روزنامه صبح
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي

صاحب امتياز :موسسه اطالعرساني و خبرگزاري ايلنا
مديرمسئول :مسعود حيدري
زيرنظر شوراي سردبيري

چاپ :کار و کارگر 66817317
نشاني تحريريه :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر ،پالک 132
		
نشانی سایتtoseeir ani.ir :
		
تلفن تحريريه)021(66956600:
ایمیلtoseir ani@gmail.com :
اینستاگرام		 @tosee.ir ani :

مدیر بازرگانی و روابط عمومی :مرتضی بلوکی

8

فرهنگ و هنر

toseeir ani.ir

شماره / 809دوشنبه 10خرداد  19 / 1400شوال 31/ 1442می 2021

تئاتر

کارگردان مستند «برادرم نادعلی»:

قصهای بینهایت تلخ برای کل دنیا روایت کردم

کارگردان مستند «برادرم نادعلی»
که در بخش «شاخههای زیتون» سی
و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر
حضور دارد ،درباره قصــه دردناک این
مستند میگوید :چشــم انتظاریها و
سوختن این خانوادهها دردناک است.
آنها به دلیل حجــب و حیایی که دارند
نمیتوانند مثل مردم دیگر داد و فریاد
کنند که چــرا تکلیف ما را مشــخص
نمیکنیدبسیاریازآنهاحرفنمیزنند
و کسانی هم مثل پدر شهید نادعلی به
جنونمیرسند.بهگزارشایلنا،نزدیک
به ۱۶هزار شــهید گمنام وجود دارند
که خانوادههای بســیاری از آنها هنوز
منتظر بازگشــت فرزندشان هستند.
سینما تاکنون در زمینه شهدای گمنام
بســیار کوتاهی کرده و شاخصترین
فیلمهــای داســتانی در پرداختن به
شهدای گمنام «بوســیدن روی ماه»
و شیار  ۱۴۳بود .سینمای مستند هم
البته در این زمینه فعالیتهایی داشته
است .یکی از فیلمهایی که در این دوره
از جشنواره جهانی قرار است در بخش
«شاخههایزیتون»اکرانشود،مستند
«برادرم نادعلی» اســت که به مصائب
خانوادههاییکشهیدگمنامپرداخته،
پدری که در فراق دوری فرزندش جان
ســپرده و برادری که هنوز بــه دنبال
کوچکترین حق خــود یعنی آزمایش
دی ان ای برای شــناخت جنازه برادر
شهیدش اســت .گفتگویی داشتیم با
کارگران فیلم مستند «برادرم نادعلی»
که با نگاهی متفاوت به غم خانوادههای
شهدایگمنامپرداختهاست.
فیلم «بــرادرم نادعلی» در
بخش شــاخههای زیتون سی و
هشتمین جشنواره جهانی فیلم
فجرانتخابشده،اینفیلمچگونه
شکلگرفت؟

«برادرم نادعلی» فیلمی بود که در
جشنوارهسینماحقیقتوسیونهمین
جشنواره فجر حضور داشت و جشنواره
جهانیفیلمفجرسومینحضوراینفیلم
است«.برادرمنادعلی»درحقیقتقصه
چشمانتظاریخانوادههایشهداست.
پرتر ه یکی از خانوادههای شهدا و
راوی برادر شــهید گمنامی است که
پدر و مادرش را در چشم انتظاری برای
برادر از دست داده اســت .پدرش در
این چشــم انتظاری به جنون رسیده
و مادرش مشــکل شدید کلیه داشت
و دیالیزی شده بود تا اینکه بر حسب
اتفاق یک سنگ مزاری در قطعه ۴۴
شهدایگمنامدربهشتزهرایتهران
به نام برادرش پیدا میشــود .شهید
نادعلی ســال  ۶۷در عملیات مرصاد
شهید میشود .ســال  ۶۹یکی از هم
محلیهایش که ســاکن تهران بوده
طی یک درگیری در مرز به شــهادت
میرســد .وقتی که هــم محلیهای
شهید نادعلی دهقانکار برای مراسم
ســوم شــهید علیاصغر به بهشت
زهــرا(س) میروند ،آنجا بر حســب
اتفاق یک سنگ مزاری با نام نادعلی
دهقانکار میبیننــد و این موضوع را
به خانواده اطالع میدهنــد .از آنجا
که پالکی نداشته و شهید دفن شده
بوده ،داخل پوتینش نوشــته بودند:
نادعلی دهقانکار و عکسی هم که بعد
از شهادت و قبل از دفن گرفته بودند،
نامشخص بوده اســت .ازسویی اسرا
هم هنوز آزاد نشــده بودند به همین
دلیل خانواده تقریبا قبــول نکردند
و همچنان چشــم انتظار ماندند که
فرزندشان برگردد.
درنهایت پدر به جنون رسیده بود،
طوریکهازخانهمیرفتوگممیشدو
بهسختیپیدایشمیکردند،تاسرانجام
رفت و دیگر پیدایش نشد .یک ماه بعد

او را پیدا کردند درحالیکه در دشــت
صالحیه در شهرستان نظرآباد کرج ،رو
به قبلهدرازکشیدهبودوکفشهایشرا
گذاشته بود زیر سرش و از دنیا رفته بود.
دو سال بعد هم مادرش به علت مشکل
کلیهازدنیارفت.
چند ســال بعد از شهادت
ایشــان این اتفاقات برای پدر و
مادرشافتادهبود؟
پدراینشهیدسال ۷۵فوتکردکه۷
سالبعدازشهادتبودوتقریبا ۵-۴سال
بودکهبهجنونرسیدهبودورفتهورفته
حالش بدتر میشد .او از خانه میرفت
و میگفت «من میــرم نادعلیمو پیدا
کنم».پدر؛کارگرشرکتفخرایرانبودو
وقتیسرماهحقوقمیگرفت،میگفت
«من میرم به صدام بگم یا پسر منو آزاد
کنیامنمیکشمت».حتیدرفیلمهم
اینصحنههاهستکهوقتیحیوانهارا
میدیدآنهارانگهمیداشتومیگفت
«شــما هم خبر دارید که بچه من رفته
هنوزبرنگشته؟»
در مجمــوع موضوع مســتند این
است که ما برادر یک شهید گمنامی را
نشان میدهیم که بر حسب یک سنگ
مزاریکهپیداشده،مراحلاداریراطی
میکند،نزدمراجع،بنیادشهید،معراج
شهداوحوزهعلمیهمیرودتابتواندیک
مجوزی برای نبش قبر آن ســنگ مزار
بگیردتاآزمایش DNAگرفتهشود.
وقتی در اطراف خودم میدیدم که
خیلی از خانوادههای شهدایگمنامکه
مثلشهیدنادعلیهستند،دراینچشم
انتظاری از دنیا میروند ،تصمیم گرفتم
اینقصهرابهتصویربکشم.خانوادهایرا
میشناسمکهپدرشهیدیکسالپیش
از دنیا رفت .بــرادرش تعریف میکرد و
میگفتتاآخرینروزهرزمانیزنگدر
خانهرامیزدندازجامیپریدومیگفت
حتمانعمتبرگشتهاست.خانوادهایرا

میشناسم که چراغ حیاطش را روشن
میگذاشت و مادر شــهید تا لحظهای
که از دنیا برود ،رختخواب فرزندش را
کنار خودش پهــن میکرد و میگفت
فریــدون برمیگردد .اینهــا برای من
تبدیل به یک مســأل ه شــده بود که ما
حدود  ۱۲هزار تا  ۱۵هزار شهید گمنام
داریم اما چرا نمیرویم نبش قبر کنیم؟
این همه هزینههای اضافی در مملکت
میشود ،چرا یک بودجهای به این امر
اختصاصدادهنمیشودتااینخانوادهها
از چشمانتظاری دربیایند؟ شخصی را
میشناسمکهاهلروستاستومیگوید
منگوسفندهایمرامیفروشمهزینهاش
هر چقدر باشد میدهم که این آزمایش
گرفته شــود .یقینا به هر کــدام از این
خانوادههاحتیاگربگویند ۱۰۰میلیون
هزینه این کار است ،راضی هستند این
پولرابدهندکهفقطتکلیففرزندشان
وسنگمزارشمشخصشود.
امــا نمیدانم چــرا هیــچ اقدامی
نمیشودتاازاینشهدا آزمایشDNA
گرفته شــود و پدرها و مادرهای شهدا
بعد از این همه سال چشم انتظاری به
بچههایشان برسند .در گوگل که سرچ
میکردم و میخواندم مثال شــخصی
نوشته بود پدرم نابینا شــد ،مادرم به
جنون رســید .دقیقا به یاد دارم سردار
حاج رضا غزلی میگفت من خانوادهای
را میشــناختم که میرفتند بهشت
زهرا(س) مینشســتند دانــه به دانه
ســنگ مزار شــهدای گمنام را فاتحه
میدادندومیگفتندشایدیکیازاینها
بچهخودمانباشد.میگفتخانوادهای
راسراغدارمکهیکپسرداشتندواوهم
گمنام شــده بود .نوبت مشخص کرده
بودندکه صبح تا ظهر مادرشجلویدر
به انتظار میایستاد و بعد از ظهر تا شب
پدرش جلوی در مینشست .هر دو هم
دراینچشمانتظاریازدنیارفتند.زیاد
هم فامیل نداشتند و وقتی پیکر شهید
پیدا شد هیچکس برای تشییع جنازه
نبود ،رفیقها و هم محلیهایش برای
تشییعجنازهجمعشدند.
وقتیاینچشمانتظاریهاوسوختن
اینخانوادههارامیبینم،دردناکاست.
میبینمکهاینهابهدلیلحجبوحیایی
که دارند نمیتواننــد مثل مردم دیگر
بیاینددادوفریادکنندکهچراتکلیفما
را مشخص نمیکنید اما گاه از حجب و
حیای خانواده شهدا سوءاستفاده
میشود.بسیاریازآنهاحرفی
نمیزنند و کسانی مثل پدر
شــهید نادعلی به جنون
میرسند.
«بــرادرم نادعلی»
اولیــن فیلــم من و
دغدغهام بوده است.
فیلم ،پرتره برادر یک

شــهید اســت که زندگیاش را نشان
میدهیم کــه دامداری و کشــاورزی
میکند ،نی میزند و ساربان شتر دارد،
روایت شــهدای گمنام اســت .نشان
میدهد که این فرد پیگیــر کار برادر
شهیدش اســت .تولید این کار  ۱۴ماه
زمانبردویکیازویژگیهایاینمستند
این است که توانستم به سوژه نزدیک
شوم و با ســوژهام زندگی کردم ،چون
دغدغه سوژه من دغدغه خودم هم بود.
همیشه تک نفره کار میکنم و معتقدم
که اگر بخواهی به سوژه نزدیک شوی
باید تنها باشی .کارگردان و تصویربردار
خودم هستم .تک و تنها با یک دوربین
وهاشاف؛زیاددرگیرتجهیزاتنیستم
و دور سوژه را شلوغ نمیکنم که نتوانم
به او نزدیک شوم .در تمام فیلمهایی که
ساختهام،بهجزاینکهفیلممرامیسازم،
دوربیــن را زمین میگــذارم و درگیر
دغدغه سوژه فیلم میشــوم .در حال
حاضر ماههاست که پیگیر کار شهید
نادعلیهستمتابهنتیجهبرسد.
خانوادهشهیدنادعلیپساز
پیگیریهایی که انجــام دادند،
توانستندمجوزنبشقبربگیرند؟
مندرفیلمپایانقصهرابازگذاشتم،
چون اجازه نداشــتم نشان بدهم .آخر
فیلم هم مشخص میشود که تا فالن
تاریخ هنوز اجازه نبش قبر داده نشده
است .فقط این خانواده نیست ۱۲،هزار
خانوادهدرگیرهمینمسألههستند.
قصــه فیلم یک داســتان
جهانشمول دارد ،به این علت که
خیلی از کشــورها درگیر جنگ
بودهاند .فکر میکنید این فیلم در
جشنوارهجهانیچقدردیدهشود؟
اگر برای جشنوارههای کشورهای
دیگربفرستیدآیادرجشنوارههای
خارجیدیدهمیشود؟
فیلم به بخش «شاخههای زیتون»
جشنوارهجهانیفیلمفجرراهیافته،این

برنامههای استانی مدیر جدید

ما حدود ۱۲هزار تا ۱۵هزار
شهید گمنام داریم اما چرا
نمیرویمنبشقبرکنیم؟
اینهمههزینههایاضافی
در مملکت میشود ،چرا
یک بودجهای به این امر
اختصاص داده نمیشود
تا این خانوادهها از
چشمانتظاریدربیایند؟
بخشمخصوصفیلمهاییاستکهیک
نگاهنوبهموضوعاتمقاومتدارند.باید
بگویمهیچکسسراغاینموضوعنرفته
بودکهدرفیلمیبگویدشهدایگمنامرا
نبشقبرکنید،آزمایش DNAبگیرید
تا این خانوادهها از چشــم انتظاری در
بیایند؛ایننگاهنوییاست.
به نظر مــن به جز در کشــورهای
همسایهوجهانسوم،آزمایشDNA
شاید ۶۵سالاستکهدرکلدنیامطرح
شده است ،اما متاسفانه در کشور ما از
سال  ۸۲به بعد وارد شده که آن بسیار
کنداتفاقمیافتد.
از شــهدایی کــه بعد از ســال۸۲
پیکرهایشان پیدا شــدهاند ،آزمایش
 DNAگرفته شــده و آنها شناسنامه
 DNAدارند و مشــخص است .از کل
خانوادههایی که شــهید گمنام دارند
هم آزمایــش  DNAگرفته شــده
است .اینکه میبینید گاهی فرزند یک
خانوادهای پیدا میشــود به این دلیل
استکهفرزندشانجزوشهدایعملیات
تفحص بــوده و در آن عملیــات پیدا
شدهاند .شهیدی که االن پیکرش پیدا
شودازاوآزمایشگرفتهمیشودودارای
شناسنامه DNAاست ،اما ۱۰الی۱۵
هزار شــهید داریم که مربوط به قبل از
سال ۸۲استوازآنهاآزمایشDNA
گرفتهنشدهاست.
بــه نظــر مــن در کل دنیــا این
اتفاق افتــاده که از شــهدا آزمایش
گرفته میشــود .این فقط مشکل ما
کشــورهایی مثل ما و افغانســتان و
عراق و سوریه اســت که هنوز هم آن
قدر درگیر جنگ هســتند که اصال
در فکر آزمایش  DNAنیســتند .با
وجود اینکه  ۳۲سال از جنگ کشور ما
میگذرد ،هنوز کسی پیگیر آزمایش
 DNAبرای شهدا نیست ،چه برسد
به کشورهایی که هنوز درگیر جنگ
هستند .این فیلم یک قصه گمشده
برای کل دنیاست و نگاه جدیدی به
یک موضوع است .میتوان گفت
اصال کسی ســراغ این قصهها
و این آدمهــا نرفته و یک قصه
گمشده اســت که میسوزد و
تمام میشود.

تازههای نشر

«توتالیتاریسم فرهنگی» منتشر شد

کتاب «توتالیتاریسم فرهنگی :از فاشیسم تا پوپولیسم در
فرهنگوهنر»نوشتهنظامبهرامیکمیلمنتشرشد.

به گزارش مهر ،کتاب «توتالیتاریسم فرهنگی :از فاشیسم
تا پوپولیســم در فرهنگ و هنر» نوشــته نظام بهرامی کمیل
توسطنشرکویرمنتشرشد.دربارهپوپولیسموبهویژهفاشیسم
کتابهای زیادی ترجمه شده اســت؛ اما کتابی که به موضوع
سیاستهای فرهنگی و هنری حکومتهای توتالیتر در قرن
بیستم بپردازد بسیار نادر است .کتاب توتالیتاریسم فرهنگی
داراییکپیشگفتاروسهگفتاراست.
درپیشگفتار؛تفاوتاستبدادسنتیبادیکتاتوریهایمدرن
یا همان حکومتهای تمامیتخواه (توتالیتر) روشن میشود.
در این پیشگفتار نویسنده نشان میدهد بین استبداد شرقی با
دیکتاتوریغربیتفاوتهاییوجودداشتهاستوتوتالیتاریسم
قرنبیستمیباهردوآنهامتفاوتاست.

درگفتاراولابعادنظری،فلسفی،سیاسیوبهویژهفرهنگی
فاشیسم تجزیه و تحلیل میشود و موضوعاتی مانند سینما،
معمــاری ،ورزش ،آموزش و پــرورش ،و خانــواده در دوران
فاشیستهابررسیمیشود.ازآنجاکهفاشیسمدرمعنایکلی
آن مدنظر بوده است؛ در این بخش به سیاستهای فرهنگی
نازیسم در آلمان ،بولشویسم در شوروی و انقالب فرهنگی مائو
در چین هم اشاره شده است .در بخشی از این گفتار میخوانیم:
«هرچند حکومتهای توتالیتر با دموکراسی ،پارلمان و رای
مردم رابطه خوبی ندارند ،اما به شــدت تمایل دارند که نشان
دهند نظامی مردمی هستند و به همین دلیل مشتاق کشاندن
مردم بر سر صندوقهای رای و بهویژه نمایش حضور خیابانی
آنها هستند .حکومتهای اســتبدادی سنتی نقش چندانی

برای مردم قائل نبودند و مشــروعیت خود را بــه آنان ارجاع
نمیدادند؛ درحالی که حکومتهــای توتالیتر معاصر مانند
فاشیسم و استالینیسم در ظاهر هم که شده ادعای مشروعیت
مردمی دارند».
در گفتار دوم خواننده با مبحث پوپولیسم و ابعاد سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی آن آشــنا میشود .نویســنده در تمایز
پوپولیستازدموکراتمینویسد«:تفاوتبسیارمهمدموکراسی
با پوپولیسم و فاشیســم این اســت که در دموکراسی هدف
جلوگیری از تمرکز قدرت در دســت یک فرد یا حزب و حتی
اکثریت اســت؛ درحالیکه پوپولیســم نگــران تمرکز قدرت
نیست .رهبران پوپولیست تمایل به انحالل مجلس ،شوراهای
تصمیمگیری ،نهادهای قانونی و تضعیف استقالل قوه قضاییه
دارند؛یکرهبرپوپولیستآمادگیکاملیداردتاهمزمانچند
وزارتخانهرابطورمستقیمادارهکند.درحالیکهدموکراتهابه
تفکیکقواوپراکندگیقدرتاعتقاددارند.

پس از درگذشت محمدرضا الوند ،مدیر سابق
دفتر اســتانهای اداره کل هنرهــای نمایش ،با
گذشت چند ماه حسن رونده به حکم قادر آشنا به
ایندفتررفتهتابرنامههایخودراعملیکند.رونده
درگفتگوباایلناازبرنامههایخودپردهبرداریکرده
است .او از استمرار بر موضوع برنامه استقرار گروهها
گفتهاست،رویکردیکهقادرآشنادراوایلدههنود
برای ساماندهی تئاتر استانها در پیش گرفته بود.
آقای رونده از دســتهبندی و ردهبندی گروههای
غیرتهرانی گفته است که طی آن تعداد اعضا مالک
اینردهبندیخواهدشد.
او همچنین از ساماندهی جشنوارههای استانی
خبر داده است ،مسألهای که در سالهای گذشته
به محل جدال هنرمندان بدل شــده است .به نظر
میرسد حســن رونده قصد دارد همه جشنوارهها
را تابع یک مدل مشخص در برگزاری کند .او گفته
«شیوهنامهای داریم که هر ساله آن را تنظیم و برای
استانها ارسال میکنیم که شامل دستورالعملی
برای نحوه تشــکیل شــورای سیاســتگذاری،
دبیرخانه ،چگونگــی انتخاب متنها بــرای اجرا
و ضوابط دیگر اســت .دوســتان هم بر اساس آن
شیوهنامه ،فراخوان را تنظیم و در اختیار شهرهای
تابعهوگروههاینمایشیقرارمیدهند».
حســن رونده همچنین از ایــده ایجاد فضای
بینالمللی در مناطق آزاد گفته اســت؛ با این حال
بایددیددرفاصلهدوماهباقیماندهازدولت،ادارهکل
هنرهای نمایشی به چه میزان در برنامههای آتی
خودموفقعملخواهدکرد.

گردشگری

برگزاری وبینار مشترک
موزه علوم و فناوری ایران
و مرکزعلم هیوریکا فنالند

وبینار تخصصی «رونق موزههــای علوم در
همهگیری و نقش شبکه ملی موزهها در آینده»
امروز برگزار خواهد شد.
بنا بر اعــام روابط عمومی مــوزه ملی علوم
و فناوری ایران ،این نشســت به زبان انگلیســی
و به صــورت مجازی بــوده و روز دوشــنبه ۱۰
خرداد  ۱۴۰۰از ســاعت  ۱۸الــی  ۲۰از طریق
اســکای روم بــه آدرس https://www.
skyroom.online/ch/zagros2002m/
 jointevent/l/enارائه میشود و عالقهمندان
میتواننــد به صــورت مهمان در این نشســت
شرکت کنند.
این وبینار در راســتای تفاهمنامه امضا شده
بین ایران و فندالند برای همکاریهای مشترک
علمی بوده؛ و دکتــر صدرالدین طاهری ،هیات
علمی دانشگاه هنر اصفهان و عضو هیات اجرایی
شورای موزههای دانشگاهی با موضوع «موزههای
دانشــگاهی ایران ،برنامهریزی بــرای آیندهای
روشنتر» ،عسل شــاکری ،فوق لیسانس رشته
طراحی تجربه و نمایشگاه از دانشگاه اف.آی.تی
نیویورک و عضو ایکوم ایران با موضوع «آموزش
بی حد و مرز؛ تبادل ،تعامل ،همکاری و همفکری
در دنیای محدود-نامحــدود مجازی»« ،میکو
میلکوسکی» ،مدیر مرکز علم هیوریکا فنالند و
دکتر «کریس پولکینن» ،دبیر کل انجمن موزهها
و مراکز علم فنالند ســخنرانان داخلی و خارجی
این نشســت و همچنین دکتر سیفاله جلیلی،
رئیس موزه ملی علوم و فنــاوری ،به عنوان دبیر
و هماهنگ کننده نشســت در این وبینار حضور
خواهند داشت.

