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رئی�س مرکز توس�عه فرهنگ و هن�ر در فضای 
مج�ازی با بیان اینکه اف�ق کاری ما باید حرکت به 
سمت از بین بردن تصدی گری دستگاه های دولتی 
در ح�وزه تولی�د و نش�ر محتوای نمای�ش خانگی 
باشد،گفت: قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را مس�ئول تنظیم گری در حوزه محتوای سمعی و 

بصری می داند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، حجت االسالم حامد 
حاج��ی مالمیرزایی گفت: س��کوهای نمایش خانگی در 
اصط��الح وی او دی ، یو جی س��ی و دیگر رس��انه های 
س��معی و بصری مشهور و پرکاربر از وزارت ارشاد مجوز 
فعالی��ت قانون��ی دارند و تح��ت حمای��ت قانونی دولت 

هستند.
رییس مرکز توس��عه فرهنگ و هنر در فضای مجازی 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المی با بی��ان اینکه افق 
کاری ما باید حرکت به س��مت از بین بردن تصدی گری 
دستگاه های دولتی در حوزه تولید و نشر محتوای نمایش 
خانگی باشد افزود: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
باید با رعایت بی طرفی کامل به احیای نقش تنظیم گری 

دولت در عرصه فرهنگ و هنر بپردازیم. 
حاج��ی مال میرزای��ی تاکید کرد: وظای��ف مصرح در 
بن��د 20 ماده 2 قانون اه��داف و وظایف وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی مصوب 1365، ماده 2 قانون »نحوه 

مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت های 
غیرمج��از می نمایند« مص��وب 1386 و مفاد آیین نامه 
س��اماندهی و توس��عه رس��انه ها و فعالیت های فرهنگی 
دیجیتال مصوب 1389، همگی مسئولیت های سنگین 
و صریح��ی برای وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در 
خصوص امور س��معی و بصری، فارغ از فضای نش��ر چه 
نش��ر فیزیکی و چه نش��ر دیجیتال ایجاد کرده است که 

قابل چشم پوشی نیست. 
وی با اشاره به مسائل و مشکالت پیش روی صنعت وی 
او دی تصریح کرد: تضاد و تعارض منافع در تنظیم گری 
و تولید محت��وا، تنظیم گری س��لیقه ای و عدم توجه به 
الزامات و واقعیات رس��انه از مسائلی است که این روزها 
در این صنعت به وضوح دیده می ش��ود و صدای فعاالن 

این حوزه را نیز درآورده است. 
مالمیرزای��ی با بی��ان اینکه یکی دیگر از مس��ائل این 
صنع��ت مهم بی توجهی به مختص��ات فعالیت در بخش 
خصوص��ی به وی��ژه در فضای تنظیم گری اس��ت افزود: 
ایجاد فش��ار مضاع��ف بر س��کوهای انتش��ار متعهد به 
چهارچوب های جمهوری اس��المی در مقابل رسانه هایی 
که تعهدی به ارزش های نظام جمهوری اس��المی ندارد 
و در فضای مجازی فعال هس��تند نیز از جمله مسائل و 

مشکالت این صنعت است.
رئیس مرکز توس��عه فرهنگ و هنر در فضای مجازی 
با اش��اره به نقش آفرینی مثبت وی او دی ها در سالهای 
اخی��ر اظهار داش��ت: ش��بکه نمایش خانگی توانس��ته 
توج��ه مخاطبان زیادی را به خ��ود جلب کند و با تولید 
محتواه��ای متع��دد نقش موث��ری برای اوق��ات فراغت 
خانواده ه��ا بازی کنند. وی اف��زود: البته ما وظیفه خود 
می دانیم از سکوهای انتشار، رشد کیفی و فرهنگی تولید 
محتوا را مطالب��ه کنیم و ضمن نظارت دقیق بر فعالیت 
این سکوها مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، پیگیر 

حقوق مشترکان این حوزه نیز باشیم.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی:

قانون،وزارتفرهنگرامسئولتنظیمگریمحتواهایسمعیوبصریمیداند
استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر مسائل خانواده، 
گفت: گاهی اوقات انس�ان ها منتظ�ر نمی مانند برای 
این که یک سبک زندگی ارائه شود و برای خودشان 
انتخاب کنند، دیگران بیایند و یک محصول فرهنگی 
تهیه کنند و بعد زندگی خودش�ان را بر اساس آنچه 
که در آن کتاب، مقاله، فیلم و یا هرچیزی که هس�ت 

تنظیم کنند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، فریبا عالس��وند استاد 
حوزه و دانشگاه و همچنین پژوهشگر مسائل خانواده است 
ک��ه تا امروز آثار متعددی را حوزه زن و خانواده به رش��ته 
تحریر درآورده اس��ت. عالس��وند در حال حاضر عضو دفتر 
مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم اس��ت و یکی از 
آثارش که با اس��تقبال مخاطبان روبه رو ش��ده است کتاب 
خانه های اعیانی است که توسط انتشارات مهرستان منتشر 
ش��ده اس��ت. خانه های اعیانی کتابی اس��ت برای مهارت 
دس��تیابی به خانواده تراز اس��المی و خانواده ای کامروا که 
در آن همه اعضاء در تجربه دلچس��ب خوش��بخت بودن با 
هم ش��ریک اند. به مناس��بت روز خانواده )سوم مرداد( با او 
پیرامون کتاب خانه های اعیانی درباره مسائلی مانند سبک 
زندگی و خانواده مطلوب گفت وگو کردیم که از نظر ش��ما 
نیز می گذرد. در ابتدا درب��اره اهمیت پرداختن به موضوع 

سبک زندگی از طریق محصوالت فرهنگی توضیح دهید.
اصوال س��بک زندگی افراد، نتیجه انتخاب های آنهاست که 
آن انتخاب ها هم همیشه بر اساس شناخت، فهم و درکی که 
افراد از مقوله ها مختلف دارند شکل می گیرد. بنابراین این که 
چگونه شناخت انسان ها از مقوله های مختلف ایجاد می شود 
و بس��ط پیدا می کند، مسئله اصلی و مهمی است که باید به 
آن بپردازیم و این قضیه با بحث محصوالت فرهنگی مرتبط 
است. توسعۀ فهم، درک و ش��ناخت انسان ها از موضوعات و 
مس��ائل، مهمترین مس��ئله ای اس��ت که می تواند این قضیه 
را س��امان دهد. گاهی اوقات انسان ها منتظر نمی مانند برای 
این که یک س��بک زندگی ارائه شود و برای خودشان انتخاب 
کنند، دیگران بیاین��د و یک محصول فرهنگی تهیه کنند و 
بعد زندگی خودشان را بر اساس آنچه که در آن کتاب، مقاله، 

فیل��م و یا هرچیزی که هس��ت تنظیم کنن��د؛ اما حتما این 
طور است که انسان ها ناخودآگاه در این محصوالت فرهنگی 
بساط می کنند بر اس��اس درکی که ناخودآگاه و یا خودآگاه 
از این طریق به دس��ت می آورند، آرام آرام زندگی ش��ان تغییر 
می کند و ممکن اس��ت از اول کسی تصمیم بگیرد شناخت 
ویژه پیدا کند و براساس شناخت ویژه، اسلوب زندگی خودش 
را ببندد. البته در مورد افرادی که معموال براساس خودآگاهی 
عمل می کنند این اتفاق می افتد، اما در بیش��تر موارد به این 
شکل نیست و افراد متأثر از بسته فرهنگی که بیشتر دریافت 
می کنند، هستند. چگونه و بر اساس چه محصوالت فرهنگی 
که فضای پیرامونی آنها را بیش��تر پر کرده اس��ت، روش های 
زندگیشان ناخودآگاه انتخاب می شود. مثال اگر کسی بیشتر 
ماهواره می بیند و یا بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی و یا 
سایر پلتفرم ها که در خارج از کشور فعالیت می کنند و سبک 
زندگی شرقی یا غربی را مشاهده می کنند، بعد از یک مدتی 
خودبه خود حوزه عالیق شان به سمت مهمترین مسائلی که 
در آنجا مرتب در حال اکو ش��دن است، می رود و زندگیشان 
را آن گونه طراحی می کنند. االن ش��ما می بینید در همه دنیا 
شبکه هایی وجود دارد که کارشان فقط این است که بگویند 
لباس هایتان را این گونه دیزاین و طراحی کنید. ش��بکه هایی 
کارش��ان فقط درباره جواهرات اس��ت. بر این اساس است که 
اگر کسی مرتب در حال مشاهده کانال خاص تلویزیونی است 
و یا شبکه ای را دنبال می کند، ناخودآگاه بعد از یک مدت به 
زندگی او نگاه کنید متوجه خواهید ش��د در حال استفاده از 

همان سبک زندگی است.

پژوهشگر مسائل خانواده:

مردممنتظرارائهسبکزندگیمطلوبنمیمانند

تهیه کننده فیلم س�ینمایی »ناخدا خورش�ید« گفت: فیلمنامه نویسی 
کاری نیست که در گوشه خانه و با تخیل انجام شود چراکه نیاز به دانش 

گسترده و به  روز دارد.
هارون یشایایی در گفت و گو با خبرنگار سینمایی ایرنا و در توضیح مشکالت 
حال حاضر س��ینمای ایران بیان کرد: این روزها فیلم های س��ینمایی که ساخته 

می شوند )همه را نه، اما کم وبیش( می بینم و مشکالتی در آن ها وجود دارد.
تهیه کننده فیلم سینمایی ناخدا خورشید )ناصر تقوایی 1365( ادامه داد: چون 
دیگر کار حرفه ای س��ینما را انجام نمی دهم، صرفاً می توانم از منظر یک بیننده 
درباره این آثار اظهارنظر کنم و از این منظر باید بگویم که مشکل اساسی آثاری 
که تولید می ش��وند این است که قصه ها بس��یار تکراری هستند. به همین دلیل 

وقتی شما یک فیلم را می بینید، انگار تمامی فیلم ها را دیده اید.
وی تاکید کرد: البته فیلم ها س��اخته می ش��وند و با وجود یکی دو فیلم خوبی 
که در این س��ال ها ساخته شده، از شروع سال 1۴01 تعداد تماشاگران به شدت 
کاسته شده است. یعنی به رغم این که سالن های سینمایی با ظرفیت کامل برقرار 

بوده اما تعداد تماشاگران به شدت کم بوده است.
یش��ایایی با اشاره به مش��کل مزمن سینمای ایران یادآور ش��د: ما از ابتدا هم 
مش��کل فیلمنامه داشتیم اما آنچه مطرح اس��ت این است که این مشکل بسیار 
بیشتر شده؛ بخشی از این موضوع هم البته متأثر از کنترل و بازبینی فیلم نامه ها 

و مسائلی از این دست است.
تهی��ه کنن��ده فیلم های ای ای��ران، هامون، کیمیا و نون و گل��دون ادامه داد: 
به هرحال این  همه مش��کل نیس��ت و بخش��ی از آن به خود فیلمنامه نویسان و 

توانایی و تبحر آنان بازمی گردد. وی افزود: فیلمنامه نویسی یک علم است و یک 
فیلم نامه نویس باید اطالعات و دانش بین رش��ته ای داش��ته باش��د؛ یعنی از علوم 
تاریخ، جامعه شناس��ی و ... اطالعات داش��ته باشد. ضمن این که باید بسیار فیلم 

ببیند و آثار خوب دنیا و ایران را تماشا کند.
تهیه کننده »ناخدا خورش��ید«: فیلمنامه نویسی کار گوشِه خانه به مدد تخیل 

نیست
یش��ایایی در پاسخ به این پرس��ش که چرا در دهه های ابتدایی پس از انقالب 
تولیدات سینمایی، قابل توجه و ماندگار بود، گفت: دهه 60 و ۷0 برهه ای خاص 

و منحصربه فرد در تاریخ سینمای ایران است.

وی افزود: تفاوت آثار سینمایی تولید شده بعد از انقالب این است که نیروهای 
تازه نفس وارد این عرصه شدند و سینما، آدم های خودش را داشت و مجموعاً این 

دوره ای بود که سینمای پس از انقالب متولد شد اما دوام نیاورد.
این تهیه کننده پیشکس��وت یادآور ش��د: بخش��ی از این مشکل ورود سیستم 
دولتی به این عرصه بود که دخالت های گس��ترده ای را هم به همراه داشت. این 
س��نت )ورود بخش دولتی به سینما( ماندگار ش��د و امروز با افزایش سرسام آور 
هزینه های تولید بخش خصوصی عماًل به لحاظ س��رمایه ق��ادر به ورود و تولید 

فیلم نیست.
ب��ه گ��زارش ایرنا، هارون یش��ایایی )زاده 3 ش��هریور 131۴ - تهران( یکی از 
رهبران یهودیان ایران و تهیه کننده س��ینما است. پدربزرگ او از یهودیان محله 
یهودی نش��ین اصفهان، جویباره بوده، همچنین مدرسه حلبیان در محله مشیر 
یخچال که س��ریال قصه های مجید در آن ساخته شد، از میراث خانواده مادری 

اوست.
یشایایی از سن 19 سالگی شروع به ساختن تبلیغات تجاری و سینمایی نمود. 
او در سال 1358 اولین فیلم خود را به نام جایزه تهیه کرد و در سال 138۷ در 
بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به عنوان بهترین تهیه کننده بعد از انقالب 

اسالمی جایزه دریافت نمود.
جایزه )علیرضا داوودنژاد 1358(، ناخدا خورش��ید )ناصر تقوایی 1365(، اجاره 
نشین ها )داریوش مهرجویی 1365(، هامون )داریوش مهرجویی 1368( و کیمیا 
)احمدرض��ا درویش 13۷3( از جمله آثار مان��دگار در کارنامه تهیه کنندگی این 

هنرمند پیشکسوت عرصه سینماست.

تهیه کننده »ناخدا خورشید«: فیلمنامه نویسی کار گوشِه خانه به مدد تخیل نیست

عصرآزادی / س�رویس فرهنگی: نمای�ش » داش آکل به روایت نوچه 
کاکارس�تم « به کارگردانی حامد شیخی این روزها در عمارت سیمرغ با 

استقبال خوبی مواجه شده است. 
عصرآزادی - علیرضا نیاکان؛ این نمایش که روایت متفاوتی از داش آکل دارد 
اج��رای خود را از تاریخ 26 تیرماه آغاز ک��رده و تا چهاردهم مرداد ادامه خواهد 

داشت.
حام��د ش��یخی پیرام��ون ای��ن نمای��ش می گوی��د: ح��دود دو س��ال پیش 
ک��ه ب��ه عنوان مدی��ر آموزش در مدرس��ه آق��ای مس��عود کیمیایی با ایش��ان 
هم��کاری داش��تم، ماجرایی را برای م��ن تعریف کردند که زم��ان فیلمبرداری 
 فیل��م » داش آکل « از زب��ان ی��ک پیرم��رد برن��ج ف��روش ش��نیده بودن��د.
آن پیرم��رد ک��ه در جوان��ی نوچ��ه کاکارس��تم ب��وده، قص��ه داش آکل را ب��ه 
گون��ه ای دیگ��ر ب��رای ایش��ان روایت ک��رد و ب��ه آق��ای کیمیایی گفت��ه بود 
ک��ه اص��ل قصه همی��ن بوده و ب��ا قصه ای ک��ه ش��نیدیم کاماًل متف��اوت بود.

 

پیش از آن که مس��عود کیمیایی به س��راغ ساخت فیلم » خون شد « برود، قرار 
بود این قصۀ داش آکل به کارگردانی ایش��ان روی صحنه برود اما با شروع پیش 
تولید فیلمش��ان این امر محقق نشد و به جهت حفظ قداست فیلم داش آکل از 

اجرای این نمایش منصرف شدند.
از همان زمان تصمیم به اجرای این نمایش داش��تم. قرار بود نیمه دوم س��ال 
گذشته ، این داش آکل را در تماشاخانه سنگلج روی صحنه ببرم؛ اما با توجه به 
فرا رسیدن روزهای پایانی قرن، اجرای نمایش قصه قرن را در اولویت قرار دادم 
و حاال این نمایش را به عنوان سیزدهمین نمایش در مقام نویسنده و کارگردان 
 و بیس��تمین نمایش گروه هنری تندیس در عمارت س��یمرغ روی صحنه بردم.
در ای��ن قص��ه، داش آکل مرج��ان را که امانت حاج صمد اس��ت ب��ه خانه خود 
 می برد و مرجان در این خانه باردار می ش��ود. همه در مظان اتهام قرار می گیرند.

تمرینات جدی این نمایش پس از بازنویسی های پی در پی که حاصل تیغ تند 
ممیزی بود، از اول خرداد آغاز شد.

در طراحی نور و صحنه و گریم و لباس ، با حساسیت خاصی جلو رفتیم به دور 
از عناصر مینی مال و به دور از فاکتورهای تئاتر بی چیز.

ام��ا همچون نمایش های گذش��ته با یک دکور واح��د و به کمک طراحی نور، 
فضاهای مختلفی را تداعی کرده ایم.

خوشبختانه این نمایش تا کنون مورد توجه مخاطبان قرار گرفته و دیدن این 
قصه آنها را غافلگیر کرده است.

استقبال خوب از نمایش »داش آکل به روایت نوچه کاکا رستم«

عص�رآزادی/ س�رویس فرهنگ�ی: مدی�رکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی مشارکت همه جانبه 
دستگاه های دولتی و مردم را الزمه ساماندهی و حفاظت از پایگاه 

ملی اوجان عنوان کرد.
 جلس��ه بررسی وضعیت پایگاه ملی اوجان با حضور احمد حمزه زاده، 
معاونین فرماندار و  بخش��دار شهرستان بستان آباد، رئیس یگان حفاظت 

میراث فرهنگی استان و رئیس پایگاه ملی اوجان برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی 
ب��ا تاکید ب��ه اینکه پایگاه مل��ی اوجان از مهم ترین س��ایت های تاریخی 
اس��تان اس��ت گفت: ثبت س��ایت تاریخی اوجان به عن��وان پایگاه ملی 
مرهون زحمات آقای والیتی رئیس این پایگاه و همچنین نماینده مردم 
شهرستان در مجلس است که پس از سال ها تالش به نتیجه رسید و این 
اداره کل ب��ه عنوان متولی اصلی حراس��ت و حفاظت از مواریث تاریخی، 
برخود می داند هر تالشی که برای ارتقای جایگاه و جذب گردشگر به این 

پایگاه ملی الزم باشد به طور جدی در دستورکار خود قرار دهد.
احمد حمزه زاده با اش��اره به اینکه اعتماد بزرگترین سرمایه اجتماعی 
دولت و تمامی دستگاه هاس��ت و می بایس��ت اعتماد م��ردم در راس هر 

اقدام��ی قرار گیرد افزود: الزم اس��ت تا تمام تصمیم��ات و اقداماتی که 
در ش��ورای راهبردی پایگاه ملی اوجان گرفته می ش��ود توس��ط اعضای 
شورای روستای اشرف آباد به سمع مردم برسد تا عالوه بر تحکیم ارتباط 
بین مردمی، فرصت برای برنامه ریزی در راس��تای توس��عه گردش��گری 

منطقه از سوی بخش خصوصی نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه تعیین نقشه مالکیت در عرصه و حریم قلعه تاریخی 
اوج��ان در دس��تورکار قرار خواهد گرفت اضافه ک��رد: با توجه به تعیین 
عرص��ه و حریم قلع��ه تاریخی اوجان، در راس��تای تعیین تکلیف اراضی 
موجود در این عرصه، الزم است تا نقشه مالکیت های اراضی داخل عرصه 
نیز تهیه ش��ود تا تعیین تکلیف به سرعت انجام شود تا اقدامات باستانی 

و عملیاتی در این سایت نیز بدون چالش پیش رود.
حمزه زاده اظهار داش��ت: مزیت بزرگ ما در جذب گردش��گر مواریث 
تاریخی مان اس��ت ل��ذا به عنوان متولیان دولت��ی و خصوصی، همچنین 
ش��هروندان و روس��تائیان وظیفه داریم تا از این سرمایه بزرگ به خوبی 
مراقبت کنیم چرا که اگر این میراث تاریخی به ما منتقل ش��ده حاصل 
تالش نیاکانمان اس��ت اگر ما نیز درصدد اش��اعه این فرهنگ و تاریخ به 

آیندگان هستیم باید به  خوبی از آنها مراقبت نماییم!

مشارکتهمهجانبهالزمهساماندهیپایگاهملیاوجان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان  شرقی تاکید کرد؛

ثبتنام۱۰۰اثربرایرقابتدرجشنواره
نمایشعروسکیمبارک

دبیر نوزدهمین جش�نواره نمایش عروس�کی تهران مبارک با اعالم 
ثبت ن�ام نزدی�ک به ۱۰۰ اثر برای رقابت در این جش�نواره با گذش�ت 
حدود دو هفته از انتش�ار فراخوان تاکید کرد: استقبال خانواده تئاتر 
عروسکی از جشنواره بسیار مثبت بوده و امیدواریم امسال شاهد آثار 

درخشانی باشیم.
ب��ه گزارش خبرنگار فرهنگ��ی ایرنا، هادی حجازی فر با اش��اره به این که از 
حدود 100 اثر عروس��کی که تاکنون برای حضور در رویداد امس��ال ثبت نام 
کرده اند بی��ش از نیمی از آثار مربوط به گروه های تئاتری از شهرس��تان های 
مختلف اس��ت، ابراز امیدواری کرد جش��نواره امسال شاهد حضور باکیفیت تر 
و قدرت مندتری از گروه های با اس��تعداد و جوان در سراس��ر کش��ور باش��د و 
فرصت دیده شدن را در اختیار این گروه ها قرار دهد. وی ادامه داد: پیش بینی 
می کردیم پس از چند س��ال رکود در فضای نمایش عروسکی به دالیلی مثل 
کرونا و ... ایجاد رونق دوباره در این حوزه با مش��کالتی همراه باش��د، اما این 
میزان اس��تقبال، ما را به داشتن جشنواره ای با روح تازه و پر از اتفاقات خوب 
امیدوار کرد. حجازی فر همچنین با اش��اره به حضورش در تبریز و گفت وگو با 
فعاالن نمایش عروسکی استان آذربایجان شرقی که هفته گذشته برگزار شد، 
افزود: در این نشست ضمن شنیدن مشکالت گروه ها برای تولید آثار نمایشی، 
قرار ش��د با حمایت های ستاد جشنواره و همراهی فعاالن تئاتر عروسکی این 
اس��تان، انجمن تخصصی نمایش عروسکی همزمان با افتتاح جشنواره تهران، 
در تبریز شروع به فعالیت کند. عالوه بر این، تا زمان برگزاری جشنواره، سفر 
به اس��تان های دیگر و گفت وگو با فعاالن نمایش عروسکی در مراکز استان ها 
ادامه خواهد داش��ت.  نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران 
مب��ارک از 22 تا 30 مه��ر 1۴01 به دبیری هادی حجازی فر در تهران برگزار 
خواهد ش��د. ثبت نام برای شرکت در جشنواره از نیمه تیرماه از طریق سایت 
جش��نواره به این آدرس آغاز ش��ده و تا پانزدهم مردادماه ادامه خواهد داشت. 
در بخش کودک و بزرگس��ال هر یک 15 اثر و در بخش فضای باز هم 10 اثر 

برای شرکت در جشنواره پذیرفته خواهند شد.

تدوینگر فیلم پیتوک: 

نماهایمتنوعسکانسهاچالشتدوینبود
تدوینگر فیلم سینمایی »پیتوک« گفت: بسیاری از سکانس های این 
فیلم از زوایای مختلف فیلم برداری ش�ده اس�ت و می شد چندین بار 

سکانس ها را مونتاژ کرد و این چالش من برای تدوین بود.
کاوه ایمانی تدوینگر فیلم سینمایی »پیتوک« در گفتگو با خبرنگار سینمایی 
ایرنا، با اشاره به اینکه این اثر اولین همکاری اش با سید مجید صالحی بوده است، 
گفت: بهرام دهقانی از بهترین تدوینگران ایران که من از سال ۷5 دستیار ایشان در 
10 فیلم بودم، قرارداد مونتاژ پیتوک را بسته بود و یک روز مانده به کلید خوردن 
پروژه انصراف داد. آن زمان بود که بنده با مجری طرح کار یعنی علی مردانی برای 
تدوین پروژه قرارداد بستم. وی درباره همکاری با سیدمجید صالحی بیان کرد: آن 
زمان که این پروژه به من پیشنهاد شد، همزمان پیشنهاد تدوین یک فیلم دیگر 
را هم داشتم که نپذیرفتم چراکه به نظرم رسید، این فیلم خوبی ست و باید وقت 
زیادی برای آن بگذارم. کارگردان بسیار در این پروژه به من اطمینان کرد و شاید 
باور نکنید که ما در کل مرحله تدوین تنها سه ساعت با هم جلسه داشتیم، یعنی 
هیچ وقت ما درب��اره جزییات صحبت نکردیم، بلکه درباره کلیت چیزی که قرار 
بود ارایه دهیم، صحبت کردیم. تدوینگر فیلم سینمایی پیتوک ادامه داد: نظرات 
ما به لحاظ زیبایی شناسی بسیار به هم نزدیک بود و به سلیقه یکدیگر آگاه بودیم 
که منجر به یک همکاری خوب، دقیق و خاطره انگیز شد و اگر پیشنهاد همکاری 
مجدد از س��وی او داشته باش��م با کمال میل آن را می پذیرم. ایمانی تاکید کرد: 
درست است که پیتوک اولین فیلم سینمایی  سیدمجید صالحی محسوب می شود 
اما بسیار به بازی بازیگران، دکوپاژ، میزانسن، ریتم در سکانس مسلط است چراکه 
سال ها دستیار کارگردانان مهمی چون مسعود کیمیایی و چند نفر دیگر بوده است. 
او همانند یک کارگردان حرفه ای و پخته، متریال خوب در اختیار من قرار داد و من 
هم تمام سعیم را کردم، فیلم را خوب مونتاژ کنم. وی با اشاره به اینکه فیلم، ژانر و 
قهرمان و ضدقهرمان دارد، تصریح کرد:  پیتوک از جنس فیلم نوآر است که کمتر 
ساخته می شود. فیلم به شدت مستقل و با وسواس ساخته شده است. همچنین 
این فیلم سینمایی استوری برد داشته و بر اساس آن سکانس گرفته شده است. از 
آنجاکه بسیاری از سکانس ها از زوایای مختلف گرفته شده بود، می شد چندین بار 

سکانس ها را مونتاژ کرد و این چالشی برای من بود.
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