هفت هنر

عباس غفاري

گفت و گویی جذاب و خواندنی با سید جواد هاشمی

به سخيف بودن سينما انتقاد دارم!

سيد جواد هاشمى را از ساليان پيش مىشناسم ،از زمانى که به عنوان معلم در مدارس جنوب شهر
تدريس میکرد ،يا آن زمان که درکانون فرهنگى ׳׳حر׳׳ در ميدان راه آهن به نوجوانان تئاتر و سرود
آموزش میداد .شايد از آن روزها ،سالها گذشته باشد ،اما عشق به آموزش و دلنگرانى نسبت به
آينده کودکان و نوجوانان اين ديار از ذهن و روح هاشمى نرفته و شايد همين مهم او را بر آن داشته
تا به عنوان اولين تجربههاى کارگردانياش براى گروههاى سنى الف ،ب و جيم فيلم تهيه وتوليد
کند .به بهانه اکران فيلم ׳׳پيشونى سفيد 2׳׳با او به گپ وگفت نشستهايم.

آقاي هاش��مي ،اجازه دهيد گفتوگو را با
فعاليتهاي ش��ما در آموزش و پرورش و کانون
فرهنگي حر شروع کنيم چون ممکن است برخي
از مخاطبان در جريان نباش��ند که شما سالها در
تئاتر و مدارس به نوجوانها تدريس ميکرديد و
به همين خاطر احتمالًا از اينکه براي اولين تجربه
کارگرداني در س��ينما به سراغ کارگرداني فيلم
کودک و نوجوان رفتهايد ،متعجب ش��دهاند .در
مورد س��ابقهتان در زمينه تدري��س و فعاليت با
نوجوانان توضيح دهيد.
من با بچهها بزرگ ش��ده و زندگي کردهام .در
واقع بچهها باعث رش��د من در زمينههاي مختلف
هنري ش��دهاند ،چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه
موسيقي ،ش��عر ،نويس��ندگي و حتي بازيگري .من
بازيگري را پيش از ورود به آموزش و پرورش انجام
ميدادم ولي انگيزه کار با بچهها باعث ش��د که در
کارهاي خودم هم بازي کنم .تئاترهايي که با بچهها
کار ميکردم دس��تمايه اتفاقات تجربي دلانگيزي
در دوران جوان��ي م��ن براي حض��ور در فيلمهاي
س��ينمايي از جمله ׳׳پرواز در شب׳׳ به کارگرداني
رس��ول مالقليپور ش��د .من پيش از آن يک گروه
خوب تئاتري داش��تم که بازيگران نوجوان خودم
را ب��ه کارهاي آقاي مالقليپ��ور معرفي ميکردم.
مثلًا علي يعقوبزاده يکي از کس��اني اس��ت که من
ب��ه آقاي مالقليپور معرفي کردم .ما در کانون حر
بوديم و علي يعقوبزاده در يکي از مدارس مناطق
 16درس ميخوان��د .من  18س��الم ب��ود که معلم
ش��دم و در کانون حر ش��روع به فعاليت در زمينه
تئاترکردم .حتي ابوالفض��ل دهقانيان را هم من به
آق��اي مالقليپور معرفي ک��ردم .ابوالفضل فاصله
س��ني چنداني با من نداشت ،ش��ايد خود او هم اين
معرف او به آقاي مالقليپور
داستان را نداند که من ّ
بودم .من و رس��ول مالقليپور هر دو عکاس جنگ
بوديم .گاهي عکسهاي ما با همديگر جابهجا ميشد
چ��ون آن موقع عکس��ها را به اس��م نميزدند و ما
با هم س��ر اين موضوع بح��ث ميکرديم که کدام
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عک��س براي کدام عکاس اس��ت .اين ماجرا باعث
دوس��تي و آشنايي ما ش��د .پس از مدتي او با آقاي
جمال ش��ورجه به دنبال انتخاب بازيگر بودند .در
حقيقت همان آش��نايي باعث ش��د که من از طريق
کار با بچهها در مرکز فرهنگي معراج در منطقه 11
آموزش و پرورش وارد عالم س��ينما شوم و در فيلم
׳׳پرواز در ش��ب׳׳ بازي کن��م .در ادامه در فيلمهاي
مختل��ف ايفاي نق��ش کردم اما هميش��ه خودم را
مديون بچهها ميدانم.
يک��ي از ماندگارترين آثاري که از دوران
دفاع مقدس باقي مانده اس��ت همين عکسهايي
اس��ت که امثال ش��ما از جنگ گرفتهايد .شايد
آن موقع به ارزش عکسها واقف نبودند ولي االن
مش��خص ميشود که پافش��اريهاي شما ،رسول
مالقليپور ،ابراهيم حاتميکيا و عکاس��ان ديگر
چقدر ارزش��مند بوده اس��ت چون االن ميشود
از آن عکس��ها بهعنوان مس��تندات جنگ حرف
زد .شما سن کمي داش��تيد که به منطقه رفتيد و
عکاسي کرديد ،چطور اين اتفاق افتاد؟
بس��ياري از عکس��هاي م��ن از دوران جن��گ
منتشر شده اس��ت ولي هيچکس نميداند عکسها
متعلق به من اس��ت .من عکسها و کادرهاي خودم
و آدمهايي که در عکس هس��تند و ش��هيد شدهاند
را ميشناسم .عکس��هايي که من در واحد تبليغات
׳׳لش��کر  27محمدرس��ولاهلل׳׳ گرفت��م در تاريخ
عکاس��ي جنگ به ثبت رس��يده اس��ت 18 .يا 19
س��الم بود که آن عکسها را گرفتم و چون حرفهاي
محسوب نميشدم ،هميشه عکسهاي من بدون نام
منتشر ميشد .تقريبًا  50درصد سلسله عکسهايي
که از فاو گرفته ش��ده را من گرفتم .حتي فيلمهايي
ثبت ش��ده که خودم آنها را نديدهام چون آن موقع
فرصت چاپش��ان را نداش��تيم .برخي از آن فيلمها
جزء س��ندهاي مهم جنگ اس��ت .احتمالًا برخي از
آنها در حال حاضر منتش��ر ش��ده است .عکسها و
فيلمهاي جنگ بدون ش��ک اهميت ويژهاي دارند.
فکر ميکنم يکي از مواردي که باعث ش��د من وارد
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دني��اي هنر و به طور خاصه س��ينما ش��وم ،همين
اهتمام در عکاس��ي دوران دفاع مقدس و ش��رکت
در واحدهاي تبليغاتي بود .من شايد بيشتر از 3-4
هزار عکس از آن دوران گرفتم.
ش��ما جزء گروههاي تئات��ري که به جبهه
ميرفتند و اجرا ميکردند هم بوديد؟
بله ،من هم گروه خودم را به جبهه ميبردم و فکر
ميکنم  13دوره اين اتفاق افتاد .گروههاي س��رود
ميبردم و در خط مقدم جبهه س��رود ميخوانديم.
دورهه��اي ما  15ت��ا  45روزه ب��ود؛ يعني گاهي ما
 45روز بچهه��اي گروه را ب��ه خط مقدم ميبرديم
و س��رود ميخوانديم .ش��هيد عليرضا جليلي جزء
بچههاي گروه ما بود که در همان دوران به شهادت
رس��يد .آن موقع فعالي��ت تبليغات جنگ در حوزه
اج��راي کارهاي هنري در جبهه بود .من بس��ياري
از گروههاي��ي را که به جبه��ه ميآمدند به جاهاي
مختل��ف اعزام ميک��ردم تا اجرا کنن��د .آدمهاي
بزرگي جزء گروههاي هنري حاضر در جبهه بودند
که در حال حاضر هم مشغول فعاليت هستند.
اش��اره کردي��د ک��ه در دوران جن��گ ب��ا
آقاي رس��ول مالقليپور عکاس��ي ميکرديد اما
بعد ايش��ان يکي دو فيلم س��اخت و شما فقط به
او بازيگ��ر معرف��ي کرديد .در نهاي��ت خودتان
ه��م در فيلم ׳׳پرواز در ش��ب׳׳ آق��اي مالقليپور
ب��ازي کرديد .به زعم م��ن آن فيلم هنوز يکي از
بهترين آثار س��ينماي دفاع مق��دس و از بهترين
ي با آقاي
آثار خود آقاي مالقليپور است .همکار 
مالقليپور چطور بود؟
آقاي مالقليپور من را براي فيلم ׳׳بلمي بهسوي
ساحل׳׳ هم دعوت کردند منتها من آن موقع معلم
ب��ودم و آموزش و پرورش و مدرس��ه اجازه رفتن
به س��ر فيلمب��رداري را به م��ن نميدادند .حدود
 5-4ماه که از زمان س��اخت فيلم ׳׳ بلمي بهس��وي
ساحل׳׳ گذش��ت ،من جبهه بودم و به همين خاطر
به آق��اي مالقليپور گفتم من نميآيم .فکر ميکنم
در نهايت آن نقش را آقاي بهزاد بهزادپور به جاي

