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برای ساخت فیلم جنگ ،فرصت برابر ایجاد شود
مرجان قندی
خبرنگار

امســال ســینمای دفــاع مقــدس چهارمین دهه
از عمــر خــود را گذرانــد .ســینمایی کــه قــدرت و
پتانســیل ایــن را دارد کــه بتوانــد بهعنــوان یک
ســینمای دائمی و مســتمر مورد توجه قــرار گیرد
و به ســالنهای ســینما رونق ببخشــد اما نادیده
گرفتــه میشــود .بســیاری بــه این موضــوع باور
دارنــد کــه مدیریــت آن در دوران پــس از جنگ
روز به روز به لحاظ کمی و کیفی دچار افت شــده
و فقــدان یــک برنامهریــزی درســت بــرای این
ســینمای اصیل احســاس میشــود .اگر گذشته
ســینما را مــروری کنیــم درمییابیــم کــه حدود
برزخ
 40ســال پیش زمانی که ســینمای ایــران در ِ
مانــدن و رفتن بود افرادی همچون ســیدمحمد
بهشــتی مدیر بنیاد ســینمایی فارابی که به پاس
زحماتــش در ایــن عرصــه ،ســینماگران او را
«معمار ســینمای بعــد از انقــاب» نامیدهاند و
عبداهلل اســفندیاری در معاونــت فرهنگی بنیاد
سینمایی فارابی سکان مدیریت سینمای ایران
را برعهده گرفتنــد که اغلــب از دوران مدیریت
آنهــا بهعنــوان دوران طالیــی یــاد میکننــد.
البتــه با اینکه چند ســالی اســت آنها بخصوص
سیدمحمد بهشــتی از عرصه مدیریت سینمایی
کنار رفته اســت اما همیشه نامشان جزو مدیران
فرهنگــی کارآمــد پــس از انقالب برده میشــود.
از ایــنرو در ایــن وانفســای روزگار ناخــوش
ســینمای دفاع مقدس به ســراغ آنهــا رفتیم .در
توگوهــای پیــش رو تحلیلــی داریم از ســیر
گف 
تحول سینمای جنگ از ابتدا تاکنون.

توگو
تحلیلی بر سیر تحول سینمای جنگ در گف 
بامعمارسینمایبعدازانقالب،سیدمحمدبهشتی

آفت سینمای جنگ
نگاه سوداگرایانه است

سیدمحمدبهشتیچندســالیاستکهازعرصهمدیریت
ســینماییکنــاررفتهاســتومااینمصاحبــهرادرپژوهشــگاه
ســازمانمیراثفرهنگیوصنایعدســتیوگردشگریکهچند
ســال اســت با مدیریــت او اداره میشــود ،انجــام دادهایــم .در
توگــویپیــشروتحلیلیداریــمازراهاندازیوســیرتحول
گف 
سینمایجنگ.
ازروزهــایاولشــکلگیریســینمایدفاعمقدس
بگویید؛اینکهچهمشــکالتیبرســرراهوجودداشتو
چگونهازپسآنهابرآمدید؟
ســال 59وقتــی که جنگ شــروع شــد مــن در صدا و ســیما
بــودم.یکــیازکارهایــیکــهمابایــدانجــاممیدادیــمگزارش
کــردن اتفاقــات جبهههــا بــرای جامعه بــود .خاطرم هســت

درآنســالهایاولاینمشــکلوجودداشــت؛کســانیکهکار
فیلمبــرداری ،صدابــرداری ،کارگردانی و امثال اینهــا را انجام
میدادنــدبــاتصــوریازجنــگبــهجبهههــامیرفتندکــهدر
فیلمهــایجنگــیقبــاًدیــدهبودنــد.فیلمهاییکــهازجنگ
جهانیدومساختهشــدهبود!برایهمیناوایلمعموالًافراد
میرفتند و دســت خالی برمی گشــتند .یعنی ما آن چیزهایی
کهدرتاریخگفتهشــدهبودودرفیلمهادیدیمهیچکدامشــان
رادرجبهههاندیدیم.علتشهمتحوالتتکنولوژیکیبودکه
درجنــگاتفاقافتادهبود.یعنیدرجنــگجهانیدوممردم
صدای هواپیماها را میشــنیدند بعد هواپیماهــا را میدیدند
وبعدآنهامیآمدندوبمبارانمیکردندومردمشــاهدکشته
وزخمیهــاوتخریــبســاختمانهابودنــد.درصورتــیکهدر
جنگ تحمیلی عراق علیــه ایران با تحوالتی کــه در تکنولوژی
اتفــاقافتادهبــوداولهواپیماردمیشــد،بعدمــاصدایشرا
میشنیدیم،بعدصدایانفجارمیآمدوبعدهمتخریبو...
یادم هست آنقدر موج انفجارها شدید بود که اگر شما نزدیک
آنمکانبودیدموجانفجارشــماراباخــودشمیبرد.منظور
اینکهمادرحمالتعراقبایکوضعیتجدیدیعمالًروبهرو

عبداهلل اسفندیاری پیشکسوت عرصه سینما

سهمیه ساخت فیلم های دفاع مقدس
باید عمومی شود
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روزهــایپایانــیســال 96درروزنامــه ایــرانمیزبــانعبــداهلل
اســفندیاریازپیشکســوتانعرصــهســینمابودیــموپیرامون
وضعیــت ســینمای دفــاع مقــدس در ســالی کــه گذشــت و
ت وگوپرداختیم.
فیلمهایآمادهاکراندرسال97بهگف 
نهبهسینمایسلیقهای!
توگواســفندیاریبهاوضاعنابســامان
ازهمــانابتدایگف 
ســینمای دفاع مقدس اشــاره میکند و میگوید :من هم مثل
بســیاریازســینماگرانمعتقدمحالســینمایدفاعمقدس
خــوبنیســت.دلیــلاشهــمازنظرمنایناســتکــهاغلب
کســانیکهمیخواهندفیلمهایدفاعمقدسســاختهشــود،
نظــرسفارشــیدارند.چندســالپیــشفیلمــیمعناگرایانهو
بســیارارزشمندبهنام«دموکراســیدرروزروشن»ساختهشد،
ایــنفیلمنشــانمیدادکــهرزمنــدهایدردنیایبعــدازمرگ
بــهخاطراینکــهدرایندنیاجاییدرکارشسســتیکردهبودبه
قول معروف کارش گیر میافتد .عدهای به فیلمنامه اعتراض
کردندکهیعنیچی؟مگرمیشود؟ازنظرمنایناعتراضشان
خیلینابجاســت،چونخیلیهادرایندنیاهســتندکهدرکارو
مسئولیتشانسستیکردندومیکنند.ماخودمانهمخیلی

سستیهاکردیمکهحتماًبایدجواببدهیم.پسخوباست
کــهاینموضوعبیانشــودبرایاینکهتلنگریباشــدبرایماو
دیگران.امابرخیهامعتقدنددرسینمایدفاعمقدسهمه
رابایــدقهرمانجلــوهداد!امااگربخواهیمبــااینروشپیش
برویمبههدفنمیرســیم.یعنیاگربگوییمونشــانبدهیم
کهرزمندههایماهیچگونهضعفیندارند،ازبچگینمازشب
میخواندند و هیچ اشتباه و شــیطنتی در زندگی نداشتند دور
ازواقعیتاســت.فیلمهایمسعوددهنمکیعصیانیعلیه
این مــوارد بود .اســفندیاری ادامه میدهــد :صحبت من این
است؛کسانیکهمسئولسینمایجنگهستندومیخواهند
حمایتکننداینهایکتصاویرکامالًکلیشــهایازجنگدارند
و میخواهنــد همانطــور که خودشــان میپســندند فیلمها
ساختهشود .درحالیکهوقتیمامیخواهیم فیلمیبسازیم
که موفقیتآمیز باشــد ،بایــد معیارهای شــاخصی را در نظر
بگیریم،نهســلیقهشــخصیرا.مثالمیزنم؛یکیازکارهایی
کــهحاتمیکیااخیراًســاختفیلــم«چ»بود.اومیخواســت
بگویدکهچمرانخیلیشبیهبهمهدیبازرگانبود،نهشخص
دیگری!یعنیمیخواســتشهیدچمرانراازمصادرهشدن

بهوســیلهگروهیکهمیخواهندآنرابهرنگخودشاننشان
دهنــدنجاتدهد!واینکاردرســتیبود.اماازجنبههایدیگر
نقدهاییبرفیلمواردبود.البتهاینموضوعراهمنبایدنادیده
گرفتکهحاتمیکیاچوناســمشدرسینمایدفاعمقدس
جاافتادهودارایسابقهاست،درانتخابسوژههاهمدستش
بازتــر و قدرتــش هم بیشــتر اســت .امــا فیلمســازان جــوان و
تــازهکارباتوجهبه شــرایطموجــودگاهیناچارهســتندکهبه
برخیازاینســفارشســازیهاتندهند.مســئوالنبایدآگاه
باشند که این کار قطعاًبه ضرر سینمای جنگ تمام میشود.
امااگراجازهبدهندفیلمساران،فیلمهایسینمایجنگرابه
طورکامالًمستندومنصفانهبسازندمطمئنباشندسینمای
جنگماندگارخواهدشد.
انصافدرساختفیلمهایجنگ
از او درباره نحوه ساخت فیلمهای محمدحسین مهدویان
یعنــی«ماجراینیمروز»کــهدربارهحوادثبعــدازانقالببود
و «ایســتاده در غبار» که درباره احمد متوســلیان بود ،پرسیدیم
واینکــهآیــافیلمهاییازایندســتکــهعنصرواقعیــتدرآنها
پررنگتراستمیتواندنویددهندهیکدورهجدیددرسینمای

