
شماره سوم، نیمه اول آذر ماه 1392آینه جشنواره مردمی فیلم عمار

ثبت نام بیش از 500 فیلم از 59 کشور  واکنش آمریکایی به جشنواره عمار 

در پی پوشش خبری اولین نشست خبری جشنواره چهارم 
عمار توســط روزنامه بانی فیلم با تیتری اشتباه، متن زیر به 
عنوان مشروح بخشی از سخنان وحید جلیلی مسئول شورای 
سیاستگذاری جشنواره عمار برای این روزنامه و خبرگزاری ها 

ارسال شد.
 

آنچه كه در ادبیات سینمایي ایران بیشتر مورد توجه قرارگرفته، 
موضوع  یا فرم فیلمها بوده است. ولي به نظر مي رسد ما در 
ایران یك ضلع مهم سینما را در كانون بحث هاي و مطالعات 
ســینمایي مان فراموش كرده ایم، آن هم ضلع سازماندهي 
است. اصالتا سینما بر مكان اكران داللت دارد و مفهوما فراتر 

از فرم و محتوای فیلم  به كیفیت جمعی تماشا راجع است.
ضلع سوم )یا اول( سینما در كنار موضوع و فرم؛ سازماندهي 
تولید و تماشای فیلم است. از مهمترین ویژگي هاي جشنواره 
عمار، جدا از ویژگي هاي موضوعي و محتوایي؛ سازماندهي 
گسترده اي است كه تحقیقاً مي شود گفت نظیري در باقي 

جشنواره هاي موجود در كشور ندارد.
دوستان ما در جشنواره عمار دارند تالش مي كنند، در تمام 
مناطق كشور و در تمام سطوح، از شهر و روستا، فیلم ها را در 

محیط هاي مختلف ببرند و با بازخورد مخاطب مواجه كنند.
امروز متوسط مخاطبي كه یك فیلم در سینماي ایران دارد 
كمتر از دویســت هزار نفر اســت. یعني اگر برای یك فیلم 
از جمعیت هفتاد میلیوني ایران دویســت هزار نفر )حدود 
سه دهم درصد( ســینما بروند، یك فیلم قابل توجه شمرده 
مي شود! كسي هم به این فكر نمي كند كه چگونه مي شود 

این مخاطب را گســترش داد. چگونه مي شــود حصارهاي 
نرم افزاري و سخت افزاري كه این سینما را احاطه كرده كنار 
زد و به گسترش سینما به عنوان یك »رسانه ملي«  و نه یك 

سرگرمی روشنفكرانه كمك كرد.
عمار از این جهت پیشــتاز و البته در ابتدای راه اســت و 
دارد تالش مي كند كه برای ســازماندهی ســینماي ایران 
پیشنهادات جدیدي را ارائه بكند. با ابتكاراتي كه در جشنواره 
عمار صورت گرفته، امیدوار هستیم انشاءا... این رشد سال به 
سال افزایش پیدا بكند و ما بتوانیم در سازمان سینماي ایران 
به یك تحولي نزدیك بشویم. نكته دوم كه قابل توجه است، 
ماهیت استراتژیك سینما است. با اتفاقاتي كه به خصوص 
در ســال هاي اخیر در فضاي بین المللي سینما رخ داده و 
كانون آن هم از جهاتي ایران بوده، امروز به جرأت مي شود 
ادعــا كرد كه مدعي ترین آدم هایي كه از هنر براي هنر و از 
سینما براي سینما  در غرب صحبت مي كردند، با پرسشهاي 
بسیار جدي مواجه هستند. از موارد اخیرش ؛ جایزه اي بود 
كه در اســكار به یك فیلم  متوســط ضد ایراني داده شد. 
جشنواره اي كه مدعي است حرفه اي ترین و سینمایي ترین 
جشنواره جهان است و بسیاري از منتقدین و مدعیان هم 
این را قبول دارند، شــما مي بینیــد كه عملكرد آن چقدر 
سیاســي و ایدئولوژیك است. در جشــنواره اسكار به فیلم 
متوسطي مثل آرگو لقب بهترین فیلم سال  داده مي شود . 
یعني حرفه اي ترین آدمهاي سینمایي جمع مي شوند و یك 
فیلم كاماًل سیاسي و كاماًل ایدئولوژیك با طراز متوسط به 

عنوان بهترین كار حرفه اي سینما معرفي مي شود!

وقتي كه آنهــا رودربایســتي را كنار گذاشــته اند و دارند 
ایدئولوژیكترین و سیاســي ترین اهداف خودشان را در این 
عرصه با گردن فرازي دنبال مي كنند، دیگر  این  ادبیات ضد 
اعتقادي و ضد سیاسي در داخل سینماي ایران  یك مقدار 
بیش از حد اســتاندارد مضحك و خنده دار به نظر مي رسد 
كه یك عده در داخل ایران بخواهند بگویند كه سینما نباید 
براي خودش  تعهدي نسبت آرمانهاي انقالب این مردم و به 
منافع ملي كشور و به فضاي دیني جامعه ایران قائل باشد و 
صرفاً سینما براي سینما، هنر براي هنر و البته در همان حال  
اســكار براي آرگو! در حالي كه ســینماي جهان از اسكار تا 
كن، به وضوح در آشكارترین شكلش پرچم هاي ایدئولوژیك 
و سیاسي خودش را باال برده، اگر سینماي ایران مي خواهد 
از لحاظ سینمایي و حرفه اي هم رشد بكند، مطمئناً باید به 
این جنبه ها توجه جدي بكند و در مقابل نداهایي كه تالش 
مي كنند هر گونه اندیشیدن به آرمانهاي دیني و اعتقادي و  

ملي را عقب مانده جلوه بدهند؛ مرعوب نشود.
امروز ســینماي پیشــروي جهان دارد كامــالً ایدئولوژیك 
و سیاســي عمل مي كند. ما هم در سینماي ایران با لحاظ 
اســتانداردهاي جذابیت و فرم كه شرط الزم است، باید به 
شرط كافي بیاندیشیم  و شرط كافي ؛رسیدن به یك سینماي 
ملي و آرماني است.عمار در این شرایط دارد تالش مي كند كه 
سینماي ایران به این معنا  به  استانداردهاي بین المللي سینما 
نزدیك بشود. البته شاید ما خیلي راه داشته باشیم تا به اندازه 
اسكار؛ ایدئولوژیك و سیاسي بشویم ولي داریم تالش مي كنیم 

كه به آن استانداردها برسیم.

راه دراز  عمار تا  اسکار!
 آیا عامر خواهد توانست به اندازه اسکار  ایدئولوژیک و سیاسی شود؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

گــزارش تصـویــری 
اولین نشست خبری
چهارمین جشنواره 
مردمی فیلم عمار

 مسئول دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار از برگزاری نخستین 
بخش بین الملل این جشــنواره خبر داد و گفت: تاكنون بیش از 
۵۰۰ فیلم از ۵۹ كشور در این بخش از جشنواره ثبت نام كرده اند. 

 ســازمان Anti Defamation League )اتحادیــه ضدافتــرا( یكی از 
مشهورترین البی های سیاسی فرهنگی صهیونسیم در ایاالت متحده 
به برگزاری چهارمین جشنواره مـردمی فیلـم عمار واكـنش نشان داد.



وقتی فیلم های عمار دارو می شود

»در طب سنتی، پزشكان در نسخه ها آیه قرآن و دعا هم می نوشتند« 
این جمله را دكتر كتابی می گویــد و اضافه می كند: من هم تصمیم 
گرفتم برای بیماران فیلم پخش كنم. مطبی قدیمی در جای شلوغی 
از خیابان كارگر. دكتر كتابی از بیماران نظرسنجی هم می كند. برخی 
ناراضی ولی اكثریت راضی انــد. او اضافه می كند: گاهی بیماران تا دو 

ســاعت در اتاق انتظار نشسته اند و فیلم های جشنواره عمار به خوبی 
فراغت آنها را پر می كند.دكتر كتابی تا به حال در مطب اش فیلم های 
ســخنرانی درباره طب سنتی پخش می كرده كه بعد از بازدید از غرفه 
عمار در نمایشــگاه قرآن برای اكران فیلم ها ثبت نام كرده است. حاال 

مطب دكتر مشتری برنامه های اكران مردمی جشنواره عمار است.

مسئول دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار 
از برگزاری نخستین دوره بین المللی جشنواره 
در كنار چهارمین دوره این جشنواره خبر داد 
و گفت: در پی فراخوان بین المللی جشنواره كه 
در ابتدای آبان ماه منتشر شد تاكنون بیش از 
۵۰۰ اثر در این جشنواره ثبت نام كرده اند. وی 
درباره گستره استقبال از این فراخوان گفت: 
تاكنون از ۵۹ كشــور در این بخش ثبت نام 
كرده اند. بامروت نژاد با بیان اینكه در فراخوان 
بخش بین الملل جشنواره فیلم عمار آخرین 
مهلت 13 دســامبر)3۰ آذرماه( اعالم شده، 
افــزود: در فراخوان جشــنواره بر موضوعات 
»بیداری جهانی: جنبش تسخیر ۹۹ درصدی 
در آمریكا و اروپا«، »بیداری اسالمی: سقوط 
رژیم های دیكتاتوری منطقه ای«، »سیاست 
آمریــكا در قبال جنبش هــای آزادی خواه«، 
»سیاســت های تهاجمی ایاالت متحده در 
قبال آمریكای التین«، »بحران های اقتصادی،  
اجتماعــی و خانوادگی در اروپــا و آمریكا«، 
»نقش البی صهیونیست در ترویج جنگ ها«، 
»دموكراسی آمریكایی و آزادی غربی پس از 12 
سال جنگ در افغانستان و عراق«، »افشاگران، 
امنیت شخصی، تجارت جاسوسی، قتل های 
سیاسی در آمریكا«، »مقاومت علیه اشغالگری 
صهیونیســت، نه فقط در فلسطین بلكه در 
ایاالت متحده و اروپا«، »نقش رهبران مقاومت 
در جهان اســالم، ایاالت متحــده و غرب«، 
»جهانی بدون سالح كشتار جمعی، تروریسم، 
وهابیت، جنگ و تهاجــم«، »نقش انقالب 
اسالمی در جهان، اسالم هراسی، ایران هراسی، 
شیعه هراسی«، »هالیوود و سیمای غرب«، » 
اســتفاده ابزاری از زن، بازار جدید برده داری، 
سقوط انسانیت در تمدن غربی«، »11 سپتامبر 
و نقش البی صهیونیست و نو محافظه كاران 
آمریكایی در آن، حمله اسرائیل به كشتی یو  
اس اس لیبرتی آمریكا«، »تهاجم فرهنگی: ابزار 
جدید تمامیت خواهی آمریكا«، »چرا سوریه؟ 
چگونه یك كشور را نابود كنیم؟«، »قدرت البی 
صهیونیست ، صهیونیست مسیحی و سفرای 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تل آویو در اروپا 
و آمریكا«، »چگونه می توانیم از لحاظ فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی با اسرائیل مقابله كنیم؟«، 
»جهانی ســازی، جهانی شــدن، رسانه های 
جمعی در حال تغییر، ســقوط امپریالیسم 
سرمایه داری و صهیونیسم« و »ایران، قربانی 
تروریســم با بیش از 17 هزار شهید«، تاكید 

شده است.

آینه جشنواره مردمی فیلم عمار
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ثبت نام بیش از ۵۰۰ فیلم از ۵۹ کشور
بچه های ایذه )انجمن فرهنگی هنری شهید بهروز محمدی 
مســجد جامع( از اکران های ســال 90 و 91 شان کتابی 
درآورده اند. کتابی که خاطرات جشــنواره را باز می گوید. 

نوشتار زیر از این کتاب تهیه گردیده است. 

در دلم گفتم الهی شکر که از جایم بلند نشدم!
فرشاد سلطانی - وقتی به كانون رسیدیم چند تا از بچه های دیگر 
هم آنجا ایستاده بودند و درب كانون بسته بود. درها كه باز شد رفتیم و 
نشستیم روی صندلی های خالی. چند دقیقه بعد همه ی سالن پر شد. در 
دلم گفتم الهی شكر كه از جایم بلند نشدم! مجری برنامه محمدمهدی 
هم كالسی مان بود، بخاطر قد كوچكی كه داشت مجبور شدند صندلی 
زیر پای او بگذارند تا به میكرفن برسد. محمدمهدی خبر پخش اولین 
انیمیشن را داد یعنی »نبرد خلیج فارس« و ما كه صندلی  مان سمت 

راست سالن بود، یك طرفه نشستیم تا فیلم را خوب ببینیم

خشم واره ای علیه جشنواره
محمد محمودی - سی سال است از انقالب می گذرد و سی جشنواره، 
آن هم در دهه فجر؛ و نه مردمی بلكه علی االغلب نامردمی! و عاقبِت 
این تصویرها از مردم هم می شود خشمواره ای علیه هر چه جشنواره! 
خشم واره ای )جشنواره ای( كه تولیدش همین مردم و توزیعش نیز، و 
مخاطب و بیننده اش بی شك در دل همین مردم بود. مردمی كه هم 
شمال داشت هم جنوب ، هم شرق داشت و هم غرب، مردمی كه مركز 

آموزش و مركز قلبش انقالب است.
جشنواره ای  هم هســت كه همه ی این جهات را می دید و بی هیچ 
سانسوری نشــان می داد كه هیچ صدایی )آمریكا( و هیچ شبكه ای 
)بی بی.سی( تبلیغش را نمی كند و بیلبوردی آن را نشان نمی دهد. 
بدتر از همه صدای خودمان و سیمای خودمان! جشنواره ای راه افتاده 
كه تولید و توزیع و بیلبورد و سینمایش مردمی هستند كه می خواهند 
تصویرشان دیده و صدایشان شنیده شود. جشنواره ای كه به مخاطبش 
توهین نمی كند و ادا در نمی آورد و مخاطبش را به عام و خاص تقسیم 

نمی كند و الخ ... جشنواره ای به نام عمار.

مردمی بودن
پوسترها و تراكت ها در مساجد و مدارس و ادارات و مغازه ها و خالصه 
همه جای شهر نصب شده بود. رحیم می گفت: جلوی درب مغازه ای 
توی یكی از پاساژهای شهر می خواستیم پوستر بزنیم؛ صاحب مغازه 
گفت: اینجا پوستر نزنید، تا حاال هیچ پوستری به این دیوار نخورده 
است. اما وقتی به او گفتیم كه برای جشنواره عمار است و هزینه هایش 
با كمك های مردمی تامین می شود؛ راضی شد و حتی در چسباندنش 

به ما كمك كرد.

اجازه قانونی!
امین می  گفت: »باران می بارید، با موتور یكی از بچه ها رفته بودیم برای 
چسباندن پوستر در تابلوهای ادارات و مدارس. رحیم می گفت ادارۀ 
ارشاد را بی خیال شــویم! ولی من به هادی راه اداره را نشان دادم. بد 
شانس بودیم، هر چه زور زدیم سوزن به تابلوی اداره ارشاد بند نمی  شد! 
از اداره ها برای چسباندن پوستر اجازه نمی گرفتیم چون بعد از مطرح 

كردن موضوع باید سرگردان این اتاق و آن اتاق می شدیم اما دست آخر 
گیر افتادیم؛ مجبور شدیم برای گرفتن چسب نواری به اتاق فرهنگی 
اداره برویم و ظاهراً اجازه ای بگیریم كه داستان از همین جا شروع شد...
به آقای ادارۀ ارشــاد سالمی عرض كردیم و موضوع جشنواره را برای 
ایشان مطرح كردیم، آقای ادارۀ ارشاد  شروع كردند به فرمایشات كه 
باید از ما مجوز می گرفتید و نمی شود هر كسی هر جا برای خودش 
هر كاری بكند، كارها باید در چهارچوب قانونی اجرا شود و از این جور 
حرف ها!، من شروع كردم به توضیح دادن درباره اهمیت جشنوارۀ عمار 
و جبهه فرهنگی و انقالب و... رحیم حوصلۀ حرف های آقای ادارۀ ارشاد 
را نداشت. با دستانش مرا ُهل داد و گفت : »برویم«، آقای ادارۀ ارشاد 
عصبانی شد. وقتی رئیس ارشاد یك شهر از برگزاری جشنواره ای به 
این گستردگی خبر ندارد، چه استداللی می توان آورد؟ ازخیر چسب 

هم گذشتیم!

از استقبال گرمی! که از مردم می کردم، خجالت می کشم!
مجتبی كه گویا از جمعیت داخل سالن اطالع دقیقی ندارد، توی حیاط 
كانون با روی باز از مردم استقبال می كرد: »توی حیاط كانون ایستاده 
بودم و از مردم استقبال می كردم، كه یكی از دوستان مرا به كناری 
كشــاند: »چیه علی آقا چی كار داری؟ چی؟ چی می گی؟ من؟ من 
چطور برم بگم مردم ما عذر می خوایم سالن دیگه جا نداره؟« و برای 
اینكه خودم را از این مهلكه خالص كنم می گویم: خوب بذارین بیان تو 
سر پا وایسن. علی هم با كمی تندی می گوید: آخه داخل، جای سوزن 
انداختن نداره. حاال خودم از استقبال گرمی! كه چند لحظه پیش از 

مردم می كردم، خجالت می كشم.«

ثمره ی »جهاد نسل ایستاده ی فریادگر« شده است
 »نسل نشسته ی یادآور«

زمان برگزاری جشنواره را ساعت 6 غروب اعالم كردند... عده ای از مردم 
قبل از ساعت6 داخل آمفی تئاتر حاضرند. وارد آمفی تئاتر كه می شوم 

صدای:  بابا آب داد دیگه شعارمانیست/ باباخون داد/ باباخون داد
 فضا را پر كرده است. ده دقیقه از اكران نگذشته است كه صندلی های 
سیار دست به دست وارد سالن می شوند. نمی دانم من تحملم كم 
اســت كه جایی درمیان صندلی های سیار پیدا نكرده ام و مجبورم 
سرپا بایســتم، یا آنهایی كه سرپا ایستاده  اند، تحملشان زیاد است 
كه چیزی نمی گویند و تنها به پرده ی نمایش خیره شده اند. اولین 
مستند، مستند شهید نوذر شاهولی است كه برروی پرده ی نمایش 
می رود. پدرش را می بینم كه در ردیف جلو نشسته است. ...گوینده 
فیلم مستند می گوید: »یك چیز است كه كمش هم زیاداست و آن، 
چیزی نیســت جزدرد«. پدراشكانش را پاک می كند. به جمعیت 
نگاهی می اندازم همه به پرده ی نمایش خیره شــده اند. یكهو راوی 
داســتان مرا به خود می آورد: »من برانم كه هم قافیه بودن مرد و 
درد اتفاقی نیســت«... درقاب تصویر، نماز كه اقامه می شود پدر با 
خود زمزمه ای دارد. راوی می گوید: »برخیز ای شــهید و بر ما نماز 
بگذار.« چهره ی پدر بیشتر در هم فرو می رود و زود به زود با دستمال 
اشك چشمانش را پاک می كند. تنها سكوت است كه در بین این 
همه جمعیت جوالن می دهد و صدای راوی كه ثمره ی »جهاد نسل 

ایستاده ی فریادگر« شده است »نسل نشسته ی یادآور«.

 خاطرات برگزاری جشنواره در ایذه 

خشم واره ای علیه جشنواره



حمله رادیو فرانسه به جشنواره عمار

برگزاري نشست خبري جشنواره مردمي فیلم عمار در رادیو فارسي زبان 
فرانسه بازتاب یافت.    این شبكه رادیویي در گزارشي، با تمركز بر شعار 
جشنواره عمار با عنوان »مرگ بر آمریكا« از زبان كارشناس خود اعالم 
كرد: این جشنواره همواره یك جشنواره سیاسي بوده و برگزار كنندگان 

آن این نكته را به طور شفافي بیان كرده اند.

    نكته تامل برانگیز این است كه با وجود بودجه اندک و ناچیز جشنواره 
عمار در مقایسه با سایر جشنواره هاي سینمایي و همچنین مشخص 
بودن متولي آن، رادیو فرانسه سعي كرد درباره آن شبهه ایجاد كند. به 
طوري كه گفت معلوم نیست بودجه 7۰ میلیون توماني جشنواره عمار 

از كجا تامین مي شود!
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  Anti Defamation League ســازمان 
)اتحادیــه ضدافترا( یكی از مشــهورترین 
البی های سیاســی فرهنگی صهیونســیم 
در ایاالت متحــده به برگــزاری چهارمین 
جشنواره مردمی  فیلم عمار واكنش نشان 
داد. سایت Blog.adl.org در بخش »اسرائیل 
و بین الملل« خود با عنوان جشــنواره فیلم 
یهودی ســتیز ایران بــه افراطیون آمریكا 
فراخوان می دهد؛ نوشــته  اســت: »دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اســالمی 
یك نهاد مردمی در ایران است كه چهارمین 
جشنواره مردمی فیلم عمار را از 3 الی 11 
ژانویــه 2۰14 در تهران برگزار خواهد كرد. 
این جشنواره فیلم كه به نام یكی از اصحاب 
پیامبر نامگذاری شده است از فیلم هایی با 
موضوعات ضد امریكایی، ضد اســرائیلی و 
ضد یهودی)!( استقبال می كند. موضوعاتی 
چون: حمالت با پرچم دروغین، حمالت 11 
سپتامبر نقش البی صهیونست و نومحافظ 
كاران حمله اسرائیل به كشتی یو اس اس 
لیبرتی، قدرت البی صهیونســت در ایاالت 
متحده و اروپا و نیز شــامل صهیونســیم 
مســیحی نقش البی اسرائیل در گسترش 
جنگ و مقاومت علیه صهیونسیت نه فقط 
در فلســطین بلكه در ایاالت متحده امریكا 
و اروپا. بهترین فیلم های شــركت كننده 
در جشــنواره به بخش مسابقه راه پیدا می 
  boldfacenewsكنند.« ســایت پر مخاطب
نیز با تیتر » جشنواره ایرانی كه در ماه ژانویه 
برگذار خواهد شد از آثار فیلم سازان استقبال 
می كند« به این مطلب می پــردازد: »آثار 
برخی از با استعداد ترین فیلمسازان در جهان 
در چهارمین جشنواره ساالنه فیلم عمار در 
ژانویه آتی نمایش داده خواهد شــد.« این 
سایت ضد صهیونیستی كه همواره در پرده 
برداری از جنایت های رژیم صهیونیســتی 
پیش قدم بوده، با معرفی جشــنواره و قرار 
دادن لینك سایت جشنواره، به معرفی آن 
پرداختــه و 21 محور  فراخوان بین المللی 
جشنواره را با جزئیات بیان می كند. در ادامه 
 ADL نیز به خبر ســازمان صهیونیســتی
آمریكا پرداخته و آن را به سخره می گیرد. 
شــایان  ذكر است تا شــنبه نهم آذر 631 
فیلم از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره 
به آدرس en.ammarfilm.ir  از كشــور های 
آســیایی، اروپایی و آمریكایــی به بخش 
بین الملل جشنواره عمار ارسال گردیده اند .

واکنش آمریکایی به جشنواره عمار

آینه جشنواره مردمی فیلم عمار

محمد تقی فهیم در گفتگویی گفت: فیلم 
بلنــد »ملخی كه غول شــد« مســتندی 
است پژوهشــی كه در قالب سه روایت به 
سرنوشــت روزنامه كیهان از بدو تاسیس 
تا پیروزی انقــالب می پردازد. اولین روایت 
توســط هوشــنگ توكلی، بازیگر براساس 
اســناد حكومتی و ســندهای موجود در 
مكتوبات منتشر شده انجام می شود، دومین 
روایت آن از كاركنان و بازنشسته های كیهان 
نشات گرفته كه از دغدغه ها و تجارب خود 
در زمان اشتغال شان درآنجا سخن می گویند 
و آخرین روایت مربوط به خاطرات سناتور 
مصباح زاده، مالك قدیمی كیهان است كه 
در آن مهــدی فقیه نقش مصبــاح زاده را 
بازی می كند.فهمیــم ادامه داد: همچنین 
این اثر به نقش روزنامه كیهان در كودتای 
28 مــرداد، تاثیر بــر رویدادهای انقالب و 
بحث اعتصاب روزنامه ها كه توسط اعضای 
كیهان انجام شــده می پــردازد. وی افزود: 
در ســاخت این اثر سعی شده تا از طرح و 
ساختار گزارش نویسی صفحات در روزنامه 
كیهان الگو گرفته شود و در آن ۵۰۰ عكس 
منتشرنشده نیز بكار رفته و حاصل هشت 

ماه پژوهش است.
فهیم افزود: این مســتند با حمایت مركز 

گســترش سینمای تجربی در 8۰ دقیقه و 
طی 12 ماه ساخته شده است.

به گفته وی؛ فیلم بلند »قوچ ها خیال بافی 
می كنند« درباره زندگی فردی روستایی در 
یكی از روستاهای تربت حیدریه در استان 
خراسان رضوی است. این فرد روستایی 3۰ 
ســال پیش زادگاه خود را ترک می كند و 
برای كار به تهــران می آید و پس از مدتی 
دوبــاره به روســتای خود بــاز می گردد و 
بــه چوپانی می پردازد و بــا كار و تالش به 
زندگی اش ادامه می دهد. فهیم افزود: روایت 
این مستند در جاده است به طوری كه فرم 
این كار یك كار جاده ای است كه از تهران 
به عنوان یك شــهر پیشــرفته با وجود در 
دسترس بودن تمام امكانات شروع می شود 
و سپس وارد فضای روستا شده و با بسیاری 
از ناعدالتی ها روبرو می شــویم. این مستند 
7۰ دقیقه ای با هزینه شــخصی طی شش 
ماه ساخته شده است. همچنین این اثر در 
بخش مسابقه شهید آوینی نیز راه پیدا كرده 
اســت. فهیم در ادامه اظهار داشت: كلیپ 
پنج دقیقه ای »17 هزار« را درباره شهدای 
ترور و به ســفارش بنیاد شهید ساخته ام و 
موضوعش راجع به 17 هزار تروری است كه 
از ابتدای انقالب تا به االن انجام شده است.

وی در ادامــه افــزود: مســتند »وقاهت و 
جنایت« مستندی است آرشیوی كه درباره 
ترور مردم عادی اســت. این مستند در 18 
دقیقه و با فیلم هــای راش  موجود در این 
زمینه به سفارش بنیاد شهید ساخته شده 
اســت. به گفته فهیم این مستند به انفجار 
حرم امام رضــا)ع( و رازهایی كه درون آن 
نهفته اســت نیز می پردازد. فهیم در پایان 
عنوان كرد: جشنواره فیلم عمار، جشنواره ای 
اســت فراگیر كه با وجود عمر كمش جای 
خود را در میان جشــنواره مطرح دیگرباز 
كرده و فضای مناسبی را برای جوانان فراهم 

كرده است.

سلیم غفوری، مدیر بخش مستند سازمان 
هنری رســانه ای اوج و موسســه فرهنگی 
میثاق در گفت وگویی گفت: متاسفانه بخشی 
از تولیدات سینمایی و مستند فیلمسازان 
مــا فقط بــرای نمایش در جشــنواره ها و 
مخاطبان خاص این جشــنواره ها ساخته 
می شود. فیلمهای مســتند را فقط افرادی 
كه در جشــنواره ها حضور دارند می بینند 
و این فیلمها آرشــیو می شود. اما عمار یك 
جشنواره به معنای مصطلح هنری نیست و 

دارای محیط بسته ای از مخاطبان نیست.
وی افزود: جشــنواره مردمی فیلم عمار با 
استفاده از اكران  فیلمها در سراسر كشور و 
حتی مناطق دور افتاده و روستاها می تواند 
سینما را به دورن اجتماع ببرد و یك حركت 
اجتماعــی را پیــش ببرد. اگــر این اتفاق 

اســتمرار پیدا كند می تواند جشنواره عمار 
را به یك رســانه جدید تبدیل كند كه به 

مردمی شدن سینما كمك می كند.
ایــن مستندســاز در خصــوص نحــوه 
تاثیرگذاری جشنواره مردمی فیلم عمار بر 
روی مستندسازان گفت: در هر جشنواره، 
شورای سیاســتگذاری می تواند با انتخاب 
داوران و بخش های جشــنواره و نظارت بر 
اهدای جوایز بر فیلمســازان تاثیر بگذارد. 
فیلمسازانی كه می خواهند در جشنواره ها 
شــركت كنند با توجه به سیاست های آن 
جشنواره فیلم می ســازند تا بتوانند موفق 
باشــند. به این دلیل كه در جشنواره عمار 
نگاه انقالبی و اســالمی حاكم اســت، این 
جشنواره می تواند در خط دادن درست به 

فیلمسازان موثر باشد.

غفوری با تاكید بر اینكه جشنواره های محتوا 
محوری مانند عمار كمتر در كشــور وجود 
دارد، گفت: جشنواره عمار با نگاه ویژه ای كه 
به مناطق كمتر دیده شــده و محروم دارد، 
می تواند اســتعدادهای سینمایی و هنری 
زیادی را فعال كند و تاثیر بسزایی در آینده 

سینمایی كشور داشته باشد.

محمد تقی فهیم:

با چهار اثر در جشنواره عمار امسال شرکت کرده ام

سلیم غفوری:

جشنواره عمار آغاز یک حرکت اجتماعی است 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



»پیمان های پنهان« و »سفر به پشتون ها« در جشنواره ی عمار
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حضور 11 انیمیشن از سازمان اوج در جشنواره فیلم عمار

حضور »خاک و مرجان« در جشنواره عمار

»آتو«، »بهانه های بنی اسرائیل«، »بینا و دینا«، »چاخان 
تــی وی«، »دربســت«، »حســرت«، »همســایه ها«، 
»حجــاب«، »آی كیو 17۰«، »لحظه هــای بزرگان« و 
»نوروز آن ســال ها« یازده 11 انیمیشــن سازمان اوج 
هســتند كه در برای شركت در جشــنوار عمار ارسال 
شده اند. »خانه انیمیشــن انقالب اسالمی« یازده فیلم 
انیمیشــن را كه به سفارش سازمان هنری رسانه ای اوج 
تولید شــده است را برای شركت در چهارمین جشنواره 
مردمی فیلم عمار ارسال كرده است. »آتو« به كارگردانی 
فرهاد امین زاده، »بهانه های بنی اسرائیل« به كارگردانی 
حســین صفارزادگان، »بینا و دینا« به كارگردانی هادی 
محمدیان، »چاخــان تی وی« به كارگردانی ســلمان 
خورشــیدی، »دربســت« به كارگردانی رضا فصاحت، 
»حسرت« به كارگردانی حامد مالعلی، »همسایه ها« به 
كارگردانی حسن توكلی، »حجاب« به كارگردانی فتح اهلل 
ندیمی، »آی كیو 17۰« به كارگردانی هادی محمدیان، 
»لحظه های بزرگان« به كارگردانی ســعید فرهنگیان و 

»نوروز آن ســال ها« به كارگردانی مهدی پاكدل آثاری 
هستند كه برای جشــنواره عمار ارسال شده اند. »آتو« 
فیلمی ۵۰ دقیقه ای درباره مسائل جهانی است كه با زبان 
طنز به مسائل كشورهای غربی می پردازد. »بهانه های بنی 
اسرائیل« انیمیشنی 36 دقیقه ای درباره بهانه های بنی 
اسرائیل است. »بینا و دینا« در یكساعت و چهل دقیقه 
به مســائل زمان انقالب و تاریخ معاصر ایران می پردازد. 
»چاخــان تی وی« نیز انیمیشــنی درباره شــبكه های 
ماهواره ای با مدت زمان 6۵ دقیقه اســت. »دربســت« 
4۰ دقیقه ای، »حســرت« 6 دقیقه ای و »همســایه ها« 
78 دقیقه ای هر ســه درباره مسائل اجتماعی هستند. 
»حجاب« فیلمی 26 دقیقه ای درباره حجاب اســالمی 
اســت. »آی كیو 17۰« انیمیشنی است كه با زبان طنز 
به موضوع شكار پهپاد آمریكایی توسط ایران می پردازد. 
»لحظه های بــزرگان« فیلمی با مدت زمان 113 دقیقه 
درباره شهید چمران، امام موسی صدر و ... است. »نوروز 
آن سالها« نیز انیمیشنی 62 دقیقه ای درباره جنگ است.

تهیه كننده فیلم سینمایی »خاک و مرجان« به كارگردانی 
»مسعود اطیابی« از حضور این فیلم در جشنواره عمار خبر 
داد و گفت: زمان اكران این در افغانســتان نیز به زودی 
معلوم می شود. ســید امیر پروین حسینی، تهیه كننده 
فیم سینمایی »خاک و مرجان« به كارگردانی »مسعود 
اطیابی« در گفت وگویی با اعالم خبر ارسال این فیلم به 
جشنواره مردمی فیلم عمار، گفت: احساس ما این است 
كه این فیلم با موضوعات این جشنواره همخوانی دارد و 
وظیفه مــا این بود كه فیلمی چون »خاک و مرجان« را 
كه برای آن زحمت زیادی كشیده شده برای دیده شدن 
بیشتر به چنین جشنواره ای ارسال كنیم. وی با اشاره به 
رویكردهای جدید و متنوع جشنواره عمار، افزود: به نظرم 

این جشنواره در بحث گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت 
حرفی برای گفتن دارد و برای همین هم »خاک و مرجان« 
را به این جشنواره ارسال كردیم. پروین حسینی، با بیان 
اینكه »خاک و مرجان« نیز ذیل مبحث گفتمان انقالب 
اسالمی و مقاومت ساخته شده، تاكید كرد: به نظرم رسید 
كه این فیلم بتواند در جشنواره عمار با بقیه فیلم هایی كه با 
این رویكرد ساخته شده مقایسه شود و بتوانیم از تجربیات 
یكدیگر استفاده كنیم. وی همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره اكران این فیلم در افغانستان، گفت: مسئول »افغان 
فیلم« در تهران خواهد بود و جلسه ای با او خواهیم داشت 
تا مراحل نهایی اكران را با وی داشته باشیم و زمان اكران 

در افغانستان به زودی معلوم می شود.

1۰اثر از آثار موسسه فرهنگی و هنری مبشر فیلم مهمان 
چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمارمی شود

كوهی مشــایخ مدیر تولید موسســه فرهنگی و هنری 
مبشر فیلم در گفتگویی از تولید 1۰ اثر مبشر فیلم برای 
چهارمین جشنواره فیلم عمار خبر داد. مدیر تولید مركز 
مستند مبشر فیلم هدف اساســی جشنوار هایی مانند 
عمار را نهادینه كردن فرهنگ اهل بیت علیهم الســالم 
و ادامه دهنده راه شــهدای انقــالب و امام راحل رحمه 
اهلل علیه دانست و تاكید بر نهادینه شدن نكات اخالقی 

و دینی برشمرد. كوهی مشــایخ در خصوص تولیدات 
و نام آثار افزود: نام شــش اثر عبارت اســت از پرنده ها 
فدراسیونی ندارند، شوق وصال اشك های روشن، توكل، 
ما اهل منطقیم، كوی دوســت و  ان شــاء اهلل بزودی و 
پس از تدوین نهایی، نام بقیه آثار اعالم می شــود.  وی 
همچنیــن افــزود: دو كلیپ در خصــوص قدرت های 
استعماری می باشد كه امیدواریم با تدوین به موقع  به 

جشنواره عمار برسد.
گفتنی است ســال گذشته 7 اثر از4 فیلمساز گلستانی 
در جشــنواره فیلم حضور داشتند كه مستند » نخ هایی 
كه برای خداوند بافته می شوند« از تولیدات این موسسه 
برگزیده شد. موضوع این مستند داستان زندگی  پیرزنی 
است كه با دســتمال بافی سنتی به كسب رزق و روزی 

حالل می پردازد.

محسن اسالم زاده مستندساز جوان و از برگزیدگان جشنواره 
عمــار در دوره ی ســوم- در گفتگویــی پیرامــون آخرین 
فعالیت هایش عنوان كرد: »در جشنواره ی عمار سال جاری با 
دو مســتند شركت خواهم كرد. اولین مستند كه با موضوع 
سوریه تهیه شده است، »پیمان های پنهان« نام دارد كه كار 

مشترک بنده وآقای اصغرزاده و تهیه كنند گی آن بر عهده ی  
مركز مستندسازی حقیقت است. این مستند 3۰ دقیقه ای به 
داستان مردم عادی كه در سوریه به دفاع از این كشورمشغولند، 
می پردازند.«تأثیر زیادی بر تحوالت دو دهه اخیر در افغانستان 

داشته و.... پرداخته شده است.«
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نشست خبری چهارمین دوره از جشنواره مردمی فیلم »عمار« 
با حضور نادر طالب زاده، دبیر این جشنواره، وحید جلیلی، مدیر 
دفتر مطالعات فرهنگی جبهه انقالب اسالمی و رئیس شورای 
سیاستگذاری جشنواره عمار و حامد بامروت نژاد، دبیر اجرایی این 

جشنواره برگزار شد.
طالب زاده با تاكید بر اینكه جشنواره فیلم عمار به دنبال فرهنگ 
سازی در زمینه انقالب اسالمی است گفت: این جشنواره سعی 
دارد استعدادهای فعال در گفتمان انقالب اسالمی را جذب كند. 
امسال آثار خوبی در حوزه های مختلف به دبیرخانه رسیده  كه 
از كیفیت باالیی برخوردار هستند. این آثار حتی اگر در ریتم و 
ساختار حرفه ای نباشند اما نسبت به دوره گذشته دارای پختگی 

هستند.
طالب زاده در ادامه خاطرنشان كرد: درباره بخش بین الملل به 
این جشنواره اضافه شد تا كسانی كه در جهان از حقیقت دفاع 
می كنند و در جامعه خود تحت فشار هستند، بتوانند در جشنواره 
عمار حرف خود را بزنند. اهالی رسانه و اساتید دانشگاه به دلیل 
بیان حقیقت از محل كار خود اخراج شده اند و باید در جایی این 
حقیقت ها را ابراز كنند. جشنواره عمار می خواهد برای این افراد 
كه شاید خیلی از آنها مسلمان هم نباشند این امكان را فراهم كند. 
ایران به عنوان محور ایستادگی در مقابل امپریالیسم و امپراتوری 

ها باید از هنرمندان دعوت كند كه آثار خود را ارائه كنند.
وی در ادامه اضافه كرد:  شبكه های زیادی در خارج از ایران هستند 
این شبكه ها  كه می خواهند حقیقت را مخدوش كنند. غالب 
فارسی زبان هستند. شبكه های خارجی بودند كه توانستند ایران را 
به عنوان یك تهدید هسته ای معرفی كنند و نظر مردم و نماینده 
های مجلس را درباره اعمال تحریم های اقتصادی جلب كنند. 
حاال رسانه های مقابل این شبكه ها و این سیاست گذاری ها در 

انتظار رسانه ای هستند كه فیلم ها و مواضع آنها را پخش كند.
به  غزه  از  اثر  تاكنون 3۰  ادامه گفت:  در  عمار  دبیر جشنواره 
دبیرخانه جشنواره عمار رسیده است. »پرونده های k.s« نمونه ای 
از فیلمهای بخش بین المللی جشنواره عمار است كه به بیان 
حقایق می پردازد. در این فیلم می بینیم كه چگونه آمریكا محموله 
های بزرگ سالح های شیمیایی را از بنادر مختلف به عراق وارد 
می كند و عراق در جنگ 8 ساله آنها را برعلیه ما استفاده می كند. 
این فیلم های افشاگرانه و خبری باید در جشنواره عمار استفاده 

و برجسته شود. 

شـرکت 10 اثر از مـرکز گستـرش 
مستند و فیلمسازی مبشر فیلم 

در جشنواره عمار

نادر طالب زاده:
حضور فیلم های افشاگرانه علیه غرب
 در بخش بین الملل جشنواره عمار


