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عکس
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خرب

ســـالن تقریبا پر اســـت  به زحمت می شود جایی برای نشســـتن پیدا کرد... نیم ساعتی گذشته 
که حجت االســـام علیرضا پناهیان در میان ســـام و صلوات حاضرین در ســـالن وارد می شـــود. 
دســـتهایتان را بهم بدهید درســـت ماننـــد وقتی که بازیکنان فوتبـــال در زمین باهم دســـت می 
کنده می شـــوند این همه خواســـته حجت االســـام و المســـلمین  دهند عهدی میبندند  و پرا

علیرضا پناهیان از جوانان عماری و عاشـــقان عمار اســـت...
بـــه شـــوخی می گوید می خواســـته از بحث نقادی در جشـــنواره شـــانه خالی کنـــد چرا که خیلی 
از فیلـــم ها را نتوانســـته ببیند و می خواهد از نقد یک محصول فرهنگـــی و هنری برایمان بگوید: 
وقتـــی صحبـــت از نقادی یک اثر هنـــری به میان می آید خـــواه این اثر یک فیلم باشـــد خواه یک 
تابلوی نقاشـــی کار خیلی سخت و پیچیده می شود هرچند که نقد یک اثر می تواند باعث رشد 
و ســـازندگی آن شـــود و یا برعکس تحســـین یک اثر هنری می تواند انگیزه ســـازنده را چندین برابر 

بکند.
وی ادامه داد: اما بهتر اســـت به فرآیند تولید یک اثر پرداخته شـــود تا به نتیجه و محصول نهایی 
آن ، در نقد، همیشـــه ما نمی توانیم به توافق برســـیم  و شـــاید بهتر اســـت بگوییم به ســـختی به 
توافق می رســـیم. گاه فیلم هایی ســـاخته می شـــود که اثرات مخربش برروی ذهن مخاطب در 
دراز مـــدت خـــودش را نشـــان  می دهد چرا که متغیر ها غیرقابل کنترل هســـتند حتـــی در موارد 
تربیتی نیز ما نمی توانیم نقد درســـت و اســـتواری داشته باشیم ، مشکل با اصاح شیوه نقد هم 
حل نمی شـــود حتی مقید بودن به آداب نقد هم در بیشـــتر موارد چاره ســـازی نمی کند ، نقد را 
غ از همه جذابیـــت هایی که نقد می  انـــکار نمـــی کنم اما معتقدم نقد راه حل نهایی نیســـت فار

تواند داشـــته باشـــد ولی در نقاط حســـاس به خصوص،  پاسخ مطلوبی نمی دهد 
پناهیان چنیـــن ادامه می دهد: باید به جای نقادی یک اثر به فرآیند تولید آن بپردازیم که نقش 
گر اثری فرآیند خوبی داشـــته باشد اســـتاندارد های الزم را هم بدست  بســـیار مهمی دارد چرا که ا
خواهد آورد، ما نتوانســـته ایم  با گذشت چندین ســـال از دوران دفاع مقدس تربیت سلحشوران 
دفـــاع مقـــدس را در جامعه مـــان تداعی کنیم همان چرخه ای که باعث شـــد چنین جوانانی به 
کـــرد و جوانانی از  چنیـــن درجاتی برســـند ولی می شـــود تربیت آنان را در میان نســـل آینـــده احیا 

قبیل همین ســـرداران از دل جامعه بیرون کشید.
کیـــد کرد: به نظر شـــما فرآینـــد تولید یک محصول خوب چیســـت ؟ آیا قابل بررســـی  پناهیـــان تا
کـــه جرقـــه ای به ذهـــن یـــک فـــرد برســـد و ایـــده ای در خیالش شـــکل بگیرد  هســـت ؟ همیـــن 
کافیســـت؟ما نیـــاز داریـــم به ایـــن مرحله فکر کنیـــم . ابعـــادش را اول بـــرای خودمـــان و بعد برای 
جامعه بشکافیم ، جشنواره عمار عاوه بر اینکه محصوالت خوب را معرفی می کند فرآیند تولید 
محصـــول خـــوب را هم به جامعه مخاطبش عرضه می کند و این یک شـــاخصه و نقطه قوت در 

ایـــن حرکت خـــود جوش مردمی اســـت .
  وی گفت : حتما شـــما هم این ضرب المثل قدیمی به گوشـــتان رســـیده اســـت که  تا کســـی حرف 
نزند پشـــت ســـخنانش معلوم نمی شـــود ، این را در نحوه تولید فیلم ها هم می بینیم چه اصراری 
هســـت که پشـــت صحنه تولید یک اثر پنهان شـــود و مخاطب فقط محصول نهایی را ببینید ، من 
که دارد، نگرشش، همه این ها مهم است اما ما  معتقدم هنرمند از هنرش مهمتر است شخصیتی 
گویند با فیلم ســـاز چکار دارید اثرش را نقد کنید.  وقتی می خواهیم یک فیلم ســـاز را نقد کنیم می 
وی در پایـــان از اصطـــاح مردمی بودن جشـــنواره عمار ابراز خوشـــحالی و امیـــدواری کرد و بیان 
داشـــت: من مردمی بودن عمار را بیشـــتر از لفظ عمار به تنهایی دوســـت دارم ، جامعه فقط به 

عمـــار نیاز نـــدارد به روحیه عماری و اســـتمرار آن در دل مردم نیـــاز دارد.

مستندساز باید فرصت شناس و 
موقعیت سنج باشد 

رضا برجی از تجربیاتش می گوید:

گفـــت: ویژگی یک  رضـــا برجـــی با اشـــاره بـــه آثـــارش در جنگ تاجیکســـتان و بوســـنی 
مستندســـاز، فرصت شناســـی و موقعیت ســـنجی ســـت.

که در نشســـت »یک روز یک تجربه« به بازخوانی تجربه ســـاخت مســـتند  رضـــا برجی 
گفـــت: تـــا امـــروز در 16 جنـــگ در سراســـر دنیـــا  »مـــادران سربرنیتســـا« مـــی پرداخـــت 
کـــرده ام؛ 20 بار در جنگ شـــوروی علیه  حضـــور داشـــته و از آن هـــا عکس و فیلـــم تهیه 
افغانســـتان، 9 بـــار در جنگ بوســـنی، 2 بـــار در جنگ قره بـــاغ، باالی 20 بـــار در جنگ 
کـــوزوو، چچن و  کشـــورهای ســـومالی، ســـودان،  عـــراق و در جنـــگ هـــای دیگـــری در 

کـــرده ام. گرفتن عکـــس و تصویربرداری  کشـــمیر نیز حضـــور داشـــته و اقدام بـــه 
کـــردم به این دلیل  این کـــه چرا نام »مادران سربرنیتســـا« را برای این مســـتند انتخاب 
که مادران بوســـنیایی از من می خواســـتند تا در این مســـتند به دنیا نشان بدهم  بود 
کـــه 12 هزار مرد مســـلمان فقط ظرف مدت 48 ســـاعت توســـط نیروهـــای صرب قتل 

شدند. عام 
کـــه قـــرار بـــود از ســـوژه های مســـتندهای جنگی اش بگویـــد معتقد بـــود: زمانی که  او 
کند؛ نخستین  یک مستندســـاز قصد ساخت مســـتندی را دارد باید به 2 عامل توجه 
کـــه قصد  کشـــوری  کـــه ســـوژه خـــود را قبل از رســـیدن بـــه محل یا  اقـــدام ایـــن اســـت 
ســـاخت مســـتند پیرامون آن را دارد مشخص کند. دوم اینکه باید بداند و این آمادگی 
را داشـــته باشـــد بعـــد از ورود به منطقه مورد نظر برای ســـاخت مســـتند، ســـوژه های 

کســـب و بدســـت خواهد آورد. الزم را 
رضـــا برجی ویژگی یک مستندســـاز را فرصت شناســـی و موقعیت ســـنجی دانســـت و 
کند  که یک مستندســـاز به منطقه ای برای ســـاخت مســـتند ســـفر می  افـــزود: زمانی 
داســـتان مـــورد نظـــر او آنجـــا برایش اتفـــاق می افتـــد؛ اما یک مستندســـاز بایـــد بداند 
کـــه تصویربـــرداری در این شـــرایط یعنی شـــکار لحظه هـــا و نباید و حق نـــدارد در زمان 
تصویربـــرداری هیـــچ لحظـــه ای را از دســـت بدهـــد. ایـــن فرصت شناســـی و موقعیت 
کشـــورهای تاجیکســـتان و در زمان جنگ آن و در کشور بوسنی و جنگ  ســـنجی را در 

آن داشـــتم تا موفق شـــدم مســـتندهای بســـیار خوبی بسازم.
گفت:  کرد و  برجی به تاثیر ســـاخت و نمایش مســـتندش در صلح تاجیکستان اشـــاره 
ســـاخت مســـتند موجب شـــد تا در نهایت ایـــران در آن زمـــان به عنـــوان میانجی وارد 
کشـــور بـــه رهبری  جنـــگ تاجیکســـتان شـــده و بیـــن دولـــت و نهضـــت اســـامی این 
عبـــداهلل نـــوری صلح برقرار شـــود؛ بعـــد از اینکه مســـتند 30 دقیقه ای را ســـاختم و در 
که شـــما با  کاری  گفـــت  گـــون نمایـــش داده شـــد عبـــداهلل نوری بـــه من  گونا مجامـــع 
کردید و حقوق ازدســـت رفته ما را بـــه ما برگرداندید  ســـاخت مســـتندی 30 دقیقه ای 

مـــا در جنـــگ و بـــا 300 هزار شـــهیدی که دادیم، نتوانســـتیم انجـــام بدهیم.
برجـــی، صبر  را یکی از ویژگی های مهم مستندســـاز می داند: در جنگ تاجیکســـتان 
کـــردن و منتظر  که حاصل صبر  گرفتیم  مـــن به همراه حســـین جعفریان تصاویـــری را 
گروه  کردیـــم و برخاف  کـــوزوو تکرار  کار را با هم در  موقعیت مناســـب بـــودن بود؛ ایـــن 
کـــه از ایـــران به آنجا رفتـــه بودند و نتوانســـتند صبر کنند مـــا با صبر و  هـــای متعـــددی 

کنیم. تحمـــل موفق شـــدیم بهترین صحنه ها و ســـوژه ها را شـــکار 

نقد هنری
 تنها نقد خروجی نیست

پناهیان در جشنواره عمار
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نقد

کارگـــردان مســـتند »داد«  حجـــت اهلل عدالـــت پنـــاه، 
گفتگویـــی دربـــاره ورود خـــود به عرصـــه هنری  طـــی 
گفـــت: نحوه آشـــنایی من بـــا این عرصه به 10 ســـال 
کار هنـــری را شـــروع  کـــه انجـــام  پیـــش برمی گـــردد 
که مستندســـازی  کـــردم و به مـــرور جلو آمدم تا این 

گرفتم. را پیـــش 
کرده ام  کارگردانـــی  بنـــده تا االن بیـــش از 15 اثـــر را 
که ســـاختم »حماســـه  و عنـــوان اولین مســـتندی 
فرامـــوش شـــده« بـــا موضـــوع تاریـــخ انقـــاب بود 
کـــه ایـــن اثـــر در دومیـــن دوره جشـــنواره عمار هم 

داشـــت. حضور 

موضوع مستند »داد« 
کار روایتـــی از برخـــورد ســـلیقه ای بســـیاری از  ایـــن 
کـــه ما قصد  مســـئولین با اعتراضات صنفی اســـت 
گروهی اعتراضی دارد  داشـــتیم بگوییم، چرا وقتـــی 
نمی گذارنـــد حرفشـــان را بزننـــد و با آنهـــا به صورت 

نامناســـب برخورد می شـــود.
بـــا تجمـــع  کـــه  بـــا برخـــورد نامناســـبی  در رابطـــه 
گریختـــه ای به  اصناف شـــده بـــود اخبار جســـته و 
گرفتـــم  کـــه یـــک بـــار تصمیـــم  گوشـــمان میرســـید 
بـــه  خـــودم در تجمـــع صنـــف پرســـتاران نســـبت 
کـــرده و از نزدیک با  بحـــث بیعدالتـــی حضور پیـــدا 

آن روبـــرو شـــوم.
پیشـــنهاد ســـاخت ایـــن مســـتند از طـــرف جنبش 
و  شـــد  ح  مطـــر مـــا  بـــه  عدالت خـــواه  دانشـــجویی 

کامیـــون داران در  چندیـــن نوبـــت پیگیـــر اعتـــراض 
ح  بـــا مطـــر کـــردم  احســـاس  و  بندرعبـــاس شـــدم 
کاری در جهت  کـــردن این موضـــوع شـــاید بتوانـــم 

کـــرده و حقـــی را بســـتانم. آرمان هـــای انقـــاب 

مشکالت ساخت»داد«
مـــا بـــرای تولید این اثر مجبور شـــدیم چند بار به ســـراغ 
که این مســـئله در  کامیـــون داران یـــزد برویم  کارگرهـــا و 
کار را  کنـــار مســـائل تصویربـــرداری و ســـاخت مســـتند 

برای مـــا دشـــوار می کرد.
کنـــون در هیـــچ جشـــنواره ای حضـــور  مســـتند »داد« تا
کار را در جشنواره  که این  نداشـــته و قصد ما این اســـت 

کنیم. عمار بـــا حضور اصنـــاف مختلف رونمایـــی 

جشنواره عمار
دو مســـتند درباره مظلومیت شهدای یمن و مشکات 
که  کشـــور عربســـتان را در دســـت ســـاخت دارم  ایران با 
ابتدایـــی  مراحـــل  در  و  شـــده  نوشـــته  فیلمنامه شـــان 

تولید اســـت.
ســـال 89 بـــرای اولیـــن بـــار پوســـتر ایـــن جشـــنواره را 
کـــردم،  وقتـــی بـــرای افتتاحیه وارد  دیـــدم و پیگیـــری 
کســـی در سالن نبود  سینما شـــدم به غیر از نگهبانان 
و فیلـــم تنهـــا بـــرای مـــن و صندلی های خالـــی پخش 

می شـــد.
پیگیـــری  را  کشـــور  اخبـــار جشـــنواره عمـــار در  االن 
کـــه در بین مـــردم جای خودش  می کنـــم و می بینم 

کارآمدی »داد«؛ روایت اعتراض به نا
کـــه از آن دور  کـــرده و ســـینما را بـــا قشـــری  را پیـــدا 

بوده انـــد آشـــتی داده اســـت.
که به مقابلـــه با بی عدالتی  کار مهـــم عمار ایـــن بود 
دور  حتـــی  کـــه  کـــرد  کاری  و  پرداخـــت  رســـانه ای 
کشـــور هم مســـتندهایش دیده  دســـت ترین نقاط 
کـــه مخاطبین عمار  شـــود و البته این را هم بگویم 

را در هیـــچ جشـــنواره ای ندیده ام.
کـــه ســـینما، مردمی شـــده و  ایـــن جشـــنواره باعث شـــد 
گوش برســـد. که شـــنیده نمی شـــد، به  کســـانی  صـــدای 

پیشنهادی به فیلمسازان
مـــا در مســـائل سیاســـی و تاریـــخ غنـــی ایـــران ســـوژه 
کـــه می شـــود روی آنها مانـــور داد  هـــای خوبـــی داریم 
ولی بهتر اســـت افراد به ســـراغ ســـوژه های شهرستان 
گمنـــام را نشـــان دهند.  خودشـــان برونـــد و آن افـــراد 
ســـوژه های  انتخـــاب  جـــای  بـــه  می کنـــم  پیشـــنهاد 
کـــه در رســـانه منتشـــر شـــده اســـت بـــه ســـراغ  بزرگـــی 
کســـی به سراغشـــان نرفته و  که تا االن  افـــرادی بروند 
که دارند، ناشـــناخته  با وجـــود داســـتان های زیبایی 

باقـــی مانده انـــد.
کـــران شهرســـتان ها بیشـــتر توجه  عمـــار بایـــد روی ا
کـــه از خود تهـــران غافل  کنـــد ولی نه بـــه ایـــن معنا 
که  شـــود، االن بســـیاری از مســـاجد تهران  هستند 
هنـــوز با عمار آشـــنا نیســـتند و این همت جشـــنواره 

گاهـــی می طلبد. را بـــرای افزایـــش آ

گوید عدالت پناه از ظلم ها می 
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کارنامه
کارم یک مســـتند نیمه بلند به اســـم »عید  جـــدی ترین 
خـــون« با موضـــوع بررســـی وقایـــع انقاب مشـــروطه در 
کـــردم. یـــک  کـــه آن را در ســـال 93 تولیـــد  قزویـــن بـــود 
مجموعـــه 4  قســـمتی در ســـال 86 با موضـــوع عملیات 
کربـــای 4 ســـاختم. مســـتند » فراموش شـــدگان« هم با 
موضوع شـــهرک صنعتی اشتهارد و مشـــکات آن هم اثر 
کرده ام در جشـــنوارهای  کـــه تولید  بنده اســـت؛ با آثاری 
زیـــادی مثـــل رویش، ســـینما حقیقـــت و بســـیاری دیگر 

حضور داشـــته ام.
کاری درباره جال آل احمد هســـتم  االن در حـــال تولید 
کار دیگـــری دربـــاره نامه  کـــه در مرحلـــه تدویـــن اســـت و 
کودکان به دســـت رزمند ه ها  که در زمـــان جنگ،  هایـــی 
کـــه االن ســـه تـــا از  می دادنـــد را در دســـت تولیـــد دارم 
آن نامه هـــا را در اختیـــار داریـــم و دنبـــال نویســـنده اش 

. هستیم

»یک روز به عید«
قدیمی تریـــن شـــهر صنعتـــی ایـــران بـــا عنـــوان البـــرز در 
کارخانه ای  شهرســـتان قزویـــن واقع شـــده اســـت؛ یـــک 
کـــه قدیمی تریـــن واحد  در آنجـــا بـــه اســـم »ِتِبد« اســـت 
نســـاجی مـــدرن ایران بوده و در دهه 40 تاســـیس شـــده 
کارخانـــه به دالیلی در ســـال 90 ورشکســـت  اســـت؛ ایـــن 

شـــد و مـــا در ایـــن مســـتند بـــه آن پرداخته ایم.
نـــگاه »یـــک روز بـــه عید« بـــه تاثیـــر سیاســـت های غلط 
کارخانـــه اســـت. مـــا در ضمـــن آن به  دولـــت و مدیریـــت 
کارگان پیش آمد  که بـــرای  کارخانـــه و اتفاقاتی  تعطیلـــی 

پرداخته ایـــم.
کـــه می گوید»شکســـت، پدر  یـــک ضـــرب المثلی هســـت 

که مـــا در تولیـــد این اثر داشـــتیم  نـــدارد«، مشـــکلی هم 
کارخانه با  کـــدام از مدیـــران  کـــه هیـــچ  بـــه نحـــوی بـــود 
مـــا همـــکاری نکردنـــد و مـــا هـــم بالتبـــع نتوانســـتیم بـــه 
کـــه در فیلـــم  کارخانـــه وارد شـــویم و ایـــن اســـنادی هـــم 

گیـــر آوردیم. می بینیـــد بـــا چنـــگ و دنـــدان 

سینمای ایران
داســـتانی  فیلمهـــای  ســـینمای  بـــه  راجـــع  بنـــده 
نظـــرم  بـــه  ولـــی  بدهـــم؛  تخصصـــی  نظـــر  نمی توانـــم 
امســـال در بخـــش مخاطـــب خیلـــی وضعیـــت بهتـــر 
ســـاختار  از  آثارشـــان  در  ســـازان  مســـتند  االن  بـــود. 
کـــرده و ســـوژه های خوبـــی را انتخـــاب  درام اســـتفاده 
که ایـــن اتفاق باعث شـــد قدم هـــای خوبی  می کننـــد 
در ایـــن راســـتا بردارنـــد ولـــی بـــه دلیـــل نبـــود عرضـــه 
صحیـــح مـــردم نمی تواننـــد آن را ببینند تا  از مســـتند 
کـــه وجـــود دارد این  کننـــد. ولـــی مشـــکلی  اســـتقبال 
کنیم  گر تیتراژ اول بیشـــتر فیلم ها را حذف  که ا اســـت 
کارگـــردان بـــرای همه شـــان بزنیـــم هیچ  و اســـم یـــک 
کـــس متوجـــه نمی شـــود. ایـــن نشـــان می دهـــد ما در 

نداریم. تنـــوع  آثارمـــان 

نحوه انتخاب موضوع
کافی  بـــرای انتخاب موضـــوع طبیعتا باید تجربه زیســـته 
که فکر می کنم در این قضیـــه ما ضعیف  داشـــته باشـــیم 
هســـتیم؛ مـــا نـــه آدمـــی می بینیم، نـــه فضایـــی را تجربه 
کافـــی  می کنیـــم، نـــه پژوهـــش می کنیـــم و نـــه مطالعـــه 
گر به این نحو باشـــد نمی توانیـــم موضوعات  کـــه ا داریم 
که تصویر مســـتند  کنیـــم همان طـــور  خوبـــی را انتخـــاب 
کـــه یک پیرمردی نشســـته  در ذهـــن همه ما این اســـت 

کارخانه ها در» یک روز به عید« تعطیلی 
مجتبـــی محمودی متولد ســـال 1360 در شهرســـتان قزوین اســـت. بـــا ورودش به انجمن ســـینمای جوان 
کار می کند و  در ســـال 78 بـــا عرصه هنری آشـــنا شـــد. از نیمه دوم دهـــه 80 به صورت حرفه ای شـــروع بـــه 

مســـتند »یک روز به عید« ششـــمین مســـتندی اوست.

کاری را دارد انجـــام می دهد. که یـــک  و 10 ســـال اســـت 
مکان هـــای  کنیـــم  تقویـــت  را  زیســـته مان  تجربـــه  گـــر  ا
جدیـــد و آدم هـــای جدید ببینیـــم، از اتفاقـــات جهان با 
کنیم  خبر باشـــیم می توانیـــم فرمهای جدیـــد را امتحان 
و موضوعـــات خوبـــی را بـــرای تولیـــد مســـتند انتخـــاب 

. کنیم

جشنواره عمار
کـــه بـــا جشـــنواره عمار آشـــنا  تقریبـــا چهـــار ســـال اســـت 
شـــده ام ولـــی تـــا االن در آن حضـــور پیـــدا نکـــرده بودم. 
کران فیلمـــم حضور پیدا  در روز چهـــارم جشـــنواره برای ا
که تـــوی ذوقـــم خـــورد؛ این  کـــردم؛ آنقـــدر خلـــوت بـــود 
که بـــه جشـــنواره عمـــار می آمـــدم ولی  اولیـــن بـــارم بـــود 
متاســـفانه با تصویر مناســـبی از اســـتقبال ها روبرو نشدم 
البتـــه ایـــن مربوط به ســـاعت 1 ظهـــر بود؛ ممکن اســـت 

بعـــد از ظهـــر بهتر بوده باشـــد.
در فضـــای جشـــنواره هـــا یک قطـــب بندی وجـــود دارد 
کار ضربـــه می زنـــد، االن بچه هـــای  کـــه ایـــن خیلـــی بـــه 
ارزشـــی جشـــنواره ای دارنـــد بـــه اســـم جشـــنواره عمار و 
که یـــک مقدار فضایشـــان فـــرق می کند  بچه هایـــی هـــم 
که این  یـــک جشـــنواره دارند به اســـم ســـینما حقیقـــت 
دو قطبـــی شـــدن خیلـــی آزار دهنـــده اســـت و بـــه هر دو 

طـــرف ضربـــه می زند.
امســـال در جشـــنواره حقیقـــت حضـــور داشـــتم و دیدم 
کـــه بـــه مســـائل ســـوریه و مدافعـــان  بخشـــی در آن بـــود 
کـــه مـــن خیلـــی خوشـــم آمـــد؛ فکـــر  حـــرم می پرداخـــت 
می کنـــم؛ جشـــنواره عمار نســـبت به جشـــنواره حقیقت 
که ایـــن خیلی از  کشـــی تر شـــده اســـت  یـــک مقدار خط 

مخاطبـــان را از آن دور می کنـــد. 

مجتبی محمودی از ورشکستگی می گوید
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کارگردان مســـتند »هـــزار و چهارصد و  »پژمان عرب« 
گفتگویـــی از نحـــوه آشـــنایی خود بـــا عرصه  تنهـــا« در 
گفـــت: رشـــته تحصیلـــی بنـــده مدیریت رســـانه  هنـــری 

اســـت و االن از عوامـــل برنامـــه تلویزیونـــی ثریا هســـتم .
بـــرای  شـــد  شـــروعی  و  بـــود  مســـتقلم  کار  اولیـــن  ایـــن 
ســـاخت مجموعه 5 قســـمتی جدیدی در حوزه اقتصاد 

مقاومتـــی.
آشـــنایی من با فضـــای مستندســـازی به ســـومین دوره 
کـــران بودم  کـــه بنـــده دبیر ا جشـــنواره عمـــار برمی گـــردد 
کاری خودم اثری را نســـاخته بـــودم البته  ولـــی از لحـــاظ 
که دوره  تحقیقات مســـتند »دســـت ها فریـــاد می زننـــد« 

گذشـــته به جشـــنواره ارســـال شـــد بر عهده مـــن بود.

موضوع مستند »هزار و چهارصد و تنها«
موضـــوع این مســـتند درباره مبحث جمعیت اســـت ولی 
کمی  که قبـــا در این حوزه زده شـــده بود  بـــا حرف هایی 
کردیـــم به جـــای اینکـــه از طرف  تفـــاوت دارد. مـــا ســـعی 
کمیـــت و تصمیم گیر به صـــورت انتقادی با  نهادهـــای حا
کنیم با ایجـــاد فضـــای صمیمی و  خانـــواده هـــا صحبـــت 

گفتمانـــی حرفمان را به مخاطـــب بزنیم.
برای ســـاخت ایـــن مســـتند ســـخنان رهبـــری را خوانده 
کارهـــای قبلـــی تولیـــد شـــده را دیـــدم و متوجـــه شـــدم  و 
کمی باعث ترس مردم می شـــود  که زده انـــد  حرف هایـــی 
گرفتـــم یـــک پلـــه جلوتـــر بـــروم و فضـــای  پـــس تصمیـــم 
کنـــم و در آن از مزیت جمعیـــت بگویم. مثبتـــی را ایجـــاد 

ایده و هدف مستند »هزار و چهارصد و تنها«
 قبـــا در برنامـــه ثریا برنامه ای با ایـــن موضوع تولید 
کـــرده بودیم ولی ما قصد داشـــتیم در این مســـتند 
کـــه بر خاف  کرده و نشـــان دهیم  موضـــوع را بازتـــر 
کـــم شـــدن جمعیت میـــزان رفـــاه را  تفکـــر عـــده ای 
بـــاال نمی بـــرد مگـــر اینکـــه فقـــط از بعـــد اقتصـــادی 

کنیم. نـــگاه 
گـــر همه ابعاد رفـــاه را درنظـــر بگیریم متوجه می شـــویم  ا
مســـائل  بـــا  نمی شـــود  را  معنـــوی  نیازهـــای  از  خیلـــی 

کـــودک یک  گر  کـــرد بـــه طـــور مثـــال ا اقتصـــادی تامیـــن 
که یک  خواهـــر یا برادر داشـــته باشـــد بهتـــر از این اســـت 
کـــودک بـــا داشـــتن عمو و  تبلـــت داشـــته باشـــد یـــا مثا 
که  خاله یا پســـر عمو و اقـــوام دیگر نیازهـــای عاطفی اش 

بســـیار مهـــم اســـت تامین می شـــود.

نحوه ساخت مستند »هزار و چهارصد و تنها«
تصویربـــرداری این مســـتند حـــدود دو مـــاه و تدوین آن 
کنندگی این  یـــک ماه زمـــان برد. بـــه دلیل اینکـــه تهیـــه 
مســـتند بـــر عهـــده برنامـــه تلویزیونی ثریـــا بـــود از لحاظ 

مالـــی از آنجـــا تامین می شـــدیم.

جشنواره عمار 
عمـــار جدی تریـــن فعالیت فرهنگی بعـــد از دفاع مقدس 
گیـــر شـــد و خیلی از  کارکردهـــا همه  کـــه با همـــان  اســـت 
کـــرد؛ یعنی مثـــل زمان  مناطـــق ایـــران را درگیـــر خودش 
جنـــگ از پیـــر تـــا جـــوان در ایـــن حـــوزه برای خودشـــان 
که شهرســـتانی  کار تعریـــف می کننـــد بـــه طور مثـــال من 

مزیت جمعیت در »هزار و چهارصد و تنها«
که در  کنم بـــا تهرانی هایـــی  هســـتم می توانـــم احســـاس 
ایـــن فعالیت حضور دارنـــد با هم در یـــک عملیات و هم 

. یم سنگر
کار را  کســـی بـــه نوبـــه خـــودش  در جشـــنواره عمـــار هـــر 
گـــر مـــن امکان ســـاخت  پیـــش می بـــرد بـــه طـــور مثـــال ا
گر وســـایل  کنم، ا کـــران  مســـتند نـــدارم ولـــی می توانـــم ا
گر راننده  پخش نـــدارم تبلیغات را بـــر عهده می گیرم یـــا ا
اتوبوس هســـتم در ماشـــین خـــودم مســـتندها را پخش 
کـــه عمـــار جدی تریـــن  می کنـــم و ایـــن نشـــان می دهـــد 

فعالیـــت فرهنگـــی بعـــد از جنگ اســـت. 
کـــه خود مـــردم بـــا ایده  عمـــار بـــه جایی رســـیده اســـت 
رســـانه ای  را  آن  دارنـــد  فیلـــم  بـــه  کـــه  نگاهـــی  و  دادن 
می کننـــد حتی بـــا اســـتقبال خودشـــان به فیلم ســـازان 
گـــر عمـــار مردمـــی بمانـــد از افت ها  جهـــت می دهنـــد و ا

می شـــود. دور 

مستند سازی و سینما
کنیم   بـــه نظرم در ســـاخت مســـتند بایـــد اینگونه رفتـــار 
بوشـــهر  مقاومتـــی  اقتصـــاد  می خواهیـــم  گـــر  ا مثـــا  کـــه 
را نشـــان دهیـــم بایـــد برویـــم ســـراغ صیـــادی بوشـــهر یا 
ببینیـــم بـــرای میگو آن چـــه اتفاقی افتاده اســـت نه این 

کنند.  کـــه 4 تـــا اســـتاد بیاینـــد دربـــاره آن صحبـــت 

کســـی حرفی هم  گـــر  کســـی نباید فیلم ســـاز شـــود ا هـــر 
گفتن دارد و احســـاس می کند ایـــن حرف آن قدر  بـــرای 
گفته بشـــود می تواند بـــا یک فیلم  کـــه بایـــد  ارزش دارد 

کار را به او بســـپارد. کنـــد و این  ســـاز صحبت 
در بســـیاری مواقـــع مـــا نســـبت بـــه همرزمـــان جبهـــه 
که در وســـط میـــدان شمشـــیر می زند  کســـانی  خـــود و 
بی تفـــاوت هســـتیم بـــه طـــور مثال فیلـــم »یتیـــم خانه 
توجـــه  آن  بـــه  کســـی  و  اســـت  ایـــران« ســـاخته شـــده 
مدعـــی  عرصـــه  ایـــن  در  کـــه  کســـانی  حتـــی  نمی کنـــد 
هســـتند حاضـــر نشـــدند در صفحـــات مجـــازی خـــود 
بـــا چنـــد ده هـــزار مخاطـــب این فیلـــم را با یک پوســـتر 

کننـــد. کوچـــک تبلیـــغ 

گوید کار با ثریا می  پژمان عرب از 

»هــزار و چهارصــد وتنهــا« را مــی تــوان یکــی از فیلــم 
ــه  ــان جبه ــه همرزم ــبت ب ــا نس ــع م ــیاری مواق در بس
خــود و کســانی کــه در وســط میــدان شمشــیر می زنــد 
بی تفــاوت هســتیم بــه طــور مثــال فیلــم »یتیــم خانــه 
ــه  ــه آن توج ــی ب ــت و کس ــده اس ــاخته ش ــران« س ای
ــی  ــه مدع ــن عرص ــه در ای ــانی ک ــی کس ــد حت نمی کن
ــا  هســتند حاضــر نشــدند در صفحــات مجــازی خــود ب
چنــد ده هــزار مخاطــب ایــن فیلــم را بــا یــک پوســتر 

ــد. ــغ کنن ــک تبلی کوچ
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که از شـــروع پخـــش برنامـــه تلویزیونی  چند ســـالی اســـت 
که این برنامه  کمتر فردی پیدا می شـــود  گـــذرد و  ثریـــا می 
کـــه بـــا مســـاله شناســـی درســـت  را نشناســـد ،برنامـــه ای 
و پویـــا بـــه ســـراغ جـــدی تریـــن فرصت هـــا و تهدیـــد های 
انقـــاب اســـامی رفتـــه و بـــه نحوی بخـــش قابـــل توجهی 
گرفته اســـت. از وظیفـــه ســـازمان صداوســـیما را بـــر عهده 

»هـــزار و چهارصد وتنها« یکی از مســـتندهای تولید شـــده 
کـــه اثـــری قابـــل تحســـین در  توســـط ایـــن برنامـــه بـــوده 
موضـــوع مـــورد بحـــث خود محســـوب مـــی شـــود. فیلمی 
کـــه دیـــدی ترکیبی بـــه موضوع داشـــته  و فقـــط از منظری 

خـــاص و محـــدود بـــه مســـئله نپرداخته اســـت.
فیلم بـــا مصاحبه های مردم شـــروع می شـــود، مردمی 
کـــه نظر خودشـــان را  از تیـــپ هـــای مختلـــف اجتماعی 
کم شـــدن فرزندان  کاهش جمعیت و  نســـبت به مقوله 
کننـــد و این باعـــث می شـــود بیننـــده فیلم،  بیـــان مـــی 
کام یکی از مصاحبه شوندگان  نظر شـــخصی خود را در 
مســـتند  تحلیلـــی  روال  بـــه  ورود  آســـتانه  در  و  یافتـــه 
کـــه ممکـــن اســـت نســـبت موضـــع فیلـــم ســـاز  گاردی   ،

کنار بگذارد. داشـــته باشـــد را 

از نقـــاط قـــوت فیلـــم توزیـــع لحظـــات عاطفـــی در  یکـــی 
کـــودکان تنها  گاهـــی تصاویـــری از  کل فیلـــم اســـت ، هـــر از 
نشـــان داده مـــی شـــود و آن هـــا نیـــز فرصـــت اظهـــار نظـــر                       

مـــی یابنـــد ،کـــه باعـــث مـــی شـــود تحلیل بـــا زاویـــه نگاه 
که  خـــود ســـوژه نیز تکمیل تر شـــود.یکی از مؤلفـــه هایی 
کـــرده، انتخاب  تـــا حدودی به این مســـتند آســـیب وارد 

»هزار و چهارصد وتنها« ،
 حرف های جدی اما بی تکلف

گذاری است؛ موســـیقی ها بیش از حد  موســـیقی و صدا
ســـوار بـــر تصاویـــر هســـتند و دیگـــر جنبـــه مکمـــل بودن 
ندارند،بعضـــی از موســـیقی هـــا نیز تکـــراری بـــوده  بارها 
کـــه اثری اســـت با  کلیـــت فیلـــم  شـــنیده شـــده انـــد و بـــا 
پژوهـــش خـــوب و زحمت زیـــاد هارمونـــی ندارند.یکی از 
که در ایـــن فیلم نیز رعایت  نقاط قوت مســـتندهای ثریا 
شـــده اســـت ، پرهیز از نریشـــن مـــی باشـــد،البته منظور 
نگارنده مذموم یا نامناســـب بودن نریشـــن نیســـت ، اما 
اســـتفاده نابجا از نریشـــن نیز می تواند یک اثـــر را در دام 

گویـــی و شـــعار بیندازد. زیاده 
کارهـــای دیگر  کـــه از ایـــن مســـتند و  مســـاله مهـــم دیگر 
ثریـــا، آثـــاری مفیـــد مـــی ســـازد، خـــاص نبـــودن ســـوژه 
هاســـت؛ بـــار روایت بر ســـوژه ای محدود منحصر نشـــده 
و امـــکان تعمیـــم موضوع بـــه ســـایر موقعیت هـــا پابرجا 
مانـــده اســـت .در مجمـــوع »هـــزار و چهارصـــد وتنهـــا« را 
که  می تـــوان یکـــی از فیلم های رســـالت محور دانســـت 
به دور از دنیای شـــخصی فیلم ســـاز در پیوندی عمومی 
بـــا جامعـــه، حرف خـــود را مـــی زند و بـــه  بیان فلســـفی، 

فیلمـــی ابژکتیو اســـت تا ســـوبژکتیو. 

حمیدرضا حیدری

»هــزار و چهارصــد وتنهــا« را مــی تــوان یکــی از فیلــم 
ــای  ــه دور از دنی ــه ب ــت ک ــور دانس ــالت مح ــای رس ه
ــه،  ــا جامع ــی ب ــدی عموم ــاز در پیون ــم س ــخصی فیل ش
حــرف خــود را مــی زنــد و بــه  بیــان فلســفی، فیلمــی 

ــا ســوبژکتیو.  ــو اســت ت ابژکتی
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گفتن  گفتن از جشـــنوارۀ فیلـــم عمار یعنی ســـخن  ســـخن 
کـــه عمار مدعی  از ســـینمای مردمـــی؛ یعنی همان چیزی 
آن اســـت و شـــعار اصلـــی خـــود را در طـــی ایـــن ســـال ها، 
کـــرده اســـت. پـــس برای شـــناخت  رســـیدن بـــه آن اعـــام 
بهتـــر این جشـــنواره باید در مفهوم ســـینمای مردمی و به 

کرد.  تبـــع آن »هنـــر مردمی« تأمـــل 
رســـمی  منابـــع  کـــه  پاســـخی  چیســـت؟  مردمـــی  هنـــر 
در  موجـــود  کادمیـــک  آ کتاب هـــای  و  هنـــری  مطالعـــات 
شـــاخه هایی چـــون جامعه شناســـی هنـــر یـــا نقـــد هنـــری 
کوســـۀ  به این پرســـش می دهند پاســـخی روشـــن اســـت: 
مردمـــی  هنـــر  مفهـــوم  منابـــع  ایـــن  نظـــر  از  ریش پهـــن! 
متناقض نماســـت.  یـــا  پارادوکســـیکال  ماهیتـــًا  مفهومـــی 
پس برای روشـــن تر شـــدن مســـئله، بحث را از خط روایی 
همیـــن منابع پـــی می گیریم. بـــه روایت منابع مدَرســـی و 
که باید  معتبـــر جامعه شناســـی هنر، هنـــر مقوله ای اســـت 
ذاتـــًا آن را امـــری اســـطوره ای، همـــراه با هالـــه ای  مقدس 
پیرامـــون آن دیـــد. هنـــر پدیـــده ای نامتعـــارف و برجســـته 
کـــه شـــأن آن در جامعـــه اجل از ســـایر امور اســـت.  اســـت 
اساســـًا هنـــر امری اســـت مســـتقر در جایگاهـــی واال و برتر. 
که بحـــث مالکیت نیـــز در آن دســـتخوش  از ایـــن روســـت 
کـــه  کاالیـــی نیســـت  دگرگونـــی اســـت. در ایـــن معنـــا هنـــر 
کرد. اســـب نیســـت  بتـــوان به آســـانی آن را خرید و فروش 
کســـی بتواند بـــه بـــازار بـــرود و بـــا پســـندیدن یک  کـــه هـــر 
رأس از آن، مبلغـــی را بپـــردازد و آن را بـــه خانـــه آورد. اثاث 
گزینـــش و خریـــداری باشـــد.  کـــه قابـــل  و اســـباب نیســـت 
که تنهـــا طبقـــات محـــدودی از اجتماع  هنـــر امری اســـت 

می تواننـــد مالـــک آن باشـــند. 
کلیســـاها،  گذشـــته فقط  کـــه در  بـــه همیـــن جهت اســـت 
کـــه تمکن الزم  گروهی از اشـــراف زاده ها بودند  شـــاهان یـــا 
گذشـــته تعامل  بـــرای تصاحب آثـــار هنری را داشـــتند. در 
بـــا هنرمنـــد و تأمیـــن هزینه هـــای تولیـــد یـــک اثـــر هنـــری 
کلیســـا یا  کـــه جـــز در ید قـــدرت نهـــادی چون  امـــری بـــود 
گاهـــی در ایـــن تعامـــات اساســـًا این  دربـــار نبـــود و حتـــي 

گرفتن زیـــر چتـــر حمایت  کـــه بـــا قـــرار  خـــود هنرمنـــد بـــود 
یکـــی از ایـــن نهادهـــای قدرتمنـــد اجتماعـــی، بـــه خرید و 
گر  فروش درمی آمد. در این مناســـبات مردم صرفًا تماشـــا
بـــا  آن هـــا  بودنـــد.  هنـــر  مقـــدس  هالـــۀ  انگشـــت به دهان 
کلیســـا یـــا دربـــار می نگریســـتند و در شـــکوه  شـــگفتی بـــه 
افســـونگر آثـــار هنری غوطـــه می خوردند. در ایـــن معادله، 
ســـهم توده هـــای اجتمـــاع بیـــش از ایـــن نیســـت. آن هـــا 
حتـــی امکان اندیشـــیدن به مالکیت آثار هنـــری را ندارند. 

گیـــری تحوالت  امـــا بـــا ورود بـــه دوران مدرنیتـــه و شـــکل 
اجتماعـــی و فرهنگـــی عمیـــق مرتبـــط با آن، در حـــوزۀ هنر 

پیـــش آمد.  نیـــز تغییراتی 
کنـــون روح مصرف گـــرای بشـــِر اومانیســـِت عصـــر جدیـــد،  ا
ع  گشـــوده بـــود تـــا هرچیـــزی را ببلعـــد. خـــواه مزار دهـــان 
کاالی هنـــری؛ تفاوتـــی در  ذرت باشـــد، انـــرژی بخـــار، یـــا 
کـــه همه چیز به  اصـــل موضـــوع نمی کنـــد. از این روســـت 
گام برمـــی دارد، حتـــی هنـــر. بشـــر  ســـوی مصرفـــی شـــدن 
کنـــون  کنـــد. ا مـــدرن می خواهـــد هـــر چیـــزی را مصـــرف 
هنرمنـــدان بـــه بـــازار می آیند و آثـــار هنری خریـــد و فروش 

مردم؛ بلعنده یا متولی؟
گفتـــۀ نظریه پـــردازان هنر با ذات  که به  می شـــوند؛ چیزی 
کـــه هنرمندانی  آن در تعـــارض اســـت. ایـــن چنین اســـت 
مثل مارســـل دوشـــان  یا انـــدی وارهـــول  در عصیان علیه 
ایـــن وضعیـــت بـــا خلق آثـــار هجوآمیـــزی چون چشـــمه  یا 
حاضرآماده هـــا  اقـــدام بـــه اســـتهزای هنـــر مصرفـــی عصـــر 
جدیـــد می کننـــد. آن هـــا از طریـــق نمایـــش چنیـــن آثاری 
قصـــد دارند به احیـــای موقعیت هنر بپردازنـــد و امر هنری 
را دوبـــاره بـــه جایـــگاه اصلـــی خـــود بازگردانند. بـــه اعتقاد 
کـــه در  برخـــی از منتقـــدان جامعه شناســـی هنـــر، اتفاقـــی 
کوبیســـم،  این دوران بـــا جنبش های هنرِی مدرنی چون 
دادئیســـم، انتزاع گرایـــی و... می افتـــد، ادامـــۀ همان خط 
ســـیر تاریخـــی پیشـــین امـــا در شـــرایطی جدید اســـت. در 
ایـــن دوران نیـــز هنر همچنان با هالـــه ای  نورانی و مقدس 
که هرکســـی را ســـعادت دســـت یازیـــدن به  همـــراه اســـت 
که  کلیســـا یـــا دربار نیســـت  کنـــون ایـــن  آن نیســـت. امـــا ا
گزاف هنـــر، اجـــازۀ ورود بـــه حریم آن  بـــا پرداخت قیمـــت 
کنـــون حصـــار پیرامـــون هنـــر، نـــه از جنـــس  را می یابـــد. ا
ســـکه های طایـــی پـــاپ و لویـــی، بلکـــه از ســـنخی دیگـــر 
گروه صاحبان  که  اســـت. حاال این مســـئله »درک« اســـت 
آثـــار هنـــری را تحدیـــد می کنـــد. در دورۀ جدیـــد هرکســـی 
را تـــوان درک هنـــری و راه یافتـــن به بـــارگاه ســـحرآمیز هنر 
نیســـت. بســـیاری از مـــردم درک صحیحـــی از آثـــار هنـــری 
ندارنـــد و نمی تواننـــد زیبایی عجیب و غریـــب یک تابلوی 
را درک  ک   پـــوال از هنرمنـــدی چـــون جکســـون  نقاشـــی 
ک هنرمنـــد بزرگی  که پـــوال کننـــد. آن هـــا فقـــط می داننـــد 
هنـــری  آثـــار  برجســـته ترین  از  او  نقاشـــی های  کـــه  اســـت 
قرن محســـوب می شـــود. اما چـــرا؟ عامۀ مردم بـــرای این 
ســـؤال پاســـخی در آســـتین ندارنـــد. آن هـــا بایـــد همچون 
که بـــا حیرت شـــاهد حضور آثـــار هنری  مردمـــان پیشـــین 
در نـــزد طبقـــات خاصـــی از اجتمـــاع بودنـــد، بی آنکه خود 
کنون هـــم نظاره گـــر آثاری  ســـهمی از آن داشـــته باشـــند، ا
گروهی  کـــه تنها طبقـــات محـــدودی از اجتمـــاع و  باشـــند 
انـــدک، ارزش زیبایی شـــناختی آن هـــا را درک می کنند و از 

محمدرضا وحیدزاده

درنگی در معنای مردمی بودن و سینما با نگاه به جشنوارۀ فیلم عمار

»هــزار و چهارصــد وتنهــا« را مــی تــوان یکــی از فیلــم 
اکنــون روح مصرف گــرای بشــر اومانیســت عصــر 
ــد.  ــزی را ببلع ــا هرچی ــود ت ــوده ب ــان گش ــد، ده جدی
ــا کاالی  ــار، ی ــرژی بخ ــد، ان ــزارع ذرت باش ــواه م خ
ــن  ــد. از ای ــوع نمی کن ــل موض ــی در اص ــری؛ تفاوت هن
ــدن گام  ــی ش ــوی مصرف ــه س ــز ب ــه همه چی ــت ک روس

ــر. ــی هن ــی دارد، حت برم
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این طریـــق می تواننـــد به نوعـــی صاحب آن ها محســـوب 
کـــه بـــه مـــوازات  این  کـــرد  شـــوند. البتـــه نبایـــد فرامـــوش 
جریـــان، هنر بـــازاری نیز مســـیر خود را همچنـــان پرقدرت 
و بی امـــان ادامـــه داده اســـت و همانا در این راه توانســـته 
کارهـــا و ســـاختارهای پیچیـــده ای را بـــرای خـــود  ســـاز و 
کنـــد. چنانکـــه شـــاخص ترین جلـــوۀ هنر بـــازاری  طراحـــی 
که خـــود مبدل  در عصـــر حاضـــر را بایـــد هالیوود دانســـت 
به یکی از صنایع عظیم و ســـودآور در آمریکا شـــده اســـت.
 حـــال بـــا این مقدمۀ نســـبتًا طوالنـــی می تـــوان در مفهوم 
هنـــر مردمـــی دوبـــاره اندیشـــید. آیـــا هنـــر مردمـــی اساســـًا 
هالـــۀ  آن  تکلیـــف  صـــورت  آن  در  و  دارد؟  وقـــوع  امـــکان 
نورانـــی چـــه خواهد شـــد؟ و بر فـــرض امکان تحقق، ســـاز 
کار ادامـــۀ حیـــات آن چیســـت؟ آیا این هنـــر می تواند به  و 
اتـــکای جلب نظـــر مشـــتریان خود، بـــه چرخـــۀ اقتصادی 
که هر  ســـالمی هـــم دســـت یابـــد؟ و ده هـــا پرســـش دیگـــر 
یک نســـبتی با نقد هنری، جامعه شناســـی هنـــر و اقتصاد 
هنـــر می یابنـــد. امـــا شـــاید پیش از پاســـخ گویی بـــه چنین 
هنـــر  در  »مـــردم«  معنـــای  در  باشـــد،  الزم  پرســـش هایی 
کمی بیشـــتر بیندیشـــیم. آیـــا هنر مردمـــی همان  مردمـــی 
پابلیـــک آرت  اســـت یا بایـــد آن را در بســـتر معنایی دیگری 
کـــرد؟ آیا منظـــور از مـــردم در ایـــن جا همـــان فرد  بررســـی 
یـــا آنکـــه  منتشـــر مصرف کننـــدۀ خودبنیـــاد غربـــی اســـت 
ریشـــه در مفهومـــی قرآنی چون »ملت« دارد؟ نســـبِت این 
کـــه قرار  مـــردم بـــا انقـــاب اســـامی چیســـت؟ این مـــردم 
اســـت ســـینما متعلق به آن ها باشـــد، به نوعی مشـــتری، 
خریـــدار یـــا مصرف کننـــدۀ آن انـــد؟ آن هـــا قـــرار اســـت این 
کنند یا باید نســـبت دیگـــری میان آن ها  ســـینما را مصرف 

کرد؟  و ســـینما فـــرض 
شـــاید بهتـــر باشـــد جهت حصـــول ســـریع تر نتیجـــه، برای 
انقـــاب  ماهیـــت  بـــه  ابتدائـــًا  پرســـش ها  ایـــن  در  تأمـــل 
از  کوتـــاه، نخســـت  یـــک رفـــت و برگشـــت  اندیشـــید و در 
ســـینما بـــه انقـــاب رســـید و ســـپس از انقاب به ســـینما؛ 
پابرهنـــگان  آن  اصلـــی  صاحبـــان  کـــه  انقابـــی  همـــان 

جامعه انـــد. نســـبت مـــردم بـــا انقاب چیســـت؟ آیـــا آن ها 
کـــه  کراســـی  هســـتند  موقعیـــت  در  دمـــو   گـــروه  همـــان 
حکومـــت بایـــد در خدمـــت حوائج و مشـــتهیات نفســـانی 
آن هـــا و بـــه تعبیـــر دیگر مورد مصرفشـــان باشـــد؟ یـــا آنکه 
که  میـــان آن هـــا و حکومت نســـبتی دیگر اســـت؟ نســـبتی 
گـــردن این  گـــردن آن و حقـــی بر  بـــه موجـــب آن حقـــی بـــر 
و تکلیفـــی بـــر عهـــدۀ ایـــن و تکلیفـــی بـــر عهـــدۀ آن خواهد 
کـــه نتایـــج آن را بایـــد در همـــۀ  بـــود؛ حقـــوق و تکالیفـــی 
ســـاحات، از جنـــگ تـــا ســـازندگی و از اقتصـــاد تـــا ســـینما 
کنـــون بـــه نظر می رســـد مفهـــوم »مردمی« تا  ادامـــه داد. ا
حـــدودی در حـــال تبییـــن اســـت. در ایـــن نســـبت، مردم 
صاحـــب ســـینما هســـتند نـــه بلعنـــدۀ آن. آن هـــا را حقـــی 
گـــردن سینماســـت و در خصوص ســـینما نیـــز تکلیفی  بـــر 
بـــر عهـــدۀ شـــان. در اینجـــا وظیفـــۀ ســـینما صرفًا ســـرگرم 
کـــردن مخاطـــب و تکلیـــف مخاطـــب تنهـــا باالبـــردن آمار 
گیشـــه ها نیســـت. مخاطـــب در ایـــن معادله خود  فـــروش 
صاحب ســـینما و به عبارتی ســـهام دار آن اســـت. ســـینما 
کی  نیز قرار نیســـت هنری دور از دســـترس و وهم آمیز و ما
کاالیی  بـــرای تشـــخص های اجتماعـــی یـــا از ســـوی دیگـــر 
کســـب لذت بیشـــتر باشـــد. ســـینما  بصـــری، صرفـــًا بـــرای 
در برابـــر مخاطب رســـالتي دارد و مخاطب در برابر ســـینما 
مســـئولیتي. ســـینما برای مردم اســـت پس بایـــد جذب و 
گیرا باشـــد و برآمده از مردم اســـت، پس باید تذکردهنده و 
برون آورندۀ مردم از خویشـــتن و وســـیلۀ رســـیدن آن ها به 
حقیقت باشـــد؛ و مردم صاحبان آن انـــد، پس باید متولی 
کننـــده آن نیـــز باشـــند و خـــود عهـــده دار نقـــش  و توزیـــع 
کیفیت  گاه از ســـطح و  رســـاندن آن  بـــه دیگـــران و البتـــه آ
کنون  گزینـــش آثار برتر و برجســـته تر. ا آن و نقش آفریـــن در 
بایـــد دیـــد جشـــنوارۀ فیلـــم عمار بـــا ادعای مردمـــی بودن 
ح آن رفـــت، چه میزان  که در این مختصر شـــر بـــه معنایی 
بـــا توفیق قرین بوده اســـت؟ به نظر می رســـد شـــش دوره 
برگزاری این جشـــنواره ســـنگ خوبی بـــرای محک چنین 

اســـت. مدعایی 

ســـینما در تحقـــق وجـــودی خـــود بـــا امـــر مـــدرن و در تکـــون 
معرفتـــی خود بـــا »انســـان مداری« و »جذابیـــت« پیوند دارد. 
گر  مدار روایت در ســـینما »انســـان« اســـت. یک اثر سینمایی ا
که بر  گریـــزی از این نـــدارد  بخواهـــد یک اثر ســـینمایی باشـــد 
گی ســـینما اســـت و در ضرورت  مـــدار انســـان بگردد. ایـــن ویژ
گون مســـتند و داســـتانی  گونا گونه های  پایبندی به آن میان 
تفـــاوت چندانی وجود ندارد. اعراض از انســـان ممکن اســـت 
یـــک اثر غیـــر انســـان مدارانه به دســـت بدهد امـــا از ایجاد یک 
گریـــز از ســـیطره ی مذهـــب  اثـــر ســـینمایی بـــاز می مانـــد. راه 
کم بر صنعت ســـینما، فرار از انســـان نیســـت.  اومانیســـتی حا
کـــه »کـــدام انســـان؟«  ح ایـــن پرســـش اســـت  چـــاره، در طـــر
کوشـــش اســـت برای پاســـخ به این  محور روایت اســـت؛ چاره 

پرســـش از مســـیر »انســـان محورِی اسام«.
گیری هســـتیم  کوشـــش های فرا ما در جشـــنواره عمار شـــاهد 
که البتـــه راه خود را نه  کوششـــی  برای پاســـخ به این مســـئله؛ 
کـــه در خلق »اثـــر« می جوید. ما در جشـــنواره  از تولیـــد »نظر« 
بـــر  حاشـــیه هایی  و  نشـــانه ها  سیاســـت ها،  آثـــار،  بـــه  عمـــار 
انســـان  می کوشـــند  همگـــی  نـــگاه،  یـــک  در  کـــه  می خوریـــم 

کنند.  کامـــًا معمولـــی را روایـــت  انقـــاب، انســـان های 
که بر  جشـــنواره عمار محل دیده شـــدن مســـتندهایی اســـت 
مـــدار انســـان های انقـــاب می چرخـــد. انســـان انقـــاب یعنی 
گذشـــته، یـــک انقـــاب  کـــه از »مـــن« و داشـــته هایش  کســـی 
کرده و بـــه انســـان متمایزی بدل  درونـــی و انســـانی را تجربـــه 
کنش هـــای اجتماعـــی اش یک ســـره معطـــوف بـــه  کـــه  شـــده 
حقیقتـــی اســـت تحت عنـــوان انقاب اســـامی. ایـــن »عبور از 
مـــن« ممکن اســـت شـــامل تمام یـــا بخشـــی از زندگی انســـان 
از  کـــه  اســـت  انقابـــی  انســـان  آن  باشـــد. »شـــهید«  انقـــاب 
گذشـــته اســـت؛ بـــا این حـــال انســـان های  تمـــام زندگـــی اش 
کـــه »خیلـــی معمولی« بـــه نظر  انقابـــی بی شـــماری هســـتند 
می رســـند و خیلـــی هـــم معمولـــی زندگـــی می کننـــد. ممکـــن 
کشـــاورز، یا یک نانوا باشـــند ولی بـــه واقع و به  اســـت چوپان، 
گذشته هاشـــان، همچنیـــن به واســـطه  گذشـــت ها و  واســـطه 
انقـــاب  یـــک انســـان  زندگـــی امروزشـــان می تواننـــد تجســـم 
کـــه در اغلـــب مســـتندهای جشـــنواره  باشـــند. انســـان هایی 
که انســـان را بـــه یاد  عمـــار، محـــور اثـــر هســـتند تنوعی دارنـــد 
روایـــِت نریشـــن های شـــهیدآوینی از تکثر رزمنـــدگان جبهه ها 
می اندازد. انســـان هایی با زیســـت بوم ها و تجربه زیســـته های 
متمایـــز و بلکـــه در اوج تکثـــر  و تمایـــز، و در عین حـــال در یک 
وحـــدت ذاتـــی؛ مـــا  بـــه نحـــو شـــگفت انگیـــزی درک می کنیم 
چوپـــاِن محور مســـتند »ایران ســـبز« و نانواِی محـــور »پهلوان 
که محور مســـتند »گلهای روی  تلگرد« و پزشـــک و وزیراســـبق 
دیـــوار« اســـت، همگی در یک وحـــدت عجیب، به هم شـــبیه 

 . هستند
در دوره  ی فقـــر تـــواِن روایـــِت قهرمـــان؛ مـــا در جشـــنواره عمار 
روایت هـــای مســـتندی می بینیـــم در مـــورد انســـان های بـــه 
ظاهر معمولی. ممکن اســـت این انســـان معمولی به شهادت 
هم رســـیده باشـــد امـــا ما روایـــت نیمـــه ی معمولـــی زندگی او 
که مســـتندهای  را می بینیـــم. البتـــه بـــه ایـــن معنـــی نیســـت 
عمـــار چیـــزی از جنـــس مســـتندهای مردم نگارانـــه هســـتند. 
در مســـتند های عمار، بـــا همه تنـــوع در سازندگانشـــان، ما با 
نوعـــی توافـــق و عهد نانوشـــته مواجهیم: دوربین مستندســـاز 
نمی کنـــد؛  روایـــت  را  معمولـــی  انســـان های  بـــاال،  از  هیـــچ گاه 
فاعـــِل ســـازنده ی مســـتند )ســـوژه( هیـــچ گاه بـــه ابـــژه ی خود 
نگاهـــی تحقیرآمیـــز یـــا اســـتعایی نـــدارد و حتـــی از او فاصلـــه 
آثـــار  نـــدارد. در  گویـــا دوربینـــی وجـــود  از اســـاس  نمی گیـــرد. 
جشـــنواره عمـــار، مردم روایـــت خود و مســـئله های خـــود را با 
کران این  نوعـــی بی واســـطگی می بینند؛ بـــه همین دلیـــل در ا

آثـــار و در تماشـــا و حتـــی در ساخت شـــان مشـــارکت دارنـــد. 

جشنواره عمار و 
روایت انسان انقالب

حجت االسالم مجتبی نامخواه



10
گفت و گو

کرباســـی، دانشـــجوی مهندســـی صنایع شریف  مهدی 
و  شـــد  مستندســـازی  عرصـــه  وارد   90 ســـال  از  و  بـــود 
کـــه وارد این عرصه شـــده ام  حـــدودی 5 ســـالی اســـت 
کتور  و تـــا بـــه حـــال آثـــاری از جملـــه خـــوان هشـــتم، فا

صـــوری را ســـاخته ام.
کرباســـی، با اثر شـــب نامه به هفتمین جشنواره مردمی 
فیلـــم عمار آمده اســـت. این اثـــر روایتی از پشـــت پرده 
کـــه راوی آن دانشـــجوى  کانـــال تلگرامـــی اســـت  یـــک 
کـــه قصـــد دارد وارد فعالیت هاى  مستندســـازى اســـت 
کارهاى نوپا شـــود، اما در این  کســـب و  اســـتارت آپی یا 
که هیچ گاه فکـــر آن را  مســـیر وارد بـــازى بزرگی می شـــود 

نمی کرد. هـــم 

ماجراهای شب نامه
قبل از ســـاخت این مســـتند، بنده به همـــراه چند تن 
از دوســـتانمان بـــه دنبـــال راه انـــدازی یک اســـتارتاپ 
کردیم بـــا مواردی  که برگـــزار می  بودیـــم و در جلســـاتی 
مشـــکوک روبرو شـــدیم و همزمان با ایـــن جریان برخی 
»ســـفیر  مؤسســـه  محتوایـــی  معاونـــت  در  دوســـتان 
کـــرده بوند  فیلـــم« پژوهشـــی در همین موضـــوع را آغاز 
گذاشـــتند و  و جلســـه ای بـــرای ارائـــه ایـــن پژوهش ها 
کردیـــم تا بـــه این  کار فکـــر  چنـــد هفتـــه ای روی ایـــده 
نتیجـــه رســـیدیم تـــا اطاعـــات موجـــود را در قالب یک 
کنیـــم و بدیـــن شـــکل ایـــده  کانـــال تلگرامـــی منتشـــر 

گرفت. کار شـــکل  مرکـــزی 

روایت فیلم
کار حـــدود 10 مـــاه  گیـــری ایـــده تـــا پایـــان  از زمـــان شـــکل 
پروســـه تولیـــد ایـــن مســـتند بـــه طـــول انجامیـــد و ســـعی 
کـــه مخاطب عـــام را از پشـــت پرده  کردیـــم افـــزون بر ایـــن 
گاه ســـازیم، جوانـــان را نیز با این مســـتند  ایـــن جریانات آ

کنیم. همـــراه 

کار 70 دقیقـــه  کـــه نهایـــت  در ابتـــدا تصورمـــان ایـــن بـــود 
کـــه وارد پروســـه تصویربرداری شـــدیم  باشـــد، امـــا زمانـــی 
افتـــاد،  برایمـــان  ماجـــرا  طـــول  در  کـــه  اتفاقاتـــی  کشـــش 
کار افزایـــش یابد و بـــا توجه به  ســـبب شـــد تا مدت زمـــان 
کار، فضای  بازخوردهـــای اثر بحمـــد اهلل مخاطب از ریتـــم 

قصـــه و نـــوع روایـــت خســـته نمی شـــود.

کامال مستندند که  موقعیت هایی 
بـــا آدم هـــای  موقعیـــت هـــای فیلـــم از جملـــه تعامـــات 
شـــریعتمداری،  آقـــای  بـــا  مواجهـــه  جملـــه  از  مختلـــف 
فیلـــم  هـــای  مخفـــی  دوربیـــن  پـــور،  فردوســـی  و  کانـــی  زا
کامـــًا  و حتـــی صحبـــت هـــای دو نفـــره موقعیـــت هایـــی 
مســـتند هســـتند و دیالـــوگ هـــای تلگرامی نیز بـــه صورت 
آنایـــن ضبـــط شـــده و همـــان لحظـــه اتفـــاق مـــی افتاد و 
که قبـــا انجام شـــده بود را بـــه صورت  برخـــی دیالوگ هـــا 

کرده ایـــم.  بازنمایـــی  تصویـــری 

 نقش اطالعات سپاه در تولید شب نامه
گـــروه ما بـــا ســـازمان اطاعات ســـپاه بود و  تعامـــل اصلـــی 
کانال تلگرامی تأســـیس شـــد، این تعامل  کـــه  پـــس از این 
که نســـخه  بـــه صورت جـــدی آغـــاز شـــد و در برهـــه هایی 
کار را دیدنـــد و  کار آمـــاده شـــد، ایـــن عزیـــزان  هـــای اولیـــه 
در همـــان جلســـات بحـــث مصاحبـــه بـــا ســـیامک نمازی 

کار انجام شـــد. ح شـــد و هماهنگی هـــای  مطـــر
البتـــه مراحل جمـــع آوری  اطاعات موجود در مســـتند را 
در حیـــن پژوهـــش انجام دادیم و در این میان یک ســـری 
اطاعـــات جدید را به دســـت آوردیـــم و در اختیـــار عزیزان 

در اطاعات قـــرار دادیم.

سرانجام سازندگان مستند
گرانه مســـتند تهدیـــد هایی در  بـــا توجـــه به فضـــای افشـــا
گرفته شـــد مبنی  ایـــن میان اتفـــاق افتاد و تماســـی بـــا ما 

کانال تلگرام »شب نامه«؛ مستندی جاسوسی در 
کانال شـــب نامه  کنند تـــا  کاری  که مـــی خواهنـــد  بـــر ایـــن 
ج شـــود و حـــدود 3 هفتـــه پـــس از ایـــن  از دســـترس خـــار
ج شـــد و امـــکان ورود به آن  کانال از دســـترس خار تماس 
کانال در اختیارمان نبود و ســـرنخ  را نداشـــتیم و مدیریـــت 
هایـــی در رابطـــه بـــا این افـــراد پیدا شـــد و پیگیـــری هایی 
کانت  گرفت و پـــس از این اتفـــاق، ا در ایـــن زمینـــه صورت 
کنـــار آن ســـایت  کردیـــم و در  گرام و تویتـــر را فعـــال  اینســـتا

کردیم. شـــب نامه را نیـــز راه انـــدازی 

کسانی شب نامه را دیدند؟  چه 
کـــران در بـــازه زمانـــی 2 ماهـــه در مـــکان های  حـــدود 110 ا
کز  مختلـــف از جمله دانشـــگاه ها، حوزه هـــای علمیه و مرا
نخبگانی داشـــته ایـــم و بحمداهلل بازخوردهـــا مثبت بوده 
اند و جو ســـازی ایجاد شـــده از سوی سیســـتم استارتاپی 
کـــه توســـط عده ای انجام شـــد، بـــر این دیده شـــدن مؤثر 
کار به بازدهی  بـــود و با توجه به این اســـتقبال امیدواریـــم 

برسد. مالی 
کشـــور هـــم آقایان  از شـــخصیت های فرهنگی و سیاســـی 
بهـــروز افخمـــی، وحیـــد جلیلی، حســـن عباســـی و ســـلیم 
که خوشـــبختانه از ریتـــم، محتوا  کار را دیـــده اند  غفـــوری 
کار رضایت داشـــتند و صحبت هایـــی با آقای  و جذابیـــت 
غفـــوری جهـــت پخـــش ایـــن مســـتند از صـــدا و ســـیما را 

ایم. داشـــته 

جشنواره عمار
جشـــنواره عمار حرکتـــی خوب و ارزنده در ســـینمای ایران 
کنـــد، البتـــه به  اســـت و جریـــان نویـــی را توانســـته ایجـــاد 
کارها  نظرم این جشـــنواره باید بـــر ابعاد فنی و ســـینمایی 
کیفیـــت آثـــار باشـــیم و این  کنـــد تـــا شـــاهد ارتقـــاء  کیـــد  تأ
جشـــنواره می توانـــد زمینه هایـــی جهت حضـــور و تعامل 
فیلمســـازان عماری با متخصصان مشـــاغل ســـینمایی در 

کند. بخـــش های مختلـــف را ایجـــاد 

گوید کرباسی از مراحل ساخت مستند جنجالی اش می 



یادداشت
کران کننده بـــار نمی کند،  کـــران هزینه زیادی بـــر ا ا
کـــه توزیع کننـــده وجهـــی پرداخت  نه الزم اســـت 
کران  کـــه قـــرار اســـت در ا کنـــد، نـــه بـــرای مکانـــی 
معمـــوال  و  می شـــود  هزینـــه ای  بگیـــرد  صـــورت 
کننـــده  ســـخت افـــزار موردنیـــاز از ســـوی مصـــرف 
کـــه همه چیـــز در ایـــن فرآیند  تهیـــه می شـــود چرا 
بـــه صـــورت داوطلبانـــه صـــورت می گیـــرد. اما این 
کار  ایـــن  بـــودن  غیراقتصـــادی  معنـــای  بـــه  امـــر 

 . نیست
که فرآینـــد اقتصادی را  هیئت، ســـاختاری اســـت 
که مخاطبین از مشـــارکت  با خود داراســـت، چـــرا 
مالـــی در ایـــن حـــوزه بهـــره معنایـــی می برنـــد، و 
انســـان معتقـــد حاضر اســـت برای تعمیـــق معانی 
گـــر در هـــر حـــوزه ای  خـــود هزینـــه نمایـــد. حـــال ا
کـــه معنایی را  مخاطـــب را بـــه این ســـطح رســـاند 
بپذیـــرد، و بعد ســـازوکاری برای هزینـــه پرداختن 

کرد. در آن حـــوزه تهیـــه 
کاری بســـیار  کران کننـــده  بنابرایـــن در ایـــن جـــا ا
یـــا  فروشـــنده ها  از  متفاوت تـــر  و  ســـخت تر 
کـــه عمدتـــا بر اســـاس تبلیغات،  بازاریاب هـــا دارد 
کران کننـــده  ا می کننـــد.  تحریـــک  را  مخاطـــب 
کرده  کـــران را فهـــم  بایـــد خـــود معانی مســـتتر در ا
باشـــد. و بعـــد بتوانـــد انگیـــزه مخاطـــب را بـــرای 
از  بعـــد  کنـــد.  تحریـــک  معنـــا  ایـــن  بـــا  همراهـــی 
توجـــه  مخاطـــب  در  معنـــا  درونی ســـازی  بـــه  آن 
مبتنـــی  کامـــا  مخاطـــب  مرحلـــه  ایـــن  در  کنـــد. 
کـــردن در این  گاهـــی از معنـــا، آمـــاده هزینـــه  بـــر آ
کردن از ســـوی  حـــوزه می شـــود. هزینـــه پرداخت 
گـــره مخاطب  مخاطبیـــن، نشـــان دهنده شـــدت 
بـــه آثـــار تولیـــدی اســـت. در اینجا البتـــه مخاطب 
کند)نســـبت بـــه  کـــه پرداخـــت  هـــر میـــزان پولـــی 
کننده در  کـــران  ســـطح اقتصـــادی اش( موفقیت ا
کرانـــش را تضمیـــن می کنـــد. فرآینـــد اقتصـــادی  ا
کـــران بـــر تولیـــد بســـیار موثـــر خواهد بـــود، چون  ا
کیفی تر  هرچقـــدر تولیدکننده معانـــی را مردمی تر، 
کـــران بازخورد  کرده باشـــد، در ا و هنری تـــر ایجـــاد 
مالـــی بهتـــری خواهد داشـــت و این امر بـــه تولید 

می دهـــد. جهـــت 

کران و اقتصاد ا
جمال یزدانی

عالقه بـــه فیلم ســـازی بهانـــۀ شـــکل گیری این 
که داشـــتید شـــما  گروه شـــد یا دغدغه های مشـــترکی 

کرد؟  را بـــه هم وصـــل 
که  کـــه به یکـــی از دوســـتانم   فیلمنامـــه ای داشـــتم 
اســـت  تهیه کنندگـــی  زمینـــۀ  در  هـــم  تحصیاتـــش 
و  کـــرد  اســـتقبال  خیلـــی  هـــم  او  دادم.  پیشـــنهاد 
جلســـات دو نفـــرۀ مـــا شـــروع شـــد و در نهایـــت بعد 
آن  ســـاخت  بـــه  تصمیـــم  مختلـــف  بررســـی های  از 
گرفتیـــم. امـــا چون بـــه ارگان یـــا نهاد خاصـــی وصل 
نبودیـــم طبیعتـــا وضـــع مالـــی چنـــدان خوبـــی هـــم 
 4K کیفیت مثا که بتوانیـــم یک فیلم بـــا  نداشـــتیم 
کنیم یا دوربیـــن ِرل تدارک ببینـــم و صدابردار  ارائـــه 
از تهـــران بیاورم و مســـائلی از این دســـت. لـــذا بنا بر 
کنیم. کار  که به شـــیوۀ اقتصـــاد مقاومتـــی  این شـــد 
کارشـــان تدویـــن و  کـــه  مـــا دو-ســـه تـــا رفیـــق داریـــم 
تصویربـــرداری اســـت؛ تجهیـــزات نســـبتا خوبـــی هم 
کنیم. بعـــد از آن،  کار  دارنـــد، قـــرار شـــد بـــا همین هـــا 
جلســـات پیـــش تولیـــد را در منـــزل خودمـــان برگـــزار 
کردیم چون بار اول  کار را ضبط  کل دوبـــار  کردیـــم. در 
کار به دفعۀ  کار راضی نبـــودم برای همیـــن  از نتیجـــۀ 
کـــه الحمداهلل بـــار دوم خیلی بهتر شـــد و  دوم رســـید 

که می خواســـتم شـــد.  آن چیـــزی 
مـــن خـــودم طلبه هســـتم. یـــک روز بـــا دوســـتان در 
کاری بـــا  گفـــت  حـــوزه نشســـته بودیـــم یکـــی از رفقـــا 
کار خوبی بشـــود من هم  چنیـــن مضمونی می توانـــد 
کـــردم دیـــدم قابلیتـــش را دارد. آن را نوشـــتم و  فکـــر 
بعـــد از بازنویس هـــای متعدد به ایدۀ خوب مناســـب 

کوتاه تبدیل شـــد.  فیلـــم 

گروهی بود یا شخصی؟ هزینه های تولید فیلم، 
که می آید  به هر حـــال آن صدابردار و تصویربـــرداری 
یـــک حداقـــل هزینـــه ای می خواهد. درســـت اســـت 
کـــه رفیق اســـت ولی مـــا هم دیگـــر نبایـــد بی وجدان 
کار از قبیـــل تـــدارکات،  باشـــیم. تمـــام هزینه هـــای 
گرفتم  ایـــاب و ذهـــاب و ... همـــه را خودم به عهـــده 
کرد و نـــه بـــه وزارتی  کمـــک  چـــون نـــه ارگانـــی به مـــا 

وصـــل بودیم.

ح تان را به ارگان ها و نهادهای فرهنگی ارائه دادید؟ طر

ح را به دانشـــگاه آزاد، اداره ارشـــاد و موسســـات  ایـــن طر
مختلفـــی ارائـــه دادم ولـــی متاســـفانه خیلـــی محترمانه   
که  مـــدام دور می زدنـــد. بـــرای مـــن اصـــا مهـــم نیســـت 
کنـــد. مـــن وظیفـــۀ  کار  مثـــا فـــان ارگان بیایـــد بـــا مـــن 
کـــه بـــه عرصۀ ســـینما و رســـانه  خـــودم می دانـــم، حـــاال 
کـــرده ام تا آخـــر راه بروم حاال چه پول باشـــد،  ورود پیـــدا 
چـــه نباشـــد. بنـــا بـــه فرمـــودۀ رهبـــر، بایـــد طبـــق قاعدۀ 
کمتریـــن امکانات،  اقتصـــاد مقاومتی پیـــش برویم و بـــا 

کنیم. بیشـــتر نتیجـــه را ارائـــه 

کار در آثار بعدی تان؟ استفاده از تجربیات این 
و  چپـــی  سیاســـت،  مثـــل  هـــم  ســـینما  جـــو  متاســـفانه 
راستی، یا آزاداندیشـــی و انقابی، یا غیرانقابی و انقابی 
شـــده اســـت. متاســـفانه مـــا بچـــه حزب اللهی هـــا ســـواد 
کـــم اســـت. بچـــه انقابی هـــا یـــک آقـــای  ســـینمایی مان 
شـــمقدری را دارنـــد، یـــک آقـــای حاتمی کیا. یعنـــی دانه 
که  درشت هایشـــان همین هـــا هســـتند یـــا آقـــای جلیلی 
مثا منتقد اســـت. الحـــق واالنصاف همۀمـــان ایده های 
کـــم  فقـــط ســـواد ســـینمایی مان  خوبـــی می پرورانیـــم، 
در  کـــه  شـــما  حـــاال  می کنـــم  خواهـــش  مـــن  و  اســـت 
دبیرخانه جشـــنواره عمار هســـتید یک ورک شـــاپ هایی 
کنیـــد، مثًا ورک  شـــاپ آقای  مثـــا دو مـــاه یک بـــار برگزار 

حاتمی کیـــا، خـــود آقـــای حاتمی کیـــا بیایـــد.
کســـی می گوید غرب بد اســـت، شـــما  آقا می فرمایند چه 
بـــرو چیزهای خوب غرب را یـــاد بگیر و در منافع خودت، 
کـــن،  اســـتفاده  انقـــاب  منافـــع  در  دینـــت،  منافـــع  در 
چیزهـــای بـــد آن را یـــاد نگیـــر. حـــاال می گوییـــم هالیوود 
بـــد! هالیوود ضـــد اســـام! مـــا بیاییـــم تکنیک هایش را 
گرفتیـــم دیگر با آن  که یاد  یـــاد بگیریـــم، تکنیک هایش را 

کاری نداشـــته باشیم.
بیاییـــم ســـواد  مـــا  کـــه  ایـــن اســـت  مـــن هـــم  بحـــث 
کارهایی  ســـینمایی مان را بـــه قله برســـانیم و آن وقت 
که در جشـــنواره فجر بدرخشـــند. یعنی وقتی  بســـازیم 
که ســـواد داشـــته باشـــیم بچـــه  انقابی هم باشـــیم در 
جشـــنواره فجـــر می درخشـــیم مثـــل آقـــای مهدویان. 
کارهـــای ارزشـــی می ســـازد،  کـــه  یـــک بچـــۀ انقابـــی 
که می ســـازد بهترین  ســـوادش را هـــم دارد فیلمی هم 

فیلـــم جشـــنواره فجر می شـــود.

کم است سواد سینمایی بچه حزب اللهی ها 
کـــه بـــه همـــراه تعـــدادی از دوســـتان دغدغـــه  سیداحســـان موســـویان، طلبـــه جوانـــی 
کرده و دربخـــش »فیلم ما« هفتمین  گروه فیلمســـازی خودجـــوش را راه اندازی  مندش 
گفتگـــوی خبرنـــگار هفتمیـــن  کـــرده انـــد. در ادامـــه  جشـــنواره مردمـــی عمـــار شـــرکت 

11جشـــنواره مردمـــی عمـــار با آقـــای موســـویان را مـــی خوانید.
یادداشت
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کشور میانمار  که در  روهینگیا نام اقلیت مســـلمانی اســـت 
که ســـال هاســـت از تعصبات  کننـــد، اقلیتـــی  زندگـــی مـــی 
کشـــور رنج مـــی برند. »زخـــم های  کـــم بر ایـــن  نـــژادی حا
کارگردانی مجتبی  اســـتوایی«  عنوان مســـتندی بلند، بـــه 
که رنج های مســـلمانان میانمـــار را روایت  رضوانی اســـت 

کند. می 

روزه سکوت
که با نام میانمار آشـــنا شـــدم، به واســـطه زنی  اولیـــن بـــار 
که در رســـانه هـــا تبدیل به نماد مظلومیت شـــد. آن  بود 
زن، خانم آنگ ســـان ســـوچی زندانی سیاســـی میانماری 
گرفت.  که چند وقـــت بعد جایـــزه صلح نوبل را هـــم  بـــود 
آن روزهـــا در خیلـــی از روزنامه ها و رنگین نامه ها ســـخن 
از میانمـــار و زنـــی مظلـــوم بـــود. چنـــد ســـال بعـــد فجیـــع 
خ داد ولـــی  تریـــن جنایـــات علیـــه مســـلمانان میانمـــار ر
کســـی برنخاســـت. البد در منظومـــه ی فکری  صدایـــی از 
روشـــنفکران، حقـــوق بشـــر فقـــط با معیـــار های  فرانســـه 
کشـــورهای غربـــی قابـــل تعریـــف اســـت. شـــبه  و آمریـــکا و 
روشـــنفکران وطنی هم در برابر این جنایات روزه ســـکوت 
کردن مســـلمانان  کشـــتار، تجـــاوز و آواره  گویـــی  گرفتنـــد. 
»زخـــم  مســـتند  نمی آیـــد.  حســـاب  بـــه  ظلـــم  میانمـــار، 
کمتر دیده شـــده به مســـلمانان  هـــای اســـتوایی« ظلمی 
کنـــد و از ایـــن بابت  روهینگیایـــی میانمـــار را روایـــت مـــی 
کـــه روایتگـــر دردهای انســـان هایی  فیلم شـــریفی اســـت 
که هیچ رســـانه ای صـــدای مظلومیتشـــان را فریاد  اســـت 

نمـــی زند. 

قصه آوارگی
بـــا دوربین در خیابان های شـــلوغ هند همراه می شـــوی، 
که در پی حقیقت به این ســـوی عالم  انـــگار نفس توســـت 
گسیل شـــده اســـت. ابتدای فیلم بسیار هوشـــمندانه و با 
کشـــیدن مردمـــان بودایـــی، هندو و مســـلمان  بـــه تصویر 
شـــروع مـــی شـــود. تلمیحـــی زیرکانـــه از ترکیـــب جمعیتی 
میانمـــار. هـــرم مذهبـــی میانمـــار متشـــکل از بودایـــی ها، 
هندوهـــا و مســـلمانان اســـت امـــا اقلیت 8 میلیـــون نفری 

مســـلمان از هرگونـــه حقی محروم هســـتند. 

داســـتان از آوارگی مســـلمانان میانماری شـــروع می شـــود 
کـــه برخـــی از آن هـــا حتـــی 23 روز را  و هجـــرت. آوارگانـــی 
کـــرده اند تا بـــه هنـــد برســـند. وقتی در  گرســـنگی طـــی  بـــا 
کننـــد و بـــه جـــرم  ســـرزمین مادریـــت، خانـــه ات را ویـــران 
عقیـــده خـــودت را آواره، چـــاره ای نـــداری جز هجـــرت. از 
میانمـــار به هنـــد، از میانمـــار به تایلنـــد، از میانمـــار به هر 

جـــای عالم جـــز خانـــه خودت.

کم فروغ چشم های 
بســـیاری از مســـلمانان میانمـــاری به هنـــد مهاجرت 
کـــرده انـــد. محله باالپور حیـــدر آباد، پناهـــگاه آوارگان 
هـــای  خانـــه  در  آوارگان  اســـت.  شـــده  میانمـــاری 
کـــدام خانـــه  کـــه هیـــچ  کن شـــده انـــد  محقـــری ســـا
که قبـــًا محل  نیســـتند بلکـــه ویرانـــه هایی هســـتند 
که از  نگـــه داری دام بوده اســـت. مگـــر بـــرای آواره ای 
ســـرزمینش رانده شـــده، خانـــه ای جز همیـــن ویرانه 
هســـت؟ بـــا تمام ایـــن ســـختی هـــا و محرومیـــت ها، 
کشـــته شـــدن در میانمار  زندگـــی در ایـــن وضعیـــت بر 
که  کم فـــروغ آوارگان  ارجحیت دارد. به چشـــم هـــای 
کـــه نمی بینـــی امید و  خیـــره مـــی شـــوی، تنها چیزی 

شـــور زندگی اســـت.
دوربیـــن ثابت می شـــود و مســـلمانان میانماری از 
گویند. شـــاهدان  که بر آن ها رفته، می  رنـــج هایی 
گرفته اند  عینـــی یک جنایـــت در برابر دوربین قـــرار 
کـــه از زخـــم هایشـــان  کننـــد  و فرصتـــی پیـــدا مـــی 
کهنـــه نخواهد  گاه  که هیـــچ  بگوینـــد. زخـــم هایی 
کننـــد و بغض  شـــد. مســـلمانان تظلم خواهی می 
زدن  آتـــش  از  شـــکنند.  مـــی  را  فروخـــورده  هـــای 
منـــازل و مســـاجد تا قتـــل و تجـــاوز، جنایتی نبوده 
کـــه بودایی هـــا علیه مســـلمانان میانمـــاری انجام 
که  گوید  نداده باشـــند. مـــادری از طفل خود مـــی 
گرســـنگی مرده اســـت.  در راه میانمار به هند بر اثر 
کـــوچ اجبـــاری مســـلمانان روهینگیایی  دیگـــری از 
گویـــد. پیرزنی هم  بـــه دســـتور دولـــت میانمار مـــی 
که حاصـــل تعصب و  از ترس دیوانه شـــده، ترســـی 

ظلـــم بودایی ها اســـت. 

که می برند! »زخم های استوایی«؛از رنجی 
بودای بی درد

کشـــتار مســـلمانان میانمـــار، به  در ایـــن مســـتند عاوه بر 
خشـــونت بیـــن ادیـــان هـــم پرداختـــه  شـــده اســـت. آیین 
گرایی و پرهیـــز از آزار موجودات  بودایـــی معروف به صلـــح 
خ مـــی دهـــد خـــاف این  اســـت امـــا آن چـــه در میانمـــار ر
اعتقـــادات اســـت. »در زبان های شـــرقی بـــودا یعنی بیدار 
کـــه در حیدرآباد قدعلم  که ایـــن بودایی  و من نمـــی دانم 

کـــرده، خواب اســـت یـــا بیدار.«
کردن تعارضـــات آموزه  »زخـــم های اســـتوایی« بـــرای حل 
هـــای بودیســـم و جنایـــات بوداییـــان، بـــه ســـراغ یکـــی از 
کاهنـــان اعظـــم بودایـــی تایلنـــد مـــی رود. از حـــرف هـــای 
کـــه آییـــن بـــودا مجوز  کاهـــن بودایـــی چنیـــن بـــر مـــی آید 
کـــدام از پیروانش نداده اســـت. هیچ  خشـــونت را به هیچ 
گر پیروانش  دیـــن و آیینی ابزاری برای خشـــونت نبـــوده و ا
خطایـــی انجـــام دهنـــد؛ نبایـــد آن را بـــه حســـاب آن دین 

 . شت ا گذ

دین یعنی درد داشتن
که بـــی دردی را ترویج دهد، قطعـــًا هنری متعالی  هنـــری 
نخواهـــد بـــود و ایـــن فیلـــم دردهـــای اقلیـــت مســـلمان 
کشـــیده اســـت. »زخم های  میانمار را به خوبی به تصویر 
کردن وجدان های  اســـتوایی« مســـتندی به مثابه بیدار 
گوشـــه دیگری از  کـــه در  خفته اســـت. مـــا از یاد بـــرده ایم 
که تنهـــا به جرم مســـلمانی،  عالـــم، مســـلمانانی هســـتند 
حتی زنده زنده ســـوزانده می شـــوند. در میانمار مصایب 
کـــم نیســـت، فقـــط وجدانـــی بیـــدار مـــی  مســـلم بـــودن، 

کـــه به فریـــاد این مصائب برســـد. خواهـــد 
گفتـــار متن های ســـنجیده و  یکـــی از نقـــاط قوت فیلـــم، 
حســـاب شـــده اســـت، در قســـمتی از فیلـــم می شـــنویم: 
گـــر شـــنیدی خلخالی از  »دیـــن یعنی حساســـیت، یعنی ا
پای زن یهـــودی ربوده اند یا مرد مســـلمانی را در میانمار 
گـــر از غصه بمیری سرزنشـــی بر  زنـــده زنده ســـوزانده اند، ا
گـــر هر انســـانی به فریـــاد ســـتمدیده ها می  تو نیســـت.« ا
گاه بنیـــاد ظلـــم چنین اســـتوار نمی شـــد.  رســـید، هیـــچ 
ایـــن فیلم دعوتیســـت بـــرای دغدغه مند بـــودن، بی درد 

نبـــودن، شـــنیدن صـــدای مظلومان و یـــاری آن ها. 

محمود شم آبادی
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متولـــد ســـال 1366  یـــزدان پرســـت،  محمـــد علـــی 
کار هنری خود را از ســـال 78 با ورود به  کـــه از  اســـت 
کرد و پـــس از آن در ســـال 85 وارد  دنیـــای تئاتر آغـــاز 
دانشـــگاه صـــدا و ســـیما شـــد بـــه تحصیل در رشـــته 

پرداخت. مســـتند  کارگردانـــی 
کوتـــاه را در  کارگردانـــی 12 فیلـــم  کـــه  یـــزدان پرســـت 
کارنامـــه دارد در حـــال ســـاخت مســـتندی بلنـــد در 
گاز خردل  کـــه با  رابطه با تنها جانباز زنده ای اســـت 

شـــیمیایی شـــده است.
در  بســـیاری  المللـــی  بیـــن  و  ملـــی  جوایـــز  کـــه  او 
کارنامـــه خـــود دارد و ســـه ســـال اســـت با آثـــار خود 
در جشـــنواره عمـــار حضور دارد، امســـال بـــا اثر »به 
خاطـــر یـــک مشـــت علـــف« بـــه در بخـــش اقتصـــاد 
مقاومتـــی، هفتمیـــن جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمار 

دارد. حضـــور 

ماجراهای به خاطر یک مشت علف
فیلـــم »بـــه خاطر یک مشـــت علف« دربـــاره چند جوان 
کـــه توانســـته انـــد دســـتگاهی را  کـــرده اســـت  تحصیـــل 
کـــه در روز مـــی توانـــد، بـــه تولیـــد یـــک  کننـــد  اختـــراع 
تـــن علوفـــه دامـــی برســـد و 99 درصـــد در مصـــرف آب 
کننـــد و تحولـــی عظیم در  کشـــاورزی صرفـــه جویی می 

کند. کشـــاورزی ایجـــاد  صنعـــت 
کـــه در آمریکا و  ایـــن تکنولـــوژی حدود 40 ســـال اســـت 
اســـترالیا در حـــال اجراســـت و روش تولیـــد ایـــن علوفه 
که بـــرای تولید ســـبزه عید  از روشـــی قدیمـــی در ایـــران 

گیرد اســـتفاده شـــده اســـت. صـــورت می 

تعامـــل  بـــه  اســـترالیا حاضـــر  و  آمریـــکا  این کـــه  از  پـــس 
تکنولـــوژی این دســـتگاه نیســـتند، تعـــدادی از جوانان 
کننـــد و هم  دانشـــجو تصمیـــم بـــه بومی ســـازی آن می 
ح این دســـتگاه در  که طر کنونی حدود 6 ســـال اســـت  ا
کشـــاورزی در حال بررســـی اســـت و مســـئوالن  جهاد و 
ح برای  که آیـــا این طـــر کنـــکاش هســـتند  امـــر در حـــال 

کشـــور مفید اســـت یـــا خیر. 

هدف از ساخت مستند 
مســـتند »بـــه خاطـــر یک مشـــت علـــف« انتقـــادی را به 
کنـــد،  بروکراســـی و جریانـــات اداری در ایـــران وارد مـــی 
کـــه ســـدی در برابـــر تحقـــق اقتصـــاد مقاومتی اســـت و 
کشـــور وجـــود داشـــته باشـــد، پیکره  تـــا دالل بـــازی در 
کشـــور ضعیـــف خواهد مانـــد و تحقـــق اقتصاد  اقتصـــاد 

مقاومتـــی غیـــر ممکـــن خواهـــد بود.
لی بود تاحدودی  کار در نکوهـــش دال که  بـــه دلیل این 
ســـخت بـــود و از طرفی با دســـتگاه هـــای دولتـــی روبرو 
که خود عامـــل پدید آمـــدن دالل هـــا بودند، و  بودیـــم 
ما مجبـــور بودیم از درب رفاقت وارد شـــویم تـــا بتوانیم 
کـــه جلـــوی دوربیـــن  کنیـــم  را جلـــب  هـــا  آن  اعتمـــاد 
مـــا حـــرف بزننـــد و ســـخت تریـــن مرحلـــه ســـاخت این 

کشـــیدن از آدم هـــا بود. مســـتند حـــرف 

جشنواره عمار
یکـــی از مزیـــت هـــای جشـــنواره عمـــار، مردمـــی بـــودن 
که جای تحســـین دارد، امـــا انتقادی  جشـــنواره اســـت 
گر  کـــه بـــه آن وارد اســـت، تقدم محتـــوا بر فرم اســـت و ا

ل بازی کش و قوس دال اختراعی در 
گرفته شـــود، ســـطح  مقولـــه فرم پیـــش از پیش در نظر 

حرفـــه ای جشـــنواره ارتقـــاء خواهـــد یافت. 
به طور قطع مقایســـه نخســـتین دوره این جشنواره 
بـــا دوره هفتم نشـــان دهنده پیشـــرفت و ارتقاء این 
کیفی فیلمسازی است،  کمی و  جشـــنواره در ســـطح 
ایـــن جشـــنواره بـــه ســـمت تولیـــد نیـــز رفتـــه و ایـــن 
گی ســـبب شـــده تـــا جشـــنواره از دیگر جشـــنواره  ویژ
گر در این مســـئله روز بـــه روز قوی  هـــا جلو باشـــد و ا
شـــود قطعـــا موفقیـــت هـــای بیشـــتری را بـــه همراه 

خواهد داشـــت.
جشـــنواره ها عموما از حیطه تولید دور هســـتند، اما 
مزیـــت عمـــار حمایت مـــداوم از فیلمســـازان خود در 
مرحلـــه تولیـــد اســـت و ایـــن حمایت تولیدی اســـت 
کـــه منجـــر بـــه ســـاخت اثرهـــای خـــوب در راســـتای 
گر ایـــن اتفاق  سیاســـت های جشـــنواره می شـــود و ا
پررنـــگ تر شـــود قطعا جشـــنواره عمار در ســـال های 

آینـــده ســـرآمد جشـــنواره ه ها خواهد شـــد. 
کـــران هـــای مردمی آن  مزیـــت دیگـــر جشـــنواره عمـــار ا
کشـــور مشـــاهده نمی  که هماننـــد این ایـــده در  اســـت 
شـــود، البتـــه چنـــد نمونـــه از چنیـــن طرحـــی در ســـایر 

کشـــورها مشـــاهده می شـــود.

پیشنهادی برای فیلم اولی ها
موضوعاتـــی برای تجربه های نخســـت مناســـب اســـت 
کـــه از دل فیلمســـاز بیـــرون آمده باشـــد و فیلـــم اولی ها 
کـــه بســـیار بـــا آن هـــا عجین  ســـراغ موضوعاتـــی برونـــد 

شـــده و ســـوژه را بـــه خوبی می شناســـند. 

یزدان پرست از »یک مشت علف« می گوید:
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رسالت هنرمند
کـــه مـــا درمقولـــۀ هنـــر  بحـــث از این جـــا آغـــاز می شـــود 
و مستندســـازی، بـــه بحـــث هنـــر بـــرای هنـــر اعتقـــادی 
که رســـالتی بر دوش دارد  کســـی اســـت  نداریم. هنرمند 
و بـــدان عمـــل می کند. بـــا همین دغدغه ها به ســـوژه ها 
کســـی مستندســـاز  گر  کـــه ا می رســـد. این طـــور نیســـت 
کســـی بگوید  اســـت منتظر ســـوژه بماند. ممکن اســـت 
کردم،  مـــن این دغدغه را دارم، فان ســـوژه را هـــم پیدا 
امـــا پول نـــدارم. ایـــن نکته قابل قبول اســـت. یـــا اینکه 
بگویـــد فـــان مســـئله مهم اســـت امـــا برایش ســـوژه ای 
کنم یـــا قصه ای پیدا نکـــرده ام. در این  نمی توانـــم پیدا 
گر  کـــرد. امـــا ا مرحلـــه هـــم می شـــود تـــا حـــدی صحبت 
که سوژه ای ندارم؛ یعنی دغدغه ای  کل بگوید  کســـی در 
کارش نـــدارد و مستندســـاز نیســـت. ایـــن  نســـبت بـــه 
کســـی بگوید مـــن هیچ ســـوژه ای  کـــه  خیلـــی بد اســـت 
کسی  گر  کار بسیار دشـــواری است. ا ندارم. فیلمســـازی 
بـــا تمام وجـــودش و دغدغه هایش وارد نشـــود، و انرژی 
کارش درنمی آیـــد و در  مضاعـــف نداشـــته باشـــد، اصـــًا 
کـــه اصطاح ســـینمای سفارشـــی  همیـــن نقطه اســـت 

می شـــود.  خلق 

سینمای سفارشی
گرایش های  کـــرده ام،  کار  که  در مـــدت ده دوازده ســـالی 
کارها پیشنهاد  کاری ام مشخص شـــده اســـت. بعضی از 
کارم را می داننـــد. وقتـــی جهـــان  می شـــود چـــون مـــدل 
پیشـــنهاد  این چنینـــی  فرمهـــای  کارمی کنـــم،  اســـام 
کثـــر مواقع هـــم خودم پیشـــنهاد می دهم  می شـــود. در ا
کـــه مثا انقـــاب لیبـــی مهم اســـت باید از لیبی ســـاخت 
یـــا برویـــم عـــراق فیلم بســـازیم؛ امـــا همه چیز مشـــخص 
اســـت. فیلـــم را بایـــد بـــا این نـــگاه ســـاخت، ســـوژه این 
اســـت و شـــخصیت هم مشـــخص. البتـــه در ایـــن زمینه 

مشـــورت می کنیـــم، هم فکـــری می کنیـــم.
در عمل وقتـــی یک مقام مســـئولی می گوید می خواهیم 
راجـــع به حاشـــیۀ شـــهر مشـــهد فیلـــم بســـازیم می گوید 
پیشـــنهادت چیســـت؟ می گویـــم برویـــم شـــخصیتهایی 
کار می کننـــد و در عیـــن حـــال مشـــکل دارنـــد و بـــا  کـــه  را 
کنیـــم بعـــد برویـــم از این  کشـــف  مشـــکات می جنگنـــد 
نظـــرات  می کنـــم  ســـعی  تقریبـــًا  بســـازیم.  فیلـــم  مـــدل 
را  او  دغدغه هـــای  و  بگیـــرم  هـــم  را  دهنـــده  ســـفارش 
بســـنجم. آیـــا دغدغه های ما با یکدیگر منطبق هســـت؟ 
گاهـــی اوقات آنها  می تواند یـــک خروجی واحـــد بدهد؟ 
هـــم حـــرف دارنـــد و بایـــد حرفشـــان را شـــنید. مـــن هم 
کارم  کـــه ببینـــم می توانـــم این هـــا را در  بررســـی می کنـــم 

بگنجانـــم یـــا نه.

روایت سوژه
که  که مستند ســـاز موضوع دارد. می داند  زمانی هســـت 
دربـــاب چـــه  چیزی فیلـــم بســـازد. مثًا یکـــی می خواهد 
راجـــع به معماری شـــهری فیلم بســـازد، دیگـــری دربارۀ 
افغانســـتان موضوع خاصی مدنظر دارد؛ اما مســـئله اش 
کـــه چطور بـــه یک ســـوژه یـــا قصه برســـد. با  ایـــن اســـت 
می گویـــم  مستندســـازی  ســـالۀ  ده دوازده  تجربـــۀ  ایـــن 
کـــه بایـــد بعـــد از انتخاب موضـــوع، شـــخصیتی را در این 
کـــه منطبـــق بـــا نـــگاه مـــا باشـــد و  کنیـــم  موضـــوع پیـــدا 
کـــه می تواند در  کســـی  کند.  خواســـته های مـــا را برآورده 
مرحلـــه بعد، ابعاد دراماتیکی هم داشـــته باشـــد تا ذهن 

کند.  مخاطـــب را بـــا موضوع درگیـــر 
گـــر فیلـــم را از دریچـــۀ ایـــن شـــخصیت  بـــرای روایـــت، ا
کنـــش  آن  می شـــود.  راحـــت  خیلـــی  کارمـــان  ببینیـــم 
کـــه شـــخصیت طـــی می کند،  کنش هـــا و خط ســـیری  وا
ایجـــاد  مـــا  دوربیـــن  بـــرای  مناســـبی  فضـــای  می توانـــد 
کنیـــم. مثـــا می خواهم دربـــاب اهل  کنـــد تـــا تعقیبـــش 

سوژه باید شخصیتی دراماتیک داشته باشد

کرد و  کدامیـــن قبیله ای آغـــاز  کلیـــپ از  کارش را ســـال 83 بـــا تدویـــِن  محســـن اســـام زاده متولـــد 59 اســـت و اهـــل مشـــهد. اولیـــن 
که همیشـــه خطر هم آغوش اوســـت. در  ســـال 95 معروفترین اثرش را باعنوان» تنها میان طالبان« ســـاخت. مستندســـازی اســـت 
کردهـــای عراقی می ســـاخت، ترکش آرپی جـــی به صورتش  که مســـتندی بـــا موضوع  نمونـــه ای، هشـــتم فروردین ســـال 94، زمانی 

خـــورد و راهی بیمارســـتان شـــد. این روزهـــا هم تهیه کننـــدۀ برنامۀ وطن دار اســـت.

کارکنـــم. یـــک اهل ســـنت مصـــری را پیدا  ســـنت ایـــران 
می کنـــم و بـــه ایران مـــی آورم. بـــرای او ایـــران یک حالت 
راه  او  ســـر  پشـــت  مـــن  دوربیـــن  و  دارد  جســـتجوگرانه 

مـــی رود. 
یـــا این کـــه می خواهم موضوعات حاشـــیۀ شـــهر مشـــهد 
کنـــم، امـــا نمی خواهـــم نگاهم ســـیاه باشـــد. حتی  کار  را 
انتقـــادی باشـــد؛ امـــا ســـیاه نباشـــد. پـــس آدم هایـــی را 
کـــه فعالیت مثبـــت انجام  درحاشـــیه شـــهر پیدا می کنم 
می دهنـــد و بـــا مشـــکات می جنگنـــد. آن هـــا آدم هـــای 
کـــه از آن ها فیلـــم می ســـازم. وقتی  امیـــدواری هســـتند 
کـــه هدفـــم ســـاختن  بیـــن طالبـــان مـــی روم، می دانـــم 
فیلـــم از طالبـــان اســـت. ســـوژه ام هـــم طالبـــان اســـت 
امـــا می خواهـــم بـــه یـــک قصـــه بپـــردازم. آنجـــا می بینم 
شـــخصیت  نمی توانـــم  لوکیشـــن ها،  تعـــدد  به خاطـــر 
کنـــم تـــا راوی باشـــد. پـــس، دوربیـــن  واحـــدی را پیـــدا 
نقطـــۀ  ایـــن می شـــود  و  کار می شـــوند  و خـــودم ســـوژه 
کـــه از یک  عزیمـــت مـــن. اینهـــا همـــه مدلهایی هســـت 

موضوعـــی می توانیـــم بـــه قصـــه برســـیم.

گی سوژه ویژ
بایـــد  باشـــد.  وجهـــی  تـــک  شـــخصیت  نبایـــد  ســـوژه 
کـــه بـــار دراماتیکی داشـــته باشـــد تا  شـــخصیتی باشـــد 
کند. نـــه اینکه  گره افکنـــی  گره بوجـــود بیایـــد و  امـــکان 
کـــه هیچ اتفاقـــی هم در  شـــخصیتی تک وجهی باشـــد 
زندگـــی اش نیفتاده.  نهایت این ســـوژه، یک داســـتان 
یـــک دقیقـــه ایســـت. زندگـــی ســـوژه باید آنقـــدر جذاب 
کـــه یـــک فیلـــم شـــصت یـــا هفتـــاد دقیقـــه ای را  باشـــد 
کنـــد. در مراحـــل بعـــدی هـــم باید شـــخصیتی  روایـــت 
فعـــال باشـــد. حـــرف بـــزن باشـــد، خوش بیـــان باشـــد. 
که مدام بروی سراغش و وقت  آدم سرشـــلوغی نباشـــد 

باشد. نداشـــته 

محسن اسالم زاده
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دنیـــا سال  هاســـت بـــه هـــم ریختـــه و منطقـــۀ خاورمیانـــه 
از  نیمـــی  اســـت.  بـــه مناطـــق جنـــگ زده شـــده  تبدیـــل 
عـــراق و تقریبًا تمام ســـوریه مســـتقیما درگیـــر جنگ  های 
ویرانگـــر و فرسایشـــی اســـت. در ایـــن میان، پـــای انقاب 
کم و بیش به این جنگ  ها باز شـــده اســـت.  اســـامی نیـــز 
کلی مطلـــب و عکس و  در شـــبکه   های اجتماعـــی روزانـــه 
که چـــرا جمهوری اســـامی  فیلـــم و غیـــره تولید می شـــود 
کارتن خواب   ها،  کـــردن پول   هایـــش بـــرای  ج  بـــه جای خر
کارمندان دولتی و طبقات متوســـط  گورخواب   هـــا و البته 
جامعـــه و ... در عـــراق و ســـوریه و لبنـــان و غیـــره هزینـــه 
انقـــاب  نظـــام  چـــرا  اینکـــه  مهم تـــر  همـــه  از  و  می کنـــد؟ 
اســـامی بـــه جـــای درگیـــری بـــا داعـــش و اســـرائیل، بـــا 
مفســـدان اقتصادی و رانت خـــواران و فیش   های نجومی 
گاهـــی  کـــه  و غیـــره مبـــارزه نمی کنـــد؟ جالـــب اینجاســـت 
همیـــن صاحبان فیش   هـــای نجومـــی )قائدتـــًا جمهوری 
اســـامی بـــه جـــای اســـرائیل بایـــد بـــا آن   هـــا بجنگـــد!( با 
تکـــرار می کننـــد!  را  ادبیـــات مختلـــف، همیـــن حرف   هـــا 
)می گوییـــد نـــه؟! بـــه همیـــن ســـخنان چنـــد روز پیـــش 
یکـــی از مدیـــران وزارت خارجه مراجعـــه بفرمایید!( البته 
گر  شـــاید نگرانـــی ایـــن مدیران زیـــاد هم بـــی راه نباشـــد! ا
چطـــور  شـــود،  پخـــش  خاورمیانـــه  در  ایـــران  پول  هـــای 
می تـــوان میلیارد  هـــا دالر در ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی 
نفـــر وام باعـــوض داد؟! پخـــش شـــدن  بـــه ســـه چهـــار 
ایـــن پول  هـــا در منطقـــه حتی ممکن اســـت بـــرای تداوم 
کنـــد!؟  اشـــکال  تولیـــد  نجومـــی  فیش  هـــای  پرداخـــت 
کـــه بـــه مرز  هـــای ســـوریه و لبنان بـــرود، از  خاصـــه پولـــی 

کمـــی دور می شـــود! بگذریـــم. دســـترس ایـــن عزیـــزان 
تصاویـــری  می کننـــد  ســـعی  جهـــان  رســـانه  های  تمامـــی 
کـــه  را از مناطـــق بحـــران زدۀ خاورمیانـــه بازتـــاب دهنـــد 
بـــه نفـــع خودشـــان بـــوده و قرائـــت و تفســـیر آن  هـــا از این 
اوضاع باشـــد. اما مخاطبان ما در حســـرت ایـــن ماند  ه اند 

کـــه بـــدون دخالـــت بی بی ســـی و صـــدای آمریـــکا و غیـــره 
تصاویـــری از ایـــن مناطـــق ببیننـــد. بخـــش عمـــده ای از 
مشـــکات رســـانه ای ما غلط دیـــدن، یا تحریـــف واقعیات 
میدانـــی ایـــن مناطـــق نیســـت، بلکـــه ندیـــدن و ضعیـــف 

اســـت. دیدن شـــان 

کـــه امروز  »صـــاح داود ســـلمان« یک آهنگر عراقی اســـت 
جـــزء نیروهـــای حشـــد الشـــعبی عـــراق بـــوده و برایشـــان 
دارد  آهنگـــر  یـــک  می کنـــم:  تکـــرار  می ســـازد.  موشـــک 
که هزارودویســـت تا  »موشـــک« می ســـازد. موشـــک هایی 
کیلومتر برد داشـــته و پانصد متر مربـــع قدرت تخریب  ســـه 
کـــه مگـــر ســـاختن  دارد. نخســـتین پرســـش ایـــن اســـت 
موشـــک در انحصـــار آمریـــکا و روســـیه باقـــی قدرت  هـــای 
جهانـــی نیســـت؟ مگـــر بنـــا نبـــود ملت  هایـــی مثـــل ایران 
حتـــی آفتابـــه هـــم نتواننـــد بســـازند؟! حـــاال چطور شـــده 
کـــه بعد از چند ســـال جنگ، بســـیجی  های عـــراق و حتی 

آغاز صنعت موشک سازی با فتوای آیت اهلل سیستانی

نیروهـــای وهابـــی مرتجـــع داعـــش )کـــه معتقدنـــد وضـــو 
گرفتـــن از آب لوله کشـــی، چـــون شـــبیه ســـنت رســـول اهلل 
نیســـت)ص(، ممکن اســـت اشـــکال شرعی داشـــته باشد 
کـــه معتقدنـــد زندگـــی مـــدرن از مظاهـــر زندگـــی شـــیطانی 
اســـت و چـــه و چـــه( دارند امـــروز موشـــک و تیربـــار و بمب 
می ســـازند؟ چرا قبـــل از وقوع انقاب اســـامی این خبرها 
نبـــود؟ چـــرا قبل از انقاب هیـــچ یک از نیروهـــای تکفیری 
کـــه می شـــود تمـــدن اســـامی ســـاخت؟  بـــاور نمی کردنـــد 
براســـتی چرا این منطقه اســـام دارد با اســـام می جنگد؟ 
کدام قرائت  های اســـامی بـــه جان یکدیگـــر افتاده اند؟ آیا 
واقعـــا آمریـــکا از داعش پشـــتیبانی اطاعاتی و جاسوســـی 
می کنـــد؟ چرا؟ آیـــا داعش را فقـــط نیروها و ســـرویس های 

امنیتـــی آمریـــکا و انگلیس ســـاخته اند؟
پاســـخ این پرســـش اخیر یـــک »نـــه« بـــزرگ و تأمل برانگیز 
اســـت. نـــه، داعش را فقـــط ســـرویس های امنیتـــی آمریکا 
گفتمان  و عربســـتان نســـاختند. داعـــش را عقب نشـــینی 
کشـــورهای مســـلمان به وجـــود آورد.  انقاب اســـامی در 
تمام این نیرو های داعشـــی بیشـــتر از بیســـت سال منتظر 
کـــه بیاید و برایشـــان از  انقـــاب اســـامی بودنـــد و ماندند 
خودبـــاوری دینی ســـخن بگویـــد. بیایـــد برایشـــان از لزوم 
کبـــر با نفـــس خویش  جهـــاد مـــداوم حـــرف بزنـــد. جهـــاد ا
بـــه  اســـامی  انقـــاب  امـــا  اســـرائیل.  بـــا  اصغـــر  جهـــاد  و 
کـــه بایـــد از این بـــه بعـــد مانورد  ایـــن نتیجـــه رســـیده بود 
کـــه صـــدور  اشـــرافیت داد؛ بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده بـــود 
ســـازگاری  واقعیت هـــای دیپلماســـی جهـــان  بـــا  انقـــاب 
نـــدارد و موجـــب ناتوانـــی صـــادرات و واردات اقتصـــادی 

می شـــود. بگذریـــم.
امـــا داســـتان ایـــن آهنگـــر عراقـــی چیســـت؟ و چطـــور بـــه 
ســـاخت و تولیـــد موشـــک رســـیده اســـت؟ »صـــاح داوود 
کاظمیـــن  ســـلمان« یـــک شـــیعۀ عراقـــی متولـــد اطـــراف 
اســـت. زمـــان جنـــگ تحمیلـــی اجبـــارًا بـــه ارتـــش صـــدام 

نعمت اهلل سعیدی

اصــل ماجرا، همــان فتــوای آیت اهلل سیســتانی اسســت. 
ــام  ــواع و اقس ــر در ان ــک عم ــلمان« ی ــاح داوود س »ص
ــاد  ــوای جه ــچ گاه فت ــا هی ــود؛ ام ــده ب ــا جنگی جبهه ه
ــل  ــوع، اص ــن موض ــت. ای ــد نداش ــع تقلی ــک مرج از ی
ــراق و  ــال ع ــامی در امث ــوری اس ــوذ جمه ــرای نف ماج

ــت. ــوریه اس س
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کرد. بعد در جنگ  کویت شـــرکت  پیوســـت. بعد در جنگ 
عـــراق و آمریـــکا از جانـــب یک موشـــک آمریکایـــی مجروح 
شـــد و یـــک پایش را از دســـت داد. بعد به »شـــارجه« رفت 
کفـــاش شـــد. درآمدش خوب بود و از یکی از دوســـتانش  و 
کـــه بـــه عـــراق حملـــه  گرفـــت. داعـــش  آهنگـــری هـــم یـــاد 
کنـــار خانـــواده اش مشـــغول  کـــرد، بـــه عـــراق برگشـــت و در 
دفـــاع شـــد. در مســـجد محلۀ قدیمی شـــان یـــک انتهاری 
کرد و بســـیاری از اقوام و دوســـتان  داعشـــی خود را منفجر 
فرمـــان  سیســـتانی  آیـــت اهلل  وقتـــی  شـــدند.  شـــهید  او 
تشـــکیل حشدالشـــعبی را داد، ایـــن آهنگـــر از خوشـــحالی 
گـــر در این جنـــگ می مرد  کنـــد. حاال ا می خواســـت پـــرواز 
گرنه انتقـــام می گرفـــت. انتقام  شـــهید به شـــمار می آمـــد و 
ک  کربـــا را با خا کاظمیـــن و  کـــه می خواســـتند  کســـانی  از 
کننـــد؛ اما او چون نمی توانســـت بـــا آن پای قطع  یکســـان 
شـــده اش حتـــی بدون عصـــا راه بـــرود، به فکر پـــرواز دادن 
موشـــک افتاد. چرا ســـاخت موشـــک؟ چون به آنها ساح 

کافـــی نمی دادند. و مهمـــات 
کـــه  اصـــل نکتـــه از بیـــن ایـــن همـــه اطاعـــات فشـــرده ای 
کـــرد، چیســـت؟ بـــه نظـــر  نگارنـــده در ســـطور قبلـــی ارائـــه 
حقیـــر، اصـــل ماجـــرا همـــان فتـــوای آیـــت اهلل سیســـتانی 
اسســـت. »صـــاح داوود ســـلمان« یـــک عمـــر در انـــواع و 
اقســـام جبهه هـــا جنگیده بـــود؛ اما هیچ گاه فتـــوای جهاد 
از یک مرجع تقلید نداشـــت. ایـــن موضوع، اصل ماجرای 
نفـــوذ جمهوری اســـامی در امثال عراق و ســـوریه اســـت. 
عربســـتان ســـعودی از همیـــن مطلـــب دارد دق می کنـــد. 
که ایـــن فتوای جهـــاد از طرف یـــک روحانی  مهم نیســـت 
کن قلـــب عـــراق صـــادر شـــده باشـــد، مهم این اســـت  ســـا
کـــه یـــک روحانی دینـــی در جهان اســـام بتوانـــد بر خاف 
میـــل دولت هـــا و بدون اجـــازۀ آن  هـــا فتوای جهـــاد صادر 
کنـــد. همیـــن موضـــوع می تواند دودمـــان آل ســـعود را به 
کافی اســـت حتی همان وهابی های عربســـتان  بـــاد دهد! 

شـــاهزاده های  از  گرفتـــن  دســـتور  جـــای  بـــه  ســـعودی 
خاندان ســـلطنتی، از مفتی های عربســـتان فتـــوا بگیرند. 
کافی ســـت حوزه هـــای علمیـــه دیگر بـــه پول هـــای دولتی 
وابســـته نباشـــند. این هـــا خطـــر اصلی اســـت. ایـــن خطر 
کرد و به ســـوریه  اصلـــی را بایـــد فعًا از عربســـتان و قطر دور 
ح همگانـــی ایـــن تفکر را بـــه صورت  کـــرد. باید طـــر صـــادر 
کرد  کاذب و انحرافـــی در جایـــی مثل ســـوریه و عـــراق اجرا 
و جهادگـــران این شـــکلی را فعًا بـــه نقـــاط دور از »ریاض« 

فرستاد...
مشـــاور  فرســـتادن  خاطـــر  بـــه  عمدتـــًا  اســـامی  انقـــاب 
که  نظامـــی و صـــدور طـــرز تفکـــر بـــه ایـــن مناطـــق اســـت 
گفتمـــان مقاومت برهم زده اســـت.  معـــادالت را به نفـــع 
کثریت  کـــه تعداد شـــیعیان در ا بـــه همیـــن خاطر در عراق 
اســـت، حضور نظامی و مســـتقیم انقاب اســـامی بســـیار 
گرنـــه انگیـــزۀ داعـــش بـــرای فتح عـــراق به  کمتـــر اســـت. و 
مراتـــب بیشـــتر از ســـوریه بود؛ امـــا خیال انقاب اســـامی 
کودکی  نســـبتًا از عراق راحت اســـت. چون مدرســـۀ زمان 
آهنگر اســـمش »قســـطل« بـــود و حاال به مدرســـۀ »میثم 
تمـــار« تغییـــر نـــام داده اســـت. انقاب اســـامی نـــام این 
گـــر هـــم  مدرســـه را بـــه ایـــن منطقـــه فرســـتاده اســـت. )ا
چیزهایـــی از فرمول ســـاخت موشـــک فرســـتاده، در این 
کارگاه  فیلـــم خبری از آن ها نیســـت( حـــاال این آهنگـــر در 
کـــودکان و خانـــوادۀ خودش موشـــک تولید  خـــودش، بـــا 
می کنـــد. موشـــک هایی به اســـم الرعـــد، الزلزلـــه، الوالیه و 
گـــر یکـــی از ایـــن موشـــک ها اشـــتباهی منفجر شـــود،  ... ا
کافـــی  کل خانـــوادۀ آهنگـــر شـــهید می شـــوند. امـــا فقـــط 
کـــه آخریـــن قطعات موشـــک را نمی شـــود  اســـت بدانیـــم 
کرد. بایـــد از پیچ و مهره اســـتفاده  با جوشـــکاری متصـــل 
کـــرد. چنـــد مشـــت از همیـــن پیـــچ و مهره ها هـــم باید به 
جـــای قطعـــات ترکش، داخل موشـــک ریخت و... شـــاید 

زمـــان ظهـــور نزدیک باشـــد...

کردن بلیط ســـینما، طرحی برای اســـتقبال  ح نیم بها  طر
بیشـــتر مـــردم از سینماســـت. فیلـــم، ســـاخته شـــده امـــا 
کمـــک می کند تـــا پول  ح  کمـــی داشـــته. این طـــر فـــروش 
کننده برگردد و ســـود تولید فیلم  بیشـــتری به جیب تهیه 
ح از بعدی دیگر عقـــل معاش مردم را  باالتـــر رود. این طـــر
هـــم درگیـــر می کند. پـــس طیف بیشـــتری از مـــردم با این 
کاهـــش پنجاه درصدی  که با  وضعیـــت مواجه می شـــوند 

بلیـــط به ســـینما برونـــد یا خیر.
میـــزان فـــروش فیلـــم یعنـــی میـــزان اســـتقبال مخاطب و 
کدام فیلم  دســـت یافتن به آمار حضـــور مردم در ســـینما. 
مردمی تراســـت؟ مشـــخص اســـت، آن که بیشـــتر فروخته 
اســـت و بیننده بیشـــتری داشـــته. اقتصاد مبنای تعریف 
مردمـــی بـــودن سینماســـت و بـــا ایـــن معیـــار، جشـــنوارۀ 
مردمـــی فیلـــم عمـــار تعریف عبثـــی از حضـــور مـــردم ارائه 
می دهـــد. مـــردم در ایـــن ســـینما چـــه هزینـــه ای بابـــت 
ح  گر بحث فـــروش بلیـــط مطر دیـــدن فیلـــم می دهنـــد؟ ا
شـــود، آن وقت می توان میزان حضور مردم در ســـینمای 

کرد. گیشـــه ای و ســـینمای عمـــار را مقایســـه 
این مقایســـه بـــر مدار اقتصـــاد می گردد. حـــال آنکه عاوه 
بـــر عقـــل اقتصـــادی، یـــک ســـاحت دیگـــر عقل حســـابگر 
نیـــز درگیـــر ماجراســـت. محاســـبۀ زمـــان! مردم همیشـــه 
کـــه آیا مـــی ارزد بـــرای دیدن ایـــن فیلم زمان  می ســـنجند 
کنـــار خانواده باشـــم  کـــه می توانـــم  کنـــم؟ زمانـــی  صـــرف 
یـــا فیلـــم دلخواهـــم را بـــا لـــپ تـــاپ ببینـــم  چـــه دلیلـــی 
کـــران  دارد بنشـــینم و فیلم هـــای عمـــار را ببینـــم؟ یـــک ا
هزارنفـــری یعنـــی هـــزار محاســـبۀ زمانـــی عقل حســـابگر. 
جـــای  بـــه  گرفتـــه  تصمیـــم  معـــاش  عقـــل  هـــزار  یعنـــی 
کـــه دلش  کنـــار خانـــواده یـــا هر جـــای دیگری  حضـــور در 
می خواهـــد، پـــای فیلم هـــای جشـــنوارۀ عمـــار بنشـــیند.

اقتصـــاد  مـــدار  بـــر  عمـــار  جشـــنوارۀ  در  مـــردم  حضـــور 
نمی گـــردد. بنابرایـــن اقتصـــاد نمی تواند چنیـــن حضوری 
کنـــد. جنس حضور مردم در جشـــنوارۀ  را درک و تحلیـــل 
عمـــار از جنس حضـــور مردم در تمـــام صحنه های انقاب 
تظاهـــرات  می توانـــد  اقتصـــادی  تحلیـــل  کـــدام  اســـت. 
که بســـیجی های  کنـــد؟ زمانی  مبـــارزه بـــا پهلـــوی را درک 
عاقـــان  بودنـــد،  جبهـــه  در  ســـال  هشـــت  داوطلـــب، 
که شـــما چیـــزی از  اقتصـــادی نیش خندشـــان مـــی زدند 
زندگـــی نفهمیدید. عقـــل اقتصادی همواره یـــک اولویت 
درجـــۀ دو برای انســـان انقاب اســـامی بوده اســـت. این 
که  انســـان همـــواره بـــه تکلیفـــش می اندیشـــید. تکلیفی 

شـــاید روزی بـــه قیمـــت جانـــش تمام شـــود.

عاقالن نقطۀ پرگار 
وجودند ولی...

مجید مالکی 
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کرمانشـــاه و  1- معرفـــی: ســـعید قمـــری، فعـــال فرهنگی 
متولد ســـال 68 هســـتم .

کجـــا بـــا جشـــنواره عمار آشـــنا شـــدید؟  2- چگونـــه و 
کـــه در  اواخـــر دوره دانشـــجویی بـــه واســـطه مســـئولیتی 
بسیج دانشـــجویی داشتم، با جشـــنواره عمار آشنا شدم 
و از دوره ســـوم بـــه بعد دبیـــری برگزاری این جشـــنواره در 

گذاشـــته شـــد. کرمانشـــاه بر عهده من  اســـتان 
کـــران: فیلم ها توســـط  3- نحـــوه تهیـــه فیلم هـــا برای ا
کـــه از تهـــران مـــی آمدنـــد بـــه دســـت مـــا مـــی  دوســـتانی 
کردیـــم و در  کننـــده هـــا توزیـــع مـــی  کـــران  رســـید و بیـــن ا
کران در اســـتان را با  مـــواردی فیلـــم های مورد نیاز بـــرای ا
گرفتم. هماهنگی های انجام شـــده از  پســـت تحویل می 

کران  4- معمـــوال در چـــه مـــکان هایی فیلـــم هـــا را ا
کنید؟ در ســـطح دانشـــگاه ها، مدارس و مســـاجد،  می 
قطـــار  و  زنـــدان  در  ای   ویـــژه  هـــای  نمایـــش  البتـــه 

داشـــتیم. مســـافربری 
کـــران  گرفتـــه ایـــد؟ در تمامـــی ا 5- چقـــدر نظرســـنجی 
هـــای برگـــزار شـــده صحبت هـــای حضـــوری و چهـــره به 
کثر آنهـــا نظر خوب  چهـــره ای بـــا مخاطبـــان داشـــتیم و ا
کـــران فیلم در اســـتان  و مثبتـــی درمـــورد برنامـــه هـــای ا

داشتند. کرمانشـــاه 
از  کـــران: در یکـــی  ا اتفاقـــات و خاطـــرات حاشـــیه   -6
کـــران انیمیشـــن »نبـــرد خلیج  کـــه ا مســـاجد، هنگامـــی 
فـــارس« به پایان رســـید تمامی حاضران بـــا صدای بلند 
کـــوری« نیـــز دیگری  گفتنـــد، انیمیشـــن »راشـــل  تکبیـــر 
کـــه نمایـــش آن بـــر روی مـــردم بســـیار تاثیـــر  کاری بـــود 

. شت ا گذ
کران : برنامه سخنرانی برای  7- برنامه ها در حاشـــیه ا
کردیم و در چند برنامه ســـخنرانانی  حاضـــران برگزار مـــی 
کردند و پس  بـــا تجربه در زمینه رســـانه حضور پیدا مـــی 
از پایـــان نمایـــش فیلـــم هـــا ســـخنرانی و نقدی بـــر روی 
که  فیلـــم ها انجام مـــی دادند؛ نکتـــه دیگر اینکـــه زمانی 
قصـــد داشـــتیم بـــرای مخاطبان فیلـــم نمایـــش بدهیم 
کردیم و ســـپس فیلم  کران می  ابتـــدا فیلم »علمـــک« را ا

کردیم. کران مـــی  های دیگـــر را ا
کـــران هـــای مـــا در  کـــران :  مخاطـــب ا 8- مخاطبـــان ا
کرمانشـــاه به دو دســـته عمومی و خاص تقسیم  اســـتان 
کـــران های مســـاجد مخاطبان  بندی شـــده بودند؛ در ا
در  و  بودنـــد  شـــهر  عـــادی  مـــردم  و  گـــزاران  نما عمومـــا 
مدارس نیـــز دانش آموزان دیگر مخاطبان ما را تشـــکیل 

مـــی دادند.
9- پرمخاطـــب تریـــن فیلـــم هـــا: فیلم هـــای »لکـــه« و 
»مـــن مدیـــر جلســـه هســـتم« از پرمخاطـــب تریـــن فیلم 
کـــدام از آن هـــا 100 تا 200 هـــزار نفر مخاطب  هـــا بود و هر 
فیلمـــی  دیگـــر  لرســـتان«  »دختـــر  همچنیـــن  داشـــت؛ 
کـــه از صـــدا و ســـیمای اســـتان  درمـــورد فتنـــه 88 بـــود 

پخـــش شـــد و مخاطـــب فراوانـــی داشـــت.
کردیـــد؟ تعامل با فرهنگســـرای  10- چگونـــه تبلیـــغ می 
شـــهرداری جهت نصـــب بنر و  ارســـال پیامـــک از طریق 

ســـامانه پیامکی 
کجا می آوردید؟ با  کـــران را از  11- وســـایل و تجهیزات ا
کمک  موسســـه ای ارتباط داشـــتیم و نیازهای خود را با 

کردیم. آنها برطـــرف می 
12- رســـاندن فیلـــم هـــای عمار بـــه تلویزیـــون : فیلم 
هـــای »علمـــک«، »مـــن مدیـــر جلســـه هســـتم« و حتی 
یـــک مجموعـــه ای از فیلـــم هـــای مرتبـــط بـــا 9 دی بـــا 
هماهنگـــی مـــا از صـــدا و ســـیمای اســـتان پخش شـــد.

13- بـــا رســـانه هـــا ارتبـــاط داشـــتید یـــا از خبرنـــگاری 
شـــخصا  دهـــد؟  پوشـــش  را  کـــران  ا اخبـــار  خواســـتید 
گـــزارش پیرامـــون ایـــن برنامـــه هـــا  تعـــدادی مطلـــب و 
نوشـــتم و بـــرای خبرگزاری هایـــی ازجمله فـــارس و صدا 

کـــردم. و ســـیمای اســـتان ارســـال 
جشـــنواره  گـــی  ویژ ؟  عمـــار  جشـــنواره  تأثیـــر   -14
فیلـــم عمـــار انســـجام دهنـــده بـــودن آن اســـت؛ زیرا 
برگـــزاری ایـــن جشـــنواره و نمایـــش فیلـــم هـــای آن 
کز  بـــه عنـــوان یک عملیـــات بـــزرگ در بســـیاری از مرا
و دســـتگاه هـــای فرهنگـــی اســـتان موجـــب شـــکل 
گیری انســـجامی موثر در جهت انجـــام فعالیت های 

ایجاد انسجام
 ویژگی بارز جشنواره فیلم عمار 

شـــود. می  فرهنگـــی 
15- نظـــر خانـــواده : عـــاوه بـــر این کـــه آن هـــا بـــا ایـــن 
مســـئله مشـــکلی نداشـــتند، حتـــی بـــه مـــن در اجـــرا و 

کردنـــد. مـــی  همفکـــری  و  کمـــک  برگـــزاری 
کـــران و ترغیب دیگران  گســـترش ا 16- برنامه ای برای 
کران داشـــتید؟ ما ارتباطات خوبی با ســـپاه اســـتان  به ا
کران های خوبی در ســـطح  که نتیجه آن ا کردیـــم  برقـــرار 
پایـــگاه های بســـیج سراســـر اســـتان بـــه همراه داشـــت؛ 
کران های  ســـپس از طریـــق دفاتر انجمن اســـامی هـــم ا

بســـیار خوبی را در ســـطح مدارس انجـــام دادیم.
کننـــدگان؟ از دیگر اقدامات  کران  17- تعامل با ســـایر ا
ما تشـــکیل بانک اطاعاتی بســـیار خوبـــی از فعاالن 
که ضمـــن ارتباط  کرمانشـــاه بـــود  فرهنگـــی اســـتان 
گرفتـــن با آنهـــا، این افراد را در مســـیر انجـــام نمایش 
کمک می  هـــای فیلـــم در مناطق مختلـــف اســـتان 
کردیـــم؛ بـــر ایـــن اســـاس آن هـــا روســـتا بـــه روســـتا و 
کرمانشـــاه با  محلـــه بـــه محلـــه را در سراســـر اســـتان 
همراهـــی مـــا پوشـــش داده و فیلـــم های جشـــنواره 

کردند. کران مـــی  عمـــار را ا
18- نقـــد عمـــار؟ فیلـــم هـــا بـــر خاف اثـــر های ســـاخته 
شـــده در دوره هـــای اول و دوم جشـــنواره دلی ســـاخته 
نشـــده و از حـــس و حـــال آن فیلـــم هـــا بـــی بهره اســـت؛ 
کیفـــی تر  متاســـفانه امـــروز نـــگاه مـــا در جشـــنواره عمـــار 
کنیم. کمتر توجـــه می  شـــده و بـــه فیلم ســـازهای آماتور 
کـــه در ســـینما دیدید؟  19- آخریـــن فیلمی 

فیلم »محمد رســـول اهلل« 
که بایـــد در آن  کنیـــد مهمترین مکانـــی  20- فکـــر مـــی 
کجاســـت؟ مـــدارس مناســـب ترین محل  کران بشـــود  ا

کـــران های مردمی اســـت. بـــرای ا
کنیـــد جشـــنواره عمـــار بایـــد بیشـــتر به  21- فکـــر مـــی 
کنـــد؟ فیلم ســـازان  کـــدام دســـته از مخاطبـــان توجـــه 

کـــم تجربه تـــر آماتـــور و 
22- بهتریـــن ســـوژه بـــرای ســـاخت فیلـــم؟ وحـــدت و 

کرمانشـــاه یکپارچگـــی بســـیار خوب مـــردم 

کرمانشاهی کننده  کران  سعید قمری ا
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گروهک های تروریســـتی، تعـــدادی از مدافعین حرم  در یکـــی از حمـــات ناجوانمرانه 
ایرانـــی در خان طومان حلب به شـــهادت رســـیدند.

»من و نرگس« برشـــی از زندگانی شـــهید مدافع حرم اسماعیل خان زاده از منظر دختر 
ایشـــان نرگس و همچنین همرزمان شـــهید می باشـــد. در این مســـتند از محل عروج 
گرفته شـــده و دوســـتان شـــهید لحظه شهادتش را  شـــهید در خان طومان تصاویری 
کابلی و ســـید رضا  کـــه رحیم  کنند. یکـــی از نکات جالب فیلم این اســـت  روایـــت مـــی 
گویند، خود  که جلوی دوربین از خاطرات مشترکشـــان با شـــهید خان زاده می  طاهر 
کامًا  نیز بعد از مدتی به شـــهادت می رســـند. در این فیلم، عنصر عاطفه و احســـاس 

است. مشهود 
کارگردانی این اثر را بر عهده دارد. مهدی وحیدی 

دفاع، زندیگ من است

دو شـــهر شـــیعه  نشـــین »فوعه« و »کفریا« در ســـوریه، به مدت یک ســـال در محاصره 
گروهـــک های تکفیری بودند اما ســـر تســـلیم فـــرود نیاوردنـــد. محاصره این دو شـــهر 
کوچـــک، از فاجعه ای بـــزرگ خبر می داد اما مقاومت مردم مانع از پیروزی تروریســـت 

شد. ها 
»در حصـــار« مقاومت اهالی »فوعـــه« و »کفریا«، در برابر تروریســـت های جبهةالنصره، 
ســـختی هـــا و رنج هـــای مردم این دو شـــهر را به  تصویر می کشـــد. بســـیاری از تصاویر 
گوشـــی تلفن همراه  که مردم این دو شـــهر، با  این مســـتند، از فیلم هایی تهیه شـــده 
گرفته اند. راوی مســـتند  نوجوانی 14 ســـاله به نـــام هادی فاعـــور از اهالی فوعه  خـــود 
کن زینبیـــه اســـت که به مداحی برای شـــهدای این دو شـــهرک می پـــردازد. او با  و ســـا
مداحی های حماســـی خـــود، روحیه ی مقاومت را در مردم شـــهر زنده نگـــه می دارد.
کنندگی ناصر  کارگردانی محســـن اردســـتانی رســـتمی و تهیـــه  مســـتند »در حصار« به 

نادری تولید شـــده اســـت.

» در حصار«

پل ورســـک مهمترین پل در مســـیر راه آهن سراســـری ایران اســـت. هشـــتاد سال 
گـــذرد و حتی در فهرســـت آثار ملی نیز ضبط شـــده اســـت. از عمـــر ایـــن پل می 

»پـــل ورســـک« روایتـــی تاریخی از چرایـــی و چگونگی ســـاخت راه آهن سراســـری و 
ایـــن پـــل قدیمی اســـت. ســـاخت این پـــل در ســـال 1315 و بـــا هزینه ملـــت ایران 
بـــه پایان رســـید اما فوایـــدش را بیگانگان بردنـــد. در طول جنگ جهانـــی دوم و با 
اشـــغال نظامـــی ایـــران روزانه 75 قطار به شـــوروی منتقل می شـــد. در جریان این 
جنـــگ 5/5 میلیـــون تـــن مهمـــات، دارو و مـــواد غذایی به شـــوروی منتقل شـــد. 
کتاب خاطراتش می نویســـد: »رضا همیشـــه غصـــه می خورد  همســـر رضا شـــاه در 

که چرا پـــل را خـــراب نکردیم.«
امین قره سوفلو به سفارش راه آهن ایران »پل ورسک« را ساخته است. 

»پل ورسک«

صنعـــت اســـب داری و تولیـــد اســـب اصیـــل ترکمـــن فرصتـــی اســـتثنایی بـــرای 
ایجـــاد ثـــروت و اشـــتغال اســـت. بـــا وجـــود بهتریـــن و اصیـــل تریـــن نژاد اســـب 
ترکمـــن در بخـــش راز و جـــرگان اســـتان خراســـان شـــمالی، موانع زیادی بر ســـر 

راه پـــرورش اســـب ترکمن قـــرار دارد. 
مســـتند »افتـــاده از اصل« بـــه موضوع پرورش اســـب اصیل ترکمـــن می پردازد. 
اســـب اصیل ترکمن ســـرمایه اســـت امـــا یکی از پـــرورش دهندگان اســـب ترکمن 
گوید!  در ســـایه بی  از نگرانـــی اش در بـــاره واردات اســـب ترکمـــن از چیـــن مـــی 
کشـــور می شـــود  ج وارد  توجهی مســـئولین، هر ســـاله تعداد زیادی اســـب از خار

کـــه بـــه ضرر پـــرورش دهنـــدگان و همچنین نژاد اســـب اصیل ترکمن اســـت.
که در  کنندگـــی ایـــن اثـــر  را ســـعید آقائـــی بـــر عهـــده داشـــته  کارگردانـــی و تهیـــه 

قالـــب اقتصـــاد مقاومتـــی تولید شـــده اســـت.

»افتاده از اصل«

داستاین پر ز آب چمش

ثرویت به انم اسب ترکمن

داستان پیل 80 ساله

»من و نرگس«
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کویت  24 شـــهریور سال 59 هفتمین دوره مســـابقات فوتبال جام ملت های آسیا در 
کمی بعد در  که تیم ملی فوتبال ایـــران هم در این دوره شـــرکت داشـــت.  شـــروع شـــد 

کرد. ک ایـــران حمله  روز 31 شـــهریور رژیـــم بعث عراق به خا
کشـــورمان در  مســـتند »جـــام در آفســـاید« دربـــاره اولیـــن حضـــور تیـــم ملـــی فوتبـــال 
مســـابقات آســـیایی بعد از پیروزی انقاب اســـت که در کشـــور کویت برگزار شـــده بود. 
کویت با تیـــم ملی ایران و عدم اطاع رســـانی صحیح به اعضای تیم، ســـبب  برخـــورد 
کاپیتان  پایین آمدن روحیه بازیکنان شـــده بود. خبر شـــهادت برادِر حســـن روشـــن، 
کاپیتان می شـــود. ایران  کامل روحیه ها و بازگشـــت  تیـــم ملی، باعـــث برهم ریختگی 
در نهایـــت در ایـــن دوره از رقابـــت هـــا بـــه مـــدال برنـــز رســـید. در این مســـتند با برخی 
کشـــورمان از جمله حســـن روشـــن، فرکی، محمد  فوتبالیســـت های ســـابق تیم ملی 
پنجعلی، بهتاش فریبا و همچنین ســـفیر ســـابق ایران در کویت مصاحبه شده است.

»جام در آفساید«  به تهیه کنندگی و کارگردانی فرهاد درودگر تهیه شده است. 

»جام در آفساید«

گرفته بـــود. در 6 تیر آیت اهلل خامنـــه ای ترور  ســـال 1360 تهـــران را موجی از ترورهـــا فرا
شـــد و 7 تیر آیت اهلل بهشـــتی و یارانش به شـــهادت رســـیدند. در تاریخ  8 شهریور 60، 
که  جلســـه شـــورای امنیت ملی، برای بررســـی ترورها تشـــکیل شـــد اما بر اثر انفجاری 
رخ داد،  محمدعلـــی رجایـــی، رئیس جمهـــور ایران و محمدعلی باهنر، نخســـت وزیر 

وقت به شـــهادت رسیدند.
گفته های  مســـتند »پرونـــده ناتمـــام« حاصل بیـــش از پنج ســـال پژوهـــش دربـــاره نا
انفجـــار دفتر نخســـت وزیـــری، پیچیده تریـــن پرونده امنیتـــی تاریخ انقاب اســـامی 
که حلقه  اســـت. روز تشییع جنازه شـــهید باهنر و رجایی، تابوت سومی وجود داشت 
کار بردند،  مفقـــوده این جنایت بود! روزنامه ها تیتر شـــهید مســـعود کشـــمیری را بـــه 
کشـــور فرار  کشـــمیری بتواند از  کنند تـــا  گـــم  کردند با شـــهید ســـازی مســـاله را  تـــاش 
کند. نفوذ مســـعود کشـــمیری، شـــبکه نفوذ، ترور آیت اهلل قدوســـی دادســـتان تهران، 
کردن آیت اهلل املشی، خودکشـــی یکی از متهمان زندانی این پرونده و ... از  مســـموم 
که در این مستند بررسی شده اســـت. بعد از سال ها، ماجرای  جمله مســـائلی اســـت 

انفجـــار دفتر نخســـت وزیری هنـــوز مانند راز ســـر به مهری باقی مانده اســـت.

»پرونده ناتمام«

حیات شـــیعیان در اســـتقامت ورزیدن اســـت و ســـر فرود آوردن در برابر دشمن، اوج 
ذلت. شـــیعیان افغـــان بین ذلت یا شـــهادت، دومی را برگزیده و در ســـوریه به جهاد 

گروهک های تکفیری مـــی پردازند. علیـــه 
گروهک های  مســـتند »ســـپاه نـــور« حضـــور مجاهدین افغـــان در جبهه نبـــرد علیـــه 
که ســـید مرتضی آوینـــی برای  کند. ســـپاه نـــور، نامی اســـت  تکفیـــری را روایـــت مـــی 
گفتارهای ایشـــان بهـــره می بـــرد. به قول  کـــرده و فیلـــم هـــم از  رزمنـــدگان انتخـــاب 

شـــهید آوینی، ســـپاه نـــور برای ایـــن مـــردان خدا عجب نام مناســـبی اســـت!
کرده است. کارگردانی  حجت االسام ساسان فاح فر »سپاه نور« را 

»سپاه نور«

کس دیگری به آیه شـــریفه »و ال تحســـبن الذیـــن قتلو فی  مـــادران شـــهید از هر 
ســـبیل اهلل امواتـــا« باور دارند. بـــرای همین هیچـــگاه رفتن فرزندشـــان را قبول 

کنند. نداشـــته و با یـــاد آن ها زندگی مـــی 
مســـتند »مهمـــان مامـــان« قصـــه دلدادگـــی شـــهید مســـعود آخوندی بـــه مادر 
خویـــش اســـت. تنهـــا پســـر خانواده،که همـــه نگرانیـــش رضایت پدر و مـــادر بود 
تـــا بـــه او اجازه پـــرواز دهنـــد. نامه های مســـعود به مـــادرش، مســـتند »مهمان 
گاه خشـــک  که چشـــمان اشـــک بارش هیچ  کند. مادری  مامـــان« را روایت می 

کند. نشـــده اســـت و با یـــاد فرزند شـــهیدش زندگی مـــی 
کارگردانی »مهمان مامان« را برعهده دارد. ســـید مجتبی خیام الحســـینی 

»مهمان مامان«

برنزی به رنگ خون

رازهای یک نفوذی

رواییت از مجاهدین افغان 

دلدایگ مادرانه
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بخشنامه
محمدرسول نوروزی

بخشنامه به تمام شبکه های نمایش فیلم

خ 2020/02/20،  احترامًا؛ بدین وســـیله به اســـتحضار می رســـاند، وزارت فرهنگ در دو هزار و دویســـت و بیســـت و دومین جلســـه مـــور
کـــردن و تمهید شـــرایط بـــرای افزایش  کامـــل از اقدامـــات و تدابیـــر تمام شـــبکه هـــای نمایش فیلـــم در فراهم  ضمـــن تأییـــد و حمایـــت 

کرد: کان این وزارت خانـــه در رواج ایـــن امور در منطقـــه، مقرر  خیانـــت و روابـــط آزاد و متناســـب بـــا اقتضائات سیاســـت 
- تمامـــی شـــبکه های فارســـی زبـــان، به جای صـــرف هزینه بـــرای ترجمه فیلم هـــای ترکـــی و غیرترکی ترویـــج دهنده خیانـــت و روابط 

آزاد، برخـــی فیلم هـــای ایرانـــی را نمایش دهند.
که خانـــواده هم پـــای فیلم  کـــرده و به فکـــر این  - تمامـــی شـــبکه هـــای تـــرک زبـــان، از نمایـــش همان برخـــی فیلم هـــای ایرانـــی پرهیز 

نشســـته اســـت، هم باشند.
که زیر نظر برخی نویســـندگان ایرانی، توســـط ایـــن وزارت برگزار  کارگردانـــان و نویســـندگان شـــبکه هـــا، میبایســـت در دوره ای  - تمامـــی 

کنند. می شـــود شـــرکت 
الزم به ذکر است، این بخشنامه از تاریخ 2020/03/04 الزم اجرا است و برای خانواده خاطیان فیلم ایرانی نمایش داده می شود. 

                                                                                                                                   وامیر مورالن            
                                                                                                                                 وزیر فرهنگ ترکیه

تاریخ: 2020/02/20
2020/kh/156454134 :شماره

فیلـــم  عـــدد  ســـه  دو  پیوســـت: 
که هنـــوز روی پرده اســـت ایرانـــی 
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بطور کلی تعبیر دیدن ســـینما در خواب بســـته به ردیف صندلی بیننـــده خواب، متفاوت 
است. 

گر در خواب ببینید کســـي شـــما را به سینما دعوت مي  منوچهر مطیعي تهراني  میگوید : ا
کند یا خودتان به ســـینما مي روید یا همراه کســـي عازم سینما هستید دست به کاري مي 
گیرد. کند و فقط وقت شـــما را مي  گروهی ســـودي عایدتان نمي  که بصورت فردی یا  زنید 

گر در حال دیدن فیلم با پایان باز باشید در زندگی دست به کاری میزنید که ... ا
گـــر بازیگـــری خـــواب ببیند که فیلمش در ســـینما پخش میشـــود و شـــتری در ردیف جلو  ا
نشســـته و دانه دانه ذرت بو داده میخورد ، بزودی به شـــبکه ای خارجی ملحق میشـــود و 
گر شتر  گر از شـــیر شـــتر در خواب بدوشـــد و بخورد تا گرفتن جایزه اسکار هم پیش میرود، ا ا

گرفتن جایزه اســـکار شک نکند. نر باشـــد در 
دیدن فیلم بدون بلیط و با چراغ روشـــن در ســـینما نشانه این اســـت که فرد به دیدن دی 

وی دی کپی فیلم ها اشـــتغال دارد، ترک کند. 
گـــر ببینـــد در ســـینما برایش خطبه عقد میخوانند، دســـت کســـی که با او بـــه بهانه فیلم  ا
دیـــدن به ســـینما میـــرود بگیرد بروند ســـر خانه و زندگیشـــان و آمار ســـینماروها را با حضور 

کاذب مخـــدوش نکند.
گر خواب ببیند فیلمی پخش میشـــود و دوســـت دارد در آن بازی کند، بعد از بیدار شـــدن  ا
عـــدد 3 را بـــه 300042 پیامـــک کنـــد و  در کاس هـــای اســـتاد قلندریـــان ثبت نام کنـــد و از 

گردد. کامل تـــام و جری بهره منـــد  مزایـــای پک رایگان ســـری 
دیـــدن حضـــور بازیگـــران داخلی در فیلم های شـــبکه های ماهواره ای، نحوســـت باشـــد! 
بـــه صدقه دفع کند و به پهلوی راســـت بخوابـــد و چنانچه دوباره ببیند بیدار شـــود و دیگر 
نخوابـــد، این فیلـــم ها در بیداری دیدن ندارد چه برســـد در خواب، تلوزیون را روشـــن کند 

و آیفیلم ببیند.

تعبیر خواب سیمنایی

شاهرخ بایرامی

تحریریه : سجاد اسامیان ، ابوالفضل رضایی ، مجید مالکی ،  مجتبی مالکی 
،  محمدرضـــا پورصفـــار ،   محمود شـــم آبـــادی ، محمدرضا طالبـــی آهویی ، 

روزبه قمصـــری ، نوید نـــوروزی، ابراهیم وکیلی گندمانی
مدیر هنری :حسین شهریاری

که به عنـــوان توریســـت به چین  گیـــر چهارشـــانه ی چغر بـــد بدن اســـت  پوریـــا یک کشـــتی 
کـــه در خیابان های شـــانگهای قـــدم می زند، متوجـــه فعالیت های  مـــی رود. وی در حالـــی 
مشـــکوک یـــک گروه خفن می شـــود و تصمیم می گیـــرد از کار آنها ســـر درآورد. او میفهمد که 
آنها یک باند قاچاق میراث باســـتانی چینی هســـتند اما وقتی می خواهد از آنجا دور شـــود، 
کار به درگیری می کشـــد. یکهو جکی چان از راه میرســـد و همه حتی پوریا را کتک  لو میرود و 
گو نی چوآوو  وو شـــن شـــی ان" یعنی  گا که پوریا خیلی دســـت و پاشکســـته میگوید: "  میزند 
داداچ داری اشـــتباه میزنی من خودی ام. جکی متوجه اشـــتباهش شده و باهم رفیق شده 

گیرند جلو خروج عتیقه هـــا را بگیرند. و تصمیم مـــی 
آخـــر فیلم هـــم در یک صحنه ی بزن بزن در یک کارخانـــه ی ذوب و ریخته گری وقتی جکی 
گرگی میخورد و چندبـــار هم نزدیک بـــوده داخل دیگ  کـــف  چـــان تنهایـــی دارد تا حد مرگ 
ذوب بیفتـــد، پوریـــا به کمکش میاید و یـــک خم و دو خم چند نفر را می گیـــرد و همه را باهم 
فیتیله پیچ میکند. با رییس باند هم سرشـــاخ شـــده و او را با یک زیرگیری ناز زمین میکوبد 
و روی پـــل بـــرده از همانجا پرتش میکند پایین کارخانه. موســـیقی متن هـــم صدای هادی 

عامل اســـت که میگوید: "گلبانـــگ پیروزی به صدا درمیـــاد. آفرین پهلوان..."
ســـکانس آخـــر هـــم لحظـــه ی خداحافطـــی در فـــرودگاه اســـت و اینجـــا جکی چـــان اعتراف                  
گرفته.  کشـــتی را یاد می  کرده و همان اول باید  که اینهمه ســـال اشـــتباه ورزش می  کند  می 

پایان

محصول مشرتک ایران و چین

محمدامین میمندیان

توو این زمونه که پر از فساده

دست همه یک کاله گشاده

نقایص سیاسیمون زیاده

بدتر ازون اوضاع اقتصاده

شکر خدا سینما عمار داره

کالس نیس درسته که زیادی با

کترش خوشگل و خوش لباس نیس کارا

تو جیب کارگردانش اسکناس نیس

جلوی سینماش کسی پالس نیس

ولی به خدا حرفای بسیار داره

نه یک دروغه و رنگ و لعابه

نه اهل کش دادن و آب و تابه

کارش شناسایی منجالبه

شاخص سینمای انقالبه

حاالحاالها با خیلیا کار داره

شکر خدا 
سیمنا عمار داره

م.رجائی

خداحافظ شانگهای
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