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سخننخست
فجر نیاز سینمای ایران

شکی نیست که جشنواره فیلم فجر بزرگ ترین رویداد ســینمایی کشور است .اتفاقی که از آن به نقطه»تحویل سال
سینمایی»توصیف می کنند .قدمت برگزاری و شعاع اجتماعی آن و اثراتش بر فضای جامعه و بر روی طیف های مختلف
اجتماعی بالقوه ،این ظرفیت را دارد که این جشنواره در قامتی فراتر از یک جشنواره سینمایی به حساب آید و عمال،
یک رویداد فرهنگی و اجتماعی تلقی گردد .رویدادی که به دالیل گوناگون دارای کارکردهای گســترده ایی بر همه
بخش های فرهنگی جامعه و حتی ،فراتر از آن است .فرصتی است که اگر حواسمان نباشد به تهدید تبدیل می شود.
تردیدی نیست که این رویداد یک اتفاق منحصر بفرد در میان جشنواره ها و اساسا ،فعالیت های فرهنگی و سینمایی
کشور است و برخوردار از اهمیت و مزیت های بی شماری برای سینما .این جشنواره برغم فراز و نشیب های بسیار زیاد
در دولت های مختلف همواره ،برای اهالی سینما و رسانه های سینمایی یک نقطه ثقل توجه بوده و هست .بپذیریم یا
نه ،چراغ راه سینما محسوب می شود و همچنان ،این جایگاه ممتاز حفظ شده است.
این جشنواره ،آئینه تمام نمای تولیدات ،ظرفیت و وضعیت ساالنه سینمای ماست و برای فعاالن این عرصه بزرگ ترین
ویترین از ره آوردهای یکساله شان است .برای اینکه سطح ،جایگاه ،مسیر و روند حرکت سینمای ایران را بشناسیم
کافی است جشنواره را دیده باشیم .البته ،ممکن اســت چند اثری به خاطر اعمال سالیق هیات های انتخاب در این
پکیج قرار نگرفته باشند ولی با مرور فیلم های فجر می توان به تحلیل کلی از سینمای یکسال رسید .مضافا ،اینکه فجر،
فرصتی مضاعف را برای نویسندگان و منتقدان سینمایی فراهم می آورد .قشری که می توانند با نگاه منصفانه و علمی،
افق حرکت تولیدات سینمایی را ترسیم کنند و حفره ها ،چالش ها ،آسیب ها و برجستگی های سینما را نشان دهند.
این جشنواره برای همه مدیران فرهنگی و متولیان ســینمایی ،هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و هم در بخش
های مختلف دولتی و خصوصی ،یک گرانیگاه به حساب می آید .نوعی حسابرسی ساالنه و ارزیابی از تولیدات ،جهت
گیری ها و مسیر حرکت ســینمای ایران .خروجی ریل گذاری ها و سیاستگذاری های ساالنه به حسب ضرورت ها و
مقتضیات فرهنگی -اجتماعی در این اتفاق رونمایی و معرفی می شوند و متولیان می توانند آسیب شناسی و ظرفیت
شناسی سینما؛ و خطا یا درستی هدف گذاری ها و سیاست هایشان را در آثار ارائه شده ببینند .ضمن اینکه فضای الزم
برای ارزیابی همه مضامین و موضوعاتی که اهمیت راهبردی داشته ولی مورد غفلت قرار گرفته را نیز ،ببینند .در این
جشنواره است که می شود به ترسیم افق نیازها و ایده ال ها پرداخت.
جشنواره فیلم فجر به دالیلی که گفتم یک فرصت است برای سینمای ایران .قدر بدانیم و این فرصت را به تهدید تبدیل
نکنیم .با همراهی ،همدلی ،تحمل نقد ،گذشت ،دوستی ،نزدیک ساختن نسبتش با گفتمان فرهنگی انقالب ،کمک
به جشنواره و کارگروه های اجرایی آن این امکان فراهم می شود.

رویدادها

راهیابی«ذبح» به جشنواره «کاستندورف»
فیلم کوتاه «ذبح» به کارگردانی مشــترک آکو زندکریمی و ســامان
حســینپور ،به تهیهکنندگی مشــترک حــوزه هنری کردســتان و
انجمن ســینمای جوانان ســنندج به دوازدهمین دوره جشنواره فیلم
«کاستندورف» راه پیدا کرد.
«ذبح» در این دوره از جشنواره با آثاری از کشورهای :آمریکا ،فرانسه ،کانادا ،ترکیه،
اسپانیا ،آلمان ،لهستان ،سوئیس ،فیلیپین ،ســوریه ،کوبا ،روسیه ،اسلواکی ،نروژ و
استرالیا به رقابت پرداخت.
این جشنواره که توسط امیر کاستاریتســا پایهگذاری شده ،هر ساله سینماگران
برجسته جهان را دعوت میکند تا به عنوان داور یا مهمان ویژه حضور داشته باشند
که از ایران تاکنون اصغر فرهادی ،عباس کیارستمی ،لیال حاتمی و  ...در این رویداد
سینمایی حضور داشتهاند.
فیلم کوتاه «ذبح» داستان خانوادهای است که برای گذراندن یک زمستان سخت
باید تنها دارایی خود یعنی گاوشــان را بفروشند ،اما پســر خانواده از این تصمیم
خوشحال نیســت و گاو را فراری میدهد .این فیلم پیش از این عنوان بهترین فیلم
خارجی چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای دانشــجویی در بلغارستان و
حضور و موفقیت در چندین جشنواره دیگر داخلی و خارجی را کسب کرده است.

مستند «متولد آذر» منتشر شد
مســتند«متولد آذر» جدیدترین محصول سازمان سینمایی
حوزه هنری منتشر شد
مســتند «متولد آذر» به کارگردانی و تهیهکنندگی سیدرضا
حســینی از تازهتریــن تولیدات مرکز مســتند ســوره در ویودیهای
معتبرمنتشر شد.
این مســتند به زندگی ،شــخصیت و زمانه مرتضی ســرهنگی ،چهره
برگزیده هنر انقالب و پژوهشگر پیشکسوت دفاع مقدس میپردازد.
عالقهمندان میتوانند این مســتند را با مراجعه به ســایت های معتبر
ویودی ،دانلود و تماشا کنند.
در این خبر آمده اســت :این اثر از ســوی مرکز مســتند ســوره حوزه
هنری به بخش جایزه شــهید آوینی شانزدهمین جشــنواره فیلمهای
مستند«سینماحقیقت» راه یافت و در این جشنواره به نمایش درآمد.

«گل ایرانی»؛ کمدی با مضمون حمایت از کاالی ایرانی
«گل ایرانی» تازهترین ساخته محمدحســین امانی در گروه هنری
کات است .این اثر کمدی با مضمون حمایت از کاالی ایرانی و در مرکز
تولیدات جوان صداوسیما تهیه شده است.
امانی پیش از این با آثاری همچون «صداها»« ،شیرینی»« ،برند» و «گیت»
در حوزه تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی شناخته شده بود.
«گل ایرانی» با موضوع «هر ایرانی ،یک گل ایرانی» به مدت  4دقیقه با بازی:
صاحب حائری زاده و علیرضا حائری زاده ،مائده ناصر بافقی به تهیه کنندگی
حسین دارابی تولید شده است.
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حضور  11اثر از حوزه هنری در جشنواره عمار
حوزه هنری انقالب اسالمی در نهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم
عمار با  11اثر حضور داشت.
گروه هنری کات با  7اثر :نفرس /به کارگردانی سامان غنائمی ،برادر /به
کارگردانی مهدیه محمدی ،تقاص /به کارگردانی محسن امانی ،کف و خون /به
کارگردانی محمد پایدار و احمد حیدریان ،کفش /به کارگردانی حسین دارابی،
گل ایرانی /به کارگردانی محمدحســین امانی ،هر سال اربعین /به کارگردانی
میالد محمدی در بخش داستانی کوتاه و با فیلم :سوزن /به کارگردانی یوسف
جعفری در بخش داستانی نیمه بلند حضور داشت.
انیمیشن «سر عروج» با نویسندگی و کارگردانی حسن اسدی و تهیه کنندگی
محمدحســین ملکی از تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان
کرمان در بخش مسابقه این جشنواره به رقابت پرداخت.
همچنین دو طرح فیلمنامه ســینمایی با نامهای« :تهران» و«روزی روزگاری
بویراحمد» از رضا دانشپژوه از هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمدی
نیز در این دوره جشنواره فیلم عمار حضور داشت.

فیلم کوتاه «برادر» در باشگاه فیلم سوره

«برادر» دومین ســاخته مهدیه محمدی در گروه هنری کات است.
این اثر ،یک اقتباس آزاد از داســتان «این و آن» به قلم مریم السادات
زکریایی است و قصهای در بستر ماههای منتهی به انقالب اسالمی را
روایت میکند .مهدیه محمدی پیش از این فیلــم کوتاه «چرخ» را کارگردانی
کرده است.
خالصه داســتان :در التهاب ماههای منتهی به انقــاب ،جوانی که روز مهمی
انتظارش را میکشد ،باید میان خود و غریبهای دست به انتخاب بزند. ...
فیلم کوتاه «برادر» برای نخســتین بار  ۱۰دی ماه در بخش مسابقه فیلمهای
داستانی نهمین جشنواره فیلمعمار در سینما فلسطین به نمایش درآمد.
مشخصات این فیلم عبارتند از :کارگردان -مهدیه محمدی /تهیهکننده :محدثه
پیرهادی /بازیگران :سجاد بابایی ،مجتبی واشیان ،اکبر مددیمهر /مدت زمان:
 ۸دقیقه

فیلم کوتاه «درامان  »...در کردستان آماده نمایش شد

فیلم کوتاه مستند داستانی « درامان  »...به نویسندگی وکارگردانی فاطمه مرزبان
و تهیه کنندگی حوزه هنری انقالب اسالمی استان کردستان تولید و آماده نمایش
شد.
فیلم کوتاه مستند داستانی «درامان» با محوریت و موضوع محیط زیست به تهیه
کنندگی حوزه هنری استان کردستان و نویسندگی و کارگردانی فاطمه مرزبان
نهایی و آماده حضور در جشنوارههای داخلی وخارجی شد.
این فیلم با محوریت حفظ محیط زیست؛ داستان دختری است که سگش را گم
نموده که در پایان متوجه میشود که سگش بخاطر گیرکردن پالستیک در گلویش
خفه شده است.
در این فیلم وریا گلزاریان به عنوان تصویربردار و عفــت مرزبان به عنوان بازیگر
کارگردان فیلم را همراهی نمودهاند.
شماره بیست و سه دی1397
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جشنواره

«باشگاه فیلم سوره»
در جشنواره
پویانمایی تهران
«باشــگاه فیلم ســوره» بــا  ۲اثر در
جشــنواره پویانمایــی تهــران حضور
دارد.
انیمیشــنهای کوتــاه «آنتراکت» و
«میم» به کارگردانی ســید محمدرضا
خردمنــدان و محصول باشــگاه فیلم
ســوره به بخش فیلم کوتاه مســابقه
ایران ،یازدهمین جشنواره بینالمللی
پویانمایی تهران راه یافتند.
این جشنواره  ۱۲تا  ۱۶اسفند ۱۳۹۷
در تهران برگزار می شود.

فراخوان باشگاه
فیلم حوزه هنری قم
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«تنگه ابوقریب» در شبکه نمایش خانگی سوره
فیلــم ســینمایی «تنگه
ابوقریب» بــه کارگردانی
بهرام توکلی توسط موسسه
هنرهای تصویری ســوره میهمان
خانهها شد.
«تنگه ابوقریــب» که در ژانر دفاع
مقدس بــا محوریــت مقاومت و
اســتقامت در جنگ تحمیلی و به
تصویر کشیدن حماســه گردان
عمار یاسر لشکر  ۲۷محمد رسول
اهلل ســاخته شده اســت توسط
موسســه هنرهای تصویری سوره
در نمایش خانگی منتشر شد ،این

باشــگاه فیلم حوزه هنری
اســتان قم بــرای دورههای
فراگیردور ههــای آمــوزش
فیلمسازی ،جلسات نمایش و
نقد فیلم ،اردوهای آموزشی-
تخصصی و حمایت برای تولید
فیلم کوتاه فراخوان داد.
ترم نخســت دوره آموزشی
به آموزش فیلمنامهنویســی
اختصــاص دارد و در ترم دوم
کال سهــای کارگردانــی،
تصویربــرداری ،تدویــن و

استقامت و ایستادگی گردان عمار
موجب نــاکام گذاشــتن صدام از
آخرین هجوم خود به خاک ایران
شــد که چند روز بعد با قطعنامه
 ۵۹۸شورای امنیت همراه بود.
این فیلم در حالی منتشــرشد که
با توجه به تحریمهای بینالمللی
و عدم ثبــات نرخ ارز در کشــور،
مردم دچار مشــکالت و معضالت
معیشــتی زیادی هستند و حس
همزاد پنــداری بســیار باالیی را
با فیلم برای بیننــده میتواند به
ارمغان بیاورد.

صدابرداری برگزار خواهد شد.
پذیرش هنرجو در این باشــگاه
بر اســاس مصاحبه خواهد بود و
پذیرفتهشــدگان طــی ترمهای
ش ِرو از دورهها ،جلسات اردوها
پی 
و حمایت برای ساخت فیلم کوتاه
بهرهمند خواهند شد.

رویدادها
مستند

فیلم ســینمایی «تنگــه ابوقریب»
کــه در منظــوم ،مرجع ســینما و
تلویزیون ایران توانســته اســت با
امتیــاز  ۷.۹از  ۱۰محبوبیــت خود
در بیــن مخاطبین ایرانــی را ثابت
کند با حضور خود در سیوششمین
جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۹۶
توانست در  ۱۷بخش نامزد شود که
در این بین برنده  ۶جایزه ســیمرغ
برای عناوین؛ بهترین فیلم توســط
ســعید ملکان ،بهترین کارگردانی
توسط بهرام توکلی ،بهترین بازیگر
نقش اول توســط امیــر جدیدی،
بهترین چهره پردازی توسط سعید
ملکان ،بهترین صدابرداری توســط
رشید دانشمند و بهترین جلوههای
ویژه میدانی توسط محسن روزبهانی
شد.
«تنگه ابوقریب» با هنرمندی مهدی
پاکدل ،جــواد عزتی ،امیر جدیدی،
علی ســلیمانی ،حمیدرضا آذرنگ،
پانیبال شومون ،قربان نجفی ،مهدی
قربانی ساخته شده است .این فیلم
محصول سازمان هنرهای رسانهای
اوج اســت و تهیهکنندگی این اثر را
سعید ملکان بر عهده دارد.

آغاز نگارش فیلمنامه مجموعه
تلویزیونی«خاطرات سفیر»

رونمایی از«دل سپرده» در تبریز

مســتند روایی «دل سپرده» با موضوع
شــهید مدافع حرم محمدرضا فخیمی
رونمایی شد.
در این مراســم که بــا حضــور نماینده ولی
فقیه در اســتان و امام جمعه تبریز و جمعی
از خانواده های شهدا و مســئوالن استانی و
نیروهای مسلح استان در محل کانون بسیج
هنرمنــدان تبریز برگزار شــد ،رئیس حوزه
هنری آذربایجان شرقی گفت :از ویژگیهای
شهدا این است که در طول زندگی خود خط
ســیر تربیتی آنها منطبق با آموز ههای ائمه
علیهم الســام اســت و روحیه ایستادگی و
مقاومت در برابر ظالم را دارند.
سید محمد حســین بالغی افزود :برای نسل
ســوم و چهارم انقالب که دوران هشت ساله
دفاع مقدس را به عینه لمــس نکردهاند این

نیلوفــر شــادمهری،
نویســنده کتاب پرفروش
«خاطرات سفیر» ،نگارش
فیلمنامه سریال تلویزیونی
«خاطرات ســفیر» را برای
ساخت در «باشــگاه فیلم
ســوره» حوزه هنری آغاز
کرده است.
ایــن ســریال برگرفته از
خاطرات دختر مســلمانی
خواهد بود که هرچند برای
ادامهی تحصیل در مقطع
دکتری به کشــور فرانسه

ســفر میکند اما سفیری
بــرای دفــاع از حقیقت
اسالم میشود.
کتــاب «خاطــرات
ســفیر» ،خاطرات نیلوفر
شادمهری و شــامل بیان
چالشهایی است که یک
بانوی مســلمان به عنوان
دانشجوی ممتاز ایرانی در
فرانسه با آن مواجه شده
اســت .این کتاب شامل
بخش کوتاهی از خاطرات
ایشان است و روایتهای

شهدا الگوهای مناسبی هســتند تا با مطالعه
در مشی زندگیشان راه را پیدا کنند.
وی بــه فعالیت های حوزه هنری اســتان در
زمینه فرهنگ و هنر انقالبی و ارزشی هم اشاره
کرد و گفت :هم اکنون در زمینه نشستهای
ادبیات پایداری و ســاخت مستندهای شهدا
فعالیتهای خوبی در ایــن مجموعه هنری
در حال انجام است و مستند «دل سپرده» به
عنوان دومین کار ما در حوزه شهدای مدافع
حرم امروز رو نمایی میشود.
گفتنی اســت ،در پایان این مراســم از فیلم
مستند روایی «دل ســپرده» به کارگردانی
حجــت رنجبــری از فیلمســازان و فعاالن
فرهنگی تبریــز که با حمایت حــوزه هنری
آذربایجان شــرقی به مدت  ۳۰دقیقه تولید
شده بود رونمایی شد.

تازهای از این مواجهه در نســخه
فیلمنامه سریال به رشته تحریر
درخواهد آمد.
«خاطــرات ســفیر» بــرای
نخستین بار در سال  ۹۶و توسط
انتشــارات «ســوره مهر» عرضه
شــد و در مدت  ۹ماه با استقبال
بســیار مخاطبان به چاپ سی و
هشتم رسید .رهبر انقالب چندی
پیش در جریان یکی از دیدارها با
اشاره به این کتاب گفتند :کتاب
«خاطرات سفیر» را توصیه کنید
که خانمهایتان بخوانند.
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«زخم الماس» رونمایی شد
فیلم داســتانی «زخم الماس» روایــت  ۴دهه زندگی
استاد میرزاوندی ،حنجره موسیقی دفاع مقدس ایران و
خواننده «دایه دایه» ،در لرستان رونمایی شد.
ایــن فیلم نیمه بلنــد با زمــان  ۵۰دقیقه که در واحــد هنرهای
تصویری حوزه هنری لرســتان تولید شده ،پرترهای است از چهار
دهه خاطــرات و زندگی حنجره موســیقی دفاع مقــدس ایران
اســتاد محمد میرزاوندی که اجرای ترانه «دایه دایه» او یکی از
ماندگارترین خاطرات موسیقی دفاع مقدس بهشمار میرود.
ترانه «دایه دایه» یکی از یکصد ترانه برتر تاریخ موسیقی کشور
و اســتاد میرزاوندی ماندگارترین چهره موســیقی دفاع مقدس
لرستان است.
اجرای ترانه «دایه دایه» با صدای استاد میرزاوندی اولین اجرای
زنده موسیقی اســت که پس از پیروزی انقالب اسالمی از طریق
شبکه اول ســیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شــد و تاثیر
شــگرفی بر روحیه جوانان بــرای مقابله با دشــمن بعثی برجای
گذاشت.

آغاز فصل جدید نشستهای سوژهیابی در مستند
مستندســازان در چهارمین ســری از سلســله نشستهای
سوژ هیابی در مستند ،به بررســی تحلیلی تاریخ دفاع مقدس
خواهند پرداخت.
نشســتهای بررســی تحلیلی دفاع مقدس با عنوان «داس و شمشیر»
چهارمین سری از سلسله نشستهای ســوژهیابی مرکز مستند است که
به مدت ۱۰جلسه در حال برگزاریست.
در این سلســله نشســت که هر هفته دوشــنبهها از ساعت
 ۱۵:۳۰در سالن استاد اوستای حوزه هنری برگزار میشود ،محمدعلی
صمدی پژوهشگر جنگ و دفاع مقدس به ارائه بحث می پرداخت.
گفتنی اســت مرکز مستند ســوره در سه دوره گذشــته از این سلسله
نشست به بررسی دوران رضاخانی ،بررسی اتفاقات دهه پنجاه و شصت و
بررسی نقش روشنفکران در مشروطه و پس از آن پرداخته است.

انتشار فراخوان تولید فیلم کوتاه «حماسه فاطمیون»

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی از انتشار فراخوان تولید فیلم کوتاه
«حماسه فاطمیون» خبر داد.
میثم مرادی بیناباج با اشــاره به انتشــار فراخوان تولید فیلم کوتاه
«حماسه فاطمیون» در سه بخش داستانی ،مستند و پویانمایی اظهار داشت:
مسلما پرداختن به مسائل روز از جمله حماسهها و نبرد دالورمندانه فاطمیون
در مقابله با جریانات تکفیری و دفاع از حرم اهل بیت(ع) در سوریه میتواند
الهامبخش فیلمسازان ما برای خلق آثار هنری قرار بگیرد.
وی افزود :در این راســتا با بســیاری از رزمندگان فاطمیون مصاحبه شده و
خاطرات بدیع آنها ثبت و ضبط گردید که ایدههای دراماتیکی از گفتههای آنان
استخراج شده و درصدد هستیم این ایدهها را که از بداعت و جذابیت برخوردار
است در جهت تولید فیلم کوتاه در اختیار هنرمندان قرار بدهیم.
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تصویربرداری«نهست» در آستانه چهل سالگی انقالب
با حمایــت حوزه هنری کردســتان و صداوســیمای مرکز کردســتان ،در
راستای پاسداشت چهلمین ســال پیروزی انقالب اسالمی ،مراحل
تصویربرداری فیلم کوتاه «نهست» در استان کردستان آغاز شد.
رئیس حوزه هنری کردستان با اشــاره به جایگاه فیلم و فیلمسازی
در استان گفت :فیلم کوتاه «نهست» در راستای همگرایی و تعامل نهادهای
فرهنگی و با برنامهریزی و ســرمایهگذاری مشــترک با صداوسیمای مرکز
کردستان مراحل ضبط آن آغاز شده است.
امین مرادی یادآور شــد« :نهســت» به نویســندگی و کارگردانــی زانیار
لطفی بعد از طی مراحل مختلف به شــرایط ضبط رســیده اســت و مرحله
تصویربرداری این اثر آغاز شده است.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی این فیلم کوتاه با حوادث ســالهای نخستین
پیروزی انقالب اسالمی ایران در اســتان کردستان مرتبط است ،افزود :قرار
اســت که در مدت زمان  ۲۰دقیقه روایتی نو و تــازه و مرتبط با حوادث آن
دوران به مخاطب عرضه شود.
مرادی افزود :این فیلم قرار است در مدت زمان  ۶روز در یکی از روستاهای
اطراف ســنندج تصویربرداری شــود و پس از مراحل تدویــن ،همزمان با
جشنهای چهلسالگی انقالب اسالمی به نمایش درآید.

تماشای «آب» در باشگاه فیلم حوزه هنری یزد
فیلم سینمایی «آب» به کارگردانی دیپا مهتا در شصتونهمین نشست
باشگاه فیلم حوزه هنری یزد اکران و تحلیلشد.
در این برنامه که جمعی از اهالی ســینما حضور دارند ،دکتر محمود
دهقان هراتی معاون هنری اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان به تحلیل و
واکاوی این اثر میپردازد.
لیسا ری ،کولبوشان کارباندا ،جان آبراهام ،سیما بیسواس و وحیده رحمان دیگر
بازیگران این فیلم هستند.
فیلم «آب» داســتان مصائب چند زن بیوه در دوران اســتعمار هند را روایت
میکند .این فیلم كه تصويرگر فضای هندوســتان در دهه  ۳۰ميالدی است،
س هشت سالهای است كه پس از مرگ همسرش به مكان مخصوص
داستان عرو 
بيوهها تبعيد شده و به مرور ،حضور او در آنجا بر زندگی آنها تأثير میگذارد.
دیپا مهتا در سومین فیلم از سهگانههایش ،به زیبایی به نقد سنتهای نامعقول
کشورش میپردازد

تولید «عاشیق محمدحسین دهقان» در آذربایجان غربی

تولید فیلم مستند «عاشیق محمدحسین دهقان» به کارگردانی یعقوب اکبریان در واحد
هنرهای تصویری حوزه هنری آذربایجان غربی آغاز شد.
در این فیلم مســتند که فرایند تولید آن در مدت یک ماه به پایان میرسد ،زندگی هنری
محمدحسین دهقان از اساتید مســلم موسیقی عاشــیقی غرب آذربایجان در مدت ۴۵
دقیقه با مشاوره و همکاری واحد موسیقی حوزه هنری آذربایجان غربی از زوایای مختلف
به تصویر کشیده میشود.
مروری بر دوران کودکی ،خانواده ،تربیت شاگردان ،حضور در مراسم و محافل فرهنگی و
هنری ،نقش عاشیق دهقان در رشد و توسعه موسیقی عاشیقی ،فعالیتهای هنری ایشان
و کسب افتخارات از موضوعهای اصلی این فیلم مستند محسوب میشود.
عاشیق محمدحســین دهقان متولد ســال  ۱۳۱۳شمسی ارومیه (روســتای ایگدیر) از
چهرههای ماندگار و یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان موسیقی در غرب آذربایجان و مکتب
عاشیقی ارومیه است که با ارائه سبکی متفاوت در موسیقی و تربیت دهها نفر از هنرمندان
موسیقی نقش بسزایی را در رشد و توسعه موسیقی عاشیقی در مکتب ارومیه داشته است.
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کارگاه ایدهیابی فیلم های  100ثانیه در زنجان
در کارگاه اید هیابی برای تولید فیلم  100ثانیه ،شــش فیلمنامه از هنرمندان جوان و
مستعد استان با موضوعات اخالقی و اجتماعی در حوزه هنری زنجان تولید شد.
میثم سیفی؛ مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری زنجان ،گفت :این کارگاه ،با
حضور بیش از  12نفر از هنرمندان و هنرجویان رشته فیلمســازی با هدف تولید محتوا از مرحله
انتخاب سوژه تا نوشتن طرح ،خالصه نویســی ،دیالوگ نویسی ،شخصیتپردازی و نگارش نهایی
فیلمنامه در حوزه هنری زنجان برگزار شد.
مســئول واحد هنرهای تصویری حــوزه هنری زنجان ،رویکــرد برگزاری ایــن کارگاه را تولید
فیلمنامه با موضوعات اخالق محور و در نهایت حمایت از ســاخت این فیلمنامه ها برای شــرکت
در دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم  100ثانیه که اســفند ماه سال جاری برگزار می شود،
بیان کرد.
وی ،فیلمنامههای «دربســت» نویسنده ســیدجواد مرتضوی« ،تابلو» نویسنده سوسن سالمت،
«شعار سال» نویسنده بهزاد علوی« ،وزنه بردار» نویسنده علی نجفی« ،مشتری» نویسنده بهزاد
شاهینپور و «عروسک» نویسنده بهمن تلخابی شــش فیلمنامه تولید شده در کارگاه تولید ایده
و محتوا در راستای ساخت فیلم  100ثانیه عنوان کرد.

فیلم سینمایی «ماجان» وارد شبکه نمایش خانگی سوره شد
فیلــم ســینمایی «ماجــان» بــه
کارگردانی رحمان سیفیآزاد توسط
موسســه هنرهای تصویری ســوره
میهمان خانهها شد.
فیلم ســینمایی «ماجان» کــه در ژانر درام با
موضوعیت اجتماعی ،داستان والدینی را روایت
میکند که بر سر نگهداری فرزند معلول خود
اختالف نظر دارند و مشــکالت زیادی بر سر
روند زندگی آنها رقم میخورد.
از نکات جالب فیلم ســینمایی «ماجان» ،به
فیلم اول بــودن رحمان ســیفیآزاد در مقام
کارگردانی و همکاری وی با ســتارگانی چون؛
فرهــاد اصالنی ،مهتــاب کرامتــی ،بهنوش
بختیاری ،ســیما تیرانداز ،علیرضا اســتادی،
بابک انصــاری ،عرفان برزیــن ،محمدمهدی
احدی و سارا میرایی میتوان اشاره کرد.
این فیلم در حالی منتشــر میشود که با توجه
به آمار سازمان بهزیستی در کشور ایران بیش
از یک میلیون و پانصدهزار نفر بهعنوان معلول
زندگی میکننــد و همچنان ایــن عزیزان با
مشکالت و معضالتی معیشــتی و فرهنگی در
جامعه روبرو هستند که فیلم سینمایی ماجان
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قصد دارد قسمتی از این مشکالت را به تصویر
بکشد.
فیلم سینمایی «ماجان» به کارگردانی رحمان
ســیفیآزاد و نویســندگی لیال الریجانی و با
هنرمندی فرهــاد اصالنی ،مهتــاب کرامتی،
بهنوش بختیاری و سیما تیرانداز ساخته شده
اســت که تهیهکنندگی این محصول موسسه
تصویر شهر را محمدمهدی عسگرپور بر عهده
دارد.
فیلم سینمایی «ماجان» که در منظوم ،مرجع
ســینما و تلویزیون ایران توانسته است امتیاز
 ۶.۱از  ۱۰را کســب کند به عنــوان یک فیلم
متوسط در ژانر اجتماعی توسط مردم و کاربران
سینما و تلویزیون ارزشگذاری شده است.
از دیگــر عوامل ایــن اثر میتوان بــه :محمد
آالدپوش مدیــر فیلمبــرداری ،نازنین مفخم
تدوینگر ،جهانگیر میرزاجانــی طراح صحنه
و لباس ،ســعید بجنوردی صدابــردار ،مهدی
دلخواســته عکاس ،مهرداد میرکیانی طراح
چهرهپــردازی ،مجید کریمی مدیــر تولید و
سعید نقدزاده بهعنوان دستیار کارگردان نیز
اشاره کرد.

رویدادها
کارگاه«بازاریابی بینالمللی آثار سینمایی» در بوشهر
کارگاه پخش و بازاریابی
آثار ســینمایی با حضور
مریــم نقیبــی مدیــر
بینالملــل و بازرگانی ســازمان
سینمایی حوزه هنری برای اولین
بار روز گذشته در سالن اجتماعات
حوزه هنری استان بوشهر برگزار
شد.
این کارگاه با حضــور هنرمندان و
سینماگران استان بوشهر برپا شد
و فیلم سازان پیشکسوت استان از
جمله :سیدرضا صافی ،مریم رنجبر
و محسن مکاری و  ...نیز ،بسیاری
از فیلم ســازان و عالقه مندان به
سینما حضور داشتند.

«بررســی شــیوههای پخش و بازاریابی فیلم در ایران
و تفاوتهــای آن با دیگر کشــورهای جهــان» و نیز،
«ضرورتها و اســتانداردهای مورد نیاز جهت فروش
یک فیلم در بازارهای بینالمللــی» و «اهمیت رعایت
نکات فنی موردنیاز از سوی کارگردانها» و  ...از جمله
موضوعاتی بوده که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارزیابــی محورهایی چــون :چگونگی ارســال آثار به
جشــنوارههای خارجی و همچنین به بازارهای فیلم و
انواع فروش فیلم در این گونه بازارها از جمله فروشها
به صورت دی وی دی و فروش اینترنتی و شــبکههای
تلویزیونی از دیگر موضوعات مطرح شده در این کارگاه
بوده است.
شایان ذکر است برگزاری این کارگاه به همت واحد فیلم
و نمایش حوزه هنری استان بوشهر صورت گرفته است.

اعالم برندگان مسابقه نقاشی انیمیشن «فیلشاه»
همزمان با ورود پرفروشترین انیمیشن
ایرانی توسط موسسه هنرهای تصویری
سوره به شــبکه نمایش خانگی ،کمپین
نقاشی فیلشاه توســط این موسسه و منظوم ،برای
حمایت از تولید آثار ملی و داخلی برگزار شد.
ســعید خندقآبادی مدیر عامل موسسه هنرهای
تصویری ســوره ،درباره نحوه برگــزاری کمپین
نقاشی فیلشاه گفت :کمپین نقاشی فیلشاه از تاریخ
 7آذر ماه تــا  22دی ماه به مــدت  46روز در رده
ســنی کودک و نوجوان برگزار شد و در این بین از
 16استان کشور نهایتا  40نفر از شرکتکنندگان
در  5گروه سنی؛ الف ،ب ،پ ،ث و ج انتخاب شدند.
وی در مورد اهداف برگزاری این کمپین نیز افزود :با
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای
نامگذاری سال  1397به نام سال «حمایت از کاالی
ایرانی» ،بر آن شــدیم تا با حمایــت از محصوالت
فرهنگی سینمایی این وظیفه ملی خود را به نحوه
احسنت انجام دهیم .یکی از این محصوالت شاخص
ژانر کودک و نوجوان ،انیمیشــن فیلشــاه بود و با
برگزاری این کمپین مردمی توانستیم باعث فروش
بیشتر و بهتر دیده شدن این اثر باشیم.
خندقآبادی پیرو داغ شــدن بحث اطالعرســانی
و تبلیغات این کمپین توســط مردم اضافه کرد و
گفت :مســابقه نقاشی فیلشــاه بر خالف آنچه که
انتظار داشــتیم توســط مردم و هنرمندان سینما

و انجمنهای هنری به صــورت خودجوش مورد
استقبال قرار گرفت و با نشــر و اطالع رسانی این
کمپین موجب همهگیر شدن آن شدند.
در انتها وی در مورد گسترش این حرکت فرهنگی
خاطر نشــان کرد :با توجه به میزان باالی موفقیت
کمپین و استقبال گرم و گسترده مردم ،انشاءاهلل
شاهد کمپینهای بعدی برای حمایت از آثار ملی و
فرهنگی از سوی موسسه هنرهای تصویری سوره
خواهیم بود.
اسامی برندگان به شرح ذیل است :حسین معرب،
کیمیا مسیبی ،ماهورا شکیب آقایی ،درین اسدی،
سید مانی مرزانی ،علی جهانبخش ،مجتبی بهادران،
یاســین همتی ،محمد احســان رحمتی ،محمد
احسان شــوکتی ،پرنیا مســیبی ،پرهام خیری،
ابوالفضل دقیقی ،ســمر افتاده ،طاهره ناقدینیا،
کیمیا آرین ،مانی محبــی ،امیرعباس افضلزاده،
ســارا مقصوری ،مهدی ابراهیمــی ،زیبا خدامی،
سحر کاظمی ،آتنا پورمند ،امیر ارسالن شهاب ،تینا
حسن دوست ،محمد حسین رستمی مقدم ،مهسا
میرزائینژاد ،مایده نعمانی ،شکیال صافیزاده ،حنانه
صابری ،دینا غیاثی ،آوا خواجویی ،آتنا سیفالهی،
نازنین فاطمه سادات ریاضی ،نونا خراسانیان ،هلنا
شــریفی ،کوثر محمدرضایی ،نرگــس صیفوری،
محمد اشتری و معصومه کاظمی.
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رویدادها
در  ۹ماه از سال۱۳۹۷

 ۲۰۰هزار سنندجی و بیجاری به سینما رفتند

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری کردســتان از
اســتقبال  ۲۰۰هزار نفری شهروندان سنندجی و
بیجاری از فیلمهای اکران شــده در دو سینمای
بهمن سنندج و آزادی بیجار خبر داد.
حیدر مــرادی مدیر امور ســینمایی حوزه هنری
کردستان عنوان کرد :در  ۹ماهه اول سال ۵۰ ،فیلم
سینمایی در سینماهای سنندج و بیجار اکران شده
و در این مدت پردیس ســینمایی بهمن سنندج
میزبان  ۱۵۰هــزار نفر مخاطب و ســینما آزادی
بیجار نیز  ۵۰هزار مخاطــب را به خود اختصاص
داده اســت .فیلم «هزارپا» با  ۳۵هزار مخاطب در
این دو سینما بیشــترین میزان جذب مخاطب را
داشته است.
وی در خصوص دیگر برنامههای پردیس سینمایی
بهمن سنندج گفت :برای اولین بار در کشور از دو
ماه گذشته با حمایت حوزه هنری استان کردستان
هفتهای یک اجرای تئاتر کودک و نوجوان روزهای
چهارشنبه ساعت  ۱۸:۳۰به بعد در سالن شماره ۲
پردیس سینمایی بهمن سنندج اجرا میشود که
در اولین تجربه تئاتر «بره شاخدار» به کارگردانی
آزاده اعظمی اجرا شد و در طول  ۶اجرا نزدیک به
 ۸۰۰نفر از این اجرای عروســکی استقبال کردند
و از چهارشــنبه  ۱۲دیماه تئاتــری جدید ویژه
کودکان با عنوان «قطره» بــه کارگردانی رامین
شیخاالسالمی وطنی نخستین اجرای خود را آغاز
کرده اســت که با توجه به اســتقبال بسیار خوب
مخاطبین از این طرح درصددیم تا به صورت منظم
با اجراهای متنوع این اجراها را گسترش دهیم.
مرادی افــزود :در طرح دیگری که توســط امور
سینمایی استان کردســتان اجرایی شده و امروز
دیگر سینماهای کشور نیز آن را اجرایی میکنند،
اکران فیلمهای خارجی و روز دنیاست که هفتهای
یکبار در سنندج و بیجار اکران میشود که باعث
جذب مخاطبین از طیفهای مختلف شده است.
مدیر پردیس ســینمایی بهمن ســنندج افزود:
پخش همزمان بازیهای تیم ملــی ایران در جام
جهانی روسیه و همچنین فینال جام جهانی و جام
باشگاههای آسیا و اجرای برنامه شگفتانگیزان و
دوبله زنده با حضور هنرمندان برجسته ،برگزاری
کنسرتهای موســیقی با هماهنگی حوزه هنری
اســتان از دیگر برنامههایی بوده که در طول سال
جاری در این پردیس سینمایی اجرا شده است.
مرادی به اهمیت تکریم مخاطبین ســینما اشاره
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کرد و گفت :امکان خرید اینترنتی بلیت فیلمهای
سینما از طریق سایت سینما تیکت با امکان انتخاب
صندلی ،طرح شماره صندلی در تمام سئانسهای
ســینما ،اطالعرســانی برنامهها از طریق فضای
مجازی ،توجه جدی به سلیقه مخاطبین و ارتباط
نزدیک با آنان در کنار بهروزرسانی امکانات موجود
شامل نورپردازی سینما ،در همین راستا است.
وی افزود :با توافق حاصله با کانون بازنشســتگان
استان در کنار تخفیف ویژهای که به مدارس مقاطع
مختلف ارائه میشــود ،بازنشســتگان محترم به
همراه خانواده با ارائه کارت شناسایی منزلت خود
میتوانند از  ۵۰درصد تخفیف بلیتهای سینما در
تمامی ایام هفته بهرهمند شوند.
مرادی با استقبال از پیشنهادهای ارائه شده توسط
مخاطبین گفــت :اکران فیلمهای گروه ســینما
تجربه با درخواست عالقهمندان این فیلمها برقرار
شده و در قالب برنامههای این گروه در دو پردیس
سینمایی بهمن سنندج و آزادی بیجار این فیلمها
نیز اکران میشود.
وی در پایان صنعت ســینما را یک صنعت بسیار
مهم در جهان امروز عنوان کرد و گفت :ایجاد زیر
ساختها و سالنهای سینمایی در شهرستانهای
اســتان میتواند در ارتقای ســطح فرهنگ و هنر
استان کمک کند و در این راستا موسسه فرهنگی
و تبلیغاتــی بهمن ســبز حوزه هنری بــه عنوان
بزرگترین و تخصصیترین مرکز سینمایی کشور
بــا بهرهمنــدی از متخصصین توانمند ســاخت،
بازسازی و تجهیز ســالنهای سینمایی در کشور
آماده تعامل و همکاری با مسئولین استان است.
استان کردســتان با دارا بودن  ۱۰شهرستان ۲۹ ،
شهر ۳۱ ،بخش ۸۶ ،دهستان و  ۱۶۹۷آبادی دارای
سکنه ،از استانهای مرزی کشور با پیشینهای غنی
از فرهنگ و هنر تنها در سه شهر سنندج و بیجار
(متعلق به حوزه هنری) و مریوان (بخش خصوصی)
دارای سالن ســینما بوده و دیگر شهرستانهای
استان از این پتانسیل بسیار مهم فرهنگی و هنری
محروم هستند.
بر اساس آمار موجود بعد از تعطیلی سینما شیدای
سنندج با ظرفیت  ۶۷۵صندلی ،هماکنون ۱۵۳۵
صندلی ســینمایی فعال در کردســتان موجود
است که به ازای هر  ۱۰۴۷نفر یک صندلی سرانه
سینمایی مردم کردســتان بوده که در مقایسه با
آمارهای جهانی بسیار پایین است.

رویدادها

اصفهان میزبان مسئولین ارشد حوزه هنری
صبح چهارشنبه  28آذر؛ محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری کشور و محمد حمزهزاده ،قائم مقام
رئیس و معاون سینمایی حوزه هنری و مجید مصلحی مدیرکل امور استانها و مجلس که به انگیزه افتتاح
دومین پردیس ســینمایی حوزه هنری در اصفهان -پردیس ساحل -به اصفهان سفر کردند در نشستی
مشترک با مسئوالن استانی حوزه هنری اصفهان گردهم آمدند.
در این نشست که با محوریت ادبیات پایداری و سالهای دفاع مقدس برگزار شد در خصوص بزرگداشت
چهملین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نیز مطالبی بیان شد.
در پایان این نشست رئیس حوزه هنری کشور و هیأت همراه با خانواده یکی از شهدای سرشناس و چند
شهید اصفهان دیدار کردند.

بررسی تحلیلی فیلم «پلنگ سیاه» در حوزه هنری یزد
در شصتوهفتمین نشست باشگاه فیلم حوزه هنری یزد فیلم سینمایی «پلنگ سیاه» ساخته
رایان کوگلر اکران و با حضور اهالی سینما تحلیل شد.
در نشست شصتوهفتم ،سیدمهدی مرعشی نویسنده و کارگردان با اشاره به ویژگیهای فیلم
«پلنگ ســیاه» گفت :این فیلم پرفروش با استقبال گسترده منتقدان و تماشــاگران همراه بودهو جزو
بهترین آثار ابرقهرمانی در تاریخ سینما محسوب میشود.
وی افزود :فیلمنام ه کوگلر و جو رابرت کول هیجانانگیز ،پرمکالمه ،سرگرم کننده و سرشار از فانتزی است.
این فیلم همچنین در مقایسه با سایر آثار ابرقهرمانی از عالمتها و اشارات سیاسی و اجتماعی بیشتری
برخوردار است.
این نویسنده گفت« :پلنگ سیاه» توانسته در ایجاد و گسترش دنیای جدید خیالی به نام واکاندا ،عملکرد
خوبی داشته باشد اما فیلمنامه آن ساده و قابل پیشبینی است .با این حال ،عناصر سرگرم کننده را حفظ
کرده و یک انتخاب مناسب برای طرفداران این ژانر است.
این کارگردان افزود« :پلنگ سیاه» به دنبال جامعه آماری جدید در عرصه سینما و جذب مخاطبانی بود
که تا االن ،خیلی مخاطب سینما نبودند و فیلم با هوشمندی و زیرکی به این موضوع پرداخته است.
وی خاطرنشان کرد :فیلمهای ابرقهرمانی رویاهای مخاطب را میسازد و جلو روی او قرار میدهد که به
آن صنعت سرگرمیسازی میگویند.
مرعشی با اشاره به اینکه در آثار پُستمدرن یا پَسامدرن نیز از ابرقهرمانها استفاده میشود ،بیان داشت:
فیلمهای ابرقهرمانی برای موضوعات پستمدرن آمادهتر است.
شماره بیست و سه دی1397
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یک تهیه کننده سینما:

شکلگیرییکجریاناخالقیدرسینما
شرایط جامعه امروز به گونهای است
که مردم نســبت به فیلمهای کوتاه و
آثار ثانیهای رغبت بیشتری نشــان
میدهند.
به گزارش روابط عمومی جشــنواره
بینالمللــی فیلــم 100؛ محمدرضا
شفاه تهیه کننده ســینما به انگیزه
برگزاری جشنواره فیلم  100با بیان
این مطلــب افزود :فرصــت محدود
مخاطب و میل به شنیدن یك پیام در
زمان اندك را یكی از دالیل استقبال
مخاطبان از این فیلمها عنوان كرد.
وی ادامــه داد :وجــود ایــن گونــه
موضوعــات در فیلمهــا میتواند به
گسترش فرهنگ سازی و شناساندن
آنها به مخاطبان تأثیرگذار باشد و به
شــكل گیری یك جریان اخالقی در
سینمای كوتاه ما كمك كند.
تهیه کننده فیلم ســینمایی «بیست
و یک روز بعد» اســتفاده از ایدههای
تكراری در ســاخت فیلمهــا را یكی
از آفتهای فیلمســازان دانســت و
خاطرنشــان كرد :فیلمســازان باید
سعی كنند تا به دور از هر گونه كپی
كاری و تقلید از ســایر فیلمسازان به
سراغ ایدههای جذابی بروند كه كمتر
در سایر فیلمها مشاهده شده است و
سعی كنند تا اولین موضوعاتی كه به
ذهنشــان خطور میكند را به عنوان
موضوع ســاخت فیلم مورد تمسك
قرار ندهند.
وی با بیان اینكه امروزه زمان فیلمساز
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برای جذب مخاطــب كاهش یافته
است ،عنوان كرد :فیلمها باید در مدت
چند ثانیه مخاطب را جذب كنند و با
توجه به اینكه امروزه در مقایســه با
گذشته ،گســترش ابزارهای فناوری
و رســانههای جدید تسلط مخاطبان
را بر رسانهها بوجود آورده است باید
گفت كار فیلمساز سخت شده است.
شفاه یكی از موارد استقبال مخاطبان
از جشــنواره فیلمهای  100ثانیهای
را مدیریت زمان آن دانســت و اظهار
داشــت :یازده دوره برگــزاری این
جشنواره و استقبال با شكوهتر از آن
در هر دوره نشان میدهد كه جایگاه
فیلمهای كوتــاه كوتــاه در زندگی
مخاطبان اهمیت پیدا كرده اســت
و این موضوع بــه خاطر كمبود زمان
مخاطب و میل به شنیدن یك پیام در
زمان اندك است.
وی گفت :فیلمهای صــد ثانیهای بر
خالف فیلمهای گروه هنر و تجربه از
مخاطب عام بیشتری برخوردار است
و قصه این فیلمهــا و زمان اندك این
فیلمها به گونهای اســت كه مخاطب
عام هم جزو مخاطبان بیشمار آن به
حساب میآید.
شــایان ذکــر اســت دوازدهمیــن
جشــنواره بینالمللی فیلم  100به
همت حوزه هنری و بــه دبیری علی
قربانی اسفندماه سالجاری در تهران
برگزار میشود
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پردیس سینامیی آزادی
میزبان جشنواره فیلم 100
پردیــس ســینمایی آزادی میزبان
«دوازدهمین جشــنواره بینالمللی
فیلم  »100میشود .این رویداد سینمایی قرار
است طی  8تا  10اسفند ماه سالجاری به همت
«حوزه هنری انقالب اسالمی» با موضوع اخالق
و سبک زندگی در تهران برگزار شود.
این جشــنواره  100در دو بخش مســابقهای
و مســیر تجربه و در قالب مســتند ،داستانی و
پویانمایی طراحی شده است .همچنین ،بخش
مسابقه ســینمای جهان در قالبهای مستند،
داستانی و پویانمایی نیز صرفا برای حضور شرکت
کنندههای غیرایرانی خواهد بود.
در این دوره جشنواره آثار دریافتی با موضوعاتی
چون :اخالق و ســبک زندگی ،ترویج مفاهیم
اخالقی همچون قانونمداری ،گذشــت ،سعۀ
صدر ،ایثار ،ترویج الگوی انسان انقالب اسالمی،
خانوادۀ الگوی ایرانی اســامی ،فرهنگ اصیل
ایرانی ،نگاه دوبــاره به زندگــی و زدودن غبار
روزمرگی در کنــار موضوعاتی چون :حمایت از
تولید ایرانی (ایران ســاخت ) ،حمایت از تولید
کاال و خدمت دانشبنیان ایرانی ،فرهنگ تولید
محصوالت باکیفیت ایرانی ،پویش ملی و حمایت
مردمی از تولیــد کاال و خدمــات دانشبنیان
باکیفیــت ایرانــی ،تأثیــرات مخــرب خرید
کاالهای خارجــی ،واردات بیرویه و غیرقانونی
(قاچاق کاال) ،معرفی کســبوکارهای نوین و
اســتارتآپها و تولید ثروت از علم و فنّاوری،
معرفی اقتصاد دانشبنیان در نظر گرفته شــده
است.
شــایان ذکــر اســت دوازدهمین جشــنواره
بینالمللی فیلــم  100به دبیــری علی قربانی
برگزار میشود.

دیدگاه

حسین انتظامی:

زرویی قلم عبید
و دهخدا را زنده نگه داشت

حسین انتظامی ،سرپرست سازمان سینمایی ،درباره زنده یاد
ابوالفضل زرویی گفت :فقــدان بزرگانی چون ابوالفضل زرویی
نصرآباد برای جامعه ادبی کشــور هیچگاه پُر نخواهد شــد؛ به
راســتی که او قلم عبید و دهخدا را زنده نگه داشت و توانست
طنز کشــور را بهویژه بعد از انقالب به یک سرانجام و پختگی
برساند.
حسین انتظامی ،سرپرست سازمان ســینمایی کشور ،درباره
ویژگی شــخصیتی ابوالفضــل زرویی نصرآباد گفــت :فقدان
مرحوم زرویــی نصرآباد را به جامعه فرهنگی ،طنز و شــعرای
بزرگ تسلیت عرض میکنم .متاسفانه چنین بزرگانی که جمع
ادیبان را ترک میکنند دیگر نمیتوانیم جایگزینی برای آنها
پیدا کنیم و جای خالیشان تا ابد احساس میشود.
وی ادامه داد :مرحــوم ابوالفضل زرویی دســتپروده مرحوم
کیومرث صابری بود .او در نشریه «گلآقا» فضایی را فراهم کرد
که استعدادهایی همچون زرویی نصرآباد شکوفا شوند و بتوانند
جریان طنز را بهخوبی ایجاد کــرده و راهبری کنند .کیومرث
صابری در وصف زرویی نصرآباد گفته بــود که قلمی که عبید
و دهخدا بر زمین گذاشــته بودند ،زرویی برداشــت و به شیوه
همانها راه طنز را ادامه داد.
سرپرست سازمان سینمایی تصریح کرد :ویژگی بارز قلم زرویی
نصرآباد ،صمیمیت ،قابل فهم بودن ،پختگی و اثرگذاری باالی
آن بود .مردم زرویی را میشناختند و درک میکردند .قلمش
به نحوی بود که همه حرفش را میفهمیدند .او میدانست که
مردم چگونه مطلبی را دوســت دارند و از همین راه مهمترین
و اساسیترین انتقادات را با زبان شیرین و طنزآمیز خود بیان
میکرد .چنین افرادی بر افراد پس از خود بسیار اثرگذار هستند
و قطعا جامعه امروز طنز کشــور وامــدار بزرگانی چون زرویی
نصرآباد است.
گفتنی اســت ،ابوالفضل زرویی نصرآباد ،شــاعر ،پژوهشــگر
و طنزپرداز ایرانــی  ۱۰آذر بر اثر عارضه قلبــی در احمدآباد
مستوفی درگذشت.

حجتاالسال م قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:

حوزه هنری باید هویتساز باشد
حجتاالسال م والمسلمین محمد قمی ،رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،در
نشست مشترک مدیران ستادی و استانی حوزه هنری انقالب اسالمی گفت:
حوزه هنری باید به آثار هویتساز ،هویت نوین و جوان انقالبی کشور بپردازد.
حجتاالسال م والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،در
نشست مشترک مدیران ستادی و استانی حوزه هنری انقالب اسالمی که در
حوزه هنری برپا شد ،با تاکید بر همافزایی میان مدیران ستادی و استانی حوزه
هنری گفت :مشارکتهای جمعی در حوزه هنری بیشک موثر خواهد بود.
برترین اثر این مشارکتهای جمعی در حوزه هنری هویتسازی است .هویت
یکی از پیچیدهترین پدیدههای فردی است که خداوند به انسان هدیه داده است.
هویت انقالبی نیز همین است .به برکت قیام امام خمینی(ره) جامعه ما زیر و رو
شد و روز به روز وضعیت فعالیتهای جمعی ایران بهتر شد .اگر بخواهم مثالی
برای هویت بزنم باید به عصاره بادام اشاره کنم .برای دستیابی به عصاره مطلق
بادام ابتدا باید پوسته سخت آن را شکست تا به الیههای زیرین آن دسترسی پیدا
کنیم .سپس به مغز بادام با الیهای نازک میرسیم .اینبار نیز باید پوسته نازک
آن را برداریم تا به مغز نرم و سفید بادام دسترسی داشته باشیم .برای استخراج
عصاره بادام آن مغز سفید خالص را میکوبند تا عصاره آن جاری شود .آن عصاره
همان هویت وجودی یک بادام است.
قمی در ادامه افزود :یکی از مهمترین مسائل مربوط به هر جامعهای در دنیا هویت
آن جامعه است .حوزه هنری باید به آثار هویتساز ،هویت نوین و جوان انقالبی
کشور بپردازد .باید همافزایی در حوزه هنری هرچه بیشتر انجام شود .همچنین
باید از هنر استفاده و بهرهوری برتر در راستای دستیابی به اهداف حوزه هنری
شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ادامه داد :برای دستیابی به همافزایی هرچه
بیشتر در حوزه هنری باید همه با هم تالش کنیم و این مهم را رقم بزنیم .این
کار باید هرچه گستردهتر و پیشرفتهتر انجام شود تا نتایج موثر و شادیبخش
آن کامال حس شود.
قمی در پایان گفت :چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران است .باید در این
سال قوای خود را جمع کنیم و برای ادامه فعالیتهای خود مستحکمتر از پیش
گام برداریم .مسیر انقالب اسالمی ایران تا به آنجا پیش خواهد رفت که انشاءاهلل
پرچم والیت را به رسم امانت به صاحب اصلی آن تحویل دهیم.
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دیدگاه

«دیدن این فیلم جرم است!»

تازه ترین محصول سازمان سینمایی حوزه هنری
آقایی:
آرام ،با خشمی فروخورده
امیر آقایی همزمان با انتشــار نخستین تصویرش
درباره این فیلم نوشت:
«آرام ،با خشمی فروخورده ،ســرش را گرفتم ،و
گوشش را نزدیک کشیدم:
 نشــنیدی چی گفتم؟ ...تمومش کن! اشــک برگونهاش دوید و شــعلهاش مرا در برگرفت .نباید
مجاب میشدم  ...دیدن این فیلم جرم است؛ امسال
را با این پروژه آغاز کردم؛ امیدوارم به ســامت به
جشنواره برسد»...

فیلم ســینمایی «دیدن ایــن فیلم جرم
اســت!» به کارگردانی رضــا زهتابچیان
تازه ترین محصول ســازمان ســینمایی
ســینمایی حوزه هنری اســت که امسال بخش
«نگاه نو» ســی و هفتمین جشــنواره فجر حضور
دارد .فیلمی به تهیهکنندگی محمدرضا شــفاه و
با بازی :لیندا کیانی ،امیر آقایی ،حســین پاکدل و
حمیدرضا پگاه و ...
این فیلم که توسط باشگاه فیلم سوره ،تولید شده
یک فیلم کامال ،سیاسی است و حوزه هنری ،سراغ
یک سوژه ملتهب سیاسی رفته است.
در خالصه داســتان «دیدن این فیلم جرم است!»
آمده اســت« :فقــط یک فیلــم پنــج دقیقهای کیانی:
میخواستم تا بعدا بتونم از زنم و دخترم دفاع کنم ،یک حــس خفقــانِ ســخت و نفسگیر
ولی امونم ندادند ...صدای آژیراشون داره نزدیک مثلِ »دیدن این فیلم جرم است»
تر میشه ...االن مثل مور و ملخ میریزن اینجا». ...
16
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لیندا کیانی همزمان با انتشار نخستین تصویرش درباره
شب لعنتی یادم نمانده
این فیلم نوشت« :هیچ چیز از آن ِ
و بعد از آن فقط چشمهایم سیاهی میرفت .چیزی در
من کشته میشد که آماده بودم دوستش داشته باشم
 ...یک حس خفقانِ سخت و نفسگیر مثلِ «دیدن این
فیلم جرم است».
رضا شکراهلل:
روبروی غول ابتذال
می تــوان از فیلم ...به عنوان یک فیلــم قابل دفاع و
شجاعانه تعریف کرد .وســواس ،دقت نظر و موضوع
شــجاعانه و تلنگر بــه ذهن تماشــاگر در آن لحاظ
شــده .حوزه هنری پــس از تحمل حمــات جناح
ابتذال در سینما  ...به آرامی کارش را کرد و از آرمان
هایش پا پس نکشــید ...پس از تولید شــوکران که
حاال مدلیســت برای مدیران ترسو  ...حاال نوبت این
فیلم اســت ...که روبروی غول ابتذال در ســینمای
ایران بایستد ...شکســت این اهریمن و بازگرداندن
مفهوم عالی وستایش شــده فرهنگ ایرانی اسالمی
به هنر تصویری و بصری کشورمان فرمانده و سرباز
می خواهد ...این لشــگر هم اکنون در حوزه هنری
هستند...

ایوب جهانی:
فیلمی جسورانه و صریح
هرچه بیشتربه پیام فیلم فکر می کنم از فیلم بیشتر
خوشم می آید« .دیدن این فیلم جرم است » فیلمی
بسیار جســورانه و صریحی است در فیلم دمی بینیم
همه مسئولین از روحانیت گرفته تا نیروهای امنیتی،
انتظامی  ،ســپاهی ،سیاســی و حتی بســیجی که
ناموسش مورد تعرض واقع شــده و بچه اش به قتل
رسیده در مقابل یک واژه سر تعظیم فرود آورد؛ حتی،
آن سردار معروف  .آن واژه به قدری با اهمیت است
که تاب مقابله با آن در کسی دیده نمی شود؛ و نیست.
حتی در مقابل تجاوز به حریم ناموس ایرانی که ایرانی
شهره به غیرت است نسبت به آن« ،امنیت ملی» واژه
ای که بر اساس داســتان این فیلم و حسب سکانس
آخر سردار برای یک لحظه تامل می کند به مخاطب
این پیام را می دهدکه باید واژه مقدس و بسیار مهم
«امنیت ملی»برای جامعه توسط افراد خاص تعریف
شود تا ابزاری برای استفاده اشخاص ناخلف نگردد .بر
اساس سکانس پایانی فیلم یکی از افرادی که باید این
واژه را برای جامعه تعریف کند مانند ســردار معروف
است که صداقت و وطن پرســتی او بر همگان اثبات
شده است .من به سازمان ســینمایی حوزه هنری و
تهیه کننده این فیلم -محمدرضا شــفا نمره  ۲۰می
دهم.
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درنخستین نشست «گفتمان فرهنگی انقالب» بررسی شد:

جشنواره فیلم فجر فرصت ها  ،تهدیدها
اشاره:
نخستین نشست «گفتمان فرهنگی انقالب» با
موضوع «بررسی کارنامه جشنواره فیلم فجر» با
حضور محمود گبرلو ،بهروز افخمی ،محمدتقی
فهیم ،شاهین امین و محمدمهدی شیخصراف در
سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.

عصر روز یکشــنبه  ۲۳دی ماه اولین نشست
«گفتمان فرهنگی انقالب» با عنوان «جشنواره
فیلم فجــر؛ فرصتها و تهدیدها» به بررســی
کارنامه سیوشــش دوره برگزاری جشــنواره
فیلم فجر با حضور بهروز افخمی ،شاهین امین،
مهدی شیخصراف ،محمدتقی فهیم و محمود
گبرلو در سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار
شد .سلســله نشســتهای گفتمان فرهنگی
انقالب توسط روابط عمومی و محافل سازمان
سینمایی حوزه هنری برگزار میشود.
در آغاز مراســم؛ یزدان عشــیری مدیر روابط
عمومی و محافل ســازمان ســینمایی حوزه
هنــری گفت :سلســله نشســتهای تحلیلی
«گفتمــان فرهنگی انقالب» با هــدف تبیین
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ضرورتهــا ،نیازهای فرهنگــی و چالشهای
پیــش رو طراحی شــده و هــر بار به ســراغ
موضوعات مهم فرهنگی و سینمایی میرویم.
وی ادامه داد :با توجه به چهل ســالگی انقالب
و فرارسیدن جشــنواره فیلم فجر برنامه ریزی
کردیم تا نشســتهایی با موضوع«جشــنواره
فیلم فجر؛ فرصتها و تهدیدهــا» پیش بینی
کنیم و طی چند جلسه در گفتگو با منتقدین،
سینماگران و مدیران ســینمایی به برسی فراز
و فرود سی و هفت دوره این رویداد سینمایی
بپردازیم.
به گفته وی ،جشــنواره فیلم فجر همه ســاله
برگزار میشــود و با فرارســیدن آن همه در
هیاهو و فضــای فیلمها غوطه ور میشــویم و
کمتر به آســیب شناســی و تحلیل ظرفیتها
و فرصتها و حتی ،آســیبهای آن به صورت
کارشناســی میپردازیم .از این رو ،امیدواریم
این سری نشستها به آسیب شناسی ،رشد و
بالندگی جشنواره فجر کمک نماید.
مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی
حوزه هنری خاطرنشــان کرد :اين مراســم با
محوريت بررسي و آســيب شناسي جشنواره
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فيلم فجــر ،ضرورتها،فرصتهــا ،تهديدها و
سير فراز و نشيبهاي آن در ادوار گذشته مورد
بحث و گفت و گو قرار گرفت .در شــرايطي كه
جشــنواره فيلم فجر به عنوان اقدامي فرهنگي
كاركردهاي سياســي ،اجتماعي و اقتصادي را
در جامعه به همــراه دارد  ،فضاي هنري قالب
بر ســينماي امروز از اين قابليتها غافل شده
و در آســتانه برگزاري اين رويداد مهم ،نياز به
آسيب شناسي و جبران كمبودها در اين عرصه
به امري اساســي در فرهنگ ما تبديل شــده
اســت .بدين منظور منتقــدان و تحليل گران
سينمايي در راستاي رشــد،تقويت و بالندگي
سي و هفتمين دوره از جشــنواره فيلم فجر به
مناظره فرهنگي و بررسي راهكارها پرداختند.
بهروز افخمي :از آغاز آشنايي با سينما و شروع
فعاليتم در اين عرصه حس خوبي به جشنواره
فيلم فجر نداشــته ام و اصوال ايــن اتفاق را با
تماشــاي فيلمهاي ساخته شــده بي ربط مي
دانم چرا كه معتقدم برگزاري اين جشــنواره
تنها وقت گذراني با عوامل فيلم است که بدون
هيچ انگيزه فرهنگي صورت میگیرد .در حال
حاضر به تدريج وارد سير تحول جشنوار هها و

تبديل آن به حاشيههاي ســينما و اهالي هنر
شــده ايم .به طور كلي فســتيوالهاي فيلم به
عناصري ضروري در صنعت فيلمسازي تبديل
شده و طي ٢٥ســال اخير با رشد و گسترش
اينترنت ضرورت وجودي مدرسههاي سينمايي
را از بين برده اند .در واقع فضاي جشنوارهها به
دورهميهاي فيلمسازان جوان تغيير كاربري
داده و شــرايط را براي اكــران فيلمهايي كه
احتمال مانور و ظهور آنها در سينماهاي كشور
غير ممكن است ،به نحوي فراهم كرده است  .با
گذشت زمان  ،بروز جشنوارههاي مختلف فيلم
نيز ضرورت بيشــتري پيدا كرده و به پلههايي
براي ترقي فيلمسازان تبديل شده است .در اين
ميان مدارس سينمايي كه زماني فرصتي براي
حضور فيلمسازان بوده است ،امروزه در فضاي
اينترنت داير شــده و جنبه اي از اين مدارس
كه قابليت انتقال مفهــوم در فضاي مجازي را
ندارند ،در فضاي جشنوارهها ظهور پيدا كرده و
با در دسترس قرار دادن اطالعات فني و تجربه
مشاركت حضوري ،منجر به كشف فيلمسازان
حرفه اي شده است .فيلمســازان جوان و تازه
كار آينده سازان ســينماي ايران هستند اما با
مقاومت سينماي حرفه اي در برابر نسل جديد،
ظهــور جشــنوارههاي مختلف فيلــم و ايجاد
ظرفيتها تنها راهكار بــراي فعاليت نيروهاي
تازه كار محسوب ميشــود كه خوشبختانه با

رشد خوبي همراه بوده است.
جشنواره به فضای خوشــگذراني تبديل شده
است /جشــنواره هویت خود را فراموش کرده
است
محمود گبرلــو :تقويت جشــنواره فيلم فجر
نياز به ريشــه يابي مشــكالت موجود دارد در
حالي كه در طــي ادوار گذشــته تمام دغدغه
سينماگران و مســئوالن توجه به فيلمها بوده
و از كاركرد قدرتمند ســينماي ايران در نظام
جمهوري اســامي غافل مانده اند .در گذشته
توليدات يكســاله فيلمسازان در مدت كوتاهي
ديده شــده و مورد ارزيابي قــرار مي گرفت و
در نهايت سياســتگذاران را به سياســتهاي
ضروري ســينمايي آگاه مي كرد .به طور كلي
مفهوم توليد فيلم ربطي به سياســت گذاري،
سانســور و انتخاب فيلم نــدارد .در دهه اول و
دوم جشنواره فيلم فجر شاهد تاثيرات پرباري
از اين رويداد بــزرگ بوده ايم كــه به جرأت
در احراز جايگاه واقعي ســينماي ايران موفق
بوده اما با گذشت زمان شــتاب و موفقيت اين
اقــدام فرهنگي فروكش كرده و متأســفانه در
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب ،يأس برخي
از فيلمسازان نســبت به عملكرد جشنواره آنها
را از حضور در جشــنواره منصرف كرده است
چرا كه فســتيوا لهاي فيلم كاركرد خود را از
دست داده و هويت خود را فراموش كرده است.

ايجــاد فضــاي تبليغاتي براي برخــي فيلمها
و شايسته ســاالري نســبت به فيلمسازان بر
اين بي ميلي دامن زده اســت .ايــن درحالي
اســت كه در مقطعي از زمان قرار بود عملكرد
يكســاله ســينماي ايران مــورد ارزيابي قرار
گيرد و اين امكان در جشــنواره فراهم بود اما
به مرور زمــان جايزه دادنها و سياســتهاي
اعمالي به يك بي برنامگي و بي هويتي تبديل
شــد و منتقدان و سياســتگذاران را نسبت به
اين رويداد بي تفاوت كرده اســت .كه البته با
گذر زمان كاركردهــا تغيير ميكنــد و امكان
ايجاد ثبــات در هويت وجــود دارد .در حال
حاضر سياســت خاصي در جشــنواره وجود
ندارد و مســئوالن مربوطه پاســخي نسبت به
بي هويتــي اين اقدام فرهنگــي ندارند .براين
اساس اگر جشنواره بر آرمانهاي انقالب است
پس گنجايش هــر فيلمي را نــدارد و اگر هم
جشني براي شور و هبجان است بايد فيلمهاي
تلخ اجتماعــي را از اين عرصه خــارج كرد .به
طوركلي ،جشنواره فيلم با تبعيت از سياستها
و برنامه ريزي دقيق به ثمر مي رسد و با توجه
به افكار تماشــاگر به نتيجه نســبي دست مي
يابد اما با بي خاصيتيهاي اخير جشنواره فيلم
فجر ،نتيجه قابل قبولي از عملكرد مناســب به
دنبال نداشته و كاركردي ضد سينماي ايران
را نشان مي دهد .بنابراين اگر اين جشنواره در
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سايه حفظ هويت و اعمال سياست گذاريهاي
درســت فعاليت مي كرد همه فيلمســازان با
افتخــار بزرگترين رويــداد فرهنگي كشــور
شركت مي كردند .اما متأســفانه جشنواره در
سياستگذاري ،انديشــه و اسم همسو با اهداف
تعريف شده نيست و به خوشــگذراني تبديل
شده است .در یک مقطعی به وسیله جشنواره
فیلم فجر عملکرد یک ســاله ســینمای ایران
ارزیابی میشد اما به مرور زمان این حضورها و
جایزه دادنها به یک بیبرنامگی تبدیل و باعث
شد جشنواره خاصیت و اهمیت خود را از دست
بدهد البتــه میدانم که ممکن اســت به مرور
زمان هر جشنوار های دچار تغییرات شود ولی

میشود ماهیت جشــنواره را ثابت نگه داشت
اما این اتفاق برای فجــر رخ نداد به طوری که
حاال این رویداد تبدیــل به محلی برای گذران
اوقات شده اســت البته این حرف من به معنی
این نیست که فیلمسازان ما مشکل دارند بلکه
انتقاد من به سیاستهای جشنواره است.
مستأجر بودن جشــنواره فجر بعد از  ٣٧دوره
براي جامعه هنر ما شرم آور است
شاهين امين :در همه دنيا  ،ايجاد شور  ،انگيزه
و امكاناتي است كه در فرصتهاي عادي اكران
فيلم رخ نمي دهد و با افزايش فســتيوا لهاي
مختلف امــكان فعاليت از مدارس ســينمايي
ســلب و اكرانهاي ويژه را منتفي كرده است.

بنده با نظر گبرلو نسبت به بي هويتي جشنواره
فيلم فجر موافق هســتم چرا كه در ادوار اخير
تكليف مسئوالن جشــنواره فيلم فجر برخالف
مديران گذشــته روشــن نيســت در گذشته
سينماي ضعيف كشــور ما با اكران فيلمهايي
محدود در جشــنواره به دنبال رونق بخشيدن
به ســينما بود لزومي بر شــركت همه فيلمها
در فســتيوال وجود نداشــت با اين حال همه
فيلمسازان متقاضي شركت در جشنواره بوده
و با درجه بندي آثار تكليف يكســاله ســينما
مشخص مي شــد اما از نيمه دهه  ٧٠شرايط
و اوضاع ســينما تغيير كرد و از ســال ١٣٧٧
تعداد فيلمهاي جشــنواره به  ٢٥اثر رســيد

كه با تغييــر مديريت ســيف اهلل داد روند به
روال گذشــته بازگشــته و فيلمهاي زيادي به
جشــنواره راه يافتند .تقريبــا از ابتداي دهه
 ٨٠تكليف مديران با جشــنواره نامشخص شد
و جريان رونق بخشيدن به ســينما منتفي شد
چرا كه براين عقيده بودند كه سينما به اهداف
خود در گذشته رسيده لزومي به تالش مجدد
براي احياي ســينما وجود نــدارد .ما از اواخر
دهه ٧٠عمال در بالتكليفي مديران به ســر مي
بريم و حتي در مواقعي با وجود فيلمهاي مضر
در فســتيوالها به چالش رسيده ايم  .در حال
حاضر بسياري از ســينماگران با وجود امكان
تبليغ و مطرح شدن آثار خود در سينما ،عالقه
اي به حضور در جشنواره ندارند چرا كه با وجود
رســیدن در ســي و هفتمين دوره جشنواره،
با بي خاصيتي ســينما روبرو هســتيم و هنوز
روال دور ههــاي اول را در پيــش گرفته ايم.
تكرار تغيير و تحول در مديران و كادر اجرايي
جشــنواره نيز بر بي رونقي ســينما تاثيرگذار
بوده اســت .بنابراين وجود جشنواره فيلم فجر
با روند تغييرات مديران نه تنها ســودي ندارد
بلكه براي سينماي ايران زيان آور است .اكران
مكرر فيلمها ،و اظهــار نظرهاي مختلف درباره
محتوا  ،تازگي و جذابيت را از مخاطب ســلب
كرده و رغبت تماشــاي فيلــم را از بين برده

است در واقع سياســت گذار يهاي نا به جاي
مديران جشــنواره شــور و انرژي رونق سينما
را در ديگر ايام ســال ازبين برده است .بخش
رســانه اي متعلق به مديران جشنواره تا حدي
قابل مديريت اســت و تنها به كيفيت جشنواره
دسترســي مناســب دارند اما به علت كمبود
برنامه ريزي مناسب در روند احقاق كيفيت نيز
دچار مشكل هستيم .مستأجر بودن جشنواره
فيلم فجر بعد از  ٣٧دوره بــراي جامعه هنر ما
شرم آور است و همه مديران سازمان سينمايي
و مسئوالن و دبيران جشنواره بايد از اين فاجعه
شرمگين باشند.چرا كه به اندازه ساختمانهاي
بالمصرف شــهر نيز براي جشنواره ارزش قابل
نشده ايم .سی و هفت دوره است که جشنواره
برگزار میشود ولی هنوز این رویداد سینمایی
مســتاجر اســت از این مســأله همه مدیران
سینمایی باید شرمگین باشند در طول سال در
تهران این همه پاساژ ساخته میشود آیا جایی
برای یک جشنواره وجود ندارد؟
وابستگي فجر به دولت منجر به اعمال سليقه
مديران شده است
مهدی شــيخ صراف :با توجه به مقايسه آماري
دو ســال اخيــر در ايــران هــر  ١٢روز  ،يك
جشــنواره ســينمايي داريم و تا حد زيادي به
تنوع جشنوار هها رسيده ايم .در تكميل نظرات

اقای افخمي ،معتقد هستم جشنواره فيلم فجر
بستري براي ديده شــدن ندارد و با وجود ساز
و كاري معيوب ،تنهــا فرصتي ١٠روزه به همه
بخشهاي جشنواره براي ديده شدن آثار داده
شده است .جشنواره فيلم فجر اولين و آخرين
فرصت فيلمســازان براي ديده شدن است اما
وابســتگي جشــنواره به دولت منجر به اعمال
ســليقه اي مديران شــده و تغييرات زيادي را
به همراه داشته اســت .نبود مكان ثابت براي
جشــنواره يكي از مشكالت ســينماي امروز
است و به نظر ميرســد تحوالت اين جشنواره
از تغيير مديران بيشــتر بوده اســت .تقابل دو
نگاه به رويكرد جشنواره فيلم فجر خود معضل
بزرگ تبديل شده اســت كه از طرفي به مثابه
ويتريني براي ســينماي ايران تلقي مي شود و
از سوي ديگر اعطاي جشــنواره به حاكميت و
القاي مفهــوم آن به پيــروي از مفهوم انقالب
اسالمي است كه در اين حالت بايد همه فيلمها
نگاهي به انقالب اســامي و آرما نهاي آن در
جمهوري اسالمي ايران داشته باشد كه با توجه
به اهميت جشــنواره فيلم فجر در حفظ حيات
ســينما ،بررســي اين ديدگا هها دور از انتظار
نيست چرا كه تنها فستيوالي است كه حكومت
در برگزاري آن نقش داشــته و رويدادي مهم
تلقي مي شــود .در حال حاضر تردد دولتها
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مهمترين آفت جشنوار ههاي فيلم است .نجات
بالتكليفي جشنواره مســتلزم ثبات مديريت و
راهكار حل تمايزات ميان شــكل جشنوارهها و
تعداد داوريها است .
در ســينماي امروز همه توابين ،سازش كاران
و پروژه بگيران سينما را به دست گرفته اند
محمد تقي فهيم :عالقه شديد من به جشنواره
فيلم فجر تا حدي است كه يازده ماه سال را در
انتظار شروع جشــنواره مي مانم و در  ٣٣دوره
آن به طور مستمر شركت كرده ام و مدام نگران
از هم پاشــيدگي آن هســتم اما عالقه شديد
به اين رويداد مانعي براي انتقادهاي ســازنده
به جشــنواره نيســت .از نظر بنده جشــنواره

فيلم فجــر در زمان مديريت ســيف اهلل داد و
شمقدري به علت هدايت بستر مديريت توسط
ســينماگران عملكرد خوبي را براي سينماي
ايران رقم زده است .در اين دوران بروز اتفاقات
خوب در سازمان سينمايي و پي ريزي سازمان
جشــنوار هها به عنوان اصول اوليــه برگزاري
جشــنوارههاي فيلم مــا را با ســينماي حرفه
اي به نحوي شايســته اي روبرو كرده اســت.
جشــنواره با وجود فيلمها معنــا پيدا ميكند و
نمايشــگر واقعيت فيلمها است .وجود مميزي
در فضاي جشنواره و اســتفاده ويتريني از آن
به عنــوان فيلتري براي تاييــد فيلمها كيفيت
سينما را دســتخوش تغييرات قرار داده است

بنابراين جشنواره فيلم فجر حاصل و نمايشگر
كيفيت ســينماي ايران اســت .برخالف نظر
ديگر سينماگران بنيان گذاري غلط جشنواره
مشكل اصلي ســينماي امروز است كه همانند
ديگر كشورهاي صاحب ســينما بايد متناسب
با تعهــدات به اهــداف اجتماعي ،سياســي،
فرهنگي و اقتصادي كشورها عملكرد مناسبي
را در دســتور كار خود قرار دهد اين در حالي
است كه اهداف ســينماي ما در طول تاريخ بر
خالف آرما نهــاي رهبران قدرتمنــد بوده و
قشر هدايت كننده كشــور را فارغ از فرهنگ و
هنر با دغدغههاي اعتقادي ،مذهبي و سياسي
همراه كرده و مســيري خالف جهت سينما را
طي كرده است .در سينماي امروز همه توابين،
سازش كاران ،پروژه بگيران سينما را به دست
گرفته اند و الگوي نامناسبي را در ادوار مختلف
به خصوص زمان مهدی كلهر كه داعیه جريان
مذهبي درسينما بوده اســت تا بهروز افخمي
كه در پس اعتقادات مذهبي برنامههاي خاص
داشــت ،منجر به كج روي ســينما بر اســاس
الگوي عقب مانده شــده و جشــنواره را با اين
سياســتهاي عقب مانده هدايت كــرده اند.
كساني كه سياستگذار محسوب مي شوند اگر
صاحب تخصص و متد اصلي نباشــند همانند
حضور بسياري از افراد به استناد نفوذ و رايزني

در اين جريانات  ،همچنان مســير ســينما به
بيراهه مي رود .مــا نه تنهادر هدايت مســير
ســينما به راه درســت موفق نبوده ايم بلكه با
ايجاد مميزي بالي جان ســينما شــده ايم .
در دهه  ٦٠در راســتاي هدايت سينما دست
بازي داشته ايم و در راستاي مسايل اصولي به
درستي رفتار كرده ايم .نمونه بارز آن حمايت
امام راحل از فيلم پاييز صحرا بوده است .ايجاد
مميز يهاي بي مورد منجر به حذف گرايشات
اجتماعي از فيلمها شده و درقبال آن حجابها
را به بيراهه كشانده اســت كه اين پارادوكس
ناشي از عدم انســجام ديدگاه و سياستهاي
مناسب است كه هيچ هيجاني را براي مخاطب
اصلي سينما ندارد.
بهروز افخمي در واکنش به صحبتهای فهیم
افزود :من دهه  ٦٠در تلويزيون بوده ام .من فكر
مي كنم به اندازه كافي گذشــته را تكرار كرده
ايم و گفتــن اين مطالب جذابيتي براي نســل
جديد نداشته باشــد .به هر حال معتقدم تكرار
تاريخ روند خوبي نيســت ،حرفهاي كليشــه
اي و مقايسه جشــنواره فجر با جشنوار ههاي
ديگر كشورها من را خســته كرده و به كليشه
ايرادگيرانه منتقدان جشــنواره تبديل شــده
اســت .بخش اعظمي از درآمد جشنوار ههاي
فيلم خارجي از بازار فيلم به دست مي آيد كه

دستيابي به آن هم مســتلزم وجود فيلمهاي
متنوع در آن است كه فارغ از هرگونه سانسور
مشــاركت كشــورهاي مختلف را به دســت
ميگيرد.
ما باید به این فکر کنیم که ژست روشنفکری
هیچ نقشی در سینمای دنیا ندارد اما برخی از
مدیران فکر میکردند ســینمای آنها انتقادی
و اجتماعی اســت در حال کــه باعث کاهش
تماشــاگران ســینما شــد و وقتی این اتفاق
افتاد این ضرورت احســاس شد که مردم باید
به ســینما برگردند .به همیــن دلیل من در
برنامه «هفت» گفتم که در دوره ای سینمای
ما توسط ســینماگران پر مدعای کم مایه از
بین رفت .با این حال در حال حاضر اگر فیلم
فیلمسازی سیاه نما و غرغرو نباشد به سختی
میتواند اکران بگیرد.
فجر يك جشــنواره داخلي اســت كه امكان
ايجاد اين شــرايط نيز در آن وجــود ندارد.
كســاني كه اين پيشــنهاد را ميدهند توقع
دارند ايران با  ١٠فيلــم وارد عرصه رقابت با
كشورها شــده و ظرفيت كم ســينماي ايران
را به گوش بينالملل برســانند .توجه به اين
حاشــيهها يعني تعطيلي جشنواره فيلم فجر،
هدايت جشنواره به سمت سبك و روش اسكار
و يا حتي واگذاري ظرفيت جشــنواره به خانه
ســينما تا از طريق راي گيري ســاالنه خانه
ســينما ،برترينها انتخاب شــده و جشنواره
را كال تعطيل كنند .بيــات اين مباحث انگيزه
اي ندارد.ما نميتوانيم جشنواره اي داخلي را
بدون داشتن بازار فيلم وارد رقابت با جشنواره
اي نظير كن كنيم و كســاني كــه اين مطلب
را انتقاد مي دانند به طــور قطع اطالعاتي از
جشنواره و فيلمســازي ندارند .انتقال سينما
به فضاي مجــازي و موبايل و غيــره الزام در
مدرسه ســينما را منتفي كرده است بنابراين
بقاي جشــنواره فيلم فجر منــوط به طراحي
سياستهاي بومي است.من پیشنهاد میدهم
جشنواره فیلم فجر با توجه به رکود سالنهای
ســینما در فصل زمســتان در طول یک ماه
برگزار شــود .تا فضای برای تقویــت اقتصاد
فیلمهای جدی هم فراهم شود.
مجری ســابق برنامه «هفت» تأکید کرد :ما
باید به این فکر کنیم که ژســت روشنفکری
هیچ نقشی در سینمای دنیا ندارد اما برخی از
مدیران فکر میکردند ســینمای آنها انتقادی
و اجتماعی اســت در حال کــه باعث کاهش
تماشــاگران ســینما شــد و وقتی این اتفاق
افتاد این ضرورت احســاس شد که مردم باید
به ســینما برگردند .به همیــن دلیل من در
برنامه «هفت» گفتم که در دوره ای سینمای
ما توسط ســینماگران پر مدعای کم مایه از
شماره بیست و سه دی1397
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گزارش
بین رفت .با این حال در حــال حاضر اگر فیلم
فیلمسازی ســیاه نما و غرغرو نباشد به سختی
میتواند اکران بگیرد.
افخمی با اشــاره به پیشــنهادش برای تغییر
این شــرایط عنوان کرد :طرح من این اســت
که جشنواره یک ماه در سراســر کشور برگزار
شــود به طوری که در  ۱۰روز اول آثار مستند،
انیمیشن و فیلم اولی مســابقه جداگانه داشته
باشند و در پایان  ۱۰روز جایزه بگیرند و تعدادی
از آنها به مسابقه اصلی بروند .در  ۱۰روز سوم
هم اکران فیلمهای پربیننده ادامه داشته باشد.
در این صورت فیلم هایــی که نمیتوانند اکران
بگیرند به راحتی دیده میشوند.
محمود گبرلو در این بخــش عنوان کرد :طرح
آقای افخمی توهمزاست و عملی نیست و اصال
ربطی به سیاستهای جشنواره ندارد .رویکرد
جشنواره در عصر امروز بسیار تغییر کرده است
و هر جشــنوارهای خاصیت خــود دارد .وقتی
مدیران پوســیده و کوتوله برای سینما انتخاب
میشود نگاه عمیق که همان توسعه است محقق
نمیشود .وقتی اندیشههای عمیقی وجود ندارد
حاصلش این میشود که فیلمهای بد میبینیم.
وی ادامه داد :ضمــن اینکه برخــی منتقدانِ
مخرب ،افکار عمومــی را برعلیه جشــنواره و
ســینمای ایران کردهانــد یعنی آنقــدر علیه
ســینمای ایران حرف زد هاند که جای دفاعی
باقی نگذاشتهاند .هرچند پس از انقالب بیش از
پنج هزار فیلم تولید شــد اما همین منتقدان با
حر فهای خود باعث شد هاند نتوانیم از سینما
دفاع کنیم .این منتقدان نمیخواهند به توسعه
با سینما باور داشته باشند.
گبرلو مجدد تأکید کرد :مدیــران کوتوله اصال
فهم ایــن موضــوع را ندارند .برخــی مدیران
ســینمایی هســتند که نگاه پوســیده دارند و
میگویند فجر باید مثل کن باشــد ما از لحاظ
ماهیتــی نمیتوانیم مثل آنها باشــیم همین
موضوع باعث شده هنرمندان ناخودآگاه برعلیه
جشنواره فیلم فجر باشند .این نشان دهنده این
است که فهم درستی از جشــنواره فجر وجود
ندارد .ضمن اینکه در حال حاضر فیلمســازان
قدرتمندی وجود دارند که میشــود آنها را با
فجر معرفی کرد البته منوط به اینکه جشنواره
ماهیت داشته باشد.
در این بخش فهیم با اشاره به صحبتهای گبرلو
درباره «منتقــد مخرب» خطاب بــه او گفت:
یکباره بگویید منظورتان فراستی است!
گبرلو نیــز اظهــار کرد :نــه منظــورم امثال
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فراستیهاســت .مــا بایــد همــه چیــز را
آسیبشناسی کنیم .منتقد مخرب کاری کرده
اســت که همه فکــر میکنند ما اصال ســینما
نداریم برخی میگویند فیلم ما ســیاه است در
حالی که به نظرم ما اصال فیلم سیاهنما نداریم.
پس از ایــن موضوع افخمی خطــاب به گبرلو
گفت :شما مثل تکنوکراتها هستید.
امین نیــز در واکنش به همیــن صحبت گبرلو
اظهار کرد :شــما محافظه کار هستید که گبرلو
در ادامه گفت :من محافظهکار هستم؟ من که
زودتر از همه منتقد وضعیت موجود بودم.
امین در بخش دیگر از صحبــت هایش عنوان
کرد :برخی فیلمها احتیاجی به جشنواره ندارند
و اصال برایشــان بهتر اســت که در جشــنواره
نباشــند .طرحــی کــه افخمی گفــت نامش
جشنواره نیست چراکه اصال ســاز و کار اکران
دست جشنواره نیست.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه بهتر اســت
حسابگریهای شخصی را کنار بگذاریم ،توضیح
داد :اگر عدهای در جشنواره شرکت نمی کنند به
این دلیل است که فکر میکنند برای آنها بهتر
است که در جشنواره نباشند چراکه فیلمها آنها
در این فستیوال آنقدر تخریب میشوند که فکر
میکنند حضور نداشتنشان بهتر است.
این منتقد اظهــار کرد :به تازگی شــنیده ایم
که برخــی میگویند فیلمی که در جشــنواره
حضور نداشته باشند اولویت اکران ندارند ،مگر
آژانکشی است که این حرفها گفته میشود؟
در ادامه شــیخصراف با بیان اینکه برای بهبود
وضعیت و داشــتن آینده بهتر ،خوب است که
گذشــته را مرور کنیم ،عنوان کرد :جشــنواره
فیلم فجر مثل یک شــتر مرغ اســت که وقتی
میگوییم بــار ببر میگوید مــن مرغم و وقتی
میگوییم تخم بگذار میگوید من شــترم .در
واقع ساز و کار آن مشخص نیست مشکل اصلی
این است که در حال حاضر هیچ چیزی تعریف
نمی شود.
فهیم در ادامــه بیان کرد :چرا بایــد فکر کنیم
منتقد میتواند مخرب باشد؟ منظور آقای گبرلو
درباره منتقد مخرب ،آقای فراستی بود .بنابراین
بهتر اســت این خبر را بدهم کــه طبق آخرین
خبری که دریافت کردهام فراستی مجدد منتقد
ثابت برنامه هفت شده است.
در همین بخش گبرلو اظهــار کرد :منظور من
فراســتی نبود من اصال نامی نبــردم .که فهیم
خطاب بــه او گفت :کدهایی کــه دادید مربوط
به فراستی بود اما در پاســخ به شما باید بگویم
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فراستی در قبال برخی منتقدان خارجی بسیار
نرمتر عمل میکند من بلد نیســتم ولی اگر بلد
بودم مثل فراستی میشدم.
وی با بیان اینکه دیپلمات نیســت اظهار کرد:
من برابر جشــنوار ههایی همچون برلین و کن
قطعا از ســینمای خودمان دفاع میکنم اما این
سینما ،سینمای آرمانی من نیست .با این وجود
باید بگویــم ما امروز ســینمای تکنیکی داریم،
بازیگران مــا کالس بازیگری برگــزار میکنند
من از این ســاختار دفاع میکنم اما این سینما
جزو آرمانهای مــن و قابل دفاع نیســت ولی
در قبال بیگانگان حتمــا از آن دفاع میکنم اما
میدانم این سینما آن سینمایی نیست که من
به خاطرش انقالب کردم.
سپس افخمی اظهار کرد :سینما پوست انداخته
و باید باز تعریف شود.
گبرلو هم عنوان کرد :رمز موفقیت جشنواره در
پیدا کردن ماهیت مردمی خودش است البته این
موضوع به این معنا نیست که فیلمهای مبتذل یا
خاص در جشنواره رواج پیدا کند.
شاهین امین در ادامه بیان کرد :جشنواره جای
فیلمها و تماشاگران جدی اســت و باید امکان
دیده شــدن چنین فیلم هایی فراهم شود .نکته
دیگر این است که در این سالها جشنواره پر از
عصبیت شده است به طوری که چه راه یافتگان
به آن چه راه نیافتــگان ،چه جایزه بگیران و چه
آنهایی که از جایــزه محروم شــده اند عصبی
هســتند ،گویا ما میخواهیم همدیگر را بدریم
و این حجم از عصبیت را نمــی فهمم در حالی
که جشنواره برای این است که از آن لذت ببریم
اما این همه عصبیت ،فحاشــی و پرخاشــگری
یکی از آفتهای جشنواره اســت که زیانهای
زیادی دارد.
در این بخش فهیم خطاب به صحبتهای امین
گفت :این عصبیت ناشی از بی عدالتی است ،بی
عدالتی هر کجا باشد عصبیت هم وجود دارد .که
امین هم عنوان کرد :البته بخشی از این عصبیت
به خاطر توقع بیجاســت؛ گویا فیلمســازان ما
لوس شدهاند.
در پایان شیخصراف اظهار کرد :جشنواره محل
فیلمهای جدی و سطح باالست و باید آثار در این
جشنواره محک بخورند.
شایان ذکر است سلســله نشستهای گفتمان
فرهنگی انقالب در ادامه با حضور سینماگران و
مدیران سینمایی به موضوع جشنواره فیلم فجر؛
فرصتها و تهدیدها» خواهد پرداخت.

دیدگاه

اکران  19فیلم سینمایی ،مستند و کوتاه در اولین سال برگزاری

سینماپاتوق حوزه هنری یکساله شد

برنامه فرهنگی ســینماپاتوق پس از یکســال
میزبان  19فیلم ســینمایی ،مستند و کوتاه و
همچنین چند اثر ســینمایی از جشنواره فیلم
فجر بود.
برنامه فرهنگی ســینماپاتوق که زمستان ۹۶
رسما آغاز به کار کرد؛ در اولین سال میزبانی
 6فیلم ســینمایی را به طور رسمی عهده دار
شد و چند فیلم ســینمایی ســی و ششمین
جشــنواره فیلم فجر نیز بــه نمایش درآمدند
که بنا به خواســته صاحبان اثر نام شان اعالم
نخواهد شد.
بانیــان این برنامــه فرهنگی قصــد دارند در
دومین سال برگزاری ســینماپاتوق به خاطر
اســتقبالی که تا کنون مشــاهده شد فضای
گســترد هتری را در اختیار ســینماگران قرار
دهند.
فیلم سینمایی «نفسهای آرام» به کارگردانی
میثم هاشمی طبا ،فیلم ســینمایی «دایان»

به کارگردانی بهــروز نورانی پور ،انیمیشــن
ســینمایی «فیلشــاه» بــه کارگردانی هادی
محمدیان ،فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» به
کارگردانی بهرام توکلی ،فیلم ســینمایی «به
وقت شــام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا
و فیلم سینمایی «سرو زیر آب» به کارگردانی
محمدعلی باشــه آهنگــر در اولین ســال به
نمایش در آمدند.
همچنیــن فیلــم کوتــاه «چای جوشــیده»
بــه کارگردانی محمــد علیــزاده ،فیلم کوتاه
«چــرخ» ســاخته مهدیــه محمــدی ،فیلم
کوتاه «خاطره» به کارگردانــی رقیه فتحی ،
انیمیشن«آنتراکت» به کارگردانی محمدرضا
خردمندان ،فیلم کوتاه «نفرس» به کارگردانی
سامان غنائمی ،فیلم کوتاه«شیرینی» ساخته
محمدحســین امانی ،فیلم «چشــم به راه»
ســاخته حســین دارابی ،فیلم «مــادر» به
کارگردانی رضــا زهتابچیان ،فیلــم «نفرین

شــدگان» به کارگردانی مهــدی افضل زاده،
فیلم «کانتینر» بــه کارگردانی امید میرزایی،
انیمیشن «آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی
موسوی نیز مهمان برنامه سینماپاتوق بودند.
همزمان بــا هفته گرامیداشــت دفاع مقدس
نیز مستند ســینمایی «از آزادی تا آبادی» به
کارگردانی محمد دیندار اکران شــد و مستند
«رادکان» ســاخته حجت حیدری و احسان
مالزهی نیز آخرین اثر اکران شده در سال اول
برنامه سینما پاتوق حوزه هنری بود.
گفتنــی اســت برنامــه «ســینما پاتوق»به
منظور توســعه تعامل ســینماگران ،حمایت
از فیلمســازان جوان و گسترش مراودات بین
اهالی رســانه و هنرمندان و بسترسازی برای
معرفی بهتــر محصوالت ســینمای ایران زیر
نظر روابط عمومــی و امور محافل ســازمان
سینمایی حوزه هنری ایجاد شده است.
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حجت االسالم والمسلمین پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

سینما پاتوق حوزه هنری فرصتی مغتنم و ارزشمند
اشاره:
برنامه فرهنگی «سینما پاتوق» حوزه هنری به
تازگی با نمایش و بررسی فیلم مستند «رادکان»
ساخته حجت حیدری و احسان مالزهی برگزار
شد و حجت االسالم والمسلمین پژمانفر
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ،دکتر پرویز
فارسیجانی مدیرکل سابق مطالعات و توسعه
دانش و مهارتهای سینمایی سازمان سینمایی
و از مدیران رسانهای کشور ،سیدرضا اورنگ
منتقد ،محمدرضا شرفالدین تهیه کننده سینما
و مدیرعامل سابق انجمن سینمای انقالب و
دفاع مقدس ،مهدی یمینی دستیار رئیس دفتر
هماهنگی و پیگیریهای ویژه دولت در مجلس
و مدیرعامل مجمع هنرمندان خراسان و محمد
دیندار مستندساز از جمله حاضران در جلسه
اکران و نشست نقد و بررسی پس از آن بودند.

هفدهمین برنامه «سینما پاتوق حوزه هنری»
به نمایش مســتند «رادکان» ســاخته حجت
حیدری و احسان مالزهی اختصاص یافت.
ابتــدای نشســت احســان مالزهــی یکی از
کارگردانــان این مســتند ضمــن قدردانی از
حوزه هنری و تشــکر از کســانی کــه در این
محفل حاضر شــدند ،گفت :این کار مشترکا با
همراهی حجت حیدری ساخته شد و مخاطب
هدف اصلی ما بیننــدگان خارجی بود چرا که
دغدغه ما معرفی فرهنگ و تمدنی است که در
کشورهای دیگر کمتر شــناخته شده است .به
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بهانه بنای برج رادکان سعی کردیم به فرهنگ
و احوال ایران بپردازیم تا خروجی کارمان هم
جنبه فرهنگی داشــته باشــد و هم در جذب
گردشگر کمک کند.
اورنگ منتقد حاضر در این جلسه نیز بیان کرد:
مستندسازی کار بسیار پرزحمتی است و فرق
تحقیقاتش با ســایر گونههای ســینمایی این
اســت که صرفا با اینترنت نمیتوان اطالعات
تحقیق را کامل کرد بلکــه باید به طور میدانی
تمامی جنبههای امــور را در نظر گرفت .فرق
سینمای مستند با داستانی این است که صرفا
پایــان قصه فیلم بــرای ما مهم نیســت آنچه
اهمیت پیدا میکند روندی است که در مستند
طی میشود.
وی افزود :علی رغم این که در کار شاید زیاد از
تکنولوژی استفاده شده بود و شاید این سبک
کارگردان اســت که پر شهای زیادی در کار
شــاهد بودیم اما وقتی کار درباره برج رادکان
است به نظر میرسید نوع مستند خوب انتخاب
نشــده و برای همین پراکندگی دیده میشود.
اینکه قرار است کار آموزشی باشد یا معرفی یا
چه هدفی را دنبال میکند مشخص نیست.
محمد دیندار مستندساز نیز در سخنانی اشاره
کرد :من بر خالف نظرات آقای اورنگ معتقدم
این مســتند هدف خود را به درســتی دنبال
میکنــد وعالقمند شــدم وقتی به خراســان
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رفتم ایــن محل را از نزدیک بینــم .اطالعاتی
که به شکل تصویر ارائه میدهد نشان میدهد
تمدن ایــران از چه جایگاهــی برخوردار بوده
و اطالعاتــی میدهد کــه خیلــی از جوانان
مــا نمیدانند .در بحــث تکنیکی نیز بســیار
پیشــرفته عمل کردند و تکنیــک در خدمت
کار است.
وی ادامه داد :ســینمای مســتند ما به سمت
سیاه نمایی رفته و اکثر آثار تولید شده امروز؛
چهره واقعی ایران نیســتند و خوشــحالم که
این مســتند معرف درســتی بــرای نمایش
جایگاه ایــران اســت .نمیدانم چــرا چنین
اثری به ســینمای تجربی میرود اما حمایت
نمیشــود .یکی باید توضیح دهــد دلیل این
اتفاق چیست .در جشنواره فیلم فجر و مستند،
دوستان انتقاد میکنند چرا در برخی دور هها
فیلمها خوب نیســت بعد بهانــه میآورند که
ســلیقه هیات انتخاب بوده .ایــن حرف وقتی
درست است که جشــنواره خصوصی باشد اما
جشــنوارهایکه نگاهش ملی است نباید میلی و
سلیقهاینگاه کند.
وی عنوان کرد :اینکه گروهی بیایند جشنواره
فجری که بر اساس استراتژی فرهنگی طراحی
شــده تا در خدمت فرهنگ ما باشد را به میل
خود تغییر دهنــد و آثار قابل اعتنــا را نادیده
گرفته و از بین ببرند کار درســتی نیســت .از

آقــای پژمانفــر میخواهم کــه پیگیری کند
سینمای تجربی بر اســاس قانون فیلمهایی را
که حمایت کرده به طور شفاف بیان کند اما زیر
بار نمیرود .فارابی هم همینطور .آقای انتظامی
هم مدام توییت میزند که من موافق شــفاف
سازی هستم در حالی که زیر مجموعه خودش
چنین کاری نمیکند.
حیدری تهیه کننده این مســتند نیز گفت :ما
کار «رادکان» را به مرکز گســترش سینمای
مســتند و تجربی نــزد آقــای رزاق کریمی و
دوستان شــان ارائه کردیم .آنها کار را دیدند
و علی رغم تعریف و تمجیدهایی که داشــتند
گفتند ســاختار و قابش تلویزیونی اســت و به
همین خاطر نمیتوانیم این مستند را در گروه
هنــر و تجربه ارائــه کنیم .مــا نمیدانیم واقعا
مستند قابش چیســت؟ تعجب میکنم که چه
حرفی بود به ما زدند.
مهدی یمینــی مدیرعامل مجمــع هنرمندان
خراســان و از دســت اندرکاران نهاد ریاست
جمهوری نیز اظهار کرد :امروز باید در نقد اثر
هنری به جمیع جهاتی کــه میتواند در خلق
اثر دخیل باشــد ،توجه کنیم .دوستان از ابتدا
همین که سراغ چنین ســوژ هایرفتند در واقع
فداکاری کردنــد .ذائقه ســازی در ارتباط با
ســینما کمتر اتفاق میافتد و کمتر هنرمندی
رغبت میکند ســراغ ســوژههای ملــی برود.
معموال سراغ موضوعات سیاه و انتقادات خاص
میروند که جلــب توجه کنــد .موضوعاتی از
این دســت باید مورد حمایــت حاکمیت قرار
بگیــرد یعنی بــا امکاناتی ده برابــر آنچه این
عزیزان داشتند باید ساخته میشد تا مواردی
که دوســتان میفرمایند لحاظ میشــد .این
اثر با کمتریــن امکانات توســط دو جوان بی

ادعا ساخته شــد و اگر منصفانه نگاه کنیم جز
حمایت و تشویق حرف دیگری نمیتوان گفت.
دکتر خسروی نماینده مجلس هم در جمالتی
اشاره کرد :از زبان یک معلم اگر بخواهم همین
اثر را بــه مخاطبان دانش آموز و نســل جوان
معرفی کنــم باید بگویم موضــوع برج رادکان
برای طیف نوجوانان بسیار جذاب است .از قوای
ذهن کســی که میخواهد اثر تاریخی،هویت
ملی و دانشمند بزرگ اســامی کشور خود را
در زمان دور بشناسد؛ مستند بهترین راه برای
این معرفی است.
ما متاســفانه از ظرفیتهــای خودمان غافل
ماندیم
محمدرضا شــرف الدین تهیه کننده سینما و
مدیرعامل ســابق انجمن ســینمای انقالب و
دفاع مقدس نیز عنوان کرد :اتفاقا امکانات این
جوانان محدود نبود .اگر مــدام به محدودیت
اشــاره کنیم زحمات تهیه کننــده را نادیده
گرفته ایم .بــه نظر من در روایــت فقط کمی
پراکندگی وجود دارد .گاهی نریشــن اســت
گاهی دانــای کل و گاهی از زبان فــرد گفته
میشود که اینها باید در مستند یکدست شود.
در مجموع کار خیلی حرفهایو قابل قبول است
و من در مقاطعی از کار به یاد مســتندهای بی
بی ســی افتادم و معتقــدم «رادکان» با آنها
برابری میکرد .البته برخی اشــکاالت آن قابل
جبران است و قابل اصالح و به نظر میرسد باید
برای نمایش خارجی کمی کوتاه شود.
وی افزود :ما پتانسیلهای بسیاری در تمدن و
علم و فرهنگ داریم که نسبت به آن بی تفاوت
هســتیم ولی همین منبع غنی را هم غربیها
و هم به تازگی فیلمســازان کــره جنوبی از ما
برمیدارنــد و به نام خود و بــرای خود فرهنگ

جعلی میسازند .آنها با ســرمایه گذار یهای
اندک بهرههای فراوان میبرند ولی ما متاسفانه
از ظرفیتهای خودمان غافــل ماندیم .ما نیاز
به جعل نداریم فقط درســت بلد نیســتیم به
داشتههای مان بپردازیم.
دکتــر پرویز فارســیجانی نیــز در واکنش به
تماشای مستند «رادکان» بیان کرد :به عقیده
من کار ارزشــمندی بود و جای چنین آثاری
خالی اســت .ما نیاز داریم برای ترویج فرهنگ
ایرانی و اسالمی مان بیشتر از اینها تالش کنیم.
ریتم و تکنیک کار خیلی خوب توانست بیننده
را همراه کند البته دو نکته می توانست به کار
کمک کند اول اینکه مصمم باشــید این تیپ
کارها را ادامه دهید و در آینده باز تکرار شود و
نکته دوم اینکه اگر پیوند بین آیتمها را بیشتر و
منسجمتر میکردید و قصه خودمانیتر روایت
میشــد کار روانتر و حرفهایتر میتوانســت
باشد .ما استادان برجســتهای در حوزه مفاخر
داریم که خوب بود از آنها نیز استفاده میشد.
یا حتی منابع خارجی معتبــری در این زمینه
ارائه میکردید تا به قوای هرچه بیشتر مستند
کمک کند.
برنامه«ســینما پاتوق حوزه هنری» ارزشمند
اســت /انتقاد از ویز فرهنگ و ارشــاد اسالمی
به دلیل بی توجهی به جشنواره فیلم مقاومت
حجت االسالم والمسلمین نصراهلل پژمانفر نیز
در این باره بیان کرد :ســینمای مستند با هر
رویکردی که دارد در جامعه ما نتوانسته جای
خود را باز کند .سینمای قصه گو همیشه مورد
استقبال اســت و مســیر خود را پیدا کرده اما
مســتند میخواهد حر فهایی بزند که آد مها
گاهی از کنارش رد شدند اما ندیده اند .گاهی
مستند تالش بر نمایش واقعیتها دارد و گاهی
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گزارش
متاسفانه در مسیری میرود که غیر واقعیها را واقعی کند.
وی افزود :ما در این حــوزه حر فهای زیادی داریــم و جای کار
باالیی دارد تــا این حرفها را بــرای گروههای ســنی متفاوت با
ذائقههای مختلف بتوانیم بیان کنیم .برخی اوقات به نسل خودمان
نتوانســتیم این مســاله را بفهمانیم که نمیدانیــم چه ظرفیت و
ســرمایههایی در تاریخ داریم .با همه این احوال دوستان جسارت
کردند در زمین بــازی خودمان بــازی کردند و این را تحســین
میکنم.
وی ادامه داد :امروز در سینما خیلیها برای دیگران کار میکنند.
اما این دو جوان علی رغم اینکه میتوانستند کارهای دیگری کنند
برای هویت و داشتههای کشور خودشــان وقت گذاشتند و باید به
این حرکت آفرین گفت .من به عنوان مســئول فرهنگی احساس
شرمندگی میکنم که این نگاه مورد حمایت قرار نمیگیرد .البته
که کار بدون اشکال نداریم ولی تا از ایدهای حمایت نشود اشکاالت
هم برطرف نمیشــود .طبیعتا این کار حوزه هنری ارزشمند است
که به اکران و نشست در این باره میپردازد تا مستند دیدن را رواج
دهد و از طرفی مورد حمایت قرار میدهد.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس گفت :باید وزیر ارشــاد وقت
بگذارد و حاصل زحمت کســانی که در این عرصه فعالیت میکند
را ببیند .من گالیه کردم به آقای صالحی که جشــنواره فیلم دفاع
مقدس شما نیامدید و معاونتان آمد در جشنواره عمار حتی ایشان
هم نیامد و این خیلی بد اســت که وزیر ارشــاد کشور به بچههای
جسوری که وارد میدان شدند و بازی غلط برخی را به هم زدند بی
توجه باشد و ایشان هم قبول کرد.
وی عنوان کرد :من هم به ذوق دوســتان و ارادتــی که به تالش
خالصانه شان داشتم آمدم چون کار ارزشمندی انجام دادند قطعا
کار بدون اشــکال نیســت اما زمینه برای کارهای باکیفیت بعدی
وجود دارد .در کشــورهای اروپایی مســتندهای بســیاری تولید
میشود و به نظر میرســد که چقدر از ما جلوتر هستند .چرا باید
اینگونه فکر کنیم؟ چون در هر موضوعی چند مستند تولید کردند
و در مدارس و تلویزیون به ما نشان میدهند .به همین دلیل فاصله
عمیقی حس میشــود که آنها از ما جلوتر هســتند و این ناشی از
سیاستهای غلط ماست .در پایان تشــکر میکنم از همه کسانی
که در این عرصه زحمت میکشند.
مالزهی نیز در پاســخ به این ســخنان یادآور شــد :انتقادها هم
دلســوزانه بود و این انرژی مثبتی به ما میدهد و هم به بهتر شدن
کار ما کمــک میکند .نکته دیگــر اینکه خارج از ایــن فضا بحث
آرشیوی بودن پالنها را زیاد شــنیدیم چون میخواستیم زمان را
به خواجه نصیر ربط بدهیم مجبور شــدیم از برخی پالنهای ناسا
استفاده کنیم که شــاید  2یا  3پالن باشــد و اینکه فکر میکنند
تمام صحنهها آرشیوی است نیست و به جز چند عدد محدود همه
تصویربرداری شده بود.
وی در پایان گفــت :بابت ژانر چند گونه هم بایــد بگویم کاری که
تایمش  30دقیقه باشد ممکن اســت این اتفاقها بیفتد رویکرد ما
باستان شناسی گزارشی بود و در الیهها ســعی کردیم به فرهنگ
و هنر نیز بپردازیم و اگر نشده ایراد کار ماست و میپذیریم .ما دو
کارگردان حرفهای مان را در زمان فیلمنامه زدیم و هنگام تدوین
اتفاق نظر داشــتیم .در هر حال ایرادات وارد است و میگذارم به
پای اولین تجربه حرفهایمان در این گونه مســتند که تا کنون کار
نکرده بودیم .امیــدوارم در تدوین و کارهای بعــدی بتوانیم بهتر
عمل کنیم.
26

شماره بیست وسه دی 1397
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جشنواره یس و هفمت؛
قدم به قدم ات شکوفایی
بر هیچ کس پوشیده نیســت که سینمایِ ایران
پس از انقالب اسالمی ،ســطوحِ باالیی از رشد و
شکوفایی را با خود به ارمغان آورد و چه در سطح
داخلی و چه در سطوح بینالمللی به نقطه عطفی
در تاریخ چهل سال اخیر ایران بدل شد .سینمایی
که در آغازین روزهــای انقالب با نامهای جوان و
نسل نویِ ســینمای ایران در پیش از انقالب کار
خود را آغاز کــرد ،اندک اندک بــا فضای فکری
و نگاه تازهای که در بدنه ســینمای ایران شکل
گرفت تبدیل به فضایی برای بروز اســتعدادهای
جوان شد.
در آغازیــن دهه از پیــروزی انقالب اســامی
چهرههایی چون مســعود کیمیــای ،داریوش
مهرجویی ،ناصر تقوایی و بهــرام بیضایی طالیه
شــصت ســینمای ایران
ِ
داران بهترین آثار دهه
بودند .چهرههایی که پیش از انقالب نیز ،در زمره
موجِ نویِ ســینمای ایران به شــمار میرفتند و
سلیقه سینمایی مردم را تا حدی دگرگون ساخته
بودند .سینمای ایران پیش از انقالب ا ِلمانهای
خاص خودش را داشــت؛ وجود کاله مخملی و
بزن بزنهای نمادین و آهنگهای کوچه بازاری
و لبخوانیِ جوانِ اول فیلــم عناص ِر جدایی ناپذیر
فیلمفارسیهای پیش از انقالب بودند .در همان
سالها بود که جوانانی که سینما را میدانستند
و نگاهی متفاوت داشــتند پا به عرصه سینمای
ایران گذاشتند و با هنجارشکنیهای خود ،فصلی
نو را رقم زدند« .قیصر» و «طوقی» و «گزارش»
و «دایــره مینا» نمونههایی از همیــن نگاه نو در
سینمای ایران بود که خواسته یا ناخواسته بستری
را برای شکلگیری سینمای ایران پس از انقالب
اسالمی فراهم ساخت.
دهه اول انقالب یعنی ســالهای دهه شــصت
مقارن بود با ســالهای جنــگ تحمیلی .طبعا،
فضایی در سینمای ایران حاکم شد که فیلمهایی
با موضوعات دفــاع مقدس و عناصــر مربوط به
آن برجســتهتر به نظر رسند .ســینمای ایران
فیلمســازان جوانی را شــاهد بود که دوربین به
ثبت لحظه
دست به جبهههای جنگ میرفتندِ .
لحظه فداکاری سربازان وطن را وظیفه میهنی و
هنری خود میدانستند .در همین سالها یعنی
در بهمن ماه سال  1361بود که جشنوارهای با به
عرصه سینمای ایران گذاشت که امروز در آستانه
برگزاری ســی و هفتمین دوره از آن هســتیم؛

محمدعلی حیدری

جشنوارهای که امروز بعد از چهل سال ،به مثابه
بزرگترین جشن سینمایی ایران سینماگران را
گرد هم میآورد تا نماد و عرصهای باشد برای دیده
شدنِ آثار سینمایی در هر سال.
در سال  1361نخستین جشنواره فیلم فجر ،به
دبیری حسین وخشوری در سه بخش «سینمای
حرفه ای»« ،سینمای آماتور» و «بخش جنبی»
برگزار شــد .البته باید گفت کــه در این دوره به
فراخو ِر فضا و ج ِو اجتماعی و سیاسی آن دوران،
موضوعات آثــار در بخشهای اصلــی و جنبی
ایدئولوژیک غالبتری داشتند .از
ِ
جشــنواره ب ُعد
مهمترین آثار آن دوره میتوان به «مرگ یزدگرد»
اثر استاد بهرام بیضایی« ،سفیر» ساخته فریبرز
صالح و «ابراهیم در گلســتان ِ» ایرج امامی اشاره
کرد .آثاری که غالبا در محدوده ســالهای  59تا
 61ساخته شده بودند.
دوره دوم که با دبیری سید محمد بهشتی برگزار
شد ،فیلمهای شاخصی را در خود جای داده بود؛
فیلمهایی چون «خانه عنکبوت»« ،توبه نصوح» و
«هیوالی درون» که سینماگرانی را به سینمای
ایران معرفی کرد که هر کدام آیندهای درخشان
چه در سطح ملی و چه در سطوح بینالمللی برای
ســینمای ایران رقم زدند .چهرههایی چون زنده
نام عباس کیارستمی ،خسرو ســینایی ،رسول
صدرعاملی و محســن مخملباف .از حواشی این
دوره اما میتوان به دو نکته اشــاره کرد ،نخست
اینکه به تبعِ فضای آن روزگار اساســا بازیگر زن
نقش امروزین خود را در ســینمای ایران نیافته
بود و به همین جهت چه برای بازیگر نقش اول و
چه برای بازیگر نقش مکمل زن ،جایزهای تعریف
شب آخر
نشده بود .از سوی دیگر نتایج داوری در ِ
اعالم نتایج لو رفت و این خود به نوبه خود اتفاقی
نادر بود.
در بهمن  63این جشنواره نوپا باالخره شاکلهای
پیدا کــرد و با نظم بیشــتری همراه بــود و آثار
سینماگرانِ برجستهای چون زنده یاد علی حاتمی
و یداهلل صمدی را در خود جای داده بود .و البته در
این دوره بر خالف دورههای پیشین برای بازگیر
نق اول و مکمل زن نیز سیمرغ بلورین تعریف شد.
چهارمین دوره از جشنواره نیز اتفاق مهمی را در
پیداشت و آن جدایی بخش سینمای حرفهای و
آماتور از هم بود.
شــش دوره پس از این که همه در دهه شصت

میگذشت اتفاقا بسیار موفق و آثار درخشانی را
در پیداشت؛ فیلمهایی چون «ناخدا خورشید»،
«خانه دوست کجاســت؟»« ،اجاره نشینها»،
«شاید وقتی دیگر»« ،دندان مار»« ،هامون» و . ...
در این میان ،دوره هشتمِ جشنواره نقطه عطفی به
حساب میآید چرا که جشنواره در این دوره سعی
دارد تا از داخلی بودنِ صــرف درآمده و به فضای
بینالمللی نیز قدم بگذارد .در همین راســتا بود
که برای نخستین بار این فصل از جشنواره به دو
بخش ملی و بینالمللی تقسیم میشود.
سال  1370اما آغازگ ِر دورهای تازه در بزرگترین
جشنِ سینمای ایران بود .نگاه متفاوتِ فیلمسازان
دوره طالیی چون مســعود کیمیایــی ،داریوش
مهرجویی ،ناصر تقوایی و بهرام بیضایی آنچنان
اثرگذار در ســینمای ایران حتی در سختترین
و تلخترین روزهــای این مرز و بوم (ســالهای
دفاع مقدس) حاضر شــده بودند که ماحصلِ آن
را در دهه هشتاد و نود شاهد بودیم .در این میان
حضور درخشان بینالمللی سینمای ایران با نام و
اعتبار چهرهای چون عباس کیارستمی شاید از
درخشانترین برگهای ســینمای ایران پس از
انقالب باشد.
امروز اگر آثار پخته و قوی را از سینماگران جوان
شاهد هستیم ،اگر اصغر فرهادی به عنوان چهرهای
بینالمللی افتخار سینمای ایران محسوب میشود
و نا ِم سینمایی ایران با عرصههای بینالمللی گره
خورده و غیر قابل چشم پوشی است شاید به جهت
پیموده شدنِ مسیری طوالنی و پر از سنگالخ بوده
است .زمانی که کشــور گرفتار جنگی ناخواسته
ساخت آثار با
ِ
بود ،زمانی که امکانات اندک کفافِ
کیفیت فنی باال را نمیداد ،زمانی که فیلمسازان
در شکافی میان فیلمفارســی و نگاه ایدئولوژیک
همت و پشتکا ِر فیلمسازان ایرانی
معلق بودند ،این ِ
بود که نه تنها نام سینما ایران را خدشه دار نکرد
بلکه سینمای ایران را به درجهای از اعتبار رساند
که در آستانه چهلمین ســال از پیروزی انقالب،
میتوان از آن به عنوان دستاوردی مهم و ارزشمند
یاد کرد که در عین رعایت تمامی اصول اخالقی
و معرفتی و در عین حــال در برگیری نگاههای
متفاوت ،هن ِر هفتم را به سمت و سوی شکوفایی
و پویای سوق دهد و از ســینمای ایران چهرهای
بسازد که همواره در جهان حرفی برای گفتن دارد.
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گزارشی دومین نشست«گفتمان فرهنگی انقالب» با موضوع «جشنواره فیلم فجر؛ فرصتها و تهدیدها» ؛

بررسی ظرفیت ها و چالش های یک رویداد سینمایی
اشاره:
دومین نشست«گفتمان فرهنگی انقالب»
با عنوان «جشنواره فیلم فجر؛ فرصتها و
تهدیدها» به بررسی کارنامه سیوشش دوره
برگزاری جشنواره فیلم فجر با حضور :محمدرضا
شرفالدین تهیه کننده و مدیر سینمایی ،حمید
بهمنی کارگردان ،علی رویینتن کارگردان،
سید رضا اورنگ کارشناس ،ایزد مهرآفرین
فعال رسانه برگزار شد .محمدمهدی عسگرپور و
همایون اسعدیان از دیگر میهمانان برنامه بودند
که برغم هماهنگی قبلی در این نشست حضور
پیدا نکردند.
در آغاز مراسم؛ یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و
محافل سازمان سینمایی حوزه هنری گفت :سلسله
نشســتهای تحلیلی «گفتمــان فرهنگی انقالب»
به منظور تبییــن ضرورتها ،نیازهــای فرهنگی و
چالشهای پیش رو طراحی شــده و در هر جلسه به
بررسی موضوعات مهم فرهنگی و سینمایی میپردازد.
به گفته وی ،جشــنواره فیلم فجر همه ســاله برگزار
میشود و با فرارســیدن آن همه در هیاهوها و فضای
فیلمها غوطه ور میشویم و کمتر به آسیب شناسی و
تحلیل ظرفیتها و فرصتها و حتی ،آسیبهای آن
به صورت کارشناسی میپردازیم .از این رو ،امیدواریم
این سری نشستها به آسیب شناسی ،رشد و بالندگی
جشنواره فجر کمک نماید.
در ادامه مراســم حميد بهمني کارگردان سینما ،در
خصوص عملکرد جشنواره فیلم فجر گفت :جشنواره
فجر  ٣٦ســال قدمت دارد و براي آسيب شناسي اين
رويداد كمي دير شده است چرا كه سالها از این فاجعه
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بزرگی در عرصه فرهنگ كشور میگذرد و در شرايطي
كه توده آن به سرطاني در فرهنگ تبديل شده ما تازه
به فكر درمان آن افتاده ايم .بنده معتقدم جشــنواره
فيلم فجر در ادوار اوليه براساس شرايط خاص جامعه و
به شكل هيئتي برگزار شده است و اين روند همچنان
ادامه دارد و هيچ وقت در افــق ديدگاههاي خودمان
فكر نمي كرديم كه بعد از  ٣٦سال سابقه برگزاري ،به
دنبال احياي آرمانهاي گذشته آن باشيم.
وی افزود :رونــد اجرايی هيئتي جشــنواره موجب
شــده كه امروز اين رويداد بزرگ فرهنگي هيچ شأن
و منزلتي براي انقالب اسالمي ما ندارد .اين در حالي
است كه با رصد سينمای كشورهایی نظير آمريكا ،به
ضریب باالی توجه و اهمیت به سينمای استراتژيك
شان و نیز ،توجه به دستاوردهاي اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و فرهنگي ســینما پی میبریــم چرا که از
ارزشهاي خود حمايت كرده و آن را به دنيا تكثير مي
كنند .ولي این روند در ايــران برعكس بوده و توجهي
به دستاوردهاي انقالب اســامي ايران در جشنواره
فيلم فجر نمي شــود .ما اگر در بخش سخت افزاري
و نرم افزاري جشنواره دقت بيشــتري داشته باشیم
و بعد مناســبي را برای آن پيدا كنيم همه آسيبها و
فرصتهاي آن مشخص مي شود.
این کارگردان سینما خاطرنشان کرد :ما از جشنواره
فجر آســيبهاي زيــادي ديــده ايــم و در حالیکه
دســتاوردهاي انقالب ما جريان خاصي را دنبال مي
كند اما در سينمای ایران به معناي واقعي اين ارزشها
نرسيده ايم .یه عنوان مثال میتوان به فيلمهاي زيادي
اشاره کرد که در سطح جهان مطرح شده و اتفاقا هم
جوايز مختلفي گرفته اســت ولي بيــش از  ٧٥تا ٨٠
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درصد آنها در راستاي تفكر جمهوري اسالمي نبوده
است و من هنوز نمي دانم چرا اين اتفاق مي افتد؟
وی ادامــه داد :شــناخت معايب ســينمای ایران از
سال  ٧٦در جشــنوارههاي خارجي شروع شد كه هر
فيلمسازي ا تشویق و وادار به ساخت فيلم براي حضور
در جشنوارههاي خارجي كرده بود .استناد این قضیه
سالها خدمتم در بخش سينماي خانگي وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمیاست .در این سالها فيلمهاي زيادي را
ديدم كه بدون پروانه ساخت توليد شده و عوامل آن بر
تصويب قانوني آن اصرار مي كردند تا با مهر جمهوري
اسالمي اين فيلمها را به خارج از كشور منتقل كنند در
حالیكه مملكت ما براي اين نگاههاي سياه نما به ايران
هيچ قاعده اي قايل نيست.
بهمنی ضمــن تاکید بر نقد به جامعه و نشــان دادن
مشــکالت کشــور در فیلمها عنوان کــرد :انتقاد به
جامعه ســازندگی را در بردارد اما نقد يك سينماگر
زماني قابل قبول اســت كه خوبيهاي جامعه را هم
ببيند و به مخاطب اميد را منتقل كند .براي نمونه مي
توانم به فيلمهاي مجيدي اشاره كنم كه فارغ از القاي
نااميدي ،مشــكالت را به نحو خوبي منتقل مي كند.
بستر اصلي توليد فيلمهايي كه برازنده كشور ما نيست
توسط جشنواره فيلم فجر ايجاد شده است چرا كه در
اين جشنواره اكثر جوايز به اين فيلمها اعطا میشود
و شرايط تبليغ را در شــبكههاي مختلف تلويزيوني
فراهم كرده اســت اما فيلمهايي كــه در حوزه دفاع
مقدس و آرمانهاي انقالب ساخته مي شود در پايين
ترين سطح جشنواره قرار گرفته و عمال اين نوع نگاه
در فيلمسازي را سركوب كرده است.
وی تغيير مديران سينما و شخم آنها را به نفع سينما

را به سينما تزريق مي كند،آرمانهاي ما مهرباني ،محبت و دوستي را به همراه دارد
میتواند فضای امروز سینما را بهبود بخشد .بنابراین سينماي فجر مي تواند به تابلوي
جديدي از سينماي دنيا تبديل شــود و از ظرفيت آن برای تبديل به سرمشقي براي
ديگر كشورها استفاده شود.بنابراین رفع مشكالت جشنواره فیلم فجر منوط به بهره
مندی از سياستهاي سينمايي موجود در کشور بوده و مدیران سینمایی را فارغ از
محدودیتهای زمانی ،به دردمندی برای انقالب کشــاند چرا که سینمای فجر تنها
جشنواره ملی و بومی و برگرفته از ظرفیتهای انقالب اسالمی است .حیف است که از
این شرایط غافل باشیم .این در حالی است که ما فیلمسازان خوب را نادیده گرفتهایم
و سطح سینمای جهان را باالتر از خود دیدهایم.

دانسته و تنها راهكار اصالح اين مسئله میداند چرا که مديران تا زماني كه درد
انقالب اسالمي را نداشته باشــند و صرفا مديريت را به منظور کسب جايگاه و
درآمد قبول میکنند این بحران وجود دارد .بنابراین مديري كه دغدغه فرهنگي
و سينمايي نداشته باشد نمي تواند در جايگاه تصميم گيري فرهنگي در سطح
كالن قرار گيرد.
جشنواره فیلم فجر مایه خجالت ما است
کارگردان فیلم سینمایی»گامهای شیدایی» گفت :در اين  ٣٦سال از برگزاری
جشــنواره فيلم فجر ،فرصتهاي زيادي را از دست داده ايم كه اگر به درستي
پرداخته بوديم سينماي ما همچون خورشيد تابان مي درخشيد .گذشت زمانی
که سينماي ايران به اسم سينماي پاك مطرح بود.امروز هيچ اثري از آن نگاه
خوب به سینمای ما نيست و آنقدر آلوده به سياه نمايي شده است كه از وجودش
خجالت مي كشيم.
وی افزود :يكي از كساني كه فيلمهاي متعددي بر عليه ايران ساخته است و به
حضور در جشنوارههاي خارجي مي بالد ،در کمال ناباوری بر جایگاه داوری سي
و هفتمين دوره از جشنواره فيلم فجر نشسته است .اين چه پازلي است كه در
كنار هم چيده شده است؟ نگاه غلط به سينماي ما باالخص فجر این انتخابها
نشات میگیرد من بر این عقیده ام که مديران اهل دلسوزي مي توانند با احياي
دستاوردهاي روي زمين مانده اين شرايط را اصالح كنند.
بهمنی صرف بودجههای حوزه سينما در زمينه انقالب اسالمي را کم میداند
و ادامه داد :چه توقعي داريم كه فيلمسازان به دنبال آرمانهاي انقالب باشند
وقتي كه فيلمهاي فاجعه آور ساخته مي شــود و در كشورهاي ديگر به عنوان
سنبل فرهنگ ايران معرفي مي شوند .ما آسيب شناسي خوبي در حوزه سينما
نداشته ايم و از صدقه سر دولت فعلي به جشنواره فجر راهمان هم نمي دهند و
آنقدر كه ماجرا شور شده است كه امثال ما در جشنواره جايي ندارد و فرصتي
به ما داده نمي شود تا زماني كه آبها سرريز شود.
افسوس ميخورم كه به لطف خدا به راحتي فيلم مي سازيم ولي هيچ چیزی از
موقعيت و اجازه نظام در اين حيطه نمي دانيم .ما سينماگران مخالفان نظام را
نمي بينيم و راحت از حضورشان در جشنواره به عنوان داور استقبال مي كنيم
ولي عالقمندان به نظام در ساخت فيلم با ســختي روبرو هستند و مسئوالن
سينمايي با لفظ»فعال خفه شو» آنها را به بعد موكول مي كنند .من هم به اندازه
سالهاي فعاليتم در سينما حرف دارم ولي هميشه سركوب شدم و اجازه نمي
دهند اتفاقات خوب در سينما جاري شود.
وی خاطرنشــان کرد :برای رسيدن به ســينماي ملي چاره اي جز برگشت به
آرمانها و ارزشهاي دفاع مقدس نداريم .من معتقدم جشنواره فيلم فجر در
شرايط امروز مي تواند آرمانگرا باشــد در حالی که غرب خشم ،تناقض و غيره

ما با سينما مخالف نيستيم ما با فحشا مخالفيم
علی رويين تن کارگردان سینما در ادامه این نشست خبری ،آسيب شناسي جشنواره
فيلم فجر را اقدام سنجیده حوزه هنری دانست و گفت :من كارشناس انقالب نيستم
و ترجيح مي دهم به جاي آن از سينما حرف بزنم .ولي به عنوان يك شهروند از نظام
جمهوري اسالمي تنها اين را مي دانم كه ميداني داريم كه اسمش انقالب است امروز
ارمانهای انقالب کمرنگ شده اســت .و هيچ ردي از آن ان جریان بزرگ و جديد در
فرهنگ و هنر اين مملكت نيست .ولي وقتي كه امام خميني (ره) رهبر اين انقالب شد
گفت ما با سينما مخالف نيستيم ما با فحشا مخالفيم .من با قاطعيت ميگويم كه امروز
ما با سينما مخالفيم ولي با فحشا مخالف نيستيم سينماي ايران بوي فحشا ميدهد
و اثر از بوي انقالب در آن نيست و ترجيح دادهايم انقالب همان ميدان چراغاني شده
بماند.
وی افزود :انديشه و آرمانهای انقالب مال آدمهاي بزرگ است .انقالب ما حماسه اي
است كه شبيه هيچ انقالب ديگري در جهان نيست كه دين و تشيع را به همراه دارد
چه بسا كه دينداري و شرعيت مداري كار هر كسي نيست.در حال حاضر اين آرمانها و
انسانها را به داليلي خودخواهانه كنار مي گذارند و تاثيرات آن را در فرهنگ به وضوح
مي بينيم .مگر در بافت سياسي انقالبگري هست كه توقع داريم در سينما باشد؟
انقالبگر ،آدمهايي هستند كه امروزه به يك افسانه تبديل شده اند.
این کارگردان ســینما خاطر نشان کرد.:قرار بر اين بوده اســت كه دستاورد يكسال
سينماي ايران و دگرگوني فيلمسازان جوانان در جشنواره فجر جمع و بررسي شود و
فرهنگ يكسال آينده كشور را تعيين كند.
جشنواره فجر چندســال اخير عصاره كه هيچ،تماميت هم كه اصال ،يك ذره از ثمره
ساليانه ايران نيست ٢٠ .فيلم نمايش داده مي شود ولي جوالن و ميان داري سينما در
طول سال را فيلمهاي ديگر دارند كه هيچ ربطي به جشنواره فيلم فجر ندارند.درود بر
شرف كساني كه گفتند ما در جشنواره شركت نمي كنيم.
وی جشنواره فیلم فجر را ثمره ســلیقه فرنگی معرفی کرد و اظهار داشت:سودا ،پول
تكنولوژي و در آمد سينماي ايران از جشــنواره و فيلمهاي فجر نيست يعني ١٠روز
انقالب يك فيلم نشــان مي دهيم مابقي ايام فيلمهايي ديگر پخش مي شود.آسيب
بزرگ چندسال فيلمهاي مردمي جشنواره فجر هيچ تطبيقي با فيلمهاي آراي مردمي
ندارد .جشنواره از زماني كه براي خوشايند و خوش رقصي خارجيان كار مي كند ديگر
جشنواره ما نيست بلكه ســليقه آنها را عملي مي كنيم.آدمهايي در اين جشنواره
راجع به انقالب فيلم مي سازند كه خيلي حرفه اي به اين انقالب نگاهي سينماگرايانه
نه آرمان گرايانه دارند.
رویین تن اذعان داشت :نباید در فيلمها به نحوي به انقالب مي پردازیم كه منجر به
آسيب مي شوند ولي خارجيها از بزرگان انقالب تشرع زدايي مي كنند .من به ترامپ
تبريك ميگویم .ما نياز به تحريم نداريم ما خودمان هســتيم که تمام باورهاي ديني
مان را خراب كرده ايم ،ما همه خوابيم.
وی یادآور شد :ســليقه جشنواره فجر را فيلمســازان تعيين نمي كنند بلكه كساني
ديگري در اين امر دست دارند و هيچ عمدي در آن نيست .برخالف نظر بهمني همه
كســاني كه در ادوار مختلف داوري كرده اند آدمهاي ناپاكي نيستند اما كساني كه
سليقه مي سازند بسيار بزرگ و باهوش هســتند كه ما نمي فهميم .ما در هيچ جايي
اساسنامه اي براي جشنواره نداريم كه در آن به صراحت حضور و فعاليت فيلمسازان
ضد انقالبي را منع كرده باشد .اتفاقا ما از نمايش فيلمهاي مخالفمان هم استقبال مي
كنيم .بدبختي ما اين است كه فيلمهاي خودمان را هم نمي سازيم.
کارگردان فیلم « دلشکسته « ادامه داد :خائن كســي است كه حرف و عملش با هم
متفاوت باشد .من احساس مي كنم هنرمندان و مسئوالن فرهنگی مملكت ما خائن
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نيستند بلكه شريف هستند چون حرف و عملشان با
هم متفاوت است .چرا كه همه به خاطر قدرت كار مي
كنند .در حالی که مدیری همانند ســيف اهلل داد پاي
حرفش ايستاد وگفت فيلمي كه مخالف آرمان ما است
تا زماني كه من زنده هستم اجازه پخش به اين فيلمها
نمیدهم.
وی ادامه داد :فيلمســازي در ايران داريــم كه وارد
دهكده جهاني شده باشــد و با ساخت فيلم خود به او
احترام بگذارند؟جشــنواره فجر به منش هنرمندانه و
سينماگري سينماگرهايش برپا مانده است و پرداختن
به موضوع انقالبي تاثیری در موفقیت آن نداشته است.
احترام به مخاطب شاه کلید موفقیت سینما
رضا اورنگ ،کارشناس سینما یکی دیگر از میهمانان
این نشست تحلیلی بوده است که جشنواره فیلم فجر
را این چنین ارزیابی کرد :ما اهل گفتمان نيستيم و اين
يك ايراد بزرگ است چرا که در حوزه سينما هركسي
حرف خودش را مي زند .جشنواره فيلم فجر جايگاهي
براي پخش فيلم است و هر نوع فيلمي اعم از انقالبي،
اجتماعی و جنگ و طنز و غيــره را در خود جاي داده
است .بنده مخالف نظر اقای بهمني هستم كه جشنواره
فجر را منوط به اكران فيلمهاي انقالبي مي داند و باید
بگویم که فجر ،جشــني همگاني است .باید یادآوری
کنم که مديران چپ و راست براساس ساليق خود عمل
مي كنند .انجمن دفاع مقدس چقدر از كارگردانان اين
ژانر حمايت كرده است؟
وی افزود :ما در ســينماي دهه  ٦٠موفــق به دیدن
فيلمهای خارجي شدهایم كه جايگاه آن در جشنواره
فيلم فجر فراهم شده است .ما فيلمسازان غيرانقالبي
را با پيروزي انقالب كنار گذاشته ايم در حالي كه اين
اســتادان با تجربه مي توانســتند با نگاهي جديد به
آموزش حرفه اي جوانان،در اين زمينه فعالیت کنند.
این کارشناس سینما ،مشــکالت جشنواره فيلم فجر
را خودمحوري و نگاه سليقه اي مديران معرفی کرد و
ادامه داد :جداسازي بخش ملي و بين الملل جشنواره
همانند نصف كردن پيكره يك انسان است .در كجاي
دنيا ديده ايد كه سينماي حرفه اي خود را نصف كنند؟
حتي ،در جشنوارههاي محلي روستاها هم اين چنين
جداسازي اتفاق نيافتاده است .این در حالی است که
قبل از انقالب  ٧٠درصد فيلمها خارجي و  ٣٠درصد
مابقي ايراني بوده .در سينماي ايران نوع نگاه و بيان ما
مهم تلقي مي شود .عملكرد ما اشتباه است كه فيلمي
در خصوص انقالب نداريم .هنر لطافت مي خواهد ولي
این کافی نیست.ســينماي ما قانون ندارد و سياست
زده شــده اســت .وقتي قانون وجود داشته باشد نوع
مديريت افراد و ذائقه آنها تفاوتي پيدا نمي كند و مسير
مشخصي براي آن وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد :متاسفانه سینمای ما درگیر ادا
شده است و در حالی که احترام به مخاطب شاه کلید
موفقیت سینما محسوب میشود ،هرگز به آن اهمیت
نمیدهیم .ما باید سیستم و قانون مردمی داشته باشیم
و مردم را در این انتخاب شریک کنیم .به عنوان مثال
فیلمهایهالیــوود ابتدا در شــهرهای کوچک اکران
میشــود و بعد از اعمال انتقادها در شهرهای بزرگ
اکران نهایی صورت میگیرد.
بخش ملی جشنواره در حال فراموشی است
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محمدرضا شرف الدین تهیه کننده و مدیر سینما در
ادامه این برنامه گفت :در جداسازي بخش ملي و بين
الملل بايد سياستهاي آينده را در نظر گرفت و با توجه
به اهداف تعريف شده اين مسير را ادامه داد .به نظر من
مديران مربوطه با جداســازي اين دو بخش جشنواره
فيلم فجر قصد داشته اند تا بخش بين المللي را تقويت
كرده و به طور كل بخش ملي را به فراموشي بسپارند.
ما جشــنهاي فجر داريم و جشــنواره اي سينمايي
با اين عنوان نداريم و فيلمســازاني را مي پذيرند كه
فيلمهاي خود را با معيار و طرز فكر غرب ساخته باشند.
سياستهاي جشــنواره نيز ســندي براي اثبات اين
قضيه است که همه سياستهاي خارجي ما در ارتباط
با غرب ،در سياســت فرهنگي ما نيز نفوذ كرده است.
اميدوارم اين حرف من تا  ٥سال ديگر يادتان باشد و
فرآيند آن را در سينما ببینید.
وی افزود :خيلي از اتفاقات در كشور ما آغازي دارد كه
قرار بر تاكيد آن نبوده است .ورود غيرمنتظره برخي
سياست گذاريهاي ديكته شده غرب به ما ،بسياري از
سياست گذاريهاي ما را تحت الشعاع قرار داده است
و مديران مربوطه آن را به راحتي پذيرفته اند .ما امروز
از آينده سينمايي كشورمان خبر نداريم .هيچ نگاهي
از انقالب مظلوم ما در ســينماي امروز وجود ندارد و
معتقد هستم كه ما بايد به دنبال باز خواني آرمانهاي
انقالب در فجر باشيم و بررسي كنيم.
این مدیر سینما عنوان کرد :ما به سينماي بين الملل
و ارتبــاط با دنيا نياز داريم ولي ســاختار مناســب و
صحيحي در اين زمينه نداريــم .ابزار ارتباطي جامعه
امروز سينما است كه بايد موضوعي براي ارائه به آنها
داشته باشيم اما معرفی امثال فيلم «هزارپا» به عنوان
فرهنگ ایران اقدامی وحشتناک است که ناشی از عدم
وجود سياستگذاري و بی هدفی دبيران جشنواره در
اين زمينه است.
وی در خصوص انصراف و بی میلی برخی فیلمسازان
نسبت به شرکت در جشنواره فیلم فجر اظهار داشت:
علت انصراف و تغيير ســليقه فيلمســازان نسبت به
انصراف از حضور در جشنواره نياز به تحقيق و پژوهش
دارد و سوال من هم هست و وظيفه دبيرخانه دائمي
جشنواره است كه به اين سوال پاسخ دهد .جشنواره
فيلم فجر مهمترين ابزار تبليغاتي دهه فجر است كه
آسيبهايي نیز خواهد داشــت .اگر چيزي براي ارائه
نداريم چرا بايد جشــنواره برگزار كنيــم؟ حتي ،اگر
يك فيلم خوب داريم به خاطــر همين يك فيلم بايد
جشنواره برگزار شود .در سينمایی كه نماد فرهنگ ما
است بايد به جاي الزام در برگزاري جشنواره ،به فكر
كيفيت فيلمها باشيم.
شرف الدین ادامه داد :در همه جشنوارهها ،فيلم متاثر
از فضاي سياسي اســت كه در هر دوره بنابر نظرات
دولت و مديران دچار تغيير شــده است .سينماي ما
در چهار ســال تغيير هر دولتي دچار سياســتهاي
جديدي مي شود و سياست دولت وقت ما در گفتمان
بين المللي دچار وادادگي اســت كه نتيجه اش هم
سينماي امروز است .ما در مسائل مختلف كشور دچار
وادادگي غربي شده ايم و ریشــه آن هم به سينما و
جشنواره فيلم فجر رسیده است .در حالی «سينمای
بد» معنا پيدا كرده و آســيبهاي سنگين اجتماعي
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را به دنبال داشــته است که در ســريال «شاه بز» بد
حجابي در ســينما نهادينه کرده و با الگو قرار دادن
بازيگران آرام آرام فضاي خانواده و جامعه را تسخير
كرده اســت .رســانههاي بيگانه نیز بخش دیگری از
اشاعه بي فرهنگي در كشور ما است .سينما توانمندي
زيادي دارد اما مهمترين معضل آن بي سوادي است.
سرانه مطالعه در سينما بسيار پايين است .متاسفانه
فيلمهاي ما به كپي برداري از غرب رســيده و چيزي
به نام فرهنگ ملي و اســامي ايرانــي در فيلمها رو
به فراموشي است .در حال که جشــنواره ملي با آثار
ملي شكل مي گيرد ،من هنوز نمیدانم در سبد ارائه
فرهنگ مــا فيلمهايي نظير» هزار پا « چه ســهمی
دارد؟
اعمال سلیقه مدیران جشنواره را به منجالب کشاند
ایزد مهر آفرين ،فعال رســانه نیز يكــي از آفتهاي
كشور ما را نبود گزاره و مســتند از هر اتفاقي دانست
و اذعان داشت :ما در بیان اظهارات سند و مدركي از
عقبه تاريخي اتفاقات نداريم سينما هم از اين قضيه
مستثني نيست و نسبت دادن سياه نمايي مطلق بدون
اسناد و مدارك به سينما اصال قابل قبول نيست .هر
اظهار نظري در اين حوزه نياز به سنديت دارد.
وی افزود :جشنواره فيلم فجر صرفا نبايد به فيلمهاي
انقالبي بپردازد و حتــي اظهارنظر در خصوص تغيير
اسم جشنواره كامال نادرست است .جشنواره در ادوار
گذشته تا اين حد سياست زده نبوده و از سال  ٨٨در
عملكرد خود تحت تاثير تغييرات سياسي قرار گرفته
است».هزار پا» محصول مشكالت جامعه است و نمي
توان آن را نقض كرد اما تاکید میکنم فيلمسازان بايد
گزاره درستی را به مخاطب ارائه دهند.
این فعال رسانه خاطر نشان کرد :جشنواره فيلم دفاع
مقدس و مقاومت به مختص به فيلم انقالبي اســت و
كسي هم اعتراضي ندارد اما توقع صرفا فيلم انقالبي در
جشنواره فجر اشتباه است .شاخصه اي براي ساخت
فيلمها و انتخاب آن در جشنواره فجر وجود ندارد .در
شــرايطي كه آيين نامه اي براي اين جشنواره وجود
ندارد ،نمي توان به انتخــاب فيلمها ،مديران و حتي
داوران انتقاد كرد.
مهرآفرین تاکید کرد :ما در ســینما باید انگارههای
مســتند و پژوهش شده داشته باشــیم چرا که کلی
گویی و حرفهای غیراصولی راه بــه جایی نمیبرد.
طی سا لهای اخیر شــاهد اعمال ســلیقه مدیران
مربوطه در این جشــنواره بودهایم که بدون تحقیق
و پژوهش به مرحله اجرا رســیده است و منجالبی از
مشکالت را ساختع است .در این میان باید مردم را در
این معیارها در نظر گرفت.
من معتقدم ارائه دســتورالعمل و قوانین مشــکالت
جشــنواره فیلم فجر را برطرف خواهد کرد و سالیق
شخصی مدیران و کادر اجرایی را از این پروسه حذف
میکند .نمونهای از نبود آیین نامه در اکران فیلمهای
این دوره از جشنواره منجر به بی عدالتی در اختصاص
سانسهای اول به فیلمهای کوتاه و مستند شده است.
اگر آیین نامــه ،قانون و پژوهش یه ســینمای ایران
اضافه شود به مرور به جشنوارهای قدرتمند و با هویت
شده است.

دیدگاه

سفره رنگین سیمنا در کالنهشرها
سطح دغدغهها در کالنشــهرها و شهرستانها
به دلیل نبود توازن در توزیع امکانات فرهنگی و
سینمایی متفاوت شده است .در حالی که دغدغه
شــما این اســت که چه فیلمی و چه سینمایی
را برای گذراندن اوقات فراغــت انتخاب کنید،
بعضی سینمادوستان شهرستانی این دغدغه را
دارند کجا بروند که سینما داشته باشد .قصه غم
انگیز توزیع امکانات فرهنگی در شهرســتانها
همزمان با کاهش بودجه مصوب ســینمایی در
سال  98تبدیل به مسألهای بغرنج شده است .با
توجه به تنگناهای اقتصادی فراوان و مشکالت
معیشتی در زمان فعلی به نظر میرسد توجه به
فرهنگ و سینما جزو اولویتهای درجه چندم
محسوب میشود .هرچند که ممکن است ارائه
آمار و ارقام از معاونت توسعه فناوری و مطالعات
ســینمایی و همچنین دی ماه ســال گذشته
روزنامه همشهری ،در خصوص میزان بهره مندی
تهران و شهرســتانها از سالن ســینماها کمی
خسته کننده به نظر برســد ،اما با کمی تمرکز
حقایق بسیاری مشخص خواهد شد.
با توجه به آمار معاونت توسعه فناوری و مطالعات
سینمایی در سال  96و آبان ماه  97در کل کشور
در حال حاضر  38سینما با  442سالن داریم که
بخشی از این سینماها سیستم فروش آنالین و
مکانیزه ندارند .بیشــترین فراوانی تعداد سینما
مربوط به تهران با  63سینما و  171سالن است
که  39درصد کل سالن ســینمایی کشور و 59
درصد از کل فروش سینما را به خود اختصاص
میدهد .بعد از تهران بیشترین فراوانی به استان
خراســان رضوی با  42ســالن و اصفهان با 32
سالن است.
حاال بــد نیســت نگاهی بــه آمار ســالنهای
ســینمای شهرســتا نهای کمتــر برخوردار
بیندازیم .چهار استان کشور شامل ایالم (سینما
فرهنگ) ،زنجان (ســینما بهمن) ،سیســتان
و بلوچستان(ســینما اشــراق) و کهکیلویــه و
بویراحمد تنها یک سالن ســینما دارند و فرض
کنید اگر کســی از شهرســتانهای حاشیهای
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بخواهد به ســینما برود باید کیلومترها بپیماید
تا به یک سالن برسد .همچنین از مجموع 434
شهرســتان 143 ،شهرســتان و در شهرها هم
هزار و  245شهر پرده نمایش دارند و اگر به طور
منصفانه نگاه کنیم ،بیشــتر از هزار شهرستان
ما فاقد پرده نمایش هســتند و این برابر با 88
درصد از جمعیت میشود؛ یعنی  88درصد پرده
نمایش ندارند .همچنین نســبت تماشاگران به
کل جمعیت کشور حدود  2درصد است.
بررسیها نشــان میدهد که یک توازن منطقی
بین مقدار فروش و افزایش ســینماهای مدرن
و چندســالنه وجود دارد؛ یعنی شــهرهایی که
صاحب پردیس سیمایی و چندین سالن مدرن
هستند ،بیشــترین مقدار فروش را داشتند .به
عنوان مثال؛ پردیس کوروش تهران با  12سالن،
 12درصد فروش 9 ،درصد بیننده کل کشور را
داشته و پس از آن پردیس ســینمایی آزادی با
پنج ســالن  6درصد بیننده و پردیس باغ کتاب
تهران با  10ســالن 4 ،درصد کل فــروش را به
دست آوردند.
همچنین  10استان برتر از نظر جذب تماشاگر
هم تهران ،خراســان رضــوی ،اصفهان ،فارس،
البرز ،مازندران ،خوزستان ،قم ،گیالن و همدان
هستند .ارزانترین اســتان برای تماشای فیلم
بوشــهر با چهار هزار و  400تومان و گرانترین
استان هم تهران با متوسط قیمت بلیت بیش از
 10هزار تومان است.
طبیعی است که با وجود این آمار «هرکه بامش
بیش ،برفش بیشــتر» میشــود و ورق به نفع
پردیسهای چندســاله بر میگــردد .اما اخیرا
محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات
ســینمایی درباره فروش و مخاطب سیما در 9
ماهه اول سال  97گفته اســت که  23میلیون
و  86هزار و  234نفر به ســینما رفتند .این در
حالی اســت که جمعیت کل ایران بیش از 82
میلیون نفر اســت و در این  9ماه اگر بخواهیم
نیمه خالی لیوان را نگاه کنیم ،حدود  58میلیون
و  933هزار و  77نفــر و برابر با رقمی حدود 60

میلیون نفر به سینما نرفتند و یکی از علتهای
مهم آن میتواند کمبود ســالن در کل کشور و
توزیع نشــدن عادالنه آنها در کل اســتانها و
شهرستانها باشد.
حاال بد نیســت با تمام مشــکالت ســالنهای
سینمایی کشور ،نگاهی به بودجه مصوب تعیین
شده برای ســال  98ســینما بیندازیم .رئیس
جمهوری الیحه بودجه ســال  98را صبح ســه
شــنبه چهارم دی تقدیم مجلس کــرد .در این
الیحه ،بودجه سال  98حدود  141هزار میلیارد
تومان برآورد شــده که رقم مصوب آن در سال
 97حدود 123هزار میلیارد تومان بوده و نسبت
به سال گذشــته افزایش پیدا کرده ،اما بودجه
دو بخش ســینما و تئاتر برخالف سالهای قبل
کاهش پیدا کرده است.
بر این اســاس ،در جدول خالصــه بودجه این
وزارتخانه ،برای سازمان ســینمایی و سمعی و
بصری در سال  205 ،98میلیارد تومان برآورد
شده که این رقم ،سال گذشته در همین بخش
 222میلیارد و  800میلیون تومان بود و شاهد
یک کاهش نســبی در بودجه ســینما هستیم.
همچنین برای حمایت و گســترش ســینمای
ملی  128میلیارد و  977میلیون تومان و برای
حمایت از برگزاری جشنواره فجر  14میلیارد و
 500میلیون تومان در نظر گرفته شــده است.
به طور کلی ،بودجه سازمان سینمایی  9درصد
کاهش یافته است.
با توجه به آمار ارائه شــده ،به نظر میرســد در
سخت تنگنایِ اقتصادی سینما حاشیه
ِ
روزهای
نشــین قصه اختصاص بودجه اســت .امســال
انقالب اســامی چهل ساله میشــود و کاش
نهادهای دولتی و متولیان ســینما به مناسبت
چهلمین ســالگرد انقالب ،بانی تأسیس حداقل
 40سینما در  40شهرســتان محروم میشدند
تا تمام شــعارهای عدالت خواهانه این انقالب
محقق شود .وقتی سالن و امکانات سینما نباشد
به قول قیصر امین پور « نه هستهای ما چونان
که بایدند ،نه بایدها!»
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گزارش
در اظهار نظر سه سینماگر مطرح شد

جایگاه فیلمهای  100ثانیهای در جامعه امروز
اشاره:
دوازدهمین «جشنواره بینالمللی فیلم »100اسفندماه امسال برگزار میشود .این رویداد سینمایی تنها جشنواره ثانیهای ایران
و با این سابقه و گستردگی؛ تنها جشنواره ثانیهای در آسیاست .برگزاری دوازده دوره متوالی باعث شده است تا این حرکت
برای فعاالن سینمایی و بسیاری از عالقمندان سینمای کوتاه و تجربی نام آشنا و شناخته باشد.
به همین بهانه دیدگاههای سه تن از صاحب نظران و سینماگران را پیرامون این جشنواره و اهمیت فیلمهای کوتاه در جامعه
جویا شدیم:

پوران درخشنده؛ جشنواره «فیلم  »100را از این لحاظ
مهم میخواند که به جوانان با اســتعدادی که احساس
میکنند حرفی برای گفتن دارند این فرصت را میدهد تا
با استفاده از خالقیت و ذهنیت پویای خود تالش کنند تا
در مدت زمان محدود صد ثانیه حرف خود را بزنند و در
قالب تصویر به نمایش بگذارند.
وی میگوید :این جشنواره شاید بهترین آزمایش باشد تا
کسانی که حقیقتا استعداد فیلم سازی دارند از دیگران
تفکیک شوند و تا حد امکان توانمندیهای خود را بروز
دهند.
درخشــنده با بیان اینکه مرحله آزمون و خطا و کسب
تجربه برای جوانان عالقمند به سینما بهترین بسترش
در این عرصه است تا تواناییهای خود را در حوزه سینما
کشف کنند .اضافه کرد :برای کسانی که انگیزه و مهمتر
از همه تصمیم و عزم راسخی برای ورود به عرصه سینما
را دارند حضور در این جشنواره آغاز خوبی بر این مسیر
اســت .جشــنوارهای که میتواند عاملی برای سنجش
خالقیت آنها باشــد و در عین حال به آنهــا این درس را
بیاموزد که این مسیر ،مسیر همواری نیست ،فراز و نشیب
فراوان دارد و برای رسیدن به هدف باید پشتکار داشت،
ممارست کرد و از تالش باز نایستاد.
وی تصریح کرد :جوانان با ساخت یک فیلم مینیمال صد
ثانیهای دســت کم به این نتیجه خواهند رسید که فیلم
سازی کار آسانی نیست؛ که باید برای هر لحظه این کار،
برای گفتن یک جمله درست و مناسب در این صد ثانیه
به عنوان یک پالن تا چه حد میبایست بر مسائل مختلف
اشراف داشته باشند و نتهای موسیقی فیلم سازی را به
خوبی بدانند و با یک هم آوازی زیبا از ثانیه یکم تا ثانیه
صدم این نتها را کنار هم به درستی و زیبایی بنوازند.
جمال شــورجه ،کارگردان و تهیهكننده با سابقه سینما
و تلویزیون هم ،جشــنواره «فیلــم  »100كه مختص
فیلمهای كوتاه  100ثانیهای است را سكوی خوبی برای
فیلمســازان جوان میداند تا بتوانند از این مدیوم با این
محدوده زمانی استفاده كنند و خودشان را محك بزنند.
وی میگوید :برگزاری منظم جشــنواره «فیلم »100
حركتی موثر و خوب در حوزه فیلمسازی است؛ خصوصا
برای نســل جوان و خوش فكر و با استعداد فیلم سازان
ما كه عادت كنند در كوتاهترین زمان بهترین پیام را به
مخاطب منتقل كنند.
به گفته شورجه ،فیلمهای كوتاه و ثانیهای در عین حالی
كه برای سینما كاربرد دارند ،میتوانند در قاب تلویزیون
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هم كاربردهای خوبی داشــته باشــند و در قالب میان
برنامههای كوتاه كه همــراه با پیامهای مختلف از جمله
اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...باشــند ،مورد استفاده
قرار بگیرند .در واقع هر نهاد و ســازمانی میتواند در پی
دنبال كردن اهداف خودش ،از ظرفیت تولید فیلمهای
كوتاه در جهت رساندن پیامش به مخاطبانش استفاده
كند و به فراخور اهدافی كه در نظر دارند به فیلمســازان
سفارش كار بدهند.
کاظم راســت گفتار؛ هم معتقد است جشــنواره «فیلم
 »100با چنین فضا و ظرفیتی حتی از جشنواره فجر نیز
میتواند به مراتب اثرگذارتر باشد ،چرا که افراد حاضر در
این رقابت دســت کم ادعایی بر حرفهای بودن ندارند و
بیشتر قصد تجربه کردن دارند.
وی میگوید :در آزمون و خطــای عرصه «فیلم »100
اســتعدادهای بیشــتری از میان آنها شــکوفا خواهد
شــد .مضافا اینکه ،برگزاری این جشــنوارهها نســبت
به جشــنوارههای پرطمطراقی چون فجــر هزینههای
آنچنانی در پی ندارند و فشار چندانی به اقتصاد سینما
و بودجه فرهنگی ـ هنری وارد نمیشود و در عین حال
استعدادهای جوان ناشناس و عالقمند زیادی در کشور
وجود دارند.
راست گفتار خاطرنشان میسازد :در کشورهای خارجی
چنین جشنوارههایی به مراتب بیشتر از ایران وجود دارد
اما نکته مهم اینجاست که افراد شــرکت کننده در این
رقابتها اساسا دغدغه ساخت فیلم بلند ندارند ،در واقع
از همان ابتدای امر به نیت فیلمســازی در زمینه کلیپ،
تیزر و آگهی های تبلیغاتی و  ...وارد چنین جشنوارههایی
می شــوند .اما در ایران از آنجا که به غیر از فیلم سازی
در چرخه حرفهای و ســاخت فیلمهای بلند سینمایی،
فضایی برای ارائه اشــکال دیگر فیلم سازی وجود ندارد،
تمام جوانان ناخودآگاه به این سمت کشیده میشوند و
مقصود همه آنها رسیدن به نقطهای است که فیلم بلند
داستانی تولید کنند.
وی معتقد است روند و اندیشــهای که پشت این رویداد
ســینمایی قــرار دارد منطقی اســت به ایــن معنا که
فیلمسازی که استعداد و توانایی ساخت فیلم صد ثانیهای
را دارد میتواند در عرصه ساخت تیزر ،کلیپ و  ...بسیار
موفق و حرفهای عمل کند .در واقع خطوط مختلف هنری
در عرصه فیلمسازی به نوعی از هم تفکیک میشوند .اما
این که فردی با ساختن فیلم صد ثانیهای در صدد ورود
به سینمای حرفهای باشد امر درستی نیست و به ساختار
کلی سینما آسیب میزند.

گزارش
میرکریمی در نشست با هنرمندان یاسوج:

در ذهن خود صدها فیلمِ نساخته ،ساختهام

به همت حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ،نشست تخصصی
فیلم با حضور رضا میرکریمی کارگردان سینما با هنرمندان
سینما و تئاتر یاسوج برگزار شد.

در این نشست که روز دوشنبه سوم دیماه در محل سالن
کنفرانس هتل آزادی یاســوج برگزار شد ،میرکریمی با
بیان اینکه فیلمســازان جوان باید برای دستیافتن به
جایگاه خوب در فیلمسازی ابتدا سؤاالت مختلفی را در
ذهن خود مطرح کنند ،عنوان کــرد :در برخورد با یک
فیلم خوب پرســشهای زیادی بایــد در ذهن ما ایجاد
شود و برای این کار یک سکانس را باید جدا کنیم و خوب
ببینیم و سؤاالتی مطرح کنیم؛ از جمله اینکه ماموریت
این سکانس چیست و چه چیزی را گفته و چه چیزی را
نگفته است.
کارگردان «خیلــی دور ،خیلی نزدیک» افــزود :اولین
مهارت این است که بتوانی بخشــی از زندگی خودت و
دیگران را به اشتراک بگذاری و مهارت اولیه فیلمسازی
این است که اول با حرفزدن و قصهگویی بتوانی یک عده
را درگیر کنی و اگر نمیتوانی ،حداقل با نوشتن این کار
را انجام دهی.
وی با اشــاره به اینکه یک کارگردان باید بتواند به همه
ســؤاالت جواب دهد ،افزود :باید برای همه ســؤاالت از
جمله اینکه چرا دنبال این سوژه میرویم ،چرا دوربین را
اینگونه میگیریم و همه موضوعات دیگر جوابی داشته
باشیم.
کارگــردان «یک حبــه قنــد» ادامه داد :بــا چیزهای
دورریختنی میتوان قصه ساخت و هنر ،باارزش کردن
چیزهای بیارزش است و به همین منظور باید در ذهن
خود فیلم بسازید؛ کما اینکه تاکنون در ذهن خود صدها
فیلمِ نساخته ،ساختهام.

در ادامه میرکریمــی پالنی از فیلــم «پدرخوانده» اثر
فورد کوپوال با بازیگری آلپاچینو را برای فیلمســازان
جوان استان به نمایش گذاشت و در آن به شاهکارهای
ســینمایی و نوع حرکت دوربین و ســایر تکنیکهای
کمنظیر اشاره کرد.
میرکریمی در پایان به نحوه حضور خود در شهر یاسوج
و دلیل اینکه شــهر یاسوج را برای ســاخت فیلم «قصر
شیرین» انتخاب کرده اشاره کرد و گفت :فیلم را داشتم
در شمال میســاختم که به یکباره به استان شما سفر
کردم و در همان فرودگاه به اردوان زینیسوق گفتم که
فکر کنم این فیلم را در یاســوج بسازم؛ چراکه این بافت
تکدرختهای بلوط و این جنگلهــای کمنظیر بلوط
مرا وادار به این کار کرد؛ هر چند که در ایالم هم چنین
صحنههایی را دیده بودم ولی به این زیبایی ندیده بودم.
این کارگردان سینما گفت :این مناظر کوهستانی همراه
با جنگل ارتباط مستقیمی با خشونت درون فیلم داشت؛
چرا که ترکیبی از عناصــر الزم در طبیعت اینجا وجود
داشت.
وی در خصوص خستگی خود و همچنین افسردگی که
با پایان فیلمبرداری هر فیلم به ســراغ او میآید سخن
گفت و افزود :از  ۵مهرماه که اینجا هستم موبایل خودم را
کامال خاموش کردهام و به جز این راهی برای فیلمسازی
وجود ندارد و نمیتوان هم فیلم ســاخت و هم اینستا و
اساماسها را چک کرد.
وی در خصوص ظرفیتهایی که یاسوج برای فیلمسازی
دارد ،افزود :بعد از ما خیلیها ترغیب خواهند شد بیایند
و از خود میپرسند که چرا تاکنون به یاسوج نیامدهاند.

کارگاه«به عبارتی دیگر» در اصفهان با حضور صافاریان
دومین جلسه کارگاههای «به عبارتی دیگر :آشنایی با مبانی نقد در سینما و هنرهای تصویری» ،با
حضور روبرت صافاریان در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.
این دوره نه جلسهای به همت حوزه هنری استان اصفهان و دفتر تخصصی سینما (وابسته به سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان) تاکنون میزبان اساتیدی همچون نسترن صارمی و روبرت
صافاریان بوده است .اولین مبحث این کارگاه ،به تفاوتهای موجود بین نقد فیلم و تئوریهای سینمایی
پرداخت.
مجادله بر سر واقعیت و تصویر آن در سینما ،یا شاخههای دیگر هنر همانند نقاشی و عکاسی یکی از مباحث
این جلسه بود .در همین راستا فیلم «یک مکالمه» به کارگردانی روبرت صافاریان برای هنرجویان به نمایش
درآمد و شرکتکنندگان درباره آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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گزارشی از اختتامیه نهمین جشنواره فیلم عمار

درخشش آثار سازمان سینمایی حوزه هنری

آیین اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم
عمار همراه با پاسداشت سیروس مقدم در سینما
فلسطین برگزار و برگزیدگان بخشهای مسابقه
مستند و داستانی این دوره معرفی شدند.
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم
عمار با معرفی برگزیدگان بخشهای مستند و
داستانی و همچنین پاسداشت سیروس مقدم
کارگردان سریال پایتخت در سینما فلسطین
برگزار شد .بعد از اجرای ترانهای با عنوان
«سالم به آینده» توسط «حسین حقیقی» و
سخنرانی حاج خدایار بهرامی اهدا جوایز با معرفی
برگزیدگان بخشهای مستند تاریخ سیاسی
و فتنه  ۸۸برگزار شد .برگزیدگان بخشهای
مسابقه مستند و داستانی جشنواره به شرح زیر
اعالم شد:
هیئت داوران بخش «تاریخ سیاسی و فتنه »۸۸
؛ متشکل از آقایان مهدی نصیری ،محمدحسین
باقری ،مهدی کلهر ،مجید بذرافکن و جواد
رمضان نژاد ،ضمن تقدیر از اثر «مجتهد الری»
به کارگردانی «جواد یقموری» و اثر «تاریکخانه
روشن» به کارگردانی «میثم آقابیکی آرانی
و میثم نیکفر» ،لوح افتخار این بخش را به اثر
«آینههای شکسته» به کارگردانی «عبدالعلی
مکرمی اصل» و اثر «راه طی شده» به کارگردانی
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«علی مالقلی پور» و به خاطر اجرای موثر و گیرا
به «ناصر طهماسب» اهداء کرد .همچنین هیئت
داوران؛ فانوس این بخش را به اثر «شورش علیه
سازندگی» به کارگردانی «مصطفی شوقی»
اهداء کرد.
هیئت داوران در بخش «جبهه فرهنگی» ؛
متشکل از مسعود رضایی،سید سلیم غفوری و
علی نادری ،ضمن تقدیر از اثر «شهریاری از ملک
قرآن» به کارگردانی «مهدی فارسی» ،لوح افتخار
این بخش را به اثر «عطر سیب» به کارگردانی
«داوود جلیلی» و اثر «متولد آذر» به کارگردانی
«سید رضا حسینی» اهدا کرد .همچنین هیئت
داوران در این بخش هیچ اثری را شایسته دریافت
فانوس ندانست.
همچنین هیئت داوران در بخش «جنگ نرم»
؛ ضمن تقدیر از اثر «آیسک» به کارگردانی
«حمید عبداله زاده» و اثر «آن  ۱۰ثانیه» به
کارگردانی «عادل انیسی» ،لوح افتخار و «جایزه
مردمی تورقوزآباد»؛ یک فرش دستبافت اهالی
روستای تورقوزآباد را به دلیل «روشنگری،
تناسب اثر با وقایع روز و نگاه به آینده و ترسیم
وضعیت بعد از آشوب» به اثر «تهران دمشق» به
کارگردانی «سید محمدعلی صدر ینیا» اهدا
کرد .هیئت داوران این بخش؛ فانوس این بخش
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را به دلیل «ارائه روایت و پرداختی موفق و اتکا به
پژوهشی محکم» به اثر «روزی روزگاری ترامپ»
به کارگردانی «علیرضا بوالی» اهدا کرد.
هیئت داوران در بخش «بیداری اسالمی
و جهانی» ؛ متشکل از امیر تفرشی ،محسن
برمهانی ،حمیدرضا غریب رضا و بیژن نوباوه،
ضمن تقدیر از اثر «شیون یانکیها» به کارگردانی
«میثم پوررشیدی» و اثر «مردی با سالح
کلمات» به کارگردانی «حسین احمدی» ،لوح
افتخار این بخش را به دلیل «موفقیت در پرداخت
سوژه» به اثر «عماد» به کارگردانی «ایمان
گودرزی» اهداء کرد .همچنین هیئت داوران؛
فانوس این بخش را به دلیل «روایت تاریخی پربار،
و روان و متقن» به اثر «فرزند امام» به کارگردانی
«سیدمحتشم علی نقوی» اهداء کرد.
هیئت داوران بخش «نقد درون گفتمانی» ؛
متشکل از حسن عباسی ،محمدصادق کوشکی،
منصور نظری ،علی محمد مودب و یاسر جاللی،
ضمن تقدیر از اثر «باج» به کارگردانی «محمد
پایدار» و اثر «یک قطره زندگی» به کارگردانی
«سید محمدباقر سجادپور» ،لوح افتخار این
بخش را به اثر «خوره» به دلیل «قوت پژوهش
و کوشش برای بصیر تافزایی» به کارگردانی
«محمدرضا امامقلی» و به اثر «فروشنده  »۲به

دلیل «آینده نگری ،جسارت ،پژوهش و پرداختن
به یک موضوع راهبردی و آینده نگری و توجه به
مقولهی امید» به کارگردانی «علیرضا بوالی» اهدا
کرد .همچنین هیئت داوران؛ فانوس این بخش را
به اثر «دریابست» به دلیل «جسارت سازنده،نقد
و پیگیری مناسب و نمایش خوب عدالتخواهی و
به کارگیری خالقیتهای جمهوری اسالمی در
مقابله با فساد» به کارگردانی «محمود شهبازی»
اهداء کرد.
هیئت داوران در بخش «مدافعان حرم» ؛ متشکل
از محسن یزدی ،جهانگیر خسروشاهی و جواد
اردکانی ،ضمن تقدیر از اثر «ابوضرغام» به
کارگردانی «وحید فراهانی» و اثر «تیم تخریب»
به کارگردانی «محمد حاجی مقصودی» ،لوح
افتخار این بخش را به اثر «عابدان کهنز» به
کارگردانی «مجید رستگار» و به علت «سوژه
جذاب و پرداخت مناسب» به اثر «کرار» به
کارگردانی «محسن عقیلی» اهداء کرد .همچنین
هیئت داوران؛ فانوس این بخش را به علت «ثبت
صحنههای ناب و داستان پرکشش فیلم» به اثر
«نجات» به کارگردانی «امیر حسین نوروزی»
اهداء کرد.
با حضور پدر شهید احمدی روشن و با پخش
کلیپی درمورد مادر شهید فرجوانی که به
فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزایی مشغول
است نشان استقالل نهمین جشنواره عمار به این
مادر شهید اهدا شد.
هیئت داوران در بخش «جنگ اقتصادی» ؛
متشکل از عادل پیغامی ،مسعود براتی و سیدامیر
سیاح ،ضمن تقدیر از اثر «ترینیتی» به کارگردانی

«مسعود کارگر» ،لوح افتخار این بخش را به علت
«امید آفرینی و کیفیت فنی» به اثر«خاویار
قم» به کارگردانی «محمد جواد رحیمی» و به
علت «توجه دادن مخاطب به موضوعی مهم
و راهبردی و بهر هگیری از پژوهشی درخور»
به اثر «جوجههای انگلیسی» به کارگردانی
«محمدهادی اینانلو» اهدا کرد .همچنین
هیئت داوران؛ فانوس این بخش را به علت
«امید آفرینی و موفقیت در نمایش استقامت،
استفاده از قابلیتها و عناصر درام ،نمایش مبارزه
با خودباختگی و تحریم داخلی ،توجه به عنصر
توکل ،پیا مهای خوب ضمنی مناسب ،ارائه
مصداق روشن اقتصاد مقاومتی و شرکتهای
دانش بنیان» به اثر«به نام پدر» به کارگردانی
«محمد تقی رحمتی» اهدا کرد.
هیئت داوران بخش «ملت قهرمان» ؛ متشکل
از محمد سرشار ،رحیم مخدومی ،سینا واحد،
مهدی حسین زاده و فرزاد جهان بین ،ضمن
تقدیر از اثر « ۱۸درصد» به کارگردانی «مصطفی
شبان» ،لوح افتخار این بخش را به دلیل «ارائه
روایتی بومی و امید آفرینی» به اثر «جلیل و
خلیل» به کارگردانی «روح اهلل اکبری» اهداء
کرد .همچنین هیئت داوران؛ فانوس این بخش
را به دلیل «پرداختن به آسیبهای اجتماعی
درحین یک روایت حماسی» به اثر «بانو» به
کارگردانی «محمد حبیبی منصور» اهداء کرد.
هیئت داوران بخش «فیلم کوتاه» ؛ متشکل از
محمد کاسبی ،ابراهیم فیاض ،ابوالقاسم طالبی،
هوشنگ توکلی و مجید زین العابدین ،لوح
افتخار این بخش را به اثر «هر سال اربعین» به

کارگردانی «میالد محمدی» و اثر «اسپری» به
کارگردانی «محسن مجیدپور» و اثر «داستان
آینده» به کارگردانی «میثم ملکی پور» به خاطر
حمایت از کاالی ایرانی اهدا کرد .همچنین هیئت
داوران؛ فانوس این بخش را به اثر «آخرشه» به
کارگردانی «رضا کشاورز» و اثر «نفرس» به
کارگردانی «سامان غنائمی» اهداء کرد.
هیئت داوران بخش «فیلم نیمه بلند» ؛ ضمن
تقدیر از فیلم «برادر» به کارگردانی «مهدیه قطب
الدین محمدی» و اثر «لیوان» به کارگردانی «
محمد فرج صالحی» ،لوح افتخار این بخش را به
اثر «تقاص» به کارگردانی «محسن امانی» اهداء
کرد .همچنین هیئت داوران؛ فانوس بهترین
کارگردانی را به اثر «سوزن» به کارگردانی
«یوسف جعفری» و جایزه ویژه بهترین فیلم را
به اثر «مستوره» به کارگردانی «الهامهادی نژاد»
اهداء کرد .هیئت داوران این بخش لوح افتخار
بهترین بازیگری را به دلیل حضور موفق در اثر
«مستوره» به «بهار نوحیان» اهدا کرد.
در بخش «فیلم بلند»؛ هیئت داوران لوح افتخار
این بخش را به اثر «جایزه ویژه» به کارگردانی
«سید علی سیدی» تقدیم کرد .داوران هیچیک
از آثار این بخش را شایسته دریافت فانوس
ندانستند.
حجتاالسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی ،مجید زینالعابدین مدیر شبکه اول،
سلیم غفوری مدیر شبکه مستند و محمد سرشار
مدیر شبکههای پویا ،نهال و امید از مسئوالن
حاضر در این مراسم بودند.
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گزارش
اظهارنظر چند چهره سینمایی پیرامون نقش موثر حوزه هنری در سینمای ایران

نهادی موفق در تولید ،پخش ،اکران و سینماسازی

اشاره:
حوزه هنری یکی از نهادهای تاثیرگذار و حامی در مسیر توسعه و اعتالی سینمای ایران است .نقش بی بدیل این نهاد در چهل
سال سینمای بعد از انقالب نادیده گرفتنی نیست .اقدامات حوزه هنری در کنار نقش موثرش در اعتالی محتوای سینمای ایران
و رشد ،بالندگی و شکفتگی مولفههای انقالبی ،ارزشی ،اجتماعی و خانوادگی ،در توسعه زیرساختهای سینمایی و نهضت
سینماسازی بویژه در مناطق استانی و شهرستانها چشمگیر است .اظهارنظر تعدادی از سینماگران را پیرامون نقش و جایگاه
این نهاد انقالبی مرور میکنیم.

حمایت حوزه هنری از سینماگران در ادوار مختلف

مجید جوانمرد :حوزه هنری جزو معدود نهادهایی است که
در ادوار مختلف از سینماگران حمایت کرده و طبیعی است
مثل هر نهاد دیگری محدودیتهای خاص خود را هم داشته
باشد .پیشنهادم به نهادهایی مثل حوزه هنری این است که
الویتشان را حمایت از سینماگران پیشکسوت بگذارند و
برمبنای شنیدهها هم سینماگران را قضاوت نکنند.
اقدامات حوزه هنری در عرصه سینماسازی قابل تقدیر است

رسول صدرعاملی :اقدامات حوزه هنری در عرصه
سینماسازی قابل تقدیر است .به افتخار حوزه هنری دست
بزنید .نهضت سینماسازی در تمام کشور شکل بگیرد .ما
هنوز پردیس سینمایی در بسیاری از استانهای کشور مانند
سیستان و مرکز استانی مانند تبریز ،ایالم و غیره نداریم و
بر این اساس باید نهضت سینماسازی در این مناطق شکل
بگیرد.
جهاد فرهنگی و سینمایی حوزه هنری

سیدجواد هاشمی :حوزه هنری در عرصه سینما دست به
یک جهاد فرهنگی و سینمایی را زده است.
از اقدامات حوزه هنری در توسعه سالنهای سینمایی کشور
و نقش موثرش در رشد و ارتقای سینمای ایران عنوان کرد:
حوزه هنری با تاسیس موسسه بهمن سبز گام موثری در
عرصه سینماسازی کشور برداشت .با نگاهی به عملکرد چند
سال گذشته میتوان گفت یک جهاد فرهنگی و سینمایی
توسط بهمن سبز و حوزه هنری در حال انجام است که نتایج
درخشانی در پی خواهد داشت.
حوزه هنری نهادی موفق در تولید ،پخش و اکران

علی سرتیپی :جایگاه حوزه هنری را در سینمای ایران
مثبت میبینم .چه به نوع تولیدات و چه به لحاظ سالن
داری .حوزه هنری در دهه شصت که هنوز سینمای بعد از
انقالب روی پایش نایستاده بود کمکهای شایان توجهی را
هم در زمینه تولید و هم اکران انجام داد .به هر حال بخش
عمدهای از سالنهای سینمایی کشور با دستور مقامات به
حوزه هنری رسیده بود و حوزه نیز سعی کرد تا حد امکان در
روندی مثبت و روبه رشد سالنها را اداره کند .البته که در
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سالهای اخیر نیز حوزه هنری کوشیده با بازسازی سالنهای
شهرستانها کارکرد بهروزتری از خود ارائه کند؛ من به حوزه
هنری نمره خوب میدهم .حوزه هنری در سالهای اخیر
سعی کرده با اغلب موسسات پخش تعامل خوبی داشته باشد
و کمک کند به دیده شدن فیلمهای پخش کنندگان مختلف.
به هر حال هر ارگان حکومتی مانیفست خود را دارد .حوزه
هنری به عنوان سینمادار هم استانداردهای خاص خود را
برای اکران دارد .من به این اعتقاد ندارم که میگویند حوزه
یک سری فیلمها را نشان نمیدهد؛ این موضوع اتفاقی است
و ناشی از همان مسئولیتی که بر دوش مدیران حوزه هست.
حرکت حوزه هنری به صورت پویا بازسازی در بازسازی و
اضافه کردن سالنها و بازسازی سالنهای قدیمی یک گام
بسیارمثبت و ارزشمند است .امیدوارم که حوزه این روند را
با قدرت ادامه دهد .حوزه هنری در این زمینه بسیارخوب
فعال بوده و عملکرد خوبی داشته است .این را هم اضافه کنم
دلیلی که درشهرستانها مقداری مجموع فروش سینماها باال
کشیده شده است همین عملکرد حوزه هنری در بازسازیها
و درست کردن سالنهاست و نشان دهنده اینکه اگر در
شهرستانها هم سالن باکیفیت باشد مطمئنا مخاطبان به
جای نشستن پای تلویزیون به سینماها میروند و فیلمهای
روز را میبینند .شخصا از مدیران حوزه هنری میخواهم برای
مجموعه سینمای ایران انرژی بگذارند و به عنوان یک ارگان
حکومتی کمک کنند به گردش چرخ سینما زیرا حوزه با
توجه به پشتوانه حکومتی و سالنهایی که دارد میتواند
خیلی حرکت و جنب و جوش در بخشهای مختلف سینما
به وجود آورد.
دست حوزه هنری را میبوسیم

محمدمهدی حیدریان :باید دست سازمان سینمایی اوج،
حوزه هنری و دیگر نهادها و ارگانهایی را که در سینما ورود
میکنند ،ببوسیم زیرا سینماگران کشور باید فیلم بسازند و
حرف خودشان را بزنند .معتقدم نیروی جوان ما برای صنعت
تصویر دنیا یک سرمایه عظیم است .سینمای دیجیتال را
در جوانها بیشتر میتوان پیدا کرد .همیشه از جایی صدمه
میخوریم که پشت ارزشها ،ناتوانیمان را قایم کنیم و این
کار به ارزشها صدمه میزند.

گزارش
سینمای استرانژیک یعنی سینمایی که به موضوعات
استراتژیک جامعه میپردازد .جنگ تنها موضوع استراتژیک
نیست بلکه یکی از موضوعات است .فیلمی که درباره حضرت
رسول (ص) ساخته شد هم یکی از موضوعات استراتژیک
است و فیلمهایی که نقد عمیق اجتماعی میکند هم
استراتژیک هستند .باید مسائل استراتژیک را شناسایی
کنیم و با قوت به آنها بپردازیم .بازار کنونی سینمای ما قابل
انجام توسط بخش خصوصی نیست .از هر فرد و گروهی
از خانواده سینما که بتواند امکاناتی فراهم کند تا بتواند
فیلمهای خوبی بسازد ،استقبال میکنیم .دست سازمان
اوج و حوزه هنری را می بوسیم تا کارگردانهای ما بتوانند
آثارشان را بسازند .نیاز به حمایتهای جانانه داریم ،سینما
قلههایی دارد که نیاز به امکانات ملی دارد تا به آن برسد.
تاثیر سینما در پناه همین امکاناتی است که باید در اختیار
قرار گیرد .باید بازار سینمایمان پاسخگوی عرضه باشد.

وهزینهای نیست که صرفا هدر برود .بارها تاکید کردم که
یکی از مشکالت موجود سینمای ایران نبود سالنهای
سینمایی خوب برای مخاطبان است؛ مسلم است سالنهای
قدیمی و متروکه جاذبهای برای تماشاگر ندارد و اصال رغبت
نمیکند برای فیلم دیدن به این سالنها برود؛ تصویر خوب و
مناسب ،صدای رسا و همینطور ،صندلیهای راحت و نکات
دیگر همه در جذب مخاطب تاثیر باالیی دارد و اصال هم به
جغرافیا و باال و پایین بودن مناطق شهر ارتباط پیدا نمی
کند .بیشترشکایت و ناراحتی اهالی سینما متوجه کمبود
سالنهای سینمایی است .به اعتقاد من ،تمام بحثهای
اهالی سینما پیرامون وجود مافیا در سینمای ایران و عدم
حمایت از فیلمهایشان به کمبود سالنهای سینمایی
برمیگردد واال ما نه مافیا در سینمای ایران داریم ونه
دشمن .طبیعی است که وقتی تعداد سالنهای نمایش کم
باشد فرصت اکران به همه فیلمها نرسد .بازسازی و تجهیزات
سالنهای سینماها هیچ فرقی با احداث آن ندارد .به نظر من
اقدامات حوزه هنری بسیار قابل تحسین است.

محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای سازمان
سینمایی :باید از مسئوالن و دست اندرکاران «حوزه هنری»
تقدیر کرد .وقتی از پردیس سینمایی «چهارباغ» بازدید
یم باورم نمی شد چنین پردیس سینمایی با این کیفیت
خوب ودرجه یک ساخته شود چرا که ساختمان فرسوده و
کهنه آن را دیده بودم و با این ترکیب بندی و ساخت و ساز
جدید آن کمی ذوق زده شدم .به نظر من به سیاست حوزه
هنری و توجه به زیرساختها و ساخت سالنهای سینمایی
نمایش باید ارج نهاد؛ چراکه باعث تولید فیلم خوب در کشور
میشود و رونق را به فرهنگ و هنر کشورمان بر میگرداند.
به عنوان مسئول اداره امور سینمای کشور میگویم که
سالنهای سینمایی پردیس«چهار باغ» و «ساحل» اصفهان
انصافا ،خوب و با کیفیت تجهیز شدند .صدا ،تصویر با کیفیت
عالی و همچنین ،صندلیها همه درجه یک برای مخاطب
آماده شده است .چنین حرکتی قطعا با مشارکت مردم همراه
میشود و مخاطب بیشتری را هم جذب سالن های سینما
میکند .این اقدام حوزه هنری در چند شهر دیگر از جمله
آبادان و تبریز و  ...ادامه دارد در جهت حمایت از سینمای
ایران و فرهنگ این مملکت باید از آن تقدیر کرد؛همینطور،
زحمات آقای کاظمی و موسسه «بهمن سبز» از مراکز
زیرمجموعه حوزه هنری نشان میدهد که در این مسئله
توجه زیادی صورت میگیرد.

تشکر انجمن سینماداران از حوزه هنری

به سیاست حوزه هنری در توجه به زیرساختها باید ارج
نهاد

کمبود سالن معضل اساسی سینما

حبیب اسماعیلی تهیه کننده ،بازیگر و مدیرعامل دفترپخش
رسانه فیلمسازان :حوزه هنری در تصمیات جدید خود
ظاهرا ،از تولیدات سالیانه سینمایی خود کم کرده ولی
در عوض به تجهیزات سالن های سینمایی و توسعه
زیرساختها روی آورده است که کار بسیار درخور توجهی
است .چرا که سرمایه الزم در این بازسازی بر میگردد

محمدقاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران :جا دارد از
حوزه هنری بخاطر تالش و همتش برای سالن سازی در
شهرهای مختلف و بازسازی سینماهای قدیمی و متروکه
تشکر کنیم .امیدوارم این روند ادامهدار باشد .چنین کاری
نشان میدهد بازسازی و ترمیم سالنهای سینما و ساخت
سالنها جدید برای این نهاد در اولویت قرار دارد که باعث
خوشحالی عوامل سینما و هنردوستان است .من به عنوان
یک سینمادار از مدیران حوزه هنری تشکر میکنم که در
این زمینه فعالیت و هزینه میکنند .باید در شهرهایی که
فاقد سالن سینما هستند پردیسهایی مناسب آن شهرها
ساخته شود و در این زمینه سرمایه گذاری شود .امیدوارم
شهرداریها و نهادهای فرهنگی مانند حوزه هنری در این
زمینه پیشقدم شوند و سینما به همه شهرهای ما برود و
فیلمها در همه شهرها همزمان با شهرهای بزرگ اکران
شوند.
احیای سینما توسط حوزه هنری

جمال شورجه کارگردان سینما و تلویزیون :سیاست
بازسازی سینماهای توسط حوزه هنری به احیای
سینماداری در کشور کمک میکند .ما در حال حاضر به
شدت با کمبود سالنهای سینما مواجه هستیم .امروزه،
برخی از فیلمها به فرو شهای باالی ده میلیارد تومانی
دست پیدا میکنند و اقبال به فیلمهای داستانگو نسبت
سا لهای گذشته بیشتر شده است .استقبال مخاطب از
سینما باید با ساخت سینماهای جدید و مرمت سالنهای
فعلی جواب داده شود .ساالنه بیش از صد فیلم تولید
میکنیم درحالی که سالنهای سینما پاسخگوی این
میزان از اکران نیستند .اقدام حوزه هنری در بازسازی
سالنهای قدیمی بسیار در جذب مخاطب موثر است.
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گزارش
سینماهای حوزه هنری یک به یک مرمت میشوند ،این
جای خشنودی است و به چنین مدیرانی باید تبریک
گفت .چنین اقدامی میتواند به کلیت سینما و احیای
این صنعت کمک کند.
حرکت حوزه هنری شایسته ،الزم و قابل توجه

سیدهادی منبتی :از آنجاییکه بیش از هشتاد سالن
سینمای سراسر کشور متعلق به حوزه هنری است و
بسیاری از استانهای کشور به واسطه سالنهای حوزه
هنری صاحب سینما هستند؛ این حرکت حوزه هنری
را بسیار شایسته ،الزم و قابل توجه می بینم .قطعا،
بازسازی سالنهای سینمایی نیاز به سرمایه هنگفتی
دارد و با برنامه ریزی جدی در این زمینه ظرف دو سال ،هم
بازخورد خوبی از مخاطبان خواهیم گرفت و هم اینکه این
سرمایه استفاده شده بر میگردد .به عنوان نمونه سینمای
«هویزه» مشهد را قبل و بعد از بازسازی در نظر بگیرید.
قبل از بازسازی این سینما در رتبههای هفتم یا هشتم
به لحاظ جذب مخاطب قرار داشت اما بعد از بازسازی
سینما «هویزه» توسط حوزه هنری اگر اولین سینما به
لحاظ جذب مخاطب نباشد دومین سینمای پرمخاطب
کشور است.
قطعا ،افزایش سالنهای سینمایی هم بسیار حرکت موثر
در جهت جذب مخاطب خواهد بود اما بازسازی و به روز
رسانی این تعداد سالنهای موجود هم ظرف دو سال آینده
نتایج مطلوب فراوانی را به همراه خواهد داشت.
«سالن سازی» در شرایط سخت اقتصادی

محسن علی اکبری :نیاز به ساخت سالنهای سینما با
توجه به کمبود سالن در کشور به شدت احساس میشود.
تعداد سالنهای سینما در ایران اصال با سرانه جمعیت
همخوانی ندارد .طبق قواعد ما باید تعداد دو هزار سالن
سینما در کشور داشته باشیم تا به استاندارد برسیم ،ولی
تعداد سالنهای فعال ما نهایتا به  200سالن میرسد.
حوزه هنری به عنوان ارگانی که بیشترین تعداد سالنهای
سینما را در اختیار دارد و در خصوص اکران حرف اول را
میزند و هیچ بخش خصوصی و نهاد دیگری توان رقابت با
این نهاد را ندارد .با وجود تمام دغدغههایی که در خصوص
مسایل مالی و رکود اقتصادی در سا لهای اخیر با آن
مواجه بودیم حوزه هنری همچنان به سالنسازی و مرمت
سالنهای قدیمی پرداخته است که جای تقدیر دارد.
حوزه هنری در چنین شرایطی اقدام به ساخت سالنهای
سینما در شهرستانها میکند واقعا دلگرم کننده است.
ساخت سالنهایی مانند پردیس آزادی و پردیس هویزه
مشهد به رونق اکران کمک بزرگی کرده و امیدوارم دولت،
شهرداریها و نهادهای خصوصی هم در این زمینه فعال
شوند و همه دست به دست هم دهند تا به سرانه دو هزار
سالن که نیاز کشور است برسیم .امیدوارم با سرمایه
گذاری در زمینه ساخت سالنهای سینما توسط حوزه
هنری و سایر نهادها دوستانی که در حیطه تولید فیلم
کار میکنند دست کم بتوانند به بازگشت سرمایه شان
38

شماره بیست وسه دی 1397

امیدوارم باشند و دوست دارم به عنوان یک سینماگر از
عملکرد مثبت حوزه هنری در این زمینه تقدیر و تشکر
کنم.
حوزه هنری ارگان قدرتمند فرهنگی و سینمایی

علی غفاری کارگردان سینِما :در بسیاری از شهرهای
بزرگ کشور حتی یک سالن سینما هم نداریم و ساخت
سالن در این شهرها میتواند به جذب مخاطب و فروش
فیلمها کمک کند .طبیعتا نیاز ما به سالن ضروری است و
امیدوارم شاهد سینما سازی باشیم و بر تعداد پردیسهای
سینمایی افزوده شود .حوزه هنری یکی از ارگا نهای
قدرتمند فرهنگی و سینمایی است و مالکیت سالنهای
بسیاری را در دست دارد و میتواند در سرنوشت یک فیلم
موثر باشد .امیدوارم حوزه هنری همواره عدالت اکران
را در نظر داشته باشد .اقدام حوزه هنری در بازسازی
سینماهای قدیمی و ساخت سالنهای جدید فوق
العاده است .این یک اقدام فرهنگی قابل تحسین و باعث
خوشحالی همه خانواده سینماست و باید به هر نحوی از
این اقدام حمایت کرد .چنین حرکتهایی باعث دلگرمی
همه سینماگران است .مردم ایران این حق را دارند تا در
سینماهای استاندارد و راحت فیلم تماشا کنند و همه
شهرها باید به سالنهای خوب تجهیز شوند .بسیاری از
سالنهای سینما به خصوص در شهرستانها کامال غیر
استاندارد و کهنه هستند و از نظر کیفیت صدا و تصویر در
شرایط نامطلوبی قرار دارند .اقدام حوزه هنری در بازسازی
چنین سالنهایی میتواند باعث آشتی بسیاری از مردم
با سینما شود.
ساخت سینماها به نفع کل سینمای ایران

جواد نوروزبیگی تهیهکننده سینما :تعدادی از سالنهای
ما بسیار قدیمی هستند و سیستم پخش فیلم در آنها با
کیفیت نیست و خانوادهها رغبتی به فیلم دیدن در چنین
سالنهایی ندارند .این موضوع ربطی به اینکه سینما
در چه نقطهای از شهر باشد ندارد .در حال حاضر در
جنوبیترین نقطه شهر سالنی وجود دارد که خانوادهها
به آن اقبال نشان میدهند اما در مرکز شهر سینماهایی
هستند که خانوادهها احساس میکنند برایشان مناسب
نیست .خدا را شکر حوزه هنری در سالهای اخیر اقدام
به ساخت سالنهای سینما و مرمت سالنهای قدیمی
کرده است .من بعضی از این سالنها را دیدهام و از به روز
رسانی آنها بسیار خوشحالم .این موضوع هم به نفع حوزه
هنری است ،هم به نفع مردم و مخاطبان سینما و هم به
نفع کلیت سینما .حوزه هنری در حال حاضر از پخش
فیلمها سود میبرد چون سالنهای خوبی دارد و در جذب
مخاطب موفق عمل میکند .سالنهای این نهاد با پردیسها
برابری میکنند و هرچقدر در راه ساخت سالنهای جدید
و بازسازی سالنها کوشاتر باشد بیشتر بهرهمند خواهد
شد و سینمای ایران نیز از این موضوع بهره خواهد برد.

گزارش

با همکاری روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری و مجمع هنرمندان خراسان صورت گرفت

قدردانی از عوامل فیلم سینمایی «سرو زیر آب»
مراسم تقدیر از عوامل فیلم سینمایی «سرو زیر آب»
به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر حضور عوامل
فیلم و جمعی از هنرمندان ،مدیران فرهنگی و اهالی
رسانه  ،با اجراي ارسيا صنعتي در تاالر اندیشه حوزه
هنری برگزار شد.
در اين مراسم بعد از اكران فيلم سينمايي ،تصاويري
از مستند شهيد مدافع حرم سردار علي يزداني پخش
و از خانواده اين شهيد تجليل شد.
در اولين بخش اين مراسم مهدي يميني مديرعامل
مجمع هنرمندان خراســاني ضمن تشكر از عوامل
فيلم ضمن خوش آمدگويي به حضور مسعود بصيري
رئیس سازمان بسیج رسانه کشــور ،برزگر معاونت
فرهنگي بسيج نهاد رياســت جمهوري ،خسروي
نماينده تربيت حيدريه در مجلس ،صمدی نیا رئیس
سازمان بسیج هنرمندان ،محمدحسین صوفی مشاور
رئیس سازمان صدا و سیما ،ســهماني مدير عامل
بانك رفاه كارگران و ستاره اسكندري گفت :مجمع
هنرمندان خراســاني در نظر دارد هر ماهه اقدام به
پخش فيلمهاي سينمايي كرده و با تقدير از عوامل و
هنرمندان آثار ،نسبت به حمايت از اين هنر ارزشمند
گامي بزرگ برداشته شود.
وحيده علوي همسر شهيد مدافع حرم علي يزداني
در ادامه افزود :همچنان براي حفظ امنيت كشــور

خونهايي ريخته مي شود اميدوارم حداقل اگر همراه
اين بزرگ مردان نيستيم مانعي براي اين دالوريها
نباشيم.
محمد علي باشه آهنگر كارگردان فيلم «سرو به زير
آب» ضمن تشكر از استقبال مردم نسبت به اين اثر
اظهار داشت :ساخت اين فيلم از آغاز نويسندگي تا
تهيه  ٦سال زمان برده است و تالش كردهايم شرايط
ناگفته جنگ را به تصوير كشــيده و اثري متفاوت
خلق كنيم.
وي افــزود  :در زمان جنگ تنها  ٥معراج شــهدا در
شهرهاي اهواز  ،انديمشك ،سنندج ،اروميه و آبادان
وجود داشت .من هرگز فراموش نميكنم اولين باري
كه با معراج شهدا آشنا شدم در كارخانه بستني سازي
آبادان بود و ايده اين فيلم را از خاطرات آن ســالها
گرفتهام بنابراين حكايت درست اين واقعيت مستلزم
پژوهشي يكساله و توجه به جزئيات ٤ساله در توليد
اين فيلم بوده است كه نهايت در بهمن ماه سال ٩٦
به پايان رسيد.
سيد حامد حســيني ،تهيه كننده اين فيلم با تاكيد
بر روايت مستندوار «سرو به زير آب» اذعان داشت:
اين فيلم يكي از پروژههاي سخت سينمايي در چند
سال اخير بوده است كه حالوت با خانوادههاي شهدا
اين سختي را آســان كرده است .انتخاب لوكيشن و

توجه به جزئيات در بخش نويسندگي و توليد كاري
مشكل بود .چرا كه از ابتداي شروع كار قرار بر وفاداري
فيلم بر تاريخ بوده و روايتگري حماسه سازان جنگ
ايران را بر عهده داشته است.
در ادامه مراسم ستاره اسكندري بازيگر فيلم ،با اظهار
خرســندي از تجربه نقش آفريني در اين اثر فاخر
خاطر نشان كرد:
«سرو به زير آب» براي من يكي از به يادماندنيترين و
بهترين فيلمها است كه صبوري زنان در دوران جنگ
را به خوبي نشان داده كه با بغضي تاريخي ،نظاره گر
رفتن عزيزانشان بودهاند.در تاريخ دالوريهاي مردم
ايران چشم نظارهگر به روايت كم داشتهايم بنابراين
من در اين فيلم ســعي كردهام با حذف ديالوگها
بيشتر تماشاگر روايتي واقعي باشم.
وي افزود :براي هر مذهــب و قوميتي تعدادي آدم
جان فشاني كرده اند كه هميشه جايشان در زندگي
ما سبز ميماند.
در ادامه مراسم از محمد علي باشه آهنگر كارگردان،
سيد حامد حسيني تهيه كننده و ستاره اسكندري
بازيگر اين فيلم تقدير شد.
گفتني اســت این برنامه با مشــارکت مرکز روابط
عمومی و محافل سازمان ســینمايي حوزه هنری
صورت گرفت.
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گزارش

حوزه هنری با  35هزار صندلی

و  111سالن در  ٣4شهر میزبان مشتاقان سینما

اشاره:
سازمان سينمايي حوزه هنری با 35هزار و  106صندلی و  111سالن سینما در  34شهر ايران پذيراي مخاطبان است.
نهضت سینماسازی حوزه هنری در چند ساله اخیر بیش از گذشته نمود و درخشندگی پیدا کرده است .این نهاد انقالبی
که میراث دار مجموعهای از سینماهای فرسوده و متروکه بوده با مدیریتی جهادی تالش کرده است روندی مستمر و
متداوم را در مسیر توسعه سینماها ،نوسازی ،بازسازی ،تجهیز و مدرن سازی سالنهایی سینمایی در پیش بگیرد.
سازمان سینمایی حوزه هنری فقط در سال 97؛  14سالن سینمایی به ظرفیت سینماهای کشور افزوده است .نکته
مهم و قابل توجه در این چرخه فعالیت جوهره ذاتا ،فرهنگی و سینمایی سالنهایی است که توسط حوزه هنری و
موسسه بهمن سبز احداث میشوند و برخالف بسیاری از پردیس سینمایی که در دل مجتمعهای اقتصادی و تجاری
و با انگیزههای چندگانه ایجاد میشوند سینماهای حوزه بر اساس نیازسنجی مناطقها و شهرستانها و با راهبرد
فرهنگی طراحی و سیاستگذاری میشوند .نگاهی میاندازیم به سینماهای حوزه و توزیع جغرافیایی آنها در استانها
و شهرهای مختلف کشور:

آذربايجان شرقي:
شــهرتبريز 29 /بهمن 950( 1صندلــی) 29 ،بهمن
(2صندلــی ،)١١٥انقالب(550صندلــی) ،قدس 1
(صندلــی)٢٦٠و قدس ١٩٩(2صندلــی) در مجموع
شامل ٣سينما 5 ،سالن با ظرفيت كل 2104صندلی.
آذربايجان غربي :شهر اروميه /آزادي ( 745صندلی)،
انقالب (  601صندلــی) و ايــران( ٧٥٠صندلی) در
مجموع شامل  ٣ســينما ٣ ،ســالن با ظرفيت 2096
صندلی.
اصفهان:
شــهراصفهان /چهار بــاغ 410( 1صندلــی) ،چهار
بــاغ  25( 5صندلــی) ،چهاربــاغ 119( 2صندلی)،
چهارباغ ( 3صندلــی ،)١١٧چهارباغ ٦٩(4صندلی)،
ســپاهان( 679صندلی) ،ســپاهان ٤٠(2صندلی)،
فلســطين( ٥٠٦صندلی) ،نصــف جهــان( 530
صندلی) ،ســالن بهمــن (ســاحل) ( 145صندلی )،
ســالن حافــظ (ســاحل) (٤٢صندلــی) ،خواجــو
(ســاحل) (٢٠صندلــی) ،ســالن رنگیــن کمــان
(ســاحل) (صندلی ،)١٥ســالن زنده رود (ســاحل)
(صندلی ،)116ســالن روباز(ساحل) ( 150صندلی)،
سالن عالی قاپو(ساحل)(38صندلی) ،هشت بهشت(
21صندلی) ،شاهين شهر/ياســمن٣٢٠(1صندلی)،
ياســمن (2صندلی٤٥صندلی) ،فوالد شهر /فرهنگ
( 1صندلی ،)٢٧٠فرهنــگ ١٦٠(2صندلی) ،فرهنگ
٣٠(3صندلــی) ،كاشــان /ســینما بهمــن 247(1
صندلی) ،بهمــن  154( 2صندلــی) ،بهمن 150(3
صندلی) ،شهرگز /ســینما بهار(٣٠٠صندلی) ،ميمه/
ســینما فرهنگ(١١٠صندلی) ،خوراســگان /سینما
بهمــن (320صندلــی) .در مجموع اســتان اصفهان
با داشــتن  10مجموعــه ســينمایی٢٨ ،ســالن از
40

شماره بیست وسه دی 1397

ظرفيت ٥٢١٠صندلی برخوردار است.
البرز:
شهركرج /نصر  102صندلی) ،هجرت( 769صندلی).
در مجموع١ :سينما٢ ،سالن با ظرفيت  871صندلی.
بوشهر:
شهر بوشهر /سینما دريا(١٢٠صندلی) ،سینما ساحل
( صندلــی ،)٨٤فانوس( ٥٦١صندلــی) .در مجموع:
١سينما٣ ،سالن با ظرفيت  ٧٦٥صندلی.
تهران:
شــهرتهران /سینما اســتقالل( ٥٢٠صندلی) ،سینما
بهمن ٥٩٠( 1صندلــی) ،بهمــن  ٥٨٠(2صندلی)،
ســینما پيــام (٤٢٦صندلــی) ،ســینما ســپيده 1
( ٦٠٤صندلــی) ،ســپيده  ٨٣(2صندلی) ،ســینما
شاهد(٤٨٥صندلی) ،شــقايق ( ١١٤صندلی) ،شيدا
(٢٦٥صندلی) ،ســینما فردوسي (١٠٢٤صندلی) .در
مجموع ٦ :سينما ١٠ ،سالن با ظرفيت ٤٦٩١صندلی.
ضمنا ،در این آمار ظرفیت پردیس ســینمایی آزادی
با  ٥سالن سینمایی به  ١١٠٠صندلي محاسبه نشده
است.
چهارمحال و بختياري:
شهركرد /ســینما بهمن( ٤٨٥صندلی) در مجموع:
١سينما١ ،سالن با ظرفيت ٤٨٥صندلی.
خراسان جنوبي:
بيرجند /ســینما بهمن( ٢٦٠صندلــی) .در مجموع:
١سينما١ ،سالن با ظرفيت كل ٢٦٠صندلی.

خراسان رضوي:
ســبزوار /ســینما بهمــن( ٤٧٢صندلی) ،مشــهد/
ســینما افريقــا( ١٠٣٢صندلــی) ،ســینما قــدس
 ٥٨٨(1صندلی) ،قــدس  ٢٤٢(2صندلی) ،پردیس
ســینمایی هویزه  ٥٤٢( 1صندلی) ،هویزه  (2سالن
نســترن) ( ٢٣٤صندلی) ،هویزه (3ســالن یاسمن)
( ١٤٨صندلی)،هویــزه ١٠٢( 4صندلــی) ،هویــزه
 ١٠٢(5صندلــی) ،هویــزه  ٣٥( 6صندلی)،هویزه7
(٤٠صندلی) ،هویــزه  ( 8صندلــی .)٤٥در مجموع:
 ٤مجموعه ســينمایی ١٢،ســالن با ظرفيت ٣٥٨٢
صندلی.
خوزستان:
شــهر آبادان /ســینما آزادي( ٢١٦صندلی) ،اهواز/
ســینما اكســين( ٨٠٠صندلــی) ،ســینما بهمــن
(٦٠٠صندلی) ،قدس( ٤٥٥صندلی) ،شهرخرمشهر/
ســینما نخل  ٢٠٦(1صندلی)نخل  ٢٠١(2صندلی).
در مجموع ٥ :ســينما٦ ،ســالن بــا ظرفيت ٢٤٧٨
صندلی.
زنجان:
شهر زنجان /سینما بهمن( ٢٣١صندلی) .در مجموع:
١سينما١ ،سالن با ظرفيت  ٢٣١صندلی.
فارس:
شــهر شــيراز /ســینما ايران( ٩٤٤صندلی) ،سینما
پيام ( ٥٢٤صندلی) ،ســعدي ( ٩٥١صندلی) ،سینما
شــيراز( ١٠٨٧صندلی) ،ســینما فلســطين(٥٦٧
صندلی) .در مجموع ٥ :ســينما٥ ،ســالن با ظرفيت
ك ٤٠٧٣صندلی.
قزوين:
قزوين /ســینما بهمن  ١٩٥(1صندلی) ،بهمن ٦٦(2
صندلی).درمجموع١ :سينما٢ ،سالن با ظرفيت ٢٦١
صندلی.
كردستان:
شهر بیجار /سینما آزادي( ٢٨٥صندلی).
کردستان:
شهر سنندج /ســینما بهمن  ٥٧٠(1صندلی) ،بهمن
( 2ســالن ســيروان)( ١٣٠صندلــی) ،بهمن ٦٠(3
صندلی).در مجموع ٢ :ســينما٤ ،ســالن با ظرفيت
 ١٠٤٥صندلی.
كرمانشاه:
شهركرمانشــاه /ســینما آزادي( ١٠٨٥صندلی) .در
مجموع١ :سينما١ ،سالن با ظرفيت  ١٠٨٥صندلی.
گلستان:
شهر آزاد شهر /سینما بهمن( ٣٣٤صندلی) ،گرگان/

ســینما بهمــن  ٣٤٨(1صندلــی) ،بهمــن ١٤٤(2
صندلی)،عصرجديــد  ٣٩٣(1صندلی) ،عصرجديد 2
( ٩٥صندلی) ،شهرگنبد /هجرت( .)٤٩٤در مجموع:
 ٤سينما٦ ،سالن با ظرفيت  ١٨٠٨صندلی.
لرستان:
شهر خرم آباد /ســینما اســتقالل ٣١٧( 1صندلی)،
اســتقالل ١٤٢( 2صندلی) ،شــهر بروجرد /ســینما
فلسطین ٧٥٤( 1صندلی) ،فلسطین  ٤٤(2صندلی).
در مجموع٢ :سينما ٤ ،سالن با ظرفيت ١٢٥٧صندلی.
مازندران:
شــهر آمل /ســینما بهمن  ٢٨٠(1صندلــی) ،بهمن
 ٢٣٠(2صندلی) ،بهشهر /سینما بهمن( ٣٤٠صندلی)،
ساري /ســینما ســپهر(١٢١٦صندلی)  .در مجموع:
٣سينما٤،سالن با ظرفيت ٢٠٦٦صندلی.
همدان:
مالير /ســینما بهمن( ٥٤٣صندلی) ،همدان /سینما
فلســطين  ١٨٢ (1صندلــی) ،فلســطين ١٧٢ (2
صندلــی) ،قــدس  ٥٠٠( 1صندلی) ،قــدس ٨٤(2
صندلی) .در مجموع ٣ :ســينما٥ ،ســالن با ظرفيت
١٤٨٦صندلی.
حوزه هنری با ظرفیت فعلی در  ٣٥شهر و  ١٩استان
کشور با ١٠٣سالن و  57مجموعه سینمایی در سطح
 ٣٦٠٢٨صندلــي ،میزبــان عالقمندان و مشــتاقان
سینماســت .نکته مهم در چرخه ســینماداری حوزه
هنری توجــه و اهتمام این نهاد انقالبــی به مناطق و
اســتانهای مختلف است و صرفا به ســینماداری در
تهران بسنده نکرده است.
سازمان ســینمایی حوزه هنری به عنوان بزر گترین
کمپانی ســینمایی کشــور با بهبود وضعیت کیفی و
کمی ســینماهای خود و نیز ایجاد بسترهای مطلوب
برای حضور بیشتر تماشــاگران به ویژه خانواد هها ،با
بکارگیــری امکانات صوتی و تصویــری مدرن ،ایجاد
محیطــی آرام و دلنشــین و نیز ،نمایــش فیلمهای
پرمحتوا با ویژگیهای اخالقی و انســانی طی سالیان
متمادی نقش مهمی در پُرکــردن اوقات فراغت آنان
داشته است.
در حالی که مشکالت اقتصادی در سالهای اخیر بیش
از همه بخشها روی سینماها و توسعه زیرساختهای
ســینمایی تاثیر منفی گذاشته اســت حوزه هنری با
مهندســی هدفمند از طریق ظرفیت اقتصادی درون
زا از محل درآمد ســینماها در کنــار همکاری برخی
مراکز توانسته است نهضت گســترد های را در زمینه
سینماسازی ،نوســازی و تجهیز سینماهای در تهران
و شهرستان ها فراهم آورد .نهضتی که همچنان ادامه
دارد و طی هفتههای اخیر دومین پردیس ســینمایی
حوزه هنری در استان اصفهان به بهره برداری رسیده
است.
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دیدگاه

نگاهی به عملکرد موسسه هنرهای تصویری سوره از فجر  36تا فجر 37
امروزه رســانهها پــر رنگتر از قبــل در زندگی
مردم حضور دارند و سهم بســیار زیادی از اوقات
فراغتشــان را از آن خود کردهاند ،به گونهای که
اگر موضوعی سهمی در رسانه نداشــته باشد ،شانس کمی
برای دیدن شــدن دارد .بسترهای ســینمایی و تلویزیونی
که از محبوبترین پلتفرمها و بسترهای رسانهای محسوب
میشوند توانســتهاند با خلق آثار نمایشــی و ایجاد حس
همزادپنداری در بین افراد جامعه به ترویج رفتارها ،تثبیت
هنجارها و تصحیح ناهنجاریها بپردازند و نقش موثری در
اصالح ،تربیت و رشد فرهنگی ایفا کنند.
ویترین فرهنگی سینما و تلویزیون
جشــنوارهها و رویدادهای فرهنگی نیز همــواره بهعنوان
ویترینی از شــاخصترین و بارزترین آثار هنری و فرهنگی
برای اطالعرسانی بیشتر و بهتر حضور داشتهاند .جشنواره
فیلم فجر ،مهمترین رویداد ســینمایی کشور است ،که به
مناسبت پیروزی انقالب اســامی ایران ،همه ساله در ایام
دهه فجر برگزار میشود.
پنجا هدرصد از آثار جشــنواره فجر  96با موسسه
هنرهای تصویری سوره
موسســه هنرهای تصویری ســوره ،بزرگترین ناشر آثار
ســینمایی و تلویزیونی در نمایش خانگی طی ســالهای
گذشته بر این بوده تا با نشر و توزیع آثار شاخص سینمایی
بتواند رسالت فرهنگی خود را در قبال رشد و پرورش بنیان
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خانواده و ارتقاء ســطح فکری افراد جامعه ثابتقدم باشد.
این موسســه با حمایت و نشــر  11اثر از  22اثر حاضر در
سیوششمین جشنواره فیلم فجر ســهم پنجاهدرصدی از
ویترین فرهنگی سینمای کشور را داشته است و با مالکیت
آثاری چون؛ فیلم ســینمایی تنگه ابوقریــب با موضوعیت
حماســه دفاع مقدس ،برنده و رکورددار بیشترین سیمرغ
جشنواره فیلم فجر ،فیلم سینمایی به وقت شام با موضوعیت
حماســه مقابله با داعش و مدافعین حرم ،فیلم ســینمایی
دارکوب با موضوعیت معضالت اعتیاد ،فیلم سینمایی التاری
با موضوعیت قاچاق دختران ایرانی به خارج کشــور ،فیلم
سینمایی امپراطور جهنم با موضوعیت مبارزه با داعش ،فیلم
سینمایی شعلهور با موضوعیت معضالت اعتیاد ،سرو زیر آب
با موضوعیت دفاع مقدس ،انیمیشن فیلشاه تنها انیمیشن
راه یافته به جشنواره فجر و فیلمهای سینمایی سوءتفاهم،
خجالت نکش ،اتاق تاریک با موضوعیت مسائل اجتماعی را
در شبکه نمایش خانگی حمایت کرده است.
توزیع بیش از  2میلیون و  700هزار نسخه اثر فرهنگی
در شبکه نمایش خانگی
به جرات میتوان گفت موسســه هنرهای تصویری ســوره
پرکارترین سال خود طی بازه زمانی جشنواره فیلم فجر 96
الی جشنواره فیلم  97گذرانده اســت و قریب به  3میلیون
نسخه را در این یک سال به نشر و توزیع رسانه است که قدم
بزرگی در رسالت فرهنگی این موسسه محسوب میشود.

دیدگاه
یادداشت هتیه کننده «شوکران»:

آینده از آن ماست

برنامه تلویزیونی شوکران شامل گفتگوهای چالشی با متفکران ایران امروز
بود که از مردادماه سالجاری از طریق شــبکه چهارم سیما پخش میشد.
این برنامه جزو پرمخاطبترین برنامههای تحلیلی و چالشی تلویزیون در
سالهای اخیر بوده و در نظر سنجی شــبکه  ٤این برنامه پرمخاطبترین
برنامه شبکه شناخته شده است.
برنامه «شــوکران» محصول مشــترک حوزه هنری و شــبکه  ٤سیما به
ســردبیری و اجرای پیام فضلی نــژاد و تهیه کنندگی علــی قربانی بوده
است .در این برنامه ،شخصیتهای طراز اول فکری و فرهنگی مانند استاد
سیدعبداهلل انوار ،مهدی محقق ،شــاهین فرهت ،داوود هرمیداس باوند،
هوشــنگ ماهرویان ،غالمرضا اعوانی ،سیدحسن امین ،منوچهر آشتیانی،
داور شیخاوندی ،و ...حضور پیدا کردند و پیرامون داغ ترین مباحثات عرصه
اندیشه ،فرهنگ و سیاست به بحث پرداختند .با توجه به اتمام فصل اول آن،
علی قربانی تهیه کننده برنامه طی یادداشتی اینستاگرامی نوشت:
شوکران به خانه آخر رسید

حتما این برنامه هم کمبودها و اشــکاالت فراوانی داشت که به عنوان تهیه
کننده وظیفه دارم از مخاطب و بینندهای که در مدت این  ۵ماه همراهمان
بود پوزش بطلبم آنچه از دل بر میآید این است که:
اول  :از شهید مطهری خوانده بودم که [هر مکتبی که به ایدئولوژی خود باور
داشته باشــد ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه باشد .و به عکس ،هر مکتبی
که به خود ایمان ندارد ،جلو آزادی تفکر را میگیرد].امروز دیدیم که چگونه
میتوان یک بستر گفتمانی ســالم رادر نظامی که مبتنی است بر اندیشه و
تفکر مهیا ساخت.که البته از این دســت کم نبوده در این سالهای انقالب.
اینجا و در سایهی این مباحثهی رودررو ،بهترین فرصت برای رسیدن به یک
خط مشی واحد و جهتدهی به اهداف و موضوعات کلی کشور وجود دارد.
از همین روست که مقام معظم رهبری آزاداندیشی را شرط الزم برای رشد
فرهنگ و علم میدانند.
.۲در راه رســیدن به این مهم مولفههای بســیار کنار هم گــرد آمدند که
مهمترین هایشــان اول مخاطبان صبور و همراهان مهربــان برنامه که با
تشویقهای درست یا انتقادهای منصفانه چراغ راهمان بودند و همواره نیز
هستند دوم پایمردی و حمایت مدیران حوزه هنری و صدا و سیما وشخص
دکتر معینی پور عزیز بود که انصافا این شــجاعت و جســارت در نوع خود
منحصر به فرد و بسیار شور انگیز بود سوم درایت و دانش بی بدیل دوست
دانشــمندم پیام فضلی نژاد بود که بیتملق از نوادر عصر حاضر است و اگر
نبود حجاب معاصرت پیام را فراتر از آنچه هست توصیف میکردیم چهارم
اما دانش بصری ،تکنیک نوآوری و تعهد مثال زدنی میالد قربانی به عنوان
کارگردان برنامه بود که شوکران را به لحاظ فرم آنگونه به تصویر کشید که
دوست و دشمن تحسینش کردند و پنجم -تیم ارزشــمند تولید ،محتوا
وترویج بود که با کمترین امکانات مجاهدت کردند وایمان دارم بیشــتر و
بیشتر از ایشان خواهید شنید.
 . ۴حتما آینده از آن ماست و آنانی که بر این خاک ماندهاند و میمانند .
والسالم /علی قربانی /سوم دی ماه هزار و سیصد و نود و هفت

مردم کجای معادالت فرهنیگ قرار دارند؟
در چهار ســال اخیر موسسه بهمن ســبز ،بانی تاسیس سالنهای
ســینمایی متعدد در مناطق مختلف کشــور بوده است .در کنار
این اولویت ،بازسازی ،نوســازی و تجهیز سالنهای قدیمی بخش
دیگری از برنامههای این موسسه برای ارتقای وضعیت سالنهای
نمایشــی بوده که به نتیجه درخور توجهی رسیده است .وضعیت
ســینماداری در کشــور ما ،همواره با چالش روبرو بوده است .در
حالی که نهادهای دولتی بر مراحل تولید ،ساخت و اکران یک فیلم
نظارت دارند و عمال در این پروســه از بعضی فیلمها حمایت مادی
و معنوی میشود ،ســینماداری در هیچ زمینهای حمایت خاصی
ندارد .سینماداران متهم هستند که برای ســود بیشتر خواسته و
سلیقه خود را به تماشــاگران ســینمای ایران تحمیل میکنند و
مانع رشد ســینمای مســتقل یا جریان هنری میشوند .از سویی
دیگر نهادهایی همچون حوزه هنری و شهرداری که صاحب سینما
هستند ،وضعیت پیچیدهتری دارند .این نهادها هم صاحب سینما
هستند ،هم رسالت فرهنگی و هنری دارند .اما بودجه شان محدود
و وظایفشان متعدد اســت .بنابراین ،نمیتوان انتظار داشت حوزه
هنری همه بودجه سالیانهاش را صرف سینماسازی و سینماداری
کند ،صنعتی که در همه مناطق ایران به یک اندازه موفق و سودآور
نیســت .طبق آمارهایی که در یک ســال اخیر به دســت آمده و
با توجه به شــرایط اقتصادی کشور بعضی از ســینماهایی که در
شهرهای کوچک بازســازی یا احداث شده ،سودآوری باالیی برای
موسســه ندارند .اگر پای رســالت فرهنگی در میان نباشد ،شاید
بهتر باشد هزینه باالی نوسازی و به ســازی و حتی نگه داری این
سالنها را صرف ارتقای وضعیت سینماهایی کنیم که در شهرهای
پرجمعیتتر قرار دارند و تماشاگران فیلمها در این مناطق بیشتر
است .اما آیا مردم شهرهای کوچکتر باید از داشتن سالن محروم
باشند؟ آیا نبود تفریح و سرگرمی سالم برای اوقات فراغت بسیاری
از نســل جوان را وادار به مهاجرت نکرده است؟ قطعا حوزه هنری
یا موسسه بهمن سبز ،مســئول پرداختن به مســائل اجتماعی و
بحران بیکاری ،فقر ،توســعه نیافتگی و مهاجرت نیست .اما حس
انسان دوستی مانع از آن اســت که تنها سود و منفعت اقتصادی را
در نظر بگیریم و به این موضوع بیاعتنا باشیم که هر سالن کوچک
که در یک شهر ساخته میشود ،بخشی از نیازهای فرهنگی مردم
آن منطقه را پاســخ میدهد .کار فرهنگی ،نتیجه مادی ســریع و
زودبازده ندارد .این را همه فعاالن حــوزه فرهنگ میدانند .اما در
صنعت ســینماداری حرکت به جلو ،بدون توجه به دشواریهای
مسیر و زمینههای اقتصادی هر حرکت ،معنا ندارد .سوال مهم این
است اگر استانداریها ،نمایندگان مجلس ،فرمانداریها و مراکزی
از این دست نسبت به توســعه فرهنگی منطقه خود بیتوجه یا کم
توجه هستند ،اگر نیازهای فرهنگی مردم برایشان در اولویت نیست
تا چه اندازه میتوان این بیمهریها را تحمل کرد یا نادیده گرفت
و به رونق سینماداری اندیشید .در حالی که در هر صنعت ،صاحب
آن صنعت باید به فکر حفظ سرمایه خود باشد .موسسه بهمن سبز،
در کنار مردم ایران ایســتاده .مردم شمال ،جنوب ،مرکز و مردمی
که در شــهرهای بزرگ و مناطق کوچکتر زندگی میکنند ارزش
بهترین خدمت رسانی را دارند ،امید که دیگر مسئوالن هم دست
حوزه هنری در این حرکت خیر را بگیرند تا نهضت سینماســازی
متوقف نشود.
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گزارش

اساتید سوری در بازدیداز حوزه هنری:

سوریه به مرکزی چون
حوزه هنری نیاز دارد
اشاره:
جمعی از بانوان استاد و دانشجویان دانشگاههای کشور سوریه دوشنبه سوم دیماه ضمن بازدید از بخشهای
مختلف حوزه هنری با مسئوالن این مکان فرهنگی هنری گفت و گو کردند.

پیرو برنامهریزی روابط عمومی و امور محافل ســازمان سینمایی
حوزه هنری در همکاری با شــورای عالی انقــاب فرهنگی بازدید
بانوان استاد و دانشجویانی از شهرهای دمشق ،الذقیه ،طرطوس،
حماء ،حمص ،حســکه ،جبله و حلب کشورســوریه از بخشهای
حوزه هنری انجام شد.
مهمانان ابتدا بر سر مزار شهدای گمنام حضور یافتند و پس از ذکر
صلوات و فاتحه در مراسم افتتاح نمایشگاه «قافله قلم» شامل آثار
خوشنویسی و تذهیب گروهی از هنرمندان حوزه هنری مازندران
با موضوع «هنر از نگاه شــهید مرتضی آوینی» در گالری ابوالفضل
عالی حاضر شدند.
ســپس به کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنــری رفتند و بعد از
دریافت اطالعات و پــار های توضیحات در گالــری عکس انجمن
عکاسان حاضر شــدند .گنجینه هنر انقالب اسالمی بخش دیگری
بود که توســط مهمانان بازدید شــد و در آخر با حضور در بخش
کارگاه تجسمی با مسعود شــجاعی از کاریکاتوریستها و طراحان
کشور و مدیر مرکز تجســمی حوزه هنری به گفت و گو نشستند و
از وی آثاری به یادگار دریافت کردند.
در ادامه ،اساتید و دانشجویان ســوری در سالن مهرداد اوستا طی
نشستی با مسئوالن سینمایی حوزه هنری از :سیدمحمد حسینی
مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری که به تازگی از ســفر ســوریه
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بازگشته با ایشــان ســخن گفت .وی در این باره بیان
کرد :روزهای حضورم در کشــور شــما از دیدن آثار و
تبعات جنگ در مناطــق مختلف اندوهگین شــدم و
مشــاهده خرابی ها من را متاثر کرد .در خالل بازدید
فکرم مشغول این موضوع شــد که اگرچه ویرانیها در
شهر خودنمایی میکند اما از البالی همین آوار گلها
و سبز یهایی میروید که آینده را بهتر خواهد کرد.
وی افزود :این کار شماست که برای آبادانی کشورتان
از کرسیهای دانشگاه اســتفاده کنید تا روح امید در
سوریه زنده شــود و بدانید مکانی که هم اکنون در آن
هســتید حاصل چنین تفکری است .در کوران انقالب
بچههای یک مســجد تصمیم گرفتند کار هنری انجام
دهند و با دســت خالی و انگیزههای فراوان کارشان را
شــروع کردند که محصولش بعد از چهل ســال شده
بزرگترین کمپانی ســینمای ایــران و مرکز هنرهای
تجسمی باشــکوه با خلق مکتب هنری انقالب اسالمی
که مالحظه کردید.
حســینی ادامه داد :کم کم در کنارش گــروه فضای
ادبیات معاصر شکل گرفت و ادبیات مقاومت مهمترین
شاخهاش امروز از سنین دبستان تا کهنساالن مخاطب

دارد .همه اینها از یــک اراده اولیه در دل جنگ
تحمیلی آغاز شــد .این خاطره و داستان نیست
بلکه اتفاقی اســت که در عمل رخ داده و جایگاه
انقالب اسالمی را محکم کرده است.
وی خاطر نشان کرد :حتما شما به بچههای شیخ
نجار فکر میکنید .بچههایی که دیگر نیســتند تا
کسی با ایشان بازی کند .قصه شــما تازه شروع
شده اســت و از اینجا به بعد تکلیف رزمندههایی
که برای میهن از جان شــان گذشــتند به شما
محول میشــود تا آیند هتان را بــه گونهای رقم
بزنید که کســانی که بخاطر شما جان شان را فدا
کردند راضی و خشنود باشند.
این مدیر فرهنگی بیان کرد :ســفر سوریه یکی از
بهترین ســفرهایم بود نه بخاطر دیدن خرابیها
و ســبعیت داعش بلکه به خاطر دیدن بچههایی
پرانرژی در کوچه پس کوچهها که چشمان شان
پر از امید بود .از شــما تشکر میکنم زحمت سفر
به کشــور ما را تقبل کردید حتمــا تجربههایی
در این مکان هســت که میتوانید بهــره بگیرید
و در مســیر هدفتان ســریعتر پیش ببرید .حوزه
هنری در بخشهــای مختلف از نحــوه نگارش
داســتا نهایی که اتفاق افتاده تا ســاختن فیلم
فراز و نشیبهای بســیاری را طی کرده و امروز

میتوانــد تجربیاتــش را در اختیــار عالقمندان قرار دهد .خوشــحال
میشویم بتوانیم به شما کمک کنیم.
پس از ایراد سخنان حسینی یکی از استادان روی صحنه آمد و با اشاره
به اینکه دستی در امور فرهنگی حوزه مقاومت سوریه دارد ،عنوان کرد:
در برپایی برخی از مراســم فرهنگی ما دکتر شجاعی از ایران نیز حضور
داشتند و در آموزش هنرهای زیبای عکاســی و کاریکاتور ما را حمایت
کردند .ایشان و دیگر اســتادان ایرانی ضمن حضور در دمشق داوطلبانه
در کال سهای آموزشی شــرکت کرده و دانش خود را به هنرجویان ما
انتقال داده و ثابت کردند در این زمینه گشــاده دســت هستند که این
برای ما تازگی ندارد و ما همیشــه جمهوری اســامی را با این ویژگی
شناختهایم.
وی با بیان اینکه ســوریه به مرکزی چون حوزه هنری نیاز دارد ،افزود:
وقتی جنگ و مقاومت مجاهدان تمام شــود جنگ پایداری و اســتفاده
از تجربیات آنها برای معرفی کار بزرگ شــان آغاز میشود .ایران که از
ابتدای انقالب و جنگ تحمیلی محلی چون حوزه هنری را داشته است
امروز برای ما حکم گنجینهای را دارد که حتما از آن اســتفاده خواهیم
کرد.
در پایان نمایندگانی از میان استادان ،هدایایی را به رسم یادگار به حوزه
هنری تقدیم کردند.
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گزارش

گزارش عملکرد دفاتر پخش فیلم در سینماهای حوزه هنری در سال 1397
مقدمه
حوزه هنری در حال حاضر  83سالن نمایش فعال در سطح  19استان و  33شهر را
در اختیار دارد .تامین فیلم برای این ظرفیت عظیم سینمایی نیازمند بهرهمندی
از تولیدات حوزه هنری و آثار دفاتر پخش فیلم بخش خصوصی است .حوزه هنری
در کنار تولید آثار سینمایی و سالنهای زیاد در سطح کشور ،در زمینه توزیع آثار
سینمایی نقش سازندهای داشته است .رمز موفقیت و ماندگاری «دفتر پخش فیلم
حوزه هنری» طی سه دهه گذشته علیرغم تعطیلی بسیار از دفاتر پخش فیلم
خصوصی ،برخورداری از ظرفیتهای مطلوب سینمایی و نیز اعتماد و اطمینانی
است که صاحبان فیلمها طی سالهای گذشته به حوزه هنری داشتهاند .علیرغم
این که حوزه هنری در گزینش و انتخاب فیلم برای پخش در سینماهای خود دقت و
وسواس زیادی به خرج میدهد تا آثار سازنده و تاثیرگذاری برای خانوادهها نمایش
داده شود با این حال فیلمسازان و صاحبان آثار سینمایی تعامل بسیار خوبی با این
مجموعه داشته و تمایل فراوانی به گسترش این همکاریها دارند.
عملکرد دفاتر پخش فیلم در سینماهای حوزه هنری
عملکرد فروش سینماهای حوزه هنری در  8ماهه گذشته موید این مطلب است
که دفتر پخش حوزه هنری به عنوان یکی از مهم ترین تامین کنندههای فیلمهای
سینمایی بوده است .سینماهای حوزه هنری برای تامین فیلم سالنهای خود
با  18دفتر پخش کننده همکاری داشته است و طی این مدت باالی  70عنوان
فیلم سینمایی را در سینماهای خود نمایش داده است .با این همه موسسه پخش
«فیلمیران» با مدیریت آقای علی سرتیپی نقش مهم تری به لحاظ درآمد و فروش
سینماهای حوزه هنری ایفا کرده است .آمار جدول زیر هم نشان داده شده بیش از
 42/2%از سهم فروش سینماهای حوزه هنری از فیلمهای نمایش داده شده دفتر
پخش فیلم فیلمیران بدست آمده است و دفتر پخش فیلم حوزه هنری با اختالف
بسیار زیاد در رتبه دوم قرار دارد .سهم فروش فیلمهای دفتر پخش فیلم حوزه هنری
تنها  %14/4است .نقش و تاثیرگذاری دفتر پخش فیلم فیلمیران در سینماهای
کشور در سنوات اخیر بر کسی پوشیده نیست و این دفتر پخش کننده توانسته
است بازار گردش مالی سینماهای کشور را در انحصار خود قرار دهد .اما با این حال
نمیتوان اهمیت و نقش دفتر پخش فیلم حوزه هنری را نادیده گرفت .علیرغم
بسیاری از محدودیتهایی که در زمینه نوع انتخاب فیلمها برای دفتر پخش فیلم
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حوزه هنری وجود دارد این دفتر در میان  18دفتر پخش کننده فیلم «رتبه دوم»
را دارد و این امر نشان میدهد سینماهای حوزه هنری بخشی از زمان نمایش فیلم
در سینماهای خود را با فیلمها و آثار این دفتر پُر نمودهاند.
به طور کلی فیلمهای  4دفتر پخش کننده حدود  %84فروش سینماهای حوزه
هنری را کسب کردهاند و سایر دفاتر پخش فیلم نقش کلیدی در سینماهای حوزه
هنری نداشتهاند .روال گذشته نیز این گونه بوده است و تنها چند دفتر پخش کننده
نقش اصلی و محوری داشته و سایر دفاتر پخش کننده در حاشیه بودهاند .دفتر
پخش فیلم حوزه هنری هم میتواند با توجه به امکانات و ظرفیت خیلی خوبی که
هم در تولید و هم سالنهای نمایش دارد سهم بیشتری در توزیع فیلمهای پرفروش
کشور ایفاء نماید .این امر نیازمند تنظیم قواعد و مقررات جدید در چارچوب پخش
فیلم مستقل است و طبعا حوزه هنری با دیدگاهها ،اهداف و اصولی که به آن پای بند
است نمیتواند وارد این قاعده بازی شود.
جدول : 1عملکرد میزان فروش فیلمهای دفاتر پخش فیلم در سینماهای حوزه
هنری در سال (1397تا تاریخ )12/8/1397
* فیلمهایی که تا این تاریخ در سیستم دفاتر پخش فیلم ثبت نهایی شدهاند.
*طی  8ماهه نخست امسال ( )8/12سینماهای حوزه هنری بالغ بر  240میلیارد
ریال فروش داشته است که سهم دفتر پخش فیلم «فیلمیران» باالی  101میلیارد
ریال بوده است که این میزان فروش از اکران و نمایش  9فیلم بدست آمده است.
سهم فروش این دفتر پخش فیلم به میزان  44/2درصد بوده و در رتبه نخست قرار
دارد.
* دفتر «پخش فیلم حوزه هنری» با نمایش  5عنوان فیلم در سینماهای حوزه
هنری به میزان  34/7میلیارد فروش کسب کرده است و از این حیث در رتبه دوم
قرار دارد.
*دفتر پخش فیلم «نیکان» و «سیمای مهر» به ترتیب با  34/3و  33میلیارد ریال
در رتبههای سوم و چهارم قرارد دارند.
نمودار : 1سهم فروش فیلمهای دفاتر پخش فیلم در سینماهای حوزه هنری در
سال ( 1397تا تاریخ )1397/8/12

جدول: 1
تماشاگر

ردیف

نام دتر پخش فیلم

صاحب دفتر

تعداد
فیلم

روز نمایش

1

موسسه فیلمیران

علی سرتیپی

9

12,419

1,849,621

2

موسسه پخش فیلم بهمن سبز

غالمرضا فرجی

5

9,509

666,429

34,770,394,173

3

موسسه فرهنگی رسانه نیکان

بیژن امکانیان

3

4,590

555,558

34,303,022,871

14.26

4

موسسه سینمایی سیمای مهر

ــــ

3

3,390

565,943

33,083,917,378

13.76

5

رسانه فیلمسازان مولود

جبیب اسماعیلی

6

2,691

150,748

8,967,275,120

3.73

6

خانه فیلم

سعید خانی

3

1,753

162,893

8,858,724,732

3.68

7

راه عرفان

محسن مسافرچی

1

1,412

118,197

6,447,701,180

2.68

8

هدایت فیلم

مصطفی شایسته

5

1,678

95,562

4,989,243,075

2.07

9

پویا عصر فیلم

عبداله علیخانی

1

1,380

70,865

3,664,912,814

1.52

10

نسیم صبا فیلم

سعید سعدی

3

819

35,359

2,004,201,797

0.83

11

آفتاب عالم تاب

آقا امیر سماواتی

2

489

11,983

612,752,284

0.25

12

بامداد فیلم

منیژه حکمت

1

210

4,858

312,706,415

0.13

13

موسسه رسانههای تصویری

ارشاد اسالمی

2

244

4,226

321,669,707

0.13

14

سینمای هنر و تجربه

جعفر صانعی مقدم

17

216

3,538

259,105,465

0.11

15

جوزان فیلم

مسعود و فتح اله
جوزانی

1

170

2,628

139,192,653

0.06

16

ضکوفا فیلم

داریوش بابائیان

1

92

1,887

98,555,046

0.04

17

گویا فیلم

سید محمد قاضی

1

75

1,022

57,669,722

0.02

18

نورتابان

محمدرضا صابری

1

82

1,256

67,307,331

0.03

65

41,219

4,302,573

240,488,649,678

100.00

جمع
کل

(نفر)

فروش (ریال )

درصد از کل

101,530,297,915

42.22
14.46

نمودار: 1
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گفتگو

مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری:

شکل گیری یک اتفاق درست
در صنعت انیمیشن و پیچینگ

احسان کاوه معتقد است برای شــکل گیری یک اتفاق درست در صنعت
انیمیشن و پیچینگ؛ موازی کاری را به هم افزایی تبدیل کردیم.
مدیر مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیونی و انیمیشــن سازمان سینمایی
حوزه هنری و عضو شورای راهبری رویداد رویازی گفت :خوشبختانه درباره
برگزاری رویداد پیچینگ که قرار اســت اســفندماه برگزار شود خبرهای
خوبی داریم .صنف انیمیشن هم به کمک ما آمده و با همراهی تمام نهادها
و مراکز مرتبط با این حوزه پیش بینی میشــود رویداد باشــکوه و البته
تاثیرگذاری در پیش داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه این روزها درحال برنامه ریزی و هماهنگی های الزم
هستیم تا این رویداد در بهترین شکل ممکن برگزار شود افزود :قرار است
مدرســینی پیچ را تدریس کنند تا همه برای پیشبرد کارهای آتی به یک
ادبیات واحد برسیم .همچنین دانشــگاه تهران در بخش سرمایه گذاری
کمک کرده و قرار اســت از شرکتهایی که پیچ شــان به قرارداد میرسد
حمایت کند ،اگر نیاز به وام داشتند پشتیبان شــان باشد و اگر خریدار از
بخش خصوصی باشد شرایط لیزینگ را فراهم آورد.
کاوه در ادامه اظهار کرد :فضایی با عنوان کلینیک کســب و کار داریم که
قرار است به شرکتها خدمات بدهد .یک شــرکت برای اینکه به بازدهی
مناسب برسد و در فضای کسب و کار موفق باشد نیاز به راهنمایی دارد که
ما از طریق این کلینیک میتوانیــم راهکارهای عملی را در اختیار مطالبه
گران قرار دهیم .سعی در تســهیل ثبت حقوقی ایدهها نیز از دیگر اهداف
این رویداد اســت تا بعدا تولیدکنندگان در بحــث مالکیت معنوی دچار
مشکل نشوند.
این مدیر فرهنگی بیان کرد :اساسا برای شکلگیری صنعت انیمیشن نیاز
است که این هنر به شغل تبدیل شود در حال حاضر کسی که بگوید شغل
من انیمیشن است راحت نیست .یکی از مهمترین اتفاقات الزم این است
که سرمایه گذار ،خریدار و سفارش دهندگان در فضایی عادالنه و شفاف با
تولیدکنندگان ایده بتوانند تعامل کننــد .تا قبل از رویازی این اتفاق غالبا
در تهران و اطراف سازمانهای بزرگ رخ میداد و همین امکان عدم اجرای
عدالت برای همگان و ایجاد رانت و فســاد را باال میبرد .چرا که هنرمندان
شهرســتانی و افرادی که به مراکز دسترسی نداشــتند فرصتی برای ارائه
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ایدهها پیدا نمیکردند.
وی گفت :رویــداد رویــازی فرصتی فراهم کرده اســت تا ســالی یکبار
عالقمندان بتوانند برنامهریزی کرده و همه دور هم جمع شوند و ایدههای
شان را ارائه و یا به اصطالح پیچ کنند .این فضا در تعامل با خریداران اتفاق
میافتد و امکان اظهار نظرات دو طرفه وجود دارد .این اتفاق در آینده باعث
رقابت عادالنه و تعیین قیمتهای معقول میشود و ارگانهای مختلف در
شرایطی شفاف بایکدیگر همکاری میکنند.
احسان کاوه بیان کرد :حتی در کنار رویازی شــرایطی مثل کافه و پاتوق
ایجاد کردیم تا افراد بتوانند بعد از رســیدن به نتایــج ابتدایی تک به تک
مذاکره کنند و افرادی که خارج از حیطه انیمیشــن در یک فضای مرتبط
مثل تولید لوازم جانبی ،نوشت افزار ،بازیهای رایانهای و  ...فعال هستند
حضور یافته و در این عرصه خود را معرفی و سرمایهگذاری کنند .امیدوارم
همه این تالشها به سمتی برود که به شرکتها کمک کنیم تا به تعهدات
شان پایبند باشند.
وی در پاسخ به اینکه عالوه بر حوزه هنری آیا فعالیت مراکز و سازمانهای
دیگر در عرصه پیچینگ موازی کاری به وجود نمیآورد؛ گفت :ستاد توسعه
فناوریهای نرم و هویت ســاز معاونت علمی ریاســت جمهوری ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،صنف انیمیشن ،مرکز صبا و  ...در شورای
راهبری رویازی به اتفاق استادان بنام دانشگاه و متخصصان حضور دارند و
همه چیز با همفکری یکدیگر اتفــاق میافتد .در واقع نه تنها موازی کاری
نداریم بلکه با کمک یک دیگر این رویداد را به هم افزایی تبدیل کردیم .هر
نهاد و مرکز بخشی از کار را به عهده میگیرد و حتی شبکههای تلویزیونی
و  vodهم پای کار آمدهاند و خدمات پیش بازاریابی میکنند.
کاوه همچنین درباره شــرایط نمایش انیمیشــن «لوپتو» محصول حوزه
هنری نیز گفت :این اثر در مرحله رندر است و هر زمان که کار از نظر کیفی
مورد قبول واقع شد برای اکران عمومی برنامهریزی خواهیم کرد .ممکن
است این زمان تا قبل ازجشــنواره فیلم فجر اتفاق نیفتد و البته جشنواره
خیلی اولویت ما نیست.

مدیرگروه هنری «کات»:

کارگردانهای جدیدی
به سینما معرفی میکنیم

حسین دارابی مدیر گروه هنری «کات» ضمن بیان این مطلب که امسال
حضور پررنگی در جشنواره فیلم «عمار» داشتند ،عنوان کرد که به دنبال
معرفی کارگردانهای جدید هستند.
حسین دارابی مدیر گروه هنری «کات» زیرمجموعه باشگاه فیلم سوره حوزه
هنری درباره تولیدات تازه این گروه و حضور در نهمین جشنواره مردمی
فیلم «عمار»گفت :گروه هنری «کات» به عنوان بازوی تخصصی باشگاه فیلم
سوره در حوزه شناسایی و کشف استعدادهای جوان در حوزه فیلمسازی،
امسال نیز نظیر سه سال گذشته با معرفی چهر ههای تازه پای به نهمین
جشنواره «عمار» گذاشتیم.
وی افزود :این گروه امسال با هشت اثر در بخش مسابقه فیلمهای داستانی
این رویداد هنری حضور داشت که این حضور پررنگ با معرفی کارگردانان
جدیدی در عرصه فیلم داستانی همراه بود.
مدیر گروه هنری «کات» بیان کرد :چهر ههایی همچون محسن امانی،
میالد محمدی ،محمد پایدار و احمد حیدریان هنرمندان جدیدی هستند
که طی سال اخیر نخستین همکاری خود را با ما ثبت کردهاند و به ترتیب با
فیلمهای کوتاه «تقاض»« ،هر سال اربعین» و «کف و خون» در جشنواره
«عمار» حاضر شدند.

دارابی اضافه کرد :ما همچنین تولیدات جدیدی را در همکاری تازه با
کارگردانان گذشته داشتهایم نظیر فیلم کوتاه «برادر» ساخته مهدیه
محمدی که یک اثر تاریخی در دل بحبوحه انقالب اسالمی است و امیدواریم
مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد .این اثر نوشته یاسین پورعزیزی یک
اقتباس آزاد از داستان «این و آن» به قلم مریم السادات زکریایی است و
قصهای در بستر ماههای منتهی به انقالب اسالمی را روایت میکند.
مدیر گروه «کات» اظهار کرد :همچنین فیلم نیمه بلند «سوزن» ساخته
یوسف جعفری به عنوان یک اثر کودک و نوجوان آن هم در برهه تاریخی
دهه  ۶۰و در قالب کمدی تولید شده است و برای نخستین بار در جشنواره
«عمار» به نمایش درآمد .همچنین فیلمهای کوتاه «نفرس» ساخته جدید
سامان غنائمی و «گل ایرانی» اثر جدید محمدحسین امانی از جمله این
آثار هستند.
دارابی در پایان بیان کرد :البته آن چیزی که ماموریت اصلی و محصول
نهایی ماست ،آدمها هستند و با تاسیس گروه هنری «کات» به دنبال آن
هستیم تا چرخه شناسایی فیلمسازان مستعد و توانمندسازی آنان تا کسب
تجربیات در مسیر فیلمسازی حرفهای تکمیل شود و درنهایت بتوانیم
چهرههای تازهای را به سینمای ایران معرفی کنیم.

انیمیشن سینمایی «بنیامین» به سینماپاتوق حوزه هنری رفت
انیمیشن سینمایی «بنیامین» به کارگردانی
محسن عنایتی و تهیه کنندگی مصطفی حسن
آبادی در برنامه سینماپاتوق حوزه هنری به
نمایش درآمد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی
حوزه هنری« ،بنیامین» تاز هترین محصول
گروه پویانمایی ندای موعود است که این گروه به
پشتوانه تجربیات کار کوتاه برای اولین بار تولید
اثر سینمایی بلند را به کارنامه هنری خود اضافه
میکنند.
این اثر که قرار است در ششمین روز جشنواره
فیلم فجر در سینمای رسانه به نمایش درآید
همزمان در چند سینمای مردمی نیز اکران
خواهد شد.
دیگر عوامل این انیمیشن عبارتند از :موسیقی:
بهزاد عبدی ،مدیر دوبالژ :امیر زند ،صداگذار:
فرشید جلیلی نژاد ،مدیر تولید و مسئول فنی:
جواد رضائی ،نورپردازی،تکسچر،مدل سازی:

حامد فرهادی ،سرپرست انیمیت :علیرضا
زارع ،لباس :علی اکبر مزرعتی ،جلوه های ویژه:
ابوالفضل مزرعتی ،کامپوزیت :جواد رضایی،
میالد مزرعتی و مسئول روابط عمومی :مسعود
مزرعتی.
الزم به ذکر است سینما پاتوق در دومین سال
فعالیت خود به منظور توسعه تعامل سینماگران،
حمایت از فیلمسازان جوان و گسترش مراودات
بین اهالی رسانه و هنرمندان و بسترسازی برای
معرفی بهتر محصوالت سینمای ایران زیر نظر
روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی
حوزه هنری ایجاد شده است.
به همین منظور این برنامه فرهنگی با هدف
همکاری با سینماگران پیشکسوت ،همکاری
با جوانانی که از اید هها ینو در سینما استفاده
میکنند و همچنین برقراری ارتباط صمیمانهتر
بین اهالی رسانه با هنرمندان ،دو سالن اکران
واقع در سازمان سینمایی حوزه هنری را در

خدمت اهالی سینما قرار میدهد.
هنرمندانی که تمایل دارند تولیداتشان را برای
همکاران ،خبرنگاران ،منتقدان و سینماگران
نمایش دهند میتوانند از امکان دارا بودن آخرین
تجهیزات صدا و تصویر ،بهرهمند شوند.
شماره بیست و سه دی1397
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گفتگو

طعم شیرین زندگی
در خانه ای برای تو
کارگردان مســتند «خانهای برای تو» که در اختتامیه جشنواره حقیقت
امسال جوایز متعددی را کســب کرد درباره آن گفت :از ابتدا من دغدغه
اکران و دیده شــدن فیلم را داشــتم و بحث جایزه و جشــنواره به کنار،
میخواهم مردم بیایند و در فیلمم طعم شیرین زندگی را بچشند.
مهدی بخشی مقدم ،کارگردان مستند «خانهای برای تو» که در اختتامیه
جشنواره دوازدهم حقیقت جوایز متعددی را از آن خود کرد ،درباره طرح
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و ایده اولیه گفت :موضوع این فیلم راجع به یک جوان گیالنی
است به نام داوود که به بیماری سرطان مبتال شده ،پزشکان
بعد از آزمایشهای متعدد به این نتیجه میرسند که او بیشتر
از  6ماه زنده نیست .در این مستند ما با داوود همراه میشویم
و ماههای آخر عمرش را با او میگذرانیم.
وی ادامه داد :پدر خودم به دلیل بیماری ســرطان درگذشت
و من همیشــه دغدغه این را داشتم که درباره انسانهایی که
به مرگ نزدیک هســتند فیلمی مستند بســازم .کسانی که
مرگ را در نزدیکی خود احساس میکنند به شکل متفاوتی
زندگی میکنند؛ به طوری که قدر لحظه لحظه زندگی خود
را میدانند و سبک زندگی ایشان به طور کامل عوض میشود.
این ایده را با محســن یزدی مدیر دفتر مستند حوزه هنری
در میان گذاشــتم و چون ایده مشــابهی از طرف مهدی شاه
محمدی به محسن یزدی ارائه شده بود و ایشان میخواستند
که درباره خودآگاهی مرگ مستندی بسازند ،صالح دیدند که
ما به صورت مشترک با هم همکاری کنیم.
این کارگردان با بیان اینکه از ابتدا میدانستیم که میخواهیم
به چه نحوی به سوژه کار کنیم ،گفت :مستند «خانهای برای
تو» در  70دقیقه اســت که تولید آن بیش از دو سال به طول
انجامید ،داوود بعد از تشخیص پزشــکان نزدیک به دو سال
زنده بود و در تاریخ  9آذر ســال گذشته به دیار باقی شتافت.
ما در مرحله پیش تولید میدانستیم که کجای روایت ما باید
به فراز نزدیک شــود و کجا فرود بیاید .تمامی مراحل ساخت
مســتند را دراماتورژی کردیم و نقاط اوج را در نظر گرفتیم؛
هرچند بسیاری از کارگردانهای مستند اعتقاد دارند باید در
مسیر مستند همه اتفاقات را ثبت کرد و بعدا در تدوین کاری
کرد ،اما ما از پیش میدانستیم که میخواهیم چه کار کنیم.
از همین رو تمامی پرونده نویسیها را به صورت مدون انجام
دادیم که در مرحله تولید بسیار به ما کمک کرد.
مهدی بخشی مقدم درباره اکران این مســتند نیز گفت :در
حال حاضر اکران این مستند بسیار زود است؛ زیرا در چندین
جشنواره دیگر شرکت کردهایم و باید به فکر آنها باشیم .اما
مهمترین دغدغه ساخت مستند از ابتدا تاکنون همین مسئله
اکران است .متاسفانه بسیاری از مستندهایی که کار شده است
و زمان و هزینه بســیار برای آنها صرف شده بسیار کم رمق
و کم فروغ در بخش هنر و تجربه اکران میشــود .مخاطبین
از فیلم من استقبال کردند؛ زیرا در فیلم من حیات و زندگی
وجود دارد و طعم شیرین زندگی موج میزند .هرچند پایان
غمگینی دارد اما مردم بســیار اســتقبال کردند .از همین رو
میخواهم یک اکران خوبی داشته باشیم و مردم بیایند و فیلم
را ببیند و طعم شیرین زندگی را بچشــند .متاسفانه مسئله
اکران یکی از دغدغههای اصلی مستندســازان است و هیچ
حمایتی هم صورت نمیگیرد ،نزدیک به ســه سال کار برای
مستند صورت گرفته است ،اما باید به نحوی مخاطب بتواند به
راحتی و با حرارت بسیار این مستند را ببیند .از همین رو توقع
داریم که مسئولین برای اکران مستندها برنامهای طرح ریزی
کنند که مورد استقبال مردم قرار گیرد.

دیدگاه
دوگانیگ منایش و تبلیغ زن ایراین و خارجی در آاثر سیمنایی
در ســالهای اخیر ســینمای ایران وارد
تضاد و دوگانگی عجیبی شــده است .از
یک طرف برخی از بازیگران زن ایرانی به
دالیل گوناگون (بنابر اظهارات خودشان
مســائل اقتصادی و مالی ،بیکاری و عدم
پیشنهاد کاری مناســب ،ورود به فضای
به ظاهر آزادتر ،مســائل شــخصی و) ...
با هزاران امید و آرزو جذب شــبکههای
خارجی شده اما پس از کسب تجربههای
تلخ و شکستهای تحقیر آمیز و سرانجام
با ابراز ندامت و پشــیمانی مجددا راهی
دیار خود میشوند و از طرفی دیگر بعضی
از بازیگران زن خارجی بــا نقش پذیری
در فیلمهای ایرانی بر پرده ســینماهای
کشــور خودنمایی میکنند .اگر فرض را
بر این بگذاریم موضوع اول امری ســت
شخصی و هر کس بنابر ســلیقه و عالقه
خود میتواند مسیر زندگی خود را انتخاب
نماید اما پدیده دوم موضوعی ســطحی
نیســت و نیاز به واکاوی و تامل بیشتری
دارد .این که چه شــده اســت به یکباره
فیلمسازان و سرمایه گذاران به فکر جذب
و نقش پذیری بازیگــران زن خارجی در
فیلمهای ایرانی افتاده اند؟ ســر منشــاء
فکری ایــن پدیده از کجــا آب میخورد
و آیا این یــک امر اتفاقی ســت و یا موج
خزنده و ادامه دار؟ آیا در سینمای ایران
با کمبود بازیگــر زن حرفهای مواجهایم؟
آیا بازیگران زن خارجی که هیچ آشنایی
با زبان و فرهنگ ایرانی و اسالمی ندارند
مسلطتر و حرفهایتر از بازیگر زن ایرانی
هســتند؟ آیا این ذهنیت فیلمساز است
کــه در نقشهای یک فیلــم از بازیگران
زن خارجی استفاده شــود یا پیشنهاد و
توصیههای تهیه کننده و ســرمایه گذار
؟ و....
میدانیم که حضور زنــان در عرصههای
اجتماعی ایــران در یک پروســه زمانی
طوالنی (بیش از یک قرن ) صورت گرفته
است و در بدو ورود سینما به ایران  ،نقش
زنان در ســینما به دلیل شــرایط حاکم
بر جامعه ســنتی آن زمان و نیز باورها و
اعتقادت مبتنی بر ترسیم جایگاه زن در
خانواده امکان پذیر نبوده و حساسیتها
و مخالفتهای جدّ ی در این زمینه وجود
داشــته اســت .حتی در تاریخ سینمای
ایران ،حضــور مردان ملبــس به لباس و

گریم زنانه برای نقــش پذیری در تئاتر و
سپس سینما اشاره شده است .به تدریج
و با گذر زمــان ،جامعه حضــور زنان در
ســینمای ایران را پذیرفت .اما دیدگاهها
و نگاههای فیلمســازان بــه بازیگران زن
در سینمای ایران بســیار سطحی کوته
بینانه بود .واگذاری نقشهای کم اهمیت
و درجه چندم و استفاده ابزاری از زنان در
سینمای پیش از انقالب اسالمی مرسوم
بود .زنان در ســینمای پیــش از انقالب
اسالمی در حاشیه قرار داشتند و از آنان
بیشتر برای عکس روی جلدهای نشریات
سینمایی و جذب تماشــاگر مورد توجه
اســتفاده قرار میگرفت .ترویج و اشاعه
فرهنگ ابتذال و بی بندباری در سینمای
پیش از انقالب اسالمی بیش از حد منزجر
کننده شــده بود .پس از پیروزی انقالب
اســامی رویکرد فیلمســازان نسبت به
جایگاه زنان در ســینمای ایــران تغییر
کرد .زن در ســینمای ایــران نقشهای
محوریتری ایفا میکــرد و در برخی از
فیلمها حتی نقش قهرمان داســتان را بر
عهده داشت .در این دوره ،دانش و سطح
اگاهیهای ســینمایی زنان به طور قابل
مالحظهای افزایش یافت .اثر گذاری نقش
زنان در ســینمای پس از انقالب اسالمی
را میتوان در بازیگــری حرفهای آنان و
کارگردانانی آثار شــاخص جستجو کرد
که نمونههای آن را در ســینمای پیش از
انقالب هرگز ندیده بودیم .زنان سینمای
پس از انقالب اسالمی در سطح بینالمللی
نیز خوش درخشیده اند و اعتبار و آبروی
برای ســینمای ایران رقــم زدهاند .زنان
ســینمای ایران پس از انقالب اســامی
جوایز معتبــری از جشــنوارههای مهم
بینالمللی چه در عرصــه بازیگری و چه
در زمینه کارگردانی بدســت آوردهاند و
این دســتاورد کمی برای سینمای ایران
نیست.
ســینمای پس از انقالب اســامی برای
هویت بخشی زنان ،ضوابط و معیارهای را
تعیین کرده تا در سایه آن به مسیر تاریک
گذشته بازنگردیم .همهی این دستاوردها
با حفظ کرامت و احترام به جایگاه زن در
سینمای ایران صورت گرفته است .حال
که سینمای ایران و به ویژه زنان سینماگر
ما نقشهای اثرگذاری را در راستای هویت

کیاپور نظری

بخشــی به ارزشها ،اعتقادات ،فرهنگ و
باورهای انسانی و دینی داشتهاند نباید از
خالءهای قانونی عدهای به طمع تجارت
سینمایی و رونق گیشه پای بازیگران زن
خارجی را به دالیل خاص به این سینمای
نجیب باز کنند .متاســفانه در سالهای
اخیر حضور زنان خارجــی در فیلمهای
ایرانی و استفاده از آنان برای جلب توجه
بیشــتر تماشــاگران متداول شده است.
آنان از ضعفهای آیین نامهها و مقررات
حاکم بر ســینمای ایران بــه خوبی بهره
گرفته و از این روزنه برای ســود بیشــتر
تالش میکنند .مهمترین تضاد فیلمهای
ساخته شده با حضور بازیگران زن ایرانی
و خارجی در رعایت نوع آرایش و پوشش
به ویژه حجاب است .بازیگران زن ایرانی
برای حضور بر پرده های سینمایی کلیه
شئون اسالمی و فرهنگ ایرانی را رعایت
میکنند اما این ویژگــی در بازیگران زن
خارجی دیده نمیشــود .معلوم نیســت
بر اساس کدام دســتورات فقهی و دینی
تبلیغ زنان خارجی بدون پوشش و حجاب
بر پرده سینمایی مجاز شمرده میشود.
ظاهرا برای تبلیغ فیلمهایی که از بازیگران
زن خارجی اســتفاده میکنند هیچ گونه
منعی وجود ندارد .آیــا همین یک مورد
نمیتوانــد مصداقی ناصواب و شــیوهی
غیرمعقول برای جذب تماشاگر و فروش
باشد ؟ بیشــتر فیلمهایی که از بازیگران
زن خارجی اســتفاده میکنند در نمای
درشــتتر از این بازیگــران در تبلیغات
سطح شهری ،سردر سینماها ،پالکاردها
و عکسها استفاده ابزاری کردهاند و اتفاقا
به فــروش خوبی هم دســت یافتهاند .ما
مدعی این نیستیم که در تولید فیلمهای
ایرانی از بازیگران زن خارجی اســتفاده
نشــود اما از متولیان امر انتظار میرود به
هنگام نمایش و اکران این نوع از فیلمها
شــیوه های مناســبی در تبلیغات لحاظ
نمایند وگرنه در آینده میبایســت شاهد
حضور بیشتر بازیگران زن خارجی بر پرده
سینماهای ایران باشیم و این امر جامعه
را با دوگانگی برخورد با یک پدیده واحد
مواجه خواهد ســاخت .آیا بهتر نیست از
«قاعده یکســان برای موضوع یکسان»
پیروی نموده و از تاویل و تفسیرها پرهیز
نماییم؟
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گفتگو

«لوپتو» انیمیشنیجذاب /توجهبهریشههایفرهنگی
تهیه کننده «لوپتو» با بیان اینکه انیمیشن
جایگاه مناسبی در جشنواره فجر ندارد اعالم
کرد که قصد ندارد اثر خود را در این رویداد
رونمایی کند.
محمدحسین صادقی تهیه کننده حوزه
پویانمایی که این روزها تولید اولین انیمیشن
سینمایی خود را با نام «لوپتو» در دست دارد
معتقد است سینمای ایران که جشنواره فیلم
فجر مهمترین ویترین آن است باید انیمیشن
را به عنوان یکی از اعضای انکار ناپذیر خود
بپذیرد چرا که انیمیشن میتواند کودکان و
خانوادهها را به سمت سینما بیاورد .این فعال
حوزه انیمیشن ساکن شهر کرمان از جمله
هنرمندانی است که نشان داده استعدادها فقط
در تهران نیستند و میتوان کار هنری را خارج
از فضای پایتخت نیز انجام داد .به بهانه اولین
توگویی با وی
کار سینمایی این تهیه کننده گف 
انجام شده که در ادامه میخوانید:
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* با توجه به انجــام فعالیتهای تان در
موسســه فراســوی ابعاد بفرمایید این
موسسه از چه زمانی کار خود را آغاز کرد؟
فعالیت موسســه فراســوی ابعاد از سال 84
با تولید انیمیشــن در شــهر کرمان آغاز شد
و در طول بیش از ســیزده ســال فعالیت خود
پروژههــای مختلفــی از جملــه «بچههــای
حماسه»« ،سربازان بینالملل»« ،گزینههای
روی میــز» و  .....را تولید کــرده و هم اکنون
در حال تولید انیمیشــن ســینمایی «لوپتو»
هستیم .
* چطور شــد تصمیم به ســاخت فیلم
سینمایی گرفتید؟
تولید انیمیشــنهای ســینمایی بــا کیفیت
و جــذاب از ابتــدا مهمترین هدف موسســه
فراســوی ابعاد بود و در طول تمام ســالهای
فعالیت موسســه این موضوع از مرحله ایده و
داستان گرفته تا بخش تولید در اولویت ما قرار
داشت تا اینکه شرایط برای تولید اولین پروژه
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سینمایی موسسه با نام «لوپتو» فراهم شد.
* کلمه «لوپتو» به چه معنی است و ایده
کار از کجا آمد؟
در گویش کرمانی لوپتو به عروسکها و اسباب
باز یهای دست ساز گفته میشود .به عبارتی
معادل کلمه اســباب بازی در گویش کرمانی
است.
ما در موسسه شــورای طرح و برنامه داریم که
تمامی ایدهها و طرحهای داستانی اعضا و افراد
خارج از موسسه در آن بررسی و پس از آن در
بانک فیلمنامه شــورا ثبت میشود .زمانی که
ســاخت پروژه ســینمایی قطعی شد عالوه بر
ایدهها و طرحهای موجــود در بانک فیلمنامه؛
تعدادی از کتابهای حــوزه کودک و نوجوان
نیز مورد بررســی قرار گرفت و هم چنین با در
خواست از بانک فیلمنامه خانه سینما تعدادی
از طرحهای انیمیشن ســینمایی ثبت شده در
آنجا نیز توسط شــورای طرح و برنامه ارزیابی
شــد تا در حد امکان بتوانیــم بهترین ایده را

برای پروژه سینمایی انتخاب کنیم
و پس از بررســی بیش از  60طرح،
فیلمنامــه و کتاب ایــده لوپتو برای
تولید انتخاب شد.
* مخاطب هــدف «لوپتو» کدام
رده سنی هستند و موضوع این
کار را چقــدر منطبق با نیازهای
روز جامعه میبینید؟
این انیمیشن برای مخاطبان کودک
و نوجوان تولید شــده اما داستان و
فضای فیلم به گونهای است که برای
ســایر اعضای خانواده نیز جذابیت
دارد و میتواند لــذت دیدن یک اثر
ســینمایی جذاب را به همه اعضای
خانواده در کناره یکدیگر هدیه دهد.
در رابطــه با نیازهــای روز مخاطب
نیز باید به این نکته اشــاره کنم یکی
از اصلیتریــن نیازهــای مخاطبان
کودک و نوجوان امروز کشــور ما در
حوزه انیمیشن دیدن آثار با کیفیت
داخلــی و ارتبــاط برقرار کــردن با
شــخصیتهای بومی و متناســب با
فرهنگ خودمان است.

انیمیشــن در جهــان یکــی از پــر
طرفدارتریــن ژانرهای ســینمایی
محســوب میشــود و تولیــدات
کشــورهای پیشــرو در ایــن حوزه
تمامی نقــاط جهــان را درنوردیده
و چه به لحــاظ اقتصــادی و چه به
لحاظ فرهنگی تاثیــرات زیادی در
کشــورهای مقصد گذاشتهاند .ایران
هم از این قاعده مســتثنی نیســت
و انیمیشــنهای خارجــی بســیار
زیاد و تاثیرگــذاری را در تلویزیون
و شــبکههای نمایــش خانگــی به
مخاطبان عرضه میکند .برای مثال
بخش مهمــی از خاطــرات کودکی
و نوجوانــی مــن را کاراکترهــای
انیمیشــنهای خارجــی تشــکیل
داد هانــد .در نتیجــه ما بایــد تمام
تالشــمان را بکنیــم تــا بتوانیــم
شــخصیتهای ایرانی جذاب برای
کودکان کشــور خلق کنیم و الاقل
بخشــی از خاطرات دوران کودکی و
هویت فرهنگی فرزندانمان را با آثار
جذاب ایرانی بسازیم.

انیمیشن «لوپتو» مملو از شــخصیتهای بومی ،معماری ایرانی
و فرهنگ خانوادگی ایرانی اســت و همه این موارد در بستر یک
داســتان مفرح و جذاب برای مخاطبان به نمایش در میآیند تا
در قالب یک انیمیشن سرگرم کننده شــاهد اصالت و ریشههای
فرهنگی کشــور عزیزمان باشــیم و همچنیــن بتوانیم در عرصه
بینالمللی نیز یک دنیای جدید پیش روی تماشاگران قرار دهیم.
* روند پیشرفت کار به چه صورت است؟
تولید پروژه از تابستان سال  95آغاز شده و هم اکنون در مرحله
رندر و همچنین ساخت موسیقی اســت و مراحل نهایی خود را
سپری میکند.
* از سرمایه گذار هم کمک گرفتید؟
ما در تولید این پروژه دنبال جذب سرمایه و مشارکت بودیم و با
نهادهای مختلفی هم مذاکره کردیم .نهایتا با ســازمان سینمایی
حوزه هنری توانســتیم به توافق برســیم .البته باید به این نکته
اشاره کرد که موضوع تولید مشترک و تقسیم کار در زمینه تهیه
و تولید یک پروژه انیمیشــن ســینمایی تجربه جدیدی در ایران
است چرا که عموما پروژه ها یا به سفارش نهادهای دولتی ساخته
میشوند یا ســرمایه گذار خصوصی دارند اما ایده تولید مشترک
روشــی اســت که در آن ظرفیتهای دو طرف در خدمت تهیه،
تولید و همچنین اکــران اثر قرار خواهد گرفــت .این تجربه اول
تولید مشــترک ما و تجربه اول حوزه هنری در زمینه انیمیشــن
ســینمایی بود و امیدوارم با تولید و اکران موفــق این اثر بتوانیم
این الگوی تولید را به عنوان یک الگوی موفق به جامعه انیمیشن
معرفی کنیم.
* رونمایی کار در جشنواره فیلم فجر خواهد بود؟
متاسفانه در ســالهای گذشــته انیمیشــن جایگاه مناسبی در
جشنواره فجر نداشــته اســت .در همین ادوار گذشته یک سال
 8انیمیشن در جشنواره حضور داشــت که متاسفانه به خوبی به
نمایش در نیامدند و سال گذشــته هم با اینکه انیمیشن فیلشاه
در بخش سودای سیمرغ جشنواره حضور داشت مورد بیمهری و
عدم داوری توسط داوران جشنواره قرار گرفت .سینمای ایران که
جشنواره فیلم فجر مهمترین ویترین آن است باید انیمیشن را به
عنوان یکی از اعضای انکار ناپذیر خود بپذیرد چرا که انیمیشــن
میتواند کودکان و خانواده ها را به سمت سینما بیاورد .ما پس از
رونمایی پوستر «لوپتو» و حضور در جشنواره اسباب بازی شاهد
اســتقبال بســیار خوبی از کاراکترهای این اثر توسط کودکان و
خانواد هها بودیم اما با توجه به مســائلی که برای انیمیشــن در
جشنواره فجر در سا لهای گذشته اتفاق افتاده است قصد حضور
در جشنواره را نداریم.
* از پروژههای بعدی موسسه چه خبر؟
ما در موسسه فراسوی ابعاد به دنبال ایجاد چرخه کامل تولید آثار از
فیلمنامه تا انتهای تولید هستیم و از این رو گروه تولید محتوا و ایده
موسسه در حال نگارش داستانهای جدید هستند تا تبدیل به فیلم
نامههای آثار بعدی موسسه شــوند و البته تجربه اکران انیمیشن
«لوپتو» نیز باید به این چرخه اضافه شود و با استفاده از این تجربه
بتوانیم انیمیشنهای جذاب دیگری نیز تولید کنیم .پس از قطعی
شدن پروژه بعدی نام آن نیز اعالم خواهد شد.
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گزارش

در اختتامیه هفتمین سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری عنوان شد

افزایش تعداد سینماهای حوزه هنری در سال آینده
مدیر عامل موسسه بهمن سبز با اشــاره به این که حرکت
جهادی در این مجموعه متوقف نمیشود اعالم کرد تعداد
سالنهای سینمای حوزه هنری سال آینده افزایش خواهد
یافت.
هفتمین سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری به میزبانی
ســاری از  19تا  21دی ماه برگزار شــد .در این ســمینار
عملکرد پنج سال گذشته موسسه بهمن سبز حوزه هنری
(پخش ،توزیع ،اکران و سینماداری حوزه هنری) بررسی و
برنامههای پنج سال آتی تحلیل و ارزیابی شد.
در نخستین روز از این همایش محمود کاظمی مدیر عامل
موسسه بهمن سبز گفت :در آستانه بهمن ماه و جشنهای
چهلمین ســال پیروزی انقالب اسالمی هســتیم ،گرامی
میداریم این ایام را و یــاد میکنیم از امــام راحل (ره) و
شــهدای انقالب اســامی .با توجه به اتفاقهای خوبی که
در این پنج ســال افتاده میتوانیم بگوییم ما به بخشــی از
اهداف خود رسیدهایم .آن هم در شرایط دشوار اقتصادی و
وضعیتی که سینماها را تحویل گرفتیم .ما حرکتی جهادی
در این موسســه داشــتیم ،همه این مجموعه شبانه روزی
تالش کردند تا بر مشــکالت و موانع غلبه کنند و به هدف
54
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مطلوب برسند.
وی ادامه داد :برای طراحی چشــم انداز پنج ســال دوم،
کارهای دشوارتری پیش روی ماســت .به این دلیل واضح
که دیگر روی نقطه صفر نایســتادیم و این بار باید با شتاب
بیشتری حرکت کنیم .پنج سال پیش ما  61سالن داشتیم
و امروز صاحب  103ســالن هستیم ،در  29شــهر سینما
داشــتیم و این روزها حوزه هنری در  34شهر سینما دارد.
آمار صندلی ها از  27000به  33340رسیده است .در پنج
سال اخیر ما  36فیلم پخش و  408فیلم اکران کردهایم.
کاظمی افزود :انشــاهلل در پنج ســال دوم فعالیت موسسه
بهمن ســبز با حمایت آقای مومنی شــریف رئیس محترم
حوزه هنــری و آقای حمــزهزاده رئیس محترم ســازمان
ســینمایی ســوره مهر که همواره در کنار ما بودند ،روند
بازســازی ،نوســازی و تجهیز ســینماها ادامــه یابد .ما
خدمتگزار مــردم خوب ایران هســتیم و بــه ارتقای این
خدمات فکر می کنیم .خبرهای خوبی برای مردم داریم که
انشاهلل در دهه فجر اعالم خواهیم کرد.
مدیــر عامل موسســه بهمن ســبز در پایان گفــت :رهبر
انقالب بارها به نقش مهم ســینما در جهان امروز اشــاره

فرمود هاند .ما بایــد بدانیم که ســینمای ایــران ظرفیت
بیشــتری برای نمایش آرما نها و ارز شهای دینی و ملی
ما دارد .ســینماهای حوزه هنری همــواره در خدمت آثار
ارزشــمند ،اخالقی ،دینی و انقالبی بوده است .فیلمهایی
که جریان جاری پخش و اکران به آنها تمایلی نداشــته در
سینماهای این نهاد ،اکران و توزیع خوبی داشته است.
پس از سخنان مدیرعامل موسســه بهمن سبز ،دکتر سینا
دلشــادی رئیس حوزه هنری اســتان مازندران با اشاره به
پایان فعالیت ســینمای مبتذل با پیروزی انقالب اسالمی
گفت :پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ســینمای متعهد به
وجود آمد .ســینمایی مســئول در مقابل جامعه ،انسان و
ارز شهای اخالقی .ســینمای دینی محصول همین تغییر
نگرش در فرم و محتــوا بود .پس از آن ســینمای انقالبی
متولد شد .این سینما هم ارز شهای اخالقی را به مخاطب
یادآوری میکند ،هم مضمــون دینی دارد و هم معیارهای
انقالبی مــا را ترویج میکند ،ما باید در گســترش این نوع
سینما تالش کنیم.
در نخستین روز از این سمینار محمود کاظمی مدیر عامل

محترم موسسه بهمن سبز و ســینا دلشادی رئیس حوزه
هنری مازندران و علی سیدپور مدیر امور سینمایی استان
با اســتاندار مازندران احمد حســینزادگان دیدار کرده و
درباره پروژ ههای تازه ســینمایی موسســه در این استان
گفت و گو کردند.
تقدیر از حســین واحدی مدیر امور ســینمایی خراســان
جنوبی ،ســیاوش بیرانوند مدیر امور ســینمایی لرستان و
علی سیدپور مدیر امور ســینمایی استان مازندران از دیگر
بخشهای این ســمینار بود .حیدر مرادی (کردســتان)،
اسکندر نادر یپور (قزوین) ،سعید شرفی (همدان) ،حسن
کریمی (خراســان رضوی) ،پرویز آزادی (زنجان) ،مهدی
حسنزاده (شهرکرد) ،حســین واحدی (خراسان جنوبی)،
محمدزمان کاشفی (گرگان) ،سیاوش بیرانوند (لرستان)،
علی سیدپور (مازندران) ،فرزاد جعفری (خوزستان) ،رسول
شهابیان (شیراز) ،علی سلیمانی (کرمانشاه) ،مسعود یکانی
(آذربایجان غربی) ،جــواد خازنی (آذربایجان شــرقی) و
مهدی مباشرتکار (بوشهر) در این سمینار حضور داشتند.
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پیامدهای حمایت از سیمنای ایران
قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،سینمای ایران که یک هنر صنعت
وارداتی است بیش از اندازه به فیلمهای خارجی وابسته بود .در
کنار فیلمهای خارجی ،تولید کنندگان داخلی با الگو برداری از
سینمای غرب و تا اندازهای ســینمای هند به حیات خود ادامه
میدادند .در این دوره تاریخی ،هم فیلمسازان از بازگشت سرمایه
گذاریهای پرسود راضی بودند و هم تماشاگران با این نگرش و
آثار سطحی خو گرفته بودند .البته در میان انبوهی از آثار مبتذل
و سطحی ،انگشت شمار آثار خوب و با کیفیت هم وجود داشت
ولی غالب آثار در ت ِم کوچه بازاری و در اواخر هم اشاعه گر فساد
و بی بند باری بودند به طوری کــه خانوادههای اصیل (نه لزوما
خانوادههای دینی و مذهبی) از ســینما رفتن افراد به ســینما
جلوگیری میکردند .البته سینمای مفسده انگیز پیش از انقالب
اسالمی منتقدان کمی نداشــت ولی گویی تنها هنر فیلمسازان
ایرانی در رقابت با نمایش آثار ســینمای غرب ،فرو غلطیدن هر
چه بیشتر در بستر نمایشهای لودگی و فساد و بی بندباری بوده
است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی و در گیر و دار «بودن و یا نبودن
سینما» ،سینمای ســالم و پاک بر نبودن آن ارجحیت داده شد.
اما تکلیف نمایش آثار ســینمایی خارجی روشن بود .در ابتدای
دهه شصت فیلمهای خارجی با دقت و وسواس بیشتری بر پرده
سینماهای کشور ظاهر میشدند .آثار مطرح جهان در چارچوب
اصول و ضوابــط خاص مورد بازبینی قــرار گرفته و با اصالحات
مورد لزوم مجوز نمایش میگرفتند .در ایــن دهه و دهه بعد به
دلیل عدم پیشرفت رســانه جهانی به وســعت امروزی ،میزان
دسترسی مستقیم تماشاگران به آثار سینمای جهان محدود بود
بنابراین نمایش آثار خارجی در سینماهای ایران علیرغم جرح و
تعدیلهای صورت گرفته توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
کم و بیش مخاطبان خود را داشت .حمایت از فیلمسازان داخلی
و ســینمای ایران در برابر ســیل عظیم آثار خارجی که تهدید
جدّ ی برای سینمای ایران به شــمار میرفت با وضع مقررات و
قوانین ســفت محکم و منع ورود هرگونه آثار خارجی تضمین
شد .سینمای ایران راه خودش رفت به امید آن که بتواند نه تنها
تماشاگران داخلی بلکه سینمای جهان را نیز متحول سازد .دیری
نگذشت که سینمای «نجیب» و «اخالق مدار» ایران مورد توجه
ســینمای جهان قرار گرفت و حتی تعدادی از آثار فیلمسازان
ایرانی در سطح جشــنوارههای جهانی خوش درخشیدند .تمام
جهان ســینمای ایران را سینمای انســانی ،اخالق مدار و بدور
از ناپاکیهای مرســوم در ســینمای هالیودی میشــناختند.
تماشاگران داخلی نیز از این نوع سینما استقبال میکردند و از
وضع موجود راضی بودند اما طی یک دهه اخیر مسیر سینمای
ایران از دو سو تغییر کرد.
از یک طرف با ورود نسل جدیدی از تماشاگران و توسعه ابزارها
و رسانههای نوین رابطهی تماشــاگر و سینما گسسته شد .این
نسل وارد دنیای شده بود که میتوانســت بدون مرز بندیها و
محدودیتهای گذشته و بیواسطه با سینمای جهان مرتبط شود.
از طرف دیگر فیلمسازان داخلی نیز برای دستیابی بر بازار پرسود،
مسیر گذشته خود را تغییر داده و آرام و خزنده از الیههای خط
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قرمزی عبور میکردند .اکنون سینمای ایران با پدیدهی ترویج
اباحه گری و ابتذال مفرط مواجه شــده است .میتوان به جرات
گفت شرایط کنونی سینمای ایران در حال حاضر برای حرکت
در مسیر تولید آثار سخفیف و بیهویت مناسبتر از دوره پیش
از انقالب اسالمی شده است .چرا که ســینمای پیش از انقالب
اسالمی حتی االمکان رقیب سرسختی به نام سینمای هالیود و
نمایش آثار خارجی را کنار خود میدید و نمیتوانســت نازلتر
از آن حرکت نماید اما در در شرایط فعلی سینمای کشور بدون
رقبای خارجی سال به سال بیشتر در ورطهی سقوط و نزول پیش
میرود بی آن که رقیبی را در کنار خود ببیند.
وقتی سطح سلیقه و ذائقهی تماشــاگران به پایینترین درجه
رسیده که بیان چند دیالوگ غیر متعارف موجب هجوم تماشاگر
به سینماها می شود ،وقتی خندهی مقطعی تماشاگر از موضوعات
نه چندان متعارف معیار موفقیت اثر ســینمایی میشود آنگاه
باید از خود پرسید قرار است سینمای ایران چه چیز با ارزشی به
مخاطب ارائه دهد که سینمای غرب و هالیود از بیان آن عاجز و
ناتوان است؟ از دهه شــصت تا دهه نود چه تغیراتی موجب بروز
چنین پدیدهای شده است که سینماگران و فیلمسازان اخالقگرا
و نجیب ایران در گودال روزمرگی افتادهاند؟ سینمای ایران کدام
مسیر را اشتباه رفته اســت که میبایست تاوان چنین اشتباهی
را بپردازد؟ و...
باید کمی به عقبتر برگردیم چرا که حال ما ریشــه در گذشته
دارد .سینمای اخالق گرا و ارزشــی محور ما به مثابه طفل نوپا
در برابر سینمای فراگیر و مخرب غرب نیاز به مراقبه و نگه داری
داشــت تا در برابر نامالیمات و طوفانهای سهمگین محافظت
شــود .ســینمای نو ظهور ما در ابتدای راه بود و تــوان و یارای
ایستادن روی پاهای خود را نداشت .به عبارت دیگر هنوز راه رفتن
بر روی دوپای خود نیاموخته بود و می بایست به اتکاء به قوانین و
حمایتهای دولتی به سن رشد و تکامل میرسید.
نمونههای مشابهی از حمایت از سینمای داخلی توسط دولتها
و حکومتها وجود داشته است از جمله ســینمای چین و کره
جنوبی .زمانی کــه تولیدات هالیوود صنعت ســینمای چین را
تهدید میکرد این کشور با وضع مقررات و قوانین محدود کننده
به حمایت از سینمای رو به رشد چین برخواست .سیاستمدران
چینی نیز تاکید داشتهاند ســینماگران چینی فرهنگ شرقی
کشور خودشــان را تقویت نموده و با فرهنگ غربی که همراه با
ابتذال بود و سنخیتی با فرهنگ چینی نداشت مقابله کنند .این
کشور با سهمیه بندی ورود فیلمهای هالیوودی درصدد نجات
سینمای چین برآمدند .کره جنوبی نیز مسیر مشابهی را طی کرد.
طی سالهای  1926تا  1930ژاپنیها سینمای کره جنوبی را
اداره میکردند از ابتدای دهه  50میالدی رشــد سینمای کره
جنوبی با مانعی به نام ورود فیلمهای هالیوودی مواجه بودند به
طوری که در دهه  80میالدی ســهم بازار سینمای کره جنوبی
از تولیدات داخلی فقط  15درصد بــود .با محدودیت فیلمهای
خارجی و نیز افزایــش زمان نمایش فیلمهای کــرهای بر پرده
سینما رفته رفته ســینمای کره جنوبی پیشرفت چشم گیری
یافت به طوری که در سال 1999میالدی سهم بازار تولیدات کره

جنوبی به طور قابل مالحظهای افزایش یافت
و به  45درصد رسید.
حال کشورهای کره جنوبی و چین به یکی از
قطبهای مهم تولید فیلم و سریال در شرق
آسیا تبدیل شدهاند و سینمای این دو کشور
بر بخشهایی از ســینمای کشورهای شرق
آسیا احاطه داشته و آثارشــان تماشاگران
این مناطق را پوشــش میدهند .ســرمایه
گذاریهای زیادی برای تولید آثار سینمایی
و ساخت اســتودیوهای فیلم سازی صورت
گرفته و حتــی کمپانیهــای هالیودی را
ترغیب نمودهاند تا در این کشورها سرمایه
گذاری نموده و فیلمهــای میلیون دالری
تولید کنند * .
پس از انقالب اسالمی نیز ســینمای ایران
تحت حمایت دولت قرار گرفت .محدودیت
ورود فیلمهــای خارجــی و نمایش آن در
سینماهای کشور بســتری را فراهم ساخت
تا فیلمسازان و ســینماگران داخلی با فراغ
بال بیشتری به رشد و توسعه سینمای ملی
بپردازند .دهه شــصت و هفتــاد نمونههای
خوبی هم ارائه شد و سینمای ایران سینمای
آبرومندی بود ولی از ابتدای دهه هشتاد رفته
رفته سینمای ایران مســیر خود را کج کرد
و توازن میان ســینمای متعالی و سینمای
گیشهای بهم خورد .تولید آثار سطحی و نازل
و ســودهای حاصل از گردش چنین آثاری،
فیلمسازان بیشتری را ترغیب نمود تا در این
وادی پای نهند .سینماگران ارزشی و دینی
به حاشیه رانده شــدند و تجارت سینمایی
(تعداد تماشاگران ) مالک و معیار موفقیت
به شمار میرفتند .جالب اینجاست از ابتدای
دهه نود فیلمهای اخالقگرا حتی شــانس
دیده شدن در سینماهای کشور را هم پیدا
نمیکردنــد .دفاتر پخش فیلــم که درآمد
حاصــل از نمایش فیلمهای ســخفیف در
دهان شان مزه کرده بود به همین راحتیها
به فیلمهای با موضوعات انسانی و تاثیرگذار
روی خوش نشــان نمیدهند ،سینمادارها
هم با این نــوع از فیلمها نامهربــان بوده و
سئانسهای غیر کارآمد را به نمایش چنین
آثاری اختصــاص داده و حتی بــا تبلیغات
منفی مشــتری پرانی میکنند .تماشاگران
هم تحت تاثیر جو تبلیغاتی قرار گرفته و به
ســمت فیلمها و آثار «مزه پراکن» گرایش
پیدا کردهاند .ســینمای به اصطالح کمدی
و در حقیقت لودگی بــا بکاربردن جمالت
خارج از عرف معمول جامعه به گســترش
ولنگاریها دامن میزنند .حتــی نوع نگاه
فیلمســازان داخلی و بازیگران نســبت به
زندگی اجتماعی تغییر کرده است .الگوهای
رفتاری و مد گرایی بسیاری از آنان بر گرفته
از شخصیتهای ســینمای هالیودی شده

است و معرّف هنجارها و ارزشهای فرهنگ
اصیل ایرانی نیست .ســینمای ایران پس از
چهار دهه گویی از محتوا خالی شــده و در
حفظ ظواهر امر میکوشــد .چرا سینمای
ایران به این نقطه رسیده است ؟
الزم اســت مثالی بزنیم؛ یک کودک برای
بالندگی بــه حمایت والدین نیــاز دارند تا
به سن رشــد و بلوغ فکری برسد .زمانی که
کودک بالغ شد و مســیر تکامل را طی کرد
دیگر حمایتهــای والدین از او برداشــته
میشود .طفل دیروز با پر و بال گرفتن والدین
میتواند به پرواز درآید و به تنهایی افقهای
آینده را برای خود ترسیم نماید.
حمایت دولت از ســینمای ایــران به مثابه
رفتار والدین با طفل نوپاســت منتهی انگار
قرار نیست این نوزاد بزرگ شود و روی پای
خودش بایســتد .چهار دهه است دولت از
ســینمای ایران حمایت میکند نتیجهاش
شــده یک ســینمای نُنُر و لوس که هم از
حمایتهای مالی دولت بهرهمند میشوند
و هم دائما نق میزنند که مثال شرایط برای
پیشرفت و ترقی ســینما مهیا نیست .آنها
تالش میکنند حداقل محدودیتهایی که
از جانب سازمان سینمایی فرهنگ و ارشاد
اسالمی اعمال میشود را نیز از سر راه خود
بردارند .به نظر میرســد حمایــت نظام از
سینمای ایران به جای این که موجب توسعه
و تعالی ســینمای داخلی شــود (به مانند
کشور چین و کره جنوبی) و سینماگران از
شرایط موجود به نحو احسن استفاده نمایند
اکنون خود عاملی برای زوال و افول کیفیت
سینمای ملی شده اســت .بازار بدون رقیب
ســینمای ایران برای فیلمســازان داخلی
یک فرصت فوق العادهای ایجاد کرده بود تا
بتوانند خود را پیدا کنند اما به نظر میرسد
فیلمســازان قدر چنین موقعیتی را نداسته
و قدم در مسیری گذاشــتهاند که پایان آن
نامعلوم و امیدوار کننده نیست.
با این وضعیــت آینده ســینمای ایران چه
خواهد شــد؟ آیــا میتوان دوبــاره جریان
سینمای ایران را در مسیر صحیح و درست
قرار داد؟ تماشاگران تا چه زمانی آثار کمدی
سخیف را دنبال خواهد کرد؟ چگونه و از چه
طرقی میتوان معبری جدیــد برای تعالی
سینمای ملی گشود؟
برای آینده سینمای ایران پیش فرضهای
زیر محتمل است:
پیش فرض اول :افزایش حمایتهای مالی و
پشتیبانی لجستیکی از فیلمسازان حرفهای
و متعهد کشــور با هدف رشــد تولید تعداد
فیلمهای کیفی و محتوا گرا و هم زمان ایجاد
محدودیــت در تولید و نمایــش فیلمهای
سطحی و نازل .با اتخاذ چنین سیاستی آرام

آرام فضای سینمای ســالم و پاک عرصه را
برای نمایش آثار بیمحتــوا تنگ خواهند
شد .ســینمای ایران میبایست با دارا بودن
تعداد بیشتری از فیلمهای استاندارد (از نظر
محتوایی و فرم) زمان و تعداد بیشــتری از
سینماهای کشور را به خود اختصاص دهند
تا بتوانند بتدریج بر ذائقه تماشــاگر اثرگذار
شوند .تغییر ذائقه تماشاگران در کوتاه مدت
امکان پذیر نیست و در یک پروسه زمانی بلند
مدت میتوان آن را محقق ساخت.
پیش فــرض دوم :بــا آزادســازی جریان
فیلمسازی در کشور و عدم حمایت دولت از
سینمای ملی بسیاری از تحوالت آینده رقم
خواهد خورد .وقتی تعداد فیلمهای بیمایه
از حد نرمال خارج شــود آنگاه این تماشاگر
است که از مصرف یکدست محصوالت مشابه
دلزده شــده و آگاهانه به ســمت سینمای
ســالم و مناســب ســوق پیدا خواهد کرد.
واکنش تماشاگر به سینمای فعلی و گرایش
عجیب آنان به چنین آثاری متاثر از شرایط و
اقتضائات اجتماعی ـ اقتصادی کشور است ؟!
در آیندهی نزدیک با آزاد سازی روند تولید
فیلم( ،عرضه و تقاضــا ) پروژههای در این
سطح با شکست مواجه خواهند شد و در آن
زمان سینماگران حرفهای و معناگرا دوباره
اوج خواهند گرفت و تماشــاگران به سمت
سینمای پاک و ســالم گرایش پیدا خواهند
کرد .در این پیش فرض ،مواضع کلی نظام
و ممنوعیات اصلی به سینماگران اعالم و در
مقابل ســینماگران نیز در مقابل شکایات
مدعی العموم پاسخگو خواهند بود.
پیش فرض ســوم :اجــازه ورود و نمایش
فیلمهای با کیفیت خارجی در سینماهای
داخل بــه عنــوان رقیب جــدّ ی تولیدات
بیمحتوا به ارتقاء کیفیت آثــار و تولیدات
داخلی کمــک خواهد کــرد .همانطور که
انحصار در تولیدات صنعتی موجب کاهش
کیفیت محصول صنعتی شده است گویی در
سینما هم این امر مصداق پیدا کرده است و
فیلمسازان به جای این که با محدودیت ورود
فیلمهای خارجی سطح کیفی تولیدات و آثار
خود را افزایش دهنــد بدون رقیب جدی به
یکه تازی در عرصه سینما ادامه میدهند.
پیش فرض چهارم :تغییر در ســاختار کلی
فرآیند ســاخت و تولید فیلــم و نمایش در
کشــور .یک مرجع صنفی با اختیارات تام
مسئولیت امور سینمایی در کشور را عهده
دار شــود .این مرجع صنفی نسبت به تمام
پیامدهای ســاخت و نمایش آثار سینمایی
در کشور مســئول بوده و در برابر تعهدات
و وظایف خود پاســخ گوی سئواالت نظام و
مردم خواهد بود.
* ر.ک  :مجله تخصصی « نقد سینما»  ،شماره
 11و  12ـ دوره اردیبهشت و خرداد 1397
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پرونده
گزارش

با حضور گسترده چهرههای سینمایی روی داد:

افتتاح دومین پردیس سینمایی حوزه هنری در اصفهان
افتتاح دومین پردیس سینمایی حوزه هنری در
اصفهان /حضور گسترده چهرههای سینمایی
پردیس سینمایی ساحل اصفهان به عنوان
دومین پردیس سینمایی حوزه هنری در اصفهان
دارای  ۹سالن با مجموع ظرفیتی در حدود هزار
نفر است .دو سالن پردیس با ظرفیتهای  ۲۰و
 ۳۰نفره ویژه کودکان طراحی شده است .یک
سالن  ۱۵۰نفره روباز (تابستانی) هم در بین
سالنهای این پردیس سینمایی موجود است.
پردیس سینمایی ساحل توسط موسسه هنری
بهمن سبز حوزه هنری با همکاری شهرداری
اصفهان بازسازی شد.
ورود جدی حوزه هنری در امور زیربنایی سینما
محسن مومنی شریف ،رییس حوزه هنری انقالب
اسالمی در مراسم افتتاح رسمی این مجموعه
با بیان اینکه برای چهارمین بار است که برای
افتتاح سینما به اصفهان میآیم ،اظهار کرد:
پردیس سینمایی ساحل در کمتر از  ۹ماه به بهره
برداری رسید و آماده خدمت رسانی به شهروندان
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اصفهانی است؛ مسئوالن و سینما دوستان از
سالهای گذشته نسبت به ایجاد مراکز فرهنگی
و سینما اهتمام داشتهاند.
رییس حوزه هنری با بیان اینکه در اصفهان ۳۲
سالن سینما داریم که امیدوارم این تعداد به ۴۰
سالن افزایش پیدا کند ،تصریح کرد :در شرایطی
که ساخت سینما هزینههای گزافی دارد حوزه
هنری به دلیل احساس ضرورت در این عرصه به
صورت جدی حضور دارد.
وی اظهار داشت :اهالی سینما از فیلمسازی در
اصفهان خاطرات بسیاری دارند و امیدواریم
افتتاح این پردیس سینمایی در کمتر از  9ماه
سبب شود در سالهای آتی نیز با تماشای فیلم
در اینجا ،اوقات خوشی برای همه فراهم شود.
مومنی شریف با بیان اینکه مدیران اصفهانی از
قدیم نسبت به ایجاد مراکز سینمایی و فرهنگی
اهتمام داشتند ،افزود :در طول سالهای تصدی
بنده 4 ،مرتبه برای افتتاح سینما به اصفهان
سفر کردم و امروز از  12سینمای شهر اصفهان
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 32سالن داریم و بر اساس قولهای داده شده
امیدواریم تا تعطیالت نوروز این عدد به  40برسد.
رئیس حوزه هنری تصریح کرد :در شرایطی که
ساخت سینما و ایجاد فضا هزینههای گزافی
دارد حوزه هنری میتواند این هزینه را که برای
ساخت سینما در سراسر کشور صرف میکند در
بخش تولید هزینه کند تا در سال چندین فیلم
سینمایی خوب داشته باشد و بیشتر بدرخشد.
وی با بیان اینکه در بخش تولید حوزه هنری
فعال است و امور زیربنایی انجام میدهد ،گفت:
در روزگاری زندگی میکنیم که انسان بیش از
گذشته تنها و جامعه گریز است.
مومنی شریف با بیان اینکه انسان به عنوان یک
موجود اجتماعی و با وجود فضاهای کافی هنوز
هم احساس تنهایی میکند ،خاطرنشان کرد:
چون آنها فضاهای واقعی نیستند به همین دلیل
سالنهای سینما و هر فضایی که انسانها را گرد
هم جمع میکند و فرصت تبادل نظر و گفتوگو
را فراهم میکند ،الزم است.

وی با اشاره به اهمیت حوزه هنری به ساخت
سالنهای سینمایی گفت :غیر از اصفهان در
دیگر شهرها سالنهای سینمایی ساخته میشود
و دولت و بخش خصوصی نیز به این مهم اهتمام
دارند؛ اما باید با همت شهرداران و مدیران استانی
بتوان این وظیفه را همگانی کرد.
رئیس حوزه هنری خاطرنشان کرد :مسئوالن
استان اصفهان نسبت به این موضوع دقت نظر
دارند درحالی که در بسیاری مناطق حتی به
رونمایی یک سینما هم نرسیدیم چون مسئوالن
استانی اهتمامی در این مورد ندارند.
نهضت سینماسازی حوزه هنری در تمام کشور
شکل بگیرد

رسول صدرعاملی کارگردان سینما در این
مراسم باشاره به خدمات حوزه هنری در توسعه
سالن های سینمایی تصریح کرد :به افتخار حوزه
هنری دست بزنید.
وی گفت :زاینده رود همیشه زنده اصفهان صبر
کرد تا درخت کهن سینما ساحل از نو شکوفایی
یافت و امیدواریم به زودی سینما ساحل نیز
شاهد شکوفایی و جاری آب در زاینده رود باشد.
این کارگردان سینما اظهار داشت :من از
چهارسالگی در تهران زندگی کردهام اما تمامی
تابستا نهای من در اصفهان و با خاطرات این

شهر گذشته است.
وی افزود :زاینده رود و سینما ساحل از
ماندگارترین خاطرات من است و به نظر من این
دو در طول تمامی سالهای گذشته سنگ صبور
یکدیگر بودند.
صدرعاملی با ابراز امیدواری در ارتباط با جاری
شدن دوباره زاینده رود در اصفهان بیان داشت:
از دیدگاهی نمادین زاینده رود همیشه زنده
اصفهان صبر کرد تا درخت کهن سینما ساحل
از نو شکوفایی یافت و امیدواریم به زودی سینما
ساحل نیز شاهد شکوفایی و جاری آب در زاینده
رود باشد.
وی در ادامه با تبریک افتتاح پردیس سینمایی
ساحل ابراز داشت :فرهنگ هر کشوری در جهان
در وهله نخست از بناهای تاریخی و در مرحله
بعد از از مراکز فرهنگی آن به ویژه سینماها
مشخص است و سینما به عنوان پیشانی نوشت
هر شهر نشانی از میزان شعور و دانایی مردم آن
منطقه است.
نهضت سینماسازی در تمام کشور شکل بگیرد
صدرعاملی با اشاره به اینکه فرهنگ بازسازی و
احیای سینماها باید در تمام کشور شکل بگیرد،
گفت :ما هنوز پردیس سینمایی در بسیاری از
استانهای کشور مانند سیستان و مرکز استانی

مانند تبریز ،ایالم و غیره نداریم و بر این اساس
باید نهضت سینماسازی در این مناطق شکل
بگیرد.
امیدواریم از این دست اتفاقات در شهرهای
دیگر نیز بیفتد

سیدمحمود رضوی ،تهیه کننده سینما نیز اظهار
کرد :مخاطبان و فیلمسازان سینما از طریق
سالنهای سینما با هم ارتباط برقرار میکنند .اگر
مخاطبی نباشد ،گویا اصحاب فرهنگ هیچ کاری
انجام ندادند و در نتیجه باید سالنهای سینما
وجود داشته باشند.
وی افزود :اگرچه خاطر های در سینما ساحل
نداشتهام ،اما اتفاقات خوبی برای فیلمهایی که
ساختهایم در این سینما افتاده است و حاال این
سینما گسترش یافته است.
تهیه کننده فیلم التاری ادامه داد :امیدواریم از
این دست اتفاقات در شهرهای دیگر نیز بیفتد و
همان طور که شهردار اصفهان کمک کردند تا این
پردیس افتتاح شود ،شهرداران شهرهای دیگر نیز
به همراهی حوزه بیایند تا این اتفاقات ادامه یابد.
رضوی اضافه کرد :سینمای کشور در حال حاضر
بضاعت تولید آثار بسیار زیادی را دارد اما چون
بسیاری از سینماها هنوز تک سالن هستند و به
پردیس تبدیل نشدهاند ،توانایی پخش ما نهایتا
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گفتگو

میتواند  ۷۰فیلم در سال باشد ،اما اگر همه دست
به دست هم دهند ،جهش خوبی در تولیدات
سینمای ایران اتفاق خواهد افتاد.
با افتتاح این سینما خاطرات بسیاری برای من
زنده شد

همچنین ،همایون اسعدیان ،بازیگر سینما
گفت :شش ساله بودم که از اصفهان رفتم ،اما
به خاطر دارم که در همین سینما ساحل ،بارها
و بارها فیلم سنگام را دیدم و همان جا بود که به
سینماعالقمند شدم.
وی افزود :هر سینمایی که افتتاح شد ،همچون
فلسطین و چهارباغ ،به اصفهان آمدم و خاطرات
بسیاری برای من زنده شد .هر بار هم ،مخفیانه
سری به بریانی شاد زدم و در میدان نقش جهان
فرنی خوردم و با حال بسیار خوبی به تهران
برگشتم.
جهاد فرهنگی و سینمایی حوزه هنری

حوزه هنری در عرصه سینما دست به یک جهاد
فرهنگی و سینمایی را زده است
سیدجواد هاشمی که اجرای مراسم را بر عهده
داشت ضمن تمجید از اقدامات حوزه هنری در
توسعه سالن های سینمایی کشور و نقش موثرش
در رشد و ارتقای سینمای ایران عنوان کرد :حوزه
هنری با تاسیس موسسه بهمن سبز گام موثری
در عرصه سینماسازی کشور برداشت.
وی ادامه داد :با نگاهی به عملکرد چند سال
گذشته می توان گفت یک جهاد فرهنگی و
سینمایی توسط بهمن سبز و حوزه هنری در
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حال انجام است که نتایج درخشانی در پی
خواهد داشت.
عدالت فرهنگی در شهر ایجاد می شود

همچنین ،قدرت اهلل نوروزی ،شهردار اصفهان
اظهار کرد :بسیار خوشحالم سینمایی که از ۹
سالگی و از دوران دانش آموزی از آن خاطره دارم
امروز به یک پردیس سینمایی با  ۹سالن تبدیل
شده که دو سالن آن ویژه کودکان است.
وی افزود :اصفهان به انتخاب یونیسف ،به صورت
پایلوت به عنوان شهر دوستدار کودک در ایران
انتخاب شده است و تمام سیاستمان این است
که این شهر به گونه ای توسعه یابد که کودکان
بتوانند از امکانات آن بهره مند شوند .اصفهان به
عنوان عضو شبکه شهرهای خالق جهان توانسته
توجه ویژ های به توسعه صنایع خالق از جمله
سینما داشته باشد ،این اقدامات باید تداوم پیدا
کند تا اصفهان شایستگی خود را نشان دهد.
وی با بیان اینکه سینما ساحل در کنار گذر
فرهنگی شهر قرار دارد ،گفت :چهارباغ قرار است
تبدیل به یک گذر فرهنگی شود و برای این مهم،
گامهای مهمی برداشته شده است و امیدوارم این
تالشها به سرانجام برسد.
شهردار اصفهان ادامه داد :به اینجا رسیدن و
پیاده راه شدن چهارباغ عباسی آرزوی  ۴۰ساله
بسیاری از بزرگان کشور بود و امیدواریم اینجا به
عنوان یک گذر فرهنگی در اختیار همه مردم شهر
قرار گیرد .طبیعی است که وجود چنین سینمایی
در کنار این گذر فرهنگی میتواند نقش بسیار
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مهمی را ایفا کند چون این گذر فرهنگی دارای
امکاناتی خواهد شد که رویای همیشگی ما تحقق
پیدا خواهد کرد.
نوروزی افزود :نکته حائز اهمیت این است که
بتوانیم در این شهر زیرساختهای الزم را برای
توسعه متوازن امکانات فرهنگی فراهم کنیم.
یکی از صفات اصفهان ،فرهنگی بودن است و این
خوب نیست که در یک شهر فرهنگی ،امکانات
سینمایی فقط در مرکز شهر واقع باشد.
وی ادامه داد :از زمان آغاز به کار مدیریت
شهری حداقل دو سینما در اصفهان احداث
شده است؛ در منطقه  ۱۱که مستحق خدمت
رسانی و نیازمند اقدامات فرهنگی بیشتر است ،در
آیندهای نزدیک شاهد افتتاح یک سینما خواهیم
بود که هم میتواند عدالت فرهنگی را فراهم کند
و هم از لحاظ ترافیکی بخشی از بار ترافیکی مرکز
شهر را کاهش دهد.
گامهای موثر شهرداری برای توسعه فرهنگی
شهر

شهردار اصفهان با بیان اینکه در خوراسگان
نیز فعالیتهای فرهنگی در حال انجام است،
تصریح کرد :در منطقه  ۱۵مجموعه بسیار خوب
سالمت را داریم که امکانات بسیار مناسبی را
برای دانشآموزان دبیرستانی فراهم میکند و
اکنون در آنجا نیز سینما بهمن آماده بهرهبرداری
است.
نوروزی ادامه داد :این اقدامات گا مهای بسیار
مناسبی است تا هنرمندان به اصفهان بیایند و

رشد بیشتری داشته باشند ،همه اینها باید دست
به دست هم دهد تا شاهد شهری باشیم که الیق
اوصافی که برای آن بیان میشود ،باشد.
وی افزود :از همه میخواهم که توجه ویژهای به
رویدادهای فرهنگی که در اصفهان اتفاق میافتد
داشته باشند؛ همان طور که در یک سال گذشته
شاهد اتفاقات بسیار مهمی در حوزه فرهنگی در
اصفهان بودیم.
شهردار اصفهان توضیح داد :در عید نوروز ،فضای
فرهنگی اصفهان متفاوت با همیشه بود ،در
اردیبهشت با اجراهای مختلف در بخشهای
مختلف شهر فضای شهر را بسیار متفاوت از
گذشته کردیم و در روز اصفهان ،در اول آذر و
ادامه آن تا میالد پیامبر (ص) روزهای بسیار
خاطر هانگیزی را در اصفهان ایجاد کردیم و
اتفاقاتی که در یکی دو ماه گذشته در چهارباغ
افتاده و آمد و شدهایی که مردم اصفهان در این
مکان داشتند ،روزهایی است که هیج اصفهانی
فراموش نخواهد کرد.
نوروزی اظهار کرد :امیدوارم با حضور و نقش
آفرینی بیشتر هنرمندان گا مهای موثری در
توسعه فرهنگی این شهر برداریم و سطح امکانات
فرهنگی اصفهان را هم از لحاظ زیرساختها و
هم از لحاظ محتوایی افزایش دهیم و این شدنی
است ،ما به عنوان مدیران این شهر مطمئنم که
میتوان در اصفهان همواره ،روز فرهنگی داشت.
گنج نهفته چهارباغ

مهدی مزروعی ،سخنگوی شورای شهر اصفهان

گفت :از ابتدای شورای شهر پنجم پیگیر تعهدات
شهرداری برای به انجام رساندن سینما ساحل
بودیم و شهردار فعلی اصفهان نیز همکاری خوبی
در این زمینه داشتهاند.
وی سینما ساحل را گنجی نهفته چهارباغ
عنوان کرد و گفت :امیدواریم سینما همایون به
عنوان تئاتر شهراصفهان و یا به نام هنرمند تئاتر
اصفهان ،ارحام صدر افتتاح شود.
جای اکران فیلمهای خارجی در سینماها خالی
است

حسن اکلیلی ،هنرمند اصفهانی در این مراسم
گفت :اصفهان در گذشته  ۱۳سینما داشته است
و امروز شهر اصفهان باید  ۱۳۰سینما داشته
باشد.
این هنرمند اصفهانی افزود :من روزی در همین
سینما شاگرد نقاش بودم و زمانی را به تماشای
مجموعه عکسها و فیلمهای خارجی مینشستم،
امروز جای اکران فیلمهای خارجی در سینماها
خالی است.
اکلیلی با اشاره به هنرمند عبدالحسین سپنتا،
هنرمند پیشکسوت اصفهانی گفت :اصفهان در
زمینه هنر ریشهای چندین ساله دارد و بسیاری
از هنرمندان و کارگردا نهای اصفهانی در دنیا
صاحب مقام هستند.
شایان ذکر است در این مراسم محسن مومنی
شریف رییس حوزه هنری ،محمد حمزه زاده
رییس سازمان سینمایی حوزه هنری ،همایون
اسعدیان رییس هیات مدیره خانه سینما ،مازیار

میری کارگردان ،سیدمحمود رضوی تهیه کننده
سینما ،رسول صدرعاملی کارگردان سینما،
حبیب اسماعیلی تهیه کننده و بازیگر سینما،
بیژن امکانیان بازیگر سینما ،حبیب ایل بیگی قائم
مقام فارابی ،علی قربانی معاون تولید و اجرایی
اسزمان سینمایی حوزه هنری ،سهیل جهان
بیگلری رئیس هیات مدیره بهمن سبز ،محمود
کاظمی مدیرعامل بهمن سبز ،محمدرضا فرجی
مدیرکل سینمای حرفهای ،یزدان عشیری مدیر
روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه
هنری ،مصلحی مدیر هماهنگی استا نهای
حوزه هنری ،علی کاشفی پور ،جعفر حسنی
مدیر امور استا نهای سینمایی حوزه ،حسین
صابری از انجمن سینماداران ،اسماعیل زغر
مدیرکل حراست حوزه هنری ،محمد زرویی
نصرآباد مدیرعامل موسسه سپهر سوره هنر،
داریوش باباییان ،سعید خندق آبادی مدیر عامل
موسسه هنرهای تصویری سوره ،مریم نقیبی
مدیر بازرگانی و بینالملل سینمایی حوزه،
علیرضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی
آزادی ،سیدجواد هاشمی کارگردان و بازیگر
سینما ،سید علی آل احمد مدیر دفتر بهره وری
سازمان سینمایی حوزه ،غالمرضا فرجی مدیر
پخش موسسه بهمن سبز ،جواد سمنانی رئیس
دفتر حوزه ریاست حوزه هنری ،حیدر ایمنی
مدیر مرکز روابط عمومی حوزه هنری حضور
داشتند.
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دیدگاه

افیق روشن

به بهانه درخشش آثار سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم عمار
حضــور  9فیلم از محصوالت كوتاه و مســتند
سازمان ســینمایی حوزه هنری در جشنواره
عمار نشان از افقی روشن در این نهاد انقالبی
میدهد.
افتخار آفرینی باشگاه فیلم سوره که با تمرکز
و ســرمایهگذاری بر روی جوانــان طراحی و
پایه ریزی شــده در نهمین جشــنواره عمار
در کنار درخشــش آثار مرکز مســتند سوره
موید آن اســت که سازمان ســینمایی حوزه
هنری بیواهمه از حاشــیه ســازی مغرضانه
برخی بدخواهــان در تمرکــز و اهتمام جوان
گرایــی و تربیت ســینماگر جــوان و انقالبی
اصرار دارد و توانســته اســت گامهای موفقی
در این حیطه بردارد .موفقیــت آثاری چون:
«هــر ســال اربعین» بــه کارگردانــی میالد
محمــدی« ،نفرس» بــه کارگردانی ســامان
غنائمی« ،تقاص» به کارگردانی محسن امانی،
«ســوزن» به کارگردانی یوسف جعفری و دو
62

مســتند« متولد آذر» به کارگردانی سیدرضا
حسینی و « راه طی شده» به کارگردانی علی
مالقلی پور در جشــنواره فیلم عمار بیانگر این
عــزم و اهتمام حوزه هنری اســت و آمارهای
اعالم شده نشــان میدهد كه حوزه هنری ،در
میان شــركت كنندگان بخشهــای دولتی و
نهادی باالترین آمار را در بخش مســابقه این
جشنواره به خود اختصاص داده است.
مروری بر پیشــینه فعالیت این مركز در طول
ســالهای انقالب اسالمی نشــان میدهد كه
حوزه هنری همواره ،از جایگاه جریا نســاز و
جهت بخشــی در عرصه فعالیتهای فرهنگی
و سینمایی برخوردار بوده است .بخش زیادی
از نسل هنرمندان انقالبی از حوزه هنری وارد
جامعه شــدند .هنرمندانی ماننــد :محمدرضا
هنرمنــد ،شــهریار بحرانی ،محمد كاســبی،
مجید مجیدی ،حاتمیكیا ،میركریمی ،تخت
كشیان ،سلحشور ،شورجه ،شاهحسینی و دهها
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فیلمساز دیگر در سالهای گذشته با حمایت و
مشاركت این نهاد آثارشان را خلق كردند و در
سا لهای اخیر نیز ،با درك ضرور تها و نیازها
بهویژه در حوزه آموزش ،كادرسازی و تربیت
هنرمندان جوان انقالبی باز این نهاد به صورت
جدی وارد میدان شده است.
اگرچــه نقش حــوزه هنری را هــم در عرصه
سیاســتگذاری و تولید ســینمایی و هم در
بسترسازی جریانات فرهنگی نمیتوان نادیده
گرفت .جدای از پیشــینه درخشان حوزه در
سینمای انقالب ،در سا لهای اخیر به رغم كم
مهری به آثار و موضوعات اســتراتژیك نظام،
باز حوزه با همه محدودیت منابع و مشــكالت
ورود جدیتری در مقایســه با خیلی از نهادها
و دستگا ههای فرهنگی و سینمایی داشته كه
ســاخت آثار مهمی چون :مزار شــریف (تنها
فیلم مرتبط با یك اتفاق بینالمللی جمهوری
اسالمی) ،میهمان داریم (درباره شهدا) ،حوض

نقاشی ،یه حبه قند (اثر زیبا با موضوع زندگی
ایرانی اســامی) ،كربال جغرافیای یك تاریخ،
مستند «نا مها» از جمله آن است.
ایــن نهــاد در چند ســال اخیر با سیاســت
جوا نگرایی از طریق تاســیس باشگاه «فیلم
سوره» و مركز مستند «ســوره» افق تاز های
را بــرای كشــف نیروهای انقالبــی و حمایت
از مضامیــن مهــم فرهنگــی و اجتماعی باز
كرد كــه آثار و دســتاوردهای آن بــه تدریج
آشكار میشــود .حضور  9فیلم از آثار سازمان
سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم عمار
و افتخارآفرینی  6اثر از آن میان ،گواهی است
بر موفقیت سیاســت جوان گرایی و باروری و
ثمردهی این نگاه.
آثار نســل جدیــد ســینماگران ایــن مركز
همچــون« :آنتراكــت» (درباره یك ســرباز
اســرائیلی)« ،مــا ایســتادهایم» (نماهنــگ
حماســی ضــد آمریكایــی و مرتبط بــا ناو
وینســنس)« ،چای روضه» درباره محرم ،ولد
درباره كشــورهای عربی« ،ارغــوان» درباره
مدافعان حرم« ،دایو» درباره شهدای غواص ،و
د هها موضوع دیگر بر اساس ضرورت فرهنگی
اجتماعــی روز جامعه شــكل گرفته اســت.

همچنیــن ،فیلمهایی چــون« :گل ایرانی» با
مضمون حمایــت از کاالی ایرانی« ،صداها»،
«شیرینی»« ،برند» و «گیت» در حوزه تولید
ایرانی و اقتصاد مقاومتی ،فیلم«کف و خون»
درباره حمایت از تولید کاالی باکیفیت ایرانی،
«تقاص»بــا موضوع ترورهای دهه شــصت و
بازتاب آن در زمانــه کنونی ،فیلم داســتانی
«ســوزن» در حوزه کودک و نوجــوان و  ...یا
فیلمهای كوتاهی كه ملهم از سیاست گذاری
محتوایی و هدف گذاری حوزه با محوریت ویژه
به ســینمای دغدغهمند ،توجه بــه رویدادها
و فرازهای مهــم تاریخ معاصــر و پرتر ههای
ماندگار و جســورانه از شــخصیتهای تاریخ
معاصر ،توجه به موضوعات مبتــا به جامعه:
تحكیم خانواده ،ســبك زندگی ،مناســبات
خانودگی ،شهدا ،داعش و  ...تولید شد هاند.
تربیت نیروی انســانی همراه با جوا نگرایی،
كیفی گرایی و انقالبیگری ،حمایت و تشویق
جریانات فرهنگــی انقالبی رویكردی بوده كه
ســازمان ســینمایی حوزه هنری مدنظر قرار
داده و همچنانكه حجم باالیی از سینماگران
و هنرمنــدان از طریق این مركــز به كاروان
سینمایی كشور پیوستند دور نیست كه زمینه

ســازی برای نســل تازه هم فراهم آید .همه
ساله فیلمسازانی جوانی از طریق حوزه هنری
به ایــن کاروان اضافه میشــوند .محمدرضا
خردمندان ،بهروز نورانی پور ،مهدی نقویان،
رضا زهتابچیان و  ...از جمله این فیلمســازان
هستند .

تقاص

سوزن
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گزارش

مومنی شریف در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی حوزه هنری انقالب اسالمی:

در یکی از موفقترین دورههای حوزه هنری به سر میبریم
محسن مومنی شریف ،رئیس حوزه هنری انقالب،
در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی حوزه
هنری انقالب اســامی گفت :انقالبی بودن حوزه
هنری به عنوان یک نهاد فرهنگــی و هنری مورد
تاکید ما است.
نشست مشترک مدیران ســتادی و استانی حوزه
هنری انقالب اســامی بــه همــت اداره کل امور
اســتا نها و مجلس صبح امروز در تماشاخانه مهر
حوزه هنری با حضور حجتاالســا م والمسلمین
محمد قمــی رئیس ســازمان تبلیغات اســامی،
محسن مومنی شــریف رئیس حوزه هنری انقالب
و جمعی از مدیران ســتادی و استانی حوزه هنری
برپا شد.
مومنیشــریف در ابتدای این نشست ضمن تاکید
بــر روند رو به رشــد حــوزه هنری گفــت :حوزه
هنری با تمام فراز و نشــیبهایی که دارد یکی از
دستاوردهای خوب و قابل احترام انقالب اسالمی
ایران اســت .هماکنــون در یکــی از موفقترین
دور ههای حوزه هنری به ســر میبریم؛ چرا که در
مقایســه با گذشــته حوزه هنری روزهای پر رونق
و پر افتخاری را پشت ســر میگذارد .یکی از این
افتخارات آمار چاپ ،انتشــار و فــروش کتابهای
تولیدی حوزه هنری در انتشارات سوره مهر است.
64
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این در حالی اســت که در دور ههای پیشین حوزه
هنری شــاید ماهی یک کتاب هم تولید نمیشد و
شاید ســالی یک فیلم هم ســاخته نمیشد .حتی
حوزه هنری در آن دوران میــان دیوارهای بلندی
محصور بود و درب آن به روی هنرمندان به سادگی
باز نبود .اما امروز حوزه هنری توانمندتر و منظمتر
از دور ههای گذشــته پیش به ســوی جلو حرکت
میکنــد .همچنیــن در آن دوران رقابــت خیلی
کم بود؛ چرا کــه نهادهای فرهنگــی نیز کمتر کار
میکردند.
وی افزود :حــوزه هنــریِ امرو ِز کشــور در مورد
گفتمان انقالب اســامی در حال فعالیت اســت و
این موضوع مهمی است .فعالیتهای حوزه هنری
آنچنان روشــن و مشــخص عمل کرده و میکند
که آن را به عنوان «حوزه هنری انقالب اســامی»
میشناسند .ما با افتخار انقالبی بودن خود را بیان
میکنیم؛ چرا که امــروز فعالیتهای حوزه هنری
به گونهای شــده اســت که با توان و اقتدار اهداف
و اندیشــههای خود را بروز میدهــد و روی آنها
پافشاری میکند.
مومنی شریف در ادامه با اشاره به بیانات رهبری در
مورد حوزه هنری گفت :انقالبی بودن حوزه هنری
به عنوان یــک نهاد فرهنگی و هنــری مورد تاکید

ما اســت .چرا که رهبری نیز در دیداری که سال
 1392از حوزه هنری داشتند از آن به عنوان یک
نهاد انقالبی و جهادی یاد کردند.
وی افزود :حوزه هنری انقالبی اســامی یک نهاد
دولتی اســت .اما این موضوع به معنای بینظمی
آن نیست .درست است که حوزه هنری روزگاری
خیلی منظم نبود .اما امروز منظم شــده است .با
وجود نظم در حــوزه هنری ما همچنــان بر نهاد
انقالبی بــودن آن تاکید میکنیــم و مراقب آن
هستیم .
رئیس حوزه هنری انقالب اســامی با بیان ســه
اصل اساسی برای ادامه فعالیتهای این سازمان
انقالبی گفت :حوزه هنری در ساخت تمدن نوین
اســامی وظایفــی دارد .برای دســتیابی به این
وظایف باید به ســه موضوع اصلــی و مهم توجه
بســیاری داشــته باشــد .یکی از آ نها در حوزه
اعتقادات و ترویج ایمان روشــنبینانه است .باید
مراقــب اعتقاداتمــان باشــیم و آن را از هرگونه
خدشــهای در امان داریم .موضــوع دوم اخالق
کریمانه اســت که اهمیت باالیــی در کار حوزه
هنری دارد .موضوع ســوم نیز معرفــی و ترویج
هویت انقالبی مردم ایران اســت .این موضوعات
تکلیف حوزه هنــری در مســیر حرکتی خود را
مشخص میکند.
وی ادامه داد :معرفی هرچه بیشــتر حوزه هنری
اهمیت باالیی دارد .در نتیجه باید تالش بسیاری
در این زمینه از سوی ما صورت گیرد .این کار باید
در ســال آینده با جدیت پیگیری شــود .با اینکه

ما به کار خود ایمان داریــم و کار خود را بهخوبی
انجام میدهیــم ،اما همگی باید از کوشــشها و
تال شهای فرهنگی و هنری حــوزه هنری مطلع
باشند.
رئیس حوزه هنری انقالب اســامی با بیان اینکه
کاهــش بودجه حوزه هنــری نمیتواند خللی در
ادامه فعالیتهای آن ایجاد کنــد ،گفت :کاهش
بودجه حوزه هنری در سال آینده میتواند فرصت
مناسبی برای ما باشــد .فرصتی که میتواند ما را
به ایدئالهای خــود نزدیکتر کند .کار جهادی و
مدیریتهای دقیقتر بــرای هزینهها ایدئا لهای
حوزه هنری اســت که بــا توجه به بودجه ســال
آینده باید محقق شــود .همچنین جذب سرمایه
نیز میتواند از سوی مدیران حوزه هنری قو یتر
انجام شود.
وی گفت :به تازگی ســفری به لبنان برای حضور
در نمایشــگاه کتاب بیروت داشتهام .بیش از 40
کتاب حوزه هنری در لبنان ترجمه و منتشر شده
است .این کتا بها در ژانرها و موضوعات مختلف
از جمله دفاع مقدس کشــورمان بود هاند و جالب
اینجاست که در کشوری همچون لبنان که افراد
با اعتقادات و مذاهب و ادیان مختلف زندگی می
کنند ،از این آثار استقبال شــده است .بر خالف
بسیاری از نمایشگا هها ،در نمایشگاه کتاب بیروت
احســاس غربت نکردیــم .این از دســتاوردهای
جمهوری اســامی اســت که امــروز خاطرات
رزمندگان کشــورمان در دوران دفاع مقدس ،در
دیگر کشورها مورد استقبال قرار میگیرد.

مومنی شــریف در ادامــه نیروی
انســانی را یکی از عناصر بســیار
موثر در حــوزه هنری دانســت و
گفت :تربیت نیروی انســانی یکی
دیگــر از مســائل مهــم در حوزه
هنری است .باید در نیروی انسانی
بهگزینی صــورت گیرد و آموزش
در این زمینه بهتر انجام شود.
وی در پایان افزود :سال آینده باید
ســال نوآوری و به لحاظ تولیدات،
ســال ویژهای برای حــوزه هنری
انقالب اسالمی باشــد؛ چرا که راه
حوزه هنری راهی روشــن و مورد
رضای خداوند است .به این ترتیب
اگر ما رضای خداوند را همواره در
نظر داشته باشیم ،بیشک رحمت
خداوند بر ما میبارد.
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پرونده

روایتی ناب از  ۴۰سال جنایت منافقین در «به نام خلق»

گودرزی :تالش کردیم دست منافقین را برای مردم رو کنیم تا دیگر جای جالد و شهید عوض نشود

یکی از دالیلی که ما را مجاب کرد به موضوع
منافقین رو آوریم ،اتفاقاتی بود که در انتخابات
سال گذشته ریاســت جمهوری افتاد و برخی
رقبای انتخاباتی با استناد به بحث اعدامهای
سال  ۶۷ســعی نمودند به تعبیر رهبر انقالب
جای جالد و شهید را عوض کنند.
حامد طبیعت پور :مدتی است مجموعه مستند
«به نام خلق» کــه به روایت اعضای ســابق
سازمان مجاهدین خلق از ابتدای شکلگیری
تا امروز آن میپردازد ،هر شــب از شبکه سوم
سیما پخش میشود .این مستند  ۲۸قسمتی
که تولید آن بیش از  ۲سال زمان برده دارای
تصاویر و اسنای است که برای اولین بار منتشر
میشــود .همچنین آنچه «به نام خلق» را از
تمام آثاری که در این سالها در مورد منافقین
تولید شده متمایز میکند حضور اعضای سابق
شورای رهبری ســازمان مجاهدین خلق در
این مستند است .در واقع تعداد زیادی از این
افراد که ساکن اروپا و عراق هستند به تمایل
خودشــان در مقابل دوربین مســتند «به نام
خلق» نشســتهاند و برای اولین بار حاضر به
مصاحبه شدهاند.
از آنجا که این مستند با بازخوردهای فراوانی
در فضای رسانهای کشــور و همچنین عموم
مخاطبان مواجه گشــته ،گپ و گفتی کوتاه
با ایمان گودرزی ،کارگــردان «به نام خلق»
داشتیم .گودرزی در پاسخ به سوال خبرنگار
«جوان آنالیــن» مبنی بر چرایــی پرداختن
به سوژه ســازمان مجاهدین خلق میگوید:
اصلیترین دلیلی کــه من را راغــب کرد به
واکاوی جریان سازمان منافقین بپردازم نقش
پررنگ این سازمان در اکثر حادثههای بعد از
انقالب اســت .در واقع بعد از پیروزی انقالب
اســامی تا کنون تقریبــا در تمامی حوادث
دردناکی که برای کشــور اتفاق افتاده رد پای
عوامل سازمان مجاهدین را شاهدیم.
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گودرزی با بیان اینکه نمیتوان نام مجاهدین
خلق را از تاریخ پر فراز و نشــیب انقالب پاک
کرد و کنار گذاشت اظهار میدارد :وقتی وقایع
بعد از خرداد ســال  ۱۳۶۰تا کنــون را مرور
میکنیــم میتوان نقش ســازمان مجاهدین
خلق را در تمام این وقایع به چشم دید .چه در
ترورهای اوایل دهه  ۶۰که خیلی از چهرههای
انقالب نظیر شهید بهشتی ،رجایی ،مطهری
و باهنر و مفتح و ...ترور شــدند ،چه در جنگ
تحمیلی که ســازمان مجاهدین نقش ستون
پنجم دشمن را ایفا میکرد ،نام اعضای سازمان
مجاهدین خلــق با این حــوادث گره خورده
است .بعد از جنگ نیز در حوادثی مانند ترور
شخصیتهایی نظیر صیاد شیرازی و الجوردی
و ترور دانشمندان هستهای تا حوادث پس از
انتخابات سال  ،۸۸منافقین حضور چشمگیری
داشــتهاند .در قضیه هســتهای نیز اولین بار
ســازمان مجاهدین خلــق بود که بــا دادن
اطالعات غلط به ســرویسهای جاسوســی
غرب باعث شــد پرونده انژری هستهای ایران
به جریان بیفتد و ســالها سیاســت خارجی
کشــور را درگیر خود کند .حتــی گرای ترور
دانشمندان هستهای توســط این سازمان به
موساد داده شد و با همکاری آنها این جنایات
هولناک اتفاق افتاد.
کارگردان «به نام خلق» به موضوع اعدامهای
سال  ۶۷اشــارهای دارد و عنوان میکند یکی
از علل دیگری که ما را مجاب کرد به موضوع
منافقین رو آوریم ،اتفاقاتی بود که در انتخابات
سال گذشته ریاســت جمهوری افتاد و برخی
رقبای انتخاباتی با استناد به بحث اعدامهای
سال  ۶۷ســعی نمودند به تعبیر رهبر انقالب
جای جالد و شــهید را عوض کنند .ازاین رور
بر خود واجــب دیدیم تا زوایــای پنهان این
جریان مرتد را به مردم آشــکار کنیم تا برخی
جریانهای سیاسی از عدم اگاهی مردم سوء
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اســتفاده نکنند و دیگر جای جالد و شهید را
عوض نشود.
تاکتیک منافقین ،حرکت بهصورت چراغ خاموش

در سالهای اخیر برخی از کارگردانان و فعاالن
عرصه هنر در آثــار خود به پرونده ســازمان
مجاهدین خلق پرداختنــد ،اما عده معدودی
بر این باورند کــه پرداختن بــه اقدامات این
سازمان بیش از آنکه منجر به آگاهی در جامعه
شود ،باعث زنده نگه داشتن یک جریان مرده
و فراموش شــده اســت .نظری که کارگردان
«به نام خلق» کامــل آن را رد میکند و اتفاقا
براین نکته تاکید دارد که منافقین خودشــان
این سیاســت را دنبــال میکنند کــه ما یک
جریان مرده هســتیم و دنبال این هستند که
حقایق جریان متبوعشــان به ورطه فراموشی
سپرده شود .گودرزی در این باره معتقد است:
سیاستی که ســازمان مجاهدین خلق دنبال
میکند این است که خودشــان را یک جریان
مرده و فراموش شده قلمداد کنند حتی خبر
مرگ مسعود رجوی را منتشر میکنند ،چون
تاکتیکشان این است بهصورت چراغ خاموش
نقشــههای شــوم خود را دنبال کنند .ولی ما
در مســتند تالش کردیم دقیقا عکس ترفند
منافقین عمل کنیم و اصطالحا دست آنها را
برای مردم رو کنیم.
کارگردان مســتند «به نام خلــق» در پایان
میگوید :این مستند به لحاظ کار کارشناسی
و تحقیقی یکــی از دقیقترین مســتندهای
تاریخ جمهوری اسالمی است و نظیر آن تا به
حال تولید نشده است .اکثر مهمانان برنامه از
کسانی هستند که در سازمان مجاهدین خلق
حضور داشتهاند .حتی برای اسناد و آرشیوی
که در مستند کار شــده یک تیم  ۵نفره بیش
از  ۶ماه زحمت کشــیدند تا ما حصل کار این
مستندی باشد که اکنون در معرض دید مردم
قرار دارد.

پرترهای از یک اندیشه سیایس
رسول حسنی

«راه طی شده» مستندی به کارگردانی «علی مالقلیپور» است که در آن
یک جریان فکری سیاسی را مورد سوال قرار داده است نه اینکه پرترهای
از «مهدی بازرگان» را در معرض قضاوت قرار دهد.
تولید فیلم مســتند در چند ســال اخیر به لحاظ کمی رشد چشمگیری
داشته که این رشد ،مرهون جشنوارههایی چون «سینما حقیقت» است.
بعد از اتفاقات مربوط به انتخابات ســال  ۱۳۸۸و وقایع ناگواری که بعد از
آن رخ داد ،سینمای مستند سیاسی در بحث محتوا و فرم از کمیت باالیی
نسبت به موضوعات دیگر برخوردار است.
این رشد و حضور فیلمســازان متعدد عرصه رقابت را گستردهتر کرده و
همین امر سبب افت کیفیت آثار تولید شده در این بخش شده است .این
رقابت فشرده و افزایش پرتره سیاسی باعث میشود که مخاطب به اشباع
برسد و تمایلی به دیدن آثار این چنینی از خود نشان ندهد.
نکته دیگر اینکه هر چه آثار در این زمینه ـ یعنی مســتند پرتره سیاسی
ـ بیشتر شود ،مسلما آثار تولیدشــده کمتر از ارزشهای هنری برخوردار
خواهند شد .با این توضیح ،روشن است که در این فضا به ندرت با آثار قابل
تاملی روبهرو خواهیم شــد که حرفی برای گفتن داشته باشد و میتوان
درباره آن گفتوگو کرد.
مستند پرتره سیاسی «راه طی شده» نمونهای از آثار موفق چند سال اخیر
اســت .در میان انبوه آثاری که با موضوعات مشابه خود در مرتبه باالتری
قرار میگیرد« ،راه طی شده» مستند موفقی است که سعی کرده در قالبی
نو پیرامون فرم و محتوا ،چهره تــازهای از «مهدی بازرگان» رییس دولت
موقت جمهوری اسالمی ایران را در معرض دید مخاطبان خود قرار دهد.
«علی مالقلی پــور» که پیش از ایــن کمدی موفق «قنــدون جهیزیه»
را ســاخته بود ،در مســتند «راه طی شــده» در انتخاب موضوع و نوع
مواجههاش با آن موفق عمل کرده است .ممکن است تعداد مخالفان فیلم
زیاد باشــد ،اما این به خاطر نتیجهای است که از فیلم دریافت میشود نه
ساختار فیلم.
البته درباره محتوای فیلم و نتایج حاصــل از آن باید گفت که کارگردان
سعی نکرده وارد ساحت فیلم شود و برداشتهای خود را به فیلم تحمیل
کند ،کما اینکه در مستند «هاشمی زنده است» و «قائم مقام» چنین بود.
از طرفی فیلمساز موضع مشخصی دارد و به دام شعار بیطرفی نیافتاده تا
اثری خنثی خلق کند ،چنان که مستند «از آسمان» چنین بود.
آن چه علی مالقلی پور سعی داشته در «راه طی شده» در نظر بگیرد و به
آن عمل کند مساله بیغرضی اســت .معضلی که اکثر مستندسازان را در
ژانر سیاسی گرفتار کرده اســت و جالب اینکه اغلب آنان شعار بیطرفی
نیز سر میدهند.
چگونه ممکن است که مستندســازی موضوعی را دستمایه کار خود قرار
دهد اما نســبت به آن بیطرف بوده و موضعی اتخاذ نکنــد و اگر چنین
چیزی ممکن است مخاطب باید چه نتیجهای از آن فیلم بگیرد .به هر حال
مستندساز در انتخاب موضوع و نوع پرداخت ،به خصوص در حین تدوین،
باید زاویهاش را نسبت به موضوعی که به آن پرداخته مشخص کند اما در
این امر نباید مغرضانه رفتار کند تا نتیجه را بر مخاطب تحمیل کند .راهی

که مالقلی پور در مســتند «راه
طی شده» پیموده از همین سنخ
است .وی با وجودی که موضعش
نســبت بــه شــخصیت مهدی
بازرگان مشــخص است اما سعی
نکرده که نســبت به موضوعش
مغرضانه برخورد کند.
«راه طی شــده» میتواند نمونه
ممتازی از مستند پرتره و الگویی
برای این گونه ســینمایی باشد.
این فیلم نگاهی تازه به مســتند
پرتره دارد و به تعبیری طرحی نو
در حوزه مستند بخصوص مستند
پرتره درانداخته اســت .مالقلی
پور در فیلم «راه طی شــده» نه
شخص مهدی بازرگان که اندیشه
او را بــه مخاطــب نشــان داده
اســت .در واقع «راه طی شده»
پرتره اندیشه سیاســی بازرگان
اســت نه خود بازرگان و این نوع
مســتند میتواند فضای متنوع و
گســترد هتری را برای گفتوگو
ایجاد کند.
نکتــه دیگــر دربــاره «راه طی
شده» این اســت که مالقلی پور
از گذاشتن نریشن بر روی تصاویر
فیلم پرهیز کرده است .استفاده از
نریشن هر چقدر که بدون غرض
ورزی و هرگونه قضاوتی نوشته و
اجرا شــود عاری از جهت گیری

نخواهد بود و قطعا مخاطب را به
نتیجهای کــه میخواهد تحمیل
میکند.
حضور مالقلی پــور در فیلم «راه
طی شــده» عالوه بــر اینکه نوع
تازهای از روایت را عرضه میکند،
به طرز قابل توجهی جای نریشن
فیلم را پر کرده است .کارگردان
در اثرش تنها ســواالتی را طرح
کرده و پرســیده است و مصاحبه
شوندگان پاســخی میدهند که
کامال دیدگاه خودشــان است و
کارگردان در آن دخالتی ندارد و
همین امر است که مخالفان «راه
طی شده» را که حامیان بازرگان
هســتند ،عصبی میکند .مالقلی
پور در این فیلم پاســخ اظهارات
مصاحبه شــوندگان را به استناد
آیات قــرآن ،روایات اســامی و
سخنان امام خمینی (ره) میدهد
و عمال موافقان بــازرگان را خلع
سالح میکند ،بدون اینکه در آن
نقش پررنگی داشته باشد.
«راه طی شــده» اثر قابل بحثی
اســت که درک تــازهای از زمانه
و زندگی بــازرگان میدهد ،که
تازگی دارد .انقالب اســامی ما
نیاز مبرم به چنین آثاری دارد تا
اتقالبیــون را از زوایای مختلف و
تازهای به ما نشان بدهد.
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حوزه هرنی و شجاعت رسمایهگذاری برای سیمناگران جوان
گرچه تولید آثــار باکیفیت و فراهم آوردن شــرایط اکران
و پخش فیلمها ،جــزو وظایف اولیه موسســات و نهادهای
ســینمایی به شــمار میرود؛ به نظر میرســد این سا لها
با رشــد فیلمســازان جوان ،خالق و صاحب ســبک ،بحث
حمایت مالی و معنوی از آنها نیز باید به جد در دســتور کار
قرار گیرد .جوانان و فیلمسازان این نســل با اتکا به روحیه
پژوهشــی و اســتفاده از ابزارهای روز دنیا توان الزم برای
تولید آثار قابل دفــاع را دارند توانی که بــدون مدیریت و
حمایت درست ســرانجام و افتخاری برای جامعه سینمای
ایران نخواهد داشت.
همانطور که در کشور ما سینما هنوز تبدیل به صنعت نشده،
در فراهم ســازی عرصه برای حضور فیلمسازان جوان نیز،
سینما همچنان به شکل ســابق به کار خود ادامه میدهد؛
در حالیکه شاهد هستیم معدود استعدادها و جوانانی که به
آ ن ها بها داده میشود ،چگونه جریا نساز و درخشان ظاهر
میشوند .در جامعه سینمایی ایران ،سازمان سینمایی حوزه
هنری یکی از ارکان اصلی و فعال در عرصه سینماست که از
ابتدا به بحث جوانگرایی و حمایت از اســتعدادهای نوظهور
توجه داشته اســت و این رویکرد به عنوان راهبرد جدی و
هدفمند آن به شمار میرود.
مجید مجیدی ،شهید مرتضی آوینی ،محمد کاسبی ،مرحوم
فرج اهلل سلحشور ،مرحوم رســول مالقلی پور و  ...از جمله
هنرمندانی بودند که در روزگار جوانی شــوق فیلمسازی را
در حوزه هنری تجربه کرد هاند و این رونــد تا امروز نه تنها
به قوت خود باقی اســت بلکه در ســالهای اخیر با تاکید و
اهتمام محمد حمزه زاده رئیس ســازمان ســینمایی حوزه
هنری تقویت هم ،شده است.
این روزها نه فقــط جوانــان باتجربــه از حمایتهای این
مرکز فرهنگی ســینمایی بهره برد هاند بلکه اســتعدادهای
ناشناخته نیز اولین تجربه جدی خود را اینجا کلید میزنند.
حوزه هنری در بخشهایی چــون مرکز مطالعات و تولیدات
تلویزیونی و انیمشن ،مرکز تولید متن ،مرکز مستند سوره،
باشــگاه فیلم ســوره و بخشهای زیرســاختی چون دفتر
فیلمســازی کات؛ در فضای آکادمیک به آمــوزش و تعلیم
میپردازد و گام به گام با هنرجویان جوان همراه میشود تا
اولین محصول سینماییشان به بار بنشیند.
فیلم سینمایی«بیست و یک روز بعد» اولین فیلم سینمایی
بلند محمدرضا خردمندان بود که به همین شــکل به منصه
ظهور رســید و جوایز متعدد داخلی و خارجی از جشنواره
فیلم کــودک و نوجوان و خانه ســینما گرفته تا جشــنواره
بینالمللی فیلم تامیل نروژ ،کیندرکینو آلمان و جشــنواره
جهانی کینولوب لهستان را از آن خود کرد .خردمندان ،در
اولین تجربه سینمای بلندش روانشناسانه و جستجوگرانه،
روح و ذهن پســری را به تصویر کشــید که بــرای درمان
مادرش حاضر شد دست به هر کاری بزند.
بهروز نورانی پور از دیگر ســینماگرانی اســت که از ابتدای
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فعالیت حرفهای خود به حوزه هنری آمد و پس از مســتند
موفق و قابل اعتنای «  »A 157اولین فیلم ســینمایی اش
را با عنوان «دایان» کلید زد .اثری با شــرایط تولید بســیار
دشــوار و موضوعی انسانی و حســاس که در شرایط کنونی
کمتر کسی جسارت پرداخت به آن را داشته است .این فیلم
در بخش جهانی جشنواره فجر و دیگر فســتیوا لهای دنیا
به نمایش درآمد و نظر بسیاری از منتقدان و سینماگران را
به خود جلب کرد.
ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر هــم از ظرفیتهای
حمایتی حوزه هنری دور نمانده و امســال در بخش نگاه نو
یک کارگردان جدید را به جامعه ســینمایی معرفی خواهد
کرد« .رضا زهتابچیان» فیلمساز مســتعدی که تاکنون در
آثار کوتاه توان خود را محک زده بود ایــن روزها اولین اثر
بلند سینمایی خود را با عنوان «دیدن این فیلم جرم است»
آماده کرده اســت تا در مهمترین رویداد سینمایی ایران در
کنار رقیبانش عرض اندام کند.
ســینمای ایران نه تنهــا در بخش فیلمهای رئــال بلکه در
حوزه انیمیشن نیز ،در سا لهای اخیر پیشرفت چشمگیری
داشته است .اما مسائل و مشکالتی که پویانمایی در کشور ما
دارد ،مربوط به تولیدکنندگان است و نبود حمایت معنوی
و مالی باعث شده این صنعت پرهزینه آنگونه که باید نتواند
نمایانگر اســتعداد جوانان این حوزه باشــد .مرکز انیمیشن
حوزه هنری ،از بدو تاســیس تولیداتی درمورد انیمیشــن
های کوتاه و سریالی داشــته است که جزو محصوالت خوب
و با کیفیت هســتند .ولی فعالیتها به همین ختم نشــده و
زیرساختهای اولیه فراهم آمد تا حوزه هنری بتواند اولین
انیمیشن سینمایی بلند خود را با نام «لوپتو» به کارگردانی
فیلمساز جوان خوش آتیه کلید بزند .عباس عسگری جوان
کرمانی اســت که این روزها مراحل پایانی تولید اولین اثر
خود را برای نمایــش عمومی آماده میکند .ایــن اثر که با
گرافیک و محتوایی متفاوت تولید شــده اســت پبش بینی
میشود نظر انیمیشن دوستان را به خود جلب کند.
هنر و صنعت ســینما به خاطر تاثیرگذاریاش همواره مورد
توجه مســئوالن فرهنگی اســت و از آنجا که ســینما ابعاد
هنری و فنــی مختلف دارد ،بنابراین رونق آن ،نشــانههای
مناسبی از توســعه در یک جامعه به دست میدهد .تربیت
یک فیلمســاز به مثابه به بار نشستن یک درخت است برای
نیل به این هدف بایــد صبر و حوصله به خــرج بدهیم .در
کشور ما فیلمســازهای خوبی تربیت شــد هاند که به خاطر
عدم حمایتهای کافی یا مهاجرت کردهاند یا از کار دســت
کشیدند.
با توجه به اینکه ســینما ،هنر و صنعت اســت و هر روز نیز
هزینه تولیــد فیلمها گرا نتر تهیه میشــود ،کمتر کســی
عالقمندبــه ســرمایهگذاری بــرای آن اســت و اگر کمک
متولیان در این بخش بیشــتر شــود قطعــا تولیدکنندگان
مستعد و توانمند به مراتب باالتری خواهند رسید.

زنگ خطر برای سیمنای جدی
با رســیدن به پایان سال ســینمایی ،به نظر میرسد
اگرچــه فروش بعضــی فیلمها در ســالی که پشــت
سرگذاشتیم از رونق گیشه خبر میدهد ،اما استقبال
از کمد یهای ســطح پایین زنگ خطر برای سینمای
جدی ایران را به صدا درآورده اســت .در این فضا آیا
میتوان امید داشت فیلمهایی شبیه «تنگه ابوقریب»
یا «سرو زیر آب» ســاخته شــوند؟ آیا بدون حمایت
نهادها و ارگا نها سینما زنده میماند؟
به پنج فیلمــی که تا آبــان مــاه  97در صدر جدول
فروش سینماهای ایران ایســتاد هاند نگاهی بیاندازید.
«هزارپــا» کمــدی ابوالحســن داوودی بیش از 37
میلیارد تومــان فروخته« ،مصــادره» کمدی مهران
احمــدی بیــش از  15میلیارد تومان فروش داشــته
اســت .رده ســوم جدول را «التاری» با فروشی بیش
از  14میلیارد تومــان به خود اختصــاص داده .فیلم
اجتماعی محمدحســین مهدویان از معدود فیلمهای
جدی پرفروش امسال است« .تگزاس» کمدی مسعود
اطیابی بیشــتر از  14میلیارد تومــان فروخته و «به
وقت شــام » ابراهیم حاتمیکیا با بیش از  13میلیارد
تومان در رده پنجم جدول ایستاده است .اقبال مردم
به کمد یها در یکی دو ســال اخیر خبر از یک اتفاق
بد میدهد .اغلب این کمد یها ســبک و سطح پایین
هســتند .شــوخیهای غیراخالقی در آنهــا پررنگ
اســت .ســاختار و بازیگران تلویزیونی دارند .اغلب از
فیلمهای دیگر کپی شــد هاند و در یک کالم ،نماینده
نوع نازلی از ســینما و تفکر هستند .فروش این فیلمها
که زمانی محدود به شهرســتانها بود ،فراگیر شــده و
دامن سینماهای شــهرهای بزرگ کشور را هم گرفته
اســت .تعدادی بازیگران درجه دو و سه تلویزیون در
این فیلمها تکرار میشوند .اسامی اغلب این آثار مانند
«دشــمن زن » یا «وای آمپول » شر مآور است .بحث
فراتر از ممیزی یا امکان ندادن برای تولید و اکران این
فیلمهاست .ســینما باید در وجه اقتصادی موفق باشد
وگرنه مثل دیگر صنعتهای داخلی نابود میشود .اما
موضوع این اســت که ارائه یک منو برای مخاطب راه
حل دیگری برای او باقی نمیگذارد.
ســینمادار ،تهیه کننــده و پخش کننــده باید از راه
ســینما ارتزاق کنند ،بنابراین راه چار های نیســت که
حتی از «خوب ،بد ،جلف» یک کمدی سرحال و سالم
و خالقانه برســیم به «هزارپا» و «تگــزاس» .در این
ســینما هنوز کمدی اجتماعی و انتقادی هم ســاخته
میشود و جای امیدواری است که «مصادره» مهران
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احمدی در باالی جدول اســت اما بقیــه کمد یهای
پرفروش امسال ،با ســلیقه و نگاهی غیرهنری و حتی
سطح پایین ساخته شــدند .نظام درجه بندی هم که
خوب کارش را انجام نمیدهــد .بنابراین ،خانواد هها
همراه فرزندانشان به تماشــای فیلمهایی مینشینند
که شــوخی ها ،دیالو گها و موقعیتهای نامناســب
برای بچههــا دارند .در ایــن میــان و در ناامیدی از
فروش فیلمهای جدی ســینمای ایــران ،یک اتفاق
خوب هم افتاده اســت .فــروش خوب فیلــم هومن
ســیدی در این فضا ،به معجزه شــبیه است .آنهم در
شــرایطی که فیلمهای قبلی ســیدی به دلیل زمان و
شرایط نامناسب اکران هرگز به اندازه دیده نشد هاند.
«مغزهــای کوچک زنگ زده» فیلم تحســین شــده
ســی و ششــمین جشــنواره فجر ،فیلمی که سیمرغ
بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران را به دســت
آورد در نیمه دوم ســال روی پرده رفــت اما بیش از
«خشم و هیاهو» که نوروز  95اکران شده ،دیده شد.
خوشبختانه ،اکران فیلم در بیش از  100سالن و پس
از شــش هفته رقم باالی  9میلیــارد تومان فروش را
ثبت کرد که برای فیلمی اجتماعی و تلخ ،بســیار رقم
خوبی اســت« .مغزهای کوچک » ...برخالف بسیاری
از تولیدات ســینمای ایران ،تبلیغات ویژ های نداشت.
این موضوع و ســاختار فیلم بود که مــورد توجه قرار
گرفت و قشــری را به ســینما آورد که تماشاگر «لونه
زنبور»« ،هشتگ »« ،الزانیا «دم سر خها» و آثاری از
این دست نیستند.
با رســیدن به پایان سال ســینمایی ،به نظر میرسد
اگرچــه فروش بعضــی فیلمها در ســالی که پشــت
سرگذاشتیم از رونق گیشه خبر میدهد ،اما استقبال
از کمد یهای ســطح پایین زنگ خطر برای سینمای
جدی ایران را به صدا درآورده .در این فضا آیا میتوان
امید داشت فیلمهایی شبیه «تنگه ابوقریب» یا «سرو
زیر آب » ســاخته شــوند؟ آیا بدون حمایــت نهادها
و ارگا نها ســینما زنــده میماند؟ ســی و هفتمین
جشــنواره فیلم فجر و فیلمهایی کــه در این رویداد
اکران خواهند شــد تا انداز های به این ســوال پاسخ
خواهد داد .هر چند به نظر میرســد جامعه ایرانی به
دلیل مشــکالت اقتصادی و  ...ممکن است سینما را از
سبد تفریحهای خود حذف کند .در این صورت ،اتفاق
ناگوار پررنگتر شدن نقش شبکههای فارسی زبان در
اوقات فراغت خانواد ههای ایرانی است.

شماره بیست و سه دی1397

69

دیدگاه
نگاهي به سايت ابنك جامع اطالعات سيمناي ايران

خاطره هایی که مرور یم شوند؛ از گذشته ات امروز
برای اهالی مطبوعات و پژوهشــگران سینما و حتی
ســینماگران ،زمانی که صحبت از پرونده نویسی به
مناسبت بزرگترین جشن ســینمایی کشور یعنی
جشنواره فیلم فجر به میان میآید ،شاید مهم ترین
نکته اطالعاتی جامع وکامل درباره دورههای مختلف
جشنواره باشد .هر ساله در آســتانه برگزاری آیین
جشــنواره فیلم فجر و به بهانه ایــن رویداد هنری،
یادآوری دورههای پیشین ،اتفاقات سینمایی و آثار
تولید شده در گذشــته ،امری رایج و متداول بوده و
هست.
اینجاست که اهمیت دسترسی به اطالعاتی دقیق،
کامل و جامع به شــدت حس میشــود .به اذعان
بســیاری از اهالی ســینما ،بانک جامــع اطالعات
ســینمایِ ایران همواره نقش و جایگاه تاثیرگذاری
در راســتای تامین نیازهای اطالعاتی پژوهشگران
سینمایی داشــته و دارد .در حقیقت در دورانی که
جهت گستردهگی شــبکههای اجتماعی و فضای
ِ
به
مجازی ،با انباشــتی از اطالعات نادرست و یا ناقص
مواجه هستیم ،وجود منبعی موثق و قابل اطمینان
از اطالعات سینمایی امری شایان اهمیت است.
اگر به بانک جامع اطالعات سینمای ایران در سایت
سوره ســینما رجوع کنیم ،با همان نگاه اول بخشی
را مییابیــم با عنــوان جشــنوارهها؛ در این بخش
جشنوارههای مختلف ســینمایی کشور از جشنواره
کودک و نوجوان و مقاومت گرفته تا جشن سینمای
ایران و جشــنواره فیلم فجر به تفکیک وجود دارند.
در این میان جشــنواره فیلم فجر یکی از غنیترین
منابــع را در این بانک در خود جای داده اســت که
از نخستین دوره این جشــنواره که به تاریخ 1361
آغاز به کار کرده بود تا دوره ســی و هفتم ،اطالعات
را دقیق و جزء به جزء در اختیار پژوهشــگران قرار
میدهد .ایــن اطالعات ،مقررات جشــنواره ،هیأت
داوران ،فیلمهای هر دوره ،آلبومهای عکس ،اسامی
نامزدها و برندگان سیمرق و جوایز و گوناگون و حتی
نشســتهای مطبوعاتی و یادداشتهای دبیران هر
دوره از جشنواره را شامل میشود .البته هر کدام از
این موارد در بخشهای مجزا بــه تفکیک آمدهاند.
بخشهای ثبت شده در این بانک شامل مشخصات
عمومی جشــنواره ،رویدادهای جشــنواره ،آلبوم
جشــنواره ،رایِ هیأت داوران ،شــرکت کنندگان،
اعضای جشنواره و مشخصات جشنوارههاست.
بخش مشخصات عمومی ،موضوعات هر دوره از
ِ
در
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جشنواره و توضیحات حاشــیهای درباره آن دوره از
مهمترین نکات هســتند .به عنوان مثال موضوعات
جشنواره سی وششم بر طبق اطالعات بانک مواردی
چون بخشهای جشــنواره مانند سینمای سعادت،
جلوه گاه شــرق ،جام جهــان نما ،فانــوس خیال
دارالفنون ،نشســتهای دانشگاهی ،ســمینارها و
کارگاههای آموزشی و برزگداشت را در بر میگیرد.
قسمت توضیحات نیز تمام جزئیات مربوط به جوایز،
نامزدها و برندگان این جشنواره را در خود دارد .در
دیگر بخشها نیز موارد مختلف بــا جزئیات دقیق
و جامع بیان شــدهاند بدین گونه کــه اگر محقق یا
خبرنگاری ســینمایی قصد تهیه مطلبــی در بابِ
موضوعی خاص را داشــته باشد این اطالعات کمک
شایانی برای او خواهد بود.
به طــور کلی بــا توجه بــه نیــاز امروز ســینما و
سینماگران؛ وهمچنین ،مخاطبان به چنین مرجع،
آن هم درشرایط آشــفتگی مناســبات سینمایی،
پراکندگی اخبار و اطالعات و حتی نواقص بیشما ِر
شِ ــبه بانکهای کنونــی ،چنین بانــک اطالعاتی
میتواند درتبیین تاریخ کتبی و تصویری ســینمای
ایران توســط اهل پژوهش ومورخان و سینماگران
بسیار کارآمد و تاثیرگذار باشــد .البته ناگفته نماند
که توســعه و ارتقای این بانک اطالعاتــی نیازمند
به روزرســانی و گردآوری اطالعات صحیح و قابل
اطمینان اســت .با چنیــن رویکــردی بانک جامع
اطالعات سینمای ایران به واسطه اطالعات آرشیوی
و طبقهبندی شده خود قطعا قابل اعتمادترین منبع
خواهد بــود تا فــارغ از اطالعــات خبرگزاریهای
سینمایی فضایی متفاوت را برای اهالی مطبوعات و
پزوهشگران فراهم آورد.
امروز در آستانه جشــنواره سی و هفتمِ فجر هستیم
و کم و بیش با خاطره بازیهایی رو به رو میشــویم
که به مرور ادوار پیشین جشــنواره فیلم فجر ،آثار
و ســینماگران و هنرمندان هر دوره میپردازد .در
این میان بانک جامع اطالعات سینمای ایران نه به
عنوان ویکی پدیایی فاقد اطالعات دقیق و صحیح،
که به مثابه مهمترین مرجع و منبــع اطالعاتی در
این زمینه میتواند زنده کننده خاطراتی باشــد که
قریب به چهل سال از آن میگذرد و مرور آنها نه تنها
خالی از لطف نیســت بلکه امری ضروری برای بقا و
پویایی هر چه بیشــت ِر این رویداد هنری ـ سینمایی
خواهد بود.

«شوکران» مناییش ساده
از«تغییر روش»ها و تغییر قالبهاست
 ۶ســال پیش بود که یک مرکــز فرهنگی در
آتن ،پس از  ۲۴۰۰ســال ،برای بار دوم جلسه
دادگاهی بــرای محاکمه ســقراط برگزار کرد.
در این دادگاه که تعــدادی از حقوقدانان معتبر
اروپایــی و آمریکایی بهعنــوان وکال و اعضای
هیاتمنصفه حضور یافته بودند ،حکمی صادر
شد که خالف رای دادگاه اولیه محاکمه سقراط
بود .ســقراط تبرئه شد و جام شــوکران را سر
نکشــید .تبرئه ســقراط ،آنهم پس از ۲۴۰۰
سال فارغ از فانتزی بودنش و فارغ از ضربالمثل
ایرانی «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» ،البته
یک پیام معنادار و شاید تکراری داشت« :زمان
ممکن اســت همهچیز را تغییــر دهد» .تغییر
همیشه و صرفا منوط به مرور زمان نیست .گاهی
نیازمند شجاعت است ،گاهی نیازمند قدرت و
زمانی محتاج دانش و همیشه محتاج تفکر .تفکر
نیز بستر و مجالی برای بروز و ظهور میخواهد.
در دورانی قــرار داریم که دانشــگاه بهدالیل
متعدد ،ازجمله تبدیل شــدن به نهادی صرفا
بوروکراتیک (که جــای بحث فراوان میطلبد)
از مدار تعمیق تفکر فاصلــه گرفته و در جایگاه
مطلوب خود نیست .از طرفی محیطهای مکمل
دانشگاهی نیز در رخوت و رکود بهسر میبرند و
میرود بالیی که بر سر دانشگاه ایرانی آمد بر سر
ایشــان نیز بیاید .همچنین محیطهای جنبی
کالســیک که در دهههای اخیر با گفتوگو و
تفکر عجین شده بودند ،کارکردهای متفاوتی
پیدا کردهاند .جملهای که روی تختهسیاه مقابل
یکی از کافههای خیابان انقالب نوشته شده ،این
است :برای فرار از درس و دانشــگاه به کافه...
بیایید؛ تبلیغ ضدیت با تفکــر .در این بین تنها
رســانه اســت که مجالی برای گفتوگوهای
اندیشهای باز کرده است .بســتری شده برای
طرح دعواهای فکری که برای سالها صحبت

درباره آنهــا به تعویق و تاخیر افتاده اســت .در
حالی که کســی از این تعویق سودی نبرده ،به
فایدههای عدم نمایــش تفکر در قاب تلویزیون
بهخاطر خط قرمزها نگاهی دوباره میاندازیم .آیا
به هدف مشخصی رسیدهایم و سودی عایدمان
شده است؟ خط قرمزهایی که منطقی ندارند و
محدودیتهایی که کمکی به اعتبار تلویزیون
نکردهاند ،چالشهایی هستند که همیشه جریان
گفتوگو و اندیشه را با کندی مواجه کردهاند.
روی خوش نشان دادن تلویزیون به عبور از این
خط قرمزها ،در قالب برنامههای فعال و زندهای
مانند «شــوکران» نمود پیدا کرد« .شوکران»
برنامهای بود که گفتوگو کننده در آن ،برخالف
قواعد نانوشــته روزنامهنگاری چپ که بهدنبال
انتفاع سیاسی و جناحی از قِبَل گفتوگو است،
بیشتر به متن میپردازد.
با همه سختیهای بروز و ظهور «تفکر» در رسانه
و بهویژه در چارچوب «تلویزیون» ،شــوکران
یادآور گفتوگوهایی است که در ابتدای انقالب
میان گروههــای مختلف صــورت میگرفت و
«متن» گفتوگوها نشــان مــیداد ،هر گروه
چند مرده حالج اســت .گفتوگوهایی که در
نتیجه آن بسیاری متوجه میشوند غولهایی
که از برخی گروههای سیاسی یا فکری در ذهن
ســاختهاند ،پهلوانپنبههایی بیش نیستند یا
«چپ» آنقدری که خیال میکند طرفدار ندارد،
روشنفکری آنقدر که فکر میکند شناختهشده
نیست و موســیقی آنچنانکه برساخته شده،
غیرقابل گفتوگو نیســت و میشــود درباره
حیاتیترین موضوعات فکری ،بحثهایی ناظر
به اجتماع کرد ،بیآنکه گفتوگو شونده حس
کند گفتوگو کننده بهدنبال انتفاع شــخصی
از اوســت یا قصد دارد او را به مســلخ بازجویی
بکشاند .بیطرفی مجری «شوکران» بیطرفی

رضا کردلو

عالمانهای است که به معنای بیموضعی نیست.
«بیطرفی عالمانه» از منظر نگارنده ،روحیهای
است که گفتوگو کننده در قبال طرف مقابل
از خود نشان میدهد و اعتماد او را برای «بحث
کردن» جلــب میکند .چــون در بحث کردن
است که عیار ارزیابی میشود; رژیدبره وقتی
از آمریکای التین برمیگــردد و کتاب انقالب
در انقالبش را چاپ میکنــد ،در ایران نزدیک
دو ،سههزار نفر فقط بهخاطر خواندن این کتاب
زندانی میشــوند ولی همین کتاب در فرانسه
چاپ میشود و میرود پشت ویترین .دو سال
بعد خود دبره ،کتاب خــودش را نقد میکند.
فضای باز اینگونه است.
پیام فضلینژاد ،روزنامهنگاری محقق است که
تالش میکند از فرصتهای حداقلی ،آوردههای
فراوانی حاصل کند .اگر کمی اغراق کنیم مانند
کاری که دادگاه نمادین درباره اتهام ســقراط
پس از  ۲۴۰۰سال کرد ،در شــوکران نیز این
اتفاق افتاده است .جدیترین بحثهای فکری،
به شکلی که قابل شنیده شدن باشد ،اجتماعی
میشود« .شوکران» نمایشــی ساده از «تغییر
روش»ها و تغییر قالبهاست .برنامه فضلینژاد
البته کاری مهمتر نیــز میکند .او با یک برنامه
ساده دانشــگاه ایرانی را به چالش میکشد .او
در گفتوگــو به صراحت از اینکــه لیبرالها از
گفتوگو استقبال نمیکنند صحبت میکند و
میگوید خیلی از آنها بیشتر بهدنبال کسانیاند
که تاییدشان کنند« .شوکران» اتفاقا کنایهای
برای کسانی اســت که از دادگاه گفتوگو فرار
میکنند .پیشنهادی که سقراط – برای نجات از
محکمهای که در آن محاکمه میشد -نپذیرفت
و جام شوکران را سر کشید.
سرانجام شوکران ،تازه آغاز پروژه تغییر در نگاه
رسانه ای مانند تلویزیون به اندیشه است.
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پرونده

گزارش آیین رونمایی مستند «متولد آذر» در حوزه هنری :

سرهنگی مانند فرهنگ دهخدا است

مراسم رونمایی از مستند پرتره مرتضی سرهنگی با عنوان «متولد آذر» با حضور جمع
کثیری از شخصیتهای فرهنگی و هنری عصر روز یکشنبه دوم دی ماه در تاالر سوره
حوزه هنری برگزار شد.

محســن مومنیشــریف رئیس حوزه هنری انقالب اســامی در آغاز این مراســم
ضمن تقدیر و تشــکر از حضور هنرمندان و اهالی فرهنــگ و ادب گفت :از خداوند
منان میخواهم عمر شریف و پر برکت ســرهنگی طوالنی و طوالنیتر باشد تا همه
نسلهای ما از وجود و آثارش بهرهمند شویم.
مومنیشریف :سرهنگی فرزند زمانه خویش است

محسن مومنیشریف افزود :حدود سی سال است که سرهنگی را میشناسم و با وی
همکاری دارم .در این مدت طوالنی مطالب بسیاری را از سرهنگی آموختهام .اما در
کنار تمامی خصوصیات بسیار خوب سرهنگی یکی از آ نها بیش از همه مورد توجه
است .آن خصوصیت «فرزند زمانه خویش بودن» سرهنگی است .این مورد باید برای
همه ما درسی از زندگی و شخصیت باشــد .چرا که اگر کسی فرزند زمانه خود باشد،
زمان خود را بهخوبی میشناسد و موقعیتی را که در آن قرار گیرد شناسایی میکند.
در این صورت میتواند اقدامات بزرگی را در دنیا انجام داده و دچار اشتباه نمیشود.
رئیس حوزه هنری انقالب اســامی ادامه داد :حضرت امیرالمومنین(ع) میفرماید
«برای شناخت یک انســان ،شــناخت زمانه خودش کافی اســت» .به این ترتیب
انسانی که زمان خودش را بهخوبی بشناســد ،هویت خود را به کمال درک میکند
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و هویتآفرین و هویتســاز میشود .سرهنگی هم زمان
خود را بهدرستی شناخت و هم زمانه خود را بهخوبی به
دیگر نسلهای زمانه خود شناساند.
وی افزود :کلیپــی در ابتدای این رونمایــی به نمایش
درآمد که به بخشــی از فعالیتهــای خاطرهنگاریهای
سرهنگی از اسرای عراقی در هشــت سال دفاع مقدس
اشاره داشت .این کلیپ قسمتی از مستند «متولد آذر»
بود .آن زمانی که ســرهنگی این کار را آغاز کرد شــاید
حدود  ۲۱ســال سن داشــت .در آن دوران کمتر کسی
متوجه ارزش کارهای او بود .در حالی که عظمت اهمیت
چنین کاری بسیار باال بوده و هســت .چرا که سرهنگی
برای شــناخت مردم ایران به سراغ اسرای عراقی رفت و
از زبان سربازان دشــمن مردم خود را شناخت و به بقیه
شناساند .این کار به درک باالیی از دنیای پیرامون خود
دارد و به همــان مطلب فرزند زمانه خــود بودن مربوط
میشود که سرهنگی در این کار پیروز و سربلند است.
مومنی در پایان گفت :برای سرهنگی عمری با عظمت،
برکــت و عزت توام با ســامتی و شــادی آرزومندم .از
سید رضا حســینی کارگردان این اثر هم که از دوستان
سرهنگی است و توانســت وی را راضی به همکاری در

است برخی از دوستداران ســرهنگی انتظاری
فراتر از این اثر داشــته باشند .امیدوارم همه از
این اثر لذت ببرند.
یزدی در پایان با تاکید بر شخصیت فو قالعاده
خاص ســرهنگی گفت :ســرهنگی شخصیت
عجیبی دارد و جذابیتهای شخصیتی وی حال
خوب بــه آدم میدهد .وی درگیر شــخصیتی
مدیریتی نشده است و همواره اخالق را بهخوبی
مد نظر داشــته و رعایت میکند .ســرهنگی
روزگار و زندگی خود را وقف کار کرده اســت و
ما چیزی جز کار مفید ،موثر و مستمر از ایشان
ندیدهایم .شخصیت ســرهنگی برای من بسیار
الها مبخش اســت و خداوند را شــاکرم که در
مجموعهای نفس میکشم که مرتضی سرهنگی
نفس میکشد.
درویش :سرهنگی مانند فرهنگ دهخدا است

ساخت این مســتند کند قدردانی میکنم.
همچنیــن از محســن یزدی مدیــر مرکز
مستند حوزه هنری و همکاران ایشان نیز
تشکر میکنم.
یزدی :الحمدهلل در مجموعهای نفس
میکشم که سرهنگی نفس میکشد

محســن یزدی ،مدیر مرکز فیلم مســتند
سوره حوزه هنری ،نیز در این مراسم گفت:
مراحل راضــی کردن مرتضی ســرهنگی
برای ســاخت مســتند پرتره ایشان کاری
بسیار دشــوار بود .خداوند را شکرگزاریم
که بــا افتخــار توانســتیم این مســتند
را بسازیم .ســید رضا حســینی حدود ۲
سال درگیر ســاخت این مســتند بود و از
آنجایی که دوســت ســرهنگی بود تعاول
بــا وی برای ســاخت اثر را تســهیل کرد.
ســرهنگی نیز برای ســاخت این اثر پرتره
با ما همکار یهای خوبی داشــت و باید از
ایشان قدردانی کنم.
وی افــزود :ســاخت پرتــره از مرتضــی
سرهنگی که چهرهای شناخته شده است با
سختیهای مخصوص خود مواجهه است؛
چرا که همه انتظار مستندی فو قالعاده از
پرتره سرهنگی دارند .به این ترتیب ممکن

احمدرضا درویش ،کارگردان ســینما ،در این
مراسم با بیان اینکه افتخار بزرگی است که یک
شاگرد درباره معلم خود ســخن بگوید ،اظهار
کرد :ســرهنگی برای من معلم و در عین حال
رفیق بود .در مناســبتهای مختلف به اهمیت
کار سرهنگی و مســئولیتی که در طول جنگ
تحمیلی و  ۳دهه بعد از آن داشــتهاند ،اشــاره
شده است و رهبر معظم انقالب اسالمی هم به
این موضوع تاکید داشته اند.
وی ادامه داد :نتیجه و محصول کار ســرهنگی
در آینده مشخص خواهد شــد .هما نطور که
در کشــف رازها و حقایق گذشــته ،به منابع و
ماخذها رجــوع میکنیم ،آینــدگان هم برای
کشف دوران ما به دنبال منابع تاریخی خواهند
بــود و کارهای ایشــان منابع مناســبی برای
هنرمندان رشته های مختلف در آینده خواهد
بود .ما درباره تاریخ صفــوی منابع کمی داریم
و برای اطالع یافتــن از این دورا نهــا عموما
به ســفرنامهها رجوع میکنیم کــه اغلب این
ســفرنامهها هم توســط جهانگردان خارجی
نوشته شــده اســت .آنچه که در ســفرنامهها
نوشته شده از منظر نگاه استعماری خارجیها
به ایران بوده است .جهان در این سفرنامهها با
ایران آن زمان آشنا میشود؛ اما با مردم ایران
کمتر آشــنایی به وجود میآید .سرهنگی این
حرکت سفرنامهنویســان خارجــی را به درون
کشور آورده است.
درویش خاطرنشــان کرد :دفاع مقدس عرصه
ای فراگیر اســت که در البــهالی بخشهای
مختلف جامعه رخنه کرده اســت .ســرهنگی
مانند آدمی اســت که مــوز هداری میکند و
همت کرده و ایــن اطالعات را گردآوری کرده
است .برای من آقای ســرهنگی مانند فرهنگ
دهخدا است.

حجتاالسالم مرادی :کار امثال سرهنگی
مقدس و ضروری است

حجتاالســام شــهاب مرادی در این مراسم
با بیان اینکــه یک جنــگ را میتواند ماهواره
گزارش کند ،اظهار کرد :یک جنگ را ماهواره
میتواند گزارش کند ،امــا نمیتواند مقاومت
را روایت کنــد .هیچ دوربینــی نمیتواند ایثار
را روایت کند ،این کار ادبیات اســت .سینمای
امروز که برای برخی آثار دفاع مقدس مورد نقد
قرار میگیرد مقصر نیســت .مــا منابع ادبیاتی
مناســب درباره جنگ نداشــتهایم ۲۰۰ .سال
بعد ،بخش قابل توجهــی از تاریخ دفاع مقدس
از تحریــف دور میماند .همیشــه تاریخ مورد
تحریف قرار گرفته اســت؛ حتی امــروز به ما
دروغ میبندند .امام فرمودند ما امروز هســتیم
و تهمت میزنند .رسول خدا (ص) فرمودند ما
هســتیم و به ما دروغ می بندنــد .و در چنین
شــرایطی کار امثال ســرهنگی بسیار مقدس،
الزم و ضروری است.
وی همچنین گفت :ســر حوزه هنری باالست
و باید افتخــار کند به وظیفــهاش خوب عمل
میکند .همین حاال برخی میخواهند بگویند
انقــاب حرکتی اســت کــه شــخصیتهای
روشنفکر آغاز کردند و آخوندها آن را به دست
گرفتند .افرادی همچون ســرهنگی میتوانند
تاریخ را از تحریف مصون نگه دارند .متاســفانه
هنوز هم در پخش مســتندهایی کــه حقایق
تاریــخ و انقالب را مــی گوینــد در تلویزیون
مالحظاتی وجــود دارد و باید این مســتندها
پخش شود.
هدیه خاص مسعود دهنمکی به مرتضی سرهنگی

مسعود د هنمکی ،کارگردان ســینمای کشور،
نیز در ســخنانی با بیــان اینکــه پرتره کردن
کســی که خودش پرترهساز است کار دشواری
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اســت ،اظهار کرد :اینکه کارگــردان این اثر
می گفت آقای ســرهنگی حاضر بــه مصاحبه
نمیشــد به نوعی به خصلت بچــه های دفاع
مقدس بر میگردد .کار ســخت مستندسازان
و تصویربرداران روایت فتــح در دوران جنگ
تحمیلی این بود که رزمندگان به محض اینکه
دوربین را می دیدند ،سرهای خود را پایین می
گرفتند و یا سعی می کردند تصویرشان گرفته
نشود .سرهنگی نیز با چنین روحیهای همیشه
از دیده شدن فرار میکرد.
وی ادامه داد :اگر آثــاری مانند فرهنگ جبهه
نبود ،امــروز نمیتوانســتیم دربــاره برخی
فضاهای موجود در جبهه سخن بگوییم و متهم
به درو غگویی میشدیم .ســرهنگی به صورت
فرهنگی به حوزه جنگ ورود کرد .سرهنگها
معموال روی مین نمیرفتند و سربازها به پیش
میرفتند .اما در حوزه فرهنگ ،سرهنگی روی
مین فرهنگ رفت.
دهنمکی در پایان ســخنانش گفت :میخواهم
مجموعهای بــه آقای ســرهنگی هدیه بدهم؛
ماحصل زحمت  ۲۷سال کار ،محصول  ۵هزار
ســاعت مصاحبه با چهر ههای اصلی آزادگان
کشــور و هزاران سند و اســناد صلیب سرخ و
 ۵هزار ســاعت فایل پیاده شده و فیشبرداری
شده و اصل اسناد را به مناســبت تولد جناب
سرهنگی که چندی پیش بود ،به ایشان و دفتر
ادبیات مقاومت حوزه هنری تقدیم میکنم.
امیرخانی :امثال سرهنگی اصالت نامواره حوزه
هنری را حفظ میکنند

رضا امیرخانی ،نویســنده مطرح کشــور ،نیز
با اشــاره به اینکــه برندهای خودروســازی،
رانندههای آزمایشــی خود را تــا زمان پس از
بازنشســتگی هم نگه میدارنــد ،اظهار کرد:
با تمــام تغییراتــی که در طول ســالها روی
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ماشینها صورت میگیرد ،هر بار این رانند هها
ماشین جدید را آزمایش میکنند تا اصالت آن
کمپانی را حفظ کنند .این راننده های قدیمی
میتوانند اصالت یک نا مواره را حفظ کنند.
وی تصریح کرد :حوزه هنری یک برند اســت
و امروز برای نشــان دادن آن نا مواره ،افرادی
مانند ســرهنگی ،بهبودی و کمری ماند هاند.
هنوز وقتی دفتر سرهنگی میروم ،بوی همان
روزهای اول حوزه هنری را میشــنوم و حوزه
هنری به امثال ســرهنگی نیاز دارد تا اصالت
خود را حفظ کند.
محمدحسنی :مرتضی سرهنگی برای ما نوک
قله هستند

احســان محمدحســنی ،مدیرعامل موسسه
فرهنگی اوج ،نیز در این مراســم با بیان اینکه
 ۲۵سال اســت که توفیق آشــنایی با مرتضی
ســرهنگی را دارم ،عنوان کرد :امروز که به این
محفل میآمدم با خودم فکــر میکردم خدایا
یک تار مو از ســر آقامرتضی کم نشــود .مثل
ایشــان کم داریم .ما برای ایشــان صدقه کنار
میگذاریم .مرتضی ســرهنگی بــرای ما نوک
قله هستند و وقتی میخواهیم به این قله نگاه
کنیم ،کاله از سرمان می افتد .فرق بین ایشان
و امثال مــن آنجایی معلوم میشــود که دهها
کتاب در ادبیات جنگ منتشــر میشــود ،اما
همه آرشیو می شــوند؛ اما کتابهایی که بوی
ســرهنگی میدهد متفاوت اســت و استقبال
می شوند.
وی همچنیــن گفت :نباید فرامــوش کنیم که
پشــت مردان بزرگ ،زنــان بزگی هســتند و
معتقدم باید از همســر جناب ســرهنگی هم
تجلیــل و تقدیر به عمل بیایــد .زندگی کردن
با افرادی همچون ســرهنگی هم شیرین و هم
تلخ است.
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سرهنگی :کشورمان به گرمای ادبیات دفاع
مقدس نیاز دارد

در پایان این مراســم ،مرتضی سرهنگی ضمن
تشکر از تولید کنندگان مستند «متولد آذر» و
برگزار کنندگان این مراسم ،اظهار کرد :امروز
گرمایی را از البهالی ادبیــات جنگ تحمیلی
احســاس میکنیم و دســت و دل خودمان و
مملکتمــان را روی این گرمــا میگیریم .نام
دیگر این گرما امید اســت و انشــاءاهلل با این
امید ســرمای مشــکالت مملکت را پشت سر
میگذاریم.
وی گفت :حــاال حاالها این ســرزمین و فالت
کهنســال به گرمای ادبیات دفاع مقدس نیاز
دارد .به سربازان دوران دفاع مقدس احتیاج دارد.
به سربازانی که هر کدام وقتی به خاک افتادند .
اشک و بغض مرتضی سرهنگی به او اجازه نداد
ســخنش را تمام کند و ضمن تقدیر و تشــکر
سخنانش را نیمهتمام گذاشت.
حجتاالســام محمــد قمی رئیس ســازمان
تبلیغات اسالمی ،محسن مومنی شریف رئیس
حوزه هنــری ،احســان محمد حســنی مدیر
موسســه هنری و رســانهای اوج ،محمدمهدی
رحمتی رئیس مرکز بسیج صدا و سیما ،محسن
یزدی مدیر مرکز مستند ســوره ،علیرضا تابش
مدیرعامل و حبیب ایل بیگــی قائممقام بنیاد
سینمایی فارابی ،محمد خزاعی دبیر جشنواره
فیلم مقاومت ،مســعود شــجاعی طباطبایی،
رضا امیرخانی ،حسن برزیده ،مسعود دهنمکی،
احمدرضــا درویــش ،گلعلی بابایــی ،مجتبی
رحماندوست ،حسن بنیانیان ،هارون یشایایی،
کامران ملکــی ،محمود گبرلو ،ســتار کاکایی،
انسیه شــاه حســینی ،سیدسعید ســیدزاده،
مســعود بابائیان و ناصر فیض جمعی از مدیران
و چهر ههای فرهنگی و سینمایی حاضر در این
مراسم بودند.

سرهنگی روایتگر حقیقت
اسماعیل امینی ،شاعر و کارشناس حوزه ادبیات ،درباره ویژگی شخصیت و قلم مرتضی سرهنگی گفت :سرهنگی
بعد از جنگ به جای پرداختن به روایت اســطورهای در پی روایت حقیقت است بدون آنکه به ارزشها و عظمت
دفاع مقدس خدشهای وارد شود ،او بدون ناامیدی و گالیه برای تحقق آرمانهایش شبانه روز تالش میکند.
اسماعیل امینی ،شاعر و کارشناس حوزه ادبیات  ،درباره ویژگی بارز شخصیتی و قلم مرتضی سرهنگی ،گفت :من
افتخار میکنم که سال های سال است در خدمت جناب آقای ســرهنگی هستم و توفیق داشتم دوست این مرد
بزرگ باشم .مهمترین ویژگی شخصیتی مرتضی سرهنگی این است که در روزگاری که همه آدمها در پی شهرت،
عکس گرفتن ،مصاحبه کردن و حرف زدن هســتند او به دنبال کار است .او به جای آنکه حرف بزند کار میکند و
این مسئله گم شده روزگار ماست ،آدم های امروز مدام شــکایت میکنند و گالیه دارند و کمتر کار میکنند .اما
هر زمان که آقای سرهنگی را ببینید مشغول کار اســت ،او به کارش ایمان دارد ،عالقه دارد و عشق میورزد ،او با
اعتقاد کار میکند.
وی ادامه داد :آدم های اطراف ما عادت کرده اند گالیه کنند .یک کارمند ســاده از شرایط گالیه دارد تا مدیرکل.
فردی که مسئولیت های متعدد دارد و چندین شغل ،او هم گالیه دارد .انسان بیکار هم گالیه دارد ،آقای سرهنگی
اصال اهل شکایت و گالیه نیست .او به جای نق زدن کار می کند .از ویژگی های بارز آقای سرهنگی این است که
او بسیار به کارش ملسط و آگاه است .او هیچ گاه به دانستن تظاهر نمی کند و در مورد مسئله ای که شک دارد از
اظهار نظر دوری می کند .زمانی که دست به تحلیل می برد و مســئله ای را می شکافد به خوبی مهارت ،تجربه و
سواد نظری او مشخص و هویدا می شود .در تمام این ســال ها از او حرف تلخ نشنیده ام ،هیچگاه پشت سر کسی
حرف نمی زند ،ندیده ام حرف های مایوس کننده بزند ،او همیشــه با توکل و امید پیش می رود و اعتقاد دارد که
کارش در مسیر درستی و راستی است و خیر و برکت دارد .من خودم انسانی هستم که اهل نق زدن هستم و دیدن
چنین انسان بزرگی که با آرامش و توانمندی کارش را پیش می برد ،بسیار اثرگذار و پندآموز است.
اسماعیل امینی درباره ویژگی قلم مرتضی ســرهنگی نیز گفت :ما در نوشته های امروز با دو مشکل عمده مواجه
هستیم؛ نخست عده ای که ســخت می نویسند تا با نوشــته های خود بگویند که ما بسیار توانمند هستیم و دوم
کسانی که بسیار شلخته می نویســند با تصور اینکه این نوع نوشتن ساده نویسی است .در حالی که ساده نویسی
نوعی مهارت است و حاصل آشنایی و تسلط نویسنده بر موضوع .سرهنگی بسیار ساده و منسجم می نویسد .نوشته
های او به هیچ عنوان پراکنده نیست و کم غلط و تقریبا کم غلط است؛ این را من می گویم که با وسواسی که دارم
به سختی می توانم از اشتباهات چشمپوشی کنم.
وی درباره ویژگی های دیگر قلم مرتضی سرهنگی گفت :فضایی که مرتضی سرهنگی کار می کند شرایطش برای
وهمی نوشتن و تخیلی حرف زدن بسیار فراهم است ،متاسفانه بســیاری از نویسنده ها امروز قلمشان به سمتی
کشیده شده که شعار ســر می دهند و تخیلی می نویسند ،اما مرتضی ســرهنگی با منطق و استدالل سخن می
گوید و بسیار معتدل و مستند حرف میزند .یکی از مسائلی که ســرهنگی بسیار خوب از پس آن برآمده مسئله
دفاع مقدس است ،ما در دفاع مقدس روایتی رسمی و حقیقی داریم و یک روایت اسطوره ای؛ در روایت اسطوره
ای اشتباهات و مشکالت بیان نمی شود و بیشتر مناســب خود زمان جنگ است که به کار تبلیغات بیاید؛ اما بعد
از جنگ باید روایت حقیقی را بگوییم ،اما عده ای از این مسئله نگران هســتند.،در جنگی که هم از نظر زمانی و
هم از نظر وســعت جغرافیایی طوالنی بوده قطعا برخی اشــتباهات رخ داده که عده ای به شهادت رسیدند ،عده
ای زندگی و سرمایه خود را از دست دادند و ...اما تصور مسئولین جنگ این است که اگر واقعیت بیان شود ارزش
جنگ خدشهدار میشود .اتفاقا ارزش جنگ به همان رنج هایی است که مردم متحمل شده اند .سرهنگی توانست
بدون اینکه به ارزش دفاع مقدس خدشهای وارد شــود ،واقعیتهای جنگ را بازگو کند .او این مسئله را به خوبی
پیادهسازی کرده است.
این نویسنده خاطرنشان کرد :ما در زمان پیروزی انقالب نســلی بودیم که برای ساخت آرمانشهر خود دست به
قیام زدیم ،خیاالتی هم نبودیم ،می دانســتیم اگر انقالب به پیروزی برسد بعد از یک یا دوسال به آرمانشهرمان
نمی رسیم .باید تالش کنیم و رنج های بسیار بکشــیم .در پی این هم نبودیم که مشکالت را انکار کنیم ،اما عده
ای در طول مسیر از گذشته خود پشیمان شدند ،حتی گذشــته خود ،حرفها و نوشته های خود را انکار کردند،
عده ای مشاغل و جایگاه ها و سمت های خود را پنهان کردند اما سرهنگی همچنان با همان شدت به دنبال تحقق
آرمانشهر است ،او هیچگاه کاری را حرفی را بدون اعتقاد مطرح نکرده است ،و چون اعتقاد داشته هرگز از گفتن
آنها پشیمان نشده است .در یک جمعی مرحوم قیصر امینپور هم چنین مسئلهای را بیان کرد که من به این نحو
نیستم که مانند خیلی ها چند سالی که گذشت بگویم ما این حرف ها را و شــعر ها نگفتیم؛ من به چیزهایی که
گفتم اعتقاد داشتم از جمله شعرهایم؛ این اصرار و تاکید لجبازی نیست بلکه اصولی منطقی است.
اسماعیل امینی با بیان اینکه سرهنگی به دلیل سادگی و عدم عالقه به شــهرت گمنام است ،گفت :سرهنگی به
دلیل اینکه دستگاه عریض و طویلی برای خود ندارد و مانند دیگران اســت شاید در نگاه اول با انسانهای عادی
اشتباه گرفته شود .او چون به دنبال امضا گرفتن و شهرت نیست در میان مردم گمنام است اما باید بگوییم که او
بسیار گرامی و ارزشمندتر از انسان های معمولی اســت و خداوند قدر و ارزش او را میداند و حقیقت او برای خدا
شناخته شده و آشکار است.
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پرونده

سرهنگی در آئینه نگاه دیگران

رهبر معظم انقالب اسالمی :اگر شاعر بودم ،در مدح سرهنگی قصیدهای میسرودم

برای شناخت مرتضی سرهنگی ،شاید بهتر آن باشد که این شخصیت برجسته فرهنگی و هنری را از نگاه دوستان،
نزدیکان و همچنین اهالی فرهنگ و ادب ببینیم.
پس از رونمایی مستند پرتره متولد آذر شاید باید بار دیگر به سراغ آثار و فعالیتهای مرتضی سرهنگی رفت تا
بار دیگر این شخصیت تاثیرگذار ادبیات و هنر انقالب اسالمی شناخته و معرفی شود .در این بین ،بیش از هر چیز،
برخی نظرات و دیدگاهها درباره شخصیت و فعالیتهای مرتضی سرهنگی میتواند در شناخت چنین شخصیتی
نقش بسزایی داشته باشد و اهمیت نقشآفرینی ایشان در فضای فرهنگ و ادب کشور را بیش از پیش مسجل کند.
رهبر معظم انقالب اسالمی:اگر شاعر بودم ،در مدح
سرهنگی قصیدهای میسرودم

شــاید یکی از مهمترین اظهارنظرهــا درباره مرتضی
سرهنگی ،بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی باشد که
فرمودند :اگر شاعر بودم ،در مدح سرهنگی قصید های
میسرودم.
رهبر معظم انقالب اســامی شــهریورماه  1384در
جمع برخی از اهالی ادبیــات و هنر مقاومت و خاطره
گویان و جانبازان کشور فرمودند :اگر بنده شاعر بودم،
یقیناً در مدح شماها ،در مدح آقای سرهنگی ،در مدح
آقای بهبودی ،در مدح آقای قدمــی ،در مدح همین
خاطرهســازان و خاطرهانگیزان قصیده میســاختم؛
حقیقتاً جا دارد؛ چون کا ِر بســیار بــزرگ و بااهمیتی
اســت .....اخیرا ً از آقــای بهبودی و آقای ســرهنگی
76

شماره بیست وسه دی 1397

مصاحبهای میخواندم ،که واقعاً هم همینطور است.
این آقایــان معتقدند که قضایــای دوره دفاع مقدس
را بایســتی مســتند کرد ،تبیین کرد ،مستدل کرد تا
ال
براســاس اینها آثار هنری بهوجود بیایــد ،که کام ً
درست است .اعتقاد من این اســت که ما هرچه برای
دوره دفاع مقــدس ســرمایهگذاری و کار کنیم ،زیاد
نیست؛ چون ظرفیت هنری و ادبی کشور برای تبیین
این دوره ،خیلی گسترده ،وسیع و عمیق است و از این
ظرفیت تاکنون استفاده خوب و درخوری نشده .البته
کتابهای خوبی نوشــته شــده ،لیکن این رشته باید
استمرار پیدا کند.
مومنیشریف :انسان در حضور سرهنگی احساس امنیت
میکند

محســن مومنی شــریف ،رئیس حوزه هنری ،دیگر

شخصیت برجستهای است که میگوید سرهنگی تکلیفش را
با خودش روشن کرده است و بعضی گیرهای رایج ما آدمهای
امروزی را ندارد .او میافزاید :ســرهنگی به یک وارستگی و
بزرگواری رسیده است که انسان در حضورش احساس امنیت
میکند .قرآن میفرمایــد :ا نالذین آمنــوا و عملو صالحات
ســیجعل لهم رحمن ودا؛ آنانی که ایمان دارند و در پرتو آن
عمل صالــح انجام میدهند ،خداوند رحمــان محبت آنان را
بردلها خواهد انداخت ،این یک سنت الهی است.
حداد عادل :سرهنگی یک راه را گشود که بقیه در مسیر آن قدم
میزنند

غالمعلی حداد عادل نیز درباره فعالیتهای مرتضی سرهنگی
میگوید :آقای ســرهنگی و دوستانشان یک راه را گشودهاند
و ساختهاند برخی رهروانی هســتند که با هر قدم برداشتن
راه را ایجاد میکنند و بقیه افراد در مســیری که آنها ایجاد
کردهاند قدم میزنند وظیفه ما این اســت که این راه را حفظ
کنیم.
وی ادامه می دهد :به برکت انقالب اسالمی بیش از ۱۰هزار
اثر قلمی و ادبی فقط در موضوع دفاع مقدس در اختیار جامعه
است .باید با اخالص مانند اخالص شهیدان و با الگو گرفتن از
پیشگامان این راه فضای موجود را قدر بدانیم و اجازه ندهیم
که عدهای بخواهند فضا را به آن روزگار برگردانند.
خاموشی :سرهنگی دیدهبان ادبیات انقالب و دفاع مقدس است

حجتاالسالم خاموشی رئیس سابق سازمان تبلیغات اسالمی
با بیان اینکه از حوزه هنــری که به ادبیــات دفاع مقدس و
انقالب توجه دارد باید تشــکر کرد و این مسیر را پاسداشت،
اظهار می دارد :هر بار با آقای سرهنگی نشستم از همنشینی
با او بهرهمند شدم .به درستی سرهنگی راوی عشق است ،اما
او نقش دیده بانی را بیشتر دارد و اگر دیدهبان ادبیات انقالب
و دفاع مقدس نام گیرد ،صحیح است.
بهبودی :تجربههای سرهنگی باید ثبت شود
هدایتاهلل بهبــودی ،نویســنده ،نیز درباره این شــخصیت
برجســته فرهنگی و ادبی میگوید :ســرهنگی آدمی است
بســیار خوشــفکر ،از این جهت باید یادنامهای فراهم شود و
برای فعالیتهای ســه دهه کاری او چند نفر انتخاب شوند و
صحبت کنند .در مورد تجربههای کاریاش و فوت کوزهگری
این سا لها را ثبت کنند تا به دست عالقهمندان برسد.

اســت .از میان آثار او «اســرار جنگ
تحمیلی به روایت اسرای عراقی» مقام
اول انتخاب کتاب سال دفاع مقدس را
کســب کرد و کتاب «پابهپای باران»
مقام اول گزارش را بهدست آورد.
مرتضی سرهنگی در سال  93به عنوان
چهره برگزیده هنر انقالب انتخاب شد.
بخشــی از آثار این نویســنده به شرح
زیر است:
ـ اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای
عراقی (جلد  / )1سروش .1363 /
ـ سفر به قلهها (پنج گزارش جنگی) /
برگ .1367 /
ـ اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای
عراقــی (جلد  /)2دفتــر ادبیات و هنر
مقاومت .1368 /
ـ اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای
عراقی (جلد  3ـ  /)5دفتر ادبیات و هنر
مقاومت .1369 /
ـ ده روز محاصره (خاطرات یک افســر
عراقی)  /وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی،
سازمان چاپ و انتشارات .1369 /
ـ یادهای زالل (خاطرات جنگ)  /دفتر
ادبیات و هنر مقاومت .1369 /
ـ پابهپــای بــاران (دو گــزارش از
خرمشهر) /دفتر ادبیات و هنر مقاومت
.1369 /
ـ اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای
عراقی (جلد  6ـ  /)8دفتر ادبیات و هنر
مقاومت .1370 /
ـ اسم من چفیه اســت /دفتر ادبیات و
هنر مقاومت .1372 /
ـ روزهای خرمشهر  /دفتر ادبیات و هنر
مقاومت .1376 /

ـ نمــاز ،والیــت ،والدیــن  /کنگــره
بزرگداشت ســرداران و  8هزار شهید
اســتا نهای کرمــان و سیســتان و
بلوچستان؛ ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی ،لشکر  41ثاراهلل .1378 /
ـ همسفر شــقایق (خاطرات همسران
فرماندهان شــهید اســتان کرمان) /
کنگره بزرگداشت ســرداران و  8هزار
شهید اســتا نهای کرمان و سیستان
و بلوچستان؛ سپاه پاســداران انقالب
اسالمی ،لشکر  41ثاراهلل .1378 /
ـ خرمشــهر کو جها نآرا (گفتوگو با
صغرا اکبرنژاد ،همســر ســردار شهید
سیدمحمد جهانآرا)  /کمان .1379 /
ـ مرتضــی آیینــه زندگــیام بــود
(گفتوگو با مریم امینی ،همسر شهید
سیدمرتضی آوینی)  /کمان .1379 /
ـ اسم من پالک اســت /دفتر ادبیات و
هنر مقاومت .1380 /
ـ اسم من خاکریز است  /دفتر ادبیات و
هنر مقاومت .1380 /
ـ خانــه کوچــک ،زندگــی بــزرگ
(گفتوگو با پروین داعیپور ،همســر
سردار شهید حســن باقری)  /کمان /
.1382
ـ خرمشــهر ،خانــه رو بــه آفتــاب
(گفتوگو بــا صدیقه زمانی ،همســر
سردار شهید عبدالرضا موسوی)  /دفتر
ادبیات و هنر مقاومت .1386 /
ـ محرم در اســارت (گزیــده خاطرات
آزادگان)  /روزنامه همشهری .1386 /
ـ حرف ما (گزیده سرمقالههای کمان)
 /دفتر ادبیات و هنر مقاومت .1387 /
ـ همه چیز درباره جنگ  /دفتر ادبیات
و هنر مقاومت .1387 /

مستند «متولد آذر» به کارگردانی و تهیه کنندگی سید رضا
حسینی در زمان  60دقیقه از سوی مرکز مستند سوره تهیه
و تولید شده اســت .این اثر ،پرتره اســتاد مرتضی سرهنگی
است و به شــخصیت ادبی ،فرهنگی و اجتماعی این هنرمند
برجسته انقالب اسالمی میپردازد.
مرتضی سرهنگی در سال  1332در تهران متولد و تحصیالت
خود را در مقطع کارشناســی علوم اجتماعــی نیمهتمام رها
کرد ،او از ســال  58تا  67با روزنامههای جمهوری اسالمی
همکاری و از سال  67تاکنون در دفتر ادبیات و هنر مقاومت
حوزه هنری مشغول فعالیت است .او در سال  75عضو شورای
ســردبیری روزنامه ایران و ســردبیر دوهفتهنامه کمان بوده
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77

پرونده
کادرسازی؛ مهمترین ویژگی کاری مرتضی سرهنگی
گلعلی بابایی ،نویسنده دفاع مقدس ،درباره ویژگی شخصیتی مرتضی سرهنگی گفت :مرتضی سرهنگی با دقت و
وسواسی که به خرج داده است ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس را به سطح باالیی از کیفیت رسانده؛ بهطوری
که امروزه یکی از پرمخاطبترین کتابها خاطرات رزمندگان دفاع مقدس است.
گلعلی بابایی ،نویســنده انقالب و دفاع مقدس ،درباره ویژگی بارز شــخصیتی و ادبی مرتضی ســرهنگی گفت:
مهمترین ویژگی مرتضی سرهنگی هوشیاری ،دقت و ابتکار عمل در زمانهای خاص و بزرنگاهها است .او بهخوبی
میداند که درســت چه زمانی بهترین کار را انجام دهد که نتیجهاش چندین برابر باشــد .درست زمانی که دفاع
مقدس تمام شد و رزمندگان به شهر و دیار خود بازگشــتند و همه تصور کردند که دفاع مقدس تمام شده است،
مرتضی سرهنگی ایستاد و گفت نباید بگذاریم این سرمایه عظیم یعنی دستاوردهای دفاع مقدس فراموش شود.
او با رزمندگان صحبت کرد و آنها را قانع کرد که دست به قلم بشوند و برای ثبت خاطرات خود همت کنند.
وی ادامه داد :مهمترین ویژگی کاری مرتضی سرهنگی کادرسازی است .او خوب میداند چگونه چارچوب و کادر
خود را مشخص کند و برای رســیدن به هدف خود چگونه از داراییها و منابع استفاده کند .مرتضی سرهنگی در
زمان جنگ صفحه جبهه و جنگ روزنامه جمهوری اسالمی را در دست داشت و در آنجا دست به کارهای بزرگی
زد .درست در اوج جنگ این صفحات ،قلم مرتضی سرهنگی و روایتهای او ،بسیاری از جوانان را به جبهه کشاند
و توانست اثرگذار باشــد .بعد از جنگ نیز او با کادرسازی توانست اســتانداردهای ادبیات انقالب اسالمی و دفاع
مقدس را مشخص کند و بر مبانی همان پیش برود.
این نویسنده تصریح کرد :مرتضی ســرهنگی ادبیات دفاع مقدس را قوام بخشید .شخصیت و هویت ادبیات دفاع
مقدس مدیون فعالیتهای شبانهروزی سرهنگی است .او با تالش خود سطح و جایگاه ادبیات دفاع مقدس را باال
برد و با وسواسی که به خرج داد ،کاری کرد که مخاطب با نوشته خوب و باکیفیت انس بگیرد ،آن را بشناسد و در
پی آن باشد .مرتضی سرهنگی با دقت و وسواســی که به خرج داده است ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس را
به سطح باالیی از کیفیت رســانده؛ بهطوری که امروزه یکی از پرمخاطبترین کتابها خاطرات رزمندگان دفاع
مقدس است.
گلعلی بابایی تاکید کرد :سرهنگی انسان بزرگی است .او خطشکن زمان خود بود؛ آغاز گر تحوالت بزرگ فرهنگی.
او میراث جنگ را ،فرهنگ دفاع را و روحیه بسیجی که در زمانی میتواند ایران اسالمی را از تنگناها نجات دهد،
زنده نگاه داشت و توانست نســلهای بعدی را با این روحیه آشنا کند .او میدانســت که ظرفیت دفاع مقدس به
اندازهای است که اگر بها داده شود ،میتواند نســلهای بعدی را از گزند تهاجم فرهنگی نجات دهد .از همین رو
توانست با ثبت خاطرات و تشویق رزمندگان به ثبت خاطرات ،کاری بزرگ و تاریخساز انجام دهد.

سرهنگی چراغ دفتر ادبیات مقاومت را روشن نگه داشته
راحله صبوری ،نویســنده کتابهایی همچون «کوچه نقاشها» و «مهمان صخرهها» در آستانه رونمایی مستند
«متولد آذر» که شرحی است بر زندگی و فعالیتهای مرتضی سرهنگی ،اظهار کرد :ایشان با تمام کم و کاستیها
از ابتدا چراغ دفتر ادبیات مقاومت و پایداری حوزه هنری را روشن نگهداشته است.
راحله صبوری ،نویسنده ،با بیان اینکه سالهاست در کنار مرتضی سرهنگی کار کردهام ،اظهار کرد :از سال  81در
حوزه هنری با آقای سرهنگی همکار هستم و در این سالها از حضورشان بهره بسیاری بردهام.
وی افزود :توصیف آقای سرهنگی در چند کلمه سخت است؛ ایشان شخصیت خاصی دارند؛ در عین حال که آرام
و کم حرف هستند ،درونشان عمیق و وسیع است .من سالها با جناب اصغر کاظمی همکاری داشتهام و خودم را
شاگرد ایشان میدانم ،اما نخستین درسها برای نوشتن را از مرتضی سرهنگی آموختم و این آموختن در واقع از
منش ،رفتار و نوع اعتماد به نفسی که به من دادند بود و باعث شدند من وارد عرصه نویسندگی شوم.
صبوری همچنین گفت :هر بار که با آقای سرهنگی حرف میزنم چیز جدیدی یاد میگیرم و وجه تازهای از ایشان
کشف میکنم .معتقدم میتوان درباره این شخصیت چندین جلد کتاب نوشت.
این نویسنده خاطرنشان کرد :آثار زیادی از آقای سرهنگی خواندهام و همیشه آثارشان را تحسین کردهام .ایشان
در ادبیات و تاریخ شــفاهی کشــور ،بر خالف بســیاری که به دنبال نگارش متونی با متنهای پیچیده و سنگین
هستند ،دغدغه سادهنویسی دارند و من از ایشان ساده نوشــتن را یاد گرفتم تا مطلبی داشته باشم که هر انسانی
با هر سطحی از دانش و اطالعات بتواند با آن ارتباط برقرار کند .در واقع همان صفا و بی آالیشی و صداقتی که در
رفتار و منش ایشان هست در کلمات و نوشتارشان هم به چشم میخورد و این ویژگی بسیار ارزشمندی است.
وی اظهار داشت :آقای سرهنگی غیر از مدیر و پایهگذار دفتر هنر و ادبیات جنگ ،به نوعی پدر معنوی دفتر و همه
بچههای فعال در طی این سالها بودند .کسی که در سختترین شرایط با همه کم و کاستیها از ابتدا چراغ دفتر
را روشن نگهداشت و وجودش همیشه مایه برکت و نور و روشــنایی برای دفتر بود .کسی که به من به عنوان یک
آدم بی تجربه فرصت رشد و شکوفایی داد و من خیلی چیزها را غیر از کار نویسندگی به ایشان مدیون هستم.
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گفتگو
اهمیت معرفی سرهنگی برای نسل آینده
منصور انوری ،برگزیده جایزه ادبی جاللآلاحمد در سال  ،۱۳۹۰به بهانه رونمایی از مستند «متولد آذر» پرتره
استاد مرتضی ســرهنگی ،گفت :اهمیت سرهنگی آنچنان اســت که به پاس زحمات و خالقیتهایش میتوان
تندیسی از وی ساخت و در میدان مهم شهر گذاشت تا همگان از او سخن بگویند و در یادها و خاطرهها زنده بماند
و آیندگان وجود وی را قدر بدانند.
منصور انوری ،برگزیده جایزه ادبی جاللآلاحمد در ســال  ،1390به خاطر خلق مجموعه رمان «جاده جنگ»
در مورد شخصیت سرهنگی گفت :ســرهنگی را تاکنون از نزدیک ندیدهام و شناخت حضوری از ایشان ندارم .اما
همچنان که در آثارشان پیداســت وی هنرمندی متعهد است .ســرهنگی تکلیف خود را با دنیای پیرامون خود
میداند و چهرهای شناخته شده در حوزه کتاب و ادبیات است.
وی ضمن تاکید بر قدردانی بهموقع از هنرمندانی همچون ســرهنگی ،گفت :ســرهنگی را بایــد با فعالیتهای
ارزشمندش شــناخت .من نیز وی را با معرفی دوستان شناختم؛ چرا که دوســتان اهل ادب از تالشهای وی در
راستای اهداف واالی سرهنگی میگفتند .به این ترتیب مورد توجه شخصی که او را نمیشناسد قرار میگیرد؛ چرا
که آثار سرهنگی و فعالیتهای مجدانه او در راســتای ترویج کتاب و کتابخوانی و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس،
وی را چهرهای شاخص در هنر انقالب ساخته است.
این نویسنده توانمند کشور ادامه داد :بیشک ساخت پرتره مســتندی از شخصیتی همچون سرهنگی ،همچنان
که وی برای حفظ و زنده نگه داشتن نام و روایات ارزشمند انقالب زحمت میکشد و اثرگذار است ،میتواند مفید
باشد .تجزیه و تحلیل ســرهنگی برای دیگران که وی را بهخوبی نمیشناسند امکان ایدهبرداری و الگوبرداری از
زندگی او را به عنوان فردی موفق ایجاد میکند .معرفی سرهنگی بهویژه برای جوانان اهمیت باالیی دارد؛ چرا که
جوانان آیندهسازان هر سرزمینی خواهند بود.
وی افزود :اهمیت سرهنگی آنچنان اســت که به پاس زحمات و خالقیتهایش میتوان تندیسی از وی ساخت و
در میدان مهم شهر نصب کرد تا همگان از او سخن بگویند و در یادها و خاطرهها زنده بماند و آیندگان وجود وی
را قدر بدانند.
انوری در پایان گفت :سرهنگی در جریانسازی تاریخ شفاهی کشور نقش بسزایی داشته است .وی فردی هنرمند
و بسیار آشنا به دنیای فرهنگ و ادب کشور اســت .عالوه بر تواناییهای او میتوان به روحیه والیی او اشاره کرد.
این نویسنده یکی از والیتمداران فرهنگی کشور است که کار خود را بهخوبی انجام داده و همچنان ادامه میدهد.

یک یادگار نفیس و گران
احمدرضا درویش ،کارگردان سینما ،گفت :مرتضی سرهنگی ،یادگار جنگ ،ایثار ،بمب ،موشک و روزهای سخت
است؛ این یادگار گران را باید قدردان بود .ارزش کار مرتضی سرهنگی را نمیتوان به زبان آورد اما وظیفه همه ما
همت کردن و برجسته کردن فعالیتهای این مرد بزرگ ادبیات مقاومت است.
احمدرضا درویش ،کارگردان سینما ،درباره ویژگی شخصیتی و قلم مرتضی ســرهنگی گفت :مرتضی سرهنگی
پیشرو ،خطشــکن و پیشقدم در عرصه حفظ ارزشهای دفاع مقدس بوده و هســت .او قبل از آنکه کسی دست
به کار شود ،برخاست و با همت  30ســاله خود تالش کرد ادبیات شــفاهی جنگ را ثبت و ماندگار کند .مرتضی
ســرهنگی از ذخیره گران مقاومت و دوران دفاع مقدس صیانت کرد و راه را برای من فیلمساز و سینمایی هموار
ساخت .او تالش کرد از کوه عظیم اتفاقات جنگ کتابهای شســتهرفتهای باقی بماند که میتوان به بهترین نحو
آنها را خواند و فیلم ساخت.
وی ادامه داد :من با مرتضی ســرهنگی دوستان قدیمی هستیم و امروز به واســطه همان اشتراک هدف و انطباق
مسیر در کنار هم قرار داریم و همراه هستیم .او با کتابهایش و من با فیلمهایم حرفم را میزنم؛ و چقدر ارزشمند
است که من در مســیری قدم میگذارم که چنین مرد بزرگی در آن پیشرو و راهبر است .اهمیت کار سرهنگی در
روزهای پایانی جنگ هویدا نبود و امروز با گذشت سه دهه از آن روزها اهمیت کتابها و اقدامات سرهنگی برای
همه مانند روز مشخص است .همین اهمیت کارهای سرهنگی است که رهبر انقالب بارها بر ارزشهای آن صحه
گذاشتهاند و حتی در منویاتشان بارها از مرتضی سرهنگی نام برده و به او اشاره کردهاند.
این کارگردان سینما تصریح کرد :همان روزهای پایانی جنگ کسی نمیدانست که تالش و اصرار سرهنگی بعدها
چه گنجینهای میشود و امروز هم کسی نمیداند که در آینده همین گنجینه تا چه حد میتواند راهگشا و مانع از
بروز انحرافات و تحریفات تاریخ جنگ و دفاع مقدس شود .فرداروزی نسلهای بعد برای شناخت جنگ میتوانند
به منابع معتبر مراجعه کنند ،پژوهش کنند و مسیر امینی را طی کنند که روایتی صحیح و نه مورددار را از جنگ
میخوانند .ما در تاریخ خود اتفاقات کوچک و بزرگی داشتهایم که متاســفانه نقاط عطفی که میتوانست ما را از
خطر دفع کند و درسهای آموزنده به ما بدهد از تاریخ ما به شکل مرموزی حذف شده است .اینبار ایران میزبان
بزرگمردی به نام سرهنگی بود که دســتاوردهای جنگ تحمیلی را برای ما حفظ کرد ،و برای آیندگان میتواند
صفحه صفحهاش درسهای ارزشمندی باشد که با خواندن آن مجاهدت ،ایثار ،انسانیت و آزادگی را مشق کنند.
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کافه نادری جنگ
انسیه شاهحسینی معتقد است مرتضی سرهنگی
راه درســتی را در عرصه ادبیات جنگ باز کرد و با
توجه به کارهایی که در این چهل سال انجام داده
سمبل تالش ،امید ،هدف و رسیدن است ،در واقع
ایشان من را یاد موفقیت میاندازد.
انسیه شاهحسینی نویسنده و کارگردان سینما که
آشنایی طوالنی با مرتضی ســرهنگی دارد درباره
شخصیت این نویسنده انقالبی به سوره سینما گفت:
همیشه دیدار ایشان برای من یادآور روزهای اول
جنگ است .زمانی که هنوز تشکیالتی نبود و یک
عده جوان دور هم جمع می شدند تا با دست خالی
بدون پشتوانه فقط با انگیزهای که داشتند آغازگر
یک راه شــوند .آن روزها در حیــاط حوزه هنری
کانکسی بود و همه آن جا جمع میشدیم .من هم
کنار شان حضور داشــتم و هر وقت با هم صحبت
میکردیم میگفتیم اینجا کافه نادری جنگ است.
وی با ابراز خوشــحالی از موفقیــت امروز مرتضی
سرهنگی؛ افزود :او راه درستی را در عرصه ادبیات
جنگ باز کرد و با توجه به کارهایی که در این چهل
سال انجام داده برای من سمبل تالش ،امید ،هدف
و رسیدن است در واقع ایشــان من را یاد موفقیت
میاندازد .مرتضی ســرهنگی با آرامشی که دارد
علی رغم مسایلی که دیده ،شنیده و نوشته همیشه
همان رفتار و متانت و پایداری و پشتکاری را نشان
میدهد که روز اول داشت.
شــاه حســینی ادامه داد :یکــی از جذابیتهای
سرهنگی برای من تعهد اوســت .در این  ۴۰سال
آدمهای بسیاری پوســت انداختند و رنگ عوض
کردند اما ایشان همان آدم سال  ۵۹است  .در رفاقت
هم کم نمیگذارد و من هر فیلمنامهای میخواهم
شروع کنم اول خدمت ایشــان میروم و سوژه را با
او در میان میگذارم .ایشــان هم همیشه با روی
گشاده هر چه منابع تحقیقاتی دارد در اختیار من
قرار میدهد.
کارگردان «شب بخیر فرمانده» گفت :زمانی که او
به ثبت ادبیات جنگ فکر میکرد هیچکس دنبال
چنین موضوعی نبود حتی خود من هم به اندازه او
امیدوار نبودم که این دغدغهها به بار بنشیند .وقتی
از اندیشههای دور و درازش صحبت میکرد گوش
میکردم اما ته دلم امیدی نداشتم به آن برسد ولی
امروز میبینم کتابهایش جریان سازیهایی کرده
که هیچکس آن زمان تصورش را نمیکرد .اراده او
بود که باعث شد خیلیها به موازات او و بعد از او بلند
شوند تا دریای انقالب را وسیعتر کنند.
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انکار سرهنگی یعنی انکار همه ادبیات دفاع مقدس
نصــرتاهلل محمــودزاده ،نویســنده ،درباره
ویژگی شــخصیت و قلم مرتضی ســرهنگی
گفت :مرتضی سرهنگی انسان بزرگی است که
در زمان حیاتش شناخته نمیشود و اگر کسی
سرهنگی را انکار کند همه ادبیات دفاع مقدس
را انکار کرده است.
نصــرتاهلل محمــودزاده ،دربــاره ویژگــی
شــخصیتی و قلم مرتضی ســرهنگی گفت:
انقالب اسالمی که به پیروزی رسید ،ادبیات
انقالب حرف و ســخن جدیــدی را به گوش
مخاطب میرساند .با وقوع جنگ و گسترش
ادبیات دفاع مقدس سخن جدیدی به عنوان
پشــتوانه ادبیات انقالب از دل آن بیرون آمد،
مطرح و به عنوان بخشی از ادبیات روز ،به بدنه
ادبیات معاصر ایران متصل شد؛ هرچند که من
اعتقاد دارم این ادبیات در جریان ادبیات جهان
نیز تاثیرگذار بود و توانســت در مسیر ادبیات
جهان نیز تغییرات و تحوالتی را ایجاد کند ،اما
این آغاز و پیام بسیط نیازمند جریان عظیمی
بود که از ابتدا تا رساندن آن به سرمنزل مقصود
تالش کند و از نفس بازنایستد.
وی ادامه داد :نویســندگان ایــن عرصه باید
کاری میکردنــد تا ادبیات دفــاع مقدس به
مسیر خود همانند روزهای اول پر قوت ادامه
دهد؛ همانند عملیات کربــای  5که باید تا
آخرین لحظات نیز تالش و کوشــش میشد
تا عملیات به موفقیت و پیروزی برســد .این
مسئله باید تا پایان داستان و پایان کار ادامه
مییافت و باید کسانی پای کار میآمدند که
بتوانند بــرای هر درنگی ســخنی نو از ذهن
خود بیرون بکشند و با قلم خود آن را ماندگار
سازند .در اینجا اهمیت مرتضی سرهنگی بیش
از دیگران نمایان شد .او کسی بود که هر روز
باور و اعتقاداتش به کاری که می کرد بارورتر
میشد ،و هر وقت که او را میدیدیم ایدههای
جدید با برنامههای بهتری ارائه میداد.
این نویســنده تصریــح کرد :قلــم مرتضی
سرهنگی ساده است .همین مسئله است که
او را بــه مخاطب نزدیــک میکند و مخاطب
میداند نویســنده چه میگوید .او یک سخن

طوالنی را یک عبارت زیــاد را در یک جمله
میگوید و این کار هنر سرهنگی است .بسیار
تالش کردیم همانند سرهنگی ساده و گزیده
بنویســیم و او برای بســیاری از نویسندگان
به عنوان الگو عمل کرده اســت .مــا از دهه
 60با مرتضی سرهنگی هســتیم اما او کاری
کرد که نویســندگانی که از همان زمان اهل
نوشتن برای دفاع مقدس بودند و همدیگر را
نمیشــناختند ،به دلیل حرکتی که مرتضی
سرهنگی آغاز کرد خود را نشان دهند ،جلوه
کنند و ما احساس کنیم نویســندگان دفاع
مقدس و ادبیات انقالب اســامی لشــکری
هســتیم که برای حفظ یاد ،مجاهدت و ایثار
شهدا و جانبازان در کنار هم فعالیت میکنیم.
امیدوارم کــه بتوانیم این کار مهــم را ادامه
دهیم.
محمودزاده با بیان اینکه مرتضی ســرهنگی
بعدها شــناخته خواهد شــد ،گفت :چارلی
چاپلین میگوید من این همــه کار کردم تا
مردم بفهمند اما آنها فقــط خندیدند .من
درباره ســرهنگی جملهای دارم که هر وقت
در میان دوستان مطرح میکنم همه به جای
درک عمیق آن فقط میخندند .من میگویم
تنها یک نفر در هشت ســال دفاع مقدس با
یک درجه رفــت و با یک درجه برگشــت .او
مرتضی ســرهنگی بود که با درجه سرهنگی
به جبهه رفت و با درجه ســرهنگی برگشت.
او هیچوقت برای درجه ،مقام ،جایگاه ،پست،
پول و یا عنوان کار نکــرد .هرچند امروز از او
تقدیر شــد اما معموال این نوع کارها در زمان
حیات یک انســان نمیتوانــد کمک کند که
مردم او را بشناسند .زیبایی دنیا نیز به همین
است .اینکه دیده نشــوی .وقتی دیده نشوی
و افتخار کســب کنی پس از مرگت جاودانه
خواهی شد .مرتضی سرهنگی بعدها شناخته
میشود و او انسانی جاودانه است؛ زیرا ادبیات
دفاع مقدس را او برپا کــرد و او این نهال را به
یک درخت تنومند بدل ساخت ،و هر کس که
سرهنگی را انکار کند ،ادبیات دفاع مقدس را
انکار کرده است.

انسانی بزرگ  ،اثرگذار و بسیار آگاه به حرفه خودش
کیانوش گلزار راغب ،نویسنده دفاع مقدس،
درباره ویژگی شــخصیتی مرتضی سرهنگی
گفت :مرتضی ســرهنگی با تال شهای خود
متد و شــیوه جدیدی را برای خاطرهنگاری
و ثبت تاریخ انقالب اســامی و دفاع مقدس
ایجاد کرد کــه مخاطب را جــذب کند .او با
چنین اقدامی مانع از خامفروشــی خاطرات
رزمندگان و تاثیرگذاران انقالب اسالمی شد.
کیانوش گلــزار راغب ،دربــاره ویژگیهای
اخالقی و حرفهای مرتضی ســرهنگی گفت:
مرتضی ســرهنگی انســانی بزرگ ،اثرگذار
و بســیار آگاه به حرفه خودش اســت .او را
بحق میتوان پــدر ادبیات انقــاب و دفاع
مقدس نامید ،او توانست با نگارش کتابهای
اثربخش خود سبک جدیدی از خاطرهنگاری
را ارائه دهد و موقعیت ادبیات انقالب و دفاع
مقــدس را از یک فضای نامشــخص به یک
ثبات و ســبک منحصربهفرد برســاند .ما در
قبل از آقای سرهنگی نیز تولیداتی در حوزه
خاطر هنگاری داشــتیم اما به دلیل ســبک
نوشتن و شــیوه بیان خاطره مخاطب جذب
آنها نمیشــد؛ بــه عبارتی مــا خاطرات را
خا مفروشی میکردیم اما مرتضی سرهنگی
بر اســاس نیاز مخاطب دســت به قلم شد و
توانست ضمن رضایت خواننده رونق ویژهای
را به ادبیات انقالب و دفاع مقدس بازگرداند.
وی ادامــه داد :مرتضی ســرهنگی در متن
خود و روایت واقعه انســجام و کشش بسیار
باالیی دارد و از همین رو نوشتههای او برای
خواننده بســیار جــذاب اســت .همان طور
که رهبر انقالب تاکید دارنــد ،خاطره نقش
بســیار مهمی در عرصه فرهنگی و اجتماعی
ایفا میکند و کاالی ارزشمند فرهنگی است
که باید به شــکل ویژه در اختیار خوانندگان

و مخاطبین قرار گیرد .کتاب ماندگار اســت
و اگــر مانــدگاری آن با متنهــای جذاب
تضمین شــود ،ســالهای ســال در جامعه
اثرگذار و اثربخش خواهد بــود .از همین رو
خاطرات دفاع مقدس و انقالب اســامی به
واســطه اینکه هم تاریــخ را روایت میکند
و هم حماســه را ،میتواند بــرای خواننده
هم لذتبخش باشــد و هم او را با گذشــته،
ارزشها ،اعتقادات راســخ و نــاب پیوندی
مجدد بزند که این مســئله میتواند در ادامه
مسیر انقالب ،بسیاری از توطئههای دشمن
را خنثی کند.
این نویســنده درباره ویژگیهــای اخالقی
مرتضــی ســرهنگی نیــز گفــت :مرتضی
سرهنگی ،استادی دغدغهمند ،بسیار صبور،
شایسته و هوشمند اســت .او به جای اینکه
حرف بزنــد ،هدفمند به ســراغ اصل مطلب
میرود ،مخاطب را برانــداز میکند ،نیازهای
او را که شناخت دست به قلم میبرد و تولید
میکند .اگر نگاهی به تالشهای دفتر ادبیات
مقاومت حوزه هنری داشــته باشید ،بیش از
 800جلد کتاب توسط این دفتر و با حمایت،
مشورت و نظارت مرتضی سرهنگی به چاپ
رســیده اســت .حال اگر دو برابر این تعداد
کتاب و سوژه نیز توسط آنها رد شده باشد،
مرتضی سرهنگی با بیش از 2هزار نویسنده
انقالب اسالمی جلسه داشته و آنها را ارشاد
و راهنمایی کرده اســت .تجــارب مرتضی
ســرهنگی در حوزه ادبیات مقاومت ،انقالب
اســامی و دفاع مقدس بیمانند اســت؛ از
همین رو اشراف بر موضوع ،شناخت مخاطب
و دغدغههای او برای چــاپ کتابهای طراز
اول او را از سایرین متمایز میکند.

یادگار دوران طالیی
رضا امیرخانی ،نویسنده ،درباره ویژگی شخصیت
مرتضی ســرهنگی گفت :مرتضی سرهنگی بر
هدف ،راه و منش خود ایستاده است و این اراده
برخاسته از خط اصیلی است که ما را به یاد دهه
 ۶۰میاندازد.
رضــا امیرخانــی ،نویســنده ،دربــاره ویژگی
شــخصیتی مرتضی ســرهنگی گفت :مرتضی
سرهنگی مرد عمل است .او با تالش شبانهروزی
خود در مسیر ماندگار کردن خاطرات رزمندگان
کارهای بزرگی انجام داد که امــروز باید به این
کارها افتخار کرد .او خــط اصیل ادبیات انقالب
را زنده نگه داشته است و همانند روزهای جنگ
با دغدغه بسیار بدون هیچ ناامیدی برای کسب
اهداف خود پیش میرود .سرهنگی یادگار دوران
طالیی حوزه هنری است.
وی ادامه داد :مرتضی ســرهنگی بر هدف ،راه و
منش خود ایستاده و این اراده میتواند بسیاری
از جوانان را در مســیر درست قرار دهد ،آنها را
رشد دهد و کمک کند که مسیر انقالب و ادبیات
انقالب مسیری پررنق باشد .او با زنده نگه داشتن
خاطرات رزمندگان ،حس و حال جبهه و جنگ
را برای امروز و فردا زنده نگه میدارد .کسانی که
جنگ را تجربه نکردهاند ،کســانی که نزدیکی،
صمیمیــت ،ایثار و تــاش بزرگمردان جنگ
را ندیدهانــد در کتابهای ســرهنگی آنها را
میخوانند و همین کتابها اســت که میتواند
عظمت دفاع مقدس را برای نســلهای بعدی
نشان دهد.
این نویسنده با تاکید بر اینکه مرتضی سرهنگی
از نخستین کسانی بود که ارزش و قدر خاطرات
رزمندگان را دانســت ،گفت :اینکــه مرتضی
سرهنگی توانست از رزمندگان خاطره بگیرد و به
آنها بقبوالند که به بیان خاطرات خود بپردازند،
کار بسیار مهم ،دشــوار و البته ارزشمندی بود.
بســیاری از رزمندگان از بیان خاطرات خود به
دلیل مســئله ریا و اینکه بازگو کردن آنها اجر
کارشنان را از بین میبرد ،خودداری میکردند.
از همین رو تالش بسیار کرد آنها را مجاب کند
تا دســت به کار شــوند .همان تالشها و اصرار
مرتضی سرهنگی بود که امروز صدها جلد کتاب
خاطرات دفاع مقدس را در دسترس داریم.
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سیمای یک مجاهد فرهنیگ
شاید در نظر اول ساخت یک مستند پرتره درباره شــخصیتی که بسیار درباره او در
طول سالهای اخیر حرف زده شده است ،چندان حائز اهمیت به نظر نیاید .درست
از حدود  10سال پیش و با انتشار کتاب «دا» توجههای بسیاری در کشور به سمت
دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری جلب شد .این جلب توجه اما بیش از همه بر
روی مدیر این دفتر بود .مرتضی سرهنگی یکی از آن شخصیتهایی است که اکنون
پس از ســه دهه کار جدی بر روی ادبیات دفاع مقدس در امر خاطرهنگاری میتواند
با واژههای فراوانی توصیف شــود .اما برای توصیف سرهنگی شــاید تنها استفاده از
واژهها کافی نباشد .این همان نکتهای است که با دیدن مستند «متولد آذر» میتوان
به آن دست یافت.
«متولد آذر» قرار است بازخوانی زندگی مردی باشد که معموال ترجیح میدهد بیش
از اینکه سوژه مصاحبه باشــد ،خود در مقام مصاحبهکننده قرار بگیرد .مانند همه
کسانی که در سالهای زندگیشان تجربه خبرنگاری داشتهاند .این چنین است که
مستند پرتره مرتضی سرهنگی از هر لحاظ تبدیل به یکی از آثاری میشود که هر فرد
عالقهمند به جریان ادبیات مقاومت در ایران پس از انقالب اسالمی به دنبال آن است.
«متولد آذر» با سرهنگی همراه میشــود و به بخشهای مختلف خاطرات او سرک
میکشد .به خانه پدری ،به مغازه برادر ،به مدرسهای که در آن درسخوانده و حتی
به عکسهای خانوادگیاش سر میزند .در میان این خاطرهگردیها ،آنچه خود را
به خوبی نشان میدهد این است که سرهنگی به سازنده مستند اعتماد کامل داشته
است .در جای جای مستند مشخص است که سیدرضا حسینی ،نویسنده و کارگردان
«متولد آذر» ،موفق شده به سبب دوستی دیرینه با سرهنگی این اعتماد را به وجود
آورد و سوژه مســتند نیز با تکرار مداوم «آقا ســید» و خطاب قرار دادن حسینی در
بخش زیادی از زمان مستن ِد  78دقیقهای «متولد آذر» این اعتماد را نشان میدهد.
همراهی اینچنینی یکی از مهمترین مســائلی است که در این مستند خود را نشان
میدهد.
اما فارغ از شکل گرفتن اعتماد بین فیلمساز و سوژه روایت او ،خود مرتضی سرهنگی
است که نشان میدهد توانایی تبدیل شدن به یک چهره درخشان رسانهای را دارد.
ســرهنگی با شــیرینی خاص خود و با تهلهجه زیبای ترکیاش چنان موضوعات و
مسائل را به دقت بیان میکند که مخاطب «متولد آذر» به آسانی با روایت او همراه
میشود.
اما به گمان نگارنده «متولد آذر» به دو بخش تقســیم می شود .بخش اول داستان
زندگی سرهنگی و خانواده اوست .داستانی که نشان از مردی دارد که همه دوستش
دارند و دو دخترش حتــی همین امروز زمانــی که متنهای پدر برای خودشــان
میخوانند به گریه میافتند .ســرهنگی در روایت از سالهای کودکی خود چنان از
پدر و مادرش سخن میگوید که هر مخاطبی دلش میخواهد روزی را در خانه آنها
بگذراند .تاکید او بر اینکه تالش کرده تا فضای زندگیاش دقیقا شبیه آنچه باشد
که پدر و مادرش برای او و دیگر خواهران و برادرانش ساخته بودند ،نشان از یک عمق
و ریشه در باورها وسبک زندگی او به دست میدهد .عمقی که نمود آن را میتوان در
شکلگیری شخصیت اجتماعی و فرهنگی ســرهنگی به خوبی مشاهده کرد .تاکید
کارگردان بر همراهی با اشکهای اعضای خانواده سرهنگی شاید یکی از مهمترین
ویژگیهای این اثر باشد.
همانگونه که اشاره شد «متولد آذر» در بررســی زندگی سرهنگی جذابیتهایی را
در نظر گرفته که باعث میشود مخاطب برای شــنیدن حرفهای جدی بخش دوم
آماده شود .قبل از پرداختن به آنچه که در بخش دوم در این مستند میگذرد باید به
روایت سرهنگی از سالهای رفتنش به مدرسه اشارهای کرد .سالهایی که به خوبی
نشان میدهد سرهنگی چه زجری از آن روزها را همچنان با خود میکشد .اینچنین
اســت که او آن روزها را بدترین روزهای زندگیاش خطاب میکند که در مدرسه به
طور مرتب و با دلیل و بیدلیل کتک میخورده است! شاید همین نکته است که باعث
شده شخصیت سرهنگی چنین فرهنگی شکل بگیرد.
تاکید درست فیلمساز در بخش ابتدایی مستند بر عالقه سرهنگی به مجله «کیهان
بچهها» و پیوند خوردن آن با بخش مهمی از زندگی ســوژه مســتند ،دریچهای را
میگشاید که میتوان با آن به آنچه مرتضی سرهنگی به خاطرش شناخته میشود
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گام گذاشت .سرهنگی پس از انقالب در قامت یک
روزنامهنگار کار خــود را در روزنامــه «جمهوری
اســامی» آغاز میکند .با شــروع جنگ تصمیم
میگیرد که حرفهای اسرای عراقی را در روزنامه
چاپ کند و این آغاز یک راه طوالنی است.
مستند از اینجا به بعد داستان تأسیس دفتر ادبیات
و هنر مقاومت حوزه هنری اســت .از این جا به بعد
و در یک چهارم پایانی مستند هدایتاهلل بهبودی،
یار دیرین ســرهنگی ،نیز وارد میشود و تاریخچه
مصوری از تأسیس دفتری روایت میشود که اتفاقی
بزرگ را در عرصه ادبیات جنگ در ایران رقم زد.
مســتند تالش خود را در این بخش به کار گرفته
اســت تا حرفی درباره ســرهنگی و تأســیس این
دفتر ناگفته نگذارد .ســرهنگی با دغدغه فراموش
نشدن آ نچه در جنگ گذشــته و ادای بدهکاری
به همرزمان و شــهیدان دفاع مقدس چنان درباره
این دفتر حرف میزند که مســتند نیز تحت تاثیر
شخصیت او قرار میگیرد .دیگر گویا مخاطب قرار
نیست یک پرتره از ســرهنگی ببیند ،بلکه داستان
چگونه زنده کردن روایتهایی است که هنوز جای
کار بسیاری دارد .از اینجا به بعد است که مستند تا
دقایق و سکانسهایی پیش از پایان از ضرورتهای
کاری که سرهنگی و بهبودی انجام میدهند حرف
میزند.
اما شاید مهمترین نکتهای که درباره مستند «متولد
آذر» بتوان به آن اشاره کرد چینش درست آدمها
برای توصیف مرتضی ســرهنگی اســت .سیدرضا
حســینی با در نظر گرفتن رویکردی هوشمندانه
و در حالی که میتوانســت افراد زیــادی را برای
مصاحبــه درباره ســرهنگی مقابــل دوربین خود
بنشــاند ،تنها تک ســکانسهایی را به همسر و دو
دختر ســرهنگی اختصاص میدهد و تنها از جایی
که الزم است هدایتاهلل بهبودی را اضافه میکند.
جمالت آخر بهبودی درباره بدهکار بودن کشور به
سرهنگی و عدم شناخت درســت او به عنوان یک
مجاهد فرهنگی شــاید مهمترین جمالتی باشــد
که در این مستند گفته میشود .جمالتی که خود
سرهنگی خالف آن میاندیشد و میگوید هر کاری
کرده تنها ادای بخشی از بدهکاریاش بوده است.
شــاید بتوان به ضعفهایی هم در مستند «متولد
آذر» اشــاره کرد ،اما با همه اینها با فیلمی روبرو
هســتیم که توانسته ســیمای مرتضی سرهنگی و
همه کارهایی که در طول ســالهای زندگی خود
انجام داده را به تصویر بکشد .تصویری از یک مجاهد
فرهنگی که در راه بازگویــی روایتهای آدمهای
جنگ هشت ســاله بخش مهمی از زندگی خود را
وقف کرده اســت .و این همه آن چیزی اســت که
سیدرضا حسینی و مســتند «متولد آذر» به عنوان
مستند پرتره مرتضی ســرهنگی ،توانسته آن را در
قاب تصویر قرار دهد.

سرهنگی روایتگر حماسه و مجاهدت
شهاب مرادی گفت :مرتضی سرهنگی تنها بازگوکننده و نقلکننده جنگ و اتفاقات آن نیست؛
او روایتگر حماسه ،رشادت و مجاهدت کسانی است که تاریخ بسیار کم به خود دیده است.
حجتاالسالم شهاب مرادی ،رئیس سابق سازمان فرهنگی ،هنری شهرداری تهران و از فعاالن
فرهنگی ،درباره شخصیت مرتضی ســرهنگی و فعالیت او گفت :مرتضی سرهنگی سه دهه از
عمر خود را به شکل تمام وقف ثبت خاطرات و اتفاقات جنگ کرده است؛ اما اینجا نکته ظریفی
وجود دارد و آن این است که مرتضی سرهنگی صرفا به روایت و نقل اتفاقات جنگ نپرداخته
است .گاهی شما گزارشــی از یک ماهواره را میخوانید که از فضا صحنه درگیری دو گروه را
در قالب یک جنگ گزارش میدهد اما فردی مانند مرتضی ســرهنگی از وسط میدان جنگ
نه گزارشگر بلکه روایتگر حماسه ،رشادت و مجاهدت رزمندگانی است که تاریخ بسیار کم به
خود دیده اســت .او با نقل این اتفاقات و ثبت چنین خاطرات ارزندهای اسوههای مقاومت را
ماندگار ساخته است.
وی ادامه داد :مرتضی ســرهنگی تالش کرد و امروز تالشش نتیجه داده است .اما قطعا بستری
مهیا بوده است که مرتضی ســرهنگی بتواند چنین کار بزرگی انجام بدهد .باید از حوزه هنری
انقالب اســامی قدردانی کرد که فضایی را به وجود آورد که مرتضی سرهنگی امروز بدرخشد.
وقتی میگوییم مرتضی سرهنگی و وقتی از او تقدیر میکنیم یعنی میگوییم مومنی شریف،
میگوییم بنیانیان ،یعنی از حوزه هنری تقدیر میکنیم .یک تیم خوب سرهنگی را حمایت کردند
و تالشهای همه آنها امروز به بار نشسته است .کار سرهنگی تجلی تالش حوزه هنری است.
حوزه هنری باید به خودش به پاس زحمات و تالشهای مرتضی سرهنگی افتخار کند و ما نیز باید
به حوزه هنری افتخار کنیم که اینچنین تالش کرد و توانست ادبیات دفاع مقدس را جاودانه کند.
این فعال فرهنگی با بیان اینکه مرتضی ســرهنگی طالیهدار عرصه ثبت خاطرات است ،گفت:

«متولد آذر» عبور از پرتره «مرتیض رسهنیگ»
«متولد آذر» پرتره مرتضی سرهنگی از نویسندگان مطرح حوزه ادبیات مقاومت است،
که اثری قابل اعتنا است.
یکی از ویژگیهای مستند پرتره عبور از کاراکتر کلیشهای و شناخته شده موضوع فیلم
است .در میان انبوه مســتندهای پرتره اکثریت آنها تعلق به آثاری دارد که حتی توان
بازتاب این کاراکتر شناخته شده را هم ندارند.
برخی از مستندها نیز تنها در سطح باقی میمانند و در نهایت اطالعاتی را ارائه میدهند
که با کمی صرف وقت و جســتجو در فضای مجازی قابل دســترس هستند .اما تعداد
اندکی هستند که با عبور از چهره سوژه مساله بزرگتری را طرح میکنند .هر چقدر که
موضوع مورد بحث دغدغهمندانهتر باشد با اثری روبهرو خواهیم بود که پویایی بیشتری
خواهد داشت.
«متولد آذر» از نوع سوم مستند پرتره است.
«متولد آذر» با محور قرار دادن زندگی و زمانه «مرتضی سرهنگی» ،مدیر دفتر ادبیات و
مقاومت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی به مساله ادبیات دفاع مقدس نیز پرداخته
است« .متولد آذر» ســعی کرده تا با ارئه چهرهای تازه از مرتضی سرهنگی و حضور در
زندگی شــخصی او مخاطب را به حال و هوای روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی و شکل
گیری ادبیات دفاع مقدس ببرد .اظهارات مرتضی سرهنگی از ادبیات دفاع مقدس تنها
تعریف یک نویسنده از این گونه ادبی نیست بلکه تفسیر یکی از تاثیرگذارترین چهرهها
و بنیان گذاران ادبیات دفاع مقدس است که میتوان آنها را تفسیر و تاویل کرد چه با
آنها موافق باشیم یا نباشیم.
ریتم درســت و مناســب فیلم در کنار روایت دراماتیک آن« ،متولــد آذر» را به اثری
متفاوت تبدیل کرده که میتواند بارها تکرار شود .آنچه که شخصیت مرتضی سرهنگی
را در ادبیات دفاع مقدس متفاوت کرده است فقط نویسنده بودن و نشستن بر صندلی
مدیریت نیست ،داشــتن جهان بینی نســبت به دفاع مقدس و ادبیات دفاع مقدس و
صاحب دیدگاه بودن سرهنگی باعث شده که پرتره او مهم باشد.
فیلمساز با همه این دانستهها به ســمت موضوع رفته و خوشبختانه در بازتاب زندگی
شخصی مرتضی سرهنگی و زندگی حرفهای او به افراط و تفریط نیافتاده است ،همین

مرتضی ســرهنگی در زمانی احســاس کرد
بسیاری از رشادتها در حال فراموشی است.
اگر امروز جوان ما برای دفــاع از حرم آل اهلل
راهی ســوریه میشــود به خاطر اثرگذاری
همین آثار است که مســتقیم به قلم مرتضی
ســرهنگی و یا غیر مســتقیم با راهنمایی و
حمایتهای او نوشــته شده اســت .مرتضی
ســرهنگی با بیش از  800نویسنده کار کرده
و به نحوی خــود را وقف ثبــت و ماندگاری
حماسه دفاع مقدس کرده است .دفاع مقدس
در دهه  60تمام نشــد بلکه تا امروز هم ادامه
دارد .فرهنگ دفاع مقدس فرهنگ جنگیدن
نیســت؛ فرهنگ نجات دادن ،فرهنگ ایثار
کردن ،نوعدوستی ،وطندوستی و جان دادن
برای ناموس و اســام است .ســرهنگی اهل
جنگ نیست؛ او اهل ایثار است و دست به قلم
میبرد تا ایثار را ماندگار کند .امیدوارم صدها
ســرهنگی در دامان حوزه هنری تربیت شود
و ما به واســطه این بزرگان به گذشــته خود
افتخار کنیم.

رسول حسنی

مواجهه فیلمساز با سوژه باعث شده که فیلم به اثری پویا
و قابل تامل تبدیل شــود .عدم نگاه جانبدارانه به دفاع
مقدس ،پرهیز از شعارزدگی و دکوپاژ صحیح و تدوینی
اصولی با ریتمی اســتاندارد« ،متولد آذر» را متفاوت از
پرترههای حوزه انقالب و دفاع مقدس کرده است.
ســیدرضا حســینی بیجهت دوربین خود را به سمت
دوســتان و آشــنایان و متخصصان این حوزه نگرفته تا
درباره مرتضی سرهنگی اظهار نظر کنند .چرا که تجربه
ثابت کرده آنچــه متخصصان درباره یــک چهره مقابل
دوربین بیان میکنند با آنچــه در حقیقت به آن اعتقاد
دارند و مینویسند متفاوت است .در واقع «متولد آذر»
روایت مرتضی سرهنگی از زبان مرتضی سرهنگی است.
تنها نکتهای که باقی میماند این است که چرا این فیلم
در بخش شهید آوینی پذیرفته شده نه در بخش مسابقه
ملی ،مرتضی سرهنگی بیشتر از آنکه چهر های شاخص
در ادبیات دفاع مقدس باشد ،شخصیتی ملی دارد .عدم
حضور این فیلــم در بخش جایزه شــهید آوینی به این
معناست که نه در آرای مردمی شرکت خواهد داشت و
نه در رشــتههای مختلف فنی مورد داوری قرار خواهد
گرفت .در حالی که «متولد آذر» قابلیت رقابت با بهترین
آثار بخش مسابقه ملی و بینالمللی را داراست.
«متولد آذر» تجربه با اهمیتی در حوزه مســتند پرتره
است که میتواند به اشــکال مختلف به کار گرفته شود.
به شرط آنکه مدیران فرهنگی و مراکز ذیصالح شرایط
دیده شدن حداکثری چنین آثاری را فراهم کنند.
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پرونده

نویسنده کتاب «زندان الرشید» درباره شخصیت مرتضی
سرهنگی گفت :مرتضی سرهنگی مرادش از کار در حوزه
ادبیات و نشــر کتاب ،تحقق اهداف واالی خود و ایفای
نقشش در حوزه فرهنگی انقالب اسالمی است.
حجتاالسالم محمدمهدی بهداروند ،درباره شخصیت
مرتضی سرهنگی گفت :مرتضی ســرهنگی در زمان
جنگ در جبهه حضور داشــت و بعــد از جنگ پوتین

خودش را از پای درنیاورد و تنها اسلحه سخت خودش
را زمین گذاشت و با سالح نرم خود یعنی قلم به همان
ماموریت و وظیفهای که برای خودش تعریف کرده بود
ادامــه داد .او با همان جدیت بــرای تحقق آرمانهای
انقالب اســامی و تعالی ادبیات دفاع مقدس و انقالب
شبانهروز تالش میکند.
وی ادامه داد :مرتضی سرهنگی مرادش از کار در حوزه
ادبیات و نشــر کتاب ،تحقق اهداف واالی خود و ایفای
نقشش در حوزه فرهنگی انقالب اسالمی است .او اصال
به دنبال جایگاه و مقام نبوده و نیست و برعکس کسانی
که میخواهند از این نمد برای خود کالهی ببافند ،تنها
به مسیر و کارهای خود توجه میکند .هرجا که اتفاق
بزرگی رخ میدهد و رشــدی در حوزه ادبیات انقالب
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سرهنگی روزی را بدون دغدغه انقالب سپری نکرده
و دفاع مقدس صورت میگیرد ،مرتضی ســرهنگی در
آنجا فعالیتی کرده است اما هیچگاه در ویترین و تریبون
حاضر نمیشــود ،و همین اخالص و دوری از شهرت او
است که مرتضی سرهنگی را از بسیاری از نویسندگان
متمایز میکند.
این نویسنده تصریح کرد :حسنخلق آقای سرهنگی و
اخالق پسندیده ایشان در مواجهه با دوستان و سایرین به
حوزه نگارش کتب و فعالیت ادبی ایشان هم سرایت کرده
و به واسطه همین اخالق نیکو است که ایشان تا این حد
موفق و اثربخش حضور داشتهاند.
حجتاالسالم بهداروند با بیان اینکه مرتضی سرهنگی
روزی را بدون دغدغه انقالب سپری نکرده است ،گفت:
مرتضی سرهنگی برای کشف استعدادها و شناسایی افراد
مستعد که نهفته هستند دست به سفر به سراسر ایران
زد و توانست اســتعدادهای بسیار خوبی را کشف کند.
بسیاری از این استعدادها که به واسطه جناب سرهنگی
وارد عرصه ادبیات و حوزه جدی آن شدند ،امروز از افراد
تاثیرگذار هستند و هرکدام برای خود عناوینی را به دست
آوردهاند .به واسطه اخالق نیکو و منش آقای سرهنگی
بسیاری به حوزه ادبیات انقالب و دفاع مقدس عالقهمند
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شدند و سعی کردند در مسیر او حرکت کنند.
وی در ادامــه گفــت :امیــدوارم که ســرهنگیها و
بهبودیهای ادبیات فارسی تکثیر شوند و شاهد ظهور و
بروز شخصیتهایی باشیم که مانند این دو عزیز اینگونه
فعالیت کنند.
نویســنده کتاب «زندان الرشــید» به نقل خاطرهای
پرداخت و درباره آن گفت :میخواهم خاطرهای را نقل
کنم که نشان میدهد رهبر انقالب تا چه اندازه به جناب
سرهنگی عالقهمند است .مدتی قبل قرار شد طی یک
دیدار خصوصی و صمیمی برای اقامه نماز ظهر خدمت
مقام معظم رهبری برویم .ایشان که از در منزل خارج
شدند با همه از دور سالم و احوالپرسی کردند ،همین که
چشمشان به آقای سرهنگی افتاد جلو آمدند و دستشان
را دور گردن آقای ســرهنگی بردند و سر ایشان را روی
سینه گذاشتند و مفصل بوسیدند .بعد از پایان آن جلسه،
شب با خانه آقای ســرهنگی تماس گرفتم و تلفنی به
همسر ایشان گفتم که امروز چنین اتفاقی افتاد و من اصال
به این اتفاق غبطه نخوردم بلکه بهشدت حسادت کردم
که حضرت آقا اینگونه جناب آقای سرهنگی را دوست
دارند .مرتضی سرهنگی بسیار بیبدیل و بیمانند است.

