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در مراســم افتتاح ســالن داود رشیدی که با 
حضور مســئوالن اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي اســتان، نمايندگان بابل در مجلس 
شــوراي اســالمي، دبیر و دســت اندرکاران 
نهمین جشنواره بین المللي وارش و نیز جمع 
قابل  توجهي از هنرمنــدان و عالقه مندان به 
هنر هفتم برگزار شد، يک سالن سینمايي به 
اسم داود رشیدي نام گذاري و افتتاح گرديد. 

در حاشیه اين مراســم احترام برومند، همسر 
مرحوم رشیدي، در گفت وگو با خبرنگار نشريه 
روزانه درباره ايــن تصمیم مبني بر نام گذاري 
يک سالن به اســم مرحوم رشیدي گفت: اين 
اتفاق قطعا جاي خوشحالي دارد و من بايد از 
شوراي سیاست گذاري جشنواره وارش و جناب 
آقاي مهدي قربانپور، دبیر جشنواره، تشکر کنم 
که نهايت سعی شان را براي اين که اين اتفاق 

عملي شود، انجام دادند.
برومند ادامه داد: هم چنیــن بايد از اداره کل 
ارشاد اسالمي استان مازندران نیز تشکر کنم، 
چراکــه موافقت و همراهي آن هــا نیز در اين 

اتفاق سهیم بود.
اين هنرمند پیش کســوت هم چنین با تاکید 
بر لزوم رونق اتفاقاتي از اين دســت بیان کرد: 
من معتقدم هر قدمي که بتوان براي زنده نگه 
داشتن نام يک چهره هنري يا ادبي و فرهنگي 
کشور برداشــت، تاثیري ماندگار و همیشگي 
دارد و طبیعتا اقدامي قابل تقدير و مغتنم است. 

امیدوارم اين نام گذاري باعث شود اين سالن 
نیز رونق بیشتري بگیرد و هم چنین در آينده 

بیشتر از اين امکاناتي که دارد، تجهیز شود.
همسر مرحوم رشیدي در بخش ديگري از اين 
گفت وگو به لزوم توجه به استعدادهاي جوان 
اشاره کرد و گفت: امیدوارم امکانات از اين به 
بعد بیشتر در اختیار جوانان قرار بگیرد تا آن ها 
بتوانند در حوزه فرهنگ و هنر و علي الخصوص 
در زمینه تئاتر بیشتر کار کنند و استعدادها و 
خالقیت هايشان به معناي واقعي شکوفا شود.

اين هنرمند که معتقد اســت عرصه تئاتر از 
اهمیت زيادي برخوردار اســت، اضافه کرد: 
تئاتر به عقیــده من براي هر جامعه اي الزم و 
ضروري است و امیدوارم در استان مازندران 
که زادگاه همسر من اســت هم به آن توجه 
ويژه اي شــود و امکانات خوبــي در اختیار 
عالقه منداني که مي خواهنــد در اين حوزه 

کار کنند، قرار بگیرد.
 داود رشیدي از جمله چهره هاي پیش کسوت 
سینما و تئاتر و همیشه موافق و مشتاق حضور 
جوانــان در عرصه هاي مختلــف، به خصوص 
سینما و تئاتر، بود. احترام برومند در اين باره 
نیز بیان کرد: مرحوم رشــیدي همیشــه به 
جوان ها، به خصوص جواناني که در شهرستان 
فعالیت مي کننــد، توجه ويژه اي داشــت و 
براي آن ها دغدغه داشت. ايشان هم چنین به 
تئاتر شهرستان ها هم عالقه داشت و همیشه 

عدم توجه به تئاتر شهرســتان ها را به عنوان 
يک ايراد بیان مي کــرد و مي گفت جوان هاي 
شهرســتان ها امــکان بــروز خالقیت هــا و 
استعدادهاي خودشان را ندارند و تاکید داشت 

که بايد به آن ها امکانات داد.
برومند در ادامه گفت: ايشــان اگر از دستش 
برمي آمد، دوســت داشــت براي جوان ها در 
شهرســتان ها کاري کند. خیلــي قديم ها که 
مسئول تئاتر شهرســتان ها در تلويزيون بود، 
گروه هاي بسیار خوبي را آورد و آن ها را معرفي 
کرد. حتي يادم مي آيد گروهي از بوشهر آمده 
بودند که آقاي رشــیدي و آقاي نصیريان اين 
گروه ها را انتخاب کرده بودند و جالب اين که 
آن گروه ها به کشورهاي خارجي رفتند. به نظر 
من اين مسائل نکات بسیار مهمي است که بايد 
به آن ها توجه شود و استعدادهايي که کشف 

مي شوند، پرورش داده شوند.
 اين هنرمند در پايان درباره اعطاي نشان داود 
رشیدي در نهمین جشنواره بین المللي فیلم 
وارش نیز گفت: اهداي نشان مرحوم رشیدي 
نیز بــا راهنمايي دوســتان برگزارکننده اين 
جشنواره مطرح شد. همان طور که در جريان 
هستید، اين جشنواره چهار سال بود که برگزار 
نمي شــد. در واقع بعد از فوت آقاي رشیدي 
که از چهره هاي فرهنگــي و هنري مازندران 
بودند، اين جشــنواره برگزار نشد. امسال که 
قرار بر برگزاري دوباره اين جشــنواره در شهر 
بابل مازندران شــد، اهداي نشان ايشان يکي 
از پیشــنهادات بود که ما نیز از آن اســتقبال 
کرديم. ما هر سال بعد از فوت ايشان مراسمي 
را برگزار مي کنیم و جايزه اي که يک نشان را 
نیز در بر دارد، به سه يا چهار نفر از چهره هاي 
فرهنگي و هنري و ادبي اهدا مي کنیم. امسال 
تصمیم گرفتیم اين نشــان را بــه يک چهره 
علمي مازندران اهدا کنیم. حساســیت ما در 
انتخاب اين چهره بیشتر روي اين قضیه بود که 
فعالیتش در مازندران باشد. در واقع عالوه بر 
اين که خودش اصالتا مازندراني باشد، فعالیت 
او نیز در استان مازندران متمرکز شده باشد. ما 
در حال حاضر اين چهره را انتخاب کرده ايم، 
کلیپ ايشان هم ساخته شده است، اما بنا داريم 
در مراسم اختتامیه به عنوان يک غافل گیري از 

اين چهره نام ببريم.
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جشنواره فيلم وارش، تالش 
برای آشنایی انسان با خود

يادداشت

خــبر

 محمود شالویی

يکی از مهم تريــن نگرانی های انســان امروزی دور 
شدن از سنت ها، ارزش ها، ويژگی های ذاتی و نژادی 
و جغرافیای مادری خويش است. آداب، آيین و... تاثیر 
به سزايی در اين دارند که آدم گم شده هويت خود را 

بازبیابد.
جشنواره ها و رويدادهای فرهنگی و هنری مهم ترين 
رسالتشــان پیوند دادن آدمیان با ريشــه ها و اعماق 

وجودی خودشان است.
جشــنواره بین المللی فیلم وارش، درســت است که 
باريدن اســت، اما باريدن به سرزمینی است که از آن 
رويش می طلبند. اين رويش چیست؟ اين رويش خود 
آدمی اســت که بر او باران لطیفی به باريدن گرفته و 
بر جويبارهای جغرافیای زندگی او جاری شده است.

در جشنواره وارش، تمام تالش بر اين است که آن چه 
انســان را به خود و با خويشــتن خويش بیشتر آشنا 
می کند و دســت مودت و دوســتی را به او می دهد، 
بار ديگر بفشــارد و به يادش آورد که گم شــده اش را 

می تواند همین جا بیابد.
»خويش را گم کرده ام، ياران مرا پیدا کنید«

اين جا جای آن پیدا کردن است، اين پیدا کردن چه 
به تصوير کشیده شــود، چه در صحنه ای به نمايش 
گذاشته شود، چه در شــعر و ادبیاتی گفته يا سروده 
شــود، همه اش برای اين اســت که انسان خويشتن 
خويش را بیابد و به آن چه داشته و دارد، ببارد و بگويد 

من هستم.
جشنواره وارش حضور است، بودن است، برای آن که 
انسان خودش را بیشتر بشناسد و معرفی کند و به آن 

اصلی که فراموش کرده است، بازگردد.
در ســطح فرهنگ ها ما بیشــتر با رويکردها همراه 
هســتیم، تصوير، تصور و تفسیر دنیای غرب، شرق يا 
خارج از قلمرو مرزهای ما بیشتر از آن چیزی است که 
به چشم ديده ايم، در آثار مطالعه کرده يا از گفتمان ها 
شنیده ايم، اما اين باورها و انديشه ها رشته و ريشه ای 

عمیق تر از اين مسائل دارند.
ما از هر نظاره کننده، بیننده و تماشاگری می خواهیم 
که از سطح هر رويداد و جشنواره ای به عمق آن نفوذ 
کند و ببیند اين آيینی که امروز در اين جشــنواره به 
نمايش گذاشته می شود، مبین چیست، در مقام بیان 
چه چیزهايی است؟ اين مستند يا فیلمی که ساخته 

شده است، نتیجه و برآيند چیست؟
ابزارها و تکنیک ها گرد هم آمدند تا بر طراوت رويداد 
بیفزايند، اما بر عمق و معنا نه. عمق و معنا نتیجه ای 
است که درنهايت به آن می رسیم. به قول مولوی که 

می گويد:
»ای برادر قصه چون پیمانه ای است

معنی اندر وی مثال دانه ای است
دانه معنی بگیرد مرد عقل

ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
از همــه می خواهیم که در معانــی عمیق هر رويداد 

فرهنگی و هنری بیشتر تفکر کنند.

احترام برومند در گفت وگو با نشریه روزانه نهمین جشنواره وارش

مرحوم رشيدي دغدغه جوان هاي 
شهرستان را داشت

یکي از اتفاقــات مهم اولیــن روز از برگزاري نهمین 
جشــنواره بین المللي فیلم وارش افتتاح سالن داود 
رشیدي در مجتمع سینمایي و فرهنگي وزارت فرهنگ 

و ارشاد اســالمي شــهر بابل بود که با حضور احترام 
برومند، همسر مرحوم رشیدي، و بهرام شاه محمدلو 

برگزار شد. 

به نام آن  که هستی نام از او یافت

مدیر مسئول:  مهدی قربان پور
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وارش در ساری
هم زمان با نمايش فیلم ها در ســینماهای 
بابل و رامســر، منتخبی از آثــار حاضر در 
نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش 
در سینما کانون شهر ســاری نیز به روی 
پرده رفت تا عالقه مندان به هنر سینما در 
اين شهر هم از تماشــای فیلم های وارش 
بی نصیب نمانند. سینما کانون شهر ساری 
در روز ابتدايــی جشــنواره میزبان تعداد 
زيــادی از عالقه مندان بود که بر اســاس 
برنامه تعیین شده برای تماشای آثار مورد 

عالقه شان به اين سینما آمده بودند. 

در اولین روز از برگزاری 
جشنواره وارش در بابل 
کارگاه »اندیشه و اجرا 
در فیلم مردم نگاری« 
با حضور همایون امامی 

برگزار شد. 

همايون امامی بــه مباحث مختلفــی در اين 
نشست پرداخت و در بخشی از صحبت هايش با 
اشاره به تعريفی از قوم شناسی پرداخت و گفت: 
قوم شناسی به معنای مورد مطالعه قرار دادن 
انسان در يک بستر زيست شناسی، بیولوژيک 
است، اما هرگاه خواستیم انسان را در يک بستر 
فرهنگی مطالعه کنیم، اين بعد را مورد بررسی 

قرار می دهیم. 
امامی جمع بندی مطالعــات مردم نگار را يک 
مونوگرافی توصیف کرد و گفت: يک مردم نگار 
هم از شیوه مشارکتی و هم از شناخت بصری 

استفاده می کند.
در ادامــه برنامه های کارگاه ها و نشســت ها، 
 نشســت تخصصی ســینمای مردم شناســی 
کشــور آذربايجان نیز با حضور الشاد علی اف 

برگزار شد.
علی اف در ابتدای صحبت هايش در اين نشست 

گفت: دوســتی ای که بین ايران و آذربايجان 
وجود دارد، بسیار قديمی است و می توان اين 
مسیر را با برگزاری هفته های فرهنگی بین دو 
کشــور ادامه داد. در شــهرهای مختلف ايران 
جشنواره های مختلفی برگزار شده و فیلم های 
آذربايجانــی نیز توانســته با شــرکت در اين 

جشنواره ها، جوايز زيادی کسب کند. 
علی اف که از دنبال کننــدگان و عالقه مندان 
به سینمای ايران اســت، در بخش ديگری از 
صحبت هايش نیز بیان کرد: داريوش مهرجويی 
با ساخت فیلم »گاو« تحول بزرگی در سینمای 
ايران را رقم زد. تاريخ اين ســینما را می توان 
به قبل و بعد از آن تقســیم کــرد. بعد از فیلم 
»گاو« کارگردان هــای بزرگی مانند مجیدی، 
پناهی، قبــادی و... پديد آمدند. در آذربايجان 
نیز طی 50 سال گذشــته همین اتفاق افتاد و 

کارگردان های بزرگی معرفی شدند.

در اولین روز از برگزاری نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم وارش که هم زمان با بابل در شــهر رامسر نیز 
برگزار شد، برنامه نمايش فیلم ها طبق زمان بندی از 
پیش مشخص شده در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد رامسر برگزار شد.
در طول نمايش فیلم ها طی نظرســنجی ای که از 
تماشاگران صورت گرفت، فیلم »الل« به کارگردانی 
آرين لطفعلیان تاثیرگذارتريــن فیلم )فیلمنامه و 
بازيگری و  ساخت( و از میان فیلم های مستند فیلم 
»آسک« به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری و فیلم 
»فصل باد های گرم« به کارگردانی حسین ريگی در 

رتبه بهترين  قرار گرفتند. 
در ادامه برنامه های روز اول جشــنواره در رامســر، 
کارگاه آموزشی »قهرمان ســازی بومی در سینما« 
با حضور کاوه سجادی حسینی برگزار شد که مورد 
استقبال عالقه مندان قرار گرفت و عکس يادگاری با 
تماشاگران نیز پايان بخش اين کارگاه آموزشی بود. 
در اين کارگاه کاوه ســجادی حسینی با تعريفی از 
قهرمان در سیر ادبیات ايران شروع کرد و در مقايسه 
با تقسیم بندی قهرمانان بومی تا جهانی و تفاوت آن ها 

با حاضران به گفت وگو نشست. 
در قسمت ســیر قهرمان ســازی بومی با ارجاع به 

فیلم های ساخته شــده و پخش نمونه ای از اين نوع 
فیلم ها، با در نظر گرفتن 12 مرحله شخصیت پردازی، 
قهرمان سازی و استفاده مناسب از شرايط محیطی، 
زمانی و مکانی در هر منطقه با ذکر مثال و چگونگی 
معرفی و آماده ســازی يک قهرمان و قرار گرفتن در 
چالش های مختلف در سیر داســتان در فیلمنامه 

کامال واکاوی شد.
اين استاد دانشگاه در بخش ديگری از صحبت هايش 
هم بیان کرد: هم چنین در فیلم »بتمن« ورود يک 
اســتاد باعث پذيرش انجام يک کار می شــود. اين 
اســتاد نه به معنای پیر فرزانه، بلکه کسی است که 
راه را نشان می دهد. حتی در مواردی می تواند يک 
شیء باشد که شخصیت را دعوت به يک کار می کند. 
آشنايی با دشــمنان نیز مرحله بعدی است. او آرام 
آرام حرکت می کند و بر مشکالت فائق می آيد و در 

مراحل بعدی به آرامش خود برمی گردد.
در اين کارگاه آموزشــی هم چنین کاوه ســجادی 
حســینی با پاســخ به تماشــاگران و دانشجويان 
رشته سینمای دانشــگاه آزاد اسالمی واحد رامسر 
چگونگی به تصوير کشــیدن شخصیت های موجود 
قابل مشاهده به صورت نوشتاری و پرورش شخصیت 

در فیلم به صورت عملی را مورد بررسی قرار داد. 

روز اول جشنواره در رامسر

استقبال از کارگاه های 
تخصصی در بابل 

گرافیک:  لیلی اسکندرپور
2چاپ و لیتوگرافی: چاپ زارع )ساری(
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فیلم هایی که 
در جشنواره به 
نمایش درمی آیند، 
یا موضوعات 
خاصی که از 
سوی جشنواره به 
جوانان پیشنهاد 
می شود، بسیار 
می تواند در رونق 
حوزه سینمای 
مردم شناسی 
موثر باشد و تفکر 
فیلم سازان را 
سمت و سوی 
مثبت دهد

در ابتدا درباره جزئیات کارگاهی که در جشنواره 
فیلم وارش برگزار کردید، توضیح دهید. در این 

کارگاه چه مسائلی مطرح شدند؟
عنوان کارگاه  »انديشه و اجرا در فیلم مردم نگاری«  بود. 
با توجه به اين که ايــن واژه های متعدد از غرب وارد ايران 
شده است و هر کدام يک معنای خاصی را دارد، اما وقتی 
اين واژه ها وارد کشور ما شده و به کار گرفته می شوند، با 
آن خلوص معنايی که در دنیای غرب مدنظر است، مطرح 
نمی شوند. خیلی راحت مرز معنايی شان مخدوش می شود 

و برداشت های متفاوت و سوءتفاهم ها را ايجاد می کند.
ما بايــد ببینیــم فیلم مردم شناســی چیســت؟ فیلم 
انسان شناســی به چه معناســت؟ چه ارتباطی با دانش 
انسان شناســی دارند؟ دانش انسان شناسی چه کاربرد، 
اهداف و شــیوه کاری دارد. از دل اين قضیه است که در 
پروسه تاريخی، فیلم انسان شناسی به وجود می آيد. سعی 
کردم در کارگاه به اين مسائل که به درک درست تر فیلم 

مردم شناسی مربوط می شود، بپردازم.
هم چنین نمونه هــا و مصداق هايــی را در اين باره برای 
مخاطبان ارائه کــردم تا از کم و کیــف اين حوزه مطلع 
شوند. ما مردم نگاری، مردم شناسی و... داريم و هر کدام 
تفاوت های مشــخص خود را دارد که متاسفانه در ايران 
نابه جا به کار برده می شــوند که منجــر به خلط مبحث 

می شود.
من اين مسائل را ارائه کردم تا بعدا بر پايه اين شالوده سازی 
دوســت عزيزم آقای ورهرام بتواند دربــاره اجرای فیلم 
مردم شناسی صحبت کند و دوستانی که از اين مقوله آگاه 

شدند، بتوانند نحوه اجرای آن را نیز بیازموند.

در واقع با توجه به اهمیت و جایگاهی که سینمای 
مردم شناسی دارد، از نظر شــما نسبت آن با 
سینمای ایران چیست و تا چه اندازه می تواند 
بر پیشرفت ســینمای ایران و هم چنین جذب 

مخاطبان به این هنر تاثیرگذار باشد؟
ابتدا ما بايد ببینیم فیلم مردم شناسی چه ضرورت هايی 
دارد و موقعیت آن را مشخص کنیم. ما امروز در شرايطی 
هستیم که به واسطه هجوم رسانه ها و گسترش تکنولوژی 
رســانه ای می بینیم که در نقاط دورافتاده نیز ديش های 
ماهواره هــا وجــود دارد و بــه همین دلیــل فرهنگ و 
خرده فرهنگ های بومی در حال نابودی هســتند، حتی 
پوشش ها، زبان و... در حال خارج شدن از دور هستند. اين 
موارد بخشی از فرهنگ ما هستند که اگر فراموش شوند، 
ما تبديل به يک ســری آدم های بی هويتی می شويم که 
گذشته، تاريخ و درنهايت فرهنگمان را که عامل تشخص 

ما شده است، فراموش می کنیم.
سینمای مردم شناســی اين هويت فرهنگی را برای ما 
ثبت می کند، اين گويش و آيین را برای ما ثبت می کند و 
به همین دلیل سینمای مردم شناسی و پرداختن به آن 

ضرورت دارد.

ما در حوزه سینمای مستند مسائلی را مشابه 
حوزه فیلم های مردم شناسی مشاهده می کنیم. 
این دو حوزه تا چه اندازه به یکدیگر مشابهت و 

نزدیکی دارند؟ 
نکته ديگر اين است که ما می بینیم در سینمای مستند، 
فیلم هايی با مضمون مردم شناسی بسیار ساخته می شود. 
البتــه در اين که بتوانیم اين آثار را فیلم انسان شناســی 
بنامیم، ترديد دارم، چون نمی توان همه اين آثار را در اين 
مجموعه قرار داد، ولی همیــن که آيینی را برای ما ثبت 
می کنند تا در آينده به يادگار بماند، ارزشــمند است. به 
عنوان مثال، برگزاری جشن ســده را در نظر بگیريد که 
40 ســال پیش به شــیوه ديگری اجرا می شد و االن به 

شکل ديگر.
ما به فیلم مردم شناســی به همیــن داليل و برای حفظ 
آيین های ملی که هويت بخش ما هستند، نیاز داريم، اما 
متاسفانه اين نوع فیلم ها در سینمای امروز ما بسیار کم 
ساخته می شوند، چون ما متخصص مردم شناسی به تعداد 
کافی نداريم و بسیاری نیز به شیوه مشاهده آثاری را ثبت 
می کنند که البته با وجود آن که از نظر آکادمیک دارای 
مرتبه بااليی نیست، اما به دلیل آن که تالشی است برای 
حفظ هويت ملی قابل ارزش و احترام است، چون کارکرد 

اطالعاتی خود را هم دارد.
ما واقعا به تعداد انگشــتان دست مستند مردم شناسانه، 

آن طور که در دنیای غرب وجود دارد، در اختیار داريم.

جشنواره فیلم وارش امسال بر آیین های بومی 
و مردمی کــه در واقع مرجع اصلی فیلم های 

مردم شناسی هســتند، متمرکز 
اســت. برگزاری چنین 

رویدادهایی تا چه 
اندازه می توانند 
بر رونــق این 
حوزه تاثیرگذار 

باشد؟
قطعا جشنواره هايی 
کــه بــه شــکل 
موضوعــی و بــا 
تمرکز بر مقوله 
ر  خاصی برگزا

می شوند، مانند میراث فرهنگی، جشنواره زيست محیطی، 
جشنواره های تاريخی، باستان شناسی و... به واسطه آن که 
رقابت ايجاد می کنند و يک سری از موضوعات را به نسل 
جوانی که ذهن چندان ساخته شــده ای ندارند پیشنهاد 

می کنند، بسیار تاثیرگذار هستند. 
هم چنین فضايی ايجاد می کنند که جوانان ما به سینما 
بروند و به واسطه کارشناسی هايی که صورت می گیرد، 
با فیلم ها آشنا شــوند. اين خود يک نوع اشاعه اطالعات 
و آموزش اســت. کارگاه های آموزشی که در حاشیه اين 
رويدادهای هنری برگزار می شود نیز بسیار در اين زمینه 

موثر است.
به عنوان مثال، در همین کارگاهی که من در جشــنواره 
فیلم وارش داشتم، ممکن است افرادی که در اين برنامه 
حضور پیــدا کردند، تعبیر نازلی از فیلم مردم شناســی 

داشته باشند که در اين کارگاه اين تفکر اصالح شود.
فیلم هايــی که در جشــنواره به نمايــش درمی آيند، يا 
موضوعات خاصی که از ســوی جشــنواره بــه جوانان 
پیشنهاد می شود، بسیار می تواند در رونق حوزه سینمای 
مردم شناسی موثر باشــد و تفکر فیلم سازان را سمت و 

سوی مثبت دهد.

همایون امامی: 

سینمای مردم شناســی که به فیلم هایی با همین موضوع 
اختصاص دارد، هنوز در میان گونه های مختلف سینمایی 

در ایران جایگاه چندان درخوری پیدا نکرده است.
این حوزه که ارتباط مستقیمی با فرهنگ بومی ایران زمین 
دارد، می تواند با گسترش و توسعه برنامه ریزی شده در زمینه 

جذب مردم به سینما و رونق این حوزه کمک کند. 

به همین واسطه همایون امامی، مستندساز، منتقد سینما و 
پژوهش گر، در نهمین دوره جشنواره فیلم وارش کارگاهی 
را با موضوع »اندیشه و اجرا در فیلم مردم نگاری«  برگزار 
کرده است که درباره این کارگاه و هم چنین حوزه سینمای 
مردم شناســی با او گفت وگویی کرده ایم کــه در ادامه 

می خوانید.

سينمای مردم شناسی حافظ هویت و فرهنگ ملی است

مهدی درستی 

گفت وگو
2
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تاثير سينمای ایران بر سينمای 
آذربایجان مشهود است

الشاد علی اف: 

ایران و آذربایجان دو کشوری هســتند که تاریخچه  مشترک 
و دیرینه ای داشــته و دارند و به موجب این اتفاق زمینه برای 
عالقه مندی مردم دو کشــور به یکدیگر و آیین های بومی شان 

فراهم شده است.
در این بین هنر و به طور ویژه سینما هم توانسته نقش موثری را در 

زمینه تقویت ارتباط دو کشور و تعامالت فرهنگی شان ایفا کند. 
این پیوست فرهنگی عاملی شد تا الشــاد علی اف، سینماگر 
آذربایجانی، در نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش کارگاهی 

را با عنوان ســینمای مردم شناســی آذربایجان برگزار کند؛ 
کارگاهی که مخاطبان ایرانی را بیشتر با شباهت های فرهنگی 

که با مردم آذربایجان دارند، آشنا کرد.
سخنان علی اف در این کارگاه حاکی از عالقه او به سینمای ایران 
بود. او فیلم »گاو« را آغازگر و معرف سینمای ایران دانست و از 

عالقه خود به فیلم های معاصر کارگردانان ایرانی گفت.
همین مسئله عاملی شد که با او درباره سینمای ایران و آذربایجان 

هم صحبت شویم.

ایــران و آذربایجــان دارای قدمت تاریخی 
بسیار زیاد و مشترکی هســتند. با توجه به 
این پیشینه، ســینمای مردم شناسی ایران و 
آذربایجان را چطــور ارزیابی می کنید؟ تا چه 
اندازه بر یکدیگر تاثیر گذاشته یا از هم تاثیر 

پذیرفته اند؟
درســت اســت که ايران و آذربايجان از لحاظ فرهنگی 
اشــتراکات زيادی با هم دارند و تاريخ دو کشور بیان گر 
همین مسئله است، اما دلیلی که باعث شد سینمای ايران 
در آذربايجان به صورت جدی دنبال نشــود، اين بود که 

ســینمای آذربايجان در زمانی که تحت سلطه حکومت 
شوروی بود، شــکل گرفت و آغاز به کار کرد و به همین 

دلیل از آن حکومت تاثیر پذيرفته نه ايران.
از زمانی که کشــور آذربايجان استقالل خود را به دست 
آورد، ســینمايش هم در طول اين 28 ســال توانست 
مستقل شــود. هر چه زمان می گذرد، می توانید ببینید 
که چقدر فیلم سازان آذربايجانی دوست دارند به ايران و 

اشتراکاتی که با اين کشور دارند، بپردازند.
در دوره معاصــر تاثیرات ســینمای ايران بر ســینمای 
آذربايجان بسیار مشهودتر از گذشــته است. زمانی که 
به فیلم های سینمای آذربايجان می نگريم، رگه هايی از 

سینمای ايران را مشاهده می کنیم.
به عنوان مثال، فیلم »نبات« يکی از آثار خوب سینمای 
آذربايجان اســت که اگر عوامل اين فیلــم را که ايرانی 
هستند، کنار بگذاريم، می بینیم که داستان فیلم کاماًل 

برگرفته از سینمای ايران است.

در سخنانتان در کارگاه سینمای مردم شناسی 
آذربایجان بسیار به ســینمای ایران اشاره 
کردید، که مشخص است دنبال کننده جدی 
این سینما هستید. این عالقه به سینمای ایران 

از کجا و بر چه اساسی شکل گرفته است؟
من تنها نیســتم، مانند من در آذربايجــان خیلی زياد 
هستند. نه تنها در کشور من، بلکه در تمام جهان سینمای 
ايران جايگاه و اعتبار بااليی دارد و بســیار مشهور است. 
مشخص است که مردم جهان فیلم های سینمای ايران را 

ديده اند، فهمیده اند و به آن عالقه مند شدند.
سینمای ايران بیشتر از سینمای  هالیوود، انگلیس و اروپا 
برای من جذابیت دارد، به دلیل اين که اشتراکات زيادی 
بین فرهنگ و تفکر ما و مردم ايران وجود دارد، و همین 
مسئله بر ســینما هم تاثیر گذاشــته و باعث شده است 
ســینمای ايران برای ما جذاب و ملموس تر از سینمای 

ساير کشورها باشد.

به نظرتان می توانیم در آینده شاهد آغاز پروژه 
مشترکی بین سینمای آذربایجان و ایران در 

کشور ایران باشیم؟
در حال حاضر فیلم های مشترکی بین سینمای دو کشور 
در آذربايجان ساخته می شود، ولی در ايران فعال پروژه ای 
نداريم، و اگر اين امکان فراهم شــود، بسیار اتفاق خوب 

و مبارکی است.

با توجــه به این کــه از دنبال کنندگان جدی 
سینمای ایران به شمار می آیید، آثار کدام یک 
از کارگردانان ایرانی بیشــتر بر شــما تاثیر 

گذاشته و شگفت زده تان کرده است؟
همان طور که گفتم، نمی توانم به يک نفر خاص اشــاره 
کنم. کارگردانان بسیار خوبی در سینمای ايران فعالیت 
می کنند کــه در مجامع بین المللی هم شناخته شــده 
هستند، مانند عباس کیارســتمی و داريوش مهرجويی 
که ما با فیلم »گاو« او سینمای ايران را می شناسیم و از 

طريق اين فیلم به سینمای ايران عالقه مند شديم.
کیارســتمی از جملــه کارگردانان محبــوب ايرانی در 
آذربايجان است که آثارش طرفداران بسیاری دارد. »خانه 
دوست کجاست؟« ساخته اين کارگردان را خیلی دوست 

دارم و ارتباط زيادی با آن برقرار کردم.

اصغر فرهــادی در حال حاضــر موفق ترین 
کارگردان سینمای ایران است که توانسته دو 
جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
را نیز کســب کند. فیلم های این کارگردان را 
دیده اید؟ نظرتان درباره ســینمای فرهادی 

چیست؟
همه فیلم های آقای فرهــادی را ديده ام و آن ها را خیلی 
دوست دارم. صحنه ها در فیلم او به شکل منحصربه فردی 
نمايش داده می شوند و برای تماشاگر غیرقابل پیش بینی 

هستند.
در همــه فیلم هايش حادثه يا جنايتی رخ داده اســت و 
هیچ وقت بیننده تا انتهای فیلــم نمی داند که اتفاقات از 
سوی چه کسی رخ داده است. فرهادی با دراماتورژی که 
می کند، تضاد و ابهام جذابــی را ايجاد می کند که باعث 
می شــود تماشــاچی با فیلم هايش همراه شود. زيبايی 

سینما هم به غیرقابل پیش بینی بودنش است.

مهدی درستی 
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گفت وگو

جشنواره فیلم وارش امسال بر آیین های بومی 
و مردمی متمرکز است و بخش آیین ها بیشتر از 
سایر بخش ها با این مقوله ارتباط دارد. درباره این 
بخش و برنامه هایی که بنا دارید در مدت برگزاری 
نهمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم وارش 
برای عالقه مندان به اجرا درآورید، توضیح دهید.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش با توجه به رويکردش 
نسبت به فرهنگ عامه يک جشنواره منحصربه فرد است؛ 
يعنی به اعتقاد من بايد به آن توجه ويژه ای شــود، چون ما 
نمونه ای مانند آن را نداريم و ضرورت پرداختن به اين موضوع 

بسیار در کشور ما احساس می شود.
فرهنگ عامه به مســائل قومی و بومی می پردازد و در اين 
جشنواره شاهد فرهنگ اقوام مختلف هستید که يک اتفاق 
خاص است. ما بخش آيین ها را تعريف کرديم تا به هنرهای 
مختلف به جز سینما که بخش اصلی جشنواره است، بپردازيم 
تا به بهتر ديده شدن جشنواره کمک کند و مکملی بر مباحثی 

باشد که فیلم های جشنواره می خواهد مطرح کند.
در بخش موسیقی 10 گروه موسیقی از مازندران و گلستان 
و حتی يک گروه از تهران که موسیقی های بومی کشورهای 
ديگر را اجرا می کنند، دعــوت کرديم. هم چنین از حضور 
دو استاد بزرگ موســیقی نواحی بهره برده ايم که در طول 

جشنواره به اجرا خواهند پرداخت.
برنامه های جنبی در زمینه اجرای موسیقی در فاصله زمانی 
بین سانس های نمايش فیلم ها و در کنار اجرای بازی های 

محلی و رقص های آيینی برگزار می شوند.

تا چه اندازه برنامه های در نظر گرفته شده برای 
این بخش متمرکز بر فرهنگ منطقه مازندران 
و به خصوص شهر بابل است؟ در واقع فرهنگ و 
آیین های بومی سایر نقاط ایران را نیز در دستور 

کار خود برای این دوره جشنواره قرار داده اید؟
به دلیل آن که جشــنواره در مازندران و شــهر بابل برگزار 
می شود، تمرکز بیشتری بر اين شهر و استان داشته ايم و فارغ 
از آن سه گروه مهمان را در حوزه موسیقی دعوت کرده ايم که 

در ايام جشنواره میزبان آن ها خواهیم بود.
در واقع ايــن اتفاق تاکیدی بر بیان فرهنــگ عامه با زبان 
موسیقی برای مخاطبان داخلی و مهمانان خارجی به شمار 

می آيد.

در فرهنگ ایرانی ما در حوزه های هنری دیگر 
چون هنرهای تجســمی، تئاتر و... نیز صاحب 
سبک هستیم. چه اندازه در بخش آیین ها به سایر 

حوزه های هنری فارغ از موسیقی پرداخته اید؟
ما در بخش هنرهای تجســمی هم برنامه های متنوعی را 
در نظر گرفته ايم، در زمینه حجم و مجسمه ســازی، هفت 
مجموعه چیدمان را داريم که نگاهشان به مسائل بومی و 

فرهنگ عامه اســت و بر جنگل های هیرکانی نیز متمرکز 
هستند.

هم چنین مجسمه سازان بزرگ بین المللی ما مانند آقای رضا 
يحیايی که نگاهی مدرن به سنت دارد، آقای محمد ذبیح، 
بهروز امیری و... به همراه مجسمه ســازان خوش ذوقی از 
بابل، رامسر، آمل، ساری و... به نمايش آثارشان در جشنواره 

پرداخته اند.
در حــوزه عکس هم ما يــک بخش کامــل را به موضوع 
جنگل های هیرکانی اختصاص داده ايم که متمرکز بر ارزش 
و اهمیت حفظ جنگل هاســت. االن يکی از ضروری ترين 
مباحث روز، از بین بردن جنگل هاست. ما در فروردين امسال 
شاهد بروز سیل در نقاط مختلف کشور بوده ايم که می تواند 

يکی از داليل اين حادثه از بین بردن جنگل ها باشد.
هم چنین در بخش نقاشــی آثاری را از هنرمندان بزرگ و 
شاخصی که دعوت شده اند، در بخش مجزايی به نمايش 
گذاشته ايم که اين آثار هم نگاهی به موضوع حفظ جنگل ها 
دارند. فکر می کنم در 40 سال گذشته اين برای نخستین بار 
باشد که اين تعداد آثار با اين تنوع در نمايشگاهی به مدت 

پنج روز به نمايش گذاشته شده اند.
هنر خوش نويسی هم ديگر حوزه ای است که در جشنواره 
امسال به آن پرداختیم، و واقعا نمايشگاه آثار می تواند برای 
عالقه مندان به اين حوزه غافل گیرکننده و جذاب باشــد. 
مهدی فالح، عین الدين صادق زاده و... از هنرمندانی هستند 

که آثارشان به نمايش درآمده است.

با وجود آن که جشــنواره فیلم وارش میزبان 
مهمانانی از کشورهای مختلف است، تا چه اندازه 
برنامه ای برای آشــنایی هر بیشتر آن ها با هنر 
ایرانی و چگونگی پروسه خلق یک اثر هنری در 

نظر گرفته اید؟
ما تور گالری گردی را برای مهمانان خارجی در نظر گرفته ايم. 
هم زمان با برگزاری اين نمايشگاه بزرگ در کاخ جشنواره، 
پنج گالری بزرگ شهر نیز میزبان آثار هنرمندان هستند. اين 
گالری ها عبارت اند از: موزه گنجینه که مختص به نمايش آثار 
استاد فدايیان است، گالری پیريژا که به نمايش عکس های 
بهزاد فیروزی اختصاص دارد، گالری رها که میزبان آثار 

مجید کامرانی اســت، گالری ضحی که 
دربردارنده آثار رحیم مواليیان، مهشید 
 هاشمی و آثار چیدمان سیاوش امیری 
است و به فرهنگ های عامه اختصاص 
دارد و گالری هنر که آثار نقاشی استاد 

مهدی نیا را به نمايش گذاشته است.
اين رويدادها اتفاق بی نظیری اســت 
برای مهمانان خارجی، و فکر می کنم 
باورشان نشود که در شهر کوچکی خارج 

از پايتخت اين چنین گسترده حوزه های 
مختلف هنری در يک بازه زمانی در معرض 

نمايش قرار بگیرند. 
در واقع مهمانان تنها به يک جشنواره 

فیلم نیامده اند، بلکه به يک رويــداد هنری بزرگ آمده اند 
و گلچینی از فرهنگ ايرانی را بــه زبان هنرهای مختلف 
می بینند. اين اتفاق معموال به دلیل سختی ها رخ نمی دهد، 
اما خوش بختانه به کمک هنرمندان و دوســتان جشنواره 

عملی شده است.

اشاره کردید به ســیلی که فروردین ماه نقاط 
مختلف کشور را در بر گرفت. در بخش آیین ها 
برنامه هایی برای هم وطنان ســیل زده در نظر 

گرفته اید؟
ما احساس کرديم مردم نیاز دارند نفس های عمیق بکشند و 
در فضايی شاداب، بدون هر گونه نگرانی حضور داشته باشند. 
متاسفانه پس از سیلی که در بهار 98 داشتیم، کمی از اين 
حال دور بوديم و به همین دلیل برگزاری اين رويداد می تواند 

در زمینه تغییر روحیه مردم نقش داشته باشد.
ضمن آن که ما در اين رويداد به ياد دوستان سیل زده هستیم 
و در بخش های مختلف برگزاری جشنواره به زبان هنر به اين 
عزيزان پرداخته ايم که برای مخاطبان نیز غافل گیرکننده 

خواهد بود.
احســاس می کنم تمام شــهر بايد در تمام ســال چنین 
حال وهوايی داشته باشد. هر گاه ما بتوانیم اين حال خوب 
و شادابی را به مردم ارائه دهیم، راحت تر می توانیم از عشق 
و مهربانی صحبت کنیم و صلــح و آرامش را که پیام همه 
هنرهاست، به گوش جامعه برســانیم. هنر حتی با نشان 
دادن تلخی ها و سختی ها می خواهد نشان دهد که اگر صلح 

جنگ نباشد، ما باشــد و 
دچــار اين 
ت  مشکال
هیم  ا نخو

شد.

تالش کردیم آیين های بومی ایرانی را به خارجی ها معرفی کنيم
مدیر بخش آیین های جشنواره فیلم وارش

نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش با تمرکز بر آیین های بومی و مردمی 
آغاز شد؛ مسئله ای که در نزدیک شدن هر چه بیشتر مردم به سینما و هنر 

نقش بسیار موثری دارد.
 در این بین بخــش آیین ها در این رویداد هنری نقــش موثری را در زمینه 

شناســاندن آیین های بومی برعهده دارد و می تواند بیشتر از سایر حوزه ها 
تاثیرگذار باشد. به همین مناسبت، با عباس ابوالحسنی، مدیر بخش آیین های 
جشنواره فیلم وارش، درباره برنامه هایی که برای شناساندن هر چه بیشتر 
آیین های مردمی در نظر گرفته اند، گفت وگویی کرده ایم که در ادامه می  خوانید. 

مهدی درستی

ما بخش آیین ها 
را تعریف کردیم 
تا به هنرهای 
مختلف به جز 
سینما که بخش 
اصلی جشنواره 
است، بپردازیم تا 
به بهتر دیده شدن 
جشنواره کمک 
کند و مکملی بر 
مباحثی باشد که 
فیلم های جشنواره 
می خواهد مطرح 
کند
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Given the importance and position 
of the cinema of anthropology, 
what do you think about its 
relation to Iranian cinema, and 
to what extent can it affect the 
progress of Iranian cinema, as well 
as attracting audiences to this art?

First we need to see what anthropology 
film needs and its position. Today, 
we are in a situation where, due to 
the influx of media and the spread of 
media technology, there are satellite 
dishes even in the remote areas, and 
because of that the native culture and 
subcultures are being destroyed, even 
the covers, the language, ... are getting 

out of consideration. These are part 
of our culture that, if we forget, we 
become a group of unconscious people 
who forget about our past, history, 
and, ultimately, our culture, which has 
become our cause.
Anthropology cinema records this 
cultural identity for us, and it records us 
for the dialect and religion, that is why 
the cinema of anthropology needs to be 
addressed.

In the field of documentary 
cinema, we see issues similar to the 
field of anthropology. How close 
are the two domains to each other?

Another point is that, in documentary 

cinema, we find many movies made with 
anthropological concept.   Of course, 
in order to be able to call these works 
as an anthropological film, I doubt 
that all of these works cannot be put in 
this collection, but it is worthwhile to 
record the ritual for us to be remembered 
in the future. For example, consider 
celebrating the centennial, which was 
performed 40 years ago in a different 
way, and now in another way. We need 
anthropology film for the same reasons 
and to preserve national religions that 
are our identity, but unfortunately, these 
kind of films in our cinema today are 

very low, because we do not have enough 
anthropologist, and many are in the way 
of observing the works which, although 
are not academically high, because it is 
an effort to maintain a national identity 
receive worthy of respect because it has 
its own intelligence function.
We really have the few number of 
anecdotal documentary fingers, as in 
the Western world.

Homayoun Emami: 

Anthology cinema maintains 
identity and national culture

ElshadAliyev: 

The impact of Iranian cinema on 
Azerbaijani cinema is evident

EhteramBoroumand: 

Rashidi was a concern for the 
parish young people

In the meantime, art and especially cinema 
have been able to play an effective role in 
strengthening the relationship between 
the two countries and their cultural 
interactions.
This cultural affiliation was instrumental 
in bringing ElshadAliyev, an Azerbaijani 
filmmaker, to the 9th International 
Film Festival to host a workshop titled 
Azerbaijan's Cinema of Anthropology, a 
workshop that familiarized Iranians with 
cultural similarities with the Azerbaijani 
people.
Aliyev's speech at the workshop indicated 

that he was interested in Iranian cinema. He 
described the film "Cow" as the initiator of 
Iranian cinema, and expressed his interest 
in contemporary Iranian film directors.
This was a reason to talk about Iran and 
Azerbaijan cinema.

Do you think that in the future we 
will see the beginning of a joint 
project between the Azerbaijani 
and Iranian cinema in Iran?

At the moment, there are joint films made 
between Azerbaijan's cinema, but in Iran 
we do not currently have a project, and 
if this is possible, it is a very good and 
fortunate event.

Considering that you are a serious 
follower of Iranian cinema, 
which Iranian director has more 
influences and surprises you?

As I said, I cannot point to a particular 
person; very good directors are working in 
Iran's cinema, also known at international 
gatherings, such as Abbas Kiarostami 
or DariushMehrjuy, whom we know 
with Iranian cinema with his “cow”. And 
through it we became interested in this 
cinema.

Homayoun Emami, a film critic and 
researcher at the 9th Film Festival, 
has held a workshop on anthropology 
documentary about thought and 
performance that we talk about with 
him about the workshop as well as the 
field of cinema of anthropology.

Iran and Azerbaijan are two countries that share and have a long 
history, and this is due to the interest of the people of both countries 
and their indigenous religions.

One of the important events of the 
first day of the Ninth International 
Film Festival was the opening of the 
DavoudRashidi Hall at the Cinema 
and Cultural Complex of the Ministry 
of Culture and Islamic Guidance of 
Babylon, which was held with the 
respect  of  Boroumand’s  wife , 
the late Rashidi and Bahram Sham 
Mohammadloo.
In the ceremony, which was held in co-
operation with the heads of the Ministry 
of Guidance and the Candidates of 
the Festival, a cinema hall named 
DavoudRashidi was opened.
O n  t h e  s i d e l i n e s  o f  t h i s 
ceremony, the late Rashidi’s wife, 
EhteramBoroumand, in a conversation 
with a daily newspaper correspondent, 
spoke on the decision to name a hall 
named after Rashidi, saying: “This 
event is definitely a pleasure, and I 
would like to thanks the policy planning 
council and Mr. Mehdi Ghorbanpour, 
the secretary. Thanks for the festival, 
which did its utmost to make this 
happen. 
“I also have to thank the General 
Directorate of Islamic Guidance of 
Mazandaran province, because their 

agreement and their contribution also 
contributed to this event,” Boroumand 
said.
The pioneer artist also emphasized the 
need for a boom: “I believe that every 
step that can be taken to keep the name 
of an artistic or literary and cultural 
image of the country alive is a lasting 
thing, and naturally, it is a worthwhile 
action.”I hope that this naming will 
make the hall more prosperous, and 
I hope that this hall will be further 
equipped in the future. 
The late Rashidi’s wife, in another part 
of the conversation, referred to the need 
for attention to young talents and said: 
“I hope that the possibilities will be 
more accessible to young people from 
this later so that they can work more in 
the field of culture and art, especially in 
the field of theater, and their talents and 
creations literally flourish.
“The theater, I believe, is essential 
for any society, and I hope that in the 
province of Mazandaran, the birthplace 
of my husband, this special attention 
will be given to the people who are 
interested in it,” said the artist, who 
believes theater is of great importance. 
Who want to work in this region.
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