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شماره اول -دهم دی ماه 1397 - تهران

دستکش ننه عصمت اهدا می شود به...
اسامی برگزیدگان بخش مسابقه در افتتاحیه  نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

بیخ گوش اسرائیل
روایتی از اکران های جشنوارۀ عمار در »غزه« در مصاحبه با سجاد اسالمیان
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چـــه � بـــه  »تتـــاران«  بفرماییـــد   
ً
لطفـــا  

معناست و در این مستند به چه موضوعی 
پرداخته ایـــد؟

در »تتـــاران« مـــا بـــه قاچـــاق 6 هزار خـــودرو در 
کـــه موجـــب قاچـــاق بـــه  ســـال 97 و عواملـــی 
کشـــور می شـــود پرداختیم. »تتـــاران«  داخل 
یعنـــی قوم تاتـــار و چـــون این مســـتند به این 
کـــه علت اصلی قاچـــاق، زدوبندها  می پردازد 
و امضاهـــای طالیی و ژن های خوب آقازاده ها 
اســـت در آخر فیلم، شـــعری خوانده می شـــود 
و در آن شـــعر این هـــا بـــه تتـــاران یـــا قـــوم تاتار 

می شوند. تشـــبیه 

کمی هم راجع به مســـتند »بـــه نام پدر« �
توضیح دهید.

مســـتند »بـــه نام پـــدر« هـــم راجع بـــه قاچاق 
اســـت؛ ولـــی داســـتان اصلـــی آن در رابطـــه بـــا 
که دستگاه شـــتاب دهنده   مهندســـی اســـت 
خطی ضد ســـرطان را ســـاخته اســـت و وزارت 
بهداشـــت او را تحویـــل نمی گیـــرد. او خبـــری 
گمـــرک، در تلویزیون  را مبنـــی بر اســـکنرهای 
می بینـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه این دســـتگاه 
کاربردش عوض  همان دستگاه اســـت و فقط 
کـــه دســـتگاهش را از  شـــده تصمیـــم می گیرد 
کشـــندۀ غـــدۀ ســـرطانی به کشـــندۀ ســـرطان 
کنـــد. یعنـــی قاچـــاق را بـــه  جامعـــه تبدیـــل 
ســـرطان جامعه تشـــبیه می کنـــد و در آخر هم 
کـــه در مزایـــده برنـــده شـــود  موفـــق می شـــود 
گمـــرک  و دســـتگاهش را می ســـازد و تحویـــل 

می دهـــد.

کارهـــای � و  گمـــرک  این هـــا چـــرا ســـراغ 
رفتنـــد؟ گمرکـــی 

چون در وزارت بهداشـــت به خاطر باندبازی و 
عدم باورپذیری و یکســـری مسائل دیگر آن ها 
را تحویـــل نگرفتنـــد و این آقـــای مهندس هم 
که  گرفت  کـــرده بود. تصمیـــم  ســـرمایه گذاری 
کند، ســـریع  کامیونی تبدیل  این را به اســـکنر 

کامیونی بزنـــد و آن را به ضد  یک مدل اســـکنر 
کند.  ســـرطان جامعه تبدیل 

که  کامیون هایی را  کامیونی،  دستگاه  اســـکنر 
از آن رد می  شـــوند اســـکن می کنـــد و به نوعـــی 
بـــا  را  کانتینرهـــا  می توانـــد اطالعـــات داخـــل 
گر یک بـــاری با بارنامه  بارنامه مقایســـه  کند و ا
گر یـــک چیزی  نخوانـــد، نشـــان دهـــد. مثـــاًل ا
مثـــل خـــودرو در بارنامه نباشـــد، آنجا نشـــان 
که خودرو هســـت یا نشـــان می دهد  می دهد 
گـــر بـــار قاچاق  کـــه بار یکدســـت نیســـت. یـــا ا
ســـوخت باشـــد دو مـــدل نشـــان می دهـــد و 
کـــه ایـــن جنـــس قاچاقـــی  نشـــان می دهـــد 
کـــه در بارنامه نیســـت. یعنـــی به نوعی  اســـت 
کار  یک فیلتر اســـت و باعث می شـــود ســـرعت 
کانتینر باز شود.  خیلی باال رود و الزم نیســـت 
که سرعتشـــان  این هـــا اســـکنرهایی هســـتند 
باال اســـت، یعنی ظـــرف 30 ثانیه می تواند کل 

کند.  کامیـــون را اســـکن 
کامیون هـــا دارنـــد خیلی  کـــه ایـــن  اطالعاتـــی 
یـــک  مهـــم اســـت؛ چـــون اطالعـــات واردات 
مملکـــت اســـت و دســـت خارجی هـــا نبایـــد 

. فتد بیا

راجـــع به فضـــای امید مســـتند توضیح �
دهید؟

که قدرت تولید اسکنرها  آن ها شـــرکتی بودند 
که  گمـــرک  را داشـــتند؛ ولـــی در مناقصـــه اول 
شـــب عیـــد برگزارشـــده بـــود، اتفـــاق عجیبـــی 
می افتد. انگار همه چیز از پیش تعیین شـــده 
بـــوده و علنـــًا فرمالیتـــه بوده اســـت. همان جا 

چینی هـــا را برنـــده اعـــالم می کنند.
کمـــی بـــه مشـــکل بخورند و  ایـــن باعث شـــد 
از آن طـــرف هم وزارت بهداشـــت تحویلشـــان 
کـــه وسایلشـــان  نگرفتـــه و بیمارســـتان هایی 
نکـــرد.  پرداخـــت  را  پـــول  بـــود،  خریـــده  را 
بـــه بحـــران  کـــه  همـــه این هـــا باعـــث شـــده 
بـــا عنایـــت  ولـــی به هرحـــال  مالـــی بخورنـــد؛ 

می ماننـــد. ســـرپا  اهل بیـــت)ع( 

ایـــران« � دختـــر  »ســـتاره،  موضـــوع 
؟ چیســـت

ســـتارۀ  پاالیشـــگاه  ســـتاره،  از  منظـــور 
پاالیشـــگاه  بزرگ تریـــن  اســـت،  خلیج فـــارس 
گازی جهـــان. ایـــن پاالیشـــگاه در  میعانـــات 
که ســـه فـــازش بـــا هـــم تقریبًا  ســـه فاز اســـت 
36میلیـــون تا چهل میلیون لیتر در روز بنزین 
تولیـــد می کنـــد و عامـــل خودکفایـــی بنزین و 
صادرات آن شـــده اســـت. به نوعـــی جلوگیری 
و  می شـــود  حســـاب  نفـــت  خام فروشـــی  از 
کـــه در بحث  کاالی اســـتراتژیکی هســـت  یک 
تحریم هـــا قـــدرت بیشـــتری در اختیـــار ایـــران 
کـــه  می گـــذارد و باعـــث می شـــود فشـــارهایی 
کاری نباشـــد. امـــا در این  وارد می شـــود زیـــاد 
مســـتند به مهندسین این پاالیشـــگاه و مدیر 
اصلی شـــان آقای مهنـــدس دادور پرداختیم. 
آقای مهندس دادور دوتا پســـر دارند و معمواًل 
هرماهـــی بیشـــتر از چهـــار، پنـــج روز بـــه خانه 
علتـــش  چیســـت؟  علتـــش  حـــاال  نمی آیـــد، 
کـــه دختـــر نـــدارد و خیلـــی دختر  ایـــن اســـت 
دوســـت دارد. اســـم ایـــن پاالیشـــگاه ســـتاره 
اســـت و برایش مثل دختـــرش می ماند و مثل 
دختـــرش بـــه ایـــن پاالیشـــگاه نـــگاه می کند و 
کـــه ایـــن پاالیشـــگاه را زودتـــر راه  دوســـت دارد 

بینـــدازد و ســـرپا نگـــه دارد.
ولـــی بحث تحریم ها پیش می آیـــد و آلمانی ها 
که قرار اســـت قلـــب پاالیشـــگاه را راه بیندازند، 
که  آنجـــا را ترک می کنند. ولـــی مهندس هایی 
که خودشـــان  هســـتند آن قـــدر قـــدرت دارند 
می تواننـــد ایـــن را راه بیندازند. ولـــی به خاطر 
دالیل سیاســـی، اقتصادی، سیاست بازی ها 
ل بازی ها و خیلی مســـائل دیگر این را به 

ّ
و دال

آلمانی هـــا دادند. 
مهندســـین ایرانی ظرف یک هفته پاالیشگاه 
کـــه قـــرار بـــوده  کاری  را وارد خـــط می کننـــد، 
هفتـــه  چهـــار  هفتـــه،  دو  ظـــرف  آلمانی هـــا 
انجـــام دهنـــد. برای همیـــن آن ها شـــب و روز 
کار می کننـــد. مـــا مـــاه رمضـــان آنجـــا بودیـــم؛ 

کارهای مـــاه رمضـــان را همان جا انجام  آن ها 
روی  و  دارنـــد  چوبـــی  میـــز  یـــک  می دادنـــد. 
همـــان میـــز چوبـــی وســـط پاالیشـــگاه افطـــار 
گاهـــی همان جـــا می خوابیدنـــد.  می کردنـــد. 

چـــرا تا ایـــن حد به نخوابیـــدن مهندس �
کردید؟ کیـــد  نجات بخش تأ

که  واقعـــًا این هـــا نمی خوابیدنـــد. مثـــاًل مـــن 
صبح برای تصویربـــرداری می رفتم، مهندس 
تا ســـاعت 6 صبح در ســـایت بود و بیـــدار بود. 
بنابرایـــن ما باید تا ســـاعت 11 صبـــر می کردیم 
کـــه ایشـــان دو، ســـه ســـاعت بخوابـــد و بلنـــد 
کار این ها این طوری بود یعنی یکســـره  شـــود. 
بیـــدار می ماندنـــد. حتـــی وقتـــی یـــک قطعۀ 
از  بعضـــی  حســـاس دچـــار مشـــکل می شـــد 

این هـــا 24 یـــا 48 ســـاعت بیـــدار بودند.
مـــا بـــرای ایـــن بـــه ایـــن موضـــوع پرداختیـــم 
کـــه بچه هـــای ایـــران نســـبت بـــه  کـــه عرقـــی 
مملکتشـــان دارند و همیـــن طور اســـتعداد و 

کـــه دارنـــد را نشـــان دهیـــم.  پتانســـیلی 
یکســـری موانع و مشـــکالتی پیش آمد و تولید 
مـــا ناقص ماند. در آن حـــرارت باالی 50 درجه 
دوربین هـــای ما خاموش می شـــد ولی این ها 
بایـــد پاالیشـــگاه را با این همه آهن آالت ســـرپا 
نگـــه می داشـــتند. خـــب همـــۀ این هـــا عـــرق 
کـــه پـــول خوبی  می خواهـــد. درســـت اســـت 
می گرفتند؛ ولی خطرات زیادی هم داشـــتند. 
کنید ایشـــان  شـــما آقای مهندس غالم را نگاه 
باالی 60 ســـال داشـــت، مـــا دوام نمی آوردیم 

ولی ایشـــان یکســـره بیدار بود.
که باید یک  یا مثـــاًل یک جای دیگر فیلم بـــود 
پـــروژه را تا صبح می رســـاندند. خود مهندس 
گفـــت می خواهـــی اآلن بـــه همۀ آن هـــا بگویم 
بروند؛ ولـــی هیچ کس نمـــی رود. یعنی همه تا 

کار ایســـتاده بودند. صبح پای 

تا قلب پاالیشگاه
گفت وگو با محمدتقی رحمتی؛ کارگردان مستندهای »به نام پدر و ستاره دختر ایران«

کام«، »اخراجی هـــا 4« و »ابوالفضل نیســـتان«  « کـــرد. »آخونـــد چینـــی دات  »محمدتقـــی رحمتـــی« از ســـال 1386 شـــروع به مستندســـازی 
که از شـــبکه افق در  غ« اســـت  کنون مشـــغول به ســـاخت مســـتندی در رابطه بـــا اقتصاد مقاومتی با نام »ســـیمر کارهای اوســـت. او ا ازجملـــه 
کـــه در مصاحبـــه زیر به معرفـــی آن ها می پـــردازد. کران اســـت. رحمتی امســـال با ســـه مســـتند جدید بـــه جشـــنواره فیلم عمار آمده اســـت  حـــال ا
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مسئوالن خارجی پسند
نگاهی به مستند به نام پدر

محمد شیرزاد

دسِت باز زبان هنر در بیان انتقادات �
زمانـــی هنرمنـــدان معتقـــد بودنـــد هنـــر باید 
کنایـــه ای به اوضـــاع اجتماعی بزند و نقشـــی 
کنـــد. هنـــر زاییـــده  بـــرای خـــود انتخـــاب  را 
که این بیان شـــاید نزد برخی  اجتماع اســـت 
اندیشـــمندان عرصـــه هنر موردقبول نباشـــد 
امـــا بیشـــتر هنرمنـــدان از هنـــر بـــرای انتقـــال 
معنـــا اســـتفاده می کننـــد. وقتـــی زبـــان برای 
ارائـــه مفهـــوم و اعتراض نا توان می شـــود پای 
کنایه و اســـتعاراتش به میـــان می آید. هنـــر و 
اقدامـــات  برخـــی  و  اقتصـــادی  مشـــکالت 
غیرقانونـــی و نامردمی هـــا در حـــوزه اقتصـــاد 
که دیگـــر زبان  کار را به جایـــی رســـانده اســـت 
تـــوان پرداخت به ایـــن موضوعـــات را ندارد. 
حـــاال انـــگار تنهـــا ابـــزار و تـــوان را بایـــد در هنر 
کـــرد تا با ظرافت نهـــان در خود توان  خالصه  
بازگویی موضوعات را داشـــته باشـــد. هنر هم 
خـــود یک زبان اســـت امـــا زبانـــی قابل فهم تر 
آن  لهجه هـــای  از  یکـــی  کـــه  فصیح تـــر  و 
از  غ  فـــار کـــه  می شـــود مســـتند. مســـتندی 
روایـــات دراماتیـــک مســـتقیم به ســـراغ بیان 
کترهـــای واقعی  کارا صریح مـــی رود و بـــا ارائه 
غ از  یـــک واقعیـــت را به تصویر می کشـــد. فـــار
کـــه دربـــاره جهت گیـــری فیلم ســـاز  مباحثـــی 
گفت  در بیـــان روایت مســـتند می شـــود باید 
این شـــاخه ســـینمایی به واقعیـــت نزدیک تر 

. ست ا
داشـــته  نگاهـــی  مســـتند  پیشـــینه  بـــه  گـــر  ا
از  دوره  یـــک  در  حتـــی  می بینیـــم  باشـــیم 
ابـــزار  و  سیاســـی  ســـالح  به عنـــوان  مســـتند 
به منظـــور  ایدئولوژیـــک  مفاهیـــم  انتقـــال 
کـــه قصد  کشـــورهایی  اســـتمرار اســـتعمار در 
اســـتقالل داشـــتند استفاده شـــده اســـت. یا 
حتـــی اســـلحه ای بـــوده بـــرای مبـــازره بـــا  نو 
اســـتعمارگری و نظـــام ســـرمایه داری؛ آنچـــه 
مســـئولیت  ایـــران  در  مســـتند  بـــرای  امـــروز 
و  اقتصـــاد  بـــه  پرداخـــت  می کنـــد  ایجـــاد 
که مستند  کشـــور است  مشـــکالت اقتصادی 
»به نـــام پـــدر« ســـاخته محمدتقـــی رحمتی 
گذاشـــته است. دســـت روی همین موضوع 

روایت مستند، روایتی متصل است �
کـــودکان یک خانواده  روایت مســـتند از بازی 
دغدغـــه  بیانگـــر  می توانـــد  و  می شـــود  آغـــاز 
ابتدایـــی پرداخت به موضـــوع را از همین جا 
که باید بـــه بدنه اصلی  شـــناخت، اما آن طور 
مستند نچســـبیده و جزیره ای مجزا از روایت 
کـــه حرکـــت مستندســـاز  اســـت امـــا از زمانـــی 
کارخانـــه صنعتـــی بـــه دنبـــال  در راهروهـــای 

می شـــود  آغـــاز  نجات بخـــش  مهنـــدس 
شـــاهد روایتـــی متصل و بـــی اقـــرار از موضوع 
هســـتیم. البتـــه باید ایـــن نکته را هـــم اضافه 
کلی از  کـــه بخش اول مســـتند یک دیـــد  کـــرد 
که قرار اســـت در مســـتند ارائه شـــود  رونـــدی 
نمایـــان می کنـــد و بـــا نشـــان دادن مصاحبه 
رئیـــس گمرک در تلویزیون، موضوع مســـتند 

می شود. مشـــخص 
کـــه نامـــش هـــم بـــا  مهنـــدس نجات بخـــش 
کتـــر مســـتند ارتبـــاط دارد در ســـوله های  کارا
یـــک شـــرکت صنعتـــی در شـــهرک صنعتـــی 
کار اســـت و دوربیـــن  اصفهـــان مشـــغول بـــه 
که در  بـــه دنبـــال او می گـــردد، اولیـــن اتفـــاق 
از  آشـــنایی زدایی  می افتـــد  پیگیـــری  ایـــن 
کـــه تنها  کار آفرین اســـت  شـــخصیت مدیـــر و 
دفترهـــای  در  نبایـــد  را  شـــخصیت ها  ایـــن 
کرد بلکـــه اغلب در  لوکـــس و آن چنانـــی پیـــدا 
کارمنـــدان خـــود فعالیـــت  کارگـــران و  میـــان 
اولیـــه  مالقـــات  و  برخـــورد  ایـــن  می کننـــد. 
کتـــر اصلـــی طبیعـــی جلـــوه  کارا دوربیـــن بـــا 
می کنـــد و دور از تصنع اســـت. اولیـــن برخورد 
با یک شـــخصیت در مســـتند اهمیت زیادی 
گـــر مخاطـــب در اولیـــن برخـــورد ایـــن  دارد ا
شـــخصیت را بپذیرد و باور داشـــته تا انتهای 
گر  روایـــت داســـتان بـــا او همـــراه می شـــود و ا
کتـــر واقعـــی  کارا شـــخصیت را به عنـــوان یـــک 
نپذیـــرد تمـــام داســـتان را از دســـت خواهـــد 
کـــه خوشـــبختانه شـــخصیت مهنـــدس  داد 
باورپذیـــری  ایـــن  کاریزمـــای  نجات بخـــش 
رفتـــار  در  تصنعـــی  اول  برخـــورد  بـــا  و  دارد  را 
او دیـــده نمی شـــود و ایـــن می توانـــد نتیجـــه 
مأنوس بودن مستندســـاز باشخصیت اصلی 

باشـــد. فیلمش 

قاچاق سرطان جامعه است �
هـــم  موضـــوع  مســـتند  کترهـــای  کارا از  دور 
حساســـیت خاص خـــودش را دارد و از جنبه 
گیـــری مبتالبـــه جمیـــع مـــردم ایـــران هم  فرا
که همـــه به هـــر نحو با  می توانـــد باشـــد، چرا
مشـــکالت قاچـــاق و واردات آشـــنا هســـتند. 
می کنـــد  دوری  خـــام  آمـــار  ارائـــه  از  مســـتند 
کـــه قصـــد مباحثـــه آمـــاری و اطالعاتـــی  چرا
نـــدارد و تنهـــا در یـــک بخـــش بـــا توضیحات 
مهنـــدس نجات بخـــش به حجـــم قاچاق 12 
میلیـــون دالری اشـــاره می شـــود و بـــا مثالـــی 
ایـــن  رقمـــی  درک  بـــرای  نجات بخـــش  کـــه 
عـــدد می زنـــد فهـــم آمـــاری 12 میلیـــون دالر 
بـــرای مخاطـــب عامش هم واضح می شـــود. 
مســـتند  ایـــن  در  کلیـــدی  عبـــارت  یـــک  از 
بـــه  اســـتفاده می شـــود و آن تعبیـــر قاچـــاق 
ســـرطان جامعـــه اســـت، حـــال اینکـــه از این 

عبـــارت چگونـــه بـــرای تغییـــر فرآینـــد تولید از 
محصوالت پزشکی به دســـتگاه های ارزیابی 

گمرکـــی می رســـد جالب توجـــه اســـت.
روایـــت مســـتند  رونـــد  و  تولیـــد  فراینـــد  امـــا 
نمی توانـــد بـــدون اوج و فـــرود باشـــد. شـــاید 
کار بـــه بیان مشـــکالت  کمـــی زود باشـــد امـــا 
انتظـــار  اینجـــا  در  شـــاید  می کشـــد،  تولیـــد 
تـــالش بیشـــتر مســـئوالن  مخاطـــب دیـــدن 
کارگـــران باشـــد اما خیلی ســـریع به  شـــرکت و 
کار می رســـد و موضوعیـــت دعـــا و  مشـــکالت 
توســـل هـــم در فرآینـــد تولیـــد وارد می شـــود. 
کتر مناســـبی برای مســـتند انتخاب شده  کارا
که تعلل خاصی در ارائه اطالعات  اســـت، چرا
اطالعـــات  عرضـــه  در  و  دارد  مخاطـــب  بـــه 
تعلیقـــی  می کنـــد.  عمـــل  طبقه بندی شـــده 
که در شناســـایی این شـــخصیت وجـــود دارد 
خود بـــه پیگیـــری روند مســـتند می انجامد. 
کـــه در محیـــط روایتـــی  بیشـــتر از اقداماتـــی 
مســـتند تعریـــف می شـــود فضای همـــکاری 
کمک می کند. که به روایـــت  در تولید اســـت 

مشـــکل، خارجی پســـندی مســـئوالن  �
ست ا

بخش مهـــم محتوایی مســـتند نـــگاه غلطی 
آن  و  نهادینه شـــده  کشـــور  در  کـــه  اســـت 
کشـــور  مســـئوالن  بیـــن  پســـندی  خارجـــی 
توانمندی هـــای  بـــه  بـــاور  اینکـــه  اســـت. 
و  اســـت  رفتـــه  بیـــن  از  آن هـــا  بیـــن  داخلـــی 
مشـــکالت فرآینـــد تولید در شـــرکت مهندس 
نجات بخـــش هـــم همیـــن خارجی پســـندی 
که به درســـتی  بین مســـئوالن اســـت. نگاهی 
و در جای خود به آن اشاره شـــده و مشکالت 
گره زده اســـت و  اصلی تولید را به همین نگاه 
گر این نـــگاه وجود  مســـتند نشـــان می دهد ا
نداشته باشد، بســـیاری از مشکالت تولیدی 

قابل حـــل اســـت.

توانمندی داخلی برای حل مشکالت �
کنـــار این مشـــکالت  امـــا از طـــرف دیگـــر و در 
کلـــی در نگرش داخلی، فضـــای صمیمانه ای 
کشـــیده می شـــود  کـــه در شـــرکت بـــه تصویـــر 
به عنـــوان نقطـــه مقابـــل و توانمنـــدی آن هـــا 
کالن به مخاطب  در راستای حل مشـــکالت 
ایـــن  در  عرضـــه می شـــود. موضـــوع جالـــب 
کشـــیده شـــدن دوری از تصنـــع  بـــه تصویـــر 
کـــه خود  برخوردهـــا جلـــوی دوربیـــن اســـت 
مخاطـــب  پذیـــرش  بـــرای  ویـــژه ای  امتیـــاز 

. ست ا
گاهی  تغییـــر موقعیت هـــای روایـــی مســـتند 
کمـــک می کند تـــا دریابـــد این  بـــه مخاطـــب 
کار حاصل  شـــخصیت و جریان موفقیـــت در 

چـــه رویکـــرد و نگاهـــی بـــه دنیـــای پیرامتنی 
کتر اســـت، مثاًل وقتی مستند با مهندس  کارا
نجات بخـــش وارد محیط خانواده می شـــود 
اهمیـــت حضـــور و ارتبـــاط بـــا مـــادر را روایت 
کـــه به عنـــوان یـــک المـــان اصلی در  می کنـــد 
موفقیت قابل تأمل توســـط مخاطب اســـت، 
که بـــرای آرامـــش و دریافـــت راهکار  یـــا زمانی 
در عملکـــرد، بـــه قـــرآن رجـــوع می کنـــد منبع 
آرامـــش رفتاری شـــخصیت اصلی مشـــخص 
ناامیـــدی  اوج  در  و  درنهایـــت  و  می شـــود 
یـــک ســـفر بـــه مشـــهد انگیزه بخشـــی دوباره 
دارد  دنبـــال  بـــه  را  نجات بخـــش  مهنـــدس 
کـــه بـــه روح  و حکـــم هـــوای تـــازه ای را دارد 
او دمیـــده می شـــود؛ امـــا باوجـــود تالش هـــا 

مشـــکالت همچنـــان ادامـــه دارد.
کلی گویـــی می کند و  تا اینجا مســـتند بیشـــتر 
کار نمی شود اما  وارد ریز مشـــکالت و مســـائل 
کارگـــران و مشـــکالت دریافت  با بیکار شـــدن 
ریزه کاری هـــای  بیمارســـتان ها  از  مبالـــغ 
بیشـــتری را شـــاهد هســـتیم. به عنوان مثال 
کـــه برخـــی محصوالت  وقتـــی بیان می شـــود 
کپـــی شـــده و  کارکنـــان  توســـط چنـــد نفـــر از 
کیفیـــت نازل تر و قیمـــت پایین تر به فروش  با
می رســـد مخاطـــب بیشـــتر بـــا ریزه کاری های 

تولیـــد درگیر می شـــود.
و  مشـــکالت  ایـــن  تمـــام  باوجـــود  امـــا 
درگیری هـــا بایـــد دلیـــل محکمـــی ارائه شـــود 
تا بتـــوان دریافت چرا مهنـــدس نجات بخش 
و  اســـت  ایســـتاده  تولیـــد  پـــای  همچنـــان 
مقاومـــت می کنـــد؛ نیـــاز بـــه دلیلـــی در درون 
دلیلـــی محکـــم  اصلـــی وجـــود دارد  کتـــر  کارا
کـــه درنهایت بـــه خلوت  بـــرای این موضـــوع 
کارخانه می رســـیم و خاطره ای  مهنـــدس در 
کـــه از پـــدرش نقل می کنـــد، نام مســـتند هم 
گره گشـــایی  از ایـــن خاطـــره الهـــام می گیـــرد و 
از دالیـــل تمـــام ایـــن تالش هـــا در این بخش 

اتفـــاق می افتـــد.
کـــه علی رغـــم دل  ایـــن خاطـــره از پدر اســـت 
تالش هـــای  دولتـــی  کمک هـــای  از  بریـــدن 
کمـــال  با و  می کنـــد  توجیـــه  را  مهنـــدس 
ناامیـــدی و بـــا اســـتخاره از قـــرآن در مزایـــده 
شـــرکت می کنـــد؛ امـــا درنهایـــت پاســـخ ایـــن 
گرفته و در مزایده برنده می شـــود  تالش هـــا را 
کـــه درنهایـــت بـــه موفقیت رســـیدن حســـن 

ختـــام مســـتند می شـــود.
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پژوهشگاه رویان؛ 
میزبان نشست خبری

»ایران آینده« محور ویژۀ نهمین جشنوارۀ مردمی فیلم عمار در نشست خبری

در دومیـــن نشســـت خبری نهمین جشـــنوارۀ 
که با حضور اهالی رســـانه و  مردمـــی فیلم عمار 
مسئوالن این جشـــنواره در محل »پژوهشگاه 
رویـــان« برگـــزار شـــد، در ابتدای این نشســـت، 
مدیـــر  شـــاهوردی«،  عبدالحســـین  »دکتـــر 
»پژوهشـــگاه رویان« با اشـــاره بـــه فعالیت های 
ایـــن مرکـــز پیشـــرفتۀ علمـــی و درمانـــی به ذکـــر 
نکاتی دربارۀ مرحوم »سعید کاظمی آشتیانی« 
گفت:  به عنوان مؤســـس رویـــان پرداخـــت. او 
دســـتاوردهای  از  یکـــی  رویـــان«  »پژوهشـــگاه 
علمی و مولـــود انقالب و یکی از دســـتاوردهای 
اســـت.  رویـــان  مجموعـــۀ  کشـــور،  علمـــی 
پژوهشـــگاه رویان بر اســـاس نیاز جامعه شکل 
گرفـــت. علـــم نابـــاروری، ســـلول های بنیـــادی 
و موضوعـــات بیوتکنولـــوژی از موضوعـــات روز 
دنیاســـت و بـــه بســـیاری از نیازهـــای جامعـــه 
کشـــور و  گـــر در ایـــن زمینـــه  پاســـخ می دهـــد. ا
محققان مـــا قـــدم برنداشـــته بودنـــد و در این 
زمینه کارنکرده بودند امروز بســـیار وابســـته تر از 

بودیم. گذشـــته 

جمهـــوری � پیشـــرفت  معکـــوس  تناظـــر 
ســـینما در  ســـیاه نمایی  و  اســـالمی 

آقای »وحید جلیلی«، مسئول دفتر مطالعات 
جبهـــۀ فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی و مســـئول 
شـــورای سیاســـت گذاری جشـــنوارۀ عمـــار در 
ادامۀ نشست گفت: دو کتاب »داستان آینده« 
و »ســـلول های بهاری« در مورد پیشرفت های 
علمـــی در موسســـۀ رویان آماده شـــده اســـت. 
هالیـــوود، به غیـــر از مســـتند، فقـــط بیـــش از 
300 فیلـــم داســـتانی در تجلیـــل و روایت تالش 
متخصصان و دانشـــمندان آمریکایی در حوزۀ 
پزشکی ساخته است، جشـــنواره ها و رسانۀ ما 
تا اآلن چقدر به ایـــن قهرمان ها پرداخته اند؟! 
جشـــنوارۀ عمار یکی از مهم تریـــن وظایف خود 
که نشـــان دهد در ســـینمای  را ایـــن می دانـــد 
ایـــران چـــه فیلم هایـــی ســـاخته نمی شـــوند و 
چـــه خألهایـــی وجـــود دارد. انســـان مفتخـــر و 
غرورش برانگیخته می شـــود زمانی که می بیند 
دانشـــمندان ایرانی بـــا دغدغۀ مردمـــی و ملی 
توانســـته اند به چنین ســـطحی از علم برسند. 
ایـــن ســـؤال را بایـــد بـــا همـــکاران خودمـــان در 
که  رســـانه، هنـــر و ســـینما در میـــان بگذاریـــم 
چـــرا هرچه پیشـــرفت های جمهوری اســـالمی 
بیشـــتر می شـــود و هرچـــه مـــا در فناوری هـــای 
»هـــای تـــک« پیشـــرفت می کنیـــم، بازنمایـــی 
کشـــور در ســـینمای ایـــران مفلوک تر و  تصویـــر 

ضعیف تر می شـــود! این تناظر معکـــوس واقعًا 
باید مورد ســـؤال قرار بگیـــرد. در همۀ دنیا یک 
بخش مهمی از ســـینما به انعکاس توانایی ها، 
پیـــدا  اختصـــاص  پیشـــرفت ها  و  زیبایی هـــا 

 . می کند
که  آیا »موسســـۀ رویـــان« اجـــازه ندارد بپرســـد 
ســـهم صدها و هـــزاران پژوهشـــگر و متخصص 
آیـــا  چیســـت؟!  ایـــران  ســـینمای  از  ایرانـــی 
مهندســـان »نانوتکنولـــوژی و هوافضـــای« مـــا 
و صدهـــا دانشـــمند و نوابـــغ و نخبـــگان علمی 
ایران اجازه دارند بپرســـند سهمشـــان از صدها 
که هرسال ساخته می شود چیست؟!  فیلمی 
خـــود،  نخبـــگان  بـــه  کـــه  رســـیده  آن  وقـــت 
نوابغمان و دانشمندانمان، به متخصصانمان 
کـــه با تمام  و بـــه پژوهشـــگرانمان و به کســـانی 
وجـــود و با کمترین توقع در راه پیشـــرفت ایران 
که این  اســـالمی تالش می کنند اجـــازه بدهیم 
ســـؤال را با ما نمایشـــان بگذارند و ما این خأل را 

بدهیم. قـــرار  موردتوجه 

عمار ویترین فیلم سازان انقالبی�
عمـــار  جشـــنوارۀ  طالـــب زاده«:  »نـــادر  آقـــای 
هرســـال قوی تر شـــده و فیلم ســـازهای بهتری 
کـــه  در آن بـــه میـــدان آمده انـــد. جشـــنواره ای 
باتربیت فیلم سازی مخلوط اســـت و از اهداف 
اصلـــی اش آمـــوزش اســـت. گروه هـــای قـــوی از 
کـــه امـــروز در صحنـــه هســـتند،  فیلم ســـازانی 
مهندســـان ســـابق و فیلم ســـازان حـــال حاضر 
که فرزندان عمار هســـتند فیلم ســـازان ویترین 
کار ایـــن جوانـــان را هرســـال در جشـــنوارۀ عمار 
فیلـــم  در  کـــه  را  دغدغه هایـــی  و  می بینیـــم 
مســـتند و داســـتانی دارند. البته نقد جدی در 
کـــه دولت و مجلـــس با آن  موضوعاتی هســـت 
درگیر بوده و باید بخش مســـتند به این عرصه 

بیاید.

آقـــای »وحید جلیلی«: یکی از مـــوارد تجلیل از 
کی« به  جشـــنوارۀ امسال تجلیل از »شـــیخ زکزا
عنوان نمایندۀ اســـالم ناب خواهد بود. او یک 
شهرک ســـینمایی و فیلم ســـینمایی در آفریقا 
ســـاخته اســـت. او ملقب بـــه »امـــام خمینی« 
آفریقا اســـت. بیشـــتر بازیگران اصلی این فیلم 
کنـــون به شـــهادت رســـیده اند و از این جهت  ا
فیلمـــش را بـــرای اولیـــن بار رونمایـــی خواهیم 
کـــرد و بـــه نمایـــش می گذاریـــم. بخـــش دیگـــر 
تجلیل ها در اختتامیه به تجلیل از »ســـیروس 
کارگردان پایتخت اختصـــاص دارد و در  مقدم« 

افتتاحیه هم از »حامـــد زمانی« به عنوان یکی 
از رویش های موســـیقی تجلیـــل خواهیم کرد. 
بخـــش دیگر هم در بزرگداشـــت چهل ســـالگی 

انقالب »نـــگاه به آینده« اســـت.

حضور ۲13۲ اثر در نهمین دورۀ جشنوارۀ �
عمار

سید رســـول منفرد دبیر اجرایی جشنوارۀ عمار 
گزارشـــی از نهمین دورۀ این جشـــنواره  بـــا ارائۀ 
گفـــت: از مجمـــوع 2132 اثـــر، 812 اثر مســـتند، 
349 اثر داســـتانی، 146 برنامه تلویزیونی، 164 
پویانمایی، 204 نماهنگ، 251 فیلم نامه، 45 
مقالـــه و 161 اثـــر در بخش فیلم ما به جشـــنواره 
کران های مرکزی  ارسال شـــده اســـت. برگزاری ا
از 10دی ماه در ســـینما فلسطین هرروز ساعت 
10:30صبح تا 22:30 خواهد بود. سانس 10:30 
کودک ونوجوان اســـت. همچنین  صبح بـــرای 
کران هـــای بعدازظهـــر از ســـاعت 13 در قالـــب  ا
شش ســـانس خواهد بود و مراســـم اختتامیه 
هـــم 20دی مـــاه برگـــزار خواهـــد شـــد. یکـــی از 
بخش هـــای امســـال نیـــز فیلم های سفارشـــی 
که در فراخوان اعالم شده است. امسال  اســـت 
ایـــن بخـــش اســـتقبال خوبـــی داشـــتیم.  در 
131 فراخـــوان از داخـــل و 45 فراخـــوان از مردم 
کشـــور بـــرای ایده پردازی و ســـوژه یابی  خارج از 
و پرداخـــت جوایز مادی و معنوی داشـــته ایم. 
مجمـــوع جوایـــز نقـــدی فراخوان هـــا رقـــم 61 
میلیـــون و 309 هزار تومان اســـت. تعـــدادی از 
کـــه ارزش ریالی آن  جوایز هم غیر نقدی اســـت 
134 میلیون اســـت. امیدواریـــم در دورۀ بعدی 

کنند. خود مـــردم جوایز را اهـــداء 

حمایت جشنوارۀ عمار از رمان »زایو«�
از شـــروع  جلیلـــی در بخـــش دیگـــر نشســـت 
کالس های آموزش فیلم ســـازی »طالـــب زاده« 
گفت: قبل تر دوره هـــای آماتور برگزار  خبـــر داد و 
شـــد و ایـــن دوره بـــه تازگـــی بـــرای فیلم ســـازان 

برگـــزار خواهد شـــد.
کتـــاب رمـــان »زایـــو« گفت:  ســـپس بـــا معرفی 
بجـــای  ایـــران،  ســـینمای  در  متأســـفانه 
دنبـــال  باشـــیم  رویاســـازی  به دنبـــال  این کـــه 
کابوس ســـازی هســـتیم. درحالی کـــه بایـــد در 
چهل ســـالگی انقالب، رؤیایی ایرانـــی و رؤیایی 
گـــون  گونا انقالبـــی بـــا اســـتفاده از قالب هـــای 
هنـــری در جامعـــه تبیین شـــود. نویســـنده ای 
کـــرده  جـــوان، رمانـــی بـــه نـــام »زایـــو« منتشـــر 
کتـــاب »زایـــو« نشـــان  اســـت. تجدیـــد مکـــرر 

که با  کـــه جامعه تشـــنۀ ایـــن اســـت  می دهـــد 
یـــک نـــگاه امیـــدوار و ســـرافراز و رؤیایـــی بـــرای 
ایـــران آینـــده داشـــته باشـــد. ایـــن ژانر بایـــد در 
چهل سالگی انقالب آغاز شـــود و رؤیای ایرانی، 
رؤیـــای انقالبی باید در جامعۀ ما با اســـتفاده از 
که  گـــون هنری تبیین بشـــود  گونا قالب هـــای 
گذاشـــت. تأثیراتـــش را در واقعیت هم خواهد 

مردمـــی بودن جشـــنوارۀ عمـــار در عمل �
مشـــخص است

»آقـــای جلیلـــی« در پاســـخ بـــه ســـؤالی دربـــارۀ 
کمیتی در این جشنواره  مشارکت نهادهای حا
گر می خواســـتیم جشـــنواره را با این  گفـــت: ما ا
کامـــاًل به  کـــه امـــروز دارد بـــا امکانـــات  تعریفـــی 
اصطـــالح دولتـــی و بودجه های دولتـــی انجام 
بدهیم قطعًا به ثمر نمی رســـید. ده ها میلیارد 
که شـــما بتوانید  تومان شـــاید بودجه الزم بود 
کشور و روســـتاها، تا عمق  گون  گونا شـــهرهای 
کنیـــد و این ها را با بخش  کران  روســـتاها فیلم ا
مهمی از ســـینمای انقالب اسالمی آشنا کنید. 
که مردم خودشـــان به صحنه  شـــما می بینید 
که  می آینـــد. مردمی بـــودن به این معناســـت 
بـــا انگیزه هـــای مردمـــی و به شـــکل داوطلبانه 
بخـــش مهمـــی از برنامه های جشـــنواره پیش 

می رود.
مردمی بودن جشنوارۀ عمار آن چیزی نیست 
که ما خیلی بخواهیم راجـــع به آن حرف بزنیم 
بلکه در عمل مشـــخص اســـت. بیســـت وپنج 
درصـــد مردم مـــا در روســـتاها زندگـــی می کنند 
و این هـــا هیچ ســـهمی از رســـانۀ ملـــی ندارند. 
کـــه صداوســـیمای جمهـــوری  تـــالش داریـــم 
اسالمی باشـــیم. وقتی که خود رسانۀ ملی این 
کار را نمی کنـــد و در بســـیاری از بخش هایش به 
خصـــوص بخش های داســـتانی تبدیل شـــده 
بـــه تریبون یک قشـــر مرفه بی درد، بـــی آرمان، 
نوکیسۀ، زیاده خواه اقلیت و باقی مردم از زاویۀ 

دید رســـانۀ ملی بیـــرون مانده اند.
اســـت.  سانسورشـــکن  عمـــار  جشـــنوارۀ 
یـــک فضـــای سانســـور بســـیار جـــدی علیـــه 
پیشـــرفت های جمهوری اســـالمی و افتخارات 
که  این ملـــت وجـــود دارد و برایم واضح اســـت 
به زودی در طول دو ســـه سال آینده، علی رغم 
همـــۀ سانســـورها و بایکوت هـــا جریـــان جدید 
فیلم ســـازان حرفـــه ای داســـتانی حزب اللهـــی 

کرد. ظهـــور خواهنـــد 



از فراخوان تا داوری
گزارش دبیرخانۀ جشنواره عمار از آثار رسیده

نهمین دورۀ جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمار بــا 
موضوعــات »تاریــخ معاصــر ایـــــران و جهان«، 
و  اســـالمی  »بیـــــداری  ســـــال88«،  »فتنـــــۀ 
جهانـــــی«، »نقـــــد درون گفتمانــی«، »جنــگ 
نـــــرم«، »جنگ اقتصـــادی« و »ملت قهرمان«  

کــرد.  بــه کار  آغــاز 
اوایـــــل مهرماه ســال جــاری، خبـــــر فراخــوان 
دریافــت آثـــــار، بـــــرای نهمین دورۀ جشــنوارۀ 
مردمــی فیلــم عمــار اعـلـام شـــــد و طــی آن در 
کــه عناویــن داســـــتانی )کوتــاه،  بخــش فیلــم 
نیمه بلنـــــد، ویدئویی و سینمایی(، مســتند، 
و  کلیـــــپ  موشـــن گرافیک،  و  پویانمایـــی 
گزارش،  نماهنــگ، برنامۀ تلویزیونی )ترکیبی، 
اینترنتـــی،  تلویزیـــون  اســـتندآپ  کمـــدی، 
)طـــرح،  فیلم نامـــه  و…(،  اجرا)مجری گـــری( 
کامـــل( و بخـــــش های  ســـیناپس، فیلم نامـــه 
نقـــد، مقـــــاله و پژوهش هـــــای ســـــینمایی و 

کــرد. فیلــم مـــــا اقــدام بــه پذیـــــرش آثــار 
ازطریـــق  گرفتـــــه  صـــــورت  تبلیغـــــات  طـــــی 
رســـــانه های مختلف، ازجملـــه خبرگزاری ها و 
رســانه هــای صوتــی و تصویــری و ارســال پوســتر 
کانــون هـــــای فرهنگـــــی  جشـــــنواره ازطریـــــق 
کتابخانه های  مســاجد، بســـــیج هنرمندان، 
کــران مردمــی و ســتادهای  کل کشــور، رابطــان ا
کـــز اســـــتان ها و همچنین  نمـــــاز جمعـــه، مرا
دانشــگاه هـــــای مختلــف، آثـــــار مختلفــی بــه 
دبیرخانـــــۀ جشـــــنوارۀ مردمــی عمـــــار ارســال 

شــد. 
در مراحــل مختلـــــف دریافــت آثــار، دبیرخانــۀ 
جشـــــنواره، جهــت داوری اولیــه و تعییــن آثــار 
راه یافتـــــه بــه بخــش مســـــابقه، فیلــم هــا را در 
اختیــار هیئــت انتخــاب قــرار داد تــا بــراســاس 
کلــِی ســوژه و محتــوا، جذابیــت  ســه شــاخص 
و فـــــرم و تکنیــک ســـــینمایی بــه انتخــاب اثــر 

بپردازنــد.
بــا پایــان یافتــن مهلــت ثبت نـــــام و ارسال آثار 
در نهمیـــن دورۀ ایـــــن جشـــــنواره در تاریخ 15 
آذرمـــاه و دریافـــت 1803 اثر توســـط دبیرخانۀ 
جشــنواره، رونــد انتخــاب آثار از ســوی هیئت 
گرفت و درمرحلۀ  انتخاب، شــتاب بیشـــــتری 

اول
بخـــــش  بـــــه  اثـــــر رســـــیده  از 173  اثـــر   18   •

» هنـــــگ نما «
•  50 اثـــــر از میـــان 124 اثر رســـیده به بخـــــش 

اینترنتـــی،  تلویزیـــون  تلویزیونـــــی،  »برنامـــــۀ 
موشـــن گرافیک« و  کلیـــپ 

•  30 اثر از میان 126 اثـــــر رســـیده بـــــه بخـــــش 
»فیلم مـــا«

•  14 اثـــر از میـــــان 44 اثـــر رســـیده بـــه بخـــش 
»نقـــد، مقـــاالت و پژوهشـــهای ســـینمایی«، 
37 اثـــر از میـــان 241 اثـــر رســـیده بـــه بخـــش 

و »فیلم نامـــه« 
•  28 اثـــر از میـــان 128 اثـــر رســـیده بـــه بخش 
»پویانمایـــی« به بخش مســـابقۀ جشـــنواره، 

یافتند. راه 
راه یافتگان نهایـــــی بـــــه مســـــابقه در 6 بخش 
فـــــوق، در روزهـــــای 5 تا 8 دی مـــــاه و پـــــس از 
داوری، برگزیــدگان آنهــا تعییــن و در افتتاحیــۀ 
جشـــــنوارۀ مردمـــــی فیلــم عمـــــار، معرفــی و از 

آنـــــان تقدیــر شد.
در بخــش داخلــی جشــنواره نیــز بعــد از قالــب 
مســـــتند با 673 اثــر، قالب هـــــای داســتانی با 
294 اثر و فیلم نامه بــا 241 اثــر بیش تریــن آثــار 
را بــه خــود اختصـــــاص داده انــد. موضوعــات 
»ملـــت  و  جهانـــی«  و  اســـالمی  »بیـــداری 
قهرمـــان« نیـــــز بیـــــش از ســـــایر موضوعـــــاِت 
فراخـــــواِن جشـــــنواره، موردتوجه فیلم سازان 

اســت. گرفتــه  قــرار 
کشــور، بعــد از  همچنیــن از بیــن اســتان های 
تهــران، فیلم ســازان اســـــتان های قم بــا 143 
اثـــر، خراســـان رضـــوی بـــا 112 اثـــر و اصفهـــان 
با 83 اثر، بیش تریـــــن تعـــــداد آثـــــار حاضـــــر در 

جشـــــنوارۀ عمار را دارنــد.
عالوه بـــر ایـــن، فیلم ســـازان شهرســـــتان های 
اشـــکذر و ابرکـــوِه یزد، جهـــرِم فارس، نیشـــابوِر 
کاشـــاِن  و  اردســـتان  رضـــوی،  خراســـان 
کســـتاِن قزوین  اصفهـــان، قائِم مازنـــدران و تا
نیــز حضــور قابل توجهی در نهمین جشــنوارۀ 

داشته اند. عمـــــار 
از بیــن فیلم سازان حاضــر در نهمین جشــنوارۀ 
مردمــی فیلم عمــار، جواد حسینی، فیلم ساِز 
54ســـالۀ تهرانی و محمدحســـین پســـندیدۀ 
13ســـاله از تهـــران بــه ترتیـــــب مســـــن ترین و 

جوان  تریــن فیلم ساز جشـــــنواره هســتند.
کـــه مربـــوط بـــه نهضت  در بخـــش »فیلم مـــا« 
تولیـــد محتـــوای مردمـــی می شـــود، 126 اثـــر 
کـــه آثـــار  کرده انـــد  در جشـــنواره حضـــور پیـــدا 
حائـــز اهمیت ازنظـــر هیئت انتخـــاب همانند 

کنـــار آثار بخـــش »فیلم«  دوره هـــای قبـــل، در 
نمایـــش  بـــه  عمـــار  مردمـــی  کران هـــای  ا در 
دورۀ  امســـال  »فیلم مـــا«  بخـــش  درمیآینـــد. 
کیفیـــت آثار  ششـــم خود را ســـپری می کنـــد و 
ســـال های  از  باالتـــر  به مراتـــب  نیـــز  ارســـالی 

است. گذشـــته 
همچنین افزایـــــش آثــار ثبــت نامی نســبت به 
کثــرًا مربــوط بــه شهرســتان ها  گذشــته ا دورۀ 
نشــان دهنـــــدۀ  مســـئله،  ایـــن  هســـــتند. 
مشـــــارکت در اســتان های مختلـــــف اســت و 
کــه جشــنواره در تحقــق  خبـــــر از ایــن میدهــد 
گامـــــی روبه جلو  عدالـــــت در بخـــــش تولیـــــد، 

اســت. برداشــته 
در داوری آثـــــار ارســـــالی بــه جشـــــنوارۀ عمــار، 
رویکـــــرد،  موضـــــوع،  ازجملـــــه  محورهایـــــی 
کارکرد، نســبت فــرم و  نشــانه شناســی، فـــــرم، 
محتـــــوا، نســبت اثــر بــا مخاطـــــب و درنهایت 
نســـــبت اثـــــر و ســـــازندۀ آن، موردتوجه قـــــرار 

اســت. گرفتــه 
ازجملـــــه  عناوینـــــی  موضـــــوع،  محـــــور  در 
و  بــه جایـــــی  جســـــارت،  خــط شـــــکنی، 
گیـــــری،  فرا اولویــت بنـــــدی،  بــه هنگامـــــی، 
واقعی بـــودن، اجتماعـــی در برابـــر فـــردی و در 
بخــش رویکــرد، ترویــج اســالم نــاب، تضعیــف 
اســـــالم آمریکایـــــی، جبهـــــه ای )گرایـــــش بـــــه 
حـــــق، استکبارســـــتیزی و مبــارزه بـــــا ظلــم(، 
خودبـــــاوری و امیدبخشــی، روشــنگری، نقــد 
درون گفتمانــی، رویکــرد بومــی بــا افــق جهانــی، 
مردم نمایـــــی و مســـــئولیت پذیری موردتوجه 

گرفــت. قـــــرار  داوران 
در بخــش هـــــای نشــانه شناســـــی و فـــــرم نیــز 
و  اســـــالمی  انقـــالب  همچـــــون،  عناوینـــــی 
نشــانه هــای مردمــی، همچنیــن موجزگویــی 
و مکفی گویـــــی، قهرمان محــوری، قصه گویی، 
خالقیـــــت و دســتاورد فنــی و کم هزینه بودن، 

گرفــت. مــدنظــر هیئـــــت داوران قــرار 
گفتنــی اســت جشــنوارۀ مردمــی فیلــم عمــار،  
در تاریــخ 9 دی ماه 97 مراسم افتتاحیۀ خــود 
کران آثار رســـیده در آن تا 9 روز  کرد و ا را برگـــــزار 
ادامـــه دارد. ضمنًا آثـــــار راه یافته بـــــه بخـــــش 
مســـــابقه در تاریـــــخ 20 دی مـــاه و در مراســـــم 
اختتامیـــــه از برگزیـــــدگان آثـــــار تقدیــر خواهــد 

کــرد.
در دورۀ نهـــم، همـــراه بـــا فراخـــوان دبیرخانۀ 

جشـــنواره و بخـــش رقابتی، فراخـــوان بخش 
در  شـــد.  منتشـــر  نیـــز  سفارشـــی  فیلمهـــای 
ایـــن فراخوان جشـــنواره از تمام مؤسســـات، 
تشـــکل های مردمـــی و افراد حقیقـــی دعوت 
کـــرد تـــا موضوعـــات و دغدغه هـــای مدنظـــر 
خـــود را در حـــوزۀ تولیـــد در قالب فراخـــوان  از 
ایـــن  در  جشـــنواره  بخواهنـــد.  گران  ســـینما
که بهتریـــن اثر را  فراخـــوان، بـــه فیلم ســـازانی 
کرده انـــد هدیه ای  در ایـــن موضوعـــات تولید 
معنـــوی  یـــا  غیرنقـــدی(  و  )نقـــدی  مـــادی 
کـــه از نمونه های آن  اختصـــاص داده اســـت 

کرد: می تـــوان بـــه نمونه هـــای زیـــر اشـــاره 
طـــرف  از  کـــه  رجایـــی«  »شـــهید  جایـــزۀ    •
تبریز  »حجت االسالم آل هاشـــم« امام جمعۀ 
بـــرای بهترین اثـــر پیرامون »ســـیرۀ مســـئول 

مردمـــی و نقـــد مســـئوالن«
که از طرف »ســـوران  •  جایـــزۀ »اســـتقامت« 
از  »آفرانـــدن«  مســـتند  قهرمـــان  پیامـــی«، 
مهاباد به ســـه اثـــر برتر با موضـــوع »الگوهای 

کارآفرینی« موفـــق 
•  جایـــزۀ »عثمان َدن فودیو« از طرف شـــیخ 
کی از نیجریه بـــرای بهترین اثر با  ابراهیـــم زکزا

موضوع »حرکت اســـالمی در آفریقا«
گردیزی« از طرف  •  جایزۀ »شهید موســـوی 
بـــه  گردیـــزی«  موســـوی  شـــهید  »خانـــوادۀ 

بهتریـــن اثـــر پیرامون »افغانســـتان«
 130 مردمـــی  فراخوان هـــای  بخـــش  در 
فراخـــوان سفارشـــی داخلـــی و 45 فراخوان از 
کشـــور به دبیرخانۀ جشنواره رسید. از  ج  خار
این تعداد 83 جایزۀ معنـــوی )تندیس، لوح 
کتـــاب بـــا امضـــای خانوادۀ شـــهید،  تقدیـــر، 
شـــال گردن،  و  دســـتکش  مربـــا،  و  کلوچـــه 
رایـــگان  مشـــاورۀ  گل،  فیلم نامـــه،  انگشـــتر، 
کـــران، حمایت از ســـاخت اثر بعدی،  فیلم، ا
نقاشـــی، تابلو و... (، مبلـــغ 61 میلیون و300 
هـــزار تومـــان مجمـــوع جوایـــز نقـــدی، مبلغ 
32میلیـــون و700 هـــزار تومـــان جمـــع هزینۀ 
فراخوان هـــای ســـفرهای زیارتـــی و مبلـــغ 40 
میلیـــون و 350 هـــزار تومـــان از فراخوان های 
ســـایر جوایـــز بـــه دبیرخانـــۀ جشـــنوارۀ عمـــار 
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کران گزارشی از بی نهایت ا
نمایی از اکران مردمی در سالی که گذشت

کران هـــای هشـــتمین جشـــنوارۀ  کار ا شـــروع 
عمـــار، همراه بود با پیام رهبر انقالب اســـالمی 
کران کننـــدگان مردمـــی. این پیـــام، تأثیر  بـــه ا
کران کننـــدگان داشـــت و  زیـــادی در فعالیـــت ا
کار  باعث دلگرمی بسیاری از آنان شد. ایشان 
گفتند این  کران کننـــده را بـــا ارزش دانســـته و  ا
کار فیلم ســـاز فایده می بخشـــد؛  فعالیـــت بـــه 
که  کار و زحمتی را  کـــه  کران کننده اســـت  این ا

فیلم ســـاز می کشـــد، به ثمـــر می رســـاند و... .
از  بســـیاری  در  تـــا  شـــد  باعـــث  آغـــاز  ایـــن 
مخاطبـــان  کمیـــت  بحـــث  شهرســـتان ها، 
کران کننـــدگان  نیـــز موردتوجـــه قـــرار بگیـــرد و ا
تالش هـــای بســـیاری برای فعال شـــدن نقاط 
مختلف داشـــته باشـــند؛ ازجملـــه می توان به 
کـــه بـــرای 33 درصد از  کرد  شـــهر راوند اشـــاره 
جمعیـــت شهرشـــان فیلم هـــا را به نظـــر مردم 
رســـاندند. در شـــهرهای مختلف نیز این روند 
از  بســـیاری  کران کننـــدگان  ا و  پیگیـــری شـــد 
شهرها، چشـــم اندازی برای وضعیت مطلوب 
کاِر ســـتادی  گرفتند.  مخاطبانشـــان در نظـــر 
کران کنندگان برخی شهرســـتان ها تجربه ای  ا
کـــه شهرســـتان های دیگر به ســـمت آن  بـــود 
کردنـــد و با افـــزودن فعـــاالن فرهنگی  حرکـــت 
کارهای خـــود را از حالت  دیگـــر به جمع خود، 

فـــردی، به تیمـــی تغییـــر دادند.
ایـــن دوره،  آغـــاز  کران مردمـــی جشـــنواره در  ا
بســـته های فیلـــم را به نقاط مختلف شـــهری 
کرد. ایـــن فیلم ها  کشـــور ارســـال  و روســـتایی 
شـــامل 15 موضـــوع مختلـــف و 147 اثـــر بـــود 
گذشـــتۀ فیلم هـــای  کـــه 36 فیلـــم آن از ادوار 
فیلم هـــای  بـــود.  شـــده  انتخـــاب  جشـــنواره 
»تک خوان«، »صداها«، »ســـالم« و »مادرانه« 
از آثـــار پرمخاطب این بســـته فیلم هـــا بودند. 
کران و تماشـــای آثار  کـــه ا این نشـــان می دهد 
کوتاه، موردپســـندتر برای مردم است.  با زمان 
که  با نگاهـــی بر آثار پرمخاطب، می تـــوان دید 
موضوعات اقتصاد مقاومتی، ســـبک زندگی و 

کران ها بســـیار پررنگ تر از  مدافعـــان حـــرم در ا
ســـایر آثار بودند. این مسئله نشان گر مسائل 
اصلی و دغدغه های فعالین فرهنگی اســـت. 
کـــه  در جشـــنوارۀ عمـــار ایـــن مـــردم هســـتند 
کنند  انتخـــاب می کننـــد چـــه آثـــاری را پخش 
و دغدغه هـــا و مســـائل مـــردم، تعیین  می کند 

کنند.  که فیلم ســـازها چه آثـــاری را تولیـــد 
در  کران کننـــدگان  ا مکـــّرر  درخواســـت های 
کران مردمی را بر  مناســـبت ها و مســـائل روز، ا
کران  آن داشـــت تـــا عالوه بر فیلم های بســـتۀ ا
جشنواره هشـــتم در مناســـبت های مختلف 
کران مردمـــی، فیلم هایی را  از طریـــق ســـایت ا
کران کننـــدگان قرار دهنـــد. از این  در اختیـــار ا
دســـت فیلم ها می توان بســـتۀ فیلـــم بیداری 
اســـالمی به مناســـبت محرم با نـــام »کل ارض 
کربال«، بســـتۀ فیلـــم »راه ادامـــه دارد هنوز...« 
به مناســـبت هفتۀ دفـــاع مقدس، »بســـیج، 
انقالبـــی و خدمتگـــزار« در هفتۀ بســـیج را نام 
که مورد اســـتقبال  بـــرد. از میـــان فیلم هایـــی 
گرفتند، می تـــوان فیلم های  مخاطبین قـــرار 

»نـــار و انار« و »خانـــۀ پنجم« را نـــام برد.
گســـترده از فیلم های سینمای  حمایت های 
انقالب اســـالمی از دیگر تجربیات خوب سال 
گذشـــته بود. ایـــن فعالیت ها توانســـت بیش 
از 160 هـــزار نفر بـــه مخاطبـــان فیلم های »به 
وقـــت شـــام«، »التـــاری« و »فیلشـــاه« اضافه 
کـــرده و 500 میلیـــون تومـــان بـــه فـــروش این 

کند. مردم بـــا این حمایت ها،  کمک  فیلم ها 
قدمی بزرگ در شـــکل گیری چرخۀ اقتصادی 
تجربیـــات  ایـــن  برداشـــتند.  محـــور  مـــردم 
کـــه چندی از آن  به صورت های مختلفی بود 

بـــه قرار زیر اســـت:

نـــوع � ایـــن  در  مردمـــی:  بلیط فروشـــی 
کران کنندگان با ســـینماداران شـــهر  تجربـــه، ا
ســـینمادار،  توســـط  فیلـــم  آوردن  به شـــرط 
بـــه  اقـــدام  و  رزرو  را  ســـانس  تعـــدادی 

می کردنـــد. ســـانس  آن  بلیط فروشـــی 

در � کران کننـــدگان  ا مردمـــی:  ســـینمای 
صومعه ســـرا  ماننـــد  شهرســـتان ها  برخـــی 
ایـــن  پخـــش  بـــرای  محلـــی  رامهرمـــز،  و 
کردنـــد و بعـــد از هماهنگـــی  فیلم هـــا آمـــاده 
بـــا ســـازمان های ســـینمایی، موفـــق شـــدند 
را  آثـــار  ایـــن  ســـیار،  ســـینما  دســـتگاه  بـــا 
بلیط فروشـــی و بـــه نظـــر مخاطب برســـانند. 
کـــه ســـینمای متروکه  بعضـــی شهرســـتان ها 
کران، بازگشـــایی  داشـــتند، توســـط فعالیـــن ا
شـــدند و شـــروع بـــه بلیط فروشـــی و پخـــش 
کران ها به صورتـــی پرمخاطب  کردنـــد. ا فیلم 
که ســـینمادار چند شـــهر، ادارۀ سینما و  شـــد 
کران کننـــدگان ســـپردند. تبلیغـــات آن را بـــه ا
نماز جمعـــه تریبونی برای ســـینمای انقالب: 
در بســـیاری از شـــهرها، نمـــاز جمعـــه محلـــی 

به شـــکل های  آثـــار  ایـــن  از  حمایـــت   بـــرای 
در  تبلیـــغ  و  بلیط فروشـــی  ماننـــد،  مختلـــف 
محـــل نمـــاز جمعـــه یا پخـــش تیزر فیلـــم بعد 
از نمـــاز شـــد. ائمـــۀ جمعه بـــا حضور خـــود در 
ســـینماها، مردم را به این حضور فراخواندند.

که � اردوی ســـینمایی: شهرســـتان هایی 
فاقـــد ســـینما و حتـــی ســـالن مناســـبی برای 
پخـــش فیلـــم بودنـــد، در اقدامـــی آتـــش  بـــه 
ســـینماهای  بـــه  اردو  راه انـــدازی  بـــا  اختیـــار 
کردند تا  کمـــک  شهرســـتان های نزدیکشـــان 
مـــردم از دیـــدن این فیلم ها بی بهـــره نمانند.
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بوده انـــد، در ایـــن پـــک مـــورد اســـتفاده قـــرار 
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لوح هـــای  دوره، از  ایـــن  ویـــژۀ 
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بیخ گوش اسرائیل
روایتی از اکران های جشنوارۀ عمار در »غزه« در مصاحبه با سجاد اسالمیان

کران خارج از کشور را چه کسی داد؟ � ایدۀ ا
فیلم هـــای  کـــه  بـــود  جلیلـــی  آقـــای  از  ایـــده 
کشـــور به شـــیوۀ  جشـــنواره ی عّمـــار در خارج از 
گروه هـــای خودجوش  کـــران مردمـــی، توســـط  ا
کران غزه هم یکی از دوستان  انجام شود. برای ا
بـــه نام آقـــای َوَلـــوی ارتباطاتی با غزه داشـــت. از 
طرف جشـــنوارۀ عمار ارتباط مرا با ایشـــان برقرار 
کردیم، آقـــای ولوی با آقای  کار را شـــروع  کردند و 
ابراهیـــم احمـــد، خبرنـــگار صداوســـیما در غزه، 
ارتباطات شـــخصی داشـــت. در سفری که آقای 
احمـــد بـــه ایـــران آمـــده بـــود، توافقی با ایشـــان 
شـــد و من هم شـــدم مســـئول اجرائیات؛ و فکر 
کنم ســـال 91 اولین دورۀ جشـــنوارۀ عمار در غزه 
که آقـــای ابراهیم احمد، مســـئولیت  برگزار شـــد 
کنار آقای  برگزاری جشـــنواره را به عهده داشت. 
ابراهیم احمـــد فردی به نام آقـــای نضال الُبَرعی 

کمـــک می کرد. که به ایشـــان  بـــود 

کران به غزه رفت؟� چه آثاری برای ا
 سال اول و دوم فیلم هایی با موضوع فلسطین 
و مقاومت، مثل »آســـیایی ها به غزه می روند«، 
»ریسمانی نزدیک تر از رگ«، »شکارچی شنبه«، 
»بازمانـــده« و یکی دوتا فیلـــم دربارۀ فتنه ی 88 
و مســـائل  هســـته ای مثل »قالده هـــای طال« و 

کردیم. مستند »مهار نشـــده« را ارسال 

مکان برگزاری جشنواره در غزه کجا بود؟�
کـــه مرکز  در مرکـــزی بـــه نام »سعیدالمســـحال« 
معروفی در غزه است و برای برگزاری برنامه های 
مثـــل  می شـــود،  اســـتفاده  آن  از  فرهنگـــی 
موسیقی، تئاتر، سینما، برگزاری نمایشگاه های 
تجســـمی مثل نقاشـــی و غیـــره، مثاًل یـــک گروه 
که ضـــد صهیونیســـت  بودند،  تئاتـــر انگلیســـی 
کران  آنجـــا اجرا داشـــتند. ایـــن مرکز یک ســـالن ا
دویســـت، ســـیصد نفـــِر دارد که جشـــنواره عمار 

آنجـــا برگزار می شـــد.
دورۀ دوم رشد کیفی و کّمی داشتید؟�

ببینیـــد، هدف اولیـــۀ ما این بـــود که فیلم های 
که در ایران ســـاخته می شـــود  حوزۀ فلســـطین 
و انتشـــار خوبـــی در فضای جهان عـــرب و حتی 
خـــود فلســـطین نـــدارد، حداقـــل در غـــزه دیده 
شـــود. این هدف اولیه در دوره هـــای اول و دوم 

و ســـوم تحقق پیـــدا کرد.

خـــود � بـــرای  فیلم هـــا  ایـــن  دیـــدن 
داشـــت؟ اثـــری  چـــه  فلســـطینی ها 

اثـــرات زیادی داشـــت. مردم فلســـطین متوجه 
که ایرانی ها فقط آن ها را پشـــتیبانی  می شـــدند 
کار  نظامـــی نمی کننـــد، بلکه بـــرای فلســـطین، 
فرهنگی و رســـانه ای هم انجام می دهند. بعد از 
کشورهای عربی  قضایای ســـوریه، این حس در 
که فلســـطین ازنظر ایران به فراموشی  پیدا شد 
سپرده شـــده، پخش این آثار نشـــان مـــی داد که 
این گونه نیســـت و همچنان فلســـطین برای ما 
در اولویـــت اســـت؛ حتـــی در دورۀ دوم و ســـوم، 
آقـــای جلیلـــی پیـــام مکتـــوب بـــرای جشـــنواره 
گفتند ایـــن آثار، شـــعاعی از نور  کردنـــد و  ارســـال 
حمایـــت فرهنگی ایـــران از مقاومت فلســـطین 

است.

گـــر ایـــن جشـــنواره در کشـــورهای عربی � ا
همســـو، به نـــام حمایـــت از فلســـطین برگزار 

می شـــد، تأثیرگذارتـــر نبود؟
غـــزه خـــودش اولویـــت و اهمیـــت دارد؛ بـــه دلیل 
اینکه غزه در محاصره اســـت، حتـــی ایرانی هایی 
که با کاروان آســـیایی غزه به آنجا رفتند، در سوریه 
ماندند؛ چـــون مصر اجـــازۀ ورود ایرانی هـــا به غزه 
را نـــداد. وقتـــی مـــا فیلم هایمـــان را آنجـــا پخـــش 
می کنیم، یعنی شکســـته شـــدن حصـــر فرهنگی 
گـــر ایرانی هـــا نتوانســـتند حضـــور  غـــزه و اینکـــه ا

فیزیکـــی در غـــزه داشـــته باشـــند، بـــا محصوالت 
کردند.  فرهنگی شـــان، آنجا حضـــور پیـــدا 

جشنوارۀ سوم چطور بود؟�
جشـــنواره ی سوم بعد از یک وقفۀ دوساله برگزار 
که نتوانســـتیم با آقای  شـــد و دالیلی پیش آمد 
کار را به  کارکنیـــم، برای همیـــن  ابراهیـــم احمد 
کیفیت جشنواره افت  که  فرد دیگری ســـپردیم 
کـــه باید با  کـــرد، نهایتـــًا به این نتیجه رســـیدیم 
خـــود آقای ابراهیم احمد کارکنیم و دورۀ چهارم 
مثل دورۀ اول و دوم، مســـئول جشنواره ایشان 

بود.
کـــودکان غزه تهیه  دورۀ ســـوم بســـته ای را برای 
که شـــامل انیمیشـــن هایی بـــا موضوع  کردیـــم 
کران شد. فلســـطین بود و در مدرسه ای در غزه ا

چه آثار دیگری در غزه پخش شد؟�
کرده  کشـــورهای منطقه ایجـــاد  ذهنیتـــی را در 
بودند که بعد از اتفاقات ســـوریه، اهل ســـنت در 
ایران زیر فشـــار و ظلم هســـتند. غزه هـــم از این 
ذهنیـــت بی نصیب نمانـــده بود؛ بـــرای همین 
کت«،  مســـتندهای »اهل ســـنت ایران«، »آنترا
کران  »ولـــد«، »بیـــت« و »قنـــاری« را در برنامـــۀ ا
کارهـــای مثل »علمک«  قراردادیـــم؛ همین طور 
کـــه بـــه ســـبک زندگـــی  و »مشـــتی اســـماعیل« 

ایرانیان اشـــاره داشـــت.

ماجرای حملۀ موشکی اسرائیل به محل �
کران چیست؟ ا

گفتـــم » سعیدالمســـحال« یک  که  همان طـــور 
مرکز فرهنگی بود که ســـالی دو، سه روز جشنوارۀ 
کـــه چند مـــاه پیش  عمـــار آنجـــا برگـــزار می شـــد 
ک یکســـان کردند و  صهیونیســـت ها آنجا را با خا
برای ســـال های بعد، باید به فکر مکان جدیدی 

برای برگزاری جشـــنواره باشیم.

که در � مهم تریـــن یـــا جذاب ترین اتفاقـــی 
این چهـــار دوره رخ داده و در ذهنتان مانده؟

کـــه برای  گذشـــته بود  مهم تریـــن اتفاق، ســـال 
اولیـــن بار بیســـت دقیقه از افتتاحیۀ جشـــنواره 
عمار در غزه، توســـط شـــبکۀ »الجزیره مباشـــر« 
به صـــورت زنده پخش شـــد. »الجزیره مباشـــر« 
یکی از شـــبکه های اقماری زیرمجموعۀ شـــبکۀ 
الجزیـــرۀ قطر اســـت و ایـــن کار مهمی بـــود که با 
زحمـــت و رایزنی هـــای دوســـتان در غـــزه به ثمر 

. نشست

گی الجزیره چیست؟� مگر ویژ
که او در غزه و فلســـطین  ادعای قطر این اســـت 
کار فرهنگـــی و رســـانه ای می کنـــد، دوم اینکـــه 
سیاســـت های قطر در قضایای ســـوریه و برخی 
جاهـــای دیگـــر، نقطـــه مقابـــل سیاســـت های 
ایـــران اســـت و لذا شـــبکۀ الجزیـــره هـــم در این 
ایـــن  بـــا تمـــام  گارد دارد.  مـــا  برابـــر  مـــوارد، در 
احـــواالت قبـــول می کنـــد بیســـت دقیقـــه را بـــه 
که  پخش زندۀ جشـــنوارۀ عمار اختصاص دهد 

اتفـــاق مهمی اســـت.
البتـــه بعضـــی رســـانه های منطقـــه و ازجملـــه 
رســـانه های جبهـــۀ مقاومـــت هـــم در این چند 
ســـال به پوشـــش اخبار جشـــنواره پرداخته اند؛ 
که بااینکه جزء  مثل برخی رســـانه های مصری 
مقاومت نیســـتند اما بـــه دلیل مجـــاورت مصر 
و پوشـــش دائمی شـــان روی غـــزه، به پوشـــش 
اخبـــار جشـــنواره پرداخت انـــد، مثـــاًل روزنامـــۀ 
معروف »الیوم السابع«؛ همین طور شبکه های 
»المنار« و »المیادین« و شـــبکه های فلسطینی 
کـــه همـــۀ این ها  مثـــل »قـــدس« و »االقصـــی« 
بـــه خاطر فعالیت دوســـتان در خود فلســـطین 
اســـت و ربطی به ارتباطات ما نـــدارد. در فضای 
غیرعربـــی هـــم فقـــط پـــرس تـــی وی پوشـــش 

خبـــری داده.

از  « را  پنـــج خـــواب خـــوش  ایـــران در فلســـطین می ترســـید، بعدتـــر موشـــک های فجـــر  نفـــوذ معنـــوی  از حمایـــت و  اســـرائیل همیشـــه 
کثر  صهیونیســـت های غاصـــب ربـــود و موازنۀ قـــدرت را به نفع گروه های فلســـطینی تغییر داد. امروزه با ســـیطرۀ صهیونیســـتم بین الملل بر ا
کبیر، ســـالح جدیدی را رو  کمپانی های بزرگ و معروف فیلم ســـازی، بچه هـــای خمینی  ح خبـــری جهان و مالکیـــت  رســـانه های بـــزرگ و مطر
که بـــه اذن ا... به زودی موازنۀ قـــدرت در فضای جنگ نرم و رســـانه را به نفع جبهۀ مقاومت اســـالمی تغییر خواهد داد.  کرده انـــد، ســـالحی 

گذراند. کفر جهانی، غـــزه را ازنظر خواهیـــد  در ادامـــه، روایتـــی از ماجـــرای ورود آثار جشـــنوارۀ عمـــار به ســـرزمین مقاومت در برابـــر 
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 اخبار 
اکران های مردمی

استان: خراسان جنوبی  
شهرستان: بیرجند

مکان اکران: نشست خبری جشنوارۀ عمار 
تاریخ اکران: 8 دی

فیلم  اکران شده: گیت ویژه

استان : آذربایجان شرقی 
شهر : بستان آباد
مکان : مدرسۀ نمونۀ دولتی خلیج فارس
تاریخ : 9 دی
فیلم های اکران شده: علی کوچولو، تعمیر در مدرسه

استان: خوزستان
شهرستان: ایذه 

محل اکران: مصلی امام خمینی)ره(
تاریخ: 7دی

فیلم های اکران شده: زخم تازه

استان: همدان
شهرستان: نهاوند 
محل اکران: دبیرستان شهیده ابوالقاضی
تاریخ اکران: 8 دی
فیلم اکران شده: یِد واحد

استان: فارس
شهرستان: فراشبند

مکان اکران: دبیرستان حضرت معصومه)س(
تاریخ: 8 دی

فیلم  اکران شده:روز نهم

استان: فارس 
شهر: نورآباد ممسنی
مکان اکران: مسجد جامع امام سجاد)ع( 
تاریخ اکران: 8 دی
 فیلم های اکران شده: غیور علوی، آمریکاتور
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 فراخوان  های مردمی نهمین جشنواره  فیلم عمار



حمیدرضا مدقق �

ِهیئت داوٰران  َجشنوارۀ  مرُدمݡی فیلم َعّمار

میثم مهدیار �محسن لبخندق �

محمدحسین ساعݡی �امیر سعادتݡی  �اکبر نبوی �

یوسف قوجق �هادی محمدیان �مازیار بیژنـــݡی �

محمدرضا باقری �محمد براتـݡی �زهرا چخماقݡی �

قربانعلݡی طاهرفر �انسیه شاه حسینـݡی �امین صدیقـݡی �

میالد عرفان پور �مهدی نقویان �محمد میرزمانݡی �

بخش نقد،مقاله 
و پژوهش 
سینمایی

یونی  برنامه تلویز
یون  و تلویز

اینترنتݡی

پویانمایی

فیلم ما

فیلمنامه

نماهنگ
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ارزیابی بخش مقاله �
در  جشــنواره  از  دوره  ایــن  کارهــای  بیــن  در 
یکــی  جــز  بــه  مقالــه،  بخــش 
کار مطلوبــی بــه چشــم  دو اثــر، 
کــه  را  انتظــاری  و  نمی خــورد 
آثــار  نکــرد.  بــرآورده  می رفــت، 
بــه مســائل  ضعــف روشــی داشــتند و 
نداشــتند.  توجهــی  ســینما  فعلــی  و  اصلــی 

جریــان  حــوزه  در  عمــار  جشــنواره  گرچــه  ا
ســازی  ادبیــات  در  امــا  بــوده  موفــق  ســازی 
کارکرده  تولیــد محتــوا و ادبیات علمی ضعیــف 
اســت. ایجــاد پــل ارتباطــی بــا دانشــگاه، بــه 
ویــژه دانشــکده های ســینما و تعامــل میــان 
مؤثــری  نتایــج  بــه  منجــر  می توانــد  این هــا 

بــرای ایــن جشــنواره شــود.

فراخوان مردمی ایده ای خوب  �
از  یکــی  مردمــی«،  »فراخوان هــای  بخــش 
ایده هــای خــوب ایــن دوره اســت امــا نیــاز بــه 
طراحی ســامانه ای دارد تا ســوژه هایی شــناخته 
گــر  و بــه مطالبــه عمومــی تبدیــل شــوند. مثــاًل ا
تعــدادی از مــردم خواســتار تولیــد یــک ســوژه 
و  تهیه کننــدگان  توســط  ســوژه  آن  بودنــد، 

شــود. ســاخته  تولیدکننــدگان 

در حـــوزه اقتباس از ادبیات برای ســـینما  �
داریم ضعف 

مســئله  ســینما،  حــوزه  در  مــا  ضعــف  عمــده 
ضعــف اقتبــاس و پیونــد ادبیــات و سینماســت 
کشــور مــا ادبیــات  درحالی کــه مزیــت فرهنگــی 
ولــی  اســت  کالســیک  ادبیــات  خصــوص  بــه 
متأســفانه نتوانســتیم بیــن ایــن دو ارتباطــی 

کنیــم. برقــرار 

اقتباس؛
 ضعف سینمای کشور

میثـــم مهدیار داور نهمین دوره جشـــنواره مردمی فیلم عمـــار در بخش »نقد،  «
ح می دهد کیفیـــت آثار را این چنین شـــر مقاله و پژوهش ســـینمایی« 

فیلم مـــا امکانـــی بـــرای قوی تر شـــدن و  �
کشـــف ســـوژه های نـــاب

کشــف  ــر شــدن و  ــرای قوی ت ــی ب ــا امکان ــم م فیل
نــاب ســوژه های 

ــذار جشــنواره  یکــی از بخش هــای مهــم و تأثیرگ
در  کــه  پیرامونــی  ســوژه های  دربــاره  عمــار 
قیدوبنــد  تکنیک هــا و امکانــات نیســت، »فیلــم 
ایــن  کارگردانــان  و  تهیه کننــدگان  اســت.  مــا« 
بخــش می تواننــد بــا پرداختــن بــه ســوژه های 
اطرافشــان، خود را قوی کنند و آثار و ســوژه های 
نــاب را بــا رویکــردی قابل فهــم و دیدنــی بــرای 

کننــد. مخاطبــان عمومــی، عرضــه 

کیفیت کارها �
فــرم  و  تکنیکــی  هنــری،  کیفیــت  از  کارهــای 
کــه  خوبــی برخــوردار بودنــد؛ امــا پیشــنهادی 
کــه از ایــده  بــرای تهیه کننــدگان دارم ایــن اســت 
منحصربه فــرد  تاریخــی  و  دیدنــی  مکان هــای 
کمتــر  کــه  جاهایــی  از  و  کننــد  اســتفاده 
نقــاط  اقصــی  در  را  کشــور  آثــار  دیده شــده اند، 
و  بکــر  ســوژه  هــزاران  کننــد.  معرفــی  ایــران 

دســت نخورده در محله هــا و مناطــق مختلــف 
جغرافیایــی مغفول مانده اند که کســی بــه آن ها 

نمی پــردازد.
محتــوای آثــار رســیده و داوری شــده، قابل قبــول 
کارهــا هــم بــه ســوژه های نابــی  بــود و برخــی از 
هــم  آثــار  از  برخــی  هرچنــد  بودنــد  پرداختــه 
کشــوری،  ســطح  در  کارهــا  بودنــد.  شــعارزده 
کــران بــه صورت دانشــگاهی را داشــتند  قابلیــت ا
حتــی برخــی از آثــار هــم بایــد در شــبکه نمایــش 
خانگــی پخــش شــود. خصوصــًا هــر محتوایــی 
کــه بــه پمپــاژ امیــد و تزریــق آن بــه جامعــه کمــک 

کنــد، اولویــت دارد. 

راهکار موفق تر شدن عمار �
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار، ســال بــه ســال 
کــرده و بــه بلــوغ  بــه روز شــده و اشــکاالتش را رفــع 
گــر  خــود نزدیــک شــده اســت. ایــن جشــنواره ا
بتوانــد مخاطبــان خــود را از بخــش فعــاالن و 
کــران کننــدگان مردمــی بــه بدنه اجتماع و قشــر  ا
کســتری بکشــاند، موفق تــر هــم خواهــد بــود. خا

فیلم ما؛
 ظرفیتی برای معرفی سوژه 

که از شـــبکه افق  « کنندۀ برنامه تلویزیونی عصرانه اســـت  محمدرضـــا باقـــری تهیه 
پخـــش می شـــود. در نهمین جشـــنواره مردمـــی فیلم عمـــار داور بخش فیلـــم ما بوده 

اســـت و دربـــارۀ چندوچون آثـــار این بخش توضیـــح می دهد

 گفت  وگو 
 داوران 

بخش: نقد و مقاله12

بخش:  فیلم ما



نسل فیلم سازان خوش فکر امیدوارکننده  �
است

خوش فکــر،  فیلم ســازان  از  جدیــدی  نســل 
صحنــه  بــه  شــجاع  به شــدت  و  خوش ســلیقه 
کشــور وارد شــدند و حضــور برخــی از  فیلم ســازی 
کــه در جشــنواره عمــار دیــدم برایــم  ایــن جوانــان 
گــر  بســیار امیدوارکننــده و خوشــحال کننده بــود. ا
کشــور در عرضــه  مســئولین رســانه ای و فرهنگــی 
محصــوالت بــرای ایــن جوانــان زمینــه را مهیــا 
کننــد تحــوالت خیلــی خوبــی در ایــن حــوزه رقــم 

می خــورد.

زبان تصویر، قالب خاص خود را دارد �
بــا توجه به اهــداف  راهبــردی و  هدف گذاری های 
آثــار  تولیــدات  بــا  رابطــه  در  عمــار  جشــنواره 
تلویزیونــی نیــاز اســت که به فــرم کار دقت و توجه 
ــای  ــًا جوان ه ــرد مخصوص ــورت بگی ــتری ص بیش
شهرســتانی  بیشــتر بــه ایــن مســئله نیــاز دارنــد. 

ایــن موضــوع متأســفانه مربــوط به این جشــنواره 

دلســوز  و  دغدغه منــد  افــراد  نمی شــود.  هــم 
معتقــد بــه آرمان هــای ملــی و نظــام می خواهنــد 
را صرفــًا  گمــان می کننــد حرفشــان  بکننــد  کار 
ــد.  کنن ــه  ــل ارائ کام ــور  ــر به ط ــا تصوی ــد ب می توانن
متــن  و  ســخن  بــا  حتمــًا  تصویــر  درحالی کــه 
قالــب مهــم  فــرق دارد. روایــت تصویــری،  و... 
و تأثیرگــذاری اســت مشــروط بــه اینکــه زبــان و 
ادبیــات بیــان تصویــری رعایــت شــود. در ســایر 
جشــنواره ها هــم همیــن نکتــه وجــود دارد بیــان 
پیــام مهــم اســت امــا بــه نــوع عرضــه پیــام مهــم 

بایــد توجــه شــود.

کیفیت آثار خوب شهرستانی ها �
جشــنواره،  تلویزیونــی  برنامه هــای  بخــش  در 
کــردم، بعضــی از  چندیــن اثــر خــوب مشــاهده 
کارهــا مربــوط بــه جوانان شهرســتانی بــود که هم 
بــه لحــاظ محتــوا و ســوژه ها و پرداخــت و ارزش 
موضوعــی و هنــری بــه موضــوع، خیلــی خــوب 

پرداخته شــده بودنــد؛ ولــی در بخــش 

موشن گرافیک آثار، مقداری ضعیف بود.
 

لزوم برگزاری دوره های آموزشی �
جشــنواره عمــار بایــد در طــول ســال بــرای ایــن 
آموزشــی  دوره هــای  دغدغه منــد،  جوانــان 
کنــد تا آثــار جذاب تــر و تاثیرگذارتری تولید  برگــزار 

ــود.  ش
کــه جشــنواره عمــار  کار دیگــر ایــن اســت  یــک 
کتاب ها را شناســایی  باید در طول ســال برخی 
کتــب پرمحتــوا را هــم  کنــد، بعضــی از  و معرفــی 
کارگاه برگــزار  می تواننــد بــه صــورت ســمینار و 

ــا پیونــد جوانــان فیلم ســاز و جهــان  کننــد ت
البتــه خروجــی  کتــاب بیشــتر شــود. 

کار در ســال های آینــده در آثــار  ایــن 
و جشــنواره قابل مشــاهده خواهد 

بــود.

عمار جایـــگاه خوبـــی بین  �
کرده جوانان دغدغه منـــد پیدا

یــک فضــای مشــارکت  ایجــاد 
مردمــی در تولیــد آثــار شــاید 

بتوانــد موجــی را در جامعــه 
کنــد؛ خوشــبختانه  ایجــاد 
جشــنواره عمار در این 

نسل جدید فیلم سازان 
شجاع، امیدوارکننده است

کبر نبوی دربارۀ آثار رسیده در بخش برنامه های تلویزیونی « صحبت های ا

انتظار آسیب شناسی از تولیدکنندگان �
و  داستان نویســی  جنبــه  از  را  آثــار  ایــن   
آثــار  بیشــتر  کــردم،  ارزیابــی  و   نقــد  ســاختار 
بــه  نــه  بودنــد  پرداختــه  پدیــده  بیــان  بــه 
و  پدیــده  آمــدن  وجــود  بــه  دالیــل  و  علــت 
کیفیــت آثــار  ایــن نکتــه قابــل تأملــی دربــاره 
بــود. هــر پدیــده در جامعــه علتــی دارد و مــا 
آسیب شناســی  انتظــار  تولیدکننــدگان  از 
مســائل را داریــم تــا  اینکــه  خــود مســائل و 

بگذارنــد.  نمایــش  بــه  را  مشــکالت 

تقویت داستان پردازی �
و  بــود  حــدس  قابــل  آثــار  بیشــتر  محتــوای 
کــه وقایــع  ــود  داســتان هایی استفاده شــده ب
گره هــای داســتانی در  بــود و  آن دم دســتی 
آن هــا وجــود نداشــت. ایــن پویانمایی  هــا، از 
فقــدان ســاختار داســتان و فیلم نامــه خــوب 
رنــج می برنــد؛ امــا در حــوزه فــرم و تکنیــک، 

خــوب بودنــد. بــرای رفــع مســئله داســتان، 
دانشــی  حــوزه  تقویــت  و  مطالعــه  بــه  نیــاز 
تولیدکننــدگان هســتیم. فعــاالن ایــن حــوزه، 
کتاب هــا و نیازهــای مخاطــب  بایــد رمان هــا، 
طیف هــای  همــه  از  را  نوجــوان  و  کــودک 
کننــد تــا یــک داســتان پردازی  فکــری مطالعــه 

خوبــی داشــته باشــند. 
ورود  عرصــه  ایــن  در  داســتان نویس ها  گــر  ا   
انیمیشن ســازان شــوند،  کار  کمــک   و  کننــد 
فــرم  میــان  بایــد  مــی رود.  بــاال  آثــار  کیفیــت 
داشــته  پیونــد  داســتان  و  تکنیــک  بیــان، 
داســتان نویس،  دغدغــه  کــه  چرا باشــیم، 
امــا  شخصیت هاســت  عمــق  و  علت هــا 
کارهــای فنــی انجــام می دهــد بــه  کــه  کســی 
تکنیک هــا می اندیشــد. مکمــل شــدن ایــن 
دو حــوزه، ضعــف روایــت در آثــار پویانمایــی را 

می کنــد. برطــرف 

داستان نویسان به 
انیمیشن سازان کمک کنند

یوســـف قوجـــق، داور نهمیـــن دوره جشـــنواره مردمـــی فیلـــم عمـــار در بخـــش  «
می کنـــد بیـــان  را  ارسال شـــده  آثـــار  کیفیـــت  »پویانمایـــی« 

ــی بیــن اقشــار  ــگاه نســبتًا خوب چنــد ســال جای
دغدغه منــد  جوانــان  خصــوص  بــه  مختلــف 
بــه  بــا توجــه  نــدارم  کــرده اســت. تردیــد  پیدا
گذشــته ایــران،  وضعیــت امــروز و مقایســه آن بــا 
گام هــای خیلــی بلنــدی را خواهــد  بــه زودی 
امــروز،  را  امیــدم  کــه  چیــزی  تنهــا  برداشــت. 
وارد  کــه  هســتند  جوانانــی  می کنــد  تقویــت 
عرصه هــای مختلــف فرهنگــی شــده اســت.

13 بخش:  برنامه تلویزیونیبخش: نقد و مقاله

بخش:  پویانماییبخش:  فیلم ما
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 گزارش تصویری افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

w اعطای انگشتر با نگین سنگ حرم امام حسین)ع( به حامد زمانی w حضور خانواده شهدا

w کی اعطای فانوس جشنواره مردمی فیلم عمار به دختر شیخ ابراهیم زکزا w حضور فرزندان شهدا

w تقدیر ویژه از حامد زمانی w قرائت قرآن توسط دختر شهید مدافع حرم هادی باغبانی

w حضور اقشار مختلف مردم در افتتاحیه w سخنرانی نادر طالب زاده
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دستکش ننه عصمت اهدا می شود به...

در بخـــش »پویانمایـــی« جشـــنواره عمار، 
بیژنـــی،  مازیـــار  از  متشـــکل  هیئـــت داوران 
لـــوح  قوجـــق  یوســـف  و  هـــادی محمدیـــان 
افتخـــار ایـــن بخـــش را بـــه اثـــر »روز از نـــو« به 
کردند. به  کارگردانی »حســـن اســـدی«  اهـــدا 
کبوتر«  انتخاب هیئت داوران اثر »شـــهر هـــزار 
کارگردانـــی مشـــترک »ُوریـــا نیک منـــش«  بـــه 
و »مریـــم هاشـــم نـــژاد« نیز شایســـته دریافت 

شـــد. فانوس 
بخـــش  برگزیـــدگان  جوایـــز  ادامـــه،  در 
نماهنـــگ اهـــدا شـــد. هیئـــت داوران فانوس 
ایـــن بخـــش را بـــه علـــت »برداشـــت جدیـــد 
از یـــک ســـرود شـــاخص و نـــگاه نـــو در تولیـــد 
کـــودکان و نوجوانان« بـــه اثر»علی  آثـــار بـــرای 
کارگردانـــی »حامـــد حیـــدری«  کوچولـــو« بـــه 
کـــرد. جایزه ویـــژه بخـــش نماهنگ نیز  اهـــدا 
به دلیـــل »ایده جذاب، ســـاختار مســـتحکم 
و پرداخـــت خوب موســـیقی، تصویـــر و توجه 
به ژانـــر ســـینمای آینـــده« در اثـــر »قاصدک« 
موســـیقی  بدیـــع،  »موضـــوع  دلیـــل  بـــه  و 
خـــوب، توجـــه بـــه هویـــت ایرانـــی اســـالمی« 
در اثـــر »خلـــوت خـــوب« و به دلیـــل »نوآوری 
تصویـــری و رویکـــرد نو نســـبت به خانـــواده« 
در اثـــر »خونـــه مادربـــزرِگ« به »ســـید مهدی 

اهدا شـــد. حســـینی« 

هیئـــت داوران ایـــن جشـــنواره در بخـــش 
کبر نبوی،  »برنامـــه تلویزیونـــی« متشـــکل از ا
امیـــر ســـعادتی و محمدحســـین ســـاعی لوح 
افتخـــار ایـــن بخـــش را بـــه مســـتند خبـــری 
بـــه  انگلیـــس(«  )قســـمت  جـــام  وقـــت  »بـــه 
کردنـــد.  اهـــدا  بوالـــی«  »علـــی  کارگردانـــی 
فانـــوس ایـــن جشـــنواره هم بـــه اثـــر »دوران« 
بـــه تهیه کنندگـــی »فرشـــاد منجـــزی« تعلـــق 

گرفـــت.
بخـــش  در  هیئـــت داوران  همچنیـــن 
تلویزیون اینترنتی؛ لـــوح افتخار این بخش را 
کارگردانی »فاطمه  بـــه »یه بـــوم و دو هوا« بـــه 
احمـــدی« اهدا  کردند. اثر »شـــهرآرا )اعتصاب 
گودرزی«  ده ونک(« بـــه تهیه کنندگی »میالد 
هم شایســـته دریافت فانوس این جشـــنواره 
آیتم هـــای  بخـــش  در  هیئـــت داوران  شـــد. 
کلیـــپ؛ هیچ  گرافیک و  تلویزیونـــی، موشـــن 

اثـــری را واجـــد دریافت جایزه ندانســـتند.

گـــزارش  بخـــش  در  داوران  انتخـــاب  بـــا 
که  خبـــری، لـــوح افتخـــار بـــه اثـــر »معلمانـــی 
»کاظـــم  کارگردانـــی  بـــه  می کننـــد«  کارگـــری 
دهقانـــی اشـــکذری« رســـید و فانـــوس ایـــن 
بـــه  ســـوخت«  »قاچـــاق  اثـــر  بـــه  جشـــنواره 
گرفت.  کارگردانـــی »ســـعید پرویـــزی« تعلـــق 

گـــزارش در ایـــن بخـــش بـــا پخـــش  بنابرایـــن 
کلیپی جایزه ویژه ننـــه عصمت به خانم زهرا 

چخماقـــی خبرنـــگار اهـــدا شـــد.

مـــا«،  »فیلـــم  بخـــش  در  هیئـــت داوران 
متشـــکل از محمد براتـــی، محمدرضا باقری 
و زهـــرا چخماقـــی؛ لـــوح افتخار ایـــن بخش را 
کارگردانی »یـــزدان عربی«  به اثر »یـــدی« بـــه 
کردند و فانـــوس این جشـــنواره هم به  اهـــدا 
کارگردانی »ســـپیده شـــراهی«  اثـــر »کلـــت« به 

اهدا شـــد.

مازیـــار بیژنی، هادی محمدیان و یوســـف 
قوجـــق در بخـــش »پویانمایـــی« جشـــنواره، 
کارگردانی  لـــوح افتخار را به اثـــر »روز از نو« بـــه 
کردنـــد و اثـــر »شـــهر  »حســـن اســـدی« اهـــدا 
کارگردانـــی مشـــترک »ُوریـــا  کبوتـــر« بـــه  هـــزار 
نیک منـــش« و »مریم هاشـــم نژاد« شایســـته 

دریافـــت فانوس جشـــنواره شـــد.
پژوهـــش  و  مقالـــه  »نقـــد،  بخـــش  در 
از  متشـــکل  هیئـــت داوران  ســـینمایی«، 
حمیدرضـــا مدقـــق، میثم مهدیار و محســـن 
پژوهش هـــای  بخـــش  فانـــوس  لبخنـــدق، 
ســـینمایی را بـــه پژوهـــش »مطالعـــة توزیـــع 
کـــران  ا در  رســـانه ای  محصـــوالت  مردمـــی 

مردمی جشـــنوارة فیلم عمار« به نویســـندگی 
»رســـول احمدی« اهـــدا  کردنـــد. داوران این 
جشـــنواره در بخش نقد و مقاالت سینمایی 
کاندیداتوری ندانســـتند. هیـــچ اثری را واجد 

بخـــش  در  هیئـــت داوران  همچنیـــن 
صدیقـــی،  امیـــن  از  متشـــکل  فیلم نامـــه 
شاه حســـینی،  انســـیه  و  طاهرفـــر  قربانعلـــی 
جایـــزه ویـــژه مردمـــی خـــود را بـــه خاطـــر بـــه 
هنـــگام و بـــروز بـــودن، حمایـــت از تولید ملی 
و اقتصـــاد مقاومتـــی به اثـــر »خریـــد قبل« به 
نویســـندگی خانـــم »ریحانـــه مهر پویـــا« اهدا 

. د کر
همچنیـــن لـــوح افتخار این بخـــش هم به 
کوتاه »اینجا ســـرزمین من اســـت«  فیلم نامه 
بـــه نویســـندگی »ســـید مهـــدی میرغیاثی«، 
بویـــر  روزگاری  »روزی  فیلم نامـــه  طـــرح 
احمد« بـــه نویســـندگی »رضا دانش پـــژوه« و 
طـــرح فیلم نامـــه مســـتند »امام جمعـــه« بـــه 
کردند. نویســـندگی »میثم مهدوی راد« اهدا 
 در ایـــن بخـــش هیئـــت داوران فیلم نامـــه 
بلند »لیست شـــنبه« به نویسندگی مشترک 
»محمدصـــادق رمضانـــی و حجـــت احمدی 
زر« را شایســـته دریافـــت فانـــوس جشـــنواره 

دانست.

کرد. « دبیرخانه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، اسامی برگزیدگان شش بخش مسابقه این دوره جشنواره را اعالم 



مختلــف  بخش هــای  مخاطــب  گــر  ا شــاید 
خبــرِی »ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران« 
در  بار  هــا  را  چخماقــی«  »زهــرا  نــام  باشــید، 
خبرنــگار«  »بانــوی  ایــن  گزارش هــای  پایــان 
شــنیده اید؛ ایــن نــام، ذهــن  خیلی هــا را بــه 
تأثیرگــذار  و  متفــاوت   گزارش هــای  ســمت 
بخش هــای  پربیننده تریــن  از  یکــی 
می بــرد؛   20:30 یعنــی  ملــی؛  رســانۀ  خبــری 
و  متــن  کشــمکش  در  کــه  همان جایــی 
حاشــیه، آیتــِم »داغ هــای مجــازی« ســرزمینی 
بنــِد  بــه  را  مجــازی  فضــای  گســتردگی  بــه 
می کشــد.  ملــی  رســانۀ  آنتــن  کوتــاه  دقایــق 
کــه »خبرنــگار بــودن«  نگاشــتن از شــخصیتی 
کمیتــی،  را بــا »کارمندوارگــی« در ســازمانی حا
گاه  عادت هــای  خــرق  بــا  و  نمی دانــد  یکــی 
گزارش هایــش  مخاطبــان  توجــه  بیــگاه،  و 
و  بی آالیــش  دغدغه هــای  به ســوی  را 
مواجــۀ  بــدون  می کشــاند،  بیدارگــرش 
کــه سراغشــان رفتــه،  مســتقیم بــا ســوژه هایی 

نیســت. امکان پذیــر 
گــزارش خبــرِی  بــا نگاهــی منصفانــه بــه َده هــا 
خبرنــگارِی  رشــتۀ  غ التحصیــل  فار ایــن 
اســتراتژیک دانشــکدۀ خبــر، بایــد دال مرکــزی 
روِز  »مســائل  عبــارت  در  را  او  گزارش هــای 
در  کــه  او  کــرد.  خالصــه  اســالمی«  انقــالب 
ارادت  ابــراز  از  خــود  گرامی  اینســتا صفحــۀ 
نــدارد،  ِابایــی  بــه حــاج »قاســم ســلیمانی« 
رزمنــدۀ  »لب خوانــی  کلیــپ  پخــش  بــا 
مدافــع حــرم« در رســانۀ ملــی، بــه تصحیــح 
ــی  ــۀ ایران ــی از جامع ــود بخش ــِت ابهام آل ذهنی
کــه ســالح  کــرد. توجــه بــه لحظــه ای  کمــک 
گیتــاِر  بــا  حــرم  مدافــع  رزمنــدۀ  کالشــینکِف 
پیونــد  جادویــی  قــاب  در  موســیقی  اهالــی 
مخاطــب  بی تفاوت تریــن  شــاید  خــورد، 
»پیــاده روی  پدیــدۀ  واداشــت.  تفکــر  بــه  را 
اربعیــن حســینی« هــم از چشــمان »بانــوی 
حضــور  اســت.  نمانــده  دور  خبرنــگار« 
کارنامــۀ  در  اربعیــن  پیــاده روی  در  میدانــی 

حرفــه ای هــر خبرنــگاری قابل توجــه اســت. 
ــه  ــا رویکــرد انعــکاس مــردم پای ــی« ب »چخماق
ــای  ــه ج ــن، ب ــی اربعی ــدۀ بین الملل ــودن پدی ب
ســراغ  رفت وآمــد،  پــر  موکب هــای  بــر  تمرکــز 

مــی رود. عــراق  اهالــی  ســیاه چادر های 
»عاشــورا« فرصــت دیگــری بــرای جوینــدگان 
کــه  اســت؛  تاریــخ  در  نــاب  ســوژه های 
بــه  را  »چخماقــی«  چــون  گزارشــگری 
تصویــر  تــا  می کشــاند؛  نقاشــی  گالری هــای 
را  متعهــد«  »هنرمنــِد  عاشــورایِی  تابلو هــای 
بــه خانــۀ ایرانیــان بیــاورد. امتــداد فرهنگــِی 
»جبهــۀ  در  ایرانــی  رزمنــدگان  حضــور 
دیگــری  بخــش  ســوریه«  اســالمی  مقاومــت 
از دغدغه هــای ایــن فعــال رســانه ای اســت. 
کــه در معرفــی عاشــقانۀ »یــادت  دغدغــه ای 
باشــد!« جلــوه می کنــد و مخاطبــان رســانۀ 
مشــترک  زندگــی  هــوای  و  حــال  بــه  را  ملــی 
»فرزانــه  تــا  می کشــاند  هفتــادی  دهــۀ  زوِج 
مــردم  بــه  صادقانــه  لحنــی  بــا  ســیاهکالی« 
گــر هــزار بــاِر دیگــر زمــان بــه  ایــران بگویــد: »ا
عقــب برگــردد؛ مــن صبــح روز بیســت و یــک 
آبــان ســال 1394 بیــدار می شــوم و صبحانــه 
همســرم  بــرای  خــودم  و  می کنــم  آمــاده 
ِک ســفر آمــاده می کنــم تــا راهــی جبهــه  ســا
شــود.« ایــن نــوع مواجهــۀ مســتقیم بــا همســر 
بــرای  کــه  آن قــدر  هــر  حــرم  مدافــع  شــهید 
خانواده هــای  بــرای  باشــد،  ناآشــنا  برخــی 
روایــت  آشناســت!  مقــدس  دفــاع  شــهدای 
در  نبودن هــا  و  رفتن هــا  از  »چخماقــی« 
حــرم  مدافعــان  و  مقــدس  دفــاع  شــهدای 
میکروفونــش  او  کــه  چرا نمی شــود؛  خالصــه 
ُدّری«  »ضیاء الدیــن  تدفیــن  مراســم  در  را 
در برابــر بازیگــر ســریال »کاله پهلــوی« یعنــی 
»مریــال زارعــی« قــرار می دهــد تــا از درس هــای 
»دّری« بــرای جامعــۀ هنــری ایــران بگویــد. 
دیگــر  از  هــم  ســینمایی  فیلم هــای  معرفــی 
اشــتغاالت ذهنــی اوســت؛ ازجملــه »ماجــرای 
نیمــروز« و »ایســتاده در غبــار« دو اثــر موفــق 

بــا  کــه  مهدویــان«  »محمد حســین  از 
موضــوع تاریــخ معاصــر ایــران، روایت هایــی 
نمایــش  بــه  شــصت  دهــۀ  رویداد هــای  از 
کنــار »یتیم خانــه  می گذارنــد. ایــن دو اثــر در 
جــذاب  چنــان  »چخماقــی«  بــرای  ایــران« 
صفحــۀ  کننــدگان  دنبــال  کــه  هســتند؛ 
مجــازی خــود را بــه دیدنشــان فرامی خوانــد.

دغدغه های »دخترانه«�
ــرای »زهــرا چخماقــی« در محجبــه  حجــاب ب
امتــداد  بــودِن خــودش خالصــه نمی شــود! 
دو  در  بایــد  را  حجــاب  مــورد  در  او  عقایــد 
کتــاب  و  شــادمهری«  »نیلوفــر  از  گزارشــش 
کــرد. »نیلوفرانــه ای  »خاطــرات ســفیر« دنبــال 
بــرای  او  کــه  اســت  عنوانــی  پاریــس!«  در 
شــادمهری  خانــم  تحصیــل  طــول  وقایــع 
نــگاِه  ترویــج  بــرای  و  در فرانســه می پســندد 
را  کتــاب  ایــن  معرفــی  حجــاب،  بــه  خــود 
بــا  او  پردامنــۀ  ارتبــاط  می بینــد.  مناســب 
گزارشــی از »بوفــه  نوجوانــان و جوانــان را در 
بیــرون  دیده ایــم.  تهــران«  دخترانــۀ  کتــاب 
کشــیدن دغدغه هــای دخترانــه از نهان کــدۀ 
کــه خبرنــگاِر زمان شــناس  دل، هنــری اســت 
بــا  دوســتانه  گفت وگو هــای  طریــق  از  مــا 
اســت؛  داده  نشــان  خــود  از  مخاطبینــش 
کــه از نقــد خود نمایــی تــا  گفت وشــنود هایی 

برمی گیرنــد. در  را  آزادی  ماهیــت 
»بانــوی  کــه  ســوژه هایی  مشــترک  وجــه 
اســت،  کــرده  توجــه  بدان هــا  خبرنــگار« 
اســالمی«  »انقــالب  بــا  آن هــا  ارتبــاط  نــوع 
نقاشــی  ســینمایی،  فیلــم  کتــاب،  اســت. 
جبهــۀ  در  آنگاه کــه  مغفــول،  پدیده هــای  و 
فرهنگــی انقــالب اســالمی تعریــف می شــوند، 
بــرای او موضوعیــت پیــدا می کننــد. پامنبــری 
پناهیــان«  »علی رضــا  خوش فکــر  خطیــب 
نظــر  در  برنامه هایــی  هــم  فتنه گــران  بــرای 
بــرای تهیــۀ  نــه دی  بــه مناســبت  داشــته و 
کــه اهــل فتنــه  گــر«  گــزارش بــه مســجد »لوال

»بانوی خبرنگار«؛ 
در میانۀ سوژه های ناب

گزارشی از فعالیت های رسانه ای »زهرا چخماقی«گزارشگر صدا و سیما

 امتداد عقاید او در مورد حجاب را باید در 
کتاب  گزارشش از »نیلوفر شادمهری« و  دو 
»خاطرات سفیر« دنبال کرد. »نیلوفرانه ای 

که او برای  در پاریس!« عنوانی است 
وقایع طول تحصیل خانم شادمهری در 

فرانسه می پسندد و برای ترویج نگاِه خود 
کتاب را مناسب  به حجاب، معرفی این 
می بیند. ارتباط پردامنۀ او با نوجوانان 

کتاب  گزارشی از »بوفه  و جوانان را در 
دخترانۀ تهران« دیده ایم. بیرون کشیدن 

دغدغه های دخترانه از نهان کدۀ دل، 
هنری است که خبرنگاِر زمان شناس 
ما از طریق گفت وگو های دوستانه با 

مخاطبینش از خود نشان داده است؛ 
گفت وشنود هایی که از نقد خود نمایی تا 

ماهیت آزادی را در برمی گیرند.

علی عباس نژاد خلیلی
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در تهــران آتــش  زده  بودنــد، رفتــه اســت. او 
کــه خبــر را از میانــۀ زندگــی  خبرنــگاری اســت 
ممکــن  کم تــر  و  مــی آورد  چنــگ  بــه  مــردم 
بــه  پر مدعــا  پوشــاِن  کت وشــلوار  کــه  اســت 
خواســت او در برابــر دوربیــن رســانۀ ملــی قــرار 

گیرنــد.

»زِن انقالبی«؛ اهِل »خانواده«�
»زهــرا  می شــود  باعــث  این هــا  همــۀ 
انقالبــی«  »زِن  قامــت  در  را  چخماقــی« 
کــه بــه همســر  ببینیــم! زنــی اهــل خانــواده 
او  می دهــد.  اهمیــت  خــود  فرزنــدان  و 
ــواده ای اهــل هنــر و رســانه  پرورش یافتــۀ خان
»فریــده  اســم  بــا  آشــنایی  انــدک  و  اســت 
خوش قلــب  مــادِر  می توانــد  نــژاد«  فرخــی 
کــه در  »زهــرا خانــم« را بشناســاند. مــادری 
شــبکه  در  را  خبــر  گویندگــِی  کار  ســالگی   19
گوینــده  کــرد و ســال ها  اســتانی هرمــزگان آغــاز 
خبــر سراســری شــبکه یــک بــود. پــدِر »بانــوی 
و  اســت  هنــر  اهالــی  از  خــود  نیــز  خبرنــگار« 
گــی بــارز او را می تــوان عالقــۀ وافــرش بــه  ویژ
کتاب هــا و مجــالت موردعالقــه اش  مطالعــۀ 
از  ســتون هایی  کــه  به گونــه ای  دانســت؛ 
کتــاب و مجلــه دیــوار اتاقــش را از برابــر دیدگان 
»چخماقــی«  آقــای  اســت.  کــرده  ناپدیــد 
به عنــوان  هرمــزگان  مرکــز  در  کــه  زمانــی 
ــم »فرخــی  ــا خان ــرد ب ــردار خدمــت می ک صداب
گوینــدۀ خبــر بــود آشــنا می شــود.  کــه  نــژاد« 
»زینــب چخماقــی« عضــو دیگــر ایــن خانــوادۀ 
بــه  و  اســت  خواهــرش  همــکار  حرفــه ای، 
شــغل خبرنــگاری در »ســازمان صداوســیما« 
اشــتغال دارد. »خواهــراِن چخماقــی« هرچند 

متهــم بــه اســتفادۀ از رانــت و پارتی بــازی پــدر 
و مادرشــان می شــوند؛ امــا راه پرپیچ وخمــی 
طــی  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه  تــا  را 
کرده انــد و فعالیت هــای امروزشــان، حاصــل 
تالش هــای چندیــن  ســالۀ آن هــا در آموختــن 
فنــون خبرنــگاری اســت. رشــد اســتعداد ها و 
محتمل تــر  مســاعدتر،  محیــِط  در  موفقیــت 
و  کودکــی  همــۀ  خواهــر  دو  ایــن  و  اســت 
در  خــود  والدیــن  کنــار  در  را  نوجوانی شــان 
کرده انــد. شــناخت  فضــای رســانه ای ســپری 
آن  پشــت کار  کنــار  در  مســاعد  محیــط  ایــن 
ــِل دفــاع »زینــب  کارنامــۀ قاب ــا  دو و آشــنایی ب
تصدیــق  بــرای  تردیــدی  جــای  زهــرا«  و 
باقــی  »خبرنــگار«  دو  ایــن  توانمندی هــای 
نمی گــذارد. انتخــاب ســوژه های نــاب، تغییــر 
ســوژه ها،  بــه  نســبت  مخاطــب  دیــد  زاویــۀ 
ارائــۀ متن هــای حماســی و پیشــران بــا بیانــی 
»هویت گــرا«  رویکــرد  نشــانگِر  مســتحکم، 
اســت؛  آن هــا  خواهــی«  »عــزت  گفتمــان  و 
از تک تــک  کــه می تــوان  اســتنباطی  همــان 
گزارش هــای »بانــوی  کــرد.  آثــار تولیــدی آن هــا 
و  »حقیقــت«  ارتبــاط  همــواره  خبرنــگار« 
کــه  »مجــاز« را پیــش می کشــد. هــم آن وقتــی 
از زبــان دختــراِن نوجــوان ســراِغ جــای خالــِی 
کشــور  آموزشــی  نظــام  در  مهارت آمــوزی 
را  مجــازی  فضــای  بــا  آن  جــای  ُپر شــدن  و 
دنبــال  بــه  کــه  زمــان  آن  هــم  و  می گیــرد 
نوجــواِن  دختــر  دو  »خودکشــی«  علت یابــی 
خودکشــی  ُمــرّوج  کانال هــای  بــه  تهرانــی 
دنبــال  بــه  او  کــه  گمشــده ای  برمی خــورد. 
کنونــِی ایــران اســت،  بازتــاب آن بــه جامعــۀ 
ــی نیســت.  ــِت اســالمی، ایران چیــزی جــز هوی

کــه بــا ابزار هــای نو ظهــور، رفته رفتــه  هویتــی 
بــر پیکــره اش جــا خــوش  پرده هــای غفلــت 
مســلماِن  »انســاِن  عزت نفــس  و  می کنــد 

می ســازد. خدشــه دار  را  ایرانــی« 

»چخماقی«؛ رسانه ای »رسانا«�
در  چخماقــی«  »زهــرا  از  نتوانیــم  شــاید 
کنیــم؛  ــاد  قامــت اندیشــمندی صاحب نظــر ی
اســت  رســانا  رســانه ای  او  بی شــک  امــا 
»انســاِن  متکثــر  کنش هــای  انعــکاس  کــه 

انقالبــی« را از قــاب رســانۀ مّلــی ُمیّســر ســاخته 
دیــدی  بــا  مخاطــب  کــه  به گونــه ای  اســت؛ 
ــاِر او را دنبــال می کنــد. هم آوایــِی  همدالنــه آث
در  تویتــری  کاربــران  بــا  خبرنــگار«  »بانــوی 
گــری }ماجــرای عروســی  ضدیــت بــا اشــرافی 
کنــش  دختــر ســفیر ایــران در دانمــارک{ و وا
بــه اقدامــات خصمانــه »ترامــپ« یــا انعــکاس 
پیرامــوِن  فرهیختــگان«  »روزنامــۀ  گــزارش 
می تــوان  نیــز  را  تابعیتــی«  دو  »هنرمنــدان 
به خوبــی  او  کــرد.  تفســیر  قالــب  همیــن  در 

رســانۀ  فضــای  در  نمی توانــد  کــه  می دانــد 
کند؛ امــا به خوبی  ح  مّلــی هــر ســوژه ای را مطــر
حاشــیه دار  ســوژه های  پــس  از  کنــون  تا
برآمــده اســت. هرچنــد ایــن »بانــوی جســور« 
بــه خاطــر دیدگاه هایــش، در فضــای مجــازی 
و رســانه ای، دشــنام ها شــنیده اســت؛ امــا او 
مفهــوم »صبــر« را از مــادری آموختــه اســت؛ 
کــه خــود خبــر شــهادت دو پســرعمویش را از 
ــا ایــن اوصــاف  کــرد. ب شــبکۀ هرمــزگان اعــالم 
»زهــرا چخماقــی« شــخصیتی شایســتۀ تقدیــر 

کــه می توانــد در ســطح الگویــی »زنــده«  اســت 
ایرانــی  نوجــوان  دختــران  بــرای  »موفــق«  و 
جرقــه ای  او  دیگــر  ســوی  از  شــود.  ح  مطــر
بــرای رســانۀ مّلــی اســت؛ تــا روزآمــد ســازی 
را  ایــران  بــا مســائل روز جامعــۀ  و همگامــی 
فرامــوش نکنــد. در عصــر رســانه های متکثــر، 
ــب  ــه« مخاط ــا« و »ذائق ــه »نیازه ک ــانه ای  رس
کنــار هــم در نظــر نگیــرد، قافیــۀ رقابــت  خــود را 

در مســابقۀ اثرگــذاری را خواهــد  باخــت.

امتداد فرهنگِی حضور رزمندگان ایرانی در »جبهۀ مقاومت اسالمی سوریه« بخش دیگری 
که در معرفی عاشقانۀ »یادت باشد!«  از دغدغه های این فعال رسانه ای است. دغدغه ای 

جلوه می کند و مخاطبان رسانۀ ملی را به حال و هوای زندگی مشترک زوِج دهۀ هفتادی 
گر هزار باِر دیگر  می کشاند تا »فرزانه سیاهکالی« با لحنی صادقانه به مردم ایران بگوید: »ا

زمان به عقب برگردد؛ من صبح روز بیست و یک آبان سال 13۹4 بیدار می شوم و صبحانه 
ِک سفر آماده می کنم تا راهی جبهه شود.«  آماده می کنم و خودم برای همسرم سا

کنیم؛ اما  شاید نتوانیم از »زهرا چخماقی« در قامت اندیشمندی صاحب نظر یاد 
که انعکاس کنش های متکثر »انساِن انقالبی« را  بی شک او رسانه ای رسانا است 
که مخاطب با دیدی همدالنه  ی ُمیّسر ساخته است؛ به گونه ای 

ّ
از قاب رسان ۀ مل

آثاِر او را دنبال می کند. 
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رویش های »راوی فرهنگ ایرانی«  
گفت وگوی »وطن امروز« با »زهرا چخماقی« خبرنگاِر »سازمان صداوسیما« 

گزارش های خبـــری متفاوتی پیرامون مســـائل  « گذشـــته،  که در طول چند ســـال  »زهـــرا چخماقـــی« خبرنگاِر »ســـازمان صدا و ســـیما« اســـت؛ 
ـــی« ارائه کرده  اســـت. متن پیـــش رو، گفت و گـــوی »میکائیـــل دیانـــی« روزنامه نـــگار وطن امروز با ایـــن بانوی 

ّ
فرهنگـــی کشـــور از قـــاب »رســـانۀ مل

کاری این خبرنگار دغدغه مند و حاشـــیه های  که در آن به پیشـــینۀ  خبرنگار و داور بخش »فیلِم ما« نهمین جشـــنوارۀ مردمی فیلم عمار اســـت؛ 
ایجادشـــده بـــرای وی توجه شـــده  اســـت. چخماقـــی در این گفت و گـــو مخاطب را با حال وهوای زندگی رســـانه ای خود آشـــنا می ســـازد.

بــه عنــوان اولیــن ســوال بــه نظــرم خــوب �
اســت بحــث را بــا چگونگــی ورود شــما بــه 
شــما  مــادر  کنیــم.  آغــاز  خبــری  کار  عرصــه 
ــر در  ــای خب گوینده ه ــناس ترین  ــی از سرش یک
ســال های بعــد از انقــالب بــود؛ حضــور ایشــان 
کار  در ایــن حــوزه چقــدر در جــذب شــما بــه 

خبــری موثــر بــود؟
هــم مــادرم و هــم پــدرم در ورود مــن بــه ایــن فضــا 
موثــر بودنــد. خیلی هــا پــدرم را ندیده انــد و او را 
نمی  شناســند، ایشــان روی آنتــن نبوده انــد و 
پشــت صحنــه حضــور داشــته اند. پــدر و مــادر 
مــن در صــدا و ســیما بــا هــم آشــنا می  شــوند و 
بعــد ازدواج می  کننــد و بچــه دار می  شــوند و بــه 
کار ادامــه می  دهنــد؛ مــا بچه هــا مخصوصــا مــن 
و خواهــرم زینــب، بــه خاطــر اینکه بچه هــای اول 
بودیــم، حضــور و زندگــی در محیــط رســانه ای و 
کرده ایــم. تصــور  صــدا و ســیما را خیلــی تجربــه 
کنــار صــدا و ســیمای  کنیــد حتــی مدرســه مــا 
مرکــز خلیــج فــارس در بندرعبــاس بــود. مــا بــه 
کار پــدر و مــادر در آن جــا  تــا  آن جــا می  رفتیــم 
ــه برویــم. پــدرم برنامه ســاز  تمــام شــود و بــه خان
بــود و یــک وقت هایــی در آن دوران و متناســب 
کــه میســاخت و همچنیــن  بــا برنامــه هایــی 
بــا توجــه بــه ســن و ســال مــان از مــا در جهــت 
پیــش بــردن برخــی از برنامه هــای مخصــوص 

کــودکان اســتفاده می کــرد. مثــال ایشــان ســاخت 
ُجنگــی را بــرای روزهــای جمعــه برعهــده داشــت 
و بــه مــن می گفــت: »زهــرا بیا و اســم نقاشــی های 
ــه دوســت داری بگــو«  ک ــه  گون بچه هــا را همــان 
مــن هــم شــروع می  کــردم: »بچه هــا ایــن نقاشــی 
کشــیده اســت و از مینــاب  کــه می  بینیــد مینــا  را 
فرســتاده اســت. مینــا 9 ســال دارد، آفریــن چــه 
نقاشــی قشــنگی.« اینگونــه تمریــن می  کــردم. 
پــدرم شــرایط خوبــی را بــرای اینکــه مــن و هــر 
محصــوالت  بــه  خانــواده،  اعضــای  از  کــدام 
کرده  فرهنگی دسترســی داشــته باشــیم، فراهم 
بــود. از طــرف دیگــر مــادر مــن در اســتودیو خبــر 
گاهــی مــن بــا اجــازه در اتاق فرمــان  می  خوانــد و 
می  ایســتادم و نــگاه می  کــردم و یــا همــراه مــادرم 
و  مي رفتــم  جایــی  تــا  گزارشــی  تهیــه  بــراى 
برمي گشــتم و همــه اینهــا در ذهــن مــن مانــده، 
ــی  ــه در دوران نوجوان ک ــیدیم  ــه رس ــک بره ــه ی ب
ــد و  کنی ــت  ــک حرک ــم ی کم ک ــت  گف ــا  ــه م ــدرم ب پ
کــه می  گویی قصــه را دوســت داری،  مثــال زهــرا تو 
ــی یــک  ــا می  توان کــن و ببیــن آی خــودت تمریــن 
چیــز ماننــد خاطــره و یا یادداشــت بنویســی تــا در 
نشــریه اى چــاپ شــود؟ پــدرم خــودش از دوران 
نوجوانــی اهــل نوشــتن بــود و مطالــب متعــددى 
کــه همگــی چــاپ  ــراى مطبوعــات میفرســتاد  ب
مي شــدند و اغلــب شــان را در آرشــیو خــود دارد، 

در ســال هــاى جوانــی هــم بــراى مجــالت توفیــق 
و گل آقا مطالب و اشــعار طنز مي نوشــت و چاپ 
مي شــد. دربــاره خــودم ایــن را هــم بگویــم البتــه 
کــه مثــاًل در دوران دبســتان  جــزو دانــش آموزانــی 
ــد،  ــت و میخوان ــاء مینوش ــوب انش ــه خ ک ــودم  ب
یــادم اســت یکبــار در کالس پنجــم خانم معلمم 
بعــد از انشــایم پــاى دفتــرم نوشــت: »زهــرا جــان! 
امیــدوارم روزى تــو را بــه عنــوان یك مجرى موفق 
در تلویزیون  ببینم« و خب این هم از خاطرات 
خوبــم شــد. مــن بــه شــدت اهل خوانــدن مجله 
مخصوصــا فرهنگــی و هنــری بــودم؛ »کیهــان 
»ســروش  کــودکان«،  »ســروش  بچه هــا«، 
بچه هــا«  »ســالم  بــاران«،  »مجلــه  نوجــوان«، 
این هــا مجــالت مختــص مــا بودنــد. در نوجوانــی 
»نشــریه فیلــم« کــه هــر مــاه پــدرم می خریــد را هم 
بــا عالقــه می خوانــدم. بــه ایــن شــکل در آن فضــا 
قــرار گرفتیــم. در مدرســه هــم پیگیــر اجــرای تئاتر 

و راه انــدازی ســرود بــودم.

اجرا را هم از همان نوجوانی شروع کردید؟�
کــه یکبــار در دوره نوجوانــی، پــدرم  بــه یــاد دارم 
نوجوانــان  بــرای  برنامــه ای  ســاخت  حــال  در 
کــه  در شــبکه یــک بــود؛ یــک برنامــه ســرگرمی 
مســئولیت بخش هــای مختلــف آن بــا پــدرم بــود 
کمــک اســتفاده  و او از مــن و خواهــرم بــه عنــوان 

می  کــرد. بــرای مثــال زینــب مجــری بــود و مــن 
گزارشــگر بــودم و ایــن برنامــه بــه مــدت یــک ســال 
و نیــم از شــبکه یــک پخــش می  شــد. عنــوان آن 
برنامــه »مــوج ، مــوج ، مرواریــد« بــود؛ برنامــه اى 
کــه بخــش مســابقه و ســرگرمی هــم داشــت و مــا 
نامــه هــاى زیــادى از سراســر ایــران از مخاطبانش 
دریافــت مي کردیــم و انــرژى مي گرفتیم. بســیارى 
از آن نامــه هــا را هنــوز پــدرم نگــه داشــته اســت. در 
کــه هــر ســال برگــزار می  شــد  جشــنواره اســتان ها 
ــن  ــد ای ــزه می  دادن ــز جای ک ــای مرا ــه بهترین ه و ب
کارگردانــی اول شــد و بــه پــدرم  برنامــه از لحــاظ 
جایــزه دادنــد و بــرای اجــرا هــم بــه مــن و خواهــرم 
پــدرم  کــه  بــه بعــد  هدیــه دادنــد. از ســال 76 
بازنشســته شــدند، مــا بــه تهــران آمدیــم. وقتــی 
بــه تهــران آمدیــم بــه دوران دبیرســتان رســیده 
کار مــادرم  بــودم و دیگــر حــس خاصی نســبت بــه 
گلــه هــم داشــتم زیــرا  گاهــی  نداشــتم؛ حتــی 
کــم می  بینیــم و  کــه مــا او را  احســاس می  کــردم 
کنار هم باشــیم. به همین  نمی توانیم خیلی در 
خاطــر مــا هــم ســرگرم درس و مشــق خودمــان 
شــدیم و هرکســی رشــته مــورد عالقــه خــودش را 
خوانــد. مــن در اصفهــان رشــته پتروشــیمی نفت 
قبــول شــدم و بعــد از دوســال و نیــم با بی عالقگی 
فوق دیپلم گرفتم و برگشــتم؛ اصال نمی  دانســتم 

کــردم! چــرا آن رشــته را انتخــاب 
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ورودتان به خبرنگاری از همین مقطع بود؟�
غ التحصیلی  که پس از فار سال 83 و یا 84 بود 
از دانشــگاه، مــادرم بــه مــن و خواهــرم پیشــنهاد 
ــرا  ــم، زی ــگاران بروی ــه باشــگاه خبرن ــه ب ک ــد  کردن
در  خبرنــگارى  دوره  گذرانــدن  و  آن  بــه  ورود 
خاصــی  شــرایط  و  اســت  آزاد  همــه  بــراى  آن 
کــردن  ــا پیــدا  کــرد ت نــدارد، بنابرایــن پیشــنهاد 
شــغل مناســب و مــورد عالقه تــان در باشــگاه 
کار خبر  خبرنگاران باشــید اصاًل شــاید از فضای 
هــم خوشــتان آمــد و همانجــا مشــغول شــدید. 
کار  راســتش در اوج بی عالقگــی بــه ســراغ ایــن 
گذرانــدم،  رفتــم و در باشــگاه خبرنــگاران دوره 
امتحــان دادم و پذیرفتــه شــدم. اســتاد مــن 
آقــای مرتضــی حیــدری بــود. آقــای حیــدری 
می  دانســتند مادر من از همکارانشــان هســتند 
ولــی هیــچ فرقــی بیــن مــا و دیگــران نگذاشــت. 
بعــد از حضــور در باشــگاه هرکس باید متناســب 
با عالقه اش حضور در یکی از حوزه های خبری 
را انتخــاب می کــرد و مــن هــم بــه ســراغ فرهنــگ 
کــه ذهنــم نســبت بــه آن آشــنایی  و هنــر رفتــم 
بیشــتری داشــت. بعــد از ســه ســال فعالیــت در 
کــم رشــد  کــم  ســرویس فرهنــگ و هنــر باشــگاه، 
گــزارش هــاى خبــرى و مکتــوب زیــادى  کــردم، 
کــردم و بــه لطــف خــدا بارهــا مــورد تقدیــر  آمــاده 
گــروه سیاســی  ــگار  گرفتــم؛ ســال ٨٨ خبرن قــرار 
در  فعالیــت  یکســال  حــدود  از  بعــد  و  شــدم 
ســرویس سیاســی مجــدد بــه ســرویس فرهنگ 
و هنــر برگشــتم و آنجــا بــه عنــوان دبیــر ســرویس 
و جانشــین ســردبیر مشــغول شــدم و مهمترین 
کار بــراى انجــام  کمــك بــه خبرنــگاران تــازه  کارم 
گزارش هــاى تصویــرى بــود. از  و تجربــه تهیــه 
ــا خوانــدن نریشــن و تدویــن  نوشــتن ســناریو ت
کنــم تــا زودتــر راه  کمکشــان  تــالش مي کــردم 
بیفتنــد. بعــد از آن کــم کم و بــا گذراندن مراحل 
ابتدایــی و انجــام تســت، اجرا را شــروع کــردم. در 
همــه ایــن مــوارد باشــگاه مــا را بــرای پیشــرفت 
کــه من اولین  کــردن، ُهــل مــی داد. ســال 90 بــود 
اجــرای خــودم را در شــبکه پنــج انجــام دادم، 
بعــد مجلــه خبــری شــبکه یــک و بعــد از آن در 
ســال 93 جــذب ســازمان صداوســیما شــدم، 
بــه عنــوان نیــروى برنامــه اى )حق الزحمــه اى( 
همــراه بــا تعــداد دیگــر از خبرنــگاران قدیمــی 
معرفــی  صداوســیما  خبرگــزارى  بــه  باشــگاه 
شــدیم. بــراى خواهــرم نیز شــرایط مشــابهی رخ 
داد تــا اینکــه خیلــی اتفاقــی از ســال ٩٤ بــا هــم در 
خبرگزارى صداوســیما همکار شدیم و میتوانم 
بگویــم زینــب همیشــه بهتریــن راهنمــاى مــن 
در مســیر حرفــه اى ام اســت و از او یــاد مي گیــرم. 
هــر چنــد روحیــه و ســبك کارى و قلمــش بــا مــن 

تفاوت هــاى زیــادى دارد.

کــردن بــا اهالــی فرهنــگ و هنــر بــه � کار 
ــه فــردی  ــطه روحیــه خــاص و منحصــر ب واس
کــه دارنــد، ظرافــت بیشــتری می طلبــد. بــرای 
کــه از آن هــا و همچنیــن  شــما پیــش آمــده 
مخاطبان بازخورد مثبت و یا منفی در زمینه 
کرده ایــد،  کــه تولیــد  گزارش هــا و خبرهایــی 

ــد؟ کنی ــت  دریاف
کار داشــتن بــا اهالــی فرهنــگ و هنــر  هــم ســر و 

کــه ما  ظرافــت خاصــی می  خواهــد و هــم بازتابــی 
ــز  ــر اســت. تمرک ــم متفاوت ت از مخاطــب می  گیری
مخاطب هــا در پیگیــری اخبار اهالی هنر بیشــتر 
کنــش  و متنــوع اســت؛ بــه همیــن خاطــر مــن وا
و قضــاوت زیــاد می  بینــم، یعنــی هــم بــد و بیــراه 
کنار آن تعریف و تمجید  زیاد می  شــنوم و هم در 
کم نیســت. بطور طبیعی  که آن هم  وجود دارد 
کنش هــاى  وا از  بیشــتر  منفــی  بازتــاب  اغلــب 
کار مــا از آن  مثبــت بــه چشــم می  آینــد. ســختی 
کــه بایــد مخاطبمــان را قانــع  نظــر بیشــتر اســت 
کــه چــرا بــه ایــن موضــوع می  پردازیــم و  کنیــم 
ــم، هدفمــان  ــه یــک موضــوع می پردازی وقتــی ب
آن موضــوع و یــا شــخص نیســت بلکــه هــدف 
کلــی  یــک فکــر و یــک جریــان اســت. امــا بــه طــور 
کــه دریافــت  چــه از بازخوردهــای مســتقیمی 
کــه  کــردم و چــه از بازخوردهــای غیرمســتقیمی 
گرفتنــم در برخــی از موقعیت هــا  بــه واســطه قــرار 
بــه دســت آورده ام، احســاس می  کنــم شــناخت 
کار مــن پیــدا  خوبــی نســبت بــه شــخصیت و 
شــده و راســتش را بخواهیــد، وقتــی ســبک و 
ســنگین می  کنــم، احســاس من ایــن اســت وزنه 
ــه مــن جمــع  ــه نســبت ب ک آن حــس اعتمــادی 
شــده، علی رغم سختي ها، خوشبختانه بیشتر 

و ســنگین تر اســت.

کنش های منفی هنرمندان � مصداقی از وا
هــم در ذهــن دارید؟

در فضــای مجــازی چنــد وقــت پیــش اتفاقــی 
گــزارش »داغ هــاى مجــازى«  کــه مــن در  افتــاد 
ــه آقــای پرســتویی  ک ــردم  ک ــه ویدئویــی اشــاره  ب
کــرده بودنــد. ویدیــو هم  در صفحه شــان منتشــر 
بــه لحــاظ مواضــع خبــری و هــم بــه لحــاظ منبــع 
کــردم.  خبــری نادرســت بــود. مــن ایــن را مطــرح 
کــه اســم آقــای پرســتویی را هــم  جالــب اســت 
گفتــم در صفحــه یکــی از چهره هــای  نیــاوردم و 
شــناخته شــده ایــن ویدئــو منتشــر شــده اســت. 
بعــد از ایــن ماجــرا ایشــان در حالــی که عصبانی و 
ناراحــت بودنــد، بــه مــن زنــگ زدنــد. هرچنــد که 
کــه ایشــان را بــه آرامــش  کــردم  مــن خیلــی تــالش 
کنــم امــا موفــق نشــدم. در نهایــت هــم  دعــوت 
ــاره نادرســت  کننــده ای درب ایشــان پاســخ قانــع 
بــودن منبــع آن خبــر بــه مــن ندادنــد و مکالمه با 
دلخــوری تمــام شــد. فــردای آن روز مــن بــا یــک 
پرویــز پرســتویی دیگــر مواجــه شــدم! ایشــان 
و عذرخواهــی  فرســتادند  پیامکــی  مــن  بــرای 
کــه دیشــب حــال خوبــی  کردنــد و بــه مــن گفتنــد 
کــه یکبار همدیگر را ببینیم  نداشــتم و امیــدوارم 
و صحبــت کنیــم و بــه نوعــی عذرخواهــی کردند. 

و � مثبــت  پیام هــای  می کنــم  فکــر  البتــه 
می آیــد. برایتــان  زیــاد  هــم  انرژی بخــش 

ــرای  ــت؛ ب ــوده اس ــاد ب ــی زی ــوده، خیل ــاد ب ــه زی بل
کــه یــك  مثــال بــه یــک برنامــه مــی  روم و می  بینــم 
کلــی عنوان هاى  خانــم بازیگر اصطالحًا اســتار با 
غ بهتریــن بازیگــر،  افتخارآمیــز و برنــده ســیمر
کــه  آنجــا حضــور دارد و از بیــن همــه خبرنگارانــی 
می خواهنــد بــا او گفتگو کنند، می گویــد: »خانم 
چخماقــی حســابش فــرق میکنــه« و فقــط بــا 
گفتگــو مي کننــد. خــب ایــن بــه نوعــی بــراى  مــن 

مــن دلگــرم کننــده اســت. ایــن خانــم بازیگــر زهرا 
کجــا می  بینــد؟ در بیست وســی  را  چخماقــی 
گاهــی  کــه  می  بینــد  کــت  کال گزارش هــای  و 
کوبنــده ای هــم بــه هنرمنــدان دارد.  نقدهــای 
ــه ســینما خیلــی نقــد دارم  ــه خان ــا مثــال مــن ب ی
گزارش هایــم هــم آن را اعــالم می  کنــم ولــی  و در 
آن،  مرکــزی  هســته  و  ســینما  خانــه  ازهمــان 
پالس هــای خیلــی خوبی می  گیرم که همیــن راه 
را ادامــه بــده. یــا مثــاًل پیامك هــاى دلگــرم کننــده 
کارگردان هــاى  بعضــی  از  دارم  قابل توجهــی  و 
کدامشــان در  کــه هــر  کاربلــد  بســیار سرشــناس و 
ســینما وزنــه اى بــه شــمار می رونــد. هســتند. 
ایــن  نبــرم و  کســی  از  ترجیــح مي دهــم نامــی 

افتخــار و حــس خــوب را درونــی نگــه دارم.

ســوالی � گفتگــو  ایــن  در  دارم  دوســت 
حضــرت  خدمــت  کــه  دیــداری  دربــاره  هــم 
کــه در یکــی  آقــا رســیدید، بپرســم. هــر چنــد 
کــرده  از رســانه ها دربــاره آن دیــدار صحبــت 
کمــی هــم بــرای مــا از آن دیــدار و  بودیــد ولــی 

کــه در آن افتــاد، بگوییــد. اتفاقاتــی 
کــه مــن یــک روز  ماجــرای آن دیــدار ایــن بــود 
کتــاب فرنگیــس  گــزارش رونمایــی از  بــرای تهیــه 
کــه در دفتــر نشــر آثــار مقــام معظــم رهبــری بــود، 
کــه نزدیــک دفتــر دیــدم خانم هــا  رفتــه بــودم 
مــژده لواســانی، راحلــه امینیــان، ســتاره قطبــی 
ملکــی  نــدا  خانــم  و  حســینی  فضه ســادات  و 
کــه آن هــا نیــز  کــردم  هــم آمده انــد. در ابتــدا فکــر 
مثــل بقیــه مهمان هــا بــرای ایــن دیــدار دعــوت 
از  نفــر  یــک  جلســه  اواســط  در  امــا  شــده اند؛ 
کــه  کــه بمانیــد چــرا  مســئولین برنامــه پیــام داد 
بعــد از مراســم قــرار اســت بــه دیــدار آقــا برویــم. 
ــاز هــم فکــر  مــن خیلــی خوشــحال شــدم، امــا ب
ــدازه  ــن ان ــا ای ــدار ت ــت دی ــرار اس ــه ق ک ــردم  نمی ک

خصوصــی باشــد و مــا قــرار اســت ایشــان را 
نمــاز  و  رفتیــم  کنیــم.  زیــارت  نزدیــک  از 

کــه  جماعــت را همــراه همــه خانم هــا 
حــدود 50نفــری می  شــدند در آن جــا 

خواندیــم و بعــد از نمــاز  دیدیــم که 
رهبــری گــروه بــه گــروه با خانم ها 

گفت وگــو می  کننــد. مــا چهــار 
خانم هــای  ]منظــور  نفــر 

لواســانی،  چخماقــی، 
ــی  ــی ، ملک ــان، قطب امینی

هــم  اســت[  حســینی  و 
ایســتاده  هــم  کنــار  در 
گفتگــوی مــا  بودیــم تــا 

یکجــا شــود. ایشــان 
کــه  دیدیــم  را 

اتفــاق  خیلــی 
بــود  خوبــی 
جمــع  مــن  و 

ایشــان  بــه  را 
کــردم.  معرفــی 
شــروع  ایشــان 
گفتنــد  کردنــد و 
»خــوب از رســانه 
هســتید، موفــق 
باشــید، مــن هــر 
وقــت شــما را بــا 
در  چــادر  ایــن 

تلویزیون میبینم 
دعــا  شــما  بــرای 

می  کنــم و همیشــه 
دعــا  شــما  بــرای 
فقــط  مي کنــم، 
حجابتــان  ایــن 
کنیــد.  حفــظ  را 
حواســتان بــه این 

کــه مــن وقتــی شــما  پوشــش و حجابتــان باشــد، 
ــم و  ــف می  کن کی ــم،  ــان می بین ــن حجابت ــا ای را ب
کــه بــا  دعایتــان می  کنــم. مــا چهــل ســال اســت 
همــه ســختی ایســتاده ایم و شــما هــم بــا همیــن 
کــه داریــد بایســتید  پوشــش و همیــن حجابــی 
کــرد«. بعــد از آن هــم  کمکتــان خواهــد  و خــدا 
گرفتیــم و لحظــه  از ایشــان انگشــتری بــه یــادگار 
بســیار فــوق العــاده ای بــرای مــن بــود. بعــد از آن 
دیــدار هــم یــک احســاس تکلیــف دو چنــدان بــه 
کــه بخــش مهمــی از آن درونــی و  مــن دســت داد 

اســت. شــخصی 

راســتی شــما در ایــن مــدت کــه داور بخــش �
»فیلــم مــا« جشــنواره فیلــم عمــار بوده ایــد، 

فضــای عمــار امســال را چگونــه می بینیــد؟
مــن فقط فیلم های بخش »فیلــم م«ا را دیده ام 
کــه مــردم عادی می  ســازند و می  فرســتند. ســوژه 
هایــی متنــوع کــه بــا کمتریــن امکانــات حرفه اى 
میانشــان  در  و  شــده اند  پرداختــه  و  ســاخته 
کارهــاى خوبــی دیــدم. بــه طورکلــی جشــنواره 
ــن  ــت و ای ــد اس ــال رش ــبختانه در ح ــار خوش عم
بــرای خیلی هــا محســوس اســت و آینــده خوبــی 

انشــااهلل بــرای آن متصــور هســتم.

 استاد من آقای مرتضی حیدری بود. آقای حیدری می  دانستند مادر من از همکارانشان هستند 
ولی هیچ فرقی بین ما و دیگران نگذاشت. بعد از حضور در باشگاه هرکس باید متناسب با 
عالقه اش حضور در یکی از حوزه های خبری را انتخاب می کرد و من هم به سراغ فرهنگ و هنر 
رفتم که ذهنم نسبت به آن آشنایی بیشتری داشت. بعد از سه سال فعالیت در سرویس فرهنگ 
و هنر باشگاه، کم کم رشد کردم، گزارش هاى خبرى و مکتوب زیادى آماده کردم و به لطف خدا 
بارها مورد تقدیر قرار گرفتم.
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خبرنگاری شغلی است پرهیجان و درعین حال 
جســور  اســت  انســانی  خبرنــگار  و  ســخت! 
نســبت  قاعدتــًا  کــه  کســی  دغدغه منــد؛  و 
باشــد.  بی تفــاوت  نمی توانــد  اطرافــش  بــه 
خبرنــگار در شــرایط ســخت و  آســان، خوشــی و 
گرمــا در دل حادثه هــا حضــور  ناخوشــی، ســرما و 
بازگــو  بــرای مــردم  را  از نزدیــک حقایــق  دارد و 
گاهــی  کــه شــاید  می کنــد. حرف هــا و حقایقــی 
بــا  یکــی  نیایــد...  خــوش  عــده ای  مــذاق  بــه 
خــط سیاســی اش ناســازگار باشــد؛ یکــی منافــع 
اقتصــادی اش را بــه خطــر بینــدازد؛ و یکــی هــم 
پــرده از چهــره اش بیفتد و نفاقش بر مردم آشــکار 

شــود.
ــاد  ــان زی ــه دوســت و دشمنش ک و همیــن اســت 
ســخت کوش  صــادِق  خبرنــگار  امــا  می شــود. 
چشــم بــر ایــن ســختی ها فرومی بنــدد و بــرای 
کننــد؛  گــر تهدیــدش  آرمانــش می جنگــد؛ حتــی ا
کت نمی نشــیند و پیــش  کننــد؛ ســا تطمیعــش 
ــر آرمانــت و اعتقــادت، انقــالب  گ مــی رود. حــاال ا
باشــد کــه منافــع خیلی هــا را بــه خطــر می انــدازد، 
گــر قــرار باشــد از  کارت ســخت تر خواهــد بــود. ا
مافیــای هنــر بگویــی، از کســانی کــه بــه نــام هنــر و 
فرهنــگ، اعتقــادات را نشــانه رفته اند و انقــالب را 
هــدف گرفته انــد، دشــمنانت ســخت تر خواهنــد 
شــد! دیگــر بــا تــو علنــی می جنگنــد! یــک روز 
دنبــال ریختــن آبرویــت هســتند؛ یک بــار تهمــت 
می زنند؛ و ... و خالصه تا تو به جنگشان بروی، 
بی رحمانــه در برابــرت می ایســتند و تــا رامــت 
نکننــد یــا بــر زمینــت نزننــد، دســت نمی کشــند!
دســت  ایــن  از  عزیــز  چخماقــی  زهــرا  خانــم  و 
ــه  ک ــگاری  ــگاران دغدغه منــد اســت! خبرن خبرن

و   حامی انــد  و  واقعــی  دوســتانش 
ــد و او شــجاعانه  دشــمنانش علنــًا عنــاد می ورزن
دشــوارت،  مســیر  و  پرتــوان  قلمــت  ایســتاده! 

همــوار بــاد. در پنــاه حــق.

زهــرا چخماقــی را چنــد ســالی اســت کــه از نزدیــك 
ــانه ای  ــال رس ــك زن فع ــوان ی ــم، به عن می شناس
و خبرنــگار پرتــالش و بــه تعبیــرى دیگــر، یکــی 
نــرم در حــوزه  از تک تیرانــدازان عرصــه جنــگ 

ــر. فرهنــگ و هن
کســی کــه از نظــر بنــده در حــال یك ریســك اســت. 
کمتــر کســی در ایــن جایــگاه و  کــه شــاید  خطــرى 
رســانه ای با این حجم از مخاطب، حاضر باشــد 

آن را بپذیــرد و انجــام دهــد.
کــه  کارهــای خــود بــه نقــد جریان هایــی رفتــه  او با
کســی جرئــت  کنــون  در مصداق هایــش شــاید تا
کــه رودرروی جماعتــی قــرار  ورود نداشــته؛ چرا
کســی جرئــت نکــرده  کــه سال هاســت  می گیــرد 
چشــمت  بــاالى  بگویــد  آن هــا  بــه  آنتــن  روى 
ابروســت؛ زیــرا بــا هجمــه آن هــا و رسانه هایشــان 

مواجــه خواهــد شــد.
امــا زهــرا چخماقــی، بــا آرمان هــا و روحیــه انقالبــی 
کــه بــه نظــر می رســد از همه چیــز برایــش  خــود 
کــه  مهم تــر اســت بــه میــدان آمــده و بــا حمایتــی 
خوشــبختانه مدیــران خبــر در رســانه ملــی از 
گزارش هــای او داشــته اند، تــالش می کنــد ایــن 
ــه  ک ــه  گفت ــز  ــده نی ــه بن ــا ب ــد. او باره کن ــر  ــأل را پ خ
مي دانــم ورود بــه برخــی حوزه هــا و خبرهــا برایــم 
کــه احســاس  هزینــه و حاشــیه دارد؛ امــا تــا زمانــی 
کنــم در ایــن شــغل و جایــگاه می توانــم انــدك 
قدمی درزمینه پیشبرد گفتمان انقالب اسالمی 
در حــوزه فرهنــگ بــردارم، بــا امیــد بــه خــدا بــه 

راهــم ادامــه خواهــم داد.
و  پیــروزى  آرزوى  راهــش  ســختی  و  او  بــراى 

می کنــم. ســربلندى 

اول  نــگاه  در  چخماقــی«  »خانــم  کاِر 
کــه قاعدتــًا نبایــد یــک  قابل تقدیــر اســت؛ چرا
کــه   20:30 اخبــار  از  ســه دقیقه ای  بخــِش 
کتــور  کندا پنجشنبه شــب ها پخــش می شــود در 
»صداوســیما« بــه چشــم بیایــد؛ امــا بازخورد های 
طیف هــای مختلــف نســبت بــه ایــن برنامــه، 
نشــانگر موفقیــت آن در رســیدن بــه بخشــی از 
از  مهمــی  بخــش  اســت.  هدف گذاری هایــش 
ایــن موفقیــت بــه خاطــر انتخــاب ســوژ ه ها و نــوع 
نقد هایــی  البتــه  اســت؛  آن هــا  روی  پرداخــِت 
کاِر ایشــان در ایــن زمینــه وارد اســت؛  هــم بــه 
امــا »شــجاعت« و »صراحــت« ایشــان در هنــگام 
انتخــاب ســوژه ها و نــوع پرداخــت نســبت بــه 
کارشــان تلقــی می شــود و  آن هــا، وجــه ممیــزۀ 
همیــن وجــه تمایــز بــرای ایشــان هزینه هایــی بــه 
کــه در  همــراه داشــته اســت. مــن شــاهد بــوده ام 
مســئله ای مثل »ســلبریتی ها« عده ای به شکل 
کی هــای  هتا »ســازمان یافته«  و  »هدفمنــد« 
کردند.  بدی به ایشــان و »ســازمان صداوســیما« 
کار از روزنامــه  در ماجــرای »ســلبریتی ها« شــروع 
کــه مــا از مــردم  فرهیختــگان بــود و بازخــوردی 
گرفتیم، بسیار همدالنه و مثبت بود؛ را که حرف 

بــود. گفته شــده  دل مــردم 
کــه در ایــن ســه دقیقــه انجــام می شــود،  کاری 
سیاســت های  دیگــر  روی  و  مقابــل  نقطــۀ 
صداوسیما است. مدیراِن سازمان باید پاسخگو 
باشــند که تجلی سیاست های ســازمان این سه 
دقیقــه اســت یــا بقیه بخش هــا؟ بــرای نمونــه، به 
خاطــر نقد هــای خانــم »چخماقــی« به یک گــروه 
موســیقی توهین هــای ســخیفی به ایشــان شــد. 
گــروه موســیقی بــه خاطــر حضــور  درواقــع ایــن 
ــه«  در برنامه هایــی مثــل »دورهمــی« و »خندوان

مشــهور شــده بودند. چنین نمونه هایی نشانگِر 
»ازهم گســیختگی نظــری« در مدیــران ســازمان 

کــه بایــد حــل شــود. اســت 
ایشــان،  کاِر  موفقیت هــای  از  بخشــی  عّلــت 
ــر ســازمان اســت؛  کــم ب عقــب رانــدن پارادایــم حا
عــادات  خــالف  کارهایشــان  کــه  به گونــه ای 
همیشــگِی برنامه هــای ســازمان تلقــی می شــود. 
مــا بــه لحــاظ رســانه ای در دورۀ تکثــر رســانه ای و 
ظهور و بروز رســانه های کوچک هســتیم. در این 
دوره اهمیت رســانه به بزرگی آن نیســت؛ بلکه به 
قــوت پیامــش اســت و بــه همیــن دلیــل در بیــن 
چندیــن شــبکۀ تلویزیونــِی ســازمان، ایــن ســه 
دقیقــه بــه چشــم می آیــد؛ چــون پیــام متفــاوت و 

پیــش برنــده ای دارد.
کمــی  کوتــاه ایــن آیتــم، شــاید  بــه خاطــر وقــِت 
ســطحی بــه برخــی ســوژه ها نــگاه شــود؛ امــا کاش 
در همیــن مدت زمــاِن کوتــاه هم نگاهی عمیق تر 
بــه مخاطــب عرضه داشته شــود. باید یک پاســخ 
کــه مــدام می گوینــد: »مــا  بــزرگ بــه بعضی هــا داد 
بــه ســازمان صداوســیما نقــد داریــم«؛ البتــه مــا 
ــه  ک ــم  ــا معتقدی ــم؛ ام ــد داری ــازمان نق ــه س ــم ب ه
صداوســیما همچنــان »کار آیــی« دارد. یکــی از 
»سلبریتی ها« گفته بود که دیگر کسی تلویزیون 
ــد و  نمی بینــد؛ پــس چــرا ایــن همــه فحاشــی و ب
بــی راه بــه آن می گوییــد؟ یکــی از بازیگــران هــم 
کــرد و هــر  گــزارش مــرا مشــهور  کــه فــالن  گفتــه بــود 
کنــد، بیــن مــردم  کــه »صداوســیما« نقــد  کــس را 
محبــوب می شــود؛ درحالی کــه ایــن بازیگــر در کل 
عمرش یک کار سینمایی بیشتر نکرده است! او 
راســت می گویــد؛ چون واقعــًا او بــا کار در تلویزیون 
مشــهور شده اســت. این هــا نشــان می دهــد بــا 
وجــود همــۀ مشــکالت و اشــکاالت در »ســازمان 
صداوســیما« از سیاســت گذاری تــا اجــرا، ســازمان 

می توانــد »اثر گــذار« و »مسئله ســاز« باشــد.

زهــرا چخماقــی را از بیســت و دوم بهمــن چهــار 
دوســتانه  و  رودررو  به صــورت  پیــش  ســال 
کــه  می شناســمش. در جشــنواره فیلــم فجــر بــود 
مشــغول صحبــت بــا یکــی از دوســتان مــن بــود. 
ایشــان مــن را بــه زهــرا معرفی کــرد و گفت خبرنگار 
ــا  حــوزه ســینما هســتم. زهــرا خیلــی صمیمــی ب
مــن دســت داد و ایــن دســت دادن آغــاز دوســتی 

ــد. ــا ش ــف م بی تکل
همــان شــب بــدون ذره ای آشــنایی بــه پشــت بام 
کبــر  بــرج رفتیــم و باهــم، بــا صــدای بلنــد، اهلل ا
چقــدر  کــه  شــناختمش  بهتــر  آنجــا  گفتیــم. 

اســت. خودمانــی  و  دوست داشــتنی 
از آن روز بــه بعــد بــرای کارهای رســانه ای مختلف 
کــه در توانــش بــود  ســراغ زهــرا می رفتــم و هــرکاری 
انجــام مــی داد. خیلــی وقت هــا وقتــی ســردرگم، 
در دنیــا مجــازی و هنری و ســینمایی و اتفاقاتش 
گیــر می افتــادم و منتظــر بــودم تــا رســانه ملــی 
کنشــی بــه ماجــرای مذبــور نشــان دهد، منتظر  وا
گزارش هــای زهــرا می شــدم تا محکــم و رســا درباره 
آن اتفــاق از پشــت قــاب تلویزیــون برایم بگوید که 

چــه بــوده و چــه شــده!

ــه او خــدا  ــا یــک پیــام ب ــزارش ب گ مــن هــم بعــد از 
قــوت می گفتــم کــه »زهرا جــان به رفاقتــت افتخار 

می کنــم«.

لشکر تک نفره ای در میان محافظه کارها�
 چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم تلویزیــون نمــاد 
محافظــه کار زیســتن اســت. حرجــی هــم بــر آن 
نیســت؛ روبــه رو بــودن بــا مخاطــب 80 میلیونــی، 
دســت در جیــب دولــت داشــتن و چشــم بــه 
کــه مــدام در دســت بیننــده جابه جــا  کنترلــی 
هــم  بزنــی  را  نعــل  هــم  مجبــوری  می شــود! 
گاهــی هــم هــردو را رهــا می کنــی و انگشــت  میــخ. 
شــصتت را نشــانه مــی روی. درنهایــت هــم همــه 
قدرناشــناس تر از یکدیگــر تــو را متهــم می کننــد 
کــه نتوانســتی! نتوانســتی رســانه مــردم باشــی و 
کنیــم  گــز  کــه  خیرخــواه آن هــا! همیــن مســیر را 
کــه در اوج موفقیــت  می رســیم بــه خبرنگارهایــی 
نــه از ارزش هــای خبــری بخشــنامه شــده عــدول 
گزارش هایشــان  از  کســی  دل  نــه  و  می کننــد 
خرده شیشــه پیــدا می کنــد. آن قــدر ایــن قبیــل 
خبرنگارهــا دل نشــین خواهنــد بــود کــه ماحصل 
زحمتشــان مقبــول عامــه افتــادن اســت و هدیــه 
کســتری زیستنشــان مأموریت هــای تفریحــی  خا
بــه ینگه دنیــا. امــا در ایــن رودخانــه ســوژه های 
خبــری می تــوان مســیر دیگــری را بــرای »رفتــن« 
و »شــدن« انتخــاب رفــت. ایــن رفتــن به شــرط 
و  خویشــاوندی  بــر  مــردم  خیــر  کــه  اســت  آن 
خوشایندی بچربد و دغدغه انقالب از هر دسته 
ــرود. این هــا شــدن، یــک لشــگر  ــر ب گروهــی فرات و 
تک نفــره ای می طلبــد کــه تمــام خاروخــس های 
خــالف جریــان ماندن را به تن بخــرد. درواقع یک 
»چخماقــی« شــدن مبتالبــه هزینه هــای زیــادی 
اســت کــه هــرروز هشــتک های زنجیــره ای توییتــر 
گرام عامه پســند بودنت را تحت الشــعاع  و اینســتا

ــرار دهــد.  ق

فرهنگی که دست تاجران افتاده است�
ماجــرا نــه از بیســت و ســی شــروع می شــود، نــه 
گــزارش ســلبریتی های خــارج نشــیِن مدعــِی  از 
وطن پرســتی. نــه مســئله، بلد نبــودن بدیهیات 
موســیقِی آقــای خواننــده پــاپ اســت نــه مــورد 
کچــری. مســئله پرداختــن  خــاص تئاترهــای ال
کــه ســال ها حیاط خلــوت  بــه موضوعاتــی اســت 
کــه هرگونــه نقــد و چالــش را بــا  جریانــی بــوده 
محکوم بــه  کم ســوادی  و  سیاســی کاری  اتهــام 
آنجایــی  اصلــی  چالــش  می کردنــد.  ســکوت 
کــه شــخصیت های مهــور دنیــای هنــر در  اســت 
مواقــع حساســی چــون انتخابــات یــا بحران هــای 
سیاســی و اجتماعــی خــود را صاحــب نفــوذ در 
مســئله  همیــن  و  می بیننــد  مخاطبــان  بیــن 
باعــث شــده تــا به راحتی تبدیــل بــه بــازوی رأی آور 
انتخابــات و دســت راســت بحران هــا شــوند. امــا 
ــط و  ــع غل ــک موض ــر ی ــا ب ــرار آن ه ــه اص هنگامی ک
ناصــواب بــه رســوایی می کشــد همــه را بــه چــوب 
کینــه ورزی و ایــن  اســتدالل کــه نظر شــخصی من 

دکتر فضه سادات حسینی
 گویندۀ خبر شبکۀ یک

علی رضوانی
خبرنگار

محمد زعیم زاده
جانشین سردبیر روزنامۀ فرهیختگان

عهدیه عظیمی
مجری تلویزیون
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گــر شــما شــتر دیدیــد،   بــوده اســت،  می راننــد و ا
کــه ندیدیــم! ایــن مســئولیت ناپذیری امــا در  مــا 
هیــچ دادگاهــی به رســمیت شــناخته نمی شــود. 
چهــره قدیــس ســلبریتی ها و صاحب نفــوذ بودن 
ــه از میــان ســواد و دانــش و قــوه تحلیــل؛  آن هــا ن
بلکــه از صــدا و بــازی و دکوپــاژ صحنــه برمی خیــزد. 
کــه نــه مخاطــب و  پــس انتظــاری هــم نیســت 
نــه رســانهّ ای سلبریتی دوســت ایــن مســئله را 
گــر کســی در ایــن میــان  بــه چالــش بکشــند. امــا ا
اوالد  زاییــدن  تناقض هــای  از  برخــی  و  بیایــد 
غیروطنــی و ادعــای وطن پرستی شــان را بــه رخ 
کنایــه و توهیــن بــا  بکشــد، قطعــًا محکــوم بــه تیــر 
هشــتک بیست وســی اســت کــه از جانــب همین 
گر  به ظاهر مصلحــان جامعــه روانه خواهد شــد. ا
کــه  روزی فیلم هایــی بــه چالــش کشــیده شــوند 
شــخصیت های آن هــا بــرای مــردم محترم انــد؛ 
امــا فیلمشــان توهیــن بــه شــعور مخاطب اســت. 
کلیشــه  گــر کمدی هــای روی پــرده در دســتگاه  ا
ســازی هجوهــای مبتــذل تولیــد  شــوند و الجــرم 
مخاطــب بی خبــر از همه جــا پــای فیلــم  بنشــیند 
گــر هجویــات و هزلیــات در  و ســینما را لعــن  کنــد. ا
دســتگاه اقتصــادی چنــد ده میلیــاردی ســینما 
کارشــان فرهنگــی  می فروشــند و بــه بهانــه اینکــه 
است به هیچ سازمان مالیاتی پاسخ گو نیستند. 
گــر برخــی تاجــران ســینما دارهــا بانی تولید فیلم  ا
و دغدغه منــد فرهنــگ می شــوند و از برون همان 
گــر متولــی فرهنــگ،  کــه در اوســت. ا می تــراود 
دولــت، هنــر، اندیشــه و ســبک زندگــی را هــم بــه 
بهــای خصوصی ســازی دســت تاجــران و دالالن 
ــر همــه این هــا را در ذهــن داشــته  گ داده باشــد. ا
باشــی و مــا بــه ازایشــان قلتــی بــر سکانســی از 
ایــن فیلم هــا بیــاوری، تمــام ســاختار علیــه تــو 
کــه خــود را یــارای زمیــن  می شــورد و آن هایــی را 
می داننــد،  ســینما  بــزرگ  کارگردان هــای  زدن 
ک از زهــرا چخماقــی؟ بایــد بدانیــم ایــن  چــه بــا
قبیــل تجلیل هــا نه فقــط از حمایــت از یــک نفــر 
کــه بــا دســت های  کــه قــوت دل بــه جریانــی اســت 
خالــی و جیب هــای حــالل ســعی دارد علیــه تمام 
ــد ایســتاد و  کننــدگان فرهنــگ بشــورد. بای زایــل 
به افتخــار کســی دســت زد کــه بــرای او ایــن هزینــه  
دادن هــا قــوت روزانه اســت و تجلیل ها به همین 

یکــی دو ســاعت بســنده می شــود.

پیچیدگی فضای کارِی خبرنگاری�
کــه  اســت  پیچیــده ای  دنیــای  خبــر  دنیــای 
گســترش رســانه های جمعــی و افزایــش ضریــب 
گــون جامعــه، آن  گونا نفــوذ آن در بیــن اقشــار 
کــرده. خبرنــگاری، حرفــه ای  را پیچیده تــر هــم 
بســی  کنــون  ا کــه  بــوده  پراســترس  و  دشــوار 
ســخت تر هــم شــده. دیگــر نمی تــوان تعاریــف 
ســاده و قدیمــی را بــرای ایــن حرفــه بــکار بــرد و 
کــرد  نمی شــود صرفــًا خبرنــگار را این گونــه معرفــی 
که او کســی اســت که اخبار و اطالعات را گردآوری 

گــزارش و یــا ارائــه می کنــد. ویرایــش، 
بــا گســترش رســانه های اجتماعــی و در دســترس 
ــر و ظهــور شــهروند،  ــزار انتشــار خب گرفتــن اب ــرار  ق

خبرنــگاران و تولیــد انبــوه اخبــار راســت و دروغ، 
حرفــه خبرنــگاری دچــار تحــوالت عظیمــی شــده 
موفــق  بــرای  حرفــه ای  خبرنــگار  یــک  اســت. 
کســب اســتقبال عمــوم مــردم، عــالوه  شــدن و 
بــر بکارگیــری مهارت هــای مرســوم خبرنــگاری، 
بایــد شــم و بویایــی خوبــی بــرای کشــف حقایــق 
کنجــکاوی الزم بــرای پــی بــردن بــه  و همــت و 

ــد. ــته باش ــئله را داش ــک مس ــای ی زوای
ــزار تولیــد  ــا اب ــگار ب ــه یــک خبرن ک آشــنایی الزمــی 
گرچــه مهــم اســت  و نشــر خبــر در ایــن روزگار دارد 
امــا؛ زمان شــناس بــودن او بــرای تولیــد و نشــر 
یــک گــزارش و خبــر کــه می توانــد تبعــات گســترده 
اجتماعــی داشــته باشــد از ویژگی هــای برجســتۀ 

یــک خبرنــگار خــالق و متعهــد اســت.

چخماقــی و هنــر ایجــاد زاویــه دیــد متفــاوت �
در خبــر

گزارش هــای خبــری  کثــر مواقــع در  آنچــه مــا در ا
ســرکار خانــم زهــرا چخماقــی می بینیــم حائــز این 
گزارش هــای  کــه تولیــد  نکتــه اســت. در زمانــه ای 
گــوار و ناامیدکننــده بــا اقبــال بیشــتری  خبــری نا
مواجه می شود او با شم خبرنگاری و روح لطیف 
گویــا ســبقه خانوادگــی  کــه  زنانــه و مؤمنانــه خــود 
هــم دارد، زاویــه دیــدی متفــاوت بــه مخاطــب 
می دهــد؛ و بــه نظــر حقیــر همیــن ایجــاد زاویــه 
دیــد جدیــد بــرای مخاطــب بــه یــک رویــداد و یک 
واقعــه خبــری در میــان پرداخت هــای یکســان، 
کــه ممکــن اســت  اوج هنــر او اســت. هــر چنــد 
بــرای خبرنگار پرمخاطــره باشــد و او را مورد حجم 

ــد. ــرار ده ــا ق ــنام ها و تهمت ه ــیعی از دش وس
متفــاوت  دیــد  زاویــه  ایــن  ایجــاد  بــارز  نمونــه 
گــزارش خبــری رفتارهــای  بیننــده همــان  بــه 
دوگانــه ســلبریتی ها در فضــای مجــازی و دنیــای 
واقعی شــان بود. و یا آن گزارش از مراســم عروســی 
نظــام  ســفیر  و  کارگــزار  یــک  فرزنــد  متجمالنــه 

اســالمی!
گاه بــا  گزارش هــای خبــری خــود  چخماقــی در 
رفتــن بــه ســراغ یک مادر شــهید ارمنی در آســتانه 
میــالد حضــرت مســیح )ع( به ما یــادآوری می کند 
گونی  کــه ایــران متعلق به همــه اقــوام وادیــان گونا
اســت کــه در آن زیســت می کننــد. و ایرانــی واقعــی 
ــر  ــوم حاض ــن مرزوب ــرای ای ــه ب ک ــتند  ــانی هس کس
گذشــت از خویشــتن و جان فشــانی اند؛ نــه  بــه 
آن هایی که صرفًا شــعار ما آریایی هســتیم لقلقه 

زبانشــان اســت.
او می داند هنر متعهدی که سراســر شــور و ایمان 
و عشــق به ارزش های واالی انســانی اســت را باید 
ارج نهــاد و بــه خاطــر همیــن اســت که نمایشــگاه 
آثــار نقاشــی یــک هنرمند آیینــی که قلــم و بومش 
معطــر بــه عشــق اهل بیــت اســت را حائــز اهمیــت 
نمایشــگاه  بــه  یــا  و  می دانــد؛  خبــری  ارزش  و 
کاریکاتور علیه بزرگ ترین جنایتکاران تاریخ بشــر 

و قاصبــان مســجداالقصی می پــردازد.
کامــاًل  خانــواده ای  از  برآمــده  خــود  چخماقــی 
کــه در زمــان  اهــل رســانه اســت و خــوب می دانــد 
ســیطره جریــان فکــری خاصــی بــر جشــنواره های 
فیلم و رویدادهای هنری کشور، وقتی جشنواره 
فیلمــی مثــل عمار ظهــور و بــروز می کند و هرســال 
بالنده تــر از ســال قبــل پیــش مــی رود، بایــد رفــت 
ــه  ــب زاده و دســت مریزاد ب ــادر طال ســراغ اســتاد ن
او گفــت به عنــوان پیش قــراول هنــر فیلم مســتند 

انقــالب.
از صمیــم قلــب برای ایشــان آرزوی موفقیت های 
گزارش هــای خبــری  ــه  ک بیشــتر دارم و امیــدوارم 
ایشــان همــواره بتواننــد زاویــه دیــد وســیع تری در 

بیــن مخاطبانشــان ایجــاد کند.

حجت عدالت پناه
کارشناس ارشد مدیریت رسانه

صداوســیمای  عملکردهــای  و  رویکردهــا 
جمهــوری اســالمی را یک بــار هــم از ایــن منظــر 
کــرد؛ از منظــِر استانداردشــدگی  می شــود تحلیــل 
و استانداردشــکنی. عناصــرش را هــم می تــوان 
کــرد. برنامه ســازان،  از ایــن منظــر دســته بندی 
گــروه بــه چنیــن تحلیلــی بــه  شــاید نزدیک تریــن 
نظــر بیاینــد. درســت هــم هســت. برنامه هــای 
عمده و مهم صداوســیما را حتمًا باید در چنین 
ــن  ــه ای ــرد؛ و ب ک ــدی  ــل و طبقه بن ــتری تحلی بس
کــه آن هــا چقــدر تــوان خــروج  پرســش پاســخ داد 
ــد  ــت دارن ــق عدال ــع تحق ــه نف ــتانداردها را ب از اس
و چقــدر در ایــن رهاســازی و رهاشــدگی موفــق 

بوده انــد؟ 
ــر  ــیار مؤث ــی بس گروه ــا  ــا ب ــازان، م ــر از برنامه س غی
روبروییم که شــاید هنوز اهمیتشــان در کشــور ما 
بــه درجــۀ اهمیــت کشــورهای غربی دیده نشــده 
اســت؛ آن هــا خبرنــگاران هســتند. اینکــه چــرا 
هنوز خبرنگاران رســانۀ ملی جمهوری اســالمی، 
بــه چنــان درجــه ای دســت نیافته انــد، شــاید بــه 
کــه در ترســیم ویژگی هــای  همــان دلیلــی باشــد 

رســانۀ اســتاندارد برشــمردیم.

عدالــت � مرزهــای  بــه  شــدن  نزدیــک 
رســانه ای

در ســال های اخیــر _شــاید ده ســال اخیــر_ امــا 
شــاهد ظهــور خبرنگارانــی هســتیم که مشــخصًا 
اســتانداردهای رســانۀ  از  بــر خــروج  اراده شــان 
عدالــت  مرزهــای  بــه  شــدن  نزدیــک  و  ملــی 
رســانه ای بــوده اســت. تأثیــر چنیــن خبرنگارانــی 
در تغییــر پــاره ای رویکردهــای عرفــی شــدۀ رســانۀ 
گرچــه هنــوز  گرفــت. ا ملــی را نمی شــود نادیــده 
ــا  ــده اند، ام ــل نش ــده تبدی ــات، به قاع ــن اتفاق ای
نشــانه هایی از چنیــن تغییــری را می شــود در 

بخش هــای مختلــف دیــد. 
نشانه هاســت.  ایــن  از  یکــی  چخماقــی،  زهــرا 
ــه اش، فرهنــگ  ــه حــوزۀ موردعالق ک ــگاری  خبرن
و هنــر اســت. امــا در ایــن حــوزه، بــه خطــوط 
نهادینه شــده و ثابت تأمین خبر، بســنده نکرده 
ارزش هــای  متمــادی،  دهه هــای  در  اســت. 
خبری در حوزۀ فرهنگ و هنر، ثابت و مشــخصًا 
بــه دوراز واقعیــات ایــن حــوزۀ وســیع بــوده؛ امــا 
از  چخماقــی،  خبــرِی  بســته های  و  گزارش هــا 
ــت.  ــده اس ــارج ش ــراری خ ــای تک چهاردیواری ه
او در دورۀ اخیــر، خــط خبــری جالب توجهــی را 
کــه تــا پیش ازایــن،  موردتوجــه قــرار داده اســت 
گــذرا در حاشــیۀ خبرهــا،  شــاید در حــد اشــاراتی 
ــاِر بخشــنامه های صــادره  ــزام و اجب ــه ال آن هــم ب
از جایگاه هــای بــاال، مجــال انتشــار و انعــکاس در 

رســانۀ ملــی را می یافــت.
چهره هــا  محصــوالت،  تحــوالت،  و  رویدادهــا 
اســالمی،  انقــالب  هنــر  و  فرهنــگ  مســائل  و 
را  خــود  ســهم  چخماقــی،  زهــرا  به واســطۀ 
جمهــوری  ملــی  رســانۀ  در  نســبی  به صــورت 
اســالمی ایــران، یافــت. مهم تــر اینکــه، مســائل 
ایــن حــوزه، از رهگــذر نــوِع نــگاه زهــرا چخماقــی، 
کشــید؛ آن چنان کــه  بــه رخ  جذابیــت خــود را 
دیگــر نمی شــود در حجــم انبــوه تولیــدات خبــری 
گرفــت. صداوســیما، این همــه رویــداد را نادیــده 
زهــرا چخماقــی، با عبــور از اســتانداردهای رســانۀ 
ملــی، خدمــت دوســویه ای را انجــام داده اســت؛ 
کــه  خدمــت اول را بــه رســانۀ ملــی، ازاین جهــت 
گرچــه حداقلــی  در کارنامــۀ ایــن رســانه، بخشــی ا
از حرکــت بــه ســمِت تحقــق عدالــت رســانه ای را 
کــرد. و خدمــت دوم را بــه جبهــۀ فرهنگی و  ثبــت 
کــه مجــال  هنــری انقــالب اســالمی، ازاین جهــت 
ــۀ توفیقــات و تحــرکات  ــی و متعهدان طــرِح اصول

ایــن جبهــۀ عظیــم مردمــی را ایجــاد نمــود.

رســانۀ � سیاســت های  و  خبرنــگاران 
اســتاندارد

خبرنــگاران را بــه یــک معنا می شــود به دو دســته 
تقســیم کرد: یک دســته خبرنگارانی هستند که 
در چارچــوب رســانۀ خــود مستقرشــده اند و در 
چارچــوب نیــز عمــل می کننــد. این هــا صرفــًا آن 
کــه مدیــر رسانه شــان  چیــزی را دنبــال می کننــد 
گرچه  می گویــد. چنیــن رویکردی به خبرنــگاری ا
حرفــه ای می نمایــد، امــا درنهایــت خبرنــگار را 
تــوان  کــه  کل می کنــد  یــک  از  جزئــی منفعــل 
ــود  ــت خ ــوزۀ فعالی ــری را در ح ــچ تغیی ــاد هی ایج
نــدارد. هرچنــد ممکــن اســت آن رســانه، نصیبی 
از پیشــتازی و جریــان ســازی داشــته باشــد و 
گیــرد. امــا  خبرنــگارش نیــز در ایــن مســیر قــرار 
کــه رســانه های  بــه تجربــه روشن شــده اســت 
تکالیــف  بــه  پرداختــن  از  حتــی  اســتاندارد، 
ناتوان انــد.  نیــز  ارزشــی[ خــود  نــه  ]و  حرفــه ای 
کلیــت  عناصــِر چنیــن رســانه ای نیــز تحــت تأثیــر 
کــم بــر رســانه، به مرورزمــان استانداردشــده و  حا

در حصــار چارچوب هــا معطــل می ماننــد.
دســتۀ دیگــر، اما هیــچ گاه اســتاندارد نمی شــوند؛ 
گــر رسانه شــان به تمامــی استانداردشــده  حتــی ا
باشــد و عناصــرش را نیــز اســتاندارد بخواهــد. 
این هــا خــود را از روندهــا و رویکردهــای نهــادی 
شــدۀ رسانه شــان بیرون می کشــند و می کوشــند 
و  روزمرگــی  از  را  رسانه شــان  هــم  و  خــود  هــم 
کنند. چنین خبرنگارانی،  استانداردشــدگی رها 
می ســازند.  ســوژه  خــود  بــرای  خــود  اغلــب 
اســتاندارد  چارچــوب  در  کــه  ســوژه هایی 
رسانه شــان، نمی گنجند؛ نــه اینکــه باارزش های 
بنیادیــن رسانه شــان ســازگار نباشــند؛ بلکــه بــا 
کــه مبتنــی بــر  کــم بــر رسانه شــان،  رویکــرد حا
اصــوِل _خیلــی وقت هــا_ نانوشــته اســت، جــور 

درنمی آینــد.
گــر بــر مســیر خــود  دســتۀ دوم از خبرنــگاران، ا
مداومــت داشــته باشــند، بــه زودی بــه عامــل 
تغییــر در روندهــای عرفــی شــدۀ رســانه تبدیــل 
را  اولویت هــا  می تواننــد  این هــا  می شــوند. 
در رســانۀ خــود و رســانه های مشــابه، جابجــا 
کــه عدالــت  گفــت  کننــد. و به وضــوح می شــود 
رســانه ای جــز بــا چنیــن رویکردهایــی تحقــق 
نمی یابــد. اساســًا از رســانۀ اســتاندارِد معتــاد بــه 
خطــوط ثابــِت تولیــد ســوژه، رســانۀ عدالت خــواه 
کل و جزئــش مبتنــی  کــه  درنمی آیــد. رســانه ای 
در  محــدود  جغرافیــای  تثبیــِت  و  تــداوم  بــر 
ساحات مختلف است، به درد پیگیری عدالت 
خبرنــگاری  عدالت خــواه،  رســانۀ  نمی خــورد. 
کــه جســارت عبــور از چارچوب هــای  می خواهــد 
عرفــی شــدۀ ضــد عدالــت را داشــته باشــد و بــه 
آنچــه بایــد، بپــردازد. خــواه در ســاحت اقتصــاد و 
سیاســت باشــد، خــواه در حــوزۀ فرهنــگ و هنــر و 

اجتمــاع.

استاندارشــکنی � یــا  استانداردشــدگی 
صداوســیما برنامه هــای 

استاندارد گریزی
 برای عدالت ورزی

یادداشتی در باب خبرنگاری در رسانۀ استاندارد و رسانه استانداردشکن 

روح اهلل رشیدی
مسئول دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگی انقالب 
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الگوی زنان ترکمن

خ داد و صدهــا  کــه فاجعــۀ منــا ر دوم مهرمــاه ســال 1394 بــود 
نفــر از مســلمانان در منــا بــه شــهادت رســیدند. یکــی از ایــن شــهدا 
بــود.  ترکمــن  بنــدر  در  زن  فرمانــدار  اولیــن  نازقلیچــی  مرجــان 
کارگردانــی محســن اســالم زاده در 56  مســتند »رویــای مرجــان« بــه 
دقیقــه ســاخته شــده و زندگــی مرجــان نازقلیچــی فرمانــدار ترکمــن 
بندرترکمــن را روایــت می کنــد. در ایــن اثــر اقــوام و خویشــان جلــوی 

کســی از ظــن خــود روایتی از زندگــی و زمانۀ  دوربیــن نشســته اند و هــر 
ــر ایــن  مرجــان نازقلیچــی ارائــه می دهــد. »رویــای مرجــان« عــالوه ب
کــه فریادگــر مظلومیــت شــهدای منــا اســت، در الگوســازی بــرای زنان 
کــه بــا  ترکمــن هــم موفــق بــوده. الگویــی بــه اســم مرجــان نازقلیچــی 
وجــود ترکمــن بــودن، بــه مناصبــی مثــل بخــش داری و فرمــان داری 

هــم رســید. 

داستان ققنوس فاتح

حــرف  آخــر  تــا  جنــگ  نیســت،  ســوریه  جنــگ  فقــط  »جنــگ 
گفتارمتــن آغــاز  حــق ادامــه دارد.« مســتند ســردار پالمیــرا بــا ایــن 
حــق  نبــرد  ســرداران  از  یکــی  روایت گــر  کــه  مســتندی  می شــود. 
ــر  ــش در براب ــه از جان ک ــی  ــوس فاتح ــت ققن ــت؛ روای ــل اس ــه باط علی
آرمانــش می گــذرد. ســردار پالمیــرا داســتان رشــادت شــهید ســید 
محمدحســن حســینی معــروف بــه ســید حکیــم اســت. ســید حکیم 
فرمانــدة اطالعــات و شناســایی بــود و در جریــان آزادســازی پالمیــرا 
ــه شــهادت  ــا همــان تدمــر، در شــانزدهمین روز خــرداد ســال 95 ب ی

رســید. بــازة زمانــی مســتند، مربــوط به چنــد روز قبل از عملیــات آزاد 
ــا شــهادت ســید حکیــم اســت.  ــرا ت ســازی پالمی

کار رســانه ای فاطمیــون اســت.  یکــی از نــکات جــذاب مســتند، 
ثبــت  و  گرفتــن  دســت  بــه  دوربیــن  جنــگ،  بحبوحــة  در  یعنــی 
دوربیــن  تصاویــر  حکیــم.  ســید  مثــل  فرماندهانــی  رشــادت های 
رزمنــدگان فاطمیــون، باعــث بکــر بــودن مســتند شــده. ایــن مســتند 
کنندگــی حجت االســالم ساســان  کارگردانــی پوریــا نجفــی و تهیــه  بــه 

فالح فــر و در مــدت زمــان 28 دقیقــه ســاخته شــده اســت.

گنجی در دل کویر

ــار و تنهــا مرکــز صیــد  ــز مهــم صیــد خاوی ک دریــای خــزر یکــی از مرا
کاهــش ذخایــر  ایــن ماهــی در ایــران بــود. صیــد بــی رویــه باعــث 
کویــر«  گونــه شــده اســت. »خاویــار  خاویــار خــزر و خطــر انقــراض ایــن 
ــه اســم  کشــاورز قمــی ب ــاروی یــک  مســتندی اســت در مــورد خودب
کنــار واژة  ــار در  گرفتــن اســم خاوی محمدتقــی برخــوردار. شــاید قــرار 
کــه  کشــاورز باعــث تعجــب شــود. امــا ایــن داســتان مــردی اســت 
کنــد. بــرای همیــن زمینــی مخروبه  می خواســته نشــدنی ها را شــدنی 

کشــاورزی و پرمحصــول.  ــه زمینــی  ــرده ب ک ــا آبــی شــور را تبدیــل  را ب
کنــارش هــم بــه پــرورش ماهــی پرداختــه، آن هــم از نــوع خاویــار!  در 
کــه بــه جــای این کــه دســتش را بگیرنــد؛ جلــوی پایــش  کارآفرینــی 
ســنگ انداخته انــد امــا او قصــد تســلیم شــدن نداشــته. حــاال او 
کویــری قــم،  کشــور آن هــم در شــهر  کــه در داخــل  کســی اســت  اولیــن 

ــه راه انداختــه. ــار ب ــز تولیــد و پــرورش خاوی مرک

پرچمی برای اتحاد

داســارگر،  امیــر  مشــترک  کارگردانــی  بــه  داســتانی  اثــری  پرچــم 
کــه در 16 دقیقــه و در مدرســة  مجیــد رســتگار و ســیامک مختــاری 
ســینمایی عمــار تهیــه شــده اســت. ابــوذر ملونــدی هــم نویســندگی 
ــه داســتان  ــه در 16 دقیقــه ب ک »پرچــم« را برعهــده داشــته. فیلمــی 
کــه بــا  کــه بــا بقیــة پرچم هــا فــرق دارد. پرچمــی  پرچمــی می پــردازد 
ســه شــال و در خانــه دوختــه شــده اســت و در یکــی از راهپیمایی هــا 
کــه خــودش  بیــن جمعیــت دســت بــه دســت می شــود. پرچمــی 

کــه در پرچــم شــده،  باعــث اتحــاد بیــن مــردم می شــود. فضاســازی 
بــه حضــور اقشــار مختلــف بــا ســنین مختلــف در راهپیمایی ها اشــاره 
ــی  ــه. و مردم ــت در صحن ــردم اس ــور م ــی از حض ــم، تمثیل دارد. پرچ
کــه پرچــم برایشــان یــک نمــاد و نشــانه اســت تــا زیــر آن جمــع شــوند 
ــه  ــی ب ــوان از »پرچــم« نوشــت ول ــر دشــمن بایســتند. نمی ت و در براب
کــه مثــل  بــازی خــوب بازیگــر نوجــوان ســجاد اســماعیلی اشــاره نکــرد 

کــرده اســت.   همیشــه مســلط و روان بــازی 

فیلم های امروز؛ دوشنبه 10 دی ماه

رویای مرجان

سردار پالمیرا

خاویار قم

پرچم
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سید سلمان بخشنده
گاهــی  در دره پــر از آلودگــی ســینمای ایــران، 
می چســبد.  عجیــب  ک  پــا نســیمی  وزش 
کــه درمــان نیســت؛ امــا آمــده اســت  نســیمی 
شــده  کــه  هــم  لحظــه ای  بــرای  حتــی  تــا 
تنگــی نفس هایمــان را فــراری دهــد. در بیــن 
کــه  فاســد شــده ای  و  ک هــای منقضــی  خورا
تحــت عنــوان ســینمای اجتماعــی و بــا بهانه ای 
مخاطبــان  کام  بــه  آسیب شناســی  نــام  بــه 
گاهــی تماشــای یــک فیلــم هرچنــد  می ریزنــد، 
کــه از ســینما  کوتــاه می توانــد یــادآور آن باشــد 

می خواهیــم. چــه 

و  مؤثــر  از  یکــی  کوتــاه  فیلــم  ســینمای 
در  رســانه ای  ابزارهــای  جهان شــمول ترین 
گاهــی از غیرعالقمندان  جهــان اســت تا آنجا که 
بــه ایــن حــوزه را نیــز به تماشــا میهمــان می کند.

نــود  دهــه  اوایــل  از  ایــران  در  کوتــاه  فیلــم 
ــه  ــا ب ــد ت ــوار ش ــود س ــد خ ــودی رش ــر خــط صع ب
حرفــی  نیــز  جهــان  در  ســینما  ایــن  کــه  اآلن 
دارای  کوتــاه  آثــار  غالــب  دارد.  گفتــن  بــرای 
موضوعــی انســانی و پیامــی اخالقــی هشــتند 
هنــر  ادبیــات  بــا  را  فضیلتــی  اســت  قــرار  کــه 
کننــد. شــروع ِســیر ایــن طیــف از فیلم هــا  بازگــو 
از  برخــی  موضوعــی  فراخوان هــای  در  ریشــه 
از  کوتــاه داشــته اســت.  جشــنواره های فیلــم 
کــه بــا شــعار  جشــنواره فیلم هــای صدثانیــه ای 
گرفتــه تــا  ســینمای اخــالق بــه میــدان آمــد، 
جشــنواره هایی چــون رویش، حســنات و عمار. 
آموزنــده  آثــار  تولیــد  جشــنواره ها  ایــن  هــدف 
گــون جامعــه بــوده تــا عــالوه بــر  گونا بــرای اقشــار 
ایجــاد تریبونــی بــرای آن هــا، امــکان حمایــت از 

کنــد. هنرمنــدان خــوش آتیــه را نیــز فراهــم 

گونــی  گونا کوتــاه  در جشــنواره نهــم عمــار آثــار 
ایــن  از  یکــی  ارسال شــده اند.  جشــنواره  بــه 
گــروه هنــری  کوتــاه »بــرادر« ســاخته  آثــار فیلــم 
کــه بــه روایتــی از ایثــار و بخشــندگی  کات بــوده 
می پــردازد. فیلــم در حــال و هــوای اواخــر دوران 

قندی برای چای گس
فیلم نامه تان اقتباسی است؟�

بلــه. ایــن فیلم نامــه اقتباســی از یــک داســتان 
آقــای  اســت.  آن«  و  »ایــن  نــام  بــه  کوتــاه 
پورعزیــزِی فیلم نامه نویــس آن را بــه فیلم نامــه 
کردنــد. مــن هــم خواندمــش و از آن  تبدیــل 
را  فیلمــش  گرفتــم  تصمیــم  و  آمــد  خوشــم 

بســازم. 

بــوده � چگونــه  شــما  کار  در  اقتبــاس 
؟ ســت ا

گاهــی  دارد.  مختلفــی  مدل  هــای  اقتبــاس    
کامــاًل پایبنــد اســت؛  اقتبــاس  بــه اثــر داســتانی 
مرســوم  کاری  ایــن  و  اســت  آزاد  گاهــی  ولــی 
کــه  کــرده بودیــم  اســت. مــا در تیتــراژ عنــوان 
نــوع  ایــن  اســت.  آزاد  صــورت  بــه  اقتبــاس 
کــه همــه چیــز  اقتبــاس بــه ایــن صــورت نیســت 
بــه جزئیــات داســتان باشــد.  دقیقــًا پایبنــد 
کار را بخوانیــد،  گــر داســتان و فیلم نامــۀ ایــن  ا
می بینیــد تغییــرات زیــادی داشــته اســت. بــه 
همیــن دلیــل مــا بــه اقتبــاس آزاد اشــاره و بــر 
کــه  کرده ایــم. همچنیــن تــا جایــی  کیــد  آن تأ
مــن اطــالع دارم، آقــای پورعزیــزی بــا نویســندۀ 
کتــاب در همــان مرحلــۀ نوشــتن فیلم نامــه در 

بوده انــد.  ارتبــاط 
 

کــه می خواهند � کســانی  توصیــۀ شــما بــه 
بــه ایــن ســمت بروند چیســت؟

اینکــه  دلیــل  اســت.  خــوب  بســیار  کار  ایــن 
ــته، ایــن  ــد داش ــدر رش ــینمای غــرب ایــن ق س
کــه توانســته اند از قصــه، ادبیــات و رمــان  بــوده 
کــه  همان طــور  نماینــد؛  اقتبــاس  به خوبــی 
کارهــای هالیــوود اقتباســی اســت.  بســیاری از 
نداریــم.  را  ویژگــی  ایــن  مــا  متأســفانه  ولــی 
هدفــم ایــن اســت هــر جــا داســتان خوبــی پیدا 
کــردم، آن را در صــورت امــکان بــه فیلــم تبدیــل 

کنــم.

آیا موسیقی فیلم تولیدی است؟�
موســیقی وســط و پایــان فیلــم تولیــدی اســت. 
کارشــان حرفــه ای هســتند  آهنگ ســاز مــا در 
و ایــن آهنــگ را به ســرعت ســاختند. ایشــان 
ــد و مــن آن را روی  ــود زدن ــرای مــن ات ــار ب یک ب
ج از فیلــم  کار دیــدم. وقتــی موســیقی را خــار
گــوش می دادیــم، خیلــی باشــکوه بــود؛ ولــی 
بــا فیلــم هم خوانــی نداشــت. مــن از ایشــان 
کار را دوبــاره بســازند و ایشــان ظــرف  خواســتم 

کار نهایــی را ســاختند.  یکــی دو روز 

توضیـــح  � کارهایتـــان  ســـابقۀ  دربـــارۀ 
دهیـــد. 

ــم یــک تیــزر فرهنگــی درزمینــۀ اقتصــاد  کار اول
از  کــه  اســت  »چــرخ«  نــام  بــه  مقاومتــی 
تلویزیــون هــم پخــش شــد. قبــل از آن هــم در 
کار پژوهشی شــان را انجــام  ــه  ک مســتندهایی 
داده ام، دســتیار برنامه ریــز بــوده ام. »بــرادر« را 
کار دوم  هــم بعــد از تیــزر »چــرخ« ســاخته ام و 

مــن اســت. 

»بــرادر« � داســتانی  فیلــم  موضــوع 
؟ چیســت

 57 ســال  بــه  مربــوط  داســتان  به طورکلــی، 
موقــع  آن  اســت.  زمــان  آن  شــلوغی  های  و 
فــرار  پادگان  هــا  و  ســربازخانه ها  از  ســربازها 
بــا  همراهــی  نیــت  بــه  تعــدادی  می کردنــد؛ 
نیت  هــای  و  قصــد  بــا  عــده ای  و  انقــالب، 
دیگــر. مــا دربــارۀ فــرار ســربازها تحقیقــی انجــام 
کــه  دادیــم. آن زمــان بــه ایــن صــورت نبــود 
کننــد. ایــن اتفــاق  فقــط چنــد نفــر ســرباز فــرار 
گســترده  می افتــاد. آغــاز ایــن ماجرا  بــه صــورت 
از 17 شــهریور بــوده و آن قــدر دامنــه اش زیــاد 
ــه  ــا ب ــی در خیابان  ه ــای نظام ــه نیروه ک ــوده  ب

می گشــتند.  فــراری  ســربازهای  دنبــال 

کردیــد و � چــرا ایــن داســتان را انتخــاب 
ســاختید؟ را  فیلمــش 

ایــن  را می زنــد،  اول  آنچــه حــرف  در ســینما 
از  بیننــده  تــا  باشــد  خــوب  قصــه  کــه  اســت 
کــه مــن  دیــدن آن لــذت ببــرد. اولیــن چیــزی 
داســتان  ایــن  بــود.  همیــن  کــرد،  جــذب  را 
ــتر  ــم در بس ــت، ه ــی داش ــۀ ادب ــم پای ــاه، ه کوت
انقــالب بــود. همچنیــن در میــان فیلم هــای 
کــه  ــودم  ــده ب ــه انقــالب، فیلمــی ندی مربــوط ب
ــث  ــن باع ــد و ای ــراری باش ــربازهای ف ــارۀ س درب
کــه بیشــتر از ایــن موضــوع خوشــم بیایــد.  شــد 
کاری  گذشــت و فــدا از نظــر محتــوا هــم بحــث 
ــان  ــه انس ــود. اینک ــگ ب ــانیت در آن پررن و انس
دو  بیــن  از  و  می گیــرد  تصمیــم  لحظــه  در 
کمــک  ــرای  چیــز، یکــی را انتخــاب می کنــد و ب
چیزهــا  بعضــی  و  خــودش  از  همنوعــش  بــه 

می گــذرد.

لوکیشن کار کجاست؟ �
لوکیشــن در مکان  هــای مختلفــی اســت. یکــی 
دیگــری  و  اســت  تهــران  سرچشــمۀ  آن هــا  از 
میــدان شــاپور و وحــدت اســالمی و یــک خانــه 

ــی انقــالب.  حوال

داستان خوب؛ حرف 
اول در سینما

پهلــوی بــه ســر می بــرد و بــه خشــونت نظامیــان 
به تبــع از حکومــت اشــاره می کنــد. بــرادر شــروع 
یعنــی  ایــن  و  دارد  بحــران  تــا  را  ثانیه شــماری 
کــرده امــا در  نویســنده شــروع ســینمایی را درک 
یک ســوم نهایــی اثــر، داســتان چند پلــه پایین تر 
از ابتــدا و میانــه فیلــم قــرار می گیــرد. فیلــم از 
خــود  بــا  پایــان  تــا  را  مخاطــب  روایــت  حیــث 
همــراه مــی دارد و ایــن ازجملــه بــه دلیــل داشــتن 
کــه بــرای بســیاری  زمــان تاریخــی اســت. زمانــی 
از مخاطبــان جــوان ناشــناخته بــوده و عناصــر 
تصویــری در ایــن فیلــم به صــورت طبیعــی بــرای 
اوج  نقطــه  می شــوند.  جذاب تــر  طیــف  ایــن 
فیلــم دارای قاب بنــدی خوبــی بــوده و از یــک 
ــد  ــن ض ــت. ای ــوردار اس ــب برخ ــور متناس ــد ن ض
نــور و تاریــک شــدن چهره بازیگران، باعث شــده 
ــد  ــه چشــم بیای ــر ب کمت ــا ســردی چهــره آن هــا  ت
کــه در ایــن چنــد پــالن بــر روی  و موســیقی ای 
تصویــر قــرار می گیــرد، باعــث تیــک آف خوبــی 

ــرای فیلــم شــده اســت. ب

کوتــاه بــرادر و هم قطارانــش بــا توجــه  فیلــم 
بــه موضوعــات انسانی شــان به ماننــد قنــدی 
َگــس شــده ی بســیاری از  بــرای چــای تلــخ و 
کــه حمایــت  آثــار ســینمایی اســت. فیلم هایــی 
ــروه  گ کننــد.  ــا حــال مــردم را خــوب  می شــوند ت
کات وابســته بــه باشــگاه فیلــم ســوره  هنــری 
از  از حامیــان خوش فکــر طیفــی  یکــی  امــروزه 
کــه رونــد  کوتــاه اســت. مجموعــه ای  فیلم هــای 
ــپاری  ــوره را درون س ــگاه س ــاه باش کوت ــدات  تولی
ــا  ــرد و آرام حرکــت خــود را آغــاز نمــود و اینــک ب ک
ــی در حــال تولیــد  کیفیــت قابــل قبول ســرعت و 

کوتــاه اســت. محصــوالت 

امیــد اســت روزی شــاهد تولیــدات روزافــزون 
کــه نه تنهــا  دیگــر مجموعه هــای انقالبــی باشــیم 
بــه محتــوا و پیــام فیلــم بلکــه بــه زبــان آثارشــان 
کــه همــان پرداخــت فنــی و هنــری آن بــوده نیــز 
کافــی داشــته و حــق مطلــب را به خوبــی  توجــه 

کننــد. ادا 

یادداشتی بر فیلم کوتاه »برادر«

گفت وگو با مهدیه قطب الدین محمدی، کارگردان فیلم داستانی »برادر«

کارشناســـی زیست شناســـی دارد و  « »مهدیـــه قطب الدیـــن محمـــدی« 
کارشناســـی ارشد است. خانم  دانشـــجوی انصرافی بیوتکنولوژی در مقطع 
قطب الدین محمدی بعد از ترک دانشـــگاه ســـراغ رشتۀ ســـینما می رود، دو 
کارگردانـــی را طی می کند و بعد  گران جوان دوره های  کانون ســـینما ســـال در 
بـــه حـــوزۀ هنری مـــی رود و درنهایت، وارد فضای تولید و ســـاخت می شـــود.
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یه: علی عربی،  مجتبی مالکی دبیران تحریر

علـــی  شـــم آبادی،  محمـــود  جعفرخانـــی،  مصطفـــی  تحریریـــه: 
عباس نژاد خلیلی، عارف جعفری، عباس هادیان، حســـین گلزار

 مدیر هنری:  مجتبی ساالری


