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گزارشی از کمپین» ننه عصمت«



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

نشســت نقــد و بررســی مســتند »شــریک االنتصــار« امشــب بــا حضــور »ناصــر 
کارگــردان ایــن مســتند در طبقــه ســوم ســینما فلســطین برگــزار شــد. نــادری« 
ناصــر نــادری کارگــردان ایــن مســتند در این نشســت نقد و بررســی در ســخنانی 
گفــت: پیرامــون جزئیــات ســاخت مســتند »شــریک االنتصــار« این نکتــه را باید 
کار در ســال 1388 بــرای نخســتین بار به لبنان ســفر  کــه بــرای ایــن  کنــم  عــرض 
کــه تاثیــرات امــام خمینــی )ره(  کــردم. زیــرا بــه دنبــال ســاخت مســتندی بــودم 

در لبنــان را بــه مــردم و مخاطبــان نشــان بدهــد.
وی افــزود: تصــور مــن قبــل از ســفر بــه لبنــان ایــن بــود که با کشــوری جنــگ زده 
کامــا تغییــر  روبــرو هســتم. امــا وقتــی وارد فــرودگاه بیــروت شــدم ذهنیــت مــن 
کــه  گویــی در یــک کشــور غربــی حضــور دارم. در لبنــان بــود  کــه  کــرد. بــه صورتــی 
کــه از حاضران  بــه یــک کنفرانــس درمــورد مقاومــت دعــوت شــدم و در آنجــا بود 
در ایــن همایــش پیرامــون امــام خمینــی )ره( و تاثیــرات ایشــان بر جامعه لبنان 

ســواالتی پرسیدم.
که شــهید شــاطری  کنم  کرد: البته این نکته را باید عرض  نادری خاطرنشــان 
بــا عنــوان »حســام خــوش نویــس« در کشــور لبنــان شــناخته مــی شــد. اینگونه 
کــه زمینــه  کــه مصاحبــه نســبتا جامعــی بــا او انجــام دادم و اینگونــه شــد  بــود 
گرفــت. شــهید  هــای اولیــه ســاخت و تولیــد مســتند »شــریک االنتصــار« شــکل 
کــه پــس از جنــگ 33 روزه حــزب اهلل لبنــان بــا اســرائیل  شــاطری فــردی بــود 
پیــروز بازســازی لبنــان شــد. زیــرا او ویرانــه هــای ناشــی از ایــن جنگ را بازســازی 

کــرد. کــرد و حــزب اهلل را در مقابــل مــردم لبنــان ســربلند 
گــروه مخاطــب ایرانــی را  کــرد: مــن در راه ســاخت ایــن مســتند  وی اضافــه 
مدنظــر قــرار داده بــودم. علــت ایــن امــر هــم ایــن بــود که مردم کشــور ببینند که 
مــا ایرانــی هــا از چــه عــزت و افتخــاری در لبنــان برخــوردار هســتیم. مــردم بایــد 
کنــار نفــوذ سیاســی و نظامــی در لبنان از نفوذ فرهنگی بســیار  کــه مــا در  بداننــد 

خــوب و قابــل توجهــی برخــوردار هســتیم.
کــرد و گفت:  کارگــردان بــه علــت انتخاب این نام برای مســتند خود اشــاره  ایــن 
علــت اینکــه نــام ایــن مســتند را »شــریک االنتصــار« قــرار دادم ایــن بــود که اســم 

کــرده تا موجب شــود موضــوع آن لو نــرود. بــرای مخاطبــان ایجــاد ایهــام 
کــه »شــهید شــاطری« بــه شــهادت رســید تــازه متوجــه  نــادری افــزود: زمانــی 
کــه  کــه نــام واقعــی او ایــن اســت و »حســام خــوش نویــس« نامــی بــوده  شــدم 
کــه متوجــه شــدم این  بــه صــورت محلــی بــرای او انتخــاب شــده بــود. آنجــا بــود 
کشــورهایی از جملــه عــراق، لبنــان، ســوریه،  کنــار ایــران در  شــهید بزرگــوار در 
آذربایجــان و افغانســتان خدمــات فنــی و مهندســی فراوانی انجام داده اســت.
کشــور  وی ادامــه داد: بــه علــت میــزان فعالیــت و عملکــرد شــهید شــاطری در 
ــد  ــتیم بای ــان را داش ــون ایش ــی پیرام کامل ــتند  ــاختن مس ــد س ــر قص گ ــان ا لبن
کــه اینجــا  کردیــم. ولــی مســئله ای  سلســله مســتندهایی را تهیــه و تولیــد مــی 
بــا آن روبــرو بودیــم مشــکل و محدودیــت از نظــر بودجــه بــود. برایــن اســاس مــا 
کشــور  وارد بحث مدیریتی اقدامات این شــهید بزرگوار شــدیم و خدمات او در 

کشــیدیم. لبنــان را بــه تصویــر 
کــرد: حــق شــهیدی همچــون شــاطری ایــن  کارگــردان خاطرنشــان  ایــن 
کشــن پیرامــون او و شــخصیت و  کــه فیلــم ســینمایی بــزرگ و پررودا اســت 
کــه شــهید  فعالیــت هــای او تهیــه و تولیــد شــود. نکتــه دیگــر اینکــه زمانــی 
شــاطری در ســوریه بــه شــهادت رســید دکتــر رکــن آبــادی ســفر ایــران در 
ــه  ــاطری چگون ــهید ش ــه ش ک ــیدم  ــر از او پرس ــن خاط ــه همی ــود. ب ــان ب لبن

بــه شــهادت رســید.
کــرد: زیــرا بعــد از شــهادت ایشــان حاشــیه هایــی در رســانه هــا  نــادری اضافــه 
کــه او در حــال حمــل ســاح  توســط دشــمنان و غربــی هــا ایجــاد شــده بــود 
گرفتــه و تــرور شــده اســت.  توســط هواپیماهــای اســرائیلی مــورد هــدف قــرار 
کــه شــهید شــاطری توســط اســرائیل تــرور شــده امــری  البتــه ایــن موضــوع 

کــه بــرای همــه ثابــت شــده بــود. بــود 
که در ســفری  کرد: بعد از شــهادت شــهید شــاطری در ســوریه بود  وی تصریح 
کــه او در ســوریه مدرســه و مهدکــودک  کشــور رفتــه و متوجــه شــدم  بــه ایــن 
ســاخته اســت. حتــی ایشــان پــروژه هایــی را در اطــراف حــرم حضــرت زینــب 

)س( انجــام داده اســت.

نشست نقد وبررسی» شریک االنتصار«

باید سلسله مستند درباره شهید شاطری ساخت
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خــبــــــــــر

گــزارش خبرنگار »نشــریه روزانه جشــنواره مردمی فیلم عمــار«؛ در هفتمین  بــه 
»دوران  آموزشــی  کارگاه  عمــار،  فیلــم  مردمــی  جشــنواره  ششــمین  از  روز 
کــه بــه بحــث تحــوالت عصــر حاضر در مســاله ســینما و فیلم ســازی  دیجیتــال« 

می پرداخــت، برگــزار شــد. 
گفــت: آمــوزش فیلم ســازی دو جنبــه دارد؛ جنبــه اول قریحــه و ذوق  افخمــی 
کــه ایــن جنبه بــا آموزش قابــل تزریق و انتقال نیســت؛ فردی که  هنرجــو اســت 
کــه آمــوزش داده شــود، بی فایــده اســت.  ذوق هنــری نداشــته باشــد هــر چقــدر 
کــه در ایــن مــدارس قــرار بــه آمــوزش دادن آن اســت، بخــش تجربی  جنبــه دوم 
کار اســت. ایــن بخــش نیــاز بــه یــک سلســله وســایل مثــل دوربیــن، ابــزار  و فنــی 
ــه  ــد آموختــه شــود، ب کــه بای ــا آن هــا آن چــه  کار ب ــا  کــه ب ــور، صــدا و غیــره دارد  ن
ــار  ــزار الزم در اختی ــت: اب گف ــوان  ــع می ت ــود. در واق ــوزش داده می ش ــو آم هنرج

هنرجــو قــرار می گیــرد تــا بیامــوزد.
کتســابی  کارگــردان »گاو خونــی« در ادامــه بحــث خــود افــزود: وقتــی بــه جنبــه ا
کــه قابــل آموزش اســت، در اختیــار قــرار دادن  فیلم ســازی می رســیم مســاله ای 
کنــد  کســب  کار بــرای عاقه منــد اســت تــا تجربــه الزم را  وســایل مــورد نیــاز ایــن 

کار را بــا تمریــن بیاموزنــد. و 
کــه در عصــر حاضــر رخ داده  وی ادامــه داد: امــا در دنیــای امــروز بــا اتفاقاتــی 
اســت دیگــر نیــازی بــه رفتــن بــه دانشــگاه یــا مدرســه ســینما نیســت؛ زیــرا بــا 
کار را خود  شــهریه یــک تــرم دانشــگاه، هنرجو می توان وســایل و ابــزار مورد نیــاز 
کنــد و یــک فیلــم قابــل قبــول بــرای پــرده ســینما بســازد. در واقــع یــک  فراهــم 
هنرجــو بــا چیــزی در حــدود 3 هــزار دالر، رقمــی در حــدود 10 میلیــون تومــان 

کار را تهیــه و فیلــم بســازد. می توانــد ابــزار 
کار بخواهــم بپــردازم بــاز هــم بنــده معتقــدم آن  گــر بــه بخــش نظــری  او افــزود: ا
کــه بــه عنــوان نظــری، یک دانشــجو می خواهد از اســاتید خــود بیاموزد  چیــزی 
کــه بــرای نظریه های ســینمایی از ســوی اســاتید بــه او معرفی شــود،  و منابعــی 
کــه در ایــن زمینــه  کتاب هــای بســیاری  بــه راحتــی می توانــد بــا مطالعــه در 
تالیــف و ترجمــه شــده اســت، بخوانــد و بیامــوزد و همچنیــن بــا جســت وجو در 

کنــد.  اینترنــت بــه منابــع بیشــتری دسترســی پیــدا 
وی گفــت: بــا جســت وجو در ایــن دنیــای مجــازی شــما بــا دریایــی از معلومــات 
ــرای شــما  ــه راه گشــا ب ک و مســائل نظــری در ایــن حــوزه مواجــه خواهیــد شــد 
گر به زبان انگلیســی نیز مســلط باشــید بهره بیشــتری خواهید  خواهد بود. و ا
کــه بــه زبــان فارســی نیــز موجــود اســت خــود دریایــی اســت  گرچــه آن چــه  بــرد. 

کــه در ایــن بخــش شــما را متبحــر می ســازد.
کــه  گفــت: در دوره ای  کــرد و  افخمــی در ادامــه بــه دوران نوجوانــی خــود اشــاره 
ــم و  ک ــیار  ــوزه بس ــن ح ــای ای کتاب ه ــم،  ــی بودی ــا جوان ــی ی ــن نوجوان ــا در س م
ناچیــز بــود و نیــز اینترنــت وجــود نداشــت. اما امروز مطالب بســیاری بــه صورت 
کــه فــرد عاقه منــد بــه  کتاب هــا و اینترنــت وجــود دارد  مکتــوب و تصویــری در 

کفایــت می کنــد. فیلم ســازی را 
رو ســخن  ایــن  از  گفــت:  ادامــه بحــث خــود  فیلــم »عــروس« در  کارگــردان 
کــه صــرف هزینــه و  کری جهرمــی نتیجــه ی درســتی از ایــن اتفاقــات اســت  ذا
وقــت بــرای راه انــدازی مدرســه ملــی ســینما، بــرای امــروز ضرورتــی نــدارد. و ایــن 
کــه در ایــن عصــر رخ  ــی اســت  جنبــه از فیلم ســازی یکــی از تحــوالت دیجیتال

داده اســت.
کــه  گــر  کــه در دنیــا در حــال روی دادن اســت ا حــال بــا ایــن تحــوالت دیجیتالــی 
کنیــم و از  کوچــک  کنیــم بایــد آن را  مدرســه ملــی ســینما را نمی توانیــم جمــع 

کنیــم. طریــق اینترنــت و فضــای مجــازی بــا هنرجویــان ارتبــاط برقــرار 
بــه ابعــاد دیگــر ایــن تحــول پرداخــت  مجــری برنامــه »هفــت« در ادامــه 
تغییــر  حــال  در  کــه  دیجیتــال  تحــوالت  از  دیگــری  جنبه هــای  گفــت:  و 
گــر شــما بــا همــت  کــه ا فیلم ســازی بــرای امــروز اســت بــه ایــن برمی گــردد 
کار را تهیــه و فیلمــی بســازید، می توانیــد  ــاز ایــن  شــخصی وســایل مــورد نی
کنیــد.  کانال هــای مختلــف در اینترنــت عرضــه  ســاخته خــود را از طریــق 
کــه فیلــم شــما بــه یــک تعــداد آمــار مشــخص از بیننــده برســد، آن  و زمانــی 
کــه شــما فیلــم خــود را در آن عرضــه داشــته اید هزینــه ای بــه شــما  سیســتمی 

می پــردازد.

افخمی در کارگاه آموزشی »دوران دیجیتال«:

چشم انداز عجیب و شگفت انگیز سینما در دنیای دیجیتال
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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

7

خالصه اثر
کــوچ ایرمانی  »ایرمانــی« بــا دسیســه هــای »ســیمبار« نابود شــده و زمینه های 
هــا بــه پایتخــت ایران، شــوش فراهم می شــود. »ســیمبار« و اشــراف »ایرمانی« 
ــار ایــران مــی شــوند . شــهبانوی  گرفتــه و وارد درب ــرار  مــورد لطــف بهمنشــاه ق
کراماتــی  کنــد.  کــه زن پرهیــزگاری اســت و بــا جادوگرهــا مبــارزه مــی  ایــران 
برایــش پیــش مــی آیــد و متوجــه خیانــت ســیمبار مــی شود)ســیمبار وارد دربــار 
ایــران شــده. تــا بــا دسیســه لشــکر ایــران را علیــه ســرزمین »ادای« بشــوراند. او 
کــه مــی توانــد هــر ســپاهی را در هــر جنگــی بــه پیــروزی برســاند.  جادوگــری دارد 
کــرده و امپراطــوری  بــه همیــن دلیــل وسوســه شــده تــا »ادای« را تصــرف 
کــه در افســانه هــای ایرمانــی از ان صحبــت شــده در ســرزمین  »مئتهانــا« را 
کنــد(. »ســیمبار« بــا دسیســه ، شــهبانو را از ســرراه خــود برمــی دارد.  ادای برپــا 
امــا شــهبانو قبــل از اینکــه از ســرراه او برداشــته شــود یــاران خــود تــوس، پــرواس 
ــه رســوایی و مــرگ  ــه ســرانجام ب ک گمــارد  ــه ماموریــت هایــی مــی  و برتهــم را ب

ســیمبار مــی انجامــد.

نمایی از اثر
روستای نائیریکا. روز. خارجی. ساعتی بعد

کننــد. و بــرای هــم رجز می  بچــه هــا بــا شمشــیرهای چوبیــن بــا هــم مبــارزه می 
خوانند.

کشــم... ای  رجــز خوانــی بچــه هــا        ای دیــو بدکــردار االن تــو رو بــه بنــد مــی 
دروغ پرســت خشــمگین تــو بایــد بمیــری

گــذارد و عصایــش را  کولــه اش را روی دوش مــی  سوشــیانت دوبــاره راهــی شــده 
گــردد زن کولــی نمــا را روبــروی خــود مــی بینــد.  برمــی دارد. تــا برمــی 

سوشیانت         از من چیزی می خواهید بانو؟
کــه در پارچــه ای پیچیــده بــه سوشــیانت  زن            شمشــیر دســته طایــی را 
کــه بــا دیوهــا و تبهکارهــا جنگیــده و حــاال  مــی دهــد.  ایــن شمشــیر سالهاســت 

در غــاف مونــده... مــی خــوام اونــو بــه مــرد پارســایی بســپارید تــا اونــو از غــاف 
کنیــد؟ بیــرون بکشــه... اینــکارو مــی 

گلــو دارد  کــه بغضــی در  ــا تــکان ســر بــه او  گیــرد و ب سوشــیانت شمشــیر را مــی 
اطمینــان مــی دهــد.

بازگشت به حال: جنگل های شوش. روز. خارجی
کشــته هــا بــر  کوچکــی خرامــان در حــال عبــور اســت.  لشــکر شکســت خــورده 
دوش اســب هایشــان از پــس لشــکر مــی اینــد و دورتــر از انهــا دو ســرباز دیوانه که 
کشــیده  کشــند توســط همرزمانشــان بــه بنــد  کننــد و فریــاد مــی  پرخــاش مــی 

شــده و مراقبــت مــی شــوند. 
کنــار تــوس پهــن پیکــر پیــش تــر از همــه پیــش  شــهبانوی جــوان و ریزنقــش در 
کــه صورتش  مــی رونــد. چشــمان خســته و ناامید شــهبانو از پشــت روبنــده ای 

کشــیده شــده مشــخص اســت.  را پوشــانده و تــا روی لبــاس رزمــش 
شهبانو           بی فایده اس... درسته... ما از پس اونها برنمی ایم...

کنــد و بــه  کــج مــی  کمــی جلوتــر شــهبانو ســر اســبش را  تــوس مــی ایســتد. 
کــه بــه پارچــه خونــی روی شــاخه  گــردد. تــوس را مــی بینــد  ســمت تــوس برمــی 

نزدیکــش خیــره شــده. 
ــازه اســت بــادی از درون جنــگل مــی وزد و  تــوس              پارچــه را برمــی دارد. ت

کشــد. بــاد از اون ســمت مــی وزه موهــای بلنــدش را بــه پشــت مــی 
شهبانو و توس به داخل جنگل می تازند.

 توس سوشیانت را که از حال رفته می یابد.
کردم شهبانو توس              پیداش 

تــوس بــه بالیــن او مــی شــتابد. ســر روی ســینه اش می گذارد تــا از تپش قلبش 
مطمئــن شــود. شــهبانو  بــه تاخــت خــودش را مــی رســاند. نگــران پاییــن مــی 

کنــار سوشــیانت افتــاده جــا مــی خــورد. کــه  پــرد. امــا بــا دیــدن شمشــیری 
شهبانو            شمشیر را برمی دارد. 

پرهیزگاران
نویسنده: زینب ملک دادی

قالب اثر: داستانی بلند
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گزارش

دیشــب زمان بســته بندی لباســهای اهدا شــده، 
در قلــب بچــه هــا بهجــت زیــادی فــوران مــی کــرد. 
بــه ســر  بلندشــان و ســر  صــدای خنــده هــای 
گذاشــتن هایشــان بــا هــم، نشــان از خوشــحالی 
ای داشــت کــه ایــن حرکــت ایجــاد کــرده بــود. در 
انبوهــی از لباســها گــم شــده بودنــد و حــاال بایــد 
جدایشــان مــی کردنــد و  در پالســتیک هــای بزرگ 

و تفکیــک شــده بــه جبهــه هــا مــی فرســتادند. 

در آســتانه ی جشــنواره ی ششــم، و فرارســیدن فصــل ســرما، »ننــه عصمــت« 
کــه ســالیان دفــاع مقــدس بــرای رزمنــدگان دســتکش مــی بافــت،  مــادر یــزدی 
زنــان و دختــران ایرانــی را دعــوت به بافتن دســتکش برای مدافعیــن حرم کرد. 
کمکهــای مردمــی را روانــه  گســترده ای از  ایــن فراخــوان »ننــه عصمــت« مــوج 

ســینما فلســطین محــل نمایــش فیلمهــای جشــنواره 
کــرده؛ دیروزپیرمــردی آمــده بــود بــا نــذر پانصــد  ششــم 
کاه و دســتکش، و امــروز یــک وانــت لبــاس روانــه ی 

ســینما فلســطین شــده اســت. 
ــه  ــف، غرف ــه ی همک ــوی ،در طبق ــی ش ــینما م وارد س
کمــک هــای مردمــی را مــی بینــی. انبوهــی  ی تحویــل 
کاه و دســتکش توســط  ــرم زمســتانی،  گ از لباســهای 
مــردم اهــدا شــده اســت. و تــو دیگربــاره تکــرار تاریــخ 
دفــاع مقــدس را نظــاره مــی کنــی. در جبهــه ی ســوریه، 
کمــک  رزمنــدگان اســام در جنگنــد و در پشــت خــط 
هــای مردمــی بــرای فرســتادن بــه خــط مقدم اهــدا می 
کــه ایــن داســتانها را  کمکهــا بــرای مایــی  شــوند. و ایــن 
از زبــان نســل جنــگ فقط شــنیده بودیم، دیدنــی بود. 

دختــر بچــه ای آمــده بــود بــا تعــدادی لبــاس زمســتانی تــا آن هــا را بــه رزمنــدگان 
کنــد. هنــگام اهــدا در نامــه ای بــه رزمنــدگان نوشــت: اهــدا 

کثیــری نــژاد یــازده ســاله از تهــران هســتم. مــی دانــم مانــدن در  “مــن ریحانــه 
آنجــا ســخت اســت و همیــن طــور جنگیــدن بــا دشــمنان. مــن از هــوای ســرد 
کشــید.من از شــما ممنونــم  کــه شــما مــی  آنجــا خبــر دارم و ]از[ســختی هایــی 
ــا مــا در اینجــا بتوانیــم  کــه از حــرم حضــرت زینــب یاهرجایــی دفــاع میکنیــد ت
کنیــم. مــا در راحتــی مــی خوابیــم ولــی شــما در هــوای  راحــت و آســوده زندگــی 
ســرد و زیــر خمپــاره و تیرانــدازی، نگران نباشــید. به 
زودی ایــن ســختی هــا تمــام مــی شــود و شــما پیروز 
مــی شــوید. امیــدوارم همیشــه در ســایه ی امــام 
زمان)عــج( موفــق و پیــروز باشــید. بــه امیــد نابــودی 

تمــام دشــمنان”
مــا هــم ماننــد شــهر در خــواب بودیــم. و تنهــا در 
کــه بــه اخبــار مــی زدیــم بــه یــاد رزمندگان  گریزهایــی 
مدافــع حــرم مــی افتادیــم. امــا بــا فراخــوان »ننــه 
کثیــری از مــردم ایــران خــود  عصمــت« جمعیــت 
کاه  را در امتــداد خــط مقــدم دریافتنــد. وقتــی 
گیــری، بــه یکبــاره رزمنــده  اهدایــی را در دســت مــی 
کــه آن را بــر  ای در پیــش چشــمت حاضــر مــی شــود 
ســر گذاشــته اســت و در میــدان نبــرد اســت؛ کاهی 
کــه اهــدا کرده ای ســهمی در این جنگ  کــه از ســرما مصونــش مــی دارد و تویــی 

گیــری. ایفــا نمــوده ای و در امتــداد همــان جنــگ قــرار مــی 

گزارشی از کمپین »ننه عصمت«

کوهی از دستکش؛ یادآور پشت جبهه های جنگ 8 ساله
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نمازجمعه  سینمایی

 شــهر مظهــر امنیــت و آســایش اســت و در ذات خــود 
غفلــت بــه همــراه مــی آورد امــا بــا ایــن فراخــوان جمعیتــی 
از شــهر بیــدار شــده اســت. در تکاپــوی تهیــه ی لبــاس 

زمســتانی بــرای ســربازان مدافــع حــرم افتــاده اســت.
دیشــب زمــان بســته بنــدی لباســهای اهــدا شــده، در 
ــرد. صــدای  ک ــادی فــوران مــی  قلــب بچــه هــا بهجــت زی
گذاشــتن هایشــان  خنــده هــای بلندشــان و ســر بــه ســر 
کــه ایــن حرکــت  بــا هــم، نشــان از خوشــحالی ای داشــت 
گــم شــده بودنــد  کــرده بــود. در انبوهــی از لباســها  ایجــاد 
کردنــد و  در پاســتیک هــای  و حــاال بایــد جدایشــان مــی 
بــزرگ و تفکیــک شــده بــه جبهــه هــا مــی فرســتادند. 
بیشــترین  دســتکش  و  کاه  زمســتانی،  هــای  کاپشــن 
کاپشــن  بــود.  مــردم  اهــدا شــده توســط  کمــک هــای 
کاه هــا  ــه صــورت جــدا بســته بنــدی مــی شــدند و  هــا ب
و دستکشــها در بســته هــای جــدا. مثــل خــط تولیــد 
کارخانــه هــا بچــه هــا بــه ترتیــب نشســته بودنــد. عــده ای 
کاه هــای نــو را از نایلونهایشــان بیــرون مــی آوردنــد همــه 
را یــک جــا مــی ریختنــد و عــده ای هــم دســتکش هــا را؛ 
کاه و دســتکش را در پاســتیک  جمعــی دیگــر هــم یــک 
گوشــه دیگــری بچــه  گذاشــتند. در  هــای مخصــوص مــی 
کنندگان  هــا مشــغول خوانــدن نامه هــای رســیده از اهدا 
بودنــد. تعــدادی از نامــه هــا بســیار زیبــا و خواندنــی بــود 
کاه و  کــه بــه تعــداد زیــادی تکثیــر شــدند و در پاســتیک 
کاه و  گرفــت. بــا منگنــه شــدن یــک  دســتکش قــرار مــی 
دســتکش و نامــه، یــک بســته بــرای رزمنــده درســت مــی 
شــد و در پاســتیک هــای بزرگــی بســته بنــدی مــی شــد 
کاه و دســتکش  کــه تــا پایــان شــب حــدود هــزار بســته ی 
بــرای فرســتادن بــه جبهــه هــا آمــاده شــده بــود. از اواســط 
کار بــه اتمــام برســد، ســاعاتی از نیمــه  کــه  شــب تــا زمانــی 

گذشــته بــود. شــب 
کــه در ایــن مواقــع  کار اســت  نمــی دانــم چــه ســری در 
کار  کار یــاد امام حســین)ع( باشــد. هنــگام  بایــد زمینــه ی 
کــردن، صــدای میثــم مطیعــی قلــب بچــه هــا را از یک ســو 
بــه هــل مــن ناصــر کربــا فــرا مــی خوانــد و از ســوی دیگــر بــه 
خــط مقــدم ســوریه مــی بــرد. دوبــاره آرزوی شــهادت را در 
گویــی شــهادت حســرتی  کــرد.  قلــب بچــه هــا زنــده مــی 
کاشــته شــده و  کــه در قلــب انســان شــیعه  اســت تاریخــی 
غبطــه بــر شــهدای مدافــع حــرم در جــان جمــع مــا فــوران 

کــرد. مــی 
در نامه ای نوشته شده بود: 

کــه آنجــا هســتید و در حــال جهــاد، یادتــان  “شــاید وقتــی 
کــه آرزو داشــته باشــند بــا شــما  کســانی هســتند  مــی رود 

باشــند...
کردنــد پس قدر  امــروز راه بســته اســت! ولــی برای شــما باز 

بدانید«

امام جمعه داراب

چه چیز بهتر از اکران فیلم 
در نماز جمعه

حجــت االســام رضــا صادقــی امــام جمعــه داراب چنــد ســالی اســت ســتاد نمــاز جمعــه 
ایــن شــهر را بــه پایگاهــی بــرای فعالیــت هــای مردمــی جهت اکــران فیلم های جشــنواره 
عمــار قــرار داده اســت، تاکیــد وی بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیت مســاجد و نماز جمعه ها 
بــرای فعالیــت هــای فرهنگــی از جملــه اکران فیلم های جشــنواره مردمی عمــار، گفت و 

گــوی زیــر را در پــی داشــته اســت.

کران های مردمی حضور داشتید؟ ▐ در ا
کشــور بــا همــکاری مؤمنیــن و  کران هــای مردمــی بایــد در همــه جــای  بلــه، بــه نظــرم ا
کار بیاورنــد تــا  متدینیــن برگــزار شــود و مســئوالن هــم تجهیــزات و امکانــات  شــان را پــای 

کــه بــدون هیــچ چشم داشــتی فعالیــت می کننــد دل ســرد نشــوند. جوان هایــی 

کران داشته اید؟ ▐ آیا خود شما نیز ا
کــه حیــن برگــزاری یکــی از جلســات فرهنگــی در  کردنــد  بچه هــای عمــار داراب پیشــنهاد 
کار شــد؛ تعــدادی از مســئوالن شــهر هــم در  کــه ایــن  کــران شــود  دفتــرم یــک فیلــم هــم ا
کــه دیــدم »مــن مدیر  ایــن جلســه حضــور داشــتند و بســیار خــوب بــود. یکــی از فیلم هایــی 
کــه مربــوط بــه جلســه ای دربــاره فتنــه 88 در حضــور مقــام معظــم رهبــری  جلســه ام« بــود 
کــه بــرای بنــده و ســایر بیننــدگان  گفته هایــی از فتنــه 88 داشــت  می شــود، ایــن فیلــم نا

بســیار جالــب و تأمــل برانگیــز بــود.

پخش فیلم در مساجد چه ضرورتی دارد؟ ▐
مســجد هــم جــای عبــادت اســت و هــم جایــی بــرای اینکــه مــردم از اوضــاع سیاســی و 
کــه ایــن فیلم هــا در مســاجد پخش  گاه شــوند، چــه چیــز بهتــر از ایــن  اجتماعــی جامعــه آ

شــوند؛ بــه صــورت خــاص در نمــاز جمعــه.
کارگردان هــا و دســت اندرکارها  گرفتــه  اســت، فیلم ســازها،  دشــمن فرهنــگ مــا را هــدف 
بایــد بــا فرهنــگ اســامی و ظرفیت هــای مختلــف و بــرای رشــد و شــکوفایی جامعــه فیلــم 
کننــد،  بســازند، در فیلم هــا بــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت و افزایــش بصیــرت بیشــتر توجــه 
گاهــی  کــه در آ عمارگونــه عمــل کننــد؛ از خودگذشــتگی نشــان دهنــد و فیلم هایــی بســازند 

جوانــان و نوجوانــان مؤثــر باشــد.

سوژه ای هست که دوست داشته باشید فیلمش ساخته شود؟ ▐
کلبــی انصــاری« در داراب وجــود  مــزار نماینــده امــام حســن مجتبــی)ع( بــه نــام »دحیــه 
گرفتــن خــراج بــه شــهر داراب آمــد، ایــن تنهــا  دارد، ایشــان در زمــان امــام حســن )ع( بــرای 
کــه امــام حاضــر بــه دریافــت آن شــدند ولــی دحیــه به دســت مــزدوران معاویه  خراجــی بــود 
بــه شــهادت رســید. مرقــد مطهر ایــن بزرگوار در پنج کیلومتــری داراب االن زیــارت گاه مردم 

اســت؛ دوســت دارم بــرای ایــن شــخصیت بزرگــوار فیلمــی ســاخته شــود.
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گفت وگوی فیلمساز

ســعی کــردم در ایــن مســتند، نشــان دهــم، فراتــر 
صــورت  منطقــه  آن  در  کــه  عمرانــی  کارهــای  از 
دل  در  کــه  اســت  عمرانــی  و  بازســازی  گرفتــه، 
هــای مــردم ایجــاد شــده اســت و مــردم آن دیــار 
از دلمردگــی کــه قبــل از انقالب داشــتند در آمدند 
و نشــاط ســرزندگی پیــدا کردنــد و نمــودش در 
ســطح همیــن مطالباتــی اســت کــه بــرای آن هــا 

ایجــاد شــده اســت.

قصه بلوچستان ▐
ــه  ــح ب ــت فت ــرف روای ــی از ط گروه ــا 60  ــای 59 ی ــال ه ــاب و در س ــل انق در اوای
مدیریــت شــهید آوینــی به منطقه بلوچســتان مــی روند و تأثیــر انقــاب را در آن 

کننــد. کوتــاه بــر آن منطقــه بررســی مــی  مــدت 
کــم در دوران شاهنشــاهی، اثــرات عمیقــی  بــه ســبب ظلــم، ســتم و فســاد حا
بــر وضعیــت مــردم در آن منطقــه ایجــاد شــده بــود و بــا وقــوع انقــاب حرکتــی 
گذشــت  در جهــت آبادانــی و رفــع مظلومیــت هــا ایجــاد شــده بــود و مــن بعــد از 
30 ســال بــه همــان منطقــه بازگشــتم و همــان آدم هــای فیلــم شــهید آوینــی را 
ــدون واســطه و مداخلــه امــکان مقایســه را میــان آدم آن روز و  ــردم و ب ک پیــدا 
کــردم خودم دخالتی  انســان هــای امــروز را بــرای مخاطب فراهم کردم و ســعی 
در ایــن امــر نداشــته باشــم و آیینگــی بیــن مخاطــب و آن منطقــه بــرای انتقــال 

کنــم. حــس ایجــاد 
ــرده  ک ــرای تغییــرات آن منطقــه ایجــاد  ــه انقــاب شــرایط را ب ک درســت اســت 

کــه آن افــراد خودشــان  امــا مســئله مهــم تــر ایــن اســت 
کننــد و خودشــان باعــث ســطح  خواســتند تــا تغییــر 
بــاالی تغییــرات در زندگــی شــان بــوده انــد. نکتــه مهــم 
آن  گــری جوانــان در  کــه مطالبــه  اســت  ایــن  دیگــر 
منطقــه بســیار عمیــق تــر و جــدی تــر شــده و خواســته 
اوایــل  در  پدرانشــان  خواســته  بــه  نســبت  هاشــان 
انقــاب بســیار متفــاوت تــر اســت و ایــن تغییــر نگــرش 
حرکتــی رو بــه جلــو و پیشــرفت اساســی محســوب مــی 
شــود و نشــان دهنــده تأثیــر انقــاب در روح و جــان 

مــردم اســت.
کــه   روســتای شــگین در بلوچســتان منطقــه ای اســت 
علیرغــم طبیعــت و منابــع آبــی خــوب بــه خاطــر اهمال 
کــم برخــوردار بــوده امــا بــه برکــت انقــاب  و دور افتادگــی 

و تــاش مســئوالن چهــره اش دگرگــون شــده اســت..
کــه  کارهــای عمرانــی  کــردم در ایــن مســتند، نشــان دهــم، فراتــر از  البتــه ســعی 
کــه در دل هــای مــردم  در آن منطقــه صــورت گرفتــه، بازســازی و عمرانــی اســت 
کــه قبــل از انقــاب داشــتند در  ایجــاد شــده اســت و مــردم آن دیــار از دلمردگــی 

کردنــد و نمــودش در ســطح همیــن مطالباتــی  آمدنــد و نشــاط ســرزندگی پیــدا 
کــه بــرای آن هــا ایجــاد شــده اســت. اســت 

مــن بــه دنبــال ایــن بــودم تــا نشــان دهــم توســعه هــای عمرانــی ایجــاد شــده 
کــه انقــاب بــرای آن هــا  بــه دلیــل زنــده شــدن دل مــردم و روشــن بینــی اســت 

کــرده اســت. ایجــاد 

ساخت مستند ▐
ســاخت هــر مســتند بــا هــر مدیومــی نیــاز بــه تحمــل مشــکات و ســختی هــای 
خــاص خــود دارد و خوشــبختانه مــردم و بچــه هــای آن منطقــه نیــز رغبــت 
کاری ما بوده  داشــتند تا وضعیت و پیشــرفت هایشــان منتقل شــود و این کم 

کــه در ایــن ســال هــا دوربینــی بــه ســمت آن هــا نرفتــه اســت. 
کشــور و  بــه پیشــرفت هــای  کــه مــا بــی تفــاوت باشــیم  امــا ایــن مســئله 
دســتاوردهای انقــاب مــن را آزار مــی دهــد و همچنــان ســوژه هــای بســیاری در 
گوشــه گوشــه ی ایــران نهفتــه که همچنان مغفول 
اســت و بــه نظــرم بایــد دیــده شــوند و در رســانه 

ــند. ــته باش ــب داش ضری
شاید تنگ نظری های محلی و منطقه ای سبب 
شــده تــا صــدای اقشــار مختلــف مــردم شــنیده 
کــه هســت مظلومیــت  نشــود و نکتــه ای دیگــر 
و  دســتاوردها  کــه  چــرا  اســت؛  اســامی  انقــاب 
کــه ایجاد شــده به درســتی  پیشــرفت هــای انقــاب 

منعکــس نشــده اســت.

جایگاه پژوهش در ساخت مستند  ▐
تمایــز  و  پژوهــش معنــا  بــدون  ســاخت مســتند 
کنــد، البتــه ممکــن اســت شــیوه هــای  پیــدا نمــی 
پژوهــش متفــاوت باشــد امــا فقــدان حلقــه پژوهــش در اثــر مستندســبب مــی 

ــد.  ــدا نکن ــی پی ــتگی خاص ــر برجس ــا آن اث ــود ت ش
البتــه شــیوه هــای پژوهــش نیــز متفــاوت اســت گاهــی یــک اثــر نیــاز بــه پژوهــش 
گاهــی نیــاز بــه پژوهــش کتابخانــه ای و آرشــیوی دارد، اما زمانی  میدانــی دارد و 

محمدی نجات از »قصه بلوچستان« می گوید

»خان گزیده ها«؛ 30 سال بعد
ــا بــه عرصــه  محمدرضــا محمــدی نجــات، از کودکــی بــه ادبیــات عاقــه داشــت و در نوجوانــی پ
روزنامــه نــگاری نهــاد و در ایــن میــان تصویــر او را فریفتــه خــودش کــرد و بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر 

جامعــه خویــش وارد عرصــه فیلمســازی شــد.
محمدی نجات  از سال 79 وارد عرصه فیلمسازی شد و بیش از 80 اثر در کارنامه خود دارد.
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گفت وگوی  فیلمساز

کنــد بهــره ای مثبــت  کــه فیلمســاز صرفــا پژوهــش مــی 
کار بــه دســت خواهــد آورد. کــه در پایــان  اســت 

کــه به دنبــال این  ▐ فیلمســازان و مســتند ســازانی 
هســتند تــا راه شــهید آوینــی را ادامــه دهنــد بایــد بــر 

کننــد؟ کار  روی چــه موضوعاتــی 
کــه بایــد روی  مهمتریــن موضــوع وحــدت ملــی اســت 
کــه  کار دارد، مســئله ای  کــرد و بســیار جــای  ان تمرکــز 
کــه نســبت بــه آن توجــه  دشــمن همــواره نشــان داده 
کــه همــواره بخــش  دارد. وحــدت ملــی ســوژه ای بــوده 
عمــده ای از آثــار شــهید آوینــی در اوایــل انقــاب بــه آن 
گــردد و یکــی از ارکان اصلــی حفــظ موجودیــت  بازمــی 

فرهنگــی، هویــت ملــی اســت.

گفتــه  ▐ جشــنواره عمــار تــا چــه میــزان در معرفــی نا
هــای انقــاب اســامی ایــران تأثیــر دارد؟ 

بایــد رســانه جمهــوری اســامی بــه اقصــی نقــاط کشــور 
کنــد  کنــد و وضــع همــه اقشــار جامعــه را بررســی  توجــه 
ــه  ــر نیازمنــدی ب ــه ایــن مهــم افــزون ب و دســت یابــی ب
تــاش و کوشــش بــه پژوهشــی بزرگ نیز وابســته اســت 
و جشــنواره عمــار بــه ســهم خــود مــی توانــد در ایــن 

زمینــه راهگشــا باشــد.
کرد دیده شــدن  کــه باید بــه آن توجه   مســئله دیگــری 
کــه بــا ایــن هدف ســاخته می شــود  فیلــم هایــی اســت 
کــه دارای ویژگی هــای قومی و  و بایــد بــرای هــر منطقه 
زبانــی خاصــی اســت بســته هایــی مناســب و بــا هــدف 
رفــع نیــاز همــان منطقــه تولیــد و در میــان آن هــا توزیع 

کنیم.

کران های مردمی  ▐ ا
کران هــای فیلم در عمــار باید هدفمندتر  بــه نظــر مــن ا
کــران هــا بایــد بــر اســاس نیازهــای  گیــرد و ایــن ا صــورت 
گیــرد و هــر چــه قــدر بســته هــای نمایش  کشــور صــورت 
گامــی رو بــه جلــو  فیلــم هــا را هدفمندتــر انجــام دهیــم 
کار  کــه مکمــل ایــن  برداشــته ایم. امــا نکتــه بعــدی 
کــه با کمــک دســت انــدرکاران جشــنواره صورت  اســت 
کنــار  کــه تولیــد محتــوای الزم در  گیــرد ایــن اســت  مــی 
اهمیــت دادن بــه خروجــی مناســب تولیــد شــود و 
کســانی  ــه  ــاب و همفکــری هــای الزم ب ســوژه هایــی ن

گیــرد. کــه بــه دنبــال مســئله تولیــد هســتند صــورت 

»ان جی او« های بین المللی 
در »خانه مستضعفین«

مستند »خانه مستضعفین« به چه موضوعی می پردازد؟ ▐
کــه مــی دانیــد بســیاری از آزادی خواهــان و عدالــت خواهــان جهــان، انقــاب اســامی  همانطــور 
را نــه تنهــا یــک انقــاب شــیعی و اســامی بلکــه انقابــی بــرای مســتضعفین جهــان مــی داننــد. 
گفــت: فکــر نکنیــد امــام  کشــیش مســیحی بــه مــن مــی  کــه بــه لبنــان داشــتم، یــک  در ســفری 
خمینی)ره( تنها رهبر شــیعیان و مســلمانان اســت، امام خمینی )ره( رهبر مســتضعفان جهان 

اســت.
کــه بــا   همایــش ســمن هــای جهانــی ) ســازمان هــای مــردم نهــاد جهانــی ( هــم همایشــی اســت 
کشــوری برگــزار مــی شــود و اهــداف  تفکــر ضــد امپریالیســتی و ضــد اســتکباری ســالی یــک بــار در 
ثانــوی ماننــد حمایــت از مــردم مظلــوم فلســطین و جنبــش هــای آزادی خــواه جهــان را دنبــال 
ــه«  ــدی االجتماعی ــوان »المنت ــا عن ــس و ب ــور تون کش ــش در  ــن همای ــم ای ــال ه ــد و امس کن ــی  م
تشــکیل شــد. مــن هــم بــرای ســاخت مســتندی بــا آنهــا همــراه شــدم و از تفکــرات و فعالیــت هــا و 

کــردم. کــه بــرای آنهــا مــی افتــاد، مســتندی را تهیــه  اتفاقاتــی 

فرآیند ساخت مستند در خارج از مرزها  ▐
کامــا فــردی آن را  کــه بــه صــورت  مســتند »خانــه مســتضعفین« دومیــن مســتندی بــود 
کشــور و مشــکاتی  کــردم و بــه خاطــر مشــکات مالــی در فضــای مســتند ســازی  تصویربــرداری 
کنــم و امــکان همراهــی فیلــم  گزیــر بــودم بــه تنهایــی ســفر  گروهــی وجــود داشــت، نا کــه در ســفر 
کارهــا را از حمــل و نقــل وســایل تــا مصاحبه  بــردار و دســتیار وعوامــل دیگــر را نداشــتم؛ لــذا همــه 
کــرد و  کار مــرا بســیار ســخت مــی  کارگردانــی خــودم انجــام مــی دادم و ایــن  و تصویــر بــرداری و 
کــه مــی تــوان تجربیــات آن را در قالــب  تجربیــات ســاخت ایــن مســتند فــردی در حــدی اســت 
که  کارهایی هســتند، ارائه داد. همچنین مشــکل دیگری  کســانی دنبال چنین  کارگاه به  یک 
کــه چهــار روز بــود و دوروز از ایــن ســفر بــا تغییــرات شــدید  وجــود داشــت فشــردگی ایــن ســفر بــود 
گاهــی دوربیــن را هنــگام فیلــم بــرداری بــا نایلونــی مــی  کــه  آب و هوایــی روبــرو شــدم بــه صورتــی 

پوشــاندم.

به نظر خودتان چقدر توانستید در معرفی این گروه های بین المللی موفق باشید؟ ▐
گر  کار کردن اســت و ا کــم و تنهایــی  کار نســبی اســت و آن هــم بــه دلیــل زمــان  رضایــت مــن از ایــن 
مــی توانســتم از کمــک افــرادی در مرحلــه تولیــد اســتفاده کنــم، تنــوع بیشــتری حاصــل می شــد 
گــزارش  کــردم از  کارم راضــی هســتم و تمــام تاشــم را  امــا بــا ایــن وجــود بــا ایــن امکانــات و زمــان از 

دوری کنــم و بــه نــوع روایــی مســتند نزدیــک شــوم.
ایــن مســتند بــرای گشــودن دریچــه ای جدیــد بــر روی یکــی از اتفاقــات مهم بین المللی ســاخته 
کــران آن در دانشــگاهها  شــد و بــا توجــه بــه اینکــه مخاطــب آن دانشــجویان و طاب هســتند، با ا
و حــوزه هــای علمیــه مــی توانــد بســتر جدیــدی بــرای فعالیــت ایــن عزیــزان در حــوزه هــای بیــن 
که به این ســازمان های  که »خانه مســتضعفین« اولین مســتندی اســت  الملل باشــد و از آنجا 
مــردم نهــاد ضــد اســتکباری پرداختــه اســت، بــار اطاعاتــی و جذابیــت آن مهمتــر از ویژگــی هــای 
کــه ایــن مســتند دریچــه  دیگــرش اســت و بــرای مخاطــب خارجــی هــم جــذاب اســت. امیــد وارم 

ای بــرای ســاختن آثــار بهتــری در ایــن زمینــه باشــد.

 جشــنواره مردمــی عمــار چقــدر توانســته اســت در بیــان آنچــه جهــان اســام بــه آن  ▐
نیازمنــد اســت ، موثــر باشــد؟

کــران هــای مردمــی  جشــنواره عمــار، قابلیــت و ابتــکار جدیــد و جذابــی در نمایــش آثــار دارد و بــا ا
محفلــی را بــرای اینکــه فیلــم هــا بــه مخاطبیــن برســد، فراهم می کند و هر ســال به نســبت ســال 

قبــل، پختــه تــر و وزیــن تــر مــی شــود.
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گفت وگوی فیلمساز

ــا  گفتگــو ب ــردان مســتند »بعــد از خمینــی« در  کارگ حجــت اهلل نیکــی ملکــی، 
خبرنــگار »نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«  با اشــاره به ارســال این 
ــه ســالهای 1377-1367  گفــت: ایــن مســتند ب مســتند بــه جشــنواره عمــار، 
کیــد مقــام معظــم رهبــری  مــی پــردازد و هــدف مــا از تولیــد آن در وهلــه اول تأ
گاهــی نســل ســومی هــا از تاریــخ معاصــر و تاریــخ انقــاب و دیگــری بررســی  بــر آ
گفتمــان اصلــی جمهــوری اســامی را در  گفتمــان هــای رقیــب  کارامــدی شــبه 

کنیــم. عرصــه عمــل بررســی 
وی بــا بیــان اینکــه معمــوال هــر انقابــی بعــد از فوت بنیانگــذار آن دچار پوســت 
کــرد: هــدف مــا هــم در مســتند »بعــد از خمینــی«  انــدازی مــی شــود، تصریــح 
کــه آیــا در جمهــوری اســامی هــم ایــن دگردیســی و تغییــر آرمــان هــا  ایــن بــود 

گــر تغییــری بــوده ، پیامدهــای آن چیســت. اتفــاق افتــاده اســت و ا
ایــن فعــال رســانه ای بــا اشــاره بــه توزیــع ایــن اثــر در شــبکه هــای اجتماعــی، 
اظهــار داشــت: ایــن اثــر بــا هــدف توزیــع در رســانه هــای اجتماعــی تولیــد شــده 
و ســریالی بــودن آن نیــز بــه همیــن دلیــل اســت؛ از ایــن رو انتخــاب تصاویــر و 
کــه در موبایــل هــم قابل مشــاهده باشــد و  عناویــن بــه گونــه ای صــورت گرفــت 

همچنیــن بــرای توزیــع آن یــک شــبکه توزیــع بوجــود آوردیــم.
وی افــزود: تــوان گذاشــته شــده برای توزیع این مســتند ســریالی کمتــر از تولید 
آن نبــوده و مــا ســعی کردیــم بــا ایجــاد جریانــی در رســانه هــای اجتماعی، بســتر 

کنیم. ایــن توزیــع را فراهــم 
کــران هــای  کــران ایــن مســتند عــاوه بــر ا نیکــی ملکــی در ادامــه بیــان داشــت: ا
مردمــی جشــنواره عمــار، در نقــاط مختلــف و از جملــه در مســاجد و دانشــگاه 

نیکی ملکی از توزیع متفاوت مستندش می گوید

مستندی برای نسل »بعد از خمینی«
حجــت اهلل نیکــی ملکــی متولــد 1363 در تهــران و فــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد MBA از 
دانشــگاه صنعتی شــریف و دانشــجوی دکترای مدیریت رســانه دانشــگاه تهران اســت. فعالیت 
هــای رســانه ای را بــا رویکــرد رســانه هــای اجتماعــی و نویــن از ســال 87 شــروع کــرده و بعــد از 
طراحــی شــبکه اجتماعــی افســران بــه مدیریــت آن و نیــز تولیــد محتــوا در رســانه هــا ی اجتماعــی 

پرداختــه اســت.

کــه قســمت هــای مختلــف آن در مســاجد  هــا در حــال انجــام اســت بــه طــوری 
کــران اســت و اســتقبال خوبــی هــم از آن شــده  نزدیــک بــه 20 اســتان در حــال ا

اســت.
کــرد: بزرگتریــن  وی پیرامــون مشــکات ســاخت ایــن مســتند خاطرنشــان 
مشــکل مــا نداشــتن آرشــیو بود، سیاســی بــودن مســتند »بعد از خمینی« هم 
گذاشــتند بــه  کــه نهادهــا آرشــیو خــود در اختیــار مــا نمــی  دلیلــی دیگــری بــود 
گزیــر شــدیم همه عکس ها و فیلم هــا را از اینترنت بدســت آوریم. کــه نا طــوری 
کار سیاســی- تاریخــی  کــه  نیکــی ملکــی در ایــن بــاره افــزود: در عیــن حــال 
کشــور  مشــکات خاص خود را دارد، دانش ســاخت مســتندهای سیاســی در 
مــا وجــود نــدارد و هرچنــد مســتندهای سیاســی خوبــی ســاخته شــده امــا 
معمــوال اختــاف ســطح جــدی بــا مســتندهای بیــن المللــی دارنــد و مــا ســعی 
کردیــم  بــا دیــدن مســتندهای قــوی و اســتخراج قواعــد آنهــا، به دانش ســاخت 

کنیــم. ایــن مســتندها تاحــدودی دســت پیــدا 
گــروه مــا را نســل ســومی هایــی  گفــت:  وی دربــاره عوامــل تولیــد ایــن مســتند، 
کــه بیشــتر آنهــا رحلــت امــام خمینــی )ره( را ندیــده انــد، تشــکیل مــی دهنــد و 
خاصیــت ایــن ســنین ایــن اســت که منافعــی ندارنــد و لذا براحتی حــرف هایی 
کــه مثــا در صــدا و ســیما مطــرح نمــی شــود و بــه خــط قرمزهــای  را مــی زننــد 

ســاختگی توجهــی ندارنــد.
کارگــردان مســتند »بعــد از خمینــی« در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون وجــه تمایــز 
کــرد: مردمــی بــودن ایــن  جشــنواره مردمــی عمــار از دیگــر جشــنواره هــا تصریــح 
کــه ویژگــی بســیار برجســته ایــن جشــنواره  کــران هــای آن  جشــنواره عــاوه بــر ا
کــه خــود را  کــه افــرادی  اســت، در ســاخت فیلــم هــا هــم نمــود دارد بــه طــوری 
کار آمدنــد و جســارت  بــا فضــای رســانه و فیلــم ســازی بیگانــه مــی دیدنــد، پــای 

کردنــد. فعالیــت در ایــن عرصــه هــا را پیــدا 
کیــد جشــنواره عمــار بــر روی محتوای فیلــم ها قابل  وی بــا تصریــح بــه اینکــه تأ
کســتری  ــا مخاطــب خا ــادآور شــد:  توانایــی برقــراری ارتبــاط ب توجــه اســت، ی
ــدازه ای درگیــر  ــه ان گاهــی اوقــات هــم ب ــار وجــود نــدارد و  کثــر آث و جــذب او در ا
کــه فرامــوش مــی کنیــم ایــن اثر قــرار بــود پیام  مســائل هنــری و فنــی مــی شــویم 

کنــد. و ارزشــی را منتقــل 
کســتری  کــه بــا ایــن قشــر خا نیکــی ملکــی ادامــه داد: تــاش مــا ایــن بــوده اســت 
کنیــم و بــه همیــن منظــور، قبــل از ســاخت مســتند »بعــد از  نیــز ارتبــاط برقــرار 
گــروه هــای مختلــف اجتماعــی انجام  خمینــی« مخاطــب پژوهــی خوبــی روی 
گروههــای  کــه چطــور مــی توانیــم پیــام خــود را بــه ایــن  کردیــم  دادیــم وبررســی 

مختلف برســانیم.
گفــت: تمرکــز مــن بــر روی مســتندهای  کاری آینــده اش  وی دربــاره برنامــه 
سیاســی – تاریخــی اســت و بــه همیــن منظــور چنــد پــروژه را قــرار اســت شــروع 

کنــم و انشــاءاهلل بــه جشــنواره عمــار ســال آینــده برســانیم.
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یادداشت فیلم

ــه  ــی احســان طاهــری ، ب کارگردان ــه  ــده« ب انیمیشــن بلنــد ســینمایی »بازمان
نوعــی یــک اقتبــاس تصویــری از فیلمــی بــا همیــن نــام ســاخته مرحــوم ســیف 
کــه ســالها پیــش بــا حضــور بازیگــران عــرب زبان ســاخته  اهلل داد اســت. فیلمــی 
شــد و یکــی از معــدود آثــار خــوش ســاخت و جــذاب در موضــوع فلســطین 

اشــغالی بــه شــمار مــی رود.
کــه پــدر و مــادرش در جریــان خــروج نیروهــای  کودکــی بــه نــام فرهــان  داســتان 
انگلیســی از فلســطین و تحویــل آن بــه رژیــم صهیونیســتی، بــه شــهادت مــی 

کــودک بــه خانــواده ای یهــودی ســپرده مــی شــود. رســند و ایــن 
ــه ای ســاخته شــده،  گرافیــک ســه بعــدی رایان ــا  ــه ب ک ــده«  انیمیشــن »بازمان
نســبت به نســخه سینمایی پیشــین خود 30 درصد داســتان افزوده است که 
مجموعــًا بــه قلــم ســید مهدی ابوهاشــم بــه نــگارش در آمده و مرکــز پویانمایی 
کــرده اســت و قــرار اســت پــس از جشــنواره عمــار  صبــا آن را در 90 دقیقــه تولیــد 
در جشــنواره فیلــم فجــر نیــز بــه رقابت بپــردازد. گفته شــده عاوه بر این نســخه 
کــردن داســتان زندگــی فرهــان در قالــب یــک ســریال  ســینمایی، بــا ادامــه پیــدا 
گــروه هــای مقاومــت خواهیــم  تلویزیونــی، شــاهد رشــد و پــرورش یافتــن او در 

بود.
طراحــی هــای جــذاب و بــروز شــخصیت هــای انیمیشــن، رنــگ و لعــاب زیبــای 
اثــر همــراه بــا نورپــردازی هــای چشــم نــواز، و اســتفاده از عناصــر خیالپــردازی در 
کــه نســخه اصلــی فیلــم را دیــده انــد  روایــت باعــث میشــود تــا حتــی بــرای آنانــی 
هــم تجربــه ای لــذت بخــش و متفــاوت از تماشــای آن داســتان تکــراری رقــم 
کیــد فیلمنامــه بــر یــک شــخصیت  بخــورد. و حتــی در پــاره از اوقــات همچــون تا
منفــی باعــث پیــش بــردن بهتــر آن نســبت بــه نســخه اصلــی شــود. بــه عنــوان 
مثــال ســکانس هــای خــواب مادربــزرگ فرهــان و مکاشــفه هــای شــمعون 
گروه از شــخصیت ها بهتر  صهیونیســت، هم بیننده را با نوع تفکر و عقاید دو 
کودک فیلم را به عنوان قهرمانی مطرح میکند  آشــنا میکند و هم شــخصیت 
کــه روزی در آینــده بــه جنگجویــی بــزرگ تبدیــل خواهــد شــد و همیــن انگیــزه 
کــودک و تبدیــل  ای میشــود تــا شــخصیت منفــی داســتان بــه فکــر تصاحــب 

کردنــش بــه یــک جنگجــوی اســرائیلی بیافتــد. 
از دیگــر نــکات فنــی قابــل توجــه اثــر میتــوان بــه اســتفاده از بازیگــران تئاتــر بــرای 
کاما متناســبی که توســط  کرد. بــازی های  ایفــای نقــش شــخصیت هــا اشــاره 

کترهــای ســه  کارا کپچــر از بــدن بازیگــران واقعــی، بــه بــدن  فنــاوری موشــن 
کــه از این فنــاوری بهره  بعــدی منتقــل میشــود. و بــر خــاف دیگــر آثار مشــابهی 

گرفتــه انــد، شــاهد حرکاتــی مصنوعــی و بــی احســاس نیســتیم.
هرچنــد کــه همچنــان ایــن راه میانُبــر در پروســه تولیــد بــا نواقصــی روبــرو اســت؛ 
مثــا در صحنــه ورود مادربــزرگ بــه بنــدر حیفــا، نــه خبــری از شــلوغی یــک بندر 
کــوران خــروج عــده ای از اشــغالگران و ورود دیگــر اشــغالگران هســتیم و نــه  در 
کــه بــا فاصلــه از بدنــش قــرار دارنــد، دارای  خــود شــخصیت بــا آن دســت هایــی 
گــر در  اناتومــی یــک پیــرزن چمــدان بــه دســت بــه تصویــر کشــیده شــده. شــاید ا
گرفته می شــد، یا  هنگام بازی به وزن آن چمدان توجه می شــد و دو دســتی 
چمــدان ســبک مــی بــود ولــی  یــک کیف دیگــر به شــانه دیگــر مادربــزرگ آویزان 
مــی بــود، ایــن لحظــه ایــن چنیــن ناهنجــار و متفــاوت از بقیــه بخش هــا به نظر 
کپچــر بــرای متحرکســازی  نمــی رســید؛ و یــا عــدم توانایــی اســتفاده از موشــن 
کار را تحــت شــعاع  گاهــی جذابیــت هــای دیگــر  کــه بــه نظــر مــی رســد  کــودک 

قــرار مــی دهــد.
کــه میتــوان بــه چنیــن  جــدای از همــه نقدهــا و تمجیــد هــای فنــی و داســتانی 
کشــور،  اثــری داشــت، اینکــه بــر خــاف دیگــر تولیــدات انیمیشــن امســال 
ســازندگان انیمیشــن »بازمانــده« تصمیــم میگرننــد تا محصــول خــود را بجای 
جشــنواره فجــر، بــه هــر دلیلــی ابتــدا در یــک جشــنواره مردمــی همچــون عمــار 
ــه  ــر ب گ ــدام ا ــن اق ــت. ای ــان اس ــین آن ــل تحس ــات قاب ــد، از اقدام کنن ــی  رونمای
گرفتــن بازخــورد از مخاطبــان محــل برگــزاری جشــنواره عمــار، بــرای  جهــت 
کــم نقــص بــه جشــنواره فجــر بــوده باشــد،  اصــاح اشــکاالت و ارائــه نســخه ای 
گــروه ســازنده تمــام شــود و چــون بــه نظــر میرســد ســازندگان  مــی توانــد بــه نفــع 
کــرده انــد تــا محصــول خــود را بــه جشــنواره  بــا عجلــه و ســرعت تمــام، تــاش 
ــر و نواقصــی در  ــدر تصاوی کاســتی هایــی در رن عمــار برســانند و همیــن باعــث 
کامــا بــه چشــم می  کــه هرچنــد محــدود هســتند امــا  گــذاری شــده اســت  صدا
کــران عمومــی انیمیشــن  کوتــاه باقیمانــده تــا ا آینــد. امیدواریــم در مــدت زمــان 
ســینمایی »بازمانــده« در جشــنواره فجــر، ایــن ایــرادات نیــز برطــرف شــود و 
کــه بخاطــر ویژگــی هــای منحصــر بــه  کامــل مواجــه شــویم  در نهایــت بــا اثــری 
فــردش مــی توانــد مخاطبانــی فراتــر از اثــر مرحــوم »ســیف اهلل داد« را در عرصــه 

جهانــی پــای تماشــای مظلومیــت مــردم فلســطین بنشــاند.

بازسازی خوش رنگ و لعاِب یک اثر جاودان
میاد پسندیده
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گفت وگوی فیلمساز

موضوعاتی مثل دوره دوم نخست وزیری 
موسوی  وماجرای انحالل حزب در سال 66 به 

دلیل اختالفات داخلی، از آن دست مواردی 
است که در مورد فعالیت حزب پرداخت چندانی 

صورت نگرفته است

چرا داستان ناتمام یک حزب؟ ▐
ســال 1391 مشــغول پژوهشــی دربــاره تاریــخ معاصــر ایــران شــدیم و بــه دنبــال 
کــه  کــرد؛ چــرا  کــه بتــوان ده ســال اول انقــاب را بــا آن مــرور  تولیــد اثــری بودیــم 
جالی خالی چنین آثاری به شــدت احســاس می شــود از این رو ایده بازخوانی 
گیــر بــود و هم  کــه هــم حزبــی فرا حــزب جمهــوری اســامی بــه ذهنــم رســید؛ چرا
کــه ایــن حــزب نقــش مهمــی در آن داشــت. ده ســال اول انقــاب بحرانــی  بــود 

تــا قبــل از ایــن در مــورد حــزب جمهــوری اســامی اثــار زیــادی چــه مکتــوب و چــه 
تصویــری تولیــد نشــده بــود، و آثــار موجــود هم مربوط به  قبــل از ســال 60 بودند 

و از ایــن جهــت موضــوع بکــری بــه حســاب مــی آید.

ــامی  ▐ ــوری اس ــزب جمه ــا ح ــط ب ــع مرتب ــدام وقای ک ــه  ــتند ب ــن مس در ای
کــرده ایــد؟ اشــاره 

ــر  ــا ب ــی حــزب جمهــوری اســامی ســعی م در بازخوان
ایــن بــود کــه روی موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته 
ــات و  ــم تحقیق ــازی و ه ــاظ فیلمس ــم از لح ــده، ه ش

کنیــم. کار  فعالیــت پژوهشــی، 
گیــری حــزب و شــهدای آن بــه ویــژه شــهید  شــکل 
کــه حــزب در  بهشــتی و همچنیــن مقاطــع حساســی 
کــرده اســت از جملــه اتفاقــات  آن هــا نقــش آفرینــی 
ســال 60، ماجــرای عــزل بنــی صــدر، مســئله نخســت 
که مرتبط  وزیری میر حســین موســوی و موضوعاتی 

کــه در مجموعــه دولــت حضور داشــتند را بررســی  بــا جنــاح هــای چــپ و راســتی 
کردیــم.

کتــاب و  ▐ گــی جدیــدی نســبت بــه ســایر آثــار اعــم از  مســتند شــما چــه ویژ
کــه بــه حــزب جمهــوری اســامی پرداختــه انــد، دارد؟ فیلــم هایــی 

ــم مــورد اهمیــت  کردی ــه خاطــر اینکــه اتفاقــات بعــد از ســال 60 را بررســی  اوال ب
کــه معمــوال خیلــی از آثــار نوشــته شــده و یــا فیلــم هــای تولیــد شــده  اســت چــرا 
در مــورد شــهدای حــزب، بــه مقاطــع بعــد از ســال 60 نمــی پــردازد و مــا ســعی 

کردیــم در ایــن کار ایــن اتفــاق بیفتــد و مقاطــع حســاس پــس از آن مثل تعویض 
کنیــم؛  ــود را بررســی  ــه در آن دوران ب ک ــی  ــات درون حــزب و اختافات وزرا، اتفاق
موضوعاتــی مثــل دوره دوم نخســت وزیــری موســوی  وماجــرای انحــال حــزب 
ــه در  ک ــت  ــواردی اس ــت م ــی، از آن دس ــات داخل ــل اختاف ــه دلی ــال 66 ب در س
مــورد فعالیــت حــزب پرداخــت چندانی صورت نگرفته اســت؛ از این رو مســتند 
»داســتان ناتمــام یــک حــزب« نــگاه جدیــدی بــه تاریــخ آن دوره و اثری متفاوت 
بــه حســاب مــی آیــد؛ البته شــاید تا اواســط فیلــم در اثــار مرتبط با موضــوع حزب 
کــه از ســال 60 بــه بعــد را روایــت مــی  اشــاراتی وجــود داشــته امــا نیمــه دوم فیلــم 

گرفتــه اســت. کنــد کمتــر مــورد توجــه قــرار 
کــه زیــاد معرفــی نشــده انــد  همچنیــن ســعی مــا بــر ایــن بــود بــه افــراد موثــری 
بپردازیــم، افــرادی همچــون شــهید دیالمــه و شــهید آیــت و نگاهــی بــه مواضــع 
کمتــری از آن  کــه مــردم اطــاع  آنهــا داشــته باشــیم و دربــاره برخــی موضوعاتــی 

کنیــم. دارنــد، شــفاف ســازی 

شــکلی  ▐ چــه  بــه  مســتند  ایــن  روایــت  شــیوه 
اســت؟

تــم مســتند بــه صــورت مصاحبــه محــور اســت و بــرای 
کــه در مقاطــع  کردیــم  تولیــد آن بــا افــرادی مصاحبــه 
مختلــف حــزب حضــور داشــتند؛ افــرادی همچــون 
کل  کــه قائــم مقــام دبیــر  گرفتــه  عبــداهلل جاســبی 
حجــت  مومنــی،  فرشــاد  منصــوری،  بودند،جــواد 
االســام حســین ابراهیمــی و عبدالمجیــد معــادی خــواه؛ نظــر افــراد مختلفــی از 
جملــه ابراهیــم یــزدی، علیرضــا بهشــتی و ســایر افــراد مطلــع را جویــا شــدیم تــا 
آرشــیوی قــوی  جهــت تولیــد ایــن اثــر داشــته باشــیم و در واقــع قســمت ســخت 

ــود.  کار همیــن بخــش ب

تولید این مستند چقدر زمان برد؟ ▐
کشــید و مــا امیدواریــم ســال آینــده نیــز  ســاخت ایــن مســتند دو ســال و نیــم 
که ثمره تحقیقات ما پیرامون تولید مســتند »داســتان  کتاب حزب را  بتوانیم 

از میر حسین تا جاسبی در یک مستند

داستان ناگفته »جمهوری اسالمی«
ســید مهدی دزفولی متولد 1367 در تهران و دارای مدرک کارشناســی فلســفه، از ســال 89 وارد 
عرصــه فیلــم ســازی شــد و بــا پژوهــش دربــاره تاریــخ معاصــر و موضوعــات سیاســی کشــور، آثــار 
مســتندی در ایــن زمینــه تولیــد کرده اســت و هم اکنون با مســتند »داســتان ناتمــام یک حزب« 

در ششــمین دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عمار حضــور دارد. 
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معرفی فیلم

مصدق در جشنواره عمار محاکمه می شود

فعالیت هــای  او  کانامــه  در  کــه  اســت  ســازی  مســتند  عمــادی  احســان 
مطبوعاتی، تجربه پژوهش و نویســندگی چندین فیلم مســتند نیز به چشــم 

ــورد. ــی خ م
کــه  کارگردانــی سیداحســان عمــادی اســت  کمــه« اولیــن تجربــه  مســتند »محا
در آن بــر اتفاقــات شــب کودتــا تــا دادگاه بدوی دکتر محمد مصدق تمرکز شــده 

است.
کــه پــرده از چهــره دیــده نشــده یکــی از تأثیــر  گیــرا  کمــه« مســتندی اســت  »محا
گذارتریــن سیاســت مــداران تاریــخ معاصــر ایــران برمیــدارد. در روایــت تصویری 
کنــد و هرجا  خــود از عکــس هــای نــاب و فیلمهــای آرشــیوی تــازه اســتفاده مــی 
کــردن درگیرانه  کــه کمبــود منابع بصری بیننــده اش را از دنبال  احســاس کنــد 
کنــد، اتفاقــات را در قالــب تصویرســازی و نقاشــی هــای حرفــه  بــا درام دور مــی 

گــذارد. ای در مقابــل چشــمان بیننــده اش بــه نمایــش مــی 

یــک حــزب ناتمــام« رونمایــی کنیــم؛ البتــه قبا مصاحبه های تولید شــده 
در ایــن مســتند را بــه صــورت مکتــوب در نشــریات و ســایت هــا منتشــر 
کردیــم تــا بازخوانــی خوبــی از شــهدای حــزب جمهــوری اســامی و فعالیــت 

گیــرد. هــای آن بعــد از نزدیــک بــه 30 ســال، در میــان مــردم صــورت 

کــه معطــوف بــه  ▐ در ســال هــای اخیــر شــاهد مســتندهایی هســتیم 
ســال هــای اول انقــاب اســت، دلیــل آن را چــه مــی دانیــد؟

کــه نگاهــی دوبــاره  بــه نظــر مــن یکــی از بــرکات اتفاقــات ســال 88 ایــن بــود 
کــه تــا قبــل از آن مســائل  گرفــت، چــرا  ســال هــای اول انقــاب صــورت 
ــود و اساســا شــروع فعالیــت هــای  ــده ب ــد مــردم پنهــان مان بســیاری از دی
گرفــت و یکــی از اهدافــش بازخوانــی  جشــنواره عمــار نیــز پــس از آن صــورت 
ــی اطاعــی  ــه ب ــود؛ بیشــترین دلیــل اتفاقــات ســال 88 ب تاریــخ انقــاب ب
جامعــه بــر می گشــت که نمی دانســتند چه اتفاقاتــی در جامعــه رخ داده و 

آن افــراد چــه عقبــه ای در تاریــخ انقــاب داشــتند.

بازخورد مردم  را نسبت به چنین آثاری چگونه دیدید؟ ▐
مستندهای تاریخی-سیاسی شاهد استقبال خوبی از سوی مخاطبان 
ــا خــط  ــا را ب ــوزد و آنه ــی آم ــه مــردم م ــی را ب ــان شناس ــه جری ک ــته چــرا  داش
کنــد و ایــن مهــم  فکــری افــراد و چهــره هــای سیاســی و تاریخــی آشــنا مــی 
ســبب مــی شــود تــا دگــر بــاره دچــار مشــکاتی مشــابه ســال 88 نشــویم و 

انحرافــات موجــود را بهتــر بشناســیم.

نظر شما درباره جشنواره عمار و نوع فعالیت های آن چیست؟ ▐
از ســال 89  بــا شــروع جشــنواره عمــار، بــا آن آشــنا بــود، جشــنواره فیلم عمار 
کیفیــت و کمیــت آثــار بــوده  بعــد از چنــد دوره شــاهد رشــد چشــمگیری در 
و عــاوه بــر آن، اســتقبال مــردم ســبب شــد تــا بخــش هایــی نظیــر پوســتر، 

نماهنــگ و... بــه آن اضافــه شــود.
در حقیقت خا جشــنواره ای مثل عمار و فیلمســازی اســامی در جامعه 
احســاس مــی شــد و همیــن امــر ســبب نفــوذ جشــنواره عمــار  در درون 
کــه تــا چنــد ســال قبــل، جشــنواره هــا بیشــتر شــبه  خانــواده شــده چــرا 
کاری نداشــته و طیف خاصی  روشــنفکری بودند و اساســا با بدنه جامعه 
را پوشــش می دادند؛ در این بین جشــنواره عمار توانســته بخش وســیعی 
کــه ششــمین ســال آن اســت نســبت  از جامعــه را پوشــش دهــد و امســال 
کــه ممکــن  بــه 5 ســال گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت، هــر چنــد 
کــم لطفــی هایــی از ســوی مســئوالن مربوطــه بــه جشــنواره بشــود  اســت 
امــا بــه لطــف خــدا، مســئوالن جشــنواره عمــار بــا عــزم جــزم مســیر خــود را بــا 

موفقیــت ادامــه مــی دهنــد.
ــی اســت؛  ــران مردم ک ــوص ا ــم، درخص کن ــه  ــد  اضاف ــه بای ک نکتــه دیگــری 
گرفتــه انــد و ایــن مســئله در  بســیاری از خانــواده هــا بــا ســینما فاصلــه 
خانــواده هــای مذهبــی بیشــتر اســت؛ از ایــن رو ایجــاد ارتبــاط بیــن مــردم و 

ســینما امــری ضــروری اســت.
کــران هــای مردمــی جشــنواره عمــار توانســته افــراد دغدغــه  خوشــبختانه  ا
ــه محوریــت فیلــم هــای  ک کنــد و و از آنجــا  ــه ســوی خــود جــذب  منــد را ب
جشــنواره عمار ارزش ها و آرمان های انقاب اســامی اســت ســبب ایجاد 
کــه متاســفانه در  رابطــه بیــن مــردم بــه ویــژه نســل جــوان  و انقــاب شــود 
جشــنواره هــای دیگــر چنیــن چیــزی وجــود نداشــت و امیــدوارم در آینــده 

کشــور را پیــش ببــرد. جریــان فکــری ســالم مســیر هنــری و ســینمایی 

راکتور های زیر زمینی و سؤاالتی از چهره های معروف

کتورهــای زیرزمینــی« نــام مســتندی اســت که گروهــی از جوانــان ایرانی به  »را
کرده انــد. مســتندی دربــاره ایرانیــان  صــورت خودجــوش اقــدام بــه تولیــد آن 

کــه خــود را بــرای نبــرد بــا رژیــم صهیونیســتی آمــاده می کننــد.
کم  کتورهــای  زیرزمینــی« در خــال بــه تصویــر کشــیدن امنیــت حا مســتند »را
ک  کنــش جوانــان ایرانــی بــه تهدیــد غربی هــا بــرای حمله بــه خا در ایــران بــه وا

ایــران می پــردازد.
کشــور از  کتورهــای  زیرزمینــی« بــه مســئله امنیــت موجــود در  بخــش اول »را
نــگاه افــراد و ســایق مختلــف می پــردازد. بخــش دوم فیلــم هــم بــه تهدیــدات 
کــه در صــورت حملــه  علیــه ایــران اشــاره دارد و ایــن ســوال مطــرح می شــود 
کشــور چــه  کنــش مــردم بــه خصــوص جوانــان نســبت بــه دفــاع از  احتمالــی وا

کــه مخاطبــان بــا پاســخ های جالبــی رو بــه رو می شــوند. خواهــد بــود 
در ایــن مســتند از چهــره هایــی از جملــه حامــد زمانــی، عبــاس غزالــی، دکتــر 
ســیامک مصدق نماینده یهودیان در مجلس شــورای اسامی نیز مصاحبه 

هایــی انجــام شــده اســت.
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اکران مردمی

پس از پخش فیلم » بشقاب های خالی« در مورد 
آسیب های ماهواره و تقاضای بچه ها از والدین 

خود و همچنین توضیحات مسئوالن کانون 
خانواده ها ماهواره های خود را تحویل دادند.

کلیپی تاثیرگذار ▐
اولیــن بــار از زبــان دوســتان اســم جشــنواره عمــار را شــنیدم، ایــن گوشــه ذهنــم 
کــه مرکــز توزیــع محصــوالت  کتابســرای بــاران  بــود تــا اینکــه دیــدم دوســتان در 
جبهه فرهنگی انقاب در بوشــهر اســت، مشــغول توزیع پوسترهای جشنواره 
کــه بــه عنــوان  کمکــی بــه آن هــا دادم و از ســال ســوم جشــنواره بــود  هســتند. 
ــن  ــار انیمیش ــن ب ــردم. اولی ک ــار  ــای عم ــران فیلم ه ک ــه ا ــروع ب ــده، ش کران کنن ا
کلیــپ »بابــا خــون داد«  »شــکار جاســوس« در مــورد شــهید بهنــام محمــدی و 
کــردم.  کــران  کــه هــر مــاه چنــد روز بــه آنجــا می فتــم، ا را در روســتای خودمــان 
کولم باال می رفتند  کردند و بعد از آن از ســر و  بچه های روســتا خیلی اســتقبال 
کــه برایشــان فیلــم نشــان دهــم. یــک بــار هم بعــد از نمایش »بابــا خــون داد« در 

کلیــپ  یکــی از مســاجد، بچه هــا بعــد از تمــام شــدن 
کــه آیــا  کردنــد و ســؤال می کردنــد  تشــویق زیــادی 
داســتان ایــن فیلــم واقعــی اســت یــا نــه؟ بــه نظــرم 
کــه هر کجا پخــش کردیم فوق  یکــی از بهتریــن آثــاری 

کلیــپ اســت.  العــاده تاثیرگــذار بــوده، همیــن 

از منزل تا دانشگاه ▐
بعــد از مدتــی همــکاری چــون خیلــی پیگیــر بــودم 
گفتند: »شــما می توانید  فیلم ها را بفرســتند، به من 

کــردم و به عنــوان رابط،  کــه مــن هــم قبول  فیلم هــا را در بوشــهر توزیــع کنیــد؟« 
کنــون در جاهایــی مثــل  ــردم. تا کل اســتان بوشــهر توزیــع می ک فیلم هــا را در 
منــزل میرعلمــدار، پــارک شــهاب بوشــهر، دانشــگاه خلیــج فــارس، تعــدادی از 
مدرســه ها و مســجدهای مختلــف بوشــهر فیلم هــای عمــار پخــش شــده اند. 

کــران شــد.  فیلــم »لکــه« هــم در یکــی از دانشــگاه ها ا

کــه  کران کننــده هــم می کردیــم، بعــد از ایــن  اوایــل پیگیــری بــرای جــذب ا
کــران بــه مــن زنــگ  کــه بــرای ا گیــر شــد، دیگــر  خــود افــراد بودنــد  جشــنواره فرا
می زدنــد. اآلن در همــه شهرســتان های اســتان و حتــی تعــدادی از روســتاها 

رابــط داریــم.
عمار به سبک بوشهری ها ▐

کارگــردان فیلم  کــه  دی مــاه 91 همزمــان بــا جشــنواره ســوم عمــار، آقــای خالقــی 
کار بلنــد  کار در مــورد فتنــه هســتند و یــک  ــی و بی زبانــی« و یکــی دو  »هم زبان
هــم راجــع بــه انجمــن حجتیــه دارند، به بوشــهر دعوت شــدند و فیلم هایشــان 
کــم بــود و فقط  در حضــور خــود ایشــان پخــش شــد. ســال اول اســتقبال نســبتًا 

صندلی هــای جلــوی ســینما پــر شــد.
کردیــم، هــم تبلیغــات  کــه تجربــه  پیــدا  ســال بعــد 
از فیلمســاز شــهرمان  انجــام دادیــم، هــم  بهتــری 
کــرده و هــم از دو شــخصیت هنــری و انقابــی   تقدیــر 
ــان  ــی از همرزم ــه یک ــم. در افتتاحی کردی ــاد  ــتان ی اس
کــه شــهید شــاخص ســال بــود را  کشــتکار  شــهید 
کردیــم که خاطراتــی از ایشــان را روایت کردند  دعــوت 
کشــتکار  کلیپی از آثارش نمایش داده شــد. شــهید  و 
کــرده  معلــم پرورشــی بــوده و تئاتر هــای معروفــی اجــرا 
بــود. تئاتــری بــه نــام »اللــو« برگــزار می کردنــد که موقع 
اجــرای آن ســیل جمعیــت از شهرســتان خودشــان یعنــی برازجــان به جبهه ها 
کــه ایشــان خبــر  کردیــم  اعــزام می شــدند. یکــی از برادر هــای ایشــان را دعــوت 
کتــاب خاطــرات ایشــان در دســت جمــع آوری اســت. از دســت  کــه  دادنــد 
کــه از اســتعدادهای شــهرمان  کارگــردان فیلــم »حنانــه«  ایشــان هدیــه ای بــه 
بــود، تقدیــم شــد. مــا از ایــن دوره پخــش فیلم هــای بچه هــای اســتان را بــاب 

گفت وگو با میرشکاری اکران کننده عمار در بوشهر

وقتی عمار ماهواره های روستا را خاموش کرد
میرشــکاری رابط اکران کننده های اســتان بوشــهر اســت. بیشــتر از او درباره افتتاحیه و اختتامیه  
عمــار در بوشــهر پرســیدیم، اگرچــه اکران هــای جــذاب دیگــری هــم داشــت. زیباتریــن خاطــره او 
جمــع شــدن ماهواره هــای یــک روســتا اســت که به خاطــر اکران یکی از مســتندهای عمــار رخ داده 

است. 
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اکران مردمی

کــم ندارنــد. کردیــم، چــون اســتان مــا فیلمســاز خــوب 
شــب آخــر در همیــن دوره چهــارم عمــار هــم از شــاعر انقابــی، حــاج خلیــل 
گفتــه و تــازه بــه رحمــت خــدا رفتــه بودنــد یــاد  کــه بــرای فتنــه هــم شــعر  عمرانــی 
کردیــم و بــه جشــنواره آمدنــد. از عوامــل فیلــم  شــد و از خانــواده ایشــان دعــوت 

»تنهــای تنهــای تنهــا« هــم در آن شــب تقدیــر شــد.

مهمان حسابی ▐
کــه در  مهمــان ویــژه مــا در جشــنواره چهــارم آقــای محســن اســام زاده بودنــد 
کــه راجــع بــه وقایــع ســوریه بــود را  مراســم مــا صحبــت کردنــد. فیلمــی از ایشــان 
کردیــم. حســابی بــا ایشــان رفیــق شــدیم، بچه هــای مــا هنــوز بــا ایشــان  پخــش 
کارهایشــان مشــاوره می گیرند. حاج محســن هنوز خیلی  ارتباط دارند و برای 
مــا را تحویــل می گیرنــد، حتــی مرکــز میثــاق هم رفتیم و با دوســتانی مثــل آقای 

ســعید و وحید فرجی و بقیه دوســتان ایشــان آشــنا شــدیم.
آن موقــع مشــغول مراحــل تصویربــرداری و ســاخت »اهــل ســنت ایــران« 
بودنــد. اســام زاده قبــل از مراســم در حــوزه علمیــه بوشــهر صحبتــی راجــع بــه 
ایــن همیــن موضــوع کرد. شــب تعــداد زیــادی از طلبه ها از جمله رئیــس حوزه 

کــرده بــود. علمیــه بــه ســینما آمدنــد، ظاهــرًا آقــا محســن از آن هــا دعــوت 

از دست مادر شهید ▐
کار خاطــرات شــفاهی شــده و یکــی از  یــک موسســه فرهنگــی در اســتان وارد 
کتــاب شــهدای روســتا بــود. ایشــان در  کــرده بودنــد جمــع آوری  کــه  کار هایــی 
کــرده و در جشــنواره پنجــم عمــار از آن هــا  حــوزه ایثــار و شــهادت خــوب فعالیــت 
گــر مــا آ ن هــا را تشــویق کنیــم یا نکنیــم آن هــا کار خودشــان را به  تقدیــر کردیــم. ا
کار بــه الگــو شــدن ایــن مجموعــه  نحــو احســن انجــام می دهنــد ولــی مــا بــا ایــن 

کردیــم.  کمــک  نســبت بــه بقیــه مجموعه هــا 

کــه مســتند خوبــی در مــورد همســر  کردیــم  از آقــای صــادق رســولی هــم تقدیــر 
ــا شــهادت و  ــی ایشــان را از آشــنایی ت شــهید حبیــب خلعتــی ســاخته و زندگ
گفتنــد جــزو  کــه آقــای صــادق رســولی  کــرده بودنــد. طــوری  بعــد از آن روایــت 
کشــته می شــوند.  ــکا  ــه دســت آمری ــه ب ک ــد  اولیــن نیرو هــای دریایــی مــا بودن
کــه بــرای آن هــا زده بودنــد، بــا شوهرشــان زندگــی  همســر شــهید در ســنگری 
می کردنــد، در واقــع هــم می جنگیدنــد و هــم زندگــی می کردنــد. آقــای رســولی 
کــرده بودنــد بــه اســم »تنهــا نیســتم.« از مــادر  ایــن ســوژه را فیلــم مســتندی 
کــرده و جایــزه را بــا دســت ایشــان بــه ایــن  گنجــی دعــوت  شــهید صــادق 

فیلمســاز دادیــم.

تحویل ماهواره ها ▐
کیلومتــری بوشــهر، فیلــم »بشــقاب های  بچه هــای روســتای »دویــره« در 30 
کــرده بودنــد. ایــن مســتند در مــورد تأثیــرات  خالــی« را در مســجد پخــش 
آن  بــه  خودشــان  می گیرنــد.  قــرار  تاثیــر  تحــت  بچه هــا  اســت.  ماهــواره 
کــه مــا دیگــر نمی خواهیــم ماهــواره ببنیــم، ولــی  مســئول مراجعــه می کننــد 
خانواده هایمــان قانــع نمی شــوند و نــگاه می کننــد. بچه هــای مســجد بــه 
کننــد. بعــد از پخش فیلم، مســئول  کــه خانــواده هــا  را دعــوت  فکــر می افتنــد 
کانــون راجــع بــه آســیب های ماهــواره توضیــح می دهــد و خانواده هــا تحــت 
کــه بداننــد آنتن هــای دیجیتالــی هســت یــا  تاثیــر قــرار می گیرنــد. بــدون ایــن 
نیســت، می گوینــد مــا می خواهیــم ماهــواره را تحویــل بدهیــم و 26 خانــواده  
ــون  کان در روســتا ماهواره هــا را تحویــل می دهنــد. بعــد از تحویــل مســئول 
ــا بســیج پیگیــری می کننــد و بــه 16-17 خانــواده دســتگاه های دیجیتــال  ب
کام اهلل مجیــد، یــک بســته ســواد رســانه ای و یــک هدیــه  بــا یــک جلــد 
فرهنگــی هدیــه می کننــد و االن در حــال تهیــه مســتندی از همیــن موضــوع 

هســتیم.
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گفت وگوی فیلمساز

ــگار  ــا خبرن ــو ب گ گفــت و   ــردان مســتند »شــیر ســامرا« در  کارگ علیرضــا ضیایــی 
»نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار«، بــا اشــاره حضــور ایــن مســتند 
ــه جنایــت هــای  گفــت: درایــن مســتند ب در ششــمین دوره جشــنواره عمــار، 
گیری آن و زندگی شــهید مدافع حرم،  گروهک تکفیری داعش و نحوه شــکل 
گروهــک تکفیــری در ســامرا بــه شــهادت  کــه در مبــارزه بــا ایــن  مهــدی نــوروزی 

رســیده، پرداختــه شــده اســت.
کودکــی بــه مناطــق جنگــی عاقــه داشــت  وی بــا بیــان اینکــه شــهید نــوروزی از 
و بــا اصــرار از خانــواده مــی خواســت اورا بــه ایــن مناطــق ببرنــد، اظهــار داشــت: 
کــه برخــی تصــورات وارونــه ای دربــاره شــهدا دارند،هدفــم شناســاندن  از آنجــا 
شــهدا بــه نســل جــوان بــود و مــی خواســتم نشــان دهــم چگونــه شــخصی بــا 
وجــود زن و فرزنــد و زندگــی ایــده آل، در راه اعتقــادش از همــه ایــن امکانــات می 

کنــد. گــذرد و جــان خویــش را در ایــن راه فــدا مــی 
کارگــردان »شــیر ســامرا« بــا اشــاره بــه همراهی عوامل مســتند با خانواده شــهید 
نــوروزی پــس از شــنیدن خبــر شــهادت ایشــان، بیــان داشــت: خانــواده شــهید 
کــه داشــتند همــواره پشــتیبان مــا بودنــد و از  نــوروزی بــا وجــود شــرایط ســختی 

هیــچ کمکــی دریــغ نکردند.
ضیایــی، بــا بیــان اینکــه از طریــق انجمــن ســینمای جــوان بــا جشــنواره عمــار 
ــرد: فراخــوان جشــنواره عمــاردر زمــان مناســبی  ک آشــنا شــده اســت، تصریــح 
انجــام شــد و جشــنواره عمــار ظرفیــت شناســاندن ارزشــها را بــه نســل جــوان 
کشــورهای دیگــر باعــث مــی شــود  دارد؛ از طــرف دیگرحضــور فیلــم ســازان از 
کشــور مــا شــناخته شــوند. فیلــم ســازان ایرانــی بــا آنهــا آشــنا شــده و آنهــا نیــز در 
ــرد  ک ــب توصیــف  ــران هــای مردمــی عمــار را یــک حرکــت فرهنگــی جال ک وی ا
ــزاری  ــران بیشــتر جشــنواره هــا منحصــر در محــل برگ ک ــه ا ک ــی  و افــزود: در حال
کار باعــث مــی شــود حتی در نقاطی که ســینمایی وجود نــدارد،  آنهاســت ایــن 

فیلــم هــای عمــار دیــده شــوند و بــه ایــن وســیله بســیاری از عایــق ناشــناخته 
ســینمایی آشــکار شــوند.

کــرد: بــا وجــود اینکــه  ضیایــی پیرامــون وضعیــت ســینمای ایــران خاطــر نشــان 
فیلــم ســازان جــوان ایــده هــای نو و جالب توجهــی دارند اما در ســینمای ایران 

فیلــم ســازان جــوان چنــدان حمایت نمی شــوند.
کــه چندیــن ســال بــه خاطــر  وی افــزود: فیلــم نامــه هــای زیــادی هســتند 
حمایــت نشــدن ســاخته نمــی شــوند و وقتــی در شــرایط ســختی ســاخته مــی 
کننــده هــای  کننــد، تهیــه  شــود و در جشــنواره هــای خارجــی شــرکت مــی 
داخلــی بــه ســراغ فیلــم ســاز مــی رونــد؛ در حالی که تهیــه کننده بایــد در جریان 

کنــد. کنــار فیلــم ســاز باشــد واو را حمایــت  ســاخت فیلــم در 
گــران نــزد مــا محتــرم هســتند  ایــن مستندســاز ادامــه داد: نســل قدیــم ســینما 
کــه قرار اســت آینده ســینمای ایــران را بســازند  امــا ایــن فیلــم ســازان جــوان انــد 

کننــد. و الزم اســت از ایــن جوانــان حمایــت 
کــرد: جشــنواره  ــاره نقــش جشــنواره عمــار در ایــن میــان تصریــح  ضیایــی درب
عمــار مــی توانــد بــا اعــام تاریــخ جشــنواره از چندیــن مــاه قبــل و بــا حمایــت از 
کــه بــه دنبــال یــک پشــتیبان مالی هســتند، به ســینمای  فیلــم ســازان جوانــی 

کنــد و یکــی از موفــق تریــن جشــنواره هــا باشــد. کمــک  ایــران 
کنون  گفــت: ا وی در پاســخ ســوالی دربــاره موضوعــات مغفــول ســینمای ایران 
بعضــی جوانــان مــا بــا ارزش هــای حقیقــی بیگانه انــد وتعریــف درســتی از ارزش 

هــا ندارنــد والزم اســت در فیلــم هــا بیشــتر بــه ایــن ارزش هــا پرداختــه شــود.
کنــون دوطــرح  ضیایــی دربــاره فعالیــت هــای آینــده خــود اظهــار داشــت: ا
کــه یکــی ازآنهــا دربــاره وضعیــت مناطــق جنگــی ســوریه و مــردم  مســتند دارم 
کرمانشــاه  که در  آنجا و دیگری پیرامون غاری اســت با آثاری از عصر یخبندان 
کشــف شــده اســت و بــه خاطــر مســائل مالــی هنــوز نتوانســته ام آنهــا را بســازم.

شهید نوروزی به روایت ضیایی

وقتی »شیر سامرا« از همه چیزش گذشت
علیرضــا ضیایــی 32 ســاله، دارای مــدرک کارشناســی روابــط عمومــی و اهــل کرمانشــاه اســت. از 
ســال 1384 فیلــم ســازی را شــروع کــرده و از ســال 89 بــا شــرکت در دوره فیلــم ســازی انجمــن 
ســینمای جــوان کرمانشــاه کارش را ادامــه داده اســت؛ ضیایــی فیلــم هــای داســتانی »خــواب 
بــرف«، »فــرار«، »انــکار«، »فریــم« و مســتندهای »شــیرین فرهــاد«، »مــردی بــرای تمــام فصــول«، 
»ســفید ســیاه خاکســتری«، »ســایه نشــین هــا« و »شــیر ســامرا« را ســاخته و فیلــم نامــه آنهــا نیــز 
متعلــق بــه خــود اوســت. ضیایــی بــا مســتند »ســفید ســیاه خاکســتری« توانســت مقــام ســوم 
جشــنواره خانــواده و اعتیــاد را در ســال 91 و بــا مســتند  »شــیر ســامرا« مقــام برگزیــده جشــنواره 

ســکانس بیــداری کرمانشــاه در ســال 94 را ازآن خــود کنــد. 
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گفت وگوی فیلمساز

ــگار  ــا خبرن ــو ب گ گفــت و  ــردان مســتند »آنجا،آنهــا...« در  کارگ یحیــی رضایــی 
»نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار« بــا اشــاره بــه موضــوع مســتند، 
گفــت: ایــن مســتند روایــت زندگــی شــخصی بــه نام علــی محمد خاتمی اســت 
کــه در اوایــل جوانــی در جنــگ تحمیلــی ســرباز بــوده و پــس از اتمــام ســربازی 
گروهــک  گــردد و بــه دســت  ــاز مــی  بــه جبهــه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل ب
مجاهدیــن خلــق اســیر مــی شــود، و بــه دلیــل اینکــه تعــدادی از مجاهدیــن را 
کــرده بــود و اســنادش هــم بــرای مجاهدیــن وجود داشــت، به  بــه درک واصــل 
کشــته مــی شــود و او هــم از  گوینــد یــا بــه مجاهدیــن خلــق بپیونــدد و یــا  او مــی 
گروهــک منافقیــن ملحــق مــی شــود و در حــدود 20 ســال آنجــا  تــرس جــان بــه 
کــه در ایــن 20 ســال از او مــی شــود در بخــش  مــی مانــد؛ عمــده اســتفاده ای 
هــای اجرایــی بــوده و ابــدا در موضوعــات محتوایــی آن را شــرکت نمــی دهنــد و 
کــه آمریــکا پــادگان اشــرف را بــه تصــرف خود در میــاورد علی رغم  در ســال 2003 
کــه داشــت، تصمیــم مــی گیرد در جابجایــی از پادگان اشــرف به لیبرتی  ترســی 
کــه در قرنطینــه بــوده بــه زندگــی  کــه موفــق شــده و بــه پــس از مدتــی  کنــد  فــرار 

گــردد. ســابق خــود بــاز مــی 
کــرد: در ایــن مســتند بــرای اولیــن بــار دوربیــن  کیــد  کارگــردان »آنجا،آنهــا...« تا
کــردم عــاوه  ــردم و ســعی  ــای پنهانــی پــی ب ــه زوای ــادگان اشــرف شــد و ب وارد پ
بــر مــرور زندگــی علــی محمــد خاتمــی در خــال مســتند بــه معرفــی منافقیــن و 
که با تصاویری منتشــر نشــده جذاب بودن  بررســی اندیشــه های آنها بپردازم 

مســتند بیشــتر مــی شــود.

کشــورمان  وی در ادامــه بــا اشــاره بــه هــدف ســاخت مســتند افــزود: مــا در 
کدام دارای تفکر متفاوتی هستند؛ مجاهدین  که هر  اپوزیسیون هایی داریم 
کــه دارای عقایــد و ادعاهــای خاصــی اســت؛  خلــق هــم از همیــن دســته اســت 
گــر در جامعه کســی  کــه بــه عقایــد پــوچ ایــن افــراد بپردازیــم تا ا مــا هــم موظفیــم 
برایــش شــبهه ای در مــورد منافقیــن پیــش آمــد، بــا روشــنگری مــا بــه ســرعت 

گیــرش نشــود. شــبهه اش رفــع شــود و ایــن بــا دامــن 
یحیــی رضایــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه از دوره اول بــا برگزارکننــدگان عمــار 
ــا جشــنواره همــکاری داشــته افــزود: مســیر  آشــنا بــوده و از ابتــدای دوره اول ب
کیفــی ســازی  ــه  ــاز ب ــوده و فقــط نی پیشــرفت جشــنواره عمــار بســیار خــوب ب
کــه آثــار صرفــا بــرای عمــار ســاخته شــود،تاثیر  گــر طــوری پیــش بــرود  دارد،ا
بیشــتری خواهد داشــت و نتایج خوبی در انتظار جشــنواره عمار خواهد بود.
کــران هــای مردمــی  کــران هــای مردمــی افــزود: ا وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ا
کــران هــای مردمــی باعــث مــی شــود آدم  فکــری بســیار خاقانــه و نــو اســت، ا
که شــاید در عمرشــان به ســینما نرفته باشــند و لزوم رفتن به ســینما را  هایی 
هیــچ وقــت احســاس نکــرده انــد و دالیل مختلفی هم می تواند داشــته باشــد؛ 
کــران هــای مردمــی مــی تــوان ایــن افــراد را با ســینما آشــتی داد و آنها بتوانند  بــا ا

کننــد. فیلــم هــای خــوب را تماشــا 
حــال  در  کــه  مســتندی  کــرد:  بیــان  پایــان  در  »آنجا،آنهــا...«  کارگــردان 
تصویربــرداری آن هســتم ، مســتندی اســت بــا موضــوع اتفاقــات منطقــه و 

کشــور در حــال تصویربــرداری هســتیم. ایــن   و در  جنــگ در ســوریه 

»آنجا، آنها...«؛ 
نخستین دوربین در پادگان اشرف

یحیــی رضایــی متولــد 1364 دارای مــدرک دیپلــم فنــی از دانشــکده صــدا و ســیما و کارشناســی 
تدویــن از دانشــگاه ســوره اســت.او سالهاســت بــه صــورت تخصصــی در عرصــه تصویربــرداری 
فعالیــت مــی کنــد کــه »مــادر کشــی« نمونــه ای از آن اســت و بــرای اولیــن بــار مســتندی را بــه نــام 

»آنجا،آنهــا...« کارگردانــی کــرده کــه در جشــنواره عمــار هــم شــرکت داده شــده اســت.
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این یک فرآیند سخت و پیچیده بود عالوه 
بر این که تعداد گزاره هایی که در این فرآیند 
جمع آوری می شد و در کنار هم قرار می گرفت 

خیلی بیشتر از آن چیزی بود که باید در یک چهار 
دقیقه بحث می شد و این که ما چه گزاره هایی 

را انتخاب کنیم و در کنار هم قرار بدهیم تا 
بیشترین و کامل ترین بحث را در عین خالصه 

بودن ارائه بکنیم، چالش مهمی بود

گفت وگوی فیلمساز

چرا موشن گرافی  ▐
اساســًا فعالیت هــای مــا مبنــای فعالیت مطالعاتی و اندیشــه ای بوده و هســت 
کــه مــا بتوانیــم ایــن محتــوا تولیــد  و انتخــاب یــک رســانه مناســب بــرای ایــن 
شــده و اندیشــه تولیده شــده را در حقیقت به جامعه برســانیم یک امر مهمی 

بــود و مــا بایــد در ایــن مســیر حرکــت می کردیــم.
 امــروز خیلــی از فعالیت هــا بــه صــورت مطالعاتــی و اندیشــه  ای صــورت می گیرد 
و در نهایــت در مقــاالت و کتاب هــا حبــس می شــود و ارتبــاط بیــن ایــن مطالــب 

تولیــد شــده و محتواهــا با جامعــه برقرار نمی شــود.
کنیــم تــا بتوانیــم  کردیــم رســانه ای را انتخــاب   مــا در بیــن رســانه ها ســعی 
کــه در  محتوایمــان را از طریــق آن رســانه بــه مخاطــب برســاند؛ رســانه ای 
مجموعــه شــرکت داده شــده در جشــنواره براســاس آن ســاخته شــده از نظــر 

ــه می توانســت محتــوای  ک ــود  ــی ب مــا رســانه مطلوب
حتــی علمــی و اندیشــه ای ســطح بــاال را با تاشــی که 
در حقیقــت تیــم تولیــد می کننــد به زبــان ســاده برای 
مخاطــب توضیــح بدهــد و زبــان ســاده بــه مخاطــب 
کنــد امــا انجــام خــود فعالیــت اندیشــه ای و  منتقــل 
کــه ما  پژوهشــی در یــک ســوی ماجــرا قــرار دارد و ایــن 
بتوانیــم ایــن محتــوای تولیــد شــده را بــه زبــان ســاده 
ــم در  ــال بدهی ــانه انتق ــق رس ــم و از طری کنی ــه  ترجم
کــه ایــن رونــد، رونــدی بــود  ســوی دیگــر ماجــرا اســت 
کــه مــا براســاس مطالعاتمــان روی ایــن رســانه و رونــد 
گذشــته بــه  کــه طــی شــد در چندیــن ســال  تجربــی 

ــم.  دســت آوردی

آثار ارسالی به جشنواره عمار ▐
که در آن به دنبال این  اصاح الگوی معیشــت مجموعه ســی قســمتی اســت 
که اســام برای اداره معیشــت و  بودیم تا به مخاطب در حقیقت نشــان دهد 
کامل  اداره زندگی دارای نظام مشــخص معیشــتی اســت و اساســًا یک الگوی 
کامــل بــا آن اداره  کــه می شــود یــک جامعــه را بــه طــور  دارد و آن الگویــی اســت 

کرد.
کشــور  مــا امــروز در چالــش بــا الگــوی معیشــت غــرب در ســطح اقتصــاد در 

هســتیم و مشــکات و معضات بســیاری در این زمینه به وجود آمده اســت و 
براســاس مطالعاتی که داشــتیم و اقداماتی که از لحاظ اندیشــه ای و پژوهشی 
بــر روی الگــوی معیشــت اســام انجــام دادیــم، بــه دنبــال ایــن بودیــم تــا توصیه 
هایــی در مــورد معیشــت و اقتصــاد در اســام بــه مخاطــب ارائــه دهیم، مســئله 

کــه مــورد غفلــت واقــع شــده اســت. ای 

نحوه تولید محتوا و تحقیق چگونه بود؟ ▐
کــه در ابتــدا یــک نشســت مقدماتــی  در مــورد نحــوه تحقیــق ایــن چنیــن بــود 
برگــزار مــی شــد و حیطــه هــای مطالعاتــی، حــوزه هــای تحقیقاتــی و منابعــی 
کــه بایــد جهــت اســتنباط بــه ســراغ آن هــا مــی رفتیــم مشــخص مــی شــد و در 
مجمــوع محورهــای اصلــی و رویکردهــای اصلی در پرداختن بــه آن موضوع در 

ایــن جلســات تعییــن مــی شــد
پــس از نشســت های مقدماتــی در تیــم پژوهــش، 
شــروع بــه تحقیــق و بررســی در متــون مختلــف بــه 

گرفــت. فراخــور موضــوع صــورت مــی 
وقتــی مــا در موضــوع الگــوی معیشــت اســام بحــث 
آن   صــدر  در  دینــی  اصلــی  متــون  بــه  می کنیــم، 
هــا قــرآن، متــون روایــی و احادیــث دیگــر مراجعــه 
می شــود و عــاوه بــر آن چــون بحث هــا در حوزه هــای 
مختلف به صورت تطبیقی با الگوی معیشــت غرب 
بحــث می شــود؛ امــا در تطبیــق مــا ســراغ منابع علمی 
ــه  ک ــع روز و منابعــی  موجــود در حــوزه اقتصــاد و مناب
امــروز دانشــمندان غربــی در حــوزه مســائل معیشــتی 

تولیــد می کننــد مــی رویــم.
کار می کردیــم بعــد از حــدود یــک هفتــه تا  کــه مــا  تقریبــًا بــرای هــر مجموعــه ای، 
کردیــم  ده روز تحقیقــات مســتمر بــرای جمــع بنــدی چنــد نشســت برگــزار مــی 
کلــی  کله  و  براســاس محتواهــای جمــع آوری شــده و محورهــای مــورد نظــر شــا
ــا چهــار  کلمــه ای ت ــه تقریبــا دو هــزار  را شــکل می دادیــم و تقریبــًا بــه یــک مقال
کلمــه ای می رســیدیم و در جمــع بنــدی تحقیقــات و در مراحــل بعــدی  هــزار 
کامــًا هــم علمــی بــود را طی یک  کــه  ایــن مقالــه دو هــزار تــا چهــار هــزار کلمــه ای 
فراینــد نــگارش بــه یک متن ششــصد کلمــه ای بــا ادبیات ســاده تبدیل کنیم.

چهار هزار کلمه در چهار دقیقه 
ســید حامــد قاســمی، کارشــناس ارشــد مدیریــت رســانه و دانــش آموختــه مطالعــات اســتراتژیک 
اســت، او کــه بــه همــراه علــی رهجــو کارگردانــی مجموعــه الگــوی معیشــت را انجــام داده از فعــاالن 
حــوزه موشــن گرافیــک اســت، تــا بــه حــال آثــار بســیاری را در ایــن زمینــه بــه تولیــد رســانده اســت.
ایــن گــروه هنــری تــا بــه حــال تولیداتــی در زمینــه هــای دیگــر از جملــه ایالــت متحــده، زنــان و 
خانــواده و خشــونت علیــه زنــان در ســطح بیــن المللــی را در کارنامــه هنــری خــود داشــته انــد.
»پــول معتبــر یــا بــی ارزش« عنــوان یکــی از آثــار ایــن گــروه هنــری اســت کــه در آن بــه نقــش پــول در 

معامــات مــردم پرداختــه و نحــوه ارزش گــذاری آن را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد.
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گفت وگوی فیلمساز

گزاره هایــی  کــه تعــداد  ایــن یــک فرآینــد ســخت و پیچیــده بــود عــاوه بــر ایــن 
کنــار هــم قــرار می گرفــت خیلــی  کــه در ایــن فرآینــد جمــع آوری می شــد و در 
کــه بایــد در یــک چهــار دقیقــه بحــث می شــد و ایــن که  بیشــتر از آن چیــزی بــود 
کنــار هــم قــرار بدهیــم تــا بیشــترین و  کنیــم و در  گزاره هایــی را انتخــاب  مــا چــه 
کامل تریــن بحــث را در عیــن خاصــه بــودن ارائه بکنیــم، چالش مهمی بود که 
در حقیقــت تیــم نــگارش وقــت بســیاری را بــه آن اختصــاص مــی داد و متن هــا 

بارهــا بررســی و بازخوانــی می شــد.
کــرده بودیــم همــان را  کــه مــا طراحــی   در خیلــی از مــوارد بحمــداهلل آن چیــزی 
کنــار  گزاره هــا در  کــرده بــود و ایــن از چینش هــای مناســب  مخاطــب دریافــت 
هــم حاصــل می شــد و فرآینــدی بــود که ما توانســتیم بــرای هر قســمت صورت 
بدهیــم و بــه محتــوای در حقیقــت مــورد نیازمــان بــرای فرآینــد تولیــد برســیم. 

صحبتی برای تازه واردان ▐
کــه هر حرکت رســانه ای اتفاق بیفتــد وجود  یــک نکتــه بســیار مهــم قبــل از این 
کنــد  کــه می خواهــد در ایــن زمینــه حرکــت  کــه شــخصی  دارد و آن ایــن اســت 
ــا  ــنایی ب ــل از آش ــد قب ــد و بای ــرده باش ک ــد  ــب را تولی ــام مناس ــوا و پی ــد محت بای

تکنیــک بدانــد چــه مــی خواهــد بگویــد.
بــا تکنیک هــای  وقتــی اندیشــه وجــود داشــته باشــد محصــول رســانه ای 
مختلــف قابلیــت تولیــد دارد و از لحاظ تکنیکــی و از لحاظ فرم ما خیلی راحت 
کــه آن  کنیــم امــا قبــل از آن مهــم ایــن اســت  کنیــم و رشــد  می توانیــم حرکــت 

اندیشــه و آن فکــر تولیــد شــده باشــد و وجــود داشــته باشــد.
ــی از  ــد در ســطح خوب ــه در ایــن عرصــه وارد می شــوند اساســًا بای ک  دوســتانی 
گرفتــه باشــند بــه قــول معــروف ایــن اندیشــه و فکــر  مطالعــات و معلومــات قــرار 
بایــد در ظرفیــت وجــودی آن هــا لبریز شــده باشــد تــا لبریزش بتواند بــه دیگران 
کــه محتــوای ضعیفــی داشــته باشــد هــر چقدر  گــر کارهایــی تولیــد شــود  برســد ا
هــم تکنیــک، فــرم و جلوه هــای ویــژه میدانــی بیایــد نمی توانــد آن محتــوای 
کند اما وقتی محتوا ارزشــمند باشــد  کار را جبران  ضعیف را بپوشــاند و ضعف 
کار پــر محتــوا و غنی  کار پیــش بــرود و  آرام آرام در حــوزه تکنیــک و فــرم می توانــد 

کنــد. از لحــاظ اندیشــه و فکــر قطعــًا بهتــر می توانــد رشــد 

در مورد جشنواره عمار  ▐
کنیــم، مــی  ــا دیگــر جشــنواره هــا مقایســه مــی  وقتــی جشــنواره عمــار را ب

گفــت، افــراد بــرای ورود بــه جشــنواره  هــای بــزرگ بایــد در یــک  شــود 
امــکان  ایــن  عمــار  جشــنواره  امــا  باشــند،  داشــته  قــرار  خاصــی  ســطح 
خــودش  در  حداقلــی  توانمنــدی  کــه  هرفــردی  تــا  می کنــد  فراهــم  را 
می بینــد بــه ســمت فضــای رســانه ای قــدم بــردارد و در ایــن جشــنواره 

کنــد. شــرکت 
جشــنواره عمــار ایــن جــرأت را بــه بســیاری از عاقه مندان داده اســت تــا در این 

کنند و فکر و اندیشــه خود را متوقف نکنند بســتر، اســتعداد خود را شــکوفا 
کســانی  کــردن حیطــه رســانه، و اســتقبال از  ــاز  کــردن و ب  در واقــع عمومــی 
کــه می تواننــد فکــر و اندیشــه را در رســانه های مختلــف بــه دیگــران منتقــل 
کننــد در جشــنواره عمــار بــه خوبــی اتفــاق می افتــد و در حقیقــت ایــن زمینــه 
ابتــدای راه  کــه  کســانی اســت  بــرای حضــور جوانــان و حضــور  مناســبی 

هســتند.
کارهــای بســیار برجســته ای هــم در ایــن جشــنواره وجــود دارد و در چنــد  البتــه 
که در ابتدای  ســال گذشــته به جشــنواره عمار می آید و همان اســتعدادهایی 
کــه امــروز  جشــنواره شــاید قدم هــای اول را لــرزان برمی داشــتند می بینیــم 

قدم هــای محکم تــری برمی دارنــد 

کــران هــای مردمــی را  تــا چــه میــزان در آشــتی مــردم بــا ســینما مؤثــر مــی  ▐ ا
دانید؟

کــه مــا می بینیــم ســینماها امــروز از اقبــال عمومــی برخــوردار  در شــرایطی 
کــه بایــد مــورد اســتقبال مــردم قــرار نمی گیرنــد. نیســتند و فیلم هــا آنقــدر 
کــه جشــنواره عمــار بــا حضــور در میــان مــردم و بــا  از طــرف دیگــر می بینیــم 
ــا عمــوم  ــرده و ارتبــاط نزدیکــی را ب ک ــاز  ــدی ب کران هــای عمومــی مســیر جدی ا
گســترش پیــدا  کــران هــای مردمــی هــر چقــدر بتوانــد  کــرده لــذا ا جامعــه برقــرار 
گســترش  کــه مدنظــر تولیدگننــدگان بــوده در جامعــه  کنــد قطعــًا آن رســانه ای 

ــد. ــدا می کن پی
کننــده پیــام و مخاطــب تعریــف می کنیــم حــاال   اساســًا رســانه را بیــن تولیــد 
گســترش پیــدا می کنــد تــا دورتریــن  ایــن رســانه وقتــی توســط جشــنواره عمــار 
ــا فقــط یــک قشــر  گســترش پیــدا می کنــد و م روســتاها و شــهرهای مختلــف 
گســترش  کــه بــا رســانه در ارتبــاط باشــند، ایــن  خــاص از جامعــه را نمی بینیــم 
رســانه ای در اقشــار مختلــف جامعــه می توانــد فضــای انتقــال گفتمــان انقاب 

کنــد. اســامی را بیــش از پیــش فراهــم 
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قبول دارم که کار تلخ است و می خواستم 
این تلخ بودن را مخاطب احساس کند؛ چرا که 

متأسفانه مردم جامعه در روزمرگی های خود این 
افراد فراموش کرده اند.

چه شد که این سوژه را انتخاب کردید؟ ▐
فیلمنامــه »ننــه صنوبــر« تقریبــا اواخر دی ماه ســال گذشــته به رشــته تحریر در 
کــه مصــادف شــد بــا  آمــد و زمــان فیلمبــرداری رفتــه رفتــه عقــب افتــاد، تــا ایــن 
تشــییع پیکــر شــهدای غــواص در تهــران و مــا پــان هــای آخرمــان را همزمــان بــا 

گرفتیم. تشــییع پیکر ایــن شــهدا 
و دلیــل انتخــاب ایــن قصــه بــرای روایــت کردن نیز ایــن بود که دیــدم خانــواده های 

شــهدا در روزمرگی جامعه تا حدودی به دســت فراموشــی ســپرده شــده اند، 

به عنوان کارگردان اثر از خروجی کار راضی بودید؟ ▐
کار نخســت پیشــرفت هــای بســیاری داشــتم و  در اثــر »ننــه صنوبــر« نســبت بــه 
کارگــردان راضــی تــر بــودم و ایــن مســئله عوامــل بســیاری  خــودم هــم بــه عنــوان 
کردیــم امــا در  کــه مــا در ایــن اثــر از بازیگــر حرفــه ای اســتفاده  دارد از جملــه ایــن 

مجمــوع نیــز مــی توانســت اثــر بهتــر از ایــن باشــد.
ــا بــه حــال  کار بازخوردهــای خوبــی داشــتیم و ت خوشــبختانه پــس از تدویــن 

ــر انجــام شــده اســت.  بیــش از 10 هــزار دانلــود از طریــق اینترنــت بــرای اث

ــهدا  ▐ ــادران ش ــه م ــاری در زمین ــون آث کن ــه تا ک ــئله  ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ب
ســاخته شــد، اثــر »ننــه صنوبــر« تــا چــه میــزان توانســته نگاهــی جدیــد بــه 

ــه دهــد؟ ــه مخاطــب ارائ ایــن مســئله را ب
که از جنگ تنها صدای  من فکر می کنم نســل ســوم 
آژیــر و گلولــه را در ذهــن از جنــگ تصــور می کند، ســعی 
مــی کنــد زمــان حــال خــود را بررســی کنــد و مواجهه ی 
خــود بــا آثــار و ســوژه هــای دفــاع مقــدس را بــه تصویــر 
بکشــد و فکر می کنم آثاری با چنین تم هایی بیشــتر 
کــه مشــکات خانــواده شــهدا و  خواهــد شــد؛ چــرا 
نادیــده گرفتــن خون شــهدا در عرصه های مختلــف از 

دیــد هنرمنــد متعهد مخفــی نخواهــد ماند.
کوچــه  کوچــه پــس  مــن در اثــرم بــه دنبــال یــک تلنگــر بــودم تــا یادمــان نــرود در 
ک میهن  کــه روزی بــرای دفــاع از خا هــای ایــن شــهر مادرانــی زندگــی مــی کنند 

فرزندانشــان را بــه میــدان هــای نبرد فرســتادند.

در میان هنرمندان و کارگردانان متعهد ســینمای ایران شــخص خاصی  ▐
را بــه عنــوان الگــو انتخاب کــرده اید؟ 

کارگردانــی ماننــد ابراهیــم حاتمــی کیا برای خودم به شــخصه همواره در مســیر 
کــردم تــا آثــار ایــن فیلمســاز مؤلــف را  هنــری الگــو بــوده اســت و همــواره ســعی 

کنــم. کنــم و شــباهتی در ایــن بیــن ایجــاد  دنبــال 
کــرده و اثرات خوبی  کار خــود را آغاز  در ایــن چنــد ســال اخیــر که جشــنواره عمار 
از فیلمســازان گمنــام بــه نمایــش درآمــده، توانســته ام چیزهای بســیاری از آن 
کــردم بــه ایــن آثــار نیــز نگاهــم را داشــته باشــم و فکــر مــی  هــا یــاد بگیــرم و ســعی 
کــه همیــن فیلمســازان دغدغــه منــد در جشــنواره عمــار نیــز مــی تواننــد  کنــم 
کاری شــان  در ذهــن غالبــا در  سرمنشــأ خیــر باشــند و آن فــرم و محتــوای 

کارهــای مــن بــوده اســت.

کم کردید چه بوده است؟ ▐ دلیل آن تم سیاه سفیدی که در اثرتان حا
کار تلــخ اســت و  کــه  مــن خــودم ســیاه و ســفید را نمــی پســندم امــا قبــول دارم 
کــه متأســفانه  کنــد؛ چــرا  مــی خواســتم ایــن تلــخ بــودن را مخاطــب احســاس 

کــرده انــد. مــردم جامعــه در روزمرگــی هــای خــود ایــن افــراد فرامــوش 
کار نداشــته باشــند اما  ممکن اســت مردم در جامعه با این مســئله زیاد ســر و 
کنــد و از قصــد  وجــود دارد و دوســت داشــتم ایــن حــس تلــخ را مخاطــب درک 
کــه خانــواده  کــه حــس مــن ایــن اســت  نیــز پایــان فیلــم ایــن چنیــن شــد؛ چــرا 
کــه بــه فراموشــی ســپرده مــی شــوند دوســت داشــتم ایــن حــس  هــای شــهید 

منتقل شــود.

در  ▐ توانســته  میــزان  چــه  تــا  عمــار  جشــنواره 
گــذار باشــد؟ عرصــه ترویــج فرهنــگ شــهادت اثــر 
از  را  خــود  عمــار  جشــنواره  کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
کــرده  چهارچــوب هــای مرســوم جشــنواره ای جــدا 
کار هــا را بــه خانــه هــا و محــات بــرده اســت،  اســت و 
کــه آثــار  مــی توانــد بســیار اثرگــذار باشــد و از آن جایــی 
گذشــته بنــده در  ایــن جشــنواره را در ســال هــای 
کــردم متوجــه بازخوردهــای مثبــت آن در  کــران  مســجد و محلــه خودمــان نیــز ا

میــان مــردم شــدم.
غ  خوشــبختانه جشــنواره عمار توانســته تأثیر خــود را بگــذارد؛ چرا که مــردم فار
گونــه تشــریفاتی آمدنــد و فیلــم هــا را دیدنــد و ایــن مســئله بــه طــور قطــع  از هــر 

انعــکاس هــای مثبــت خــود را بــه همــراه خواهــد داشــت.

الفت نسب:

»ننه صنوبر«؛ تلخ اما ضروری
»رضــا الفــت نســب« کارگــردان اثــر ننــه صنوبــر، از 12 ســالگی فعالیــت هــای خــود را بــا بــازی در آثــار 
نمایشــی آغاز کرد و دایره فعالیت هنری خود را رفته رفته گســترش بخشــید و پس از گذراندن 
دوره هــای تخصصــی فیلمســازی وارد عرصــه کارگردانــی شــد. فیلــم کوتــاه داســتانی ننــه صنوبر 
آخریــن ســاخته رضــا الفــت نســب در جایــگاه کارگــردان اســت کــه قصــه مــادری را روایــت مــی کنــد 
کــه در انتظــار پســر مفقوداالثــرش کــه ســال هــای قبــل به جنگ رفته می باشــد بــه امیدی اینکه 

روزی پســرش بــه همــان جــا برگــردد، مــکان زندگــی خــود را تغییــر نمــی دهد

گفت وگوی فیلمساز
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اکران مردمی

کــران نماهنــگ »گرمتریــن روز زمســتان« در جمــع حلقــه صالحیــن شهرســتان انــار  ▐ ا

کرمــان اســتان 

کــران »مــن مدیــر جلســه ام« باحضــور اســاتید حــوزه و امــام جمعه شهرســتان ســنقر  ▐ ا

در ســتاد خــادم الشــهدا

کران فیلم های »معلم« و »تک فرزندی« برای اعضای جمعیت هال احمر گراش ▐ ا

کران در جلســه زیارت عاشــورا به مناســبت بیســت و نهمین ســالگرد شــهید وکیلی  ▐ ا

در منــزل جانبــاز وکیلی، چناران مشــهد

افتتاحیــه جشــنواره عمــار در شهرســتان آبیــک اســتان قزویــن همــراه بــا بزرگداشــت  ▐

شــیخ نمــر

اکران با جایزه در دبستان دخترانه الله های انقالب 
ورامین

دانــش  آمــوزان نوبــت دوم دبســتان دخترانــه اللــه  هــای انقــاب ورامیــن بــه 
تماشــای فیلــم  هــای جشــنواره عمــار نشســتند.

پــس از نمایــش فیلــم  هــای »برعکــس«، »دولــت کاریکاتــور« و »رنج عشــق«  از 
کــه  دانــش  آمــوزان نظرســنجی بــه عمــل آمــد و بــه چهــل نفــر از دانــش  آمــوزان 

بهتریــن نظــرات را ارائــه کردنــد هدایایــی اهدا شــد.

افتتاحیه ششمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار در 
شهرستان قدس

مســجد صاحب الزمــان شهرســتان قــدس همزمــان بــا هفتــه بصیــرت میزبان 
کــه جهــت تماشــای فیلم هــای ششــمین  کثیــری از مــردم انقابــی بــود  جمــع 

جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار آمــده بودند.
کــران بیــش از 200 نفــر متشــکل از روحانیــون، جوانــان و ســایر  در ایــن برنامــه ا
کــه بــا اشــتیاق بــه تماشــای  اقشــار مردمــی ایــن شهرســتان حضــور داشــتند 

فیلــم »لکــه« نشســتند.
ــران مســجد صاحب الزمــان بیــان  ک ــگاه بســیج و رابــط ا ــده پای ــور فرمان قنبرپ
کــران فیلم هــای جشــنواره مردمــی  عمــار نشــان  داشــت: حضــور جوانــان در ا
کــه در آن  از عاقه منــدی آنــان بــه ایــن عرصــه و همخوانــی فیلم هــا بــا جامعــه 

ــد دارد. ــی می کنن زندگ
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معرفی فیلم

»فرش تا عرش«

کــه از ســال  امیــد آقایــی متولــد 1354 و از افســران نیــروی هوایــی ارتــش اســت 
کــرده و بــا مســتند از عــرش تا فــرش در  1377 درحــوزه علمیــه فعالیتــش را اغــاز 

ششــمین جشــنواره فیلــم عمــار شــرکت کرده اســت.
آقایــی فعالیتــش در عرصــه فیلمســازی را از حــدود 2 ســال پیــش بــه همــراه 
کوتــاه، نیمــه  کــرده و فیلــم هــای  کشــور شــروع  دوســتانش در داخــل وخــارج 
کــه در کارنامــه هنــری او به چشــم می خــورد. بلنــد و تلــه فیلــم هایــی ســاخته 
کــه اقــدام بــه دزدی فــرش خانــه یــک  فــرش تــا عــرش قصــه ی جوانــی اســت 

کریمانــه او متنبــه مــی شــود. کنــد و بــا برخــورد  روحانــی مــی 

»ماه و تماشا«

کارگردان جــوان خوش  نماهنــگ »مــاه و تماشــا« اثری از ســید مرتضی رضــوی 
ذوقی اســت که در ششــمین جشــنواره عمار شــرکت داده شــده اســت.

ســوژه اصلی این نماهنگ، شــهید فرخزاد سلحشــور از دانشــجویان پیرو خط 
امــام )ره(  در تســخیر النــه جاسوســی و همــرزم شــهید علــم الهــدی در حماســه 

هویزه اســت.
آســتانه  در  و  شــده  گرفتــه  هویــزه  شــهدای  گلــزار  در  اثــر  ایــن  تصاویــر 
ســالگرد حماســه شــهدای هویــزه ، بــرای نخســتین بــار از آن رونمایــی 

مــی شــود.

»روایت راوی«

روایــت راوی عنــوان مســتندی 30 دقیقــه ای بــه کارگردانــی محمــد صفــا اســت 
کــه بــا محوریــت زندگــی و شــخصیت حــاج شــیخ عبــداهلل ضابــط  تولیــد شــده 
ــا اطرافیــان شــیخ عبــداهلل ضابــط  کارگــردان در مصاحبــه ب ــر  اســت. در ایــن اث
بــه بررســی شــخصیت ایــن روحانــی پرداختــه و توانســته بــا اســتفاده از تصاویــر 
آرشــیوی بــه جذابیــت هــای ایــن مســتند بیفزایــد.  حجــت االســام عبــداهلل 
کــه بعــد از جنــگ هــر چــه از او شــنیده  ک ســیرتی بــود  ضابــط روحانــی پــا

ــود. ــاد شــهدا ب ــام و ی می شــد، ن

»سید ظهیر«

کالیفرنیــا  کــه خــود را از ایالــت  کســتانی اســت  »ســید ظهیــر« روایــت روحانــی پا
کربــا می رســاند تــا در شــبکه رســمی حــرم امــام حســین  محــل زندگــی اش بــه 

کنــد.  )ع( بــه صــورت زنــده برنامــه تلویزیونــی اجــرا 
کــه هــر مــاه 10 روز از  او ایــن راه وا بــرای تبلیــغ شــیعه برگزیــده اســت، راهــی 

می کنــد. آن  صــرف  را  زندگیــش 
کل صــوت و تصویرخبرگــزاری  مســتند »ســید ظهیــر« اولیــن محصــول اداره 
کارگردانــی  کــه بــه  تســنیم در حــوزه تولیــد مســتندهای بلنــد تلویزیونــی اســت 
کــه و تصاویر آن در کربا گرفته شــده اســت. محمــد هــادی نعمــت الهــی اســت 

 » من میترا نیستم «

کارگردانی محســن امانی اســت  » من میترا نیســتم « عنوان مســتندی اســت به 
کــه در مــدت زمــان 45 بــه زندگینامــه شــهید زینــب کمایی که در ســن 14 ســالگی 

توســط گروهــک منافقیــن ترور میشــه می پــردازد. 
در ایــن مســتند افــزون بــر باســازی برخــی از تصاویــر بــا نزدیــکان ســوژه اصلــی 

مســتند مصاحبــه مــی شــود
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قسمت دوم

طـــــــنز

فرهنگ لغات سینمایی
 

محمدحسین علیان

حجت رجبی

رباعی روز وز فال امر

محمدحسن یعقوب کوره پز

بــرای شــما عاشــقان ســینما فال می گیریــم تا بفهمید بــا خودتان 
چند چندید:

ا�ز به �ز ݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣمی �وݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�
وݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݒ

ا�ز ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحسن که حݨݨݨݨݨݨز ای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسرݣݣݣݣݣݣݣو �ز
ا�ز �ی

ه صد �ز
ز

ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلح� و ݣݣݣݣݣݣݣ�ه
ا�ز �ت به �ز ا�ت �ا � عݡسݒ

ل ݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣکه در ݣݣݣݣݣݣا�ز ݫب�ت ݫ ݭݫ ݫ ݫ ݫ وݣݣݣݣݣݣ�ݭݭݫ
ده �باد ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣطلع�ت ݣݣݣݣݣݣݣحز

ز
ݡں

رݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ز
ز

�
ا�ز اݡی �ز �ب

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ �ت
د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسرݣݣوݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ت ر �ت د ݣݣݣݣݣݣݣ�ب رݣݣ�یده ݣݣݣݣݣݣݣݣا�ز ب�ب �

بــه چشــم خواهــری بازیگــر توانایــی هســتید. آن نقــش آخــری که بــازی کردید خیلی نــاز بود. 
کنیــد. مــا از روز ازل منتظر  بــا تــاش بیشــتر مــی توانیــد بــه موفقیــت هــای بزرگــی دســت پیــدا 
بازیگــری مثــل شــما بودیــم و االن هــم یــک ســری نقــش نــاز در فیلــم هــای آینــده بــرای شــما 
کــه الحــق برازنــده شماســت و بــس. بــرای توجیــه این نقــش ها الزم اســت  در نظــر گرفتــه ایــم 
نــاز نکنیــد و ارتبــاط تــان را بــا مــا بیشــتر کنیــد تــا ببینیــم شــخصیت های فیلم بــه قــد و باالی 
کــه نبایــد بــه آن پشــت پــا بزنیــد.  شــما مــی آینــد یــا نــه. آینــده درخشــانی در انتظــار شماســت 
زندگــی را ســخت نگیریــد. هــم دیگــران بــه شــما نیــاز دارنــد هــم شــما بــه دیگــران نیــاز داریــد. 
اتفاقــا در فیلــم جدیــد بــازی در نقــش یــک نفــر بــه اســم طلعــت بــه شــما پیشــنهاد می شــود 

کــه مبــادا رد کنیــد!

فریاد برآوری، خروشان باشی
از زندگی خودت پشیمان باشی

با ضبط دوباره خودکشی خواهی کرد
یک لحظه اگر که کار گردان باشی

فصل دوم: اصطاحات خود سینما: ▐
که عدد روی  کاغذی  بلیط ســینما: بزرگترین مانع فروش ســینما. تکه 
آن)قیمت( تأثیر چشــمگیری روی تعداد بیننده های یک فیلم دارد. 

ــته  ــگام خس ــه در هن ک ــیله ایســت  ــینما: تاپاشی تاشــه. وس ــی س صندل
کننــده بــودن فیلــم، بــا انجــام انــواع حرکت هــا بــر روی آن میتــوان خــود 
کــه هنــوز مشــخص  کــرد. دســته آن شــیء بســیار مهمی ســت  را ســرگرم 

ــا بغل دســتی. نشــده بــرای ماســت ی
بلیــط،  کنتــرل  بــر  عــاوه  کــه  کســی  بلیــط:  کنتــرل  مأمــور 
ــا  ــی بعضیه ــی بدن ــون وارس ــم دارد همچ ــری ه ــئولیت های دیگ مس
کــه یــک وقــت  کنتــرل افــراد  بــرای همــراه نداشــتن تخمــه ســیاه، 
باهــم  کــه  تماشــاچیانی  نســبت  بررســی  و  نباشــد،  دوتــا  کســی 

. ینــد می آ

گر نبــودش را در  تخمــه: یــک چیــزی ضــروری ممنــوع. چیــزی که تماشــا
سینما تحمل نمیکند و مسئول سینما وجودش را.  یکی از چیزهایی 

کــردن آن نشــان می دهــد کــه خاقیــت مــردم را در جاســاز 
کــه چــراغ قــوه می اندازد توی چشــم ملــت تا جای  مأمــور ســینما: کســی 
کــه  گران تخمــه خــور. کســی  گرفتــن مــچ تماشــا کنــد. مأمــور  خالــی پیــدا 

نمی گــذارد در ســینما بخندی.
که نشــان می دهد علت خلوتی  ســه شــنبه: روز موعود عاشــقان. روزی 
ســینما در روزهــای دیگــر کیفیــت فیلــم نیســت بلکــه ســه شــنبه نبــودِن 

دیگر روزهاســت.
که  که حکم قاشــق خورشــت ســر ســفره را دارد  شــماره صندلی:  چیزی 
کــم  کــه فقــط موقــع  کســی از آن اســتفاده نمی کنــد. چیــزی  هســت ولــی 

آمــدن صندلــی و دعــوا بــر ســر صندلــی بــه آن نــگاه می شــود.
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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

شستشوی سهیال در تنگ اسید
جواد محرمی

چطور وارد سینما شویم
 طراح : سجاد جعفری

قسمت هفتم

در ایــن شــماره فیلمنامــه یــک اثــر کــه ایــن روزهــا در گــروه هنــر و تجربــه در 
حــال اکــران اســت را برایتــان آمــاده کــرده ایــم کــه از نظرتــان مــی گــذرد. 

عنوان فیلمنامه : شستشوی سهیا در تنگ اسید 
برآورد هزینه برای ساخت: دو میلیارد تومان 

تهیه کننده: بنیاد سینمایی فارابی

خارجی-یک دشت فراخ-روز  ▐
مــردی در انتهــای یــک جــاده طوالنــی در راســتای افــق در حــال حرکــت اســت. 
کــه ماننــد یــک نقطــه به نظر می رســد. این ســکانس پان  مــرد آنقــدر دور اســت 

نیــم ســاعت ابتدایــی فیلــم را بــه خــود اختصــاص مــی دهد.

خارجی-همان دشت فراخ-روز ▐
کمــی  کــه حــاال  کنــار پــای مگــس مــرد   مگســی روی لنــز دوربیــن مــی نشــیند. از 
نزدیــک تــر شــده و ماننــد نقطــه ای بزرگتــر بــه نظــر مــی رســد دیــده مــی شــود. 

صــدای بــاد بــه گــوش مــی رســد. ایــن همــان پانــی اســت که نیم ســاعت بعدی 
فیلــم را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.

داخلی-کلبه ای در دشت فراخ-شب ▐
کلبــه ای قدیمــی روی صندلــی نشســته و بــه نقطــه ای نامعلــوم  مــرد در 
خیــره شــده اســت. مگســی در فضــای اتــاق جــوالن مــی دهــد. مــرد زیــر 
کاه از ســر برداشــته  گاه  کنــد. نــا چشــمی رد مگــس را بــا نگاهــش دنبــال مــی 
و بــه ســمت مگــس حملــه ور مــی شــود. مگــس در هــوا چرخــی خــورده و بــه 
ــداز  ــه ای وران ــا ژســت قهرمانان زمیــن مــی افتــد. مــرد مگــس را برداشــته و ب
ــا تپانچــه بــه ســوی مــرد شــلیک مــی  ــاز شــده و زنــی ب کلبــه ب کنــد. در  مــی 
کلــه مــرد از هــم متاشــی شــده و خــون بــه روی درو دیــوار مــی پاشــد.  کنــد. 
کنــد. چهــره زن  زن بــاالی ســر جنــازه خونیــن مــرد آمــده و بــه آن نــگاه مــی 
ــدار  ــان اســت.تیتراژ فیلــم روی چهــره زن پدی ــاال نمای ــه ب از نمــای پاییــن ب

مــی شــود. 


