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آخرین خبرها از ثبت ملی 
تک درخت «کیارستمي»

گروه هنر: ســعید نجاتی گفت: پیش تر خبر ثبت  �
تک درختی در منطقه دماوند به نام عباس کیارستمی 
رســانه ای شــده بود اما باید اعالم کنــم تک درخت 
کیارســتمی که در فیلم «خانه دوســت کجاســت» 
شاهد آن هستیم، در روســتای «کوکر» از توابع گیالن 
قرار داشــته و خبر رسمی ثبت آن در فهرست میراث 
فرهنگی کشــور نیز در روزهای آینده منتشر می شود. 
به گزارش ایسنا، این کارگردان در آیین اختتامیه فصل 
عباس کیارســتمی که ۲۴ شهریورماه به همت پاتوق 
فیلم کوتاه اصفهان در پردیس ســینمایی سیتی سنتر 
برگزار شــد، در یک تماس تلفنی اعــالم کرد: «بعد از 
فوت عباس کیارستمی همه عالقه مندان و طرفداران 
او می خواســتند به نحوی یاد و خاطره او را زنده نگه  
دارند و به عنوان عضو کوچکی از خانواده ســینما به 
ذهنم رســید منطقــه ای را که تک درخــت معروف 
فیلم «خانه دوســت کجاســت» در آن قرار دارد و در 
روســتای کوکر از توابع گیالن واقع  شده، در فهرست 
میراث فرهنگی کشور به ثبت برسانیم». او ادامه داد: 
«پــس از تهیه پروپوزال، نامه اصلی درخواســت این 
ثبــت از طرف گروه هنر و تجربه تنظیم و به نهادهای 
مربوطه ارســال شــد اما صاحب اصلــی زمینی که 
تک درخت در آن قرار داشت، فوت کرده بود و ما باید 

با وراث به توافق می رســیدیم». نجاتی خاطرنشــان 
کرد: «متأسفانه دیگر آن تک درخت نیز وجود نداشت 
و اطــراف آن درخت های دیگری ســبز شــده بود اما 
خوشبختانه سه روز پیش، ورثه برای رقم خوردن این 
اتفــاق اعالم آمادگی کردند و تصمیم گرفتیم با کمک 
میراث فرهنگی، این درخت هــا را جابه جا کنیم تا آن 
صحنه دوباره شبیه همان جاده و درخت فیلم «خانه 
دوست کجاست» شود». کارگردان فیلم «باران آهسته 
می بــارد» گفت: «خبر نهایی ثبــت این تک درخت در 
فهرست میراث فرهنگی کشور هفته آینده توسط هنر 
و تجربه اعالم می شود». وی خاطرنشان کرد: پیش تر 
اعالم  شــده بود که تک درختــی در منطقه دماوند به 
نام عباس کیارســتمی ثبت  شده اما پرس وجو کردیم 
و بــه ما خبر دادند که امکان ندارد یکباره اثری در یک 
شهر ثبت شود. در نهایت مشخص شد که آن درخت 
مربوط به فیلم «خانه دوست کجاست» نبوده است. 
در این برنامه، مســتند «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس 
کیارستمی» ساخته ســیف اهللا صمدیان که یک پرتره 
سینمایی درباره عباس کیارستمی است نیز اکران شد.

شهاب حسینی، شمس تبریزی شد
گروه هنر: فیلم برداری فیلم ســینمایی «مســت  �

عشــق» به کارگردانی حسن فتحی که تولید مشترکی 
میان ایران و ترکیه اســت، به زودی آغاز خواهد شــد.
به گزارش روابط عمومی پروژه، فیلم برشی از زندگی 
موالنــا جالل الدین محمد بلخی و شــمس تبریزی را 
روایت می کند و فیلم نامه این فیلم را فرهاد توحیدی 
و حســن فتحی نوشــته اند. بنا بر این گزارش، شهاب 
حســینی به عنوان نخستین بازیگر ایرانی فیلم، نقش 
شــمس تبریزی را بــازی خواهد کرد. ســایر بازیگران 
و عوامل فیلم نیز ترکیبی از ســینماگران سرشــناس 
ترکیه ای و ایرانی خواهند بود که اسامی آنها به زودی 
اعالم خواهد شــد. تمامی صحنه های فیلم در ترکیه 
فیلم برداری می شــود و شــهر قونیه در زمانه حیات 
موالنا بازسازی خواهد شد. تهیه کننده «مست عشق» 
مهران برومند است و فیلم از دو سرمایه گذار ایرانی و 
ترکیه ای بهره می برد. مجوزهای الزم از کشــور ترکیه 
گرفته شده و «مست عشق» پس از اخذ پروانه ساخت 

از ایران، کلید خواهد خورد.

بهترین فیلم جشنواره استکهلم 
گروه هنر: جایزه بهترین فیلم جشــنواره ســماع  �

در اســتکهلم بــه فیلم «شکســتن همزمان بیســت 
استخوان» ساخته جمشید محمودی رسید.  جشنواره 
فیلم ســماع از ۱۳ تا ۱۵ ســپتامبر در شهر استکهلم 
ســوئد برگزار شد و فیلم «شکســتن همزمان بیست 
استخوان» در این جشــنواره به نمایش درآمد و بعد 
از نمایش فیلم جمشید محمودی کارگردان فیلم در 

جلسه پرسش و پاسخ با مخاطبان گفت وگو کرد. 

فرزند پرستویی بازیگر شد
گروه هنر: بهروز پرستویی هم بازیگر شد. با شروع  �

تصویربــرداری ســریال «هم  گناه»، بهروز پرســتویی 
مقابــل دوربین مصطفــی کیایی قرار گرفــت و برای 
اولیــن بار به ایفای نقش پرداخــت. به گزارش روابط 
عمومی ســریال هم گناه، این نخستین تجربه بازیگری 
بهروز پرســتویی، فرزند پرویز پرستویی است که حاال 
با ایفای نقش در شــخصیت جوانی پدر، آن را پشت 
سر می گذارد. «هم گناه» اولین تجربه مصطفی کیایی 
در شبکه نمایش خانگی اســت که با سرمایه گذاری 
«فیلیمو» تولید خواهد شد. همچنین درنا مدنی فرزند 
رویا تیموریــان نیز در نقش جوانی هــای مادر در این 
پروژه مقابل دوربین قرار گرفته اســت. نویسندگان این 

سریال محسن کیایی و علی کوچکی هستند.

زیر درختان زیتون

 نگاهی به مستند «پارسین» اثر مهدی منیری
روایتی متفاوت و قوم نگار از 

ایران شناسی تصویری

شــناخت جامعــه ایرانی جز از طریق شــیوه های  �
پژوهشــی و مردم نگارانه میســر نیســت. روش های 
تحقیــق مشــاهده گر و میدانــی کمــک می کنــد تا 
پژوهشــگر از طریق تجربه میدان های عملی به درک 
و صورت بندی محققانه از انسان و جامعه دست پیدا 
کند. این رویکردهای علمی تالش می کند با شــناخت 
فرهنــگ عامه و قــراردادن آن در کانون پژوهش های 
شــناختی به درک دقیق تر و البته راهگشــایی نسبت 
به فرهنگ و تمدن یک ســرزمین دست یابد. شناختی 
که با ذات تصویر عجین شــده و مبتنــی بر رویکردی 
مشــاهده گرانه قصد دارد این یافته هــای بصری را به 
بصیرتی عالمانه بدل کند. یکی از مؤثرترین شیوه های 
پژوهشــگری در جهان امروز مستندســازی اســت و 
بدیهی اســت ایران شناســی در گفتمان علمی امروز 
بدون اتکا بر تکنیک ها و دســتاوردهای مستندســازی 
به ویژه مستندهای مردم شناختی و قوم نگرانه ممکن 
نیست یا دســت کم ناقص اســت. اهمیت مجموعه 
مستند «پارسین» به کارگردانی مهدی منیری بر همین 
اساس آشکار می شود. مبتنی بر همین مؤلفه هایی که 
بیان شــد، مجموعه مستند پارسین تالش کرده روایتی 
مردم شــناختی از فرهنگ، آیین و رسوم اقوام گوناگون 
ایرانــی را در ســفرنامه تصویری خــود بازنمایی کند. 
واقعیت این اســت که هنوز مردم ما شناخت و تصویر 
دقیقی از فرهنگ های بومی و محلی مناطق مختلف 
ایران ندارند و آگاهی آنها نسبت به ویژگی های زیستی، 
اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی نقــاط مختلف ایران 
محدود یا کلی اســت. مثال حیات گیاهی و جانوری در 
ایران از تنوع زیســتی غنی برخوردار است که بسیاری 
از مــا اطالعات کافی درباره آن نداریــم. حتی فراتر از 
ایــن عدم آگاهی شــاهد نابودی برخــی ظرفیت ها و 
اســتعدادهای زیست بومی در کشــور بودیم که دچار 
اضمحــالل تدریجــی شــده و ثروت هــای طبیعی و 
ملی مــا را از بین برده اســت. همچنیــن جاذبه های 
گردشگری شگفت انگیزی در سرتاسر ایران وجود دارد 
که یا ناشــناخته اســت یا چندان شناخته شده نیست. 
مجموعه مســتند پارســین ضمن رویکرد شناختی و 
مردم شناسانه، دغدغه های آسیب شناختی هم داشته 
و تــالش کرده مخاطــب را به کنشــگری دغدغه مند 
درباره طبیعت ایران نزدیک کند. کارویژه مستند پارسین 
را می تــوان تلفیق و ترکیب این دو نگاه دانســت. هم 
رویکــردی زیبایی شــناختی که ناظر بــر جذابیت های 
بصری و چشــم اندازهای طبیعی نواحی ایران اســت 
و هم رویکرد مردم شــناختی که جنبــه ای فرهنگی و 
قومیتی را در کانون روایت خود قرار می دهد. انتخاب 
محیــط و بافــت جغرافیایی در پارســین واجد برخی 
مؤلفه هاســت که کمتر در مســتندهای مشــابه دیده 
شــده و به نظر می رسد کارگردان نه با نگرشی عام که 
با زاویه دید هدفمند و هویت مند به ثبت ســوژه خود 
پرداخته است. جالب اینکه کارگردان خود راوی مستند 
هم هست، هم به شــکل کالمی که از طریق نریشن و 
متن گفتار اطالعات الزم را به مخاطب منتقل می کند 
هم به شــکل فیزیکی از طریق مــراوده و گفت وگو با 
مردم محلی و بومی و مشارکت در کارها و کنش های 
متفاوت مانند فردی غیربیگانه و آشنا که اطالعات به 
شــکل بصری تر و در یک موقعیت تصویری به بیننده 
منتقل می شود. در واقع نریتور بیشتر اطالعات تکمیلی 
را که از طریق بافت بصری مســتند قابل انتقال نیست 
بیان می کند. در خوانش تحلیلی این مجموعه مستند 
و از منظــر درون متنی باید به چند مؤلفه مهم اشــاره 
کــرد. ازجمله تدویــن آن که از تمپو و ریتم مناســبی 
برخوردار بوده و ضرباهنگ مالل انگیزی نداشــت که 
فراتر از حوصله مخاطب باشــد. همچنین تمهیدات 
گرافیکی اثر که فارغ از نشانه شناســی های برســاخته 
از متــن، از نوعی زمان بنــدی هویت مند هم برخوردار 
بــود و در ابتدا، میانــه و تیتراژ پایانی مورد اســتفاده 
اثربخشی قرار می گرفت. این بهره برداری از ظرفیت و 
ظرافت های گرافیکی از جمله پتانسیل هایی است که 
کمتر در مستندســازی از آن استفاده می شود و یکی از 
امتیازات این مجموعه نگاه هنرمندانه به بهره گیری از 
هنر گرافیک بود. جالب تر از اینها شــاید رویکردی بود 
که به موســیقی در این مجموعه شــده بود. در واقع 
همــان بینش و پارادایمــی که در درون مایــه و زاویه 
دید به ســوژه در این مجموعه مســتند وجود داشت 
در ســاخت موسیقی آن نیز استفاده شد. به این معنی 
که برای هر قســمت از این مجموعــه از نوازنده ها و 
خواننده های همان مناطق استفاده شده و اساسا خود 
موســیقی نیز به عنوان بخشی از هویت بومی منطقه 
در بازنمایی ســوژه مورد بهره بــرداری قرار گرفت. به 
این موارد می توان صداگذاری جزئی نگر و ســینمایی 
را هــم اضافه کرد که به عنــوان عناصر برون متنی به 
غنای بهتر متن از حیث ساختار روایی کمک کرد.  آنچه 
بیش از هرچیز درباره مستند «پارسین» قابل ذکر است 
ســویه مردم نگارانه آن اســت که مستندساز در مقام 
یک مردم شناس کنشگر نه صرفا مشاهده گر در محیط 
و جغرافیــای ســوژه حضور دارد و تــالش می کند به 
سویه هایی از فرهنگ و آیین های بومی بپردازد که کمتر 
به آن توجه شده و هر کدام می تواند دستمایه تصویری 
غنی برای پژوهش های مردم شــناختی باشــد. توجه 
به صنایع دســتی، لباس ها، بازی ها، غذاها، موسیقی، 
مشاغل فراموش شــده و معماری و سنت های محلی 
کــه رنگین کمانــی از فرهنگ کهن و ریشــه دار ایرانی 
را ترســیم می کند که از دل آن می توان به رمزگشایی 

تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین دست زد. 

عمق میدان
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سعید احمدی پویا: علی و سارا در «قصر شیرین» زندگی می کنند. هر دو 
شــاهزاده هایی هســتند که در قصر رؤیایی زندگی می کنند که مادرشان 
شــیرین، با واژه و خیال برای آنها ساخته است. دو کودکی در حاشیه یک 
شهر محروم که نمی دانند پدرشان رهایشان کرده و سال ها از آنها بی خبر 
اســت. اما شیرین برایشان روایت هدایای پدر را گفته؛ پدری که برای آنها 
دوچرخه و اســباب بازی هدیه آورده است، وقتی آنها خواب بودند. علی 
و ســارا در قصر شــیرین زندگی می کنند حتی اگر شیرین دیگر نباشد. این 
روایت فیلم «قصر شیرین» است از اعجاز مادری که غایب است. مادری 
که در کل فیلم، تصویری از او دیده نمی شــود. اما در تمام سکانس های 
فیلم حضور دارد. مهم ترین شــخصیت فیلم، شــیرین است که غیبتش، 
روایت را پیش می برد و نفســش در تمام فیلم حس می شود، حتی اگر 
نفسش بریده باشــد. کودکان شــیرین چنان جهان ذهنی شیرین را باور 
کردند که دیگر نیازی به حضور شــیرین نیســت و تا ابد در جاده زندگی، 

محکم و استوار، با آموزه های شیرین پیش می روند. 
«قصر شــیرین» فیلم جاده ای اســت که مکان روایت، در شکل گیری 
روایت نقش اساســی بــازی می کند. جالل، پــدر کــودکان، تمایلی به 
نگهداری کودکان ندارد. ســال ها پیش آنها را رها کرده و االن هم دنبال 
فرصتی اســت که دوباره از تعهد نگهداری کودکانش، شانه خالی کند و 
به اجبار با کودکانش در جاده همسفر می شود. فیلم هایی که در امتداد 
سفر در یک جاده روایت می شوند، سفر را با تحول درمی آمیزند. جاده و 
همزیستی مسافران با یکدیگر، شخصیت آدم ها را متحول می کند و آنها 
در پایان ســفر به یافته های تازه ای می رسند. اما در این فیلم، همزیستی 
با آدم های حاضر در ســفر، جالل را متحول نمی کند، بلکه همزیستی با 

حضور سنگین شخص غایب، جالل را دگرگون می کند. 
در صحنه آغازین فیلم، جالل گوشــه ای نشســته اســت و به مادر و 
کودکی نگاه می کند. چهره اش سرشــار از خشــم و عصبانیت اســت. از 
ســوی دیگر، با یک دالل هماهنگ کرده که پس از گرفتن ماشین شیرین، 
به بیمارســتان برود و رضایت دهد که دســتگاه ها جدا شــود و با مرگ 
شیرین بتواند قلب او را برای پیوند بفروشد. این مختصاتی است که فیلم 
در ابتدای این ســفر از شــخصیت جالل برای تماشاگر می سازد. جالل با 
اکــراه فراوان و در اجبار می پذیرد که این ســفر را آغاز کند. او فقط با دو 
کودکش همســفر نیســت، بلکه با دو کودکی همسفر است که در قصر 
شــیرین زندگی می کنند و انگار جالل ســفرش را آغاز می کند به جهانی 

که شیرین ساخته است. 
جــالل در ابتدای ســفر، ســعی می کنــد از زندگی شــیرین در غیاب 

خودش، اطالعات کسب کند. برای همین به سراغ گلخانه آقای داوودی، 
شــریک شــیرین می رود. کارکرد این خرده روایت از دو منظر قابل توجه 
است. مهم ترین منظر این اســت که شخصیت شیرین را ترسیم می کند. 
بنا بر روایت داوودی، شیرین، از یک زمین بالاستفاده، گلخانه ای بزرگ بنا 
کرده اســت که داوودی وجود گلخانه را مدیون پشتکار شیرین می داند. 
تماشــاگر شــیرین را نمی بیند امــا از حاصل تالش شــیرین، تصویر این 
شــخصیت در ذهنش ساخته می شود؛ زنی اســتوار که می تواند زندگی 

و حیات را خلق کند. 
منظر دوم، ترسیم رگه های پنهان عالقه جالل به شیرین است. جالل 
که شــیرین را ترک کرده است، حال با تصور توجه شیرین به مرد دیگر، با 
داوودی درگیر می شود و رگ غیرتش بیرون می زند برای زنی که رهایش 

کرده است. 
به این عالقه در سکانس دیگری هم پرداخته می شود. پلیس به دلیل 
تخلف رانندگی، ماشــین جالل را متوقف می کند. همسر فعلی جالل از 
فرصــت درگیری جالل با مأمور راهنمایی و رانندگی اســتفاده کرده و با 
کنترل گوشــی جالل، در گوشــی پیامک های جالل و شیرین را می بیند و 
می فهمد جالل برخالف ترک حضور فیزیکی، هنوز دل در گرو همسر در 
حال احتضارش دارد. همین موضوع ســبب می شود که او جالل را رها 

کند و بخواهد با ماشین دیگری، سفر را ادامه دهد. 
سکانس درخشان فیلم، همین سکانس است. خرده روایت های فیلم 
در اینجا بــه هم می آمیزند. چالش جالل و همســر فعلی اش، جالل را 

دگرگون می کند اما چالش اصلی، چالش جالل با شــیرین اســت. علی 
تحــت تأثیر آموزش های مادرش به پلیس راهنمایی و رانندگی تخلفات 
پدرش را می گوید. این مشــابه کاری است که شــیرین انجام داده بود و 
ظاهرا جالل را بعد از یک تصادف منجر به قتل، به پلیس لو داده است. 
اینجا، علی نیســت که در صحنه حضور دارد، بلکه شــیرین اســت که 

حقیقت را توی صورت جالل می کوبد. 
از ســوی دیگر، خرده روایت جالل و مأمور راهنمایی و رانندگی، زاویه 
دیگری از شــخصیت جالل را ترســیم می کند. جالل شخصیتی دارد که 
در بدتریــن موقعیت، نمی خواهد بازنده باشــد و برای همین اســت که 
آن قــدر با مأمور بازی می کند که ضعف مأمــور را ببیند و حس قدرتش 
ارضا شود. این سکانس است که توجیه رفتار جالل در برابر خانواده اش 
است و اینکه چرا خانواده اش را بعد از قضیه لودادن، ترک کرده است و 

نمی خواسته بازنده چالش خودش با شیرین باشد. 
چالش جالل با نگاه و تفکر شــیرین، آهسته آهســته در رفتار جالل 
تغییر ایجاد می کند. وجه حمایتی رفتار جالل در برابر کودکانش، بیشــتر 
می شود و سعی می کند در موقعیت های دشوار، حامی کودکانش باشد. 
سارا که از اضطراب، لباسش را خیس کرده است، به جای مؤاخذه مورد 
حمایت پدرش قرار می گیرد. نتیجه این خط روایت اســت که پایان فیلم 
را می سازد. شخصیت جالل با توصیف آغازین فیلم به نقطه ای می رسد 
که به نگاه انسانی شــیرین نزدیک می شود و وقتی علی از او می خواهد 
کهبه یک روباه زخمی کمک کند، جالل این درخواست علی را می پذیرد. 
قصر شیرین، عالوه بر اینکه راه زندگی را به کودکانش نشان داد و از آنها 
کودکانی محکم و مقاوم ساخت، زندگی و رفتار جالل را هم تغییر داد. 

از نظر «برنارت دافی» نویســنده و اســتاد حــوزه ارتباطات، «تخیل» 
درونی کــردن ادراکات اســت و کاربــردش برای خلق معانی ای اســت 
که وابســته بــه جهان بیرونــی نیســتند. تخیل کردن یعنــی جداکردن 
خود از جهان ملمــوس و پیش رفتن به فراســوی موقعیت های عینی. 
محدودنبــودن به جهانی که ادراک می کنیم. جداکردن عمل و اشــیا از 
معنایشان در جهان واقعی و بخشیدن معنای تازه به آنها. ساختن آنچه 
نیســت ولی می تواند باشد و این همان کاری است که شیرین انجام داده 
و حاال در غیابش، روایت «قصر شیرین» ملموس و واقعی است. شیرین 
به زندگی سرشــار از رنج و محرومیت کودکانش، معنای تازه بخشیده و 
برایشــان قصری رؤیایی ساخته اســت. قصری که در غیابش، درخشش 
ابــدی خــود را دارد و حضورش برای ســاکنان قصر شــیرین، ماندگار و 

جاویدان شده است. 

گروه هنر: این روزها تقریبا همه به انتشــار نســخه 
غیرقانوني فیلم «رســتاخیز» در یــک کانال یوتیوب 
واکنش نشــان داده اند و حتي کار به شــکایت بنیاد 
ســینمایي فارابي از مقصران این عمل غیرقانوني و 
غیراخالقي رسیده اســت. نسخه منتشرشده به زبان 
عربي و بدون سانسور است و کیفیت باالیي هم دارد 
و حتي بازیگر نقش حضرت ابوالفضل (ع) در فیلم 

حضور دارد. 
بااین حال واقعیت این است که انتشار چنین خبر 
ناخوشــایندی، چندان تعجب برانگیز نیســت! چون 
پیش تر نســخه هاي قاچاق فیلم هایــي مثل «متري 
شــیش و نیم»، «عصباني نیستم»، «همه مي دانند»، 
«ســنتوري» و... منتشر شــده بود و جماعتي هم به 
خاک ســیاه نشســتند؛ اما چقدر خوب است متولیان 
«ســتاد مبارزه با قاچاق فیلم»، یک بار براي همیشه 
به طور شــفاف پاسخ دهند که دقیقا چه کرده اند که 
خروجي عملکردشان این است که همچنان فیلم ها 
قاچاق مي شوند؟ اصال وضعیت این ستاد این روزها 
چگونه اســت؟ چرا در یک بازه زماني متولیان ستاد 
مبــارزه بــا قاچاق فیلــم  در پي دعــوت هیجاني از 
خبرنگاران و جلوي دیدگان مسئوالن در یک حرکت 
میداني تعدادي «سي دي» و «دي وي دي» کپي شده 
را معدوم و اســقاط مي کنند و بعد از آن در سکوت 

مطلق به سر مي برند؟ 
 با همــه این امــا و اگرها هــم تقریبا هرســاله 
احمدرضا درویش، در ایام ماه محرم داغ دلش تازه 
مي شود و از خود واکنشي نشان مي دهد. امسال هم 
در واکنش به این وضعیت بیانیه اي مفصل منتشــر 

کرده که براي درج در تاریخ خالي از لطف نیست.
در این بیانیه آمده اســت: «به نــام خدا؛ نازنین تر 
ز قدت در چمن ناز نُرســت/ خوش تر از نقش تو در 

عالم تصویر نبود (حافظ).
پس از ۲۰ ســال حســرت و آرزوي تولید اثري با 
الهام از حماسه  عاشورا، باالخره در شب شام غریبان 
سال ۱۳۸۴، انتظار به سرآمد و با استعانت از الطاف 
الهي و توســل به ائمه اطهار (ع) تشرف به آسماِن 

ملکوتي امام حسین(ع) آغاز شد.
گام اول:

براي تولید فیلم ســینمایي «رســتاخیز»، با عزِم 
راســِخ عوامِل ســازنده و بهره  گیري از سرمایه هاي 
معنوي و مــادي در بخش خصوصــي (در ایران و 
خارج از کشــور) و حمایِت نهادهاي مرتبط، ۱۰ سال 

زمان صرف شد.
گام دوم:

فیلم «رستاخیز» در سال ۱۳۹۲ و در سي و دومین 
جشــنواره  فیلم فجر، با کسب هشت سیمرغ بلورین 
در بخــش داخلي، یک ســیمرغ بلوریــن در بخش 
بین الملــل و جایــزه  ویژه (نشــان مصطفــي عقاد) 
به عنوان بهتریــن فیلم، بهتریــن کارگرداني، بهترین 
فیلم بــرداري، بهتریــن طراحــي صحنــه، بهتریــن 

موسیقي و... معرفي شد.
گام سوم:

فیلــم «رســتاخیز» با تکیــه بر مبانــي فقهي و 
مجوزهاي قانوني در تاریــخ ۱۳۹۴/۴/۲۴، (هم زمان 
با امضاي قرارداد هسته اي «برجام») اکران و پس از 
چند ســاعت به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
وقت، از پرده  اکران پایین کشــیده شــد. سازمان امور 

ســینمایي پس از توقیف فیلم رســتاخیز، در اقدامي 
ســؤال برانگیز، پروانه نمایش داخلي فیلم را باطل و 

پروانه نمایش بین  المللي آن را صادر کرد!
گام چهارم:

تالش ها براي رفع مشکل «رستاخیز» کلید خورد؛ 
از مکاتبه هــا و مالقات هاي حضوري بــا مقام هاي 
کشوري و لشــکري گرفته تا مکاتبه با رئیس جمهور 
محتــرم و پاســخ حیرت انگیــز ایشــان! و مالقات با 
باالترین مقام عالي کشــور، رهبــر معظم انقالب که 

تأکید کردند:
«... شــما به خدا توکل و بر باور خود ایســتادگي 

کنید...» و حجت را بر سازنده رستاخیز تمام کردند.
گام پنجم:

اکنون پس از سپري شــدن بیش از چهار ســال از 
توقیف فیلم «رســتاخیز» و هم زمان با شــام غریبان 

 (۱۳۹۸) کربــال  شــهداي 
نســخه  معیوب ایــن فیلم با 
نــام «القربــان» در اقدامــي 
غیراخالقــي و غیرقانوني به 
فضاي مجازي و ســایت هاي 
اینترنتــي راه یافتــه اســت. 
راهزناِن عرصه  هنر و فرهنگ 
با بســتن قاب تصویر (کادر) 
نشاِن حک شــده (واترمارک) 
روي تصاویــر و عنوان بنــدي 
(تیتــراژ) انتهــاي فیلــم که 
و  عوامــل  اســامي  حــاوي 

ســرمایه گذاران فیلم بوده اســت را حذف کرده اند. 
متأســفانه چهار روز از این ســرقِت فرهنگي ســپري 
شده، صدها هزار نفر فیلم «القربان» را دیده اند و بنا 
بر قرائن موجــود، میلیون ها نفر با پرداخت هزینه به 
شبکه هاي اینترنتي خارجي به تماشاي آن نشسته اند!
بیش از ۱۵ ســال از شب آغازیِن عاشوراي ۱۳۸۴ 
و تولید فیلم «رســتاخیز» سپري شده است. توصیف 
و توضیــح درخصوص هریــک از گام هاي این فیلم، 
کتابي قطور اســت که گرچه دانستن آن، عبرت هاي 
گران  بهایي را براي افکار عمومي و دســت اندرکاراِن 
عرصه فرهنگ و هنر به همراه دارد، لکن اشــاره به 
جزئیات آن در این مقال نمي گنجد. جسِم به گروگان 

گرفته شده  فرزند من، «رستاخیز»، توسط دولت تدبیر 
و امیــد، در حالــي به تــاراج رفته اســت که وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمي از شــروع تولید این فیلم 

تاکنون، هفت وزیر را به خود دیده است!
این جانــب ضمن توصیــه به خود و مســئوالن 
محترم، به رعایت موازین منطبق بر اخالق، انصاف و 
عدالت، توجه همگان را به موارد ذیل جلب مي کنم.
۱. فیلم رستاخیز با هدف ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) 
در بخش   خصوصي ساخته شده و حق الناس است؛ 
گرچه پس از محکوم شــدِن وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمي در دادگاه بدوي دیوان عدالت اداري، بنیاد 
سینمایي فارابي و مؤسسه  رسانه هاي تصویري براي 
جبران بخشــي از دیوِن سازندگان، به سهام داران آن 

پیوسته اند.
۲. بــا توجه بــه ظرفیت هــاي نامحــدود در عصر 
ارتباطات و نقش بي  بدیل آثار 
هنــري در ترویــج ارزش  هاي 
فرهنگــي، از محضــر علما و 
دانشمندان  عالي قدر،  مراجع 
علــوم  روشــنفکران  و 
اجتماعــي،  علــوم  و  دینــي 
عصمت  اهل بیــت  ذاکــران 
اصحــاب  و  طهــارت(ع)  و 
گران قدر رســانه درخواســت 
مي  کنم، بــا تأکیــد و تکیه بر 
و ســیره  فقه شــیعه  پویایي 
را  مناسب  بســتر  نبوي(ص) 
براي تشــویق اصحاب هنر و ترغیب آنــان به تولید 
آثاِر متأثر از معــارف دیني و تاریخي فراهم و امکان 
سوءاســتفاده معاندان و کج اندیشان را از ذخایر ناب 

فرهنگي سلب کنند.
۳. از دو قــوه محتــرم قضائیه و مقننه درخواســت 
مي کنم که در دفاع از حقوق معنوي و ســرمایه هاي 
هنــري و فرهنگــي، ماننــد دفــاع از بیت المــال و 
حق الناس حساســیت نشــان دهند؛ گرچــه وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمي در مقابــل حکم بدوي 
دادگاه دیوان عدالت اداري و اعتراض ها و مطالبات 
مکرر نمایندگان مجلس شــوراي اســالمي نســبت 
به رفع توقیف «رســتاخیز» وقعي ننهاده اســت، اما 

بي توجهي مسئوالن ذي ربط، از مسئولیت این دو قوه 
مهم نمي کاهد.

۴. صیانت از سرمایه هاي معنوي، هنري و فرهنگي، 
وظیفــه  ذاتــي وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي و 
سازمان سینمایي است؛ متأسفانه این دو نهاد دولتي 
در مسئله  رستاخیز با فرافکني و انفعال به مکاتبات 
و مطالباِت اینجانب و سازندگان «رستاخیز» بي اعتنا 
بوده و هستند؛ اکنون وقت آن است که آنان از خواب 
غفلت بیدار شوند و در برابر هویِت به یغما رفته  فیلم 
عاشورایي رستاخیز، از خود عکس العملي معني دار 

نشان دهند.
۵. از همه نهادهاي انتظامي و اطالعاتي، وزارت امور 
خارجه، وزارت کشور، معاونت حقوقي رئیس جمهور 
و دیگــر دوائِر مرتبط، درخواســت مي کنم که ضمن 
واکاوي و پیگیــري موضــوع از مجــاري داخلــي و 
خارجي، برای کشف منشأ این سرقِت فرهنگي اقدام 
و هرچه سریع تر از انتشار این عمل حرام و گستاخانه 

جلوگیري کنند.
۶. از ســهام داران داخلي و خارجي فیلم «رستاخیز» 
درخواست مي کنم مانند گذشته بر صیانت از حقوق 
معنــوي و مــادي این فیلم پافشــاري و بــا پیگیري 
و مطالبه  مجدانــه، از به تاراج رفتــن حیثیت مولود 
خــود جلوگیــري کنند؛ در ایــن زمینه گرچــه بنیاد 
ســینمایي فارابي و مؤسســه  رســانه هاي تصویري 
که پس از حکم بــدوي دادگاه دیوان عدالت اداري 
به سهام داران فیلم پیوســته اند، دو نهاد وابسته به 
دولت هستند و متأسفانه براي دفاع از مطالبه  مؤلف 
و ســازندگان فیلم «رســتاخیز» و رفــع توقیف فیلم 
اقدامي نکرده اند؛ اما این نهادها، هم به دلیل وظایف 
ذاتي خود در صیانت از همه  آثار ســینمایي و هم به 
عنوان سهام دار، برای پیگیري  حقوقي موضوع فوق، 

مسئولیت مضاعفي بر عهده دارند.
۷. بســیار متأســفم که براثــر آنچه به «رســتاخیز» 
تحمیل شــده اســت، هم وطنان من از تماشــاي آن 
محروم شــده اند و مخاطبان خارجي بر آنان رجحان 
پیدا کرده اند! به دلیل برخورداري فیلم «رســتاخیز» 
از مضمــون بلنــد حماســه  عاشــورا و همچنیــن 
حاشیه هاي پس از توقیف آن ازسوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، عطش فراواني در مخاطبان محترم 
داخلي و خارجي، به ویژه جوانان برومند، براي دیدن 
این فیلم به وجــود آمده اســت. اینجانب به  عنوان 
عضوي کوچــک از خانواده بزرگ ســینماي ایران از 
عموم مردم ارجمند، به ویژه  ارادتمندان به ســاحت 
مقدس حضرت اباعبداهللا الحسین(ع) که به رعایت 
امور شرعي و قانوني شهره هســتند، تقاضا مي کنم 
که از دیدن، کپي برداري و انتشــار فیلم «رســتاخیز» 
اجتنــاب کنند و دیگــران را نیز از ایــن فعل حرام و 

غیرقانوني پرهیز دهند.
به امید آنکه با درایت و تدابیر منطبق بر اخالق و 
عقالنیت، هیچ مخاطبي از دیدن، شنیدن و درک آثار 
هنري محروم نشــود و «رســتاخیز» با عبور از موانع 
و رضایت سازندگان آن، در معرض دیدگان عمومي 
قرار گیرد. «نخســتین بــار، در روز رســتاخیز درباره 

خون ها دادرسي خواهد شد (پیامبر اکرم ص)».
کارگــردان فیلم  و  نویســنده  احمدرضــا درویش/ 
ســینمایي رســتاخیز/۱۴ محرم ۱۴۴۱ / ۲۳ شهریور 
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نقدی بر فیلم «قصر شیرین» ساخته رضا میرکریمی

روایت ماندگاری یک حضور

کالف سردرگم «رستاخیز»

سیدرضا صائمى


