
یکی از عرصه های بســیار ضروری، 
الزم و البته مغفولی که پس از پیروزی 
انقالب اسالمی به منصه ظهور رسید، 
ظرفیت حوزه هنر و به ویژه هنرهای 
تصویــری و نمایشــی و بهره گیری 
از آن ها در خدمت اهــداف انقالب 
اســالمی بود. هر چقدر که این عرصه، ضروری و اثرگذار است به همان 
میزان، مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته اســت. اوایل انقالب در 
مقاطعی از سال های دهه60 در قالب آنچه که در حوزه هنری سازمان 

تبلیغات اسالمی می گذشت، حرکت هایی در خصوص بهره برداری از توان 
سینما و هنرهای نمایشی در خدمت انقالب و اهدافش داشتیم. اما این 
مسیر، متأسفانه چراغش، زود خاموش شد و سینما و هنرهای نمایشی 
راه خودش را از انقالب جدا کرد و خودش را در عمل از انقالب، محروم 
کرد. نیروهای انقالبی و مدیران دستگاه های نظام جمهوری اسالمی هم 
بی توجه به مقوله سینما، تلویزیون و هنرهای نمایشی-تصویری، راهی 
را رفتند که امروز بعد از 40ســال تبدیل به یک خأل وحشتناک در این 

عرصه شده است.
سینما و هنرهای نمایشی در این سال ها مسیر غلطی را در پیش گرفته 
است، مسیری مغایر و مخالف با انقالب که همین امر، سبب شده ارزش ها، 
تاریخ و گفتنی های انقالب بر زمین بماند. باید گفت که حضور اندک و 
انگشت شمار نیروهای انقالبی در عرصه هنر مظلومیت هایی را با خود به 

همراه داشته تا آن جا که رهبری در حالی که کمتر از 40سال از وقایع دهه 
60 می فرمایند: »جای شهید و جالد عوض نشود.«

الحمدهلل در این سال ها در عرصه هنر، شاهد یک رویش بودیم. رویشی که 
تالش می کند بچه های انقالب را به عرصه هنرهای سینمایی و نمایشی 
بیاورد و سینما را به دامن انقالب، برگرداند. یعنی هم سینما را از نعمتی به 
نام انقالب و ارزش های آن بهره مند کند و هم این که این هنر را در خدمت 

ارزش های انقالب اسالمی قرار بدهد. 
جشنواره عمار، رویشــی بود که امید می رود با بالنده تر شدن و توسعه 
کمی و کیفی اش، بتواند حرکتی باشد برای این که فرهنگ و هنر بیش از 
پیش مؤثر و قدرت مند در خدمت ترویج ارزش های انقالب چه در داخل 

کشور و چه در عرصه بین المللی قرار بگیرد.
این جشنواره، برای استفاده از اسلحه هنر، مسیر اشتباه مسئوالن گذشته 

را تکرار نکرده و از چهره هایی که بی تفاوتی و فاصله شان را با انقالب نشان 
داده اند، دوری کرده و دست خود را به سمت صاحبان اصلی انقالب، به 
سمت پابرهنه ها، روستایی ها، حاشیه نشین ها و مستضعفین دراز کرده 

و آن ها نبز نشان دادند چه استعدادها و قابلیت هایی در این زمینه دارند.
در این سال ها و در جشنواره عمار، جوانان گمنامی، توانمندی ها، تعهد 
و خالقیت هایشــان را نشــان دادند، هر چند که این جشنواره از سوی 
دستگاه های رســمی و مدیران فرهنگی نظام، تحویل گرفته نشده، اما 
علی رغم همه این بی مهری ها و حتی شاید موانع، این جشنواره، مسیر 
خودش را پیدا کرده و این مسیر را ادامه می دهد و ان شاء ا... شاهد روزی 
باشــیم که ده ها ســینماگر متعهد، خالق، انقالبی از دل این جشنواره 

بیرون می آید.
*استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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محمد صادق کوشکی* یادداشت 

خأل وحشتناک 

خبر    دبیرخانه دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، آثار 
راه یافته به بخش مسابقه داستانی و مســتند این جشنواره را اعالم کرد. 

اسامی این آثار به شرح ذیل است.
بخش داستانی

کوتاه و نیمه بلند
»آب هرگز نمی میرد« به کارگردانی حســین دارابی، »آبی کم رنگ« به 
کارگردانی محمدرضا حاجی غالمی، »اعتراض ترســناک نیســت« به 
کارگردانی رضا کشــاورز، »اعتراف« به کارگردانی احمدرضا منصوری، 
»این دادگاه، رسمی اســت« به کارگردانی محسن اردستانی رستمی، 
»پرواز« به کارگردانی رضا کشــاورز، »ترکش کن« به کارگردانی مجید 
رســتگار، »تیم ملی« به کارگردانی سعید ســراج، »حرکت خفن« به 
کارگردانی میالد محمدی، »حواسش هست« به کارگردانی سیدمحمود 
شریفی اصل، »حیا« به کارگردانی حمید شاهمرادی، »خوش خیم« به 
کارگردانی محســن جهانی، »دادگاه« به کارگردانی مصطفی رضوانی، 
»دشت آخر« به کارگردانی آرش انیسی، »دوبَنده« به کارگردانی محمد 
پایدار و احمد حیدریان، »دیرتر« به کارگردانی علی غالم زاده، »ردا« به 
کارگردانی مرتضی راوش، »روایت دعبل« به کارگردانی امیر بشــیری، 

»زو« به کارگردانی محمدصادق رمضانی مقدم، س»اخت ایران« به 
کارگردانی محمدیاسر پارسا، »سفره افطاری« به کارگردانی 

حسین دارابی، »سوِم ب« به کارگردانی مرتضی راوش، 
»عبور« به کارگردانی »سبحان بیرانوند«، »عروس« 

بــه کارگردانی آرش انیســی، »فضانورد« به 
کارگردانی مهدی افضــل زاده، »فکر بکر« 

به کارگردانی یوســف سبحانی، »قلک 
اربعین« به کارگردانی محمدحســین 
امانی همدانی، »کاســه نــذری« به 
کارگردانی محمد علی زاده، »کج راه« 
به کارگردانی محمدصــادق رمضانی 

مقدم، »کوچه آخر« به کارگردانی حسن 
حبیب زاده، »لبخند هدیه« به کارگردانی 

یوســف جعفری، »ممنون که بــه ما چیزی 
نمیگید« )قســمت: دوم( بــه کارگردانی علیرضا 

سلطانی و ســیدمحمدجواد رضایی، »ناهارترین« به 
کارگردانی رضا کشاورز حدادها، »هر روز« به کارگردانی 

محسن مجیدپور
داستانی بلند

»پینوکیو، عاموسردار و ریســلی« به کارگردانی سیدرضا صافی، »ترانه 
آتش« به کارگردانی روح اهلل سهرابی، »تگرگ و آفتاب« به کارگردانی رضا 
کریمی، »ستاره زاگرس« به کارگردانی پرویز شیخ طادی، »الف امنیت« 
به کارگردانی مسعود تکاور، »مســتطیل قرمز« به کارگردانی حسین 
صیدخانی، »منطقه پرواز ممنوع« به کارگردانی امیر دارسارگر، »وکیل 

مدافع« به کارگردانی سلمی بابایی و عبداهلل دوشن

بخش مستند
پایش و پاالیش اجتماعی

»4200« به کارگردانی سید امیر سیاح، »60000کیلومتر« به کارگردانی 
امیرپژمان حبیبیان، »امیدی ه« به کارگردانی علی زهیری، »این منطقه 
آلوده به مین است« به کارگردانی محسن نقی زاده، »ترال« به کارگردانی 
حجت ا... عدالت پناه،»خانه ام کجاســت؟« به کارگردانی محمدحسن 
یادگاری، »خصوصی سوزی« به کارگردانی محسن اسالم زاده، »رویای 
آجری« به کارگردانی داوود مرادیان، »سال های خاموشی« به کارگردانی 

محمد طالبی، »سایکس پیکو« به کارگردانی علی گایینی، »سقف آرز وها« 
به کارگردانی علی ســلطانی وش، »ســکوهای صورتی« به کارگردانی 
محمدجواد رئیسی، »شالی« به کارگردانی فرهاد دوانقی، »عابر بانک« 
به کارگردانی محسن صابری، »قصه های همیشگی« به کارگردانی بابک 
مجیدی، »کنار گود« به کارگردانی تورج کالنتری، »مجموعه روایت سیل« 

)فصل چهارم-بیم و امید( به کارگردانی مصطفی شوقی
ملت قهرمان

»امیر فتورا« به کارگردانی مهدی حیدری، »ایمان« به کارگردانی اصغر 
احمدپور، »آقای شعار« به کارگردانی محمدحسن خوش رفتار، »بر اثر 
زلزله« به کارگردانی عبدالکریم شــهابی، »بر بــال ابرها« به کارگردانی 
حسین مسرور، »پسر بلوط« به کارگردانی سیدحمید موسوی، »ترانه 
من« به کارگردانی مسعود کارگر، »چهل سال با عطر گالب« به کارگردانی 
علیرضا اسکندری، »خاطرات موتورسیکلت« به کارگردانی امیرحسین 
نوروزی، »دائیش« به کارگردانی سعید ساروقی و حمید قربانی، »دیلگ« 
به کارگردانی عباس رفیعی مرغملکی و سیدصفی ا... حسینی، »دیوارهای 
نخی« به کارگردانی عباس عمرانی بیدی، »سلیم« به کارگردانی محسن 
فضلی، »عزیزقلی« به کارگردانی سیدجواد هادی اصل، »قدم خیر« به 
کارگردانی شهره شافعی، »مادر جبهه ها« به کارگردانی شهرام 
میراب اقدم، »ماســی« به کارگردانی شاهد سلطانی 
آزاد، »ماهر« بــه کارگردانی مســعود دهنوی، 
»مجموعه بزرگراه همت« )قسمت آقای شجاع( 
بــه کارگردانی محمد تراب زاده کاشــی، 
»منفی ۳۸درجه« به کارگردانی سمیه 
ذاکری خطیر، وتن من به کارگردانی 
حسین همایون فر، »هم نفس« به 

کارگردانی احمد نیک فرجام
رؤیای ایرانی

»به تــوان داخل« بــه کارگردانی 
محمدباقر سلمانی، »توان دفاعی« 
به کارگردانی علی طــادی، »مخترع 
آهنی« به کارگردانی محمدجواد رئیسی، 
»مسیر نو« و »نبرد امواج« به کارگردانی وحید 
فرجی، »ناجی کرونر« به کارگردانی مسعود کارگر، 

»هیبرید« به کارگردانی رضا کارگر
همت مؤمنانه

»از بوانات تا مســکو« به کارگردانی امین باقری، »اهل طلوع« )پشــت 
کوه-پرورش ماهی( به کارگردانی هادی شــریعتی، »بــازار تزارها« به 
کارگردانی محسن مقصودی و مهدی فریدی، »بزرگراه همت« )قسمت 
صابری( به کارگردانی مصطفی کرمی، »خاکریز پرویز« به کارگردانی قدرت 
باقری، »خودکار« به کارگردانی محمد ثقفی، »در کنار هم« به کارگردانی 
سیدمجتبی خیام الحسینی، »دریاچه امید« به کارگردانی فاطمه مرزبان، 
»شاگرد وفا« به کارگردانی یوسف حسن زاده، »شور شیرین« به کارگردانی 
محمدجلیل اسکندرزاده، »مثل نرگس« به کارگردانی کمال زحمتکش، 
»مجموعه مستند نور« )قسمت وطن آرزوها( به کارگردانی مهدی فارسی، 

»یکی از ما« به کارگردانی امیر عسگری

تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس
»آســمان پُر ســتاره« به کارگردانی عبدالعلی مکرمی اصل، »آسمان 
چلیپا« به کارگردانی علی مالقلی پور، »بانو و باروت« به کارگردانی احمد 
احمدپور، »بچه های عباس« به کارگردانی عباس رحمانیان کوشککی، 
»برگ های چهل ساله« به کارگردانی مهدی ناظریان، »بلتا« به کارگردانی 

سعیدمحسن یوسفی، »بیرعالم ســوز« به کارگردانی محمدطه امیری، 
»چشمه ای در میانچال« به کارگردانی مهدی عالءالدینی، »ذوالفقار« به 
کارگردانی ناصر طاهریان، »روشنای زندگی« به کارگردانی مریم فرهنگ، 
»شجریان؛ از سپیده تا فریاد« به کارگردانی مهدی طوسی، »قصه، توپ، 
رنگ به کارگردانی احمد رحمانیان، »مجموعه آنچه گذشت« )قسمت 
جهاد ســازندگی( به کارگردانی ایمان گودرزی، »نبرد بیست و نهم« به 
کارگردانی مهرداد حق شناس، »همیشه با من« )قسمت: شهید عمران 

پستی( به کارگردانی حسن ساجدی
جنگ نرم

»انقالب جنسی۳« به کارگردانی حسین شــمقدری، »ایکسونامی« به 
کارگردانی محسن آقایی، »باشگاه شهرت« به کارگردانی محمدحسن 
یادگاری، »بنیاد دفاع از دموکراســی« به کارگردانی مریم حســن نیا، 
»پایان بازی« به کارگردانی ســیدحامد قاســمی و علی رهجو، »پشت 
کوه های بلند« به کارگردانی یزدان کیانــی، »تحقق آرزوی یک رفیق« 
به کارگردانی امید مدحج، »جنوب شرق« به کارگردانی علی دل پیشه، 
»مجموعه در کنار متن« )قسمت: قصه دو زن( به کارگردانی مریم السادات 
مؤمن زاده، »روان مدرن« به کارگردانی میثم جهان بین، »روایت دوستی« 
به کارگردانی محمدجواد معصومی، »ســونامی غیرت« به کارگردانی 
امیر مهریزدان، »سین هشتم« به کارگردانی رئوف رضائی، »شهر ایرانی 
روس ها« به کارگردانی محسن مقصودی و محسن حاج کرمی، »صرافی 
نیکسون و شرکا« به کارگردانی محمد فریدونی، »طبیب دوره گرد« به 
کارگردانی ســیدمجتبی نوری نجفی، »مادرانه« به کارگردانی علیرضا 
باغشنی، »مجموعه به وقت جام )قسمت: ویتنام( به کارگردانی علیرضا 
بوالی، »محیا« به کارگردانی محمد عقیلی، »مقطوع« به کارگردانی علی 

نیکبخت، »مک دونالدز تقدیم می کند« به کارگردانی توحید ابراهیمی
حافظه ملی

»امتحان« به کارگردانی ســجاد ریاحی، »آســوده بخواب کوروش« به 
کارگردانــی علی فراهانی، »آن شــش نفر« بــه کارگردانی محمدعلی 
یزدان پرســت، »پدر طالقانی« به کارگردانی محمدعلی محمددوست، 
»تنها مدرس« به کارگردانی معین شافعی، »چهل و سه روز« به کارگردانی 
داوود مرادیان، »دیدار« به کارگردانی یزدان کیانی، »روایت رهبری« به 
کارگردانی مهدی نقویان، »شب سیاه« به کارگردانی جمشید بیات ترک، 
»صدای انقالب« به کارگردانی محمد طالبی، »کاست« به کارگردانی حامد 
سعیدی راد، »مجموعه به نام خلق« )قسمت: ترور مردم( به کارگردانی 

ایمان گودرزی
بخش مقاومت جهانی

بیداری اسالمی و جهانی
»اتوبوس مدرسه« و »ضمیر متکلم« به کارگردانی مصطفی اشراقی، »آقای 
تغییر« به کارگردانی مهدی انصاری، »بوکس برای صلح« به کارگردانی 
محسن جهانی، »حصارالمسیح« به کارگردانی مصطفی فتاحی، »کودتای 
اقتصادی« به کارگردانی سیداحمد مصطفوی، »ماهرخ« به کارگردانی 
محمدمهدی بهرامی نژاد، »متولد اورشلیم« به کارگردانی حسین شمقدری، 
»مربع سرخ« به کارگردانی محسن اردستانی رستمی، »مرثیه ای از انجیل« 
به کارگردانی محمدهادی نعمتی، »من یک کاتولیک هستم« به کارگردانی 
مسعود حیدری خواجه پور، »نخل ها نمی میرند« به کارگردانی سیدمسعود 

موسوی واال، »وصال« به کارگردانی علی سبحانی
مدافعان حرم

»آقای معاون« و »ســیاح« به کارگردانی حســن وزیرزاده، »جاده« به 
کارگردانی یونس راشدی، »زخم اسماعیل« به کارگردانی حسین نوری، 
»شیرینی شــام« به کارگردانی علیرضا باغشــنی، »مردان زندگی« به 

کارگردانی یحیی رضایی، »مؤذن« به کارگردانی احمد احمدپور

اعالم شد:

آثار بخش مسابقه مستند و داستانی دهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

از موسیقی اوکراینی تا 
تغییرات اجباری 
محسن عنایتی، کارگردان انیمیشن سینمایی »بنیامین« می گوید؛ در سال های اخیر، انیمیشن هایی که با دغدغه های جدی، تولید شده اند، با 
حمایت مردم همراه بوده است و »بنیامین« هم فاصله چندانی با سوددهی ندارد.
صفحه 2

جدال سخت با »افکار وابسته«
محمدجواد رئیســی، طلبه فیلم ســاز در اثرش که با آن در 
دهمین جشــنواره عمار، حاضر شــده اســت، به مسیر پُر 

پیچ وخم نوآوران و دانشمندان کشور پرداخته است.
صفحه 2

عبور از آهن به آدم
نگاهی به مستند »مخترع آهنی«

صفحه 2

»شادی« به سینما برگشت
روایتی از اقدام شــورانگیز اکران کنندگان مردمی جشنواره 

عمار در شهرستان ماسال و شاندرمن
صفحه 3

ماجرای ناتمام »اُمیدی ه«
علی زهیــری، کارگردان مســتند افشــاگرانه »اُمیدی ه« 
می گوید بعد از عزل دادستان متخلف شهر »امیدی ه« و نامه 
حجت االسالم رئیسی، رئیس قوه قضائیه درباره تجدیدنظر 
و رسیدگی منصفانه به احکام صادر شده، هنوز دردسرهای 

عدالت خواهان این شهر ادامه دارد.
صفحه 4

پروژه های چند میلیونی، تجربه 
های چند میلیاردی

صفحه 4

پایانی بر واقعیت گریزی

جمال شورجه*   یادداشت 
به نظرم همین انتخاب نام 
»عمار« خودش می تواند 
موضوع و جهت گیری این 
جشنواره را روشن کند. 
این مضاف بر آن است که 
اطالع رسانی ها، بروشورها 
و... اهداف و سیاست های 
این جشنواره را توضیح 
داده اســت. قاعدتــاً 
تجربه های قبلی هم می تواند کمک کند تا جشــنواره  عمار، 

قدم های بهتر، بزرگ تر و همچنین تأثیرگذارتری بردارد.
از نکات مثبت این جشنواره، توجه به موضوعاتی چون بیداری 
اسالمی، تاریخ انقالب، مبانی انقالب، جنگ نرم و فتنه های پس 
از پیروزی انقالب است. فتنه هایی که تعداد آنها خیلی زیاد بود؛ 
اما واقع امر این اســت که بخش عمده ای از نهادهای فرهنگی 
تاکنون خیلی راحت از کنار این ماجراها گذشته اند. نهادهای 
موجود در حوزه های فیلم ســازی کم تر به سمت واکاوی این 
فتنه ها حرکت کرده اند تا سرمایه گذاری کرده و فیلم بسازند. 
به طور مثال در حوزه ی سینما تا آنجایی که در خاطر دارم، اگر 
بخواهم از ابتدای انقالب این قضیه را بررسی کنم، خیلی معدود و 
شاید به اندازه انگشتان یک یا دو دست به فتنه های پس از انقالب 
پرداخته شده است. البته در این میان، خوشبختانه هشت سال 
جنگ تحمیلی تنها فتنه ی بزرگی بود که در سینما بیشتر به 

آن پرداخته شد.
حقیقت آن است که دشمنان ما، بعد از فتنه ی ۸۸، از یک زاویه و 
رویکرد جدید و به صورت جنگ سایبری و جنگ نرم، هجمه های 
شدید خود علیه انقالب و نظام جمهوری اسالمی را شروع کردند. 
گرچه، امروز در واقع فتنه به خودشان برگشته است. حال سؤال، 
اینجاست که در چنین شرایطی و با این توطئه های موجود علیه 
انقالب اسالمی، چقدر آثار مستند، داستانی و حتی پویانمایی و 
یا کلیپ و نماهنگ در باب این موضوعات ساخته شده است؟ به 
نظر می رسد که پاسخ این سؤال را باید از نهادهایی چون حوزه  
هنری، سازمان تبلیغات اســالمی، مرکز گسترش سینمای 

تجربی و وزارت ارشاد و حتی صداوسیما پرسید.
متأسفانه به جز کارهای صداوسیما که تا حدی در این زمینه ها 
و به ویژه در حوزه ی مستند کارهایی کرده است، هیچ اثر قابل 
ذکری توسط نهادهای فرهنگی ما تولید نشده است. بنابراین 
حمایت و جمع کردن آثاری با این رویکرد و با این موضوعات 
در جشــنواره ای به نام »عمار« به نظر من کار قابل ســتایش 
و ارزشــمندی اســت، که در صورت برگزاری منسجم حتماً 
می تواند موفق باشد. در واقع، پخش این فیلم ها در عرض چند 
روز و ارزیابی تمام این آثار می تواند نســل جوان و به خصوص 
دانشجویان را ترغیب کند. از آنجا که نسل جوان و دانشجو یکی از 
اهداف اصلی جنگ نرم است، این جشنواره باید بتواند گستره ی 
نمایش خود را به دانشگاه های مختلف هم بکشاند. در این صورت 
است که چنین جشنواره ای می تواند تأثیرگذاری بیشتر و بهتری 
بر آگاهی نسل جوان داشته باشد ـ که قطعاً این امر در رسیدن 
مسئوالن و سیاست گذاران این جشنواره به هدف گذاری خود 

نتیجه ی مطلوب تری خواهد داشت.

*کارگردان سینما

حضور خانواده ها در اولین روز اکران های مرکزی

حضور خانواده ها در اولین روز اکران های مرکزی

غرفه های جنبی جشنواره

نشست خبری مستند »این منطقه، آلوده به مین است« با حضور عوامل

روز اول اکران های مرکزی دهمین 
جشنواره عمار؛

 سینمافلسطین تهران



نگاهی به مستند »مخترع آهنی«؛

عبور از آهن به آدم

آرش فهیم*    مستند »مخترع آهنی«، روایتی دلنشین و  یادداشت فیلم 
نرم از سوژه ای تکنیکی و سخت اســت. این فیلم درباره عبور از هزارتوهای آهنی و 
موانع پیچیده ای اســت که در برابر آدمی قرار گرفته اند. محور این فیلم، پیشرفت و 
اختراع است. اما جال دادن به هویت و خالقیت انســانی و بومی، دستاورد این فیلم 

محسوب می شود. 
مســتندهایی که در حوزه های فنی و صنعتی ساخته می شــوند، معموالً خشک و 
خسته کننده از آب در می آیند و مخاطب آن ها به کاربران این گونه عرصه ها محدود 
می شود. به طور طبیعی، اگر یک فیلم مستند بخواهد در فضای تکنولوژیک و در میان 
ماشین آالت ساخته شود، برای مخاطب عام و افرادی چون نگارنده که نسبت به این 

موضوعات بی عالقه است، جذابیت چندانی نخواهد داشت. 
مستند »مخترع آهنی« به کارگردانی محمدجواد رئیسی، درباره تالش های سه مخترع در حوزه صنایع »دانش بنیان« است که برای به 
ثمر رساندن تالش های خودشان با موانعی روبرو می شوند. دو نفر اول، با ضوابط دست وپا گیر یا بی مهرِی مسئوالن مواجه می شوند. اما نفر 
سوم، موانع را دور می زند و راهی برای رسیدن به نتیجه مطلوبش باز می کند. پیِش پا افتاده ترین کار برای به تصویر کشیدن اتفاقات این 
سه، مصاحبه و نمایش چند صحنه از فعالیت ها و ابداعات آن هاست. کاری که باعث می شد تا این فیلم هم مانند برخی دیگر از مستندهای 
صنعتی و اقتصادی که به ویژه در تلویزیون پخش می شــوند، بی مزه و کسل کننده به نظر برسد. اما سازنده مستند »مخترع آهنی«، با 
آگاهی از این مسئله، تالش کرده تا ماجراهای مربوط به سوژه خود را در قالبی داستانی و دراماتیک به تصویر بکشد. به این ترتیب که 
سکانس افتتاحیه فیلم، درست شبیه به یک فیلم داستانی ساخته شده و راوی فیلم نیز، یک دختربچه است. دختری که پدرش مخترع 
است و اختراع خود را به سازمان حامی مربوطه می برد تا به ثبت برساند، اما او را تحویل نمی گیرند. مخترع ناکام، یک بار به طور اتفاقی 
مصاحبه ای با یک فیلم ساز مشهور هالیوودی را در تلویزیون می بیند که به خاطر عالقه توأمانش به اختراع صنعتی و فیلم سازی، به تولید 
فیلم درباره مخترعان و ابداعاتشان رو می آورد و این باعث می شود که او نیز دست به کار شود و سراغ سه مخترع برود و درباره آن ها فیلم 

بسازد. از اینجا به بعد است که فیلم، از حالت داستانی و تخیلی خارج می شود و کار با سه فرد مذکور ادامه پیدا می کند. 
»مخترع آهنی« یک فیلِم انتقادی است و بدون تعارف نقد می کند. چون در فیلم نشان می دهد که به رغم تالش های برخی از متخصصان 
و مخترعان، اما بعضی از کژتابی های سیستماتیک و کژفهمی های مدیریتی، آن ها را به شکست می رساند. اما چهار عامل باعث شده اند 

تا این اثر نه تنها به فیلمی سیاه و سیاه نما تبدیل نشود، بلکه رویکردی کاربردی و راهبردی هم یافته است.
اول، استفاده بجا و به موقع از عنصر طنز است. لحن فیلم از همان ابتدا طنزآمیز است و استفاده از صدای یک کودک، به عنوان راوی و 
گوینده نریشن، به تلطیف فضای مستند کمک کرده است. عامل دوم، نشان دادن راه حل عملی برای باز کردن قفل های بدون کلید است. 
چنان که مهندس محسنی، سومین فردی که مستندساز سراغش رفته، به رغم همه گرفتاری ها، در نهایت می تواند در داخل کشور نیز 
محصول خود را تولید و به عرضه برساند. سومین شــاخصی که به ارتقای محتوای »مخترع آهنی« کمک کرده، آسیب شناسی است. 
برخالف بسیاری از فیلم های جشنواره ای و شبه روشــنفکرانه که به کلی گویی و سیاه نمایی و نِق زدن، محدود می شوند، در این فیلم، 
آسیب هایی که َسد راه افراد خالق قرار دارند، صریح، راحت و مستقیم بیان می شوند و راه حل سدشکنی هم معرفی می گردد. بنابراین، با 
فیلمی انتقادی اما مصلح و امیدبخش روبرو هستیم. عامل چهارم این است که »مخترع آهنی« در کنار طرح همه انتقادات و معضالت، 
احســاس غرور و افتخار ملی را هم برمی انگیزد. یعنی مخاطب عالوه بر دریافت آگاهی از فضای صنعت و اختراع و همچنین شناخت 
مشکالتی که دست به گریبان مخترعان است، در نهایت، نه تنها احســاس قرار داشتن در بن بست نمی کند، بلکه حین تماشای فیلم، 

عشق به وطن و غرور ملی در وی جوشش پیدا می کند. 
همان طور که در مقدمه آمد، »مخترع آهنی« گرچه در رده مستندهای صنعتی قرار می گیرد، اما آنچه به این فیلم، شخصیتی ممتاز و 
متمایز بخشیده، تمرکز آن بر احترام و افتخار به خالقیت های انسانی و به ویژه متخصصان ایرانی است. فلیمی است که با ذوق هنری، از 

فضای خشک فنی و تکنیکی عبور کرده و روایتی لطیف و هنرمندانه را به تصویر کشیده است.
*روزنامه نگار و منتقد سینما

محمدجواد رئیسی از جمله 
طلبه های فیلمســازی است 
که طی چند ســال اخیر در 
فضای حرفه ای ســینما، در 
حال فعالیت و کسب تجربه 
اســت. این کارگردان جوان 
که فانوس هفتمین جشنواره 
مردمی فیلم عمــار را هم در 
کارنامه اش دارد، امســال با 
مســتند »مخترع آهنی« به 
دهمین دوره این رویداد آمده 
است. این مســتند، قصه سه 
مخترع ایرانی است که سعی 
دارند تولیدات خود را در کشــور صنعتی کننــد. گفت وگوی ما را با 

رئیسی درباره این مستند می خوانید.

ماجرای مستند؟
»مخترع آهنی«، مستندی درباره ی ســختی های تولید و کارهای 
دانش بنیان در ایران است که ما در این مســتند با قصه سه شرکت 
دانش بنیان تا صنعتی شدن کارهایشــان پس از پشت سر گذاشتن 

مشکالت همراه می شویم.
ما با نمایش این سه مخترع در تالشــیم تا به مشکل تولید در کشور 
بپردازیم و در کنار این پرداخت، روزنه  امیدی را برای مخاطب باز نگه 
داریم تا فیلم با ناامیدی تمام نشود و در کنار راه حل خود، پیشنهاداتی 

نیز برای جهانی کردن فعالیت های دانش بنیان ارائه دهیم.
تولید ملی همواره یکی از مهم ترین دغدغه هایم بوده چرا که با حل 
شدن مشکالت تولید، اقتصاد کشــور، اصالح می شود. کشور ما در 
اقتصاد، بزرگ ترین ضعف ها را دارد و اگر بخواهیــم کار آینده دار و 
زیربنایی انجام دهیم باید اقتصاد را تقویت کنیم و تولید هم یکی از 
شاخص های اصلی اقتصاد است و من سعی کردم با ساخت مستندی 

گفتمانی، دغدغه هایم را بازگو کنم.

چرا فرم فانتزی؟
علت اصلی انتخاب این فرم، خاص بودن آن است. از این جهت که ما 
می خواســتیم مخاطب با این فیلم ارتباط برقرار کند؛ چرا که وقتی 
ما از مســائل درون گفتمانی صحبت می کنیم، تیــزی و تندی نقد 
معموالً مخاطب را آزار می دهد و اســتفاده از فــرم فانتزی در قالب 
مستند-داستانی در کنار جذابیت های خاص این فرم، قدری از این 

آزار می کاهد.
به تاریخ سینما هم که نگاه می کنیم می بینیم که فیلم »عصر جدید« 
چارلی چاپلین، با این که اساساً یک فیلم طنز است اما از جدی ترین 
فیلم های تاریخ سینماست و می توان گفت طنز بودن درون مایه یک 

فیلم ارتباطی با این که چه موضوعی را مطرح می کند، ندارد.

سوژه های مستند را چگونه پیدا کردید؟
حدود شش ماهی بین شــرکت های دانش بنیان تحقیق می کردم 
و در کنار حضور در نمایشــگاه های مختلف، با افــراد مرتبط با این 
مسئله ارتباط داشتم و پس از بررسی ســوژه های مختلف و ارتباط 
با تولیدکننده ها در نهایت تصمیم گرفتم تا با این ســه نفری که در 

مستند هستند، همراه شوم و راوی قصه آن ها باشم.
پس از پیدا کردن ســوژه ها، در مرحله نخست به سراغ پژوهش های 
مقدماتی و مصاحبه با دســت اندرکاران رفتیم و نزدیک به چهار ماه 
درگیر نوشتن فیلمنامه و پیش تولید بودیم. با توجه به این که یکی 
از سوژه های ما در انگلستان بود، در پیش تولیدمان در نظر داشتیم 
ســفری هم به انگلیس داشته باشــیم که به خاطر مشکالت ویزا و 
هزینه های باالی آن مجبور شدیم سناریو را طوری بنویسیم که کل 

کار در ایران انجام شود.

مسئله مستند؟
هدف اصلی ما نشان دادن مشکالت توأم با نگاه امیدوارانه بود. ما در 
انتهای فیلم نشــان می دهیم که یک تولید کننده می تواند در ایران 
کارخانه داشته باشــد و محصوالتش را برای یک کشور اروپایی مثل 
انگلســتان تولید کند. موضوعی که در این قســمت از فیلم مطرح 
می شود در کمتر جایی شنیده شده بود و کمتر کسی به چنین حرفی 
باور داشت و ما هم اگر می خواستیم این را شفاهی مطرح کنیم، فکر 
می کردند شعار می دهیم ولی ما در فیلم می بینیم علی رغم همه ی 

مشکالت و سختی ها یک نفر این کار را انجام می دهد.
 خیلی ها ممکن است بپرسند چرا این فیلم، دنبال راه حل مشکالت 
نرفته اســت و چرا راه حل قانونی ارائه نمی کند، در جواب باید گفت 
این فیلم اصاًل چنین هدفی ندارد، می خواهد علی رغم بیان مشکالت، 
روزنه امیدی هم ایجاد کند که چطور می شود جنس ایرانی را در یک 

کشور خارجی مثل انگلستان فروخت. 
 در انتهای فیلم هم می بینید که قهرمان قصه برای سرنوشــت خود 
می جنگد و تصمیم مهمی می گیرد، تصمیمی که به نظرم کلیشه ای 

و شعاری نمی شود.
 

پخش و عرضه؟
در این مســتند، خودم، تهیه کننده بودم و پــس از تولید، آن را به 
سازمان »اوج« فروختم. در حال حاضر سایت »سینمامارکت« هم 
کار را ارائه کرده است، همچنین توسط روابط عمومی موسسه »اوما 
فیلم« درصدد هستیم برای اکران های دانشجویی و خصوصی اقدام 
کنیم. البته کار در شبکه ی یک پخش شده و اکنون به دنبال اکران ها 

و فروش اینترنتی هستیم.

در طول ساخت مســتند، نوع تعامل مســئوالن با تولید 
کنندگان را چگونه دیدید؟

شناختی که مسئوالن ما از ظرفیت های موجود دارند، دچار اشکاالت 
اساسی است و متأسفانه بسیاری از این مسوالن، به دنبال واردات و حل 
مشکالت از سوی خارجی ها هستند و به شرکت های ایرانی، آن گونه 

که باید و شاید، اعتماد ندارند.
در این شش ماهی که درگیر این کار بودم، از نزدیک، معضل تکیه به 
خارج را دیدم، سوژه های مستند ما، درگیر همین مسئله اند و متأسفانه 
می بینیم کــه وقتی یک مختــرع یا طراح، طرحی می نویســد و به 
مسئوالن ارائه می کند، آن ها طرح را به یک شرکت چینی می سپارند، 
چون اعتماد و اعتقادی به تولید داخل ندارند. برای حل مشــکالت 

افتصادی، ابتدا باید این تفکر اصالح شود.

جشنواره عمار؟
از شش دوره حضورم در جشنواره، سه دوره فیلم هایم پذیرفته شده 
است. انتقادی که از این جشنواره به عنوان یک جشنواره انقالبی دارم، 
جلوگیری از برخورد ســلیقه ای با آثار اســت البته شاید یک گوشه 
کناری، به خاطر سلیقه ی یک نفر، چنین اتفاقی بیفتد که اشکال ندارد 

ولی در کل جشنواره، باید از چنین نگاهی جلوگیری شود.

2

مقداری از خودتان بگوئید و چه شــد که انیمیشــن 
»بنیامین« ساخته شد؟

از اوایل ســال 90 به صورت جدی و تخصصی با ساخت کارهای 
کوتاه، وارد حوزه انیمیشن شدم و پس از اتفاقات خوب در حوزه 
انیمیشن کشور و استقبال هایی که از اثر »شاهزاده روم« صورت 
گرفت، تصمیم گرفتیم کار بلند تولید کنیم که  این امر با همکاری 
آقای مصطفی حســن آبادی تهیه کننده »بنیامین« در مؤسسه 

»آینده نگار« صورت گرفت و این انیمیشــن با اســتقبال خوب 
مخاطبان کودک و نوجوان مواجه شد.

چه شد به سراغ چنین موضوعی رفتید؟
کارهایی که در این چند ســال در حوزه انیمیشن انجام دادیم، 
مضمونشان تا حد بســیاری به »بنیامین« نزدیک بود و سعی 
کردیم نخستین کار بلندمان نیز در همین راستا باشد و نگارش 
فیلمنامه »بنیامین« را که فیلمنامه ای تخیلی اســت، شروع 

کردیم.
پیرنگ فیلمنامه، »بلوغ« است، یک فیلمنامه شخصیت محور 
و کالسیک که شــخصیت در آن به یک بلوغ فکری واجتماعی 
می رسد. سعی کردیم در طراحی کاراکتر، جزئیات را با دقت نظر 

جلو ببریم و خدا را شکر کار باورپذیر درآمده است.

درباره فیلمنامه، بیشتر توضیح می دهید؟
از همان ابتدا که شــروع به نگارش فیلمنامــه کردیم، در نظر 

داشتیم که پدر و مادرهایی که همراه با بچه هایشان به سینما 
می آیند، درگیر داستان شــوند و از این جهت سعی کردیم در  
داستان، پیچیدگی های خاصی را لحاظ کنیم و پیام هایی را که 
می خواهیم به مخاطب بدهیم در الیه به الیه ی فیلم طرح ریزی 
کنیم که مخاطب هایمان در رده های سنی مختلف برداشت های 
متفاوتی از کار داشته باشند و خوشبختانه همین طور هم شد 
و در جشــنواره ها و پس از آن اکران ها هم شاهد بازخوردهای 
خوبی بوده ایم. بچه ها خیلی خوب با اثر ارتباط برقرار کردند به 
گونه ای که بچه های کوچک روند داستان اصلی را متوجه شدند 
و نوجوانان هم پیام های اخالقی را درک کردند و خانواده ها هم 

تحت تأثیر قصه و داستان بودند.
البته ناگفته نماند که در اواسط کار به مشکالتی در زمینه اجرا 
برخوردیم و بحث نمادها و مسائلی از این قبیل تا حدودی نسبت 
به آن چیزی که از پیش طراحی کرده بودیم، کمرنگ تر یا دچار 
تغییر شــد، به طور مثال »طاووس« در فیلم قــرار بود حیوان 
دیگری باشد که تغییر کرد. سعی کردیم از جذابیت های دیگری 

استفاده کنیم.

در مسیر ساخت، مشکلی نداشتید؟
یک سری محدودیت های فنی داشتیم، به همین خاطر معتقدم 
فیلمنامه را بهتر از این هم می شد اجرا کرد، امیدوارم فیلمنامه های 

بعدی را با امکانات فنی باالتری بتوانیم به تولید برسانیم.
با تمــام محدودیت های پیِش رو، اما مــن به عنوان کارگردان، 
وسواس خاصی روی شیوه طراحی و خلق شخصیت ها داشتم و 
در این زمینه، جلسات متعددی با طراح کاراکترها برگزار کردیم 
و پس از آن هم که بحث دوبله پیش آمد، سعی کردیم بهترین 
دوبله را انجام دهیم و خوشبختانه در بازخوردها، می بینیم که 

بچه ها با شخصیت های اثر ارتباط خوبی برقرار می کنند.
با توجه به امکانات و زمانی که در اختیار داشتیم تالش داشتیم رنگ 
و نوری طراحی شود که به میزانسن مدنظرمان نزدیک باشد ولی یک 
جاهایی هم این مسئله مطابق میل پیش نرفت که سعی می کنیم 
در کارهای بعدی با توجه به تجربیات گذشته، کیفیت این مسئله 

را ارتقا بخشیم.
موسیقی کار از زمان نگارش فیلمنامه در ذهنم بود و موسیقی 
انیمیشن های ساخته شده را که گوش می دادم کاری که باب 
میلم باشد، پیدا نکردم و می دانستم تا به حال در زمینه موسیقِی 
انیمیشــن کار قابل توجهی ارائه نشده اســت. کار که جلوتر 
رفت آقای عبدی از سازندگان خوب موســیقی را پیدا کردیم 
و صحبت های زیــادی در زمینه این که موســیقی اثر چگونه 
باشــد، زده شــد. خود او هم برای این همکاری مصمم بود و با 
توجه به فیلمنامه و فضای کار، پیشنهادات خوبی دادند. پس از 
جمع بندی های اینها، کار ضبط موسیقی در اوکراین آغاز شد که 

به نظرم یکی از بهترین بخش های کارمان است.

صنعت انیمیشن کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
انیمیشن اساساً از جمله کارهای پرهزینه در هنر است و در این 
مسیر، هر چقدر به دنبال کیفیت باشیم هزینه های بیشتری نیز 
متحمل می شــویم. به همین خاطر صنعت انیمیشن نیازمند 
حمایت مدیران فرهنگی است اما از آن جهت که ما حرف مان را 

صریح می زنیم، مورد حمایت قرار نمی گیریم.
خوشبختانه انیمیشــن های خوبی که با دغدغه ساخته شده، 
مورد حمایت مردم قرار گرفته و به ســوددهی نیز رســیدند 
و ما نیز با ســوددهی فاصله چندانی نداریم اما در این میان 
بهترین ارگانی که می تواند از صنعت انیمیشن حمایت کند، 
دوستانمان در موسسه اوج هســتند که در صورت حمایت، 

شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

کارگردان انیمیشن سینمایی »بنیامین« از مسائلش می گوید؛

از موسیقی اوکراینی تا تغییرات اجباری
»بنیامین«؛ عنوان انیمیشنی سینمایی است که به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه کنندگی مصطفی حسن آبادی در موسسه آینده نگار تهیه و تولید شده است. این انیمیشن سینمایی قصه 
دو دوست به نام های »آشر« و »بنیامین« است که اتفاقاتی سبب می شود این دو نفر درگیر ماجراها و سفری پرخطر شوند. با کارگردان این انیمیشن، گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

حجت االسالم محمدجواد رئیسی از »مخترع آهنی« می گوید:

جدال سخت با »افکار وابسته«
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نگاهی به انیمیشن سینمایی »بنیامین«

»ظهور«؛ محور فیلمی کودکانه

معصومه طاهری*   یادداشت فیلم 
انیمیشن در ایران صنعتی نوپاست و سابقه زیادی ندارد اما خوشبختانه هرچه به جلو 
آمدیم با همت و پشتکار جوانان هنرمند و خالق کشورمان این صنعت به تکامل و 
رشد خوبی رسید و نواقص آن به نسبت قبل خیلی کمتر شد؛ به صورتی که امروز در 
جشنواره های مختلف داخلی و خارجی تا حدودی ظهور و بروز مطلوبی داشته است 
و همین جای امیدواری برای ارتقای این صنعت جالب و تأثیرگذار جهانی است. البته 
به دلیل این که بازار و بازاریابی توانمندی نداشته ایم و دولتی بودن ساختار، انیمیشن 
ایرانی نتوانســته آن طور که باید و شاید خود را نشــان کند، هر چند، در سال های 
گذشته، انیمیشن های گوناگونی تولید شده که توانســته توانایی ایرانیان را به رخ 
بکشد. مانند انیمیشن های »شاهزاده روم«، »فیلشاه« و... که اکران های موفقی در 
سالن های سینمایی داخلی و خارجی داشته اند. این فیلم های انیمیشنی از جمله 
آثاری هستند که با زمینه مذهبی، به زبان کودکانه و ساده توانسته اند پیام دینی را 
در سطحی فراملی به مخاطبان انتقال بدهند و این همان تفاوت عمده انیمیشن های 
ایرانی با انیمیشن های غربی اســت؛ چراکه هر چند کارتون سازی غربی به لحاظ 
تکنیک و سرعت عمل، بسیار باال و قوی هســتند اما برای محتوا به ناچار به سمت 
جذابیت های جنسی روی می آورند که برای مخاطب کودک، صفر و حتی بدآموزی 
هم دارد و از همین ابزار، برای جذب مخاطبان بزرگسال استفاده می برند تا در ردیف 
خریداران آنها قرار بگیرند. در حالی که تولیدکنندگان انیمیشن های ایرانی آن هم 
با تم مذهبی و قرآنی به زبانی ســاده و روان می توانند پیام مورد نظر خود را پاک و 
سالمت به بچه ها منتقل کنند، بدون این که خانواده ها، دغدغه و نگرانی داشته باشند. 
به همین خاطر، انیمیشن ایرانی کم کم در حال جذب مخاطب جهانی است، لذا باید 

از این ظرفیت به خوبی بهره برد.
یکی از این پویانمایی ها، فیلم سینمایی »بنیامین« به کارگردانی محسن عنایتی 
است که برشی از زندگی مردم قوم بنی اسرائیل در مصر باستان است و »بنیامین«، 
داستان پسر بچه ای به همین نام است که برای نجات جان مادرش از دست سربازان 
فرعون مجبور می شود به سفر خطرناکی برود. در این سفر اتفاقاتی برای او می افتد که 
دیدگاه او را نسبت به جامعه و زندگی اش تغییر می دهد و... . موضوع این فیلم، تاریخی 
است و چون برعکس فیلم های رئال، محدودیت لوکیشن ندارد دست انیماتور برای 
تخیل پردازی باز بوده است. امتیاز این انیمیشن آن است که به زبانی ساده به بحث 
منجی و ظهور می پردازد. موضوعی جهانی کــه تمام ادیان در طول تاریخ، به نوعی 
درگیر آن بوده و هســتند. »بنیامین« این موضوع را ایرانیزه کرده و برای مخاطب 
داخلی و خارجی روایت گری می کند، چه آنکه شعار گروه تولید کننده انیمیشن هم 
»تولید انیمیشن اســالمی-ایرانی با باالترین کیفیت جهانی« است؛ موضوعی که 
پرداختن به آن اهمیت زیادی دارد. داســتان »بنیامین« کودکانه است و شاید در 
مقایسه با انیمیشن های هالیوودی بسیار ساده و سطحی به به نظر بیاید اما توانایی 
آن را دارد تا دست تماشاگر خود را بگیرد و با شخصیت ها همراه کند، این همان هنر 

رسانه تأثیرگذار است. 
در داستان »بنیامین«، قوم بنی اسرائیل بعد از طی ســختی های زیاد بنا به گفته 
»حزقیل«، پیرمرد دانــای فیلم به بیابان می روند و با دعــا و نیایش نزد پروردگار، 
خواستار ظهور حضرت موسی)ع( و پایان سختی ها می شوند که در هنگام طلوع صبح 
با ظهور حضرت موسی دعای آنها اجابت می گردد، یعنی مسئله، ظهور منجی بشریت 
اســت که تمام ادیان به آن اعتقاد دارند. اما نکته قابل توجه در انیمیشن سینمایی 
»بنیامین« آن است که داستان این فیلم، یک حرف جهانی و فراملی دارد و مخصوص 
مسلمانان یا شیعیان نیست، بلکه می تواند به زبان های مختلف ترجمه و ارائه شود، 
به ویژه آن که نگاه انیمیشن هم، کودکانه و داستانی قابل هضم دارد؛ اتفاقاتی که برای 
»بنیامین« کوچک و دوستش »آِشر« می افتد، باعث می شود تا این روایت از پیامی 
شعارگونه خارج شود و بچه ها با همان دنیای کودکی و بی پیرایه خود، ظهور منجی 
را درک کنند و یاد بگیرند که برای ظهور منجی بشریت، باید خوب بود و دعا کرد تا 

خداوند بستر ظهور را فراهم کند و ظلم و ستم به پایان برسد.

*نویسنده و روزنامه نگار



اکران شو!
 

 در صورتی که برای اکران فیلِم گذشته، حال یا آینده خود دغدغه یا مشکل دارید ما به شما نرمافزار موبایلی 
»اکرانشــو« را توصیه میکنیم. این نرم افزار برای راهنمایی مدیران و دستاندکاران تهیه فیلم ساخته شده که 
بلد نیستند با استفاده از مفاهیم با ارزش انسانی و اعتقادی فیلم پرفروش و پُرمخاطب تولید کنند. با نصب این 
برنامه ضمن استفاه از مزایای نابود شدن ذائقه مخاطب میتوانید با اِعمال تغییراتی، در کمتر از چیزی که فکرش 

را میکنید، فیلم خود را اصالح یا اکران کنید. با هم با بخشهای مختلف نرم افزار آشنا میشویم.
برهنگی: در این بخش، نرمافزار میزان فروش شــما را با توجه به شــاخص برهنگی محاســبه می کند که از 
درجه بندی صفر تا صد درصد طراحی شده است. البته در نسخه ایرانِی نرم افزار متاسفانه این قسمت فقط تا 
چهل و پنج درصد پشتیبانی میشود و شما میتوانید جهت فعال کردن به صورت کامل به ترکیه یا یک خارج 

دیگر بروید.
سیاهنمایی: در این بخش با گزینههایی روبهرو هستید که میزان سیاهی مورد نیاز فیلم برای فروش بیشتر را با 
طیف رنگبندی از قهوهای روشن تا سیاه به شما نشان میدهد. برای استفاده بهتر از امکانات نرمافزار میتوانید 
با مراجعه به بخش تنظیمات، و فعال سازی گزینه های متضاد تجملی که در طیف رنگهای طالیی و نقرهای 

طراحی شدهاند خدمات بهتری برای فروش فیلمتان دریافت کنید.
کمدی: در این بخش شما با آپلود کردن فیلمنامهتان روی نرمافزار و زدن دکمه »بخورش«، فیلمنامه خود را به 
خورد نرمافزار میدهید و نرمافزار از آن طرف به شما یک فیلمنامه بفروش تحویل میدهد. اصول ایجاد کمدی 

در این بخش، ساخت شوخیهای ایهامدار با شبهه آفرینی در مرجع ضمیرهای »این، آن، اش و غیره« است.
مافیای اکران: در این بخش که ارتباط آنالین و تنگاتنگی با دفاتر پخش فیلم دارد، شما به عنوان تهیهکننده 
میتوانید با انتخاب پرداخت مقادیری باج چیز یعنی درصد مورد نظر از سود فروش فیلم خود )از هشت تا 10 
و بلکه هم بیشتر( از خدمات نرمافزار بهرهمند شوید. با انتخاب گزینههای موثر به راحتی فیلم خود را در زمان 
مناسب اکران کنید وگرنه که دم افطار ماه رمضان اکران میشود و فیلم در دو قدمی به یغما رفتن قرار میگیرد. 

برای آگاهی از سایر امکانات برنامه و نصب آن، کافی است به کافه باحال مراجعه فرمایید.
شاهرخ بایرامی

3
»قفل فرمون«

 راه حل اتفاقی پیچیده

یک بار فیلم کوتاه »قفل فرمون« را بــرای دانش آموزان اکران 
کردم. این فیلم دربارۀ عصبانیت زودهنگام بود. چند روز بعد یکی 
از دانش آموزان، خاطره ای را برایم تعریف کرد. گفت که همراه 
با خانواده، سوار ماشین بودیم. در سه راهی، ماشینی از عقب به 
ماشین ما زد. یک خانم و آقای جوان بودند. بعد از تصادف، پدرم 
از ماشین پیاده شد که ببیند ماشــینش چقدر خسارت دیده، 
آقای جوانی هم که به ماشین ما زده بود، چاقویی داشت. آن را باز 
کرد و به پدرم نشان داد. پدرم هم گفت: می خواهی چاقو بزنی؛ 
خب! بیا بزن! خانم جوان، دســت آن آقا را گرفته بود و مانعش 
می شد؛ اما پدرم اصرار می کرد که اصاًل برای چه چاقو کشیده؟ 
بگذار بزند ببینم، چطوری می زند. قفل فرمان را هم برداشت که 
دعوا را ادامه دهد. من هم که فیلم شــما را دیده بودم، ماجرای 
آن را برای مادرم تعریف کردم. بعد از این، رفتیم جلوی پدرم را 
گرفتیم که دعوا نشود و ســوار ماشین، کردیم. کمی آب خورد، 
مادرم هم صلوات می فرستاد تا این که پدرم آرام شد و نگذاشتیم 

که اتفاق بدی بیافتد.
* امان اهلل خدابخشیان؛ معلّم، شهرســتان کرمان، بم، فهرج و 

نرماشیر

بیگانه با اسم ورسم
اولین بار، کلیپ »ایستاده ایم1« را دیدم و خوشم آمد. فهمیدم 
عمار همان فضایی اســت که دنبالش هســتم؛ جمعی کاماًل 
هیئتی که کسی در آن دنبال اسم ورسم نیست. اکران کننده ها 
عاشقانه کار می کردند و برای پخش فیلم به  روستاهای دور اُفتاده 
می رفتند. آن ها از کامپیوتر شخصِی خودشان استفاده می کردند. 
خودشــان بنر می زدند و ویدئوپروژکتور کرایه می کردند. این 
فضا برایم جذاب بود. تصمیم گرفتم به  جشــنوارۀ عمار کمک 
کنم. من به همراه یکی از دوســتانم کار اکران را شروع کردیم. 
شماره های افراد مختلف را فهرســت کردیم و تماس گرفتیم. 
ابتدا از ســمت »تاکستان« خیالمان راحت شــد. بعد از سمت 
»الوند«، »زیباشــهر« و »شهر صنعتی« آســوده خاطر شدیم. 
بعد از آن بــه  بخش های تابع »قزوین« رفتیــم. ه تدریج، جمع 
دونفرۀ ما به  جمعی ســی چهل نفره تبدیل شد؛ جمعی که همه 
از جان ومال خود مایه می گذاشــتند. مدرسۀ ابتدایِی دخترانۀ 
»محمودآباد«، مســجد »امام ســجاد)ع(«، مسجد »حضرت 
ابوالفضل)ع(«، مدرسه ای در »شریف آباد«، روستایی در جادۀ 
»قزوین- همدان«، »بیدســتان« و »الموِت« قزوین، از جمله 
مکان هایی بودند که فیلم اکران کردیم. عالوه بر این ها، در پارک 
و حتی زندان هم فیلم پخش کردیم. سعی کردیم در  حاشیه هاِی 
شهر »قزوین« بیشتر کار کنیم. استقبال مردم حاشیه نشین از 

فیلم ها بیشتر است. 

* محمدرضا عشایری؛ فعال فرهنگی قزوین

عباس ملکی، 34 ســاله اهل شهرستان ماســال و شاندرمن 
گیالن است. شــغل او آزاد اســت؛ اما به خاطر دغدغه های 
فرهنگی اش، 8-9ســالی اســت که فیلم های جشــنواره 
عمــار را در این شهرســتان، اکران می کند و مدتی اســت 
که توانســته  با همراهی دوســتانش ســینمای نیمه جان 
شهرشــان را احیــا و ثابت کنند کــه مردم بــرای کاالی 
فرهنگی هزینــه می کنند. گفت وگوی ما را بــا او می خوانید.

آشنایی با جشنواره عمار؟
تقریباً از دومین دورۀ جشنوارۀ عمار، با این مجموعه آشنا شدم. اوایل، 
بعضی  فیلم ها را در مساجد و حسینیه ها اکران می کردم. رفته رفته به 
این فکر افتادم که فیلم های خوب روی پردۀ سینما را هم اکران کنم. 
»ویالیی ها«، اولین فیلمی بود که در ســال 96 در آمفی تئاتری در 
»شــاندرمن« از توابع ماســال اکران کردیم. بعد از آن هم مستند 
»قائم مقام« را اکران کردیم. استقبال خیلی خوبی از هر دو فیلم شد 

که اصاًل انتظارش را نداشتیم.

بعد از آن بود که به فکر احیای سینمای شهر هم افتادید؟
بله؛ می خواستیم جای ثابتی داشته باشــیم. سینماشادی ماسال، 
سال ها نیمه تعطیل بود؛ یا فیلمی پخش نمی کرد یا فیلم های روی 
پرده را با چند ماه تأخیر می آورد. با چند نفر از دوستان این مسئله 
را در میان گذاشتم. تصمیم گرفتیم که با مدیر سینما صحبت کنیم 
تا در آنجا فیلم، اکران کنیم. مدیر سینما با ما همراهی کرد، خیلی 
خوشحال شد. می گفت »سال هاست که وضعیت سینما در حالت 
رکود اســت و می خواستم ســینما را ببندم«. در ابتدا بنا بود که ما 
فیلم ها را بیاوریم و مخاطبش را هم خودمان به سالن بکشانیم. البته 

دقیق نمی دانستیم که قرار است چه اتفاقی بیافتد. 
نزدیک تعطیالت عید نوروز بود و فیلم »به وقت شــام« تازه آمده 
بود. بنا شد که این فیلم و »التاری« را برای اکران نوروزی بیاوریم، 
»فیلشاه« هم روی پرده  بود. این سه  فیلم خوب را برای اکران عید، 

در نظر داشتیم. 
می خواستیم ببینیم استقبال می شود یا نه. با توجه به تجربه ای که 
داشتیم، احســاس می کردیم که موفقیت آمیز خواهد بود. حدود 
یک ماه نامه نگاری  کردیم. اوایل اردیبهشت بود که جواب گرفتیم. 
از طرف ارشــاد به کانون پخش سینمای کشــور نامه زدند که به 

سینماشادی ماسال فیلم بدهند. »به وقت شام«، اولین فیلم مان بود. 

سینمادار شدید پس؟
قبل از این که »التاری« را بیاوریم با مالک ســینما درباره فیلم ها و 
تبلیغات، صحبت کردیم. گفتیم اگر اجازه بدهید مدیریت سینما با 
ما باشد تا راحت تر بتوانیم کارها را انجام بدهیم. گفتیم ما فیلم ها را 
می آوریم، تبلیغات هم با خودمان است، ولی سود و زیانش را با هم 

محاسبه کنیم و شریک باشیم. خدا را شکر، خیلی استقبال کرد.
سینمای ماسال از خیلی امکانات محروم بود و مشکالت زیادی داشت. 
مثالً کولر نداشت یا این که تابلوی سینما، تابلوی درست  و حسابی نبود. 
با بررسی کمبودها، خود مالک ُمجاب شد که بخشی از هزینه  ها را متقبل 

شود. بخشی از هزینه ها را هم از مؤسسه سینماشهر گرفتیم.
عید امسال هم مجبور شدیم دو تا المپ پروژکتور سینما را عوض 
کنیم. االن هم، چون خودم، شغلم، چیز دیگری است، یک نفر پرسنل 
در سینما گذاشــتیم و از محل درآمد سینما حقوقش را می دهیم. 

البته، یک مبلغ مختصری هم برایمان می مانَد.

چه فیلم هایی را پخش کردید؟
از وقتی که ســینما را فعال کردیــم، فیلم های »به  وقت شــام«، 
»التاری«، »فیلشــاه«، خجالت نکش«، »تنگۀ ابوقریب«، »متری 
شیش و نیم«، »دزد و پری«، »شبی که ماه کامل شد« و چند فیلم 
دیگر را اکران کردیم. ســعی می کنیم مخاطــب عمومی را در نظر 

بگیریم و فیلم های سیاه نما و با مشکالت اخالقی را نیاوریم.

تبلیغات فیلم ها؟
در ابتدای فعالیت سینما، برای فیلم هایی مثل »به وقت شام« و »التاری« 
کارهای ویژه ای کردیم. پوستر جدا چاپ کردیم، با بچه های هیئتی و 
مسجدی  صحبت  کردیم تا فیلم ها را تبلیغ کنند. اعالم کرده بودیم که پس 
از سال ها، سینماشادی ماسال فعال می شود. با رسانه های شهرستان هم 
ارتباط گرفتیم تا این خبر را هر طور که می توانند، پخش کنند. پیش فروش 

بلیت هم داشتیم. چند سانس را به همین صورت فروختیم. چند مرکز و 
فروشگاه را محل بلیت فروشی مان بود. برای »به وقت شام« در سه روز اول، 

هزار نفر آمدند. باالترین آمار سینماشادی در 10سال اخیر بود.
یکی از تأثیرگذارترین تبلیغات مان، اعــالم در نماز جمعه بود. امام 
جمعه موقت، فیلــم را معرفی کرد و از نمازگزاران خواســت تا در 
سینما، این فیلم ها را ببینند. اآلن هم برای فیلم سینمایی »منطقۀ 
پرواز ممنوع« چنین تبلیغاتی داریــم. امیدواریم رکورد »به وقت 

شام« و »التاری« را بشکنیم.

حرف پایانی؟
فکر می کنم فعاالن فرهنگی باید انرژی شــان را روی این موضوع 
بگذارند که فیلم های جشنواره عمار را در مساجد اکران کنند. یعنی 
بتوانند اولویت های مســاجد یا پایگاه های بســیج را تغییر بدهند. 
متأسفانه خیلی جاها درکی از وضعیت فرهنگ و هنر کشور ندارند و 

اولویت ها را نمی شناسند.

روایتی از اقدام شورانگیز اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار در شهرستان ماسال و شاندرمن

»شادی« به سینما برگشت
قصه های اکران 
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استان: خوزستان - شهر: اهواز  
مکان: دبیرستان دخترانه سما - تاریخ:10 دی

آثار: اکران شــده: داســتانی »لکه«، نماهنگ های »فتنه شاید«، 
»آمریکاتور« و »بازگشت قهرمان« 

استان: خراسان جنوبی - شهر: بیرجند
مکان: مسجد سیدالشهدا)ع( - تاریخ: 11 دی

آثار اکران شده: مستند »کرار«

استان:هرمزگان - شهرستان: میناب
مکان: سالن سازمان تبلیغات اسالمی - تاریخ:10 دی

آثاراکران شده: مستند »بانو« و»من مدیرجلسه ام«

استان: همدان - شهر: نهاوند
محل:مدرسه راهیان کوثر - تاریخ اکران: 9 دی

آثار اکران شــده: نماهنگ های »گله از گرگ«، »به رنگ ارغوان« و 
»غیور علوی«

 استان: اصفهان - شهر: اصفهان
مکان: مسجد المحمود - تاریخ: ۸ دی
آثار کران شده: داستانی »بعد از ظهر«

استان: تهران - شهر: تهران
محل: مسجد المهدی  - تاریخ: ۸ دی
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ایوان رنگین کمان 

یادداشت صدیقه کریمی*     ابتدای فرودین۹۸ در یکی 
از مناطق محروم شهرستان باغملک اردوی جهادی بودیم. به خاطر 
شــرایط جوی قرار بود یکی دو روز اردو تعطیل شود ولی با وقوع 
سیل، اردو کاًل تعطیل شد. برگشتم اهواز، یکی دو روز، کمک های 

مردمی را جمع می کردیم. 
در گروه آموزش و پرورش اهواز، گفتنــد گروهی را می خواهند 
به مناطق ســیل زده اعزام کنند. من هم به عنوان مربی کودک 
و نوجوان، اسم نوشتم، پیشــنهاد اکران فیلم هم دادم که قبول 
شد. قرار بود از ستاد بحران اســتان، هم مجوز اعزام را بگیرند هم 
ویدیوپروژکتور ولی تا دو روز خبری نشــد. با قرارگاه راهیان نور 
تماس گرفتم، به محض تماس، گفتند که  نیم ساعت دیگر، سه راه 
خرمشهر باشید. فقط توانستم لپ تاپ و کمی لوازم سفر آماده کنم. 

فکر می کردم سه-چهار روزه سیل تمام می شود و برمی گردم.

راهی پادگان »ثامن االئمه« حمیدیه شــدیم. وقتی رســیدیم 
وضعیت، بیشتر به روزهای دفاع مقدس و مردم جنگ زده شباهت 

داشت، بسیار بحرانی تر از ذهنّیت اولیه ما بود. 
دو روز اول مان، فقط صرف تهیه آمار افراد و تقسیم بندی آنها شد تا 
توزیع اقالم و گروه بندی کار فرهنگی را راحت تر دنبال کنیم. پیگیر 
تهیه لیستی از فیلم های مناسب برای اکران پادگان هم بودم ولی 

شرایط مهیا نبود. با خانم کاظمی نسب)از فعاالن باغملک( تماس 
گرفتم که به سختی توانستند ویدیوپروژکتوری برایم ارسال کنند.
بعد از پیگیری زیاد با مسئول فرهنگی اردوگاه، برای اکران صحبت 
کردم. گفتند به خاطر نبود فضای کافی، گروهی از خانواده ها را در 
حسینیه اســکان دادند و مکان ثابت ندارند، سیستم صوتی هم 

نمی توانند بدهند.
سوله ها خانوادگی بود و فضا برای اکران، آن هم توسط یک خانم 
مناســب نبود. از طریق فرمانده پادگان، بنری تهیه کردم و در پر 
رفت وآمد ترین محــل اردوگاه نصب کردیم. اکران را که شــروع 
کردم، نگران شدم که مبادا نبود موکت یا صندلی، باعث شود کسی 
استقبال نکند. لحظات اول، مردم فقط با تعجب نگاه می کردند و 
رد می شدند. با بچه ها صحبت کردم که بروید دوستان تان را هم 
بیاورید برای تان فیلم و کارتون پخش می کنم. به خاطر شــلوغی 
بچه ها، صدای اسپیکر خیلی پایین بود، جمعیت زیادی هم آمده 
بودند ولی صدا خوب نبود. رفتم سیستم صوتی ایستگاه صلواتی را 
برای اکران، قرض گرفتم تا مشکل حل شود. از مجموعه انیمیشن 
»خاکریزهای نمکی« شــروع کردم، فیلم کوتاه »تک خوان« را 
هم پخش کردم ولــی بچه ها مدام درخواســت پخش فیلم های 

بلند داشتند.
گفتند حاج آقایی با شــما کار دارند. پرســیدند که از طرف چه 
نهادی آمدم و مســئولیتم چیه؟ بعد از توضیحــم، گفتند ما هر 
شب به مناسبت اعیاد شــعبانیه برنامه داریم، یک ساعتی است 
منتظر بچه ها هستیم ولی نمی آمدند، فهمیدیم اینجا اکران فیلم 
دارید، لطفا وسایل تان را بیاورید قستمی که ما برنامه داریم اکران 
کنید. وسایل را که جمع کردیم، بچه ها اعتراض کردند، با زحمت، 
توجیه شان کردم که دوباره پخش داریم. قسمت مرکزی پادگان، 
برنامه داشتند. من هم ابتدا »علمک«، بعد نماهنگ »االحرار« را 
اکران کردم که حاضران با آن همخوانی می کردند، انتهای برنامه 
هم فیلم کوتاه »ســوزن« بود. جمعیت زیــادی آمده بودند، هم 
انتخاب فیلم سخت شده بود هم توقعات، باال رفته بود، کمی نگران 
شده بودم، به خصوص چند روحانی هم بودند که مدام می آمدند 
نکته ای می گفتند و می رفتند ولی حاج آقا می گفت توجه نکنید، 

ادامه بدهید.
بعد از برنامه، وســایلم را جمع می کردم کــه بچه ها دورم جمع 
شــدند، با لهجه عربی می گفتند خانم، فیلم وحشی پخش کنید 

منظورشان فیلم های اکشن و هیجانی بود.

اسکان بودم که حوالی۱۲ شب تماس گرفتند که شما باید بروید 
پادگان »جواد االئمه«. آنجا، بحث معرفی نیروی جدید مطرح شد، 
با خانم کاظمی نسب تماس گرفتم که بیایند، مشکل پیدا کردن 
وسیله نقلیه برای آمدن داشتند، باالخره خودشان را به حمیدیه 

رساندند، قرار شد پادگان »ثامن االئمه« اکران کنند. 
وقتی با مســئول فرهنگی پادگان »جواد االئمــه« برای اکران، 
صحبت کردم، گفت فیلم ها باید تائید محتوا شود. از معتبر بودن 
جشنواره و فیلم ها برایش گفتم تا باالخره راضی شد. ولی گفتند 
بعد از شام، اکران کنید. شب اول، دو ساعت و نیم جلوی حسینیه 
منتظر ماندم، چند نفر را فرستادم که کلید حسینیه را بگیرند که 
ندادند. روز بعد که شرایط مهیا شد، ابتدا »االحرار« را پخش کردم 
که بچه ها شلوغ کردند اما با »خاکریزهای نمکی« آرام تر شدند. 
البته برای نوجوانان جذابیت نداشــت، لیست فیلم هایی را که از 
دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند، مرور می کردم به سختی 
گزینه مناسب این موقعیت پیدا می شد، زبان فیلم ها هم مطرح 

بود. مردم حمیدیه، غالباً عرب زبان هستند. 
روز بعد برای جلوگیری از بی نظمی ها، گروه بندی کردم. ۸ تا ۱۰ 
شب دخترها، ۱۰ تا ۱۲ شب هم پسرها. از بین بچه ها هم به چند 
نفر، کارت انتظامات دادیم که کمک کنند. اما بچه ها مدام به پرده 
دست می زدند و از جلوی پروژکتور رد می شدند. پسرها هم مدام 
می آمدند شلوغ کاری می کردند. وســایلم را جمع کردم که یک 
لحظه صدای جیغ و داد بلند شــد. ماجرا را از بچه ای که فارسی 
بلد بود، پرســیدم، گفت »چشــم معصومه کور شده«، معصومه 
از بچه های انتظامات بود. نزدیک یک شــب، رفتیم بیمارستان 
صحرایی. دکتر، گفت مشکلی ندارد، فقط کمی، چشمش التهاب 

کرده است. خوش بختانه به خیر گذشت.
هفته بعد دوباره رفتم پادگان »ثامــن االئمه«. گروه بندی خودم 
را که سری قبل، نتیجه ای نداشــت، اجرا کردم و خوشبختانه تا 
حدودی جواب داد ولی همان روز اول فیلم های مناســب اکران، 
تمام شد. مشکل اصلی این بود که جمعیت ثابت بود و باید فیلم 
جدید پخش می کردم. از اهواز تماس گرفتند که می خواهند در 
حمیدیه، سینماسیار راه اندازی کنند ولی یک ماهی که آنجا بودم، 
خبری نشد. گروه های مختلفی هم آمدند و رفتند که برنامه های 
بعضی از آنها خیلی سطحی بود ولی نکته ناراحت کننده این بود 
که بیشترشان شناختی از جشــنواره عمار نداشتند و برخی هم 
فیلترهای زیادی برای اکران فیلم های عمار داشتند. مسئله دیگر 
هم این بود که آثار عمار برای آن شرایط، جوابگو نبود. البته بعداً، 
پادگان جواد االئمه به عنوان بهترین پادگان از لحاظ نظم و فعالیت 

فرهنگی شناخته شد.

*اکران کننده مردمی جشنواره عمار در اهواز

روایتی از حضور اکران کنندگان مردمی در میان مردم سیل زده خوزستان:

پاتوق فیلم در میانه بحران



معصومه طاهری    یادداشت فیلم 
مــا در دورانی به ســر می بریم کــه با تنــوع و تعدد رســانه های 
حقیقی و مجازی روبرو هســتیم و بارانی از اطالعات درست وغلط بر 
ســرمان می بارد و در این میان، به خصــوص کودکان ونوجوانان که 
ذهنی ســاده و آماده دریافت دارند، بیشــتر مورد هجمه و تخریب 
قرار می گیرند. به همین خاطر، نمی توان دست روی دست گذاشت و 
تنها به کالم و نوشته بسنده کرد، بلکه نیاز است تا به زبان رسانه و با 
کمک ابزار قدرتمند هنر وارد میدان شد و نسل آینده را از تیرباران 
رسانه ها مصون و محفوظ داشت. لذا از آنجا که به زعم روان شناسان، 
هر تصویر، معادل هزار کلمه است، می توان از همین شیوه به صورت 
درست و اصولی بهره برد. در این راســتا، نگاهی انداختیم به چهار 
نماهنگ)کلیپ ویدئو( کوتاه اما با مفهوم حماسی و ملی برای تقویت 

انگیزه ملی تولید شده است و دهمین جشنواره عمار حضور دارد.   

»خوشا به حالت روستایی«
تعدادی دانش آمــوز در حال بــازی و شــادی آواز می خوانند. این 
نماهنگ که در شکل و شمایلی ســاده اما با استفاده از تکنیک های 
فنی، تصویربرداری شده است، بچه های روستایی را نشان می دهد 
که کودکانه در فضای طبیعی روستا جســت وخیز می کنند و ترانه 
می خوانند، به صورتی که حس خوب کودکانه ای را به مخاطب منتقل 
می کنند. »خوشا به حالت روســتایی« سعی دارد با روح کودکی در 
فضای بکر طبیعت، افراد را به بازگشت و سکونت در روستاها تشویق 
کند در این نماهنگ، حضور کم رنگ بزرگســاالن و بازی و شــادی 
بچه ها، شاید به این خاطر است که در قالب تصاویر به رویش نسل ها و 
نشاط آنها اشاره کند؛ آینده سازانی که باید زمام امور کشور را در دست 

بگیرند و میهن خویش را آباد سازند.

»به رنگ ایران«
نماهنگی زیبا و جالب است که از نمادسازی و روایت گری درست و 
حساب شده برخوردار است. در ابتدای این ویدیوکلیپ، نوجوانانی، 

مشغول بازی بسکتبال هستند، اما وقتی که متوجه می شوند آمریکا 
با تشدید تحریم ها، حمله به جان، مال و اقتصاد کشور را هدف خود 
قرار داده است، این بازی را که نماد سرگرمی آمریکایی ها در دنیاست، 
رها می کنند و تصمیم به مقابله در حد توان و  وسع خود می گیرند. 
ســپس، همین نوجوانان، عمارگونه به امر به معروف و نهی از منکر 
مردم در خریدهای اقتصادی شان می پردازند. آنها با در دست گرفتن 
قطعات آیینه به خریداران بازاری نشــان می دهنــد که با هر خرید 
اجناس دشمن، شما ناخواسته به یک سرباز دشمن در وطن و خاک 
خود تبدیل می شوید؛ سربازی که چرخ اقتصاد کشور را می خواباند و 
برعکس، چرخ اقتصادی دشمن را می چرخاند. در واقع این نماهنگ 
همان عمار بودن را به افراد گوشــزد می کند؛ موضوعی که فقط به 
بزرگساالن مربوط نیست، بلکه حتی نوجوانان هم به نوبه خود این 
رســالت را بــه عهــده دارنــد، همچون طــرح همیــاران پلیس 
راهنمایی و رانندگی که دربــاره تخلف ها و تآثیرگذاری بر خانواده ها 
قوانینی تعریف کرده اســت، باید در این باره نیــز نوجوانان به یاری 
اقتصاد و تولید فراخوانده شــوند. این نماهنــگ، از نظر خالقیت و 
جذابیت تصویری در حد ویدیوکلیپ های جهانی است که به راحتی 
می توان با آن با هر ملت و فرهنگی صحبت کرد بدون اینکه حتما زبان 
کالمی مشترکی داشته باشد و این به معنای قدرت ذهنی و پرداخت 

درست سازندگان نماهنگ »به رنگ ایران« است.

»دختر آسمان«
به کارگردانی داوود احمدی و براســاس شــعر دکلمه شده از سید 
حمیدرضا برقعی است که به رشــد و تربیت دختری از خانواده ای 
مذهبی می پردازد. تربیتی کــه دختربچه را از همان کودکی عفیف 
و محجبه پرورش داده و او هم آن را بــه فرزند دخترش انتقال داده 
است. این اثر، مانند کارهای دیگر »برقعی« که توسط سازمان »اوج« 
به ویدیوکلیپ تبدیل شده، نوعی داســتان گویی ای شاعرانه است 
اما نکته قابل بیان آن اســت که آیا این نوع داستان گویی، می تواند 
مخاطب را آن گونه که بایــد جلب کند؟! ویدیوکلیــپ اول برقعی 
که در نجف اشرف، شــعرخوانی می کند و خودش نقش اصلی را به 

عهده دارد، کلیپــی اثرگذار و زیبا بود که برای بســیاری از زائران امام 
علی)ع(، خاطره انگیز محسوب می شد اما متأسفانه آثار بعدی که به تقلید 
از همان روش و شعرهای همان شــاعر، توسط مرکز موسیقی »مأوا« 
ساخته شد، آن گیرایی اولیه را نداشت و »دخترآسمان« هم درهمین 
مرحله قرار دارد. سبک فیلمبرداری کار، زیبا و اثرگذاراست اما توانایی 
داستان گویی و رساندن مفهوم را برای مخاطب ندارد. در رابطه با این اثر، 
نمی توان گفت قدرت بیان الزم را برای ارائه مفهوم دارا بوده و صرفاً یک 

کار تکراری از تصویرسازی آثار برقعی در این نماهنگ ارائه شده است.

»خونه ملت«
در این ویدیوکلیپ که تا حدی به ســایر کارهــای مجموعه »مأوا« 
شباهت دارد، با شعری از قاسم صرافان، به مقوله انتخابات مجلس، با 
اشاره به آحاد جامعه و شهدا و خانواده ها می پردازد. از ابتکارات این 
نماهنگ، اجرا در صحنه تئاتر است که به خاطر واحد بودن صحنه، 
داخل یک ِکشــتی بودن را به مخاطب القا می کند. کشتی ای که در 
آن، خون شهید و کار کارگر به همراه حضور پررنگ خانواده به عنوان 
نمادهای اصلی استفاده شده است، نمادهایی که البته بر کلیدواژه های 
ریتمیک شعر، سوار می شوند تا در یک کل واحد، مفهوم را به مخاطب 
منتقل کنند اما تا حدی می توان از شعر در این زمینه استفاده برد، 
چه آنکه شعرخوانی، اثر روانی کافی را برای جذب مخاطب عام ندارد 
و ضریب همراهی مخاطب را آن گونه که باید، باال نمی برد. شاید لحن 
یکنواخت خواننده در این امر مؤثر بوده باشد. با این حال، به موضوع 
خوبی پرداخته شده است. »خونه ملت« صراحتاً به مبحث انتخابات 
و نمایندگی مجلس اشاره می کند و اینکه ما هستیم که برای هرکدام 
از این اقشــار جامعه و نیازهایشــان نماینده ای انتخاب می کنیم تا 
روانه مجلس یا همان خانه ملت شود و سرنوشت مان را که محصول 
کارو تولید مان و ایثار خانواده های شهداست، به آنان می سپاریم، پس 
باید دقت کرد چون خوب یا بد بودن نماینده، نتیجه چگونگی انتخاب 
خود ماست. در این نماهنگ هم باز به کودکان ونوجوانان اشاره دارد 

که باید برای آنها کشوری آباد و سربلند ساخته شود.
در پایان همان طور که ذکر شــد این ویدیوکلیپ ها و نماهنگ ها که 
به نوعی با محوریت کودکان ونوجوانان است، سعی دارند تا »هویت« 
را در این نســل مهم آینده ساز به عنوان مســئله اصلی نشان بدهد. 
موضوعی که کمتر مورد توجه واقع شــده اســت و آنچه تاکنون در 
عرصه های مختلف هنری تولید و نیز مورد استفاده قرار گرفته، بیشتر 
برای رده سنی بزرگسال بوده است تا بچه ها. مسئله دیگر، خالقیت 
و نوع روایت گری این ویدیوکلیپ ها در مدت زمان کوتاه است که به 
زبان ساده، کوتاه و روان هستند تا بتوانند مخاطب خود را اقناع کنند 
و البته باید این حرکت، به یک جریان ملی و عمومی در کشور تبدیل 

شود چه آنکه زبان جهانی هنر، بسیار تأثیرگذار و جذاب است.

ماجرای ساخت مستند؟
شروع کار با همان کلیپ بود که نشان می داد عده ای با لباس شخصی، 
وارد خانه اسماعیل شریفی،  جانباز مدافع حرم می شوند. به واسطه 
فیلم قبلی ام آن جانباز را می شناختم. اول، نمی دانستم اینهایی که 
وارد خانه می شوند، مثأل مأمور نیروی انتظامی هستند که این شکلی 

عمل  می کنند.
پرس و جو کردم گفتند اســماعیل، گروهی مجازی داشــته که در 
آن، مطالبی درباره دادستان شــهر و زمین خواری ها گفته شده و 
دادستان هم حکم داده اســت که او و دوستانش را بازداشت کنند. 
خود دادستان و مجموعه قضایی مصاحبه کرده بودند که تعدادی ضد 
انقالب گرفتیم و عده ای هم متواری هستند که کامال دروغ بود. اینها 

باعث شد که سراغ این موضوع بروم تا ماجرا روشن شود.

مستقیم رفتید سر تصویربرداری یا تحقیقات هم داشتید؟
اصاًل فرصت تحقیق نداشــتیم. متخلفان یعنی دادستان، فرمانده 
نیروی انتظامی و یکی دو مسئول دیگر در شــهر بودند و ما در اوج 
ماجرا دوربین را برداشــتیم و رفتیم »امیدیــه«. این طور نبود که 
بتوانی اول بروی شــهر با خیال راحت، تحقیق کنی. وقتی در شهر 
بودیم، تهدید می شدیم که بیرون برویم. در همچین شرایطی، فقط 
می خواستیم روشنگری  کنیم. حتی سمت دادستان سابق هم رفتم 
ولی اجازه مصاحبه نداد. شهردار و رئیس سابق مسکن و شهرسازی 

هم حاضر به مصاحبه نشدند.

اینها االن در »امیدیه« هستند؟
بعد از مستند هم دادستان رفت هم فرمانده نیروی انتظامی، بقیه 

آنهایی هم که در زمین خواری ها دست داشتند، رفتند.

به تخلفاتشان هم رسیدگی شد؟ 
زمین هایی که گرفته بودند، پس گرفته شد اما تا االن به تخلفاتشان 

رسیدگی نشده است.

حتی بعد از نامه آقای رئیسی درباره این موضوع؟
خیلی وقت پیش، دادگاهی تشکیل شد ولی اصأل رسیدگی نمی کند. 
االن دادستان سابق، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان شده، بقیه 
مسئوالن متخلف، منصب های جدید گرفتند. صادقانه ببینیم این ها 
ارتقا گرفتند. البته کماکان به قول اهالی شهر، »اُمیدی ِه«، ان شاءا... 

آقای رئیسی، این ها را به سزای اعمال شان می رساند.
متأسفانه، نگاه، این اســت که می گوید آقا این یک منطقه ممنوعه 

است، اگر گزارش فســاد دادی، دیگر به تو ربطی ندارد که برخورد 
 می شود یا نه. اگر هم بیش از حد، سر و صدا به پا کردی، تو محکوم 
هســتی نه نیروی من که در جایگاه مســئول جمهوری اسالمی، 
زمین  خواری می کند. اگر آقای آقاجری و دوستانش در این ماجرای 

افشای زمین خواری ها برنده شوند در شهر به شهر استان، آقاجری ها 
متولد می شوند. 

سوژه های اصلی مستند، در چه وضعیتی  هستند؟

آقای آقاجری، رئیس شورای شهر را غیرقانونی تعلیق کرده بودند 
که با نامه حل اختالف مرکزی مجلس به شــورا برگشت. اسماعیل 
شریفی هم که شــش ماه به اتهام تمّرد از قانون محکوم شده بود، 
عفو خورد. وقتی به خانه اش ریخته بودند، برخالف رأی دادگاه، از 
خانه و ناموسش فیلم برداری کرده بودند، اسماعیل هم به کسی که 
فیلم بردای می کرده اســت، می گوید »تو کافری، چرا فیلم برداری 

می کنی؟ او هم گفته که دوست دارم. فیلمش هست.

شهردار فعلی چطور؟
آقای شریفات هم علی رغم پرونده های زیادی که با حمایت دادستان 
سابق، برایش باز شده، در شهرداری هستند و  کارها را محکم پیگیری 

می کند. خودم این آدم ها را می بینم انرژی  می گیرم.

برگردیم به مســتند؛ بخش هایــی از کار، ظاهراً عجله ای 
تصویربرداری شده است، علتی دارد؟

قسمتی به خاطر نشان دادن التهاب ماجراســت ولی دلیل اصلی، 
این بود که شرایط آرامی نداشــتیم. مثال یک شب اطالع  دادند که 
نیروی انتظامی می آید که وسیله هایتان را ببرد، ما هم وسیله ها را در 
ماشین انداختیم و جای دیگری رفتیم. وضعیت طوری نبود که مثأل 

نورپردازی کنیم یا قاب های زیبا ببنیدیم.

از اکران های مستند بگویید؟
بچه ها می خواستند در مســجد جامع »امیدیه« اکران کنند، ولی 
مأمورها آمدند مانع شدند. اما در شــهرهای دیگر خوزستان اکران 
داشتیم. در »باغ ملک«، فکر کنم ســه  تا مسجد عوض کرده بودند 
تــا در چهارمین جا اکران شــده بود. یک اکران سراســری هم در 
12-1۳دانشگاه خوزستان داشتیم که فقط دانشگاه رامهرمز لغو شد.

حرف پایانی؟
من واقعــاً مجموعه عمار را دوســت دارم، کار قبلــی ام هم در این 
جشنواره دیده شد. ولی اگر قرار است درباره این موضوعات، کار شود، 
کمک کنند که همه چیز صریح تر و راحت تر گفته شود، باید چالشی 

ایجاد کنیم و یک جریان سازی شکل بگیرد.
خودم بیش از آن که فکر کنم بروم مثال در فالن جشنواره، می گویم 
مستندم تأثیرگذار باشد. مثال بچه های »امیدیه« حال شان خوب 
شــود. این بچه ها، فقط یک نمونه هســتند، تفکر انقالبی همیشه 
باید پیروز باشد. من این کار را ساختم که تأثیری بگذارد، همین که 
متخلفان را بیرون کردند، فعاًل تأثیر این مستند بوده است تا ببینیم 

خدا چه می خواهد.

درحاشیه 
وثیقه 2میلیاردی مردم برای آزادی آقای شهردار

در سیل ابتدای سال که برخی شــهرهای خوزستان هم فراگرفت، 
شــهرداری امیدیه هم به عنوان ّمعین شــهرداری کارون، امکانات 
خود را جهت امدادرسانی بسیج کرده بود. در این جریان، شهرداری 
امیدیه برای بستن سیل بند، از معدن ماسه بادی این شهر، برداشت 
کرده بود که با حمایت دادستان معزول شهر و در ادامه پرونده سازی 
مختلف علیه محمدرضا شریفات، شهردار امیدیه، به اتهام برداشت 
ماسه بدون مجوز اداره منابع طبیعی، از وی شکایت می شود و او به 

زندان منتقل می شود.
نکته قابل تأمل ماجرا این است بعد از این اتفاق، مردم امیدیه جمع 
می شوند و 2میلیارد و 100 میلیون تومان وثیقه آزادی شهردارشان 

را فراهم و او را آزاد می کنند.
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اعاده حیثیت قدرت

نگاهی به مستند »امیدی ِه«

سید علی سیدان   یادداشت فیلم 
»امیدی ِه« یکی از سیاسی ترین مستندهای چند سال اخیر است. 
مگر نه اینکه کانون سیاســت، »قدرت« اســت؟ »امیدی ِه« راه و 
رسم کسب قدرت را به ما می  آموزد. قدرتی که از دل مردم مؤمن 
می جوشد، موانع را پشت سر می گذارد و یک به یک سنگرها را فتح 
می کند و آرام آرام خودش را توســعه می دهــد. »امیدی ِه« اعاده 
حیثیت سیاست و قدرت است؛ در روزگاری که عالی ترین نهادهای 
سیاسی در مبتذل ترین وضع خود به سر می برند، در زمانه ای که 
برادر رییس جمهور جیب ملت را  می زند، بعد می رود جیک توجیک 
جان کری مذاکره می کند که برای مردم ما دالر بیاورد، در شرایطی 
که نمایندگان مجلس رای می دهند که رأی شــان مخفی باشد و 
سلفی شان با موبلوند اروپایی آبروی نداشته شان را بر باد می دهد، 
مستند »امیدی هِ« به ما نشان می دهد که چگونه می توان همچنان 

به سیاست امیدوار بود.
ماجرای شهر امیدیه می تواند مدلی برای سیاست ورزی انقالبی ها 
در ایران امروز باشد: مردم مؤمن، افراد بااخالص و کارآمد و مجاهد را 
شناسایی و به صحنه کسب قدرت دعوت می کنند، تبلیغات مردمی 
با تکیه بر مسائل اصلی شهر برای کاندیدای مورد نظر انجام می گیرد، 
به تدریج کرسی های قدرت به دســت انقالبی ها می افتد، نهضت 
خدمت گزاری و مبارزه با فساد آغاز می شود، تهدیدها با کمک مردم 
و رسانه های مستقل رفع می شود و این چنین قدرت خادم عدالت و 
عدالت ضامن بقای قدرت می شود. عالوه بر قدرت، اعاده حیثیتی به 
»مسجد« هم صورت می گیرد. مسجدی که کانون انقالب بوده است 
باید کانون جمهوری هم باشد؛ به شرط آنکه هویت حقیقی خویش 
را بازیابد. »امیدی ِه« یک نسخه فشــرده برای فعاالن عدالتخواه 
سراسر ایران است. افشاگری اگر توأم با طرحی سیاسی برای کسب 
قدرت به منظور بسط عدالت نباشد، تبدیل به تفریحی نه چندان 

مفّرح می شود که ِعرض خود می برد و زحمت مردم می دارد.
سازنده مستند سعی کرده است در عین مواجهه به هنگام با سوژه اش، 
قصه گویی را هــم فراموش نکند و پرده به پرده یک درام نفســگیر 
از کشــمکش میان سیاســت مداران عدالت خواه و سیاست بازان 
عدالت خوار به نمایش بگذارد. البته مشــکل این اســت که تصویر 
بَدمن های این درام در مستند غایب است. دوربین مستند حرفه ای 
نیست و مستند تکنیک چشم پُرکنی ندارد اما تعلّق و تعهد فیلمساز 
به موضوع و تصّور درست از سوژه موجب شده است که تصویر مستند 
را صادقانه بدانیم و ناگفته های مستند را نه به پای بی صداقتی بلکه 

به پای نابلدی یا محدودیت های تولیدی ساخت مستند بگذاریم.
مستندساز در موضوعات این چنینی اگر می خواهد مستندش تبدیل 
به یک محصول تاریِخ مصرف دار نشود و گذر زمان آن را به آرشیو 
مستندهای فراموش شده نسپارد باید بتواند رویای امیدیه را از فراز 
این شهر به تماشا بنشیند و ســپس به مالقات اجزای شهر برود و 
از دل روایت این اجزا برای ما فضا بسازد. تنها در این صورت است 
که هلی شات های شهر امیدیه جنبه تزئینی پیدا نمی کند و حسی 
حقیقی برمی انگیزد. فقط در این حالت اســت که واقعیت امیدیه 
می تواند رویای شــهرهای دیگر ایران شــود و نهضتی شبیه قیام 
بچه مسجدی های امیدیه در سراسر ایران به راه بیفتد. »امیدی هِ« با 

تمام ایراداتش تا حدی به این رؤیا نزدیک شده است.

گفت وگو با علی زهیری، کارگردان مستند افشاگرانه »اُمیدی ه«

ماجرای ناتمام »ُامیدی ه«

نگاهی به برخی نماهنگ های حاضر در دهمین جشنواره عمار

هنر در خدمت هویت

22 دی مــاه 9۷ ویدئــوی کوتاهی با ایــن تیتر از شــهر »اُمیدیه« همه را شــوکه کــرد: »حمله مأمــوران به خانــه جانباز 
مدافع حرم با دســتور دادســتان شــهر«. مســتند »اُمیــدی ه« روایتی اســت از پشــت پــرده  آن اتفاق مبهــم. با علی 
زهیــری، کارگــردان 26 ســاله ایــن کار گفت وگویی کردیــم تا بیشــتر دربــاره »امیــدی ه« و دغدغه هایــش بگوید.

سفارش ساخت 

پروژه های چند میلیونی، تجربه های چند میلیاردی
محمد سلیمانی*

قبل از انقالب، ساخت ماهواره ای به نام »زهره« تعریف شده بود تا در مدار قرار بگیرد اما هیچ کشوری حاضر نبود برای ما این ماهواره را بسازد. یکی 
از دالیل این کار، تحریم بودِن ایران بود. ما، هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب، با چندین کشور ازجمله »فرانسه« و »کانادا« قرارداد داشتیم ولی 
هیچ کدام به تعهداتشان عمل نکردند. یکی از دالیلی که ایران باید به دنبال ماهواره میرفت، این بود که در دنیا، کسی حاضر نبود برای ایران ماهواره 
بسازد. به عنوان مثال در سال ۸0 یک قطعه 200 گرمی را برای آزمایش میخواستیم و قرار شد محصول از خارج خریداری شود و آن شرکت هم آماده 
فروش بود اما در گمرک جلوی محصول گرفته شد. خود آن شرکت پیگیری کرده بود به یک بخشنامه دولتی رسیده بود که هیچ محصول دارای کاربرد 

فضایی نمیتواند به ایران صادر شود و همین دستور را برای ما ارسال کرد. 
مسئولیت ماهوارۀ »زهره« برعهدۀ »شرکت مخابرات ایران« بود. حدود سال 1۳۸0، این شرکت، قراردادی را با روسیه منعقد کرد که طبق آن، آن ها 
باید یک طراحِی مفهومی را برای ما آماده می کردند. آن ها این کار را کرده بودند ولی ایرانی ها به دلیل تخصص نداشتن، مستأصل مانده بودند که این 

طراحِی مفهومی را چطور ارزیابی کنند.
ما از طریق مرکز »متعال«، طرح خودمان را به »شرکت مخابرات ایران« ارائه دادیم. اوایل، باور نمی کردند که ما بتوانیم این طراحِی مفهومی را برای 
آن ها ارزیابی کنیم. ازاین رو، ما توانمندی های »متعال« را در چند جلسه برای آن ها توضیح دادیم. باالخره به این نتیجه رسیدند که »متعال« می تواند 
ارزیابی ها و بررسی ها را انجام دهد. درنهایت، طبق قرارداِد میان »متعال« و »شرکت مخابرات ایران«، ما باید این طراحِی مفهومی را که حدود پنج 

هزار صفحۀ فنی به زبان انگلیسی داشت، ارزیابی می کردیم. البته منظور ما از این قرارداد، سودآوری نبود. انگیزۀ ما این بود که این پروژه به سرانجام 
برسد. به این ترتیب، کارها میان شصت نفری که در »متعال« بودند، تقسیم شد. همۀ گروه هایی که الزم بود، از جمله گروه مخابرات، کنترل، مکانیک و 
حرارت را تشکیل دادیم. پس از مدتی، دربارۀ تمام بخش های این طراحِی مفهومی، نظِر فنی تهیه شد. درنهایت، ما این نظرات را در جلسه ای با حضور 
وزیر، برای مسئوالن شرکت مخابرات ارائه دادیم. بچه های »متعال« هم در جلساتی که با مسئوالن روسیه برگزار می شد، شرکت داشتند و اشکاالت 
موجود در طراحی را بررسی می کردند. این پروژه، یکی از کارهای بزرگی بود که باعث شد بچه های »متعال«، از نظر فنی و طراحی، رشد کنند. یادگیرِی 

ما در این بخش، خیلی زیاد بود. اگرچه ما این پروژه را با هزینۀ سی میلیون تومان انجام دادیم ولی به اندازۀ چند میلیارد تومان، مطلب یاد گرفتیم.
بعدها که ما به موفقیت های بسیار زیادی در عرصه فضایی دست پیدا کردیم، یکی از استادان خارجی که در فرصت مطالعاتی با وی آشنا شده بودم، 
دیدم برای من ایمیل تبریک فرستاده است و در متن آن توضیح داده بود که ملت ایران جهش بزرگی در عرصه علم و فناوری انجام داده است. چرا که 
به عنوان مثال کره جنوبی از سال 19۸5 کار کرده و هنوز نتوانسته بعد از ۳0 سال ماهوارهای در مدار قرار دهد و چند پرتاب ناموفق هم داشته است. 

یا مثال هند نزدیک ۳0 سال طول کشید تا وارد فضا شود. بنابراین بی دلیل نیست که مردم این را نماد غرور ملی میدانند. 

*رئیس سابق سازمان فضایی ایران
در صورت تمایل با ثبت فراخوان در بخش »فراخوان مردمی« جشنواره عمار، می توانید سینماگران را برای تولید 
اثری درباره سوژه مطرح شده، دعوت و جایزه آن را نیز مشخص کنید.جهت کسب اطالع بیشتر به سایت جشنواره 
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