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

کشــورمان  حســین امیرعبدالهیــان، معــاون عربی-آفریقایــی وزارت خارجــه 
کــرده بــود، در  کــران فیلمهــای جشــنواره عمــار حضــور پیــدا  کــه در ســومین روز ا
گــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار«، گفــت: از طریــق صــدا و  گفــت و 
گذشــته هــم  ســیما و تبلیغــات اینترنتــی بــا جشــنواره عمــار آشــنا شــدم و ســال 
یکــی از مســتندهای جشــنواره دربــاره داعش بــرای بنده جالب بود که امســال 
گرفتم برای تماشــای فیلم های جشــنواره حضور داشــته باشــم. هم تصمیم 
کــه با کمترین امکانات کارهای خیلی  وی ادامــه داد: حضــور نیروهــای جــوان 
کوتــاه  جذابــی را انجــام مــی دهنــد، بــرای مــن بســیار جالــب اســت، البتــه زمــان 
و در عیــن حــال مفهومــی بــودن تولیــدات نیــز مهــم و قابــل توجه اســت، ضمن 
اینکه در جشــنواره عمار، به موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی  و ارزشــی 

هــم توجــه می شــود.

معاون عربی-آفریقایی وزارت خارجه:

فیلمسازان جوان عمار با کمترین 
امکانات کارهای جذابی انجام می دهند

ــه جــای  گفــت: ب کلهــر، نخســتین معــاون ســینمایی بعــد از انقــاب  مهــدی 
کــه بــه هنر مســلط اند به دنبــال تربیت فیلمســازانی رفته ایم  تربیــت مومنانــی 

گفتــن ندارنــد. کــه صرفــا تکنســین هســتند و حرفــی بــرای  
نشســت آســیب شناســی آمــوزش در ســینمای ایــران امــروز بــا حضــور مهــدی 

کلهــر و محمدصــادق باطنــی برگــزار شــد.
کلهــر، بــه عنــوان نخســتین معاون ســینمایی بعــد از  در ایــن نشســت، مهــدی 
انقــاب و موســس مدرســه بــاغ فــردوس، توضیحاتــی پیرامــون تجربــه خــود در 
راه انــدازی نخســتین دوره هــای آمــوزش ســینما در ایــام پــس از انقــاب مطــرح 

کرد. 
کادمیــک پیــش از  کــه خــود در فضــای آ کــردن آموزشــهایی  وی ابتــدا بــا عنــوان 
کادمیــک و  کــرد »دوگانــه آمــوزش آ گانــه اشــاره  انقــاب دیــده بــود، بــه یــک دو 

گردی«. مــدل اســتاد و شــا
کارآمــد بــودن و تمجیــد از مــدل دوم صحبتهای خود را اینگونه ادامه  وی در نا
داد: مــا پــس از بررســی مــدارس مختلــف آمــوزش ســینما، رســیدیم بــه مدرســه 
فیلمســازی رم، مدرســه ای که بســیاری از فیلمســازان مطرح سینمای ایتالیا 
ــم ایــن  ــه در آنجــا دیدی ک ــد. چیــزی  مثــل فلینــی و دســیکا از آنجــا در آمــده ان
کــه بســیاری از ایــن افــراد هیــچ ســبقه ای در ســینما نداشــتند و مهمترین  بــود 
ــرای  کــه همــه ایــن فیلمســازان حرفــی ب ــود  ــد ایــن ب کــه داشــته ان ویژگــی ای 
گفتن داشــتند و میخواســتند از بیان ســینما برای زدن حرفهایشــان اســتفاده 

کنند«.
کــه در  کلهــر بــا تاییــد لــزوم حــرف داشــتن و مســئله داشــتن فیلمســازانی 
گیرنــد جمــع بنــدی خــود در دوران پــس از انقــاب  مســیر آمــوزش قــرار مــی 
کــرد: »مــا پس از بررســی  بــرای برگــزاری دوره هــای آموزشــی را اینگونــه مطــرح 
گانــه در آمــوزش ســینما رســیدیم و بــر اســاس  هــای متعــدد بــه یــک ســه 
کــه ابتــدا  گانــه ایــن بــود  کردیــم، ایــن ســه  آن دوره هــای مــان را شــروع 
گفتــن داشــته  هنرجــوی مــورد تربیــت بایســت نیــاز و مســئله و حرفــی بــرای 

ــه و آزمــون و  ــرای تجرب ــرای ایــن هنرجــو فرصتــی ب ــد ب باشــد، ســپس مــا بای
کنیــم تــا تــرس هنرجــو  کنیــم و شــرایط تولیــد را بــرای او فراهــم  خطــا ایجــاد 
کنــار  از تولیــد بریــزد، ســومین امــر مهــم در آمــوزش هــم قــرار دادن مربــی در 
کــه ســالها در حــوزه هــای  گانــه همــان مدلــی اســت  هنرجوســت. ایــن ســه 

علمیــه تجربــه شــده اســت«
کلهر پرســید: »چرا هیچگاه از مدارس روشــنفکری  در ادامه نشســت باطنی از 
فیلمســاز انقابــی تربیــت نمــی شــود ولــی بارهــا و بارهــا از مــدارس و دانشــگاه 
هــای زیــر نظــر جمهوری اســامی فیلمســازانی بــا رویکردهــای معــارض انقاب 
در آمــده اســت؟ اساســا مــا بــرای ایجــاد نیــاز یــا تربیــت مربــی در فضای آموزشــی 

خــود چــه باید بکنیــم؟«
کلهــر در ایــن زمینــه پــس از نــام بــردن از برخــی از هنرجویــان و مربیــان مدرســه 
کــه: »برخی از دانشــگاه ها مثل مدرســه  بــاغ فــردوس، بــه ایــن نکتــه اشــاره کرد 
ــا عنــوان دانشــکده صداوســیما شــناخته  کــه امــروز ب ــی رادیــو و تلویزیــون  عال
مــی شــود اساســا وظیفــه خــود را تربیــت تکنســین قــرار داده بــود و از همیــن رو 
گرایشــات معارض انقــاب در  احتمــال تربیــت فیلمســازانی بــدون دغدغه یــا با 

ایــن بســتر بســیار بــاال مــی رود«
گفــت:  ــکان شــهید آوینــی  ــر خاطــره ای از یکــی از نزدی ــا ذک در ادامــه باطنــی ب
کــه: "مــا بــه عنــوان چنــد طلبــه نزد شــهید آوینــی رفته  کــرد  »فــردی تعریــف مــی 
ــا از او قــدری ســینما بیاموزیــم، آوینــی در آن دیــدار بــرای مــا ســاعتها  بودیــم ت
کــرد و چیزی از ســینما  راجــع بــه فلســفه و عرفــان و مســائل اعتقــادی صحبــت 
گویــی؟ و آوینــی  کــه چــرا از ســینما چیــزی نمــی  کردیــم  گایــه  نگفــت، مــا از او 
کــه مــا راه را اشــتباه  گفــت اصــل همیــن موضوعــات اســت." بــه نظــر مــی رســد 
کــه بــه هنــر مســلط انــد بــه دنبــال تربیــت  رفتــه ایــم و بــه جــای تربیــت مومنانــی 
گفتــن  کــه صرفــا تکنســین هســتند و حرفــی بــرای   فیلمســازانی رفتــه ایــم 

ندارنــد.«
این نشست با پرسش و پاسخ حضار از مهدی کلهر به پایان رسید. 

نشست آسیب شناسی آموزش در سینمای ایران:
کلهر: داشتن »مسئله« برای فیلمسازانی که در مسیر آموزش قرار می گیرند ضروری است

کــه دیــده شــدن  معــاون عربی-آفریقایــی وزارت خارجــه بــا اشــاره بــه ایــن 
اظهــار داشــت:  اســت،  توجــه  قابــل  ارزشــی در جشــنواره عمــار  ســینمای 
کــه در  کــردم  افتتاحیــه دوره ششــم جشــنواره را از طریــق تلویزیــون مشــاهده 
یکــی از موضوعــات جالــب بــرای مــن، حضــور خانواده های شــهدا بــود،  اما فکر 
کنــم بایــد ســهم بیشــتری هــم در افتتاحیــه و هــم اختتامیــه بــه خانــواده  مــی 
ــواده شــهدای مدافــع حــرم هــم فرصتــی  شــهدا داده شــود، بویــژه اینکــه خان

ــدان شهیدشــان بگوینــد. کــه در جشــنواره از فرزن داشــته باشــند 
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خــبــــــــــر

گفت: اقتصاد غربی  ابراهیم فیاض در نشســت نقد و بررســی »پشــت صحنه« 
بحــران جنســی جامعــه ایران را تشــدید می کند.

گــزارش خبرنــگار عمــار فیلــم، نشســت نقــد و بررســی مســتند پشــت صحنه  بــه 
کارگــردان ایــن  کانتــری  بــا حضــور ابراهیــم فیــاض اســتاد دانشــگاه و تــورج 

مســتند، در ســینما فلســطین برگــزار شــد.
کارشــناس برنامــه، بــا اشــاره بــه موضــوع  در ابتــدای ایــن نشســت مجــری- 
گــر  گفــت: ایــن تنهــا مســتند در ایــن موضــوع نیســت و ا خــاص ایــن مســتند 
فرصــت بــود بایــد بــه کارهــای مســتند جبهــه فرهنگــی انقــاب که اخیرا بیشــتر 
کــه ایــن ســومین  کــرد چرا شــده پرداخــت و چرایــی ورود ایــن جبهــه را بررســی 
کارمســتند دربــاره مســائل جنســی اســت و االن یــک فیلــم بلنــد داســتانی بــر 
کــه آن را هــم یــک مستندســاز ســاخته  روی پــرده هــای ســینمای کشــور اســت 

اســت.
وی با بیان اینکه بیننده پس از دیدن مســتند پشــت صحنه احســاس چرک 
کارگــردان بیننــده را در بحــران  بــودن و توهیــن بــه عقایــد خــود را نمــی بینــد و 
ــر  گ کار از پــس ایــن موضــوع حســاس خــوب در آمــده امــا ا رهــا نکــرده، افــزود: 
کانتــری  کارهــای آقــای  کار ضعیــف اســت هرچنــد جهشــی در  فرمــی بنگریــم 

محســوب مــی شــود.
کار اصلــی را در جبهــه فرهنگــی  در ادامــه ایــن نشســت کانتــری بــا بیــان اینکــه 
گفــت: موضــوع از اینجــا شــروع شــد  انقــاب مدافعــان حــرم انجــام مــی دهنــد 
کــه وقتــی در ایــن مســئله بــه  کــه مســئله جنســی نیــاز اســت یــا خواســته؛ چــرا 
جلــو مــی رویــد مــی فهمیــد در جامعــه این مســئله را یک خواســته قلمــداد می 

کنند.
گفــت:  ــم  کردی ــال پییــش شــروع  کار را از شــش ـ هفــت س ــان اینکــه  ــا بی وی ب
که نمازخوان بود اما فیلمهای مســتهجن نیز نگاه می  فردی را می شــناختم 
کــرد امــا ایــن مســئله جنســی در برخی از  کــرد و پــس از مدتــی نیــز ایــن کار را تــرک 
افــراد بــا ایدئولــوژی آنهــا و آنچه به انها گفته شــده تطابــق ندارد و برای رســیدن 

کار مــن بــود. کنــار بگذارنــد و ایــن جرقــه  بــه نیــاز خــود بایــد ایدئولــوژی خــود را 
کار ما آمار  گفت: در  کار صادق باشــیم،  کردیم در  کانتری با بیان اینکه ســعی 
رســمی را نمــی بینیــد امــا آمــار مــا بــه نوعی دیگــر این بحــران را در جامعه نشــان 
ــه میــان مــردم رفتیــم بیــان محــدودی  مــی دهــد و البتــه مــا بدلیــل اینکــه ب
داشــتیم لذا برای جبران این نقصان از کارشناســان مختلف اســتفاده کردیم.
در ادامــه ایــن نشســت ابراهیــم فیــاض اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه تهران 
بــا بیــان اینکــه اصولــی تریــن و طبیعــی تریــن چیــز جنســیت اســت و ایــن یــک 
واقعیــت اســت، گفــت: بدتــر از آنچــه در فیلــم گفته شــده ما در جامعه شــاهدم 
کار  گــر در ایــن زمینــه  کــه در ا و مســدئله اصلــی مــا امــروز بحــث آمــوزش اســت 

نکینــم بــا مشــکل مواجــه مــی وشــیم
گــر آموزش بدهیم مطالبه جنســی پیــش می آید  گوینــد ا وی افزود:برخــی مــی 
و این خود ســرکوب جنســی اســت، ونتیجه آن پرخاشــگری جنســی می شــود 
کــه زنــان  بــا زبــان لبــاس و  کــه امــروز درجامعــه شــاهد آن هســتیم و مــی بینیــم 

بــدن ایــن پرخاشــگری را رواج مــی دهنــد.
گر مشــکل  کیــد برمشــکات آموزش و پــرورش در این زمینه گفت: ا فیــاض بــا تا
کــه همــان اعتیــاد بــه مــواد مخــدر اســت  جنســی برطــرف نشــود کاالی مکمــل 

جایگزیــن آن می شــود.
گفــت:  کــرد و  ایــن اســتاد دانشــگاه بــه دو مســئله دیگــر در ایــن زمینــه اشــاره 
اقتصــاد و مســائل جنســی مســئله مهمــی اســت و بــا ســاختار اقتصــاد غربــی 

ــدارد. ــادی ن ــچ توجیــه اقنص ــذا ازدواج هی ــی ارزد ل ــواده نم تشــکیل خان
گفــت:  کــرد و  وی بــه مســئله رســانه و بحــران جنســیتی در جهــان غــرب اشــاره 
پایان تمدن اســام و تمدن روم، شــاهد اوج همجنســگرایی بوده ایم و رســانه 
کــه امــروز در دســترس اســت بــرای جامعــه مــا مشــکات زیــادی را فراهــم  غربــی 

مــی آورد.
کــرد و گفــت: اقتصاد ما  وی در پایــان ســخنان خــود بــه راه حــل خــود نیــز اشــاره 

بایــد خانــواده محــور باشــد و بایــد از جامعه به اجتمــاع برگردیم.

در نشست نقد و بررسی پشت صحنه عنوان شد

فیاض: اقتصاد غربی بحران جنسی 
جامعه ایران را تشدید می کند 
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4 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



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

4

محتوای سکانس اول:
تهران، داخلی، روز، دفتر روزنامه باختر امروز.

ســاعت حدود یازده صبح اســت. نصراهلل شــیفته ســردبیر روزنامه به ســرعت در حال خارج شــدن 
از دفتــر اســت. بیــرون دفتــر ســوار اتومیبلــش شــده و بــه ســرعت حرکــت می کنــد. بعــد از نشــان دادن 
چنــد پــان از حرکــت ســریع اتومبیــل در خیابان هــا، شــیفته بــه پیــچ شــمیران مــی رســد و اتومبیــل 

را نگــه مــی دارد. دکتــر فاطمــی و مهنــدس حســیبی در حــال خــروج از خانــه دکتــر فاطمی هســتند.
دكتر فاطمی: ها! چه خبر شده که این طور هیجان زده آمده اى؟

نصراهلل شیفته: )بدون مقدمه جواب می دهد( رزم آرا را در داخل مسجد شاه زدند.
دكتر فاطمی: )با لحن پرسشی( رزم آرا را در داخل مسجد شاه زدند؟

نصراهلل شیفته: بله!
دكتر فاطمی: چه کسی این خبر را به تو داد؟

نصراهلل شیفته: دو جوان که تصور می کنم از فدائیان اسام بودند و احتمال می دهم از رفقاى ضارب بوده باشند.
دكتر فاطمی: آیا نام ضارب را نگفتند؟

نصراهلل شیفته: چرا آنها گفتند شخصی به نام خلیل طهماسبی رزم آرا را با تیر زده است.
کنار ایســتاده و به این ســؤال و جواب ها بــه دقت گوش  کــه در  در همیــن لحظــه مهنــدس حســیبی 
کــه درســت 20 دقیقــه بــه ظهــر را نشــان مــی داد – نگاهی  گهــان بــه ســاعت مچــی خــود –  مــی داد، نا

می کنــد.
مهندس حسیبی: الحمداهلل! از این لحظه دیگر نفت ایران ملی شده است.

تصاویــر بــا دور تنــد و بــه صــورت رو بــه عقــب تمــام حوادث ملی شــدن صنعت نفت را نشــان میدهد 
کره قرارداد گس-گلشــائیان می رســد و روی آن متوقف مــی گردد. تــا بــه تصویــر اتــاق مذا

توضیحات سکانس: 
روی تصویر نوشته می شود. 16 اسفند 1329. دفتر روزنامه باختر امروز.

ــه دوربیــن چهــره شــیفته را نشــان می دهــد، روی صفحــه نوشــته مــی شــود: نصــراهلل  ک هنگامــی 
شــیفته، ســردبیر روزنامــه باختــر امــروز.

گانــه  کــه دوربیــن دکتــر فاطمــی و مهنــدس حســیبی را نشــان می دهــد، بــه ترتیــب و جدا هنگامــی 
کــه مخاطــب گیــج نشــود روی تصویــر نوشــته می شــود: دکتــر فاطمــی، عضو جبهــه ملی.  بــه طــوری 

مهنــدس کاظــم حســیبی، نماینــده مجلــس شــورا و عضــو جبهــه ملــی.
ــان  ــی پای گهان ــور نا ــه ط ــکانس ب ــد س ــی را می گوی ــه ی نهای ــیبی جمل ــدس حس ــه مهن ک ــی  هنگام

می یابــد.

فداییان اسالم و ملی شدن صنعت نفت 

نفــت« در قالــب  نامــه »فداییــان اســام و ملــی شــدن صنعــت  فیلــم 
بــه گفتــه نویســنده آن کمیــک موشــن اســت و در مــورد  انیمیشــن و 
داســتان تــرور هژیــر و رزم آرا از نخســت وزیــران مخالــف ملــی شــدن صنعــت 
نفت بوســیله فداییان اســام و تاش های دکتر مصدق برای ملی شــدن 
صنعت نفت اســت و شــباهت های جالبی بین این واقعه و برخی اتفاقات 

زمــان حــال موجــود اســت.
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دیدگاه

راز، هرچه هست، در همین واقعیت هستی 
نهفته است كه ما در آن حضور داریم. بنابراین، 

خیلی ساده تالش می كنم همه ی حجاب ها 
و موانعی را كه مانع از مشاهده ی واقعیت 

می شوند كنار بزنم و به واقعیت محض دست 
پیدا كنم

"مــردم" مخاطبــان مهــم و همیشــگی زمانــه خویــش هســتند. انبیــاء الهــی بــا 
گردانــده انــد،  وجــود آنکــه ابتــدا نــگاه خویــش را بــه ســمت پیــام آور وحــی الهــی 
کــه در  امــا روی دیگــر ســخن شــان بــا مــردم بــوده اســت. تمامــی قــدرت هایــی 
پهنــه زمیــن مدعــی تــاج و تخــت  شــده انــد، اســاس حکومــت و قــدرت خویش 
را بــه رضایــت مردمــان تحــت ســلطه خویــش، ولــو بــه اجبــار نهــاده انــد و هــر جــا 
کــه مــردم همــراه شــده انــد آن قــدرت هــا بــر اوج عــزت نشســته و هــر جــا مــردم 
گردانــده انــد، قــدرت هــا بــه حضیــض ذلــت نشســته انــد. بنابرایــن بــرای  روی 
شــروع هــر راهــی، در هــر برهــه از زمــان، همراهــی و هــم افــق شــدن بــا مــردم یــک 

قــدم اساســی و مهــم اســت.
گفتن همراه با اقتضائات بوم و فرهنگ زمانه، تنها در  مردمی بودن و ســخن 
گونــه حرکــت در هــر  عرصــه سیاســت و یــا دیــن نیســت، بلکــه ســرمایه اولیــه هــر 
حوزه ای از ســاختار جامعه اعم از اقتصاد، فرهنگ، سیاســت، آموزش و دین 
اســت. تحقــق مقولــه عدالــت در اقتصــاد، پذیــرش در عالــم فرهنــگ، پایــداری 
گــرو توجــه بــه  و انســجام در سیاســت، تحقــق و شــکوه دینــی همــه و همــه در 
مــردم اســت. مقــام معظــم رهبــری یکــی از راهبردهــای مهــم را تکیــه بــر مــردم 
دانســته انــد و مــی فرماینــد: "آنچــه بــرای بنــای زندگــی و ســازندگی آینــده مــورد 
ــر  انتظــار اســت بــدون مشــارکت مــردم تحقق پذیــر نیســت. بنابرایــن عــاوه ب
کــه مســئولین باید انجام بدهند حضــور مــردم الزم و ضروری اســت؛  مدیریتــی 

در هــر دو عرصــه، هــم عرصــه اقتصــاد، هــم عرصــه فرهنــگ")1(.
گــر قــرار اســت در زندگــی  کام رهبــری نشــان مــی دهــد ا
گــر  مــردم تحــول و تاثیرگــذاری ویــژه ای انجــام بشــود، ا
ــاح  ــردم اص ــی م ــبک زندگ ــا س ــتیم ت ــان آن هس خواه
بشــود و بــه اصالــت طبیعــی خــود بازگشــت نمایــد، 
کــه از دریچــه مــردم بــه حقایــق،  نیازمنــد آن هســتیم 
شــیرینی هــا و تلخــی هــای زندگــی بنگریــم و دربــاره آن 
ــر  ــت، هن ــه اس ــم اینگون ــر ه ــوزه هن ــم. در ح کنی ــل  تام
تنهــا متفــاوت نگریســتن و یــا نمایــش نقادانــه چیــزی 
و مســئله ای نیســت بلکــه هنــر مــی خواهــد پــرده از 
کــه در پشــت همیــن ســادگی هــای  رازهایــی بــردارد 
روزمــره زندگــی انســان پنهــان شــده اســت، مــی خواهــد 

عمیــق بشــود تــا جریــان و خــط اصلــی حرکــت زندگــی را دریابــد و آن نهفتگــی را 
بشــکند و فرهنــِگ بــه محــاق رفتــه و پنهــان شــده را متجلــی نمایــد.

یــک نمونــه بومــی شــدن و مردمی نگریســتن، به ویــژه در حوزه نمایش، شــاید 
همیــن فیلــم دوران کودکــی و نوجوانــی بســیاری از مــا، یعنــی فیلــم "قصه های 
کــه شــاید بتــوان گفــت به تمامی معنا، توانســته ســنت  مجیــد" باشــد. فیلمــی 
کــه در نهایــت  کنــد. قصــه ای  ــده  ــرای مــا زن هــای زیبــای زندگــی ایرانیــان را ب
ســادگی بــه خوبــی بــه متــن خوانــی زمانــه خــود پرداختــه و بــا آنکــه از محــدوده 
زمانــی دهــه خــود خــارج شــده اســت، امــا هنــوز هــم بیانگــر ســنت هــای زندگــی 

کنون دیده نمی شــوند  گر چــه ا خانــواده هــای ایرانــی اســت. ســنت هایــی که ا
امــا مخاطبــان خــود را بــه دلیــل اینکــه بــه اصالــت نهفتــه در خویــش رجــوع می 
گر یک  دهنــد و درگیــر مــی ســازند هنــوز هــم حرفهــا بــرای گفتــن دارد. از ایــن رو ا
کنونــی  ــر هنــری از جنــس زندگــی مــردم باشــد خواهــد توانســت در شــرایط  اث
کــه بنیــان خانــواده بــا هجمــه فرهنگــی دشــمن روبــه رو شــده اســت، تاثیرگــذار 

باشد.
قصــه هــای مجیــد آنقدر با مخاطبان خویش صمیمی اســت که حتی شــهید 
کســیکه خــود ناقــد هنــر امــروز اســت، معتقــد  آوینــی هــم آن را ســتوده اســت، 
کــرده اســت تــا بدیــن مرحلــه از اثرگــذاری رســیده  اســت ایــن اثــر مراحلــی را طــی 
کــه  کــه بیــن ســناریوی فیلــم و خــود فیلــم  گونــه ای دگردیســی  اســت، یعنــی 
گرفتــه اســت: " آقــای  کارگــردان فیلــم صــورت  کیومــرث پوراحمــد  توســط 
پوراحمــد واقعیــت را بــا زندگــی روزمــره اشــتباه نگرفتــه اســت و در عیــن حــال 
تــاش نمی کنــد که راز واقعیت را در فیلم هایش کشــف کند و بنابرایــن، در دام 
کــه: »مــن داعیــه ی  پیام زدگــی نیــز نیفتــاده اســت. شــاید حــرف او ایــن باشــد 
کــه راز، هرچــه هســت، در همیــن  بیــان معانــی بــزرگ نــدارم، امــا می دانــم 
کــه مــا در آن حضــور داریــم. بنابرایــن، خیلــی  واقعیــت هســتی نهفتــه اســت 
کــه مانــع از مشــاهده ی  ســاده تــاش می کنــم همــه ی حجاب هــا و موانعــی را 

کنــم")2(.  کنــار بزنــم و بــه واقعیــت محــض دســت پیــدا  واقعیــت می شــوند 
بــه نظــر مــی رســد آنچــه در مردمــی و بومــی شــدن هنــر اهمیــت دارد، بیــرون 
از  زندگــی  هــای  زیبائــی  و  هــا  واقعیــت  آوردن 
آنچــه  همــه  کاوش  اســت،  عــادت  چارچــوب 
گــذر زندگــی از یادهــا رفتــه  ارزشــمند اســت امــا در 
و دارد بــه محــاق مــی رود. مردمــی شــدن یعنــی 
ــار  ــک ب ــن و ی ــی رفت ــه درون زندگ ــردم ب ــا م ــراه ب هم
ــن  ــی یافت ــین زندگ ــای دل نش ــت تماش دیگــر فرص
اســت. هنــر مردمــی نمــی خواهــد زندگــی را به قالب 
ــه  ــد، بلک کن ــل  ــاخته منتق ــی خودس ــدف و پیام ه
مــی خواهــد پیــام را از صاحبــان زندگــی، در همــان 
لحظــات شــیرینی و تلخــی، ســختی و و آســانی، 
پســتی و بلنــدی بگیــرد، چــون معتقــد اســت ایــن 
ــردم  ــا م ــد. "هرج ــی پروان ــود م ــن خ ــا را در دل و ذه ــه ارزش ه ک ــت  ــان اس انس
کــه مــردم  هســتند ادبیــات هســت و شــعر و هنــر اســت و آن چنــان هســت 
می اندیشــند و می خواهنــد و هــر چــه جــز آن اســت نــه دل نشــین اســت و نــه 
مانــدگار. انقــاب اســامی مــا عــاوه بــر ایــن، فرآورده هــای ذهــن و دل انســان را 

حرمتــی عظیــم می نهــد، زیــرا بــه انســان اعتقــادی عظیــم دارد".
منابع:

1.پیام تبریک نوروزی 1/1/ 93
2.آوینی، مرتضی. قصه های مجید؛ دوستت دارم ایران!، یادداشت

هنر مردمی؛ واقعیت ها و زیبایی های زندگی
فاطمه عقیقی )کارشناسی ارشد ادیان و عرفان(

6 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



نمازجمعه  سینمایی

نمــاز جمعــه بــه دلیــل هــم افزایــی جمعــی در ابعــاد دیــن و سیاســت بــا ســابقه 
کــه تــاش مــی  ای بــه قدمــت اســام، از دیــد مــن یــک رســانه اســت، رســانه ای 
کنــد مخاطبینــش را نیــز  کنــار آن بایــد تــاش  کنــد هــر هفتــه پویــا تــر باشــد و در 

کنــد.  حفــظ 
رســانه نمــاز جمعــه بــه نیــاز مخاطبــش اهمیــت داده و بــه آن پاســخ مــی دهــد. 
کــه فــرد نمازگــزار هرهفتــه بــه یــک  هنــِر رســانه نمــاز جمعــه ایــن خواهــد بــود 

نوســازی همــه جانبــه دســت یابــد.
کــه نمازگزار بــدان اهمیت   رصــد تحــوالت و پیرامــون جزیــی از موضوعــی اســت 
خواهــد داد. هنــر و اثــر هنــری هــم به مخاطب اهمیت داده و اندیشــه هنرمند 

بــا بیــان اثــر هنــری مــورد نظر مخاطــب خواهــد بود.
گر صرف   نمــی خواهــم ســطح عملکــرد مومن و نمازگــزار را بــه اندازه یک تماشــا
کــه بــرای مخاطب نمــاز جمعه اهمیــت دارد رســیدن  تقلیــل بدهــم، امــا آنچــه 
کــه نمــاز جمعــه هــم پلــه هایــی از  بــه عمــق حقیقــت و زیبایــی و عشــق اســت 
کــه نمازگــزار  ایــن عملکــرد رســانه ای خواهــد بــود. تجربــه دیــداری و شــنیداری 
در پــی دســت یافتــن بــه آن اســت از جملــه طــرح ریــزی هنرمنــد مــدرن اســت 

کنــد.  کنــد حتــی بــا معمــاری انســانی، صــوت و ... آن را القــاء  کــه ســعی مــی 
ایــن هماننــد ســازی بــا هنــر مــدرن تقلیــل جایــگاه نماز جمعه نیســت چه بســا 
کهنه گــی بــه خــود  گذشــته رنــگ  کــه شــأن ایــن رســانه در بیــش از 1400 ســال 
نگرفتــه اســت. تجربــه دیــن و سیاســت و بازآفرینــی ســطوح مختلفــی از ایــن 
کنــد شــاید ثقیــل باشــد  تجــارب رســانه نمــاز جمعــه را بــه هنرهــا نزدیــک مــی 
کــه بــه صــورت مفهومــی بیــان هنــری را در خــود دارد؛ در  ولــی رســانه ای اســت 
گیــرد، آمــوزش  ایــن بازآفرینــی هــا طــرح ســوال مــی شــود، نقــادی صــورت مــی 
مــد نظــر اســت، نشــاط اجتماعــی بــر پایه دیــد و بازدیــد اهمیــت دارد و هر هفته 
کــه تــا ایــن میــزان  مخاطبیــن در گردهمایــی همدیگــر را مــی بیننــد. رســانه ای 
کنــد.  طــرح بــرای بافــت اجتمــاع دارد، تعلــق خاطــرش را بــه هنــر نزدیــک مــی 

شــما هرهفتــه مــی توانیــد شــاهد پخــش فیلــم هــای کوتــاه باشــید چــه بســا که 
گرفتــه اســت. در نمــاز جمعــه ملکشــاهی ایــن امــر صــورت 

کــه ما توفیق   فضــای مصــا هــا بــرای تربیــت بصــری مردم بهترین مکان اســت 
کــه در مصــای نمــاز جمعه چندین نمایشــگاه هنرهای تجســمی  داشــته ایــم 
گرافیکــی همــای رحمــت بــا نــام مبــارک  کــه آخریــن بــار نمایشــگاه  کنیــم  برگــزار 

حضــرت امیرالمومنیــن )ع( بوده اســت. 
کنــد واقعیــت را برپایــه درام نشــان     ســینما بــه واقــع نیــاز اســت و ســعی مــی 
دهــد. نمــاز جمعــه هــم نیــاز اســت. وقتــی مخاطــب مــی آیــد و شــنونده مــی 
ــد همــذات  ــدون تردی ــر نیــازش را در خطبــه هــا ببینــد، ب گ شــود، نیــاز دارد و ا
کام خطیــب  پنــداری دینــی اش را درمیــان صفــوف نمــاز هرهفتــه و از البــای 

کــرد.  پیــدا خواهــد 
کــه در فرهنــگ دینــی از  زاویــه دیــد و نــوع نــگاه در ســینما و نــگاه نافــذ و عمیقــی 
آن بــه بصیــرت یــاد مــی شــود، پیونــد دهنــده هنــر هفتــم بــا شــخصیت عمــار در 

تاریــخ اســام اســت. 
کــه گفتــه شــد رفــع و رجــوع و حــل مشــکل در رســانه نمــاز جمعــه بــا  همانگونــه 
کــه در دل خــود هنــِر ســینما را دارد، ارتبــاط برقــرار مــی  ماهیــت جشــنواره عمــار 
ک و  کند. بصیرت در شــکل دوســویه نمازگزار یا مخاطب و خطیب و فرد شــکا
شــخص بصیــر نقــش ایفــا مــی کند؛ یعنــی قرار اســت به بیــان امــروزی گفتمانی 
کــه زدودن  گیــرد و دیالوگــی بــر رفــع غبار برقرار شــود. این درحالی اســت  صــورت 
کــه مبتنــی بــر دیالــوگ اســت مــی توانــد  و پالــودن در شــکل تصویــری در ســینما 
گــذار تریــن قالــب هــای هنــری بر  نقــش آفرینــی را بــرای بصیــرت در یکــی از تاثیــر 
گیــرد. بصیــرت بیــان اندیشــه دینــی اســت و  راه ســینما مــی توانــد ایــن  عهــده 
بیــان را بــه شــکل امــروزی نشــان دهــد. ان شــاءاهلل بیــان ســینما بــا زیبایــی و 

حقیقــت پیونــد الزم و واقعــی را برقــرار کنــد.
 حجت االسام سیدابوالفضل حسینی

سینما و نماز جمعه؛ 
تالش برای رساندن مخاطب به حقیقت و زیبایی

حجــت االســام ســیدابوالفضل حســینی، امــام جمعــه شــهر ملکشــاهی ایــام، از روحانیــون هنرمنــد وخــوش ذوق 
کشــور اســت کــه تــا امروز27اثــر هنری)فیلــم کوتــاه و داســتانی و مســتند( را تهیــه کنندگــی و کارگردانــی کردنــد و 
یادداشــت زیــر را پیرامــون اســتفاده متقابــل از ظرفیــت هــای هنر و نماز جمعه برای ســتون نماز جمعه های ســینمایی 

ارســال کــرده اســت.
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گفت وگوی فیلمساز

در ایــن فیلــم بــه دلیــل کمبــود آرشــیو تصویــری، از ســبك متفاوتــی بــرای روایت 
اســتفاده شــده و برخی وقایع کمتر شــنیده شــده آن دوران با شــیوه ای خاص 

به تصویر کشــیده شــده اســت.
کنندگی آن نیز از ســوی  کارگردانی این مســتند برعهده مهدی فارســی و تهیه 

محســن یزدی  در مرکز مســتند ســازی ســوره انجام شــده اســت.
ــه  ــرات خان ــتند »خاط ــردان مس کارگ ــی،  ــدی فارس مه
گــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه  گفــت و  متــروک«، در 
کــه ایــن  جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، بــا بیــان ایــن 
کمتــر دیــده شــده از تاریــخ  مســتند زوایــای پنهــان و 
ــه بررســی قحطــی در زمــان  کنــد و ب ــو مــی  ایــران را بازگ
اظهــار  پــردازد،  مــی  کشــور  در  اول  جهانــی  جنــگ 
داشــت: ایــن مســتند، پــس از ســه مــاه تحقیقــات 
ــرای پیگیــری جهــت جمــع آوری  ــی، دومــاه ب مقدمات
منابــع و دو مــاه هــم در جهــت بررســی ســوژه هــا بــا 

انجامیــد. کارشناســان 
ــروک«  ــه مت ــرات خان ــش »خاط ــه نمای ــاره ب ــا اش وی، ب
بــرای تعــدادی از محققــان و تاریــخ شناســان قبــل از 

کنــش را بــه همــراه  کــران رســمی، اظهــار داشــت: نمایــش ایــن فیلــم دو نــوع وا ا
کیــد بــر ایــن حقیقــت تاریخــی بــر لــزوم پرداخــت بــه آن  داشــت، عــده ای بــا تا
کیــد داشــته و گروهــی دیگــر با این ادعا که تضعیف قاجار، به قدرت رســیدن  تا
کردنــد؛ حــال آنکــه ایــن موضــوع بــا  کنــد بــا آن مخالــف  پهلــوی را توجیــه مــی 
کــه در  گســترده آن جزیــی از تاریــخ معاصــر مــا و و طبــق اســناد مختلفــی  ابعــاد 
ایــن زمینــه وجــود دارد دشــمنان خارجــی در آن دخالت داشــته اند و وضعیت 

گویــای چنیــن دشــمنی هایــی در تاریــخ  کشــر هــای منطقــه نیــز  حــال حاضــر 
معاصــر اســت.

کــرد و  فارســی، بــه تیــم تحقیقاتــی مســتند »خاطــرات خانــه متــروک« اشــاره 
ــگران  ــکل از پژوهش ــه ای متش ــی حرف ــم تحقیقات ــر تی ــر نظ ــر، زی ــن اث ــزود: ای اف
کــه بیش از 40 ســال  تاریــخ معاصــر، به سرپرســتی آقای ســیروس ســعدوندیان 
بــر روی تاریــخ معاصــر بــه ویــژه حکومــت قاجــار و 

کردنــد، تولیــد شــد. کار  پهلــوی اول 
کــه تیــم تحقیقاتــی و توجــه بــه  وی بــا بیــان ایــن 
جزئیــات ســبب شــده تــا اطاعــات دقیــق و موثقــی 
کــه از  گفــت: بازخوردهایــی  بــه بیننــده ارائــه شــود، 
گرفته شــد، بیشــتر مســئله بر ســر قرائت فیلم  فیلم 
کــه اختــاف نظرهــای بســیاری بــر ســر  بــود؛ چــرا 
مســئله جنــگ جهانــی اول اســت و ایــن تفــاوت هــا 
کله مملکت  که این جنگ شــا بدین ســبب اســت 
تــا  از هــم پاشــید و همیــن عامــل ســبب شــد  را 

کنــد. پهلــوی بــه راحتــی مملکــت را تصاحــب 
کارگــردان مســتند »خاطــرات خانــه متــروک«، بــا 
کــم  کشــور مطالعــه تاریــخ از ســوی مــردم بســیار  کــه متأســفانه در  بیــان ایــن 
گیــرد، اظهــار داشــت: ایــن عــدم مطالعــه تاریــخ ســبب برداشــت و  صــورت مــی 
گســتردگی مســئله قحطی نیز ســبب شــد تا  تحلیل های متفاوت می شــود و 
کــه در ایــن واقعــه حــدود 9  نتوانیــم بــه تمــام زوایــای ایــن مســئله بپردازیــم چــرا 

کشــیده شــدند.  کام مــرگ  تــا 11 میلیــون از هموطنانمــان تلــف بــه 
فارســی، بــا بیــان ایــن مســتند خاطــرات خانــه متــروک را مــی تــوان در ژانــر 

ورق زدن »خاطرات خانه متروک« با 
شیوه ای نو

مســتند »خاطــرات خانــه متــروك« از تولیــدات مرکــز مســتند حــوزه هنــری کــه تولیــد آن 
بــه عنــوان مســتند، پروســه ای گســترده را طــی کــرده و بــه دنبــال نمایــش وضعیــت 
ایــران و قحطــی گســترده آن دوران در جنــگ جهانــی اول اســت کــه بــر اثــر آن 9 تــا 11 

میلیــون ایرانــی کشــته شــدند. 

مــا بایــد كاری مــی كردیــم كــه بــا توجــه بــه اســناد 
موجــود بــه عکــس هــا و ســندها جــان بدهیــم 
و بــه همیــن دلیــل از ســبک موجــود اســتفاده 
كردیــم و بــا انتخــاب برخــی عکــس هــا شــروع بــه 
تصویــر ســازی كردیــم و در برخــی مواقــع عکــس و 
تصاویــر امــروزی را بــا هــم اســتفاده كردیــم كــه به 

نظــرم تركیــب جالبــی شــد.
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معرفی  فیلم

ــه دنبــال  تاریخــی دســته بنــدی، اظهــار داشــت: مــا در ایــن مســتند ب
جذابیــت بــرای مخاطــب بــوده ایــم و در ایــن 80 دقیقــه فیلــم، تنهــا 5 
گونــه  دقیقــه فیلــم آرشــیوی از آن دوران اســتفاده شــده اســت و هیــچ 
مصاحبــه ای هــم در فیلــم اســتفاده نشــده و تمامــی قســمت هــای این 

فیلــم ســاختگی اســت.
کــه شــیوه ی روایــی جدیدی در فیلم اســتفاده شــده  وی بــا بیــان ایــن 
کــه بــا توجــه بــه اســناد  کردیــم  کاری مــی  کــرد: مــا بایــد  اســت، تصریــح 
ــه همیــن دلیــل از  ــه عکــس هــا و ســندها جــان بدهیــم و ب موجــود ب
کردیــم و بــا انتخــاب برخــی عکــس هــا شــروع  ســبک موجــود اســتفاده 
کردیــم و در برخــی مواقــع عکــس و تصاویر امــروزی را  بــه تصویــر ســازی 

کــه بــه نظــرم ترکیــب جالبــی شــد. کردیــم  بــا هــم اســتفاده 
کــه  کــه در ایــن اثــر عکــس هایــی اســتفاده شــده  فارســی بــا بیــان ایــن 
ــه  ــرد: از خــود عکــس ب ک ــده شــده اســت، تصریــح  کمتــر در جایــی دی
عنــوان ســند اســتفاده شــده اســت امــا برخــی دیگــر از مســتندات را در 
ــد و  کار ببینن ــد در  ــان بای ــه مخاطب ک ــم  کردی ــازی  ــس بازس ــب عک قال
کار  ــوع  ــه ن ــب ب ــر ترغی ــن اث ــدن ای ــس از دی ــده پ ــتان بن ــی از دوس خیل

شــدند.
کارگــردان مســتند »خاطــرات خانــه متــروک« بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
کــه دانســتن تاریــخ یکــی از نیازهــای مهــم مردم اســت، اظهار داشــت: 
کــه منفعــت طلبــی هــا و  کار عالــم عــوض نشــده  و تــا آن زمــان  ســاز و 
کشــوری وجــود داشــته باشــد، اتفاقــات ماننــد اتفاقــات  عــدم اتحــاد در 
درون مســتند خواهــد افتــاد و تاریــخ بایــد مایــه عبــرت آینــدگان قــرار 

گیــرد.

مربی مجاهد

کــه در ســال 1390 وقتــی دیــد چنــد نفــر  شــهید علــی خلیلــی طلبــه جوانــی بــود 
از اراذل و اوبــاش قصــد آزار و اذیــت یــک زن را دارنــد وارد میــدان شــد و طــی 

درگیــری بــا آنهــا جراحــات ســختی برداشــت.
او ســرانجام در ســال 93 و بــر اثــر شــدت جراحــات وارد شــده و پــس از تحمــل 3 

ســال رنــج و ســختی، بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد.
کــرد: »مــن امر  کــه چنــد روز قبــل از شــهادتش نوشــته بــود عنــوان  او در نامــه ای 
بــه معــروف و نهــی از منکــر نکــردم بلکــه بــرای دفــاع از نامــوس و »لبخنــد آقــا« 

کار را انجــام دادم«. )مقــام معظــم رهبــری( آن 
کــه جانش را بر ســر  مســتند »مربــی مجاهــد« دربــاره شــهید علــی خلیلی اســت 
دفــاع از نامــوس و کســب رضایــت ولــی امــر زمان تقدیــم کرد و الگویی شــد برای 

کــه مــی خواهند در مســیر حق و حقیقــت گام بردارند. همــه آنهــا 
اما چرا مربی مجاهد... شما را به تماشای این مستند دعوت می کنیم.
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گفت وگوی فیلمساز

بــا  گــو  و  گفــت  در  »هویــت«،  مســتند  کارگــردان  دســتمالچیان  محمــد 
خبرنگار»نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، بــا اشــاره به نحــوه ورود 
بــه عرصــه هنــر و فیلمســازی بیــان داشــت: ابتــدا از بــازی در نمایــش هــای 
کوتــاه  مدرســه ای و منطقــه ای وارد عرصــه هنــر شــدم و بــازی در فیلــم هلــی 
متعــدد انگیزه بیشــتری برای ورود به عرصه ســینما پیــدا کردم،پــس از آن وارد 
کوتــاه داســتانی و پــس از آن بــه توصیــه یکــی از  کارگردانــی فیلــم هــای  عرصــه 
اســاتید وارد عرصه ســاخت مســتند شــدم ، در نهایت هم وارد تلوزیون مشهد 
ــم  کــه هشــت ســال ســابقه حضــور در تلوزیــون خراســان رضــوی را برای شــدم 

گذاشــت. برجــای 
کارگــردان مســتند هویــت بــا بیــان اینکــه داســتان مســتند هویــت بــه بررســی 
کــه در مســجد گوهرشــاد رخ داده می پــردازد، اظهار  کشــف حجــاب و حوادثــی 
کــه  داشــت: ایــن مســتند نشــان از هویــت دینــی دارد؛ هویــت دینــی یــک شــهر 

شــهرهای دیگــر را هــم تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد.
وی افــزود: متاســفانه بــه دالیــل مختلــف نتوانســتیم مســتند را بازســازی 
کنیــم، فیلمــی در دهــه شــصت ســاخته شــده بــود و چندیــن ســال از توقیــف 
کامــا اتفاقــی در مراحــل ســاخت مســتند بــا ایــن  گذشــت، بــه صــورت  آن مــی 
کــه مربــوط بــه داخــل حــرم  فیلــم روبــرو شــدم و قســمت هایــی از ایــن فیلــم را 
ــود را از ایــن فیلــم  کار ب ــران در دهــه شــصت و یکــی از ملزومــات  و عــزاداری زائ

کــه ایــن نکتــه جالــب توجهــی در مراحــل ســاخت مســتند اســت. برگزیــدم 
گذشــته  وی ضمــن اشــاره بــه نحــوه آشــنایی بــا جشــنواره عمــار افــزود: ســال 
کــه در مشــهد فیلــم هــا و مســتند هــا  بــه صــورت تصادفــی در یکــی از مکانهایــی 
کــردم و امســال هــم از طریــق پوســتر هــای  کــران مــی شــد آن هــا را مشــاهده  ا

کــردم. نصــب شــده از چگونگــی جشــنواره مطلــع شــدم و اثــر خــود را ارســال 
ــه  ــار ب ــنواره عم ــا در جش ــوژه ه ــات و س ــت: موضوع گف ــتمالچیان  ــد دس محم

کــه یکســویه و تکــراری باشــد ، بــه عنــوان مثــال عمــده آثــار ارســالی  َســمتی نــرود 
بــه جشــنواره سیاســی اســت و نبایــد بــه خصــوص بــه یــک موضــوع خــاص 
پرداخته شــود و در جشــنواره عمار همه موضوعات متنوع باید خود را نشــان 
گــر مســیر جشــنواره به ســمت تنوع ســوژه نــرود جاذبه خــود را از دســت  دهند.ا

مــی دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اولیــن بــار اســت در جشــنواره عمــار شــرکت مــی 
کران های عمومی بســیار حرکت خوبی اســت زیرا بهترین  کــرد: ا کنــد، تصریــح 
کــران هــای مردمــی نبایــد مقطعــی  داور هــا مــردم و مخاطبــان هســتند؛ ایــده ا
باشــد و بــه عنــوان مثــال مــی بایســت در سراســر ســال قبــل از فیلــم هــای بلنــد 
کوتــاه جشــنواره عمــار بــرای همــه مخاطبــان پخش شــود.  ســینما،فیلم هــای 
فیلمســازان  ســوی  از  داشــت:  اظهــار  ادامــه  در  هویــت  مســتند  کارگــردان 
کــه موضوعــات رزق  ومستندســازان و اهالــی ســینما بــه جــرات مــی تــوان گفت 
حال،حقــوق شــهروندی و ســبک زندگــی حقیقتــا مــورد غفلــت واقــع شــده 
کوتــاه را به این موضوعــات اختصاص بدهیم  گــر یــک جشــنواره فیلــم  اســت و ا
کــه  بتــوان فیلــم هــا  کار بیهــوده ای را انجــام نــداده ایــم و نکتــه مهــم ایــن اســت 
کــرد و بتــوان فرهنــگ  را در شــبکه هــای اجتماعــی بــه راحتــی و ســرعت پخــش 

رزق حــال را در جامعــه ترویــج داد.
کــرد و افــزود : آرزوی مــن روایــت تاریــخ  وی در پایــان بــه آرزوی خــود اشــاره 
شــفاهی شــهرهای ایــران اســت.من عمیقــا معتقــد بــه ایــن موضــوع هســتم 
کــه شــهرها در حــال تغییــر شــکل و پوســت انــدازی هســتند و طــی ایــن فرآینــد 
هویــت و فرهنــگ هــر شــهری در حــال نابــودی اســت؛ پیشــنهاد مــی دهــم 
کــه در آن تصاویــر و  مرکــزی تشــکیل شــود بــه نــام مرکــز تاریــخ شــفاهی ایــران 
کــه مرتبــط بــا تاریــخ شــفاهی آن شــهر اســت ، آرشــیو  صــوت هــا وفیلــم هایــی 

ــود. ــره ش و ذخی

فیلمی درباره حادثه گوهرشاد

آرزویم روایت تاریخ شفاهی شهرهاست
  محمــد دســتمالچیان خراســانی متولــد ســال 1۳۴۸ در شــهر مشــهد دارای کارشناســی تدویــن فیلــم و همچنین 
عضــو انجمــن مستندســازی ایــران اســت و از ســال 1۳۶۳ شــروع بــه فعالیــت هنــری در زمینــه کارگردانــی و 
بازیگــری کــرده و تــا کنــون در حــدود 1۵۰ مســتند از جملــه »هــال«، »کــد یمیــن« و غدیرانــه کارگردانــی کــرده 

اســت و او هــم اکنــون بــا مســتند “هویــت” در ششــمین جشــنواره عمــار شــرکت کــرده اســت.
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گفت وگوی فیلمساز

کارگردان فیلم کارتکس 

تداوم، نقطه قوت جشواره عمار است
کوتــاه اســت؛ امــا نبایــد فضــای  برگــزاری هرســاله جشــواره عمــار تشــویقی بــرای فیلســازان فیلــم 
گرایــش سیاســی معلــوم در  کــه تنهــا موضوعــات خــاص، بــا  گیــرد  ایــن جشــواره بگونــه ای قــرار 

کننــد. ایــن جشــوار حضــور پیــدا 
کــه اولیــن حضــور خــود را درجشــواره امســال بــه  کارتکــس  کارگــردان فیلــم  ســیف اهلل یزدانــی 
گو با خبررســانی جشــواره عمار گفت: متاســفانه نگاه مســوالن به  عمل آورده اســت در گفت و 
ایــن حــوزه مناســب نبــوده و برآوردهــای مالــی پایینــی را در ایــن بخــش قــرار داده اند؛کــه پایــدار 

بــودن ایــن جشــواره  مــی توانــد باعــث تقــوت فیلمســازان شــود. 
ــوهر  ــی زن و ش ــتان زندگ ــم داس ــن فیل ــت: ای گف ــس  کارتک ــم  ــوص فیل ــن در خص وی  همچنی
کــه بــه دلیــل شــاغل بــودن نمی تواننــد بــه فرزنــد خــود بــه خوبــی رســیدگی  کارمنــدی اســت 

کننــد و همیــن موضــوع باعــث ایجــاد مشــکاتی در آن شــده اســت.
کــه یکــی از همــکاران  کــرد: ایــده ایــن فیلــم زمانــی بــه ذهــن بنــده آمــد  یزدانــی در ادامــه بیــان 
کار آمــده و در بیشــتر اوقــات آن را در  انجمــن ســینما جــوان همیشــه بــا فرزنــد خــود بــه محــل 

گذاشــت. خانــه تنهــا مــی 
عمــار،  جشــنواره  رشــد  بــه  رو  رونــد  بــه  اشــاره  بــا  آینــه«،  درون  »از  کوتــاه  فیلــم  کارگــردان 
اظهارداشــت: یکــی از نقــاط قــوت ایــن جشــنواره تــداوم و اســتمرار فعالیــت هــای آن در طــول 
گــر  کوتــاه اســت و ا ســال اســت و ایــن مهــم عاملــی جهــت ترغیــب و تشــویق فیلمســازان فیلــم 
ــار بیشــتری در  گرایشــات خــاص سیاســی نشــود، شــاهد حضــور آث ــه موضوعــات و  محــدود ب

ــود. ــم ب ــنواره خواهی جش
ــودن  ــوی ب ــاه » از درون آیینــه« و« ب کوت ــم  ــرد: فیل ک ــود مطــرح  ــی خ ــار قبل ــوص آث وی در خص
نباشــت«  هــر دو در جشــواره دفــاع مقــدس امســال و دوره قبلــی جوایــزی را بــه خــود اختصاص 
داده انــد. همچنیــن انیمیشــن »مترســک« و فیلــم »مقصــد« و »آن مــرد آمــد« نیــز از دیگر فیلم 

هــای تولیــدی اســت.
ــا حمایــت ســازمان  ــه ب ک ــوم ســفید »  گفــت: » ب کار خــود  کارتکــس از آخریــن  ــردان فیلــم  کارگ
کــه  کنــد  فرهنگــی هنــری اوج بــه اتمــام رســیده اســت؛ قصــه یــک مــادر شــهید را روایــت مــی 
ــه چهــره فرزنــدش را  بکشــد.  ک کنــد  ــدارد و از یــک نقــاش خواهــش مــی  عکســی از پســرش ن
کارگردانــی   یزدانــی در پایــان بــا اشــاره بــه فعالیــت آینــده خــود، بیــان داشــت: در حــال حاضــر 

کــران خواهــد رســید. کــه در ســال آینــده بــه ا گرفتــه ام  فیلــم بلنــدی را بــه عهــده 

116
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



گفت وگوی فیلمساز

چگونه به عرصه پویانمایی قدم گذاشتید؟ ▐
 بــا انیمیشــن کمــی دیــر آشــنا شــدم امــا بــه آن عاقــه منــد شــده و تقریبا از ســال 
ــه  ــردم و در حــال حاضــر ب ک ــه طــور جــدی فعالیــت در ایــن حــوزه را آغــاز  82 ب

عنــوان شــغل و فعالیــت اصلــی مــن اســت.

ک هــا« بــه چــه موضوعــی پرداختــه  ▐ »دم جنبــا
اســت؟

ک هــا« یــک داســتان جنایی پلیســی دارد  »دم جنبــا
کــه بــرای  و فیلــم نامــه آن بــر اســاس نمایــش نامــه ای 

تئاتــر نوشــته شــده بــود، شــکل گرفت.
ایــن پویانمایــی حــال وهــوای ســال هــای انقــاب را 
کنــد و ماجــرای یــک دوســتی قدیمــی در  روایــت مــی 
ک ومبارزیــن انقــاب  قالــب یــک رویارویــی بیــن ســاوا

کتــر درون اتــاق و بــه مــدت 25  کارا گیــرد و در ســه  در بســتر داســتان شــکل مــی 
دقیقــه روایــت مــی شــود.

تولیــد انیمیشــن خــوب معمــوال با مشــکالت زیــادی همــراه اســت. »دم  ▐
جنبانــک هــا« چــه مســیری بــرای بــه ثمــر رســیدن طــی كــرد؟

فیلــم نامــه خوانــی ایــن اثر توســط آقای فومنی بــرای مــدت زمانی در حــدود40 
دقیقه نوشــته شــد و برای اینکه ســاختار انیمیشــنی و سینمایی داشته باشد 

مــورد بازنویســی قــرار گرفت و بــه 25 دقیقه تقلیل یافت. 
کــرده بودیــم؛  در حقیقــت بــرای تولیــد ایــن اثــر خودمــان را درگیــر چالشــی 

کشــور، برخــی از  کــه بــا توجــه بــه ســطح انمیشــین هــای تولیــدی در  چــرا 
دوســتان امیــد بــه تولیــد اثــر خــوب در ایــن زمینــه نداشــتند  و اصطاحــا 
گفتنــد »از آب در نمــی آیــد« « امــا مــن بــا توجــه بــه تجربیــات قبلــی،  مــی 
کار ســخت و خلــق یــک اثــر جدیــد داشــتم و بــه  تمایــل بــه انجــام ایــن 
بــه صــورت  کتــر  کارا ایــن قضیــه هــم از حیــث تکنیکــی و مــدل ســازی 
هایــی  تمریــن  نوعــی  بــه  و  کــردم  نــگاه  جــدی 
بــرای انیمیشــن ســینمایی بــرای تولیــد در آینــده 

اســت.
یکــی از مشــکات عمــده مــا در مســیر ســاخت ایــن اثر 
کمبــود نیــروی بــا تجربــه بــود و عمــده عوامــل  نیــروی 
شــب  بودنــد؛  آمــوزش  حــال  در  و  کار  تــازه  جــوان 
بیــداری هــا و زحمــات زیــادی بــرای بــه ثمــر رســیدن 

کشــیده شــد شــد. آن 

كــران مردمــی پویانمایــی»دم جنبانــک هــا« نظــر شــما در  ▐ بــا توجــه بــه ا
ایــن خصــوص چیســت؟

کــه فیلــم هــا توســط اقشــار مختلــف  بــه نظــر مــن ایــن حرکــت خوبــی هســت 
دیــده مــی شــوند و امیــدوارم جشــنواره عمــار در ادامــه فعالیــت هــای خــود 
ــطه  ــه واس ــه ب ــار جامع ــه اقش ــه در آن هم ک ــد  کن ــاد  ــینما ایج ــو در س ــی ن موج
استعدادشــان بتواننــد بــه تولیــد اثــر بپردازنــد و تنهــا قشــر خاصــی در این زمینه 

فعالیــت نکننــد.

گفت و گو با کارگردان انیمیشن »دم جنبانک ها«

جای خالی فانتزی در سینمای ایران
محمــد خیراندیــش دوالبــی متولد1۳۵۳تهــران فــارغ تحصیــل رشــته  کامپیوتــر اســت کــه بــا انمیشــن 

»دم جنبانــک هــا« در ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار شــرکت کــرده اســت. 

این پویانمایی حال وهوای سال های انقالب 
را روایت می كند و ماجرای دوستی قدیمی 

در قالب یک رویارویی بین ساواک ومبارزین 
انقالب در بستر داستان شکل می گیرد.
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معرفی فیلم

كنونــی ســینمای ایــران را چطــور ارزیابــی  ▐ وضعیــت 
كنیــد؟ مــی 

بــه نظــر مــن جــای تخیــل و فانتــزی در ســینمای ما خالی 
اســت، ســینمای مــا بچــه هــا و بزرگتــر هــا را بــه خیــال 
کنــد و عمدتًاداســتان هــای  پــروازی و تخیــل وادار نمــی 
کــه در بهتریــن حالــت خــود،  روزمــره ای را مــی بینــم 
مشــکات و راه حــل آن هــا را بیــان می کننــد، در حالی که 
داســتان گویــی فقــط رســالتش بیــان مشــکات نیســت و 
مــا باید به مخاطبین ســینما بــال پــرواز بدهیم تا بتوانند 

کننــد. غ از مشــکات ســپری  ســاعاتی را رهــا و فــار

پویانمایی چه جایگاهی در سینمای ایران دارد؟ ▐
پروســه تولیــد انمیشــن بســیار طوالنــی، ســنگین و دقیق 
کــه  والبتــه بســیار ســود آور اســت و علــی رغــم امکاناتــی 
بــرای تولیــد آثــاری در ایــن حــوزه بوجــود آمده و همچنین 
طوالنــی  دلیــل  بــه  دارد،  کــه  ای  گســترده  مخاطبــان 
کنون  گرفته ولــی ا بــودن پروســه تولیــد، مــورد غفلــت قــرار 
کــه مســئوالن دســت از بــی مهــری  زمــان آن رســیده 
بــه انیمیشــن بردارنــد و بــا نــگاه جــدی زمینــه تولیــد آثــار 
کننــد و فرامــوش  بیشــتر در عرصــه پویانمایــی را فراهــم 
نکنیــم ســینمای جهــان بــه انیمیشــن بدهــکار اســت 

گرفتــه ایــم. کــه مــا صــدا را از انیمشــین  چرا

»گذشته ها گذشته«  
برگی از تاریخ اعتماد به غرب

کارگردانــی محمدجــواد  گذشــته« عنــوان انیمیشــنی بــه  »گذشــته هــا 
کــرات ایــران بــا  کــه در آن بــه روایتــی از سرگذشــت مذا ســهرابی اســت 

غــرب و آمریــکا  از دوران صفویــه تــا بــه امــروز مــی پــردازد.
ســهرابی در ایــن اثــر بــا روایتــی ســاده امــا دلنشــین، نتایــج اعتمــاد بــه 
کشــورهای غربــی و آمریــکا بــرای مخاطــب بازگــو مــی کنــد و نتیجــه را در 

کنــد. گــذار مــی  پایــان بــه مخاطــب وا
کــه بایــد  گذشــته هــا را مــی تــوان برگــی از تاریــخ دانســت  گذشــته هــا 

گــوش دولــت مــردان شــود. آویــزه 

»هولوکاست سعودی«
 روایتی تازه از جنایت آل سعود در منا

کنــم ذهــن  گــذرد، امــا فکــر نمــی  چنــد ماهــی از فاجعــه تلــخ فاجعــه منــا مــی 
کننــد. »هولوکاســت  هــا ایــن واقعــه را بتواننــد بــه ایــن راحتــی هــا فرامــوش 
کــه بــه بررســی ایــن فاجعــه پرداختــه  ســعودی« عنــوان مســتندی اســت 

اســت.
بــه تهیــه  کارگردانــی علــی میــرزاده و  بــه  مستند هولوکاســت ســعودی، 
کنندگــی موسســه مصــاف روایتــی شــنیدنی اســت از حــج خونیــن ســال 

کشــیده شــدند. ک و خــون  کــه در آن هــزاران زائــر بــه خــا  1394
کمتر دیده شــده  در این مســتند افزون بر اســتفاده از تصاویر ضبط شــده و 
گــو شــده  گفــت و  از فاجعــه منــا، بــا شــاهدان ایــن واقعــه از زوایــای مختلــف 

است.
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اکران مردمی

چگونه با جشنواره عمار آشنا شدید؟  ▐
کــران هــای مردمــی فراخــوان دادنــد، مــن نیز ثبت نــام کردم  کــه بــرای ا ســال 91 
کــران بــرای مــن ارســال شــد و ایــن رونــد نیــز در ســال هــای  و ســی دی هــای ا
ــد، دانشــجو  کارمن ــه،  ــدود 10 نفــر از جمل ــز ح ــون نی کن ــدی ادامــه یافــت و ا بع
کــران هــای مردمــی جشــنواره عمــار را در ایــن شهرســتان انجــام  کــه ا هســتیم 

مــی دهیــم.

كــران آیــا بــا  ▐ كــران فیلــم هــا بــه چــه شــکل انجــام مــی شــود و در مســیر ا ا
مشــکلی نیــز مواجــه شــدید؟

گیــرد و در برخــی مــکان  کــران هــا از طریــق ویدئــو پروژکتــور صــورت مــی  بیشــتر ا
کران داشــتند؛ برخی تجهیزات نداشــتند  که تقاضای ا ها، مانند بقاع متبرکه 

کردیــم و بــا  کــران را فراهــم مــی  کــه بــا پیگیــری زمینــه ا
فرماندهــان بعضــی از حــوزه هــا و پایگاه ها هماهنگ 
کردنــد و  کردنــد و همــکاری  کردیــم و آنهــا هــم لطــف 

کار را انجــام دهیم. توانســتیم 
کــه زیــاد هســت، چــون  گفتــه نمانــد مشــکل  البتــه نا
گمنــام بــود و مســئولین  جشــنواره در شهرســتان 
کردنــد و جالــب اســت،  بــه آن شــکل همــکاری نمــی 
کــدام جنــاح  ــه  گفتنــد مربــوط ب ــرای افتتاحیــه  کــه ب
کارانــه  گفتیــم مســتقل اســت و محافظــه  اســت و مــا 
کمــک از ســپاه بــود  کردنــد امــا بیشــترین  رفتــار مــی 
کــران در کل شهرســتان  کــه توانســتیم تعــداد زیــادی ا

داشــته باشــیم.

مسئوالن دقیقا چه نگاهی به كارتان داشتند؟ ▐
کارانــه بــود، چــون نزدیــک انتخابــات هــم بــود و بحــث هــای  بیشــتر محافظــه 
کســی  کــدام جنــاح و چــه  گفتنــد مربــوط بــه  انتخاباتــی شــروع شــده بــود مــی 
اســت؟ و مــا برایشــان خیلــی توضیــح دادیــم ولــی بــاز هــم قانــع نمــی شــدند و 

شــک داشــتند.

كــران داریــد، هــر هفتــه چقــدر وقــت  ▐ شــما هرهفتــه در جاهــای مختلــف ا
گذاریــد؟  مــی 

در هــر هفتــه دو ســه روز و هــر روز تقریبــا 4، 5 ســاعت بــرای جشــنواره وقــت مــی 
کــران را  خبــر مــی دهنــد و  کننــدگان بــه مــا مــکان و ســاعت ا کــران  گذاشــتیم، ا
کــران  گاهــی همزمــان دوجــا ا کنیــم خودمــان را برســانیم چــون  مــا ســعی مــی 
کران کننــده ها دوربین  داشــتند و مجبــور بودیــم یــک جا برویــم. گاهی اوقات ا
نداشــتند و مجبــور بــودم بــا دوربیــن شــخصی بــه آنجــا رفتــه و عکــس بگیــرم و 

کنــم. گــزارش آن را هــم ارســال  بعــد 
کــه ایــن  خوشــبختانه نظــر خانــواده نیــز مثبــت بــوده و بــرای نخســتین بــار 
گفتنــد  فیلــم هــا را دیــدم برایــم جالــب بــود و وقتــی نظــر خانــواده ام را پرســیدم 
کــه دربــاره ایران پخش می شــد جالب  مســتندهایی 
بــود و مــی پرســیدند آیــا در ایــران چنیــن خبرهــا و 
اتفاقاتــی هســت؟ و مــن بــا مشــاهده  اســتقبال مــردم 
و نظــر بــه اینکــه فیلــم هــای جشــنواره عمــار بــر پایــه 
واقعیــت هــای جامعــه مــا و مســائل مــد نظــر رهبــری 
گفتمــان انقــاب اســامی اســت، بــرای مــن  اســت و 
ــرای  گفتــم چــرا ب ــا خــود  هــم جذابیــت داشــت و  و ب
کــران نشــوم در حالی که  عمــار وقــت نگــذارم و پیگیر ا
کــرده اند و  مقــام معظــم رهبری اعام جهاد فرهنگی 
وظیفــه ی مبــارزه در ایــن عرصه اســت و خانواده من 

کردنــد. نیــز از ایــن قضیــه اســتقبال 

كران هایتان را اغلب با محوریت چه موضوعی انجام می دادید؟ ▐ ا
فیلــم هــا را دبیرخانــه بیشــتر از نظــر موضوعــی تفکیــک مــی کردنــد، ماننــد پــک 
کــه بحــث جغرافیــای مقاومــت را مطــرح مــی  هــای هســته ای یــا فیلــم هایــی 
کــرده بــود  کار مــا را راحــت  کــرد یــا پــک هــای انیمیشــن و ایــن تقســیم بنــدی هــا 
کــران هــا مربــوط بــه بحث های سیاســی باشــد؛  و مــا ســعی مــی کردیــم بیشــتر ا
کــودکان بــا دو  کــه اســتقبال بیشــتری صــورت مــی گرفــت، همچنین بــرای  چــرا 

اکران در غرب تهران 

اکران مردمی به مثابه جهاد فرهنگی
محمدقاســم الیاســوند، از اکــران کننــده هــای اســتان تهــران اســت کــه ســابقه انجــام امــور 
فرهنگــی در محلــه خــود را داشــته و فیلــم هــای عمــار را درشهرســتان بهارســتان، غــرب 
تهــران اکــران مــی کنــد و همچنیــن زمینــه هــای الزم را بــرای کســانی کــه تصمیــم بــه 

اکــران دارد نیــز فراهــم مــی کنــد.

فیلم های جشنواره عمار بر پایه واقعیت های 
جامعه و مسائل مد نظر رهبری و گفتمان انقالب 
اسالمی است؛ از این رو بنابر اعالم جهاد فرهنگی 
معظم له و همچنین با مشاهده استقبال مردم 
از اكران آثار این جشنواره، جهت انجام وظیفه 

ی مبارزه در عرصه فرهنگ، با عماریون همکاری 
گسترده دارم.
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اکران مردمی

افتتاحیه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار در نیشابور  ▐

كــران فیلــم هــای عمــار بالفاصلــه بعــد از نمــاز جمعــه در ایســتگاه فرهنگــی عمــار در  ▐ ا

مصلــی حضــرت امــام خمینــی)ره( اردبیــل

كران »من مدیر جلسه ام« برای كاركنان و نیروهای وظیفه زندان كاشان ▐ ا

كلیپ هــای متنــوع جشــنواره عمــار در حلقــه صالحیــن شــهید تقــی زاده،  ▐ كــران  ا

كاشــان روســتای علــوی 

كران در مصلی نماز جمعه داراب ▐ دومین ا

اکران مردمی

کران را در مهد کودک داشــته باشــیم.  کــه ا کــرده بودیــم  مهدکــودک هماهنــگ 

استقبال بینندگان فیلم ها در مکان های مختلف چگونه بود؟  ▐
کــران هــا یــک مســتند پیرامون پیــاده روی اربعین پخش کردیم که  در یکــی از ا
مــورد اســتقبال بچــه هــای هیئــت قــرار گرفــت و همیــن مســئله موجــب شــد تــا 
زمانی دیگر از زمان هیئت خود را اختصاص دهند و مســتند تشــیع انگلیســی 

کنیم. کــران  را ا
ــه آن  گیــرد  امــا متأســفانه نمــی توانیــم ب ــاد صــورت مــی  ایــن اســتقبال هــا زی
کارهــا را مــی  کــرد و خیلــی  شــکل جلوتــر برویــم، خیلــی فضــا مــی تــوان ایجــاد 
تــوان انجــام داد ولــی متاســفانه عــدم همــکاری برخــی از مســئوالن امــکان این 

کار را نمــی دهــد.

 برای فیلم ها به چه شکل تبلیغات انجام می دادید؟  ▐
کوتاه به صورت انبوه بود و متأســفانه  تبلیغات ما فقط به شــکل ارســال پیام 
کنیم، با این حال  به دلیل مشــکل مالی نتوانســتیم بنر در ســطح شــهر نصب 
کردیــم و  پــس از ایــن پیامــک هــا بازخوردهــای مثبتــی از ســوی مــردم دریافــت 

کــران بســیار نیــز پــس از پیامک ها از ســوی مردم داشــتیم. تقاضاهــای ا

كران شما دخیل بود؟ ▐ آیا مسائل مالی نیز در ا
کــران دچــار مشــکل مــی  کمبــود تجهیــزات در بســیاری مــوارد بــرای ا بــه دلیــل 
کــه  کــه در مــدارس وجــود دارد، ایــن اســت  شــدیم بــه عنــوان مثــال مشــکلی 
کــران مــی خواســتند و مــا  مدیــران برخــی مــدارس هزینــه هایــی بــرای اجــازه ا

کنــد. کمــک را بــه مــا  کــه ایــن  ایــن هزینــه را نداشــتیم و جایــی هــم نبــود 

به نظرتان تفاوت جشنواره عمار با دیگر جشنواره ها در چیست؟  ▐
ــر فیلــم بــه دیگــر هنرهــا نیــز توجــه دارد و بــه پــرورش  جشــنواره عمــار افــزون ب
ــار ارزشــی نیــز مشــغول اســت در  ــی در مســیر ســاخت آث ــردان هــای انقاب کارگ
کــه فیلــم هــای ســایر جشــنواره هــا بــه موضوعــات اصلی جامعــه ما نمی  حالــی 
پردازنــد و یــا حتــی بــا فیلــم هایــی مثــل »جدایــی نــادر از ســیمین« تصویــری 
ســیاه از جامعــه ارائــه مــی دهنــد امــا بــا ایــن همــه فیلــم هایــی همچــون »ملک 

ســلیمان« همچنــان مــا را بــه ســینما امیــدوار نگــه مــی دارد.
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اکران مردمی

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

 اکران فیلم در هر سه نماز جمعه شهرستان آباده استان فارس
نماز جمعه شهرهای آباده، صغاد و ایزدخواست

کــران شهرســتان آبــاده بــا دفاتــر ائمــه جمعــه ایــن  بــا هماهنگــی تیم هــای ا
شهرســتان، نمازگزاران هر ســه نمازجمعه این شهرســتان در شــهرهای آباده، 
صغــاد و ایزخواســت، فیلم هــای »ختم فتنه« و »اشــک مــادر« در آیین عبادی 

کردنــد. سیاســی نمــاز جمعــه تماشــا 

سینما انقالب اسالمی در بیرجند افتتاح شد

ســینما انقــاب اســامی و نمایشــگاه پوســتر 9 دی در بیرجنــد، پ بــا حضــور 
کشــور و جمعــی از  مهــدی حبیبــی، معــاون فرهنگــی اســتان ها حــوزه هنــری 

کننــدگان ایــن جشــنواره افتتــاح شــد. کــران  ا
کــران 146  کریمیــان، مســئول حــوزه هنــری خراســان جنوبــی از آغــاز ا مجیــد 
فیلــم در ششــمین جشــنواره مردمــی عمــار در ایــن اســتان خبــر داد و افــزود: 
ــه مــدت یــک هفتــه در ســینما انقــاب اســامی  ایــن فیلم هــا از 10 دی مــاه ب

کــران می شــود. ا

میزبانی پایگاه مقاومت علی ابن ابیطالب گراش از 
جشنواره عمار

مردمــی  جشــنواره  ششــمین  از آثــار  تعــدادی  دی مــاه 1394  پنج شــنبه 10 
کــران  ا الســام گراش  ابیطالب علیــه  ابــن  علــی  مقاومــت  پایــگاه  در  عمــار  فیلــم 
مســتند  فرزنــدی،  تــک  همبــازی،  هــای  فیلــم  مراســم  ایــن  در  شــد. 
کاریکاتــور از ســاعت 21 تــا 22 پخــش  شــریک االنتصــار و نماهنــگ دولــت 
نشســتند. آن  تماشــای  بــه  پایــگاه  ایــن  بســیجیان  از  نفــر   20 کــه   شــد 

حضــور تعــدادی از رزمنــدگان و فرماندهــان دفــاع مقــدس از نــکات قابــل توجه 
این مراســم اســت.

جشنواره مردمی عمار یاسوج 
در منزل شهید سید عنایت ا... مرادی افتتاح شد

آییــن افتتاحیــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار یاســوج بــا حضــور 
هنرمنــدان و اصحــاب رســانه در منــزل شــهید ســید عنایــت ا... مــرادی برگــزار 
کــه بــا ســخنرانی حجــت االســام علــی وحدانی فــر، امــام  شــد. در ایــن مراســم 
کبگانیــان همــراه بــود، نماهنــگ »مــن نگرانــم« و مســتند »ســرباز  جمعــه 

کــران شــد. واهیــک« از فیلم هــای دوره ششــم عمــار ا

16 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



اکران مردمی

میزبانی جوانان مسجد امام جعفر صادق )ع( 
در الرستان از جشنواره عمار

کودکان و نوجوانان مســجد امام جعفر صادق علیه الســام الرســتان همزمان 
کشــور فعالیــت فرهنگــی در مســجد محلــه خــود آغــاز نمودنــد.  بــا سراســر 
ــم عمــار در  ــا اغــاز افتتاحیــه ششــمین دوره جشــنواره مردمــی فیل همزمــان ب
کــودکان و نوجوانان الرســتان نیز با  شــهرهای مختلــف کشــور، حــدود 50 تــن از 
کــه بــه فیلم هــای ششــمین دوره جشــنواره رفتند. دیــدن فیلــم »اشــک مــادر« 

گذشــته نیــز جوانــان پایــگاه مقاومــت شــهید عبدالصمــد  همچنیــن شــب 
فانــی ایــن مســجد در دو نوبــت فیلــم هــای »علمــک« و »برخــورد« را بــه همــراه 

کردنــد. نماهنــگ »ایــن عمــار« پخــش 

پذیرایی دختر شهید صدرزاده 
از اکران کننده های غرب استان تهران

افتتاحیــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار غــرب اســتان تهــران دیــروز 
گرامی شهید مصطفی صدرزاده )سید ابراهیم(  یازدهم دی ماه در منزل پدر 

گــردان عمــار لشــکر فاطمیــون از مدافعــان حــرم برگــزار شــد. فرمانــده ی دالور 
حــرم  مدافــع  شــهدای  خانــواده  حضــور  در  کــه  مراســم  ایــن  در 
کران کننــدگان  ا و  عفتــی  ســجاد  شــهید  و  صــدرزاده  مصطفــی  شــهید 
برگــزار شــد، حجــت  مــردم  و عمــوم  تهــران  اســتان  غــرب  شهرســتان های 
کردنــد. ســخنرانی  شــهریار  محتــرم  جمعــه  امــام  ســالمی   االســام 
از حواشــی جالــب ایــن مراســم، پذیرایــی دختر شــهید صــدرزاده با پســته های 

اهدایــی گــردان نانــوا خانــوک بود.

تجلیل از سه خانواده شهدای مدافع حرم 
در اکران های آمل

کران هــای مردمــی اســتان مازنــدران،  گــزارش روابــط عمومــی دبیرخانــه ا بــه 
جشــنواره ی مردمی فیلم عمار، همزمان با سراســر کشــور، در شهرســتان آمل 

برگــزار شــد.
فیلم های منتخب ششــمین جشــنواره فیلم مردمی عمار به مدت دو شــب 
گفته  گذاشــته شــد. به  در آســتانه مبارکه امامزاده ابراهیم)ع( آمل به نمایش 
کران کننــده مردمــی عمــار در شــهر آمــل، فیلم هــای قابــل  علیرضــا شــفیع زاده ا
کــران ایــن جشــنواره در موضــوع هــای سیاســی، اجتماعــی و ترویــج ســبک  ا
کــه از ایــن تعــداد 8  درســت زندگــی و ســبک زندگــی ایــران واســامی اســت 
کلیــپ و انیمیشــن در مــورد فتنــه ســال 88، ترویــج زندگــی ســالم،  مســتند، 
کــران در این دو شــب  پشــت جبهــه جنــگ تحمیلی و اقتصــاد مقاومتی برای ا

انتخاب شــدند.
کــران فیلــم هــای جشــنواره عمــار از خانــواده ســه  کنــار ا گفتنــی اســت در 

آمــل، تجلیــل شــد. شــهیدمدافع حــرم شهرســتان 
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گفت وگوی فیلمساز

چه شد كه وارد عرصه فیلمسازی شدید؟  ▐
ــدم و  ــی جامعــه نش ــغلی معمول ــای ش ــی وارد فض غ التحصیل ــار مــن پــس از ف
کــردم ادامــه دادم و بــه  کــه در دانشــگاه دنبــال مــی  آن مقولــه آرمــان خواهــی را 

کــردن جــای خالــی و نــکات مغفــول مانــده در جامعــه شــدیم. دنبــال پــر 
کــه از آن دم می  کــه آن عدالت خواهی  غ التحصیلــی متوجه شــدم،  پــس از فــار
کشــور از جملــه اقتصــاد نــدارد  زنیــم مــا بــه ازای واقعــی در حــوزه هــای مختلــف 
کــه از مســئوالن طلبــکار بودیــم نــا مفهــوم بــود و خود مســئوالن  و ایــن عدالتــی 

کــه چه بایــد بکنند.  نیــز ســردرگم بودنــد 
بــه عنــوان مثــال در حــوزه مســکن متأســفانه وقتــی وارد شــدیم متوجــه ایــن 
کــه فکــر و اندیشــه ی اساســی در ایــن حــوزه تولیــد نشــده  مســئله شــدیم 
کارشناســی در  و مســئوالن نیــز دچــار یــک بــی هدفــی هســتند و جریانــات 
کانــون تفکــری  گفتــن ندارنــد و از ایــن رو  وزارتخانــه هــا نیــز حــرف خاصــی بــرای 
کردیــم و بــه مــوازات آن  در دانشــگاه علــم و صنعــت در بســیج دانشــگاه ایجــاد 
کارهــای فرهنگــی انجــام دادیــم و پیشــنهادات و راهکارهــای خــود را در قالــب 
کــز مهــم و اثرگــذار نظــام ارائــه دادیــم و در ایــن چنــد ســال  کتــاب بــه مرا جــزوه و 

بــه مبانــی فکــری مناســبی در زمینــه اقتصــاد رســیدیم.

کشــور  گروه مطالعاتی و ورود به فضای رســانه ای  پس از مدتی از تشــکیل این 
متوجــه شــدیم در حــوزه مدیــوم تصویــر و قالــب مســتند نیــز ایــن معضــات و 
ــی و  ــای تخصص ــایت ه ــتر در س ــه و بیش ــکاس نیافت ــی انع ــه خوب ــکات ب مش
کیــد رهبــری  کارشناســی بــه آن پرداختــه شــده اســت و بــا توجــه بــه تأ مباحــث 
بــر مبحــث اقتصــاد مقاومتــی بــه صــورت تخصصــی وارد ایــن مبحــث شــدیم. 

كــه بــه جشــنواره عمــار  ▐ مقــداری در مــورد ایــده و ســاختار مســتندهایی 
كردیــد، بفرماییــد؟ ارســال 

مســتند نخســت »این شــهر به فروش می رســد« اســت که مستندی پیرامون 
کــه در  کانشهرهاســت و ایــن مســئله معضــل بزرگــی اســت  کــم در  فــروش ترا
کارآمــدی و معضــات  کــه بیــش از 60 درصــد نا کشــور شــاهد آن هســتیم، چــرا 
گــردد و شــهرداری ها به جای  کم بازمی  اقتصــادی کشــور به مســئله فــروش ترا
کــه در آمــد خــود را از طریــق عــوارض کســب کننــد بــا فــروش شــهر ایــن درآمد  آن 
گرانــی زمیــن و  را بــه دســت مــی آوردنــد و ایــن مســئله تبعــات بــدی از جملــه 

تبعــات مخــرب فرهنگی، زیســت محیطــی و ترافیکــی دارد.
متأســفانه پس از ســاخت این مســتند بازخوردهای منفی از ســوی مســئوالن 

کارگردانی با 3 اثر نقد درون گفتمانی

وقتی »این شهر به فروش می رسد«
افشــین پرویــن پــور، متولــد ســال 1۳۵۵ در تهــران ، دارای مــدرک کارشناســی ارشــد 
و  دانشــگاه  در  فرهنگــی  امــور  انجــام  ســابقه  کــه  اســت  صنعــت  و  علــم  دانشــگاه 
مســئولیت مؤسســه خاکریــز ایمــان و اندیشــه را نیــز در کارنامــه دارد . پرویــن پــور کــه 
بــا دغدغــه فرهنــگ پــا بــه ایــن عرصــه نهــاده تــا کنــون چندیــن اثــر از جملــه »ایــن شــهر 
بــه فــروش مــی رســد«، »بهشــت ســوداگران« و »بــدون فرمــان« را در کارنامــه داشــته 

ــت. اس
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گفت وگوی فیلمساز

شــهرداری تهــران دریافــت کردیــم و حتــی مــا را بــه سیاســی کاری متهــم کردنــد 
گرایانــه  کــه هــدف مــا از ســاخت ایــن مســتند نقــد دلســوزانه و اصــاح  در حالــی 

بــود و هیــچ کینــه و غرضــی در میــان نبــود.
کــه روایتگــر  »ایــن شــهر بــه فــروش مــی رســد«، مســتندی داســتانی اســت 
کــه ریشــه مشــکات  کــه مــی خواهــد پــی ببــرد  دغدغــه دانشــجویی اســت 
کــرد و به  موجــود در مدیریــت شــهری چیســت و چگونــه می شــود آن ها را حل 

گــردد. کــردن پاســخ خــود مــی  ــرای پیدا کارشناســی ب دنبــال 
کــه بــا محوریــت صنعــت خــودرو  مســتند بعــدی مســتند »بــدون فرمــان«، 
ســازی تولیــد شــده اســت و بــه نظــرم معضــل خودروســازی در کشــور نیــازی بــه 
کــه مــردم دل خوشــی از صنعت خــودرو ســازی ندارند؛  کــردن نــدارد، چــرا  بازگــو 
کیفیــت پاییــن و قیمــت بــاال ندارنــد و  کــه چــاره ای جــز خریــد خــودروی بــا  چــرا 

گونــه اســتانداردی اســت. ایــن خودروهــا فاقــد ایمنــی و هیــچ 
در مســتند »بــدون فرمــان«، بــه دنبــال نگاه ســاختاری نســبت به این مشــکل 
ــم و ایــن مســتند بــا انعــکاس نارضایتــی هــای مــردم از صنعــت خــودرو  بودی
گــو بــا  گفــت و  کشــور آغــاز مــی شــود و بــا چالشــی در ایــن زمینــه و  ســازی در 

اصحــاب مجلــس ادامــه مــی یابــد.
گری  مســتند ســوم که به نام »بهشت ســودگران« است پیرامون معضل سودا
در بخــش زمیــن و مســکن اســت و ایــن مســتند نیــز راوی محــور اســت و قصــه 
کــه فعــال مطبوعاتــی اســت، روایــت مــی شــود  از دیــد جوانــی در آســتانه ازدواج 
گیــر خریــد مســکن اســت  بــه علــت قیمــت بــاالی مســکن بــه دنبــال  کــه در  او 
ایــن مســئله مــی افتــد تــا بفهمــد دلیــل این مشــکات چیســت و چــرا در کشــور 

گری مــی رســد. معضــل مســکن بــه ایــن شــکل در آمــده اســت و بــه ســودا

ــالب  ▐ ــان انق گفتم ــته  ــزان توانس ــه می ــا چ ــران ت ــینمای ای ــان س ــه نظرت ب
كنــد؟ اســالمی را در جامعــه مطــرح 

مســتند و عرصــه فیلــم ســازی از بیــرون پرســتیژ زیبایــی دارد، امــا ورود بــه ایــن 
عرصــه و ســاخت اثــر واقعــا مقولــه ای ســخت و همــراه بــا دشــواری اســت.

گران  کــه ســینما امــا عمــده تریــن مشــکل موجــود در ســینمای مــا ایــن اســت 
عمدتــا صاحــب فکــر نیســتند و مبانــی فکری منســجم و قــوی ندارنــد و همین 

کننــد. کارآمــد تولیــد  ســبب مــی شــود، آثــار نا
کــه فیلمســازان بــه آن هــا مــی پردازنــد جــذاب نیســت  همچنیــن ایــده هایــی 
ــه تولیــد مــی شــود  ک ــری  ــت اث ــه وجــود آمــده و در نهای و طبعــا ســناریوهای ب
تأثیرگــذار نیســت، بــه دلیــل همیــن نبــود تفکــر در بین اهالی ســینما می بینیم 
گران در طــول ســال بــه ســختی 5 اثــر قابــل توجــه مشــاهده  کــه در آثــار ســینما

کنیــم. مــی 
کــه  گران مســئله ای اســت  مســئله ی نبــود تفکــر عمیــق در بیــن ســینما
خودشــان آن را قبــول ندارنــد امــا اســتقبال از آثــار ســینمای بدنــه ایــران نشــان 

ــت. ــئله اس ــن مس ــده ای دهن

اقداماتــی نظیــر جشــنواره عمــار چقــدر بــه تبییــن ارزش هــا در جامعــه  ▐

كنــد؟ كمــک مــی  اســالمی 
کــه بســیار  حرکــت هایــی نظیــر جشــنواره عمــار و دیگــر حرکــت هــای فرهنگــی 
گونــه هــای  اثرگــذار و ســتودنی اســت، باعــث مــی شــود جوانــان بــه ســمت 
کشــیده شــوند و ایــن مســئله  کــه همــان قالــب تصویــر اســت  دیگــری از تبلیــغ 
گفتــن دارنــد  کــه حــرف هــای مهمــی نیــز بــرای  خــوب اســت و چنیــن افــرادی 

کننــد. بایــد بــرای یادگیــری تکنیــک هــای فیلمســازی همــت مضاعــف 
کــه این عرصــه از  کــه در ایــن میــان گفتــه می شــود، این اســت  تنهــا مســئله ای 
کــه باید به  حضــور جوانــان ارزشــی خالــی اســت، امــا نکتــه مهم دیگر این اســت 

دنبــال آثــار قــوی از لحاظ تکنیــک، موضوع و پرداخت باشــیم.
ــود  ــی ش ــه م ــا پرداخت ــنواره ه ــه در جش ک ــی  ــده های ــب و ای ــار غال ــفانه آث متأس
کارگــردان آن آثــار بــاال نیســت و هــر  کــه ســطح فکــری  نشــان دهنــده ایــن اســت 
کــه مــی خواهــد وارد ایــن حــوزه شــود بایــد مطالعــه زیــاد داشــته باشــند و  کــس 
کنــد و ســپس وارد ایــن عرصــه شــود و  مبانــی فکــری قــوی و منســجمی پیــدا 
ک  گیــرد و ایــن خورا ورود بــه ایــن عرصــه تنهــا بــا مطالعــه و عمق بینش صورت 
فرهنگــی نیــز تــا حــدودی از طریــق برپایــی دوره هــای فرهنگــی آموزشــی تأمین 

شــود.

بــا توجــه بــه رویکــرد جشــنواره عمــار آینــده ایــن جشــنواره را چگونــه  ▐
ــد؟ كنی ــی  ــی م ارزیاب

خوشــبختانه هر ســاله جشــنواره عمار به ســوی پختگی و بالندگی حرکت می 
کــران را بــه درون مــردم برده اســت و ایــن اقدام مؤثر  کنــد و خوشــبختانه حــوزه ا
کــردن دیــدن فیلــم ســبب آشــتی دادن مــردم بــا  و مبارکــی اســت و ایــن مردمــِی 
تصویــر مــی شــود و هــر ســاله ایــن حــوزه بهتــر مــی شــود و ایــن رونــد بایــد فضــای 
کشــور را تحــت ســیطره خــود درآورد و بــه قــدری قدرتمنــد شــود تــا  ســینمای 
کنــد صاحــب ســینمای جمهــوری  کــه فکــر مــی  جریــان روشــنفکری بیمــاری را 
اســامی اســت در هــم شــکند و عمــار نشــان داده ایــن امــر قابل انجام اســت اما 

بــا تــاش و صبــر در ایــن مســیر.  
بایــد افــق هــای جشــنواره عمــار بســیار بلندبــاال ترســیم شــود و ایــن جشــنواره 
بایــد بتوانــد جهــان اســام را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دهــد و بــه بزرگتریــن مبــارزه 
کــه بــه دنبــال پمپــاژ طــرز تفکر  فرهنگــی بــا کشــورهای صاحــب صنعــت ســینما 
کــه باید قابلیت را نیز بــه نظــرم دارد، امیــدوارم روز  خــود هســتند، تبدیــل شــود 

بــه شــاهد رشــد فکــری و بینــش در میــان تولیــدات فیلــم ســازان باشــیم.
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گفت وگوی فیلمساز

میــاد محمــدی، کارگــردان مســتند »یــه جــور دیگــه«، در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، ایــده تولیــد 
ایــن مســتند را اردوی متفــاوت دانــش آمــوزی خوانــد کــه در آن »یــه جور 
دیگــه« بــودن را یــاد مــی گیرنــد و اظهــار داشــت: مســتندهایی کــه مــن 
ســاختم برگرفتــه از اردوهــای تابســتانه »موسســه اســتعدادهای برتر میثم 
تمــار« بــا هــدف قــرار دادن رســانه در اختیــار فعالیــت هــای تربیتــی بــود؛ 
چراکــه آینــده جامعــه در گــرو فعالیــت هــای صحیــح تربیتــی در اقشــار 

مختلــف و اســتفاده از ابزارهــای متنــوع در ایــن راه اســت.
وی افــزود: مفهــوم ســبک زندگــی، مهــارت هــا، فهــم و دانشــی کــه افــراد 
مختلــف بــه اقتضــای ســن شــان بــه آن نیــاز دارنــد و روش هــای انتقــال 
آن در یکــی از اردوهــای تابســتانه موسســه میثــم تمــار پیــاده ســازی شــد 

و مســتند »یــه جــور دیگــه« بــا محوریــت ایــن موضــوع تولیــد شــد.
محمــدی، مســتند»روز ســوم« را دیگــر اثــر خــود بــا محوریــت اردوهــای 
تربیتــی عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن مســتند مفهــوم ارزش و بها داشــتن 
موضوعــات مختلــف بــه تصویــر کشــیده شــده اســت و در آن بــا تعریــف 
یــک جامعــه کوچــک کــه اعضــای آن بچــه هــای شــرکت کننــده در اردو 
را تشــکیل مــی دادنــد، طــرح هــای مختلــف اقتصــادی از پــول در آوردن 
تــا پــول خــرج  کــردن  اجــرا شــده و در پایــان روز بــا بررســی و مقایســه 
فعالیــت هــر فــرد نســبت بــه ســایر اعضــا توســط ســر گــروه هــا رویکــرد 

مطلــوب در ایــن زمینــه مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

ایــن مستندســاز جــوان، خاطــر نشــان کــرد: ســعی مــا بــر ایــن بــود تــا 
مفاهیــم تربیتــی را بــا روش هــای گوناگــون بــه بچــه هــا انتقــال دهیــم، 
البتــه نبایــد انتظــار تحــول و نتیجــه گیــری زود هنــگام داشــت بلکــه ایــن 
ــط  ــده توس ــا در آین ــی کارد ت ــراد م ــود اف ــذری را در وج ــا ب ــت ه فعالی

فعالیــت هــای مختلــف فرهنگــی و تربیتــی رشــد پیــدا کنــد. 
ــی  ــنواره مردم ــه جش ــگ ب ــال دو نماهن ــه ارس ــاره ب ــا اش ــدی، ب محم
عمــار، اظهــار داشــت: »غریــب آقــا« عنــوان نماهنگــی اســت کــه در آن 
زیــارت رفتــن اهالــی روســتایی دور افتــاده بــا آداب و فرهنــگ مخصوص 
خــود بــه تصویــر کشــیده شــده و نماهنــگ بــا نــام »علمــدارم« ترکیبــی 
ــود  ــا مداحــی محم ــه)س( ب ــرم حضــرت معصوم ــارت ح ــر زی از تصاوی

کریمــی اســت.
کارگــردان مســتند »یــه جــور دیگــه«، بــا اشــاره بــه موضــوع مســتند 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن مســتندی ب ــدی م ــر بع ــان داشــت: اث ــود، بی ــی خ آت
ــق  ــه طب ــرا ک ــت؛ چ ــمانی اس ــای جس ــی ه ــه توانای ــه ب ــت توج اهمی
آمــوزه هــای دینــی عــاوه بــر فعالیــت هــای فکــری، توجــه بــه ســامت 
جســمانی و آمادگــی فیزیکــی نیــز مــورد تاکیــد واقــع شــده اســت؛ از 
ــی  ــده را تشــکیل م ــی مســتند آین ــه اصل ــه پای ــی ک ــن رو در اردوی ای
دهــد ســعی در نشــان دادن ظرفیــت هــای بالقــوه افــراد داریــم چــرا کــه 
اگــر بــه توانایــی هــای خودتــان اتــکا کنیــم در هــر عرصــه ای موفــق 

ــود. خواهیــم ب

فعالیت های تربیتی در مستند

تربیت اقتصادی در روز سوم
میــاد محمــدی متولــد ســال 1۳7۳ در تهــران و دانشــجوی رشــته معمــاری در دانشــگاه قــم، از ۴ ســال 
پیش به صورت جدی وارد عرصه فیلمســازی شــد که حاصل آن ســه فیلم کوتاه، ســه اثر مســتند و 
پنــج نماهنــگ اســت. وی از دوران کودکــی بــه دلیــل عاقــه بــه فیلــم ســازی، تصویر بــرداری هــای خود 
را در جمــع خانــواده و اقــوام بــه نمایــش مــی گذاشــت و پــس از ان بــا حضــور در انجمــن ســینمای جــوان 
قــم فعالیــت هــای خــود را جــدی تــر کــرده و هــم اکنــون بــا دو اثــر مســتند »روز ســوم« و »یــه جــور دیگه« 

و دو نماهنــگ بــه نــام هــای »غریــب آقــا« و »علمــدارم« در جشــنواره عمــار حضور یافته اســت.
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معرفی  فیلم

وی بــا اشــاره بــه رویکــرد جشــنواره مردمــی عمــار بــه بخش 
بیــن الملــل، عنوان کــرد: اکــران های بیــن المللی جشــنواره 
مردمــی عمــار مــی توانــد افقــی تــازه بــرای ســینمای ایــران 
و حتــی جایگزیــن مناســبی بــرای ســینما حقیقتی باشــدکه 
شــاید ایــن روزهــا تنهــا چیــزی کــه نمــی گوینــد حقیقــت 
اســت چــرا کــه در رســاندن پیــام حــق بــه گــوش جهانیــان 

تــا کنــون اقــدام موثــر و دامنــه داری دیــده نشــده اســت.
محمــدی، اکــران مردمــی را دیگــر ویژگــی ممتــاز جشــنواره 
عمــار دانســت و تصریــح کــرد: اکــران هــای مردمــی فرصــت 
مناســبی اســت تــا اقشــار مختلــف جامعــه بویــژه کســانی 
کــه در ایــن زمینــه در اســتضعاف فکــری بــه ســر مــی برنــد 

حــرف هــای فرزنــدان انقــاب را از زبــان تصویــر بشــنوند.
کارگــردان مســتند»روز ســوم« در پایــان ســخنان خــود، بــر 
ــان  ــوان و حامی ــازان ج ــان فیلمس ــاط می ــاد ارتب ــزوم ایج ل
مالــی از ســوی جشــنواره عمــار تاکیــد و خاطــر نشــان کــرد: 
فعــاالن عرصــه فرهنگــی بایــد زمینــه ای بوجــود آورنــد تــا 
ــری  ــار هن ــد آث ــختی تولی ــا س ــا ب ــوان تنه ــازان ج فیلمس
دســت و پنجــه نــرم کننــد و در گیــر مســائل مالــی نشــوند 
چراکــه از بیــن رفتــن تمرکز فیلمســاز بــه محتــوای تولیدی 

لطمــه جــدی وارد مــی کنــد.

»نزدیک تر از نیویورک«

قســمت چهــارم از مجموعــه مســتند »ســالهای هســته ای«، بــا عنــوان 
کــه توســط برنامــه تلویزیونــی ثریــا ســاخته  ــورک«   ــر از نیوی ــک ت »نزدی
کشــور را مطــرح  گفتــه ای از فضــای اقتصــادی  شــده اســت؛ واقعیــت هــای نــا 
کــرده اســت  و دالیــل بــروز مشــکات بــه وجــود آمــده به بهانــه تحریم ها زیــر ذره 

گرفتــه اســت.  بیــن قــرار 
نزدیــک تــر از نیویــورک هــم چنیــن بــا تمرکــز بــر دوره زمانــی پــس از توافــق ژنــو، 

کــرده اســت. مســیر تحریمهــا را پــس از ایــن توافقنامــه بررســی 
ورودیــه ایــن مســتند بــا مصاحبــه بــا همســر و فرزنــد شــهید رضایــی 
نــژاد، بــه نقــش اثرگــذار ایــن دانشــمند عزیــز در رونــد هســته ای شــدن 

کشــورمان اختصــاص داده شــده اســت.
کلیــپ پایانــی ایــن مســتند بخشــی از قطعــه جنــگ اقتصــادی مــی باشــد 
کــه بــه همــت ســازمان پدافنــد غیــر عامــل و بــا صــدای حامــد زمانــی 

تهیــه شــده اســت.
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معرفی فیلم

تشویق 
دردی بزرگ در فرمی ساده

کارگردانــی مهــدی امینــی روایــت دردی  کوتــاه داســتانی تشــویق بــه  فیلــم 
بــزرگ اســت، در ایــن داســتان، شــاهد ماجــرای مقدمــه چینــی جهــت 
برگــزاری یک همایش هســتیم، همایشــی متفــاوت که برگزار کننــدگان آن 

در عمــل ناقــض حــرف هــای خــود هســتند.
کــرده امــا روایتــی تلــخ را بیــان  گــر چــه بیانــی ســاده بــا خــود همــراه  ایــن اثــر ا
کــه بــه نوعــی مــی تــوان آن را زمینــه بســیاری از مشــکات در  کنــد  مــی 

جامعــه دانســت. 

سالم برعلی پسر موسی  
روایت دلدادگی یک چوپان

کارگردانــی  »ســام برعلــی پســر موســی« عنــوان مســتندی ســه اپیــزودی بــه 
امیــن قدمــی و تهیــه کنندگــی مرکز مســتند ســوره اســت که به روایت عشــق 

یــک چوپــان جهــت خدمــت بــه زائــران امــام رضــا)ع( مــی پــردازد.
ــا زیبایــی عشــق و شــور مــردم بــه خصــوص ســوژه  ایــن مســتند توانســته ب

فیلــم را بــه اهــل بیــت)س( بــه خوبــی در قــاب تصویــر بگنجانــد.

»بعد از خمینی«
 صریح، شفاف و به دور از مصلحت اندیشی

گفتــه هایی که یافتن و رمز گشــایی  تاریــخ همــواره پــر اســت از وقایــع مبهــم و نا
از آنهــا مــی توانــد چــراغ راه آینــده باشــد. یافتــن و غبــار زدودن از صفحــه هــای 
گذشــته  کــه بــه دالیــل موجــه و غیرموجــه در پســتوی نمــور  گرفتــه ای  ک  خــا
کــه جــرأت و همــت را همزمــان بــه یــاری  کار پرچالشــی اســت؛  پنهــان شــده انــد 

مــی طلبــد. امــا حقیقتــا بــه ســختی اش مــی ارزد.
کــه آنها را نســل ســومی  مســتند بعدازخمینــی تاشــی اســت از جنــس عــده ای 
کــه حاصــل 2 ســال پژوهــش بــی وقفــه از میــان اســناد،  صــدا مــی زننــد، 
کــه بــه تهیــه کنندگی  مصاحبــه هــا و خاطــرات مــردان نســل اول انقــاب اســت 
ــی حجــت اهلل نیکــی ملکــی از  کارگردان »شــبکه خبــری اجتماعــی افســران« و 

ــرد. ک گفتــه هــای »ده ســاله ی دوم انقــاب اســامی« روایــت خواهــد  نا
ــا پایــان دوران ســازندگی   داســتان از آخریــن ســال عمــر حضــرت امــام آغــاز و ت
کــه ایــران  ادامــه خواهــد داشــت و بــاور ســازندگان بــر ایــن اســت، دانســتن ایــن 
گذاشــته اســت،  در ســالهای بعــد از خمینــی چــه وقایعــی را چگونــه پشــت ســر 
مــی توانــد عبــرت بــی بدیلــی بــرای ترســیم آینــده ای شــفاف تــر و بالنــده تــر ارائــه 

دهــد.
کــه در عیــن انصــاف، صریــح و شــفاف باشــد و  تــاش مســتند بــر ایــن بــوده 
حقایــق را فــدای مصلحــت ســازی هــا نکنــد. قضــاوت اینکــه چقــدر در ایــن راه 

توفیــق یافتــه ایــم را بــه بیننــدگان وامیگذاریــم.
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طـــــــنز

نیازمندی های روز سینمای ایران

مقایسه تطبیقی 

کی از چه فیلمی خوشش میاد؟ 
جواد محرمی

رباعی روز

رحیمه مهربان

خواب و بیدار
حجت رجبی

افکار مرا در عالمی مبهم ُبرد

با اینکه نخواستم ، ولی کم کم ُبرد

رفتم ز پیام هاش بیدار شوم

برعکس درون سینما خوابم ُبرد 

ظریف: روزی روزگاری امریکا 
اوباما: این گروه خشن 

بابک زنجانی: آشغالهای دوست داشتنی
کام: یازده سال بردگی  زیبا

هاشمی: پدر خوانده
معصومه ابتکار: مسیر سبز

قالیباف: همشهری کین
وزیر صنعت، معدن و تجارت: محله چینیها 
حسین شریعتمداری: مظنونین همیشگی 

دولت یازدهم: لورنس عربستان 
اردوغان: شوالیه تاریکی 

بنیامین نتاییاهو: گاو خشمگین
سفیر انگلستان: شکارچیان روح

علی مطهری: همه مردان رئیس جمهور 
عفت مرعشی: خیابانهای آرام

همسر یاسر هاشمی: هفت تیر طایی
بهروز افخمی: هفت 

احمدی نژاد :گذشته 
عادل فردوسی پور: آفساید

سیاه نمایی سینمایی2015 رسید.
مناسب جهت لوکیشن های اجتماعی و 

فرهنگی داخلی
برای صدور به جشنواره های خارجی

)NGO ( حالیوود

نام فیلم های خود را با ما بیابید.

نرم افزار اندروید »تو را بگو چه 

بنامم«

مناسب جهت انواع کارگردانها و 

فیلم سازان و فیلم نامه نویس ها

برای دریافت به بازار مراجعه کنید 

و سرچ بزنید!

شبی با چنگال نیچه
اولین و آخرین اثر استاد بی بدل در 

عرصه ی سینما
روایتی از جنون و دیوانگی

آمیخته ای فراز و فرود، ترس و سوپرایز
امشب فقط در سالن5 سینماهای 

درجه3 کل کشور

 موسسه تدوین اندازان روتوش باز
باارائه خدمات ویژه:

صدا گذاری و صدا برداری، روتوش 
حرفه ای ، ...

با سابقه ی 1200 روز
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چطور وارد سینما شویم
 طراح : سجاد جعفری

تحریریه: سجاد اسالمیان- نوید نوروزی 

محمد رضا پورصفار- عارف جعفری- محمدرضا شهبازی

همکاران: زینب تختی-رسول احمدی-حمید امامی

 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 چهارم

قسمت سوم مروری اجمالی بر ادوار سینمای خفن ایران

باالخره کشتمت!
علی عموکاظمی

که شــامل فیلم های ســیاه  در این شــماره قصد داریم به دوره ی ســوم ســینمای ایران 
و مطابق میل جشــنواره های خارجی اســت بپردازیم.

کا هرچیــز  کــت بــار و خیانــت و  دوره ی ســوم: تــم اصلــی ایــن فیلــم هــا بدبختــی فا
کــه یــک بیننــده ی اروپایــی و یــا آمریکایــی  ســیاه قابــل تصــور مــی باشــد، بــه طــوری 
کلیســا بــرای  پــس از تماشــای ایــن فیلــم هــا در جشــنواره هــای جهانــی، هــر هفتــه در 
کا آدم  نجــات مظلومیــن ایــران دســت بــه دعــا بــر میــدارد! ســازندگان ایــن فیلــم هــا 
کننــد مرتبــا از محدودیــت  گــر در برنامــه ای حضــور پیــدا  هــای معترضــی هســتند و ا
کننــد. امــا متاســفانه اعمــال ایــن  محدودیــت هــا باعــث  ــه مــی  هــا و ممیــزی هــا نال
کــه جایــگاه  کــه اســتعدادهای ایــن عزیــزان شــکوفا نشــود و در حالــی  شــده اســت 
کــه فیلمشــان پــس از "رهایــی از شائوشــنگ" رتبــه ی دوم  اصلــی آن هــا ایــن اســت 
نــدارد! دســته ی  بیننــده  کنــد، فیلمشــان  کســب   )IMDB( بــی  را در آی ام دی 
کن هســتند و اصــا اجــازه  کشــور ســا ج  کا در خــار کــه  دیگــری از فیلمســازان هســتند 
کمــک مالــی برخــی از ســفارتخانه  ی فعالیــت در ایــران را ندارنــد. ایــن فیلمســازان بــا 
کشــور دوســت و همســایه و قربانی تروریســت ، فرانســه(  هــای خارجــی ) بــه طــور مثال 
دســت بــه ســاخت ایــن نــوع فیلــم هــا مــی زننــد. ایــن فیلــم هــا نیــز بــا وجــود حمایــت 
کــه توجــه مــردم  ک بــر ســری، موفــق نمــی شــوند  هــای مالــی و بعضــا صحنــه هــای خــا

گــوگل  کنیــد،  گــوگل تایــپ  گــر اســم ایــن فیلــم هــا را در  کننــد و ا رو بــه خودشــان جلــب 
کــه منظورتــان چــی بــوده اســت!   تــازه در صفحــه ی چهــارم پنجــم خــود مــی فهمــد 
گاهــی اوقــات برخــی از بازیگــران ایــن دوران بــرای رهایــی از فشــارها و محدودیــت 
کننــد تــا بتواننــد حــق خودشــان را بگیرنــد. ایــن  کــوچ مــی  هــا بــه ســینمای هالیــوود 
بازیگــران پــس از تقویــت زبــان انگلیســی، بــه عنــوان آقــا دوربینــی و یــا خانــم دوربینــی 

در فیلــم هــای هالیــوودی بــه ایفــای نقــش مــی پردازنــد. 
بازیگران مطرح در این دوران: باران کوثری، پگاه آهنگرانی، صابر ابر

کارگردانان مطرح در این دوران: جعفر پناهی، کیانوش عیاری، عبدالرضا کاهانی
ک بر ســرمون کننــد!" / " آه خدای مــن! از  دیالــوگ هــای رایــج: " مــا چقــدر بدبختیــم. خا
ایــن همــه دروغ و خیانــت و تجــاوز خســته شــده ام" / " راستشــو بگــو! قبــل از مــن با چند 

نفر دیگــه در ارتباط بــودی؟"
گران: بــه دلیــل عاقــه بــاالی افــراد جامعــه بــه ســامت روانــی،  وضعیــت اســتقبال تماشــا
معمــوال اســتقبال از ایــن فیلــم هــا بســیار ضعیــف اســت. اما نبایــد از این نکتــه ی مثبت 
گــر شــخصی بــا خانواده یا دوســتان خــود در روزی به غیر از ســه شــنبه  کــه ا غافــل بشــویم 
کــه فشــار بیــکاری باالســت بــه ســینما  کــه بلیــت نیــم بهــا اســت و یــا پنجشــنبه و جمعــه 

کــران خصوصــی دعــوت شــده اســت! کــه بــه یــک ا کنــد  کنــد؛ احســاس مــی  مراجعــه 


