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احد محبی در حاشیه برگزاری این کارگاه درباره 
نکاتی که مطرح کرده است و هم چنین ضرورت 
مقوله فنی برای ســینمای ایران گفت: در این 
کارگاه درباره اتفاقاتــی که پس از فیلم برداری 
باید برای یک فیلــم رخ دهد، صحبت کردیم. 
در واقع با پایان فیلم برداری وارد پروسه مونتاژ 
می شویم و سپس مراحلی را طی می کنیم تا به 
یک کیفیت خیلی خوب برسیم و بتوانیم فیلم را 
در جشنواره های خارجی و داخلی شرکت دهیم. 
البته به شرط آن که از قوانین و ضرورت های هر 

جشنواره تبعیت کند.
هم چنین به فعالیت های تدوین گر در این پروسه 
و تاثیری که می تواند بر خروجی یک فیلم داشته 
باشد، اشاره داشــتم. به عنوان مثال با استفاده 
از نرم افزاری که نیازی نیســت پولی برای آن 
پرداخت کنند و به نتیجــه خوبی در پایان کار 
برسند. در واقع به تکنیک های مورد نیاز برای 

این پروسه اشاره کردیم.
ســینمای ایران در ســال های اخیــر حضور 
مستمری در جشــنواره های بزرگ سینمایی 
جهان داشــته اســت و توانســته در این بین 
موفقیت هایی را هم به دســت آورد. بااین حال 
چگونگی عرضــه فیلم ها در ایــن رویدادهای 
سینمایی و کیفیتی که آثار داستانی و مستند 
دارند، مسئله ای بود که محبی درباره آن این طور 
توضیح داد: در حوزه سینمای مستند کیفیت 

آثار بســیار خوب شده اســت و نسبت به 10 
ســال گذشته پیشــرفت بســیاری کرده ایم، 
وقتی نــگاه می کنیم، می بینیم آثار بســیاری 
به اســتانداردهای حرفه ای نزدیک شــده اند. 
مخصوصا کســانی که به تازگی قدم در مسیر 
مستندسازی گذاشته اند و جوان هستند، بسیار 
باکیفیت کار می کنند. به نظرم خیلی راحت تر 
می توان با آن ها و آثارشــان ارتباط برقرار کرد. 
باید به آن ها مشاوره داد و زیروبم کار را نشانشان 
داد تا بتوانند در ادامه فعالیتشان سیر صعودی 

داشته باشند و پیشرفت کنند.
او درباره این که تا چه اندازه الزام دانش فنی برای 
فیلم ســازان وجود دارد، بیان کرد: بحث فنی، 
بحثی نیست که نیاز باشد یک مستندساز راجع 
به آن اطالعات داشته باشد، اما یک امتیاز است 
که مستندسازان از ابتدای کار با مسائل فنی آشنا 
باشند و مشاوره بگیرند. من در میان جوانان این 
اتفاق را بسیار دیدم که امتیاز بزرگی است. به نظرم 
نسل جدید درک درستی از شرایط جشنواره های 
داخلی و خارجی دارند و می دانند که بحث فنی تا 

چه اندازه در این رویدادها مهم است.
محبی در توصیف وضعیت سینمای داستانی 
ایران هم گفت: ســینمای داســتانی نسبت 
به گذشــته جاافتاده تر شــده اســت، چون 
اســتانداردهای یکســانی وجود دارد که اگر 
آن ها را رعایت نکنیم، اثر غیرقابل قبول است. 

در ســینمای داســتانی تفاوتی بین جوانان و 
باتجربه ها وجود ندارد و همه این پروسه را طی 
می کنند. امیدوارم روزی سینمای مستند هم به 
این سمت برود، چون افرادی که تازه کار هستند، 
اطمینان افراد باسابقه را ندارند و به همین دلیل 
با مشکل در شروع فعالیتشان روبه رو می شوند.

جشــنواره های بین المللی مانند وارش فرصت 
انتقال تجربیــات را برای ســینماگران ایرانی 
فراهم می کند و این مسئله می تواند بر پیشرفت 
ســینمای ایران هم تاثیرگذار باشد. محبی با 
تاکید بر این که جشنواره های بین المللی نقش 
موثری را در این زمینه ایفا می کنند، در این باره 
بیان کرد: جشنواره های بین المللی چون وارش 
کمک خیلی زیادی به مستندســازان می کند 
که بتوانند از تجربیات همتایان خارجی شــان 

استفاده و پیشرفت زیادی کنند.
اما نکته جالب توجهی که من هم شاهد آن بودم، 
مراجعه مستندســازان خارجی به کارگردانان 
ایرانی برای یادگیری نکات حرفه ای بود. در واقع 
این ارتباط دو طرفه بوده است و پتانسیل هایی 
که ما در ایران داریم، بسیار فوق العاده هستند. 
چندین مرتبه دیدم که سینماگران خارجی از 
تجربیات بچه های ایران استفاده می کنند. ما در 
ایران منابع بسیار زیادی برای فیلم های مستند 
داریم و به همین دلیل ارتباط دو طرفه است و 

تاثیرات متقابل دارد.

یک یادداشت شتاب زده اندر 
کلیات وارش در دل بهار!

یادداشت

محمدعلی سجادی

وارش بــه معنای باریدن و بارش اســت، در پی بارش 
زایش به وجود می آید. در منطقه ای هستیم که موضوع 
زمین، زایش، رویش و... به شــکلی عام با هم ممزوج 
هستند. نوزایی، نوپایی، نو بودن، نو شدن، با نوجویان، 
با جوانه هایی که میل به شــدن دارنــد، معنا می یابد. 
برگزاری وارش در فصل بهار، ماه بهارنارنج، آن هم در 
احاطه سیل و مصایب انسان ساخته می تواند روزنه ای 
باشد برای نسل جوان هنرمند و هنردوست. بله، وارش 
با همه اما و اگرها می تواند بستری باشد برای تبادل نظر 
در عرصه خلق هنر بومی. فراز و فرود جشنواره وارش، 
ضعف ها و قوت هاش در محدوده یک جشن بومی خود 

از ضرورت بودنش می گوید. 
جشــنواره وارش در طول 20 سال کشاکش با موانع و 
مشکالت غم انگیز حاکمیتی و فرهنگی و اجتماعی اش، 
الاقل در مقاطعی، عامل کشف فیلم سازانی شد که حال 
در سینمای حرفه ای نام و نشانی به هم زده اند. این تنها 
به وارش مربوط نمی شــود. وارش یا هر جشن دیگری 

بستری است برای تجلی استعدادهای خالق.  
وقتی به این رویداد هنــری می نگریم، تبادل نظر بین 
بچه های جوان به واقع برگزیده ترین نقطه آن است. به 
واقع این جشــنواره به جوانان تعلق دارد. در دوره های 
پیشین به مراتب به مســئوالنی که سعی در سیاسی 
کــردن این رویداد هنری داشــتند، گفتــه ام که این 
جشنواره مال جوانان است. جوان مازندرانی نیاز دارد 
در سال پاتوقی داشــته باشد که بتواند به ارزیابی خود 
در شرایط و فضای خوبی از این دست بپردازد. اما آنان 
به دلیل عدم شناخت سینما و طبیعت جوان، تنها به 
فکر مقام و منصب و درک ابتدایی و غلطشان بودند و 
هستند. گفتم شما همه جا را بلندگوی خود ساختید. 
این روزنه را بگذارید تا تنها به سینما و جوان سینمایی 
و تجربه هایش مربوط باشد. ما به تعامل نیاز داریم، ما 
نیاز به چند صدایی شــدن داریم و جوانان ما هم نیاز 

دارند صدای های مختلف را بشنوند.
وارش یک پاتوق است، یا می تواند که بشود، فارغ از این که 
چه اندازه فیلم ها خوب یا بد هستند. وارش تحرکی است 
در ســاحت فرهنگی شــهر که می تواند در کل استان 
گسترش پیدا کند. این منطقه پتانسیل این را دارد که در 
طول سال به مکانی متمرکز برای رویدادهای هنری بدل 
شود. اما این ها رویاهای شیرینی هستند که گاه قربانی 
سیاست و حاشیه بافان می شوند. همین تقسیم بندی های 
برآمده از دل حواشی که در سطح کشور متن را بلعیده، 
باعث می شود برخی از اهالی فرهنگ گرفتار تنگ نظری 
و تقسیم بندی و ساختن بن بست ها و دهلیزهایی شوند 

که همین روزنه های کم سو را مسدود کنند. 
وارش در تــداوم مســتمر و احتمالــی اش می تواند 
به تدریج دوباره خودش را بیابد. باور به این اتفاق باور به 
داشته هاست برای رسیدن به یک جشن متعادل فیلم 

کوتاه که به طور متمرکز به فرهنگ بومی می پردازد.
بارها، از روز نخست گفتیم که وارش باید بستری شود برای 
تولید فیلم کوتاه در استان مازندران و هنوز این خواست 
محقق نشده و می توان به آن اندیشید. اگر ما همچون هوای 

بهاری تنها کوتاه نباریم و کوتاه نیندیشیم. 

احد محبی:

فیلم سازان خارجی نیازمند تجربیات 
کارگردانان ایرانی هستند

 کارگردان، بازیگر، فیلمنامه، پخش کننده و... مفاهیمی هستند 
که همواره وقتی صحبت از حضور یک فیلم در جشنواره های 
بین المللی می شود، پایشان به بحث باز می شود و مورد توجه 
قرار می گیرند. اما همیشه یک عامل موثر و بسیار مهم به دست 
فراموشی سپرده می شود و آن هم مقوله مباحث فنی سینمایی 

است؛ عاملی که می تواند نقش مهمی را در پذیرش یک فیلم 
داستانی یا مستند در جشنواره ای بین المللی داشته باشد.

جایگاه مهم این مقوله باعث شــده اســت نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم وارش میزبــان کارگاهی درباره تکنیک های 

توزیع فیلم در جشنواره ها با حضور احد محبی باشد.
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دومین روز از جشنواره فیلم وارش در رامسر نیز به روال روز گذشته 
ادامه پیدا کرد و منتخبی از آثار سینماگران حاضر در این رویداد 

فرهنگی و هنری به نمایش درآمد. 
عالوه بر برنامه نمایش فیلم ها که روال عادی خود را داشــت، به 
مناسبت هم زمانی جشــنواره وارش با هفته آشنایی با مشاغل، 
سعید آهنگران مقدم، عضو هیئت علمی گروه سینما و گرافیک، 
در کارگاه آموزشی شناخت رشته های هنری در سینما، با تعریفی 
از اســتعداد و خالقیت هنری و با ارائه چگونگــی توانایی های 
فکری انســان این مباحث را در چهار مرحله برای عالقه مندان و 

شرکت کنندگان واکاوی کرد.
آهنگران مقدم جشنواره وارش را فرصتی بسیار عالی دانست و 
در کارگاه آموزشی اش آشنایی با رشته های هنری را موقعیتی 
مغتنم بیان کرد. او هم چنین در ادامه برای دانش آموزان درباره 
فیلم هــای خارجی و ایرانی حاضر در این جشــنواره گفت و به 

بهترین شــیوه های آماده ســازی و آموزش در هنر سینما نیز 
اشاره کرد. در این کارگاه آموزشی موارد مطرح شده با بازی های 
کودکانه مناسب شرایط سنی کودکان و نوجوانان به طور عملی 
اجرا شــد و در ادامه به طور خالصه در بخش هــای بازیگری،  
فیلمنامه نویســی، کارگردانی و... با نمونه هایــی از فیلم های 
ارائه شــده در نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش نکات 

آموزشی مهم برای دانش آموزان تشریح گردید. 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد رامســر در دومین روز از نهمین 
جشنواره بین المللی فیلم وارش هم چنین میزبان دانش آموزان 
مقطع راهنمایی و متوسطه دبیرستان های رامسر بود. نمایش 
فیلم ها هــم با برنامه ریزی گروه ســتاد اجرایی دانشــگاهی و 
هماهنگی با مدیران و مشــاوران سه دبیرستان رضی کاظمی، 
فجر و آذرهوش شهرستان رامسر در سالن آمفی تئاتر مجموعه 

ادامه پیدا کرد. 

ســینما آزادی بابل در دومین روز از نهمین جشنواره بین المللی 
فیلم وارش میزبان تعداد زیادی از عالقه مندان و سینمادوستان 
بود و برنامه نمایش فیلم ها در این سالن به طور منظم و طبق روال 

ادامه پیدا کرد.
در دومیــن روز از این رویــداد فرهنگی، هنری و ســینمایی که 
رفته رفته تنورش گرم تر شده و بر تعداد مخاطبانش افزوده می شود، 
عالوه بر عالقه مندانی که برای تماشــای فیلم های جشــنواره به 
سینما آزادی رفتند، در سانس صبح نمایش آثار، تعداد زیادی از 
دانش آموزان مدرسه ایمانی و هنرستان دخترانه شاهد مهمان این 
سالن شدند تا به تماشای فیلم »ورزا جنگ؛ داستان هومن و سفید« 
ساخته مهناز صبور بنشینند.  هم چنین گروهی از فیلم سازان نیز 
برای تماشای فیلم »فروزان« به کارگردانی میرعباس خسروی به 
سینما آزادی رفتند و این اثر نیز با استقبال خوبی به نمایش درآمد. 
فیلم داستانی »آالن« به کارگردانی مصطفی گندمکار دیگر فیلمی 
بود که در روز دوم جشنواره در سینما آزادی مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفت و سالن نمایش به هنگام اکران این اثر میزبان جمعیت 
قابل توجهی بود. »پسران سندباد« به کارگردانی رضا حائری هم 

دیگر اثری بود که روی پرده رفت و مورد توجه قرار گرفت. 

در ادامه برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی 
در نهمین جشنواره فیلم وارش، کارگاه تکنیک های 
توزیع فیلم مستند در جشــنواره ها با حضور احد 
محبی، محمدرضا فرطوســی و با اجرای علیرضا 
سعیدی کیاسری؛ مجری کارشناس، روز گذشته 

در مجتمع فرهنگی سینمایی وارش برگزار شد.
محمدرضا فرطوســی، کارگردان و منتقد سینما، 
در این کارگاه درباره تکنیک های توزیع فیلم برای 
جشنواره ها از منظر پلتفرم صحبت کرد. فرطوسی 
با تاکید بر نیاز داشتن به سرمایه برای شرکت در 
جشنواره های خارجی گفت: فیلم ساز باید بداند که 
فیلمش برای شرکت در چه جشنواره ای مناسب 
است. گاهی فیلمی ســاخته می شود که هم زمان 
در چنــد زیرمجموعه موضوعی قــرار می گیرد. 
کارگردان باید هوشمندی به خرج دهد و فیلمش 
را برای شــرکت در زیرمجموعه ای به جشنواره ها 

ارسال کند که به آن مرتبط تر است.

این فیلم ســاز در ادامه به نکته دیگری در زمینه 
ارســال فیلم به جشــنواره های بزرگ اشاره کرد 
و گفت: شــرکت در تمــام جشــنواره های دنیا 
پولی اســت. باید با دقت انتخــاب کنیم که فیلم  
را به کدام یک از جشــنواره ها بفرستیم. برخی از 
جشــنواره ها صرفا مربوط به کارگردان های کار 
اولی اســت، برخی زن محور هستند و برخی فقط 
فیلم های دانشــجویان را می پذیرند. گاهی حتی 

ملیت هم در آن ها نقش دارد.
او ادامه داد: جشنواره ها برای پذیرفتن فیلم قوانین 
خاص خودشــان را دارند. تعداد زیــادی از آن ها 
به دنبال اولیــن نمایش فیلم در جهان هســتند 
و هیچ فیلم دیگــری را نمی پذیرند. بســیاری از 
مستندسازان ایرانی از شرکت در این جشنواره ها 
باز می مانند، زیرا بی خبر از این قانون، فیلمشان را 
در جشنواره های رده چندم شرکت می دهند و از 

شرکت در جشنواره های ممتاز باز می مانند.

بررسی رمز و راز حضور در جشنواره های 
خارجی در نشست  های روز دوم

دومین روز از وارش 
در سینما آزادی 

ادامه میزبانی رامسر از جشنواره وارش
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باید دید موضوع 
فیلم مردم شناسی 

عام است، یعنی 
اقشار مختلف 

جامعه آن را 
می بینند و عموم 

مردم با آن ارتباط 
برقرار می کنند یا 

نه؟

ســینمای مردم نگاری ارتباط نزدیکی با یک 
جامعه دارد. تاثیرات آن بر فرهنگ یک جامعه 
را چطور ارزیابی می کنیــد؟ آیا این حوزه بر 
فرهنگ جامعه تاثیرگذار اســت و می تواند 

موجب پیشرفت آن شود؟
سینمای مردم شناسی بر مبنای علم شکل گرفته است.  
فیلم هایی که در این حوزه- به خصوص از نوع کالسیک 
آن مربوط به دهه 70 و 80 میالدی – تولید می شوند و 
تغییراتی در قالب انسان شناســی تصویری را به تصویر 
می کشــند، از آن جا که در قالب علم هستند، می توانند 

تاثیرگذار باشند، چون علم همیشه اثرگذار است.
بخش هایی از فیلم های مســتند مردم شناسی که جنبه 
کاربردی هم دارند، می توانند از نظر بخش های مختلف 
اجتماع آموزش دهنده و تحریک کننده مثل سیاســت 

باشند و رابطه ها را ایجاد کنند.
در دنیا از این حوزه اســتفاده های مثبتی انجام شــده 
است و به آموزش آن می پردازند، چون بسیار تاثیرگذار 
است. بخشی که مورد مطالعه قرار می گیرد، مشکالت و 
ناهنجاری هایی داشته است که وقتی از طریق سینمای 
مردم نگاری به نمایش درمی آیــد، این فرصت را ایجاد 
می کند کــه متخصصان و کارشناســان در پی رفع آن 

مشکالت و ناهنجاری ها بربیایند.

سینمای مردم شناســی وجه غالبش مردم 
هســتند. این حوزه چقدر بر جذب مردم به 
سینما نقش دارد و می تواند به محبوبیت در 

بین مردم دست پیدا کند؟
در ایران واقعیت قضیه این است که امکانات، ساختارها 
و ســازمان تولید سینمای مردم شناســی نداریم و اگر 
بخواهم راحت بگویم، اصال سینمای مردم شناسی نداریم 
که بخواهیم ببینیم تاثیرگذار است یا خیر؟ اما در خارج 
از ایران در این حوزه بسیار کار شده و تاثیرات خودش 

را گذشته است.
باید دید موضوع فیلم مردم شناســی عام اســت، یعنی 
اقشــار مختلف جامعه آن را می بیننــد و عموم مردم با 
آن ارتباط برقرار می کنند یا نه؟ یک زمانی ممکن است 
فیلم برداری یک فیلم مردم شناســی تخصصی باشــد، 
در چهارچــوب آکادمیک و دانشــگاهی بگنجد و تاثیر 
بگذارد، اما در مقابل، مردم آن را نپســندند. مثال فیلِم 
مردم شناسِی موسیقی که یک اثر تخصصی است، به درد 
چه کســانی می خورد؟ افرادی که در حوزه مطالعات 

موسیقی مشغول فعالیت هستند. 
در مقابل زمانی کــه فیلمی دربــاره زندگی یک 
قهرمان می ســازیم، بســیار برای تماشــاگران 

جذابیت دارد و مورد پسند هم واقع می شود.
در ایــران هنوز این مســئله شــکل نگرفته 
اســت، چون این قدر که این حوزه بندی ها 
پیچیــده و درهم اســت کــه نمی توان 
بین آن ها تفکیک قائل شــد که فیلم 
مردم شناسی هســت یا نه؟ اکثرا 
در ایران سینمای مردم شناسی 
را در ژانر مستند قرار داده و در 
این حوزه مورد ســنجش قرار 

می دهند.
95 درصــد  م  ر ا  د د عتقــا ا
فیلم هایی که با عنوان سینمای 
مردم شناسی شناخته می شوند، 

اگر هم فیلم خوبی باشند، اما تنها موضوعشان در حوزه 
سینمای مردم شناســی جای می گیرد و ساختار و فرم 

فیلم در این قالب نیست.

برای آن که ســینمای مردم شناســی ایران 
پیشرفت کند و به جایگاه قابل قبولی برسد، 

چه باید کرد؟
سازمان تولید فیلم ها باید علمی باشند، کارگردانان هم 
تحصیالت مردم شناسی داشــته، یا این که در این حوزه 
تجربه داشته باشند. اما متاسفانه در ایران این طور نیست 
و افرادی که در حوزه سینمای مردم شناسی حضور دارند، 

از تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند.
ســینمای مردم شناســی باید از دل فضای آکادمیک، 
انســتیتوها و دانشــگاه بیرون بیاید و همــکاری بین 
مراکز علمی و ســینمای مســتند را می طلبد. کســی 
که می خواهد در حــوزه مردم شناســی کار کند، باید 
کامال بر این حوزه متمرکز باشــد و هر از چند گاهی به 
ســراغ حوزه های دیگر نرود. حال که انستیتو، آرشیو 
و ادبیات ســینمای مردم شناســی را نداریم، با ترجمه 
طرف هســتیم که برخی از آن ها بســیار خوب است و 
می توانیم از آن ها استفاده کنیم. هم چنین 600، 700 
فیلم منتخب و خوب در حوزه ســینمای مردم شناسی 
داریم که بسیاری از آن ها را ندیدیم و می توانیم از آن ها 
استفاده کنیم. ضمن آن که تعاریف بر اساس ساخته ها 
به وجود می آیند، اما ما ســاخته های مدونی نداریم که 

مورد وصول باشند.
فیلم هایی که ما به اســم مردم شناسی می شناسیم، در 

واقع اصال در این قالب نمی گنجند.

جشــنواره هایی چون وارش کــه متمرکز بر 
آیین های بومی است، تا چه اندازه می تواند بر 
رونق سینمای مردم شناسی و شناساندن آن به 

مخاطبان تاثیرگذار باشد؟
یکی از جذابیت های جشــنواره ها نمایش فیلم هاست و 
این مسئله باعث می شــود مردم با تجربه های متفاوت 
کارگردانان آشــنا شــوند، اما این مجموعه باید پس از 

جشنواره مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
جشــنواره هایی مانند وارش هم که متمرکز بر آیین های 
فولکلور و بومی هستند، باید این اقدام را انجام دهند و از 
مخاطبان و مراجعه کنندگان پرس وجو کنند که تا چه اندازه 
توانسته اند تاثیرگذار باشند و در راستای اهداف و رویکردی 
که داشته اند عمل کنند. اگر نتیجه مثبت بگیرند، مطمئنا 
می توانند بر رونق سینمای مردم شناسی تاثیرگذار باشند.

فرهاد ورهرام: 

 سینمای مردم شناسی تنها یک گونه ســینمایی نیست، بلکه مقوله ای 
جهان شمول است که می توان با برنامه ریزی درست و اصولی از تاثیر مثبت 

آن بر جوامع بشری بهره برد.
این اتفاق مدت هاست در سینمای جهان به شکل ویژه مورد توجه قرار 
گرفته، اما در ایران به شکل جدی دنبال نشده است. بااین حال رویداد های 
هنری در تالش هستند این سبک هم مانند سایر گونه ها به تعالی برسد 

و پیشرفت کند.

جشنواره بین المللی فیلم وارش از این دست رویدادهای سینمایی است 
که با برگزاری کارگاه های متعددی در زمینه سینمای مردم شناسی تالش 
دارد با شناســاندن این حوزه به مخاطبان و عالقه مندان، بستر رشد آن 

را هم فراهم کند.
به همین مناسبت با فرهاد ورهرام، مستندساز و پژوهش گر، که کارگاهی 
درباره ساخت فیلم های مردم شناسی در جشنواره امسال داشت، درباره 

وضعیت سینمای مردم شناسی گفت وگو کردیم.

برای آغاز سینمای مردم شناسی در ایران 
به سراغ ترجمه ها برویم

مهدی درستی 

گفت وگو
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ما احساس 
می کنیم هم 
فرهنگ و هم 
سینمای ما 
اشتراکات زیادی 
با هم دارد و به 
همین دلیل حس 
غریبی نمی کنیم

چقدر برای شــما جای خوشحالی داشت که 
فیلمتان، »معجزه بال دار«، در بخش مسابقه 

جشنواره بین المللی وارش پذیرفته شد؟
فیلــم »معجزه بال دار« در 21 جشــنواره شــرکت 
کرده و در یک جشــنواره هم جایزه گرفته است. این 
اثر در ســه جشــنواره نیز به عنوان فیلم فینالیست 
حضور داشته. در کنار این حضورهای بین المللی که 
فیلم من داشته، خوشــحالم که این بار در جشنواره 
بین المللــی فیلم وارش در ایران حضــور پیدا کردم 
و هم چنین خرســندم که فیلمم در این جشــنواره 
پذیرفته شده اســت. ما از روزی که در این جشنواره 
شرکت کردیم، خودمان را غریب احساس نمی کنیم 
و فکر می کنیم تمام کســانی که در این جشــنواره 
حضور دارند، هم وطنان، خواهران و برادران خودمان 
هســتند. در واقع احســاس نزدیکی زیادی با آن ها 
می کنیم. خوشحالم که این جشنواره برای کشورهای 
حاشیه دریای خزر برگزار می شــود؛ کشورهایی که 

میراث مشترک زیادی با هم داریم.

کمی دربــاره فیلمتان و فضایــی که دارد، 
برایمان بگویید.

این اولین فیلمی اســت که من کارگردانی کردم. من 
در دانشگاه هنر در رشته ســینما تحصیل کردم و این 
فیلم را به عنوان پروژه پایان نامه  ام ارائه دادم؛ اثری که 
به عنوان اولین فیلم در کارنامه هنری و کاری ام هم به 
ثبت رسیده است. این که نتیجه این فیلم خوب از آب 
درآمده و توانستم با این اثر در جشنواره های مختلف 
حضور پیدا کنم، برایم بســیار خوشحال کننده است. 
درباره فضای فیلمم هم باید بگویــم این فیلم درباره 
کسی اســت که هر چقدر هم در بند و زندان باشد، اما 
هم چنان راهــش را ادامه می دهد. همیشــه راه هایی 
وجود دارد که بتوانیم به آن چیــزی که می خواهیم، 
برسیم و خودمان را آزاد و رها کنیم. در واقع اگر کسی 
هدف داشته باشد، زندان و در و دیوار بسته نمی تواند 

جلوی پیشرفت او را بگیرد.

شما از کارگردان های جوان هستید. سینما 
و فیلم سازی چقدر برای شما جدی است و به 

عنوان یک دغدغه برایتان به شمار می آید؟
در آذربایجان کارگردانــان زن محدودیت های زیادی 
برای فعالیت دارند، اما من ســینما را دوست دارم و به 
همین خاطر هم در ســینمای آذربایجان به عنوان یک 
فیلم ساز زن شناخته می شوم و به تالش خودم در این 

راه ادامه می دهم. 
با جشنواره وارش چطور آشــنا شدید  و از 

چه طریقی فیلمتان را به این جشنواره ارائه 
دادید؟ فکر می کنید این جشــنواره چقدر 
می تواند در دیده شدن بیشتر فیلمتان موثر 

باشد؟
ما فیلممان  را در فیلم فیری وی آپلــود کرده بودیم و 
از آن طریق به برخی جشــنواره ها دسترسی داشتیم و 
فیلم را به آن ها معرفی کردیم. اما جشــنواره وارش را 
از قبل می شــناختیم و با جزئیات آن آشنایی داشتیم. 
از ســال 2015 فیلم های آذربایجان در این جشنواره 
جایزه گرفتند و این جشنواره برای ما آشنا و مهم بود. 

به همین دلیل هم در این جشنواره شرکت کردیم.

 چقدر امیدوارید که امســال فیلم شما در 
جشنواره  وارش دیده شود و جایزه بگیرد؟

 من به عنــوان کارگــردان خیلــی امید نــدارم، اما 
تهیه کننده فیلم، آقای الشا علی اف، معتقد است فیلم 
ما شانس زیادی برای برنده شدن و جایزه گرفتن دارد. 
این فیلم پیش از این هم در جشنواره های دیگر جایزه  
گرفته و به همین دلیل ایشــان معتقدند باز هم شانس 
برنده شــدن دارد. فیلم ما در جشنواره النقش عراق از 
میان 50 فیلم برنده جایزه شــد. البته من هم خودم به 
عنوان کارگــردان فیلم دوســت دارم فیلم جایزه های 
بیشــتری بگیرد و برایم جای خوشــحالی دارد که از 
جشــنواره وارش هم برنده جایزه شوم، چراکه گرفتن 
این جایزه برای کشــور آذربایجان نیز موفقیتی بزرگ 

به حساب می آید.

ایــران و آذربایجان از نگاه شــما چه 
شباهت هایی دارند و اشتراکات فرهنگی 
در این دو ســینما به نظرتان می تواند 
منجر بــه همکاری های مشــترک 

بیشتری شود؟ 
از آن جایــی که دیــن هر دو کشــور ایران و 
آذربایجــان اســالم اســت و مذهبمان هم 
یکی اســت، فرهنگ، آداب و رسوممان هم 
ریشه های مشترک زیادی دارد. ما احساس 
می کنیم هــم فرهنگ و هم ســینمای ما 
اشــتراکات زیادی با هم دارد و به همین 
دلیل حس غریبی نمی کنیم. در سال های 
اخیر نیز فیلم هــای زیادی با ایرانی ها کار 

کردیم که این همکاری دو طرفه بوده است. 
برای مثال، فیلــم »نبات« که در آذربایجان 
ساخته شــد و خانم فاطمه معتمدآریا در 
آن بازی کرد، از نمونه های همکاری های 
مشترکمان اســت. فیلم های دیگری هم 

از این دست ســاخته شــدند که به نظر من همه این 
همکاری ها نشان می دهد ما می توانیم با هم و در کنار 
هم فعالیت کنیم و در حوزه سینما مثل یک هم وطن با 

هم همکاری داشته باشیم. 

زهرا میرزازاده فیلم ساز آذربایجانی: 

بخش بین الملل نهمین جشنواره فیلم وارش امسال پررنگ تر از همیشه 
برگزار شــده و فیلم ســازان زیادی در آن به رقابت می پردازند. در این 
بخش فیلم های حوزه زبان پارســی، میراث مشترک )ایران، افغانستان و 
تاجیکستان( و دریای کاسپین، میراث طبیعی )ایران، آذربایجان، روسیه و 
قزاقستان( برای عالقه مندان به نمایش درمی آیند و برای جایزه این بخش 

داوری می شوند. فیلم »معجزه بال دار« )winged miracle(  به کارگردانی 
زهرا میرزازاده از کشور آذربایجان نیز یکی از فیلم های شرکت کننده در 
این بخش است. میرزازاده در گفت وگو با نشریه روزانه نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم وارش درباره این اثر که اولین ساخته سینمایی اش است 

و حضور در جشنواره وارش نکاتی را مطرح کرده که در ادامه می خوانید. 

جایزه گرفتن از وارش برای ما افتخار است

3
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گفت وگو

در بخش کارگاه ها و نشســت های تخصصی با 
چه رویکردی برنامه هایی را برای عالقه مندان و 
مخاطبان این رویداد سینمایی تدارک دیده اید؟

جشــنواره فیلم وارش موضوع محور است و در این دوره 
مبتنی بر فرهنگ عامه و سینماست. از آن جا که فرهنگ 
عامه یک مفهوم نظری در حیطه علوم انســانی به شمار 
می آید، قرار است از طریق سینما که ابزار بسیار موثری 
در بازنمایی فرهنگ در عرصه تصویر است، ظهور و بروز 

پیدا کند.
بر همین اساس، تالش کردیم نشست هایی را برگزار کنیم 
که حلقه وصل علوم انســانی و مطالعات نظری سینما و 

مسائل درون سینمایی باشد.
نشست ها را با این رویکرد برنامه ریزی کردیم که بستری 
برای پیوند ســینما و فرهنگ عامه ایجاد شــود، به ویژه 
نگاه جامعه شناسانه و مردم شناســانه به سینما، ضمن 
آن که جشنواره فیلم وارش در سه محور سنت های 
رفتاری، زیستی و گفتاری آثار متقاضی را بررسی 

کرده است. 
به نظرم این نشســت ها فرصتی اســت تا حلقه 
مفقود ســینما در این ســال ها کــه پیوند بین 
مباحــث نظری و عملی اســت، شــکل بگیرد. 
هم چنین پیونددهنده علوم انســانی و ســینما 
باشد که خأل آن را احساس می کنیم و فرصتی 
را فراهم می کند کــه پژوهش گران علوم 
انســانی و ســینما بتوانند درباره ارتباط 
این دو مقولــه به گفت وگــو بپردازند و 

هم فکری کنند.
ما برنامه هایی هم داشتیم که مقدمات 
آن انجام شد، اما به دالیل مشکالت 
زمانــی عملی نشــد. آقــای فتحی 
قرار بود نشســتی را با عنوان مقوله 
کاله مخملی هــا در ســینمای ایران 
برگزار کند که درگیر سریال بودند 
و امکان حضور نداشتند. هم چنین 
در نظر داشــتیم از فرهاد آییش 
برای کارگاه بازیگری بومی دعوت 
کنیم، که مشــغول اجرای نمایش 
بودند و نتوانســتند به جشــنواره 

بیایند.
بااین حال بــا رایزنی هایــی که انجام 
دادیم، این تعداد نشســت جشــنواره 

نهایی شد و در حال برگزاری است.

درباره اساتید و کارشناسانی که در نهمین 
جشنواره فیلم وارش کارگاه ها و نشست هایی 
برگزار می کنند، توضیح دهید. شاهد حضور 

چه چهره هایی در این جشنواره خواهیم بود؟
ما از حضور ســینماگران و چهره های برجســته حوزه 
سینما بهره مند هستیم. جواد طوسی قرار است درباره 
فیلم عامه پســند نشســتی را اجرا کنــد، پرویز جاهد 
کارگاهــی را با محوریــت جغرافیا و لوکیشــن برگزار 

خواهد کرد.
در شهرســتان ها این فرصت و امکان برای عالقه مندان 
ســینما و هم چنین دنبال کنندگان ایــن حوزه کمتر 
پیــش می آید که بــا اســاتید مختلف در ایــن حوزه 
دیدار کنند و از آن ها بیاموزنــد. هم چنین کارگاه های 
جشــنواره فیلم وارش این فرصت را فراهم کرده است 
که شــرکت کنندگان بتوانند به ارتقای دانش و آگاهی 
خود در ســینما بپردازند و ما هــم بتوانیم درک فیلم 

شرکت کنندگان را  باال ببریم.
حضور اساتیدی که هر کدام در حوزه خودشان صاحب نام 
و باتجربه هســتند، به نظرم عامل اعتبارافزایی جشنواره 

هم بوده است.

در واقع کارگاه ها و نشســت های این دوره به 
صورت کامل متمرکز بر رویکرد جشنواره فیلم 
وارش اســت، یا ناظر بر سایر جنبه های سینما 

هم هست؟
ما موضوعاتی را انتخاب کردیم که متناســب با محتوای 
جشــنواره باشــد. البته بعضی از کارگاه ها هم هستند 
که لزوما با فرهنگ عامه و ســینما نســبت مستقیمی 
نداشته اند، اما چون به مهارت های فیلم سازی اختصاص 
داشــتند، این فرصت را فراهم کردند تا جوانان بتوانند 
فیلم سازی را هم بیاموزند. به عنوان مثال، کارگاه مهرداد 
اســکویی درباره چگونگی آغاز و پایان مستند است که 

می تواند برای عالقه مندان مورد توجه باشد.
هم چنین دو نشست درباره مباحث تولید و توزیع فیلم ها 
در رویدادهای ســینمایی هم داریم. نشست آقای احمد 
محبی و محمدرضا فرطوســی دربــاره چگونگی عرضه 
فیلم ها در جشنواره های مختلف است که می تواند بسیار 

کارگشا باشد.
نشســتی هم با خانم زینب تبریزی و شــیما صابری در 
مورد تکنیک های جذب ســرمایه جمعی برای ساخت 

فیلم داریم.
هم چنیــن از آقای ورهرام، یکی از اســاتید برجســته، 
دعوت کردیم که به انتقال تجربه در حوزه فیلم مستند 
بپردازد. دو نشست را هم به دلیل محوریت فرهنگ عامه 
با موضوع مردم شناسی و مردم نگاری برگزار کردیم. آقای 
همایون امامی، پژوهش گر برجســته، درباره اندیشه و 
اجرا در فیلم مردم نگاری و آقای ورهرام درباره ســاخت 
فیلم مردم شناســانه کارگاهی را برگزار کرده و می کنند 
که این دو کارگاه در راســتای اهداف و سیاســت های 

جشنواره است.
آقای فداییان هم که از مستندســازان برجسته هستند، 
درباره امر واقع و ذهنی در مستند صحبت خواهند کرد.

مجموعــه این مباحــث و شــرایط کمــک می کند تا 
عالقه مندان هم با یک ســری مباحث نظری آشنا شوند، 

هم مهارت های عملی را آموزش ببینند.

با توجه به این که جشنواره فیلم وارش به صورت 
بین المللی برگزار می شود، در حوزه بین الملل 
هم شاهد حضور چهره های جهانی در کارگاه ها و 

نشست های این دوره خواهیم بود؟
با همکاری بخش بین الملل ســه مهمان خارجی داریم 
که آقای سرگئی، کارگردان باسابقه، راجع به تجربیات 
شخصی در فیلم سازی صحبت می کند و آقای آنتون هم 
درباره موسیقی و سینما و پیوندی که با هم دارند، کارگاه 
برگزار خواهند کرد. اســتقبال زیــادی  از کارگاه آقای 
آنتون صورت گرفت که یکی از موســیقی دانان برجسته 

روسیه هستند.
الشــاد علی اف هم کــه از طرف وزارت فرهنگ کشــور 
آذربایجان آمدند، درباره سینمای مردم شناسی آذربایجان 
و پیوند سینمای دو کشور به گفت وگو پرداختند که این 

مسئله بر تعامالت فرهنگی هم تاثیر دارد.
در واقع این نشست ها که با حضور مهمانان خارجی برگزار 
می شــود و گفت وگویی را بین شرکت کنندگان ایرانی و 
کارشناســان ایجاد می کند، زمینه ساز شکل گیری یک 

گفت وگوی فرهنگی است.

پــس از پایان جشــنواره هــم امکانی برای 
شــرکت کنندگان وجود دارد تا با اســاتید و 
کارشناسان در ارتباط باشــند و ادامه فرایند 

آموزش را سپری کنند؟
ما ســعی کردیم از اساتید برجسته اســتفاده کنیم که 
عالقه مندان حاضر در مازنــدران امکان بهره مندی از آن 
را داشته باشند. البته همان طور که گفتید، این کارگاه ها 
حاشیه های پررنگ تر از متن هم دارد، و آن هم استمرار 
ارتباط شــرکت کنندگان با اساتید اســت که می تواند 
زمینه ساز شکوفایی استعدادها باشد و ارتباط قوی ای را 

بین آن ها ایجاد کند.
در این چند روز که از برگزاری جشنواره می گذرد، شاهد 
ارتباط خوب و تعامل بین شــرکت کنندگان و اســاتید 
بوده ایم و به نظر می رسد این مسئله بستگی به کارشناسان 
و شرکت کنندگان دارد که ارتباطشان را پس از جشنواره 

تداوم ببخشند.
در واقع ما در این دوره تنوع اســاتید و سوژه ها را در 
راســتای اهداف جشــنواره فیلم وارش داشته ایم تا 
شــرایطی را برای مباحث تئوریک و پژوهشــی برای 
فعاالن جدی سینما در سطح استان ایجاد کنیم. ضمن 
آن که ما سه نشست را هم در شهر رامسر برگزار کردیم 
و آقای کاوه سجادی حسینی هم از جمله اساتید یکی 
از این کارگاه ها بودنــد. در واقع ایــن فرصت فراهم 
می شــود تا ســینمای ما به لحاظ کیفی و ساختاری 

پیشرفت کند.

کارگاه های تخصصی جشنواره وارش شکل دهنده گفت وگوی فرهنگی است
سیدرضا صائمی:

 جشنواره های ســینمایی در نقاط مختلف دنیا همواره محفلی برای دیدار 
با سینماگران و چهره های شاخص این حوزه اســت تا از این طریق انتقال 

تجربیات گران بهایی به عالقه مندان رقم بخورد.
در این میان کارگاه ها و نشســت های آموزشی هم ســهم بسیار زیاد و 
تاثیرگذاری بر این مســئله دارند و می توانند در کنــار انتقال تجربیات و 

هم چنین آموزش، زمینه ساز شکوفایی استعدادهای نو باشند.
نهمین جشــنواره بین المللی فیلم وارش هم از این امکان غافل نشــده و 
بخشــی را با عنوان کارگاه ها و نشست های تخصصی به مدیریت سیدرضا 
صائمی تدارک دیده است و به همین دلیل با او درباره ویژگی های کارگاه های 

تخصصی این دوره جشنواره وارش به گفت وگو نشستیم.

مهدی درستی
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حضور اساتیدی 
که هر کدام در 
حوزه خودشان 
صاحب نام و 
باتجربه هستند، 
به نظرم عامل 
اعتبارافزایی 
جشنواره هم بوده 
است
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حضور پررنگ صدا و سیما
در جشنواره

کودکانه های جشنواره وارش

 محمدعلی سجادی و نادر مقدس، دو
کارگردان مازنی در کنار دکتر شالویی

 بازدید  حسین نیازآذری؛
 نماینده مردم بابل در مجلس
 شورای اسالمی از
کاخ جشنواره

 فرهاد ورهرام
در نشست تخصصی

تقدیر از گروه موسیقی »وزیری« 
در بخش فرهنگی جشنواره 

روایتی از شور و شکوه وارش

همراهان جشنواره وارش



Ethnographic cinema 
is closely related to a 
community.How do you 
assess its impact on the 
culture of a society? Is 
this a sphere of influence 
on the culture of society 
and can it contribute to its 
development?

The cinema of anthropology is 
based on science.Films that are 
produced in this area-especially 
the classical ones of the 1970s 
and 1980s-represent changes in 
the form of anthropology, since 

they are in the form of science, 
can be effective because science 
is always effective.
Parts  of  anthropological 
documentary films that have 
a practical aspect can, from 
the viewpoint of different 
educational and stimulating 
communities, be politics and 
create  relationships.
Around the world, there are 
positive uses in this field and 
they are taught it, because it 
is very influential.The part 
that is being studied is the 

problematic and anomalies 
that, when displayed through 
the cinema of ethnography, 
creates the opportunity that 
experts seek to overcome those 
problems and abnormalities.

What needs to be done in 
order for Iran’s cinema of 
anthropology to progress 
and reach an acceptable 
position?

The film production organization 
should be scientific, directors 
have anthropological education, 
or have experience in this field.

But unfortunately, this is not the 
case in Iran, and people in the 
field of anthropology do not have 
enough experience in Iran.
The cinema of anthropology 
must come out of the academic 
the institutes and the university, 
and it requires cooperation 
between scientific centers and 
documentary cinema.Anyone 
who wants to work in the 
field of anthropology must be 
completely focused on this field, 
and from time to time it does not 
go to other areas.

Farhad varahram: 

To begin anthropological 
cinema in Iran, we should go 
to translations

Ahad mohebi: 

Foreign filmmakers need the experience of 
Iranian directors

Anthropology is not just a cinematic genre, 
but a universal category that can be used 
through proper planning of its positive 
impact on human societies.
This has long been featured in the world of 
cinema, but has not been seriously pursued 
in Iran.However, art events are trying to 
make this style, as well as other species, 
excellence and progress.
The International Film Festival is one of the 

cinematic events that works with numerous 
workshops on cinematic anthropology, 
which aims to reach the audience and 
interested people by providing a platform 
for its growth.
On the same token, we talked about the 
state of cinema of anthropology with 
documentary and researcher Farhad 
Worthham, who has a workshop on making 
anthropological films at this year's festival.

Director, actor, scenario, 
b roadcas te r,  and  so  on . 
Concepts that are constantly 
being discussed when it comes 
to the presence of a film at 
international festivals.
But always an important 
and important factor is to 
be forgotten. It is also the 
subject of cinematic technical 
discussions that can play an 
important role in accepting a 
documentary in international 
festivals.
Ahad Mohebi, speaking on 

the sidelines of the workshop 
on the points raised, as well 
as the necessity of a technical 
category for Iranian cinema, 
said that the workshop was 
about what happened after the 
screening of a film.We actually 
get into the assembly process 
at the end of the film, and then 
we go through some steps 
to get to a very good quality 
and to take part in the national 
and international festivals. 
However, provided that they 
comply with the rules and 

requirements of each festival.
In recent years, Iranian cinema 
has been a regular contributor 
to the great cinema festivals 
in the world and has been 
able to achieve success in 
this regard.However, the 
way movies were presented 
in these cinematic events 
and the quality of fiction and 
documentary was an issue that 
Mohebibi explained about it: 
in the field of documentary 
cinema, the quality of the 
works has been very good and 

we have made a lot of progress 
over the past 10 years, when 
we look at it, we see many 
works close to professional 
standards.
Especially those who are new 
to the documentary and young, 
work very well.It seems to 
me that it’s much easier to 
communicate with them and 
their works.we have to advise 
them and show them different 
aspects of their work so that 
they can continue to grow and 
continue to work.
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