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حضور«پاتوقیها»
در  ۲جشنواره
آمریکایی

6

فیلم کوتاه «پاتوقی ها» به کارگردانی سیامک کاشفآذر به  ۲جشنواره آمریکایی راه پیدا کرد .به گزارش خبرنگار
فرهنگی ایرنا ،فیلم کوتاه پاتوقی ها به کارگردانی سیامک کاشف آذر در ادامه حضور بینالمللی خود ،در چهاردهمین
دوره جشــنواره  Taos Shortz Film Festآمریکا حضور دارد .این جشــنواره در ماه مارس در این کشــور برگزار
خواهد شد .همچنین این فیلم به تازگی برای حضور در نوزدهمین دوره فستیوال GARDEN STATE FILM
 FESTIVALانتخاب شده است که همه ساله در آمریکا برگزار می شود .در خالصه داستان فیلم پاتوقی ها آمده است
که مردی که خانهاش در رهن بانک است ،برای پرداخت اقساط آن ،دست به قمار میزند اما همسر او متوجه میشود و
این تازه آغاز ماجرا است .در این فیلم کوتاه که به قلم و کارگردانی سیامک کاشف آذر ساخته شده است ،بازیگرانی چون
حمیدرضا آذرنگ و بهار محمدپور حضور دارند .پخش بین المللی این فیلم بر عهده استودیو فیلمچی است.

خبر
نوشتاری در پی شعرخوانی برای سایه

زبان فارسی گوشت قربانی شده است

ســیدمهدی زرقانی میگوید زبان فارســی در دعواهای
سیاســی نهادها گوشــت قربانی شــده و از نوع مــراودات با
کشورهای همزبان و همسایه انتقاد دارد.
به گزارش ایســنا ،این استاد دانشــگاه و پژوهشگر در پی
شعرخوانی غفران بدخشانی ،شاعر اهل افغانستان نزد هوشنگ
ابتهاج (ه.ا .ســایه) که ویدئو آن در روزهای اخیر منتشــر شد،
یادداشــتی با عنوان «اندر مصیبتهای زبان فارســی» نوشته
اســت که در پی میآید« :چنــد روز پیش و بر حســب اتفاق،
کلیپ شــعرخوانی غفران بدخشانی نزد هوشــنگ ابتهاج به
دستم رســید .من پیش از این هیچ شناختی از شاعر بدخشان
نداشــتم اما شــیوه انشــاد وی و حس عمیقی که در تکتک
کلماتش جاری بود ،با آن تهلهجه شــیرین فارســی دری که
آدم را به اعماق هزاره اول آهــوی کوهی میبرد ،برای لحظاتی
روزگاری را پیش چشمم آورد که هنوز مرزهای کاذب سیاسی
و بازیهــای روزگار و اهل روزگار ملتهای فارســیزبان را از
یکدیگر جدا نکرده بود و ما امت واحــدهای بودیم که گلهای
سرســبد فرهنگمان رودکیها بودند و فردوسیها و سناییها
و دیگران و دیگــران .گویا او همان «پاره لعلــی» بود که اقبال
الهوری از آن ســوی عالم در بدخشــان دیده بود« :پار ه لعلی
که دارم از بدخشان شــما» .خوب که دقت کردم ،متوجه شدم
حس من ،به شکل قویتر و عمیقتر و شاعرانهتری در نگاههای
مبهوت و تحسینبرانگیز سایه هم موج میزد ،آنجا که غفران
با معصومیتی شرقی میسرود:
«درود ای همزبان!
من از بدخشانم».
غفــران میخواند و ســایه ُگر میگرفت .مــن تاکنون این
مایه مبهوتشدن و متأثر شــدن ابتهاج را در برابر شعرخوانی
کســی ندیده بودم .شعر شاعر بدخشان شــاید از جهت هنری
چندان درخشــان نباشــد اما روح فرهنگی و انسانی عمیقی
که در سرتاسر شــعر جریان دارد ،چنان بر دل و جان مخاطب
چنگ میاندازد که بیاختیار زبان به تحسین شاعر میگشاید و
چونان قند مکرری است که از شنیدنهای پی در پی آن خسته
سیال» نجوای دلانگیز
نمیشود .اگر همچنان در «صمیمیت
ِ
غفران حرکت کنی ،شاعر به اینجا که میرسد
«مرا بشناس!
من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد
سمرقند و تاشکند و کابل و هرات چگونه است؟! چرا کسی
نمیپرسد مگر ما در کشــورهای همزبان و همسایه چه کردیم
که به جای آنکه «همزبانی با همدلــی» جمع آید ،آنها مانع
فعالیت فرهنگی ما در سالهای اخیر شدهاند و رایزنی فرهنگی
ما را در برخی کشــورها تعطیل کردهاند؟ از دیگر سو ،چرا باید
آموزش الفبای فارســی به اروپاییان و آمریکاییان ،که ممکن
است حداکثر تا چند سال با این زبان ارتباطشان را حفظ کنند،
آنقدر مهم باشــد که هر ســال میلیونها دالر هزینه کنیم و
چشــممان را به روی وضعیت زبان فارسی در میان مردمی که
بیخ گوشمان زندگی میکنند ببندیم؟

فرهنگ و اندیشه:
CultureAndArt@Roozannews.ir
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فیلم کوتاه بچهها
به جشنوارههای
خارجی ارسال
میشود

فیلم کوتاه بچهها ،با داستانی کامال غیرمتعارف آماده ارسال به جشنوارههای بین المللی میشود .به گزارش ایلنا،
فیلمکوتاه«بچهها»بهکارگردانی«امیردریانی»اینروزهابهمرحلهیپایانیپستپروداکشنرسیدهاستکههمزمان
با رونمایی از پوســتر فیلم ،آمادهی حضور در جشنوارههای معتبر بین المللی میشــود .مجری طرح و پخش کننده
بینالملل این فیلم «پیمان شاه محمدی» است که سابقه فعالیت بین المللی متعددی را در حوزه فیلم کوتاه در کارنامه
هنری خود دارد .این فیلم ششمین فیلم کوتاهی است که «نعیم بختیاری» به عنوان تهیه کننده در آن حضور دارد.
«امیر دریانی» پس از ساخت چند فیلم کوتاه اینبار به سراغ موضوع حساس طالق رفته که نگاهی کامال متفاوت و متاثر
از زندگی شخصی خود او میباشد و با نگرشی غیر کلیشهای ،غیرمتعارف و جسورانه این فیلم کوتاه ساخته شده است.
نگاهفیلمکوتاهبچههابهموضوعطالقوتاثیرآنبررویضمیرناخودآگاهفرزندان،فارغازسنوجنسیتمیباشد.
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حجتاالسالم محمدتقی فاضل میبدی:

باید نسبت عاقالنه و عادالنه بین فرهنگ ایران و اسالم و غرب برقرار کنیم
عضو مجمــع محققین و مدرســین حوزه
علمیه قم با اشــاره به اینکه کارشناســان باید
آزاداندیشــانه مســائل اقتصــادی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاســی را مورد بازنگری و نقد قرار
دهند ،یادآور شد :نفی هر گونه فرهنگی در یک
جامعه نابودی آن جامعه را در پــی دارد ،لذا ما
باید بتوانیم عاقالنه و عادالنه نســبت مناسبی
بین فرهنگ ایران و اسالم و غرب برقرار کنیم به
گونهای که برآورد آنها در توسعه ما مؤثر باشند.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم «محمدتقی
فاضل میبدی» عضو مجمع محققین و مدرسین
حوزه علمیه و استاد دانشــکده مفید قم است.
همچنین او بــا مراکز علمی ،پژوهشــی دفتر
تبلیغات اســامی و دفتر تحقیقــات به عنوان
محقق همکاری میکند« .تســامح و تساهل،
حدیــث آزادی و دین چیســت؟» ازجمله آثار
مکتوب و همچنین «رســاله دین شــناخت و
حدیث عقالنیــت» از جمله مقــاالت مهم این
متفکر و پژوهشگر دینی به شــمار میآید .وی
از جمله روحانیون نواندیشــی است که تالش
میکند چهره روشــنتر و مدرنتری از اسالم
را به جهان ارائه کند ،در فرصتی که دســت داد
در خصــوص موضوعاتی ازجملــه خصوصیات
مدرنیتــه ایرانی و نســبت مــا با امــر مدرن و
همچنین تحــوالت قرن جدید بــا او به گفتگو
پرداختیم.
به نظر شما ایران امروز بعد از گذشت
 ۴۳سال از انقالب اساسا چه نسبتی با امر
مدرن دارد ،یعنی وضعیت امروز ایران در
نســبت با مواجهه با تفکر ،فرهنگ ،هنر
و هر آنچه که جهان مدرن ســاخته به چه
شکلی اســت و ما امروز پس از  ۱۱۵سال
از انقالب مشــروطه در جمیع شئون چه
نسبتی با امر مدرن برقرار کردیم؟
به نظر من ،مــا از این جهــت خیلی موفق
نبودیم ،مدرن بودن و در نسبت با دنیای مدرن
قرار گرفتن که فقط از جهت تکنیکی و صنعتی
مراد نیست ،بلکه آن جنبههای فلسفی ،عقالنی
و اســتداللی و از همه مهمتر اخالقی و حقوق
بشری هم مهم است ،درست است که ما در ایران
به دین اسالم متکی هستیم و اسالم هم از جهت
اخالق توصیهها و نکات بسیار برجستهای دارد،
ولی جامعه ما به ویژه در حوزه سیاست ،جامعه
اخالقی نیست ،من االن اگر بخواهم مقایسه کنم
بین ایران و برخی از کشورهای پیشرفته ،گاه در
سیاست اخالقیتر و عقالنیتر عمل کردهاند تا ما
در ایران ،هنوز که هنوز است برخی از مسؤالن
ما ادعای مســلمانی میکنند ،نماز میخوانند،
ادعای اســام و تشــیع میکنند ولی در عالم
سیاســت به گونهای با هم برخــورد میکنند
که گویی اصال در حوزه سیاســت نباید رعایت
اخالق شود ،با برخوردهای ناصواب و ناجور .به
ویژه در صداوسیمای ما از جهت اخالق و توسعه
اخالقی و فرهنگی پیشــرفت خوبی نداشتیم،
من االن برنامههای صداوسیما را که میبینم به
ویژه برخی از برنامههای مذهبی آن با حقیقت
مذهب مطابقت ندارد ،برنامههای فرهنگی هم
خیلی با عقالنیت اخالق عجین نیست ،بنابراین
در عین اینکه معتقد به نظام جمهوری اسالمی
هستم ولی این را هم نباید فراموش کنیم که نقد

این مسایل کشــور از اوجب واجبات است و اگر
بخواهیم نقد بکنیم بایــد ببینیم دقیقا در کجا
مشکل داریم و از جهت توسعه اخالقی ،انسانی
و فرهنگی چه قدر پیشرفت کردهایم ،این خیلی
مهم است که البته من بر این باورم که متأسفانه
پیشرفت خوبی نداشتیم.
حاال اگر دالئــل آن را هــم بخواهم بگویم
اول اینکــه بخشــی از متولیــان فرهنگی ما
بیشــتر خشــک و ایدئولوژیک فکــر کردند تا
اســتداللی و آماری و توجه به نتیجــه کار ،اگر
بخواهیم حساب کنیم ما در بودجههای ساالنه
بودجههای فوقالعاده کالنــی برای برنامههای
فرهنگی داشتیم ،کار فرهنگی که میگویم در
آن اخالق اجتماعی هم هست ،ولی متأسفانه با
این همه بودجه فرهنگــی خروجی ما در حوزه
فرهنگ خــوب نبوده ،از باب مثــال میخواهم
خدمتتان عرض کنم اگــر یک روز صبح بروید
در یکی از خیابانهای تهــران و یا همین قمی
که ما هستیم به نحوه رانندگی مردم نگاه کنید
ببینید نحوه رانندگی مردم که همه آدمها با آن
برخورد دارند اصال طبق اصول و قاعده و قانون
نیست ،ما در بازار اقتصادی هم که برویم همین
است به اصول بازار هم که نگاه کنید نرخها سر
جایش نیســت ،مردم میخواهند به هم دروغ
بگویند کاله ســر هم بگذارنــد ،اعتمادی بین
بخشی از مردم و حاکمیت وجود ندارد ،اعتمادی
در متن جامعه هم وجود نــدارد و در جامعهای
که سلب اعتماد شد این جامعه از لحاظ فرهنگی
عقب است و اگر یک آمار دیگر بخواهیم بگیریم
مســئله راســتگویی و دروغگویی است ،شما
ببینید یک فــردی از صبح که بیدار میشــود
تا شــب که بخوابد حاال زن یا مرد ،پدر ،مادر و
فرزند چه قدر از حرفهایــی که به هم میزنند
از روی صداقت است و چه قدر هم دروغ است و
همین طور بیائید در جامعه ،اخبار ما گفتارهای
آماری ما ،این اســت کــه صداقــت واقعی در
فرهنگ جامعه ما خیلی کمرنگ شده است ،در
هر صورت من بر این باورم که باید اشــتباهات
را نقد کرد ،در این ایام افراد کارشــناس بیاورند
مسائل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
را بازنگری و نقد کنند تا ببینیم در این  ۴۳سال
موفقیتهایمان کجا بوده و ناراســتیهای ما
کجا بوده؟ این افراد از دسته آدمهای وابسته هم
نباشــند ،بلکه افرادی آزاداندیش از دانشگاهها،
اساتید و کارشناسان دعوت شوند و این  ۴۳سال

را نقد کنند.
جامعه ایران یک جامعه تاریخدار ،با تمدن،
با فرهنگ و ســرآمدی در بین کشورهای دنیا
بوده ،اما امروز متأســفانه جایی ایستادهایم که
در دنیا در آمارهای جهانــی رتبه خوبی نداریم
به ویژه در فســاد اداری و فساد اقتصادی بسیار
رتبه بدی داریم ،چرا ایرانی که متکی به فرهنگ
کهن اســت ،متکی به فرهنگ اسالم است آمار
مفاسد اقتصادیاش در ســطح دنیا باید تا این
حد بد باشد ،به نظر من مدرن یعنی این ،یعنی
اینکه بشــر از لحاظ اخالقی ،فرهنگی ،انسانی و
سیاسی هم پیشرفت کرده باشد که ما متأسفانه
پیشرفت خوبی در این زمینهها نداشتیم.
یک قرن رو به پایان اســت ،به عقیده
شــما ایران قرن اخیر در نسبت با تاریخ
پیش از آن دچار چه تحوالتی شــده ،آیا
امروز ایران در قرن جدید میتواند نسبتی
با گذشته خود برقرار کند یا خیر؟
این موضوع بستگی به این دارد که منظور از
این گذشته چیست و چه زمانی مد نظر است؟
در گذشته سه فرهنگ در کشور ما حاکم بوده،
فرهنگ اســام ،فرهنگ ایران و فرهنگ غرب
که ما نتوانســتیم در قرن جدید و بــه ویژه در
 ۵۰ســال اخیر یک نسبت مناســبی میان این
ســه فرهنگ برقرار کنیم ،بعضــی از ما آن قدر
اسالمزده هســتیم که میگوئیم هر چه از غرب
بیاید بد است و باید همه غرب را از بین برد و این
نگاههای افراطی را داریم ،بعضــی از ما آن قدر
در فرهنگ غرب غرق میشــویم که میگوئیم
هر چه از فرهنگ اسالم آمده باید بگذاریم کنار،
برخی هم که میگویند نــه ،فرهنگ ایران همه
چیز را در خودش دارد و باید فرهنگ اســامی
و غربــی را بگذاریم کنار ،در حالــی که نفی هر
گونه فرهنگی در یک جامعه نابودی آن جامعه
را در پــی دارد ،لذا مــا باید بتوانیــم عاقالنه و
عادالنه نســبت مناســبی بین فرهنگ ایران و
اسالم و غرب برقرار کنیم به گونهای که اینها در
توسعه ما مؤثر باشــند ،ما منهای فرهنگ غرب
نمیتوانیم پیشرفت کنیم ،همان طور که منهای
فرهنگ اســام و ایران نمیتوانیم پیشــرفت
کنیم ،اما اگر اینها هر سه در کنار هم و در نسبت
درســت با هم قرار بگیرند بله پیشرفت ما را هم
در پی خواهد داشت ،بنابراین در  ۵۰سال اخیر
پیشرفت خوبی از این جهت نداشتیم.
شــما جامعه ایرانی را در قرن جدید

دچار نوعــی از خود بیگانگــی مفرط
میبینید یا اینکه برای قرن جدید طلیعه
بازگشــت به برخی از ارزشهای مقتدر و
مســلط که باعث تداوم و قوام فرهنگ و
جامعه ایرانی بودند ،متصور هستید؟
من پیشــگو و پیشبین نیســتیم ،ولی اگر
بخواهیم بر همین اســاس جلو برویم ما در قرن
آینده در فرهنگ خودمان خیلی موفق نیستیم،
اگر میخواهیم در تفکر و فرهنگ خود به نوعی
از موفقیت و پیشــرفت دســت پیدا کنیم باید
این نگاههای رادیکالیســتی و افراطیگری کال
از جامعه ما زدوده شــده و از بیــن برود ،با هیچ
نگاه افراطی ما موفق نیســتم متأسفانه در صدا
و ســیما و جامعه ما نگاههای افراطی به معنای
ایدئولوژیک بسیار گسترش و احاطه پیدا کرده
اســت ،اگر این طور باشــد نه ،ما در قرن آینده
هم موفق نخواهیــم بود ،یعنــی حرکتهای
رادیکالیستی در هیچ جهتی موفق نخواهد بود
چه در جهت سیاسی ،چه در جهت فرهنگی ،چه
در جهتهای دینی و مذهبی ،متأســفانه ما در
این  ۴۰تا  ۵۰ســال اخیر دچار این حرکتهای
رادیکالیستی افراطی در جامعه خودمان بودیم،
اگر این دیدگاهمــان را عوض نکنیــم و دنیا را
آنطور که هست نبینیم بازهم مشکالت بزرگی
پیشرو خواهیم داشــت ولی اگر بنشــینیم و
تجزیه و تحلیل کنیم و دنیا را آن طور که هست
ببینیم و با دنیا منطق گفتوگو را حاکم کنیم نه
منطق نفی و مرگ و ناسزا بله به جایی خواهیم
رســید ،ولی اگر بخواهیم با این منطق که باید
با دنیا در تضاد باشــیم پیش برویم و گروههای
مذهبی افراطی را در دنیا به رسمیت بشناسیم،
و عقالنیت و اخــاق را جایگزیــن این رویکرد
نکنیم ،دچار مشکل خواهیم شد.
سال  ۹۹ســالی بود که در سایه کرونا
گذشت اساســا چگونه میشود فهمی از
رفتار سیاسی و اجتماعی ایرانیان در این
سال داشت؟
متأســفانه وقتی اقتصاد یک جامعه به هم
بخورد همه چیز آن جامعه هــم به هم خواهد
خورد و تحــت تأثیر قــرار خواهــد گرفت ،ما
در این یکی ،دو ســال اخیر و به ویژه یک سال
اخیر وضعیت اقتصــادی نرمالی نداشــتیم و
فشــارهای اقتصادی فراوانی روی مردم بود ،از
طرف دیگر هم که مســئله کرونا به وجود آمد و
همه اینها با هم عجین شــد و فشار مضاعف بر
مردم حاکم کرد ،موقعی که ما دچار مشــکالت
اقتصادی باشیم ،گرفتار مشکالت کرونا باشیم
طبیعی است که فشار روحی بیشتری بر مردم
وارد شــده و باالخره جامعــه را ناامید میکند،
حاال کشــورهای دیگر ممکن است که از جهت
اقتصادی ناامید نباشــند اما یک جــوان ایرانی
که صبح از خــواب بیدار میشــود و امیدوار به
آیندهاش نیســت آن هــم در وضعیــت کرونا
خوب مشخص است که در روحیهاش اثر منفی
میگذارد این است که در ســال  ۹۹و سال ۹۸
بر ملت ایران سخت گذشــت به ویژه در مسئله
تحریمها و با وجود مسائل اقتصادی و فشارهایی
که بر شــانه مردم بود که با وجود اینها طبیعی
است که رفتارهای سیاسی و اجتماعی هم تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت.

»

احمد سمیعیگیالنی ،از کار پرارزش و
ناتمام دکتر یداهلل ثمره میگوید

احمد سمیعیگیالنی ،در روایتی از ثمرات حیات ۸۶ساله یداهلل
ثمره در حوزه زبانشناســی ،از ثبت گویشها توسط او به عنوان کار
پرارزشــی یاد میکند و میگوید که با منحل شــدن فرهنگستان
دوم این کار تعطیل شــد و اگر ادامه پیدا میکرد حاال ما یک اطلس
جغرافیایی گویشها داشتیم .دو ســال میگذرد از کوچ همیشگی
مردی که کتاب «آواشناســی زبان فارســی» ،تنها بخشی از میراث
ی اســت؛ یــداهلل ثمره که در
بهجانده از او برای زبان و ادبیات فارســ 
سوم اســفندماه  ۱۳۹۷از دنیا رفت .احمد ســمیعیگیالنی که به
تازگی جشن تولد صدسالگی او در فرهنگســتان زبان و ادب فارسی
برگزار شــد ،در دومین سالروز درگذشت اســتاد خود ،از یداهلل ثمره
چنین میگوید« :آقای دکتر ثمره ،عضو پیوســته فرهنگستان زبان
و ادب فارســی بود؛ هنگامیکه به عضویت فرهنگســتان درآمدند،
استاد بازنشسته دانشگاه بودند ».سمیعی گیالنی میافزاید« :تازگی
پایاننامه ایشــان در این بود کــه از آوای مصوت تعریــف تازهای به
دست داد که بر شمار حضور مصوتها در بافتهای گوناگون مبتنی
بود؛ یعنی پایاننامهشان بیشتر به بسامد حضور هر واج در بافتهای
گوناگون مربوط بود که میتوان آن را شــاخهای از واجشناسی به نام
واجآرایی دانست .ایشان ثابت کرد که حضور مصوتها در بافتهای
گوناگون بهطور چشمگیری نســبت به صامتها مشاهده میشود و
بدین ترتیب تعریف تازهای از مصوت به دست داد ».این عضو پیوسته
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی همچنین از دوران شاگردی خود
زیر نظر یداهلل ثمره چنین میگوید« :من در دو درس واجشناســی و
سبکشناسی در دوره فوق لیسانس رشته زبانشناسی شاگرد ایشان
بودم .عالوهبر این ایشــان درس دیگری هم داشت که میتوان گفت
دیکته زبانشناسی بود؛ یعنی کسی که میخواست امتحان بدهد یا
یاد بگیرد میبایست چیزی را بشنود و بعد آوانویسی کند ،این باعث
میشد از نظر شنیداری مهارت پیدا کند .برای اینکه وقتی گویشها
ثبت میشوند ،بیشتر آنچه میگویند برای کسی که میخواهد تحقیق
کند ،ناشنیده است؛ واژههایی را میشنود که قبال نشنیده و نمیتواند
آنها را حدس بزند .در حالی که وقتی واژه آشنایی را میشنویم اگر آن
را خوب هم نشنویم ،بازشناســی میکنیم .اما اگر کلمهای را نشنیده
باشیم ،نمیتوانیم آن را بازشناسی کنیم .یکی از کارهایی که ایشان
انجام داد ،آموزش واجشناسی شنیداری بود که برای ثبت گویشها
بسیاراهمیتدارد».

«ماسک» ،مستندی برای قدردانی از
کادر درمان

کارگردان و تهیه کننده «ماسک» در مراسم رونمایی از پوستر این
مستندگفت:دراینمستندبهوضوحتالشنیروهایجهادیوفداکاری
کادردرمانرابهتصویرکشیدیمونشاندادیماینفعالیتهاپیوندخورده
بارشادترزمندگانسالدفاعمقدساست.درابتدایاینمراسممحمد
دیندار کارگردان و تهیه کننده مســتند ،درباره تولید این فیلم مستند
گفت :این فیلم را از اسفندماه ســال ۹۸آغاز کردیم و سعی کردیم نگاه
همهجانبهای به اتفاقات داشته باشیم .در حقیقت نگاه حماسی داریم اما
ایننگاهفقطبهسمتگروهخاصینیستکهبگوییمفقطاینهاکارکردند.
بلکهسراغبچههایمساجد،حسینیههاو...رفتیم.جالباستبدانیدکه
گروهیازتئاتریهادرتاالرحافظ،مراکزیبرایتولیدماسکافتتاحکرده
بودند .سراغ آنان هم رفتیم .وی افزود :سعی کردیم بگوییم در ماجرای
کرونا عالوه بر بعد حماسی ،مشــکالت و آسیبهایی هم وجود داشته
است.اینکهاگرشناسنامهسالمترامیداشتیم،خیلیبهترمیتوانستیم
درمسائلپزشکیورودکنیم.دراینراستامصاحبهایباآقایابوالقاسمی،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی داشتیم یا با آقای متولیان که رئیس جامعه
بپزشکانمتخصص،
پزشکیبسیجیانهستند،صحبتکردیم.بهمط 
بیمارســتانها و  ...رفتیم تا بتوانیم نگاه جامعی را داشــته باشیم .این
مستندساز ضمن مقایســه کادر درمان با رزمندگان هشت سال دفاع
مقدس گفت :در کنار ابعاد حماسی که مطرح میشود باید به این نکته
همتوجهداشتهباشیمکهچهدرسهاییرامیتوانازکروناآموختتااگر
بحراندیگریبهوجودآمدبهتربتوانیممدیریتکنیم.دراینمدتبارها
شنیدهایمکهمیگویندمقاومتمردم،تالشنیروهایجهادیوفداکاری
کادردرمانالهامگرفتهشدهازهشتسالدفاعمقدساست.اینموضوع
را در مستند ماسک به صورت عینی نشان دادیم .بر همین اساس ،سراغ
آقایمحمودکریمی،گویندهدفاعمقدسرفتیمواوبعداز ۳۲سالمتن
باشکوهیرادرمورداینموضوعخواند.

