن، 
کمی بیشتر شد. درحال حاضر هم اصل مواد قانونی 
ضوابط نشــر، همان اســت، منتهی ما االن درحال 
بازنگری آیین نامه مربوط به این ضوابط هســتیم که 
هدف از آن هم این است که کلیات موجود در ضوابط، 

کمی ریزتر و عینی تر شود.
به گفته او، کلیاتی که در این آیین نامه درحال تدقیق 
بیشتر اســت، عمدتاً مربوط به حوزه های اندیشه ای، 
هنر، دین و ارزش های دینی اســت و بــا این هدف 
صورت می گیرد که ضوابط کار برای بررس های کتاب، 

مشخص تر شود.
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشــر ادامه 
داد: با توجه به کلی بودن برخی از معیارها در آیین نامه 
موجود ضوابط نشــر، گاهی اوقات کتابی توسط یک 
بررس به طور کامل مورد تأیید قرار می گیرد یا انتشار 
آن را مشروط به اصالح پاره ای از مطالب کتاب می کند، 
اما یک بررس دیگر ایرادات عدیــده ای به آن وارد و یا 
اساساً آن را غیرقابل چاپ اعالم می کند. واقعیت این 
است که از این نظر، تقصیری متوجه آنها )بررس ها( 
نیســت؛ بلکه به خاطر کلی بودن برخی معیارهای 

ضوابط نشر است.
مهدوی راد در بخش دیگــری از این گفت وگو و در 
پاسخ به این سوال که با توجه به چندین مورد اعتراض 
از ســوی برخی مولفان و یا ناشران کتاب ها به پاره ای 
اصالحات که از طرف بررس های کتاب به آثارشان وارد 
و به آنها اعالم شده و این که بالفاصله پس از رسانه ای 
شدن این اعتراض ها، نظر اداره کتاب برگشته و کتاب 
فی الفور مجوز گرفته اســت، آیا ایــن گمانه زنی که 
بررس های اداره کتاب تحت فشار افکار عمومی، نظر 
خود را پیرامون ممیزی شدن یا نشدن یک اثر تغییر 
می دهند، صحت دارد یا خیر؟، گفــت: ما به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم، حدود ۱۲۰۰ بررس کتاب 
داریم و طبیعی است که هر کدام از این عزیزان، ممکن 

است نوعی خوانش خاص از یک کتاب داشته باشند.
رئیس هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشــر ادامه 
داد: بدیهی است در این مرحله، کتاب مجدداً در اداره 
کتاب و توســط بررس هایی دیگر بررسی می شود و 
چنانچه آنها )بررس های ثانویه( هم بر همان ایرادات 
اولیه صّحه گذاشــتند، دوباره همان نظر را به ناشر و 
مولف اثر ابالغ می کنند. حاال فرض را بر این می گیریم 
که در این مرحله هم ناشــر و مولــف، راضی به انجام 
اصالحات نشــدند؛ این بار اثر به کمیته تخصصی ۷ 
نفره  هیأت عالی نظارت بر ضوابط نشر ارجاع می شود 
که شخصیت های حقوقی مانند معاون امور فرهنگی 
وزارت ارشاد، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی 
این وزارتخانه و ریاست واحد بازرسی کتاب هم در آن 
حضور دارند. کتاب در این مرحله توسط این کمیته 
بررسی می شود و چنانچه کمیته نیز، همان ایرادات و 
اشکاالت واردشده  قبلی را وارد دانستند، نظر نهایی را 

به ناشر  یا مولف، اعالم و ابالغ می کنند.

»ورایتی« نوشت: »گیلرمو 
دل تــورو« کارگردانــی 
برای  که سال گذشــته 
آب«  »شــکل  فیلــم 
تندیــس شــیر طالی 

جشــنواره ونیــز را بــه 
خانــه بــرد، هیــأت داوران 

هفتادوپنجمین دوره این فســتیوال را هدایت 
می کند. او در باره ایــن موضوع گفت: منصوب 
شــدن به عنوان رئیس هیأت داوران جشنواره 
ونیز، افتخار و مســئولیتی بزرگ اســت و من 
آن را بــا سپاســگزاری و احتــرام می پذیرم. 
ونیز پنجــره ای بــه دنیای ســینما و فرصتی 
برای جشن گرفتن قدرت ســینما و ارتباطات 
فرهنگی است. »دل تورو« با فیلم »شکل آب« 
شــانس زیادی برای دریافت مهمترین جوایز 
اســکار دارد و برای دریافت ۱۳ تندیس اسکار 
نامزد شده اســت. او در جوایز »گلدن گلوب« 

موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی شد.

مهــر بــه نقــل از ورایتی 
نوشــت: کمپانی برادران 
وارنر درحــال گفت وگو 
با پل کینگ کارگردان 
دو فیلــم »پدینگتون« 

اســت تا برای بازســازی 
فیلم »ویلی وانکا« بر مبنای 

رمانی از رولــد دال روی صندلــی کارگردانی 
بنشــیند. ایــن فیلم که بــا اقتبــاس از رمان 
کودکانه »چارلی و کارخانه شکالت ســازی« 
ساخته شده، قرار است توســط دیوید هیمن 
تهیه کننده »پدینگتون« و »هری پاتر« دوباره 
ساخته شود. فیلمنامه این فیلم توسط سیمون 

ریچ دوباره نوشته شده است.

مایکل فاســبندر در اکشن 
کمدی دیوید ســندبرگ 
 Kung« عنــوان  بــا 
Fury« بــازی می کند. 
دیوید  هاســلهوف نیز از 

بازیگران این فیلم اســت 
که بر مبنای فیلــم کوتاهی 

به همین نام ســاخته می شود. براساس گزارش 
ورایتی، فیلم کوتــاه »کونگ فیوری« محصول 
۲۰۱۵ با اقبال زیادی روبه رو شــد و در بخش 
۲ هفته کارگردان های کن بــه نمایش درآمد. 
پروژه بلند ایــن فیلم، ادامه ای بــر همان فیلم 
کوتاه است و تابســتان فیلمبرداری آن شروع 
می شــود. فیلم کوتاه اصلی به نویســندگی و 
کارگردانی ســندبرگ درباره فیلم های اکشن 
پلیســی و هنرهای رزمی در دهــه ۱۹۸۰ بود. 
سندبرگ خودش نیز در این فیلم بازی می کند. 

فاسبندر تاکنون دو بار نامزد اسکار بوده است.

  طهماسب: عصبانی نیستم
چون کتابم دوباره چاپ خواهد شد

ایرج طهماسب درباره جلوگیری از مجوز تجدید 
چاپ کتابش گفت: از این ماجرا عصبانی نیستم، 

چون این کتاب دوباره، دیر یا زود چاپ خواهد شد.
به  گزارش مهر، کتاب »ســه قصه« نوشته ایرج 
طهماسب بهمن ماه  ســال ۹۵ توسط نشر چشمه 
منتشر شد که ۳ داستان کوتاه را از این کارگردان 
سینما و تلویزیون در برمی گرفت. این کتاب از  سال 

گذشته تا امسال چندین مرتبه منتشر شد.
در سه نوبت چاپ این کتاب، ۳ هزار و ۵۰۰ نسخه 
از آن منتشر شــد، اما برای چاپ چهارم اثر، اداره 
کتاب وزارت ارشاد از ناشر اثر خواست تا مجوز چاپ 
کتاب را برای بررسی دوباره آن بیاورد. به این ترتیب 
برای عرضه چاپ چهارم این کتاب چندین اصالحیه 
به آن وارد شد که چاپ چهارم منوط به اصالح آنها 
اعالم شد. طهماسب نیز به عنوان مولف اثر ظاهرا 
اعمال این اصالحیه ها را نپذیرفته و کتاب »ســه 
قصه« مدتی اســت برای چاپ چهارمش معطل 

مانده است.
ایرج طهماسب در این باره در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، گفت: بله من هم مطلع شــدم کتابم توقیف 
شده، برای چاپ چهارم توقیف شده! انگار باالخره 
یک نفر در وزارت ارشــاد آن را خوانده یا شاید آن 
را نخوانده و شــنیده که در فــالن صفحه، فالن 
 مطلب را نوشته اند. بعد هم گفته همین مطلب را 

حذف کنید!
او افزود: واقعا باعث تعجب من شد که مطلبی باید 
سانسور شود. مدت ها بود که خبری از سانسور نبود، 
یعنی یا مجوز چاپ می گرفت یا اصال چاپ نمی شد.

این کارگــردان در ادامه دربــاره علت ممیزی 
کتابش گفت: فکر کنم ممیز کتــاب، کمی برای 
مدیرش خودشیرینی کرده است؛ یعنی من چیزی 
فهمیده ام که خود نویسنده نفهمیده که چه نوشته 
است! طهماســب در پایان گفت: به  هرحال از این 
ماجرا زیاد عصبانی نیســتم، چون ممکن اســت 
کارمندها عوض شوند اما وضع چاپ و نشر در حوزه 
مطالب عمومی بسیار خوب اســت و می دانم این 

کتاب چاپ خواهد شد؛ فردا یا کمی دیرتر.

 

 

سینمای جهان

نگاه
حمیدرضا عظیمی| داســتان جشــنواره فیلم 
فجر با برگــزاری اختتامیه، تمام نشــده و البته در 
دوره های پیش هم چنین بوده اســت. رسم بر این 
بوده که وقتی مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر 
برگزار می شود و عمال این رخداد با شناختن برندگان 
سیمرغ و دیپلم های افتخار تمام می شود، تازه برخی 
از معترضان، گیوه ها را ور می کشــند و اعتراضات به 
داوری و سایر جنبه های جشنواره را آغاز می کنند. 
این وســط تقریبا همه چیز مطرح می شــود و هم 
اجرای جشنواره از جنبه های مختلف مورد توجه یا 
گالیه قرار می گیرد، هم موضوعات مربوط به قضاوت 

هیأت داوران که شاید پر بحث ترین بخش باشد.
شکایت از جشنواره

داستان حاشیه های جشنواره سی وششم هم بعد 
از اتمام، با پیامی از ســیدمحمود رضوی که یکی از 
جدیدترین موضوعات را مطرح کرده بود، بیشــتر 
مــورد توجه قرار گرفــت. خبرگزاری هــا پیامی از 
تهیه کننده رضوی را منتشــر کرده بودند که در آن 
گفته بــود با توجه به نظر یک تیــم حقوقی، امکان 
شکایت از دبیرخانه جشنواره فیلم فجر وجود دارد. 
در رسانه ها اینطور منعکس شده بود که رضوی این 
را هم گفته بود که می خواهد در این شکایت همراه 
تیم حقوقی باشــد اما تماس با خود او این موضوع را 
منتفی کرد. ســیدمحمد رضوی می گفت: برای ما 
جشنواره تمام شده و تیم التاری فقط به فکر اکران 

آن  هستند. 
آن طور که اخبار و اطالعات منتشر شده می گوید 
یک تیم حقوقــی که مختصاتش هنوز مشــخص 
نشده، قصد شــکایت از دبیرخانه جشــنواره فیلم 
فجــر را دارد. یــک حقوقدان صاحبنام کــه بعد از 
تکذیب سیدمحمود رضوی درباره خبر شکایتش از 
جشنواره، دیگر نام بردن از خود را به صالح ندانست 
نظرش در باره این شــکایت، این است که نمی توان 
چنین اقدامی انجام داد. او به »شهروند« گفته بود: 
از نظر حقوقی نمی دانم قرار اســت چطور شکایتی 
مطرح شــود و عنوان شکایت چیســت؟ اما همین 
اطالعاتی که منتشر شــده نه دیوان عدالت اداری، 
صالحیت رســیدگی به موضوع را دارد و نه موضوع، 
موضوعی است که بتوان به آن رسیدگی کرد. فرض 
کنید دادگاه دیوان تشــکیل شــود می خواهند در 
جلسه دادگاه چه چیزی را طرح کنند؟ می خواهند 
مثال بنشینند و فیلم ها را بررسی کنند که کارگردانی 
این فیلم از آن فیلم بهتر بوده است؟ یا دکور این فیلم 
از فیلمی دیگر مناســبت تر است یا موسیقی و همه 
مواردی که در جشــنواره مورد داوری قرار می گیرد 
را قرار اســت مورد بررســی قرار دهند؟!! به همین 
دلیل شــاید اگر درباره شکایتی که می خواهد طرح 
شود، اطالعات بیشتری را منتشر کنند بتوان از نظر 

حقوقی موضوع را دقیق تر بررسی کرد.
گالیه از داوری ها

حاشــیه جشــنواره فیلم فجر، به همین جا ختم 
نشد. بعد از جشنواره برخی نسبت به آنچه روی سن 
رخ داده بود هم واکنش هایی نشــان دادند. درواقع 
حاشیه ها از همان سن اختتامیه شــروع شده بود.

چه آن جا که فرشــته طائرپور، برای راحت تر شدن 
حذف از تصاویر صداوســیما چند متری از ســایر 
اعضای هیأت داوران جدا ایســتاد و برخی آن را به 
ســرماخوردگی نســبت دادند و برخی هم آن را به 
اختالف نظر با هیأت داوران، امــا درنهایت خودش 
تأکید کــرد که هیچ اختالفــی در کار نبوده و فقط 
کار را برای صداوسیما راحت کرده است و چه آن جا 
کــه هومن ســیدی و امیر مقصودی گفتند اســم 
جایزه هایشان را برای نخستین بار می شنوند و اصال 
فکر نمی کرده اند که چنین جایزه ای وجود داشــته 
باشــد. کالم ها، همه گویای نوعــی گالیه مندی از 

داوری ها بود.
حاال بعد از جشنواره هم برخی از سینماگران نامه 
نوشته و به جشــنواره اعتراض کرده اند. یکی از این 
اعتراضات که مرکزش متوجه داوری جشنواره بود، 
اعتراض عوامل تولید و کارگردان انیمیشن فیلشاه 
اســت. آنها دیروز گالیه های خود را نسبت به آنچه 

»توهین« قلمداد کرده بودند را طرح کردند. 
هادی محمدیان، کارگردان انیمیشن »فیلشاه« 
این نقد را از یک مقدمه تاریخی شروع کرد. او گفت: 
نخستین بار است که در تاریخ جشنواره  فیلم فجر، 
فیلمی در بخش سودای سیمرغ داوری نمی شود. او 
این را هم افزود که ابتدا فکر می کردیم این ســلیقه 
هیأت داوران بوده که »فیلشــاه« هیچ ســهمی از 

جشــنواره ندارد ولی وقتی متوجه شدیم که اصاًل 
داوری نشده، توهین بزرگی برای ما بود.

کارگردان انیمیشن »فیلشاه« بر این موضوع هم 
تأکید داشت که فیلم را به خواسته برگزارکنندگان 
به جشنواره ارسال کرده است: فضای امیدوارانه ای 
که در ابتدای جشــنواره برای ما وجود داشــت، از 
آنجایی آمده بود که دبیر جشــنواره اصــرار بر این 
داشتند که این انیمیشن به جشنواره بیاید و حتماً 
در بخش سودای ســیمرغ حضور داشته باشد و در 
اعالم اســامی فیلم های حاضر در جشنواره نیز این 
انیمیشن را از دیگر فیلم ها جدا نکردند و گفتند ۲۳ 
فیلم سینمایی داریم و تأکید داشتند که مانند دیگر 
فیلم ها در جشــنواره رقابت خواهد کرد اما داوران 
در برنامه »هفت« اعــالم کردند که این فیلم را اصاًل 
داوری نکردند. او بر این موضوع هم تأکید داشــت: 
دبیر جشنواره بیان کرده بود که از این انیمیشن در 
جشنواره تقدیر شود، اما این کار هم صورت نگرفت. با 

این اوصاف فضا کامال شفاف شد. 
نامه نگاری با جشنواره

در کنــار تمــام گالیه ها، امــا موضــوع بازهم به 
این جا ختم نشد. در بخش مســتند هم خیلی ها  از 
رخدادهای جشــنواره، راضــی نبود. دیــروز، نامه 
اعتراضی سازندگان مستند »زنانی با گوشواره های 
باروتی« به دبیر جشنواره فیلم فجر آن هم با رونوشت 
به وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی و معاون او )رئیس 
سازمان سینمایی( به قلم مرتضی شعبانی تهیه کننده 
و رضا فرهمند کارگردان فیلم، منتشــر شد. در این 
نامه اعتراضات عوامل این مستند که گفته می شود 
مورد توجه هم قرار گرفته، منعکس شده است. در این 
نامه اعتراضی آمده اســت: مستندسازان این کشور، 

سال هاســت به کمبودها و بی مهری های سازمانی و 
ساختاری عادت داشته و دارند، تنها به این دلیل که در 
کشف حقیقت و بازنمایی آن لذتی را تجربه می کنند 
که هرگز با سرخوشــی کوتاه جایزه ها و جشنواره ها 
قابل قیاس نیست، اما سوءاستفاده از نجابت سینمای 
مســتند هرگز قابل تحمل نبــوده و از این روی این 
نامه در اعتراض به آنچه در سی وششمین جشنوارۀ 
فیلم فجر به دبیری حضرتعالی رخ داد نوشــته شده 
اســت. جناب آقای داروغه زاده، الزم است یادآوری 
کنم که تصمیم ورود فیلم های مستند و رقابت آنها 
در بخش سودای سیمرغ بســیاری از مستندسازان 
را امیدوار کرد که شــاید زحمات آنان این گونه دیده 
شــود و البد جنابعالی به عنوان دبیرجشنواره از این 
تصمیم و دالیل آن مطلــع بوده اید، اما آن چه داوران 
محترم دربرنامۀ هفت و روی آنتن زندۀ شــبکۀ سوم 
سیما بیان کردند یکی از تلخ ترین لحظات سینمای 
مســتند آن جا بود کــه داوران بــه صراحت اعالم 
کردند دو فیلم مســتند راه یافته به بخش ســودای 
ســیمرغ را اصال داوری نکرده اند! جناب آقای دبیر 
آیا سینمای مستند این کشور آن قدر یتیم گردیده 
که حتی هیأت داوران، ورود به داوری آن را نداشته و 
تأسف آورتر آن که در همان برنامه پیشنهاد می  دهند 
که خوب است از دو فیلم مستند حاضر در جشنواره 
تقدیر به عمل آید! آیا این جزیی از سیاست جشنواره 
بوده اســت؟ اگر به جای این دو فیلم مستند داوران 
دربارۀ دو اثر ســینمایی چنیــن تصمیمی گرفته 
بودند، جنابعالی و هنرمندان این گونه سکوت اختیار 
می کردیــد؟ اگر هیأت داوران بــه صالحدید خود و 
بدون در نظر گرفتن آیین نامه جشنواره اقدام به این 
عمل نموده، از شما به عنوان دبیر جشنواره خواهان 
بیان شــفاف دلیل این موضوع هســتیم. آقای دبیر 
ما به عنوان عضوی از جامعۀ ســینمای مستند این 
سرزمین، نگاه هیأت داوران به نمایندگان این سینما 
را توهین آمیز و برخالف آیین نامۀ جشنواره می دانیم 
و از جنابعالی می خواهیم که با شفافیت و صراحت این 
موضوع را بررســی و نتایج آن را به جامعۀ سینمای 

مستند اعالم فرمایید.
جشنواره فیلم فجر تمام شده است اما اعتراضات 
همچنان ادامه دارد و هیچ بعید نیســت در روزهای 
آینده هم برخی افراد به رخدادهای این جشــنواره، 
اعتراض کنند. این که جشنواره خوب و بی نقص بوده، 
هیچ کس آن را تأیید نمی کند اما جشنواره قاعده ای 
دارد که افراد با حضور در آن، این قواعد را می پذیرند. 
یکی از اهالی ســینما بر این اعتقاد است که سینما و 
جشــنواره مربوط به آن منطق ریاضــی ندارد بلکه 
منطقش، منطق هنری است. حاال باید سینماگران با 
عبور از این موضوعات به فکر اکران فیلم ها باشند که 

چقدر مورد اقبال مخاطبان قرار می گیرد.

محمد صادق شایسته| با پایان سکانس نهایی 
پرده سینما تاریک می شود و سپس متنی روی پرده 
ســینما نقش می بندد، تماشــاگران با خواندن متن 
حیرت زده می مانند، لحظه ای بعد ده ها اسم، مخاطبین 
را میخکوب می کند، هر کدام از اسامی در کنار نامشان 
نوشته شده »شــهید« و اینجاســت که ناخودآگاه 
بغض های زیادی می شکند و اشــک های زیادی فرو 
می ریزد و بعد...تشویقی ایستاده و بی وقفه که صدایش 
فضای سالن سینما را پر می کند. طی ده روز برگزاری 
جشنواره فیلم فجر این اتفاق مشترک در بسیاری از 
سالن های سینما که »تنگه ابوقریب« آخرین ساخته 
بهرام توکلی را پخش کردند، رخ داد. می توان مطمئن 
بود در هر ســالن ســینمایی که این فیلم پخش شد 
کمتر از انگشتان دو دست کسی می دانست پنج روز 
مانده به تصویب قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل اگر نبودند 
شیربچه های بی سالح و تشــنه گردان عمار، ارتش 
عراق با گذر از تنگه ابوقریب به سوسنگرد و اندیمشک 
می رسید و شاید جنگ سرنوشت دیگری پیدا می کرد. 
فیلم بهرام توکلی جدا از تمام ویژگی های سینمایی اش 
که جای بحث فراوانی دارد برگی از فراموش شده ترین 
اتفاقات جنگ را جلوی چشم مخاطب گذاشت. اما نه 
در قالب فیلمی شاعرانه یا شعاری بلکه عمیقا عریان 
و خشن، درست مثل خود جنگ، با بی رحمی کامل، 
آن قدر بی رحم که پس از پایان فیلم ته ذهن خیلی ها 
شاید این دیالوگ شخصیت خلیل )حمیدرضا آذرنگ( 
مدام تکرار می شد: »کاش آدم بعضی چیزها را یادش 
نمی ماند!« اگر فیلــم توکلی تنها و تنهــا فایده اش 

یادآوری شهدای گردان عمار و بیرون کشیدنشان از 
زیر خروارها خاک از جنس فراموشی تاریخ باشد باید 
به تمام عواملش دست مریزاد گفت چراکه مسئوالن 
و مردم این کشور این روزها به شدت نیاز دارند بدانند 
برای حفظ هر وجــب از خاک ایران چقــدر تراژدی 
وصف ناشدنی اتفاق افتاده است، اما »تنگه ابوقریب« 
جدا از موضوع بکری کــه دارد اصلی ترین ویژگی اش 
این است که سینماســت آن هم به معنی واقعی اش. 
 دیدن این فیلم با آن سکانس های جنگی حیرت آور و 
تکان دهنده اش که بدون شــک بــه لحاظ تکنیکی 
چند پله کیفیت سینمای جنگ در ایران را ارتقا داده، 
تجربه ای اســت که در مخلوط شدن با مستند بودن 
داستانش تاثیری شگرف بر مخاطب می گذارد و قدرت 
واقعی سینماســت! قدرتی که سال هاست در حوزه 

فیلم های دفاع مقدس به فراموشی سپرده شده است.
اما داستان جنگ در »ســرو زیر آب« غم و رنجی 
متفاوت دارد. داســتان شــهدای گمنام و بی پالک، 
روایتی شــاعرانه و البته واقع گرایانه از خانواده های 
چشــم به راه، از آخرین آرزوی آنهــا که بدرقه پیکر 
فرزندشان است. در فیلم تازه محمدعلی باشه آهنگر 
خبری از تیــر و تانک و انفجار نیســت. این جا فقط 
احساس است و ترس. استیصال خانواده هایی که در 
زمان جنگ زمین و زمان را یکی می کردند تا بدانند 
سرنوشت فرزندشان چه شــد، ترس از غریب ماندن 
فرزندشــان روی خاک یا زیر آب، ترس از بی خبری، 
ترس از نبودن سنگ قبری که بدانند جوان رعنایشان 
زیر آن آرمیده و می توانند بغض هایشان را سر مزارش 

بشکنند. این جا دیگر مرزی میان مسلمان و زرتشتی 
نیســت، حتی بین لر و کرد و یزدی. این جا یک چیز 
 مهم اســت: بازگردانــدن فرزند به خانــه اش. فیلم 
باشــه آهنگر ترجمانی درســت از درد انتظار است، 
دردی که نه پیر می شناســد نه جوان، نه پدر و مادر، 
نه همســر و فرزند. دردی که نه آیین دارد و این درد 
مشترک، بخشی از هویت بســیاری از خانواده هایی 
است که عزیزشان را در جنگ هشــت ساله ایران و 
عراق از دست دادند. »سرو زیر آب« شاعرانه ای است 
که با اتکا به هنر کارگردانی باشه آهنگر و توانایی ثابت 
شده اش در روایت داستانی سینمایی، شخصیت های 
اصلی اش را در مرز احساس و عقل حرکت می دهد. 
نسلی که شاید ندانند آنها که در »معراج شهدا« بودند 
و آنها که سرکله شان به آن جا می خورده چه دیدند و 
چه کردند. آن هایی که مسئولیت شان در آن دوران 
کم از فرمانده های جنگ نداشت. آنها که تالش های 
بی وقفه و صبوری شــان کم از مجاهدت و شهادت 
نداشت. باور ندارید؟ کافی است به چشم های مادری 
که هر بار با عکس فرزندش کنــار رژه پیکرهای تازه 
پیدا شده شهدا راه می رود دقت کنید. به رنج و بغض 
انتظاری که هنوز هم ذره ای از آن کم نشده است. در 
جنگ همه از قهرمانان می گوید و تعداد دلیرمردان 
شهید را می شمارند اما شاید هر از چند گاهی بد نباشد 
نگاهی کرد به پشت صحنه جنگی که شهدایش فارغ 
از دین و مذهب و جناح دوشــادوش هم جنگیدند و 
خانواده هایی که فارغ از دیــن و مذهب و جناح داغ 

عزیزشان را دیدند.

»تنگه ابوقریب« و »ســرو زیر آب« دو طرف کامال 
متفاوت از ماجرای دفاع مقــدس را روایت می کنند: 
بطن جنگ و پشت صحنه آن. نکته مشترک و اهمیت 
باالی این دو فیلم هم دست گذاشتن روی موضوعات 
و مســائل مغفول مانده در هر دو سمت است. شاید 
بپرسید مگر نبوده اند فیلم هایی که در طول دو دهه 
گذشته به هر دو ســمت پرداخته اند؟ جواب مثبت 
است! شــاید حتی این ســوال پیش بیاید که این دو 
فیلم بهترین نمونه های خود در تاریخ سینمای دفاع 
مقدس اند؟ که جواب منفی است. ویژگی اصلی این دو 
فیلم جدا از دست گذاشتن روی موضوعات بکر و کمتر 
مورد توجه قرار گرفته، همان طور که اشاره شد توجه 
به ظرفیت های سینما و دستور زبان این مدیوم است. 
سال هاست بودجه های کالن و میلیاردی برای ساخت 
فیلم در حوزه دفاع مقدس در اختیار کسانی قرار گرفته 
که نه تنها دســت روی موضوعات دراماتیک و خاص 
جنگ نگذاشــته اند بلکه حتی در روایت داستانشان 
با قابلیت جذب مخاطب باال یا ســاختار درجه یک 
تکنیکی عاجر و ناتوان بوده اند. نتیجه اش؟ انبوهی فیلم 
شعاری و بی کیفیت که نه تنها ذره ای تأثیر در مخاطب 
نگذاشته اند و آگاهی اش را افزایش نداده اند بلکه حتی 
کسی نام آنها را نیز به خاطر نمی آورد. بهرام توکلی و 
محمدعلی باشه آهنگر که برخاسته از دو تفکر کامال 
متفاوت در سینما هستند با فیلم هایشان نشان دادند 
تنها زمانی می شود از گنج بیکران دفاع مقدس برای 
ساخت اثری تاثیرگذار و ماندگار استفاده کرد که اول از 

همه سینما را بلد بود.

 چرا »تنگه ابوقریب« و »سرو زیر آب« فیلم های مهمی اند؟

دو روایت سینمایی از فراموش شده ترین های جنگ

 اعتراضات و گالیه ها بعد از اتمام جشنواره فیلم فجر، آغاز شده است

شکایت رضویان، گالیه فیلشاه و اعتراض زنانی با گوشواره های باروتی


