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دکتر فواد ایزدی اســـتاد دانشـــگاه تهران در چهارمین نشســـت هنر و واقعیت با عنوان 
ســـوژه های جامعه آمریکا برای فیلمســـازی گفـــت: با توجه به فاصله فـــراوان ایران تا 
کشـــور آمریکا ما هیچ کاری به کشـــور امریکا نداشـــته و نداریم؛ اما این آنها هســـتند 
که همیشـــه در امور داخلی ما دخالت کرده و بحران ســـازی می کننـــد. ما در آمریکا 
کودتـــا نکردیم و بـــاز هم ما نبودیم که بـــر علیه آنها بودجه تصویـــب کردیم بلکه این 

اقداماتی بود که از ســـوی آمریکا برضد کشـــور ایران برنامه ریزی شـــده است.
یک واقعیتـــی که در مورد کشـــور آمریکا وجود دارد این اســـت که مســـئوالن اداره 
کننده این کشـــور نمی خواهند مـــا واقعیات جامعه آنها را متوجه بشـــویم؛ در حقیقت 
تبلیغاتـــی که از جامعـــه آمریکا مشـــاهده می کنیم بـــا واقعیت های این کشـــور 

نیست. هماهنگ 
ایزدی شـــناخت جامـــع از آمریکا را بســـیار مهم مـــی داند و می گوید: مـــا وقتی با 
چنین کشـــوری روبرو هستیم شـــناخت آن برای ما بســـیار با اهمیت است؛ زمانی که 
آمریـــکا در تحلیل ها و بیانیه های خـــود در مورد ایران مـــواردی چون وضعیت حقوق 
بشـــر، دموکراســـی و برخورد با اقلیت هـــا را پیگیری می کند ما هـــم باید متقابال در 
مـــورد آمریکا این مـــوارد را پیگیری کنیم و اگـــر اهمیت این موضـــوع را درک کنیم 
آن وقت اســـت که ابزار فیلم و مســـتند در این مســـیر برای ما تاثیرگذار می شـــود.

ایزدی خواســـتار گسترش و هوشـــمند شـــدن ابزار انتقال پیام از طریق سینما به مردم 
شـــد و تصریح کرد: اگر قرار اســـت ما در مورد کشـــور آمریکا و وضعیـــت درونی آن 
پیامی بـــرای مردم خود صادر کنیم بهترین شـــکل این اســـت که آن پیام توســـط 
ســـینما و ابزار هنر انتقال داده شـــود؛ نکته دیگر اینکه کارکرد این ابزار باید گســـترش 

پیدا کند و هوشـــمند نیز شود. 
وی با ابراز تاســـف از عـــدم توانایی در معرفی مناســـب آمریکا به مردم کشـــور گفت: 
متاســـفانه تا امروز ما نتوانسته ایم کشـــور آمریکا را آنگونه که هســـت برای مخاطبان 
و مردم کشـــور خـــود نمایش داده و به آنهـــا معرفی کنیم؛ این درحالی اســـت که اگر 
بتوانیم این مهم را محقق ســـازیم می توانیم بســـیاری از مشـــکالت امروز جامعه که 

متاثر از نفـــوذ و تاثیر نامطلوب فرهنـــگ آمریکا بر مردم اســـت را برطرف کنیم.
ایزدی از لـــزوم معرفی بی طرفانه آمریکا به مردم کشـــور می گویـــد: اگر بخواهیم در 
این حوزه درســـت کار کنیم باید همه چیـــز آمریکا را بی طرفانه و بدون سانســـور به 
مردم نشـــان بدهیـــم؛ در حقیقت در معرفـــی آمریکا به مردم باید بی طرف باشـــیم و 

این بی طرفی هم دســـتوری صادر شـــده از جانب اســـالم است.
ایزدی به ســـردرگم کردن مردم توســـط برنامه های تلویزیون اشـــاره کـــرد و گفت: 
زمانـــی که در بخش خبری ســـاعت 21 که ادبیاتی ضد آمریکایـــی دارد اخبار و تحلیل 
هایی از این کشـــور می بینیم و می شـــنویم و درســـت بعد از آن فیلم های سینمایی 
آمریکایـــی را پخش می کنیم که نشـــان دهنده پیشـــرفت و تکنولـــوژی باالی این 

کشـــور اســـت عمال اقدام به ســـردرگم کردم مخاطبان و مردم خـــود می کنیم.
وی لزوم پوشش رســـانه ای صحیح یک کشـــور را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: روش 
صحیح پوشـــش رسانه ای یک کشـــور این اســـت که تمامی ابعاد مختلف آن را آنگونه 
که هســـت نشـــان داده و در این راه نیاز به سانسور نیســـت؛ اگر اینگونه عمل کنیم آن 
وقت اســـت که مخاطبان احساس بهتری نســـبت به رســـانه های ما پیدا می کنند.

اهل سنت را 
در حاشیه های زندگی یاد نبریم

اسالم زاده:

محســـن اســـالم زاده که تجربه مســـتند »اهل ســـنت ایران« را بازگـــو می کرد، 
گفت: این فیلـــم با بیش از دو میلیـــون بازدید در یوتیوب یک مســـتند نیمه بلند 
60دقیقه اســـت کـــه در ابتدا قرار بود در 6 قســـمت 30دقیقه ای تولید شـــود ولی 
در نهایـــت تصمیم گرفتم آنرا به یک ســـاعت برســـانم تا مخاطبش را از دســـت 
ندهـــد و پا به پـــای فیلم همراه ما باشـــد، و داســـتان یک تحلیلگر مصـــری را از 

زندگی و آشـــنا شـــدن و بازدیدش از مناطق سنی نشـــین ایران است 
ایـــن فیلم یک ســـفر 70روزه و با ســـفر به بیش از 11 اســـتان کشـــور به طول 
انجامیـــد ، در واقـــع می تـــوان آن را یک مســـتند جـــاده ای نامید چـــرا که ما 
روزهـــای زیادی در مســـیر ســـفر زمینی مان دوربیـــن بر دوش داســـتان فیلم را 
روایـــت کردیم، تولیـــد فیلم با زیر نویس فارســـی باعث شـــد کـــه حتی برخی 
فکـــر کنند این فیلـــم تولید یـــک کارگردان در داخل کشـــور نیســـت حتی ما 
ســـعی کردیم برای موســـیقی هایی که باید در کار استفاده شـــود از موسیقی های 
محلی مردم ســـاکن این مناطق اســـتفاده کنیـــم کما اینکه یکـــی از نوازندگان اثر 

در خالل این مســـتند از میـــان ما رفتند.
در حقیقت مســـتند اهل ســـنت ایران یک مســـتند توریســـتی- مذهبی است که 

این باعث جذاب شـــدن آن برای مخاطب شـــده اســـت .
اســـالمزاده به برخی اشـــتباهات و ضعف های مســـتندش هم اذعان می کند: این  
فیلـــم با دو ضعـــف اصلی و مهـــم رو به رو اســـت ، مهمترینش این اســـت که از 
دقیقـــه 40 به بعـــد فیلم اصطالحا از ریتـــم می افتد و مخاطب را دچار خســـتگی 
می کند و باید ســـعی می شـــد بـــا صحنه های جـــذاب تر این ضعف پوشـــش 
داده شـــود، دومیـــن ضعفی که بارها به من گوشـــزد شـــد این بودکـــه چرا راوی 
داســـتان را بیشـــتر در جریان فیلم درگیـــر قصه نکرده ایم اصطالحـــا حضور راوی 
بایـــد صمیمی تـــر و فعال تر نشـــان داده می شـــد اگرچه حضور ایـــن راوی که 
خودش از اهل ســـنت بـــود جدا از فعالیت هـــای رســـانه ای اش را باید یک امتیاز 

دانســـت  فیلم  برای  بزرگ 
اســـالم زاده می گوید که مســـتند اهل ســـنت ایران پالن هایی داشـــت که برای 

اولین بار از تلویزیون رســـمی ایران پخش می شـــد.
وی اولین جرقه هایی که باعث شـــده به ســـراغ این موضوع بـــرود را اینگونه بیان 
می کند:نخســـتین جرقه بازتاب های رســـانه هـــای برون مرزی از اهل ســـنت در 
کشـــور بود، مـــا در صحنه حضور قاضی نشـــان دادیـــم که این عزیـــزان از آزادی 

فرهنگی اجتماعی برخور دارهســـتند
اســـالم زاده بیان در انتها گفت: نبایـــد فراموش کنیم که جریـــان های ضد وحدت 
در کشـــورمان و در برخی از اســـتان ها همچون خراســـان با قدرت و شدت در حال 
فعالیت هســـتند در عین حال ایـــن را هم از یـــاد نبریم که آنها نیز بـــرای دفاع از 
کشـــورمان شـــهید داده اند و خود ما هم گاهی برخـــورد خوبی با آنـــان نداریم و 
گاهـــی آن ها از تـــرس واکنش های ما حتـــی هویت خویش را کتمـــان می کنند 
با اینکه این فیلم درکل برای مخاطب ایرانی ســـاخته نشـــده بود امـــا نمایش آن در 
داخل کشـــور هم مـــی تواند افق دید مخاطبین  را نســـبت به این قشـــر از اعضای 
جامعه  ترمیم کنـــد تا بتوانند با نگرشـــی مثبت تر آن ها را درمیـــان خود بپذیرند.

در معرفی آمریکا باید بیطرف بود؛هم 
گفت هم منفی مثبت 

فواد ایزدی:



کامیون  »جهـــاد در مـــدار جـــاده«، نمایانگر حماســـه ی 
داران ایـــن مـــرز و بـــوم در روز 26 آذرماه ســـال 62 اســـت 
. در جهـــان امـــروز، بخش حمـــل و نقـــل از جمله بخش 
که عـــاوه بر  هـــای زیربنایـــی اقتصـــاد هـــر جامعه اســـت 
تحـــت تأثیـــر قـــراردادن فرآیند توســـعه اقتصـــادی، خود 
نیـــز در جریـــان توســـعه دچـــار تغییـــر و تحول می شـــود. 
بخـــش حمل و نقل، بـــا ایفای نقش رابط میـــان تولید و 
که بخش  بـــازار مصـــرف، بـــه مثابه پایه هـــای پلی اســـت 
هـــای مختلـــف جوامـــع بـــا عبـــور از روی آن، بـــه ســـمت 
کننـــد. صنعت نوپـــای حمل  توســـعه پایدار حرکـــت می 
و نقـــل در جمهـــوری اســـامی ایـــران، دورانـــی پرفـــراز و 
گی اصلـــی آن تاش  که ویژ نشـــیب را پشـــت سرگذاشـــته 
بـــرای دســـتیابی بـــه جایگاهـــی واالتـــر و فردایـــی بهتـــر 
کشـــورمان،  اســـت. در تاریـــخ تحـــوالت این صنعـــت در 
کـــه نقش تعیین  روزها و ایام سرنوشـــت ســـازی بوده اند 
گیـــری و انســـجام شـــبکه حمـــل و  کننـــده ای در شـــکل 
کشـــور داشـــته اند 26 آذر ســـال ۱۳62 یادآور چنین  نقل 
امـــام خمینـــی )ره(،  کـــه در آن حضـــرت  اســـت  ایامـــی 
بنیانگـــذار جمهوری اســـامی ایران، طـــی فرمانی، اعزام 
کاالهای و  کامیـــون ها بـــه بنـــادر جنوب جهـــت تخلیـــه 
مایحتـــاج مـــردم را خواســـتار شـــد. در پـــی ایـــن فرمـــان 
کشـــور، آمادگی خـــود جهت اعزام  کامیون داران سراســـر 
کاالهـــای ضروری و مورد نیـــاز مردم را  بـــه  بنادر و حمل 

کردند. اعـــام 
 ۱۴ ســـال پـــس از صدور فرمان امام راحل )ره( ، در ســـال 
گاه سازی  ۱۳۷6 به پیشـــنهاد وزارت راه و ترابری و برای آ
هرچـــه بیشـــتر جامعه با نقـــش و جایگاه بخـــش حمل و 

نقـــل، روز 26 آذر ماه از ســـوی شـــورای فرهنگ عمومی، 
بـــه عنـــوان روز حمـــل و نقل شـــناخته شـــد. روز حمل و 
نقل، روز قدردانی از خدمات ارزشـــمند رانندگان و سایر 
کشـــور و  دســـت اندرکاران و شـــاغان بخش حمل و نقل 
فرصتـــی مناســـب برای بازنگـــری نیازها و مشـــکات این 
کـــه در دوران جنـــگ تحمیلی همین  بخـــش اســـت  چرا
راننـــدگان وظیفـــه مهم و ســـنگینی بـــر عهده داشـــتند، 
یعنی رســـاندن مهمات وامکانات به ســـنگرها و تیپ ها 
کـــه در حقیقت خودش جهـــاد بزرگی بود. و خـــط مقدم 
رانندگی شـــغل ســـختی اســـت؛ رانندگان در جـــاده های 
گرمـــا و ســـرما امانـــت دار مـــال وجان  دور و نزدیـــک و در 
کـــه بایـــد از آســـایش خـــود بگذرنـــد تـــا  مـــردم هســـتند 
بتواننـــد وظیفه خود را به درســـتی انجـــام دهند.در این 
که مشـــکات دوری از همســـر  راه خانـــواده رانندگان نیز 
کار خیر شـــریکند؛  کنند، در اجر این جهاد و  را تمـــل مـــی 
مســـتند فـــوق دو مفهـــوم »والیـــت مـــداری « و »جهاد«  
کشـــد و بـــه  را بـــه زیبایـــی هرچـــه تمـــام بـــه تصویـــر مـــی 
کـــه  هرکجـــا و در هـــر  مخاطـــب ایـــن پیـــام را میرســـاند 
کســـوت و مقامـــی باشـــی ، میتوانـــی در راه حـــق و آرمان 

کنی. هایـــت ،بـــه امر ولـــی خـــود جهـــاد 
و  ، همدلـــی  مـــردم  بطـــن  از  مقاومتـــی  اقتصـــاد  تبلـــور 
کلمـــه و در واقـــع نمایش شـــاخص  همراهـــی ، وحـــدت 
اســـت.آن  ســـتودنی  مســـتند  ایـــن  در  انقـــاب،  هـــای 
کـــه بـــه دســـتور ولـــی امـــر جامعـــه ، بـــرای رفـــع  هنـــگام 
مشـــکلی داخلـــی ، تمامـــی آحـــاد و اقشـــار هـــم پیمـــان 
کـــه اجرای  میشـــوند. آن هم بـــرای لبیک به دســـتوری 

آن چنـــدان آســـان نیســـت!

»جهاد در مدار جاده«؛ سوژه بکر با چند جای خالی

که  کارگردانی هاشـــم مســـعودی،جوان مشـــهدی،  »جهـــاد در مـــدار جـــاده« عنـــوان مســـتندی اســـت بـــه 
کمتر  که شـــاید از رشـــادت های آنـــان  روایتگـــر جهـــاد قشـــر خاصـــی از مـــردم در دوران دفاع مقدس اســـت 

ســـخن به میـــان آمده باشـــد.

که بـــه فرمان امـــام جامعه روزانـــه بیش از  در واقـــع ایـــن 
کیلومتـــری را می پیمایند ،  کامیـــون  مســـیری ۱800   800

بیشـــتر به معجزه شـــبیه هست !
انتخـــاب چنیـــن ســـوژه ای بـــا هوشـــمندی بـــاال صورت 
گرفتـــه اســـت. بکـــر بـــودن موضـــوع ، از همـــان ابتـــدا ، 
کند و نشـــان می  مخاطب را به تماشـــای آن ترغیب می 
گنجینـــه هـــای دوران انقاب ودفـــاع مقدس  کـــه  دهـــد 
و دالوری هـــای مردمـــان و اقشـــار مختلـــف هنـــوز بـــرای 
که باید  بســـیاری از ما ناشـــناخته مانده اســـت و آن طور 
بـــه ســـراغ این دریـــای عظیـــم نرفتـــه و آن را برای نســـل 

ســـوم و چهـــارم و پنجـــم انقـــاب روایت نکـــرده ایم. 
بزرگداشـــت  همایـــش  در  مســـتند  ایـــن  کارگـــردان 
کامیـــون داران جهـــادی باعنوان »جهـــاد در مدار جاده« 
که ضمن تقدیـــر از رانندگان  بـــا رونمایی از مســـتند خود 
حاضـــر در حماســـه  ٢6آذر6٢ بـــا حضـــور خانواده هـــای 
غدیـــر  فرهنگ ســـرای  در  مشـــهدی،  راننـــده  شـــهدای 
گفته بود :  برگزار شـــده بود ، با اشـــاره بـــه همین نکتـــه ، 
کشـــور مـــا هرچـــه دارد از وجود ایـــن افراد بـــی غل وغش 
گر چـــه خیلی دیـــده نمی شـــوند اما  کـــه ا جامعـــه اســـت 
کشـــور را نمـــی  نقـــش انـــکار ناشـــدنی آن هـــا در اقتصـــاد 

گرفت. تـــوان نادیـــده 
کاری در قبـــال این افراد و انســـان هـــای بزرگ  مـــا هیـــچ 
کـــه این  کـــردن آن حماســـه هایی  نکـــرده ایـــم جـــز بازگو 
که بـــار انقـــاب بـــر دوش آنها  اشـــخاص آفریدنـــد و ایـــن 

اســـت. بوده 
هرچنـــد ایـــن مســـتند از تصاویـــر آرشـــیوی بـــه تناســـب 
موقعیـــت و بـــه خوبی بهره بـــرده اما بهتر بـــود از ظرفیت 

هانیه پایور
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گفت: مســـتند »جهاد در مدار جاده«  هاشـــم مسعودی 
به ســـفارش خانه فیلم شـــهرداری مشـــهد ساخته شده 
کشـــور  اســـت. آذرمـــاه ســـال 62، مشـــکات اقتصـــادی 
کشـــتی های باری،  موجب شـــده بـــود تعـــداد زیـــادی از 
در خلیـــج فـــارس، معطـــل تخلیـــه بمانند و این مســـئله 
که امام خمینـــی )ره(، 26 آذر ضمن  بحرانی شـــده بـــود، 
کامیون برای  گـــر از هر شـــهر ۴  یـــک ســـخنرانی فرمودند ا

کند مشـــکل حل می شـــود. تخلیـــه بارهـــا اقدام 

کامیونداران داستان
امـــام  فرمـــان  بـــه  دارانـــی  کامیـــون  کشـــور  سراســـر  از 
کامیون  گوینـــد و از مشـــهد 800  خمینـــی)ره( لبیـــک می 
کار را انجـــام مـــی دهنـــد و  بـــه صـــورت داوطلبانـــه ایـــن 
کامیـــون، بـــرای  ایـــن مســـتند دربـــاره جهـــاد راننـــدگان 
کشـــور اســـت  گندم ها در  کشـــتی ها و توزیـــع  تخلیـــه بـــار 
و مصاحبه هـــای جذابـــی با بازمانـــدگان آن حماســـه در 

شـــهر مشـــهد انجام شـــده  اســـت.

2ماهتحقیق
مـــاه   2 حـــدود  داران  کامیـــون  انتخـــاب  و  کار  تحقیـــق 
کشـــید تا این مســـتند، به خوبی، اســـتراتژی امام  طول 
خمینـــی )ره( در به کارگیـــری نیروهـــای داوطلـــب بـــرای 
کـــه ایـــن  کلیـــدی  کشـــور را نشـــان دهـــد،  حـــل مســـائل 

کســـی از آن اســـتفاده می کنـــد. کمتـــر  روزهـــا 

کامیونداران ورودبهفضای
کامیون به   فضـــای ســـخت و شـــیرینی اســـت؛ راننـــدگان 
کـــه در جـــاده هـــا تنهـــا هســـتند، معمـــوال با  دلیـــل ایـــن 
کار را قدری  ســـختی به ســـخن مـــی آینـــد و ایـــن مســـئله 
که ما مجبور بودیم برای رســـیدن  کرده بـــود؛ چرا  دشـــوار 

کنیم.                  بـــه قصـــه ی مدنظر با تعـــداد زیـــادی مصاحبـــه 

کاردیگر
که به  کوتاه داســـتانی عروســـک اثری دیگر اســـت  فیلـــم 
گذرد  جشـــنواره فرســـتاده ام. در جغرافیای ســـوریه می 
کـــه چنـــد تـــن از رزمندگان  و پیرامـــون خانـــه ای اســـت 

مدافعـــان حـــرم وارد آن شـــده اند.

جشنوارۀعمار
دوره  از  خوبـــی  کیفـــی  و  کمـــی  رشـــد  عمـــار  جشـــنوارۀ 
نخســـت تا به امروز داشته و خوشـــبختانه این پیشرفت 
ها بســـیار چشـــمگیر و اثرگـــذار بوده و مرهـــون ایده های 
که بـــه جشـــنواره تزریق می  جـــذاب، نـــو و بدیعی اســـت 
شـــود و نمونـــه آن را در برگـــزاری افتتاحیـــه و اختتامیـــه 

کرد. خـــاص جشـــنواره می تـــوان مشـــاهده 
حمایـــت از فیلمســـازان برگزیـــده جهـــت تولیـــد آثـــار 
بعدی شـــان خیلـــی مهـــم اســـت و ایـــن اقـــدام مـــی 
کیفی آثار جشـــنواره  گامی مؤثر در ارتقاء رشـــد  توانـــد 

کند. عمـــار ایفـــا 

»جهاد در مدار جاده«؛ 
کسی از آن استفاده می کند کمتر  که این روزها  کلیدی 

کرده  کارهای ســـینمایی و تله فیلم به عرصه هنر ورود  که با دســـتیاری  هاشـــم مســـعودی، ۱0 ســـالی اســـت 
اســـت و امســـال بـــا اثر »جهاد در مـــدار جاده« میهمـــان هفتمین جشـــنواره مردمی فیلم عمار اســـت.

کلیشـــه پرهیز  هـــای بیشـــتری در آن اســـتفاده و از ایـــن 
ی  ســـوژه  و  اولیـــه  ایـــده  بـــرای  همچنیـــن  و  شـــد  مـــی 
گرفته می شـــد.  گفتگـــو محـــوری فاصله  پرکاربـــردآن ، از 
جـــای خالی بازســـازی برخـــی صحنه هـــا نیز درمســـتند 
دیـــده مـــی شـــود . همیـــن طـــور انـــدک ضعـــف هایی در 
کافـــی  تصویربـــرداری، قـــاب بنـــدی هـــا و عـــدم توجـــه 
بـــه عناصـــر پـــس زمینـــه ، جـــای خالـــی موســـیقی متـــن 

حماســـی در طـــول مســـتند قابـــل مشـــاهده اســـت.
در  کـــه  گرفتـــه  انجـــام  تنـــد  ریتـــم  بـــا  مســـتند  تدویـــن 
انتقـــال اطاعـــات بـــه مخاطـــب، او را از متـــن مســـتند 
کـــرده و اجـــازه تفکـــر عمیـــق تـــر  کترهـــای آن جدا کارا و 
و حـــس همـــزاد پنـــداری بیشـــتر را بـــه او نمی دهـــد ؛ اما 
محتـــوای قابـــل قبـــول آن همچـــون  انتخـــاب درســـت 
ســـوژه ها و خاطـــرات ، ماننـــد صحبت های دل نشـــین 
کنـــی رزمنده  کار  کـــه میگویـــد : »هرجا  کامیونی  راننـــده 
ای!« درد ودل هـــای صمیمانـــه راننـــدگان، بغـــض های 
که پشـــت لبخندی  پـــدر شـــهید هنـــگام صحبت از پســـر 
کمرنـــگ پنهـــان میشـــود ، بیـــان خاطراتـــی از آن روزهـــا 
گاه تلخنـــد ) اشـــاره بـــه خاطره ی  بـــا چاشـــنی لطیفـــه و 
دزدی از راننـــده هـــا ( ، و ســـخن از رزم  ایـــن قشـــر بـــی 
ادعـــای دور ازریا ، از موارد دوســـت داشـــتنی و شـــیرینی 
کشـــیده شـــده ایـــن مســـتند و از نقاط  هـــای بـــه تصویر 
کـــه نمی توان از آن چشـــم پوشـــی  عطـــف آن می باشـــد 
گی دیگر این مســـتند ، حســـن ختامی خوب  نمـــود. ویژ
که بـــا بیان حماســـی مصطفی  و پایانـــی مناســـب اســـت 
فارویـــی فیـــروزی ، مدیـــر فرهنگســـرای غدیـــر مشـــهد و 

موســـیقی در هـــم مـــی آمیزد .
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تولیـــد و عرضـــه آثـــار دینی متناســـب با نیازهـــای جامعه 
که در ســـال های  و مخاطبـــان یکـــی از اقداماتـــی اســـت 
کنندگان جوان  گرفته شـــده و تولیـــد  اخیر بیشـــتر جدی 
گذاشـــته وآثـــاری نیـــز تولید  و خـــاق پـــا در ایـــن عرصـــه 
گروهـــی جوان  کـــه توســـط  کرده  انـــد. یکـــی از اقداماتـــی 
که  گرفتـــه، تهیـــه و تولیـــد پویانمایـــی »مـــردی  صـــورت 

کشـــت« اســـت.  خودش را 
کـــه در آن بـــه شـــخصیت عمربـــن ســـعد فرمانـــده  اثـــری 
ســـپاه یزد بـــن معاویه در واقعه عاشـــورا پرداخته اســـت. 
دســـتور قتـــل امـــام حســـین )ع( از ســـوی عبیـــداهلل بـــن 
کـــه بـــر ســـر  زیـــاد بـــه عمـــر بـــن ســـعد ابـــاغ می شـــود. او 
دوراهـــی دیـــن و دنیـــا مانده، در تاش اســـت یـــک راه را 
کند. شـــاید این یک خط داســـتان انمیشـــین  انتخـــاب 
کشـــت« باشـــد  را  کـــه خـــودش  ۱5 دقیقـــه  ای »مـــردی 
که زمـــان آن  کار اثرگـــذار و موفـــق اســـت  امـــا آنقـــدر ایـــن 
آن  تولیدکننـــدگان  عبارتـــی  بـــه  و  نمی    آیـــد  چشـــم  بـــه 
توانســـته  اند مخاطب را تحـــت تاثیر اثر خود قـــرار داده و 

کـــه مورد نظرشـــان اســـت برســـند. بـــه نتیجه  ای 
کارگردانی  کشـــت« بـــه  که خودش را  پویانمایـــی »مردی 
تهیه کنندگـــی  و  محمدیـــان  هـــادی  نویســـندگی  و 
ایـــن  از  پیـــش  و  شـــده  تولیـــد  همدانـــی  محمدامیـــن 
توانســـته در جشـــنواره هـــای دیگری نیـــز موفقیت  هایی 
کنـــد. شـــخصیت  پردازی-های ایـــن اثـــر بســـیار  کســـب 
گفـــت در قیاس بـــا دیگر آثار  موفق اســـت و شـــاید بتوان 
گردن  که در ایران تولید می  شـــود یک ســـر و  پویانمایـــی 
باالتـــر قـــرار می  گیرد. عاوه بـــر این طراحی شـــخصیت  ها 
فـــوق العـــاده بوده و بیننـــده را به خود جـــذب می-کند. 
کردن آنها نیز بســـیار باورپذیر اســـت  همچنیـــن انیمیت 
و لب  زدن  های شـــخصیت  ها بســـیار بـــه واقعیت نزدیک 
لـــب  حـــرکات  روی  می  شـــود  ادا  کـــه  کلماتـــی  و  اســـت 

می  شـــود. ادا  شـــخصیت  ها 
ایـــن  نیـــز  نمادهـــا  از  اســـتفاده  و  فضاســـازی  منظـــر  از 
کنـــد. زیرا  کســـب  پویانمایـــی توانســـته نمـــره موفقیـــت 
تیـــم تولیـــد ایـــن انیمیشـــن بـــه خوبـــی بـــا اســـتفاده از 
نمادهایـــی مثـــل »دیـــو« بـــرای نفـــس اماره شـــخصیت 
عمر بن ســـعد، بیننـــده را وارد فضـــای حدیث نفس این 
کتـــر می  کننـــد و در ایـــن مســـیر موفـــق نیـــز هســـتند.  کارا

کنار  کودکـــی به صورت یـــک مارمولـــک  کـــه از  »دیـــو«ی 
عمـــر بـــن ســـعد حضـــور دارد و بزرگتریـــن صحنـــه حضور 
که ســـر  کربا اســـت  ایـــن دیـــو ظهـــر عاشـــورا در صحرای 
بـــر آورده و او را بـــه قتـــل اباعبـــداهلل الحســـین)ع( ترغیب 
کـــه عمر بن ســـعد یـــادآوری  و تشـــویق می  کنـــد و زمانـــی 
که تو  کـــه امـــام حســـین)ع( بـــه او فرمـــوده بـــود  می  کنـــد 
گنـــدم ری نیـــز نخواهـــی خـــورد، نمـــاد نفس امـــاره او  از 
گر »گندم« آنجـــا را نخوری الاقـــل »جو« ری را  می  گویـــد ا
که ســـازندگان »مردی  خواهی خورد. از این رو تصویری 
کشـــت« بـــه تماشـــاچی نشـــان می  دهند  که خـــودش را 
کـــه با نمادهـــا و نشـــانه  ها در عالم  حکایـــت از ایـــن دارد 
تصویـــر بـــه خوبـــی آشـــنا هســـتند و توانســـته  اند آن را به 

کنند. بیننـــده خود نیـــز منتقـــل 
که بایـــد در ارتباط با  فضاســـازی دیگـــر مولفه  ای اســـت 
گفت. تیـــم تولیـــد موقعیت مکانـــی و زمانی  آن ســـخن 

کـــه دوربیـــن  کرده  انـــد و زمانـــی  لحـــاظ  اثرشـــان  را در 
کســـتری بـــودن  در ســـپاه یزیـــد قـــرار دارد حالتـــی از خا
که ایـــن نشـــان دهنده  نیـــز در تصویـــر دیـــده می  شـــود 
کمک   تیرگی روزگار ســـپاه اشـــقیا دارد. موســـیقی نیز به 
کشـــت« آمـــده و بیننده را با خود  که خودش را  »مردی 
کرده اســـت. به خصوص وقتی سیدالشـــهدا)ع(  همراه 
که شـــتر  گامی  ســـوار بـــر شـــتر وارد میدان می    شـــوند هر 
کـــه ایـــن  بـــر مـــی  دارد موســـیقی نیـــز نواختـــه می  شـــود 
کـــی از تشـــویش درونـــی ســـپاه عمـــر بن ســـعد دارد.  حا
کـــه بـــا دیالوگـــی از زبـــان یکـــی از  بـــه خصـــوص وقتـــی 
کفر بـــا این مضمون همراه می  شـــود  فرماندهان لشـــگر 

کشت« که خودش را  سهل و ممتنع در »مردی 
گام شـــتر حســـین)ع( دل  های ســـربازان لشـــگر  کـــه »هر 
آشـــکار  بیشـــتر  تشـــویش  ایـــن  می  کنـــد«،  متزلـــزل  را 
که آنها خود بـــر حقانیت حســـین بن علی)ع(  می  شـــود 
کســـب مقـــام دنیـــا و یـــا از  گاه هســـتند و فقـــط بـــرای  آ
گنـــاه بزرگی  تـــرس امـــرای بنی امیـــه دســـت به چنیـــن 

آلوده  انـــد.
که پـــدرش »ســـعد بن ابی  عمـــر بن ســـعد حتـــی روایتی 
وقـــاص« از زبان مبـــارک امیرالمومنین)ع( شـــنیده را نیز 
به یاد می آورد و همین ســـبب افزایش شـــک و تردیدش 
که شـــک در او ریشـــه  کار می  شـــود ولی هر بار  بـــرای این 
می  کنـــد صدای قاصـــدی از جانـــب عبیداهلل بـــن زیاد او 
که زمـــان زیادی بـــرای تصمیم  گیری  را بـــه خود مـــی  آورد 
کـــه بایـــد در مورد ایـــن اثر عنوان شـــود  نـــدارد. نکتـــه  ای 
کـــه عـــاوه بـــر ســـختی  های فنـــی در مســـیر  ایـــن اســـت 
کار را نیز در  تولیـــد آن باید عقبـــه مطالعاتی و تحقیقاتـــی 
گرفـــت. زیرا در این اثر ما در برابـــر یکی از عبرت  های  نظر 
کنندگان باید عـــاوه بر ارائه  تاریخـــی قـــرار داریم و تولیـــد 
فنـــی مناســـب، از نظـــر محتـــوا نیز بیننـــده را نه تنها ســـر 
گم نکننـــد بلکه بتوانند تلنگری تاریخـــی به او بزنند.  در 
کـــه در این زمینه نیـــز موفق بوده و توانســـته  اند عبرتی از 

عبرت  هـــای عاشـــورا را به تصویر بکشـــند.
بـــه نظـــر بیایـــد انیمیشـــن  نـــگاه اول اینطـــور  شـــاید در 
کار بزرگـــی نیســـت ولی  کـــه  پانـــزده دقیقـــه  ای ســـاختن 
گـــر تنهـــا اندکـــی با رونـــد ســـاخت پویانمایـــی آن هم در  ا
کشـــور آشـــنا باشـــیم، هرگز چنین تصوری  شـــرایط فعلی 
نخواهیـــم داشـــت. از این رو ســـاخت پویانمایی تاریخی 
کشـــیده  کـــه از نظر منابع نیز باید برای آن زحمت بســـیار 

کاری بســـیار ارزشـــمند است. شـــود 
کشـــت«  که خودش را  در مجمـــوع پویـــا نمایـــی  »مـــردی 
گـــروه جـــوان خلق  که  کـــرد  را بایـــد اثـــری موفـــق خطـــاب 

کننـــده آن توانســـته  اند از پـــس تولیـــد آن بـــر بیایند.
بایـــد زمینـــه تولید و پخـــش چنین آثار فاخر و ارزشـــمندی 
کودک و نوجـــوان از آن  بیـــش از این فراهم شـــود تا نســـل 
کـــه خـــودش را  هـــا بهره  منـــد شـــوند. انیمیشـــن »مـــردی 
کـــه از نظر فـــرم و محتـــوا و همچنین  کشـــت«، اثری اســـت 
که  مســـائل تکنیکـــی یـــک اثـــر موفـــق و رو بـــه جلـــو اســـت 
می  تواند نظر مســـاعد بیننـــده را نیز به خـــود جلب نماید.

حسام آبنوس

ــتفاده از ــا اس ــی ب ــه خوب ــن انیمیشــن ب ــد ای ــم تولی تی
نمادهایــیمثــل»دیــو«بــراینفــسامــارهشــخصیتعمــربــن
کتــرمیکننــد کارا ســعد،بیننــدهراواردفضــایحدیــثنفــسایــن
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کارگـــردانونویســـندهیخـــوش هـــادیمحمدیـــان،
کهتا ذوقوخـــاقانیمیشـــنســـینمایایراناســـت
کـــودکانونوجوانان بـــهحالآثـــاریجـــذابرابـــرای

کردهاســـت. تولیـــد
و کـــرد آغـــاز زنجفیـــل« »دره خـــود کار محمدیـــان،
ســـپسباانیمیشـــن»پـــروازتـــابینهایت«توانســـت
فانـــوسبلورینپنجمیندورهجشـــنوارهیعماررابه

خـــوداختصـــاصدهد.
گذشـــتهباســـاختانمیشـــنســـینمایی کهســـال او
»شـــاهزادهروم«دربخـــشخـــارجازمســـابقهســـی
وســـومینجشـــنوارهفیلـــمفجـــرجایـــزهویـــژهدبیـــر
قابـــل فـــروش توانســـت کـــرد، کســـب را جشـــنواره
و آورد ارمغـــان بـــه ایـــران ســـینمای بـــرای توجهـــی
کشـــت«بـــه کـــهخـــودشرا امســـالبـــااثـــر»مـــردی
هفتمیـــنجشـــنوارهمردمیفیلـــمعمارآمدهاســـت.

کشت کهخودشرا ایدهانیمشنمردی
کشـــت، در ابتـــدا قرار  کـــه خـــودش را  انیمیشـــن مـــردی 
بود یک قســـمت از ســـریالی اپیزودیک در رابطـــه با افراد 
که برای نخســـتین قســـمت  کربا باشـــد  حاضر در واقعه 
کربـــا یعنی عمر  گذارتریـــن افـــراد در واقعه  یکـــی از تأثیـــر 
کـــه بـــه بخشـــی از تخیـــات و  بـــن ســـعد انتخـــاب شـــد 

طراوشـــات ذهنـــی او پرداختیم.
فضای این انیمیشـــن با قصه ای ســـورئال و در فضایی 
که  ذهنـــی روایت می شـــود، و ما به دنبال ایـــن بودیم 
کربـــا از نگاهی متفاوت بنگریـــم و  بحمداهلل  بـــه واقعه 
کـــه مرحلـــه تولیـــد آن نیـــز  کار ســـنگین  نتیجـــه ایـــن 
حدود ۱ ســـال بـــه طـــول انجامید، خلق اثـــری خوب و 

شـــد. توجه  درخور 

مخاطبانیمیشن
مخاطـــب اصلـــی ایـــن اثـــر جوانـــان و نوجوانـــان و حتـــی 
گـــر زمان بـــه عقب بازگـــردد و  قشـــر بزرگســـال هســـتند و ا
کنیم، فضای  بخواهیـــم اثـــری با موضوع عاشـــورا تولیـــد 
کـــودک و نوجوان قرار  کار را تغییـــر داده و مخاطبمـــان را 

مـــی دهیم.
کـــه خـــودش را  کـــه در اثـــر »مـــردی  جنـــس تجربـــه ای 
گذشـــته بود  کارهای  کردیم متفاوت بـــا  کشـــت« دنبـــال 
و مـــی خواســـتیم از فضـــای فانتـــزی فاصلـــه بگیریم و به 
دنبـــال خلـــق اثری فاخـــر در فضای رئـــال بودیـــم و از آن 
کار ســـنگین بود، ســـبب ارتقاء  کـــه مراحل فنـــی  جایـــی 
کیفیت  گروه شـــد و یکی از دالیـــل  کار بچه هـــای  کیفـــی 

کار پیـــش از آن بود.  بـــاالی شـــاهزاده روم انجـــام ایـــن 
کار قرار بـــود، وجدان شـــخصیت اصلی  مـــا در قصـــه این 
قصـــه را از طریـــق داســـتان بـــه مخاطب نشـــان دهیم و 
پیـــاده ســـازی این فضـــای ســـورئال در قالب انیمیشـــن 

کـــرده بود. کار را دشـــوار 

اهمیتجشنوارهعمار
در رابطه با عمار صحبت های بســـیاری شـــده و ســـابقه 
کیفیت باالی آن اســـت و  این جشـــنواره نشـــان دهنـــده 
کـــه این جشـــنواره به فیلمســـازان  بزرگتریـــن جایـــزه ای 
کشـــور  می دهد، دیده شـــدن اثرشـــان در نقاط مختلف 
اســـت و ایـــن دیـــده شـــدن بـــرای فیلمســـازان عمـــاری 

است. مهم  بســـیار 
فیلـــم هـــا وقتـــی بـــه شـــهرها و روســـتاهای مختلـــف      
می روند، ارتباط درســـتی میان مخاطب و اثر شـــکل 
کـــه از ســـوی مخاطب به  گیـــرد و بازخوردهایی  مـــی 
کارگـــردان داده مـــی شـــود افـــزون بـــر ارتقـــاء روحیـــه 

کشت؛  که خودش را  مردی 
نمایش وجدان شخصیت در فضایی سورئال 

کارگـــردان  فیلمســـاز نقـــاط ضعـــف و قـــوت اثـــر را بـــه 
گی منحصر بـــه فرد عمار از  کنـــد و این ویژ گوشـــزد می 

دیگر جشـــنواره هاســـت.

پشنهادیبرایجشنواره
گیری های خود  عمـــار باید برای همه بماند و بـــا موضع 
گروهی  که دایره مخاطبـــان آن به قشـــر و  ســـبب نشـــود 
کـــه جامعـــه عمـــار  کاری نکنـــد  خـــاص محـــدود شـــود و 
کـــه ســـایق بتوانند در  کند  کوچـــک شـــود و راهی پیـــدا 
کشـــورش  کـــه حرفی برای  کس  عمـــار حضور یابنـــد و هر 

کند.  دارد بتوانـــد در عمـــار آن را بیـــان 

توصیهبهتازهواردها
کند شدن  که ســـبب  معضل موجود در انیمیشـــن ایران 
کـــه فعـــاالن این  رونـــد پیشـــرفت آن شـــده، ایـــن اســـت 
حـــوزه به دنبال رســـیدن ســـریع بـــه نتیجه هســـتند، در 
گذاری  که پیشـــرفت در انیمیشـــن نیازمند زمـــان  حالی 
کنار تاش  بســـیار در بعد آموزشـــی تئوریـــک و عملـــی در 

فراوان اســـت. 
با توجه به در دســـترس بودن ابزار انیمیشـــن و آســـان 
شـــدن فضـــای ورود بـــه ایـــن عرصـــه عاقـــه منـــدان 
که  بایـــد قـــدم بـــه قـــدم مســـیر آشـــنایی بـــا این هنـــر 
ابتـــدا آموزش هنرهای تجســـمی، طراحی، پیشـــرفت 
بصـــری و مطالعه و آموزش در حوزه ســـینما و ادبیات 

گیرند. را فـــرا 
بنـــده خـــودم بـــه عنـــوان داور در جشـــنواره بـــوده ام و 
که پتانســـیل خلق آثار  اســـتعدادهای بســـیاری دیده ام 
که به دلیل رفتن به مســـیرهای اشـــتباه  خـــوب را دارنـــد 

بـــه بیراهه رفتنـــه اند.  

هادی محمدیان:
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چهار ســـال پیش از این در یادداشتی با عنوان »جشنواره 
کـــه فتنه 88  عمار و مردمی شـــدن ســـینما« نوشـــته بودم 
را نبایـــد صرفا بـــه صورت سیاســـی اش فروکاهیـــد بلکه در 
آیینـــه آن بایـــد منازعات فرهنگـــی و ایدئولوژیک ناشـــی از 
کـــردن« ارزشـــها و آرمان  کمیـــت در »اجتماعی  ضعـــف حا
هایـــش در اتبـــاع ملـــی اش دیـــد. ایـــن بـــار امـــا میخواهم 
که فتنـــه 88 را  کنم  کیـــد  کـــرده و تا گـــذر  از ایـــن منظرهـــم 
گاهـــی های سیاســـی یـــا فرهنگی  نبایـــد صرفـــا در حـــوزه آ
کـــرد. ایـــن بـــار می خواهـــم نقش  و ایدئولوژیـــک خاصـــه 
بنیادین ســـاختارهای اجتماعی از جمله شـــهر را در تولید 
کنم.  مجـــادالت سیاســـی، اخاقـــی و فرهنگـــی پـــر رنـــگ 
ایـــن بار مـــی خواهـــم از منظـــر تاثیـــرات ســـاختار و فضای 
گاه  ناخـــودآ در  تهـــران  همچـــون  مـــدرن  کانشـــهرهای 

کنم. شـــهروندان، بـــه فتنه 88 نـــگاه 

کانشهری انسان
ج زیمـــل)۱90۳(  مقالـــه »کانشـــهر و حیـــات ذهنـــی« جـــور
کـــه مـــی توانـــد بصیرت  یکـــی از مهمتریـــن متونـــی اســـت 
هـــای مهمـــی دربـــاره فضـــا، اقتصاد سیاســـی، ســـاختارها 
انســـان  اجتماعـــی  روانشناســـی  بـــر  موثـــر  اقتضائـــات  و 
که شـــاید  کانشـــهری بـــه مـــا بدهد. زیمـــل در ایـــن مقاله 
گیـــری حوزه  بتـــوان آن را اولیـــن و مهمتریـــن اثر در شـــکل 
جامعـــه شناســـی شـــهر دانســـت بـــه مـــا نشـــان مـــی دهد 
گرا  کمـــی  کانشـــهر مـــدرن در پیوند بـــا اقتصـــاد پولی  کـــه 
گرا می شـــود.  کمی  چگونـــه باعث رشـــد عقانیت ابزاری و 
کانشـــهری بـــه علـــت مواجهـــه  کـــه در آن فـــرد  عقانیتـــی 
بـــی امان با یـــورش تصاویر و ســـرعت تغییـــرات و تحوالت 
بســـیار دیگر نمـــی توانـــد ارتباطاتی عمیـــق و پایـــدار برقرار 
ســـازد و در نتیجـــه ارتباطات ســـطحی و لحظـــه ای زندگی 
که  کانشـــهری باعث نوعـــی »دلزدگی« می شـــود. دلزدگی 
گیـــری و احتیـــاط از دیگـــران را موجـــب  کنـــاره  در نهایـــت 
که  کانشـــهری، فردیت اصیل خـــود را  می شـــود وانســـان 
گـــرم و شـــخصی امـــکان ظهـــو و بـــروز مـــی یابد  در روابـــط 
گیری،  کنـــاره  کند. در عـــوض این احتیاط و  ســـرکوب می 
نـــوع جدیـــدی از فردیـــت رشـــد و بـــروز مـــی یابـــد. فردیتی 
ناشـــی از آزادی عمـــل حاصـــل آمـــده از بیگانگـــی افـــراد با 
که هـــر روزه با آن هـــا در ارتباط اســـت.  کثیـــری  جمعیـــت 

گم شـــدن در شـــهر.  فردیتـــی ناشـــی از 
دهـــد  مـــی  نشـــان  هـــم  هـــاروی  دیویـــد  کـــه  همانطـــور 
کانشـــهرها نـــه بـــر مبنـــای برنامـــه ریـــزی شـــهری بلکه به 
اقتضائـــات ایجـــاد ارزش افزوده و  انباشـــت ســـرمایه رشـــد 
گونه ای  کانشـــهر "باید بـــه  و توســـعه مـــی یابند. از این رو 
که سلطه ســـرمایه تامین شـــود. یعنی این  ســـاخته شـــود 
که مـــردم به چـــه ســـهولتی بتوانند یـــا نتواننـــد با هم  امـــر 

گســـترش حرکات  کـــه امکان  کننـــد، این امر  ارتبـــاط پیـــدا 
مردمـــی چگونه باشـــد، تبدیل می شـــود به یـــک امر مهم 
کمیت سرمایه  و مرکزی و ابزار موثر سیاســـی در دســـت حا

داری."
ایـــن ســـیطره ســـرمایه، " حق مـــردم بـــه شـــهر" در تنظیم 
رســـمیت  بـــه  را  شـــان  اجتماعـــی  روابـــط  بخواهانـــه  دل 
نمـــی شناســـد. ابتـــدا بازارهای ســـنتی تخریـــب  و برجها و 
ســـازه هـــای جدید ســـربر مـــی آورنـــد. وقتی قیمـــت زمین 
ج هـــا افزایـــش یافـــت ابتـــدا زمیـــن  هـــای اطـــراف ایـــن بـــر
کنان قدیمی بـــه مناطق  هـــا خریـــداری مـــی شـــوند و ســـا
حاشـــیه ای تـــر رانده می شـــوند و ســـپس نوبت بـــه تغییر 
شـــود. حافظـــه  مـــی  قدیمـــی  بافـــت محـــات  بولـــدوزی 
جمعـــی و هویـــت محلـــی نادیـــده انگاشـــته مـــی شـــوند، 
بافـــت جمعیتـــی محـــل و شـــبکه روابـــط اجتماعـــی محل 
که احســـاس تعلق  کنان جدید  نیـــز تحـــول می یابـــد و ســـا
خویشـــاوندی یـــا همســـایگی یـــا حتـــی مکانی به ســـرپناه 

گم می شـــوند. جدیـــد خـــود نـــدارد در شـــهر 
گرچـــه در برابـــر یـــورش  ایـــن تغییـــر و تحـــوالت ســـازه هـــا ا
کنند اما  بولدوزرهـــا و جرثقیـــل هـــا نمی تواننـــد مقاومـــت 
گـــروه هـــای انســـانی متفـــاوت اســـت. همانطور  ماجـــرای 
گر میـــان خانه  کـــرده  ا کس هم اشـــاره  کـــه موریـــس هالبوا
کنانش فقـــط رابطه ای  گـــروه هـــای ســـا کوچـــه هـــا و  هـــا، 
کوتـــاه مـــدت برقـــرار می بـــود، انســـان ها می  تصادفـــی، و 
کنند  توانســـتند خانه ها، محلـــه ها وشهرشـــان را تخریب 

و در همـــان مـــکان خانـــه، محلـــه و شـــهر دیگـــری طبـــق 
گر ســـنگ هـــا را می توان  نقشـــه ای متفاوت بســـازند؛ اما ا
بـــه جایـــی دیگر بـــرد، به همـــان آســـانی نمی تـــوان رابطه 
کـــه میـــان ســـنگ هـــا و انســـان ها برقرار شـــده اســـت  ای 
گروه انســـانی در محلـــی زندگی  کـــه یک  تغییـــر داد. وقتی 
که با عادت هایش ســـازگار اســـت نه فقـــط رفتار  کنـــد  مـــی 
بیرونـــی اش بلکـــه تفکراتش نیز بـــر پایه توالـــی تصویرهای 
کـــه اشـــیای خارجـــی در معـــرض دیدش قـــرار می  مـــادی 
دهنـــد، انتظـــام مـــی یابد. حاال شـــما ایـــن خانه هـــا، این 

بسط معنای مردم در جشنواره عمار 
کالن شهری از فتنه 88 با درکی 

کنیـــد. جهت شـــان را،  کوچـــه هـــا، ایـــن معابـــر را تخریـــب 
که نســـبت  شـــکل شـــان را تغییر دهیـــد، یا فقـــط جایی را 
کنیـــد. ســـنگ ها و  کـــرده انـــد عوض  بـــه یکدیگـــر اشـــغال 
گروه  کرد. امـــا  مصالـــح در برابـــر شـــما مقاومـــت نخواهنـــد 
گـــذر آن ها  کرد و شـــما از  هـــای انســـانی مقاومت خواهند 
کـــم بـــا چیدمـــان قدیمی  بـــا مقاومت ســـنگ ها، دســـت 

شـــان روبرو خواهید شـــد.
کمـــک آن چه  گذشـــته مـــان را با  بـــه عبـــارت دیگر ما 
محیـــط مـــا را تشـــکیل مـــی دهـــد به یـــاد مـــی آوریم. 
حافظـــه فـــردی بـــه یـــک اجتمـــاع عاطفـــی بســـتگی 
پدیـــده  نتیجـــه  کـــه  آن  از  بیـــش  فراموشـــی  دارد. 
گروهـــی  فرســـودگی فـــرد باشـــد، نتیجـــه بریدگـــی او از 
بازســـازی  اســـت.  داشـــته  تعلـــق  آن  بـــه  کـــه  اســـت 
کند اما  کمک مـــی  گـــروه  گذشـــته بـــه تحکیـــم هویت 
یـــورش های توســـعه شـــهری به شـــهر بـــه جغرافیای 
حافظـــه جمعی بی توجه اســـت. این بـــی توجهی به 
کانشـــهری و  روان و هویـــت تاریخی و محلی انســـان 
توســـعه مکانیکی شهر، اساســـا او را از خودبیگانه می 
کنـــش صحیح و  کـــه امکان  گی  کنـــد. از خـــود بیگانه 
کند و از این جهت خشـــونت  پایدار را از او ســـلب می 

آفریند. مـــی 
که به قول اشـــتراوس    توپولـــوژی شـــهر آنقدر مهم اســـت 
یکـــی از مهمترین روش های میســـیونرها برای مســـیحی 
کوچاندن آن ها از دهکده شـــان  کـــردن بومیان آمـــازون، 
کنار هم  که آن جـــا خانه هـــا  بـــه دهکـــده ای دیگر اســـت 
که  در ردیـــف هـــای مـــوازی ســـاخته شـــده انـــد. بومیانی 
موقعیـــت شـــان نســـبت بـــه چهـــار جهـــت اصلی بـــه هم 
ریختـــه اســـت بـــه ســـرعت معنـــای ســـنت هـــا را فراموش 
که  گویا نظـــام های اجتماعـــی و دینی شـــان  کننـــد.  مـــی 
که از  البتـــه از هـــم تفکیک ناپذیرنـــد پیچیده تـــر از آن بود 
کرد چشـــم  کـــه نقشـــه دهکـــده آن را نمایان می  طرحـــی 
بپوشـــند و ژســـت های روزانه شـــان دایما محیط دهکده 
کنون مـــی فهمیم  گویـــد ا کرد. اشـــتروس می  را تـــازه مـــی 
چرا در مخالفت با آرایش ســـنتی دهکده ها، میســـیونرها 

کننند. همـــه چیـــز را ویران مـــی 

کانشهروفتنه
گر چه  تبعـــات ترکیـــب ایـــن مقاومـــت روانـــی بـــا دلزگـــی را ا
روزانـــه در منازعـــات خیابانـــی و محلـــی و همســـایگی و نیز 
در افســـردگی شهرنشـــینان مـــی بینیـــم ولـــی بـــه صـــورت 
کانشـــهری فسیل و ته  اساســـی ترآرام آرام در نهاد انســـان 
نشـــین می شـــود. این ته نشســـت های فســـیل شـــده در 
کـــه فضای دوقطبـــی، غلظت  بحـــران هـــای اجتماعی ای 
هیجانـــات را به اوج خود می رســـاند همچون نفت منتظر 

میثم مهدیار 
دکتری جامعه شناسی فرهنگی/دانشگاه عالمه طباطبایی

بازنمایــی »فتنــه گــران« در جشــنواره عمــار اغلــب بــه 
صــورت عاملیــت هــای آگاه و مختــار و مجرمــی صــورت 
گرفتــه کــه بایــد بــا روش هــای امنیتــی یــا ذهنــی در 

مقابــل آنهــا واکنــش نشــان داد

8
یادداشت



یـــک جرقـــه اســـت. در ایـــن فضـــای بحرانـــی دیگر فـــرد به 
گیرد، بـــل در اینجا بجای  گاهانـــه  تصمیم  نمـــی  صـــورت آ
کـــه بـــر  محاســـبه عقانـــی ایـــن تـــه نشســـت هـــا هســـتند 
عقانیت فرد مســـلط می شـــوند و به او جهـــت   می دهند 
که دیگر  کشـــانند. اینجاســـت  و او را بـــه وســـط معرکـــه می 
گرایانه سیاســـی و  گرایانـــه و اراده  تحلیـــل هـــای عاملیـــت 
فرهنگـــی و ایدئولوژیکـــی بـــرای تبییـــن اینکـــه چـــرا حتـــی 
کـــه از آنهـــا انتظـــار نمی رود بـــا موج برنامـــه ریزی  افـــرادی 
شـــده فتنـــه همراه می شـــوند مکفی نیســـت. تبیین های 
گاهی و  گرفتـــه از فتنـــه اغلب بـــه توجه بـــه بعـــد آ صـــورت 
کننـــدگان تقلیـــل یافتـــه و از همیـــن رو  ذهنـــی مشـــارکت 
گرفتـــه بـــرای  کنـــش هـــا و برنامـــه ریـــزی هـــای صـــورت  وا
مقابلـــه بـــا آن نیـــز اغلب بـــه همین بعـــد مخاطبـــان توجه 
داشـــته انـــد. ســـهم زیـــاد فعالیـــت رســـانه ای وتبلیغاتی و 
گرایی مفـــرط در این فعالیت رســـانه ای  بـــروز نوعـــی ذهن 
در آنچـــه بـــه "جنگ نرم" مشـــهور شـــده اســـت را می توان 

کرد. در همیـــن چهارچـــوب تحلیـــل 
گـــر چـــه همیشـــه و بـــه درســـتی صفـــت  جشـــنواره عمـــار ا
مردمـــی را همـــراه خـــود داشـــته امـــا در چنان بســـتر ذهن 
گرفتـــه و تـــداوم یافته اســـت. بازنمایی  گرایانـــه ای شـــکل 
گـــران« در جشـــنواره عمـــار نیـــز اغلـــب بـــه صورت  »فتنـــه 
که  گرفته  گاه و مختـــار و مجرمی صـــورت  عاملیـــت هـــای آ
بایـــد و می توان بـــا روش های امنیتی یـــا ذهنی در مقابل 
گاهی  کنش نشـــان داد و نه عاملیت های نـــا خودآ آنهـــا وا
اقتصـــاد  جملـــه  از  کان  ســـاختارهای  تاثیـــر  تحـــت  کـــه 
کانشـــهری و...   سیاســـی، بحران محیط زیســـت، زیست 

کنش شـــده اند.  مجبـــور بـــه 
کانشـــهری  صورتـــی   88 فتنـــه  کـــه  نکنیـــم  فرامـــوش 
داشـــت و البتـــه اغلـــب در تهـــران و بـــه صـــورت خیلـــی 
بـــروز  کانشـــهر دیگـــر ظهـــور و  محـــدود تـــری در چنـــد 
کانشـــهرهای  داشـــت. بررســـی بیشـــتر نحـــوه تکویـــن 
ایرانـــی، توزیع جمعیتـــی و توپولوژی و فضای شـــهری، 
بافـــت  بازســـازی  و  تخریـــب  نشـــینی،  مســـاله حاشـــیه 
کانشـــهرها، مســـاله  هـــای فرســـوده، اقتصاد سیاســـی 
هویـــت تاریخـــی و اجتماعـــی محلـــه هـــا، مســـاله برنامه 
هـــای مدیریـــت و توســـعه شـــهری و نقـــش آن در تغییر 
بافتهـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی و اقتصـــادی شـــهرها از 
کـــه بایـــد بـــه نقـــش آن ها در  جملـــه مـــواردی هســـتند 
نوعـــی  انســـان  اجتماعـــی  و  فـــردی  روان  شـــکل دادن 

کـــرد.  کانشـــهرهای ایرانـــی توجـــه 
ایـــن توجه ســـاختاری و اجتماعی عمار به فتنـــه 88 می تواند 
کارنامـــه رو به جلـــوی عمار باشـــد. »مردم«  نقطـــه عطفـــی در 
کیـــد معنای جدیدی می یابند و جشـــنواره  در ایـــن توجه و تا

مردمـــی فیلم عمـــار حتما با مســـمی تر از قبـــل خواهد بود.

شـــهدای جبهه  جهانـــی مقاومت در ســـوریه و عراق، یکی 
از مضامین محوری هفتمین دوره جشـــنواره عمار اســـت. 
یکـــی از بخش هـــای مســـابقه بـــه آن اختصـــاص یافتـــه و 
حجـــم قابل توجهـــی از نشـــانه ها و برنامه هـــای جانبی به 
همـــراه اصلی ترین مضمون پوســـتر جشـــنواره، در این باره 
اســـت. در طول یکی دو ســـال اخیر برنامه های تلویزیونی 
و مســـتندهای متعددی حول این موضوع ســـاخته شده 
کـــه جبهـــه مقاومت به  و همـــه ی این هـــا نشـــان می دهد 

مرحله »روایت« رســـیده اســـت. 
کـــه مدت هـــا از  همیـــن دو- ســـه ســـال پیـــش، در حالـــی 
درگیری هـــای تـــن بـــه تـــن ســـربازان انقـــاب اســـامی در 
که نه، حتی  گذشـــته بود، روایت مقاومت  ســـوریه و عراق 
نـــام بـــردن و یادکـــردن از این شـــهدا، منطقـــه ای ممنوعه 
بـــود. شـــاید بتوانیـــم محدودیت هـــای ایـــن دوره را درک 
کنیـــم اما همواره این پرســـش برای مان باقـــی خواهد بود 
کدامیـــن »مصلحت« موجب می شـــد حتـــی روی مزار  کـــه 
برخـــی از این شـــهیدان، هیچ اشـــارتی به محل شـــهادت 
کلـــِی جبهه هـــای جنـــگ حـــق علیه  نباشـــد و بـــه عبـــارت 
کمـــی زمان بـــرد تا از تفـــوق امنیت  کتفا« شـــود؟  باطـــل »ا

گردد.  کاســـته شـــود و روایـــت مقاومـــت آزاد  بـــر مقاومت 
 در ســـوی دیگـــر امـــا مخالفـــان جبهـــه مقاومـــت، روایـــت 
و رســـانه برای شـــان جـــدی بـــود و هســـت. ســـطح ایـــن 
کـــه عملیات رســـانه ای  جدیـــت هنگامـــی بهتر درک شـــد 
که چگونه  آن هـــا عیله آزادســـازی حلب را دیدیم. دیدیـــم 
از  ج شـــدن شـــهری  بـــرای خـــار بـــه اســـم صلح خواهـــی، 
دســـت تروریســـت های تکفیـــری مویه می کننـــد! ماجرای 
که نشـــان بدهـــد همه ی آن  حلـــب این ُحســـن را داشـــت 
کســـانی  نامه هـــای سرگشـــاده و بحث های »اســـتراتژیک« 
کجا  کجـــا ریشـــه می گیـــرد و به  در لـــوای نقـــد مقاومـــت، از 

می شـــود.  ختم 
موضـــع  غرب گرایـــان ایرانـــی در جبهـــه ی امـــروز البتـــه بـــه 
از جایـــگاه  اساف شـــان در دفـــاع  مراتـــب قابـــل قبول تـــر 
بیانیـــه   نبرده ایـــم  یـــاد  از  هنـــوز  اســـت.  دیـــروز  مقـــدس 
دادن غرب گرایـــان وطنـــی را علیـــه جنگ تحمیلـــی! هنوز 

دلیـــل  بـــه  می تواننـــد  کســـانی  کـــه  نکرده ایـــم  فرامـــوش 
اختـــاف نظرهـــای سیاســـی، ُدرســـت در پشـــت جبهه ی 
مدافعـــان و رزمنـــدگان خـــودی فعـــال شـــده و علیه شـــان 
کمتـــر شـــد، هنگامی  بیانیـــه بدهنـــد! ایـــن تعجـــب البته 
و  آمریکایـــی  پایانـــی جنـــگ، چپ هـــای  روزهـــای  کـــه در 
شـــرق زدگان ایرانـــی، مرزهـــای جدیـــدی بـــرای حیـــرت ما 
که بـــا حمایت حـــزب بعث عراق  کردنـــد: هنگامی  تعریـــف 
کردنـــد! با  بـــرای آزادســـازی ایـــران به وطـــن خـــود حمله 
بررســـی این ســـابقه ها، موضع غرب گرایـــان وطنی در مورد 
آزادســـازی حلب نـــه فقط عجیـــب نبود، بلکـــه خیلی هم 
مفیـــد بـــود! غرب گرایـــان وطنـــی با فریـــاد یا سکوت شـــان 
و بـــا ترجمـــان مواضـــع رســـانه های هژمونی جهانـــی به ما 
کـــه جبهـــه ی جدیدی فـــراروی مقاومت  کردند  یـــادآوری 

گشـــوده شـــده: جبهـــه  روایـــت مقاومت.
از متفکـــران پســـت مدرن در مقالـــه ای پیرامـــون  یکـــی 
خلیـــج  »جنـــگ  بـــود:  نوشـــته  فـــارس  خلیـــج  جنـــگ 
خ نـــداد«. او این جنـــگ و واقعیت های دنیای  فـــارس ر
مـــدرن را ســـاخته و پرداختـــه ی رســـانه ها می دانســـت 
و ایـــن مســـئله را در مفهـــوم ابرواقعیت یـــا واقعیت حاد 
)hyper-reality( توضیـــح داده بـــود. شـــاید همدلـــی با 
این تحلیل  دشـــوار باشـــد اما به ســـادگی می توانیم این 
کنیم بـــر اهمیت  تحلیـــل را بـــه مثابـــه اســـتعاره  ای درک 
روایـــت. از جنگ خلیج فارس و زمـــان ارائه این تحلیل، 
حـــدود دو و نیم دهه می گـــذرد. در تمام این مدت این 
واقعیـــت حادتر از قبل شـــده اســـت. »روایـــت« جنگ از 
کـــم اهمیت تر نیســـت. با  گـــر مهم تر نباشـــد،  اصـــل آن ا
ایـــن حـــال در جبهـــه ی روایـــت مقاومـــت، تجددم آبان 
تنهـــا یکـــی از خطـــوط پیـــشِ  روی جبهـــه مقاومـــت را 
شـــکل می دهنـــد. تحجرمآبـــی و تقلیـــل آرمـــان  جبهـــه 
جهانـــی مقاومـــت بـــه منازعـــات مذهبـــی ســـوریه دیگر 
ماجراســـت. جبهه ی روایـــِت  مقاومـــت، واقعیت دارد و 
جنـــگ جـــاری در آن بســـیار حاد اســـت. بر این اســـاس 
کیـــد بر »روایـــت مقاومت«  موضـــع جشـــنواره عمار در تأ

هوشـــمندانه اســـت و قابـــل تأمل.

عمار و روایت مقاومت
حجت االسالم مجتبی نامخواه
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محســـناردســـتانیرامـــیتـــوانمستندســـازجســـور
که کســـی ایـــنروزهـــایســـینمایانقابدانســـت،
گویدازدورانمدرســـهعاقهبهفیلمســـازیرادر می
کـــردهوازســـال90بههمراهدوســـتانش کشـــف خود
بـــهتولیدآثارداســـتانیومســـتندرویآوردهاســـت.

کـــهایـــنروزهـــادرخـــطمقـــدمجبهـــه اردســـتانیرا
کرد،درســـالهـــایپـــرالتهاب مقاومـــتبایـــدپیـــدا
88نیـــزدرعرصـــهرســـانهایخـــوشدرخشـــیدهوبا
کلیپدر فعالیـــتهایرســـانهایمثلســـایتمبـــارز
میـــدانبـــودهوایـــنروزهـــانیـــزدوربیـــنبهدســـتاز
کنـــدواز کرمـــانمحرومیـــتهـــاراروایتمی جنـــوب
ســـوییدیگربهحلبودمشـــقمیرودتاازجنایات
تکفیـــریهـــاورشـــادتمدافعانحـــرممســـتندتهیه

. کند
کارگردانـــانعماری کهیکـــیازپرکارتریـــن اردســـتانی
اســـتامســـالنیزبامســـتندهای»ناصرانعموراء«،
»تـــکتیرانـــدازانحضـــرتزینـــب)س(«»درحصار«و
»نخـــلهایبیســـر«بـــههفتمیـــنجشـــنوارهمردمی
عمـــارآمـــدهاســـتاوهمچنینآثـــاردیگـــریازجمله
»عکســـیبرایماندن«رابهصورتمشـــترکباناصر

کردهاســـت. کارگردانی نـــادری
گویمابااورادرزیرمیخوانید: گفتو حاصل

پیشبهسویجبههمقاومت
بـــار  چندیـــن  ســـوریه  بـــه  ســـفرم  نخســـتین  از  پیـــش 
ج از ایـــران در مـــورد  موقعیتـــی فراهـــم شـــد تـــا در خـــار
کنم، امـــا شـــرایط فراهم  مدافعـــان حـــرم مســـتند تهیـــه 
که یـــک روز ناصر نـــادری با من تماس  نمی شـــد، تا این 
کـــه حاضری برای تولید مســـتندی درباره  گفت  گرفت و 
کردم  تیـــپ فاطمیـــون به ســـوریه برویم و من هـــم قبول 

و ایـــن شـــد آغاز حضـــور ما در ســـوریه.
ج از ایـــران بـــه دفعات  در جریـــان ســـفرهایمان بـــه خـــار
که مـــا برنامـــه ریـــزی هایی انجـــام می  پیـــش می آمـــد، 
گود می شـــدیم، تمام برنامه  کـــه وارد  دادیـــم، اما زمانی 

کـــه البته این مســـئله  ریـــزی هـــای ما جابه جا می شـــد 
در مســـتند بحـــران امری طبیعـــی بود.

در ســـفر دوممان به ســـوریه حـــدود یک هفتـــه در خانه 
گیـــر افتادیـــم و بـــه دلیـــل شـــرایط بحرانـــی، امـــکان  ای 
کار هایمـــان  هماهنگـــی بـــا بیـــرون را نداشـــتیم و تمـــام 
کـــه بحمداهلل مشـــکات حل  متوقـــف شـــده بود تـــا این 
که مـــا اصا  شـــد و ایـــن مســـئله از نمونـــه مـــواردی بـــود 

کردیم. پیـــش بینـــی نمـــی 

ســـوی بـــه انقابـــی ســـاز مســـتند دوربیـــن
میـــت مظلو

هـــر جـــا مظلومیـــت بیشـــتر باشـــد، ســـوژه مستندســـاز 
کـــه هم  انقابـــی بـــه همـــان ســـمت مـــی چرخـــد، اثری 
شـــهید  دربـــاره  هســـتیم  آن  روی  کار  حـــال  در  کنـــون  ا
کســـتان  کـــه 20 ســـال پیـــش در هند و پا رحیمـــی اســـت 

کـــرد. کشـــور فعالیـــت مـــی  بـــرای مســـلمانان ایـــن 
مظلومیت همواره برای من محور بوده اســـت، مســـتند 
کـــه ســـاختم از لحـــاظ فرمی ضعیـــف تر از  »در حصـــار« را 
کار هـــای قبلـــی من بود و بـــازی عقل و دل من آغاز شـــد 
کارت ضعیـــف شـــده و ممکن  گویـــد فـــرم  کـــه عقل مـــی 
کننـــد و دل  می  اســـت انتقـــادات بســـیاری را به اثـــر وارد 
کاری برایشـــان انجام  گویـــد ایـــن ها مظلـــوم انـــد و بایـــد 

داد. 
کار داســـتانی  که فـــرم و محتوا در  عقیـــده من این اســـت 
بایـــد همتـــراز باشـــند و در مســـتند، من محتـــوا را مقدم 
کنیـــم جایی  گویـــم باید ســـعی  بـــر فـــرم مـــی دانم و مـــی 
کمتر رفتـــه اســـت و در  کـــه دوربیـــن تـــا بـــه حـــال  برویـــم 
مســـتند »در حصـــار« دلیـــل پرداخت به شـــیعیان فوعه 
کفریـــا همیـــن بود و مهم بـــرای من رســـاندن پیام این  و 

بود. مظلومیـــت 
جـــدای از بحث خطـــرات مستندســـازی در جنـــگ، هیچ 
گـــروه مستندســـازی هماننـــد ما در ســـاخت آثـــارش اذیت 
نشـــد، از مراحـــل پیش از ســـاخت و پـــس از آن تـــا مراحل 
گرفتند و  که دوربیـــن ما را در ســـوریه  پخـــش. به یـــاد دارم 

دستگیری در سوریه، آغاز تقابل عقل و عشق
یکبار نیز دســـتگیر شـــدم و همه این ها را بـــه جان خریدم 

تا رشـــادت هـــای مدافعان حـــرم به تصویر بکشـــم.

کفریا ماجرایفوعهو
کفریا« به دلیل عدم  در مسیر ســـاخت مســـتند »فوعه و 
دسترســـی به داخـــل شـــهر و محاصره از ســـوی تکفیری 
گرفتیم و رابطه هایی  کار در نظـــر  هـــا، ما یک راوی برای 
کفریـــا برایمان  کردیم تـــا افرادی از داخـــل فوعه و  برقـــرار 

بگیرند. فیلم 
کـــه بایـــد بـــه  گونـــه  کشـــور آن  متأســـفانه رســـانه هـــای 
شـــهدای مدافـــع حرم و جبهـــه مقاومت نمـــی پردازند و 
گرفت،  گر این پرداخت رســـانه ای درســـت صـــورت می  ا
کـــه خبر آزادســـازی نبـــل و الزهرا اعام شـــد، باید  زمانـــی 
کردیـــم، چون به  مـــا در خیابان ها، شـــیرینی پخش می 
اهمیـــت ایـــن منطقه واقـــف مـــی بودیم؛ ولـــی همه اول 

کجا بـــود اصا؟  مـــی پرســـیدند، نبـــل و الزهرا 
در زمـــان شـــهید آوینـــی بـــا آن محدودیـــت تجهیـــزات و 
امکانـــات هـــر هفته برنامـــه روایت فتح پخش می شـــد، و 
کنید  حال با وضعیت امروز و پیشـــرفت امکانات مقایســـه 
کشـــور چقـــدر به صورت جدی  که ما در فضای رســـانه ای 

و اســـتراتژیک به مقولـــه مدافعان حرم مـــی پردازیم.

درجستوجویناصرانعموراء
که می  کردیـــم  مـــا رفتیم عـــراق و با چند نفـــری صحبت 
خواهیـــم در جبهـــه هـــای عـــراق دنبـــال ســـوژه بگردیـــم 
کبـــر را پیـــدا  و رفتیـــم درکربـــا ، بچـــه هـــای تیـــپ علـــی ا
که خادم حـــرم امام حســـین )ع( بودند  کســـانی  کردیم، 
و در هنـــگام جنـــگ با داعش بـــه مقابله با نیـــروی های 
گذشـــته و  تکفیـــری مـــی پرداختند و البتـــه این افراد در 
در دوران صـــدام و ورود آمریکایی هـــا به عراق نیز از حرم 

کردند. مطهـــر دفاع مـــی 

عدمانسجاممیانمستندسازانجبههانقاب
جبهـــه  مستندســـازان  میـــان  افزایـــی  هـــم  متأســـفانه 

گوید اردستانی از آثارش می 
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محـــوری  فـــرد  یـــک  کمبـــود  و  نـــدارد  وجـــود  مقاومـــت 
بـــرای انســـجام نیروهـــای انقابـــی به شـــدت احســـاس                  
که خود دغدغه مند این عرصه باشـــد  کســـی  می شـــود، 

و بـــه بچـــه هـــا ضریـــب دهد.
کند و  گون ســـوژه یابـــی  گونا عمـــار می توانـــد در حـــوزه های 
آن را در اختیـــار فیلمســـازان مختلـــف قـــرار دهـــد و بـــه نظرم 
کـــه جشـــنواره ای به فیلمســـاز  ایـــن مســـئله ایـــرادی نـــدارد 
پیشـــنهاد ســـوژه دهـــد و من خـــودم چند روز پیـــش مطالبه 
گر ســـوژه ای دربـــاره فتنه  کـــه ا کـــردم از مســـئوالن عمار  مـــی 

88 دارنـــد به مـــا بدهند.
مدت ها پیش جشـــنواره عمار ســـوژه هایی را برای ســـاخت 
که به نظـــرم خوب و راهگشـــا بود و  کـــرد  ح می  مســـتند مطر
گـــر بچه هـــای انقابی هـــر چند مـــدت یکبـــار دور هم جمع  ا

شـــوند، می تواند اثرگذار باشـــد.

نقشعماردردیدهشدنآثارهنرمندانمتعهد
که عمـــار بر عهـــده دارد، همین دیده  مهمتریـــن وظیفـــه ای 
گنـــج  گـــر مســـتند  شـــدن آثـــار فیلمســـازان متعهـــد اســـت و ا
پنهـــان در جشـــنواره ششـــم دیـــده نمـــی شـــد من به ســـراغ 
ســـاخت اثـــر نخل های بی ســـر نمـــی رفتم و پس از ســـاخت 

نیـــز این اثـــر دیده نمی شـــد.
این دیده شـــدن ها ســـبب شد مســـتند صدای غربت بیش 
کند و این دیده شـــدن ها  کمـــک جذب  از ۱ میلیـــارد تومـــان 
که به فیلمســـاز روحیـــه می دهد، بـــه معنای  افـــزون بـــر این 
که سینما  که فیلمســـاز زده اســـت؛ چرا  اهمیت حرفی اســـت 
کارهایمـــان باید دیده شـــود  گیـــرد و  بـــا مخاطب شـــکل می 

کار نمی ســـازیم.  و مـــا برای آرشـــیو و یا برای جشـــنواره ها 

آیندهجشنوارهعمار 
میـــل بـــه زدن حرف جدیـــد و پیشـــرفت به نظـــرم آینده 
ای درخشـــان را بـــرای جشـــنواره عمـــار رقـــم خواهـــد زد 
کـــه تکلیـــف ایـــن جشـــنواره بـــا خـــودش  و از آن جهـــت 
مشـــخص اســـت، می توانـــد در آینده حرف نـــو و تازه ای 

بـــرای مخاطـــب به همـــراه آورد.

گـــر  ا قاعـــدۀ مـــن در مســـتند ســـازی مظلومیـــت اســـت. 
کســـی  گروهی یا یک ســـوژه ای مظلوم باشـــد و  ببینم یک 
که  کاری نکـــرده، بـــر خـــودم واجـــب می دانم  در مـــوردش 
کـــه بـــه  کنـــم. مثـــل مســـتند »در حصـــار«  کار  دربـــاره اش 
کفریـــا می پرداخـــت. موضـــوع ســـختی  شـــیعیان فوعـــه و 
کفریـــا رفـــت، اطـــراف  کـــه نمی شـــد فوعـــه و  بـــود، عمـــا 
زینبیـــه هم فیلمســـازی ســـخت بـــود و فرمـــش آن چیزی 
کـــه می خواســـتم بیـــرون نمی آمد؛ امـــا چون می دانســـتم 

آنهـــا مظلومنـــد، این مســـتند را ســـاختم.
کار می کنـــم. ســـه ســـفر  االن روی یـــک ســـوژۀ دشـــواری 
کـــه دوســـفرش هـــدر شـــده. یعنـــی از نظـــر  بابتـــش رفتـــم 
کی اســـت، امـــا چون  تهیه کنندگـــی یـــک ضربـــۀ وحشـــتنا
کارکنـــم. اصـــا بـــه این  مظلومنـــد می گویـــم بایـــد روی آن 
کـــه فرمـــش بیـــرون می آید یـــا نـــه. از این جهت  کار نـــدارم 
ســـینمای مســـتند با ســـینمای داســـتانی تفاوت دارد. در 
گر  ســـینمای مســـتند محتوا مقـــدم بر فـــرم اســـت؛ یعنی ا
حرفـــی را بایـــد بگوییـــد ولـــو فرمـــش ضعیـــف باشـــد، باید 
کار داســـتانی بایـــد بـــه انـــدازه محتـــوای  بگوییـــد. امـــا در 
کن،  گـــر نمی توانـــی، یـــا تمرین  حرفـــت، فـــرم بلد باشـــی. ا

یـــا ایـــن حـــرف را نزن.
که مســـتند »در  پیـــرو همین حـــرف به شـــخصه می دانـــم 
حصـــار« فرمش قوی نیســـت امـــا آن را ســـاختم چون تنها 
کفریا اســـت و مـــردم راجع به آن  مســـتند راجـــع به فوعه و 
که  کـــرد  کاری تولیـــد  اطاعاتـــی ندارنـــد. وقتـــی می شـــود 
کران شـــود، چرا  در تلویزیـــون پخش شـــود و چنـــد نقطه ا
کار انجام نشـــود؟ وقتی مـــردم در همیـــن حد اطاع  ایـــن 
ندارنـــد، ایـــن آدمهـــا مظلومنـــد. بـــه خاطر همیـــن قاعده 

کـــرد تا مردم  کار  مظلومیـــت می گویم بایـــد راجع به آن 
کنـــم فتنۀ 88  گر فکـــر  مطلـــع شـــوند. بـــا ایـــن قاعـــده ا

مغفـــول واقـــع می شـــود راجع بـــه آن فیلم می ســـازم.
کـــردن ســـوژه  پیـــدا  بـــرای  برنامه ریـــزی خاصـــی هـــم 
کـــه پیـــش هرکســـی برویم تا  نداریـــم. اینطـــور نیســـت 
کننـــد. ســـوژه ها بـــه ســـمت مـــا  بـــه مـــا ســـوژه معرفـــی 
کـــه بـــا آقـــای نـــادری می رویـــم،  می آینـــد. هـــر ســـفری 
دنبـــال ســـوژه های دیگـــر می گردیـــم یا اهالـــی منطقه، 
خودشـــان به ما پیشـــنهاد ســـوژه می دهند. مثًا ابتدا 
می خواســـتیم به افغانســـتان برویم و دربـــاره اقدامات 
شـــهید شـــاطری در آنجـــا مســـتند بســـازیم. بـــا یکی از 
که  بچه های افغانســـتانی آشنا شـــدیم و نمی دانستیم 
گفت: راجع  ایشـــان جز تیپ فاطمیون اســـت. ایشـــان 
کاری بســـازید. ثمـــرۀ ایـــن پیشـــنهاد،  بـــه فاطمیـــون 
انـــدازان  از معلـــم تک تیـــر  بعـــد  بـــود.  مســـتند معلـــم 
زمینـــه  همیـــن  در  را  پنهـــان  نبـــرد  و  زینـــب  حضـــرت 
ســـاختیم. در نمونـــۀ دیگـــر یکـــی از دوســـتان، مـــا را با 
کـــرد.  خانـــوادۀ شـــهید رحیمـــی در هندوســـتان آشـــنا 
کار دیگـــر هـــم  کار در هندوســـتان چنـــد  بعـــد از ایـــن 
ادامـــه پیدا می کند و بدین صورت به ســـمت ســـوژه ها 

شـــدیم. هدایت 
گر در  کـــه ا در مستند ســـازی بحـــران در جهـــان می گوینـــد 
خـــط مقـــدم رفتیـــد، دنبـــال ســـوژه بگردیـــد و آن  را مقابل 
کن  لنزتـــان بیاورید. آوینـــی می گوید: نه! قلبت را درســـت 
ســـوژه می آید مقابلـــت. این خیلـــی تفکر متفاوتی اســـت. 
یعنـــی تا خـــدا نخواهد یـــک ثانیه نمی توانی فیلم بســـازی 

گر بســـازی نفســـانیت خودت را می ســـازی.  و ا

کن، قلبت را درست 
 سوژه می آید
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»ســـید محمد محمدی سرشـــت« متولد6۴ شهرســـتان 
را  بـــرو«  گفـــت  »عشـــق  برگزیـــده  مســـتند  کـــه  مشـــهد 
گفتگویـــی درباره فعالیـــت خود در  کارگردانی اســـت طی 
کرد: بنده در ســـال 85 بـــا ورود به  عرضـــه هنری عنـــوان 
که در مشـــهد برگزار شـــده بود  کارگردانـــی  دوره آموزشـــی 

با فیلمســـازی و مستندســـازی آشـــنا شـــدم.
»مـــا  کـــردم  کارگردانـــی  کـــه  مســـتندی  اولیـــن  عنـــوان 
که در ســـومین جشـــنواره عمـــار جایزه  بیشـــماریم« بود 
گفت برو«،  گرفت و امســـال ســـه اثـــر را با عناوین »عشـــق 
»چلـــه بصیرت« و »مســـجد نوجونان« به این جشـــنواره 

کرده ام. ارســـال 
البتـــه االن هم مســـتندی با موضـــوع تاثیـــر حرکت زنان 
مشـــهد مقدس بـــر انقاب اســـامی با محوریـــت حاجیه 

خانم مقدســـی در دســـت تولید دارم.

گفتبرو« موضوعمستند»عشق
کـــه هر  ایـــن مســـتند دربـــاره زائریـــن اهل ســـنت اســـت 
ســـاله به مناســـبت ایـــام شـــهادت امـــام رضـــا)ع( پیاده 

راهـــی حـــرم می شـــوند.
کار  کرد: ســـفارش و ایـــده این  محمدی سرشـــت تصریح 
از طرف شـــهرداری مشـــهد و هدف از ســـاخت آن نشان 
دادن وحدت و ارادت اهل ســـنت بـــه اهل بیت)ع( بود.

موضوعمستند»چلهبصیرت«
که برای  ح والیتی اســـت  کار مربوط به طر موضـــوع ایـــن 
اولیـــن بار بـــه صورت خودجوش در مشـــهد برگزار شـــد و 

کردند. 800 دانشـــجو در آن شرکت 

بنده دوســـتانی در جبهه فرهنگی انقاب اســـامی شهر 
کردنـــد و ما هم  که این ســـوژه را معرفی  مشـــهد داشـــتم 
ح والیـــت و ظرفیتهـــای آن ایـــن  بـــا هـــدف معرفـــی طـــر

کردیم. مســـتند را تولیـــد 

مستند»مسجدنوجوانان«
تولیـــد  امیـــد«  »خـــط  عنـــوان  بـــا  برنامـــه ای  مجموعـــه 
کـــه موضوع آن مســـائل حاشـــیه شـــهر مشـــهد بود  شـــد 
ایـــن  از  و مســـتند »مســـجد نوجوانـــان« هـــم قســـمتی 
که مـــا در آن به جوانان مســـجدی در یکی از  برنامـــه بود 

مناطـــق حاشـــیه مشـــهد پرداختیـــم.
بـــا  را  مشـــهد«  »محرمانه هـــای  مســـتند   92 ســـال  در 
کرده بودیم و با آن  موضوع حاشـــیه شـــهر مشـــهد تولید 
آشـــنایی داشتیم و امسال به ســـفارش شهرداری مشهد 

دوبـــاره بـــه تولید اثـــری با همـــان مضمـــون پرداخیتم.

مشکاتساخت»محرمانههایمشهد«
کـــردن در حاشـــیه شـــهر بـــا خـــودش  کار  کلـــی  بـــه طـــور 
که ما هـــم از آن بی  مســـائل و مشـــکاتی به همـــراه دارد 

نبودیم. نصیـــب 
از  خیلـــی  کـــه  اســـت  ممکـــن  سفارشـــی  کارهـــای  در 
کـــه برای  مشـــکات را نداشـــته باشـــیم ولـــی درکارهایی 
کـــه ما را  خودمـــان و دغدغه مـــان باشـــد جایـــی نیســـت 

کنـــد. حمایـــت 
حضـــور در دوره هـــای متفـــاوت جشـــنواره عمـــار رونـــد عمار 
کشـــف، پـــرورش و حمایـــت فیلم ســـازیان متعهـــد و  تـــا اآلن 
که این بســـیارخوب اســـت ولی بایـــد نیروها را  انقابـــی بوده 

برادر سنی، زائر رضا)ع(
کاما مســـلط بشـــوند. بیشـــتر و تخصصی تر آموزش بدهند تا 
کـــه تـــازه وارد ایـــن عرصـــه شـــدهاند به  تعـــداد افـــرادی 
نســـبت خـــوب شـــده ولـــی هنـــوز نمی تواننـــد محتـــوای 
خودشـــان را با زبان ســـینمایی ارائه دهند و توجیهشان 
هم اهمیـــت محتوی و نســـبت به فرم اســـت در صورتی 
تـــا بتوانیـــم  یـــاد بگیریـــم  کـــه مـــا بایـــد زبـــان ســـینما را 

کنیم. صحبـــت 
کـــردم و می توانم  مـــن فیلـــم ســـازی ام را با عمـــار شـــروع 
بگویـــم ایـــن جشـــنواره می توانـــد در آینده نقطـــه عطفی 

در جریـــان فیلم ســـازی انقاب اســـامی باشـــد.
فضـــای  در  هـــم  و  کشـــور  در  هـــم  عمـــار  جشـــنواره 
بین المللـــی می توانـــد بـــه عنـــوان یک مرجع ســـینمایی 
که بـــه طبع رجـــوع هنرمنـــدان ایرانی  گیر  شـــود چـــرا  فرا
کشـــورها هـــم به  بـــه ایـــن جشـــنواره، هنرمنـــدان ســـایر 
دلیـــل روحیـــه استکبارســـتیزی و استعمارســـتیزی  عمار 

کرد. بـــه آن رجـــوع خواهنـــد 

پیشنهادیبهفیلمسازان
که در عرصه فیلم ســـازی مشـــغول هســـتند  بـــه افـــرادی 
گفتمانـــی  درون  نقـــد  موضـــوع  بـــه  می کنـــم  پیشـــنهاد 
کـــه االن در جامعـــه موضوعـــات  بیشـــتر بپردازنـــد چـــرا 
که به آنها  فرهنگـــی، سیاســـی و اقتصادی زیادی داریـــم 

خیلـــی پرداختـــه نمی شـــود.

درخواستیازعمار
کند و هر  ج  گر جشـــنواره عمار خـــودش را از مرکزیت خار  ا

دوره در یک شهرســـتان برگزار شـــود خیلی بهتر است.

گوید گفت برو« می  محمدی سرشت از »عشق 
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کارگردان محمدامیـــنهمدانی،متولـــدســـال1366،
التحصیـــل فـــارق پویانمایـــی»فهرســـتمقـــدس«و
رشـــتهفرهنگوارتباطاتدانشـــگاهامـــامصادق)ع(
کهدرحوزهانیمیشنفعالیت بالغبر15ســـالاســـت
کرده کارشرابـــاتیزرهـــایتبلیغاتیشـــروع میکنـــدو
اســـت.درســـال87موسســـه»هفـــتســـنگ«ودر
را اســـامی« انقـــاب پویانمایـــی »خانـــه 90 ســـال
کنـــوندرهمیـــنموسســـه کـــههـــما کـــرده تاســـیس

کاراســـت. مشـــغولبه

آثار
کـــه بـــه  ســـریال »دره زنجفیـــل« از اولیـــن آثـــاری اســـت 
کردم، انیمیشـــنی داشـــتم بـــا عنوان  کار  صورت جـــدی 
که در جشـــنواره فجر ســـال 9۱ حضور  »9:20 در بوشـــهر« 
کوتـــاه زیـــادی از جملـــه »نماز و  کارهای  داشـــت؛ البتـــه 
کـــه در جشـــنواره های زیـــادی جایزه  بـــاران« را داشـــتم 

. فت گر

»فهرستمقدس«
ج اهلل سلحشـــور  ح اولیـــه این پویانمایی از مرحوم فر طر
و موضـــوع آن در خصـــوص یـــک اتفـــاق تاریخـــی پیش از 
کـــه به او  اســـام اســـت؛ داســـتان بـــه راهزنی می پـــردازد 
کشـــتن شـــخصی را داده انـــد ولـــی جریاناتـــی  ماموریـــت 

کـــه او را متحـــول می کند. اتفـــاق می افتـــد 
که هدف  »فهرســـت مقدس« یک پیام بین المللی اســـت 
کردن مســـحیت صهیونیســـت از مســـیحیتی  آن تفکیـــک 

که با نـــگاه قرآنی نزدیکی بیشـــتری دارد. اســـت 

کشـــید   ســـاخت این پویانمایـــی در حدود ۱8 ماه طول 
کردیم آن را مبتنی بر تحقیق و توســـعه و به  که ما ســـعی 

کنیم. حرفه ای ترین شـــکل تولید 
ایـــن پویانمایی در جشـــنواره هایی مثـــل فجر، ققنوس، 
بیـــن  از جشـــنواره هـــای  رســـانه، مقاومـــت و بســـیاری 

کرده اســـت. المللـــی جایـــزه دریافـــت 

جشنوارهعمار
کـــه بـــا جشـــنواره عمار آشـــنا  تقریبـــا چهـــار ســـال اســـت 
هســـتم و هـــر ســـال از طریق خانـــه انیمیشـــن حداقل با 
یـــک اثر در جشـــنواره عمار حضور داشـــته و جوایزی هم 

کـــرده ام. دریافت 
ایـــن جشـــنواره از نظر مردمـــی بودن بی نظیر اســـت 
بـــه تهیه کننـــده بایـــد بیشـــتر  ولـــی از نظـــر اهمیـــت 
کند تا بتواند آنها را برای شـــرکت در جشـــنواره  تاش 
کـــه عمار را هدف اصلی خودشـــان قرار  کرده  ترغیـــب 

. هند بد
و  فیدبـــک  شـــنیدن  می شـــود  پخـــش  کار  کـــه  زمانـــی 
کارگـــردان خیلی مهم  کننـــده و  بازخـــورد اثـــر بـــرای تهیه 
کـــه پیشـــنهاد می کنـــم جشـــنواره عمـــار بـــه ایـــن  اســـت 

کند. مســـئله بیشـــتر توجـــه 
همـــه  بـــه  کـــران  ا بـــرای  را  فیلم مـــان  کـــه  مـــا  امثـــال 
که نظـــر مردم  شهرســـتان ها می رســـانیم دوســـت داریم 

کارمـــان بیشـــتر بدانیـــم. را راجـــع بـــه 
مســـیر جشـــنواره عمار طبیعتا مســـیر خوبی اســـت ولی باید 
که شـــرکت  حتما در خصـــوص این مدل بازخوردها و نکاتی 

کند. کننده هـــا می گویند هم بیشـــتر فکر  کننـــدگان و تهیـــه 

»فهرست مقدس«؛ ایده سلحشور
ایـــن جشـــنواره بـــا آرمانهایـــش باید بـــه اولین جشـــنواره 
که امیدوارم در آینده نزدیک  کشـــور تبدیل بشـــود  فیلم 

این هـــدف بالقوه بـــه بالفعل تبدیل بشـــود.
که میتـــوان بکند این  کاری  جشـــنواره عمـــار مهمتریـــن 
کـــرده تـــا شـــاید بتواند  کـــه فـــرش قرمزهـــا را لولـــه  اســـت 
پرســـتیژ خود خوانده جشـــنواره فیلم را از بیـــن ببرد تا با 

شایســـته ســـاالری حرف ها زده بشـــود.
جشـــنواره عمـــار بایـــد بـــا جمع کـــردن فرش هـــای قرمز و 
اصالـــت دادن بـــه حرفهـــای ارزشـــی بـــه غنـــا و محتوای 
کنـــد تـــا بتوانـــد حـــرف اصلـــی  کمـــک  کشـــور  فیلم هـــای 
کشـــور  ج از  بـــه خـــار کشـــور زده و  انقـــاب را در داخـــل 

صادرکنـــد.

پیشنهادموضوعبههمصنفان
کنیـــم بلکه  مـــا در ابتـــدا نباید دربـــاره موضـــوع صحبت 
کنیم؛ یعنی ما بایـــد در ابتدا رویکرد  بایـــد به رویکرد فکـــر 
انقـــاب اســـامی را متوجه بشـــویم بعد به هـــر موضوعی 
که میتواند منعکس شـــود وارد شـــویم تـــا بتوانیم به طور 

صحیح حرف انقـــاب را بزنیم.

انتقاد
و  کـــرد  شـــروع  را  خوبـــی  مســـیر  یـــک  عمـــار  جشـــنواره 
گســـتره مخاطـــب برایـــش مهم  کـــه  شـــعارش ایـــن بـــود 
که نباید  اســـت ولی من از آن ســـمت می خواهم بگویـــم 
کننده  گـــر عمار به تهیه  کننده را از دســـت بدهد. ا تهیه 
بیشـــتر بپـــردازد طبیعتـــا آثـــار بیشـــتری وارد جشـــنواره 

شـــده و جایگاهـــش بیـــش از پیـــش باال مـــی رود.

محمد امین همدانی:
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پویانمایـــی  ســـاله   ۳۳ کارگـــردان  ســـبیعی  عبداالمیـــر 
گفتگویـــی از نحـــوه ورود  »جنـــگ جهانـــی ســـوم« طـــی 
خـــود بـــه عرصـــه هنـــری اذعـــان داشـــت: مـــن بـــه دلیل 
خودآمـــوزی  و  یادگیـــری   8۱ ســـال  در  شـــخصی  عاقـــه 
که به واســـطه آن سال 8۴ در  کردم  انیمیشـــن را شـــروع 

کار شـــدم. یک شـــرکت مشـــغول بـــه 
پـــس از ورودم در آن شـــرکت، ســـاخت انیمیشـــن را بـــه 
کار را در مرکز  کـــردم و االن هـــم ایـــن  صـــورت جـــدی آغاز 

هنـــری بســـیج یـــزد ادامـــه می دهم.
»مهمـــان  داده ام  انجـــام  کـــه  مطرحـــی  کارهـــای  از 
کـــه ســـال 9۳ در جشـــنواره عمـــار مقام  ناخوانـــده« بـــود 
آورد و »دو نفـــر بر فـــراز یک منبر« با موضـــوع واقعه غدیر 
کرد. کســـب  که مقام اول را در جشـــنواره طنین  خم بود 

موضوعپویانمایی»جنگجهانیسوم«
کردیـــم ماهـــواره را به عنـــوان یک  مـــا در ایـــن اثـــر ســـعی 
کـــه وارد بافـــت ســـنتی  ســـرباز آمریکایـــی نشـــان دهیـــم 
و بومـــی شـــهر یـــزد شـــده و بـــا اســـتفاده از اســـلحه، آثـــار 

فرهنگـــی شـــهر را تخریـــب می کنـــد.

ردهسنی»جنگجهانیسوم«
کودک و نوجوان مناســـب اســـت  ایـــن پویانمایـــی  برای 
کار قصـــد داشـــتیم افـــراد را بـــه خـــود  و بـــا ســـاخت ایـــن 
کمتر از جنگ ســـخت نیســـت. کـــه جنگ نـــرم  بیاوریـــم 

برای ســـاخت این پویانمایی منابع، سیســـتم ضعیف و 
که ایـــن باعث طوالنی  ســـخت افزار محدودی داشـــتیم 

کار شد. شـــدن روند 

جشنوارهعمار
ســـال 9۳ توســـط یکـــی از دوســـتان بـــا جشـــنواره عمـــار 
آشـــنا شـــدم و نظرم راجـــع به این جشـــنواره این اســـت 
که بوجـــود آورد باعث  که عمـــار با جریـــان فوقالعـــاده ای 

کارهای انقابی شـــده اســـت. دیـــده شـــدن 
دادن  پوشـــش  جشـــنواره  ایـــن  مزیت هـــای  از  یکـــی 
گرایشـــات مختلـــف در خودش بوده و مزیـــت دیگر بحث 
کـــه امیـــدوارم ایـــن حرکت با  کـــران عمومـــی اش اســـت  ا
همیـــن روال پیـــش رود تا در آینـــده یکی از ســـرآمدترین 

جشـــنواره ها شـــود.

تغییرجشنوارهعماردرعرصهسینما
کـــه عمار به هنرمندان شـــناخته  همین فرصت رشـــدی 
کـــه می توانســـت در  نشـــده داد بهتریـــن خدمتـــی بـــود 

جهـــت تقویت عرصه ســـینمایی داشـــته باشـــد.

کـــودکان انقـــاب اســـامی باید بیشـــتر  مـــا بـــه موضـــوع 
کنیـــم، تـــا االن بـــه صـــورت ســـرگرمی و تفریحـــی  توجـــه 
کاهایـــی ســـاخته شـــده ولی خیلی شـــاخص نیســـتند تا 
کنیم. کـــودکان معرفی  بتوانیـــم آنها را به عنـــوان الگو به 

فرصت رشد عمار به هنرمندان
 بهترین خدمت

عبداالمیر سبیعی:

کنـــش  یـــک  کـــران در جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمـــار  ا
کار تشـــکیاتی  کنش جمعی الزاما  جمعی اســـت. امـــا هر 
کار تشـــکیاتی مرتبـــه ای باالتـــر و منظم تـــر از  نیســـت. 
که  کنـــش جمعی اســـت، البته هـــر لحظه احتمـــال دارد 
کنـــد و آن را از یک  ایـــن امر تشـــکیاتی خود اصالت پیدا 
کنشـــی عـــادت وار و بوروکرات  گاه به  کنـــش جمعی خودآ
کنش جمعی، تشـــکیات بعد از  تبدیـــل نماید. در ایـــن 
گرفته اســـت. یعنـــی رابطه تشـــکیاتی  عملیـــات شـــکل 
کننده هـــا با یکدیگر نه رابطه ای اباغی و ســـاخته  کران  ا
شـــده بلکـــه رابطـــه ای خودجـــوش و مبتنی بـــر عملیات 
ایجادشـــده است. نفس و ماهیت تشـــکیات وابسته به 
گرفته. در تشکیات  که برای آن شـــکل  آن چیزی اســـت 
کـــران همـــه در یـــک ســـطح اند، و بـــاال و پایین نـــدارد.  ا
فاصلـــه ای میان ســـتاد و صف وجود ندارد و ســـتادی ها 
کران کننده بوده اند و هســـتند و بدون واســـطه با  خـــود ا
گزینشـــی  کران کننده ارتباط وجود دارد. شـــرایط ویژه و  ا
جدی وجود نـــدارد، چون عملیات تعریف شـــده آن قدر 
کـــه آدم هـــای مرتبـــط بـــا خـــود را جـــذب  کیفـــی هســـت 
تشـــکیات نماید. اتصال و انفصال به تشـــکیات بســـیار 
گرچـــه معمـــوال انفصـــال و ریـــزش بســـیار  راحـــت اســـت 
که بـــه تشـــکیات هویـــت می دهد  پاییـــن اســـت. آنچـــه 
کـــه خـــود عملیات  نـــه تـــاش ســـتاد یـــا عامـــل بیرونـــی 
کران بســـیار باالســـت و تشـــکیات  اســـت. خاقیـــت در ا
مانـــع خاقیت هـــا نیســـت بلکـــه آن هـــا را بـــه ایـــن امـــر 
گرچه مـــدل ها و تجربیـــات این حوزه از  ســـوق می دهد. 
کران کنندگان منتقل می شـــود  ســـوی ســـتاد به شـــبکه ا
که  امـــا آن قدر اقتضائـــات و مســـائل آن ها متنوع اســـت 
عما شـــاید در جزئیـــات اجرا چندان موثر نباشـــد. حتی 
کران کننده به این تشـــکیات الزاما متصل  الزم نیســـت ا
کـــه  باشـــد بلکـــه می توانـــد به طـــور مســـتقل در جایـــی 
کنـــد و آن گاه خـــود ایـــن امـــر مایه  حضـــور دارد عملیـــات 
جذب به تشـــکیات می شـــود. ایـــن تشـــکیات مردمی 

اســـت. داوطلبانه 

کران و تشکیالت ا
جمال یزدانی

15
یادداشت



ســـینمای جـــوان گـــردان کا نعمتـــی، هـــادی محمـــد
ایـــران،ازســـال88باشـــرکتدرکاسهـــایانجمن
ســـینمایجـــوانواردعرصـــههنـــرشـــدوپـــسازآن
کردو درکاسهـــایمؤسســـهشـــهیدآوینیشـــرکت
کارشرابـــا»نامآرامششـــام«درســـال91 نخســـتین

. خت سا
بازرگانـــی مدیریـــت لیســـانس دانشـــگاه در کـــه او
ازجملـــهمســـتند آثـــاربســـیاری کنـــون تـــا خوانـــده
را پرســـت« »خیـــال و تـــرک« »محـــرم »رجعـــت«،
از متعـــددی هـــای جشـــنواره در و کـــرده کارگردانـــی
جملـــهحقیقـــت،مدافعـــانحـــرمنیـــزحضورداشـــته
وامســـالنیـــزبـــااثـــر»whoishossein«درهفتمیـــن

دارد. عمـــارحضـــور فیلـــم مردمـــی جشـــنواره

whoishosseinچسیت؟
گذاری  که در لندن پایه   who is hossein جنبشـــی است 
کانادا،  کشـــور های مختلـــف از جمله آمریـــکا،  شـــد و در 
نیجریـــه،  اســـترالیا،  نـــروژ،  آلمـــان،  فرانســـه،  انگلیـــس، 
کمپین هایـــی به این  کســـتان  کویـــت، لبنـــان، هنـــد و پا
نام تأســـیس شـــد و به یاد امـــام حســـین)ع( برنامه های 
متنوع مردمـــی، مانند اطعـــام بی خانمان ها، رســـیدگی 
کمک بـــه قربانیان  به ایتـــام، اهداء خون، امـــور خیریه، 
حـــوادث طبیعـــی و تبلیغات خاقانه انجـــام می دهند و 
مـــردم جهان را با ســـومین امام شـــیعیان و قیـــام آزادی 

کنند.  طلبانه او آشـــنا مـــی 

درایرانwhoishosseinشعبهایاز 
پـــس از برگـــزاری راهپیمایـــی باشـــکوه اربعیـــن در ســـال 
 who is گذشـــته »گروه فرهنگی صدای میقـــات« جنبش
کارهای رســـانه ای  که  کرد  hossein را راه اندازی اندازی 
کلیپ جهـــت معرفی امام  بســـیاری از جملـــه تولید چند 
گروه فرهنگی  حســـین)ع( به زبان انگلیسی توســـط این 
کلیپ ها از  بـــه انجام رســـید و بازخوردهـــای مثبت ایـــن 
کشـــور از جمله آقـــای نادر طالب  ســـوی فعاالن فرهنگی 

کرد. کار در این مســـیر را مهیا  زاده زمینـــه ادامـــه 
کارهـــای مـــا از شـــبکه هـــای مختلـــف  کـــه  پـــس از ایـــن 
خارجـــی از جملـــه »پرس تی وی« پخش شـــد، از ســـوی 
کـــه در صورت  گرفته شـــد  دفتـــر مرکـــزی با مـــا ارتباطاتی 
امـــکان بتوانند از ظرفیت های رســـانه ای ما و تولیداتی 

کنند. کـــه انجـــام داده ایم اســـتفاده 

بزرگترینحرفمستند
که امـــام زمان)عـــج( ظهور  بـــه عقیـــده ما شـــیعیان زمانـــی 
کند  می کند، خودشـــان را به امـــام حســـین)ع( معرفی می 
که در آن زمان همگان امام حســـین)ع(  و مـــا ایمـــان داریم 
را مـــی شناســـند، پـــس ما بایـــد امام حســـین)ع( را بـــا زبان 
هـــای مختلـــف به تمامی نژادهـــا و ملت هـــای دنیا معرفی 
کنیم تا همگان با اندیشـــه های ناب اســـام آشـــنا شـــوند .

مشکاتساختدرخارجازایران
گـــر روی ســـوژه های سیاســـی و حزبی دســـت  کشـــور ا در 

که هیچ وقت قول هایی 
 عملی نشد

کار هســـتند و از شـــما حمایت می  بگذاریـــد، همه پـــای 
گر بخواهیـــد در چنین مقولـــه هایی مذهبی  کننـــد، اما ا
کســـی حـــال و حوصلـــه حمایـــت از  کنیـــد  و دینـــی ورود 
شـــما را نـــدارد و بـــا رفتـــار و صحبتشـــان آدم را مأیوس از 

کنند. ادامـــه راه مـــی 
کار را از هزینـــه شـــخصی خودمان ســـاختیم  مـــا ایـــن 
کـــه پیش از ســـاخت بـــه ما قـــول حمایت  کـــزی  و مرا
دادنـــد پس از تدوین و آماده شـــدن مســـتند زیر قول 
گونه حمایتی از مـــا انجام ندادند. خود زدنـــد و هیچ 

اثریجدیددرراهاست
برنامـــه ای بـــرای ســـاخت موزیـــک ویدیوهایـــی بـــا زبان 
هـــای مختلـــف در رابطـــه بـــا امـــام حســـین)ع( داریـــم و 
گر  کرده ایـــم و ا ســـاخت اثـــری با زبـــان انگلیســـی را آغـــاز 
خـــدا توفیـــق دهد، موزیـــک ویدیویی با زبـــان های اردو 

و عربـــی را هـــم بـــه زودی خواهیم ســـاخت. 

عماروخطراتپیشرو
در ســـال هـــای پیـــش آثـــار جشـــنواره عمـــار به ســـوی 
حزبـــی بـــودن پیش می رفت، اما در این 2 ســـال تنوع 
کـــه روز به  انتخـــاب آثار بســـیار بهتر شـــده و امیدواریم 
که جشـــنواره عمار  روز نیز تر شـــود، با پیشـــرفت هایی 
گرفتـــه و هر ســـال ایده هـــا و نوآوری هـــای تازه  پیـــش 
ای بـــه جشـــنواره افزوده می شـــود و به نظرم هر ســـال 

ایـــن جشـــنواره پخته تـــر و موفق تر خواهد شـــد.
کـــه توســـط بچه  در ســـال جـــاری موزیـــک ویدیوهایـــی 
هـــای انقابی ســـاخته شـــده از لحـــاظ فـــرم و تکنیک از 
ســـطح اســـتاندارد خوبـــی برخـــوردار اســـت و عمـــار نیـــز 
کرده اســـت  خوشـــبختانه بـــه این مهـــم توجه ویـــژه ای 
و بـــا توجـــه بـــه پیشـــرفت هـــای روز افـــزون بچـــه هـــای 
کوتـــاه داســـتانی، می توان پیش  فیلمســـاز در تولیـــد آثار 
کیفیـــت آثار  کـــرد تا چنـــد ســـال آینـــده میانگیـــن  بینـــی 
کوتـــاه از جایگاه  کارهـــای  بچـــه های انقـــاب در زمینـــه 

خوبـــی برخـــوردار خواهـــد بود.
گر جشـــنواره عمـــار درگیر بـــازی های حزبی و سیاســـی   ا
نشـــود، مـــی توانـــد در زمینـــه عرضـــه فیلـــم هـــای بلنـــد 
ح ترین و برجســـته ترین  ســـینمایی نیز بـــه یکی از مطـــر

تبدیل شـــود.  جشـــنواره ها 

موضوعاتمغفولمانده
کمتر  که  کشـــور مـــا موضوعاتی اجتماعـــی وجـــود دارد  در 
کســـی به ســـراغ آن ها می رود و اثـــری از بچه های انقاب 
کمتـــر دیـــده می شـــود و حرف  بـــا موضوعـــات اجتماعـــی 
کـــه این  کـــه زده شـــده بعضـــا تکـــراری اســـت  هایـــی هـــم 
گردد  مســـئله مقداری به خود سانســـوری بچه هـــا بر می 
، اما برخاف ســـوژه هـــای اجتماعی، فیلمســـازان متعهد 

در عرصـــه بیـــن المللـــی پر انـــرژی وارد میدان شـــده اند 
بنـــده مســـتندی بـــه نـــام خیـــال پرســـت، در رابطـــه بـــا 
در  صراحـــت  خاطـــر  بـــه  کـــه  ســـاختم  حجـــاب  مقولـــه 
گـــروه های حـــزب اللهی نیز  موضـــوع و پرداخت توســـط 
بایکـــوت شـــد اما در شـــبکه هـــای مجازی بســـیار خوب 
دیـــده شـــد و ایـــن نشـــان از اهمیـــت و پتانســـیل بـــاالی 
که بچه  موضوعـــات اجتماعـــی دارد و زمـــان آن رســـیده 
هـــای انقابـــی وارد میدان شـــوند و حرف هـــای صریح و 

کنند. نقدهـــای را بـــدون پـــرده بیـــان 
گذشـــته به رســـالت  امیدواریـــم جشـــنواره عمار همانند 
کند و فیلمســـازان عمـــاری از هیچ  عمارگونـــه خود عمل 
کنیم  گـــر فکر  که ا انتقـــادی واهمه نداشـــته باشـــند؛ چرا 
مخاطـــب مـــا، افـــرادی همســـو و همفکـــر با ما هســـتند، 

عـــدم پیشـــرفت ما را بـــه همراه خواهد داشـــت.
که تا بـــه حال  فیلمســـاز عمـــاری بایـــد در عرصـــه هایـــی 
کمی و  کســـی ورود نکـــرده انقابـــی وارد شـــود تـــا ســـطح 
گذشته  کیفی جشـــنواره عمار هر ســـاله نســـبت به ســـال 

ارتقـــاء باید.

گوید کیست« می  نعمتی از ساخت »حسین 
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گـــروهشـــماچنـــدنفـــراســـتوقبـــلازســـاخت
فیلـــمتـــانباهـــمآشـــناییداشـــتید؟

کانون  که عضـــو  گـــروه 2- ۳ نفری هســـتیم  بلـــه ما یـــک 
پرورشـــی آوای بیداری هســـتیم.

کانـــون فعالیت داشـــتیم بـــرای همین با  مـــا ســـال ها در 
روحیـــات و دغدغه هـــای یک دیگـــر آشـــنا بودیم.

گرفتید؟دغدغههای کنارهمقـــرار که چهشـــد
مشـــترکیاعاقهبهفیلمسازی؟

کـــه در جامعـــه وجـــود دارد باعث  دغدغه هـــا و شـــبهاتی 
گـــروه فیلم ســـازی بیفتیم؛  شـــد بـــه فکـــر تشـــکیل یـــک 
خواســـتیم از ایـــن طریـــق بـــه شـــبهات موجود پاســـخی 
درخـــور داده باشـــیم و بـــه نحـــوی دغدغه هـــای مقـــام 

معظـــم رهبـــری را نشـــر بدیم.

مشـــورت رســـیدید؟ فیلـــم ســـوژه بـــه چطـــور
اعضـــایـــاایـــدهیـــکنفر؟

گفت¬وگو با دوســـتان  کـــه در  ایـــده اولیۀ مـــال بنده بود 
کرد. توســـعه پیدا 

گروه؟ کاردر تقسیم
کـــه در زمینـــۀ  کار را بـــه یکـــی از دوســـتان  نـــگارش 
کارگردانـــی  نویســـندگی مســـتعد اســـت ســـپردیم و 
کردم  را هـــم بـــا توجـــه به این کـــه قبـــا آن را تجربـــه 
بـــه  بـــودم خـــودم متقبـــل شـــدم. تدویـــن را هـــم 
کـــه آشـــنایی قبلـــی با ایـــن حوزه داشـــت  دوســـتی 

کردیـــم. گـــذار  وا

کردید؟ تجهیزاتراچهطورتهیه
که لـــوازم الزم را نداشـــتیم. دوربین و بوم صدا  خودمان 

کردیم. کرایه  را 

گروهتأمینشد؟ هزینههاتوسطخود
کردیم تا انـــدازه ای به  کار  کـــه در آن  همـــان مدرســـه ای 
کـــرد. یـــک بخشـــی از هزینـــه را هـــم از جیب  کمـــک  مـــا 
کار با  کل  کـــه البته زیـــاد هم نبـــود؛  گذاشـــتیم  خودمان 

کمتر شـــد. همـــۀ هزینه هـــا از یـــک میلیون 

اسممدرسهچهبود؟
نادالصالحین، شـــالباف ســـابق اهواز. از جمله مدارســـی 

هســـتند زیر نظر حـــوزه علمیه اداره می شـــوند.

و ســـختیها چـــه بـــا کار مختلـــف مراحـــل در
بودیـــد؟ مواجـــه مشـــکاتی

گذاشـــتیم تا  بـــرای انتخـــاب مســـأله فیلـــم خیلی زمـــان 
کـــه طبـــق فرمـــودۀ رهبر  بعـــد بـــه ایـــن نتیجه رســـیدیم 
کنیم.  کار  روی موضـــوع تولید ملـــی و اقتصاد مقاومتـــی 
تحقیقات زیـــادی هم در این زمینه انجـــام دادیم منتها 
که پیـــش از این  یکـــی از عمدۀ مشـــکات-مان این بود 
که ما با پشـــتوانۀ  کار نشـــده بـــود  زیـــاد روی این مســـأله 

کار را پیـــش ببریم. تجربۀ آن هـــا 
کـــه تحقیقات پیش  گویم  به عاقـــه مندان به فیلمســـازی هم می 
گـــدار به آب  از نـــگارش فیلمنامـــه را به شـــدت جـــدی بگیرند و بی 
نزننـــد و برای انتخاب ســـوژه از صحبت های رهبـــری خط بگیرند و 

کنند. کید دارنـــد تمرکز  که ایشـــان روی آن تأ روی مســـائلی 

گروه فیلمساز مطالبات رهبری، انگیزه 
کانون پرورشـــی»آوای  میثم فیض اللهی، اهل خوزســـتان و از اعضای 
که دربخـــش »فیلم مـــا« هفتمین جشـــنواره مردمی  بیـــداری« اســـت 
هفتمیـــن  خبرنـــگار  گفتگـــوی  ادامـــه  در  انـــد.  کـــرده  شـــرکت  عمـــار 

جشـــنواره مردمـــی عمـــار با آقـــای فیض اللهـــی را مـــی خوانید.

در  گفتمانـــی  غـــرب،  بـــا  مـــا  آشـــنایی  و  تجـــدد  از  بعـــد 
کعبۀ آمالـــش در دنیای  که  گرفـــت  جامعۀ ایرانی شـــکل 
جدیـــد بود. این نســـبت در ســـینما هم وجود داشـــت و 
کـــه از ریشـــه با تاریـــخ این  فیلم هایـــی ســـاخته می شـــد 
فرنگـــی  شـــخصیت هایش  نداشـــت.  نســـبتی  مملکـــت 
نبودنـــد اما فرنگی مـــآب بودند و رنگ دنیـــای جدید به 
تنشـــان خـــورده بود. نـــه ایرانـــی بودند نه غربـــی. ایرانی 
نبودنـــد چـــون هویتشـــان ایرانـــی نبـــود و تاریخشـــان را 
انـــکار می کردنـــد. فرنگـــی نبودند چـــون بزرگ شـــدۀ این 
ک بودنـــد و هماننـــد غربی هـــا درک درســـتی  آب و خـــا
از دنیـــای جدیـــد نداشـــتند. نمی توانســـتند بـــه تمامـــه 

کنند.  ایرانـــی بودنشـــان را فرامـــوش 
تکلیـــف قهرمـــان در عصـــر جدیـــد روشـــن بـــود. بت من، 
کار یکـــی از اهالـــی شـــهر  کونگ فـــو  اســـپایدرمن یـــا پاندا
مـــی داد؛  نجـــات  را  بحـــران، شـــهر  کـــه در هنـــگام  بـــود 
امـــا  مـــردم مـــا »فیلم« بودنـــش را بیشـــتر بـــاور می کردند 
تـــا قهرمان بودنشـــان را. ســـینمای داخلـــی هـــم بـــه جز 
معـــدودی از آثـــار، ســـینمای مردانـــی عقیم بود. اساســـًا 

کار نبـــود، تـــا پـــای قهرمانی وســـط باشـــد.  مـــردی در 
کهـــن و زنـــده ای دارد، قهرمان خودش  کـــه تاریخ  ملتی 
بـــرای  اخیـــر  ســـال  صـــد  در  کـــه  ملتـــی  می خواهـــد.  را 
اســـتقالش جنیگده اســـت و با بـــا ابرقدرت هـــا پنجه در 
پنجه انداخته، هزینه داده و ایســـتاده، چطور قهرمانان 
کســـی نبود تا قهرمانش را نشـــان  گر  کند؟ ا فرنگی را باور 
دهـــد، مشـــکل از مـــردم نبود، مشـــکل از چشـــم ها بود. 
جشـــنوارۀ عمار، جشـــنوارۀ چشـــم های مردم بین است. 
کـــی، آن حزب اللهی صـــادره از نیجریه، »خانم  شـــیخ زکزا
کـــه با چـــادرش زیـــر چکمه هـــای رضاخانی  محتـــرم«ی 
که بـــا تکفیری ها  لـــه شـــد، »ابوحامد« و »ســـیدابراهیم« 
گذشـــتۀ ســـینمای ایران  جنگیدند، غایبان ســـال های 
عمـــار  شـــدند.  متولـــد  عمـــار  جشـــنوارۀ  در  کـــه  بودنـــد 
جشـــنوارۀ رونمایـــی از چشـــم های مـــردم بیـــن اســـت. 
که هرســـاله قهرمانانـــی از دل همین آب و  مســـتندهایی 
ک را روایـــت می کنند و برای مـــردم آیینگی می کنند.  خـــا

رونمایی از 
چشم های مردم بین

مجید مالکی 
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کنید. حســـین رمضانی ۳0 ســـال  1-خودتـــانرامعرفی
رفســـنجان  در  فرهنگـــی  ای  مؤسســـه  در  و  دارم  ســـن 

هستم. مشـــغول 
2-چگونـــهباجشـــنوارهعمارآشـــناشـــدید؟ همزمان 
بـــا برگـــزاری چهارمیـــن جشـــنواره فیلـــم عمـــار از طریـــق 
کـــه از  تبلیغـــات در فضـــای مجـــازی و یکـــی از دوســـتان 
کرمان بود با جشـــنواره  کران مردمی در اســـتان  رابطان ا

آشـــنا شدم.
گرفتید؟ فیلم  کســـیمـــی کجاوچه 3-فیلـــمهـــارااز
هـــای جشـــنواره بـــه صـــورت معمـــول بـــه دســـت مـــن 
کـــه ابتـــدا در ســـایت ثبـــت نام  رســـید، بـــه این صـــورت 
کـــردم و ســـپس دی وی دی فیلم ها برایم ارســـال شـــد. 
گرفتید؟ بـــرای اینکه  کـــرانفیلـــم 4-چـــراتصمیـــمبها
جشـــنواره عمـــار می توانـــد به مبحـــث مبارزه بـــا تهاجم 
کـــه رهبر معظـــم انقاب اســـامی در ســـخنان  فرهنگـــی 
کنـــد، جامعه  کمک  خـــود به آن اشـــاره فرمـــوده بودنـــد 
هنری و فیلم ســـاز ما باید به ســـطحی برســـند تـــا افزون 
کشـــوری، فیلم های  کان  بـــر پرداختن بـــه موضوعـــات 

کنند. بســـیار خوبی در مـــورد جهان اســـام تولیـــد 
کردیـــد؟ ســـاالنه  کـــرانهـــاچـــهمـــی 5-درحاشـــیها
برنامه ویـــژه ای برای نمایش فیلم های جشـــنواره عمار 
داریـــم و در ایـــن برنامه از چهره های انقابی و شـــناخته 

کنیم. کرمـــان جهت ســـخنرانی دعوت مـــی  شـــده 
نفـــرمخاطـــب کرانتـــانچنـــد ا تریـــن 6-پرمخاطـــب
کران  داشـــت؟ نزدیـــک به هـــزار نفـــر مخاطب در زمـــان ا
کنـــار ابرهـــا« در »تاالر خیام« دانشـــگاه  فیلـــم »خانه ای 

حضـــرت ولـــی عصـــر )عج(.
7-وســـایلتبلیغـــیشـــماچـــهبـــودهاســـت؟ از ظرفیـــت 
کنار آن از ســـامانه های  کردیم و در  فضای مجازی اســـتفاده 
پیامکـــی و ســـایت هـــا نیز بـــرای انجـــام هرچه بهتـــر تبلیغات 
بهره می بردیم، البته شـــهرداری رفســـنجان همکاری بسیار 
خوبـــی با مـــا در انجام تبلیغات نمایش فیلم های جشـــنواره 
عمار در ســـطح شـــهر داشـــت و تبلیغات ما به شـــکل بســـیار 

خوبی در ســـطح شهرســـتان پخش می شـــد.

کجامـــیآوردید؟  کـــرانرااز 8-وســـایلوتجهیـــزاتا
تجهیـــزات الزم توســـط بنیـــاد فرهنگی حضـــرت مهدی 
کـــه شـــعبه ای از آن در شـــهر رفســـنجان  موعـــود )عـــج( 

کنـــد، تامین می شـــود. فعالیـــت مـــی 
گروهـــیانجـــاممـــیدهیـــد؟  کـــرانراانفـــرادییـــا 9-ا
کـــران و نمایـــش فیلـــم های این جشـــنواره نـــه تنها  کار ا
کشـــور نیز به  در شـــهر رفســـنجان بلکـــه در ســـایر نقـــاط 
گروهـــی انجام  صـــورت انفـــرادی امـــکان پذیـــر نیســـت و 

شـــود. می 
کردید؟ بیشـــترین فیلم  کران کدامفیلمرابیشـــترا -10
کوتـــاه »علمک« بود و بســـیار  کران شـــده تا امـــروز فیلم  ا
کران  زیاد مورد اســـتقبال مـــردم در نوبت هـــای متعدد ا

گرفته اســـت. قرار 
11-بـــارســـانههـــاارتبـــاطداشـــتیدیـــاازخبرنـــگاری
کرانراپوشـــشدهد؟ ارتباط بسیار  خواســـتیداخبارا
خوبـــی با رســـانه ها داریـــم و از ســـایت ها و رســـانه های 
خبـــری رفســـنجان بـــرای پوشـــش نمایـــش فیلـــم های 

کـــرده ایم. جشـــنواره عمـــار در این شـــهر اســـتفاده 
دوســـتانتان، شـــما، بـــر عمـــار جشـــنواره اثـــر -12
مخاطبانتـــانوحـــزباللهیها: خوشـــبختانه امروز 
کشـــور به دنبال برگزاری جشـــنواره  موجی در ســـطح 
که می تواند ســـینما  مردمـــی فیلم عمار ایجاد شـــده 
را بـــه ســـمت ارزش هـــای دینـــی و انقابـــی حرکـــت 
بدهد و این موضوع بســـیار خوب و ارزشـــمند اســـت 
کـــه در حـــال حاضـــر ایـــن دغدغـــه در بیـــن جوانـــان 
فیلم ســـاز ایـــن شهرســـتان دیده می شـــود و بـــه یاد 
دارم وقتـــی به یکی از پایگاه های بســـیج رفســـنجان 
کـــردم تعـــدادی از جوانان فیلم ســـاز  رفتم مشـــاهده 
این شـــهر بـــه دنبال ســـاخت فیلم هایی از شـــهدای 
شـــاخص این شـــهر هســـتند تـــا آنهـــا را به جشـــنواره 

کنند. عمـــار ارســـال 
کارهـــای فراوانی مـــی توانیم  در ایـــن فضـــای فرهنگی 
انجام بدهیم و بســـیار تاثیرگذار  باشـــیم؛ حتی حرکت 
در این مســـیر مـــی تواند به عنوان باقیـــات و صالحات 

کران هزار نفری ا
بـــرای مـــا محســـوب شـــود. برگـــزاری ایـــن جشـــنواره       
که  مـــی توانـــد به مبحـــث مبـــارزه بـــا تهاجـــم فرهنگی 
رهبـــر معظم انقاب اســـامی در ســـخنان خـــود به آن 

کند. کمـــک  اشـــاره فرمـــوده بودند 
کـــهتمـــاموقتخود گـــرامـــکاناینراداشـــتید 13-ا
کنیـــد،چـــهاقداماتـــیراانجـــاممـــی کـــران راصـــرفا
دادیـــد؟ قطعـــا تعـــداد بیشـــتری از فیلـــم هـــا را بـــرای 
مـــردم و مخاطبـــان نمایـــش مـــی دادم، زیـــرا معموال 
عمـــده مشـــکات مـــا در راه فعالیـــت هـــای فرهنگـــی 
گـــر امکانـــات الزم نیـــز فراهـــم  کمبـــود وقـــت اســـت و ا
بود، رابط هایی در ســـطح روســـتاهای استان تعیین 
کران به آن ها  کردیم و بـــا اجاره دادن تجهیـــزات ا مـــی 
برنامـــه نمایـــش فیلم های جشـــنواره عمـــار را در این 

کردیم. روســـتاها نیـــز برگزار مـــی 
فیلـــم  دیدیـــد:  ســـینما در کـــه فیلمـــی آخریـــن -14
کیـــا ســـینمایی »بادیـــگارد« ســـاخته ابراهیـــم حاتمـــی 
کـــرانفیلـــم کـــهبایـــددرآنا 15-مهمتریـــنمکانـــی
گیرد: مســـاجد، زیرا رهبر معظم انقاب اسامی  صورت
کارکـــرد قدیمی خود  کید داشـــته و دارند مســـاجد  نیـــز تا
کرده و رســـالت فرهنگی و همیشـــگی خـــود را از  را حفـــظ 

دســـت ندهند.
کـــدامدســـتهازمخاطبـــان 16-جشـــنوارهعمـــاربـــه
کنـــد؟ بـــا توجـــه بـــه هجمـــه غـــرب به  توجـــهبیشـــتری
کـــودک و  گـــر بتوانیـــم بـــه حـــوزه  کـــودکان و نوجوانـــان ا
کنیم و انیمیشـــن هـــا و فیلم هایی در این  نوجوان ورود 
کنیم، ســـبب می شـــود تـــا از نســـل آینده  زمینـــه تولیـــد 

فیلمســـازان خوبـــی تربیت شـــود.
کـــرانمردمـــی: بانـــوان  17-نقـــشخانـــمهـــادرا
مـــی تواننـــد بـــا نمایـــش فیلـــم هـــا در محفـــل هـــای 
خصوصـــی خود در دانشـــگاه هـــا و اردوهای جهادی 
گام بـــزرگ و موثـــری در این فرهنگ ســـازی بردارند. 
کنار آقایان فیلم ســـاز  آن هـــا همچنین مـــی توانند در 
کار فیلم  کـــرده و دســـت بـــه  اقـــدام بـــه ســـوژه یابـــی 

بزنند. ســـازی 

کننده رفسنجان کران  حسین رمضانی، ا
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گـــروه های جهادی بـــه مناطق محروم اعزام می شـــوند تا رنـــج محرومیت را  هر ســـال 
کارهای فرهنگی و عمرانی، ســـعی در درمان و خدمت  کنار  که در  گروه هایی  بکاهند. 

رســـانی به محرومین دارند.
دانشـــجویان  از  جمعـــی  تـــاش  دهنـــده  نشـــان  خامـــوش«  »مجاهـــدت  مســـتند 
که خود  دندانپزشـــکی برای کمک رســـانی به مناطق محروم ودور افتاده قزوین است 
را به جمع روســـتاییان رســـانده تا مرهمی بر ســـختی های آنان باشـــند. دانشـــجویان 
کننـــد تا به آن  کیلومتری قزوین ســـفر می  کوجـــان در 80  دندانپزشـــکی به روســـتای آ
هـــا خدمت رســـانی کنند. مردمی که بـــه دلیل محرومیت تـــوان پرداخت هزینه های 

سنگین دندانپزشـــکی را ندارند.
گیری این مســـتند  کارگـــردان» مجاهدت خاموش« درباره شـــکل  حمیـــد حامدی فر 
گفت: »در رســـانه ملی از تاش جهادگران در مناطق محروم مســـتندهایی تهیه شده 
اســـت اما در اســـتان قزوین اطاع رسانی مناســـبی درباره حضور بسیجیان در مناطق 

محروم صـــورت نگرفته بود.« 

که عامل همه دیوانه اوست

کردن اســـماعیلش، خلیل اهلل شـــد؛ حسین )ع( در یک روز، تمام  گر ابراهیم با قربانی  ا
کرد. این رمز و راز شـــوریدگی و عشـــق تمام عالم به حسین  اســـماعیل هایش را قربانی 

)ع( است.
مســـتند »who is hussain« بـــه معرفی امام حســـین )ع( در بســـتر روز اربعین پرداخته 
غ از ملیت هـــای مختلف، زیر یـــک پرچم جمع  که انســـان ها را فـــار اســـت. حســـینی 
که زبان مشـــترک همه آن ها حســـین اســـت.  کرده، ملیت هایی با زبان های مختلف 
کس از نگاه خودش امام حســـین)ع( را شـــناخته، یکی از او درس شـــناخت حق و  هر 
باطـــل و دیگری مبارزه با ظالم را آموخته اســـت. در پایان مســـتند، هـــر کس با هر نژاد 
کنـــد و جهان را از  که همراه عیســـی مســـیح ظهور می  گوید  و قومیتـــی از موعودی می 

ظلم نجـــات خواهد داد.
که در موضـــوع بیداری  کارگردانی این اثـــر را به عهده داشـــته   محمـــد هـــادی نعمتـــی 

اســـامی و جهانی تهیه شـــده است.

»whoishussain«

کمونیســـت های  گروهک تروریســـتی اتحادیه  صبـــح روز ششـــم بهمن مـــاه ۱۳60، 
کنـــد. این اقـــدام تروریســـتی بـــا مقاومت ســـپاه،  ایـــران بـــه شـــهر آمـــل حمله مـــی 
بســـیج و مـــردم قهرمان شـــهر آمل شکســـت می خـــورد و از آن روز به بعد شـــهر آمل 

به شـــهر هزار ســـنگر ملقب می شـــود.
»هـــزار و یکمیـــن ســـنگر« مســـتندی دربـــاره شـــهید طاهـــره هاشـــمی نوجـــوان ۱۴ 
که ســـعی داشـــت برای  کـــه در میانه درگیـــری های شـــهر آمل، زمانی  ســـاله اســـت 
گرفت و به شـــهادت  گلوله تروریســـت ها قرار  مجروحیـــن دارو ببـــرد، مـــورد اصابـــت 

. سید ر
کنندگی انجمن ســـینمای  کارگردانی امیرحســـین نـــوروزی و تهیه  ایـــن مســـتند به 

انقاب و دفاع مقدس تولید شـــده اســـت.

»هزار و یکمین سنگر«

بـــا شـــروع جنـــگ در ســـوریه، هـــر روز تابـــوت هـــا بیشـــتر مـــی شـــدند و دســـتی 
گروهـــک های تکفیـــری تا صـــد متری حرم  گهواره هـــا را تـــکان دهد.  کـــه  نبـــود 
کـــرده بودنـــد امـــا مقاومـــت مردم زیـــر ســـایه حرم،  حضـــرت زینـــب )س( نفـــوذ 

باعـــث شکســـت تروریســـت ها شـــد.
مســـتند »بـــه نام آزادی« به شـــروع درگیری هـــا در محله زینبیه و بین همســـایه 
گروهک  که اهل ســـنت هـــم از  کنان این محله می پـــردازد. محله ای  هـــا و ســـا
هـــای تکفیـــری در امـــان نبودند اما شـــهر بـــه مناره هـــای حرم تکیـــه داده بود. 
که  گر  کـــرد و بیراه نیســـت ا گرد خود جمع  که اهل ســـنت و شـــیعه را بـــه  حرمـــی 

زینبیـــه را پایتخت مقاومـــت بنامیم.
کارگردانی »به نام آزادی« را بر عهده داشـــته اســـت. محمد قانع 

»بهنامآزادی«

مرهمی بر زخم محرومین

زینبیه اپیتخت مقاومت

رواییت از زندیگ هشید طاهره هامشی

»مجاهدتخاموش«
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چـــاپ مقاله توهین آمیز در روزنامـــه اطاعات مورخ ۱۷ دی مـــاه ۱۳56 با عنوان ایران 
کنش مردم و طاب قم شـــد. بعد از قیام مردم قم،  و اســـتعمار ســـرخ و ســـیاه باعث وا
کردنـــد و نهضت  مـــردم شـــهرهای دیگر ایران نیـــز در یادبود شـــهدای قیام قـــم، قیام 

گرفت. کشـــور را فرا چهلم ها، 
مســـتند »یک شـــهر یک قیام« به موضوع قیام مردمی ۱9 دی ماه ســـال  56 و اهانت 
روزنامـــه اطاعـــات به ســـاحت امام خمینـــی )ره( می پـــردازد. این مســـتند، روایتی از 
جرقـــه فـــاز نهایـــی مبارزات علیه رژیم شاهنشـــاهی اســـت که ســـیزده ماه پـــس از آن، 

انقاب اســـامی به پیروزی رســـید. 
گویندگی  کارگردانـــی »یک شـــهر یک قیـــام« را امیر حســـین خلیلـــی برعهده داشـــته و 

گفتـــار متـــن فیلم را نیـــز محمدرضا سرشـــار انجام داده اســـت. 

»یکشهریکقیام«

کنان این  گروهـــک های تکفیری به دمشـــق و منطقـــه زینبیه، اغلب ســـا بـــا حمات 
گروهی از طاب حوزه علمیه مدرســـه  کردند ولی  منطقه، محل ســـکونت خود را ترک 
امـــام خمینـــی )ره( منطقه را ترک نکردنـــد؛ زیرا تعطیلی حوزه و تـــرک زینبیه را پیروزی 

تکفیری ها می دانســـتند. 
از جملـــه افـــراد حاضـــر در صحنـــه مقاومـــت، طـــاب و علمایـــی بودند که بـــه پیکار با 
تکفیری هـــا  پرداختنـــد. مســـتند »فاســـتقم« بـــا موضوع جهـــاد طاب حـــوزه علمیه 
که  و حضـــور آن هـــا در بحرانی ترین روزهای دمشـــق ســـاخته شـــده اســـت. روزهایی 
که بـــاز ماند، دفتـــر مقام  تروریســـت هـــا تـــا 200 متری حـــرم رســـیدند اما تنها دفتـــری 
معظـــم رهبری و تنها حوزه هم حـــوزه علمیه امام خمینی )ره( بـــود. طلبه ها ماندند 
تا رعب و وحشـــت شکســـته شـــود، حوزه حتی یک روز هم تعطیل نشـــد. وجود حوزه 

نقـــش مهمـــی در آرامش مردم داشـــت.
کارگردانی  کید بـــر مقاومـــت دینی طـــاب و بـــه  »فاســـتقم« مســـتندی متفـــاوت بـــا تا

محمد باقـــر خالقی اســـت.

»فاستقم«

کـــه منطقـــه، درگیـــر فتنـــه هـــای مذهبـــی شـــده و رســـانه های بیگانـــه  در شـــرایطی 
کشـــورها دامن  کنند بـــه جنگ شـــیعه و ســـنی در عـــراق و دیگر  همـــواره تـــاش مـــی 
گروهک های  بزننـــد، مقاومت و اتحاد بین شـــیعه و ســـنی تنهـــا راه پیروزی در برابـــر 

اســـت. تکفیری 
ر از قبایل مشـــهور و بـــزرگ اهل  مســـتند »شـــیخ صبـــاح« دربـــاره  رئیس عشـــیره ُشـــّمِ
کنار رزمندگان شـــیعه  که بـــه همـــراه ۳50 نیروی اهل ســـنت، در  ســـنت عراق اســـت 
در جبهه هـــای نظامی مشـــغول مبارزه در برابر تکفیری ها هســـتند. در این مســـتند 
کنـــار شـــیعیان، در خـــط مقدم مبـــارزه با  که اهل ســـنت در  نشـــان داده مـــی شـــود 

داعـــش و ســـایر تکفیری ها قـــرار دارند.
کنشـــی بـــه مـــوج  گفـــت: »انتخـــاب ایـــن ســـوژه، وا محســـن اســـام زاده اسکســـتانی 
کـــه به  دنبال  خبرســـازی رســـانه های غربـــی و عربی حامـــی جریانات تکفیری اســـت 
گروه هـــای مردمـــی علیـــه تکفیری هـــا هســـتند. ایـــن  وارونـــه نشـــان دادن مبـــارزات 
رســـانه ها در تاشـــند تا جنگ متحدانه مســـلمانان شـــیعه و ســـنی علیه تکفیری ها 
کنند.« را در یـــک جعـــل خبری به عنوان جنگ میان شـــیعیان و اهل ســـنت معرفی 

»شیخصباح«

کـــه در معـــرض خطر قـــرار دارد،  خوشنویســـی، هنـــری اســـامی و ایرانـــی اســـت 
که  چـــون قلـــم نـــی رو بـــه زوال اســـت. قلم نـــی، محصـــول بومـــی دزفول اســـت 
شـــهرت بیـــن المللـــی دارد ولـــی بـــا وارد شـــدن قلـــم هـــای چینـــی بـــه ایـــران و 
گرفته شـــدن خوشنویســـی در مـــدارس با حـــذف درس هنر؛  همچنیـــن نادیـــده 

فـــروش و عرضـــه قلم نی دشـــوار شـــد.
کند« تاش مزرعـــه داران قلم نـــی دزفولی برای  مســـتند »کنـــده دیگر دود نمـــی 
که  ســـرپاماندن محصـــول در حـــال زوالشـــان را روایـــت می کنـــد. مزرعـــه دارانی 
مجبـــور شـــده انـــد هـــر ســـال نیمـــی از محصولشـــان را آتـــش بزننـــد. از همین رو 
کاشـــت محصوالت  کشـــیده اند و ســـراغ  کار  کشـــاورزاِن قلم نی دســـت از  کنون  ا

گرفته. دیگـــر رفته انـــد و ایـــن محصول بومـــی در خطـــر نابودی قـــرار 
کـــرد: »به دلیل مشـــکات  کارگـــردان ایـــن اثـــر اظهار  محمدباقـــر حنطـــوش زاده 

کشـــید.« کاشـــت و داشـــت و برداشـــت قلم نـــی، فیلمبرداری یک ســـال طول 

کند« »کندهدیگردودنمی

قم هشر قیام

مقاومت دیین در برابر گروهک های تکفیری

اتحاد علیه تکفیری ها

هر ین ای مشع مزار خویش شد
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جشنواره یا فشن شو؟

حورا فطورچیان

کـــه به صورت پیـــش فرض برای دیـــدن هر نوع  عـــاوه بـــر پف فیل 

فیلمـــی الزم اســـت و بـــرای ورود به ســـینما داشـــتنش از بلیط هم 
واجب تر اســـت

که شـــما  هـــر فیلمی یک ســـری ابزار مخصوص بـــه خود را نیز دارد 
را با آنها آشـــنا میکنیم

ســـامبمبیی: مقـــداری نمک!)ترجیحا ید دار( عـــرق نعنا)جهت 

کـــردن و عق زدن!(  جلوگیری از رودل 

کودک  که ایـــن فیلـــم در ژانر  جنجـــالدرعروســـی: با وجـــود این 

گرفته اما خب همراه داشـــتن مقـــداری پنبه)جهت چپاندن  قـــرار 

کـــودکان بـــه هنـــگام اســـتفاده از الفـــاظ +۱8( ضـــروری  گـــوش  در 
! ست ا

گونی سیب زمینی! فروشنده: یک 

کیلوآلبالو: بالشت، پتو و مایع تاسف به مقدار الزم ! پنجاه

کوروش، شـــاه نامه فردوسی و  فیلمهایجشـــنوارهای: منشـــور 

گل خـــداداد عزیزی به اســـترالیا )جهت باالنـــس غرور ملی!(

ابزار و ادوات الزم 

جهت هرماهی در سیمنا 

ناصر جوادی

عکسخند:
محمد کوره پز

لباس كار روي سن ميان!تو جشنواره ي فجر نصف ابزیگرا تو قاليشويي كار ميكنند و اب همون چكمه و  هبرت از جشنواره هاي ديگه است هاويل وضع مايل عوامل و ابزيگران جشنواره ي عمار

سال قبل ميخواسمت برم جشنواره ي "بوق" 
،جلوي در يك آقايي رو ديدم كه لباس ابب 

اسفنجي پوشيده بود
هيچي ديگه فكر كردم از اين تبليغايت رستوران 

هاست و اشتباه اومدم! برگشمت خونه

همينكه ميشه مرامس افتتاحيه و اختتاميه ي عمار رو از 

تلويزيون ميل پخش كرد يعين داداش داري درست مزيين!

وگرنه تو جشنواره هاي ديگه "دوربني يك" زوم كرده رو 

نورافكن سقف! "دوربني دو" هم تصوير بسته ي حاج آقايي 

كه رديف اول نشسته و به زمني چمش دوخته ميگريه!
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کـــه هر بخش یا اتـــاق آن پنجـــره ای دارد و هر  قرار شـــد، ســـینما را به شـــکل خانه ای ببینیم 
پنجـــره پـــرده ای و بعد باهم ببینیم پشـــت هـــر کدام از ایـــن پرده ها چه خبر اســـت؟؟

از پرده هال و پذیرایی گفتیم و حاال، به پشت پرده آشپزخانه می پردازیم!
پشـــت این پرده همانطور که پیش بینی میشـــود، پخت و پز و شستشوی افکار جدیدالورود 

ها و آشـــنایی آنها با سنتهای)؟!( هنر هفتم صورت میگیرد. 
بگونه ای که میتوان گفت سیســـتم آموزشـــی ســـینما در آشـــپزخانه آن تعبیه شـــده اســـت. 
گرد ها هم ازین فضا برای تعمیق روابط خود با اســـاتید اســـتفاده میکنند، بلکه بتوانند  شـــا

کنند. کار و شـــهرتی دســـت و پا  برای خود، 
ک فرهنگی اســـتفاده میشـــود، معموال از آخر  مواد اولیه ای که در آشـــپزخانه برای تهیه خورا
بار گزینش شـــده و اقلب فاســـد اســـت، موادی مثل بادنجان ، خیار ســـاالدی و سایر صیفی 
کـــه طبیعتا نتیجه اش هم میشـــود موضوعاتی از جنس فســـاد، خیانت، ســـیاهی و  جـــات، 

وابستگان.  سایر 
که به آنها آب بســـته  در ســـمت دیگر آشـــپزخانه و در ظرفشـــویی، فیلم نامه هایی هســـتند 
میشـــود، یعنی فیلم کوتاه میرود داخل، ۱۳ ســـیزن ســـریال در می آید بیرون! و به نوعی برای 

کارگردان و عوامل امنیت شـــغلی محسوب میشود. 
در گوشـــه ای دیگـــر، برخـــی از اهالی این حرفه هم که گمان میکنند دســـت پختشـــان برای 
ملـــت جذابیـــت دارد، آنجـــا برای هم غذا درســـت میکننـــد و میگویند بفرمایید غـــذا و از این 
گاهی  دســـت پرت و پا ها که حتما اذعان دارید چیزی بهتر از این، عطش مخاطب تشـــنه آ

و حقیقت را سیراب نمیکند.
 همچنان با ما باشید تا ببینیم پشت پرده اتاق خواب و توالت چه خبرهایی نهفته است.

پشت پرده خانه سیمنا
 چه خرب است؟؟

شاهرخ بایرامی

تحریریه:ســـجاد اســـامیان ، ابوالفضل رضایـــی ، مجید مالکی ، مجتبی 
مالکـــی ،  محمدرضـــا پورصفـــار ،   محمود شـــم آبـــادی ، محمدرضا طالبی 

آهویـــی ، روزبـــه قمصری ، نوید نـــوروزی، ابراهیـــم وکیلی گندمانی
مدیرهنری:حسین شهریاری

در زیـــر قســـمتهایی از دیالوگای یک فیلم ماهواره ای با تـــم درام اجتماعی را مرور میکنیم،که 
در شـــبکه هایـــی مثـــل مـــن و اون و ریاضـــی ۱ طرفـــداران خـــاص خـــودش را دارد، ایـــن فیلم 
کـــن و گلدن گلـــوب و... را در کارنامه دارد : نامـــزدی بهترین فیلم خارجی در جشـــنواره های 

داخل حیاط کنار چرخ فونیکس دهه 50:
گوشم رسیده  داداش عاطفه: بابا، عاطفه رو نفروش به اون رفیق الکلیت....زمزمه هایی به 

که شد بفروشش سودش بیشتره گرون  گرون میشـــه وایسا  که دالر 
بابای داداش عاطفه: خوب المصب االن پول موادمو از کجا بیارم؟؟

داداش عاطفه: یارانه ها رو فردا میریزن
ک لعنتی حواس واســـه آدم نمیزاره، پس فعا دســـت  بابـــای داداش عاطفـــه: ععـــع، این تریا

میدارم نگه 

هنگام گرون شدن دالر کنار دستشویی:
بابـــای داداش عاطفـــه: خوب دیگه االن دالر شـــده ۴ تومن فکر نکنم گرونتر بشـــه بگم اصغر 

کی بیـــاد پا معامله؟؟ کرا
عاطفه: من زن اون پیر خرفت الکلی نمیشم

خواهر داداش عاطفه: بابا منو بفروش آینده عاطفه رو خراب نکن)گریه(
مادر داداش عاطفه: مرد داری چه غلطی میکنی؟؟

بابای داداش عاطفه: خوب میخوام عاطفه رو بفروشم
کنـــی، خواهرا رو با  کنم، میخوای تک فروشـــی  ک بر ســـر بی مغزت  مـــادر داداش عاطفه: خا

هم بفروش ســـودش 2 برابر میشه
بابای داداش عاطفه: آخه ی حســـی بم میگه دالر گرونتر میشـــه!! خواهـــر داداش عاطفه رو 

گذاشتم برای روز مبادا

آخر فیلم
کنار حوض خالی، داداش عاطفه ســـر میرســـه و خریدار را با تیزی  در هنگام معامله تو حیاط 
گرم زندگی نکبت  ســـر میبره و پولها را ور میداره و میزنه به زخم زندگی و خواهرها را به آغوش 

بارشان بر میگرداند

ایران در روایت
 فیلمسازان خارج از کشور

احسان مالیی

آرمان روابط عمومي: 
هاشمی رفسنجانی: امام با کنگره 

پزشکی یاسر مخالف بود

آفتاب یزد:
تجارت کثیف دلواپسان؛ سینمافلسطین 

را به سالن دیدن فیلم تبدیل کردند!

ایران:
عبور سخنگوی دولت از مقابل 

پوستر جشنواره "ع"

ابتکار:
جشنواره "ع" در تهران، عامل اصلی 

ورود ریزگردها به خوزستان

اطاعات:
قطعنامه 598 توسط امام پذیرفته شد!

اعتماد:
گزینه جدید تندروها، اعالم 

کاندیداتوری ننه لیال در جشنواره عّمار

سیاست روز:
آقایان خاص، در سینمای خاص، با 

فیلم های خاص!

شرق:
رونمایي از دستاورد جدید

 دیپلماسی ظریف
جشنواره عّمار در خیابان ولی عصر

شهروند:
خودشان شربت خوردند،

 به ما چایی دادند!
گزارش اختصاصی شهروند از

 افتتاحیه جشنواره عّمار

دنیاي اقتصاد:
کونومیست از جشنواره  پيش بینی ا

عّمار 2020

جام جم:
تنور سرد مردم با آتش فلسطین گرم 

شد

جمهوري اسامي:
نظر شیخ "عّمار شبیه" درباره جشنواره 
 شخصی به نام عّمار وجود 

ً
عّمار: اصال

نداشته است

جوان:
خناسان علیه عّمار...

فرهیختگان:
هزینه هاي سرسام آور 

براي جشنواره عّمار

قانون:
"واره" گفتن به جشن، 

پيگیری قضایی دارد
مصاحبه با دکتر چیپِلت

کیهان:
حمایت پوتین از عّمار

مردم ساالري:
پسر ایران در آرزوی شلوار خال خالی!

وطن امروز:
عّمار، فجر را پایمال کرد

هفت صبح:
جناب خان به جشنواره عّمار نرفت!

همشهري:
مدیریت زیبا

، جادار، مطمئن شهری در سینما   
فلسطین

عمار تیرت روزانمه ها میشود

بهزاد توفیقفر
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