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

ــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی عمــار«، احمــد ســبحانی  گــزارش خبرن ــه  ب
ســفیر ســابق کشــورمان در ونزوئــا بــا اشــاره به اینکه بدلیل ریشــه التینــی زبان مــردم امریکای 
جنوبــی بــه کشــورهای ایــن منطقــه، امریــکای التیــن نیــز مــی گوینــد، گفــت: مــن از ســال 2001 
گرفتــه بودنــد  میــادی و در حالــی برج هــای دوقلــو ســازمان تجــارت جهانــی مــورد حملــه قــرار 
و حــدود 20 روز از ریاســت جمهــوری هوگــو چــاوز می گذشــت بــه عنــوان ســفیر ایــران بــه ایــن 

کشــور رفتــم.
ســبحانی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت هــای فرهنگــی و هفتــه فیلــم 
و موســیقی از ســوی ایــران در کشــورهای آمریــکای التیــن و اســتقبال مــردم ایــن کشــور، اظهــار 
که بعضا  کمتر شــناخته شــده از ســوی ایرانیان اســت  داشــت: آمریکای التین یکی از مناطق 

تصــورات غلــط و نادرســتی نســبت بــه مردمــان آن دیــار در اذهــان عمــوم وجــود دارد.
ســفیر ســابق کشــورمان در ونزوئا اظهار داشــت: در آمریکای التین شــکاف طبقاتی بســیاری 

کــه ایــن مســئله مــی توانــد بــه ســوژه ای نــاب بــرای اهــل هنــر تبدیل شــود. وجــود دارد 
کــرد: بــه دلیــل  کشــورهای آمریــکای التیــن تصریــح  ســبحانی بــا اشــاره بــه اهمیــت ســینما در 
کشــور هــا در جامعــه متوســط بــه پاییــن فیلــم هــای اجتماعــی و در  اختــاف طبقاتــی در ایــن 

طبقــات متوســط بــه بــاال فیلــم هــای جشــنواره ای مــورد پســند واقــع مــی شــد.
کشــورهای آمریــکای  کشــورمان در ونزوئــا بــا اشــاره بــه اســتقبال مــردم برخــی از  ســفیر ســابق 
التیــن از فیلــم هــای مجیــدی از جملــه رنــگ خــدا و بچــه هــای آســمان اظهــار داشــت: بنــده 
ــاورم  ــن ب ــر ای ــدارم و ب ــادی ن ــی اعتق ــاط فرهنگ ــیر ارتب ــی در مس ــای دولت ــت ه ــاد حرک ــه ایج ب
گــروه هــای هنــری از جنــس مــردم بــا ایجــاد ارتبــاط مــی تواننــد  کــه جریــان هــای فرهنگــی و 

کنــد. بسترســاز صــادرات فرهنگــی و هنــری ایــران بــه آن ســوی مرزهــا را فراهــم 
کــه امــروزه از طریــق سیســتم هــای مجــازی مــی شــود ارتبــاط هــای بســیاری  وی بــا بیــان ایــن 
ــه ایجــاد  ــرد، اظهــار داشــت: حرکــت هــای مردمــی از جمل ک در زمینــه هــای مختلــف ایجــاد 
کــرده و آثــاری در زمینــه  گرفتــه و موفــق نیــز عمــل  کنــون صــورت  کــه تا انجمــن هــای دوســتی 
گذاشــته مــی توانــد نمونــه هــای موفــق راه هــای ارتبــاط باشــد. کتــاب از خــود بــه جــای  چــاپ 
کشــورهای آمریــکای التیــن  ســبحانی بــا اشــاره بــه زمینــه ســاخت آثــار مشــترک بیــن ایــران و 
کــرد: مــردم آن دیــار بســیار آمادگــی شــنیدن حقائــق را دارنــد امــا بــه  بــه ویــژه ونزوئــا تصریــح 
کســی بــه ســوی آن هــا و تبــادل فرهنگــی  کــه از آن هــا در ذهــن هــا هســت  دلیــل تصــور غلطــی 

نمــی رود.
که تناســبات فرهنگی بســیاری میان فرهنگ ایرانی و آمریکای التین وجود  وی با بیان این 
دارد، گفــت: دوران دســت روی دســت گذاشــتن تمــام شــده و بایــد دیــد بــه عنــوان یــک ایرانی 

و یــک مســلمان چــه افتخــاری برای کشــورمان و دینمان بــه دســت آورده ایم.
کشــور  ســبحانی بــا انتقــاد از عملکــرد صــدا و ســیما در پوشــش تظاهــرات و آشــوب هــا در دیگــر 
کــرد: صــدا و ســیما بایــد قــدری هــم بــه دنبــال نمایــش ظرفیــت هــای نهفتــه در  هــا تصریــح 

کشــورهای مختلــف باشــد.
ــتند  ــری و مس ــار تصوی ــذار آث گ ــر  ــش اث ــه نق ــاره ب ــا اش ــا، ب ــورمان در ونزوئ کش ــابق  ــفیر س س
کــرد: بــه نظــر بنــده  در تبــادالت فرهنگــی و بســتر ســازی تعامــات اقتصــادی ، خاطرنشــان 
کــه مســئله فرهنگــی امــری ریشــه دار  ارتبــاط سیاســی بایــد از دریچــه فرهنــگ بگــذرد چــرا 

اســت.

سفیر سابق ایران در ونزوئال

اعتقادی به ایجاد حرکت های دولتی
 در مسیر ارتباط فرهنگی ندارم
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خــبــــــــــر

ــد و  ــت نق ــی عمار«نشس ــنواره مردم ــه جش ــریه روزان ــگار »نش ــزارش خبرن گ ــه  ب
بررســی مســتند »مــادر کشــی« بــا حضــور حجــت االســام »علــی کشــوری« دبیر 
شــورای راهبــردی الگــوی پیشــرفت اســامی، »ســید حســین شهرســتانی« 
کارگردان این مستند در محل  پژوهشگر و فعال فرهنگی و »کمیل سوهانی« 

البــی طبقــه ســوم ســینما فلســطین برگــزار شــد.
کشــوری، دبیــر شــورای راهبــردی الگــوی پیشــرفت  حجــت االســام علــی 
ــی«  ــتند »مادرکش ــت: مس گف ــخنانی  ــت در س ــن نشس ــدای ای ــامی در ابت اس
در درجــه نخســت بــه صــورت شــفاف و روشــن خطاهــای محاســباتی جریــان 
کشــور و در ایــن ســالها نشــان مــی دهــد. در حقیقــت ایــن  گــرا را در  توســعه 
مســتند مشــکات محیط زیســتی را نشــان می دهد و در رأس آن به مســئله و 

کشــور پرداختــه اســت. معضــل ســدها در ســطح 
کــرد: در حقیقــت امــروز بــرای همــه مــا ایــن  کشــوری، اضافــه  حجــت االســام 
کارآمــد  کــه ادبیــات توســعه ای تــا چــه میــزان نا موضــوع در حــال اثبــات اســت 
کارگــردان صحبــت اصلــی خــود را  کــه  اســت. در ایــن مســتند مــی بینیــم 

پیرامــون ســدها انجــام مــی دهــد.
کــرد: در مســتند  دبیــر شــورای راهبــردی الگــوی پیشــرفت اســامی تصریــح 
گویــد  گفتگــو مــی نشــیند و مــی  »مادرکشــی« آقــای ســوهانی بــا مخاطبــان بــه 
کــه مــا در ایــن ســالها و در زمــان مدیریــت خــود انســان هــای نادانی بودیــم که از 

کردیــم. ایــن روشــها در حــوزه مدیریــت محیــط زیســت اســتفاده مــی 
وی افــزود: مــا بایــد در ورودی هــای نقــد توســعه فقــط از محیــط زیســت شــروع 
بــه بحــث نکنیــم. بلکــه بایــد بیاییــم و ایــن بحــث هــای خــود را از خانــواده هــا 
کنیــم. مــا امــروز از محاســبات غلــط، فقــط در حوزه محیط زیســت آســیب  آغــاز 

ندیــدم بلکــه در حــوزه هــای مختلفــی بــا ایــن آســیب هــا روبــرو شــدیم.
دبیر شــوراي راهبردي الگوي پیشــرفت اســامي ادامه داد: توســعه، به صورت 
کشــور ایران شــده اســت.  کشــورهای توســعه یافته وارد  پدیده ای سفارشــی از 
ــا آن روبــرو شــدیم  کــه مــا ب کــه آســیب هایــی را هــم  بــرای همیــن هــم هســت 

کــه خــود کشــورهای پیشــرفته متحمل شــدند. بیشــتر از آســیب هایــی بــود 

کــه در ایــن نشســت  ســید حســین شهرســتانی پژوهشــگر و فعــال فرهنگــی نیــز 
گفــت: در نقــد دیــدگاه هــای توســعه  نقــد و برســی حضــور داشــت در ســخنانی، 
تــا امــروز حــرف هــا و ســخنان زیــادی بیــان شــده اســت امــا بایــد به ایــن موضوع 
کشــور خــود بــر ســر  کــه مــا در  کــه آن باهــا و آســیب هایــی را  کنــم  مهــم اشــاره 

طبیعــت خــود آوردیــم آنهــا بــر ســر محیــط زیســت خــود نیــاورده انــد.
کــه از دیــدن ایــن مســتند بایــد بــه مــا دســت بدهــد  وی افــزود: احساســی 
کشــور حداقــل احســاس  کــه در حــوزه مدیریــت محیــط زیســت  ایــن اســت 
کــه امــروزه آمریــکا و داعــش و  کنــار جنایــت هــای بســیاری  کنیــم. زیــرا در  گنــاه 
آل ســعود در دنیــا انجــام مــی دهنــد مــا نیــز جنایــت هایــی را در حــوزه بحــران 

کشــور رقــم مــی زنیــم. محیــط زیســت 
کارگردان این مســتند نیز در انتهای این برنامه در ســخنانی،  کمیل ســوهانی 
کار دینــی بــوده اســت. ایــن مســتند  گفــت: مســتند »مادرکشــی« حاصــل یــک 
گــروه 10 نفــره اســت. همچنیــن یــک تیــم پژوهشــی 8  کار یــک  حاصــل 18 مــاه 

کارهــای مربــوط بــه تحقیــق ســاخت آن را برعهــده داشــته اســت. نفــره هــم 
کــه در این مســتند مشــاهده کردید مــواردی بود  وی افــزود: تمــام چیزهایــی را 
کردیــم. اینگونــه مــی  کار پژوهشــی بــه آن دســت پیــدا  کــه بعــد از چندیــن مــاه 
کــه امــروز در کشــور بــا  کــه علــت اصلــی بحــران محیــط زیســتی  کنــم  توانــم بیــان 
کشــور شــده اســت. که از توســعه وارد  آن روبرو هســتیم تعریف نادرســتی بوده 
کشــور حضور  کرد: نکته دیگر در ماجرای این بحران در  ســوهانی خاطرنشــان 
یــک نــوع نــگاه فــن ســاالرانه بــوده اســت. در حقیقــت امــروزه فــن ســاالران 
گرداننــدگان سیاســت هــای مختلــف سیاســی و اقتصــادی و حتــی فرهنگــی 

کشــور هســتند.
کــه امــروز در مســئله  کنــم اتفاقــی  گــر بخواهــم شــفاف بیــان  کــرد: ا وی اضافــه 
کــه هــم پول  مدیریــت بحــران آب در ســطح کشــور مــا رخ داده ایــن بــوده اســت 
داشــتیم و هــم علــم ولــی نــگاه اقتصــادی بــه موضــوع محیــط زیســت در کشــور 
ــی  ــد و نگاه ــدس بودن ــا مهن ــدگان م گیرن ــم  ــم. در حقیقــت تصمی ــته ای نداش

تکنوکــرات بــه اقتصــاد داشــتند.

نشست نقد و بررسی »مادر کشی«

علت اصلی بحران زیست محیطی توسعه وارداتی است
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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 کننــد؛ 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 نامه هــای ارســالی بــه ایــن دوره از جشــنواره می پردازیــم.

سوژه

6

فاطمه بانو 
 علیرضا نوروزی خراسانی 

خاصه اثر
شــهری کوچــک در اســتان گلســتان،  راهزنــان مــدام بــه آنجــا حملــه می کننــد. 
ــه خــارج از  ــان ب ــا راهزن ــه ب ــرای مقابل ــه همــراه ســربازانش ب ــده پاســگاه ب فرمان
کشــته و ســربازان زخمــی بــاز می گردنــد. فاطمــه بانــو  شــهر می رونــد. فرمانــده 
کشــته شــده بــرای جلوگیــری از شــورش زندانیــان و تــا آمــدن  همســر فرمانــده 
کمــک نیروهــای  ــا  ــه عهــده می گیــرد. ب ــد، خــود فرماندهــی را ب فرمانــده جدی
مردمــی و چنــد ســرباز بــا راهزنــان درگیــر می شــوند. فرمانــده جدیــد بــا ســربازان 
کــه قدرت  بــه مهلکــه می رســند. راهزنــان را تــار و مــار می کننــد. فرمانــده جدیــد 
یــک زن را در سیســتم شاهنشــاهی رضاخــان یــک ضعــف می بینــد، فاطمــه 
بانــو را از پاســگاه بــدون هیــچ تشــکری بیــرون می انــدازد . مــردم از فاطمــه بانو و 
فرزندانــش اســتقبال می کننــد . در دوران انقــاب فاطمــه بانــو یکــی از اعضــای 

شــورای شــهر می شــود .

مترسک
سعید یجک

خاصه اثر
کاغ هایــی بــر مزرعــه آفتابگردانــی  مترســکی بــا لبــاس نظامــی بــه همــراه 
گل هــا شــده و مدعــی اســت  کــرده و مانــع رســیدن نــور خورشــید بــه  حکومــت 
که به مزرعه می آیند به دســتور  گنجشــک هایی  کبوتر ها و  خورشــید اوســت. 
کــه توســط  کاغ هــا زخمــی می شــوند. در نهایــت چنــد بــذر  مترســک توســط 
کــرده و بــه دور مترســک  گنجشــکی زخمــی پاییــن پــای مترســک افتــاده رشــد 
پیچیــده، او و کاغ هایــش را از بیــن می برنــد. خورشــید و شــادابی بــه مزرعــه باز 

کاغ هایــی از دوردســت مزرعــه را مشــاهده می کننــد . می گــردد. 

نمایی از اثر
خارجی- روز- مزرعه

کــه بــرف روی انهــا را پوشــانده مــی  کوهســتان هــای در هــم تنیــده را -درافــق 
کوهســتان قــرار دارد وســیاهی اش بــا ســفیدی  بینیــم آســمان ســیاه در بــاالی 
بــرف درهــم مــی رونــد دردشــت زیــر کوهســتان یــك مزرعــه ی افتابگــردان را مــی 
کــه یــك مترســك در بلندتریــن نقطــه ی ان قــرار داردخورشیددرپشــت  بینیــم 
گرفتــه اســت ودایــره  مترســك مــی باشــد ومترســك تمامــا جلــوی خورشــید را
ی خورشــید در پشــت ســر مترســك مخفــی شــده اســت. بــه دور مترســك مــی 
کنیــم مترســك از پاییــن توســط  چرخیــم وانــرا ازپاییــن بــه بــاال مشــاهده مــی 
کــه از جنــس درخت گردو می باشــد  چوبــی بــه زمیــن متصــل می باشــد چوبی 
ــك اورکــت  ــر روی لباســش ی ــن دارد و ب ــر ت ــره ب ــاره وتی ــاره پ ــك لبــاس ســفید پ ی
کــه تعــداد زیادی درجه و... وجوددارد پوشــیده اســت و برروی ســرش  نظامــی 
یــك کاه نظامــی وجــود دارد و گردنبنــد بزرگــی بــه شــکل مســتطیل بــر گردنــش 
کــه رویــش نوشــته اســت)I AM SUN(و روی شــانه هایــش تعــداد زیــادی  دارد 

کاغ ســیاه بخــط نشســته انــد
کــردن به  -ســپس آفتابگــردان هــا را مــی بینیــم که مجبور هســتند بجــای نگاه 
کند و  کنند یك افتابگردان از فرمان ســر پیچی می  خورشــید به مترســك نگاه 
بــه خورشــید نــگاه مــی کنــد و از پژمردگــی بیــرون مــی آیــد مترســك با دیــدن این 
کاغ هــا دســتور مــی دهــد بــه ســمتش برونــدکاغ  صحنــه پریشــان میشــود بــه 
گل مــی نشــینند وآن را مــی شــکنند و  کنندوبــروی شــاخه ی  هــا پــرواز مــی 
ــه  کننــد وبعــد از خــوردن آن ب ــا هــم جــدال مــی  گل آفتابگــردان ب ســرخوردن 

ســمت مترســك مــی رونــد.
کــه بــرروی شــانه هــای مترســك نشســته انــد و عــده ای  -کاغ هــا رامــی بینیــم 

گل هــا هســتند گوشــه ای درحــال خــوردن  دیگــر از آنهــا در 
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دیدگاه

جشــنواره عمار می تواند با رشــد کیفیت تولیدات 
خــود؛ ســدی در برابــر جریــان نفــوذ کــه مهمتریــن 
هــدف آن تغییــر در باور هــای مــردم اســت ایجــاد 
کنــد و عــاوه بــر آن بــا توجه به جنــس فعالیت آن 
در حلقه هــای تولیــد، توزیــع، مصــرف گســترش، 
نقــش مهمــی در گســترش  روحیــه انقابــی گــری، 
صــدور انقــاب و همچنیــن کادرســازی نیروهــای 

انقــاب ایفــا کنــد.

در ســال های پــس از انقــاب فعالیــن خــرد در فضــای انقــاب اســامی در 
کــه در میــان همــه ی  حوزه هــای مختلــف فیلم ســازی آرزویــی وجــود داشــت 
گلــوب«  ایــن همهمه هــای جشــنواره ای از »فیلــم فجــر« تــا »اســکار« و »گلــدن 
کــه بتواننــد آثــار خودشــان را بــرای  ســهمی برایشــان هــم وجــود می داشــت 
کشــور تولیــد می شــده بــه  کــه در هــر نقطــه از  کننــد. آثــاری  مخاطبیــن عرضــه 
دالیلــی همچون عــدم حمایــت و همچنیــن در بســیاری هــم بــه دلیــل برخــی 
ضعف هــا بــر روی زمیــن می مانــده و نمی توانســته خــودش را به مخاطبش که 
هدف اصلی ســاخت فیلم اســت، برســاند. متأســفانه »سینمای گیشه محور 
جشــنواره ای« آفــت نــگاه نفوذی ها به ســینمای جمهوری اســامی بــوده، که 
گلــوب تنظیم  گلــدن  آثارشــان را بــا توجــه به جشــنواره هایی همچــون اســکار و 
می کــرده اند کــه ایــن مســئله بســیار بــه آن دامن می زده اســت. آفتی که ســبب 
می شــد تا بســیاری از اســتعدادهای جوانان نادیده و ســرانجام ســرکوب شــود.
کاهــش  گران از  کــه مســئولین ســینمایی و ســینما امــا در ایــن ســال هایــی 
مخاطــب در ســینماها گالیه هــای بســیاری دارنــد و همچنیــن بســیاری از 
فیلم  هــای ســینمای انقالب اســالمی به دلیل عدم حمایت  هــای مالی به 
مراحــل ســاخت وارد نمی شــدند و جــای خــود را بــه  فیلم هایی با محتوای 
ســخیف بــرای کارکــرد تجــاری ســاخته می شــد، مــی داده انــد. »جشــنواره ی 
مردمــی عمــار« از بســتر فتنــه ۸۸ و پــس از حماســه ۹ دی روییــد و به عنــوان 

یکــی از رویش هــای جریــان ســاز فرهنگــی آن لقــب گرفــت.
گذشــته  کــه از آن   ویژگی هــای خــاص و انقابــی ایــن جشــنواره در ایــن ۶ دوره 

را ســرعت  رویــش خــود  تــا جشــنواره،  ســبب شــده 
ببخشــد و توانســته از ســایر فعالیت هــا خــود را مجــزا 
کنــار رشــد مخاطبیــن  کنــد؛ ایــن جشــنواره توانســته در 
خــود و از طرفــی هــم افزایش قابل ماحظه ی تولیدات 
و همچنیــن نفــوذ در میــان فعــاالن جــوان فرهنگــی بــه 
کنــد و بتوانــد نســلی را بــرای آینــده  کمــک  رشــد آن هــا 

فیلم ســازی انقــاب اســامی پــرورش دهــد.
و  اصــل  کــه  جشــنواره  ایــن  مهــم  گــی  ویژ اولیــن 
اســاس شــکل گیری آن بــوده، عــدم محدودیت برای 
اســت، ایجاد  اســالمی  انقــالب  حــوزه  ســازندگان 
کشــور  کــه در هیــچ جــای  ــار  ــر بــرای ارائــه آث فضــای براب
کنــار کمــک به  فرصــت دیــده شــدن پیــدا نمی کننــد در 
گســترش  ــه آن هــا ســبب  ــی و جهت دهــی ب ســوژه یاب

کــه خــود نشــان دهنده ی  روزافــزون تولیــدات ایــن جشــنواره شــده؛ افزایشــی 
کــه  بــاال بــودن پتانســیل تولیــدات رســانه ای در حــوزه ی انقــاب اســامی بــوده 
گذشــته بــه دلیــل محدودیت هــای ســایر جشــنواره های رســانه ای نادیــده  در 

گرفتــه شــده اســت.
ــران در میــان مــردم  ک گــی مهــم ایــن جشــنواره ایجــاد شــبکه ا دومیــن ویژ

کــه  هایــی  دغدغــه  از  یکــی  اســامی  انقــاب  تولیــدات  حــوزه ی  بــوده؛ در 
کــران و توزیــع محصــوالت به خصــوص  همیشــه به طــور خــاص مطــرح بــوده ا
کــران مردمــی  در  در حــوزه دیجیتــال بــوده، ایجــاد شــبکه ها و دبیرخانه هــای ا
اســتان ها و شهرســتان ها و همچنیــن اســتفاده از ظرفیت هایــی همچــون 
مســاجد به عنــوان یکــی از پیونــد دهنده هــای مهــم مردمــی ســبب ایــن شــده 
تــا دغدغــه منــدی و انگیــزه نســبت به توزیــع رســانه ای تولیدات این جشــنواره 
کنــد و باعــث شــود تــا مــردم بــا توجه بیشــتری بــه  در میــان مــردم افزایــش پیــدا 
اتفاقــات روزمــره نــگاه کننــد و فرهنــگ مردمــی دوباره رنــگ و بوی حقیقی تری 
گذشــته همچــون مباحــث مالــی  را بــه خــود بگیــرد و همچنیــن نگرانی هــای 
کاهــش  گســترش محصــوالت فرهنگــی  و شــبکه های توزیــع نســبت بــه عــدم 

کنــد. پیــدا 
کــه دســتاورد حقیقــی ایــن جشــنواره بــوده ظهــور و بــروز  گــی  ســومین ویژ
اســتعدادها در قالــب گفتمــان انقــالب اســالمی و نیز پــرورش و کادر ســازی 
کــه یکــی از معضــات مهــم  در چارچــوب آن اســت، کادر ســازی شــبکه ای 
در فعالیت هــای فرهنگــی انقــاب اســامی بــوده، زیــرا در  ســال های پــس از 
کادرســازی مبتنــی بــر  انقــاب در فعالیت هــای فرهنگــی ایــن جبهــه نتوانســته 
کشــور انجــام دهــد. بــه  نیــاز روز آن هــم بــا شــبکه ای حســاب شــده در سراســر 
همیــن ســبب ظهــور جشــنواره عمــار در ایــن بخــش توانســته تحولــی حقیقــی 
ــته و  ــای بس ــودن فضاه گش ــا  ــا ب ــد ت کن ــاد  ــب ایج ــتری مناس ــن بس و همچنی
کنار جهت دهی، سیاست گذاری و آموزش،  همچنین ایجاد انگیزه و امید در 
شــبکه ای از نیروهــای فعــال را در حوزه های مرتبط 

کنــد. بــا آن ایجــاد 
عمــار همچــون  متفــاوت جشــنواره  بخش هــای 
و  رایانــه ای  بازی هــای  بخش هــای  افــزودن 
تیزرهــای تبلیغاتــی ســبب تنــوع در مخاطبیــن در 
ایــن جشــنواره شــده و پاســخی هــم بــه نیازهــای 
فرهنگــی امــروز جامعــه در ایــن حوزه هــا می باشــد 
توزیــع  تولیــد،  در  رســانه ای  تولیدکننــدگان  تــا 
کنــار  در  شــوند  یــاری  محصــوالت  ایــن  کــران  ا و 
کــران در حوزه هــای  ایــن بخش هــا نیــز حضــور و ا
گامــی بلنــد بــرای اســتفاده  بین المللــی به عنــوان 
انقابــی  رســانه ای  و  دیجیتــال  ظرفیت هــای  از 
کــه در دو  بــرای تحقــق همــان هدفــی  اســامی 
نامــه ی مهــم رهبــری بــه جوانــان غربــی دنبــال می شــده، برداشــته شــود زیــرا 
ورود بــه حوزه هــای عملیاتــی فرهنگــی و اســتفاده از هنــر آن هــم در قالب هــای 
گســترش و انتقــال اهــداف ایــن نامــه 0مــی  پرمخاطــب بهتریــن وســیله بــرای 

باشــد.
ــه ایــن جشــنواره را  ک ــکات و تحلیل هــا آن چیــزی  در میــان همــه ی ایــن ن

»جشنواره عمار«
 تغییر استراتژی جبهه فرهنگی انقالب 
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نمازجمعه  سینمایی

ــی  ــای فرهنگ ــایر فعالیت ه ــان س در می
گرفتــه در جمهــوری اســالمی  صــورت 
در جایــگاه مهم تــری قــرار دهــد، »تغییــر 
اســتراتژی« در فعالیت هــای فرهنگــی 
کــه  انقــالب اســالمی اســت.  تغییــری 
کــران و  بــه دلیــل تجمیــع تولیــد، توزیــع، ا
کادر ســازی آن  همچنیــن شبکه ســازی 
هــم در حــوزه ی محصــوالت رســانه ای 
ایجابــی  فعالیــت  اســاس  به عنــوان 
ایــن جشــنواره در عرصــه ی فرهنــگ و 
بهره گیــری از جذابیت هــای هنــر رســانه، 
اســامی  انقــاب  هنــر  تــا  شــده  ســبب 
موضــع  از  آن  فرهنگــی  فعالیت هــای  و 
کثــرا تدافعــی در حوزه ی  بعضــا انفعالــی و ا
کــه در این ســال ها از ایــرادات  جنــگ نــرم 
کنــد و بــه  مهــم ایــن جریــان بــوده، خــارج 
ســوی نــگاه جریــان ســازی در مقابلــه و 
کنــد و  تهاجــم فرهنگــی دشــمن هدایــت 
نــگاه ایجابــی خــود را بــر نگاه هــای عمدتــا 
غلبــه  فرهنگــی  فعالیت هــای  ســلبی 

دهــد.
پــازل  در  عمــار  جشــنواره  جریــان 
ــامی  ــاب اس ــی انق ــای فرهنگ فعالیت ه
کیفیــت در تولیــدات  می توانــد بــا رشــد 
خود در بســتن نقاط نفوذپذیر و دفاع در 
کــه مهم تریــن  برابــر تغییــر باورهــای مــردم 
هــدف جریــان نفوذ بــوده و عاوه بــر آن به 
گــری و دغدغــه  گســترش روحیــه انقابــی 
معضــات  بــه  نســبت  مــردم  منــدی 
بــه  توجــه  بــا  انقــاب  صــدور  و  جامعــه 
جنــس فعالیــت آن در حلقه هــای تولیــد، 
کادرســازی  توزیــع، مصــرف و همچنیــن 
کــه از  کنــد. نقشــی  نقــش اصلــی را ایفــا 
ابتــدای انقــاب اســامی تــا امــروز بــر زمین 
مانــده و همیــن از عوامــل مهمــی بــوده 
کــه ســبب رشــد برخــی ناهنجاری هــا در 
ــه  ــدواری دشــمنان ب ــا امی ــد ت جامعــه ش
نفــوذ در فرهنــگ انقــاب اســامی بیشــتر 

شــود.

مراکز دینی از هنر روز عقب هستند
محمود علیخانی )امام جمعه مرزن آباد مازندران(

یکــی از موفــق تریــن اســلوب هــا و روش هــای ســازندگی اخــاق و رشــد تربیتــی افــراد، اســتفاده از هنــر می باشــد؛ 
ــد در مســیر  ــر بســزائی داشــته و می توان کردارهــای مــردم تأثی ــر اعتقــادات، اندیشــه و تفکــر، عواطــف و  ــر ب هن

کنــد، و اثــری ملمــوس بــر مخاطــب بگــذارد. خودســازی انســان، نیروهــای درونــی را بســیج 
کــه  اعتقــادات دینــی و مفاهیــم اخاقــی غالبــًا مفاهیمــی نــا آشــنا و غیــر محســوس هســتند و انســان هــا  از آنجــا 
کــه تثبیــت ایــن معانــی و  عمومــا بــا امــور محســوس و دیدنــی هــا و شــنیدنی هــا مأنــوس هســتند و از  آن جهــت 
مفاهیــم در ذهــن و روح افــراد الزم و ضــروری اســت، بایــد ایــن آموزه هــای مقــدس دینی را در قالب هنــر به افراد 
کــردن مفاهیــم معقــول دسترســی بــه ایــن گونــه مفاهیــم را برای همه آســان تــر کرد،  ارائــه داد، و بــه محســوس 
کــردن معقــوالت آن هــا را از حالــت خاموشــی و خفتگــی بــه حالــت بیــداری و فعــال در ذهــن  زیــرا بــا محســوس 

و خــارج ذهــن تبدیــل می کنــد.
بــه عبارتــی معانــی معقولــه در ذهــن مســتقر و تثبیــت نخواهد شــد مگــر آنکه به صورت محســوس بــه ذهن ها 
نزدیــک شــود. داســتان های قرآنــی و روایــی از ایــن مقولــه می باشــد. و نیــز علمــا، حکمــا و عرفــا در ایــن زمینــه 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه آثــاری چــون: رســاله الطیــر، منطــق الطیــر،  کــرده انــد  کوشــش فراوانــی  تــاش و 

ســامان و ابســال، حــی بــن یقظــان و... نــام بــرد. 
بابرایــن بایــد در قالــب هنــر دینــی، معقــوالت را بــه محسوســات، مســائل عالی را به مطالــب عــادی و امور غیب 

را بــه صــورت شــهود در جامعــه پیــاده کرد.
بایــد بدانیــم بعضــی ســخن ها را فقــط بــا بعضــی ابزارهــا می تــوان گفــت. مثا شــاید هیچ وقــت نتوانیم،  صرفــا از 
کــه صرفا با  روی یــک شــعر حافــظ یــک فیلــم ســینمایی بســازیم ،  زیــرا حافــظ با دقت مطلبــی را انتخــاب کرده 
کــس خــود  شــعر بیــان می شــود . درایــن صــورت ایــن اثــر بــرای همیشــه بصــورت یــک شــعر باقــی  اســت و هیــچ 
کــه یــک اثــر هنــری بــا یــک ابــزار دیگــر بیــان بســیار زیبایــی بــه  آنــرا بــه زبــان دیگــر در نمــی آورد . ولــی شــده اســت 

گرفته اســت.   خــود 
امــروز بشــر تشــنه ی هنــر اســت و اصــِل هنــر یــک وســیله انتقــال اســت، علــم نیســت. یــک ظــرف خوبــی اســت، 
حــاال یــا ظــرف زّریــن اســت یــا بلوریــن اســت ایــن ظــرف اســت وســیله انتقــال اســت از وســیله  انتقــال، انســان 

کســب نمی کنــد. معــارف را 
کز دینی از هنر خالی نبودند، شــعر، مداحی، نقاشــی، معماری، هنرهای تجســمی،  در گذشــته مســاجد و مرا
کــه  هنــوز هــم وجــود دارد؛ امــا  تذهیــب و نگارگــری، تعزیــه و نمایــش خوانــی و...از جملههنرهایــی بودنــد 
کــز  و مجالــس مذهبــی از هنــر  روز  مثــل ســینما و فیلــم عقــب هســتند و پــا بــه پــای دنیــا  متاســفانه امــروزه مرا
کــه یــا بــه علــت نداشــتن علــم و امکانــات بــوده و یــا بــه تصــور وجــود ابتــذال در ایــن هنــر. بــه  پیــش نرفتــه اســت 
گرفتــه و وســیله ای بــرای مبــارزه بــا  همیــن دلیــل ایــن هنــر و تخصــص در مســیر ضــد بشــری و ضــد دینــی قــرار 
حــق و حــق پرســتان شــده اســت.  امــروزه بزرگتریــن پشــتوانه غــرب و صهیونیســت هنرمنــدان غیــر متعهــد و 
کــه بــا بکارگیری ذوق هنــری در خدمت مســتکبران و زورمنــدان برای ترویــج امور  متخصصــان مــزدور هســتند 
باطــل و پــوچ خــود هســتند و هنــر ســینما و هنر هــای تصویــری – بــه ویــژه از نــوع هالیــوودی- وســیع تریــن راه 
کــه باعــث ترویــج فســاد و ضــد ارزش هــا و ایجــاد انحــراف فکــری و عقیدتــی و اخاقی  تهاجــم فرهنگــی هســتند 
کــه در گذشــته ســامری بــا هنــر مجســمه ســازی خــود گوســاله ی  در میــان نســل هــا شــده اســت.  همــان گونــه 

کــرد و باعــث انحــراف و اختــاف قــوم موســی شــده اســت.   ســامری درســت 
کــردن تربیــت  کارکــرد اجتماعــی هنــر – مخصوصــا در نمــاز جمعــه- نبایــد غافــل بــود، و بــا همــراه   بنابرایــن از 
اســامی و معارف اســامی با آموزش هنر، مســئولیت خود در انجام متعهدانه ی مســائل هنری را بپذیریم و 
بــا پرداختــن بــه هنرهــای اصیــل اســامی بــا کمک هنرمندان متعهد نقیصــه ی گذشــته را ان شــاءاهلل جبران 

نماییم.
گــر هنرمنــدی بخواهــد وارد ایــن حــوزه شــود، بایــد چهارضلعــی باشــد؛ یعنــی  بــه تعبیــر آیــت اهلل جــوادی آملــی ا
کار شــود. ایــن  وحی شــناس، معقول شــناس، متخَیل شــناس و محسوس شــناس باشــد تــا بتوانــد دســت بــه 
گاهــان به این اضاع چهارگانه فــوق در آنجا  کار عظیمــی اســت.  چــه نهــادی بهتــر از مســجد و نماز جمعه که آ
کنــون که بحمــداهلل به  هنرنمایــی کننــد، و  از  راه هنــر بــه نبــرد بــا هنــر مبتــذل و غیــر متعهــد و فریبنــده برونــد. ا
برکــت خون هــای مطهــر شــهدا ایــن بســتر فراهــم اســت مخصوصــًا در قالــب فیلم هــای جشــنواره عمار  بایــد در 

کرد. راســتای ایــن آرمــان حرکــت 
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گفت وگوی فیلمساز

شــخصیت »نــادر ابراهیمــی« بــه قــدری جــذاب 
و تأثیرگذاراســت کــه هیــچ کــس بــا درخواســت 
و  نمی کــرد  مخالفــت  ســاخت  بــرای  همــکاری 
اشــخاصی ماننــد ابراهیــم حاتمــی کیــا، کیومــرث 
مصطفــی  ســرهنگی،  مرتضــی   ، پوراحمــد 
رحماندوســت و حتــی مخالفــان فکــری ایشــان بــا 

کردنــد. مــا همــکاری 

کــه دوســت می داشــتیم«  کارگــردان مســتند »مــردی  محمدحســن یــادگاری 
گفتگو با خبرنگار »نشــریه روزانه ششــمین جشــنواره مردمی عمار«، درباره  در 
کــه داشــتم متوجــه شــدم »نــادر ابراهیمــی«  ایــن مســتند، گفــت: بــا مطالعاتــی 

شــخصیتی بســیار متفکــر و معتقــد بــه اصــول دینــی و 
ــان  ــه هرچنــد در ابتــدا برآمــده از جری ک ــی اســت  انقاب
کــه  روشــنفکری اســت، امــا بعــد از مدتــی بــا مطالعاتــی 
داشــته اســت از ایــن جریــان جــدا می شــود و حتــی بــه 

مقابلــه بــا آن می پــردازد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه »نــادر ابراهیمــی« شــخصیت 
بســیار جالــب توجــه و پــرکاری داشــتند افــزود: ایشــان 
کــه اصــول اخاقــی را در صحنــه  فیلــم ســازی بودنــد 
فیلــم بــرداری رعایــت می کردنــد و اشــخاصی ماننــد 
گردان  کیــا از شــا کیومــرث پوراحمــد و ابراهیــم حاتمــی 

ــد. ــوده ان ــان ب ایش
کــرد: نــادر  کشــورمان تصریــح  ایــن مستندســاز جــوان 

کار ماننــد نوشــتن و فیلــم  ابراهیمــی بــه ابوالمشــاغل معــروف بــود و چندیــن 
کیفیــت عالــی انجــام مــی داد. ســازی را همزمــان و بــا 

یــادگاری ادامــه داد: ایــن مســتند را بــرای نشــان دادن روحیــه انقابــی »نــادر 
کمبــود آن در هنرمنــدان احســاس می شــود و بــرای جبــران  کــه  ابراهیمــی« 
محجــور بــودن ایشــان در میــان اهــل فرهنــگ ســاختم و در واقــع ایــن مســتند 

»داســتان جدایــی نــادر از روشــنفکران« اســت.
وی اظهــار داشــت: شــخصیت »نــادر ابراهیمــی« بــه قــدری جــذاب و تأثیرگــذار 

کس با درخواســت همکاری برای ســاخت مخالفت نمی کرد و  که هیچ  اســت 
کیومرث پوراحمد، مرتضی ســرهنگی،  کیــا،  اشــخاصی ماننــد ابراهیم حاتمی 
کردند. مصطفی رحماندوســت و حتی مخالفان فکری ایشــان با ما همکاری 
یــادگاری بــا اشــاره بــه شــلوغی ســینما فلســطین 
جشــنواره  فیلم هــای  برخــی  کــران  ا زمــان  در 
گفــت: اســتقبال از جشــنواره عمــار از برخــی  عمــار 
جشــنواره هــا بیشــتر اســت و ایــن نشــان می دهــد 
مردم همراه این جشــنواره هســتند و از طرف دیگر 
که  کران هــای مردمــی این جشــنواره اتفاقی اســت  ا

کــم نظیــر اســت.  در دنیــا 
انقــاب  ادعــا داریــم  مــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دارد  ســایق  تمــام  بــرای  هایــی  حــرف  اســامی 
ــا  ــد بتواننــد ایــن ادع ــرد: فیلم ســازان بای ک ــح  تصری
را در عرصــه فیلم ســازی و جشــنواره عمــار آن را در 

دهنــد. نشــان  فیلم هایــش  انتخــاب 
از  داســتانی  فیلم هــای  ایده هــای  از  بســیاری  اینکــه  بیــان  بــا  یــادگاری 
در  عمــار  جشــنواره  کــرد:  نشــان  خاطــر  می آیــد،  بیــرون  مســتند  درون 
کــه  گونــه ای باشــد  مستندســازی توانســته تأثیرگــذار باشــد امــا بایــد بــه 
ــراد مذهبــی، اقشــار مختلــف مــردم را  ــر اف ــم هایــش عــاوه ب ــا فیل ــد ب بتوان
گذشــته در دو نوبــت  گــر هــر فیلــم ماننــد ســال های  بــه ســینما بکشــاند و ا

کــران شــود بهتــر اســت.  ا

»بار دیگر مردی که دوست می داشتیم« به روایت یادگاری

جدایی نادر از روشنفکران
ــانه  ــی و رس ــات فرهنگ ــد مطالع ــناس ارش ــران وکارش ــد 1370در ته ــادگاری متول ــن ی محمدحس
ــم  ــون فیل ــوان و کان ــینماگران ج ــون س ــازی درکان ــم س ــی دوره فیل ــا ط ــازی را ب ــم س ــت. فیل اس
دانشــگاه تهــران و کارگاه هــای مهــرداد اســکویی و نــادر طالــب زاده، از ســال 90 شــروع کــرده 
اســت. کلیــپ وی دربــاره نامــه مقــام معظــم رهبــری در نــوروز 94 حــدود نیــم میلیــون بازدیــد 
اینترنتی داشــته اســت و مســتند " داوطلبین عزیز " جایزه بخش نقد درون گفتمانی چهارمین 
جشــنواره مردمــی عمــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت. یــادگاری بــا مســتند" بــه ایــران خــوش 
آمدیــد" در بخــش بیــن الملــل ششــمین جشــنواره عمار وبا مســتند " بــار دیگر مردی که دوســت 

می داشــتیم " در بخــش داخلــی ایــن جشــنواره شــرکت کــرده اســت. 
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معرفی  فیلم

کارگردان »سربرز« از کردستان می گوید

وقفی برای »وحدت« و سربلندی
علــی گایینــی متولــد ســال 1361 در شهرســتان قــم پــس از اخــذ مــدرک کاردانــی خــود 
از دانشــکده فرهنــگ و هنــر تهــران در ســال 82 فعالیــت خــود را در تولیــد مســتند، 
نماهنــگ و فیلــم کوتــاه آغــاز کــرده و آثــاری همچــون »مهــر و مــاه«، »آیــت شــجاعت و 
تقــوا«، »روســفید«، »مــرگ یــک رویــا« و موفقیــت در جشــنواره اشــراق و رســول مهربانــی و 

جشــنواره بیــن اللملــی دانشــجویی را در کارنامــه هنــری خــود دارد.

گفت وگــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره  کارگــردان مســتند »ســرَبرز«، در  گایینــی،  علــی 
مردمــی فیلــم عمــار«، بــه بیــان داســتان ایــن مســتند پرداخــت و اظهــار داشــت: »ســرَبرز« در 
کــردی بــه معنــای ســربلند اســت و موضــوع آن در مــورد پیرمــردی شــافعی مذهــب در  زبــان 
کــه امــوال خــود را جهــت ســاخت و اســتفاده دو  روســتای علــی آبــاد شهرســتان قــروه اســت 
مســجد در شهرســتان قــروه، یکــی بــرای اهــل ســنت و دیگــری بــرای شــیعیان  وقــف می کنــد و 

فضــای مثبتــی از همگرایــی اهــل ســنت و تشــیع در ایــن شهرســتان بوجــود مــی آورد.
ــی روســتا و برخــی از  کل ــا موضــوع وحــدت تولیــد شــده، فضــای  ــه ب ک ــر  ــزود: در ایــن اث وی اف

کشــیده اســت. ــر  ــه تصوی ــا آن  ب مســائل حاشــیه ای مرتبــط ب
کارگــردان مســتند ســربرز، بــا اشــاره بــه رابطــه شــیعیان و اهــل ســنت در روســتای ســربرز، بیــان 
کــم بــر ایــن منطقــه و تعامــل شــیعیان و اهــل ســنت بســیار مثبــت اســت  داشــت: فضــای حا
کــه ســنت ازدواج در میــان برقــرار بــوده و در خانواده هــای اهــل ســنت اســامی اهــل  ــا آنجــا  ت

بیــت)ع( همچــون علــی، فاطمــه، حســین و... بــه وفــور یافــت می شــود.
کــه امــوال خــود را در راســتای  گفت وگــوی خــود بــا خانــواده حــاج فــرج  گایینــی، بــه  علــی 
کــرد: همســر و فرزنــدان حــاج فــرج با اینکه  کــرده، اشــاره و خاطــر نشــان  تحکیــم وحــدت وقــف 
که به آن احتیاج داشــتند را از دســت داده بودند از این وقف بســیار خرســند  در ظاهر اموالی 
کــرده و در راســتای آن  کــه اهمیــت وحــدت جامعــه مســلمین را بــه خوبــی درک  بودنــد؛ چــرا 

تــاش می کردنــد.
کبــر  کننــده مســتند، آقــای ا کــرد: تهیــه  وی بــا اشــاره بــه ایــده اولیــه ایــن مســتند، عنــوان 
مخدومــی ســوژه ایــن مســتند را معرفــی کردنــد و بــا توجــه بــه ضرورت تقویــت وحــدت در کام 

کردســتان شــدیم. مقــام معظــم رهبــری، بــرای تولیــد ایــن اثــر راهــی 
ــه جشــنواره مردمــی عمــار،  ــردان مســتند »ســربرز«، در خصــوص ارســال ایــن مســتند ب کارگ
کــرد: جشــنواره عمــار بــه دلیــل مردمــی بــودن، می توانــد نقــش مهمــی در دیــده  خاطــر نشــان 
شــدن چنیــن آثــاری در جامعــه داشــته باشــد و  ادامــه دادن ایــن شــیوه در  آینــده موجب ارتقا 

چشــمگیر فرهنــگ عمومــی خواهــد بــود.
علــی گایینــی، از تولیــد اثــری در زمینــه دفــاع مقــدس خبــر داد و گفــت: جزیــره خــارک در زمــان 
کنــون  کــرده اســت و هــم ا جنــگ بــه صــورت میانگیــن هــر روز یــک حملــه هوایــی را تجربــه 

مراحــل تصویــر بــرداری اثــری در ایــن زمینــه در دســت اقــدام اســت.

»برعکس«
 نگاهی طنازانه به مذاکرات هسته ای

کــه در  ــاه در قالــب داســتانی اســت  کوت برعکــس عنــوان اثــری 
کرات هســته ای و عدم  شــیوه ای طنازانــه و نــو بــه موضــوع مذا
کرات  کننــده غربــی در جریان ایــن مذا کــره  صداقــت طــرف مذا

پرداختــه اســت.
کارگردانــی و نویســندگی  ایــن اثــر 7 دقیقــه ای را حســین امانــی 

کــرده اســت.

داستان متفاوت یک هیئت
 را در عمار نظاره  گر باشید

»هیئــت زیــد شــهید« مســتندی اســت دربــاره هیئتــی بــه 
کــه توســط افغانی هــای مقیــم  همیــن نــام در خراســان رضــوی 
ایــن اســتان در ســال 13۶5 تاســیس شــده و ایــن ســال هــا 
ــون  گ گونا ــای  ــه برپایــی برنامه ه ــبت های مختلــف ب در مناس

می پــردازد.
کــه در پنــج ســالگی بــه همــراه خانــواده اش بــه  ابراهیــم یزدانــی 
کــرده در ایــن مســتند بــه روایــت فعالیت هــای  ایــران مهاجــرت 

هیئــت عــزاداران زیــد شــهید می پــردازد.
ــتند  ــریف هس ــزار ش ــردم م ــت از م ــن هیئ ــاالن در ای ــتر فع بیش
ولــی در مجمــوع هیئتــی اســت متعلــق بــه همــه مشــتاقان 
کــه ســال هاســت در ایــن هیئــت حضــور  اهــل بیــت)س( اســت 

ــد. دارن
کنندگــی مســتند »هیئــت زیــد شــهید« را  کارگردانــی و تهیــه 

محمــد مهــدی خالقــی بــر عهــده داشــته اســت.
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گفت وگوی فیلمساز

پــس از ســاخت نیــز متأســفانه هیــچ واکنشــی از 
ایــن مســئوالن دریافــت نکردیم و آن ها ســکوت 
را در برابــر »33 ســال ســکوت« انتخــاب کردنــد 
و مــن انتظــار داشــتم حداقــل یکــی از مســئوالن 
ــاد شــهید، واکنشــی منفــی  ــا بنی ــازان ی ــاد جانب بنی
یــا مثبــت نســبت بــه ســخنان مطــرح شــده در ایــن 
مســتند داشــته باشــد، امــا ســکوت کردنــد  و بــه 
نظــرم ایــن ســکوت جالــب نیســت و شــاید هنــوز 
آن چنــان کــه بایــد و شــاید وادار بــه پاســخگویی 

نبــوده انــد.

دلیــل ایــن کــه ســوژه جانبــازان پناهنده را بــرای پرداخت انتخــاب کردید  ▐
چــه بــود و چگونــه بــه این ســوژه دســت یافتید؟ 

کــردم،  کار  کــه قبــل از »33 ســال ســکوت« آن را  در مســتند »میــراث آلبرتــا 2« 
کــه در  بــا جمعــی از ایرانیــان جانبــاز مهاجــر بــه اروپــا مواجــه شــدیم، مســئله ای 
کــه ایــن افــراد از جــان  ذات خــود دارای تضــاد و قصــه ای دراماتیــک بــود؛ چــرا 
کنــون مجبــور بــه  گذشــته بودنــد و ا کشورشــان  خــود بــرای حفــظ وطــن و 

کشــور دیگــر شــده بودنــد. پناهندگــی بــه 
کیــا بــه نــام »از کرخه تــا راین«، قضاوتــی در مورد  در یکــی از آثــار ابراهیــم حاتمــی 
کــرده انــد امــا مــا در هنــگام  کشورشــان پشــت  کــه آن هــا بــه  ایــن افــراد می شــود 

برخــورد بــا آن ها ســعی کردیم ببینیــم این قضاوت تا 
چــه میــزان صحیــح اســت و پــس از صحبــت متوجــه 
کــه  کــه خیلــی از ایــن جانبــازان حــق داشــتند  شــدیم 
ــه تناقــض دو قطبــی در  ک ــم  پناهنــده شــدند و دیدی
ایــن میــان وجــود دارد و در تحقیقاتمــان بــا جانبازان 
مختلفــی روبــرو شــدیم و بــه آقــای دوزنــده رســیدیم و 
کــه داشــت بهتریــن گزینــه ما  بــه خاطــر ویژگــی هایــی 

بــرای پرداخــت و ســاخت اثــر بــود.
کــه داشــتیم پیرامــون   امــا در مجمــوع دغدغــه ای 
کشــور اقداماتــی  کــه در  کــه مســئولینی  بــود  ایــن 
انجــام می دهنــد بــه اســم نظــام تمــام می شــود و باید 
روزی پاســخگو باشــند و مــرام ایــن جانبــازان باعــث 
شــده بــود، آن هــا هرگــز حاضــر نشــوند در برابــر دوربــن 

کننــد. بیگانــگان سخنانشــان را مطــرح 
ــون  ــت پیرام ــده و صحب ــاب دوزن ــن جن ــان یافت از زم

ســاخت اثــری یــا موضــوع جانبازان پناهنــده، حدود دو هفته ای طول کشــید 
کار و قبــل از آغاز  تــا مرحلــه ارتبــاط و آشــنایی کامــل شــد و پــس از قطعــی شــدن 
کــه حرف هایــش را در فیلم بزند  کــرد  فیلمبــرداری، آقــای دوزنــده اســتخاره ای 
کــه خوشــبختانه اســتخاره خیلــی خــوب آمــد و جلــوی دوربیــن مــا حاضر  یــا نــه 

شد.

کنــش مســئوالن بنیــاد جانبــازان و بنیــاد شــهید یــا دیگــر مســئوالن بــه  ▐ وا
ایــن مســتند چگونــه بــود؟

پــس از نوشــتن طــرح اولیــه این مســتند بــا موضــوع زندگی جانبــازان پناهنده، 
کردنــد و ضرورتــی جهــت پرداخــت بــه ایــن  بســیاری از نهادهــا ایــن طــرح را رد 
مســئله احســاس نکردنــد، امــا پــس از ســاخت نظرشــان عــوض شــد و شــاید 
کــه مصاحبــه بــا ایــن افــراد بــرای نظــام هزینــه هایــی  ذهنیــت شــان ایــن بــود 
کــه دیدیــم صحبت هــای ایــن جانبــازان نــه تنهــا  بــه همــراه دارد؛ در حالــی 
ســبب تضعیــف نظــام نمی شــود بلکــه در راســتای مســیر ارزش هــای اســامی 
ــرارداد و حمایــت ارگانــی  ــدون ق ــر ب ــه اصــول نظــام اســت و ایــن اث و بازگشــت ب

گذاشــت. خــاص مرحلــه تولیــد را پشــت ســر 
کنشــی از ایــن  پــس از ســاخت نیــز متأســفانه هیــچ وا
مســئوالن دریافــت نکردیــم و آن ها ســکوت را در برابر 
کردنــد و مــن انتظــار  »33 ســال ســکوت« انتخــاب 
داشــتم حداقــل یکــی از مســئوالن بنیــاد جانبــازان یــا 
کنشــی منفــی یــا مثبــت نســبت بــه  بنیــاد شــهید، وا
ســخنان مطرح شــده در این مســتند داشــته باشــد، 
کردنــد  و بــه نظــرم ایــن ســکوت جالــب  امــا ســکوت 
کــه بایــد و شــاید وادار  نیســت و شــاید هنــوز آن چنــان 

بــه پاســخگویی نبــوده انــد.
مســئوالن  تــا  می کنــم  دعــوت  جــا  همیــن  از  مــن 
و  باشــند  خــود  کاری  کــم  پاســخگوی  و  بیاینــد 
کــه چقــدر از حــال و روز جانبــازان در دیــار  بگوینــد 
جانبــازان  ایــن  بــه  چقــدر  و  دارنــد؟  خبــر  غربــت 
بــه  رســیدگی می شــود؟ جانبــازان پناهنــده شــده 
کم نیســت و ما در مســیر ســاخت این مســتند  کشــورهای اروپایی تعدادشــان 

کردیــم. پیــدا  اروپــا  در  بســیاری  دوزنده هــای 

»ابراهیــم  ▐ آثــار  از  ردپایــی  همــواره  کارگــردان  مقــام  در  شــما  آثــار  در 
کار بــوده اســت؟ حاتمی کیــا« وجــود داشــته، دلیــل خاصــی پشــت ایــن 

سکوت مسئوالن در برابر 33 سال سکوت
از  پــس  کــه  اســت  شــریف  دانشــگاه  متالــوژی  رشــته  آموختــه  دانــش  شــمقدری،  حســین 
فارغ التحصیلــی ایــن رشــته هــا را رهــا کرد و بــه عرصــه فیلمســازی روی آورد؛ او ورودش به عرصه 
فیلمســازی را حاصــل یــک دغدغــه جمعــی بــه همــراه گروهــی از دوســتانش در دانشــگاه صنعتــی 
شــریف دانســت، دغدغــه ای کــه در  آن می خواســتند حرف هــای ناگفتــه ای را بــه وســیله ســینما 
در بیــان کننــد. شــمقدری پــس از وقایــع فتنــه 88  توانســت نخســتین اثــر خــود بــا نــام » یــزدان 
تفنــگ نــدارد« بــه تولیــد برســاند، اثــری کــه بــه واکاوی برخــی از حــوادث آن دوره می پرداخــت. 
پــس از ایــن اثــر، حســین شــمقدری بــا همراهــی گــروه فیلمســازی »آرمــان مدیــا« بــه ســاخت آثاری 
کــه اغلــب در زمینــه نقــد درون گفتمانــی هســتند پرداخــت و امســال بــا اثــر »ســی و ســه ســال 

ســکوت« در ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار حضــور دارد.
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گفت وگوی فیلمساز

کیــا بســیار الهــام بخــش و از جملــه  بــرای نســل مــن فیلم هــای حاتمــی 
کشــور جــدا بــود و ایــن  کــه از طبقــه شــبه روشــنفکر در  فیلــم هایــی بــود 
مســئله ســبب شــد تــا نســبت فیلم هــای وی حــس نوســتالوژیکی بــرای 
آقــای  فیلم هــای  از  هایــی  بخــش  کــه  مســئله  ایــن  و  شــود  ایجــاد  مــن 
حاتمی کیــا در آثــار مــن دیــده می شــود امــری اتفاقــی اســت و در مســتند 
»33 ســال ســکوت« نیــز ســوژه اثرمــان دقیقــا همــان شــخصیت فیلــم »از 

ــود. ــا رایــن« ب کرخــه ت

گفتمانی  ▐ گسترش نقد درون  جشنواره عمار و نقش آن در 
کــه  جشــنواره عمــار و فیلمســازان آن بــه دنبــال هنــر متعهدنــد، هنــری 
احســاس مســئولیت می کنــد و امیــدوارم اثرگــذاری ایــن حــس مســئولیت 
ــود  ــرای خ ــنواره ب ــن جش ــود، ای ــتر ش ــه بیش ــکات در جامع ــاح مش در اص
کــه فیلمــش  مــن و هــر فیلمســازی فرصتــی اســتثنائی اســت بــرای ایــن 
در سراســر ایــران دیــده شــود و بزرگتریــن دســتاورد هــر فیلــم بــرای یــک 
ــه  ــه ایــن مهــم در جشــنواره عمــار ب ک ــده شــدن اثــرش اســت  ــردان دی کارگ

می پیونــدد. وقــوع 
کــه بــا بودجــه بیــت المــال ســاخته می شــود  متأســفانه بســیاری از فیلــم هــا 
کــرده انــد،  کــه هزینــه  گونــه  کــه بایــد و شــاید و آن  گونــه  نمی توانــد آن 
ــزار می شــود  کشــور برگ ــه در  ک مخاطــب داشــته باشــند و جشــنواره هایــی 

ــه تماشــای آن هــا نمی نشــینند. ــد و مــردم ب هــم مخاطــب خــاص دارن
و  خاص تــر  گذاشــته  دســت  آن  روی  عمــار  جشــنواره  کــه  موضوعاتــی 
کشــور نــگاه  متنوع تــر اســت و بــا دیــدی متفاوت تــر بــه مســائل موجــود در 
ــه ای و  گیش ــای  ــه فیلم ه ــبت ب ــن نس ــر م ــه نظ ــگاه ب ــرز ن ــن ط ــد و ای می کن

کشــور قوی تــر اســت. فیلم هــای شــبه روشــنفکرانه در 
بــه طــور مثــال خانــواده هــا جلســات قــرآن خانگــی برگــزار می کننــد و در 
ایــام جشــنواره عمــار بــه دنبــال فیلم هــای ایــن جشــنواره می رونــد و در 
ایــن جلســه قــرآن فیلــم را پخــش می کننــد و ایــن بــه نظــرم اتفــاق مبارکــی 
کــه خانــواده هــا خودشــان می رونــد و فیلــم هــا را جهــت نمایــش  اســت 

پیــدا می کننــد.
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گفت وگوی فیلمساز

هنگامــه امیرپــور کارگــردان مســتند »ضربــه دوم« درگفتگــو بــا خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره 
مردمــی فیلــم عمــار« بــا اشــاره بــه نحــوه ورود و آشــنایی اش بــا دنیــای فیلــم وهنــر گفــت: بواســطه 
ــا  ــه آشــنایی داشــتم و آشــنایی ب ــد مصاحب ــگاران جــوان و ایســنا فرآین ــت در باشــگاه خبرن فعالی
»انجمــن پیشکســوتان ســپاس« مــرا در مســیر حرفــه ای مصاحبــه بــا خانــواده شــهدا قــرار دارد و در 

حــال حــال نیــز بــه ایــن کار مشــغول هســتم.
امیرپــور بــا اشــاره بــه ارســال مســتند »ضربــه دوم« به ششــمین جشــنواره مردمــی فیلم عمــار اظهار 
داشــت: حــدود 9 مــاه زمــان صــرف تولیــد مســتند »ضربــه دوم« و اتفاقــات آن شــد که ســه مــا ه اول  

آن فقــط شــامل تحقیــق و پژوهشــی بــود کــه توســط خــودم  صــورت گرفت. 
وی افــزود: ایــن مســتند در مــورد شــهید »عجــب گل« اســت کــه اوایــل انقــاب در زمینــه امنیــت 

ــارزه می کــرد. ــف مب ــا گروهک هــای مختل ــات و جبهــه خاکســتری فعالیــت می کــرد و ب اطاع
کارگــردان مســتند »ضربــه دوم« بــا اشــاره بــه فعالیت هــای شــهید »عجــب گل« در اول انقــاب 
خاطــر نشــان کــرد: گروهــک فرقــان از گــروه هایــی بــود کــه بــا شــعار مبــارزه علیــه زر و زور و 
ــدام مهــم  ــد و ایــن شــهید بزرگــوار اولیــن اق ــرور نیروهــای انقــاب می کردن ــه ت ــدام ب ــر اق تزوی
علیــه ایــن گروهــک را انجــام داده و رهبــر گروهــک فرقــان را دســتگیر کــرد  کــه در دادگاه بــه 

اعــدام محکــوم شــد.
وی افــزود: ضربــه آخــر کــه باعــث بســته شــدن پرونــده گــروه فرقــان می شــود توســط ایــن شــهید 
بزرگــوار صــورت گرفــت و ایــن بــرای مــن جالــب بــود کــه چگونــه و از چــه طریــق ایــن عملیــات را 
انجــام دادنــد کــه طــی آن موفــق بــه شناســایی »عبدالرســول گیاهــی« نفــر دوم گروهــک فرقــان در 
زنجــان و کشــتن وی شــد؛ هرچنــد کــه ایــن اتفــاق نوعــی دوئــل بــود یعنــی وقتــی شــهید »عجــب 
گل«، عبدالرســول را می زنــد او هــم بــه شــهید »عجــب گل« شــلیک می کنــد و ایــن شــهید بزرگــوار 

در راه حفــظ امنیــت نظــام اســامی  و مبــارزه بــا گروهک هــای معانــد نظــام، بــه شــهادت رســید.
امیرپــور بــا اشــاره بــه گمنامــی شــهدای عرصــه امنیــت ملــی، بیــان داشــت: متاســفانه  شــهیدانی که 
در جبهــه امنیتــی و خاکســتری فعالیــت کــرده انــد بــه نوعــی غریــب و مجهــول هســتند در حالــی 
کــه تــک تــک ایــن شــهیدان داســتان های جالــب و قابــل تاملــی دارنــد کــه ارزش آن را دارد کــه در 

مــورد هــر کــدام از آن هــا فیلــم ســاخته شــود.
ــان داشــت: خواهــر شــهید  ــات شــهید »عجــب گل«، بی ــه خاطــره ای از عنای ــا اشــاره ب ــور ب امیرپ
ــت  ــه و زاری می گف ــا گری ــد و ب ــا آم ــزل م ــب، سراســیمه در من ــک روز خانمــی غری ــد: »ی می گوی
می خواهــم مــادر شــهید »عجــب گل« را ببینــم و یــک ســکه بهــار آزادی بــه مــا داد و گفــت مــن 
ایــن را نــذر کــرده ام، ازایشــان ماجــرا را می پرســیدیم و ایشــان در جــواب گفتنــد مــن یــک مشــکل 
خیلــی بــزرگ داشــتم، شــهید »عجــب گل« را کــه اصــا نمی شــناختم یــک شــب خــواب دیــدم 
شــهید خــودش را معرفــی کــرد و گفــت یــک نــذر کــن و نیــت کــن بــرآورده می شــود و مــن وقتــی 
بیــدار می شــوم نــذر می کنــم اگــر مشــکلم حــل شــود بــه دنبــال مــادر شــهید بــروم و نــذرم کــه ایــن 
ســکه بــوده را بــه ایشــان  هدیــه کنــم«؛ خواهــر شــهید میگفــت :»ایــن خانــم آنقــدر تحت تاثیــر قرار 
گرفتــه بــود کــه حــدود شــش مــاه پــرس و جــو می کنــد تــا اثــری از خانــواده شــهید پیــدا کــرده و 

نــذرش را ادا کنــد.«
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــت:  م ــار، گف ــنواره عم ــی جش ــای مردم ــه اکران ه ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
کارگــردان اصــا نمی خو.اهــد در ایــن جشــنواره جایــزه بگیــرم ولــی از تــه قلبــم می خواهــم کــه ایــن 
شــهدای غریــب و مظلــوم شــناخته شــوند و حتــی اگــر ایــن آثــار بــه مســابقه راه پیــدا نکــرد زمینــه 

اکــران مردمــی آنهــا فراهــم شــود. 

شهیدی از جبهه خاکستری در »ضربه دوم«
هنگامه امیرپور متولد1362 تهران فارغ التحصیل رشــته کارشناســی ارشــد علوم سیاسی از دانشگاه 
تهــران مرکــز اســت کــه روزنامــه نــگاری را نیــز در دوره کارشناســی گذرانــده و با مســتند »ضربــه دوم« در 

ششــمین جشــنواره فیلم عمار شــرکت کرده اســت 12 6
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صفا از »مسیرهشت میلیمتری« می گوید

روایتی از تاریخ اکران کنندگان
محمــد صفــا متولــد 1362 در همــدان و فــارغ التحصیــل ســینما اســت. مســتند ســازی را 
از ســال 87 شــروع کــرده و مســتندهای " زنــده ام زندگــی " ، " روایــت دادادگــی " ، " 
ســفارش خدا " از جمله آثار اوســت که در جشــنواره های متعدد داخلی شــرکت داشــته 
اند. وی با ســه مســتند " روایت راوی  "، " دار و دل " و " مســیر هشــت میلیمتری " در 

ششــمین جشــنواره مردمــی عمــار شــرکت کرده اســت.

گفتگــو بــا خبرنــگار »نشــریه  کارگــردان مســتند »مســیر هشــت میلیمتــری« در  محمــد صفــا 
روزانــه ششــمین جشــنواره مردمــی عمــار«، گفت: این مســتند درباره آقای جلیــل طائفی از 
کار را آقای ســید جمال عود ســیمین مطرح  کشــورمان اســت و ایده اولیه این  فیلمســازان 

کردند.
وی افــزود: آقــای طائفــی در خانــواده ای بــه دنیــا می آید که وضعیت مالی چندان مناســبی 
ــه دنبــال عکاســی و پــس از آن فیلــم  ــذا امــکان ادامــه تحصیــل نداشــتند و ب نداشــتند و ل
ســازی مــی رود و بــا دوربیــن ســوپر8  ســاختن فیلــم و مســتند از وقایــع انقــاب و تظاهــرات و 

ورود امــام خمینــی )ره( را شــروع می کنــد.
ایــن مستندســاز در ایــن بــاره افــزود: آقــای طائفــی از اوایــل دهــه ۶0  بــه ســاختن فیلم هــای 
داســتانی و ســینمایی بــا افــراد محلــه خــود و بــا همــان دوربیــن ســاده رو مــی آورد و آنهــا را در 
شــهرها و مســاجد و روســتاهای دور افتاده نمایش می دهد و درآمد حاصل از فروش فیلم 

کمــک بــه جنــگ زده هــا می دهــد. هایــش را بــرای 
محمــد صفــا هــدف خــود را از ســاخت ایــن مســتند الگوســازی بــرای فیلــم ســازان جــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: برخــی فیلــم ســازان جــوان از نبــود امکانــات و شــرایط فیلــم  عنــوان 
کار نکــردن عنــوان می کنند و من با این مســتند  گلــه می کننــد و آن را بهانــه ای بــرای  ســازی 

می خواســتم بگویــم نبــودن امکانــات نبایــد باعــث شــود انســان فعالیــت نکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آقــای " رضــا ناجــی " از بازیگران کشــورمان، از افراد محله آقای طائفی 
گفــت: آقــای طائفــی همــکاری  کــرده اســت  کار بازیگــری را بــا آقــای طائفــی شــروع  کــه  بــوده 

خیلــی خوبــی بــا مــا داشــتند و همیــن همــکاری در بهتــر شــدن اثر تأثیر داشــت.
گــذاری هــا ی  گــر بــا اهــداف و سیاســت  محمــد صفــا بــا بیــان اینکــه هــر جشــنواره ای ا
کران هــای مردمــی  مشــخص تــداوم داشــته باشــد می توانــد موثــر باشــد، یــادآور شــد: ا
جشــنواره عمــار قابــل تقدیــر و تحســین اســت و با توجه به اینکه فیلــم ها برای دیده شــدن 
کار باعــث می شــود دامنــه مخاطبــان افزایــش یافتــه و افــراد زیــادی  ســاخته می شــوند، ایــن 

در نقــاط مختلــف بــه تماشــای فیلــم هــا بنشــینند.

گفت وگوی فیلمساز
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اکران مردمی

تشنه ی این کارها بودم ▐
مــا قبــل از شــروع جشــنواره ی عمــار، در مســجد محــل خودمــان فیلم هــای 
کــران در حــد یــک مانیتــور  آموزشــی و  دفــاع مقــدس را پخــش می کردیــم. ا
کارهــا بودیــم. مــن از طریــق حــوزه ی  کامپیوتــر اتفــاق می افتــاد. تشــنه ی ایــن 
کــران مردمــی بازتعریــف هنــری  هنــری شــهر بــا جشــنواره ی عمــار آشــنا شــدم. ا
کــرد؛ برگردانــدن هنــر در خدمــت انقــاب  کــه امــام خمینــی)ره( تعریفــش  اســت 
کــه درد دل مــردم،  ــد: »کارکــرد هنــر بایــد همیــن باشــد  اســامی. امــام می گوی
کنــد. بــه عبارتــی حــق مظلــوم را از ظالــم  مشــکات و معضــات مــردم را مطــرح 

گرفتــن.«

تلنگری به مسئولین ▐
ــم  ــه ه ــد دفع ــتیم. چن ــران داش ک ــون ا کان ــجد و  ــتر در مس ــهر بیش ــل ش داخ
کــران بــه روســتاهای اطــراف رفتیــم. یکــی از ایــن روســتاها »گریــوان«  بــرای ا
ــد. چــون در ایــن  ــا شــوق و ذوق فیلم هــا را تماشــا می کردن ــه مــردم ب ک ــود  ب
گفتــه شــده اســت، مــردم تــا حــدودی می تواننــد راحــت  فیلم هــا حــرف حــق 

کننــد.  بــا آن ارتبــاط برقــرار 
کــه ســالن  گلشــن داشــتیم  کــران خیلــی شــاخص هــم در ســالن  یــک ا
کــه فعــال فرهنگــی  کســانی  کثــر هنرمنــدان و  اصلــی شــهر اســت. تقریبــًا ا
بــود، چــون  اتفــاق خوبــی  ایــن ســالن فعالیــت می کننــد.  هســتند، در 
ــی از دوســتان  کنیــم. خیل توانســتیم تنبهــی در مســئولین ارشــاد ایجــاد 
کــه همــان ســالن ســینمای  گلشــن  »پــس می شــود ســالن  می گفتنــد: 
ســینما  ســالن  همــان  بــه  بعــد  روز  مــردم  کــرد.«  پــر  را  اســت  اســتان 
ــا نیســت؟ ایــن  ــه ایــن فیلم هــا چــی شــد؟ هســت ی ک ــد  مراجعــه می کردن
اتفــاق امــکان دارد حتــی در طــول ســال و هفتــه ای هــم انجــام شــود. 
گــر فیلم هــا قابلیــت داشــته باشــد  کــه مســتمر پخــش شــود، می تــوان  ا

کــرد. کار را  ایــن 

فیلم ها درد مردم بودند  ▐
و  بــود  آن هــا  دل  درد  چــون  می کردنــد،  اســتقبال  فیلم هــا  از  مــردم 
می افتــاد،  فیلــم  در  کــه  اتفاقاتــی  می کردنــد.  حــس  را  مســائل   آن 
بــود. مــردم  برایشــان شــیرین  ایــن  بــود و  افتــاده  اتفــاق   بــرای مــردم 
نقطــه ی  همیــن  مــن  نظــر  بــه  می دیدنــد.  فیلم هــا  در  را  خودشــان 
اســت.  مردمــی  هــم  جشــنواره  اســم  اســت.  عمــار  جشــنواره ی  قــوت 
بگذاریــم  جشــنواره ای  روی  را  مردمــی  اســم  کــه  نمی کنــم  قبــول  مــن 
کــه  ولــی مردمــی بــودن جشــنواره ی عمــار ایــن قــدر بــارز و خــوب اســت 
باعــث می شــود بازخــورد مــردم خــوب شــود. مــردم ایــن جشــنواره را از 

می داننــد. خودشــان 

امین درتومی اکران کننده بجنورد

عمار تنها سالن شهر را پر کرد
قبــل از جشــنواره عمــار فیلــم هــای آموزشــی و دفــاع مقــدس را در مســجد 
محــل اکــران می کردنــد. ابتــدا اکــران هــا بــا مانیتــور بــود. کــم کــم اکران هــا 
بــزرگ و بزرگ تــر شــد. ســالن بــزرگ شــهر هــم میزبــان بیننــدگان جشــنواره 
عمــار شــد. او اعتقــاد دارد کــه بــرای جنــگ نــرم بایــد ســراغ خود مــردم رفت. 
می گویــد: »مــردم بایــد در ایــن قضیــه از جیــب خــود هزینــه کننــد و اهمیــت 

قائــل شــوند.«

سوژه های بکر؛ مادر شهید پرسیا ▐
ــتیم.  ــغول هس ــان مش ــه ی خودم ــون محل کان ــم و در  ــیج نداری ــگاه بس ــا پای م
کــه تقریبًا تنها هیئت فعال اســتان اســت. مــن هم به  هیئــت شــاخصی داریــم 
عنــوان فعــال فرهنگــی در آن جا مشــغول هســتم و هم گاهی در مســجد محله 
کانــون به  فعالیــت می کنــم. خــدا را شــکر حاشیه نشــین هســتیم. بــا بچه هــای 

دیــدار خانواده هــای شــهدا می رویــم. 
شــهید رضــا پرســیا یکــی از شــهدای معلــم مــا اســت. مــادر شــهید پرســیا آن 
کــه حضــرت آقــا می گوینــد و در خیلــی از مســئوالن دیــده نمی شــود  بصیرتــی 
کــه نمی توانــد راه بــرود، چــه در بحــث اقتصــاد مقاومتــی  را دارنــد. ایشــان بــا آن 
ــزم اســت. مــا وقتــی بعضــی از دوســتان را می بینیــم  و چــه بحــث حجــاب مل
از انقــاب ناامیــد می شــویم ولــی وقتــی ایــن تیــپ مــادر شــهدا را می بینیــم 

ــاب اســت.  ــوژه های ن ــی از آن س ــًا یک ــان واقع ــم. ایش ــدا می کنی ــی پی دلگرم
کــه انقــاب داده  کهنســال اســت. هــر شــعاری را  متاســفانه ایــن مــادر شــهید 
گــوش  اســت، می توانیــد در صحبت هــای ایشــان بشــنوید. ایشــان نــه خبــری 
کــه بگوییــم واحــد مرکــزی خبــر در مغــزش توپیــده و نــه بلــد اســت  می دهنــد 
گرفتــه را  کــه از بچــه ی شــهیدش یــاد  روزنامــه ای بخوانــد. فقــط چیزهایــی 
می گویــد. این طــور ســوژه ها خیلــی بکــر و دســت نخــورده هســتند و بایــد 
مســتند و فیلمــش را ســاخت.  خــود حضــور جشــنواره ی عمــار بیــن بچــه 

مســجدی ها هــم ســوژه اســت. 

کار سطحی نباشد ▐
کــه قــرار اســت  گاهــی دوســتان نســبت بــه عمــار و چیزهایــی  کــه آ کنیــد  ســعی 
کنــد، باالتــر بــرود. بــه ایشــان ســیر مطالعاتــی یــا فیلــم  کار  عمــار در مــورد آن هــا 
ــاال ببــرد. بایــد در بچه هــا  کننــد و اطاعــات دوســتان را ب کــه نــگاه  داده شــود 
کــران و حتــی ســاخت فیلــم بــه وجــود  آیــد. بچه هــا دغدغــه  دارنــد،  دغدغــه ی ا
کــه باد  گاهــی بیشــتر شــود تا کار ســطحی نباشــد. مثــل پاییز  فقــط بایــد کمــی آ
کارهایمــان بهاری باشــد  می آیــد و برگ هــا ســریع ریختــه می شــوند. ان شــاءاهلل 

گاهــی می خواهــد.  کــه ایــن هــم آ

هزینه های فرهنگی باید از جیب خودمان باشد ▐
کــه در اطرافمان بوده اســتفاده کرده ایم  مــا همیشــه از امکانــات و ظرفیت هایی 
گــر ایــن  کــه ا کنیــم. اعتقــاد مــن ایــن اســت  کــه بــه مــردم مراجعــه   و نیــاز نشــده 
اتفــاق بیفتــد، بهتــر اســت. مــردم بایــد در ایــن قضیــه از جیــب خــود هزینــه کننــد 
کــه  و اهمیــت قائــل شــوند. اآلن جنــگ، جنــگ فرهنگــی اســت. بــا هجمــه ای 
دشــمن در مســائل فرهنگــی وارد می کنــد، هیــچ فرقــی با جنگ تحمیلی نــدارد. 
گــر ضــرورت را بــه مــردم نشــان  اتفاقــًا اآلن خیلــی ســخت تر شــده اســت. فقــط ا

کــه ایــن بــا ســر بچه هــای خــود آن هــا می آیــد، مــردم خــرج می کننــد.  بدهیــم 
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گزارش تصویری پخت شیرینی اختتامیه جشنواره عمار به دست مادران شهدا و زنان جهادگر مالرد
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اکران مردمی

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

گــزارش خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره عمــار« بــه نقــل از آنــاج، عصــر  بــه 
دیــروز افتتاحیــه جشــنواره اســتانی فیلــم عمار در مســجد امام حســن مجتبی 
کــه از مناطــق محــروم و حاشــیه نشــین تبریــز  علیه الســام منطقــه ی ایــده لــو تبریــز 

گیــر ایــن مراســم شــد،  گریبــان  گردیــد. قطعــی بــرق از بــدو شــروع،  اســت، برگــزار 
لــذا مســئولین برگــزاری جهــت تأمیــن بــرق ایــن مراســم بــه دنبــال موتــور بــرق 
ــه  شــدند. در ایــن بیــن جهــت جلوگیــری از اتــاف وقــت حاضریــن، مراســم ب

صــورت غیــر رســمی و بــا نــور فلــش تلفــن همــراه هــا شــروع شــد.
کــه مجری این برنامه بــود، نبود برق  روح اهلل رشــیدی دبیــر اســتانی جشــنواره 
و انداختــن نــور فلــش را بــه فلســفه برگــزاری ایــن برنامــه در منطقــه ای محــروم 
گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن افتتاحیــه راه انداختــن نــور بــه  مرتبــط دانســت و 
نقاط تاریک و شــناخته نشــده شــهر می باشــد، مشــکات و مصائب مردم این 
گردشــگری جهــان اســام  کــه تبریــز را شــهر  کســانی  منطقــه دیــده نمــی شــود و 
کــرده انــد، بهتر اســت به حاشــیه شــهر مــدرن تبریز هم ســری بزنند که  معرفــی 

هنــوز هــم آب فاضــاب هــا از خانــه هــا بــه خیابــان ریختــه مــی شــود!
ــم  ــبرداری و فیل ــر عکس ــوت هن ــی، پیشکس ــل طائف ــه از جلی ــدای برنام در ابت
ــه بیــان بیوگرافــی و خاطــرات خــود از زمــان  ــه عمــل آمــد و ب ــرداری دعــوت ب ب
ــام  ــم در تم ــش فیل ــرات پخ ــت. از خاط ــاب پرداخ ــود انق ــاب و خ ــل از انق قب
روســتاهای اســتان، فیلــم بــرداری از ســخنرانی امــام خمینــی در بهشــت زهــرا 
کــه بــرق مســجد وصــل شــد ولــی ایــن بــرق حاصــل از  گفــت. در ایــن حیــن بــود 

موتــور بــرق بــود.
کلیــپ خــوش آمدگویــی جشــنواره، پــدر شــهید حامــد جوانــی  بعــد از پخــش 
کــرد. او از برنامــه هــای اســتکبار  مدافــع حــرم، فرزنــد شــهیدش را توصیــف 
کــه فرزنــدش و امثــال فرزنــدش را نمــود شکســت  بــرای نســل جــوان خبــر داد 
کردنــد،  کــه علیــه ملــت ایــران وارد  ایــن برنامــه دانســت و افــزود: تحریــم هایــی 
کــه مــردم ایــران فرزنــد رمضــان  کــه فهمیدنــد  نتوانســتند موفــق بشــوند چــرا 

هســتند.

ــجره  ــه ش ــت فقی ــت: والی گف ــر داد و  ــه خب ــای زمان ــعث ه ــود ابن اش وی از وج
کــه خون شــهدا هم این  طیبــه اســت و نبایــد ایــن شــجره را تنهــا گذاشــت، چرا 

شــجره را آبیــاری میکنــد.
کــه از نیروهــای پشــتیبانی پشــت  بعــد از ســخنرانی جوانــی، از خانــم دل آمیــز 

جبهــه بود، بــا دســت مــادر شــهید جوانــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.
کــه بــرق منطقــه وصــل شــد، بــا  گذشــت یــک ســاعت از شــروع برنامــه،  بعــد از 
گرامیداشــت اربعین شــهدای  کــه همزمــان با افتتاحیــه جشــنواره،  توجــه ایــن 
کلیــپ مخصــوص مــردم نــارداران پخــش شــد و  نــارداران نیــز برگــزار مــی شــد، 
کتــاب خانــه زاد، مســتند ســاز و  در ادامــه برنامــه مهــدی نعلبنــدی، نویســنده 
تحلیــل گر مســائل آذربایجــان در مورد مظلومیت مردم نــارداران و محدودیت 
هــای دولــت آذربایجــان بــا معرفــی مــردم ایــن منطقــه، ســخنرانی اش را شــروع 

کــرد.
وی مــردم نــارداران را مــردم بســیجی و خمینی چــی خواند و حادثه اخیری که 
در اربعیــن امســال اتفــاق افتــاد را بســیار ظالمانــه خواند و از مســئولین اســتانی 
گفــت: برخــی از  کــرده و  گلــه  کردنــد،  کــه در قبــال ایــن حادثــه بــی اهمیتــی 
مســوالن اســتانی، ندانســته و غیــر عمــدی دقیقــا همزمــان بــا جرایانــات اخیــر، 

بــه وزیــر ایــن حکومــت نشــان تبریــز را دادنــد.
ــی  ــان دین ــرزاده از عالم ــع باق ــاج طال ــورد ح ــه در م ک ــی  ــاد از اتهامات ــا انتق وی ب
گفــت: ابوبکــر  کــه وی را هــم ســنخ بــا ابوبکرالبغــدادی دانســته انــد،  آذربایجــان 
البغــدادی خــود را مرحبــون و تروریســت مــی داند ولی آیــا از مردم اســام خواه و 
شــخص حــاج طالــع، تــروری دیده اید؟ جنایتــی دیده اید؟ کدام بمــب گذاری 
کــه نــام اهــل بیــت و عصمــت  گنــاه اینهــا غیــر از ایــن اســت  را انجــام داده انــد؟ 
طهــارت را در دیوارهــای خــود و میادیــن خــود نهادنــد؟ و زنــی نمیشــود پیــدا 

کــه بــی حجــاب باشــد. کــرد 
کــه متشــکل از نونهــاالن مناطــق  در پایــان برنامــه ،گــروه ســرود شــهید تجایــی 

محــروم و حاشــیه ای تبریــز بود بــه اجــرای ســرودهای حماســی پرداختنــد.

گزارشی از افتتاحیه استانی عمار در تبریز

افتتاحیه  ای با طعم موتور برق! 
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اکران مردمی

اعالم آمادگی فرمانده سپاه قادرآباد فارس
 برای جمع آوری کمک های مردم به جبهه مقاومت 

کران شــد.  فیلــم »رد خــون« بیــن پرســنل ســپاه قادرآبــاد شهرســتان خــرم بید ا
کــران جنــاب ســروان عزیــزی فرمانــده ســپاه قادرآبــاد ضمــن  در پایــان ایــن ا
گفتمــان  تقدیــر از دســت انــدرکاران جشــنواره عمــار در خصــوص انعــکاس 
کــران مردمی فیلم عمــار طرحی جدید  انقــاب اســامی گفــت: فیلــم ســازی و ا

در دنیــای فیلــم مــی باشــد.
کننــد و  کــران  وی ادامــه داد: اینکــه خــود مــردم، هــم فیلــم بســازند و هــم ا
کننــد در ادامه همین مقاومــت مردمی و جبهه  گفتمــان انقابشــان را جهانــی 
کوشــد و ایــن مایــه  کــه جهــان اســتکبار بــه حــذف آن مــی  مقاومــت اســت 
گــون و موثــر  گونا ســربلندی مــی باشــد. ســروان عزیــزی بــا اشــاره بــه محتــوای 
کادر، تعلیــم و تربیــت و فرهنگــی  فیلــم هــای عمــار بــه قســمت هــای آمــوزش 

کــران فیلــم عمــار برونــد. کمــک ا کــه بــه  اجتماعــی دســتور داد 
گفــت مــا آمــاده  کــرد و  فرمانــده ســپاه قادرآبــاد از طــرح ننــه عصمــت حمایــت 
کمــک هــای مردمــی ایــن طــرح بــه عنــوان پایــگاه جمــع  کمــک در جمــع آوری 

آوری هســتیم.

دو فیلم  برتر از نگاه دانش آموزان دبستانی صومعه سرا

دانــش آمــوزان پایــه هــای اول، دوم و ســوم دبســتان دخترانــه هفــده شــهریور 
کودکانــه،  گیــان ، در ســه نوبــت فیلــم هــای تولــد،  در صومعــه ســرای اســتان 

کردنــد.  بختــک و قاصــدک هــا را تماشــا 
کردنــد و  کــران شــده اســتقبال خوبــی  ایــن 300 دانــش آمــوز از فیلــم هــای ا
همگــی از فیلــم هــا راضــی بودنــد. در پایــان نماهنــگ »قاصــدک« و انیمیشــن 

»بختــک« دو فیلــم برتــر از نظــر دانش آمــوزان بودنــد.
کــران، پویــش مردمــی جبهــه مقاومــت بــه دانــش آمــوزان  همچنیــن در ایــن ا
معرفــی و قــرار شــد دانــش آموزانی که مادرانشــان می توانند دســتکش ببافند، 

بــه رابــط شهرســتانی عمــار تحویــل دهند.

کران فیلم های عمار در روستای علی آباد ورامین ▐ ا

کــران  مســتند »نمــای بســته ای از شــقایق هــا« و کلیــپ »فراخــوان ننــه عصمــت« در  ▐ ا

جمــع خواهــران بســیجی شــهر صغــاد شهرســتان آباده

کران تیزر »سالم« و فیلم داستانی »برخورد« در مسجد مهدویه کرج ▐ ا

کران فیلم های »یک قاشق« و »هم بازی« در حسینیه حضرت زهرا )س( مالرد ▐ ا

کران هــای مردمــی عمــار اسالمشــهر در هیئــت هفتگــی یــا مهــدی )عــج(  ▐ افتتاحیــه ا

بــا مداحــی حــاج امیر عباســی
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گفت وگوی فیلمساز

چطور وارد عرصه مستند سازی شدید؟ ▐
ــاه وارد عرصــه فیلمســازی  کوت ــا دســتیاری در یــک فیلــم  از دوره دبیرســتان ب
کســوت مدیــر تولیــد چنــد اثــر مســتند و بازیگــری  کــه در  شــدم و پــس از آن بــود 
کــردم و اینهــا زمینــه عاقــه مــن  را به فیلم ســازی ایجاد  در کلیــپ، حضــور پیــدا 

کــرد و اهمیــت حضــور در ایــن فضــا بــرای مــن بیشــتر شــد.

شکل گیری مستند شریک االنتصار  ▐
اولیــن ســفر مــن بــه لبنــان در ســن 19 ســالگی و بــرای ســاخت یــک مســتند 
رقــم خــورد امــا بــر خــاف انتظــارم ســاخت مســتند آن قدرهــا هم آســان نبــود و 
بایــد بــرای شــناخت لبنــان ســفرهای زیــادی صــورت می گرفــت و عــاوه بــر آن 
منابــع مالــی و ارتباطــات خــاص خــود را پیــدا می کــردم؛ بــا ایــن حال این ســفر، 
مقدمــه ســفرهای بعــدی مــن بــه لبنــان و ســاخت مســتند شــریک االنتصــار 

شــد.
در واقــع هــدف مــن از ســفر بــه لبنــان ســاخت مســتندی پیرامــون تاثیــر امــام 
خمینــی)ره( در لبنــان بــود و در همیــن راســتا در ســفر دوم خــود بــا شــهید 
گرفتــم رابطــه  کــه بــا ایشــان  شــاطری آشــنا شــدم و پــس از مصاحبــه هایــی 

ــرد. ک دوســتانه ای بیــن مــا ایجــاد شــد و بعدهــا نیــز ادامــه پیــدا 

آن موقع می دانستید که شهید شاطری چه نقشی در لبنان دارد؟ ▐
کــه ختــم بــه شــهادت ایشــان شــد، از شــهید شــاطری تصویــر  مــا تــا روزهایــی 
کــه پــس از شــهادت ایشــان و اخبــاری  می گرفتیــم امــا حقیقــت امــر آن اســت 
کــرد؛ فهمیدیم که حســام  کــه در رســانه هــا منتشــر شــد، نــگاه مــا بــه کلی تغییر 
کــه  خوشــنویس مــا، همــان حســن شــاطری یکــی از ســرداران بــزرگ اســت 
ــا ایــن همــه  کارهــای بســیار بزرگــی در لبنــان انجــام مــی داد امــا ب گمنامــی  در 

ارتباطــش بــا اطرافیــان بســیار صمیمــی بــود.
کــه مــن میخواســتم در مــورد امــام  گذشــته بــر میگــردم میبینــم  کــه بــه  االن 
کنــم و روز برگشــت بــا ناراحتــی از دســت نیافتــن بــه  کار  خمینــی)ره( در لبنــان 
ــا مــن بــه خاطــر امــام خمینــی)ره(  گفتــم خدای کــردم و  هدفــم رو بــه آســمان 
اینجــا آمــدم حــاال هــم دارم برمیگــردم ولــی انــگار همــه اینهــا منتهــی بــه 
ســفرهای بعــدی مــا و آشــنایی بــا شــهید شــاطری از فرزنــدان بــه حــق راه 

خمینــی شــد.

در این مستند چه تصویری از شهید شاطری ارائه دادید؟ ▐
مســتند »شــریک االنتصــار« در مــورد اقدامــات شــهید شــاطری در لبنان اســت 
کــه بتوانیــم آن را بــه تصویــر بکشــیم؛  و شــخصیت ایشــان بــزرگ تــر از آن اســت 
ســید حســن نصــراهلل در مــورد ایشــان می گوینــد یکــی از اولیــاء اهلل بــود و از 
ایشــان بــا عنــوان چمــران ثانــی در لبنــان یــاد می شــود؛ چنیــن فــردی را در 20 
کــرد؛ از ایــن رو بــه صــورت تیتــر وار بخشــی از اقدامــات  دقیقــه نمی تــوان معرفــی 

وی را نمایــش دهیــم.
کامل تر باشــد و در این مســتند  شــاید جمله آقای پناهیان در تشــریح ایشــان 
گفتــه و  گفتنــد:»در شــهادت ایشــان مــا بایــد بــه رهبــری تســلیت  کــه  نیــز آمــده 
کــه میتوانســتند منش انقاب اســامی  بگوییــم شــما کســی را از دســت دادیــد 

کند.« و مقــام معظــم رهبــری را در دنیــا منتشــر 
کــه در مســتند دیگــری بــه نــام »رد پــای  یکــی از اقدامــات شــهید شــاطری 
ــود،  ــرای اســکان آواره هــای ســوری ب ــه آن پرداختیــم تــاش ب یــک فرشــته« ب
ایشــان آواره هــای ســوری را در اطــراف زینبیــه اســکان دادنــد و اقــدام بــه ایجــاد 
که در آن شــرایط  کردند  کشــافه المهدی  بیمارســتان، مدرســه، مهد کودک  و 

ســخت اقــدام بســیار مهمــی بــه شــمار می آیــد.

از  ▐ تاثیــری  آیــا  بودیــد،  لبنــان  در  بــرداری  فیلــم  بــرای  کــه  مدتــی  در 
بودیــد؟ شــاهد  را  لبنــان  در  شــاطری  شــهید  فعالیت هــای 

 مــن بعــد از مصاحبــه بــا شــهید شــاطری، بــرای اولیــن بــار بــه جنــوب لبنــان 
کــه متوجه فعالیت بســیاری زیــادی که ایشــان در عمران  رفتــم و تــازه آنجــا بــود 
و بازســازی لبنــان داشــته، شــدم ایــن تاثیــر را حتــی در میــان قلــوب مــردم 
می توانســتیم مشــاهده کنیــم، بــرای نمونه وقتی بــرای خرید به مغــازه رفتیم، 
کــه متوجــه شــد مــا ایرانــی هســتیم بســیار مــا را مــورد  صاحــب مغــازه هنگامــی 
تکریــم قــرار داد و همــه اینهــا بــه خاطر حضور افرادی همچون شــهید شــاطری 
کــه نســل جــوان لبنــان چقــدر متاثــر  در لبنــان اســت و مــن آنجــا متوجــه شــدم 
از افــرادی همچــون امــام موســی صــدر، شــهید چمــران و شــهید شــاطری 

هستند.
ــه شــهید  ک ــی  کنــم و آن اینکــه، یکــی از اقدامات ــد ایــن نکتــه را هــم اضافــه  بای
کــه دولت هــای عربــی، جهــت تخریــب چهــره  شــاطری در مقابــل جنــگ روانــی 
ایــران در لبنــان بــه راه انداختــه بودنــد بازســازی گســترده مناطــق آســیب دیده 

نادری از »شریک االنتصار« می گوید

پیروزی خلوص »شاطری« 
بر پول سعودی

ناصــر نــادری متولــد 1369 دارای مــدرک کارشناســی علــوم سیاســی، فعالیــت خــود را در عرصــه 
فیلمســازی با دســتیاری در یک فیلم کوتاه آغاز کرد و رفته رفته شــاهد گســترش فعالیت های 
وی در عرصــه تولیــد مســتند بودیــم؛ نــادری در ششــمین دوره جشــنواره مردمــی عمــار بــا دو اثــر 

»رد پــای فرشــته« و »شــریک االنتصــار« حضــور بــه هــم رســانده اســت.
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شاید جمله آقای پناهیان در تشریح ایشان 
کامل تر باشد و در این مستند نیز آمده که 

گفتند:»در شهادت ایشان ما باید به رهبری 
تسلیت گفته و بگوییم شما کسی را از دست 

دادید که می توانستند منش انقاب اسامی و 
مقام معظم رهبری را در دنیا منتشر کند.«

کنــار تمــام مناطــق بازســازی  از جملــه پــل هــا، جــاده هــا مــدارس و... بــود و در 
شــده نامــی از ایــران را باقــی می گذاشــت.

ــا  ــی در نقطــه صفــر مــرزی ب ــه شــاخص در ایــن زمینــه احــداث پارک یــک نمون
کــه بعدهــا بــه عنــوان پارک  اســراییل بــود، پارکــی بــه نــام شــهدای مــارون الــراس 
کــه  کامــل شــده اســت و منطقــه ای  ایــران شــناخته شــد و در مســتند اشــاره 
کســی جرئــت حضــور در آن نداشــت امــا شــهید شــاطری ایــن  تــا قبــل از آن 
کــرده و مــردم در پــارک ایــران روبــروی اســرائیل  کامــًا خنثــی  منطقــه امنیتــی را 

بــه مناطــق فلســطین اشــغالی نــگاه می کننــد.
در حقیقــت شــهید شــاطری فاتــح جنــگ بازســازی در لبنــان بودنــد علــت هــم 
کــه ســعودیها، قطریها و کشــورهای حوزه خلیج فارس که امیدشــان  ایــن بــود 
ــا دادن  ــه ب ــن قضی ــود در ای ــدن خ ــوس ش ــا مای ــود ب ــزب اهلل ب ــت ح ــه شکس ب
پــول بــه دولــت لبنــان ســعی در  ایجــاد پایگاهــی بــرای اهــل ســنت تکفیــری و 
متعصــب و تضعیــف حــزب اهلل داشــتند امــا شــهید شــاطری بــه خاطــر خلوص 

نیــت خــود، در ایــن جنــگ پیــروز می شــوند. 

کــدام قســمت فیلم تــان ارتبــاط بیشــتری بــر  ▐ بــا 
کردیــد؟ قــرار 

دو جــا در فیلــم مــن احســاس میکنــم خیلــی خــاص 
اســت یکــی انتهــای فیلــم اســت؛ چــون انتهــای فیلم 
از صندلــی بلنــد میشــوم میآیــم شــهید شــاطری را 

می بوســم.
کــه میگوینــد اســرائیلیها از دســت من  و دوم آنجایــی 
عصبانــی هســتند خیلــی لــذت بخــش اســت، واقعــًا 
لــذت بخــش اســت، شــهید شــاطری نمونه یــک مرد 

انقابــی و مجاهــد بــدون مــرز اســت.

کران کردیــد و بازخوردی  ▐ آیا مســتند »شــریک االنتصــار« را در لبنان هــم ا
از آن داریــد؟

کــران ایــن فیلم هــا در لبنان  اخیــرًا تعــدادی از دوســتان لبنانــی مــا درخواســت ا
را داشــتند تــا بــرای مجموعــه بچه هــای رســاالت حــزب اهلل  نمایش داده  شــود 

و در شــبکه المنــار نیز پخش شــود.

و  ▐ اجــرا  ســاخت،  رونــد  در  شــاطری  شــهید  از  خاصــی  خاطــره  آیــا   
داریــد؟ فیلمبــرداری 

ــی  ــه زمان ک ــاد  ــاد افت ــی زی ــب خیل ــات جال ــار اتفاق ــریک االنتص ــتند ش در مس
کــه بــا تعــدادی از مســئوالن ایــران در اتوبــوس بــرای بازدیــد از مناطــق  بــود 
بازســازی شــده لبنــان رفتــه بودیــم، شــهید شــاطری در اتوبــوس آنقــدر  مــا را 
کــه آنهــا بــاور نمی کردنــد چنیــن فــردی  کردنــد  خندانــد و صمیمــی برخــورد 
مســئول پروژه هــای بــه ایــن بزرگــی باشــد و ایــن ویژگــی شــهید شــاطری تمام 
ذهنیــت مــرا نســبت بــه مــردان بــزرگ الهــی تغییــر داد و متوجــه مضمونــی از 
کــه در توصیــف یــاران امــام زمان)عــج( روایــت شــده بــود  یــک روایــت شــدم 
آنهــا بــه شــهادت شــان شــناخته میشــوند نــه بــه نمــاز و روزه و اعمــال شــان، 
یعنــی هیــچ چیــزی از نمادهــای ظاهــری آنهــا بــا مــردم تفــاوت نــدارد لــذا این 
کــه شــهید شــاطری شــاید مصــداق  روایــت بــرای مــن خیلــی جالــب بــود چرا

یکــی از آن روایــات باشــد. 

نظر شما درباره جشنواره عمار چیست؟ ▐
از ابتــدای شــروع فعالیتــم مبنــا را بــر ایــن قــرار داده 
کــه در هیــچ جشــنواره ای شــرکت نکنــم و در  بــودم 
گرفتــن جایــزه از  هیــچ برهــه ای از زندگــی حســرت 
کــه ماهیــت  جشــنواره های فیلــم را نداشــتم چــرا 
پــدر مــا  کــه  بــه تفکــرات مــا نمی خــورد چــرا  آنهــا 
بچه هــای فیلمســاز حــزب الهــی و انقابــی ســید 
ــر  ــل را ب ــم اص ــعی می کنی ــی اســت و س ــی آوین مرتض
کــه در صــورت شــناخته  گمنامــی بگذاریــم، هرچنــد 
شــدن ممکــن اســت سفارشــات بیشــتری داشــته 

ــیم. باش
ســازی  فیلــم  و  بــرداری  تصویــر  بــرای  کــه  هایــی  موقعیــت  معمــوال  و 
امــا جشــنواره عمــار  بــودن محقــق نمی شــود  گمنــام  بــا  می رویــم جــز 
تفــاوت عمــده در آن وجــود داشــت و آن طیــف  یــک  کــه شــروع شــد 
کــه ســال هــا جــای آن در  افــراد حاضــر در آن و حضــور فیلــم هایــی بــود 
ــدان  گلــوی فرزن ــود و ســاخته نشــدن آن هــا بغضــی در  ــی ب انقــاب خال

انقــاب بــود.

گفت وگوی فیلمساز
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یادداشت  فیلم

ساده گویی در عین این که به نظر می آید به 
همه فهم کردن اثر کمک می کند، از تعلیق و 

کشش و جذابیت کار کم می کند.

ــر هــر چیــزی  ــه محتــوا در ســینما و دنیــای فیلمســازی مقــدم ب ک گفــت  ــد  بای
که دنیای فیلمســاز  را می ســازد و دنیای  اســت. این محتوا و مضمون اســت 
کــه  ــازار محبــت« بــه محتــوا مهم تریــن مؤلفــه ای اســت  او، فیلــم را. توجــه »ب
کــه دنیــای ذهنــی ســازنده ی »بــازار  ایجــاد جذابیــت می کنــد. همــان چیــزی 
محبــت« را ســامان داده اســت. غفلــت از محتــوا یعنی »در آســتانه ی مــرگ قرار 

کــه مرده هــا هنــوز هــم فیلــم می ســازند!  گرفتــن هنرمنــد«؛ بــه ایــن اســتناد 
بــا این همــه می تــوان ایــن فیلــم را نقادانــه هم دیــد و صاحب اثر »بــازار محبت« 
ــر  ــاره بــه محتــوا و پرورانــدن هرچــه بیشــتر آن ترغیــب نمــود. ب ــر توجــه دوب را ب
گاهــی  کــه  گاهــی جزئیاتــی اثرگــذار اســت  گفــت ســینما را  همیــن اســاس  بایــد 

کلی تــر باعــث غلفــت  از آن جزئیــات می شــود.  توجــه بــه اصــول 
مگــر می شــود رابطــه ی »عّلــی و معلولــی« در یــک فیلــم –و به طــور کلی متــون و 
کــه در بیشــتر مواقــع طــراح آثــار  کارکــرد پیچیــده ای دارنــد  آثــار نمایشــی- چنــان 
را بــه زحمــت می انــدازد. روابطــی مملــو از جزئیــات و ظرایــف –در عین توجه به 
اصــول گریزناپذیــر و کلــی- تــار و پــود اثــر هنــری را می ســازد. همین روابط اســت 
کــه ســبب می شــود تــا مخاطــب بــه خیــاِل واقعیــت، قصــه ی فیلــم را  حتــی تــا 
گــر فیلم بر مــدار حــق و در کمال  مرزهایــی از حقیقــت نیــز بپذیــرد. فی الجملــه ا

ســامت بنا شــده باشــد همانا مخاطب می تواند در 
گیرد. فرآینــد پــرورش و تربیتِی قدســی قــرار 

می تــوان  فیلــم  از  کــه  مصادیقــی  جملــه  از  امــا  و 
بدان هــا اشــاره داشــت: یکــی اپیــزود ســوم اســت؛ 
بی نــوا  دوره گــرد  نصیــب  بایــد  لــک دار  ســیب های 
ــر باشــد؟! چــرا  شــود و ســیب های ســالم، ســهم خّی
آنچــه دوســت مــی داری را انفــاق نمی کنــی؟! بایــد 

پرســید »لــن تنالــوا البــّر...« چــه می شــود؟! البتــه آن مــرد مســن نــه خّیــر 
کتــر  کارا کــه از تمــام آنچــه  اســت، نــه مؤمنــی قابــل؛ بلکــه مؤمنــی قابــی اســت. 
یــک مؤمــن را می ســازد، محاســنش را دارد و لبخنــدی دســتوری و راه رفتنــی 
کلــی َخلــق  کــه عملــش _ و بــه طــور  آرام امــا فرمایشــی! می شــود ظاهرالصاحــی 

چنیــن شــخصیتی- ُتــف سرباالســت. 
لــک دار!( را  کــه زباله هــا )ســیب های  ایــن اســت  کــه می کنــد  تنهــا لطفــی 
کــه  درون محفظــه ی آشــغال ها نمی انــدازد. در نهایــِت لطــف و احترامــی 
ــا واســطه ی خیــر باشــد! و بعــد چــه  کنــاره ی مزبلــه می ســپارد ت ــه  دارد آن را ب

کاســب تنگ دســت اســت-  بــرای  آســان نیــت خــود را -کــه آمیختــه بــا آبــروی 
آن جــواِن هیجــان زده بازگــو می کنــد. ســؤالی ذهــن را درگیــر می کنــد: تلکیــف 
کــه نــه  کاســب چــه می شــود؟! یــک الکــی مؤمــِن خســیِس بی ماحظــه  آبــروی 
گرمــی ایمــان، چــرا او بایــد  کامــش  خنده هایــش ماحــت مؤمنانــه دارد و نــه 
ســیب ســالم بــه نیــش بکشــند و درمانــدگان روزگار، بــا ولــع گندیده ســیب های 
کــه نیســت هیــچ، بــر  زباله دانــی را ســق بزننــد. چنیــن پرداختــی مؤمن ســاز 

ــت. ــش اس ــینما ایمان ُک ــرده ی س پ
کــه آنــی و دفعــی اتفــاق می افتــد،  کتــر  کارا در بــاب تنبــه و تغّیــر )دگرگــون شــدِن( 
ــا  کافیســت. ام ــی  ــی لحظــه و درنگ گاه ــع  ــم واق ــه در عال ک ایــن نکتــه درســت 
ــی  ــرد. اینکــه شــخصیت اصل ــًا نمی پذی ــم و اقتضائاتــش، آن را تمام ــم فیل عال
ــه  ــری ب ــود و س ــر ش فیلــم، رفتــاری را شــاهد باشــد و در همــان حــال حق پذی
نشــانه ی رضایــت و فهــم، تــکان دهــد و بافاصلــه از ایــن رو بــه آن رو شــود، 
از ارزش و اثرپذیــری فیلــم می کاهــد. بــرای تعمــق و تغنــی اثــر خــود، بایــد از 
پیچیدگی هــای روایــی ســینما بهــره ی تمــام بــرد و فرصــت پذیــرش آن تغییــر را 
بــه ذهــن مخاطــب داد. بــرای رســیدن بــه روایت های جــذاب و اثرگــذار، چنین 
کــه بجــای اصرار بر دگرگون ســاختن شــخصیت فیلم، به تغییر  ایجــاب می کنــد 
کتر، خطایش را بفهمد  کارا در مخاطب بیندیشــیم. 
یــا نفهمد، احتیاج ما نیســت. مخاطب بایــد دگرگون 

شــود.
از ســویی دیگــر، ســاده گویی در عیــن این کــه بــه نظــر 
کمــک می کنــد، از  کــردن اثــر  می آیــد بــه همه فهــم 
کــم می کنــد. روایــت   کار  کشــش و جذابیــت  تعلیــق و 
هوشــمندانه – نمی گویــم متفــاوت و تــازه- می توانــد 
کــه بــه نظــر می آیــد  هــر اثــری را از ورطــه ی »صراحت گویی هــای ســاده« 
مخاطــب پیچیــده ی امــروز دیگــر آن را برنمی تابــد، نجــات دهــد. هرچنــد 
بازی هــا چشــمگیر نیســتند امــا ایــن اثــر تــاش دارد بــا هــر آنچــه در اختیــار دارد 
کــرده اســت بــرای  گفــت ســازنده ســعی  کنــد. بایــد  خــود را بــه ســینما نزدیــک 

داســتان خــود ابتــدا و انتهایــی برجســته و مناســب فهــم همــگان برگزینــد.
لــو رفتــن قصــه یــک مســئله اســت و لــو رفتــن فیلمســاز مســئله ای دیگــر؛ دومی 
گــر واقــع شــود بــه مراتــب زیان بارتــر اســت. هنرمنــد بایــد خــود را در پــس اثــرش  ا
کــه فیلمســاز از ایــن نقــد بایــد بــه دامــان  پنهــان  کنــد. ایــن بــدان معنــا نیســت 

پاک مرداِن حالل اندیش، فیلمسازی ایمان کیش
 محمد مهدی ابراهیم
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گفت وگوی فیلمساز

ریــا، دورنگــی و تزویــر پنــاه ببــرد و خــود را در پــس 
فرم هــای پرتبختــر، قاب بندی هــای پرتکلــِف قابــی 
بــه نمایــش بگــذارد و نســبت بــه محتــوا مســئولیتی 
ــوده  ــی آل ــد. خیــر، چنیــن دامان را متوجــه خــود ندان
ایــن نوشــتار، پنهــان مانــدن  اســت. )نگارنــده در 
هنرمنــد را در برابــر تبــرج و غــرور و خودنمایی نیاورده 
را هشــدار  بلکــه حضــور مخاطــب هوشــیار  اســت 
گــر دقتــی نباشــد همــه ی طراحــی اثــر   کــه ا می دهــد 
_ پیــش از نمایــش آن- افشــا خواهــد شــد.( چه بســا 
بایــد آنچــه را حــق و حقیقــت اســت به فریــادی بلند، 
آشــکار ســاخت و اثــر را از خیــر و خوبــی مملو ســاخت. 
امــا بحــث مــا بــر ســر »روایــت« اســت، بــر ســر چگونــه 
گفتــن. چگونــه بــر خواســتن کام )مانند برخواســتن 
هواپیمایــی از بانــد( و پــروازی مســلط و قابل قبول بر 
کــه  فــراز آســماِن ذهــن مخاطــب و در نهایــت فــرودی 
بیننــده را فایــده ای رســاند. هرچنــد طــّی ایــن فرآیند 
کوتــاه دشــوار اســت امــا چنیــن معنــا  بــرای یــک فیلــم 
نشــود حال کــه دشــواری ها دارد، تخفیــف هــم دارد. 
کــه صاحــب اثــر و مخاطــب هــر دو فیلــم  نــه! چرا
خــوب و ســالم را انتظــار می کشــند. اولــی تــا آن بســازد 

و دومــی آن را بــه تماشــا بنشــیند.
 .)Caption( برنگاشــت  بــاب  در  نیــز  نکتــه ای 
صامــت  دوره ی  از  فیلم هــا  در  متنــی  توضیحــات 
حضــوری جــدی داشــته و تــا کنــون دارنــد. امــا کاربرد 
کجــا و چه وقــت اســت؟ برنگاشــت در  آن در فیلــم 
کــه  کاراســت نــه خــارج از فیلــم. آن جــا  جریــان فیلــم 
حــرف فیلــم خاتمــه یافــت دیگــر پیام هــای بعــدی 
کم تریــن اثــر را دارنــد. فیلمســاز یا نویســنده باید تمام 
کار بندد بجای نوشــتن -  یا گفتِن  تــاش خــود را بــه 
پیــام- دغدغــه اش را در بافــت اثــر به نمایش بگذارد. 
حتــی دیالوگ هــا نیــز در فرآینــده نمایشــی شــدن 
گرفتــه می شــوند نــه آنکــه صرفــًا  کــه بــکار  فیلــم اســت 
ــت های  ــه برنگاش ــد ب ــه رس ــال چ ــند. ح ــو باش گفتگ

یــک فیلــم.
کــرد، آنچــه بــه »بــازار محبــت«  در آخــر بایــد تکــرار 
و  توجــه  برتــر،  و  اول  مرتبــه  در  وجاهــت می دهــد 
گرچــه توضیــح در بــاب  اهتمــام بــه محتــوا اســت. ا
ویژگــی محتــوا محــوری اثــر »بــازار محبــت« مختصــر 
کــم ارزش بــودن ایــن ویژگــی  ــر  ــاه بــود، دلیــل ب کوت و 
نیســت؛ چه بســا دارایی »بازار محبت« محتواســت. 
در مرتبــه بعــد نیــز نبایــد از موضــوع ایــن اثــر غافــل 
کــه در آن فــرد بــه انصــاف و  ــاختن بــازاری  ــد. س مان
بخشــندگی رفتــار می کنــد در معامــات بــه حــق خود 
آشــنا باشــد و بــدان بســنده می کنــد، دقت نظــری 

بجاســت.

»موج جنون« 
خارج از موج اسطوره سازی

ــه  ــولی در عرص ــادق رس ــور ص ــه از حض ــت ک ــه اس ــک ده ــه ی ــک ب نزدی
ســینما می گــذرد، او کــه بــا حضــور در انجمــن ســینمای جــوان بوشــهر 
کار خــود را در ایــن عرصــه آغــاز کــرده و تــا بــه حــال در مقــام دســتیاری 
کارگردانــی فیلــم ســینمایی و فیلــم کوتــاه از جملــه باالبــان را برعهــده 
داشــته اســت. رســولی در مقــام کارگــردان نیــز تــا بــه حــال کارگردانــی 
زندگــی«،  بــرای  »آوازهایــی  زمــان«،  »نفــس  جملــه  از  موفقــی  آثــار 
»هلهلــه جنــگ« را در کارنامــه داشــته اســت و امســال بــرای دومین بار 
بــا نماهنــگ »مــوج جنــون«  به جشــنواره مردمی عمار راه یافته اســت.

گــو بــا  گفــت و  کارگــردان نماهنــگ »مــوج جنــون« در  صــادق رســولی، 
خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار« اظهــار داشــت: 
ایــن نماهنــگ روایتــی از تاریــخ مربــوط بــه هشــت ســال جنــگ تحمیلــی 
کــه در شــهر خــود در  و دوران دفــاع مقــدس اســت و روایتگــر جوانــی اســت 
کــرده و  حــال زندگــی اســت و بــا آغــاز جنــگ مســیر دفــاع از وطــن را انتخاب 

در مســیر ارزش هــا و آرمــان هایــش پــا بــه عرصــه نبــرد می گــذارد.
کــه در ایــن اثــر بــه دنبــال ایــن  کارگــردان اثــر »مــوج جنــون« بــا بیــان ایــن 
کــه شــخصیت اصلــی فیلــم بــه دور از شــاخصه های اســطوره ای،  بودیــم 
تصویری از نوجوانان و شــهروندان معمولی باشــد، اظهار داشــت: جوان 
کــه می بینــد جنــگ  ــان آن زمــان وقتــی  کثــر جوان قصــه ی مــا هماننــد ا
ــدان  ــه می ــا ب ــد و پ ــهادت می کن ــزم ش ــه ع ــایه انداخت ــا س ــی آن ه ــر زندگ ب

می گــذارد.
رســولی، بــر لــزوم نــگاه بــه واقعیت هــای جامعــه در تولیــد فیلــم و مســتند 
کــرد: جامعــه مــا بــر پایــه ارزش هــای دینــی و ملــی اســت  کیــد و تصریــح  تا
کــه تولیــد می شــود بایــد نــگاه مشــخص تــر و واضــح تــری از  و فیلــم هایــی 
جامعــه امــروزی بــه تصویــر کشــد و الگوهایی را به تصویر بکشــیم که نگاه 

کننــده تــری نســبت بــه جامعــه دارنــد. واقــع بیننانــه تــر و امیــدوار 
وی نقــد مشــکات جامعــه را بخشــی از وظایــف فیلمســازان دانســت 
و افــزود: نقــد اشــتباهات و نقــاط ضعــف جامعــه نکتــه مهمــی اســت امــا 

کنــد. کــه ایــن روح ناامیــدی را بــه جامعــه تزریــق  کــرد  توجــه 
کیــد بــر اهمیت ورود فیلمســازان ارزشــی به عنوان ســربازان فرهنگی  بــا تأ
نظــام بــه موضوعــات دیگــر در قالــب نگاهــی امیدبخــش به جامعــه اظهار 

داشت: 
کریــز جبهــه  مــا بــه عنــوان ســربازان فرهنگــی ایــن مملکــت در پشــت خا
فرهنگــی بایــد بــا نگاهــی امیدوارانــه بــه ســمت اعتــای مملکــت خویــش 
ــد رویکــرد  ــراد تصمیــم ســاز در عرصــه هنــر بای کنیــم از ایــن رو  اف حرکــت 

کننــد. مناســبی در تولیــد آثــار هنــری اتخــاذ 
وی بــا اشــاره بــه ورود افــراد بــا اســتعداد بــه عرصــه فیلمســازی، بیــان 
داشــت: ورود بــه ایــن عرصــه اتفــاق مهمــی اســت امــا ادامــه دادن ایــن راه 
مهمتــر اســت و بــرای اینکــه آثــار خوبــی از خــود بــه یــادگار بگذاریــم بایــد بــه 

کــرد. کنــار حــاوت هــا تحمــل  کــرده و ســختی هــا را در  ســختی تــاش 
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معرفی فیلم

»اگر با خدا نجنگیم«

ــه  ــری اســت ب ــا خــدا نجنگیــم« اث ــر ب گ مســتند »ا
کــه بــه آســیب  کرمــی  کارگردانــی محســن حــاج 
شناسی، عملکرد بانک ها در حل نیازهای مالی 
کرمــی در ســاخت  مــردم پرداختــه اســت. حــاج 
کارشناســان  ایــن مســتند افــزون بــر اســتفاده از 
برجســته نظــام پولــی و مالــی، بــه آسیب شناســی 

عملکــرد بانک هــا پرداختــه  اســت.
او در ایــن مســتند بــا ســفر بــه شهرســتان ســبزوار، 
یکــی از صندوق هــای قرض الحســنه نمونــه شــرق 
کــه دارای ویژگــی هایــی خاصــی از جملــه  کشــور را 
را  نفــر در آن اســت  از 120 هــزار  بیــش  عضویــت 

ــد. ــی می کن معرف

»ناکو«
 روایتی از یک تلخی که شیرین می شود

کــو ، قصــه ی جوانانــی از ایــن مــرز و بــوم اســت که با نگاهی آرمان شــهرگونه  نا
بــه آن ســوی مــرز ، از هــر طریقــی به دنبال رفتن از کشــور هســتند. 

کــه قصــد دارد بــرای تحصیــل و زندگــی  کــو در مــورد جوانــی اســت  داســتان نا
به صورت غیرقانونی از مرز سیســتان از کشــور خارج شــود و در بیابان مســیر 
خــود را گــم می کنــد و بــا پیرمــردی کــه در گــدام )چــادر محلی بلوچــی( زندگی 
گاه می شــود تصمیــم  کــه از نیــت جــوان آ ــرو می شــود.  پیرمــرد  می کنــد روب
می گیــرد چنــد روز او را بــه بهانــه ای نگه دارد تا با واقعیت های مرز و ســرزمین 
آشــنا شــود. کارگردانی این اثر قابل تحســین را حســین ریگی، نویسندگی آن 

را امیــن گلســتانه و تهیه کنندگــی اش را محمــد قانع فــرد انجام داده اســت.

»هوای ماندن«
 را در عمار تنفس کنید

کــه  کارگردانــی علــی نیکــوکار اســت  کوتــاه داســتانی بــه  هــوای مانــدن فیلــم 
ــازی دارد و در روز  ــدر جانب ــه پ ک ــد  ــان می کن ــالی را بی ــر خردس قصــه ی دخت
کســیژن وجــود داشــته بادکنــک  کــه در کپســول ا تولــد دختــر, پــدر بــا هوایــی 

هــا را پــر از بــاد می کنــد و پــس از چنــد لحظــه از حــال مــی رود.
کــه دختر خردســال پس از بازگشــت به خانه  قصــه از آن جایــی اوج می گیــرد 
بــا پیکــر نیمــه جــان پــدر خــود روبــه رو می شــود و تــاش می کند تا بــه پدرش 
کوتــاه هــوای مانــدن بــه  کنــد و او را بــه حالــت قبــل بازگردانــد. فیلــم  کمــک 
کنندگــی محمد حســین معصومــی ، تصویربــرداری جاویــد مهریــزی  تهیــه 

زاده و صدابــرداری ســید عبــاس طباطبایــی تولیــد شــده اســت.

»فردای فردای فردا«
کارگردانــی و تهیــه کنندگی امیــد انصاری اســت که در مــدت زمان  فــردای فــردای فــردا عنــوان اثــری بــه 
کــرده اســت و بــه دنبــال  کــه فرزنــد خــود راهــی جبهــه  کنــد،  23 دقیقــه داســتانی مــادری را روایــت مــی 

خبــری از فرزنــد خــود اســت.

»هشت هشت« 
کــه در  احســان جعفــری بــا اثــر »هشــت هشــت« به ششــمین جشــنواره مردمی فیلــم عمار آمــده، اثری 
آن جعفری در 05 دقیقه  به بررســی  می پردازد. خط ســیر زمانی رخدادهای مهم انتخابات ریاســت 

جمهــوری ســال 88 و فتنه می پــردازد.
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قسمت سوم

طـــــــنز

مقایسه تطبیقی ژانر درام در سینمای جهان و ایران 

علی سلطانی وش

▐ 1
کترهــای فیلــم در چارچوبــی  کارا کــه در آن   درام نــام ژانــری در سینماســت 
واقعــی بــا مشــکات احساســی روبــرو می شــوند و در واقــع عمــل درام نویــس 
کــه از زشــتی ها و  داوری نیســت؛ بلکــه شــهادت دادن اســت و آن چــه را 
گاهــی  بــه عنصــری از اعتــراض می آمیــزد! امــا  کــه  پلیدیهــا شــهادت می دهــد 
ــب  کار« )عج ــان »درام  کارگردان ــا و  ــس ه ــگاه درام نوی ــوال از ن ــه اص ک ــران  در ای
کــردم!( همــه درام از اعتــراض بــه وضعیــت ایــران تشــکیل  کشــف  اصطاحــی 
کــه از زاویــه دیــد آنــان ایــران و جامعــه ایرانــی چیــزی نیســت جــز  شــده اســت 
کــه بــه رغــم همــه  ســیاهی و بدبختــی و بیچارگــی و پوچــی و عقــب افتادگــی 
تاش هــای فیلــم بــرای حــل ایــن مشــکات اصــا اینهــا قابل حل نیســتند؛ به 

جــان عمــه نویســنده قســم!
▐ 2

کشــمکش برخوردار باشــد   ژانر درام در ســینمای جهان در واقع باید از عنصر 
کشــمکش، تضــاد و تعــارض بیــن  کنــد؛ بنابرایــن  گر را جــذب  تــا بتوانــد تماشــا
افــکار، امیــال، عواطــف و اراده در هــر دو معنــای گفتــه شــده اصلی تریــن عنصــر 
درام بــه شــمار می آیــد امــا درام در ســینمای ایــران تشــکیل شــده از روایتــی از 
کــه راه  یــک ایــران بســیار عقــب افتــاده و پــر از مشــکل و بیچارگــی و بدبختــی 

کشــور بــه ســوی ینگــه دنیــا یــا اروپــا. حلــی هــم نــدارد جــز رفتــن از ایــن 

▐ 3
کلــی فیلم هــای ایــن ژانــر را در ســینمای جهــان اینگونــه طبقه بنــدی   بطــور 
کــه شــامل درام تراژیــک، درام جنایــی و حقوقــی، درام رمانتیــک  کرده انــد 
)عاشــقانه(، درام تاریخــی، درام ســانتیمانتال )احساســاتی بــه شــکلی اغــراق 
آمیــز(، درام روانشــناختی، درام اجتماعــی، ملــودرام، کمدی دراماتیــک، درام 
پزشــکی، درام مذهبــی و... می شــود. امــا در ســینمای ایــران درام طبقــه 
بنــدی و دســته بنــدی احتمــاال نداشــته و نــدارد چــون همــه موضوعــات 
دراماتیــک یــک دلیــل که بیشــتر نــدارد: عقب ماندگــی و اوضاع خــراب جامعه 

کشــورمان ایــران.
▐ 4

کــه اشــخاص  گــر در یــک نمایــش نشــان داده شــود  گفتــه آرتــور میلــر ا  بــه 
کاری  کــه آنهــا چــه  گــر نشــان داده شــود  کاری می کننــد، ملــو درام و ا چــه 
گفتــه شــده وجــود  نمی کننــد، درام شــکل می گیــرد. بــا توجــه بــه توصیفــات 
شــخصیت زنــده و واقعــی بــرای شــکل گیری درام حیاتــی بــه نظــر می رســد و 
ایــن ویژگــی مشــترک و الزامــی درام و تــراژدی می باشــد امــا در ســینمای ایــران 
گر شــخصیتی در فیلم هم نبود، نبود چون اصا درام برخاســته از اشــخاص  ا
ک ایــران اســت  نیســت بلکــه ایــن وضعیــت فاجعــه بــار و  عقــب مانــده و هولنــا

کــه عامــل اصلــی درام هــا شــده اســت!

در حوزه ی فرهنگ و هنر ُپر کاریم
ُپر دغدغه ایم، روز و شب بیداریم
دنیا همه مات ما شده از بس که

آثار بزرگ سینمایی داریم

حجت رجبی

ݡیݥݥ و داݥ�ن
اݣݣݣݣنݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ كه �ت ݡسݒ

ن
ݤݤݤݤݤݤݤ �بدݣݣݣاݣݣݣنݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�

ح سعادݣݣݣݣݣݣݣ�ت م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣص�ب ݡس�ی
ن

�

ݡیݥݥ و دا�ن
ݣݣمان كه �ت ن ݣݣݣݣݣݣ�ن

آ
الن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣكن در ݣݣݣݣݣݣݣا

به سوݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ �ن � �
گدن

�ت ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسر �ا�ه ݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣو د�یده �ب لو�ت ݣݣݣݣ�ا�ن ك ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ن �ی و �پ
�ت

ݡیݥݥݥݥݥ و ݣݣݣݣدا�ن
ران كه ݣݣݣݣݣ�ت ان ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ب

ن
ݡں رمان، ݣݣݣݣݣݣݣ�پ نه �ب�ن به مردمی � �

گــوش فــان  کارگردانــی مثــل تــو بــه زودی بــه  اقبــال بلنــدی داری. آوازه ســعادت و شایســتگی و هنرمنــدی 
مدیــران خواهــد رســید. بــه شــرط آنکــه فیلــم هایــت را دربــاره فــان موضوعــات –کــه خــودت می دانــی- 
کامــا مناســب اســت در قســمت ســینمایی منصــوب می شــود و موضــوع  کــه  بســازی. بــه زودی معاونتــی 
کامــا بــا مــردم هماهنــگ هســتی و  فیلم هــای بعــدی ات را بــا پیــک موتــوری برایــت می فرســتد. البتــه تــو 
کــه مــال  کارهایــی  کســی نیســتی و فیلــم حکومتــی هــم نمی ســازی! پــس الجــرم در آن  گــوش بــه فرمــان 
کــدام ســمت مــی وزد. حــاال بایــد  کــن ببیــن بــاد بــه  کا نــگاه  حکومتــی هــا هســت هــم دخالــت نمی کنــی. 

کــرد! بــرو ببینــم چــکار می کنــی. کاردک هــم نشــود جمــع شــان  کــه بــا  جــوری برانــی روی بعضــی هــا 

رباعی روز وز فال امر

محمدحسن یعقوب کوره پز

از امــروز تــا آخــر جشــنواره، روزی یکبــار بــرای شــما عاشــقان ســینما 
فــال می گیریــم تــا بفهمیــد بــا خودتــان چنــد چندیــد:

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-زینب تختی 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

برو فیلم می ساز نگو فیلم چیست؟

زهرا جمالی
برای ورود به عرصه فیلم سازی و فیلمنامه نویسی، شما فرهیخته و منورالفکر گرامی،  
کشــکی نمی تونی ســرتو بندازی پایین  کشــکی  که همچین  باید در نظر داشــته باشــید 

کردیم ناســامتی.  بیای تو. زنونه مردونه اش 
کــه مثــًا  بــه یــک احســاس یــأس فلســفی خــاص  امــا یــک وقتایــی هســت در زندگــی 
کــه فکــر می کنیــد بــه قــول شــاعر در  و چــه بســا پوچــی رســیده اید. درســت زمانــی 
ــه انــدازه ی یــک نقطــه  پــرگار هــم جایــی برایتــان در نظــر  دایــره ی قســمت حتــی ب
کــه از فوتبــال و سیاســت هــم خســته شــده ایــد و در آخــر  گرفتــه نشــده. آنوقــت اســت 
ــد  ــاخت و تولی ــراغ س ــه س ــد ب ــرتان، می توانی ــی از همس ــاق عاطف ــاِص ط ــر خ ــا تی ب

فیلــم برویــد.
الف- نگارش فیلمنامه

قلــم، کاغــذ، چــِپ پــر از پــول، ســه گزینه ای اســت که بــرای نگارش هر نوع فیلمنامــه ای 
کمــدی، درام، مســتند، رومنــس، جنگــی حادثــه ای، خانوادگــی الزم و ضــروری  اعــم از 

است.
ــار فاخــر  کــه نــگارش فیلمنامــه در ایــران، هماننــد ســایر آث هــر چنــد الزم بــه ذکــر اســت 
هنــری، همــواره بــا ایجــاد جرقــه در ذهــن فیلمنامــه نویــس آغــاز می شــود. البتــه جرقــه 
ــمایل  ــکل و ش ــه در ش ک ــتارگان  ــگ س ــون جن ــری همچ ــای اث ــد و اندازه ه ــه در ح ای ن

فیلمنامــه ای همچــون مــادرزن ســام.
ب - جذب سرمایه گذار

ابتدا باید مشخص کنیم که سرمایه گذار و اسپانسر طایی کار کیست؟
قالیشــویی شــربت اوغلی؟ پشمک و قطاب ســازی حاج عبداهلل؟  سماورسازی آپلون؟ 

فرقــی نمی کند.
گاه  کــه نــه، وصیــت. بدانیــد و آ ــورود مــن، از مــن بــه شــما نصیحــت  دوســتان جدیدال

کــه پیشــرفت ســه پلــه دارد. پاچــه خــواری، زیــرآب زنــی، اسپانســر. باشــید 

جیم- شروع پیش تولید
کــه حــل شــد، وارد مرحلــه ی پیــش تولیــد فیلــم  بــه هــر حــال بحــث ســرمایه و اسپانســر 

ماننــد انتخــاب بازیگــران و ســایر عوامــل می شــویم.
کــه معتقــد بــه مقولــه شایســته ســاالری  گــر شــما از آن دســته اشــخاصی هســتید  ا
کســی بهتــر  کلیــدی فیلــم، چــه  گرفتــن نقش هــای  هســتید، پــس بــرای بــه عهــده 
کــه  گفتــه انــد چراغــی  از فامیــل و دوســت و آشــنا و در و همســایه؟ از قدیــم هــم 
گرونــی و رکــود و  کــم مصرفــه. باخــره تــو ایــن اوضــاع  بــه منــزل رواســت، المــپ 

کار رو بگیــره دیگــه. گوشــه  ــه  ــد بیــاد و ی کســی بای بیــکاری، هــر 
دال- اکران فیلم

گیشــه و فروش  کــه ذهنتــان را درگیــر مســائل بیخــودی نظیــر  از همیــن ابتــدا بگویــم 
کــران عمومــی و خصوصــی جشــنواره های داخلــی نکنیــد. قدرتــی خــدا  فیلــم و ا

کــه در دنیــا زیــاد اســت جشــنواره.  چیــزی 
کــران شــوند؟ خــدا  بعــدش هــم مگــر قــرار اســت همــه فیلم هــا فقــط در ســینماها ا

ــر را. ــکده ی هن ــای دانش کاب و پردیس ه ــت  ــه نای ــه دارد این هم نگ
میم- ورود به شبکه ی خانگی

کــه در ایــن مــکان آشــغال بریزد«.»ارائــه ی بلیــط  کســی  »لعنــت بــر پــدر و مــادر 
کــدام یــک؟! نشــانه ی شــخصیت شماســت«. 

کــه مــا ایرانیــان همــواره در طــول تاریــخ بــا  بــر همــگان واضــح و مبرهــن اســت 
کــرده ایــم تــا دومــی. جملــه ی اولــی بیشــتر ارتبــاط برقــرار 

ــن از  ــر در رفت ــگ و ِقِس ــدار و وارنین ــل هش ــور از مراح ــس از عب ــم. پ ــرتان نده دردس
کســب درآمــد  کپــی غیرمجــاز و لــو رفتــن فیلمتــان، شــما می توانیــد یــک بــار دیگــر بــه 
بیندیشــید و در شــب جمعــه فاتحــه ای نثــار ارواح طیبــه ی هــر چــه ســوپرمارکتی و 

کریــم اســت. بقالــی اســت بکنیــد. بعــد از آن هــم خــدا 

چطور وارد سینما شویم
 طراح : سجاد جعفری

قسمت ششم


