
آغــــاز همدلــي هـاي ســـــبز

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

شماره 29سه شنبه 8 مرداد 98

همایش فنون صدا  و آواز ............3 سایه تخریب بر روی کاروانسرا ......3 خیرینمدرسه ساز.............................2 اخبار ورزشی ....................................2

دیده نشدن کوچه باغ های نجف آباد 
شــغل پــدر ســبب شــد کــه علــی محمــد 
ــاد  ــف آب ــه نج ــواده اش ب ــراه خان ــه هم ب
آمدنــد و ایــن ســرآغاز مهاجرتــی شــیرین 
بــرای یکــی از بهتریــن فیلمســازان تجربی 
و مولــف ســینمای ایــران شــد. علــی محمد 
قاســمی کــه فیلــم ســازی را در ســال 1364 
ــاد  ــف آب ــوان نج ــینمای ج ــن س در انجم
ــود  ــاه خ ــم کوت ــن فیل ــا اولی ــت، ب آموخ
ــور  ــد ظه ــه(( نوی ــدون اندیش ــن ب ))دوربی
ــا پشــتکار و  فیلــم ســازی مولــف را داد و ب
تــاش خــود توانســت خــود را بــه عنــوان 
فیلم ســازی بــا اســتعداد بــه همــگان ثابت 
نمایــد. همچنیــن وی عــاوه بــر کارگردانی، 
در آثــار بســیاری بــه عنــوان فیلــم بــردار 
ســابقه همــکاری بــا کارگردانان سرشناســی 
ــه  ــی را در کارنام ــرو معصوم ــون خس همچ
ــک روز  ــر ی ــه عص ــن بهان ــه همی دارد. . ب
تابســتان در دفتــر هفتــه نامــه بــا ایشــان 
پیرامون ســینمای امــروز و انجمن ســینمای 
جــوان نجــف آبــاد  در آن روزهــا بــه گفــت 
و گــو نشســتیم.آخرین اثــر ایشــان ســریال 
)) خانــواده دکتــر ماهــان (( کــه با اســتقبال 
ــرا  ــد و اخی ــه رو ش ــز رو ب ــن نی مخاطبی

پخــش آن بــه اتمــام رســیده اســت.
 ادامه در صفحه4

علی محمد قاسمی فیلم ساز بزرگ کشور در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه دیباگران نجف آباد 

طبیعت بخش جدایی ناپذیر زندگی ام شده است
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

معــاون درمــان وزارت بهداشــت گفــت: میــزان بیمارپذیــری بــه ازای هــر تخــت در اســتان 
ــال  ــل، در س ــاق عم ــر ات ــه ازای ه ــاد ب ــال اســت و در نجــف آب ــر در س ــان، 2۵۰ نف اصفه

ــود. ــام می ش ــی انج ــل جراح ــزار عم ــدود 2 ه ح

انجام سالیانه 2هزار عمل جراحی

پیشرفت 9۰ درصدی طرح توسعه بیمارستان

طــرح توســعه بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری نجــف آبــاد، ســال ۹۴ بــا زیربنــای ۱۱هــزار 
ــرفت  ــد پیش ــود درص ــش از ن ــون بی ــده و تاکن ــی ش ــگ زن ــه کلن ــار طبق ــع در چه ــر مرب مت
ــا اختصــاص بودجــه هــای دولتــی و کمــک  فیزیکــی داشــته اســت. اتمــام ایــن طــرح کــه ب

ــه ۱۰ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد. خیریــن پیــش رفتــه، ب
بیمارســتان شــهید منتظــری ســال ۱۳۴۷ کار خــود را بــا 2۵ تخــت شــروع کــرده و در حــال 
حاضــر بــا 2۱2 تخــت فعــال، ماهیانــه بــه چهــار هــزار بیمــار بــه صــورت خدمــات بســتری و 

ده هــزار نفــر بــه شــکل ســرپایی ارائــه خدمــات مــی کنــد.

توقف خط تولید بزرگترین سازنده خودروهای جمعی

شــرکت پیشــرو دیــزل آســیا در منطقــه صنعتــی پلیــس راه نجــف آبــاد، روزگاری نــه چنــدان 
ــل  ــه دلی ــدش اآلن ب ــی خــط تولی ــرد ول ــی ک ــد م ــوس تولی ــش از ۱۵۰۰ اتوب ــالیانه بی دور س
ــداران،  ــرای خری ــی ب ــای دولت ــه ه ــی و پرداخــت نشــدن یاران ــود نقدینگ واردات گســترده، نب

متوقــف شــده اســت.

ســید رضــا موســوی زاده رئیــس آمــوزش پــرورش شهرســتان نجــف آباد 
بــه همــراه حــاج عبــاس علــی ملــک زاده و حــاج مصطفــی حمیــدی دو 
ــروژه هــای در حــال  ــی و پ خیــر مدرســه ســاز، از فعالیــت هــای عمران
ســاخت ملــک ۴، حمیــدی و درالقــرآن بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.  رئیس 
آمــوزش پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد در حاشــیه ایــن بازدیــد، ضمــن 
تشــکر از زحمــات آقایــان ملــک زاده و حمیــدی گفــت : ظرفیــت هــای 
خامــوش بســیاری در حــوزه مدرســه ســازی در نجــف آبــاد وجــود دارد 
کــه امیدواریــم از ایــن ظرفیــت هــا بــه نحــو احســن اســتفاده گــردد. وی 
در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش پــرورش نهــادی اســت که رســالت 
خطیــر تربیــت نســل آینــده را بــه عهــده دارد، اظهــار داشــت: متاســفانه 

امــروزه بــا مشــکل فضــای آموزشــی رو بــه رو هســتیم  اظهــار امیــدواری 
کــرد کــه بــا حمایــت و همــت خیریــن ایــن شهرســتان بتواننــد پــروژه 
هــای بیشــتری در ایــن زمینــه احــداث نماینــد. وی در پایــان ضمــن بیان 
ایــن کــه حــدود ۴۰ درصــد از بافــت هــای آموزشــی شهرســتان فرســوده 
اســت، خاطــر نشــان ســاخت که اشــاعه فرهنــگ واالی مدرســه ســازی و 
مشــارکت در تعلیــم و تربیــت از اهــداف مهــم و حیاتــی آمــوزش پــرورش 
شهرســتان نجــف آبــاد اســت و تمــام ســعی خــود را در جهــت بهبــود و 

پیشــرفت ایــن امــر انجــام دهنــد.
و ایشــان و تمــام همــکاران مجموعــه شــان تمــام تالششــان را در جهــت 

بهبــود و پیشــرفت ایــن امــر انجــام مــی دهنــد.

خیرین مدرسه ساز؛ دریچه ای روشن بر بلندای نظام تعلیم و تربیت هستند

مسابقات قرآنی کمیته امداد

ــالن  ــی س ــه میزبان ــرآن ب ــوع ق ــداد در موض ــه ام ــوری کمیت ــای کش ــت ه ــومین دوره رقاب س
شــهروند نجــف آبــاد بــه مــدت چهــار روز برگــزار مــی شــود. در ایــن دوره چهارصــد منتخــب 
ســی و یــک اســتان در رشــته هــای حفــظ، قرائــت، ترتیــل، اذان و مقــاالت در دو بخــش مــردان 

و زنــان رقابــت خواهنــد کــرد.

اطالعیه خدمت وظیفه عمومی روحانیون در فعالیت های پرورشی و فرهنگی
ــوزش و  ــع وزارت آم ــعه مناب ــزی وتوس ــه ری ــت برنام ــه معاون ــرو نام پی
پــرورش موضــوع خدمــت وظیفــه عمومــی روحانیــون در فعالیــت هــای 
پرورشــی وفرهنگــی از واجدیــن شــرایط دعــوت مــی گــردد با در درســت 
داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی ســطح یــک حــوزه ویــا گواهــی موقت 
پایــان تحصیــالت ســطح یــک و معرفــی نامــه از مرکــز مدیریــت حــوزه 
هــای علمیــه طبق فــرم ضمیمــه بــه اداره امــور تربیتــی اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته ، بلــوار هشــت 

بهشــت ، ) مقابــل اداره کل آمــوزش وپــرورش اســتان اصفهــان ( کوچــه 
شــهید عقیلــی ســاختمان تــاالر ادب مراجعــه نماینــد.

الزم بــه ذکــر اســت ارســال مــدارک هیــچ گونــه حقــی بــرای متقاضیــان 
ایجــاد نخواهــد کــرد و ایــن اداره پــس از بررســی ، مصاحبــه و بــا توجــه 
بــه نیــاز مــدارس و ســقف ســهمیه تعییــن شــده بــرای اســتان نســبت 
بــه جــذب و ســازماندهی متقاضیــان واجــد شــرایط اقــدام خواهــد کــرد.

کماندار ملی پوش در لیست برترین های تیراندازی

ــا کمــان  ــا پایــان مســابقات مرحلــه ســوم رنکینــگ کشــوری تیرانــدازی ب ب
برترین هــای کشــور در بخــش ریکــرو معرفــی شــدند. ســومین دوره 
ــت و  ــان یاف ــان پای ــرو در زنج ــته ریک ــوری در رش ــگ کش ــابقات رنکین مس
ــی از  ــن پیرعل ــان امی ــه در بخــش آقای ــر آن مشــخص شــدند ک ــرات برت نف
ــه کســب مقــام ســوم شــد. در ایــن دور از  ــاد موفــق ب شهرســتان نجــف آب
ــر و در بخــش  ــا حضــور ۹۴ نف ــان ب ــداران در دو بخــش آقای رقابت هــا کمان
ــت  ــه رقاب ــر رشــته ریکــرو ب ــر در مســافت ۷۰ مت ــا حضــور ۵2 نف ــوان ب بان

ــد.  پرداختن
 نتایــج مســابقات : بخــش ریکــرو آقایــان :  بهــرام تیمــورزاده )آذربایجــان 
غربــی( مقــام اول - میــالد وزیــری )آذربایجــان شــرقی( مقــام دوم - امیــن 

پیرعلــی )اصفهــان ـ نجــف آباد(مقــام ســوم
ــام اول-  ــوان :آیتــک جلوســیان )آذربایجــان شــرقی( مق  بخــش ریکــرو بان
مهتــا عبدالهــی )تهــران( مقــام دوم - شــیوا شــجاع مهــر )آذربایجــان 

ــوم ــام س ــرقی( مق ش

فروشی
بــاغ دونبــش 9۰۰ مترزمیــن 1۰۰ مترســاخت شــیک 
ــاری  ــتم آبی ــه سیس ــتخر موتورخان ــات اس امکان
ــی  ــی کنترل ــر درب اصل ــن دزدگی ــره ای دوربی قط
ســهمیه آب چــاه وکانــال مجهــز بــه لوله کشــی آب 
و لولــه کشــی گازتــو کارحمــام دستشــویی داخــل و 
ــی ۵۰۰  ــت کارشناس ــاری قیم ــاخت و انب ــرون س بی

ــروش توافقــی ــان ف میلیــون توم
 تلفن تماس۰913133۰84۵ جمشیدیان

آدرس قلعه سفید روبروی 
کارخانه پنیرذنوبی

عرض تسلیت
ــرداد  ــای مه ــاب آق ــی جن ــت گرام ــکار و دوس هم
ــم  ــر غ ــت در براب ــره ایس ــلیت قط ــکویی، تس اس
دریــا گونــه شــما ، از خداونــد صبــری عظیــم بــرای 
شــما و خانــواده محترمتــان خواســتاریم امیدواریم 

غــم آخرتــان باشــد.

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین در اصفهان

ــزی  ــه ری ــرد برنام ــا رویک ــن »ب ــدارس کارآفری ــی م ــس مل ــن کنفران دومی
ــود. ــی ش ــزار م ــان برگ ــی اصفه ــاق بازرگان ــال در ات ــز امس ــی« پائی درس

ــرد  ــا رویک ــن »ب ــدارس کارآفری ــی م ــس مل ــن کنفران ــی دومی ــر اجرای دبی
برنامــه ریــزی درســی « در پاییــز ۱۳۹8 توســط مجتمــع آموزشــی کارآفرینی 
اندیشــه و دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهان)خوراســگان ( ، بــا حمایــت نهادهــا 
و دانشــگاه هــای معتبــر سراســر کشــور در اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار 

مــی شــود.
ــداف  ــتای اه ــداد در راس ــن روی ــزود: ای ــه اف ــور در ادام ــفیع پ ــاد ش  فره
مجتمــع آموزشــی کارآفرینــی اندیشــه بــا چشــم انــداز »مدرســه ای کارآمــد 
بــا برنامــه جامــع کســب و کار و نــوآور بــرای تمــام دوره هــای تحصیلــی در 
جهــت تربیــت نیــروی انســانی خــالق، کارآفریــن، مقتصــد، ماهــر، متعهــد، 
ــردی،  ــته ف ــی شایس ــه زندگ ــاده ورود ب ــر و آم ــده نگ ــر، آین ــئولیت پذی مس
خانوادگــی و اجتماعــی بــر اســاس معیارهــای نظــام اســالمی« در ۱۰ محــور 

اجــرا مــی شــود.

 دومین جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان 

ــاد در  ــان شهرســتان نجــف آب ــور جوان دومیــن جلســه ســتاد ســاماندهی ام
ــت  ــه ریاس ــرداد ۹8 ب ــنبه 2 م ــوع ازدواج در روز چهارش ــا موض ــال ۹8 ب س
صالحــی معــاون سیاســی و امنیتــی فرمانــداری ویــژۀ شهرســتان و بــا حضــور 
ــاماندهی  ــتاد س ــر س ــان و دبی ــس اداره ورزش و جوان ــلیانی ریی ــود یس محم
امــور جوانــان، طیبــه گــودرزی مســئول امــور جوانــان اداره ورزش و جوانــان، 
ــتان در  ــای شهرس ــه ه ــا و خیری ــه ه ــتاد و مرسس ــو س ــای ادارات عض روس
امــر ازدواج در محــل فرمانــداری ویــژۀ ایــن شهرســتان برگــزار شــد. در ایــن 

جلســه پیرامــون برنامــه هــای هفتــه ازدواج بحــث و تبــادل نظــر شــد.
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جشنواره استانی اهدای کتاب

در  اصفهــان  اســتان  عمومــي  کتابخانه هــاي  کل  اداره 
ــر دارد  ــي، در نظ ــگ کتابخوان ــترش فرهن ــتاي گس راس
نســبت بــه اجــراي طــرح اهــداي کتــاب بــا عنــوان »بحــار 
ــج  ــده ي تروی ــدف عم ــه ه ــا س ــي« ب ــوار دانای ــاب، ان کت
ــع  ــن مناب ــردم، تامی ــن م ــاب در بی ــداي کت ــگ اه فرهن
ــي  ــاي ترویج ــت ه ــام فعالی ــروم و انج ــاي مح کتابخانه ه
ــي و برگــزاري برنامه هــاي  ــاب، کتابخوان ــي کت ماننــد معرف
ــه  ــته عام ــخصیت برجس ــون ش ــا پیرام ــي خصوص فرهنگ

ــد. ــدام نمای ــي)ره( اق مجلس
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانــه هــای عمومی اســتان 
اصفهــان، بدلیــل تحریــم هــاي ظالمانــه و شــرایط ســخت اقتصــادي 
ــیاري از  ــاب، بس ــع آن کت ــه تب ــذ و ب ــت کاغ ــش قیم ــي، افزای فعل
ــده در  ــا مشــکالت عدی ــه، ب ــل مطالع ــگ دوســت و اه ــردم فرهن م
ــتند و  ــاب، رو در رو هس ــي و کت ــع اطالعات ــن مناب ــوص تامی خص
ــتا  ــن راس ــد در ای ــي توان ــه م ــي ک ــتگاه های ــي از دس ــا یک مطمئن

ــه هاســت. ــاد کتابخان ــد نه کمــک راهگشــایي کن
راســتاي  در  اصفهــان  اســتان  کتابخانه هــاي عمومــي  اداره کل 
ــراي  ــه اج ــبت ب ــر دارد نس ــي، در نظ ــگ کتابخوان ــترش فرهن گس
ــي«  ــوار دانای ــاب، ان ــار کت ــوان »بح ــا عن ــاب ب ــداي کت ــرح اه ط
ــن  ــاب در بی ــداي کت ــگ اه ــج فرهن ــده ي تروی ــدف عم ــه ه ــا س ب
مــردم، تامیــن منابــع کتابخانه هــاي محــروم و انجــام فعالیــت 
هــاي ترویجــي ماننــد معرفــي کتــاب، کتابخوانــي و برگــزاري 
برنامه هــاي فرهنگــي خصوصــا پیرامــون شــخصیت برجســته عالمــه 

ــد. ــدام نمای ــي)ره( اق مجلس
مــردم عزیــز اســتان و خیریــن گرامــي مــي تواننــد در بــازه زمانــی 
ــه  ــاب ب ــداي کت ــا اه ــاه ۹8، ب ــت ۱۵ مهرم ــاه لغای ــرداد م اول م
نزدیکتریــن کتابخانــه زیــر مجموعــه نهــاد در محــل ســکونت خــود، 

ــي مشــارکت داشــته باشــند. ــر خداپســندانه و مل ــن ام در ای

کارگاه جام باشگاه های کتابخوانی و 
تربیت مربی خالق

ــزاری  ــتان از برگ ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
کارگاه دو روزه جــام باشــگاه هــای کتابخوانــی و تربیــت مربــی هــای 

ــر داد . ــن شهرســتان خب خــالق در ای
ــوح موســوی افــزود : در راســتای عملیاتــی نمــودن  ســید حســن ل
جــام باشــگاه هــای کتابخوانــی ویــژه کــودک و نوجــوان ایــن اداره 
اقــدام بــه برگــزاری ایــن دوره آموزشــی  نمــود و گفــت : ایــن کارگاه 
بــا مشــارکت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری نجــف 
ــح  ــاه از ســاعت 8 صب ــرداد م ــی ۱۴ و ۱۵ م ــاد در  دور روز متوال آب
تــا ۱2 ظهــر  در محــل فرهنــگ ســرای خــاورن نجــف آبــاد برگــزار 

خواهــد شــد .
ــزود   ــی اف ــن کارگاه آموزش ــزوم ای ــرورت و ل ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
ــاد از شهرســتان  ــر شهرســتان نجــف آب شــرکت کننــدگان عــالوه ب
تیــران و کــرون نیــز در ایــن کارگاه دو روزه حضــور خواهنــد داشــت .

گفتنــی اســت کارگاه جــام باشــگاه هــای کتابخوانــی و تربیــت مربــی 
ــه  ــنبه و س ــر روز  دوش ــه معتب ــه گواهینام ــا ارائ ــراه ب ــالق هم خ
شــنبه ۱۴ و ۱۵ مــرداد مــاه برگــزار خواهــد شــد   و عالقــه منــدان 
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره هــای ۳٦-2۴۴۴۴۴۳۴ و 

۳- ٦2٦۵8۱۴۰  تمــاس حاصــل نماینــد.

دیوارهــای ســفیِد مجتمــِع تجــاری، ســایه  ســیاهی روی کاروانســرای شــهری 
»حــاج حیــدر« انداختــه ، ســایه ای کــه تخریــب ایــن کاروانســرای قاجــاری 

ــت. ــرده اس ــر ک ــان را راحت ت ــاد اصفه نجف آب
ــان مالصــدرا حــاال  ــاد در خیاب ــازار تاریخــی نجف آب ــت ب درســت وســط باف
تنهــا کاروانســرای باقــی مانــده ی شــهر کــه یــک کاروانســرای شــهری از نظر 
ــه  ــِع تجــاری ک ــر ســایه  مجتم ــرداری اش محســوب می شــد، زی ــوع بهره ب ن
چنــد ســال قبــل در ایــن محــدوده  تاریخــی و در عرصــه ی ایــن کاروانســرا 
ــکان  ــن م ــی کــه ای ــب اســت، آن هــم در حال ســاخته شــد، در حــال تخری
ــان  ــوص هم ــه خص ــراف ب ــای اط ــی مغازه ه ــه  دان ــه زبال ــروز ب ــی ام تاریخ

مجتمــع تجــاری تبدیــل شــده اســت.
ــی  ــراث فرهنگ ــتداران می ــن دوس ــل انجم ــور مدیرعام ــی  پ ــین  نجف حس
ــار   ــهری از دوره ی قاج ــرای ش ــن کاروانس ــت ای ــاره ی وضعی ــاد  درب نجف آب
ــد ســال گذشــته، عرصــه ی کاروانســرای تاریخــی  ــد: از چن ــح می ده توضی
ــه ثبــت  ــار ملــی ب »حــاج حیــدر« کــه حــدود ســال ۱۳8۴ در فهرســت آث
ــب  ــِد تخری ــا تهدی ــه  آن، ب ــاری در عرص ــی تج ــاخِت مجتمع ــا س ــید، ب رس
مواجــه شــد و امــروز ایــن تهدیــد در حــال تبدیــل شــدن بــه واقعیــت اســت، 
آن هــم بــرای کاروانســراِی باقیمانــده  شــهری در نجف آبــاد کــه اوایــل دوره  
ــدی  ــار هن ــط تج ــادام توس ــروش ب ــد و ف ــتد و خری ــز داد و س ــار مرک قاج

ــوده اســت. ب
او بــا اشــاره بــه متصــل شــدِن ایــن کاروانســرا در زمــان ســاخت بــه تیمچــه  
ــوده،  ــادام ب ــروش ب ــد و ف ــان مرکــز خری ــان« کــه در آن زم تاریخــی »نوری
ــد  ــاد می آمدن ــه نجف آب ــادام ب ــرای خریــد ب ادامــه می دهــد: تجــار هنــدی ب

و ایــن کاروانســرا مــکان اســتقرار و اســتراحت ایــن تجــار بــود.
وی نجف آبــاد را در دوره قاجــار یکــی از مراکــز رشــد کشــاورزی و بــادام در 

ــادرات  ــی ص ــان حت ــد: در آن زم ــه می ده ــد و ادام ــی می کن ــه معرف منطق
بــادام بــه کشــورهایی ماننــد آلمــان نیــز انجــام می شــده اســت.

ــان«  ــی »نوری ــه ی تاریخ ــته تیمچ ــال گذش ــد س ــه چن ــان این ک ــا بی  او ب
بازســازی شــد و بــا از دســت دســت دادِن اصالــِت اصلــی خــود، امــروز بــه 
ــته در  ــال های گذش ــد: در س ــت، می افزای ــده اس ــروف ش ــور« مع ــاژ ن »پاس
حریــِم ایــن بنــای تاریخــی ســاخت  و ســاز انجــام شــد و حتــی چنــد شــرکت 
خصوصــی قصــد تخریــب ایــن کاروانســرا را در ســال های 8۳ و 8۴ داشــتند 
کــه اعضــای انجمــن میــراث فرهنگــی نجف آبــاد بــا زدن زنجیــره  انســانی در 
نیمــه شــب دور ایــن ســاختمان تاریخــی، از تخریــب آن جلوگیــری کردنــد.

ــه مرمــت ایــن کاروانســرا توســط میــراث فرهنگــی در ســال  ــا اشــاره ب او ب
ــال  ــازهای در ح ــاخت  و س ــان س ــد از آن و در زم ــد:  بع ــار می کن ۹۱، اظه
انجــام در عرصــه  ایــن بنــا متاســفانه یــک غرفــه ی آن تخریــب شــد، حتــی 
ــب  ــث تخری ــا، باع ــتن ناودان ه ــا بس ــکان ب ــا مال ــان مرمت ه ــد از پای بع

ــن کاروانســرای ارزشــمند شــدند. تدریجــی بخشــی از ای
بــه گفتــه ی مدیرعامــل انجمــن دوســتداران میــراث فرهنگــی نجف آبــاد در 
حــال حاضــر نیــز ایــن بنــای تاریخــی بــه انبــار زبالــه  کاســب های اطــراف 
کاروانســرا تبدیــل شــده اســت، در حالــی کــه آن محوطــه، یکــی از پتانســیل 
ــان  ــود و نش ــوب می ش ــه محس ــگران در منطق ــذب گردش ــرای ج ــوب ب خ

ــوده اســت. ــاد در دوره  قاجــار ب ــق اقتصــادی نجف آب ــده رون دهن
ــه  ــدی« ب ــرای »مجی ــز کاروانس ــر ۱۳۹۵ نی ــد: تی ــان می کن ــور بی نجفی پ
ــود و امــروز  عنــوان یکــی دیگــر از کاروانســراهای شــهری تخریــب شــده ب
ــی در  ــرای تاریخ ــن کاروانس ــده  ای ــی مان ــدر« باق ــاج حی ــرای »ح کاروانس

ــت. ــان اس ــاد اصفه ــهر نجف آب ش

 چهارمیــن جلســه طــرح پایتختــی کتــاب نجــف آبــاد  بــا حضور 
ــه  ــاد و منطق ــف آب ــزی نج ــش مرک ــاران  بخ ــی از دهی جمع
ــگ و ارشــاد  ــات اداره فرهن مهردشــت در محــل ســالن اجتماع

ــزار شــد . ــاد برگ اســالمی شهرســتان نجــف آب
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد هــدف از برگــزاری ایــن نشســت 
ــتاها و در  ــاب در روس ــی کت ــرح پایتخت ــودن ط ــی نم را عملیات

ــود . ــوان نم ــام کار عن ــوه انج ــازی نح ــفاف س ــتای ش راس
ــن جلســه معــاون اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف  در ای
ــاب شهرســتان ، ضمــن  ــری پایتخــت کت ــاد و مســئول پیگی آب
اشــاره بــه دســتور کارجلســه  و لــزوم اهمیــت پایتختــی کتــاب  
ــاب ،  ــتدار کت ــایر دوس ــتاها و عش ــنواره روس ــوص جش در خص
جشــنواره تقدیــر از مروجیــن کتابخوانــی و جــام باشــگاه هــای 

ــه  ــا  مربوط ــه ه ــن نام ــا و آیی ــل ه ــتور العم ــی و دس کتابخوان
ــود . ــوان نم ــی را عن مطالب

ــای  ــت ه ــنجی فرص ــاز س ــتای نی ــن در راس ــی همچنی عباداله
شــغلی و بحــث  مشــاغل خانگــی و روســتایی و رســته فعالیــت 
ــاران  ــود و از  دهی ــه نم ــی ارائ ــری  گزارش ــی هن ــای فرهنگ ه
بخــش مرکــزی و مهردشــت خواســت تــا  در خصــوص معرفــی 
ــاغل  ــه مش ــت پروان ــور دریاف ــه منظ ــرایط ب ــد ش ــراد واج اف

ــد . ــه نماین ــدات الزم را ارائ ــی  تمهی خانگ
گفتنــی اســت  چهارمیــن جلســه پایتختــی کتــاب نجــف آبــاد 
روز دوشــنبه هفتــم مــرداد  مــاه در محــل اداره فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی نجــف آبــاد برگــزار شــد .

سایه تخریب روی سر تنها کاروانسرای شهری نجف  آباد

چهارمین نشست پایتختی کتاب

همایــش فنــون صــدا و آواز به همت موسســه فرهنگــی هنری فرهنگ ســازان 
 معاصر و آموزشــگاه ارغوان در ســالن اندیشه فرهنگسرای خارون برگزار گردید.

در ایــن کارگاه یــک روزه کــه تعــداد زیــادی از خواننــدگان و عالقــه منــدان به 
یادگیــری فنــون صــدا و آواز حضــور داشــتند، دکتــر رئیســی و ســعید صفــری 
ــث  ــدا و آواز و مباح ــون ص ــوزش فن ــه آم ــوان ب ــگاه ارغ ــاتید آموزش از اس
 کاربــردی و عملــی در خصــوص چگونگــی تربیــت صحیــح صــدا پرداختنــد.

ــی  ــر موسســه فرهنگ ــریعتی مدی ــد ش ــر احم ــم دکت ــن مراس ــیه ای در حاش
هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر ضمــن رضایــت از برگــزاری ایــن همایــش ، 
هــدف از برگــزاری چنیــن کارگاه هایــی را آمــوزش فنــون صــدا و آواز، نحــوه 
صحیــح صداســازی و زیبایــی شناســی آواز ایرانــی و تکنیــک هــای صحیــح 

آواز خوانــدن، دانســت و اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا همیــاری و همــکاری 
موسســات و آموزشــگاه هنــری و عالقمنــدان بــه یادگیــری فنــون صــدا و آواز 
ایــن گونــه همایــش هــا تــداوم داشــته باشــد و بتواننــد بــه نحــو احســن گام 
 مهمــی در اعتــال و رشــد فنــون صــدا و خوانندگی در ایــن شهرســتان بردارند.

شــایان ذکــر اســت در ایــن همایــش عــالوه بــر نــکات گفتــه شــده مباحــث 
ــای  ــدا، ارتق ــرورش ص ــک، پ ــس دیافراگماتی ــک تنف ــون تکنی ــی همچ مهم
کیفیــت رنــگ، حجــم و قــدرت صــدا بــا تکنیــک صحیــح و خوانــدن بــدون 

فشــار مطــرح شــد .

همایش فنون صدا و آواز موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ادامه از صفحه 1
ــد.  ــاد آغــاز نمودی ــی فیلــم ســازی را در انجمــن ســینمای جــوان نجــف آب ــر هســتید ول ــد مای 1.شــما متول

ــد. ــان بگوئی ــینما برایم ــه س ــان ب ــرت و عاقه ت ــی از مهاج کم
آمــدن مــن و خانــواده ام بــه نجــف آبــاد بــه شــغل پــدرم بــاز می گــردد. مرحــوم پــدرم در ذوب آهــن کار می کردنــد. بــه نجــف 
آبــاد آمدیــم و مانــدگار شــدیم. در آن زمــان تنهــا راه ارتباطــی مــا بــا ســینما، ســینمای نجــف آبــاد بــود. مــن در زمــان بچگــی 
ــم  ــم هــا را تماشــا می کــردم. شــاید مهم تریــن فیل ــه ســینما می رفتــم و فیل ــواده ب ــه دور از اطــالع خان جســته و گریختــه و ب
و اتفاقــی کــه موجــب عالقــه مــن بــه ســینما شــد، دیــدن فیلــم دزد دوچرخــه اثــر دســیکا بــود. پــالن بــه پــالن ایــن فیلــم 
در ذهــن مــن نقــش بســته، قصــه ایتالیــای بعــد از جنــگ بــود و بیــکار ی . داســتان پــدر و پســری کــه زندگیشــان بــه یــک 
دوچرخــه گــره خــورده بــود. نیازشــان بــه دوچرخــه، شــرایط ســخت پــدر و گــذران زندگــی .پــدرم در کنــار کارش، مغــازه تعمیــر 
دوچرخــه داشــت و از بچگــی حیــاط مــا پــر از دوچرخــه بــود، نوســتالژی خاصــی نســبت بــه آن فیلــم دارم و همــه این هــا در 
درک و تاثیــر آن فیلــم بــر مــن موثــر بــود. ایــن حــس دوســت داشــتن ســینما در مــن بــود تــا اینکــه در ســال ٦۴ فراخــوان 
ــام و آزمــون کــه  ــاد دیــدم و پــس از ثبــت ن ــاالر دکتــر شــریعتی نجــف آب ــوار ت ــر دی ــام انجمــن ســینمای جــوان را ب ثبــت ن
حــدود ۷۵ نفــر در آن آزمــون ورودی شــرکت کــرده بودیــم، بــه عضویــت انجمــن ســینمای جــوان در آمــدم ایــن آغــاز دوســتی 

مــن و انجمــن در کنــار دوســتانم بــود..
2.کمی از آن دوران و همدلی ، رفاقت ها و انجمن بگوئید. دلیل اصلی موفقیت انجمن را در آن روزها چه می دانید؟

شــاید دلیلــی کــه باعــث عالقــه مــا بــه ســینما و وقــف مطلــق زندگــی مــان در ایــن هنــر شــد، ایــن بــود کــه زیــاد دغدغــه مالــی 
نداشــتیم و آن شــرایطی کــه پدرهایمــان بــرای مــا ایجــاد کــرده بودنــد و زحماتــی کــه کشــیده بودنــد موجــب شــده بــود مــا در 
قیــد و بنــد مســائل دیگــر نباشــیم. اتفــاق دیگــر در آن دوران انــرژی و پتانســیل بچــه هــا بــود و ایــن انــرژی نــه تنهــا در تمــام 
بچــه هــا بــود، بلکــه در آقــای عبداللهــی و امانــی هــم بــود و آن دو عزیــز همیشــه همــراه و پــا بــه پــای بچــه هــا بودنــد. انــرژی 
ــن  ــح مــی داد و همچنی ــا توضی ــرای م ــوار را ب ــا می گذاشــت و بحــث هــای عکاســی و البرات ــرای بچــه ه ــی ب ــد امان کــه حمی
ــه هــدف،  ــرای رســیدن ب ــا انگیــزه ی مضاعفــی ایجــاد و شــوقمان ب ــای عبداللهــی معرفــی می کــرد، در م ــی کــه آق کتاب های
شــعله ورتــر می شــد. اکثــر مــا تمــام اوقاتمــان را در انجمــن بودیــم و همــه برنامــه زندگــی مــن در ســه جــا، مدرســه، خانــه و 
انجمــن خالصــه می شــد. همــه همــدل و همــراه بودیــم. در کارهــای یکدیگــر ، فیلــم بــرداری و تدویــن را تجربــه می کردیــم و 
در کارهــای کوتــاه مــان در آن زمــان فقــط جــای عوامــل عــوض می شــد و چــون درک درســتی از فیلــم ســازی و ســبک کاری 
یکدیگــر داشــتیم، ایــن همــکاری موفقیــت آمیــز بــود. یکــی از دالیلــی کــه مــن، مهــدی جعفــری و بچــه هــای دیگــر انجمــن 
در ایــن ســینما و در شــرایط خــاص ســینما در تهــران دوام آوردیــم، همیــن یادگیــری بیشــتر فنــون ســینما بــود. مــن در دوران 
احمــدی نــژاد در عیــن اینکــه فیلــم اول بلنــدم را ســاخته بــودم نتوانســتم فیلــم دوم را شــروع کنــم و اموراتــم بــا فیلــم بــرداری  

و تدویــن مــی گذشــت و اگــر ایــن را در دوران فیلــم کوتــاه یــاد نگرفتــه بودیــم قطعــا دچــار مشــکل مــی شــدیم  .
هیــچ کــس از کمــک بــه دیگــری ابایــی نداشــت و موقــع ســاخت فیلــم می رفتیــم کــه تجربــه کنیــم و تمــام انــرژی مــان را 
می گذاشــتیم تــا کار دوســتمان موفــق شــود و فیلــم دوســتمان را از خودمــان می دانســتیم، کــم فروشــی نمــی کردیــم و نقــاط 
ضعــف و ایــرادات را می گفتیــم و تمــام انــرژی مــان را مــی گذاشــتیم تــا آن کار موفــق شــود. مــا صادقانــه اطالعاتمــان را در 

اختیــار هــم می گذاشــتیم و ایــن عوامــل موجــب شــد کــه همــه بــا هــم بــه یــک رشــد برســیم.
ــم نداشــتم، مهــدی جعفــری در دانشــگاه  ــه فیل ــدا می شــد و دسترســی ب ــخ ســینما ســخت پی ــم هــای تاری ــان فیل در آن زم

ــی آورد . ــورت وی اچ اس م ــه ص ــا را ب ــم فیلم ه ــا برای ــرد و از آنج ــل می ک ــران تحصی ته
3.برخــی معتقدنــد آغــاز تاریــخ هنــر نجــف آبــاد را می تــوان مصــادف بــا تاســیس انجمــن دانســت. شــما بــه 

عنــوان یــک هنرمنــد چقــدر بــا ایــن نظــر موافقیــد؟
ــرام  ــی همچــون به ــل از تاســیس انجمــن ســینمای جــوان، نویســندگان خوب ــه قب ــرد ک ــد خاطــر نشــان ک ــن را بای ــه ای البت
صادقــی بــا اثــر مانــدگارش ملکــوت و آقــای پاینــده بــا تصویــر ســازی هــای بدیعــش، داشــتیم و آنــان نیــز در ایــن فضــا رشــد 
کــرده بودنــد امــا چــون بــه شــکل تشــکیالتی نبــوده، پــس می تــوان اولیــن تشــکیالت هنــر در نجــف آبــاد را انجمــن ســینمای 

جــوان دانســت. 
4. بــا وجــود فرهنــگ غنــی شهرســتان نجــف آبــاد و شهرســتان های تابــع، متاســفانه کمتــر شــاهد نمایــش 
فرهنــگ، آداب و رســوم ایــن شهرســتان در قالــب فیلــم کوتــاه هســتیم. بــا توجــه بــه تجربــه شــما در زمینــه 

ــرای بهبــود ایــن امــر چــه پیشــنهادی مطــرح می کنیــد؟ ــا چنیــن موضاعاتــی، ب ســاخت فیلم هایــی ب
مــن بــه خاطــر حضــور  فیلم هایــم در جشــنواره ها حــدود ۷۰ درصــد کشــورها را رفتــه ام و در ایــن ســفرها بســیار دیــدم کــه 
ــدان،  ــن هنرمن ــی ای ــار معرف ــا در کن ــد ت ــراث، تمــدن، فرهنــگ و هنرمندانشــان اســتفاده می کنن ــدک می ــه از همــان ان چگون

جــذب توریســت کننــد. 
ــده شــد  ــر دی ــرج هــای قدیمــی اش کمت ــا و ب ــاغ ه ــا، کوچــه ب ــه باغ ه ــا از جمل ــاد بســیاری از مکان ه  متاســفانه در نجــف آب

ــاد رفــت و دیــده نشــد.  ــر ب ،مدیریــت شــهری توجــه ای بــه داشــته هــا نکــرد و آنچــه کــه مــی توانســت ویژگــی باشــد ب
مــا متاســفانه بــه داشــته هایمان نــاآگاه هســتیم و توجــه نمی کنیــم کــه چــه چیزهایــی داریــم ولــی در عــوض انــرژی مــان را 

بــر مســائلی می گذاریــم کــه از آن زیــاد آگاه نیســتیم.
مــن در تمــام فیلــم هایــم ســعی کــردم کــه از المــان هــای طبیعــی شــهر اســتفاده کنــم و در تصویرهایــم از ایــن مناظــر بهــره 

بگیــرم و فیلمــم رنــگ و بــوی نجــف آبــاد را بگیــرد .
ــی  ــم ول ــاد آمدی ــه نجــف آب ــان ، ب ــم اعظــم نجفی ــم خان ــرای ســاخت فیل ــد ســال پیشــم ب ــی چن ــه فضــای ذهن ــا توجــه ب ب
متاســفانه بدلیــل عــوض شــدن چهــره و بافــت شــهر مجبــور شــدیم مــکان هــای دیگــری را بــرای فیلــم بــرداری و ضبــط فیلــم 

انتخــاب کنیــم .
۵.بــه نظــر شــما جشــنواره ها چــه تاثیــری در پیشــبرد اهــداف ســینمای جــوان خواهــد داشــت؟ و بــا توجــه به 

ــز بســیار شــما در جشــنواره ها، چــه عواملــی را دلیــل موفقیــت فیلم هــا در جشــنواره ها می دانیــد؟ جوای
ــت .  ــن سینماس ــنواره ویتری ــود، جش ــی ش ــی م ــر آدم ــت در ه ــرژی مثب ــزه و ان ــاد انگی ــث ایج ــویق باع ــورت تش ــر ص در ه
جشــنواره ها بهتریــن محفــل بــرای دیــدن و دیــده شــدن اســت. یافتــن جایگاهــت در کلیــت ســینما اســاس و لــزوم برگــزاری 

جشــنواه اســت. تبــادل نظــر و اندیشــه، فرصــت فکــر کــردن و پیــدا کــردن دوســتان جدیــد.
امــا دربــارۀ عامــل مهــم در موفقیــت فیلــم در جشــنواره ها، بــه نظــرم چگونگــی روایــت و بیــان موضــوع، زاویۀدیــد، در موفقیــت 

فیلــم هــا نقــش اساســی و مهمــی دارد .
6. با توجه به بحث آموزشی و تدریس شما در انجمن سینمای جوان، وضعیت آموزش در این روزها در انجمن 

سینمای جوان را چطور ارزیابی می کنید و آیا انجمن توانسته است به اهدافش در زمینۀ آموزش برسد؟
هــر دوره ای مختصــات خــاص خــودش را دارد و مقایســه کار درســتی نیســت ، هــردوره بــر اســاس امکانــات و شــرایط خــاص 
خــود پیــش مــی رود. عمــدۀ مشــکل از دیــدگاه مــن، عــدم پــرورش ذهنــی درســت فیلــم ســازان بــرای مســیر پیــش رو اســت 
و در ایــن دوره اکثــر جوانــان فیلمســاز و هنرجوهــا می خواهنــد یــک شــبه ره صــد ســاله را طــی کننــد و بــه موفقیــت برســند 
و ایــن دیــدگاه، اشــتباه اســت. شــما نــگاه کنیــد در زمــان مــا نیــز اســتادان انــدک بودنــد .در آن شــرایط و بــا توجــه بــه آن 
وضعیــت، اســتادان غایــب انتخــاب مــی کردیــم و بــر اســاس همــان اســتادان و دیــدن فیلــم و مطالعــۀ کتاب هــا مســیرمان را 
ادامــه میدادیــم ، امــروز بــا در دســترس بــودن تکنولــوژی در بیــن اکثــر مــردم و امکانــات بســیار کــه در اختیــار همــه اســت، 
هــر کســی می توانــد فیلــم بســازد و در زمینــۀ فیلمســازی فعالیــت کنــد ، مســئله نــوع نــگاه و آمــوزش بچــه هاســت، اینکــه 
بایــد بداننــد در ایــن عرصــه چــه می خواهنــد و بــه کجــا می خواهنــد برســند و بایــد بــرای رســیدن بــه هــدف ســعی و تــالش 

بســیار کننــد و انتظــار موفقیــت ســریع و زود هنــگام را نداشــته باشــند.
7.کمبودها و نواقص انجمن سینما جوان را چه می دانید؟

مســئله سیســتم آموزشــی اســت، متاســفانه اکثــر اســتادان و کســانی کــه می تواننــد کمــک کننــد، دیگــر بــا انجمــن همــکاری 
ــه  ــر کاری ک ــوزش داده شــود ،آدم هــای اندیشــمند نســاختیم حداکث ــد آم ــه اندیشــیدن بای ــدن ،چگون ــه دی ــد ،چگون نمی کنن

شــد تکنســین پــرورش دادیــم ، بــه همیــن دلیــل نبایــد انتظــار داشــته باشــیم یــک تکنیســن ، فیلــم ســاز اندیشــمند بســازد 
وگرنــه تکنیــک ســینما  بــه مــدد اینترنــت و وفــور ارتباطــات بــه ســادگی قابــل دسترســی اســت. بایــد بدانــی کــه چطــور از 

ایــن اطالعــات اســتفاده کنــی و هــدف فکــری ات را مشــخص کنــی تــا بــه هدفــت برســی.
8.اکران فیلم های کوتاه در گروه هنر و تجربه را چطور ارزیابی می کنید؟

بــا اینکــه در حــوزۀ دیــداری و شــنیداری در ایــن چنــد وقــت رشــد داشــته ایــم، امــا بــه هــر حــال هــر فیلمــی مــی توانــد کمــک 
کننــده باشــد و یــک نــگاه و فرصــت دیــدن متفــاوت را فراهــم کنــد و در ایــن جهــت کمــک کننــده باشــد. دیــدن و شــنیدن 

بــرای خــود مــن یــک برنامــه روزانــه مســتمر و توقــف ناپذیــر اســت .
9.دربــارۀ ســریال ایــن روزهــای شــما کــه در حــال پخــش اســت کمــی صحبــت کنیــم. چــه شــد بــه ســریال 
ســازی روی آوردیــد؟ یکــی از محاســن ایــن ســریال بیــرون رفتــن  از کلیشــه های ایــن روزهــای ســریال ها 
ــن  ــی از ای ــد. کم ــت نامی ــا طبیع ــتی ب ــی دوس ــوان نوع ــما را بت ــاید کار ش ــت. ش ــت اس ــن در دل طبیع و رفت

موضــوع برایمــان بگوییــد.
ــردار داشــته ام، ۹ فیلــم آن در جنگل هــای مازنــدران  از 2٦ فیلــم ســینمایی کــه مــن در کارنامــۀ کاری ام بــه عنــوان فیلــم ب
و گیــالن بــوده اســت ،اشــرافی کامــل بــه آن منطقــه دارم و همیــن اشــراف و شــناخت آن محیــط و همچنیــن بافــت قصــه و 
ــه جنــگل و طبیعــت دارم، ســبب شــد کــه ایــن ســریال را بســازم، از طرفــی بایــد بگویــم  دغدغــه ای کــه ایــن چنــد ســال ب
ــه مســائل زیســت محیطــی و طبیعــت هــم در ســاخت ایــن ســریال بی تاثیــر نبــوده اســت. طبیعــت بخــش  ــۀ خــودم ب عالق

جدایــی ناپذیــر زندگــی ام شــده اســت .
 واقعیــت ایــن اســت اگــر بخاطــر تحصیــل پســرم مجبــور نبــودم در تهــران زندگــی کنــم، در همــان مناطــق بکــر شــمال زندگــی 

می کــردم و از هیاهــو وشــلوغی و دور رویــی تهــران فاصلــه می گرفتــم.
1۰.توصیه ی شما به هنرجویان و فیلم سازان جوان چیست؟

مــن از همــان روز اول تکلیفــم بــا خــودم مشــخص شــده بــود و تصمیمــم را گرفتــه بــودم کــه فیلــم ســاز شــوم، کســی کــه 
قصــد فیلــم ســاز شــدن دارد بایــد هــدف و تصمیــم خــود را مشــخص کنــد و بــرای رســیدن بــه آن هــدف بجنگنــد و تمــام 
تــالش خــود را بکنــد. موضــوع بعــدی جســارت اســت، مــن در آن روزهــای انجمــن بــا دوربیــن هشــت میلیمتــری، انقــدر تســت 
و کارهــای ذهنــی انجــام دادم، تــا باالخــره نحــوۀ کار را یــاد گرفتــم و بــه جــرات می توانــم بگویــم بــن مایــۀ معلومــات فعلــی 

ام، جســارت و تجربــه کــردن اســت.
ــه  ــد، شکســت نیســت، بلک ــو کمــک می کن ــه ت ــه ب ــد ترســی از شکســت داشــته باشــد، بنظــرم شکســتی ک ــم ســاز نبای فیل
بخشــی از مســیر موفقیــت اســت و حتــی اگــر چندیــن مرتبــه زمیــن بخــوری، تــو بایــد شکســت را شکســت بدهــی تــا بــه آن 

هــدف و خواســته ات برســی.
روایــت و چگونگــی بیــان روایــت در فیلــم ســازی مهــم اســت. تارکوفســکی جملــه ی زیبایــی دارد ، چگونــه گفتــن مهم اســت،نه 

چــه گفتــن ، وظیفــه تــو کشــف آن نــگاه اســت . هــر فیلــم ســازی بایدســبک مســتقل خویــش را پیــدا و آن را ادامــه دهــد .

11.مهــم تریــن عاملــی کــه ســبب جــذب شــما بــه ســینما شــد را چــه  می دانیــد؟ ســبک کــدام فیلــم ســاز 
ــندید؟ ــتر می پس را بیش

مهــم تریــن عاملــی کــه مــرا جــذب ســینما کــرد، خلــق دنیایــی بــود کــه قبــل از تــو، وجــود نداشــته و تــو در فیلــم ســازی ایــن 
حــس شــیرین همــراه بــا تــرس، دلهــره و انتظــار را تجربــه می کنــی و دنیایــی  را می ســازی کــه بــه شــدت بــاور پذیــر اســت 

یعنــی  هنرمنــد بــه مثابــه خالــق و نــه ســرگرمی ســاز. 
ــا دیگــران، بیشــتر می پســندم امــا  ــی، تارکوفســکی، کوروســاوا را در مقایســه ب ــار پاراجانــف، آنتونیون در بیــن فیلــم ســازان آث
در کنــار ایــن فیلــم ســازان کــه بــه نوعــی اســتاد غایــب مــن نیــز بودنــد و مــن از فیلــم هــا و ســبک کارگردانــی شــان بســیار 
آموختــم، گــدار بــرای مــن بی نظیــر و بی همتــا بــود. گــدار در نــوع بیــان بــی همتاســت و تــالش گــدار بــرای خلــق یــک زبــان 
و نــگاه جدیــد برایــم بســیار دل نشــین. گــدار آن حــس و حــال و خواســته هــای نــا تمــام مــا را جــواب مــی داد و آن عطــش 
فیلــم ســازی کــه در مــن بــود را ســیراب می ســاخت . تنهــا فیلمســازی کــه ایــن حــس پویایــی، جســت و جــو و کنــش گــر 

بــودن را در مــن ایجــاد کــرد، گــدار بــود .
12.کســانی کــه بــا تاریــخ ســینما آشــنا باشــند نشــانه هــای آشــنایی را در فیلــم هــای شــما مــی بینند،چقــدر 

متاثــر از آثــار بــزرگان بودیــد.
ــودم  ــات را خ ــا و نظری ــتم آن حرف ه ــی می خواس ــودم ول ــنا ب ــتاین آش ــل آیزنش ــینما مث ــتادان س ــر اس ــات اکث ــا نظری ــن ب م
درک و تجربــه کنــم و بــا نــگاه خــودم و آن روشــی کــه دوســت دارم پیــش ببــرم و ببینــم مــن در کجــای ایــن قصــه و ســینما 

قــرار دارم. 
ــم  ــری فیل ــزرگ کمــک بگی ــم ســازان ب ــگ باشــد  از کار فیل ــۀ اســتاد دســتت تن ــی در زمین ــدارد وقت ــه نظــرم اشــکالی ن  ب
ســازانی مثــل گــدار، کوروســاوا و پاراجانــف بــه کمــک مــن آمدنــد و اســتاد غایــب مــن شــدند گاهــی برخــی ســکانس هــا را 
کپــی بــرداری مــی کــردم و بــا ایــن کار ایــرادات خــودم را می فهمیــدم. بــا ایــن روش  می توانــی بــه شــناخت و درک توانایــی 
هایــت برســی .مــن عاشــقانه بــه آیزنشــتاین و گــدار عالقــه داشــتم ،در زمانــی کــه نگاتیــو و فیلــم در روســیه ســخت پیــدا مــی 
شــد، فیلــم ســازان روس  بــا ادیــت فیلــم هــای دیگــران دنیــای ذهنــی خودشــان را میســاختند ،فیلــم ســازی بــدون نگاتیــو.

ــرداری کــم کــم جــای  ــه ب ــه همیــن خاطــر دوستشــان می داشــتم و ایــن نمون ــرای مــن مشــابه بود.ب ــران مــا شــرایط ب در ای
خــود را بــه تاثیــر پذیــری داد و شــما می توانیــد در اولیــن فیلــم ســینمایی ام الیه هــای تاثیــر کوروســاوا، پاراجانــف، آنتونیونــی 
و تارکوفســکی را مشــاهده کنیــد. تاثیــر ایــن اســتادان در فیلــم مــن مســتتر هســت. در کنــار نمونــه بــرداری، بومــی ســازی 
نیــز می کــردم ، فیلــم هایــم متاثــر از فرهنــگ و شــرایطی اســت کــه در آن زندگــی و رشــد کــرده ام .ســینما بــرای مــن التیــام 
همــان دردهایــی اســت کــه هدایــت مــی گفــت مثــل خــوره در انــزوا روح را آهســته مــی خــورد و ایــن دردهــا را نمــی شــود 

بــه کســی اظهــار کــرد.          

    گزارشگر :حامد بهلول   ویراستار: آذر بهرام
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