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نشســـت »یـــک روز یـــک تجربـــه«  در هفتمین روز جشـــنواره مردمـــی عمار به بـــاز خوانی فیلـــم 8و نیم 
میلیـــاردی اخراجـــی هـــای 2 با حضـــور کارگـــردان  انقالبی اش مســـعود ده نمکـــی پرداخت. 

ده نمکی با اشـــاره به این که قصد دارد در این کارگاه از تجربیاتی ســـخن بگوید که شـــاید در کمتر جایی 
ســـخن آورده، گفت: در بحث انتقال تجربه ها به نظر من جنبه عملی اهمیت بیشتری از مبانی نظری 
کادمیک دارد و مفیدتر اســـت لذا به فیلم ســـازان جـــوان توصیه می کنم مدتی حتی  کار و تحصیـــالت آ
به عنوان دســـتیار و کارورز در صحنه های تولید یک فیلم حضور داشـــته باشـــند هر چند شـــاید بیشتر 
کارگردان ها پیشـــنهادتان را به خاطر مســـایلی که نمی توان نادیده شـــان هم گرفت رد کنند اما ســـعی 

تـــان را برای دیدن عملی فرآیند تولید یـــک اثر انجام دهید.
وی با انتقاد از فضایی که در ســـینمای کشـــور وجود دارد، ادامه داد: متاســـفانه ما مردمی هســـتیم 
کـــه زیـــاد حرف می زنیم امـــا پای عمل که به میـــان می آید خیلی هایمان جا می زنیم مثـــال در حوزه 
دفاع مقدس شـــنیدنی ها خیلی بیشتر از چیزهایی هست که باید به مردم نشـــان داد، این تفاوت 
ســـینمای ما با ســـینمای غرب اســـت آنها فرصت هایشـــان را با حرف زدن بیهوده هدر نمی دهند 

برای همین همیشـــه یک قدم جلوتر از ما هســـتند .
درگیر حاشیه ها نشوید

ده نمکـــی بیـــان کـــرد : قـــرار اســـت از تجربیاتـــم برایتـــان صحبـــت کنم پـــس یکـــی از نکاتی کـــه توصیه                             
کنید این است که فیلم  تان را که ساختید خیلی درگیر حاشیه ها و بحث هایی  می کنم آویزه گوشتان 
که درباره آن می شـــود نشـــوید نگذارید منتقدان شـــما را به حاشـــیه بکشـــانند در این صورت این شما 

هســـتید که فرصت هایتان را برای ســـاخت فیلم بعدیتـــان از دســـت داده اید .
کـــه ایده اش به ذهنتان می رســـد، ایـــده فیلم اخراجی ها ســـال 66  فیلم زمانی شـــروع می شـــود 
به ذهن من آمد پس برای من این فیلم از همان ســـال شـــروع شـــد، این بخشـــی از صحبت های 

خودمانی مســـعود ده نمکی است  .
یک دفترچه تهیه کنید و هر ایده ای که به ذهنتان می رســـد در آن یاد داشـــت کنید تا بعدها فیلمش 
که در صفحه دفترچه یادداشتتان ایده ای باقی مانده از هیچ کس ایده نگیرید اول  را بسازید و تا زمانی 
ایـــده هـــای خودتان را بســـازید و بـــرای هر ایده یک صفحه مجزا بـــاز کنید و هرچیزی که راجـــع به آن به 
ذهنتـــان می رســـد و یـــا در مراوداتتان با مردم به نکته ای مشـــابه آن برخورد کردیـــد آن را در این صفحه 

یادداشـــت کنید من گاهی پیش آمده که تیتراژ فیلم هایم را زودتر از فیلمم ســـاخته ام
گر نمـــی توانید به  ده نمکـــی بیـــان کرد: مناســـبات رفتاری کارگـــردان با عوامل تولیـــد را یاد بگیرید ا
صـــورت حضوری در صحنه های فیلم برداری یک فیلم بروید ، فیلم پشـــت صحنه ببینید بارها و 
بارهـــا. فیلم های جلوه هـــای ویژه را هم همین طور این باعث می شـــود وقتی می خواهید کارتان 

را شـــروع کنید در چگونگی خلق صحنه ها درمانده نشـــوید.
ده نمکی گفت: در سینمای خارج از کشور همه مراحل ساخت فیلم از قبل برنامه ریزی شده و دریک 
کار پیش برده می شـــود درحالی که ما در داخل کشـــور در این زمینه هم  زمان بندی مشـــخص شـــده 
ضعـــف هـــای زیادی داریم کارکردن در بخش خصوصی و دولتی برای عوامل ســـو تفاهـــم هایی را ایجاد 

کرده و این باعث می شـــود خیلی دل به کار ندهند و در حضورشـــان بر ســـر صحنه منظم نباشند.
وی همچنیـــن مؤلف بـــودن را یک قابلیت ویژه برای یک کارگردان بر شـــمرد کـــه می تواند کاربرد 
که ســـاخته می شـــود همان چیزی  زیادی برای او داشـــته باشـــد این باعث می شـــود تا فیلمی 

باشـــد که در ذهن کارگردان اســـت.
ده نمکی در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در مورد علت انتخاب سینمای طنز برای روایت سینمای 
کار جدی ســـاختن ســـخت تر و پیچیده تر اســـت شـــما باید  کار در حوزه طنز به مراتب از  جنگ گفت: 

صحنه های تلخ و شـــیرین را با هم نشـــان دهید هم از تلخی ها بگویید هم از لحظات شـــیرین.

هنر ؛ روایت هنرمند از تماشای عالم هستی
هاشم زاده در کارگاه فیلمنامه نویسی

گـــزارش روابط عمومـــی جشـــنواره مردمی فیلـــم عمـــار، ناصر هاشـــم زاده، اســـتاد فیلمنامه نویســـی  بـــه 
که در هفتمین جشـــنواره عمار برگزار  ســـینمای ایـــران، در نشســـت »کارگاه تخصصی فیلم نامه نویســـی« 
کـــه متـــن و فیلمنامه ضعیف ســـبب می شـــود خروجـــی اثر نامطلـــوب باشـــد، اظهار  شـــد، بـــا بیان ایـــن 
کـــه می خواهیم  داشـــت: رشـــد فنـــی و یادگیری تکنیک در ســـینما امری مهم اســـت، اما بایـــد به آن چه 

کنیم. بگوییـــم و چگونگـــی بیـــان قصه نیز توجـــه 
کـــرد: ادبیات ایـــران فاقد  وی بـــا اشـــاره به عـــدم قابلیت نمایشـــی برخی ایـــده ها و قصه ها خاطرنشـــان 

کردن این ایده هاســـت. ایده نیســـت، اما مســـئله مهـــم دراماتیـــک 
کـــه متون ادبـــی نگارش شـــده در این ســـال ها قابلیـــت بصری ندارنـــد، اظهار  هاشـــم زاده بـــا بیـــان این 
داشـــت: فیلمنامه نویســـی واســـطه ادبیات داســـتانی و ســـینما بوده و ادبیات متکی بر توصیف را باید به 

که بر تصویر اســـتوار باشـــد. گونه ای نوشـــت 
کارگردان برای تصویرســـازی دانســـت و افـــزود: ادبیات داســـتانی ما در  وی فیلمنامـــه را ســـندی در برابـــر 
ایـــن ســـال هـــا سیاســـت زده شـــده و در هـــر دوره ای ممیزی ها و خـــط قرمزهـــای جدید بـــرای آن ابداع 

می شـــود.
که ادبیاتـــی ملی متکـــی بر ارزش هـــا نداشـــته ایم، اظهار داشـــت: بســـیاری از  هاشـــم زاده بـــا بیـــان ایـــن 
گیرنـــد و پس از انقالب سیاســـت زدگی  نویســـندگان بعضـــا تحـــت تأثیـــر ایدئولوژی های غیر ملـــی قرار می 

کمیاب شـــد. که دیگـــر ادبیات غنی و دور از سیاســـت  در ادبیـــات داســـتانی آنقـــدر زیاد شـــد 
کرد: نویســـنده خواه یـــا ناخواه نظر به سیاســـت دارد و  فیلمنامـــه نویـــس بیـــد مجنـــون، در ادامه تصریح 

که او اثری سیاســـی بنویســـد. این بدین معنا نیســـت 
کرد و حداقل ســـینمایی اقتباســـی از آن زایش شـــود  کـــه بتوان به آن تکیه  که ادبیاتی  وی بـــا بیـــان ایـــن 
گیـــری های سیاســـی مدیـــران و خط مشـــی های جشـــنواره ها دســـت و پای  گفـــت: موضـــع  را نداریـــم، 

هنرمنـــد را مـــی بندد و اجـــازه نمی دهد ســـینمایی مقتدر و آبرومند داشـــته باشـــیم.
فیلمنامـــه نویـــس زیـــر نـــور مـــاه، ســـینما را مســـیری جهت تحقـــق تفکر و تبلـــور ایمـــان دانســـت و افزود: 
کن و اســـکار نیســـت و ما بنـــا بود بـــا انقالب پایـــه ای جدیـــد را در این مســـیر  الگـــوی جامعـــه مـــا الگـــوی 

بنـــا نهیم.
کـــه از فکر و ایـــده دراماتیـــک برخوردار  کـــه ادبیاتی بـــه درد نمایش و ســـینما می خورد  وی بـــا بیـــان این 
باشـــد، اظهـــار داشـــت: بســـیاری از فیلمنامـــه هـــا و ایـــده هـــای مناســـب بـــرای بیانیـــه های سیاســـی و 

کشـــیدن ندارند. ســـخنرانی هـــا هســـتند و جایی بـــرای به تصویـــر 
هاشـــم زاده هنـــر را روایـــت هنرمنـــد از تماشـــای خـــود از عالم هســـتی دانســـت و افزود: انتخـــاب موضوع 
غ از موضوع  کـــه ایـــده و فکر اولیـــه فـــار دینـــی ســـبب تولیـــد فیلمـــی دینـــی نمی شـــود؛ هنر جایی اســـت 

کند. بتوانـــد اندیشـــه و فکـــر آدمی را رشـــد دهـــد و جاذبـــه فکری بـــرای مخاطب ایجـــاد 
گـــر موضـــوع داســـتانمان دینـــی باشـــد، امـــا پرداخـــت آن دینـــی نباشـــد در  کـــرد: ا وی در ادامـــه تصریـــح 
کنیم؛ پس باید پیـــش از ورود به  خروجـــی به مشـــکل برخواهیـــم خورد و نتوانســـته ایم از حقیقت دفـــاع 

گاه باشـــیم. ک بـــودن نمایش و ســـینما آ ایـــن عرصـــه بـــه قابلیت هـــا و خطرنا
که دچار ضعف و لطمه می شـــوند از توصیـــه های مدیریتی  کثر آثـــار خوبی  که ا هاشـــم زاده بـــا بیـــان این 
کنند و به جایی بروند  کشـــور جایشـــان را عوض  گر مســـئوالن خوب  و سفارشـــی اســـت، اظهار داشـــت: ا

که بـــه آن تعلق دارند این مشـــکالت حل خواهد شـــد.
کنیم، باید ایده مرکـــزی و روایت اثر  گر داســـتانی را بـــرای روایت انتخاب مـــی  کرد: ا وی در ادامـــه تصریـــح 

کشـــیدن را ندارد. که هر قصـــه ای قابلیت به تصویر  را دریابیـــم و بدانیـــم 
کوتاه در مرحلـــه غافلگیری دچار مشـــکل و  که فیلم هـــای  هاشـــم زاده، بـــا بیان ایـــن 
کوتاه باید به هر پالن از فیلـــم خود اصالت  آســـیب هســـتند، اظهار داشـــت: فیلمســـاز 
کنند مســـیر ســـختی در پیش نخواهند داشـــت. گـــر به این نکتـــه مهم توجه  دهـــد و ا

برای دلتان فیلم بسازید
ده نمکی در کارگاه یک روز یک تحربه:



پویایی انقالب در عرصۀ فرهنگی
کـــه نـــگاه می کنـــی، احساســـات  بـــه ابعـــاد مختلـــف انقـــالب 
گاهی دچار یأس می شـــوی،  مختلفـــی به ســـراغت می آیـــد. 
کـــه پویایی انقـــالب همچنان وجود  گاهی احســـاس می کنی 
دارد و پیـــش مـــی رود و خـــوب هـــم پیـــش مـــی رود. یکـــی از 
کـــه آدم ایـــن پیـــش روی را خـــوب می فهمـــد، در  جاهایـــی 
جبهه های فرهنگی اســـت؛ خصوصأ بعضی از دســـتاوردهای 
کشـــور  آن مثـــل جشـــنواره عمـــار. ذخیره هـــای عظیمـــی  در 
کشـــف شـــود. ســـاختارهای موجـــود  کـــه بایـــد  وجـــود دارد 
مـــدرن این امـــکان را نداشـــتند یا نتوانســـتند بـــه توده های 
گیر بـــزرگ و مهمی  کنند. این یـــک  جامعـــه دسترســـی پیـــدا 

کـــه بـــا حرکت عمـــار رفع می شـــود.  اســـت 
از مشـــکالت ماســـت.  یکـــی  مـــردم  مشـــکل ســـینماَروی 
مشـــکل دوم، بحث فقدان ســـینماهای مناســـب اســـت؛ 
یعنـــی فقدان ســـالن های مناســـب. عمـــار این دو مســـأله 
گرفته اســـت. اوأل همـــه را درگیر  را به طور مشـــخص هدف 
که شـــاید در عمرشـــان یـــا امکانش  کســـانی  می کند؛ یعنی 
کـــه به  را نداشـــته باشـــند یـــا بـــه فکـــر آن نیفتـــاده باشـــند 
ســـینما برونـــد، اآلن بـــه واســـطه ایـــن حرکـــت بـــه فکرش 
که بـــرود ســـینما. امکانـــش را هم پیـــدا می کند.  می افتـــد 
ایـــن اتفاق زمینـــۀ تغییر ذائقـــه فرهنگی و ارتقـــاء فرهنگی 
گـــر مـــا دنبـــال مقیاس هـــای مربـــوط بـــه  جامعـــه اســـت. ا
جـــور  ایـــن  هســـتیم،  فرهنگـــی  جامعـــه  توســـعه  و  رشـــد 
که مهم اســـت. جشـــنواره عمـــار از این طریق،  جاهاســـت 
که تا دیروز این ســـلیقه و ایـــن ذائقه را  کســـانی را  می آیـــد، 
نداشـــتند، پرورش می دهد. ازاین جهت دســـتاورد بزرگی 
کار بســـیار بزرگی اتفاق  اســـت. از طرف دیگـــر در تولید هم 
که ما  افتاده؛ چـــون میدان و زمینـــه ای نبـــود! نهادهایی 
کردیـــم، به هـــر دلیل خیلـــی توفیقی نداشـــتند.  درســـت 

در هر صورت با این ســـخن مقدماتی، به نظرم جشـــنوارۀ 
عمـــار اتفاق فوق العاده مهمی اســـت و بـــه جاهای خوبی 
خواهـــد رســـید. البتـــه بایـــد از جهـــات مختلـــف صیانـــت 
شـــود و یکـــی از جهات مهـــم آن؛ صیانت آدم هایی اســـت 
کار می کننـــد! مشـــکل مـــا ایـــن اســـت  کـــه در ایـــن حـــوزه 
کـــه از اول انقـــالب در نهادهـــای مختلف خیلـــی نیرو وارد 
کـــه متعلـــق بـــه انقـــالب بودنـــد؛ ولی  کردیـــم. نیروهایـــی 
چـــون صیانت نشـــدند و این نیروها بـــه آن فضاها آمدند، 

که  منحـــرف شـــدند. منحـــرف شـــدند نـــه بـــه ایـــن معنـــا 
کارکرد و نقشـــی  نســـبت دیگـــری با انقالب دارنـــد بلکه آن 
کارکـــرد و  کـــه منطقـــًا بایـــد می داشـــتند را دیگـــر ندارنـــد. 
که حـــوزه فرهنگ  کـــه در هر زمینـــه ای  نقـــش این اســـت 
اســـت انقالب را پیـــش ببرنـــد. در حوزه ســـینما انقالب را 
پیـــش ببرند امـــا آرام آرام پرت می شـــوند و بـــه حوزه های 
که خـــودش از  کارگردانی  مختلـــف دیگر مـــی رونـــد. مثـــأ 
گرفته،  کشـــور را  تلویزیون باال آمده اســـت و امکانات این 
کارش این اســـت  کارگردان جشنواره ســـاز می شـــود. تمام 

کـــه تصویر  کـــه یـــک تصویـــری از ایـــران در جهـــان بســـازد 
منفی و ســـیاه اســـت و در داخل هم هیچ ارزشـــی جز این 

کند، نداشـــته باشـــد.  که ایجـــاد تهوع 

مزیت جشنوارۀ عمار
کـــه اواًل بـــه لحـــاظ تولیدی،  مزیت جشـــنواره این اســـت 
کـــه  برمی گیـــرد  در  را  جوانـــی  نیروهـــای  از  مجموعـــه ای 
اقتضـــای  اســـت،  کارشـــان  خالقیـــت  اقتضـــای  قـــدرت، 
کـــه پویـــا  کارشـــان اقتضـــا دارد  کارشـــان اســـت.  پویایـــی 
که دنبال حرف هـــای نو، حرکت های  باشـــند، اقتضا دارد 
نـــو بگردنـــد. در زمان شـــاه یـــک جاهایی مثل ســـینمای 
کار را می کردنـــد؛ ولـــی نـــه با ایـــن مفهوم،  جـــوان  همیـــن 
گســـتردگی، با این عمـــق، با این دسترســـی به  نـــه بـــا این 
کند این  کار ســـینمایی  که بخواهد  کســـی  مردم. اآلن هر 
بســـتر بـــرای او فراهم شـــده و این یک انقالب ســـینمایی 
که  کنیم  کاری  گر در هر حـــوزه ای بایـــد  کشـــور اســـت. ا در 
کار  کشـــور باشـــد، متناســـب با انقالب باشد،  متناســـب با 

عمار، حرکت اصیل سینمای انقالب
که  کاری اســـت  در حوزه ســـینمای انقالب، دقیقأ همین 
که مثـــل خیلی از  کرده. این طور نیســـت  جشـــنوارۀ عمـــار 
کدام یک جایـــی رفتند , فیلم  بچه هـــای اول انقـــالب، هر 
گرفتند، فیلمنامه نویســـی  گرفتنـــد، فیلمبرداری یـــاد  یاد 
کـــه در  یادگرفتنـــد؛ امـــا عمـــاًل خروجیشـــان جـــوری نشـــد 
خدمـــت ســـینمای انقـــالب باشـــند و ســـینمای انقالب را 
کـــرده، همان  که عمـــار ایجاد  کاری  بســـازند. ایـــن ســـاز و 
گـــر این  کـــه قرار اســـت موفق شـــود. ا کاری اســـت  ســـاز و 
کند،  کار موفـــق نشـــود ســـینمای انقالبـــی ایجـــاد  ســـاز و 
کار دیگری موفـــق نخواهد شـــد. عمار زمینۀ  هیـــچ ســـاز و 
کـــرده. از همـــان  دسترســـی بـــه عمـــق جامعـــه را ایجـــاد 
کـــه پیوند ریشـــه ای بـــا نهادهای ســـنتی جامعه،  عمقـــی 
بـــا اعتقـــادات ســـنتی جامعـــه دارد. آدم هایـــی می آیند و 
کنند؛ یعنی انقالب در ســـینمای  که بایـــد  کاری می کننـــد 
که جشـــنواره های  کاری نیســـت  ایـــران. این اتفـــاق اصأ 

دیگـــر بخواهند انجامـــش دهند.
کار را انجـــام می دهند.  جشـــنواره ها بـــه یک معنا همیـــن 
کارهای نو  کـــه  یعنی چـــه؟ یعنی فرصتـــی فراهم می کنند 
که دیگـــران بیایند،  دیده شـــود و فرصتـــی فراهم می کنند 
کار  که ایـــن  کارهـــای این هـــا را ببیننـــد. عمـــار هم زمانـــی 
را انجـــام می دهـــد دارد یـــک چیـــزی را می ســـازد، چیزی 
کـــه وجـــود نـــدارد را می ســـازد. عمـــار دارد به این ســـمت 
که ســـینمای انقالب را بســـازد. اوایل، جشـــنوارۀ  می رود 
کم کـــم بـــه ســـمت فیلـــم داســـتانی رفت.  مســـتند بـــود و 
قطعـــًا باالتـــر هم مـــی رود. بین المللـــی می شـــود و همین 
گســـترش پیـــدا می کند. این اصاًل قابل مقایســـه با  طوری 
گـــر ما بخواهیم ســـینمای  جشـــنواره های دیگر نیســـت. ا
که یک چیزی داشـــته  کنیم، بـــه نحوی  انقـــالب را تولیـــد 
که برآمده از انقالب باشـــد، جشـــنوارۀ عمار ساز و  باشـــیم 
کرد. جنبه ها و  کار را باید حفـــظ  کار آن اســـت. این ســـاز و 
کـــرد و زمینۀ ایـــن را فراهم  نقصان هایـــش را حـــل و فصل 
کـــه واقعـــأ ســـینمای انقـــالب ســـاخته شـــود. البتـــه  کـــرد 
ســـاخته خواهد شـــد و این یک چیز مشـــخصی هســـت.

آسیب های پیش رو
مـــا مدیرهـــای متناســـب بـــا انقـــالب نداریـــم! هنـــوز هـــم 
کـــه مدیر متناســـب بـــا انقالب  کنیم  کـــه چـــه  نمی دانیـــم 

دکتر حسین کچویان

اگــر در هــر حــوزه ای بایــد کاری کنیــم کــه متناســب بــا 
کار در حــوزه ســینمای  کشــور باشــد، متناســب بــا انقــالب باشــد، 
کــرده  کــه جشــنوارۀ عمــار  کاری اســت  انقــالب، دقیقــأ همیــن 

اســت.
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کاری پیدا  کـــه عمـــار چنیـــن ســـاز و  کنیـــم! ایـــن  درســـت 
یـــک  اســـت!  انقـــالب  حرکـــت  اعجازهـــای  جـــزو  ؛  کـــرده 
کار خیلـــی جالب  کـــه یـــک ســـاز و  زمینـــه ای پیـــدا شـــده 
کار را انجـــام  کـــرده اســـت و می  توانـــد ایـــن  و قابلـــی پیـــدا 
کـــه هدف  دهـــد. بنابرایـــن مهمترین مســـأله این اســـت 
کاری  گـــم نشـــدن، جنبه هـــای ســـاز و  گـــم نشـــود و ایـــن 
که صورت  الزم دارد. بایـــد بـــه هدایتـــش و هر توســـعه ای 
کرد. مثـــأ همین قضیه پولی شـــدن! پولی  می دهـــد فکر 
گر  کار اســـت، یعنی ا شـــدن از یـــک جهتی اقتضـــای ایـــن 
کـــه  بگیرد و به آن ســـطحی  کاری باشـــد  قرار باشـــد عمار 
گفته شـــد برســـد، جشنواره انقالب، ســـینمای انقالب  که 
که بـــه لحاظ  را بســـازد، نمی توانـــد همیشـــه بـــه منابعـــی 
کنـــد. درســـت اســـت  کتفـــا  کمـــک می کننـــد، ا فرهنگـــی 
کـــه در حـــوزه فرهنـــگ، سیاســـت گذار هســـتند  آن هایـــی 
کننـــد؛ ولـــی یـــک جایی هـــم بایـــد این  کمـــک  هـــم بایـــد 
گر نشـــود، معلوم نیست فردا  مســـتقل شـــود. چرا؟ چون ا
کشـــور  کنـــد. خصوصـــًا در  آن سیاســـت گذار از او حمایـــت 
کس بـــه صحنه سیاســـت می آید یـــک قصه ای  کـــه هر  ما 

بـــرای فرهنـــگ و هـــر چیز دیگـــری ســـاز می کند. 
که اســـتقالل  کاری را دید  در مراحل اولیه باید یک ســـاز و 
مالـــی آن مردمی باشـــد. مثـــاًل بعد از پخـــش فیلم هرکس 
هـــر قـــدر دلـــش خواســـت، پـــول بدهـــد. بخشـــی از ایـــن 
کاری اســـت! بخـــش دیگـــر آن  صیانـــت، صیانـــت ســـاز و 
بـــه نظر مـــن صیانـــت فرهنگـــی اعتقـــادی اســـت! ما یک 
کیـــد می کنـــم مربـــوط بـــه اآلن هم  کـــه تأ مشـــکلی داریـــم 
کشـــور از 64 به بعد،  که در فضای این  نیســـت. از موقعی 
فضـــای منفی بـــه وجود آمـــد، ایـــن آدم ها فکـــر می کردند 
کـــه دیگـــر همه چیـــز از دســـت رفته اســـت! به دلیـــل این 
کـــه دائمأ می دیدنـــد چیزهای متناســـب با این سیســـتم 
کســـب  و نظـــام و انقـــالب وجـــود نـــدارد، مثأ همه دنبال 
کار و مســـیرهای غلـــط رفتنـــد؛ امـــا همیشـــه بـــه آن هـــا  و 
کارهـــای مـــا ایـــن اســـت  می-گفتـــم، یکـــی از مهمتریـــن 
کـــه هســـت بـــه لحـــاظ اعتقادی  کجـــا  کـــس، هـــر  کـــه هـــر 
کند.  خـــودش را، پیونـــدش را قطـــع نکنـــد و آن را تقویت 
اآلن اساســـأ مشـــکل ما همین اســـت. اآلن مشکل ما این 
کـــه منطق غربی هـــا راجع بـــه توســـعه را اجـــرا می کنیم.  شـــده 
ایـــن منطـــق را اآلن بعضـــی از دوم خردادی هـــا و جریان هـــای 
غرب گـــرا می گوینـــد تا محقق شـــود، به چـــه معنا؟ بـــه این معنا 

کردیـــم و در یـــک زمینـــه ای آمدیم  کـــه هـــر موقع توســـعه پیـــدا 
کردیم  شـــکل های جدیـــدی، رفتارهـــا و اعمـــال جدیدی پیـــدا 
که  کـــه آن پیونـــد عقیدتی مـــان را از دســـت دادیـــم. چرا بـــا این 
کارگـــردان از صدا و ســـیما درآمـــده، از جمهوری اســـالمی بیرون 
که انقالبی  آمـــده، از حـــوزه هنری آمده، چنین چیزی می شـــود 
کند.  کـــه این نتوانســـته پیونـــدش را حفظ  نیســـت؟ برای این 

کند.  کاری تمهیـــد نشـــده تا ایـــن پیوند را حفـــظ  ســـاز و 
که  بایـــد ایـــن ریشـــه هـــا درســـت شـــود. جـــوری نباشـــد 
کننده،  کار دنیایی  کار دیگری شـــود. ســـاز و  فردا ســـاز و 
که وقتـــی نتیجـــه را می خواهنـــد بگویند،  آدمـــی بســـازد 

کـــس دیگری ســـت، بـــرای شـــما نباشـــد.  ببینـــی بـــرای 
کـــه هـــم بـــه لحـــاظ  ایـــن مهمتریـــن نقیصـــه  ای اســـت 
کار  ســـاختاری، هـــم به لحـــاظ محتوایـــی بایـــد روی آن 
کار بســـیار دشـــواری هســـت.  کرد،  کار  که چه  کـــرد. این 
کارها در اســـالم قـــرار داده  بـــه نظر مـــن مهمترین ســـاز و 
شـــده. نماز، مســـتحبات، ذکر، قرآن. ایـــن جور مقوالت 
که در این  را شـــما باید بـــه تولیدکننده هایتان، آدم هایی 
کنیـــد. یعنی آدم ها بـــدون این  کید  حوزه هـــا هســـتند تأ
پیوندهـــا نمی توانند دینـــی بماننـــد، نمی توانند دینی تر 
شـــوند و ممکن اســـت آرام آرام این ها هم تخلیه شـــوند.

 
بنیان جامعۀ ایرانی

کلۀ اساســـی بـــه لحـــاظ اجتماعی  هـــر جامعـــه ای یک شـــا
که فکر می شـــود،  دارد. اساســـًا جوامـــع برعکس آن چیزی 
گروه های محدودی شـــکل می گیـــرد. مثأ حضرت  از یـــک 

کـــه بعدأ  رســـول و اصحابـــش اســـاس و بنیـــان جامعـــه ای 
گسترش پیدا  شـــکل می گیرد، می شـــوند. جامعه بســـط و 
می کنـــد و دائمـــأ داخل آن نیرو وارد می شـــود؛ ولی هســـتۀ 
اصلـــی همین اســـت! در هـــر جامعه ای یک هســـته اصلی 
کـــه ایـــن هســـته اصلـــی بنیان جامعه اســـت.  وجـــود دارد 
بنابرایـــن آدم در جامعـــۀ ما زیاد اســـت؛ اما پرســـش اصلی 

کـــدام یک از ایـــن آدم ها مردم اســـت؟  که  این اســـت 
ایـــن  ســـال   1400 کـــه  داریـــم  تاریخـــی  هویـــت  یـــک  مـــا 
مملکـــت را در بزنگاه هـــای مختلـــف پیـــش آورده اســـت. 
که بـــه آن هویت  هســـتۀ اصلی جامعه، هســـته ای اســـت 
مرتبـــط اســـت. اآلن نظـــام اصلـــی جامعـــۀ ما دقیقـــأ این 
که تجـــدد، غرب به شـــکل پریشـــان، نه به شـــکل  اســـت 
اصیلـــش، آمـــده و بخش هایـــی از جامعـــه مـــا را متالشـــی 
کلۀ آن را بـــه هـــم ریخته اســـت و به یـــک معنا  کـــرده. شـــا
دارد توســـعه پیـــدا می کنـــد و آن هـــا را تخریـــب می کنـــد. 
کدام  مـــدرن نمی ســـازد، آن هـــا را تخریـــب می کند. هیـــچ 
کـــه در جامعۀ ما هســـتند، مدرن نیســـتند.  از این هایـــی 
البتـــه ممکـــن اســـت یکـــی دو تایـــی مـــدرن پیدا شـــوند؛ 
ولـــی ســـاختارهای نهـــادی مـــدرن نیســـتند. این هـــا بـــه 
ایـــن معنـــا دیگر مـــردم ما نیســـتند. چـــون پیوندشـــان با 
کله اصلی 1400 ســـاله برقرار نیســـت. بقـــا و دوام و  آن شـــا
حیـــات این ها بـــه معنای بقـــا و دوام و حیـــات جامعه ای 
کـــه از 1400 ســـال پیـــش تـــا اآلن بـــوده، نیســـت؛ بلکـــه به 
که  کـــردن و زوال آن اســـت. هـــر جایـــی  معنـــای متزلـــزل 
کـــرده، آن مـــردم از بیـــن  تجـــدد بیشـــتر آن را دســـتکاری 
رفتنـــد. هـــر چـــه از روســـتا بـــه شـــهر می آیی این مشـــکل 
کـــه هســـتۀ اصلـــی  را بیشـــتر داریـــم و غلظـــت آن مردمـــی 
کســـانی ممکن اســـت در  کـــم می شـــود. البتـــه  هســـتند، 
یـــک معنایـــی ظاهـــری مـــدرن شـــوند، ولـــی پیوندشـــان 
را بـــا آن هســـته حفـــظ می کننـــد. اصـــل قضیـــه در حفظ 
که عمل  کله و ایـــن پیوند اعتقادی اســـت. ایـــن  این شـــا
و رفتـــار او حامـــل آن معنـــای هویتـــی هســـت یا نیســـت؟ 
کـــه وقتی مـــن امـــروز صبـــح بلند می شـــوم و  مهـــم اســـت 
تا شـــب زندگی می کنـــم، زندگی مـــن تداوم آن معناســـت 
یـــا تخریـــب آن ؟ مـــن تالش می کنـــم آن معنـــای هویتی را 
ادامـــه دهـــم، جامعه شـــیعی را ادامـــه دهم یـــا آن جامعه 
را تخریـــب می کنـــم؟ ایـــن معیار اصلـــی تشـــخصی مردم، 

هســـتۀ اصلی اســـت.

را  انقــالب  ســینمای  کــه  مــی رود  ســمت  ایــن  بــه  دارد  عمــار 
ســمت  بــه  کم کــم  و  بــود  مســتند  جشــنوارۀ  اوایــل،  بســازد. 
بین المللــی  مــی رود.  هــم  تــر  باال قطعــأ  رفــت.  داســتانی  فیلــم 
ایــن  می کنــد.  پیــدا  گســترش  طــوری  همیــن  و  می شــود 
نیســت. دیگــر  جشــنواره های  بــا  مقایســه  قابــل  اصــأ 
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کـــه با تکیـــه بر  »آن مـــرد زنـــده اســـت« مســـتندی اســـت 
صـــدای ضبـــط شـــده شـــهید »عبدالمجید دســـتان« بنا 
کـــه روی  گویـــا وصیـــت نامه اوســـت  کـــه  شـــده. صدایـــی 
کنار شـــنیدن مکرر صـــدای او و با  کرده اســـت و در  نوار پر 
که متـــن وصیت نامه اش دارد بـــا تصاویری از  پیشـــبردی 
مـــادرش و نیـــز از خود شـــهید در خانه همراه می شـــویم. 
توالـــی ایـــن تصویرهـــا و آمیختگـــی اش با صدای شـــهید، 
کشـــد. بـــه نوعی حس زنده بودن شـــهید را به تصویر می 

که زیر  در ایـــن مســـتند همه چیـــز زنده اســـت. از فرشـــی 
که در آن جریان  پای مادر اســـت تا حیاط خانه و حیاتـــی 
کارگـــردان برای  کـــه زنـــده اســـت.  دارد تـــا خـــود شـــهید، 
کـــه شـــهید زنده اســـت بـــه جای  رســـاندن ایـــن مفهـــوم 
اینکـــه بـــه حـــرف هـــای شـــعاری و یا احساســـات نـــخ نما 
کـــه زنده بودن و زنـــده ماندن  کرده اســـت  بپـــردازد تالش 
که در اختیار داشـــته اســـت  شـــهید را با تمـــام ابزار بصری 

کند. بیـــان 
که نقش آن را برادرزاده شهید  او با نشـــان دادن شـــهید- 
کـــرده اســـت- و پـــس از آن حرکـــت به ســـمت مادر  بـــازی 
و در هـــم ریختـــن توالی زمانی، توانســـته اســـت بـــا روایتی 
که  گونـــه ای  کنـــون امتـــداد دهد. به  ســـیال شـــهید را تا ا
مخاطـــب در لحظاتـــی حیران می شـــود و جایـــگاه زمانی 
کار،  کنـــد و ایـــن ســـردرگمی در دل  گـــم می  صحنـــه هـــا را 
گـــون بـــه اثـــر می  بســـیار دلپذیـــر مـــی شـــود و حســـی رؤیا

. بخشد
کاست بسیار قابل  اســـتفاده هوشمندانه فیلمســـاز از نوار 
کـــه مانند عکس مـــا را به  توجه اســـت. نوار چیزی اســـت 
گذشته را  گره می زند و شاید بهتر اســـت بگوییم  گذشـــته 
کـــه دیگر در بین ما نیســـت،  گره می زند. شـــخصی  بـــه ما 
بـــا چیزهایی ماننـــد عکس و نـــوار، این امـــکان را می یابد 
کـــه پیشـــمان بمانـــد و زنـــده بمانـــد. صدای ضبط شـــده 
کل فیلـــم جریـــان دارد بـــه  کـــه از طریـــق نـــوار در  شـــهید 
همـــراه ضبـــط صـــوت و جالب تـــر از همـــه باطـــری ضبط 
کـــه فراتـــر از ابزارهـــای  صـــوت مجموعـــه ای را مـــی ســـازد 

کار داریم. که با آن هـــا ســـر و  همیشـــگی اســـت 
یـــا  و  قدیمـــی  نوارهـــای  بـــه  رســـیدگی  ماننـــد  کارهایـــی 
اســـت  توانســـته  خوبـــی  بـــه  آب  در  باطـــری  جوشـــاندن 
بـــه  را  ایـــن تصـــور  کار بدهـــد و  بـــه  فضاســـازی مناســـب 

گونـــه با  کنـــون ایـــن  کـــه مـــادر، ا کنـــد  مخاطـــب منتقـــل 
گذشـــته برایـــش روی  گـــر در  کنـــد. ا پســـرش زندگـــی مـــی 
کتـــری،  غ مـــی پخـــت، اآلن درون  چـــراغ نفتـــی تخـــم مـــر
باطری می جوشـــاند و درون ســـینی، نوارهـــا را تعمیر می 
کنـــد تـــا باز هـــم بتواند نـــوار را از اول بگذارد و صدای پســـر 

دلبنـــدش را مجـــددا بشـــنود.
که  کنـــد ایـــن حـــس را بـــه ما بدهـــد  مســـتند تـــالش مـــی 
نـــوع  کنـــون  ا پســـرش  و  نیســـت  فرزنـــدش  بـــدون  مـــادر 
گویـــی فقـــط خود  دیگـــری از همراهـــی بـــا مـــادر را دارد و 
کـــه این همراهـــی را مـــی فهمد و مـــا نامحرم  مـــادر اســـت 
ایـــن راز هســـتیم و تنهـــا بـــا شـــنیدن مکرر صـــدای ضبط 
شـــده فرزنـــد، اندکـــی مـــی توانیـــم ایـــن حـــس همراهی را 

کنیـــم. درک 

گـــون، دوربیـــن حرکات  بـــرای ایجـــاد روایتی ســـیال و رؤیا
کـــه در فیلـــم هـــای  کنـــد  کار پیـــدا مـــی  بـــه خصوصـــی در 
مســـتند چنـــدان مرســـوم نیســـت امـــا ایـــن یک مســـتند 
کار، قســـمت هایی  محض نیســـت و بـــرای پرداخت بهتر 
از اثـــر بـــه نحـــو شـــاعرانه ای بازســـازی شـــده اســـت. بـــه 
منظـــور این بازســـازی شـــاعرانه شـــاهد حرکت هـــای دوار 
کـــه بـــه  دوربیـــن و اســـتفاده مکـــرر از لنـــز وایـــت هســـتیم 
درســـتی انتخاب شـــده اســـت. قاب بندی های شـــکیل 

حیات طیبه»آن مرد زنده است«

کمـــک  و نورپـــردازی هـــای چشـــم نـــواز نیـــز بـــه ایـــن امـــر 
کند. شـــایانی مـــی 

که برای ایجـــاد حس حضور  از تمهیـــدات بصـــری دیگری 
کنار مادر اســـتفاده شـــده  و ابهـــام رازآلـــود بقـــای پســـر در 
کرد.  اســـت مـــی توان به پـــرده و حـــرکات مالیم آن اشـــاره 

که بارها در سراســـر مســـتند شـــاهدش هســـتیم. چیزی 
کنـــار ایـــن فضاســـازی هـــای دراماتیـــک، عناصـــری به  در 
گرفتـــه شـــده  کار، بـــه خدمـــت  عنـــوان وجـــوه اســـنادی 
که بر  انـــد ماننـــد اســـتفاده از صـــدای مصاحبـــه بـــا مـــادر 
که  روی تصاویر مســـتند ســـوار شـــده اســـت به ایـــن معنا 
کردن نمـــی بینیم و فقط  تصویر مـــادر را در حال صحبت 
کارهای روزانه  کنـــار تصاویر  که در  صدایش را می شـــنویم 
گوش می رســـد و ایـــن امر باعث می شـــود به ُبعد  اش بـــه 
کار لطمه ای نخـــورد. از طرف دیگر تکه  شـــاعرانه و لطیف 
که  کار اســـتفاده شـــده اســـت  فیلـــم هایی از شـــهید بین 
در جبهه ضبط شـــده اســـت و ما او را در حـــال تکاپوهای 
مرســـوم خط مقـــدم مـــی بینیم. در طـــول مســـتند بارها 
کـــه در  کـــه او یقیـــن دارد  از صـــدای شـــهید مـــی شـــنویم 
عملیات پیش رو شـــهید می شـــود. در آخرین قســـمت از 
مســـتند، تصاویری از فعالیت های شـــهید در خط نشان 
داده می شـــود و در انتها ناظر شـــهادت او هستیم. یعنی 
که شـــهید بارهـــا در طول فیلم  مخاطـــب این پیش بینی 
کـــرده اســـت را می بینـــد و در آخـــر تأثیـــری قوی به  تکـــرار 

گذارد. جا مـــی 
مســـتند »آن مرد زنده اســـت« روایتی دوگانه اســـت. یکی 
که فرزنـــدش برایش زنده اســـت و دیگری  روایت مـــادری 
کـــه مهـــم تر اســـت و ظریـــف تر به آن اشـــاره شـــده اســـت 
کـــه در طول زمـــان زنده اســـت و زنده  خود شـــهید اســـت 
کـــه مـــا بـــا صـــدای او وارد مســـتند می  مـــی مانـــد. وقتـــی 
گیریم  کار با صحبـــت هایش انس مـــی  شـــویم و در طـــول 
که بینش او و احساســـش برای ما مهم می  مســـلم اســـت 

شـــود و از بینـــش او تأثیر مـــی پذیریم.
کـــه مـــرگ را میرانده اســـت  کســـی همـــراه مـــی شـــویم  بـــا 
کـــه مـــا آن را آنچنان  گونـــه ای حـــرف مـــی زند  و از آن بـــه 
که زندگی ما مملو از مرگ شـــده  نمـــی بینیـــم. در روزگاری 
کـــه روایـــت مـــردی بـــه حقیقت  اســـت دیـــدن تصاویـــری 

زنـــده باشـــد، دلچســـب و حیات بخش اســـت.

حامد گلناری

در طــول مســتند بارهــا از صــدای شــهید مــی شــنویم 
ــهید  ــش رو ش ــات پی ــه در عملی ــن دارد ک ــه او یقی ک
ــری  ــتند، تصاوی ــمت از مس ــن قس ــود. در آخری ــی ش م
از فعالیــت هــای شــهید در خــط نشــان داده مــی شــود 
ــب  ــی مخاط ــتیم. یعن ــهادت او هس ــر ش ــا ناظ و در انته
ــم  ــول فیل ــا در ط ــهید باره ــه ش ــی ک ــش بین ــن پی ای
ــری  ــر تأثی ــد و در آخ ــی بین ــت را م ــرده اس ــرار ک تک

ــه جــا مــی گــذارد قــوی ب
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کارگردانی  »امیر من علی« عنوان مســـتندی اســـت بـــه 
کارگردان در ســـال 92  محمـــد رضا نـــوری همدانی؛ این 
به عـــراق می رود تا با تولید مســـتندی درباره شـــیعیان 
مظلـــوم شـــهر آمرلـــی بـــه دغدغـــه خـــود پاســـخ دهد. 
کـــه محمـــد رضا  »امیـــر مـــن علـــی« اولیـــن اثری اســـت 

کرده اســـت. کارگردانی  نـــوری همدانـــی 

»امیر من علی«
بنـــده طلبـــه هســـتم و دروس طلبگی خواندم. همیشـــه 
کـــه بایـــد از صحبـــت روی منبر فراتـــر بروم  در ذهنـــم بـــود 
کـــه مخاطبـــش جهانی باشـــد. البته  کنـــم  و اثـــری تولیـــد 
کـــه از بچگـــی به  دلیـــل ایـــن تفکـــر بیشـــتر عالقـــه ای بـــود 

داشتم. فیلمســـازی 
کـــه بـــه درد انقالب  مـــن موضوعاتـــی را انتخـــاب می کنـــم 
کـــه می خواهد باشـــد؛ داســـتان  بخـــورد، از هـــر زاویـــه ای 
کـــه  دیگـــری  چیـــز  هـــر  یـــا  مقاومتـــی  اقتصـــاد  مقاومـــت 

می خواهـــد باشـــد ولـــی در آن مقاومـــت باشـــد.
در اوایـــل ســـال 93 یـــک روز یکی از دوســـتان به من زنگ 
که می خواهیم بـــه عراق برویم. تـــو هم همراه  گفـــت  زد و 
مـــا می آیـــی؟ همـــۀ آن تفکـــرات در ذهنـــم تداعـــی شـــد، 

جـــواب مثبـــت دادم و با آنها همراه شـــدم.
گرفتـــه بـــود؛ بـــه »جـــرف الصخـــر« و  داعـــش تـــازه شـــکل 
چنـــد جـــای دیگـــر بـــرای مصاحبـــه رفتیـــم، عراقیهـــا بـــه 
که شـــهری بـــه اســـم آمرلـــی در محاصر اســـت  گفتنـــد  مـــا 
گـــر می خواهیـــد شـــما را بـــا هلیکوپتر بـــه آنجا بفرســـتیم  ا
کردیـــم ولی  تـــا وســـط محاصره پیـــاده بشـــوید؛ مـــا قبول 
گفتیـــم بگذاریـــد تـــا مـــا برویم ایـــران و بعـــد برگردیـــم و به 

برویم. آمرلـــی 
چنـــد وقـــت بعـــد دوبـــاره به عـــراق برگشـــتیم. متاســـفانه 
هفـــت روز بعـــد از آزادی آمرلی رســـیدیم. محاصره تمام و 
آمرلی آزاد شـــده بود، فقط توانســـتیم قصه آمرلی و آزادی 

ایـــن شـــهر را از زبان مردم بشـــنویم.

طلبیده شدم
بعضـــی وقتهـــا آدم هـــا بـــرای زیـــارت طلبیده می شـــوند ، 
که برای ســـاخت این مســـتند  ولی من احســـاس می کنم 
که به عراق بـــروم، این اتفـــاق واقعا تقدیر  طلبیده شـــدم 
بـــود؛ شـــرایط برایـــم فراهـــم شـــده بـــود و مـــن فقـــط آن را 
کار بـــدون حامی مالی  کـــردم. بـــرای تولید ایـــن  انتخـــاب 
رفته بودم، ولی خوشـــبختانه یکی از آشـــنایان، تجهیزاتی 

کنیم. در اختیارمـــان قـــرار داد تـــا از آنها اســـتفاده 

نحوه ساخت »امیر من علی«
لپ تـــاپ.  بـــدون  و  دوربیـــن  دوتـــا  بـــا  بودیـــم،  نفـــر  دو 
که فقـــط تصویر بگیریـــم. البته تصویر  قصدمـــان ایـــن بود 

هـــم نه به معنی مســـتند ســـازی؛ بلکه رفتـــه بودیم فقط 
کـــه الحمـــدهلل مصاحبـــه هـــای خوبی  مصاحبـــه بگیریـــم 

گرفتیم. هـــم 
کمک حضور  که بـــه عراق رفتیم هلیکوپترهـــا برای  زمانی 
کـــه در آنجـــا بـــود و رفـــت  داشـــتند. یکـــی از دوســـتانمان 
کـــه هلیکوپتر بلند شـــود تـــا تصاویر  کـــرد  بـــا آنهـــا صحبت 
برایمـــان  اینجـــوری  ایـــن وســـیله هـــم  هوایـــی بگیریـــم. 

فراهـــم شـــد. همـــه چیز را خـــدا می رســـاند.
کـــه مشـــغول فیلمبـــرداری بودیـــم. مریـــض  4 روز بـــود 
گرفتیم  شـــدم و دیگر نتوانســـتیم آنجا بمانیم؛ تصمیم 
که برگردیـــم؛ وقتـــی در هواپیما نشســـتم 40 درجه تب 
که رســـیدیم تا یـــک هفتـــه در تب  داشـــتم. بـــه ایـــران 

کابـــوس آمرلـــی را می دیدم. می ســـوختم و هرشـــب 
که می بردیم  فیلم هایمـــان ناقـــص بود و هر جایـــی 
به مـــا می گفتنـــد این تصاویـــر بـــه درد نمی خورد و 
باید آنهـــا را بیاندازی دور؛ ولـــی در وجودم این بود 
کـــه از ایناها اســـتفاده  کـــه باید یک راه حلی باشـــد 
کشـــیده بـــودم باید  کنیـــم؛ مـــن این همـــه زحمت 

کار مفیـــدی از آن در مـــی آوردم. پیش خیلی  یـــک 
از آدمهـــای بـــزرگ رفتیـــم و همـــه ناامیـــد بودنـــد و 
می گفتنـــد تصاویـــر خـــوب نیســـت. یـــک نفـــر بـــود 
کـــه ســـبک خاصـــی داشـــت و آن هم آقـــای مهدی 
گـــر بـــه ســـبک مســـتند »امیـــر مـــن  نقویـــان بـــود. ا
کنید بـــه شـــیوه آقـــای نقویـــان یعنی  علـــی« نـــگاه 
کار میدانـــی و داســـتان پـــردازی تهیـــه  تلفیقـــی از 

است. شـــده 
کلیتی از داســـتان را برایم نوشـــت.  آقـــای مهـــدی نقویان 
حـــدود 9 صفحـــه شـــد. ایـــن 9 صفحـــه را تبدیـــل بـــه 2 
کردم تا شـــد  کردم و ســـناریویی را خـــودم اضافه  صفحـــه 

گرفت. 5 صفحـــه و داســـتان »امیـــر مـــن علی« شـــکل 

برای ساخت »امیرمن علی« طلبیده شدم

ــل  ــامی مث ــاب اس ــار در انق ــنواره عم ــگاه جش جای
فیلــم بــی تکلــف آنچــه را کــه مــی خواهــد مــی گویــد 
ــورد  ــن م ــه ای ــه البت ــای روایی،ک ــی ه ــدون پیچیدگ ،ب
ــل  ــز تبدی ــه نی ــف مجموع ــه ضع ــه نقط ــا ب ــر بعض آخ
مــی شــود زیــرا آنچنــان کــه بایــد تعلیقــی بــه وجــود 
نمــی آیــد، و بیننــده بــرای رســیدن بــه پاســخ ســوال 

ــود ــی ش ــل نم ــاری را متحم ــش انتظ های

محمدرضا نوری همدانی و شرح اولین مستندش

در  جشـــنواره   فیلم هـــای  توزیع کننـــدۀ  کران کننـــدگان،  ا
که حتی  کشـــور وجـــود دارد  سراســـر ایران انـــد. نقاطی از 
رســـانۀ ملی هـــم آنتن نمی دهد اما فیلم های جشـــنواره 
کران کننـــده در بدو  عمـــار آن جـــا پخـــش می  شـــود. هـــر ا
امـــر با یک پرســـش درونی مواجه اســـت. چـــرا باید فیلم 
که این ســـؤال  های جشـــنواره را نمایش دهم؟ بســـتری 
در آن شـــکل می گیـــرد، یـــک بســـتر اجتماعـــی اســـت. او 
در جامعـــه زندگـــی می کنـــد. ماننـــد تمـــام افـــراد جامعه 
دغدغـــه معیشـــت دارد. ماننـــد همـــه دغدغـــه ازدواج و 
شـــغل دارد. بعـــد از ازدواج صاحب یک خانواده اســـت. 
گریبان افراد  کـــه  تمام مشـــکالت اجتماعـــی و  اقتصادی 
گرفته اســـت. اما او  گریبـــان او را هـــم  گرفتـــه،  جامعـــه را 
کمنـــد تمـــام ایـــن بندهـــا رهـــا می شـــود و فیلـــم های  از 
جشـــنواره را نمایـــش می دهد. مضاف بر این مشـــکالت 
گفـــت، جشـــنوارۀ عمـــار هیـــچ درآمـــد مـــادی هـــم  بایـــد 
نصیـــب نمایشـــگر نمی کند. او در ازای پخـــش فیلم هیچ 
کمـــک هزینـــه مالـــی دریافـــت نمی کنـــد. حتـــی بایـــد بـــا 
کند. بایـــد آنها را قانع  کران چانـــه زنی  مســـئوالن محِل ا
کـــه در مســـجد، دانشـــگاه یـــا هیئـــت، فیلـــم های  کنـــد 
کنـــد. در چنیـــن بســـتر اجتماعـــی،  جشـــنواره را پخـــش 
و فرآینـــد دشـــوار اقنـــاع، معنـــای ســـؤال ابتدایـــی تغییر 
کننده بیشـــتر درک می شود.  می کند و دشـــواری حرکت 
کران  کران کننـــده، فیلم هـــای جشـــنوارۀ عمـــار را ا چـــرا ا
می کنـــد؟ پاســـخ این ســـؤال را با هیچ تحلیـــل اقتصادی 
کـــرد. چون مبنـــای حرکـــت او و نقطۀ  نمی تـــوان تبییـــن 
عزیمتـــش اقتصاد نیســـت. پیـــش از قضـــاوت باید نیت 
انســـان  یـــک  کران کننـــده  ا کـــرد.  کنـــدوکاو  را  او  درونـــی 
اســـت و در معـــرض تمـــام بحران هـــای بیرونـــی و درونی 
قـــرار دارد. امـــا او یک ارتباط قلبی با آرمـــان های انقالب 
دارد. از میـــان تمـــام اســـالم هـــای موجـــود، بـــه اســـالِم 
انقالب اســـالمی ایمـــان دارد و این پیونـــد، موتور محرک 
گامـــی در راه اعتالی  اوســـت. همـــواره تـــالش می کند تـــا 
کنونـــی اش را مدیون  ایـــن آرمـــان هـــا بـــردارد. او اســـالم 
کاری  انقـــالب می دانـــد؛ پـــس بایـــد بـــرای ادای دینـــش 
کند. جشـــنوارۀ عمار فرصتی پیـــش روی او قرار می دهد 
کنـــد و از تمامیـــت انقـــالب اســـالمی در  تـــا دینـــش را ادا 

کند. کفر دفـــاع  مصـــاف 

کران کننده، پاسدار  ا
اسالم انقالبی
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کـــه از یک  ایـــده اولیـــه یـــا ســـوژه اولیـــن جرقه ای اســـت 
مفهـــوم یـــا معنا در ذهـــن طراح شـــکل می گیـــرد؛ و البته 
ســـوژه تـــا محقق شـــود، مراحلـــی را طـــی می کنـــد. ابتدا 
هنرمنـــد با فضـــای اطراف، موارد عینـــی و دنیای بیرونی 
مواجـــه اســـت، با آن هـــا در ارتبـــاط اســـت و در محیط و 
فضـــا زیســـت می کنـــد. در این فضـــا دنیا و دیـــد او تربیت 
می شـــود. این زیســـت، جهان بینـــی و دنیـــای اعتقادی 
و اجتماعـــی فـــرد را بوجـــود مـــی آورد؛ ایـــن مرحلـــه اول 
اســـت. پس از این مرحلـــه هنرمند به »حس« می رســـد 
)حـــس نـــه الزامـــًا بـــه معنـــاِی از عقـــل و عقالنیـــت تهـــی 
بـــودن اســـت بلکـــه »حـــس« در اینجـــا بـــه معنـــای یکی 
کـــی اســـت!( آنچـــه از ذهن و زبـــان هنرمند  از قـــوای ادرا
بـــروز می کنـــد برآمـــده از آن حـــِس زیست شـــده اســـت. 
ایـــن توضیـــح دربـــاره شبه روشـــنفکران بـــه  خوبی صدق 
جلـــو  گفته شـــده  قاعـــده  طبـــق  همه چیـــز  و  می کنـــد 
می رود)!(  شبه روشـــنفکران بلدند جهان بینی و زیســـِت 
نئورئالیســـتی خود را چگونـــه به تصویر بکشـــند. دنیای 
حســـی و ذهنـــی آن هـــا را می شـــود از آثارشـــان فهمیـــد 

کـــه زیســـت و زندگـــی خـــود را بازنمایـــی می کنند.    چرا
که ارزشـــی ها باشـــند مشکل به شکل  اما در جریان دیگر 
دیگـــری بـــروز می کند: هرچند روال یکی اســـت و هنرمند 
هرچـــه مهذب تـــر باشـــد در مســـیر ایـــن دریافِت حســـی 
قوی تـــر خواهـــد بـــود. برخـــی مقهـــور فضاهـــای غالـــب 
کلیشـــه ها،  غ از  در ســـینما می شـــوند و نمی تواننـــد فـــار
کـــه  گویـــا پذیرفته  ایـــم  فیلـــم بســـازیم و قصـــه بگوینـــد. 
ســـینما یعنی نمایش معضالت چـــرک اجتماعی، فقط! 
کـــه در  مکـــرر در مکـــرر شـــاهد داســـتان هایی هســـتیم 
آن مـــردی ندار، عاقبت شـــرایط و ســـختی هـــای زندگی 
او را ناچـــار می ســـازد، بـــه دزدی روی مـــی آورد. حـــال یا 
رســـوا می شـــود -همچـــون دزد دوچرخـــه دســـیکا- و به 
تبـــع آن مخاطـــب دل می ســـوزاند و همـــراه می شـــود؛ 
و یـــا آن ناچـــاِر خاطـــی بـــا تلنگـــری پشـــیمان می شـــود و 
بـــه راه می آید -مانند همیـــن فیلم-. میان ایـــن دو الگو 
روایـــِت فیلم چه فرقی اســـت وقتی تِم هر دو فقر اســـت و 
گاهـــی فضای بیرونی بر موضوع غالب اســـت و  دزدی؟! 
کجـــا توقف می کند  اینکـــه ذهن -درمرحله ســـوژه یابی- 
کـــه تعـــداد فیلم ها بـــا این تمِ   موضوعیـــت می یابـــد؛ آنجا
کهنـــه و تکـــراری، معنـــادار بـــاال مـــی رود و چرک نـــگاری 
کلی  تبدیل به یک ارزش می شـــود، شـــاید الزم است به 

ایـــن تـــم را تغییر داد، شـــاید راه چاره ای باشـــد. 

ســـوال مهـــم اینجاســـت: اصـــاًل چـــرا بایـــد قصه هایمـــان 
و  موقعیت هـــا  بـــا  درســـت-  ظاهـــرًا  پایانـــی  بـــا  -ولـــو  را 
کنیـــم؟!  روایـــت  کوچـــک  و  کم مایـــه  شـــخصیت های 
چـــرا بایـــد قصه  مـــا به روابـــط ســـطحی و نازل انســـان ها 
گرچه در  بپـــردازد در حالیکـــه می تواند متعالی باشـــد؟! ا
ســـینمای نئورئالیســـتی ایتالیا، موضوع فیلم  ها طبقات 
پاییـــن جامعه اســـت اما جنـــس روایت ها ســـطِح پایین 
کم مایـــه نیســـت. بایـــد بپذیریـــم برخی مـــان از دنیای  و 
ارزشـــمند دین بـــاوری غافـــل شـــدیم، مقهـــور و اثرگرفته 
از فضاهای داســـتانی ایـــن روزهای ســـینمای اجتماعی 
شـــده ایم. هـــم در مقـــام معنـــا، از آن ســـینما اثـــر و رنگ 
گرفته ایـــم و هـــم دوربین رو دســـت و تدوین و... نشـــان 
قـــوای  حکـــم  در  -کـــه  هنرمنـــد  حـــواس  کـــه  می دهـــد 
محـــرک و مؤســـس برای بروز ســـوژه و بعد یـــک اثر هنری 

ک و دریافـــت درســـتی ندارد. اســـت- ادرا
فضـــای ذهنی یمـــان در مرحلـــهء ایده پـــردازی، محدود 
بـــه تعارضـــات اجتماعـــی و برخوردها شـــده اســـت. باید 
کـــرد،  ایـــن تابـــو را شکســـت و بـــه مرحلـــه ای باالتـــر فکـــر 
کـــه انســـان در اندیشـــه ســـعادت اســـت. می شـــود  آنجا
بجای اندیشـــیدن به ســـقوط نکـــردن آدمـــی، به صعود 
کـــرد و -در عالم هنر- روابـــط اجتماعی را در  انســـان فکر 
کـــه انســـان راه را می یابـــد و در  کـــرد  آن مرتبـــه ای خلـــق 
جهـــت تکمیل خود پیـــش می رود. حقیقت اینجاســـت 
کـــه غفلـــت -یا حتـــی تـــرس- از مفاهیـــم اســـتعالیی، ما 
را بـــه ســـمت ســـوژه هایی رایـــج و ســـهل الوصولی چـــون 
کشـــانده اســـت. بی شک  طالق و فقر و اعتیاد و امثالهم 
بایـــد از ایـــن نـــگاه جـــدا شـــد و فکـــر و ذهـــن را از اینکـــه 
الگـــوی روابـــط اجتماعی تنها بـــه تعارضـــات و تزاحمات 

کرد.  اجتماعـــی و خانوادگـــی محدود اســـت، خالـــی 
اساســـی ترین مشـــکل ایـــن فیلم )چشـــماتو ببنـــد( ابتدا 
ح و بعـــد فیلمنامه اســـت. مردی  انتخـــاب ســـوژه و طـــر
کـــه می خواهـــد پـــدر شـــود امـــا دزد می شـــود امـــا آخربار 
راه َدر رو می یابد. انتخاب و تأیید ســـوژه ناشـــیانه است؛ 
کنار معضِل نـــداری و بعد از آن  موقعیـــت فرزنـــدآوری در 
ســـرقت و دردســـرهای تبعـــی آن چه ترکیـــب و مضمونی 
و  مفهـــوم  چـــه  بی قـــواره  ترکیـــب  ایـــن  می آفرینـــد؟!  را 
ذهنیتـــی را برای مخاطـــب ایجاد می کنـــد؟! حِس  ترس 
از بچـــه دار شـــدن بر توجـــه و تالش پـــدر برای اســـتقبال 
می شـــود.  منتقـــل  زودتـــر  و  اســـت  مقـــدم  فرزنـــدش  از 
کم رنـــک اســـت؛ مـــرد عاجز اســـت تا  لـــذا خـــدا در فیلـــم 

سوژه های همیشه در صحنه! در »چشماتو ببند« 
که خطر رســـوایی  ســـارق. توکِل حیـــن و پس از ارتـــکاب 
کترها را به شدت  کارا نزدیک اســـت، شـــخصیت پردازی 

تضعیـــف می کنـــد -و بـــه همان نســـبت فیلـــم را-. 
کـــه فیلمســـاز  کار را بـــرای پذیـــرش آن مفهومـــی  حتـــی 
کنـــد، ســـخت می کنـــد. مـــرد  قصـــد داشـــته تـــا منتقـــل 
فیلـــم )رحمان( نـــه فقیر اســـت و نه دســـت به خیر، بلکه 
بی مبـــاالت و بی تدبیر اســـت، او بی مســـئولیت اســـت؛ و 
کم مایه نـــه تنها  چنیـــن مواجهـــه ای با ایـــن شـــخصیِت 
کمـــی دارد بلکـــه بـــه زعـــم نگارنـــده  کشـــش و جذابیـــت 
کـــه  نـــوع شـــخصیت پردازی  ایـــن  نیـــز دارد. در  دافعـــه 
انحـــراف از مرکـــز اتـــکای قصـــه و فیلمنامـــه  وجـــود دارد، 
فیلـــم را بـــه اثری وصله ای و باســـمه ای تبدیـــل می کند. 
ارتباطـــی شـــخصیت ها  و شـــبکه  رفتارهـــا  و  تصمیم هـــا 
بـــا  رابطـــه ی رحمـــان  ماننـــد  بـــی وزن می شـــوند  همـــه 
که آن هـــم نیازمنـــد و محتاج  دوســـت همدســـت خود، 
بـــه نظـــر نمی آیـــد، او عقـــده ای اســـت. در اینجـــا فقـــر و 
حواشـــی آن را هم نشـــان نمی دهیم، در این بین رقابت 
کـــه ســـبب  و درگیـــری طبقـــات بـــا یکدیگـــر را می بینیـــم 
شـــده تا اقشـــار و افراد به دشـــمنی و نفرت بیفتند؛ اینها 

را می تـــوان از فیلـــم فهمیـــد.
بـــا این همـــه فـــرض می کنیـــم ســـوژه ایـــن فیلـــم بجـــا 
و درســـت انتخـــاب شـــده اســـت؛ بـــا ایـــن فـــرض بـــه 
نحـــوه ی پرداخـــت آن می پردازیم. میـــزان باورمندی 
کـــه بـــه فیلـــم  و نیـــز تســـلط  بـــر مفهـــوم و مضمونـــی 
اثـــر  تبدیـــل می شـــود می توانـــد میـــزان موفقیـــت آن 
گـــر برای  را رقـــم بزنـــد و ایـــن از داخـــل اثر پیداســـت. ا
ســـازندگان و طراحـــان اثـــر، نســـبِت معنـــا و محتـــوای 
موردنظـــر بـــا مدیـــوم ســـینما مشـــخص نباشـــد، برای 
خلـــق آن اثـــر موفقیـــت حاصـــل نخواهـــد شـــد؛ یعنی 
چنانچه شـــناخت درســـتی از ســـینما و مقتضیات آن 
حاصـــل نشـــود، معنـــای موردنظـــر -هرچنـــد متعالـــی 
کلیـــت اثـــر نیـــز معناباخته  باشـــد- ضایـــع می شـــود و 
خواهـــد شـــد. از ایـــن رو، فیلـــم بـــه محـــض آغـــاز، مـــا 
را از لحـــاظ محتـــوا بـــا یـــک دوگانگـــی و اســـتیصال -و 
کـــه مذمـــوم اســـت. از  نـــه تعلیـــق- مواجـــه می کنـــد، 
خیـــر آن پول-ولـــو انـــدک- نمی توانـــد بگـــذرد یـــا باید 
بگوییـــم: وامی دهـــد. مشـــابه چنیـــن موقعیتـــی را در 
گوجه  گنجشـــک ها« می بینیم، آنجا سرگذشـــت  »آواز 
ســـبزهای خریداری شـــده با پـــول ناحـــق را می بینیم 
کریـــم -رضـــا ناجـــی- نیت پـــس دادن  )هرچنـــد آنجـــا 
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گفت:  کارگردان اثر »چشـــماتو ببند«  »ابـــوذر حیدری« 
بنـــده متولد ســـال 62 هســـتم و اولین آشـــنایی من با 
که بعد  عرصه هنری در هنرســـتان ســـینمایی یزد بود 
از آنجـــا هـــم به انجمـــن اســـالمی جوانان و ســـپس به 

دانشـــگاه صدا و ســـیما رفتم.
کـــرده ام میتـــوان »آهنـــگ  کـــه تولیـــد  از اولیـــن آثـــاری 
کوچـــه هـــای خشـــتی« و »ورود ممنـــوع« را نـــام برد و 
کـــه دو ســـال پیش  کار اخیـــرم »حافـــظ« بـــود  عنـــوان 
کردم و در جشـــنواره »رویش« جایزه  کارگردانـــی  آن را 
که  بهتریـــن بازیگـــری را آقـــای »پوریـــا رحیمی ســـام« 
گرفت و در جشـــنواره »ســـما«  بازیگر این مســـتند بود 

هـــم این مســـتند نامزد شـــد.

درباره فیلم داستانی »چشماتو ببند«
کاری اســـت و داستان  موضوع این فیلم درباره درســـت 
گرفته و  که در مضیقـــه مالی قـــرار  اشـــاره بـــه فـــردی دارد 
که از راه آســـان روزی حرام بدســـت  بایـــد تصمیـــم بگیرد 
کـــه خـــدا برایـــش می خواهد  آورد یـــا بـــرای روزی حـــالل 

کند.  تـــالش 
ح شـــد و درباره شـــخص  ایده این فیلم در ســـال 91 مطر
که بـــه اشـــتباه قفل یـــک موتـــور را باز  کلیـــد ســـازی بـــود 
کـــه موتور را  می کنـــد و بعـــد از آن متوجه می شـــود فردی 
کرده ســـارق بوده اســـت، من ایـــن صحنه در  برایـــش باز 
کـــه آن را با آقای ا»حســـان ثقفـــی یزدی« در  ذهنـــم بود 
گســـترش دادیـــم تا فیلمنامه  گذاشـــتم و بعد آن را  میان 

شد. تهیه 

هدف ازساخت این فیلم
کننده ای  کردیم فیلم ســـرگرم  مـــا در تولید این اثر ســـعی 
مـــا  بـــدون حاشـــیه قصـــه  کـــه مخاطـــب  کنیـــم  تولیـــد 
همیـــن  بـــا  کـــه  دهیـــم  نشـــان  ضمـــن  در  و  بشـــنود  را 
داســـتان های ســـاده و خیلـــی معمولـــی روزانـــه می توان 

چیزهـــای بســـیاری را آموخـــت.
پیـــش تولیـــد و انتخـــاب بازیگر، مـــدت ســـه هفته طول 
کشـــید و بازیگران خوبـــی همچون آقـــای »پوریا رحیمی 
که  کرمی«  کالنتر« و آقای »ســـینا  ســـام«، »خانم فالنـــک 
در زمینـــه فیلـــم و تئاتـــر حرفـــه ای بودنـــد برای بـــازی در 

ایـــن فیلم انتخاب شـــدند. 

مشکالت ساخت این فیلم
کوتاه همیشـــه مشـــکالت مالـــی وجود  در ســـاخت فیلم 
کنیم  کار  کردیم بـــا حداقل حاشـــیه  دارد ولـــی ما ســـعی 
کـــه امـــکان دارد هزینه ها را پاییـــن بیاوریم تا  و تـــا جایی 

کار خوب ارائـــه بدهیم. بتوانیم یـــک 
نداشـــتن لوکیشـــن مناســـب، ســـفر بـــه شـــهر یـــزد برای 

ســـاخت این مســـتند و رفـــت و آمدهـــای ناشـــی از آن از 
کار بود ولی خدا را شـــکر توانســـتیم همه  معضـــالت ایـــن 

کار خـــوب ارائـــه بدهیم. ایـــن هـــا را بگذرانیـــم و یک 

جشنواره عمار
کارهایـــی  و  دوســـتان  واســـطه  بـــه  اول  دور  همـــان  از 
که  کـــه قبـــال انجـــام داده بودیـــم مثـــل اثـــر »رو به قبلـــه« 
گرفـــت بـــا  دو ســـال پیـــش جایـــزه بهتریـــن فیلم نامـــه را 
کاری  جشـــنواره عمـــار آشـــنا شـــدم ولـــی خـــودم تـــا االن 

نفرســـتاده بودم و فیلم »چشـــماتو ببنـــد« اولین اثر بنده 
کـــرده بودم. که بـــه ایـــن جشـــنواره ارســـال  بـــود 

بـــه نظرم جشـــنواره عمار در نـــوع خودش بســـیار جذاب 
اســـت ولی بـــرای مخاطبـــان خـــاص؛ امیـــدوارم روزی به 
که غیر از مخاطب خـــودش مابقی طیف ها  جایی برســـد 
کارهای  کـــه هـــم  کنـــد  و جناح هـــا را هـــم بتوانـــد جـــذب 

متفـــاوت و هم مخاطبین متنوعی داشـــته باشـــد.
به دلیل اینکه ســـبک و ســـیاق جشـــنواره عمار متفاوت 
اســـت احتمال ماندگاری یـــا عدم مانـــدگاری اش به نوع 
مدیریـــت آن در حـــال و آینـــده بســـتگی دارد؛ بـــه طـــور 
کند  گســـترده تر  کلـــی هـــر چقـــدر بتوانـــد مخاطبانـــش را 

مانـــدگاری اش هم بیشـــتر می شـــود.
بـــه دلیـــل اینـــک جشـــنواره عمـــار مخاطـــب خاصـــی را 
گر  دارد مـــد نظـــر دارد یـــک مقـــدار محدود اســـت ولـــی ا
گروه هـــا را جذب  که مردمی اســـت همه  ماننـــد اســـمش 
کنـــد طیـــف فکـــری و انســـانی  و موضوعاتـــش را متنـــوع 

بیشـــتری بـــه این جشـــنواره ســـرازیر می شـــود.
بـــرای  می شـــود  کـــه  موضوعاتـــی  ماندگارتریـــن  و  بهتریـــن 
کـــرد مباحث انســـانی و اخالقی اســـت،  فیلم ســـازی انتخاب 
گر پایه اصلـــی بزرگتریـــن فیلم های دنیا  که شـــما ا بـــه صورتی 
کنید بر اســـاس ایـــن مســـائل ساخته شـــده اند. را هـــم نـــگاه 

چشماتو ببند؛ حالل یا حرام
گوید حیدری از اثر داستانی اش می 

ــا  ــه ب ــود ک ــب ب ــیار جال ــم بس ــرد برای ــن ف ــه ای قص
ــذا  ــور غ ــی رود، چط ــاال م ــوه ب ــور ازک ــرایط چط آن ش
ــاال  ــنش را ب ــپ کاپش ــور زی ــا چط ــا اص ــورد ی می خ
ــزه  ــدن انگی ــا دی ــواالتم را ب ــواب س ــه ج ــد ک می کش
ــو  ــر الگ ــن اث ــاخت ای ــدف از س ــم و ه ــرد گرفت ــن ف ای
ــود. ــان ب ــرای جوان قــرار دادن »ســیدکاظم ســیادتی« ب

پـــول را داشـــت امـــا نشـــد(. در ابتـــدای فیلـــم، زمینه  
کاری هـــای »رحمـــان« بـــه چشـــم می آیـــد اما در  خطا
کاری هـــا و روابـــط عّلی-معلولـــی  ادامـــه چرایـــی خطا

اســـت. نامعلوم  داســـتان 
از طرفـــی -قائم بـــر همان فرض- در ارتباط با شـــخصیت 
ح دارد: آیـــا نبایـــد  اصلـــی فیلـــم، یـــک ســـؤال جـــای طـــر
)رحمـــان( بـــه آن حـــد از ناچـــاری و اســـتیصال برســـد تـــا 
مخاطب نســـبت به آن حـــس همذات پنداری و همراهی 
کنـــد؟! رئالیســـت ها اینطور  پاســـخ می دهنـــد: باید  پیدا 
برســـد! در آن نـــگاه ُدگـــم و بســـتۀ واقعیت گرایی پاســـخ، 
گـــر ناچـــارِی )رحمان(  پاســـِخ درســـتی اســـت. مخاطب ا
دریافـــت،  ذلیـــل  و  ک افتـــاده  به خا را  او  پذیرفـــت،  را 
کتـــر،  کارا بیـــروِن  بـــا  درون  تضـــاد  کـــه  اســـت  زمـــان  آن 
خلـــق موقعیـــت می کنـــد و آن را باورپذیـــر. ایـــن منطـــق 
که بایـــد در نمایـــش درماندگی هـــا افراط  رئالیســـم اســـت 
کـــرد و بـــر تیره بختی هـــای قصـــه افـــزود، شـــخصیت ها را 
کـــرد تا  -کـــه نمـــودی از »مـــِن« مخاطـــب اســـت- تحقیر 
همراهـــی و ترحـــم بیننده جلـــب شـــود. در ادامه رحمان 
بایـــد تصمیـــم بگیـــرد و این تصمیـــم عالمت ســـوال فیلم 
کـــه مخاطب  در ذهن مخاطب اســـت. آن چیزی اســـت 
کرده  که فیلمســـاز تـــالش  کنـــد. از آنجا بایـــد آن را دنبـــال 
انتهـــای فیلـــم  را در  اســـت شـــخصیت اصلـــی فیلمـــش 
تنهـــا بـــه یک دوربرگـــردان -بـــه تعبیر خـــود فیلـــم: راه َدر 
رو)!(-برســـاند، از رشـــد و نمـــو شـــخصیت و قصـــه غافـــل 
مانـــده اســـت، بـــه همیـــن جهـــت، فیلـــم آوردۀ خاصـــی 
کرده اســـت  نـــدارد، مگر آنکه درمی یابیم رحمان اشـــتباه 
که از اول هـــم می دانســـتیم(. تدوین نیز  )همـــان چیزی 
گفت پیگیری قصه را دشـــوار  نجات بخش نیســـت و باید 
می کنـــد و در فرازهایـــی باعـــث انحراف و آشـــفتگی ذهن 
گرچه بـــازی  بازیگران فضاســـاز از  می شـــود. از دیگر ســـو، ا
کمکی به  آب درآمـــده   اســـت اما در مجمـــوع بازیگردانـــی 
حـــس همراهـــی مخاطـــب نمی کند و یکدســـت نیســـت.
فیلمســـاز می کوشـــد قصه فیلـــم خود را به تصویر بکشـــد 
امـــا بـــه بیـــان تصویـــری نمی رســـد و فیلم از ایـــن جهت 
الکـــن اســـت. هرچنـــد فیلمســـاز در فرازهایـــی از فیلـــم-
گرفتِن  ماننـــد ســـکانس آخر- تـــالش می کند تـــا با قـــاب 
آســـماِن باالســـر رحمـــان و زنش، وجـــود خـــدا و مراقبت 
و توجـــه دائمـــی خدا را یـــادآور شـــود اما اثـــر در مجموع، 
که به بیاِن دقیق و یکپارچۀ تصویری برســـد  انســـجامی 

است. نشـــده  محقق 
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ارتباطـــات  ارشـــد  کارشـــناس  امامقلـــی،  محمدرضـــا 
که از ســـال 92 با مجموعه  دانشـــگاه صدا و سیماســـت 
مستندســـازی  عرصـــه  وارد  کشـــتار«  »کاالی  مســـتند 
شـــد و پـــس از آن مجموعه ی ســـریالی تحســـین شـــده 
گرافی ساخت و  »داســـتان اعتماد« را در قالب موشـــن 
کربـــالی 94 را جلوی دوربین برد. پس از آن اثر مســـتند 
کـــه در مرکـــز مستندســـازی ســـفیر مشـــغول  امامقلـــی 
بـــه فعالیـــت اســـت بـــا اثـــر »آقـــای نخســـت وزیـــر« به 
که  هفتمیـــن جشـــنواره عمار آمده اســـت، مســـتندی 
بـــا محـــور قـــرار دادن فـــراز و فرودهـــای سیاســـی و بـــا 
کیـــد بـــر تصمیم هـــای دکتـــر مصـــدق از زمـــان ملـــی  تأ
که  کودتـــای 28 مـــرداد 1332  شـــدن صنعـــت نفت تـــا 
به ســـقوط دولت مصـــدق انجامید به 28 مـــاه زندگی 

سیاســـی دکتـــر مصـــدق می پـــردازد.

چرا مســـتندی با موضوع تاریـــخ معاصر ایران و 
مصدق  دکتر  شخصیت 

کـــه بـــه آن برهـــه زمانـــی پرداختـــه انـــد از تعـــداد  آثـــاری 
کـــه  کمتـــر شـــاهدیم  انگشـــتان دســـت فراتـــر نمـــی رود و 
مستندســـازان بـــرای روایـــت تاریخ به ســـمت ایـــن دوره 
تاریخـــی برونـــد، اهمیـــت و لـــزوم پرداختـــن بـــه وقایـــع و 
کـــه  رویدادهـــای تاریـــخ معاصـــر نخســـتین دلیلـــی بـــود 
باعث شـــد، به ســـمت ســـاخت مســـتندی با دســـتمایه 
قـــرار دادن وقایـــع آن ســـال هـــا بـــروم، البتـــه در مســـتند 
کردیم تا به ســـمت مســـتند  »آقای نخســـت وزیر« ســـعی 
پرتره از دکتر مصدق نرویم بلکه حواشـــی این شـــخصیت 
در منصب سیاســـی و بررســـی نهضت ملی شدن صنعت 

نفـــت در آن دوره را بـــه تصویـــر بکشـــیم.
که  گذشـــته و این  عبـــرت پژوهی تاریخـــی، بازنگـــری تاریخ 
کشـــور ما آمده است، دیگری  گذشـــته چه بر ســـر  ببینیم در 
که ما را بر آن داشـــت به ســـمت ســـاخت مستند  دلیلی بود 
کـــه در قـــرآن و  »آقـــای نخســـت وزیـــر« برویـــم. مســـئله ای 
گذشـــته  که عبرت های تاریخی  ســـیره ائمه نیز آمده اســـت 

را بـــرای آینده چراغ راه قـــرار دهیم.
کارها دارد،  کار نســـبت به باقـــی  کـــه این  ارزش افـــزوده ای 
خارجـــی  نماینـــدگان  ســـفرهای  از  جامـــع  تحلیلـــی  ارائـــه 
کشـــورهای آمریکا، انگلیس و فرانســـه به ایـــران و پرداختن 
و  مصـــدق  دکتـــر  توســـط  دوران  آن  نفتـــی  کـــرات  مذا بـــه 
شـــباهت تاریخـــی آن برهـــه بـــا اتفاقـــات این دوران اســـت.

اســـتفاده از تصاویری آرشـــیوی برای نخســـتین 
بار در مســـتند آقای نخســـت وزیر

مرحله تحقیق و پژوهش در تولید اثر »آقای نخست وزیر«
تاریخـــی  مســـتندهای  در  پژوهـــش  و  تحقیـــق  مرحلـــه 

معمـــواًل زمان زیـــادی را به خـــود اختصاص مـــی دهد و 
در اثـــر »آقای نخســـت وزیر« نیز همین مهـــم اتفاق افتاد 
کار از آذر مـــاه 93 زیر نظر آقای ســـید  و مرحلـــه پژوهـــش 
یـــزدان حبیبـــی آغاز شـــد و از تیرمـــاه 94 تصویـــر برداری 
کار آغـــاز شـــد و همزمان تدوین آن انجام می شـــد تا این 

کردیم. کـــه در مـــرداد ماه مراســـم رونمایـــی اثر را برگـــزار 
کار اســـتفاده از تصاویـــر آرشـــیوی  یکـــی از وجـــوه تمایـــز 
که بـــرای نخســـتین بار در این مســـتند اســـتفاده  اســـت 
مرکـــز  بـــا  شـــده  انجـــام  هـــای  پیگیـــری  بـــا  کـــه  شـــده، 
تاریـــخ  مطالعـــات  مؤسســـه  اســـالمی،  انقـــالب  اســـناد 
معاصـــر، فیلمخانـــه ملـــی ایران، آرشـــیو صدا و ســـیمای 
جمهوری اســـالمی ایران به دســـت آمدنـــد، البته عمده 
کـــه تجهیزات  تصاویـــر آرشـــیو هایمـــان، با توجـــه به این 
کـــم بـــوده اســـت از  فیلمبـــرداری در ایـــران در آن زمـــان 
طریـــق اینترنـــت و بـــا دسترســـی به آرشـــیو شـــبکه های 

کردیم. خبـــر آمریکایـــی، انگلیـــس و فرانســـه پیـــدا 

کار اســـتقبال  خوشـــبختانه جامعـــه نخبگانـــی و جوانـــان از 
کران هـــای دانشـــگاهی در  کـــرده انـــد و تا بـــه امـــروز ا خوبـــی 
کشـــور انجام شـــده و  حدود 50 دانشـــگاه در اقصی نقاط 
کار  در دانشـــگاه نفت آبادان اســـتقبال فوق العاده ای از 
گرفت و جمعیت بســـیاری آمده بـــود و از ابتدای  صورت 
کران  کثر ا کران مســـتند، افرادی پیگیـــر بودند و در ا آغاز ا
کردند و آقایان  فراســـتی  های مســـتند در تهران شـــرکت 
که  ، شـــاه حســـینی و رضا برجی از جمله افـــرادی بودند 
مســـتند »آقـــای نخســـت وزیـــر« را در طراز مســـتندهای 

طراز اول دانســـتند.

»آقـــای نخســـت وزیـــر« و شـــباهت هـــای آن بـــا 
ای هســـته  کـــرات  مذا ماجراهـــای 

گرفتـــن  گفتـــم بخشـــی از تاریـــخ عبـــرت  کـــه  همان گونـــه 
اســـت و ایـــن اثر نهیبـــی بـــه مقوله »اعتمـــاد بـــه آمریکا« 

»آقای نخست وزیر« نهیبی به اعتماد به آمریکا
گوید امامقلی از اثر جنجالی اش می 

که آمریـــکا چگونـــه در طول  مـــی زنـــد و نشـــان می دهـــد 
که از ســـوی ایـــران به او  تاریـــخ به واســـطه اعتمادهایی 

شـــد چه ضربـــه های بـــه ملـــت وارد آورد.
کـــه در مقطعی از  قصـــه بایـــد ایـــن چنیـــن تبییـــن شـــود 
تاریخ ایران، اتحادی میـــان دولتمردان و مردم از جمله 
کاشـــانی و دکتـــر مصـــدق وجود داشـــته اســـت  آیـــت اهلل 
کرد،  که صـــادر  و ایـــن رهبـــری مذهبـــی بـــا اعالمیـــه ای 
کند و حماســـه ای  توانســـت نظر حـــزب توده را نیز جلب 
از جنـــس اتحاد در 30 تیر ماه به وقوع پیوســـت و ســـبب 

بازگشـــت دکتـــر مصدق به مســـند خود شـــد.
و  اتحـــاد  آن  مـــرداد   28 ماجـــرای  در  و  تیـــر   30 از  پـــس 
همدلـــی از بیـــن مـــی رود و اختـــالف داخلی به دشـــمن 
کشـــور عملیاتی  اجازه می دهد تا دسیســـه ی خود را در 
کـــه رهبرهـــای سیاســـی آن دوره  گفت  کنـــد و می تـــوان 
نقـــش خود را بـــه خوبی ایفا نکردند و بـــه نوعی می توان 
گفـــت علـــت ایـــن مســـائل خوشـــبینی دکتـــر مصـــدق به 
کـــه در هـــر برهـــه ای از زمان می  آمریـــکا بـــود، نکتـــه ای 

کار آید و نقشـــه ی راه سیاســـتمداران شـــود. توانـــد بـــه 

جشنواره عمار
کردن فیلمســـازان  نقش جشـــنواره عمار در دغدغه مند 
نســـل جدیـــد در جهت ســـاخت فیلم هایی در راســـتای 
گفتمان جبهـــه انقالب غیر قابـــل انکار  گســـترش  نشـــر و 
کـــه در ایـــن میان وجـــود دارد  اســـت، امـــا نکتـــه دیگری 
که جشـــنواره عمـــار در برابر  کـــه باید ببینیـــم  این اســـت 
گســـترده دیگر جشـــنواره هـــا و جریانـــات موجود  ســـیل 
کشـــور چه قدر مـــی تواند مؤثر باشـــد و در مجموع آیا  در 

کرده ادامـــه دهد؟ که ایجـــاد  مـــی تواند به موجـــی 
که جشـــنواره عمار ســـر  البتـــه بـــاور ما این اســـت، ندایی 
داده نـــدای حـــق اســـت، پس نـــدای حق به طـــور حتم 
بـــه حق طلبـــان خواهد رســـید البته در این میـــان نباید 
کشور غافل شـــد، مسئله ی دیگری  از فضای رســـانه ای 
که، جشـــنواره  کـــه در این میـــان وجود دارد، این اســـت 
کـــرده اســـت و باید به  گرایـــی پیـــدا  عمـــار حالـــت درون 
که تـــک صدایـــی موفقیت  کنیـــم  ایـــن نکتـــه هـــم توجه 
گرایی فاصلـــه بگیریم  آمیـــز نخواهد بـــود و بایـــد از درون 
کنیـــم تـــا بتوانیم  کشـــور نفـــوذ  و در عمـــق رســـانه هـــای 

گـــوش دیگران برســـانیم. ســـخنانمان را بهتر به 
که  گـــروه هایی  جشـــنواره عمـــار باید افـــزون بر تیـــم ها و 
گـــروه های  منتصـــب بـــه جبهه انقالب هســـتند با ســـایر 
کـــه عنادی بـــا انقالب ندارند و بـــه نوعی بی  فیلمســـازی 
کند و فضـــا را فضایی باز  طرف هســـتند نیـــز ارتباط برقرار 
کـــه دســـتیابی به این مهـــم نیازمنـــد برنامه  نـــگاه دارند 

ریـــزی و صرف زمان زیاد اســـت.

همان گونــه کــه گفتــم بخشــی از تاریــخ عبــرت 
ــه »اعتمــاد  ــه مقول گرفتــن اســت و ایــن اثــر نهیبــی ب
بــه آمریــکا« مــی زنــد و نشــان مــی دهــد کــه آمریــکا 
ــی کــه  ــه واســطه اعتمادهای ــخ ب ــه در طــول تاری چگون
از ســوی ایــران بــه او شــد چــه ضربــه هــای بــه ملــت 

آورد. وارد 
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که می سازم  قصه فیلم هایی 
دغدغـــه  اســـاس  بـــر  می ســـازم،  کـــه  فیلم هایـــی  قصـــه 
که بـــه دنبال این  گیـــرد و مدتی بـــود  شـــخصی ام شـــکل می 
بـــودم تـــا مســـتندهایی بـــا هـــدف تجلیـــل از مقام مـــادر در 
سراســـر ایـــران، از فرهنگ هـــا و قومیت هـــای مختلـــف تهیه 
کـــه تا بـــه امـــروز 2 قســـمت از ایـــن مجموعـــه را آماده  کنـــم، 

کـــرده ام و انشـــاء اهلل بتوانـــم بـــه هدفـــم برســـم.
کنـــم در مورد مـــادران بـــه خصوص مـــادران  احســـاس مـــی 
کرده ام برای مـــادرم این  کوتاهی شـــده، و من نیـــت  شـــهدا 
حرکـــت را انجـــام دهـــم تا بـــه نوعی بـــه یک فرهنگ ســـازی 
که هـــر شـــهیدی را یـــک مـــادر قهرمان  تبدیـــل شـــود؛ چـــرا 
بـــه دنیـــا آورده و بـــه همیـــن جهـــت آمـــدم و بـــه این ســـوژه 

پرداختم.

چرا فیلمسازی
در دنیـــا امروز قدرتمندترین و تأثیرگذارترین ســـالح، رســـانه 
که  و تصویـــر اســـت و مـــن بعضـــی جاها احســـاس می کنـــم، 

کوتاهی می شـــود.  خیلـــی در این زمینـــه 
مـــن فیلم هـــای بومـــی را بســـیار دوســـت دارم و بـــا حـــال و 
هـــوای فیلـــم آشـــنا هســـتم و عاشـــقانه بـــا ســـختی در ایـــن 
کنم و انشـــاهلل بتوانـــم در این زمینـــه با نیت  کار مـــی  زمینـــه 

گام بـــردارم و عاقبـــت بـــه خیر شـــوم. خالصانـــه 

کنید  گروهی تولید می  آثارتان را به صورت 
کســـی و با هزینه شـــخصی تولید می  کمک  کارهایم را بدون 
که در قم ســـاختم از ســـوی بنیاد  کار آخرم را  کنـــم، اما ایـــن 
حفـــظ آثـــار ارزش هـــای اســـالمی اســـتان قم حمایت شـــد و 
جنـــاب ســـرهنگ احمـــد حســـینی، به عنـــوان مســـئول امر 
کردند. کارهای من خیلـــی خوب اســـتقبال  ح و  از ایـــن طـــر

البتـــه ایـــن مســـئله ســـاخت فیلـــم بـــه تنهایی مشـــکالت و 
ســـختی هایی بـــه همـــراه دارد، به طـــور مثال مـــن یک ماه 
به شهرســـتانی ســـفر می کنم و این مســـئله معطلـــی و هزینه 

هایـــی به همـــراه دارد.

بخش »فیلم ما«
 بـــا توجه به وجود رســـانه هـــای مختلف و تهاجـــم فرهنگی 
روزانـــه  مـــردم  اجتماعـــی،  هـــای  شـــبکه  فعالیـــت  و  غـــرب 
از لحـــاظ بصـــری در حصـــار فـــراوان شـــبکه هـــای مختلـــف 
هســـتند و فیلمســـازان در جشـــنواره عمـــار بایـــد بـــه ســـراغ 
کلیشـــه بروند. ســـوژه هـــای خـــاص و تأثیرگـــذار و بـــه دور از 

که فیلم می سازد خیاطی 
کنار  کـــه در  کبریـــان از اهالـــی شهرســـتان قـــم اســـت  یعقـــوب ا
کـــه در عرصه فیلمســـازی  حرفـــه خیاطـــی خود ســـال هاســـت 

مشـــغول بـــه فعالیت اســـت.
کـــه از ســـال 80 وارد عرصـــه بازیگـــری و پـــس از آن بازیگـــری  او 
کشـــی« را در  تئاتـــر شـــد، نخســـتین فیلـــم اش با عنوان »نســـل 
کرده  کارگردانی  ســـال 84 ســـاخته و تا به حال بیش از 10 اثـــر را 

. ست ا
کرده،  که در 30 جشـــنواره ملـــی و بین المللی شـــرکت  کبریـــان  ا
امســـال بـــرای نخســـتین بـــار بـــا 2 اثـــر در هفتمیـــن جشـــنواره 
آیـــد،  مردمـــی فیلـــم عمـــار حضـــور دارد.آن چـــه در زیـــر مـــی 

گفـــت وگـــوی خبرنـــگار جشـــنواره عمـــار با اوســـت. ماحصـــل 

دیـــدار فعـــاالن و برگزیـــدگان جشـــنواره عمار بـــا رهبـــر انقالب را 
که در  می تـــوان بـــه مثابه دیـــدار با »خـــود« دانســـت: دیـــداری 
آن جشـــنواره عمـــار بـــا فلســـفه مجســـم خـــود مواجـــه شـــده و 
آیـــا جشـــنواره  پیـــش روی خـــود می یابـــد.  تـــازه ای  افق هـــای 
اســـتلزامات  بـــه  توانســـته  آیـــا  اســـت؟   عمـــار  همچنـــان  عمـــار 
عماربـــودن خـــود پایبنـــد باشـــد؟ آیـــا جشـــنواره عمـــار از خـــود 
گر در پی پاســـخ به چنین پرسش هایی  بیگانه نشـــده اســـت؟ ا
باشـــیم، بازخوانـــی دیدار اهالی جشـــنواره عمار بـــا رهبر انقالب 

معیارهـــای قابـــل توجهـــی بـــرای تفکـــر بـــه دســـت می دهد. 
کـــه بـــه  چـــه بســـیارند جشـــن ها، جشـــنواره ها و رویدادهایـــی 
واســـطه ی انقالب اســـالمی متولد شـــده و حتی به نشانه هایی 
کنون و در آســـتانه ی  متناســـب با آن نام گـــذاری شـــده اند؛ اما ا
زوال  معـــرض  در  و  زائـــد  گاه  کـــه  اســـمی  جـــز  چهل ســـالگی، 
می نمایـــد، هیـــچ ارتبـــاط روشـــنی با فلســـفه ي تأسیســـی خود 
گرچـــه نســـبت بـــه  ندارنـــد. عمـــار در آســـتانه ی هفت ســـالگی ا
دیگر هم قطاران خود، ســـهم بیشـــتری از درِک انقالب اســـالمی 
کـــه عمار، در وضـــع و دوره ی  دارد امـــا نبایـــد از نظر دور داشـــت 
که بـــه پروراندن  کنونـــی بیشـــتر از هر چیز بـــه نهالی نـــو می ماند 
کـــه همواره  خویـــش ســـخت نیازمند اســـت. نیازمند آن اســـت 
گام حرکـــت خـــود، بـــه خـــود بیاندیشـــد و بـــرای  گام بـــه  و در 
که  کند  خـــود و عقبـــۀ اجتماعـــی امیـــدوار به خـــود، اســـتدالل 
چـــرا چشـــم انداز ســـه- چهار دهه پـــس از ایـــن، از نظـــر ربط به 
انقـــالب اســـالمی، ماننـــد برخی جشـــنواره های رســـمی موجود 
کـــه مـــا را همـــواره و پـــس از  نخواهـــد بـــود. همیـــن نیـــاز اســـت 
گذشـــت چندین ســـال بـــه بازخوانـــی آن دیـــدار فـــرا می خواند.
کنید.« این  کار را بـــرای خودتان تعریـــف  »یـــک دوران طوالنـــی 
که در  جملـــه ســـرآغاز بیانـــات رهبـــر انقـــالب در آن دیدار اســـت 
ادامـــه بـــه یـــک اســـتدالل مهـــم ختـــم می شـــود: »دنیـــا یعنـــی 
امتـــداد و جریـــان تاریخ. این چند ســـاله ریـــزش، رویش و افت 
و خیـــز داریـــد. ازایـــن تجربه هـــا بـــرای طراحـــی آینده اســـتفاده 
کنیـــد«. بهره گیـــری از تجربـــۀ تاریخـــی انقـــالب اســـالمی بـــرای 
کار، مقدمـــه ی تحلیل و نگرشـــی  ترســـیم یـــک دوران طوالنـــی 
که جشـــنواره عمار باید پیرامون انقالب اســـالمی داشته  اســـت 
کنش  که دینامیس مداوم جشـــنواره عمار و هر  باشد. نگرشـــی 
کند، چشـــمۀ معانی برخاســـته  معطـــوف به انقـــالب را تضمین 
از انقالب را در قلب جشـــنواره عمار نخشـــکاند و عمار را همواره 
در مســـیر شـــدِن انقـــالب اســـالمی و در آغـــاز یـــک راه طوالنی و 

کند:  تصویـــر  ناتمام 
کـــه اول راهیـــم؛ امـــام بارهـــا  کرده ایـــم  »مـــا حرکتـــی را شـــروع 
کـــه حرکـــت ملـــت ایـــران فقط ایـــن نبود  گفتنـــد  دربیاناتشـــان 
کـــه طاغـــوت و آمریـــکا را ازبیـــن ببـــرد. این هـــا مســـائل ابتدایی 
ک  کـــه جلومـــان ســـنگ و خـــا اســـت. از راهـــی عبـــور می کنیـــم 
ک رســـاندن  اســـت. هدف رســـیدن به قله اســـت. هدف به خا
کـــه  دشـــمن نیســـت. ایـــن مقدماتـــی اســـت. هـــدف اینســـت 

دیدار با عمار و درنگی در
 درک عماری از انقالب اسالمی

حجت االسالم مجتبی نامخواه

دشـــمن نباشـــد. جـــای ســـیاه بینی و تاریـــک بینـــی و یأس هم 
کـــه این  نیســـت. جـــای حرکت اســـت. جایـــی حرکـــت می کنی 
جماعـــت خواب آلود، تخدیر شـــده، تنبل هســـتند؛ آدم حرص 
مـــی خـــورد. یک وقـــت جمـــع قابـــل توجهی بیـــدار و آمـــاده به 

کنید.«  کارنـــد. یاعلـــی حرکـــت 
کـــه ایـــن نگـــرش پویا به  خواســـته ی رهبـــر انقـــالب این اســـت 
انقـــالب اســـالمی، مبنـــای نـــگاه عمـــار به ســـینما بـــوده و نظام 
مسئله شناســـی او را شـــکل دهـــد: » بـــه این چشـــم به ســـینما 

کتیکـــی و بین راهی اســـت.« کارهـــای دیگـــر تا کنیـــد.  نـــگاه 
شـــاید بتـــوان باقی ســـخنان رهبـــر در این دیـــدار را اســـتلزامات 
انســـان افزارانه و نرم افزارانـــۀ ایـــن نگـــرش بـــه »هنـــر« و »انقالب 
اســـالمی« دانســـت. در محور اول ایشان مســـئله »تربیت نیرو« 
کرده و آن را تا ســـطح  ح  را در صدر نیازهای انســـان افزارانه مطر
راهـــکار پیش می برند. از نظر ایشـــان جشـــنواره عمـــار از اقبال و 
کـــه باید صرف  ســـرمایه  اجتماعـــی  قابل توجهی برخودار اســـت 
انسان ســـازی بـــرای انقـــالب اســـالمی شـــود: »تربیت نیـــرو هم 
مهم اســـت. یکـــی ازکارهای اساســـی اســـت. این همـــه اقبال و 
کشـــف اســـتعدادهای جدیـــد، جاهـــای دیگر،  توجه بـــه عمار، 
کنید ... بـــه قول فرنگی ها  جوانهـــای خوب. بنشـــینید طراحی 
کنید.« به جـــز راهکار اتاق  اتـــاق فکر بـــرای تربیت نیرو طراحـــی 
فکـــر، ایشـــان اســـتدالل دیگـــری هـــم در زمینـــه ي تربیـــت نیرو 
کید  کیـــد بـــر »زره معنویـــت« اســـت؛ تأ ح می کننـــد و آن تأ مطـــر
بر»ارتبـــاط بـــا خـــدا، نماز شـــب، نوافـــل« و همچنیـــن ارتباط با 

ســـجادیه«. »صحیفه 
کانونی در اســـتدالل رهبر  در زمینـــۀ نیازهای نرم افزارانه، نقطۀ 
کژکارکردهـــای فضاهای  کـــه در مواجهه بـــا  انقـــالب ایـــن اســـت 
هنـــری مدرن، ســـه رویکـــرد »اصـــالح«، »هضـــم« و »قرنطینه« 
گریز و قرنطینه  که بنای ما پرهیـــز و  قابـــل تصور اســـت. از آن جا 
نیســـت و »بنابراصالح اســـت« پس نیـــاز به فکر و اندیشـــه ورزی 
در زمینۀ اصالح جدی اســـت. اســـتدالل ایشـــان در این زمینه 
بـــر توجـــه دادن بـــه تولیـــد علـــوم انســـانی مبتنی اســـت. علوم 
ح اســـت و  انســـانی »بـــه مثابـــه هـــوای تنفـــس نخبـــگان« مطر
که مســـتلزم رد  البته بـــا حفظ جهات انقالبیگری در این عرصه 
علـــوم انســـانی غـــرب و برجســـته کردن نقش حوزه هـــای علمیه 
ح شـــد نیـــز  کـــه در ایـــن زمینـــه مطـــر اســـت. دو مســـئله دیگـــر 
که  عبـــارت بـــود از »رســـانه« و »چگونگی روایت زن در ســـینما« 

می توانـــد ســـرآغازی در ربـــط عمار و علوم انســـانی باشـــد. 
گفتگو بود؛  گـــر چه آن دیدار بیشـــتر یک جلســـه بحـــث و  ا
امـــا مایه هـــای مناســـبی بـــرای اندیشـــیدن دربـــاره عمـــار 
به دســـت می دهـــد. عمـــار نیازمند اندیشـــیدن بـــه خود 
اســـت، نیازمنـــد ارزیابـــی مســـتمر و مراقبـــه از خـــود . آن 
دیدار بســـتر خوبی برای پاســـخ بـــه این نیاز بـــود؛ به امید 
که پاس داشـــتن دســـتاوردهای آن دیـــدار، این نعمت  آن 

کند.  را افـــزون 



کـــه  اســـت  زنجانـــی  باتجربـــه  فیلمســـاز  کریمـــی،  مهـــدی 
کارنامه  کارشناســـی ارشـــد رشـــته مدیریـــت آموزشـــی را در 
دارد و از ســـال 86 بـــه ســـاخت مســـتند روی آورده و تـــا به 
کرده اســـت. کارگردانـــی  حـــال بیـــش از 10 مســـتند بلنـــد را 
زائران بهشـــت، دختری به نام مرضیه، امیرعشـــق و زائران 
کارگردان  کریمـــی در مقـــام  شـــقایق از جملـــه آثـــار مهـــدی 
که توانســـته رتبـــه هایی در جشـــنواره های شـــهید  اســـت 
آوینـــی و ابـــوذر به دســـت آورد، او این روزها با اثـــر »بیکرانه 
ها« در هفتمین جشـــنواره مردمی فیلـــم عمار حضور دارد.

شهید خالقی پور سوژه یک مستند
کـــه حـــاج محمـــود خالقی پـــور، زنـــده بـــود، وی به  زمانـــی 
همـــراه خانواده اش در ایام تابســـتان بـــه زنجان می آمدند 
و مـــا هـــر از چندگاهی به خانـــه آنها می رفتیـــم و تصاویری 
مـــی  پـــور  خالقـــی  شـــهیدان  خانـــواده  روزمـــره  زندگـــی  از 
که در  گرفتیم، اما از این تصاویر اســـتفاده ای نشـــد تـــا این 
تابســـتان ســـال جاری پدر شـــهیدان خالقی پور به رحمت 
خـــدا رفتنـــد و پـــس از آن به دنبال ســـاخت مســـتندی در 

رابطـــه با زندگـــی این خانـــواده شـــهید افتادیم.
پـــس از مصاحبـــه هایی با مـــادر این شـــهیدان، نگاه بنده 
کرد و بـــه دنبال این  کامل تغییـــر  به این مســـتند بـــه طور 
کـــه در رابطـــه با مـــادر شـــهیدان خالقی پـــور اثری  رفتیـــم 
کنیـــم و مســـتند »بیکرانـــه هـــا« روایـــت خانـــواده  تولیـــد 

خالقـــی پـــور از زبان مادر شـــهید اســـت.
بـــرای تهیـــه این مســـتند مصاحبـــه هایی از همســـایگان، 
بازاریـــان و اهالـــی مســـجد اطـــراف خانـــه انجـــام دادیـــم، 

کار روایت های مادر شـــهید در مقاطع  البتـــه نقطه قـــوت 
که به عنـــوان نمونه در قســـمتی از  مختلـــف زندگی اســـت 
کـــه این مـــادر شـــهید چگونـــه فرزندان  آن ماجـــرای ایـــن 

کند. گـــذارد را تعریف مـــی  خـــود را در قبـــر مـــی 

دوری از شعار زدگی در مستندهای انقالبی
که مـــی خواســـتند برای  مســـتند هـــای بســـیاری را دیـــدم 
کارها  کنند و جنبه شـــعاری بـــه نتیجه  کار  شـــهدا و انقالب 
ضـــرر مـــی زد و مـــا در این مســـتند بـــه دنبال ایـــن بودیم تا 
کـــم و بیش بـــه تصویر  کـــه اتفـــاق افتـــاده را بـــدون  آن چـــه 
کران را نشـــان دهیم.  بکشـــیم و قطره ای از این دریای بی 
کـــه در رابطه با مادران شـــهید خالقی پور وجود  نکتـــه جالبی 
کـــه این مادر شـــهید همچنان بـــا فرزندانش  دارد این اســـت 
کنـــد و در  زندگـــی و حضـــور آنـــان را در خانـــه احســـاس مـــی 

کمک می ســـتاند. کمـــک دارد از آنـــان  که نیـــاز به  مواقعـــی 
در ایـــن مســـتند مـــادر شـــهیدان خالقـــی پـــور از خـــودش 
و شـــخصیت خـــودش ســـخنی بـــه میـــان نمـــی آورد، امـــا 
رشـــادت هـــا و مصیبـــت وارده بـــه ایـــن خانـــواده و صبـــر و 
بردبـــاری این مادر شـــهید به خوبی شـــخصیت واالی این 
مادر شـــهید را نشـــان می دهد و اســـتواری مادر شهید در 
کشـــد. طوفـــان هـــای ســـهمگین انقالب را بـــه تصویر می 

جشنواره عمار و تأثیر آن در سینمای ایران
کرد، آن را جدی  کار خود را آغز  کار این جشـــنواره  در ابتدای 
گذشـــت ســـه دوره از این جشـــنواره  گرفتم، اما پس از  نمـــی 
رفتـــه رفتـــه عظمت آن نمایان شـــد و این جشـــنواره ســـبب 

روایتی از زندگی متفاوت مادر سه شهید 
کریمی از تابستانه هایش با خانواده شهیدان خالقی پور می گوید

ج شـــود. شـــد حوزه فیلمســـازی از انحصار عده ای خار
کـــران های مردمـــی خود و  جشـــنواره عمـــار امروز به ســـبب ا
کشـــور به یکی  دیـــده شـــدن فیلـــم هایـــش در تمامی نقـــاط 
گـــذار تریـــن جشـــنواره هـــای داخلـــی  از مهـــم تریـــن و تأثیـــر 
کارهای  تبدیل شـــده اســـت و می تواند الگویی بـــرای انجام 
کشـــور باشـــد. کز فرهنگی سراســـر  فرهنگی در مســـاجد و مرا

جشنواره عمار و هزار راه نرفته
فیلمســـازان عمـــاری بایـــد در تمامـــی زمینـــه هـــا خـــود را 
ارتقـــاء دهنـــد و جشـــنواره عمـــار بســـتری مناســـب بـــرای 
و  اســـت  اســـالمی  انقـــالب  متعهـــد  فیلمســـازان  رویـــش 
کـــه مهم اســـت حمایـــت مـــادی و معنوی  نکتـــه دیگـــری 
کـــردن دایـــره مخاطبـــان  گســـترده  از نیروهـــای انقالبـــی و 

جشـــنواره عمـــار بـــا برنامـــه هـــای مختلف اســـت.

موضوعات مغفول مانده 
موضوعـــات و ســـوژه هـــای خـــوب و اثرگذاری توســـط بچه 
هـــای انقالبـــی دســـتمایه تولیـــد آثـــار مســـتند و داســـتانی 
گیـــرد، اما بـــه دلیـــل عـــدم پرداخت مناســـب به  قـــرار مـــی  
آن ســـوژه هـــا، اثـــر دیـــده نمی شـــود و بـــه نوعی به دســـت 
گونه  مخاطب نمی رســـد و فیلمســـازان باید ســـوژه ها را به 
که تـــا مدت ها در ذهن مخاطـــب باقی بماند. ای بســـازند 
کـــه در عمـــار وجـــود دارد عـــدم نـــگاه از باال  نکتـــه مثبتـــی 
کنار  بـــه پاییـــن اســـت و در این جشـــنواره نکات منفـــی در 
نکات مثبت بیان می شـــود و این مســـئله ســـبب ارتقاء و 

رشـــد جامعه می شـــود. 
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گفتند  کارگردان مســـتند »وقتی  »فاطمه مرزبان« 
گفتگویـــی دربـــاره ورود خود به  نمی شـــود« طـــی 
گفت: رشـــته تحصیلی من عکاســـی  عرصه هنری 
بـــود و عکس هـــای اجتماعـــی می گرفتـــم ســـپس 
کردم  گرایـــش تدویـــن تحصیـــل  در رشـــته ســـینما 
کار تدوین  و االن هـــم در ســـازمان صـــدا و ســـیما 

می دهم. انجـــام 
که ســـاختم مســـتند »اولین پـــرواز را  کاری  اولیـــن 
به خاطر بســـپار« در ســـال 86 بـــود و تا االن هم 6 

کرده ام. کارگردانی  مســـتند را 

گفتند نمی شود« موضوع مستند »وقتی 
داســـتان ایـــن مســـتند دربـــاره جـــوان ترکمنـــی بـــه 
که در تهران جوشـــکاری می کرد  اســـم رسول اســـت 
که او خیلـــی به پرنـــدگان عالقمند بود  و از آنجایـــی 
کار  غ و فوایـــد این  فـــردی برایـــش از پرورش شـــترمر

می گویـــد و رســـول هـــم عالقمند می شـــود.
کار پیـــدا  کـــه رســـول بـــه ایـــن  بـــه دلیـــل اشـــتیاقی 
غ بـــه روستایشـــان  می کنـــد بـــرای پـــرورش شـــترمر
کـــه اجـــازه ایـــن  برمی گـــردد ولـــی متوجـــه می شـــود 
گلســـتان نمی دهنـــد بـــا ایـــن حال  کار را در اســـتان 
کار دست نمی کشـــد و ادامه می دهد  رســـول از این 

می گیرد.  نتیجـــه  تـــا 

سوژه
گلستان برای  که شـــنیدم یک نفر در اســـتان  زمانی 
کار را انجام داده اســـت خیلی برایم  اولین بـــار ایـــن 
کار ایـــن  جالـــب بـــود و بعـــد از فهمیـــدن داســـتان 

گرفتم. جـــوان تصمیـــم به تولیـــد این مســـتند 
گفتنـــد  همـــه  »وقتـــی  مســـتند  ســـاخت  از  هـــدف 

» د نمی شـــو
کـــه از اســـم ایـــن مســـتند هم مشـــخص  همانطـــور 
کاری را نمی شـــود  گویند  اســـت بعضی وقت ها مـــی 
کـــه با  انجـــام داد ولـــی مـــن خواســـتم نشـــان دهم 

کرد. کاری  کوشـــش می شـــود هـــر  تـــالش و 
کار قصـــد داشـــتم پتانســـیل های اســـتان  بـــا ایـــن 
گلســـتان را بـــه مردمش نشـــان بدهم تا یـــاد بگیرند 

کنند. بـــه جای تـــرک مـــکان اشـــتغال زایـــی 

دشواری های ساخت
کـــه بـــر عهـــده خـــودم  دور بـــودن راه و هزینه هایـــی 
کمـــی برایـــم دشـــوار می کـــرد ولـــی مـــن  کار را  بـــود 
که ایـــن اولین  بایـــد خـــودم را ثابـــت می کـــردم چـــرا 
که قصـــد داشـــتم بعـــد از مدتها به  مســـتندی بـــود 

انجـــام دهم. صـــورت حرفـــه ای 
کوتـــاه تهران  این مســـتند در بخش چـــراغ راه فیلم 
کار جایزه  عنـــوان بهترین فیلم، در جشـــنواره ملـــی 
کار، در جشـــنواره صدا و سیما  نگاه ویژه به موضوع 
مقام دوم و در جشـــنواره بســـیج مقام بهترین فیلم 
گرفتـــه، البتـــه در بســـیاری جشـــنواره های دیگـــر  را 

هم جـــزو برگزیدگان بوده اســـت.

دیگر آثار در دست تولید
کار دیگـــری بـــا عنـــوان »جزیـــره عقیـــق« و موضـــوع 
گـــذاری اش مانده و  کـــه بخش صدا  اســـب هم دارم 

کنید به جای ترک مکان، اشتغال زایی 
گفتند نمی شود« »وقتی 

کردن  کار رام  کـــه در  در آن بـــه شـــخصی پرداخته ام 
اســـب های وحشـــی در یک جزیره اســـت.

گذشـــته فراخوان این جشـــنواره را به صورت  ســـال 
اتفاقـــی در ســـایت دیـــدم و انتقـــادم هـــم بـــه ایـــن 
که چرا تبلیغاتش  جشـــنواره در همین زمینه اســـت 

را جدی تـــر پیگیـــری نمی کنـــد.
کـــران مردمـــی این جشـــنواره بســـیار جالب  بحـــث ا
اســـت و مـــن هم بســـیار خوشـــم آمـــد ولـــی افرادی 
زیـــادی از وجود این جشـــنواره مطلع نیســـتند و به 
نظـــرم بایـــد در تلویزیـــون و فضـــای مجازی بیشـــتر 
خودش را نشـــان بدهـــد تا فقط با یک قشـــر خاص 

روبرو نباشـــد. 
سیســـتم ایـــن جشـــنواره خیلـــی خـــوب اســـت ولی 
بســـیاری از آن خبر ندارند و قضاوت های نادرســـت 
که ایـــن جشـــنواره فقط برای بســـیجی ها  میکننـــد 
اســـت و از ایـــن قبیـــل ولـــی جشـــنواره عمـــار بایـــد 
که فقـــط بـــرای قشـــر خاصی نیســـت  نشـــان دهـــد 

بلکـــه بـــرای عمـــوم مردم اســـت.
که فیلم ســـازی فقط بـــرای طیف  عمـــار نشـــان داد 
فکـــری خاصی نیســـت بلکه هرکســـی می تواند با هر 

نـــوع دیدگاهـــی بیاید و از دغدغـــه هایش بگوید.

پیشنهاد به فیلمسازان
کمبودها و مشـــکالت مـــا چیزهای  بـــا وجـــود همـــه 
کـــه باید بـــه آن پرداخته بشـــود،  خوبـــی هـــم داریم 
نبایـــد  فقـــط  و  نیســـت  تیـــره  چیـــز  همـــه  قـــدر  آن 
بدی هـــا را دیـــد بلکه امید بـــه آینـــده می تواند از آن 

مهم تـــر باشـــد.
کـــه بـــا جشـــنواره عمـــار آشـــنا  در ایـــن یـــک ســـالی 
که قصد داشـــتم  شـــدم خیلـــی وقت ها بوده اســـت 
کنم ولی شـــرایطش را نداشتم و از این  کار  فیلمی را 
گرفتـــه و قصد  جشـــنواره چندیـــن بار با مـــن تماس 
حمایـــت مـــن را داشـــتند؛ ایـــن را از صمیـــم دل می 

گویـــم از جشـــنواره عمـــار خیلی ممنون هســـتم.

ــای  ــا چیزه ــکات م ــا و مش ــه کمبوده ــود هم ــا وج ب
ــه آن پرداختــه بشــود،  ــد ب ــم کــه بای ــی هــم داری خوب
ــد  ــط نبای ــت و فق ــره نیس ــز تی ــه چی ــدر هم آن ق
ــد از  ــده می توان ــه آین ــد ب ــه امی ــد بلک ــا را دی بدی ه

آن مهم تــر باشــد.
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کارگـــردان  حســـینی  محمـــد  حـــاج  محمدرضـــا 
26 ســـاله مســـتند »فتـــح دنیـــا فقـــط بـــا دوپـــا« و 
کارگـــردان در  نماهنـــگ »آوای منـــا« اســـت.  ایـــن 
انجـــام  ارزشـــی  و  فرهنگـــی  کار  نوجوانـــی  دوران 
کار  گـــر همین  که ا مـــی داد، بـــه مرور زمـــان فهمید 
فرهنگـــی را در قالـــب فیلـــم و مســـتند انجام دهد 
ارزش و تاثیرگذاری آن به مراتب بیشـــتر می شود. 
که به طور حرفه ای در این  حدود 2 ســـال اســـت 
کنـــد و تـــا االن 8 اثـــر را تولید  زمینـــه فعالیـــت مـــی 

اســـت. کرده  

»آوای منا«
موضـــوع نماهنـــگ »آوای منـــا« دربـــاره فاجعـــه منا 
اســـت. ایـــن اتفـــاق در جهـــان اســـالم خیلـــی تاثیـــر 
کـــردم در قبـــال این عمل  گذاشـــت و من احســـاس 
وظیفـــه ای دارم و بایـــد درباره آن حرفـــی بزنم، پس 

کردم.  شـــروع بـــه ســـاخت این اثـــر 
که این  مشـــکل ما در ســـاخت »آوای منا« این بـــود 
کردیم  کم تولید  اثر را ما در شهرســـتان و با بضاعـــت 
کمی با  کار  کمبـــود امکانات باعـــث میشـــد  کـــه این 
ســـختی مواجه شـــود؛ ضمن آن مشـــکل دسترسی 
گـــر اینها  که ا به آرشـــیوهای فاجعـــه منا را داشـــتیم 
باالتـــر  کار  کیفیـــت  و  تاثیرگـــذاری  می شـــد  مرتفـــع 

 . فت می ر

»فتح دنیا فقط با دوپا«
کار دربـــاره جانبـــاز 70 درصـــدی بـــه  داســـتان ایـــن 
که بدون دســـت  نام »ســـیدکاظم ســـیادتی« اســـت 
و یک چشـــم، بســـیاری از قله های جهـــان از جمله 
کرده و همیشـــه خـــودش را در بین  اورســـت را فتـــح 

آدم هـــای ســـالم محـــک می زند.
نحـــوه آشـــنایی مـــن بـــا ایـــده ایـــن مســـتند از آنجـــا 
که مشـــغول انجام پروژه ای در مشهد  گرفت  شـــکل 
کـــه بین دوســـتان دربـــاره صعود یـــک جانباز  بـــودم 

کـــوه صحبتـــی شـــد، بعـــد از پیگیـــری و ارتبـــاط  بـــه 
بـــا آن شـــخص ایـــده را مناســـب دیـــدم و تصمیم به 

گرفتم. تولیـــد 
که بـــا آن  قصـــه ایـــن فـــرد برایـــم بســـیار جالب بـــود 
غـــذا  چطـــور  مـــی رود،  بـــاال  ازکـــوه  چطـــور  شـــرایط 
کاپشـــنش را بـــاال  می خـــورد یـــا اصـــال چطـــور زیـــپ 
کـــه جـــواب ســـواالتم را بـــا دیـــدن انگیـــزه  می کشـــد 
گرفتم و هدف از ســـاخت این اثـــر الگو قرار  ایـــن فرد 
دادن »ســـیدکاظم ســـیادتی« بـــرای جوانـــان بـــود.

کامال جهـــادی و با  کار قبلی ام  ایـــن فیلـــم هم مثـــل 
کم ســـاخته شـــد. برای تولید این مســـتند  بضاعت 
ک بـــه شـــهر مشـــهد رفتیـــم و مدتـــی بـــا ســـید  از ارا

فتح اِوِرست با دو پا عجیب بود
گوید حسینی از »فتح دنیا فقط با دوپا« می 

کردیم تا بتوانیـــم از او فیلـــم بگیریم. کاظـــم زندگـــی 
مستند دیگر

االن مســـتند »توجـــه« بـــا موضـــوع فرهنـــگ نماز  و 
ســـه قســـمتی »ســـفارت« را در دست ســـاخت دارم 
گـــذاری و پیش تولید هســـتند. کـــه در مراحل صدا 

جشنواره عمار
کرده ام  بنـــده چند دوره در جشـــنواره عمار شـــرکت 
و فکـــر میکنم جشـــنواره عمـــار یک جریـــان انقالبی 
کیفی شـــدن  که با ســـرعت تمـــام به ســـمت  اســـت 
پیـــش مـــی رود. عمـــار میتوانـــد درآینـــده در مقابل 

کن و اســـکار قـــرار بگیرد. جشـــنواره هایی مثـــل 
که  جشـــنواره عمار محتوی محور اســـت و جنبشـــی 
اساســـش حـــول محـــور محتوی باشـــد یعنـــی اصل 
که  کار برایـــش بیشـــتر مهـــم بـــوده و جریانی  و قلـــب 
کارهایش بی ارزش و انســـان  بـــدون محتوی باشـــد 

را به ســـمت خـــدا ســـوق نمی دهد.
نقـــل می کنـــد »هنـــر 99  غربـــی  از متفکریـــن  یکـــی 
کـــه مقـــام  درصـــد اخـــالق و 1 درصـــد فـــن اســـت« 
معظـــم رهبـــری در مقابـــل می فرماینـــد ایـــن تعبیـــر 
غلط اســـت و هنـــر 100 درصدش باید اخالق باشـــد.
نحـــوه انتخـــاب موضوع وابســـته به دغدغه اســـت. 
که  گر برای فیلمســـاز مســـائلی مثل محیط زیست  ا
در حـــال نابودی اســـت، بد اخالقی هـــا، ارزش های 
دینـــی و از این قبیـــل موضوعات دغدغه شـــد دیگر 
نیـــازی نیســـت او دنبـــال موضـــوع بگـــردد همیـــن 

دغدغـــه هـــا را به محتـــوی تبدیـــل می کند.
پیشـــنهاد میکنـــم جشـــنواره عمـــار درگیر حواشـــی نشـــود تا با 
کـــه دارد بتواند بـــه نتایج  همیـــن ســـرعت قابـــل قبول و نیتـــی 

مطلـــوب و مـــورد رضایت حضـــرت ولیعصر)عج( برســـد.

ــا  ــه ب ــود ک ــب ب ــیار جال ــم بس ــرد برای ــن ف ــه ای قص
ــذا  ــور غ ــی رود، چط ــاال م ــوه ب ــور ازک ــرایط چط آن ش
ــاال  ــنش را ب ــپ کاپش ــور زی ــا چط ــا اص ــورد ی می خ
ــزه  ــدن انگی ــا دی ــواالتم را ب ــواب س ــه ج ــد ک می کش
ــو  ــر الگ ــن اث ــاخت ای ــدف از س ــم و ه ــرد گرفت ــن ف ای
ــود. ــان ب ــرای جوان قــرار دادن »ســیدکاظم ســیادتی« ب
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کارگردانـــی  بـــه  پـــا«،  بـــا دو  مســـتند »فتـــح دنیـــا فقـــط 
فیلم هـــای  از  یکـــی  حاج محّمدحســـینی،  محّمدرضـــا 
کوتاه حاضر در جشـــنواره عّمار امســـال اســـت. این فیلم 
کاظم  گوشـــه هایی از زندگی ســـّید  یـــازده دقیقـــه ای، به 
گل شـــیخی، یکـــی از جانبـــازان دوران جنـــگ  ســـیادتی 
کـــه بـــه رغـــم از دســـت دادن یـــک  تحمیلـــی می پـــردازد 
چشـــم و هر دو دســـت خـــود در اثـــر انفجار میـــن، موفق 
شـــده اســـت در عرصـــه ورزش بـــه افتخـــارات متعـــددی 

کند. دســـت پیـــدا 
که بـــه معّرفی یک شـــخصّیت  این مســـتند، از ایـــن نظر 
چهره نـــگار  مســـتندهای  گونـــه  در  می پـــردازد،  واقعـــی 
چهره نـــگار،  مســـتندهای  می شـــود.  بنـــدی  طبقـــه 
یـــک  اجتماعـــی  و  فـــردی  زندگـــی  مختلـــف  ابعـــاد  بـــه 
شـــخصّیت مشـــهور یـــا غیرمشـــهور می پردازنـــد و رونـــد 
معّرفـــی شـــخصّیت، اغلـــب در خدمـــت هدفـــی فراتـــر از 
ثبـــت تاریخـــی یک فـــرد اســـت. ایـــن دســـت فیلم ها به 
ارزش هایـــی در زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی ســـوژه های 
کـــه ارزش هایی اساســـی  انســـانی خـــود تمرکـــز می کننـــد 
کنشـــگری  را در عرصه هـــای عمومـــی فرهنـــگ، اخالق و 
یـــادآوری  فیلـــم  مخاطبـــان  بـــه  اجتماعـــی  زندگـــی  در 
می نماینـــد. بر این اســـاس، چهـــره محوری مـــورد توّجه 
در مســـتند چهره نگار، به این جهت برجســـته می شـــود 
کـــه ارزش هایی بنیادین در بخش هایـــی از زندگی فردی 
کـــه بـــرای حیـــات  و اجتماعـــی ســـوژه بـــه وجـــود آمـــده 
نظیـــر  عمومـــی  عرصه هـــای  در  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی 
کنشـــگری اجتماعی  اخالق، ســـبک زندگی، تولید علم، 

و نظایـــر آن شایســـته توّجـــه و نـــگاه ویـــژه اســـت.
وقتـــی از ایـــن منظر به بررســـی فیلـــم »فتح دنیـــا فقط با 
کاســـتی این فیلـــم مربوط  دو پـــا« بپردازیـــم، نخســـتین 
کوتـــاه بـــودن زمـــان آن اســـت. یـــازده دقیقـــه، زمان  بـــه 
مناســـبی بـــرای معّرفی نمایشـــی یـــک چهره انســـانی در 
یـــک مســـتند چهره نـــگار نیســـت. مســـتندهای  قالـــب 
کوتـــاه، معمواًل  کفایـــت فیلم  چهره نـــگار، به دلیـــل عدم 
در زمان هایـــی بیشـــتر از ســـی دقیقه یا دســـتکم نزدیک 
که به اســـتانداردهای  به ســـی دقیقـــه تنظیم می شـــوند 
شـــناخته شـــده فیلم هـــای نیمـــه بلنـــد نزدیک اســـت. 
کوتـــاه، بیشـــتر مناســـب تجربه گرایی های  مســـتندهای 

شـــکل گرایانه و پرداخـــت بیان هـــای موجـــز و  شـــاعرانه 
ســـینمایی در عرصه مســـتند ســـازی هســـتند و به هیچ 
رو بـــرای معّرفـــی و پرداخت نمایشـــی جزئیـــات هویتی و 

کارآمد نیســـتند. شـــخصّیتی یک چهـــره انســـانی، 
کوتـــاه در فیلـــم مســـتند  اســـتفاده از محـــدوده زمانـــی 
کـــه عماًل  »فتـــح دنیـــا فقط با دوپا« موجب شـــده اســـت 
و  حـــاالت  از جزئیـــات  زیـــادی  فیلـــم چیـــز  تماشـــای  از 
منش شـــخصّیتی چهـــره اصلـــی فیلم ندانیم. فیلمســـاز 
بـــه شناســـاندن ابعـــاد  بیـــش از آنکـــه خـــود را موّظـــف 
شـــخصّیتی چهـــره مـــورد نظرش بدانـــد، ظرفّیـــت زمانی 
محـــدود فیلـــم خـــود را بیشـــتر بـــرای نمایـــش یـــا بازگـــو 

کاظم  کـــردن مشـــّقت های زندگـــی بـــدون دســـت ســـّید 
کـــه از مـــچ قطـــع  اختصـــاص می دهـــد. او بـــا دســـتانی 
بـــه  مربـــوط  مـــدارک  می کنـــد،  رانندگـــی  اســـت،  شـــده 
کـــت بیـــرون می کشـــد و در  قهرمانی هایـــش را از درون پا
برابـــر دوربیـــن، روی میـــز قـــرار می دهـــد، وضـــو می گیرد، 
ســـجاده پهن می کنـــد و نمـــاز می خواند، با تســـبیح ذکر 
کـــه همســـرش برایـــش پوســـت  می گویـــد، میوه هایـــی را 
بـــر مـــی دارد و  از قنـــدان قنـــد  کنـــده اســـت می خـــورد، 
بـــا  و  می بنـــدد  را  کفش هایـــش  بنـــد  می نوشـــد،  چـــای 
نماهـــای  از  اســـتفاده  می کنـــد.  کار  لپ تـــاپ  و  مـــوس 
کید نمایشی مورد نظر  نزدیک از دســـتان ســـّیدکاظم، تأ

روایت نه چندان عمیق »فتح دنیا فقط با دو پا«

کارگـــردان، دشـــواری انجام امـــور روزمره را بـــه مخاطبان 
می کند. القـــا 

گرچـــه در جـــای خـــود اهمّیـــت دارد اّما  ایـــن جزئّیـــات ا
فیلـــم از پرداختـــن بـــه جزئّیـــات مهّمـــی غفلـــت نمـــوده 
گی هـــای  ویژ آوردن  در  نمایـــش  بـــه  ازجملـــه  اســـت؛ 
کنش و منش ســـّیدکاظم بـــه عنوان چهره  شـــخصّیتی و 

فیلم. محـــوری 
کـــه عناویـــن  ســـّیدکاظم یـــک جانبـــاز ورزشـــکار اســـت، 
کوهنـــوردی و شـــنا دارد. اّمـــا فیلم  متعـــددی در رشـــته 
کوهنـــوردی فقط یک  کنـــش ورزشـــکاری او در رشـــته  از 
گویـــا نیســـت. تصویـــر ایـــن  کـــه آن هـــم اصـــاًل  نمـــا دارد 
دوربیـــن  بـــا  وی.  او.  پـــی.  یـــک  بصـــورت  کوه پیمایـــی 
کسی  روی دســـت ثبت شـــده اســـت و مشـــّخص نیست 
کـــه دوربیـــن را در دســـت دارد ســـّیدکاظم اســـت یـــا آن 
کـــه در فاصلـــه ای دور در عمـــق تصویـــر دیـــده  افـــرادی 
فیلـــم  ورزشـــکاری ســـیدکاظم در  از صبغـــه  می شـــوند! 
فقـــط بـــا تقدیرنامه هـــا و مدال هـــا و چنـــد قطعـــه عکس 
کاظم  گری سّید  شـــخصی اش مواجه می شویم )از شـــنا
که  کنش ورزشـــکارانه ای  البّتـــه هیـــچ نمی بینیم(. تنهـــا 
از ســـّیدکاظم بـــه طـــور واضـــح و صحیـــح در فیلـــم ثبـــت 
شده اســـت، دوچرخه سواری اوســـت. صحنه دوچرخه 
ســـواری ســـّیدکاظم بـــه مخاطـــب ایـــن مضمـــون را القا 
که پرداختن به ورزش برای ســـّیدکاظم محدود  می کنـــد 
بـــه یک یا دو رشـــته تخصصی نیســـت. خود ســـّیدکاظم 
کالمی بـــه عشـــق و عالقه اش بـــه ورزش  هـــم به صـــورت 
و  افتخـــارت  کســـب  و  می کنـــد  اشـــاره  عـــام  معنـــای  در 
ع بر این عشـــق قلمـــداد می کند.  عناویـــن مختلـــف را فر
که عشـــق و  بـــا این وجـــود، فیلـــم مجـــال آن را نمی یابد 
گی  کاظـــم بـــه ورزش را بـــه صورت یـــک ویژ عالقـــه ســـید 
شـــخصّیتی بـــه شـــکلی نمایشـــی و ســـینمایی بازنمایی 
کاظم را به  گسســـتنی آن بـــا زندگی ســـّید  کنـــد و پیوند نا

شـــکل درخوری بـــه نمایش بگـــذارد.
خاطـــره  مـــرور  ســـکانس  بـــه  فیلـــم  از  مهّمـــی  بخـــش 
ســـّیدکاظم از مالقـــات با مقام معظـــم رهبری اختصاص 
گفتگـــو بـــا  دارد. ایـــن ســـکانس بـــا اســـتفاده از تدویـــن 
ســـّیدکاظم و همچنیـــن خانـــواده او، با تصاویر آرشـــیوی 
مالقـــات رهبـــر انقـــالب بـــا ســـّیدکاظم در حاشـــیه یـــک 

آرین طاهری

کوتــاه در فیلــم مســتند »فتــح  اســتفاده از محــدوده زمانــی 
از  عمــاًل  کــه  اســت  شــده  موجــب  دوپــا«  بــا  فقــط  دنیــا 
منــش  و  حــاالت  جزئیــات  از  زیــادی  چیــز  فیلــم  تماشــای 
بیــش  فیلمســاز  ندانیــم.  فیلــم  اصلــی  چهــره  شــخصّیتی 
شــخصّیتی  ابعــاد  شناســاندن  بــه  موّظــف  را  خــود  آنکــه  از 
چهــره مــورد نظــرش بدانــد، ظرفّیــت زمانــی محــدود فیلــم 
ت های 

ّ
کــردن مشــق گــو  خــود را بیشــتر بــرای نمایــش یــا باز

می دهــد. اختصــاص  کاظــم  ســّید  دســت  بــدون  زندگــی 
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دیـــدار جمعی ســـاخته شـــده اســـت. مـــراوده صمیمانه 
رهبـــر انقـــالب بـــا ســـّیدکاظم یکـــی از جاذبه هـــای فیلـــم 
محســـوب می شـــود، اّمـــا ایـــن جاذبـــه بـــه ایجـــاد ارزش 
اســـت.  نشـــده  منتهـــی  فیلـــم  در  روشـــنی  معنایـــی 
کـــه یک وزنـــه مهم  کاظـــم با شـــخصّیتی  مالقـــات ســـّید 
فرهنگـــی و تاریخـــی در حیـــات اجتماعـــی مـــردم ایـــران 
کردن  معاصـــر محســـوب می شـــود، صرفـــًا در حـــد بازگـــو 
کـــه  حالـــی  در  می مانـــد.  باقـــی  شـــیرین  خاطـــره  یـــک 
ایـــن مالقـــات بـــرای ســـّیدکاظم معنایی عمیق تـــر دارد؛ 
کـــه در فیلـــم آرشـــیوی مالقـــات هـــم دیـــده  همانطـــور 
که  می شـــود، ســـّیدکاظم به این موضوع اشـــاره می کند 
در صعودهایـــش عشـــق و یاد رهبـــر انقالب را بـــا خود به 
کلّیت  همـــراه دارد. اّمـــا این دلســـپردگی چه نمـــودی در 
اثـــر و در پرداخت شـــخصّیت ســـّیدکاظم در جریان فیلم 
کرده اســـت؟ بازنمایـــی این ظرفّیت هـــای عاطفی  پیـــدا 
در شـــخصّیت ســـّیدکاظم در طراحـــی نمایشـــی و روایت 
گرفتـــه اســـت. از ایـــن بابـــت،  فیلـــم مـــورد غفلـــت قـــرار 
نمایـــش رهبـــر انقـــالب در فیلـــم، صرفـــًا به مستمســـکی 
بـــرای ایجـــاد جذابّیـــت در فیلـــم تقلیـــل یافته اســـت. از 
ســـوی دیگـــر، زندگی ســـّیدکاظم بـــه عنوان یـــک جانباز 
کشـــیده شـــده اســـت. نســـبت  نیـــز ناتمـــام بـــه تصویـــر 
کـــه تجربه حضـــور در  زندگـــی حـــال حاضـــر او بـــا جنگـــی 
گذرانده اســـت در فیلم مســـکوت واقع شده  آن را از ســـر 
اســـت. مثاًل ارتبـــاط احتمالی او با دوســـتان همرزمش یا 
جانبازان دیگر، وارد روایت فیلم نشـــده اســـت. در حالی 
کـــه بازگویـــی چنیـــن موقعّیت هایـــی، اهمّیـــت بســـزایی 
برای شناســـاندن هر چـــه عمیق تر چهـــره محوری فیلم 
دارد. در فیلـــم صرفـــًا از مصاحبه فردی اســـتفاده شـــده 
که »حدس می زنیم« همراه و معاشـــر ســـّیدکاظم  اســـت 
کامـــل معّرفی  در صعودهایـــش بـــوده امـــا او هم بـــه طور 
تعریـــف  اصلـــی  شـــخصّیت  بـــا  ارتبـــاط اش  و  نمی شـــود 

می ماند. باقـــی  نشـــده 
ایـــن  نمایشـــی  پرداخـــت  و  روایـــت  در  کاســـتی ها  ایـــن 
کار بیشـــتر شـــبیه  مســـتند، موجـــب می شـــود ماحصـــل 
قهرمـــان  یـــک  از  تکمیلـــی  خبـــری  گـــزارش  یـــک  بـــه 
ورزشـــی تبدیل شـــود تـــا یـــک فیلـــم مســـتند چهره نگار 
بـــودن،  جانبـــاز  گل شـــیخی.  ســـیادتی  ســـّیدکاظم  از 

کـــوه پیمایـــی، شـــنا و نیـــز خاطره  پرداختـــن بـــه ورزش، 
ســـّیدکاظم  زندگـــی  در  انقـــالب،  رهبـــر  بـــا  مالقـــات 
کـــه فیلـــم »فتح دنیـــا فقط بـــا دوپا« در  »معنا«یـــی دارد 
بـــه چنـــگ آوردن و بازنمایـــی آن معنـــا بـــه زبان ســـینما 
ناموفـــق اســـت. خالءهـــای معنایی مـــورد اشـــاره، دلیل 
ح  که هدفش طر بنیادین ســـاخت مســـتند چهره نگار را 
با شـــکوه مجموعـــه ای از ارزش های فـــردی و اجتماعی 
بـــرای اجتمـــاع مخاطبـــان  یـــک شـــخصّیت  در زندگـــی 

اســـت، زیـــر ســـؤال می بـــرد.
العلـــل  عّلـــت  شـــد،  اشـــاره  پیشـــتر  کـــه  همانطـــور 
کـــه  کاســـتی های فیلـــم، بـــه ایـــن تصمیـــم بـــر می گـــردد 
که مســـتند  کوتـــاه باشـــد؛ در حالی  مـــدت زمـــان فیلـــم 
کوتاه، ظرف مناســـبی برای پرداخت مســـتند چهره نگار 
نیســـت. شـــخصّیت ســـّیدکاظم ارزش ها و ظرفّیت های 
بـــرای  از آن  کـــه می شـــد  زیـــادی دارد  نمایشـــی بســـیار 
گرفت.  ســـاخت و پرداخـــت یک مســـتند مفصل تر بهـــره 
در شـــکل و صـــورت فعلـــی فیلـــم، بـــا روایتـــی ناتمـــام از 
شـــخصّیت ســـّیدکاظم مواجـــه هســـتیم. ایـــن ناتمامی 
حّتـــی در نحـــوه پایان بنـــدی فیلم نیز به چشـــم می آید. 
کفایت  کـــه بر  فیلم بدون هیچ منطق نمایشـــی روشـــنی 
کنـــد، با مـــرور عکس هـــای ســـّیدکاظم از  لت  روایـــت دال
صعودهـــا و ســـایر فّعالّیت هـــای ورزشـــی و حضـــورش در 

جبهـــه قطـــع می شـــود؛ و نـــه تمام.
کار  کـــه  زد  حـــدس  می تـــوان  فیلـــم  شـــکل  و  ســـر  از 
کثـــر دو روز  تصویربـــرداری تمـــام فیلـــم، در یـــک روز یا حدا
گروه ســـازنده یـــک فیلم،  تمـــام شـــده اســـت. بهتر اســـت 
زمـــان بیشـــتری را صـــرف زندگـــی با ســـوژه خـــود در حضور 
کـــردن حضـــور دوربیـــن در  دوربیـــن نمایـــد. تـــداوم پیـــدا 
زندگـــی شـــخصّیت محـــوری مـــورد نظـــر در یـــک مســـتند 
کیفیت هایی از منش و شـــخصّیت  چهره نـــگار، به تدریـــج 
کـــه در  او را بـــرای ثبـــت در برابـــر دوربیـــن احضـــار می کنـــد 
کوتـــاه یـــک یـــا چنـــد روزه دسترســـی بـــه آن  یـــک مـــراوده 
کـــه بـــرای پرداختن به  ممکن نیســـت. شایســـته تر اســـت 
که از بار ارزشـــی و معنایی عمیقی  موضوعاتـــی این چنین 
گرفته  برخوردار اســـت، زمان بیشـــتری برای تولیـــد در نظر 
شـــود و فکر تولیـــد یک فیلـــم مفصل تر و پرداخت شـــده تر 
را در ذهـــن پرورانـــد تـــا حـــّق مطلب بـــه تمامی ادا شـــود.
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فعـــال  کـــران  ا کار  در  متفاوتـــی  اجتماعـــی  وجـــوه 
کمـــی دقـــت و برنامه ریزی  که می تـــوان با  می شـــود 
ایـــن ابعـــاد را عمیق تـــر و هدفمند تـــر نمـــود. اولیـــن 
کننده  کـــران  کران، تعاون اجتماعی اســـت. ا وجـــه ا
اســـاس  بـــر  کـــه  اســـت  مردمـــی  داوطلـــب  نیـــروی 
کـــه باید  آموزه هـــا و ارزش هایـــش بـــه این می رســـد 
ک بگـــذارد، یعنـــی  بـــه اشـــترا بـــا دیگـــران  آن هـــا را 
کـــه خـــودش تنهـــا نفـــع  برنـــده از  نمی توانـــد ببینـــد 
ک، نوعـــی  داشـــته هایش باشـــد، بلکـــه ایـــن اشـــترا
تعـــاون و یـــاری بـــه هم نوعـــان اجتماعـــی خویـــش 
کیفیـــت زندگی بهتری به واســـطه  اســـت تـــا آن ها از 
کنند.  رســـیدن بـــه ایـــن ارزش هـــا و آرمان هـــا پیـــدا 
در ایـــن جـــا بـــه آیـــه »تعاونـــوا علـــی البـــر والتقـــوی« 
کـــه بـــه تعـــاون اجتماعـــی در  کـــرد  می تـــوان اشـــاره 
تقـــوای  و  می پـــردازد  آرمان هـــا  و  هـــا  ارزش  حـــوزه 
مخاطـــب در عمـــل بـــه آرمان هـــا را منـــوط بـــه ایـــن 

می دانـــد. جمعـــی  یاری رســـانی 
کران، مشـــارکت اجتماعی  دومین وجـــه اجتماعی ا
کننده هـــا بـــا یکدیگـــر یک مناســـک  کـــران  اســـت. ا
اجتماعـــی خـــاص را انجـــام می دهنـــد و بـــرای ایـــن 
برنامه ریـــزی،  را در حـــوزه  امـــر، مشـــارکت مردمـــی 
هماهنگـــی، اجـــرا و بازخوردگیـــری فعـــال می کنند. 
یکـــی  می کنـــد،  آمـــاده  را  فیلـــم  یکـــی  کـــران،  ا در 
توزیع می کنـــد، دیگری دســـتگاه  و زیرســـاخت ها را 
مـــی آورد، یکی مـــکان را آماده می کنـــد، و آن دیگری 
بـــا مخاطـــب ارتبـــاط برقـــرار می کنـــد و آن هـــا را بـــه 
میـــدان مشـــارکت مـــی آورد و... و همه ایـــن امور به 

خ می دهـــد.  گاهانـــه ر صـــورت داوطلبانـــه و آ
کنـــار هـــم نشـــاندن مخاطبیـــن در یـــک  کـــران بـــا  ا
بـــه  آن هـــا،  بـــه  واحـــد  محتـــوای  ارائـــه  و  فضـــا، 
که  کارکـــردی  کمـــک می کنـــد.  انســـجام اجتماعـــی 
نمازجماعـــت یـــا نمازجمعه در جامعه اســـالمی ایفا 
می کنـــد فقـــط منـــوط بـــه عبادیـــات نیســـت بلکـــه 
بـــه همـــه حوزه هـــای زندگـــی انســـان بازمی گـــردد. 
کـــران جماعت هـــم نیاز هنری مخاطبین را پاســـخ  ا

می گویـــد و آن هـــا را بـــه هـــم پیونـــد می دهـــد.

کران و امر اجتماعی ا
جمال یزدانی



1- معرفی: ســـلمان ظاهری، فعال فرهنگی، رســـانه ای 
کننده در اندیکا کران  با 29 ســـال ســـن و ا

2- آشـــنایی بـــا جشـــنواره عمـــار: از ســـه ســـال پیـــش 
کننـــده در  کـــران  کـــه خـــود ا و توســـط یکـــی دوســـتانم 

شهرســـتان ایـــذه بـــود، بـــا جشـــنواره آشـــنا شـــدم.
گرفتید؟ فیلم  کســـی مـــی  کجا و چه  3- فیلـــم هـــا را از 
هـــای عمـــار را از رابـــط اســـتان خوزســـتان در شـــهر اهواز 

گرفتم. مـــی  تحویل 
کجا بـــود؟ تله فیلم  کرانتـــان چه فیلمـــی و  4- اولیـــن ا

که در یکـــی از مدارس انجام شـــد. کســـی«،  »تا
کـــران داشـــته ایـــد؟ حـــدود 80   5- در مجمـــوع چنـــد ا

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

مدارس 
کردیـــد؟ پس از پایان  کـــران ها چه می  7- در حاشـــیه ا
فیلـــم اقدام بـــه برگزاری مســـابقاتی در بیـــن مخاطبان و 

کردیم. اهداء جایـــزه به برندگان مـــی 
کســـانی  چـــه  بیشـــتر   هایتـــان  کـــران  ا مخاطـــب   -8

جوانـــان  بودنـــد؟ 
نفـــر مخاطـــب  کرانتـــان چنـــد  ا تریـــن  9- پرمخاطـــب 
کرانـــی بـــا جمعیت بالغ بـــر 200 نفـــر در مصلی  داشـــت؟ ا

بود. اندیـــکا  شهرســـتان 
10- وســـایل تبلیغـــی شـــما چه بـــوده اســـت؟ انعکاس 

اخبـــار از طریق ســـایت اندیـــکا نیوز
کجا مـــی آوردید؟  کـــران را از  11- وســـایل و تجهیـــزات ا
دســـتگاه ویدئـــو پروژکتـــور مـــورد نیـــاز خـــود را از ســـپاه 
کردیـــم و بنـــده نیـــز از لپتـــاپ شـــخصی ام بـــرای  تامیـــن 

کردم.  نمایـــش فیلـــم هـــا اســـتفاده مـــی 
کـــران را یـــک نفره انجام می دادیـــد یا چند نفره؟  12- ا
کران را بـــه همراه چند نفر از دوســـتانم  معموال پروســـه ا

دادم. می  انجام 
کـــران هـــا بیشـــتر بـــا چـــه مشـــکالتی درگیـــر و  13- در ا

روبـــرو بودید؟ معمـــوال در حـــوزه تبلیغات با مشـــکالت 
متعـــددی روبـــرو بودیـــم زیـــرا مشـــکل اصلـــی جشـــنواره 
کمبود بودجه  که به دلیـــل  عمار مســـئله مالی آن اســـت 
تبلیغـــات  انجـــام  و  هـــا  برنامـــه  برگـــزاری  در  مـــا  دســـت 
مناســـب بســـته اســـت و بایـــد بـــه حداقـــل هـــا بســـنده 

. کنیم
کرده ایـــد؟ برای  ج  14-  آیـــا از جیـــب خودتـــان نیز خـــر
رفتـــن به نقـــاط مختلف روســـتا به منظـــور نمایش فیلم 
گرفتـــم و هزینـــه آن را نیـــز خودم  هـــا اغلـــب آژانـــس مـــی 

کردم. مـــی  پرداخت 
کردیـــد؟ در حـــوزه  کـــران  کـــدام فیلـــم را بیشـــتر ا  -15
مردمـــی فیلـــم »مـــن مدیـــر مدرســـه هســـتم« و در حوزه 
کســـی« را از ســـایر فیلم ها بیشـــتر  مـــدارس نیـــز فیلم »تا

کردیم. کـــران  ا
16- ارتباطتـــان با رســـانه ها به چه شـــکل بـــود؟ اخبار 
کنـــار این موضـــوع نیز از  کـــردم و در  را شـــخصا تهیـــه می 
کردم تـــا اخبار  ســـایر دوســـتان خبرنگار درخواســـت می 

نمایـــش فیلم را پوشـــش بدهند.
17- جشـــنواره عمار بر روی خود شـــما، دوســـتانتان، 
گذاشـــته؟ هدف  مخاطبانتان و حزب اللهی چه اثری 
کـــران فیلـــم های جشـــنواره عمار در شهرســـتان  مـــن از ا
محـــروم اندیکا ایجاد انگیزه در بیـــن جوانان و نوجوانان 
کم می شـــود در مســـیر  بـــود تا بدانند با امکانات بســـیار 
کنند و برگزاری جشـــنواره  فیلم و مســـتند ســـازی حرکت 
فیلـــم عمـــار مـــی توانـــد زمینـــه ســـاز ایجـــاد خودبـــاوری 

جوانان در حوزه فیلمســـازی شـــود.
18- نظـــر خانـــواده :خوشـــبتانه ایـــن مســـئله را قبـــول 

اند. کـــرده 
19- عمـــار: با توجه به ضعیف بودن امکانات جشـــنواره 
کوتاه مدت و ضعیـــف فیلم ها  کران هـــای  عمار شـــاهد ا

هستیم.
گر وقت بیشـــتری داشـــتید و تمـــام وقتتان را می  20- ا

کران عمار؛ انگیزه برای نوجوانان ا
کـــران دیگر می  کنیـــد چنـــد ا کـــران  توانســـتید صـــرف ا
کـــران های خود  داشـــتید؟ قطعـــا می توانســـتیم تعداد ا
را بـــه چهار برابـــر میزان فعلی افزایـــش بدهیم؛ همچنین 
منظـــور  بـــه  را  بســـیاری  فـــراوان  کـــز  مرا توانســـتیم  مـــی 

کنیم. نمایـــش فیلم هـــای این جشـــنواره فعـــال 
ترغیـــب  و  کـــران  ا گســـترش  بـــرای  ای  برنامـــه   -21
کـــران داریـــد؟ جلســـه بـــا مدیرآمـــوزش و  دیگـــران بـــه ا
پـــرورش شهرســـتان، برقراری ارتباط بـــا مدیران مدارس 

کـــت در ســـطح مـــدارس. شهرســـتان و پخـــش ترا
که بایـــد در آن  کنیـــد مهمتریـــن مکانی  22- فکـــر مـــی 
کجاســـت؟ با توجـــه به این کـــه فیلم های  کران شـــود،  ا
جشـــنواره عمـــار تا امـــروز در مکان هایی چـــون مدارس، 
مســـاجد و ســـینما نمایش داده شـــده فکـــر می کنم یکی 
که الزم اســـت این فیلم هـــا نمایش داده  از محـــل هایی 

شود شـــورای اداری شهرســـتان اندیکا باشد.
بایـــد  بیشـــتر  عمـــار  جشـــنواره  کنیـــد  مـــی  فکـــر   -23
کننـــد؟  کـــدام دســـته از مخاطبـــان بیشـــتر توجـــه  بـــه 
جشـــنواره عمـــار در ادامـــه راه و برای این کـــه هرچه بهتر 
در زمینـــه نمایـــش فیلم هـــا و فعالیت های خـــود موفق 
باشـــد باید بیشـــتر از سایر اقشـــار بر روی جوانان سرمایه 
کند و  کران خود بیشـــتر بـــه آنها توجه  کرده و در ا گـــذاری 
محـــور فعالیت های خـــود را بر روی جوانـــان قرار بدهد.
کران مردمی  24- خانمهـــا چه نقشـــی می تواننـــد در ا
گـــر فضـــای الزم بـــرای نمایـــش فیلم  داشـــته باشـــند؟ ا
هـــای جشـــنواره را در اختیـــار بانـــوان قرار دهیـــم، آن ها 
کران فیلـــم ها در  مـــی توانند بـــا برنامه ریـــزی اقدام بـــه ا

کنند. مراســـم هـــا و محافل مرتبـــط با خـــود 
25-ســـوژه  ســـاخته نشـــده: در شهرســـتان اندیکا افرادی 
گذشـــت 36  کننـــد و بعد از  کـــه درون غـــار زندگی می  هســـتند 
گفتمان انقالب اســـالمی بوده هنوز شـــامل  که  ســـال، عدالتی 
که  حال آنها نشـــده و به نظر من این موضوع ســـوژه ای اســـت 
کوتاه و مســـتند شود. می تواند دســـتمایه ســـاخت فیلم های 

کننده اندیکا کران  سلمان ظاهری؛ ا

18

گفت و گو
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ع  کـــه از نظر خیلی ها لم یزر کویری  کویر تشـــکیل می دهد،  بخش وســـیعی از ایران را 
کند. اســـت اما انســـان با تالش و توکل، هر غیر ممکنی را ممکن می 

کویر قم برای رســـیدن بـــه امری محال  کشـــاورزی در  کویر« تالش های  »زیتـــون های 
کشـــاورز قمی با همت و پشـــتکار، یکی از غیـــر ممکن ها را  کشـــد. این  را بـــه تصویر می 
کـــرده و در کویر قـــم، زیتون پرورش می دهـــد. وی از 120 هکتـــار زمین، حدود  ممکـــن 
کامال  کاشـــته و بـــه محصول نیز رســـیانده اســـت، زیتونی  100 هکتـــار را درخـــت زیتون 
مرغوب و ارگانیک. این مســـتند حکایتی از تســـلیم نشـــدن انســـان در برابر طبیعت و 

همت و پشـــتکار اوست. 
حسین جمالي کارگردانی مستند »زیتون های کویر« را بر عهده داشته است.

زود قضاوت نکن!

گیـــرد. فیلم  گاهـــی انســـان دچار قضـــاوت اشـــتباه می شـــود و تصمیم اشـــتباهی می 
داســـتانی »کالس« دربـــاره پیـــش داوری و قضـــاوت زودهنگام اســـت.

کـــه آمـــاده ی رفتن بـــه  اردو  کالس را به تصویـــر می کشـــد  »کالس« دانش آمـــوزان یـــک 
هســـتند اما عکس نقاشی شده ی معلم بر روی تخته ســـیاه، اردو را تا مشخص شدن 
کار به تاخیر می اندازد. شـــهامت دانش آمـــوز در پذیرفتن اشـــتباهش و  مســـئوِل ایـــن 
کـــه به  خاطر قضـــاوت نادرســـتش انجام  روی گشـــاده ی معلـــم در جبـــران اشـــتباهی 
داده، جذابیـــت ایـــن فیلم داســـتانی را چند برابر کرده اســـت. پیام ایـــن فیلم پرهیز از 

قضـــاوت عجوالنه و برعهده گرفتن اشـــتباهات می باشـــد.
کارگردانـــی امیـــر داســـارگر، در خانه فیلـــم داســـتانی انقالب  کوتـــاه »کالس« بـــه  فیلـــم 

اســـالمی ســـاخته شـــده است.

کالس«   « 

کـــه زندگـــی زیباســـت امـــا شـــهادت از آن  شـــهدا بـــه ایـــن جملـــه بـــاور داشـــتند 
گرفتـــه و ره صـــد ســـاله را یک شـــبه                               زیباتـــر اســـت، بدیـــن ســـان مـــرگ را بـــه بـــازی 

مـــی پیمودنـــد. 
کـــه هر دو در ســـن شـــانزده  »شـــانزده« مســـتندی دربـــاره زندگـــی دو بـــرادر اســـت 
ســـالگی به شـــهادت می رســـند. علی رضا احمدی با دســـت بردن در شناســـنامه 
خـــود همـــراه بـــرادر بزرگتـــرش به جبهـــه مـــی رود و در 16 ســـالگی به شـــهادت می 
که ســـالح  کوچکتـــرش مهـــدی هـــم بـــرای ایـــن  رســـد. پـــس از شـــهادت او، بـــرادر 
زبـــان  از  بـــرادر شـــهید،  مـــی رود.  بـــه جبهـــه  نمانـــد، مخفیانـــه  زمیـــن  بـــرادرش 
گویـــد: »دادا مـــن باید بـــرم تا علـــم علیرضـــا رو به دســـت بگیـــرم.« او  مهـــدی مـــی 
گیری  فـــاو توســـط عراقی ها در ســـن 16  هـــم پـــس از چنـــدی در عملیـــات بازپـــس 
ســـالگی شـــهید شـــده و پیکـــرش مفقود می شـــود. ســـرانجام پـــس از 9 مـــاه با بی 
گیرد. کنار بـــرادرش آرام مـــی  گـــردد و در   تابـــی هـــای مـــادرش پیکر او هـــم باز مـــی 

مستند »شانزده« ساخته محمد محسن احمدی است.

»شانزده« 

بـــی رویـــه چـــای  بـــا عـــدم حمایـــت مســـئولین و واردات  گیالنـــی  کاران  چـــای 
کشـــاورزی می شـــوند و یا  کاربـــری زمیـــن هـــای  خارجـــی، یـــا مجبـــور بـــه تغییـــر 

مـــی مانـــد.  محصولشـــان روی دستشـــان 
گیـــالن به تصویر  کاران اســـتان  در فیلـــم داســـتانی »چین آخر« مشـــکالت چای 
گیالنی اســـت  کار  کشـــیده شـــده اســـت. این فیلـــم روایتـــی از زندگی یک چـــای 
کـــه به علـــت واردات چـــای و عدم خریـــد محصولش، با مشـــکالت معیشـــتی رو 

کشـــاورزی خود می شـــود.  بـــه رو شـــده و حتـــی مجبور به فـــروش زمین 
کارگردانی فیلم داســـتانی »چین آخر« را بر عهده دارد. ســـعید حسن پور 

»چین آخر«

تحقق امری محال

حکاییت از رنج چای کاران

هرن مردان خدا

کویر« »زیتون های 
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کردی به معنای به وجود آوردن اســـت و جوانی مهابادی با پشـــتکار  آفرانـــدن در زبان 
و ابتـــکار، کاالیـــی را به وجود آورده تـــا به اقتصاد مملکت خویش کمک کند.

مســـتند »آفرانـــدن« نحـــوه فعالیـــت اقتصـــادی جوانـــی خـــالق و مبتکر مهابـــادی به 
کمتریـــن بودجه مالی،  کشـــد. ســـوران با داشـــتن  نـــام ســـوران پیامی را به تصویر می 
کنون در ســـال  کار تولیـــد تـــرازوی دیجیتالـــی را در یک زیر زمین شـــروع نمـــوده و هم ا
1395 بـــه عنوان یکی از چهـــره های ماندگار ایران در بخـــش صنعت، تجارت و معدن 

کشـــورمان شناخته شـــده است.
کارگردانی علی قـــادری و در  که بـــه تهیه کنندگی و  »آفراندن« عنوان مســـتندی اســـت 

ســـیمای مرکز مهاباد تهیه شده است.

»آفراندن«

مســـتند »غزال ایرانی« درباره تالش چند نخبه برای ســـاخت یک ماشین خورشیدی 
گروهـــی از دانشـــجویان نخبه دانشـــکده فنی  گذشـــته  اســـت. اوایل تابســـتان ســـال 
دانشـــگاه تهران در حال ســـاخت ســـومین ماشـــین خورشیدی این دانشـــگاه بودند. 
کشـــیده اســـت  ایـــن مســـتند تالش نخبـــگان دانشـــگاهی دانشـــگاه تهـــران را تصویر 
کـــه بـــرای ســـاخت خـــودروی خورشـــیدی و شـــرکت در بزرگ تریـــن مســـابقه جهانـــی 
ماشـــین های خورشـــیدی در مســـیر از شـــمال تـــا جنـــوب اســـترالیا به مســـافت 3000 

کنند. کیلومتـــر، تالش مـــی 
کـــرد: »مـــا در این فیلم بـــه معضالت،  کارگـــردان »غزال ایرانـــی« عنوان  وحیـــد فرجـــی 
مشـــکالت و آرزوهای این نخبگان هـــم پرداخته ایم. برای مثال یکـــی از آرزوهای این 

کـــه این خودرو هـــا به تولید انبوه برســـند.« نخبـــگان این بود 

»غزال ایرانی«

گـــر مردی در ســـوریه و در راه دفاع از عقایدش می جنگد، همســـرش هم در جامعه  ا
گاهـــی از نقش زنـــان مدافعیـــن حرم و شـــهدا تغافل می شـــود. در  کند.  جهـــاد مـــی 
که با  کـــه نقـــش عظیمـــی از ایـــن جهـــاد، بـــر روی دوش زنـــان صبوری اســـت  حالـــی 

کنند. صبرشـــان جهاد مـــی 
کوتاهی  ک ســـفرت را خودم مـــی بندم« در مـــورد مقطع  فیلم داســـتانی »باز هم ســـا
که روحانی جوانی اســـت  از زندگـــی زنی به نام فاطمه اســـت. مرتضی همســـر فاطمه 
گذراننـــد، بـــرای جهـــاد و دفاع از حـــرم،  با  و بـــا فاطمـــه زندگـــی عاشـــقانه ای را مـــی 
که با رفتـــن مرتضی موافق  مدافعان حرم همراه شـــده و به ســـوریه مـــی رود. فاطمه 
کـــردن و یاد  کنـــون فشـــار دوری و دلتنگـــی او را آزارش مـــی دهـــد؛ او بـــا صبـــر  بـــوده ا
گویـــد: »آخر به  کنـــد. فاطمه در یکـــی از مونولـــوگ هایش می  همســـرش زندگـــی می 
که تـــو را و زندگی با تـــو را دیوانه ام، امـــا اعتقاد و بـــاورم را دیوانه  گفت  کـــه مـــی تـــوان 

تر.«
ک ســـفرت را خودم می  کارگردانی  » بازهم ســـا مســـعود دهنوی نگارش فیلمنامه و 

بندم« را بر عهده داشـــته است.

ک سفرت را خودم می بندم« »بازهم سا

کمک رســـانی دارویی و پزشـــکی به  کـــه بـــرای  هواپیمـــای ایربـــاس 310 ایرانـــی 
کنـــد، در راه با تحدیـــد جنگنده ی  کشـــور یمن پرواز می  ســـمت صنعـــا پایتخت 

کار مواجه می شـــود. عربســـتان ســـعودی برای ممانعـــت از این 
بـــرای رســـاندن  ایرانـــی  پـــرواز هواپیمـــای  از  »ایســـتادگی در آســـمان« روایتـــی 
کمـــک هـــای دارویـــی بـــه مـــردم یمـــن و جلوگیـــری عربســـتان ســـعودی از فرود 
کـــه بـــا شـــجاعت خلبـــان، بـــه ســـالمت بـــه  هواپیمـــای ایرانـــی اســـت. پـــروازی 
کاپیتـــان صداقـــت نیا  گفتگو بـــا  گـــردد. در ایـــن اثـــر  فـــرودگاه مهرآبـــاد بـــاز مـــی 
کاپیتان بـــا رهبر انقـــالب و تقدیر  خلبـــان هواپیمـــا، تصاویـــر اختصاصـــی دیـــدار 

کشـــیده شـــده اســـت. ایشـــان از ایـــن خلبـــان شـــجاع، بـــه تصویر 
کـــرده و در مرکـــز  کارگردانـــی  مســـتند »ایســـتادگی در آســـمان« را علـــی طـــادی 

مســـتند ســـفیر فیلـــم تهیـــه و تولیـــد شـــده اســـت.

»ایستادگی در آسمان«

ابتکار ایراین

ساخت ایران

یک عاشقانه آرام

رواییت از پروازی شجاعانه 
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نوع شنایس فیلم از روی داستان
محمدرسول نوروزی

در ایـــن مطلب قصـــد داریم، تا بـــا پرداختن به داســـتان های 
فیلـــم ها در ســـینمای جهان، شـــما را در شـــناخت نـــوع فیلم 

کنیم. ســـینمایی یاری 
کشـــور، سینما رو در دو  چندی پیش رییس ســـازمان سینمایی 
که  کـــرده بود، امـــا ما  بخـــش ســـینمای ایـــران و هالیـــوود تعریف 
قصـــد داریـــم، در این مطلب دقیق تر مســـئله پیش رو را بررســـی 
کمیت باالی آن در ســـاخت فیلم)  کنیـــم، بالیـــوود را هم به پاس 
کرده و به بررســـی داســـتان  روزی 5 فیلـــم(، بـــه ایـــن دو اضافـــه 

فیلم های این ســـه قســـمت ســـینمای جهان مـــی پردازیم.

آغاز
هالیـــوود: یـــک دختـــر و یک پســـر با هم دوســـت هســـتند و به 

بیننـــده معرفی می شـــوند.
گوشـــه ی شـــهر و یک پســـر در یک  بالیـــوود: یک دختر در یک 

گوشـــه دیگر شـــهر به بیننده معرفی می شـــود.
کند. سینمای ایران: یک دختر با پدر خود زندگی می 

نقطه عطف1
هالیوود: با خبر می شوند، جهان دارد از بین می رود.

بالیـــوود: پســـر و دختـــر یکدیگـــر را مـــی بیننـــد و همینجـــوری 
عاشـــق هـــم می شـــوند.

سینمای ایران: یک پسر وارد داستان می شود.

رویارویی
گذارند. هالیوود: آن دو برای نجات جهان سنگ تمام می 

بالیـــوود: پـــدر دختـــر بـــا ازدواج مخالـــف اســـت و پســـر بـــرای 
دزدیـــدن دختـــر بـــه خانـــه ی او رفتـــه و همـــه ی نگهبانـــان و 

برادرهـــای دختـــر را مـــی زنـــد.
ســـینمای ایـــران: دختـــر و پســـر همـــه ی تـــالش خـــود را برای 

کـــردن یکدیگـــر انجـــام مـــی دهند. ضایـــع 

نقطه ی عطف2
کند. هالیوود: جهان نجات پیدا می 

بالیوود: پسر موفق به دزدیدن دختر می شود.
سینمای ایران: دختر و پسر عاشق هم می شوند.

انتها
گردد، انـــگار نه  هالیـــوود: همـــه چیز بـــه حالت عـــادی بر مـــی 

انـــگار اتفاقی افتاده اســـت.
بالیوود: پسر متوجه می شود، دختر خواهرش است.

ســـینمای ایـــران: بـــدون هیچ مشـــکلی، دختـــر و پســـر ازدواج 
کننـــد و همـــه چـــی خود بـــه خود درســـت می شـــود. مـــی 

توجه: در هر قســـمت ممکن اســـت شـــخصیت های داســـتان 
گـــر فیلـــم داســـتان داشـــته باشـــد، روال  ا کنـــد، ولـــی  تغییـــر 

کرد. داســـتان تغییـــر نخواهـــد 

محمدکوره پزعکسخند
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کنون دیگر برای همه  کاش جایی بود که می شـــد در آن از کســـانی که تصوراتمان را بر هم می زنند شـــکایت کرد. ا
کـــه در نقش های زیر،  کار را انجام می دهند.  مـــا واضح و مبرهن اســـت که بازیگـــران به بهترین نحو ممکن ایـــن 

کم آورده اند: واضح و مبرهن هـــم 

-نقش همسر شهید:
 ایـــن نقـــش ویژگیهایـــی دارد که همـــه می دانیم مثل: صبـــور و مهربان بودن، پوشـــش چادر داشـــتن و... حال 
کتـــاب 1200 صفحه ای  کـــه این نقـــش را بـــازی می کننـــد، دیده شـــده بـــرای افزایش تعـــداد فالـــوورش  بازیگـــری 
که هنوز اختراع نشـــده اند تولید می کند و... . چنین بازیگری هم  می خواند، عکس جشـــنواره ای با لباس هایی 
تصـــورات مـــا را بـــر هم می زنـــد، هم خـــودش به دردســـر می افتد و مجبور بـــه گذرانـــدن دوره "چادر به ســـرگیری" 

می شود!

-نقش روحانی: 
ویژگیهـــای این نقش آرام و صبور، ســـاده زیســـت، خوش رفتار و... بودن اســـت. اما کســـی که این نقـــش را بازی 
می کند احتماال ســـابقه حضور در انواع و اقســـام جشنواره ها، داشـــتن 500 کورکودیل برنجی و سیکل افتخاری از 

ایـــن و آن، یـــا بروز دادن رفتارهای عجیب و غریب مثال خواننده شـــدن را دارد!

-نقش رزمنده:
هر عقل ســـلیم و غیر ســـلیمی می داند که ویژگیهای این نقش شـــجاع، باطاقـــت و... بودن اســـت. و اما ویژگی 
بازیگـــر: داشـــتن چیـــزی بیـــن دو لب)ترجیحا پیـــپ(، موهای بلند و ریشـــهای تزیین شـــده بـــا انواع زیـــوراالت، 
اهن االت و... اســـت البته بوجود آمدن این ویژگی حداقل دو ســـه ماه بعد از فیلم زمان می برد و بازیگر می تواند 

تـــا بوجود آمـــدن این ویژگی چنـــد فیلم پایان بـــاز بازی کند.
گـــرم)!( هم تصـــور، با پای خـــودش که  خـــوب طبیعی اســـت بـــا دیدن بازیگـــر این نقش هـــا حتی به انـــدازه یک 
گر بازیگـــران این نقش ها را دیدیم  هیـــچ، با زور هم به ســـمت آن نقش خوب نرود. بهترین حالت این اســـت که ا
نشناســـیم، چرا که با شـــناختن آن یا باید کف خیابان پهن شـــویم، یا حس شست و شـــوی تصوراتمان با اســـید 

کنیم. گر این حس وجود داشـــته باشـــد!( را تجربه  )ا

ابزیگر و دیگر هیچ!
مهدی پیرهادی

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

-کاش یه کم فیلم های عشـــقوالنه شـــو بیشـــتر می کردن. مثاًل یه دختری باشـــه که شیش 
تـــا خواســـتگار داره ولی خودش دلش می خواد با پســـری که میاد لب پنجـــره اتاق دختر نون 
کنه. آخرشـــم چون پایان فیلم بازه، معلوم نمیشـــه بـــا کدوم یکی  خشـــکی می خـــره ازدواج 

کنه. )شیما 18 ساله( شـــون ازدواج می 
کم از اســـاتید بزرگ ســـینمای ایران  -چقدر ســـالن شـــلوغ بود! جا نبـــود تکون بخوریـــم. یه 
کران فیلمهاشـــون ســـالن ســـینما خلوته. من خودم ســـاعت شـــیش  که موقع ا یاد بگیرین 
صبح رفتم هیچکس نبود تو ســـالن. به حقوق مخاطب احترام بذارید. مرســـی، اه. )کامران 

کامرانیه( از 
-افتتاحیه جشـــنواره خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. مخصوصًا پذیراییش که نون 

دادن، پرتقال دان زات دان دادن، خیلی چسبید! )علی از خیابان سبالن(
کـــردم کاش یه راهـــی بود که  -من هیچوقت حالشـــو نداشـــتم برم ســـینما، همـــش فکر می 
ســـینما می اومد خونه ما. خوبی عمار اینه که میشـــه خونه رو کرد سینما! تو خونه نشستم 
کران کردم. همه خوششـــون اومد.  یکـــی از فیلمای عمـــار رو دیدم؛ برای بچه محـــل ها هم ا

کو( )کا
-بـــدی جشـــنواره عمـــار اینه که کســـایی رو نـــداره که بـــرای خندونـــدن مردم حاضر باشـــن 
شلوارشـــونو در بیـــارن. ولی توی بنده ســـینمای بنده محـــور این امکان وجـــود داره تا هرکی، 

هرچـــی دوســـت داره در بیاره. )رضـــا عطرفروش(
کران کرده  کو ام که باال نظر داد. فکر نکین فقط واســـه چهـــار نفر ا کا -مـــن بچه محل همین 
بـــود ها! خیر ســـرمون رفتیم خونـــه اینا فیلم ببینیم، همـــه محل ریخته بودن خونه شـــون 

کو( کا کنیم. )بچه محل  کنن. اصال نتونســـتیم پامونو دراز  فیلم های عمارو تماشـــا 

امیرحسن محمدپور

نظرات مردم در مورد جشنواره فیلم عمار

یک کم به حقوق مخاطب احرتام بذارید... مریس، اه!
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