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خرب

عالـــی بـــود از ده تا فیلم ســـینمایی بهتر بود. ایـــن کار را بایـــد زود از یکی از 
رســـانه ملی پخش شـــود این کار از جنســـی اســـت که معموال رســـانه ملی 
پخش نمی کنـــد. این فیلم عماری اســـت و شـــان عماری دارد.این مســـایلی 
هســـت که به کمـــر انقالب ضربـــه می زند یادم هســـت که چند ســـال پیش 
معلمـــان اعتراض کردند کســـی برای من خبـــر اورد که با باتـــوم زده اند. معلم 
جانباز داشـــتیم که باتـــوم خورده بود. امـــروز دارند پیرامون این مســـایل فیلم 
می ســـازند. دیگـــر نمی توانی جلـــو فیلم ســـاز را بگیری این هـــم یک اتقاق 
مهم اســـت که این فیلم  ســـاز با این مســـتند دنبال اصل مســـله هســـتند. 
این ها همان مســـایلی هســـت که انقـــالب را بیمه می کند. من می خواســـتم 
که بلند شـــوم ولی نمی توانســـتم ایـــن کار را انجـــام دهم. تـــازه این هم در 

بود. عمار ســـاخته شده  فیلم ســـازی  مدرسه 
کارگر را چرا شالق می زنید؟

اگر کارگـــر نتواند در جمهوری اســـالمی اعتراض کند و بترســـد از اینکه بخاطر 
مســـائل امنیت زندانی شـــود دیگه ما چیزی به دســـت نیاوردیم. این مســـتند 

ســـاز اســـت که میرود در دل کوه و از بیغوله ها آن حقیقـــت را در می آورد.
 شـــما شـــان نزولی این دوربین و جشـــنواره عمار و این تعریف ســـینمایی را 
رعایت کردید. دســـت بچه هایی که از شـــما حمایت کردنـــد. درد نکند. خیلی 
فیلـــم قشـــنگی بود و طوالنـــی بودنش خوب بود. ســـیری داشـــت و مثل یک 

بود. رمان 
باید در رســـانه ملی پخش  شـــود و کارشناســـان بیایند و صحبـــت کنند وبعد 
هـــم وزا و نماینـــده ها بیایند پاســـخ دهند. قـــوه  قضاییه بیایـــد اینجا جواب 
دهد که بـــا چه منطقی شـــالق می زنید؟ کامیـــون داران اعتـــراض کردند به 
زندان مـــی اندازید؟ مگـــر نفهمیدی انقالب اســـالمی چی هســـت و چه چیز 

را مطالبـــه می کند؟
این روستا در کنار معدن طال هست!!!

باید فضـــای انتقاد را بـــاز کرد این جوری اســـت که رهبری تنهـــا نمی نماند. 
مســـتند ســـاز اســـت که این کار را می تواند انحـــام می دهد. چنـــد نفر آدم 
متعهـــد با دوربین بـــه تکاب می رونـــد تا از روســـتایی که کنـــار معدن طال 
هســـت فیلم بگیرنـــد. چرا بایـــد کنار معدن طـــال اون جوری زندگـــی کنند!! 
مگر ایـــن جا آفریقا هســـت. یا کنگو هســـت. مســـتند ســـازان انقالبی مثل 
ســـونامی می اید کســـی نمی توانـــد جلویش را بگیرد. این مســـتند ســـازی 
اســـت که می تواند مشـــکالت را حلش کنـــد. هزارتا تجمع، کار 4 تا مســـتند 

ســـاز که در دل کار مـــی روند و حقایق رو نشـــان میدهنـــد را نمی کنند.
مستند شما انقالب را بیمه می کند

فقـــط باید مراقب باشـــیم کـــه این ها به رســـانه ملـــی بیایید ایـــن فیلم ها 
فقـــط مال ســـالن نمایش نیســـت. این کار شـــما انقالب را بیمـــه میکند. من 
لـــذت بردم. ایـــن هم بگوییم که بی بی ســـی  یـــا صدای امریـــکا پخش کرد. 
بهانـــه بیاریم. این ها مهم نیســـت ما به ضد انقالب و دشـــمن چـــه کار داریم.

مـــا باید کار و وظیفـــه خودمان را انجام دهیم.اینکه بعد از ســـی و هفت ســـال 
این فیلم را می شـــود ســـاخت و در ســـالن بـــه نمایش گذاشـــت این قدرت 
وضعی کشـــور هســـت. این که رســـانه از وضع خودش انتقاد کنـــد این خودش 
قدرت نظامی و جنگ نرم هســـت. من خیلی خوشـــحال هســـتم بقیـــه آثار را 

هـــم که دیدم همین طـــور بود.عمار از ایـــن نظر جایـــگاه متفاوتی دارد.

امثال مستند »داد« 
انقالب را بیمه می کند

طالب زاده:

در نخســـتین روز از جشـــنواره هفتم عمـــار، امیر دریـــادار دوم علی اکبر 
اخگـــر، از فرماندهان نیروی دریایی جمهوری اســـالمی ایـــران، در »کارگاه 
هنـــر و واقعیـــت« بـــا انتقاد از عـــدم توجـــه و نمایـــش دالورمردی های 
نیروهای دریایی در ســـینما و تلویزیون اظهار داشـــت: متأســـفانه در آثاری 
کـــه تولید می شـــود، نقش نیروهـــای دریایـــی نادیده گرفته شـــده و در 
ســـریال کیمیـــا که مدت هـــا پیـــش از صدا و ســـیما پخش شـــد هیچ 
گونـــه تصویری از جانفشـــانی های نیروهای دریایی نشـــان داده نشـــد؛ در 
حالی تـــکاوران نیروی دریایـــی 34 روز در ماجرای فتح خرمشـــهر در برابر 
دشـــمن مقاومت کردند و تأثیر بســـزایی در عقب نشینی دشـــمن داشتند.

وی بـــا بیان ایـــن که نیـــروی دریایی جمهوری اســـالمی ایـــران آمادگی 
تعامـــل و همـــکاری با گروه هـــای مختلف فیلمســـازی و هنـــری را دارد، 
تأکید کرد: عملیات های بســـیاری توســـط نیروی دریایی در دوران هشـــت 
ســـاله دفاع مقدس و پـــس از آن تا به امـــروز جهت نمایـــش اقتدار ایران 
اســـالمی و مبـــارزه با دشـــمن در آب هـــای نیلگون خلیج فـــارس صورت 
گرفته اســـت که هر کدام مـــی تواند دســـتمایه ای برای ســـازندگان آثار 

باشد. هنری 
وی بـــا بیـــان این کـــه نقطه عطـــف نیـــروی دریایی جمهوری اســـالمی 
ایـــران در دوران هشـــت ســـال دفاع مقدس حفـــظ چرخه اقتصاد کشـــور 
و اخـــالل در رونـــد صـــادرات و واردات عراق بـــود، اظهار داشـــت: نیروی 
دریایی ایـــران در ایام جنـــگ تحمیلی بـــا تجهیزات نه چندان پیشـــرفته 
نســـبت به دولـــت بعث، اما بـــا ایمان و اراده توانســـت بیـــش از 10 هزار 
کشـــتی ایرانـــی را از بندرامـــام خمینـــی)ره( پشـــتیبانی و از قطع چرخه 

کند. اقتصادی کشـــور جلوگیـــری 
اخگـــر با بیان ایـــن که نیـــروی دریایی ارتـــش جمهوری اســـالمی ایران 
بـــا آغاز درگیـــری های مـــرزی و تجاوز عراق بـــه مرز ایران بـــا تمهیدات 
الزم بـــرای دفـــاع از حریم آب هـــای جمهوری اســـالمی ایـــران و منابع 
ملی کشـــور در دریـــا، وارد میدان نبرد شـــد، گقت: دالورمـــردان جمهوری 
اســـالمی ایران، توانســـتند در عملیات هـــای مقتدرانه ای ضربـــات کوبنده 
و مهلکـــی را در عملیـــات های اشـــکان، شـــهید صفری، مرواریـــد، رعد، 
مرجـــان، و نظایـــر آن بر پیکـــره نیروی دریایـــی و رژیم بعثـــی و متجاوز 

عـــراق وارد کنند.
وی در ادامـــه تصریح کـــرد: در همین مدت بیـــش از 300 میلیون تن کاال 
بـــدون هیچ گونه آســـیبی جابجا شـــده و 150 عملیات رزمـــی جهت حفظ 
چرخه اقتصادی کشـــور در خلیج فـــارس و دریای عمان توســـط دریادالن 

شـــد. انجام  کامل  موفقیت  بـــا  دریایی  نیروی 
وی با اشـــاره به بـــه عملیات هـــای غرور آفریـــن نیـــروی دریایی ارتش 
جمهوری اســـالمی ایـــران در طول هشـــت ســـال جنگ تحمیلـــی اظهار 
داشـــت: عملیاتی بـــا عنوان پیـــکان در هفتـــم آذر مـــاه 135۹ به وقوع 
پیوســـت که به ســـبب همیـــن عملیات، ایـــن تاریخ به عنـــوان روز نیروی 
دریایی شـــناخته می شـــود و این عملیـــات از عملیات های نـــادر دریایی 

اســـت که در جهان شـــناخته می شـــود.

سینما و تلویزیون به نیروی 
دریایی نمی پردازند

دریادار اخگر:
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علی طادی:

علـــی طـــادی، کارگـــردان 25 ســـاله مســـتند 
قبل  بنـــده  گفـــت:  آســـمان«  در  »ایســـتادگی 
از ســـال 88 پیگیـــر مستندســـازی بـــودم و در 
جلســـات نقد و بررســـی شـــرکت می کـــردم تا 
اینکه بســـتری فراهم شـــد و یک کار داســـتانی 
با دوســـتانمان ســـاختیم ولی چـــون هزینه بردار 
»بوســـتان  که  آوردیم  روی  مستندســـازی  به  بود 
خانـــواده« و »محیـــط امن« را تهیـــه کنندگی و 
با عنوان »شـــادی وحشتناک«  اولین مســـتند را  

در ســـال ۹2 کارگردانی کـــردم.

موضوع مستند »ایستادگی در آسمان«
 موضـــوع این مســـتند درباره خلبانی اســـت که 
را  ایران  دوســـتانه  بشـــر  دارد کمک های  قصـــد 
به کشـــور یمـــن برســـاند ولی در بیـــن راه یک 
جنگنده ســـعودی به او نزدیک شـــده و هشـــدار 
بازگشـــت به او می دهـــد اما خلبان بـــه ماموریت 

می دهد. ادامـــه  خود 
بود  ما  از دغدغه هـــای  یکی  این مســـتند  موضوع 
از دنبال کردن ســـوژه متوجه شـــدیم  بعـــد  که 
کـــه این اتفـــاق ظرفیت تصویری شـــدن را دارد 
ولـــی چون شـــرایط رفتن به آنجا وجود نداشـــت 
از تصاویر آرشـــیوی و در  با اســـتفاده  این کار را 

حد بضاعـــت خودمان تولیـــد کردیم.

هدف از ساخت مستند
 همانطور که از اســـم این مســـتند هم مشـــخص 
نشان دهیم  را  ایســـتادگی  داشـــتیم  ما قصد  است 
کـــه اگر ما موضعی بگیریم ســـر حرفمان هســـتیم 

شـــوند. مانعمان  اگر  حتی 

هواپیمـــای ایـــران در فرودگاه صنعا ننشســـت ولی 
عزتمندانـــه ننشســـت به طـــوری که آنهـــا تا پای 
مـــرگ رفتند ولـــی از موضع خود کوتـــاه نیامدند.

مستند  ساخت  مشکالت 
مشـــکلی که در ســـاخت این مســـتند بـــرای ما 
ایـــن بود کـــه علیرغـــم تالش های  پیـــش آمد 
در  ماهان  هواپیمـــای  شـــرکت  مصاحبه،  برای  ما 
راســـتای مصاحبـــه و دادن اطالعـــات هیچ گونه 

همـــکاری با مـــا انجـــام نمی دادند.

عمار جشنواره  درباره 
 قبل از جشـــنواره عمار هیچ کـــس بچه های انقالبی 
را تحویـــل نمی گرفـــت حتـــی کارگردان هایی مثل 
حاتمی کیـــا و مجیـــدی، درحالی که آنها بـــا جان و 
دل و مشـــقت فراوان کاری را تولید می کردند اثرشـــان 
دیـــده نمی شـــد و بایکوت شـــده بودند ولـــی عمار 

شـــروع خوبی برای شـــروع جریـــان انقالبی بود. 
وی افزود: جشـــنواره عمار به محلی تبدیل شـــده است 
که انقالبی هـــا و مذهبی ها کارهایشـــان را به نمایش 
بگذارنـــد و در آنجا با هـــم رقابت کننـــد و از لحاظ 
کیفی هـــم می توانم بگویـــم تا االن رونـــد صعودی 

است. داشته 
کســـانی که ســـال های گذشـــته در عمار شـــرکت 
می کردنـــد االن درحال ســـاخت فیلم هـــای بلند و 
داستانی هســـتند و دیگر کســـی نمی تواند بایکوتشان 

کند؛ این دســـتاورد عمار اســـت.
دربـــاره نحوه انتخـــاب موضوع به فیلمســـازان گفت: 
انتخـــاب موضـــوع از دغدغه بیرون می آیـــد؛ حاتمی 
کیا هـــم کـــه می خواهد فیلم بســـازد ســـراغ فیلم 
اکشـــن نمـــی رود بلکه حرفـــش را در همـــان قالب 

. ند می ز
از مخاطبان عمار تشـــکر می کنم کـــه از افراد انقالبی 
حمایت کرده و باعث ماندگاری این جشـــنواره شـــدند.

»ایستادگی در آسمان«؛ یعنی سرحرفمان هستیم

ــرکت  ــار ش ــته در عم ــال های گذش ــه س ــانی ک کس
می کردنــد االن درحــال ســاخت فیلم هــای بلنــد 
و داســتانی هســتند و دیگــر کســی نمی توانــد 

ــت. ــار اس ــتاورد عم ــن دس ــد؛ ای ــان کن بایکوتش

گفت و گو
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شهابی نژاد از »اندیمشک در آتش« می گوید

»علی شـــهابی نـــژاد« متولد ســـال 1355 
شهرســـتان آبادان که مســـتند »اندیمشک 

در آتـــش« را کارگردان کرده اســـت
 آشنایی با مســـتند ســـازی: بنده از سال 1380 در 
تلویزیون آبادان مشـــغول به کار شـــدم و بواســـطه 
کار در آنجا با مستندســـازی آشنا شـــدم که تا االن 
حدود 40 مســـتند، دو مجموعه داســـتانی و 6 فیلم 
کوتاه ســـاخته ام و امســـال هم ســـه اثر با نام های 
»اندیمشـــک در آتش«، »حریم آســـمانی« و »خاک 

سبز« به جشـــنواره عمار ارســـال کرده ام.

آتش«:  در  »اندیمشک  مستند  موضوع 
هوایی  حملـــه  طوالنی تریـــن  بـــه  اثر  ایـــن  در 
 1365 ســـال  که  پرداخته ایم  ایـــران  بـــه  عراق 
در شهرســـتان اندیمشـــک اتفاق افتـــاد؛ طی این 
وظیفه  جنگـــی  هواپیمای  فرونـــد   54 عملیـــات 
بـــر عهده داشـــتند که  این شـــهر را  بمبـــاران 

عـــده زیادی شـــهید و مجروح شـــدند.

از ساخت مستند: هدف 
 یـــک کارگـــردان تلویزیونـــی همیشـــه در بین 
نگاه  به اطراف خـــود خوب  مردم حضـــور دارد و 
می کنـــد کـــه ایـــن باعـــث می شـــود ایده های 
خوبـــی برای ســـاخت بیابد و با توجـــه به تجربه  
و دغدغـــه بنـــده در حوزه دفاع مقـــدس، تصمیم 

گرفتم. موضـــوع  این  بـــا  تولید مســـتندی  به 

مستند: این  ساخت  مشکالت 
مردم اندیمشـــک هنـــوز این اتفـــاق را فراموش 
نکرده انـــد و روی آن بســـیار حســـاس هســـتند 
ســـخت  برایشـــان  موضوع  این  دربـــاره  صحبت 

. ست ا
مشـــکل دیگر ایـــن بود کـــه در شهرســـتان های 
کوچک به دلیل آشـــنا نبودن با مقوله فیلم ســـازی 
همکاری مناســـبی صورت نمی گرفـــت و این به کار 

میزند. ضربه  بســـیار  ما 

دو اثر دیگر: 
مســـتند »خـــاک ســـبز« در رابطه با چنـــد قطعه 
زمیـــن بیابانی در اطراف خرمشـــهر اســـت که به 
واســـطه فناوری هـــای جدید و زحمات مهندســـان 
ایرانـــی بازســـازی و قابل کشـــت شـــده و موضوع 
»حریم آســـمانی« هم درباره حضـــور و نقش زنان 
اســـتان خوزســـتان در هشت ســـال دفاع مقدس 

. ست ا

مشکالت ساخت »حریم آسمانی«:
 از مشـــکالت ایـــن کار محدودیت زنـــان بود که به 
راحتـــی حاضـــر به مصاحبـــه نمی شـــدند و حتی 
بســـیاری مقاومت آن زمـــان را وظیفـــه و صحبت 

درباره آن را درســـت نمی دانســـتند.

مشکالت ساخت مستند »خاک سبز«: 
مهمترین مســـاله این مســـتند تصویربـــرداری در 
دمـــای باالی 50 درجـــه بیابان های خرمشـــهر بود 
کـــه ما بـــا انجـــام ایـــن کار ســـخت و تولید این 
مســـتند شـــیرینی دلخواه خود را به دست آوردیم.

مستندهای در دست تولید: 
در حـــال حاضر اثـــری در رابطه بـــا اربعین و یک 
مجموعه 5 قســـمتی تلویزیونی بـــا موضوع صنایع 

دســـتی استان خوزستان در دســـت تولید دارم.

حضور در جشنواره عمار:
 بنـــده تاکنـــون در جشـــنواره های مختلفی نظیر 
بوده ام  و...  کوتـــاه«  »فیلم  »حقیقت«،  جشـــنواره 
و از ســـال گذشـــته هم با جشـــنواره عمار آشنا 
شـــدم؛ به نظـــر مـــن این جشـــنواره تـــا اآلن 
تاثیـــرات خوبی داشـــته و می تواند رشـــد خودش 

را ادامـــه دهد.
اســـالمی،  انقالب  مثل  موضوعاتـــی  افـــزود:  وی 
مباحث  مقاومتـــی  اقتصـــاد  یـــا  مدافعـــان حرم 
مهمی در حوزه فیلمســـازی اســـت که جشـــنواره 
عمـــار می تواند بـــه القـــای ایـــن مفاهیم کمک 

. کند

تغییراتی که جشـــنواره عمـــار می تواند در 
کند: ایجاد  ســـینما  حوزه 

 در ســـال های گذشـــته در جشـــنواره دیگـــری 
بود  بســـیار خوب  آنها  شـــرکت کرده ام کـــه کار 
ولـــی متاســـفانه االن چندین ســـال اســـت که 
احســـاس می کنـــم فضایی بـــرای بچه های خاص 
مد نظرشـــان اســـت و امیـــدوارم این نـــگاه در 

جشـــنواره عمار نباشـــد.
اســـت کـــه خیلی  این  ما  افـــزود: مشـــکل  وی 
رابطه  آثـــار جشـــنواره ها  انتخـــاب  در  وقت هـــا 
اســـتاد و شـــاگرد پیـــش می آیـــد یـــا افـــراد 
امیدوارم  کـــه  می گیرند  نادیـــده  را  شهرســـتانی 
جشـــنواره عمار کیفـــی نگاه کند و آثار شـــاخص 

برایـــش مهم باشـــد.

طوالنی ترین حمله هوایی عراق به ایران

ــرکت  ــری ش ــنواره دیگ ــته در جش ــال های گذش در س
ــی  ــود ول ــوب ب ــیار خ ــا بس ــه کار آنه ــرده ام ک ک
ــاس  ــه احس ــت ک ــال اس ــن س ــفانه االن چندی متاس
بچه هــای خــاص مــد  بــرای  می کنــم فضایــی 

ــت ــان اس نظرش

گفت و گو
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نقدی بر مستند اندیمشک در آتش

یکـــی از کارکردهـــای مهم فیلم مســـتند در طول 
تاریخ آن، بازســـازی جذاب و هدفمنـــد وقایع مهم 
تاریخـــی و اجتماعـــی تاریـــخ نزدیـــک در جوامع 
مختلف بوده اســـت. به ویژه از زمانـــی که تلویزیون 
خود را بـــه عنوان پایـــگاه اصلی انتشـــار فیلم های 
مســـتند تثبیت کرد، این رویکرد در مستندســـازی 
قّوت بیشـــتری یافت. تـــا جایی که این شـــکل از 
به صورت  مستندســـازی اطالع رســـان و توصیفی، 
غالب فیلم های مســـتند در تلویزیون مبّدل شـــد. از 
ایـــن رو، تدریجاً اصطالح »مســـتند متعارف« درباره 
ایـــن شـــکل از فیلم مســـتند متداول شـــد که در 
طـــول زمان و با گســـترش مطالعات فیلم مســـتند، 
قواعد ســـاختاری ســـاخت این گونه از مســـتندها 

شـــد.  مند  نظریه 
»اندیمشـــک در آتش« بیشـــتر از این جنبه فیلمی 
در خور توجه اســـت. این فیلم، مســـتندی متعارف 
و توصیفـــی اســـت که به مـــرور وقایـــع مربوط به 
حملـــه هوایـــی ارتش رژیـــم بعث عراق به شـــهر 
اندیمشـــک در تاریخ چهارم آبـــان 1365 می پردازد 
و برای عمق بخشـــیدن به روایـــت توصیفی، خّطی 
و اطالع رســـان خـــود، از بیان خاطـــرات اهالی این 
شـــهر، شـــاهدان عینی ماجرا، آســـیب دیدگان و 
کرده  اســـتفاده  واقعه  شـــهیدان  خانواده های  برخی 
اســـت. کارگردان این فیلم علی شـــهابی اســـت و 
فیلم برای شـــبکه اســـتانی خوزســـتان تولید شده 

. ست ا
مســـتند »اندیمشـــک در آتـــش«، مســـتندی بی 
ادعـــا در پرداخت جزئیات نمایشـــی روایت اســـت 
که کوشـــیده اســـت کلّیت یک ماجـــرای تاریخی 
را بـــه مخاطبـــان خـــود بشناســـاند. ناپرداختگی 
زیباشـــناختی فیلـــم که بویـــژه در کاســـتی های 
عیان  شـــده  بازســـازی  صحنه هـــای  و  تدوینـــی 

اســـت، »اندیمشـــک در آتش« را بـــرای نمایش بر 
پرده بزرگ ســـینما نامناســـب می ســـازد. اّما باید 
گفت با در نظر گرفتن معیارهای ســـاخت مســـتند 
بـــرای تلویزیون، ایـــن فیلم از آن دســـته فیلم های 
مســـتندی اســـت که جای آنها در کنداکتور پخش 
اسالمی  جمهوری  ســـیمای  تلویزیونی  شـــبکه های 
ایران خالی اســـت. مســـتندهایی بی ادعـــا و روان 
که می توانند بخشـــی از تاریخ نزدیک کشـــور را به 

مخاطبـــان خود معّرفـــی کنند. 
این مســـتند بـــه دلیل عـــدم پرداخـــت دقیق و با 
زیباشناســـی  با  روایی،  و  نمایشـــی  ظرافت جزئیات 
اّما  نـــدارد،  چندانـــی  همخوانی  ســـینما  رســـانه 
ســـبک،  تولید  فرآینـــد  همچـــون  ویژگی هایـــی 
بازســـازی های مختصـــر و ساده ســـازی شـــده و 
وابســـتگی بـــه گفتارمتن اطالع رســـان و مصاحبه، 
کـــه در اجـــرای همگی آنها از ســـطح متوســـطی 
برخوردار اســـت، آن را به ســـاختارهای مورد انتظار 

مســـتندهای تلویزیونـــی نزدیـــک می کند. 
بایـــد توّجه داشـــت که نبایـــد از همـــه تولیدات 
مســـتند انتظار فّنـــی و هنری حداکثری داشـــت. 
به طور مشـــّخص، وقتـــی پای تلویزیـــون در میان 
باشـــد، درصدی از اغماض و چشـــم پوشـــی در این 
برقراری  زمینه هـــا مطلوب اســـت. زیـــرا اساســـاً 
ارتبـــاط پذیرفتنی، مســـتقیم، بی پیرایـــه و بدون 
لکنـــت با مخاطب در رســـانه تلویزیـــون، بر رعایت 
هنجارهـــای فّنی و هنـــری و بداعـــت و ظرافت در 
به  تلویزیون  دارد.  فضیلـــت  زیباشـــناختی،  بیـــان 
مســـتندهایی میان مایـــه به لحاظ توســـعه یافتگی 
زیباشـــناختی و فّنـــی و نیـــز هزینه هـــای تولید 
نیـــاز دارد کـــه اّوالً از حداقل هایـــی از کیفیت های 
ارتباطـــی مورد انتظـــار از روایت فیلمـــی برخوردار 
از روایتـــی جذب کننـــده برخوردار  باشـــند و ثانیاً 

باشـــند که در عین حـــال موضوعاتـــی را که برای 
اســـتمرار هویت تاریخـــی و فرهنگـــی جامعه مفید 
هســـتند در عرصـــه عمومی جامعه مطرح ســـازند. 
قبولی  قابل  نمونه  آتش«  در  »اندیمشـــک  مســـتند 
از این ســـنخ مستندهاست. مســـتندهایی که اطالع 
رســـان هســـتند، روایت خـــود را روان و پذیرفتنی 
عرضـــه می کننـــد، هرچند کـــه در عیـــن حال به 
لحـــاظ زیباشـــناختی فاقـــد ظرافت هـــای عالی و 
فیلمی همچون  بابت،  این  از  ســـنجیده می باشـــند. 
نمایش در  »اندیمشـــک در آتش« چندان درخـــور 
ســـالن و بر پرده سینما نیســـت. چون کاستی های 
فّنـــی و زیباشـــناختی آن ده ها برابر بـــزرگ تر به 

می آیند. چشـــم 
روایت در مســـتند متعارف »اندیمشـــک در آتش« 
بیشـــتر بر ترکیب عناصر گفتارمتـــن، مصاحبه )هم 
از نوع رسمی-اســـتودیویی و هم از نـــوع صمیمانه و 
همدالنه(، صحنه های نمایشـــی )بازســـازی شده( و 

است.  مّتکی  آرشـــیوی  منابع 
اســـتفاده از منابع آرشـــیوی از قبیل عکس و فیلم، 
در اغلب موارد حســـاب شـــده و مؤثّر بـــرای پرورده 
ســـاختن روایت صورت پذیرفته اســـت که نشـــان 
از صـــرف وقت و دّقت بـــرای گـــردآوری و انتخاب 
مواد آرشـــیوی اســـت. عـــالوه بر ایـــن، پردازش 
ایـــن تصاویر، بـــا تمهیداتـــی مثل صداگـــذاری و 
افزودن موســـیقی متـــن انتخابی، جنبه نمایشـــی 
این تصاویـــر را تقویت کرده اســـت. مـــوارد کمی 
با محدوده  از تصاویر آرشـــیوی یکســـره غیرمرتبط 
زمانـــی و مکانـــی روایت اند و همچنیـــن تعدادی از 
نماهـــا مربوط بـــه فیلم های داســـتانی دفاع مقّدس 
هســـتند که بهتر بـــود در جهت حفـــظ یکپارچگی 
ســـاختار تصویری و فضاســـازی روایی فیلم، از این 

نمی شد. اســـتفاده  آرشـــیوی  منابع  نوع 

مستندی که جای آن در تلویزیون خالی است
نقد
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رســـان  اطالع  گفتارمتن  یـــک  فیلم،  گفتارمتـــن 
و دانای کل اســـت، اّمـــا این دانـــای کل در ارائه 
بـــه خرج  دلیل ســـخاوتمندی  بـــی  اطالعـــات، 
نمی دهـــد و ایـــن ویژگی بـــه گیرایـــی روایت و 
کمک  فیلم  نمایشـــی  زمینه هـــای  گیری  شـــکل 

می کند. مهّمـــی 
مصاحبه هـــا دیگـــر منبـــع عمده ارائـــه اطالعات 
مصاحبه ها،  ایـــن  می شـــوند.  محســـوب  فیلم  در 
هم به ســـبک مصاحبه های رســـمی اســـتودیویی 
و هـــم به ســـبک مصاحبه های همدالنـــه و بدون 
تکلّفـــات حرفـــه ای در فیلم گنجانده شـــده اند. 
هنجارهای  لحـــاظ  بـــه  همدالنه،  مصاحبه هـــای 
فّنی ســـبک تـــر و آزادتر اســـت و معمـــوالً فاقد 
حساســـّیت های بـــاال در زمینـــه نورپـــردازی و 
مصاحبه  ایـــن،  بر  عالوه  صداســـت.  ضبط  کیفیت 
همدالنه از منظر میزانســـن اختیار عمل بیشـــتری 
معمـــوالً مصاحبه  به مصاحبـــه شـــونده می دهد. 
در فضاهایـــی صورت می گیرد که بســـتگی خاّصی 
بـــه مصاحبه شـــونده دارد؛ مثاًل در خانـــه یا محّل 
کار یـــا پاتوق مورد عالقـــه اش و نظایر آن. در این 
بروز  محل های  در  همدالنـــه  مصاحبه هـــای  فیلم، 
حادثـــه و حضور شـــاهدان عینـــی در زمان وقوع، 
این روش باعث می شـــود،  اند.  ترتیب داده شـــده 
مورد  در  بیشـــتری  راحتـــی  با  شـــونده  مصاحبه 
آنچـــه می خواهـــد ســـخن بگوید و بـــرای حرف 
زدن درباره آن اشـــتیاق و آمادگی روانی بیشـــتری 
پیدا کنـــد. مصاحبه های اســـتودیویی - رســـمی 
اّما بیشـــتر بر رعایـــت هنجارهای فّنـــی و ثبت با 
کیفیـــت تصویر و صـــدا تمرکز دارنـــد و اغلب با 
حضور کارشناســـان و صاحب نظـــران ترتیب داده 
می شـــوند. نورپـــردازی حرفـــه ای، و ثبت صدای 
از ویژگی های ســـاختاری  شـــفاف و بدون مزاحم، 
مصاحبه های رســـمی اســـت که در ایـــن فیلم نیز 

است. شـــده  بسته  کار  به 
صحنه هـــای نمایشـــی یا بازســـازی شـــده فیلم، 

بـــه خوبی بـــا مصاحبه هـــا، اطالعـــات گفتارمتن 
و بخصـــوص در موارد بـــا منابع آرشـــیوی پیوند 
را  روایت  و معنایـــی  اند و فضـــای عاطفی  خورده 
ایـــن صحنه ها،  ایـــن وجود،  با  اند.  کامل کـــرده 
در پرداخـــت ظرایف نمایشـــی، پخته و ســـنجیده 
نیســـتند. بـــه عنوان مثـــال، صحنه هـــای انفجار 
در میـــدان راه آهن اندیمشـــک بســـیار کوچک و 

برگزار شـــده اســـت. تولیدی  به لحاظ  ســـبک 
فـــرم  لبـــاس   همچنیـــن در همیـــن صحنـــه 
ســـربازان ارتـــش جمهوری اســـالمی، بـــا لباس 
 1365 ســـال  در  ارتش  ســـربازان  متـــداول  فرم 
بازســـازی ها بســـیار ســـاده  این  ندارد.  همخوانی 
و ســـطحی طراحی شـــده اند. با ایـــن وجود، به 
وارد نمی کنند و  فیلـــم آســـیبی  کلّیت ســـاختار 
بـــه خوبی در مســـیر پیشـــرفت روایـــت جذب 
انتخاب  امـــر،  ایـــن  از دالیل  یکـــی  می شـــوند. 
مناســـب موقعّیت هایی اســـت که مورد بازســـازی 
انتخاب  واقعـــی  موقعّیت های  انـــد.  گرفتـــه  قرار 
شـــده برای بازســـازی، در خود از نوعـــی تعلیق 
بـــرای تبدیل شـــدن به یـــک موقعّیت نمایشـــی 
در  لوکوموتیو  راننـــده  مثـــاًل  هســـتند.  برخوردار 
حالـــی کـــه جنگنده هـــای ارتش بعث عـــراق در 
آســـمان اندیمشـــک در حال مانور هســـتند، باید 
لوکوموتیوهـــا را از تیـــررس ایـــن جنگنده ها دور 
ســـازد و به پناهـــگاه منتقل کند. ایـــن موقعّیت 
که در آن هـــر لحظه احتمال پرتاب شـــدن بمب 
وجـــود دارد، درگیـــر نوعی التهاب درونی اســـت. 
همچنیـــن زمانـــی که ســـربازان نیـــروی زمینی 
ارتـــش را در اطراف میدان راه آهـــن منتظر ورود 
بـــه مناطق جنگـــی می بینیم،  اعزام  بـــرای  قطار 
در  عراق  ارتـــش  جنگنده های  کـــه  آگاهـــی  این 
نزدیکـــی آنها هســـتند و بـــه زودی میـــدان راه 
آهـــن را بمبـــاران خواهند کرد، التهابی نمایشـــی 
این  تعلیق  کـــه  چیزی  می بخشـــد.  موقعّیـــت  به 
موقعّیت های مناســـب و ســـنجیده انتخاب شـــده 

را بـــه یـــک تعلیق کالســـیک بدل کرده اســـت، 
آگاهی مـــا از فرجام رویداد تاریخی ای اســـت که 
در حال تماشـــا کـــردن آن هســـتیم. یعنی ما از 
طریـــق روایت خود فیلـــم اطالع پیـــدا می کنیم 
لوکوموتیو و  راننـــده  انتظـــار  اتّفاقی در  که چـــه 
ســـربازان ارتش اســـت، اّمـــا اینکـــه چگونه این 
به چه  نتیجـــه  و  وقـــوع می پیونـــدد  بـــه  اتّفاق 
ترتیـــب رقـــم می خـــورد را در قالب بازســـازی 
نمایشـــی دنبـــال می کنیم. به این بازســـازی های 
را  گرافیکی  بازســـازی های  کیفّیات  باید  نمایشـــی 
نیز افزود. این بازســـازی ها هم به شـــکلی ســـاده 
و فـــارغ از جزئّیات پردازی های موشـــکافانه، مانور 
جنگنده هـــای عراقی بر فراز آســـمان اندیمشـــک 
و  بـــا مصاحبه ها  بـــه خوبی  و  نمایـــش می دهند 

صحنه هـــای آرشـــیوی پیونـــد می خورند.
این  آمیـــز  دلیـــل دوم جـــذب شـــدن موفقّیت 
نمایشـــی در مســـتند  و  گرافیکی  بازســـازی های 
و  علیرغـــم ســـادگی  آتـــش«،  در  »اندیمشـــک 
ســـطحی بودن اجرای آنها، یکدســـت بودن سطح 
کیفـــی فّنـــی و زیباشـــناختی بازسازی هاســـت. 
بودن  کلّـــی  و  ســـادگی  با  بازســـازی ها  تکـــرار 
فیلم  بازســـازی های  بـــرای  ســـبکی  به  شـــان، 
تبدیل می شـــود کـــه در طول روایـــت بین فیلم 
و مخاطبـــان قرارداد می شـــود. در واقع، ســـطح 
انتظـــار مخاطـــب از کیفّیت فنی و زیباشـــناختی 
صحنه هـــای بازســـازی در طـــول روایـــت، بـــه 

می شـــود. مدیریت  درســـتی 
مســـتند  فیلم  شـــده،  ذکر  ویژگی هـــای  تمـــام 
»اندیمشـــک در آتـــش« را مجموعـــاً کاری قابل 
رســـانه  ویـــژه مختص  به  کـــه  قبول می ســـازد 
تلویزیون اســـت. همچنین موضـــوع محوری روایت 
و  تاریخی  حافظـــه  از  مهّمـــی  بخش  فیلـــم،  این 
بازســـازی  ایران را  فرهنگی و هویـــت بومی مردم 
و بازنمایـــی کرده اســـت که این امـــر ارزش ویژه 

ای بـــه فیلم می بخشـــد.    
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عمار هم آیین و هـــم آیینه جناح فرهنگی 
من مو

»عمار« یک مناســـک هنری پســـاانقالبی اســـت. 
الهام  آیینهـــای   به نســـبت دیگـــر  تولّـــد عّمار 
بخش پســـاانقالبی مثـــل راهپیماییهـــای 13آبان، 
دانشـــجویی،  اعتکافهای  نـــور،  راهیان  اردوهـــای 
مراســـم تشییع شـــهداء، سفرهای اســـتانی رهبر 
انقالب، حســـینّیۀ امـــام خمینی ، شـــاعرانه های 
اتّفاق  انقـــالب و... دیرتـــر  نیمۀ رمضـــان رهبری 
ایـــن ظهور  اصلی  از دالیل  یکـــی  اســـت.  افتاده 
دیـــر هنـــگام دلبســـتن بـــه آیین هـــای هنری 
آیینهای  ایـــن  بـــود.  اســـالمی  انقالب  فجرانـــۀ 
موســـیقی  و  تئاتر  فیلـــم،  مثل جشـــنوارۀ  هنری 
یا  بیمـــار  تولّد  دلیـــل  بـــه  اینکـــه  رغـــم  علی 
نـــارس خـــود از همان ابتـــداء میل بـــه واگرایی 
از انقالب داشـــتند و از اواســـط دهـــۀ هفتاد جز 
نداشـــتند  دیگری  انقالبی  داللـــت  فجرانه  لوگوی 
، بـــه مـــدد آدرس غلط همیـــن بَِرند، ســـالها به 
تبدیل شـــده  نظـــام  فرهنگی  دلخـــوش کنـــک 
بودنـــد. نقطۀ شـــروع عّمار دقیقا از رســـوایی فجر 
آغاز شـــد. باید گفت کـــه جشـــنوارۀ واقعی فیلم 
فجـــر انقالب اســـالمی همیـــن جشـــنوارۀ عّمار 
اســـت. وجه دیگر این دســـت و آن دســـت کردن 
عّمار بـــرای پا گذاشـــتن به دنیای هنر و رســـانۀ 
ایران، فقـــدان اعتماد به نفس در خـــور بدنه های 
هنـــری و فرهنگـــی انقالبی بود. بیـــش از دو دهه 
زمـــان برد تـــا جناح مؤمـــن فرهنگـــی به خود 
ایمـــان بیـــاورد. در حقیقت نطفـــۀ  موجودی بنام 
جنـــاح مؤمن فرهنگی از جشـــنوارۀ عّمار بســـته 
شـــد و یا حداقـــل تا پیـــش از عّمـــار آنچه که 
امـــروز بنام جناح مؤمن فرهنگی موســـوم اســـت، 
بســـتری بـــرای تبلور وجـــه جناحـــی و جریانی 
خـــود نداشـــت. عّمـــار هم آییـــن و هـــم آیینۀ 
عّمار  از  پیـــش  تا  اســـت.  جناح مؤمـــن فرهنگی 
تشـــّکل نیروها و عناصـــر فرهنگـــی انقالب بیش 
انحالل  از  بعـــد  نبود.  از یک جریـــان جویبـــاری 
تولّد  تـــا  انقالب اســـالمی  حـــوزۀ هنری صـــدر 
نیروهـــای هنری و  عّمار وجه جناحی و ســـیالبی 

آحاد  و  بود  مـــدام تضعیف شـــده  انقالب  فرهنگی 
و بدنـــه ها عمدتـــا  به مثابۀ جویبارهـــای پراکنده 
ای ادامـــۀ حیات می دادنـــد. این عّمـــار بود که 
الاقـــل برای یکبار در ســـال به جریـــان جویباری 
مـــّزۀ حرکتها و هویّتهای ســـیالبی را چشـــاند تا 
اعتمـــاد به نفس ایـــن جریان را در حّد بازســـازی 
ارتقاء دهـــد. اگرحوزۀ  »جنـــاح مؤمن«فرهنگـــی 
هنـــری صدر انقالب اســـالمی کانـــون الهام بخش 
و نبـــض تپنـــدۀ هنر انقـــالب در دهۀ شـــصت و 
دهۀ  در  انقـــالب  هنر  کانون  فتح  روایت  مؤسســـه 
بخش  الهام  مبـــدأ  عمـــار  جشـــنوارۀ  بود،  هفتاد 
هنر و رســـانۀ انقالب در دهۀ هشـــتاد و نیمۀ اّول 
نود انقالب اســـت. عّمـــار همچنیـــن رواق جامعه 
پذیری انقالبی نســـلهای ســـوم و چهـــارم و حّتی 
پنجـــم هنر و رســـانۀ انقالب در دهۀ نود اســـت. 

عّمـــار کانون انتقـــال میراث رســـانه ای و هنری 
جنـــاح مؤمـــن متقّدم به نســـلهای بعـــد از خود 

. ست ا

دلیل  ترین  اصلـــی  مناســـکی  ماهیت 
عمار مانایی 

نه  و  نـــه »ســـازمانی«  و  ماهّیـــت »مناســـکی« 
»مؤسســـه« ای عّمار یکی از دالیـــل اصلی مانایی 
اســـت.  آن  انقالبی  اصالت  تـــداوم  نیز  و  کارکردی 
افـــول حـــوزۀ هنری صـــدر انقالب و بعـــد از آن 
افول پســـاوینی مؤسســـه روایت فتـــح ،عّماریّون 
را بـــر آن داشـــت که اینبـــار بجای ســـازمان و 

مؤسســـه، »جشـــن« را به رمزگان تطـــّور هویّتی 
نظر می  بـــه  برگزینند.  هنری خـــود  تکاپـــوی  و 
رســـید که ظرفّیتهـــای متنی و فرامتنی جشـــن 
بیشـــتری  همگرایی  هنری  مناســـک  یک  مثابۀ  به 
بـــا جهتگیریهـــای فرهنگی و هنـــری جناح مؤمن 
به  آن  آوردۀ  یاالاقـــل  و  باشـــد  داشـــته  فرهنگی 
بـــرای هنر و  بـــرد  نســـبت هزینـــه ای که می 
تجارب  و  مهارت  باشـــد.  بیشـــتر  انقالب  رســـانۀ 
مثل  مناســـک جشـــنی  برگزاری  در  اللهیها  حزب 
»شـــب خاطره«، »اردوهای زیارتی و ســـیاحتی«، 
»راهیـــان نـــور«، »شـــبهای شـــعر انقـــالب«، 
کلک  های  »کوهنوردی  بســـیج«،  »شـــامگاههای 
از این دســـت، موجب شـــد که  چالی« و مواردی 
عّمار به اتـــّکاء همین ظرفّیتهـــای درون زا به یک 
آییـــن متمایز، الهـــام بخش و واجـــد مکانیزمهای 
گردد.  تبدیـــل  هنری  پذیـــری  پیشـــرفتۀجامعه 
عّمـــار علی رغم عنوان مرســـوم »جشـــنواره ای«  
آن )festival( ، بـــه صـــورت هوشـــمندانه ای 
یک »جشـــن«) celebrity ( اســـت. »جشن« 
یـــک آیین هنـــری هویتـــی و صنفی اســـت در 
موضوعی  هنـــری  آیین  یک  »جشـــنواره«  حالیکه 
یا ســـبکی اســـت. در جشـــن آورده های تولیدی 
هنری  ســـاالنۀ  تقویم  در طول  هنـــری  یک صنف 
،هرچه که باشـــد، به میدان  ارزیابـــی و واکاوی و 
نکوداشـــت آورده می شـــود. به عبارت دیگر جشن 
فقط بهانۀ گرامیداشـــت هویّت هنـــری و فرهنگی 
در جشـــنواره  حالیکه  در  همگراســـت.  فّعالینـــی 
آنچـــه بیـــش از هویّت حرفـــه ای و فرهنگی پاس 
بهترین  و  آخرین  نکوداشـــت  شـــود  می  داشـــته 
موضوعی  اولویّتهـــای  در  هنـــری  هـــای  فراورده 
یـــا ســـبکی جشـــنواره اســـت. عّمار بـــه جهت 
اللهی  اصالت حـــزب  به  تمـــام عیاری کـــه  تعّهد 
و انقالبـــی خـــود می دهـــد و اولویّتـــی که برای 
آن قبـــل از وجه هنری و رســـانه ای خـــود قائل 
اســـت بیش از ایـــن که »جشـــنواره جهت دهی« 
باشـــد، یک »جشـــن جهت داری« اســـت. عمار 
آیین گرامیداشـــت جهـــت داری انقالبی در عرصۀ 
کنندگانش  به شـــرکت  عمار  اســـت.  رسانه  و  هنر 

عّمار؛ دیگرِی ایده آلیسِم فانتزی و رادیکالیسِم کور

عّمــار آییــن گرامیداشــت »هنــر جمهــور «اســت. هنر 
ــل هنــر اشــراف اســت. هنرمنــد  جمهــور نقطــۀ مقاب
عّمــاری، خــود برآمــده از جمهــور اســت و نیــز بــرای 

جمهــور خلــق مــی کنــد.

حجت االسالم علی جعفری
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رســـانه نقش مهمـــی در نمایش مـــردم دارد؛ اما 
بـــرای این کـــه همـــگان منظـــورش را بفهمند، 
ناگزیر از رعایت اســـتانداردهایی اســـت. مهمترین 
استانداردسازی  می دهد،  رخ  که  استانداردســـازی 
زبـــان و پوشـــش اســـت. تلویزیـــون، رادیو، و 
مطبوعـــات بـــا زبـــان فارســـی معیار ســـخن 
می گوینـــد تـــا پیام را تمـــام ایران بدرســـتی و 
یکســـان دریافت کنند. درک درســـت و یکسان 
عاملی اســـت که در عیـــن کارکـــردی بودنش، 
کژکارکرد و مخـــرب می شـــود. در عین خدمتی 
کـــه ارائه می کند بـــه پیکرۀ دیگـــری از اجتماع 
آســـیب می زنـــد؛ چون باعـــث نادیـــده گرفتن 
می شـــود. نادیـــده گرفتن زبان هـــا و گویش های 
محلی ایـــران مانند ترکی، کـــردی، لری، بلوچی، 
عربـــی و... . هر نقطـــۀ ایران که پـــای بگذاری، 
لهجه ای خـــاص می یابی که در عین شـــباهتش 

بـــا مناطق هم جـــوار اندکی تفـــاوت دارد.
 با تأکیـــد بر زبـــان معیار، گویش هـــای محلی 
سانســـور می شـــوند و در گام بعـــد با اســـتفادۀ 
ابـــزاری از زبانهـــای غیرمعیار برای تمســـخر یا 
لودگـــی و فکاهه، آســـیب های دیگـــری به جز 
از  نادیدگی، بـــر زبان وارد می  شـــود کـــه یکی 
مهمترین هایـــش از بیـــن رفتن اعتمـــاد به نفس 
ســـخن گفتن با لهجه اســـت. و این یعنی مرگ 
زبـــان! این کاهـــش اعتماد به نفـــس را امروز در 
جـــای جای ایران شـــاهدیم. مردمـــان ما کم کم 
بگویند، چون  لهجه ســـخن  با  عارشـــان می کند 
تهرانی نیســـت و فعـــاًل تهران مرکز عالم اســـت.

اتفاقـــی کـــه در غالـــب فیلم هـــای عمـــار رخ 
می دهـــد، تولید فیلـــم با گویش هـــای محلی و 
زبان های قومی اســـت. مشکل ســـوژه نیست که 
مخاطـــب زبانش را نمی فهمد. او ناگزیر از ســـخن 
گفتن اســـت و این زبان، زبان ســـالیان ســـال، 
او را نمی فهمید  اگر زبـــان  تاریِخ اجداد اوســـت. 
زبـــان او زیرنویس می شـــود. و ایـــن اتفاق یعنی 
ضریب خوردن بـــه زبانهای محلـــی، زنده ماندن 

و حیاتشان.

یـــاد می دهد کـــه جهت داری در عرصـــۀ هنر نه 
تنهـــا عیب نیســـت بلکـــه مزیّت نســـبی و بیش 
از آن مبـــدأ شـــرافت هنر و هنرمند اســـت. عمار 
اگـــر هم کارکردی در جهت دهی داشـــته باشـــد 
جهت دهـــی به اصل جهـــت داری اســـت. عمار 
بزرگتر از آن اســـت که هـــدف آن جهت دادن به 
هنرمندان باشـــد؛ جهت دار شـــدن/جهت دار بودن 
هنرمنـــدان نه هـــدف عّمـــار بلکه  مبـــدأ عّمار 
اســـت. عّمار جشن ســـاالنۀ نکوداشـــت هنرمندان 
و رســـانه ای های جهـــت دار اســـت. جوایز عّمار 
بیـــش از وجـــوه فرمی بـــه گرایش هویّتـــی آثار 
اعطـــاء می شـــود. عّمار جنین های هنری ســـقط 
شـــدۀ انقالبی را به شـــاهکارهای هنری بدون پدر 

و مـــادر ترجیح می دهـــد. صدالبّته که »جشـــن 
امـــروز عّمار« باید با »جشـــنوارۀ فـــردای عّمار« 
تکمیـــل گـــردد. اینک و بعـــد از قریـــب به یک 
دهـــه تکاپوی هویّتی و جشـــنی وقت آن رســـیده 
و  هنری  »جشـــنوارۀ  انقالبـــی  مؤمن  جنـــاح  که 
رســـانه ای« خود را داشته باشـــد تا در چارچوب 
ارزیابی  انقـــالب به  آن وجوه فرمی هنر و رســـانۀ 

و بازخوانی و نکوداشـــت گذارده شـــود.

انقالبی جشن مردمی، جشنواره 
عّمـــار آیین گرامیداشـــت »هنر جمهور «اســـت. 
هنـــر جمهـــور نقطۀ مقابل هنر اشـــراف اســـت. 
هنرمنـــد عّماری، خـــود برآمده از جمهور اســـت 

و نیـــز بـــرای جمهور خلـــق می کنـــد. لطافت 
جمهـــوری عّمار حـــّدت انقالبـــی او را به تعادل 
می رســـاند؛ بـــه همیـــن جهـــت آرمانگرایی او 
نه میل  آرمانگرایـــی  از همۀ گونه هـــای  کمتـــر 
به ایده آلیســـم فانتـــزی ســـینمای معنویّت گرا 
به رادیکالیســـم کور ســـینمای  نـــه میل  دارد و 
ســـیاه نمـــا. عّمار هنـــر جمهـــور و در برابر هنر 
تنها  نه  آن  نوع  از همه  اشـــرافّیت  اســـت؛  اشراف 
پشـــت درب فیلترینـــگ عّمـــار می ماننـــد بلکه 
از پنجـــره هـــای رو بـــه بیرون آن مـــورد هدف 
قـــرار می گیرند. اشـــرافّیت اقتصادی، اشـــرافّیت 
امنّیتی،  و  سیاســـی  اشـــرافّیت  فرهنگی،  و  هنری 
اشرافّیت  بروکراتیک،  و  ســـاالر  دیوان  اشـــرافّیت 
دیگریهای  همـــه  و  همه  ســـلبریتیک  و  اجتماعی 
عّمـــار همۀ  در  عّمـــاری هســـتند.  جمهوریّـــت 
حیثّیتهـــا در جریـــان زالل »مـــردم« بـــه مثابۀ 
»ولـــی نعمتان« حل می شـــود. عّمار نه مســـجد 
را در برابـــر ســـینما تعریف می کند نه ســـینما 
را در برابر  مســـجد؛ عمار مســـجد را به ســـینما 
می آورد و ســـینما را به مســـجد می بـــرد. عمار 
نـــه هنر را بهانۀ ســـودجویی اقتصـــادی می کند 
و نـــه گـــذران از راه تولید هنـــری را تخطئه می 
نمایـــد؛ عّمار هنرپـــاک را پشـــتیبان اقتصاد پاک 
ضامن  را  هنـــری  تولید  از  حـــالل  پشـــتیبانی  و 
پـــاک بودگی هنر مـــی داند. عّمار با سیاســـّیون 
نه پدرکشـــتگی دارد و نه خویـــش و قومی؛ عّمار 
را  سیاســـّیون  فرهنگی  مدیریّـــت  کـــه  همانقدر 
در خدمـــت هنر پیـــش برنده مـــی خواهد، هنر 
انقالبـــی را نیـــز در پشـــتیبانی از انگیـــزه ها و 
عملکردهای انقالبی سیاســـّیون ســـینه ســـپر به 
میدان مـــی آورد. آرمان عّمـــار »آرمانگرایی واقع 
بینانـــه «اســـت. او همـــاره در تالش اســـت که 
»نظام«،  و  محدودیّتهای»نهضـــت«  و  هـــا  مزیت 
هر دو ، را در نظر داشـــته باشـــد. نظـــام عّمار نه 
از جنـــس نظم جشـــنوارۀ فجر بریـــدۀ از انقالب 
اســـت و انقالب عّمـــار نه از جنـــس طغیان قمه 

نظام. از  بریـــدۀ  زنیهای 

عّمــار علــی رغــم عنــوان مرســوم »جشــنواره ای«  آن 
)lavitsef( ، بــه صــورت هوشــمندانه ای یک »جشــن 
) ytirbelec ( «   اســت. »جشــن« یــک آییــن هنــری 
هویتــی و صنفــی اســت در حالیکــه »جشــنواره« یــک 

آییــن هنــری موضوعــی یا ســبکی اســت.
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مســـتند  کارگردان  الحســـینی«  خیـــام  »مجتبی 
»گـــردان قاطریزه هـــا« و »فرشـــته ها هنـــوز در 
راهنـــد« از ورود خـــود بـــه عرصه هنـــری گفت: 
بنـــده به اتفاق دوســـتان در ســـال 8۹ کتابی را با 
موضوع شـــخصیت مقام معظم رهبری با اســـتفاده 
و مســـتندها جمع آوری  تصاویـــر  از مصاحبه هـــا، 
کردیم که آشـــنایی اولیـــه من با ایـــن عرصه در 

گرفت. شـــکل  زمان  آن 
تا اآلن در جشـــنواره های متعددی حضور داشـــته ام 
که در دو ســـال متوالـــی آثارم جـــزو برگزیدگان 
بوده اســـت و امســـال هم 4 مســـتند را با عناوین 
در  هنـــوز  »فرشـــته ها  قاطریزه هـــا«،  »گـــردان 
راهند«، »یک بســـیجی ســـاده« و »مهمان مامان« 

بـــه هفتمین جشـــنواره عمار ارســـال کرده ام.
موضوع مستند »گردان قاطریزه ها« : 

در زمـــان جنـــگ گردانـــی وجود داشـــت که به 
دلیل شـــرایط ســـخت حمـــل و نقلی کردســـتان 
مجبور بودنـــد مهمات و زخمی هایشـــان را با قاطر 
انتقـــال دهند و قاطریزه هم اشـــاره بـــه قاطرهایی 
مکانیزه  لشـــکر  ماشـــین های  جایگزین  کـــه  دارد 

بودند. شده 
ایـــده ســـاخت این مســـتند بـــا دیـــدن تصاویر 
آرشـــیوی این گـــردان کلید خورد که بـــا پیگیری  

کـــردن از لشـــکر 14 امـــام حســـین)ع( اصفهان 
بدســـت آوردیم و تصمیـــم گرفتیم با اســـتفاده از 
منابـــع موجود مســـتندی بـــا این موضـــوع تهیه 

. کنیم

هدف از ساخت مستند »گردان قاطریزه«:
 شـــرایط کســـانی که در جنگ با قاطـــر کار حمل 
و نقل را برعهده داشـــتند بســـیار ســـخت بوده و 
روزی دو بار مســـافت طوالنی را طـــی می کردند تا 
تجهیـــزات محدود  با  برســـند، حتی  مقدم  به خط 

خود برانـــکاردی روی قاطرها طراحـــی کرده بودند 
که هـــدف ما معرفـــی این افـــراد گمنام بود.

الزم  آرشـــیوهای  نبـــودن  دســـترس  در  دلیل  به 
بازسازی کنیم  را  فیلم  از  مجبور شـــدیم قســـمتی 
کـــه در کنار آن مشـــکالتی از قبیـــل حمل و نقل 
در کوه و در دســـترس نبودن قاطر تولید مســـتند 

می کرد.  دشـــوار  را 
موضوع مســـتند »فرشـــته ها هنوز در 

 : » هند ا ر
موضوع این مســـتند دربـــاره محرومیت های منطقه 
والی« سال ها  اســـت که »حاج عبدهلل  »بشـــاگرد« 
پیـــش به آنجا رفته و ســـعی بـــر محرومیت زدایی 
دارد و هنوز هـــم بعد از فوت حاج عبـــداهلل، برادر 
ایشـــان یعنی »حاج محمود والـــی« در این منطقه 

هستند. فعال 
ها  »فرشـــته  ایده  با  آشـــنایی  نحوه 

هنـــوز در راهند«:
طبـــق مطالعـــات و تحقیقاتـــی که قبـــال درباره 
مناطـــق محـــروم انجـــام داده بودم از بشـــاگرد و 
گروه هـــای جهـــادی کـــه در آنجا بودنـــد مطلع 
شـــدم و فهمیـــدم با گذشـــت این همه ســـال از 
جنگ بشـــاگرد هنوز در محرومیت اســـت و مردم 

از آن بـــی اطالع هســـتند.
مراتب  بـــه  فیلم  به  نســـبت  تاثیرگذاری مســـتند 
بیشـــتر اســـت و من هم تالش کردم با ســـاخت 
ایـــن کار بگویـــم که به غیـــر از مـــردم پایتخت 
می کنند  زندگی  کشـــور  این  در  دیگری  اشـــخاص 

کـــه اولویت اول آنهـــا محرومیت زدایی اســـت.
ها  مستند»فرشته  ســـاخت  مشکالت 

راهند«:  در  هنوز 
بود کـــه تمـــام هزینه های  ایـــن  اولین مشـــکل 
ســـاخت این مســـتند را خودمان تامیـــن کردیم و 

از مکانیزه تا قاطریزه

مشــکل جشــنواره عمــار ایــن اســت کــه آثــار را  در 
ــن  ــه م ــی کاری ک ــد یعن ــطح داوری می کن ــک س ی
ــد  ــری می آی ــار اث ــرده ام در کن ــد ک ــخصی تولی ش
کــه بــا بودجــه دولتــی ســاخته شــده اســت؛ بــا ایــن 
وجــود ســختی کار مــن در مقابــل کســی کــه بــا پــول 
ــنواره  ــن جش ــیما در ای ــدا و س ــن ص ــت و تدوی دول

ــود. ــده نمی ش ــرده دی ــرکت ک ش

کارگردان اصفهانی از مستندهایش می گوید

گفت و گو
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دومین مشـــکل وســـعت منطقه بشـــاگرد و نبودن 
راه هـــای ارتباطـــی به این شـــهر بود بـــه طوری 
کـــه راه آســـفالتی برای رســـیدن به این شـــهر 
وجود نداشـــت و بایـــد از راه کوه با ماشـــین های 

می رفتیم. آنجـــا  بـــه  مخصوص 
موضوع مستند »مهمان مامان« : 

زندگی شـــهید »مســـعود  این مســـتند دربـــاره 
آخونـــدی« به روایت مادرش اســـت که وابســـتگی 
زیـــادی بـــه او دارد بـــه نحوی که پس گذشـــت 
ســـال های متمـــادی از شـــهادت پســـرش، هنوز 

می پوشـــد. مشـــکی  پیراهن 
هـــدف از ســـاخت مســـتند»مهمان 

: » ن ما ما
 حـــرف ما در این مســـتند این بود کـــه بر خالف 
تصور عده ای کـــه فکر می کنند رزمنـــدگان حاضر 
در جبهـــه یک ســـری بســـیجی ســـاده بودند، ما 
قشـــری نخبه و تحصیل کرده  در میدان داشـــتیم 
و یـــا اینکه تصـــور می کننـــد خانواده هـــا خیلی 
راحت فرزندانشـــان را بـــه جبهه می فرســـتادند و 
وابســـتگی خاصی به آنها نداشـــتند در صورتی که 
مـــادر این شـــهید هنـــوز پیراهن مشـــکی بر تن 

دارد.
موضوع مستند »بسیجی ساده« : 

زندگی شـــهید »مســـعود  این مســـتند دربـــاره 
مقیمی زاده« دانشـــجوی رشـــته متالوژی دانشگاه 
برای  ماهشهر  از شـــهر  اســـت که  اصفهان  صنعتی 

بود. آمـــده  اصفهان  بـــه  تحصیل 
این مســـتند را در راســـتای ســـخنان مقام معظم 
رهبری درباره الگو برداری و شناســـاندن شـــهدای 
جهـــاد ســـازندگی و علمـــی کشـــور بـــه مردم 
علی الخصوص دانشـــجویانی که تازه وارد دانشـــگاه 

کرده ایم. تولیـــد  می شـــوند 

دولتی ســـاخته شـــده اســـت؛ با این وجود سختی 
کار مـــن در مقابل کســـی کـــه با پـــول دولت و 
تدوین صدا و ســـیما در این جشـــنواره شـــرکت 

کـــرده دیده نمی شـــود.
از حد به  این اســـت کـــه بیـــش  مشـــکل عمار 
مســـائل محتوایـــی در مقابل مســـائل فنی اهمیت 
می دهد بـــه طور مثـــال در دوره قبلی جشـــنواره 
از  بودند کـــه گرچه  مســـتندهایی جایزه گرفتـــه 
لحـــاظ محتوایـــی قوی بودنـــد ولـــی از نظر فنی 

هیچ مشـــخصه ای از مســـتند خوب را نداشـــتند.
خیام الحســـینی در ادامـــه تصریح کرد: مشـــکل 
دیگـــر عمـــار در انتخاب ســـلیقه ای کارها اســـت 
یعنـــی مالک هـــای داوری و انتخـــاب فیلمشـــان 

نیســـت. جشـــنواره  قالب  در  خیلی 
فیلمسازی مهم  موضوعات 

 موضوعـــات مهمی که فیلم ســـازان باید بیشـــتر به 
آن بپردازند مســـائل اجتماعی و بحث تاریخ شـــفاهی 

انقالب اســـالمی است.
قبل از ایـــن که دیگران تاریخ شـــفاهی مـــا را برای 
خودمان تعریف کنند باید شـــخصا ایـــن کار را انجام 
دهیم؛ همین االن تاریخ شـــفاهی زیادی دســـت مردم 

اســـت که باید جمـــع آوری کرد تا دیده شـــود.
خیلی وقتهـــا هزینه هـــای دولتی کالنی بـــه آثاری 
تعلـــق می گیـــرد که هیـــچ جهت گیری بـــا انقالب 
اســـالمی ندارند و در عوض آثـــار انقالبی ها در جایی 
پخش نمی شـــود کـــه می توانـــم بگویم اگر شـــبکه 
افق هم نبود بســـیاری از مشـــکالت مســـتند سازان 

بود. پابرجا 
در پایان هـــم از بچه های »خانه مســـتند انقالب« به 
دلیل حمایتشـــان تشـــکر می کنم که باعث شدند ما 
شهرســـتانی ها هم در کنار بچه هـــای پایتخت دیده 

بشویم.

بچه های دانشـــگاه صنعتـــی این ســـوژه را به ما 
معرفـــی کردند و ما هـــم پژوهش این مســـتند را 
شـــروع کردیم و متوجه شـــدیم شـــهید »مسعود 
مقیمـــی زاده« جـــزو طراحـــان و  بنیـــان گذاران 
ســـالح اژدر بـــوده ولی اســـمی از این شـــهید در 

اســـت. نیامده  جایی 
مشـــکالتی ساخت مســـتند »بسیجی 

: » ه د سا
ســـختی هایی که در ایـــن کار وجود داشـــت این 
بود کـــه خانواده شـــهید در ماهشـــهر بودند و هم 
رزمـــان شـــهید در تهران کـــه ما بـــرای مصاحبه 
و پژوهـــش مجبور بودیـــم مدام در حـــال رفت و 
آمد باشـــیم ولی بـــا گذراندن این مراحل مســـتند 
از شـــبکه های  بار  خوبی ســـاختیم که چندیـــن 

شـــد. پخش  تلویزیونی 
نحوه آشنایی با جشنواره عمار:

آشـــنایی من بـــا جشـــنواره عمـــار بـــه زمانی 
برمی گـــردد کـــه در برنامه هـــای آموزشـــی دفتر 
مطالعات کـــه با حضور آقـــای طالبزاده، اســـاتید 
تدویـــن و تصویربرداران برگزار می شـــد، شـــرکت 

. م د کر
قبال بســـتری برای دیده شـــدن فیلم هـــای انقالب 
وجود نداشـــت حتی شـــبکه ها هم از آنها استقبال 
نمی کردنـــد ولـــی عمار بســـتری فراهـــم کرد که 
مـــردم ایـــن فیلم هـــا را ببینند حتـــی در بحث 
اکران شـــرایط را طـــوری پیش برد که از مســـجد 
گرفتـــه تا ســـالن های تخصصی درگیر آن شـــدند.

ایـــن کارگـــردان در انتقـــادی به این جشـــنواره 
خاطر نشـــان کرد: به نظر من مشـــکل جشـــنواره 
عمار این اســـت کـــه آثار را  در یک ســـطح داوری 
می کنـــد یعنـــی کاری که مـــن شـــخصی تولید 
کـــرده ام در کنـــار اثـــری می آید که بـــا بودجه 

گفت و گو
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بنیامین رحیمی که در دانشـــگاه علوم پزشـــکی شـــیراز به همراه 
دوســـتانش، در کنار تحصیل، کار رســـانه و فیلمســـازی هم انجام 
می دهند، پذیرای ســـواالت ما دربـــاره گروه کوچکشـــان و فراز و 

نشـــیب های ساخت مســـتند دانشـــجویی شان بود.

برای ساخت مســـتند » ســـرود خوان جنگ « چند 
نفر همکاری داشـــتند؟ 

 این مســـتند با همکاری چهار نفر ســـاخته شـــد که بنـــده و آقای 
بهره مند هســـته اولیه آن را شـــکل دادیم و بعد از دوســـتان دیگر 
کمـــک گرفتیم. همـــکاری ما به ایـــن صورت بود کـــه غیر از طرح 
اولیه و فیلمنامـــه که آقای بهره منـــد، تقبل کردنـــد؛ کارگردانی، 
فیلمبـــرداری و تدوین فیلم را ســـه نفری انجام دادیم. با دوســـتان 
در دانشـــگاه آشـــنا شـــده بودیم و تفکرات نزدیک به هم داشتیم. 

چقدر دنبال تخصص و مهارت برای فیلم سازی بودید؟

ما آمـــوزش رســـمی و حضـــوری در جایـــی ندیده ایـــم و تنها 
مطالعـــات اینترنتی و مجازی در زمینه فیلمســـازی داشـــتیم که با 
دوســـت دیگرم اطالعاتی کـــه میگرفتیم تبادل مـــی کردیم و آنها 

را در اختیـــار یکدیگر می گذاشـــتیم.

ایده مستند از طرف چه کسی بود؟

ایـــده این مســـتند که آقـــای بهره منـــد آن را مطـــرح کردند و 
دربـــاره یادمان هـــای عملیاتی دفـــاع مقدس در جنوب کشـــور 
اســـت، از جایی شـــکل گرفت که بسیج دانشـــجویی دانشگاه علوم 
پزشـــکی شـــیراز قبل از اردوی راهیان نور، برنامه ای برای آشـــنایی 
دانشـــجویان با ایـــن اردو برگزار مـــی کند و ما تصمیـــم گرفتیم 
مســـتندی برای این منظور بســـازیم تا دانشـــجویان بـــا آگاهی در 

کنند. شـــرکت  اردو  این 

امکانات و هزینه کار را چطور فراهم کردید؟

اینگونـــه نبود کـــه امکانات کامـــل و فراغ بال برای تهیه مســـتند 
داشـــته باشـــیم و با حداقل امکانـــات کار کردیم؛ بـــه صورتی که 
دو دوربیـــن از بســـیج دانشـــجویی و میکروفون و پایـــه را هم از 
جایـــی دیگر امانـــت گرفتیم و هزینـــه زیادی هم نیاز نداشـــتیم، 
تنهـــا هزینه اســـتودیو بود که آن هـــم با آشـــنایی و صحبتی که 
با مســـئول فرهنگی دانشـــگاه داشـــتیم، بخش فرهنگی دانشگاه 
آن را برعهـــده گرفت و بـــرای گفتار متن هم از کمک دوســـتان 

استفاده کردیم.

برای ساخت مستند مشکالتی هم داشتید؟

از آنجـــا که فیلمبـــرداری مســـتند  را در همان اردویی که با بســـیج 
دانشـــجویی رفته بودیـــم، انجام دادیم؛ مشـــکل عمده مـــا کمبود 
زمـــان بود  و هـــر روز دو یا ســـه یادمان می رفتیم کـــه در هریک از 
آنهـــا باید در همـــان زمان محدودی کـــه آنجا بودیم همـــه کارهای 
الزم را انجـــام می دادیم. مشـــکل دیگـــر ما در مرحلـــه تدوین بود 
کـــه به خاطر دسترســـی نداشـــتن بـــه تصاویر آرشـــیوی و مهارت 
کافـــی نداشـــتن، کار برای ما مشـــکل و زمان بر می شـــد. اما همین 
مشـــکالت باعث شـــد که به اشـــتباهاتمان پی ببریـــم و مهارت های 

بگیریم. یاد  را  بیشـــتری 

با اختالف دید گاه ها چگونه کنار می آمدید؟

البتـــه اختـــالف نظر جدی وجود نداشـــت اما دوســـتم ســـعه صدر 
بیشتری داشـــت و بســـیاری از مواقع از نظر خود چشـــم پوشی می 

. د کر
بعد از انجام کار نسبت به آن احساس رضایت داشتید؟

هر کس نســـبت به کاری که انجـــام می دهد، تعلق خاطـــر دارد؛ اما 
چون رضایـــت مخاطبین برای ما مهـــم بود، بعد از اینکه مســـتند را 
افراد و گـــروه های مختلف دیدنـــد و با آن ارتباط برقـــرار کردند این 

احســـاس رضایت بیشتر شد.

کارهای دیگری هم در دست ساخت دارید؟

بعد از ســـاخت این مســـتند پیگیر ایجـــاد یک گروه رســـانه ای در 
دانشـــگاه بودیـــم و مدتی اســـت که این گـــروه به نام گروه رســـانه 
ای امام ســـجاد)ع ( در دانشـــگاه علوم پزشکی شـــیراز تشکیل شده 
اســـت که هســـته مرکزی آن ما ســـه نفر هســـتیم و اعضای گروه 
در دو شـــاخه فنی و مطالعاتـــی فعالیت می کنند . یکـــی از کارهایی 
هم که به دنبال ســـاخت آن هســـتیم، مســـتندی با موضوع زندگی 
طلبه شـــهید مدافع حرم » ســـعید بیاضی زاده « اســـت که در همان 

اردو همـــراه ما بودند.

توصیـــه ای برای دوســـتان جوان عالقمند به فیلمســـاز ی 
؟ هی و گر

البتـــه صحبـــت بنـــده تکرار مکـــرات اســـت، همه مـــی دانیم که 
رهبرمعظـــم انقالب و دوســـتانی که در این عرصـــه مثمرثمر بوده اند 
همواره بـــر تأثیر رســـانه و اهمیت فیلم ســـازی تأکید کـــرده اند و 
در این جنگ رســـانه ای نیاز اســـت کـــه افراد انقالبـــی و معتقد به 
ارزشـــها و آرمان ها ، بیش از گدشـــته وارد این فضا شـــوند و بتوانند 

موثر باشند.

فیلم ما منجر به تشکیل گروه رسانه ای شد

سازنده »فیلم ما«
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صـــدرا علی بـــک، کارگـــردان اثـــر »مرثیه ای 
مقطع ســـوم  آموز  دانـــش  رؤیـــا«،  یـــک  برای 
دبیرســـتان مدرســـه عالمـــه حلی تهران اســـت 
فیلمســـازی  و  دوربین  به  نوجوانی  دوران  از  کـــه 
عالقـــه مند شـــد و پـــس از آن زمانـــی که به 
دبیرســـتان پا نهاد بـــه کالس های فیلمســـازی 
رفـــت و به همـــراه دوســـتانش چند اثـــر کوتاه 

کرد. تولیـــد  گروهی 
صـــدرا علی بک امســـال بـــا نخســـتن اثر جدی 
خـــود با نـــام »مرثیـــه ای برای یـــک رؤیا« که 
بـــه نقد و بررســـی نظام آموزشـــی کشـــور می 
فیلم  مردمـــی  جشـــنواره  هفتمین  در  پـــردازد، 
عمار حضـــور دارد، در این مســـتند مصاحبه هایی 
بـــا کارشناســـان آموزشـــی و افراد شـــاخص در 
عرصه مدارس اســـتعدادهای درخشـــان در رابطه 
با ضـــرورت وجود ایـــن مدارس، اهـــداف مدارس 
ســـمپاد و موانع پیش روی آن انجام شـــده است.

با  گو  و  در گفـــت  نوجـــوان،  کارگـــردان  ایـــن 
هفتمین جشـــنواره  روزانـــه  نشـــریه  خبرنـــگار 
خـــود جهت  دالیل  بـــه  عمـــار،  فیلم  مردمـــی 
رفتن به ســـراغ ســـوژه   »مرثیـــه ای برای یک 
رؤیا« اشـــاره کـــرد و افـــزود: با توجـــه به این 
که مدرســـه بنده زیـــر مجموعه مدارس ســـمپاد 
اســـت، موضوع فیلم را مدارس ســـمپاد و شـــیوه 
به  کنـــون  که  را  مـــدارس  ایـــن  تدریس  ایـــن 

دادم. قرار  شـــده  ســـپرده  فراموشی 
از  این که مـــدارس ســـمپاد پیش  بیـــان  با  وی 
انقـــالب زیر نظـــر فـــرح پهلوی جهـــت تربیت 
رجال سیاســـی راه اندازی شـــد، اظهار داشـــت: 
پس از انقالب این مدارس به فراموشـــی ســـپرده 
شـــد تا این که دکتـــر اژه ای در ســـال 68 این 
تا این که چند ســـالی  مجموعـــه را احیا کـــرد، 
اســـت که ایـــن مدارس در سراشـــیبی ســـقوط 
قـــرار گرفته انـــد و همانند دیگر مدارس نســـبت 

به امـــور تحقیقاتی و پژوهشـــی بـــی توجهند.

این مســـتند  این که در  بیان  بـــا  صدرا علی بک، 
از  این مـــدارس  به دنبال نشـــان دادن ســـقوط 
بودیم، خاطرنشـــان کرد:  مســـیر و هدف خـــود 
مـــی خواســـتیم با ســـاخت این مســـتند قدمی 
ارتقاء ســـطح آموزش کشور  کوچک در راســـتای 
برداشـــته باشـــیم و انتقاد خود از بـــی توجهی به 

اعـــالم داریم. را  آموزش و پرورش کشـــور 
ایـــن کارگردان نوجـــوان با بیان ایـــن که این اثر 
بـــه صورت دانش آمـــوزی و با کمتریـــن حمایت 
را  ها ســـاخته شـــد، گفـــت: مـــا میکروفونمان 
بـــرای ضبط صـــدا از یک هیئـــت گرفتیم و پس 
پایان از کار خوشـــبختانه مؤسسه ســـفیر فیلم در 

انتشـــار کمکمـــان کردند. و  توزیع  بحث 
وی بـــا اشـــاره به اتهاماتـــی که به گـــروه تولید 
ایـــن اثر پـــس از عرضـــه ی کار و دیده شـــدن 
آن زده شـــد، اظهار داشـــت: متأســـفانه عده ای 
بـــدون این کـــه کار را ببینند اتهاماتـــی از جمله 
جناحـــی بـــودن کار و دانـــش آمـــوزی نبودن 
مراحل ســـاخت اثـــر را به مـــا زدنـــد، البته در 
ایـــن میـــان نقدهـــای منصفانه ای هـــم به اثر 

شـــده است.
صـــدرا علی بـــک، جشـــنواره عمـــار را فرصتی 
مغتنم بـــرای معرفـــی و دیده شـــدن فیلم های 
فیلمســـازان نقاط مختلف کشـــور دانست و افزود: 
دیده شـــدن برای هر فیلم ســـاز مســـئله ای مهم 
و حیاتـــی اســـت کـــه در فضای جشـــنواره ای 
کشـــور ایـــن امکان تا حـــدودی انحصـــاری بود 
و جشـــنواره عمـــار ایـــن تریبـــون را در اختیار 

اســـت. داده  قرار  انقالبی  فیلمســـازان 
این که هر ســـاله جشـــنواره عمار  بیـــان  با  وی 
در زمینـــه هـــای مختلـــف در حال پیشـــرفت و 
باعث  که  عاملی  داشـــت:  اظهار  اســـت،  گسترش 
جریان ســـازی جشـــنواره عمار شـــده، این است 
که زمینـــه ای ایجاد کـــرده تا حـــرف هایی که 
کمتـــر به گـــوش مخاطب می رســـید، بـــا زبان 

شـــود. منعکس  هنر 

»مرثیه ای برای یک رویا«ی دانش آموزی
علی بک از دغدغه نخستین مستندش می گوید

تبلیـــغ ادبیاتـــی جاافتاده در حوزه دینی اســـت. 
مبلغیـــن، بـــه معنای خـــاص، بخـــش مهمی از 
جامعـــه روحانیـــت مـــا را شـــکل می دهند که 
رســـالت رســـاندن پیام هـــا و آموزه هـــای دینی 
را بـــه عموم مـــردم داراینـــد. معمـــوال یکی از 
مهم تریـــن ابزارهـــای تبلیـــغ برگـــزاری مجلس 
وعـــظ و خطابه اســـت و این امر با رســـانه منبر 
واقـــع همان منبر  اکران در  اســـت.  پیوند خورده 
اســـت. فقط بجای اینکـــه اکران کننـــده بر فراز 
ویدیوپروژگشن،  و  دســـتگاه  پشت  بنشـــیند  منبر 

به ســـخنرانی در میان مردم نشســـته اســـت. 
اساســـی  تفاوت  می رســـد  نظر  به  ایـــن  از  بیش 
بـــا مبلـــغ منبـــری دارد و آن اینکه عـــالوه بر 
با  که  ای  به چهـــره  و چهره  گفتگوهای شـــفاهی 
مـــردم دارد عصای هنر را نیـــز در اختیار دارد که 
در هر موضوعی متناســـب با شـــرایط و اقتضائات 
مخاطبینـــش آن را بـــه کار می گیـــرد. عنصـــر 
اساســـی تبلیـــغ رســـاندن پیام اســـت و دعوت 
بـــه این امـــر اســـت. در اینجا اگـــر اکران کننده 
بـــا مخاطب خود  ارتباط عمیقی  نـــوع  حتی هیچ 
برقـــرار ننمایـــد، کار ابالغ را صورت داده اســـت، 
چـــون پیام ها پیـــش از این صورتبندی شـــده اند 

و بـــه تناســـب مخاطب پخـــش می گردند.
این اســـت  بـــا تبلیغ در  اکـــران  تفـــاوت دیگر 
کـــه در اینجـــا مبلغ)اکران کننـــده( رابطه ای که 
بـــا مخاطب برقـــرار می کنـــد رابطـــه  هم ترازی 
اســـت. در بیان کمتریـــن دخالـــت را دارد، با او 
همین ها  و  می کنـــد  مشـــارکت  پیـــام  دیدن  در 
زمینـــه برقـــراری رابطـــه صمیمانه تـــر برای دو 
فیلم  اکـــران  بنابراین  می کنـــد.  راحت تـــر  طرف 
به  را هم  و مبلـــغ  تبلیغ  به راحتی می توانـــد کار 
جهـــت زمانی و هم بـــه جهت اعتباری تســـریع 
دو  این  میـــان  دوطرفه  برقـــراری  شـــاید  نماید. 
اثرگذاری هر  میزان  و  بتواند ســـطح کاری  قشـــر 

دو را ارتقا بخشـــد.

اکران و تبلیغ
جمال یزدانی
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سرایلو اکران کننده گنبدی:

فعال  ســـرایلو،  رضا  کنید:  معرفـــی  را  خودتان 
فرهنگی و اکـــران کننده عمـــار در گنبد کاووس

چگونـــه و چه زمـــان با جشـــنواره عمار 
از فتنه 88 متوجه شدم  آشـــنا شـــدید؟ پس 
چنـــد فیلم درمورد این موضوع ســـاخته شـــده اما 
اجـــازه اکران پیـــدا نکـــرده اند و من بـــه دنبال 
اکران آنهـــا بودم و این گونه شـــد که از ســـومین 
این  با  امـــروز  تا  برگزاری جشـــنواره عمـــار  دوره 

رویـــداد فرهنگی همکاری داشـــتم.
چـــرا تصمیم به اکـــران فیلم هـــای عمار 
های  فیلـــم  محتـــوای  و  موضـــوع  گرفتیـــد؟ 
جشـــنواره عمار در دیگـــر فیلم ها مشـــاهده نمی 
شـــد و عمار فرصتی بود تا در قالـــب نمایش فیلم 
های مختلـــف و تاثیرگذار روح جدیـــدی در کالبد 
ســـازمان ها و نهادهـــای فرهنگـــی مذهبی دمیده 
نســـل  تواند  این جشـــنواره می  شـــود، همچنین 
جدیـــد جامعه را بـــا انقالب و انقالبی گری آشـــنا 

. کند
فیلـــم هـــا را از کجـــا و چه کســـی می 
گرفتید؟ فیلم های دوره نخســـت جشـــنواره را به 
از دبیرخانه دریافـــت می کردیم  صورت مســـتقیم 
و در دوره هـــای فیلم ها را توســـط رابطین دریافت 

کردیم. می 
در  و  بـــود  فیلم  کـــدام  اکرانتان  اولیـــن 
فیلم  بـــا  اکران  نخســـتین  شـــد؟  انجام  کجا 
»من مدیر جلســـه هســـتم« در یکی از مســـاجد 

شهرســـتان گنبـــد کاووس انجام شـــد.
اکران  بیشـــتر  کجا  در  کّمـــی  لحـــاظ  به 

مذهبی هـــای  هیئت  و  مســـاجد  کردیـــد؟ 
نظرســـنجی در مـــورد فیلم ها هـــم انجام 
می شـــد؟ از طریق ســـامانه ای کـــه دبیرخانه 

بود. کـــرده  اعالم 
اتفاقـــات و خاطراتی که در حاشـــیه اکران 
و مقدمـــات انجام اکـــران رخ داده چه بود؟ 
در حاشـــیه اکران فیلم ها و برنامـــه های جانبی از 
قبیـــل رونمایـــی از کتاب، حضور کارگـــردان های 

فیلـــم ها و ســـخنرانی آن هـــا و همچنیـــن تقدیر 
از هنرمندان شـــاخص شهرســـتان گنبد کاووس را 

کردیم. برگزار 
کســـانی  چه  هایتان  اکـــران  مخاطبـــان 
جوانان  ویـــژه  به  جامعـــه  مذهبی  قشـــر  بودند؟ 
نفر  چنـــد  اکرانتان  تریـــن  پرمخاطـــب 
مخاطب داشـــت؟ کم مخاطب تریـــن چطور؟ در 
مورد پرمخاطـــب ترین آثار به نمایـــش درآمده در 
این شهرســـتان مـــی توانم به مســـتندهای محلی 

کنم. اشاره 
چگونه تبلیـــغ می کردید؟ بروشـــور و کاتالوگ 
هایـــی در ابعاد مختلف طراحی کـــرده بودیم و آنها 
را در ســـاعت های شـــلوغ در نماز جمعه، مساجد 
و امامـــزاده ها پخش کـــرده و حتـــی از پیامک و 
فضـــای مجازی بـــرای کار تبلیغاتی خود اســـتفاده 

کردیم. می 
در  بود؟  تبلیغ چه  در مســـیر  مشـــکالتتان 
ابتدای راه به ســـبب ناشـــناس بودن، مشـــکالتی 
همـــراه ما بـــود، امـــا  پـــس از دیـــدار اعضای 
دبیرخانه جشـــنواره بـــا رهبر معظم انقالب بســـتر 
بســـیار خوبی برای رشـــد کمی و کیفی جشـــنواره 

و تبلیغـــات مرتبـــط با آن فراهم شـــد.
اکـــران را یک نفـــری انجام مـــی دهید یا 
چنـــد نفره؟ اوایل بـــه صورت فـــردی انجام می 
دادم ولـــی با گذر زمـــان و در دوره هـــای بعد به 

صورت تیمـــی و گروهی وارد عمل شـــدیم.
با چه مشـــکالتی  بیشـــتر  ها  اکـــران  در 
جیب  از  آیـــا  بودید؟  روبـــرو  و  درگیـــر 
از  مشـــکالت  این  اید؟  کـــرده  خرج  خودتان 
حوزه تهیـــه دی وی دی هـــای اکـــران گرفته تا 
از مســـاجد  فراهم کردن وســـائل و تجهیزات الزم 
و هیـــات ها بـــرای نمایـــش فیلم ها بـــود. حتی 
در مقطعـــی کابـــل VGA که بـــرای نمایش فیلم 
اســـتفاده می شـــد آســـیب دید و ما بـــا هزینه 

شـــخصی آن را خریـــداری کردیم.
آثار  کردید؟  اکـــران  بیشـــتر  را  فیلم  کدام 

مربـــوط به فتنـــه به ویـــژه اثر»من مدیر جلســـه 
نـــام »علمک« با  فیلـــم دیگری  و  ام« 

دربـــاره عمار: ایـــن جشـــنواره قرار بـــود یک 
پیوســـت اجتماعی داشـــه باشـــد و نیروهای مومن 
و انقالبـــی را در مســـائل محلی و انقالبی کشـــور 
درگیر کنـــد و موجـــب تربیت نیروهـــای انقالبی 
شـــود که تا امـــروز در این موضـــوع ضعیف عمل 

شـــده است.
اعضای  رفتیـــد؟  ســـینما  که  باری  آخرین 
هستند؟  رفتن  ســـینما  اهل  شـــما  خانواده 
خانـــواده من زیاد به ســـینما می رونـــد و آخرین 
مرتبـــه هفته پیش برای فیلم ســـیانور به ســـینما 

. فتیم ر
باید  که  مکانـــی  مهمترین  کنیـــد  می  فکر 
و  مساجد  کجاســـت؟  بشـــود  اکران  آن  در 
مـــدارس فکر مـــی کنید جشـــنواره عمار 
مخاطبان  از  دســـته  کدام  به  باید  بیشـــتر 
توجه کند؟ قشـــر حـــزب الهی و مذهبی اســـت 
و اگـــر بتواند آنهـــا را با خود همـــراه کند موفقیت 
الهی  اســـت؛ زمانی که حزب  بزرگی کســـب کرده 
ها در ایـــن جریان، فعال شـــوند ضمن شـــناخت 
مســـئولیت های خود مـــی توانند تحرکـــی را در 
جریان فیلم ســـازی عمـــار ایجاد کننـــد اما نکته 
مهم آشـــنا شـــدن جریان خاکســـتری و نســـل 
نوجـــوان و جوان بـــا انقالب و انقالبی گری اســـت.
اکران  در  تواننـــد  می  نقشـــی  چه  خانمها 
مردمی داشـــته باشـــند؟ خانم ها بـــه علت 
اینکـــه خیلی آســـان دور هم جمع می شـــوند و 
حتی در میان خـــود نیز برنامه هـــای اکران دارند 
نقـــش مفید و مهمـــی را در گســـترش برنامه های 
اکـــران در همه جـــا ازجمله در مراکـــز فرهنگی و 

هنری شهرســـتان گنبـــد کاووس دارند.
هســـت  اطراف   محیط  در  ســـوژه هایی  چه 
که ضروری اســـت درباره آن فیلم ســـاخته 
شـــود؟ خانواده های شهدای اهل ســـنت ساکن 

در شـــهر گنبدکاووس

مهم آشنا شدن جریان خاکستری با انقالب است

گفت و گو
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گفت و گو

مســـتند »بعد از خمینی« عنوان مســـتندی 
با  سریالی اســـت که هشتمین قســـمت آن 
نـــام »تولد دوبـــاره یک رؤیا« بـــه تازگی 
نگاهی صریح  را  آن  توان  می  و  منتشر شـــده 
و بـــی پرده بـــه دوران ریاســـت جمهوری 
حجۀاالســـالم هاشمی رفســـنجانی دانست ، 
شـــباهت  کارگردان،  اذعان  بـــه  که  نگاهی 
های بســـیاری بـــه اتفاقـــات و وقایع این 

روزهـــای ایران دارد.
است،  این  بر  این مســـتند  باور ســـازندگان 
دانســـتن این کـــه ایـــران در ســـال های 
پشـــت  چگونه  را  وقایعی  چه  »بعدازخمینی« 
ســـر گذاشـــته اســـت،      می تواند عبرت 
شـــفاف  ای  آینده  ترســـیم  برای  بدیلی  بی 
مســـتند  تالش  دهد.  ارائه  تـــر  بالنده  و  تر 
بـــر این بوده کـــه در عین انصـــاف، صریح 
و شـــفاف باشـــد و حقایق را فدای مصلحت 

نکند.  ها  ســـازی 
حجـــت اهلل نیکـــی ملکی، کارگـــردان این 
مجموعه کـــه این روزهـــا دوره دکتری خود 
تهران  دانشگاه  در  رســـانه  مدیریت  رشته  در 

را پشـــت ســـر می گـــذارد، ورود خود به 
عرصه هنـــر را از فعالیت های ژورنالیســـتی 
آغاز کـــرده و پس از آن وارد فضای مســـتند 
ســـازی شـــده و کار خود را در این حوزه با 
آغاز  تاریخی  و  ژانر سیاســـی  بـــه  پرداختن 

است.  کرده 
مستند  هشـــتم  قســـمت  با  کارگردان  این 
خود بـــا عنوان»تولـــد دوباره یـــک رویا« 
به جشـــنواره مردمـــی عمار آمده اســـت، 
هاشمی  حجۀاالســـالم  آن  در  که  قســـمتی 
به دنبال  ایـــران  رفســـنجانی رئیس جمهور 
دولت جدید  و  اروپاســـت  با  روابط  توســـعه 
دارد.  آمریـــکا  به  متفاوتی  نـــگاه  هم  ایران 

با تم سیاســـی و چرا  ای  چرا ســـوژه 
سازندگی؟ دوران  بازخوانی 

ســـاخت مســـتند های سیاســـی و تاریخی از نقطه 
و  است  انقالب  ضعف های مســـتند ســـازان جبهه 
ایـــن حـــوزه ضرورتی بود کـــه ما در ایـــن زمینه 
پیرامون  تا مســـتندی  احســـاس تکلیف کردیـــم، 
بازخوانـــی وقایـــع روی داده در روزهـــای پس از 

انقالب ســـاخته شـــود و دلیـــل این مســـئله که 
دوران کارگـــزاران را انتخاب کردیم، شـــباهت های 
اتفاقـــات روی داده و تصمیم  بســـیاری بود که در 
دولتمـــردان آن دوران با برهه کنونی وجود داشـــت 
و بـــه نوعـــی می توان گفت مســـیری که کشـــور 
امـــروز رفته را یـــک مرتبـــه در آن دوران نیز طی 

است. کرده 
این مســـئله را هم بگویـــم که مجموعه مســـتند 
هـــای »بعد از خمینـــی« تصاویـــری از رادیکال ها 
و جنـــاح چـــپ در مذاکرات ایران پـــس از پذیرش 
قطعنامـــه را ارائه مـــی دهد که بســـیاری از افراد 
راجـــع بـــه آن اطالعی نداشـــتند؛ این مســـئله را 
مخاطبان پس از تماشـــای مســـتند ها می گفتند، 
اطالعـــات مخفـــی نبود بلکـــه ســـاز و کار اجازه 
نمیداد کـــه این اطالعـــات درز کند و به دســـت 

برســـد. اللهی  بچه هـــای حزب 

در مســـتند هـــای تاریخـــی معموال 
از کار را به  پروســـه پژوهش زمان زیـــادی 
خود اختصـــاص می دهد، در اثر شـــما این 

گرفت؟ صـــورت  شـــکل  چه  به  روند 
در مســـتند »بعـــد از خمینـــی« مـــا بـــه دنبال 
تحلیلـــی از یـــک دوره تاریخی 10 ســـاله بودیم و 
ایـــن حجم باال از لحـــاظ پرداخت زمانـــی به طور 
حتم نیاز بـــه صرف زمان زیـــاد در مرحله پژوهش 
دارد، بـــه گونه ای کـــه گروه ما حدود یک ســـال 
درگیر انجـــام تحقیقات و پژوهش هـــای مربوط در 
زمینه هـــای مختلف از جمله فرهنگـــی، اقتصادی، 
اجتماعـــی، سیاســـت داخلی و خارجـــی آن دوران 

. د بو
 پـــس از انجام ایـــن پژوهش ها شـــروع به تحلیل 

اتفاقـــات کردیم و رابطـــه حوزه هـــای مختلف با 
یکدیگـــر را اســـتخراج کردیـــم و ســـپس به فرا 
مســـئوالن  اصلی  های  انگیزه  و  پرداختیـــم  تحلیل 
اثر گـــذار در آن حـــوزه ها را بررســـی و به مدلی 

تحلیلی رســـیدیم.
این مســـتند به نوعـــی مخاطب را به آن ســـال ها 
می بـــرد و تحلیـــل کالن به مخاطب خـــود ارائه 
مـــی دهد و بـــه نوعی مـــی توان گفـــت مخاطب 
اصلی این مســـتند جوان های کشـــور به خصوص 
جـــوان های انقالبی هســـتند تا از طریق تماشـــای 
این مســـتند بـــه تحلیلـــی کالن و جامع دســـت 
یابنـــد و آگاه شـــوند کـــه گرفتـــن تصمیماتی از 
امـــروزه گرفته می شـــود  جنـــس تصمیماتی که 

دارد. تبعاتی  و  اثـــرات  چه 
کارهای جدی در حوزه مســـتند از اتفاقات کشـــور 
در ســـال های 67 تـــا 77 صورت نگرفته اســـت، 
البتـــه جســـته و گریختـــه کارهایـــی در رابطه با 
وزیری  نخســـت  دفتر  انفجـــار  جمهـــوری،  حزب 

»تولد دوباره یک رویا«؛ افول یک آرمان

مجموعــه مســتند هــای »بعــد از خمینی« تصاویــری از 
رادیــکال هــا و جنــاح چــپ در مذاکــرات ایــران پس از 
پذیــرش قطعنامــه را ارائــه مــی دهــد کــه بســیاری از 
افــراد راجــع بــه آن اطالعــی نداشــتند؛ ایــن مســئله 
را مخاطبــان پــس از تماشــای مســتند هــا مــی گفتند، 
اطالعــات مخفــی نبــود بلکــه ســاز و کار اجــازه نمــی 
ــه  ــت بچ ــه دس ــد و ب ــات درز کن ــن اطالع ــه ای داد ک

هــای حــزب اللهــی برســد

حجت اهلل نیکی ملکی:
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گفت و گو

صـــورت گرفتـــه، اما این هـــا کافی و روشـــن گر 
. د نبو

حساســـی  و  مهم  ســـوژه  به  توجه  با 
مســـتند،  بازخوردهای  از  کردید  انتخاب  که 
پـــس از اکران عمومی و پخـــش آن بگویید؟

خوشـــبختانه طبق بررســـی ها متوجه شـــدیم که 
این مســـتند به دســـت چهـــره های سرشـــناس 
قسمت  هر  بازدید  متوســـط  و  رســـیده  بســـیاری 
چیزی حـــدود  200 تا 700 هزار مخاطب اســـت 
و ایـــن آمـــار در شـــرایط امروز وضعیت مســـتند 
آمـــار خوبی اســـت و این آمـــار به خاطر ســـاز و 
کار توزیعـــی که ایجاد کردیـــم و همچنین حمایت 
اکران های مردمی جشـــنواره عمـــار صورت گرفت.

مســـئله ای که این میـــان وجود دارد، این اســـت 
که مســـائل مطرح شـــده در این مســـتند از خط 
قرمز صدا و ســـیما خارج اســـت و متأســـفانه به 
جـــز یک قســـمت از این مســـتند کـــه مربوط به 
انتخاب حضرت آقـــا به عنوان رهبری اســـت هیچ 

کدام از قســـمت ها پخش نشـــد.

سال   7 عمار  جشـــنواره  که  را  مسیری 
را  نهاده  بنیان  ایران  ســـینمای  در  اســـت 

کنید؟  می  ارزیابـــی  چگونه 
یکـــی از مهمترین ویژگـــی های جشـــنواره عمار 
این اســـت که  بســـتری بـــرای دیده شـــدن آثار 
بچه های جبهـــه انقالب فراهم کرده و این بســـتر 
به نوعی بـــذر امید را در دل این بچه ها کاشـــته و 
انگیزه آنان بـــرای ادامه کار و تولید بیشـــتر و بهتر 
را بـــاال برده، به همیـــن دلیل می تـــوان گفت که 
جشـــنواره عمـــار هم بر تولیـــد اثر گذاشـــته و با 
خط مشـــی گـــذاری های خـــود نیز بـــر کیفیت 

بوده اســـت. اثر گذار  نیـــز  آثار 
اکـــران های مردمـــی عمار هـــم یکـــی دیگر از 
ویژگـــی هـــای برجســـته و مثبت این جشـــنواره 
مردمـــی اســـت؛ چرا که هـــم باعث دیده شـــدن 
کارهـــا می شـــود و هم افـــرادی که بـــه دالیلی 
دیگـــر به ســـینما نمی رونـــد و عمدتـــا از فعاالن 
اصلـــی جبهه انقالب اســـالمی اند را بـــه پای فیلم 

است. کشـــانده  ها 

به نظرتـــان چه موضوعاتـــی در حوزه 
های  بچـــه  طرف  از  سیاســـت  و  تاریـــخ 
انقالبـــی نادیده گرفته شـــده اســـت و جا 

دارد روی آن کار شـــود؟
بـــه نظر مـــن دهـــه اول و دوم پـــس از پیروزی 
انقالب موضوعـــات زمین مانده ی بســـیار دارد، به 
ویـــژه دهه دوم پـــس از انقالب، چرا کـــه اتفاقات 
با  افتاد که بســـیار نزدیک  مشـــابهی در آن دوران 

اتفاقـــات دنیای امروز ماســـت.

علـــی نیکومنـــش، دانش آموخته رشـــته 
از دانشکده ســـینما تئاتر  ادبیات نمایشـــی 
تهران اســـت کـــه فعالیت خود را از ســـال 
74 به عنوان نویســـنده در گروه حماســـه و 
از آن  آغاز و پس  اول ســـیما  دفاع شـــبکه 
به  نویســـندگی  کنار  در  جـــدی  صورت  به 
داستانی  و  مســـتند  های  گونه  در  کارگردانی 

. خت ا د پر
کارگردانـــی مجموعه تله تئاتر »بهشـــت در 
»دفترچه  سریال  کارگردانی  دم«،  در  ســـپیده 
»شـــب  تئاتر  تله  کارگردانی   ، خاطـــرات« 
محوریت  با  مســـتندی  ساخت  پریشـــانی«، 
اتفاقات مســـجد حبیب شـــیراز در ســـال 
56 و کارگردانـــی مجموعه مســـتند هایی با 
محوریت انقالب اســـالمی در اســـتان فارس 
انقالب  رویدادهای  و  اتفاقات  بررســـی  به  که 
اســـالمی در این اســـتان می پردازد از آثار 

است. فیلمساز شـــیرازی  این  شـــاخص 
نیکومنش کـــه با اثر »آن مرد زنده اســـت« 
عمار  فیلم  مردمـــی  جشـــنواره  هفتمین  به 
آمده اســـت، ایـــن روزها پروســـه تحقیق 
مســـتندی با موضـــوع مادران شـــهید را 

گذارد. می  ســـر  پشت 

چه شـــد که به ســـراغ این ســـوژه 
؟ فتید ر

فیلـــم کوتاه »آن مرد زنده اســـت« بـــا محوریت 
وصیـــت نامه صوتی شـــهید عبدالمجید دســـتان 
که از 30 ســـال پیش بـــه یادگار مانده ســـاخته 
شـــد و به نظـــر بنده ماجـــرای دفـــاع مقدس و 
هشـــت ســـال جنگ تحمیلی به عنـــوان گنجینه 
ای ارزشـــمند به حســـاب می آیـــد و هنرمندان و 
فیلمســـازان در ایـــن ســـال ها نســـبت به حجم 
گســـترده و غنی ایـــن گنجینه و داشـــته ها کمتر 
به ســـراغ ســـاخت چنیـــن موضوعاتـــی رفته اند 
و دلیـــل اصلـــی که من به ســـراغ چنین ســـوژه 
ام به مقوله شـــهادت و  ای رفتم، عالقه شـــخصی 

اســـت. مقدس  دفاع 
پس از ســـاخت این اثـــر چندین نفـــر از خانواده 
را  فرزندشـــان  وصیت  از  نوارهایـــی  شـــهدا  های 
برای مـــا آوردند و گفتنـــد چنیـــن نوارهایی نیز 
موجـــود اســـت و من افســـوس خـــوردم که چرا 
این قـــدر دیر به ســـراغ چنین ســـوژه هایی رفته 
ام، اما هنوز دیر نشـــده و بخشـــی از این گنجینه 
ارزشـــمند در ســـینه خانواده های شـــهدا نهفته 
شـــده که کمتر بـــه ســـراغ آن ها مـــی رویم و 
این افســـوس را مـــن زمانی خوردم کـــه من یک 
صحبـــت دو دقیقـــه ای از پدر و مـــادرم به عنوان 

خانـــواده شـــهید نـــدارم و این افســـوس امروز 
بیشـــتر می شـــود چرا کـــه آن ها دیگـــر در این 

دنیا نیســـتند.

چگونه به فرم فیلم رسیدید؟

از روز نخســـت که این صدا به دســـتم رســـید، آرام 
و قـــرار از من گرفته شـــد و به نوعی مـــرا وادار می 
کرد که بـــروم و ایـــن کار را بســـازم و من روی 3 
طرح برای ســـاخت فکر کـــردم و در نهایت پس از 
دیدن مادر شـــهید عبدالمجید دســـتان به این فرم 
رســـیدم که فضا را بـــه گونه ای طراحـــی کنم که 
یک مـــادر در حال گـــوش دادن به صـــدای فرزند 

است.  شهیدش 
البتـــه پیـــش از آن به دنبال تســـت فرمـــی  بودم 
که بازخورد پخـــش صدای وصیت شـــهدا بر چهره 
اشـــخاص مختلف در مکان های مختلـــف از جمله 
اســـتادیوم ورزشـــی، کافه ها و نقاط عمومی شـــهر 

امتحـــان کنم که این امر میســـر نشـــد.
مســـئله دیگر کـــه در این میان وجود داشـــت، این 
بـــود که فرزندان این مادر شـــهید پس از گذشـــت 
از شهادت شهید دســـتان وسایل  حدود 30 ســـال 
این شـــهید را از چشـــم مادرش به دور نگاه داشتند 
و ما می خواســـتیم برای این کار از همان وســـایل 
اســـتفاده کنیم و زمانی که مادر شـــهید چشـــمش 
به وســـایل پســـرش افتـــاد متوجه موضوع شـــد و 
گویی کـــه دیروز خبر شـــهادت فرزنـــدش را به او 
داده انـــد و این بـــه نوعی به فضاســـازی کار کمک 

. د کر

چه  تا  عمـــار  فیلم  مردمی  جشـــنواره 
میزان توانســـته روند فعلی ســـینمای ایران 

را حالـــت خنثی خود خـــارج کند؟
بنـــده در ســـال 60 در کانـــون فرهنگی مســـجد 
الزهرا)س( فســـا بـــا پرژکتـــور 16 میلیمتری یا 8 
مقدس  دفاع  مضمامیـــن  با  هایی  فیلـــم  میلیمتری 
و فیلـــم های طنـــز را برای مردم پخـــش می کردم 
و فعاالن فرهنگی مســـاجد دیگر به ایـــن امر راغب 
شـــدند و پـــس از آن نیز بـــه اجـــرای تئاتر های 
مناســـبتی در مســـجد پرداختم و خاطرات خوبی از 
فعالیت هـــای فرهنگی در مســـجد و جمع های این 

داشتم. چنینی 
لفظ مردمـــی که از ابتـــدا با این جشـــنواره پیوند 
خـــورد برای خود بنـــده بار مثبت و انرژی بخشـــی 
به همراه داشـــت و  هیـــچ جشـــنواره ای به میزان 
عمـــار من را ترغیب به ارســـال اثر نمـــی کند و این 
اکـــران های مردمی و در میانه ی مردم بودن بســـیار 
برایم مهم اســـت و این اهمیـــت بازخوردهای مردم 

تنها جشنواره ای که مرا جذب می کند
روایت »آن مرد زنده است« از زبان کارگردان
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میـــالد میرزا باقری کارگردان 21 ســـاله مســـتند 
»ســـید احمد« در رابطـــه با ورود خـــود به عرصه 
هنـــری گفت: شـــروع کار بنـــده در عرصه هنری 
افتاد کـــه تئاتر کار  اتفاق  در ســـن 10 ســـالگی 
می کـــردم و بعـــد از آن هم به ســـمت ســـاخت 
مســـتند و فیلم داســـتانی گرایش پیـــدا کردم؛ 4 
ســـال اســـت که به این حرفه مشـــغول هستم و 

تـــا االن 7 مســـتند را کارگردانی کرده ام.

احمد« مستند»سید  موضوع 
داســـتان این مســـتند درباره پیرمردی در گرگان 
به اســـم »ســـید احمـــد مفیدی« اســـت که در 
ســـن 33 ســـالگی بر اثر ســـانحه تصـــادف قطع 

می شـــود.  نشـــین  خانه  و  نخاع 
ســـید احمـــد بعد از تصـــادف به مدت دو ســـال 
تصمیم می گیرد  آن  از  بعـــد  ولی  ناامید می شـــود 
یـــأس را کنار بگـــذارد و به زندگی امیدوار باشـــد 
کـــه همیـــن بخش مســـتند بـــرای مـــن خیلی 

بود. جالب 

ایده مستند  با  نحوه آشنایی 
یکی از دوســـتان بـــه من پیشـــنهاد دادند که یک 
همچیـــن موضوعی هســـت و من هـــم به محض 
اتاق  دیـــدم که  نزدیک  از  رفتـــم  اینکه شـــنیدم 
را جـــوری مجهـــز کرده اســـت کـــه در خانه را 
خودش بـــاز و بســـته می کند، خـــودش چایی و 
اتـــاق می پزد. نـــان هم در  غذا می گـــذارد حتی 

هدف از ســـاخت این اثـــر این فرد بـــا این همه 
محدودیتـــی که دارد توانســـته اســـت یک فرصت 
شـــغلی بوجـــود بیـــاورد و در آمدی بـــرای خود 
ایجاد کنـــد در حالی که نمی توانـــد از روی تخت 
بلند شـــود کار کـــرده و درآمـــدش را صرف امور 

می کند. خیریـــه 

دشواری های تولید 
اولیـــن مشـــکل مـــا این بـــود که حامـــی مالی 
نداشـــتیم و مشـــکل دیگـــر ایـــن بـــود که در 
شهرســـتان بودیم و امکانات کم بود و در ســـاخت 

بودیم. روبـــرو  محدودیت  بـــا  مســـتند  این 
ولی  ندارم  تولید  االن مســـتند دیگری در دســـت 

»سید احمد«؛
 قهرمان زندگی خودش

میرزاباقری:
ایده ســـاخت یک مســـتند در مورد یـــک روحانی 
با اینکه ملبس اســـت و مشـــغله های  داریم کـــه 
طلبگـــی دارد ولـــی به عنـــوان راننده تاکســـی 

مسافرکشـــی هـــم می کند.
ســـال گذشـــته برای اولین بار با مســـتند »در یک 
حوالـــی« و »گنبد منهای فقر« در جشـــنواره عمار 
و مدرســـه عشـــق شـــرکت کردم و کارم در استان 
اول شـــد ولـــی در عمار بـــه مرحله بعـــد راه پیدا 

. د نکر
کار دیگـــری با عنـــوان »به رنگ خدا« داشـــتم که 
در جشـــنواره طنین مســـجد به بخش ویژه هیئت 

کرد. پیدا  راه  داوران 
سال ۹3 با دوســـتانی که در خود جشـــنواره عمار 
مشـــغول به کار بودند آشنا شـــدیم و بعد از جذب 
در آنجا یکی از دوســـتان ما کار اکـــران عمومی را 
بـــر عهده گرفـــت که مـــا هـــم آرام آرام وارد این 

شدیم. جشنواره 
ایجـــاد کرده  را  نظر من جشـــنواره شـــرایطی  به 
اســـت که افـــراد شهرســـتانی هم هرچنـــد که با 
کمبود امکانـــات کار کرده اند دیده  شـــوند؛ به نظر 

است. ارزشـــمند  بســـیار  کار  این  من 
فیلم هایـــی که در این جشـــنواره عرضه می شـــود 
در مقایســـه با جشـــنواره های شـــبه روشنفکری 
بســـیار بهتر اســـت؛ همانطـــور که از اســـم این 
جشـــنواره پیدا اســـت فیلم های این جشـــنواره را 

مردم بیشـــتر می پســـندند. 
مـــن آینده خوبی بـــرای این جشـــنواره می بینم تا 
جایـــی که فکر می کنـــم می تواند جای جشـــنواره 
فجـــر را بگیـــرد البته تـــا االن هم بـــرای خودش 

است. شـــده  مهمی  بخش 
در بســـیاری جشـــنواره ها فیلم هایـــی می تواننـــد 
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قبول  مـــورد  و  فکرانه  شـــرکت کنند که روشـــن 
این  در  کـــه  باشـــد  مخاطـــب خاص خودشـــان 
نداشـــتند  جایگاهی  مذهبـــی  بچه های  مکان هـــا 
ولی عمـــار با مردمـــی بودنش توانســـت عالوه بر 
مخاطب  باشـــد  داشـــته  مخاطب خاص  کـــه  این 

عـــام را هم جـــذب کند. 

ضعف سوژه ها
 اکثر فیلم های ســـاخته شـــده قهرمـــان ندارد و 
این یـــک ضعف اســـت؛ به نظر من یک شـــخص 
ما هم  و  باشـــد  زندگی خودش  قهرمـــان  می تواند 
بایـــد در انتخاب موضـــوع به قهرمانانـــی بپردازیم 

باشـــند. الگو  که 
عقیـــده مـــن این اســـت که هنـــر بایـــد برای 
تا  مردم باشـــد و هنـــر را خداوند آفریده اســـت 
مـــا بتوانیم با اســـتفاده از ســـلیقه خودمان اثری 
تولید کنیـــم که بـــه درد مردم بخـــورد و از آن 

بگیرند. درس 

پیشنهاد
اولی ها  اگر جشـــنواره عمار بخشـــی را به فیلـــم 
بـــه طور  اســـت  اختصـــاص دهـــد خیلی خوب 
مثـــال در جشـــنواره های دیگر بخشـــی را به این 
دســـت کارگردانـــان اختصاص داده انـــد که باعث 

این گروه شـــده است. رشـــد 
می کننـــد  کار  شهرســـتان  در  کـــه  کســـانی 
با  بیشـــتر  و  دارنـــد  را  ســـختی های خودشـــان 
کمبـــود عوامل و بودجـــه مواجه هســـتند که به 
نظـــرم اگر عمار ســـطح فیلم ها را از نظـــر ارزیابی 

لول بنـــدی کنـــد خیلـــی بهتر می شـــود.

یکـــی از مهم ترین مســـئله ها و بلکه مشـــکالت اجتماعی ما عبارت اســـت 
از »فقـــدان اقـــدام«. در طول تاریخی چند صد ســـاله همواره ذیل ســـیطرۀ 
قدرت هـــای قاهـــره ای بوده ایم که دایـــره ی کنش اجتماعی مـــان را محدود 
می کرده انـــد. وقتـــی دو در دو ســـده اخیـــر، هژمونی غرب بـــه این وضع 
اضافه شـــد، در تعامل شـــوم استبداد و اســـتعمار، ما با اســـتکباری مضاعف 
به اســـتضعاف کشیده  شـــدیم. انقالب اســـالمی طلیعۀ کنشـــگری ما بود. تا 
قبـــل از آن ما این امکان را داشـــتیم کـــه »واکنش » هایی بـــه وضعیت های 
موجود داشـــته باشـــیم. چهار دهه پیش، کنـــش متمایز جامعـــه ایرانی را 
کســـی نمی توانســـت محاســـبه کند و تغییرگرایی مســـتتر در ذات انقالب 
اســـالمی، نظم مســـتقر در »جزیره  ثبـــات« را فروریخت. اما آیـــا این تغییر 
نظم بـــه معنای تغییـــر کلی وضـــع و رفع مشـــکلۀ نااقدام گرایـــی ما هم 

؟ د بو
امـــروز همچنان یکـــی از مســـئله های اصلی مـــا، »اقدام و عمل« اســـت.  
اگرچه در نام واره و مســـئله اصلی ســـال جـــاری، »اقتصـــاد مقاومتی، اقدام 
و عمـــل«، ایـــن اقتصاد اســـت کـــه پررنگ اســـت و اگر چه ســـویه های 
مطالبه گرایانـــه ی ایـــن راهبـــرد متوجـــه مســـئوالن حکومتی اســـت؛ اما 
نمی تـــوان انکار کـــرد که »اقـــدام و عمـــل« فراتـــر از اقتصاد، مســـئلۀ 
»مقاومـــت« اســـت: در تمام عرصه های نظـــام اجتماعی، آن جـــا که کنش و 
ســـاختاری متناســـب با عمـــل انقالبی)مقاومت( مطرح اســـت، اقدام و عمل 
مســـئله اســـت. همچنان که به غیر از مســـئوالن حکومتـــی، جامعه ای که 
از آن برخاســـته اند هـــم، نیازمند »اقدام و عمل« اســـت و دچـــار بی عملی. 
گمان مـــی کنم در یـــک تحلیل اجتماعی، »جشـــنواره عمـــار« می تواند با 
پرداختـــن به تجربـــه  جمعی ما، بـــه حل این مســـئله کمک کنـــد. کافی 
اســـت مقایســـه ای داشـــته باشـــیم میان آثار »عماری« و آثار راه یافته به 
جشـــنواره های معمول و رســـمی کشـــور، حتی در جشـــنواره های مستند. 
تجربه زیســـته های   شخصی  راوی  بیشـــتر  موجود،  رســـمی نفتی  ســـینمای 
و خانوادگـــی دایـــرۀ محـــدودی از جامعه اســـت. روایت مـــداوم و پرتکراِر 
مســـئله هایی شـــخصی و بدون زمان و مکان اســـت که به عشـــق، خیانت، 
طـــالق و ماننـــد این هـــا می پردازد. تـــم اصلـــی داســـتان ها و روایت های 
ســـینمای رســـمی، همواره و همچنـــان، بر اســـاس یک عـــادت تاریخی، 
بـــه »واکنش« هـــا می پـــردازد نه بـــه کنش ها. جشـــنواره  عمار امـــا بنای 
ایـــن دارد که بـــه بازنمایـــی تجربه ی کنش های مـــا بپردازد. انباشـــت این 
تجربه هـــا و روایت هایـــش، ظرفیت هـــای عقـــل عملـــی ما را در ســـاحت 
اجتمـــاع بالفعل می کنـــد و این روح، معنـــای فرهنگ و راز فرهنگ ســـازی 

 . ست ا
این احتمال هســـت کـــه این ویژگی در عمـــار کمرنگ شـــود؛ بنابراین باید 
نســـبت به آن حســـاس بود، ارزیابی داشـــت و به »مراقبه جمعی« پرداخت. 
از ســـوی دیگر ایـــن امکان وجـــود دارد که ایـــن مؤلفه، یعنـــی »روایت و 
انباشـــت تجربه ی کنش  های اجتماعـــی« در دیگر فعالیت ها بازتولید شـــود. 
در این صـــورت آن فعالیت هـــا به معنای واقعی فرهنگ ســـاز بـــوده و یک 

»کنش عمـــاری« به حســـاب خواهد آمد. 

جشنواره عمار و مسئله اقدام
حجت االسالم مجتبی نامخواه



شاعرانیگ یک چریک
بـــا وقوع انقالب اســـالمی ایـــران، جوانی افغانســـتانی به نام علیرضا توســـلی 
جذب اندیشـــه های امام خمینی )ره( شـــده و برای تحصیـــل در حوزه علیمه 
به قم می آید. با شـــروع جنـــگ  افروزی طالبـــان، درس را رها کـــرده و راهی 

شـــود.  می  نبرد  میدان 
بعـــد از مدتی دوباره بـــه ایران بازمی گردد؛ اما با شـــروع جنگ ســـوریه  برای 
مبارزه با دشـــمنان اســـالم، دوباره لبـــاس رزم به تن می کند.  بـــه همراه 20 
نفر از دوســـتان قدیمی خود که در نبرد مردم افغانســـتان با شـــوروی و طالبان 
شـــرکت داشـــتند ، برای مبارزه با گروهک های تکفیری به ســـوریه می روند. 

این 21 نفر هســـته اولیه لشـــکر فاطمیون را شـــکل می  دهند.
مســـتند »فرمانـــده« روایتی از زندگانی شـــهید »علیرضا توســـلی« معروف به 

ابوحامد؛ فرمانده لشـــکر فاطمیون اســـت. 
هـــادی نعمت اللهـــی  کارگردان »فرمانـــده«  می گوید: »در این فیلم، لشـــکر 
فاطمیـــون را فرزند حضرت امـــام )ره( خطاب کردیم و به  واســـطه ابوحامد یک 
 بار دیگر مســـیر شـــکل   گیری انقالب را مـــرور کردیم. ابوحامـــد در کنار تمام 
مشـــخصه  ها و ویژگی  هـــای یک چریک در حـــال جنگ، به  شـــدت روحیه 

». دارد  ای  شاعرانه   و  لطیف 

»فرمانده«

حکایت عهدی عاشقانه
»عکســـی برای ماندن« درباره ســـه جوان لبنانی اســـت که عهد مـــی بندند با 
هم شـــهید شـــوند؛ عکســـی می گیرند و هر کدام به طرز عجیبی به شـــهادت 

رسند. می 
محسن اردســـتانی کارگردان این مستند گفت: »ســـال ۹0 برای ساخت مستند 
شـــهدای مدافع حرم به لبنان رفتیم. در آن ســـفر مجبور شـــدیم در منزل یکی 
از بچه هـــای حزب اهلل اســـکان پیدا کنیم. پســـر جوان لبنانی به نـــام »فؤآد« 
آن جا بود. با او آشـــنا شـــدیم و عکســـی گرفتیم. چند ماه بعـــد وی در لبنان 
شـــهید شـــد. زمینه  ای شـــد که درباره زندگی او تحقیق کنیـــم. آن زمان در 
بعلبک بودیم، متوجه شـــدیم که شـــهید فؤاد بـــا دو تن از دوســـتانش قراری 

برای شـــهادت گذاشـــته و عکســـی هم برای این قرار گرفته.«
یکی از این ســـه نفر، در بمبـــاران جنگ 33 روزه و دیگری هم در شـــهر دیگری 
شـــهید می شـــود. فواد با این شـــهدا درد دل  ها داشـــته و بعد از شـــهادت 
دوســـتانش می گفته که چـــرا از این عکس جا مانده اســـت اما بعـــد از مدتی 

خودش نیز به شـــهادت می رســـد. 

»عکسی برای ماندن«

رواییت از مشکالت صنعت خودروسازی در ایران

ایران می توانســـت پیشـــگام صنعت خودروســـازی در جهان باشـــد اما به 
علـــل مختلف در ایـــن صنعت، چندان موفـــق نبوده ایم. مســـتند »فردا دیر 
اســـت« به بررســـی مشـــکالت و ضعف  هـــاي صنعت خودرو از یک ســـو و 
آلودگي هواي کالن  شـــهرها از ســـوي دیگر؛ می پـــردازد. تهدیدهاي بزرگي 

کـــه در نگاه این مســـتند،فرصت های عظیمی هســـتند.
»فردا دیر اســـت« نهمین قســـمت از ســـري مســـتندهاي اقتصادي ثریا، با 

عنوان عبور از بن بســـت مي باشـــد. 

»فردا دیر است«

رواییت از خام فرویش نفت خشک
بیتومیـــن، گیلســـونایت یا همان نفت خشـــک ماده ای معدنی اســـت که 
حدودا صد و شـــصت مـــاده صنعتـــی از جمله بنزین و آســـفالت و...از آن 
به دســـت می آید .ســـهم آســـیا از این ماده مهم صنعتـــی پانزده درصد 
کل جهان اســـت که آن هم در ایالم و کرمانشـــاه وجود دارد. متاســـفانه 

به دالیل مختلـــف روند فـــرآوری آن در ایران انجـــام نمی  گیرد.
این مـــاده با ارزش بـــه قیمت خیلی پاییـــن به خارجی هـــا فروخته می 
شـــود و پس از فرآوری، مشـــتقات آن را  به قیمت خیلـــی باال از خارجی 
هـــا خریداری مـــی گـــردد. در صورت فـــرآوری نفت خشـــک در ایران، 

زمینـــه خودکفایی در بســـیاری از صنایع  فراهم می شـــود.
»ســـیاه خفتـــه« عنوان مســـتندی 18 دقیقـــه ای دربـــاره ظرفیت های  
صنعتـــی ایـــالم، جلوگیری از خام فروشـــی و اســـتفاده  بهینـــه از نفت 
خشـــک اســـت که می تواند زمینه اشـــتغال زایی و کســـب و کار مفید 

در این اســـتان را فراهـــم نماید    . 
این مســـتند بـــه کارگردانی و نویســـندگی روح اهلل اکبـــری و در صدا و 

است.  شـــده  تهیه  ایالم  ســـیمای 

»سیاه خفته«
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مشارش معکوس برای انبودی رژیمی جعیل

بعد از مذاکرات هســـته  ای، ســـران رژیم صهیونیســـتی گفتند تا 25 ســـال از 
دغدغه  ایران آســـوده ایم اما رهبر معظـــم انقالب در کالمـــی قاطعانه فرمودند: 
»شـــما 25 ســـال آینده را نخواهید دید و ان شااهلل تا 25 ســـال آینده چیزی به 

نام رژیم صهیونیســـتی وجود نخواهد داشـــت.«
»25 ســـال آینده را نخواهیـــد دید« نماهنگ یـــک دقیقه ای بـــه کارگردانی 
حجت االســـالم ساســـان فالح فر و با اســـتناد به صحبت هـــای رهبر انقالب، 

ساخته شـــده است. 
عنـــوان این نماهنگ از ســـخنان رهبر انقـــالب درباره نابودی اســـرائیل تا 25 
ســـال آینده گرفته شـــده و به صورت یک مجموعه دو قســـمتی تهیه شـــده 

. ست ا

»»25 سال آینده را نخواهید دید««

یک خداحافظی عاشقانه
»مریم« داســـتان عاشـــقانه ایســـت که نیم ســـاعت پایانی قبل از جدایی یکی 
از مدافعیـــن حرم از همســـرش را روایت مـــی کند. این فیلم بیشـــتر بر نقش 
مهم همســـران شـــهید می پردازد. همســـرانی که با دســـت خود، شوهرانشان 
را راهـــی جبهه نبـــرد حق علیه باطل مـــی کنند و مانند حضـــرت زینب )س( 

جز »ما رایـــت اال جمیال« چیـــزی نمی بینند.
در ابتـــدای فیلم، مریـــم نمی تواند رضایـــت دهد که همســـرش مرتضی از او 
جدا شـــود و به ســـوریه بـــرود. جدال عقل و عشـــق در سرتاســـر فیلم نمایان 
اســـت. عقلی کـــه پای رفتن را سســـت می کند ولی عشـــق بـــال و پرت می 
دهد. ســـرانجام با صحبت های مرتضـــی، مریم موافقتش را با رفتن همســـرش 
به ســـوریه اعالم می کند. مرتضی با همســـر و کودک خردســـالش خداحافظی 
مـــی کند. رفتنی که بازگشـــتی نـــدارد، خداحافظـــی عاشـــقانه ای را نیز می 

طلبد. در سرتاســـر فیلم، نقش عاطفه و احســـاس کاماًل مشـــهود است.
این فیلم به کارگردانی مشـــترک مرتضی علیزاده و هاشم مســـعودی و در قالب 

داســـتانی تهیه شده است.

»مریم«

مادر، دخرت، جامعه

روان شناســـان معتقدند که بیش از 70 درصد شـــخصیت انســـان در 7 سال 
اولیه زندگی او شـــکل می گیرد و در این 7 ســـال بیشـــترین ارتباط کودک، 
با خانواده اســـت. والدین مهمترین الگـــوی کودکان هســـتند، کودکانی که 
اگر خوب تربیت نشـــوند؛ جامعه دچار مشـــکل خواهد شـــد. فیلم داستانی 
»مامـــان بـــازی« به تاثیر رفتـــار مادر بر فرزنـــد اشـــاره دارد. اگر چه مدت 
زمان ایـــن فیلم بســـیار کوتاه اســـت اما با زبانـــی کودکانه مفهـــوم تاثیر 

پذیری کـــودکان از والدیـــن را به خوبی به تصویر می کشـــد.
دو دختـــر بچـــه، کاراکترهای فیلـــم هســـتند. دختر بچه هایـــی که برای 
عروســـک هایشـــان نقش مادر را بـــازی می کننـــد. هر کـــدام از این دو 
دختر، تحـــت تاثیر تربیت خـــاص مادر خود، با عروســـک هایشـــان رفتار 

متفاوتـــی دارند.  
»مامان بازی« به کارگردانی  محمد فرج صالحی ساخته شده است.

»مامان بازی«

مبارزه ادامه دارد

بســـیاری از خانواده های فلســـطینی به  ســـوریه پناهنده شـــده اند ولی 
با شـــروع درگیـــری ها و حضور تروریســـت هـــای تکفیری؛ این کشـــور 

هم بـــرای آن ها ناامن شـــد. 
»زمســـتان« روایت دو خانواده فلســـطینی اســـت که نه تنهـــا در جریان 
جنگ ســـوریه به نیروهای معارض نپیوســـتند بلکه رؤیایشـــان آزادسازی 

ســـوریه و قدس است.
در قســـمتی از مســـتند، یکـــی از این فلســـطینیان که جـــزو نیروهای 
مقاومت اســـت، مـــی گوید: »با ایـــن که پناهنده ســـوریه هســـتم ولی 
ایـــن جا را خانه خـــودم می دانم. ســـرزمینی که بر گردن مـــا حق دارد. 
مـــا چه  در فلســـطین و چه در ســـوریه مقاومت می کنیم برای شـــهدا.«

مبارزه ازهر نســـل فلســـطینی به نســـل دیگر منتقل می شـــود؛ مردان 
بـــا اســـلحه و کودکان با شـــعر از آزادی قدس و بازگشـــت به ســـرزمین 

گویند.  مـــی  مادری 
آقا احمدلـــو، محمد  بـــه کارگردانی مشـــترک مصطفـــی  این مســـتند 

مهـــدی بهرامی نـــژاد و در 37 دقیقه تولید شـــده اســـت.

»زمستان«
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»مدعی خواست که آید به متاشاگه راز«

یب بلیط آمده بود از در پشیت در رفت

»به متاشای درخت چمنش حاجت نیست«

هر که در خانه چهل اینچی HD دارد

»هرکس دو سه دی وی دی در خانه کیپ دارد

»ما را که تو منظوری« هی رنج سفر آید

سیمنا نقیضه
افشار جابری
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در ادامه بررســـی الگو های جواب پس داده ســـاخت 
فیلم پر فروش و در شـــماره دو می رســـیم به...

2-تغییر جنسیت با موزر و روسری!  
درســـت اســـت که در مملکت ما هرکـــس با پدرش 
بحثـــش می شـــود بازیگر مـــی شـــود)آنهایی که با 
مادرشـــان قهر می کننـــد خواننده می شـــوند( و در 
این زمینه سالهاســـت کـــه به خود کفایی رســـیده 
ایم اما بـــا این وجـــود در مقاطعی کارگـــردان ها و 
تهیه کنندگان ســـینما بـــا  قحط الرجـــال و گاهی 
نیـــز قحط النســـاء رو بـــرو می شـــدند و هرچه می 
گشـــتند زنی کـــه بتواند نقش مورد نظـــر را ایفا کند 
پیـــدا نمی کردند و بـــه ناچار با اکبـــر عبدی تماس 
می گرفتند و می گفتند: ســـیبیل هات رو بزن ســـر 

راهتم یه روســـری بخـــر بیا برو جلـــو دوربین! 
وقتـــی هم کـــه در ســـینما مـــرد پیدا نمی شـــد! 
یـــک عدد ژیـــال را با مـــدد گرفتن از مـــوزر آلمانی 
و تراشـــیدن ســـرش با نمره 4به غـــالم تبدیل می 
کردند، کـــه البته مخاطـــب فیلم هم مثـــل دکتر و 
فیلـــم بـــردار و طال فروش خـــودی و محـــرم بود و 

مشـــکل شـــرعی هم پیش نمـــی آمد!
و اینگونه بود کـــه تهدید کمبود بازیگـــر را تبدیل به 

فیلم می کردند. پرفروشـــی  فرصت 
امـــا با فراگیـــری اینســـتاگرام و نخ نما شـــدن این 
حربه توســـط هموطن هـــای همیشـــه در صحنه و 
تولیـــد روزانه n ترابایت دابشـــمس، ســـینما گران 
یکـــی از الگو های موفـــق قورت دادن گیشـــه را از 

ادامه دارد...دســـت دادند!

چگونه گیشه را قورت دهیم؟! 
ناصر جوادی

قمست دوم

بدون شـــک یکـــی از بزرگترین آرزوهـــای هر فیلم ســـازی )در 
بعضـــی مواقع تنهـــا آرزوی هر فیلمســـاز!(، ســـاختن فیلم های 
جشـــنواره پســـند و جایزه بیار اســـت؛ به طوری کـــه فیلم مورد 
نظـــر مانند یـــک تراکتور همه جشـــنواره های خارجی را شـــخم 
بزنـــد و جایزه هایشـــان را درو کند. اما چطور میشـــود که فیلمی 
جایـــزه می گیـــرد و فیلمی دیگـــر، اصطالحاً دیده نمی شـــود؟ 
اگر دنبـــال جواب این ســـوال هســـتید، همینجـــا پیدایش می 

: کنید
فیلم باید همـــه نفهم باشـــد: تجربه ثابت کرده فیلـــم های همه 
فهـــم از اقبال کمتـــری برای حضور در جشـــنواره هـــای جهانی 
برخوردارنـــد. در عـــوض فیلـــم هایی کـــه فقط بعضـــی ها می 
فهمنـــد یا حداقـــل ادای فهمیدنـــش را در می آورنـــد، به خاطر 
خـــاص بودن و تک بودنشـــان، همیشـــه در جشـــنواره های بین 
المللی درخشـــیده انـــد. مثل فیلـــم هایی که اول و آخرشـــان 
باز اســـت و داســـتان واضح و مشـــخصی ندارند. اصاًل هم نگران 
فروش فیلم نباشـــید. همچین کـــه جایزه را بگیـــرد، بفروش هم 

شود. می 
رابطـــه های جدید تعریف کنید: سالهاســـت که روابط در ســـینما 
بر مبنای روابط بنیان گذاری شـــده توســـط مرحـــوم فیثاغورث، 
یا همـــان مثلثی شـــکل می گیرند. بـــرای جایـــزه گرفتن، بهتر 
اســـت روابط جدیـــد و با تعداد اضالع بیشـــتری تعریـــف بکنید. 
مثاًل عشـــق های مربعی، پدرهای شـــش ضلعی، مادرهای هشـــت 

ضلعی، جامعـــه ای دایره و... 

شیوۀ مدرن 
سیاه منایی کردن فیلمنامه 

سید ابوالفضل طاهری

تحریریه : ســـجاد اســـالمیان ، ابوالفضل رضایـــی ، مجید مالکی 
، مجتبـــی مالکـــی ،  محمدرضا پورصفـــار ،   محمود شـــم آبادی 
 ، محمدرضـــا طالبـــی آهویـــی ، روزبه قمصـــری ، نویـــد نوروزی

مدیر هنری :حسین شهریاری

محمد کوره پز

خواســـتیم فیلم ارزشـــی بســـازیم گفتیم آقـــای ب.ز برایمان بـــازی کند. 
منظـــورم آن ب.ز نیســـت ها! بزبز قنـــدی را هم نمیگویم. چـــون محدودیت 
حجم داریـــم ب.ز مخفـــف بازیگر اســـت. ب.ز چنان مبلغـــی گفت که کل 
بودجـــه ی تولیـــد را هم می دادیـــم و عوامل هـــم تا هفت نســـل بردگی 
اش را مـــی کردنـــد باز نصف بیشـــترش می مانـــد. لذا بی خیالش شـــدیم 
و گریمورمـــان را که هم خوشـــتیپ بود هـــم از بچه های نیـــک روزگار بود 
گذاشـــتیم نقش اول. البتـــه اول خواســـتیم مدیر صحنـــه را بگذاریم دیدیم 
دیگر صدابردار و دســـتیار کارگـــردان و تدارکات نداریـــم. هرچند بعدش هم 
تدارکات نداشـــتیم چون مجبور شـــدیم برای پرداخت قســـط دوربین، چایی 
وبیســـکوییت و ناهـــار را حذف کنیم. لبـــاس هم  گفتیم خودشـــان از خانه 
بیاورنـــد. می ماند لوکیشـــن کـــه آن هم یک روز کـــه پدر و مـــادر یکی از 
بچه هـــا رفتـــه بودند مهمانـــی، رفتیم خانه شـــان و فیلم گرفتیـــم. افکتهای 
صوتی را هم ســـپردیم به بـــرادر کوچکتر یکـــی از بچه ها که انـــواع صداها  
از صـــدای پنچر شـــدن تربیلی هجـــده چرخ تا صـــدای جا افتـــادن قرمه 

ســـبزی- را بلد بـــود در بیاورد!
با همچیـــن وضعیتی فیلم ســـاختیم. هر نفر یـــک خـــم کار را گرفتیم و تا 
جشـــنواره رســـاندیمش. چکار می کردیم وقتـــی نه از دبی پولمـــان دادند 
نـــه از داخـــل تحویل گرفتنـــد؟ به ما هم کـــه عمرا خرس و پلنـــگ و گراز 
طالیی نمـــی دهند. مهم هم نیســـت.همین فانوس طالیی خودمان را عشـــق 

. ست ا

عمار از پشت دوربین

محمدامین میمندیان
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فال حافظ!

طزن

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 
 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
 من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

کارگردانی هســـتی که فیلم های کشـــورت خیلـــی گل و بلبل و پر 
از خوشـــی و شـــنگولی اســـت. تو می خواهی از حـــرص این قضیه، 
ســـقف ســـینماها را روی ســـر این مردم که هیچی از بدی و خیانت 
بـــه همدیگر نمـــی دانند خـــراب کنی! ولـــی ایـــن کار را نکن. به 
جایـــش ده تا طرح نـــوی فیلمنامـــه بنویس که در آنها یک لشـــکر 
آدم عاشـــق و معشـــوق به هم خیانـــت کنند. ما هم یـــک جوری با 
همدیگر می ســـازیم )چـــون ما که تـــوی فیلم نیســـتیم!( و بنیاد 
مـــا هم از شـــما حمایت می کنـــد و فیلمت را یک شـــبه توی هزار 
ســـالن پخش می کند. بعدش فیلـــم را می اندازیم توی جشـــنواره 
هـــای خارجی. صاحبـــش می آید بر مـــی دارد و جایـــزه می دهد. 

میگی نه؟ بســـاز بنـــداز بببین!
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