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    محمدصادق عابديني
ادبيات دفاع مقدس در داخل كشور مخاطبان 
زيادي دارد اما در آن سوي مرزها چقدر براي 
اين ادبيات ارزش و اعتبار قائل هستند و چگونه 
مي ت�وان به درخواس�ت مقام معظ�م رهبري 
براي ايجاد نهضت ترجم�ه كتاب هاي ادبيات 
دفاع مقدس به زبان هاي خارجي، جامه عمل 
پوش�اند؟ »خاك هاي نرم كوش�ك« )زندگي 
سردار شهيد برونس�ي( از آثار سعيد عاكف، 
نويسنده و ناشر ادبيات دفاع مقدس، سال ها 
پيش به چند زبان ترجمه ش�ده و با استقبال 
خوبي نيز روبه رو شده است. عاكف در گفت و گو 
با »جوان« از »هالو هاي فرهنگي« مي گويد كه 
مانع ايجاد نهضت ترجمه هستند. گفت وگوي 
ما ب�ا اي�ن نويس�نده را در ادام�ه مي خوانيد. 
سال ها پيش از طرح بحث ترجمه آثار 
دفاع مقدس�ی به زبان هاي خارجي، 
كت�اب »خاك ه�اي نرم كوش�ك« به 
چند زبان از جمله عربي ترجمه ش�د 

و استقبال خوبي هم از آن شد!
ترجمه كتاب »خاك هاي نرم كوش��ك« بدون سر 
سوزني هماهنگي يا رضايتي از سوي من در لبنان 
منتشر شد. در سفري كه به آن كشور داشتم يكي از 
دست اندركاران آن انتشاراتي به من گفت كه كتاب با 
تیراژ میلیوني در كشورهاي عربي منتشر شده است. 
بعدها در عربستان هم آن كتاب را ديدم. از بحرين، 
قطر، كويت و چند كشور ديگر عربي هم به من اطالع 
دادند كتاب را خوانده اند و از بعضي هايشان خواستم 
نظرشان را در قالب يادداشت برايم بفرستند كه چند 

تا از آن يادداشت ها را نگه داشته ام. 
چطور مي ش�ود كتاب ب�دون رضايت 
مؤلف و پرداخت حقوق وي در ترجمه 

و منتشر شود؟
به موسسه اي كه كتاب را منتشر كرده بود، گفتم 
چرا بدون اجازه چاپ كرده اي��د؟ گفتند از ايران 
هماهنگ كرده ايم و اجازه را به ما داده اند. گفتم هر 
چیزي قاعده و قانوني دارد، چه كسي به شما اجازه 

داده؟ كه هر چه پیگیري كردم به نتیجه نرسید. 
قاعدتًا حق مولف، حق الناس اس�ت و 
بايد نسبت به آن توجه شود، چرا اين 

مسئله را پيگيري نكرديد؟
ما كه به پول نفت متصل نیستیم كه وكیل بگیرم 
براي پیگیري كار، كاًل بي خیال ش��دم، البته از 
يك بابت هم خوشحالم كه كتاب در كشورهاي 

عربي ديده شد و بچه هاي حزب اهلل در لبنان آن 
را خواندند، اما از نظر معنوي و مالكیت حقوقي 

آن راضي نیستم. 
در ايران با مش�كل حق مؤلف روبه رو 

شده ايد؟
براي ترجم��ه »اردو« همین كت��اب »خاك هاي 
ن��رم كوش��ك« از س��ازمان ارتباطات اس��المي 
چندين بار تماس گرفتند و گفتند بیايید جلسه 
بگذاريم. ماحصل جلساتشان اين بود كه ما كتاب 
را ترجمه مي كنیم ولي چیزي به عنوان حق مولف 
نمي دهیم. پرس��یدم چرا؟ گفتند پ��ول نداريم! 
گفتم چطور براي آن همه نمايندگي، پول داريد 
به نويس��نده و ناشر كه مي رس��ید مي گويید برو 
بمیر! گفتند ما كي گفتیم برو بمیر! گفتم وقتي 
نمي خواهید به نويسنده حق و حقوقش را بدهید، 
يك مجموعه خصوصي بايد تعطی��ل كند و اين 
يعني مردن! در آخر هم كت��اب را بدون پرداخت 
ح��ق و حقوق مول��ف، ترجمه و منتش��ر كردند. 
چند س��ال پیش يكي از مديران آن مجموعه را 
در نمايشگاه كتاب ديدم و گاليه كردم چرا كتابم 
را بدون اجازه چاپ كرديد؟ گفت حتماً پیگیري 

مي كنم و رفت و ديگر خبري هم از او نشد. 
چرا به مسئله مهمي به نام حق مولف كه 
قانون مصوب مجلس نيز دارد توجهي 

نمي شود؟
ما باي��د خودمان ب��راي اين مس��ائل ارزش قائل 
شويم. وقتي براي بحث كتاب و كتابت كه زيربناي 
فرهنگ كشور اس��ت، ارزشي قائل نمي شوند، در 
باقي قضايا هم حرفي باق��ي نمي ماند. در يكي از 
كتاب هايم به نام »گمشده مزار شريف« در بخشي 
در اين باره توضیح داده ام و از اصطالح »هالو هاي 
فرهنگي« اس��تفاده كرده ام. ما گرفتار يكسري 
هالوي فرهنگي هستیم كه متأسفانه دست اندركار 
فرهنگ و دچار خواب چهار فصل هستند، حداقل 
اگر فقط زمستان ها را مي خوابیدند مي شد امیدوار 

بود كه باالخره بیدار شوند. آنها به جاي اينكه به 
حق مولف بپردازند و از آن دفاع كنند، منافع حقیر 

خودشان را در اولويت قرار مي دهند. 
اگر ما اي�ن چنين در بحث ه�اي داخلي 
گرفتار باشيم، چطور مي شود به آن سوي 

مرزها براي ارسال كتاب، نگاه كرد؟
نام كتاب »ش��ام برفي« را ش��نیده ايد؟ اين كتاب 
در سال 92 خیلي جلوتر از اينكه موضوع شهداي 
مدافع حرم و سوريه مطرح ش��ود، نگاشته شده و 
اولین كتابي اس��ت كه در آن به ماجراهاي سوريه 
و ش��هداي مدافع حرم پرداخته ش��ده است. رهبر 
معظم انقالب اي��ن كتاب را در جلس��ه اي به آقاي 
مومني شريف دادند و فرمودند برويد روي ترجمه 
اين كتاب كار كنید. يكي از رفقا گفت: منتظر باشید 
از ح��وزه هنري ب��راي ترجمه زن��گ بزنند، گفتم 
زنگ نمي زنند و همان هم شد، هیچ وقت تماسي 
نگرفتند. متأسفانه آن طور كه بايد به ترجمه و حق 
مؤلف بها نمي دهند، وقتي مق��ام معظم رهبري از 
نهضت ترجمه مي گويند، منظورشان رعايت همه 
الزامات آن از جمله حق و حقوق نويسنده است. تا 
به نهضت ترجمه به طور كامل نگاه نشود، كاري از 
پیش نمي رود، مگر نهضت خاطره نويسي يا مصاحبه 
با رزمنده هاي دوران دفاع مقدس نبود! وقتي درست 

عمل نكنند، كاري از پیش نمي رود. 
برگرديم به آن سوي سكه، باالخره كتاب 
»خاك هاي نرم كوشك« به عربي و چند 
زبان ديگر ترجمه شده، چقدر اين حضور 

در آن سوي مرزها تاثيرگذار بوده است؟
تاثی��رش فوق الع��اده ب��ود. بگذاريد ي��ك نكته از 
هزاران را برايتان بگويم. در شهر قطیف عربستان، 
گروهي از ش��یعیان را ديدم كه نام هیئت ش��ان را 
»شهید برونسي« گذاش��ته بودند. هیئت مخفیانه 
بود، اس��تخبارات اگر متوجه مي ش��د چپقشان را 
چاق مي كرد. از آنها پرس��یدم ش��هید برونس��ي را 
مي شناس��ید؟ يكي از آنها گفت: برونسي پدر همه 
ماست. اين جمله را چند بار به همسر شهید برونسي 
گفته اند كه حاج خانم مي دانید كه شهید در عربستان 
كلي بچه دارد؟ استقبال از »خاك هاي نرم كوشك« 

در تركیه و پاكستان هم زياد بوده است. 
شايد دليل اين استقبال مسلمان بودن 
اين كش�ورها و اش�تراكات فرهنگي 
باشد، آيا ادبيات دفاع مقدس ما قابليت 
ارتباط با مخاطب غربي را كه چيزي از 

مفهوم ايثار و شهادت نمي داند دارد؟
بله، اين موضوع را قباًل هم گفته اند. چند سال پیش 
يك گروه امريكاي��ي به ايران آمدن��د، مترجم آنها 
بخش هاي��ي از كتاب »خاك هاي نرم كوش��ك« را 
ترجمه و خوانده بود. دختر خانمي كه عضو گروه بود، 
به من گفت به خاطر اينكه برونسي شما را شناخته 
اكنون در قلب امريكا يك بسیجي است. قطعاً دنیاي 
غرب به ما اجازه نمي دهد به راحتي معارف خود را 
در آنجا نش��ر دهیم، اما اگر اين اجازه داده مي شد، 
ديگر نیازي نب��ود جنگي پیش بیايد و م��ا صرفاً با 
معارف اسالمي همه غرب را مي گرفتیم، چون آنها 
بر قدرت رسانه تأكید دارند و رسانه ها جز بر توسعه 
عقل و معرفت راهي ندارند و قرآن ما سراسر دعوت به 
عقالنیت است. ما صرفاً بايد اين موضوع را بیان كنیم 
و فكر مي كنم ان شاءاهلل با ظهور حضرت حجت)عج( 

امكان اين موضوع فراهم شود.

گفت و گوی »جوان« با نويسنده كتاب »خاك هاي نرم كوشك«

 هالو هاي فرهنگي
مانع نهضت ترجمه هستند

مجي�د مجي�دي كارگ�ردان تحس�ين ش�ده ايران�ي در 
ي�ك س�خنراني در بيس�ت و س�ومين دوره جش�نواره 
فيل�م »ك�راال« گف�ت زمان�ي دوس�تانش ب�ه او توصي�ه 
كرده بودند ك�ه پ�روژه »بچه هاي آس�مان« را ره�ا كند. 
به گزارش مهر به نقل از منابع خبري هند، مجیدي كه اين روزها در 
بیست و سومین دوره جشنواره فیلم »كراال« به سر مي برد در توضیح 
بیشتر روند ساخت فیلم »بچه هاي آسمان« بیان كرد: »بچه هاي 
آس��مان« توسط چندين ش��ركت فیلمسازي رد ش��ده بود و آنها 
مي گفتند قصه اي فقط با يك برادر و خواهر و يك كفش! هیچ كس 
آن را تماشا نمي كند. از سوي ديگر دوستانم به من توصیه كردند اين 
پروژه را رها كنم اما من هرگز تسلیم نشدم. اين كارگردان سینماي 
ايران با اشاره به اينكه همه چیز به مرور تغییر كرد، گفت: من تهیه 
كننده اي پیدا كردم ك��ه پذيرفت اين كار را هرچن��د با بودجه اي 
مختصر انجام دهد و پس از اينكه فیلم س��اخته شد صدها جايزه 
در سراسر دنیا دريافت كرد. »بچه هاي آسمان« به بیش از 5۰ زبان 
ترجمه شد و تمام دنیا آن را تماشا كردند. داستان فیلم حتي توانست 
وارد كتب درسي مدارس و دانش��گاه هاي چندين كشور شود و در 
نهايت اين كار سخت، موفقیت به ارمغان مي آورد. مجیدي افزود: 
فیلم هاي خوب همیشه مخاطب خود را پیدا مي كنند، آن فیلم ها 
را هرگز نبايد به عنوان فیلم هاي جشنواره اي نامید و به جشنواره ها 
محدودشان كرد. كارگردان »آواز گنجشك ها« در پايان گفت: خیلي 
خوشحالم كه در كراال هستم، ديدن چهره افرادي كه فیلم هايم را 
ديده اند، احساسات و خوشحالي آنها مرا هیجان زده مي كند. من 
جوايز زيادي از فستیوال هاي پرشماري دريافت كرده ام اما اين، آن 

چیزي است كه براي من به عنوان يك فیلمساز خیلي مهم است. 
مجیدي كه رياست هیئت داوران بخش بین الملل جشنواره فیلم 
»كراال« را برعهده دارد در اين نشست از شباهت هاي فرهنگي میان 
كشورهاي هند و ايران و تجربیاتش به عنوان يك فیلمساز نیز سخن 
گفت. مجیدي پیش��تر نیز در گفت و گويي با يك نش��ريه هندي 
درباره ساخت فیلم پشت ابرها گفته بود: از زماني كه بسیار جوان 
بودم فیلم هاي هندي را تماشا مي كردم. در طول سالیان نسبت به 
فیلم هاي »ساتیا جیت راي« فیلمساز شهیر هندي و شخصیت او به 
عنوان يك انسان احساس نزديكي كرده ام. اين فیلم ادامه فیلم هايي 
است كه پیش از اين ساخته ام. هر زماني كه فیلم مي سازم در واقع 
بخشي از يك كل اس��ت. به فیلم جديدم به عنوان ادامه فیلم هايم 
فكر كنید. بیست و سومین دوره جشنواره فیلم »كراال« بین روزهاي 
هفتم تا 14 دسامبر )16 تا 23 آذر( در شهر تريواندروم ايالت كراالی 

هند برگزار مي شود.

گفت وگوي »جوان« با امير اصانلو كارگردان مستندي درباره جنگ در سوريه

»حلب؛ سكوت جنگ« پرتره اي از حلب پس از ويراني است
زخم هاي جنگ سوريه به اين زودي ها خوب نمي شود
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دل های مردم گريزان اس�ت، 

ب�ه كس�ی روی آورن�د ك�ه 

خوشرويی كند.

آموزش مارموز بودن به سينماگران از سوی كارگردان فيلم »مارموز«
كمال تبريزي: اگر فيلم هايي با موضوعات حساس مي سازيد، قيد جشنواره فجر را بزنيد!

    مصطفي شاه كرمي
كمال تبريزي كه در توليد آثار س�ينمايي با موضوعات سخيف 
و مبتذل ش�هرت دارد به س�ينماگراني كه »بعض�ًا فيلم هايي 
با موضوعات حس�اس« مي س�ازند توصيه كرد ب�راي دور زدن 
رس�انه ها و منتق�دان فيلم ش�ان را به جش�نواره فج�ر نبرند!

چند س��الي اس��ت كه نام كمال تبريزي با فیلم های شبه كمدی و 
بی ارزش عجین شده است؛ آثاری كامال غیرفرهنگی و ضدخانواده كه 
صرفاً حاضر است برای فتح گیشه تن به هر گرايشی بدهد. تبريزي 
دوش��نبه ش��ب و در جريان اكران خصوصي تازه تري��ن اثرش فیلم 
»مارموز« كه اتفاقاً با حضور ظريف و همسرش همراه بوده است، ضمن 
اشاره به راه هاي دور زدن رسانه ها و منتقدان گفت: »پیشنهاد من اين 
است كه اگر فیلم هايي همچون مارمولك يا مارموز ساخته مي شود كه 
بعضاً موضوعات حساسي دارد... قید حضور در جشنواره فیلم فجر را 

بزنند و فیلم شان را مستقیم اكران و جشنواره را فراموش كنند.«
اين سینماگر ملتهب ساز در حالي از راه هاي قانون گريزي و نحوه 

دور  زدن رس��انه ها و منتقدان دلسوز س��ینما در حضور يك مقام 
عالي رتبه دولتي! رونمايي مي كند كه همواره آثارش مملو از وهن 
اعتقادات و ارزش هاي اسالمي ايراني بوده است، هر چند راهي كه 
تبريزي به عنوان تكنیك فرار از پاسخگويي و مسئولیت پذيري به 
ديگر فیلمسازان توصیه مي كند، سال گذشته از سوي ابوالحسن 
داوودي در مورد فیلم »هزارپا« استفاده شد اما جري شدن افرادي 
مثل كمال تبريزي در ابراز چنین پیشنهادات ضداخالقي، نتیجه 
تغافل و البته تجاهل مس��ئوالن وزارت ارش��اد در برخورد جدي 
با وي اس��ت. چه اينكه تبريزي سال هاس��ت با ساخت فیلم هايي 
مانند مارمولك، طبقه حس��اس، سريال س��رزمین كهن و فیلم 
اخیرش)مارموز( در مسیر توهین به معتقدات، باورها و ارزش هاي 
جامعه در حال قدم زدن است. اگر مديران تلويزيون سرنوشت يك 
سريال الف ويژه را كه میلیاردها تومان از محل بیت المال برايش 
هزينه شد به زلف فیلمسازي كه سابقه غیر قابل انكاري در توهین 
به ارزش ها دارد، گره نمي زدند قطعاً امروز آن همه هزينه معطل 
و چه بسا تباه افكار و نگاه منحرف تبريزي قرار نمي گرفت. ظاهراً 
برخي جريانات نه چندان پنهان در سینماي كشورمان برنامه ريزي 
چند مرحله اي و گام به گامي را براي فشل كردن بحث نظارت و 
اجراي قانون با نیت از كار انداختن و بي اثر كردن بازوهاي رسانه اي 
در خدمت ارزش هاي كش��ور طرحي و اجرا مي كنند. بس��یاري 
اعتقاد دارند كه بحث ملغي كردن مجوز ساخت و تولید كه از سوي 
برخي سینماگران مطرح شد نیز يكي از اين اقدامات متواتر است 
كه هوشیاري هر چه بیشتر مسئوالن و رسانه هاي جبهه انقالب در 

رصد و پايش تحركات اين گروه را مي طلبد.

وزير ارشاد در جمع خبرنگاران مطرح كرد
 درباره تئاتر هاي الكچري

راه تعامل را در پيش مي گيريم
وزير فرهنگ و ارش�اد اسالمي درباره س�رانجام پيگيري 
نظارت بر تئاترهاي الكچري و بليت هاي گران در اين حوزه 
تأكيد كرد كه قائل به ورود مستقيم دولت به اين حوزه نيست. 
عباس صالحي در جمع خبرنگاران درباره گراني بلیت هاي تئاتر 
و بحث »تئاترهاي الكچري« كه صرفاً طبقه اي خاص توان خريد 
بلیت هاي آن را دارند و بی��ش از پیش تئاتر را به هنري تجاري 
تبديل كرده اس��ت، عنوان كرد: ما معتقدي��م دولت نمي تواند 
نظام قیمت گذاري را به صورت مستقیم جلو ببرد. نگاهي وجود 
دارد كه دولت ها قیمت گذار شوند كه اين نگاه ممكن است در 
كوتاه مدت جواب بدهد اما نمي ش��ود اين موضوع را پايدار نگه 
داش��ت. آنچه بايد اتفاق بیفتد همكاري مشترك بین دولت و 
اصناف است، ما از دوستان خواسته ايم اين مسیر را ادامه بدهند. 
وي بیان كرد: اين يك نگاه بخشنامه اي است كه بگويیم قیمت 
بلیت ها نبايد باالتر از سطحي برود. اين همان نگاه دولتي است. 
ما مصرانه مي خواهیم اين مسیر را با تفاهم میان دولت و صنوف 

جلو ببريم چراكه معتقديم فضاي هنر، فضاي تعاملي است.  
 ..........................................................................................................
شهرام كرمي: تئاتر در حوزه تشخيص 

كارگردان خأل قانوني دارد
مدي�ركل هنره�اي نمايش�ي ب�ا اش�اره ب�ه حض�ور 
چهره هاي نامرتب�ط با تئات�ر در عرص�ه كارگرداني گفته 
اس�ت، اي�ن مس�ئله ناش�ي از خأله�اي قانون�ي اس�ت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا، شهرام كرمي با مخالفت خود با 
حضور چهره هاي س��ینمايي در مقام كارگردان يا افرادي با داشتن 
سرمايه كافي براي تولید يك اثر هنري، به تسنیم گفت: »اين مسئله 
ناشي از خألهاي قانوني است و ما در جلسه مركزي شوراي نظارت 
و ارزشیابي درباره اين مس��ئله تصمیم گیري خواهیم كرد.« كرمي 
كه خود از كارگردانان شناخته شده تئاتر است، ضمن ابراز تأسف از 
اينكه برخي نمايش ها توسط اشخاصي كارگرداني مي شود كه طبق 
روال معمول به اين مقام دست نیافته اند، با اشاره به شرايط سینما در 
اعطاي مجوزهاي الزم براي كارگرداني تئاتر، از ايجاد سازوكارهاي 
مناس��ب براي اين وضعیت در تئاتر خبر داد. وي تأكید كرد: با وارد 
شدن سرمايه به عرصه هنر، با وجود شرايط مالي مناسب برخي از 
روال ها از بین رفته اس��ت. كرمي درباره اپراي »هفت شهر عشق« 
گفت: بخش اصلي اين اپرا موسیقايي و مرتبط با دفتر موسیقي است و 
حدود نیم ساعت از آن قطعات نمايشي است كه توسط شوراي نظارت 

و ارزشیابي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
 .......................................................................................................... 

 كارگردان تهديد شده اسرائيل 
به تلويزيون مي آيد 

كارگ�ردان »كش�تار غ�زه« مهم�ان  »دن كوه�ن« 
مي ش�ود.  »عص�ر«  برنام�ه  در  طال�ب زاده  ن�ادر 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، »دن كوه��ن« كارگردان و 
مستندس��از جوان امريكايي اس��ت؛ كارگرداني كه ب��ا وجود آيین 
يهودي اش يكي از مخالفان جدي سیاست هاي رژيم صهیونیستي و 
اقدامات جنايتكارانه تل آويو در سرزمین هاي اشغالي است. او بیشتر با 
مستند تاثیرگذارش به نام »كشتار غزه« شناخته مي شود؛ مستندي 
كه همراه با »مكس بلومنت��ال« ديگر كارگردان ج��وان امريكايي 
ساخته است. اين مستند، روايتگر شرايط سخت زندگي اهالي غزه 
تحت محاصره شديد صهیونیست هاس��ت و در جريان حمله رژيم 
صهیونیستي به غزه در سال 2۰14 ساخته شده است. كوهن امكان 
حضور آزادانه در سرزمین هاي اش��غالي و تصويربرداري از زندگي 
صهیونیست ها را داشته است. همین مسئله باعث شده تا در مستند 
»كشتار غزه«، صحنه هايي ناب و ديده نشده از جنايات صهیونیست ها 
علیه مردم فلسطین را به تصوير بكشد. اين مستندساز امريكايي در 
آستانه سفرش به ايران از سوي سفارت رژيم صهیونیستي در امريكا 

مورد اهانت و تهديد قرار گرفته بود.

نوید   پارسا     دیده بان

   زينب امجديان 
امير اصانل�و كارگردان مس�تند »حلب، س�كوت جنگ« 
كه ب�ا آن در جش�نواره »ايدفا« ك�ه يك�ي از معتبرترين 
جش�نواره هاي فيل�م مس�تند در جه�ان اس�ت حضور 
داش�ت، اين ب�ار ب�ا اين مس�تند، در جش�نواره س�ينما 
حقيق�ت حض�ور دارد. درب�اره چگونگ�ي س�اخت اي�ن 
مس�تند ب�ا وي گفت وگ�و ك�رده اي�م ك�ه مي خواني�د. 
  در مستند حلب؛ سكوت جنگ از چه زاويه اي به 

جنگ سوريه پرداخته ايد؟ 
 »حلب، س��كوت جنگ« يك مس��تند 3۰دقیقه اي است كه 
در شهر حلب س��وريه فیلمبرداري شده اس��ت. در اين فیلم 
مصاحبه، موسیقي و نريشن ديده نمي شود. ما در اين 3۰دقیقه 
پرتره شهر حلب را داريم. مس��تند در مورد شهر ويران شده 
حلب است نه مردم شهر. جنگ در حلب به پايان رسیده و همه 
چیز در سكوت و صداي باد غرق شده است؛ شهري كه كسي 
در آن زندگي نمي كند و همین فضا در آن غالب است. انسان ها 
از اين شهر حذف شده و رفته اند. س��كوتي به اندازه ابديت در 
شهر حاكم است و شهر لبريز از ترس و تنهايي است؛ حكايتي 
از شش سال جنگ خانمان سوز است. اين شهر پر از قصه هايي 

است كه زير آوارها پنهان شده است. 
فيلمبرداري در سوريه چقدر طول كشيد و با چه 

مخاطراتي روبه رو بوديد؟
قطعا كار كردن در آن شرايط كار آساني نیست. شرايط سختي 
را براي تهیه اين مستند سپري كردم. طرح و ايده اين كار از 
خودم بود. فیلمبرداري هم يك سال طول كشید تا توانستیم 
كار را جمع وجور كنیم و آنچه امروز در اين جشنواره مي بینید 

را شاهد باشیم. 
مستند شما در جشنواره بين المللي ايدفا هم ارائه 

شده است، بازخوردها چگونه بود؟
من در ماه گذشته با همین مستند در بخش رقابتي فیلم هاي كوتاه 
جشنواره ايدفا كه يكي از معتبرترين و بزرگ ترين جشنواره هاي 
فیلم مستند در جهان است حضور داشتم. »حلب؛ سكوت جنگ« 
مورد توجه مخاطبان خارجي ق��رار گرفت. برخي در آنجا به من 
مي گفتند اگر اين جنگ براي كشور و شهر ما اتفاق بیفتد، چه بايد 
بكنیم؟ اصال پاسخ به اين سؤال يكي از اهداف من از ساختن اين 
فیلم بود. اينكه مخاطب فیلم، خ��ودش را جاي مردم جنگ زده 
حلب و سوريه بگذارد و به اين بینديشد كه امنیت چه دستاورد 
مهمي محسوب مي شود. مخاطبان ايراني نیز به اين بینديشند 

كه امنیت كشور حاصل چه رشادت ها و زحماتي است كه كشیده 
مي شود. امیدوارم مردم قدر امنیت را بیشتر بدانند. 

مي توان مستند »حلب، س�كوت جنگ« را يك 
مستند جنگي محسوب كرد؟

نه اتفاقاً برعكس، اين مستند يك مستند ضد جنگ محسوب 
مي شود؛ مستندي كه جنگ را محكوم مي كند. اينكه پراكندگي 
يك ملت مي تواند چه تبعات خطرن��اك و جبران ناپذيري به 

همراه داشته باشد. 
ايده اين فيلم چگونه شكل گرفت. چقدر توانستيد 
ايده هاي خود را در اين مستند به تصوير بكشيد؟

ابتدا مي خواستم صرفاً كاري از شهر حلب بسازم اما وقتي براي 
فیلمبرداري به آنجا رفت��م ايده هاي مختلفي به ذهنم آمد كه 
مي توانستم مستند را بر اساس آن ايده ها بسازم، يعني يك ايده 
اولیه در ذهنم بود اما بعد از حضور در شهر جنگ زده حلب و آغاز 

كار فیلمبرداري اين ايده اينگونه پرورش يافت. 
قباًل كار تحقيقي و پژوهشي در اين خصوص انجام 

داده بوديد؟
خیر، اين كار يك كار فرم است كه به اين سمت و سو ها نمي رود. 
بخش اعظمي از اين كار به صورت میداني انجام شده و نیاز به 

كارپژوهشي نداشته است. 
چرا اين عنوان را براي مستندتان انتخاب كرديد؟

اين عنوان در واقع يك فضاي پارادوكسیكال را به تصوير مي كشد 
كه در آن هیچ چیز قطعي نیست؛ نه پايان جنگ و نه خبري از 
بازگشت زندگي. مشخص نیست اين سكوت شكننده چه زماني 
از بین خواهد رفت. بنابراين مي توان گف��ت كه زخم هاي اين 
جنگ تا سالیان دراز پاك نمي شود و همیشه با آن همراه است. 
اين مستند سكوت ش��كننده بعد از جنگ را به تصوير كشیده 

است؛ سكوتي كه نه معناي آرامش دارد و نه معناي جنگ.

مجيدي:

كسي حاضر نبود روي »بچه هاي آسمان« سرمايه گذاري كند
    مستند

اولين دوره جايزه جهاني دوساالنه كتاب 
برگزيده نهج البالغه برگزار مي شود 

    مصطفي محمدي
عبداله�ادي فقه�ي زاده در نشس�ت خب�ري اولي�ن دوره جاي�زه جهان�ي 
دوس�االنه كت�اب برگزي�ده نه�ج البالغ�ه در خص�وص اه�داف برگ�زاري 
اين جاي�زه جهاني عن�وان كرد: معرف�ي جوانب علم�ي و عملي انديش�ه و 
س�يره امام عل�ي)ع(، تقوي�ت گفتم�ان عل�وي در عرصه عموم�ي جهان و 
جريان سازي علمي و فرهنگي با محوريت اين كتاب اهداف اين جايزه است. 
نشست خبري اولین دوره جايزه جهاني دوس��االنه كتاب برگزيده نهج البالغه، با 
حضور عبدالهادي فقهي زاده معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد برگزار شد. فقهي زاده 
در اين نشست خبري گفت: نهج البالغه جايگاه رفیعي در نظام نامه اسالمي ما دارد. 
اين كتاب از نظر محققان حوزه تخصصي علوم و معارف كتابي استثنايي است. اين 

كتاب اصلي ترين، معتبر ترين و بزرگ ترين كتاب حديثي فريقین است. 
معاون قرآن و عترت وزارت ارش��اد در خصوص اهداف برگزاري اولین دوره جايزه 
جهاني دو ساالنه كتاب برگزيده نهج البالغه عنوان كرد: هدف اول معرفي جوانب 
علمي و عملي انديشه و سیره امام علي)ع( است. نهج البالغه حاصل تجربیات عملي و 
علمي ارائه شده در دوره زماني محدود به پنج سال آخر عمر مبارك حضرت علي)ع( 
است. وي ادامه داد: دومین هدف ما تقويت گفتمان علوي در عرصه عمومي جهان 
اسالم است. به عنوان كمترين دانشجو در محضر كتاب عظیم نهج البالغه، معتقد 
هستم نهج البالغه كتاب اسالمي است و شخصیت امام علي)ع( هم يك شخصیت 
جهاني و اسالمي است كه هرگز در دايره تنگ نگاه هاي فرقه اي نمي گنجد. فقهي 
زاده پیرامون سومین هدف برگزاري اين برنامه بیان كرد: سومین هدف از برگزاري 
اولین دوره جايزه جهاني كتاب برگزيده نهج البالغه، جريان سازي علمي و فرهنگي 

با محوريت اين كتاب مقدس است.

م��ا گرفت��ار يكس��ري هال��وي 
فرهنگي هس��تيم كه متأسفانه 
دس��ت اندركار فرهن��گ و دچار 
خ��واب چه��ار فصل هس��تند، 
حداقل اگر فقط زمس��تان ها را 
مي خوابيدن��د مي ش��د اميدوار 
بود ك��ه باالخ��ره بيدار ش��وند


