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رحیـــم پـــور ازغدی در پاســـخ به این ســـوال که آیـــا هنر قهرمان محـــور با هنر توحیـــدی منافـــات دارد؟ گفت: در 
گذشته عده ای درباره وجود قهرمان دو اظهار نظر داشتند برخی می گفتند بیچاره ملتی که احتیاج به قهرمان 
دارد!..عده ای دیگر هم می گفتند بیچاره ملتی که قهرمان دارد ! به نظر من هر دو نظر می تواند درســـت باشـــد 
که ملتی که قهرمان ندارد هیچ الگویی هم ندارد پس اعتماد سازی هم  گر در جای درســـت اســـتفاده شـــود چرا ا
نمی تواند در این جا صورت بگیرد و همه راه ها برایش مســـاوی اســـت ، همچنین با قهرمان ســـازی یا قهرمان 
تراشـــی از کســـانی که قهرمان نیستند نوعی ســـراب برای فریب جامعه ساخته می شود تا ســـراب را با آب اشتباه 
بگیرد در حقیقیت در این جامعه قهرمان ســـازی بهانه ای است برای گریز از مســـولیت واز آن برای تزریق آرامش 

به وجدان نداشـــته اش اســـتفاده می کند ملتی که خودش قهرمان نیســـت و نمی خواهد هم باشد .
وی ادامه داد: به نظر شما قهرمان کیست؟  در قهرمان شناسی ما به دنبال الگویابی هستیم تا جهت 
شناســـی صـــورت بگیرد و در مقابل آن قهرمان تراشـــی را داریم که  اصطالحا نوعـــی قالب کردن بدل به 
گردد به مفهوم اســـطوره و  جای اصل به مخاطبین و جامعه اســـت، بخشـــی از مفهوم قهرمان برمی 

اســـطوره ســـازی که اتفاقا مقاالت خوبی هم راجع به اسطوره ســـازی در سینما نوشته شده است .
رحیم پور افزود: در عصر حاضر قهرمان ها  نه در هنر و نه در جامعه حذف نشـــده اند بلکه با موضوع 
جابـــه جایی قهرمان ها روبه رو هســـتیم این را در ســـینمای امروزه غرب بیشـــتر مشـــاهده میکنیم 
که قهرمان فیلم ها و داســـتان هایشـــان در حقیقت ضد قهرمان ها هســـتند زمانی قهرمان ها  چرا
چه در داخل کشـــور خودمان با داســـتان هایی مثل رســـتم و ســـهراب نماد هایی از منش پهلوانی 
بودند چه در ســـینمای شرق و غرب هرچند ما مفهوم اســـطوره را چه در دوران باستان و چه در صد 
ســـاله اخیـــر آمیخته با شـــرک و تفکرات الحادی می دانیم  ، امروزه ســـتاره هـــای فیلم های مبتذل و 
ســـتاره های موســـیقی و حتی بازیکنان فوتبال به عنوان قهرمان به مردم معرفی می شوند کسانی 
که تعداد زیادیشـــان حتی زندگی واقعیشـــان با تصاویر روزنامه ها و رســـانه ها بســـیار متفاوت است، 
گر قهرمان هـــای واقعی بوجود نیایند و به مردم  در حقیقت باید بگوییم بشـــر به قهرمان نیاز دارد و ا

معرفی نشـــوند ضد قهرمان های بـــی ارزش خیلی زود جـــای آن را می گیرند.
وی ادامـــه داد: هرانســـانی در زندگی هدفـــی دارد وقتی صحبت از هدف  می شـــود پای جهت به 
میـــان می آید و وقتی جهت باشـــد یعنی مســـیری وجود دارد که باید طی شـــود و فـــرد برای طی 
که از امتحان کردن مســـیری که کســـی آن را فتح نکرده  کردن این مســـیر به قهرمان نیاز دارد چرا

اســـت اغلب ترس در بین افراد وجود دارد و بیشـــتر مردم از آغاز مســـیر منصرف می شـــوند.
گر مفهوم قهرمان ســـازی در قهرمان متوقف شـــود این مســـاله ضد رشد و  رحیم پورتصریح کرد: ا
تکامل اســـت، خداوند  عقل و وجود پیامبران را به عنوان معیار قهرمان ســـازی را به ما عطا کرده 
اســـت تا بتوانیم قهرمان هایی درســـت بســـازیم آنچه که امروزه مادر ســـینمای غرب و شرق می 
بینم به خاطر این اســـت که معیار های قهرمان ســـازی شان شـــرک آمیز است در حقیقت آن ها 

ضـــد ارزش هـــا را به جای ارزش ها به بـــاور مخاطب تلقین کرده اند 
وی گفـــت :همه شـــما برای لحظاتی هم که شـــده قهرمان یا ضـــد قهرمان داســـتان زندگی واقعی 
خودتـــان بـــوده ایـــد هرجا کـــه عدالتی را بـــه ظلم نفروخته اید شـــما یک قهرمـــان بوده ایـــد چرا که 
صفـــات و ارزش هـــای خـــوب و اخالقی را حفـــظ کرده ایـــد و در مقابل هرجا در برابر ظلمی ســـکوت 

کـــه ارزش هایش را باخته اســـت. کردید شـــما یک ضد قهرمان هســـتید 
وی با انتقاد از ســـینمای مذهبی داخل کشـــور هم گفت : متاسفانه  در برخی از فیلم هایی که در تلویزیون 
نمایش داده می شـــودقصه آدم مذهبی ها فقط حول نشـــان دادن دیگ نذری یا حســـینیه رقم می خورد این 
خوب اســـت اما زیاده روی در آن هم به باور مخاطب لطمه میزند ، فیلم ســـازان ما باید از این مهم غافل نشـــوند 
که مذهب درحقیقت ســـبک زندگی اســـت و یک انســـان مومن زندگی و منش اش در بازار و حتی در لحظه های 
که باید به این زوایای زندگی افراد مذهبی هم پرداخته شود؛قهرمان  کارگری هم نشانه از باور و عقیده اش است 

که به مخاطب بیاموزد من این راه را رفته ام تو هم می توانی بیایی. در اوصاف الهی و اســـالمی این اســـت 

برای مستند آرشیوی باید جهاد کرد
نقویان درکارگاه»یک روز یک تجربه«:

که یک  گفت: اقدامی  کارگاه تخصصی با عنوان »آرشـــیو در مســـتند«  »مهدی نقویان« در 
مستندســـاز را در ســـاخت مســـتند جلو می اندازد اســـتفاده مناســـب از تصاویر آرشـــیوی 
کنـــد؛ بر این اســـاس یک  کمـــک می  کار  کـــردن  کـــه او را در راه هرچـــه بهتـــر تولیـــد  اســـت 

کند. مستندســـاز نباید از بحث آرشـــیو و اســـتفاده از تصاویر آرشـــیوی سرســـری عبور 
وی رســـیدن بـــه الیه های پنهـــان روایت در ســـاخت یک مســـتند خوب را الزم دانســـت 
کـــرده و برای  و افـــزود: مـــا مستندســـازان بایـــد از الیه های ظاهـــری روایت داســـتان عبور 

کنیم. کار به الیه هـــای پنهان روایت دســـت پیـــدا  جـــذاب تـــر شـــدن 
این مستندســـاز اســـتفاده از تصاویر آرشیوی کمتر دیده شـــده در ساخت مستند را بسیار 
کنم باید  گر بخواهم به میزان اهمیت بحث آرشـــیو اشـــاره  کـــرد و ادامه داد: ا مهـــم عنوان 
پیرامـــون موضوع و بحث اســـتفاده از آرشـــیو در ســـاخت فیلم مســـتند در ایـــن 30 الی 40 

کنم. ســـال اخیر و غفلت هـــای فراوانی صحبت 
گر بخواهم برای این  کرد و یادآور شـــد: ا این مستندســـاز به ســـریال »معمای شاه« اشـــاره 
کنم؛ این سریال  موضوع مثالی بیاورم باید به ســـریال فاخر و ارزشـــی معمای شـــاه اشـــاره 
کارگردانی بســـیار عالی بـــوده منتهی دارای روایت و داســـتان  بـــه لحـــاظ اصول حرفه ای و 

گرفته اند. که چپ و راســـت در برابر آن جبهه  شـــعاری اســـت و اینگونه شـــده 
گیـــری دربرابر ســـریال »معمای شـــاه« متذکر شـــد: دلیل  نقویـــان پیرامـــون دالیل جبهه 
کـــه ما در  که در برابـــر این ســـریال صورت پذیرفته این اســـت  گیری هایـــی  اصلـــی جبهـــه 
ســـریال معمای شـــاه با یک روایت داســـتان یک طرفه ای روبرو هســـتیم؛ با اینکه در این 
ســـریال از تصاویر آرشیوی بسیار زیادی استفاده شـــده ولی به دلیل اینکه روایت داستان 

گیری هایی در مقابل ســـاخت و پخش آن هســـتیم. یک طرفه اســـت شـــاهد جبهه 
کرد:  وی دسترسی مستندســـازان به آرشیوهای تصاویر را بسیار سخت دانست و تصریح 
که دسترســـی به آرشـــیو  من هم همانند شـــما مستندســـاز هســـتم و بـــه خوبی می دانم 
های تصاویر خصوصا در حوزه های انقالب و دفاع مقدس بســـیار ســـخت و دشـــوار است 

اما این موضوع نباید به عنوان ســـدی در برابر شـــما برای فیلم ســـازی باشـــد. 
این مستندســـاز از فیلم ســـازان خواســـت تـــا به صورت جهـــادی وارد عرصه فیلم ســـازی 
گر بخواهیـــم به امید نهادهای دولتی منتظر بمانیم و فیلم بســـازیم باید  گفت: ا شـــوند و 

کنیم.  ک پشـــتی حرکت  بسیار ال
کنار گذاشـــته  نقویان با اشـــاره به اینکه بعد از پیروی انقالب اســـتفاده از تصاویر آرشـــیوی 
شـــده افـــزود: در ســـال های بعـــد از پیـــروزی انقالب اســـالمی تـــا امـــروز بحث اســـتفاده از 
گذاشته شده است و  کنار  آرشـــیوهای تصاویر برای مستندســـازی به صورت 100 درصدی 

که تمامی آن تصاویر دور از دســـترس همه نگهداری می شـــود. شـــاهد هســـتیم 
کـــه درمـــورد رضـــا شـــاه دیـــده بـــود توضیـــح داد: چند وقـــت قبل یک  وی پیرامـــون مســـتندی 
که توســـط آن طرفی ها ســـاخته و پخش شـــده بود؛ آنها در  مســـتندی را درمورد رضا شـــاه دیدم 
این مســـتند شـــاه را فـــردی دموکراتیک معرفـــی کرده بودند اما بـــه دلیل اینکه ما نمـــی توانیم از 
کنیم این  که نیاز داریم برای ســـاخت مســـتندهایی در برابر آن فیلم اســـتفاده  تصاویر آرشـــیوی 
کنیم. فرصـــت را نداریم تا با ســـاخت فیلمی جـــواب آن را داده و نیازهای تاریخی مردم را برطرف 

وی لزوم اســـتفاده فیلم ســـازان از روایت های جذاب را مهم دانســـت و یادآور شـــد: یک فیلم ساز 
کنـــد؛ من نیز  بایـــد همیشـــه روایت هـــای جذاب را برای ســـاخت فیلم و یا مســـتند خود انتخاب 
کردم تـــا از روایت های جذاب و تازه در ســـاخت فیلم های  کردم و ســـعی  بـــه همین صورت عمل 
کنـــم. در حقیقـــت یک فیلم ســـاز قبـــل از اینکه به ســـمت منابع تصویـــری برای  خـــود اســـتفاده 

کار خـــود برود باید متن خـــود را نوشـــته و آن را آماده کند. ســـاخت 

قهرمان سازی احمقانه در فیلم های مذهبی افراطی

رحیم پور ازغدی:



کننده اثر پویانمایی »بیشـــه«  فرهاد امیـــن زاده، تهیه 
»فراســـوی  هنـــری  فرهنگـــی،  مؤسســـه  اعضـــای  از  و 
گفت:  گروه  گیـــری این  ابعاد«، درباره تاریخچه شـــکل 
مجموعـــه فراســـوی ابعـــاد از ســـال 84 بـــا نـــام خانـــه 
بـــه  کرمـــان شـــروع  الرضـــا)ع(  انیمیشـــن در مســـجد 
کار ما ایجـــاد یک پاتـــوق برای  کـــرد و مبنـــای  فعالیـــت 

عالقـــه مندان بـــه عرصـــه انیمیشـــن بود.
گـــذر از ســـال 88 اقـــدام بـــه  ایـــن خانـــه انیمیشـــن پـــس از 
کـــرد و فعالیت های  تأســـیس شـــرکتی با نام فراســـوی ابعاد 
کرد و بچه های حماســـه،  خـــود را به صـــورت جدی پیگری 
گزینه هـــای روی میز، جایزه  ســـربازان بیـــن المللی یا آتـــو ، 
کـــه  گـــروه ماســـت  کارهـــای  هـــای ایرانـــی اوبامـــا از جملـــه 

چندیـــن بـــار از شـــبکه های مختلف ســـیما پخش شـــد.

موضوع انیمیشن»بیشه«
 شـــرکت مـــا در ســـال 94 بـــه مؤسســـه فرهنگـــی هنـــری 
هفتمیـــن  در  »بیشـــه«  اثـــر  بـــا  امســـال  و  شـــد  تبدیـــل 

اســـت. کـــرده  عمـــار شـــرکت  جشـــنواره مردمـــی 
ایـــن اثر پویانمایـــی با موضوع ســـبک زندگی ایرانی، 
کـــودک و نوجوان  گروه هدف مخاطب  اســـالمی و با 
ساخته شـــده و در ابتدا می خواســـتیم موضوع این 
انیمیشـــن را ماهـــواره و معضـــالت و آســـیب های آن 
قـــرار دهیـــم، امـــا در ادامـــه به ایـــن نتیجه رســـیدیم 
که  گونـــه ای طراحـــی شـــود  کـــه شـــخصیت هـــا بـــه 
کار به دیگر آســـیب هـــای اجتماعی  بشـــود در ادامه 
پرداخـــت و بـــر این اســـاس، بســـتر روایی انیمیشـــن 

و  روبـــاه  خانـــواده   2 میـــان  و  جنـــگل  در  »بیشـــه« 
گذرد. مـــی  خرگوش 

کار، به دنبـــال اثری با هـــدف نمایش  ســـفارش دهنـــده 
معضـــالت ماهـــواره بـــود و در جلســـات هـــم اندیشـــی به 
که جنگلـــی را بـــه نمایـــش بگذاریم  ایـــن ایـــده رســـیدیم 
تـــا بتوانیم دیگر معضـــالت اجتماعی را در قســـمت های 

دهیم. نشـــان  بعد 

مراحل ساخت اثر پویانمایی »بیشه« 
گیـــری داســـتان، تیـــم تولیـــد وارد فضای  پـــس از شـــکل 
کتر ها و لوکیشـــن ها و پـــس از آن وارد  کارا طراحـــی تولید 
بخش متحرک ســـازی شـــخصیت ها شـــد و سپس بقیه 
کار هـــای ســـاخت انیمیشـــن را پیش بردیـــم و در نهایت 

گـــذاری را به انجام رســـاندیم. مرحلـــه دوبله و صدا
در حـــال حاضر در حال ســـاخت انیمیشـــنی ســـینمایی 
هســـتیم و همـــکاران بنـــده در مؤسســـه فرهنگی فراســـو 
که وارد مرحله تولید این انیمیشـــن  حدود 3 ماه اســـت 

اند. شده 

جشنواره عمار
مـــا از دومیـــن دوره برگـــزاری جشـــنواره عمـــار بـــه دلیـــل 
همســـویی اهداف جشـــنواره با اهداف مؤسســـه فراسو، 

بـــا اثر »آتـــو« در ایـــن جشـــنواره حضور داشـــته ایم.
کران های  جذابیت اصلی شـــرکت در جشـــنواره عمـــار، ا
کشـــور  مردمـــی عمار و دیده شـــدن آثار در نقاط مختلف 
کـــران های انیمیشـــن آتو  کـــه از بازخورد ا اســـت و لذتـــی 

کران روستایی  لذت بازخورد ا
گوشـــم رســـید را با هیچ  در میـــان بچه های روســـتاها به 

کنم. چیز عوض نمـــی 

و در ادوار جشنواره عمار
2 فانـــوس بلورین این جشـــنواره عمار را انیمیشـــن های 

کرده ایم. گزینه هـــای روی میز دریافـــت  آتـــو و 
جشـــنواره عمـــار پدیـــده ای جدیـــد و مـــورد نیـــاز جریان 
که بـــه دلیل ســـبک و ســـیاقی  کشـــور اســـت  ســـینمایی 
گرفته به مـــذاق بســـیاری از مـــردم خوش  کـــه در پیـــش 

اســـت. آمده 
گـــر جشـــنواره عمار دچـــار لغزش هـــای دیگر جشـــنواره  ا
هـــا نشـــود، می توانیـــم آینده ای بســـیار درخشـــان برای 
کنیـــم، برای همیـــن فیلمســـازان عمـــاری نیز  آن تصـــور 
نباید، همانند دیگر جشـــنواره ها به ســـمت ســـاخت آثار 
جشـــنواره ای بروند، بلکه باید مردم را برای فیلمســـازی 

در نظـــر بگیرند.
تـــا قبـــل از جشـــنواره عمـــار، تولیـــدات جبهـــه فرهنگـــی 
کشـــور محجور  انقـــالب اســـالمی در عرصه جشـــنواره ای 
که با رویـــش این جشـــنواره، تولید این بچـــه ها نیز  بـــود 

صاحـــب تریبون شـــد.
فیلمســـازان باید به ســـمت ســـاخت ســـوژه هایی از قلب 
اجتمـــاع بروند و موضوعاتی را دســـتمایه تولید قرار دهند 
کس مشـــکالت  که هیچ  کـــه دغدغه جامعه باشـــد، چـــرا 
موجـــود در جامعه را منکر نمی شـــود، اما حجم ســـیاهی 
کـــه در فیلم هـــای ســـینمای ایـــران نشـــان داده    هایـــی 

می شـــود به نســـبت جامعه بســـیار زیادتر اســـت. 

گوید امین زاده از آثار انیمیشن خود می 

4
گفت و گو



داســـتان بیشـــه بـــر تأثیـــر شـــبکه های ماهـــواره ای روی  
که  ســـبک زندگی  خانـــواده هـــا، متمرکزاســـت، موضوعی 
کشـــور  تبدیـــل بـــه یکـــی از دغدغه هـــای فرهنگـــی امـــروز 
شـــده.این انیمیشـــن بـــه دنبـــال نشـــان دادن بخشـــی از 
که به وســـیله این شـــبکه  ها متوجه  آســـیب هایی اســـت 
خانـــواده می شـــود و از ایـــن جهـــت اثـــری قابـــل  توجـــه و 

است.  تحســـین 
بـــا  مقایســـه  در  قبـــول  قابـــل  تکنیـــک  از  برخـــورداری   
کار افزوده  انیمیشـــن هـــای مشـــابه داخلی بـــر جذابیـــت 
گـــذاری ،دوبله ، لبیپســـینگ و فضاســـازی،  اســـت. صدا
اســـتفاده از رنـــگ وجذابیت بصری و طنزهای دلنشـــین 
در فیلـــم نامـــه از نقـــاط قـــوت ایـــن اثر بـــه شـــمار می آید. 
امـــا نقاط ضعفـــی نیز اثـــر را ازرســـیدن به نقطـــه مطلوب 
کترهـــای ایـــن  کارا بـــاز داشـــته اســـت. نکتـــه اول دربـــاره 

است. داســـتان 
کتربایـــد بـــه یـــاد ماندنـــی باشـــد، یعنی  کارا  در انیمیشـــن 
بایـــد از لحـــاظ بصـــری جذاب باشـــد و بتواند بیننـــده را از 
لحـــاظ احساســـی و دراماتیـــک در حادثـــه های داســـتان 
کترهـــای این  کارا کنـــد. امـــا در طراحـــی  بـــه جلـــو هدایت 
انیمیشـــن، نکتـــه جدید ومنحصـــر به  فردی غیـــر از آنچه 
در نمونـــه هـــای دیگر دیده شـــده بـــه چشـــم نمی خورد.

کتـــر نیز باشـــد، تا  کارا  ایـــن جذابیـــت بایـــد در شـــخصیت 
بیننده آن را شـــخصیتی قوی، قابل بـــاور و جذاب بداند. 
کامل تشـــریح شـــوند،  کتـــر های اصلی  باید به صورت  کارا
تـــا بیننـــده آنهـــا را بپذیرد، یعنـــی دارای پـــس زمینه بوده 

و روی یکایـــک خصوصیـــات آنهـــا ، چـــه ظاهـــری و چـــه 
باطنـــی ) ماننـــد: احســـاس ، طـــرز فکـــر، و…(فکـــر شـــده 
گرچـــه درایـــن انیمیشـــن تا حـــدی به ایـــن نکته  باشـــد. 

کـــم مایه اســـت... کـــم رنگ و  توجـــه شـــده اســـت اما 
بـــروز  ســـبب  کـــه  شـــاخصه یی  عمده تریـــن  و  مهم تریـــن 
ایجاز در انیمیشـــن می شـــود، طراحی شـــخصیت اســـت؛ 
کتر  کارا گـــی هـــای شـــخصیتی بایـــد  در آناتومی بـــدن  ویژ
مشـــخص باشـــد حتی به شـــکل اغـــراق شـــده!  نکته ای 
کـــه دراغلب انیمیشـــن هـــای ایرانـــی ونیز این انیمیشـــن 

مغفـــول مانده اســـت.
گی ظاهـــری دارد  کتـــر پنبه چـــه ویژ کارا  بـــه عنوان مثـــال 
کـــه در نـــگاه اول او را دختـــری پـــر زرق وبـــرق و ظاهرگـــرا 

ومتفـــاوت از خواهـــران وبـــرادران خـــود بدانیـــم؟!
گـــر حیوانـــی قهرمان داســـتان اســـت،  نکتـــه بعـــد آنکـــه ا
حتمـــًا تعمـــدی در قهرمـــان بـــودن آن وجـــود دارد، پـــس 
نیـــاز به حفـــظ خصوصیـــات حیوانی بـــا توجه بـــه فیزیک 
اغراق شـــده ی بدنـــش هســـت. در این جـــا تفکـــر و تکلـــم 
انســـانی  ســـوی  و  ســـمت  می بایســـت  قاعدتـــًا  حیـــوان 
کنـــد، امـــا با همـــه ی ایـــن اوصـــاف، حیـــوان دنیا را  پیـــدا 
گونـــه ای مخصوص بـــه خود می بینـــد؛ عملکردها،  بـــه      
کنش هـــا و نـــوع تکلمش بـــر مبنـــای جهان بینی خاص  وا
که قـــادر بـــه پیشـــبرد ماجـــرای داســـتان  خـــودش بـــوده 
کـــم رنـــگ بـــه این  اســـت. در انیمیشـــن »بیشـــه« خیلـــی 
نکتـــه توجـــه شـــده اســـت. وگویـــا تنهـــا انســـان هایـــی با 

کشـــیده شـــده اند. چهـــره حیوانـــی بـــه تصویر 

کتر کارا پویانمایی »بیشه«؛ فضا سازی خوب، ضعف در 

در فیلـــم نامـــه داســـتان نکتـــه اصلـــی، ســـردرگمی در 
انتخـــاب مخاطـــب اســـت. انیمیشـــن و فیلـــم نامه آن 
کند وبـــا توجه  نتوانســـته مخاطـــب خـــود را شناســـایی 
کند . در شـــروع  گری  به آن شـــخصیت پردازی و روایت 
گـــی هـــای بصـــری و فضـــا ســـازی  کار انیمشـــین بـــا ویژ
کار  کـــودکان طراحی شـــده امـــا در میانه  جـــذاب بـــرای 
کـــه مورد  کالم هایی  وادامـــه داســـتان مفاهیـــم و تکـــه 
اســـتفاده ی شـــخصیت هـــای داســـتان قـــرار می گیـــرد 
کـــودک غیـــر قابل فهم وهضم اســـت . ایـــن نکته  بـــرای 
گســـترده ای  که انیمیشـــن بایـــد طیف  درســـتی اســـت 
کنـــد امـــا نباید فضای داســـتان  ازمخاطبـــان را جـــذب 
کـــودک بایـــد  درهـــم و غیـــر منســـجم باشـــد. مخاطـــب 
از ابتـــدا تـــا انتهـــا ادبیـــات و فضـــای داســـتان را درک و 
کنـــد. این عـــدم انســـجام تاحـــدی در  بـــا آن همراهـــی 
کـــه تالش شـــده  فضاســـازی نیـــز دیـــده می شـــود آنجـــا 
کار ایرانـــی باشـــد و اتفاقا این مســـأله  فضـــا وموســـیقی 
جـــز نقـــاط عطـــف ایـــن انیمشـــین وحرکتـــی ســـتودنی 
بـــه حســـاب می آیـــد ؛ امـــا بـــاز آن را اسیرشـــاخصه های 
کامل فضـــای ایرانی  فرهنـــگ غربی می بینیـــم وبه طور 

را بـــه ذهـــن متبـــادر نمی کند. 
انیمیشـــن بیشـــه در نـــوع خـــود اثـــری آســـیب شناســـانه ، 
آموزشـــی وجـــذاب می باشـــد ، امـــا توجـــه بیشـــتر بـــه اصول 
پـــردازی  داســـتان  و  پـــردازی  شـــخصیت  در  اســـتاندارد 
کیفیـــت اثـــر را بـــه حـــد مطلـــوب خـــود نزدیـــک  انیمیشـــن، 
کمـــک می کند. می کنـــد و به انتقـــال بهتر پیام داســـتان نیز 

سمانه غالمی
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در  مـــزار«  »راز  مســـتند  کارگـــردان  ناصـــر«  »نویـــد 
گفت:  کار هنری  گفتگویی درباره آشـــنایی خود با 
بنـــده در دفتـــر مطالعـــات جبهه فرهنگی،شـــعبه 
آنهـــا  کارهـــای  در  قبـــال  و  هســـتم  شـــاغل  تبریـــز 
که مســـتند »دادخواســـت« با  مشـــارکت داشـــتم 
موضوع شـــخصیت اســـفندیار قره باغی و مستند 
کارگردانی »روح اهلل رشـــیدی«  »مانند ریشـــه« به 
که بنده به عنوان  از این دســـت مستندها اســـت 

عوامـــل اجرایـــی در آن ها حاضـــر بودم.

موضوع مستند »راز مزار« 
کردم  کارگردانی  کـــه  »راز مـــزار« اولین مســـتندی بود 
و موضـــوع آن انتقاد به یکسان ســـازی و تخریب مزار 

شـــهدا به بهانه بازسازی است. 
کار دیگـــری بـــا موضوع مادران شـــهید هم در   البتـــه 
که به این دوره جشـــنواره عمار  دســـت تدویـــن دارم 

نمی رسد.
 89 ســـال  بـــه  موضـــوع  ایـــن  بـــا  بنـــده  آشـــنایی 
کردنـــد و مـــا  پـــروژه را شـــروع  ایـــن  کـــه  برمی گـــردد 
و  اعتـــراض پرداختیـــم  بـــه  در قالب هـــای مختلـــف 
دســـت آخـــر هـــم تصمیم بـــه ســـاخت مســـتندی با 
گرفتیـــم تا شـــاید بتوانیم جلـــوی این  این موضـــوع 

بگیریـــم. را  فرهنگـــی  خســـارت 
گلـــزار شـــهدا بـــا بافـــت ســـنتی و تاریخـــی خـــودش از تفکـــر 
کـــه در حجله هـــا،  گرفتـــه  انقالبـــی خانـــواده شـــهدا نشـــات 

ســـنگ نوشـــته ها، فضای ســـبز، پرچم ها و دیگر ن شـــانه ها 
متجلـــی می شـــود و این ها نمادی از فرهنگ انقالب اســـت.
تخریب مزار شـــهدا به بهانه یکســـان ســـازی، آسیب 
و خســـران زیادی برای فرهنگ انقـــالب دارد و نباید 

کاری به آنها داده شـــود. اجـــازه چنین 

روند ساخت مستند 
وقتـــی از پـــروژه تخریب مطلع شـــدیم بـــه تحقیق و 
پژوهـــش و تهیه آرشـــیو شـــامل عکـــس و فیلم قبل 
که اینها  از تخریـــب و بعد از تخریب قبـــور پرداختیم 
کارمـــان آمد. برای ســـاخت این مســـتند بســـیار به 

که در ســـاخت این مســـتند برای ما پیش  مشـــکلی 
گلـــزار  کـــه اجـــازه تصویربـــرداری از  بـــود  آمـــد ایـــن 
شـــهدای فعلـــی را نمی دادنـــد و بـــه شـــدت مراقب 

بودند. 
گرفتـــه بشـــود و یـــا انتقـــادی صورت  مبـــادا تصویـــر 
کـــه در ایـــن راســـتا مـــا از آنهـــا بـــرای مناظره  بگیـــرد 

کردیـــم ولـــی حضـــور پیـــدا نکردند. دعـــوت 

جشنواره عمار
جشـــنواره عمار دو شـــاخصه اصلی دارد؛ یکی همان 
گفتند »فیلم ها به  که  شـــعار بچه های داراب اســـت 
گی اصلی جشـــنواره  دیـــدن شـــما می آیند« ایـــن ویژ
گرفته و مســـتند  که تولید واقعی شـــکل  عمار اســـت 

به ســـفارش مردم انجام می شـــود.

انقالب، از درون به نقد جدی نیاز دارد
»راز مزار« از تخریب مزار

ماننـــد  کـــه  اســـت  ایـــن  عمـــار  گـــی  ویژ دومیـــن 
پاتوق هـــای موجـــود در دهـــه 60 بـــه محفلـــی بـــرای 
کـــه می توانـــد ظرفیت های  انقالبی ها تبدیل شـــده 

کنـــد. بالقـــوه را را بـــه بالفعـــل تبدیـــل 
یکـــی از اساســـی ترین مباحـــث جشـــنواره عمـــار، نقـــد 
گفتمانی اســـت. انقالب شـــدیدا به این نیاز دارد  درون 
کـــه از درون نقد شـــود قبـــل از اینکـــه غریبه ها با ســـیاه 
گرچه آثار بســـیاری با  کار را انجـــام دهند، ا نمایی ایـــن 

کافی نیســـت. ایـــن مضمـــون انجام شـــده ولی 
کرد  جشـــنواره عمـــار ظرفیـــت های زیـــادی را فعـــال 
گـــر در آینـــده مابقـــی ظرفیت ها را هـــم فعال  کـــه در ا
کنـــد می تواند آینده  کران هایش را بیشـــتر  و تعـــداد ا

خوبی در پیش رو داشـــته باشـــد.

مشکل سینمای ایران
در بخـــش تاریـــخ انقالب ســـوژه های زیـــادی داریم 
آنهـــا  کـــه مســـتند ســـازهای مـــا می تواننـــد دربـــاره 
کنار  کنند بـــه طور مثـــال درگوشـــه و  مســـتند تهیـــه 
گروهای فرهنگی، هنری و انقالبی  شهر بســـیاری از 
کـــه نیاز اســـت در موردشـــان  وجـــود داشـــته اســـت 

کار تصویـــری و هم مکتـــوب انجام شـــود. هـــم 
که از  مهـــم تریـــن مشـــکل ســـینمای ایـــران این اســـت 
گرفتـــه و دغدغه های  کف جامعه فاصله  توده مـــردم و 
که می شـــود ایـــن را از نوع  مـــردم را پیگیـــری نمی کنـــد 

کرد.  تولیـــدات، در جشـــنواره های مختلـــف ارزیابی 
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کارگردانی  کارشـــناس رشـــته  محمد حبیبی منصور 
کرده اســـت  ک منتظـــر« را تولید  کـــه مســـتند »خـــا
بـــا توجه به اشـــتغال خود در موسســـه رســـانه ای 
کار هنری را  گفتگویی اذعان داشـــت:  رهـــاوی در 
که دانش آموز هنرســـتان  از ســـال 80 یعنـــی زمانی 
کـــردم و تـــا امـــروز آن را  فیلم ســـازی شـــدم شـــروع 

دادم. ادامه 
کاری  کرده ام و عنوان اولین  کنون 20 اثر را تولیـــد  تا
کـــردم »هوای تـــازه فطرت« در ســـال 86  کـــه تولیـــد 
که در جشـــنواره  کارم »معلـــم« بوده  ح تریـــن  و مطر

گرفته است. گذشـــته فانوس  عمار ســـال 

ک منتظر« موضوع مستند »خا
ک منتظر« و »داســـتان آینده« را  دو اثر بـــا عناوین »خا
که موضوع  کـــردم  به هفتمین جشـــنواره عمار ارســـال 
ک منتظـــر« روایتی از چرایی شـــکل گیری  مســـتند »خا
که در آن بـــه ارزش و ظرفیت  پدیـــده راهیان نور اســـت 

کرده ایم.  ســـفر به مناطق جنگـــی هم اشـــاره 
بنده از ســـال ها قبل مســـائل راهیان نـــور را پیگیری 
می کـــردم و پارســـال هـــم یـــک مجموعـــه مســـتند 4 
قســـمتی بـــا عنـــوان »یـــادگاران« بـــرای شـــبکه افـــق 
ک منتظـــر« خالصه همان  که »خا کـــرده بودم  تهیه 

4 قســـمت است.

ظرفیت و ارزش راهیان نور و هدف از ساخت 
هنـــوز  کـــه  دارد  ظرفیت هایـــی  نـــور  راهیـــان 
ناشـــناخته است و ما با آن آشـــنا نیستیم و همین 
کافی از آن برداشـــت  امر باعث می شـــود بـــه اندازه 

فرهنگـــی نداشـــته باشـــیم.

اردو یـــک روش تربیتـــی عمیقی در محیط آموزشـــی 
که ایـــن یک مزیتی اســـت. ایجـــاد می کنـــد 

 بیشـــتر افراد از طریق اردو به راهیان ســـفر می کنند، 
عـــالوه بـــر آن راهیان نـــور اقبـــال خانوادگی هـــم پیدا 
کـــه این هم ظرفیـــت مجزایی دارد و می شـــود  کرده 

کرد. از آن برداشـــت فرهنگی 

ک منتظر« سختی های تولید مستند »خا
بـــه دلیـــل اینکه راهیـــان نـــور مثل خـــود جنگ یک 
پدیـــده مردمـــی اســـت و شـــکل گیری آن بـــه ریشـــه 
انقالبـــی مـــردم برمی گردد، نشـــان دادن معنای این 

کار بـــرای ما ســـخت بود.
کار مـــا مجبـــور بودیم ریشـــه های  بـــرای تولیـــد این 
کنیـــم تا در حـــق افرادی  تاریخـــی آن را دقیـــق پیـــدا 
بودنـــد  دخیـــل  نـــور  راهیـــان  شـــکل گیری  در  کـــه 

اجحـــاف نشـــود.

موضوع مستند »داستان آینده«
مؤســـس  آشـــتیانی  کاظمـــی  دکتـــر  زندگـــی  دربـــاره 
در  دوســـتان  از  یکـــی  اســـت؛  رویـــان  پژوهشـــگاه 
که  کرد  موسســـه رویان، این ســـوژه را به مـــن معرفی 
پـــس از تحقیق درباره این شـــخصیت متوجه شـــدم 

چقـــدر ایـــن شـــخص ظرفیت الگـــو شـــدن دارد.
کارهای بســـیار  کاظمی آشـــتیانی در زندگی اش  دکتر 
کســـی  تـــا االن  عجیـــب و بزرگـــی انجـــام داده ولـــی 
دربـــاره آن حرفـــی نـــزده اســـت حتـــی غربـــی هـــا او و 

رویـــان را بیشـــتر از مـــا می شناســـند. 
کـــم بـــود مـــا  چـــون وقتمـــان بـــرای تولیـــد ایـــن اثـــر 
نتوانســـتیم تمام ابعاد شـــخصیتی دکتر آشـــتیانی 

کاظمی آشتیانی در »داستان آینده« روایت دکتر 
کنیـــم ولـــی تصمیـــم دارم  کار  را در ایـــن مســـتند 
کار بهتـــری ظرفیت هـــای شـــخصی ایـــن فرد را  در 

دهم. نشـــان 

جشنواره عمار
که  جشـــنواره عمار بـــه محیطی برای فیلم ســـازانی 
دغدغـــه انقالب اســـالمی و مســـائل مربـــوط به آن 
که مـــا هم بـــه دلیل  را دارنـــد تبدیـــل شـــده اســـت 
تعلـــق خاطرمـــان بـــه ایـــن جبهـــه به ســـمت عمار 

شدیم. کشـــیده 
کارهـــای انقالبـــی تبدیل شـــده و  عمـــار بـــه ویتریـــن 
کنند  کار  که می خواهند در فضـــای انقالبی  افـــرادی 
که ایـــن اتفاق در  را به ســـمت خـــود جذب می کنـــد 
ســـال های اخیر به واســـطه تخصصی تر شـــدن عمار 

نمود بیشـــتری یافته اســـت.
عمـــار  جشـــنواره  بـــرای  آینـــده  در  اســـت  ممکـــن 
کـــه ایـــن به  اتفاقـــات خـــوب یـــا بـــدی رقـــم بخـــورد 
گذاری هـــا، جهـــت حرکـــت، شـــکل اجرا و  سیاســـت 

برمی گـــردد. قدرتـــش 
کـــه بتواند خـــودش را برای  ایـــن جشـــنواره تـــا وقتی 
مخاطـــب بـــه روز نگـــه دارد و جذابیـــت خـــودش را 

کنـــد راهـــش ادامـــه پیـــدا می کند. حفـــظ 

نکته آخر
انتخـــاب موضوع خـــوب در فیلم ســـازی یعنی 
گـــر  پیمـــودن نیمـــی از راه. مـــن فکـــر می کنـــم ا
کشـــور و انقالب را به عنوان موضوع را  مســـائل 
کنیـــم مخاطب بـــا آن راحت تر ارتباط  انتخاب 

می کند. برقـــرار 

گوید حبیبی از استاد بزرگ می 
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رســـول آذرگـــون، متولـــد ســـال 1357 اســـت و بـــه 
فراخـــور عالقـــه خـــود در دوران تحصیـــل، رشـــته 
گرافیـــک را برگزیـــد و در دانشـــگاه نیـــز عالقه خود 
کار خود را  کـــه  کـــرد، او  را در همیـــن زمینـــه دنبـــال 
در ســـاخت انیمیشـــن هـــای دو بعدی بـــه صورت 
که به  کرد، حـــدود 20 ســـالی اســـت  تجربـــی آغـــاز 

امـــر تولید می پـــردازد. 
خـــوان  حقـــوق  ســـریالی  انیمیشـــن  طراحـــی 
خ تـــا  کارگردانـــی انیمیشـــن بچـــر بـــاد مهربـــان و 
که توانســـت فانوس بلورین ششـــمین  بچرخیم 
آثـــار  از جملـــه  جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمـــار 
آذرگون اســـت، او امســـال با انیمیشـــن ســـریالی 
کـــه در 13 قســـمت تولیده  کریزهـــای نمکـــی  خا
شـــده در هفتمین جشـــنواره مردمـــی فیلم عمار 

حضـــور دارد.

کریزهای نمکی« گیری»خا نحوه شکل 
کریزهـــای نمکـــی برگرفتـــه از خاطـــرات شـــیرین و  خا
طنـــز رزمنـــدگان در دوران دفـــاع مقدس اســـت؛ چرا 
کمتـــر در میـــان دیگـــر آثـــار دفاع  کـــه ایـــن نـــوع نـــگاه 
مقـــدس دیده می شـــود و ما در این انیمیشـــن قشـــر 
کـــه  نوجـــوان را مخاطـــب هـــدف قـــرار دادیـــم؛ چـــرا 
کـــه مـــی خواهیـــم از آن دوران برای نســـل  هنگامـــی 
کرد  کار  کنیم بایـــد بـــا جذابیـــت  ســـومی هـــا تعریـــف 
و تـــا بـــه حـــال بـــا چنیـــن فـــرم و محتوایـــی پیرامون 
کاری به تولید نرســـیده بود.  مضامیـــن دفاع مقدس 
کریزهـــای نمکی، بر اســـاس  داســـتان انیمیشـــن خا
کتابـــی از آقـــای داوود امیریـــان انتخـــاب شـــد و در 
کـــه محتـــوای قصه هـــا را به  کردیم  مجمـــوع ســـعی 
زبانـــی شـــیرین بـــه مخاطـــب انتقـــال دهیـــم و ایـــن 

انیمیشـــن در دفعـــات و مناســـبت هـــای مختلف از 
شـــبکه هـــای مختلـــف از جمله، شـــبکه یـــک، امید 
و نســـیم پخـــش شـــد و خوشـــبختانه بازخوردهـــای 

کردیـــم. کار دریافـــت  مثبتـــی از 
که حـــدود 5 ماه بـــه طول  در پروســـه پیـــش تولیـــد 
انجامیـــد، دنبـــال ســـوژه هایی غیـــر تکـــراری بودیم 
بـــه  نـــو و جدیـــد  و بحمـــداهلل توانســـتیم زاویـــه ای 
مقولـــه دفـــاع مقـــدس را به مخاطـــب ارائـــه دهیم تا 
نوجوانـــان درک بهتـــری از آن فضا داشـــته باشـــند و 
کار مقاومت، ایثـــار و از جان  می خواســـتیم بـــا ایـــن 
گذشـــتگی رزمندگان دفاع مقدس را به نســـل ســـوم 

انقـــالب نشـــان دهیم.

کار زمان تولید 
مـــاه   5 حـــدود  در  نمکـــی  کریزهـــای  خا انیمیشـــن 
بـــه تولیـــد رســـید و زحمـــت فراوانـــی از ســـوی بچـــه 
کیفیتـــی به  کار بـــا چنیـــن  کشـــیده شـــد تا ایـــن  هـــا 
که ما پالنـــی تکراری در  گونه ای  خروجی برســـد؛ بـــه 

ایـــن اثـــر اســـتفاده نکـــرده ایم.

آشنایی با جشنواره عمار
خ تـــا بچرخیم«  گذشـــته و به واســـطه ارســـال اثر »بچر از ســـال 
با این جشـــنواره آشـــنا شـــدم و به واقـــع می تـــوان واژه مردمی 

کرد. بـــودن را به این جشـــنواره اطـــالق 
فضا و شـــرایط این جشـــنواره من را عالقه منـــد به ادامه ارتباط 
کـــه مرا مجـــذوب این  کـــرد و نکتـــه ای دیگر  بـــا این جشـــنواره 
کران فیلـــم ها در محـــالت و مناطـــق مختلف  کـــرد ا جشـــنواره 
کردن مردم در جریانـــی فرهنگی و هنری امری  اســـت و دخیل 
مثبـــت و ارزنـــده اســـت و این مســـئله ایجاد شـــور و نشـــاط در 

میـــان مردم را به دنبـــال دارد.

کریزهای نمکی«؛ سوژه های طنز در اردوگاه های بعثی »خا
کند تا خروجی  کمک مـــی  کـــران های مردمی عمار  ا
این جشـــنواره به بهترین شـــکل ممکن دیده شـــود 
کـــز  کـــه ممکـــن نیســـت در ســـینما و مرا و آثـــاری را 
فرهنگـــی نمایـــش داد، می توان از فضای مدرســـه و 

کرد. مســـجد در جهت نمایـــش آن ها اســـتفاده 

آینده جشنواره عمار
کار خود  که بـــا تـــالش و پیگیـــری  هـــر مجموعـــه ای 
را پیـــش ببـــرد آینـــده ای موفـــق بـــه همـــراه خواهـــد 
داشـــت و عمـــار از ایـــن جنـــس مجموعـــه هاســـت و 
که پـــس از یک یا دو  این تـــالش در جشـــنواره هایی 

دوره متوقـــف مـــی شـــدند دیده نمی شـــد.
جشـــنواره عمـــار مأمنـــی بـــرای بچـــه هـــای انقـــالب 
کمـــک شـــایانی بـــه دیـــده شـــدن آثـــار آن  اســـت و 
کنـــد و پیشـــنهاد مـــن بـــه جشـــنواره عمـــار  هـــا مـــی 
که  گیـــری بیشـــتر رود  که بـــه ســـمت فرا ایـــن اســـت 
بحمـــداهلل ایـــن مســـئله در آثـــار امســـال جشـــنواره 
گـــر بتوانـــد خـــود را  مشـــهود بـــود و ایـــن جشـــنواره ا
پویاتـــر در عرصه انیمیشـــن نشـــان دهـــد، در جذب 

هنرمنـــدان متعهـــد پویاتـــر خواهـــد بـــود.
بایـــد بتوانـــد مخاطبـــان بیشـــتری  ایـــن جشـــنواره 
کند و بـــا دســـتیابی به  گـــروه هـــا جـــذب  را در همـــه 
ایـــن مهـــم مـــی توانـــد از جشـــنواره هـــای تخصصی 
کیفـــی پیشـــی بگیرد. کمـــی و  پویانمایـــی از لحـــاظ 

 از آینده چه خبر؟
در حـــال تولیـــد اثری ســـینمایی در فضایـــی فانتزی 
کـــه نام موقت  با موضـــوع اتحاد و پایداری هســـتیم 
کرده ایـــم و روند تولید  آن را هفـــت قهرمـــان انتخاب 

آن از اوایل اردیبهشـــت ماه آغاز شـــده اســـت.

رسول آذرگون:
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"پهلـــوان ِتلِگـــرد" عنوان ششـــمین قســـمت از مجموعه 
کارگردانـــی محســـن  مســـتند "قصـــه هـــای شـــهرما" بـــه 
که  کارگـــردان برخـــالف آثـــار دیگرش  اســـالم زاده اســـت. 
کارهایش، جنبـــش های اســـالمی و تحوالت  تـــم اصلـــی 
منطقـــه ای بوده اســـت در این اثر بـــا دوری از پیچیدگی 
های فرمـــی و قاب بندی های تصویری همچون ســـوژه 
گـــی های برجســـته، در  مســـتندش، ســـراغ  آدمـــی با ویژ

منطقه پایین شـــهر مشـــهد رفته اســـت.
 ســـوژه اصلـــی داســـتان، ســـید محمـــد علـــی جعفـــری 
کـــه در محلـــه تلگـــرد صاحـــب  پیرمـــرد 90 ســـاله اســـت 
گفتـــه خودش از 12 ســـالگی  نانوایـــی ســـنتی اســـت و به 
بـــه ایـــن حرفـــه مشـــغول بـــوده اســـت. او فرزنـــد شـــهید 
کودکـــی در ایـــن  گوهرشـــاد اســـت و پـــدرش را در  قیـــام 
قیـــام از دســـت داده و خـــودش نیـــز پـــدر شـــهید دفـــاع 
مقدس اســـت و ایـــن باردراماتیک خاصی را به داســـتان 

بخشـــیده اســـت .
در برخـــورد اول پیرمـــرد قصـــه فـــردی معمولی شـــبیه به 
همه انســـان هـــا دیده می شـــود اما اوصاحـــب صفات و 
که توانســـته شـــخصیتش پتانسیل قصه  فضایلی اســـت 
کـــه لنز دوربین  کنـــد. البته صفات و فضایلی  گویـــی پیدا 

کامل نتوانســـته آن را به تصویر بکشـــد.  به طـــور 
که این پیرمرد 90 ســـاله را ســـوژه  گی برجســـته ای  اما ویژ
این قســـمت مستند " قصه شـــهرما " قرار داده، قهرمانی 

اش در ورزش تـــک حرکت پرس و داشـــتن رکورد جهانی 
گفته پیرمرد او تنهـــا مرد باالی  در این رشـــته اســـت. به 
که در مســـابقات وزنه برداری تک پرس  70 ســـال اســـت 
کنـــد؛ امـــا به  دنیـــا توانســـته وزنـــه 85کیلوگرمـــی را بلنـــد 
دلیـــل مالی و حضور نداشـــتن در مســـابقات بین المللی 

کند.  نتوانســـته رکوردش را ثبـــت جهانی 
کـــه بیـــان شـــد  داســـتان "پهلـــوان تلگـــرد" همـــان طـــور 
گـــزارش وار از  روایتـــی بـــدون پیچیدگـــی اســـت. روایتـــی 
گی های  زندگی فـــردی در مناطق پایین شـــهر اما بـــا ویژ
کـــه امـــروز از مفاخـــر محله خـــود به شـــمار می  برجســـته 
گرفته و به ســـادگی  آیـــد. فیلـــم موضوع خـــود را از مـــردم 
کالمی ســـوژه های خـــود پرداخته  بـــه بیـــان تصویـــری و 
اســـت و در فرمـــی بدون واســـطه فعالیت این افـــراد را به 
کـــردن اثر  که ایـــن امـــر در همـــه فهم  کشـــد  تصویـــر مـــی 

کرده اســـت. کمـــک 
کارگـــردان بـــا دخالـــت حداقلـــی وپرهیـــز ازفـــرم زدگـــی،   
صراحـــت  بـــا  و  اســـت  داده  ارائـــه  پذیـــر  بـــاور  فیلمـــی 
گویـــی هـــای ســـاده و بـــی تکلف ســـوژه داســـتان، باعث 
گردیده اســـت.  غافلگیـــری مخاطـــب پیچیـــده امـــروزی 
کـــه مخاطب با دیـــدن اثر با جذابیت هـــای بصری،  چرا 
فـــرم هـــای پرتبخر و قاب بنـــدی های پرتکلـــف مواجهه 
ای نـــدارد. بـــرای همیـــن مســـتند "پهلـــوان تلگـــرد" بـــا 

کمـــی فاصلـــه دارد. ذائقـــه امـــروز مخاطـــب 

»پهلوان تلگرد«؛ روایتی ساده از پیرمردی قهرمان

کارگردان با هوشـــمندی  کـــه   امـــا می توان بیان داشـــت 
کـــه همـــان روایـــت زندگی  و متناســـب بـــا هـــدف اصلـــی 
مردمـــان برجســـته پایین شـــهر اســـت و بـــا دوری از فرم 
زدگـــی و دخالـــت حداقلـــی در قاب بنـــدی هـــا، دوربین 
خود را در فضای شـــخصیت داســـتان هـــای خود هضم 
کـــردن اثر  کمک بـــه همه فهـــم  گویـــی  کنـــد و بـــا ســـاده 
کنـــد. فیلـــم همچنیـــن بـــا رد تقســـیم بندی غیـــر دقیق 
و ذهنـــی پاییـــن شهر-باالشـــهر بـــه نقـــد بـــی توجهی به 
توانایی ها و اســـتعدادهای سرشـــار مناطـــق به اصطالح 

در حاشـــیه نیز می پـــردازد.
در مجمـــوع شـــاید پیرمـــرد محلـــه تلگرد، قصـــه زندگی 
گرایـــی امـــروز بـــه  اش از جذابیـــت هـــای بصـــری و فـــرم 
کودکـــی با تکیه بر  که از  دور اســـت اما او پهلوانی اســـت 
کردن و مطمئنًا با داشـــتن  خود و با اســـتمرار در ورزش 
فضایل درونی توانســـته در ســـن نود ســـالگی بـــا انگیزه 
و امیـــد بـــه زندگـــی خـــود ادامـــه دهـــد و بـــا شـــوق خبر 
بدنیـــا آمـــدن نبیره خـــود را بشـــنود و این روحیـــه برای 
گاهی در بی حوصلگی و افســـردگی  کـــه  مخاطـــب امروز 
کردن اســـت و از فضایل انســـانی  درونی در حال زندگی 
دور شـــوده اســـت بـــر آســـمان ذهنـــش مـــی نشـــیند تـــا 
لحظـــه ای خـــود را در زندگـــی هـــای بـــدور از تکلـــف  و 
کمـــی عمیق تر، بـــه زندگی و  کند و  پـــرزرق و بـــرق تصور 

هـــدف از زندگی  بیندیشـــد.

فاطمه صابری
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تجربۀ عمار در دهۀ شصت
کودکی می شناســـم. اصاًل جشـــنواره عمار  مـــن عمـــار را از 
یـــک ریشـــه تاریخی دارد و ظهـــورش بعد از فتنه نیســـت. 
ریشـــه تاریخی جشـــنواره عمار به ســـال های پنجاه و نه تا 

برمی گردد. جنـــگ  پایان 
نداشـــت.  بـــرق  ایـــران  روســـتاهای  از  خیلـــی  موقـــع  آن 
ایـــن  نمی گرفـــت.  تلویزیـــون  اصـــاًل  نداشـــت.  تلویزیـــون 
نیروهـــای جهـــادی، فیلم های ســـینمای جنـــگ و دفاع 
مقـــدس را می بردنـــد و در روســـتاها نمایـــش می دادنـــد. 
یـــادم هســـت بیـــژن بـــه روســـتای مـــا می آمـــد. آن موقـــع 
آپـــارات می آورد. صدا نداشـــت. خـــودش روی فیلم حرف 
کـــه در فضای  مـــی زد. بعـــدًا بـــه قـــول یکـــی از بچه هایـــی 
که  کارگردانـــی مســـتند و ســـینما افتـــاد، بـــه مـــا می گفـــت 
بیـــژن به ما یـــک فیلمنامه دیگـــر می گفته. مـــن فیلم ها را 
دیـــدم ولـــی فیلمنامه بیژن بهتـــر از فیلمنامـــه اصلی بود. 
کاًل  کارگـــزاران،  و  رفاه زدگـــی  عصـــر  در  و  هفتـــاد  دهـــه  در 
کشـــیده شـــد. در دهه هشـــتاد هم  فتیلـــه انقـــالب پایین 
کـــه هیچی،  کـــه دیگر اصـــاًل جرم شـــد. نـــگاه انقالبی جرم 
اصـــاًل یـــک نـــگاه خیلـــی زشـــت و ناپســـند و خیلـــی بدی 
شـــد. از ایـــن نظر عمـــار برایم مقدس و زیبا اســـت. خودم 
که  از ایـــن زاویه دوســـتش دارم. جشـــنواره فیلـــم عماری 
در دهـــه شـــصت داشـــتیم، شـــهید تولید می کرد. شـــهید 
که  می ســـاخت. یعنی هدف ما باید در این ســـطح باشـــد 

کند.  بتواند شـــهید تربیـــت 
پســـر یکی از اقـــوام، چهارده ســـاله بود. مفقوداالثر شـــده 
بـــود. پرســـیدم، غالم چه طـــوری به جبهه رفت و شـــهید 
کـــه نمی دانســـت جنـــگ و جبهه  شـــد؟ می گفـــت: غـــالم 
کشـــتن داد. بیـــژن خودش یک  چی اســـت. بیژن او را به 
گراندش آن فیلمـــه بود. بیژن  که بک  ســـخنرانی داشـــت 
خـــودش در مورد امام و انقالب یک ســـناریو داشـــت و آن 
که  را مقابـــل مخاطبیـــن پیـــاده می کرد؛ واال توی ســـینما 

نمی آمد.  امام  اســـم 

زمیِن بازی تربیت
کالس ها  که ایـــن  کالس هـــای درســـی خاصـــی داریـــم  مـــا 
درس  کالس  شـــکل  یعنـــی  نمی شـــوند.  تشـــکیل  اصـــاًل 
که یک اســـتاد بیاید درس بدهـــد و دانش آموزان  نیســـت 

کســـی  کـــه هر  کننـــد. یـــک فضـــای مجـــازی اســـت  نـــگاه 
در آنهـــا قـــرار می گیـــرد، بنـــا بـــه ماهیـــت آن فضـــا، تربیت 
نـــوع  را بگویـــم.  می شـــود. مثـــاًل بخواهـــم جزئی ترینـــش 
کشـــوری مثـــل  معمـــاری ســـاختمان ها اســـت. شـــما در 
تاجیکســـتان اصـــاًل آشـــپزخانه ٌاپـــن نداریـــد. چـــون آنهـــا 
کـــه زنشـــان تـــوی  خیلـــی بی حیایـــی و زشـــت می داننـــد 
ایـــران  در  امـــا  ببینـــد  را  او  مهمـــان  و  باشـــد  آشـــپزخانه 
که آشـــپزخانۀ ٌاپن نداشـــته باشـــد.  خانـــه ای نمی بینیـــم 
آپارتمان هایمـــان داریـــم  مـــا و در  در فضـــای خانه هـــای 

که حیـــا از بین برود. در ایـــن معماری.  تربیـــت می شـــویم 
ایـــن دیگـــر جزئی ترینش اســـت. باالتر برویـــم. زمین های 
کـــه غـــرب می ســـازد؛ مثـــل فوتبـــال.  بـــازی وجـــود دارد 
که فوتبـــال را نگاه می کننـــد و دنبال می کنند،  جامعـــه ای 
را  قطبـــی  دو  ســـاختارهای  کـــه  می شـــوند  فضایـــی  وارد 
کیســـینجر پیشـــنهاد  تمریـــن می کننـــد. فوتبـــال را آقـــای 
کـــردن آدم هـــای  داد. بـــه عنـــوان فضایـــی بـــرای تربیـــت 
جهـــان، بـــرای ســـاختارهای دو قطبـــی مثـــل دمکـــرات و 
کـــه در آمریـــکا هســـت. بـــا فوتبـــال جواع  جمهوری خـــواه 
تمریـــن  دیگـــری  فضـــای  در  را  قطبـــی  دو  ســـاختارهای 

کننـــد، نـــه در فضای سیاســـت. 
در تشـــیع و انقـــالب اســـالمی هـــم مـــا از قدیم یک ســـری 
زمین هایـــی داشـــتیم. مثـــل هیئت های مذهبـــی. یعنی 
هیئت هـــای مذهبـــی صرفـــًا یـــک جایی بـــرای عـــزاداری 
وارد آن  کـــه وقتـــی شـــما  اســـت  یـــک فضایـــی  نیســـت. 

شاهرخ ضرغام می رفتی، حر امام می آمدی
می شـــوید، حســـینی می شـــوید. دفاع مقدس یک زمین 
تربیـــت بـــود. وقتـــی شـــما داخـــل آن می شـــدید، آموزش 
کســـی بـــه شـــما درس بدهد.  می دیدیـــد. بـــدون این کـــه 
خ ضرغـــام می رفتی و حـــر امام خمینـــی می آمدی.  شـــاهر
کـــس  یکـــی دیگـــر از زمین هـــا جهـــاد ســـازندگی بـــود. هـــر 
بـــه جهـــاد ســـازندگی می رفـــت، انقالبـــی بیـــرون می آمد. 
کشـــتند. یـــک زمیـــن بـــازی  بـــه همیـــن دلیـــل هـــم آن را 

قدرتمنـــد در تربیـــت منابـــع انســـانی بود. 

عمـــار هـــم ماهیتـــی این گونـــه دارد. البتـــه هنـــوز ظرفیت 
عمـــار بـــه بـــروز و ظهـــور نرســـیده. هرکـــس در زمیـــن عمار 
ج بشـــود، نـــوع انقالبی  آمـــد، امـــکان نـــدارد، وقتـــی خـــار
بودنـــش متفـــاوت اســـت. نـــوع انقالبـــی بودنـــش بســـیار 
آقـــا می شـــود. مـــن می توانـــم  امـــام و  نـــگاه  بـــه  نزدیـــک 
ایـــن را دقیقـــًا اثبـــات بکنـــم. شـــما در جامعـــه ایـــران بـــا 
کـــه نمی تواننـــد نـــگاه آقـــا  مذهبی هایـــی طـــرف هســـتی 
را متوجـــه شـــوند. نمی تواننـــد ایـــن را بفهمنـــد. عمار آن 
که شـــما را با حقیقت انقالب آشـــنا  زمیـــن بازی ای اســـت 
می کنـــد. مثـــل مدافعـــان حرم. اصـــاًل نمی توانـــی ماهیت 
که ســـینمای عمـــار را ببینی.  آنهـــا را بشناســـی، مگـــر این 
کســـی نمی توانـــد فیلم مادرانه  نمی توانـــی! امکان ندارد! 
گریـــه نکنـــد. اصاًل داعـــش هم فیلـــم مادرانه را  را ببینـــد و 

می کند.  گریـــه  ببینـــد، 

شأن عمار در انقالب 
جایـــگاه جشـــنواره عمار در انقالب اســـالمی مثـــل جایگاه 
منبـــر در هیئت هـــای مذهبـــی اســـت. یعنـــی قرار نیســـت 
کنـــد.  ایجـــاد  بصیـــرت  اســـت  قـــرار  کنـــد.  ایجـــاد  شـــور 
جایگاهـــش در منظومـــه انقـــالب اســـالمی مثـــل جایـــگاه 
ســـخنرانی در هیئـــت اســـت. جایگاهش مثل آن اســـت. 
کـــه شـــکل می گیـــرد و  آن شـــور انقالبـــی بعـــد از آن اســـت 
کـــه  صحیـــح اســـت و آن شـــور انقالبـــی باعـــث نمی شـــود 

شـــما بـــروی قمـــه بزنی. 
ســـخنرانی قبلـــش اســـت. می گویـــد شـــور داشـــته بـــاش. 
حســـینی باش. برو شهید شـــو؛ اما عین شـــیعه انگلیسی 

دچـــار خطا نشـــو. جلـــوی انحرافـــات را می گیرد. 
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ــل  ــامی مث ــاب اس ــار در انق ــنواره عم ــگاه جش جای
ــی  ــت. یعن ــی اس ــای مذهب ــر در هیئت ه ــگاه منب جای
قــرار نیســت شــور ایجــاد کنــد. قــرار اســت بصیــرت 
ــامی  ــاب اس ــه انق ــش در منظوم ــد. جایگاه ــاد کن ایج

ــت. ــت اس ــخنرانی در هیئ ــگاه س ــل جای مث



یادداشت

آیندۀ عمار
بچه هـــای  از  خروجـــی  ســـینمایی  فیلـــم  هنـــوز  مـــا 
تـــازه  هـــم  را  داســـتانی  فیلم هـــای  نداشـــتیم.  عمـــار 
کرده انـــد. طالبـــی یـــا حاتمی کیـــا یـــا دیگـــران  شـــروع 
کار می کننـــد، اینهـــا از قبل هســـتند و  کـــه ســـینمایی 
کم انـــد. مـــا نتیجـــۀ عمـــار را االن نمی بینیـــم. نتیجـــه 
تـــازه دارد  عمـــار را دو دهـــه دیگـــر می بینیـــم. عمـــار 
شـــکوفه می زند. عمار هنوز شـــکوفه نـــزده و یک نهال 

قشـــنگ در بـــاغ اســـت.
گـــر ایـــن درخت  کـــرده؟ ا ببیـــن ایـــن نهـــال چـــه غوغایی 
کار می کنـــد؟  شـــود، شـــکوفه بزنـــد و میـــوه بدهـــد چـــه 
کارگردان هـــای  از  گســـترده ای  نســـل  بـــا  انشـــاءاهلل  مـــا 
کـــه تاریـــخ  انقالبـــی در دو دهـــه آینـــده آشـــنا می شـــویم 
ســـینمای ایـــران را تا ابـــد تغییر می دهد؛ یعنی ســـینمای 
روشـــنفکری بایـــد بـــرود و بمیـــرد، دیگـــر تمـــام. عمار یک 
طوفـــان فکـــری دســـته جمعی انقالبیون ایران اســـت. در 
ایـــن طوفان فکـــری خالقیت ایجاد می شـــود، اصـــاًل برای 

اســـت. خالقیت 
کـــه در انقـــالب اســـالمی در حوزه  دقیقـــًا مثـــل اتفاقی اســـت 
کاًل تغییـــر می کنـــد. ما یکی دو دهـــۀ آینده  ســـینما می افتـــد و 
دوبـــاره ایـــن اتفـــاق را در ســـینما خواهیـــم داشـــت. دوبـــاره 
انقالبی در ســـینما خواهیم داشـــت. هنوز آن اتفاق نیفتاده. 
آن اتفـــاق انشـــاءاهلل یـــک دهه یا دو دهـــه دیگـــر می افتد. آن 
انقـــالب سینماســـت اســـت. آن غوغـــای اصلـــی عمار اســـت. 
کردی؟  کجـــا شـــروع  شـــما نســـلی را می بینیـــد و می گوییـــد از 
که مـــرا ببینند.  می گویـــد مـــن این را به عشـــق عمار ســـاختم 
یـــک  بـــروم.  کران هـــای مردمـــی  ا در  بگیـــرم.  فانـــوس  بـــروم 
گوشـــی  را برداشـــتم و  بچه مســـجدی بـــودم. همیـــن جـــوری 
اولیـــن بار یک فیلم ســـاختم. بچه هـــا مرا باالی ســـن بردند. 

کردند.  تشـــویق 
ج داد.  عمـــار در برگـــزاری مراســـم هـــم خالقیـــت بـــه خـــر
مراســـم شـــهدا قدیم ها برگزار می شـــد. مادر شـــهید و پدر 
کســـی نمی گفـــت  شـــهید تـــه ســـالن می نشســـتند. اصـــاًل 
نمی گفـــت  هیچـــی  بدهـــد.  جایـــزه  بیایـــد  شـــهید  مـــادر 
کـــه از مـــادر شـــهید تشـــکر می کنیـــم. مـــادر ســـه شـــهید 
جهان وطـــن ایـــن جا هســـتند. ولی عمار خالقیت نشـــان 
گفـــت: فضـــا را تغییـــر بـــده.  داد. ایده هـــای جدیـــد داد. 

صـــف اول، مـــال مادر شـــهید اســـت.

مردمی بودن جشنوارۀ عمار
که این اسم را انتخاب  کســـی  کی هســـتند؟  مردم اصاًل 
کـــه انتخـــاب  کـــرده، یکـــی مثـــل وحیـــد جلیلـــی بـــوده 
جناح هـــای  ســـری  یـــک  مـــا  داشـــته.  هوشـــمندی 
سیاســـی داریـــم به نـــام اصولگـــرا و اصالح طلـــب. اینها 
ســـاخته.  را  آنهـــا  دولـــت  کـــه  هســـتند  جناح هایـــی 
کـــه جنـــاح انقالبی اســـت.  یـــک جناحـــی هـــم داریـــم 
که اســـمش مردم  جریـــان انقالبـــی یـــک جناحـــی دارد 
آنهـــا  انقـــالب هـــم جنـــاح دارد.  اســـت. جریـــان ضـــد 

ســـرویس های امنیتـــی غـــرب هســـتند و جریـــان شـــبه 
گاهی  روشـــنفکری در ایـــران. این هـــا مـــردم نیســـتند. 
وقـــت  هیـــچ  اینهـــا  اصـــاًل  می دهنـــد.  فریـــب  را  مـــردم 
کـــه  هســـتند  همان هایـــی  اینهـــا  نبودنـــد.  مـــردم  بـــا 
گندشـــان  که  کنیم  کارتن خواب هـــا را عقیم  می گوینـــد 

شـــود. ک  پا
انقـــالب متعلـــق بـــه مـــردم اســـت. اصـــاًل همه چیـــز برای 
کـــه اصـــاًل چیـــزی نداریـــم. ایـــن مردم  مـــردم اســـت. مـــا 
کـــه انقـــالب را تا ایـــن جـــا آورده اند. شـــما مردم  هســـتند 
کـــن، تـــه اش چـــی می مانـــد؟  را از تاریـــخ انقـــالب حـــذف 
دیگـــر هیچـــی نداریـــم. ایـــن چندتـــا آدم ذخائـــر انقـــالب 
خ روز  که ســـر ســـفره انقـــالب بودند و همیشـــه نـــان به نـــر

مـــردم هســـتند؟  می خوردنـــد، 
انقـــالب،  می خورنـــد.  دل  خـــون  کـــه  هســـتند  مـــردم 
جنـــگ، تحریـــم، بیچارگـــی، بدبختـــی، باز هـــم نه دی 

کـــه دو خـــرداد می آیند.  می آینـــد. این مـــردم هســـتند 
که  که ســـه تیـــر می آیند. مردم هســـتند  مردم هســـتند 
کـــه هنوز هم  تـــوی انتخابـــات می آینـــد. مردم هســـتند 
بعـــد از تحریم هـــا می آینـــد رأی می دهنـــد. ایـــن مـــردم 
که هـــر راهپیمایی بیســـت و دو بهمن بیشـــتر  هســـتند 
کـــه آمریکایی ها جرأت  از قبـــل می آیند. مردم هســـتند 
نمی کننـــد بـــه مـــا نزدیک شـــوند. جشـــنواره مـــال این 
کـــرد.  مـــردم اســـت. مـــردم را نمی شـــود تقســـیم بندی 
بگوییـــم مـــردم فتنـــه و مردم غیـــر فتنه، اصـــاًل همچین 
را  مـــردم  هســـتند.  مـــردم  مـــردم،  نداریـــم.  چیـــزی 
کـــرد. یعنی چهارتـــا از اعضای  نمی شـــود تقســـیم بندی 
ســـازمان مجاهدین خلـــق و منافقین و پدرســـوخته ها 
کـــه تـــوی خیابان آمدنـــد. چهارتا جـــوان را  را می بینـــی 
کی  گـــول می زننـــد و ســـطل زباله آتـــش می زننـــد،  هـــم 
می گویـــد اینهـــا مـــردم هســـتند؟ مـــردم بیســـت و پنـــج 
گفـــت بروید خانـــه، دیگر  خـــرداد به صحنـــه آمدند. آقا 
کـــس بیـــرون نیامـــد. فکـــر می کنـــی مـــردم ایران  هیـــچ 
خیمـــه امـــام حســـین را آتـــش می زننـــد؟ آخـــر ایـــن بـــا 
عقـــل ســـازگار نیســـت. بـــه خـــود آمریکایی هـــا بگویی، 

می گیـــرد.  خنده شـــان 

کران های مردمی ا
کران هـــای مردمی جشـــنواره عمار، شکســـتن انحصار  ا
کـــران و نمایـــش بود. ســـینماهای ما بچه ها را نشـــان  ا
نمی دهـــد.  نشـــان  مـــا  ســـیمای  و  صـــدا  نمی دهنـــد. 
صدا و ســـیمای مـــا انقالبی نیســـت؛ اما بیگناه اســـت. 
کـــه داریـــم، صدا و  بـــه دلیـــل ســـاختارهای اشـــتباهی 
ســـیما بیگناه اســـت. صدا و ســـیما هیچ وقت مســـتند 
کلـــوار  داد یـــا جمهوریـــت در جمعـــه بـــازار یـــا ســـیالب 
نمی دهـــد.  نشـــان  وقـــت  هیـــچ  نمی دهـــد.  نشـــان  را 
اصـــاًل نمی توانـــد تـــوی ایـــن فضاهـــا بیاید. در ســـاختار 
صـــداو ســـیما محافظـــه کاری وجـــود دارد. وقتـــی اینها 
را نشـــان نمی دهنـــد، بچه هـــا همگی بیژن می شـــوند. 
کهکیلویه  تـــا ته روســـتاها می رونـــد. تا تـــه روســـتاهای 
کـــه جـــاده هم نیســـت. برق هم نیســـت.  و بویراحمـــد 
اصـــاًل آب و اینهـــا هم نیســـت. هیچی نیســـت. بچه ها 

می رونـــد فیلم هـــا را نشـــان می دهنـــد. 
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ــام  ــه ن ــم ب ــی داری ــای سیاس ــری جناح ه ــک س ــا ی م
ــتند  ــی هس ــا جناح های ــب. اینه ــرا و اصاح طل اصولگ
کــه دولــت آنهــا را ســاخته. یــک جناحــی هــم داریــم 
ــک  ــی ی ــان انقاب ــت. جری ــی اس ــاح انقاب ــه جن ک

ــت. ــردم اس ــمش م ــه اس ــی دارد ک جناح



کارگردان مســـتند 290 قسمتی»پس  »محمود شـــهبازی« 
از پـــرواز« دربـــاره موضـــوع و ایـــده ســـاخت ایـــن مســـتند 
گفـــت: موضـــوع ایـــن مســـتند دربـــاره انفجـــار هواپیمـــای 
655 در ســـال 67 توســـط ناو آمریکایی وینســـنس اســـت؛ 
بنـــده میدانســـتم بیشـــتر جـــان باختـــگان ایـــن حادثـــه از 
گذشـــت 27 ســـال هیچ  همشـــهریان مـــن بودنـــد و پس از 

کار شـــاخصی در ایـــن موضوع ســـاخته نشـــده اســـت.
بـــر جمـــع آوری اطالعـــات و ســـاخت  ســـال 89 تصمیـــم 
که تولیـــد آن به مدت 3  گرفتم  مســـتندی با ایـــن موضوع 
کشید و مســـتند »پرواز روز یکشـــنبه« ساخته  ســـال طول 
کل موضوع انفجار هواپیمـــا پرداختم و  که در آن بـــه  شـــد 
کار رونمایی و از شـــبکه های استانی پخش  ســـال 92 این 

. شد
گســـتردگی  بعـــد از ســـاخت »پـــرواز روز یکشـــنبه« متوجـــه 
ایـــن موضوع شـــدم و تصمیم بـــر تولید 290 مســـتند برای 
هـــر یـــک از شـــهدای ایـــن پـــرواز بـــه صـــورت اختصاصـــی 
کار نیازمند حامی بودم. بعـــد از مدتی  کـــه در ایـــن  گرفتـــم 
بـــا دفتـــر مطالعات جبهـــه فرهنگی انقالب اســـالمی آشـــنا 
کـــه آنهـــا حمایـــت مالی ســـاخت ایـــن مســـتند را بر  شـــدم 

گرفتند. عهـــده 
ســـال 95 ســـاخت مســـتند »پـــس از پـــرواز« را شـــروع 
کردم و تا االن 7 قســـمت آن آماده پخش و 5 قسمت 
کـــه بـــه همیـــن ترتیب  هـــم در مرحلـــه تولیـــد اســـت 
پیـــش می رویـــم تا بتوانیم بـــه تعداد 290 شـــهید این 

گانه مســـتند بســـازیم. حادثـــه به صـــورت جدا

هدف از ساخت مستند »پس از پرواز«
بنـــده قبال در جشـــنواره هـــای مختلف حتی در در ســـطح 
بین الملـــل حضور داشـــته ام ولی مســـئله ایرباس تفاوت 
که بحث اســـتکبار ســـتیزی اســـت و این دغدغه  دارد چـــرا 
کـــه جنایت مســـکوت مانده در خلیـــج فارس را  من شـــده 

کنم. بـــه مســـتند تبدیل 
 اولیـــن مشـــکل »ســـاخت پس از پـــرواز« بحث زمـــان بود. 
که  یعنـــی مـــا  آنقدر دیـــر به ســـراغ این موضـــوع رفتـــه ایم 
بســـیاری از اســـناد از بین رفته و این باز ماندگان هســـتند 
کـــه نقـــل تاریـــخ می کننـــد و حتـــی خیلـــی از شـــاهدان هم 

اند. شـــده  فوت 
کـــه مـــن هیـــچ  مشـــکل دیگـــر در بحـــث حمایتـــی اســـت 

290مستند برای شهدای ایرباس
پشـــتوانه ای نداشـــتم حتـــی وقتـــی می خواســـتم راجع به 
کار  42 شـــهید خارجـــی ایـــن پـــرواز در بحـــث برون مـــرزی 
که از 8  کمک نکـــرد و این در حالی اســـت  کس  کنـــم هیـــچ 
کشـــور دنیا مســـافر این پرواز بودنـــد و وزارت امـــور خارجه 

بایـــد مـــا را پشـــتیبانی می کرد.
که بیشـــترین اســـناد در   مـــن بـــه جـــرات می توانم بگویـــم 
کار  رابطـــه بـــا ایـــن موضـــوع در دســـت مـــن اســـت و آنهـــا 

خاصـــی انجـــام نـــداده اند.
کـــه موضـــوع آن  مســـتند جدیـــدی در دســـت تولیـــد دارم 
درب های در حال ســـاخت حرم امامین عســـکرین)ع( در 
که پس از پایان ســـاخت ایـــن درب ها به  هرمـــزگان اســـت 

ســـامرا منتقل می شـــود.

جشنواره عمار
 بـــه نظـــر مـــن جشـــنواره عمـــار می توانـــد یکـــی از بهتریـــن 
کـــه معـــرف واقعـــی هنـــر ایرانـــی  جشـــنواره ها باشـــد زیـــرا 
اســـالمی اســـت. ایـــن جشـــنواره می توانـــد در ســـطح بین 
کامال  ح شـــود ولـــی نـــگاه بقیـــه جشـــنواره ها  الملـــل مطـــر

سیاســـی اســـت.

گوید شهبازی از پروژه بزرگش می 
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متولی حامی انیمیشن نداریم
گوید یونسی از انیمیشن های دفاعی اش می 

محمـــد رضـــا حاجـــی غالمی متولد ســـال 1360 اســـت. 
کار هنری خود را در ســـال79 از انجمن ســـینمای جوان 
کـــرده و تا االن بالغ بـــر 15 اثر همچـــون »زنده در  شـــروع 
ک«، »نامه ای بـــر روی آب«، »ایســـتگاه اتوبوس« و  خـــا

کرده اســـت. »زوران«،  تولید 
کنـــون در  محمـــد رضـــا حاجـــی غالمـــی بـــا آثـــار خـــود تا
کوتـــاه تهـــران، صـــدا و  جشـــنواره های حقیقـــت، فیلـــم 
ســـیما، رشـــد و مانـــدگار حضـــور داشـــته و بـــرای اولیـــن 
کار داســـتانی »ســـالم« در جشـــنواره عمار شرکت  بار با 

اســـت. کرده 

»سالم«
کار را با موضوع فرزند رزمنده مدافع حرم ســـاختیم  ایـــن 
که برای ســـالمتی پدرش نـــذر می کند. در طول داســـتان  
که البته  بـــرای این بچه هـــا و نذرشـــان اتفاقاتی می افتـــد 
در پایـــان قصـــه بـــه یـــک جریـــان خوش آینـــدی تبدیـــل 

. د می شو
که توسط  کار »ســـالم« را از یک داســـتانی برداشـــتیم  ایده 
دوســـتان به ما ارائه شـــد؛ داســـتان آن بســـیار جذاب بود 
و بـــا نـــگاه خیلـــی نـــو بـــه پدیـــده رزمنـــدگان مدافـــع حرم 
کـــه ما مجذوب داســـتان شـــدیم و قرار شـــد  می پرداخـــت 
تغییراتـــی در این داســـتان ایجـــاد می کنیـــم و آن را با حال 

کنیم. هـــوای یزد تولیـــد 
»ســـالم« یـــک نـــگاه امیدوارانـــه و متفـــاوت بـــه رزمندگان 
که ما در آن  احســـاس یک فرزند مدافع  مدافـــع حرم دارد 
حـــرم را بـــه پـــدرش نشـــان داده ایـــم. بـــرای تولید ایـــن اثر 
قصـــد داشـــتیم موضوع مدافعـــان حرم را بـــا حس لطافت 
کار  که خوشـــبختانه  و امیدوارانـــه در فیلـــم نشـــان دهیـــم 

درآمد. خوبـــی  به 
بـــرای تولیـــد فیلـــم  کـــه  بـــه زمـــان محـــدودی  بـــا توجـــه 
داســـتانی »ســـالم« داشـــتیم یک هفتـــه فیلم بـــرداری آن 
کشـــید و تقریبـــا دو هفته هـــم پس تولید داشـــتیم؛  طـــول 

کار بـــه خوبـــی پیـــش رفت. الحمـــدهلل 

جشنواره عمار
که با جشـــنواره عمار آشـــنا هستم ولی  چند ســـالی اســـت 
که تولیـــد می کردم  کارهایـــی  بـــه دلیـــل اینکه موضوعـــات 
کنم  بـــه عمـــار نمی خـــورد نتوانســـته بـــودم در آن شـــرکت 
کـــه بتوانیم در آن حضور داشـــته  اما امســـال توفیقی شـــد 

. شم با
کامـــال با جشـــنواره هـــای دیگـــر متفاوت  جشـــنواره عمـــار 
کـــه نگاه می کـــردم مثل  اســـت. حتـــی روند اجرایـــی اش را 

بقیـــه جشـــنواره ها نیســـت و نـــوع نگاهش فـــرق دارد.
کـــه در پشـــت آن هســـت بـــه  گـــر عمـــار بـــا همیـــن ذهنیتـــی  ا
اســـتعداد پروری خـــود ادامه دهـــد، در آینـــده می تواند خیلی 
کیفی رشـــد خوبی داشـــته باشـــد،  کرده و از لحاظ  خوب عمل 

کمـــا اینکـــه تا االن هر ســـاله رشـــد آن مشـــهود بوده اســـت.
هـــر جشـــنواره ای سیاســـت های خـــاص خـــودش را دارد 
کـــه در همـــه دنیـــا بـــا توجـــه بـــه سیاســـت ها و  همانطـــور 
کـــه در تولیـــد فیلـــم هســـت رقابتـــی بیـــن آثـــار  نیازهایـــی 
که باعث شـــکل گیری جشـــنواره می شـــود. بوجـــود می آید 

که در جشـــنواره عمـــار وجود  اســـتعدادها، نـــگاه و رقابتی 
دارد باعـــث می شـــود هـــر ســـال امیـــدواری بـــرای تولیـــد 
گر  کـــه البتـــه بایـــد حفظ بشـــود. مطمئنـــا ا بوجـــود بیایـــد 
در بخـــش ســـینما از تولیـــد حمایـــت بشـــود می تواند روند 

بهتری داشـــته باشـــد.

بـــه نظـــر مـــن جشـــنواره عمـــار به یـــک اســـتاندارد ســـازی 
که  در بخـــش نمایـــش فیلـــم احتیاج دارد. درســـت اســـت 
کنـــد ولـــی  کار جشـــنواره های دیگـــر را تکـــرار  نمی خواهـــد 
بایـــد به یـــک اســـتاندارد برســـد تـــا بـــرای جشـــنواره های 

الگو شـــود. هـــم  دیگر 

مردمی شدن سینما
گرفتن مردم از ســـینما  بـــه نظر بنده یکـــی از دالیل فاصله 
گرفته  کـــه موضـــوع فیلم ها بـــا مـــردم فاصلـــه  ایـــن اســـت 
اســـت؛ هـــر چقـــدر ایـــن فاصلـــه بیشـــتر شـــود اســـتقبال از 

کمتر می شـــود. ســـینما هـــم 
کـــه  اســـت  ایـــن  عمـــار  جشـــنواره  گی هـــای  ویژ از  یکـــی 

سینمای مردمی در سینمای داستانی
فیلم هایـــش را بـــه روســـتاها هم می رســـاند و پخـــش می کند 
کـــه باعـــث می شـــود رقبت مـــردم به دیـــدن فیلم زیاد شـــود.
ســـینما،  از  مـــردم  نکـــردن  اســـتقبال  دیگـــر  دلیـــل 
که  فاصله گرفتـــن از ســـینمای قصه گـــو و ســـینمایی اســـت 
مـــردم آن را دوســـت دارند،ولـــی االن بـــه ســـمتی می رویم 
گـــر فیلم های  کـــه بیشـــتر مـــورد توجـــه خارجی ها اســـت. ا
طنـــز هـــم مورد اســـتقبال قـــرار می گیرد دلیلش این اســـت 

کـــه باالخـــره مردمی تـــر بـــوده و آن را دوســـت دارنـــد.
کـــه دغدغه هـــای مردم  زمانـــی ســـینما، مردمی می شـــود 
را چـــه خـــوب و چـــه بـــد بـــا زبـــان ســـینما و قصـــه تعریـــف 
گـــر مـــا آن جنبـــه ســـرگرمی و ارتبـــاط بـــا مخاطب را  کنـــد. ا
گر موضوعاتمان هم درست باشد  نداشـــته باشـــیم حتی ا

مخاطـــب را از دســـت می دهیـــم. 
که ســـینمای داســـتانی با مســـتند متفاوت  بنده معتقدم 
که  گفتن باشـــیم  کار داســـتانی باید دنبال قصه  اســـت؛ در 
که مـــردم با آن  آن هـــم نیـــاز بـــه درام و موضوعاتـــی اســـت 

درگیرند.
ســـینما توهـــم واقعیـــت اســـت. بـــا قصـــه می توانیـــم ایـــن 
و  نگوییـــم  قصـــه  گـــر  ا کنیـــم؛  ایجـــاد  را  واقعیـــت  توهـــم 
گونـــه تبدیـــل  ســـینمای داســـتان بـــه ســـینمای مســـتند 
باشـــد نمی توانیـــم  گفتـــن نداشـــته  بـــرای  شـــود و قصـــه 

کنیـــم. مفاهیـــم را بـــه خوبـــی منتقـــل 

اهمیت تولید فیلم در شهرستان
بچه هـــای  گـــر  ا کـــه  اســـت  ایـــن  در  ســـینما  مشـــکل 
شهرســـتان بخواهنـــد فیلـــم سازیشـــان را ادامـــه دهند، 
ایـــن  و  بیاینـــد  تهـــران  بـــه  کار  بـــرای  هســـتند   مجبـــور 
بدتریـــن شـــکل ممکـــن اســـت؛ این اتفـــاق بدی اســـت 
کنـــم، به تهـــران بیایم تا  کـــه من باید شـــهر خـــودم را ول 
کننـــد؛ این بـــرای بچه های شهرســـتانی  از مـــن حمایت 

یـــک درد اســـت.
که با  مشـــکل مهاجـــرت شهرســـتانی ها بـــه تهـــران این اســـت 

دغدغه هـــای مردمـــی شـــهر خودشـــان فاصلـــه می گیرند.
که در شـــهر یزد،  البته یکی از نکات مثبت »ســـالم« این اســـت 
بـــه زبـــان محلـــی و با همان شـــکل و شـــمایل ســـنتی ســـاخته 
شـــده اســـت. با اینکه فیلم نامه قبال شـــکل دیگری داشـــت آن 
که این بســـیار ارزشـــمند بود. کردیم  را بـــه زبان یـــزدی تبدیل 
بایـــد  کنیـــم  جمـــع  تهـــران  در  را  کارگردان هـــا  همـــه  گـــر  ا
بـــه  بـــودن  مردمـــی  کـــه  بســـازیم  آپارتمانـــی  فیلم هـــای 
که االن  فیلمنامه هـــای تکـــراری تبدیل می شـــود؛ چیـــزی 

هـــم دچـــارش هســـتیم.

حاجی غالمی از روایت مدافعان حرم در »سالم« می گوید

ــای  ــر بچه ه ــه اگ ــت ک ــن اس ــینما در ای ــکل س مش
شهرســتان بخواهنــد فیلــم سازیشــان را ادامــه 
دهنــد، مجبــور هســتند کــه بــرای کار بیاینــد 
ــن  ــت؛ ای ــن اس ــکل ممک ــن ش ــن بدتری ــران و ای ته
اتفــاق بــدی اســت کــه مــن بایــد شــهر خــودم را ول 
ــا از مــن حمایــت کننــد؛  ــم ت ــه تهــران بیای کنــم، ب
ــت. ــک درد اس ــتانی ی ــای شهرس ــرای بچه ه ــن ب ای
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عرصـــه  در  گام  کـــه  اســـت  ســـالی   4 یونســـی  ایمـــان 
انیمیشـــن ســـازی نهـــاده و پیـــش از ایـــن فعالیت های 
فرهنگی بســـیاری در بخش های مختلـــف را انجام داده 

. ست ا
انیمیشـــن ســـریالی »بکرپـــو«،  ایـــن  از  یونســـی پیـــش 
»انیمیشـــن لطـــف خـــدا«، »تولد یـــک رؤیـــا« و تعدادی 
کارنامـــه خود دارد. گرافی در  دیگر انیمیشـــن و موشـــن 

انیمیشنی از جنس پهباد
مجموعه »موشـــک های ایرانی« مجموعه ای 10 قســـمتی 
که توانمندی های موشـــکی ایران و اقتدار صنعت  اســـت 
کشـــور را در قالبـــی داســـتانی و طنـــز بـــه مخاطب  دفاعـــی 
نشـــان می دهد، این مجموعه موقعیت محور اســـت و در 
خ می دهـــد، به همین  هـــر قســـمت آن اتفاقات خاصـــی ر
کودک  دلیل ســـعی شـــده تا این اتفاقات بـــرای مخاطبان 
قابل درک باشـــد و در هر قســـمت از ایـــن مجموعه یکی از 
موشـــک هـــای ایرانی معرفی می شـــوند و این موشـــک ها 

داســـتان هایی را با خـــود به همراه مـــی آورند.
کـــه  اســـت  صـــورت  ایـــن  بـــه  ایرانـــی«  »موشـــک  قصـــه 
کشـــورهای مختلـــف جلســـه ای می گذارنـــد و  پهپادهـــای 
کننـــد و در نتیجه یکی  ک ایـــران تجاوز  می خواهنـــد به خا
که موشـــک  ک ایـــران را دارد  از آنهـــا قصـــد آمـــدن بـــه خـــا
گیرنـــد و در واقـــع در همین  هـــای ایرانـــی جلـــوی او را می 
حین آن پهپاد و موشـــک به مخاطبان معرفی می شـــود.
کشـــور شـــامل آمریـــکا، آلمـــان،  در ایـــن اثـــر پهپادهـــای 5 
انگلیـــس، فرانســـه و رژیـــم غاصـــب اســـرائیل معرفـــی مـــی 
کردیم  که ما برای معرفـــی انتخاب  که پهپادهایـــی  شـــوند 
کـــه ایران روی آســـمان خـــود آنها را  پهپادهایـــی هســـتند 
کرده اســـت و مـــا اشـــاره های غیـــر مســـتقیمی هم  شـــکار 
بـــه بحـــث تاریخی ایـــن موضوعات داشـــته ایم امـــا رویکرد 
اصلـــی مجموعـــه مـــا معرفـــی مشـــخصات ایـــن پهپادها و 

موشـــک ها اســـت.
ساخت مجموعه انیمیشـــن های موشک ایرانی همزمان 
گرفتن پهپادهای دشـــمن  بـــا عملیات نیروهـــای ســـپاه و 
انجـــام شـــد و پـــس از ایـــن اتفاقـــات، رهبـــری ســـخنرانی 
کـــه توانمنـــدی هـــای جمهوری  داشـــتند پیرامـــون ایـــن 
گفته شـــود و این  اســـالمی ایـــران در عرصـــه موشـــکی باید 
کـــه در قالب  کرد  ســـخنان، ایـــده ای را در ذهـــن ما متبلور 

کنیم. طنـــز توانمنـــدی های خـــود را معرفـــی 

6 ماه پژوهش
حـــدود 6 ماه مرحلـــه تحقیق و پژوهش بـــه طول انجامید 
گرفت  و تحقیقاتـــی پیرامـــون انواع مختلف پهپـــاد صورت 
کـــم بر  و در مجمـــوع پـــس از ارزیابـــی و تحلیـــل فضـــای حا

کشـــور و برگـــزاری جلســـات جمـــع  مســـائل دفـــاع هوایـــی 
ح هـــای موجـــود رســـیدیم و پروســـه تولید  بنـــدی به طـــر

ایـــن اثر حدود 1 ســـال بـــه طـــول انجامید.
کـــرده ایـــم رضایـــت  بـــا ســـاخت ایـــن انیمیشـــن ســـعی 
کنیم و ایـــن میزان رضایت  کـــودکان و نوجوانـــان را جلب 
پـــس از پخـــش و دیـــده شـــدن مشـــخص خواهـــد شـــد 
و خوشـــبختانه افـــرادی از طیـــف هـــا و ســـنین مختلـــف 
کردیم  کار راضـــی بودنـــد و ما ســـعی  کار را دیدنـــد، از  کـــه 
کنیـــم تا  کمیکـــی را بـــر انیمیشـــن قالـــب  فضـــای طنـــز و 
که به تماشـــای آن می نشـــیند بتوانند ارتباط  کودکانـــی 

کنند. خوبـــی با اثـــار برقـــرار 

عمار و راه بلند انیمیشن
کشور، متولی و ســـازمانی در باب حمایت از  متأســـفانه در 
گر جشـــنواره عمار  محصـــوالت انیمیشـــن وجود نـــدارد و ا
بتوانـــد در بخش های مختلـــف اعم از پشـــتیبانی از تولید 
کمک  و حمایـــت در راســـتای دیـــده شـــدن به انیمیشـــن 
کـــه آینـــده خوبـــی در ایـــن زمینه  گفـــت  کنـــد، مـــی شـــود 
پیـــش روی مـــا خواهـــد بـــود، جشـــنواره عمـــار مـــی تواند 
گانـــه و اختصـــاص آن به انیمیشـــن  بـــا ایجاد بخـــش جدا
تولیـــدات را هدایـــت و جریـــان ســـازی ویژه ای نســـبت به 

این امر داشـــته باشـــد.

ظرفیت و سوژه های مغفول مانده
ایـــران  تاریـــخ  در  بســـیاری  هـــای  ســـوژه  و  هـــا  ظرفیـــت 
کـــه مـــی تواند دســـتمایه انیمیشـــن  اســـالمی وجـــود دارد 
گیرد و بـــه جرأت مـــی توان  ســـازان جهـــت تولید اثـــر قـــرار 
گفـــت 90 درصـــد از ســـوژه های نـــاب و طـــراز اول انقالبی و 
دفـــاع مقدس مـــورد اســـتفاده فیلمســـازان قـــرار نگرفته و 
کار در  گرفته تا حـــدودی خـــوب از  که قـــرار  آن هایـــی هـــم 

اســـت. نیامده 
تولیـــدات در مرحله نخســـت باید برای قشـــر هدفی 
کـــه تعیین می شـــود جذاب باشـــد و جشـــنواره عمار 
و  کنـــد  آثـــار ورود  بتوانـــد در بحـــث محتوایـــی  نیـــز 
محتوا و ســـوژه های مناســـب را در اختیار انیمیشن 
ســـازها قرار دهد تا شـــاهد تولید آثـــار خوب و در خور 

توجه باشـــیم.

آینده جشنواره عمار
دیـــده شـــدن آثار توســـط مـــردم قبـــل از شـــروع داوری ها  
گـــر ایـــن امر به  اقدامـــی ارزنـــده و قابـــل ســـتایش اســـت و ا
صـــورت جدی تـــر ادامـــه یابد جشـــنواره جایگاهـــی ویژه تر 

یافت. خواهـــد 

متولی حامی انیمیشن نداریم
گوید یونسی از انیمیشن های دفاعی اش می 

15
گفت و گو

فرهنـــگ، ایجـــاد خاطـــره ای مشـــترک در میـــان مـــردم نســـبت 
بـــه یک امر اســـت. ایـــن خاطـــره مشـــترک، خود حـــاوی معنی 
یـــا معانـــی مشـــترک اســـت. اســـتمرار ارتبـــاط بـــا ایـــن خاطـــره 
مشـــترک و انباشـــته شـــدن آن در طول زمان و مبتنـــی بر مکان 
کران کننـــده در واقـــع بـــا  فرهنـــگ عمومـــی را ایجـــاد می کنـــد. ا
کـــران فیلم هـــای دارای معانـــی انقـــالب اســـالمی بـــرای جمع  ا
مخاطبـــش هویـــت و فرهنـــگ مشـــترک ایجـــاد می کنـــد. یعنی 
کـــران  کـــه مخاطبیـــن مســـتمر یـــک ا می تـــوان انتظـــار داشـــت 

کننـــده، دارای فرهنـــگ بـــا خصوصیـــات عمـــاری باشـــند.
فرهنـــگ عمومـــی دارای ســـطوحی اســـت: فرهنـــگ اســـالمی، 
فرهنـــگ ملـــی، فرهنـــگ شـــهری، فرهنـــگ محلـــی، فرهنـــگ 
را  ســـطوح  ایـــن  از  مختلفـــی  ترکیب هـــای  مـــردم،  روســـتایی. 
در نـــزد خـــود ایجـــاد می کننـــد و زندگـــی  خـــود را بر این اســـاس 
کـــه بتوانـــد هـــم  کار فرهنگـــی ای موثـــر اســـت  پیـــش می برنـــد. 
در اجـــزا و هـــم در ترکیـــب آن هـــا بـــا یکدیگـــر مداخله متناســـب 
داشـــته باشـــد. این امـــر نیاز به شـــناخت دقیـــق مولفه های هر 
ســـطح از ســـوی فعاالن فرهنگی دارد، بســـیاری از فعالیت های 
کشـــور انجـــام می شـــود در ایـــن حـــوزه  کـــه در ســـطح  فرهنگـــی 
گر فرهنگ اســـالمی را  بســـیار ضعیف اند. یعنـــی به طور مثـــال ا
می شناســـند، اما از شناخت بقیه ســـطوح غافلند و نمی توانند 
کار  کیفیـــت ترکیـــب این اجـــزا را انجام دهنـــد. به همیـــن دلیل 
فرهنگـــی مبتنـــی بـــر یـــک شـــناخت ناقص صـــورت می گیـــرد و 
چون از واقعیت فرهنگی مخاطبین دور اســـت، اثرگذاری شـــان 

بســـیار پایین اســـت.
کـــه تقریبا  کـــه در فیلم هـــای عمار وجود دارد آن اســـت  تنوعـــی 
کـــم یـــا زیـــاد، پوشـــش  گفـــت تمـــام ایـــن ســـطوح را،  می تـــوان 
کـــه از  کران هـــا بـــه هـــر میـــزان  می دهـــد. بنابرایـــن مخاطـــب ا
کـــدام از  ایـــن تنـــوع بهره مند شـــود، عمـــق فرهنگـــی اش در هر 
گر در  ســـطوح افزایـــش خواهـــد یافت. البتـــه این ســـطح بندی ا
حوزه تولید و توزیع مدیریت و خألها شناســـایی و تدبیر شـــود، 

اثرگـــذاری هرچـــه بیشـــتر آن را می تـــوان انتظار داشـــت.

کران و فرهنگ ا
جمال یزدانی
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میـــالد نقد کارگردانـــی  بـــه  اثـــری  احمـــد«  »ســـید  مســـتند 

کـــه در آن تالش شـــده زندگی و تالش  میرزاباقری اســـت 
که ســـال هاســـت قطع  روزانـــه ســـید احمـــد، پیرمـــردی 
کشـــیده شود. ســـید احمد چهل  نخاع شـــده، به تصویر 
و پنج ســـال پیش در حادثه ای آســـیب مـــی بیند و قطع 
نخـــاع می شـــود. او پس از آنکه بر ناامیدی ناشـــی از این 
کار و تـــالش خســـتگی ناپذیر  کند، بـــه  اتفـــاق غلبه مـــی 
کارش بـــر ایـــن ناتوانـــی غلبـــه می  پرداختـــه و بـــا پشـــت 
کاموا و آمـــوزش بافندگی و  کار فروش  کنون بـــه  کنـــد. او ا

نیـــز تعمیـــر وســـایل مربوط به بافت مشـــغول اســـت.
که هفتاد و هشـــت ســـالش اســـت و  گوید  خـــودش مـــی 
کار نمی  از ناتـــوان تریـــن افـــراد آن شـــهر اســـت. امـــا بـــی 
نشـــیند. همـــت ســـید احمـــد و فعالیـــت هـــای هـــرروزه 
او بیـــش از اینکـــه نتیجـــه روحیـــه خوبـــش باشـــد، علت 
که جای این شـــخصیت می  روحیـــه اش اســـت. هرکس 
کار افتادگی و ناتوانی، به دره افســـردگی و یأس  بـــود بـــا از 

کرد. کـــرد امـــا او ناامید نشـــد و تـــالش  ســـقوط می 
پرداختـــن به این مضمـــون در بین فیلم های مســـتند 
کرده اســـت.  گســـترش پیـــدا  ســـال هـــای اخیـــر بســـیار 
که نســـبت به عموم مـــردم جامعه  کـــردن افرادی  پیدا 
کنار این ناتوانـــی، از عموم مردم  ناتوان شـــده انـــد و در 
جامعـــه مفیدتر و فعـــال تر هســـتند. رواج این مضمون 
دالیـــل متفاوتـــی مـــی توانـــد داشـــته باشـــد. اول تولید 
موفقیـــت آمیز مســـتند هایـــی از این دســـت و دوم نیاز 
و اشـــتیاق مردم اســـت به دیدن چنین اشـــخاصی. بی 
کمبـــود ها،  کاری، ضعـــف و فرورفتـــن در ناتوانـــی هـــا و 
کـــه در بســـیاری از اقشـــار جامعه  نوعـــی بیماری اســـت 
کـــرده و ریشـــه اصلـــی آن تنبلـــی و راحت  مـــا رواج پیـــدا 
که ما به آن دچار شـــده ایـــم. برای همین  طلبی اســـت 
که باعـــث ایجاد امیـــد و هیجان برای  با دیـــدن فیلمی 
کار و تـــالش بیشـــتر در مـــا شـــود، بســـیار خرســـند مـــی 
شـــویم و به دلیـــل همین پذیرش مـــردم، افزایش تولید 
گونه مســـتند ها در ســـال های اخیر به چشـــم می  این 

خورد. 
گونه  که در باال اشـــاره شـــد در بیـــن این  امـــا همانطـــور 
آثـــار، هـــم نمونـــه هـــای خـــوب پیـــدا مـــی شـــود و هـــم 
نمونـــه هـــای ضعیـــف و تـــا حـــدی الکـــن در بیـــان. اما 
گونه  که مســـتندی در ایـــن  چـــه چیز باعـــث می شـــود 
بـــرای  قـــدم  اولیـــن  ناموفـــق.  و دیگـــری  موفـــق شـــود 
کـــردن ســـوژه و موضوع اســـت. این  یـــک مســـتند پیدا 
گونـــه افراد ناتـــوان، خودبخود ســـوژه خوبی هســـتند و 
کنند  مستندســـاز تیزبین را به ســـمت خود جـــذب می 
کارگردانـــان در برخـــورد بـــا چنیـــن ســـوژه هایی دو  امـــا 
که به  کم تجربه ای  دســـته می شـــوند. یک قســـم افراد 

صرف داشـــتن ســـوژه خـــوب، موفقیت خـــود را حتمی 
کردن  کـــه بعد از پیـــدا  کارگردانانـــی  مـــی داننـــد و دیگـــر 
کـــردن فرم درخور  گیر به ســـمت پیدا  ســـوژهای دندان 

گردند. آن ســـوژه مـــی 
بـــه اتفـــاق در تمامـــی ایـــن ســـوژه هـــا، خود شـــخص و 
دنیـــای درونـــی او در مســـتند نقش محـــوری را ایفا می 
کنـــد. تمامی فعالیت های ســـوژه در زندگی شـــخصی و 
اجتماعی اش تحت شـــعاع درونیات و جهان شـــخصی 
کـــه جلوگیـــری از غلبه ضعف  گیرنـــد. چرا  اش قـــرار می 
ها و خســـته نشدن و غلبه بر افســـردگی، تماما از بنیان 
شـــخصیتی افراد ناشـــی می شـــود. به بیـــان دیگر مهم 
که درون  تریـــن اتفاق این مســـتند هـــا ماجرایی اســـت 
ســـوژه به وقوع پیوسته اســـت و یا در حال وقوع است.
که فیلـــم خـــود را هرچه  ایـــن جا هنـــر فیلمســـاز اســـت 
کند تا بتوانـــد حکایت  بیشـــتر به جهان ســـوژه نزدیـــک 
کننـــده ضمیر او باشـــد و این نزدیک شـــدن هنرمندانه 
کـــه تفـــاوت هرچـــه بیشـــتر مســـتندها را در این  اســـت 

گونـــه، رقم مـــی زند.

کارگـــردان تـــا حدی توانســـته  در مســـتند »ســـیداحمد« 
اســـت به این دنیا نزدیک شود. مســـتند با صدای اذان 
و با بیدار شـــدن او شـــروع می شـــود و با خوابیـــدن او نیز 
کـــه از ســـید احمد در  پایـــان مـــی یابد. نقطـــه دیدهایی 
سرتاســـر فیلـــم مـــی بینیـــم نیـــز در صـــدد آن اســـت تـــا 
که جهـــان را از دید ســـوژه ببیند.  کنـــد  مخاطـــب را وادار 
کار و تالش  کند. با او وضـــو بگیرد و بـــا او  با او چشـــم بـــاز 

کند تـــا مـــزه فعالیت در عیـــن معلولیـــت را بفهمد.
کـــه در طول  از ســـوی دیگـــر انتخاب موســـیقی ســـه تـــار 
گوش می رســـد در راســـتای همین نزدیک شـــدن  کار به 
اســـت. ســـه تار در بین دیگر ســـازهای موســـیقی سنتی 
بیشـــتر بـــه فضـــای خلـــوت نوازنـــده نزدیک اســـت. یکی 

»سید احمد« تیزبینی مستندساز،نزدیکی به سوژه
کـــه صـــدای ضعیفـــی دارد و شـــخص در  بـــه ایـــن دلیـــل 
خلوتـــش می توانـــد آن را بنوازد و از طـــرف دیگر به دلیل 
برخـــورد بـــی فاصلـــه و بی واســـطه انگشـــت او با ســـیم، 
کند.  مـــی تواند احساســـش را به خوبـــی به ســـاز منتقل 
که ســـه تار مناســـب ترین  ایـــن مطلـــب باعث می شـــود 
ســـاز بـــرای نزدیکـــی بـــه فضـــای شـــخصی و درونـــی یک 
انســـان باشـــد. البته ایـــن صـــدا در لحظات خلـــوت تر و 
گـــوش می رســـد همچـــون پایان  درونـــی تر مســـتند بـــه 
که مخاطب توانســـته تـــا حدی به ســـیداحمد  مســـتند 
کنار ایـــن صدای محـــوری و تأثیرگذار،  نزدیک شـــود. در 
موســـیقی هـــای دیگـــری را نیـــز مـــی شـــنویم همچـــون 
که  کار و یـــا موســـیقی هـــای محلـــی  صـــدای نـــی در اول 
فضـــای بعضـــا شـــادتری را خصوصـــا در قســـمت هایـــی 
گـــر وجوه ســـرزندگی ســـید احمد اســـت، به  کـــه حکایت 

وجود مـــی آورد.
گر زندگی ســـید احمد نیســـت  این مســـتند تنهـــا روایت 
و عالوه بر او ســـعی در نشـــان دادن همراهی همســـر وی 
کـــه در طـــول ایـــن مـــدت او را تنهـــا  نیـــز دارد. همســـری 
نگذاشـــته اســـت و عصای او شـــده اســـت تا ســـیداحمد 
گـــر او نبـــود ســـید  از زمیـــن ناتوانـــی بلنـــد شـــود. شـــاید ا
کســـی  گونه نبود. همســـر ســـیداحمد  احمـــد امـــروز این 
که در مســـتند راه می رود و تکاپـــوی فیزیکی دارد  اســـت 
و نشـــاط و حرکـــت به اثر مـــی دهد و در نمایی بســـیار به 
که حیـــاط خانه  کـــه اوســـت  جـــا در مســـتند مـــی بینیم 
ســـیداحمد را آب مـــی دهـــد و ســـرزندگی مـــی بخشـــد. 

گویـــای حیات ســـید احمد اســـت. که  حیاطـــی 
کارگردان از مصاحبه باعث شـــده اســـت مخاطب  پرهیز 
که »این  کند و این اندیشـــه  نزدیکـــی خود را بـــا اثر حفظ 
کمتر ســـراغ او بیاید. منظور، مصاحبه  یک فیلم اســـت« 
کـــردن مصاحبـــه  کـــه در آن تصویـــر صحبـــت  ای اســـت 
که ایـــن مســـئله تنها در  شـــونده بـــا دوربین دیده شـــود 
که شـــخصیت  یـــک جـــا و درمـــورد همســـر ســـید احمـــد 
فرعـــی مســـتند اســـت اتفـــاق مـــی افتـــد ودر غیـــر از آن، 
صدای مصاحبه شـــونده- ســـید احمد یا همســـرش- را 
که بر تصاویر آن ها به درســـتی ســـوار شـــده  می شـــنویم 

. ست ا
کـــه مستندســـاز در بعضـــی مواقـــع خصوصا در  هرچنـــد 
بازســـازی روابط روزمره او با همســـرش نتوانســـته اســـت 
کار لطمه  کار بیـــرون بیایـــد و به طبیعی بـــودن  موفـــق از 
کل مســـتند »ســـید احمد« بـــا توجه به  زده اســـت اما در 
کوتاهش قـــدرت همراه ســـاختن مخاطب  مـــدت زمـــان 
بـــا جهـــان یـــک قطع نخاعـــی پر تـــالش را دارد. شـــخص 
که از یاد  که بـــا توجه به شـــروع فیلم، با قدرتـــی  ناتوانـــی 

کند. گرفته اســـت زنـــده می شـــود و زندگی مـــی  خـــدا 

حامد گلناری

کارگــردان تــا حــدی توانســته  در مســتند »ســیداحمد« 
اســت بــه ایــن دنیــا نزدیــک شــود. مســتند با صــدای اذان 
و بــا بیــدار شــدن او شــروع مــی شــود و بــا خوابیــدن او نیــز 
ــه از ســید احمــد در  ک ــد. نقطــه دیدهایــی  ــان مــی یاب پای
تــا  اســت  آن  صــدد  در  نیــز  بینیــم  مــی  فیلــم  سرتاســر 
کــه جهــان را از دیــد ســوژه ببینــد.  کنــد  مخاطــب را وادار 
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گروه سازنده فیلم ها
که دغدغـــه های فرهنگی  مـــا یک جمع ســـه نفره بودیم 
گردهم  مشـــترک مـــا را در مرکـــز فرهنگـــی وارثین دزفـــول 
آورده اســـت و قبـــل از ســـاخت فیلم ها نیز بـــا هم رفاقت 
و بـــا تفکرات و روحیات یکدیگر آشـــنایی داشـــتیم.  این 
که در زمینه هـــای مختلف  مرکـــز، مجموعـــه هایـــی دارد 
کنند و  کـــودکان فعالیـــت مـــی  ماننـــد تاریـــخ شـــفاهی و 
کمک موسســـه  هریـــک از ایـــن مجموعه ها مـــی تواند با 
که  در عرصـــه فیلم ســـازی نیـــز وارد شـــود و فیلـــم هایی 
بـــرای جشـــنواره عمار فرســـتاده شـــده، در بخـــش تاریخ 

شـــفاهی ساخته شـــده اند. 

برای ســـاخت بـــه دنبـــال امکانات و افـــرادی با 
تخصـــص هـــای الزم بودید؟

کـــه بـــه دنبـــال فیلمســـازی حرفـــه ای نبودیم و  از آنجـــا 
کـــه افـــراد هـــم فکـــر بـــرای فعالیت  هـــدف مـــا ایـــن بـــود 
کننـــد، تنهـــا از توانایـــی  ایـــن عرصـــه مهـــارت پیـــدا  در 
کردیم و امکاناتی  دوســـتان برای فیلم ســـازی اســـتفاده 
کـــم، ریکـــوردر و  هـــم نداشـــتیم و یـــک دوربیـــن هنـــدی 
کامـــال شـــخصی و بـــدون  گرفتیـــم و  میکروفـــن را قـــرض 

حمایـــت نهادهـــای فرهنگـــی انجـــام شـــد.

سوژه ی فیلم ها چگونه انتخاب شد؟
فیلـــم »بـــه رنـــگ زینـــب« مصاحبه ای  بـــا مادر »شـــهید 
گنجینه  که عالوه بر مادرشـــهید بـــودن،  شـــنبول« اســـت 
ای از خاطرات دفاع مقدس اســـت و هدف ما از ســـاخت 
کشـــیدن منش و ســـلوک  که با به تصویر  فیلـــم، ایـــن بود 
رفتـــاری این شـــهید عزیـــز بخصـــوص در ارتباط بـــا پدر و 

کنیم. مـــادر، الگویی واقعـــی و عینـــی را معرفی 
 فیلـــم دیگـــر به نـــام »گمنام تریـــن قطعه جهـــان« درباره 
که با وجود  قطعـــه ای زمین در شـــهیدآباد دزفول اســـت 
که تکه های بدن شـــهدا در آن دفن شـــده، مغفول  ایـــن 
کثر  و مظلوم مانده اســـت. با توجه به اینکـــه در دزفول، ا
خانـــواده هـــا جـــزء خانواده هـــای شـــهدا هســـتند، پیدا 
کار ســـختی نیســـت؛ ســـوژه ها  کردن چنین ســـوژه هایی 
کار را  ح می شـــدند و پس از مشـــورت،  توســـط افـــراد مطر
کردیـــم، البته در »گمنام تریـــن قطعه جهان«  شـــروع می 
وقتـــی ایده اولیه از طرف اســـتاد ما " آقـــای موجودی " با 
ح شـــد، دبیرخانه جشـــنواره  آقـــای " رســـول منفرد " مطر

که فیلم را بســـازیم. عمار پیشـــنهاد داد 

راجع به سختی های ساخت مستند بفرمایید 
کم اســـت و حتی یک  امکانـــات ما در شهرســـتان بســـیار 

دوربین ســـاده هـــم نداریم، عـــالوه بر آن از نظر آموزشـــی 
کارگردانـــی  نیـــز ضعـــف هایـــی در  فیلمنامـــه نویســـی و 
کـــه در حـــال تهیـــه جـــزوات و طراحـــی بانـــک  داشـــتیم 
کم  ایـــده برای پرکـــردن این خأل هســـتیم. مشـــکل دیگر 
که بـــا ســـاخت آثار بیشـــتر و  تجربـــه بـــودن افـــراد اســـت 
کســـب تجربـــه برطرف مـــی شـــود و  بـــرای مصاحبه هم، 
که البته مشـــکل  کردنـــد  مـــردم چنـــدان همـــکاری نمی 
کـــه فیلـــم را باید  خاصـــی نبـــود. بحـــث دیگر زمانـــی بود 
گر این زمان بیشـــتر بود،  که ا در آن زمـــان می ســـاختیم 

کیفیـــت فیلـــم باال مـــی رفت.

گروه مدیریت اختالف دیدگاه ها در 
گـــروه زیاد نیســـت،  بـــا توجـــه به اینکـــه تعـــداد اعضـــای 
گـــر اختـــالف اندکی  اختـــالف خاصـــی وجـــود نداشـــت و ا
در نظـــرات بـــود، بـــا تعامـــل برطرف مـــی شـــد و البته در 
کرد  کارگـــردان نظر نهایـــی را تعیین می  بســـیاری موارد، 
کار  و جایـــی برای اختـــالف باقی نمی ماند؛ بعـــد از پایان 
نیـــز افراد از این همکاری احســـاس رضایت داشـــتند؛ به 
کـــه با همـــان دوســـتان  در حال پیگیری ســـوژه  نحـــوی 

کارهای بعدی هســـتیم.  هایـــی بـــرای 

کارهای آینده  ایده 
کـــه در حـــال پیگیـــری آن هســـتیم،  کارهایـــی  یکـــی از 
تبدیـــل  و  کشـــاورزی  هـــای  زمیـــن  وضعیـــت  پیرامـــون 
ایـــن زمیـــن ها بـــه ســـاختمان اســـت و ایده هایـــی برای 
ســـاخت مستند درباره شـــهدا و جهادســـازندگی داریم و 
بعضـــی از ایـــده ها را به تناســـب به افراد دیگـــر می دهیم 

تـــا در فیلـــم ســـازی مـــورد توجه قـــرار دهند.
کافی ســـوژه و ایـــده برای  کشـــور مـــا بـــه انـــدازه  البتـــه در 
که  ســـاخت فیلـــم وجـــود دارد و مـــی تواننـــد از فرصتـــی 
کرده اســـت  جشـــنواره عمـــار و بخـــش »فیلم مـــا« فراهم 
کننـــد. لذا  بـــرای نشـــان دادن فیلم هایشـــان اســـتفاده 
مـــی تواننـــد منســـجم تـــر باشـــند و از الگوهـــای ملـــی و 
ارتبـــاط بـــا مجموعـــه های فیلـــم ســـاز برای بهترشـــدن 
کالس های  کننـــد. آمـــوزش فیلم ســـازی و  کار اســـتفاده 
کافی نیســـتند  کادمیـــک بـــه تنهایی برای فیلم ســـازی  آ
و برای ســـاختن فیلـــم باید  فیلم ببینیم و فیلم بســـازیم 
کارهـــا را باال ببریـــم . زمـــان را نباید  کیفیـــت  و همزمـــان 
کار  که بســـیار جـــای  از دســـت دهیـــم و یکـــی از مواردی 
که باید نهضتی در این  دارد، پدر و مادر شـــهدا هســـتند 
که مـــی توانیم بـــه ثبت  زمینـــه ایجـــاد شـــود و تا جایـــی 
خاطـــرات و صحبـــت هـــای ایـــن عزیـــزان، حتـــی با یک 

مصاحبـــه چنـــد دقیقـــه ای بپردازیم. 

ایده های متنوع،
 نبود امکانات و عزم جزم جوانان دزفولی

کـــه چند جوان  کنند. آنگونه  اراده هـــای پوالدیـــن همـــواره راه خود را در شـــرایط ســـخت و در نبـــود امکانات پیدا مـــی 
که دوربین اســـت، از ســـاختن فیلـــم و پرورش ایـــده خود نا  کمترین امکانات فیلم ســـازی  دزفولـــی بـــا وجـــود نداشـــتن 

امیـــد نشـــدند و همچنان بـــه فکر ســـاختن فیلم های متنوع هســـتند.   
کنند بـــا دو اثر در بخش " فیلـــم ما " هفتمین  کار فرهنگی می  که به همراه دوســـتانش در دزفـــول  مهـــدی ســـخاوت نیا 
کرده انـــد. در ادامـــه مصاحبه خبرنـــگار هفتمین جشـــنواره مردمـــی عمار را بـــا این جوان  جشـــنواره عمـــار حضـــور پیدا

فیلمســـاز  می خوانید. 

فاشیســـم،  بـــر  مبتنـــی  نظامـــی  تأســـیس  از  پـــس  دهـــه  یـــک 
موســـولینی بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید برای بســـط هژمونـــی خود 
کـــه اولین جشـــنواره  بـــه ســـینما نیـــاز دارد؛ و ایـــن چنیـــن بـــود 
تـــا  ســـال  آن  از  شـــد.  متولـــد  فاشیســـم  دامـــن  در  ســـینمایی 
گـــون در دامنه  ها و  گونا کنـــون ده هـــا و بلکـــه صدهـــا جشـــنواره 
گویی  زمینه هـــای متنوعـــی به وجود آمده اســـت. با ایـــن حال 
بیشـــتر این جشـــنواره ها، حامل یک روح ســـرگردان فاشیستی 
هســـتند: تنها جای موسولینی، فاشیســـت های سوسیالیست 
و لیبرالیســـت دیگـــری نشســـته اســـت! در تجربـــه ی نزدیک به 
کمتر به این مســـئله  چهل ســـال پـــس از انقالب، ما در ایران نیز 
که برای تنزه و رهایی یک جشـــنواره از فاشیســـم  کرده ایم  فکـــر 
کـــرد؟ فاشیســـم در ذات و چیســـتی جشـــنواره وجود  چـــه باید 
نـــدارد اما جشـــنواره ی منزه از فاشیســـم نیازمنـــد صورت دادن 
کمتـــر انجام یافته اســـت.  کـــه  کنش هایـــی اســـت  کوشـــش ها و 
ســـطح  دو  در  را  پساموســـولینی  جشـــنواره های  فاشیســـم 
کرد: در ســـطح روابـــط بیرونی، فاشیســـم یک  می تـــوان دنبـــال 
که یک جشـــنواره می تواند  جشـــنواره  عبارت اســـت از خدمتـــی 
بـــرای بســـط هژمونـــی و اقتـــدار یک نظـــام سیاســـی غیرمردمی 
انجـــام دهد. در ســـطح درونی اما فاشیســـم جشـــنواره حاصل 
گـــر چه  جمـــع نـــگاه اســـتعالیی ســـینما بـــه مخاطـــب اســـت. ا
ســـینما بـــر مـــدار »جذابیـــت« می چرخـــد و بـــه ظاهـــر مخاطب 
محـــور اســـت امـــا در واقـــع آن چـــه بـــرای ســـینما مهـــم اســـت 
مخاطـــب بـــه مثابـــه یـــک انســـان نیســـت. بـــرای ســـینما هـــر 
کـــه از دریچـــه ی  انســـانی مهـــم نیســـت؛ انســـانی مهـــم اســـت 
کـــه بر مدار  کرده باشـــد. این ســـینما نیســـت  گیشـــه عبور  تنگ 
کـــه در مدار  مخاطـــب تعریـــف می شـــود، ایـــن مخاطـــب اســـت 
کسی  خواســـت و نیاز ســـینما تعریف می شـــود: مخاطب همان 
گیشـــه عبور می کند! این تصویر از امکان فاشیســـم  که از  اســـت 
ســـینمایی و جشـــنواره ای، بـــه اقتضـــای اختصار، تـــا حدودی 
بزرگنمایی شـــده و حامل مبالغی از اغراق اســـت امـــا با واقعیت 

ندارد. تفاوتـــی 
کـــه جشـــنواره عمـــار  افزوده هایـــی  از مهم تریـــن ارزش  یکـــی    
کـــرده  در ســـطح سیاســـت گذاری ســـینمایی و فرهنگـــی ارائـــه 
ایـــن فاشیســـم جشـــنواره ای  از  عبـــور  بـــرای  کوشـــش  اســـت، 
کوشـــش عمار برای رهایی از موســـولینی منتشـــر شـــده  اســـت. 
در اشـــرافیِت رانتی و رســـیدن به مرزهای ایجـــاد یک جمهوری 
کســـی  مخاطـــب قابل تأمل اســـت. در جشـــنواره عمار نه فقط 
گیشـــه عبـــور نمی کنـــد بلکـــه »فیلم ها بـــه دیدن  که  از  نیســـت 
مخاطـــب می آیند«. مخاطـــب برای ســـینما هزینـــه می کند اما 
گیشـــه  که نوع این هزینه کرد را معین و  در  این ســـینما نیســـت 
کـــه در جشـــنواره عمار  منحصـــر می کنـــد. ایـــن مخاطب اســـت 
کـــران مردمـــی«، به چـــه میزان و  انتخـــاب می کنـــد در مســـیر »ا
کنـــد. این هزینـــه می تواند شـــامل فراهم آوردن  چگونـــه هزینه 
گران در منزل  شـــخصی باشـــد و یا  امکانـــات پذیرایـــی از تماشـــا
کنندگان  کـــران  که ا شـــامل هزینه هـــای زمانی معتنابهی شـــود 
بـــدون دریافـــت مابـــه ازاء اقتصادی صـــرف می کننـــد. این تکثر 
و امـــکان انتخـــاب در ســـاحت اقتصـــاد، ریشـــه  های بنیان یک 
جمهـــوری فرهنگـــی را فراهـــم مـــی آورد. دیگر این کـــه مخاطب 
از  گـــون،  گونا راه هـــای  از  کوتاهـــی  مـــدت  طـــی  در  عمـــار  در 
جملـــه »فیلـــم  ما«، یـــا به ســـطح تولید می رســـد یا بـــه موضوع 

روایت هـــای عمـــاری بدل می شـــود. 
یافتن و برشـــمردن جلوه های جمهوری جشـــنواره ای عمار، در 
کالبد جشـــنواره های  کنـــار تحلیل روح ســـرگردان فاشیســـم در 
پسا موســـولینی البته فرصت موســـعی می طلبد. آن چه هست 
کـــه رهایـــی از جوهره ی فاشیســـتی  اشـــارتی بـــود به ایـــن نکته 
کنش هایـــی خالقانـــه اســـت  کوشـــش و  جشـــنواره ها، نیازمنـــد 
کـــه بـــه نظر می رســـد تا حـــدودی در عمار، بـــه مثابه یـــک مورِد 

متفـــاوت در میان جشـــنواره ها بـــروز و ظهور یافته اســـت.       

عمار و
 جمهوری مخاطب

حجت االسالم مجتبی نامخواه



1- معرفی: راضیه معلم، 36 ســـال ســـن دارم و مســـئول 
ســـتاد خواهران نمازجمعه شهرســـتان داراب هستم.

کجـــا بـــا جشـــنواره عمار آشـــنا شـــدید؟  2- چگونـــه و 
چهـــار ســـال پیـــش، از طریـــق مســـئول فرهنگـــی ســـتاد 
نمازجمعه با جشـــنواره مردمی فیلم عمار آشـــنا شـــدم.
هـــدف  گرفتیـــد؟  فیلـــم  کـــران  ا بـــه  تصمیـــم  3-چـــرا 
جشـــنواره عمـــار را بـــا اهـــداف خـــود در فعالیـــت هـــای 

دیـــدم. مـــی  هماهنـــگ  فرهنگـــی 
گرفتیـــد؟ در  کســـی مـــی  کجـــا و چـــه  4- فیلـــم هـــا را از 
ابتدا توســـط رابطـــان، اما از ســـال های بعـــد فیلم ها به 
صورت مســـتقیم به دســـت مـــا در دفتر امـــام جمعه می 

. سید ر
کجا انجام شـــد؟  کدام فیلم بود و در  کرانتان  5- اولیـــن ا
کرده  کـــران  در مدرســـه و تـــا به امـــروز نزدیـــک 100 فیلم ا

ایم.
کردید؟ در  کـــران  کجـــا بیشـــتر ا کّمـــی در  6- بـــه لحـــاظ 

مدارس.
کران، نظرســـنجی هـــم انجام می دادید؟  7- پس از اتمام ا
فـــرم هایی ویژه نظرســـنجی تـــدارک دیـــده بودیم و پس 
کردیم. از پایـــان نمایـــش در میان مخاطبان توزیـــع می 

کـــران هـــا برنامه ای داشـــتید؟ برپایی  8- در حاشـــیه ا
های جلســـات ســـخنرانی با موضوعـــات مرتبط 

کســـانی بودنـــد و  کـــران هایتـــان چـــه  9- مخاطبـــان ا
کرانتان چند نفر مخاطب داشـــت؟  پرمخاطـــب ترین ا
و  بودنـــد  خانـــم  آمـــوزان  دانـــش  مخاطبـــان  بیشـــترین 
کران مـــا با حـــدود 500 نفـــر از دانش  پرمخاطـــب تریـــن ا

آمـــوزان در یکـــی از دبیرســـتان هـــا برگزار شـــد. 
کنـــش خـــاص مخاطبـــان؟ در یکـــی از برنامـــه ها  10- وا
فیلمـــی درمـــورد امـــام زمـــان )عج( بـــرای دانـــش آموزان 
کـــران دیدیم دانـــش آموزی در  نمایـــش دادیـــم، بعـــد از ا
کردن اســـت وقتـــی علت را پرســـیدیم جواب  گریه  حـــال 

داد تـــا امـــروز خیلـــی از امام زمان )عـــج( غافل بـــودم و از 
گرفتـــم بـــرای رضایـــت او نمـــاز بخوانم و  امـــروز تصمیـــم 

کنم. حجـــاب خـــود را رعایـــت 
کردیـــد؟ اقدام مهـــم در جهت  11- چگونـــه تبلیـــغ مـــی 
که بـــا آمـــوزش و پـــرورش و  معرفـــی فیلـــم هـــا ایـــن بـــود 

کنیم. مـــدارس شهرســـتان ارتبـــاط برقـــرار 
کجا مـــی آوردید؟  کـــران را از  12- وســـایل و تجهیزات ا
کران شـــخصی بـــود و حتی هزینـــه های  همـــه وســـایل ا
کردیم؛  رفـــت و آمـــد را از جیـــب خودمـــان پرداخت مـــی 
البتـــه ویدئو پروژکتور مـــورد نیاز برای نمایـــش فیلم ها را 

گرفتیم. از بســـیج دانـــش آموزی و یا ســـپاه مـــی 
کـــران را یـــک نفـــری انجام می دادید یـــا چند نفره؟  13- ا
کـــران را در قالـــب یـــک تیـــم 3 نفـــره  ســـال نخســـت، ا
انجـــام می دادیم و نمایش های ما هم بســـیار فشـــرده 
کـــران فیلم  بـــود؛ حتـــی در مقاطعـــی از صبـــح تا شـــب ا
که ایـــن موضوع موجب می شـــد خانـــواده از  داشـــتیم 
کنیـــم اما در ســـال های  کمی اســـتراحت  مـــا بخواهنـــد 
کـــران بـــا مشـــکل دیگری  بعـــد بـــا برنامـــه ریزی بـــرای ا

نشـــدیم.  روبرو 
کران  کرده ایـــد؟ برای ا ج  14- آیـــا از جیـــب خودتان خر
کننـــده فیلم در  کران  گروه هـــای ا فیلـــم ها بنده و ســـایر 
کران  ســـطح شهرســـتان بـــا هزینه شـــخصی اقـــدام بـــه ا

کردند. فیلم مـــی 
کردید؟ بیشـــترین اثر  کـــران  کـــدام فیلم را بیشـــتر ا  -15
کران شـــده فیلـــم »علمک« بود و تمامـــی دانش آموزان  ا
بـــا دیدن آن مـــی خندیدند و به شـــدت هیجان زده می 

شدند.
16- جشـــنواره عمار روی شـــما، مخاطبانتان و حزب 
کـــران هـــای مردمی  گذاشـــته؟ ا اللهـــی هـــا چـــه اثـــری 
گروه  گروه مـــا و  فیلـــم عمار بیشـــترین تاثیر را بـــر اعضای 
کننـــده فیلم داشـــت زیـــرا موجـــب افزایش  کران  هـــای ا

کران در روستاها  تاثیر بیشتر ا
اتحـــاد و همدلـــی بچه ها شـــده اســـت.

گر وقت بیشـــتری داشـــتید :  قطعا می توانســـتیم  17- ا
کران  فیلـــم های بیشـــتری را در نوبـــت های متعـــددی ا
کنیـــم و حتـــی مـــی توانســـتیم مـــکان هـــای بیشـــتری را 
کنیم و نکته دیگـــر اینکه دانش  کران فیلم فعـــال  بـــرای ا
آمـــوزان واقعـــا نیازمند هســـتند تا برای آنهـــا برنامه های 

فرهنگـــی از قبیل نمایـــش فیلم برگزار شـــود.
کـــران و ترغیب دیگران  گســـترش ا 18- برنامه ای برای 
کـــران داریـــد؟ در حـــال برنامـــه ریـــزی هســـتیم تـــا  بـــه ا
گـــروه هـــای  شـــاهد جـــذب بیشـــتر فعـــاالن فرهنگـــی در 

کننـــده فیلم باشـــیم.  کـــران  ا
که ســـینما رفتید: خانـــواده من اهل  19- آخریـــن باری 
ســـینما رفتـــن نیســـتند و مـــن هـــم آخریـــن بار ســـال ها 
پیـــش به ســـینما رفتم؛ اهل فیلـــم دیدن هســـتم اما به 
ســـینما نمی روم زیـــرا بســـیاری از فیلم هـــا ارزش دیدن 

ندارد.
کران بشـــود :  کـــه بایـــد در آن ا 20- مهمتریـــن مکانـــی 
کـــه تأثیرگـــذاری بیشـــتری نســـبت به  در روســـتاها؛ چـــرا 
کران در روســـتا  که از ا شـــهرها به همـــراه دارد و تجربیاتی 

داشـــتیم متوجـــه این تاثیر شـــدیم
کنیـــد جشـــنواره عمـــار بیشـــتر بایـــد به  21- فکـــر مـــی 
کـــدام دســـته از مخاطبـــان توجه و رویشـــان ســـرمایه 
کار  کنـــد؟ بایـــد از ابتـــدا بـــر روی دانـــش آمـــوزان  گـــذاری 
کـــه جامعـــه آینـــده ایـــران را  شـــود، زیـــرا آنهـــا هســـتند 

دهند. مـــی  تشـــکیل 
کـــران مردمـــی : بانـــوان مـــی  22- نقـــش خانم هـــا در ا
که حضـــور دارند  تواننـــد در تمامـــی محافل و مجالســـی 

کنند. کـــران  فیلـــم هـــای جشـــنواره را ا
بـــه  پرداختـــن  مانـــده؟  مغفـــول  هـــای  ســـوژه   -23
موضوعـــات دینی و مذهبی، خصوصـــا بحث مهدویت و 

مســـائل پیرامـــون ظهـــور امـــام زمـــان )عج( اســـت.

کننده داراب کران  راضیه معلم، ا

18

گفت و گو
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که ایـــران را منبع  کثر رســـانه هـــای جهان، ایران هراســـی رواج دارد. رســـانه هایی  در ا
گویند بـــا واقعیت  عمـــده تروریســـم مـــی دانند امـــا آیا آن چه رســـانه هـــای غربی مـــی 

دارد؟ تطابق 
مســـتند »تو تروریســـت، من توریســـت« روایتی از ســـفر چند توریســـت بـــا ملیت های 
کشورهایشان دروغ  که در  کرده اند. توریســـت هایی  که به ایران ســـفر  مختلف اســـت 
ک است را  کشـــوری خطرنا که ایران حامی تروریســـت ها و  های رســـانه ای مانند این 
شـــنیده بودند اما با ســـفر به ایران با واقعیت دیگری مواجه می شـــوند. آن ها ایران را 

کنند. کشـــوری زیبـــا معرفی می  ک نمی دانند بلکه به عنوان  نـــه تنها  خطرنـــا
کارگردانی علی فراشـــبند و در حـــوزه هنری  مســـتند »تو تروریســـت من توریســـت« بـــه 

انقالب اســـالمی اســـتان فارس تولید شـــده است.

جعبه سیاه حادثه طبس 
گـــروگان هـــای ســـفارتش در ایـــران،  در 24 آوریـــل 1985، دولـــت آمریـــکا بـــرای آزادی 
که در نهایـــت، در صحرای طبس  گذاشـــت. عملیاتی  عملیـــات پنجه عقاب را به اجرا 
بـــه علت طوفان شـــن به شکســـت انجامید امـــا این عملیـــات بدون عوامـــل نفوذی 

قابل اجـــرا نبود.
کارتر بـــراي نجات  مســـتند  »نیمه شـــب 24 آوریـــل« در مـــورد عملیات نظامـــي دولت 
که به دســـت دانشـــجویان خط امـــام به  گـــروگان هـــای النـــه جاسوســـي آمریکا اســـت 
گرفته شـــده بودند. بعد از طوفان شـــن و شکســـت مفتضحانـــه آمریکایی ها و  گـــروگان  
که  که بالگرد هـــای آمریکایی  فرارشـــان از صحـــرای طبس، بني صدر دســـتور مي دهـــد 
کنند. با این بمباران، اســـناد  گرفتار طوفان شـــده بودند را بمباران  در صحـــراي طبس 
کند امـــا با از  که می توانســـت معماهای زیـــادی را حل  زیـــادی از بیـــن رفت. اســـنادی 
که با آمریکایی ها همـــکاری می کردند محفوظ  بین رفتن اســـناد، جریـــان های نفوذی 
که از النه جاسوســـی آمریکا به دســـت آمد،  گرچه طبق اســـنادی  مانـــده و لـــو نرفتند. ا

جاســـوس بودن بنی صد محرز شـــد، ولی عده ای مانع انتشـــار این اســـناد شـــدند.
کارگردانی » نیمه شب 24 آوریل« را بر عهده داشته است. جواد موگویی 

» نیمه شب 24 آوریل« 

چندیـــن دهـــه در رســـانه هـــای جمعـــی و در ســـایل حمـــل و نقـــل عمومی شـــعار 
کننده  کمتر، تضمیـــن  کمتـــر، زندگـــی بهتـــر« ترویج می شـــد اما آیـــا فرزنـــد  »فرزنـــد 

زندگـــی بهتر اســـت؟
کشـــیده  مســـتند »داشـــتن و نداشـــتن« قصه انســـان هـــای مختلفـــی را به تصویر 
و بـــه تاثیر داشـــتن یـــا نداشـــتن فرزنـــد در خانـــواده و اجتمـــاع می پـــردازد. بعضی 
خانـــواده ها در حســـرت داشـــتن فرزنـــد هســـتند ولی بعضـــی خانواده هـــای دیگر 
نمـــی خواهنـــد فرزندی داشـــته باشـــند یـــا در نهایـــت تک فرزنـــد هســـتند. یکی از 
گذشـــته را مانـــع فرزندآوری  خانـــواده هـــا هم، سیاســـت هـــای غلط در دهـــه های 
که در ســـایه سیاســـت هـــای غلـــط تنظیـــم جمعیتی، در  خـــود مـــی دانند. نســـلی 

آینـــده محکـــوم به تنهایی اســـت.
کارگردانـــی مســـتند »داشـــتن و نداشـــتن« را بر عهده داشـــته  مرجـــان اســـماعیلی 

. ست ا

»داشتن و نداشتن« 

کـــه فقط 2/5 هکتار مســـاحت  جزیـــره فارســـی، مرزی ترین جزیره ایران اســـت 
کـــس در فضـــای مجازی از وجـــود آن خبر ندارد امـــا در روز 22 دی  دارد. هیـــچ 
کـــه ایـــن جزیـــره، بـــه جزیـــره اقتـــدار ایرانی  گذشـــته، اتفاقـــی افتـــاد  مـــاه ســـال 

معروف شـــد.
که حامـــل 10 ملوان  گذشـــته، دو فرونـــد قایـــق جنگی آمریکایـــی  22 دی ســـال 
آمریکایـــی بـــود بـــه دلیـــل ورود غیرقانونـــی بـــه آب هـــای ســـرزمینی جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران، توســـط نیروهـــای یـــگان دریایـــی ســـپاه پاســـداران در خلیـــج 
گفته ای از  فارس بازداشـــت شـــدند. مســـتند »جزیره فارســـی« روایـــت هـــای نا

ماجـــرای دســـتگیری تفنگـــداران امریکایـــی در دی مـــاه ســـال 1394 اســـت. 
اولین بـــار  بـــرای  صدری نیـــا،  محمدعلـــی  ســـید  کارگردانـــی  بـــه  مســـتند  ایـــن 

می کشـــد. تصویـــر  بـــه  مخاطبـــان  بـــرای  را  فارســـی  جزیـــره  از  تصاویـــری 

»جزیره فارسی« 

امرپاتوری رسانه ای دروغ

وقیت شیطان زانو یم زند

تهنایی پرهیاهو

»تو تروریست، من توریست« 
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گرا، انســـان با مـــرگ، حیاتش پایان مـــی یابد و از یادها مـــی رود اما  از نـــگاه یک مادی 
گرفته و جاودانه می شـــود.  شـــهید با شـــهادتش مرگ را به بازی 

»بمانـــد بـــرای آینـــده« بخش هایـــی از زندگی شـــهید محمد جعفـــر شـــکرپور را از زبان 
کند. شـــهید محمد جواد شـــکرپور  خانواده، دوســـتان و همرزمان شـــهید روایت می 
عـــالوه بر فعالیت هـــای انقالبـــی و حضور در دفاع مقدس، مســـئول حـــزب جمهوری 
اســـالمی فســـا نیز بوده اســـت. در این فیلم، از نامه های شـــهید شـــکرپور برای روایت 
که: » شهادت  گری بهتر اســـتفاده شـــده اســـت، در یکی از جمالت شهید آمده اســـت 
که یک طرفش مصیبت اســـت و طرف دیگـــرش فرحی غیر  ســـکه ای دو طرفه اســـت 

قابل تصـــور و پیروزی.«
کنندگی  محمد حســـن  کارگردانی محســـن اولیائـــی و تهیه  »بمانـــد بـــرای آینده« بـــه 

لطفی ســـاخته شـــده است.

»بماند برای آینده« 

کـــه عالقه و اخـــالص خاصی به اهـــل بیت )ع(  بعـــد از ســـقوط رژیـــم صـــدام، ایرانی ها 
گماشـــتند. افـــرادی از ایران بـــه عراق  داشـــتند، به بازســـازی عتبـــات عالیات همـــت 

کنند. رفتنـــد تا در ســـاخت و ســـاز حرم های شـــریف، مشـــارکت 
کارگران و مهندسان ایرانی  کار شبانه روزی  مستند »در مســـیر بقیع« روایت اخالص و 
که در ســـاخت و ســـاز حرم های اهل بیت )ع( آســـتین باال زده و هر چه در توان  اســـت 
که عشـــق به اهل بیـــت)ع( آن ها را  گذاشـــته اند. افرادی  داشـــتند را در طبق اخالص 

کنند. به عراق کشـــانده و از هیچ کوششـــی در راه این عشـــق دریغ نمی 
کارگردانـــی راضیـــه آقائی بـــا همـــکاری معاونت فرهنگی ســـتاد  »در مســـیر بقیـــع« بـــه 

بازســـازی عتبات عالیات ســـاخته شـــده اســـت.

»در مسیر بقیع« 

در منظومـــه توحیدی یک مســـلمان، شـــهادت باالترین درجه ایمان اســـت. جنگ 
که تمام شـــد، بســـیاری از رزمنده ها از غافله شـــهدا جاماندنـــد ولی برخی  تحمیلـــی 
کفر هســـت،  گذشـــت ســـال هـــا، به ایـــن قافلـــه پیوســـتند. تا شـــرک و  دیگـــر بعـــد از 
مبارزه هم هســـت و تا وقتی مبارزه ادامه داشـــته باشـــد، شـــهادت را پایانی نیســـت.

که از  مســـتند »پایـــی بـــرای پـــرواز« دربـــاره داوود موســـوی جانبـــاز 70 درصد اســـت 
ناحیه هر دو پا مجروحیت داشـــت. شـــهید موســـوی ســـال ها به دوستان شهیدش 
گذشـــته در موســـم حـــج و در فاجعه منـــا، به  کـــه ســـال  غبطـــه مـــی خـــورد تـــا ایـــن 
خیل عظیم شـــهدا پیوســـت. تصاویـــر و صدای شـــهید داوودی در ســـرزمین وحی، 

جذابیـــت مضاعفـــی به ایـــن فیلم داده اســـت.
»پایـــی بـــرای پرواز« توســـط حمیدرضـــا ایـــوب میگونی و بـــا حمایت بنیاد شـــهید و 

امور ایثارگران ســـاخته شـــده اســـت.

»پایی برای پرواز« 

گردهمایـــی و حرکـــت مذهبی در جهـــان، همواره بـــا بایکوت  اربعیـــن بزرگتریـــن 
خبری رســـانه هـــای بزرگ دنیـــا مواجه بوده اســـت، زیرا امپراطوری رســـانه ای 
دنیـــای غـــرب در صـــدد اســـت از اســـالم چهـــره ای افراطـــی و منفی بـــه نمایش 
که  که حســـین )ع( نوری اســـت  بگـــذارد. رســـانه هـــای دنیا از ایـــن نکته غافلند 

هرگز خاموش شـــدنی نیســـت.
کارگردانی علیرضـــا فرخزادیان، براســـاس نوشـــته ای از  »بـــراده های آهـــن« بـــه 
گر ســـایت انگلیســـی هافینگتون پســـت ســـاخته  ســـید مهدی مـــدرس تحلیـــل 
شـــده اســـت. موضـــوع این فیلـــم دربـــاره عظمـــت امـــام حســـین)ع( و همایش 
که صرفـــًا عملی مذهبـــی نیســـت، بلکه جلوه  جهانـــی اربعین اســـت. همایشـــی 
گفتـــار متـــن هـــای  کثـــر  ای از مقاومـــت و ایســـتادگی در برابـــر ظالمـــان اســـت. ا
فیلـــم، وامـــدار نوشـــته های ســـید مهدی مدرســـی اســـت. »گویی یـــک حرارت 
کرده و همگـــی را با  کـــه همـــه ی زائـــران را به براده هـــای آهن تبدیـــل  و اتصـــال 
کـــه تنهـــا می تـــوان نـــام آن را مغناطیـــس غیـــر قابل  هـــم می کشـــد و بـــه آن چـــه 

مقاومـــت حســـین نامیـــد، نزدیـــک تـــر می کند.«

»براده های آهن« 

روایت جاودانیگ

حلقه ای بر گردمن افکنده دوست

عروج در حج

جان ها همه پروانه اوست
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مصاحبه اب فیلم ساز فراری
آرمین رادمند

بـــه  کشـــور  گمنـــام  از فیلم ســـازان بســـیار  یکـــی  فـــرار  پـــی  در 
مملکـــت تایلنـــد به علت برخی از مســـائل پشـــت پـــرده ) پرده 
تئاتـــر نه هـــا، پرده ســـینما ( بـــا او در تماســـی تلفنـــی در حالی 
کـــه در حـــال ضبـــط لوکشـــین فیلـــم جدیدش بـــه نـــام دریای 
آزاد بـــود، دربـــاره ی  محدودیت های ســـینمای ایران صحبت 

کردیم. 
- الو، آقای} {

- بله، بفرمایین؟
- از ایران تماس می گیرم، از رسانه های اپوزیسیون هستیم!
- به به جناب رسانه های اپوزیسیون. در خدمت هستم آقا.

- درمـــورد ادعـــای اخیرتـــون دربـــاره ی وجـــود محدویت هایی در 
ســـینمای ایـــران می خواســـتم بیشـــتر بدونم.

- بله آقا، بله، محدودیت داشتیم ما. 
- میشه بیشتر توضیح بدین؟

- بلـــه آقـــا، بلـــه. تـــو ایـــن مملکـــت آزادی نیســـت. خفقانـــه آقـــا، 
خفقـــان. بـــذار یـــه مثـــال بزنم روشـــن شـــی چـــی می گـــم. همین 

آخـــرم.... فیلمنامـــه 
کسی بستنی است را لیس زد؟  - فیلمنامه چه 

- نـــه آقـــا، نـــه، فیلمنامـــه بیـــا تـــا بـــا هـــم برقصیـــم رو می گـــم. یه 
کـــه باید خانم و آقـــا با هم می رقصیـــدن. حاال اینا  صحنه داشـــت 

کـــردن آقا.  اومـــدن فیلمنامـــه رو بایکوت 
کشور مذهبی زده ایران طبیعیه.  - خب این تو 

کجـــاش طبیعیـــه؟ همین امســـال تو جشـــنواره به  - نـــه آقـــا، نه، 
کاش در حد بیا  کـــه  اصطـــالح فجرشـــون دو تـــا فیلمنامه داشـــتن 

بـــا هم برقصیـــم بود. 
- باز بیشتر از محدویت ها بگید

- بله آقا، بله، بذار بگم. من از شـــما ســـوال می پرســـم. آیا ارتباط 
کیفیـــت فیلم اثر نمی ذاره؟ کارگردان رو  موثـــر بازیگر با 

- ) سکوت (
- یقینـــا مـــی ذاره، مثـــال تـــو همیـــن تایلنـــد، اون قـــد ارتبـــاط ماها 
که یه هفتـــه بیشـــتر نیومدم دوممیـــن فیلمم  باهـــم خوب بـــوده 

رو هـــم دارم می ســـازم.
- خب یعنی تو ایران نمی ذارن؟

کـــه نذارن هـــااا. خون مـــا رنگی نیســـت. آره آقاجـــون. ما یه  -  نـــه 
کاری هـــا، خودتون  بـــار اومدیـــم ارتبـــاط بگیریـــم اون هم ارتبـــاط 
کار ســـینما مشـــرف هســـتین دیگه، عکســـمون رو  کـــه به فضـــای 

کردن گرام و ممنوع الکارمـــون  گذاشـــتن تـــو اینیســـتا
- چرا نموندین و برای حل این مشکالت نجنگیدین؟

- آقا راستش رو بگم؟
- بله آقا، بله

گفتیـــم اونا با اون همه  که برجـــام نتیجه نگرفت،  - آقـــا ما دیدیم 
که هیچی که نتونســـتن، ما  دبدبه 

گهانی قطع شـــد و مکالمه ی  بعـــد از این صحبت تماس به طور نا
ما نیمه کاره موند. به امید ســـینمایی بی محدودیت.
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بنام یگانه کارگردان مستند زندگی
موزوع انشا: یکی از بستگان خود را توصیف کنید

من میخواهم درباره دایی ام بنویســـم. دایی ســـعید من، یک مستندســـاز می باشد. ولی 
کرده اســـت، نتوانســـته است مستندی بسازد. کار را شـــروع  که تا االن چندین  با این 

که می  که او قصد ساختنش را داشت یک مستند در مورد اعتیاد بود. او  اولین مســـتندی 
خواســـت از داخـــل خود معتـــادان به این قضیه بپـــردازد، خودش هم معتاد شـــد، تا درک 
بهتری از ماجرا پیدا کند. او که قصد داشـــت درک بیشـــترتری پیدا کند آنقدر معتاد شـــد تا 
گرفت هر  کند، تصمیم  پول هایش تمام شـــود و چون هنوز دوست داشت بیشترترتر درک 
کردیم، انتظار داشـــتیم  کند. وقتی ما او را از توی جوب پیدا  چه دارد بفروشـــد و خرج مواد 
بهترین مســـتند در این مورد را ســـاخته باشـــد، او را به کمپ ترک اعتیاد بردیم، ولی وقتی 

حالش خوب شـــد، تازه یـــادش آمد تنها دارایی اش دوربینش بوده اســـت.
یکبـــار دیگـــر هم که یک اسپانســـر خـــوب برایش پیدا شـــده بود و از او خواســـته بـــود، یک 
مســـتند از جاذبه های گردشـــگری ایران بســـازد و آدرس بعضی از جاذبه های گردشـــگری 
کن رفته بود، جاذبـــه ی خاصی ندیده بود  خـــوب را بـــه او داده بـــود. اما وقتی او به ایـــن اما
کار  کرده بود، اما تا  که برای اسپانســـر می سازد، شـــروع به فیلمبرداری  ولی با حســـاب این 
خود را شـــروع کرده بود، او را به جرم جاسوســـی گرفته بودند و او تا توانســـت صابت کند که 

از چیزی خبر نداشـــته اســـت، چند مـــاه را در زندان گذراند.
گرفتن دو تا دکترا بودند  او در زنـــدان، با دیدن زندانیانی درســـخوان که در زندان به دنبـــال 
یـــا زندانیانـــی که مـــاه ها بدون خـــوردن چیزی میتوانســـتند زنده بمانند، به فکر ســـاخت 
گرفـــت. او که خیلی به  مســـتندی از زندانیـــان افتاد و بعد از آزادی، تصمیم به ســـاخت آن 
مستندســـازی به روش های عادی راضی نبود، با دعوا و شکســـتن ســـر یک نفر در خیابان 
می خواســـت دوبـــاره به زندان برود و در آنجا مســـتند خود را بســـازد، ولی یـــادش رفته بود 
کی او  کـــه نمـــی تواند دوربین خـــود را به زندان ببـــرد. االن ما به دنبال گرفتن رضایت از شـــا

هســـتیم و تا او از زندان خارج نشـــود، نخواهد توانســـت مستند بسازد.
این بود انشا من.

دردرسهای یک مستندساز
محمدرسول نوروزی

تحریریه : سجاد اسالمیان ، 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

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را

کرانش ســـراغ ما مســـئوالن آمـــدی ولی چون  فیلمـــت در جشـــنواره عمار مقـــام آورده. برای ا
گرفتی فیلم را  نقـــش هایش نظرمان را جلب نکرد، برایت گذاشـــتیمش در کوزه! لذا تصمیم 
خارج از ســـالن های دولتی به دســـت مردم برســـانی اما آنقدر از این دانشـــگاه به آن مســـجد 
کـــه از این رهگذر بابایت در آمـــد. این درس عبرتی برای تو اســـت! چرا  کـــران دویدی  دنبـــال ا
کـــه آن روز جلـــوی در انـــگار خواب بودی و به معاون رییس که داشـــت می آمد داخل ســـالن 
معارفـــه خوش آمـــد نگفتی و با او عهد اخوت نبســـتی! حقت هم همین بـــود که فیلمت به 

نیاید! ما  چشم 

محمد کوره پز

از گیشه و پرده خیر دیدیم آخر

از باغ هنر انار چیدیم آخر

از برکت سینما و تاریکی هاش

ما نیز به عشق خود رسیدیم آخر

****

از بین شما کسی هم او را دیده؟

از باغچه اش کسی گلی هم چیده؟

از بس که فضای خانه اش تاریک است

انگار که سینمایمان خوابیده

****

بازیگر فیلم پرفروشم

 صدمرتبه بهتر از گوگوشم

مانده م که روی فرش قرمز

شلوارک قهوه ای بپوشم؟!

سیمنادوبییت
م.رجائی

فال حافظ!
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