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به گزارش عامرفیلم، سیدمحمود رضوی، 
آموزشی  کارگاه  در  سینام  کننده  تهیه 
اکران های  حاشیه  در  کنندگی«  »تهیه 
مرکزی دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم 
سخنانی  در  سینامفلسطین  در  عامر 
خطاب به حارضان گفت: هدف اصلی من 
این است که بتوانیم به شناختی از یک 

تهیه کننده خوب برسیم.

کننده  »تهیه  اینکه  درباره  سوال  طرح  با  وی 
کیست« و »آیا اگر از تهیه کننده پول بگیرند باز هم 
می تواند تهیه کننده مباند و کار  را بسازد؟«، اظهار 
داشت: ما از تهیه کننده مطلوب حرف می زنیم. 
من به شخصه یک یا دو فیلم، آن هم فیلم های 
اولیه به طور کامل تهیه کردم، بقیه فیلم هایم را 
جذب رسمایه انجام دادم. برای ماقبل از پول، ایده 

و مولف بودن مهم است.
رضوی ادامه داد: روزی که من اولین کارم را در 
سال ۱۳۸۷ساختم، فکر می کردم تهیه کننده 
یعنی پدر. و پدر پروژه باید برای فرزندی که متولد 
کند،.  بزرگرتی  هم  کند،  پدری  هم  شود.  می 
هم پول تو جیبی دهد،. هم مدرسه و آینده اش 
را برایش انتخاب کند و وقتی که به سن آینده و 
بلوغش رسید و دامادش کرد آن وقت می تواند 
آن را رها کند. اما امروز می گویم تهیه کننده در 
مقام پدر هم خوب است اما فقط برای رشوع خوب 
است اما آنچه درباره تهیه کننده مولف بودن گفته 
شد، در این مورد، دیگر این پدر بودن  به درد منی 

خورد.
 این تهیه کننده سینام ادامه داد: وقتی امروز 
بپرسیم تهیه کننده مطلوب چه کسی می تواند 
در  تواند  می  هم  مولف  صانع،  خالق،  باشد 
تعریفش جای بگیرد. گاهی پدر و مادر منی توانند 
تشخیص دهند ولی خالق به مسائل آشناست و 

مسیر رشد را فراهم می کند.
رضوی اظهار داشت: تهیه کننده خالق، پهناور 
می بیند و می گوید یک میلیارد رضر کنم بهرت 
از چند میلیارد هو شنیدن است. اما برای تهیه 
برای  است،  سخت  خیلی  پدر  مقام  در  کننده 
تهیه کننده ای که به اثرش دل بسته، منی تواند 
در مواردی، خطا و اشتباهی را که رخ می دهد 
همه  چون  می گذرد  آن  از  یا  دهد  تشخیص 
مراحلش را انجام داده. تهیه کننده خوب از نظر 
من وقتی است که یک انسان در مقام خالق قرار 
بگیرد. سینامی امروز، کارگردان محور است. اما 
آیا در سینام، تهیه کننده مطلوب وجود ندارد؟ 

چرا، وجود دارد.
وی ترصیح کرد: خالق باید تشخیص دهد یک 
محصول که قرار است ساخته شود با ترکیب چه 
عنارص و عواملی موفق می  شود. حتی ممکن 
موفق  کار  کلی  برآیند  بلکه  نباشد  موفق  است 

شود. این خالق لزوما خدا نیست اشتباه نگیرید، 
مدیر کارخانه، مدیر صنعت است. مدیر صنعت بر 
اساس یک رسی فرمول مهندسی برای یک اثر به 
یک ذهنیت می  رسد و تهیه کننده با فرمول های 

تجربه انسانی به آن نتیجه می رسد.
تهیه کننده فیلم التاری ادامه داد: به نظر من 
منوچهر محمدی، خالق و صانع است و هیچ وقت 
تهیه کننده در مقام پدر نبوده. به  نظر من شیخ 

تهیه کننده ها اقای منوچهر محمدی است.
چند  ایران  سینامی  در  داشت:  اظهار  رضوی 
نوع  نازل ترین  در  داریم،  تهیه کنندگی  نوع 
کارت  رصفا  که  داریم  هایی  کننده  تهیه  آن، 
تهیه کنندگی شان را اجاره می دهند، بدون هیچ 
پروانه  و  گیرند  می  پول  خاصی  نظارتی  و  کار 
ساخت و منایش می گیرند. در قرارداد هم ذکر 
می کنند هیچ مساله حقوقی را متوجه انها نیست. 
یک پله باالتر، یک کارگردان کار اولی می آید به 
من تهیه کننده می گوید این رسمایه گذار من 
است تا انتخاب مدیر تولید و عوامل اصلی تا پیش 
با کارگردان است و بعد می  تولید تهیه کننده 
رود. یک پله باالتر تهیه کنندگانی هستند که تا 
پایان پیش تولید یک بار هم رس صحنه منی روند 
از آن هم  و به خروجی کار کار ندارند. پله بعد 
تهیه کنندگانی هستند که وقتی فیلمنامه ای داده 
می شود می گویند من هستم، شاید اینها در مقام 

پدر باشند و از ابتدا تا پایان پروژه حضور دارند.
وی در ادامه توضیحاتش گفت: در یک نوع دیگر 
نهاد و حکومت به  تهیه کننده مراجعه می کند و 
می گوید برایامن مدیریت پروژه کن. تهیه کننده 
برآورد هزینه می کند  بنا به انصاف خودش مثال 
پروژه  و مدیر  تعیین می کند  یا ۲۰ درصد   ۱۰
می شود. این مدل تهیه کنندگی، سود در تولید 
است و خیلی اتفاقات ناگوار هم در همین مدل 
می افتد. چون آن نهاد، این اثر برایش رصفا نوعی 
گزارش عملکرد است که بگوید من فالن اثر را 

ساخته ام. مثال روی فالن  مساله محوری نظام 
کار کرده ام. حال کار بد شده یا نشده، نه نهاد 
بر ایش مهم است نه تهیه کننده. و این نوع آثار 
خروجی های مثبتی نداشته و خیلی نگاه به گیشه 

و مخاطب وجود ندارد.
رضوی تاکید کرد: مطلوب من این است که یک 
نفر خودش یا یک صاحب ایده را با خود همراه 
کند از صفر تا ۱۰۰ پیش تولید، پس از تولید، تا 
جشنواره و اکران و حتی تا رساندن تا تلویزیون که 
آاخرین مرحله در عرضه است حضور داشته باشد؛ 
اما از این دست تهیه کننده ها به اندازه انگشتان 

دو دست هستند که هامن ها هم پرکار نیستند. 
تهیه کننده فیلم دهلیز در ادامه سخنانش عنوان 
کرد: اگر بخواهیم یک تهیه کننده خوب داشته 
باشیم. باید آرتیست باشد و در موارد مختلف به 
شناخت برسد. ایده خوب و روایتگر خوب و عوامل 
نیازمند  اینها همه  درست را تشخیص دهد که 
تجربه و کار است. تهیه کننده مطلوب کسی است 
که کمرتین دخالت را داشته باشد ولی هدایت گر 

باشد.
رضوی بیان داشت. من به کار اولی ها پیشنهاد 
می کنم یک مشاور داشته باشند، چون ممکن 
است مشاور، بیشرت ایده را دستکاری کند و تهیه 
کننده را دچار رسدرگمی کند . اما من در آخرین 
مشاور  مختلف ۱۷  بخش های  خون«،  »رد  اثرم 
می شناختند  را  عوامل  آنها  از  تعدادی  داشتم. 

تعدادی دیگر را منی شناختند.
 وی با تایید این مسئله که مشکل سینامی ایران، 
در وهله اول فیلمنامه و بعد تهیه کنندگی است، 
ترصیح کرد: مهم ترین مشکل شخص من، دخالت 
نهادهای حاکمیتی در تولید است و بابتش هم از 
سینام خداحافظی کردم. آنها به جای اینکه کمک 
کنند بیشرت مزاحمند. ببینید مثال بزنم ما در فیلم 
»رد خون« از یک  نهاد نظامی برای ادوات نظامی 
نهاد  در  ادوات هم  این  که  کمک می خواستم 

دیگری موجود نبود، از آنها کمک خواستیم و آنها 
گفتند ما کجای فیلمنامه شام هستیم. ما جواب 
دادیم در این دو سکانس فالن آدم مهم شام که 
اسطوره شامست، حضور دارد. اینها گفتند باید 
کل فیلمنامه را بخوانیم و از روزی که فیلمنامه را 
دادیم تا روزی که اوکی دادند ۴۵ روز طول کشید. 

به زبان خوش هم اوکی ندادند.
این تهیه کننده سینام افزود: ما باید باال و پایین 
آن نهاد نظامی را  می رفتیم که اوکی دهند که آقا 
این حداقلی، تاثیر حداکرثی دارد و اینها مرت می 
کردند می گفتند چرا ما در این سکانس نیستیم 
برای آن سکانس برای ما نقش بنویسید، حتی 
برای ما پنج صفحه دیالوگ برای کسی که در یک 
پالن گذری می بینیم  ولی می فهمیم نقشش چه 
هست نوشته بودند و گفتند منوط به این است. ما 
گفتیم کاری نکنید و اینقدر حاملان را بد نکنید که 
ما مجبور شویم این نقش را هم در فیلم نگذاریم. 
بد  و  خوب  از  درستی  تعریف  اینها  حقیقت  در 

ندارند، سکانسی تشخیص می دهند.
رضوی خاطرنشان کرد: امر حیاتی که در تهیه 
کنندگی باید در نظر گرفت این است که تهیه 
داشته  ارشاف  اثر  موضوع  به  خودش  کننده 
باشد مثال در مورد اعتیاد خوانده باشد و هم با 
مشاورانش پا به پا رفته باشد. دومین مورد و یکی 
از نکات نقاط و فوت کوزه گری تهیه کنندگی بحث 
بودجه است باید تهیه کننده  تشخیص دهد که 
برای موضوع چقدر باید بودجه جذب کند و کجا 
خرج کند. سوم بحث پیش تولید است. مثال باید 
برای کار ۶۰ روزه، ۶۰ روز پیش تولید کنیم اگر 
همه عوامل و مشکالت را در بیاوریم این ۶۰ روز 
می تواند پول خود را در ۱۰ روز  تولید درآورد. پیش 
تولید جایی است که تهیه کننده باید هرن خود را 
نشان دهد. اصل کار، برنامه ریزی و  دیدن جزییات 
است ما برای »ماجرای منیروز ۲« هفت ماه پیش 

تولید داشتیم.
این تهیه کننده در پاسخ به این سوال که علت 
بحث کنار گذاشنت تهیه کنندگی از جانب شام 
چه بود، گفت:  عوامل متعددی داشت. خدا حفظ 
کند آقای میرباقری بعد از سیانور به من  توضیحی 
درباره فیلمسازی دادند. گفتند در این فیلم در 
می  مشاهده  تو  امضای  سکانس  به  سکانس 
شود این فضا را به فضای دیگر نفروش. ماجرای 
منیروز ۱و ۲  و التاری یک مسیر بود. مسیرهای 
مختلف داشت؛ ریسک مالی اعتباری و آبرویی 
و حتی جانی داشت. یعنی فکر نکنید ریسک 
جانی نداشته باشیم. وقتی یک جاهایی برخی 
نهادهای حاکمیتی، جلوی آدم می ایستند نه تنها 
کمکی منی کنند بلکه سد راه هم می شوند حتی 
در جشنواره  و اکران. در این حالت، آدم احساس 

می کند حضورش زیادی است.

سینامی امروز ما کارگردان محور است
گزارش

رویاسازی  کارخانه  نشست 
انیمیشن پیرشفت و رویای نسل 
آینده در بخش جنبی دوازدهمین 
شد.  برگزار  عامر  فیلم  جشنواره 
عنایتی،  محسن  نشست  این  در 
انیمیشن  کارگردان  و  نویسنده 
از  یکی  جنتی  جواد  و  بنیامین 
و  فیلشاه  سازنده  تیم  اعضای 
در  داشتند.  حضور  روم  شاهزاده 
عنایتی  سخنان  از  بخشی  ادامه 
انیمیشن  نقش  خصوص  در  را 
ذهن  در  رویا پردازی  ایجاد  در 

می خوانید.
 

انیمیشن، دنیایی دور از دسرتس
پردازی های  خیال  رئال،  سینامی  در 
در  ما  است.  دسرتس  از  دور  فانتزی 
و  است  باز  خیلی  دستامن  انیمیشن 
خلق  را  غیرممکن  دنیاهای  می توانیم 
می توانند  کاراکرتها  انیمشن  در  کنیم. 
غیر انسان یا حتی اشیاء باشند، چیزی 
که در فضای رئال امکان پذیر نیست. در 
حال حارض انیمیشن به مرحله ای رسیده 
است که آینده ی خیلی گسرتده و عجیب 

و غریبی را پیش رو دارد. 

تالش راز اصلی
راه سخت است هر چند که االن به نسبت 
قبل کمرت شده است، به خصوص برای 
امکانات  قبل،  تا  شهرستانی ها. چرا که 
اگر  و  نبود  فراهم  دور  راه  از  آموزش 
استفاده  اساتید  از محرض  می خواستیم 
باید یکی مثل من که در کاشان  کنیم 
بودم برای استفاده از کالس هشت ساعت 
می کردم.  طی  را  برگشت  و  رفت  مسیر 
به همین دلیل است که سهم غالب این 

مسیر تالش و پشتکار است نه استعداد و 
شانس. 

باید فیلم دید
و  انواع  دیدن  با  حوزه  این  عالقه مندان 
اقسام فیلم می توانند بفهمند که کارگردان 
چه می خواهد بگوید. اینکه چه سبکی 
دیدن،  فیلم  خود  دارد.  ژانری  چه  دارد، 
ذهن را تربیت می کند. باعث می شود به 
مسائل فنی تسلط بیشرتی پیدا کند و 
وقتی باید تصمیم بگیرد که چه متنی یا 
چه روایتی انتخاب کند، دستش باز است. 

دنیای جدید انیمیشن
جواد جنتی از اعضای تیم سازنده »فیلشاه« 
و »شاهزاده روم« در همین خصوص ادامه 
داد: مخاطب به دیدن سینام و خواندن 
جدیدی  دنیای  چون  دارد  عالقه  رمان 
هم  انیمیشن  در  می کند.  باز  برایش 
برای  که  دارد  وجود  فانتزی  فضای  یک 
به  آدم لذت بخش است. چرا که رشایط 
خصوصی را در آنجا می توان تجربه کرد که 
در دنیای واقعی امکان تجربه ی آن وجود 
ندارد. آن فضایی است که حتی در سینام 

هم منی توان آن را تجربه کرد. 

فرآیند رویاسازی
سینام یک تفریح جمعی است بنابراین 
اگر قصد ارائه محتوا باشد باید در قالب 
از  وقتی مخاطب  تفریح گنجانده شود. 
اثری استقبال نکند منی توان گفت که 
انتقال حرف در خالل لحظات مفرح به 
درستی انجام شده است. اگر مخاطب کار 
را پذیرفت یعنی فرآیند رویاسازی محقق 
شده است اگر نه یعنی محصول ارائه شده 

دیگر رویا نیست. 

تسلط بر تکنیک
حرف شهید آوینی در کتاب آیینه جادو این 
است که که اول به تکنیک مسلط شوید 
بعد حرف تان را بزنید. باید اول با پدیده 
سینام چیست مواجه شویم بعد برویم رساغ 
ژاپن  برای همین است که  خرق عادت. 
می آید فرهنگ خودش را تبلیغ می کند. 
سالها است دارند کار می کنند و هزاران نفر 
طراحی کرده اند تا به یک سبک رسیده اند. 

انگیزه و تربیت
از نظر من اولین زیرساخت انگیزه است. 
متاسفانه بچه حزب اللهی ها خیلی تنبل 
مولود  خودش  عامر  جشنواره  هستند. 
امام  ولی  است  خمینی)ره(  امام  انقالب 
وقتی انقالب کرد چه داشت؟ در آن زمان 
امام به این فکر منی کرد که برای انقالب 
آدم  باشیم.  داشته  جشنواره  باید  کردن 
تربیت کرده بود و هامن آدم ها خودشان 
سپاه و حوزه هرنی تشکیل دادند. ما باید 
آدم را تربیت کنیم، خودش راهش را پیدا 
حزب  که  است  این  کار  عالج  می کند. 
اللهی ها دست از تنبلی بردارند. سال ها 
باید کار کنند و بدانند سینام منرب نیست 
به  باید  دارد.  را  خود  خاص  اقتضائات  و 
خودشان سخت بگیرند. علی الخصوص در 
دولت هایی که به آن ها پر و بال می دهند. 
چون غالبا در این دولت ها حزب اللهی ها 
تنبل می شوند و همین باعث می شود رشد 
نکنند. تالش، رکن اصلی این کار است 
و سهم استعداد و هوش تنها پنج درصد 

است که اگر نباشد هم مهم نیست. 

گزارش پشتکار باشد،  موفقیت حتمی است!

فرآیند رویاسازی

حرف شهید 
آوینی در کتاب 
آیینه جادو این 

است که که 
اول به تکنیک 

مسلط شوید 
بعد حرف تان را 

بزنید.

رست سالمت آقای »نادر«رست سالمت آقای »نادر«
     آییــن اختتامیــه دوازدهمیــن دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عــامر در حالــی امشــب برگــزار می شــود کــه حاج نادر طالــب زاده، آییــن اختتامیــه دوازدهمیــن دوره جشــنواره مردمــی فیلــم عــامر در حالــی امشــب برگــزار می شــود کــه حاج نادر طالــب زاده، 
دبیــر جشــنواره و پــدر معنــوی مستندســازان جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی بــه دلیــل بیــامری، هنــوز در بیامرســتان بســری دبیــر جشــنواره و پــدر معنــوی مستندســازان جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی بــه دلیــل بیــامری، هنــوز در بیامرســتان بســری 

اســت و بــرای شــفای عاجــل، نیازمنــد دعــای مــردم اســت.اســت و بــرای شــفای عاجــل، نیازمنــد دعــای مــردم اســت.
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اباشه
از  گروهی  کشور،  در  کرونا  گرفنت  اوج  با 
به  کمک  برای  می گیرند  تصمیم  جهادگران 
کادر درمان، وارد بیامرستان ها شوند. در مدت 
حرضت  سالمت  جهادگران  قرارگاه  کوتاهی، 
افراد  می کنند.  راه اندازی  را  خاتون  نرجس 
زیادی در سنین مختلف، از اقشار مختلف، با 
ظاهری متفاوت، با آرزوهایی گوناگون و... برای 
کمک در این قرارگاه ثبت نام می کنند. آن ها 
به  بر هزار جهادگر  بالغ  اعزام  موفق می شوند 

بیامرستان ها را به رسانجام برسانند.
تهیه کننده: صدرا عبدالله شاکری

کارگردان: میثم جهان بین

اسرتاحت مباند
نیروی جهادی است که در  سیدغفار حسینی 
برهه ای، متحول شده و با شهدا انس می گیرد. 
بزرگی  فرهنگی  فعالیت های  دوستانش  و  او 
مانند برپایی ایستگاه های صلواتی گسرتده، راه 
انداخنت کاروان بیرق کشی در محرم و... را انجام 
می دهند. از مهمرتین فعالیت های آن ها ساخت 
خانه برای سیل زدگان در روستاهای لرستان از 
جمله معلوالن می باشد. همچنین آن ها در ایام 
کرونا، طرح همیار بیامر، آمبیوه گیری برای کادر 
درمان و... را اجرایی می کنند. سید غفار شباهت 
به همین  و  با شهید علی خلیلی دارد  فراوانی 
واسطه هم با خانواده او ارتباط نزدیکی می گیرد.

تهیه کننده و کارگردان: علی تک روستا

فرشته را سفید بکش
از آقای حسین پور،  خربنگاری در صدد تهیه گزارش 
به  دزدها  دست  از  خانم  یک  نجات  برای  که  کسی 
قتل می رسد، می باشد. در همین حین برای اطالع از 
وضعیت کرونا به بیامرستان ها می رود. در بیامرستان 
میالد الهیجان، جنب و جوش یک پرستار، توجه او را 
جلب می کند. نرجس خانعلی زاده، پرستار فداکاری 
است که در اوج کرونا بی وقفه کار می کند و با وجود 
خستگی های فراوان اما از پا منی نشیند. او در اسفندماه 
به  سالمت،  مدافع  شهید  اولین  عنوان  به  سال ۹۸ 
شهادت می رسد. مادر، پدر، دوستان و آشنایان نرجس 

از مهربانی ها و فداکاری هایش می گویند.
کارگردان: بهرام امانی

تهیه کننده: امیرحسین نارنجی

معرفی فیلم ها

مستند »انسان گرسنه« روایتگر تاریخ فرهنگی و اجتامعی »غذا« 
است. نام این فیلم یعنی »انسان گرسنه« پاسخ به این پرسش است که 
»چرا انسان هنوز گرسنه است، با اینکه بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، 
حیوانات را برای رفع گرسنگی خود می کشد و بیش از هر زمان دیگری 
از منابع زمین برای تولید مواد غذایی استفاده می کند؟« کارگردان این 
مستند کمیل سوهانی متولد سال 1360، دارای تحصیالت کارشناسی 

ارشد رسانه و دکرتای کارآفرینی است. 

مساله انسان گرسنه چییست؟ محیط زیست، فرهنگ غذایی یا حقوق   
حیوانات؟ 

مساله »انسان گرسنه« لزوم نگاه به غذا به عنوان یک امر فرهنگی و اجتامعی 
است. نگاه به غذا ورای یک منبع انرژی رصف. این مستند روایتگر تاریخ فلسفی 
اجتامعی غذا است و تالش می کند که نگاه انسان به غذا در طول تاریخ و تغییرات 

آن از گذشته های دور تا سال های اخیر را به تصویر بکشد .پدیده ای به نام »غذا« 
در طول تاریخ فقط یک جنبه انرژی بخش و سیرکننده نداشته و همواره بخشی 
از فرهنگ جامعه را در بطن خود به همراه داشته است. به همین دلیل با بررسی 
این پدیده می توان هم تاثیر فرهنگی را بررسی و هم ریشه های تاثیرگذاری آن در 
فرهنگ مردم را مشاهده کرد. عالوه بر این، بسیاری از جنگ ها به بهانه غذا آغاز 
شده و رسنوشت آن جنگ را هم غذا تعیین کرده است. بنابراین با مقوله ای مهم تر از 

تامین کننده انرژی مواجهیم.

چه دغدغه ای شام را به سمت این موضوع کشاند؟   
معتقدم بعضی مسائل اطراف ما در عین اهمیتی که دارند اما در میان روزمرگی ها 
دیده منی شوند و کم کم به امور معمولی و بی اهمیت تبدیل می شوند. غذا یکی از 
این مسائل است. مساله ای که جایگاه بسیار مهمی در زندگی ما دارد اما به اندازه 
اهمیتی که دارد مورد توجه قرار منی گیرد. هدف من از ساخت این مستند و رفنت 
به سمت این موضوع این بود که این مساله مهم اما مورد غفلت قرار گرفته را برای 

مخاطب برجسته کنم.

حتی    یا  مردم  دغدغه  به  گرسنه  انسان  مساله  که  هستید  امیدوار 
مسئولین ارشد تبدیل شود؟ 

قاعدتا هر مستندسازی به امید تاثیرگذاری به رساغ موضوع و مساله ای می رود. 
اما اینکه توقع داشته باشیم یک مستند بتواند به رسعت در سطح سیاست گذاری 
تغییراتی ایجاد کند به نظرم صحیح نیست. مستند در درجه اول باید ذهن های 
مخاطبین را با مساله درگیر کرده و بعد از این درگیری باید بتواند به دنبال خود، 
بحث وگفت وگو ایجاد کند. اگر بحث و گفت وگو راجع به موضوع مستند شکل گرفت 
می توان امیدوار بود که آن بحث ها به ارتقا آگاهی عمومی منجر شده و نهایتا در 
سطوح مختلف بتواند تاثیر خود را بگذارد. امیدوارم مستند انسان گرسنه هم در این 

مسیر موفق باشد.

به نظر می آید در مستند از پدیده گیاه خواری رد شدید و سعی نکردید   
به نتیجه گیری درباره عادت غذایی گیاه خواری برسید. این امر به دلیل 

محدودیت زمانی مستند بود یا دلیل دیگری داشت؟
این طور نیست. در این مستند به وضوح راه حِل گیاهخوارِی رصف را به عنوان 
راه حل عبور از مشکالت نظام تغذیه جهانی رد شده است. پیام مستند این است 
که می توان گوشت خوار بود اما تعادل محیط زیست و طبیعت را بر هم نزد. در 
واقع مستند دعوت به تعادل می کند. اگر مرصف حساب شده، متعادل و دور از 
نظامات سود و رسمایه رصف باشد، نیازی به گیاه خواری نیست. اگر چنانچه همین 
گیاه خواری هم در چرخه سود، رسمایه و عدم تعادل قرار بگیرد آسیب زننده و مخرب 

خواهد بود.

 به نظرتان جنگی که در  مستند ازآن یاد کردید؛ انسان با خودش، زمین و   
حیوانات، راه رستگاری و نجاتی هست یا وضعیت از این بدتر می شود؟

هامن طور که در مستند هم بیان شده است همه ما با انتخاب هایی که در قبال 

غذای خود و خانوادۀ خود داریم می توانیم به سمت خروج از این وضعیت ناگواِر نظام 
تولید و مرصف غذا در جهان تاثیر بگذاریم. مهم این است هامنطور که قرآن هم از 
ما خواسته است نسبت به آنچه می خوریم، توجه عمیق داشته باشیم و با دقت در 
خوردنی ها و نوشیدنی ها، انتخاب های درستی داشته باشیم. یکی از راه های توجه 
به غذا، توجه به مبدا و چگونگی تولید آن است. اینکه غذایی که می خوریم از کجا 
آمده و طی چه فرآیندی تولید شده به ما کمک می کند تا دقیق تر انتخاب کنیم. این 
انتخاب های دقیق تولیدکننده ها و توزیع کننده های مواد غذایی را مجبور می کند 
تا آن ها هم در قبال چگونگی تولید و توزیع احساس مسئولیت داشته باشند و به 
سمتی حرکت کنند که کم ترین آسیب را برای محیط زیست و انسان در پی داشته 

باشد. 

معتقدم بعضی مسائل اطراف ما در 
عین اهمیتی که دارند اما در میان 

روزمرگی ها دیده منی شوند و کم کم 
به امور معمولی و بی اهمیت تبدیل 

می شوند. غذا یکی از این مسائل 
است.

مستند در درجه اول باید ذهن های 
مخاطبین را با مساله درگیر کرده و 

بعد از این درگیری باید بتواند به دنبال 
خود، بحث وگفت وگو ایجاد کند. اگر 

بحث و گفت وگو راجع به موضوع 
مستند شکل گرفت می توان امیدوار 

بود که آن بحث ها به ارتقا آگاهی 
عمومی منجر شده و نهایتا در سطوح 

مختلف بتواند تاثیر خود را بگذارد.

به  هرحال برای رسیدن به  سوژه خوب 
و به خصوص  آن تعهدی که نسبت به 

دوربین و مردم وجود دارد، باید دل را  به 
خطر زد. در روزهایی که بیامرستان بودیم 

اتفاقاتات جالبی هم پیش می آمد. مثال 
یک خیری  آمد و بدون این که کسی او 
را  بشناسد در کل بیامرستان آب میوه 
پخش کرد. وقتی مردم این طور پای کار 

هستند وظیفه خودم دانستم با دوربین 
وسط میدان بروم و منایش این همه زیبایی 

را در زباله دان عامل پر از ظلم رقم بزنم.

نگاهی به مستند به رنگ مریم 

جهاد خانوادگی

یادداشت

نقدی بر مستند انسان گرسنه

غذاهای بی داستان

یادداشت

گفتوگو

گفتوگو

می دهد.  بحران  از  خرب  رشوع  رعب آور  موزیک 
بحرانی به نام کرونا که جامعه ایرانی را در شوک و 
وحشت عظیم به رس برده است. بیامرستان ها آماده 
باش می خوردند. آمبوالنس ها در حال اعزام هستند 
و با جان باخنت دو نفر در قم اوضاع به هم ریخته تر 
درون  به  دوربین  ورود  با  اینجا  از  حال  می شود. 
بیامرستان با رزیدنت بیهوشی مریم زین العابدین آشنا 
می شویم که از روزهای ابتدایی کرونا و وضعیت بد آن می گوید. مریم بین خانه 
و بیامرستان در رفت و آمد است و عالوه بر وظیفه پزشکی، وظیفه دیگری به 

نام مادری دارد که به گفته خودش از همین دوکار در زندگی راضی است. 
دوربین رساغ طلبه های جهادی می رود که مشغول گرفنت آب هویج برای 
بیامرستان هستند و سپس با طلبه جهادی که در بیامرستان خدمت می کند 
همراه می شود که قبلش هم دانشجو بوده است. یک پزشک اطفال هم به 
جمع سوژه های مستند افزوده می شود و کار با این سه نفر به صورت پراکنده 
پیش می رود. این پراکندگی ذهن مخاطب را به هم می ریزد که ربط این سه 

نفر به هم چیست؟! 
مریم زین العابدین پس از بازی های مدام فکری که در منزل با پرس و دخرت 
کوچکش می کند روایت زندگی خود را می گوید. متولد لبنان، حافظ قرآن، پدر 
روحانی و مادر معلم قرآن. مریم از سه سالگی همراه خانواده به ایران مهاجرت 
می کند و در قم ساکن می شود و از اینجای کار جذابیت قصه بیشرت می شود. 
دوربین خرب از دیداری خانوادگی می دهد که مریم، فرزندانش، پدر، مادر و 
خواهرش در آن رشکت دارند و منتظر حضور چند نفر دیگر هستند. اولین 
نفر دکرت اطفال ابتدای فیلم است که مشخص می شود برادر بزرگ مریم 
است و نفر دوم طلبه جهادی که او هم برادر دوم مریم است که همه باهم 
عربی صحبت می کنند. جمع این خانواده که همگی به نوعی در قضه کرونا 
مشغول فعالیت هستند جمع می شود. همین تعلیق بر جذابیت کار افزود و 

گره کار برای مخاطب باز کرد. 
ادامه مستند با صحبت های پدر مریم که فقط عربی صحبت می کند و 
حرفهایش زیرنویس می شود پیش می رود. اما این عربی صحبت کردن از 
ریتم خوب مستند کاسته است و شاید هم خواسته لبنانی بودن شان را به 

وضوح منایش دهد.
کار که به نیمه سوم می رسد، فعالیت های جهادی هر یک از اعضای این 
اما سوال  می شود  ایران مشخص  مردم  به  برای خدمت  لبنانی  خانواده 
اساسی که مدام در ذهن مخاطب زنگ می خورد این است که شوهر مریم 
کجاست؟! شوهری که تا االن جلوی دوربین نیامده و خربی از او نیست. 
سوالی که کارگردان در اواخر مستند به مخاطب پاسخ می دهد و او را هامنند 
ابتدای مستند در شوکی دیگر با چاشنی جریحه دار شدن احساسات روبرو 

می کند که باید مستند را دید تا حس و حال واقعی آن را درک کرد. 
مستند به رنگ مریم سوژه خیلی خوبی دارد که نویسنده آن را شکار کرده 
است. کشش داستان از اواسط مستند به بعد بیشرت می شود و بر خالف 
پراکنندگی نیمه اول است. می شد تصویربرداری و تدوین کار بهرت شود اما با 

همین احوال هم منره قابل قبولی دارد.

گاهی سوژه ها در مدیوم مستند، ناب و بکرند و اما 
این  در  که  است؛  تکراری  بکر،  سوژه ی  این  اجرای 
حالت اصطالحی با این مفهوم از جانب مخاطبان 
درباره ی اثر نهایی بیان می شود: »مستندساز سوژه 
را حرام کرده است.« گاهی نیز سوژه تکراری است و 
بارها در حاالت مختلف و در رسانه های مختلف بدان 
اشاره شده، اما اجرا جذاب و قابل اعتناست. در این 
حالت دوم، چیزی که اثر نهایی را ارزشمند می کند توان و تبحر مستندساز 
در بیان است. این مساله مختص به مستند و مستندسازی نیست و در همه ی 
شکل های هرنی و رسانه های مختلف قابل مشاهده است. با این حال مستند 
»انسان گرسنه« سوژه ای زبانزد دارد که توسط مستندساز با ایده ای جدید 
همراه شده و هم اینکه اجرایی به شدت قابل توجه دارد. به دلیل همین ایده و 
انگاره ای نو که بر سوژه ی اصلی مستند تزریق شده است و با کمی دقت نظر، 
حتی منی توان موضوع غذا در این مستند را نیز با انگ تکراری بودن خدشه دار 
کرد، چرا که موضوع کلی و فراگیر »غذا« در مستند »انسان گرسنه« با نگاهی 
تازه و به شیوه ی پژوهشی فیلمیک، بر موضوعی به شدت موشکافانه و جزئی 

تاکید دارد: »عدم سیر شدن انسان با وجود پرخوری اش!«
مستند تنها بر معرفی، توصیف یا رشح تاریخ غذا اكتفا منی کند. گرچه همین 
موارد کلی در اغلب مستندهای درجه چندم به عنوان پایه ی اصلی موضوع 
برگزیده می شوند. در مستند »انسان گرسنه« چنین رویکردی با تاکید بر 
نکاتی تازه ارائه می گردد. روایت، رصفا خود غذا و تاریخ مفصل آن نیست، 
بلکه انسان و چگونگی مواجهه او با این پدیده در قالب فرهنگ و تاریخ مورد 
بررسی قرار می گیرد. به دلیل وجود یک متغیر به نام انسان در کنار موضوع 
غذا، می توان دریافت هایی فلسفی و اجتامعی را در مستند »انسان گرسنه« به 
روشنی مشاهده منود. اینکه ترقی و رشد انسان در اعصار، چگونه سبب شده 
است تا »غذا« به عنوان یک نیاز در گذشته، هم اکنون به عنوان یک کاال در 
جهانی صنعتی و تکنولوژیک معريف گردد. کاالوارگی غذا، عنوانی است تازه 
تا با فهم آن بپذیریم، انسان این قابلیت را نیز دارد که حتی از بدیهی ترین 
نیاز جسمی اش که در دل فرهنگ نشسته است، به عنوان ابزاری برای دیگر 
اهداف بهره بربد. اینکه در عنوان مستند از کلمه »گرسنه« استفاده شده است، 
دقیقا کارکرد کاالوارگی غذا را توجیه می کند و مستندساز با تاکید بر این کلمه 
و کلمه ی »انسان«، بار معنایی را از رس موضوعی همچون خود »غذا« برمی دارد 

و برش را در مرکز توجه قرار می دهد.
به همین دلیل یک مستند با سوژه ای ساده، مبدل به اثری با موضوعی جذاب 
و ارزشمند می گردد. غذا، عالوه بر بحث نیاز طبیعی، به دلیل تنوع و چگونگی 
تولید، دارای جنبه های فرهنگی نیز هست. مستند »انسان گرسنه« خالء این 
فاز فرهنگی را در غذاهای مدرن با بیان فقدان »داستان غذا« رشح می دهد. 
پرداخنت و اشاره بر داستان غذاها، بی شک یکی دیگر از نکات مثبت مستند 
در ایده پردازی است. این مساله سبب می شود تا مستند حاوی روایات فرعی 
جذابی باشد که خود دارای همبستگی موضوعی با درومنایه اصلی مستند 
است. به عبارتی این روایات فرعی در قالب داستان غذا و فقدان آن در خوراک 
انسان مدرن، دارای زمینه چینی و بهره برداری در مستند »انسان گرسنه« 
است که به خوبی و بدون حاشیه پردازی در دل روایت گنجاده شده است. 
مستندساز برای زمینه چینی، در پالن های آغازین، با اشاره بر وجود داشنت 
داستان برای »غذا« در گذشته، پایان مستند را تاثیرگذار می سازد. آنجایی که 
ما با کمپین ها یا گروه هایی مواجهیم که سعی دارند با رساندن غذاهای بومی و 
سنتی با اتکا بر امکانات دنیای مجازی به دست مرصف کننده ای مدرن، رشح 

داستان غذا را نیز در بسته بندی لحاظ کنند.
یا  گیاه خواری  تزئینی  پروپاگاندای  آلوده ی  گرسنه«  »انسان  مستند   
گوشت خواری افراطی منی شود. این خود نکته ای است که به واسطه ی آن 
می توان اصالت موضوعی مستند را درک منود. در یک صحنه، پرداخنت بر 
یک غذاخوری گیاهی این شبه را ایجاد می مناید که انگار مستند وارد فازی 
تازه در توصیف فواید گیاه خواری شده است؛ اما این نیز روایتی فرعی است 
تا ایده ی اصلی مستند با جنبه هایی متفاوت پرداخت گردد. چرا که هامن 
نقدی که بر مرصف افراطی گوشت در اثر وجود دارد شامل زرق و برق برخی 
از گیاه خواران یا تولید کننده ی غذای گیاهی نیز می شود. ریتم مستند پا به 
پای موضوعش، جذاب است. ترکیب انواع شیوه های تولید و ارائه ی روایت از 
جمله: مصاحبه، آرشیو، گفتارمنت، تصاویر زنده درباره ی غذا، نگاه اسطوره ای 
به غذا، تصویرسازی و انیمیشن و حتی گفتگوی آنالین با نویسنده و اشخاصی 
در رستارس جهان، سبب شده است تا مخاطب با چنین تنوعی در بیان، همواره 

به پای موضوع بنشیند و تا پایان، مستند را دنبال کند.

بانو سیده مریم زین العابدین در  « روایت مجاهدت های  » به رنگ مریم 
زمان شیوع ویروس کرونا است که به کارگردانی حمید اکربپور ساخته 

شده است. در ادامه، گفت وگو با این کارگردان را می خوانید:

ایده ساخت این مستند از کجا آمد؟  
با رشوع ویروس کرونا، شبکه های بیگانه فارسی زبان روی همین مسئله زوم کردند و 
هدفشان این بود که ایران را ضعیف جلوه دهند. ولی در واقعیت همه مردم، گروه های 
که  بود  مقابل چیزی  نقطه  دقیقا  این  بودند.  آمده  کار  پای  پزشک ها  و  جهادی 
شبکه های مزدور فرافکنی می کردند. ما از هامن شبکه های ماهواره ای رشوع کردیم 
تا به بطن زندگی واقعی مردم رسیدیم. در این مستند فردی را به تصویر کشاندیم که 
با وجود حوادثی که برایش رخ داده بود به جای این که مغموم و گوشه گیر باشد وسط 

میدان و در حال مبارزه است.

از نحوه آشنایتان با سوژه این مستند بگویید.  
  یکی از دوستان ما که لرستان بود خانم زین العابدین را می شناخت و همکار 
بودند. ماجرای زندگی ایشان از این قرار بود که پدر ایشان ذاتاً اهل عراق و 
عضو حزب انقالبی عراق است. چند نفر از اعضای این خانواده هم در زمان 
حزب بعث به دلیل دفاع از امام و انقالب به شهادت رسیده اند و کار از این جهت 
یک سوژه بین املللی است. همرس ایشان در جنگ با داعش به شهادت رسیده 
است. حاال ماجرای جذابی که وجود دارد این است که خانم زین العابدین با 
وجود این حوادث تلخ و دو فرزندی که به هرحال در خطر درگیری با ویروس 
کرونا بودند باز هم  با یک روحیه و انگیزه مضاعف به فعالیت هایشان  ادامه 
دادند. نهایتا با خانم افراسیابی که تهیه کننده کار هستند صحبت کردیم و قرار 

شد مستند کار شود. 

به نظر می آید کرونا یک زمینه و بهانه ای بوده است تا شام این خانواده   
ویژه را روایت کنید. خودتان این گزاره را قبول دارید؟

پدر خانم زین العابدین یک جمله عربی به معنای » انسان ها در سختی شناخته 
می شوند. «  را همیشه می گویند. وضعیت دشوار کرونا هم همین طور بود. خانم زین 
العابدین می تواند در هر نقطه ای از دنیا برود و زندگیش را ادامه دهد. اما از خانواده  
فاصله گرفته و در هامن جایی که هست به مردم خدمت می کند. خودشان هم در 
این مستند بیان کردند که: » برای من هزینه شده است که یک روزی به درد بخورم. 
نه این که فرار کنم.« این خانواده واقعا روحیه خودشان را از زمان حزب الدعوه عراق 

حفظ کرده اند.

ساخت مستند در محیطی که بیامران کرونایی در ان جا هستند چه   
سختی هایی برای شام به بار آورد؟

روز های اول حتی کادر درمان هم از دیدن ما تعجب می کردند و برایشان سوال پیش 
می آمد. حتی یکی از اقوام نزدیک من که در یکی از بیامرستان های معروف تهران 
است به خاطر این ویروس از شغلش استعفا داد. ولی به  هرحال برای رسیدن به  سوژه 
خوب و به خصوص  آن تعهدی که نسبت به دوربین و مردم وجود دارد، باید دل را  به 
خطر زد. در روزهایی که بیامرستان بودیم اتفاقاتات جالبی هم پیش می آمد. مثال یک 
خیری  آمد و بدون این که کسی او را  بشناسد در کل بیامرستان آب میوه پخش کرد. 
وقتی مردم این طور پای کار هستند وظیفه خودم دانستم با دوربین وسط میدان بروم 

و منایش این همه زیبایی را در زباله دان عامل پر از ظلم رقم بزنم. 

علی هاجری

رحیم ناظریان

فرزند عراق، رزمنده ایران

کمیل سوهانی از مستند »انسان گرسنه« می گوید

وقتی چشم بیشر از دهان غذا می خورد
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در ستایش حامسه و مبارزه

کشف امر اجتامعی
جستاری درباب آثار و سوژه های مردمی جشنواره فیلم عامر

از  فلسفه  می گویند 
بزرگ  و  کوچک  سوال های 
سوالی  تا  می آید.  وجود  به 
نباشد و تالشی برای پاسخ 
به آن، جهان بینی به وجود 
است  نسبتی  چه  منی آید. 
مسعود  و  عامر  فیلم  مردمی  جشنوارة  بین 
اختتامیة  در  باید  چرا  جوزانی؟  جعفری 
جعفری  مسعود  از  جشنواره،  دوازدهمین 
جوزانی  جعفری  نسبت  کرد؟  تقدیر  جوزانی 
با هرن انقالب چیست؟ پیش از پاسخ به هر 
پرسشی، به یک پرسش اساسی می رسیم که 
خود جوزانی در اولین و تنها مستندش بیان 
می کند. جوزانی روزهای انقالب را در »مستند 
به سوی آزادی« به تصویر کشیده است. قسمتی 
از گفتارمنت مستند با این جمله رشوع می شود: 
»ما رژیم گذشته را رسزنش منی کنیم به خاطر 
فیلم هایی که ساخت، بلکه رسزنش می کنیم 
جوزانِی  نساخت!«  که  فیلم هایی  خاطر  به 

جواِن پر شوِر دهة 50 رس پر سودایی داشت و 
می خواست فیلم هایی را بسازد که رژیم گذشته 
نساخته بود. شاید جهان بینی و فلسفة فکری 
جوزانی هم از همین سوال شکل گرفت: رژیم 

شاه چه فیلم هایی را نساخته است؟!
در  فقط  نیاید،  در  عمل  مقام  به  اگر  فلسفه 
به  جوزانی  می ماند.  نظریه پردازی  یک  حد 
دنبال جوابی به پرسش خود برآمد. رژیم شاه 
باید  چرا  بود؟  نداده  نشان  را  فیلم هایی  چه 
برای آن ها رسزنش می شد؟ جوزانی در اولین 
فیلم داستانی خود دست روی موضوع جنگ 
گذاشت؛ فیلم »با من حرف بزن« که در کانون 
نگاه جوزانی در  البته  پرورش فکری ساخت. 
این فیلم به شدت استعاری است، درست مثل 
فیلم های بعدی اش. او دوربینش را به جبهه 
می دهد.  نشان  خانه  در  را  جنگ  اما  نربده 
خانه ای که استعاره از ایران است. فیلمی که از 
جنگ حرف می زند، اما در ستایش امید است و 
مبارزه. مستند به سوی آزادی، فیلم کوتاه با من 

حرف بزن و تجربه بعدی او یعنی جاده های رسد 
نشان می دهد که جوزانی فیلم ساز، دغدغه ای 
سومین  در  جوزانی  مبارزه.  ترسیم  جز  ندارد 
فیلمش، »جاده های رسد« کودکی را به تصویر 
در  مرگ،  از  پدرش  نجات  برای  که  می کشد 
میان برف سنگین قدم در راهی می گذارد که 
گرگ دارد و سوز و رسما اما کمر خم منی کند. 

فیلم سازی  در  عطفی  نقطة  سنگی«  »شیر 
جوزانی است، چه آن که با این فیلم، از فلسفه به 
عمل می رسد. جوزانی به این نتیجه رسیده که 
یکی از صدها موضوعی که در سینامی گذشته 
به  ایران  اشغال  مساله  نداشته،  جایگاهی 
دست بیگانگان است و مبارزه و حامسه آفرینی 
که  کرده  درک  خوب  جوزانی  ایرانی ها. 
فیلم فارسی ها دنبال قهرمان های آبدوغ خیاری 
بازآفرینی  دنبال  همین  برای  بوده اند، 
که  قهرمان هایی  است.  واقعی  قهرمان های 
از دل تاریخ می آیند و دست یافتنی هستند. 
جوزانی دوربینش را می برد به کوه و دشت و 
ایالت. ایل های بختیاری و قشقایی که مردانه 
کرده اند.  پاسداری  میهن  از  تاریخ  طول  در 
آعلیار شیر سنگی مابه ازای واقعی دارد. فیلم 
بعدی اش »در مسیرتندباد« خود تاریخ است. 
»در چشم باد« هم یک امتداد تاریخی را نشان 
می دهد، از نهضت جنگل و تالش برای برپایی 
نظامی اسالمی که عدالت را برقرار  کند و بعد 
چکمه های رضاخانی که این تالش ها را لگدمال 
متفقین.  دست  به  ایران  اشغال  تا  می کند 
جوزانی این امتداد تاریخی را به فتح خرمشهر 
می رساند. تاریخ اگر سال ها برای ما درد داشته، 
اگر سال ها ایرانی  جامعت خواسته هایی مثل 
را  ایستادگی مقابل دشمن  یا  برپایی عدالت 
داشته  و بارها شکست خورده اما جایی هم فتح 
و ظفر به دست می آورد. این جاست که جوزانی 

کات می دهد، فتح خرمشهر! 

سوال ما از سینامی امروز این است که چقدر 
ظرفیت های دراماتیک تاریخی و هویتی مثل 
دیکتاتوری  مرشوطه،  نهضت  تنباکو،  جنبش 
قیام  حجاب،  کشف  مثل  وقایعی  رضاخانی، 
نفت،  شدن  ملی  نهضت  گوهرشاد،  مسجد 
به  و...  اسالمی  انقالب  خرداد،   15 قیام 
ادامة  در  است؟ جوزانی  تصویر کشیده شده 
مسیر  »در  فیلم  به خصوص  و  فیلمسازی اش 
تندباد« مساله استعامر، حضور نیروهای بیگانه 
با  قشقایی  ایالت  مبارزه  جهانی،  جنگ  در 
انگلیسی ها و حتی مساله کشف حجاب را به 
فیلم،  همین  در  جایی  است.  کشیده  تصویر 
نشسته  کالسکه  توی  چادر  با  ریاحی  شهال 
و آژانی را مقابل خود می بیند و با هول و وال 
چادر را کنار و کالهی روی رس می گذارد. کدام 
فیلمسازی را رساغ دارید که این کاله برداری 
را حتی در حد همین  تاریخی  و کاله گذاری 
سکانس در فیلمش نشان دهد؟ خدا بیامرزد 
»کاله  که  را  دری  ضیاءالدین  سید  مرحوم 

پهلوی« را ساخت!
شبه  اما  نبوده  توهم  بیگانگان  دخالت 
و  اشغال  که  هستند  این  دنبال  روشنفکران 
دهند.  جلوه  توطئه  توهم  را  بیگانه  دخالت 
با  یک تنه  و  می دهد  نشان  را  توطئه  جوزانی 
فیلم هایش ایستادگی می کند در برابر تز »توهم 
که  می دهد  نشان  را  ملتی  جوزانی  توطئه«. 
منفعل نیست، می خواهد در تصمیم گیری ها 
نه  باشد  فعال  تاریخی  مهم  بزنگاه های  و 
می خواهند  اخته  روشنفکران  شبه  منفعل! 
بی  سینامی  بدهند!  رواج  را  اخته  سینامی 
مقابل »جاده های  نقطه  و خاصیت، دقیقاً  بو 
رسد«، »شیر سنگی«، »در مسیر تندباد« و »در 
چشم باد«. برای همین است که باید قدردان 
جوزانی باشیم! پاسداشت جوزانی، پاسداشت 
تسلیم  رس  منی خواهد  که  است  سینامگری 
فرود بیاورد. عدالت، ایران، اقوام و فرهنگ های 
تاریخی شاکلة اصلی  مختلف و حامسه های 
فکری جوزانی را شکل می دهند. در این میان 
مهم ترین شاخصه فیلم سازی جوزانی، دغدغة 
ملی است، آن چه شبه روشنفکران وطنی از آن 

ترس دارند!

و  رضوری  نیازهای  از  یکی 
ایجاد  و  ابداع  ما  امروز  فوری 
در  ما  است.  اجتامعی  امر 
بُعد  فاقد  خود  جمعی  عمل 
در  نه  هستیم؛  اجتامعی 
سیاست  سیاستی،  سطح 
متوجه  سیاست گذارانی  دست کم  یا  اجتامعی 
در  نه  و  داریم  اجتامعی  سیاست  رضورت 
کنشگری اجتامعی مان معطوف به امر اجتامعی 
هستیم. اما در جشنواره عامر ما با یک سلسله 
از مستندها یا شاید هم با یک ژانر مستند و یک 
گونه از روایت مواجهیم که به مثابه نوعی سازوکار 
امکان هامان  می کند  کمک  ما  به  اکتشافی، 
از  و  کنیم  کشف  را  اجتامعی  امر  ایجاد  برای 
طریق این اکتشاف ها به ابداع و سپس بازتولید 
ادوار  در  که  گونه  این  بپردازیم.  اجتامعی  امر 
آثار متعددی  گوناگون و گذشته جشنواره عامر 
معمولی  آدم های  از  پرتره هایی  دیده ایم  آن  از 
به  تعبیر دقیقی که در جشنواره  به  هستند که 

کار می رود، قهرمان هستند.
آن  در  که  است  آثاری  دیده شدن  بسرت  عامر 
مستندساز، موضوع مستند خود را ابژه منی کند 
و نگاهی استعالیی به آن ندارد. از سوی دیگر 
وجوه  روایت  تعبیری  به  و  تبلیغات  دنبال  به 
دنبال  به  بیشرت  نیست.  موضوع  ایدئولوژیک 
نوعی کشف است. به طور مشخص می توانم به 
این  اشاره کنم که  و خیرالنساء  بانو  دو مستند 
ویژگی را دارند. به همین خاطر توانسته اند امر 
قهرمانی را از خاص بودن خارج کنند و مفهوم 
به یک مفهوم  از مفهومی نخبگانی  را  قهرمانی 

جمهوری تبدیل سازند.
برای توضیح ببشرت، مستند بانو که در روزهای 
ایران  اخیر روایت مکتوب آن تحت عنوان مادر 
در  اهواز،  در  من  می زنم.  مثال  را  شد  منترش 
هامن محله ای بزرگ شدم که سوژه مستند بانو 
اسم  به  ما  خیابان  نام  می کند.  زندگی  آن  در 
شهید حاج اسامعیل فرجوانی یکی از دو فرزنِد 
اسامعیل  شهید  ابتدا،  در  بود.  ایشان  شهید 
فرجوانی برای من، البد مانند بسیاری دیگر از 
اهالی خیابان هایی که به نام یک شهیدند، فقط 
آشنایی  هیچ  و  بود  زندگی مان  محل  کوچه  نام 

شهید  شخصیت  با  خاصی 
بعدها،  نداشتم.  فرجوانی 
کتابفروشی  یک  بساط  در 
کتابی  خیابان،  یک  کنار  در 
پیدا کردم در نقد آثار گورکی، 
سارتر، کامو و صادق هدایت. 
آنچه برایم جالب بود این بود 
یک  کتاب  این  نویسنده  که 
شهدای  از  یکی  بود؛  شهید 
آن  در  نوعی  به  که  مسجدی 
مسجد  بودم.  شده  بزرگ 
ما  محل  مسجد  جزایری، 
نوجوانی  دوره  از  اما  نبود 
ایدئولوژیک  کالس های  برای 
حلقه های  برای  معرفتی،  و 
زیارتی  اردوهای  و  مطالعاتی 

داشتم  رفت وآمد  مسجد  آن  به  کوهنوردی  یا 
بودم؛  شنیده  را  جامل پور  علی  شهید  نام  و 
اجامالً  فقط  منی دانستم.  او  از  زیادی  چیز 
می دانستم در زمینه زیبایی شناسی و مطالعات 
فلسفی حرف هایی زده است. حاال اما کتابی از 
مقاالت او را پیدا کرده بودم. همین کتاب باب 
آشنایی ام با این شهید را باز کرد و پس از یک 
معنای  برایم  کتاب  آن  دیگر  مخترص،  آشنایی 
را که  نداشت. کتاب  را  و درون منت  روی جلد 
می خواندم دنبال این بودم که بفهمم چه چیزی 
علی جامل پور را از عالقه به گورکی و از اجرای 
منایش نامه »قلب فروزان دانکو« کشانده به نقد 

گورکی و پرسش هایی از این دست.
این  از  پس  اما  بودم  رسیده  هم  پاسخ هایی  به 
مواجه  کالن تر  پرسش  یک  با  که  بود  پاسخ ها 
شدم. مسیِر از اجرای قلب فروزان دانکو به نقد 
بودم،  مانده  اما  فهمیدم  حدودی  تا  را  گورکی 
پسین  منتقد  و  فروزان  قلب  پیشیِن  دلبسته ی 
ماکسیم گورکی، وسط میدان کربالی پنج چه 

می کند؟
پاسخ این پرسش برایم بسیار شگفت انگیز بود. 
اسامعیل  از وصیت نامه حاج  بود  عبارت  پاسخ 
از دوستان  فرجوانی! مصاحبه ای خواندم یکی 
علی  بود  گفته  همرسش  از  نقل  به  که  شهید 
طباطبایی  عالمه  با  دیدار  از  بعد  جامل پور 
فلسفه است  آینده اش  بود مسیر  مطمنئ شده 
و چندماهی بود که به قم مهاجرت کرده بود تا 

مطالعه و آموخنت فلسفه را ادامه بدهد.
بعد از شهادت حاج اسامعیل اما عمیقاً بی تاب 
شده بود و مرتب گریه می کرد. وصیت نامه شهید 
فرجوانی را می خواند که نوشته بود »مسئولیت 
نابودی دشمن و کافران در متام جهان به دوش 
ما افتاده« و نوشته بود »با رشکت در دفاع مقدس 
در برابر هجوم صدام کافر برای دفاع مقدس در 
برابر صهیونیسم بین امللل و آزادی قدس خود را 
آماده کنیم« و این جمالِت اسامعیل فرجوانی، 
علی جامل پور را تکان داده بود تا این که رسیده 
بود به این جمله »هیچ عذری قابل قبول نیست، 

مسئولیتم  اداره،  کارخانه،  متأهلم،  دارم،  درس 
در شهر سنگین است و... اجازه منی دهد و همه 
اینها بهانه ای بیش نیست«. بعد از این بود که 
علی جامل پور همه چیز را بهانه می فهمید، بهانه 
را کنار گذاشت و رفت. حاج اسامعیل فرجوانی 
کربالی چهار شهید شده بود و علی جامل پور 
در اولین فرصت، یک کربال بعدتر خودش را به 

او رساند.
پس از قصه شهید جامل پور، اسامعیل فرجوانی 
برایم مسئله شد. یادم نیست که تا قبل از این 
حاال  باشم.  دیده  او  از  تصویری  حتی  ماجرا 
جور  یک  برایم  فرجوانی  اسامعیل  حاج  اما 
قهرمان شده بود. حاج اسامعیل با آن چهره ی 
از  فروزان تر  البد  که  قلبی  آن  با  کاریزمایش، 
چنین  این   را  جامل پور  که  است  دانکو  قلِب 
و  به جنگ  و استدالل  از فلسفه  به هور،  از قم 
با  فرجوانی  اسامعیل  است.  کشانده  گلوله 
که  کسانی  »متامی  با  آن  در  که  وصیت نامه ای 
بر علیه ظلم شوریدند« سخن می گوید؛ با متام 

کسانی که به »احیای دوباره 
حرف  می اندیشند  اسالم« 
می زند و هم زمان از »اخالق« 
می گوید؛ با وصیت نامه ای که 
در آن از »آزادی ارسای رسارس 
قبیل  این  و  می گوید  گیتی« 
ایده ها و آرمان ها. یک چنین 
قهرمان  یک  فقط  نه  انسانی 
است بلکه از »آرکی تایپ« یک 
ابرقهرمان چیزی کم نداشت.

داشت؛  کم  دست  یک  البته 
پیشین  عملیات های  در 
با  اما  بود  دستش قطع شده 
خانوادگی  مشکالت  وجود 
معلول،  دخرت  دو  داشنت  و 
نکرده  رها  را  مبارزه  میدان 
بود و آن قدر جنگیده بود تا شهید شده بود و 
تا قریب به دو دهه بعد، دقیقاً هجده سال بعد، 
پیکرش برنگشته بود. پیکر که برگشت اما مادر 
شهید با آن سخرنانی و آن کارهای قهرمانانه اش 

برای خیلی ها تبدیل شد به یک چهره.
حاال دیگر به جز مزار شهید فرجوانی، به حیات 
رفت وآمد  هم  بود  شده  حسینیه  که  خانه شان 
داشتم. حتی گاه به اندرونی خانه شان می رفتم 
شهیدان  مادر  با  مختلف  موضوعات  درباره  و 
متام  موضوع  می کردم.  صحبت  فرجوانی 
رفت وآمدهایم اما کم و بیش شهید فرجوانی بود. 
تا این که مستند بانو درآمد. مستندی که درباره 
درباره  واقع  در  اما  بود  فرجوانی  مادر شهیدان 
خود او بود؛ درباره خانم عصمت احمدیان بود؛ 
یعنی درباره نیمه زندگی این زن. تا پیش از این 
برای من مواجهه عصمت احمدیان با »مرگ« و 
شهادِت دو فرزندش مسئله بود و هیچ چیزی از 
»زندگی« او منی دانستم؛ حاال اما مستند بانو با 
محوریت مواجهه  او با زندگی سامان یافته بود. 

بانو البته یک اثر خوب بود. هم از نظر محتوایی و 
هم از نظر سناریو و روایت. با این حال می خواهم 
در  بانو  اما  بود  خوب  منونه  یک  بانو  بگویم 

جشنواره عامر یک ژانر است.
سال ها  که  محله ای  در  می گوید  من  به  عامر 
زندگی کردی، بانویی بوده که بارها او را مالقات 
زندگی  در  او  قهرمانی  درباره  آنکه  بی  کرده ای 
چیزی بدانی. جشنواره عامر، فناوری ای دارد که 
می تواند با آن فناوری قهرمان هایی را کشف کند 
که امثال من نتوانستیم در دو دهه تجربه زیسته 
ما  و کشف کنم. درک  بفهمم  را  آن  مراوداتم  و 
از عصمیت احمدیان در حاشیه قهرمانی و مرگ 
فرزندش بود اما بانو و ملت قهرمان به عنوان یک 
گونه از آثار، ابزار الزم برای این کشف این امر را 

در اختیار قرار می دهد.
احمدیان،  در شخصیت خانم عصمت  واقع  در 
تکه مادر دو شهید بودنش مربوط به امر انقالبی 
است و زندگی اش که موضوع مستند بانو و کتاب 
و  بانو  امر اجتامعی. هرن  تکه  ایران است  مادر 
را  اجتامعی  امر  که  هست  این  عامر  جشنواره 
در ادامه و اتصال با امر انقالبی، کشف و طرح 
و  بزرگی  انقالب،  انسان های  بزرگی  می کنند. 
قهرمانِی فرجوانی های شهید باعث منی شوند که 
مستندساز عامر در امر انقالبی، در جنگ و در 
مبارزه متوقف شود. بلکه امر انقالبی او را داللت 
می دهد و منتقل می کند به سطح دیگری که در 
آن »زندگی«، »زن«، »مادر«، »تولید«، »اقتصاد«، 
و »جامعه«  »امید«  »روستا«، »شهر«،  »معیشت«، 
وجود دارد. کتاب »تولد یک جنبش واره« دقیقاً 
روی همین نقطه دست می گذارد؛ یا به همین 
دلیل، روی جشنواره عامر دست می گذارد. در 
انتقال  انتقال،  نقطه  بر همین  کتاب  این  واقع 
انقالبی به امر اجتامعی حاشیه می زند.  امر  از 
توجه عامر به امر اجتامعی، بریده از امر انقالبی 
و علیه آن نیست. در این انتقال، زندگی در برابر 
دگرگونی نیست؛ آن چنان که ارتجاِع می خواهد. 
در  و  اجتامعی  امر  به  نیل  در  عامر  خاستگاه 
و  انقالبی است  امر  اجتامعی،  امر  به  پرداخنت 
به  امر اجتامعی،  این خیلی مهم است. کشف 
امر  برای ساخت  امکان های مهمی می دهد  ما 

اجتامعی.

نرشیه روزانه دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عامر |  شامره شش، 24 دی 1400

یادداشت

یادداشت

رسم جهاد
این کتاب روایت هایی از تجربه های کار جمعی در جهاد سازندگی به روایت حسینعلی عظیمی می باشد. این کتاب 
با نرثی روان از 11 فصل تشکیل شده است که مهم ترین آنها تشکیل ساختار، رابطه با مردم، دولتی شدن جهاد، 
کمیته فرهنگی و جهاد سازندگی در جنگ است. ساختار منطقه ای جهاد سازندگی، جهاد در استان ها، ساختار 

شورایی جهاد، رابطه جهاد با بقیه سازمان ها و اعتامد از دیگر رسفصل های این کتاب هستند. 
نویسنده: علی مشایخی و محمدرضا حسینی

انتشارات: راه یار

به اضافه ی مردم
این کتاب به ده اصل اساسی الزم برای انجام دادن کار فرهنگی  پرداخته است. در این نوشتار، نویسنده به استناد 
تجربیات ارزنده تاریخ انقالب اسالمی، تالش کرده است برخی اصول و قواعد کار فرهنگی را مرور کند. او قواعد 
را در قالب »ده اصل« آورده است. این اصول ده گانه، اگرچه از هم جدا هستند، اما عمالً در دل هم قرار دارند. 
در واقع ما با یک منظومه نظری و عملی مواجه هستیم. هر اصل به طریقی به اصل دیگر مرتبط است. در هر 
فصل، مثال هایی هم که از خاطرات و تجربه های عینی افراد گرفته شده، جهت کاربردی شدن این قواعد آورده 
شده است. همچنین در بخش ضمیمه کتاب، ضمن آسیب شناسی نحوه اجرا و برگزاری یک برنامه فرهنگی، شیوۀ 
رویارویی با مسائل و چالش های موجود در فرآیندهای فکری و اجرایی برنامه های فرهنگی به عنوان مترین درنظر 

گرفته شده است.
نویسنده: روح الله رشیدی

انتشارات: راه یار

معرفی کتاب جبهه فرهنگی

او دوربینش را به 
جبهه نربده اما 

جنگ را در خانه 
نشان می دهد. 

خانه ای که استعاره 
از ایران است. 

فیلمی که از جنگ 
حرف می زند، اما در 

ستایش امید است و 
مبارزه.

جوزانی توطئه را 
نشان می دهد و 

یک تنه با فیلم هایش 
ایستادگی می کند 
در برابر تز »توهم 
توطئه«. جوزانی 

ملتی را نشان 
می دهد که منفعل 
نیست، می خواهد 
در تصمیم گیری ها 

و بزنگاه های مهم 
تاریخی فعال باشد 

نه منفعل!

محمود شم آبادی

مجتبی نامخواه
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اصالت مردمی 
و  حرم  مدافعان  بخش  داور  اردکانی  جواد 

نهضت جهانی مستضعفین

  امسال در بخش مدافعان حرم، آثار خوب 
بود. تعداد کاندیدها هم زیاد شد و هیئت داوران 
در  ولی  بدهند؛  بیشرتی  جایزه های  خواستند 
بخش  نهضت جهانی  کیفیت کارها خوب نبود و 

کاندید داشتیم. باید در این بخش تجدیدنظر کرد تا تولید فقط دو 
و مدیریت آثار بهرت شود.

باید بین مراکز تولید و  در بخش نهضت جهانی اشکالی ساختاری وجود دارد. 
پشتیبانی فیلم هامهنگی ایجاد شود. مثالً وزارت خارجه یا سازمان فرهنگی ارتباطات، 
رفت وآمدها را تسهیل و حامیت کنند و کار فقط به یک هرنمند یا یک بخش واگذار 
نشود؛ چون هم هزینه الزم دارد و هم مقدماتش باید فراهم شود. اسم این بخش 

نهضت جهانی مستضعفین است؛ ولی آثار امسال این تیرت را نداشت.
عامر اصیل ترین جشنوارۀ سینامیی ایران است و باید جنبۀ مردمی و اصالتش را حفظ  
کند. اکران مردمی امتیاز ویژۀ عامر است. بعد از دوازده دوره، باید تعداد بیشرتی 
فیلم ساز تربیت می کردیم. باید روی تربیت نیرو و مدیر، بیشرت کار شود. این جشنواره 
تا االن بسیار عالی بوده است و به اعتقاد من جزء دستاوردهای درجه یک فرهنگی 

انقالب اسالمی است؛ ولی باید از آن مراقبت  کرد.

مانند عقاب
محمدرضا رمضانی داور بخش ملت قهرمان

 
تنوع  کشور،  موقعیت  به دلیل  امسال    
موضوعات و سوژه ها خوب بود؛ ولی درست به 
آن ها پرداخته نشده بود و پژوهش و تحقیقات 
از موضوعات در  باید بهرت می شد. جای بعضی 
عامر خالی است؛ حتی در بخش ملت قهرمان. بعضی 
موضوعات و سوژه ها به خط شکنی و جسارت نیاز دارد و بعد 

از آن، پشتیبانی قوی. در کل، جشنوارۀ خوبی بود و امیدوارم هر روز تقویت شود.
یکی از نقش های جشنواره و رسانه، مطالبه گری است؛ نباید اجازه دهیم بعضی 
اتفاقات فرهنگی، اجتامعی و اقتصادی بیفتد. با تولیدامتان جلوی معضالت و 
مشکالت و کم کاری ها یا بدکاری ها را بگیریم. باید بدانند مانند عقاب باالی رسشان 

هستیم. این ها به اعتبار انقالب و نظام مربوط است و باید با جسارت وارد شویم.
رسانه باید اصالحگر باشد؛ جشنواره هم این نقش را دارد. مثالً نابودی ارسائیل 
روایات  و  قرآن  منظر  از  است. جشنوارۀ عامر می تواند  قرآنی  بحث قطعی  یک 
به این موضوع بپردازد. بعد از آن، بحث آخرالزمان است که باید کالبدشکافی 
شود و جامعه را با آن آشنا کرد. با توجه به بلوغی که عامر پیدا کرده است، باید 
سمت وسوی مناسبی به فیلم سازان بدهد و این ظرفیت خوب کشور را هامهنگ 

کند و جهت دهد.

عدالت بین املللی
محمد تقی یازرلو؛ داور بخش مناهنگ

   امسال تفاوت های خیلی اساسی در آثار 
بخش مناهنگ بود که قضاوت را سخت تر کرد. 
خالقیت و نوآوری ها بیشرت شده و موضوعات 
هم جسورانه انتخاب شده بودند. مثال موضوع 
شهید چمران یا موضوعات سیاسی و اجتامعی روز. 

دوره های قبل این مسئله وجود نداشت.
من هرسال به دو نکته خیلی مهم اشاره می کنم؛ یکی این که جشنواره  عامر که 
انقدر موفق و فراگیر بوده است، می تواند در خارج از کشور هم اجرا شود. نیازی 
نیست حتام فیلم خارجی با فرهنگ آن ها بسازیم. مثال اگر در مورد حاج قاسم 
سلیامنی یا شهیدی مستند یا کلیپ و داستان ساختیم، با همین مدلی که در 
ایران ارائه می شود در کشورهای خارجی هم نشان دهیم. آنجا هم مسجد هست، 
هم کتابخانه و هم کافی نت یا کافی شاپ. این فراگیری در بُعد بین املللی عامر را 

قوی تر می کند.
 نکته دوم درمورد خود جشنواره است. آثار به لحاظ تولیدی با بودجه های متفاوتی 
تولید می شود و این قضاوت را خیلی سخت تر می کند. کسی که با کم ترین امکانات 
فیلم یا کلیپ می سازد فرق دارد با کسی که بودجه های خیلی خوبی دارد. باید تعریف 

جدید و مجزایی ایجاد کنیم تا قضاوت مان به عدالت نزدیک تر شود.

گفتوگو

داوران

هفت خان شسنت
ــاب ســومین  ــن کت ای
جلــد از مجموعه عناوین 
کتــاب مدافعان ســالمت 
ــروس  ــارش اســت. وی از ن
کرونــا پدیــده ای جهانــی 
و فراگیــر اســت کــه نظم 
در  را  زندگــی  متعــارف 
ــا  ــاط دنی ــیاری از نق بس
ــت.  ــه اس ــم ریخت ــه ه ب
مــردم هــر کشــوری در 
ــا ایــن بیــامری  مقابلــه ب
ناشــناخته بازخــوردی دادنــد بــه فراخــور جهان بینــی و 
ــگ  ــدر در فرهن ــان. هرق ــای تاریخی ش ــگ و تجربه ه فرهن
جامعــه ای همیــاری، ایثــار، جمع گرایــی، خدابــاوری و 
آرمان خواهــی ارزش بیشــرتی داشــته باشــد، آن جامعــه در 
بحران هــا و مســئله های اجتامعــی هم گراتــر و موفق تــر 
عمــل می کنــد. به عــالوه اینکــه تجربه هــای تاریخــی موفق 
ــان  ــه مدافع ــد. مجموع ــه می افزای ــات جامع ــه توفیق ــز ب نی
ســالمت در جهــت معرفــی گروهــی اســت کــه جــان بــر کف 

ــد. ــروس تــالش کردن ــن وی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب
تحقیق: محمدحسین عظیمی، زهراسادات هاشمی

تدوین: محمدجواد رحیمی
انتشارات: راه یار

به چند خیاط ماهر نیازمندیم
ایــن کتــاب خاطــرات 
یــزدی  خیــاط  بانــوان 
اســت  کرونــا  ایــام  از 
کــه اولیــن جلــد از رده 
مدافعــان ســالمت نــارش 
ــزدی  ــان ی ــت. کار زن اس
ــذار  ــزرگ و اثرگ ــدر ب آنق
بــود کــه رهــرب معظــم 
در  اســالمی  انقــالب 
ســخرنانی نیمه شــعبان 
۱۳۹۹ از ایــن حرکــت 
نــام  آنهــا  خودجــوش 
ــه  ــان را ب ــه خانه هایش ــزدی ک ــهیدان ی ــادر ش ــد و از م بردن
ــام  ــی از مت ــه منایندگ ــد، ب ــرده بودن ــل ک ــه تبدی خیاط خان

بانــوان خیــاط یــزدی تقدیــر کردنــد.
یــزد؛ شــهری کــه تاکنــون ده هــا کتــاب دربــاره تاریخــش 
نوشــته انــد و خوانــده ایــم، امــا کــدام یــک از مــا تــا بــه حــال 
ــا آوازه  ــک از م ــان را شــنیده ایم؟ کــدام ی ــام مهــری محبی ن
خیــاط خانه هــای یــزد در دوران دفــاع مقــدس بــه گوشــش 
رســیده اســت؟ خیــاط خانه هایــی کــه بــا مدیریت یــک زن، 
تعدادشــان در مدتــی کوتــاه از یــک بــه بیســت و دو رســید! 
بیســت و دو خیــاط خانــه فعــال کــه بخــش مهمــی از لباس 
رزمنــدگان رسارس کشــور را تامیــن می کــرد. از حوالــی 
فروردیــن 1399، پــروژه خیــاط خانه هــای کرونــای یــزد 
آغــاز شــد. خیــاط خانه هــای فعــال یــزد شناســایی شــدند 
و هــر روز تیمــی دونفــره بــرای مصاحبــه بــه خیــاط خانه هــا 
ــک  ــدودا ی ــازه ای ح ــه در ب ــود ک ــن ب ــه ای ــد. نتیج می رفتن
ماهــه، از حــدود صــد نفــر از بانوان خیــاط مصاحبه گرفتیم؛ 
البتــه ایــن صد نفر مشــت کوچکــی از خروار بــزرگ خیاطان 
جهــادی کرونــای یــزد بودنــد. پــس از آن، بــا گزینــش ده نفر 
ــا خاطــرات جذاب تــری  ــر ی از بانوانــی کــه فعالیــت جدی ت
داشــتند، فراینــد مصاحبــه تکمیلــی را آغــاز و مصاحبه ها در 

بــازه ای پانــزده روزه تدویــن شــد.
تحقیق: سامنه سنایی

تدویــن: ملیحــه جهــان آرا، زینــب کشــاورز، اســام 
راد مرتضایــی 

انتشارات: راه یار

معرفیکتاب

مسیر حرکت جشنواره عامر را برای ما   
رشح می دهید؟

 بعد از فتنه ۸۸ بود که در اولین سالگرد حامسه  
۹دی، فضایی در میان اهالی هرن و رسانه شکل 
گرفت که نگاه شان به مقوله فتنه، رسانه ای بود، 
کم کاری های  حاصل  را  فتنه ۸۸  و  امنیتی  نه 
رسانه ای و فضای هرنی کشور می دانستند. در 
دی ماه ۱۳۸۹  در  یعنی  سالگرد  ۹دی  اولین 
تقریبا ۱۹مستند درباره فتنه ۸۸ ساخته شد که 
جایی برای عرضه آن ها نبود؛ نه سینامها در این 
فضا بودند و نه صداوسیام. با وجود این هرنمندانی 
فعالیت داشتند، جایی  با هدف روشنگری  که 
برای به منایش درآوردن مسائلی که در آثارشان 
روایت کرده بودند، نداشتند. در این خأل بود که 
یکرسی فعال فرهنگی و افراد رسانه ای دور هم 
جمع شدند و با استفاده از ظرفیت مردمی امکان 
پخش آثار مرتبط با فتنه را از طریق ظرفیت های 

مردمی فراهم کردند و با اعالم فراخوان، شهرهای 
این فیلم ها  برای پخش  را  آمادگی خود  زیادی 
نشان دادند و حدود ۳۰نقطه مثل تربیز، مشهد، 
آمادگی  اعالم  خودجوش  به صورت  و…  ایذه 
کردند یعنی به نوعی می توان گفت که تا آن زمان 
تصمیمی بر شکل گیری جشنواره وجود نداشت. 
در سال ۹۰، دوستان و جوانانی که سال قبل 
تجربه اکران آثار در رسارس کشور را در مکان ها 
این  با همفکری در  و جوامع عمومی داشتند، 
جهت که چگونه می توان این فضا را متحول کرد، 
ایده رشوع به کار یک جشنواره را طراحی کردند. 
فراخوان دادند و با دریافت ۲۵۰ اثر به دبیرخانه، 
فعالیت شان ادامه پیدا کرد و با برگزاری جشنواره 
برگزاری  روند  می گیرند  تصمیم  سال،  آن  در 
جشنواره را به صورت ادامه دار در سال های بعد 
سپری  درحال  جشنواره  امسال  کنند.  دنبال 
کردن دوازدهمین دوره است که در این دوره بیش 

 از  ۳۳۰۰  اثر به دبیرخانه جشنواره عامر رسید.

هدف از شکل گیری این جشنواره چه   
بود؟

استفاده از ظرفیت های مردمی در رسارس کشور 
برای سینامی انقالب و اضافه کردن مخاطبان 
شکل گیری  اولیه  اهداف  از  ایران  سینامی  به 
جشنواره عامر بود. ظرفیت بسیار زیادی در مردم 
کشور وجود داشت که جشنواره عامر این فضا را 
به وجود آورد تا عالوه بر بیان دغدغه های مردم، 
جدا از سه میلیون مخاطب رسمی سینام، بقیه 

مردم نیز به هرن نزدیک شوند.

جشنواره عامر در این سال ها چه تاثیری   
داشته است؟

بود،  آن  بانی  نکاتی که جشنواره عامر  از  یکی 
انقالبی  هرنمندان  به  دادن  بها  و  شدن  دیده 
است. از هامن اوایل فیلمسازان در اکران های 
را  فیلم ها  مردم  با  و  داشتند  حضور  مردمی 
مشاهده می کردند. در این میان، عالوه بر اینکه 
برکات  می رسید،  آن ها  به  مردم  بازخوردهای 
حضور  داشت؛  وجود  میان  این  در  هم  زیادی 
با  آن ها  شد  سبب  مردم  میان  در  هرنمندان 
و  شوند  آشنا  جامعه  آحاد  و  مردم  دغدغه های 
بیان  عامر  فیلم های جشنواره  از  مهمی  بخش 
دغدغه ها و مسائل مردم رسارس ایران شد. دغدغه 
همیشگی جشنواره عامر نزدیکی بخش های هرن 
رسانه و اندیشه بود که حلقه هایی در این زمینه 
عامر  فیلم  مردمی  است. جشنواره  شکل گرفته 
فرصتی شد برای فیلمسازانی که بسرتی برای 
اکران های  به  توجه  با  نداشتند.  شدن  دیدن 
مردمی که صورت گرفت، بازخوردها باعث شد 
یابد  شبکه فیلمسازان جشنواره عامر گسرتش 
منایش  برای  شود  ویرتینی  عامر  جشنواره  و 

فیلم های فیلمسازانی که فضایی برای دیده شدن 
نداشتند؛ به عبارت دیگر، فیلمسازان جشنواره 
عامر از قرشهای مختلف مردم و در سنین مختلف 
هستند که قهرمانان اطراف شان سوژه هایی بوده 
که با موبایل فیلمربداری کرده و برای جشنواره 
فرستادند. مثال امسال در این جشنواره فیلمی 
از استان فارس داشتیم که قهرمان داستان در 
بسرتی از اتفاقات، مطالبات مردم را به منایش 
درآورد و فرصت نقد درون گفتامنی را فراهم کرد؛ 
به طورکلی می توان گفت جشنواره عامر دسرتسی 
به فیلم ها و توزیع آثار جبهه انقالب به مناطق 

محروم را نیز سهل الوصول کرده است.

چه     در  جشنواره  سال ها  این  در 
حوزه هایی فعالیت داشته است؟

و  داستان  بخش  در  جشنواره  ابتدا  هامن  از 
مناهنگ،  پویامنایی،  آن  از  بعد  بود،  مستند 
برنامه تلویزیونی و بخش های فیلم ما )که از نظر 
تولید محتوایی مردمی است( به جشنواره اضافه 

می شود.

سایت »قصه ما« چگونه شکل گرفت؟  
مردم در جشنواره عامر در بخش اکران و تولید 
نقش پررنگ دارند و مشکالت و دغدغه های شان 
نیز در تولیدات این جشنواره منعکس می شود، به 
این صورت که در بخش اکران، فعاالن فرهنگی 
در رسارس کشور به صورت داوطلبانه فیلم ها در 
اختیارشان قرار می گیرد تا اکران شوند. درواقع 
مردم  از  محتوا، جشنواره عامر  تولید  بخش  در 
کمک گرفت و سایت »قصه ما« را رومنایی کرد. 
ما در سایت »قصه ما« از مردم خواستیم قهرمانان 
اطراف خود را شناسایی کنند و در سایت »قصه 
حوزه  در  تولیدات  این  که  کنند  بارگذاری  ما« 
مستند، داستانی و تلویزیونی به منایش درمی آید؛ 
بیان دغدغه ها و مسائل مردمی جزو جدانشدنی 

از تولیدات جشنواره عامر است.

به    امسال رشایط جشنواره فیلم عامر 
چه صورت بود؟

متاشای  سازمان  و  توزیع  مساله  به طورکلی 
سینامی ایران دارای نقص بود و جشنواره عامر 

مرصف  و  توزیع  تولید،  چرخه  تکمیل  حوزه  به 
دوره  دوازدهمین  در  توانست  و  کرد  پیدا  ورود 
جشنواره به این هدف برسد و چرخه تولید، توزیع 
در  اثر  امسال ۳۳۰۰  کند.  تثبیت  را  و مرصف 
بخش های مختلف داستانی، مستند، پویامنایی، 
مناهنگ و… به جشنواره رسید که حدود ۳۰۰ 
اثر به جشنواره راه پیدا کرد و در آیین افتتاحیه از 
بخش های پویامنایی، مناهنگ، برنامه تلویزیونی، 
فیلم ما و فیلمنامه تقدیر شد. در این مراسم از 
مرحوم محمدرسور رجایی که نویسنده و شاعر 
افغان بودند، پاسداشت شد و بناست در آیین 
اختتامیه آثار برگزیدگان بخش مستند داستانی 
معرفی شوند و از مسعود جعفری جوزانی، خالق 
چشم  در  »رسیال  و  سنگی«  »شیر  چون  آثاری 
امکان  جشنواره  همچنین  شود.  تجلیل  باد« 
مشاهده آثار راه یافته به بخش مسابقه را در سایت 
است.  کرده  فراهم  آنالین  به صورت  »عامریار«، 
دبیرخانه امسال در دوازدهمین دوره، نخستین 
فراخوان جشنواره علوم انسانی را منترش کرد که 
در چند رسفصل تقسیم بندی شده است و در 
اسفندماه ۱۴۰۰ در قالب جشنواره ای مستقل 
برگزار می شود. جشنواره علوم انسانی به عنوان 
جشنواره انضاممی به جشنواره فیلم عامر است 
که از فیلم ها می توانیم در حوزه های انسان انقالب 
اسالمی، جامعه انقالب اسالمی، جهان انقالب 
اسالمی و آینده انقالب اسالمی مباحث نظری 

استخراج کنیم.

فکر می کنید با توجه به مسائلی که در   
جامعه وجود دارد، باید فعالیت در چه 

زمینه ای بیشرت باشد؟ 
با وجود اینکه فیلمسازان عامر در رسارس کشور 
آن  در  که  مشکالتی  پیگیری  با  دارند،  حضور 
مناطق وجود دارد، این مسائل را روایت می کنند 
یعنی فیلمساز عامر فقط روایت مطلق ندارد. در 
نشوند  پیگیری  فیلم ها  اگر  درون گفتامنی  نقد 
و جامعیت نداشته باشند، در جشنواره پذیرفته 
اتفاق، جریان مثبتی است.  این  منی شوند که 
جشنواره عامر سعی کرده تا امروز به مسائل واقعی 
مردم نگاه کند و در این راستا راه حل پیشنهاد 

دهد.

برندگان هر بخش در اختتامیه این جشنواره که امروز برگزار می شود 
معرفی و تقدیر می شوند.

 
بخش مسابقه »مستند«  

مستند – »تاریخ فرهنگی، اجتامعی و دفاع مقدس«
کد۰۲۴)عبدالرضا رحامنی نسب(

 زنان جبهه شاملی)محمد مجیدپور(
 آورتین)حسن وزیرزاده(

 شهرک دارخوین )سیدمجتبی خیام الحسینی(
 وتن)مصطفی امامی(

 بر فراز چارزبر)سمیه ذاکری خطیر(

مستند –  »جنگ اقتصادی« و »رویای ایرانی«  
اکس نیهیل، یک تراژدی اقتصادی)محمدرضا نیرومند(

 یکی از ما )بی بی(- )امیراطهر سهیلی(
 گنج پنهان)مظفر حسینخانی هزاوه(

 طالی بیابان-ثریا)سعید فروزامنهر(
 رفاقت هایتک)هاشم مسعودی و محمدصادق رمضانی مقدم(

مستند- »جنگ نرم و جبهه فرهنگی انقالب اسالمی«
روزگار گل آقایی)محمدحسن یادگاری(

 عملیات املپیک)حسین الهام(
 سلربیتیسم )سیدمهدی خیام الحسینی(

 کودتای لیتیومی )سجاد رضا زاده(
 قیچی تیز)علیرضا باغشنی(

آقامرتضی)سیدعباس سیدابراهیمی(

مستند- »حافظه ملی تاریخ سیاسی«  
جستجوگر)محمدمهدی ابراهیمی نرص(

نائب االمام)محمدعلی یزدانی(
 به نام خلق کُرد)مهرداد یوسفی(

 از ایفل تا آزادی)محمدمهدی کرتاچی(
 آن زمستان)احمدرشیف زاده(

عقال)سیدمحمدمهدی دزفولی(
 پرس طالیی)عباس وهاج(

مستند- »ملت قهرمان«  
عبدالله)مصطفی داالیی(

اباشه)میثم جهان بین(
 به رنگ مریم)عبدالحمید اکربپور(

 قصه این است)عبدالعلی دهقانی(
 اوس اکرب)روح الله توکلی(

 گم شاد)اعظم رمضانپور(

مستند-  »نقد درون گفتامنی«  
نان گزیده ها۲)محمدرضا حاج محمدحسینی(

 غرب دور رشق نزدیک)عبدالرضا هادی زاده نایینی(
 آدرس غلط- ثریا)محمد هادی اینانلو(

 بلوار اتحاد)صادق زارع(

مستند- »نهضت جهانی مستضعفین و مدافعان حرم«  
داستان های فوتبال: رقصنده با گرگ ها)مهدی افضل زاده(

محارصه ۳۶۰ درجه)حامد هادیان(
 ژنرال)مهرداد یوسفی(

 آقای اصغر اکرب من)احمد عبدالرحیمی(
 سالم مهربون)فرشاد یحیایی(

 چند قدم آن طرف تر)محمدفرج صالحی(
باغ خاطرات تلخ)مهدی نقویان(

 تولدت مبارک بامیال)محمدفرج صالحی(
 در نگاه او)فرزاد حقوقی(

بخش »داستانی«
تیزر فرهنگی  

رسباز)محمد پایدار(
صاحب خانه خوب)محمدحسین امانی(

 عملیات محله)سیدمهدی حسینی(

 روضه خانگی)سیدمجتبی طباطبایی(
 تقاطع)احمد حیدریان(

 کالس آنالین)محمدحسین امانی(
 مجموعه ای برای ایران)سیدمحمدصالح مسلمی عقیلی(

 هم دم)علی طادی-مهدی فکریان(

داستانی کوتاه  
اتاق عقد)حسن حبیب زاده(

مرزهای عاشقی- هم قسم)حمید بیات(
 نگین سلیامن)محمدامین امامی(

 شهیدانه زیسنت)امیرحسین نوروزی(
 کوچه های خراسان)سجاد انتظاری و امیر شبیری(

 بابا)سجاد معارفی(

 داستانی بلند
دخرت ایران)سید جالل اشکذری( 

تروا)محمد علیزاده فرد( 
 سویپر)امین شجاعی( 

 چند قطره آبان)محمد اسامعیلی و جواد اسامعیلی(

 ۱۸ شنبه  از  عامر،  فیلم  مردمی  جشنواره  دوازدهمین  است  گفتنی 
دی ماه رشوع شده و تا ۲۳ دی ماه، آثار جشنواره در این مراسم، در 
سینامفلسطین تهران و به صورت مجازی در Ammaryar.ir به منایش 
از  تقدیر  با  ماه  نیز ۲۴ دی  اختتامیه جشنواره عامر  آیین  درمی آیند. 

برگزیدگان بخش های مسابقه مستند و داستانی برگزار می شود.

سینام در دل مردم
گفت و گو با حمید صالحی، دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عامر

اعالم نامزدهای بخش مسابقه مستند و داستانی دوازدهمین جشنواره عامر


