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اكيپ هاي فيلمبرداري وزارت فرهنگ و ارشاد
عالوه بر واحدهاي مختلف تلويزيوني، گروه هاي 
متعدد فيلمبرداري از ســوي معاونت سينمايي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، از كليه رويدادهاي 
متن و حاشيه مراسم وداع، بيعت و تشييع و تدفين 
رهبر انقالب فيلمبرداري كرده اند كه از لحاظ ثبت 
و ضبط لحظه هاي تاريخــي، ارزش هاي ويژه اي 
دارد. دوازده گروه مجهز متشكل از يك كارگردان، 
فيلمبردار، دستيار عكاس و راننده، از سوي اداره 
كل توليد عكس و اساليد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي مأموريت يافتند تا از نخستين ساعت هاي 
روز يكشــنبه 14خردادماه نسبت به ثبت تصاوير 

مراسم مختلف اقدام كنند.
تعدادي از گروه هــا در مراحل مختلف مراســم در 
مصالي بزرگ تهران و بهشــت زهرا مستقر بودند و 
تعدادي هم در سطح شهر تهران به ثبت لحظه هاي 
مختلف و عكس العمل هاي مردم پس از شنيدن خبر 
رحلت حضرت امام)ره(  پرداختند. همچنين يك گروه 
مجهز نيز با استفاده از يك فروند هلي كوپتر هوانيروز، 
از كليه لحظه هاي مراسم، تصاوير هوايي گرفتند. يك 
گروه از ورود و خروج خبرنگاران و ميهمانان خارجي در 

فرودگاه مهرآباد، و گروهي ديگر نيز از مراسم برگزاري 
مجالس ترحيم كه از سوي شخصيت ها به ويژه از سوي 
رهبر جمهوري اســالمي و نيروهاي سه گانه نظامي 

برگزار شده بود، فيلمبرداري كردند.
تا روز دوشنبه بيســت و دوم خردادماه، اين گروه ها 
موفق شدند 457حلقه 400فوتي فيلم 35 ميليمتري 
و 78حلقه 400فوتي فيلم 16ميليمتري تهيه كنند كه 
به گفته يك مقام آگاه در اين وزارتخانه، حاوي برخي 
صحنه ها و لحظه هاي منحصر به فرد و داراي ارزش هاي 

تاريخي فراوان است.
البراتــوار  اداره كل توليــد فيلم و عكــس معاونت 
ســينمايي، طي اين مدت بدون وقفــه و به صورت 
شبانه روزي مشغول به كار بود و در كوتاه ترين زمان 
ممكن نتيجه كار گروه هــا را بــراي بازبيني آماده 
مي كرد. نكته قابل توجه اين است كه به رغم موجود 
بودن امكانات تصويربرداري به وسيله دوربين ويدئو، 
مسئوالن با تشــخيص اين نكته كه ارزش تاريخي و 
آرشــيوي فيلم با نوار ويدئويي قابل قياس نيست، از 

گرفتن تصاوير ويدئويي اجتناب كردند.
طبق گفته همين مقام آگاه، فيلم هاي گرفته شــده 
براســاس مضمون هاي مختلف هم اكنون توســط 

گروهي از كارگردان هاي اين وزارتخانه در حال تدوين 
و آماده سازي است. بديهي است به اين ترتيب چندين 
فيلم سينمايي مستند به دست خواهد آمد. هم اكنون 
يك فيلم مستند 104دقيقه اي در آنجا تهيه شده كه 
از سوي امور بين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
براي دفاتر فرهنگي ايران در خارج از كشــور ارسال 

خواهد شد.

مشاركت بنياد فارابي و سينماگران حرفه اي
در جريــان فيلمبــرداري از مراســم مختلف بنياد 
سينمايي فارابي در زمينه تأمين وسايل و مواد خام 
براي اكيپ هاي فيلمبرداري و فيلمسازي، مشاركت 
فعال داشــت. تعدادي از ســينماگران حرفه اي از 
جمله محمود كالري، مسعود جعفري جوزاني، تورج 
منصوري، حجت اهلل سيفي و محمد بزرگ نيا در طول 
آن روزها با حضور فعال در مراســم مختلف به ثبت 
لحظه هايي پرداختند كه براي تدوين فيلم هاي مستند 

از آنها استفاده خواهد شد.

1650دقيقه فيلم
حوزه هنري ســازمان تبليغــات اســالمي با پنج 

راویان شوریده حال حماسه اندوه
تعدادی از سينماگران ايرانی پوشش مراسم عزاداری بنيانگذار كبير انقالب را بر عهده داشتند 

دو كانال تلويزيون، از صبح تا شام
ثبت لحظه های تاریخی

آنچه در پی  می آید بخشی از گزارشی است كه 
به پوشش تلویزیونی مراسم تشييع پرداخته و 
در شماره ۷8 ماهنامه فيلم)تير 1368( منتشر 
شده است. در این گزارش، به حضور خبرنگاران خارجی هم در 
این مراسم اشاره شده و سواالتی درباره گزارش های ارسالی 

آنها از این واقعه مطرح شده است.

مراسم توديع و تشييع و تدفين به طور مستقيم پخش شده است، پخش 
مستقيم بی هيج ترفندی و صرفا نشان دهنده واقعيت است و اين واقعيت، 
ثبت تاريخ است. به واقع هيچ وسيله ای جز فيلم نمی توانست عظمت اين 
حادثه را بنماياند، سيل عظيم مردم به گرد و دنبال رهبر بزرگ انقالب، 
حركتی تاريخی است. طبيعی است كه فيلمبرداری در چنين فضايی 
مشكل شــود و گزارشــگر و فيلمبردار جزيی از اين سيل عظيم عزادار 
شود. حادثه آنچنان بزرگ اســت كه زاويه ديد و حركات دوربين تابعی 
از حركت سيل آسای مردم می شــود و غيرقابل كنترل، اما با اين حال، 
دوربين در لحظاتی هشيارانه عمل كرده است، از جمله در صحنه ای كه 
درهای حسينيه جماران به روی مردم باز می شود و آنان به داخل حسينيه 
می آيند. حاالت مردم عزادار كاماًل نمايان است و اعتقادات آنان نيز، چرا 
كه به سرعت به جايگاه امام هجوم می برند... . نيز صحنه های عزاداری در 
مصالی تهران است بر گرد پيكر مطهر حضرت  امام كه با ابتكاری جالب 
در آن محفظه شيشه ای قرار داده شده بود. اين صحنه ها تاريخ مستند 
انقالب است و اين فيلم ها، سندی بر عالقه مردم به رهبرشان، صحنه های 
ديگر نيز به همين ترتيب هريك از ارزش و اعتبار تاريخی برخوردار است 
و در تاريخ فيلم های مستند ماندگار. صحنه تدفين از اين قبيل است. امام 
محور است و مردم دايره هايی كه به گرد آن حلقه زده اند و با ايمانی پاک، 
آهن پاره ها را به دليل قرار گرفتن در مجاورت انســانی مقدس، تقدس 
می بخشند و به آن عشق می ورزند. اين فيلم ها بايد محققان مردم شناس 
و جامعه شناس و دين شناس را به تفكر وادار و در علل جوشش آن كاوش 
كنند و ريشه ايمان مردم را دريابند. در ميان فيلم هايی كه تكه تكه پخش 
شــده اســت، لحظه ای كوتاه، دوربين در چهره امام پس از وفات مكث 
می كند. چهره  آرام و باوقار امام ديدنی است و يادآور و اثبات كننده اين 

جمله ها از وصيت نامه امام است كه گفته : »من با دلی آرام و قلبی مطمئن 
و روحی شاد و ضميری اميدوار به فضل خدا، از خدمت خواهران و برادران 
مرخص و به سوی جايگاه ابدی سفر می كنم ...«. به راستی چه وسيله ای 
جز دوربين فيلمبرداری می توانست اينچنين سخن امام را به اثبات برساند 
و نشان دهد كه امام همانگونه كه پيش بينی كرده بود، به سوی »جايگاه 

ابدی« سفر كرده است. 

به سوی ارتباط با خبرنگاران خارجی
در روزهای عزاداری و بزرگداشت به مناسبت رحلت رهبر كبير انقالب، 
برنامه ای جالب و ابتكاری از تلويزيون پخش شد. اين برنامه گفت وگويی بود 
با چند تن از خبرنگاران خارجی شركت كننده در مراسم تشييع و تدفين 
اين برنامه، بی آنكه محتوايش ارتباطی با اقتصاد داشــته باشد و در گروه 
اقتصاد سيمای جمهوری اسالمی تهيه شده بود. به نظر می رسد، گروه 
اقتصاد از ديگر گروه های تلويزيون فعال تر و مبتكرتر است كه اقدام به تهيه 
چنين برنامه ای كرده است. ارتباط با خبرنگاران خارجی و انعكاس نظرهای 
آنان راجع به مسائل گوناگون كشور و بررسی ديدگاه های آنان كاری مفيد 
و سازنده است. اين كار، هم ارتباط ما را با گروهی كه به هر حال نقشی در 
انعكاس مسائل كشور ما به خارج دارند، قوی می كند و هم به درک ما از 
ديدگاه آنان و فراهم آوردن ارتباط بيشتر با آنها، كمك می كند، نتيجه اين 
ارتباط ها و رد و بدل كردن مطالب و شنيدن ديدگاه های مختلف به نزديكی 

بيشتر و با برنامه ريزی، به جذب خبرنگاران خارجی كمك می رساند. يكی 
از نكات جالب در گفت وگويی با خبرنگاران خارجی اين بود كه آنها با ديدی 
واقع بينانه به مسئله نگاه كرده اند. آنها سعی می كردند، آنچه را كه ديده اند 
بيان كنند و نشان می دادند كه تحت تاثير عظمت حادثه قرار گرفته اند. 
اما آيا همين ديد و واقعيات در گزارش های آنها منعكس شــده اســت؟ 
نمی دانيم، در همين جا بگوييم كه تهيه كنندگان اين برنامه می توانستند 
با به دست آوردن گزارش های اين خبرنگاران به مقايسه بپردازند و حتی 
با خبرنگاران فوق مطرح ســازند. تفاوت بين گزارش های تهيه شــده و 
حرف های اين خبرنگاران از دو علت می تواند ناشی شود: يكی اينكه خود 
اين خبرنگاران در گفت وگوی خود با ســيمای جمهوری اسالمی ايران 
صادق نبوده اند و ديگر اينكه مسئوالن آژانس ها و نشريات و رسانه هايشان 
در گزارش اينان دخل و تصرف كرده اند و حالت دوم بيشتر قابل قبول است 
تا حالت اول، گرچه قبول داريم كه همه خبرنگاران صادق و متعهد نيستند.

نكته ديگر اينكه تعداد خبرنگاران مصاحبه شونده انگشت شمار بوده 
اســت، در حالی كه تعداد خبرنگاران اعزامی آن طور كه در مصاحبه 
مطبوعاتی رئيس مجلس شورای اسالمی مشاهده شد، بسيار بيشتر 
بود. اگر امكان گفت وگو با تعداد بيشــتری از آنها فراهم می شــد، بر 
ارزش اين برنامه می افزود.  به اين نكته هم اشاره كنيم كه مسلماً همه 
خبرنگاران خارجی بويژه آنان كه ريگی به كفش دارند، حاضر به چنين 
گفت وگوهايی نيستند و محدوديت افراد برنامه فوق شايد ناشی از همين 
مطلب باشد. در گفتار يكی از خبرنگاران خارجی، آمده بود كه مسئوالن 
مانع ارسال فيلم های اين خبرنگار به خارج از كشور شده اند. اين مطلب 
بدون هيچ توضيحــی و به صورت گذرا مطرح شــد و ابهامی در ذهن 
تماشاگر برنامه باقی گذاشت. بهتر بود خبرنگار تلويزيون، علت را جويا 
می شد و حتی با مسئوالن امر مطرح می كرد و علت ممانعت را به اطالع 
تماشاگران اين برنامه می رساند. همين كه آن خبرنگار خارجی با تلنگری 
كه زده است، ذهن تماشــاگران را مغشوش كند به هدف خود رسيده 

است و به همين دليل می بايست اين مطلب پيگيری و روشن می شد.
به هر حال، از برنامه ای كه به سرعت و آن هم ابتكاری تهيه شده است، 
نمی توان انتظار زيادی داشــتند. به عنوان آغاز، كار خوبی بوده و ادامه 

اين چنين برنامه هايی بسيار باارزش و مفيد است.

روايت

كاش باران مي بارید
حسين پاكدل در فاصله سال های1366 تا 13۷3 مدیریت 
پخش شبکه اول سيما را بر عهده داشت و به عنوان مجری 
جلوی دوربين هم می رفت. پس از درگذشت امام )ره(، وقتی 
پاكدل جلوی دوربين حاضر شد، بی تاب شد و اختيار از كف 
داد. آن روزها خيلی ها حال و روزشان شبيه پاكدل بود. او در 
شماره 4۷۷هفته نامه سروش به تاریخ 24تير 1368كه »ویژه 
كارنامه صداوسيما در روزهای پس از ارتحال امام امت« بود، 
در متنی با عنوان »كاش باران می بارید« حالش را از ساعت 
ده و نيم شب سيزدهم خرداد كه در جام جم خبر را می شنود تا 
ساعت هفت و نيم صبح یکشنبه چهاردهم خرداد كه از خانه 
به جام جم می رود، در متنی احساسی بازگو می كند. تکه اول 

و  آخر این متن را اینجا آورده ایم.

10/5 شب، 13خرداد، جام جم
مختصری در وجودم احســاس تب می كردم، كار روزانه، ضعف 
بدنی و كسلی مفرط دست به دست هم داده و به من حالتی بين 
خواب و بيداری و نزديك به گيجي داده بود. هرچه بود خبرها همه 
ناگوار بود، در اينگونه مواقع آدم دلش می خواهد از همه چيز و همه 
كس دور باشد به نوعی كر باشد و هيچ خبری را نشنود. در و ديوار و 
پلكان های ساختمان پخش در عين آشنايی سخت غريبه بودند. 
قباًل هزاران بار به هر ديوار نگاه كرده بودم، يا نگاهم افتاده بود، از 
هر پلكان بارها و بارها باال و پايين رفته بودم، نمی دانستم چند پله 
وجود دارد يا نرده ها چه شكلی است، اما امشب جور ديگری بودند، 
اندازه ها طبيعی نبود، انگار گرد بهت به همه جا پاشيده بودند به 
صورت آدم ها و رنگ ديوارها و البه الی پله ها. همه چيز و همه كس 
را برق گرفته بود، شايد فريادي مانده در گلو، يك دفعه همه چيز 

به نظرم تيره و تار آمد.

۷/5 بامداد، یکشنبه 14 خرداد، جام جم 
رسيدم به جام جم، باز بغضم تركيد، نمی دانستم چگونه وارد شوم، 
برايم خيلی سخت بود روبه رو شدن با آدم های آشنا، نمی دانستم 
چگونه عكس العمل نشان دهم و يا چه بگويم، محوطه جام جم و 
خيابان آن وقتی باران می بارد شايد زيباترين منظره را دارد، بوی 
چمن، بوی تازگی و طراوت، اما ديشب كه باران نيامده بود، اما از 
صبح زود همه محوطه را آب پاشيده بودند، ولی امروز چه بدمنظره 
بود، يا به نظر می آمد، دلم می خواست باران می باريد، لطافت باران 
معنی ديگری است، امروز بوی مرگ می داد، نمی دانم، گوش هايم 
نمی شنيدند بايد آب دهانم را قورت می دادم تا راه گوش هايم باز 
شوند، كردم ولی نشد. هيچ صدايی نبود در خأل چرخ می زدم، شايد 
هم ايستاده بودم، ولی زمين و زمان بود كه برگرد سرم می چرخيد. 
زمين زير پايم سست بود و هر لحظه فكر می كردم االن است كه 
به باتالقی فرو روم، آخر چگونه بی راهنما اين راه سخت را مي توان 
پيمود، محوطه با تمامی گل های بهاريش بوی مرگ می داد. چقدر 
طوالنی می نمود مسير كوتاه درب زنجير تا ساختمان پخش. همه 
چيز غريبه بود انگار من هرگز اينجا نبوده ام، اما نه! آنتن تلويزيون 
چه باوقار و سنگين بر جای خود ايستاده بود، محكم، چه هيبتی 
به خود گرفته بود، بايد امروز و روزهای ديگر صحنه های بديعی 
را می آفريد نه آفريدن، شــايد نماياندن، آهن و فوالد و دستگاه 
فرستنده و گيرنده روح ندارند، احساس ندارند، يا دارند، يا خواهند 
داشت. مردم تا ساعاتی ديگر حماسه ها خواهند آفريد، نه اصالً  خود 
مردم حماسه اند، بايد اين دستگاه ها حماسه ها را به نمايش بگذارند، 
جاويدان كنند اما قلبم گواهی می داد همه ساختمان های جام جم 
و دستگاه های آن امروز سرتاپا احساس بودند و امروز می خواستند 
جهانی را به شگفتی بيندازند. اراده كرده بودند، يا اراده خدا بر آنها 
حاكم شده بود، دلم می خواست يك روز درب جام جم می ايستادم 
و همه را وادار می كردم با وضو وارد شوند و قدر همه چيز را بدانند، 
ســفارش های امام در مورد صدا و سيما از نظرم گذشت. همه به 
يمن وجود امام هويت يافتيم، ما كسی نبوديم همه او بود كه بذر 
اعتماد به نفس را در دل همه كاشت و امروز اينجا جايگاه عزيزی 
است. آنتن باوقار و محكم و متين به زمين چسبيده بود و سر در 
دل آسمان داشت، شايد اگر پايش در زمين ميخكوب نشده بود، 
پرواز می كرد. امروز می خواست دين خود را ادا كند، امروز را بايد 
وضو می ســاختيم، و روز را و ورود را با زاللی ســيال وضو شروع 
می كرديم. كار سخت بود و طاقت سوز، حالتي عجيب داشتم، همه 
ذهنياتم پاک شده بود، نمی دانم ته مانده تب مانده بود يا راحتم 
گذارده بود، و يا من نسبت به آن بی اعتنا بودم. عين ديوانه ها با در 
و ديوار حرف می زدم، امروز آرم صدا و ســيما چقدر غمگين بود، 
»اهلل« زيبا و بی نظير، آرم هم غم داشت، آخر همه چيز نشانه ای 
از او بود و تعريف خود را از او گرفته بودند و امروز را بدون او شروع 
كردند، بدون حضور بدنی او، لحظات و ساعات سنگين و مشكل 
در طی اين ســال ها تلويزيون زياد ديده بود، تالش فرزندان امام 
تمامی را با موفقيت پشت سر گذارده بودند، در يك آن همه آن 
سال ها در مغزم عبور كرد؛ انقالب، شروع جنگ تحميلی، كودتا، 
ترور، انفجارهای پي در پي، جنگ، بمباران، موشك، توطئه ها و ... . 
برای گذران در لحظه اش بچه ها چه زجری كشيده بودند، بيداری 
شبانه، و زجر روزانه و توطئه دشــمن و طعنه دوست را به جان 
خريده بودند و از همه مراحل با پيروزی و سربلندی به در آمده اند، 
اما هيچ واقعه ای تاكنون اينگونه عظيم نبوده است. بشريت سمبل 
خود را از دست داده بود و بايد به گونه ای حق ادا می شد، چشم ها 
و گوش ها نگران و مضطرب، كلمه به كلمه را از آنتن می قاپيدند، 
چه شور و ولوله اي افتاده بود به جان آدم ها. ... واقعا سخت است به 
مردم بگويی قيامت آمده است. نمی دانم قيامت چگونه است، در 
اين قيامت همه به هم روی می آوردند و در بغل هم فرو می رفتند و 
غم خويش را با هم تقسيم می نمودند. در اين قيامت هر كس سعی 
داشت غم ديگران را بر شانه های خود حمل كند. روز شلوغی شروع 
شده بود، روز ماندنی در تاريخ، همه كس و همه چيز در تالش بود 
هيچ كس در جای خود بند نبود، ديگر حتــی فرصت گريه هم 
نبود، كارها بايد شروع می شــد همه در ازدحامی عميق در خود 
گم می شدند و من هم در اين شلوغی محو شدم گم شدم، نوعی 

غرق شدن، در ديگران... 
و هنوز باران نباريده بود... ای كاش می باريد.

وداع با امام)ره(
روزنامه كيهــان روز 
سه شــنبه 16خرداد 
1368با تيتــر »امام! 
خداحافظ« و با روتيتر 
»بزرگ ترين تشــييع 
تاريخ، امــروز با بدرقه 
پيكر مطهر امام برگزار 
شــد« كه باالتــر از 
لوگوی روزنامه آمده 

بودند، به چاپ رســيد. در پايين لوگــو، تيتر »بيعت 
عمومی با رهبر جديد جمهوری اسالمی« با عكسی 
از آيت اهلل خامنه ای منتشر شده بود. كيهان گزارشی از 
بزرگ ترين مراسم نماز و بزرگ ترين تشييع تاريخ در 
اين شماره منتشر كرده بود. در بخشی از اين گزارش 
آمده: »براساس گزارش خبرنگاران كيهان، ميليون ها 
نفر از مردم با شــاخه های گل در دســت و چشمانی 
خونبار و قلبی داغديده فرياد می زنند اماما، اماما، منزل 
نو مبارک. سيل خروشان جمعيت از ديشب و نخستين 
ساعات بامداد امروز به سمت بهشت زهرا روانه شدند. 
مردم تا رسيدن پيكر مطهر امام لحظه شماری می كنند. 
در طول مسير با دسته های گل، چشم به راه ايستاده اند. 
سيل خروشان جمعيت از شــدت غم پای ايستادن 
ندارند. عده زيادی در مسير نشسته اند تا پيكر مطهر 
امام از راه برسد و آنها با اشك چشم آن را بدرقه كنند. 
مردم با راديوهای جيبی اخبار مربوط به حركت پيكر 
پاک امام را تعقيب می كنند. همه جامه ســياه به تن 

كرده و منطقه يكپارچه در ماتم و عزاست.«

تاریخ مصور
كيهان آن روزها نه تنها گزارش ها و مطالب مفصلی درباره اين واقعه 
منتشر می كرد، بلكه در روزگاری كه فضای مجازی وجود نداشت 
و خبری از ويدئوها و عكس های شهروندان عادی نبود، با انتشار 
گزارش های تصويری سعی می كرد حال و هوای مراسم مختلف 

را به تصوير بكشد.
اين گزارش های تصويری سياه و ســفيد در صفحه ای با عنوان 
»تاريخ مصور« به چاپ می رســيد كه بازگوكننــده حال و روز 

عزاداران بود.

فعاليت شبانه روزي روزنامه اطالعات
14خرداد هيچ خبری مهم تر از خبر رحلت امام )ره( وجود نداشت. 
صفحه اول همه روزنامه ها به اين خبر مهيب و خطير اختصاص 
داشــت. روزنامه اطالعات تيتر »امام خمينــی به ملكوت اعلی 
پيوست.« را با عكسی از حضرت امام خمينی )ره( باالتر از لوگوی 

خود چاپ كرد. 
»پيام حجت االسالم والمســلمين احمد خمينی به امت امام«، 
»اطالعيه های حضرات آيات گلپايگانی و مرعشی نجفی«، پيام 
روسای سه قوه با عنوان »راه امام در پيش روی ما و چراغ راه آينده 
ماست« از ديگر تيترهای مهم صفحه نخست روزنامه اطالعات در 
اين روز بود. روز چهارشنبه 31خرداد، روزنامه كيهان در گزارشی 
درباره چگونگی پوشــش رحلت امام )ره( در مطبوعات نوشت: 
»روزنامه اطالعات از روز اعالم خبــر ارتحال امام تا روز برگزاری 
مراسم هفتم، طی 8روز مجموعا 6بار منتشر شد كه 4شماره آن 
فوق العاده بود. صفحات اين روزنامه طی اين 8روز بالغ بر 60صفحه 
بود.« يكی از دبيران سرويس اطالعات به كيهان گفته بود: »عالوه 
بر تيم های خبری كه به طور شبانه روزی در روزنامه حضور داشتند، 
يك تيم دائمی در بهشت زهرا، يك تيم دائمی در مصلی و يك تيم 

هم در سطح شهر حضور داشتند.«

بايگاني مطبوعات

قـاب

يـاد

گزارش
رحلت بنيانگذار انقالب اسالمی، واقعه ای چنان عظيم و ناگوار بود كه نه تنها دل و جان مردم را عميقا در حزن و ماتم فرو برد، بلکه حتی روند عادی كار 
سازمان ها و دستگاه های مختلف را هم را متوقف ساخت. امام )ره(، مركز ثقل و منشأ و سرچشمه بود. رهبر و مقتدا و مرشد بود. همه چيز در نسبتش با او 
تعریف می شد. كسی به این فکر نکرده بود اگر پير و راهبر و راهنما نباشد، چه باید كرد. تا روز واقعه، همه به او دلگرم بودند و چشم اميد به سوی او داشتند. 
می دانستند هر گاه به خطا روند و ره گم كنند، هر گاه شک كنند و در تشخيص درست و غلط وابمانند، با اشاره او به راه بازمی گردند و درست را از غلط بازمی شناسند. 
اما درست از زمانی كه واقعه واقع شد، هر كس در هر مقام و مسئوليتی كه بود كوشيد سهم و دین خود را به پير و مقتدایش ادا كند. در این ميان، آنها كه دوربين و قلم در 
دست داشتند، وظيفه خود می دانستند به رغم غم و اندوهی كه در جان شان رخنه كرده بود، پرتوان تر و خالصانه تر وظيفه خود را انجام دهند و در اطالع رسانی به مردم 
و ثبت این رخداد تاریخی هر چه بيشتر بکوشند. سينماگران، فيلمبرداران، مدیران رسانه ای، گویندگان، نویسندگان و خالصه هر كس كه با رسانه سروكار داشت، 
وظيفه خود می دانست كه از تمام توش و توانش مایه بگذارد تا وداعی باشکوه با رهبر و پيرش داشته باشد. در این گزارش، با رجوع به بایگانی نشریات، نگاهی انداخته ایم 
به فعاليت های گروه های فيلمبرداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی كه در كنار گروه های تلویزیونی مراسم مختلف تشييع و عزاداری را پوشش می دادند. تعدادی از 

نام هایی كه امروز در سينمای ایران صاحب اسم و رسم هستند، در ميان فيلمبرداران و كارگردانان فيلم های گرفته شده از این مراسم دیده می شود.

كارگــردان، پنج فيلمبردار، ســيزده عكاس و چهار 
تصويربردار پوشش تصويري كاملي به كليه مراسم 
وداع، تشييع و تدفين رهبر انقالب اسالمي داد و بيش 
از 1000دقيقه فيلم 16 و 35ميليمتري و 650دقيقه 

فيلم ويدئويي گرفت.
كارگردانــي اين فيلم هــا را مجيد مجيــدي، جواد 
شمقدري، عطا ســلمانيان، عباس ناصري و عليرضا 

سجادپور به عهده داشتند.
محمــد درمنش و كريــم نصر فيلمبــرداران گروه 
35ميليمتري و محمد ابراهيميان، حسن مرداني و 
عبداللهي فيلمبرداران گروه 16ميليمتري و مجيد 
مروت پور، حبيب ولي نــژاد، محمد صاحب الداري و 
محمدباقر اوشاني تصويربرداران ويدئويي حوزه هنري 

سازمان تبليغات اسالمي بودند.
هفت گروه عكاســي مركب از ســيزده عكاس نيز 
مجموعه عكس هاي كاملي تهيه كرده اند كه به زودي 

به شكل كتاب نفيسي منتشر خواهد شد.
حوزه هنري با بخشــي از عكس هاي تهيه شده يك 
نمايشگاه عكس با نام »پا به پاي باران« در خانه سوره 
به نمايش گذاشــته و در تدارک نمايش يك برنامه 

مولتي ويژن نيز هست.

آماده باش در صدا و سيما
كليه گروه هاي فني و پشتيباني صدا و سيماي جمهوري 
اســالمي ايران بالفاصله بعد از اعالم ارتحال حضرت 
امام)ره( به حــال آماده باش كامــل درآمدند و كليه 
تصويربرداران، صدابرداران، فيلمبرداران و واحدهاي 
فني اين سازمان به شــكل گروهي پوشش كاملي به 
مراسم داده و همزمان برنامه هايي را در استوديوهاي 

شبكه های اول و دوم براي پخش آماده كردند.
منبع: شماره ۷8 ماهنامه سينمایي فيلم
تـير 1368

بايگاني مطبوعات


