بودیم.برایهمینهمخیلیطولکشیدتااینکهفیلمسازان
مابهیکنحوبیانســینماییدرســینمایمســتنددستپیدا
کننــدتاازآنچهکــهدرجبهههااتفاقمیافتادبتواننددرســت
گزارش بدهند .ازجمله کسانی که در این زمینه نقش پررنگی
داشتمرحوممرتضیآوینیبود.ساختنخستینفیلمهای
داســتانیراجعبهجنگهمازصداوسیماشروعشد.فیلمی
ســاختند به نام «عقاب هــا» که از جنس فیلمهای حماســی
امریکایی بود .یادم میآیــد بچههایی که جبهه میرفتند این
فیلــمراکهدیدنــداصالًفکــرنکردندراجعبهجنگماســت،
فکــر میکردنــد راجع ب ه یــک جای دیگر اســت! فیلمســازان
ماخیلــیبااحتیاطســعیکردندبهموضوعنزدیکشــوندتا
آن چیــزی را که روایــت میکنند مربوط به جنگی باشــد که در
جبهههابینایرانوعراقداشــتاتفاقمیافتــادودرنهایت
آنهاییموفقشــدندکهپایبندبهاینزبانوبیانبودند.یعنی
متوجــهبودندکهمــانمیتوانیمبهبیانســینمایدیگرکهدر
دنیاتجربهشــدهمراجعهکنیم.اگرمراجعــهکردیمآنفیلم
نمیتوانــدجنــگمــارابیانکند.خیلــیازفیلمســازانجوان
بودنــدکهآنموقــعدراینزمینــهکارراشــروعکردندتاتجربه
خوبی به جــا بگذارند که ایــن اتفاق هم افتــاد .آقایان حاتمی
کیــا،تبریــزی،مرحــوممالقلیپورجــزوافــرادیبودنــدکهدر
اینســینماتالشهایــیکردنــدوموفقیتهایخوبــیراهم
بهدستآوردند.بعدازاینکهتجربیاتیدراینزمینهبهدست
آمــدایننــوعروایتمیانفیلمســازانرفتهرفتهعادیشــدو
سالهایآخرجنگاوجساختفیلمهایدفاعمقدسیشد.

زمانیکهموفقشــدیدژانرسینمایدفاعمقدسرا
پایهگذاریکنید،برنامهخاصیبرایآنداشتید؟
درسینمایدنیادونوعفیلمجنگیوجودداشت؛حماسی
ازنــوعخوبشتانوعمبتذل،یکنوعدیگرهمبودکهمردمدر
آنهاحضورداشتندکهبیشترمحصولکشورهایاروپایشرقی
بودند.درجنگمااتفاقاتیرخمیدادکهنمیشددرهیچکدام
ازایننمونههاآنراگنجاند.بههمیندلیلواقعیتجنگابتدا
درفیلمهایمســتندجلــوهپیداکردوبعــددرفیلمهایکوتاه
تمرینشــدوبعــدازراهانــدازیبنیادســینماییفارابیتالش
کردیــمکهیــکســینمایحرفــهایرادرزمینهدفــاعمقدس
پایهگــذاری کنیــم .آن موقــع فیلمهایــی مانند «دیــده بان»،
«افق»«،پروازدرشــب»و...ساختهشدندکهتجربیاتموفقی
بودندوباواقعیتهایجنگماهمخوانیداشتندوشبیههیچ
فیلم جنگی دیگری نبودند ،چون جنگ ما شــبیه هیچ جنگ
دیگرینبود.نســلهایجدیدکهتصویریازروزهایجنگدر
ذهنندارندمیتوانندبهفیلمهایسینمایدفاعمقدسآن
موقعمراجعــهکنند.چونآنچهراکــهمیبینندواقعیتهای
جنــگاســت.بهنظرمــنبهایــنموضــوعدرســینمایدفاع
مقدسبایدمثلیکتجربهویکدستاوردتاریخیتوجهکرد
تاحافظهجامعهجواننسبتبهآنغنیشوداماشرطاینکار
ایناستکهاستفادهابزاریازدفاعمقدسنشود.
اما در ســالهایی که دیگــر جنگی وجود نداشــت یعنی در
دورهبعــدازجنــگ،یــکجــورسوءاســتفادهازاینژانــراتفاق
افتاد؛یعنیخیلــیازآدمهاییکهکفایتالزمبهلحاظهنری

مهندس سید محمد بهشتی :نسلهای
جدید که تصویری از روزهای جنگ در ذهن
ندارند میتوانند به فیلمهای سینمای
دفاع مقدس آن موقع مراجعه کنند
چون آنچه را که میبینند واقعیتهای
جنگ است .به نظر من به این موضوع در
سینمای دفاع مقدس باید مثل یک تجربه
و یک دستاورد تاریخی توجه کرد تا حافظه
جامعه جوان نسبت به آن غنی شود

جنگباشد؟اسفندیاریضمنتحسیناینکارگردانجوان،
براینخســتینقدمهایشدرمســیریکهپاگذاشــته،پاسخ
میدهد«:ایســتادهدرغبار»مهمترینحسناشاینبودکه
کامــاًباورکردنیبود.یعنیفیلمآنقدرنزدیکشــدهبودبه
مســتندکهگوییتماشاگرفیلممستندمیبیند.ازاینروباید
بهسازندهفیلمدستمریزادگفت.امااینموضوعراهمباید
در نظر گرفت که در همین فیلم صحنههایی هم هســت که
اگردرزمانجنگمیخواستیمآنهارانمایشبدهیمممنوع
بــود.یعنییکیازشــخصیتهاییکهدراینفیلمهســتو
منازنزدیکمیشــناختمشبهنامشــهیدمحسنوزوایی
با متوسلیان تقریباًبگو مگوشــان میشود و بینشان فاصله
میافتدوبعدمتوسلیانمیآیدوعذرخواهیمیکندو....آن
موقع اگر ما میخواستیم در فیلم هایمان این موارد را نشان
دهیــمکهبیندونفرازفرماندههایجنگبگومگوییشــده
واختــافنظروجــوددارد،خیلیخطرناکبــودوحتماًاین
امکانوجودداشتکهبهمالطمهبزندوهمهکسانیراکهدر
جنگ دخیل بودند ،نگران کنــد .برای همین در زمان جنگ
خیلیازحرفهارانمیشدزد.بایدصبرمیکردیمکهجنگ

عبداهلل اسفندیاری :برخی معتقدند در
سینمای دفاع مقدس همه را باید قهرمان
جلوه داد! اما اگر بخواهیم با این روش
پیش برویم به هدف نمیرسیم .یعنی اگر
بگوییم و نشان بدهیم که رزمندههای ما
هیچ گونه ضعفی ندارند ،از بچگی نماز
شب میخواندند و هیچ اشتباه و شیطنتی
در زندگی نداشتند دور از واقعیت است
تمامشود.البتهازوقتیجنگهمتمامشدبایدواقعیتهارا
آنطورکهبودهروایتکنیم.متأســفانهاالنیکیازمشکالتی
کهوجــودداردایناســتکهبرخیازکســانیکهدستشــانبه
جایــیبنداســتوبودجــهوقدرتیدارنــدمیخواهندجنگ
راطــوریکهخودشــاندوســتدارنــدتصویرومعنــیکنند.
ایــن موضوع باعــث میشــود برخــی مواقع حــوادث جنگ
تحریف شــود .من امیدوارم ساخت فیلمهایی مثل کارهای
آقایمهدویانادامهپیداکنداماباهمینانصافوبیطرفی
وواقعنگری،بدوناینکهبخواهندواقعیترابهنفعکســییا
کسانیتغییردهندوتاریخرابهنفعمسائلامروزتحریفکند.

وتوانایــیحرفهاینداشــتندازاینطریقدنبالمســیریبرای
ورودبهدنیایسینماویکصحنهکاسبیبودندکهاینکارآنها
اوضاعرابرایافراداصیلیکهمیخواستندنسبتخودشانرا
باسینمایجنگدوبارهبرقرارکنندسختکرد.
فیلمهایــیکهتاکنوندراینعرصهســاختهشــده
بازگوکننــدهاتفاقــاتآن8ســالاســتیااینکهشــما
معتقــدهســتیدبازهــمپتانســیلبــرایپرداختــنبه
سوژههایجدیدرادارد؟
االنماکســانیراداریمکهمیگوینددیگرجنگتمامشده
اســت،اینموضــوعرارهــاکنید.بهنظــرمناینحــرفوقتی
درســتاســتکهمابخواهیمازآنچهکهدرجنگاتفاقافتاده
اســتفاده تبلیغاتی کنیــم .امــا نکتــهای وجــود دارد و آن اینکه
باالخــرهدوراندفــاعمقدسبخشــیازتاریخماســتکهیک
دســتاوردهایی داشــته اســت و ما بایــد از این تجربــه تاریخی،
حافظهنسلهایبعدیراغنیکنیم.اینمعنیاشایناست
کهتااطالعثانویکهممکناســتقرنهابعدباشــد،میشود
راجعبــهدفاعمقدسفیلمســاخت.میخواهــمبگویماین
حرف ،حرف درســتی نیســت که چون جنگ نیســت راجع به
جنــگ و دفاع مقدس فیلم نســازیم .اما فیلــم تبلیغاتی هم
بیمعنی است .فرقی نمیکند که شما بخواهید با فیلم دفاع
مقــدسمــدحیاذمیــکموقعیتسیاســیراکنید.هــردوبه
معنایاســتفادهابزاریازدفاعمقدساست.البتهموضوعی
راجــعبهســینمایدفاعمقدسخصوصاًبعــدازپایانجنگ
وپذیــرشقطعنامهبهوجودآمدهاســتوآنایناســتکهبه
نظرمنخیلیدراینزمینهتالششــدهکهیکقرائترسمی
ازدفــاعمقدسجابیفتد.امروزاینقرائترســمیپیشروی
زیباییهایــیکهایرانیهــادردوراندفاعمقدسازخودشــان
به نمایش گذاشتند دارد داغ میشود که معتقدم این حجاب
بایدبرداشتهشود.
آیندهسینمایدفاعمقدسراچطورمیبینید؟
آیندهســینمایدفاعمقدسبســتگیداردکهچطورباآن
مواجهشــود.اگرمواجههســوداگرانهبامضموندفاعمقدس
همچنانبرقرارباشــدوبازارشرونقداشــتهباشــدنمیتواند
خیلیادامهبدهد،امااگرکهنه،یکمحیطسالمیفراهمشود
که واقعاًبه آن اهلیت توجه شــود ،میتواند درخشانتر از قبل
باشد.حقیقتاً،اگرمادوراندفاعمقدسرابهمثابهیکتجربه
تاریخــیدرخشــانمدنظــرقراربدهیمبهشــکلبالقــوهتاهر
موقعآدمیدراینسرزمینزندگیکندمیشودراجعبهدفاع
مقدسفیلمخوبساخت.
*نســلهایجدیدکهتصویــریازروزهایجنــگدرذهن
ندارندمیتوانندبهفیلمهایسینمایدفاعمقدسآنموقع
مراجعه کنند چــون آنچه را که میبیننــد واقعیتهای جنگ
اســت.بهنظرمــنبهاینموضــوعدرســینمایدفاعمقدس
بایدمثلیکتجربهویکدستاوردتاریخیتوجهکردتاحافظه
جامعهجواننسبتبهآنغنیشود.
رونقسینمایدفاعمقدسدرسال97
باتوجهبهاینکهامسالدرسیوششمینجشنوارهفیلم
فجر8فیلم(«بهوقتشام»حاتمیکیا«،امپراطورجهنم»
پرویزشــیخطادی«،تنگهابوقریب»بهرامتوکلی«،بمب»
پیمــانمعادی«،ســروزیــرآب»محمدعلیباشــهآهنگر،
«زنانــی با گوشــوارههای باروتــی» رضا فرهمنــد« ،ماهورا»
حمیــد زرگرنــژاد« ،کامیــون» کامبوزیــا پرتوی) بــا موضوع
مقاومــت و دفــاع مقــدس داشــتیم از آقــای اســفندیاری
میخواهیــم ارزیابــی خــود را درباره ســهم ســینمای دفاع
مقــدسازکلفیلمهایآمادهاکراندرســالجدیدداشــته
باشــدکهاودراینبارهمیگوید:نســبتبهســالگذشــتهکه
تنهایکیادوفیلمخوبدرحوزهجنگداشتیم،امسالآثار
امیدوارکنندهتر بود .تعدادی از فیلمهــا را دیدم و میتوانم
بگویمکهدرمیانتمامآثارفیلمهایدفاعمقدسامســال
خــوشدرخشــیدند.ســندشهممعرفــییکیازایــنآثار
یعنــی«تنگــهابوقریب»بهعنــوانبهترینفیلمجشــنواره
اســت .اما هنوز ایرادات بســیاری به این ســینما وارد اســت.
نخســتیناشهمایناســتکهسهمیهســاختفیلمهای
دفاعمقدسبایدعمومیشودودردستافرادبخصوصی
نباشــد.یعنیبگوینداگرکسیدربارهاینموضوعمیتواند،
بهمافیلمنامهبدهد.ممکناستدراینمیانببینیماصغر
فرهادی فیلمنامه داد! منظور این است که باید بگذارند هر
فیلمســازیبهســبکوزبانخــودشدرهــرزمینهایفیلم
بسازد.منمعتقدهستماگرروشمانرادرستکنیمموفق
خواهیمشد.
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