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  موضوع اصلی فیلم و مضمونش چیست؟
مســتند تفنگ برادرم دربــاره مهم ترین زن قهرمــان تاریخ 
معاصر یا حتی شــاید کل تاریخ ایران اســت. با توجه به مطالعاتی 
که من کردم زنی به این رشادت و شــجاعت در تاریخ وجود ندارد. 
خواهر بسیطی دارای یک کاراکتر چند وجهی بوده اند. به طوریکه 
همزمان با برگزاری جلســات قرآنی، پیگیرمباحث عرفانی و طبع 
شــاعری هم بودند، موازی با فعالیت هــای اجتماعی اش به خیل 
پیروان امام خمینی در مبارز با رژیم پیوســته بودند و این مهم در 
کرمانشاه دهه 50 برای یک زن کار بسیار سختی بود. در عین حال 
ابعاد زنانه خود را حفظ کرده بود. ایشــان در معاشرت با دوستان 
اهل ادبیاتش  با مشاعره گفتگو می کردند و اما میزان عاقه اش به 
نهج الباغه بطوری بوده که همیشــه یک نسخه کوک همراهش 

داشته است. 
او در همان روز حمله بعثی ها بعد از ســقوط قصرشــیرین که 
باعث شده بود مردم آن جا را تخلیه کنند همراه با بیست نفر دیگر 
در شهر ماند و موفق شد که لشــکر دوازده عراق را  که جمعیت آن 
حدود ده هزار نفر بود شکست دهد. خواهر بسیطی در واقع قلب و 

هسته اصلی این نبرد بود و دوشادوش مردان می جنگید.
آنها شبانه آب زمین های کشاورزی را به سمت دشتی که حد 
فاصل گیانغرب و قصر شیرین بود هدایت می کنند و بدین ترتیب 

تمــام ادوات زرهی بعثی ها در آن دشــت 
زمین گیر می شود!

خواهر بســیطی تیرانداز قهاری 
بوده خانــم فاطمه نواب 

صفوی »فرزند شهید 
نواب صفوی« که از 
دفاع  مهم  عکاسان 
نیز  هستند  مقدس 

این موضــوع را تائید 
کرده انــد. همین چند 

فریم عکس خوبی که از 

ایشان موجود است حاصل سفر چند روزه خانم نواب صفوی به 
گیانغرب است  که به پیشنهاد »شهید چمران« برای عکاسی 
و گفتگــو با خواهر بســیطی صورت گرفته، و در همان ســال 
عکس ها و گفتگو با ایشــان با تیتر زنی به اســتقامت کوه  در 

مجله زن روز چاپ شده است.
  از اقدامات ایشان بیشتر بگویید؟

یکــی از مهم ترین اقداماتی که ایشــان انجــام می داده 
تفحص شــهداد بوده اســت. به طور مثال زمانی که موشک 
به یک خانه، مسجد یا مدرســه می خورده، خواهر بسیطی 
ســریعاً خود را می رســانده و تکه های جنازه هــا را جمع 
می کرده و آن هــا را کنار هم قرار می داده اســت. در زمانی 
که یکی از عضوهای بدن شــهید را پیدا نمی کرده، آن را با 
پنبه، باند و چوب شبیه سازی می کرد سپس در کفن قرار 
می داده اســت. یکی از نزدیکان خواهر بسیطی از او علت 
این کار سوال کرد، خواهر بســیطی در پاسخ گفت:» اگر 
افراد خانواده این شهید او را بدون ســر یا دست ببینید، 

شاید تاب نیاورند و  دیوانه شوند«
او هشــت ســال تمام این کارها را انجام می داده، به 
طوری که در حد جراحی حاذق تجربه کسب کرده است 
اما مهم ترین موضوع درباره او را رئیس وقت بنیاد شهید 
می گوید:»ما دیر متوجه شدیم 

اما خواهر بســیطی در جنگ خــدا را پیدا 
کرد.«

این زن خیلــی ابعاد عجیبــی دارد اما 
متاســفانه یا خوشــبختانه در ســینمای 
مستند باید با تکیه بر اسناد و مدارک اثری 
تولید کرد و من تا جایی که اســناد وجود 
داشــت، پیش رفتم. به طور مثــال گفته 
می شــد که خواهر بســیطی دیوان شعر 
داشته و گویا شعر روی سنگ قبرش را نیز 
خودش سروده اما من ســند قابلی اعتایی 
پیدا نکردم و برای مطرح کردن این موضوع 
حداقل باید عکس دیوان شــعر را نشــان 
می دادم تا مخاطب بپذیر. همچنین به بعد 
عرفانی ایشان  نیز به همین دلیل اشاره ای 

نکردم.
ــن  ــوژه و ای ــن س ــرا ای   چ

شــخصیت؟
متاسفانه پس از جنگ از جانب برخی افراد تنگ 
نظر در حق ایــن بانوی بی بدیل جفا شــد و قلبش 
را شکســتند و مزد جانفشــانی هایش را با توهین 
و تخریب دادند . من به شــخصه دو سال است در 
حال جنگ هستم تا این زن از تاریخ حذف نشود. 
از سوی افرادی که با او دشــمن بودند، تهدید شدم. این 
دشــمنی نیز از آنجایی سرچشــمه می گیــرد که تعداد 

زیــادی از مردانی آن زمان 
در حد این زن شجاع نبودند و با دالوری های خواهر بسیطی آن ها 

تحقیر شدند. 
علیرغم تمام کارشکنی های و کنار گذاشــته شدن این اثر در 
بخش ملی جشنواره حقیقت ، تفنگ برادرم به دو جایزه دست پیدا 
کرد. البته اگر با فیلم بهتر رفتار می شد، به شهرت بیشتری دست 
می یافت. بــا وجود آنکه مــدت زیادی از انقاب گذشــته اما یک 
قهرمان زن واقعی معرفی نشده اســت و من اگر خودم با مدارک و 
مستندات مواجه نمی شدم، تصور می کردم که این مطالب افسانه 
اســت. من امیدوارم این فیلم باعث شــود که خواهر بسیطی در 
میان توده مردم بیشتر شناخته شود و آگاهی مردم نسبت به این 

شخصیت افزایش بیاید.
ــرای  ــی ب ــه ایده های ــه گون ــه چ ــخصه ب ــه ش   ب

ســاخت آثــار اهمیــت می دهیــد؟
یکی از عایقم شخصی ام حضور قهرمان در آثارم است و تمام 
تاشم این است که در آثارم قهرمان داشته باشم. مردم نیز قهرمان 
دوســت دارند و با وجود اینکه ممکن اســت اثــر در برخی مواقع 
غمگین ظاهر شــود اما حضور یک قهرمان شور و شوق مخاطب را 

به ارمغان می آورد. 
  فضــای جشــنواره فجــر امســال رو چطــور می بینید؟ 
ــتقبال  ــا اس ــرادرم ب ــگ ب ــه تفن ــد ک ــر می کنی فک

ــود؟ ــه می ش ــان مواج مخاطب
حتما. به شــرط آنکه با فیلم ها به طور مســاوی برخورد شود. 
به طور مثال از من و فیلمم در جشــنواره حقیقــت هیچ گفتگو یا 

نقدی در ســایت یا درگاه های فضای مجازی سینما حقیقت البته 
بجز جلســه فیلم خبر. البته عزیزان روابط عمومی حقیقت بعد از 
مشخص شــدن برندگان مصاحبه ی کوتاهی جهت خالی نبودن 

عریضه با بنده داشتند.
ــای  ــه چالش ه ــا چ ــم ب ــن فیل ــاخت ای ــرای س   ب

ــد؟ ــه بودی مواج
اطاعــات زیــادی از خواهــر بســیطی به صورت شــفاهی 
وجود داشــت که من آن هــا را در پژوهش خانه به خانه کشــف 
کردم؛ زیــرا اعتقادی بــه پژوهش های گوگلی نــدارم و در تولید 
هیچکــدام از فیلم ها به پژوهــش گوگلی اکتفا نکــردم. راجع به 
خواهر بســیطی نیز من گیان غرب را خانه به خانه می گشــتم. 
تنها فیلم و اطاعاتی که از ایشــان موجود اســت هشــت دقیقه 
فیلم 1۶میلیمتری اســت که البتــه در آن فیلم نیز ســه دقیقه 
خواهر بســیطی درباره روز نبــرد صحبت می کنــد و پنج دقیقه 
دیگــر را برادرشــان در حال صحبت کــردن هســتند و خواهر 
بســیطی تنها داخــل کادر حضــور دارد. من بــرای هرآنچه که 
 در اثر می بینید تاش زیــادی کردم و یک کلمه آن را براســاس 

تخیل خود نگفتم. 
اثــر الیه هــای مختلفــی دارد و مخاطــب با یک بــار دیدن 
تنها کلیتی از داســتان دســتگیرش می شــود و در هر بار دیدن 
 اطاعــات جدیــدی بــه بیننــده می دهــد. »تفنگ بــرادرم«

 تاریخ انقضا ندارد!

امیدوارم این فیلم باعث 

شود که خواهر بسیطی 

در میان توده مردم 

بیشتر شناخته 

شود و آگاهی 

مردم نسبت به 

این شخصیت 

افزایش بیاید

گفتگو با کامران جاهدی، کارگردان مستند »تفنگ برادرم«:

خیلی ها می خواهند خواهر  بسیطی
 را از تاریخ حذف کنند

  صبا جهانگیریان

کامــران جاهــدی سال هاســت بــه عنــوان تدوینگــر در ســینما فعالیــت دارد و آثــار متعــدد از ســینمای 
ــران  ــه کام ــت ک ــر مستندی س ــام اث ــرادرم« ن ــگ ب ــه اش دارد . »تفن ــتانی در روزم ــا داس ــتند ت مس
جاهــدی کارگردانــی و تهیه کنندگــی آن را بــر عهــده گرفتــه تــا داســتان »نصــرت خدایــاری«، معــروف 
ــن  ــا ای ــی ب ــت کوتاه ــرادرم« صحب ــگ ب ــورد »تفن ــد. در م ــر بکش ــه تصوی ــیطی را  ب ــر بس ــه خواه ب

مستندســاز داشــتیم تــا بــه آشــنایی بیشــتری در مــورد ایــن اثــر مســتند دســت یابیــم.


