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+ پناهیان در کمپین ننه عصمت



در  دومین روز اکران فیلم های ششمین جشنواره عمار در سینما فلسطینخــبــــــــــر

محسن اسالم زاده در کارگاه آموزش مستندسازی جستجوگر:

مستندسازی حوصله زیاد می خواهد

لبیک پناهیان به دعوت ننه عصمت
مســتند تنها میان طالبان در دومین روز از ششــمین جشــنواره فیلم های  ▐

مردمــی عمــار در ســینما فلســطین، توانســت فضــای جشــنواره را تاحــدودی 
تحــت شــعاع خــود قــرار دهــد.

جلســه ســخنرانی حجــت االســام علیرضــا پناهیــان از سلســله ســخنرانی  ▐
بــا عنــوان »مباحــث نظــری در خصــوص  هــای ویــژه ایــن دوره جشــنواره 
ســینمای انقــاب اســامی« بــا اســتقبال خــوب حاضــران مواجه شــد؛ بــه گونه 
کــه پــس از دقایقــی از شــروع ســخنرانی، صندلــی خالــی یافــت نمــی شــد و  ای 

ــد. کردن ــادی ایســتاده ســخنان وی را دنبــال  افــراد زی
حجت االســام پناهیان نیز، در روز دوم جشــنواره، پس از پایان ســخنرانی  ▐

کمپیــن دعــوت ننــه عصمــت بــرای  خــود و هنــگام خــروج از ســالن ســینما، از 
گاه شــد و در اقدامــی  بافــت دســتکش بــرای رزمنــدگان جبهــه مقاومــت آ
کمپیــن اهــدا  کــه یــادگاری مــادرش بــود، بــه ایــن  گــردن خــود را  نمادیــن شــال 

کــرد.
کارگاه آموزشــی بود، که از سوی محسن اسام  ▐ مســتند جســتجوگر،  عنوان 

کــه مــورد توجه عاقه  زاده، در دومیــن روز از جشــنواره عمــار برپــا شــد، کارگاهــی 

گرفــت و ســؤاالت مخاطبــان ســبب شــد تــا  منــدان بــه عرصــه فیلمســازی قــرار 
ایــن جلســه در وقــت معمــول بــه پایان نرســد.

بــر و بچــه هــای شــبکه افــق را مــی تــوان از فعالتریــن رســانه هــای تصویــری  ▐
کار دانســت. جشــنواره عمــار تــا بــه ایــن جــای 

بــه  ▐ تــوان  مــی  جشــنواره  روز  دومیــن  در  حاضــر  هــای  چهــره  میــان  از 
ــفیع  ــن، ش ــه روش ــری، نفیس کب ــی ا ــن عل ــی، محس ــار بیژن ــون مازی ــرادی چ اف

کــرد. اشــاره   .... و  فــرد  شــهیدی  محمدرضــا  آقامحمدیــان، 

گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار« محســن اســام زاده،  بــه 
کارگــردان مســتند »تنهــا میــان طالبــان« تحقیــق خــوب و زیبایــی شناســی را 
کار مســتند ســاز فراتــر از یــک  گفــت: ارزش  شــاخصه یــک فیلــم خــوب خوانــد و 
کــه محقــق کــم اســت، ایــن مستندســاز اســت  کــه در جایــی  محقــق اســت چــرا 
کــه وارد مــی شــود و واقعیــت را نشــان مــی دهــد، بــه همین خاطر تحقیقــات در 

کار مســتند بســیار مهــم اســت.
کار وی جنبش  برگزیــده پنجمیــن جشــنواره عمــار، با اشــاره به اینکه تم اصلــی 
گفــت: بهتریــن پیــش نیــاز بــرای  هــای اســامی و تحــوالت منطقــه ای اســت، 
کار در حــوزه  کــه مــی خواهــد وارد موضوعــات جهــان اســام شــود،  کســی 
کردســتان اســت. موضوعــات و ســوژه هــای منطقــه سیســتان وبلوچســتان و 
اســام زاده ادامــه داد: یــک مستندســاز بایــد بــا فکــر پیــش بــرود و هــر قــدر روی 

کنــد. موضوعــی عمیــق تــر شــود، بهتــر مــی توانــد روی آن موضــوع را بیــان 
کارگــردان مســتند »اهــل ســنت ایــران« افــزود: بیــن عوامــل فیلــم و شــخصیت 
بایــد یــک دیــوار نامرئــی وجــود داشــته باشــد و یکــی از بزرگتریــن رســالت های 

کنــد.  کــه دوربیــن را در فضــا هضــم  مستندســاز ایــن اســت 
ایــن مستندســاز جبهــه فرهنگــی انقــاب بــا بیــان اینکه برای ســاخت مســتند 
بایــد خیلــی بــا حوصلــه بــود، بیــان داشــت: ســاخت مســتند »تنهــا میــان 
گــذاری آمــاده شــود و  طالبــان« حــدود یــک ســال زمــان بــرد، تــا بــرای صدا
کــه موفــق بــه دریافــت جایــزه  همیــن طــور در مســتند مشــتی اســماعیل هــم 
کارگــردان اثر چهار فصل ســال را  هــای مختلــف داخلــی و خارجــی شــده اســت، 

کــرده بــود. بــا ســوژه همراهــی 

کیفیــت  چــرا  اینکــه  بــر  مبنــی  حاضــران  از  یکــی  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
مســتندهای خارجی باالتر از مســتندهای ایرانی اســت، گفت: مستندســازی 
مــا بــه ســمت بومــی شــدن پیــش مــی رود و در چنــد ســال اخیر پیشــرفت های 
خوبــی داشــته ایــم امــا آنچــه در مســتندهای خارجــی وجــود داد ایــن اســت که 
دوربین در زندگی شــخص حذف شــده و طول پانها مناســب اســت و دکورپاژ 

خوبــی دارنــد.
کــرد: یــک تدویــن گر  اســام زاده بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای تدویــن خاطــر نشــان 
خــوب بایــد مثــل یــک ویراســتار خــوب باشــد و بعضــی ســکانس هــا را براحتــی 
کننــد در حالــی  کنــار بگــذارد؛  برخــی در مستندســازی از 70 دقیقــه شــروع مــی 

کنیــم. کــه بهتــر اســت از زیــر 30 دقیقــه شــروع 
ایــن فیلمســاز بــا بیــان اینکــه نبایــد »تجهیــزات زده « شــویم، گفت: امکانــات و 
کــم هــم فیلم  تجهیــزات چنــدان مهــم نیســت و مــی تــوان بــا موبایــل و هنــدی 
کــه یــک مســتند دو دقیقــه ای  کــرد، همــان طــور  ســاخت و همــه را میخکــوب 

کنــد. کســب  دربــاره ســوریه توانســت در 35 جشــنواره جایــزه 
کــرد: تحقیقــات خــوب تــا حــد اجتهــاد،  وی در پایــان ســخنانش تصریــح 
انتخــاب داســتان مناســب و منطبــق بــا هــدف، انتخــاب شــخصیت مناســبی 
ــاره  گویــی داشــته باشــد، روایــت قصــه در زمــان حــال درب کــه پتانســیل قصــه 
گذشــته و همراهــی زیــاد بــا شــخصیت از جملــه  شــخصیت، غــرق نشــدن در 

ویژگــی هــای یــک مســتند خــوب اســت.
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خــبــــــــــر

گــزارش خبرنگار»نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، حجــت  بــه 
االســام و المســلمین علیرضــا پناهیــان، در دومیــن مجموعــه از سلســله 
ســخنرانی هــای ششــمین دوره جشــنواره فیلــم هــای مردمــی عمــار، بــا 
اشــاره بــه پخــش مناظــره ای در صــدا و ســیما پیرامــون تمــدن بشــری، 
دوران  هــا  خوبــی  بیــان  بــه  شــخصی  مناظــره  ایــن  در  داشــت:  اظهــار 
پهلــوی مــی پرداخــت و الگــوی تمــدن و پیشــرفت را ترکیــه مثــال مــی زد، 
ــه  ک ــخصی  ــت ش گف ــد  ــا بای ــدارم ، ام ــخص ن ــه آن ش ــه اندیش کاری ب ــده  بن
چنیــن تفکــری دارد، از واقعیــت بــه دور اســت و او را نمــی تــوان واقــع بیــن 

دانســت.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه، بــا انتقــاد از قــرار دادن عنــوان ارزشــی در برابر واقع 
کــه عنــوان نیروهــای  بینــی، اظهــار داشــت: مصیبــت بــزرگ از آن جــا آغــاز شــد 
ــد، چنیــن  ــرار دادن ــر »واقــع بینــی« ق گذاشــته شــد و آن را در براب ــر مــا  ارزشــی ب

مســئله ای از اســاس غلــط اســت.
کار اســت، ایــن  گــر ایمــان و اعتقــادی در  کــه ا وی افــزود: ادعــای مــا ایــن اســت 
کشــاند. کنــد و مــا را بــه ســمت دیــدن حقایــق مــی  ایمــان مــا را واقــع بیــن مــی 

گرایــی را مســاوی بــا  حجــت االســام و المســلمین پناهیــان، ترســیم واقــع 
کشــور دو جریــان خیــال پــردازان و واقــع  حرکــت ارزشــی دانســت و افــزود: در 
کــه همــان خیال پردازاننــد، عقیــده  کــه دســته نخســت  بینــان وجــود دارد، 

ــت. ــح اس ــا صحی ــیر آن ه ــا و مس ــی ه ــه راه غرب ک ــد،  دارن
ــاع از انقــاب   ــه ادبیــات دف ک ــه ایــن  ــا اشــاره ب ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه، ب
بیــش از 30 ســال از اســاس و پایــه ویــران اســت، گفــت: ایــن مشــکل از آن جایی 
کــه مارکسیســت هــا مفســر اســام و قــرآن شــدند و از آن دوران بــه بعــد  آغــاز شــد 

بــه مــا لقــب نیــروی ارزشــی داده شــد.

کــه بــه مــا لقــب ارزشــی داده انــد، خودشــان بیــش  کــه افــرادی  وی بــا بیــان ایــن 
از مــا ارزشــی هســتند، گفــت: بــرای ایــن افــراد موهوماتــی به ارزش تبدیل شــده 
کــه از اســاس غلــط اســت، ماننــد تمــدن غــرب و لــزوم اقتصــاد ســرمایه داری، 
کــه ایــن تمــدن غــرب در حالــی فروپاشــی اســت و ایــن  ایــن درحالــی اســت 

اقتصــاد ســرمایه داری نیــز بــه بــن بســت رســیده.
کــه خیالپــردازی و دوری از واقعیــت  ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا بیــان ایــن 
کســی  گــر  کــه انقــاب را قبــول ندارنــد، اظهــار داشــت: ا کســانی اســت  مشــکل 
ــما  ــی ش ــع بین ــه واق ــن هم ــه از ای ک ــد  ــد بگوی ــد، بای کن ــخره  ــا را مس ــد م بخواه

خســته شــدیم.
کــه ســینمای دینــی،  حجــت االســام و المســلمین پناهیــان بــا بیــان ایــن 
کنــد، اظهــار  ــا تمــام واقعیــت هــا آشــنا  ــد جامعــه را ب ــه بای ک ســینمایی اســت 
ــل  ــد انســان را از خیال پــردازی بیــرون آورد و قاب ــی بای داشــت: ســینمای آرمان

ــر بکشــد. ــه تصوی ــودن آرمــان هــا را ب تحقــق ب
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه، ســینمای غیردینــی را ســینمای خیالپردازانــه و 
کوچکــی از واقعیــت را  احمقانــه برشــمرد و افــزود: ســینمای غیــر دینــی بخــش 
کســی اســت  کل تعمیــم مــی بخشــد و ایــن مســئله ماننــد  مــی بینــد و آن را بــه 

گویــد ایــن ســتون اســت. کنــد و مــی  کــه پــای فیــل را لمــس مــی 
کــه هــر روز بــه ســینمای  حجــت االســام و المســلمین پناهیــان، بــا بیــان ایــن 
واقــع بینانــه نزدیــک تــر مــی شــویم و بــه همــان میــزان از ســینمای تشــریفاتی 
دور خواهیــم شــد، گفــت: در برهــه کنونــی شــاهد ایــن هســتیم که جــوان های 
کســانی  کــه قبــا  ــی  ــد، در حال ــه ســینما روی آورده ان باهــوش و جامعــه نگــر ب
کــه بــه خیالپــردازی عاقــه داشــتند بــه ایــن هنــر روی مــی اوردنــد و ایــن نویــد 

خیرهــای خــوب در آینــده اســت.

لبیک پناهیان به دعوت ننه عصمت
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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

باران
کــه زخمــی و تنهــا در میــدان نبــرد مانــده اســت .  رضــا رزمنــده ای اســت 
همســرش بــاران در روســتا بــه تنهایــی کارهای خانــه را انجام مــی دهد . چفیه 
رضــا را مــی شــوید و بــر روی طنــاب پهــن مــی کند . با زخمی شــدن رضا ، چفیه 
کــه بــاران قصــد بــاال  خونــی شــده و بــر روی زمیــن مــی افتــد . در انتهــا هنگامــی 
کمکــش مــی آیــد . تصویــر  آوردن ســطلی را از چــاه آب دارد ، دســتی مردانــه بــه 

رضــا بــر روی آب درون ســطل مــی افتــد .
نویسنده:
رضا بسطامی

نمایی از اثر
کنــار مــی رود. انعــکاس نــور  دود غلیــظ ســیاه رنگــی بــه تدریــج از برابــر دوربیــن 
کــه در فضــای آبــی آســمان مــی درخشــد کادر دوربیــن را ُپــر مــی کند.  خورشــید 
گــوش مــی رســد. انعــکاس نــور خورشــید چشــمان  صــدای بــاد و نعــره آتــش بــه 
بــزرگ و زیبــای رضــا را آزار مــی دهــد. رضــا جوانــی بــا محاســن بلنــد و پیشــانی 
گــردن و لباس بســیجی به  کــه چفیــه ای بــه دور  بلنــد و ابــروان بــه هــم پیوســته 
تــن دارد نــگاه از آســمان آبــی بــر گرفتــه نیم خیز به نقطه ای نگاه می کنــد. دود 
گــذرد. رضــا نــگاه  غلیــظ ســیاه رنــگ بــرای لحظــه ای از برابــر دیــدگان رضــا مــی 
کنــد. چندیــن تانــک و نفرَبــر عراقــی در حال ســوختن انــد. جنازه ســربازان  مــی 
کنــار ســنگرهای ُمنهــدم شــده بــه چشــم می خــورد. عراقــی روی بدنــه تانــک و 

کشــان بــه طــرف بســیجی  کشــان  ــا زخمــی شــده  کــه از ناحیــه شــانه و پ رضــا 
هــای شــهید مــی رود. لــب های خشــکیده و ترک برداشــته رضــا چند بار تکانی 

خــورده و اشــک از چشــمانش ســرازیر مــی شــود...

انیمیشن
داســتانی از زاویــه دیــد نــوار چســب پهــن و ســفیدی که بصــورت ضربدر بــر روی 
شیشــه مدرســه ای در خوزســتان اســت . جنــگ شــروع شــده و ضربــدر ســفید 
کــرده ، یکبــار بصــورت پانســمان زخــم رزمنــده ای  غلــت زنــان در شــهر حرکــت 
در مــی آیــد ، بــار دیگــر بصــورت عامــت صلیــب ســرخ . در نهایــت بــه شیشــه 

گیــرد . شکســته مدرســه برگشــته و ســر جــای اولــش قــرار مــی 
نویسنده:
 رحیم کریم زاده

نمایی از اثر
مــردی جــوان در حــال نصب شیشــــــــه ای بــر روی پنجره کاس اســت . او پس 
از نصــب شیشــــــه بــا نــوار چســب پهــن و ســفید رنگــی ، ضربــدری بــزرگ روی 

شیشــه چســبانده ،  مــی رود .
کنــار  گــردد . در  عنــوان فیلــم بــر روی ضربــدر نصــب شــده  بــر شیشــه حــک مــی 
گنجشــک در بیــن شــاخه  کــه چنــد  پنجــره ، درخــت نخــل بلنــدی قــرار دارد 
گهــان آنهــا از ســوی  هــــای آن در حــال جســت و خیــز و شــیطنت هســتند . نا
پنجــره متوجــه چیــزی غیــر منتظـــره می گردنــد و بی حرکت بر جــای می مانند  
کنند .   گنجشــک ها   و در پی آنها  درخت نخل ،  به ســمت پنجره نگاه می   .
کرده دیده  که چشــــــم های خود را باز  روی شیشــه ی پنجره ، ضربدر ســفید  
کــش و قوســـــــی داده و اطرافــش را  مــی شــود .  ضربــدر ســفید بــه بــدن خــود 

کنــد  . کنجکاوانــه نــگاه مــی 

3

56
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



دیدگاه

در تبییــن علــل ضعــف ســاختاری در ســینمای 
ایــران از مهمتریــن عوامــل میتوان به  عــدم وجود 
و  دفــاع  قابــل  غنــی،   محتواهــای  و  فیلمنامــه 
همگام با ذائقه ی ســخت پســند مخاطب اشــاره 
کــه باعث خالی شــدن صندلی  کــرد . و همیــن امــر 
هــای سینماشــده ، بــه بــی رونقــی و کســادی بــازار 

جشــنواره هــای داخلــی نیــز دامــن زده اســت  . 
کــه فیلــم هــای راه یافتــه به جشــنواره  در شــرایطی 
ای همچــون فجــر یــا براســاس اتفاقــات تکــراری 

عاشــقانه ســاخته می شــود، یــا روایــت دســته 
چنــدم از فــان فیلــم مشــهور اســت، یا ســوژه های 
قدیمــی و نخ نمــا را تکــرار می کنــد، یــا بــرای ترویــج 
ــوی دوربیــن رفتــه اســت  ــدوه جل ــأس و ان غــم و ی
گرفتــن از چنــد بازیگــر مشــهور  و یــا بــه  زور بــازی 
کــه چهره شــان  ســاخته شــده اســت؛ بازیگرانــی 
گاه  هم مثل بازی هایشــان تکراری  شــده اســت و 
تــا پنــج فیلــم و یــا بیشــتر را در طــول یــک ســال، بــه 
حضــور خــود می آراینــد! و محتــوای یکســانی بیــن 
کثــر قریــب بــه اتفــاق فیلم هــای داخلی به چشــم  ا
ــا مــی تــوان آینــده ای روشــن بــرای  مــی خــورد ؛ آی
خلــق موقعیــت هــای دراماتیــک و آثــاری ابتکاری 

و بدیــع در چنیــن جشــنواره ای متصــور شــد ؟ 
بــا  کــه  ســینمایی  در  باشــد  قــرار  وقتــی  البتــه 
ضعف هــای مختلــف امــا شــناخته شــده و شــایع 
یــا  نــرم می کنــد  یــک مســابقه  دســت و پنجــه 
رقابــت داخلــی انجــام شــود، دیگــر دلیلــی نــدارد تــا 
محتــوا، عامــل اصلی ســنجش مرغوبیت فیلم ها 

شــود.
کوچک تریــن نوآوری هــا ولــو  در چنیــن شــرایطی، 
در حــد اســتفاده از چنــد فریــم متفــاوت و یــا چنــد 
جملــه خــاص در یــک فیلــم و یــا ایفــای  یک نقش 
نه چنــدان خــاص از ســوی فــان بازیگــر، می توانــد 

عمار؛
 پاسخی به شکست 
سینمای ایران

معیــار اعطــای جایــزه باشــد تــا هــم نیــازی بــه 
بررســی و کنکاش میان مفاهیم  بعضًا مشــکل دار 
فیلم هــا نداشــته باشــیم، هــم هنرمنــدان عرصــه 
را  پاســخ گویی  رنــج  تــا  نباشــند  ســینما مجبــور 

کننــد. تحمــل 
ــه مســئله عــدم وجــود  ک گفــت  ــد  مــع االســف بای
از مشــکات  یکــی  تنهــا  قــوی  فیلمنامــه هــای 
کــه به جشــنواره هــای داخلی کنونی  آثــاری اســت 

ســینما راه مــی یابنــد . 
همچــون  ســینما  داخلــی  هــای  جشــنواره 
ــا مســائل و حواشــی دیگــری  جشــنواره ی فجــر ب
کــه در یــک عبــارت  کننــد  دســت و پنجــه نــرم مــی 
ســاده همــه ی ایــن عوامــل را مــی تــوان " علــل 

کشــور " نامیــد .  شکســت ســینمای فعلــی 
عواملــی همچــون ضعــف در جــذب بیــن المللــی 
کــه بــه عقیــده ی کارشناســان ،  بخش بین الملل 
ــزار  ــا فرمایشــی  برگ ــًا ی در ایــن جشــنواره هــا عموم
شــده اســت و یــا تعطیــل و نیمه تعطیــل بــوده 
کــه به یقیــن حضــور آثــار خارجــی  اســت. در حالــی 
مناســب و قابل دفاع در جشــنواره  فجر، می تواند 
را بیفزایــد و جشــنواره  بــرد بین المللــی آن  هــم 
داخلــی مــا را بــه یــک ِبرنــد بین المللــی تبدیــل 
کنــد، و هــم می توانــد بــر داغ شــدن  رقابت هــا و 
افزایــش جذابیت هــای آن اثرگــذار باشــد. و ایــن 
کــه نــام و  حداقــل انتظــار از جشــنواره ای اســت 

کشــد . ــدک مــی  نشــانی از انقــاب را ی
مشــکل دیگــر از ایــن دســت جشــنواره هــا همــراه 
شــدن آن بــا حواشــی بســیار زیــاد مــی باشــد . 
کــه حاشــیه ها بــر متــن  متأســفانه در جشــنواره ای 
بــرای  فضایــی  و  مجــال  دیگــر  بگیــرد،  پیشــی 
کــه همــان  پرداختــن بــه اصــل و عصــاره فیلم هــا 

محتــوای اثــر اســت، باقــی نخواهــد مانــد.

از  بعضــی  در  کــه  دیگــری  ذکــر  قابــل  موضــوع 
ماننــد  ســینمایی  جشــنواره های  نمونه هــای 
خــورد  مــی  چشــم  فجربــه  فیلــم  جشــنواره 
کار  گربه عنــوان اولویــت  مســئله ی  جــذب تماشــا
کمتــر بــه  مــی باشــد و همیــن امــر موجــب توجــه 

کیفــی آثــار خواهــد شــد.  محتــوا و بهبــود 
گر از تبدیل شــدن جشــنواره های ســینمایی به  ا
کــه در  عنــوان جایــی بــرای تبلیغــات و بازاریابــی 
کارکردهای عموم جشــنواره های  حقیقت یکــی از 
کنیــم ؛ باشــک  ســینمایی دنیاســت صــرف نظــر 
نمــی تــوان از ابتــذال فاحــش راه یافتــه بــه آثــار 
کــرد  ســینمایی در ســال هــای اخیــر چشــم  پوشــی 
کــه حتــی داد اهالــی هنــر را نیــز در آوره  . پدیــده ای 
و هربــار شــاهد اعتــراض و عکــس العمــل یکــی از 

هنرمنــدان بــه ایــن مقولــه شــوم هســتیم . 
ابتــذال در ســینمای ایــران بیــش از دو دهــه اســت 
کــه بــه موضــوع روز تبدیــل شــده و امــروز عــاوه بــر 
مشــکل فیلــم هــای مســئله دار و دیالــوگ  هــای نــا 
بــه هنجــار و خــارج از عــرف که نقد بســیاری از افراد 
و حتــی بازیگــران را بــه دنبــال دارد، پشــت پــرده 
مفســده پیشــنهادات  بی شــرمانه به بازیگران نیز 
وجــه جدیــد ایــن ابتذال شــده اســت. و متاســفانه 
کــه بــه جشــنواره هــای ایــن ســالها  برخــی از آثــاری 

راه یافتــه انــد  خالــی از ایــن اشــکال نبــوده انــد . 
کیفــی  شــاید یکــی از دالیــل ایــن امــر عــدم نظــارت 
مطلــوب بــر محتــوای آثــار ســینمایی باشــد . چــرا 
که  نگارش در تلویزیون با نظارت بیشــتری انجام 
می شــود. در واقــع یــک طــرح بــرای تبدیــل بــه 
ســریال بایــد از چنــد شــورای نظارتــی بگــذرد تــا بــه 
مرحله نگارش و تولید  برســد. اما در ســینما شــما 
فقــط بــا شــورای پروانــه ســاخت روبه رو هســتید. و 
در خصــوص جشــنواره هــا نیــز مســئله ی نظــارت 
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نمازجمعه  سینمایی

جشنواره عمار با عبور از ضعف های معهود 
جشنواره های سینمایی، پا را از یک جشنواره 

مستقل و هدفمند 
فراتر نهاده و به محلی برای به نمایش گذاشتن 

دستاوردهای انقالب و فرهنگ اسالمی ایران 
تبدیل شده است. 

و مدیریــت محتواهــای فیلم هــا ، بیشــتر مــورد 
غفلــت قــرار میگیــرد.  مشــکل بعــدی جشــنواره 
کنونــی ســینمایی ، مســئله ی عــدم وجــود  هــای 
تنــوع در ژانرهــای فیلمهــای اینگونــه جشــنواره 

هاســت . 
کــه ســینمای غــرب  روز بــه روز بــر  در شــرایطی 
گــوی ســبقت از رقیبــان ، در زمینه  ســرعت ربــودن 
ی محتــوا ، قالــب و ژانــر آثــار خــود مــی افزایــد ؛ بــی 
توجهــی مســئولین جشــنواره فجــر نســبت بــه این 
مقولــه جفــای بزرگــی در حــق ســینمای کشــور مــی 

باشــد . 
کــه بــا وود شــرایط مذکــور  حــال ســوال اینجاســت 
کشــور ؛ بهترین  فعلی در ســینما و جشــنواره های 
راهــکار بــرای رهایــی از چنیــن رکــود و ضعــف هایــی 
گذشــت ســی و انــدی ســال  چیســت ؟ آیــا پــس از 
گذاشــتن پیشــرفت هــا  ، نبایــد شــاهد بــه نمایــش 
و دســتاوردهای انقاب اســامی در آثار ســینمایی 
کشــور باشــیم ؟ و آیــا بــرای چنیــن امــری  تولیــدی 
ــندگان  ــان و نویس کارگردان ــه  ــدام ب ــرض ان ــازه ع اج
و  کشــور  فعلــی  ســینمای  در  انقابــی  جــوان 

ــر وجــود دارد ؟  جشــنواره هــای فــوق الذک
ــه  ــرای پاســخ ب جشــنواره ی عمــار جایــی اســت ب
تمامــی پرســش هــای فــوق و مشــابه آن . جایــی 
ــان  کشــیدن توانمنــدی هــای جوان ــه رخ  ــرای ب ب
متعهــد جبهــه فرهنگــی انقــاب در تولیــد آثــاری 
فاخــر و ارزشــمند در زمینــه ی فرهنــگ بومــی ، 

کشــور .  ملــی و اســامی 
تنهــا فاقــد ضعــف هــای  نــه  کــه  جشــنواره ای 
معهــود جشــنواره هــای ســینمایی اســت ، بلکــه 
پــا را از یــک جشــنواره مســتقل و هدفمنــد فراتــر 
گذاشــتن  نهــاده و بــه محلــی بــرای بــه نمایــش 
دســتاوردهای انقــاب و فرهنــگ اســامی ایــران 

تبدیــل شــده اســت . 

اکران نمازجمعه؛
یکی از بزرگ ترین اکران ها 

کردیــم. فیلــم »و دیگــر هیــچ نبــود« دربــارۀ  کانــون خودمــان شــروع  کــران را از هیئــت و  ا
کــه در تانکــی بــا هــم روبهــرو می شــدند و اتفاقــات  یــک رزمنــدۀ ایرانــی و یــک عراقــی بــود 
خاصــی بیــن آن دو رخ می ــداد. بعــد هــم انیمیشــن نبــرد خلیج فــارس را پخــش کردیم. 
کــران  مــا بــا ایــن دو فیلــم بــود. از اواســط دی تــا اواخــر بهمــن به صورت فشــرده در  اولیــن ا
کاســهای  کردیــم. در طــول ســال در  کــران  مدرســه ها، مســجدها و خانه هــای شــهدا ا
کانونهــای مســاجد، جلســات هفتگــی هیئت هــا و حتــی در دیدارهــای  تابســتانی، 
کرانهــای مــا در مســجدها و مدرســه ها و  کردیــم. بیشــترین ا کــران  خانوادگــی فیلــم ا
کران هم در مدرســه ها بود. در دبیرســتان »بهشــتی« حدود چهارصد  ُپرمخاطبترین ا
کــه حــدود  کردیــم  کــران  کرا ن هــا حاضــر شــدند. در تــاالر شــهر هــم فیلــم ا نفــر در یکــی از ا
چهارصــد نفــر شــرکت کننده داشــت. پخــش فیلــم در نماز جمعــه هــم یکــی از بزرگ ترین 

کران هــا بــود. ا
حمید صالحی) اکران کننده داراب(

عمار؛ آینۀ  وحدت
کــران مــا در ســازمان تبلیغــات بــود. نماز جمعــه را بــرای تبلیغــات در اختیــار مــا  اولیــن ا
گذاشــتند. در مســاجد مختلــف اهل ســنت و شــیعیان هــم کاغذهــای تبلیغاتــی پخش 
کردند؛  کردیم. مردم »بلوچســتان« خونگرم هســتند. اهل ســنت خیلی با ما همکاری 
کردنــد و در مراســم مــا حاضــر شــدند. از بچه هــای  حتــی دو ســه  نفــر از بزرگانشــان لطــف 

کردیــم. اهل ســنت هــم بــرای تبلیغــات اســتفاده 
میاد امینی) اکران کننده خاش(
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کــه راوی آن معلمی افغانســتانی اســت  نامگــذاری ایــن اثــر بدیــن جهــت اســت 
کــه بــرای دفــاع از حــرم بــه ســوریه آمــده و بــه مقابلــه بــا تروریســت هــای داعــش 
مــی پــردازد، حضــور دوربیــن در مناطــق آســیب دیــده و نشــان دادن اثــرات 
مخــرب حضــور داعــش و اســتفاده از تصاویــر آرشــیوی مبــارزه رزمنــدگان تیــپ 

فاطمیــون بــا دشــمنان توانســته بــه جذابیــت هــای ایــن مســتند بیفزایــد. 
کارگردان 26 ساله از سال 89 به صورت حرفه ای وارد دنیای فیلمسازی  این 
شــد و در پنجمیــن دوره جشــنواره عمــار توانســت، فانــوس بلوریــن بخش بین 

کند.  کســب  کرار  الملل و بیداری اســامی به خاطر فیلم مســتند 

ایده و ماجرای مستند معلم چگونه شکل گرفت؟  ▐
در ابتــدا قــرار بــود مســتندی دربــاره اقدامــات شــهید حســن شــاطری در 
گــروه  افغانســتان ســاخته شــود و در حیــن تحقیــق و پژوهــش ایــن مســتند، بــا 
کــه متشــکل از رزمنــدگان افغانســتانی مدافــع حــرم در ســوریه بــود،  فاطمیــون 
گــروه آشــنا شــدیم و مســیر ســاخت  آشــنا شــدیم و مــا بــا ابوحامــد فرمانــده ایــن 

کشــیده شــد. مســتند بــه ایــن ســو 
در ســاخت ایــن مســتند ســختی و مشــکات بســیاری را متحمــل شــدیم؛ 
کردیــم و  کــه فضــای جنــگ و بحــران را تجربــه مــی  کــه نخســتین بــار بــود  چــرا 
بــه اعتقــاد مــن همــه چیــز در ســاخت مســتند معلــم رزق و عنایــت الهی بــود به 
کتــر قصــه و داســتان مــا باشــد حتــی  کارا کــه در ابتــدا قــرار نبــود معلــم،  گونــه ای 
کــه چنــد روز بیــکار بودیــم و  در ســفر دوم مــان بــه ســوریه نیــز پیــش مــی آمــد 

محسن اردستانی:

مستند معلم روزِی ما بود
»معلــم« عنــوان مســتندی از محســن اردســتانی رســتمی اســت کــه بــه 
معرفــی تیــپ فاطمیــون در ســوریه مــی پــردازد و تفاوت این تیپ این اســت 
کــه رزمنــدگان ایــن تیــپ را شــیعیان افغانســتان تشــکیل می دهنــد که به 

دفــاع از حــرم حضــرت زینــب و رقیــه )س( مــی پردازنــد.

گــره  گــره مــی خــورد تــا بــه حــرم مــی رفتیــم و متوســل مــی شــدیم تــا  کار  آنقــدر 
کارمــان بــاز شــود.  از 

کار، امــا در  بــه طــور مثــال در تهــران پیــش بینــی هایــی انجــام مــی دهیــم بــرای 
مســتند بحران فضا بســیار متفاوت اســت و بسیاری از اتفاقات غیرقابل پیش 

کــه فضــا ایــن غیرقابــل پیــش بینــی بــودن را فراهم مــی کند. بینــی اســت چــرا 

گفتمــان  ▐ جشــنواره عمــار تــا چــه میــزان توانســته بــه جریــان ســازی 
بپــردازد؟ مقاومــت در قالــب تصویــر 

کــه در برخــی جشــنواره ها مشــاهده می شــود این  کننــده ای  مســائل ناراحــت 
اســت که کارهایی بســیار قوی در گونه ی مســتند ســاخته می شــود و با توجه 
بــه قــوی بــودن در فــرم  و محتــوا، امــا در جشــنواره هــا تحویــل گرفتــه نمی شــود 

جــز در عمــار و ایــن ســؤالی اســت بــی پاســخ بــرای من.
دوســتان و مســئوالن در جشــنواره هــا یــک ســری سیاســت زدگــی در هــر دوره 
کــه فضــای روشــنفکری بســیار دارد  کارهــای شــان دارنــد و فیلــم هایــی  ای در 
که دارای اســم  گرفته می شــود و ســعی می شــود به افرادی مشــخص  تحویل 
کــه اصولــی اســت  کارهایشــان بهــا داده شــود در حالــی  و رســم هســتند بیــش از 

کــه اثــر آدم از نامــش بیشــتر معــروف باشــد.

بــا توجــه بــه فضــای مســتند معلــم آیــا تغییراتــی هــم در طــول ســاخت  ▐
مســتند در مســیر قصــه داســتان ایجــاد شــد؟ 

کار تصویربــرداری و تدویــن مســتند »معلــم« فاصلــه زمانــی یــک  پــس از اتمــام 

گفت وگوی فیلمساز
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» معلم «
همذات پنداری با یک قهرمان

قبــال  در  انقــاب  رســانه ای  جبهــه  تجربــه  ســال  چنــد  از  بعــد 
عرصــه  ایــن  مستندســازان  هــای  افــق  رشــد  منطقه،شــاهد  اتفاقــات 
هستیم،مســتند»معلم« یکی از مصادیق این مدعاســت،روایتی روان،به دور 
از تکنیک زدگی،معلم حال و روز رزمنده ای افغانســتانی از تیپ فاطمیون در 
ســوریه را روایــت مــی کند،فــردی شــبیه به همه انســان ها،منتهــا با صفاتی که 

کــرده انــد. در عرصــه جهــاد صادقانــه بــروز 
کــه مخاطــب در  معلــم بــاور پذیــر اســت زیــرا ســاخت وجــودی او همــان اســت 
خــود مــی بیند،بــدون پیرایــه هــا و وصلــه هــای نامتناســب،به همیــن ســبب 
باعــث نوعــی از همــذات پنــداری مــی شــود تــا بیننــده خــود را بــه جــای او فــرض 

کند.
کــرده در  فیلــم ســاز بــا دخالــت حداقلــی در فیلــم و پرهیــز از فــرم زدگــی ســعی 
کنــار ســوژه بماند،نــه ماننــد یــک گزارشــگر ، ســطحی و نه  نســبتی مشــخص در 

کننــده. ماننــد یــک داســتان پــرداز ، دخالــت 
کلیشــه تصویر افغانســتانی ها را به خود نگرفته وبا نگاهی بدور از پیش  معلم 
فــرض هــا روایتــی صادقانــه بــه بــار آورده اســت.البته هنــر بــارز فیلــم ســاز را مــی 
تــوان در ابتــدا، انتخــاب همیــن ســوژه دانســت،زیرا معلــم خــود از ظرافت های 
بســیاری برخــوردار اســت.  فــردی بــا ویژگــی هــای انســانی حتی در شــرایط نبرد 

بــدور از رفتارهــای تصنعــی امــا همچنــان همــراه با تیم مســتند ســاز.
کــه شــهید آوینــی  ایــن فیلــم اثــری  بــا برنــد روایــت فتــح اســت،در مجموعــه ای 
کــه عالــی تریــن  گــذار آن بــود، آنچــه روایــت مــی شــد حــاالت مردمــی بــود  پایــه 
صفــات انســانی را در عرصــه مبــارزه از خــود بــروز مــی دادند،وحــاال »معلــم«  از 
همان دســته فیلم هاســت،هرچند نریشــن نگاه تاویلی شــهید آوینی را ندارد 
امــا مواجهــه تیــم مستندســاز قرابــت زیــادی بــا جنــس فیلــم هــای روایــت فتــح 
دارد،بایــد دیــد روایــت فتــح در آینــده باز هم از این زاویه فیلم خواهد ســاخت؟

 

ماهــه تــا پخــش ایجــاد شــد و در ایــن مــدت فیلــم را از طریق جانشــین تیپ، به 
گــردان بــه ابوحامــد  ابوحامــد فرمانــده تیــپ فاطمیــون رســاندیم و بچــه هــای 
گفــت  کار نباشــد و ابوحامــد مــی  ــه حیــف اســت فیلمــی از شــما در  ک گفتنــد 
کــه فیلــم  گفتــه بــود  کــه  نیــازی نیســت تــا ســه روز قبــل از شــهادت ابوحامــد 
کار در اختیــار مــا قــرار دهنــد و فیلــم هــای آرشــیوی  هایــی را بــرای قــرار دادن در 

گرفــت. پــس از شــهادت در اختیــار مــا قــرار 
خــودم بــه عنــوان کارگــردان، اثــر معلم را بســیار قوی نمــی دانــم و بازخوردهایی 
ــر از تصــور مــا بــود و  یکــی از دوســتان تعریــف  کــه از  ایــن مســتند داشــتیم فرات
کــرد پــدر مــن جانبــاز اعصــاب و روان بســتری در بیمارســتان بــود و پــس  مــی 
از تماشــای مســتند معلــم وضعیتــش بهبــود یافتــه بــود و مــا را بــه خانه منتقل 

کردیــم.
کــه همزمــان بــا مراســم  در جلســه نقــد و بررســی ایــن مســتند در حســینیه هنــر 
گرامیداشــت و هفتمیــن روز شــهادت ابوحامــد برگــزار شــد عبدالرضــا هالــی نیز 
کــه ایــن بچــه هــا را فرامــوش نکــن و  حضــور داشــت و پــس از مراســم بــه او گفتــم 
پــس از مدتــی آقــای هالــی مراســم پاسداشــتی بــرای رزمنــدگان مدافعــان حرم 

کرد. افغانســتان برگــزار 

بــا ایــن حــال مظلومیــت شــیعیان افغانســتانی چــه در افغانســتان، چــه  ▐
در ایــران و حتــی در منطقــه نبــرد ســوریه، موجــب شــده اســت کــه بــا وجــود 
ــپ  ــن تی ــهدای ای ــون«، ش ــپ فاطمی ــط »تی ــدد توس ــهدای متع ــم ش تقدی

کــه بایــد شــناخته نشــوند شــجاع آنچنــان 
آرزو مــی کنــم، زیــر ایــن آســمان آبــی هر کس برای شــهدا به ویــژه مدافعان حرم 
کــه مدافعــان حــرم بســیار  کنــد؛ چــرا  کنــد، خــدا بهتریــن هــا را بــه او عطــا  کار مــی 

مظلــوم واقــع شــده اند.

مݡعلم
یادداشت  فیلم
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گفت وگوی فیلمساز

گــو بــا  گفــت و  کارگــردان فیلــم داســتانی »تــور و ماهــی« در  علــی نیکفــر، 
کوتــاه  خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، ایــن فیلــم 
کار خوانــد و اظهــار داشــت: در ایــن  کــودکان  را نگاهــی مفهومــی بــه زندگــی 
کار مــی کننــد تــا آنکــه بــر اثر یک  فیلــم دو پســر بچــه در بــازار ماهــی فــروش هــا 
ســری اتفاقــات مجبــور بــه تصمیــم گیــری بــر خــاف رونــد ســابق زندگیشــان 

مــی شــوند.
کارگــردان فیلــم داســتانی تــور و ماهــی، ایــده ایــن فیلــم را برگرفتــه از فعالیــت 
هــای جمعیــت دانشــجویی امــام علــی)ع( در راســتای کمــک بــه محرومــان 
کــرد و گفــت: ایــن جمعیــت در بوشــهر، در روزهــای 5 شــنبه و جمعه  عنــوان 
کــرد و طــی ارتبــاط و  کاس هــای درســی برگــزار مــی  کار  کــودکان  بــرای 

گرفــت. همراهــی بــا آنــان، ایــده اولیــه تولیــد فیلــم تــور و ماهــی شــکل 
وی افــزود: ایــن فیلــم در ســه لوکیشــن و در 8 روز فیلمبــرداری شــد و تمــام 
کشــیدن روزنــه نــور و راهــی جهــت تبدیــل شــدن بــه  تــاش مــن، بــه تصویــر 

انســانی بهتربود.
گران از پرداختن به موضوعات  نیکفر، با اشاره به غفلت بسیاری از سینما
کثــر تولیــدات ســینما ارتبــاط  کــرد: ا مرتبــط بــا زندگــی عمــوم مــردم تصریــح 
گــر آثــاری از جنــس مــردم  کــه ا موثــری بــا مخاطــب برقــرار نمــی کنــد در حالــی 

تولیــد شــود اســتقبال بیشــتری را نیــز در پــی خواهد داشــت.
وی، تدویــن پــروژه ســینمایی بــا موضــوع دفــاع مقــدس را فعالیــت بعــدی 
گفــت: ایــن فیلــم برشــی از زندگــی ســردار  خــود در عرصــه ســینما خوانــد و 
کنــون  خلبــان شــهید یاســینی از شــهدای جنــگ تحمیلــی اســت و هــم ا

کنــد. مراحــل تدویــن را ســپری مــی 

فیلمساز بوشهری:

اقبال عمومی به سینما با تولید 
آثاری از جنس مردم

علی نیکفر متولد 1370 در شهرستان بوشهر، در آستانه فارغ التحصیلی 
از دانشــگاه آزاد اســامی این شهرســتان در رشــته فیلســازی اســت؛ وی از 
ابتــدای ورود بــه دانشــگاه بــه تولیــد فیلــم کوتــاه روی آورد و هــم اکنون 
بــا مســتند تــور و ماهــی که ســومین ســاخته این فیلمســاز جــوان اســت در 

جشــنواره مردمــی عمار حضــور دارد.

کارگــردان فیلم داســتانی »از مــا«، در گفت  ســید مرتضــی ســبزقبا، 
گــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار« بــا  و 
ــم  ــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیل ــر ب ــه ارســال ایــن اث اشــاره ب
عمــار، بیــان داشــت: ایــن اثــر بــرای نزدیکــی و قرابــت هرچــه بیشــتر 
کــه هرچنــد جنــگ ناخواســته ای بیــن  انســان هایــی تولیــد شــده 
گرفتــه امــا شــاخصه های مشــترک مذهبــی و فرهنگی  آنهــا شــکل 

مــی توانــد عامــل نزدیکــی آنهــا باشــد.
ــان  ــاره انس ــتم درب ــی خواس ــود م ــالها ب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کنــم و دین خــود را به مردمــم ادا  هــای متأثــر از جنــگ اثــری تولید 
کنــم، اظهــار داشــت: یکــی از دغدغــه هــای مــن بــرای فیلــم ســازی 
گــر جنــگ  کــه ا نقــاط مشــترک انســانی و اخاقــی آدم هایــی اســت 
بــه آنهــا تحمیــل نشــود، می تواننــد در صلــح و صفا و بــرادری باهم 

کننــد. کنــار هــم زندگــی  کننــد و در  ارتبــاط برقــرار 
کــرد و افــزود:  ســبزقبا رونــد ســاخت اثــر را بســیار خــوب عنــوان 
گــروه تولیــد،  مشــکل خاصــی در جریــان تولیــد وجــود نداشــت و 

گــروه حرفــه ای و در عیــن حــال صمیمــی بودنــد. یــک 
کــه در جریان فیلمبرداری  وی ادامــه داد: اتفــاق جالــب توجهی 
کــه باتوجــه بــه مفاهیــم  کــه مــا قصــد داشــتیم  خ داد ایــن بــود  ر
موجــود در فیلــم، تصویربــرداری ایــن فیلــم -نــه بــه شــکل ســیاه 
کســتری  و ســفید- بلکــه بــه شــکل دقیــق اش بــه شــیوه خا
صــورت بگیرد.بــه همیــن منظــور همــواره از فضــای بســته و نــور 
ــان  ــرای ضبــط پ ــا اینکــه روز آخرب ــم ت کردی مصنوعــی اســتفاده 
هــای خارجــی بــا تصــور اینکــه هــوا بایــد آفتابــی باشــد تــا تصاویــر 
کســتری ضبــط شــوند،  کنتراســت پاییــن و رنــگ خا فیلــم بــا 
بــه فضــای بــاز رفتیــم. آن روزهــوا ابــری شــد و مــا پــس از اندکــی 
ــرداری  ــم ب ــت فیل ــان وضعی ــا هم ــدیم ب ــور ش ــی مجب ــل وقت تام
کســتری اســت و مــا اتفاقا  کــه تصویــر مــا خا کنیــم متوجــه شــدیم 

دقیقــا بــه چنیــن هوایــی نیــاز داشــته ایــم.

»از ما« از دفاع مقدس می گوید

فیلم سازی دینی؛ 
فیلم سازی انسانی و اخالقی 

ســید مرتضــی ســبزقبا متولــد 1359 در شــهر دزفــول و وی دانــش 
آموختــه انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و نیــز عضــو انجمــن فیلــم 
کوتــاه ایــران)ESFA( اســت؛ فیلــم هــای" بــرای او" ،" آنهــا " و " از مــا 
" ســه گانــه اخیــر ســبزقبا هســتند کــه در آنهــا بــا موقعیــت هــای تقریبــا 
مشــابه ولی با ســاختارها و داســتان های متفاوت به دفاع مقدس و 
انســانهای متأثر از آن پرداخته شــده اســت و در جشنواره های مختلف 

داخلــی و خارجــی شــرکت داشــته و جوایــزی را از آن خــود کــرده انــد.
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گفت وگوی فیلمساز

گفــت: ایــن  ایــن فیلمســاز دربــاره جشــنواره عمــار 
پیداســت،  آن  نــام  از  کــه  همانطــور  جشــنواره 
کــه یــک جشــنواره حرفــه ای باشــد،  بیــش از ایــن 
جشــنواره ای مردمــی و بــا نگرشــی مذهبــی اســت 
گر فیلم ســازان حرفه ای در آن حضور نداشــته  و ا
کیفــی آثــار شــرکت  باشــندممکن اســت ســطح 

کنــد. کننــده تنــزل پیــدا 
ــا بیــان اینکــه برگــزاری جشــنواره هــا بــه  ســبزقبا ب
کــه دارند، اتفاق  غ از رویکــردی  خــودی خــود و فــار
گرجشــنواره هــا بــا  مبارکــی اســت اظهــار داشــت: ا
نگاهــی حرفــه ای مدیریــت شــوندمی تواننــد در 
درازمــدت در ســینمای ایــران تأثیرگذارباشــند و 
کــه ماننــد جشــنواره عمــار بــه شــکل  درصورتــی 
بــا رویکــردی دینــی برگــزار  گســترده و مســتمر و 
ــد شــکل  ــه در رون ک ــود دارد  ــد وج ــوند ایــن امی ش
گیــری ســینمای دینــی موثــر و مفیــد واقــع شــوند.
بتوانــد  فیلمــی  اینکــه  بــرای  کــرد:  تصریــح  وی 

بایــد  کنــد  منتقــل  بــه خوبــی  را  دینــی  پیامــی 
و هنــری ســینمایی در  قواعــد علمــی  و  اصــول 
آن رعایــت شــده باشــد. ســینمای دینــی بیــش 
از نیــت فیلمســاز، برآمــده از اندیشــه فیلمســاز 
کــه هنــر ســینما مینامیمــَاش، خــود  اســت.آنچه 
واجــد ویژگیهــای هنــری و فّنــی خاصــی اســت 
ــا  ــه مکّمــل جهانبینــِی دینــی فیلمســاز اســت ت ک
کــه بایــد و شــاید، بــا  ظــرف و مظــروف را آنگونــه 
هــم تطبیــق بدهــد و ترکیبــی درســت از ایــن دو را 

بــه ثمــر برســاند.
ــد  ــی توان ــه م ــت: آنچ گف ــه   ــاز در ادام ــن فیلمس ای
کنــد  کیفیــت جشــنواره عمارکمــک  بــه بــاال رفتــن 
کارشناســان و هیئــت انتخــاب  کــه  ایــن اســت 
ــر اســاس شــاخصه هــای  جشــنواره، فیلــم هــا را ب
حرفــه ای و هنــری تثبیــت شــده جهانــی انتخــاب 

کننــد.
کــران هــای مردمی عمار را حرکتی مثبت  ســبزقبا ا

کــرد و افــزود: ســینما بــرای مــردم اســت و  ارزیابــی 
گــر مــردم بــه هردلیلــی نمــی تواننــد بــه ســینما  ا
کــه فیلــم هــا را به میــان مردم  برونــد، خــوب اســت 
و اجتماعــات آنهــا ببریم. امیدوارم بقیه جشــنواره 

کننــد. کار الگوبــرداری  هــا نیــز از ایــن 
کــران هــای مردمــی حتــی  کــرد: ا وی خاطــر نشــان 
گــر در ســینما تأثیــری نداشــته باشــد، امــا قطعــا  ا
مــی توانــد در فرهنــگ و نگــرش و جهــان بینــی 
مــردم موثــر باشــد و هــدف از ســینما هــم همیــن 
کــه فــرد را در معــرض آمــوزش هــای مختلف  اســت 

انســانی و اخاقــی قــرار دهیــم.
کــه همــه مســئولین فرهنگــی  ســبزقبا بــا ایــن آرزو 
کشــوربه ارتقــاء آثار ســینمایی کمک کننــد، درباره 
گفــت: فیلــم نامــه ای  کاری آینــده اش  برنامــه 
ــه  ک ــی" در دســت تولیــد دارم  گل ن ــام " وقــت  ــا ن ب
کاســپین رشــت، جایــزه اول  در جشــنواره ملــی 

ــرد. ک کســب  بهتریــن فیلمنامــه داســتانی را 
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گفت وگوی فیلمساز

مســعود حمــزه ای کارگردان پویانمایــی »فرزندان 
گــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه  گفــت و  آفتــاب« در 
جشــنواره عمــار« بــا اشــاره بــه نحــوه ورود به عرصه 
کــرد: ابتــدا در حــوزه  انیمیشــن و ســینما اظهــار 
تبلیغــات مشــغول بــه فعالیــت بــودم و پــس از 
ارتبــاط بــا یــک شــرکت تولیــد فیلــم و انیمیشــن در 
ســال ۱37۹ وارد عرصه تولید انیمیشــن شــدم؛ در 
کــه در  ســال ۱385 فیلمــی بــه نــام بــه ســوی نــور 

گرفــت. جشــنواره دانشــجویی مــورد تقدیــر قــرار 
وی افــزود: در جشــنواره عمــار بــا پویانمایــی بلنــد 
کــه ایــده ایــن  کــردم  »فرزنــدان آفتــاب« شــرکت 
ــه  ک ــت  ــر اس ــده اث کنن ــه  ــکویی تهی ــای اس ــر از آق اث
کشــور در زمینــه فیلــم نامــه  تحصیــات خــارج از 
دارنــد، ایــن پویانمایــی خاصــه ای از 5۲ قســمت 
ایــن  در  کــه  اســت  آفتــاب  فرزنــدان  ســریال  از 
انیمیشــن یــک ســیر تاریخــی از ســال ۱353آغــاز 
کــه تعــدادی از نوجوانان درگیــر اتفاقات  مــی شــود 

گفت و گو با فیلم ساز فرزندان آفتاب

تولید صنعتی انیمیشن در عمار
مســعود حمــزه ای متولــد 13۶0 کارشــناس انیمیشــن و همچنیــن دانــش آموختــه بازیگــری و 
کارگردانــی در موسســات آزاد اســت.همچنین در حــدود 15 ســال اســت کــه ســابقه فعالیــت 
ــمین  ــار در شش ــن ب ــرای دومی ــی دارد.او ب ــری و کارگردان ــن بازیگ ــن و همچنی ــوزه انیمیش در ح

جشــنواره عمــار بــا پویانمایــی “فرزنــدان آفتــاب” حضــور پیــدا کــرده اســت.

ــا راهنمایــی  ــه ب ک ــد  ــه وجــود آمــده ان و حــوادث ب
کنند  هــای روحانــی محل مشــکات را مرتفع می 
و ســپس وارد مبارزه در عرصه انقاب و مشــکات 
آن مــی شــوند و بــا جنــگ تحمیلــی و اســارت ایــن 

پویانمایــی بــه پایــان مــی رســد .
گفــت: همیشــه ســعی مــن در  مســعود حمــزه ای 
کنــم  کار شــعاری دوری  کــه از  ایــن بــوده اســت 
کــه  و هــدف مــن تولیــد یــک اثــری بــوده اســت 
نوجوانــان ایــن اثــر را ببیننــد و بتواننــد بــا ایــن 
اســتفاده  کنند.بــا  برقــرار  ارتبــاط  پویانمایــی 
ایــن  ســینمایی  و  هنــری  هــای  مشــخصه  از 
کــودکان و نوجوانــان  پویانمایــی را محــدود بــه 
نکردیــم و ایــن اثــر قابل مشــاهده برای بزرگســاالن 

نیــز هســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تجربــه هــای ســاخت 
ــی  ــر تجربیــات فراوان ــر افــزود: در ســاخت یــک اث اث
کســب مــی شــود.به عنــوان مثــال در ســاخت  را 

کارگــردان فنــی ایــن پویانمایی  »فرزنــدان آفتــاب« 
توانســت بــه تولیــد نــرم افــزار برســد، تولید نــرم افزار 
در تمامــی پــروژه هــای دنیــا انجــام مــی شــود، ایــن 
نــرم افــزار ســرعت تولیــد مــا را بــه 80 الــی ۱00 دقیقــه 
کــه بــه  گفــت  در مــاه رســاند و مــی تــوان بــا قــدرت 

تولیــد صنعتــی رســیدیم.
کارگــردان فرزندان آفتاب گفت: برگزاری جشــنواره 
هــا اتفــاق خوبــی اســت چــون جشــنواره بــرای 
کنــد ،جشــنواره عمــار  هنرمنــد ایجــاد انگیــزه مــی 
هــم بــه همیــن صــورت بــرای خیلــی از فیلــم ســاز 

کنــد هــا مــی توانــد ایجــاد انگیــزه 
گفــت:  کــران هــای مردمــی عمــار  وی بــا اشــاره بــه ا
تماشــای فیلــم و انیمیشــن و همچنیــن مســتند 
ــینما  ــب س ــرای صاح ــا ب ــگان قطع ــورت رای ــه ص ب
ــرای بیننــده و همچنیــن  مطلــوب نیســت، امــا ب
کــه مــی توانــد  فیلــم ســاز بســیار ایــده آل اســت 
اثــر خــود را بــرای خیلــی از مخاطبــان بــه نمایــش 
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معرفی فیلم

کــه ایــن  کننــد  بگــذارد و مخاطبــان بــه راحتــی آثــار را تماشــا 
ــرای فیلمســاز بســیار امیدبخــش اســت. موضــوع ب

مســعود حمــزه ای در پایــان بــا اشــاره تولیــدات آینــده خــود 
گفــت: فــاز دوم فرزنــدان آفتــاب بــا موضــوع زندگــی فرزنــدان 
شــخصیت هــای قســمت اول فرزنــدان آفتــاب ســاخته 
و پرداختــه مــی شــود  و قســمت دوم فرزنــدان آفتــاب در 

مراحــل تولیــد و ســاخت اســت.

»فرصت در غروب «

کبــر اژه  کبر شــفیعی به ســیره شــهید علی ا کارگردانــی علی ا مســتند »فرصــت در غــروب« بــه 
گذاری دفتر حزب جمهوری اســامی در 7 تیر ۱360 پرداخته اســت. ای از شــهدای بمب 
کانــون تربیتــی جهــان  شــهید اژه ای مبــارزات سیاســی مذهبــی را در ســال 44 بــا ورود بــه 
کمــک دیگــر  ــا  کــرد و ب کــه یــک پایــگاه فعــال و مرکــز سیاســی ـ مذهبــی بــود شــروع  اســام 

کــرد. بــرادران جزواتــی پــر محتــوا بــه نــام فرصــت در غــروب را منتشــر مــی 
پس از پیروزی انقاب بیشــتر وقتش را به روشــنگری و افشــای چهره ی منافقین و لیبرال 

هــا گذرانــد و عامــل جــذب جوانانن بســیاری به فعالیت های دینی و مذهبی شــد.

»روایت نصر«

کــه نصــف بدنــش در جــرف  ایــن مســتند هــا پیرامــون شــهید حمیــد رضــا زمانــی اســت 
الصخــر عــراق و در مســیر زائــران اربعیــن و نصــف دیگــر آن در ایــران مدفــون اســت.

»حمیدرضــا زمانــی« یکــی دیگــر از رزمنــدگان مظلوم جبهه ی اســام ناب محمــدی بود 
کــه در راه دفــاع از حریــم آل اهلل در برابــر ایــادی اســام آمریکایــی و مــزدوران ســعودی بــه 
کش، تنها ســر خونین و دســت قطع شــده اش به ایران آمد  شــهادت رســید و از پیکر پا

و در تهران تشــییع شــد.
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اکران مردمی

چگونــه بــا جشــنواره عمــار آشــنا شــدید ؟ و مــکان هایــی کــه فیلــم هــای  ▐
کــران مــی کردیــد معمــوال کجاهــا بــود؟  عمــار را ا

از طریــق تبلیغــات تلویزیونــی بــا ایــن جشــنواره آشــنا شــدم و فیلــم هــا را در زیــر 
کــه جلســاتی هفتگــی  زمیــن منــزل پــدری و هیئــت طلبــه هــای حافــظ قــرآن 

کردیــم. کــران مــی  داشــت ا
گفتگــوی هنــری  در هیئــت طلبــه هــای حافــظ قــرآن، ســخنرانی را بــه بحــث و 
کــرده  کار  کــز اســامی، هنــری  کــه در مرا کردیــم و بــه یکــی از دوســتان  تبدیــل 
کننــد. ابتــدا فیلــم  گفتــم بیاینــد و در مــورد موضوعــات هنــری صحبــت  بــود 
گفتگــو بــود، بقیــه جلســات نقــد فیلــم، بعــد ســخنرانی و  گذاشــتیم و بعــد 
مداحــی ســرجایش بــود یعنی نتوانســتیم اینهــا را از هــم جدا کنیم و جــا افتاده 

بــود. 

کــران هــای مردمــی عمــار  ▐ ا گــذار  نــکات جالــب وتأثیــر  و  از حواشــی 
بفرماییــد؟

کــران خانوادگــی هــم داشــته ایــم و خوشــبختانه تأثیــر خوبــی در خانــواده  مــا ا
کــه اهــل فیلــم بــه خصــوص دیــدن فیلــم  هــای خارجی  هــا داشــته و بعضــی  هــا 
کــردم کا دیــدگاه شــان تغییــر کرد  کــه دیدنــد احســاس  بودنــد، ایــن فیلــم هــا را 
کــه مــا می توانیــم فیلم هــای خــوب  کردنــد  کردنــد و اقــرار  و دیــد مثبتــی پیــدا 

بسازیم.
چندانــی  کنــش  وا و  نشــد  زیــادی  اســتقبال  طلبه هــا  بیــن  متاســفانه  امــا 
کــه بعضــا یــک بــار  کــه اهــل هنریــم،  نداشــتند و برچســبی هــم روی مــا خــورد 
کار بیشــتری در طلبه هــا دارد  منفــی حســاب می شــود. ایــن یک مقــدار نیاز به 
کــه اول بــا بحــث و گفتگــو مقــداری فضاســازی شــود و بعــد، اینهــا مطــرح شــود.

کران را چگونه فراهم کردید؟ ▐ امکانات و زمینه ا
کــه مســئولیت آن را مــادر بنــده بــر  ویدئــو پروژکتــور یــک مؤسســه فرهنگــی 
کــه  گرفتــم، البتــه امســال خودشــان مشــتاق شــدند  عهــده دارد، را امانــت مــی 

کننــدگان عمــار بپیوندنــد. کــران  خودشــان نیــز بــه ا

کران می کردید؟ ▐ معموال در چه ایامی ا
ــار  ــی دو ســه هفتــه یکب ــات هفتگ ــا در جلس ــود، ام ــاه ب ــران در دی م ک اغلــب ا

فیلم های عمار در میان طالب

اکران در زیر زمین خانه پدری
مهــدی کشــتکاران از شــهر زنبیــل آبــاد قــم و از طــاب حــوزه علمیــه اســت و 
تــا بــه حــال توانســته اکــران فیلــم هــای عمــار در نقــاط مختلــف شــهر را انجام 

دهــد.

کــران داشــتیم و ایــن رونــد حــدود ســه مــاه بــه طــول انجامیــد والبتــه زمانــی  ا
کــران داشــتم و در مــاه مبــارک  کــه بــرای تبلیــغ بــه شــیراز رفتــه بــودم یــک ا هــم 
کرانــی در مســجد امــام خمینــی)ره( شــیراز انجــام دادیــم. رمضــان نیــز دو ســه ا

جز طلبه ها، مردم دیگر چه بازخوردی نسبت به کار شما داشتند؟ ▐
کــه گفتنــد مــا حاضریــم ادامــه دهیم  اســتقبال بیشــتر بــود، یــک مــورد هــم بــود 
کــه بــرای اقــوام پخــش کردیم، یک نفر که دانشــجو  و کمــک کنیــم، یکــی دوبــار 
کــم کاری خودمان بود  هــم هســت گفــت مــا حاضریــم در خانه ادامه دهیــم که 

کــه ادامــه پیــدا نکرد.

در مجموع نظر خانواده نسبت به کار شما چگونه بود؟  ▐
کارهایی بیش  در مجمــوع در خانــواده تاثیــر خوبی داشــت که ضــرورت چنین 
از پیــش احســاس شــد، فعالیــت در فضــای جنــگ نــرم مقــداری در خانــواده  ما 

کرد. جــا افتــاده و ایــن هم بیشــتر کمــک 

کران شود؟ ▐ چرا شما چنین پیشنهادی دادید که در هیئت ا
کــه قالــب جدیــدی  کــه رهبــر داشــتند همیشــه دوســت داشــتم  بــا فرمایشــاتی 
ــم و  ــا بروی ــدن هیئت ه ــی ش ــمت انقاب ــه س ــه ب ک ــود  ــف ش ــت تعری ــرای هیئ ب
کنیــم، بــا دوســتان  بتوانیــم عنــوان هیئــت انقابــی را در هیئــت مــان محقــق 
کــه بــه ذهنــم رســید  هــم در ایــن موضــوع بحــث داشــتیم و یــک راهــکار عملــی 
کامــل و جامــع  کــه جذابیــت خوبــی هــم داشــت امــا قالــب آن بایــد  ایــن بــود، 
کنــار فیلــم، یــک مقــدار ناهمگــون اســت و  تعریــف شــود ســخنرانی و مداحــی 
کــه وقــت می گذاشــتند  گــر همراهــی داشــتیم  کار شــود، ا بایــد مقــداری روی آن 
بــا همدیگــر فکــر می کردیــم می شــد قالــب بهتــری تعریــف کنیــم ولــی متاســفانه 

تنهــا بــودم.

مثال چه قالبی؟ ▐
کــه  دقیــق در ذهنــم نیســت ولــی آنچــه بــه عنــوان اصــل قبــول داشــتم ایــن بــود 
گاهــی آدم معرفــت را از ســخنران  هیئــت بایــد شــور همــراه بــا معرفــت باشــد. 
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اکران مردمی

می گیــرد و یــک موقــع می شــود از همیــن فیلم هــا مثــل جشــنواره عمــار معرفت 
کــه معرفــت و معارف دینــی را از طریق ســخنران بگیریم  گرفــت. ضــرورت نــدارد 
کــه شــور و احســاس از طریــق مداحــی باشــد، برای همین  امــا شــاید الزم باشــد 

کــرد. کتفــا  کــرد و فقــط بــه فیلــم ا می تــوان ســخنرانی را حــذف 

چــه شــد کــه به فکر جشــنواره عمــار افتادید؟ می شــد قالب هــای هنری  ▐
دیگــری هــم انجــام شــود. خــود هیئــت هــم بــه تنهایــی می توانســت خیلــی 

کارهــا را انجــام دهد.
بلــه درســت اســت، رو آوردن بــه قالب هــای جدیــد فرهنگــی، هنــری در بیــن 
ــه ایــن  ــه ب ک کســانی  ــه  ک جمــع طلبه هــا نیــاز هســت و حداقلــش ایــن اســت 
کــه می توانــد کمک کند.  ســمت رفتنــد محکــوم نشــوند و هرکــس بایــد آن طور 

دغدغــه ام ایــن بــود.

کــران هــای مردمــی دیــدگاه تــان  ▐ کار جشــنواره عمــار و ا قبــل از آغــاز بــه 
نســبت بــه ســینما چگونــه بــود؟

خیلــی نســبت بــه ســینما ناامید بودم و بعضــا برخی فیلم های خارجــی را بهتر 
کــه امیــدوار  از فیلم هــای ایرانــی می دانســتم. تاثیــر عمــار روی خــودم هــم بــود 

کــه می تواننــد ذره ذره پیــش برونــد و رشــد کنند. شــدیم کســانی هســتند 
کــه  کــه از ســینما نــا امیــد بــودم هــم بــه خاطــر مضمــون فیلم هــا،  دلیــل ایــن 
تاش هــای طلبه هــا را هــم در ایــام تبلیــغ خنثــی می کنــد. یــک مانــع بــزرگ 
کــه بــه صــورت یکســری اطاعــات  در تبلیــغ دیــن همیــن فیلم هایــی اســت 
کــه فیلم هــا در ذهــن  گرفتــه و مــا ابتــدا بایــد ایــن اطاعــات  در ذهــن افــراد جــا 
کنیــم.  کنیــم و بعــد تــازه شــروع بــه حــرف زدن  ک  افــراد جــا انداخته انــد را پــا
کــه خیلــی  در ســبک های تبلیغــی خودمــان در مــدارس و ... هــم چیــزی 
گــر می خواهیــد طــرح بحــث داشــته باشــید  کــه ا مطــرح هســت ایــن اســت 
کــه  کنیــد. ایــن بــه خاطــر ایــن اســت  بــا پاورپوینــت و فیلــم و تصویــر مطــرح 
ســلیقه مــردم و نوجوانــان و جوانــان االن دیگــر بصــری شــده و دریافــت 
اطاعاتشــان از طریــق نــگاه شــده اســت یعنــی ذائقــه را تغییــر داده انــد و ایــن 
مشــکلی بــرای مــا شــده و بایــد بــه یــک شــکل، خودمــان وارد شــویم. ایــن 
کــرد و  کــه جلــوی راه مــان آمــد، تلویزیــون تبلیــغ  کاری بــود  کمتریــن  شــاید 
کــه هیئــت داریــم و وســایلش هــم بــرای مــان مهیاســت، چــرا در  گفتیــم مــا 

ایــن زمینــه وارد نشــویم؟

نمازگزاران مسجد صاحب الزمان هشتگرد به تماشای »اشک مادر« نشستند ▐

کران »من مدیر جلسه ام« در ماسال ▐ مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی و ا

استقبال از مستند »آن بیست و سه نفر« در روستای محمودآباد سادات سیرجان ▐

کران کنندگان شهرستان بروجرد ▐ برگزاری نشست ا

میزبانی حوزه بسیج خواهران شهرستان چناران از جشنواره عمار ▐

اکران مردمی
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اکران مردمی

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

اولین اکران روستایی جشنواره ششم عمار در مراء

شهرســتان  مرکــزی  بخــش  در  واقــع  مــراء  شهرســتان  در  روســتایی  کــران  ا
ــرم صلــی اهلل  ک ــه مناســبت میــاد مســعود پیامبــر ا ــد اســتان تهــران و ب دماون
علیــه و آلــه و ســلم و امــام جعفرصــادق علیه الســام در مســجد روســتای 
شــد. انجــام  مســجد  جماعــت  امــام  و  روســتا  اهالــی  شــرکت  بــا   مــراء 
کــران فیلم هــای جشــنواره عمــار نیــز برنامه هــای دیگــری مثل  کنــار مراســم ا در 
نمایشــگاه عکــس بــه نــام تســبیح تربــت، اجــرای ســرود، دکلمــه، شــعرخوانی و 

نمایــش نیــز برگزار شــد.
کمپیــن »مــن  ▐ کلیــد خــوردن ششــمین جشــنواره مردمــی عمــار داراب همــراه بــا راه انــدازی 

می خواهــم مدافــع حــرم باشــم بــا ...«

اولین اکران »میم، مثل مسجد؛ آ، مثل آتش« 
درمسجد لوالگر

ــه جشــنواره عمــار«، مســتند »میــم، مثــل  ــگار »نشــریه روزان ــزارش خبرن گ ــه  ب
مســجد؛ آ، مثــل آتــش« بــه نویســندگی، پژوهشــگری وکارگردانــی زهــره یــزدان 
گــر در فتنــه ســال 88، بــرای  کشــیده شــدن مســجد لوال پنــاه، دربــاره بــه آتــش 
کــران شــد. گــر تهــران، بــا حضورکارگــردان ایــن فیلــم، ا اولیــن باردرمســجد لوال
کــه همزمــان با سالروزحماســه نهــم دی، بعد از نمــاز مغرب و  کــران ایــن فیلــم  ا
عشــا بــا حضــور نمازگــزاران و حجــت االســام ســعید طالبــی نیــا، امــام جماعــت 

کــران رفــت و بــا اســتقبال نمازگــزاران مواجــه شــد. گــر، روی پــرده ا مســجد لوال

جشنواره عمار 
در تبریز با یاد شهدای نارداران افتتاح می شود

گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار« بــه نقــل  بــه 
از پایــگاه خبــری »آنــاج«، جشــنواره ی مردمــی فیلــم عمــار، همزمــان بــا 
کشــور، در آذربایجــان شــرقی روز جمعــه 11 دی مــاه در مســجد امــام  سراســر 

ــد. کار می کن ــه  ــاز ب حســن)ع( تبریزآغ
تجلیل از ســه چهره ی جبهه فرهنگی انقاب اســامی، یکی از بخش های 
ایــن آییــن اســت. از خانــم »محبوبــه دل آمیــز«، بانــوی فعــال در زمینــه ی 
کننــده ی  کــران  پشــتیبانی از دفــاع مقــدس، »جلیــل طائفــی«، فیلمســاز و ا
پرتــاش دهــه ی شــصت و مرحــوم »میرزاعلی زیرک«، شــاعر مردمی انقاب 

اســامی توســط ســه چهــره ی شــاخص دیگــر، تقدیــر می شــود. 
ــه  ــرقی، ب ــان ش ــار در آذربایج ــنواره ی عم ــه ی جش ــژه ی افتتاحی ــش وی بخ
گرامیداشــت اربعیــن شــهدای نــارداران اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن 
بخــش، ضمــن بزرگداشــت شــهدای مظلــوم نــارداران، الیه هــا و زمینه هــای 

گرفــت. ایــن جنایــت، مــورد بررســی قــرار خواهــد 
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اکران مردمی

بــه مناســبت فرارســیدن یــوم اهلل نهــم دی مــاه و روز تجلی بیعت بــا والیت ، به 
کــران کنندگان مردمی، غرفه جشــنواره مردمی عمــار در مصای ثامن  همــت ا

االئمــه )ع( آبــادان ،  برپا شــد.
بــر اســاس اعــام دبیرخانــه جشــنواره مردمــی عمــار در آبــادان ، ایــن غرفــه 
ــر مــی شــود.  از تاریــخ ۹ لغایــت۱۱ دیمــاه در مصــای ثامــن االئمــه )ع( دای
از  عمــار  جشــنواره  مختلــف  ادوار  فیلم هــای  از  تعــدادی  غرفــه  ایــن  در 
کرانهــای جشــنواره و نماهنــگ هــای  کیــف ، لبیــک ، تیــزر ا جملــه تکلیــف، 
کــران می شــوند. کلیــپ هایــی از ســخنان رهبرمعظــم انقــاب ا  مختلــف و 
همچنیــن، معرفــی جشــنواره عمــار بــرای مخاطبــان و نمازگزاران،معرفــی 
کمــک امــت حــزب  کمــک بــه جبهــه مقاومــت و دریافــت  پویــش مردمــی 
کننــده مردمــی و  ــران  ک ــام ا ــرای رزمنــدگان جبهــه مقاومــت و ثبــت ن اهلل ب
دریافــت ایده هــا و نظــرات فعــاالن فرهنگــی، از دیگــر اهــداف برپایــی ایــن 

افتتاحیه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
 در فسا همراه با ویژه برنامه حماسه 9 دی

آییــن افتتاحیــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمار و بزرگداشــت حماســه 
مردمــی نهــم دی مــاه، روز بصیــرت و تجدید میثاق امت با والیت با ســخنرانی 
بــرادر پاســدار »بــدوی« بــا حضــور اهالــی و بســیجیان پایــگاه مقاومــت امــام 
علــی)ع( و بعثــت خواهــران در مســجد جامــع روســتای نصیرآبــاد برگــزار گردید .
گیــری جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار بــرای  در ایــن مراســم، نحــوه شــکل 
حاضریــن بیــان و دو فیلــم »برخــورد« بــا موضــوع فتنــه 88 و »تــک فرزنــدی« 
کــران فیلــم هــای ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم  بــه نمایــش در آمــد. ا
عمــار در روزهــای آتــی در مســاجد و مــدارس روســتا ادامــه خواهــد داشــت .
کــرم)ص(  کــه مراســم میــاد حضــرت رســول ا گفتنــی اســت در شــب قبــل 
ارجــاع  بــا  و  شــد  داده  کــران  ا آغــاز  از  خبــر  بــود،  برقــرار  صــادق)ع(  امــام  و 
کــه در آن »ننــه عصمــت« در حــال  بــه پوســتر جشــنواره  دادن خواهــران 
بافندگــی اســت، مســابقه ای بــا ایــن ســوال مطــرح شــد : »ننــه عصمــت« 
کردنــد؟ ایفــا  را  نقشــی  چــه  آن  از  بعــد  و  تحمیلــی  جنــگ  در  و   کیســت 
ســواالت مســابقه مذکور جمع آوری شــده تا در مراســم آینده هدایایی تقدیم 
کران  گــردد. الزم بــه ذکــر اســت فیلم درخواســت »ننه عصمت« نیــز در ابتــدای ا

پخش شــد.

افتتاحیه اکران های جشنواره مردمی فیلم عمار 
 در منزل شهید مدافع حرم شهید محمد شالیکار 

کانــون پــرورش  کــه همــراه بــا اهــدای تابلویــی ســاخته اعضــای  در ایــن دیــدار 
کودکان و نوجوانان فریدونکنار برگزار شــد، یکی از اعضا در مدح شــهید  فکری 

کــرد. شــعر زیبایــی را قرائــت 
کــران هــای جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار  الزم بــه ذکــر اســت آییــن افتتاحییــه ا
شهرســتان فریدونکنــار بــا تماشــای انیمیشــن تولــد ) همزمــان بــا شــب تولــد 
ابوالفضــل شــالیکار فرزنــد شــهید مدافــع حــرم حــاج محمــد شــالیکار( در ایــن 

منــزل برگــزار شــد .
در ادامــه پخــش ایــن فیلــم همســر شــهید از ســازندگان و دســت انــدرکاران 
کــه ایــن فیلــم هــا بــا تمــام  کردنــد و ابــراز نمودنــد  جشــنواره فیلــم عمــار تشــکر 
ســادگی دارای مفاهیــم و عمــق هنــری باالیــی هســتند کــه دل هــر بیننــده را به 

کنــد . خــود جــذب مــی 

غرفــه اســت.
کنــار ایــن غرفــه بــه معرفــی چهــره هــا و شــخصیت هــای برگزیــده جشــنواره  در 
عمــار نیــز پرداختــه شــده اســت ، ایــن غرفــه تــا روز ۱۱ دیمــاه در مصــای ثامــن 

االئمــه آبــادان برپــا مــی باشــد.

برپایی غرفه جشنواره مردمی عمار 
در مصالی ثامن االئمه)ع( آبادان
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گفت وگوی فیلمساز

»وام اهلی« زبان حال آدم هایی است که  به 
وام بانکی نیاز دارند و نمی دانند بانکداری 

کنونی زایده جامعه لیبرالیسم است نهایتًا  آن 
افراد با مشکالتی که از سوی بانک گریبان گیر 

آنها می شود، در می یابند که صندوق های 
خانگی برای آنها نجات دهنده است.

آقای اسفندیاری شما چطور شد وارد مقوله فیلمسازی شدید؟ ▐
مــن بــه رشــته گرافیــک عاقــه داشــتم وچندیــن ســال در زمینــه طراحــی بــه 
کــردم و ایــن زمینــه عاقــه مــن بــه  کامپیوتــری فعالیــت مــی  ویــژه طراحــی 
کامپیوتری شــد و چند ســال در این زمینه مشــغول شــدم  جلوههای ویژه 

و بــه تدریــج وارد ســینما شــدم. 

آغاز فیلم سازی شما چگونه رقم خورد؟ ▐
کامپکــت خریــدم و در  در ۱6 ســالگی یــک دوربیــن 
یــک فضــای بیابانــی همــراه پســر عموهایم یــک اثر 
گــذاری آن را انجــام  کوتــاه تولیــد و  تدویــن و صدا

دادم.
در حقیقــت تولیــد آن اثــر ســاده ســبب شــیفتگی 
مــن بــه ســینما شــد و تــا ۱8 ســالگی و قبــل از کنکور 
کــه در رشــته غیــر مرتبــط بــا ســینما بــود،  و داشــگاه 

همیشــه بــه ورود بــه ســینما بــودم.

کنــون موفــق بــه تولیــد چــه آثــاری شــده  ▐ تــا 
ایــد؟

کارهایــی از قبیــل  تولیــد تیزرهــای اخاقــی و  تقریبــا از ســه ســال پیــش 
تبلیغاتــی را در یــک موسســه انجــام میــدادم، وبــه نوعــی بیشــتر تمریــن 
کــرده و بــا  فــرم میکــردم یعنــی محتواهــای ســاده بــرای تمریــن فــرم انتخــاب 
کــردم و در کنــار آن در زمینه  بودجــه کــم، شــیوه هــای مختلــف را عملــی می 
کــردم تــا بتوانــم فیلم نامــه های  فیلــم نامــه نویســی تحقیــق و پژوهــش مــی 

کارگردان مستند وام اهلی

تعزیه ای برای بانکداری در »وام اهلی«
محمــد اســفندیاری متولــد 13۶9 در تهــران دارای مــدرک کارشناســی نــرم افــزار از دانشــگاه تهــران، در 

ششــمین دوره  جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار بــار مســتند »وام اهلــی« حضــور پیــدا کــرده اســت؛ 

کــه در دوره  خوبــی ارائــه دهــم و در حــال حاضــر نیــز در حــال تدوین یک اثر هســتم 
کــرد.  بعــدی جشــنواره عمــار حضــور پیــدا خواهــد 

مستند »وام اهلی« چه پیامی برای مخاطبان خود دارد؟ ▐
کــه بــا نظــام بانکــداری دچــار چالــش  در ایــن مســتند بــه دنبــال شــخصیتی بــودم 
گــروه  کــه ســوژه اصلــی مــد نظــر مــا شــمر  گروهــی رســیدم  شــده باشــد و نهایتــا بــه 

تعزیــه بــود، بــرادرش شــبیه خوانــی امــام حســین)ع( را انجــام مــی داد.
کــه در پــی اتفاقاتــی  گــروه از ایــن قــرار بــود  ماجــرای ایــن 
کردنــد  تصمیــم بــه راه انــدازی صنــدوق قــرض الحســنه 
ــه  ــد و در مســتند ب کردن کــه در ایــن راه طــی  و مســیری 
گذاشــته مــی شــود، دارای نــگاه منتقدانــه بــه  نمایــش 

نظــام بانکــداری اســت. 
گــروه تعزیــه و اعتقــادات آنهــا،  در حقیقــت دغدغــه افــراد 
کــه آنهــا طــی  موتــور محرکــه ایــن فیلــم بــود و فرآینــدی 
کردنــد؛ ایــن فیلــم در نهایــت بــرای مخاطبــی اســت 
کــه دنبــال پیچیدگــی خاصــی نباشــد و از اول هــدف 
کــه  مــا جامعــه ی روســتایی و شهرســتانی بــود؛ چــرا 
کــه بــه وام بانکــی نیــاز دارنــد و نمیداننــد  ایــن فیلــم  زبــان حــال آدم هایــی اســت 
کــه  نتیجــه ایــن اقــدام چیســت و در ادامــه ایــن نکتــه بــه تصویــر کشــیده مــی شــود 
کنونــی زایــده جامعــه لیبرالیســم اســت و نهایتــًا آن افــراد بــه ایــن نقطــه  بانکــداری 
مــی رســند کــه صنــدوق خانگــی بــرای آنها نجــات دهنده اســت و مزایایــی دارد که 

بانــک هــا از آن فاصلــه دارنــد.
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گفت وگوی فیلمساز

ــود؟ باالخــره  ▐ ــر چــه ب مبنــای فکــری شــما در تولیــد ایــن اث
ــد ــود دارن ــات خ ــرای اقدام ــی ب ــم دالیل ــا ه ــک ه بان

کــه مراجــع تقلیــد در مــورد بانک ها گفتــه اند تمرکز  مــا بــه نکاتــی 
ــوان  ــه عن ــم؛ ب ــه نکردی ــه آن اضاف ــان ب ــزی از خودم ــم و چی کردی
گیــرد ورود پیدا  مثــال در مــورد کاه شــرعی هایــی که صورت می 
کــه یــک روال مشــخص  کــرد بانــک هــا  نکردیــم امــا جریمــه دیــر 

دارد را مــورد بررســی قــرار دادیــم.
بــرای پرداختــن بــه ایــن موضــوع تحقیقــات میدانــی الزم را 
انجــام داده و نظــرات مراجــع تقلیــد را جویــا شــدیم؛ خیلــی راجع 
کــرده بودیــم و تحقیقــات مــا هــم  بــه نظــام بانکــداری تحقیــق 
کــه درگیــر  کاربــردی بــود، یعنــی در جامعــه آدمهایــی  تحقیقــات 
کردیــم و همــه  مســئله جریمــه هــای بانکــی بودنــد را شناســایی 
گفتنــد: »دچــار خســارت شــده انــد و آیــا یــک  متفــق القــول مــی 
ــرعی و  ــر ش ــی از نظ ــود تضمین ــد س ــا 30 درص ــا  ۲0 ی ــی ب وام بانک

ــت؟« ــت اس ــادی درس اعتق

مراحل ساخت این مستند چگونه انجام شد؟ ▐
گــروه تعزیــه داســتان و  بــرای ســاخت ایــن مســتند اعضــای 
ــا  ــا ب ــد و م کردن ــف  ــی را تعری ــد افق کردن ــف  ــود را تعری ــرای خ ماج
کــه  کردیــم؛ بدیــن صــورت  اســتفاده از نابازیگرهــا آن را بازســازی 
کــرد. ــازی مــی  کــرد ان را نیــز ب کــه خاطــره را تعریــف مــی  فــردی 
کــه انجــام دادم، تعــدادی  کار اوِل تیمــی  ــر بــه عنــوان  در ایــن اث
کــه همــه تعزیــه خــوان هســتند و راحتتــر  نــا بازیگــر بــا ایــن امتیــاز 
جلــوی دوربیــن می آیند، یک پروســه پانــزده روزه تصویربــرداری 
کــه هفــت روز آن در تهــران و هفــت روز در روســتا  را انجــام دادیــم 
کنــار موضوع مســتند ابعــاد زندگی  انجــام شــد و ســعی کردیــم در 
در روســتا و تفکــرات اهالــی آن بپردازیــم؛ از ایــن رو بخشــی از 
کــه چنــد نســل پشــت  داســتان مــا ســرزدن بــه خانوادهــای بــود 
کوچــک خانــواده  ســر هــم شــمر تعزیــه خــوان بودنــد و پســر 
کــه بایــد موافق  میخواهــد تعزیــه بــرود و بــرادرش شــرط میگــذارد 
خــوان شــوید و دیگــر مخالــف نخوانیــد و ایــن یکــی از موضوعاتــی 

کــه در داســتان جلــو مــی رود. اســت 

نظــر شــما در مورد جشــنواره عمــار و موضوعاتی کــه به آن  ▐
مــی پردازد چیســت؟

بــه نظــر مــن عمــار بــا همیــن فرمــان بایــد پیــش بــرود ولی بایــد به 
فــرم نــگاه ویژهــای داشــته باشــد، عمــار در چنــد دوره اول خیلی 
محکــم ایســتاد و نــوع محتــوای خــود را بــه خوبــی مشــخص کرد 
کــه مــا ببینیــم همــه  و شــاید مدینــه فاضلــه عمــار موقعــی باشــد 
صداهــای نشــنیده جهــان از تریبــون آن شــنیده مــی شــود و 
کار خــوب داشــته باشــند و در  کــه میتواننــد  همــه فیلمســازانی 
هیــچ جشــنوارهای جــای ندارنــد عمــار را محفلــی برای رســاندن 

پیــام خــود بداننــد.
کــه جشــنواره هــا  متاســفانه بســیاری از فیلمســازان در مســیری 
ــی  ــود م ــد خ ــر در عقای ــار تغیی ــد دچ گذارن ــی  ــا م ــای آنه ــش پ پی
که میتوانند با همان تفکر خودشــان جایگاهی  شــوند در حالی 
ــه نظــرم مــن جشــنواره عمــار در ایــن زمینــه  داشــته باشــند و ب

کنــد. نقــش مهمــی مــی توانــد ایفــا 
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گفت وگوی فیلمساز

گفــت و  کارگــردان مســتند ســرباز واهیــک در  حمیــد شــعبانی صمــغ آبــادی، 
گــو بــا خبرنگار»نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، ایــن مســتند را 
کــرد و  پیرامــون دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــا خانــواده شــهید ارمنــی معرفــی 
اظهــار داشــت: حضــور مقــام معظــم رهبــری در شــب میــاد حضرت مســیح در 
کــه فرزندشــان در دفــاع مقــدس بــه شــهادت رســیده بــود  خانــواده ای ارمنــی 
دارای نــکات بســیار مهمــی بــود؛ از ایــن رو در مــدت زمانــی یــک ماهــه اقــدام بــه 

کــردم. تهیــه مســتندی در ایــن زمینــه 
شــعبانی صمــغ آبــادی، هــدف از تولیــد مســتند ســرباز واهیــک را نشــان دادن 
گفــت: در جمهــوری  کــرد و  زندگــی اقلیــت هــای مختلــف دینــی در ایــران بیــان 
اســامی ایــران اقلیــت هــای مختلــف بــه راحتــی زندگــی می کننــد و ارتبــاط آنها 
کــه عالــی ترین مقام سیاســی و مذهبی ایــران با  بــا شــیعیان بــه گونــه ای اســت 

حضــور در خانــه آنهــا مقــام شهدایشــان را پــاس مــی دارد.
وی افــزود: اهمیــت مســئله امنیــت ایــران شــاید بــرای افــراد بســیاری روشــن 
کــه وضــع زندگــی هــم  نباشــد؛ از ایــن رو شــنیدن آن از زبــان اقلیــت هــای دینــی 
کننــد بســیار حائــز اهمیــت اســت. کیشــان خــود را در ســایر کشــور هــا رصــد مــی 
کارگــردان مســتند ســرباز واهیــک، جشــنواره عمــار را ظرفیــت مناســبی جهــت 
کــران مردمــی  کــرد: بخــش ا پیونــد مــردم و فیلمســازان خوانــد و خاطــر نشــان 
در مــکان هــای مختلفــی همچــون مســاجد، دانشــگاه هــا و مــدارس ظرفیتــی 
گســترده  بــرای نفــوذ زبــان فیلــم در جامعه ایجاد کرده اســت؛ یکی از مهمترین 
کــه همــان دیــده شــدن آثارشــان اســت را بــه خوبــی تامین  اهــداف فیلمســازان 

کنــد. مــی 
ایــن مستندســاز جــوان، بــا اشــاره بــه حضور مســتند فرمانــده 76 در ششــمین 
دوره جشــنواره مردمــی عمــار، بیــان داشــت: ایــن مســتند پیرامــون نقــش 
ــی  ــی همراه ــه ط ک ــت  ــی اس ــروی دریای ــری در نی ــم رهب ــام معظ ــردی مق راهب

گیــرد. عوامــل ایــن مســتند بــا نــاو شــکن جمــاران مــورد بررســی قــرار مــی 

فیلمسازی با 3 اثر در عمار

»مسیح در شب قدر«
 این بار در »سرباز واهیک«

حمیــد شــعبانی صمــغ آبــادی متولــد 13۶2 تهــران تحصیــات خــود را در رشــته مهندســی 
کشــاورزی از دانشــگاه آزاد کــرج دریافــت کــرد و پــس از گذرانــدن دوره هــای زیبایــی شناســی، 
کارگردانــی، تصویربــرداری عکاســی و تدویــن در ســال 1385 بــا تولیــد اثــری بــه نــام آشــنای 
غریــب وارد عرصــه فیلــم ســازی شــد و هــم اکنــون بــا ســه اثــر مســتند ســرباز واهیــک، فرمانــده 

7۶ و شــرح مــدح در جشــنواره مردمــی عمــار حضــور دارد.

کننــده پیــام اقتــدار نظــام جمهــوری  شــعبانی، مســتند فرمانــده 76 را بیــان 
کــرد: حضــور جمهــوری اســامی ایــران در همه  اســامی ایــران خوانــد و تصریــح 
عرصــه هــا بــا اقتــدار همــراه اســت و در طــی همراهــی بــا ناوشــکن جمــاران تــا 
خلیــج عــدن و  تــرک منطقــه دریایــی توســط نــاو آمریکایــی، ایــن مطلــب بــه 

خوبــی مشــهود اســت. 
وی، مســتند شــرح مــدح دیگــر مســتند ارســالی بــه جشــنواره عمــار نامیــد و 
گفــت: بــرای ســاخت این مســتند بیــش از ۲00 ســاعت فیلــم از دیدارهای مقام 
گذشــته در مناســبت هــای  معظــم رهبــری بــا جامعــه مداحــان طــی 30 ســال 

گرفــت. مختلــف، مــورد بررســی قــرار 
ایــن مســتند ســاز جــوان،  افــزود: مقــام معظــم رهبری در طی ســال ســال های 
کردنــد؛ از ایــن رو در  گذشــته همــواره نکاتــی را بــه جامعــه مداحــان توصیــه مــی 
مســتند شــرح مــدح بــا اســتخراج قالــب و چارچــوب ســخنان ایشــان، از زبــان 

گرفتــه اســت.  مداحــان مختلــف مــورد بررســی قــرار 
کارگــردان مســتند شــرح مــدح، در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه مشــکات 
کــرد: اساســی تریــن مشــکل  پیــش روی مســتند ســازان جــوان، خاطــر نشــان 
در ســاخت مســتند ممانعــت ارگان هــای مختلــف در مســیر تولیــد مســتند 

اســت. 
وی افــزود: علــی رغــم اینکــه مســتند ســازان مجــوز الزم بــرای تصویــر بــرداری 
کننــد امــا مســئوالن مــکان هــای  از ســطح شــهر را از ناجــی هنــر دریافــت مــی 
مختلــف از جملــه پــارک هــا، ایســتگاه هــای اتوبــوس، متــرو و... بــه اشــکال 

کننــد. مختلــف فعالیــت مســتند ســازان را دچــار مشــکل مــی 
شــعبانی، ارائه مجوزی جامع از ســوی نهادهای ذی ربط را راه مناســبی برای 
کار مــی توانــد بســیاری از موانــع  گفــت: تحقــق ایــن  حــل ایــن معضــل خوانــد و 
کــرده و از دخالــت هــای بــی مــورد برخــی  پیــش روی تولیــد مســتند را بــر طــرف 

نهــاد هــا جلوگیــری کند.
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یادداشت  فیلم

نــوآوری و خاقیــت در شــروع داســتان و همراهــی آن بــا تیتــراژ فیلــم جذابیتــی 
کــه همــراه اســت بــا ایجــاد ســوال در ذهــن  کنــد  را بــرای مخاطــب ایجــاد مــی 
کــردن  کــه همــه اینهــا باعــث مــی شــود بیننــده رغبتــی بــرای دنبــال  مخاطــب 

فیلــم داشــته باشــد.
کــه مزیــن بــه نــام شــهید رویــان اســت با تابلو مســجد  نشــان دادن تابلــو کوچــه 
کــه کارگردان  کــه هــر دو در یــک کوچــه قــرار دارنــد بیــان گر آن اســت  و کلیســایی 
کــه حــاوی  از تصویــر ایــن هم مکانــی از زاویــه دوربیــن مقصــودی داشــته اســت 
پیــام هــای بــی شــماری اســت از زندگــی مســالمت آمیــز مســلمان و مســیحی 
همــراه بــا حفــظ عقایــد مذهبــی و انجام شــرایع دینــی بدون هیــچ محدودیتی 
کــه بــر اســاس ایــن ادیــان توحیــدی در بیــن  و همچنیــن همدلــی و اتحــادی 
گــر بخواهیــم نگاهــی نمادیــن  گرفتــه اســت و ا کوچــه شــکل  مــردم محــل و 

کشــور در نظــر بگیریــم. کوچــه را مــی توانیــم ســمبلی از  داشــته باشــیم 
روایــت داســتان از قــرار ماقاتــی که مقابل کلیســای گریگــور مقدس  در منطقه 
مجیدیــه تهــران هماهنــگ شــده اســت آغــاز می شــود. و ســپس دوربین نمای 
گفتــن از  کلیســا در حــال ســخن  کــه در داخــل  کشیشــی را نشــان مــی دهــد 
زندگــی خــود در دوران دفــاع مقــدس و تشــییع شــهدای مســلمان و مســیحی 

در منطقــه مجیدیــه بــا عوامــل فیلمســاز اســت. 
که توســط اعضای  کریســمس را نشــان مــی دهد  کاج  ســپس دوربیــن نمــای 
خانــواده در حــال تزییــن اســت و در همیــن حیــن اعضــای خانــواده در حــال 
کنــار آن عکســی از  گهــان در  کــه نا کــردن بــا یکدیگــر هســتند  خــوش و بــش 
کاج دیــده مــی شــود و نــگاه حســرت آمیــز  کنــار  یــک فــرد بــا لبــاس نظمــی  در 
اعضــای خانــواده بــه ســوی آن دوختــه مــی شــود. تصویــر ســازی فیلمســاز 
بــرای مقدمــه چینــی و همراهــی ذهــن مخاطــب بســیار قابــل تحســین 
کــه تــا ایــن لحظــه بیننــده فضــای محیطــی و محتوایــی  اســت. بــه طــوری 
کنــد و داســتان جذابیــت و تازگــی الزم را بــرای  فیلــم را بــه خوبــی درک مــی 

ادامــه همراهــی بیننــده دارد. 
کــه از  فیلــم روایتگــر زندگــی و اهــداف شــهید واهیــک باغداســاریان ارمنی اســت 
کشــیده مــی شــود بیــان همــراه بــا بغــض هــا  زبــان اعضــای خانــواده بــه تصویــر 
گریــه هــا و لبخندهــا موجــب انتقــال احساســات و عواطــف پدرانــه و برادرانــه   ،
کــه بــرای بیننــده قابــل تامــل اســت، ایــن احساســات با  بــه مخاطــب مــی شــود 
گفتــن نحــوه شــهادت بــه اوج خــود می رســد به طوری که فیلمســاز قصــد دارد 

ک همــه اعضــای خانــواده را بــه نمایــش بگــذارد. احساســات پــا
امــا ایــن همه داســتان نیســت اصل داســتان روایت دیــدار رهبر انقــاب در دی 

مــاه 84 همزمــان بــا میــاد حضــرت مســیح بــا پــدر و اعضــای خانــواده واهیــک 
کــه در همیــن  کنــد  ــا ذوق و شــوق فــراوان داســتان را بیــان مــی  ــدر ب اســت. پ
حیــن عکــس ان دیــدار توســط اعضــای خانــواده آورده مــی شــود و پــدر خانواده 
گیــرد و بــا محبــت خاصی بــه چهره رهبر انقــاب و تصویر حضرت  عکــس را مــی 

کــه در عکــس دیــده مــی شــد بوســه مــی زننــد. امــام  
یکــی دیگــر از نقــاط قــوت فیلــم اســتفاد از تصاویــر مســتند ایــن دیــدار و نحــوه 
کــه بیــن مقــام معظــم رهبــری و خانــواده شــهید  رفتــار محبــت آمیــزی اســت 
کــه در دل آن دیــدار حکایــت اولیــن دیــدار رهبــر انقــاب بــا  واهیــک وجــود دارد 
خانــواده واهیــک بــه میــان مــی آیــد و در ایــن بــاره خاطراتــی از آن دیــدار از پــدر 

واهیــک نقــل مــی شــود.
کــه بــرادر واهیــک بــه آرامســتان ارامنــه در  در ادامــه ســیر داســتان شــاهد آنیــم 
گویــد. و  کنــد و از دلتنگــی اش مــی  جــاده خــاوران مــی رود و بــا آو درد دل مــی 
کــه ملــت ایــران از  پــس از آن بــرادرش از ثمــره خــون شــهدا و عــزت و اعتبــاری 

گویــد. برکــت خــون شــهدا بــه دســت آورده ایــم ســخن مــی 
کــه مــی تــوان بــرای فیلــم  مســتند ســیر روایــی خوبــی دارد مهــم تریــن ویژگــی 
کــه بــر خــاف بســیاری از بــه اصطــاح مســتند هــا موضــوع آن  نــام بــرد آن اســت 
کامــا رعایــت شــده اســت. رونــد  مشــخص اســت و اصــل »وحــدت موضــوع« 
کــه بــه همــه آنهــا  کنــد  فیلــم چــرا هــا و ســواالتی را در ذهــن مخاطــب ایجــاد مــی 
گویــد و همیــن امر باعث شــده اســت که بیننــده بتواند با اثــر ارتباط  پاســخ مــی 
گویــی و  کنــده  کنــد زیــرا ســیر روایــت فیلــم برایــش منطقــی اســت و از پرا برقــرار 
کــه متاســفانه در  گیجــی بیننــده جلوگیــری میکنــد ، چیــزی  ایجــاد تشــویش و 
کــه بــرای جــذاب نمــودن اثــر ابهامــات  فیلــم هــای مســتند شــاهد آن هســتیم 

کننــد کنــده و شــلخته ای را بــدون منطقــی خــاص ســر هــم مــی  پرا
بــه لحــاظ فنــی فیلــم اثرخوبــی اســت ،عواملــی همچــون نــور پــردازی و تصویــر 
کات هــا و بــرش هــا  بــرداری حرفــه ای و مشــکلی در صدابــرداری وجــود نــدارد 
منظــم و همچنیــن فیــد بــک هــای بــه جــا و اســتفاده بجــا از آرشــیو مناســب 
موجــب تدویــن نســبتا خوبــی شــده اســت. روایــت فیلم به قــدری موفــق بوده 
که نیازی به اســتفاده از نریشــن وجود نداشــته و این یکی از توانمندی  اســت 
گیــری از فرمــی درســت بــرای روایــت داســتان بــوده  هــای فیلمســاز در بــکار 
اســت. امــا در زمینــه موســیقی متــن فیلــم چنــدان موفــق نبــوده اســت. امــا 
گرفتــه مــی شــد و  کــه از دیگــر اعضــای خانــواده نیــز مصاحبــه  شــاید بهتــر بــود 
همچنیــن کنکاشــی از دوســتان و همرزمــان شــهید نیــز می شــد و نظــر آنها هم 

بیــان مــی شــد.

نگاهی به »سرباز واهیک«

دوربین روایتگر زندگی مسالمت آمیز در ایران
نویسنده: محسن محمد جانی
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معرفی فیلم

»  A157 «
ارمغان های سیاه داعش

کــه پــس از  مســتند »A۱57« روایتگــر زندگــی ســه دختــر ســوری اســت 
دســت دادن پــدر و مــادر خــود در جنــگ بــا تروریســت هــای داعشــی، 

مجبــور بــه زندگــی در اردوگاهــی در نزدیکــی مــرز ترکیــه شــده انــد. 
و  »هیلیــن«  »روکــن«،  هــای  نــام  بــه  ســوری  خواهــر  ســه  اثــر،  درایــن 
ک یک داعشــی در  »ســوالف«  از حوادثی تکان دهنده و تعرض وحشــتنا
جریــان حملــه بــه خانــه ی آنهــا  ســخن مــی گوینــد و تمــام اتفاقــات تلخــی 

کننــد. گذشــته را بازگــو مــی  کــه بــر آن هــا در زنــدان 
بهــروز نورانــی پــور، کارگردان این مســتند، توانســته به خوبــی با نزدیکی به 
که نیروهای داعش  ســوژه، بخشــی از مصیبت ها و رفتارهای غیرانســانی 

بــا خــود بــرای مــردم ســوری بــه ارمغــان آورده انــد را به تصویر بکشــد.
A157 مســتندی اســت کــه نشــان داده آدمــی در جهــان مــدرن تــا چــه میــزان 
می تواند، ارزش های انســانی را زیر پا گذارد و مرتکب فجیع ترین جنایت ها 
کرد.  شــود و این رذائل و پســتی ها را می توان به تنهایی در داعش جســتجو 

»دختر نهضت«
 سختی ها در کنار عشق

»دختــر نهضــت« بــا محوریــت فعالیــت یکــی از مربیــان زن ســازمان 
ــه در آن  ک ــت مــی شــود. ایــن زن  نهضــت ســوادآموزی در دهــه 60 روای
دوران بــرای گذرانــدن دوره هــای تربیت مربی ویژه نهضت ســوادآموزی 
اعــام آمادگــی مــی کنــد، پــس از چنــد مــاه، راهــی روســتاهایی در اطــراف 
کلیبــر اســتان آذربایجــان می شــود و در ایــن روســتای محــروم بــه امــر 

آمــوزش مــی پــردازد.
 در ایــن مســتند، »دختــر نهضــت« تعریــف می کند که چگونه با ســختی 
کرده  کار تدریس را شــروع  فراوان اما همراه با عشــق و شــیرینی خاصی، 
و ایــن امــر، تــا چــه حــد در رشــد و تعالــی روحــی خــودش نیــز موثــر بــوده 

است.
کارگــردان ایــن اثــر، افــزون بر نشــان دادن روایتگــری های  کارگــر،  مســعود 
»دختــر نهضــت« از فعالیــت هایــش در دهــه 60، بــا برخــی از اعضــای 

کار هــم مصاحبــه شــده اســت. خانــواده ایــن بانــوی فــدا

» پل کرخه  «
فداکاری از جنس تن و جان

که  کاری هــای جوانــان دهــه شــصت اندیمشــک اســت  کرخــه، روایتگــر فــدا پــل 
بــا غیــرت و صابــت اجــازه ندادنــد تا این شــهر مهــم و اســتراتژیک ایــران در اوایل 

کند. جنــگ تحمیلــی ایــران و عراق ســقوط 
کــردن مســیر  کرخــه و مســدود  گرفتــن پــل  کــه بــا هــدف،  نیروهــای رژیــم بعــث 
ارتباطــی تهــران، خوزســتان ســعی در تســخیر ایــن اســتان مــرزی داشــتند، بــا 
کام  ــا ــوم مواجــه شــده و در تهاجــم خــود ن ــان ایــن مــرز و ب رشــادت هــای جوان

ماندنــد. 
ایــن مســتند بــا اســتفاده از تصاویر آرشــیوی و گفت گو بــا رزمنــدگان دوران دفاع 
کــرده روایتــی همــه جانبــه از جلوگیــری رزمنــگان از ســقوط پــل  مقــدس ســعی 

کنــد. کرخــه را روایــت 
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طـــــــنز

نیازمندی های روز سینمای ایران

 ژانــر وحشــت یکــی از ژانرهــای اصلــی ســینمای جهــان و ایــران اســت 
ــه مخاطبــان متعــدد و البتــه خــاص خــود را دارد. در ایــن نوشــتار  ک
کارکــرد ایــن ژانــر در  کاربــرد و  کوتــاه ســعی شــده اســت بــه تفــاوت هــای 

ایــران و ســینمای جهــان بپردازیــم:
۱- در همــه جــای جهــان ژانــر وحشــت را در بســترهای مختلفــی مثل 
ــر  ــران ژان ــا در ای ــازند  ام ــی س ــوالی و ... م ــی هی ــی جنای ــی علم تخیل
کــه در تاریکــی و مــه بــه  وحشــت هیــچ بســتری نــدارد جــز یــک قاتلــی 
ســوی طعمــه خــود نزدیــک مــی شــود البتــه صــدای پــای قاتــل روی 
ــا ســرعت فــوق آهســته و سوباســایی مــی آیــد و آهنــگ  کــه ب پلــه هــا 

ک آن را هــم در ذهنتــان متصــور شــوید. ســوزنا
۲- در همــه جــای دنیــا ژانــر وحشــت شــامل  مولفــه هــای تــرس، 
کــه بــا آمیــزه ای از اینهــا  خشــم، وحشــت و خیــال و وهــم مــی شــود  
گاهــی را در ذهــن مخاطــب ایجــاد مــی کنــد  امــا در ایران  تــرس ناخودآ
کــه در تاریکــی و  ژانــر وحشــت هیــچ مولفــه ای نــدارد جــز یــک قاتلــی 
مــه بــه ســوی طعمــه خــود نزدیــک مــی شــود البته صــدای  پــای قاتل 
ک آن  کــه بــا ســرعت فوق آهســته می آیــد  و آهنگ ســوزنا روی پلــه هــا 

را هــم در ذهنتــان متصــور شــوید.
3- در همــه جــای دنیــا ژانــر وحشــت از مرحلــه نــگارش تــا مرحلــه 
ویــژه  جلوه هــای  )موســیقی،  تولیــد  از  پــس  مخصوصــا  و  تولیــد 

می طلبــد؛  را  شــده ای  تفکیــک  توجــه  قابــل  تکنیک هــای  و...(، 
و  کادمیــک  آ دانــش  از  ملغمــه ای  می بایســت  کــه  تکنیک هایــی 
تجربی و باور عامیانه  مردم و مســائل روانشناســی و جامعه شناســی  
باشــد تــا بتوانــد جامعیت ســاختار خــود را حفظ کند امــا در ایــران ژانر 
کــه در تاریکــی و مــه بــه  وحشــت هیــچ تکنیکــی نــدارد جــز یــک قاتلــی 
ســوی طعمــه خــود نزدیــک مــی شــود البتــه صــدای پــای قاتــل روی 
کــه بــا ســرعت فــوق آهســته و سوباســایی مــی آیــد  و آهنــگ  پلــه هــا 

ک آن را هــم در ذهنتــان متصــور شــوید. ســوزنا
4- ســاخت یــک فیلــم پرتعلیــق در حــوزه وحشــت، در همــه جــای 
ــه ســطح باالیــی از تخصــص و  فــن در تمــام زمینه هــا، از  دنیــا نیــاز ب
کارگردانــی، موســیقی،  طــرح ابتدایــی و بســط آن تــا فیلمبــرداری، 
گــذاری و طراحی هــای صحنــه و لبــاس  جلوه هــای ویــژه و حتــی صدا
دارد امــا در ایــران ژانــر وحشــت هیــچ تخصــص و فنــی نــدارد جــز یــک 
کــه در تاریکــی و مــه بــه ســوی طعمــه خــود نزدیــک مــی شــود  قاتلــی 
کــه بــا ســرعت فــوق. آهســته و  البتــه صــدای پــای قاتــل روی پلــه هــا 
ک آن را هــم در ذهنتــان متصــور  سوباســایی مــی آیــد  و آهنــگ ســوزنا

شــوید.
کــه حدکــت سوباســایی و اهنــگ  و در پایــان بــاز هــم متذکــر مــی شــود 

ک فرامــوش نشــود ســوزنا

مقایسه تطبیقی 

ژانرهای سینمایی در ایران و سینمای جهان
علی سلطانی وش

قسمت اول

رحیمه مهربان

انتهای باز فیلم خود را به 
مابسپارید.

موسسه بسته بندی کنندگان 
هنر پس فردا

صادرات انواع درام های 
اجتماعی

همراه با پک ویژه ی لوکیشن های
_ قتل با سطل رنگ اضافه

_ ضرب و شتم با سیستم دالبی
_ فرار از خانه و طالق عاطفی
_ و...... دیگر سیاه نمایی ها

اسکار را با ما تجربه کنید

به چند عدد »هنر«، برای 
»هنر »نیازمندیم!

انجمن فیلم سازان جوگیر

هنر پس فرداموسسه بسته بندی کنندگان مابسپارید. انتهای باز فیلم خود را به 
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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 

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 سوم

قسمت دوم مروری اجمالی بر ادوار سینمای خفن ایران

باالخره کشتمت!
علی عموکاظمی

در شــماره ی گذشــته بــه بررســی دوره ی اول ســینمای ایــران پرداختیــم. در ایــن شــماره 
کــه مربــوط بــه فیلــم هــای عاشــقانه و دختر پســری می شــود  قصــد داریــم بــه دوره ی دوم 

بپردازیم:
کــه پســری از یــک دختــر در   معمــوال فیلــم هــای ایــن دوره بــه ایــن صــورت آغــاز مــی شــد 
کــرد و دختــر هــم عصبانــی میشــد و از پســر می خواســت  وســط خیابــان خواســتگاری مــی 
کــه صحنــه را مشــاهده  گیــر و دار یــک ســری جــوان  کــه مزاحمــت ایجــاد نکنــد. در همیــن 
مــی کردنــد، بــه جــوان عاشــق پیشــه مــی گفتنــد:« چــرا مزاحــم نامــوس مــردم میشــی؟« و 
کــه صــورت خونین پســر را  بــر ســرش مــی ریختنــد و تــا مــی خــورد او را مــی زدنــد. دختــر هــم 
کثــر اوقــات پســر داســتان در زیــر خــط فقــر و حتــی  مــی دیــد، بــه یکبــاره عاشــق میشــد! در ا
گاهــی اوقــات زیــر خــط فهــم قــرار داشــت ولــی بــر عکــس، دختــر داســتان بســیار روشــنفکر 
گاهــی اوقــات هــم پیانــو مــی زد! مــادر دختــر هــم  بــود. او بــر روی بــوم نقاشــی مــی کشــید و 
کیلوگــرم بــه خــود طــا  بســیار فیــس و افــاده ای تشــریف داشــت و بــه انــدازه ی چندیــن 
کــه حتــی در منــزل هــم  کارخانــه دار بــود  کــرد. پــدر دختــر نیــز یــک  و جواهــر آویــزان مــی 
گــردن مــی بســت! البتــه در برخــی اوقــات پســر پولــدار و دختــر بســیار فقیــر بــود و  دســتمال 

کنــد. کار  دختــر مجبــور بــود بــرای اینکــه خــرج پــدر معتــادش را بدهــد 
بازیگــران مطــرح در ایــن دوران: ابوالفضــل پورعــرب یکــه تــاز اینگونــه فیلــم هــا بــود. البتــه 
گــودرزی  گلــزار و حمیــد  بعــد از او بــه بازیگــران دیگــری  ماننــد علــی قربانــزاده، محمدرضــا 
که چشــمان رنگی داشــتند  کســانی  کرد. برای خانم ها نیز معموال از  نیز می توان اشــاره 

اســتفاده می شــد.
کارگردانان مطرح در این دوران: سیروس الوند و ایرج قادری

دیالــوگ هــای رایــج: » پســر: دیوونــه مــن عاشــقتم. دختــر: منــم عاشــقتم عوضــی!« 
کنیــد. پــدر: چــی بلغــور  /  »پســر: پــدر! شــما دیگــه نمــی تونیــد مــا جــوون هــا رو درک 
ــا  ــر ب گ ــو افــق محــو بشــیم«/ » ا کنیــم و ت ــا هــم از اینجــا فــرار  کــردی؟!)زارررررپ( / » بیــا ب

کشــم.” ازدواج مــن و بیــژن موافقــت نکنیــد، مــن خــودم رو مــی 
گونــه فیلــم هــا نیز ماننــد فیلــم هــای دوره ی اول،  گران: از ایــن  وضعیــت اســتقبال تماشــا
کــه در آن دوران وجــود داشــت ایــن  اســتقبال خوبــی انجــام مــی شــد. یــک ویژگــی مثبتــی 
گــر دز عاشــقانه ی فیلــم بــاال مــی رفــت، بــرای آن محدودیــت ســنی اعمــال مــی  کــه ا بــود 
کردنــد و از ورود افــراد زیــر هجــده ســال بــه ســینما ممانعــت به عمل مــی آمد.) مانند فیلم 
کتانــی و مصائــب شــیرین(، امــا متاســفانه در حــال حاضــر  کفــش هــای  هــای دختــری بــا 
چنیــن محدودیــت هایــی بــر روی فیلــم هــا و ســریال هــا اعمــال نمــی شــود، حتــی در یــک 
کــه یــک طفــل دبســتانی پــس از مشــاهده ی دو قســمت از  مــورد مشــاهده شــده اســت 
کــه در مقابــل مهــد کودکــی دخترانه مشــغول خوانــدن ترانه ی  ســریال شــهرزاد، در حالــی 

کــودک بازداشــت شــد! »کجایــی عزیــزم؟« محســن چاوشــی بــود، توســط حراســت مهــد 

در شماره ی آینده به بررسی دوره ی سوم خواهیم پرداخت.


