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اکران کننده پاکستان ؛ فیلمساز عمار
خدمت به انسان ها؛ بدون رسانه و بدون مرز
روایت ناصران آخرالزمانی فرزند فاطمه )س(
»بدون مرز... عشق« ؛ انقالب اسالمی... بدون مرز

خونی که حقیقت 
شایعه شش ساله را 

فاش کرد



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

کارگردانــی مهــدی  نشســت نقــد و بررســی فیلــم »خاطــرات خانــه متــروک« بــه 
کننــده و رئیــس مرکــز  کارگــردان، محســن یــزدی، تهیــه  فارســی بــا حضــور 
کارشــناس مســائل تاریخــی برگــزار  مستندســازی حــوزه هنــری و یقــوب توکلــی 

شــد.
گــزارش خبرنــگار عمــار فیلــم، نشســت نقــد و بررســی فیلــم »خاطــرات  بــه 
ــن  ــردان، محس کارگ ــور  ــا حض ــی ب ــدی فارس ــی مه کارگردان ــه  ــروک« ب ــه مت خان
یــزدی، تهیــه کننــده و رئیــس مرکــز مستندســازی حــوزه هنــری و یقــوب توکلــی 

ــزار شــد. کارشــناس مســائل تاریخــی برگ
کار  کردیــم ایــن  در ایــن نشســت، محســن یــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه ســعی 
کار ســختی است اما  کار در حوزه تاریخ  ســندیت تاریخی داشــته باشــد، گفت: 
کــه  مــن بــه عنــوان مســئول مســتند حــوزه هنــری وظیفــه خــود مــی دانــم چــرا 

چیزهــای بســیاری در حــال فراموشــی اســت.
گفــت:  وی بــا اشــاره بــه در دســت ســاخت بــودن مســتندی دربــاره 18 تیــر 78، 
کنــاری بگذاریم، حتــی در مــورد دوره اصالحات نیز جوان  100 ســال پیــش را بــه 

کافــی نداریم. کافــی نــدارد و مــا مســتند کافی و ســند  مــا اطــالع 
کــرد:  کیــد  کــرد، تا کار جهــادی  یــزدی بــا بیــان اینکــه در مســتند تاریخــی بایــد 
کارهایــی را خواهیــم  در آینــده نزدیــک دربــاره پهلــوی هــا و جنــگ جهانــی دوم 
کــه نظــرات متفاوتــی در  کار تاریخــی کار ســختی اســت چرا ســاخت امــا بــه واقــع 
کــه پــول  زمینــه هــای تاریخــی وجــود دارد و بــه واقــع خمــر رنــگ رزی نیســت 

کار ســاخته بشــود. بدهیــد و 
مهــدی فارســی نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه یــک نــوع تــرس در تولیــد 
کار را شــش ماهه بســته  گــر چــه  کارهــای تاریخــی وجــود دارد، گفــت: ا ایــن نــوع 
که برخی معتقد  کار تحقیق شــروع شــد و در حالی  بودیم اما پس از شــش ماه 
گــر  کنــم ا کنــم ولــی فکــر مــی  کار  بودنــد بهتــر اســت مــن در زمینــه دفــاع مقــدس 
تحلیــل درســتی از تاریــخ مــی دادیــم ســینمای مــا شــکل بهتــری داشــت و قــدر 

خودمــان را بهتــر می دانســتیم.
گفــت: مــا االن فکــر مــی  وی بــا اشــاره بــه حــوادث دو جنــگ جهانــی در ایــران، 
کنــار خودمــان  گــر در کشــورهای  کــه دیگــر قحطــی تمــام شــده اســت امــا ا کنیــم 
ــود دارد و  ــا وج ــران ه ــوع بح ــن ن ــه ای ک ــم  ــی بینی ــم م ــراق بنگری ــوریه و ع در س

ممکــن اســت بــرای مــا نیــز اتفــاق بیافتــد.

فارســی همچنیــن بــه تحقیقــات این کار اشــاره کرد و افــزود: برخی منابع که ما 
اســتفاده کردیــم متعلــق بــه ســال 1310 بــود و ما از گوشــه های تاریک کتابخانه 
ــندی  ــع و س ــر منب ــا دیگ ــیاری از جاه ــی در بس ــم ول کردی ــارج  ــق را خ ــا حقای ه
وجــود نــدارد امــا ســعی کردیــم ول مشــتت تاریخ جنگ جهانــی اول را بگوییم.
گفــت:  یعقــوب توکلــی نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه تاریــخ نــگاری در ایــران، 
در دوران پهلــوی تاریــخ نــگاری ایــران بــه ســمت پیــش از اســالم و عــدم توجــه 

بــه 12 قــرن اســالمی تــا آن زمــان رفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تمــام ایــن نــوع تاریخ نــگاری انــگاره های احتمالــی و خیالی 
اســت، بــه تاثیــر تاریــخ نــگاری انگلیســی و فرانســوی بــر تاریــخ نــگاری ایــن دوره 
گــروه از اســاتید اول تاریــخ در دانشــگاه هــای مــا  کــرد و افــزود: حتــی ایــن  اشــاره 
کــه تاریــخ اســالم را خوانــده انــد از منظــر غربــی بــه آن نگریســته انــد و بــا تاریــخ 
تقریبــی و تشــیع آشــنا نشــدند و عمــال تاریــخ نــگاری مــا در عصــر پهلــوی تاریــخ 

نــگاری انگلیســی اســت.
توکلــی بــا بیــان اینکــه روس، انگلیــس و عثمانــی هــر ســه در طــول تاریــخ علیــه 
ایــران جنــگ کردنــد و بخــش هایــی از قلمــروی ســرزمینی ایــران را جــدا کردند، 
کــه تاریــخ نــگاری انگلیســی اشــاره ای بــه  کــرد: ایــن در حالــی اســت  کیــد  تا

انگلیــس نــدارد و حافظــه تاریخــی مــا بیشــتر علیــه روس هاســت.
کســروی هــا بــه حافظــه تاریخــی مــا  وی افــزود: نوشــته هــای خانلــری هــا و 
کــه علیــه ســرمایه داری حــرف زدنــد مــورد هجــوم  تبدیــل شــد و شــهبازی هــا 

گرفتــه انــد. قــرار 
گفــت: ایــن فیلــم  کار »خاطــرات خانــه متــروک«  توکلــی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
موجبــات خوشــحالی مــن شــد؛ شــاید ایشــان منابعــی را ندیــده باشــد یــا برخی 
کشــف هــای زیــادی در  منابــع قابلیــت تبدیــل بــه تصویــر را نداشــته باشــد امــا 
ــا افتخــار  کالس ارشــد خــود ب کــه مــن ایــن مســتند را در  ایــن مســتند هســت 

کــردم. کــردم و دربــاره آن چنــد ســاعتی بحــث  پخــش 
وی با اشــاره به داســتان ارومیه در این مســتند، افزود: این مســتند نشــان می 
گــر بــه ظاهــر شکســت  کوچــک خــان ولــو ا گــر مقاومــت باشــد مثــل میــرزا  دهــد ا
کــه بــا آقــای  کــه در احصائــی  بخوریــم پیروزیــم و مــا بایــد ایــن نقــاط تاریخــی را 
ــود  ــت خ ــی مل ــه تاریخ ــا حافظ ــد، ب ــل ش ــوژه تبدی ــه 300 س ــتیم ب ــزدی داش ی

تبدیــل کنیــم.

نشست نقد و بررسی »خاطرات خانه متروک«

از گوشه های تاریک کتابخانه ها حقایق را خارج کردیم
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خــبــــــــــر

گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار« حســن  بــه 
عباســی در جلســه ســخنرانی خود در ششــمین جشــنواره مردمی فیلم عمار، 
کلید واژه فتنه، عمار و هنر را ســه ضلع تشــکیل دهنده جشــنواره مردمی  ســه 
فیلــم عمــار برشــمرد و اظهــار داشــت: آن چــه در قــرآن پیرامــون فتنــه ذکــر شــده 

کار دارد. کــه انســان در زندگــی خــود بــا آن ســر و  آن آزمایشــی اســت 
کــه عمارهــای دوران فتنه باید در ابتدا حق را تبیین و ســپس  وی بــا بیــان ایــن 
کــرد: امــروزه بــه  کننــد، تصریــح  حــق را معــروف و آن را بــه جــای منکــر ، تبلیــغ 
کــه بانکــداری از اســاس در کشــور غلــط اســت تبلیــغ ایــن امــر تبلیــغ  دلیــل ایــن 
کســی بــه  گرفتــه  کــه ایــن باطــل جــای حــق را  باطــل اســت، امــا بــه دلیــل ایــن 

آن توجــه نمــی شــود.
رئیــس مرکــز بررســی های دکترینــال، با بیان این که متأســفانه در مســئله علوم 
انســانی در دانشــگاه هــا اســاس بــر تثلیــث بنــا شــده نــه توحیــد، اظهــار داشــت: 

هنــر ابــزوردی و خنثــی در عمــار بی معناســت.
ــا مــی شــود،  کــه بــرای بــی حجابــی برپ ــا انتقــاد از تظاهــرات هایــی  عباســی، ب
گیــر دادن بــه زلــف زنــان  کــرد: عــده ای امــر بــه معــروف را تنهــا  خاطرنشــان 
قلمــداد مــی کننــد امــا یــک بــار جلــوی دانشــگاه هــا بــرای دروس غیــر توحیدی 

کننــد. کــه از اســاس غلــط اســت تظاهــرات نمــی 
کــه عماریــون بایــد از ابــزار هنر بــرای زدودن فتنــه در عصر خود  وی بــا بیــان ایــن 
گــر هنــر  گیرنــد، اظهــار داشــت: جشــنواره عمــار هنــر ایدئولوژیــک اســت و ا بهــره 
خنثــی و غیــر ایدئولوژیــک مــی خواهیــد صبــر کنید تا یک مــاه دیگر و جشــنواره 

کــه هنــرش از نفســانیت طــراوش می کند. فجــر را ببینیــد، فجــری 
ــه عمــار دغدغــه اش حقیقــت و مــردم اســت و از راه  ک ــا بیــان ایــن  عباســی، ب
مــردم بــه دنبــال دیــده شــدن اســت، گفت: متأســفانه چندین ســال اســت که 
کــه هنــر  گوینــد  کشــور مــدام مــی  اســاتید هنــر، هنرمنــدان و منتقــدان در ایــن 
کــه در متــون دینــی پرداختــن بــه امــری تنهــا بــه  تنهــا ســرگرمی اســت در حالــی 

کارهــای شــیطان اســت. دلیــل ســرگرمی از 
کــه در هنر امــروز ویژگی منفی  رئیــس مرکــز بررســی های دکترینــال، بــا بیــان این 
آن بیــش از جنبــه ی مثبتــش اســت، اظهــار داشــت: مهمتریــن وظیفــه هنــر 
کــرده  گــو معرفــی  گویــی اســت و قــرآن خــود را بــه عنــوان بهتریــن قصــه  قصــه 

اســت.
کــه در اســالم هــر اتفاقــی نشــانه ای از ســوی خداونــد  عباســی بــا بیــان ایــن 
ــه  ک ــده  ــود آم ــه وج ــران ب ــر ای ــی در هن ــان مخرب ــرد: جری ک ــان  ــت، خاطرنش اس
کنــد، هیــچ چیــز نشــانه هیــچ چیــز نیســت و ایــن ســبب شــده تــا مــا  عنــوان مــی 

شــاهد آثــاری خنثــی در ســینمای ایــران باشــیم.
کــه جایــگاه هنــر و هنرمنــد در اســالم بســیار واالســت، اظهــار  وی بــا بیــان ایــن 
ــد قصــه هایــی در مســیر آرامــش روح انســان از  کــه بتوان گری  داشــت: ســینما
کــه انســان  کــه هنرمنــد آن چــه را  کــم هســتند؛ چــرا  منظــر قــرآن بگویــد بســیار 

کنــد. عــادی نمــی بینــد مشــاهده مــی 
رئیــس مرکــز بررســی های دکترینــال، بــا اشــاره بــه رویــش فیلمســاز دینــی و 
کــه در 10 ســال آینــده  گویــم  کــرد: بــه جــرأت مــی  انقالبــی در عمــار خاطرنشــان 

ــد هنرمنــدان انقالبــی خواهــد افتــاد. اتفاقــی عجیــب در نســل جدی
و  هــا  آرمــان  را در خدمــت  گر عمــار هنــر  کــه ســینما ایــن  بیــان  بــا  وی 
گــی هنــر مردمــی  اهــداف متعالــی بشــر قــرار مــی دهــد، اظهــار داشــت: ویژ
کــه در 88 تمــام  عمــار عبــور مــردم از غبــار فتنــه هاســت، فتنــه هایــی 
کار دارد و او را از مســیر اصلــی  نشــد بلکــه هــر روز ملــت ایــران بــا آن ســر و 

کنــد. ج مــی  خــار
وی با بیان این که پوســته ی جمهوری اســالمی اما مغز لیبرالیســم از تفکرات 
کنــد، اظهار داشــت:  کــه عمــار بایــد در ایــن زمینه نیز روشــنگری  غربــی هاســت 
کــه ایــن  بــا رونــد پیشــرفت جشــنواره عمــار در آینــده نزدیــک خواهیــم دیــد 

کنــد. جشــنواره از طریــق هنــر ارزش هــای الهــی را تبییــن 
کــه هالیــوود در ســال علیــه انبیــاء  کــه تعــداد فیلــم هایــی  عباســی بــا بیــان ایــن 
کنــد، بیســت برابــر بیــش از بودجــه فیلــم  و بــا هــدف اســالم هراســی تولیــد مــی 
گــر از کودکی محمد  ســازی در ایــران اســت، گفــت: آن افــراد بــا ایــن همه هزینه ا

نترســند جای تعجــب دارد.
کــه احمــدی روشــن هــا تربیــت یافتــه دانشــگاه هــا  وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
کــه بایــد نیــروی هــای انقالبــی  کــرد: مهمتریــن نکتــه ای  نبودنــد، خاطرنشــان 
کــه از مســیر صحیــح خــود  کننــد ایــن اســت  هنــگام ورود بــه عرصــه هنــر توجــه 

خــارج نشــوند.

عباسی:

هنر خنثی در عمار بی معناست
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گزارش تصویری
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فیلمی که نساخته ایم!
فیلم نامه یکی از ارکان مهم جهت تولید آثار ســینمایی اســت و بســیاری از فیلم ســازان از نبود فیلم 
نامــه مناســب بــه عنــوان یکــی از معضــات تولیــد آثــار ســینمایی یــاد می کنند؛ جشــنواره عمــار نیز یکی 
از اهــداف خــود را معرفــی ســوژه های جدیــد بــه ســینمای ایــران می دانــد؛ از ایــن رو در ایــن بخــش بــه 

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

سوژه

5

سرباز
نویسنده علی کیوان

قالب اثر: داستانی کوتاه

خالصه اثر
در زمســتان ســرد 57 "جوانــی " مشــغول نوشــتن شــعار بــر روی دیــوار اســت. 
ماشــینی نظامــی ســرکوچه ظاهــر شــده و مــی ایســتد. ســرباز بــه ســمت جــوان 
مــی دود. جــوان بــا دیــدن ســرباز قوطــی اســپری از دســتش مــی افتــد و بــه 
کنــد. ســرباز بــه دیــوار نوشــته ناتمــام مــی رســد  کوچــه فــرار مــی  ســمت دیگــر 
و مــی ایســتد؛ قوطــی اســپری را از جلــوی پایــش برمــی دارد و دور از چشــم 
گــردد و  کنــد و بــه ســمت ماشــین بازمــی  کامــل مــی  مافوقــش دیــوار نوشــته را 
کــرده امــا اســتوار بــرای  ک  کــه شــعار روی دیــوار را پــا کنــد  اینگونــه وانمــود مــی 
کوچه می شــود. نوشــته را دیده ، اســپری را برداشــته و  مشــاهده خودش وارد 

بــه ســرباز مــی دهــد و بــا هــم از آنجــا مــی رونــد .

نمایی از اثر
سرباز

)در حین دویدن(
چیکار می کنی اونجا...؟!

جــوان بــا دیــدن ســرباز قوطــی اســپری  از دســتش مــی افتــدو بــه ســمت دیگــر 
کــن. ســرباز بــه دیــوار نوشــته ناتمــام مــی رســد و مــی ایســتد؛  کوچــه فــرار مــی 
قوطــی اســپری را از جلــوی پایــش بــر مــی دارد و بعــد از نگاهــی همــراه تــرس بــه 
کرده و اســپری را می اندازد و به ســوی  کامل  ســمت ماشــین، شــعار رو دیوار را 

اســتوار مــی دود.
کــه ســرباز مــی  کوچــه زل زده اســت  اســتوار در ماشــین نشســته و بــه انتهــای 

رســد.
سرباز

)نفس زنان( 
فرار کرده قربان...

استوار
رو دیوار چی نوشته بود؟!

سرباز 
)با اشاره به دستان رنگی اش(

کشون کردم قربان... پا
ــتوار نگاهــی بــه ســرباز انداختــه و از ماشــین پیــاده شــده و بــه داخــل  اس

کــه خشــکش زده.... کوچــه مــی رود؛ ســرباز 

طلب
نوسینده:

قالب اثر: انیمیشن

خالصه اثر
روز  شــبانه  یــک   . دارد  طلبــی  محمــد)ص(  حضــرت  از  یهــودی  فــردی 
کوچــه مــی نشــینند تــا طلبــش  گیــرد و در قســمتی از  عبــای پیامبــر را مــی 
را بگیــرد . مســلمانان حاضــر بــه پرداخــت طلبنــد ولــی او فقــط طلبــش را 
کننــد ،  از محمــد)ص( مــی خواهــد . مســلمانان مــی خواهنــد او را ادب 
گریــه افتــاده ،  ولــی پیامبــر مانــع مــی شــود . در نهایــت مــرد یهــودی بــه 
گویــد قصــد داشــته ببینــد  گویــد و مســلمان مــی شــود . مــی  شــهادتین مــی 

ــا خیــر . ــورات اســت ی ــا پیامبــر مطابــق توصیفــات ت آی

نمایی از اثر

)ساعتی مانده به ظهر-نمای بسته از چهره یهودی(
کنــارش نشســته. کــه  کنــد  کســی را ور انــداز مــی  یهــودی بــا نگاهــی دقیــق 

کنــار او دیــده مــی شــود امــا توضیــح نــدارد. )تغییــر نمــا( هیبــت مــردی 
گرفتــه )نمــا بــه صــورت یهــودی بــر میگــردد( قطــرات  یهــودی آســتین او را 
ک  مــی  گونــه اش مــی چکــد، بــا دســت عرقــش را پــا عــرق از پیشــانی روی 

کنــد
کنار پاهای پیامبر( *)دقایقی مانده به ظهر دیروز – نمای بسته از 

کنــد  کــه او را مــی بینــد خــم مــی شــود و احتــرام مــی  گــذرد و هــر  از بــازار مــی 
و جــواب ســالم مــی دهد)تغییــر نمــا( یهــودی از دور پیامبــر را زیــر نظــر دارد. 
ــا نزدیــک شــدن پیامبــر، بــه عقــب مــی رود)کادر پشــت پاهــای پیامبــر را  ب
ــه یهــودی  ک کوچــه اســت  ــردن  ک ــر در حــال طــی  نشــان مــی دهــد( پیامب

جلــوی او ســبز مــی شــود.
پیامبر: سالم!

کــه ســعی دارد خــود را جــدی نشــان دهــد(: ســالم!  یهــودی)در حالــی 
کــه فرامــوش نکــرده ای< ! کــه بــه مــن بدهــکاری را  چنــد دینــاری 

پیامبر: نه فراموش نکرده ام
یهودی:  خب طلب مرا می دهی یا نه

که به تو بپردازم ... ولی... پیامبر: حاال پولی ندارم 
کنــد(: ای محمــد مــن امــروز تــو را رهــا  یهــودی )حــرف پیامبــر را قطــع مــی 

ــا.... نمی کنــم ت
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دیدگاه

و  شــهوت  "درخدمــت  و  ریاکارانــه"  "تظاهــر 
دو  مثابــه  بــه  ســینما"  گرفتــن  قــرار  خشــونت 
ــوده و  ــی ب ــینمای دین ــدن از س ــِی دور ش ــه قیچ لب
بنابراین الزمه رســیدن به چنین ســینمایی پرهیز 

جــدی از ایــن دو انحــراف و خطاســت.

ســینمای ایــران ســالها قبــل از پیــروزی انقالب اســالمی فعالیت خــود را بــا ورود 
کــرد. ایــن دوربیــن که اصطالحا دســتگاه  نخســتین دوربیــن فیلمبــرداری آغــاز 
گفتــه مــی شــد، توســط مظفرالدیــن شــاه در ســال 1279  ســینماتوگراف هــم 
کــه ســرآغازی برای ســینمای ایران محســوب  هجــری شمســی وارد ایــران شــد 

مــی شــود.
کشــتی ســینمای ایــران از لحــاظ محتــوا و ســاختار، فــراز و فرودهــای بســیاری 
را پشــت سرگذاشــته تــا بــه ســاحل انقــالب اســالمی رســیده اســت. محتــوای 
کشــور اســالمی مــا  فیلــم هــای ســینمایی قبــل از انقــالب بــا ســاختارهای تــازه 
کــه امــام خمینــی)ره( علنــا مخالفــت خــود را بــا   همخوانــی نداشــت تــا جائــی 
کردنــد. ایــن مخالفــت نشــان از ایــن  کنــد، اعــالم  کــه فحشــا ترویــج  ســینمایی 
مســئله داشــت که ســینمای قبل از انقالب آغشــته به فحشــا بوده و همچنان 
کــه ســینمای قبــل  کــه اینجــا مطــرح شــد ایــن بــود  بــدان بســتگی دارد. ســوالی 

از انقــالب چــه تفاوتــی بــا ســینمای پــس از انقــالب دارد 
ــدام هــدف در  ک ــه ســوی  ــه ســمت و ب و مــی خواهــد ب

حرکــت باشــد؟
در ســینمای پــس از انقــالب هــر چنــد فضــا در نگاه کلی 
کــرده و در برهــه ای از زمــان فیلــم هــا رویکــرد  تغییــر 
مذهبــی داشــته انــد و ظاهــرا از فحشــا خبــری نیســت، 
امــا تحلیــل هــا و بررســی هــای عمیــق تــر در طــی چنــد 
کــه  گذشــته نمایانگــر ایــن واقعیــت بــوده اســت  ســال 

ســینمای مــا رو بــه ســوی انحطــاط دارد. 
کننــده فیلــم یوســف  آقــای فــرج اهلل سلحشــور، تهیــه 
پیامبر)ع( معتقد اســت ســینمای ایران پس از انقالب 

کــه نقــش ســینمای امــروز  ک شــده اســت در حالــی  صرفــا در ظاهــر از آلودگــی پــا
در ترویــج فســاد افزایــش یافتــه اســت.

مســئولین و دســت انــدرکاران ســینما، هنــوز نســبت هنــر را بــا اهــداف انقــالب 
نمــی داننــد و در نوعــی بــی عالمــی به ســر می برند. از یک ســو مقهــور هنر غربی 
گشــته انــد و از ســوی دیگــر- بــه ناچــار- در فضــای جمهــوری اســالمی تنفــس 
مــی کننــد. بــه همیــن دلیــل وقتــی رهبــر معظــم انقالب خطــاب بــه هنرمندان 
کنیــد." یکــی از همیــن هنرمنــدان در  مــی فرماینــد: "هنــر را بــرای انقــالب تولیــد 

کنــم". گویــد: "مــن بــرای دل خــودم هنــر تولیــد مــی  پاســخ مــی 
کــه آیا هنر صرفا بــرای پر  کــه بایــد از خودمــان بپرســیم این اســت  ســوال مهمــی 
کــردن اوقــات فراغــت و تفریــح مــردم ایجــاد مــی شــود بــا اینکه هــدف واالتــری را 
بــر دوش دارد؟ در هنــر اصالــت بــا جذابیت اســت یا محتوا؟ اندک غور و بررســی 
کــه ســاالنه  در وضعیــت امــروز ســینما نشــان مــی دهــد از میــان دههــا فیلمــی 
ســاخته و نمایــش داده مــی شــود، حتــی نمــی توان بــه ضرس قاطــع ده درصد 

از آن را مطابــق بــا اهــداف و آرمانهــای انقالب اســالمی دانســت.
که صرفا با حضور مشــاوران  کارشناســان امروز ســینما این اســت  گمان بعضی 
مذهبــی و روحانــی در مراحــل ســاخت یــک فیلــم، مــی تــوان فیلمــی را دینــی، 
عــاری از فحشــا و خطــا دانســت و ســینمای ایــران را ســینمای انقالیــی نامیــد. 
کــه ارزش های  در حالیکــه رهبــر معظــم انقــالب هنر دینی را هنری دانســته اند 
گــر از هیــچ آیــه و یا حدیثی  اســالمی را در ذهــن مخاطــب مانــدگار نمایــد؛ حتــی ا
بهــره نگرفتــه باشــد. "هنــر دینــی بــه هیــچ وجــه بــه 
کارانــه دینی نیســت  معنــای قشــری گری و تظاهــر ریا
ــه دســت نمــی  ــا واژگان دینــی ب و ایــن هنــر لزومــا ب
آیــد. ای بســا هنــری صددرصــد دینــی باشــد، امــا در 
آن از واژگان عرفی و غیردینی استفاده شده باشد. 
کــه حتمــًا  کــه هنــر دینــی آن اســت  کــرد  نبایــد تصــور 
ــا از یــک  یــک داســتان دینــی را بــه تصویــر بکشــد ی
مقولــه ی دینــی- مثــاًل روحانیــت و غیــره - صحبت 
ــه در هنــر دینــی به شــدت مــورد  ک کنــد.آن چیــزی 
کــه ایــن هنــر در خدمــت  توجــه اســت، ایــن اســت 
شــهوت و خشــونت و ابتــذال و اســتحاله ی هویــت 

انســان و جامعــه قــرار نگیــرد.«1  
بــر اســاس ایــن تعریــف، با پرداختن هنرمندانه به مضامینی همچون عدالت، 
ایثــار، صداقــت و امثــال آن بــه عنــوان ارزش هــای دینــی خواهیــم توانســت بــه 
ســمت ســینمای دینــی و  انقالبــی حرکــت نمائیــم. عــالوه بــر آن، "تظاهــر 
گرفتــن ســینما" بــه مثابــه دو  کارانــه" و "درخدمــت شــهوت و خشــونت قــرار  ریا
لبــه قیچــِی دور شــدن از ســینمای دینــی بــوده و بنابرایــن الزمــه رســیدن بــه 

چنیــن ســینمایی پرهیــز جــدی از ایــن دو انحــراف و خطاســت.

جشنواره عمار؛ 
ورود جنود عقل به سینمای سکوالر

 خدیجه سادات صفوی)کارشناس مشاوره از دانشگاه الزهرا س(
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نمازجمعه  سینمایی

گــر چــه ســینمای مــا بــه لحــاظ محتــوا، تکنیــک و فیلــم نامــه رشــد داشــته  ا
اســت امــا بــه هیــچ وجــه در شــأن یــک ســینمای انقالبــی وارد نشــده و نمــی 
ــی روز  ــد زمینــه ســاز ظهــور باشــد، حتــی بهتــر اســت بگوییــم ســیر نزول توان

افزونــی داشــته اســت.
هنــر، چــه در فــرم و قالــب، چــه در محتــوا و مضمــون، بایســتی بــه اهــداف و 
آرمــان هــای انقــالب متعهــد و پایبنــد باشــد و اال هنــر ســینمای مــا روز بــه روز 
گران مــا ابتدا به  گر ســینما و بیــش از پیــش بــه ابتذال کشــیده خواهد شــد. ا
گاه و نســبت بــه شــأنیت انســانی و اهــداف انقــالب  جایــگاه واالی انســانی آ
ــری  ــر هن ــاخت اث ــه س ــت در زمین ــد توانس ــند، خواهن ــد باش ــالمی متعه اس
گام بردارند. بنابراین در مفهوم ســازی ســینمای ایران باید حقایق  متعهد 

و معــارف دینــی بازتــاب داده شــود تــا در ذهــن مخاطــب مانــدگار شــود.
ســینما بــه عنــوان هنــری جــذاب و اثرگــذار در ســطح اجتمــاع می توانــد 
زمینه ســاز پــرورش انســان هایی امیــدوار و دارای اعتمــاد بــه نفــس بــوده 
گرایــی و نهیلیســم  کنــد و افــراد را بــه پــوچ  یــا بالعکــس، صرفــا ســیاه نمایــی 
بکشــاند. »دســت اندرکاران هنــر فاخــر ســینما بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری 
و جهت دهــی ایــن هنــر می تواننــد بــا تولیــدات خــود روح امیــد، شــوِق 
کار و تــالش، اعتماد به نفــس و اعتقــاد بــه ارزش هــای  پیشــرفت، انگیــزه  
کننــد و ســهم بــزرگ خــود را در پیشــرفت  اســالمی و ملــی را در جامعــه ترویــج 
کشــور ایفــا نماینــد و یــا این کــه بــا فیلم هــای خــود، نســلی ناامیــد،  و تعالــی 

پشــیمان، متکــی بــه بیگانــه و تحقیرشــده را پــرورش دهنــد.«2
کنــد در حقیقــت جهــاد کرده  گــر هنرمنــد، هنــر دینــی تولیــد  بــا ایــن اوصــاف ا
اســت. پــس هنرمنــدان بایــد طبق نیاز جامعــه ارزش هــا و مولفه های دینی 
کننــد، در عمــق اثــر خــود بگنجاننــد تــا در ذهــن و  را از متــن دیــن اســتخراج 

جــان مــردم مانــدگار شــود.
کــردن بســتری بــرای  کــه چنــد ســالی اســت بــا هــدف فراهــم   جشــنواره عمــار 
فرهنــگ ســازی در جامعــه برگــزار مــی شــود مــی توانــد از طریــق انتخــاب 
کــه دارد  کران مردمی  موضوعــات عمیــق دینی و ارزشــی و بواســطه ظرفیت ا

راهگشــا باشــد. راهکارهــای پیشــنهادی بــرای جشــنواره عمــار:
گنجانــدن مفاهیــم در  »فرهنــگ ســازی مبانــی دینــی در جــان مــردم از راه 
ــم- ــران فیل ک ــد و ا ــردم در تولی ــتر م ــه بیش ــر چ ــردن ه ک ــر  ــود«، »درگی ــار خ آث
هــا«، »افزایــش جوایــز جهــت جــذب بیشــتر مــردم«، »انتخــاب موضوعاتــی 
مطابــق مباحــث روز و جــذاب«، »ترویــج معنــای شــهادت و ارزش ــهای دفــاع 
مقــدس«، برنامــه ریــزی بلنــد مــدت و نــگاه بــه افــق بلنــد انقــالب اســالمی«، 
»توجــه بــه ویژگــی هــای حضــرت عمــار در زمــان خــود و معــادل ســازی آن در 
زمــان حاضــر«، »ایجــاد نشــاط و امیــد در مردم«، »شناســاندن دشــمن عصر 
حاضــر بــه مــردم بــه شــکل صحیــح و اصولــی«، »برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
تخصصــی در زمینــه هنــر و ســینما بــه افــراد متدیــن جهــت نیروســازی بــرای 
انقــالب و مصــون مانــدن از فضــای بیمــار ســینمای فعلــی«، »ســاخت 
مســتندها و مجموعــه هایــی سیاســی مناســب سیاســت مــورد نظــر انقــالب 
اســالمی«، »برگــزاری دوره هــای اخالقــی و اعتقــادی بــرای هنرمنــدان جهت 

تقویــت بنیــه اعتقــادی آنهــا«.

1.  1380/05/01 بیانات در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر
کارگردانان سینما با رهبر انقالب 2 .  23 /1385/03  دیدار جمعی از 

خطبه های عمار
از آغــاز پنجمیــن دورۀ جشــنوارۀ عمــار در اســتان اردبیــل، بعــد از هــر 
کــران می شــود. میانگیــن مخاطبــان  نماز جمعــه فیلم هــای جشــنواره ا
در مصلــی حــدود 150 نفــر اســت. در بعضــی از برنامه هــا، به ویــژه در 
ــه ســیصد نفــر هــم رســیده  کرانــ  فیلم هــای هســته ای، ایــن تعــداد ب ا
امام جمعــۀ شــهر دربــارۀ  آیــت اهلل »سید حســن عاملــی«،  بــا  اســت. 
کردیــم. ایشــان مصلــی را در اختیــار مــا قــرار دادنــد تــا  جشــنواره صحبــت 

ــه ســرانجام برســانیم. جشــنوارۀ عمــار را ب
موسی الرضا محسنی نژاد-اکران کننده اردبیل

سینما مصلی
گرمســار،  کردیــم. در نماز  جمعــۀ   کــران در نماز جمعــه هــم اقــدام  بــرای ا
کــران کردیم. متأســفانه بعضــی از  ســمنان، »دامغــان« و شــاهرود فیلــم ا
ســتادهای ائمــۀ نماز جمعــه در جریــان نبودنــد. در شــهر دامغــان خیلی 
راحــت گفتــه بودنــد: »ایــن فیلم هــا از کجــا آمــده اســت؟ مــا بایــد فیلم ها 
را چک بکنیم«. مســئوالن، »عمار« را نمی شــناختند. من به دوســتان 
کنیم. یعنی بگوییم جشــنوارۀ عمار  گفتم: »ما باید مســئوالن را توجیه 
ــه ایــن دالیــل مهــم اســت«. در شــهرهای دیگــر مشــکلی نداشــتیم.  ب
کارمــان  کــرده بودیــم، امــا  کــران  دو ســه  بــار در نماز جمعه هــا فیلــم ا

مســتمر نبود. 
مصطفی واحدی – اکران کننده سمنان
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گفت وگوی فیلمساز

عکســی بــود کــه در خیابــان قیطریــه مقابــل ســتاد 
عکــس  در  شــخصی  کــه  موســوی  میرحســین 
حضــور داشــت که می خواســت ســتاد میرحســین 
موســوی را تعطیــل کنــد، در ادامــه شــایعه مــی 
حســین  همــان   تصویــر  در  شــخص  آن  گفتنــد 
ملــک از رزمنــدگان حــزب اهلل لبنــان اســت کــه این 
شــایعه را تقریبــا مــی تــوان گفــت اغلــب رســانه 

ــر معانــد پخــش کردنــد هــای معتب

کــرد: »زخــم تــازه« بــا موضــوع خلیــج فــارس،  وی بــا اشــاره بــه آثــار خــود اظهــار 
»یوســف رضــا« بــا موضــوع شــهید یوســف ابوالفتحــی، »رمــز و راز ملکــه«، 
»نگهبــان آرا« بــا موضــوع فتنــه 88 و کلیــپ »برخیزیــد« ازجمله آثار من هســت 
ــمگین«  ــان آرا«، »گاو خش ــت »نگهب ــده اس ــده ش ــانه ای دی ــای رس ــه در فض ک
کــه در دوره هــای قبلــی جشــنواره عمــار جایــزه  و »زخــم تــازه« آثــاری هســتند 
دریافــت کردنــد و ایــن آثــار بــه کمــک جشــنواره عمار دیده شــدند و تا قبــل از آن 

کســی شــاهد ایــن مســتند هــا بــود. کمتــر 
کارگــردان مســتند بــرادران بــا اشــاره بــه موضــوع و ایــده 
مســتند افــزود: در ســال 88 اخبــاری در جامعــه پخــش 
شــد مبنــی بــر مســاعدت نیروهــای حــزب اهلل لبنــان 
بــه نیروهــای بســیجی ایــران بــه جهــت جلوگیــری از 
گفــت یکــی  ــوان  کــه مــی ت کشــور  اغتشاشــات داخلــی 
از شــایعات جــدی در جامعــه مــا ایــن موضــوع بــود 
گســترش  وعمــده دلیــل رســانه هــای معانــد بــه جهــت 
کــه در خیابــان قیطریــه  بــود  ایــن شــایعه، عکســی 
شــخصی  کــه  موســوی  میرحســین  ســتاد  مقابــل 
کــه مــی خواســت ســتاد  در عکــس حضــور داشــت 
کنــد، در ادامــه شــایعه  میرحســین موســوی را تعطیــل 
گفتند آن شــخص در تصویر همان  حســین ملک  می 
کــه ایــن شــایعه را  از رزمنــدگان حــزب اهلل لبنــان اســت 

کردنــد؛ ایــن  گفــت اغلــب رســانه هــای معتبــر معانــد پخــش  تقریبــا مــی تــوان 
که  موضوع در ســال 88 گذشــت تا ســال گذشــته خبری خواندم که شــخصی 
در ســال 88 عکــس آن بــه عنــوان نیروهــای حــزب اهلل لبنــان پخــش شــده بــود 
کــه در نبــرد بــا گروهــک هــای تروریســتی موســوم  بــه نــام مهــدی نــوروزی اســت 
بــه داعــش شــهید شــد.این اتفــاق، ســاخت مســتندی پیرامــون ایــن شــهید را 

کلیــد زد . در ذهنــم 
کنــم و ســعی  وی در ادامــه افــزود: اخبــار روز را در دفترچــه ای یادداشــت مــی 
ــه از ایــن موضوعــات مســتند بســازم موضوعــات روز  ک ــه ام ایــن اســت  و عالق
کــه دغدغــه مــردم باشــد، از عمــده عالقــه مــن و هــدف مــن بــه جهــت مســتند 

ســازی اســت.
کــرد: موضــوع شــهید نــوروزی یــک ظرفیــت بالقــوه ای  نقویــان در ادامــه بیــان 
کنم.توانایــی و پتانســیل در شــخصیت  کــه مــن توانســتم آن را بالفعــل  بــود 
شــهید نــوروزی بــود و هرچقــدر جلــو مــی رفتیــم 
کــه  کــرد، طرحــی  خــود شــهید مــا را راهنمایــی مــی 
مــن ابتــدا بــرای مســتند شــهید داشــتم، فقــط یــک 
ســوم آن نهایــی شــد و باقــی مانــده آن را بــه جــرات 

کــرد. گفــت خــود شــهید راهنمایــی  مــی تــوان 
کنــون در جشــنواره هــای  وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا 
حقیقت ، عمار، آوینی  و دیگر جشــنواره ها شــرکت 
کــرده اســت، افــزود: جشــنواره عمــار رو بــه رشــد 
ــم نقــص شــده اســت و  ک گفــت  ــوان  اســت و مــی ت
گــذرد تجربــه  کــه از قدمــت جشــنواره مــی  هــر ســال 
کمتــر مــی شود.ســال هــای  هــا بیشــتر و نواقــص 
کیفیــت در پخــش فیلــم  قبــل عــدم برنامــه ریــزی و 
هــا بــود امــا امســال مشــکالت مرتفــع شــده اســت؛ 
گــر ایــن  بعــد از برگــزاری پنــج دوره، جشــنواره عمــار بــه اهــداف خــود رســیده  و ا
کنــد بــه یکــی از موفــق تریــن جشــنواره هــا تبدیــل  پیشــرفت صعــودی حفــظ 

مــی شــود.
کــران  گفــت: ا کــران هــای مردمــی عمــار  کارگــردان مســتند بــرادران بــا اشــاره بــه ا
هــای مردمــی را آشــتی بیــن مخاطبــان و ســینما مــی تــوان دانســت زیــرا در 

نقویان از »برادران« می گوید

خونی که حقیقت شایعه شش ساله را فاش کرد
ــی از دانشــگاه صــدا و ســیما اســت و هــم  ــد ســال ۱۳۶۱ دارای مــدرک کارگردان ــان متول مهــدی نقوی
اکنــون در شــبکه چهــار ســیما مشــغول بــه فعالیــت اســت. او در همــه دوره هــای جشــنواره عمــار غیــر از 

دوره اول شــرکت کــرده و در ششــمین جشــنواره عمــار بــا مســتند بــرادران شــرکت کــرده اســت.
ــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره  ــا خبرن ــرادران« در گفــت و گــو ب ــان کارگــردان مســتند »ب مهــدی نقوی
مردمــی فیلــم عمــار«، ضمــن اشــاره بــه نحوه ورود خود به عرصه فیلمســازی گفــت: در ابتــدای دوران 
دانشــجویی بــا موسســه روایــت فتــح همــکاری داشــتم و ســپس در ســازمان اوج،حــوزه هنــری و دیگر 
مراکــز مســتند ســازی مشــغول بــه فعالیــت شــدم و در پایــان و اکنــون در قســمت پخــش شــبکه چهــار 

صــدا و ســیما مشــغول بــه کار هســتم.
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یادداشت  فیلم

ایــن جشــنواره بــه دغدغــه هــای اصلــی مــردم پرداختــه مــی شــود، بــه 
قــول عمــاری هــا ، »فیلــم هــا بــه دیــدن شــما مــی آینــد«، نقطــه قــوت 
کــران هــای مردمــی در دســترس بــودن فیلــم هــا و مســتند هــا بــرای  ا
کــه جشــنواره عمــار را از مابقــی جشــنواره هــا تمییــز  مخاطبــان اســت 
کــران هــای مردمــی را مــی تــوان صرفــه جویــی  مــی دهــد؛ در حقیقــت ا
کران  در وقــت و هزینــه و … دانســت؛ از ایــن رو تنهــا پیشــنهاد من به ا
کران در شهرســتان ها  هــای مردمــی عمــار مدیریــت خوب به جهــت ا

اســت.
امــروز  کــه مشــکل اصلــی ســینمای  ایــن نکتــه  بیــان  وی ضمــن 
ــر  کمبــود نیــروی انســانی انقالبــی اســت،افزود: جشــنواره عمــار ب مــا 
ــه عنــوان مثــال در  ــوده اســت، ب ــذار ب گ ســینمای ایــران بســیار تاثیــر 
کــران فیلــم هــای جشــنواره عمــار در صــدا و ســیما و رســانه ها و  زمــان ا
شــبکه هــای اجتماعــی شــاهد بحــث و بررســی و غیــره جشــنواره عمار 
کشــور تاثیــر  گفــت بــر روی ســینمای  کــه بــه جــرات مــی تــوان  هســتیم 

گــذار بــوده اســت.
ــام  ــه ن ــتندی ب ــد مس ــال تولی ــت : در ح گف ــان  ــان در پای ــدی نقوی مه
»بــازی« بــرای حــوزه هنری هســتم بــا موضوع روایت داســتانی تحریم 
کــه در مرحلــه تدویــن اســت و تــا چنــد مــاه  هــای ایــران بعــد از انقــالب 

دیگــر آمــاده بــرای پخــش خواهــد بــود

»بدون مرز... عشق«؛ 
انقالب اسالمی ... بدون مرز

 حمید رضا حیدری

صــدور انقــالب، بــه عنــوان مســاله ای تاریخــی بــرای جمهــوری اســالمی فــراز و 
نشــیب هــای بســیاری را دیــده اســت،و جریــان رســانه ای مومــن همــواره تــالش 
کار بســته اســت،اما در  هایــی را بــرای بازنمایــی ایــن وجــه انقــالب اســالمی بــه 
ســال های اخیر شــاهد حرکتی انفجارگونه از ســوی انقالب اســالمی بوده ایم، و 
ایــن اتفــاق ســبب بــه وجــود آمــدن هیجانی جهانی شــده اســت،از طرفی جبهه 
مقابــل انقــالب تمــام همــت و امکانــات خــود را بــه میــدان آورده،و از طــرف دیگــر 
کــرده انــد، »بــدون مــرز عشــق«  گوهرهــای انقالبــی خــود را متجلــی  نــاب تریــن 
گوهرهــای نــاب  کشــیدن ایــن  را مــی تــوان تالشــی مومنانــه بــرای بــه تصویــر 
دانســت؛ روایتــی فراتــر از وابســتگی هــای جغرافیایی،قصــه پیونــد انســان هایــی 

بــا عقیــده و آرمــان مشــترک در ســرزمین هــای متفــاوت.
کــه عقیــده شــان را  کســانی اســت  ایــن فیلــم حکایــت صداقــت و ایســتادگی 

وطنشــان پنداشــته انــد و در راه آن بــه مبــارزه برخاســته انــد.
ابوعــالء شــخصیت محــوری فیلــم از چنــان صالبــت و مناعــت طبعــی برخــوردار 
کــدام از شــخصیت هــای اســاطیری تخیلــی بهــره ای از آن  کــه هیــچ  اســت 

نبرده انــد.
کــه عرصــه بــروز و ظهــور عالی ترین صفات انســانی  و ایــن نشــان از فضایــی اســت 
اســت و فرصتــی تاریخــی فراهــم آمــده تــا جریان رســانه ای انقالب مصــداق های 
عینــی ســبک تربیتــی مکتــب را دوبــاره در قالــب فیلــم هــای مســتند بازتولیــد 
کنــد، هماننــد آنچــه در روایــت فتــح اتفــاق افتــاد، در ســال هــای اخیر همــاره این 
کــه آیــا بــا توجــه بــه تحــوالت زمانــه بــاز فضایــی محیــا مــی  ســوال مطــرح بــوده 

گذشــته فتــح الفتــوح هــا روایــت شــود؟ کــه همچــون  شــود 
ــرای ســال هــای متمــادی بــه همــان  ــا حکایــت انســان هــای آرمانــی تاریــخ ب ی

حکایــت هــای هشــت ســاله خالصــه مــی شــود؟
مســتند هایــی ماننــد بــدون مــرز، وشــخصیت هایــی ماننــد ابوعــالء نویــد 
کــه تمــام ظرفیــت هــای درونــی حــزب اهلل را بــه  جوششــی عظیــم را مــی دهنــد 
کشــد،دیگر مــی تــوان بــا ســینه ای ســتبر بــه دفــاع از مکتــب پرداخــت و  رخ مــی 
کــه از هــر ســو  بــرای نابــاوران انســان هایــی ماننــد ابوعــالء را مثــال زد،در زمانــه ای 
کفایتــی برخــی مســلمان نماهــا هــر آینــه انســان هــا را از  آفــات تمــدن غــرب و بــی 
پیونــد بــا آرمــان هــا دورتــر مــی کنــد ،روایــت هایی ماننــد »بــدون مرز عشــق«افراد 
کنــد. دور مانــده از معرکــه را مشــتاق تــر بــه آن عهــد باطنــی خــود بــا والیــت مــی 
کــه آنچــه »بــدون مــرز... عشــق3« را از  امــا ایــن نکتــه را هــم بایــد بیــاد داشــت 
حــد یــک مســتند معمولــی فراتــر بــرده نــه تکنیــک ســینمایی آن اســت و نــه 
کــه بــه اینهــا بــه حــس حضــور  تحــرک آن در صحنــه هــای جنگــی، هرچنــد 
کــرده اســت،آنچه ایــن مســتند را قابــل ســتایش  کمــک  مخاطــب در ماجــرا 
که  مــی نمایــد نزدیــک شــدن بــه حــال درونــی شــخصیت هاســت،به طــوری 
کــوران ماجــرا شــاهد مکالمــه آنهــا بــا عزیزانشــان هســتیم،و یــا صحبــت هــای  در 
کــه بــه  کند،ماننــد جوابــی  گاهــی مخاطــب را میخکــوب مــی  کــه هــر از  ابوعــالء 

ســوال »آیــا خســته نشــدی« مــی دهــد .
بــدون مرزهــا بایــد ســاخته شــوند تا فرزنــدان آینده امت همچــون فرزنــدان امروز 
منادیانــی از گذشــته بــرای خــود داشــته باشــند تــا بــا اقتــدا بــه آنهــا مســیر ســخت 

انتظار را بپیمایند.

96
th

a
m

m
a

rp
o

p
u

la
rf

il
m

fe
s

ti
v

a
l

ار 
مــ

ع
م 

یلــ
ف

ی 
دمــ

مر
ره 

نوا
شــ

ج
ن 

می
شــ

ش
ه 

زانــ
رو

ه 
ـری

شـ
ن



یادداشت فیلم

ــه  ک ــد  کیانــوش دالون کارگردانــی  ــه  مجموعــه پویانمایــی »آخریــن فرســتاده« ب
امســال در ششــمین جشــنواره مردمی فیلم عمار شــرکت میکند، روایتی است 
کــه بــا تکنیــک  از تولــد و زندگــی پیامبــر اعظــم حضــرت محمــد مصطفــی )ص( 

ســه بعــدی و در 26 قســمت تولیــد شــده اســت. 
کــورش برزگــر فیلمنامــه ایــن مجموعــه را بر مبنــای کتاب »فــروغ ابدیــت« تألیف 
اســتاد جعفــر ســبحانی نوشــته و حجت االســالم مظفــر ســاالری بــا اســتفاده از 
کارشناســی تاریخــی و معارفــی حجت االســالم محمدحســین فکــور و  مشــاوره ، 

کــرده اســت.  حجت االســالم مرتضــی دانشــمند آن را بازنویســی 
گــروه »آریــا صنعــت تخیــل« در مــدت 6 ســال تولیــد ایــن اثــر تــالش کــرده انــد تــا با 
بکار گیری فناوری های پیشــرفته در این عرصه، اثری شایســته را به ســر انجام 
کــه بخاطــر پرداختن بــه زندگی الگــوی اخالق بشــری و بازگویی  برســانند. اثــری 

تاریــخ درس آمــوز دین اســالم حتما شایســته تقدیر اســت.
کــه  امــا »آخریــن فرســتاده« در رســیدن بــه ایــن اهــداف بــا موانعــی روبروســت 
کــه در ســال 1394 شــاهد آن اســت،  حتــی باعــث مــی شــود مخاطــب امــروز را 

نتوانــد راضــی نگــه دارد. 
کنــد روایــت داســتان هــای هــر  از جملــه ایــن موانــع، ضرباهنــگ بــه شــدت 
کــه بــا وجــود طوالنــی بــودن بیــش از  قســمت اســت. همــراه بــا دیالــوگ هایــی 
حدشــان، در رســاندن منظور و بیان اینکه چه چیزی در جریان اســت عاجزند. 
گــر کســی آشــنایی بــا واژگانی همچــون احــد و بدر و خندق نداشــته  کــه ا بطــوری 
کــه آیــا ایــن شــخصیت هــا دارنــد دربــاره یــک شــخص  باشــد، متوجــه نمــی شــود 
دیگــر صحبــت مــی کننــد یا دربــاره یک مکان و یا حتی دربــاره یــک دوره زمانی؟!
کــه مــدام حــرف مــی  در تمــام قســمت هــا شــاهد شــخصیت هایــی هســتیم 
ــا  ــا شــاید ب ــه اطــراف حرکــت مــی دهنــد ت ــی جهــت ب زننــد و دســتان خــود را ب
حــرکات بــدن بتواننــد منظورشــان را منتقــل کننــد اما چهــره های مجســمه وار 

و بــی روحشــان، مانعــی دیگــر می شــود بــرای باورپذیر 
کثــر مواقــع از زبان  شــدن و ارتبــاط بیننــده بــا آنچــه در ا
کودکــی از شــهر  حضــرت ســلمان فارســی )س( بــرای 

مدائــن نقــل مــی شــود. 
بــه عنــوان مثــال خوشــحالی و ناراحتــی و عصبانیــت 
ــا تغییــر فــرم دهــان او و  شــخصیت ابوســفیان تنهــا ب
شــنیدن صدایــش منتقــل مــی شــود بــدون انکــه بنــا 
بــر احســاس مــورد نظــر، تغییــر دیگــری را در چشــم ها، 

ابروهــا و دیگــر اجــزای صــورت او ببینیــم.
امــا معضــل بزرگتــر اثــر بــرادران دالونــد در عــدم توانایــی 
کشــیدن شــخصیت محــوری سریالشــان،  بــه تصویــر 
اعظــم)ص(  پیامبــر  مقــدس  وجــود  خــود  یعنــی 

ــر معــروف ســینمایی بــه دو  کــه پیــش از ایــن، ایشــان را در دو اث اســت. چنــان 
شــیوه خالقانــه دیــده ایــم. یکــی در فیلــم ســینمایی »الرســاله« ســاخته مرحــوم 
مصطفــی عقــاد، کــه بــا بکارگیــری دوربیــن به عنوان نقطــه دید پیامبر، عــالوه بر 
حــس حضــور ایشــان در تــک تــک صحنــه هــا، حــس هــم ذات پنــداری بیننــده 
کــه شــاید ایــن  کنــد؛  کــه خــود را بجــای پیامبــر تصــور  را بــر مــی انگیــزد، تــا جایــی 
کرم  شــیوه را بتــوان موثرتریــن تمهیــد بــرای معرفــی اســوه حســنه بــودن رســول ا
بــه شــمار آورد و همچنیــن تــالش مجیــد مجیــدی در فیلــم ســینمایی »محمد 

رســول اهلل« در بــه تصویــر کشــیدن حضــور فیزیکــی پیامبر بــدون نمایش چهره 
کیــد بــر دســت هــا و قــدم هــای ایشــان. امــا بــا تا

کــرده،  کــه ســالها پیــش از ایــن شــروع بــه تولیــد  بدیهــی اســت بــرای اثــری 
فیلــم مجیــدی نمــی توانســته یــک الگــوی تصویــری بــرای ســازندگانش بــوده 
گرفتــه شــده توســط مجیــدی را پیــش از ایــن در  باشــد. امــا همیــن شــیوه بــکار 
کــه یــا دربــاره  آثــار تلویزیونــی و حتــی انیمیشــن هــای دیگــری هــم دیــده بودیــم 
خــود پیامبــر بودنــد ویــا بــه زندگــی یکــی از معصومیــن مــی پرداختنــد. امــا آنچــه 
گرفتــه اســت،  کــه مــورد اســتفاده ســازندگان مجموعــه »آخریــن فرســتاده« قــرار 

هیچکــدام از دو شــیوه فــوق نیســت.
بلکــه پیامبــر تقریبــًا در هیــچ صحنــه ای حضــور نــدارد. بــه عنــوان مثــال در 
گــردن  ســکانس ورود حضــرت محمــد )ص( بــه شــهر یثــرب، دوربیــن از ابتــدای 
شــتری که حضرت بر او ســوار اســت را نشــان می دهد و ســر شــتر در میانه تصویر 
بــه نمایــش مــی آیــد! گویــی شــادی و خوشــحالی مــردم بــرای ورود شــتری اســت 
کنــد و اینگونــه اثــر تــا ورطــه توهیــن بــه ســاحت پیامبــر  کــه عصایــی را حمــل مــی 
پیش می رود. در حالیکه همین سکانس در فیلم »الرساله« ی عقاد، اینگونه 
کــه بیننــده از فــراز شــتر در حالــی کــه عصایــی را روبــروی خــود می  تصویــر میشــود 
بیند بســوی مردم میرود و همه چشــم های مردم اســتقبال کننده بجای شــتر 
کــه مــا  کــه در واقــع همــان صــورت پیامبــر اســت  بــه ارتفاعــی باالتــر دوختــه شــده 

نمــی بینیــم امــا بخاطــر ایــن نمابنــدی بــا حضــرت هــم احســاس مــی شــویم.
نمونــه دیگــری از بیــان الکــن مجموعــه را مــی تــوان در قســمت مربــوط بــه 
ــان دشــمن از روی نهــر دســت  کــه یکــی از پهلوان جنــگ خنــدق دیــد. جایــی 
ســاز مســلمانان مــی گــذرد و در ایــن ســو مقابــل ســپاه اســالم قــرار مــی گیــرد. امــا 
بخاطر ناتوانی تولیدکنندگان اثر در نمایش حضرت علی )ع( یکی از مهمترین 
بخــش هــای تاریــخ اســالم فقــط بــا نمایــش یــک عکــس از شمشــیر ذوالفقــار و 
کنــد. امــا بدتــر اینکــه  یــک پــای قطــع شــده عبــور مــی 
در همان قســمت با اســتفاده از فناوری شــبیه سازی 
ــه ابتــکار ســلمان در ســاخت خنــدق  ک، ن گــرد و خــا
و نــه ضربــت برتــر از عبــادت جــن و انــِس علــی )ع(، 
بلکــه طوفــان شــن بــه عنــوان علــت اصلــی شکســت 
دشــمنان اســالم در جنــگ خنــدق معرفی می شــود!
بــا وجــود تــالش طوالنــی مــدت تیــم  کلــی   بطــور 
ســازنده، بــر خــالف ادعــای ســازندگان اثــر در مقایســه 
»بازگشــت«  و  روم«  »شــاهزاده  همچــون  آثــاری  بــا 
کــوری«، نمــی تــوان آن را بــه  و حتــی »پیــام راشــل 
عنــوان نمونــه ای از توانایــی جوانــان ایرانــی در عرصــه 
کــه حتــی در  پویانمایــی ســه بعــدی برشــمرد. چــرا 
کــه 12 ســال پیش تولید  رقابــت بــا مجموعــه تلویزیونــی »فرمانروایــان مقدس« 

ــت.   ــی اس ــتی های کاس ــار  ــم دچ شــده ه
کــرده و آن علــت اســتفاده از نمــاد پرچم  در پایــان ســوالی ذهــن نگارنــده را درگیــر 
داعش در تیتراژ پایانی ســریال اســت. چرا با وجود اینکه اســناد معتبری درباره 
نقــش ُمهــر  پیامبــر اعظــم وجــود نــدارد امــا همــگان بــا دیــدن ایــن نشــانه بــه یــاد 
ــرای  ــد از آن ب ــد، بای ــی افتن ــتی داعــش م ــروه تکفیــری تروریس گ ــای  ــت ه جنای

کــرد؟  معرفــی اثــری از ایــران اســتفاده 

ــم  ــدت تی ــی م ــاش طوالن ــود ت ــا وج ــی ب ــور کل بط
در  اثــر  ســازندگان  ادعــای  خــاف  بــر  ســازنده، 
روم«  »شــاهزاده  همچــون  آثــاری  بــا  مقایســه 
کــوری«،  راشــل  »پیــام  حتــی  و  »بازگشــت«  و 
نمــی تــوان آن را بــه عنــوان نمونــه ای از توانایــی 
جوانــان ایرانــی در عرصــه پویانمایــی ســه بعــدی 

برشــمرد. 

برادران دالوند؛  ناکام در ارائه تصویر پیامبر
میالد پسندیده
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گفت وگوی فیلمساز

بفرمایید که ایده ساخت فیلم چگونه و از کجا شکل گرفت؟  ▐
گــچ ســازی روســتای ملک شــاهی دارای فضایــی ســنتی و قدیمــی  کارگاه هــای 
کــه فضــای ســنتی آنجــا را زنــده  گــچ نیــز کاری بــود  هســتند و فیلــم ســفید مثــل 
کــم اســت،  گــچ ســازی حا کارگاه هــای  کــه در  کــه  کــرد، همچنیــن  فضایــی  مــی 
کــه مــن اســم فیلــم را نیــز از همیــن فضــا  فضایــی دوســتانه و صمیمــی اســت 

گرفتم.
کتــور  کارگاه هــا، از معــدن هــای صعــب العبــور ســنگ هــای معــدن را بــا ترا ایــن 
کننــد.  گــچ مــی  کارگاه مــی برنــد و اقــدام بــه پخــت آن هــا و ســاخت  حمــل و بــه 
کننــده نباشــد یــه خــط  بــرای اینکــه مســتند دارای فضــای خشــک و خســته 

داســتانی بــه آن اضافــه شــده و شــخصیتی طراحــی 
گــچ ســازی اســت و  کــوره  کــه پــدرش صاحــب  کــردم 
کنــد و این پســر  مدرســه اردویــی را مــی خواهــد برگــزار 
گــچ هــا مــی شــود امــا در ایــن مســیر  مســئول آوردن 
گــم  گــچ هــای مدرســه را  دچــار مشــکلی مــی شــود و 
کنــد و ایــن نقطه عطف داســتان اســت و  در اخر  مــی 
که  نیز نماد روســفیدی را در آخر داســتان می بینیم 
کــردن  کار  هــم پســر و پــدر روی صــورت دارنــد، پــدر بــا 
ــا امانــت  گــچ رو ســفید میشــه و پســر ب گــرد ســفید  و 

داری خــود.

کــه در مســیر بــا شــما همــراه بــود،  ▐ از مشــکالتی 
بگویید. 

ــوال  ــت و معم ــراه اس ــکالت هم ــا مش ــواره ب ــازی هم ــه فیلمس ــه عرص ورود ب
کــه  کمبــود امکانــات اســت و دوم اینکــه در مناطقــی  اولیــن مشــکل نیــز 
ــا دوربیــن و فیلــم راحــت نیســتند  ــا حــدودی دور اســت، مــردم ب از شــهر ت
کردنــد امــا در مجمــوع تجربــه ی  و تــا حــدودی از ایــن مســئله دوری مــی 

ــود. شــیرین و دلپذیــری ب

بــه نظرتــان چــه موضوعاتــی تا بــه امــروز از دید فیلمســازان مورد غفلت  ▐
واقع شــده اســت؟ 

که باید بیشــتر  به نظر بنده، بحث اقتصاد قتصاد مقاومتی مســئله ای اســت 
کنونــی بــا چرخــه ی اقتصــادی ضعیفــی  کــه در برهــه  بــه آن توجــه شــود؛ چــرا 
کــه دور از مرکــز قــرار دارد ایــن  کشــور مواجهیــم و مــن بــه عنــوان فیلمســازی  در 

مســئله را مهــم مــی دانــم.

گــی ســبب تمایــز جشــنواره  ▐ بــه نظرتــون چــه ویژ
عمــار بــا دیگــر جشــنواره هــای کشــور شــده اســت؟
کشــور فضــای ســنگینی  در ســایر جشــنواره هــای 
وجــود دارد، ولــی عمــار اینگونه نیســت و از نظر محتوا 
نیز فضای ارزشــی و مثبتی دارد و مســئله ای دیگر که 
کــم اســت، حمایــت از  در برخــی جشــنواره هــا نیــز حا
آثــار ضــد ارزشــی اســت و بــه پیامــد هــای منفــی ایــن 
صحنــه هــا توجهــی نمــی شــود ، امــا چنیــن مســائلی 
در جشــنواره عمــار مشــاهده نمــی شــود و عمار نشــان 
کــه مــی تــوان بــا کمترین امکانات فیلم ســاخت و  داد 
کــه  همیــن جشــنواره عمــار راهــی بــرای کســانی اســت 

کننــد. کار خــود را شــروع  مــی خواهنــد 
کــه در سراســر  کــران هــای مردمــی اســت  یکــی دیگــر از مزایــای جشــنواره عمــار ا
کشــور انجــام مــی شــود و بازخــورد بیننــدگان بیشــتر اســت و مــی توانــد تاثیــرات 
گــذارد و بــه نوعــی مــردم را بــا فیلــم و ســینما  خیلــی مثبتــی از خــود بــه جــای 
آشــتی دهــد و بــه نظــرم بــا وضــع موجــود آینــده عمــار  رابســیار روشــن تــر از امــروز 

پیــش بینــی می کنــم.

رو سفیدی مردمان در »سفید مثل گچ«
ســعید شــاه محمــدی متولــد ۱4 فروردیــن ۱۳70، دارای مــدرک کارشناســی ســینما، از ســال 88 فعالیــت هــای 
هنــری خــود را بــا تئاتــر آغــاز کــرد و پــس از یــک ســال بــا دســتیاری کارگردانــی وارد حیطــه فیلمســازی شــد و تا به 
امروز فیلم هایی را در مقام دســتیار کارگردان، منشــی صحنه و بازیگر به ســرانجام رســانده اســت و امســال 

بــا فیلــم ســفید مثــل گــچ به عنوان نخســتین اثــر تولیــدی در جشــنواره مردمی عمــار حضــور دارد.

مردمــی  هــای  اکــران  عمــار  جشــنواره  مزایــای  از 
اســت کــه در سراســر کشــور انجــام مــی شــود 
و بازخــورد بیننــدگان بیشــتر اســت و مــی توانــد 
تاثیــرات خیلــی مثبتــی از خــود بــه جــای گــذارد و بــه 
نوعــی مــردم را بــا فیلــم و ســینما آشــتی دهــد و به 
نظــرم بــا وضع موجود آینده عمار  رابســیار روشــن 

ــر از امــروز پیــش بینــی می کنــم. ت
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گفت وگوی فیلمساز

مهمترین مسئله ای که سبب شد به سراغ 
این سوژه برویم این بود که در ابتدای حضور 

داعش در منطقه شبهه هایی مطرح می شد که 
چرا ایران باید در کشورهای دیگر از جمله سوریه 

و عراق هزینه کند و نیرو بفرستد و دنبال این 
بودم که کاری انجام دهم که این شبهه تا 

حدودی برطرف شود.

روند ساخت  مستند ایرانی های مرتد  ▐
کــه در  کــه ســبب شــد به ســراغ این ســوژه برویــم این بود  مهمتریــن مســئله ای 
کــه چــرا ایران  ابتــدای حضــور داعــش در منطقــه شــبهه هایــی مطــرح می شــد 
کنــد و نیــرو بفرســتد و  کشــورهای دیگــر از جملــه ســوریه و عــراق هزینــه  بایــد در 
کــه ایــن شــبهه تــا حــدودی برطــرف  کاری انجــام دهــم  کــه  دنبــال ایــن بــودم 
ــور  کش ــوش  گ ــخ  ــه بی گرفت ــرار  ــر ق ــی از خط ــردم درک صحیح ــه م ک ــرا  ــود؛ چ ش

نداشتند.
کــه ایــن شــبهه بــرای آن هــا وجود  کــه قشــری  از طــرف دیگــر بــه دنبــال ایــن بــود 
دارد، یعنــی مخاطبــان شــبکه هــای ماهــواره ای و جوانــان و نوجوانــان بــه 
کار برایــم  خصــوص دانشــجویان ایــن اثــر را ببیننــد بــه همیــن دلیــل جذابیــت 
کــه ایــن قضیــه بــرای مخاطــب روشــن شــود بــا نیروهــای  مهــم بــود و بــرای ایــن 

کردیــم. گفتگــو  جبهــه مقاومــت و نیرویــی از داعــش 
ــا یکــی از ســرکردگان داعــش مصاحبــه  کــه ب مــا در ایــن مســتند عــالوه بــر ایــن 
کــه ایــن نبــرد بــا  کنیــم شــاهد عملیاتــی در یکــی از مناطــق عــراق هســتیم  مــی 

فرماندهــی شــخصی بــه نــام ابــو احمــد انجــام مــی 
کــرده  شــود. ایــن فــرد مدتــی در ایــران زندگــی مــی 
کنــون  کــرده و ا و بــر ضــد حــزب بعــث فعالیــت مــی 
پــس حــدود 20 ســال بــاز هــم بــه مبــارزه بــا نیروهــای 
که بعضــی هاشــان از بازماندگان  داعشــی مــی پــردازد 

حــزب بعــث هســتند.
در مجمــوع حــرف مــا در ایــن مســتند ایــن اســت 
کشــور هــا از ســوی ایــران  کــه در دیگــر  کــه هزینــه ای 
ــت  ــطح امنی ــای س ــدف ارتق ــا ه ــرد ب گی ــی  ــورت م ص

ــت  ــور  اس کش ــی  مل
 

چگونــه توانســتید بــا نیــروی داعشــی ارتبــاط را برقــرار کنیــد و او را جلــوی  ▐
دوربیــن خود بنشــانید؟

کــه اثــری در زمینــه مقاومــت  مــن از تابســتان 93 پیگیــر ایــن مســئله بــودم 
اســالمی و معرفــی گروهــک تروریســتی داعــش بســازیم امــا متأســفانه موقعیت 
گــروه  کــه اوایــل بهمــن مــاه توانســتیم بــا  ســاخت فراهــم نمــی شــد تــا ایــن 
کارمــان  کنیــم و بــه منطقــه ای در عــراق اعــزام شــویم و  النجبــاء ارتبــاط برقــرار 

کنیــم.  را آغــاز 
کــه یکــی از نیروهــای مطــرح داعشــی بــود، رونــد تقریبــا  در مــورد عبدالحمیــد 
یــک ماهــه ای طــی شــد تــا توانســتیم او را جلــوی دوربین بنشــانیم. ابتــدا گروه 
کند و تا حدودی زمان  که آن شــخص را تخلیه اطالعاتی  عراقی می خواســت 
مــا صــرف ایــن قضیــه شــد و از طرفــی دیگر هم جلب اعتماد گروه النجبــاء برای 
در اختیــار قــرار دادن آن نیــروی داعشــی بــرای مــا مهــم بــود و مهمتــر نیــز ایــن 
کــه با یــک تیــم ایرانی طرف اســت  گــر آن شــخص مــی فهمیــد  کــه ا مســئله بــود 
کــرد و اطالعــات غلــط و نادرســتی بــه مــا مــی داد. بــه طــور حتــم همــکاری نمــی 
کنیــم و  بــه خاطــر همیــن مجبــور شــدیم لبــاس نیروهــای عراقــی را بــه تــن 
کــه نتواند افراد پشــت دوربین  گونــه ای طراحــی کنیم  نورپــردازی صحنــه را بــه 
کــه چندیــن ســال اســت در ایــران  را ببینــد و مترجمــی نیــز از بچــه هــای عراقــی 
کنــد و بــه لهجــه عراقــی تســلط دارد بــا خــود همــراه  حضــور دارد و زندگــی مــی 
کــه مــی خواســتیم بــه آن برســیم طراحــی  کردیــم و ســؤاالت را بــر اســاس آن چــه 
گــروه جــا زدیــم و در مقابــل آن داعشــی  کردیــم و او را بــه عنــوان افســر اطالعاتــی 
قــرار دادیــم و بچــه هــای النجبــاء نیــز  کمــک کردنــد تــا 
ایــن شــخص به عنــوان نیــروی امنیتی معرفی شــود.
کــه بــا  کــرد  در زمــان مصاحبــه عبدالحمیــد تصــور مــی 
نیرویی امنیتی در حال مصاحبه است و به یاد دارم 
کردیــم در حــدود  چنــد هفتــه ای مــدام پیگیــری مــی 
کــه از  گــروه النجبــاء را جلــب کنیم  یــک مــاه تــا اعتمــاد 

ایــن کار مشــکلی بــرای آنــان پیــش نخواهــد آمد.

سختی ساخت مستند در موقعیت بحران  ▐
کــه در تصویــرداری جنگ نیازی  برخــی اعتقــاد دارنــد 
کــه بــا دوربیــن  بــه توجــه بــه کیفیــت نیســت و همیــن 
کنیــد مــورد قبــول اســت، امــا در ایــن میــان  کــم نیــز تصویربــرداری  هنــدی 

کیفیــت برایــم مهــم بــود.
ــی  کش ــوس  ــاژ و فوک ــکان دکوپ ــود و ام ــران ب ــتند بح ــه مس ک ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ب
کــرد تــا بــه تصاویــر مطلــوب  کمکمــان  نداشــتیم امــا در برخــی مواقــع خــدا 

برســیم.
در مســتند بحران مهمترین مســئله ســوژه اســت و نخســت باید به سوژه نگاه 

سازنده» ایرانی های مرتد«

مجبور شدیم خود را افسر اطالعاتی عراق جا بزنیم
حمیــد عبــداهلل زاده مســتند ســاز ۳0 ســاله تهرانــی اســت کــه تاکنــون مســتندهای بســیاری از جملــه، مســتند »بدون 
مــرز«، »ایرانــی هــای مرتــد« و »انجمــن حجتیــه« را کارگردانی کرده اســت؛ عبــداهلل زاده، با اثر انجمن حجتیه در پنجمین 
دوره جشــنواره عمــار نیــز حضــور داشــت. »ایرانــی هــای مرتــد« نــام مســتندی از ایــن کارگــردان، روایتگــر عملیــات گــردان 
النجبــاء علیــه مقــر نیروهــای داعشــی در منطقــه ای بــه نــام نباعی اســت و در این میان نیز مصاحبــه ای با یکی از ســران 

داعــش کــه در اجــراى حکــم اعــدام ١٧٠٠ ســرباز عراقــی دســت داشــته انجام شــده اســت.
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یاداشت  فیلم

کــرد و در مرتبــه بعــد بایــد مســائل بعــدی را در نظــر داشــته 
باشیم. 

جشــنواره عمــار چقــدر توانســته بــه تبییــن محــور  ▐
بپــردازد؟ مقاومــت 

کــه در زمینــه مقاومــت اســالمی  کارهایــی  متأســفانه 
کــه بایــد و شــاید دیــده نمــی  تولیــد مــی شــوند، آنگونــه 
گذاشــته مــی شــوند و ایــن  کنــار   کارهــا  شــوند، و ایــن 
کار نیســت بلکــه بــه  کیفیــت و فــرم  مســئله بــه خاطــر 

خاطــر تفــاوت نــگاه داوران جشــنواره هاســت.
کــه از جنــس مقاومت  کارهایی  امــا عمــار فرصتــی اســت تــا 
کــه در بچــه هــای  هســتند دیــده شــوند و روحیــه ای 
کــه  جشــنواره عمــار در ایــن ســال هــا دیــده ام ایــن اســت 
ایــن بچــه هــا بــه دنبــال رقابــت نیســتند بلکه مــی خواهند 
کران فیلم  کارهایشــان دیــده شــود و جشــنواره عمــار نیز بــا ا
کشــور و  هــا در مســاجد، شهرســتان هــا و نقــاط مختلــف 
ــرای فیلمســازان آســان  کار را ب کشــور ایــن  حتــی خــارج از 

کــرده اســت.
کــه بســیار مهــم اســت و بایــد بــه آن توجــه شــود،  نکتــه ای 
کــه جشــنواره عمــار بایــد بــه ســمتی بــرود تــا  ایــن اســت 
کنــد  فیلمســازان متعــادل تــر را نیــز بــه ســمت خــود جــذب 
کــه هــم تیــپ و قیافــه عماری ها نیســتند به  و افــرادی هــم 

جشــنواره بیاینــد.
که باید مورد توجه مســئوالن  به نظرم مســئله ی دیگری 
گیــرد، گســترش نــگاه جشــنواره در پذیــرش  جشــنواره قــرار 
ــه عنــوان جشــنواره فیلــم در  ــه عمــار ب ک ــار اســت و ایــن  آث
گــر بــه صــورت تخصصــی حرکــت  کشــور شــناخته شــده و ا

خــود در ایــن مســیر را ادامــه دهــد موفــق تــر خواهــد بــود.

ایرانی های مرتد؛ 
ترسیم تفکرات داعش در برابر جبهه مقاومت اسالمی

محمدرضا پورصفار

گــردان النجبــاء علیــه مقــر نیروهــای داعشــی در  مســتند ایرانــی هــای مرتــد روایتگــر عملیــات 
منطقــه ای بــه نــام نباعــی اســت. مســتند بــا پخــش تصاویــری از شــادی رزمنــدگان عراقــی 
پــس از پیــروزی در ایــن عملیــات آغــاز و بــا مصاحبــه با یکی از نیروهای داعشــی که به اســارت 
کارگــردان بــا فلــش بــک،  رزمنــدگان عراقــی در آمــده ادامــه مــی یابــد، در ادامــه ی مســتند، 
گــردان النجبــاء در طــول مســیر عملیــات، آمــاده ســازی تجهیــزات و  ــا  مخاطــب را همــراه ب

کنــد و او را تــا مرکــز درگیــری مــی بــرد. آشــنایی بــا محیــط همــراه مــی 
در ایــن میــان کارگــردان بــرش هایــی از مصاحبه با اســیر داعشــی را بــرای مخاطب رو می کند 
کــه قراراســت نماینــده نیروهــای داعشــی  گروهــک تکفیــری  تــا بیننــده بــا عقایــد و افــکار ایــن 

باشــد، آشــنا شود.
در مســتند ایرانــی هــای مرتــد، دوربیــن عبــداهلل زاده مخاطــب را با عقاید دو طرف درگیــری از 
طریــق مصاحبــه بــا نماینــده ای از هــر دو طــرف آشــنا مــی کنــد و بــه خوبــی نشــان داده که هر 

گــروه بــا چــه عقایــد و باورهایــی به جنــگ می پــردازد.
کرده تحســین برانگیزاســت؛  که عبداهلل زاده در مصاحبه با نیروی داعشــی ترســیم  فضایی 
که فضای ســیاه و تاریک با چاشــنی دود ســیگار در مصاحبه با اســیر داعشــی به خوبی  چرا 
توانســته افــکار و عقایــد واهــی و پــوچ طرفــداران ایــن گروهــک تکفیــری را بــه مخاطــب عرضــه 

کند.
فیلــم ســاز بــه خوبــی توانســته بــا چنــد ســؤال ســاده از اســیر داعشــی بــه عمــق تفکــرات 
کنــد و ســطحی بــودن عقایــد آنــان را بــرای مخاطب  نیروهــای ایــن گروهــک تروریســتی نفــوذ 
رســوا ســازد و در مقابــل آن در مصاحبــه بــا ابواحمــد ایدئولــوژی گفتمــان مقاوت اســالمی را با 
کــه ابواحمد می گوید در جنگ هشــت ســال تحمیلــی عراق  اقتــدار نشــان مــی دهــد، آن جــا 
علیــه ایــران، مــن در عــراق نمانــدم و بــه ایــران آمــدم و همچنیــن چنــد جملــه ی دیگــر از زبان 
کــه خــود را ســرباز آیــت اهلل خامنــه ای مــی دانســتند، بیننــده را بــه عمــق  رزمنــدگان عراقــی 
کشــاند و با نمایی از خورشــید در  تفکرات جبهه مقاومت در برابر ســراب اندیشــه ای داعش 
کــه پرچــم اســالم تــا ظهــور عدالــت گســتر  پایــان مســتند ایــن پیــام را بــه مخاطــب مــی رســاند 

حقیقــی حضــرت مهدی)عــج( هرگــز زمیــن نخواهــد مانــد .
کــه  از دیگــر نقــاط قــوت و بــرگ برنــده  ایرانــی هــای مرتــد تصاویــر صحنــه ی درگیــری اســت 
عبــداهلل زاده بــا جســارت ســتودنی مخاطــب را تــا دل صحنــه ی درگیــری کشــانده و با حرکت 
هــا و تــکان هــای بــه جــای دوربیــن اضطــراب و نگرانــی را در دل مخاطــب مــی کارد، گویی که 

گیــرد. کــه فیلمســاز مــورد هــدف قــرار  هــر لحظــه بیننــده تــرس ایــن را دارد 
تصاویــر و بــرش هــای تــکان دهنده فیلمســاز از جنایات داعش در حادثه اســپایکر و اشــاراتی 
ــرد  گ ــی توانســته  ــه خوب ــز ب ــده اجسادشــان نی ــه عملیــات هــای تروریســتی آن و باقــی مان ب

گــروه تروریســتی را بــه مخاطــب نشــان دهــد. مخــوف بــودن ایــن 
در مجمــوع مــی تــوان ایرانــی هــای مرتــد را اثری قابل قبــول در زمینه معرفی جبهه مقاومت 
کــه خطــرات تفکــرات داعشــی هــا را برایمــان شــرح دهــد  کــه توانســته در حالــی  دانســت؛ چــرا 
کــی رزمنــدگان عراقــی در مبــارزه بــا ایــن تروریســت هــا وارد شــود و مــا را با  بــه عمــق خلــوص و پا

کــه فاصلــه چندانــی نیــز بــا ما ندارند آشــنا ســازند. فضــای آن ســوی مرزهــای ایــران 
گزارشــی بــودن آن و حجــم بــاالی مصاحبــه بــا  ضعــف مســتند ایرانــی هــای مرتــد را نیــز در 
کلیشــه و شــعاری  کــه بعضــا بــه  ابواحمــد بــه عنــوان نماینــده نیروهــای مقاومــت دانســت 

کشــیده مــی شــد. بــودن 
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اکران مردمی

در مدرسه هم اوایل کار مخالفت هایی شد 
ولی معلم پرورشی مدرسه فیلم ها را پسندید و 

پذیرفت که از ویدئوپروژکتور مدرسه برای پخش 
فیلم استفاده شود. در زنگ پرورشی بچه های 
مدرسه آزاد بودند که در کاس بمانند و فیلم 
ببینند یا بیرون بروند. همه ی دانش آموزان در 

کاس می ماندند و فیلم میدیدند.

زندگی در فضای فیلم ▐
اینترنــت حرفهایــی در مــورد جشــنوارهی عمــار  تلویزیــون و  بــار در  چنــد 
کــران می کــرد، دســت  کــه ا شــنیده بــودم امــا وقتــی دیــدم یکــی از دوســتانی 

کنم. حــدودًا  گرفتــم تا کمکش  تنهــا اســت، تصمیم 
کران هــا را شــروع  1 مــاه قبــل از جشــنواره ی چهــارم ا
کــه مــردم آن  کار دشــواری  کــران مردمــی  کردیــم. ا
مــردم  خــود  از  فیلم هــا  می رســانند.  انجــام  بــه  را 
کــه  اســت و زیــر نظــر هیــچ ســتادی نیســت. تأثیــری 
فیلــم روی مــردم می گــذارد خیلــی بیشــتر از تأثیــر 
ســخنرانی و خطابــه اســت. تماشــای فیلــم نوعــی 

کــردن در فضــای فیلــم اســت. زندگــی 

مخالف هایی که مخاطب خاص شدند ▐
کوچکــی  ــگاه  ــران داشــتیم، پای ک ــه ا ک در مســجدی 

کرانهــا چنــد پیرمــرد مشــکالتی را بــرای پخــش فیلــم ایجــاد  دارد. ابتــدای ا
می کردنــد ولــی وقتــی فیلــم را دیدنــد، از جلســات بعــدی افــراد دیگــری را برای 
تماشــای فیلم می آوردند. در پایگاه ویدئوپروژکتور نداشــتیم و مجبور بودیم 
ــاپ  کوچــک لب ت ــا صفحــه  ــر ی کامپیوت ــا  فیلم هــا را ب
کــران پیرمردهــا و مســجدی ها  کنیــم. اوایــل ا کــران  ا
کم کــم مخاطبــان  مخاطبــان مــا بودنــد، تــا اینکــه 
جــوان هــم اضافــه شــدند. نهایتــًا شــرایط طــوری 
کــه بچه هــای ســن پاییــن همــه می آمدنــد و در  شــد 

کــران، جایــی بــرای نشســتن نبــود.  محــل ا

زنگ عمار ▐
مثــل  امکاناتــی  کمبــود  مشــکالت  از  یکــی 
ویدئوپروژکتــور بــود. بــه خیلــی از ادارات و ســازمانها 
را  دســتمان  چیــزی  نهایــت  در  امــا  زدیــم  ســر 

گفت وگو با اکران کننده فیلم های عمار در چابهار 

فیلمسازان به مناطق محروم بیایند 
بهنــام گلنــوش مقــدم از مــدارس و مســاجد شــروع کــرده و بــه روســتاهای صفرمــرزی رســید؛ او انتظار 
دارد کــه فیلم ســازان بــه مناطــق محــروم بیاینــد و مســتند محرومیــت را روایــت کننــد. او عمــار را راوی 
محرومیــت مــردم منطقــه ی خــودش می دانــد و می گویــد: »اکــران مردمــی یعنــی این کــه مشــکات 
و دغدغه هــای مــردم در آن دیــده شــود. اکــران مردمــی یعنــی حرکتــی کــه صفــر تــا صــد آن را مــردم 

مدیریــت می کننــد.«

گفت وگو با اکران کننده ای در ُقروه کردستان

مخالف هایی که مخاطب خاص شدند 
محمــد حســین کرمــی از جشــنواره چهــارم  عمــار بــه خیــل اکران کننده هــا پیوســته اســت. افــرادی کــه 
بــا پخــش فیلــم در مســاجد مخالفــت می کردنــد، حــاال مشــتری های خــاص فیلم هــای او شــده انــد.  
زنــگ عمــار را در مــدارس اجــرا کــرده و دانش آمــوزان را بــه دیــدن فیلم هــای عمــار ترغیــب کــرده اســت. 

صحبت هــای مختصــر ولــی زیبــای او را بــا هــم می خوانیــم.

کران مردمی می خواهد ▐ جشنواره ی مردمی، ا
کــران  فیلــم در مرکــز اســتان بــا جشــنواره ی عمــار آشــنا شــدم.  بــا حضــور در ا
رابطــه ای کــه بــا آقــای کیخــا دبیــر اســتانی جشــنواره داشــتم، زمینــه ی ورود من 

کنــم.  کار  کــرد تــا در شــهر خــودم بــه شــکل جــدی  بــه عمــار را مهیــا 
فیلم ها توســط دبیرخانه ی اســتانی تکثیر و به شهرســتان ها ارســال می شــد. 
کران  برنامه ریــزی می کردیــم تــا در ســطح شهرســتان و در مکان های مختلــف ا
داشــته باشــیم. نکتــه ی مثبــت، تفکیک فیلم ها توســط دبیرخانه ی اســتانی 
بــود. »کوچــه ی مقــدس«، »یــزدان تفنــگ نــدارد«، »نبــرد خلیــج فــارس« از 
کــه مورد اســتقبال قرار گرفت. انیمیشــن »نبرد خلیــج فارس«  فیلم هایــی بــود 

گرفــت.  در مــدارس مــورد توجــه قــرار 
»یــزدان تفنــگ نــدارد« بــه جهــت بومــی بــودن موضــوع، توانســت شــناخت 
خوبــی از شــهید »گلــدوی« بدهــد. خیلی هــا ایــن شــهید بزرگــوار را از طریــق 
کــران ایــن فیلــم، ارتبــاط عمــوم مــردم با شــهید و  ایــن فیلــم شــناختند. بعــد از ا

کــران مردمی هم  خانــواده ی ایشــان بیشــتر و بهتر شــد. جشــنواره ی مردمــی، ا
کــران مردمــی یعنــی این کــه مشــکالت و دغدغه هــای مــردم در آن  می خواهــد. ا
کــران مردمی یعنی  کــران نقش برجســته ای دارند. ا دیــده شــود. مــردم هــم در ا

کــه صفــر تــا صــد آن را مــردم مدیریــت می کننــد.  حرکتــی 

کران در نقطه ی صفر مرزی ▐ ا
شــروع کار مــا از افتتاحیــه ی جشــنواره دوم و در مســجد امــام حســین)ع( 
کــران از  بــود. تقریبــا 25نفــر در مراســم افتتاحیــه حضــور داشــتند. در آخریــن ا
ــه بیــش از2 - 3هــزار نفــر رســیدند. هــر  جشــنواره ی چهــارم، مخاطبیــن مــا ب
کران هــا مرحلــه بــه مرحلــه پیــش می آمدیــم، تعــداد اســتقبال  چــه در بحــث ا
کننده هــا دو چنــدان می شــد. از منــازل تمــاس می گرفتنــد: »مــا می خواهیــم 
کــران داشــته باشــیم.« در چابهــار، »کنــارک« و در دورتریــن روســتاهای صفــر  ا
کــران داشــتیم،  کــران داشــتیم. یکــی از روســتاهای شــاخصی کــه در آن ا مــرزی ا
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اکران مردمی

کودکان قرآن آموز گراشی هم به نظاره فیلم های عمار نشستند ▐

کران فیلم روز داوری در مسجد قائمیه موسی آباد نوشهر مازندران ▐ ا

کران  خانوادگی فیلم های »مادر« و »حاجی بابا«  در سوادکوه شمالی مازندران ▐ ا

کران کننــدگان جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در شهرســتان  ▐ ا نشســت دوســتانه 

خمینــی شــهر

منــزل  ▐ در  بهارســتان  شهرســتان  در  عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  افتتاحیــه 

حســینی محمــد  ســید  حــرم  مدافــع  شــهید 

در منطقــه ی »نگــور« چابهــار بــود. در آن روســتا جمعیتــی بالــغ بــر  500نفــر در 
کــران حضــور داشــتند. از تمامی اقشــار جامعــه و از بچه های 5-6 ســاله  محــل ا

تــا افــراد بــاالی 80 ســال بــرای تماشــای فیلــم آمــده بودنــد.

فیلم سازان به مناطق محروم بیایند ▐
بایــد دبیرخانــه ی جشــنواره نــگاه فیلم ســازان را نســبت بــه مناطــق محــروم و 
مشــکالتی کــه عمــوم مــردم بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد، ارتقــاء بدهــد. 
فیلم ســازان بایــد بــه ایــن موضوعــات رو بیاورنــد و مشــکالت مناطــق محــروم را 
بــه تصویــر بکشــند. از ســوژه های مربــوط بــه شــهر »کنــارک« و چابهــار، می تــوان 
بــه موضــوع کمبــود امکانــات و فقــر در منطقه اشــاره کرد. شــهدای منطقه اعم 
از شــهدای وحــدت و شــهدای مظلــوم دیگــر ســوژه های خوبــی بــرای فیلــم 
کار را انجــام دهنــد،  کــه بخواهنــد ایــن  ســاختن هســتند. مــن دســت عزیزانــی 

می بوســم.

در  مدتــی  از  بعــد  نداشــتیم.  هــم  را  ویدئوپروژکتــور  خریــد  پــول  نگرفــت. 
ــم. در مدرســه هــم اوایــل  کردی ــران  ک دبیرســتان ابوریحــان بیرونــی »قــروه« ا
کار مخالفت هایــی شــد ولــی معلــم پرورشــی مدرســه فیلم هــا را پســندید و 
کــه از ویدئوپروژکتــور مدرســه بــرای پخــش فیلــم اســتفاده شــود.  پذیرفــت 
کالس بماننــد و فیلــم  کــه در  در زنــگ پرورشــی بچه هــای مدرســه آزاد بودنــد 
کالس می ماندنــد و فیلــم  ببیننــد یــا بیــرون برونــد. همــه ی دانش آمــوزان در 
می دیدنــد. اوایــل بــرای تبلیغــات در ســطح شــهر بنــر می زدیــم. بعــد هــم بــه 
کــه اهالــی  دوســتان و همســایه ها خبــر دادیــم. از روحانــی مســجد خواســتیم 

محــل را بــا خبــر ســازد.

برادری تشیع و تسنن  ▐
شهرســتان »قــروه« 50 درصــد اهــل تســنن و 50 درصــد شــیعه دارد ولی شــیعه 
و ســنی بــا هــم مثــل برادرنــد. انــگار نــه انــگار مذهبشــان فــرق می کنــد. اذان 
اهــل ســنت هــر پنــج وعــده پخــش می شــود. هــم اهــل ســّنت و هــم اهــل 
کســی مشــکلی  کــه  تشــیع نمــاز جمعــه دارنــد. پلیــس و نگهبــان هــم هســت 
بــرای مراســم ها ایجــاد نکنــد. بــرادران اهــل ســنت در ســینه زنی ها حاضــر 
می شــوند و شــاید بیشــتر از مــا بــه حضــرت عبــاس)ع( عالقه منــد باشــند. 
هم دلــی و بــرادری مــردم، می توانــد ســوژه ی خوبــی بــرای فیلــم ســاختن 
باشــد. از طــرف دیگــر چــون اســتان مــا مــرزی اســت، ســوژه های خوبــی بــرای 

فیلم ســازی پیــدا می شــود.
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اکران مردمی

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

جشنواره مردمی عمار،
 آغازکننده صدور انقالب از دریچه هنر است

گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار« بــه نقــل از روابــط عمومــی  بــه 
کل تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان، رئیــس اداره تبلیغــات اســالمی  اداره 
کــه بــا امــام جمعــه بــادرود داشــت بــا اشــاره بــه اینکــه هنــر  نطنــز در نشســتی 
کــرد: جشــنواره  از بهتریــن ابزارهــای القــای فرهنــگ بــه دیگــران اســت اظهــار 
مردمــی عمــار آغازکننــده صــدور انقــالب از دریچــه هنر اســت و جشــنواره عمار با 

کار خــوب و ارزشــی آغازکننــده صــدور انقــالب از دریچــه هنــر اســت. یــک 
مجیــدی تبــار جشــنواره عمــار را موجــب تغییــر عمــده در حوزه ســینما و رســانه 
کــرد و یــادآور شــد: ایــن تغییــرات بــه دلیــل حضــور جوانان ارزشــی اســت که  ذکــر 

جــای قدردانــی دارد.
کران کننــدگان جشــنواره عمــار دارای شــوق،  وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعــاالن و ا
کــرد: ایــن افــراد فرهنگی  عالقــه و ظرفیت هــای مناســب هســتند، خاطرنشــان 

اکران و عرضه فیلم های عمار در کافه کتاب شاهرود

کــران فیلــم هــای جشــنواره مردمی  همزمــان بــا ســالروز حماســه نهــم دی مــاه ا
فیلــم عمــار در شــاهرود هــم آغــاز شــده و ایــن فیلــم هــا در مســاجد، هیئــات 

گذاشــته مــی شــود. هــای مذهبــی و برخــی پایــگاه هــای بســیج بــه نمایــش 
کــران  کران هــای مردمــی اســتان ســمنان ا گفتــه مصطفــی واحــدی، رابــط ا بــه 
کتاب شــاهرود در دو ســانس صبح  کافه  فیلم های منتخب این جشــنواره در 
و عصر از ســاعت 9 الی 12 ویژه خواهران و ســانس بعد از ظهر از ســاعت 16 الی 
کــران فیلم هــای  19 ویــژه بــرادران انجــام مــی شــود عالقــه منــدان بــرای تهیــه و ا
ایــن جشــنواره مــی تواننــد بــه دفتــر دبیرخانــه ایــن جشــنواره واقــع در شــاهرود، 

خیابــان تهــران، کافــه کتــاب مراجعه کنند.

بــا شــعور مذهبــی خــود جشــنواره عمــار را بــه خوبــی جلــو برده انــد.
کشــور بــرای ایجــاد  الزم بــه ذکــر اســت شــورای سیاســت گذاری نمــاز جمعــه 
ــا مضمــون  ــار تولیــد شــده ب انگیــزه و تشــویق فیلم ســازان و هنرمنــدان بــه آث
ــه آن فیلــم هــا ارســالی را در  ــوط ب هــای حماســی و انقالبــی و ســوژه های مرب

کــران می کنــد. مــکان ســتاد نمــاز جمعــه ا

عروســک های دســتبافت اهدایــی بــرای فرزنــدان شــهدای جبهــه مقاومــت توســط  ▐

ــم ارجمنــد خان

دست نوشته دکتر حسن عباسی برای پویش مردمی پشتیبانی از رزمندگان جبهه مقاومت در حاشیه جشنواره عمار ▐
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اکران مردمی

توسط انجمن قرآنی »چهل شب با چهل شهید« کاشمر خراسان رضوی

اکران تیزرهای »سالم« و »اکران مردمی« 
در منزل شهید محمد رحیم زاده

کــه چنــد ســالی  بــا چهــل شــهید«  قرآنــی »چهــل شــب  انجمــن  جلســه 
کــرده،  شــروع  را  عمــار  جشــنواره  هــای  فیلــم  مردمــی  کــران  ا اســت 
می کنــد.. دنبــال  را  ششــم  جشــنواره  فیلم هــای  کــران  ا هــم   امســال 
کــه بــا تــالوت دوره ای قــرآن شــروع می شــود و با تفســیر قــران ادامه  ایــن جلســه 
کــران فیلــم پایــان می یابــد. در جلســه اخیــر ایــن نشســت قرآنــی  می یابــد، بــا ا

کــران مردمــی« بــه نمایــش درآمــد تیــزر »ســالم« و »ا
گفتنــی اســت طــرح فرهنگــی قرآنــی »چهــل شــب بــا چهــل شــهید« از 32 ســال 
ــادگار شــهدا و  ــه ی ک ــزار می شــود. ایــن طــرح  کاشــمر برگ پیــش در شهرســتان 
گســترده نوجوانــان و  ســرداران شــهید ایــن شهرســتان اســت، بــا اســتقبال 

جوانــان روبــه رو می شــود.

اکران های مسجد سید الشهداء علیه السالم شهر قدس

شهرســتان  در  عمــار  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  ســوم  شــب  در 
»مثــل  فیلــم  کــران  ا میزبــان  علیه الســالم  سیدالشــهداء  مســجد  قــدس، 
را  گران  تماشــا منــا  از فاجعــه  اســت  روایتــی  کــه  فیلــم  ایــن  بــود.  زینــب« 
کــرد. گران را بلنــد  گریــه تماشــا  تحــت تأثیــر قــرار داد و بــه یکبــاره صــدای 
کــران پــس از نمــاز مغــرب و عشــا برگــزار شــد و حــدود 50 نفــر حضــور  ایــن ا

کــه 30 نفــر مــرد و 20 نفــر خانــم بودنــد. داشــتند 
کران دیگری هم مخصوص کودکان در این مسجد برگزار شد. همچنین ا

از لرســتان  بــه نقــل  گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار«  بــه 
خبر، مهــدی میرزایــی، بابیــان اینکــه از نهــم دی مــاه جشــنواره مردمــی فیلــم 
کشــور آغازشــده اســت، اظهــار داشــت:  عمــار به صــورت رســمی در اســتان های 
طــی چنــد روز آینــده مراســم افتتاحیه جشــنواره فیلم عمار در اســتان لرســتان 
کــه در ایــن مراســم از خانــواده شــهداء و بــزرگان شــهر نیــز دعــوت  برگــزار می شــود 

بــه عمــل می آیــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 40 اثــر در قالــب فیلــم، نماهنــگ، تله فیلــم و 
انیمیشــن بــه جشــنواره فیلــم عمــار در اســتان لرســتان ارسال شــده اســت، 
افــزود: ایــن فیلم هــا در مباحــث مختلــف اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، 

کــران می شــوند. ا مذهبــی 
کنــون 150 نفــر   دبیــر جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار در لرســتان بابیــان اینکــه تا
کرده انــد، عنــوان  کــران فیلــم مردمــی عمــار در اســتان لرســتان ثبت نــام  بــرای ا

کــران می شــود. کثــر شهرســتان های اســتان لرســتان ا کــرد: فیلــم عمــار در ا
کــرد: فیلــم مردمــی عمــار در  مکان هــای مختلــف ازجملــه مســاجد،  وی بیــان 
کــه امــکان  دانشــگاه لرســتان، قبــل از خطبه هــای نمــاز جمعــه و در امکانــی 

کــران می شــود. پخــش داشــته باشــد ا
ــار در  ــرای ششــمین ب ــم عمــار ب ــه اینکــه امســال جشــنواره فیل ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: فیلــم عمــار بــه مناســبت های مختلــف و در  اســتان برگــزار می شــود، 

موضوعــات متفاوتــی در اســتان برگــزار می شــود.

آمادگی 150 نفر برای اکران های مردمی عمار در لرستان
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گفت وگوی فیلمساز

در مورد اثر مستند بدون مرز ؟ ▐
گــر بخواهیــم بــه اثــر نــگاه کنیــم ، بــا اثــری پرتــره مواجــه  بــه صــورت فرمــی ا
کشــورهای  کــه مظلومیــت  هســتیم، امــا در محتــوا بــه دنبــال ایــن بــودم 
کنــون با کمبود هایــی مواجه  کــه مســتعمره غــرب بــوده انــد و ا آفریقایــی 
هســتند بــه تصویــر بکشــم و در مرحلــه بعــد مــی خواســتم الگویی عملی 
کــه مــی خواســتند بــه نحــوی به بشــریت خدمت  را بــرای عالقــه مندانــی 
کشــور  ــری از  ــه تحربیــات متفــاوت ت ک ــد  ــرار بگیرن کننــد و در محیطــی ق

کنــم. خودمــان داشــته باشــد، معرفــی 
ــه دیگــر  کمــک انســان مســلمان ب امــام علــی)ع( در حدیثــی در زمینــه 
ــو  ــرادر نیســتند امــا همــزاد ت ــو ب ــا ت گــر در دیــن ب انســان هــا مــی فرمایــد ا
هســتند و بایــد بــه آن هــا کمــک کنی و من در این مســتند می خواســتم 
ــه  ــدون تبلیغــات رســانه ای و ب ــه ب ک ــه هســتند افــرادی  ک نشــان دهــم 

کارگردان »بدون مرز« از دکتری ایرانی می گوید

خدمت به انسان ها؛ بدون 
رسانه و بدون مرز  

ســعید عزیــزی، فعالیــت رســانه ای خــود را از ســال 84 را آغــاز کــرده 
ــده و در  ــر ش ــی حاض ــه روش آمریکای ــگ ب ــتند جن ــر مس ــت و در اث اس
ایــن ســال هــا همــکاری هایــی بــا شــبکه پــرس تــی وی داشــته اســت.
عزیــزی تجربــه هــای ســاخت مســتند در داخــل و خــارج از کشــور را 
داشــته اســت و افــزون بــر کارهایــی کــه در داخــل کشــور ســاخته آثــار 
»بچــه هــای هیمالیــا« در نپــال، »آشــنای دور«، »رگــه هــای حیــات« و 
»مســیر مومباســا« را در کشــورهای آفریقایــی کارگردانــی کــرده اســت.
»بــدون مــرز« عنــوان هفتمیــن اثــر ســعید عزیــزی، پیرامون تاشــهای 
یــک پزشــک در آن ســوی مرزهــا جهــت بهبــود و ســامتی انســان 

ــت هاس

اکران کننده پاکستان؛ 
فیلمساز عمار

 ســید محمــد عمــار یاســر، جوانــی پاکســتانی اســت کــه در قم متولد شــده و 
در حــال حاضــر بــه تحصیــل در مرکــز جامعــه المصطفــی العالمیــه مــی پــردازد، 
او فعالیــت هنــری خــود را از دوران دبیرســتان بــا کار بــا نــرم افزارهــای ســاده 
ســاخت کلیــپ آغــاز و رفتــه رفتــه فعالیــت خــود را تخصصــی کــرد و فیلــم 
کوتــاه داســتانی »ســنگر«  نخســتین تجربــه حرفــه ای عماریاســر در زمینــه 

کارگردانــی اســت.
 

ــا  ــو ب گ گفــت و  ــر داســتانی »ســنگر«، در  ــردان اث کارگ ســید محمــد عمــار یاســر، 
کــه ایــده  خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، بــا بیــان ایــن 
ــم از  ــت: هدف ــار داش ــد، اظه ــم آم ــه ذهن ــس ب ــک عک ــدن ی ــس از دی ــر پ ــن اث ای
کــه از طریق ماهــواره وارد کشــور  ســاخت ایــن اثــر، نمایــش نفــوذ فرهنگی اســت 

مــی شــود.
کــه ماهــواره در جامعــه از خــود بــه جــای مــی  وی، بــا اشــاره بــه اثــرات مخربــی 
کــرد: ماهــواره و شــبکه هــای فاســد آن افــزون بــر تخریــب بنیــان  گــذارد، تصریــح 
کشــور مــی شــود. خانــواده ســبب از بیــن رفتــن ارزش هــای اخالقــی و اســالمی 
کــه در اثــر »ســنگر«، نفــوذ آمریــکا از طریــق ماهــواره بــه  عمــار یاســر، بــا بیــان ایــن 
کــرد:  گونــه ای متفــاوت بــه نمایــش گذاشــتیم، تصریــح  درون خانــواده هــا را در 
کــه بــر بــام آن ماهــواره ای نصــب شــود، فتح الفتوح دشــمن اســت  هــر خانــه ای 

کردیــم در فیلــم نشــان دهیــم. و ایــن را نیــز را ســعی 
کــه از طریــق رســانه ملــی  دانشــجوی جامعــه المصطفــی العالمیــه بــا بیــان ایــن 
با جشــنواره عمار آشــنا شــدم، اظهار داشــت: پس از آشــنایی با جشــنواره عمار 
کنــون نیــز بــا اثر داســتانی  کــردم و هــم ا در ســال 91 در بخــش »فیلــم مــا« شــرکت 

»ســنگر« حضور دارم.
کران فیلم  کســتان و زمینه ســازی ا عمار یاســر، با اشــاره به ســفرهای خود به پا
کــرد: در چند نوبت فیلم های جشــنواره را از  هــای عمــار در ایــن کشــور، تصریح 

کران رســاندم. کســتان به ا کردم و در پا کران های مردمی دریافت  ســامانه ا
کــران هایمــان در  کــه خوشــبختانه ا کارگــردان داســتانی »ســنگر« بــا بیــان ایــن 
کســتان   کرد: مردم پا کســتان با اســتقبال خوبی مواجه شــده اســت، تصریح  پا
بــه ســریال هــای ایرانــی از جملــه »یوســف پیامبــر« و »مختارنامــه« و دیگــر فیلم 
هــای حــوزه دینــی عالقــه دارنــد از ایــن رو  ایــن فیلــم هــا در فاصلــه بســیار انــدک 
کشــور توزیــع مــی  کیفیــت هــای مختلــف دوبلــه و در ایــن  از پخــش بــا ایــران در 
ــا اســتقبال  کــران هــای محلــی، ب شــوند و فیلــم هــای جشــنواره عمــار نیــز در ا

خوبــی مواجــه مــی شــوند.
کــه جشــنواره عمــار به تنهایی در مســیر معرفی و تبلیــغ ارزش  وی بــا بیــان ایــن 
ــده  ــی در حــال فعالیــت اســت، اظهــار داشــت: جشــنواره عمــار ای هــای انقالب
گیــرد بســیار خــوب اســت و ایــن  کار مــی  کــه در بخــش هــای مختلــف بــه  هایــی 

عرصــه پتانســیل خوبــی بــرای معرفــی آرمــان هــای نظــام اســالمی اســت.
عمار یاســر، با اشــاره به این مســئله که دغدغه امروز بنده مســئله تفرقه شــیعه 
کــرد: متأســفانه در برخــی از کشــورها از جملــه  و ســنی اســت، خاطرنشــان 
هنــد بــه دلیــل فعالیــت شــیرازی هــا، ســخنان رهبــری به خوبــی منتقل نمی 
شــود و بنــده در اثــر آینــده خــود بــا تعــدادی از دوســتان بــه دنبــال ســاخت اثری 
پیرامــون نامــه رهبــری بــه جوانــان هســتم؛ از ایــن رو از فیلــم ســازان و فعــاالن 
کســتان داشــته  کــه نــگاه ویــژه ای به مســلمانان هند و پا فرهنگــی مــی خواهــم 

باشــند تــا پیــام انقــالب بــه خوبــی و از راه صحیــح بــه آنهــا منتقــل شــود.
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گفت وگوی فیلمساز

ــانه ای و  ــات رس ــرای اقدام ــوودی ب ــران هالی ــه بازیگ ک ــی  ــازی های دور از جوس
کشــور هــای  کــه بــه  معافیــت هــای مالیاتــی انجــام مــی دهنــد، ســال هاســت 

کننــد. کمــک مــی  محــروم مــی رونــد و بــه آنــان 

چگونه با سوژه اثر بدون مرز آشنا شدید ▐
ــنا  ــرز«، آش ــدون م ــتند »ب ــوژه مس ــا س ــود، ب ــی خ ــتند قبل ــاخت مس ــگام س هن
کــه مأموریتــی  کــه بــه صــورت داوطلبانــه و بــدون ایــن  شــدم، پزشــکی ایرانــی 
کشــورهای آفریقایــی خدمــات پزشــکی رایــگان بــه مــردم آن  داشــته باشــد، در 

کشــورها ارائــه مــی دهــد.
پــس از بازگشــت بــه ایــران و اتمــام آن مســتند، بــه دنبــال این شــخص گشــتم و 
کــردم تــا در ســفر بعــدی خــود بــا او همــراه شــوم و بتوانــم از فعالیــت  او را متقاعــد 

هایــش به تهیه مســتند بپــردازم.
در آذر مــاه ســال 92 جلســاتی بــا دکتــر عمــادی ســوژه 
کــه  گرفتــه شــد، و تعییــن شــد در اولیــن ســفر وی  اثــر 
گیــرد، بــا او همــراه  در فروردیــن 93 قــرار بــود، صــورت 
شــوم و تقریبــا در آن زمــان 3 ماهــه تحقیقــات خــود 

کــردم. کامــل  را 
فیلمبــرداری ایــن مســتند، نزدیــک بــه یــک ســال بــه 
طــول انجامیــد و در ایــن ســفر دکتــر عمــادی افــزون بــر 
درمــان مــردم در کشــورهای آفریقایــی بــه روســتاهای 
ســمنان و مازنــدران نیــز ســر زد و بــه مــداوای بیمــاران 
در ایــن مناطــق نیــز پرداخــت و همچنیــن از فعالیــت 

گرفتــه شــد. هــای وی در بیمارســتان هــای شــهر تهــران تصویرهایــی 

مشکالتی در طول ساخت اثر نیز برایتان پیش آمد؟ ▐
ــه هــر حــال مشــکالتی در ابتــدا و در طــول مســیر  در ســاخت هــر مســتندی ب
وجــود دارد، امــا در ایــن مســتند راضــی نگــه داشــتن ســوژه در طــول مســیر تــا 
کــه دکتــر عمــادی تــا بــه حــال در مســتندی حضــور  حــدودی مشــکل بــود، چــرا 

کار مقــداری بــه طــول انجامیــد. نیافتــه بــود و ایــن جلــب اعتمــاد بــرای آغــاز 

کــه مــا مــدام بــه  امــا نکتــه دیگــر شــرایط فیلمبــرداری در آفریقــا بــود؛ چــرا 
ــه  ــد ب ــی ش ــاد م ــن ایج ــه در م ک ــی  ــم و استرس ــی رفتی ــف م ــهرهای مختل ش
کار  کشــورها تــا حــدودی  واســطه فضــای امنیتــی و دلهــره آور موجــود در آن 

ــرد. ک را ســخت مــی 
کــه تخصــص دکتــر، در زمینــه هــای بیمــاری عفونــی بود و بنــده کار  از آن جایــی 
کارمــان را ســخت  ســاخت مســتند را تــک نفــره انجــام مــی دادم تــا حــدودی 
کــم بــود و  کــه بیمارســتان هــا بســیار شــلوغ و شــرایط بــدی حا کــرده بــود؛ چــرا 
امــکان ابتــالء خودمــان بــه بیمــاری وجود داشــت و ســعی کردیم با تمــام توان، 

کار دکتــر عمــادی را در اثــر نشــان دهیــم. مشــکالت و ســختی هــای 

گفته ها مؤثر باشد؟ ▐ جشنواره عمار تا چه میزان می تواند در بیان نا
اتفــاق  آن  مردمــی  ی  پشــتوانه  و  عمــار  جشــنواره 
نمایــش  امــکان  کــه  هایــی  فیلــم  و  اســت  بزرگــی 
کــران  گســترده را ندارنــد را بــه دســت خــود مــردم بــه ا
ایــن جشــنواره  بــه  کــه  انتقــادی  امــا  مــی رســاند، 
ــث  ــوارد مباح ــی م ــه در برخ ک ــت  ــن اس ــت ای وارد اس
ــر  گ سیاســی را بــه مســائل حزبــی تنــزل مــی دهــد و ا
کار خــود قــرار دهــد تــا  کثــری را در دســتور  جــذب حدا

حــدودی مؤثــر تــر خواهــد بــود.
ــار دریافتــی  کیفیــت آث ــردن  ــا باالب جشــنواره عمــار ب
و  کنــد  جــذب  بیشــتری  مخاطــب  توانــد  مــی 
کــه آثــار جشــنواره عمــار امســال تــا  کنــم  گمــان مــی 
کیفیــت بیشــتری دارد و ایــن نویــد  گذشــته  حــدودی نســبت بــه ســال هــای 
گام بعــدی ایــن  کــه شــاهد اتفاقــی بــزرگ در ایــن زمینــه باشــیم و  را مــی دهــد 
کــه تــا بــه امــروز مغفــول مانده وارد شــوند  کــه دوســتان در حــوزه هایــی  اســت 
کــه شــاید تــا بــه امــروز بــه  کــه بــه آنچــه  و بــه فیلمســازان ایــن جــرأت را دهنــد 
اشــتباه خــط قرمــز فــرض مــی شــده وارد شــوند بــه خصــوص در حــوزه هــای 
ــول از  ــن تح ــیم ای ــول باش ــال تح ــه دنب ــر ب گ ــه ا ک ــرا  ــی چ فرهنگــی و اجتماع

جنــس تحــول فرهنگــی و اجتماعــی خواهــد بــود.

می خواستم نشان دهم که هستند افرادی که 
بدون تبلیغات رسانه ای و به دور از جوسازی 
هایی که بازیگران هالیوودی برای اقدامات 

رسانه ای و معافیت های مالیاتی انجام 
می دهند، سال ها به کشور های محروم می 

روند و به آنان کمک می کنند.
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گفت وگوی فیلمساز

ــا  ــو ب گ گفــت و  ــردان سلســله مســتند »روایــت نصــر«، در  کارگ ساســان فــالح فــر، 
خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم«، این سلســله مســتند را روایت 
ناصــران آخرالزمانــی فرزنــد فاطمــه)س( خواند و اظهار داشــت: هدف ما به نوعی 
ادامــه دادن راه شــهید آوینــی بــود؛ از ایــن رو بــر آن شــدیم آثــاری در مــورد شــهدای 

کنیم. مدافــع حــرم تولیــد 
وی افــزود: جبهــه مقاومــت اســالمی در عــراق و ســوریه از ســوی رســانه هــای 
کــه در ایــن نبــرد  مختلــف پیگیــری مــی شــود امــا شــهدای مدافــع حــرم و کســانی 
گرفتــه انــد؛ از ایــن رو امیدواریــم در  کننــد مــورد غفلــت قــرار  حماســه آفرینــی مــی 

کنیــم. گوشــه ای از حــق آنهــا را ادا  مســتند روایــت نصــر بتوانیــم 
فــالح فــر، بــا اشــاره بــه آثــار تولیــد شــده در سلســله مســتند »روایــت نصــر« بیــان 
داشــت: 5 مســتند در مــورد شــهیدان مصطفــی صــدرزاده، مهــدی صابــری، 
حمیــد رضــا زمانــی و دو تــن از مجاهــدان جانبــاز افغانســتانی بــه نــام های جمعه 

خــان مبــارز و ابوالفضــل صادقــی تولیــد شــده اســت.
کارگــردان سلســله مســتند »روایــت نصــر«، بــه توصیــف قســمت هایــی از ایــن 
گفــت: شــهید مصطفــی صــدر زاده بــا نــام جهــادی ســید  مســتند پرداخــت و 
ابراهیــم یکــی از فرماندهــان گــردان هــای تیــپ فاطمیــون در ســوریه بــود که حاج 
گوید:»من عاشقش  قاسم سلیمانی در این مستند درباره شهید صدرزاده می 

بــودم«.
فــالح فــر، بــا اشــاره بــه قســمت دیگــری از مســتند »روایــت نصــر« پیرامــون شــهید 
گروهــان حضــرت علــی  مهــدی صابــری بیــان داشــت: شــهید صابــری فرمانــده 
کبــر )ع( بــود، در ابتــدا تصمیمی در خصوص ســاخت مســتند درباره این شــهید  ا
کــه  نداشــتیم امــا صوتــی بــا نــام شــهید صابــری در فضــای مجــازی پخــش شــد 

خیلــی مــا را بــه فکــر فــرو بــرد.

وی افــزود: در ایــن صــوت، یکــی از شــهدای مدافــع حــرم در لحظــات آخر زندگی با 
ع  بــه درگاه خداونــد مناجــات مــی کــرد و ایــن بــرای مــا جالب بــود و بعــد از آن   تضــر

تصمیــم به ســاخت این مســتند کردیم.
ایــن مستندســاز جــوان، ادامــه داد: شــهید صابــری مــدت هــا در تکاپــوی رفتــن 
بــه ســوریه و دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( بــود و بســیاری از مباحــث نظامــی 
کوتــاه  و اســتفاده از ســالح هــای مختلــف را آمــوزش دیــده بــود؛ از ایــن در مدتــی 
کبــر)ع(  فرمانــده یکــی از گروهــان هــای فاطمیــون بــه نــام گروهــان حضــرت علــی ا

شــد.
وی افــزود: یکــی دیگــر از ایــن مســتند هــا پیرامون شــهید حمید رضا زمانی اســت 
کــه نصــف بدنــش در جــرف الصخــر عــراق و در مســیر زائــران اربعیــن و نصــف دیگــر 

آن در ایــران مدفــون اســت.
ایــن مســتند ســاز جــوان، بــا اشــاره بــه رشــادت مجاهــدان افغانــی در دفــاع از حرم 
کرد: دو قســمت از سلســله مســتند »روایت نصر« در مورد  اهل بیت)ع(، تصریح 
دو تــن از مدافعــان حــرم افغانســتانی اســت؛ یکــی از آنها جمعه خان مبــارز جانباز 
کــرج زندگــی مــی کنــد  بــرادرش  کــه تــک و تنهــا در  قطــع نخــاع افغانســتانی  اســت 
گــر بتوانــد روزی یــک بــار به او ســر می زنــد و دیگری ابوالفضل صادقی جانباز  هــم ا
81  ســاله افغانســتانی اســت کــه عــالوه بــر ترکــش هــا و جراحاتــی هنــگام نبرد، ســه 
کنــون نیــز  گرفتگــی شــده امــا بــه خاطــر هــدف واالی خویــش هــم ا بــار دچــار مــوج 

در ســوریه در حــال مبــارزه اســت. 
وی افــزود: بــه نظــر مــی رســد زمــان زیــادی تا شــهادت افرادی همچــون ابوالفضل 
صادقــی و جمعــه خــان مبــارز کــه 9 مــاه بــه روی تخت بــا زخم های خود دســت و 
پنجــه نــرم مــی کنــد، باقــی نمانده اســت؛ از این رو بر ماســت تــا از زبان خودشــان، 
گرفتــه و بدانیــم چــه نگاهــی نســبت بــه جبهــه  اهدافشــان مــورد بررســی قــرار 

سلسله مستند »روایت نصر«

روایت ناصران آخرالزمانی فرزند فاطمه)س( 
ساســان فــاح فــر متولــد ۱۳72 در شهرســتان کــرج و طلبــه ســطح یــک مدرســه علمیــه امام محمد باقــر)ع( تهران، ۶ ســال 
پیــش همزمــان بــا ورود بــه حــوزه علمیــه، فعالیــت خــود را در عرصــه فیلــم ســازی آغــاز کــرد و با 8 مســتند حضــوری فعال 

در جشــنواره مردمی عمــار دارد.
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مقاومــت و صــدور انقــالب دارند تا بســیاری از شــبهاتی که در مــورد مدافعان 
گــردد. حــرم بیــان مــی شــود نیــز برطــرف 

فــالح فــر، بــا اشــاره بــه مظلومیــت افغانســتانی هــای مدافعــان حــرم، عنــوان 
کرد: در میان مدافعان حرم، بچه های لشگر فاطمیون مظلومیت خاصی 
کــم لطفــی هایــی نســبت بــه افغانســتانی هــا  کــه  دارنــد بخصــوص در ایــران 
گیــرد امــا سرلشــگر ســلیمانی بــه دلیــل مردانگــی و جنــگ آوری  صــورت مــی 
شــان، نــگاه ویــژه ای بــه آنهــا دارد؛ از ایــن رو تــا کنــون ســه قســمت از سلســله 

مســتند »روایــت نصــر« بــه ایــن غیــور مــردان اختصــاص داده شــده اســت.
کارگــردان سلســله مســتند »روایــت نصــر«، بــا اشــاره بــه مراحــل ســاخت ایــن 
کار بــه دلیــل فضــای امنیتــی  مســتند هــا، بیــان داشــت: بخشــی از ســختی 
پیرامــون مســائل مرتبــط بــا شــهدای مدافــع حــرم و اعتمــاد خانــواده هــای 
که مســائل اطالعاتی و  آنها به عوامل تولید مســتند و توجه به این مســئله 

نظامــی، رونــد تولیــد را متوقــف نکنــد.
وی افــزود: عوامــل ایــن مســتند را حــدود 8 نفــر از طــالب و دانشــجویانی بــا 
کنــار درس خوانــدن  کــه در  میانگیــن ســنی 32 ســال تشــکیل مــی دهنــد 
کارگــری و  ــرای تامیــن هزینــه هــای تولیــد مســتند بــه  ــاره ای از مــوارد ب در پ

ــد.  مسافرکشــی روی مــی آورن
فــالح فــر، »آبادانــی خرمشــهر« را عنــوان دیگــر مســتند ارســالی خــود بــه 
گفــت: خرمشــهر و مــردم آن، بــه لحــاظ  جشــنواره مردمــی عمــار خوانــد و 
موقعیــت جغرافیایــی نقــش اســتراتژیکی در جنــگ و ســال هــای پــس از آن 
ایفــا کردنــد امــا پــس از گذشــته بیش از 03 ســال از جنگ تحمیلی همچنان 
بســیاری از خانواده ها از ضروریات و لوازم اولیه زندگی برخوردار نیســتند در 
کــه بــا وجــود منطقــه آزاد تجــاری، نبایــد چنیــن حجــم گســترده ای از  حالــی 

محرومیــت وجــود داشــته باشــد.
گروهــی جهــادی در ایــام نــوروز  وی افــرود: عوامــل ایــن مســتند طــی همراهــی بــا 
کنــون  کــه آنهــا تــا  بــه بیــش از 05 روســتا ســر زدنــد و اینگونــه بــه نظــر مــی رســید 
رنــگ آبادانــی را بــه روی خــود ندیــده انــد از ایــن رو در مســتند »آبادانــی خرمشــهر« 
بیشــتر بــا دردهــای مــردم این منطقه آشــنا شــده و در کنار آن به فعالیــت جوانان 

دغدغــه منــد در عرصــه ســازندگی و خدمــت بــه مــردم پرداختــه ایــم.
این مســتند ســاز جوان ، با اشــاره به حضور دو مســتند »مربی مجاهد« و »چند 
فریم خاطره«، در جشــنواره مردمی عمار، بیان داشــت: این دو مســتند پیرامون 
شــهید امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر »علــی خلیلــی« تولیــد شــد؛ از انجا کــه اقدام 
گرفــت، در  کار مقطعــی نبــود و از اعتقــادات وی نشــئت مــی  شــهید خلیلــی یــک 
گفته مادر شــهید و  کشــیدن حرف های نا مســتند »مربی مجاهد« با به تصویر 
دوســتان وی بــه دالیــل و عقبــه فکــری اقــدام شــهید خلیلی پرداختیم؛ مســتند 

»چنــد فریــم خاطــره« نیــز روایتی دلنشــین پیرامون این شــهید بزرگوار اســت.
کارگــردان مســتند »مربــی مجاهــد«، بــر لــزوم حضــور نیروهــای ارزشــی در فضــای 
کنــون نســبت بــه  کــرد: از ابتــدای انقــالب تــا  کیــد و خاطــر نشــان  رســانه ای تا
اهمیــت رســانه توجــه کافــی به ویژه از ســوی قشــر مذهبی صورت نگرفته اســت؛ 
کــه خداونــد توفیــق همراهــی بــا امــت حــزب اهلل را بــه  از ایــن رو الزم اســت کســانی 

کننــد.  گیــری  کار  کــرده اســتعدادهای خویــش را ایــن زمینــه بــه  آنــان عنایــت 
فــالح فــر، بــا اشــاره بــه فرصتی که جشــنواره مردمی عمار برای نمایش آثار همســو 
کیــد کــرد: برای اینکه عالقــه مندان  بــا تفکــر انقــالب اســالمی پدیــد آورده اســت، تا
بــه جبهــه انقــالب اســالمی، فعالیت خــوب و موثری جهت صدور انقــالب در دنیا 
داشــته باشــند افراد دغدغه مند و با اســتعداد با فعالیت گســترده و شــبانه روزی 

کنند. در ایــن عرصه فعالیت 

گفت وگوی فیلمساز
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معرفی فیلم

»چهارشنبه سیاه«

کــه در چهارشــنبه ســال 1357 و قبــل از  ایــن مســتند بــه بررســی اتفاقاتــی 
پیروزی انقالب اســالمی در شهرســتان اندیمشــک می پردازد؛ پس از فرار 
محمدرضا پهلوي در 26 دي ماه از ایران در ســال 1357، در چهارشــنبه 
کــه  27 دي در شــهرهاي دزفــول و اندیمشــك حادثــه اي بوقــوع پیوســت 
گرفــت.   در دوران مبــارزات انقالبــي مــردم اســتان چهارشــنبه ســیاه نــام 
در ایــن روز مــردم مــورد هجــوم بي ســابقه نظامیــان رژیــم پهلــوي قــرار 
گرفتــه و تعــدادي زیــادي از مــردم بي دفــاع شــهید و مجــروح شــده و امــوال 

بســیاري بــه غــارت رفــت.

»حاج مرزوق«

مداحــی  پــدر  دربــاره  مــرزوق«  »حــاج  مســتند 
مینایــی  بابــک  کارگردانــی  بــه  ایــران،  مــدرن 
مــرزوق  محمــد  حــاج  اســت؛  شــده  ســاخته 
کــه نزدیــک بــه 130  حائــری نوحــه خوانــی اســت 
ســال پیــش توســط هیئــت بــزاز از عــراق بــه ایــران 
ایــران  در  معاصــر  نوحه خوانــی  پــدر  او  می آیــد. 
کنون  که ا اســت و بســیاری از آداب و رســوم هایی 
در هیئت هــا انجــام می شــود منتســب بــه ایشــان 

اســت.

القاعده ؛ آتش و خون

کارگردانــی ســینا حســین پــور اصــل  مســتند »القاعــده؛ در آتــش و خــون« بــه 
گــروه القاعــده تــا افــول فعالیتهــای  در مــورد  پیشــینه تشــکیل و فعالیتهــای 
گــروه و نهایتــا تشــکیل داعــش پرداختــه اســت؛ القاعــده تشــکیالت  ایــن 
کــه در دوران جنگ شــوروی  بین المللــی نظامــی و بنیادگرای اســالمی اســت 
در افغانســتان توســط اســامه بن الدن در شــهر پیشاور تاسیس شــد و پس از 
آن ایمــن الظواهــری رهبــری این شــبکه را بر عهده گرفته اســت؛ شــاخه های 
مختلفــی از القاعــده در کشــور هــای اســالمی وجــود دارد که جبهه النصــره در 

گــروه هــا هســتند.  ســوریه و انصارالشــریعه در یمــن از جملــه ایــن 

»خمس« و »زکاِت« دو کارگردان

کارگردانی  دو ویدیوگرافــی »خمــس« و »زکات« به 
ســید حامــد قاســمی و علــی رهجــو ســاخته شــده 
اســالمی  اقتصــاد  مــورد  در  »خمــس«  کــه  انــد 
ســاخته شــده و در ابتــدا نهــاد مالیــات بــه عنــوان 
بســیاری  در  بودجــه  کننــده  تامیــن  بزرگتریــن 
کشــورها مــورد نقــد و بررســی قــرار داده اســت  از 
و »زکات« بــه بررســی عوامــل بــه وجــود آورنــده 
ی اختــالف طبقاتــی و تبعــات ناشــی از آن مــی 

پــردازد.

کودک و اشغالگر 

کیانوش  کارگردانی  انیمیشن »کودک و اشغالگر« به 
دالونــد، یــک کمــدی تلــخ اســت بــا تکنیــک 3 بعدی 
کشــن  رایانه ای ســاخته شــده و با اســتفاده از عنصر ا

توانســته جذابیــت خاصی به اثــر بدهد.
ســری تــازه ایــن مجموعه که در 13 قســمت ســاخته 
شــده اســت و می کوشــد بــا محــور قــرار دادن زندگــی 
کوچکتــرش در  کــودک فلســطینی و خواهــر  یــک 
کــه بــه انحــای  مواجهــه بــا یــک ســرباز اســرائیلی 
می کنــد،  ایجــاد  مزاحمــت  آنهــا  بــرای  مختلــف 

کنــد. روایــت  را  داســتان های مختلفــش 
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قسمت دوم

طـــــــنز

کمــدی در  کــه بــه تفــاوت هــای ژانــر  در ایــن قســمت ســعی شــده اســت 
کــه یکــی از ژانرهــای پرمخاطــب مــی  ســینمای جهــان و ایــران بپردازیــم 
باشــد و تنــوع مخاطبــان آن بــه جــرات مــی تــوان گفت گســترده ترین طیف 

گیــرد. هــا را دربرمــی 
یعنــی  فیلــم  غایــی  هــدف  اســاس  بــر  جهــان  ســینمای کمدی  در   -1
خندانــدن مخاطــب تضــاد موجــود در رونــد شــکل گیری فیلــم و میــان 
کــه  کنش هــا؛ ســیالیتی را جمــع می کنــد  کنــش و وا ــا  انگاره هــای مرتبــط ب
کمــدی آن  ــر  ــه خنــده وا مــی دارد امــا در ســینمای ایــران و ژان گر را ب تماشــا
کنــش و ســیالیت در میــان نیســت و کافیســت یــک جواد  تضــاد و کنــش و وا
رضویــان داشــته باشــی تــا مخاطــب بــا دیــدن او ســیالیت قیافــه متضــاد او را 

ــود. ــر ش ــده روده ب گاه از خن ــودآ ــی ناخ کنش ــش و وا کن ــد و در  ببین
کمــدی  گونــه هــای مختلفــی مثــل  کمــدی  2- درســینمای جهــان ژانــر 
کالمــی، کمــدی بــزن بکــوب یا اســلپ اســتیک، کمــدی دیوانــه وار یا شــلوغ 

شــلوغ، کمدی تقلیدی، کمدی اســکروبال، کمدی ســیاه و... وجود دارد 
کبــر  کافیســت یــک ا گونــه ای دارد و نــه نوعــی.  کمــدی در ایــران نــه  امــا ژانــر 
عبــدی داشــته باشــی تــا در همــه فیلــم هــای تاریــخ ســینمای ایــران حاضــر 
گرفتــه  گونــه هــای مختلــف از زن جــوان »آدم برفــی«  باشــد و در نقــش هــا و 
تــا بچــه دبســتانی »بــازم مدرســه م دیــر شــد« و بایــرام لــودر »اخراجــی هــا« و 

روحانــی  »رســوایی«  و میلیــون هــا تقــش دیگــر را برایــت دربیــاورد.
گون و مختلفی  گونا کمدی در سینمای جهان دارای مولفه های  3- ژانر 
کارگردانــی، بازیگــری، موســیقی متــن و  ســت ماننــد متــن حرفــه ای و طنــز، 
.... که باعث انتقال حس فرحبخشــی و شــادابی به مخاطب می شــود اما 
در ســینمای ایــران کافیســت شــما علــی صادقــی و مهــران غفوریــان یــا فــوق 
کنی  فوقش احمد پورمخبر را بگذاری جلوی دوربین و فقط تماشایشــان 
تــا مولفــه هــای ژانــر کمــدی تکمیــل شــود و حــس فرحبخشــی و شــادابی به 

مخاطب منتقل شــود.

کــه مســئول راه انــدازی دســتگاه نمایــش بــرای نمایــش فیلــم  آپاراتچــی: فــردی 
اســت. کلمه ای که اســتفاده کردن نشــانه کالس ســینمایی شماســت چون حتی 
کــه بپرســید چــه کاره اســت؟ می گوید فیلم میذارم تو ســینما. از خــود آپاراتچــی هــم 
کننــده مضمــون و  اسپانســر: هــدف فیلمســاز جلــب رضایــت اونهاســت. تعییــن 

پیــام فیلــم.
ــر همــراه فیلمســاز باشــد  گ ــه ا ک ــه دلهــای فیلمســازان. چیــزی  ــی: قبل ــاد فاراب بنی

مشــکالت بودجــه و فــروش حــل میشــود.
کننــده بــرای باالتــر رفتــن فــروش خــرج آن می کننــد  کــه تهیــه  تبلیغــات: هزینهــای 
گاهــی هزینــه تبلیغات از میزان فروش یک فیلم بیشــتر در میآید! هزینــه ای که  امــا 

هنــوز مشــخص نیســت خــرج اضافــی فیلــم اســت یــا خــرج الزم آن. 
گاها در ســینما پخش شــود. در افســانه ها آمده  که ممکن اســت  فیلم: چیزیســت 

کــه به خاطر آن میرفتند ســینما. کــه کســانی بودنــد 
کار بــدون اجازه ســازنده میشــود. یکی  کپــی  کــه الکــی مثــال مانع  حــق امتیــاز: حقــی 

از حقــوق افســانه ای.  یــک چیــز اضافی در ســینما. 
که عالوه بر ســاندیس  گفته میشــود  پرده: یکی از لوازم منزل. در ســینما به چیزی 

گاها فیلم هم بر آن افتاده می شــود. و شیشــه نوشــابه و آب دهان، 
کــه از آن بلیــط می خرنــد. مجــازا به معنای میــزان فروش فیلــم به کار  گیشــه: دکــه ای 

کــه نباید هدف فیلمســاز باشــد ولی وجــودش باید ضروری باشــد.  میــرود. چیــزی 

ــه در جاهــای مختلــف فیلــم،  ک کــف دســت  گر: وســیله ای دارای دهــان و  تماشــا
کــردن در  بــا حرکاتــی چــون تیکه پرانــی، دســت زدن، ســوت، قهقهــه بلنــد و خرخــر 
کارهــا را نمی کردنــد( می  گر آنهــا هــم ایــن  گران)ا خــواب، مانــع تماشــای باقــی تماشــا

شــود.
کــه بــه خاطــر  گفتــه میشــود  ســتاره ســینما: در جهــاِن ســینما، بــه بازیگــر محبوبــی 
کــه بــه خاطــر  او بــه ســینما مــی آینــد. امــا در ایــران بــه بازیگــر محبوبــی گفتــه میشــود 
او بــه ســینما نمــی آینــد. چــون همــه بــه خاطــر مضامیــن بلنــد فیلــم بــه ســینما مــی 
گــر کســی ســینما نیامد بــه خاطــر آن بازیگــر ایکبیریه  آینــد نــه شــخص خاصــی؛ ولــی ا

بــوده بــا اون بازیــش.
که مردم برای باالرفتن ســطح فرهنگ و کالسشــان به آنجا میروند  ســینما: جایی 
کــه ســینما فرهنــگ و معلومــات آدم را  نــه بــه خاطــر فیلــم دیدن.مثــل اینکــه آنقــدر 

بــاال میبرد دانشــگاه نمیبرد.
کــه فیلمســازان ایرانــی از آن می نالنــد ولــی در  واقــع واســط خیــر  سانســور: چیــزی 
گفــت  کــرد و  کــه بــد بــودن فیلــم را بــه آن حوالــه  اســت چــون باالخــره چیــزی هســت 

کل سانســوری فیلــم دو دقیقــه باشــد.  گــر  کردنــد، حتــی ا کــه خوبــش را سانســور 
کــه ســلیقه آنها در ســاخت  هــوا دار: طرفــدار سرســخت چهــره هــای مشــهور ســینما 
که با طرفداری از ســینما بیشــترین خســارت را  کســانی  فیلم ها نقش مهمی دارد. 

گران می زنند. به ســینما و ســینما

مقایسه تطبیقی ژانرها در سینمای جهان و ایران 

خنده بر هر درد بی درمان رواست!
علی سلطانی وش

لغت نامه سینمایی
محمدحسین علیان

236
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



تحریریه: سجاد اسالمیان- نوید نوروزی 

محمد رضا پورصفار- عارف جعفری- محمدرضا شهبازی

گوهریان کرم  همکاران:رسول احمدی-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

چطور وارد سینما شویم
 طراح : سجاد جعفری

متکا ▐
گر ردیــف جلویــی دارای قــد بیــش از دومتــر اســت یــا  گاهــی تماشــا کــه  دیــده شــده اســت 
کــول وی  اینکــه ممکــن اســت قــدش همــان یــک و هفتــاد باشــد امــا فرزنــد بخواهــد از ســر و 
گــردن فــرد جلویــی یــا فرزنــدش را مشــاهده  بــاال بــرود. در ایــن صــورت حتمــا شــما جــز پــس 
کــرد. بنابــر ایــن توصیــه میشــود حتمــا یــک یــا چنــد بالــش بهمــراه اشــته و آن را از  نخواهیــد 
ابتــدای فیلــم در زیــر خــود قــرار داده و ســطح نشــیمنگاه را بــاال ببریــد. البتــه بســته بــه نــوع 
کنیــد. فقــط خروپــف  فیلــم ممیکــن اســت از ان بخواهیــد بــرای خوابیــدن هــم اســتفاده 

نکنید خواهشــا!
 

اسباب بازی نشستنکی یا چن بسته پفک اضافه!  ▐
کــه شــما معمــوال شــانس نداریــد حتمــا از دقایــق آغازیــن فیلــم بچــه ی یکــی از  از آنجــای 
کنــار گوشــتان اربده)عربــده( میکشــد یــا تیتراژ خندوانــه را بلند بلند میخواند  اطرافیــان در 
کیفیــت صــوت، 45 بــار در دقیقــه صــدا میکنــد. در  یــا مــادرش را بــدون تغییــر در لحــن و 
کــرده و یک اســباب بازی  ایــن هنــگام شــما میتوانیــد دوبســته پفــک را در حلــق کــودک فرو 

نشســتنکی را در اختیــار وی بگذاریــد تــا ســر جایــش بنشــیند و صدایــش در نیایــد. 

عصا یا لوله ی جارو برقی یا هر شی بلند  ▐
کند. در اینجا در  کالفه  گاهی ممکن اســت رفت و آمد تماشــگران در وســط فیلم، شــمارا   
همــان حالــت نشســته یــک شــی بلنــد ماننــد عصــا را بدســت گرفتــه و بــا  کوبیــدن آن بر ســر 

فــرد راه رونــده او را بــه ســمت صندلــی اش راهنمایی کنید. 

سماق ▐
کــه عــادت دارنــد از ابتــدا تــا انتهــای فیلــم را  کســانی بودنــد  گــر در ســینما اطرافیــان شــما از  ا
غــر بزننــد یــا نتیجــه ی داســتان را پیــش بینی کنند میتوانید با قــرار دادن ســماق در دهان 

کنید! آنهــا تــا اخــر فیلم سکوتشــان را اختیــار 

گوشی موبایل، تبلت، یا حتی کتاب! ▐
ــه  ــت ده دقیق گذش ــد از  ــینما بع ــی در س ــای ایران ــم ه ــر فیل کث ــت ا ــان داده اس ــه نش تجرب
گوشــی بهمــراه  مخاطــب را کســل میکنــد. بــرای رفــع ایــن مشــکل میتوانیــد یــک تبلــت یــا 
گــر جــزو یــک درصد مــردم کتابخوان هســتید کتاب  ببریــد و بــا بــازی کلــش ســرگرم شــوید. ا

هــم میتوانــد مفیــد باشــد.

میله ی داغ! ▐
کثــر فیلــم هــای  کــه چــون ا تجربــه غیــر از مــورد قبلــی در ایــن مــورد هــم نشــان داده اســت 
گر بعد از خروج از ســینما پشــت دســت  ایرانی در ســینما مخاطب را راضی نمیکند، تماشــا
که دیگر به ســینما نیاید. بهتر اســت یک میله داغ همراه خود داشــته  خود را داغ میکند 
ک و  کنیــد؛ میلــه داغ هــم مثــل مســوا باشــید تــا نخواهیــد از میلــه داغ دیگــران اســتفاده 

حولــه، یــک وســیله شــخصی محســوب می شــود! 

در هنگام رفتن به سینما چه وسایلی را به همراه داشته باشیم؟ 

ریحانه علوی

قسمت پنجم


