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88498436سرویس فرهنگي

  الهه هاشمي 
محمدعلي باشه آهنگر را با فیلم »ملكه« می شناسیم. 
فیلمس�ازي كه همواره نگاه ويژه اي به جنگ داشته 
و اكنون پس از گذش�ت ش�ش س�ال با فیلمي ديگر 
پیرامون جنگ به نام »سرو زير آب« در سینما حضور 
پیدا كرده است. داستان فیلم »سرو زير آب« درباره 
شهداي مفقود االثر و سرگرداني خانواده هاي آنهاست 
كه به دنبال خبر و نشاني از آنها مي گردند. اين فیلم از 
بیرون كشیدن يك س�نگ يادگاري از مزار شهیدي 
كه زير آب مانده ش�روع مي ش�ود و س�پس به زمان 
جنگ و س�تاد معراج م�ي رود و دوباره ب�ه اول فیلم 
مي رسد. خبرنگار »جوان آنالين« با محمدعلي باشه 
آهنگر، كارگردان فیلم »س�رو زي�ر آب« به گفت وگو 
نشسته است كه مش�روح آن را در ادامه مي خوانید.

 با توجه به روايتي كه ش�ما از ش�هدا در فیلم 
»سرو زير آب« داش�تید، نگران اين موضوع 
نشديد كه خانواده های شهدا به كار بچه های 

معراج شهدا شك و شبهه داشته باشند؟
در طول دوران جن��گ به خصوص در س��ال هاي 62 و 
63 خيلي از رزمندگان م��ان كه در دل جنگ مي رفتند 
پالك و عالمت هاي شناس��ايي درس��تي نداش��تند. از 
طرفي بس��ياري از نيروهاي مردمي ب��دون پالك وارد 
جنگ مي شدند. خود من بعد از ش��ش سال حضور در 
ميدان جنگ، س��ال 65 بود كه پالك گرفتم.  در اوايل 
جنگ بس��ياري از آنهايي كه به جبه��ه مي آمدند يك 
كارت شناس��ايي براي ورود به منطقه جنگی برايشان 
صادر مي شد. مثاًل بعضي ها با كارت دانش آموزي، برخي 
با كارت بسيج مس��جد و برخي در يك تيپ و لشكري 
عضو مي شدند و كارتي براي حضور در منطقه جنگي به 
نامشان صادر مي شد. بعد از مدتي بررسي كردند و گفتند 
شايد اين روش براي شناسايي افراد مشكالتي را ايجاد 
كند، بنابراين اعالم كردند پشت يقه لباس، روي برگ 
جيب و پشت زبانه پوتين هر كسي اسمش نوشته شود. 
اين كار هم انجام شد اما از يك تاريخي به بعد و به تدريج 
پالك وارد چرخه نيروهاي مردمي ش��د. اوايل پالك ها 
در اطراف ميدان شوش زده مي ش��د و آلومينيوم هاي 
پالك را به ش��كل تقريباً مربع مي بريدند و باعث زخم 
شدن بدن رزمنده ها مي ش��د چون گوشه هاي پالك ها 
تيز بريده مي شد. بعد از آن دوستان معراج، پالك ها را به 
مناطق ديگري بردند و سعي كردند با شكل و شمايلي 
گوشه هاي تيز پالك را نرم كنند تا به بدن آسيب نزند.  
از زماني كه كش��ور تحريم ش��د، زنجير پالك هم وارد 
نمي ش��د و بچه ها مجبور مي ش��دند پالك ها را با سيم 
تلفن صحرايي به گردنشان آويزان كنند. همين سيم ها 
هم باعث آس��يب مي ش��د و گردن رزمندگان را زخم 
مي كرد.  گاهي اوقات در جن��گ رزمندگان پالك هاي 
شهدا را از گردنشان درمي آوردند تا شهادت دوستانشان 
را اعالم كنند، اما وقتي پيكر شهدا جابه جا مي شد ديگر 
فاقد عالمت شناسايي بود. بس��ياري از شهدا نيز در اثر 
درگيري ها لباسش��ان مي س��وخت يا پوتين هايشان از 
پايش��ان در آمده بود و از آنجايي كه پ��الك مهم ترين 
عالمت شناسايي شهدا بود باعث مي شد كه ديگر قابل 
شناسايي نباشند. آن وقت جزو شهداي گمنام محسوب 
مي شدند. مثالً در گلستان شهداي آبادان يا در اصفهان و 
خرمشهر شهداي گمنام زيادي دفن شده اند. اينها همان 
شهدايي هستند كه پيكرشان شناسايي نشده و به عنوان 

شهيد گمنام دفن شده اند. 
 كارشناسی شهدا كه فقط در يك مركز انجام 

نمی شد؟
نيروهای معراج ش��هدا ناب ترين بچه هايي بودند كه در 
دوران جنگ با س��ختي هاي فراوان مسئوليت رساندن 
پيكر دقيق و درست شهدا را نزد خانواده هايشان آن هم 
با كمترين امكانات برعهده داش��تند.  پنج معراج اصلي 
داش��تيم كه مهم ترين آن معراج مركزي شهداي اهواز 
بود. معراج دوم انديمش��ك بود كه قبل از اهواز درست 
شد. معراج سوم در سنندج، معراج چهارم در كرمانشاه 
و معراج پنجم در اروميه قرار داش��ت، اما از آنجايي كه 
پيكرها از مناطق مختلف جنگي باي��د به معراج اصلي 
انتقال پيدا مي كردند، معراج ه��اي كوچك و موقتي با 
عنوان معراج هاي تاكتيكي درنظر گرفته ش��د و پيكر 
ش��هدا را به آنجا انتقال مي دادند و آنجا براي شناسايي 
شهيد تالش مي كردند تا اگر عالمتي دارد پيش از آنكه 
گم شود آن را پيدا كنند. س��پس در صورت پيدا شدن 
عالمت شهيد را با فرم شناسايي انتقال مي دادند. البته 
اين كار از اول انجام نمي شد و بعد از مدتي تجربه چنين 

تصميماتي گرفته شد. 
پالك هاي دوتكه هم استفاده مي شد؟

بعد از سال 62 بود كه آرام آرام بخش پالك هاي دوتكه 
راه اندازي ش��د، اما از آنجايي كه جبه��ه ما هزار و 200 
كيلومتر ب��ود و همچنين نيروهاي مردمي بيش��ترين 
حض��ور را در جنگ داش��تند، اين پالك ه��ا جوابگوي 
جمعيت نبود، بنابراين خيلي از نيروهاي مردمي بدون 
پالك به جنگ مي رفتند.  مث��اًل در عمليات مرصاد  كه 
بعد ازپذيرش قطعنامه نياز ب��ه حضور نيروهاي زيادي 
داشتيم تا وقتي كه نيروهاي اصلي برسند مردم حضور 
پيدا كردند و جلوي متجاوزان ايستادند و جنگيدند. با 
اين سرعت امكان رس��اندن پالك براي آنها نبود براي 
همين م��ردم بدون پ��الك وارد جنگ ش��دند و بعد از 
شهادت شناسايي آنها به س��ختي انجام مي شد. اين در 
حالي است كه معراج ش��هدا تمام تدبيرهاي الزم را به 
كار گرفته بودند و 50 مورد دستورالعمل قانوني را براي 
شناسايي، انتقال و معرفي به خانواده ها اجرا مي كردند و 

وظايف سنگيني را بر عهده داشتند. 
 چق�در زمان براي شناس�ايي پیكر ش�هدا 
وجود داشت؟ براي تحقیقات بیشتر امكان 

نگهداري از پیكر شهدا نبود؟
برخي پيكرهاي شهدا كه پيدا مي شدند امكان شناسايي 
آنها وجود نداشت و مجبور به دفن  آنها به عنوان شهداي 
گمنام مي ش��دند.  ش��هيدي را ب��ه نام امير س��رداري 
شناسايي كردند و مي خواستند در بروجرد دفن كنند. 
به صورت كاماًل اتفاقي امير س��رداري به بروجرد آمد و 
ديد قصد دفن ش��هيدي را با نام او دارند. او گفت كه نام 
اين شهيد محمد ارغنده است و نه امير سرداري! در واقع 

ماجرا از اين قرار بود كه شهيد محمد ارغنده هنگام نماز 
خواندن دنبال لباس تميزي مي گشته و امير سرداري 
يكدس��ت از لباس هاي تميزش را به او مي دهد. همان 
وقت بود ك��ه خمپاره اي نزديك ش��هيد محمد ارغنده 
مي زنند و او و چند نفر ديگر به ش��هادت مي رسانند. از 
آنجايي كه بدن شهيد ارغندي به شدت آسيب مي بيند 
و فقط از روي نوشته لباسش قابل شناسايي بوده، او را به 
عنوان شهيد امير سرداري معرفي مي كنند. از اين دست 

اتفاقات در جنگ داشتيم. 

 داستان فیلم »س�رو زير آب« چگونه شكل 
گرفت؟ 

داس��تان فيلم از اين قرار اس��ت كه پيكري به نام شهيد 
س��ياوش آباديان مي آيد و خانواده دوبار او را شناسايي 
نمي كنند، اما برادرش او را شناس��ايي مي كند. بار سوم 
همه خانواده اين پيكر را شناسايي و سپس دفن مي كنند. 
در همين حال يك خانواده اسم سياوش آباديان را معرفي 
مي كند و به دنبال شهيدش مي گردد.  بسياري از خانواده 
شهدا هستند كه فرزندشان برنگشته  است، پدر و مادر اين 
شهدا هنوز هم چشم به در دوخته اند و بي تابي مي كنند. 
اين خانواده ها هنوز منتظر يك خبر از عزيزشان هستند. 
شما ببينيد كه امام موس��ي صدر 40 سال پيش مفقود 
شده است. خانواده اش و مردم مي گويند كه او هنوز زنده 
است. تا نش��انه اي از او پيدا نكنند نمي توانند نبودش را 
باور كنند.  جهانبخش در فيلم »سرو زير آب« مي گويد 
ما مي توانيم يك پيكر را به عنوان يادبود و پس��رخوانده 
و برادرخوان��ده به خانواده اي بدهيم ك��ه فرزندش هنوز 
برنگشته اس��ت. گوشه قبر هم مي نويس��يم و به اعضاي 
خانواده هم مي گوييم، اين خانواده آرام مي شود. اين كار 

شبيه به اين است كه به شيرخوارگاه برويم و بچه اي را به 
سرپرستي قبول كنيم، در حالي كه اين بچه، بچه شخص 
ديگري اس��ت، اما چون ما بچه اي نداريم مي توانيم او را 
به سرپرستي قبول كنيم. آنقدر اين مسئله مهم است كه 
بسياري از خانواده شهدا طالب شده اند تا شهداي گمنام 
را به عنوان فرزندان خودشان بگيرند و مزار آن شهيد در 

اختيارشان باشد. 
 قبل از اينكه فیلم س�اخته ش�ود همیش�ه 
اخباري به گوش مي رسد كه درباره فیلمنامه 

حساس�یت هايي وج�ود دارد. در ذهن من 
اين بود كه ممكن اس�ت در فیل�م صحنه يا 
ديالوگ خاصي وجود داشته باشد كه اينقدر 
با مخالفت روبه رو ش�ده اس�ت، اما در كنار 
فیلم هاي مبتذل كه مجوز نمايش مي گیرند 
چط�ور ب�راي تولید چنی�ن فیلم ش�ريفي 
س�ختگیري ش�د؟ اين نگاه ه�اي مخالف از 

كجا مي آمد؟
دوس��تان مخال��ف فيل��م »س��رو زي��ر آب« را دقيق 
نمي شناسم. آنهايي كه به صورت مستقيم با من صحبت 
مي كنن��د فيلم را تأييد كرده اند اما پش��ت پ��رده واقعاً 
نمي دانم چه خبر است؟ اين س��ؤال شما براي خود من 
هم مطرح است و مي خواهم منتقدان خودشان را معرفي 
كنند و دليلشان را واضح بگويند. به نظر من اين  منتقدان 
نه جنگ را و نه خانواده ش��هيد را به خوبي شناخته اند. 
چون يكس��ري پُس��ت هاي دنيايي دارند ب��ه  دليل اين 
پُست هاي دنيايي خطوطي را مي كشند و مي گويند اينها 
خط قرمز است تا مثاًل اين خط با ميزشان يك كيلومتر 

فاصله داشته باشد. 
چ�را مي خواهن�د از اي�ن مباح�ث فاصل�ه 

بگیرند؟
من در تمام مدت در جنگ حضور داش��تم و ماجراها را 
رصد كردم. بع��د از آن هم در اين ح��وزه پژوهش هايي 
داشتم. مي دانم كه يكسري گفته هايي است كه كسي به 
آن نزديك نمي شود. من مي گويم كه خوب است  نشان 
دهيم يك گردان جايي را فتح مي كند و برمي گردد. اصاًل 
هر فيلمي كه درباره جنگ بس��ازيم و مفيد باشد بسيار 
خوب است و بحثي در آن نيست، اما مهم اين است كه 
جنگ با اين وسعت و گستردگي سختي هايي داشته كه 
بيشترين سختي متوجه كساني بوده كه بي نام و نشان 
به ميدان جنگ رفته اند و خانواده هايي كه بي نام و نشان 
تحمل كردند. اين دو موضوع را از تمام فيلم هايمان امحا 
كرده ايم.  معموالً يك دوربين مقابل خانواده شهدا قرار 
مي گيرد كه مي گويد من حالم خوب و همه چيز رو به راه 
است! خانواده ش��هيد نمي خواهد  خاطر مردم را مكدر 
كند، اما وقتي دوربين از آنجا مي رود مي بينيم كه فشار 

زيادي روي پدر و مادر شهيد قرار گرفته و چشم شان به 
در اس��ت كه كس��ي اين را نمي فهمد. نمي دانم چرا فكر 
مي كنند كه آن مادر هميش��ه خوش��حالي مي كند! اگر 
فرزند ما دو ساعت ديرتر به خانه بيايد بي تاب مي شويم و 
زمين و زمان را به هم مي ريزيم. آن وقت يك مادر شهيد 
كه 30 سال است فرزندش برنگشته را درك نمي كنيم.  
دوستاني كه رسماً سند جنگ را به اسم خودشان زده اند 
احس��اس مي كنند اين مباحث نبايد مطرح شود. چون  
خودش��ان زير س��ؤال مي روند. بعد به بهانه خودش��ان 

مي گويند كه جنگ زير سؤال مي رود. چطور جنگ زير 
س��ؤال مي رود؟ 40 سال است مس��تقيم و غيرمستقيم 

مي جنگيم، چه چيزي زير سؤال رفته است؟
 بسیاري از فیلم هاي تكنیكي را مي بینیم كه 
حس و حال فیلم »سرو زير آب« در آن وجود 
ندارد. اين حس و حال از كجا منتقل مي شود؟

اگر بخواهيد در سينما حرف جديدي بزنيد الزم است به 
راه هاي نرفته برويد. به عنوان مثال در كش��ورهاي غربي 
تكنيك هاي فيلمسازي شان چه در اجرا و چه در فيلمنامه 
از ما خيلي جلوتر اس��ت، ام��ا با توجه به اينك��ه ما ابزار و 
امكانات آنها را نداريم معتقدم اگر فيلمي قرار است حرف 
جديدي بزند بايد فرم خوبي بيان شود. حاال اين فرم خوب 
مي تواند در خود منطقه اصلي جنگ و معركه رخ دهد يا 
مي تواند در پشت جنگ باشد. من در »فرزند خاك« پشت 
جبهه را نشان دادم، در »ملكه« خود صحنه و »خط مقدم 
جنگ« و در» سرو زير آب« در زمان جنگ و در يك منطقه 

واقعي كنار خط مقدم جنگ را نشان مي دهم. 
در كارهاي تكنيكي اگر ابزار، شرايط و امكانات مالي آن 
فراهم باش��د باالخره آدم مي تواند انج��ام دهد. اين نوع 
سينما كه مي تواند تكنيك را به رخ بكشد بسيار ساده تر 
از آن است كه حس فيلم را به بيننده منتقل كند. انتقال 
حس بسيار سخت تر است چون شما با روح و روان آدمي 
در سينما مواجه هستيد كه حس مشابه تو را دارد، يعني 
اگر قرار اس��ت او را غمگين يا خوش��حال كني بايد به او 
نزديك شوي. همچنين براي انتقال عشق، عرفان، فلسفه 
و عصبانيت نيز بايد با ابزار حس، نور و محيط جلو بروي و 

امكانات ديگري نداري. 
بايد بپذيريم كه شرايط برابري براي همه فيلمسازاني كه 
مي خواهند در اين حوزه فيلم توليد كنند، مهيا نيست. 
اگر ش��رايط فراهم بود و حتي نيمي از امكانات برخي از 
فيلمسازان به من و امثال من  داده مي شد شايد در شرايط 
راحت تري فيلم »سرو زير آب« را به مقصد مي رساندم. 

اين فیلم، خانواده ش�هداي مذاهب ديگر را 
هم مطرح مي كند. انگیزه ش�ما براي نش�ان 
دادن حضور همه مذاه�ب و قوم ها در جنگ 

چه بوده است؟
دليل من براي نشان دادن ش��هداي مذاهب و قوم هاي 
ديگر در فيلم »سرو زير آب« اتحاد بين اديان و قوميت ها 
در كش��ور بوده اس��ت. به نظر من مهم ترين نياز كشور 
وحدت بين همه مردم، همه اديان و همه قوميت ها براي 
حفظ كيان كشور اس��ت. در حالي كه در شرايط جنگ 
اقتصادي سختي قرار داريم با وحدتمان مي توانيم سرپا 
بمانيم و كش��ور را حفظ كنيم.  در يك دهه اخير هجوم 
به مرزهاي كش��ور و فعاليت ش��بكه هايي ك��ه در مورد 
تجزيه طلبي دم مي زنند بيش��تر شده اس��ت. در چنين 
فضايي مهم ترين كار ايجاد وح��دت و تقويت ميان همه 
اديان كشور است. چه شيعه، چه سني، چه مسيحي و چه 

يهودي براي ما محترم اس��ت. همانطور كه رهبر معظم 
انقالب درباره زبان فارس��ي صحبت مي كنند و به حفظ 
اتحاد بين ادي��ان و قوميت تأكيد دارن��د و همانطور كه 
خود ايشان با خانواده مس��يحيان مالقات مي كنند و به 
خانه هايشان مي روند همه اين مسائل در كنار هم باعث 

شده است من در اين مسير حركت كنم. 
ب�ه نظ�ر بس�یاري از منتق�دان فیلمنام�ه 
زير آب« مي توانست پخته تر و جامع تر  »سرو 

باشد. نظر شما چیست؟
فيلمنامه اصلي بيش از 135 دقيقه بود و در حال حاضر 
35 دقيقه كمتر از فيلمنامه اصلي ساخته شده است. در 
مورد تمام خرده داستان ها مثل گودرز و ماهرو، چيستا 
و جهانبخش، سرگرد و درجه هاي نداده اش، جهانبخش 
و همسرش س��تاره؛ تمام اينها در فيلمنامه اصلي وجود 
داشت،اما متأسفانه تحمل س��ينماي ايراني بيش از 84 
دقيقه نيس��ت. به همين دليل فيلم كوتاه تر ش��د.  بايد 
بگويم من در اين مسير فيلمسازي كمكي ندارم. از طرفي 
س��انس هايي كه براي فيلم »س��رو زير آب« اختصاص 
داده اند سانس كم بيننده اي است. از طرف ديگر تلويزيون 
براي بهتر ديده ش��دن اين فيلم كمكي نمي كند. حتي 
مي بينيد كه شهرداري كه س��رمايه گذار اين فيلم بوده، 

بيلبوردي را براي اين فيلم اختصاص نداده است. 
چرا ش�هرداري كه خ�ودش براي اي�ن فیلم 
سرمايه گذاري كرده است همراهي نمي كند؟
نمي دانم شايد در آن زمان ش��هردار شخص ديگري بود 
و با سركار آمدن ش��هردار جديد سياست هاي كاري نيز 
تغيير كرده اس��ت. انگار همه دست به دست هم داده اند 
كه اين فيلم نه خوب ساخته و نه خوب ديده  و نه خوب 
اكران شود. دلسردي و نااميدي عجيبي را به من منتقل 
كرده اند، اما با تم��ام اين ناماليمتي ها »س��رو زير آب« 
ساخته و اكران شده و  نسبت به مشكالتي كه بر سر راهش 

بود مورد توجه قرار گرفته است.

دوستان مخالف فیلم »سرو زير آب« را 
دقیق نمي شناسم. آنهايي كه به صورت 
مس�تقیم با من صحب�ت مي كنند فیلم 
را تأيید كرده اند اما پش�ت پ�رده واقعًا 
نمي دانم چه خبر است؟ اين سؤال شما 
براي خود من هم مطرح است و مي خواهم 
منتقدان خودش�ان را معرف�ي كنند و 
دلیلشان را واضح بگويند. به نظر من اين  
منتقدان نه جنگ را و نه خانواده شهید را 

به خوبي شناخته اند

دوستاني كه رسمًا سند جنگ را به اسم 
خودش�ان زده اند احساس مي كنند اين 
مباحث نبايد مطرح شود. چون  خودشان 
زير سؤال مي روند. بعد به بهانه خودشان 
مي گويند كه جنگ زير س�ؤال مي رود. 
چطور جنگ زير سؤال مي رود؟ 40 سال 
است مستقیم و غیرمستقیم مي جنگیم، 

چه چیزي زير سؤال رفته است؟

باید به ناگفته های جنگ نزدیک شویم
گفت وگوي »جوان آنالين«  با كارگردان فیلم »سرو زير آب«

پدر و مادر شهیدي  را كه 30 سال چشم انتظار فرزندشان نشسته اند درك نكرده ايم
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