
  نسانانسان با احكايت همياري  6.6فيلم بم 
  

دراين  .نقش و جايگاهي مخصوص داردتري كيمنانياي هنر هفتم با همه ستارگان و جاذبه ها و زرق و برق هايش، فيلم مستند يا ددرد
و در اين  دبه وقوع بپيوند يا آنكه مي خواهد عينا وجود دارد گرداننده فيلم بازگويي واقعياتي است كه يا گونه فيلمها هدف كارگردان
  .نيست يپتنيازي به سناريو با اسكر نوع فيلمها در اغلب موارد

 
 ازموارد براساس نقش آفريني بازيگران غير حرفه اي است و در اين قبيل كارها در بسياري مبناي بيان رويدادها در فيلمهاي مستند

 .را توضيح ميدهد اتفاقات برامده از بازتابهاي طبيعي يا رويدادهاي زندگيكارگردان با بكارگيري صداي راوي يا روايتگر، حوادث و 
در سالهاي اخير بيشتر  با وجود داشتن بيننده گاني كمترحركت مي كند وموضوع فيلم به دنبال يك جريان خاص  درفيلمهاي مستند

يازده به كارگرداني مايكل مور  / فارنهايت نه مانند ياين را بايد مديون فيلمهايو منتقدان فيلم قرارگرفته است و مخاطبانمورد توجه 
  .دالرداشته است دويست و بيست و پنج ميليون مبلغ دانست كه گيشه فروش بليطي نزديك به

 
حادثه  به كارگرداني و تهيه كنندگي آفاي جهانگير گلستان بيانگر 6.6بم  با چنين تعريف و برداشتي ازفيلمهاي مستند، فيلم مستند

 با طبيعت را چدال انسان گرايانه نسبت به اين موضوع به شكل زيبايييت با يك نگرش واقعو آفاي گلستان  دلخراش زلزله بم است
همه ازبراي باز آفريني زندگي  اين فيلمدر پيكار تا حدي نابرابر در مقابله با طبيعت كوشش آدمي يكو در  نشان ميدهد دراين فيلم

ازهم دريده  دراين فيلم نشان مي دهد كه چگونه بر اثرحوادث و رخدادهاي غيرقابل پيش بيني شده، مرزهاي قومي و ملي وا .است
آقاي گلستان در اين فيلم به  .نمود پيدا مي كنديگر يكد باميشوند و مقام شاخص و واالي انساني ماوراي هرگونه رنگي برا ي همياري 

تاسيس گرديده توسط دولتها است واما در  ومرزهاي مصنوعي و پردازد كه همانا خويشاوندي ملل وراي حدنكته اي بسياربا اهميت مي 
شناخته و با آن  اين زمين بي مرز را زيبايي ، تا ما بدهد تو پنداري كه بايد حتما اتفاقي ناگوار رخ مابين ملت ها خويشاوندي اين رابطه

 .و عافيت با يكديگر زيستن را بدانيم بودنيكديگر بادوست بوده و قدر
  

ها و بد بييني هايي كه دولت  دور مي زند كه با همه بدگماني مذهب جريان واقعه در اين فيلم درحول وحوش زوجي امريكايي و يهودي
 باالخره با موفق شدن به اين امرو  دارندعزم سفر به ايران را  ايران و ايراني ها به وجود آورده اند قبالدستگاههاي خبري شان در  و ها

درزير  بمانند بسياري ازمردم كشورمان نفراين دو گوار زلزله دهشتناك بمنادر شب  ،ي سيرو سياحتبا گزينش شهر تاريخي بم برا
ل وقوع با در نظرگيري شرح حا در اين فيلم گلستانآقاي .را مي شنوند كه در گوش آنها طنين انداخته است  صداي مرگ مانده وآوار

و جنبه ها ي مختلفي مورد  ها اين رويداد را از زاويهجالبي به شكل بسيار  گذشته است سر آنها اين زوج و اتفاقاتي كه بر رويحادثه بر
كمك اين زوج امريكايي شتافتند و نسبت به خانواده هاي به ايرانيان گونه چاو درا ين فيلم نشان مي دهد كه .قرار داده است بررسي

كه با به ايندارند نياز مبرم  آدمها، چگونه او در اين فيلم نشان مي دهد كه در نبرد مابين انسان با طبيعت .لطف و محبت داشته اندآنها 
  .همدلي داشته باشند باهمهم زندگي كنند و

  

نو نگاهي  با اشكهاي حاضران تماشاگر را سرازير خواهد كرد تا در پايان 6.6بم . فايق آمدن زيبايي ها برپليديهاست ندهنشانده 6.6بم 
با بهتر انديشي و دگرانديشي مي حوادثي همچون زلزله است كه در قبال قعيت گواه اين وا 6.6بم . به آن لبخند بزنندبه زندگي  نسبت

فيلمي است در مقابله با فيلمهاي بي ارزشي كه سالهاي  6.6بم  .برخاستسوز  خانمان با اين فاجعه توان هرچه بهتر و بيشتر به جنگ
بر اينكه ملل جوامع وراي جاه طلبي  پاسخي است 6.6بم .در سينماها و تلويزيونهاي امريكايي ايراني ها را بد نشان داده اند سال است

كه بنا بر سليقه و پسند هر  حاوي نكات بسياربا ارزشي است 6.6بم  .ميمي باشندهاي دولت هايشان مي توانند با يكديگر دوست و ص
  .يافتبيننده ديده خواهد شد و جلوه گي خواهد 

  

  .بشتابيم و در غم و شادي هاي هم شريك باشيم خود به استقبال اين فيلم و غير ايراني يايران با هم و با دوستان 
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