
  ايت بيدادي كه بر هموطنان بهائي مي رود.حك فيلمي مستند ازتابوي ايراني، 

  نسيم خاكسار

  

از وضعيت شكنجه مبارزان الجزايري  ،فرانسوي -تونسيوكيل  ،ژيزل حليميبعد از خواندن گزارش ژان پل سارتر 

 كه هنوشتسخني بدين مضمون  و،ي ا"زندگي جميله بوپاشا"در مقدمه كتاب  ،به دست فرانسويها ي الجزايردر زندانها

يكي از حقيقتي نبوده است. و اين حسي بود كه به من دست داد وقتي در  حاشا!پچ پچ كنيد كه لب توانيد زير  ديگر نمي

درباره رنجهاي بهائيان و را زاده رضا عالمه ي   ساختهتابوي ايراني مستند فيلم  ونشسته بودم  سالنيشهرهاي هلند در 

  . كردم ميماشا تبر آنها رفته است طي صد و اندي سال  بيدادهائي كه

استفاده از ثبت تصويرهايي زنده از با اينكه اين فيلم ساختار داستاني ندارد اما رضا عالمه زاده سعي كرده با 

 ميان اينتهايي از خودش بصحگذاشتن پاسخ آنها و و  يش از ديگراننوع پرسشهانيز با  مهاجرت يك خانواده بهائي و

شود كه فيلم با كنجكاوي از سوي  ميسبب داستاني ي داستاني به فيلم ببخشد. و همين ساخت مانساختها،  صحنه

  پايان ماجرا چه خواهد شد. راستي تماشاچي دنبال شود كه 

تحمل سي سال كه بعد از شده گذاشته از ايران خانواده بهائي يك فيلم بر اساس مهاجرت اين ساختار طرح اصلي 

دار و  ،ان دارندشعشقي كه به سرزمينبا همه شوند ناچار مي ،حكومت جمهوري اسالميسوي از فراوان و بيداد فشار 

 يتا در اين دنياي بزرگ جائي امن براي زندگندارشان را بفروشند و با چشمي گريان و دلي پر خون وطن را ترك كنند 

  بيابند.

 دربارهآگاهي دارند و يا  يخ و وضعيت غم انگيز همميهنان بهائيهنگام گفتگو با كساني كه از تاررضا عالمه زاده 

از  درستيچندان  كه آگاهيمي گذارد  يخودش را جاي تماشاگر اند، كارهاي پژوهشي كردهستمهائي كه بر آنها رفته 

 ،بر اين زمينهآنگاه . شده است بنابيشتر بر اساس شايعه نادرست است و دارد هم خبري اندك ندارد و يا اگر اين حقايق 

  .كند پرسشهايش را طرح مي

پرسشگر كه بر هموطنان بهائي ما رفته و هم  استگر رنجها و بيدادهائي روايتهم هم تصويرگر و در اين فيلم او 

گفتمان  ي گسترهبر اثر يا پديد آمده  ماتك تك در ذهن  هاناشناختگياين بر اساس و كه در طي زمان است ي يپرسشها

 تابوي ايراني فيلم بر اين اساس است. و شكل گرفته ما ساخته شده سياسي، در ذهنيت بخشي از جامعههبي و قدرت مذ

ي در براي رسيدن به حقيقتدرواقع نه تنها مهاجرت و يا سفر يك خانواده را حكايت مي كند بلكه سفر ذهني ما را هم 

پرتوهائي از دانائي به جائي برسيم كه كنيم تا  مياز آغتاريك در ذهنمان اي  نقطهز اگيرد. سفري كه  در برمي هناين زمي

  .ر آن تابيده استبنور 

تماشاگران  عميقو اندوه سنگين يكي از تماشاگران اين فيلم در يك سالن عمومي، شاهد لحظات سكوت ، من

بي  ،روستائيپيرمرد و پيرزني هاي آنها وقتي  نيز شاهد خنده و رفت مي ان يقتي سخن از ستمهايي بود كه بر بهائوبودم؛ 

ساده  با منطق ،شد اعمال ميبر آنها از جانب ماموران حكومت جمهوري اسالمي ضي را كه يتبعو مضحك بودن پايگي 

چون من بهائي شود گاو من و گاو همسايه را و يا طويله هامان را  مگر ميو مي گفتند گرفتند  خودشان به مسخره مي

انسان و ، پزشك مهربان ماجراي قتل دكتر برجيس دارد از هم جدا كرد.ديگر يك مذهب  هستم و او مسلمان است يا

د كه تماشاگر وبيان مي شدر جائي از فيلم چنان دردناك كارد،  او بارساندن قتل چگونگي به و در كاشان بهائي  دوست

  .ندك احساس مي شرا بر بدنضربه هاي آن  درد

اشكهاي آن و همراه با و ما همراه با  بودك مهاجر همچنان در حركت قطار اين خانواده كوچ ،پيش چشم ما

ان بهائي يستمي كه بر روستائاز  ،برجيسدكتر گفتن از قتل  درديديم كه  مياز دوري از وطن، وطني را هم  مسافران آن



 شد. مان ساخته مييرود، لحظه به لحظه پيش رو شان ميتادامه تحصيالدر جلوگيري از ظلمي كه بر جوانان از رفته و 

ي رضا عالمه زاده با توجه به اهميت تاثير همين احساسها. استوطني كه جز درد و رنج براي آنها حاصلي نداشته 

در انساني ملموس وبسيار  ييهافضااز گوهر هنر است، برخاسته كه برانگيختن و ايجاد آن انسان در وجود  پيچيده

  .كند خلق ميفيلمش 

هائي از  پارهآنچه بر  رما هنوز بمردم انسور و استبداد دير پا در تاريخ ما سبب شده كه واقعيت اين است كه س

در جزيره خود با رنجها و را  هركدام از ما ،هاشناختگي. و همين ناندرفته و مي رود آشنائي كافي نداشته باشوجودشان 

كه با هم مي شود، مائي ا متگي بيشتر بسماز اين دست، سبب ساز همدلي و ه مي كند. كوششهائيشاديهامان محبوس 

اي است كه رضا عالمه زاده در ساختن اين  و اين وظيفه .گوناگون بودن انديشه و باورهايمان است ،مانهاييكي از ويژگي

با  خيزد و از جا بر مي به نام مينااز اين خانواده بهائي دختري ده دوازده ساله  ،است. در پايان اين فيلم گرفتهبرعهده كار 

اين شعر را خالصه كرده ساده در آن  ز روي متني كه آرزومندي جانش را در كلماتياسيمائي روشن و زباني ساده 

  :خواند مي

  الناس ما همه بشريم ايها

  يك خداي دادگريم ي بنده

  خواهران و برادران هميم

  مچون ز يك مادر و ز يك پدري

  و بعد مي گويد: همين

و براي او و براي  مبارها برخيز ممي توان ،شا گفتن :همين"اه به چشمهاي مينا و آن گري كه من باشم با نگاتماش

و تاثير  لحظات زيباخلق چنين كه براي و ديگران اسفنديار منفرد زاده و داريوش اقبالي  مراهان او،ه رضا عالمه زاده و

  در هلند كردند. تابوي ايرانيتماشاگران  كف بزنم. كاري كه ها يقهدق، اند باهم كار مشترك كردهدر اين فيلم  گذاري
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