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آینه جشنواره مردمی فیلم عمار 
نیمه اول دی ماه هزار و سیصد و نود و دو

شماره چهارم
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ماجرای انتخابات 92 در جشنواره عمار
دالیــل رای نیــاوردن اصولگراهــا در انتخابــات ریاســت جمهــوری 92 در قالــب مســتند 
»نیمــه ی دوم« در جشــنواره ی عمــار حضــور خواهــد داشــت. »این مســتند یک ســاعته 
روایــت پاســخ مــردم بــه دو ســوال اساســی اســت: یکــی اینکــه بــه چــه کســانی رای 

داده انــد و دیگــری اینکــه دالیــل رای دادن بــه آنهــا چــه بــوده اســت. 

هفتــه گذشــته جمعــی از مســئولین جشــنواره مردمــی 
ــا برخــی از فضــا  عمــار در ســفر یــک روزه ای بــه قــم ب
و اســاتید حــوزه علمیــه قــم دیــدار و گفتگــو نمودنــد کــه 
دیــدار بــا آیــت اهلل میرباقــری رئیــس دفتــر فرهنگســتان 
علــوم اســامی و اســاتید ســطح عالــی حــوزه علمیــه قــم 
ــس از  ــدار پ ــن دی ــود. در ای ــا ب ــن برنامه ه ــه ای و از جمل
بیــان گــزارش مســئولین اجرایــی جشــنواره عمــار از روند 
ــه ایــن جشــنواره، اســتاد  فعالیت هــای سه ســاله دبیرخان
میرباقــری در در ســخنانی ضمــن تجلیــل از فعالیت هــای 
ــی و  ــر انقاب ــته های هن ــان بایس ــه بی ــه ب ــورت گرفت ص
ضــرورت نــگاه فلســفه تاریخــی هنرمنــد در تولیــد آثــار 
پرداختنــد کــه متــن ســخنان ایشــان در ادامــه می آیــد.

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. گزارشــی کــه دوســتان 
جشــنواره عمــار بیــان داشــتند امیــدوار کننــده اســت و 
انشــاء اهلل میــدان کار وســیع تــر طراحــی شــود. جنــگ 
کنونــی مــا جنــگ تمــدن اســام و کفــر اســت و غــرب 
افــق آینــده اش را بــر مبنــای همیــن درگیــری طراحــی 
می کنــد و حــوادث بیــن المللــی را بــر اســاس آن 
شــکل می دهنــد و ایــن موضــوع را در ســطوح مختلــف 
ــای  ــق آن جنگ ه ــا از طری ــد ت ــال می نمای ــری دنب هن
آینــده را مدیریــت کننــد، حــال چــرا مــا ایــن موضــوع 
را در هنــر وارد نمی کنیــم؟ متاســفانه هنــر مــا هنــور در 
درگیری هــای 200 ســال قبــل غــرب گیــر کــرده اســت و 
اکنــون رمان هــای ســیصد ســال گذشــته غــرب موضــوع 
ســینما و آثــار هنــری ما هســتند. قبــل از انقاب اســامی 

شــاید ایــن هنــر توجیهــی داشــت امــا بــا بــروز انقــاب 
اســامی کــه انســداد تاریخــی غــرب را شکســته اســت 
دیگــر معنــی پیــدا نمی کنــد کــه هنــر مــا در دو ســه قرن 
گذشــته غــرب بمانــد و حقیقــت ایــن اســت کــه هنرمند 
روشــنفکر بایــد جلوتــر از زمــان خــودش زندگــی کنــد بر 
ــه  ــودش را ب ــده کار خ ــی های آین ــیب شناس ــاس آس اس
پیــش ببــرد. انقــاب اســامی در مقیاس اجتماعــی نظریه 
ــه  ــی امــام)ره( و در مقیــاس تاریخــی نظری عدالــت جهان
ــاس  ــن اس ــر همی ــد و ب ــال می کن ــاء را دنب ــت انبی والی
ــت  ــق عدال ــت تحق ــد در خدم ــا بای ــر م ــوب هن چهارچ
اجتماعــی اســام باشــد. بــه علــت تغییــر موازنــه قــدرت 
ــت  ــن عدال ــق ای ــامی تحق ــاب اس ــط انق ــی توس جهان
منتهــی شــده بــه یــک درگیــری تمدنــی بــا غــرب و هــم 
اکنــون قطــب دوم جهــان بــا انقــاب اســامی در چالــش 
ــا  ــی ب ــری تمدن ــرض درگی ــودش را در مع ــت و خ اس
انقــاب اســامی مــی دانــد و بــه اردوکشــی آمده اســت و 
ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه چــرا هنــر و هنرمندان 

ــد. ــدان نمی آی ــه می ــاس ب ــن مقی در ای
زمانــی کــه شــما هنــر را وارد ایــن مقیــاس کنیــد 
ــیر  ــن مس ــود در ای ــی ش ــور م ــران مجب ــدان ای هنرمن
ــر از  ــک گام جلوت ــد. شــما  مــی بایســت ی حرکــت کنن
ــی  ــگ جهان ــم جن ــرب فیل ــد و غ ــوود حرکــت کنی هالی
ــور  ــر ظه ــه عص ــوف ب ــما معط ــازد، ش ــی س ــارم م چه
طراحــی هنــری کنیــد و از آن زاویــه همــه ابعــاد تمــدن 

ــد.                            ــد کنی ــی را نق غرب

جشــنواره عمــار بــه تعبیــر حضــرت آقــا از 
بــرکات فتنــه بــود. یعنــی اگرچه که ســلمة 
خیلــی شــدیدی بــه نظــام وارد شــد و همه 
چیــز در داخــل و در خارج، بــرای براندازی و 
کودتــا آمــاده بــود اما خدا نخواســت و نشــد. 
شــما پــدران و مــادران شــهدا دعــا کردید و 
بچه هــا را مثــل زمــان جنــگ تــوی میــدان 
فرســتادید و مانــع فتنه گــران شــدید. شــما 
رســالت خودتــان را انجــام دادیــد امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه آن اتفاقــی کــه در 
خصــوص فتنــه و مطالبــات مــا بایــد اتفــاق 
مــی افتــاد عملــی نشــد. مرکــز فرماندهــی 
فتنــه و عناصــری کــه اســم بردنشــان 
در اینجــا و بــرای ایــن محفــل خــوب 
نیســت، نشــان دادنــد کــه هنــوز کــه هنــوز 
اســت قابلیــت ســازماندهی و ایجــاد فتنــه 

ــد.  ــری را دارن جدیدت
 ویژگــی جشــنواره عمــار ایــن اســت کــه 
ــد و وارد  ــت کردن ــان هم ــتان خودش دوس
کارزار شــدند. بــا ایــن حــال مافیــای صــدا 
و ســیمایی ها و ســینمایی ها کــه در طــول 
بیــش از ســه دهــه انقــاب شــکل گرفتــه، 
بــه هیــچ وجــه اجــازه نمی دهــد کــه 
بچه حزب اللهــی بــا دیــدگاه روح اللهــی وارد 
ایــن صحنــه بشــود. اصــا و ابــدا. بنابرایــن 
ــه از  ــود ک ــن ب ــه ای ــن فتن ــرکات ای از ب
درون آن ایــن قصــه بیــرون زد و حــزب اهلل 
ــرم  ــگ ن ــه جن ــه وارد مقول ــان داد ک نش
شــده اســت. اگرچــه ایــن ســاختار خیلــی 
ــه اش  ســخت و پیچیــده اســت و مــا تجرب
»ان  می فرمایــد:  خداونــد  نداشــتیم.  را 
تنصــروا اهلل ینصرکــم و یثبــت اقدامکــم.« 
آیــه عجیبــی اســت. چــرا خــدا گفــت اگــر 
ــاری کنیــد، مــا هــم شــما  شــما مــن را ی
را یــاری می کنیــم. پــس معلــوم اســت کــه 
بــا همــه ضعفهایــی کــه هســت، بایــد خــدا 
را و حــزب اهلل را و والیــت را و ولــی را در 
ایــن جبهــه حامــی باشــیم. ایــن کاری کــه 
ــا  ــز م ــه عزی ــی ک ــد و زحمات ــما کردی ش
ــرای  ــش ب ــا پی ــب زاده از مدته ــای طال آق
تربیــت نیــرو کشــید همــه در ایــن راســتا 
معنــی مــی شــود. دوســتان دیگــر مــا آقای 
ــه  عباســی و جلیلــی هــم در مراکزشــان ب
ایــن مهــم پرداختنــد. بنابرایــن ورود بچــه 
حزب الهــی هــا بــه ایــن میــدان امــر 

مبارکــی اســت. 

استاد میرباقری در دیدار مدیران جشنواره مردمی عامر:
هنرمندان ما هنوز به دنبال تخیالت دو قرن پیش غربی ها هستند

سعید قاسمییادداشت شفاهی

»عمار« امر مبارکی است

صفحه دوم

استقبال طالب خارجی از مسئولین عماربازتاب های »نبرد خلیج فارس« در فرانسه
فرهــاد عظیمــا کارگــردان انیمیشــن موفق »نبــرد خلیج 
فــارس« کــه در ســومین دوره جشــنواره مردمــی عمــار 
ــال دو  ــی، از ارس ــرده، در گفت وگوی ــت ک ــزه دریاف جای
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــن جشــنواره خب ــه ای انیمیشــن ب
انیمیشــن ها بــا موضوعــات متفــاوت هســت کــه یکــی 

ــه  ــوط ب ــن ها مرب از انیمیش
ریاســت  تبلیغــات  دوران 
جمهــوری اســت کــه بــرای 
دکتــر جلیلــی ســاختیم. وی 
افــزود: ایــن انیمیشــن، یــک 

انیمیشــن 4:30 دقیقــه ای اســت، البته این در انیمیشــن 
ــوم ــه س ــه صفح ــم.                         ادام ــی دادی تغییرات

هفتــه گذشــته مســئولین جشــنواره مردمــی عمــار بــا 
حضــور در قــم بــا برخــی از علمــا و روحانیــون حــوزه 
علمیــه قــم دیــدار و گفتگــو نمودنــد. دیــدار بــا آیــت 
ــی و  ــاب فرهنگ ــی انق ــی عضــو شــورای عال اهلل اعراف
مدیــر مرکــز جامعــه المصطفــی و آیــت اهلل میرباقــری 

ــر فرهنگســتان  ــس دفت رئی
علــوم اســامی و ســخنرانی 
ــد  ــب زاده و وحی ــادر طال ن
ــاب  ــع ط ــی در جم جلیل
ــم  ــه ق ــای علمی ــوزه ه ح

ــران  ــک روزه مدی ــفر ی ــای س ــه ه ــن برنام از مهتری
جشــنواره عمــار بــه قــم بــود.          ادامــه صفحــه ســوم
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مدتــی اســت بــا همــت دردمنــدان انقابــی 
جشــنواره ای جهت ترمیم و ساختارشــکنی 
ــه  ــران شــکل گرفت در عرصــه ســینمای ای
ــود  ــن مول ــازه ای ــد ت ــا وجــود تول اســت و ب
ســینمایی بیــم وهراســی در بدنــه مخالفــان 
اندیشــه های انقابــی در داخــل و خــارج 
بــه راه افتــاده اســت . دلیــل عمــده ی 
ایــن حساســیت هــای در فلســفه وجــودی 
جشــنواره عمــار نهفتــه اســت چــون 
جشــنواره عمــار نگاهی بــه گفتمــان انقاب 
اســامی دارد. و هــر نــگاه و اندیشــه ی 
ــی  ــه های انحراف ــیل اندیش ــا س ــی ب انقاب
مواجــه خواهــد شــد . از ایــن رو بهتریــن راه 
مقابلــه تبیــن همــه جانبه فلســفه تأســیس 
ایــن جشــنواره میمــون و مبــارک در ســطح 
عمومــی جامعــه اســت . تبلیــغ و ترویجــی 
کــه شــاخصه های برتــر نــام »عمــار« را بــه 
ــد در  ــاده نمای ــرح و پی ــدی مط ــورت ج ص
غیــر ایــن صــورت نمی توانــد مدعــی تفــاوت 
ماهــوی جشــنواره عمار با ســایر جشــنواره ها 
شــد . از ایــن رو در راســتای نقــد منصفانــه و 
ترویــج عالمانــه الزم اســت بــه نکاتــی کــه 
در شــخصیت جنــاب» عمــار« اســت توجــه 
شــود تــا دســتمایه تهیــه کننــدگان و 
کارگــردان هــا بــا هــدف واحــد فراهم شــود. 
نکاتــی همچــون :  فریــاد به موقع، اســتکبار 
ســتیزی، درک تحــرکات دشــمن، زندگــی 
برگرفتــه از منــش اســامی، بیــان راهکارها، 
و از همــه مهمتــر تنهــا نگذاشــتن ولــی امر، 
ایــن شــاخصه ها بایــد در تمــام ســکانس ها 
ــا  ــردد . ت ــه گ ــوح ارائ ــه وض ــار ب ــم عم فیل
رســالت ایــن جشــنواره بــا اهــداف عالــی آن 
مطابقــت نمایــد . و آتــش تحول در اندیشــه 

تماشــاگر را شــعله ور کنــد.

استاد تیمورییادداشت

جشنواره عمار باید مبتنی
 بر تحول در اندیشه ها باشد 
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ادامه از صفحه اول :
اگــر هنرمنــد رویکــرد فلســفه تاریخــی و درگیــری حــق 
ــای  ــد میدان ه ــت می توان ــد آن وق ــته باش ــل داش و باط
درگیــری آینــده را پــش روی جامعــه جهانــی و انقــاب 
ــان  ــا زب ــد و ب ــایی کن ــق گش ــد و اف ــرار ده ــامی ق اس
هنــر کــه بــرای جامعــه قابــل فهــم می باشــد آینــده اش 
را محقــق کنــد. اگــر آسیب شناســی در مقیــاس توســعه 
داشــته باشــیم در واقــع انســدادی کــه در جهــان ایجــاد 
شــده اســت بــر اســاس الگوی توســعه غربــی اســت و این 
انســداد را بایــد بــا هنــر نشــان دهیــد. مارکسیســت ها از 
رســتم خودشــان قهرمــان هــا ســاخته انــد و مــا از انقاب 

ــازیم. اســامی رســتمی نمی س
ــذاری  ــر گ ــاظ تاثی ــر لح ــامی ب ــاب اس ــاً انق حقیقت
ــت،  ــا اس ــایر انقاب ه ــر و س ــاب اکتب ــر از انق عظیم ت
ــم ســرمایه گذاری دشــمن  ــش ه ــر بودن ــت جدی ت عام
بــرای مقابلــه بــا آن اســت و هرچنــد دوســت می خواهــد 
بگویــد خبــری نیســت امــا تمرکــز غــرب بــر روی ایــن 
نقطــه از جهــان نشــان از عظمــت انقاب اســامی اســت.

تفکراتــی کــه در داخــل دنیــای اســام کمــک می کنــد 
بــه تحقــق ایده هــای غربــی، بیشــترش روی دوش 
سکوالریســت های مســلمان اســت و گســترش مدرنیتــه 
ــه از  ــن مرحل ــرب در ای ــه غ ــزی ک ــان چی ــامی هم اس
ــم کــه  ــه و می بینی ــرای توســعه پذیرفت ــزی ب ــه ری برنام
ــرب  ــوژی غ ــر محــور ایدئول ــر فرهنگــی را ب ــرب تکثی غ
ــا  دنبــال می کنــد. اوبامــا اخیــراً گفتــه کــه جنــگ مــا ب
ایــران جنــگ ایدئولوژیــک و جنــگ ارزش هــا اســت و این 
بخوبــی نشــان می دهــد کــه آنهــا ایدئولــوژی مــا را قبــول 
ــک عهــد نانوشــته ای  ــد از رنســانس ی ــا بع ــد و آنه ندارن
دارنــد کــه بــا انبیــاء مبــارزه کننــد کــه از دل ایــن مبــارزه 

ــم کاپیتالیســم. ــد و ه ــرون می آی ــم مارکسیســت بی ه
 همیــن تفکر اســت کــه می گویــد دوران مذهب ســرآمده 
اســت و فیلســوفان شــان را متقــدم بــر انبیــاء می داننــد و 
دانشــمندان هــم متقــدم بــر فاســفه، مــا می گوییــم اگــر 
فیلســوف و دانشــمند اند بایــد ذیــل انبیــاء حرکــت کننــد 
ــت  ــا دو والی ــد و م ــت می کنن ــیطان حرک ــل ش و اال ذی
بیشــتر در جهــان نداریــم کــه یــا والیــت انبیــاء اســت یــا 
والیــت ابلیــس و فیلســوف و دانشــمندان اگر ذیــل والیت 
انبیــاء نباشــند تحــت والیــت شــیطان قــرار می گیرنــد و 
لــذا همه فیلســوفان مــدرن غــرب را پرچــم داران فرهنگ 

شــیطنت در جهــان می دانــم.  مــا اگــر میــدان درگیــری 
خودمــان را کوچــک طراحــی کنیــم موفــق نخواهیــم بود 
و بایــد میــدان را بــزرگ و در مقیــاس جهانــی دیــد و زبان 
هنــر مــدرن بــا ولیــده  شــیطان در باطــن انســان ســخن 
ــک  ــرت را تحری ــگاه فط ــدرن هیچ ــر م ــد و هن می گوین
نمی کنــد و مــا بایــد جوشــش فطــرت را مبنــای کار خــود  
قــرار دهیــم و می تــوان ایــن جاذبه هــا را در فطــرت 
بشــری بــه وجــود آورد و اگــر یــک نمونــه فاخــر در ایــن 
عرصــه ســاخته شــود هنرمنــدان ســکوالر هــم مجبــور 

می شــود دنبــال شــما حرکــت کننــد.
 شــما بایــد هنــری فراتــر از هنــر مــدرن طراحــی کنیــد و 
مــا نبایــد در هنــر برویــم دنبــال تخیــات دو قــرن قبــل 
شــیطان، زمانــی کــه فاخر ریــن اثــر هنرمنــدان خودمــان 
را نــگاه می کنیــم می بینیــم کــه بــر اســاس مباحــث دو 

قــرن قبــل اروپــا ســاخته شــده اســت. 
ــور  ــتر ظه ــه از بس ــد ک ــن را دارن ــوان ای ــا ت ــد م هنرمن
مدرنیتــه را نقــد کننــد و چــرا هنرمنــدان بــه نبــی اکــرم 
خدمــت نمی کننــد و باالخــره نبــی اکــرم برنامــه ای بــرای 
ــور  ــان را عب ــس جه ــا ابلی ــری ب ــد و از درگی ــم دارن عال
ــرد.  ــد خدمــت ک ــگاه نبای ــن ن ــه ای ــد و چــرا ب می دهن

عمــق اســتراتژیک درگیــری را بایــد فهمیــد و بایــد بدانیم 

ــری  ــق درگی ــم عم ــهر می جنگی ــه در خرمش ــی ک زمان
مــا بــا تمــدن غــرب اســت و شــهدایی کــه در خرمشــهر 
دادیــم خونشــان تـَـَرک و شــکافی در ســتون های مدرنیته 
جهانــی اســت و امــام )ره( ایــن را بــه خوبــی درک نمــوده 
ــری ناسیونالیســتی  ــه درگی ــری ب و نمی گذاشــتند درگی
تبدیــل شــود و آن را بــه ســمت درگیــری اســام و 
ــن کار را  ــد همی ــم بای ــر ه ــاند و در هن ــی کش ــر م کف
کــرد و درگیــری را بــه کل هنــر غــرب کشــاند. وقتــی در 
فرانســه افــرادی هســتند کــه از تفکــرات آوینی اســتقبال 
ــتقبال  ــان اس ــا در جه ــم قطع ــما ه ــد از کار ش می کنن
خواهــد شــد و از خداونــد متعــال ســعادت و توفیــق روز 

افــزون را بــرای شــما خواســتارم.

استاد میرباقری در دیدار مدیران جشنواره مردمی عامر:
هنرمندان ما هنوز به دنبال تخیالت دو قرن پیش غربی ها هستند

 شــما بایــد هنــری فراتــر از هنــر مــدرن طراحــی کنیــد و مــا نبایــد در هنــر برویم دنبــال تخیات 
دو قــرن قبــل شــیطان، زمانــی کــه فاخر ترین اثــر هنرمنــدان خودمــان را نــگاه می کنیم می بینیم 

کــه بــر اســاس مباحــث دو قــرن قبل اروپا ســاخته شــده اســت.

دیدارهای مسئولین جشنواره عمار  در قمگزارش تصویری

 شــما بایــد هنــری فراتــر از هنــر مــدرن طراحــی کنید 
و مــا نبایــد در هنــر برویــم دنبــال تخیــات دو قــرن 
قبــل شــیطان، زمانــی کــه فاخر ریــن اثــر هنرمنــدان 
خودمــان را نــگاه می کنیــم می بینیــم کــه بــر اســاس 

مباحــث دو قــرن قبــل اروپــا ســاخته شــده اســت.
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نیمه اول دی ماه هزار و سیصد و نود و دو

شماره چهارم

ــای  ــئول اکران ه ــیدی مس روح اهلل رش
تبریــز  در  عمــار  مردمــی جشــنواره 
در گفتگویــی گفــت: پــس از تقدیــر 
رهبــری از دســت انــدرکاران جشــنواره 
ــتمرار  ــر اس ــد ب ــار و تاکی ــی عم مردم
ــا  ــارم ب ــا دوره چه ــوع فعالیت ه ــن ن ای
ــه کار کــرد.  انگیــزه ی بیشــتری آغــاز ب
دوره  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گذشــته در بیــش از 80 نقطــه اســتان 
فیلم هــای جشــنواره اکــران شــده بــود؛ 
متذکــر شــد: اســتان مــا ظرفیتــی بیش 
امســال  امیدواریــم  و  دارد  اینهــا  از 
راســتای  در  مســئولین  همــکاری 
اکــران فیلم هــای مردمــی عمــار بیــش 

ــد. ــش باش از پی
مســئول اکران هــای مردمــی جشــنواره 
اذعــان داشــت: در دوره چهــارم تنــوع و 
کیفیــت آثــار ارســالی بــه مراتــب ارتقــا 
ــرد  ــا رویک ــی ب ــت و فیلم های ــه اس یافت
عمــاری و ارزشــی بــا کیفیــت مطلوبــی 

در دبیرخانــه گــردآوری شــده اســت.
رشــیدsی خاطــر نشــان کــرد: هــر جــا 
ــن  ــد، ای ــود آی ــه وج ــش ب ــکان نمای ام
ــی گذاشــته  ــش عموم ــه نمای ــا ب فیلم ه

می شــود.
 وی افــزود: مــا در تــاش هســتیم 
دانشــگاه ها،  کانون هــا،  مســاجد،  در 
ــای  ــازل خانواده ه ــی من ــدارس و حت م
ــه  ــم ب ــش فیل ــکان پخ ــه ام ــهدا ک ش
پروژکتــور  یــا  و  صــورت دی.وی.دی 
بــرای  را  آن  باشــد  داشــته  وجــود 
ــرار  ــد ق ــی در معــرض دی ــران عموم اک

ــم. دهی

گفت و گو

هنردوستان استانی جشنواره 
مردمی فیلم عمار را دریابند
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هفتــه گذشــته مســئولین جشــنواره 
مردمــی عمــار بــا حضــور در قــم بــا 
برخــی از علمــا، طــاب و روحانیــون 
ایرانــی و خارجــی حــوزه علمیــه 

ــد. ــدار و گفتگــو نمودن دی
ــو  ــی عض ــت اهلل اعراف ــا آی ــدار ب دی
ــی و  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــی و  ــه المصطف ــز جامع ــر مرک مدی
ــر  ــس دفت ــری رئی ــت اهلل میرباق آی
و  اســامی  علــوم  فرهنگســتان 
ســخنرانی نــادر طالــب زاده و وحیــد 
جلیلــی در جمــع طــاب حوزه هــای 
علمیــه قــم از مهتریــن برنامــه هــای 
ــران جشــنواره  ــک روزه مدی ــفر ی س

ــود. ــم ب ــه ق عمــار ب
ــا  ــن دیداره ــب زاده در ای ــادر طال ن
آمــدن  وجــودن  بــه  اشــاره  بــا 
جشــنواره های  جدیــد  فضــای 
انقابــی چــون جشــنواره عمــار 
اظهــار داشــت: متاســفانه بخــش 
بیــن الملــل جشــنواره افــق امســال 
برگــزار نمی شــود هرچنــد کــه ایــن 

جشــنواره نیــز در امتــداد مســیر 
جشــنواره عمــار بــوده اســت.

ــه  ــد واقع ــرد: بع ــان ک وی خاطرنش
11 ســپتامبر یــک روحیــه ضــد 
اســتکبار در بیــن کشــورهای غربــی 
شــکل گرفتــه اســت و در این مســیر 
انقــاب اســامی می توانــد پیشــتاز و 

برنــده باشــد.
همچنیــن وحیــد جلیلــی بــا اشــاره 
ــی  ــار در پ ــه جشــنواره عم ــه اینک ب
نمایــش  بــرای  راه هایــی  یافتــن 
بهتــر انقــاب اســامی اســت اظهــار 
کــرد: بــرای شــکل گیری جریــان 
ســینمایی کشــور یــک تجربــه 200 
ســاله وجــود داشــته اســت امــا بــرای 
ــی  ــن ظرفیت ــار چنی ــه عم مجموع
جشــنواره  در  و  نداشــته  وجــود 
ــده اســت مباحــث  ــار ســعی ش عم
ــامی  ــاب اس ــری انق ــری و نظ فک
نیــز مــورد بررســی قــرار بگیــرد کــه 
خوشــبختانه ایــن اتفــاق بــه همــت 
ــور رخ  ــن کش ــای ای ــان بی ادع جوان

داده اســت.
جلیلــی بــا تاکید بــر اینکه جشــنواره 
عمــار بایــد در ســطوح مختلــف 
جامعــه شــکل بگیــرد تصریــح کــرد: 
ــذاری هرچــه  ــر گ ــی تاثی ــد در پ بای
بیشــتر ایــن جشــنواره در بیــن 
مــردم بــود و هرچــه در ایــن مســیر 
تعمــات بیشــتری بــا اســاتید دینی 
شــکل بگیــرد ایــن جشــنواره ارزش 

ــد. ــدا می کن ــتری پی بیش
وی خاطرنشــان کــرد: فیلم هــای این 
جشــنواره در مســاجد، حســینیه ها، 
مــدارس و دانشــگاه هــا بــه نمایــش 
درآمــده اســت و بایــد بــا یــک برنامه 
ریــزی درســت نقــاط بیشــتری برای 
گســترش فرهنــگ انقــاب اســامی 

در نظــر گرفتــه شــود.
اســتقبال طــاب خارجــی مدرســه 
علمیــه امــام خمینــی)ره( و مدرســه 
مســئولین  از  معصومیــه  علمیــه 
ــیه  ــر حاش ــار از دیگ ــنواره عم جش

ــود. ــک روزه ب ــفر ی ــن س ــای ای ه

فرهــاد عظیمــا کارگــردان انیمیشــن 
»نبــرد خلیــج فــارس« در گفتگویــی 
ــرد  ــن »نب ــای انیمیش ــه بازتاب ه ب
خلیــج فــارس« اشــاره کــرد و گفــت: 
ــی  ــران مردم ــن در اک ــن انیمیش ای
برخــی  در  و  عمــار  جشــنواره 
ــی در  ــده شــده و حت دانشــگاه ها دی
ــی  ــز در جاهای ــور نی ــارج از کش خ
نمایــش داده شــد. وی افــزود: آن 
ــه  ــدیم فرانس ــع ش ــه مطل ــور ک ط

ــه  ــوده اســت و ب ــا ب ــی از اینجاه یک
مــا گفتنــد کســانی کــه در فرانســه 
ــب  ــد تعج ــده بودن ــن را دی انیمیش
ــا  ــن ب ــن انیمیش ــه چنی ــد ک کردن
ــد  ــد تولی ــران می توان ــی در ای کیفیت
ــر  ــه خب ــتی ک ــی دوس ــود و حت ش
ــت،  ــا آورد می گف ــرای م ــران را ب اک
ناراحــت  حتــی  فرانســوی ها 
ــوی  ــای فرانس ــه هواپیم ــد ک نبودن
ایــن انیمیشــن توســط ایرانی هــا 
ســرنگون می شــود. عظیمــا بــا بیــان 
اینکــه بازتاب انیمیشــن در فرانســه با 
توجــه بــه اینکــه کشــوری پیشــرفته 
ــم  ــت، مه ــن اس ــد انیمیش در تولی

بــود، ادامــه داد: ایــن بازتــاب بــرای ما 
نتیجــه اش آن بــود کــه می شــود بــا 
ــه غربی هــا  انیمیشــن خــوب در خان
نفــوذ کــرد، حــرف خــود را زد و آنهــا 
ناراحــت نشــود. وی بــا بیــان اینکــه 
ــارس«  ــج ف ــرد خلی ــن »نب انیمیش
ــد  ــته، تاکی ــادی داش ــای زی بازتاب ه
ــی  ــای ایران ــده ای از بچه ه ــرد: ع ک
بــه  نمی شناسم شــان  مــن  کــه 
ــن را  ــوش انیمیش ــود ج ــورت خ ص
ــن  ــد و ای ــی زدن ــس انگلیس زیرنوی
انیمیشــن را در یوتیــوب قــرار دادنــد 
ــل  ــی قاب ــام انگلیس ــا ن ــه االن ب ک

ــت. ــرچ اس س

 گزارشی از سفر یک روزه مدیران جشنواره مردمی عامر به قم:
استقبال طالب خارجی از مسئولین جشنواره عمار 

بازتاب های
 »نبرد خلیج فارس« 

در فرانسه

 بعــد واقعــه 11 ســپتامبر یــک روحیه ضد اســتکبار در بین کشــورهای غربی شــکل گرفته اســت 
و در ایــن مســیر انقــاب اســامی می تواند پیشــتاز و برنده باشــد.
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گفت وگویــی  در  شــورجه  جمــال 
عمــار  فیلــم  جشــنواره  خصــوص  در 
گفــت : جشــنواره عمــار در شــرایطی 
ــزار  ــر برگ ــو دیگ ــق ن ــنواره اف ــه جش ک
نمی شــود نعمتــی بــرای ســینمای ایــران 
ــب زاده  ــای طال ــود و آق ــوب می ش محس
جایگزیــن  توانســتند  همراهانــش  و 
ــد  ــدازی کنن ــو راه ان ــرای افق ن ــی ب خوب
و از امســال بخــش بیــن الملــل نیــز 
راه انــدازی شــد و فیلم هــای زیــادی نیــز 
ــرکت  ــور ها ش ــر کش ــون از دیگ ــا کن ت

 . کرده انــد 
ای  جشــنواره  نــو  افــق  جشــنواره 
صهیونیســت ســتیز بود و پــرده از جنایات 
ایــن رژیــم اشــغالگر بــر می داشــت و طــی 
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــز ب ــته نی ــای گذش روز ه
ــرب و  ــم غ ــاز ه ــل ب ــن المل ــش بی بخ
البــی صهیونیســت از برگــزاری جشــنواره 
ــا از  ــد و قطع ــی کردن ــام نگران ــار اع عم
دوره هــای بعــد نیــز مبــارزه خــود بــا رژیم 
ــرد و  ــد ک ــترده تر خواه ــغالگر را گس اش
باعــث وحشــت اســتکبار و خصوصــا رژیم 

ــد.  ــد ش ــدس خواه ــغالگر ق اش
وی همچنــان اظهار داشــت : اندیشــه های 
صهیونیست ســتیز  و  اســتکباری  ضــد 
جشــواره عمــار می توانــد جایــگاه خاصــی 
بیــن ســینماگران جهــان و آزادی خواهان 
ــرای اندیشــه ها  ــان داشــته باشــد و ب جه
و اهــداف انقــاب اســامی بســیار مفیــد 
ــداف  ــم اه ــا آن می توانی ــود و ب ــد ب خواه
خــود را ه جهــان صــادر کنیــم و بــا 
پیشــرفت جشــنواره عمــار می توانیــم 
ایــن  تــا  آوریــم  فراهــم  را  شــرایطی 
ــه در  ــران بلک ــا در ای ــه تنه ــنواره ن جش
ــزار  ــز برگ ــراف نی ــور های اط ــی کش برخ
ــا جشــنواره عمــار  شــود یــا هــم زمــان ب
ــی  ــنواره در برخ ــن جش ــای ای ــم ه فیل
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــر ب ــور های دیگ کش

شــود.

گفت و گو

جامل شورجه:

اشغالگران قدس از برگزاری 
جشنواره عمار نگرانند

www.ammarfilm.ir

ــه  ــی ک ــرای تهیه کنندگان ــد ب ــار نبای ــنواره عم ــا جش آی
ــم  ــک فیل ــرای ی ــب ب ــدی و از جی ــر اســاس دغدغه من ب
ــاز  ــد و س ــل باش ــی قائ ــد مقام ــرج کرده ان ــی خ انقاب
ــد؟ و  ــرار کن ــا برق ــر از آنه ــرای تقدی ــه ب و کاری جداگان
تمشــک تلخــی را بــرای تلف کننــدگان پــول بیت المــال 

ــار بگــذارد؟ کن
پجشــنواره عمــار کــه آغــاز شــد امیــد فیلم ســازان بی پول 
بــرای دیــده شــدن و جایــزه گرفتــن بیشــتر شــد. حــال 
آنکــه موضــوع آن استکبارســتیزی بــود و آغــاز آن پایــان 
فتنــه. فیلم ســازان بــه اصطــاح آماتــور بودنــد و پذیرایــی 

جشــنواره چــای و شــیرینی.
ــه  ــای خارجی هــا هــم ب حــاال وضعیــت فــرق کــرده و پ
ــاز شــده جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار دیگــر  ماجــرا ب
ــی  ــا حت ــزرگ« ی ــی« »ب ــف »مل ــد وص ــم بای ــم ک ک
»بین المللــی« را هــم بــه دنبالــه خــود اضافــه کنــد. دیگــر 
ــاختار  ــازماندهی س ــه س ــوف ب ــنواره معط ــه جش »توج
ســینمای ایــران اســت« و ثبت نــام 1915 اثــر در آن نویــد 
ــه  ــوالی ک ــا س ــد. ام ــه ای را می ده ــنواره حرف ــک جش ی
بایــد پرســید ایــن اســت کــه حــاال دوربیــن بــه دســتان 
ــم آن  ــر بگوی ــا خودمانی ت ــوا ی ــر محت ــه عنص ــور ک آمات
دغدغه منــدی و دردمندیبــه فیلم ســازی واردشــان کــرده 
یــا وادارشــان کــرده آیــا بــاز هــم امیــدی خواهنــد داشــت 
ــرمایه های  ــا س ــه ب ــی ک ــایه حرفه ای های ــد در س ــا بای ی
دولتــی و پول هــای بــاد آورده فیلم هایشــان را بــرای 
همــان »دیــده شــدن« و »جایــزه بــردن« ســاخته اند گــم 
و پنهــان شــوند؟ بــه نظــر می رســد دو موضوع مغفــول در 
ایــن جشــنواره »مردمی« کــه برآمده از اراده مســتضعفین 

اســت بایســتی مــورد توجــه واقــع شــود:
1. لزوم توجه به تهیه کننده و سرمایه گذار فیلم ها

ــر  ــه دفت ــای ارســال شــده ب ــی فیلم ه در بررســی اجمال
جشــنواره متوجــه شــدم بعضــی از فیلم هــا بــا همــکاری 
ســازمان ها و ادارات مختلــف ســاخته شــده اند کــه برخــی 
ــد.  ــال بوده ان ــاف بیت الم ــط ات ــت و برخــی فق ــا کیفی ب
از حــوزه هنــری برخــی مراکــز اســتان گرفتــه تــا مراکــز 
متصــل بــه اردوهــای راهیــان نــور. از ادارات دولتــی گرفته 

تــا واحــد مرکــزی خبــر مراکــز اســتان ها.
 البتــه در ایــن میــان کســان دیگــری هــم بودنــد کــه علی 

رغــم وضعیــت فیلــم مشــخص بــود ســرمایه گذار مهمــی 
آن را پشــتیبانی می کنــد کــه در تیتــراژ معرفی نشــده بود.
بــه عبــارت دیگــر بایــد پرســید فیلمــی کــه بــا هزینــه 
ــی  ــا فیلم ــد ب ــت می توان ــده اس ــاخته ش ــال س بیت الم
کــه بــا ســرمایه شــخصی فیلمســاز دردمنــد تهیه شــده و 
احیانــا ســرمایه آن از محــل »نــان زن و بچه« تأمین شــده 
و بعضــا انــدک اســت رقابــت کنــد یــا خیــر؟ یا تشــخیص 
اینکــه چــه فیلمــی اصــا بــا هزینــه دولتی ســاخته شــده 
و توانســته حــق مطلــب را ادا کنــد و چــه فیلمــی فقــط 
ــا  ــوده اســت؟ و چــه فیلمــی ب اتــاف ســرمایه دولتــی ب
کمتریــن هزینــه بهتریــن کیفیــت یــا حداقــل کیفیــت 
خوبــی را ارائــه داده اســت؟ از منظــر دیگر نباید جشــنواره 
از تهیــه کنندگانــی کــه بــر اســاس دغدغــه منــدی و از 
جیــب بــرای یــک فیلــم انقابــی خــرج کرده انــد مقامــی 

قائــل باشــد و ســاز و کاری جداگانــه بــرای تقدیــر از آنهــا 
برقــرار کنــد؟ و تمشــک تلخــی را بــرای تلــف کننــدگان 

پــول بیــت المــال کنــار بگــذارد؟

ــا  ــور ام ــازان آمات ــم س ــه فیل ــه ب ــزوم توج 2. ل
دوربیــن بــه دســت کــه احتیــاج بــه حمایــت در 

ــد. ــاختن« دارن ــدن« و »س ــده ش »دی
بــه نظــر می رســد جشــنواره بایســتی بــا ایجــاد 
بخش»بررســی فیلم هــای آماتــور« یــا تقویــت بخش»ما« 
-مســجد مــا  محلــه مــا و...- حمایــت جدی تــری از بخش 
ــظ  ــل خــود را حف ــواره خــط اصی ــا هم داشــته باشــد ت
کــرده باشــد. طراحــی ســاز و کاری بــرای فیلــم اولی هــا 

ــا نوپاهــای عرصــه فیلــم انقابــی. ی
ــاال  ــا ب ــنواره م ــع از جش ــم دارد توق ــم ک ــر ک ــه دیگ بل

ــی رود. م

ــنواره  ــت: جش ــی گف ــژاد  در گفتگوی ــروت ن ــد بام حام
عمــار یــک فضــای پــر انگیــزه و انگیزشــی منحصــر بــه 
ــازانی  ــم س ــور فیل ــرای حض ــه ای ب ــود را دارد. عرص خ
ــرد ارزشــی داشــتند  ــا رویک ــار فاخــری ب ــه آث اســت ک
ــده شــدن  ــرای دی ــی ب ــا کنــون مجال ــی متاســفانه ت ول

ــد. نیافتــه بودن
دبیــر اجرایــی جشــنواره بــا اشــاره بــه حضــور هنرمندان 
فرهیختــه و فیلــم ســازان آماتــور در جشــنواره متذکــر 
شــد: یکــی از دســتاوردهای جشــنواره عمــار ایــن بــوده 
کــه نــگاه و فضــای جــذاب خــود را بــه هنرمنــدان نشــان 
داده و توانســته از آماتــوری تریــن فیلم ســاز شهرســتانی 

ــم و مســتند ســاز کشــوری را  ــن فیل ــه ای تری ــا حرف ت
ــا رویکــردی ارزشــی آثــاری مانــدگار و  جــذب کنــد و ب

ارزشــمند گــردآوری نمایــد.
وی ادامــه داد: تفاوتــی کــه جشــنواره امســال بــا دوره 
هــای گذشــته دارد، در دو بخشــی اســت کــه جهــت 
ــده  ــزوده ش ــی اف ــارکت مردم ــت و مش ــا کیفی ارتق

اســت.
ــان  ــب هــای گذشــته اذع ــوان قال ــه عن ــا اشــاره ب وی ب
داشــت: در ایــن دوره قالبــی بــه نــام »برنامــه تلویزیونی« 
)مســتند، برنامــه ترکیبــی، برنامــه گفــت و گــو محــور، 

گــزارش، برنامــه خبــری...( نیــز افــزوده شــده اســت.

جشنواره عمار و »مستضعفین آماتور«

ارتقا کیفیت و مشارکت مردمی در دوره چهارم جشنواره

 یکــی از دســتاوردهای جشــنواره عمــار ایــن بــوده کــه نــگاه و فضــای جذاب خــود را بــه هنرمندان 
نشــان داده و توانســته از آماتــوری تریــن فیلــم ســاز شهرســتانی تا حرفــه ای ترین فیلم و مســتند 
ســاز کشــوری را جــذب کنــد و بــا رویکردی ارزشــی آثــاری مانــدگار و ارزشــمند گــردآوری نماید.

ــا ایجــاد  ــی رســد جشــنواره بایســتی ب ــه نظــر م ب
بخش»بررســی فیلم هــای آماتــور« یــا تقویــت 
ــت  ــا و...- حمای ــه م ــا  محل ــا« -مســجد م بخش»م
جدی تــری از بخــش داشــته باشــد تــا همــواره خــط 
اصیــل خــود را حفــظ کــرده باشــد. طراحــی ســاز و 
کاری بــرای فیلــم اولی هــا یــا نوپاهــای عرصــه فیلــم 

ــی. انقاب
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