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عکس
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خرب

روح اهلل رشـــیدی کارشـــناس مســـائل آذربایجان در دومین نشســـت »کارگاه هنر و 
واقعیت« با عنوان ســـوژه های ســـینمایی آذربایجان، گفت: کار ویژه جشـــنواره مردمی 
فیلم عمار چرخاندن دوربین به ســـمت ایران بوده اســـت؛ در حقیقت این جشـــنواره 

بر این اســـاس شـــکل گرفته است.
عدم توجه سینما به تنوع اقوام

در کشـــور ما ایران انبوهی از ســـوژه های دســـت نخورده وجود دارد که جامعه هنری 
و ســـینمایی باید بـــه آنها توجه کرده و خـــود را غنی کنند. در این نشســـت به دنبال 
ارائـــه مدلی برای ســـوژه یابی در جهت فیلم ســـازی هســـتیم که نـــه فقط مختص 
اســـتان آذربایجان باشـــد بلکه از آن بتوان برای سایر مناطق کشـــور نیز استفاده کرد.

تنوع قومی ایران فرصت مناســـبی برای کارهای ســـینمایی اســـت چراکه تنوع اقوامی 
که کشـــور ما از آن برخوردار هســـتند فرصت مناســـب و منحصر به فردی برای انجام 
کارهای ســـینمایی اســـت؛ البته متاســـفانه اگر از این جهت به کارنامه ســـینما نگاه 
کنیم متوجه می شـــویم که وضعیت مناســـبی نداشته و یک ســـیر نزولی تا به امروز 

داشته است.
تا امروز در حوزه ســـینما نـــه تنها با عدم توجه بـــه تنوع اقوام روبـــرو بودیم بلکه می 
بینیم به حـــوزه جغرافیا نیز توجه چندانی صورت نگرفته اســـت کـــه این امر موجب 
ریزش مخاطبان ســـینما شـــده اســـت؛ البته این موضوع فقط برای آذربایجان نیست 

و برای ســـایر مناطق ایران هم صادق اســـت.
آذربایجانی ها وحدت گرا یا تجزیه طلب

بخش عمده ســـخنان رشیدی به این مســـئله پرداخته شد که نســـبت دادن تجزیه 
طلبی بـــه مردم آذربایجان آزاردهنده اســـت

او گفت: نســـبت دادن تجزیه طلبـــی و قومیت گرایی دو موضوعی اســـت که موجب 
آزرده شـــدن مردم آذربایجان شده اســـت؛ بر این اســـاس رفتن به سمت این موضوع 
که ایـــن دو موضوع تا چه میزان در این اســـتان وجود دارد و حقیقت ماجرا چیســـت 

می تواند ســـوژه فیلم سازان برای ســـاخت فیلم باشد.
انتشـــار کلیپ بعد از بازی تیم فوتبال تراکتورســـازی و ســـر دادن شـــعارهای تجزیه 
طلبانه که بـــه طرفداران یک تیم فوتبال نســـبت داده شـــده بودهم مســـاله ای بود 
کـــه او از آن ســـخن گفت: به طـــور مثال درمـــورد واقعی بودن اتهـــام تجزیه طلبی 
آذربایجـــان باید به یک نمونه ای اشـــاره کنم؛ بعـــد از یکی از بازی هـــای لیگ برتر 
فوتبـــال کلیپی در فضای مجازی پخش شـــد درمـــورد اینکه تعدادی از تماشـــاگران 
آن تیم در ورزشـــگاه آزادی شـــعار خلیج عربی ســـرمی دادند. متاســـفانه مردم بدون 
اینکه بررســـی های خوبی در این زمینـــه انجام بدهند قضاوت هایـــی را درمورد مردم 

آذربایجـــان انجام دادند. 
اگر به گذشـــته دور مراجعه کنیم ریشـــه های تجزیه طلبی و قومیت گرایی در اســـتان 
آذربایجان را در طمـــع ورزی های بیگانگان می بینیم؛ در این زمینه شـــوروی تالش های 
فراوانی برای جدایی آذربایجان انجام داده بود. در حقیقت در ســـال های گذشـــته کشـــور 
شـــوروی بارها تالش کرد تـــا آذربایجان را از خـــاک ایران جدا کننـــد و در این راه حتی 
اقدام به اشـــغال این اســـتان کرد اما مردم آذربایجـــان در این راه مقاومـــت های فراوانی 

انجام دادند اما در این مورد تا امروز فیلمی ســـاخته نشـــده اســـت.
نکتـــه پایانی رشـــیدی نیز این نکتـــه بود: ازجمله حســـرت های ما در حـــوزه انقالب 
اســـالمی قیام 29 بهمن ماه تبریز اســـت که در اعتراض به کشـــتار قم در قبل از انقالب 
رقـــم خورده بود؛ متاســـفانه ما تا امروز به غیـــر از برگزاری یک همایش ســـالیانه در این 

زمینه کار دیگری انجام نداده ایم و یک مســـتند شایســـته تولیـــد نکرده ایم.   

نتوانسته ایم ازدواج و زندگی انقالبی 
را به تصویر بکشیم!

حجت االسالم اموری:

حجت االســـالم اموری، محقق و پژوهشـــگر، در »کارگاه هنـــر و واقعیت« با موضوع 
»زنـــان انقالبی«، با بیان این که انقالب اســـالمی تحوالت عظیمـــی در زمینه های 
فرهنـــگ، اجتماع و سیاســـت ایجاد کرده اســـت، اظهار داشـــت: بزرگترین تحولی 
که اســـاس همه تغییرات بـــود و انقالب اســـالمی نیز خود مدیـــون همان تحول 

بود. زنان  حوزه  در  تحول  اســـت، 
وی با بیان این که زنان انقالبی در رســـیدن جمهوری اســـالمی بـــه آرمان هایش 
و امتداد این مســـیر می توانند بیشـــترین نقش را داشـــته اند، گفت: روایت انقالب 

کامـــال روایتی زنانه اســـت و این روایت بر پرده ســـینما به تصویر در آمده اســـت.
حجت االســـالم اموری، بـــا بیان این که روایـــت انقالب باید از نـــگاه زنان و دریچه 
اثرگـــذاری آن ها روایت شـــود، اظهار داشـــت: فعالیت آقایان تحـــت تأثیر بانوان 
روایت شـــد و نخســـتین راهپیمایی عمومی در دی ماه 56 در مشهد توسط بانوانی 

صورت گرفـــت که ماه ها پـــای منبر رهبری می نشســـتند.
وی در ادامـــه تصریح کـــرد: مادر آقای رحیـــم پور ازغدی که از افـــراد اصلی حلقه 
مرکـــزی آن راهپیمایـــی بود می گفـــت روزها بود کـــه به دنبـــال برگزاری یک 
راهپیمایی منســـجم در شـــهر، علیه رژیم شـــاه بودیم و زمانی که بـــه آقایان می 
گفتیـــم آن ها جـــرأت ورود به این مســـئله را نداشـــتند تا این که مـــا به همراه 

شدیم. جریان  این  در  پیشـــقدم  بانوان 
حجت االســـالم اموری، با اشـــاره به ســـخنان رهبـــر معظم انقـــالب در رابطه با 
اهمیـــت حضور بانـــوان از اوایل انقـــالب و نقش زینب گونه آن ها در طول هشـــت 
ســـال جنگ تحمیلی اظهار داشـــت: حضرت آقا در سخنانشـــان به بهترین شکل 

نگاهـــی زیبا به حضور زنان در جبهه ها داشـــته اســـت.
وی بـــا بیان ایـــن که متولیان فرهنگی کشـــور بـــه مقوله فرهنگ و هنر بســـیار 
مردانه نگریســـته اند، اظهار داشـــت: زمانی که ســـخن از جنـــگ فرهنگی به میان 
مـــی آید یعنی از فرماندهی بانوان ســـخن گفتـــه ایم و در جنگ احســـاس و اراده 

فقـــط زنان اند که مـــی تواننـــد فرماندهی کنند.
حجت االســـالم اموری، با بیان این که »چرا ســـینما نتوانســـته زنـــان را با تعریف 
انقالب انقالبی به جامعه نشـــان دهد؟« اظهار داشـــت: متأســـفانه در تعریف حضور 
زنان در ســـینما دچار ضعف هســـتیم و نتوانســـته ایم نشـــانه ای از ازدواج های 

انقالبـــی و زندگی انقالبی را به تصویر بکشـــیم.
وی با اشـــاره بـــه 7 هزار زن شـــهید تاریخ انقالب اســـالمی ایـــران، تصریح کرد: 
فعالیت زنـــان در فضای انقالبی همـــواره نوک پیکان درگیری جمهوری اســـالمی 
بـــا غرب و اصلـــی ترین مســـیر درگیری ما جهت رســـیدن به گفتمـــان انقالب 

است. بوده 
این محقق و پژوهشـــگر تاریخ شفاهی، مســـیر موجود در راه ارشاد جامعه را مسیری 
غلط برشـــمرد و افزود: راه نجـــات جامعه از تهاجم فرهنگی دشـــمن، ارائه الگوهای 
زینبی بـــا زبان هنر اســـت و حال نگاهـــی بیندازیم کـــه ما چقدر بـــا زبان هنر 

توانســـته ایم زن انقالبـــی را در قواره انقالب به مخاطـــب معرفی کنیم.
وی بـــا بیان این کـــه زن در رفتار اجتماعی بایـــد با موضع گناه بـــه صورت فعال 
برخـــورد کند، گفت: ایـــن تعریف که زن انقالبـــی تنها در کنج خانه می نشـــیند 

اشـــتباه اســـت، بلکه زن انقالبی زنی اســـت که در میانه میـــدان حضور دارد.
حجت االســـالم اموری با اشـــاره بـــه حضور زنان فـــداکار در کنار مردانشـــان در 
جبهه هـــای جنگ تحمیلی اظهار داشـــت: در تاریـــخ انقالب زنانـــی بودند که با 

یک دســـت مـــی جنگیدند و با دســـت دیگر بـــه زنان کمک مـــی کردند.

یک مستند شایسته درباره قیام 
29 بهمن تبریز نداریم!

روح اهلل رشیدی:
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گفت و گو

ناصر نادری، مستندســـاز 26 ســـاله ســـینمای 
فیلمسازی  عرصه  وارد  دبیرســـتان  دوران  از  ایران 
شـــد و فعالیت حرفه ای خود را از ســـال 88 آغاز 
کرد و با ســـفر به لبنان در ســـال 89 وارد فضای 

شد.  ایران  از  خارج  در  مستندســـازی 
او دارای لیســـانس علوم سیاســـی و سابقه هایی 
انجمن ســـینمای جوان  از جمله مدیریت ســـابق 
شـــهر ری و معاونت آموزشـــی موسســـه شهید 

آوینـــی را در کارنامه دارد.
این مستندســـاز جوان امســـال بـــا 2 اثر نبرد 
پنهان و آقای ســـفیر در مقام کارگـــردان و 2 اثر 
در حصـــار و تک تیراندازان زینـــب. در مقام تهیه 
کننده به هفتمین جشـــنواره مردمـــی فیلم عمار 

. ست ه ا مد آ
او همچنین در دوره های گذشـــته جشـــنواره های 
»کارگردانی  بـــا  حرم  مدافعان  و  مقاومـــت  عمار، 
مستند  کنندگی  تهیه  فرشـــته،  ردپای  مســـتند 
معلم، و فاتحـــان فردا« توانســـت جوایز مختلفی 

. ا کسب کند ر

ناصر نادری با اشـــاره به مســـتند »نبـــرد پنهان«، 
گفت: موضوع این مســـتند روایتـــی از یک خبرنگار 
ایرانی اســـت، که حـــدود 5 ســـال در جبهه های 
ســـوریه به تهیـــه گـــزارش پرداخته و بـــه دنبال 
پاســـخ به این پرســـش اســـت که »آیا در سوریه 
جنـــگ مذهبـــی رخ داده یا نه« و در این مســـتند 
مـــی بینیم کـــه رژیم جعلی اســـرائیل بیشـــترین 

ســـود را از جنگ در ســـوریه می برد. 

سابقه کار درسوریه
پیش از این 5 مســـتند در ســـوریه ســـاخته بودیم 

و حضـــور ما در 2 ســـال اخیر در این کشـــور باعث 
شـــد که به دنبال ســـاخت مستندی ســـریالی در 
رابطـــه با پشـــت پـــرده هـــای جنگ باشـــیم که 
قســـمت نخســـت آن در ســـوریه با نام نبرد پنهان 

. لید شد تو

نبرد پنهان2
مراحـــل تصویربـــرداری نبردپنهان 2 انجـــام گرفته و 
اکنون در مرحلـــه تدوین آن قرار داریـــم، امیداوریم به 
یاری خدا بتوانیم تا پایان ســـال شـــاهد رونمایی از این 

. شیم مستند با
آقای شمشـــادی به عنـــوان راوی اثر در مســـتند نبرد 
پنهـــان حضور دارند و تصویربرداری این مســـتند حدود 
یک ماه طول کشـــید و این مســـتند تنها یک قسمت 

از سه قســـمتی است که دنبال ســـاخت آن هستیم.

آقای سفیر
مســـتند »آقـــای ســـفیر« در رابطـــه با شـــهید 
رکن آبـــادی از شـــهدای فاجعـــه منا اســـت؛ ما از 
ســـال 89 با آقـــای رکن آ بادی آشـــنا شـــدیم و 
آن زمان کـــه فاجعه منـــا پیش آمد، مـــا تصمیم 
گرفتیم که درخصوص ایشـــان مســـتندی بسازیم و 
به دســـت های پشـــت پرده در خصوص ترور ایشان 

اشـــاره  کنیم. 
در مسیر ســـاخت مستند »آقای ســـفیر« سفرهایی 
به لبنان و ســـوریه داشـــتیم و نهایتاً این مســـتند 
همزمـــان با ایامی که پیکرشـــهید رکـــن آبادی در 
تلویزیون پخش شـــد و ســـعی  از  بود،  عربســـتان 
کردیـــم انتقـــادات منطقی و اصولی را به سیاســـت 
های عربســـتان وارد کنیـــم و نقش عربســـتان در 

شـــهادت ایشان را نشـــان دهیم.

مشکل اصلی مستند سازان مقاومت
مشـــکل اصلی مستندســـازان و جریان های هنری 
کشـــور که در مســـیر تقویت جبهـــه مقاومت گام 
برمی دارند عدم حمایت مســـئوالن اســـت، چه این 
که متأســـفانه مســـئوالن امر اعتقادی بـــه فعالیت 
های رســـانه ای در ایـــن رابطه ندارنـــد و این عدم 
حمایت ها ورود مستندســـازان بـــه جبهه مقاومت را 

با دشـــواری و ســـختی همراه کرده است.
البته در مســـتند »آقای ســـفیر« به ســـبب حضور 
ما در لبنـــان، مســـئوالن نهایت همـــکاری را با ما 
داشـــتند، تنها مشـــکلی که در طول ساخت مستند 
»آقای ســـفیر« وجود داشـــت، عـــدم حمایت های 
مالـــی بـــود؛ چرا کـــه این مســـتند را بـــا بودجه 

شـــخصی ساختیم.

مستندی درباره شهید رحیمی
شـــهید رحیمی بیســـت ســـال پیش در پاکستان 
توســـط تکفیری ها  ترور شـــده و به عنـــوان الگوی 

شود. می  شـــناخته  فرهنگی 

جشنواره عمار
جشـــنواره عمـــار را می تـــوان جشـــنواره انقالب 
اســـالمی دانســـت و از دریچـــه آن نقدهای درون 
گفتمانـــی را وارد کـــرد و از آن جایـــی کـــه این 
جشـــنواره از نظـــر محتوایـــی و خط مشـــی ها 
تکلیفـــش را با خـــودش و دیگران مشـــخص کرده 
المللی  آینده ای درخشـــان در ســـطح ملی و بین 

داشـــت. خواهد  خـــود  همراه  به 
ظرفیت رشـــد و توسعه عمار در ســـطح بین الملل 
زیاد اســـت و پتانســـیل شناخته شـــدن جشنواره 
عمار در ســـطح بین الملل بســـیار باالســـت و اگر 

گالیه ناصر نادری

عدم حمایت مسئوالن ، خاری در پای مستندسازان جبهه مقاومت
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حجت االســـالم محمد جواد رئیســـی کارگردان مســـتند »بازگشـــت گمورا« اســـت. طبق گفته خـــودش از روی دغدغه به 
ســـاخت کلیـــپ روی آورده و پـــس از آموزش هایی کـــه در حوزه هنـــری فرا می گیرد، به تدریج ســـاخت فیلـــم کوتاه را 

شـــروع می کند.

گفت و گو

زمـــان و انـــرژی بیشـــتری در این مســـئله صرف 
کنـــد، به یقیـــن در ایـــن عرصه بیـــش از پیش 

خواهد درخشـــید.
مزیت جشـــنواره عمار نســـبت به دیگر جشـــنواره 
ها اکران های متداوم و شـــیوه برگزاری آن اســـت 
کـــه اهمیت دادن بـــه بخش اکران هـــای مردمی 
و تزریـــق ایده هـــا و نظرات جدیـــد در جهت پویا 
اثر  امـــری مهم و  نگه داشـــتن اکران های مردمی 

. ست ر ا ا گذ
توجـــه به محتـــوا از دیگر مزیت های نســـبی عمار 
نســـبت به دیگر جشـــنواره هـــا و عمـــار همانند 
دیگر جشـــنواره ها نیســـت کـــه با تغییـــر دولت 
ها رویکردشـــان نیـــز عوض شـــود و رویکردهایش 
مشـــخص اســـت و مخاطبش مـــی دانـــد با چه 

است. طرف  ای  جشـــنواره 
بزرگتریـــن ضعف در جشـــنواره ها این اســـت که 
سیاســـت های آن با تغییـــر دولت نیـــز تغییر می 
کند و به خاطر همین این جشـــنواره ها پیشـــرفت 

های زیـــادی ندارند.

جای خالی در نقد درون گفتمانی
جـــای خالی بچـــه هـــای انقالبـــی و دغدغه مند 
در تولیـــد آثاری با موضـــوع نقـــد درون گفتمانی 
احســـاس می شـــود، چه ایـــن که وقتـــی ما در 
فضـــای گفتمـــان انقالب اســـالمی بـــه جمهوری 
اســـالمی نقد وارد کنیـــم، حرف مـــردم را زده ایم، 
چرا که این نقدهـــا نقدهایی دلســـوزانه و در جهت 

برطرف کردن مشـــکالت اســـت.

اولین و مطرح ترین آثار
پادشـــاه«  »لباس  زیباســـت«،  آســـمان  جا  »این 
و »نغمـــه ســـرا«، از اولیـــن کارهای من اســـت و 
که  بـــوده  اثری  مطرح ترین  گمـــورا«  »بازگشـــت 

کرده ام. کارگردانـــی 
اثری داشـــتم با عنوان »لباس پادشـــاه« که ســـال 
گذشـــته در جشـــنواره عمار حضور داشـــت، فیلم 
امســـال در جشـــنواره چهل چراغ  »نغمه ســـرا« 
جایزه گرفت و همین طور در جشـــنواره ســـما نیز 

داشت. حضور 

ایده »بازگشت گمورا«
یکـــی از دوســـتان بنـــده در حال پژوهـــش برای 
تولیـــد فیلمـــی بود کـــه در حیـــن تحقیقاتش به 
ایـــن موضوع برخورد کـــرد و آن را با مـــا درمیان 
با  فیلمی  تولیـــد  به  تصمیـــم  نیز  بنده  گذاشـــت؛ 

گرفتیم. مضمـــون  این 
»بازگشـــت گمـــورا« به نقـــش آمریـــکا در تحول 
مســـائل جنســـی دنیا و آثاری که از خودشـــان به 
جـــای گذاشـــته اند می پـــردازد و بزرگترین حرف 
اصلی در  عامالن  دادن  نشـــان  »بازگشـــت گمورا« 

بحران جنســـی دنیا اســـت.

مشکالت ساخت
به دلیل این که کار، آرشـــیوی اســـت ،جســـتجو 
و تحقیـــق در موضـــوع فیلـــم با ســـختی مواجه 
بود؛ بـــا وجود منابـــع محدودی که بـــرای تحقیق 
بـــا زحمت بســـیار زیادی به  در اختیار داشـــتیم 

پرداختیم. آرشـــیو  جمع آوری 

کاری با موضوع نقد روشـــنفکری در دســـت تولید 
دارم کـــه در مرحله فیلمنامه اســـت؛ دوتا کار دیگر 
هـــم دارم که یکیشـــان دربـــاره یمـــن و دیگری 
درباره آمریکا اســـت کـــه االن در مراحـــل پایانی 

تدوین هســـتند.

جشنواره عمار 
اولین بـــار در یکـــی از روزنامه ها خبـــر اختتامیه 
جشـــنواره عمار را شـــنیدم و از ســـال بعد یعنی 
در ســـومین دوره جشـــنواره عمار ، با ارسال فیلم، 

. شتم ا کت د شر
عمار نســـبت بـــه بقیه جشـــنواره ها یـــک ویژگی 
خـــاص دارد کـــه او را متمایـــز کـــرده، آن هم 
اکران های  اســـت؛  مردمـــی اش  اکران های  بحـــث 
بســـیاری از جشنواره ها مخصوص اقشـــار هنرمند و 
بوده  روشنفکر اســـت ولی جشـــنواره عمار مردمی 
و متعلـــق به قشـــر خاصی نیســـت. می توانم بگویم 
اکـــران مردمی بزرگتریـــن مزیت جشـــنواره عمار 

می آید. حســـاب   به 
کمکـــی کـــه جشـــنواره عمار بـــه ســـینما کرد، 
تربیت فیلمســـاران جـــوان و خوش آتیـــه بود که 

امتیـــازش خوشـــم می آید. از همین  مـــن 

پیشنهاد موضوع به فیلمسازان
داریـــم  کشـــور  در  کـــه  ضعفـــی  بزرگتریـــن 
بی اعتمـــادی مـــردم نســـبت به بدنـــه خاصی از 
مســـئولین و نـــا امیدی از آنهاســـت؛ بـــه همین 
دلیـــل نقـــد درون گفتمانـــی و مطالبه گری برای 
رســـیدن به آرمان هـــای انقالب بهتریـــن موضوع 

. ست ا

حجت االسالم رئیسی از مستندهایش می گوید

»بازگشت گمورا«؛
 بازگشت بحران جنسی به دنیا 
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نقد

اولین و مطرح ترین کار
اولین کارم »یمـــن در خاک و خون« بـــود. ابتدای 
حمله عربســـتان به یمـــن این فتوکلیـــپ را تولید 
کردم و مطـــرح ترین کارم همیـــن »فکر آمریکایی« 
اســـت که در جشـــنواره حقوق بشـــر آمریکایی، در 

بخش موشـــن گرافـــی مقام اول را کســـب کرد. 

ایدۀ » فکر آمریکایی« 
یکی از افـــراد تیم ما  که نویســـندگی و ایده پردازی 
گروه را نیـــز برعهـــده دارد، این موضـــوع را برای 
ســـاخت پیشـــنهاد داد. ما هم درباره آن فکر کردیم 
و متوجـــه شـــدیم کـــه کار جالبی اســـت. این کار 
مقایســـه عملکرد ایـــران و آمریکا برای رســـیدن به 

است. ملیشـــان  منافع 

بزرگترین حرف »فکر آمریکایی«؟ 
این ســـؤال همیشـــه مطرح می شـــد که چرا باید 
به ســـوریه و عراق کمـــک کنیم در حالـــی که در 
کشور خودمان مشـــکالت مختلفی وجود دارد؛ ما در 
ایـــن پویانمایی نشـــان می دهیم، عـــالوه بر مباحث 
معنـــوی، در حمایت از این کشـــورها مباحث مادی 
هم وجـــود دارد، اگـــر منافع نداشـــت آمریکا از آن 

طرف دنیـــا به عـــراق نمی آمد. 

مشکالت تولید 
بیشـــتر مشـــکل ما، بحث مالی و تجهیـــزات بود، 
ولـــی با وجود ســـختی هایـــی که داشـــت ما این 

کار را دلـــی ســـاختیم و قصدمان این نبـــود که به 
جایی بفروشـــیم.

پویانمایِی »واقعیت هلوکاست«
ایـــن اثـــر در قالـــب پویانمایی و موضـــوع بیداری 

اســـالمی در دو قســـمت تهیه شـــده است.
بـــا »واقعیت هلوکاســـت« ســـعی کردیـــم جریان 
هلوکاســـت را افشـــا کرده و از دروغ هـــای یهودیان 

و غرامت هایـــی که گرفتنـــد پرده بـــرداری کنیم؛ 
غرامت هایـــی که بـــا اســـتفاده از آن رژیم جعلی 

کردند.  تاســـیس  را  اسرائیل 

حضور در جشنواره ها
با پویانمایـــی »فکر آمریکایی« در جشـــنواره حقوق 
بشـــر، با اثر »هولوکاســـت« در جشـــنواره بســـیج 

اســـتان البرز و با نماهنگ »یمـــن در خاک و خون« 
کرده ام. شـــرکت  مقاومت  جشنواره  در 

جشنواره عمار 
بـــه نظر من بـــا ایـــن که دولـــت اصـــاًل بودجه 
خاصـــی به آن نمی دهـــد، از جشـــنواره های دولتی 
بهتـــر اســـت. حتی بر خالف بســـیاری جشـــنواره 
ها هر ســـال کارهایـــش فنی تر و به اســـتانداردها 

می شـــود. نزدیکتر 
بـــا حمایت هـــای ایـــن جشـــنواره از کارگردانان 
جـــوان، هرســـال کارگردان هـــای زیـــادی مطرح 
می شـــوند و در چنـــد ســـال آینـــده 10 نفر مثل 
ابراهیـــم حاتمی کیـــا تربیـــت خواهند شـــد. من 
واقعـــاً از ســـاختار مردمـــی عمار لـــذت می برم. 
با جشـــنواره عمار می شـــود روح ســـینما را دید. 
البته به شـــرطی که خودســـازی علمـــی و تجربی 

نکند. فرامـــوش  را 

سخنی با فیلم سازان 
فیلم ســـازان اگـــر بـــه موضوعاتی مثـــل مدافعان 
حرم بپردازند، خوب اســـت؛ ولـــی نیازهای دیگری 
باید خیلـــی جدی به  هم در جامعـــه داریم کـــه 
آنهـــا توجه کـــرد؛ به طـــور مثـــال پرداختن به 
نیاز  انتقاد و پیشـــنهاد  قالب  مســـائل اجتماعی در 

. ست ا

نامش ســـید مرتضی خلیل پور اســـت. متولد ســـال 1371؛ کارگردان پویانمایـــی »فکرآمریکایی« و »واقعیت هلوکاســـت«. 
فـــارغ التحصیـــل رشـــته ایمنی صنعتی بـــوده و فعالیـــت هنری اش را ســـال 1390 با ســـاخت کلیپ آغاز کرده اســـت.       
ســـید مرتضی خلیل پور در ســـال 1393 وارد عرصه تولید موشـــن گرافی شـــد و تا کنون 5 پویانمایی تولید نموده اســـت.

خلیل پور؛ انیمیشن ساز

باید به مسائل اجتماعی هم بپردازیم

ــه  ــالً بودج ــت اص ــه دول ــن ک ــا ای ــن ب ــر م ــه نظ ب
ــی  ــنواره های دولت ــد، از جش ــه آن نمی ده ــی ب خاص
ــنواره  ــیاری جش ــالف بس ــر خ ــی ب ــت. حت ــر اس بهت
ــتانداردها  ــه اس ــر و ب ــش فنی ت ــال کارهای ــر س ــا ه ه

نزدیکتــر می شــود.
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نقد

مســـتند »فرشـــته ها هنوز در راهند...« ســـاخته 
الحســـینی اســـت که در آن  ســـید مجتبی خیام 
تالش شـــده، ســـیمای مـــردی مقاوم بـــه تصویر 
توانســـته اســـت در مکانی دور  کشیده شـــود که 
افتـــاده و محروم، بـــا روحیه جهادی و بســـیجی ، 
آبادانی ایجـــاد کند و اکنون بعد از ســـال ها از او به 
نیکی یاد می شـــود همچنین این مســـتند در صدد 
معرفی روستای بشـــاگرد است. روســـتایی که قبل 
از انقـــالب کامال مغفـــول مانده و حتـــی با تالش 
های بـــی دریغ حـــاج عبـــد اهلل والی هنـــوز هم 
اشـــک محرومیت را می تـــوان بر چهـــره فرزندان 

دید. منطقـــه  این 
مســـتند با ورود جـــذاب خود، همزمـــان به معرفی 
دو ضلع اساســـی موضوع مـــورد نظـــر می پردازد. 
منطقـــه ای محروم کـــه نیازمند خدمـــت جهادی 
اســـت و از طرف دیگر معرفی شـــخصیتی جهادگر 
که می تواند الگوی مناســـبی در این زمینه باشـــد. 
با همیـــن رویکرد دو محـــوری، خود مســـتند نیز 
ســـاختاری دو قســـمتی پیدا می کند. روایت اول با 
نام »فرشـــته ها می آینـــد...« و روایـــت دوم با نام 

اند...«. کم  ها  »فرشـــته 
ایـــن ســـاختار دومحـــوری از طرفی بـــه جامعیت 
مستند کمک شـــایانی کرده اســـت و از طرف دیگر 
توانســـته اســـت کاری کند که اثر صرفا در معرفی 
یک الگو متوقف نشـــود.معرفی شـــخصیت جذاب و 
دلچســـب حاج عبدهلل والـــی آنقدر پر مایه اســـت 
که فیلمســـاز میتوانســـت بـــه همین قدر بســـنده 
کنـــد امـــا او گام را فراتر می گـــذارد و به وضعیت 
حال بازگشـــته و به دنبـــال امتداد عمـــل و آرمان 

حاج عبـــدهلل والی مـــی گردد.
این فیلم به موضـــوع محرومیت زدایـــی می پردازد. 
موضوعی کـــه یکی از شـــعارهای اساســـی انقالب 
اســـالمی بوده و مشـــخصا پس از پیـــروزی انقالب 
اســـالمی توســـط امام خمینـــی )ره( مـــورد توجه 
فـــراوان قرار مـــی گیـــرد. توجه بـــه محرومین و 

پابرهنگان، از اساســـی ترین نکات در اندیشـــه امام 
راحـــل بـــوده و بـــا ذات انقالب اســـالمی پیوندی 
ناگسســـتنی دارد. پرداختن به این مســـئله بســـیار 
مهم، پس از گذشـــت چند دهه از پیـــروزی انقالب 
و تـــالش در جهت زنده نگه داشـــتن این شـــعار و 
اندیشـــه مهم، کاری ستودنی اســـت. اما آن چیزی 
که در کنـــار بحـــث محرومیت زدایی، بـــا اهمیت 

تر جلوه میکند این مســـئله اســـت کـــه حرکت در 
راســـتای محرومیت زدایی جز بـــا روحیه جهادی و 
با اندیشـــه بســـیجی امکان پذیر نمی باشـــد و این 
شـــاید محوری ترین مسئله ای اســـت که فیلمساز 
ســـعی می کند به آن بپـــردازد و پر واضح اســـت 
که نیاز و گم شـــده فضـــای اجرایی امـــروز جامعه 

. ست ما
در کنـــار توجه بـــه دوگانگی معرفـــی محرومیت 
بشـــاگرد و معرفی شـــخصیت حاج عبـــدهلل والی، 
مســـتند توانســـته اســـت خطی روایی برای خود 
دســـت و پا کنـــد و از قَِبـــل آن بتوانـــد مخاطب 
را بـــا خود همـــراه کند. اساســـی ترین دســـت 
آویز مســـتند برای داشـــتن خط روایی، مســـئله 

آبادانی بشـــاگرد اســـت که در روایت اول پیگیری  
می کند. هرچند در بســـیاری از مواقـــع فیلم   می 
رود کـــه در دام تقلیـــل یافتن به نماهنـــگ و ... 
بیوفتد امـــا می توانـــد بعضا خـــود را نجات دهد 
برای  اســـت که همراه کردن مخاطب  و مشـــخص 
همراهی با مســـتندی کـــه نزیک به یک ســـاعت 
بـــه طول می انجامـــد نیازمند خط تعلیقی بســـیار 
نیرومند اســـت که این امر در روایـــت دوم ضعیف 

. ست تر ا
همچنیـــن توجـــه بـــه چنـــد نکته دیگـــر خالی 
از اهمیت نیســـت. نخســـت اســـتفاده از فضاهای 
است که  ابتدای مســـتند  در  اینفوگرافی  و  گرافیکی 
کمـــی لحن طنز به خـــود میگیرد. اما این ســـبک 
ارائـــه مطلب و اســـتفاده از اینفوگرافـــی در ادامه 
یکـــی دو بار بیشـــتر تکرار نمی شـــود و نمی تواند 
خود را بـــه عنوان عضـــوی از بافت فیلـــم معرفی 
کند که شـــاید اگر ایـــن امر یعنی تکـــرار محقق 
می شـــد اســـتفاده از این ابزار بهتر بـــه جان کار 
می نشســـت؛ نکتـــه آخر هـــم نگاهی اســـت که 
به مســـئله محرومیت و محرومین دارد. فیلمســـاز 

آنچه که مـــا خصوصـــا در روایت دوم بـــه عنوان 
نمـــاد هـــای محرومیت مـــی بینیم خانـــه های 
روســـتایی اســـت و یا بازی کـــردن بچـــه ها با 
بـــز هـــا و... و از طرف دیگر ســـاخته شـــدن یک 
خانه ســـیمانی در وســـط روســـتا و ایجاد منظره 
هـــای ناهمگون بـــا طبیعـــت اطراف، بـــه عنوان 
آبادانی معرفی می شـــود. جای ســـوال اســـت که 
آنچـــه ما بـــا تفکر برآمـــده از انقالب اســـالمی از 
مفهـــوم محرومیـــت و آبادانی می فهمیم چیســـت 
و همچنیـــن وجـــوه تمایـــزش با دیـــدگاه غربی 
دربـــاره محرومیت چیســـت؟ آیا بـــازی کردن بچه 
روســـتایی با بز بیشـــتر نماد محرومیت اســـت یا 
بـــازی کردن بچه شـــهری بـــا کامپیوتر؟ شـــاید 
وظیفه مســـتند ســـاز انقالبـــی توجه کـــردن به 

باشـــد. چنین  این  عمیق  مســـائل 

محرومیت زدایی، دغدغه فرشته بشاگرد

در کنـــار توجه بـــه دوگانگی معرفـــی محرومیت 
بشـــاگرد و معرفی شـــخصیت حاج عبـــدهلل والی، 
مســـتند توانســـته اســـت خطی روایی برای خود 
دســـت و پا کنـــد و از قَِبـــل آن بتوانـــد مخاطب 
را بـــا خود همـــراه کند. اساســـی ترین دســـت 
آویز مســـتند برای داشـــتن خط روایی، مســـئله 
آبادانی بشـــاگرد اســـت که در روایت اول پیگیری 

. می کند

حامد گلناری
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فرم یا محتوا در عمار
در ســـینما، فـــرم مهمتـــر اســـت یا محتـــوا؟ به 
عبـــارت دیگـــر، مهمتـــر ایـــن اســـت کـــه چه 
حرفهایـــی زده شـــود و یا اینکه حرفهـــا چگونه زده 
می شـــوند؟ کدام مهمتر اســـت؛ چه یـــا چگونه؟

به هـــدف شـــکل گیری جشـــنواره که  با توجـــه 
پرداختـــن بـــه موضوعات بکـــر و انقالبی اســـت؛ 
مســـلما جـــواب، »محتـــوا« یـــا »چـــه« خواهد 
بـــود. این جـــواب، واکنشـــی اســـت درســـت و 
انقالبـــی، به ســـینمای هنـــری موجود کـــه خالی 
از دغدغـــه و محتواســـت. اما فـــارغ از این واکنش 
ها، اصـــل و حقیقـــت امر در ســـینما چیســـت؟

آوینی و مسئله فرم و محتوا
شـــهید آوینـــی در نـــگاه اول طـــرف »فـــرم« یا 
مضمون  نقـــد  با  »من  می گیـــرد:  را  »چگونگـــی« 
در ســـینما مخالفم. چرا که اعتقاد دارم در ســـینما، 
تکنیـــک از مضمون اهمیـــت بیشـــتری دارد... در 
هر آنچـــه با بیان ســـر و کار دارد تکنیـــک و قالب 
بیانـــی از مضمـــون مهمتر اســـت، چـــرا که اصال 
آن  بیان  به چگونگـــی  موکول  موجودیت مضمـــون 
اســـت. مضمونـــی که بیان نشـــود یا خـــوب بیان 
نشـــود چـــه اهمیتی می تواند داشـــته باشـــد؟«1

آوینـــی در جای دیگر کالمی خـــالف قبل دارد: »در 
مرحلـــه تولید فیلـــم ، تکنیک از مضمـــون مهمتر 
اســـت اما نگفتم مضمون اهمیت نـــدارد. اصال مگر 
نه اینکـــه تکنیک بـــرای بیان مضمون اســـت؟«2

کســـانی که این مطالـــب را ســـطحی مطالعه می 
کننـــد زود حکم بـــه تناقض کالم شـــهید می دهند 

و بـــا فهم قاصر خودشـــان آرای آوینـــی را زمانی و 
متغیر مـــی داننـــد. در حالی که چنین نیســـت. با 
مطالعه کامل می تـــوان به مبانی یکپارچه ایشـــان 
در ایـــن زمینـــه پی بـــرد. از جمله، ایـــن عبارات: 
»شـــاعری کـــه بـــا تکنیک شـــعر انس نـــدارد 
هرچـــه بگوید بد اســـت. امـــا عکس ایـــن حکم 
درســـت نیســـت کـــه هـــر هنرمنـــد صاحـــب 
تکنیـــک لزومـــا هـــرکاری بکند خوب اســـت«3

»قالب و محتـــوا و یا صورت و معنـــا را نمی توان از 
هم جدا کرد. انتـــزاع این دو مفهـــوم از یکدیگر در 
مرحله تفکر انتزاعی انجام می شـــود. آیا هیچ شـــاعر 
خوبی را می شناســـید که در هنگام ســـرودن شعر، 
نخســـت مضمونی را بیندیشد و آن گاه بنشیند و قالب 
مناســـبی برای این مضمون جفـــت و جور کند؟«4

و در نهایـــت کالم، حـــرف آخر: »قالـــب و محتوا و 
ظـــرف و مظـــروف در ســـینما دو مرتبـــه از یک 
وجـــود واحـــد هســـتند، همچـــون روح و بدن«5.

معنای وحدت فرم و محتوا
فیلم  پیـــام  فـــرم یعنی؛  از  نبـــودن محتـــوا  جدا 
از طریـــق فرم بـــه مخاطب مـــی رســـد. اینگونه 
نیســـت که ما محتوایی از پیش داشـــته باشـــیم و 
فـــرم جذابی برایش آمـــاده کنیم. پیـــام و مضمون 
تاثیری اســـت که فرم می گذارد  ســـینمایی همان 
»نه آنچـــه عطار بگویـــد«. ممکن اســـت مضمونی 
اخالقی با فرمـــی مبتذل ارائه شـــود. در این صورت 
محتـــوا به فـــرم نرســـیده و تاثیرش فقـــط ابتذال 
اســـت. شـــهید آوینی مکرر فیلمفارســـی های قبل 
از انقـــالب را مثـــال می زنـــد که همه بـــه اعتقاد 

در  اما  دارنـــد؛  اخالقی  سازندگانشـــان، مضمونـــی 
تصاویر و شـــخصیت ها و صوت و کالمی که نشـــان 
نزدیکتر  ابتذال می کنند. مثـــال  ترویـــج  می دهند، 
که شـــبیه بـــه فیلمفارســـی هم هســـت، برخی 
ســـریال های کنونـــی تلویزیـــون خودمان اســـت. 
ســـازنده ســـریال به خیال خود داســـتانی آموزنده، 
دینی و اخالقـــی را روایت می کند. امـــا پیام اصلی، 
تبلیغ اشـــرافیگری و زندگی باالشهری تهران، ترویج 
لوازم آرایشـــی زنانه و عادی ســـازی روابط محرم و 
ابزار  از نشـــناختن  ناشی  این ضعف  اســـت.  نامحرم 
سینماســـت. کســـی که ســـینما را آنطور که هست 
نمی پندارد. جـــدا  را  فـــرم  و  محتـــوا  بشناســـد 

محتوا و فـــرم دو مرتبه از یک حقیقـــت واحداند. 
ایـــن وحـــدت و مثالی کـــه در وحـــدت روح و 
بـــدن، از مطالب بلنـــد و رفیـــع و عمیق حکمت 
متعالیـــه و عرفـــان اســـالمی اســـت. در طـــرح 
اجمالی مطلب، نفس انســـان یـــک حقیقت دارای 
مراتـــب اســـت و چنین نیســـت کـــه روح و بدن 
دو امـــر جـــدا از هم باشـــند. بدن جنبـــۀ مادی 
ایـــن حقیقـــت، و روح، باطن آن اســـت. به طور 
کلـــی ارتباط دنیـــا و عقبی در حکمت اســـالمی، 
معنا  رابطه  ایـــن رو  از  اســـت.  باطن  و  رابطه ظاهر 
و صـــورت یـــا محتوا و فـــرم در هنـــر حقیقتا به 
عرفای  اشـــعار  در  اســـت. چنانچه  همین شـــکل 
ما چنیـــن اســـت. این اشـــعار حاصل بـــازی با 
لغات نیســـت. بلکـــه ثمرۀ درکی از یـــک حقیقت 
زیبـــا و ســـپس نـــزول ایـــن حقیقـــت در قالب 
الفـــاظ اســـت. البته هرچـــه ایـــن درک رفیع تر 
باشـــد، اثر حاصـــل از آن متعالی تـــر خواهد بود.

جشنواره ای فراتر از فرم و محتوا
جمال احمدی
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ســـینا رضایی، از اعضـــای گروه فرهنگـــی »فرمان 
یازدهم« گفت: امروزه بهترین رســـانه برای ســـخن 
گفتن، تصویـــر و فیلم اســـت، فیلمســـاز افزون بر 
ایـــن که بـــا فیلم خـــود مـــی توانـــد مخاطب را 
تحـــت تأثیر قـــرار دهد، امـــکان مانور بســـیاری 
را بـــرای فیلمســـاز فراهم مـــی کند تـــا بتواند به 
شـــیوه هـــای گوناگون حـــرف خود را بیـــان کند.

من بـــه همـــراه چنـــد نفر دیگـــر از دوســـتانم 
کـــه در یک مدرســـه تحصیـــل می کنیـــم و هر 
از جملـــه تدوین،  کـــدام در رشـــته ای هنـــری 
فیلمنامـــه نویســـی و کارگردانـــی مهـــارت داریم، 
در ابتـــدا کارهایی به صـــورت آماتـــوری در زمینه 
اما اکنـــون و پس  انجام مـــی دادیم،  فیلمســـازی 
از گذشـــت حدود یک ســـال ســـعی کـــرده ایم 
کارمـــان را به صورت حرفـــه ای تر دنبـــال کنیم.

مســـتند »کاش من یـــک افغانی بـــودم« در رابطه 
با تیـــپ فاطمیـــون، تیـــپ مخصـــوص مدافعین 
حرم افغانســـتانی اســـت و در ابتدا ســـعی کردیم 
افغانســـتان  اختالف طبقاتی مردم  این مســـتند  در 
با مـــردم عـــادی ایران و شـــرایطی کـــه در ایران 
با آن دســـت بـــه گریبانند، نشـــان داده شـــود و 
ســـپس مســـیر فیلم به ســـمت حضـــور مدافعان 
حرم افغانســـتانی، در ســـوریه هدایت شـــده است.

آشـــنایی با جشـــنواره عمار و بخـــش »فیلم ما«  به 
واســـطه یکی از دوســـتانمان اتفاق افتاد؛ ایشان که 
با جشـــنواره عمار آشـــنا بود، پـــس از دیدن فیلمی 
که ســـاخته بودیم، بـــه ما گفت: این فیلم مناســـب 
بـــرای بخش »فیلم ما« در جشـــنواره عمار اســـت. 
به عنـــوان یک گـــروه دانش آمـــوزی هدفمان  ما 
از ســـاخت اثر، شـــنیده شـــدن صدایمان اســـت 
و بخـــش فیلـــم مـــا از ایـــن جهت کـــه حلقه 
وصلـــی میـــان مخاطب عـــام و فیلم ســـاز آماتور 
اســـت بســـیار ارزشـــمند و قابل تقدیر اســـت و 
این دیده شـــدن بـــرای ما بـــه عنوان فیلمســـاز 
بهتریـــن جایزه از ســـوی جشـــنواره عمار اســـت.

دیده شدن؛
 بهترین جایزه برای 

فیلمسازان عماری

از اساســـی ترین نیازهای انســـان، تربیت شـــدن 
و رشـــد برای رســـیدن به اهداف غایـــی مطلوب 
خود اســـت. به همیـــن دلیل تربیـــت خانوادگی، 
دانشـــگاه وحوزه(  و  علم)مدرســـه  نهاد  در  تربیت 
تربیـــت در مســـجد و... انواع مختلـــف و متفاوتی 
نیـــاز طبیعی  این  به  کـــه  ها هســـتند  تربیت  از 

گویند. می  پاســـخ 
اکـــران کننـــده یـــک انســـان فعال اســـت که 
آگاهانـــه و آزادانه پذیرفته اســـت تـــا فیلم اکران 
کنـــد. آگاهی و آزادی دو رکن اساســـی در تربیت 
اســـت. یعنـــی متربی اگـــر بخواهد رشـــد کند، 
مربـــی بایـــد با دو شـــرط محوری پیـــش گفته، 
زمینـــه حرکت را بـــرای متربی ایجـــاد می کند. 
به همین دلیـــل کار اکران کننـــده کاری اثرگذار 
اســـت. او به دســـتور کســـی اکران نمـــی کند! 
او بـــه خاطـــر منافعی اکـــران نمی کنـــد! برای 
همین بســـتری اساســـی برای کار تربیتی اســـت 
حرکت  ایـــن  در  موثر  فاکتورهـــای  همـــه  چون 

دارد. وجود 
گام بعـــدی در حـــوزه تربیت اســـتمرار و تداوم 
اســـت. مربـــی اگر بـــا متربـــی ارتبـــاط دائمی 
داشـــته باشـــد می تواند بر او اثربگـــذارد و گرنه 
اثر  ارتبـــاط مقطعی و گـــذرا گرچه تغییـــرات و 
خود را داراســـت اما بـــه همان میـــزان زودگذر 
فعـــال فرهنگی  اکران کننده معموال خود  اســـت. 
اســـت و می توانـــد با تـــداوم اکران بـــا مخاطب 

نماید. برقـــرار  تربیتی  رابطـــه ای 
الگویی  مـــدل  اکرانی،  رابطـــه  در  تربیتی  مـــدل 
اســـت. ارائه فیلم  بـــه مخاطب بیان غیرمســـتقیم 
عملی  الگوهـــای  دهنـــده  نشـــان  و  هـــا  ارزش 
بیان  از  بنابرایـــن بســـیار  آرمان هاســـت. پـــس 
پس  بـــود.  خواهد  موثرتـــر  متربـــی  مســـتقیم 
را  مربی  یـــک  شـــان  کننده  اکـــران  بنابرایـــن 
رابطه،  ایـــن  به  نســـبت  اگر  پیدا کند  می توانـــد 
حالـــت خودآگاهی بیابد و از روش  هـــا و ابزارها و 

ظرایف آن اطالع نســـبی داشـــته باشـــد.

اکران و اثر تربیتی
جمال یزدانی

مسئله ما در عمار
نکتۀ مهمـــی که باید گفت این اســـت که مســـئله 
فرم و محتوا متعلـــق به غرب جدید اســـت. در تاریخ 
هنر جدید اســـت که برخی فرمالیســـت می شـــوند و 
برخی بیانگری پیشـــه می کنند. غـــرب زیبایی را امر 
حســـی می بیند و هنر را در ظاهر جســـتجو می کند. 
در برابـــر ایـــن موضع کســـانی هم در همـــان غرب 
پیـــدا می شـــوند و علیه ایـــن افراط قیـــام می کنند 
که به دلیل نداشـــتن مبنای درســـت دچـــار تفریط 
می شـــوند. اما انقالب اســـالمی متاثر از عمق معارف 
دینـــی از این افراط و تفریط دور اســـت. لذا هنرمندان 
متعهـــد و انقالبی بایـــد متوجه این امر باشـــند که 
انتخاب فرم یـــا محتوا، بازی در زمین دیگری اســـت. 
نباید در واکنش به ســـینمای فرمالیســـت و بی دغدغه، 
دچـــار تفریط شـــدکه این هـــم غربزدگی اســـت.

بـــا وردود آگاهانـــۀ بســـیجی ها به عرصۀ ســـینما و 
تســـلط آن ها بـــر تکنیک نـــگاه متفاوت به ســـینما 
زیادی  مثال هـــای  کمااینکـــه  می شـــود.  محقـــق 
بـــرای ایـــن ظهـــور هســـت. فیلم ســـاز مؤمنـــی 
که مســـلط بـــه تکنیکـــی باشـــد هنگامـــی که با 
موضوعـــی زیبا مواجـــه می شـــود آن را در قالب فرم 
می بینـــد و می یابـــد و نیاز بـــه فرم ســـازی ندارد.

مپـــرس/  هیـــچ  و  نـــه  در  راه  بـــه  پـــای  تـــو 
رفـــت بایـــد  کـــه چـــون  بگویـــدت  راه  خـــود 

1- آینه جادو، جلد دوم، صفحه 233، نشر واحه.
2- آینه جادو، جلد سوم، صفحه 177، نشر واحه.

3- همان.
4- آینه جادو، جلد دوم، صفحه 182، نشر واحه
5- آینه جادو، جلد اول، صفحه 160، نشر واحه
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مستندســـاز شـــبیه یک نظریه پرداز علمی اســـت. 
پژوهشـــگر می توانـــد در حوزه ای خـــاص پژوهش 
کند، مقاله بنویســـد و خروجی علمی داشـــته باشد. 
می توانـــد آن نظریه خـــودش را به نحـــوی ارائه و 
منتشـــر کند تا دیگران از آن ســـود ببرند و استفاده 
کننـــد. یک شـــخصی کـــه در حوزۀ پزشـــکی کار 
می کند، یا سیاســـی اســـت یا در بخـــش اقتصادی 
فعال اســـت چنیـــن حالتـــی دارد. حرف های این 
گـــروه از افراد بـــه داشـــته ها و تخصصشـــان باز  
می گـــردد. مستندســـاز اســـت که در فیلم ســـازی 
تخصـــص دارد هماننـــد نظریه پـــردازی اســـت که 
با توجـــه بـــه داشـــته هایش فیلم می ســـازد. اگر 
روی حوزه جمعیت تمرکز داشـــته باشـــد، ســـوژه 
هـــای این حـــوزه را بهتر پیـــدا می کنـــد. اگر در 
حوزۀ جنگ، مباحـــث مرتبط به جانبازان و اســـرا، 
مباحـــث مدافع حـــرم و ... فعالیت کنـــد، تحقیقات 
بیشـــتری در این حوزه دارد و خیلی زودتر ســـوژه 
پیـــدا می کنـــد. پـــس این ســـوژه بازگشـــت به 
داشـــته های مستندســـاز دارد. لـــذا در کارگاه های 
از خودتـــان شـــروع کنید  آموزشـــی می گوینـــد 
چـــون از همه بیشـــتر روی خودتان اشـــراف دارید.

کســـی که بگویـــد من ســـوژه ندارم و شـــش ماه 
مستندســـاز  او  می گـــردم،  ســـوژه  دنبال  اســـت 
نیســـت. مستند ســـازی که گیر ســـوژه باشد اصال 
مستند ســـاز نیســـت چون داشـــته ای ندارد و هنوز 
هنرش شـــکل نگرفته. مستندســـاز باید داشته هایش 
را ارزیابی کند. اگر این داشـــته ها وســـعت داشـــته 

باشـــد، طبیعتا هیچ وقـــت بی ســـوژه نخواهد ماند. 
اما ســـوژه باید چـــه ویژگیهایی داشـــته باشـــد؟ 
ایـــن بازمی گـــردد بـــه تعریـــف کلی ســـینمای 
مســـتند و بعد به شـــخصیت مستندســـاز. سینمای 

مســـتند، پرداخـــت خالقانه امر واقع هســـت و بعد 
بـــه این معنا که مستندســـاز همیشـــه چیزهایی را 
بـــه ما نشـــان می دهد که بـــه طور معمـــول دیده 
نمی شـــود. حرف جدیـــد و تازه ای می زنـــد. اگر غیر 
از ایـــن باشـــد که مـــا همه جـــا ایـــن را می بینم. 
مثال اگـــر دوربینـــش را بگذارد مقابل ماشـــینش، 
ما همیشـــه این صحنـــه را می بینیـــم. رفت و آمد 
ماشـــین ها را بگیـــرد که صحنۀ خاصی نیســـت. تو 
اگر توانســـتی با یک نـــگاه متفاوتی آن را نشـــان 
بدهـــی که من آن را ندیده ام آن می شـــود ســـوژه. 

ایـــن می شـــود بداعت ســـوژه و بداعـــت موضوع. 
نکتـــۀ دوم شـــخصیت خود مستندســـاز اســـت. 
قطعـــا مـــِن مستندســـاز، مـــِن معتقـــد انقالبی، 
جهان بینـــی  دارم،  مشـــخصی  ایدئولـــوژی  یـــک 
مشـــخصی دارم و فیلمی که می ســـازم بـــا فیلمی 
که آدمـــی در رم ایتالیا می ســـازد خیلـــی متفاوت 
اســـت. درهمین کشـــور خودمان، مـــن یک نگاهی 
دارم، رفیـــق کناردســـتی ام نگاه دیگـــری. پس این 
بداعـــت ســـوژه یـــک مفهوم اســـت، شـــخصیت 
مستندســـاز یک امر دیگر. تلفیق ایـــن دو انتخاب، 
ســـوژۀ متفـــاوت را شـــکل می دهد. آنجاســـت که 
اصلی ات.  رســـالت  ســـراغ  بـــروی  می فهمی  تـــو 
رسالت مستندســـاز نشان دادن مســـائل و مباحثی 
اســـت که عمـــوم انســـان ها و مردمـــش غافل اند.

مستندســـاز می خواهد بـــا نمایش این ســـوژه یک 
دردی را نشـــان دهـــد، یک زخمی را نشـــان دهد 
کـــه این زخم در واقـــع عده ای بـــرای درمانش فکر 
کننـــد و اگـــر امکانش هســـت راهکار هـــم بدهد. 
اصلی ترین کار مستندســـاز همین اســـت که زخم 
و درد را بـــا درمانش نشـــان دهـــد. روی زخم را باز 
کند، زخمـــی که همـــه از آن اجتنـــاب می کنند. 
بعد از کشـــف ســـوژه روایـــت ســـوژه خیلی مهم 
اســـت. خود ســـوژه بـــه مستندســـاز می گوید که 
چطـــور بایـــد روایت شـــود. مســـتند علی ممد که 
برای جشـــنواره فرســـتادم راجع به مـــردی پنجاه 
ســـاله اســـت که بعـــد از ســـی ســـال می خواهد 
جانبازی اش را و شـــیمیایی بودنـــش را اثبات کند. 

گاهــی اوقــات بنــا نیســت کــه آدم از بیــرون ســفارش 
بگیــرد، بلکــه از نفــس درونــش می گیــرد. از شــیطان 
درونــش ســفارش می گیــرد. تــو واقعیــت را دیــده ای و 
ــن  ــه ای ــد ک ــت می گوی ــا نفس ــت؛ ام ــی چیس می دان

تکــه اش را منحــرف کــن، یــا تحریــف کــن

مســـعودزارعیان متولد 63 زادۀ مشـــهد اســـت. مدرک کارشناسی ارشـــد تهیه کنندگی سیما از دانشـــکده صداوسیما دارد. 
طلبه اســـت و ســـطح خارج حوزه، در حال تحصیل اســـت. مستندســـازی را ســـال 86 با فیلم مدرســـۀ حاج آقا ساخته. با 

فیلم علی ممد در جشـــنوارۀ عمار حاضر اســـت.

بداعت سوژه، روایت درد
حجت االسالم مسعود زارعیان



در زمانـــه ای که دنیای جدید ســـهم کشـــورها را 
تقســـیم می کنـــد، نیویـــورک مرکز عالم اســـت و 
تهران مرکـــز ایران، یـــک روایت وجـــود دارد. اگر 
تهران،  ســـاکن  باید  کنـــی،  پیشـــرفت  می خواهی 
اروپـــا و نهایتـــاً آمریکا شـــوی. آنجا مرکـــز ثروت، 
رفـــاه و امکانات اســـت. پیشـــرفت همه جانبه فقط 
در مرکز محقق می شـــود. بهترین دانشـــگاه ها آنجا 
اســـت، بیشـــترین حجم پول بـــرای کار اقتصادی، 
کانون های کســـب قـــدرت، همگـــی در مرکزند و 
باید  با مرکز ندارد،  آنچه حاشیه ایســـت، و نســـبتی 
تغییـــر کند. اگر تغییـــر نمی کند باید حذف شـــود 
بمیرد. وجـــود بچه ها و ســـالمندان یک  و نهایتـــاً 
وجود حاشیه ایســـت و جایشـــان در کنـــار خانواده 
نیســـت. خانـــواده مخل نظـــم مرکزیســـت. مانع 
فعالیـــت اقتصادی زن و مرد اســـت. ایـــن نظم باید 
تغییـــر کند و بچه ها و کهنســـاالن بـــه مهدکودک 
و خانۀ ســـالمندان تبعیـــد شـــوند. در عرصه هـــای 
فرهنگـــی و تمدنی هم چنین ســـلطه ای وجود دارد. 
فرهنـــگ و تمدن غالـــب، همان فرهنـــگ و تمدن 
مرکزی اســـت. فرهنگ های حاشـــیه ای و غیرمرکزی 
باید تغییر کنند و ســـازگار شـــوند و گرنه باید حذف 
شـــوند. زندان های فرهنگ و تمـــدن، همان موزه ها 
هســـتند. ما به مـــوزه می رویـــم تا یادمـــان بیاید 
گذشـــتگان چطـــور بوده اند. یادم می آیـــد روزی به 
موزۀ مردم شناســـی رفتم و مادربزرگـــم را دیدم. با 
تنورش خشـــک شـــده بود و مثاًل نـــان می پخت. 
هرچـــه تالش کردم بـــه رئیس مـــوزه توضیح دهم، 
نـــان می پزد؛ حرفم  اســـت و هنوز  مادربزرگم زنده 
را نمی شـــنید. می گفـــت: »آقا ببخشـــید! مأمورم و 

 » ! ر معذو
آنجـــا فهمیـــدم کـــه ایران بـــا تمام داشـــته های 
فرهنگـــی اش، با تمام کورش و داریوشـــش، در موزۀ 
فرهنـــگ و تمدن جدید اســـت و کســـی نمی تواند 
تاریـــخ هزارســـاله مان تمام؟  نجاتش دهـــد. یعنی 

دودگرفته...؟  شـــهر  یعنی 
آه! کاش می شـــد دســـتی از تاریـــخ برآیـــد و ما 
ایرانی هـــا را از ســـیطرۀ تمدن جدیـــد نجات دهد. 
را شـــنید. خیرالنساء صدخروی در  قلبم  خدا صدای 
پخت.  کلوچه  برایمان  هفتم  افتتاحیۀ جشـــنوارۀ  روز 
با دســـتان خودش به مرکز آورد و همـــگان دیدند 
که او زنده اســـت. خیرالنســـاء خودش بـــه تهران 
آمد و از حیاتـــش دفاع کرد. پیش چشـــم همگان، 
پخش زنـــدۀ تلویزیـــون ملی به همه نشـــانش داد. 
مادربزرگم در تلویزیون خیرالنســـاء را دید و دعایش 

کـــرد. گفت: »حقا که تو خیرالنســـاء هســـتی! «

منجی شهِر بدوِن کلوچه
مجید مالکی
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گفت و گو

مـــن وقتی بـــا ایـــن ســـوژه مواجه شـــدم دیدم 
قصـــه ای ســـاده و معمولـــی دارد. نمی توانـــم به او 
ابژکتیو نگاه کنم؛ چون اصال ســـوژه ام کشـــش ندارد. 
فقط بایـــد زندگی اش را بـــه صورت ســـاده روایت 
کـــرد. دغدغه اش را دنبـــال کـــرد. پیگیری هایش را 
دنبـــال کرد. ســـوژه خودش بـــه تـــو می گوید که 
چطـــور بایـــد پرداختش کـــرد. نـــوع روایتش چه 
باشـــد. آیا می تـــوان درگیـــر درامش کـــرد یا خیر. 
من روی این زمینـــه خیلی تاکیـــد دارم که تا ذهن 
آماده نباشـــد، تا کارگـــردان قواعد ســـینما را نداند، 
تا اشـــراف کامـــل به زبان هنـــر و نـــوع روایت، نوع 
داســـتان، پیرنگ و خرده پیرنگ و عطف و فراز و فرود 
و پایان و... نداشـــته باشـــد، اصال نمی تواند مستندساز 
خوبی باشـــد. فیلمش هیچ وقت دیدنی نخواهد شـــد. 
صرفـــا دوربیـــن را برداشـــتن و تصویـــر گرفتن که 
به ســـینما نمی رســـد. بایـــد این ذهن پخته شـــده 
باشـــد، باید مرجعی از مباحث ســـینمایی و فیلمهای 
دیده شـــده شـــده باشـــد و تشـــخیص بدهد که 
چـــه روایتی، روایت درســـت تر و ســـالم تر اســـت. 
چیزی که همـــواره باید همراه مستندســـاز باشـــد 
مقولۀ انصاف اســـت. مستندســـاز اگر منصف باشـــد، 
هـــر کار سفارشـــی را خوب روایت می کنـــد. مثال به 
کارگـــردان می گوینـــد راجع به شـــهید دیالمه فیلم 
بســـاز. او می تواند یک فیلـــم انســـانی، منصفانه، با 
اعتقاد و اشـــراف به تاریـــخ روایت کنـــد، همه هم 
ببیننـــد و لذت ببرند. کما اینکه کار ایســـتاده در غبار 
هم یک کار سفارشـــی اســـت. اما چـــون منصفانه 

اســـت، همه اســـتفاده می کنند. مشـــکل اینجاست 
کـــه یک آقایـــی، یک دیـــدگاه سیاســـی دارد، به 
کارگـــردان می گویـــد ایـــن را برایم پـــر رنگ کن. 
اینجاســـت که مستندســـاز اگر از قاعدۀ انصاف خارج 
شـــود، این کار رنگ و بوی سفارشـــی می گرد و کار 
ما  که ســـینمای  آنجاست  ارزشـــی می شـــود.  کم 
لطمـــه می خورد. پـــس مستندســـاز در همه حالت 
بایـــد انســـان منصفی باشـــد. هنگام فیلم ســـازی 
نبایـــد قاضی باشـــد، باید مصاحبه گر باشـــد. گاهی 
اوقات بعضی مستندســـازها شـــیطنت مـــی کنند. 
اما در  را مشـــاهده گر نشـــان می دهند  خودشـــان 
حقیقـــت قاضی اند. تـــو اگر خودت را مستندســـاز 
بدانـــی، رســـالتت این اســـت که تاریخ را درســـت 
روایـــت کنی. همـــۀ ابعـــادش را روایـــت کنی. یا 
نگو من مستندســـازم و پـــز مشـــاهده گری نده یا 
ســـینه ســـپر کن و بگو مثـــال پهلـــوی زده ام. اگر 
دربـــارۀ مورچـــه بگویید فیلم بســـاز، نقش شـــاه 
را در ارتباطـــات مورچه هـــا هـــم نشـــان می دهم. 
گاهی اوقات بنا نیســـت که آدم از بیرون ســـفارش 
بگیرد، بلکـــه از نفس درونش می گیرد. از شـــیطان 
دیده ای  را  واقعیـــت  تو  می گیرد.  ســـفارش  درونش 
امـــا نفســـت می گوید که  و می دانـــی چیســـت؛ 
ایـــن تکـــه اش را منحرف کـــن، یـــا تحریف کن. 
مستندســـاز باید در تمام شـــرایط منصف باشـــد. 
چـــه در زمانی کـــه ســـوژه را انتخـــاب می کند، 
چـــه در زمانـــی که نـــوع روایت ســـوژه را انتخاب 
زمانی کـــه سفارشـــی می گیرد. در  می کند، چـــه 
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پرونده ویژه

دکتـــر فعالیت هـــای مبارزاتـــی خود را از ســـال 
42 آغـــاز کرده بـــود و بـــه تدریج  مـــرا در جریان 
فعالیت هـــای مباررزاتـــی خـــود قرار مـــی داد. من 
ضمـــن اطـــالع از جریانات سیاســـی و مســـائل و 
اقدامات مربـــوط بـــه آن در زمینه مبانـــی دینی، 
قـــرآن و تفســـیر و ضـــرورت مبارزه بـــا طاغوت از 
منظـــر تکلیـــف دینی نیـــز تحت تعلیم همســـرم 
مطالعـــه و تحقیق می کـــردم و در ســـال های 52 
و 53 بـــه طـــور غیر مســـتقیم و به واســـطه آقای 
دکتـــر به فعالیت هـــای مبارزاتـــی پرداختم.اعالمیه 
پخش می کردم، ســـالح، ماشـــین تایـــپ و بعضی 
مدارک و لـــوازم مورد نیاز مجاهدیـــن و مبارزین را 
برایشـــان می بردم؛ البته فعالیت همســـرم در سطح 
گســـترده تر و متفاوتی از بنده بود، از جمله شـــرکت 
در قتـــل ســـاواکی هـــا، مستشـــاران آمریکایی و..

یـــک روز منتظر بـــودم تـــا همســـرم از درمانگاه 
بـــه منزل برگـــردد؛ غافـــل از اینکه ســـاواک چند 
نفـــر از افـــرادی که بـــا مـــا فعالیـــت می کردند 
را دســـتگیر کـــرده و آن هـــا نیز ما را به ســـاواک 
معرفـــی کـــرده بودند. همســـرم در تبریـــز و من 
بعـــد از برگشـــت بـــه تهران دســـتگیر شـــدم.

بعـــد از انتقالـــم به زنداِن ســـاواک، متوجه شـــدم 
می خواهنـــد ترتیب دیـــداری با همســـرم را بدهند؛ 
ایـــن مالقات  ســـاواکی ها فکـــر می کردنـــد بـــا 
روحیه مـــن و همســـرم را ضعیف می کننـــد. به او 

 گفتند »همســـرت را دســـتگیر کردیـــم و هر بالیی 
بخواهیم ســـرش می آوریم« لباســـی کـــه بر روی 
ســـرم انداخته بودم تا موهایم را بپوشـــاند، از سرم 
کشـــیدند؛ چرا که می دانســـتند ما مذهبی هستیم 
و همســـرم نســـبت به این مسائل حســـاس است.

بعد از این مالقات مرا به ســـلول انفرادی فرســـتادند. 
اتاقـــی کوچـــک، تاریک و نمـــور با یـــک زیلوی 
خشـــن و خون آلود.  بـــا خود گفتـــم: »مگر نه این 
اســـت که تو باید خود را برای این شـــرایط ســـخت 
آمـــاده می کـــردی؟« بالفاصلـــه ذهنم به ســـوی 
شـــرایط ســـخت تر رفت؛ تمام انواع شـــکنجه هایی 
کـــه قبـــاًل شـــنیده بـــودم در ذهنم مرور  شـــد. 
یـــک روز مـــرا بـــرای بازجویی بـــه اتاقـــی بردند 
و دســـت و پایم را روی تخت بســـتند. حســـینی 
شـــروع  کـــرد بـــه شـــالق زدن و مرتبـــاً آتش 
ســـیگارش را روی دســـت و پـــای مـــن خاموش 
می کـــرد. آنقدر درد باتوم شـــدید بـــود  که متوجه 
ســـوزش آتش ســـیگار نشـــدم اما وقتی به سلول 
برگشـــتم، درد شـــدیدی همه وجودم را فرا گرفت. 
در مدت زمانی کـــه در کمیته بـــودم، از میان تمام 
نگهبان هـــا، نگهبانـــی بود که احســـاس می کردم از 
بقیه ســـالم تر اســـت. مدام از او ســـؤال می کردم: 
»از دکتـــر خبر نـــداری؟« اوایل می ترســـید حرفی 
بزنـــد اما وقتـــی التماس های مرا دید، جـــواب داد: 
او هم مدام ســـراغ  اســـت  »حال شـــوهرت خوب 

»پرویـــن ســـلیحی« همســـر شـــهید دکتر»مرتضی لبافی نـــژاد« از جملـــه زنانی اســـت که همگام با همســـرش برای رســـیدن بـــه آرمان های 
امام خمینی)ره( از هیچ مجاهدتی دریغ نورزید. وی ســـال 51 در ســـن 16 ســـالگی با شـــهید دکتر مرتضـــی لبافی نژاد ازدواج کـــرد و زندگی اش 

خورد. پیوند  مبـــارزه  با 

دغدغه پروین زیر شکنجه
برشی از مبارزات یک زن

شـــما خوانندگان عزیز مـــی توانید با شناســـایی زنان مجاهـــد و انقالبی در 
شـــهر و محله خـــود به دیدار آنهـــا رفته، پـــای صحبت آنها بنشـــینید و در 

کنار هـــم فیلم های جشـــنواره عمار را تماشـــا کنید.
گزارش خـــود از این دیـــدار را در قالب حاشـــیه نگاری، ضبـــط خاطره و یا 
حتـــی ارائه اطالعات تماس اســـت بانوان انقالبی شـــهرتان برای جشـــنواره 

ستید . ر بفر عما

برای دانلود نرم افزار گنج از طریق 
اسکن  تصویر روبه رو یا 
 سایت زیر اقدام منایید .
WWW.GANJ.INFO

     @AMMARFEST   

تـــو را می گیـــرد و می پرســـد خانم مـــن حجابش 
را دارد؟ نکنـــد از روی تـــرس یـــا اجبـــار حجابش 
را رعایـــت نکنـــد؟ من هم بـــه او جـــواب دادم بله 
خانمت حجابـــش را دارد وقتی این حرف را شـــنید 
انگار دنیا را به او دادند و خیلی خوشـــحال شـــد.« 
همســـرم مرتضی لبافی نژاد در ســـال 54 به شهادت 
رســـید، بعد از شـــهادت همســـرم، تا دو سال در 
زندان ســـاواک زندانی بودم که یک ســـال از آن را 
در ســـلول انفرادی و مالقات ممنوع ســـپری کردم؛ 
فقط یـــک بار مادرم با ســـختی فراوان بـــه مالقاتم 
آمد؛ ســـال دوم بـــه زنـــدان اوین منتقل شـــدم 
و یـــک بار دیگـــر با خانـــواده ام مالقات داشـــتم.1 
1. بـــرای مطالعه سرگذشـــت خانم پروین ســـلیحی به دو کتـــاب »جرعه نوش« و »آن 

کنید. رجوع  نامهربـــان«  روزهای 
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گفت و گو

اقتصاد مقاومتی
»اویـــس« از جانبازی ســـخن می گوید کـــه بعد از 
بازنشســـتگی به روســـتای پدری خـــود بازمی گردد 
ایجـــاد اشـــتغال در کارگاه پـــرورش قارچ  بـــا  و 
خود ســـعی در بازگردانـــدن روســـتاییان به محل 

دارد. زندگیشان 

هدف از تولید مستند »اویس«
در این مســـتند ســـعی کردم بدون اینکه اسمی از 
اقتصاد مقاومتی بیاورم، نشـــان دهم در روســـتاها با 
کمتریـــن امکانات می شـــود ایجاد اشـــتغال کرده و 
حتی می تـــوان روســـتاییان دیگر را هـــم برای کار 

به زادگاه خودشـــان برگرداند.

مستند دوم در عمار
»فرزند طبیعـــت« هم با مضمون اقتصـــاد مقاومتی 
و درباره طلبه جـــوان و نمونه ای در بندر گز اســـت 
کـــه کارگاه پرورش شـــتر مرغ احداث کـــرده و با 
وجود اتفـــاق های عجیـــب و غریب بـــه کار خود 

می دهد. ادامـــه  همچنان 

هـــدف از ســـاخت مســـتند »فرزند 
» طبیعت

 دغدغه من این اســـت که نشـــان دهم در گوشـــه 
و کنار این کشـــور می شـــود با یک ســـرمایه اندک 
ایجاد اشـــتغال کرد و بـــا این کار می شـــود جلوی 
مهاجرت هـــای بیهوده ای که بـــرای یافتن کار می 

گرفت. را  شود 

مشکالت ساخت این دو مستند
 به نظر بنده بزرگترین مشـــکل ســـرمایه اســـت زیرا 
ســـرمایه آنقدر کم اســـت که تهیه کنند به مســـتند 
ســـاز بی اعتماد اســـت وتوقع دارند با پـــول کم، فیلم 
بســـیار فاخر تحویل بگیـــرد که این مراحـــل کار را 

می کند. ســـخت  خیلی 
به دلیل کمبود ســـرمایه بیشـــتر کارهای مســـتند 
»اویـــس« و »فرزند طبیعت« را خـــودم انجام داده که 
این خیلی انـــرژی می گیرد و این در حالی اســـت که 
زحمت مستند ســـاز با دســـتمزی که به او می دهند 

ندارد. همخوانی 
نگاه بســـیاری از تهیـــه کنندگان این اســـت که فقط 

اثـــر را تولید کنند و این دیـــد را ندارند که به تبلیغات 
و عرضه آن توجه کنند تا مســـتند دیده شـــود.

نحوه آشنایی با جشنواره عمار
بنده کارم مســـتند سازی اســـت و به واسطه شغلم 
دو ســـال پیش با این جشـــنواره آشنا شـــده بودم 
که بعد از ســـاخت این دو مســـتند متوجه سازگاری 
آن با موضوع جشـــنواره عمار شـــدم و آنها را ارسال 

. م کرد
بـــا جشـــنواره عمار کم اســـت و  بنده  آشـــنایی 
مســـتندهایش را خیلـــی ندیده ام، فقـــط اخبارش 
را از دوســـتان شـــنیده و در آن شـــرکت کردم به 
این  دلیل همیـــن دلیـــل نمی توانم ســـطح کیفی 

جشـــنواره را توضیـــح بدهم. 

آثار دیگر رشوند
مســـتندی ســـاخته ام راجع به خیابان 30 تیر تهران 
که ســـعی کردم به تاریخ این خیابان بپـــردازم؛ بعد 
ســـاخت این اثر موجه شـــدم تاریـــخ معاصر موضوع 
مهمی اســـت که کمتـــر دیده ام فیلمســـازان جوان 

بپردازند. آن  به 

»مهدی رشـــوند« کارگردان 30 ســـاله »اویس« که فارق التحصیل رشـــته فیلم ســـازی اســـت در گفتگویی عنوان کرد: از 
ســـال 84 با این حرفه آشـــنا شـــدم و تاکنون 5 مســـتند را تولید کرده ام که دو اثر خـــود را با نام های »اویـــس« و »فرزند 

طبیعت« به هفتمین جشـــنواره عمار ارســـال کرده ام.

رشوند؛ کارگردانی با دو اثر اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی مانع مهاجرت بیهوده
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گزارش اکران

چرا »خاطرات نارنجی« 
 »خاطرات نارنجی« ســـومین قســـمت از سه گانه ای 
اســـت که با موضوع اســـتفاده آمریکا و اســـرائیل از 
ســـالح های نامتعارف در جنگ به تصویـــر در آمده، 
که نخســـتین قســـمت از این ســـه گانه در لبنان و 
با موضوع اســـتفاده اســـرائیل از بمب های خوشه ای 
در این کشـــور و دومین قســـمت از آن به اســـتفاده 
آمریـــکا و اســـرائیل از بمب های اورانیـــوم ضعیف 

شـــده در عراق و  لبنـــان می پردازد.
در جنگ ویتنـــام و ماجـــرای اســـتفاده آمریکا از 
تســـلیحات شـــیمیایی عالوه بر مردم و ســـربازان 
به  آمریکایی  نیروهـــای  از  بســـیاری  تعداد  ویتنامی 
واســـطه حضور در آن منطقه و عدم آگاهی نســـبت 
به خطـــرات این مواد خـــود و فرزندانـــی که از ژن 
آن هـــا متولد شـــده اند معلـــول به دنیـــا می آیند، 
همچنیـــن مردم ویتنـــام با وجود گذشـــت بیش از 
40 ســـال از این جنگ همچنان از تبعات ناشـــی از 

این مـــواد رنج مـــی برند.
در مرحلـــه تحقیـــق و پژوهش مســـتند »خاطرات 
نارنجـــی« فرزندانی از ســـربازان آمریکایـــی را پیدا 
کردیم که دچـــار معلولیت های ناشـــی از این مواد 
شـــده بودند و پس از جلـــب اعتمـــاد، آن ها را در 
ســـاخت مســـتند با خود همـــراه کردیـــم و قصه 

خـــود را از نـــگاه کســـانی روایت کردیـــم که خود 
این جنایت را مرتکب شـــده اند و اکنـــون تبعات آن 

دامن خودشـــان را گرفته اســـت.

مشکالت ساخت این مستند
بـــا توجه بـــه این کـــه تصویربـــرداری ایـــن اثر 
در خـــارج از ایـــران صـــورت می گرفت، بخشـــی 
از مشـــکالت مربـــوط به نقـــل و انتقـــال و نیاز به 
مترجمـــی بـــود کـــه باید با مـــا همراه می شـــد 
و نکتـــه دیگر مســـیر جلـــب اعتماد ســـوژه های 
مســـتند بود؛ چرا کـــه آن ها هیچ گونه شـــناختی 
از ما نداشـــتند و ایـــن مرحله جلب اعتماد پروســـه 
ســـختی بود و این کـــه 80 درصد از این مســـتند 

تولیدی و بقیه آن آرشـــیو اســـت.

جشنواره عمار
من از دوره ســـوم با این جشـــنواره همراه بوده ام و 
انتقادم این اســـت کـــه تعداد بخش های جشـــنواره 
زیـــاد اســـت و ایـــن مســـئله باعث می شـــود که 
مســـئوالن امر نتوانند بـــا جدیت و عمـــق به همه 
جوانـــب آن بپردازنـــد و بـــه عنوان مثـــال پس از 
گذشـــت 2 روز از جشـــنواره بنده هنوز نمی دانم که 
آثارم به جشـــنواره راه پیـــدا کرده اســـت یا خیر.

بخش هـــای متعـــدد جشـــنواره ســـبب ایجـــاد 
ســـردرگمی و حجـــم بـــاالی کار می شـــود و این 
حجم بـــاالی کار نیازمنـــد نیروی بســـیار و انرژی 
مضاعف می شـــود و عـــدم جداســـازی بخش های 
مختلـــف و حجم بـــاالی بخش هـــای جنبی اجازه 
ورود عمیـــق و بررســـی نقاط ضعـــف را نمی دهد 
و ایـــن انـــرژی اگر در تنها ســـه بخـــش مختلف 
همراه  بـــه  بیشـــتری  گـــذاری  اثر  شـــود  پخش 

داشـــت. خواهد 

سوژه های مغفول مانده
به نظرم بـــا توجه بـــه ماهیت و اهداف جشـــنواره 
از آن توســـط گفتمان های  عمـــار، موضوعی کـــه 
انقالبی در این ســـال ها مـــورد غفلت واقع شـــده،  
توجه به مســـائل و دغدغه های اجتماعـــی از جمله 
توزیـــع عدالت، فقر، اقتصاد و بروکراســـی های اداری 

. ست ا
فیلمســـازان متعهـــد در حوزه هـــای اجتماعـــی 
ضعیـــف وارد می شـــوند و کســـانی هـــم که در 
در  باید  امـــر هســـتند  مقولـــه سیاســـت گذاری 
سیاســـت های خود بـــه این مســـئله توجه ویژه ای 

دهند. نشـــان 

وحید فرجی، متولد 1358 اســـت که از دوران دبیرســـتان کارهای هنری خود را در رشـــته های خوشنویســـی و عکاســـی 
آغاز و در دانشـــگاه رشته عکاســـی را دنبال کرد. 

فرجـــی عالقه خود به ســـینما را از ســـال 89 با تصویربرداری در مســـتندهای روایـــت فتح دنبال کرد و تـــا کنون بیش از 
7 اثـــر را کارگردانی کرده اســـت که »غزال ایرانی«، »نســـیم حیات« و »پارســـیان زنگبار« از جمله آنهاســـت.

او کـــه جوایز ملـــی و بین الملی بســـیاری در کارنامه خـــود دارد، با اثر »خاطـــرات نارنجی« در هفتمین جشـــنواره مردمی 
فیلم عمار حضور دارد، در این مســـتند کارگردان به اســـتفاده آمریکا از تســـلیحات شـــیمیایی به نام عنصـــر نارنجی علیه 

مردم و محیط زیســـت در ویتنـــام  می پردازد.

وحید فرجی:

خاطرات نارنجی از عامل نارنجی
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موضوع مســـتند »مـــن و مرتضـــی«: این 
مستند داســـتان یکی از شـــهدای افغانستانی لشکر 
فاطمیون اســـت کـــه از زبان همســـر شـــهید با 

گویش افغانســـتانی روایت شـــده اســـت.
هدف از ســـاخت مســـتند »من و مرتضی«: 
مســـئله مدافعان حـــرم موضوع روز اســـت ولی بر 
درباره  زیـــاد رســـانه ای، حرف هایی  تبلیغات  خالف 
آنها زده می شـــود که شایســـته نیســـت و بنده با 
ســـاخت این مســـتند قصد نشـــان دادن واقعیات 

داشـــتم. را  آنها  زندگی 
کار فیلم ســـازی کار ســـختی اســـت و کار مستند 
بـــه دلیل مکاشـــفه هایی کـــه در آن وجـــود دارد 
ســـخت تر اســـت و همه عوامل و اتفاقـــات پیش رو 

نیست. کنترل  قابل  مســـتند  ســـاخت  در 
می بارند«:  ابرها  »هورامان  مســـتند  موضوع 
خدمتـــی در ایران در حال انجام اســـت به اســـم 
»تله مدیســـن« که به واســـطه آن مـــردم در دور 
خدمات  بـــه  می توانند  کشـــور  نقاط  افتاده تریـــن 

باشند. داشـــته  دسترسی  پزشـــکی  تخصصی 
»هورامـــان ابرهـــا می بارند« در نقطـــه صفر مرزی 
ایـــران و عراق و در قالب مســـتند داســـتانی تهیه 
شـــده اســـت که ســـعی دارد این خدمت و امکانات 

کند. توصیف  را  مـــردم  برای  فراهم شـــده 
ســـختی های تولید مســـتند »هورامان ابرها 
می بارنـــد«: تصویربرداری این مســـتند در منطقه 
صعـــب العبـــوری به نـــام »اورامانات« انجام شـــد 
که در بین کرمانشـــاه، پـــاوه و عراق قـــرار دارد و 
به علـــت برفگیر بـــودن رفت و آمد در آن بســـیار 

است. سخت 
هدف ســـاخت این مســـتند معرفـــی خدمت بزرگ 
»تلـــه مدیســـن« در جهت رفع محرومیـــت بود که 

اآلن در بعضی اســـتان ها صورت گرفته و در آینده ای 
نزدیک قرار اســـت در ســـطح کشـــور انجام شود. 

مجموعه مســـتند »دیدار«: این مجموعه در سه 
گنجشـــک ها«  »آواز  »ابوســـجاد«،  عناوین  با  فصل 
و »حرم تا حرم« ســـاخته شـــده اســـت؛ مســـتند 
»دیـــدار« روایتی از جلســـه خانواده های شـــهیدان 
مدافع حـــرم با رهبر انقالب اســـت کـــه در آن به 
شـــهید  خانواده  کجباف«،  »هادی  شـــهید  خانواده 
»حاج حســـین بادپـــا« و خانواده شـــهید »محمد 

پرداخته ایم. کجـــوری«  ماالمیـــری  مهدی 
تا ســـاخت آن  این مســـتند  زمان کلیـــد خوردن 

در حدود 30 روز طول کشـــید که حاصل فشـــرده 
شـــدن کار و زحمت شـــبانه روزی گروه ساخت این 

بود. مستند 
جشـــنواره عمار: بنده تـــا اآلن در جشـــنواهای 
مختلفـــی حضـــور پیـــدا کـــرده ام که بـــه دلیل 
اســـتقبال نکـــردن از کارهایم دیگـــر رقبتی برای 
شـــرکت در جشـــنواره نداشـــتم تا اینکه دو سال 
گذشـــته با جشـــنواره عمار و ظرفیت هایش آشـــنا 

شـــدم و در آن شـــرکت کردم.
استعدادیابی  باید  عمار  کارکرد جشـــنواره  بیشـــتر 
به کســـانی  باید  به طـــور کلی عمـــار  و  باشـــد 
که کار اولشـــان اســـت و تـــازه وارد ایـــن عرصه 
بیشـــتر توجه کند و محتوی کارشـــان  شـــده اند 
را نســـبت به تکنیک ارجـــح بداند ولـــی به نظر 

مـــن اینگونه نبوده اســـت.
شـــاید اطالعـــات من کم باشـــد ولـــی آنچه من 
اســـت که خودش مســـتند می ســـازد  این  دیدم 
و به خـــودش جایـــزه می دهد که ایـــن اصال کار 
خوبـــی نیســـت و آنهـــا می توانند با ایـــن فیلم 
در جشـــنواره های دیگر شـــرکت کننـــد و جایزه 

. ند بگیر
در  که  جوان هایـــی  بـــه  باید  عمـــار  جشـــنواره 
ســـاخته اند  فیلم  موبایل  یـــک  با  خود  روســـتای 
جایزه بدهند تا باعث پیشـــرفت و شـــکوفا شـــدن 
اســـتعدادهایش بشـــود نـــه اینکه فقـــط به یک 
فیلم ســـاز حـــزب اللهـــی خوب هر ســـال جایزه 

. هد بد
دادن  یـــاد  ســـینما:  عرصه  در  عمار  توانایی 
تکنیک ســـینما به کســـی که دغدغه انقالب دارد 
خیلـــی راحت تر و بهتر اســـت از اینکه به کســـی 
ندارد در قبال کار ســـینمایی  انقـــالب  که دغدغه 
پـــول بدهیم که اگر در جشـــنواره عمـــار رویکرد 
وزنه  می تواند  قاعدتـــا  بشـــود  گرفته  پیـــش  اول 
بچه حـــزب اللهی هـــا را در ســـینما قوی تر کند.

کار خوب جشـــنوار عمار این اســـت کـــه جدیدا 
میخواهد ســـوژه هایمـــان را معرفی کنیـــم تا به 
عنوان یـــک لیدر کـــه منابع و ماخـــذ خوبی در 
دســـت دارد، ایده هـــا را بین فیلم ســـازان خود 

تقســـیم کند.

حمید شـــعبانی صمغ آبادی کارشناســـی ارشـــد مطالعات فرهنگ و رســـانه که مســـتند »من و مرتضی« را کارگردانی کرده 
اســـت طی گفتگویی از نحـــوه ورود خود بـــه عرصه هنری گفـــت: فعالیت هنری ام را از ســـال 84 به صـــورت جدی آغاز 
کـــردم و تاکنـــون بالغ بر 40 مســـتند را کارگردانـــی کرده ام که مســـتند »من و مرتضـــی«، »هورامان ابرهـــا می بارند«، 
»روایت دیدار«، »ابوســـجاد«، »آواز گنجشـــک ها« و » حـــرم تا حرم« را به هفتمین دوره جشـــنواره عمار ارســـال کرده ام.

حمید شعبانی از »من و مرتضی« می گوید

واقعیت مدافعان حرم در برابر ناشایست ها

ــه کار  ــانی ک ــه کس ــد ب ــار بای ــی عم ــور کل ــه ط ب
ــده اند  ــه ش ــن عرص ــازه وارد ای ــت و ت ــان اس اولش
بیشــتر توجــه کنــد و محتــوی کارشــان را نســبت بــه 
ــه  ــن اینگون ــر م ــه نظ ــی ب ــد ول ــح بدان ــک ارج تکنی

ــت. ــوده اس نب
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زندگی در میان عشایر
منطقۀ  در  مدرســـه مان  و  معلـــم عشـــایریم  مـــا 
عشـــایری زیالیی مارگـــون قـــرار دارد؛ منطقه ای 
که دومســـیر از شهرســـتان چرام بـــرای رفتن آن 
جا وجود دارد که معموال در زمســـتان یک مســـیر 
بســـته می شـــود ما مجبوریـــم از مســـیر لردگان 
چهار محال بختیـــاری به آن جا برویـــم و هر هفته 
840 کیلومتـــر را جهت رفت و آمـــد به منطقه طی 
می کنیـــم. معموال دوشـــنبه ها از چـــرام می رویم 
خانواده  پیـــش  برمی گردیم  و جمعه ها  ایل  ســـمت 

تـــا یکی دو روزی خانه باشـــیم. 
تعریف عشـــایر این منطقـــه از »کوچ« بـــا تعریف 
لزوما  عشـــایری  مدارس  اســـت؛  متفاوت  مرســـوم 
ســـیار نیســـتند و مردم این منطقه  کوچ به معنای 
مرســـومش را انجـــام نمی دهند. البتـــه تعدادی از 
تعدادی هم ســـاکن  ولی  خانواده  ها کـــوچ می کنند 
نمی شـــود.  هـــم جا به جا  مدرســـه  انـــد.  منطقه 
بچه هـــا کـــوچ نمی کنند؛ یـــا در خانه هـــای خود 
اقوام نزدیک شـــان زندگی  تنها هســـتند یا در کنار 

. می کنند
ایـــن منطقه بســـیار برف گیر اســـت و همیشـــه 
برای رفت و آمـــد وجـــود دارد؛ حتی  مشـــکالتی 
بـــرای درس  نیز  بچه هـــای روســـتاهای اطـــراف 
خوانـــدن بـــه ایـــن روســـتا می آینـــد. بعضی از 
بچه ها،هشـــت کیلومتر و برخی حتـــی ده یا پانزده 
کیلومتـــر راه را بـــرای آمدن به مدرســـه طی می 
کنند. جاده کوهســـتانی اســـت و تردد ماشـــین در 
آن جا،کـــم. بعضی هـــا حداقل دوســـه ســـاعت راه 

می آینـــد تا به مدرســـه برســـند. 

علمک در دل عشایر
تأســـیس شده که  بســـیار خوبی  مدرســـه  جدیداً 
امکاناتی هوشـــمند هماننـــد ویدئوپروژکتور و... دارد. 
ما هـــم از ایـــن ظرفیت اســـتفاده کرده و ســـعی 
می کنیـــم بعـــد از نمازظهـــر و عصر، فیلـــم اکران 
کنیـــم. ســـلیقه بچه ها بیشـــتر ســـمت فیلم های 
طنز و انیمیشـــن اســـت. فیلم اگر مقداری معنا گرا 
ذهن هایشان  چون  می شـــوند؛  خســـته  بچه ها  شود 
عادت نکـــرده. تاکنـــون فیلم های قابلمـــه، علمک 
و ســـربازان بین الملـــل را پخش کـــرده ام ؛ همین 
طـــور فیلم هـــای »هنـــوز زمیـــن می چرخد« و 
»بیخوابـــی«را و یکـــی دوتـــا اکران هـــم در خود 

روســـتا داشتیم.

اولین بـــار تبلیغات جشـــنواره عمـــار را از تلویزیون 
دیدیـــم و چون بـــا یکی از دوســـتان جشـــنواره 
ارتباط داشـــتیم، فهمیدیم که جشـــنواره آن چیزی 
اســـت که دنبالش بودیـــم. عمار ضعـــف مجموعه 
هـــای مذهبی در زمینـــه هنر بـــرای تبلیغ انقالب 
را پـــر می کنـــد و خیلی زیباتـــر پیـــام انقالب را 
انتقـــال می دهـــد. آن گوشـــه های مغفـــول ماندۀ 
فرهنـــگ مـــردم را که خیلـــی طرفـــدار دارد؛ اما 
رســـانه ای برای انتشـــار ندارد را پوشـــش می دهد؛ 
مثـــل مدافعین حرم یا شـــهدای غواص. بســـیاری 
از فیلم ســـازان، گوشـــه هایی از مســـایل جامعه را 
ضریب مـــی دهند که یـــا وجود خارجـــی ندارد و 
یا مســـاله مطرحی برای بســـیاری از مردم نیست...

نمونـــه این طـــرز کار را هر روز در ســـینما ها می 
بینیـــد. فروش خوبـــی هم بعضـــا دارنـــد. اما آیا 
رســـالت هنـــر این اســـت؟... در حالی که مســـئله  
بزرگتری مثل شـــهدای مدافـــع حرم همین  خیلی 
طـــور مغفول می مانـــد. این چیزی اســـت که مردم 
درگیرش هســـتند و روی زمین مانده و کســـی هم 
در مـــورد آن کار نمی کند؛ اما در عمـــار به آن توجه 
می شـــود. برخی از فیلمسازان کســـر شأن خودشان 
می دانند در جشـــنواره ای شـــرکت کننـــد که یکی 
از هدایایش دســـتکش هـــای بافتنـــی ننه عصمت 
اســـت. این نگاه متفاوت و درســـت عمار نســـبت به 
هنر اســـت که ثابت مـــی کند بســـیاری از ظرفیت 

نشـــناخته ایم. هنوز  را  اســـالمی  جامعه  های 
فیلم هـــای عمار ابـــزار خوبی اســـت بـــرای انتقال 
مفاهیـــم انقالبـــی به بچه هـــا؛ همین طـــور فرصت 
خوبـــی اســـت تا بـــرای دیـــدِن فیلم هـــا، مجبور 
نباشـــیم که فقط به ســـینما برویم. این امکان ایجاد 
شـــده تا ســـینماهای پنج شـــش نفـــره در خانه ها 
برپا شـــود و این ظرفیـــت زیادی برای شـــهرهای 
کوچکتری مثل شـــهر ماســـت که ســـینما ندارند 
و ارتباطشـــان با فیلم، اکثـــرا با تلویزیون و رســـانه 
ملی اســـت. جشـــنواره عمار زمینه ای ایجـــاد کرده 
تا اکـــران های خانگـــی داشته باشـــیم و در محافل 
از  بســـیاری  در  ارتباطاتمان حفظ شـــود.  خانوادگی 
محفل ها کتـــاب و کتابخوانی را هـــم راه می اندازیم 
و مشـــکالت خانـــواده  و محله را بررســـی می کنیم.

 1- چرام، شـــهری در جنوب غربی ایران، در مرکز اســـتان 
کهگیلویـــه و بویـــر احمداســـت.. مردمش بـــه زبان لری 
تکلـــم می کننددر ســـال 1390 دارای 12،634نفرجمعیت 

پدیا( ویکی  از  نقـــل  بود.)به 

احســـان مرادی معلم عشـــایر است.کارشناسی ارشـــد خود را در رشتۀ ادبیات فارســـی در دانشگاه شـــیراز، به پایان رسانده. 
خانواده اش ســـاکن چرام بوده  و روســـتایی کـــه در آن تدریس می کند، 420 کیلومتر با این شـــهر فاصله دارد. جشـــنواره 
عمـــار بهانـــه ای بود تا او در یادداشـــتی ما را با بســـیاری از ویژگی های منطقه و دشـــواری های ســـکونت در آن جا آشـــنا 

کنـــد. آقای مـــرادی در کنار علم آموزی به شـــاگردانش، برایشـــان فیلم هـــم پخش می کند.

در گفت و گو با اکران کننده بویراحمدی

عمار، سینما را به محافل خانوادگی آورد
نظریـــه مردم ســـاالری دینی بـــه مثابـــه محصول و 
آورده ی انقـــالب اســـالمی، فراتر از امر سیاســـی در 
تمام شـــئون حیـــات اجتماعی قابل پیگیری اســـت؛ 
با این حـــال این نظریـــه تا کنون اغلـــب در حوزه ی 
»سیاســـت« و »قدرت«  تصویر شـــده است و ما هیچ 
ایده ی عملی و روشـــنی از طرح مردم ســـاالری دینی 
در ســـاحت فرهنگ، اجتماع و اقتصـــاد نداریم. بر این 
اولویت های  از  فرهنگـــی«  اســـاس »جمهوری خواهی 

اســـت. فرهنگی«  »انقالبیگری 
با هر منظری بـــه تجربه ی زیســـته ی نظام جمهوری 
اســـالمی در این دو- ســـه دهه اخیـــر نگاهی گذرا 
ناکارآمدترین حوزه های  از  فرهنـــگ  بیاندازیم، حوزه ی 
حیـــات اجتماعی در این دوران اســـت. چرا؟ در تحلیل 
ســـاختاری ایـــن ناکارآمـــدی، به طور مشـــخص دو 
رهیافت تحلیلـــی در برابر هم قرار دارد. در یک ســـو 
کســـانی قرار دارند که می نویســـند: »مـــا باید مدل 
بـــازی را عوض کنیـــم و دســـتگاه های فرهنگی مان 
را از حـــوزه ی جمهوریت به حوزه ی اســـالمیت نظام 
بکشـــانیم. یعنی تـــا زمانی که نظام فرهنگی کشـــور 
مـــا زیر نظـــر جمهوریت اســـت در ایـــن دام گرفتار 
هســـتیم« در این دیدگاه جمهوری اســـالمی یک نظام 
دوپاره اســـت و از دو بخش »جمهوریت« و »اسالمیت« 
نهادهای  ناکارآمدی  اســـت و ریشـــه ی  تشکیل شده 
فرهنگـــی، قرار داشـــتن آن ها در بخـــش جمهوریت 
اســـت. این پیشـــنهاد البته محدودیت های در قانون 
اساســـی مواجه خواهد بود؛ پاســـخ  آن ها روشن است: 
»ممکن اســـت برای این کار الزم باشـــد قانون اساسی 

هم تغییـــر کند.«. 
در برابـــر ایـــن دیدگاه امـــا دیدگاه دیگـــری مطرح 
اســـت: »هر جائی که ناکامی هســـت، بـــه خاطر این 
اســـت که ما نتوانســـتیم حضور مردم را در آن عرصه 
تأمیـــن کنیم.« دیدگاهـــی که ریشـــه ناکارمدی ها را 
بـــه غیرمردمی بـــودن بـــاز می گرداند: »هـــر جائی 
که مســـئولین کشـــور توانائی های مردم را شناختند 
و بـــه کار گرفتنـــد، ما موفق شـــدیم. هـــر جائی که 
ناکامی هســـت، به خاطر این اســـت که ما نتوانستیم 
حضور مـــردم را در آن عرصه تأمین کنیم. ما مســـائل 
حل نشـــده کم نداریم. ... اینجاســـت که مســـئولین 
بایـــد زمینه ها را، مـــدل ها را، فرمول هـــای عملی و 
قابل فهم عمـــوم را، فرمولهای اعتمادبخـــش را برای 

کنند.« فراهم  مردم  مشـــارکت 
بـــار دیگر بـــه اســـتدالل های دو طـــرف بازگردیم. 
نویسنده ی یادداشـــت اول یکی از مدیرانی است که در 
اغلب نهادها و شـــوراهای فرهنگی بخش اســـالمیت)!( 
مســـئولیت داشـــته و دارد؛ آن چه او نوشـــته بازتاب 
مشـــتی نمونه، از خروار هـــا دیدگاهی اســـت که در 
ســـطح مدیریت ناکارآمد فرهنگـــی در طول چند دهه 
رایج بوده و هســـت. دیدگاه دوم اما اســـتداللی است 

که در بیانـــات رهبر انقالب آمده اســـت. 
جشـــنواره عمار، اگر موفقیتی داشـــته بـــه این دلیل 
بوده که توانســـته در برابر اراده ی معطوف به اشـــرافیت 
ظاهرالصالح در حوزه ی فرهنـــگ، »فرمول »هایی برای 
مشـــارکت مردم به دست بدهد. توانســـته کاری کند 
که تعداد بیشـــتری از مردم در رســـانه ی سینما روایت 
شـــوند و تعدد بیشـــتری هم این روایت هـــا ببینند. 
اشـــرافیت فرهنگی ای که همـــواره در مصادر مدیریتی 
و شـــورایی عرصه فرهنگ حضور داشـــته است و برای 
پیـــش برد خواســـته های ظاهرالصالح خـــود حتی به 
قانون اساســـی هم اعتنایی ندارد، یک واقعیت اســـت. 
در برابـــر چنین اراده ای وجود یک جشـــنواره عمار، به 
فرهنگی، یک  مثابه یک جنبـــش جمهوری خواهـــی 

نیاز مبرم اســـت.   

جشنواره عمار
 و جمهوری خواهی فرهنگی

حجت االسالم مجتبی نامخواه
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گفت و گو

کنیـــد.                                           معرفـــی  را  1- خودتـــان 
دانشـــجو. و  ســـاله   21 محمودمجاهـــد  ســـید 

2- چگونه با جشـــنواره عمار آشـــنا شدید؟ 
در جریان جشـــنواره دوم، توســـط یکی از دوستان 

با این جشـــنواره آشـــنا شدم.
اکران  گرفتیـــد؟  اکران  به  تصمیـــم  چرا   -3
فیلم هـــای عمار حرکتی جریان  ســـاز اســـت که 
مـــی توان آن ها را بـــا کمترین هزینه و بیشـــترین 

کرد. اکـــران  بازخورد 
4- فیلـــم هـــا را از کجا و چه کســـی می 
گرفتیـــد؟ از طریق رابطـــی که دبیرخانـــه به ما 

کرد. مـــی  معرفی 
نبرد  انیمیشـــن  اکرانتـــان چه بود ؟  اولین   -5

فارس. خلیج 
اکران  بیشـــتر  کجا  در  کمـــی  لحاظ  به   -6
کردید؟ بیشـــترین اکران فیلم ها در یک موسســـه 
فرهنگی شـــهر قم و به دنبال آن در ســـطح مدارس 

مساجد. و 
کردید؟  ها چه مـــی  اکران  در حاشـــیه   -7
برگزاری مســـابقات مرتبط با موضـــوع فیلم و اهداء 
جوایـــز و در یکـــی از همایش های برگزار شـــده 
مســـابقه ای بـــرای بهتریـــن جمله درمـــورد فیلم 
برگزار کردیم و در موسســـه نیز بـــه بهترین نقد در 

کردیم. اهـــدا  جوایزی  هـــا  فیلم  مورد 
کســـانی  چه  هایتان  اکـــران  مخاطبان   -8

بودنـــد؟ نوجوانان زیر 20 ســـال
در  که  ای  جملـــه  ترین  یادماندنـــی  به   -9
جمله  اید؟  شـــنیده  مخاطبان  از  هـــا  اکران 
بگیریم جشـــنواره  فرض  گفت»اگر  کـــه  بود  فردی 
عمار هیـــچ کاری نکرده باشـــد همین کـــه من را 

تغییـــر داده کاری مهمی انجام داده اســـت.«
های  اکـــران  انجام  اکـــران؟  از  ای  خاطره   -10
مردمـــی آنقـــدر مفید و موثـــر بود کـــه تعدادی 
اکران کننـــده از میـــان مخاطبان اعـــالم آمادگی 

کردند تـــا فیلم ها را در روســـتاهای قـــم نمایش 
بدهنـــد. و به یاد دارم مســـیر زندگی چنـــد نفر با 
دیدن فیلـــم های جشـــنواره عمار به کلـــی تغییر 
پیـــدا کرد و به انســـان های انقالبی تبدیل شـــدند.
11- چگونـــه تبلیـــغ می کردید و وســـایل 
تبلیغـــی شـــما چه بـــوده اســـت؟ چاپ 
پوســـترهای فیلم و انتشار آن در مســـاجد و مراکز 
فرهنگـــی و هنـــری، همچنین پخـــش کارت های 
کوچکـــی از عکس فیلـــم ها و پخـــش در خانه ها.
کجا  از  را  اکـــران  تجهیزات  و  12- وســـایل 
یکی  در  البتـــه  کردیم  می  رایزنـــی  آوردید؟  می 
از مـــوارد با یک لبتاپ ســـاده در مســـجدی برنامه 
اکران داشـــتیم که فـــردی نیکوکار بـــا فیلم ارتباط 
برقرار کرد و یـــک پروژکتور و پرده بـــرای ما تهیه 
کرد و از ما خواســـت تـــا نوبت های اکـــران فیلم 
های خـــود را بیشـــتر و کیفیت آنهـــا را نیز باالتر 

. یم ببر
انجـــام می دهید  نفری  اکـــران را یک   -13
برنامه  انجـــام  بـــرای  یا چند نفـــره؟ تیم مـــا 
اکـــران مردمی 3 نفر اســـت و کارهـــا و برنامه ها 
را بـــا همکاری و کمـــک یکدیگر انجـــام می دهیم.
روبرو  با چه مشـــکالتی  ها  اکـــران  در   -14
بودید؟ مشـــکالت فضـــا و محل اکران و مســـئله 

کمبود بودجه
جیب  از  هایتـــان  اکران  طـــول  در  آیا   -15
خود نیـــز خرج کـــرده اید؟ بچه هـــای گروه 
گاهـــاً از جیب خرج مـــی کنند، حتـــی در برخی 
مـــوارد هزینه های رفـــت و آمد و خـــوراک را نیز 

بچه هـــا تامین مـــی کردند.
در  را  عمـــار  های  فیلم  از  یـــک  کدام   -16
تلویزیـــون دیدید؟ انیمیشـــن های جشـــنواره.

17- با رســـانه ها ارتباط داشـــتید؟ تعامالتی 
با صـــدا و ســـیما صـــورت گرفـــت، همچنین چند 
خبرگزاری در قم برای پوشـــش برنامـــه ها می آمدند.

18- نظر خانـــواده: خانواده در ایـــن راه به من 
کمک مـــی کردنـــد و اگـــر کمکـــی از آنها می 

خواســـتم در انجـــام آن کوتاهی نمـــی کردند.
تا  عمار  دربـــاره  منفی  هـــای  واکنش   -19
حاال شـــنیده اید؟ 2 ســـال پیـــش، در هنگام 
پخـــش فیلـــم لکه برخـــی از مدیـــران زمانی که 
اســـم جشنواره را شـــنیدند محل جلســـه را ترک 

. ند د کر
می  قطعا  داشـــتید:  بیشـــتر  وقت  اگر   -20
توانســـتم کل اســـتان قم را تحت پوشـــش اکران 

دهم. قـــرار  مردمی 
و  اکران  گســـترش  برای  ای  برنامـــه   -21
برنامه  داریـــد؟  اکران  به  دیگـــران  ترغیب 
ریـــزی هایـــی در مـــورد چگونگی بهتـــر اکران 
شـــدن فیلم هـــا و جذب اکـــران کننـــده های 
جدیـــد انجام دادیـــم و چند نفر در حـــال برنامه 
ها  برنامه  شـــدن  برگـــزار  بهتـــر  برای  نویســـی 

. هستند
به  فیلم  کـــدام  بـــرای  بار  آخریـــن   -22
ســـینما رفتید؟ بنده و خانواده ام اهل ســـینما 
رفتن هســـتیم و آخریـــن بار برای تماشـــای فیلم 

رفتیم. ســـینما  به  غبار«  در  »ایســـتاده 
23- مهمتریـــن مکانـــی که بایـــد در آن 
اکـــران صورت گیـــرد؟ بهتریـــن و مهم ترین 
مکانـــی که مـــی شـــود در آن اکـــران فیلم های 
بزرگ شـــهر  داد، مصلی  انجام  را  جشـــنواره عمار 

قـــم و حرم حضـــرت معصومه )س( اســـت.
24- جشـــنواره عمار بیشـــتر بـــه کدام 
جوان  نســـل  کند:  توجه  مخاطبان  از  دســـته 

ســـال.  20 زیر  نوجوان  و 
25- نقـــش خانم هـــا در اکـــران مردمی : 
ارتبـــاط خانم ها بـــا یکدیگر در تبلیـــغ و اطالع 

رســـانی برنامـــه های ما بســـیار موثر اســـت.

سید محمود مجاهد؛ اکران کننده قم

اکران های عمارمسیر زندگی افراد را تغییر داد
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ســـال ها قبل وقتی بر شـــیپور جنگ دمیده شـــد، شـــناختن مرد از نامرد کار 
چندان ســـختی نبود. شـــهید محمدرضا کاظمـــی زاده یکی از مـــردان مردی 
بـــود که در جبهـــه های حق علیـــه باطل، حضور پیـــدا کرد و بـــر اثر حمله 
شـــیمیایی دشـــمن بعثی، به شـــهادت رســـید. »روایت ریحانه« مســـتندی 

خانوادگـــی با محوریت این شـــهید بزرگوار اســـت.
در این مســـتند، ریحانه در پی شـــناختن بیشتر عموی شـــهیدش، محمدرضا 
کاظمی زاده، معاون لشـــکر 41 ثاراهلل کرمان اســـت. »روایت ریحانه« از داستانی 
صمیمی برخوردار اســـت، چـــون کارگردان خانـــواده خود را جلـــوی دوربین 
نشـــانده و کاراکتر اصلی، دخترش ریحانه می باشـــد. در این کشـــف و شهود و 
مـــرور خاطرات، ریحانه به عظمت روح عموی شـــهیدش پی می برد. شـــهیدی 

که پس از ســـال ها هنوز در ذهن خانواده و دوســـتانش ماندگار اســـت.
»روایت ریحانـــه« به کارگردانـــی روح اهلل کاظمی زاده برادر شـــهید و در خانه 

مســـتند انقالب تهیه شـــده است.

از اتیباد به طالییه

در دورانـــی که کشـــورهای منطقه در آتـــش فرقه گرایـــی و اختالفات مذهبی    
می ســـوزند، وحدت بین شـــیعه و ســـنی در ایـــران مثل خاری در چشـــمان 
دشـــمنان قـــرار دارد.  وحدتی که جز به برکت خون شـــهدا حاصل نمی شـــد.

»طالیـــه داران وحـــدت« روایتی از اولین ســـفر علمای اهل ســـنت تایباد، به 
مناطـــق راهیان نور می باشـــد. راهیان نور بســـتری مناســـب بـــرای وحدت 
بین شـــیعه و ســـنی شـــده، وحدتی که بهترین پاســـخ به فتنه های مذهبی 

ســـعودی صهیونیستی است. 
میثم شـــجاعی عالوه بر کارگردانـــی، گویندگی متن فیلم را نیز بـــر عهده دارد. 
گفتاری کـــه در برخی مواقع به لحن گویندگی شـــهید آوینی بســـیار نزدیک 

ست.  ه ا شد

»طالیه داران وحدت«

در زمـــان جنـــگ تحمیلی و به علت فشـــار رژیـــم بعث عراق بر شـــیعیان، 
بســـیاری از شـــیعیان عراق بـــه ایران آمدنـــد و در جبهه هـــای جنگ حق 
علیـــه باطل به یـــاری رزمنـــدگان ایرانی شـــتافتند و حتی به اســـارت در 

 . ند مد آ
سید رســـول موســـوی از این مجاهدین عراقی اســـت که در کنار رزمندگان 
ایرانـــی، به مبارزه علیه صـــدام پرداخته و در مرحله شناســـایی عملیات خیبر 
به اســـارت عراقی ها درآمـــد ولی برای این که شناســـایی نشـــود؛ چندین 
ســـال ســـکوت می کنـــد. چون هـــر مجاهدی که لـــو می رفت، نـــه تنها 
خـــودش بلکه خانواده اش هم ســـر به نیســـت مـــی شـــدند. او در زندان 

موصل، بـــا اســـیری ایرانی به نام علی احمدی آشـــنا می شـــود.
این دو اســـیر و رزمنده ایرانی و عراقی، بعد از ســـال هـــا یکدیگر را در عراق 
مالقـــات می کنند. فیلم بـــا پیـــاده روی ایـــن دو آزاده در اربعین تمام می 
شـــود. تلمیح ظریفی بـــر این کـــه نقطه پیوند انســـان ها بـــا ملیت های 

است. الحســـین  حب  مختلف، 
کارگردان این اثر سید مصطفی سید الحسینی می باشد. 

»مجنون«

هنوز یک ســـال بیشـــتر از فاجعه منـــا نمی گذرد. فاجعه ای که ســـندی 
بـــر بی کفایتی آل ســـعود در خادمی حرمین شـــریف اســـت. »قربانگاه« 
روایتـــی از زبان خانواده شـــهدا و بازمانـــدگان قوم ترکمـــن این حادثه 
می باشـــد. گفت  وگو بـــا شـــاهدان عینی فاجعـــه منا به همـــراه پخش 
تصاویـــر و عکس هایـــی که از صحنه هـــای فاجعه به وســـیله تلفن همراه 

ضبط شـــده اســـت؛ بخش های دیگری از این مســـتند می باشـــد.
حمیدرضـــا مجیـــدی کارگردان این مســـتند گفت: »در این مســـتند 20 
دقیقه ای به ســـراغ ترکمـــن هایی که عزیـــزان خـــود را در فاجعه منا از 
دســـت داده اند رفتـــه ام و صحبت هـــای آن ها را به تصویر کشـــیده ام.«

»قربانگاه«

از دل نرفته ای که متنا کمن تو را 

شاهدان عیین یک جنایت

اسارت در رسزمین مادری

»روایت ریحانه«
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عفو و بخشـــش، پاداشـــی جز نیکی ندارد و مگر نه این اســـت کـــه گفته اند 
در عفو لذتی اســـت که در انتقام نیســـت؟

فیلم داســـتانی »لحظه دیـــدار« به ترویج مفهوم عفو و گذشـــت مـــی پردازد. 
قصـــه این فیلـــم مربوط به مادری اســـت که دختـــر بـــاردارش در حال مرگ 
بـــوده و او با این مســـئله، دســـت و پنجه نـــرم می کند. هیچ پزشـــکی نمی 
توانـــد جان مـــادر و فرزنـــدان دو قلویش را نجـــات دهد. مادر به ســـراغ زن 
پزشـــکی مـــی رود و از او می خواهد کـــه دخترش را عمل کند. پزشـــک هم 
قبـــول کرده و جـــان مادر و نـــوزاد را نجات مـــی دهد. و این پزشـــک، همان 
دانشـــجوی تازه کاریســـت که ســـال ها قبل، به علت بی تجربگی باعث مرگ 
نوزاد این مادر می شـــود ولی مادر او را بخشـــیده و موجبـــات آزادیش از زندان 

را فراهـــم می کند. 
ســـیده صدیقه میرغفاری کارگـــردان »لحظه دیدار« از بازیگرانی اســـتفاده برده 
که کمتـــر دیده شـــده اند و این یکـــی از نقاط قـــوت فیلم به حســـاب می 
آید. شـــایان ذکر اســـت که تهیه کنندگی ایـــن اثر بر عهده مرحـــوم فرج اهلل 

سلحشـــور بوده است.

»لحظه های انتظار«

زمانی که دشـــمن به خـــاک کشـــوری حمله می کنـــد، تمام اقلیـــت ها و 
مذاهـــب برای دفاع از وطن متحد می شـــوند. »خاک تشـــنه« بـــرش هایی از 
زندگـــی »ابوبکر اونـــق« یکی از روحانیون ترکمن اســـت که با شـــروع جنگ، 

درس طلبگـــی را رها کـــرده و در راه دفاع از وطن به شـــهادت می رســـد.
محمدعلی شـــعبانی کارگـــردان این اثر گفـــت: »ابوبکر اونق، یادداشـــت ها و 
دست نوشـــته هایی داشـــت و من با برداشـــتی از این واقعیت و شاعرانگی، متن 
نریشـــن را نوشـــتم.« در یکی از این متن گفتارها و از زبان شـــهید می شنویم: 
»خرمشـــهر و ترکمن صحرا برایم فرقی نداشـــت. رفتم تا بگویـــم که قلب اهل 

تســـنن هم برای ایـــران می تپد.« 

»خاک تشنه«

در جنگ ســـوریه، دو شـــهرک نبل و الزهرا بیش از چهار ســـال در محاصره 
نیروهـــای تکفیـــری بودند اما بـــه خاطر مقاومـــت مـــردم، در نهایت این 

محاصره بـــا مجاهدت فراوان نیروهای مقاومت شکســـته شـــد. 
این مســـتند روایت روزهای آزادی دو شـــهرک اســـتراتژیک نبـــل و الزهرا 
و دیـــدار مجدد مـــادران و فرزندان و همســـرانی اســـت که پـــس از چهار 
ســـال یکدیگـــر را مالقات می کننـــد.  در این مســـتند می تـــوان تصویری 
از مشـــقت های زندگی مـــردم در دوران جنگ و مجاهـــدت نیروهای مدافع 

گذراند. نظـــر  از  را  حرم 
مســـتند »با مـــرگ زندگـــی« در خانه مســـتند انقالب اســـالمی تهیه و به 

اســـت. شـــده  تولید  فراهانی  وحید  کارگردانی 

»با مرگ، زندگی«

اگر انســـان همت داشـــته باشـــد، خداوند بـــه زمین بایر هـــم برکت می 
دهد. انســـانی که پشـــتکار دارد، از صحـــرا هم می تواند به زمرد برســـد. 
مســـتند »زمرد صحرا« داســـتان شـــخصی به نام جان محمـــد دوجی از 
کشـــاورزان مراوه تپه اســـت که ســـال ها پیـــش به صورت آزمایشـــی 
چند اصلـــه زیتـــون را در زمینی بایر کاشـــته و با مشـــاهده ی محصول 
بـــا کیفیـــت، اقدام بـــه افزایش ســـطح زیر کشـــت زیتون مـــی نماید. 
ســـایر کشـــاورزان منطقه نیز با الگو گرفتـــن از کار او، اقدام به کاشـــت 
زیتـــون می کننـــد، تا جایی که هـــم اکنون حدود 700 هکتـــار از اراضی 

شهرســـتان مـــراوه تپه به کاشـــت زیتون اختصاص یافته اســـت.
مهدی رئیســـی کارگردان »زمرد صحرا« گفت: »این مســـتند در راســـتای 
تحقـــق فرامیـــن مقام معظـــم رهبری در خصـــوص اقتصـــاد مقاومتی و 

تشویق کشـــاورزان به کشـــت باغات، تولید شـــده است.«

»زمرد صحرا«

که ایزد در بیاابنت دهد ابز!

از ترکمن صحرا اب عشق

گزاریش از مقاومت جااننه مردم نبل و الزهرا

زندیگ زیر درختان زیتون
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جوجه هامون یب تربیت بشن،
 یک جواب میده؟!

ناصر جوادی

عکسخند
محمد کوره پز

هزاران مرغ مـــادر، امروز با تجمـــع در مقابل یکی از فروشـــگاه های بزرگ شـــهر مخالفت، 
اعتـــراض، نگرانـــی و قد قد های خود را نســـبت به عرضـــه فیلم های »شـــونه تخم مرغی« 
در جوار شـــانه های حـــاوی فرزندان دلبند آینده شـــان اعـــالم کردند، و حتی نســـبت به 
نامگـــذاری مذکور نیز واکنش نشـــان دادند و آن را اقدامی در راســـتای ضربـــه زدن به بازار 

دانســـتند. تخم مرغ  و  مرغ 
یکـــی از مرغ هـــای حاضر در این تجمـــع در گفتگو بـــا خبارنگار ما اظهار داشـــت: این چه 
وضعشـــه فیلم هـــای خیانت طور و پـــر اصطالحات »+عمر مـــرغ « رو میذارن کنار شـــونه 
های ما؟ بابا تو این شـــونه ها خوانواده نشســـته! همین پارســـال دوماه شـــب و روز زحمت 
کشـــیدم چهل تا تخم گذاشـــتم، فیلـــم »پنجاه کیلو چلغوز« رو گذاشـــتن کنار شـــونه ی 

جیگر گوشـــه هام، همه شـــون نا خلف و هورمونـــی از آب در اومدن!

22
طزن



در ادامـــه ی راهنمای ســـاخت فیلمهایی که مثـــل تراکتور جوایـــز را درو کنند، می 
به: رسیم 

الیه بندی داشـــته باشـــد: الیه بندی در فیلم ســـازی مثل الیه بندی تـــوپ گل کوچک 
اســـت. هرچه الیه ها بیشـــتر باشـــند، فیلم ســـنگین تر و وزیـــن تر می شـــود و ضمن باال 
رفتن ارزشـــش، راحت تـــر وارد دروازه می شـــود و جایزه می گیرد. درباب الیه بندی ســـخن 
فراوان اســـت، اما مـــن باب اجمال؛ فیلم باید هفت الیه داشـــته باشـــد )به نیـــت هنر هفتم( 
کـــه الیه اول اعتراض فیلمســـاز اســـت، الیه دوم تا چهارم نمایی از جامعه خشـــن و ســـرد و 
بی روح، الیه های پنجم و ششـــم حســـرت های فیلمســـاز و سایر عوامل نســـبت به امکانات 
رفاهی ســـایر کشـــورها )وهمینطور نســـبت به 40-50 ســـال قبل کشـــور خودمان!( و الیه 

هفتم، همان داســـتان اســـت که خیلی در روند جایـــزه بگیری فیلـــم تاثیری ندارد.
داور نفهم باشـــد: فوت آخر تراکتور ســـازی، یـــا همان فیلم ســـازی جایـــزه گرایانه، این 
اســـت که عالوه بـــر همه نفهم بـــودن، فیلم بایـــد داور نفهم هم باشـــد. یعنـــی داور نفهمد 
فیلـــم اصاًل در مورد چـــه بوده و این وانـــت از کجا آمـــده و زن این، خانـــه آن یکی چه می 
کنـــد و... در چنیـــن مواقعی، داورها بـــرای حفظ آبرو هم که شـــده به فیلم یـــک جایزه ای 

می دهنـــد تا به همـــه ثابت کننـــد که چقـــدر می فهمند!

راهمنای ساخت فیلم های جشنواره پسند
امیرحسن محمدپور

+ جمعش کن آقا، جمعش کن... این چیه داري پهن میکني!؟
- فرش قرمز! من فرش انداز جشنواره ها هستم، مگه اینجا جشنواره نداریم!؟

+داریم داداشم، درست اومدي، اما این پهن کردن فرش قرمز دیگه چه صیغه اِي!؟
- اگـــه جشـــنواره دارید، پـــس باید یه فرش قرمزي پهن باشـــه که بازیگـــرا و عوامل با تیـــپ هاي خفن جدید از روش رد بشـــن 

و براي دوربین ژســـت بگیـــرن، برو نون مـــارو آجر نکن.
+ داداش داري اشـــتباه میزنـــي! جلـــوي درب رو نخوندي مثل اینکه، اینجا از اون جشـــنواره هاش نیســـت... اینجا کـــه جاي رژه با 

لباس پلنگ صورتي یا یوگي و دوســـتان نیســـت!
- آخ آخ گفتي، حتي با لباس زورو هم رو فرش ها اومدن، اما پس اینجا ملت از رو چي رد میشن و میان داخل!؟ 

+ پرچم آمریکا و اسرائیل که هست، البته  یه پل هم ساختیم واسه آقاي زیباکالم که بتونه در کنار مردم باشه...
- نمیشـــه کـــه حاجي، باز زدیـــد اون کانال ها... ببین جشـــنواره ي فجـــر چقدر موفق عمـــل میکنه، میدوني چقـــدر نون همون 

حاشـــیه و ژســـت هاي فرش قرمز رو میخوره!؟ 
+ چـــي بگم واال... این جشـــنواره ي فجر انقالب اســـالمي شـــده حکایـــت همون کالغي که میخواســـت از راه رفتـــن کبک تقلید 

کنـــه و راه رفتن خودش هم فرامـــوش کرد...

يويگ و دوستان بر روي فرش قرمز
حورا فطورچیان

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
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