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نقد و بررسی مستند «گنج پنهان»

قبل از محرومیت زدایی باید فرهنگ جهادی را به مردم منتقل کنیم
نشســت نقد و بررســی مســتند “گنج پنهان” به کارگردانی “محســن اردستانی”
و بــا حضــور "حجــت االســام رشــیدی زاده" مســئول گــروه جهــادی تبلیغــی
منتظران مهدی (عج)" ،علیرضا صادقی" مســئول گروه وارصین و "ســید بشــیر
حســینی" اســتاد دانشــگاه در طبقه ســوم ســینما فلســطین برگزار شــد.
حجت االســام رشــیدی زاده ،مســئول گروه جهادی تبلیغی منتظران مهدی
(عــج) در ابتــدای نشســت نقــد و بررســی ایــن مســتند در ســخنانی ،گفــت:
روســتای “قلعــه گنــج” در جنــوب اســتان کرمــان قــرار دارد .این روســتا در حدود
 14هــزار متــر مربــع بــوده و دارای  85هــزار نفــر جمعیــت اســت؛ نکتــه تاســف آور
اینکــه چیــزی حــدود  35درصــد از جمعیــت ایــن روســتا تحــت پوشــش کمیتــه
امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند.
مســئول گــروه جهــادی تبلیغی منتظران مهــدی (عج) ادامــه داد :براین اســاس
تصمیــم گرفتیــم تــا ایــن موضــوع را رســانه ای کنیــم تصمیــم گرفتیــم تــا بیــان
کنیــم کــه مــردم کشــور بداننــد جایــی در ایــران اســامی وجــود دارد کــه از چنیــن
وضعیتــی برخــوردار اســت.
مســئول گروه جهادی تبلیغی منتظران مهدی (عج) یادآور شــد :ما با ســاخت
و نمایــش ایــن مســتند بــه دنبــال این موضوع هســتیم که بیــان کنیم وضعیت
ایــن روســتا و ایــن منطقــه اصــاح شــده و از وضعیــت فعلــی خــود خــارج شــود.
نتیجــه ای هــم کــه از وضعیــت ایــن روســتا مــی تــوان گرفــت ایــن اســت کــه بــرای
ایــن منطقــه و مــردم آن فکــر درســت و یا برنامه ریزی مناســبی تا به امــروز صورت
نگرفته اســت.
علیرضــا صادقــی مســئول گــروه وارثیــن نیــز که در این نشســت حضــور داشــت در
سخنانی ،گفت :پیرامون فعالیت گروه وارثین که فعالیتش در سال  1389و به
دنبال ســیلی که در کشــور پاکســتان کلید خورد و بعد از این ســفر به پاکســتان
بــود کــه تصمیــم گرفتیم ضمــن آمــوزش این مدل به دوســتان خــود در “جامعه
المصطفــی” کــه در کشــورهای مختلفــی حضــور دارنــد آن را در ایــران نیــز پیــاده

کنیــم و بعــد از طــی مراحلــی در نهایــت اســتان خوزســتان را بــرای فعالیــت هــای
خــود انتخــاب کردیم.
وی اضافــه کــرد :در ادامــه فعالیــت هــای خــود در گــروه وارثیــن اقــدام بــه برگــزاری
دوره هــای آموزشــی در خوزســتان و یکــی از منطقــه هــای جنــوب آن کردیــم؛
ســپس بــر روی کشــور عــراق متمرکــز شــدیم زیــرا ایــن کشــور دارای جایگاه مهمی
بــرای ایــران بــود.
در انتهــای ایــن نشســت نقــد و بررســی ســید بشــیر حســینی اســتاد دانشــگاه
در ســخنانی ،گفــت :کارکردهــای ســفرهای جهــادی صرفــا ســاخت و ســاز و
محرومیــت زدایی نیســت .بلکه ســفرهای جهادی باید ذهنیــت مردم مناطق
محــروم را تغییــر داده و موجــب شــود آنهــا در جهــت محرومیــت زدایــی خــود
حرکــت کننــد.
وی افزود :ما در قالب ســفرهای جهادی باید به ســمت و ســوی درون زا شــدن
برویــم و نــگاه توســعه ای در جهــت محرومیــت زدایــی را گســترش بدهیــم البتــه
در ایــن مســیر بهتــر اســت تــا نهادهــای نظامــی پــای خــود را از ســفرهای جهادی
بیرون بکشند.
این استاد دانشگاه ادامه داد :متاسفانه از منظری هرگاه در سفرهای جهادی
اینگونــه نــگاه کردیــم کــه قصد آبــاد کردن و محرومیــت زدایــی را داریم بدتــر زدیم
و خــراب کردیــم تــا اینکه در جهت محرومیت دایــی گام برداریم.
حســینی خاطرنشــان کــرد :مــا بایــد در مــورد ســفرهای جهــادی ابتــدا بــه فکــر
خودســازی نیروهــای جهادگــر باشــیم و ســپس بــه دنبــال محرومیــت زدایــی
حرکــت کنیم.ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان تصریــح کــرد :بزرگتریــن آســیب
ســفرهای جهــادی نــگاه آبــاد کــردن محــض بــه مناطــق محــروم بــه جــای وادار
کــردن آنهــا بــرای ســعی و تــاش بــرای محرومیــن زدایــی خــود اســت و ســفرهای
جهــادی ابتــدا بایــد انســان ســازی و بیدارســازی کــرده و ســپس دســت بــه
محرومیــت زدایــی بزنــد.
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محمدیان در کارگاه فرآیند تولید انیمیشن حرفه ای

شتابزدگیدرساختفیلمهایانیمیشنی
بــه گــزارش خبرنگار «نشــریه روزانه جشــنواره مردمی فیلم عمــار»؛ در هفتمین
روز جشــنواره مردمی عمار ،کارگاه آموزشــی «آشــنایی با فرایند تولید انیمیشن
حرف ـهای» بــا مدرســی «هــادی محمدیــان» کارگــردان انیمیشــن ســینمایی
شــاهزاده روم برگــزار شــد.
«هــادی محمدیــان» در ابتــدای جلســه بــه حرف ـهای نــگاه نکــردن ســاخت
انیمیشــن در ایــران اشــاره کــرد و گفــت :کار انیمیشــن در ایــران ،زیــاد جــدی
گرفتــه نمیشــود و نوعــی شــتابزدگی و عــدم حرفــهای دیــدن ایــن حــوزه،
در ســاختهها دیــده میشــود .و ایــن امــر نیــز ناشــی از پیشــرفت تکنولــوژی و
در دســترس بــودن ابــزار کار بــرای همــگان اســت .در واقــع یــک فــرد بــا فراهــم
ســاختن ابــزار فنــی کار خیلــی راحــت میتوانــد دســت بــه تولیــد یــک فیلــم
کوتــاه انیمیشــنی بزنــد بــدون آنکــه دانــش مــورد نیــاز آن را فــرا گرفتــه باشــد.
در گذشــته ایــن طــور نبــود و دسترســی بــه ابــزار و وســایل تکنیــک ســخت بــود.
ایــن در دســترس بــودن تکنولــوژی باعــث شــده اســت افــراد بــه راحتــی وارد این
حــوزه شــوند.
وی در ادامــه گفــت :امــروز یکــی از دغدغههــای مــن همیــن عــدم تولیــد
انیمیشــن در شــکل اســتاندارد آن اســت .بــه نوعــی گویــا افــراد از وســط راه وارد
میشــوند و بــا یــاد گرفتــن شــکل کار در نرمافزارهــا بــدون فرا گرفتــن مقدمــات،
تولیــد را شــروع میکننــد .در حالــی که برای کار حرفـهای و قابل قبول آموختن
مقدمــات کار ضــروری و مهــم اســت.
کارگــردان شــاهزاده روم در ادامــه ســخنان خــود گفــت :انیمیشــن ،تکنیکــی از

«ســینما» و «هنرهای تجســمی» اســت .و در این کارگاه بیشــتر تکیه من روی
هنرهــای تجســمی اســت؛ ا گــر بخواهــم بــه مراحــل کار ســاخت در ایــن حــوزه
بپــردازم ذکــر ایــن نکتــه در ابتــدا الزم اســت که «نبــودن هزینه» و «زمــان کافی»
یکی از مشــکالت ســر راه ما در تولید فیلم انیمیشــنی اســت و این باعث شــده
تــا بعضــی از مراحــل کار ،حــذف شــود و ایــن علـ ِـت تفــاوت انیمیشــن ایــران بــا
کشــورهایی مثــل امریــکا یــا کشــورهای اروپایــی اســت.
وی گفــت :بــه طــور مثــال در جشــنواره عمــار بــه خاطــر راحتــی دسترســی بــه
ابــزار کار هــر ســال بــه تعــداد تولیدکننــدگان فیلمهــا در ایــن جشــنواره افــزوده
میشــود ،در حالــی کــه افــراد آشــنایی چندانــی بــا دانــش کار ندارنــد و کار را
حرفـهای دنبــال نمیکننــد البتــه ایــن بــه معنــای بیــان ضعــف جشــنواره عمــار
نیســت شــاید قــدم ابتدایــی اســت کــه بایــد برداشــته شــود .امــا در فیلمســازی
قصــه مهــم اســت و بــه ویــژه در ســاخت انیمیشــن قصــه گفتــن اهمیــت زیادی
دارد .انیمیشــن در واقع دنیای مثالی اســت و تصویر در این حوزه یک تصویر
خیالــی و ایهــامدار اســت .نشــان دادن تصویــر ذهنــی کــه در خیــال شــکل
میگیــرد در قالــب انیمیشــن کار آســانی نیســت .بــرای ایــن امــر آرایههــای ادبــی
دخیــل هســتند و اســتفاده از آنهــا کار دشــواری اســت .ایــن موضــوع از نــکات
پایـهای در ســاخت انیمیشــن اســت .لــذا الزم اســت در ابتــدا مــا تکلیــف خــود
را در برابــر آن مشــخص کنیــم و بایــد آن را از حوزههــای دیگــر مثــل کمیــک و
غیره جدا کنیم .در واقع برای تولید فیلم انیمیشــنی مســیر مشــخص اســت.
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فیلمی کهنساختهایم!

فیلم نامه یکی از ارکان مهم جهت تولید آثار ســینمایی اســت و بســیاری از فیلم ســازان از نبود فیلم
نامــه مناســب بــه عنــوان یکــی از معضــات تولیــد آثــار ســینمایی یــاد میکننــد؛ جشــنواره عمــار نیز یکی
از اهــداف خــود را معرفــی ســوژههای جدیــد بــه ســینمای ایــران میدانــد؛ از ایــن رو در ایــن بخــش بــه
معرفــی تعــدادی از فیلــم نامههــای ارســالی بــه ایــن دوره از جشــنواره میپردازیــم.

همسر

نویسنده:علیرضامحصولی
داستانیکوتاه

▐▐خالصهاثر
داســتان زوجــی مقیــد و مذهبــی اســت کــه بخاطــر نیــاز مالــی هــر دو کار مــی
کننــد .زن در آژانــس هواپیمایــی کار مــی کنــد و شــوهر ســرویس کار آسانســور و
پلــه برقــی اســت .زن در محــل کارش بخاطــر رئیــس شــرکت مجبــور مــی شــود
بــرای جــذب مشــتری آرایــش کنــد ،وقتــی شــوهرش از محــل کارش دنبــال
همســرش مــی رود ،او را بــدون چــادر و آرایــش کــرده مــی بینــد ،امــا بــه روی
خــودش نمــی آورد و بــه همســرش مــی گویــد کــه دیگــر ســرکار نــرود.
▐▐نمایی از اثر
دوربیــن در مســیر یــک صــف طوالنــی اتومبیــل هــا را دنبــال مــی کنــد .صــف
پمــپ بنزیــن اســت ،راننــده هــا کالفــه و خســته یا با بغل دســتی شــان صحبت
مــی کننــد و یــا ســر بــه فرمــان ،چرتــی مــی زنند .یــک موتور از کنار ماشــین هــا رد
مــی شــود و جلــو مــی رود .مــا آن را دنبــال مــی کنیــم .یک مرد  28ســاله(حمزه)
و یــک زن  25ساله(شــیوا) ســوار بــر موتورنــد .چنــد قدمــی مانــده بــه پمــپ
بنزیــن ،شــیوا از موتــور پیــاده مــی شــود؛ جلــو میــرود و منتظــر حمزه می ایســتد
تــا بنزیــن بزنــد .حمــزه هــم راهــش را بیــن ماشــین هــا بــاز مــی کنــد تــا مــی رســد
بــه یــک پمــپ بــی صاحــب و شــروع مــی کنــد بــه بنزیــن زدن.
قطعبه:
حمــزه موتــورش را روشــن مــی کنــد .مــی خواهــد بــرود امــا نــه از بیــن ماشــین
جلویــی و پمــپ هــا مــی توانــد تــکان بخــورد و نــه از بیــن ماشــین بغلــی و پشــتی
اش.
راننــده ماشــین عقبــی :چیــه آقــا؟! دیــر اومــدی مــی خــوای زودم بــری؟ یــهدیقــه وایســا دیگه.
حمــزه هیــچ نمــی گویــد و ســا کت مــی شــود .شــیوا بــا اشــاره ســر از حمــزه مــی
پرســد کــه چــه شــده اســت .حمــزه هــم اشــاره مــی کنــد کــه هیچــی .راننــده
ماشــین جلویــی ســوار ماشــین مــی شــود.
قطعبه:
حمزه و شیوا روی موتور در خیابان ها مشغول حرکت اند.
شیوا :زرشک پلو خوبهحمزه :خوبه-شیوا :آره میشه ته چینش هم بکنیم .ماست هم باید بگیریم

حمزه :میوه داریم؟یه ذره سیب و خیار داریم .یکی دو تا موز هم هست.
شیوا:حمزه هیچ نمی گوید.
شیوا :حمزه ببخشید.حمزه :اشکال ندارهآخــه راســت مــی گــی .نبایــد تــوی ایــن موقعیــت دعوتشــون مــی
شــیوا:کــردم.
حمــزه :گفتــم کــه .اشــکال نــداره .حــاال من دیشــب یه چیزی گفتــم .بعدشهــم تــو کــه دعــوت نکــردی .مــادر جــان خــودش گفــت فــردا شــب مــی خواهیــم
بیایم.
شــیوا :آخــه مــن مــی تونســتم بگــم ...نمــی دونــم یــه چیــزی ســر هــم کــن کــهنیان.
حمــزه :گفتــم کــه .ولــش کن .قدمشــون هم روی چشــم .عصری هــم خودممیــام دنبالــت بریــم چهــار تا چیز بخریم واســه شــب.
شیوا :کارت چی؟حمــزه :تــا چهــار ،چهــار و نیــم جمــع و جــورش مــی کنــم میــام .تــو تــوی آژانسبــاش تا بیــام.
شــیوا :دســتت درد نکنــه( .کمــی بعد) راســتی حمــزه .می گم ا گــه جای دیگهپیــدا کــردم مــی خــوام برم جــای دیگه.
حمزه :چطور؟ مگه اونجا چشه؟شیوا :طوری نیست .ولی خوشم نمی آد.حمــزه :تــو کــه تــازه رفتــی اونجا .خــودت می گفتی آژانــس هواپیمایی حقوقاز بقیه جاها بیشــتره؟
شــیوا :آره( ...مکــث طوالنــی) ...آخــه اینجــا تــا  5مــی بنــده .مــی گــم بــرم یــهآژانــس کــه الاقــل تــا هفــت ،هشــت بــاز باشــه .اینطــوری هم حقوقش بیشــتره،
هــم شــبا بــا هــم بــر مــی گردیــم خونــه.
حمــزه :نــه بابــا .نمــی خــوام خــودت رو خســته کنــی .همــون خیاطــی هــم کهتــو خونــه مــی کــردی ،خیلــی کمک خــرج بــودی.
شــیوا :آخــه خیاطــی کــه اینقــدر حقــوق نداشــت .االن چهــار تــا کاغــذ پــر مــیکنــم ،چهــار تــا دکمــه هــم تــو کامپیوتــر مــی زنــم.
حمزه هیچ نمی گوید .بدون این که رویش را برگرداند لبخند می زند....
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جشنوارهعمار؛
سالتحویلسینماییجبههفرهنگیانقالب
مهدی آذر پندار
بــه ورشکســتگی نزدیــک شــد و هیــچ وقــت چنیــن موضوعــی باعــث جــذب
هــر ســال ،جشــنواره عمــار ،ســال تحویــل ســینمایی جبهــه فرهنگــی انقــاب
مخاطــب بــه ســینما نشــد ،کما اینکــه در ســال  56ســینمای ایران ورشکســته
اســت و از آن ســال بــه بعــد ،بــه واســطه عمــار ،چهرههــای جدیــد و بیشتری بر
شــد.
ســر ایــن ســفره حاضــر میشــوند.
در حــال حاضــر هــم تــا حــدودی چنیــن وضعــی در حــال رخ دادن اســت،
دیــدگاه فیلمســازی کــه در جشــنواره عمــار حضــور دارد ،درباره ســینمای ایران
بنابریــن بــه تناســب وجــود ایــن مــوارد ،ســینمای مــا نیاز بــه سانســور و ممیزی
قابــل پیشبینــی اســت چرا کــه عمــار بــه ایــن خاطــر شــکل گرفــت کــه منتقــد
دارد ،بــه دلیــل ایــن کــه در بعضــی مــوارد ،واقعیــات را وارونــه نشــان میدهــد
فضــای ســینمای کشــور بــود.
یــا چیزهایــی را نمایــش میدهــد کــه دلیلــی نــدارد در ســینما وجــود داشــته
بــه عنــوان کســی کــه افتخــار حضــور بــه عنــوان داور در ایــن جشــنواره را داشــتم
باشــند .بنابریــن ســینمای مــا از هــر دو جهــت دچــار ایــراد اســت چــه از ایــن
نســبت بــه ســینمای ایــران از دو جهــت نظــر انتقــادی دارم؛ ســینمای مــا هــم
جهــت کــه نیــاز بــه سانســور دارد و ایــن اتفــاق نمیافتــد مگــر بــا فشــار افــکار
نیــاز بــه سانســور دارد و هــم از طــرف دیگــر سانســور میکند .ا گــر تا مدتی پیش،
عمومــی جامعــه و چــه از ایــن جهت که بســیاری از موضوعات انقالب اســامی
فکــر میکــردم هنرمنــدان بــه دلیــل بیدغدغــه بــودن ،ســراغ موضوعــات و
را سانســور میکنــد.
مســائل انقــاب اســامی نمیرونــد ،ا کنــون بــا اطمینــان میتوانــم بگویــم
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه هرقــدر کــه مــا از ایــن سانســور کــردن ابــا داریــم،
کــه جریاناتــی در ســینمای ایــران وجــود دارد کــه مانــع از حرکــت ســینما بــه
طــرف دیگــر بــا افتخــار موضوعــات انقــاب اســامی را سانســور میکنــد و در این
موضوعــات انقــاب اســامی میشــود.
وضعیتــی کــه ســینمای ایــران بــه آن دچــار شــده اســت عــده اندکــی رضایــت
بــه طــور مثــال وقتــی میبینیــم فیلمســاز مشــهوری کــه بعــد از  30ســال کار
دارنــد و جماعــت کثیــری هــم اصــا خبر ندارنــد چه اتفاقــی در حــال روی دادن
کــردن در ســینمای ایــران ،وقتــی میخواهــد فیلمــی دربــاره مســئله هســتهای
اســت.
بســازد تعــدادی از بازیگرانــش قــرارداد خــود را لغــو میکننــد ،مؤیــد ایــن موضوع
در واقــع مشــکل ســینمای ایــران ،از جایــی شــروع
اســت که در این ســینما ،کار کردن درباره انقالب و هر
میشــود کــه بــرای غالــب فعــاالن آن ،اصــا مهــم
یــک از موضوعاتــی کــه در حــوزه مســائل نظــام باشــد،
نیســت کــه گیشــه پر شــود ،چرا کــه دولت بــه برخی
بــه شــدت ســخت و پرهزینــه اســت.
اگــر بــا جشــنواره عمــار کــه مثــل یــک راهپیمایــی
از فیلمهــا و گروههــای خــاص بودجــه میدهــد.
شــما ا گــر فیلمنام ـهای دربــاره موضوعــات مربــوط بــه
فرهنگــی اســت همــراه شــویم ،میبینیــم کــه
تهیــه کننــدهای داریــم کــه در  15فیلــم آخــرش،
انقــاب اســامی داشــته باشــید ،بــا عباراتــی مثــل «مــن
بــه طــور مثــال جبهــه فرهنگــی انقــاب در کــدام
دچــار شکســت عظیــم تجــاری شــده اســت ولــی
ا گــر بخواهــم در ایــن فیلــم بــازی کنــم ،پــول دو ســال
حــوزه ضعــف دارد و در کــدام حــوزه ،رشــد داشــته
ضــرری نکــرده اســت در واقــع در چنیــن ســینمایی
بیــکاریام را میگیــرم» و حتــی عباراتــی مثــل «پــول
اســت کــه از ایــن جهــت هــم حرکــت خیلــی مهمــی
شکســت فیلــم در گیشــه معنایــی نــدارد ،چــرا که با
خــون» از طــرف بازیگــران مواجــه میشــوید .بنابریــن
اســت چــرا کــه در واقــع آینــه تمــام نمــای اتفاقــات
پولهایــی کــه در حــوزه تولیــد گرفتهاند یــا وامهای
بخاطــر جریانــات حا کــم بــر ســینمای ایــران کــه شــاید
جبهــه فرهنگــی انقــاب اســت و هــم قــوت قلبــی
برخــی نهادهــا هزینــه خــود را تامیــن میکننــد.
عــده خیلــی کمــی هــم باشــند ،ا گــر کســی بخواهــد در
بــرای مردمــی کــه در ســینمای کشــور بــه رســمیت
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه مــردم از چــه زاویــ ه و
پروژههــای منتســب بــه نظام فعالیت کنــد ،بخصوص
شــناخته نمیشــوند.
طریقــی بــه ســمت گیشــه جــذب شــوند ،از طریــق
از ســال  88بــه بعــد ،بایــد پیــه بیــکاری ،بایکــوت و
برخــی چیزهایــی کــه ممکــن اســت بــرای هرکســی
منــزوی شــدن در ســینمای ایــران را بــه تنــش بمالــد و
جذابیــت داشــته باشــد مثــل فیلمفارســی هــای
همیــن مســائل هــم ســینما گران را از ورود در چنیــن
قبــل انقــاب کــه برخــی چنیــن کاری میکننــد یــا ایــن کــه اصــا مــردم اهمیتــی
موضوعاتــی میترســاند.
ندارنــد چرا کــه فیلــم بــرای جشــنوارههای خارجــی و منتقــدان ســاخته شــده
از طــرف دیگــر ،ســینمای مــا ،نیاز به سانســور دارد؛ در ســینمای قبــل از انقالب
اســت.
و در دهــه  50هرقــدر ســینما کــه بــه طــرف مســائل غیراخالقــی پیــش رفــت

دیدگاه

در حــال حاضــر جشــنواره عمــار ،در حــوزه فیلــم مســتند ،داســتانی کوتــاه و
انیمیشــن بــا قــوت حضــور دارد ولــی هنــوز در فضــای ســینمای ایــران ،ورود
نکرده اســت .عمار ،در شــرایطی شــروع شــد که رســانهها و فعاالن انقالب
اســامی را بایکــوت میکننــد و راهپیمایــی  22بهمــن ،تبدیــل بــه رســانهای
میشــود کــه ایــن افــراد و جریــان هــم در قــاب تلویزیــون دیــده شــوند ،در حالــی
کــه قبــا ایــن تعــداد زیــاد دیــده نشــده بودنــد.
حــال ســوالی کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه ایــن جمعیــت بــزرگ تــا بحــال
کجــا بودنــد و چــرا دیــده نمیشــدند ،جشــنواره عمار هم چنیــن کاری میکند،
یعنــی یــک راهپیمایــی فرهنگــی اســت از ایــن جهــت کــه بــه گون ـهای عــرض
اندامــی بــرای جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی اســت کــه نشــان دهــد بــا تعداد
زیــادی آثــار ،ا کــران کننــده مردمــی ،تنــوع موضوعــی و ســطح کیفــی در صحنــه
حضــور دارد ،گرچــه ســایر جشــنوارهها ایــن آثــار را بایکــوت میکننــد .ایــن امــر از
ایــن جهــت خیلــی اهمیــت دارد کــه آثــاری را کــه دیگــران بایکــوت میکننــد یــا
در حاشــیه قــرار میدهنــد ،در عمــار اصــل قــرار میگیرنــد و ایــن افــراد احســاس
میکننــد در جمعــی از جنــس خودشــان هســتند و از طرفــی ،جریــان مقابــل
هــم احســاس میکنــد کــه ایــن حرکــت ،هــر ســال روبــه رشــد اســت.
ا گــر بــا جشــنواره عمــار کــه مثــل یــک راهپیمایــی فرهنگی اســت همراه شــویم،
میبینیــم کــه بــه طــور مثــال جبهــه فرهنگــی انقــاب در کــدام حــوزه ضعــف
دارد و در کــدام حــوزه ،رشــد داشــته اســت کــه از ایــن جهــت هــم حرکــت خیلــی
مهمــی اســت چــرا کــه در واقــع آینــه تمــام نمــای اتفاقــات جبهــه فرهنگــی
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مشکل
اصلــی ســینمای ایــران ایــن
مــردم
اســت کــه مردمــی کــه بــه ســینما میرونــد،
محســوب میشــوند و مردمــی کــه ســینما نمیرونــد بــه حســاب نمیآینــد،
بــه عبــارت دیگــر ســینمای ایــران ایــن مــردم را بــه رســمیت نمیشناســد و
هــر چیــزی راجــع بــه ســینما مطــرح شــود مثــل اســتقبال خــوب یــا بــد دربــاره
مردمــی اســت کــه ســینما میرونــد ،در حالــی که جمعیت زیادی سالهاســت
کــه بــه ســینما نمیرونــد.

انقــاب اســت و هــم قــوت قلبــی بــرای مردمــی
کــه در ســینمای کشــور بــه رســمیت شــناخته
نمیشــوند.
نفــس ایــن موضــوع کــه عمــار بــرای مــردم فیلــم
بســازد بــه شــدت ارزشــمند اســت امــا هنــوز برای
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ،عمــار در فضــای کلــی
سینمای ایران چه تاثیری گذاشته است ،زود
اســت؛ ســینما ،یعنــی آثار داســتانی که عمــار در
ایــن بخــش بــه شــدت نوپاســت ولــی در بخــش
مســتند اتفاقــات خیلــی خوبــی افتــاده اســت و
تعــداد زیــادی مستندســاز داریــم کــه میتوانیــم به
آنهــا تکیــه کنیــم؛ در حــوزه داســتانی ،هنــوز عمــار
در حــال تجربــه کــردن اســت و نمیتــوان گفــت روی
ســینما بــه معنــای بلیــت فروشــی و کســب حرفـهای تأثیــر
خاصــی گذاشــته اســت.
در ســینمای مــا ،ا گــر فیلمســاز ،بــرای مــردم فیلــم بســازد ،خیلــی از مشــکالت
حــل میشــود و ا گــر در جشــنواره عمــار ،تنهــا همیــن یــک مــورد ،پیگیــری
شــود کــه فیلمســازها بــه دنبــال ایــن موضــوع برونــد و اســلوب شــان را بــا نیــاز
مــردم تنظیــم کننــد ،تجربــه نشــان داده اســت کــه از خیلــی از آفتهــای مســیر
روشــنفکری در امــان میماننــد.
در دورههــای مختلــف عمــار ،بــه ویژگیهــای برجســته آن مثــل تنــوع
موضوعــیاش ،صراحــت و جســارت در بیــان ســوژهها ،ا کرانهــای مردمــی
و اتفاقــات زیــاد دیگــری بالیدیــم ولــی از دورههــای بعــدی عمــار ،بایــد تمرکــز
روی کیفیــت آثــار قــرار گیــرد و کمکــم بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنــد کــه بــا
آثــار ،فیلمســازان و مستندســازانش شــناخته شــود .بــه عنــوان مثــال ،ا گــر
مستندســازی ،تــا پیــش از ایــن مســتندی صرفــا گزارشــی ســاخته بــود ،ا کنون
بایــد اثــری روایــی بســازد.
قطعــا ،جشــنواره عمــار ،در دورههــای بعــدی خــودش ،ضمــن پایبنــدی بــه
تنــوع موضوعــی و توجــه بــه مســائل روز کشــور ،بــه رســالتش در آشــتی دادن
برخی اقشــار با حوزه ســینما و نیز تولید مســتند ،انیمیشــن و  ...جامعه عمل
میپوشــاند و از ایــن جهــت ،نگرانــی وجــود نــدارد.
موضوعی که باید جدیتر مورد توجه عمار قرار گیرد ،بحث کیفیت آثار است،
ا گــر هــر ســال ،جشــنواره محلــی باشــد کــه بــرای شناســایی چهر ههــای مســتعد
ولــو غیرحرفـهای کــه با اندکی آموزش میتوانند به فیلمســازان حرفهای تبدیل
یتــوان گفــت کــه هــر ســال ،جشــنواره عمــار ،ســال تحویــل ســینمایی
شــوند ،م 
جبهه فرهنگی انقالب اســت و از آن ســال به بعد ،به واســطه عمار ،چهرههای
یشــوند.
شتــری بــر ســر ایــن ســفره حاضر م 
جدیــد و بی 
خیلیهــا بــه ایــن موضــوع امیــد بســتند تــا در چنــد ســال آینــده ،ایــن افــراد و
اســتعدادهایی که در عمار دیده میشــوند ،بتوانند قلههای کیفی ســینمای
ایــران را فتــح کننــد و بــرای ایــن اتفــاق باید صبــر کرد ،البته جشــنواره عمار باید
مراقــب باشــد تــا بــه رقابت محض تبدیل نشــود ،آفت جشــنواره این اســت که
افــراد ،فقــط فیلــم بســازند تــا فانــوس آن را بگیرنــد ،در جشــنواره مردمــی ،فیلم
بایــد ســاخته شــود تــا به دســت مــردم برســد.

گفتو

گوی ف
یلمسا
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پناهندگیفرهنگیدر«نسخهآندلسی»
حســام الدیــن احمــدزادگان ،متولــد  1368در تهــران و دارای مــدرک کارشناســی ارشــد عمــران
اســت؛ و بــرای دومیــن ســال متوالــی بــا ارائه آثــاری پیرامون معضالت فرهنگی در جشــنواره عمار
حضــور بــه رســانده اســت.
چطور وارد عرصه فیلم سازی شدید؟
کــه نتایــج آن خانــواده هــا را دچــار آســیب مــی کنــد ،بــه مــردم بنمایانیــم.
معمــوال آدم هــا بــه واســطه شــرایط پیرامونــی انتخــاب هــای خــود را انجــام مــی
مــا در ایــن مســتند تصمیــم بــر موعظــه و نصیحــت نداشــتیم بلکــه نتایــج
دهنــد و بــه موضوعــات مختلــف تمایل و عالقه مندی نشــان مــی دهند؛ یکی
اســتحاله فرهنگــی را بازنمایــی کــرده ایــم تــا یکــی از ســواالت رایــج ایــن روزهــا
یعنــی کــم شــدن احســاس آرامــش در افــراد و خانــواده هــا را ریشــه یابــی کنیــم
از ایــن مســائل دغدغــه افــراد نســبت بــه شــرایط جامعــه اســت؛ جامعــه مــا،
جامعــه ای سیاســی اســت کــه رقابــت هــا و جریانــات مختلــف فکــری در ایــن
کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن منظــور نگاهــی بــه گذشــته کشــور و مســیر فرهنگی
حــوزه ،تاثیــر فراوانــی بــر فرهنــگ مــا مــی گذارنــد؛ از ایــن رو بــر آن شــدم تــا بــرای
طــی شــده از ســوی خانــواده هــا و افــراد داشــتیم.
نشــان دادن هویــت فرهنگــی جامعــه اثــاری را بــه تولیــد و نمایــش برســان م که
بســیاری از مشــکالت جامعــه ریشــه در جهــل خانــواده هــا نســبت بــه تربیــت
نتیجــه آن  5مســتند ازجملــه «زندگــی آمریکایی»« ،بهای برهنگی» و «نســخه
فرزنــدان خــود دارد و دشــمن بــا شــناختی کــه از ایــن نقطــه ضعــف در شــکاف
آندلســی» اســت.
میــان والدیــن و خانــواده هــا و گسســت فرهنگــی دارد ،اهــداف خــود را بــه
وســیله رســانه دنبــال مــی کنــد؛ از ایــن رو شــناخت پشــت پــرده فیلــم هــا و
مســتند «نســخه آندلســی» بــا چــه رویکــردی
برنامــه هــای رســانه دشــمن مــی توانــد تــا حــدودی
ســاخته شــده ؟
مانــع از دســتیابی آنهــا بــه اهدافشــان شــود.
«نســخه آندلســی» مســتندی کارشــناس محــور اســت در پناهندگی سیاســی افراد به کشــور ثانویه می
کــه بــا هــدف زدن تلنگــر بــه جامعــه تولید شــده و ســعی رونــد امــا در پناهندگــی فرهنگــی ســبک و ســیره بــه نظــر شــما توجــه بــه چــه نکتــه ای منجــر بــه
کــرده تــا مســائل فرهنگــی را بــه صــورت تیتــر وارد مطرح زندگــی در کشــور هــای دیگــر غربــی را در زندگــی تقویــت فیلمســازان متعهــد کشــور مــی شــود؟
کنــد و مثــال هــا و بحــث هایــی کــه نیــاز امــروز جامعــه در خــود جــاری مــی کننــد و هویــت خــود را بــه تدریــج بســیاری از بازیگــران و عوامــل ســینما و تلویزیــون
زمینــه فرهنگــی اســت را مطــرح کنــد؛ چــرا کــه ممکــن بــه فراموشــی مــی ســپارند.
را عالقــه منــدان بــه نظــام تشــکیل مــی دهنــد،
اســت بســیاری از افــراد متوجــه تــاش دشــمن جهــت
اســتحاله فرهنگــی نباشــند و ایــن معرفــی هــا در مســیر
پیــش روی آنهــا موثــر واقــع شــود.
یکــی از مشــکالتی کــه دســت بــه گریبــان آن هســتیم و در ایــن مســتند مــورد
اشــاره قــرار گرفتــه مســئله پناهندگــی فرهنگــی اســت؛ چــرا که افــراد بســیاری در
جامعــه بــه آن دچارنــد بــدون آنکــه متوجــه چنیــن مســئله ای باشــند.
در پناهندگــی سیاســی افــراد بــه کشــور ثانویــه مــی رونــد امــا در پناهندگــی
فرهنگــی ســبک و ســیره زندگــی در کشــور هــای دیگــر غربــی را در زندگــی خــود
جــاری مــی کننــد و هویــت خــود را بــه تدریــج بــه فراموشــی مــی ســپارند.
ا گــر بخواهــم مثالــی در ایــن مــورد بزنــم بایــد بــه کشــور ترکیــه کــه در همســایگی
ماســت اشــاره کنــم؛ کشــوری کــه مــردم آن ســابقه زیــادی در دیــن داری
داشــتند امــا حــکام گذشــته آن اســتحاله فرهنگــی را پذیرفتنــد و میــان مــردم
و تاریــخ و هویــت شــان انفصــال ایجــاد کردنــد و ایــن مهــم در دراز مــدت اثــرات
ســویی بــر جامعــه وارد مــی کنــد.
در ایــن مســتند مشــخصا کــدام مقولــه فرهنگــی را مــورد توجــه قــرار داده
ایــد؟
در ایــن مســتند بــه ریشــه یابــی مســائل فرهنگــی جامعــه بــا محوریــت حجاب،
مشــکالت خانــواده و ناهنجــاری هــای رفتــاری پرداختــه شــده اســت و در بیان
آن از موضــع اطــاع رســانی اقــدام کــرده ایــم تــا پشــت پــرده بســیاری از اتفاقاقــی

اســتفاده از ایــن افــراد در ارائــه تولید آثاری همســو با
اهــداف و آرمــان هــای انقــاب مــی توانــد بــه رشــد و
بالندگــی هنــر متعهــد کمــک کنــد.
مســئله دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،پیگیــری آمــوزش هــا بــرای
فیلمســازان جــوان اســت؛ چــرا که بســیاری از شــرکت کننــدگان جشــنواره عمار
بــه دلیــل دغدغــه هــای انقالبــی و دینــی وارد ایــن عرصــه شــدند و ا گــر بخواهیم
در آینــده فیلــم هــا را بــا کیفیــت باالتــر ارائــه دهیــم بایــد بــه آموزش توجــه جدی
داشــته باشــیم و در کنــار آن نیــز بازخــورد مردمــی آثــار را بــه فیلمســازان منتقــل
کننــد تــا بــا شــناخت ضعــف ها و قــوت آثار و شــناخت از عالقــه مندی مــردم ،در
آثــار بعــدی خــود موفــق تــر عمــل کننــد.
آشنایی شما با جشنواره عمار به کدام دوره بر می گردد؟
تقریبــا از دوره پنجــم بــود کــه بــه واســطه تبلیغــات و معرفــی دوســتان ،بــا
جشــنواره عمــار آشــنا شــدم؛ جشــنواره عمــار فرزنــدی اســت کــه ای کاش آن
زمــان کــه مقــام معظــم رهبــری بحــث شــبیخون فرهنگــی را در دهــه  70مطرح
کردنــد ،بــه دنیــا مــی آمــد؛ چــرا کــه مــی توانســت تــا حد مطلوبــی از شــکل گیری
اشــتباهات و کجــروی هــا در جامعــه جلوگیــری کنــد ،امــا با این حال جشــنواره
عمــار بــا هدفــی ارزشــمند شــکل گرفــت و بــا اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــا مــی
توانــد بــه موفقیتــی روزافــزون برســد.

گفتو
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محمــد ناصــری فــر کارگــردان فیلــم «یــادم تــو را فرامــوش» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار «نشــریه
خبــری روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار» در خصــوص اثــری کــه بــه جشــنواره تحویــل
داده ،گفــت :محتــوای ایــن فیلــم داســتانی کوتــاه ،مبنــی بــر احیــای فریضــه امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر بــود و بــرای برطــرف کــردن معضــات ایــن موضــوع و مطــرح کــردن درســت آن
در جامعــه ،از مصادیــق مختلفــی اســتفاده کردیــم و در ایــن شــش قســمت بــه مواردی غیــر از
حجــاب کــه تنهــا مصــداق مطــرح شــده در جامعــه اســت ،پرداختیــم.
ناصــری فــر بــا اشــاره بــه ایــن کــه مخاطــب اثــر ،دانشــجویان بــوده انــد عنــوان کــرد :موضوعــات
عنــوان شــده ،مصادیقــی چــون کــم کاری دانشــجویان و اســاتید ،حــق چــاپ کتــب و جزواتی
کــه هســت ،حــق النــاس هایــی کــه مــی توانــد در دانشــگاه مطرح شــود و در نهایت به مســئله
حجــاب هــم پرداختیم.
وی در خصــوص ســوژه ایــن اثــر تا کیــد کــرد :دغدغــه هــا مــا باعــث ســاخته شــدن ایــن اثــر شــد
کــه نــه تنهــا بــه فریضــه مهــم امربه معروف و نهی از منکر پرداخته نمی شــود ،بلکــه آن معدود
افــرادی کــه در ایــن حــوزه کار مــی کننــد ،بــا برداشــت غلــط از ایــن مســئله صحیــح اجتماعی،
باعــث تخریــب آن می شــوند.
کارگــردان فیلــم «یــادم تــو را فرامــوش» در ادامــه گفت :محتــوای اصلی این داســتان ،به دلیل
ایــن کــه از دل خــود دانشــجویان گرفتــه شــده بــود و هر شــش قســمت بر اســاس یک واقعیت
بــود ،مخاطبیــن دانشــجو بــا ایــن مجموعــه حــس همــذات پنــداری خوبــی برقــرار مــی کنــد و
بــه همیــن خاطــر ،از ایــن مســتند بــه طــور کلــی راضی بــودم و احســاس می کنم بــه آن هدفی
کــه می خواســتم رســیدم.
وی در خصــوص شــیوه پرداخــت اثــر عنــوان کــرد :هــر قســمت از ایــن اثــر یک ســوژه داشــت که
بــر مبنــای واقعیتــی خــاص بیــان شــده بــود و ما ســعی کردیم به صــورت داســتان و خاطــره در
غالــب کمیــک موشــن ایــن اثر ایجاد شــد.
ناصــری فــر ،بــا اشــاره بــه جنبــش حیــاء ،بــه عنوان تشــکل حامی این مســتند عنــوان کــرد :در
ســایت ایــن مجموعــه قســمتی وجــود دارد کــه آمریــن بــه معــروف خاطــرات خــود را ثبــت مــی
کننــد و مــا از خاطــرات برتــری کــه مــی توانســتیم اســتفاده بکنیــم الهــام گرفتیــم و هــر کــدام از
قســمت هــا بــر اســاس یــک اتفــاق واقعــی بــا کمــی داســتان پــردازی بــه وجــود آمــده اســت.
محمد ناصری در خصوص جنبش حیاء عنوان کرد :این جنبش یک تشــکل دانشــجویی
فرهنگــی بــود کــه اهــداف آن گفتمــان ســازی و احیــاء امربــه معــروف در جامعــه بــود ،ولــی در
ســال گذشــته بــا گســترش فعالیــت هــا ،بــه یــک جنبــش مردمــی دانشــجویی تبدیــل شــده
اســت کــه بــا احیــا امربــه معــروف و نهی از منکر با تا کید بر فرمایشــات حضــرت آیت اهلل خامنه
ای ،بــا دیــد تمــدن ســازی بررســی مــی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه جشــنواره فیلــم عمــار در ایــن مســئله ،تصریــح کــرد :مجموعــه هــای
فرهنگــی کــه در کشــور وجــود دارد ،بــا انقــاب پیــش نرفتــه اند ،یعنی انقالب که شــد تغییری
در ایــن مجموعــه هــا رخ نــداد .ایــن مجموعــه هایــی کــه در عرصه فرهنگی موجود هســتند،
اشــکاالت ریشــه ای دارنــد کــه اصــاح آن هــا یــک فرآینــد بســیار زمــان بــر و ســخت اســت ،امــا
بهتریــن راهبــرد و روش همــان کاری اســت کــه جشــنواره عمــار راه انداختــه اســت و آن هــم
ایجــاد مجموعــه هــای مــوازی اســت .بــه جــای اصــاح ســاختارهای قبلــی ،بهتریــن راهبــرد
ایــن اســت کــه یــک مجموعــه جدیــد راه بیاندازیــم کــه ایــن مجموعــه خــود بعــد از مدتــی
محلــی بشــود بــرای یافتــن اســتعدادهای انقــاب اســامی کــه جشــنواره عمــار نمونــه خوبــی
در ایــن زمینــه اســت و توانســته موفــق باشــد.
محمــد ناصــری در انتهــا در خصــوص فعالیــت هــای آتــی خــود عنــوان کــرد :قصــد داریــم در
قالــب داســتانی ،مســتند ،موشــن گرافــی و  ...بــه ایــن مســئله بپردازیــم و در حــال امــوزش
یــک تیمــی در حــوزه فیلمســازی هســتیم کــه بتوانیــم یــک مقــدار بلندمــدت تــر ایــن قضیــه
را پیگیــری کنیــم.
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غواصان شهید به روایت دارابی

خاطرهبازیگر«دایو»
حســین دارابــی متولــد  ،1361فــارغ التحصیل رشــته کارگردانی انیمیشــن از
دانشــکده ســروش دانشــگاه صــدا و سیماســت کــه بــا مســتند داســتانی
«دایــو» در ششــمین جشــنواره عمــار شــرکت کــرده اســت.
خواهــد شــد.
حســین دارابــی ،کارگــردان فیلــم داســتانی «دایــو» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
دارابــی کــه در پنجمیــن جشــنواره فیلــم عمــار بــا اثــر علمــک موفــق بــه کســب
«نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار» در خصــوص نحــوه ورودش بــه
دیپلــم کارگردانــی شــده اســت ،گفــت :در جریــان فیلــم «دایــو» در دقیقــه نــود
دنیــای هنــر و رســانه ،گفــت  :بخاطــر رشــته تحصیلــی و قــرار گرفتــن درجمــع
فیلــم بــرداری بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بازیگــر فیلــم بــا چیــزی کــه در ذهــن
دوســتانی کــه در ایــن عرصــه بودنــد کــم کــم بــه دنیــا رســانه عالقــه منــد شــده
مــن اســت فاصلــه زیــادی دارد بنابرایــن ناچــار به تغییر بازیگر شــدیم؛ موقعیت
و بــا کار تدویــن فعالیتــم را شــروع کــردم و بــا دوربیــن هــای معمولــی شــروع بــه
بــدی بــود؛ بــا یکــی از دوســتان بــرای انتخــاب بازیگــر اقــدام کردیــم و درنهایــت
ســاخت فیلــم هــای کوتــاه دانشــجویی کــردم کــه بــه مــرور زمــان ســبک کارم
در ســاعات پایانــی یکــی را بــه مــن معرفــی کردنــد بــا او صحبــت کــردم و متــن
حرفــه ای تــر و بــه ســطح باالتــری ارتقــا پیدا کــرد.
فیلــم را بــه وی دادم و از اتــاق بیــرون آمــدم ،وقتی برگشــتم دیدم چشــم هایش
وی گفــت« :دایــو» یــک فیلــم داســتانی نیمــه بلنــد دربــاره شــهدای غــواص
پــر از اشــک اســت ،خیلــی تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه بــود
اســت کــه موقعیــت آنــان را در یکــی از عملیــات
وقتــی از او علــت را پرســیدم گفــت چنــد روز پیــش
هــای دوران دفــاع مقــدس روایــت مــی کنــد کــه بــا
پشــتیبانی باشگاه فیلم ســوره حوزه هنری و پشتکار یکــی از مهمتریــن مســایلی کــه مــی توانــد فرهنــگ برنــده بهتریــن بازیگــر در جشــنواره مــاه حــوزه هنــری
عوامــل تولیــد آن ســاخته شــد؛ البتــه بخاطــر جنــس جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و در فرمایشــات شــدم و بــه خاطــر ارادتــی کــه بــه شــهدا داشــتم آن را
کار ،شــرایط ســاخت اثــر بــا دشــواری هــای فراوانــی مقــام معظــم رهبــری هــم بــه آن تاکید ویژه شــده بــه شــهدای غــواص کــه در حــوزه هنــری دفــن شــده
بحــث فرهنــگ و ســبک زندگــی هســت کــه اگــر بودنــد تقدیــم کــردم و االن بــاورم نمــی شــود کــه در
همــراه بــود.
وی ادامــه داد :ســاخت فیلــم در شــهرک دفــاع اصــاح بشــو بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت فیلمــی نقــش همــان شــهدای غــواص را بــازی مــی
مقــدس انجــام گرفــت و مــا لوکیشــن هــای ســختی اجتماعــی فرهنگــی اقتصــادی جامعــه حــل خواهد کنــم و ایــن یکــی از خاطــرات قشــنگ تولیــد «دایــو»
داشــتیم؛ ازقــرار گرفتــن در ســرما تــا ســایر مــواردی کــه شد.
بــود.
وی دربــاره آشــنایی اش بــا جشــنواره عمــار ،گفــت:
مــا را درگیــر مــی کــرد.
آشــنایی ام بــا عمــار از طریــق بولتــن هــای تبلیغاتــی و
دارابــی گفــت :مــا تاریــخ غنــی ای داریــم؛ قهرمــان
بــه طــور جــدی از طریــق یکــی از دوســتان بوده کــه در جریــان تدوین یک فیلم
هــا وداســتان هایــی کــه سرشــار از نا گفتــه هاســت؛ مــا قهرمــان هــای واقعــی
همــکاری کــرده انــد.
داریــم،در بحــث دفــاع مقــدس ایــده هــای بســیار نابــی وجــود دارد کــه کمتــر به
کارگــردان فیلــم داســتانی «دایــو» ،بیــان کــرد :ایــده ای کــه در جشــنواره عمــار
آن پرداختــه ایــم و جــای بســط و پــر و بــال زیــادی دارد.
وجــود دارد بســیار نــاب و بــی ســابقه اســت البتــه ا گــر ماننــد سایرجشــنواره هــا
وی خاط��ر نش��ان کــرد :یکــی از مهمتریــن مســایلی کــه مــی توانــد فرهنــگ
دچــار حاشــیه و انحــراف نشــود وارتباطــش را بــا تمــام مــردم و اقشــار عامــی
جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و در فرمایشــات مقام معظم رهبری هــم به آن
جامعــه حفــظ کنــد؛ چــرا کــه عمــار تریبونــی برای دیــدن فیلم هایی هســت که
تا کیــد ویــژه شــده بحــث فرهنــگ و ســبک زندگــی هســت کــه ا گــر اصالح بشــود
جــز در عمــار دیــده نخواهنــد شــد.
بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت اجتماعــی فرهنگــی اقتصــادی جامعــه حــل

گف

توگو

ی فی
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هنوز آرمان های نظام جمهوری اسالمی
در سینما متبلور نشده
مســتند «راه روشــن» اثــری بــه کارگردانــی حجــت اهلل عدالــت پنــاه اســت .در ایــن مســتند،
نویســنده آمریکایــی کتــاب «جاسوســان علیــه نبــرد آخرالزمــان» در یــک اقــدام جســورانه رســانه
ای افشــا میکنــد کــه تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران کار عوامــل موســاد اســت و در دنباله ی
آن جمعی از دانشــجویان نخبه دانشــگاه صنعتی شــریف مصمم می شــوند تا مســیر این شــهید
را در جهــت عــزت و ســربلندی نظــام اســامی طــی کننــد.

▐▐چه شد که سراغ ساخت مستند با چنین سوژه ای شدید؟
مــا نســل ســومی هــا نمــادی از اســتقالل و تــاش بــرای دســتیابی بــه عــزت ،
مقاومــت و اتــکا بــه دانــش جوانــان خــود بــوده ایــم و ایــن مســتند نیــز در مســیر
همیــن اهــداف و آرمــان هــا ســاخته شــد
مســتند راه روشــن از ســه جنبه شــخصیت شــهید احمدی روشــن را به تصویر
کشــید کــه جنبــه نخســت آن پشــتکار ،تــاش و تــوان علمــی ایــن شــهید بزرگــوار
بــرای آموختــن بیشــتر بــود و جنبــه ی دیگــر ،تــاش شــهید در جهــت انتقــال
تجربیـ�ات و عملـ�ی کـ�ردن ایـ�ن دانـ�ش در راسـ�تای اهـ�داف نظـ�ام اسـلامی بـ�ود
امــا جنبــه ی دیگــر کــه بســیار مهــم و قابــل بررســی بــود آن شــور مضاعفــی کــه
شــهید احمــدی روشــن در میــان دانشــجویان دانشــگاه شــریف بــا شــهادت
خــود ایجــاد کــرد و نقطــه عطفــی کــه در زندگــی علمــی بســیاری از دانشــجویان
ایــن دانشــگاه بــه وجــود آورد
مســئله ی دیگــری کــه بــه آن پرداختــه شــده اقــرار دشــمنان نظــام در شــبکه
هــای معانــد خــود مبنــی بــر برنامــه ریــزی جهــت تــرور شــهید احمــدی روشــن
بــود بــه گونــه ای کــه خودشــان اقــرار کردنــد کــه ایــن کار توســط عوامــل موســاد
صــورت گرفتــه اســت تــا بتواننــد مانعــی در مســیر پیشــرفت هــای علمــی ایــران
ایجــاد کننــد.
▐▐جشــنواره عمــار تــا چــه میــزان توانســته در ترویــج فرهنــگ شــهادت
اثرگــذار باشــد؟
بزرگتریــن مشــخصه ی جشــنواره مردمــی عمــار جنبــه ی مردمــی بــودن آن و
ا کــران هایــی اســت کــه در سراســر ایــران از طریــق خــود مــردم ،صــورت می گیرد
و ایــن ا کــران هــا افــزون بــر ایجــاد مــوج فرهنگــی در کشــور بازخوردهــای مثبت و
ســازنده ای را بــرای ســازنده اثــر بــه دنبــال دارد

بــه عنــوان مثــال مســئله شــهادت ،مســئله ای اســت کــه تاریــخ ایــران چــه
قبــل از انقــاب و چــه پــس از انقــاب در مبــارزه بــا منافقــان ،دوران هشــت
ســال جنــگ تحمیلــی و ترورهــای پــس از جنــگ بــا آن گــره خــورده اســت و
جشــنواره عمــار توانســته ایــن آرمــان نظــام اســامی را تــا حــدودی در قالبــی
متفــاوت بــه مــردم عرضــه کنــد و کاســتی هــای موجــود در ایــن زمینــه را
برطــرف نمایــد.
▐▐جشــنواره عمــار در مقایســه بــا ســینمای ایــران تــا چــه میــزان بــه ارزش
هــای اســامی و آرمــان هــای انقــاب پرداختــه اســت؟
بــه نظــر مــن مــا هنــوز نتوانســته ایــم بــه ســینمای ملــی برســیم و هنــوز کــه هنوز
اســت ،آرمــان هــای نظــام جمهــوری اســامی در ســینما متبلــور نشــده اســت
و یــا بــه نــدرت شــاهد آن بــوده ایــم و آن چــه کــه فضــای غالــب ایــن ســینما را
تشــکیل داده بــا ارزش هــای انقــاب فاصلــه هــای بســیار دارد؛ چــرا کــه ایــن
افــراد کمــا کان در دوران قبــل از انقــاب ســیر مــی کنند و شــاهد هســتیم ،فیلم
هایــی از بودجــه بیــت المــال ارتــزاق مــی کننــد کــه اثــر گــذاری هــای منفــی نیــز
در جامعــه دارد.
امــا جشــنواره عمــار حرکتــی اســت کــه آمــده بــار ســنگین ســینمای ارزشــی و
انقالبــی کــه هدایــت نســل جدیــد ســینمای ایــران را بــه دنبــال دارد بــه دوش
کشــد.
در جشــنواره عمــار بحــث رقابتــی وجــود نــدارد و فیلمســازانی کــه اثــری بــه ایــن
جشــنواره مــی فرســتند خــود را عمــاری مــی داننــد و براســاس تکلیــف خــود
عمــل مــی کننــد و بــه دنبــال دیــده شــدن کار و اثرشــان هســتند.
جشــنواره عمــار در آینــده با حمایت از نســل جدید هنرمنــدان انقالب قطعا اثر
خوبی در تغییر وجهه ی ســینمای ملی مان خواهد داشــت.

11

6thammarpopularfilmfestival
نشــریه روزانــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار

کارگردان مستند «راه روشن»

گفتو

گوی ف
یلمسا

ز

6thammarpopularfilmfestival
نشــریه روزانــه ششــمین جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار

12

«سهقربانی»هاشمی

هم شاگردی ها از  3خون شانزده آذر می گویند
میراســداهلل هاشــمی کارگــردان فیلــم ســه قربانــی در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار «نشــریه خبــری روزانــه جشــنواره فیلــم عمــار» در
خصــوص اثــری که برای دبیرخانه جشــنواره ارســال کــرده ،گفت:
«ســه قربانــی» داســتان شــهید شــدن آن ســه دانشــجویی کــه در
 16آذر توســط رژیــم شــاه کشــته شــدند ،مســتند ســه قربانــی ،بــه
صــورت ترکیبــی پیــش مــی رود و تصاویــری از آن موقــع پخــش
مــی شــود و بــرای اولیــن شــخصیت هایــی علمــی و سیاســی راوی
موضــوع هســتند ،کــه حــاال اصــا ایرانــی نیســتند.
وی در ادامــه بــه رونــد فیلــم اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد:
مســتند بیانگــر آن واقعیتــی اســت کــه اتفــاق افتــاده ،ســفر
نیکســون و اعتــراض دانشــجویان بــه ایــن کــه شــاه ســلطنتش را
دوبــاره بــه کمــک آمریکایــی هــا بــه دســت آورده اســت.و وقتــی
کــه نیکســون مــی خواهــد بــه ایــران ســفر کند ،قبــل از ســفر برای
ایــن کــه شــاه بتوانــد خفقــان سیاســی را بــر کشــور حا کــم کنــد و
اهــداف آمریــکا را محقــق کند ،ســه دانشــجو در دانشــگاه قربانی
مــی شــوند تــا شــاه بتوانــد در ادامــه آن ،قــرار داد نفتــی بــا آمریــکا
امضــا بکنــد کــه در واقــع تمــام زحمــات ملــی شــدن صنعــت
نفــت را بــه بــاد دادنــد.
هاشــمی حضــور شــخصیت هــای خارجــی در مســتند را از نقــاط
حائــز اهمیــت مــی دانــد و تا کید می کند :در این فیلم کســانی که
نزدیــک دربــار بــوده انــد روایــت گــر داســتان هســتند و عــاوه بــر آن
اســاتیدی موضــوع را تعریــف مــی کننــد کــه در آن زمــان دانشــجو
و همــکالس شــریعت رضــوی و بــزرگ نیــا بودنــد؛ در واقــع دو تــن

از اســاتید دانشــگاه کــه آن زمــان دانشــجو بودنــد و در آن حملــه
نظامیــان در دانشــگاه حضــور داشــتند ،بــه جزئیــات ایــن هجــوم
وحشــیانه مــی پردازنــد و مســتند یــک مســتند اقناعــی اســت کــه
بــرای همــه مدعــای خــود ســند متقــن ارائــه مــی دهــد.
کارگــردان مســتند ســه قربانــی در خصــوص شــیوه پرداخــت فیلــم
مــی گویــد :ا کثــرا از مصاحبــه اســتفاده شــده ،مصاحبــه هــای
کوتــاه و بــه تعــداد بــاال در مســتند وجــود دارد و عــاوه بــر آن چنــد
ســکانس هــم بازســازی شــده کــه در واقــع فضــای آن موقــع را
نشــان دهــد.
وی با تا کید بر این که پژوهش کار توســط خود کارگردان صورت
گرفتــه ،گفــت .:ســاخت ایــن مســتند بــر پژوهــش اســتوار بــوده
اســت کــه تقریبــا یک ماه به طول انجامیــد .در امر پژوهشــی از دو
روش مطالعــه کتابخانــه ای و بازدیــد آرشــیو ســازمان صداوســیما
اســتفاده شــده اســت.
میراســداهلل هاشــمی با اشــاره به محدودیت هایی که در ساخت
فیلــم وجــود داشــت ،تا کیــد مــی کنــد :ا گــر آن بودجــه و وقــت الزم
بــرای کار بــود ،خیلــی بهتــر مــی توانســتیم روی ایــن موضــوع کار
کنیــم .در خیلــی از مــوارد نیــاز بــود کــه صحنــه هایــی را بازســازی
کنیــم ولــی بودجــه کافی برای بازســازی صحنه در دســت نبود که
ا گــر ایــن اتفــاق مــی افتاد خیلی بهتر می شــد ولــی تصاویــری از آن
موقــع و ورود ســربازان بــه دانشــگاه را پیــدا کردیــم و بــا صدا گذاری
بــر روی آن توانســتیم ایــن مســئله را نشــان دهیــم و در واقــع در
ایــن مــدت کوتــاه صرفــا زمــان در حــدی بود که می شــد اطالعاتی
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«یونسیها»؛
روایتغواصانحسینی
محمــد محســن مــرادی متولــد ســال 76و دانش��جوی کارشناس��ی فنــاوری
اطالع��ات دانشــگاه اصفهــان اســت کــه با مســتند یونســی ها در ششــمین
جشــنواره عمــار شــرکت کــرده اســت.

در ایــن زمینــه بــه مخاطــب منتقــل کرد.
هاشــمی در ادامــه بــه ریشــه هــای ایــن اتفــاق اشــاره کــرد
و گفــت :بعــد از ایــن کــه شــاه بــا آن کودتــای آمریکایــی ،بــه
قــدرت برگشــت ،ســلطنت خــود را مدیــون آمریکایــی هــا مــی
دانســت و در صــدد جبــران آن برآمــد .مــردم از ایــن کــه ایــران
بــه برقــراری رابطــه بــا آمریــکا اقدام می کند خشــمگین بودند؛
اوج این عصبانیت در دانشــکده فنی دانشــگاه تهران متبلور
شــد .شــاه دنبــال ایــن بــود کــه یــک خفقانــی ایجــاد بکنــد.
یــک فضــای سیاســی را ایجــاد بکنــد کــه بتوانــد اهدافــش را
اجرایــی بکنــد و ایــن کار را بــا حضــور نظامیــان شــاه و کشــتن
ســه دانشــجو انجام داد و آن خفقان سیاســی را به وجود آورد
کــه در ادامــه آن قــرارداد ننگیــن نفتــی بســته شــد ،یعنــی تمــام
زحمــات ملــی شــدن نفــت یــک جــا بــه بــاد رفــت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه هنــوز آن روحیــه استکبارســتیزی در
دانشــجوها وجــود دارد ،گفــت :دانشــجویان ،آن طــور که باید
در ایــن خصــوص اقنــاع نشــده انــد و با ایــن که خــواص زیادی
در فضــای دانشــجویی داریــم ،امــا خیلــی از دانشــجویان هنوز
بــا فضــا آشــنا نیســتند کــه در ایــن زمینــه جشــنواره عمــار مــی
توانــد نقــش آفرینــی کنــد؛ عمــار بــا مســتندهایی کــه شــعاری
نیســتند و کامــا بر مبنای ســندهایی کــه ارائه مــی دهند می
توانــد کارهــای فرهنگــی در ایــن زمینــه انجــام دهــد.
هاشــمی در انتهــا بــا اشــاره بــه پیشــرفت روزافــزون جشــنواره
عمار گفت :ا گر بتوان شرایط را طوری کرد که ،فیلمسازهای
حرفــه ای ارزشــی هــم وارد ایــن موضــوع هــا بشــوند و کارهــای
حرفــه ای وارد مجموعــه بشــود ،مــی تــوان انتظــار تاثیرگــذاری
بیشــتری داشت.

محمد محســن مرادی ،کارگردان مســتند «یونســی ها» در گفتگو با خبرنگار
«نشــریه روزانــه جشــنواره مردمــی فیلم عمار» ،گفــت :از ســال اول راهنمایی با
آشــنا شــدن بــا نــرم افــزار هــای ســاخت کلیــپ شــروع بــه ســاخت کلیــپ هــای
مختلــف کــردم امــا بــه طــور جــدی از ســال 92تصمیــم بــه ســاخت فیلــم بلنــد
گرفتــه و کــم کــم شــروع بــه کار بــا امکانــات محــدود و دوربیــن شــخصی کــردم.
وی بــا اشــاره بــه نحــوه ســاخت مســتند «یونســی هــا» بیــان داشــت:من اســم
مســتند یونســی هــا را از اســم لشــگر 14امــام حســین(ع) گرفتــم؛ در مراســمی
توانســتم بــاالی ســر شــهدا حاضــر شــوم و خانــواده هــای شــهدا را از نزدیــک
ببینــم ،در واقــع ماجــرای مســتند «یونســی هــا» از آغــاز تــا پایــان دربــاره نحــوه
ورود ایــن شــهدا بــه ایــران و دیدارخانــواده هایشــان بــا پیکــر ایــن شــهدا اســت.
وی افــزود :زمانــی کــه قراربــود شــهدای غــواص را بــه کشــور بیاورنــد دعــا مــی
کــردم بعــد از ایــام کنکــور باشــد و بــه لطــف خــدا این اتفاق بعــد از کنکــور رخ داد
و من به تهران آمدم و توانســتم از تشــیع شــهدا فیلم گرفته و مصاحبه هایی
را هــم انجــام بدهــم.
مــرادی ادامــه داد :ازبیــن ایــن شــهدا ،اســتان اصفهان و لشــکر 14امام حســین
بیشــترین تعــداد شــهدای غــواص را بــه خــود اختصــاص داده بــود از ایــن رو
در ایــام ورود کاروان شــهدا بــه ایــن اســتان ،موجــی از فعالیــت هــای فرهنگــی
مرتبــط بــا شــهدا در شــهر صــورت گرفــت.
مــرادی گفــت :مــن دلــم مــی خواهد درباره آینده خانواده شــهدا بعد از شــهید
شــدن فرزنــدان شــان فیلــم بســازم همچنیــن درخصــوص عملیــات هایــی در
دوران دفــاع مقــدس کــه اثــری پیرامــون آن تولیــد نشــده و یــا خیلــی بــد بــه آنها
پرداخته شــده اســت.
وی درپایــان گفــت :امیــدوارم مســولین بتواننــد فضایــی را ایجــاد کننــد تــا
حداقــل امکانــات و مجــوز فیلــم بــرداری بــرای کســانی کــه دوســت دارنــد در
ایــن حــوزه ســینمای مذهبــی کشــور فعالیــت کننــد بــه وجــود بیاورنــد و بــه آن
هــا بیشــتر توجــه کننــد.
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بهزاد فرهنگ اکران کننده عمار در بستانآباد آذربایجان
شرقی
در بیــش از صــد و پنجــاه نقطــه شــهر اکــران داشــتهاند از مســاجد ،مــدارس،
دانشــگاه هــا تــا منــازل شــهدا؛ قبــل از اکــران برنامــه هــای تبلیغاتــی دارنــد
و در حیــن اکــران نمایشــگاه و نظرســنجی .ایــن دانشــجوی آذری مشــتاقانه
خــودش را وقــف عمــار کــرده اســت زیــرا اعتقــاد دارد« :عمــار یــک حرکــت
مردمــی اســت و بزرگتریــن امتیــازش حضــور مــردم اســت».
▐▐چهار مهر ماه نود و سه
بــا توجــه بــه ایــن کــه ا کــران جشــنواره مردمــی عمــار هــم یــک کار فرهنگــی
خــاص و نــوآور بــود ،بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه مــا هــم مثــل ســایر مناطــق کشــور
در شــهرمان ا کــران داشــته باشــیم .اولیــن ا کــران ما چهار مهــر ماه ســال 93و در
کتابخانــه عمومــی بســتانآباد ،در یــک جمــع دوازده نفــری بــود .فیلــم کوچــه
ً
مقــدس را در یــک جمــع کامــا خودمانــی ا کــران کردیــم.
مــا بــا عنایــت خــدای متعــال و تــاش دوســتانمان در بیــش از صــد و پنجــاه
نقطــه ا کــران داشــتیم .مــی توانــم بگویــم کل شهرســتان مــا درگیــر ا کــران بــود؛
بیشــترین ا کــران مــا در مســاجد اســت .مــا در کانونهــای مســاجد ،پایگاههــا،
کتابخانــه عمومــی خواهــران ،بنیــاد مهــد قــرآن و کالسهــای قرآنــی ،جلســات
طر حصالحیــن ،جلســات نیروهــای رزمی گــردان امام حســین ،دانشــگاه آزاد و
ن و همچنین برای طالب
پیام نور شهرســتان ،مدارس راهنمایی و دبیرســتا 
ا کــران داشــتیم؛ بیشــتر مخاطبــان مــا نوجوانهــا و جوانهــا بودنــد.
▐▐ا کران برای شهدا
در منــزل شــهید هــم ا کــران داشــتیم .ا کــران مــا در خانــواده شــهید «خیــری»
بــود .پــدر شــهید کیوانــی در ا کرانهــای مــا حضــور داشــت .در حلقههــای
صالحیــن و مســاجدمان پــدر شــهید داشــتیم کــه ا کــران میکردنــد .در
ا کرانهایمــان جانبــاز و رزمنــده داشــتیم .خانــه آقــای یزدانبخــش ا کــران
داشــتیم کــه از جانبــازان شهرســتان بســتانآباد بودنــد.
▐▐در حاشیهی ا کرانها
مــا در ا کــران بســتهها و محتــوای هســتهای توزیــع میکردیــم و نمایشــگاه
ی داشــتیم.
خطــوط قرمــز از بیانــات حضــرت آقــا را در جنــب ا کــران هســتها 
مــردم قبــل از ورود بــه محــل ا کــران از نمایشــگاه فنــاوری هســتهای و بیانــات
حضــرت آقــا دیــدن میکردنــد تــا فضــا بــرای ا کــران آمــاده شــود .قبــل از شــروع
فیلــم یــا مســتند ،نســبت بــه آن تحلیلــی ارائــه میدادیــم کــه ذهــن مخاطــب
بــه فیلــم معطــوف شــود .انتهــای فیلــم هــم نظرســنجی داشــتیم .فرمــی را
خودمــان تنظیــم کــرده بودیــم کــه میــزان رضایــت از مســتند ،طــول زمــان
ا کــران ،کیفیــت ا کــران و نظــرات مخاطبیــن را از آن طریــق جــذب میکردیــم.
▐▐ننه سکینه در اردوهای جهادی
در یکــی از روســتاها در اردوی جهــادی بســیج دانشــجویی ا کــران داشــتیم کــه
مــردم هــم در آن جــا حضــور داشــتند .مســتند ننــه ســکینه پخــش میشــد.

اکران
مردمی

▐▐بادوستانبیایید
بــرای ا کــران در روســتاها ،از دو روز قبــل بــا فعــاالن فرهنگــی آن منطقــه
هماهنــگ میشــدیم .مــردم را دعــوت میکردیــم .پوســتر میزدیــم و از طریــق
پیامــک و ارتبــاط بــا پایگاههــای مســاجد اطالعرســانی میکردیــم.
ً
معمــوال در برنامههــای عمومــی شهرســتان بــا مســئولین برنامــه هماهنــگ
میکردیــم کــه در آن جــا ا کــران داشــته باشــند .بعــد هــم از طریــق پیامــک و
تلفنــی بــه همدیگــر اطــاع میدادیــم کــه در مســجد یــا حســینیه ا کــران داریــم.
از مــردم میخواســتیم کــه بــا دوســتان و آشــنایان بــه ا کــران بیاینــد.
▐▐دامنههای کوهسهند
زحمــت هزینــه را هــم خــود بچههــا میکشــیدند .مــا از هیــچ ارگان و منبــع
خاصــی هزینــه دریافــت نکردیــم .کاغذهایــش را یکــی از دوســتان تقبــل
میکــرد .همیشــه بــا ماشــین شــخصی بــه روســتاها میرفتیــم .مــا در «آلــوار»
دورافتادهتریــن روســتای شــهرمان هــم ا کــران داشــتیم .روســتای «زگولوجــه
ســعید» در دامنههــای کــوه ســهند اســت .برای این ا کران هشــتاد کیلومتــر راه
رفتیــم .ا کــران هــا هنــوز هــم ادامــه دارد .بــه تازگی در روســتای آمبــاردان از توابع
شهرســتان بســتانآباد هــم ا کــران داشــتیم.
▐▐خوش ترین ا کران
بهتریــن خاطــره مــا هــم پخش نماهنــگ مرگ بــر آمریــکا در یکــی از یادوارههای
شــهدا اســت .مــردم یکصدا هماننــد نماهنگ فریاد میزدنــد« :برخیــز و دوباره
فریــاد بــزن مــرگ بــر آمریــکا» ،چهارصــد پانصــد نفــر یــک صــدا مــرگ بــر آمریــکا
میگفتنــد .ایــن بهتریــن و خوشــترین خاطــره مــا در رابطــه بــا ا کرانهــا بــود.
پرمخاطــب تریــن ا کــران مــا در افتتاحیــه یــک برنامــه مشــترک بیــن هیئــت
رزمنــدگان و گــردان امــام حســین در بیســت و پنج رمضان بود .برای هشــتصد
نفــر نماهنــگ مــرگ بــر آمریــکا را ا کــران کردیم .کمتریــن مخاطب را هــم در یکی
از حلقههــای صالحیــن داشــتیم کــه نــه نفــر بودنــد.
▐▐ساعت بیست و یک
ماندگارتریــن ا کــران مــا در بیســت و یــک بهمــن مــاه نــود و ســه بــود .ســاعت
بیســت و یــک زمانــی کــه مــردم ندایــی اهلل ا کبــر را ســر میدهنــد جلــوی پــارک
شــهر ا کــران داشــتیم .نماهنــگ «هـمآواز طوفــان» حامــد زمانــی پخــش شــد.
انتهــای آن حضــرت آقــا میگوینــد« :ا گــر غلطــی از اســرائیل ســر بزنــد ،تلآویــو و
حیفــا را بــا خــا ک یکســان میکنیــم ».این برنامــه به مجلس ما خیلی شــور داد
و جالبتریــن ا کــران مــا بــود.

▐▐ا کران فیلم در پایگاه بسیج مسجد امام جعفر صادق (ع) خرم آباد لرستان

▐▐نمایشبختک در مدارس شهرستان ابوموسی

▐▐ا کــران در پایــگاه بســیج نمونــه شــاهد الیگــودرز و مســجد حضــرت عبــاس الیگــودرز
لرســتان

▐▐ا كــران فيلــم هــاي ششــمين جشــنواره مردمــي عمــار در نشســتی خصوصــی از فیلــم
ســازان در اســتودیو مهــر فیلــم مرنــد آذربایجــان شــرقی

▐▐ا کرانهایخانوادگی
یــک پیشــنهاد بــرای ا کرانهــا داشــته باشــیم .مــا در شهرســتانمان ا کرانهــای
خانوادگــی هــم راه انداختیــم .خیلــی خــوب هــم نتیجــه میدهــد .میتوانیــم
ا کرانهــای خانوادگــی را در ســطح کشــور گســترش بدهیــم .عمــار یــک حرکـت
مردمــی اســت و بزرگتریــن امتیــازش حضــور مــردم اســت .ایــن حرکــت فرهنگــی
در کشــور بســیار تأثیرگذار اســت.
▐▐سلسله ا کران های مسجد حضرت ابوالفضل(ع) و پایگاه بسیج والیت کرج
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یکــی از پیرمردهــا بــه جوانهــا خطــاب کــرد کــه از ایــن زن درس بگیریــد کــه
چــه جــوری بیانــات حضــرت آقــا را تحلیــل میکنــد؟! چطــوری کار میکنــد؟!
یکــی از الگوهــای شــما جوانهــا همین پیرزن اســت .بچههایی که مســئولین
ا کرانهــا بودنــد نیــز بــا دیــدن مســتند «ننــه ســکینه» خودشــان ترغیــب
میشــدند کــه بــا کمتریــن امکانــات بتواننــد بیشــترین بهــرهوری را داشــته
باشــند.

ن
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در آموزشــوپرورش جلســهای تشــکیل دادیــم و در
حضــور امامجمعــه و فرمانــدار صحبــت کردیــم .آقــای
«بامروتنــژاد» ،دبیــر اجرایــی جشــنواره عمــار هــم از
تهــران آمــده بودنــد و در جلســه حضــور داشــتند .بــا
آموزشــوپرورش و امامجمعهــ و فرمانــدار هماهنــگ
کردیم .قولهای بســیاری دادند ،ولی متأســفانه همکاری
نکردنــد .امیــد داشــتیم کــه آموزشـوپرورش بــه مــا مجــوز
ا کــران فیلــم بدهــد .همــه کارهــا بهعهــده خودمــان بــود؛ مــا
فقــط مجــوز میخواســتیم ،ولــی اجــازه ندادنــد .از آدمهــای
سیاســی حــرف منفــی زیــاد شــنیدیم .بعضــی از مســئوالن
میخواهنــد ایــن جشــنواره را نوعــی ابــزار سیاســی جلــوه
بدهنــد و جــا بیندازنــد و بگوینــد ایــن یکجــور کار سیاســی
در قالــب جشــنواره فیلــم و مســتند اســت؛ درصورتیکــه
عمــار فعالیتــش را بــر مبنــای مبانــی انقــاب اســامی و
اهــداف آن بنــا کــرده اســت.
فیلمهــای دوره اول جشــنواره عمــار را بــا لپتــاپ بــرای
دوستانشــان پخــش میکردنــد .هــر ســال کــه جشــنواره
بزرگتــر میشــد« ،ســبزوار» هــم فعالیتش را بیشــتر میکرد.
دوره چهارم جشــنواره عمار بود که ســالن بزرگ شــهر مملو
از جمعیــت شــده بــود .از امامجمعــه تــا تکتــک مســئوالن
شــهر آمــده بودنــد و میخواســتند در جشــنواره شــرکت
کننــد .همــه اعتبــار و عــزت جشــنواره عمــار بــه مردمــی بــود
کــه پــای فیلمهــا مینشســتند و بلنــد نمیشــدند.
ابوذر فداکار – اکران کننده رفسنجان

«به سوی بهشت»
در هیئت صفادشت

هیئت «به ســوی بهشــت» همزمان با ایام ســالروز حماســه نهم دی و هفته
بصیــرت ،ا کــران فیلمهــای ششــمین دورهی جشــنواره عمــار را بــا حضــور
هفتــاد نفــر در محــل پایــگاه شــهید خرقانــی صفادشــت آغــاز نمــود.
در ایــن جلســه پــس از قرائــت قــرآن کریــم ،در مــورد جشــنواره عمــار و اهمیــت
آن بــرای حاضریــن توضیــح داده شــد و مجموعــه فیلــم «بــازار محبــت» اثــر
هــادی محمــدی نســب و فیلــم «برعکــس» اثــر حســین امانــی ا کــران شــدند.
فولدر 4

نمازجمعه؛تریبونمردمی

متأس��فانه بـ�رای پخ��ش فیلمهــا امکانــات کــم اســت.
لپتــاپ و ویدئوپروژکتــور و حتــی هزینــه تهیــه پــرده نمایش
را ه�مـ بچههاــ ب هص��ورت شــخصی تهیهــ میکنن�دـ .باوجــود
همهــ مش��کالت ،پخ��ش فیلمهــای عمــار را در نمازجمعــه
ادام�هـ خواهی�مـ داد .نمازجمعــه تریبــون مردمــی خوبــی
اس�تـ؛ ب هص��ورت م��داوم ه��ر هفتــه برگ��زار میشــود و اقشــار
مختل�فـ م��ردم در آن ش��رکت میکنندــ .پیش��نهاد میکنــم
بقی��ه شهرستــانها ه��م فیلمهــای عمــار را در نمازجمعــه
پخ��ش کنن��د ،چوــن تأثیر فرهنگیتبیینی بســیار خوبــی در
مـ�ردم دارد.
محمد تقی اقبال -نظر آباد کرج

امامجمعهپای کار

در ا کرانهــا از امامجمعــه دعــوت میکــردم .ایشــان
میآمدنــد و صحبــت هــممیکردنــد .حاجآقــای «طــزری»،
امامجمعــه شــهرند .هروقــت از ایشــان کمــک بخواهــم،
پــای کار هســتند .در ا کــران فیلم لکه ،امامجمعــه را دعوت
کــردم و ایشــان دربــاره فتنــه صحبــت کردنــد.
احسان مرادی – چرام -کهگیلویه و بویر احمد

تقدیرهایویژهدرآیینافتتاحششمینجشنوارهفیلم
عمار در سبزوار
در ایــن آییــن تجلیــل از اســتاد حســین ماســتیانی دبیــر افتخــاری جشــنواره
عمــار در ســبزوار توســط خانــواده شــهدای جنــگ تحمیلــی و اولیــن شــهید
مدافــع حــرم بــه پــاس خدماتــی کــه وی از ابتــدا تــا کنــون بــه فرهنــگ شــهید و
شــهادت انجــام داده صــورت گرفــت.
از دیگــر برنامــه هــای ایــن آییــن مردمــی حضــور خیرالنســا پیــرزن بــود کــه در
زمــان ۸ســال جنــگ تحمیلــی بــا بافتن لباس هــای گــرم و فرســتادن آن برای
رزمنــدگان خدمــت شــایانی را بــه رزمنــدگان انجــام داده بــود.
وی در ایــن آییــن بــا درخواســت از تمامــی بانــوان شــهر بــرای بافــت لبــاس گرم
و ارســال آن بــه جبهــه هــا مقاومــت گفــت :در حــال حاضــر بانــوان مــی تواننــد
بــا ایــن حرکــت حمایــت خــود را از رزمنــدگان جبهــه مقاومــت کــه در ســوریه و
عــراق در حــال مبــارزه هســتند اعــام کننــد.

اکرا

ن
مردمی

اکران با دعوای خانم معلم!
امــروز صبــح قبــل از اینکــه معلــم وارد کالس بشــه فیلــم «پنجــره» رو گذاشــتم
توی هوشــمند کالســمون.
همــه ســرپا ایســتاده بودیــم و نیــم دایــره جلــوی پــرده ی هوشــمندمون
وایســاده بودیــم و فیلــم رو تماشــا مــی کردیــم.
بعــد از فیلــم کمــی درمــورد فیلــم حــرف زدیــم و در مــورد منظــور فیلــم نظــر
دادیــم.
البته خانم اومد و دعوامون کرد!

اکران در آزمایشگاه مدرسه
و جستجو برای سوژه های جدید
مدرســه راهنمایــی اســتعدادهای نــاب صالحیــن میزبــان فیلــم هــای
جشـ�نواره عمـ�ار شـ�د.
در ایــن ا کــران فیلــم «پــرواز تــا بــی نهایــت» بــه نمایــش در آمــد و بچــه
های هشـ�تم و نهـ�م در آزمایشـ�گاه مدرسـ�ه بـ�ه تماشـ�ای این فیلم نشسـ�تند.
همچنیــن پیــش از نمایــش فیلــم از بچههــا خواســته شــد که با گوشــی تلفن
همــراه خــود بــه مصاحبــه بــا آشــنایان خــود در خصــوص خاطــرات جنــگ
بپردازنـ�د کـ�ه سـ�وژهای جهـ�ت سـ�اخت فیلـ�مهـ�ای آینـ�ده باشـ�د.
در پایــان نیــز از بچـ ه هــا مصاحبــهای دربــاره ایــن فیلــم و راجــع بــه جشــنواره
عمـ�ار گرفتـ�ه شـ�د کـ�ه حا کـ�ی از اسـ�تقبال ا کثـ�ر آن هـ�ا بـ�ود.

جشنوارهعمارمیزبان کودکانومادرانافغانستانی
مقیمگراش
کــودکان و مــادران مهاجــران افغانســتانی مقیــم شــهر گــراش صبــح امــروز
مهمـ�ان فیلمهـ�ای جشـ�نواره عمـ�ار شـ�دند.
ا ک��ران کنن��دگان عم�اـر در گــراش بــا توجــه بــه تا کیــد و دســتور رهبــر انقــاب
مبنــی بــر «تکریــم همــه مهاجریــن افغانســتانی» ،پیــش از آغــاز ا کرانهــای
خــود در ســطح شــهر ،ا کــران فیلــم برای افغانســتانیهای مقیــم گــراش را در
دسـ�تور کار قـ�رار داده بـ�ود.
مقــام معظــم رهبــری بــا بیــان ایــن جملــه کــه «تهــران ،خانــه
افغانستانیهاســت» مشــخص کرده بودند سیاســت عالی نظام جمهوری
اســامی در مواجهــه بــا مهاجرین افغانســتانی ،همچنان طبــق آرمانهای
اولیــه انقــاب تدویــن میشــود و کمکاریهــای مدیریــت بیآرمــان و
بوروکراتیکــی کــه مهاجریــن را بهچشــم «بیگانــگان» نــگاه میکنــد ،انحــراف
از آرمانهــای انقــاب اســت .دســتور معظــم لــه مبنــی بــر تکریــم مهاجــران
افغانســتانی ،ســند تضمینشــده دیگری بر اولویت نگاه انســانی و اســامی
در تصمیمـ�ات مدیـ�ران اصلـ�ی نظـ�ا م جمهـ�وری اسـلامی اسـ�ت.
پــس از هماهنگــی و تالشهــای بســیار ،اولیــن نوبــت ا کــران فیلــم بــرای
مهاجــران افغانســتانی صبــح دیــروز  15دیمــاه در کانــون فرهنگــی حضــرت
معصومــه (س) گــراش بــا حضــور کــودکان افغانســتانی در کنــار مادرانشــان
انجـ�ام شـ�د.
در ایــن نوبــت از ا کــران ،انیمیشــنهای «پــرواز تــا بــی نهایــت» از آثــار
دورههــای قبــل جشــنواره و همچنیــن انیمیشــن «تولــد» از ششــمین
جشـ�نواره مردمـ�ی فیلـ�م عمـ�ار بـ�ه نمایـ�ش در آمـ�د.
پــس از نمایــش فیلمهــا و ارائــه توضیحاتــی کوتــاه توســط ا کــران کننــدگان
در مــورد چرایــی برگــزاری جشــنواره عمــار و نحــوه ا کــران فیلمهــا در
مناطــق مختلــف از جملــه کشــورهای همســایه ،کــودکان و اولیــای آنــان
درخواس ـتهایی را مبنــی بــر ا کــران فیلــم در محافــل خانوادگــی را مطــرح
کردنـ�د کـ�ه مـ�ورد اسـ�تقبال قـ�رار گرفـ�ت.
پــس از آن از طــرف مدیریــت کانــون فرهنگــی حضرت معصومــه(س) گراش
بــا اهــدای جوایــزی از نفراتــی کــه مفاهیم فیلمهــا را به خوبــی دریافت کرده
ی و همچنین مسئولین
بودند تقدیر شد .با استقبال مهاجران افغانستان 
کانــون فرهنگــی حضــرت معصومــه (س) گــراش ،ا کرانهــای دیگــری نیــز
بــرای ایــن مهاجــران کــه مهمانــان جمهــوری اســامی ایــران بهشــمار
میرونـ�د ،انجـ�ام خواهـ�د شـ�د.
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روایت پالیزدار از شهید همدانی

از تواضع تا شجاعت در «ابو وهب»
حســین پالیــزدار متولــد 1369درتهران و دانشــجوی کارشناســی مهندســی صنایع
اســت .خانــواده او اهــل فعالیــت هــای ســینمایی انــد و او هــم بــه خاطــر عالقه ای
کــه داشــته اســت از ســال  1385بــه ســاختن فیلــم کوتــاه ،مســتند ،و انیمیشــن
روی مــی آورد .وی همــکاری در ســاخت مســتندهای «10 :16بــه وقــت سردشــت»،
«بهانــه ای بــرای بــودن» و همینطــور کارگردانــی مســتندهایی همچون «یــادگار»،
«جشــن ســتارگان»« ،هلیلــه نشــین» و «ابــو وهــب» را در کارنامــه خــود دارد.
قســمت بــه بخشــی از زندگــی شــهید همدانــی از زمــان تولــد تــا شــهادت ایشــان
پالیــزدار در گفتگــو بــا خبرنــگار «نشــریه روزانه ششــمین جشــنواره مردمی فیلم
مــی پــردازد و فعالیــت هــا و حضــور ایشــان در حــوادث قبــل از انقــاب ،غائلــه
عمــار» بــا اشــاره بــه ارســال مســتند «ابــو وهب» به این جشــنواره گفــت :در واقع
کردســتان ،دفــاع مقــدس ،راهیــان نــور ،فتنــه  88و حضــور ایشــان بــه عنــوان
حــوزه فعالیــت مــن ،ایثــار و شــهادت اســت و شــهدا را الگوهــای عملیاتــی مــی
فرمانــده ارشــد نظامــی در ســوریه و همچنیــن ویژگیهــای شــخصیتی ایشــان
دانــم کــه از جنــس مــردم و دســت یافتنــی انــد لــذا بایــد بــرای جوانــان معرفــی
همچــون عشــق بــه امــام حســین(ع) و خدمــت بــه خانواده های شــهدا نشــان
شــوند تــا جوانــان آنهــا را الگــوی خودشــان قــرار دهنــد.
داده شــده اســت.
وی افزود :قبل از شــهادت " شــهد همدانی " با ایشــان از دور آشــنایی داشــتم و
وی بــا بیــان اینکــه مــی خواســتیم یــک چهــره نــگاری کامــل از شــهید همدانــی
بــه خاطــر شــخصیت جــذاب و مردمــی شــان بــه ایشــان عالقــه داشــتم امــا پس
انجــام دهیــم ،یــادآور شــد :درواقــع ایــن مســتند ،روایتــی از تاریــخ انقــاب
از شــهادت ایــن مــرد بــزرگ ،طبــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــری کــه بایــد از
اســامی نیــز هســت و در معرفــی شــخصیتی کــه بــا
شــهدا چهــره نــگاری شــود ،مــی خواســتم بــا ســاخت
انقــاب اســامی بــزرگ شــده و همــواره در حــوادث
مســتندی ایــن انســان بــزرگ و خــود ســاخته را کــه از
برای تهیه این فیلم ،آرشیوی بالغ بر 520گیگا
مختلــف بــا انقــاب اســامی همــراه بــوده اســت ،ایــن
کودکــی تــا شــهادت و در دوران هــای مختلــف قبــل
به
که
شد
آوری
جمع
فایل
هزار
27
و
بایت
حــوادث تاریخــی نیــز نمایــش داده مــی شــوند.
و بعــد از انقــاب اســامی بــا ســختی و مبــارزه عجیــن
واقع دانش نامه کاملی درباره شهید همدانی
پالیــزدار بــا تصریــح بــه اینکــه منابــع تحقیــق عــاوه بــر
بــوده و همــواره در راه اســام و انقــاب و والیــت مبارزه
شود.
می
محسوب
خانواده و نزدیکان و دوســتان ایشــان و فرماندهان،
کــرده را معرفــی کنــم تــا جوانــان بــا ایشــان و پایــداری
کتــاب هــای «مهتــاب خیــن» و «راز نگیــن ســرخ»
شــان در راه اســام و انقــاب اســامی آشــنا شــوند.
بــوده اســت ،خاطــر نشــان کــرد :بــا اشــخاصی ماننــد
کارگــردان مســتند " ابــو وهــب " بــا بیــان اینکــه "
آقایــان محســن رضایــی ،گلعلــی بابایــی ،ســردار
ســردار شــهید همدانــی " ماننــد ســتاره ای در میــان
آزادی ،دکتــر شــا کری و آقــای ثابــت و همینطــور خانــواده و فرزنــدان شــهید
فرماندهــان مــی درخشــید ،اظهــار داشــت :شــهید همدانــی انســانی بســیار
مصاحبــه کردیــم و بــرای تهیــه ایــن فیلــم ،آرشــیوی بالــغ بــر  520گیــگا بایــت و
اخالقــی ،متواضــع و دل بســته اهــل بیــت (ع) و والیــت فقیــه و در عیــن حــال
 27هــزار فایــل جمــع آوری شــد کــه بــه واقــع دانــش نامــه کاملــی دربــاره شــهید
بســیار مردمــی بــوده اســت بــه طــوری کــه همــواره در میــان مــردم و اجتماعــات
همدانــی محســوب مــی شــود.
آنــان حضــور مــی یافــت و بــا مــردم ارتبــاط خوبــی داشــت.
وی مــردم داری و مهمــان نــوازی مــردم همــدان را خاطــره ای بــه یــاد ماندنــی
پالیــزدار بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مســتند  114دقیقــه ای بــه مراحــل مختلــف
توصیــف کــرد و افــزود :خانــواده ســردار شــهید همدانــی نیــز همــکاری بســیار
زندگــی شــهید همدانــی مــی پــردازد و در جشــنواره عمــار قســمتی از آن نمایش
خوبــی بــا مــا داشــتند و از ایــن کار اســتقبال مــی کردنــد.
داده می شــود ،تصریح کرد :مســتند «ابو وهب» ســه قســمت اســت که در هر
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یک روز از زندگی مدافع حرم در
«هنگامه»
مستندســاز جــوان کشــورمان دربــاره جشــنواره عمــار
اظهــار داشــت :از آنجــا کــه بعــد از انقــاب اســامی
معمــوال در جشــنواره هــا بــه انقــاب اســامی و
اندیشــه هــای امــام خمینــی (ره ) و مقــام معظــم
رهبــری در حاشــیه پرداختــه مــی شــد ،همــواره نیــاز
بــه چنیــن جشــنواره ای وجــود داشــت و در عیــن
حــال هــر جشــنواره ای باعــث تولیــدات بیشــتر بــرای
رقابــت در عرصــه فیلــم ســازی مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالهای اخیــر ،جشــنواره
عمــار پیشــرفت خوبــی داشــته اســت و حضــور فیلــم
ســازان حرفه ای رقابت را ســخت کرده اســت ،گفت:
جــا دارد از مســؤولین ایــن جشــنواره قدردانــی کــرد و
امیدوارم این جشــنواره ادامه داشــته باشــد و شــاهد
خیــرات و بــرکات بیشــتر آن در عرصــه بیــن المللــی
باشیم.
پالیــزدار دربــاره ا کــران هــای مردمــی جشــنواره عمــار
تصریــح کــرد :ا کــران هــای مردمــی اتفاقــی عجیــب و
قابــل توجــه اســت و بــا ایــن کار ســینماها بــه میــان
مــردم مــی رونــد و ا کــران کننــده هــا هــم کــه بعضــا بــا
ســختی هایــی ایــن کار را انجــام مــی دهنــد ،قابــل
تقدیرنــد.
وی کارهــای آینــده خــود را همچنــان در حــوزه
شــهادت و شــهدا عنــوان کــرد و افــزود :مســتندی
دربــاره اربعیــن نیــز در دســت ســاخت دارم.

امی��ر داس�اـرگر ،فیلمســاز جــوان ســینمای ایــران ،امســال بــا اثــر «هنگامــه» بــه ششــمین
جش�نـواره عم�اـر آم��ده اس��ت؛ داس��ارگر پی��ش از ایــن توانســته بــود در پنجمیــن دوره
جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار دیپلــم افتخــار کارگردانی را بــرای اثر «اکســیژن» با موضوع
فتنــه  88کســب کنــد.
امیــر داســارگر ،در گفــت و گــو بــا خبرنگار «نشــریه روزانه جشــنواره فیلم عمار» با بیــان این که
«هنگامــه» نخســتین اثــری اســت کــه بــا موضــوع رزمنــدگان مدافــع حــرم در قالــب داســتانی
در مــدت زمــان  37دقیقــه تولیــد شــده اســت ،گفــت :ایــن فیلــم روایتگــر یــک روز از زندگــی
یکــی از رزمنــدگان مدافــع حــرم اســت ،کــه بایــد در ایــن میــان تصمیــم مهمــی بگیرند.
کارگــردان فیلــم داســتانی هنگامــه ،بــه دالیــل پرداخــت بــه ایــن ســوژه اشــاره کــرد و در پاســخ
گفــت :ســوژه ایــن فیلــم بــه ســمت مــن آمــده و ســال هاســت بــا ایــن آدم هــا و قصــه هایشــان
زندگــی کــرده ایــم و خوشــبختانه امســال توفیــق شــد تــا کاری در ایــن زمینــه تولیــد کنیــم.
داســارگر بــا بیــان ایــن کــه شــرایط تولیــد کار در مجمــوع رضایــت بخــش بــوده اســت ،اظهــار
داشــت :بــه نظــرم فیلــم هنگامــه بتوانــد مخاطــب عــام را بیــش از مخاطــب خــاص ســینما
راضــی کنــد امــا در مجمــوع پیــش بینــی مــی کنــم کــه ایــن اثــر رضایــت مخاطــب را بــه همــراه
داشــته باشــد.
گفتنــی اســت؛ عوامــل فیلــم داســتانی «هنگامــه» عبارتنــد از :تهیــه کننــده :حامــد بامــروت
نــژاد ،نویســنده و کارگــردان :امیــر داســارگر ،بازیگــران :امیــن ایمانــی ،ســوگل طهماســبی بــا
حضــور افتخــاری :هوشــنگ توکلــی و رابعــه مدنــی ،مدیــر تصویربــرداری :احمــد گــودرزی،
صدابــردار :علــی قاســمی ،تدویــن :ســیاوش کردجــان ،صدا گــذاری و میکــس :مهــرداد
جلوخانی ،مدیر تولید :حســین شــیرعلی .این اثر محصول مدرســه ســینمایی عمار اســت
«هنگامــه» اولیــن فیلــم داســتانی بــا موضــوع مدافعیــن حــرم اســت کــه بــه کارگردانــی امیــر
داســارگر در مــدت زمــان  37دقیقــه تولیــد شــده اســت .ایــن اثــر قصــه یــک روز زوجــی جــوان
را روای��ت م��ی کنـ�د ک�هـ بای��د تصمی��م مهم��ی را بگیرن��د .امیــن ایمانــی و ســوگل طهماســبی در
نقــش ایــن زوج در فیلــم بــازی مــی کننــد
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«کربــا جغرافیــای یــک تاریــخ» مســتندی اســت روایتگــر وقایــع عاشــورا و مصائــب
حضــرت سیدالشــهدا (ع) و اهــل بیــت آن حضــرت .مســتند از زمــان رســالت
رســولا کرم (ص) آغــاز میشــود و البتــه مقطعــی از تاریــخ را نا گفتــه میگــذرد و بــه
زمــان حکومــت معاویــه و فرزنــدش یزیــد (لعنـةاهلل علیــه) میرســد و ادامــه مییابــد تــا
واقعـهی عاشــورا و حــوادث بعــدش .بــه زیــارت اربعیـ ِـن جابــر و حرکــت مختــار اشــارهی
کوتاهــی دارد و در آخــر نیــز توجــه بجایــی بــه پیــادهروی اربعیــن حســینی و فلســفهی
آن دارد.
از ویژگیهــای برجســته و نمایــان ایــن مســتند درام تلفیــق تعزیــه و نقشهــای
پردهخوانــی بــا ســینمای مســتند «بازســازی» اســت .درهمآمیختگــی ایــن ســه قالب
مختلــف بــه روایتــی از آن واقعــه میانجامــد کــه بیتردیــد معنــای خاصــی میســازد.
ایــن مســتند تــاش داشــته تــا واقعـهی عاشــورای حســینی را تصویــری نمایــد .بــرش
نماهــا از امــروز بــه دل تاریــخ و از تاریــخ بــه ا کنــون ،از صحنههــای بازسازیشــده بــه
شــیپور تعزیــه و شکســت زمــان و گــذر مــدام در آن،
نقاشــیهای پردهخوانــی ،بــه
ِ
التقــاط ســینمای فــرم را رق ـمزده اســت.
مســتند «کربــا جغرافیــای یــک تاریــخ» نقلکننــدهی تاریخــی اســت؛ آشــنا و معیــن.
ایــن اثــر بــه بازخوانــی شــنیدهها و حقایــق تاریخــی میپــردازد .دوربیــن ایــن مســتند
در تونــل زمــان در گــردش اســت چنانکــه خیالگونگــی اثــر آشــکارا در رخ مخاطــب
میکوبــد.
ایــن مســتند ،بــه آن دلیــل کــه مــدام از قــاب نقاشــیه ا میگــذرد و از مراســم
تعزیــه ،پــروازی بــه ســمت صحنههــای بازســازی شــده دارد و بــه شــخصیتها،
ً
ـند خیــال تکیــه دارد .بــرش تصاویــر از
حیاتــی ســینمایی میبخشــد ،شــدیدا بــر مسـ ِ
پردهخوانــی –کــه اینــک جانگرفتهانــد و بــا مهــارت ســینما پرداخــت شــد ه انــد چنان
مینمایــد کــه گویــی بــر اســطور ه شــدن واقعــه تنــه میزنــد و فرمهــای ناهمگــون
درهمآمیختــه شــدهاند و کــوالژ تصویــری ســاختهاند؛ و بایــد گفــت ایــن تمهیــد
معنایــی دیگــر ســاخته اســت.
ن میگیــرد و
بــه آنــی اســطورهی حـ ّـر نــه شــخص حضــرت حـ ّـر از کنــار پــردهی نقالــی جا 
ـود اســطوره را بــه عالمــی ملموستــر میکشــاند و چنیــن تــاش دارد همهچیــز
عالـ ِـم نبـ ِ
نمایــش تــاز ه جانگرفتــه بــر بیننــده ســخت
ایــن
کنــد؛
عرضــه
نمایشــی
را ســراپا
ِ
آشــکار اســت ،بهگون ـهای کــه ا کنــون میــان بــاور ســخت پوالدیــن خــود نســبت بــه
پهنـهی کربــای اعتقــادش و ایــن اســطورهنمایی خیالیـ ِـن برابــرش مــردد و مشــتت
رهــا میمانــد! اســطوره ا گــر آن نابــاور ثباتیافتـهی دوردســتی تعریــف شــود کــه تنهــا
بــر ذهنیــت خیالیــن بشــر حا کــم اســت نزدیــک کــردن مــردان عاشــورا بــه تعریــف
اســطورهها ،اقــدام شایســته بــه نظــر نمیآیــد؛ اســطورهها اذهــان را بــه تردیــد و تــردد
میــان خیــال و وهــم واقعیــت وا میدارنــد .معالوصــف کاســتن عاشــورا بــه ظاهــری
اســطورهای بیشــک کوتــاه ســاختن فهــم مخاطــب از درک درســت واقعــهی
عاشوراســت.
هــر چنــد ایــن مســتند اســاطیر خــود را روایــت میکنــد امــا بیــش از حــد بــر روی فــرم
حســاب بــاز کــرده و بــه آن بهــا داده اســت؛ همیــن باعــث شــده تــا ایــن مســتند بــه
آســتانهی نمایــش اســطورهای آن واقعــه نزدیــک شــود.
گفتنــی اســت همیــن عرصــه دادن بــه فــرم در ایــن مســتند و بــه چشــم آمدن بیــش از
حــد ظواهــر بصــری اســت کــه قلم نگارنــده این متــن را بجــای پرداختن به مضامینی
واال و ارزنده ،در حد پرداختی ســاختاری و فرمالیســتی کمبها ســاخته اســت.
توجــه دیگــر ،نســبت میــان نقــل و تحلیــل واقعــه در ایــن اثــر اســت .پیشتــر –بــرای
ـرف
مخاطــب بــر ســکوی تعزیــه نقــل واقعــه شــده بــود .بازســازی و تصویــری شــدن صـ ِ

گف

نقلهــای منابــر از عاشــورا ،اقــل انتظــار اســت .امــا آنچــه بایــد
پرنگتــر میشــد تحلیــل اســت کــه در ایــن گونــه آثــار بایــد بــر
نقــل بچربــد .مخاطــب بــا تحلیلــی عمیــق و دقیــق ،شــگرف و
عالمانــه مواجــه شــود و بــر درک و فهمــش افــزوده شــود .آنچــه
امــروز جامعــه را ســطحی نگــه مـیدارد توجــه دادن افــراد تنها به
نقــل وقایــع اســت .حــال آنکه همــگان در همه اقشــار و طبقات
ـدان محتــوا و تحلیــل درســت و عمیــق هســتند.
نیازمنـ ِ
لحظــات و مقاطعــی از فیلــم گاه موفــق و گاه نارســا در بیــان
حــس کربــا اســت .نماهــا و المانهایــی ماننــد حنابنــدان
کــه بــا صــدای ِکل کشــیدن زنانــه همــرا ه اســت و بیشــتر بــه
ضجـهی زنانــی میمانــد کــه بــه اســتقبال مــرگ میرونــد ،خاطر
تعبیر
مخاطــب را بیــن جعلیات عروســی قاسمبنالحســن(ع) و ِ
نــکاح یــاران امــام (ع) بــا مــرگ ،مــردد و ســردرگم میکنــد.
فیلــم بــا رفتوآمدهایــش درون قــاب تصاویــر قدیمــی کــه در
حافظــهی تصویــری مخاطبــان جــا دارد و بــا جانبخشــی
«واقعیت فیلــم» را دشــوار میکند.
مخیــل آن تصاویــر ،پذیــرش
ِ
ن بــا چهرههــای بــیروح و
آمــاده شــدن یــاران و وداع آنــا 
بیتحرکشــان ،گویــی نــه بــه اختیــار کــه مجبــور و مســحور بــه
قتــال میرونــد .و نیــز زنــی ســیاهجامه ،پیــش از مــرگ بــر آنــان
گالب میپاشــد( .کاری کــه بــر مــزار مــردگان انجــام میدهنــد).
حتــی یــک موســیقی حماســی نیــز لحظ ـهی وداع را همراهــی
صدایــی وهــمآور را کــه باذکــری
نمیکنــد تــا شــاید اثــر آن بی
ِ
نامفهــوم و ضج ـهی زنانــه درهمآمیختــه شــده اســت ،قــدری
کاســته شــود .در بــاب عاشــورا و شــهادت ســخن گفتــن بیشــتر
به حماســه نیاز دارد تا تصاویر بدیع .البته مقاطعی از مســتند
حماســی میشــود ،بهخصــوص بخشهــای پایانــی مســتند و
آنجــا کــه مدیحهسراییاســتاد مــؤذنزاده بــا تصویــر زنجیرزنــی
زیــر بــرف همــراه میشــود .گاهی نیز صــدا نهتنها نا کارآمد اســت
بلکــه مخــل نیــز عمل میکنــد .صــدای اذان بر تمــام اوقات نماز
ً
خوانــدن یــاران همــراه بــا امــام خــود –اوال چــه مفهومــی دارد؟
ً
–دومــا در لحظـهای کــه امــام (ع) در حــال اقامـهی نمــاز اســت
یکــی از یارانــش در برابــر او تیــر میخــورد و ایــن در حالیاســت که
امــام (ع) عــادی و بیتفــاوت بــه نمــاز خــود ادامــه میدهــد؛ کــه
ً
ایــن مســلما القــای جاننثــاری نمیکنــد و بهطــور کلــی نشــان
از آن دارد کــه عــاوه بــر صــدا ،دیگــر عناصــر نیــز ماننــد میزانســن
صحنــه گاهــی نقــش درســت خــود را ایفــا نمیکننــد .از نــکات
تولید
دیگــر امــا نثـ ِـر نزدیــک بــه محــاورهی متنگفتار اســت که بــا ِ
ً
اصطالحــا فاخــر مســتند همخوانــی نــدارد و میتوانســت نثــری
ادبــی و قــوی بجــای ایــن متــن بیرمــق« ،کربــا» ...ی جدیتــر
و محکمتــری بســازد.

سازندهفیلمداستانی«فرزانه»

اخالق و مسئولیت اجتماعی در
میانفیلمسازانفراموششده
مهــدی محمــدی متولــد  ۱۳۵۰دارای مــدرک کارشناســی کارگردانــی و کارشناســی
ارشــد تهیــه کنندگــی از دانشــگاه صــدا و ســیما اســت و هــم اکنــون در صــدا و
ســیمای خراســان رضــوی فعالیــت مــی کنــد .وی عــاوه بــر مــدارک دانشــگاهی،
دارای مــدارک بســیاری از موسســات مختلــف در حــوزه کارگردانــی اســت .او در
ششــمین جشــنواره عمــار بــا فیلــم فرزانــه شــرکت کــرده اســت.
مهــدی محمــدی کارگــردان فیلــم «فرزانــه» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار «نشــریه روزانــه
جشنواره مردمی فیلم عمار» ،گفت :بعد از اتمام دوره دانشجویی  ،مدتی در حدود
 ۴ســال را در شــبکه ســوم ســیما به عنوان دســتیار کارگردان مشــغول به فعالیت بودم
و بعد از آن و تا کنون در صدا و ســیمای مرکز خراســان رضوی مشــغول به کار هســتم.
وی ضمــن اشــاره بــه چنــد اثــر خــود بــه نــام هــای «حبیــب»« ،الگانــس»« ،کویــر» و
«فرزانــه» ،افــزود :داســتان فیلــم «فرزانــه» دربــاره دختــر  ۹ســاله ای اســت کــه پــس از
مراســم جشــن تکلیفــی کــه مدرســه برگــزار کــرده اســت ،تمــام وســایل اعــم از ســجاده
ُ
و چــادر و دیگــر وســایل را کــه مدرســه بــه آن هدیــه داده بــود ،گــم مــی کنــد .بــرای
تهیــه دوبــاره ایــن وســایل مجبــور مــی شــود تــا یــک ســفر درون شــهری را تجربــه کنــد
و بــا شــرایط و آدمهایــی روبــرو شــود کــه تــا االن آن هــا را ندیــده اســت کــه در خــال ایــن
جســتجو همــراه بــا بلــوغ شــرعی بــه بلــوغ اجتماعــی نیــز مــی رســد.
کارگــردان فیلــم فرزانــه در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف ســاخت فیلــم انتقــال ایــن
پیــام بــه مخاطــب بــود کــه بلــوغ اجتماعــی و بلــوغ شــرعی دو جــزء جــدا نشــدنی و
مکمــل یکدیگــر هســتند ،افــزود :از اولیــن دوره جشــنواره عمار با جشــنواره آشــنا بودم،
صــدا و ســیمای خراســان رضــوی همــه ســاله تعــدادی از آثــار برگزیــده خــود را بــرای
جشــنواره ارســال مــی کنــد کــه اثــر مــن هــم در میــان آنهــا بــود.
وی در ادامــه اظهــار داشــت :نقطــه قــوت جشــنواره عمــار  ،پســوند مردمــی بــودن آن
اســت  ،یکــی از مشــکالت جشــنواره هــا در کشــور مــا بــه بدنــه اجتمــاع راه پیــدا نمــی
کنــد و در حلقــه ای بســته صرفــا بــرای قشــر خاصــی بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود .اما
نکتــه قابــل توجــه جشــنواره عمــار ایــن اســت کــه مــردم کوچــه و بــازار کــه شــاید حتــی
بــا ســینما رابطــه خوبــی نداشــته باشــند هــم بــه پــای تماشــای فیلــم و مســتند مــی
نشــینند .ا گــر ایــن جشــنواره بیــش از پیش جنبه مردمــی بودن خــود را افزایــش دهد،
بــه تحقیــق یکــی از بهتریــن جشــنواره هــای ســینمایی خواهــد شــد.
مهــدی محمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ا کــران هــای مردمــی جشــنواره عمــار،
آشــتی بیــن مــردم و ســینما اســت  ،گفــت :موضوعاتــی در حــوزه اخــاق اجتماعــی ،بــه
عنوان مثال مســئولیت پذیری از عمده مســائلی اســت که از ســوی فیلمســازان مورد
غفلــت واقــع شــده اســت و مــی تــوان گفــت اغلــب آفاتــی کــه جامعــه مــا بــه آن دچــار
اســت ناشــی از عدم مســئولیت پذیری شــهروندان و عدم انضباط و اخالق اجتماعی
در جامعــه اســت.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اثــر در دســت ســاخت خود ،بیان کرد :فیلم نامــه ای تاریخی
نــگارش شــده بــه نــام «چایخانــه سرشــور» را پــس از گذرانــدن مراحــل قانونــی تولیــد و
تصویربــرداری کلید خواهــم زد.
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«از ساقه تا صدر»
یک مصرع شعر = یک تازیانه

«از ســاقه تــا صــدر» عنــوان مســتندی بــه کارگردانــی امیرمهریــزدان اســت کــه
بــه مــروری بــر زندگــی فرهنگــی  ،حماســی و انقالبــی اســتاد دکتــر ســید علــی
موســوی گرمــارودی مــی پــردازد.
دکتــر «ســید علــی موســوی گرمــارودی» از جمله شــاعران معاصری ســت که
ـعر کتاب ادبیات دبیرســتان چیزی از او نخوانده ایم
مع األســف جز چند شـ ِ
و از زندگــی و شــخصیت وی کمتر اطالعــی داریم.
بــه جــرأت مــی تــوان گفــت اســتاد موســوی گرمــارودی ،بنیانگــذار شــعر نــوی
آیینــی ســت و یــا ال اقــل اولیــن و مهمتریــن ســروده هــای ایــن حــوزه را از آن
خــود دارد .شــخصیتی کــه عالوه بر ســرایش شــعر نــوی آیینی ،بخش مهمی
از زندگــی خــود را صــرف مبــارزه بــا رژیــم طاغــوت کــرده و بابــت ایــن مبــارزات،
طعــم آب خنــک زنــدان را نیــز چشــیده اســت! نــه یــک و دو ســال کــه چهــار
ســال.
ـون» خــود یــک تازیانــه خــورده
در زنــدان ،بابــت هــر مصــراع از شــعر «بهــار خـ ِ
اســت ،زبــان فرانســه را آموختــه و انبوهــی از خاطــرات تلــخ و شــیرین زندگــی
خویــش را رقــم زده اســت.
ً
مــراوده و بعضــا رفاقــت نزدیــک بــا اشــخاصی چــون مرحــوم جــال آل احمــد،
شــهید دکتــر شــریعتی ،شــهید آیــت اهلل مطهــری ،شــهید عبــاس شــریف
واقفــی ،شــهید محمدعلــی رجایــی و بســیاری از انقالبیون مشــهور و گمنام،
بــر عمــق و جذابیــت زندگــی ایــن شــاعر انقالبــی مــی افزایــد.
در کنــار تمــام ایــن افتخــارات ّامــا ،نکتــه ای در زندگــی اســتاد گرمــارودی
هســت کــه ســالها و حتــی تــا بــه امــروز ،زندگــی وی را تحــت تأثیــر قــرار داده و
همــواره آمــاج بدبینــی هــا و بعضــا بدگویــی هــا کــرده اســت .حضــور در کنــار
بنــی صــدر اســت.
«از ســاقه تا صدر» روایتی به دور از پیرایه و غمزه های شــاعرانه و ادبی اســت
و ســعی کــرده تــا ســلیس و روان ،زندگــی ایــن شــاعر اســوه را بــرای همــگان
تصویــر نمایــد .روایتــی کــه زندگــی شــاعرانه و مجاهدانــه ی گرمــارودی را یک
جــا دیــده و ســعی کــرده از هیــچ یــک غفلــت نــورزد.

«آن یک نفر »
«آن یــک نفــر» عنــوان مســتندی اســت کــه روایتگــر زندگــی شــهید شــهید
غالمرضــا آتــش اســت ،شــهیدی کــه در دوران دفــاع مقــدس بــه ســاخت
مســتند مــی پرداخــت و در عملیــات کربــای  5بــه شــهادت رســید
ایــن مســتند در مــدت زمــان  21دقیقــه و بــه کارگردانــی ســید حمیــد
میرحســینی تولیــد شــده اســت

«شرح مدح»
«شــرح مــدح» مســتندی  40دقیقــه ای بــه کارگردانــی حمیــد شــعبانی و
تهیــه کنندگــی ســید فرشــاد حســینی مــی باشــد کــه در آن بــه نقــش هدایتگــر
و ارتبــاط صمیمی رهبــر معظــم انقالب بــا جامعــه مداحی کشــور می پــردازد.
ایــن مســتند کــه بــه بازخوانــی ســه دهــه ارتبــاط صمیمانــه رهبــر انقــاب و
جامعــه مداحــی کشــور میپــردازد بــر نقــش هدایتگــر و توصیههــای راهبــردی
رهبــر انقــاب بــه ذا کریــن اهــل بیــت (ع) کــه در فاصلــه ســالهای  68تــا 93
بیــان شــده مــی پــردازد .در ایــن مســتند شــاهد روایــت داســتان هایــی از
تعــدادی از مداحــان سرشــناس و پیشکســوت کشــور از جمله حــاج غالمرضا
ســازگار ،حــاج منصــور ارضــی ،حــاج ولــی اهلل کالمــی ،حــاج محمــد رضــا
طاهــری ،حــاج میثــم مطیعــی نیــز هســتیم .ایــن مســتند بــر اســاس طرحــی
از رضــا صیــادی و بــه همــت موسســه فرهنگــی عقیــق و بــا مشــارکت موسســه
فرهنگــی ا کســیر پژوهــش تولیــد شــده اســت.

«مردممقاوم»
مــردم مقــاوم ،اثــری در قالــب انیمیشــن و در مــدت زمــان  4دقیقــه کــه بــه
کارگردانــی ســید حامــد قاســمی و علــی رهجــو ســعی دارد تــا الگــوی یــک زندگــی
مقــاوم را معرفــی کنــد.
ایــن ویدیوگرافــی ســعی دارد تــا الگــوی یــک زندگــی مقــاوم را بــا معرفــی و بررســی
نمونــه هــای غربــی آن همچــون آمایشــگران و خودکفایــان و نمونــه ی داخلــی
آن یعنــی مدلــی کــه کدبانــو هــا در گذشــته بــر مبنــای آن عمــل مــی کردنــد ،بــه
عنــوان بهتریــن ســبک زندگــی معرفــی کنــد .الگویــی کــه هــم موجــب تقویــت
پایــه هــای اقتصــاد مــی گــردد و هــم بــا نــگاه اســام کامــا ســازگار اســت.

ط ـ ـ ـ نز

آن متحــول شــدهی یــک شــبه ،آن صاحــب اثــر "نون و گلــدون" و "گبــه" .آن
مثال خوشــتیپ پایپیون پوش ،آن ارزشــهای اســامی را "دســتفروش" .آن
ـان" خارهــای بهاییــت .آن ســیاه
ســکاندار ســینمای بــی هویــت ،آن "باغبـ ِ
نمــای روزگار آن مســافر "ســفر قندهــار" .آن مــردک عــاف" ،آ کتــور ســینما"،
"پرزیدنــت" محســن مخملبــاف  .شــکا ک پــوچ گــرا بــود و ســینه چــا ک
آمریــکا .گوینــد کــه در مــورد هــر چیــزی شــک میکــرد و هــر کــه بــه طرفــش می
آمــد دک میکــرد.
در احــوال وی نقــل اســت در نوجــوان انقالبــی داغــی بــود کــه کــه بــا ایــن «
توجیــه» کــه نمیخواهــد «ســرد تــر از آتــش» باشــد ،پــس از انقــاب در جمــع
اخــوان حــوزه هنریــه «آ کتــور ســینما» و «هنرپیشــه» گردیــد و گفــت« :ســام
ســینما» .گوینــد در اوائــل کار روشــنفکران را «بایکــوت» میکــرد .لکــن بــا
شــنیدن «زنگهــا»ی جشــنوارهها« ،دو چشــم بــی ســوی» خویــش را در
«ســیب» دشــمن از «نوبــت
خــوردن
برابــر «فریــاد مورچههــا» بســت و بــا
ِ
ِ
عاشــقی» خــارج شــد و آن «مــرد ناتمــام» مانند یک «بایســکیل ران» شــروع
بــه چرخیــدن دور خــودش کــرد .بدیــن ترتیــب ،از رفتــار انقالبــی اش «توبــه
نصــوح» کــرد و از «مدرســه رجایــی» بــه «مدرســه ای کــه بــاد بــرد» آمــد .و
بدیــن ترتیــب بــا ایــن «توجیــه» کــه بــه «عروســی خوبــان» برســد بــا «حراجی
ـتفروش» «بــاغ
روح» خــود بــه هیبــت «مــردی کــه زن شــد» درآمــد و «دسـ
ِ
بلــور» خویــش شــد.
وی ســالکی بــود کــه مقامــات ســلوک را یکــی پــس از دیگــری طــی کــرد .و
چــون توبــه کــرد شــکی مضاعــف بــر وی نائــل گشــت کــه او را بــه مقــام حیــرت
رســاند و خــود و دنیــای دنــی را پــوچ و ســیاه دانســت .پــس بــه ســیاه نمایــی
روی آورد .روزی مریــدان از او پرســیدند :یــا مخمــل کارت چیســت؟ گفــت:
کار ســینمایی میکنــم .گفتنــد :اینکــه بیشــتر کار ســیاه نماییســت تــا کار
ســینمایی .گفــت ســینمایی همــان ســیاه نمایــی اســت کــه مخفــف شــده
اســت.
دیگــر بــه مرتبتــی از عرفــان رســیده بــود کــه نــه کســی را قبــول داشــت نــه

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

محمدحسینعلیان
چیــزی را .پــس تــرک وطــن کــرد .و چــون میرفــت مریــدان پهلــوی ارادتــش
گزیدنــد و پــی اش دویدنــد کــه بــه کجــا میــروی ای پیــر؟ گفــت بــه ســفر
قندحار(بــه همیــن غلیظــی) و چــون از اوغناســتان بــاز آمــد ،مخمــل را
حرمتــی پدیــد آمــد در میــان اجانــب و اجاهــل .وی بــرای تبــادل فکــری بــا
آنهــا بــه تبـ ّـدل فکــر خــودش اقــدام و هیبــت خــود را تغییــر داد .او کــه بــه
عــدد مــوی گوســپندان در صورتــش ریشــم و پشــم داشــت ا کنــون مورچــه بــا
ترکتــور هــم نمیتوانــد از صورتــش بــاال بــرود .رفقــای قدیــم چــون او را دیدنــد
اول پنداشــتند کــه بــرای فیلمــی کمــدی لباســی مســخره پوشــیده ولــی
نــه مثــل اینکــه جدیســت .از ایــن رو رفقــای قدیــم او وی را مضحــک قابــل
ترحــم نامیدنــد.
روزی مخمل را گفتند :از چه رو درمجامع دشمنان ایرانیان ،صهاینه گرد
آمــدی .گفــت :در طلــب وحــدت هســتم .و بــه احتــرام ایــن ســخن ،تــا چنــد
روز تمــام قائلیــن بــه وحــدت وجــود بــه احترامش تشــنج گرفتنــد و این خود
باالتریــن مرتبــه وحــدت بود.
ژیگولگران جوانی بودند که تابع راه وی شدند و برای اجانب
سینما گران و
ِ
ُ
و صهاینــه دم میتکاننــد .نــدا آمــد بــرای چه میدمیــد .گفتند میخواهیم به
مقــام محســن برســیم .گفتنــد کــه هیهــات کــه بــه راه او نخواهیــد رســید کــه
نــه حزبــل گریتــان بــه او میرســد و نه اســکل گریتان.
و چــون بــه مقــام فنــا رســید خواســت کــه همــه را بــه فنــا دهــد .از ایــن رو
از بــاب تواضــع بــه مردمــی کــه او را بــاال بــرده بودنــد توهیــن میکــرد .حتــی
میخواســت در فتنــه  88مــردم را بــه فنــا دهــد کــه عــوام النــاس راهشــان را
از ایــن عــارف فانــی جــدا و او را در مقــام فنــای خویــش رهــا کردنــد .و از دیگــر
مقامــات او ایــن بــود کــه رهبــر انقــاب را بــه یزیــد زمان منســوب کــرد بی آنکه
اعتقــادی بــه زشــتی اعمــال یزیــد داشــته باشــد.
شــرح حــال او کــم کنیــم کــه زبــان مــا کجــا بــه ذهــن متوهــم او برســد .حتــی
الی ُبل ُغــه َوهـ ُـم ُ ّ
َ
همـ ِـه .کــه وهــم متهمیــن بــه غایــت
الم ِت َو ِهمیــن بغایــت َو ِ
شــخصیت بغایــت متوهمــش نخواهــد رســید ابــدا.
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شــما مایــه دلگرمــی دیگــران هســتید .نقــدی کــه شــما بر فیلم قبلــی آقای عیاری نوشــته اید باعث شــدبقیه نشــریه داران هم نظرشــان
نســبت بــه ایــن فیلــم مثبــت شــود .چــون کســی خــودش حــال نداشــت فیلــم را تــا ته ببینــد و وســط فیلم ا گــر خوابش نمــی گرفت بلند
مــی شــد مــی رفــت پــی کارش .مــا خیلــی بــه شــما مدیــون هســتیم و لــذا نقــد شــما را نقــدا جــواب دادیــم .امــا شــما هــم بایــد تــاش تــان
را بیشــتر بکنیــد .مصلحــت در ایــن اســت کــه هیئــت تحریریــه فعــا کارهــای دیگــر را ول کننــد و بــا کمک شــما پنجــاه تا نقد مثبــت برای
فیلــم آمــاده کننــد کــه هــر روز یکــی را بفرســتیم بــرای چــاپ تا سررشــته تبلیغات از دســتمان در نــرود.
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گرافیک :مهدی بادیهپیما
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اسمش فجر است ،رسمش زجر است

آرمینرادمند

اســم جشــنواره فجــر را کــه میشــنوی ،خــب انتظــار داری فیلــم هــای ایــن جشــنواره مربــوط
بــه چیــزی باشــد بــه نــام فجــر .وگرنــه اینهمــه اســم ،چــرا اســمش را گذاشــتند فجــر؟ مثــا
میگذاشــتند اصغــر ،طلعــت یــا چــه میدانــم کامبیــز! امــا گذاشــته انــد فجــر .زمــان برگــزاری
جشــنواره هــم کــه در بــازه ای اســت بــه نــام دهــه فجــر .میــروی تــا اولیــن فیلــم را ببینــی .یــک
خطــی فیلــم نامــه میشــود ایــن:
یــک نفــر روســتایی عاشــق یــک نفــر روســتایی دیگــر میشــود ولــی چیــزی بــه نــام حیــا مانــع
ازدواج ایــن دو زوج میگــردد .و همیــن طــور فیلــم دوم و ســوم و چهــارم..
مــن تــا حــاال فکــر میکــردم کــه والدیــن اســمهای بــی معنــی روی بچــه هایشــان میگذارنــد
امــا حــاال فهمیــدم کــه نخیــر! بعضــی وقتهــا بچــه هــا کــه بــزرگ میشــوند کاری میکننــد کــه
اسمهایشــان بــی معنــی بــه نظــر بیایــد .آدم بایــد بچــه خلــف باشــد.
و بنده از همین تریبون ،برای رفع ابهام از چنین مسائلی چند اسم پیشنهاد میدهم:
بــه جــای جشــنواره فجــر :جشــنواره مــن (بــر وزن کــن) ،جشــنواره کیــک زرد ،جشــنواره
حاضــرم بــرا خوشــحالی شــما شــلوارمم در بیــارم ،جشــنواره هــر چــی شــما بگیــن ،جشــنواره
کبیــر تــر از صغیــر و...
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