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تقدیر با یک گردان

+ آخرین اخبار از اکران های مردمی جشنواره ششم



در افتتاحیه ششمین جشنواره عمار؛

جایزه ویژه »دستکش ننه عصمت«، تقدیم فیلمساز 
جوان جبهه فرهنگی انقالب اسالمی شد

ویــژه  عنــوان جایــزه  بــه  گذشــته  ســال  از  کــه  ننــه عصمــت«  »دســتکش 
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، بــه فعــاالن جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی 
اهــدا می شــود، امســال بــه یکــی از فیلمســازان جــوان جبهــه فرهنگــی انقــاب 

ــد. ــم ش ــامی تقدی اس
گــزارش خبــرگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار«، »دســتکش ننه عصمت«  بــه 
گذشــته بــه عنــوان جایــزه ویــژه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، بــه  کــه از ســال 
ــه یکــی از  فعــاالن جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی اهــدا می شــود، امســال ب

فیلمســازان جــوان جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی تقدیــم شــد.
گزارش، امســال جایزه ویژه »دســتکش ننه عصمت« توســط »گردان  بنابرین 
کیــا، فیلمســاز جــوان جبهــه  نانوایــان خانــوک« بــه آقــای محمــد باقــر مفیــدی 

فرهنگــی انقــاب اســامی بــه خاطــر تاشــهای وی اهــدا شــد.

کیــا در ششــمین دوره جشــنواره مردمی فیلــم عمار نیز  گفتنــی اســت مفیــدی 

پشت جبهه های جنگ مورد توجه عمار قرار گرفت

تقدیر ویژه افتتاحیه ششمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار از »گردان نانوایان خانوک«

گــزارش  خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار«، امســال نیــز در افتتاحیــه  بــه 
گروه دیگــری از  ششــمین جشــنواره مردمــی فیلم عمار، هماننــد دوره گذشــته 

فعــاالن مردمــی انقــاب اســامی معرفــی و تقدیر شــدند.
گــزارش، در آییــن افتتاحیــه ایــن جشــنواره، بــا پخــش کلیپی، ضمن  بنابــر ایــن 
معرفــی »گــردان نانوایــان خانــوک«، بــه عنــوان فعــاالن مردمــی انقاب اســامی 

از ایشــان تقدیر شــد.
گــزارش، مــردم روســتای خانــوک در بحبوحــه انقــاب اســامی  براســاس ایــن 
نقــش پررنگــی در ســاماندهی حرکت هــای مردمــی علیــه رژیــم ظاغــوت در 
اســتان کرمــان داشــتند و بــه جهــت تقیــد مذهبــی و انقابی بــودن مــردم، این 

روســتا بــه قــم دوم معــروف شــده بــود.
مــردم روســتای خانــوک، بعــد از شــروع جنــگ تحمیلــی نیــز نقــش مهمــی در 
کــه در طــول هشــت ســال دفــاع  کردنــد، بــه طــوری  پشــتیبانی رزمنــدگان ایفــا 
کــه بــه »گــردان نانوایــان خانــوک« معــروف شــده  مقــدس، بانــوان ایــن روســتا 
بودنــد، دو نــوع نــان محلــی »نرمــه« و »بربری«)متفاوت از بربری های مرســوم( 

را در خانه هــای خــود تهیــه و بــرای جبهه هــای جنــگ می فرســتادند.
کــه بیــش از 100 نفــر از بانــوان  گــزارش، »گــردان نانوایــان خانــوک«  بنابریــن 
روســتا بودنــد، عــاوه بــر تهیــه و ارســال نــان، میوه هــا و ســوغات محلــی را نیــز 
کنــار ایــن فعالیت هــا،  بــرای رزمنــدگان تهیــه و ارســال می کردنــد. همچنیــن در 
ضمــن شســتن لبــاس رزمنــدگان، بــه خیاطــی و تهیــه لبــاس بــرای جبهــه نیــز 

می پرداختنــد.
گــزارش، مســئول ایــن بانــوان جهادگــر، خانــم زهــرا اســدی  براســاس ایــن 
کــه بــه »کل زهــرا« و »چریــک پیــر« معــروف شــده بــود و همــه  نــام داشــت 

داشــت. برعهــده  را  ارتباطــات  و  هماهنگی هــا 
ــر و فعالیت هــای وی باعــث  ــوی جهادگ ــزارش، شــخصیت ایــن بان گ بنابریــن 
کــه در آن ســالها فرماندهی لشــکر ۴1  کــه ســردار قاســم ســلیمانی نیــز  شــده بــود 
ثــاراهلل کرمــان را برعهــده داشــت، او را می شــناخت و چند بــار هم در موقعی که 

وی بیمــار شــده بــود، بــه عیادتــش رفتــه بــود.
کــه در مراســم تشــییع جنــازه ایــن بانــوی جهادگر،  همچنیــن ســردار ســلیمانی 
کــه بــر روی ســنگ مــزارش عبــارت »چریــک پیــر«  از خانــواده وی خواســته بــود 

را بنویسند.
که از ســال  کرمان اســت  گفتنی اســت روســتای »خانوک« از توابع زرند اســتان 
137۴ بــه عنــوان یکــی از شــهرهای بخــش مرکــزی شهرســتان زرنــد درآمــد، 
اهالــی ایــن روســتا در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، حــدود 70 شــهید 

کرده انــد. تقدیــم انقــاب 

توانســت بــا تیــزر تبلیغاتــی »دختــر شــینا« جایــزه ویــژه بخــش »تیــزر تبلیغاتــی و 
گهــی بازرگانــی« را بــه دلیــل بیــان قدرتمنــد و خاقانــه اثــر در ترســیم فضــای  آ

کنــد. کســب  کتــاب  کتــاب و ترغیــب مخاطــب بــه خوانــش 
کیــا، در چهارمیــن دوره جشــنواره  الزم بــه ذکــر اســت محمــد باقــر مفیــدی 
مردمــی فیلــم عمــار، بــا فیلــم داســتانی لکه، توانســت فانــوس بخش داســتانی 

کنــد. کســب  نیمــه بلنــد را 

خــبــــــــــر
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پذیرایی با کلوچه های بانوان پیشمرگ  نهاوندی

گزارش خبرنگار »نشریه روزانه جشنواره عمار«، روز گذشته در افتتاحیه ششمین دوره جشنواره مردمی  به 
کلوچه های پخته شــده توســط زنان نهاوندی پذیرایی شــدند. فیلم عمار، حاضران این مراســم با 

کــه از دوره پنجــم بــه یــک ســنت خــاص در افتتاحیــه و اختتامیــه  گــزارش، ایــن نــوع پذیرایــی  ــن  ــر ای بناب
گرفتــه اســت. جشــنواره عمــار تبدیــل شــده اســت، ایــن بــار توســط بانــوان پیشــمرگ نهاونــدی صــورت 

کلوچه  که در هشــت ســال دفاع مقدس عاوه بر تهیه و ارســال  کســانی هســتند  بانوان پیشــمرگ نهاوندی 
هــای محلــی بــرای رزمنــدگان، بدلیــل خیانت هــای منافقیــن مــواد غذایــی را پیــش از ارســال بــه جبهه هــا 
تســت می کردنــد تــا مبــادا توســط منافقیــن آلــوده و مســموم نشــده باشــد و بــه همیــن خاطــر هــم بــه زنــان 

پیشــمرگ معــروف شــدند.

مادرشهیدان خالقی پور: عمار خانواده های شهدا را به صحنه بازگرداند

 طالب زاده: لکوموتیو انقالب اسالمی با رسانه پشتیبانی 
شود

 
گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار«، مــادر شــهیدان خالقــی  بــه 
پــور در افتتاحیــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در ســخنانی بــا تبریــک میلــد 
کــش امــام جعفــر صــادق)ع( اظهــار داشــت:  حضــرت محمــد)ص( و ســاله پا

گذشــته در حــال برگــزاری اســت. جشــنواره عمــار هــر ســاله بهتــر از ســال 
ــا بیــان اینکــه امیــدوارم جشــنواره مردمــی عمــار ماهیــت مردمــی خــود  وی ب
کشــور مشــخص اســت امــا  کنــد، افــزود: خــط مشــی جشــنواره هــای  را حفــظ 
کــه امــروز بــه  ایــن جشــنواره میزبــان خانــواده هــای شهداســت خانــواده هایــی 

حاشــیه رفتــه اســت
وی بــا بیــان اینکــه عمــار خانــواده هــای شــهدا را بــه صحنــه بازگردانــده اظهــار 
داشــت: مهمانــان عمــار را ننــه ســکینه هــا و ننــه عصمــت هایــی تشــکیل 
کــه رشــادت هــا و از خودگذشــتگی هــای بســیاری از خــود بــه جــا  مــی دهنــد 

ــتند. گذاش
وی بــا بیــان اینکــه ننــه ســکینه ســال گذشــته در جشــنواره عمــار بــا پخــت نــان 
حــال و هــوای متفاوتــی بــه جشــنواره بخشــید اظهــار داشــت: امســال نیــز ننــه 
کــه با ســن بــاالی خــود هنوز  عصمــت 75 ســاله میزبــان عمــاری هاســت کســی 

کنــد. بــه جبهــه مقاومــت اســامی خدمــت مــی 
وی بــا بیــان اینکــه جنــاب عمــار در صــدر اســام بــه روشــنگری مــی پرداخــت 
ــه  ــد و در بره ــی بودن ــام خمین ــار ام ــهدا عم ــاب ش ــل انق ــرد: در اوای ک ــح  تصری

کنونــی شــما مــردم بصیــر عمــار امــام خامنــه ای هســتید.
کشــور و  ــران فیلــم هــای مردمــی عمــار در نقــاط مختلــف  ک ــه ا ــا اشــاره ب وی ب
روســتاهای دور افتــاده گفــت: عمــار در آینــده نزدیــک از مرزها عبــور خواهد کرد 
و نــام جمهــوری اســامی ایــران را در سراســر جهــان بــه اهتــزاز در خواهــد آورد.
کیــد بــر همیــاری همــه مــردم با جشــنواره مردمی فیلــم عمار افــزود: هر  وی بــا تا
کــه مــی توانــد بایــد بــه ایــن جشــنواره  کــس بــا هــر هنــر و توانــی و در هــر زمینــه ای 

کند. کمــک 
نــادر طالــب زاده داور ششــمین جشــنواره مردمــی عمــار نیــز در ســخنانی گفت: 
عمــار حقیقتــا خایی در ویترین ســینمایی کشــور بود که بــا حرکت جهادگونه 

ایــن خــا پر شــد.

ــه اقصــی نقــاط  ــا بیــان اینکــه جشــنواره عمــار فرهنــگ فیلــم دیــدن را ب وی ب
کشــور وســعت بخشــیده اظهــار داشــت: عمــار را حامیــان حقیقــت و منادیــان 

اســام حقیقــی تشــکیل مــی دهنــد
طالــب زاده بــا بیــان اینکه آموزش نقش مهمی در جشــنواره عمــار دارد تصریح 
گــروه هــای  کــرد: خوشــبختانه ایــن جشــنواره در حــال حاضــر در حــال تربیــت 
مختلــف فیلمســازی در عرصــه فیلــم داســتانی، انیمیشــن و مســتند تشــکیل 

مــی دهــد.
کــرد: در عرصــه انیمیشــن افــرادی در ایــن  دبیــر جشــنواره در ادامــه تصریــح 
کنــون انیمیشــن بلنــد آنــان بــر روی پــرده  کــه ا کوتــاه ارائــه دادنــد  کار  جشــنواره 

گرفتــه اســت. ســینما قــرار 
کید  وی بــا بیــان اینکــه عده ای می گویند چرا ســینمای ایران گیشــه نــدارد، تا
گران ایــران نیســت در حلیکــه انتخــاب  کــرد: برخــی موضوعــات در رادار ســینما

موضــوع امــا انتخــاب موضــوع امری مهم در سینماســت.
کنونــی در حرکــت هــای آزادی  دبیــر جشــنواره عمــار، بــا بیــان اینکــه در برهــه 
کــرد: رســانه هــای آمریــکا بــا تمــام  خــواه نــام اســام وجــود دارد تصریــح 
گســترش اســام هراســی در جهــان هســتند و اســام  تــوان خــود در حــال 
بــه موضــوع محــوری مناظــره نامزدهــای ریاســت جمهــوری آمریــکا تبدیــل 

شــده اســت.
کــرد لکوموتیــو انقــاب اســامی و اســام حقیقــی بــا  وی افــزود: بایــد تــاش 
رســانه پشــتیبانی شــود و امیدواریــم بــا عنایــات امــام زمــان شــاهد آثــاری قــوی 
کــه ایــن رونــد پیشــرفت را در ایــن 5 دوره  در جشــنواره عمــار باشــیم همانگونــه 

کردیــد. مشــاهده 
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بنابرین گزارش، برگزیدگان این بخش ها به شرح ذیل است:

»نقد، مقاالت و پژوهش های سینمایی«؛ ▐
هیئــت داوران از میــان 23 اثــر راه یافتــه بــه بخــش مســابقه، در قســمت »نقــد و 
مقــاالت«، ضمــن تقدیــر از آقای علی اللهیاری نویســنده دو اثــر »درباره فیلم بین 
ســتاره ای  نــوالن« و »خانــه ســبز؛ از هســتی شناســی فانتــزی تا اعوجــاج هویتی«، 
لــوح افتخــار ایــن بخــش را بــه آقــای رضــا دمیرچــی بــرای نویســندگی اثــر »اقتصــاد 
مقاومتی و نقش شبکه های استانی در فرهنگ سازی« و آقای مجید حسینی 

نصــر بــرای نویســندگی اثــر »نقش عبودیــت در رئالیــزم دینــی« اهــدا کرد.
همچنین هیئت داوران در بخش »پژوهش های ســینمایی«، دو لوح افتخار 
ــینمای  ــر »س ــندگی اث ــرای نویس ــی ب ــواد امیــن خندق ــای ج ــه آق ــنواره را ب جش
کربایی برای نویسندگی  سیاســی، سیاســت ســینمایی« و آقای محمد جواد 

کــرد. اثــر »بازنمایــی روحانیــت در ســریال پــرده نشــین« تقدیــم 

»لوح نگار«؛  ▐
هیئــت داوران، پــس از بررســی 22 اثــر راه یافتــه بــه بخــش مســابقه از میــان 
کریمــی آذر بــرای   هفــت اثــر نامــزد، لــوح افتخــار ایــن بخــش را بــه آقــای محســن 
اثــر »بررســی ادعــای تقلــب در انتخابــات 88 « و آقــای احســان صفــرزاده بــرای 

کــرد. اثــر »دلتافــورس« اهــدا 
گفتنــی اســت هیئــت داوران در ایــن بخــش، هیــچ اثــری را شایســته دریافــت 

فانــوس ندانســت. 

»فیلم ما«؛ ▐
هیئــت داوران پــس از بررســی 36 اثــر راه یافتــه بــه بخــش مســابقه »فیلــم مــا« 
از بیــن 9 اثــر نامــزد دریافــت فانــوس، ضمــن تقدیــر از آقــای حامــد علیــزاده بــرای 
گــروه بازیگــران و  ســاخت فیلــم »وظیفــه خصوصــی« بــه دلیــل اجــرای خــوب 
آقــای امیــر حیــدری برای ســاخت فیلم »تکاتف« بــه دلیل ارائــه روایتی مردمی 
گوشــه های پنهــان راهپیمایــی اربعیــن، ســه لــوح افتخــار  بخــش »فیلــم مــا«  از 
را بــه خانــم ســپیده شــراهی بــرای ســاخت اثــر »برادرانــه« بــه دلیــل ارائــه روایتــی 
پراحســاس، روان و بی تکلــف؛ و بــه آقایــان ســیدمحمد علــی محمــودی بــرای 
اثــر »رومیــزی«، در بخــش »مدرســه مــا« و محمــد حســین ســلیمیان بــرای 
اثــر »چمــاق و هویــج« بــه علــت نــگاه خاقانــه در قالــب انیمیشــن بــه موضــوع 

کــرد. کــرات هســته ای اهــدا  مذا
همچنیــن هیئــت داوران، فانــوس بخــش »فیلــم مــا« را بــه علــت نــگاه نــو 
ــرای  ــه آقــای مســعود دهنــوی، ب در موضــوع انســجام ملــی و اجــرای موفــق ب

کــرد. ســاخت فیلــم »عامــل مشــترک« تقدیــم 

گهی بازرگانی«؛ ▐ »تیزر تبلیغاتی و آ
گــزارش، هیئــت داوران پــس از بررســی 13 اثــر راه یافتــه بــه بخــش  بنابریــن 
مســابقه از میــان هفــت اثــر نامــزد دریافــت فانــوس، ضمــن تقدیــر از آقای میثم 
کریمــی ســازنده تیــزر فیلم هــای »صالــح آبــاد« و »چنــد قطــره خــون«، لــوح 
کنجــکاوی  افتخــار ایــن بخــش را بــه دلیــل بیــان موجــز، مؤثــر و ایجــاد حــس 
کســتر و بــرف« اهدا  نســبت بــه اثــر بــه آقــای نقــی نعمتــی ســازنده تیزر فیلــم »خا

کــرد.
گــزارش، هیئــت داوران، فانــوس ایــن بخــش را بــه دلیــل ایــده  براســاس ایــن 
ــودرزی ســازنده تیــزر »شــهدای  گ ــه آقــای ایمــان  ــذار ب ســاده، جــذاب و تأثیرگ

کــرد.  تــرور« تقدیــم 
ضمنــا هیئــت داوران، جایــزه ویــژه ایــن بخــش را بــه دلیــل بیــان قدرتمنــد و 
کتــاب به  کتــاب و ترغیــب مخاطــب بــه خوانــش  خاقانــه اثــر در ترســیم فضــای 

کــرد. کیــا ســازنده تیــزر »دختــر شــینا« اهــدا  آقــای محمدباقــر مفیــدی 

»نماهنگ«؛ ▐
گــزارش، هیئــت داوران پــس از بررســی 30  اثــر راه یافتــه بــه بخــش  بنابریــن 
آقــای  از  تقدیــر  ضمــن  فرهنگــی  کلیــپ  بخــش  در  »نماهنــگ«،  مســابقه 
محمدحســن فــاح برای ســاخت کلیپ فرهنگــی »تک فرزنــدی«، لوح افتخار 
کلیــپ فرهنگــی »مــن  جشــنواره را بــه آقــای محمــد رضوانی پــور بــرای ســاخت 

کــرد. کنــم« اهــدا  ــی را انتخــاب مــی  کاالی ایران
همچنیــن هیئــت داوران در بخــش »نماهنــگ« ضمــن تقدیــر از آقــای وحیــد 
ــه  ــوح افتخــار جشــنواره را ب ــرای ســاخت نماهنــگ »اشــک آینــه«، ل امینــی، ب
آقــای محمــد رضــا رضائیــان، بــرای ســاخت نماهنــگ »شــبیه افســانه ها« 

کــرد. تقدیــم 

»پوستر«؛ ▐
هیئــت داوران پــس از بررســی 11 اثــر راه یافتــه بــه بخــش مســابقه، از بین پنج اثر 
نامــزد دریافــت فانــوس، ضمــن تقدیــر از آقــای مهــدی همتیــان، طــراح پوســتر 
فیلــم  »جیــره«، لــوح افتخــار ایــن بخــش را بــه آقــای اســماعیل چشــرخ، طــراح 
پوســتر فیلم  »چالش ســطل آب و یخ« و آقای امین دایی، طراح پوســتر فیلم  

کــرد. کســتر و بــرف« اهــدا  »خا
گــزارش، هیئــت داوران فانــوس بخــش مســابقه »پوســتر فیلــم«  براســاس ایــن 
ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار را بــه آقای محمــد اســفندیاری، طراح 

کــرد. پوســتر فیلــم »وام اهلــی« تقدیــم 

دبیرخانه جشنواره عمار اعالم کرد؛
برگزیــدگان بخش هــای »نقــد، مقــاالت و پژوهش هــای ســینمایی« و »لوح نــگار«، »فیلــم مــا«، »تیــزر« و 
ـ فیلــم عمــار روز گذشــته، در آیین افتتاحیه ششــمین جشــنواره  »نماهنــگ«  ششــمین جشــنواره مردمــ
ــگار«  ــینمایی« و »لوح ن ــای س ــاالت و پژوهش ه ــد، مق ــای »نق ــدگان بخش ه ــار، برگزی ــم عم ـ فیل ــ مردم
ـ و تقدیــر شــدند.  بــه گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار«، روز گذشــته، در آییــن  معرفــ
ـ فیلم عمار، برگزیــدگان بخش های »نقد، مقــاالت و پژوهش های  افتتاحیــه ششــمین جشــنواره مردم

ـ و تقدیــر شــدند. ســینمایی« و »لوح نــگار« معرفــ
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»هفت و ده دقیقه«
نوشته ابوالفضل محمدباقر

خالصه داستان:  ▐
کــه دانشــجوی شــهید شــهریاری اســت، از ایــن اســتاد خوشــش  دانشــجویی 
کــم کاری دانشــجو راضــی بــه دادن نمــره  نمــی آیــد، زیــرا ایــن اســتاد بــه خاطــر 
خــوب بــه ایــن دانشــجو نشــده اســت. در نتیجــه مــورد عضــب ایــن دانشــجو 
گرقتــه و ایــن دانشــچو بــه تحریــک انجمــن منحلــه ی افراطــی دانشــگاه،  قــرار 
در صــدد ضربــه زدن بــه اعتبــار ایــن اســتاد اســت. تــا اینکه به دلیل همایشــی 
که مرتبط با پایان نامه دانشــجو اســت، بوســیله شــهید شــهریاری از دانشجو 
کشــور برونــد. در  دعــوت مــی شــود تــا همــراه او بــه ایــن همایــش در خــارج از 
طــول ســفر ایــن دانشــجو شــیفته اســتاد شــهریاری میشــود و نمــره ی پایانــی 
گیــرد. همچنیــن بــا واســطه ی ایــن  خوبــی نیــز از شــهید شــهریاری مــی 
کــه مدتــی قهــر بــوده انــد، ازدواج مــی کند.  شــهید و همسرشــان، بــا نامــزدش 
ســرانجام روز قبولــی ایــن دانشــچو در دکتــری، هنگامیکــه خبــر قبولــی اش را 

بــرای اســتاد مــی بــرد، اســتاد تــرور مــی شــود.

نمایی از فیلم نامه: ▐
کــه خــودش زخمــی اســت و بــه نظــر مــی رســد  در اتــاق بازجویــی ، » پیــام « 
کنــد تــا بــه آرامــی بــه ســواالت  حــال روحــی مســاعدی هــم نــدارد ، ســعی مــی 
کــه یــادآوری اش آزارش مــی دهــد .  پاســخ دهــد از او از واقعــه ای مــی پرســند 
بــرای مخاطــب کامــا مشــخص نیســت که ایــن بازجویــی برای چیســت ، اما 
کــه برای دکتر شــهریاری افتاد« در بینابین صحبت هایشــان  جملــه »اتفاقــی 
کنــد و مــا همــراه او )در  شــنیده مــی شــود. پیــام شــروع بــه شــرح ماجــرا مــی 

فــاش بــک هایــی متعــدد( شــاهد تصویــر شــدن ایــن داســتان هســتیم

فیلمی که نساخته ایم
ـ از ارکان مهم جهت تولید آثار ســینمایی اســت و بســیاری از فیلم ســازان از نبود فیلم  فیلم نامه یک
ـ کنند؛ جشــنواره عمــار نیز یکـ  ـ از معضــات تولیــد آثــار ســینمایی یــاد م نامــه مناســب بــه عنــوان یکــ
ـ دانــد؛ از ایــن رو در ایــن بخــش بــه  ـ ســوژه های جدیــد بــه ســینمای ایــران م از اهــداف خــود را معرفــ

ـ پردازیــم. ـ بــه ایــن دوره از جشــنواره مــ ـ تعــدادی از فیلــم نامــه هــای ارســال معرفــ

»اوربال«
نوشته اشرف ظریف رمضانـ

خالصه اثر: ▐
کــه محیــط بــان منطقــه خراســان شــمالی   بهــزاد امــان و دوســتش محمــد 
ــا  ــرار اســت بعــد از بازگشــت از جبهــه ب ــد . بهــزاد ق ــه جبهــه مــی رون هســتند ب
طــرالن ازدواج کنــد . هــر دو مجــروح شــده و چنــد ماهی در بیمارســتان مشــهد 
بســتری مــی شــوند . خرمشــهر آزاد مــی شــود . بهــزاد یــک پــا ، یک دســت و یک 
چشــمش را از دســت داده . تمامــی اهالــی روســتا بــه استقبالشــان مــی آینــد 
جــز خانــواده طــرالن . خانــواده طــرالن هدیــه هــا را پــس مــی فرســتند . بهــزاد 
ناراحــت اســت . محمــد دختــری چهــارده ســاله و پســری کوچــک دارد . دختــر 
گــذارد . مــادر بــه  محمــد دل بــه بهــزاد مــی بنــدد و بــا مــادرش در جریــان مــی 
ــذارد ، بهــزاد  گ ــان مــی  ــد . در نهایــت محمــد بهــزاد را در جری گوی محمــد مــی 

مخالــف اســت ، ولــی محمــد و رونــاو موافــق .

نمایی از اثر: ▐
کــه بــه تنــدی ازکوچــه هــای  کنــد  دوربیــن جــوی پرآبــی را از نزدیــک دنبــال مــی 

باریــک وپــر پیــچ وخــم، مــی
کــه به مــوازات آن در  گــذرد وهــم زمــان پاهــای پســرکی دوازده ســاله را می بینیم 

سراشــیبی، به ســرعت می
گــوش مــی رســد. هیجــان زده از  گام هــای او و غلتیــدن آب، بــه  دود، صــدای 

کــه کنــار شــعبه ی نفــت و دکانــی 
کرده، د ر نیمه بازی  تابلوی تعاونی روســتای زرد برســردرآن نصب شــده عبور 

را بــه شــدت هــل مــی دهــد، به
کــه رفــت وبرگــش ت چنــد یــن بــاره ی در و زنجیرش شــنیده می شــود.  طــوری 

او وســط حیاط می ایســتد، ســرش
کنــد. چشــمانش براثراشــعه ی  را بــه طــرف پنجــره ی طبقــه ی بــاال بلنــد مــی 

آفتــا ب تنــگ مــی شــود. بــا لــب هایــی خشــکیده؛
پسرک(نفس زنان، بلند):آهای ! طرالن! طرالن!
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کلــی  در ایــن ســتون به طــور خــاص بحــث ســیر 
دیدگاه هــای رهبــری در ســه دوره زمانــی شــامل 
و   138۴ تــا   1376  ،1376 تــا   1368 ســال های 
138۴ تــا 1392 و همچنیــن متــن ژنریــک تحقیــق 
و  برگزیــدگان  دیــدار  در  رهبــری  ســخنرانی  کــه 
دســت اندرکاران جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، 

گرفتــه اســت. ــرار  ــّد نظــر ق م
جشنواره مردمی فیلم عمار به مثابه جشنواره ای 
کندگــی جغرافیایــی و جمعیتــی  ــا پرا انتقــادی و ب
فعالیــت  موجــود  جشــنواره های  از  متفــاوت 
ــا  می کنــد. ایــن جشــنواره از جهــت اولویــت فــرم ی
محتــوا، حالتــی میانــی دارد. به این معنا که شــاید 
به طــور غالــب، محتــوا محــور محســوب شــود، امــا 
از توجــه بــه فــرم نیــز در آن غفلــت نمی شــود. از 
لحــاظ رویکــرد شــرکت کنندگان و برگزارکننــدگان 
کــه رویکردهــای  ایــن جشــنواره این طــور برمی آیــد 

دیدگاه های رهبری درباره سینما
محمد جواد کربایی

گفتمــان انقــاب اســامی ایــران در ایــن  مبتنــی بــر 
جشــنواره محوریــت دارد. در مجمــوع بــا توجــه 
را  آن  می تــوان  جشــنواره،  ایــن  ویژگی هــای  بــه 
جشــنواره ای انتقــادی ماننــد جشــنواره های چپ 
کــه وضعیــت جشــنواره های  کــرد  در دنیــا فــرض 
رســمی را مناســب نمی دانــد. ســؤاالتی همچــون 
یــا  کیســت  ایــران  ســینمای  مخاطــب  اینکــه 
موضوعــات مهــم بــرای ســینمای ایــران چیســت، 
به مــرور بســتر شــکل گیری چنیــن جشــنواره ای را 

ــرده اســت.  ک ایجــاد 
می تــوان  شــد،  گفتــه  کــه  نکاتــی  بــه  توجــه  بــا 
انقــاب،  معظــم  رهبــر  دیدگاه هــای  بــه  ناظــر 
و  ورود  به منظــور  را  عملــی  و  نظــری  الگویــی 
بــه  معتقــد  هنرمنــدان  جدیــد  نســل  پــرورش 
رویکردهــای مبتنــی بــر تفکــر انقــاب اســامی بــه 
ــرد. ایــن الگــو شــامل  ک حــوزه ســینما، اســتخراج 

کــه ذکــر شــده اســت و  ایــن چهــار نکتــه اســت 
ــد به شــکل مراحلــی مــوازی  ــکات بای البتــه ایــن ن
»تعهــد«،  شــوند:  ِاعمــال  هم زمــان  به صــورت 
و  هنــری«  فــرم  و  »آمــوزش  نظــری«،  »مبانــی 
»کمــک مســئوالن«. ایــن چهــار مرحلــه می توانــد 
امکان پذیــر  را  جدیــد«  وضعیــت  بــه  »رســیدن 
ســازد. درواقــع رهبــر معظــم انقــاب معتقدنــد 
اولیــن شــرط ورود یــک هنرمنــد معتقــد بــه تفکــر 
انقــاب اســامی، داشــتن تعهد و تکلیف محــورِی 
الهــی اســت. امــا ایــن تعهــد و تکلیف محــوری از 
کافــی.  نظــر ایشــان شــرط الزم اســت نــه شــرط 
ایشــان معتقدنــد مبانــی نظــری شــامل نســبت 
دیــن و ســینما، نســبت علــوم انســانی بــا هنــر و... 
ــرای خلــق ســاختارهای هنــر الهــی، یکــی دیگــر  ب
کار بایــد  کــه البتــه ایــن  از شــرط های الزم اســت 
توســط متخصصــان مســائل نظــری انجــام شــود 
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مســجدها در روزهــای اول انقــاب، پایگاه هــای 
فرهنگــی خوبــی بودنــد؛ ولــی متأســفانه به تدریــج 
مردمــی  جشــنوارۀ  شــدند.  دور  فضــا  ایــن  از 
ایــن روزهــا در همــان فضــای  فیلــم عمــار هــم 
را  آن  و ســعی  می کنــد  گرفتــه  قــرار  انقــاب  اول 
کنــد؛ بــه همیــن دلیــل از اوایــل آذر 93 تــا  احیــا 
در  را  عمــار  فیلم هــای  مــداوم  به صــورت  امــروز 
نماز جمعــه پخــش می کنیــم. معمــواًل فیلم  هــا را 
ـ فجــر و ...  ــه مناســبت هایی مثــل دهــ با توجــه ب
ــه  ک ــران انتخــاب می کنیــم. در روزهایــی  ک ــرای ا ب
بحــث هســته ای جریــان داشــت، چندیــن فیلــم  
کــه در مــورد مســائل هســته ای بــود،  جشــنواره را 

کردیــم. پخــش 
معمواًل یک ساعت قبل از خطبه ها، نمازجمعه 
کامــًا در اختیــار ماســت. جمعیــت پنجاه نفــره ای 
کــران حضــور دارنــد، در دقایــق آخــر بــه  کــه اوِل ا
در  مــا،  مصــّای  می رســند.  هــم  نفــر  دویســت 
کنــار پــارک بــزرگ شــهر قــرار دارد. خیلی از  نظرآبــاد، 
کــه صبح هــا تــوی پــارک ورزش می کننــد،  افــرادی 

خاطره از محمدتقی اقبال، اکران کنندۀ نظرآباد کرج

نمازجمعه های سینمایی
بــا همــان لبــاس ورزشــی بــرای تماشــای فیلــم  بــه 
مســجد می آینــد. عاوه بــر ایــن، در مســجِد چنــد 
کــران می کنیم  شهرســتان هــم فیلم های عمــار را ا

کار ماســت. کــه مکملــی بــرای تأثیــر بیشــتر 

نماز جمعه؛ تریبون مردمی ▐
کــم  بــرای پخــش فیلم هــا امکانــات  متأســفانه 
اســت. لپ تــاپ و ویدئو پروژکتــور و حتــی هزینـــ 
به صــورت  بچه  هــا  هــم  را  نمایــش  پــردۀ  ـ  تهیــ
ـ مشــکات،  شــخصی تهیه می کنند. با وجود هم
پخــش فیلم هــای عمــار را در نمازجمعــه ادامــه 
خواهیــم داد. نماز جمعــه تریبــون مردمــی خوبــی 
اســت؛ به صــورت مــداوم هــر هفتــه برگــزار می شــود 
و اقشــار مختلــف مــردم در آن شــرکت می کننــد. 
هــم  شهرســتان ها  ـ  بقیــ می کنــم  پیشــنهاد 
کننــد،  فیلم هــای عمــار را در نمازجمعــه پخــش 
در  خوبــی  بســیار  فرهنگی تبیینــی  تأثیــر  چــون 

دارد. مــردم 

خلــق  بســتر  جدیــد،  نظریه هــای  به تدریــج  تــا 
کنــد.  ــار هنــری متفاوتــی را فراهــم  ســاختارها و آث
بعــد از ایــن مرحلــه، آموزش و فرم هنری اســت که 
گــر  کــه از نظــر ایشــان ا اهمیــت پیــدا می کنــد. چــرا 
مــا بهتریــن محتــوا را هــم در ذهــن داشــته باشــیم 
امــا بــر فــرم هنــری تســلط نداشــته باشــیم، امــکان 
تأثیرگــذاری بــر مخاطــب را نداریــم و بــر اســاس 
محتــوا  ارائــه  رهبــری،  دیدگاه هــای  از  نگارنــده 
بــدون تســلط بــر فــرم، حتــی نوعــی سوژه ســوزی، 
بــه حســاب می آیــد.  فرصت ســوزی و خودزنــی 
کــه  کمــک مســئوالن اســت  مرحلــه بعــدی نیــز 
نبــوِد آن، کار را بســیار ســخت و البتــه نــه ناممکن، 
کار را بســیار تســهیل و البتــه  می ســازد و بودنــش 
نــه لزومــًا قطعــی، می کنــد. در چنیــن شــرایطی، 
می تــوان شــکل گیری فضــای جدیــدی در عرصــه 
خلــق آثــار ســینمایی را ممکن الوصــول دانســت. 

نمازجمعه  سینمایی
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مســتند ســازی سیاســی بعــد از فتنــه 88 رشــد چشــمگیری داشــته و در 
موضوعــات مختلــف سیاســی شــاهد آثــاری قابــل توجــه بــوده ایــم، در ایــن 
کــم ســابقه در تلویزیون توجــه های  میــان برنامــه »ثریــا« بــا ارائــه مســتندهایی 
کــه  کــرده اســت.مجموعه »ســال هــای هســته ای«  بســیاری را بــه خــود جلــب 
کــرات هســته ای تولیــد و پخــش شــد یکــی از ایــن نمونــه مســتند  کــوران مذا در 

هاســت.
»از هیروشــیما تــا لــوزان« نــام یکــی از قســمت هــای مجموعــه ســال هــای 
که در ششــمین دور جشــنواره عمار نیز حضور دارد و صورتی  هســته ای اســت 
تلویزیونــی ازمســاله ای تاریخــی اســت، ایــن فیلــم بــه دور از تحلیــل هــای 
همیشــگی حــرف هــای تــازه ای دربــاره ی موضــوع خــود دارد، تلنگری تاریخی 
گفتــار متــن در فیلــم  نســبت بــه سرنوشــت پرونــده هســته ای، هرچنــد خــا 
وجــود دارد و پیونــد روایــی محکمــی بیــن بخــش هــای مختلــف دیــده نمــی 
شــود،اما انتخاب ســوژه های برجســته و بیان نکات بدیع،اغلب ضعف های 

فیلــم را قابــل چشــم پوشــی مــی نمایــد.
کــرات بــه مبــارزه دو  یکــی از قســمت هــای جالــب ایــن فیلــم تشــبیه رونــد مذا
کار رفتــه و از زیاده  گیــر ایرانــی و آمریکایــی اســت که در حدی معقــول به  کشــتی 

روی پرهیــز شــده اســت.
ــاز  ــل ب کام ــری  ــه اث ــدن ب ــل ش ــوزان« را از تبدی ــا ل ــیما ت ــه »از هیروش ــا آنچ ام
مــی دارد نبــود یــک خــط روایــی منســجم و مهندســی شــده اســت، بــه طــور 
کمک چندانی  کســی یک پاســاژ ضعیف و بی نتیجه اســت و  مثال قســمت تا
کاملــی در  کند.همچنیــن ســوژه هــای فیلــم، شناســنامه  بــه ســیر فیلــم نمــی 
نســبت بــا قصــه ندارند،هرچنــد شــناخت فرامتنــی مخاطــب از ســوژه هــا ایــن 
گــر این اثر را مســتقل از مخاطب بخواهیم بررســی  ضعــف را کمتــر مــی نمایــد و ا
کــه چــرا بهــروز افخمــی؟ چطــور  گاه بــه ســواالتی از ایــن دســت  کنیــم هیــچ 

دانشــجویان واشــینگتن دی ســی و... جوابــی نخوانــد داشــت.
بــا همــه اینهــا،از هیروشــیما تــا لــوزان فیلــم خوبــی اســت و جوهــره ای عمــاری 
دارد، بیانــی از ســر دلواپســی و احساســی دردمندانه،مواجــه بــا واقعیــت بــا 
گــزاره هــای ذهنــی وبــر اســاس واقعیت.واقعیتــی بــرای ثبــت  صورتــی عــاری از 

کــوران دوران دلواپســی.  شــدن در تاریــخ در 

از هیروشیما تا لوزان،
فیلم سازی دردمندانه 

حمید رضا حیدری

جواد موگویی، کارگردان مســتند»پرونده ناتمام« در گفتگو با خبرنگار »نشــریه 
روزانــه جشــنواره عمــار«در خصــوص نحــوه ورودش بــه عرصــه فیلــم ســازی 

گفــت:
از ســال 88فعالیــت پژوهشــی را در حــوزه تاریــخ انقــاب شــروع کــرده و تقریبــا 
از ســال 90وارد فضــای فیلــم مســتند شــدم و در مقــام کارگردانــی و نویســندگی 
بــه تولیــد فیلــم پرداختــم کــه از جملــه آثــار مــی تــوان بــه فیلــم »آذرخــش« کــه 
در مقــام  محقــق ونویســنده ، فیلــم »اســرار آیــت« ، فیلــم »قیطریــه هفــت و58 
دقیقــه« کــه در مــورد شــهید علــی محمــدی از شــهدای هســته ای بــود و یــک 

مســتند درمــورد ده نمکــی اشــاره کــرد.
وی افــزود : هــم زمــان در کنــار تولیــد مســتند بــه کار پژوهشــی نیــز بــا شــدت 
ــام »اســرار آیــت«  بیشــتری  پرداختــم ویــک کتــاب راجــع بــه شــهید آیــت بــه ن
زندگــی شــهید »حســن آیــت« بــه رشــته تحریــر در آوردم؛ کار فیلمســازی را نیــز 
صــورت تجربــی آغــاز کــرده ام وهــم اکنــون کتابــی به نــام »روزهــای خرداد« کــه در 

مــورد تاریــخ شــفاهی فتنــه 88 اســت را در دســت تالیــف دارم.
 موگویــی در خصــوص مســتند »پرونــده ناتمــام« گفــت: ایــن فیلــم درخصــوص 

روایتی از ساخت مستندی از تاریخ انقالب

مسیر سخِت »پرونده ناتمام«
جواد موگویی متولد 1364تهران فارغ تحصیل رشــته علوم آزمایشــگاهـ 
ـ تهــران اســت کــه بــا مســتند پرونــده نــا تمــام در  دانشــگاه علــوم پزشــک

ـ عمــار شــرکت کــرده اســت ششــمین جشــنواره مردمــ

یاداشت فیلم
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انفجــار دفتــر نخســت وزیــری در ســال 60 هســت کــه منجــر بــه شــهادت رییــس 
جمهــور و نخســت وزیرمــی شــودکه از ســال 89 کار تحقیقاتــی آن را شــروع کــردم 
چــون ایــن پرونــده یکــی از نقــاط مبهــم تاریــخ انقــاب هســت واز آنجایــی کــه 
بــه عنــوان یــک پرونــده امنیتــی هــم چنــان بــاز هســت رونــد تحقیقاتــی آن بــه 

ســختی پیــش رفت.
وی افــزود: بــرای ایــن مســتند بــا متهمیــن پرونــده ، شــاهدین ،مســولین 
قضایــی وقــت ،پرونــده ماموریــن امنیتــی مصاحبــه کــردم و از ســال 90تقریبــا 
مصاحبــه هــا آغــاز شــدو تــا چنــد مــاه پیــش نیــز بــه طــول انجامیــد کــه مصاحبــه 
هــا  بــا شــخصیت هــای مختلــف از جملــه آقــای اژه ای و مرحــوم عســکر اوالدی 

ــا شــاهدین و...صــورت گرفــت. ت
ایــن فیلمســاز جریــان انقــاب گفــت : ایــده ایــن فیلــم در واقــع زمانــی کــه فیلــم 
»اســرار ِآیــت« را کار مــی کــردم در حیــن بحــث هایــی کــه در یکــی از مصاحبــه 
هــا پیــش آمــد شــکل گرفــت وتــا بــه حــال هــم بــه طــور جــدی بــه ایــن موضــوع 

پرداختــه نشــده اســت.
وی در خصــوص انگیــزه اش از ســاخت ایــن مســتند 
ایــن چنیــن گفــت: انگیــزه مــا  از ایــن کار ایــن بــود کــه  
در فضــای تاریــخ انقــاب بــه صــورت جــدی کاری 
صــورت نگرفتــه؛ چــه در حــوزه کتــاب چــه مســتند و 
کارهــای اندکــی هــم کــه صــورت گرفته  معمــوال به طور 
ســطحی بــه آن پرداختــه و بــا یک نگاه تقویمی  قصه 

انقــاب را روایــت مــی کننــد.
موگویــی اظهارکــرد: متاســفانه مــا توجهــی بــه تاریــخ 
انقــاب نداریــم واکنــون یــک انقطــاع تاریخــی صــورت 
گرفتــه  ونســل ســوم وچهــارم انقــاب اصــا بــا فضــای 

انقــاب آشــنا نیســتند وایــن  نقطــه ای هســت کــه دشــمن آن را مــورد هــدف 
قــرار داده اســت؛ مــا رویکــرد مناســبی نســبت بــه مســاله تاریــخ انقــاب نداریــم 
در واقــع یــا روایــت هــای مصنوعــی داریــم یــا  موضوعاتــی کــه بایکوت می شــوند؛ 
دغدغــه اصلــی مــن روایــت شــفاف و صحیــح و دقیــق از تاریــخ انقــاب اســت تــا 

شــکاف ایجــاد شــده را تــا حــدی از بیــن ببریــم.
وی گفــت: مــا ایرانــی هــا معمــوال بــه تاریــخ و تاریــخ نــگاری برخــاف غربــی هــا 
عاقــه نداریــم  و خیلــی اهــل روز نوشــت نیســتیم و اهتمامــی نداریــم  در عــوض 
رســانه هــای غربــی در حــال پــر کــردن ایــن خــا را بــرای جوانــان مــا هســتند. 
بنابرایــن بــه همــراه دوســتان تصمیــم گرفتیــم در حــوزه تاریــخ انقــاب هــم بــه 
صــورت مکتــوب، هــم فیلم فعالیت کنیم تا ســندیت و جذابیت و تاثیــر گذاری 
بحــث انقــاب هــردو باهــم حفــظ شــود .وهر فیلمی هم ســاختم کتــاب هایش 

را هــم نوشــتم تــا در هــردو وجــه یــک واقعــه تاریخــی بپــردازم.
 موگویــی در خصــوص مراحــل ســاخت مســتند پرونــده ناتمــام گفــت: مــن در 
ایــن مســتند 200ســاعت بــا آدم هــای مختلــف مصاحبــه کــردم؛ بــا ۴0 تــا 50 
نفرمصاحبــه گرفتــم کــه ۴-5 نفــر در حیــن تولیــد فیلــم از دنیــا رفتنــد از جملــه 
اقــای عســگر اوالدی و آقــای احمــد ســعادت کــه جــزو مســولین امنیتــی پرونــده 
ــذا بــه ایــن نتیجــه  ــر ســکته بــه کمــا رفــت  ل ــر اث بــود کــه بعــد از مصاحبــه اول ب
رســیدم کــه بافاصلــه بایــد مصاحبه ها را انجــام دهــم؛ در واقع نســل اول ودوم 
انقــاب دارنــد از دنیــا مــی رونــد واگــر دیــر بجنبیــم فرصــت دســتیابی بــه اصــل 

خاطــرات دســت اول را از دســت مــی دهیــم.
وی ادامــه داد: از طرفــی بــه خاطــر ســن کمــی کــه در مراحــل تحقیــق داشــتم 
ــرف و  ــر از ح ــه پ ــده ی ک ــن پرون ــال ای ــه  دنب ــرا ب ــه چ ــود ک ــب ب ــه جال ــرای هم ب
حدیــث هســتم در واقــع بایــد ابتــدا شــرحی از خــودم مــی گفتــم و یــک جــور 
گزینــش مــی شــدم، بعضــی هــا اعتمــاد نمــی کردنــد و 
فکــر مــی کردنــد از رســانه هــای دشــمن هســتم یــا از 
جناحیــن داخلــی، خیلــی وقــت هــا افــراد مصاحبــه 
نمــی کردنــد و اجــازه ضبــط نمــی دادنــد فقــط حاضــر 
بودنــد بــرای خــودم تنهــا صحبــت کننــد در واقــع 
افــراد  در  مســایل  ســری  یــک  بیــان  از  تــرس  هنــوز 
در گیــر ایــن پرونــده وجــود دارد بعضــی از متهمیــن 
یــک  نخواســتم  مــن  بزننــد  حــرف  نبودنــد  حاضــر 
طرفــه بــه قاضــی بــروم بنابرایــن  با هــردو طــرف ماجرا 
حــرف زدم. .پرونــده بــه ســختی در اختیــار مــن قــرار 
گرفــت حتــی اجــازه همــراه آوردن یــک خــودکار بــه 
ــده هــای قطــور را حفــظ  مــن ندادنــد و مــن آن پرون
مــی کــردم؛ بعضــی افــراد در پــارک قرارگذاشــتند چــون فــرد نمی خواســت مــن از 

محــل کار وزندگــی اش چیــزی بدانــم.
 موگویــی در پایــان گفــت :مــا بــه همــراه برخــی از دوســتان یــک موسســه، روایــت 
تاریــخ انقــاب اســامی از ســال93 تاســیس کردیــم کــه فعالیــت هــا را در ذیــل آن 
انجــام مــی دهیــم هــم کار کتــاب هــم ســایت هــم تولیــد فیلــم را برعهــده داریــم و 

ســعی داریــم کــه در ایــن حــوزه فعالیــت گســترده و عمیقی داشــته باشــیم.
کارگــردان مســتند »پرونــده ناتمــام« بــا ابــراز نگرانــی از وضعیــت کنونــی جامعــه 
ــه  ــم و ب ــاب نداری ــخ انق ــه تاری ــی ب ــا توجه ــر م ــال حاض ــفانه در ح ــت: متاس گف
دلیــل انقطــاع تاریخــی صــورت گرفتــه، نســل ســوم وچهــارم انقــاب اصــا آشــنا 
بــا فضــای انقــاب نیســتند و ایــن نقطه ای اســت کــه دشــمن آن را مــورد هدف 

قــرار داده اســت.

در حال حاضر ما توجهی به تاریخ انقالب نداریم 
و به دلیل انقطاع تاریخی صورت گرفته، نسل 

سوم وچهارم انقالب با فضای انقالب نیستند و 
این نقطه ای است که دشمن آن را مورد هدف 

قرار داده است.
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ــگار  ــا خبرن ــان، در گفــت و گــو ب فاطمــه مرزب
ــه نحــوه  ــه جشــنواره عمــار«، ب »نشــریه روزان
ــرد و  ــاره ک ــار اش ــنواره عم ــا جش ــنایی ب آش
افــزود: از طریــق اکــران هــای مردمــی بــا 
ایــن جشــنواره آشــنا شــدم و در ســایت هــا و 
خبرگــزاری هــا مقــداری پیرامــون سیاســت ها 
و رونــد برگــزاری آن مطالعــه کــردم و پــس از 
آن آثــار خــود را بــرای جشــنواره ارســال کــردم.

ــه موضــوع مســتند خــود کــه  ــا اشــاره ب وی ب
پیرامــون کشــت زعفــران اســت، اظهار داشــت: 
در اســتان گلســتان بــه خاطــر هــوای مرطوب، 
زمینــه کشــت زعفــران مســاعد نیســت، امــا در 
روســتای وامنــان حــاج آقــای احمــدی چندین 
ســال پیــش بوتــه زعفــران وحشــی در اطــراف 
ــی  ــه بررس ــد و ب ــی کن ــاهده م ــتا مش روس
قابلیــت هــای کشــت زعفــران در روســتا مــی 

پــردازد.
مرزبــان بــا بیــان ایــن کــه حــاج آقــا احمــدی 
پــس از موفقیــت در کشــت آزمایشــی زعفــران، 
بــه فکــر کشــت تجــاری زعفــران در روســتا و 
ــح  تبلیــغ ایــن کســب و کار مــی افتــد، تصری
کــرد: اهالــی وامنان منبــع درآمد مشــخصی در 
روســتا نداشــتند، از ایــن رو بــه شــهر مهاجــرت 
ــا  ــاج آق ــنهاد ح ــا پیش ــا ب ــد، ام ــی کردن م
احمــدی شــاهد بودیــم کــه مــردم بــه روســتا 
ــرای  ــی بســیاری ب ــاز گشــتند و اشــتغال زای ب

ــان حاصــل شــد. جوان

گفت و گویی با کارگردان »عروس وامنان«

اشتغال زایی=کار فرهنگی
ـ اســت. او از ســال 88 وارد صداوســیمای  فاطمــه مرزبــان، اهــل گــرگان و فــارغ التحصیل رشــته عکاســ
گلســتان شــد و کار حرفــه ای خــود را بــا تدویــن فیلــم آغــاز کــرد. عــروس وامنــان ســومین اثــر جــدی، 
فاطمــه مرزبــان در مقــام کارگــردان اســت، او پیــش از ایــن مســتندی در زمینــه پــرورش شــترمرغ تولیــد 
کــرده و اکنــون در حــال ســاخت اثــری بــا عنــوان »شــاید گلســتان همیــن جاســت« بــا موضــوع پــرورش 

اســب اســت.

کارگــردان »عــروس وامنــان«، بــا بیــان 
ــای کار  ــت ه ــی از جذابی ــه یک ــن ک ای
ایــن بــود کــه روحانــی روســتا کــه برای 
کار فرهنگــی بــه روســتا آمــده بــه فکر 
اشــتغال آفرینــی و معیشــت اهالــی هــم 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــاده اس افت
ــران  ــش از زعف ــان خلوص ــران وامن زعف
ــوان  ــه عن ــت و ب ــتر اس ــم بیش ــم ه ق
ــران  یکــی از بهتریــن زعفــران هــای ای

ــت. ــده اس ــناخته ش ش
ــه اجــرای طــرح  ــه زمین ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــاد  ــتان زی ــئله در اس ــن مس ــر ای ــی نظی های
اســت، اظهــار داشــت: متأســفانه مــردم از 
ایــن فرصــت هــای شــغلی اطالعــات مناســبی 
ندارنــد و نمــی داننــد کــه چگونــه افــکار خــود 
ــاد  ــب ایج ــغلی مناس ــت ش ــی و فرص را عمل

ــد.  کنن
ــته  ــرد: در گذش ــح ک ــه تصری ــان، در ادام مرزب
ــود  ــن ب ــرش برای ــاورزی نظ ــاد کش اداره جه
کــه بــه خاطــر آب و هــوای معتــدل اســتان و 
ناســازگازی محیــط، امــکان پــرورش شــتر مرغ 
ــن  ــه م ــت ک ــا شــخصی گف ــدارد، ام ــود ن وج
ــر  ــن امــر امــکان پذی ــت مــی کنــم کــه ای ثاب
ــی نیــز  ــه ســود باالی ــق ب اســت و از ایــن طری

رســید.
کارگــردان عــروس وامنــان، بــا بیــان ایــن کــه 
ــه  ــانم ک ــام برس ــه انج ــه دارم کاری را ب عالق

ــت:  ــار داش ــد، اظه ــتفاده کنن ــردم از آن اس م
رجــوع بــه چنیــن طــرح هــا و نــوآوری هایــی 
افــزون بــر راحتــی، ســوددهی باالیــی نیــز دارد.
ــت و  ــا دانس ــت ه ــور ظرفی ــران را کش وی ای
افــزود: عــده ای فقــط بــه دنبــال ایــن هســتند 
کــه بگوینــد نمــی شــود امــا اگــر بــا دیــد بــاز 
نــکات مثبــت را ببینیــم فرصــت های بســیاری 

پیــش روی مــا قــرار دارد.
مرزبــان، مقولــه اکــران هــای مردمــی و 
ــکان  ــدارس و م ــم در مســاجد، م پخــش فیل
ــیار  ــان بس ــرای کارگردان ــف را ب ــای مختل ه
ــزود:  ــی کــرد و اف ــب و مثمــر ثمــر ارزیاب جال
ــای  ــران ه ــتند، اک ــاه و مس ــای کوت ــم ه فیل
ــدود در  ــورت مع ــه ص ــز ب ــی ج ــه خصوص ب
جشــنواره هــا نــدارد، بــه همیــن جهــت 
مســئله اکــران هــای عمــار بــرای کارگردانــان 

ــت. ــم اس ــیار مه بس
ــات  ــه موضوع ــار ب ــنواره عم ــه جش وی توج
ــزود:  ــمرد و اف ــذار برش ــیار اثرگ ــاص را بس خ
جــای چنیــن تفکــری در ســینما خالــی بود و 
این بســیار ســتودنی اســت کــه این جشــنواره 
توانســته توجــه طیــف هــای مختلــف را جلب 

کنــد.
کارگــردان عــروس وامنــان، در پایــان بــر لــزوم 
تبلیــغ و اطــالع رســانی بیشــتر جشــنواره عمار 
ــن  ــا ای ــدان ب ــردم و هنرمن ــنایی م ــت آش جه

جشــنواره تأکیــد کــرد.

گفت وگوی فیلمساز
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چرا »فرزند سیا«؟  ▐
ک و نقــش آمریــکا در سیســتم امنیتــی  مــا در ایــن مســتند بــه بررســی ســاوا
کردیــم  پهلــوی می پردازیــم. بــرای ســاخت ایــن مســتند بــا افــرادی مصاحبــه 
ک و وابســتگی آن بــه آمریــکا را از  ک بودنــد و فعالیــت ســاوا کــه همگــی در ســاوا

ــان خــود ایــن افــراد می شــنویم.  زب
همچنیــن عکس هــا، فیلم هــا و مطالــب آرشــیوی نیز 
کنون  کــه تا کردیم  در ســاخت ایــن مســتند اســتفاده 
ایــن  کــه  کســی  و  اســت  نشــده  پخــش  در جایــی 
کنــد اطاعــات بســیاری از دســتگاه  مســتند را تماشــا 

امنیتــی پهلــوی بــه دســت مــی آورد.
دلیــل انتخــاب اســم »فرزنــد ســیا« بــرای این مســتند 
کــه بــا دیــدن مســتند متوجــه پشــت پــرده  ایــن اســت 
ک و حضور ســازمان جاسوسی آمریکا  سیســتم ســاوا

خواهیم شــد.

ک و نیروهای امنیتی  ▐ چــرا ســوژه ای ماننــد ســاوا
دوران پهلوی؟

کردنــد و بــا عناویــن  در ســال هــای اخیــر شــبکه هــای معانــد، جبهــه ای ایجــاد 
مختلــف بــه دنبــال تطهیر رژیم پهلــوی بوده و هســتند و در آخرین اقدامشــان 

»ایمان گودرزی« از فرزند سیا می گوید

معاندین به دنبال تطهیر پهلوی؛  وقایع انقالب رو به فراموشی
ــر  ــا اث ــار ب ـ عم ــ ــنواره مردم ــمین دوره جش ــران، در شش ــینمای ای ــاله س ــاز 31 س ــتند س ــردان و مس ــودرزی، کارگ ــان گ ایم
»فرزنــدان ســیا« دارد.  ایمــان گــودرزی از آغــاز کارش در فیلمســازی نشــان داده کــه بــا دغدغــه وارد ایــن حرفــه شــده و 
حــرف هــای بســیار بــرای گفتــن دارد. ایــن مســتند ســاز ســینمای ایــران تــا بــه حــال آثــار بســیاری از جملــه »عطــش ثانیــه ها« 
ـ تاریــک«، »برمــدار تباهـــ« و مســتند »444 روز«  تولیــد کرده  ـ بــرای جدایــی«، »ســرانجام ، »کمیتــه مشــترک« ، »ســازمان

اســت.

بــه دنبــال نشــان دادن وجهــه ی خوبــی از سیســتم امنیتــی دوران پهلــوی و 
ک بودنــد.  ســاوا

در یکــی از برنامــه هــای شــبکه هــای ماهــواره ای شــخصی بــه نــام پرویــز ثابتــی 
که رئیس بخش فارســی موســاد در اســرائیل اســت شــروع به بیان ســخنانی در 
کــرد و پــس از تماشــای آن برنامــه جرقه ی ســاخت مســتندی با  ک  مــورد ســاوا

کرد.   ایــن موضــوع بــه ذهنــم خطــور 

بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع چــه مقــدار  ▐
زمــان صــرف پیــش تولیــد و ارتبــاط بــا ســوژه هــا 

کردیــد؟
حــدود 6 مــاه مرحلــه تحقیــق و پژوهــش بــه طــول 
ــفاهی  ــخ ش ــه تاری ــه در زمین ک ــرادی  ــا اف ــد و ب انجامی
نتیجــه  ایــن  بــه  و  کــردم  صحبــت  بودنــد  فعــال 
رســیدم، افــرادی بــوده اندکــه در دوران پهلــوی در 
کنــون نیــز هســتند  سیســتم امنیتــی وقــت بودنــد و ا
کــرد و دوبــاره مرحلــه  و مــی شــود بــه آن هــا مراجعــه 
تحقیــق و ایجــاد ارتبــاط بــا ایــن افــراد آغــاز شــد و ایــن 

ــد. ــول انجامی ــه ط ــز ب ــاه نی ــدود 6 م ــز ح ــه نی مرحل
کــه قشــر جــوان نیــز بتوانــد بــا مســتند  در ایــن مســتند بــه دنبــال ایــن بودیــم 

وقایع تاریخ انقالب اسالمی متأسفانه یا به قصور 
و یا به عمد به فراموشی سپرده شده است 
و این ها باعث می شود تفکراتی که شکست 
خورده اند مجال حضور یابند و حضور جهادی 

بچه های عمار کمک بزرگی به جریان های 
سیاسی کشور خواهند کرد.
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کــه مخاطــب امــروزی و  ــه ای باشــد  گون ــه  کنــد و ســاختار و محتــوا ب ارتبــاط برقــرار 
کــه در حکومــت  کــه افــرادی  نســل ســومی را نیــز درگیــر کنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
ک خدمت می کردند، حاضر شــوند و پیرامون تشــکیات سیســتم  پهلوی در ســاوا

امنیتــی پهلــوی ســخن بگوینــد.

ک بودند تولید شد ▐ مستند »فرزند سیا« از نگاه افرادی که در ساوا
کــه در مصاحبــه بــا ســوژه هــا  گونــه فیلــم بــه دنبــال ایــن بــودم  بــه دلیــل فــرم مســتند 
کامــل نمایــش داده شــود و حتــی تصاویــر شــطرنجی نباشــد،  تصویرشــان بــه طــور 
کــه  در ابتــدا بســیاری ایــن امــر را غیــر ممکــن و یــا بســیار مشــکل مــی دانســتند؛ چــرا 
بســیاری از آن هــا تمایــل بــه مصاحبــه تصویــری و نشــان دادن چهــره هایشــان 
نداشــتند و مــن نیــز مصــر بــودم ایــن افــراد روبــروی دوربیــن بنشــینند بــدون ایــن 
کــه  کنیــم  کــه تصویرشــان شــطرنجی شــود و باالخــره توانســتیم تعــدادی را مجــاب 
جلــوی دوربیــن مــا بنشــینند و ایــن افــراد از نقــاط مختلــف ایــران بــه اینجــا آمدنــد و 
جلــوی دوربیــن مــا نشســتند و توانســتیم مســتند »فرزنــد ســیا« را از نگاه افــرادی که 
کنیــم و سیســتم امنیتــی شــاه را بــه نقــد بکشــیم. ک بودنــد تولیــد و عرضــه  در ســاوا
ک آمــده و  کــه تعــدادی از نیروهــای ســاوا نفــس ایــن مســئله بســیار جــذاب اســت 
ــه بیــان مطلــب پرداختــه اســت و  ــا ب جلــوی دوربیــن نشســته و پیرامــون آن قضای
کــه در ایــن مســتند حضور داشــتند  ایــن مســتند منحصــر بــه فــرد اســت و آدم هایــی 

همگــی حقــوق بگیــر دربــار شاهنشــاهی و سیســتم امنیتــی پهلــوی بودنــد. 

ــالمی  ▐ ــالب اس ــای انق ــان ه ــا و آرم ــغ ارزش ه ــار در تبلی ــنواره عم ــش جش نق
چیســت؟

کاســتی هــا بــه میــدان آمــده و حــرف هــای زمیــن مانــده  ــا تمــام  جشــنواره عمــار ب
انقــاب را مــی زنــد و ایــن بســیار ازشــمند اســت و  بــه همیــن جهــت بــه یکــی  از 
گــر بتوانــد بــه فضاهــای خــاص تــر نزدیک  برندهــای فرهنگــی کشــور تبدیــل شــده  و ا
شــود ســریعتر  بــه قلــه هــا خواهــد رســید، ایــن جشــنواره به ســرعت به بلوغ رســیده و 
توانســته مخاطــب خــود را بــه دســت آورد و نیــاز دارد تــا حــدودی نــگاه خــود را حرفــه 

کنــد. ای تــر 
کنــد  کــران را بســیار ســاده و از تشــریفات معمولــی دور  جشــنواره عمــار توانســته ا
کــه عمــار پیــام فیلمســاز را بــا  کــه بســیار اهمیــت دارد ایــن اســت  و مســئله دیگــری 

ــه مخاطــب مــی رســاند. ــاه تریــن مســیر ب کوت ســرعت و در 
ــا دوره پنجــم اصــا قابــل  ــار ایــن بچــه هــای دغدغــه منــد از جشــنواره نخســت ت آث
قیــاس نیســت چــه از نظــر تکنیــک چــه محتــوا و چــه فــرم و نــوع پرداخــت و قصــه و 
کران کننــدگان نیز رســیده  ایــن ســواد ســینمایی بســیار بــاال رفتــه و ایــن مســئله بــه ا

اســت.
کــه  گویــم ایــن اســت  گفتــه ام و ایــن بــار هــم مــی  کــه مــن چندیــن بــار  مســئله ای 
کارگردانــان برگزیــده ی »جشــنواره عمــار« را بــه ذهــن  کشــور بایــد نــام  ســینمای 
بســپارد. این افراد آینده ی نه چندان دور ســینمای ایران را رقم خواهند زد. انرژی 
بــه زور خفتــه شــده ای در بیــن بچــه هــای عمــار نهفتــه شــده و حــرف های بســیاری 

گفتــن در بیــن آن هــا وجــود دارد. بــرای 
بــا حضــور عماریــون، ســینمای ایــران که تحت تأثیر جریان روشــنفکری جامعــه قرار 

گرفتــه اســت بــه طــور حتــم بــه روزهــای اوج خــود در دهه 60 بازخواهد گشــت.

کالم آخر: ▐
ــه فراموشــی  ــه عمــد ب ــا ب ــه قصــور و ی ــا ب وقایــع تاریــخ انقــاب اســامی متأســفانه ی
کــه شکســت خــورده انــد  ســپرده شــده اســت و ایــن هــا باعــث مــی شــود تفکراتــی 
کمــک بزرگــی بــه جریــان  مجــال حضــور یابنــد و حضــور جهــادی بچــه هــای عمــار 

ــرد. ک ــد  ــور خواهن کش ــی  ــای سیاس ه

ــه جشــنواره عمــار«  ــگار »نشــریه روزان ــا خبرن گفتگــو ب ــی در  محمــود عرفان
کــه آن را بــرای ششــمین دوره  دربــاره فیلــم داســتانی "نامــه هــای ســنگی" 
کــه ســال  گفــت: پــس از حوادثــی  جشــنواره مردمــی عمــار فرســتاده اســت، 
کنــش  کــه بــه ایــن اتفــاق یــک وا گرفتیــم  گذشــته در غــزه رخ داد، تصمیــم 
هنــری نشــان دهیــم و فضــای ایــران در قبــال ایــن حــوادث را در زمینــه ای 

کنیــم نشــان دهیــم. کــه فعالیــت مــی 
وی بــا بیــان اینکــه فیلــم نامــه ابتدایــی ایــن اثــر را آقــای شــاه مــرادی بــرای 
صــدا و ســیمای اصفهــان نوشــته انــد و بــرای ســاخت ایــن اثــر اصاحاتــی 
روی آن انجــام دادیــم، دربــاره داســتان ایــن اثــر اظهار داشــت: فیلــم درباره 
کــه تحــت تاثیــر اتفاقــات رخ داده در فلســطین  تــاش پســربچه ای اســت 

کاری در ایــن زمینــه انجــام دهــد. اشــغالی مــی خواهــد 
کشــورمان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره مشــکات و  مستندســاز جــوان 
ــم  ــد تصمی ــرد: هرچن ک ــوان  ــر عن ــاخت اث ــیر س ــه در مس ــل توج ــکات قاب ن
ــه دلیــل  گرفتــه شــد، امــا ب گذشــته  ســاخت فیلــم در شــهریور مــاه ســال 
اینکــه فضــا هنــوز آمــاده نشــده بــود، مجبورشــدیم ســاخت فیلــم را در 
گاه برفــی روبــرو  کوتــاه و  کنیــم و بــه ایــن ترتیــب بــا روزهــای  زمســتان شــروع 

ــرد. ک ــه مشــکاتی را ایجــاد مــی  ک شــدیم 
که  کســانی  کار را با افراد محلی در شهرســتان خوانســار و  عرفانی افزود: ما 
کــردن با نا  کنــون تجربــه بازیگــری نداشــتند، انجــام دادیــم و این نوع کار  تا
کــه به لطف خدا توانســتیم آن را پشــت  بازیگــر مســائل خــاص خــود را دارد 

کارگردان »نامه های سنگی«؛ 

 سینما را فارغ از کلیشه های 
موجود دنبال می کنم

ـ فــارغ التحصیــل رشــته هنــر، 35 ســاله و اهل اصفهان  محمــود عرفانــ
اســت. از 6 ســال پیــش و بعــد از اتمــام تحصیات دانشــگاهـ، ســاخت 
مســتند را شــروع کــرده اســت؛ مســتند"مصطفـ" کــه ســاخته محمــود 
ـ پــور اســت در بخــش دفاع  ـ شــهید ردانــ ـ اســت و دربــاره زندگــ عرفانــ
مقــدس  اولیــن جشــنواره مســتند اصفهــان توانســت مقــام اول را 

کســب کنــد.
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ســر بگذاریم.
ــرای  ــاره دلیــل انتخــاب جشــنواره عمــار ب وی درب
کنــم فضــای  گمــان مــی  گفــت:  کــران فیلمــش  ا
کــه در  کــران آن  جشــنواره عمــار و محــل هــای ا
برخــی جاهــا مســاجد ، مــدارس و .... بــا فیلمــی 
کــه مــا ســاختیم هــم خــوان اســت و از طــرف دیگــر 
کــران مردمــی در ایــن جشــنواره باعــث  شــیوه ا
کــه از ابتدا یکی  کار مــا می شــود  دیــده شــدن بهتــر 

ــوده اســت. ــا ب از اهــداف م
کشــورمان، بــا بیــان اینکــه  مســتند ســاز جــوان 
مســائل و گرفتــاری هــای انســان در دنیای کنونی 
بــوده  فیلــم ســازی  بــرای  همــواره دغدغــه وی 
کنــد  گفــت: جشــنواره عمــار تــاش مــی  اســت، 
تــا همســو بــا جریــان انقــاب اســامی در زمینــه 
هنــر فعالیــت نمایــد ولــی نقطــه تمایــز آن از دیگــر 
کــران فیلــم هــا در آن اســت  جشــنواره هــا شــیوه ا
ــران هــای مردمــی  ک ــا اســتفاده از پتانســیل ا ــه ب ک
بــی نظیــرش مــی توانــد لــذت فیلم دیــدن جمعی 
را بــرای تعــداد بســیار زیــادی از آدم هــای متفــاوت 

بــه ارمغــان آورد.

کثــر  کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ا عرفانــی تصریــح 
جشــنواره هــا در زمــان برگــزاری محــدود بــه چنــد 
کــه جشــنواره عمــار  ســینما هســتند، شــیوه ای 
کــرده اســت،  کــران فیلــم هایــش انتخــاب  ــرای ا ب
کــه باعــث می شــود فیلــم ها  بــی نظیــر اســت؛ چــرا 
در فضاهــا و مــکان هایــی بــه غیــر از ســینماها نیــز 
نمایــش داده شــوند و مــردم لــذت فیلــم دیــدن را 

کننــد. بــه صــورت جمعــی تجربــه 
ایــران  ســینمای  وضعیــت  دربــاره  عرفانــی 
کــرد: در ســینما هنــر و صنعــت بــا هم  خاطرنشــان 
کــه  گیــرد  هســتند، لــذا ســینما وقتــی شــکل مــی 
فیلــم، فــروش قابــل قبولــی داشــته باشــد تــا فیلــم 
هــای بعــدی را بتواننــد بســازند؛ امــا در ایــران ایــن 
گیــرد و می توان گفت ســینما  چرخــه شــکل نمــی 

وجــود نــدارد. 
وی افــزود: دلیــل اینکــه مــردم چنــدان از فیلــم 
کننــد ایــن اســت  هــای ســینمایی اســتقبال نمــی 
کــه فضــای فیلــم ســازی در کشــور ما بیشــتر از آنکه 
تابــع مســایل و دغدغــه هــای فرهنگــی باشــد، 
گرفتــه اســت و ایــن  زیــر ســایه ای از سیاســت قــرار 

باعــث مــی شــود ارتبــاط بیــن فیلــم و مخاطــب 
برقــرار نشــود. 

گــر  ا کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  مستندســاز  ایــن 
جشــنواره عمــار بتوانــد حیطــه فعالیــت خــود را بــا 
کــه فرمودنــد  توجــه بــه ایــن ســخن از پیامبــر )ص( 
گســترش  ْخــَاِق 

َ ْ
ــَم َمــَکاِرَم ال َتّمِ

ُ
َمــا ُبِعْثــُت ِل

َ
: ِإّن

که در این  دهد می تواند فیلمســازان بیشــتری را 
کشــورهای دیگــر بــا  زمینــه دغدغــه دارنــد حتــی از 
کنــد و درســینمای ایــران نیــز اثرگــذار  خــود همــراه 

باشــد.
عرفانــی بــا بیــان اینکــه ورود مــن بــه عرصــه فیلــم 
انســانی،  مســائل  بــه  عاقــه  خاطــر  بــه  ســازی 
روابــط بیــن انســان هــا و امیــد و آرزوهای آنهــا بوده 
گفت:دوســت دارم ایــن مســایل انســانی و  اســت 
ازســویی دیگردفــاع مقــدس را متفــاوت بــا کلیشــه 
کــه در چنــد ســال اخیــر در  هــای موجــود وآنگونــه 
کتــب خاطــرات بازمانــدگان و رزمنــدگان بــه تحریــر 
درآمــده اســت، بــه تصویــر بکشــم  و فیلــم نامــه 

هایــی هــم در ایــن زمینــه نوشــته ام.

گفت وگوی فیلمساز
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اکران کننده ای که فیلمساز شد

عمار؛ بچه های ارزشی را صاحب خانه و 
کاشانه کرد

ـ بســیج هنرمنــدان نیشــابور، کارگــردان آثــاری از جملــه ســوگ  فاطمــه عصــار، مســئول روابــط عمومــ
ـ اســت کــه کــه  اربــاب، جنــون شــیطان و بعــد از بینایــی اســت، متــن زیــر گفــت گــو بــا ایــن فعــال  فرهنگــ

ـ عمــار را نیــز در کارنامــه هنــری خــود داشــته  اســت. تــا بــه حــال تجربــه اکــران هــای مردمــ

تــا بــه حــال در چــه مــکان هایــی فیلــم هــای  ▐
کردیــد؟  کــران مــی  عمــار را ا

بــا جشــنواره عمــار  از دوره دوم همــراه  تقریبــا 
کاس  شــدم و در مدرســه ها، مســاجد و حتــی 
کــران داشــتیم.  هــای بافندگــی و خیاطــی نیــز ا
کــران چنــد مرحلــه داشــت،  امــا ایــن پروســه ا
کــه بــه عنــوان مســئول روابــط  یکــی زمانــی بــود 
بــه  و  آزاد  شــخص  یــک  و  نبــودم  عمومــی 
کســی مــرا  کران کننــده مردمــی بــودم و  عنــوان ا
کــران  نمی شــناخت و وقتــی بــه جایــی بــرای ا
کــردم، ســخت بــود چــون از طرفــی  مراجعــه مــی 
عمــار و از طرفــی خــودم را نمی شــناختند ولــی 
کــران می کــردم، یــک مرحلــه دیگــر وقتــی بــود  ا
کــه وارد بســیج شــدم و از طریــق بســیج رفتــم و 
ــه  ک ــود  ــم همیــن ب ــه آخــر ه ــردم، مرحل ک ــران  ک ا
کارگــروه تشــکیل دادم و اعضــای  یــک  خــودم 

کــران می فرســتادم. ا بــرای  را  بســیج 

کران کارگروه تشکیل دادید؟ ▐ یعنی برای ا
کــران  کــه یــک نفرشــان ا بلــه، تقریبــا ۴ نفــر بودیــم 
بــا  کــه  گرفــت  بــر عهــده  را  روســتای خودشــان 
کردنــد و اهالــی  مســئولین بســیج روســتا صحبــت 
کردنــد و در مدرســه  روســتا را در مســجد جمــع 
کــران هــا انجــام  کانــون هــای جوانــان نیــز ایــن ا و 

شــد.

کران را چطور  ▐ شــما و دوســتانتان تجهیزات ا
فراهــم می کردیــد؟

ــه خــود بســیج در  ک ــران را  ک تجهیــزات و وســائل ا

اختیــارم می گذاشــت ولــی قبــل از اینکــه بــا بســیج 
کــران می کردم  کنــم خــودم بــا لــب تــاب ا همــکاری 
و وقتــی مدرســه می رفتــم خودشــان تجهیــزات 
پخــش فیلــم را داشــتند یــا مثــا ســعی می کــردم در 
کــه بــا لــب تــاب امکان  ســالن های کوچکــی باشــد 
کــران باشــد ولــی وقتی به بســیج آمدم مشــکات  ا

تجهیــزات پخــش فیلــم حــل شــد.

کران می کردید؟ ▐ معموال در چه ایامی ا
کــه از طــرف  ایــام خاصــی نداشــت ولــی زمانــی بــود 
کــران کنید.  دبیرخانــه جشــنواره عمــار می گفتند ا
بــه طــور مثــال در ایام جشــنواره یا بعد از جشــنواره 
گفتنــد  کــه  بــود، یــک فاصلــه زمانــی هــم بــود 
کــران هســته ای هــم داشــتیم  کنیــد. یــک ا کــران  ا
گرفتــم فقــط  کــه ســالن  کــه در نمایشــگاه پوســتر 

کــران می کــردم. فیلم هــای هســته ای را ا

کار فرهنگــی دیگــری هــم  ▐ ــران عمــار،  ک ــار ا کن
و  پرســش  جلســه  مثــل  می دادیــد؟  انجــام 

؟ وســخنرانی  پاســخ 
آشــنایی  عمــار  جشــنواره  بــا  مخاطبــان  گــر  ا
کارهــا را انجــام مــی دادیــم، بــه طــور  نداشــتند ایــن 
گرفــت و  کار صــورت مــی  مثــال در مــدارس ، ایــن 
کــه پیرامون  کیــد داشــتند  مدیــران مــدارس نیــز تأ

ایــن جشــنواره توضیحاتــی ارائــه دهیــد.

کران ها نیز تبلیغ داشتید؟ ▐ برای ا
کــه تنهــا بــودم نمی دانســتم چطــور  بلــه، آن زمــان 
کــه  کســانی  گفتــم  کنــم ولــی در بســیج  تبلیــغ 

اکران ششمین دوره جشنواره فیلم 
عمار در شهرستان آمل

گــزارش خبرنــگار »نشــریه ی روزانــه جشــنواره  بــه 
عمــار  جشــنواره  دبیرخانــه  از  نقــل  بــه  عمــار« 
کــران ششــمین دوره جشــنواره فیلــم  مازنــدران، ا
عمــار در شهرســتان آمــل به مــدت دو روز در تاریخ 
9 و 10 دی مــاه در صحــن امــام زاده ابراهیــم ایــن 

شهرســتان برگــزار می شــود. 
کــران آثــار جشــنواره فیلــم عمــار در شهرســتان  ا
آمــل در دو روز چهارشــنبه و پنجشــنبه بــه ترتیــب 
9 و 10 دی مــاه ســال جــاری در صحــن مطهــر امــام 
زاده ابراهیــم ایــن شهرســتان برگــزار خواهــد شــد.

ایــن مراســم ها بــا حضــور اســاتید و بــزرگان جبهــه 
مســئولین  اســامی،  انقــاب  هنــر  و  فرهنــگ 
فرهنگــی و هنــری شهرســتان ها و اقشــار مختلــف 

مــردم برگــزار می شــود.

فیلم های جشنواره عمار در مکان های 
مختلفی از الیگودرز اکران می شود

گــزارش خبرنــگار »نشــریه ی روزانــه جشــنواره  بــه 
در  عمــار  جشــنواره  کران هــای  ا عمــار«، برنامــه 
ایــن  مختلــف  نقــاط  در  الیگــودرز  شهرســتان 
شهرســتان، بــه صــورت زیــر اجــرا خواهــد شــد:
ــت  ــوزه مقاوم ــیج ح ــت بس ــای مقاوم 1- پایگاه ه

ــوذر شــهری نجــف اشــرف و اب
2- ســالن اجتماعــات و همایــش دانشــگاه آزاد 

الیگــودرز
کــران در همایــش هیئــت امنــای مســاجد،  3- ا

عصــر امــروز
ابوالفضــل  حضــرت  مســجد  در  کــران  ا  -4

الیگــودرز الغدیــر  کــوی  علیه الســام 
کران در سالن ورزشی نه دی سپاه 5- ا

اکران مردمی فیلم های جشنواره 
عمار در پایگاه های مساجد

بصیــرت  هفتــه  گرامیداشــت  مناســبت  بــه 
پایگاه هــای مســاجد شــهر مقــدس مشــهد بــه 
مــدت یــک هفتــه، بعــد از اقامــه ی نمــاز مغــرب 
کــران  ا را  عمــار  جشــنواره  فیلم هــای  عشــاء،  و 

. می کننــد
کران کننده به شرح زیر است:  اسامی پایگاه های ا

- پایگاه شهید عباسی، مسجد المهدی؛ 
الرضــا؛  مســجد  حبشــی،  بــال  پایــگاه   - 

- پایگاه شهید مطهری، مسجد صاحب الزمان؛ 
- پایگاه شهید کامیاب، مسجد حضرت رقیه؛ 
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ــا خودمــان  کننــد مســتقیم ب ــران  ک می خواهنــد ا
کران کننــده  کــه خودشــان هــم ا در ارتبــاط باشــند 

شــوند.

کــران می کردیــد چــه  ▐ کــه بــرای شــان ا کســانی 
بازخــوردی از فیلم هــا داشــتند؟

ســال  کــه  فیلمــی  بودنــد.  راضــی  خیلــی 
گذشــته خیلــی طرفــدار داشــت "علمــک" بــود، 
و  جبهــه  بــه  مربــوط  کــه  هــم  نماهنگ هایــی 
ــا اســتقبال مواجــه  ــود، ب ودوران دفــاع مقــدس ب
کــران یــک نفــر یــاد  مــی شــد و بــه یــاد دارم موقــع ا
کــه در جبهــه شــهید شــده بــود  بــرادرش افتــاد 
ــر  کران هــا تغیی ــاد و فضــا در زمــان ا ــه افت گری ــه  و ب

می کــرد.

شــهر  ▐ مســئولین  یــا  بســیج  مســئولین  بــا 
نداشــتند؟ کران هــا  ا بــا  مشــکلی 

پشــت  نمی کردنــد،  همــکاری  مــدارس  برخــی 
شــود  نمــی  می گفتنــد  و  می انداختنــد  گــوش 
اختیــار  در  را  نمازخانــه  می گفتــم  کــه  وقتــی  و 
یعنــی  نداریــم!  نمازخانــه  می گفتنــد  بگذاریــد، 
کــران شــود، علنــی  نمی خواســتند ایــن فیلم هــا ا
گوش می انداختند  نمی گفتند مخالفیم و پشت 
و متوجــه می شــدیم نمی خواهنــد، مگــر می شــود 
اجــازه  باشــند؟!  نداشــته  نمازخانــه  مدرســه 
همــکاری  هــم  جاهــا  بعضــی  ولــی  نمی دادنــد 

می کردنــد.

حیــن  ▐ در  کــه  آمــد  پیــش  اتفــاق  ایــن  آیــا 

کــران، مخاطبــان گریــه کننــد یــا بــا صــدای بلنــد  ا
بخندنــد؟

کــه بــه واســطه  بلــه بــوده اســت، خانمــی بــود 
فیلمــی بــه یاد بــرادرش افتــاد و خیلی فضا را تغییر 
داد چــون نماهنــگ مثــل شــهادت بــرادر خودش 
می کردنــد  همراهــی  موضــوع  بــا  و  اســت  بــوده 
و  آمریــکا«  بــر  »مــرگ  نماهنــگ  وقــت  مثــا  یــا 
کــران  ا بــود،  بــه غــزه  کــه مربــوط  آن نماهنگــی 
گران همراهــی می کردنــد و دوســت  شــد تماشــا

داشــتند.

ــنواره  ▐ ــران جش ک ــتید ا ــه می خواس ک ــدا  در ابت
عمــار را شــروع کنیــد نگاهتــان به ســینما چطور 

بــود؟
کار داســتان بــودم،  قبــل از شــروع فیلمســازی در 
ولــی راهــی را مشــخص نکــرده بــودم ولــی بعــد از 
فیلــم خــام و پختــه و جنــون شــیطان دیگــر ســعی 
کنــم و یــک هــدف و راهــی  کــردم حرفــه ای دنبــال 
کنــم، جشــنواره عمــار یــک موهبــت  را مشــخص 
ابتــدا جشــنواره ها و برخــی مکان هــای  از  بــود. 
فیلمســازی را قبــول نداشــتم، نــه محیطشــان را 
کــه  قبــول داشــتم و نــه جشــنواره و فیلم هایــی 

پخــش مــی شــد.
ــد و یــک چیزهایــی  بعضــی فکرهــای ارزشــی دارن
و  و در جشــنواره ها  اســت  قرمــز  برایشــان خــط 
محفــل هــا قبولشــان ندارنــد ولــی بــا آمــدن عمــار 
کاشــانه شــدیم  مثــل اینکــه مــا هــم دارای خانــه و 
و جایــی را بــرای نشــان دادن هنرمــان داشــتیم و 

ایــن خیلــی خــوب اســت.

برنامه اکران  فیلم های ششمین 
جشنواره عمار در گراش

در  عمــار  جشــنواره  دبیرخانــه  اعــام  بنابــر 
جشــنواره  فیلم هــای  کــران  ا مــکان   گــراش، 
اســت: ترتیــب  بدیــن  گــراش  در  عمــار   مردمــی 

سالن اجتماعات سراجی 
هیات شاهزاده قاسم علیه السام 

 مسجد امام جعفر صادق علیه السام 
 پایگاه مقاومت صاحب الزمان 

اکران فیلم های جشنواره های 
عماردر خوابگاه فاطمیه

کــران هــای ششــمین جشــنواره  بــا توجــه بــه آغــاز ا
عمــار از تاریــخ 9۴/10/6، 30 نفــر از دانشــجویان 
ارشــد ودکتــری خوابــگاه فاطمیــه  بعــد از نمــاز 
کنــار هم به تماشــای  مغــرب و عشــاء دقایقــی را در 

فیلــم هــای عمــار مــی نشــینند.

تعدادی از فیلم های جشنواره برای 
دانش آموزان ورامینی اکران شد.

گــزارش خبرنــگار »نشــریه ی روزانــه جشــنواره  بــه 
 6/10/9۴ مــورخ  شــنیه  یــک  روز  در  عمــار«، 
و  :مورچــه  هــای  فیلــم   17 16الــی  ســاعت 
ســلیمان، زهــرای بابــا، آواز نــور، بختک)حیــوان 
خانگی(،علمک،تکلیــف، عشــق و عــادت ، حــق 
کاس  آمــوزان  دانــش  ،بــرای  نقاشــی  و  النــاس 
بــا  ورامیــن  قــدس  دبســتان  ابتدایــی  چهــارم 
کــران و مــورد رضایــت  جمعیــت حــدود ۴0 نفــر ا

گرفــت. قــرار  ایشــان و مدیــر دبســتان 

در ششمین جشنواره فیلم عمار،قائم شهر 
میزبان مادرانه و بحران آب شد. 

مادرانه به قائم شهر رسید.
گــزارش خبرنــگار »نشــریه ی روزانــه جشــنواره  بــه 
هــم  شــهرگرد  قائــم  کنان  ســا از  نفــر  عمــار«،18 
آمدنــد و و هنــر نمایــی فاختــه جایــر نــژاد را بــه 

نظــاره نشســتند.
ــق  ــار موف ــنواره عم ــن جش ــه در پنجمی ک ــه  مادران
بــه دریافــت فانــوس جشــنواره شــده بود، اینبــار در 

کــران شــد. پایــگاه جمنــان ا
کــران فیلــم بحــران آب ســاخته مجیــد  در ایــن ا

گذاشــته شــد. آســودگان نیــز بــه نمایــش 
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انیمیشن مورچه و سلیمان با حضور کارگردان اثر در مسجدالنبی اکران شد
گــزارش خبرنــگار »نشــریه ی روزانــه جشــنواره عمــار«، بــه نقــل از آقــای  بــه 
مرتضــی کریمــی، بــا همــت دبیرخانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمار شهرســتان 
علیــه  و  صلــی اهلل  خاتم االنبیــا  بســیج  مقاومــت  پایــگاه  همــکاری  و  آبــاده 
آقــای علــی  بــا حضــور  گذشــته )پنجــم دی مــاه 9۴(  آلــه و ســلم، شــب  و 
کارگــردان انیمیشــن »مورچــه و ســلیمان«، ایــن انیمیشــن توســط  براتــی، 
گذاشــته شــد. کریمــی در مســجدالنبی آبــاده بــه نمایــش  کــران شــهید   تیــم ا
در ابتــدای مراســم مســئول دبیرخانــه مردمــی جشــنواره عمــار شهرســتان 
کران هــای شهرســتان  حجت االســام مســعودی ســخنانی پیرامــون رونــد ا
گفتمــان انقــاب اســامی ایــراد  آبــاده در راســتای تعمیــق مفاهیــم مــورد نظــر 
کران در شهرســتان پرداخت.  نموده و به تشــریح اهداف و برنامه های ســتاد ا
پیش قراولــی  و  انقــاب  ســینمای  اهمیــت  از  براتــی  آقــای  ادامــه  در 
گفــت و مــردم را از تاثیــرات ســاخت  جشــنواره عمــار در ایــن عرصــه ســخن 
ســاخت. گاه  آ مســتند  و  فیلــم  بــه  نســبت  آن  مزیت هــای  و   انیمیشــن 
آقــای براتــی افــزود: شهرســتان آباده پتانســیل های فراوانــی برای ســاخت اثر در 
که به همت دوســتان آباده و همکاری های بیشــتر مردم  جشــنواره عمار دارد 

و هنرمندان محقق شــدنی است.
ــود،  ــا توضیحــات آقــای براتــی همــراه شــده ب ــه ب ک ــر  ــر اســت ایــن اث ــه ذک الزم ب

گرفــت. بســیار مــورد توجــه قــرار 
کران این انیمیشــن در محافل  تعــدادی از حاضــران بــا اظهــار عاقه منــدی به ا

کران کنندگان پیوســتند. مختلف، به جمع ا

دو مستند »نامردی« و »تک فرزندی« با حضور آقای امیر 
طالبی،اکران شد.

ابتــدای  در  عمــار«،  جشــنواره  روزانــه  ی  »نشــریه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
دبیرخانــه  اعضــای  حضــور  بــا  دامغــان  شــهر  کننــدگان  کــران  ا نشســت 
از  کــه  »نامــردی«  و  فرزنــدی«  »تــک  هــای  نــام  بــه  مســتند  دو  اســتان 
شــدند. کــران  ا بــار  اولیــن  بــرای  هســتند،  ششــم  جشــنواره   تولیــدات 
کــران دامغــان بــا ارائــه خاصــه ای  ســپس آقــای امیــر طالبــی برمــی دبیــر ا
کــران شــهرها و شهرســتانها,  از مباحــث مطــرح شــده در جلســه دبیــران ا
کــرد. اشــاره  شهرســتان  ایــن  در  اثــر  تولیــد  بــه  پرداختــن  لــزوم   بــر 
ســمنان  اســتان  عمــار  جشــنواره  دبیــر  واحــدی  آقــای  ادامــه  در 
گیــری  گوشــه  از  ارزشــی  موضوعــات  تولیدکننــدگان  نجــات  بــه 
 : گفــت  و  کــرد  اشــاره  هنــری  آثــار  تولیــد  بدنــه  بــه  آنــان  آوردن  و 
اســت. اســامی  انقــاب  گفتمــان  حــوزه  در  جشــنواره  ایــن   فعالیــت 
کیــد  ایشــان دبیرخانــه عمــار را قــرارگاه فرهنگــی تصویــری انقــاب خوانــد و بــا تأ
کــه بایــد انقــاب را  کار نوعــی جهــاد اســت، جهــاد فرهنگــی  بــر اینکــه ایــن 
گفــت بایــد تشــکیات داشــته باشــد و تشــکیاتی عمــل شــود. کنــد   تبلیــغ 
کــران کننــدگان حاضــر در جلســه بــا معرفــی خــود، از ســابقه ای  در ادامــه همــه ا
گفتنــد و موانــع موجــود و پیشــنهاداتی را مطــرح کردند.  کــران داشــتند  کــه در ا
در پایــان و بــه دعــوت آقــای طالبــی و بعــد از اقامــه نمــاز مغــرب، حاضریــن بــه 

تماشــای فیلــم شــاهزاده روم نشســتند.

مسجدالنبی آماده پذیرایی از جشنواره ششم عمار شد

گــزارش خبرنــگار »نشــریه ی روزانــه جشــنواره عمــار«، در آســتانه میــاد پــر  بــه 
ــم  ــگاه خات ــا همــکاری پای کریمــی ب ــران شــهید  ک برکــت رســول اهلل )ص( تیــم ا
االنبیــا  مســجد النبی شهرســتان آبــاده در اســتان فــارس را آزین بنــدی کردند.
الزم بــه ذکــر اســت شــنبه شــب در محــل مســجدالنی انیمیشــن مورچــه 
درخواهدآمــد. نمایــش  بــه  اثــر  ایــن  کارگــردان  باحضــور  ســلیمان   و 
در شــب میــاد حضــرت محمــد )ص( نیــز اهالــی محتــرم  شهرســتان آبــاده 
ــه تماشــای فیلــم هــای جشــنواره ششــم عمــار  در محــل مســجدالنی )ص(ب

خواهنــد نشســت.

گــزارش خبرنــگار »نشــریه ی روزانــه جشــنواره عمــار«، اولیــن نشســت  بــه 
کران شــهرها و شهرســتان های اســتان  هماهنگی و شــورای مشــورتی دبیران ا

ــزار شــد. ســمنان در ششــمین دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار برگ
در ابتــدای جلســه آقــای مصطفــی واحــدی دبیــر جشــنواره عمــار اســتان 
ســمنان، گفــت： بحــث رســانه ای جبهــه فرهنگــی انقاب اســامی بواســطه 
جشــنواره  عمــار حرکــت رو بــه رشــدی داشــت و توانســتیم حرفمــان را بــا 

کنیــم. ابزارهــای دیگــری بیــان 

اکران مردمی
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جلســه شــورای مشــورتی جشــنواره مردمــی فیلــم 
عمــار اســتان خراســان جنوبــی 

فیلم های پیشنهادی دبیرخانه 
جشنواره عمار الرستان برای اکران 

در نه دی
به گزارش خبرنگار »نشریه ی روزانه جشنواره 

عمار«، دبیرخانه جشنواره عمار الرستان 
کران  فهرستی از فیلم های پیشنهادی جهت ا

کران کنندگان قرار  در ایام اهلل نه دی را در اختیار ا
داد. آثار پیشنهاد شده در قالب های فیلم کوتاه، 

 مستند، نماهنگ و انیمیشن بصورت زیر است:
 - فیلم کوتاه:

 اشک مادر )5 دقیقه(
کسیژن )21 دقیقه(  ا
 برخورد )13 دقیقه(

 روزداوری ) 27دقیقه(
 لکه )۴۴ دقیقه(

 - مستند:
 نیمه خرداد 1378)61 دقیقه(

 ختم فتنه )6 دقیقه(
 دیدار با تاریکی )25 دقیقه(

 قرآن های سر نیزه )23 دقیقه(
 ما بی شماریم )3۴ دقیقه(

 معصومیت از دست رفته )22 دقیقه(
 من مدیر جلسه ام ) 22 دقیقه(

 - نماهنگ:
 گرم ترین روز زمستان )5 دقیقه(

 این عمار)6 دقیقه(
 - انیمیشن:

عقده سبز )2 دقیقه(

نشست خبری ششمین جشنواره فیلم عمار در منزل شهید توسلی، 
از شهیدان مدافع حرم 

گــزارش خبرنــگار »نشــریه ی روزانــه جشــنواره عمــار«، بــه نقــل از خبرگــزاری بیــن المللــی قرآن)ایکنــا( از  بــه 
خراســان رضــوی، نشســت خبــری ششــمین جشــنواره فیلــم عمــار با حضــور علیرضــا دلبریــان، راوی جنگ 
و دبیــر ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار و اصحــاب رســانه، در خانــه شــهید علیرضــا توســلی، یکــی از 

شــهدای مدافــع حــرم صبــح برگــزار شــد.
کــرد و  کــه ایــن شــهید بــه مناســبت هفتــه وحــدت نوشــته بــود، اشــاره  همســر شــهید توســلی بــه مقالــه ای 
افــزود: امــروزه جنگ هایــی در ســوریه و لبنــان  انجــام می شــود، اینهــا همــه نشــانه ظهــور امــام زمان)عــج( 
کــه بــا تمــام تعلقــات دنیایــی از  کســانی  اســت؛ شــهدای فاطمیــون بــا جــان و دل در راه اســام می جنگنــد، 

گرفته انــد. کنــده و اهــداف بلنــد خدایــی را در نظــر  ایــن دنیــا دل 

ــزاری جلســه هــم اندیشــی جشــنواره مردمــی  برگ
عمــار، بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین 
کشــورو فعــال عرصــه  گام )مشــاور وزیــر اســبق  تنــد 

ســینما( در الرســتان

مشــورتی  شــورای  هفتگــی  جلســه  برگــزاری 
اردبیــل اســتان  دبیرخانــه 

کــران فیلــم هــای  آمادگــی مــردم شــهر یــزد بــرای ا
جشــنوارهی ششــم مردمــی عمــار

برگزاری  جلســه اعضای دبیرخانه اســتان اردبیل 
بــا معاونــت فرهنگــی ســپاه در اســتانه افتتاحیــه 

جشــنواره ششــم عمــار در شــهر اردبیــل 

اکران مردمی
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ســازی  ▐ فیلــم  عرصــه  وارد  کــه  چطورشــد 
شــدید؟

 – - درواقــع، ضــرورت هــا و نیازهــای فرهنگــی 
هنــری درجامعــه و فضــای جنــگ َنــرم باعــث ایــن 
اتفــاق شــد. چــون مــن ابتــدا بــه نویســندگی و 
پژوهشگری مشغول بودم و درعرصه فیلم، فقط 
کــردم؛ امــا مدتــی بعــد، بــه ایــن  کارکارشناســی مــی 
کــه قلــم وکتــاب، مخاطــب خاص  نتیجــه رســیدم 
خــود را دارد و دوربیــن و فیلــم هــم، مخاطــب 
خــاص خــود را. وقتــی بخصــوص درایــن ضــرورت 
هــای موجــود درفضــای فرهنگــی – هنــری و ادبی 
جامعــه، مــی شــود ازطریــق دوربیــن، تأثیرگــذاری 
بیشــتری داشــت، چــرا نبایــد بــه ســراغش رفــت و 
از ظرفیــت آن اســتفاده نکــرد؟! بــه همیــن دلیــل، 
کــردم به  کتــاب، ســعی  همزمــان بــا قلــم و نوشــتن 
ســراغ فیلمســازی، بــه ویــژه بخش مستندســازی 
هــا،  واقعیــت  بــا  بــودن  مرتبــط  دلیــل  بــه  کــه 

ــروم. بســیارمورد عاقــه شــخصی ام هســت، ب
  
مســتند»میم، مثــِل مســجد؛ آ، مثــِل آتــش«  ▐

چگونــه ســاخته شــد؟
ــدن  ــیده ش کش ــش  ــه آت ــاره ب ــتند، درب ــن مس - ای

گفت و گو با سازنده اثر »میم مثل مسجد؛ آ مثل آتش«

پازلی از غبار فتنه
زهره یزدان پناه قره تپه، نویســنده، منتقد، پژوهشــگر و مستندســاز، متولد 1342 درتهران اســت. 
ـ ارشــد تاریــخ فرهنــگ وتمــدن ملــل اســامي اســت و ســابقه  ـ تاریــخ و کارشناســ وی دارای کارشناســ
ـ درمراکزمختلف  ـ  وکارشناس ـ – هنری و ادبی و همچنین پژوهش بیش از30 سال فعالیت فرهنگ
ـ مختلف و مطبوعات را دارد؛ آخرین اثر این  ـ و پژوهشــ ـ – هنری و ادبی و شــوراهای تخصص فرهنگ
نویســنده و کارگــردان، فیلــم مســتند »میــم، مثــِل مســجد؛ آ، مثــِل آتــش« اســت کــه وی، نویســنده، 

پژوهشــگر و کارگــردان آن بوده اســت.

گرتهران - واقع درخیابــان آذربایجان  مســجدلوال
کــه  نبــش متــروی نــواب- درفتنــه ســال 88 اســت 
کارگردانــی آن را  مــن نویســندگی، پژوهشــگری و 
بــه عهــده داشــتم و دفترجبهــه فرهنگــی انقــاب 
داربــوده  عهــده  را  آن  کنندگــی  تهیــه  اســامی، 
اســت. البتــه ســوژه ایــن مســتند هــم مربــوط بــه 
هــم  آن  عــکاس  و  و مجــری طــرح  بــود  خــودم 

خــودم بــودم. 

هــدف شــما ازســاخت ایــن اثرچــه بــوده و  ▐
درصــدد انتقــال چــه پیامــی بودیــد؟

منــد،  دغدغــه  هنرمنــد  یــک  نظرمــن،  بــه   -
درعرصــه فرهنگــی - هنــری، بــه دلیــل همــان 
کمال جویی و حقیقت طلبی و عدالت خواهی و 
در راســتای بصیــرت افزایــی، بایــد خــود را صاحــب 
کند و  که برشــانه هایش ســنگینی  رســالتی بداند 
کــه  کاری اســت  کمتریــن  تــاش بــرای انجــام آن، 

بایــد انجــام دهــد. 
افتــاد،  اتفــاق   88 درســال  کــه  هــم  قضایایــی 
کــه  مــی توانــد مصداقــی ازهمــان موضــوع باشــد 
ــد  ــه بای ک ــت  کاوی اس ــری و وا ــک بازنگ ــد ی نیازمن

ازســوی اهالــی عرصــه هــای مختلــف بــه ویــژه 
اهالــی عرصــه پژوهــش و هنــر، انجــام شــود. واقعــه 
که درســی ام خرداد ســال 88 درمورد مســجد  ای 
ازیــک  پازلــی  فقــط  افتــاد،  اتفــاق  گرتهــران  لوال
پــازل بــزرگ بــود؛ چــون عــاوه برحــوادث روزهــای 
مختلــف درســطح شــهر، یــک هفتــه قبــل ازآن 
بــه یــک حــوزه مقاومــت بســیج حملــه مــی شــود 
و چندمــاه بعــد هــم، ُحرمــت شــکنی روزعاشــورا 

اتفــاق مــی افتــد.
ازشــاهدان  یکــی  خــودم،  مــن  دیگــر،  ازســوی   
ایــن  طــی  و  بــودم  واقعــه  آن  پیرامونــی  وقایــع 
کــه بــه آن اشــاره  ســالها، بــه دلیــل همــان رســالتی 
آن  تاریخــی  ثبــت  ازدغدغــه هایــم  یکــی  کــردم، 
کــردم بــا ســاخت  کــه ســعی  واقعــه بــوده اســت 
کــه آن هــم شــیوه ای بــرای ثبــت تاریخــی  فیلــم 

کار را بکنــم.  اســت، ایــن 
خاطــرات  مشــکات،  اثــر،  ســاخت  مراحــل  از 

بگوییــد. منفــی  و  مثبــت  نــکات  و  جالــب 
- ســاخت ایــن فیلــم، دو مرحلــه پژوهشــی و بعــد 
کــه هــردو مرحلــه، هــم بــه  تولیــد فیلــم را داشــت 
دلیــل حساســیت موضوع و محتــوای آن و هم به 

گفت وگوی فیلمساز
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کارهــای مســتند، ســختی هــای  دلیــل خاصیــت 
یــک پژوهــش  خــاص خــودش را داشــت. مــن 
فیلــم  ایــن  بــه  مربــوط  موضــوع  درمــورد  اولیــه 
انجــام داده بــودم؛ بعــد ازتصویــب طــرح، مراحــل 
کــه تقریبــًا  کــردم  کامل تــرآن را شــروع  پژوهشــی 
کار پژوهشــی آن طــول  بیــش ازســه مــاه فقــط 
و  تصویربــرداری  مرحلــه  وارد  هــم  بعــد  کشــید؛ 
کــه خاطــرات تلخ و شــیرین  ســاخت فیلــم شــدیم 
زیــادی دربــاره مراحل مختلــف آن دارم. مثًا یکی 
کــه نمــی دانــم تلــخ اســت یــا شــیرین،  از خاطراتــی 
کــه قــرار بــود  کــه یــک صبــح جمعــه  ایــن اســت 
درخــود صحــن مســجد، تصویربــرداری داشــته 
از تیــم تصویربــرداری مــان  باشــیم، مــن زودتــر 
کــردم. تا رســیدم، متوجه  درمســجد حضــور پیــدا 
شــدم بــه رغــم هماهنگــی قبلی مــا و اما فراموشــی 
کارگراز شــب درمســجد خوابیده  دوســتان، ســه تا 
کــه همزمــان بــا تصویربــرداری ما،  انــد و قــرار اســت 
آنهــا هم درمســجد، مشــغول جوشــکاری باشــند. 
بــر  انگاردنیــا، هــم برســرمن خــراب شــد و هــم 
کارگــر؛ چــون بــا جوشــکاری آنهــا، مــا  ســرآن ســه تــا 
کارمــا  کارمــان را انجــام دهیــم و بــا  نمــی توانســتیم 
هــم، جوشــکاری آنهــا تعطیــل مــی شــد و آن ســه 
کارگــر، بــه دســتمزد آن روزشــان نمــی رســیدند.  تــا 
راضــی  طــرف  دو  هــر  اینکــه  بــرای  مجبورشــدم 
باشــند، پنجــاه درصــد دســتمزد آنهــا را ازجیــب 
خــودم بدهــم تــا هــم رضایــت آن جلــب شــود و آن 
روز، ســرکاردیگری برونــد و هــم مــا بتوانیــم کارمــان 

را انجــام دهیــم.      

آینــده جشــنواره عمــار را چگونــه ارزیابــی می  ▐
کنید؟

- درفضای فرهنگی و هنری که مدتهاست سایه 
ســنگین خود را برســرجامعه مان انداخته اســت، 
جشــنواره عمــار، امیــد هنرمنــدان دلســوز، متعهد 
و دغدغــه منــد اســت. عمــاری هــا، همان افســران 
جبهــه فرهنگــی – هنــری درفضــای جنــگ َنــرم 
کــه جــان برکــف در میــدان رزم فرهنگــی  هســتند 
کــه جبهــه مقابــل آن امریــکا، اســرائیل و  – هنــری 
کارزارآمــده  صهیونیســتم بیــن المللــی اســت، بــه 
ــا جلــب رضایــت و شــادی قلــب نازنیــن  کــه ب انــد 
حضــرت ولــی عصر)عــج( و زمینــه ســازی ظهــور 
کــه  ایشــان، داشــته باشــند. عمــاری هــا  تــا زمانــی 
درکنــار بصیــرت، اخــاص خــود را همچنــان حفظ 
ازآســیب شناســی عملکــرد خــود هــم،  و  کننــد 
غافل نشــوند، آینــده درخشــانی درپیش خواهند 

داشــت. 

کــران هــای مردمــی جشــنواره عمــار چــه  ▐ ا
کنــد؟ کمکــی مــی توانــد بــه ســینمای ایــران 

ازهمــان  یکــی  عمــار،  مردمــی  هــای  کــران  ا  -
همدلــی  و  اخــاص  هــای  برکــت  و  معجــزات 
را،  هــا  هــای درنظربعضــی  ناممکــن  کــه  اســت 
کــرده اســت و همیــن، افتخاربزرگی  اینطورممکــن 
کــه  عماراســت  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  بــرای 
توانســته فیلــم هــای خــود را بــه درون خانــه هــای 
ببــرد.  کشــور  مــردم حتــی درنقــاط دوردســت 

کــه حتــی حاضراســت بــا کمتریــن امکانــات  کســی 
کننــده  کــران  و بــدون هیچگونــه چشــم داشــتی، ا
ــتاهای  ــازه و روس ــه و مغ ــار درخان ــای عم ــم ه فیل
ــی هایــی  دورافتــاده خودشــان باشــد، پــس ویژگ
کــه اینطــور بــا انگیــزه،  درعمــاری هــا دیــده اســت 
بــه تــاش و تکاپــو مــی افتــد تــا بــازوی عمــاری هــا 
در روســتاها و شــهرهای سراسرکشورباشــد. بــه 
کــه جلوه  عمــاری هــا بایــد بــه خاطــر ایــن مدیریت 
ای ازهمــان مدیریــت جهــادی اســت، تبریــک 

گفــت.   

ــی از ســوی  ▐ ــی چــه موضوعات کنون درشــرایط 
فیلــم ســازان مــورد غفلــت واقــع شــده؟

ــه  ــورما ب کش ــون  ــات هســت. چ ــی موضوع - خیل
کــه بخصــوص از  خاطرتاریــخ ُپــر فــراز و نشــیبی 

دوران انقــاب اســامی و بعــد از آن هشــت ســال 
دفــاع مقــدس و حتــی ســالهای پــس ازآن، حتــی 
داشــته،  فتنــه  قضایــای  اخیرمثــل  درســالهای 
انباشــته از موضوعات ِبکر و ســوژهای ناب اســت. 
امــا غفلــت، فقــط مختــص فیلــم ســازان نیســت؛ 

کننــد  کــه غفلــت مــی  گاهــی فیلمســازان نیســتند 
کــز وســازمان هایــی که متولی فعالیت  و بلکــه، مرا
هــای فرهنگــی – هنــری هســتند و بــرای همیــن 
هــم برایشــان بودجــه تعریــف شــده، غفلــت مــی 
کــه آن هــم جــای  کننــد و بــه دالیــل مختلــف 
بحــث دارد، حمایت مناســبی انجــام نمی دهند. 
ــه اهمیــت جشــنواره  ک درچنیــن اوضاعــی اســت 
ــدان  و حمایــت هــای آن بــه عنــوان امیــد هنرمن
مــی  بیشترمشــخص  متعهــد،  و  منــد  دغدغــه 
کــه جشــنواره عمــار، از آن بودجــه  شــود. در حالــی 
کز و ســازمان  کــه برخــی مرا کــه  هایــی گســترده ای 
هــای متولــی فعالیــت هــای فرهنگــی – هنــری 

دراختیــار دارنــد، برخوردارنیســت.  

کمکــی مــی توانــد بــه  ▐ جشــنواره عمارچــه 
قرارگرفتــن  توجــه  مــورد  یــا  و  ایــران  ســینمای 
بکنــد؟ ایــران  ســینمای  مغفــول  موضوعــات 
- مســلمًا کمک بزرگی می تواند باشــد؛ جشــنواره 
ــرده  ک ــت  ــی ثاب ــای مردم ــران ه ک ــن ا ــا همی عمارب
کــه مــی توانــد نشــدنی هــا را بــا مدیریــت  اســت 
درســت، شــدنی بکنــد؛ امــا موضــوع این اســت که 
فقــط خواســتن جشــنواره عمارنیســت؛ داشــتن 
بودجــه و مــورد حمایــت واقــع شــدن هــم شــرط 
کــه خــود جشــنواره  پــس ضــرورت دارد  اســت؛ 
عمارهــم مــورد حمایــت هــای الزم جــدی قــرار 
بگیــرد تــا بتوانــد بــا مدیریــت جهــادی درعرصــه 
فرهنگــی – هنــری، بــه طــور هدفمنــد و برنامــه 
ریزی شــده، نیازفضای فرهنگی – هنری جامعه 
مناســب  پاســخ  آن،  پیرامــون  هــای  دغدغــه  و 

ــد.  بده

برنامه کاری شما برای آینده چیست؟  ▐
کــه چنــد کتاب دردســت دارم که مشــغول  - فعــًا 
ــوص  آن هســتم و ســوژه هــای زیــادی هــم بخص
کــه هــم دربــاره آنهــا داســتان و ُرمــان بنویســم  دارم 
و هــم دربــاره شــان، فیلمنامــه بنویســم و فیلــم 
بســازم، هــم مســتند و هــم، داســتانی. امیــدوارم 
ــا لطــف خــدا و حمایــت هــای الزم، بتوانــم ایــن  ب

کنــم.  برنامــه هــا را هــم محقــق 

به نظرمن، یک هنرمند دغدغه مند، درعرصه 
فرهنگی - هنری، به دلیل همان کمال جویی 
و حقیقت طلبی و عدالت خواهی و در راستای 
بصیرت افزایی، باید خود را صاحب رسالتی 

بداند که برشانه هایش سنگینی کند و تالش 
برای انجام آن، کمترین کاری است که باید 

انجام دهد

گفت وگوی فیلمساز
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کــه بــه وادی فیلمســازی وارد  ▐ چطــور شــد 
شــدید؟ 

گــر در مــورد ورودم بــه وادی فیلمســازی بخواهــم  ا
دغدغــه  مهمتریــن  راســتش  دهــم،  توضیــح 
مقــام معظــم رهبــری دغدغــه فرهنگــی اســت و  
ــوا  ــد ه ــوا میمان ــل ه ــگ مث ــه فرهن ک ــد  ــوده ان فرم
کــه مریــض هســتند  گــر آلــوده باشــد فقــط افــرادی  ا
کشــیدن برایشــان ســخت نیســت حتــی  نفــس 
آدمهــای ســالم تنفــس برایشــان ســخت میشــود 
و مریــض میشــوند از طرفــی هــم مــن فکــر میکنــم 
کــه پــدر و مادرهــای مــا زمــان انقــاب  همانطــور 
بودنــد زمــان جنــگ بودنــد وظیفــه مــا هــم االن در 
کــه  مقولــه فرهنــگ اســت، بــه همیــن دلیــل بــود 
کــه مســتند ســازی بــه آن  کــردم  وارد شــدم و فکــر 
واقعیت و حقیقت نزدیکتر است و بیشترین تاثیر 
را میتوانــد داشــته باشــد عــاوه بــر ایــن کــه خودش 
دنیــای جذابــی اســت پر از کشــف و شــهود اســت و 
میتوانیم با آدمها از نزدیک ارتباط داشــته باشــیم 

بــا دغدغههایشــان آشــنا شــویم.

شــخصیت  ▐ و  عطــار«  قوطــی  »در  مســتند 
گرفــت؟ شــکل  چگــوه  مســتند 

مســتند در قوطــی عطــار در مــورد قدیمیتریــن 
کــه ســوادی در حــد مکتــب  عطــار تهــران اســت 
کــه یــک  خانــه دارد ولــی اینقــدر مطالعــات دارد 
دوره پانــزده ســاله رئیــس صنــف عطــاران بودنــد و 
مقــاالت متعــددی در مجلــه اقتصــادی بــه چــاپ 
رســانده و در مجمــوع آدم بــا معلوماتــی اســت، 
کــرده بــود ابعــاد  کــه او را متفــاوت  امــا مســئله ای 
کــه او هــم  شــخصیتی پیچیــده ی او بــود؛ چــرا 
نظــر  از  هــم  و  داشــته  سیاســی  هــای  فعالیــت 
ــی  ــبک زندگ ــرو س ــی، پی ــبک زندگ ــی و س اجتماع

دینــی و قرآنــی اســت.
مــن دنبــال قدیمیتریــن فــرد در بــازار میگشــتم 
ــراد  ــری اف ــردم ، یکس ک ــه  ک ــتجویی  ــس از جس و پ
کــه یکــی از آنهــا ســوژه ایــن مســتند  کــردم  را پیــدا 
بــود، یکســری مقــاالت و مصاحبــه راجــع بــه آن 
خوانــدم و بــرای من شــخصیت ایشــان جالب بود 

خیلــی جاهــا ســوژه جلــوی دوربیــن راحــت  ▐
هستند 

یعنــی  بــود  عجیــب  مــن  بــرای  اول  برخــورد 
کــه راجــع بــه  ایشــان خوانــده بــودم  چیزهایــی 
ظاهرشــان فــرق میکــرد یــک پیرمــرد خیلی ســاده 
گــر نــگاه میکردیــد اصــًا فکر نمیکردید ایشــان  کــه ا
چنیــن اطاعاتی دارد و چنین مقاالتــی ارائه داده 

اســت.
 مــا مــدت زیــادی بــا ایشــان بودیــم، ایشــان صبــح 
کــه  از ظهــر  بعــد  تــا ســاعت چهــار  آمدنــد  مــی 
مغازهشــان را میبســتند میرفتند ما از صبح قبل 
ــا ســاعت  کــه ایشــان بیاینــد آنجــا بودیــم ت از ایــن 
چهــار بــا ایشــان بودیــم، بــا ایشــان غــذا میخوردیم 
حــرف میزدیــم خیلــی حرفهــای دیگر مثــًا خاطره 
تعریف میکردند بعد هر چه بیشــتر رفتیم ایشــان 
کردنــد و  بــا مــا احســاس صمیمیــت بیشــتری 
ــه  ــوط ب کــه در فیلــم اســت مرب ایــن تصویرهایــی 
کــه بیشــتر بــا مــا  روزهــای آخــر حضــور ماســت 

ــد. صمیمــی شــده بودن

یعنی از اول با دوربین میرفتید؟  ▐
که دیدیم میگفتند  بله، از اول طبق آموزشهایی 
اســت  ایــن  روش  مشــاهدهگر  مســتند  بــرای 
کنــد، یعنــی  بایــد ســوژه شــما بــه دوربیــن عــادت 
دوربیــن بایــد عضــوی از بــدن شــما شــود انــگار 
دســت شــما اســت همــان احســاس را نســبت 
کردیــم  بــه دوربیــن داشــته باشــند مــا هــم ســعی 
کنیــم و روی هــم رفتــه نزدیــک  ایــن فضــا را ایجــاد 
ده روزی شــد ولــی بــا فاصلــه بــود مثــًا دو ســه روز 

رفتیــم بعــد یــک روز دیگــر رفتیــم.

گــی جالب کار شــما که من وقتی تیتــراژ را  ▐ ویژ
دیــدم متوجــه شــدم، ایــن بــود کــه عوامــل همه 
خانــم بودنــد بــه نظــر مــن ایــن در چهــره حــزب 
کامــل در  اهلل یــک دســتاورد اســت یــک تیــم 

واقــع خانــم محــور شــکل میگیــرد، 
کــه فضــا، فضــای  مــا خودمــان دوســت داشــتیم 
که دنبالش  ایرانی اســامی باشــد و ســبک زندگی 
هســتیم خودمــان اول انجــام بدهیــم تــا بتوانیــم 
کار را انجــام بدهنــد  بــه بقیــه هــم بگوییــم ایــن 
کــه  و از طرفــی هــم یــک دیــد منفــی وجــود دارد 
کــه  خانمهــا نمیتواننــد مخصوصــًا خانمهایــی 
محجبــه باشــند و اینهــا بیشــتر روی اینهــا دیــد 

ماجرای گروه فیلمسازی که تمام اعضایش خانم بودند

ـ مســتند،  حســنا فــوالد پــور، کارشــناس ارشــد رشــته معمــاری  و دانــش آموختــه دوره هــای کارگردانــ
ـ عطــار« نخســتین اثــر فــوالد پــور  ـ اســت. »در قوطــ ـ شــهید آوینــ ـ مؤسســه فرهنگــ تدویــن و عکاســ

ـ توانســته بــه ششــمین دوره جشــنواره عمــار راه یابــد. ـ اســام ـ ایرانــ پیرامــون ســبک زندگــ

گفت وگوی فیلمساز
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منفــی وجــود دارد مــا میخواســتیم که ثابت کنیم 
کــه میتوانیــم انجــام بدهیــم و اتفاقــًا خیلــی خوب 
کردنــد همیــن ســوژه مــا »حــاج  بــا مــا برخــورد 
ــه ســوژه مســتند در قوطــی عطــار  ک ــی«  کرمان ــا  آق
گرایی هســتند  هســتند، ایشــان خیلــی آدم بــرون 
کــه شــما خانــم هســتید  و مــا را تشــویق میکردنــد 
ــت  ــاد اذی ــرون زی ــا از بی ــد ام ــام دهی ــد انج میتوانی
کــه شــما نمیتوانیــد و یا مثــًا تصویرتان  میکردنــد 
کــه خانــم بودنــد و  فــان ایــراد دارد بــه خاطــر ایــن 

از ایــن حرفهــا. 

بــا جشــنواره عمــار چطــور آشــنا شــدید و  ▐
گرفتیــد ایــن فیلــم را شــرکت  چگونــه تصمیــم 

بدهیــد؟ 
ــه  ــه راجــع ب ک ــور: پیــرو همــان حرفهایــی  فوالدپ
گفتــم  دغدغــه فرهنگــی مقــام معظــم رهبــری 
باعــث  کــه همیشــه میگوینــد  از دالیلــی  یکــی 
تحمیلــی  جنــگ  و  اســامی  انقــاب  پیــروزی 
شــده اســت اعتمــاد بــه تــوده مــردم یــا بســیج 
مردمــی اســت خــب عنــوان جشــنواره عمــار هــم 
جشــنواره مردمــی عمــار اســت و چارچــوب هــم 
کــه افــرادی  گویــا همیــن اســت پــس واضــح اســت 
کــه مثــل مــن چنیــن طــرز تفکــری دارنــد جــذب 
امیــدوار  و  میشــوند  جشــنوارههایی  همچیــن 
کــه تــا آخــر همینطــوری بمانــد و بــر پایــه  هســتم 
ــی  ــوده مردم ــه ت ــکا ب ــی و ات ــیج مردم ــن بس همی

باشــد. 
تــا  کــه   متاســفانه دیــد جامعــه اینطــور اســت 
دیــده  نگیریــد  جایزهــای  جشــنواره  یــک  در 
ــا دیــده نشــوید نمیتوانیــد حرفتــان  نمیشــوید ت
مهــم  ایــن  ولــی  برســانید  کســی  گــوش  بــه  را 
کســی جایــزه میگیریــد   کــه از دســت چــه  اســت 
دســت  از  رهبــری  معظــم  مقــام  قــول  بــه  گــر  ا

دشــمن جایــزه بگیریــد خــب مشــخص اســت راه 
ــا شــما  کــه طــرز تفکــر ب کســی  گرفتیــد  را اشــتباه 
متفــاوت اســت خــب ایــن خیلــی فــرق میکنــد 
کســی در جشــنواره فیلــم عمــار دیــده  کــه فیلــم 
کــه شــاید  ــا مثــًا یــک جشــنواره دیگــری  شــود ت

نــدارد.  را  آن دغدغههــای شــما 

گیــری ایــن جریــان  ▐ چقــدر عمــار در شــکل 
ســینمای انقــالب و جبهــه فرهنگــی انقــالب 

موثــر اســت؟ 
میتوانــد موثــر باشــد نمیدانــم چگونــه، امــا مــی 
کــه دارد ادامــه بدهــد ،  گــر بــه ایــن رونــدی  توانــد، ا
گر شــرایط ســختتر باشــد و فیلمها حرفهایتر  ولی ا
باشــند شــاید بتواند تاثیرگذاری بیشــتری داشــته 

باشــد. 

جوانــان  ▐ و  شــما  میتواننــد  کــه  مســئولینی 
کننــد، چــه  کمــک  دغدغــه منــد مثــل شــما را 

بایــد بکننــد؟
کننــد البتــه  کننــد حمایــت  کــه واقعــًا اعتمــاد  ایــن 
ایــن نکتــه اتفــاق مــی افتــد، نــه این که نمــی افتد، 
ولــی خــب میگویــم بــه خاطــر یکســری شــرایط 
کــم اســت بعــد شــاید  کــه وجــود دارد ایــن اعتمــاد 
مثــًا یــک عدهــای بــه اعتمــاد آنهــا پاســخ منفــی 
کردنــد منفــی  کــه  دادنــد یعنــی نتیجــه اعتمــادی 
بــوده شــاید باعــث میشــود همــه را بــه یــک چشــم 

ببیننــد و دیگــر حمایــت نکننــد.

فیلمســازی  ▐ بــرای  شــما  غائــی  آرزوی   
؟  چیســت

کنــم  کــه شــروع بــه فیلمســازی  مــن قبــل از ایــن 
مقــدس  دفــاع  بــه  راجــع  فقــط  میکــردم  فکــر 
وارد  کــه  بعــد  ولــی  بســازم،  فیلــم  شــهدا  و 
شــدم اطاعــات مــن بیشــتر شــد مطالعــه مــن 
کــه  بیشــتر شــد فهمیــدم خیلــی مســائل اســت 
االن  اولویتشــان  و  دارد  بیشــتری  تاثیرگــذاری 
بیشــتر اســت االن مــن دارم روی یــک مجموعــه 
اتوبوســهای  مــورد  در  کــه  میکنــم  کار  عکــس 
کــه در تهــران اســت و چیــزی  تبلیغاتــی اســت 
ــوری  ــه عنــوان دیکتات کــه شــهید آوینــی ب اســت 
کنید  کــه نگاه  اقتصــاد از آن یــاد میکنــد از بیــرون 
کــدام از آدمهــا اصــًا پیدا نیســتند از داخل  هیــچ 
کنیــد مــردم معمــواًل چیــزی نمیبیننــد  کــه نــگاه 
کــه تبلیغــات را پوشــاندند عــاوه بــر آن  اینقــدر 
کــه بــه واســطه تبلیغــات  کنتــرل ذهنــی اســت 

انجــام میدهنــد.
کــه فیلــم بســازم، آروزیــم  آروزی مــن ایــن اســت 
کــه دربــاره دفــاع مقــدس  همــان فیلمــی اســت 
اســت و یــک داســتان هــم دارم، ولــی میگویــم 

اولویــت االن مــن چیــز دیگــری اســت. 

گفت وگوی فیلمساز

مستند در قوطی عطار در مورد قدیمیترین عطار 
تهران است که سوادی در حد مکتب خانه دارد 

ولی اینقدر مطالعات دارد که یک دوره پانزده 
ساله رئیس صنف عطاران بودند و مقاالت 

متعددی در مجله اقتصادی به چاپ رسانده 
و در مجموع آدم با معلوماتی است، اما مسئله 
ای که او را متفاوت کرده بود ابعاد شخصیتی 

پیچیده ی او بود؛
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ــگار  ــا خبرن ــو ب گ گفــت و  ــی« در  ــاه »جــای خال کوت ــردان فیلــم  کارگ ــه  علــی زندی
»نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار« ضمــن اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای جوانــی وارد 
کانــون حــر شــروع بــه  عرصــه ســینما و تئاتــر شــد،افزود: از ســن 16 ســالگی در 
کــه در زمینــه بازیگــری شــد، اولیــن  ــا پیشــنهادی  فعالیــت هنــری نمــودم و ب
کــه بــه مناســبت مــاه محــرم و به ســفارش  فعالیــت خــود را بــا ســریال دمــع تنهــا 

کــردم.  شــبکه تهــران بود،آغــاز 
کــرد: بــرای بازیگــری در  کادمیــک خــود بیــان  وی بــا اشــاره بــه تحصیــات آ
کــردم و بــه علــت  کاس هــای آقــای ســمندریان و آقــای فخیــم زاده شــرکت 
کارگردانــی  کاس هــای بازیگــری خــود اغلــب بــه  اینکــه مهــدی فخیــم زاده در 
کارگردانــی شــدم.ابتدا بــا بازســازی  کنــد، بــه طــور جــدی وارد عرصــه  اشــاره مــی 
ــم هــای  ــا ســاخت فیل ســکانس هــای ســینما خــود را محــک زدم و ســپس ب

کــردم. کارگردانــی را طــی  کوتــاه پلــه هــای 
کارگــردان فیلــم کوتــاه پنجــره در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تا کنون 8 فیلــم کوتاه 
کــرده اســت، افــزود: در ششــمین جشــنواره عمــار بــا دو اثــر »جــای  کارگردانــی  را 
کردم.دغدغــه مــن همیشــه طبــق فرمایــش مقــام  خالــی« و »پنجــره« شــرکت 
معظــم رهبــری جــای خالــی فرزنــد آوری در میــان خانــواده هــا بــوده و در فیلــم 
کــردم تــا توجــه مخاطبــان را بــه ایــن موضــوع مهــم جلــب  جــای خالــی ســعی 
کنــم؛ موضــوع فیلــم پنجــره نیــز روایــت زندگــی یک بچــه ای که تنهایی خــود در 

کنــد.  کامــل مــی  خانــه را بــا دوســت اینترنتــی خــود 
وی افــزود: عمــده آشــنایی مــن بــا جشــنواره عمــار از طریــق تلوزیــون و فضــای 
مجــازی بــود؛ ســال گذشــته بــا توجــه بــه ماموریتــی که از شــبکه افق داشــتم به 

جای خالی را با ... پر کنید
ـ بازیگــری و کارگردانـــ  ـ  زندیــه متولــد 1363 دارای مــدرک کارشناســ علــ
ـ واحــد بوشــهر اســت کــه در کارنامــه خــود  ــر در دانشــگاه آزاد اســام تئات
ـ کــودک و نوجوان  دســتیار کارگــردان، بازیگــر و اجــرای برنامه های تلوزیون
ـ را بــه ثبــت رســانده اســت و هــم اکنــون در زمینــه  ــ و همچنیــن کارگردان
ـ و تدویــن در حــال فعالیــت در واحــد هنــری شــبکه افــق اســت. کارگردانــ

جشــنواره عمــار مــی آمــدم و متوجــه شــدم که آثار ارزشــی خــودم را مــی توانم به 
کــردم بــه مرحلــه  کیفــی هــم ســعی  کنــم؛ از لحــاظ  راحتــی بــه جشــنواره ارســال 

کــه جشــنواره آن را بپذیــرد. ای برســد 
علــی زندیــه بــا اشــاره بــه نظم و برنامــه ریزی جشــنواره عمار،عملکرد جشــنواره 
کــران هــای  گفــت: ا کــرد و  کــران مردمــی را مثبــت ارزیابــی  از مرحلــه ثبــت اثــر تــا ا
که مردم به تماشــای  مردمــی مفاهیــم فرهنگــی را بــه جامعــه القا می کنــد؛ چرا
کــه  ــاه و همچنیــن مســتند و انیمیشــن هایــی مــی نشــینند  کوت فیلــم هــای 

حــاوی پیــام هــای مهــم و ارزشــمندی اســت.
کــم بــر غالــب جشــنواره  کارگــردان »فیلــم جــای خالــی« بــا اشــاره بــه فضــای حا
کــه در جشــنواره هــای خارجــی  هــا، بیــان داشــت: اغلــب فیلــم هــای بلنــدی 
کردند دارای داســتان های تکراری هســتند و متاســفانه آثار نو  جایزه دریافت 
کنیــم؛ از ایــن رو یکــی از دغدغــه  و ایــده هــای جدیــد را بــه نــدرت مشــاهده مــی 
هــای مــن تولیــد آثــار جدیــد بــا ایــده هــای نــو و پرهیــز از پرداختــن بــه داســتان 
هــای تکــراری اســت و البتــه بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم، بایــد نــگاه ویــژه ای 
کــه فیلــم نامــه هــای غیــر مطلــوب باعــث تضعیــف  بــه فیلــم نامــه داشــت؛ چرا

فیلــم شــده و یکــی از مشــکات ســینمای امــروز ماســت.
وی در پایــان افــزود: جشــنواره عمــار را مــی تــوان تنهــا جشــنواره ای دانســت که 
گیــری در ارســال آثــار و بــدون  بــه دور از بانــد بــازی و تبعیــض و بــدون ســخت 
محدودیــت در انتخــاب مضامیــن راه را بــرای همــه عاقه منــدان در این عرصه 
کــه آثــار مــن در جشــنواره مــورد اســتقبال مخاطبــان  همــوار مــی کند.امیــدوارم 

قــرار گیــرد و مطلبــی را بــه مخاطبــان بیافزایــد.

گفت وگوی فیلمساز
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▐ 1
ــب 90  ــت و قری ــته اس ــت ورشکس ــک صنع ــودش ی ــه خ گرچ ــران ا ــینمای ای س
گریــم بازیگــران را هــم در نمی آورنــد، امــا بایــد اذعــان  درصــد از تولیداتــش خــرج 
کــه حیــات برخــی صنایــع بــه همیــن ســینما وابســته اســت. مثــا صنعــت  کــرد 
کــه طبــق آمــار مشــخص شــده اســت بخــش قابــل توجهــی  پــف فیــل ســازی 
از پــف فیل هــا در ســالن های ســینما مصــرف میشــوند. در واقــع اصــا ســینما 
گــر صــدای خــرچ خــرچ پــف فیــل تویــش نباشــد  کــه ا فضایــش یکجــوری اســت 
حــال نمی دهــد. حــاال بگذریــم از نقــش ســینمای ایــران در مصــرف ماتیــک و 

ریمــل!

▐ 2
گــزاره »روزی دســت خدا  ســینمای ایــران یکــی از شــواهد بســیار مهم در اثبــات 
اســت« اســت! یعنــی شــما هرجــوری دو دو تــا چهارتــا میکنــی دِر ایــن ســینما 
کارش امــا نشــده اســت.  خیلــی قبلتــر از اینهــا بایــد تختــه میشــد میرفــت پــی 

کــه ســالیان ســال اســت فیلــم میســازند و  بعضــی هــا در ایــن ســینما هســتند 
فیلمهایــش نمیفروشــد امــا بــاز فیلم میســازند! کارشناســان مانده انــد که اینه 
دقیقــا از کجــا نــان در میآورنــد میخورند؟ یا در واقع مســئول نانوایی ســینمای 
کــه جویــری نانهــا را پخش میکند که اینهمه فیلمســاز  ایــران چــه کســی اســت 
کــرده و نــان خــود را  کــران شــود، ســود خــود را  قبــل از اینکــه حتــی فیلمشــان ا

گاز زده انــد؟!

▐ 3
کــه حتــی بــرای غیــر ایرانیــان هــم  ســینمای ایــران نــه تنهــا فقــط بــرای ایرانیــان 
نــان داشــته اســت. االن در بیشــتر ســفارتخانه های مســتقر در تهــران یــک نفــر 
کــه بــه فیلمســازهای ایرانــی ســفارش بدهــد تــا فقــط بــرای  مســئول ایــن اســت 
گــر ســینمای ایــران نبــود االن آن یکنفرهــا از  اعتــای هنــر فیلــم بســازند! خــب ا
کــدام جــوی آب لنــدن،  فــرط بیــکاری معتــاد شــده بودنــد و معلــوم نیســت در 
کــه ســینمای ایــران  پاریــس، آمســتردام و... افتــاده بودنــد! بنابرایــن میبینیــم 
نقشــی اساســی در رفــع معضــل بیــکاری در جهــان و مبــارزه بــا اعتیــاد داشــته 

اســت!

چرا سینما چیز مهمی است
ســام. ایــن اولیــن شــماره بولتــن روزانــه جشــنواره عمــار اســت. مــا هــم گفتیــم در اولیــن شــماره کمـــ 
ـ خواهیــم االن بــرای شــما شــرح  بــه مســائل بنیادی تــر حــوزه ســینما بپردازیــم و بــه همیــن علــت هــم م

ـ اســت. حــال داشــتید بخوانیــدش: دهیــم کــه چــرا ســینما چیــز مهمــ

مقــداری خاطــره دســت اول از زورگیــری، تجــاوز، قتــل، آدم 
فروشــی و... بفــروش میرســد

مناسب برای ساخت فیلم اجتماعی
»فری سگدست«

نمایش فیلم »خرها برای چه عرر می کنند«
با سرویس رایگان ایاب و ذهاب از درب منزل شما

ماساژ در هنگام تماشای فیلم
یک عدد قهوه و دو بسته پفک رایگان

ــه انتخــاب شــما تغییــر میکنــد  ســاعت شــروع فیلــم هــم ب
ــتید ــم هس ــن فیل ــاچیان ای ــا تماش ــما تنه ــون ش چ

»ستاد نمایش فیلمهای هنر و تجربه«

بــه یــک عــدد اســتاد پیشکســوت بــرای نشــان دادن لخــت 
نیم تنــه فوقانــی او زیــر دوش آب نیازمندیــم

»انجمن هنر برای هنر- شعبه فرحزاد«

نیازمندی های صبح سینمای ایران

طـــــــنز
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چطور وارد سینما شویم
 طراح : سجاد جعفری

ایــران  ســینمای  وارد  داریــد  عاقــه  هــم  شــما 
کار را  شــوید؟ فکــر میکنیــد واقعــا اســتعداد ایــن 
کنید  گر اینطور اســت پرسشــنامه زیر را پر  دارید؟ ا
تــا ببینیــد چــه وضعیتــی در ســینمای ایــران پیــدا 

ــرد: ک ــد  خواهی

یــک بازیگر در ســینمای ایران اوقــات فراغت خود 
را چطور میگذراند؟

بازیگری میکند!
به آرایشگاه می رود

شعبه جدید لباسفروشی خود را افتتاح میکند
مطالعه می کند

کارگــردان در ســینمای ایــران بایــد حواســش  یــک 
بــه چــه چیزهایــی باشــد؟

انسانها را قضاوت نکند

دوربیــن را یــک لحظــه هــم روی پایــه نگــذارد و 
همــه ش دوربیــن روی دســت باشــد

باز هم انسانها را قضاوت نکند
فیلمش پایان باز داشته باشد

فیلمســاز  یــک  بــرای  ســوژه  منبــع  مهمتریــن 
؟ چیســت

صفحه حوادث نشریات
نکات نوشــته شــده پشــت درب دستشــویی های 

عمومی
تحلیلهای بی بی سی فارسی

کســی و متــرو و  دغدغه هــای روزانــه مــردم در تا
اتوبــوس و صــف نــان و...

یک فیلمســاز ایرانی بودجه ســاخت فیلمش را از 
چــه راهــی باید تامیــن کند؟

فروش فیلم در گیشه
زورگیری

غ شانسی جلوی درب سینما فروش تخم مر
فیلــم  توقیــف  بــه  کــه  صحنه هایــی  گنجانــدن 

بیانجامــد!

چقدر استعداد سینمایی دارید؟

تحریریه: سجاد اسالمیان- نوید نوروزی 
محمد رضا پورصفار- عارف جعفری

گوهریان-زینب تختی کرم  همکاران: ا
 سید امیرحسین فتاح حسینی

گرافیک: مهدی بادیه پیما

6thammarpopularfilmfestival

a m m a r f i l m . i r
@ a m m a r f i l m f e s t i v a l

قسمت اول


