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عرصهای برای تجربه نقشهای متفاوت

همزیستی هنر با کرونا
غیرممکن نیست

تجسمی

یادداشت

جذابیت قهرمانهای
گمنام مردمی
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مهرداد خوشبخت
فیلمساز

در گفتوگو با مهدی عظیمی میرآبادی ،دبیر شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت مطرح شد

همدلی زیر چتر مقاومت
گفت و گو

مقاومــت در تقابل و مواجهــه معنا پیدا
میکند .هر جا نیروی متخاصمی حضور
داشــته و گروهی در مقابل آن ایســتادگی
و پایداری کردهانــد ،مقاومت تبلور یافته
اســت .در همه جــای دنیا هر کشــوری از
سوی نیروی مخالف تهدید شده گروهی
بودهانــد کــه در ضدیــت با آن پافشــاری
کننــد و از مواضعشــان دفــاع کننــد.
مقاومــت بــرای مــا شــاید به خاطــر نوع
فرهنگ و عقایدمان متفــاوت از دیگران
بهنظــر برســد و از ایــنرو امــری مقدس
جلوه کند اما در نگاه کلی هر نوع پایداری
مقابل ســتیزه جو،
در مواجهــه با طــرف
ِ
ارزشــمند و قابــل احتــرام اســت .در این
میان بــرای من قصــه آدمهایــی جذاب
اســت که اهــل رزم و آدم جنگ نیســتند
بلکــه همیــن مؤلفــه مقاومت آنهــا را از
آدم عــادی تبدیــل بــه قهرمــان میکند.
آدم هایی که در شــرایط عادی معمولی
به نظر میرســند .ژنرال و فرمانده جنگ
و نیروی نظامی نیســتند کــه از آنها توقع
حرکت قهرمانانه داشــته باشــیم .شــاید
بهعنــوان پدر یا همســر قهرمــان زندگی
کسی باشــند اما نفعشان عمومی نیست
امــا در موقعیــت تبدیــل بــه قهرمــان
میشوند .آدمهای «آبادان یازده  »60از
همین دســت هســتند .کارمندهای رادیو
که جنگ از آنها قهرمان میسازد و مانع
سقوط شهر میشوند .روایت بخشهای
ناگفتــه یــا کمتــر شــنیده شــده از جنــگ
ترغیبام کرد تا ســراغ این قصه بروم .با
گذشت  30ســال از جنگ وقت آن است
که به ناگفتههای جنگ بپردازیم ،ســراغ
شکستهایمان برویم یا این که گوشهای
متفاوت از این مقاومــت را تصویر کنیم.
دوران حاجی و سید و تیر و تفنگ و تانک
و آنچه در خط مقدم جبهه میگذشــت،
اگــر تمام هم نشــده باشــد حداقل دیگر
اولویــت ندارد .این روایتها برای تهییج
و روحیــه دادن به مردم بــود .حاال زمانه
روایــت مقاومتهای مردمی و پرداختن
بــه قهرمانانی اســت که هیچ جا اســمی
از آنهــا برده نمیشــود و همچنین نوبت
پرداختــن بــه شکســتها و اشــتباهات
جنگ است تا تجربهای شود برای آینده.
٭ فیلــم «آبــادان یــازده  »60از فیلمهای
حاضر در بخش مسابقه است.
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 ëëاز زمان شــیوع کرونا یک ســؤال مشــترک در مواجهه
با جشــنوارهها چرایی برگــزاری این رویدادهاســت .در
چنین شــرایطی برگزاری جشــنواره فیلم مقاومت چه
ضرورتی داشت.
دو برهــان بــرای برگــزار نشــدن جشــنوارهها مطرح اســت؛
مســائل بهداشتی و صرف هزینه جشــنواره برای امور اهالی
ســینما .هر دو درست و بجاســت اما در مباحث استراتژیک
فرهنگــی و ســینمایی بــه ضــرورت کارهایی باید در ســطح
ملــی و بینالمللی انجام
بگیــرد .وظیفــه مــا ایــن
بود کــه هــم پروتکلهای
بهداشــتی را رعایــت
کنیــم و هــم در هزینههــا
صرفهجویــی کنیــم .بــه
هــر دو هم پایبنــد بودیم.
هزین ه جشنواره از ساخت
یک فیلم سینمایی معمولی هم کمتر بود.
ëëمگر لغو یک دوره از جشنواره چه پیامدهایی دارد؟
اهــداف برگــزاری جشــنواره در فراخــوان و سیاســتهای
کلــی مطــرح شــده .بــا مراجعــه بــه آن پــی میبریــد کــه
چــه ضرورتهایــی باعــث شــد با وجــود احســاس خطر،
ایــن جشــنواره را برگــزار کنیم .یــک نمون ه آن فضاســازی
رســانهای غلط اســت مبنی بر این که رغبتی به فیلمهای
دفاع مقدس و مقاومت از ســوی فیلمســازان و مسئوالن
و مخاطب دیده نمیشــود .در حالی که با برگزاری همین
جشــنواره شاهد بودیم که بیش از  10هزار اثر به دبیرخانه
جشــنواره ارسال شــد .اگر به طور میانگین برای هر اثر10 ،
نیروی انسانی هم مشغول فعالیت باشند حدود  100هزار
نفر درگیر ساخت این آثار بودند .این عدد کمی نیست.
 ëëیعنــی هیــچ نگرانــی بابــت تولیــدات حــوزه دفاع
مقدس و جشنواره فیلم مقاومت وجود ندارد؟
البته که هست .ما فراوانی آثار داریم اما اغلب آنها جهتمند
و هدفمنــد نیســت .برخی از نهادها طبــق مأموریت و برخی
افراد بر اســاس انگیزههای فردی و احساس تکلیف اثر تولید
کردهاند اما ساخت آثار جدی برای مخاطب انبوه هزینهبردار
است و نیازمند برنامهریزی دقیق و پشتیبانی جدی است.

ëëاغلب آثار راه یافته به بخش مســابقه ســینمای بلند
در دیگر جشــنوارهها به نمایش در آمدهاند و برخی هم
اکران شــدهاند .راهکاری برای دریافــت فیلمهای تازه
نداشتید.
جشــنواره مقاومت ،جشنواره دوســاالنه و موضوعی
اســت .طبــق ســنت دورههــای گذشــته ایــن امــکان
وجود دارد که در این فاصله زمانی دو ســاله ،آثار در
جشــنوارههای مهمی مثل فیلم فجر شــرکت کنند.

ëëتجربــه برگــزاری جشــنواره بهصــورت آنالیــن چــه
بازخوردی داشت؟
بیتردیــد وســعت مخاطبــان جشــنواره چندیــن برابر
شده اســت البته که برگزاری آیینها به شکل حضوری
و ارتباطــات چهــره بــه چهــره تأثیرگــذاری بیشــتری
دارد امــا از نظر پوشــش و فراگیــری وضعیت بهتری را
تجربه کردیم .جشــنواره مقاومت همدلی و همرأیی و
همافزایی معناداری را میان اهالی فیلم و سینما ایجاد

آغاز به کار جشنواره فیلم مقاومت با ادای
احترام به شهید سلیمانی

شــانزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت صبح روز شــنبه یکــم آذرماه با حضور جمــع محدودی از
مقامات لشــکری و کشــوری و مدیران این رویداد ســینمایی و رعایت پروتکلهای بهداشــتی در اســتان کرمان
و در جوار مزار ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی
آغاز بهکار کرد .در این مراسم محمدرضا علیزاده
احمدآبــادی ،مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان کرمان با اشــاره نقش هنر در فرهنگسازی
و نهادینهکــردن فرهنــگ مقاومــت و بســیج در
جامعــه ،تولید آثار فاخر هنــری را رمز ماندگاری و
پاسداشــت شــهدای بزرگ محور مقاومــت و ابزار
مهمــی در اشــاعه فرهنــگ مقاومت دانســت .در
این دوره از جشــنواره به منظور پاسداشت و تکریم
شــهدای محور مقاومت بخصوص ســردار شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی ،بخــش «سیدالشــهدای
مقاومت» برگزار شــده است«.ســینمای ایــران و جهان»« ،روایت قلــم»« ،نقد و پژوهش تحلیــل» و انتخاب
برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» از دیگر بخشهای این مرحله است.

امســال تــاش کردیم این قاعــده را بشــکنیم و قرار
بــود در بخــش فیلمهای بلنــد ســینمایی حداقل از
سه اثر تازه رونمایی کنیم اما با توجه به عدم امکان
برگــزاری فیزیکــی جشــنواره ،نمایــش ایــن فیلمها
منتفی شد .برنامهمان در دورههای بعد رونمایی از
آثار جدید اســت .اگر چه امسال در دیگر بخشهای
جشنواره این اتفاق افتاده است.

کرد .حدود  350نفر از جامعه ســینمایی آثار این دوره
را داوری کردنــد .همراهــی اهالــی ســینما و تلویزیــون،
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،وزارت بهداشــت،
حــوزه هنــری و ...قابــل تقدیــر اســت .ایــن جشــنواره
فرصت مغتنمی برای دوســتی و مودت اهالی ســینما
و مسئوالن سینمایی بود که بررسی ثمرات آن نیازمند
جلسات تحلیل و تبیین است.

درجلسهمعرفیبرگزیدگانمرحلهنخستجایزهشعرشاملوعنوانشد

سعی کردیم اسیر نامها نشویم

گزارش روز

گروه فرهنگی /بهرغم محدودیتهایی که این
روزهــا گریبان فعالیتهــای فرهنگی در همه
حوزههــا را گرفته ،برگزارکنندگان جایزه شــعر
شــاملو طــی مراســمی غیرحضــوری اســامی
برگزیدگان مرحله نخست این رویداد ادبی را
اعالم کردند .ســخنرانی داورها و شــعرخوانی
برگزیــدگان در قالــب ویدیوهــای از پیــش
ضبــطشــده روی ســایت رســمی ایــن جایزه
به نمایش درآمد.
بعــد از خواندن بیانیه جایزه شــعر شــاملو
و اعــام اســامی برگزیــدگان مرحله نخســت،
هوشــنگ چالنگی از داوران مرحله اول جایزه
در ویدیویــی ضمــن ارائه برخــی آمارها تأکید
کــرد که تمــام تالش خــود را بــه خــرج داده تا
حــق کســی از میــان نــرود؛ او دربــاره کیفیــت
کارهای رســیده نیز گفت« :در میان مردم ،هم
مخاطبان شــعر بسیارند و هم شــاعران .افراد
زیادی در این زمینه مطالعه کردهاند .از همین
بابــت هــم بــا تعــداد باالیــی از آثــار باکیفیت
برخوردار هستیم .حدود هشت ،نه سطح بین
خودمان مطرح کرد ه بودیم ،ازجمله پرداختن
به مسائل انسانی ،مسائل اجتماعی و تاریخی
که به نظر من همه اینها در کار غنایی میتواند

انعکاس پیدا کند».
چالنگــی ادامــه داد« :معتقدم که شــعر باید
هســتینگری کلــی بشــری داشــته باشــد و ایــن
شــامل متر و معیارهای اجتماعی هم میشــود؛
به همین دلیل اســت که شــعر شاملو در ذهنها
و یادهــا میمانــد چراکــه گویی کل رنج بشــری را
شــامل میشــود یا موضوعش میتواند در طول
تاریــخ تکــرار شــود .شــعر خواهناخواه به ســمت
جامعهنگــری میرود اما این زمینه شــعر اســت
و یک شــاعر آگاه میداند که باید از این بســتر به
شــکلی اســتفاده کند که جنبــه غنا و شــاعرانگی
آنهم حفظ شود».
علــی ثباتــی از دیگــر داوران ایــن جایــزه
ضمــن اشــاره به برخــی مشــکالت رونــد داوری
گفت«:تعداد مجموعهها زیاد و زمان ما کم بود.
یا باید با ســرعت کل مجموعه را میخواندیم یا
شعرهایی را بهصورت رندوم انتخاب میکردیم
م نهاد
که هر دو مشکالتی دارند .یکسری معیار ه 
جایزه مشــخص کــرده بود کــه باید مدنظــر قرار
میگرفت کــه آنها هم بهنوبه خود کار را ســخت
میکردنــد .حساســیت دیگــر اســم خــود احمد
شاملوســت بهعنــوان کســی کــه اعتبار جایــزه به
اوست ،کســی که یکتنه زبان و ادبیات فارسی را

برش

برقــرار کــرد و تجربههــای شــخصی و
وجودی را در قالب هنرهای تجســمی
و ســرامیک عرضــه کنیــم و از طریــق
بســط تجربههــای فــردی ارتباطــی
بــا مخاطــب ایجــاد کنــد تــا بــا بســط
دریافتهــای مخاطــب ایــن گســتره
وسیع شود».
او در خصوص فعالیتهای هنری
در دوران کرونا نیز گفت«:ما در میانه
یک بیمــاری عالم گیر هســتیم که در
کشــور مــا در حــدود  ۹مــاه و در جهان
یکســال اســت که ادامــه دارد و امکان
دارد ایــن تجربــه تلــخ ماهها و ســالی
دیگــر ادامه پیدا کند .بشــر یــاد گرفته
اســت که میتواند در شــرایط ســخت
نیــز همزیســتیهای ویــژهای را ایجاد
کنــد .در  ۸ســال دوران دفــاع مقدس
نیــز هنر ما تعطیل نبــود و یاد گرفتیم
در  ۸ســال هم بجنگیم و از میهنمان
دفــاع کنیــم و هــم هنــر ۸ســاله ما در
حرکت بود».
او در پایــان اظهــار کرد«:شــرایط
کرونــا شــرایط ســختی اســت امــا
همزیستی هنر و این دوران با یکدیگر
غیرممکــن نیســت .اینکــه بتوانیــم از
طریــق دســتورالعملها و حفاظــت
از آنهــا ،خالقیتهــا را حفــظ کنیم و
امــکان عرضــه را فراهــم کنیــم امری
محال نیست.
خصوصــاً هنرمنــدان تجســمی
فرصتهــای بیشــتری دارنــد چــرا که
نــوع خالقیــت آنهــا عموماً فــردی یا
در گروههــای کوچــک اســت و عرضه
ایــن هنر هم با هنرهایــی چون تئاتر و
سینما متفاوت است و شرایط بهتری
بــرای عرضه بــا رعایــت پروتکلهای
بهداشتی دارد».
در پایــان این بازدیــد وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی بــا حضــور معــاون
هنــری و مدیــرکل هنرهای تجســمی
و دبیــر دوســاالنه و در جمــع حمیــد
ســوری ،بهــزاد اژدری و مجیــد
ضیایــی داوران یازدهمیــن دوســاالنه
ســرامیک نشســتی را برگــزار کردنــد
و دربــاره راهکارهــای توســعه هنــر
ســرامیک و امــکان حمایــت آن از
طریــق قانونگــذاری در شــورای عالی
انقــاب فرهنگی و همچنین توســعه
بازار هنر ســرامیک و ایجاد رشتههای
دانشگاهی گفتوگو کردند و به تبادل
نظر پرداختند.

گــروه فرهنگی /بخــش دوم شــانزدهمین جشــنواره
بینالمللــی فیلم مقاومــت همزمان با هفته بســیج
از اول تــا هفتــم آذرمــاه برگــزار میشــود .ایــن بخش
قرار بــود بهصورت فیزیکــی در کرمان برگزار شــود اما
برگزارکنندگانبهدلیلاوجگیریشیوعکرونا،تصمیم
گرفتنــد ایــن بخــش را هــم بهصــورت آنالیــن برگزار
کننــد .آثــار راه یافته به جشــنواره در پلتفرم نمایشــی
«عمــار یــار» بــرای اهالی ســینما و رســانه بــه نمایش
در میآید .بخش اول این جشنواره شامل «مدافعان
سالمت»« ،جشنواره جشنوارهها» و «نشان رسول»
از ۳۱شهریور تا ۶مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس
برگزار شد .با مهدی عظیمیمیرآبادی دبیر این رویداد
کــه در حال برگزاری اســت دربــاره ضــرورت برگزاری
جشنواره امسال گفتوگو کردهایم.

انعکاس تمام جوانب
تظلمخواهی مردم
مقاوم ایران

یادداشت

گــروه فرهنگــی /وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی عصــر روز جمعــه از
یازدهمین نمایشــگاه دوســاالنه ملی
ســرامیک که در فرهنگســرای نیاوران
برپاست ،بازدید کرد.
ســید عبــاس صالحــی در حاشــیه
ایــن بازدیــد دربــاره کمیــت و کیفیت
نمایشــگاه ایــن دوره از دوســاالنه
گفت«:خیلــی خوشــحالم بعــد از
 ۹ســال شــاهد برگــزاری یازدهمیــن
دوســاالنه سرامیک هســتیم و طبیعتاً
ایــن فاصلــه زمانــی انتظاراتــی را
ایجاد کرده اســت؛ البتــه فراخوان این
نمایشــگاه در شــرایط خاصــی ارائــه
شــد و بعد ادامه پیــدا کرد .بحثهای
کرونــا و… مطــرح بود امــا هنرمندان
ســرامیک بــا جدیتــی کــه داشــتند
نمایشگاه خوبی را ارائه دادند و بیش
از  ۸۵۰اثــری کــه بــه ایــن نمایشــگاه
رســید و االن حدود  ۱۰۰اثــری که ارائه
میشــود ،نشــان داد هنرمنــدان ایــن
عرصه در چه جایگاهی قرار دارند».
او بیــان کــرد« :بهنظــر میرســد
در ایــن نمایشــگاه دغدغههایــی را
میتوان مشاهده کرد که دغدغههای
امروزی است.
هنــر ســرامیک از هنــر تزئینــی و
کاربردی فاصله گرفته و هنرمندان به
این ســمت حرکت کردهاند که چطور
میتوانیم مفاهیم انســانی عام مانند
محیط زیســت و دهها دغدغه مشــابه
را بــا هنــر ســرامیک بیــان کنیــم و از
طریق خالقیتها ارائه داد.
همچنیــن ایــن نمایشــگاه ایــن را
مطــرح میکنــد کــه چطــور میتــوان
بین تکنیکهای گذشــته سرامیک در
کشــورمان و دیگر تکنیکهای ســنتی
ملل دیگر و تکنیکهای مدرن اتصال
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ســینمای دفاع مقدس در دهه هفتاد حس و حالی دیگر داشت.
فعالیــت فیلمســازان مطرح دفــاع مقدس در این عرصه بیشــتر
و تولیــد آثار شــاخص قابل توجه بود .از ایــن منظر حضور در این
ســینما میتوانســت بــا تجربههایــی ویژه بــرای بازیگــران همراه
جمشید هاشمپور باشــد .مــن خوشــبختانه فرصــت ایــن را یافتــم تــا بــا حضــور در
تعــدادی از ایــن آثار و بهطور مشــخص فیلمهای مرحوم رســول
بازیگر
مالقلیپــور نقشهایــی خاص را در آثــاری بــه یادماندنی تجربه
کنــم ،فیلمهایــی کــه دفاع مقــدس را از منظری تازه ترســیم میکردند .نســلی کــه خود در
جنگ ،رشــد کرده بود و مبانی اعتقادی و وجه ایثارگری و شــجاعتی را که رزمندگان داشتند

میشــناخت شــخصیتها و روابطی را به این ســینما آورد که کلیشــهای نبود .قهرمانهایی
زنــده کــه در بطــن دفــاع مقــدس رشــد کردنــد و در آن فضــا معنــا پیــدا کردند .تولیــد این
فیلمها باعث شــد ســینمای دفاع مقدس وارد مرحلهای تازه شــود ،از مبانی تعریف شــده
گذشــته فاصله بگیرد و معیارهای تازهای مطرح کند که باعث ارتقای ســینمای ایران شود.
نقشهایی که در فیلمهای «هیوا»« ،مزرعه پدری» و «قارچ سمی» بازی کردم با نقشهای
دیگری که تجربه کرده بودم تفاوت آشــکار و ملموســی داشــت .این امکان به من داده شــد
تــا نقــش قهرمانانی را بازی کنم کــه از این ســرزمین دفاع کرده بودند .شــخصیتهایی که
شــاید از نزدیک ندیده بودم و نمیشــناختم اما در یکی از حســاسترین رخدادهای تاریخ
این مملکت ،فداکاری کرده بودند و همه ما به آنها مدیون بودیم .همکاریهایم با رســول

مالقلیپــور بهدلیــل شــناختی کــه از هم داشــتیم و اعتمــادی کــه او بهعنوان بازیگــر به من
داشــت ،واجــد ارزشهایی اســت که این آثــار را به یادماندنی کرده اســت .حــاال و پساز دو
دهه از آن فیلمها و تجربهگریها شــانزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت به این
آثار توجه نشــان داده و این ،ثابت میکند که اثر شــاخص در طول زمان فراموش نمیشــود
و حتــی نســلهای بعــد میتوانند بــا این فیلمهــا ارتباط برقــرار کنند .تقدیــر از حضورم در
ســینمای دفاع مقدس در شانزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم مقاومت اتفاقی مبارک
و دلپذیــر بــود ،هــر چند جای دوســت خوب و فیلمســاز خــاق این ســینما زندهیاد رســول
مالقلیپور تا همیشه خالی است.
٭ آیین بزرگداشت جمشید هاشمپور در این دوره برگزار شد.

بهاندازه یک نسل جلو برد».
بــه گفتــه علــی ثباتــی هماکنــون در دورهای
هستیم که شاعران تااندازهای از معیارهای شعر
احمد شــاملو دور هســتند .او تأکید کــرد« :خیلی
ســعی کــردم اســیر نامهــا نشــوم .ضمــن لحاظ
کردن اعتبار اســمی افراد ،سعی کردیم نام افراد
تأثیری در داوری نداشــته باشــد .برای من شاملو
آگاهی تاریخی اســت .نه اینکه صرفاً از یکســری
اصطالحــات اســتفاده کنیــم ،بلکــه شــعری کــه
تجلی پدیدارشناســانه یک دوران مشخص که با
ادوار دیگر فرق دارد باشد و این شناسنامه اصلی
شعرشاملوست».
احمــد پوری هــم از دیگــر داوران ایــن جایزه
نیز گفــت«:در این شــش ســال دســتاندرکاران
جایزه نشیب و فرازهای زیادی داشتند .انتقاداتی
شــد که به نظر ما بسیار طبیعی است .از بعضی
آموختیــم و ســعی کردیم بــه کار ببندیم .برخی

ازنظرهــا هــم از ســر هیجــان و بیصبــری و یــک
مقدار از ســر بیمهــری بود .ولی ما تا بــه امروز از
مجموعه کار خود راضی هستیم».
بــه گفته پوری ،امســال نزدیک بــه  ۱۷۰اثر به
جایــزه رســید و در نهایــت نزدیــک بــه  ۱۶کتــاب
انتخــاب شــدند .او ادامــه داد« :امســال بــه نظــر
میرسید شــعرها جهش قابلتوجهی نسبت به
سالهای پیش داشتند و این ،کار داوران را سخت
کرده بود».
او با اشاره به یکی از ویژگیهایی که داوری این
دوره را بــا داوریهای قبلی متفاوت کرده ،گفت:
«مــا در جلســه داوران با همفکری دبیر جایزه دو
بخــش و زمینه تازه برای جایــزه در نظر گرفتیم،
ی است
بخش «مدایح بیصله» که ویژه شاعران 
کــه فکــر میکنیــم شعرشــان قــدر الزم را ندیده
اســت و دیگری بخش «هوای تازه» ویژه شاعران
جوانــی کــه بهرغــم تجربه حضــور کمتــر در این
حوزه ،کار درخشــانی انجــام دادهاند و امیدواریم
در سالهای آینده بیشتر بدرخشند».
گفتنی اســت کــه عالقهمندان بــرای اطالع از
اســامی آثــار برگزیده مرحلــه نخســت داوریها
میتوانند به ســایت رســمی جایزه شــعر شاملو
مراجعهکنند.

امیر عباس ربیعی
فیلمساز

در کشــــــوری کــه ســایه شــوم جنــگ
و دشـــــــمنی بــه هــر نحـــــــوی بر ســر
مـــــــردم آن ســنگینی میکنــد ،هــر
فیلمــی کــه از مبــارزه مــردم بــا ایــن
حجــم از دشــمنی بگویــد ،مصــداق
ســینمای مقاومــت اســت .بهنظر من
سینمای مقاومت مفهومی گستردهتر
از ســینمای دفــاع مقــدس دارد .اگــر
ســینمای دفــاع مقــدس را ســینمایی
در تقدیــس رزمنــدگان هشــت ســال
جنــگ تحمیلــی بدانیــم ،ســینمای
مقاومــت شــامل همــه انــواع مبــارزه
بــا ظلــم ،حتــی فراتــر از مرزهــا و در
همه جای جهان اســت .بــرای همین
ســینمای مقاومت ،مــوازی با کارهای
ســینمایی کــه بحــث جنــگ ایــران و
عــراق را بــه تصویر میکشــند ،باید به
ســایر عرصههــای مبــارزه بــا ظلم نیز
بپردازد و صدایی برای انعکاس تمام
جوانــب تظلمخواهــی مــردم مقــاوم
ایــران باشــد .البتــه که من فیلــم «روز
بلــوا» را ندیــدم ولــی طبق شــنیدهها،
دربــاره مبارزه بــا مفســدان اقتصادی
و فســاد در سیســتم اقتصــادی کشــور
اســت و احتماالً از این جهت مصداق
ســینمای مقاومــت تشــخیص داده
شــده ولــی دربــاره «لباس شــخصی»
بایــد بگویــم ،آنچــه برای مــن جذاب
بــود و مــرا بــر آن داشــت تــا ســراغ
چنیــن ســوژهای بــروم همیــن جنبــه
مبــارزه پنهانــش بــود .مبــارزهای کــه
بــه لحــاظ پیچیدگی ،بســیار دشــوارتر
اســت از جنگ تحمیلی یــا درگیری با
ســازمانهایی نظیــر مجاهدیــن خلق
که علناً اقدام به دشــمنی با جمهوری
اســامی کرده بودند .اینجا ما با حزب
تــوده طرفیــم کــه بــا وجــود حمایــت
و همراهــی بــا جمهــوری اســامی،
در ســالهای اول دهــه  60دســت بــه
توطئه پنهــان زده اســت .حقایق تلخ
دشــمنیهایی کــه بــا ملــت و نظــام
در قلــب تاریــخ انجام شــده اســت ،با
ترسیم چگونگی مبارزه ملت و نظام،
یعنی سینمای مقاومت.
٭ فیلم «لبــاس شــخصی» از فیلمهای
حاضر در بخش مسابقه است.

