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سبا فرجاد- نام امام هشتم همیشه و هنوز، نقطه اتصال 
زنجیری است که حلقه هایش از عشق و محبت و ایمان است. 
امام رضا )ع( کلید طالیی قلب میلیون ها ایرانی است که فارغ 
از هر نگاه و اندیشه ای، آنجا که نام مشهد می آید، ناخودآگاه 
دل هایشان پر می کشد برای زیارت. زیارت حرمی که گویی 
خانه امن آنهاست. شاید همین عشق و کشِش قلبی باشد 
که سینماگر ایرانی کیف کند از اینکه مشهد مقدس و پنجره 
فوالد و کبوترانی کــه دور آن گنبد طالیی طواف کنان پرواز 
می کنند، در قاب دوربینشان تصویر شود. گویی نام امام رضا 
)ع( مهر اعتباری است بر کارنامه یک هنرمند. در این میان 
اما، جز مواردی چند، سینمای ایران آنچنان که باید و شاید 
به این مضمون عزیز و ارزشمند نپرداخته و این امر چراِغ یک 
چرای بزرگ را برای ما روشن می کند. قطعا که کمیِت تولیدات 
سینمایی با کیفیت در این حوزه نه دور از انتظار است و نه سخت. 
طبعا زمینه ها و زیرساخت هایی می طلبد تا ظرفیت های بالقوه، 
به فعلیت درآیند. بر همین اساس، تنی چند از سینماگران و 
کارشناسان این حوزه را که در کارنامه هنری یا مدیریتی خود 
در تولید آثاری از این دست نقش داشته اند، با روزنامه صبا 

گفت وگو کرده اند که در پی می آید؛

مهرداد فرید: 
کاش به قدرت سینما 

خوش بین باشند
مهــرداد فریــد فیلمنامه نویس 
و کارگردان که در فیلم ســینمایی 
»دعوتنامه« به امام هشــتم شیعیان 
پرداخته بود با اشاره به عالقمندی و 
ارادت جامعه به تصویر اینگونه مضامین در ســینمای ایران بیان 
کرد: از آنجا که حرم امام رضا )ع( در سرزمین ما قرار گرفته، مردم 
ایران از دیرباز ارادت و عالقه خاصی به ایشان داشته اند و به نوعی 
این حضرت را از آن خود می دانند. در این میان آنچه عجیب به نظر 
می رسد، حمایت نکردن مسئوالن از ساخت پروژه های سینمایی با 
این مضمون است. فرید در ادامه به تجربه ساخت فیلم »دعوتنامه« 
ادامه داد: تجربه شــخصی من در این زمینه، کمی تلخ اســت. به 
خاطر دارم که در زمان ساخت فیلم »دعوتنامه« در مشهد مقدس، 
هیچگونه همکاری بــا ما صورت نگرفت و حتی بــه تیم ما، اجازه 
فیلمبرداری در داخل حرم امام رضا )ع( داده نشــد. در واقع تمام 
پالن های مربوط به حرم در فیلم، با گوشــی های موبایل گرفته و 
در تدوین از آنها استفاده شد! حتی به ما اجازه کار در پیاده روهای 
کنار حرم داده نشد، این در حالی است که شاهد هستیم مسئوالن 
همواره از اهمیت و لزوم فعالیت ســینماگران و هنرمندان در این 
زمینه سخن می گویند. این نکته بســیار ناراحت کننده است که 
در عمل، حمایتی از سینماگران در راســتای تولید پروژه های با 

محوریت مضامین دینی و اعتقادی صورت نمی گیرد. 
گاهی حتی اینگونه به نظر می رسد که نسبت به قدرت سینما 
خوش بین نیستند و نگاه دوستانه ای به سینماگران ندارند که این، 
بسیار تلخ اســت. مهرداد فرید با بیان اینکه برخی از صحبت ها در 
این زمینه شعارگونه به نظر می رسد، افزود: متاسفانه وقتی عمیق تر 
به بطن ماجرا نگاه می کنیم، می بینیم که برخی مسئوالن در این 
حوزه، به حرف ها و شعارهایشان نه در عمل باور دارند و نه در پندار. 
بسیاری از سینماگران از صمیم قلب و با ارادت و عالقه خاصی که 
دارند به ســاخت چنین پروژه هایی ورود می کنند و سرمایه تولید 
هم از عموما از بخش خصوصی تامین می شود. در این بین، تنها به 
همکاری و حمایت مسئوالن نیاز است که گاه این حد دلگرمی دادن 

و حمایت هم از هنرمند دریغ می شود. 

علیرضا رضاداد:  
تنوع تولیدات نیاز 

به روش های ایجابی دارد
علیرضا رضاداد دبیــر چند دوره 
از جشــنواره فیلم فجر و از مدیران 
پیشین بنیاد سینمایی فارابی ومدیر 

پروژه فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« نیز درباره 
پروژه های سینمایی تولید شــده درباره امام رضا 
)ع( بیان کرد: معارف دینــی که معارف رضوی را 
نیز شامل می شود، شکل های بروز و ظهور متفاوتی 
دارند، به همین واسطه ممکن است فیلمنامه های 
گوناگونی هم بــا این مضامین به رشــته تحریر 
درآیند. در این میان برخی به صورت آثار سینمایی 
و داســتانی شــبیه به آنچه که در سه گانه رسول 
صدرعاملی )شــب، هر شــب تنهایی و در انتظار 
معجزه( به تصویر کشــیده شــده، جلوه می کند 
و بعضی از آثار مانند ســریال »والیت عشق«، با 
شکل و فرمی متفاوت تر به زندگی نامه امام هشتم 
می پردازد، از این رو، اینکــه از چه منظری به این 
مضمون نگاه شــود، می تواند در تولید آثار موثر 
باشــد. به هر طریق، عالقه و ارادتی که در سطح 
جامعه نسبت به امام هشتم وجود دارد سبب شده 
تا این موضوع، دســت مایه ساخت بسیاری از آثار 
اعم از مستند، سینمایی، داستانی و مجموعه های 

تلویزیونی قرار گیرد. 
رضاداد با تاکید بر اهمیت معرفت و شــناخت 
نســبت به زندگی و اندیشــه امام رضا )ع( افزود: 
اساسا به گونه های مختلفی می توان به این معارف 
نگاه کرد. به طور مثال در کار اخیر بهروز شعیبی 
می بینیــم پیوندی میان معــارف دینی و مفهوم 
هویت ملی ایجاد شــده یا در جایی دیگر از منظر 
تاریخی به این موضوع نگاه شده است. به هر حال 
در هر شــکل و فرمی، اگر پرداخت به این موضوع 
صحیح و فکرشده باشد، قدمی مثبت در راستای 

آشنایی با مفاهیم معرفتی است. 
مدیرعامل اسبق بنیاد فارابی در ادامه با اشاره 
به جشنواره بین المللی امام رضا )ع( گفت: از همان 
سال نخسِت فعالیِت این جشنواره، هدف تشویق 
ســینماگران و هنرمندان و ایجاد انگیزه در آنها 
برای فعالیت در این حوزه و در عین حال بررسی و 
ارزیابی آثار گوناگون در این حوزه بود. به طور کلی 
با توجه به ظرفیتی که در سطح جامعه وجود دارد و 
البته دلبستگی سینماگران و هنرمندان به اینگونه 
مفاهیم، بهتر است سازمان ها و نهادهایی که در این 
زمینه می توانند کارا باشند )به ویژه آستان قدس 
رضــوی(، ظرفیت های موجود را بــه کار بگیرند 
و فرصت هایــی را برای بروز آثــار باکیفیت با این 

مضمون فراهم آورند. 
به باور من، ورود جدی تــر اینگونه نهادها برای 
کمک به هنرمندان در تولید آثاری از این دســت، 
اهمیت شــایانی دارد. متاســفانه تجربه تاریخی 
نشان داده است که تاکنون این نهادهای مسئول و 
متولی، از ظرفیت هنری جامعه هنرمندان استفاده 
نکرده اند. مطالبات جامعه از آنها برآورده نشــده و 
همچنان در قید شــیوه های قدیمی تبلیغی خود 
گرفتــار مانده اند، به همین جهــت نه تنها کمک 
موثری به تقویت ســینمای برگرفتــه از باورهای 
مذهبی نکرده اند، بلکه بر اســاس شواهد موجود، 
در بســیاری موارد در نقش مانع ظاهرشــده اند و 
اگر جز این بود، تاکنون تولیدات سینمایی بسیار 
زیادتری در این حوزه داشتیم.  رضاداد گفت: من به 
شخصه در جریان هستم که فیلمنامه های زیادی 
نوشــته شــده و برای تبدیل به فیلم سینمایی یا 

سریال تلویزیونی آماده کار بوده است، اما همین بی رغبتی نهادهای 
مسئول و مورد استقبال واقع نشــدن از سوی آنها، بزرگترین مانع 
تولید آن آثار بوده است، به طور مثال، با محوریت موضوعات مهمی 
مثل گوهرشاد چند فیلمنامه برای ساخت سریال موجود است که 
سرانجام روشنی نداشته است.  در نهایت من امیدوارم که تجربیات 
موجود، موجب شود که این نهادها غفلت های گذشته را جبران کنند 
و شاهد روش های ایجابی، تکثر و تنوع تولیدات در این حوزه باشیم.

جواد مزدآبادی: 
پاسخ ما به هجمه ها باید 

سینمایی باشد 
جواد مزدآبــادی فیلمنامه نویس 
و کارگــردان که پیــش از این فیلم 
تلویزیونــی »آوای نقاره هــا« را در 
بستری اجتماعی و به مناسبت میالد 

پرونده

ملـک مقـدس
»اهمیت تصویر امام رضا )ع( در فیلم های ایرانی؛ فرصت ها و غفلت ها« 

در گفت وگو با علیرضا رضاداد، سیداحمد میرعالیی مهرداد فرید و جواد مزدآبادی


