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حسین زندباف، در کارگاه آموزشی؛

ادبیات پشتوانه قوی برای فیلمنامه نویسی

گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، حســین  بــه 
کارگاه آموزشــی  کارگردان، تهیه کننده و تدوین گر ســینمای ایران، در  زندباف، 
کــران فیلمهــای ششــمین جشــنواره  بررســی ســاختار تدویــن در اولیــن روز ا
مردمــی عمــار بــا اشــاره بــه ســه اصــل مهــم در ســینما گفــت: فیلمنامــه نویــس، 
کننــده خــوب ســبب مــی شــود تــا یــک فیلــم بــه اثــری ایــده آل  کارگــردان و تهیــه 

تبدیــل شــود.
کننــده بــد فیلــم را بــا شکســت مواجــه مــی  زندبــاف بــا بیــان اینکــه یــک تهیــه 
کنــد، ادامــه داد: بقیــه عوامــل فیلــم بجــز ســه اصــل ذکــر شــده مــی تواننــد 

کننــده نیســتند. ــد تولیــدی فیلــم باشــند، امــا تعیــن  ــذار در رون تاثیرگ
وی بــا بیــان اینکــه بازیگــری و موســیقی هــم از عوامــل تاثیرگــذار در رونــد تولیــد 
فیلــم هســتند، اظهــار داشــت: در تاریــخ ســینما فیلــم هایــی بــا بازیگــران غیــر 
کارگردانــی و قصــه خــوب مانــدگار شــده انــد. کــه بدلیــل  چهــره تولیــد شــده انــد 
کارگــردان خــوب عوامــل فیلم، بــه کارش ضربــه وارد  زندبــاف بــا اشــاره بــه اینکــه 

کــرد: یــک فیلــم خــوب همــه چیــزش خوب اســت. کنــد، تصریــح 
گفــت:  وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تدویــن بایــد در خدمــت قصــه پیــش رود،  
کارگــردان را در  کــه یــک  متاســفانه در ســینمای ایــران، بعضــا دیــده مــی شــود 

کننــد. کننــد و پــس از مدتــی دیگــر او را حمایــت نمــی  مقطعــی مطــرح مــی 
کرخــه تــا رایــن« فیلمــی  زندبــاف بــا اشــاره بــه اینکــه بــه عنــوان مثــال، فیلــم »از 
کــرد: در جامعــه مــا  کــه از همــه جهــت خــوب و ایــده آل اســت، بیــان  اســت 
کشــش تبدیــل شــدن بــه یــک  کــدام  کــه هــر  حــوادث بســیاری وجــود دارنــد 
قصــه را دارد و در ایــن میــان ادبیــات نیــز جایــگاه ویژه ای می تواند در فیلمنامه 
کــه ادبیــات ایــران دارای پشــتوانه قــوی  کنــد چرا نویســی ســینمای ایــران ایفــا 

اســت.

فیلمساز لبنانی در جشنواره عمار: 

هنر، ظرفیت خوبی برای بیان حرف های مقاومت

گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، در اولیــن  بــه 
کــران فیلم هــای ششــمین جشــنواره مردمــی عمــار در ســینما فلســطین،  روز ا
اقشــار مختلــف مــردم، هنرمنــدان و فعــاالن جبهــه فرهنگــی حضــور داشــتند، 
در ایــن بیــن عالقه منــدان از کشــورهای دیگــر هــم بــرای تماشــای فیلم ها خود 

کــران فیلمهــا رســانده بودنــد. را بــه محــل ا
محمــد خفاجــه از فیلمســازان جــوان لبنانــی بــا حضور در ســینما فلســطین در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمی فیلــم عمار«، گفــت: من 
کنفرانــس وحــدت اســالمی بــه ایــران آمــده بــودم، امــا دربــاره  بــرای شــرکت در 
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار هــم مطالبــی شــنیده ام و چــون در مرکــز فیلــم 

کنــم، عالقــه منــد بــه حضــور در ایــن جشــنواره شــدم. کار مــی  لبنــان 
کــه موســس یــک مرکــز فیلمســازی و از عوامــل یکــی از  ایــن فیلمســاز لبنانــی 
جشــنواره هــای لبنــان اســت، دربــاره نحــوه آشــنایی خــودش با جشــنواره عمار 
کــرد: مــن از طریــق تبلیغــات و اطــالع رســانی هــای اینترنتــی جشــنواره از  بیــان 

آن مطلــع شــدم.
خفاجــه، بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره ای بــا موضــوع مقاومــت در لبنــان 
گروهــش، ادامــه داد: ایــن جشــنواره از ســه ســال پیــش فعالیــت  توســط وی و 
کوتــاه و هنرهــای مولتــی مدیــا بــا موضوعاتــی پیرامــون  خــود را در حــوزه فیلــم 
مقاومــت اســالمی لبنــان و ملتهــای دیگــر در برابــر اشــغالگری صهیونیســت هــا 

کــرده اســت. آغــاز 
ایــن هنرمنــد لبنانــی در پایــان، اظهــار داشــت: هنــر، ظرفیــت خوبــی اســت تــا با 

کارهــای هنــری زیبــا دربــاره مقاومــت ســخن بگوییم. آن در قالــب 

در اولین روز اکران فیلم های ششمین جشنواره عمار در سینما فلسطین
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گزارش خبرنگار »نشــریه روزانه جشــنواره مردمی فیلم عمار« حســن رحیم  به 
پــور ازغــدی، عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگی، شــب گذشــته در نخســتین 
کید و  روز جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، بــر لــزوم نــگاه تربیتی به رســانه و هنــر تا
کــه  کــرد:  رســانه و هنــری در اســالم مــورد اهمیــت واقــع مــی شــود  خاطــر نشــان 

تأثیــر آن در ابعــاد فــردی، خانوادگی و اجتماعی بیشــتر باشــد.
رحیــم پــور ازغــدی، بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای هنرمنــد ارزشــی، اظهــار داشــت: 
کــه ارزش های الهی و حقایــق در عالــم را در حوزه  هنرمنــد ارزشــی کســی اســت 
کــه یــک انســان عــادی و عام  اعتقــادات و اخالقیــات بــه گونــه ای طباخــی کنــد 

نیــز آن را بــه راحتــی بپذیــرد.
وی مخاطــب ســینما را اقشــار مختلــف مــردم دانســت و بــه تبــع آن مخاطــب 
گفــت: ســینمای  گــروه هــای مختلــف مــردم برشــمرد و  ســینمای دینــی را هــم 
انقالبــی لزومــا مردمــی اســت و مردمــی بــه معنــای عــوام فریبانــه و در مقابــل 

نخبــگان نیســت بلکــه ایــن مردمــی در مقابــل اشــراف قــرار دارد.
گران  رحیــم پــور ازغــدی، توجــه بــه مشــکالت مــردم را از ویژگــی هــای ســینما
گران عمار فقط پشــت جبهه نیســتند و  عماری خواند و بیان داشــت: ســینما 
کــه مــی بینیــم مستندســازان این جبهه بــه ســوریه و عراق مــی روند  همانطــور 

کــرد. و آن هــا را بایــد در نقــاط پرالتهــاب جســتجو 
کــه آیــا برخــی شــاخه هــا دینــی  رحیــم پــور ازغــدی، در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ترنــد، گفــت: دینــی بــودن یــا نبــودن شــاخه هــای هنری بــه مبادی شــناختی، 
کــه شــما  غایــات، اهــداف و آثــار و نتایــج آن در جامعــه و روش هــا بســتگی دارد، 

گذاریــد. بــا چــه ایــده ای ســراغ آن مــی رویــد و چــه تأثیــری در جامعــه مــی 
کــه فــرد و جامعــه دینــی را  کــرد: هــر هنــر و شــاخه ی هنــری  کیــد  وی در ادامــه تأ

در شــناخت عقائــد و ارزش هــای اخــالق اســالمی کمــک دهد، و ســبک زندگی 
اســالمی را ترویــج دهــد بــه همــان انــدازه اســالمی اســت و بدیــن صــورت یــک 
کــه می خواهــد رفتار  هنــر ممکــن اســت از یــک منظــر اســالمی باشــد، مثــل این 

درســت بــه دیگــران را بیامــوزد امــا در روش غیــر اســالمی باشــد.
کــه  کــه هنــر ظرفــی بــرای ارائــه افــکار اســت و بســتگی دارد  وی بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه چگونــه  گفــت: شــما بایــد یــاد بگیریــد  چــه چیــزی را بــا آن ارائــه مــی دهیــد، 
کنیــد و ایــن قهرمــان هماننــد فیلــم هــای هالیــوودی دروغگــو  قهرمــان ســازی 

نباشــد بلکــه بایــد بــر اســاس تعالیــم اســالمی صــادق و درســتکار باشــد.
کــه افــراد مذهبــی وقتــی وارد عرصــه هنــر می  ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان ایــن 
گرایــی  شــوند، بــه دلیــل نداشــتن مطالعــات اســالمی عمیــق بــه ســمت نســبی 
کیت مــی رونــد، گفــت: ایــن رونــد رابطــه معکوســی در افزایش مطالعات  و شــکا
ســینمایی و مطالعــات دینــی دارد و هــر چــه قــدر مطالعــات ســینمایی آن هــا 
کمتــر مــی شــود و ایــن رونــد ســبب خلــق  بــاال مــی رود، مطالعــات دینــی آن هــا 

آثــار خــوب در فــرم و خنثــی در محتــوا مــی شــود.
کــرد: امــام معصــوم برای کســی  ایــن اســتاد دانشــگاه و حــوزه، در ادامــه تصریــح 
کــه مشــروب مــی خــورد و بــرای اهــل بیــت شــعر مــی خوانــد، صلــه فرســتاد و 
کــه مــن بــرای شــراب خــواری او صلــه نفرســتادم، بلکــه  کــرد  گونــه توجیــه  ایــن 
بــرای شــعرهای او فرســتادم، همیــن گونه هــم می تــوان درباره تمام فیلمهای 
گفــت از یــک جهــت دینــی و از جهــت دیگــر  خارجــی و داخلــی نمــره داد و 

غیردینــی هســتند.
گفــت: تــا چــه زمــان مــی خواهیــم بگوییــم  وی در پایــان خطــاب بــه حاضــران 

کنیــم. ســینمای دینــی ممکــن اســت یــا نــه بایــد راه بیفتیــم و عمــل 

مردمی بودن سینمای انقالب به معنای عوام فریبی نیست
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گزارش تصویری
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فیلمی که نساخته ایم!
فیلم نامه یکی از ارکان مهم جهت تولید آثار ســینمایی اســت و بســیاری از فیلم ســازان از نبود فیلم 
نامــه مناســب بــه عنــوان یکــی از معضــات تولیــد آثــار ســینمایی یــاد می کنند؛ جشــنواره عمــار نیز یکی 
از اهــداف خــود را معرفــی ســوژه های جدیــد بــه ســینمای ایــران می دانــد؛ از ایــن رو در ایــن بخــش بــه 

معرفــی تعــدادی از فیلــم نامــه هــای ارســالی بــه ایــن دوره از جشــنواره مــی پردازیــم.

سوژه

حاجی بهشتی
نویسنده: پیمان سبزعلی

گــردان امــام ســجاد بــود . بــا غــالم یکــی از  حاجــی بهشــتی یکــی از پنــج بازمانــده 
گــذارد . از وی مــی خواهــد وصیــت  آن پنــج نفــر قــرار مالقاتــی در خانــه اش مــی 
نامــه اش را بنویســد . خانــه و مغــازه را بــه بنیــاد شــهید داده تــا خــرج بچــه های  
گــردن دارد . علــت نمــاز را توضیــح مــی  کننــد . دو ســال نمــاز هــم بــر  شــیمیایی 
کــه تــازه مســلمان شــده بــود که  کــه متعلــق بــه رزمنــده ای مســیحی بــود  دهــد 
گــردان  شــهید شــد . حاجــی بهشــتی شــهید شــده و فقــط چهــار نفــر از اعضــای 

باقــی مــی مانند.

نمایی از اثر:
کننــده بهشــت اســت. تصویــر  کــه تداعــی  تصویــر یــک منظــره زیبــا از طبیعتــی 
کــه آن یک پوســتر زیبا  کنــد و مشــخص می شــود  بــه ســمت عقــب حرکــت مــی 

کــه بــه دیــوار نصــب شــده اســت. گلفروشــی اســت  واقــع در 
کــه زیبــا و شــیک در مغــازه قــرار داده شــده  گل فروشــی  گلهــای داخــل  تصویــر 
گلفروشــی دیــده  انــد؛ ســبزه هــای زیــادی نیــز بــه شــکل هــای مختلــف داخــل 

کــی از نزدیــک بــودن عیــد نــوروز اســت. کــه حا مــی شــود 
کت و شــلوار مشــکی و یک عصا وارد  که با  تصویر مردی)غالم( دیده می شــود 
صحنــه مــی شــود در حالیکــه مــی لنگــد و صورتــش دیــده نمــی شــود، نگاهــی 
گلهــای اللــه قرمــز مــی رود و 5 شــاخه  کنــد و بــه ســمت  گلفروشــی مــی  داخــل 

از آن را بــر مــی دارد...

بیشه شیران، نبرد حران
نویسنده: جواد سلطانی

کــه وقتــی روم بــه ایــران  فرهــاد صنعتگــری ُخبــره در عهــد اشــکانی اســت 
کنــد، از طــرف پــدر خوانــده اش، سپهســاالر ســوِرنا مامــور مــی  حملــه مــی 
شــود در پوشــش یــک صنعتگــر اطالعــات نظامــی دشــمن را بــه دســت 
آورد. بــا افشــای هویتــش، دشــمن ســندی مبنی بــر رومــی بودنش َجعل 
کــه یــک رومــی اســت و مــی خواهــد ســوِرنا  کنــد  و او بــه ظاهــر قبــول مــی 
کــه مــی آورد و نبــوغ ســوِرنا، باعــث پیــروزی  کنــد! امــا بــا اطالعاتــی  را تــرور 

کــم تعــداد ایــران مــی شــوند. ســپاه 

نمایی از اثر:
چنــد نگهبــاِن جلــوِی خیمــه فرمانــدِه ســپاه ایــران، سپهســاالر ســوِرنا، بــا 
گــروه تــرور وارد خیمــه مــی  اصابــت تیــِر همراهــان فرهــاد از پــا در مــی آینــد. 
شــوند و ســوِرنا خــواب اســت. بقیــه منتظــر اقــدام فرهــاد هســتند ولــی او 

کنــد. کاری نمــی 
گــوش فرهــاد): دیگــه وقتشــه فرهــاد. تردیــد  ــاد َوردان (آهســته در  هزارپ

نکــن. 
بــه جایگاهــت بعــد از شکســت ایــران و ورود رومــی هــا بــه تیســفون فکــر 

کــن. 
شک نکن پدرت سوِرنا رو بکش.

کــن... تــو بایــد تصمیــم درســت  کــن فرهــاد، فکــر  فرهــاد (مونولــوگ): فکــر 
را بگیــری...

فکر کن.
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دیدگاه

کــه وجــه  جشــنواره عمــار یــک نکتــه محــوری دارد 
تمایــز آن نســبت بــه جشــنواره های دیگــر اســت. 
همیشــه مــردم فرودســت جامعــه، مــردم عــادی 
و معمولــی بیننــده محســوب می شــدند. یعنــی 
کــه اینهــا  همیشــه یــک موضــوع دیگــری بــوده 
گیرنــده و بیننــده پیام آن باشــند.  مجبــور بودنــد، 
خودشــان هیــچ وقــت، بــه عنــوان یــک موضــوع و 
پیام دهنــده مطــرح نبودنــد. ســینما یــک وجهــی 
آن هــم  را معرفــی می کنــد و مصــداق  کمــال  از 
همیــن زندگی هــای شــیک و پیــک و تــر و تمیــز بــه 
جهــت مــادی و شــاید هم بــه شــکلی از معنویات، 
کســری ندارنــد. ایــن را معرفــی می کنــد و آدم  کــم و 
که به دنبــال این  معمولــی همیشــه مجبور اســت 
بــرود و بــه ایــن قضیــه، بــه شــکل یــک الگــو و آرمان 

نــگاه بکنــد. 
امــا بررســی خــود بیننــده و همیــن زندگی معمولی 
کــه شــناخت بهتــری داشــته باشــیم  بــه ایــن نیــت 
و بتوانیم قدمی نزدیکتر بشــویم و مشــکلی را حل 
کمتــر موضــوع بحــث بــوده اســت. رســانه  کنیــم، 
کــه ســینما هــم یکــی از اینهــا اســت، همیشــه بــه 
دنبــال مشــهورات بــوده اســت. دنبــال چهره های 
کــه دســت  شــناخته شــده، یعنــی هــر موضوعــی 
می گــذارد و تبلیغــش می کنــد، موضوعــی اســت 

خط شکنی در فضای رسانه ای کشور

مردم در قامت پیام رسان 
علی داوودی

کــه قبــل از آن هــم بــه نوعــی، راجع به آن شــناخت 
گســترش آن موضــوع  ــه تبلیــغ و  هســت و تنهــا ب
می پــردازد. امــا دســت مــردم عــادی از همــه ایــن 
مــوارد خالــی اســت. جشــنواره عمــار یــک قــدم بــه 
کــه به مــردم و شــناخت  کــرده  ایــن ســمت حرکــت 

دقیق تــر مــردم نزدیــک بشــود. 
برای این که یک جشــنواره مردمی باشــد و بشــود 
کــرد، شــاخص ها و  کلمــه مردمــی را بــه آن اطــالق 
ــه مــردم  ویژگی هایــی الزم اســت. عمومــًا راجــع ب
چنیــن  مردمــی،  برنامــه  مردمــی،  مخاطــب  و 
کــه اینهــا هیــچ ذهنیتــی ندارنــد.  تصــوری هســت 
هیــچ خواســت مشــخصی ندارنــد و عمومــًا منتظر 
داده  آنهــا  بــه  کــه  هســتند  فکــری  ک  خــورا آن 
کــه اولویت هــای فکــری و  کمتــر بــه ایــن  بشــود. 
ذهنــی آنهــا چــه اســت، پرداختــه می شــود. بــرای 
کــه یــک جشــنواره مردمــی باشــد، لزومــًا بــه  ایــن 
کــه بــرای مخاطــب مردمــی،  ایــن معنــا نیســت 
یــک ســری طــرح و برنامــه داشــته باشــد و بگویــد، 
ایــن را بــه مــردم نشــان بدهــم. آمــوزش بدهــم. 
مخاطــب  و  کننــده  مصــرف  همیشــه  مســلمًا 
غیرفرهنگــی  و  فرهنگــی  محصــوالت  از  خیلــی 
مــردم بودنــد. یعنــی اتفاقــًا از ایــن جهــت بــه مــردم 
توجــه می شــده. از ایــن نظــر می توانیــم بگوییــم، 

همــه جشــنواره ها بــه نوعــی جشــنواره مردمــی 
هســتند. چــون نهایتــًا محصــول بایــد بــه دســت 
کــه چــه درصــدی از ایــن  مــردم برســد، امــا ایــن 
کــه پرداختــه می شــود، بــا این نــوع نگاه،  مســائلی 
کار خودشــان قــرار داده انــد، ایــن  مــردم را موضــوع 
بــه  کــه  از شــاخص هایی باشــد  می توانــد یکــی 

ســینمای مردمــی اطــالق می شــود.
کــه بــرای مــردم یــا موضــوع،  لزومــًا برنامه هایــی 
کــه  یــک موضــوع مردمــی اســت، ایــن نیســت 
حتمــًا بخواهــد، موضوعــات ارزشــی یــا موضوعات 
نظام در آن طرح بشــود. اصاًل رفتارهای انســانی، 
مســأله  مــردم  بــرای  اینهــا  همــه  خواســت ها، 
کــه همــه مســائل بــرای  اســت. یعنــی ایــن نیســت 
مــردم حــل شــده باشــد و مهم تریــن مســأله بــرای 
آنهــا صرفــًا بحــث انتخابات یا بحث های سیاســی 
و بحــث دفــاع مقدس و بحث های ارزشــی باشــد. 
در متــون ادبــی و غیرادبی و در داســتان ها، رقابت 
و  فراموشــی ها  خرافــه،  همدیگــر،  بــا  انســان ها 
غفلــت انســان از خــودش، همــه اینهــا مســائلی 
کــه مســأله مــردم اســت. فکــر می کنــم، آن  اســت 
کــرده، وجــه ســرگرمی  کمرنــگ  کــه ایــن را  چیــزی 
رســانه ها اســت. یــک رســانه قدرتمنــدی مثــل 
کــه خیلــی از هنرهــا را در خــودش تزریــق  ســینما 
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نمازجمعه  سینمایی

از جیب خرج می  کنیم
تــدارکات زیــادی الزم نیســت؛ فقــط یــک پروژکتــور و یــک پــرده الزم داریــم. تعامــل خوبــی بــا 
کــران بــا مــا همــکاری می کننــد. مــن عضــو ســتاد  امام جمعــۀ شــهرمان داریــم. ایشــان بــرای ا
کــران بگــذارم، بــا دفتــر امام جمعــه هماهنــگ می کنــم؛  نماز جمعــه هســتم. هر جــا بخواهــم ا
کــران می کنیــم. بــرای هزینــۀ  پروژکتــور ســتاد نماز جمعــه را قــرض می گیــرم و فیلم هــا را ا
رفت و آمــد یــا دعــوت از اســاتید، بودجــۀ خاصــی بــه مــا نمی رســد. ســعی می کنیــم بیشــتر از 

کار ارزشــش را دارد. کنیــم، امــا مســلمًا ایــن  جیــب خــرج 
ابوالفضل سلحشور، اکران  کننده فیلم  های عمار در چمستان مازندران

باید در نماز جمعه هم اکران کنید!
مــن اهــل شهرســتان  تفــت هســتم، ولــی مدرســه ام در مرکز اســتان یــزد اســت. از مدرســه که 
خــارج می شــدم، اول بایــد فیلــم می گرفتــم و بعــد بــه شهرســتان خودمــان می رفتــم. اولیــن 
کــه آن را بــرای پاســداران شهرســتان تفــت پخــش کردیم.  کرانــم فیلمــی دربــارۀ ماهــواره بــود  ا
کــران می  کنیــم مســجد اســت. بعــد از مســجد در  کــه فیلم هــای عمــار را ا اصلی تریــن جایــی 
کــران می کنیم.  مدرســه، جشــن ها، یادواره هــا و جشــن های مناســبتی، فیلم هــای عمــار را ا
کــردم. تقریبــًا نصــف افــراد شهرســتان ما فیلم های  کــران  طــی یــک ســال حــدود بیســت بــار ا

جشــنوارۀ عمــار را دیده انــد، چــون در همــۀ مناســبت ها فیلــم عمــار جــزء برنامه  ها ســت.
کــه  هماهنگی هایــی بــا سیاســت گذاری ســتاد ائمــۀ جمعــه انجــام شــد. از یــزد زنــگ زدنــد 
کنیــد. مــن ســریع پروژکتــورم را از پایــگاه برداشــتم  کــران  شــما بایــد در نماز جمعــه هــم فیلــم ا

کــران فیلــم رفتــم.  و بــرای ا
محمدحسین آیت نیا، اکران کننده کننده در شهرستان تفت یزد

کــرده، جنبــه ســرگرمی و فانتــزی آن در حــدی 
کــه حتــی می توانــد، خیلــی از مســائل را  اســت 
حــذف بکنــد و از ایــن بابــت توجهــی را جلــب 

نکنــد. 
کــران باشــد  ا یکــی از مســائل می توانــد مســأله 
کــه پایگاه هــای  امــا همــه اش نیســت. آنجاهایــی 
مردمــی و محــل تجمــع مــردم اســت، آنجاهایــی 
کــردن  کــه مــردم بــرای دیــدن و شــنیدن و بحــث 
ــه  ــز و نقط ــن مرک ــلمًا بهتری ــوند، مس ــع می ش جم

کــران و نمایــش ایــن فیلم هــا اســت. بــرای ا
راه هــای زیــادی وجــود دارد برای این که فیلمســاز 
و خــود فیلــم بــه مــردم نزدیــک بشــود. عمــده آن 
زمــان پخــش فیلــم، مکان پخش فیلــم، موضوع، 
کــه خودشــان را  همــه اینهــا مســأله اســت. ایــن 
صرفــًا بــه یــک موضوعــات خاصــی محــدود نکنــد. 
اقــوام  مختلــف،  شــهرهای  بگــردد.  منطقــه ای 
مختلــف و زبان هــای مختلــف را داشــته باشــد. 
هنــوز  کــه  هســتیم  کشــوری  در  مــا  الحمــداهلل 
مســأله یگانــه شــدن فرهنگــی غلبــه پیــدا نکــرده 
اســت. مــا هنــوز تنوعــی از همــه چیــز را داریــم. 
کالم، بــرای ســاختن  هنــوز خیلــی مســائل حتــی 
فیلــم هســت. یکــی از راه هایــش همیــن اســت 
کنــار مــردم  کــه نمایــش مردمــی باشــد. فیلمســاز 
بگیــرد.  قــرار  نقــاط  دورافتاده تریــن  در  باشــد. 
کــه ارتبــاط آنچنانــی بــا مســأله ســینما  مردمــی 
نمی شناســند.  را  ســینما  ســالن های  و  ندارنــد 
گیشــه و بلیــت و تبلیغــات و پوســتر و ایــن جــور 
چیزهــا را مــد نظــر ندارنــد. فقــط صــرف دیــدن 
کنــار  کارگــردان و ســازنده در  گــر  یــک فیلــم. حــاال ا
مــردم باشــد، مســلمًا دریافت خیلی خاص تــری را 
کــه در یــک ســالن  بــه دســت خواهــد آورد تــا ایــن 
کــه خیلــی  ــمی امــروزه در داخــل شــهر باشــد  رس

چیزهایــش از پیــش تعیین شــده اســت. 
جشــنواره عمــار اســم حضــرت عمــار را بــه دنبــال 
خــودش یــدک می کشــد. حضــرت عمــار هــم یــک 
ســابقه ای در تاریــخ دارد. یــک وجــه نمادینــی 
بیــن مســأله عمــار و بصیــرت و هنــر و خصوصــًا 
ســاخت فیلــم هســت. چــون بــه هــر حــال هــر 
فیلمــی، بــه همــان شــکل ظاهــرش هــم نــگاه 
ــه دنیاهــای  ــی مــا و ب ــه زندگ بکنیــم، دریچــه ای ب
کــه باالخــره فیلمســاز  دیگــر اســت. از ایــن نظــر 
دوربین برداشــته و فیلم می گیرد. یعنی جســتجو 
می خواهــد  خاصــی  تیزبینــی  یــک  می کنــد. 
کنــد. از ایــن نــگاه  کــه چــه ســوژه ای را دنبــال 
می توانــد، یــک وجــه تناســبی بــا حضــرت عمــار 

داشــته باشــد.
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در ابتدا بفرمایید انگیزه شما از ورود به عرصه فیلمسازی چه بود؟  ▐
کــه وارد عرصــه فیلمســازی شــوم، اهــل رســانه بــودم و بــا آغــاز  مــن قبــل از ایــن 
مــوج حضــور بچــه حــزب اللهــی هــا بــه فضــای رســانه ای و تولیــد چندیــن فیلم 
ارزشــی خــوب در ســال هــای اوایــل دهــه 80 مــن نیــز عالقــه منــد شــدم بــه ایــن 

کــه دوربیــن بــه دســت شــوم و فیلــم بســازم. 
کــه بــا آقــای جلیلــی داشــتم بــه مــن  کــه در اولیــن برخوردهایــی  یــادم مــی آیــد 
گفــت »ای خــدا، ایــن دوربیــن مــی شــه دســت بچــه حــزب اللهــی هــا بیفتــه«، و 

کردنــد. خوشــبختانه بچــه هــای ارزشــی خــود را در ایــن عرصــه اثبــات 
کــه نبایــد مغفــول بمانــد، ایــن اســت که بایــد در این عرصــه تالش  امــا نکتــه ای 
کتــاب خوانــد تــا خروجــی آن فیلــم هــای خوب باشــد و این چیزی اســت  کــرد و 

کــردم تــا بتوانــم کارهایــی تولید کنم. کــه مــن 12 ســال وقــت صــرف آن 

هدفتــان از ســاخت آثــاری در زمینــه جبهــه جهانــی مســتضعفان چــه  ▐
بــود؟ و در فیلــم تنهــا میــان طالبــان بــه دنبــال چــه نگاهــی بودیــد؟

کــه مگــر تــو لیبیایــی هســتی  در جشــنواره ای در الجزیــره از مــن ســؤال مــی شــد 
کشــور مــی روی و در مــورد زنــدان ابوســلیم فیلــم میســازی، جــواب  کــه بــه ایــن 
کشــورهای اروپایــی در سراســر دنیــا در  کنــون آمریــکا و دیگــر  کــه ا مــن ایــن بــود 
کــه بعضــا  حــال ســاخت فیلــم هســتند و ایــن آثــار را بــا نــگاه و دیــدگاه خودشــان 
کننــد و ایــن روایــت هــا نیــز خــالف  نگاهــی ماتریالیســتی نیــز هســت، تولیــد مــی 

گیــرد. واقــع صــورت مــی 

اسالم زاده از طالبان می گوید

خیانت های رسانه ای؛ عامل مسلمان کشی
محســن اســام زاده، کارگــردان نــام آشــنای کشــور، فعالیــت خــود در عرصــه فیلمســازی را از ســال 82 بــا ســاخت 
کلیــپ هــای کوتــاه آغــاز کــرد و بــا مســتندهایی در حمایــت از جبهــه جهانــی مســتضعفین و امــت اســامی در 
افغانســتان، پاکســتان، لیبــی، ســوریه و عــراق بــه حضــور خــود در ایــن عرصــه ادامــه داد. اســام زاده در اکثــر 
دوره هــای جشــنواره عمــار بــا آثــار خــود حاضــر شــده و در دوره هــای نخســت، ســوم، چهــارم و پنجــم بــا آثــار خیابــان 
شــهادت، اندیشــه حیــات، ســفر بــه دیــار پشــتونها و اهــل ســنت ایــران توانســته عناویــن برتــری در بخــش ملــی و 

بیــن المللــی بــه دســت آورد.

که دســت اندرکاران و برگزیدگان جشــنواره عمار خدمت رهبرمعظم  در ســالی 
کار جهــاد رســانه ای اســت«  گفتنــد »کــه ایــن  انقــالب حضــور یافتنــد، رهبــری 
کار جهــاد اســت یعنــی مــا بایــد در ایــن  گویــد ایــن  کــه ولــی فقیــه مــی  و زمانــی 
کار خــود را ادامــه دهیــم و بــرای شــناخت اتفاقات  مســیر بــا اســتقامت و قــدرت 

گــذار باشــیم. کنیــم تــا بتوانیــم تأثیــر  کار  پیرامــون بــا دقــت 
مــن خــودم بچــه مشــهد هســتم و در ســن حــدود 18 ســالگی واقعه مزار شــریف 
بــه وقــوع پیوســت و تنــش بزرگــی میان ایــران و طالبان شــکل گرفت و آن ســال 
هــا نــام طالبــان بــا ایــن پیــش زمینــه برســرزبان هــا افتــاد، امــا 13 ســال بعــد بــه 
ســراغ ســاخت اثــری در مــورد طالبــان رفتــم تصــورات قبلــی مــن نســبت بــه این 

گروه شکســته شــد.
گــر مــن بــه لیبــی نمــی رفتــم هرگــز شــناخت درســت و واقعی از لیبــی و مــردم آن  ا
بــه دســت نمــی آوردم و بــه تبــع آن نیــز آن لیبیایــی هــا هــم شــیعیان را درســت 
کــه بــه لبنــان مــی رونــد و بــه مبــارزه بــا حــزب اهلل مــی پردازنــد یــا  نمــی شناســند 

بــا افتخــار در ســوریه بــه جنــگ بــا شــیعیان مــی آینــد.
کشــی هــا بــه خاطــر خیانــت رســانه ای  ــه نظــر مــن همــه ی ایــن مســلمان  ب
گیرد و مســلمانان همدیگر را از طریق رســانه های غربی  که صورت می  اســت 
کــه مــا بایــد خودمــان را از طریــق  و اروپایــی مــی شناســند ایــن در حالــی اســت 

رســانه هــای خودمــان و طبــق واقعیــت بشناســیم.
ــا همیــن اســتراتژی ســاخته شــده اســت و  فیلــم »تنهــا میــان طالبــان« نیــز ب
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گفت وگوی فیلمساز

به نظر من همه ی این مسلمان کشی ها به 
خاطر خیانت رسانه ای است که صورت می گیرد 

و مسلمانان همدیگر را از طریق رسانه های غربی 
و اروپایی می شناسند این در حالی است که ما 
باید خودمان را از طریق رسانه های خودمان و 

طبق واقعیت بشناسیم

کــه تحقیقاتــی از نزدیــک نســبت بــه  نتایــج و دســتاوردهای اســاتید قبــل از مــا 
گانــدای رســانه ای در مــورد طالبــان تفــاوت هــای  طالبــان داشــتند، بــا آن پروپا
کــه بــرای تحقیــق آمــده  بســیار داشــت و حتــی آمریکایــی هــا و انگلیســی هایــی 
ــوری رســانه ای  ــد، از امپرات ــه چهــره متفــاوت طالبــان رســیده بودن ــد و ب بودن

گذاشــته مــی شــوند. کنــار  غــرب 
که جنگ طایفه ای شکل  گوار بسیار افتاده و زمانی  در افغانستان اتفاقات نا
گیــرد و من خواســتم این  گیــرد قطعــا اتفاقــات ناخوشــآیندی  صــورت مــی  مــی 
امــکان بــه طالبــان داده شــود و دوربیــن یــک بــار بــه میــان آن هــا بــرود و ببینیم 
ایــن اتفاقــات بــرای چــه روی مــی دهــد و خواســته آن هــا چیســت؟ و مــن بــه 
ــه مشــکل افغانســتان مشــکل مذهــب نیســت بلکــه  ک ایــن نتیجــه رســیدم 

مشــکل قومیــت اســت.

چه حس و حالی در زمان حضور در میان طالبان داشتید؟   ▐
کــه فیلــم شــهید ناصــری را در کنســولگری مــزار شــریف ســاختم تا  مــن از زمانــی 
کشــید و در ایــن مــدت  زمــان حضــورم در میــان طالبــان حــدود 40 مــاه طــول 
کردم و رایزنی هایی جهت جلب  تحقیقاتم را در زمینه شــناخت طالبان آغاز 

اعتمــاد طالبــان صــورت دادم و ســفرهایی بــه این کشــور داشــتم.
کــم هــم نیســتند حضــور فیزیکــی و  کــه  طالبــان در برخــی مناطــق افغانســتان 
کــر فرمانــداری، اســتانداری، زنــدان و غیــره دارند و کافی اســت که با جریانی  مرا
ــا اطمینــان حاصــل  گیــرد، ت در طالبــان در درون افغانســتان ارتبــاط صــورت 
ــا  ــودم، ت ــاخته ب ــته س گذش ــه در  ک ــی  ــم های ــود و فیل ــه خ ــا رزوم ــن ب ــود و م ش

کــردم. حــدودی ایــن زمینــه را مهیــا 
گرفــت و رابــط مــا ایــن را بــه  در ســفر آخــر در ســال 93 هماهنگــی نهایــی صــورت 
کــرد، ولــی در  کــه طالبــان بــه عنــوان مهمــان از تــو پذیرایــی خواهــد  گفــت  مــن 
کــه می خوانــدم و تنهایی در این ســفر افزون  هــر صــورت خاطــرات جعفریــان را 
کاری، دلهــره هایــی بــرای مــن بــه وجــود  بــر خســتگی ناشــی از فعالیــت هــای 

کــه بــه نظــرم ایــن مســائل تــا حــدودی در فیلــم مشــاهده مــی شــود. مــی آورد 

تــا چــه میــزان بــه عقایــد، افــکار و دیــدگاه طالبان  ▐
نزدیک شــدید؟

مــن در ایــن مســتند بــا مســئوالن شــورای فتــوای آن 
کنــم و بــا آن هــا بــه زیارتــگاه هــا و  هــا مصاحبــه مــی 
کــه شــیعیان در آن جــا حضــور  بــه مناطقــی مــی رویــم 
کــه چــرا آن هــا حکــم جهــاد علیــه  دارنــد و دلیــل ایــن 
گــو مــی  آمریــکا و همپیمانانــش را مــی دهنــد را نیــز بــاز 
کنیــم و اجــازه داده مــی شــود تــا عقایــد خــود را بــی 

کننــد. واســطه مطــرح 
فیلــم »تنهــا میــان طالبــان« فیلمی بی واســطه اســت 

ــه دنبــال تحلیــل نیســت و قــرار اســت زندگــی ببینیــم و در نهایــت ایــن  ــه ب ک
کــه عقایــد  کــه بــه نتیجــه مــی رســد و بیننــده در فیلــم مــی بینــد  بیننــده اســت 
کــه به همراه  طالبــان بــا عقایــد وهابیــت یک ســویه نیســت و مــن در زیارتگاهی 
کــه یکــی از طالبــان بــود نیــز دســت بــه دعــا  ایــن هــا رفتیــم دیــدم راهنمــای مــن 
برداشــت، و ایــن بــرای مــن جالــب بــود، چرا که دســت بــه دعا بــردن را وهابیون 

شــرک مــی داننــد.

دیدگاه و رویکرد طالبان نســبت به اقدامات تروریســتی در افغانســتان  ▐
و دیگــر نقــاط جهان چگونه اســت؟

کرده و به دنبال  گذشــته تفاوت  طالبان به نظرم دیپلمات شــده و نســبت به 
کــه  کنــد  کــه بــه مــردم ثابــت  تغییــر نــگاه نســبت بــه خــودش اســت و بــرای ایــن 

گرایــی نیســتند، سیســتم اصلــی از حمــالت تروریســتی  دیگــر بــه دنبــال افــراط 
کــراه دارد، و شــاید سیســتم اصلــی بــر برخــی افــراد نفــوذ نــدارد. ا

گویــد تنهــا قــدرت مطلــق در افغانســتان مــا هســتیم و از  طالبــان از طرفــی مــی 
کشــتن مردم نیســتیم و در این میان طالبان  گوید ما به دنبال  طرفی نیز می 
کــه در حمــالت تروریســتی افغانســتان چه  کنــد  بایــد تکلیــف خــود را مشــخص 

کــرده انــد. کــه خیلــی از مواقــع نیــز ایــن حمــالت را محکــوم  نقشــی دارد؟ 
کــه ســالح و مــواد مفنجــره در اختیــار اشــخاصی  البتــه حــدس و گمانــی هســت 
گروهــی مــوازی در حــال  گیرنــد و یــا شــاید  کــه خودســر تصمیــم مــی  اســت 
گروهــی از ســوی آمریــکا جهــت ضربــه زدن بــه  گیــری اســت و یــا شــاید  تصمیــم 

طالبــان تقویــت مــی شــود و ایــن مســائل وجــود دارد.

خاطره ای جالب از سفرتان به میان طالبان تعریف کنید؟  ▐
کــه همــراه بــا خــودم مهــر نمــاز ببــرم و  مــن در ابتــدای ســفر تــرس داشــتم 
کننــد و در  کــه ممکــن اســت وســائل مــن را بخواهنــد بازرســی  هــراس داشــتم 
ایــن میــان مهــر نمــاز را ببیننــد و امــکان دارد مــرا بکشــند ، امــا پــس از حضــور در 
کــه مــرا  میــان طالبــان در منطقــه ای شــیعه نشــین حضــور یافتیــم و طالبــان 
کــه مــن خــود را شــبیه بــه  کردنــد، بــه خاطــر ایــن  بــه شــیعیان منطقــه معرفــی 
گفتنــد  کــه مــن شــیعه هســتم و  کردنــد  کــرده بــودم آن هــا بــاور نمــی  طالبــان 
گفتــم از تــرس طالبــان مهــر نمــاز بــا خــود  کــه مهــر نمــازت را نشــان بــده و مــن 
همــراه نیــاوردم و مــن شــعری از کودکســتان، پیرامــون معرفــی امامــان معصــوم 
کــه آن را خوانــدم و آن هــا نیــز تاحــدودی پذیرفتنــد و مســئله  آموختــه بــودم 
کــه شــیعیان در آن منطقــه  گفــت ایــن اســت  کــه بایــد در ایــن زمینــه  دیگــری 
مراســمات خــود را آزادانــه برگزار می کردنــد و زیارتگاه 

هــای شــیعیان نیــز مــورد تعــرض طالبــان نبــود.

کــه همــواره در جشــنواره  ▐ کســی  بــه عنــوان 
ــان را پیرامــون ایــن  عمــار حضــور داشــتید، نظرت

جشــنواره بیــان فرماییــد؟ 
جشــنواره عمــار یــک اتفــاق بــزرگ بــرای فیلمســازی 
انقالبــی اســت، متأســفانه در برخــی جشــنواره هــا 
کــه موضــوع  کــه بــه محــض ایــن  شــاهد هســتیم 
گوینــد  گفتمــان انقــالب اســالمی باشــد مــی  فیلمــی 
کنــار مــی گذارنــد، اما جشــنواره عمار با علم  گاندایــی اســت و آن را  کــه ایــن پروپا
کــردن پرچــم ســینمای انقالبــی ســبب دلگرمــی جوانــان و نیروهــای دغدغــه 
منــد شــده و خوشــبختانه توانســته بــه ســرعت خــود را مطــرح و بــه جمــع 

کشــور بپیونــدد. جشــنواره هــای پرقــدرت 
کران های مردمی جشــنواره عمار توانســته دیگر شــهرها  همچنین پدیده ی ا
کــه ایــن اقــدام مؤثــر و ســازنده اســت،  کنــد،  کــران آثــار  و حتــی روســتاها را درگیــر ا
ــل  ــه مح ــز ب ــنواره نی ــی جش ــالن اصل ــا س ــود ت ــیده ش ــری اندیش ــد تدبی ــا بای ام

گردهــم آمــدن فیلمســازان ارزشــی تبدیــل شــود.
بــه نظــرم پخــش و دیــده شــدن فیلــم بــرای فیلمســاز بســیار مهــم اســت و مــن 
گذشــته فیلمم در جاهای مختلف ایران پخش شــد و این دیده  خودم ســال 

شــدن هــا از ســوی طیــف هــای مختلــف بــه ســازنده اثــر انــرژی مــی دهــد.
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گفت وگوی فیلمساز

گفت و گو با کارگردان مستندی درباره ارامنه

جشنواره عمار شهامت مستند سازی را باال می برد
داوود جلیلــی متولــد ســال 1358 در قــم دارای مــدرک کاردانــی ادبیــات فارســی اســت و از ســال 1379 
بــا حضــور در انجمــن ســینمای جــوان قــم، پــا بــه عرصــه مســتند ســازی گذاشــت و تــا کنــون موفــق بــه 
ســاخت 5 فیلم داســتانی و 30 مســتند شــده اســت. جلیلی که ســال گذشــته با مســتند »هالیوود، 
اســب تــروا« نامــزد دریافــت بهتریــن مســتند از پنجمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار شــده بــود، در 
کارنامــه کاری خــود جوایــزی بــه خاطــر مســتند »مهندســی در جنــگ« از جشــنواره بســیج، »هالیــوود 
اســب تــروا« از جشــنواره مقاومــت دریافــت کــرده و همچنیــن فیلــم داســتانی »بــه رنــگ زندگــی« بــه 

عنــوان بهتریــن فیلــم در بخــش نقــد درون گفتمانــی در جشــنواره چهــارم عمــار معرفــی شــد.

کارگــردان مســتند »موشــیخ« در  داوود جلیلــی 
گــو بــا خبرنگار»نشــریه روزانــه جشــنواره  گفــت و 
عمار«با اشــاره به ارســال این مســتند به ششمین 
دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عمار، اظهارداشــت: 
کــه  ایــن مســتند یــک اپیــزود ســه قســمتی اســت 
در ســه بعــد ورزشــی، فرهنگــی و اقتصــادی بــه 

جامعــه ارامنــه پرداختــه اســت.
وی، افــزود: در بعــد فرهنگــی بــه طور مشــخص به 
ــه روزنامــه ی ارمنــی هاســت  ک روزنامــه  »آلیــک« 
کــه یــک  و در بعــد ورزشــی بــه باشــگاه »آرارات« 
مجموعــه ورزشــی بــرای ارامنــه اســت پرداختــه 

ــده اســت. ش
کارگــردان مســتند »موشــیخ« دربــاره ایــده اولیــه 
ســاخت ایــن مســتند، گفــت: در بررســی هایی که 
کــه جامعــه  ــه ایــن نتیجــه رســیدم  انجــام دادم ب
ارامنــه در دفــاع مقــدس خدمــات زیــادی داشــته 
انــد و یکــی از ایــن افــراد موثــر، موشــیخ زرگریــان 
کــه بــرای اولیــن بــار بــه همــراه عــده ای از  اســت 
مکانیــک هــای ارمنــی و معــروف، بــه جبهــه اعــزام 
ــر روی  مــی شــوند و ایشــان در جبهــه تعمیراتــی ب
کــه قبــال بوســیله  وســایل جنگــی انجــام مــی داد 

تعمیــرکاران خارجــی انجــام مــی شــد.
ایــن مستندســاز، به اســتقبال هــم وطنــان ارمنی 
کارهــای بیشــتر  از تولیــد ایــن مســتند و پیشــنهاد 
کــرد و بیــان داشــت: اقلیــت  در ایــن زمینــه اشــاره 
هــای زرتشــتی، یهــودی و ارمنــی بــا مســلمانان 
کــه در روزهــای  تعامــالت خوبــی دارنــد بــه طــوری 
تاســوعا و عاشــورا ضمــن برپایــی مراســم، فعالیــت 
کننــد؛  هــای خــود را در ایــن روزهــا تعطیــل مــی 
آزادی  و  رفــاه  و  امکانــات  از  آنهــا  از طــرف دیگــر 
برخوردارنــد و بــه جامعــه هــم خدمــات بســیاری 

کننــد. عرضــه مــی 

ــه  ــاره ب ــا اش ــی«، ب ــگ زندگ ــه رن ــم »ب ــردان فیل کارگ
کرد:  امکانــات و فعالیــت های ارامنه خاطر نشــان 
اینکــه ارامنــه دارای روزنامــه و باشــگاه و مجموعــه 
کــه باشــگاه  ورزشــی مســتقل باشــند، بــه طــوری 
آرارات چهارســال یکبــار المپیــاد جهانــی ارامنــه را 
کنــد، نشــان از آزادی عمــل و امکانــات ایــن  برگــزار 

عزیــزان در جمهــوری اســالمی ایــران دارد.
وی، به معرفی دیگر مســتند ارســالی به جشــنواره 
موگاتشــو«  »اهــل  نــام  بــه  عمــار  فیلــم  مردمــی 
نحــوه  بــه  مســتند  درایــن  گفــت:  و  پرداخــت 
برخــورد ایرانیــان بــا دزدان دریایــی اهــل ســومالی 
کــه توســط ایــران دســتگیر شــده انــد، پرداختــه و 
اشــتغال آنهــا بــه ســوادآموزی و دیگــر حرفــه هــا، به 

گذاشــته مــی شــود. نمایــش 
جلیلــی دربــاره حضــورش در جشــنواره مردمــی 
برگــزاری  از  پیــش  کــرد:  عمارتصریــح  فیلــم 
جشــنواره عمــار، فیلــم هــای ارزشــی درجشــنواره 
هــای مطــرح اهمیــت چندانــی نداشــتند، ایــن 
ــر اینکــه امــکان دیــده شــدن را  جشــنواره عــالوه ب
کنــد، بعــد از  بــرای فیلــم هــای ارزشــی فراهــم مــی 
جشــنواره هــم بــا فیلــم ســاز ارتبــاط خــود را ادامــه 

کنــد. داده و از او حمایــت مــی 
کــران هــای مردمی جشــنواره عمــار را از نقاط  وی ا
قــوت آن و دلیلــی بــرای حضــور در ایــن جشــنواره 
کــه بســیاری  کــرد و اظهــار داشــت: در حالــی  بیــان 
از جشــنواره هــا بــا هزینه های میلیاردی، منحصر 
بــرای  را  امــکان  ایــن  تهــران هســتند، عمــار  در 
کــه فیلمــش در شــهرها  کنــد  فیلمســاز فراهــم مــی 
و روســتاهای مختلــف دیــده شــود و بــرای یــک 
فیلمســاز چیــزی بهتــر از ایــن دیدن و دیده شــدن 

نیســت.
کــران فیلمــش در دوره هــای  جلیلــی بــا اشــاره بــه ا
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معرفی فیلم

کــه فیلــم در آن ســاخته شــده بــود، تصریــح  قبلــی جشــنواره و در روســتایی 
کــران هــا باعــث مــی شــود مــردم بــا نــکات تخصصــی فیلم ها آشــنا  کــرد: ایــن ا
کــران مردمی بازتاب های مختلف  کــه از ا شــوند و عــالوه بــر آن، بــه انــدازه ای 
کشــور بازخــورد  ــردم در جشــنواره هــای مطــرح  ک مثبــت و منفــی دریافــت 

نداشتم. 
وی بــا تصریــح بــه اینکــه جشــنواره عمــار شــهامت عمومــی مستندســازی 
کشــور  ــران فیلــم در نقــاط مختلــف  ک ــرده اســت، ادامــه داد: ا ک ــت  را تقوی
ســبب مــی شــود مــردم توجــه بیشــتر بــه تولیــد اثــر داشــته باشــند بــه 
طــوری کــه در یکــی از روســتاها به بنده پیشــنهاد دادند بــرای آنها کارگاه 

فیلــم ســازی داشــته باشــیم.
مستندســاز جــوان کشــورمان با اشــاره به اینکــه کشــور ایــران، دارای زبان ها 
و فرهنگ های مختلف اســت افزود: ســینمای ما ســینمای ملی نیســت و 
کران  قومیــت هــای مختلــف حضــور چندانی در فیلــم های مــا ندارند؛ ایــن ا
ــم  ــای فیل کاره ــف در  ــای مختل ــت ه ــود قومی ــی ش ــث م ــی باع ــای مردم ه

ســازان وارد شــوند.
کید  کــران هــای مردمــی تا جلیلــی، بــر لــزوم فراهــم آوردن شــرایط بهتــر بــرای ا
کــرد: برخــی شــهرها ظرفیــت هــا و ســالن هــای خوبــی بــرای  و خاطــر نشــان 
کنده اند  دیــدن فیلــم هــا دارند که در موسســات و شــرکت های مختلــف پرا

کننــد. و الزم اســت آنهــا را شناســایی و اســتفاده 
کــه بــه دنبــال ســوژه هایــی برگرفتــه از  جلیلــی از فیلمســازان دیگــر خواســت 
جامعه ایران بروند و از ســختی کار نهراســند و اظهارداشــت: متاسفانه حال 
کثــر فیلــم هــای تولیــدی ســینمای  ســینمای ایــران خیلــی خــوب نیســت و ا
کننــده انــد در حالــی ســوژه هــای بســیاری بــرای فیلمســازی  ایــران ناامیــد 

وجــود دارد.
کــه بایــد  ــادی مواجــه اســت  ــا فیلــم ســازان زی وی افــزود: جشــنواره عمــار ب

ــرای آنهــا برنامــه داشــته باشــد و آنهــا را دلگــرم نگــه دارد. ب
کارگــردان مســتند »موشــیخ«، بــا بیــان اینکــه موضوعــات اجتماعــی زیــادی 
کــه مــی تواننــد ایــده خوبــی بــرای یــک فیلــم بلنــد باشــند، تصریــح  هســتند 
گفتــه شــوند امــا ایــن بــه ایــن معنــی  کــه معضــالت بایــد  کــرد: درســت اســت 
کــه االن می بینیم حجم  کــه نقــاط مثبــت مطرح نشــوند؛ در حالــی  نیســت 

کننــده بیــش از فیلــم هــای امیدوارانــه اســت. فیلــم هــای نــا امیــد 
گذشــت  گفــت: پــس از  وی دربــاره تأثیــر جشــنواره عمــار بــر ســینمای ایــران 
کار نشــده انــد  ســی و هفــت ســال از انقــالب اســالمی بســیاری از موضوعــات 
و عمــار ایــن شــهامت را بــه فیلــم ســازان مــی دهــد که بــه دنبــال موضوعاتی، 
ــه آنهــا وجــود  کــه قبــال شــهامت پرداختــن ب ــد  ماننــد انتقــاد از دولــت، برون
کــه مســیر طوالنــی را در پیــش داریــم و نمی  نداشــته اســت ؛ امــا بایــد بدانیــم 
کاســتی هــای ســینما را  تــوان انتظــار داشــت در یــک دوره و چنــد دوره تمــام 
کــه  کشــور متعلــق بــه همیــن جوانانــی اســت  کــرد و ســینمای آینــده ایــن  پــر 

کوتــاه و مســتند مــی ســازند. فیلــم 
جلیلــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره برنامــه کاری آینــده خود، گفــت: با توجه 
بــه اینکــه نســخه ســینمایی مســتند »هالیــوود اســب تــروا« را بــه جشــنواره 
کــه در یک یــا دوســال آینده  فیلــم فجــر فرســتاده ام، برنامــه بنــده ایــن اســت 

بــه فیلــم داســتانی بلند برســم.
کــرد: انــرژی که در فیلم کوتاه وجــود دارد در فیلم  وی در پایــان خاطــر نشــان 
کــرده ام همچنــان با  بلنــد نیســت ومــن بــه خاطــر اینکــه بــا فیلــم کوتاه رشــد 

کوتاه مــی مانم. فیلــم 

»دختر شینا« ؛
 تجربه ای تازه از همراهی کتاب و سینما

بــه گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه ششــمین جشــنواره مردمــی  فیلــم 
ــر  ــاب »دخت ــی کت ــا معرف ــاب، ب ــزر ســینمایی کت ــار« نخســتین تی عم
ــی،  ــن زندگان ــی و امی ــکا عبدالرزاق ــینمایی الی ــازی زوج س ــا ب ــینا« ب ش
کارگردانــی محمدباقــر مفیــدی کیــا و تهیــه کنندگــی مرکــز رســانه ای 

ــن دوره از جشــنواره بدرخشــد. ــد و توانســت در ای شــیرازه تولی
تیــزر »دختــر شــینا« بــه منظــور معرفــی و تبلیــغ ایــن کتــاب ســاخته 
ــزر  ــاب تی ــک کت ــغ ی ــرای تبلی ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــده و ب ش
ســینمایی ســاخته می شــود و در آن شــاهد هنرنمایی این زوج ســینمایی 

هســتیم.
الیــکا عبدالرزاقــی در بخش هایــی از ایــن قطعــه نمایشــی در نقــش قــدم 
خیــر محمــدی کنعــان راوی »دختــر شــینا« بازی کــرده و امیــن زندگانی 
ــر  ــر را ب نیــز در قســمت هایی نقــش شــهید حــاج ســیار ابراهیمــی هژی

عهــده داشــته اســت.
کنعــان از همســرش حــاج  کتــاب »دختــر شــینا« خاطــرات قدم خیــر محمــدی 
کــه در روزهــای دفــاع مقــدس روایــت می شــود.  ســتار ابراهیمــی هژیــر اســت 
کــه پیــش از انتشــار آنهــا خــود  کــرده  قــدم خیــر در حالــی ایــن خاطــرات را بیــان 

گفتــه اســت. دار فانــی را وداع 
کتــاب »دختــر شــینا« نوشــته بهنــاز ضرابــی زاده، تجربــه ای نــو و  گفتنــی اســت 
کنــون بیــش  کــه تا موفــق در روایت هــای زنانــه از جنــگ و دفــاع مقــدس اســت 
ــار  ــر از آث ــاه اخی ــش  م ــی ش ــه و در ط ــروش رفت ــخه از آن به ف ــزار نس از یک صده

کتــاب بــوده اســت. پرفــروش  بــازار 
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گفت وگوی فیلمساز

گفتگــو بــا  کوتــاه بــازار محبــت در  کارگــردان فیلــم  هــادی محمــدی نســب 
خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار« ضمــن اشــاره بــه بــه دلیــل ورود خــود 
کــرد: ابتــدا در رشــته مهندســی برق تحصیل  بــه عرصــه مســتند ســازی ، اظهــار 
کــردم، در کتابخانــه ای که مشــغول مطالعه دروس دانشــگاهیم بــودم ، با  مــی 
کتــاب مــن را شــیفته خــود  کتــاب آیینــه جــادو شــهید آوینــی روبــرو شــدم و ایــن 
کــرد و دلیلــی شــد تــا مســیر زندگــی من تغییر پیدا کند و از مهندســی بــرق و یک 
انســان فنــی بــه یــک انســان دغدغــه منــد در جبهــه هنــری و فرهنگــی انقــالب 

گــردم. تبدیــل 
هــای  دوره  گذرانــدن  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
تخصصــی فیلــم ســازی و فیلم نامــه نویســی در حوزه 
گفــت: دغدغــه و  هنــری و دانشــگاه صــدا و ســیما ، 
نــگاه مــن در حــوزه مســتند ســازی مباحــث انســانی 
و اخالقــی اســت، ایــن دو مبحــث در جامعــه بســیار 
مغفــول مانده اســت به همیــن دلیل آثار ارســالی من 
در ایــن دوره از جشــنواره عمــار با موضوعــات اخالق و 

انســانیت اســت.
کارگــردان مســتند کالنتــر بــا اشــاره بــه جوایز جشــنواره 
کنــون مســتند  تــا  کــرد:  هــای دانشــجویی ،بیــان 

کجــا چنیــن شــتابان، عشــق و پیــر  هایــی همچــون انتظار،نامــه حســین، بــه 
کــه بخشــی از  کارنامــه مســتند ســازی خــود بــه ثبــت رســانده  مرد،مزاحــم را در 
این مســتند ها همچون مســتند انتظار در جشــنواره بین المللی دانشــجویی 

برنــده جایــزه ویــژه شــده اســت.
کــرده، افــزود:  کــه بــه جشــنواره عمــار ارســال  ــا اشــاره بــه آثــاری  وی در ادامــه ب
کوتــاه داســتانی بــا موضــوع ســبک زندگــی در بــازار بــا عنــوان “بــازار  5 فیلــم 
کــردم، همچنیــن 3 مســتند بــا موضــوع پلیــس بــه نــام هــای  محبــت” ارســال 
“کالنتــر”  و “راهنمــا” و “مرثیــه میثــم” را بــه جهــت ادای احتــرام بــه شــهدای 
کاری و ایثارگــری مامــوران نیــروی انتظامــی  نیــروی انتظامــی و همچنیــن فــدا

کــه قشــر  ــگاران  ــا موضــوع خبرن کلیــپ هــم ب کردم.یــک  بــه جشــنواره ارســال 
کــه  مظلومــی در جامعــه هســتند ســاخته و بــه جشــنواره ارســال شــده اســت 

کــردم.  گفــت بــا 9 اثــر در جشــنواره عمــار شــرکت  مــی تــوان 
گانــه بــازار محبــت  هــادی محمــدی نســب بــا اشــاره بــه ایــده پــردازی پنــج 
،گفت:امــروزه در جامعــه اجنــاس تقلبــی در فروشــگاه هــا بــدون هیــچ وجدانــی 
بــه اســم اجنــاس اصلــی فروختــه مــی شــود و از ســوی دیگــر ســبک زندگــی، بــه 
زندگــی خصوصــی مــا محــدود نمــی شــود و بایــد آن را در جامعــه و در بــازار نیــز 
تعمیــم دهیــم تــا مشــکالت اجتماعــی بــه ســراغ بــازار نیایــد از ایــن رو بــا مــروری 
بــر زندگــی چنــد تــن از معتمدیــن و بازاریــان قدیمــی، 
کوتــاه بــازار محبــت در 5 قســمت تولیــد  فیلــم هــای 
کــه بــا اســتقبال خــوب مســئوالن صــدا و ســیما  شــد 

مواجــه شــدیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه فرمایــش مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر اینکــه :”بزرگتریــن مشــکل مــا در 
فیلم ها،فیلم نامه ها هســتند.” ،گفت: وقت بســیار 
گفــت ۶  زیــادی در پژوهــش ســپری شــد و مــی تــوان 
کوتــاه زمــان صــرف شــد،  مــاه تحقیــق بــرای 5 فیلــم 
ــاه و پخــش آنهــا در  کوت ــم  بعــد از ســاخت ایــن 5 فیل
گــروه ســازنده  ســیمای جمهــوری اســالمی ،عــالوه بــر دســتمزد پــاداش هــم بــه 

کمتــر رخ مــی دهــد. کــه ایــن موضــوع در صــدا و ســیما  گرفــت  تعلــق 
کارگــردان مســتند »مرثیــه میثــم« علــت آشــنایی بــا جشــنواره عمــار را تبلیغــات 
رســانه ای برشــمرد و در ادامــه افــزود: جشــنواره عمــار از لحــاظ محتــوا بســیار 
خــوب اســت و بــه لحــاظ اجــرا هــم در حــال بهتــر شــدن اســت و در برنامــه ریزی 
گیر جشــنواره هســتیم،  جای انتقاد دارد اما هر ســاله شــاهد پیشــرفت چشــم 
کمبــود  کمــان جشــنواره هــا )بــه لحــاظ فراوانــی(  گذشــته و در رنگیــن  در 
کــه بتــوان فضــای جشــنواره انقالبــی  جشــنواره ای ماننــد عمــار حــس مــی شــد 

کــرد. را درک 

سبک زندگی محدود به زندگی خصوصی نیست
هــادی  محمــدی نســب دارای مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته ادبیــات نمایشــی از دانشــگاه 
ســوره اســت کــه قریــب بــه ده ســال اســت کــه در حــوزه ســاخت فیلم و مســتند و همچنین فیلم 
نامــه فعالیــت مــی کنــد و هــم اکنــون و بــرای اولیــن بــار بــا آثــار فراوانــی در جشــنواره عمــار حضــور 
پیــدا کــرده اســت کــه مــی تــوان بــه آثــاری چــون فیلــم هــای کوتــاه “بــازار محبــت” و ســه مســتند 

“کانتــر”  و “راهنمــا” و “مرثیــه میثــم” اشــاره نمــود.

هادی محمدی نسب

جشنواره عمار از لحاظ محتوا بسیار خوب است و 
به لحاظ اجرا هم در حال بهتر شدن است و در 

برنامه ریزی جای انتقاد دارد اما هر ساله شاهد 
پیشرفت چشم گیر جشنواره هستیم 
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معرفی فیلم

کــران هــای مردمــی  وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ا
کــران هــای مردمــی حرکــت نــو و  گفــت: ا عمــار 
کــه در جشــنواره هــای دیگــر  خالقانــه ای اســت 
شــاهد آن نیســتیم امــا در جشــنواره عمــار مــی 
کــران هــا مردمــی اســت و همچنیــن  درخشــد. ا
مخاطبــان و ســازندگان پــس بــا قاطعیــت مــی 

کــران هــای مردمــی عمــار.”  گفــت: “ا تــوان 
هــادی محمــدی نســب  بــا اشــاره بــه کارهــای آتــی 
خــود، افــزود: تصمیم به ســاخت فیلم ســینمایی 
کنندگــی  تهیــه  بــه  زیبــا”  آرزوی  “یــک  نــام  بــه 
جمــال شــورجه در معاونــت بــرون مــرزی ســازمان 
ــد  ــی خواه ــم نگاه ــم؛ ایــن فیل ــیما داری ــدا و س ص
داشــت بــه دفــاع مقــدس از زاویــه دیــد یــک شــیعه 
عراقــی و در پایــان حقانیــت ایــران در جنــگ از دید 

عراقــی هــا اثبــات مــی شــود.
وی در پایــان گفــت: خــدا قــوت محکــم و بســیجی 
بــه دســت انــدرکاران جشــنواره عــرض مــی کنم که 
کاش  کند، فقط ای  کمکشــان  ان شــاهلل خداوند 
کــه در حــوزه فرهنــگ انقــالب در حــال  دوســتانی 
فعالیــت هســتند جزیــره های جــدا از هم نباشــند 
و تمامی فعالیت ها جمع شــود و یک شــورایعالی 

همفکــری جبهه های فرهنگی تشــکیل شــود.

» آن روی سکه«حجت االسالم آقایی 

کارگردانــی حجت االســالم امیــد آقایــی  »آن روی ســکه« عنــوان تلــه فیلمــی بــه 
کــه هنرمندانــی از جمله نفیســه روشــن، شــاهین جهانگیــری، علی اســتادی،  اســت 

ــد. ــش می کنن ــای نق ــی، در آن ایف ــران ضیغم ــی، مه گرام ــوش  کیان
ــه در حــال ســاخت و ســاز  ک ــی اســت  کارمنــد جوان ــی  »آن روی ســکه« روایتگــر زندگ
کــه بــه پــول نیــاز دارد بــر اثر ســهل انــگاری، تنها  خانــه ی خــود اســت امــا در ایــن میــان 

کنــد، از دســت مــی دهــد. کــه مــی توانــد مشــکالتش را حــل و فصــل  ســکه ای 
از عوامــل تلــه فیلــم »آن روی ســکه« مــی تــوان بــه حجت االســالم امیــد آقایــی، 
ــری  ــینی، مج ــیدعلی حس ــنده، س ــادی، نویس ــاد فره ــردان، فره کارگ ــده و  تهیه کنن
کارگــردان، منشــی صحنــه، مهتــاب  گنجــی دســتیار  طــرح، ســیامک مردانــه و جــواد 
گلســفیدی،  شــهرآبی، مدیرتولیــد، ایمــان یــزدی، مدیــر تصویربــرداری، مجیــد 

ــرد. ک ــاره  ــی اش ــی املش ــی متق ــردار، عل صداب
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اکران مردمی

کران های مردمی آن آشنا شدید؟  ▐ چگونه با جشنواره عمار و ا
از طریق تبلیغات تلویزیونی و همچنین یکی از دوستان مان که قبال مسئول 
کنون در دبیرخانه جشــنواره مســئولیت دارد، با جشــنواره عمار  بســیج بود و ا
کــه در مســجد  کردیــم و بــه همــراه رفقــای دیگرمــان  آشــنا شــدم، و درخواســت 
کردنــد ایــن فیلــم هــا را در مســاجد،  گــروه جهــادی منطقــه فعالیــت مــی  و 
گیرمــان نیامــد  کردیــم ولــی چــون وســایل زیــادی  کــران  مــدارس و چنــد منــزل ا
کــرده ام و قــرار  نتوانســتیم ادامــه دهیــم ولــی بــا بســیج و جاهــای دیگــر صحبــت 
کران هایمــان را  کــه ان شــااهلل ا کــه پروژکتــور در اختیارمــان قــرار بدهنــد  شــد 

کنیم. بیشــتر 
کمــی ســخت می گیرنــد و االن هــم اجــازه نمی دهنــد چــون فکــر  البتــه مــدارس 
می کننــد شــاید مخالــف باشــد یــا اینکــه درمــورد بحــث هســته ای و... باشــد 

خیلــی اجــازه نمی دهنــد.

کران داشتید؟ ▐ در منزل هم ا
بلــه، یکــی دو مــورد در منــزل اقــوام پخــش فیلــم هــا را بــه وســیله  یــک تلویزیون 
ــه  ک ــود  ــتان ب ــی از دوس ــه یک ــم در خان ــی ه ــم و یک ــام دادی ــچ انج ــزرگ 42 این ب
کــه در مــورد بحث  بــرای بچه هــای مســجد و متأهلیــن جلســه گذاشــته بودیم 
کنــش هایی نیز از جانب دوســتان داشــت؛ چرا  کــه وا ازدواج و فرزنــدآوری بــود 
کثــر بچــه هــا مذهبــی بودنــد و نظرشــان این بــود، باالخــره باید شــرایط هم  کــه ا

اکران کننده »چورا« کهگیلویه و بویر احمد:

مسابقه تحلیل فیلم در اکران های مردمی  
احســان مــرادی، از دبیــران آمــوزش و پــرورش در شهرســتان »چــورا« اســتان کهگلویــه و بویراحمــد کــه 

توانســته اکــران هــای موفقــی در مــدارس، مســاجد و حســینیه هــای شهرســتان داشــته باشــد.

کارهــا داشــته باشــد  ایجــاد شــود یعنــی دولــت بایــد تدابیــر بیشــتری بــرای ایــن 
کــه بخواهنــد بچــه بیاورند. 

گــر قــرار باشــد  البتــه نظــر همــه در آنجــا بــاالی دو بچــه بــود ولــی آنهــا می گفتنــد ا
اتفاقاتــی در ایــن زمینــه حاصــل شــود بایــد دولــت شــرایط را بــرای خانواده هــا 
کــه بــرای آزمایش هــای اولیــه زایمــان و  کنــد، یــا حداقلــش ایــن اســت  فراهــم 
کار را انجــام دهنــد  قبــل و بعــد آن از نظــر مــادی حمایــت شــود تــا بتواننــد ایــن 
چــون در در ایــن زمــان، فرزنــدآوری خیلــی ســخت تر شــده اســت ولــی یکســری 
کــه خودمــان ایجــاد کردیــم نیــز باید کنار گذاشــته  اســراف ها و نیازهــای کاذبــی 

کار را انجــام دهیــم. شــود تــا بتوانیــم ایــن 

کران را از کجا می آوردید؟ ▐ تجهیزات ا
از پایگاه های مساجد.

کران عمار برنامه های دیگر هم داشتید؟ ▐ در کنار ا
کردیــم اینهــا را مســابقه ای هــم بکنیــم  کران هــا ســعی  بلــه در همیــن بحــث ا
مثــال بــه تحلیــل برتــر جایــزه می دادیــم و همــه اینهــا از خودمان بود، متاســفانه 
کنــد و بگویــد  از جایــی حمایتــی نداشــتیم ولــی هرکــس می توانســت تحلیــل 
مثــا آن تکــه کــه از فیلــم انتخــاب کردیــم چــه منظــوری دارد و خواســته چه 

بگویــد جایــزه می دادیــم.
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اکران مردمی

تبلیغ فیلم ها را چگونه انجام می دادید؟  ▐
بــا اســتفاده از پوســترهای جشــنواره و پایــگاه خبــری محلــی که متعلق به یکی 
گروه ها در این  از دوســتان بود، همچنین از ظرفیت شــبکه های اجتماعی و 

بســتر نیز اســتفاده شد
کــران  کــه بــرای عشــایر و خیلی هــا می شــود ا مــن پیشــنهاداتی نیــز داشــتم 
کنــار بحــث فیلم هــای جشــنواره  گیــرد و بــرای بچه هــا هــم می تــوان در  صــورت 

کمبــود امکانــات  عمــار خیلــی برنامــه ریخــت. امــا 
مانــع ایــن قضیه می شــد، همچنیــن می تــوان از این 
کــرد و در خصــوص خــود عشــایر،  موضــوع اســتفاده 

فیلــم ســاخته شــود.
حتــی ســوژه ای وجود دارد که قابلیــت پرداخت دارد 
و آن شــخصی بــه نــام ســید مختــار از روحانیــان قدیم 
کــه نوادگانــش اینجــا هســتند، ایــن ســید طلبــه بــوده 
کرده انــد،  گرفتــه و بــه او ظلــم  و خان هــا منطقــه ای را 
بعــد ایشــان می بیننــد طلبگــی و بــه قــول معــروف 
ــلحه ای  ــد، اس ــواب نمی ده ــر ج ــاب دیگ ــرف حس ح
ــا شــیوه خاصــی قلعــه را می گیــرد و  تهیــه می کنــد و ب

در واقــع مثــل یــک طلبــه جهــادی و مبــارز اســت و قلعــه و شــرایط آن هــم االن 
ــه نظــرم ایــن  اینجــا هســت و بچه هایــش هــم هنــوز آنجــا زندگــی می کننــد، ب
کــه بــا پرداخــت مناســب مــی شــود مــی توانــد اثری قابــل توجه  ســوژه ای اســت 

باشد  

کران ها خبر دارند؟  ▐ مسئولین خود شهر »چورا« از این ا
گــوش شــان رســیده باشــد ولــی غیــر از  کردیــم بــه  کــه  فکــر می کنــم بــا تبلیغاتــی 
کردنــد و  امــام جمعــه را نیــز در  کــران مــی  مــا یکــی دوتــا از بچه هــا هــم مدتــی ا
کران هــا از ایشــان دعــوت می کــردم و خودشــان هــم می آمدنــد و صحبــت هــم  ا

کارنــد. کمــک بگیــرم هســتند و پــای  کــه از ایشــان  می کردنــد و هرجــا 
بــه یــاد دارم بــرای بحــث فتنــه امــام جمعــه را دعــوت  کــردم و خیلــی هــم 
کــه بــرای بچه هــا ســاخته  کردنــد، در بحــث برنامه هــای انیمیشــنی  اســتقبال 
کیــد می کردنــد و می گفتند  شــده بــود و یکــی دوتــا در مســجد داشــتیم خیلــی تا
ــاد اســت و خــود مــن معلــم  می تــوان اینهــا را بســط داد، البتــه ضعــف نیــرو زی
عشــایر هســتم، ســه روز در شــهر نیســتم و بچه هــا هــم چــون معمــوال شــاغل 
نیســتند از لحــاظ مــادی دچــار مشــکل هســتیم و بــه همیــن جهــت کارها کند 

پیــش  مــی رود. 

باوجــود هزینه هایــی کــه می کردیــد و از وقــت و زندگــی تان هــم می زدید،  ▐
نظــر خانواده تــان در مــورد کاری که می کنید چیســت؟

خانــواده موافــق هســتند ولــی باالخــره آنهــا هم کشــاورزی دارنــد و انتظــار دارند 

فردی به نام سید مختار از روحانیان قدیم 
»چورا« بود که مورد ظلم خان ها قرا رگرفت از 
این رو با تهیه اسلحه و شیوه ای خاص قلعه 

خان را تصرف می کند؛ این شخص سوژه مناسبی 
برای فیلمسازی به عنوان یک طلبه جهادی و 

مبارز است.

کــه بــا آنهــا  کارهــای دیگــری هــم دارم  کنیــم، ولــی غیــر از اینهــا  بــا آنهــا همــکاری 
کل، موافــق بودنــد و وقــت زیــادی از بچه هــا  ســرمان شــلوغ تر می شــود ولــی در 

نمی گرفــت.
گــر یــک هماهنگــی بشــود و بچه هــا هــم همــکاری  کننــد و از ظرفیــت بچه هــا   ا
ــی  ــکل خاص ــرد و مش ــا نمی گی ــم از م ــادی ه ــت زی ــوال وق ــود معم ــتفاده ش اس

نــدارد.

کران چه مشکاتی داشتید؟ ▐ شما برای ا
کــه وقــت بنــده  کــران یکــی همیــن وقــت بــود  بــرای ا
کــم اســت، دوم زمــان زیــادی بــرای رســیدن  خیلــی 
ســی دی منتظــر مــی ماندیــم و تــا از یاســوج بــه شــهر 
مــا برســد وقــت زیــادی ســپری مــی شــد و اینکــه 
گیرمــان نیامــد و مجبــور می شــدیم  مدتــی لــب تــاب 
کثــر مواقــع  از دیگــران بگیریــم. وســیله نداشــتن در ا
ــران  ک ــرای محــل ا برایمــان خیلــی مشــکل اســت و ب
خیلــی مشــکل جــدی نداشــتیم و ســپاه و برخــی 
ــا  ــد ام کنن دیگــر از ارگان هــا مــی توانســتند حمایــت 
می خواســتیم بــه فعالیــت هــای مــا برچســب گروهــی 

خــاص نخــورد و از حالــت مردمــی خــارج نشــود.

استقبال مردم چطور بود؟  ▐
دوره هــای متفاوتــی هســت مثــال خیلــی از بچه هــا مدرســه ای یــا دانشــجو 
کــران در برخــی ایــام شــاید خیلــی جــواب ندهــد، امــا مــا بــا رعایــت  هســتند و ا
کردیــم و اســتقبال هــم مناســب بــود  کــران  زمــان هــای حضــور دانــش آمــوزان ا
گرایانــه آن اســتقبال عالــی بــود. مخصوصــا در مســجد بــه دلیــل رویکــرد جــوان 
کار منســجم و تبلیغات مناســبی باشــد، اســتقبال  گر  در ســایر نقاط شــهر نیز ا
خوبــی صــورت خواهــد گرفــت امــا محدودیت امکانــات از جملــه پروژکتور مانع 
کــران در نقاط  از انجــام ایــن هــدف مــی شــود و برخــی از برنامــه هــای ما جهــت ا

مختلــف شــهر همچون پــارک هــا، اجرایی نشــد.

قبل از جشنواره عمار در رابطه با سینما چه نظری داشتید؟ ▐
کارهــای ســینما تجــاری هســت و بــرای  کــه خیلــی از  واقعیتــش ایــن اســت 
کار  کشــور اســت و قطعــا آنهــا روی مســائل خیلــی عمیــق  ســینماهای اصلــی 
کار می کننــد و در تلویزیــون نیــز تعــداد  گیشــه  نمی کننــد و معمــوال بــرای 
ــه مدنظــر ماســت فاصلــه  ک ــا آن چیــزی  کمــی فیلــم خــوب پیــدا می شــود و ب
کارهــا را بــه صــورت مســتقل  گــرد هــم آورده ایــن  دارد امــا عمــار افــراد زیــادی را 
کــه ایــن خیلــی خــوب اســت و مــن بــرای همیــن بــه آن خیلــی  انجــام می دهــد 
کار دارد و جــای بچه هــای  عالقمنــد شــدم ولــی بــه قــول پناهیــان خیلــی جــای 

ــی اســت.  جهــادی خال
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اکران مردمی

آغاز به کار »سینما بصیرت« در رجایی شهر کرج

همزمــان بــا میــالد حضــرت محمــد صلــی اهلل و علیــه و آلــه و ســلم و امــام صادق 
علیه الســالم، ســینما بصیــرت بــا نمایش فیلم هــای جشــنواره مردمی عمــار در 

کــرد. کار خــود را آغــاز  کــرج  رجایی شــهر 
دســت اندرکاران برگــزاری ســینما بصیــرت بــا اطالع رســانی عمومــی قبلــی در 
تلویزیــون  شــهری از شــهروندان بــرای حضــور دعــوت بــه عمــل آورده بودنــد.
در مراســم افتتاحیه آقای امیدیان، ســخنانی در مورد پروژه نفوذ ایراد نمود و 

پــس از آن مولودی خوانــی توســط کربالیــی مازیار طاولی برگزار شــد.
کمالــی  همچنیــن بــا اهــدای لوحــی از خانــواده شــهید مدافــع حــرم محســن 

دهقــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــد  ــل« و چن ــربازان بین المل ــا«، »س ــرواز قاصدک ه ــای »روز داوری«، »پ فیلم ه
گذاشــته شــد و پــس از آن  اثــر دیگــر از جشــنواره عمــار در افتتاحیــه بــه نمایــش 

جشن عروسی که رنگ و بوی عماری گرفت

بــه  عمــار«  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  روزانــه  »نشــریه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کران هــای اســتانی مازنــدران، همزمــان  نقــل از روابــط عمومــی دبیرخانــه ا
کــرم)ص( و امــام جعفــر صــادق )ع( جشــن  بــا میــالد بــا ســعادت پیامبــر ا
شــد . برگــزار  متفــاوت  برنامه هایــی  بــا  ادهمــی  مهــراد  آقــای  عروســی 
ایــن جشــن عروســی در حســینیه روســتای اســکی محلــه شهرســتان  در 
جشــنواره  از  معمول،آثــاری  مراســمات  و  خوانــی  مولــودی  بــر  عــالوه  آمــل 
نماهنــگ  و  »علمــک«  و  مــرد«   و  »بچــه  جملــه  از  عمــار  فیلــم  مردمــی 
شــد. کــران  ا ایــم«  »ایســتاده  و  عشــق«  »زیبایــی  ک«،  پــا »عشــق   هــای 

ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار در اردبیل 

افتتاحیــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار نهــم دی همــراه با همایش 
گرامیداشــت 9 دی در ایســتگاه فرهنگــی عمــار در مصلــی امــام خمینــی )ره( 
گذشــته مســاجد، پایگاه هــای  اردبیــل بــه طــوری رســمی آغــاز شــد و از روز 
بســیج، مــدارس، دانشــگاه ها، حــوزه هــای علمیــه پذیــرای فیلــم هــای ایــن 

جشــنواره در ســطح اســتان بودنــد.
گــروه ســرود عمــار، مســتند  گفتنــی اســت در ایــن برنامــه پــس از ســرودخوانی 
کــران شــد و عالوه برآن در حاشــیه مراســم نمایشــگاهی از  »قرآن هــای بــر نیــزه« ا

فرمایشــات امــام خامنــه ای در رابطــه بــا فتنــه 88 بــه نمایــش درآمــد.

در سامانه اکران مردمی عمار )عمار پورتال( بخوانید
ammarportal.ir

برگه هــای نظرســنجی در بیــن حاضــران پخــش شــد.
شــرکت کنندگان عــالوه بــر تماشــای فیلم هــای ســینما بصیــرت از غرفــه ی 
کتــاب، نمایشــگاه پوســترهای نــه دی و غرفــه حجــاب اســالمی نیــز دیــدن 

کردنــد.
کــران فیلم هــا در ســینما بصیــرت تــا روز جمعــه، یازدهــم دی مــاه  گفتنی ســت ا

ادامــه دارد.
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اکران مردمی

همزمان با گرامیداشت نه دی؛

اکران های جشنواره مردمی فیلم عمار در گراش کلید خورد

ایــن مراســم هفتــم دی مــاه بــا حضــور حجــت االســالم نبویــان نماینــده مــردم 
گــراش  تهــران در مجلــس شــورای اســالمی در ســالن اجتماعــات ســراجی شــهر 
گرامیداشــت ســالروز 9 دی بــا  کــران جشــنواره عمــار و  برگــزار شــد. مراســم ا
اســتقبال مــردم روبــه رو شــده و افــراد زیــادی بیــرون از ســالن اصلــی برنامــه را 

پیگیــری می کردنــد.
تــا 21  گــراش  شهرســتان  در  عمــار  جشــنواره  هــای  کــران  ا اســت،  گفتنــی 
بهمــن مــاه ادامــه خواهــد داشــت. پیش بینــی شــده در بیــش از 120 نقطــه از 

گیــرد. کــران مردمــی صــورت  گــراش ا شهرســتان 

خانواده شهدای مدافع حرم؛ زینت بخش افتتاحیه 
جشنواره عمار در همدان 

ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار بــا حضــور عمــوم مــردم و فیلمســازان 
ایــن جشــنواره و خانــواده شــهدای مدافــع حــرم در همــدان افتتــاح شــد .
ســخنران ویــژه ایــن مراســم، حجــت االســالم ســیدجالل رضــوی، از همرزمــان 
شــهید حــاج حســین همدانــی، پیرامــون اهمیــت فعالیــت هنرمنــدان جــوان 
کــرد. بــه عمــوم مــردم صحبــت  پایــداری مــردم  انتقــال پیــام شــهدا و   در 
خواهر شــهید همدانی، پدر و همســر شــهید محســن فانوســی و خانم ضرابی 
که در آیین  کتاب دختر شــینا، مهمان ویژه این مراســم بودند  زاده نویســنده 
ــرا رگرفتنــد و همســر  ــر ق افتتاحیــه جشــنوار عمــار ایــن شهرســتان مــورد تقدی

کــرد. شــهید محســن فانوســی دکلمــه ای زیبــا بــرای حاضریــن قرائــت 
گفتنــی اســت آثــار جشــنواره در مــدت ســه روز هشــتم، نهــم و دهــم دی در 
کــران می شــود و روزهــای نهم و دهــم دی  ســالن 2 ســینما فلســطین همــدان ا
بــه آثــار بومــی و تولید شــده توســط هنرمنــدان این اســتان اختصــاص دارد و در 

گذشــته از برگزیــدگان آنهــا تقدیــر بــه عمــل آمــد. روز 

ده فیلم در ده مسجد
ــان فرهنگــی بســیج حــوزه  ــه همــت جوان ــزی ب جلســه هماهنگــی و برنامه ری
253 شــهید محمــد بروجــردی در مســجد جامــع جوادیــه )فردانــش( جهــت 
ــزاری جشــنواره ششــم در مســاجد منطقــه 16 تحــت عنــوان  برنامه ریــزی برگ

ــزار شــد. »ده فیلــم در ده مســجد« برگ
در ایــن مراســم پــس از تیــزر ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، فیلــم 

کــران شــد. »ختــم فتنــه« در صحــن شبســتان مســجد فردانــش ا
گفتنی اســت اطالع رســانی و پخــش فراخــوان بافــت البســه بــرای رزمنــدگان 
اســالم و مدافعان حرم در ســوریه به مردم از طریق تابلوی اعالنات مســتقر در 

گرفــت. شبســتان مســجد و بخــش خواهــران مســجد انجــام صــورت 

افتتاحیه ششمین جشنواره فیلم مردمی عمار در قلعه گنج کرمان

افتتاحیه جشــنواره مردمی فیلم عمار اســتان کرمان در شهرســتان قلعه گنج 
محلــه ســرتک ســفلی، مســجد امــام حســین  علیــه الســالم  بــا حضــور پرشــور 

مــردم برگــزار شــد.
ایــن مراســم بــا حضــور خانــواده شــهدا و اقشــار مختلــف مــردم به همراه جشــن 

کــرم )ص( انجام شــد. والدت بــا ســعادت پیامبــر ا
فیلم هــای جشــنواره عمــار طــی شــب هــای آتــی در مســجد امــام حســین علیــه 

الســالم محلــه ســرتک ســفلی قلعــه گنــج بــه نمایش گذاشــته می شــوند.

176
th

a
m

m
a

rp
o

p
u

la
rf

il
m

fe
s

ti
v

a
l

ار 
مــ

ع
م 

یلــ
ف

ی 
دمــ

مر
ره 

نوا
شــ

ج
ن 

می
شــ

ش
ه 

زانــ
رو

ه 
ـری

شـ
ن



یادداشت فیلم

فیلــم روایــت برگــزاری یــک نمایشــگاه عکــس دفــاع مقدس اســت. اما عکســها 
مربــوط بــه دوران دفــاع مقــدس نیســت بلکــه یــاد آور خاطــرات آن دوران برای 
کــه در عکــس هــا حضــور دارنــد. ســیر فیلــم ابتــدا مقدمــات  رزمندگانــی اســت 
کــه پــس از آن ســیر فیلــم بــه یک ســال  برگــزاری نمایشــگاه را نمایــش مــی دهــد 

پیــش فیــد بــک مــی خــورد تــا بــه روایــت عکــس هــای نمایشــگاه بپــردازد.
گیــرد. آقــای  فیلــم حــول محــور اصلــی شــخصیت عــکاس جنــگ شــکل مــی 
کــه عکــس هــای جــذاب و دیدنــی از  ســعید صادقــی از عکاســان جنــگ 
کــدام از آنهــا خاطراتــی را در ذهــن  کــه بــرای هــر  رزمنــدگان دفــاع مقــدس دارد 

خــود دارد.
کــه بــه راحتــی   شــخصیتی لطیــف، صمیمــی و بــا روابــط عمومــی بســیار قــوی 
کاوشــگر و جســتجوگر که  بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار مــی کند و البته شــخصیتی 
بــرای پــرده بــرداری از راز و رمــز زندگــی رزمنــدگان و خانــواده هــای آنــان و آنچــه 
کنــد در قــاب خاطــره هایــش تــا پیونــد و نســبتی  گــذرد تــالش مــی  بــر آنــان مــی 
کــه رزمنــدگان در دوران دفــاع مقــدس و حــال  بیــن رنــج ، ســختی و مشــقتی 
ــه و  ــرای جامع ــد ب ــداری باش ــا  شایدهش ــد ت کن ــان  ــوند را بی ــی ش ــل م متحم
که پیشکســوتان عرصه جهاد و شــهادت در پیچ و خم زندگی  مســئوالن چرا 

فرامــوش شــده انــد. 
او بــه دنبــال آن اســت تــا شــخصیت هــای عکــس هــای خود را که ســالها پیش 
گرفتــه اســت را بیابــد و از حــال  در جنــگ تحمیلــی در عملیــات هــای مختلــف 
گمشــده ی زندگــی خــود را در شــخصیت  کــه او  کنــد چــرا  کســب خبــر  روز آنهــا 
کــردن دوبــاره خــود را در  عکــس هایــش در آن ســال هــا مــی دانــد ، او راه پیــدا 

ایــن امــر مــی دانــد.
گــذارد امــا در اولیــن ســفر خــود بــه زابــل پــس از   در ابتــدا او در ایــن راه قــدم مــی 
برگشــت از هــدف خــود منصــرف مــی شــود امــا اندکــی بعــد با حضور در تشــییع 
گــذارد و بــرای  گمنــام بــا عزمــی راســخ تــر قــدم در ایــن راه مــی  پیکــر شــهدای 
ــه  کنــد و ب ــه جــای جــای ســرزمین مــان ســفر مــی  ــه ایــن هــدف ب رســیدن ب
کنــد و  کوچــه و بــازار پــرس و جــو مــی  دنبــال رزمنــدگان قــاب هایــش، از افــراد 

موفــق مــی شــود.
 او پــس از یافتــن آنهــا بــا آنــان در رابطــه با عکس و خاطــرات آن روز به گفتگو می 
نشــیند و دوربیــن بــه ثبــت احساســات و عواطــف آنــان هنــگام دیــدن عکــس و 
گــوش مــی دهــد و  برقــراری ارتبــاط بــا آن مــی پــردازد او ســپس بــه درد دل آنهــا 
در نهایــت بــا گرفتــن عکــس یــادگاری خانوادگــی بــه همــراه عکس خاطــره انگیز 
کــه در دســت اعضــای خانــواده اســت حــال و  رزمنــده در دوران دفــاع مقــدس 

روز خانــواده را در قــاب بــه تصویــر مــی کشــد. در خــالل فیلــم نیــز بــا موضوعــات 
گفتــه نشــده از جملــه مرکــز حفــظ  کنــون در بــاره آنــان ســخنی  کــه تــا  جدیــدی 

اســناد دفــاع مقــدس آشــنا مــی شــویم.
ــتند  ــان و مس ــدگاه عکاس ــگ از دی ــکاس جن ــه ع ــه مقول ــم ب ــز فیل ــه نی در ادام
ــگ  ــکاس جن ــدن ع ــود آم ــه وج ــه ب ــت و تاریخچ ــان از هوی ــت آن ــازان و روای س
کلیــدی و محــوری شــخصیت  کــه همــه در ایــن رابطــه بــه نقــش  مــی پــردازد 
داســتان در شــکل گیــری چنیــن قالبــی در عکاســی اشــاره مــی کننــد و به بیان 
توصیــف شــخصیت و ویژگــی عکــس هــای ایشــان مــی پردازنــد. بعضــی نیــز 
کــم لطفــی و بــی مهــری مســئولین و نشــریات  از فراموشــی عــکاس جنــگ و 

گوینــد. نســبت بــه عکاســان جنــگ مــی 
ــه در  ک ســپس فیلــم حــال را نمایــش مــی دهــد و زمــان برپایــی نمایشــگاه را 
دانشــکده هنــر هــای زیبــا برگــزار شــده اســت و نحــوه اســتقبال دانشــجویان 

میزبانــی آقــای صادقــی در توضیــح دادن روایــت عکــس هایــش.
کــه تازگــی دارد. و فیلــم  کنــد  مســتند ســوژه خــوب و جذابــی را روایــت مــی 
ــرا  ــذار اســت زی گ ــه دارد تاثیــر  ک ــه علــت حضــور شــخصیت هــای واقعــی  ب
کــه موجــب  کامــال احســاس مــی شــود  آنــان  کالم  بــودن  کــه صادقانــه 
مقــدس  دفــاع  دوران  در  رزمنــدگان  هــای  فیلــم  و  خاطــرات  یــادآوری 
اســت. همچنیــن بــا آنکــه فیلــم بــه دو موضــوع مجــزا امــا بــا محوریــت یــک 
شــخصیت واحــد مــی پــردازد روایــت فیلــم بــرای بینــده منطقــی اســت و 
کــه ایــن نشــان مــی دهــد  گیجــی بیننــده نمــی شــود  موجــب تشــویش و 
کــه فیلــم ســاز بــا فهــم و درک درســتی توانســته اســت مقصــود خــود را 
ــا  ــده ب ــاط بینن ــل و ارتب ــده موجــب تعام ــاد ش ــل ی ــد. همــه عوام کن ــان  بی
کنــد. مســتند ســیر  گــردد و ایــن ارتبــاط تــا پایــان ادامــه پیــدا مــی  اثــر مــی 
گاهــی بــه حاشــیه هایــی رفتــه اســت  روایــی خوبــی را برگزیــده اســت امــا 
گــی آن  ــا موضــوع اصلــی نــدارد. امــا مهــم تریــن ویژ کــه ارتبــاط چندانــی ب
کــه موضــوع آن مشــخص اســت و اصــل وحــدت موضــوع را  ایــن اســت 

ــرده اســت. ک ــت  رعای
کار موفــق اســت و علــت آن را در عواملــی همچــون تصویــر  بــه لحــاظ فنــی 
بــرداری ، صــدا بــرداری و تدویــن منظــم و درســت مــی تــوان یافت. شــاید فیلم 
گــزار و ترکیــب آن بــا موســیقی  ســاز مــی توانســت بــا یــک نریشــن قــوی و تاثیــر 
ــرای  ــوآوری فیلــم ســاز ب گردیــد. همچنیــن ن متــن موجــب غنــای فیلــم مــی 
اســتفاده از موضــوع فیلــم بــا فرمــی هنر مندانه بــرای تیتراژ ابتدایــی و انتهایی 

بــه جذابیــت اثــر افــزوده اســت.

چشم جنگ 
روایت یوسف حاتمی کیا از رجوع صادقانه صادقی به خود 
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گفت وگوی فیلمساز

در   1359 متولــد  تابانکــی  وردی  حــق  مهــدی 
و  عمــران  کارشناســی  مــدرک  دارای  تهــران، 
و  اســت  آموزشــی  مدیریــت  ارشــد  کارشناســی 
ــای  ــازی ه ــل ب ــوزه تحلی ــال  در ح ــه 10 س ــب ب قری
کامپیوتــری فعالیــت داشــته و عــالوه بــر ارائــه مقاله 
و یادداشــت در مجــالت مختلــف، در بیــش از 30 
کشــور ســخنرانی هایــی بــا موضــوع نقــد  دانشــگاه 
و بررســی بــازی هــای رایانــه ای داشــته اســت و هم 
ــازی  ــون ب ــیاه پیرام ــت س ــتند لیس ــا مس ــون ب کن ا
رایانــه ای بــه همیــن نــام، در جشــنواره مردمــی 

عمــار حضــور دارد.

کارگــردان مســتند  مهــدی حــق وردی تابانکــی، 
ــا خبرنگار»نشــریه  ــو ب گ گفــت و  لیســت ســیاه، در 
ــا اشــاره بــه دلیــل ورود  روزانــه جشــنواره عمــار«، ب
خــود بــه عرصــه مســتند ســازی، بیــان داشــت: 
کــه در آن به پیامبر  چنــد ســال پیــش فیلمــی آمــد 
کنــش  ــود و در پــی آن وا کــرم)ص( تولیــد شــده ب ا
کنــون در   کــه تــا  گرفــت در حالــی  هایــی صــورت 
ــه پیامبــر عظیــم الشــان  ــه ب ــازی رایان بیــش از 5 ب
کنشــی اعتراضــی در  اســالم توهیــن شــده امــا وا

ــورت نگرفتــه اســت. ــالم ص ــان اس جه
وی افــزود: غفلــت متولیــان فرهنگــی از اهمیــت 
ــازی هــای  ــه ب کنــش نســبت ب بررســی دقیــق و وا
کلیپــی بــا عنــوان زنجیــره  رایانــه ای ســبب شــد 
پلیــد تهیــه و در جشــنواره رســانه هــای دیجیتــال 
بــه نمایش گذاشــته و مخاطب عــام جامعه بویژه 
گیمرهــا را نســبت به پشــت پــرده بازی هــای رایانه 

کارگردان مستند لیست سیاه

بازی های رایانه ای 
پیش قراول رسانه ها در نفوذ فرهنگی 

کارشــناس بــازی هــای رایانــه ای، مطــرح کــرد: بــازی هــای رایانــه ای پیش 
قــراول بســیاری از رســانه هــا در نفوذ فرهنگی هســتند و طبق آمــار ارائه 
شــده، 20 میلیــون گیمــر فعــال، شــبانه روز در ایــران 40 میلیون ســاعت 

صــرف بــازی مــی کنند.

کنــم. ای آشــنا 
کارشــناس بــازی هــای رایانــه ای، بــا اشــاره  ایــن 
کلیــپ زنجیــره پلیــد،  بــه بازخــورد هــای مثبــت از 
کلیــپ در 15 دقیقــه تهیــه شــد  کــرد: ایــن  عنــوان 
علــی رغــم محتــوای خــوب آن، بــه لحــاظ فنــی 
دارای نقــاط ضعــف بســیاری بــود امــا اســتقبال 
کــه از طریــق ســایت هایــی  مــردم و بازخودهایــی 
همچــون نصــر تــی ویدریافــت شــد مــرا ترغیــب بــه 
تولیــد آثــاری بــا کیفیــت بهتــر در زمینــه بــازی های 

ــرد. ک ــه ای  رایان
وی مســتند لیســت ســیاه را دومیــن اثــر تولیــدی 
کــرد  خــود در زمینــه بــازی هــای رایانــه ای عنــوان 
و اظهــار داشــت: دو ســال پیــش بــا ورود بــازی 
کــه توســط یکــی از شــرکت  لیســت ســیاه بــه بــازار 
ــا عنــوان یوبســافت  هــای معــروف بــازی ســازی ب
تولیــد شــده بــود، بــر آن شــدم تــا مســتندی بــا 
کنــم و بــه  کیفیــت باالتــر از مســتند پیشــین ارائــه 
کنــم و  صــورت جــدی تــر در زمینــه حضــور پیــدا 
حاصــل ایــن تــالش هــا مســتندی 45 دقیقــه ای 
ــه  ــه بخــش صریحــی از اســتکبار ســتیزی ب ک ــود  ب

همراه دارد و در غرفه مرکز هنرهای رقومی بســیج 
در جشــنواره هــای دیجیتــال از آن رونمایــی شــد.
ــه مراحــل تولیــد مســتند  ــا اشــاره ب حــق وردی، ب
ــه اینکــه  ــا توجــه ب لیســت ســیاه، بیــان داشــت: ب
کن هســتم به دوره های آموزشــی  در شــهرکرد ســا
بــا  دسترســی نداشــته و بــه صــورت آماتــوری و 
کار ســعی در افزایش  مطالعــات گســترده در حیــن 

کیفیــت آثــار تولیــدی داشــتیم.
کمبــود تجهیــزات فنــی بویــژه در شهرســتان  وی، 
کــرد  هــا را یکــی از مشــکالت مستندســازان عنــوان 
و گفــت: نبــود اسپاســنر مالی ســبب شــد بســیاری 
کیفیــت محــدود تــری تهیــه  از تجهیــزات فنــی بــا 
نریشــن،  تولیــد  بــرای  نمونــه  عنــوان  بــه  شــود 
مهنــدس حاجــی پــور از عوامــل مســتند »لیســت 
کمــد دیــواری  غ در  ســیاه«، بــا شــونه تخــم مــر
کیفیــت  بــه  تــا  کــرد  ایجــاد  گوســتیک  ا حالــت 

صــدای مطلــوب تــری دســت یابیــم.
حــق وردی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده 
»لیســت  فنــی مســتند  کیفیــت  افزایــش  بــرای 
ســیاه«، اظهار داشــت: یکی از اقدامات قرار دادن 
تصویــر راوی مســتند در میــان صحنــه هایــی از 
کــه نمایــش آن در  بــازی بــه صــورت طبیعــی اســت 
تیــزر پخــش شــده در شــبکه هــای مجازی، نشــان 

از اســتقبال مخاطبــان داشــت.
کارگردان مســتند لیست سیاه، جشــنواره مردمی 
عمــار را موتــور محرکــه جهــت حضــور افــراد دغدغه 
منــد بــه عرصــه فیلــم و مســتند دانســت و تصریــح 
کــرد: افــراد زیــادی که در گذشــته طیف مخاطبان 
کنــون تالش  رســانه هــا را تشــکیل مــی دادنــد هم ا
مــی کننــد تــا در کســوت تولیــد کننــده بــه ارائــه آثــار 
مرتبــط بــا تفکــر و جریان انقــالب اســالمی بپردازند 
و ایــن مهــم بــه واســطه فضــای بوجــود آمــده از 

جشــنواره مردمــی عمــار فراهــم شــد.
وی بــر لــزوم ایجاد بانک اطالعاتــی از افراد فعال در 
کــرد: وجود  کید و خاطر نشــان  تولیــد آثــار هنری تا
بانــک اطالعاتــی مــی توانــد در خــط دهی به تولید 
کننــده هــا برای تولیدات آینــده آنها و ارائــه آموزش 
هــای الزم جهــت ارتقــاء کیفیــت فنــی و هنــری آثار 

ارائــه شــده نقــش مهمــی ایفا کند.
ویــژه  توجــه  از  قدردانــی  ضمــن  وردی  حــق 

چند سال پیش فیلمی آمد که در آن به پیامبر 
اکرم)ص( تولید شده بود و در پی آن واکنش 

هایی صورت گرفت در حالی که تا کنون در  بیش 
از 5 بازی رایانه به پیامبر عظیم الشان اسالم 
توهین شده اما واکنشی اعتراضی در جهان 

اسالم صورت نگرفته است.
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گفت وگوی فیلمساز

کاری و خانوادگــی یــک رزمنــده عملیاتــی در نیــروی  فیلــم داســتان زندگــی 
کــه فرماندهــی نــاو جمــاران را بــر عهــده دارد که آرمــان ها ،  دریایــی ارتــش اســت 
کــه در ذیــل راهبردهــای فرمانده  دغدغــه هــا ، مســئولیت هــا و اهــداف بلنــدی 
کنــد. فیلــم  گرفتــه اســت را روایــت مــی  کل قــوا در حــوزه نیــروی دریایــی شــکل 

کــه تازگــی هــم دارد  کنــد  ســوژه خــوب و جذابــی را روایــت مــی 
کــه موضــوع اصلــی فیلــم اســت شــروع مــی  فیلــم مســتند بــا ســوال و یــا ابهامــی 
شــود و در ادامــه نیــز ســیر روایــت داســتان بــا طــرح ســواالت جزئــی و پاســخ 
گویــی منطقــی بــه آنهــا مقدمــه ای برای طــرح ســواالت بعدی فراهم می شــود 

گویــی بــه مســئله آن مــی باشــد.  کــه همــه در جهــت موضــوع فیلــم و پاســخ 
گــزارش  از ایــن رو فیلــم فرمانــده بیــش از آنکــه یــک مســتند باشــد صرفــا یــک 
کــه در پــی  کنــد  کــه وضعیــت یــک فرمانــده عملیاتــی ارتــش را بیــان مــی  اســت 
ــه از  ــه جانب ــی هم گزارش ــد،  ــی باش ــی م ــروی دریای ــای نی ــتراتژی ه ــق اس تحق
کــه دارد.  زوایــای مختلــف یــک شــخصیت بــا همــه وظایف و مســئولیت هایــی 
کــه  گفــت ایــن اثــر یــک مســتند اســت  البتــه شــاید بــا اندکــی مســامحه بتــوان 

مســئله آن چگونگــی زندگــی یــک فرمانــده اســت.
فیلــم بــا نمایــی ترکیبــی از ســواحل خلیــج فــارس و شــهر بندرعبــاس همــراه بــا 
موســیقی نــا مانــوس بــا روایــت داســتان آغــاز مــی شــود و بــه جمــع خانوادگــی 
که در همین حین  که در خودرو شــخصی هســتند می رســد  شــخصیت فیلم 
کــه ایــن امــر موجــب  آغــاز ماموریــت جدیــد بــه فرمانــده اطــالع داده مــی شــود 
کــه مــی گوینــد: »شــما همیشــه دقیقه  اعتــراض محبــت آمیــز همســر مــی شــود 
ــد زهراســت آخــه برنامــه  ــد، تول ــه مــن خبــر مــی دی ــون رو ب ــود ماموریــت هات ن
کــردم ...«؛ و ایــن کالم عمــق محدودیــت هــا و محرومیت هــای خانواده  ریــزی 
کــه بایــد بــرای تامیــن امنیت کشــور تحمل کند را نشــان  یــک نظامــی و خــود او 
مــی دهــد و مقــدار زیــادی از ســیر ابتدایــی و انتهایــی فیلــم بــه روایــت ایــن 
محدودیــت هــا از زبــان همســر، فرززنــد و شــخصیت اصلــی فیلــم مــی باشــد؛ 
محدودیــت هایــی از قبیــل تحمــل دوری، ماموریــت هــای بلنــد مــدت، غربت 
از وطــن و دور بــودن فامیــل از محــل ســکونت. ایــن موضــوع در فیلــم از زوایــای 
ــا انتقــال احساســات  ــا شــخصیت هــای متفــاوت درگیــر همــراه ب مختلــف و ب
و عواطــف طبیعــی و واقعــی همســر و فرزنــد و بــا ســیر روایــی منطقــی همــراه بــا 

ــه ای، بیــان داشــت:  ــازی هــای رایان ــه بخــش ب جشــنواره مردمــی عمــار ب
کــرده انــد و  بســیاری از گیمرهــا هــزاران ســاعت صــرف بــازی هــای رایانــه ای 
بــا خــط دهــی عمــار مــی تواننــد محتــوا و تولیداتــی در ایــن زمینــه ارائــه داده 
و در نقــد محتوایــی، آیتــم هــای کوچــک یا مســتندهای بلنــد تولید کنند.
کارشــناس بــازی هــای رایانــه ای، بــا اشــاره بــه جدیــد بــودن موضــوع 
مطالعــات بــازی، اظهــار داشــت: بــازی هــای رایانه ای عمــر زیــادی در ایران 
نداشــته و نزدیــک بــه 10 ســال از عمــر نقــد محتوایــی بــازی هــای رایانــه ای 
گــذرد، ایــن مســئله ســبب شــده تــا مســئوالن و گیمر هــا به بــازی های  مــی 
رایانــه ای بــه عنــوان ابــزار ســرگرمی نگاه می کنند و ضرورتی جهت ســاخت 
بــازی یا مســتندهای افشــا کننده پشــت پــرده بــازی های غربی، احســاس 

نکنند.
گیمــر فعــال در ایــران  ســازنده اثــر زنجیــره هــای پلیــد، از حضــور 20 میلیــون 
گفــت: بــازی هــای رایانــه ای پیــش قــراول بســیاری از رســانه هــا  خبــر داد و 
در نفــوذ فرهنگــی هســتند و طبــق آمار ارائه شــده، 20 میلیــون گیمر فعال، 
کننــد و در صورت  شــبانه روز در ایــران 40 میلیــون ســاعت صــرف بــازی مــی 
خــط دهــی مــی تواننــد بــه عنــوان کارشناســان جــدی بازی هــای رایانــه ای 

وارد ایــن عرصــه شــوند.
کــرد:  حــق وردی بــا اشــاره بــه داســتان بــازی رایانــه »لیســت ســیاه« عنــوان 
گروهــی بــه اســم  فــردی در نقــش مامــور امریکایــی بــرای از بیــن بــردن 
کــه در مــکان هــای مختلــف  کــه منتســب بــه ســپاه قــدس  »لیســت ســیاه« 
دنیــا عملیــات انجــام مــی دهد نقش محوری این بازی اســت و در بخشــی 
کــه در ســفارت آمریــکای ســابق یــا  از آن بــه مرکــز فرماندهــی ســپاه قــدس 
کــرده و ژنرالــی بــه نــام علــی روحانــی  همــان النــه جاسوســی اســت حملــه 

کنــد. بــرای نفــوذ بــه آن محــل، ســرباز آمریکایــی را یــاری مــی 
وی افــزود: دولــت هــای غربــی معمــوال در غالب بازی هــای رایانه ای زمینه 
کســینجر ســاالها بعــد از انتشــار  کننــد؛  اقدامــات آینــده خــود را فراهــم مــی 
گــر مــی خواهیــد آینــده خاورمیانــه را  گویــد »ا کال اف دیوتــی 4 مــی  بــازی 

کنیــد«.  کال آف دیوتــی 4 را بــازی  ببینیــد، 
کارگــردان مســتند »لیســت ســیاه«، بــا اشــاره بــه حوادثــی مشــابه بــا رونــد 
ــازی  بــازی هــای رایانــه ای مــدت هــا پــس از تولیــد آنهــا، اظهــار داشــت: ب
»بتلفیلــد 3« مرتبــط بــا بحــث تحریم بانکی ایــران بود و موضوع ترور ســفیر 
عربســتان در آمریــکا در آن بــه ســپاه قــدس منتســب شــده بــود و مدتی بعد 

چنیــن اقدامــی بــه دروغ رســانه ای شــد.
حادثــه  خصــوص  در  کــرد:  تصریــح  ای،  رایانــه  هــای  بــازی  کارشــناس 
گرفــت، در بــازی »بتلفیلــد 3«  کــه اخیــرا در فرانســه صــورت  تروریســتی 
کنــد در 13  کــه بیــن مرزهــای ایــران و عــراق فعالیــت مــی  گــروه تروریســتی 
نوامبــر در پاریــس عملیــات تروریســت انجــام مــی دهــد و دقیقــا در 13 
نوامبــر شــاهد حملــه تروریســیتی بــه پاریــس بودیــم؛ حملــه بــه نیویــورک از 
دیگــر بخــش هــای ایــن بــازی بــود و مــا اخیــرا شــاهد تهدیــد داعــش مبنــی 
بــر حملــه نظامــی بــه نیویــورک بودیــم و این به ظاهــر اتفاقــات و تصادفات، 
در حقیقــت نشــان از اقدامــات جــدی و پشــت پــرده بــازی هــای رایانــه ای 

دارد.
ــد در حــوزه  ــرای تولیــد مســتند جدی ــی ب کار مطالعات حــق وردی از انجــام 
گرایــی، آخرالزمــان، منجــی  گفــت: شــیطان  بــازی هــای رایانــه خبــر داد و 
کــه در آینــده مســتندی حــول  گرایــی و اســالم هراســی موضوعاتــی اســت 
کــه در ایــن  ــرد چــرا  ک ــرای مخاطبــان جهانــی تولیــد خواهــم  محــور آنهــا ب
عرصــه و بویــژه اســالم هراســی اقــدام جــدی جهــت روشــنگری صــورت 

نگرفتــه اســت.

نمایش اقتدار و امنیت در 

فرمانده 76 
محسن محمدجانی

20 6
th

a
m

m
a

rp
o

p
u

la
rf

il
m

fe
s

ti
v

a
l

ار 
مــ

ع
م 

یلــ
ف

ی 
دمــ

مر
ره 

نوا
شــ

ج
ن 

می
شــ

ش
ه 

زانــ
رو

ه 
ـری

شـ
ن



یادداشت  فیلم

پرداختــی قابــل توجــه بیــان مــی شــود.اما شــروع فیلم جذابیــت و گیرایــی الزم 
بــرای پیگیــری مخاطــب بــرای دیــدن ادامــه فیلم را ایجاد نمی کنــد و این یکی 
از نقــاط ضعــف فیلــم می باشــد. اما در ادامه فیلم ســیر روایی خوبــی را برگزیده 
اســت زیــرا موضــوع آن مشــخص اســت و اصــل وحــدت موضــوع را رعایــت کرده 

اســت.
ــا  ــدار فرماندهــان نیــروی دریایــی ارتــش ب ــزارش خبــری دی گ در ادامــه شــاهد 
ــوا و بینــات ایشــان در تدویــن و تشــریح راهبردهــا و اســتراتژی  کل ق ــده  فرمان
گــزارش بــا خالقیــت  کــه روایــت ایــن  هــای کالن نیــروی دریایــی ارتــش هســتیم 

کارگــردان از زوایــا مختلــف بیــان مــی شــود.  خــوب 
کــه  از زاویــه دیــد خانــواده فرمانــده ، زاویــه دیــد افســران حاضــر در نــاو جمــاران 
در حال ماموریت هســتند، از زاویه خود تلویزیون و همچنین از اســتدیو خبر 

نیمــروزی. و در همیــن حیــن ترکیــب آن بــا ســخنان 
کــه نشــان از درک درســت و صحیــح  همســر فرمانــده 
شــان از وضعیــت مســئله امنیــت و شــغل حســاس 
کــه مــی تــوان اینطــور برداشــت  همســر خــود دارد 
کارگــردان از ایــن ترکیــب نشــان از  کــه هــدف  نمــود 
فهــم وهمدلــی مشــترک بیــن رهبــر انقــالب و ملــت به 
کــه بــه صــورت  خصــوص خانــواده یــک نظامــی اســت 
خوبــی بیــان شــده اســت و ایــن امــر با ســخنان پایانی 
رهبــر معظــم انقــالب در رابطــه بــا وظیفــه ســنگین 
همســران پرســنل نیروی دریایی به خوبی پرداخت 

شــده اســت.
فیلمســاز پــس از ایــن همچــون روایت قبلــی در قالب 

کــه از زوایــای  گــزارش خبــری بــه روایــت ماموریــت ناوگــروه جمــاران مــی پــردازد 
مختلــف و دیدگاههــای متفــاوت بــه نظــاره آن نشســته انــد. 

گفتگــوی خبــری خــود بــا اخبــار نیمــروزی  گــزارش فرمانــده داســتان در  در ایــن 
ــی  ــای آب ــت از مرزه ــن امنی ــری )تامی ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــتی ه کش ــتیبانی از  ــت و پش ــظ امنی ــن حف ــالمی و همچنی ــوری اس جمه
کــه در  کشــور را از جملــه اهــداف ایــن ماموریــت مــی خوانــد  تجــاری و نفتکــش 

کــه  گلــف 10۶ آمریــکا  ادامــه فیلــم یکــی از اهــداف آن را در هشــدار بــه نــاو دلتــا 
گــذارد  کشــورمان وارد شــده اســت بــه نمایــش مــی  بــه آب هــای ســرزمینی 
کــه بــدون  کشــورمان مــی باشــد  کــی از تــوان و اقتــدار دفاعــی و امنیتــی  کــه حا
کوچــک تریــن درگیــری و صرفــا بــا یــک هشــدار از مرزهــای ســرزمینی مــان دفــاع 
کشــور در  کنــد. و در همیــن راســتا بــه تشــریح دســتاوردها و تــوان دفاعــی  مــی 
عرصــه نیــروی دریایــی از زبــان فرمانــده مــی پــردازد که نشــان از اقتــدار و امنیت 
کــه همــه ســخنان فرمانــده در راســتای اهــداف و آرمانهــای تدوین  کشــور دارد. 
کل قــوا بیــان شــده  کــه در ابتــدای فیلــم از ســوی فرماندهــی  شــده ایســت 
اســت و بــه نوعــی نشــان دهنــده تحقــق اهــداف و راهبردهــای تدویــن شــده و 
همچنیــن نشــان دهنــده پیــروی و اطاعــت از فرامیــن فرمانــده کل قــوا و ایجــاد 
همدلــی ، همراهــی و هماهنگــی بیــن رزمنــده و فرمانــده مــی باشــد که موجب 

گــردد. رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده مــی 
که  بیننده  یکــی از موفقیــت هــای هــر اثــری آن اســت 
کنــد و در ایــن اثــر علــی  بتوانــد بــا آن ارتبــاط برقــرار 
رغــم آنکــه ســیر روایــت فیلــم بــرای مخاطــب منطقــی 
گیجی بیننده نمی شــود  اســت و موجب تشــویش و 
امــا موفقیــت چندانــی در همراهــی مخاطــب بــا خــود 
ــف  ــات و عواط ــان احساس ــا بی ــی ب گاه ــا  ــدارد و تنه ن
خانــواده توانســته اســت مخاطــب را بــا خــود همــراه 

کنــد.
گــزار و ترکیــب آن بــا  اســتفاده از نریشــن قــوی و تاثیــر 
موســیقی متــن و همچنیــن مصاحبــه بــا افســران 
کــه در ناوگــروه حضــور داشــتند، بــرای بیــان  دیگــری 
اهــداف نظامــی و امنیتــی نیــروی دریایــی مــی توانســت موجــب غنــای بیشــتر 
کــه بســیار بــه اثر آســیب  گــردد. امــا یکــی از مشــکالتی  محتــوای و ســاختار فیلــم 
گفتــن حرفهــای تکــراری از زبــان هــای  زده اســت طوالنــی شــدن آن همــراه بــا 
کــه هــم در  مختلــف خصوصــا مشــکالت و محدویــت هــای خانوادگــی اســت 

ابتــدا بــه آن پرداختــه شــده و هــم در انتهــا.

این موضوع در فیلم از زوایای مختلف و با 
شخصیت های متفاوت درگیر همراه با انتقال 
احساسات و عواطف طبیعی و واقعی همسر و 
فرزند و با سیر روایی منطقی همراه با پرداختی 

قابل توجه بیان می شود.اما شروع فیلم 
جذابیت و گیرایی الزم برای پیگیری مخاطب برای 

دیدن ادامه فیلم را ایجاد نمی کند 
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معرفی فیلم

»شبیه افسانه ها« نماهنگی به صالبت و قدرت بسیج 

کــه بــه زیبایــی توانســته قــدرت،  شــبیه افســانه هــا ، عنــوان نماهنگــی اســت 
کــه  صالبــت و توانمنــدی هــای بســیج را بــه نمایــش در آورد، ایــن نماهنــگ 
بــه کارگردانــی محمدرضــا رضائیــان، و تهیــه کنندگــی خانــه موســیقی بســیج، 
ســاخته شــده، لوح افتخار ششمین جشــنواره عمار را به خود اختصاص داد.
رضائیــان در اثــر خــود افــزون بــر خلــق تصاویــری جدیــد، از آرشــیو ســخنان 

کــرده اســت. امــام خمینــی)ره( و رهبــری نیــز اســتفاده 

»میزبان خورشید« و دغدغه شناخت امام 

پویانمایــی میزبــان خورشــید بــه کارگردانی حمیدرضا ایــزدی، گوشــه ای از 
کاظم وامام رضاعلیهمالسالم  زندگی یکی از شیعیان در زمان امام موسی 
کــه بــه ســفارش موسســه آفرینــش های هنری آســتان قــدس رضوی  اســت 
ــا مــدت زمــان 30 دقیقــه و در قالــب ســه بعــدی تهیــه شــده و چیــزی در  ب

کتــر در ایــن انیمیشــن بــکار رفته اســت. کارا حــدود 15 لوکیشــن و 33 

»ایستاده بر موج«؛ 
روایت ابتکار دفاعی رزمندگان اسالم در دوران جنگ

مصطفــی آتــش مــرد امســال بــا اثــر »ایســتاده بــر مــوج« بــه بخــش مســابقه 
ششــمین دوره جشــنواره فیلــم هــای مردمــی عمــار راه یافتــه اســت.

مســتند »ایســتاده بر موج« روایت دفاع ابتکاری رزمندگان اســالم در دوران 
کــه در طــول جنــگ تحمیلــی  جنــگ، مقابــل ناوهــای جنگــی غــرب اســت 
مســتقیم بــا ایــران وارد مبــارزه شــدند و دالور مــردان ایرانــی تصمیــم گرفتند 
بــر خــالف نبردهــای کالســیک، تهاجــم به کشــتی های بــزرگ جنگی آمریکا 

را بــا اســتفاده از قایــق هــای کوچــک و تنــدرو انجــام دهنــد.
»ایســتاده بــر مــوج« ابتــدا بــه روایــت تجدیــد دیــدار رزمنــدگان عملیــات 
مقابلــه بــه مثــل، در مرکــز فرماندهی منطقه دوم نیــروی دریایی می پــردازد 

و ســپس از زبــان آنهــا، خاطراتــی از دوران جنــگ نقــل مــی شــود.
ــج  ــالم در خلی ــدگان اس ــان رزمن ــری می ــری از درگی ــتند، تصاوی ــن مس در ای

ــا نیروهــای مهاجــم بــه نمایــش در مــی آیــد. فــارس ب
کارنامــه دارد،  کارگردانــی بیــش از 30 اثــر را در  کــه تــا بــه حــال  آتــش مــرد 
ــه تولیــد  ــاق بســته را ب ــاری چــون راه، موگادیشــو، دویــدن در ات توانســته آث

برســاند.

»پنجره«؛
 پنجره ای باز به فرهنگی غلط در جامعه

کارگــردان 31 ســاله ی ایران، علی  کوتاه داســتانی از  »پنجــره« عنــوان فیلــم 
کــه در فیلــم خــود بــه دنبــال نمایــش فرهنــگ غلطــی اســت  زندیــه اســت، 
کــودکان خانــواده  کشــور رواج یافتــه و ســبب تنهایــی  کــه ســال هاســت در 

کشــور شــده اســت. هــای مــا و پیــر شــدن جمعیــت 
کــه تنهایی خــود در  فیلــم داســتانی پنجــره روایتگــر زندگــی بچــه ای اســت، 

کامــل مــی کند. خانــه را بــا دوســت اینترنتــی 
کارگــردان اثــر، بــا لبیــک بــه  گفتــه علــی زندیــه،  فیلــم داســتانی »پنجــره« بــه 
رهنمود رهبرمعظم انقالب پیرامون مسئله فرزند آوری ساخته شده است. 

در پویانمایی های دوکارگردان؛

از جادوگری بانک ها تا عهدی با خدا

ــا خــدا « و »خلــق پــول از  ــدکاالی داخلــی، عهــدی ب ــر پونمایــی »خری دو اث
که توســط حامد حقیقی و علی رهجو تولید شــده اند، در ششــمین  عدم« 

جشــنواره فیلــم هــای مردمــی عمــار حضــور دارنــد.
کاالی داخلــی، عهــدی بــا خــدا«  بــا طــرح آمارهــای قابــل توجــه   اثــر » خریــد 
کاالهــای خارجــی توســط مــردم،  از میــزان واردات و قاچــاق و مصــرف 
گــوار ایــن مســئله برای کشــور را به مخاطب گوشــزد می کند. پیامدهــای نا
ایــن دو کارگــردان جــوان در پویانمایــی »خلــق پــول از عــدم« نیــز بانک های 
کــه بــا جــادو دســت بــه  کننــد  امــروزی را بــه عنــوان جادوگرانــی معرفــی مــی 
کار موجبــات رشــد بــی رویــه ی قیمــت هــا  خلــق پــول از هیــچ زده و بــا ایــن 

کننــد. را فراهــم مــی 
کــه بــا  کــدام 4 دقیقــه اســت  کارگــردان جــوان و خــوش ذوق هــر  آثــار ایــن دو 

محوریــت اقتصــاد مقاومتــی تولیــده شــده انــد.
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طـــــــنز

همه آدم ان!
رضا عیوضی

گنــد زدن بــه همه چــی رفتــه، اوضــاع رســما مثــل صحنه هایــی از یــه فامیــل دور: َبــَر، واقعــا مــا داریــم بــه کجــا می ریــم آقای مجــری؟ این چه وضعیــه برامون مجری: به نظر تو چرا وضعیت سینمای ما این طوری شده فامیل؟ کــردن؟  درســت 
مجــری: عجــب... . اصــال فامیــل بــه نظــرت چــرا دشــمنای مــا به یه فیلــم ایرانی اســکار عمــق ایــن طبیعت خشــن نــگاه می کنه!فامیــل: نــه، ســوال شــما خیلــی محترمانــه بــود، امــا ســوال مــن داره از یه زاویــه دیگه به مجری: خب این سوال  رو که همین االن من از شما پرسیدم!جنگل خشــن شــده...

کــه هیچــی، کال آدمــی زاد حیفــش میــاد بــاور نکنــه.فامیــل دور: بــه نظــر مــن آقــای مجــری، بعضی هــا انقــد قشــنگ دروغ می گــن، دشــمنا دادن؟
فامیــل: َبــَر آقــای مجــری، اونا درســته خارجی هســتن امــا آدم ان، عقل دارن، بی شــعور مجری: عجب...

که نیســتن! دیوی: خاله! فیلم اتصال نادر و سیمین خیلی خوب بود، خیلی دوسش دارم.جیگر: جیگرم! جیگرررررررم! جیگرررررررررررررررررم!که نیســتن، خر 

آب و هوای سینما
محمدحسین علیان

این آدم فرهنگی ارشاد شده
فیلم سازیست که یک هفته ای ایجاد شده

در فیلم چقدر آب میبندد او
آنکس که برای سینما باد شده

رباعی روز
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چطور وارد سینما شویم
 طراح : سجاد جعفری

تحریریه: سجاد اسالمیان- نوید نوروزی 

محمد رضا پورصفار- عارف جعفری محمدرضا شهبازی

گوهریان-رسول احمدی کرم  همکاران: ا

 سید امیرحسین فتاح حسینی- محمد صادق اسحاقی

گرافیک: مهدی بادیه پیما

6 t h a m m a r p o p u l a r f i l m f e s t i v a l

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 دوم

قسمت اول

ســینمای ایــران بعــد از انقــالب اســالمی را شــاید بتــوان بــه ســه دوره ی مهــم و 
ــزن،  ــزن ب ــن و ب کش ــای ا ــم ه ــران فیل ک ــه دوران ا ــرد. اول از هم ک ــیم  ــی تقس اساس
بعــد از اون فیلــم هــای رمانتیــک و دختــر پســری و نهایتــا در ســال هــای اخیــر فیلــم 
گانــه  هــای ســیاه و جشــنواره ای. در مطلــب زیــر بــه اولیــن دوره از دوره هــای ســه 

میپردازیــم.
کشن: ▐ دوران فیلم های ا

ســتاره ی بــی چــون و چــرای ایــن فیلمهــا اســتاد "جمشــید هاشــم پــور" بــود. او در 
طــی فیلــم بــا آدم بــدا مــی جنگیــد و همــه رو مــی زد، از ارتفــاع دویســت متــری مــی 
کــرد همــه ی تیرهــاش بــه  کــه اون شــلیک مــی  پریــد و ســالم مــی مونــد، موقعــی 
کردنــد تیرهاشــون مــی رفــت  کــه آدم بــدا شــلیک مــی  هــدف مــی خــورد و موقعــی 
قاطــی باقالیــا. در نهایــت هــم بعــد از اینکــه همه ی اشــرار قصــه رو به تنهایی به فنا 
مــی داد، طبــق معمــول همــه ی فیلــم هــای ایرانــی، پلیــس در آخــر فیلــم ســر مــی 
کــرد. مهمتریــن  رســید و وظیفــه ی خطیــر دســتبند زدن بــه مجرمیــن را اجــرا مــی 
کــه  کلــه و ...  تکنیــک ایــن فیلمهــا، جلــوه هــای صوتــی بــود. صــدای لگــد، مشــت، 
البتــه همــش یــک صــدا بیشــتر نمــی داد! در ایــن فیلــم هــا " دار و دســته ی محتــرم 
ــواده ی محتــرم رجبــی" ایفــای  ــه جــای "خان کــش" ب اســی ســیبیل و عــزت قمــه 

کردنــد. نقــش مــی 
ــرز  ــا، فرام ــرب نی ــرز ع ــور، فریب ــم پ ــید هاش ــن دوران : جمش ــرح در ای ــران مط بازیگ

کتــک خــور( قریبیــان)در نقــش قهرمــان( و حســن رضایــی) در نقــش 
کــه  کیمیایــی بــود  کارگــردان ایــن دوران، مســعود  کارگردانــان مطــرح: مشــهورترین 
کیمیایــی در آینــده  البتــه بــه زعــم مســعود فراســتی، اینگونــه فیلــم ســازی توســط 

هــم "اســتمرار" داشــت!
ــی  ــم و م کن ــی  ــدات م ــی پی ــم باش ــنگ ه ــر س ــر زی گ ــی ا ــج : "حت ــای رای ــوگ ه دیال
ــود، نامــرد زنمــو  ــرا زن مــن ب ــن!" ، " میت ک ــرو  ــه ی پوکــت ف کل ــوی  ــو ت کشــمت، این
کشــتی) اینــو بــه لحــن "خســرو خسروشــاهی" بــرای دوبلــه ی آلــن دلــون بخونیــد(، 
" بــازی دیگــه تمومــه"، "ایســت! از جــات تکــون نخور.)دیالــوگ ســکانس آخــر پــس 

از ســر رســیدن مامــوران(".
گران: بــه دلیــل وجــود قهرمــان، همــه ی اقشــار جامعــه  وضعیــت اســتقبال تماشــا
کردنــد. البتــه یکــی از معضــالت مهــم اون  از اینگونــه فیلمهــا اســتقبال خوبــی مــی 
ــادر  ــزن به ــتان، ب کــه برخــی مــی خواســتند ماننــد قهرمــان داس دوران ایــن بــود 

کمــی دستشــان هــرز مــی شــد!  باشــند بــرای همیــن 
در شماره های بعدی به دوره های دوم و سوم خواهیم پرداخت.

مروری اجمالی بر ادوار سینمای خفن ایران

باالخره کشتمت!
علی عموکاظمی


