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                              رویدادها

دیدن این فیلم جرم است                                     دیدگاه

اختتامیه جشنواره فیلم عمار

گفتمان فرهنگی انقالب- جشنواره فجر

 »لوپتو« را به فیلم فجر نمی بریم

 »سینما پاتوق «- جشنواره فجر

 نشست مدیران ستادی و استانی

سیمای یک مجاهد فرهنگی
مرتضی سرهنگی

                                     گزارش
گزارش

                                     گفتگو

                                     گزارش

                                     پرونده



سخن نخست
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.
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مســتند»متولد آذر« جدیدترین محصول سازمان سینمایی 
حوزه هنری منتشر شد

مســتند »متولد آذر« به کارگردانی و تهیه کنندگی سیدرضا 
حســینی از تازه تریــن تولیدات مرکز مســتند ســوره در ویودی های 

معتبرمنتشر شد.
این مســتند به زندگی، شــخصیت  و زمانه مرتضی ســرهنگی، چهره 

برگزیده هنر انقالب و پژوهشگر پیشکسوت دفاع مقدس می پردازد.
عالقه مندان می توانند 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 فیلم های 

مستند»سینماحقیقت« راه یافت و در این جشنواره به نمایش درآمد.

مستند »متولد آذر« منتشر شد

راهیابی»ذبح« به جشنواره »کاستندورف« 

فیلم کوتاه »ذبح« به کارگردانی مشــترک آکو زندکریمی و ســامان 
حســین پور، به تهیه کنندگی 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 پایه گذاری شده، هر ساله سینماگران 
برجسته جهان را دعوت می کند 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 داشته اند.
فیلم کوتاه »ذبح« داستان خانواده ای 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 می دهد. این فیلم پیش از این عنوان بهترین فیلم 
خارجی چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم های دانشــجویی در بلغارستان و 

حضور و موفقیت در چندین جشنواره دیگر داخلی و خارجی را کسب کرده است.

 »گل ایرانی«؛ کمدی با مضمون حمایت از کاالی ایرانی

»گل ایرانی« تازه ترین 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 4 دقیقه با بازی: 
صاحب حائری زاده و علیرضا حائری زاده، مائده ناصر بافقی به تهیه کنندگی 

حسین دارابی تولید شده است.

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

فیلم کوتاه »برادر« در باشگاه فیلم سوره

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 جشنواره های داخلی وخارجی شد.
این فیلم با محوریت حفظ محیط زیست؛ داستان دختری است که سگش را گم 
نموده که در پایان متوجه می شود 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 نموده اند.

»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 قصه ای در بستر ماه های منتهی به انقالب اسالمی را 
روایت می کند. مهدیه محمدی پیش از این فیلــم کوتاه »چرخ« را کارگردانی 

کرده است.
خالصه داســتان: در التهاب ماه های منتهی به انقــالب، جوانی که روز مهمی 

انتظارش را می کشد، باید میان خود و غریبه ای دست به انتخاب بزند... .
فیلم کوتاه »برادر« برای نخســتین بار ۱۰ دی ماه در بخش مسابقه فیلم های 

داستانی نهمین جشنواره فیلمعمار در سینما فلسطین به نمایش درآمد.
مشخصات این فیلم عبارتند از: کارگردان- مهدیه محمدی/ تهیه کننده: محدثه 
پیرهادی/ بازیگران: سجاد بابایی، مجتبی واشیان، اکبر مددی مهر/ مدت زمان: 

۸ دقیقه

حوزه هنری انقالب اسالمی در نهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم 
عمار با ۱۱ اثر حضور داشت.

گروه هنری کات با 7 اثر: 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 فیلم نامه ســینمایی با نام های: »تهران« و»روزی روزگاری 
بویراحمد« از رضا دانش پژوه از هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمدی 

نیز در این دوره جشنواره فیلم عمار حضور داشت.

حضور 11 اثر از حوزه هنری در جشنواره عمار 

رویدادها                                     



6       شماره بیست وسه       دی            1397

 »باشگاه فیلم سوره« 

در جشنواره 

پویانمایی تهران

 »باشــگاه فیلم ســوره« بــا ۲ اثر در 
جشــنواره پویانمایــی تهــران حضور 

دارد.
انیمیشــن های کوتــاه »آنتراکت« و 
»میم« به کارگردانی ســید محمدرضا 
خردمنــدان و محصول باشــگاه فیلم 
ســوره به بخش فیلم کوتاه مســابقه 
ایران، یازدهمین جشنواره بین المللی 

پویانمایی تهران راه یافتند.
این جشنواره ۱۲ تا  ۱۶ اسفند ۱۳۹7 

در تهران برگزار می شود.

جشنواره

»تنگه ابوقریب« در شبکه نمایش خانگی سوره
فیلــم ســینمایی »تنگه 
ابوقریب« بــه کارگردانی 
بهرام توکلی توسط موسسه 
هنرهای تصویری ســوره میهمان 

خانه ها 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 ۲7 محمد رسول 
اهلل ســاخته شده اســت توسط 
موسســه هنرهای تصویری سوره 
در نمایش خانگی منتشر شد، این 

استقامت و ایستادگی گردان عمار 
موجب نــاکام گذاشــتن صدام از 
آخرین هجوم خود به خاک ایران 
شــد که چند روز بعد با قطعنامه 

۵۹۸ شورای امنیت همراه بود.
این فیلم در حالی منتشــر  شد که 
با توجه به تحریم های بین المللی 
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 می تواند به 

ارمغان بیاورد.

باشــگاه فیلم حوزه هنری 
اســتان قم بــرای دوره های 
فراگیردوره هــای آمــوزش 
فیلم سازی، جلسات نمایش و 
نقد فیلم، اردوهای آموزشی- 
تخصصی و حمایت برای تولید 

فیلم کوتاه فراخوان داد.
ترم نخســت دوره آموزشی 
به آموزش فیلم نامه نویســی 
اختصــاص دارد و در ترم دوم 
کالس هــای کارگردانــی، 
تصویربــرداری، تدویــن و 

فراخوان باشگاه 
فیلم حوزه هنری قم

                              رویدادها

صدابرداری برگزار خواهد شد.
پذیرش هنرجو در این باشــگاه 
بر اســاس مصاحبه خواهد بود و 
پذیرفته شــدگان طــی ترم های 
پیش ِ رو از دوره ها، جلسات اردوها 
و حمایت برای ساخت فیلم کوتاه 

بهره مند خواهند شد.
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رویدادها                                     

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 ویژگی های 
شهدا این است که در طول زندگی خود خط 
ســیر تربیتی آنها منطبق با آموزه های ائمه 
علیهم الســالم 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 نکرده اند این 

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 نشست های 
ادبیات پایداری و ســاخت مستندهای شهدا 
فعالیت های 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 می شود.
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 ۳۰ دقیقه تولید 

شده بود رونمایی شد.

مستند

فیلم ســینمایی »تنگــه ابوقریب« 
کــه در منظــوم، مرجع ســینما و 
تلویزیون ایران توانســته اســت با 
امتیــاز 7.۹ از ۱۰ محبوبیــت خود 
در بیــن مخاطبین ایرانــی را ثابت 
کند با حضور خود در سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۹۶ 
توانست در ۱7 بخش نامزد شود که 
در این بین برنده ۶ جایزه 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 جلوه های 
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 رسانه ای 
اوج اســت و تهیه کنندگی این اثر را 

سعید ملکان بر عهده دارد.

شــادمهری،  نیلوفــر 
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 
ادامه ی تحصیل در مقطع 
دکتری به کشــور فرانسه 

ســفر می کند اما سفیری 
بــرای دفــاع از حقیقت 

اسالم می شود.
»خاطــرات  کتــاب 
ســفیر«، خاطرات نیلوفر 
شادمهری و شــامل بیان 
چالش هایی 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 روایت های 

آغاز نگارش فیلمنامه مجموعه  

تلویزیونی»خاطرات سفیر«

تازه ای از این مواجهه در نســخه 
فیلمنامه سریال به رشته تحریر 

درخواهد آمد.
»خاطــرات ســفیر« بــرای 
نخستین بار در سال ۹۶ و توسط 
انتشــارات »ســوره مهر« عرضه 
شــد و در مدت ۹ ماه 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 خانم هایتان بخوانند.
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مستندســازان در چهارمین ســری از سلســله نشست های 
سوژه یابی در مستند، به بررســی تحلیلی تاریخ دفاع مقدس 

خواهند پرداخت.
نشســت های بررســی تحلیلی دفاع مقدس با عنوان »داس و شمشیر« 
چهارمین سری از سلسله نشست های ســوژه یابی مرکز مستند است که 

به مدت ۱۰جلسه در حال برگزاریست.
در این سلســله نشســت که هر هفته دوشــنبه ها از ساعت   
۱۵:۳۰ در سالن استاد اوستای حوزه هنری برگزار می شود، 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.

آغاز فصل جدید نشست های سوژه یابی در مستند

 فیلم داســتانی »زخم الماس« روایــت 4 دهه زندگی 
استاد میرزاوندی، حنجره موسیقی دفاع مقدس ایران و 

خواننده »دایه دایه«، در لرستان رونمایی شد.
ایــن فیلم نیمه بلنــد با زمــان ۵۰ دقیقه که در واحــد هنرهای 
تصویری حوزه هنری لرســتان تولید شده، پرتره ای 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 به شمار می رود.
ترانه »دایه دایه« یکی از یک صد 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.

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 حماسه ها و نبرد دالورمندانه فاطمیون 
در مقابله با جریانات تکفیری و دفاع از حرم اهل بیت)ع( در سوریه می تواند 

الهام بخش 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 ایده های دراماتیکی از گفته های آنان 
استخراج شده و درصدد هستیم این ایده ها را که از بداعت و جذابیت برخوردار 

است در جهت تولید فیلم کوتاه در اختیار هنرمندان قرار بدهیم.

»زخم الماس« رونمایی شد

                              رویدادها
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تولید »عاشیق محمدحسین دهقان« در آذربایجان غربی

تماشای »آب« در باشگاه فیلم حوزه هنری یزد

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 می رسد، زندگی هنری 
محمدحسین دهقان از اساتید مســلم موسیقی عاشــیقی غرب آذربایجان در مدت 4۵ 
دقیقه با مشاوره و همکاری واحد موسیقی حوزه هنری آذربایجان غربی از زوایای مختلف 

به تصویر کشیده می شود.
مروری بر دوران کودکی، خانواده، تربیت شاگردان، حضور در مراسم و محافل فرهنگی و 
هنری، نقش عاشیق دهقان در رشد و توسعه موسیقی عاشیقی، فعالیت های هنری ایشان 

و کسب افتخارات از موضوع های اصلی این فیلم مستند محسوب می شود.
عاشیق محمدحســین دهقان متولد ســال ۱۳۱۳ شمسی ارومیه )روســتای ایگدیر( از 
چهره های ماندگار و یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان موسیقی در غرب آذربایجان و مکتب 
عاشیقی ارومیه است که با ارائه سبکی متفاوت در موسیقی و تربیت ده ها نفر از هنرمندان 
موسیقی نقش بسزایی را در رشد و توسعه موسیقی عاشیقی در مکتب ارومیه داشته است.

فیلم سینمایی »آب« به کارگردانی دیپا مهتا در شصت ونهمین نشست 
باشگاه فیلم حوزه هنری یزد اکران و تحلیل  شد.

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 می پردازد.
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 
می کند. این فیلم که تصویرگر فضای هندوســتان در دهه ۳۰ میالدی است، 
داستان عروس  هشت ساله ای است که پس از مرگ همسرش به مکان مخصوص 

بیوه ها تبعید شده و به مرور، حضور او در آنجا بر زندگی آن ها تأثیر می گذارد.
دیپا مهتا در سومین فیلم از سه گانه هایش، به زیبایی به نقد سنت های نامعقول 

کشورش می پردازد

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 فیلم سازی 
در استان گفت: فیلم کوتاه »نهست« در راستای هم گرایی و تعامل نهادهای 
فرهنگی و با برنامه ریزی و ســرمایه گذاری 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 ســال های نخستین 
پیروزی انقالب اسالمی ایران در اســتان کردستان مرتبط است، افزود: قرار 
اســت که در مدت زمان ۲۰ دقیقه روایتی نو و تــازه و مرتبط با حوادث آن 

دوران به مخاطب عرضه شود.
مرادی افزود: این فیلم قرار است در مدت زمان ۶ روز در یکی از روستاهای 
اطراف ســنندج تصویربرداری شــود و پس از مراحل تدویــن، هم زمان با 

جشن های چهل سالگی انقالب اسالمی به نمایش درآید.

تصویربرداری»نهست« در آستانه چهل سالگی انقالب

رویدادها                                     
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فیلــم ســینمایی »ماجــان« بــه 
کارگردانی رحمان سیفی آزاد توسط 
موسســه هنرهای تصویری ســوره 

میهمان خانه ها شد.
فیلم ســینمایی »ماجان« کــه در ژانر درام با 
موضوعیت اجتماعی، داستان والدینی را روایت 
می کند که بر سر نگهداری فرزند معلول خود 
اختالف نظر دارند و مشــکالت زیادی بر سر 

روند زندگی آنها رقم می خورد.
از نکات جالب فیلم ســینمایی »ماجان«، به 
فیلم اول بــودن رحمان ســیفی آزاد در مقام 
کارگردانی و همکاری وی با ســتارگانی چون؛ 
فرهــاد اصالنی،  مهتــاب کرامتــی، بهنوش 
بختیاری، ســیما تیرانداز، علیرضا اســتادی، 
بابک انصــاری، عرفان برزیــن، محمد مهدی 

احدی و سارا میرایی می توان اشاره کرد.
این فیلم در حالی منتشــر می شود که با توجه 
به آمار سازمان بهزیستی در کشور ایران بیش 
از یک میلیون و پانصدهزار نفر به عنوان معلول 
زندگی می کننــد و همچنان ایــن عزیزان با 
مشکالت و معضالتی معیشــتی و فرهنگی در 
جامعه روبرو هستند که فیلم سینمایی ماجان 

قصد دارد قسمتی از این مشکالت را به تصویر 
بکشد.

فیلم سینمایی »ماجان« به کارگردانی رحمان 
ســیفی آزاد و نویســندگی لیال الریجانی و با 
هنرمندی فرهــاد اصالنی، مهتــاب کرامتی، 
بهنوش بختیاری و سیما تیرانداز ساخته شده 
اســت که تهیه کنندگی این محصول موسسه 
تصویر شهر را محمد مهدی عسگرپور بر عهده 

دارد.
فیلم سینمایی »ماجان« که در منظوم، مرجع 
ســینما و تلویزیون ایران توانسته است  امتیاز 
۶.۱ از ۱۰ را کســب کند به عنــوان یک فیلم 
متوسط در ژانر اجتماعی توسط مردم و کاربران 

سینما و تلویزیون ارزش گذاری شده است.
از دیگــر عوامل ایــن اثر می توان بــه: محمد 
آالدپوش مدیــر فیلم بــرداری، نازنین مفخم 
تدوینگر، جهانگیر میرزاجانــی طراح صحنه 
و لباس، ســعید بجنوردی صدابــردار، مهدی 
دل خواســته عکاس، مهرداد میرکیانی طراح 
چهره  پــردازی، مجید کریمی مدیــر تولید و 
سعید نقدزاده به عنوان دستیار کارگردان نیز 

اشاره کرد.

در کارگاه ایده یابی برای تولید فیلم ۱۰۰ ثانیه، 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 ۱۲ نفر از هنرمندان و هنرجویان رشته فیلمســازی با هدف تولید محتوا از مرحله 
انتخاب سوژه تا نوشتن طرح، خالصه نویســی، دیالوگ نویسی، شخصیت پردازی 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 ۱۰۰ ثانیه که اســفند ماه سال جاری برگزار می شود، 

بیان کرد.
وی، فیلمنامه های »دربســت« نویسنده ســیدجواد مرتضوی، »تابلو« نویسنده سوسن سالمت، 
»شعار سال« نویسنده بهزاد علوی، »وزنه بردار« نویسنده علی نجفی، »مشتری« نویسنده بهزاد 
شاهین پور و »عروسک« نویسنده بهمن تلخابی شــش فیلمنامه تولید شده در کارگاه تولید ایده 

و محتوا در راستای ساخت فیلم ۱۰۰ ثانیه عنوان کرد.

فیلم سینمایی »ماجان« وارد شبکه نمایش خانگی سوره شد

کارگاه ایده یابی  فیلم های 100 ثانیه در زنجان

                              رویدادها
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کارگاه»بازاریابی بین المللی آثار سینمایی«  در بوشهر

رویدادها                                     

کارگاه پخش و بازاریابی 
آثار ســینمایی با حضور 
مریــم نقیبــی مدیــر 
بین الملــل 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 شــیوه های پخش و بازاریابی فیلم در ایران 
و تفاوت هــای آن با دیگر کشــورهای جهــان« و نیز، 
»ضرورت ها و اســتانداردهای مورد نیاز جهت فروش 
یک فیلم در بازارهای بین المللــی« و »اهمیت رعایت 
نکات فنی موردنیاز از سوی کارگردان ها« و ... از جمله 
موضوعاتی بوده که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ارزیابــی محورهایی چــون: چگونگی ارســال آثار به 
جشــنواره های خارجی و همچنین به بازارهای فیلم و 
انواع فروش فیلم در این گونه بازارها از جمله فروش ها 
به صورت دی وی دی و فروش اینترنتی و شــبکه های 
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.

همزمان با ورود پرفروش ترین 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 خندق آبادی مدیر عامل موسسه هنرهای 
تصویری ســوره، درباره نحوه برگــزاری کمپین 
نقاشی فیلشاه گفت: کمپین نقاشی فیلشاه از تاریخ 
7 آذر ماه تــا ۲۲ دی ماه به مــدت 4۶ روز در رده 
ســنی کودک و نوجوان برگزار شد و در این بین از 
۱۶ استان کشور نهایتا 4۰ نفر از شرکت کنندگان 
در ۵ گروه 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 ۱۳۹7 به 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.
خندق آبادی پیرو داغ شــدن بحث اطالع رســانی 
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 انجمن های هنری به صــورت خودجوش مورد 
استقبال قرار گرفت و با نشــر و اطالع رسانی این 

کمپین موجب همه گیر 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، ان شاءاهلل 
شاهد کمپین های 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 ناقدی نیا، 
کیمیا آرین، مانی محبــی، امیرعباس افضل زاده، 
ســارا مقصوری، مهدی ابراهیمــی، زیبا خدامی، 
سحر کاظمی، آتنا پورمند، امیر ارسالن شهاب، تینا 
حسن دوست، محمد حسین رستمی مقدم، مهسا 
میرزائی نژاد، مایده نعمانی، شکیال صافی زاده، حنانه 
صابری، دینا غیاثی، آوا خواجویی، آتنا سیف الهی، 
نازنین فاطمه سادات ریاضی، نونا خراسانیان، هلنا 
شــریفی، کوثر محمدرضایی، نرگــس صیفوری، 

محمد اشتری و معصومه کاظمی.

اعالم برندگان مسابقه نقاشی انیمیشن »فیلشاه« 
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مدیر امور ســینمایی حوزه هنری کردســتان از 
اســتقبال ۲۰۰ هزار نفری شهروندان سنندجی و 
بیجاری از فیلم های اکران شــده در دو سینمای 

بهمن سنندج و آزادی بیجار خبر داد.
حیدر مــرادی مدیر امور ســینمایی حوزه هنری 
کردستان عنوان کرد: در ۹ ماهه اول سال، ۵۰ فیلم 
سینمایی در سینماهای سنندج و بیجار اکران شده 
و در این مدت پردیس ســینمایی بهمن سنندج 
میزبان ۱۵۰ هــزار نفر مخاطب و ســینما آزادی 
بیجار نیز ۵۰ هزار مخاطــب را به خود اختصاص 
داده اســت. فیلم »هزارپا« با ۳۵ هزار مخاطب در 
این دو سینما بیشــترین میزان جذب مخاطب را 

داشته است.
وی در خصوص دیگر برنامه های پردیس سینمایی 
بهمن سنندج گفت: برای اولین بار در کشور از دو 
ماه گذشته با حمایت حوزه هنری استان کردستان 
هفته ای یک اجرای تئاتر کودک و نوجوان روزهای 
چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ به بعد در سالن شماره ۲ 
پردیس سینمایی بهمن سنندج اجرا می شود که 
در اولین تجربه تئاتر »بره شاخدار« به کارگردانی 
آزاده اعظمی اجرا شد و در طول ۶ اجرا نزدیک به 
۸۰۰ نفر از این اجرای عروســکی استقبال کردند 
و از چهارشــنبه ۱۲ دی ماه تئاتــری جدید ویژه 
کودکان با عنوان »قطره« بــه کارگردانی رامین 
شیخ االسالمی 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 می کنند، 
اکران فیلم های خارجی و روز دنیاست که هفته ای 
یک بار در سنندج و بیجار اکران می شود که باعث 

جذب مخاطبین از طیف های مختلف شده است.
مدیر پردیس ســینمایی بهمن ســنندج افزود: 
پخش هم زمان بازی های تیم ملــی ایران در جام 
جهانی روسیه و همچنین فینال جام جهانی و جام 
باشگاه های آسیا و اجرای برنامه شگفت انگیزان و 
دوبله زنده با حضور هنرمندان برجسته، برگزاری 
کنسرت های موســیقی با هماهنگی حوزه هنری 
اســتان از دیگر برنامه هایی بوده که در طول سال 

جاری در این پردیس سینمایی اجرا شده است.
مرادی به اهمیت تکریم مخاطبین ســینما اشاره 

کرد و گفت: امکان خرید اینترنتی بلیت فیلم های 
سینما از طریق سایت سینما تیکت با امکان انتخاب 
صندلی، طرح شماره صندلی در تمام سئانس های 
ســینما، اطالع رســانی برنامه ها از طریق فضای 
مجازی، توجه جدی به سلیقه مخاطبین و ارتباط 
نزدیک با آنان در کنار به روزرسانی امکانات موجود 

شامل نورپردازی سینما، در همین راستا است.
وی افزود: با توافق حاصله با کانون بازنشســتگان 
استان در کنار تخفیف ویژه ای که به مدارس مقاطع 
مختلف ارائه می شــود، بازنشســتگان محترم به 
همراه خانواده با ارائه کارت شناسایی منزلت خود 
می توانند از ۵۰ درصد تخفیف بلیت های سینما در 

تمامی ایام هفته بهره مند شوند.
مرادی با استقبال از پیشنهادهای ارائه شده توسط 
مخاطبین گفــت: اکران فیلم های گروه ســینما 
تجربه با درخواست عالقه مندان این فیلم ها برقرار 
شده و در قالب برنامه های این گروه در دو پردیس 
سینمایی بهمن سنندج و آزادی بیجار این فیلم ها 

نیز اکران می شود.
وی در پایان صنعت ســینما را یک صنعت بسیار 
مهم در جهان امروز عنوان کرد و گفت: ایجاد زیر 
ساخت ها و سالن های سینمایی در شهرستان های 
اســتان می تواند در ارتقای ســطح فرهنگ و هنر 
استان کمک کند و در این راستا موسسه فرهنگی 
و تبلیغاتــی بهمن ســبز حوزه هنری بــه عنوان 
بزرگ ترین و تخصصی ترین مرکز سینمایی کشور 
بــا بهره منــدی از متخصصین توانمند ســاخت، 
بازسازی و تجهیز ســالن های سینمایی در کشور 

آماده تعامل و همکاری با مسئولین استان است.
استان کردســتان با دارا بودن ۱۰ شهرستان ، ۲۹ 
شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهستان و ۱۶۹7 آبادی دارای 
سکنه، از استان های مرزی کشور با پیشینه ای 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 شهرستان های 
استان از این پتانسیل بسیار مهم فرهنگی و هنری 

محروم هستند.
بر اساس آمار موجود بعد از تعطیلی سینما شیدای 
سنندج با ظرفیت ۶7۵ صندلی، هم اکنون ۱۵۳۵ 
صندلی ســینمایی فعال در کردســتان موجود 
است که به ازای هر ۱۰47 نفر یک صندلی سرانه 
سینمایی مردم کردســتان بوده که در مقایسه با 

آمارهای جهانی بسیار پایین است.

۲00 هزار سنندجی و بیجاری به سینما رفتند
در 9 ماه از سال1397

                              رویدادها
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صبح چهارشنبه ۲۸ آذر؛ محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری کشور و محمد حمزه زاده، 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.

اصفهان میزبان مسئولین ارشد حوزه هنری

بررسی تحلیلی فیلم »پلنگ سیاه« در حوزه هنری یزد
در شصت وهفتمین نشست باشگاه فیلم حوزه هنری یزد فیلم سینمایی »پلنگ سیاه« ساخته 

رایان کوگلر اکران و با حضور اهالی سینما تحلیل شد.
در نشست شصت  وهفتم، سیدمهدی مرعشی نویسنده و کارگردان  با اشاره به ویژگی های فیلم 
»پلنگ ســیاه« گفت: این فیلم پرفروش با استقبال گسترده منتقدان و تماشــاگران همراه بوده  و جزو 

بهترین آثار ابرقهرمانی در تاریخ سینما محسوب می شود.
وی افزود: فیلم  نامه  کوگلر و جو رابرت کول هیجان انگیز، پرمکالمه، سرگرم کننده و سرشار از فانتزی است. 
این فیلم همچنین در مقایسه با سایر آثار ابرقهرمانی از عالمت ها 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 فیلم نامه آن ساده و قابل پیش بینی 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: فیلم های ابرقهرمانی رویاهای مخاطب را می سازد و جلو روی او قرار می دهد که به 

آن صنعت سرگرمی سازی می گویند.
مرعشی با اشاره به اینکه در آثار پُست مدرن یا پَسامدرن نیز از ابرقهرمان ها استفاده می شود، بیان داشت: 

فیلم های ابرقهرمانی برای موضوعات پست مدرن آماده تر است.

رویدادها                                     
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پردیــس ســینمایی آزادی میزبان 
»دوازدهمین جشــنواره بین المللی 
فیلم ۱۰۰« می شود. این رویداد سینمایی قرار 
است طی ۸ تا ۱۰ اسفند ماه سالجاری به همت 
»حوزه هنری انقالب اسالمی« با موضوع اخالق 

و سبک زندگی در تهران برگزار شود.
این جشــنواره ۱۰۰ در دو بخش مســابقه ای 
و مســیر تجربه و در قالب مســتند، داستانی و 
پویانمایی طراحی شده است. همچنین، بخش 
مسابقه ســینمای جهان در قالب های مستند، 
داستانی و پویانمایی نیز صرفا برای حضور شرکت 

کننده های غیرایرانی خواهد بود.
در این دوره جشنواره آثار دریافتی با موضوعاتی 
چون: اخالق و ســبک زندگی، ترویج مفاهیم 
اخالقی همچون قانون مداری، گذشــت، سعۀ 
صدر، ایثار، ترویج الگوی انسان انقالب اسالمی، 
خانوادۀ الگوی ایرانی اســالمی، 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 دانش بنیان ایرانی، فرهنگ تولید 
محصوالت باکیفیت ایرانی، پویش ملی و حمایت 
مردمی از تولیــد کاال و خدمــات دانش بنیان 
باکیفیــت ایرانــی، تأثیــرات مخــرب خرید 
کاالهای خارجــی، واردات بی رویه و غیرقانونی 
)قاچاق کاال(، معرفی کســب و کارهای نوین و 
اســتارت آپ ها و تولید ثروت از علم و فّناوری، 
معرفی اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته شــده 

است.
شــایان ذکــر اســت دوازدهمین جشــنواره 
بین المللی فیلــم ۱۰۰ به دبیــری علی قربانی 

برگزار می شود.  

شرایط جامعه امروز به گونه ای است 
که مردم نســبت به فیلم های کوتاه و 
آثار ثانیه ای رغبت  بیش تری نشــان 

می دهند.
به گزارش روابط عمومی جشــنواره 
بین المللــی فیلــم ۱۰۰؛ محمدرضا 
شفاه تهیه کننده ســینما به انگیزه 
برگزاری جشنواره فیلم ۱۰۰ با بیان 
این مطلــب افزود: فرصــت محدود 
مخاطب و میل به شنیدن یک پیام در 
زمان اندک را یکی از دالیل استقبال 

مخاطبان از این فیلم ها عنوان کرد.
وی ادامــه داد: وجــود ایــن گونــه 
موضوعــات در فیلم هــا می تواند به 
گسترش فرهنگ سازی و شناساندن 
آنها به مخاطبان تأثیرگذار باشد و به 
شــکل گیری یک جریان اخالقی در 

سینمای کوتاه ما کمک کند. 
تهیه کننده فیلم ســینمایی »بیست 
و یک روز بعد« اســتفاده از ایده های 
تکراری در ســاخت فیلم هــا را یکی 
از آفت های فیلمســازان دانســت و 
خاطرنشــان کرد: فیلمســازان باید 
سعی کنند تا به دور از هر گونه کپی 
کاری و تقلید از ســایر فیلمسازان به 
سراغ ایده های جذابی بروند که کمتر 
در سایر فیلم ها مشاهده شده است و 
سعی کنند تا اولین موضوعاتی که به 
ذهنشــان خطور می کند را به عنوان 
موضوع ســاخت فیلم مورد تمسک 

قرار ندهند. 
وی با بیان اینکه امروزه زمان فیلمساز 

برای جذب مخاطــب کاهش یافته 
است، عنوان کرد: فیلم ها باید در مدت 
چند ثانیه مخاطب را جذب کنند و با 
توجه به اینکه امروزه در مقایســه با 
گذشته، گســترش ابزارهای فناوری 
و رســانه های جدید تسلط مخاطبان 
را بر رسانه ها بوجود آورده است باید 
گفت کار فیلمساز سخت شده است. 

شفاه یکی از موارد استقبال مخاطبان 
از جشــنواره فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای 
را  مدیریت زمان آن دانســت و اظهار 
داشــت: یازده دوره برگــزاری این 
جشنواره  و استقبال با شکوهتر از آن 
در هر دوره نشان می دهد که جایگاه 
فیلم های کوتــاه کوتــاه در زندگی 
مخاطبان اهمیت پیدا کرده اســت 
و این موضوع بــه خاطر کمبود زمان 
مخاطب و میل به شنیدن یک پیام در 

زمان اندک است. 
وی گفت: فیلم های صــد ثانیه ای بر 
خالف فیلم های گروه هنر و تجربه از 
مخاطب عام بیشتری برخوردار است 
و قصه این فیلم هــا و زمان اندک این 
فیلم ها به گونه ای اســت که مخاطب 
عام هم جزو مخاطبان بیشمار آن به 

حساب می آید.
شــایان ذکــر اســت دوازدهمیــن 
جشــنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ به 
همت حوزه هنری و بــه دبیری علی 
قربانی اسفندماه سالجاری در تهران 

برگزار می شود

پردیس سینامیی آزادی

 میزبان جشنواره فیلم 100

یک تهیه کننده سینما:

شکل گیری یک جریان اخالقی در سینما

                              رویدادها



حوزه هنری باید هویت ساز باشد

زرویی قلم عبید 
حجت االسالم  قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:و دهخدا را زنده نگه داشت

حسین انتظامی:

حجت االسالم  والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، در 
نشست مشترک مدیران ستادی و استانی حوزه هنری انقالب اسالمی گفت: 

حوزه هنری باید به آثار هویت ساز، هویت نوین و جوان انقالبی کشور بپردازد.
حجت االسالم  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 هم افزایی میان مدیران ستادی و استانی حوزه 
هنری گفت: مشارکت های جمعی در حوزه هنری بی شک موثر خواهد بود. 
برترین اثر این مشارکت های جمعی در حوزه هنری هویت سازی است. هویت 
یکی از پیچیده ترین پدیده های 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 فعالیت های 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 الیه های زیرین آن دسترسی پیدا 
کنیم. سپس به مغز بادام با الیه ای نازک می رسیم. این بار 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 می کوبند تا عصاره آن جاری شود. آن عصاره 

همان هویت وجودی یک بادام است.
قمی در ادامه افزود: یکی از مهم ترین مسائل مربوط به هر جامعه ای در دنیا هویت 
آن جامعه است. حوزه هنری باید به آثار هویت ساز، هویت نوین و جوان انقالبی 
کشور بپردازد. باید هم افزایی در حوزه هنری هرچه بیشتر انجام شود. همچنین 
باید از هنر استفاده و بهره وری برتر در راستای دستیابی به اهداف حوزه هنری 

شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ادامه داد: برای دستیابی به هم افزایی هرچه 
بیشتر در حوزه هنری باید همه با هم تالش کنیم و این مهم را رقم بزنیم. این 
کار باید هرچه گسترده تر و پیشرفته تر انجام شود تا نتایج موثر و شادی بخش 

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 فعالیت های خود مستحکم تر از پیش 
گام برداریم. مسیر انقالب اسالمی ایران تا به آنجا پیش خواهد رفت که ان شاءاهلل 

پرچم والیت را به رسم امانت به صاحب اصلی آن تحویل دهیم.

حسین انتظامی، سرپرست سازمان سینمایی، درباره زنده یاد 
ابوالفضل زرویی گفت: فقــدان بزرگانی چون ابوالفضل زرویی 
نصرآباد برای جامعه ادبی کشــور هیچ گاه پُر نخواهد شــد؛ به 
راســتی که او قلم عبید و دهخدا را زنده نگه داشت و توانست 
طنز کشــور را به ویژه 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 می کنم. متاسفانه چنین بزرگانی که جمع 
ادیبان را ترک می کنند دیگر نمی توانیم جایگزینی برای آن ها 

پیدا کنیم و جای خالی شان تا ابد احساس می شود.
وی ادامه داد: مرحــوم ابوالفضل زرویی دســت پروده مرحوم 
کیومرث صابری بود. او در نشریه »گل آقا« فضایی را فراهم کرد 
که استعدادهایی همچون زرویی نصرآباد شکوفا شوند و بتوانند 
جریان طنز را به خوبی 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 

همان ها 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 می شناختند و درک می کردند. قلمش 
به نحوی بود که همه حرفش را می فهمیدند. او می دانست که 
مردم چگونه مطلبی را دوســت دارند و از همین راه مهم ترین 
و اساسی ترین انتقادات را با زبان شیرین و طنزآمیز خود بیان 
می کرد. 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 ۱۰ آذر بر اثر عارضه قلبــی در احمدآباد 

مستوفی درگذشت.

دیدگاه                                                        
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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 تهیه کنندگی 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 دقیقه ای 
می خواستم تا بعدا بتونم از زنم و دخترم دفاع کنم، 
ولی امونم ندادند... صدای آژیراشون داره نزدیک 
تر می شه... االن مثل مور و ملخ می ریزن اینجا... .«

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 بر 
گونه اش دوید و شــعله اش مرا در بر  گرفت. نباید 
مجاب می شدم ... دیدن این فیلم جرم است؛ امسال 
را با این  پروژه آغاز کردم؛ امیدوارم به ســالمت به 

جشنواره برسد...«

کیانی:
یک حــس خفقــاِن ســخت و نفس گیر 

مثِل«دیدن این فیلم جرم است«

»دیدن این فیلم جرم است!«
تازه ترین محصول سازمان سینمایی حوزه هنری

                              دیدگاه
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لیندا کیانی همزمان با انتشار نخستین تصویرش درباره 
این فیلم نوشت: »هیچ چیز از آن شِب لعنتی یادم نمانده 
و بعد از آن فقط چشم هایم سیاهی می رفت. چیزی در 
من کشته می شد که آماده بودم دوستش داشته باشم 
... یک حس خفقاِن سخت و نفس گیر مثِل »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 حمــالت 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 ۲۰ می 

دهم. 
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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 شیخ صراف در 

سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد. 

عصر روز یکشــنبه ۲۳ دی ماه اولین نشست 
»گفتمان فرهنگی انقالب« با عنوان »جشنواره 
فیلم فجــر؛ فرصت ها و تهدیدها« به بررســی 
کارنامه سی وشــش دوره برگزاری جشــنواره 
فیلم فجر با حضور بهروز افخمی، شاهین امین، 
مهدی شیخ صراف، محمدتقی فهیم و محمود 
گبرلو در سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار 
شد. سلســله نشســت های گفتمان فرهنگی 
انقالب توسط روابط عمومی و محافل سازمان 

سینمایی حوزه هنری برگزار می شود.
در آغاز مراســم؛ یزدان عشــیری مدیر روابط 
عمومی و محافل ســازمان ســینمایی حوزه 
هنــری گفت: سلســله نشســت های تحلیلی 
»گفتمــان فرهنگی انقالب« با هــدف تبیین 

ضرورت هــا، نیازهای فرهنگــی و چالش های 
پیــش رو طراحی شــده و هــر بار به ســراغ 
موضوعات مهم  فرهنگی و سینمایی می رویم.

وی ادامه داد: با توجه به چهل ســالگی انقالب 
و فرارسیدن جشــنواره فیلم فجر برنامه ریزی 
کردیم تا نشســت هایی با موضوع»جشــنواره 
فیلم فجر؛ فرصت ها 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 می شــود و با فرارســیدن آن همه در 
هیاهو و فضــای فیلم ها غوطه ور می شــویم و 
کمتر به آســیب شناســی و تحلیل ظرفیت ها 
و فرصت ها و حتی، آســیب های آن به صورت 
کارشناســی می پردازیم. از این رو، امیدواریم 
این سری نشست ها به آسیب شناسی، رشد و 

بالندگی جشنواره فجر کمک نماید.
مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی 
حوزه هنری خاطرنشــان کرد: این مراســم با 
محوریت بررسي و آســیب شناسي جشنواره 

فیلم فجــر، ضرورت ها،فرصت هــا، تهدیدها و 
سیر فراز و نشیب هاي آن در ادوار گذشته مورد 
بحث و گفت و گو قرار گرفت. در شــرایطي که 
جشــنواره فیلم فجر به عنوان اقدامي فرهنگي 
کارکردهاي سیاســي، اجتماعي و اقتصادي را 
در جامعه به همــراه دارد ، فضاي هنري قالب 
بر ســینماي امروز از این قابلیت ها غافل شده 
و در آســتانه برگزاري این رویداد مهم، نیاز به 
آسیب شناسي و جبران کمبودها در این عرصه 
به امري اساســي در فرهنگ ما تبدیل شــده 
اســت. بدین منظور منتقــدان و تحلیل گران 
سینمایي در راستاي رشــد،تقویت و بالندگي 
سي و هفتمین دوره از جشــنواره فیلم فجر به 
مناظره فرهنگي و بررسي راهکارها پرداختند.

بهروز افخمي: از آغاز آشنایي با سینما و شروع 
فعالیتم در این عرصه حس خوبي به جشنواره 
فیلم فجر نداشــته ام و اصوال ایــن اتفاق را با 
تماشــاي فیلم هاي ساخته شــده بي ربط مي 
دانم چرا که معتقدم برگزاري این جشــنواره 
تنها وقت گذراني با عوامل فیلم است که بدون 
هیچ انگیزه فرهنگي صورت می گیرد. در حال 
حاضر به تدریج وارد سیر تحول جشنواره ها و 

جشنواره فیلم فجر فرصت ها ، تهدیدها
درنخستین  نشست »گفتمان فرهنگی انقالب« بررسی شد:

                              گزارش
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تبدیل آن به حاشیه هاي ســینما و اهالي هنر 
شــده ایم. به طور کلي فســتیوال هاي فیلم به 
عناصري ضروري در صنعت فیلمسازي تبدیل 
شده و طي ۲۵ســال  اخیر با رشد و گسترش 
اینترنت ضرورت وجودي مدرسه هاي سینمایي 
را از بین برده اند. در واقع فضاي جشنواره ها به  
دورهمي هاي فیلمسازان جوان تغییر کاربري 
داده و شــرایط را براي اکــران فیلم هایي که 
احتمال مانور و ظهور آنها در سینماهاي کشور 
غیر ممکن است، به نحوي فراهم کرده است . با 
گذشت زمان ، بروز جشنواره هاي مختلف فیلم 
نیز ضرورت بیشــتري پیدا کرده و به پله هایي 
براي ترقي فیلمسازان تبدیل شده است. در این 
میان مدارس سینمایي که زماني فرصتي براي 
حضور فیلمسازان بوده است، امروزه در فضاي 
اینترنت دایر شــده و جنبه اي از این مدارس 
که قابلیت انتقال مفهــوم در فضاي مجازي را 
ندارند، در فضاي جشنواره ها ظهور پیدا کرده و 
با در دسترس قرار دادن اطالعات فني و تجربه 
مشارکت حضوري، منجر به کشف فیلمسازان 
حرفه اي شده است. فیلمســازان جوان و تازه 
کار آینده سازان ســینماي ایران هستند اما با 
مقاومت سینماي حرفه اي در برابر نسل جدید، 
ظهــور جشــنواره هاي مختلف فیلــم و ایجاد 
ظرفیت ها تنها راهکار بــراي فعالیت نیروهاي 
تازه کار محسوب مي شــود که خوشبختانه با 

رشد خوبي همراه بوده است.
جشنواره به فضای خوشــگذراني تبدیل شده 
است/ جشــنواره هویت خود را فراموش کرده 

است
محمود گبرلــو:  تقویت جشــنواره فیلم فجر  
نیاز به ریشــه یابي مشــکالت موجود دارد در 
حالي که در طــي ادوار گذشــته تمام دغدغه 
سینماگران و  مســئوالن توجه به فیلم ها بوده 
و از کارکرد قدرتمند ســینماي ایران  در نظام 
جمهوري اســالمي غافل مانده اند. در گذشته 
تولیدات یکســاله فیلمسازان در مدت کوتاهي 
دیده شــده و مورد ارزیابي قــرار مي گرفت و 
در نهایت سیاســتگذاران را به سیاســت هاي 
ضروري ســینمایي آگاه مي کرد. به طور کلي 
مفهوم تولید فیلم ربطي به سیاســت گذاري، 
سانســور و انتخاب فیلم نــدارد. در دهه اول و 
دوم جشنواره فیلم فجر شاهد تاثیرات پرباري 
از این رویداد بــزرگ بوده ایم کــه به جرأت 
در احراز جایگاه واقعي ســینماي ایران موفق 
بوده اما با گذشت زمان شــتاب و موفقیت این 
اقــدام فرهنگي فروکش کرده و متأســفانه در 
چهلمین سالگرد پیروزي انقالب، یأس برخي 
از فیلمسازان نســبت به عملکرد جشنواره آنها 
را از حضور در جشــنواره منصرف کرده است 
چرا که فســتیوال هاي فیلم کارکرد خود را از 
دست داده و هویت خود را فراموش کرده است. 

ایجــاد فضــاي تبلیغاتي براي برخــي فیلم ها 
و شایسته ســاالري نســبت به فیلمسازان بر 
این بي میلي دامن زده اســت. ایــن درحالي 
اســت که در مقطعي از  زمان قرار بود عملکرد 
یکســاله ســینماي ایران مــورد ارزیابي قرار 
گیرد و این امکان در جشــنواره فراهم بود اما 
به مرور زمــان جایزه دادن ها و سیاســت هاي 
اعمالي به یک بي برنامگي و بي هویتي تبدیل 
شــد و منتقدان و سیاســتگذاران را نسبت به 
این رویداد بي تفاوت کرده اســت. که البته با 
گذر زمان کارکردهــا تغییر میکنــد و امکان 
ایجاد ثبــات در هویت وجــود دارد. در حال  
حاضر سیاســت خاصي در جشــنواره وجود 
ندارد و مســئوالن مربوطه پاســخي نسبت به 
بي هویتــي این اقدام فرهنگــي ندارند.  براین 
اساس اگر جشنواره بر  آرمان هاي انقالب است 
پس گنجایش هــر فیلمي  را نــدارد و اگر هم 
جشني براي شور و هبجان است باید فیلم هاي 
تلخ اجتماعــي را از این عرصه خــارج کرد. به 
طورکلي، جشنواره فیلم با تبعیت از سیاست ها 
و برنامه ریزي دقیق به ثمر مي رسد و با توجه 
به افکار تماشــاگر به نتیجه نســبي دست مي 
یابد اما با بي خاصیتي هاي اخیر جشنواره فیلم 
فجر، نتیجه قابل قبولي از عملکرد مناســب به 
دنبال  نداشته و کارکردي ضد سینماي ایران 
را نشان مي دهد. بنابراین اگر این جشنواره در 
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سایه حفظ هویت و اعمال سیاست گذاري هاي 
درســت فعالیت مي کرد همه فیلمســازان با 
افتخــار بزرگترین رویــداد فرهنگي کشــور 
شرکت مي کردند. اما متأســفانه جشنواره در 
سیاستگذاري، اندیشــه و اسم همسو با اهداف 
تعریف شده نیست و به خوشــگذراني تبدیل 
شده است. در یک مقطعی به وسیله جشنواره 
فیلم فجر عملکرد یک ســاله ســینمای ایران 
ارزیابی می شد اما به مرور زمان این حضورها و 
جایزه دادن ها به یک بی برنامگی تبدیل و باعث 
شد جشنواره خاصیت و اهمیت خود را از دست 
بدهد البتــه می دانم که ممکن اســت به مرور 
زمان هر جشنواره ای دچار تغییرات شود ولی 

می شود 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 سیاست های جشنواره است.
مستأجر بودن جشــنواره فجر بعد از ۳7 دوره 

براي جامعه هنر ما شرم آور است
شاهین امین: در همه دنیا ، ایجاد شور ، انگیزه 
و امکاناتي است که در فرصت هاي عادي اکران 
فیلم رخ نمي دهد و با افزایش فســتیوال هاي 
مختلف امــکان فعالیت از مدارس ســینمایي 
ســلب و اکران هاي ویژه را منتفي کرده است. 

بنده با نظر گبرلو نسبت به بي هویتي جشنواره 
فیلم فجر موافق هســتم چرا که در ادوار اخیر 
تکلیف مسئوالن جشــنواره فیلم فجر برخالف 
مدیران گذشــته روشــن نیســت در گذشته  
سینماي ضعیف کشــور ما با اکران فیلم هایي 
محدود در  جشــنواره به دنبال رونق بخشیدن 
به ســینما بود لزومي بر شــرکت همه فیلم ها 
در فســتیوال وجود نداشــت با این حال همه 
فیلمسازان متقاضي شرکت در جشنواره بوده 
و با درجه بندي آثار تکلیف یکســاله ســینما 
مشخص مي شــد اما از نیمه دهه 7۰ شرایط 
و اوضاع ســینما تغییر کرد و از ســال ۱۳77 
تعداد فیلم هاي جشــنواره به ۲۵ اثر رســید 

که با تغییــر مدیریت ســیف اهلل داد  روند به 
روال گذشــته بازگشــته و فیلم هاي زیادي به 
جشــنواره راه یافتند. تقریبــا از ابتداي دهه 
۸۰ تکلیف مدیران با جشــنواره نامشخص شد 
و جریان رونق بخشیدن به ســینما منتفي شد 
چرا که براین عقیده بودند که سینما به اهداف 
خود در گذشته رسیده لزومي به تالش مجدد 
براي احیاي ســینما وجود نــدارد. ما از اواخر 
دهه 7۰عمال در بالتکلیفي مدیران به ســر مي 
بریم و حتي در مواقعي با وجود فیلم هاي مضر 
در فســتیوال ها به چالش رسیده ایم . در حال 
حاضر بسیاري از ســینماگران با وجود امکان 
تبلیغ و مطرح شدن آثار خود در سینما، عالقه 
اي به حضور در جشنواره ندارند چرا که با وجود 
رســیدن در ســي و هفتمین دوره جشنواره، 
با بي خاصیتي ســینما روبرو هســتیم و هنوز 
روال دوره هــاي اول را در پیــش گرفته ایم. 
تکرار تغییر و تحول در مدیران و کادر اجرایي 
جشــنواره نیز بر بي رونقي ســینما تاثیرگذار 
بوده اســت. بنابراین وجود جشنواره فیلم فجر 
با روند تغییرات مدیران نه تنها ســودي ندارد 
بلکه براي سینماي ایران زیان آور است. اکران 
مکرر فیلم ها، و اظهــار نظرهاي مختلف درباره 
محتوا ، تازگي و جذابیت را از مخاطب ســلب 
کرده و رغبت تماشــاي فیلــم را از بین برده 

است در واقع سیاســت گذاري هاي نا به جاي 
مدیران جشــنواره شــور و انرژي رونق سینما 
را در دیگر ایام ســال ازبین برده است. بخش 
رســانه اي متعلق به مدیران جشنواره تا حدي 
قابل مدیریت اســت و تنها به کیفیت جشنواره 
دسترســي مناســب دارند اما به علت کمبود 
برنامه ریزي مناسب در روند احقاق کیفیت نیز 
دچار مشکل هستیم. مستأجر بودن جشنواره 
فیلم فجر بعد از ۳7 دوره بــراي جامعه هنر ما 
شرم آور است و همه مدیران سازمان سینمایي 
و مسئوالن و دبیران جشنواره باید از این فاجعه 
شرمگین باشند.چرا که به اندازه ساختمان هاي 
بالمصرف شــهر نیز براي جشنواره ارزش قابل 
نشده ایم. سی و هفت دوره است که جشنواره 
برگزار می شود 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 می شود آیا جایی 

برای یک جشنواره وجود ندارد؟
وابستگي فجر  به دولت منجر به اعمال سلیقه 

مدیران شده است
مهدی شــیخ صراف: با توجه به مقایسه آماري 
دو ســال اخیــر در ایــران هــر ۱۲ روز ، یک 
جشــنواره ســینمایي داریم و تا حد زیادي به 
تنوع جشنواره ها رسیده ایم. در تکمیل نظرات 

اقای افخمي، معتقد هستم جشنواره فیلم فجر 
بستري براي دیده شــدن ندارد و با وجود ساز 
و کاري معیوب، تنهــا فرصتي ۱۰روزه به همه 
بخش هاي جشنواره براي دیده شدن آثار داده 
شده است.  جشنواره فیلم فجر اولین و آخرین 
فرصت فیلمســازان براي  دیده شدن است اما 
وابســتگي جشــنواره به دولت منجر به اعمال 
ســلیقه اي مدیران شــده و تغییرات زیادي را 
به همراه داشته اســت. نبود مکان ثابت براي 
جشــنواره یکي از مشکالت ســینماي امروز 
است و به نظر میرســد تحوالت این جشنواره 
از تغییر مدیران بیشــتر بوده اســت. تقابل دو 
نگاه به رویکرد جشنواره فیلم فجر خود معضل 
بزرگ تبدیل شده اســت که  از طرفي به مثابه 
ویتریني براي ســینماي ایران تلقي مي شود و 
از سوي دیگر اعطاي جشــنواره به حاکمیت و 
القاي مفهــوم آن به پیــروي از مفهوم انقالب 
اسالمي است که در این حالت باید همه فیلم ها 
نگاهي به انقالب اســالمي و آرمان هاي آن در 
جمهوري اسالمي ایران داشته باشد که با توجه 
به اهمیت جشــنواره فیلم فجر در حفظ حیات 
ســینما، بررســي این دیدگاه ها دور از انتظار  
نیست  چرا که تنها فستیوالي است که حکومت 
در برگزاري آن نقش داشــته و رویدادي مهم 
تلقي مي شــود. در حال حاضر تردد دولت ها 

                              گزارش



21       شماره بیست و سه      دی  1397

مهمترین آفت جشنواره هاي فیلم است. نجات 
بالتکلیفي جشنواره مســتلزم ثبات مدیریت و 
راهکار حل تمایزات میان شــکل جشنواره ها و 

تعداد داوري ها است .
در ســینماي امروز همه توابین، سازش کاران 

و پروژه بگیران سینما را به دست گرفته اند
محمد تقي فهیم: عالقه شدید من به جشنواره 
فیلم فجر تا حدي است که یازده ماه سال را در 
انتظار شروع جشــنواره مي مانم و در ۳۳ دوره 
آن به طور مستمر شرکت کرده ام و مدام نگران 
از هم پاشــیدگي آن هســتم اما عالقه شدید 
به این رویداد مانعي براي انتقادهاي ســازنده 
به جشــنواره نیســت. از نظر بنده جشــنواره 

فیلم فجــر در زمان مدیریت ســیف اهلل داد و 
شمقدري به علت هدایت بستر مدیریت توسط 
ســینماگران عملکرد خوبي را براي سینماي 
ایران رقم زده است. در این دوران بروز اتفاقات 
خوب در سازمان سینمایي و پي ریزي سازمان 
جشــنواره ها به عنوان اصول اولیــه برگزاري 
جشــنواره هاي فیلم مــا را با ســینماي حرفه 
اي به نحوي شایســته اي روبرو کرده اســت. 
جشــنواره با وجود فیلم ها معنــا پیدا میکند و 
نمایشــگر واقعیت فیلم ها است  .وجود ممیزي 
در فضاي جشنواره و اســتفاده ویتریني از آن 
به عنــوان فیلتري براي تاییــد فیلم ها کیفیت 
سینما را دســتخوش تغییرات قرار داده است 

بنابراین جشنواره فیلم فجر حاصل و نمایشگر 
کیفیت ســینماي ایران اســت. برخالف نظر 
دیگر سینماگران بنیان گذاري غلط جشنواره 
مشکل اصلي ســینماي امروز است که همانند 
دیگر کشورهاي صاحب ســینما باید متناسب 
با تعهــدات به اهــداف اجتماعي، سیاســي، 
فرهنگي و اقتصادي کشورها عملکرد مناسبي 
را در دســتور کار خود قرار دهد این در حالي 
است که اهداف ســینماي ما در طول تاریخ بر 
خالف آرمان هــاي رهبران قدرتمنــد بوده و 
قشر هدایت کننده کشــور را فارغ از فرهنگ و 
هنر با دغدغه هاي اعتقادي، مذهبي و سیاسي 
همراه کرده و مســیري خالف جهت سینما را 
طي کرده است. در سینماي امروز همه توابین، 
سازش کاران، پروژه بگیران سینما را به دست 
گرفته اند و الگوي نامناسبي را در ادوار مختلف 
به خصوص زمان مهدی کلهر که داعیه جریان 
مذهبي درسینما بوده اســت تا بهروز افخمي 
که در پس اعتقادات مذهبي برنامه هاي خاص 
داشــت، منجر به کج روي ســینما بر اســاس 
الگوي عقب مانده شــده و جشــنواره را با این 
سیاســت هاي عقب مانده هدایت کــرده اند. 
کساني که سیاستگذار محسوب مي شوند اگر 
صاحب تخصص و متد اصلي نباشــند همانند 
حضور بسیاري از افراد به استناد نفوذ و رایزني 

در این جریانات ، همچنان مســیر  ســینما به 
بیراهه مي رود.  مــا نه تنهادر هدایت مســیر 
ســینما به راه درســت موفق نبوده ایم بلکه با 
ایجاد ممیزي بالي جان ســینما شــده ایم . 
در دهه ۶۰ در راســتاي هدایت سینما دست 
بازي داشته ایم و در راستاي مسایل اصولي به 
درستي رفتار کرده ایم.  نمونه بارز آن حمایت 
امام راحل از فیلم پاییز صحرا بوده است. ایجاد 
ممیزي هاي بي مورد منجر به حذف گرایشات 
اجتماعي از فیلم ها شده و درقبال آن حجاب ها 
را به بیراهه کشانده اســت که این پارادوکس 
ناشي از عدم انســجام دیدگاه و سیاست هاي  
مناسب است  که هیچ هیجاني را براي مخاطب 

اصلي سینما ندارد.
بهروز افخمي در واکنش به صحبت های فهیم 
افزود: من دهه ۶۰ در تلویزیون بوده ام. من فکر 
مي کنم به اندازه کافي گذشــته را تکرار کرده 
ایم و گفتــن این مطالب جذابیتي براي نســل 
جدید نداشته باشــد. به هر حال معتقدم تکرار 
تاریخ روند خوبي نیســت، حرف هاي کلیشــه 
اي و مقایسه جشــنواره فجر با جشنواره هاي 
دیگر کشورها من را خســته کرده و به کلیشه 
ایرادگیرانه منتقدان جشــنواره تبدیل شــده 
اســت. بخش اعظمي از درآمد جشنواره هاي 
فیلم خارجي از بازار فیلم به دست مي آید که 

دستیابي به آن هم مســتلزم وجود فیلم هاي 
متنوع در آن است که فارغ از هرگونه سانسور 
مشــارکت کشــورهاي مختلف را به دســت 

میگیرد.
ما باید به این فکر کنیم که ژست روشنفکری 
هیچ نقشی در سینمای دنیا ندارد اما برخی از 
مدیران فکر می کردند 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 

می تواند اکران بگیرد.
فجر یک جشــنواره داخلي اســت که امکان 
ایجاد این شــرایط نیز در آن وجــود ندارد. 
کســاني که این پیشــنهاد را مي دهند توقع 
دارند ایران با ۱۰ فیلــم وارد عرصه رقابت با 
کشورها شــده و ظرفیت کم ســینماي ایران 
را به گوش بین الملل برســانند. توجه به این 
حاشــیه ها یعني تعطیلي جشنواره فیلم فجر، 
هدایت جشنواره به سمت سبک و روش اسکار 
و یا حتي واگذاري ظرفیت جشــنواره به خانه 
ســینما تا از طریق راي گیري ســاالنه خانه 
ســینما، برترین ها انتخاب شــده و جشنواره 
را کال تعطیل کنند. بیــات این مباحث انگیزه 
اي ندارد.ما نمیتوانیم جشنواره اي داخلي  را 
بدون داشتن بازار فیلم وارد رقابت با جشنواره 
اي نظیر کن کنیم و کســاني کــه این مطلب 
را انتقاد مي دانند به طــور قطع اطالعاتي از 
جشنواره و فیلمســازي ندارند. انتقال سینما 
به فضاي مجــازي و موبایل و غیــره الزام در 
مدرسه ســینما را منتفي کرده است بنابراین 
بقاي جشــنواره فیلم فجر منــوط به طراحي 
سیاست هاي بومي است.من پیشنهاد می دهم 
جشنواره فیلم فجر با توجه به رکود سالن های 
ســینما در فصل زمســتان در طول یک ماه 
برگزار شــود. تا فضای برای تقویــت اقتصاد 

فیلم های 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 می کردند 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 
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بین رفت. با این حال در حــال حاضر اگر فیلم 
فیلمسازی ســیاه نما و غرغرو نباشد به سختی 

می تواند 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 ۱۰ روز اول آثار مستند، 
انیمیشن و فیلم اولی مســابقه جداگانه داشته 
باشند و در پایان ۱۰ روز جایزه بگیرند و تعدادی 
از آن ها به مسابقه اصلی بروند. در ۱۰ روز سوم 
هم اکران فیلم های پربیننده ادامه داشته باشد. 
در این صورت فیلم هایــی که نمی توانند اکران 

بگیرند به راحتی دیده می شوند.
محمود گبرلو در این بخــش عنوان کرد: طرح 
آقای افخمی توهم زاست و عملی نیست و اصال 
ربطی به سیاست های جشنواره ندارد. رویکرد 
جشنواره در عصر امروز بسیار تغییر کرده است 
و هر جشــنواره ای خاصیت خــود دارد. وقتی 
مدیران پوســیده و کوتوله برای سینما انتخاب 
می شود نگاه عمیق که همان توسعه است محقق 
نمی شود. وقتی اندیشه های عمیقی وجود ندارد 
حاصلش این می شود که فیلم های بد می بینیم.

وی ادامه داد: ضمــن اینکه برخــی منتقداِن 
مخرب، افکار عمومــی را برعلیه جشــنواره و 
ســینمای ایران کرده انــد یعنی آنقــدر علیه 
ســینمای ایران حرف زده اند که جای دفاعی 
باقی نگذاشته اند. هرچند پس از انقالب بیش از 
پنج هزار فیلم تولید شــد اما همین منتقدان با 
حرف های خود باعث شده اند نتوانیم از سینما 
دفاع کنیم. این منتقدان نمی خواهند 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 
می گویند فجر باید مثل کن باشــد ما از لحاظ 
ماهیتــی نمی توانیم مثل آن ها 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 می شــود آنها را با 
فجر معرفی کرد البته منوط به اینکه جشنواره 

ماهیت داشته باشد.
در این بخش فهیم با اشاره به صحبت های گبرلو 
درباره »منتقــد مخرب« خطاب بــه او گفت: 

یکباره بگویید منظورتان فراستی است!
گبرلو نیــز اظهــار کرد: نــه منظــورم امثال 

فراستی هاســت. مــا بایــد همــه چیــز را 
آسیب شناسی کنیم. منتقد مخرب کاری کرده 
اســت که همه فکــر می کنند ما اصال ســینما 
نداریم برخی می گویند فیلم ما ســیاه است در 

حالی که به نظرم ما اصال فیلم سیاه نما نداریم.
پس  از ایــن موضوع افخمی خطــاب به گبرلو 

گفت: شما مثل تکنوکرات ها هستید.
امین نیــز در واکنش به همیــن صحبت گبرلو 
اظهار کرد: شــما محافظه کار هستید که گبرلو 
در ادامه گفت: من محافظه کار  هستم؟ من که 

زودتر از همه منتقد وضعیت موجود بودم.
امین در بخش دیگر از صحبــت هایش عنوان 
کرد: برخی فیلم ها 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 
حسابگری های شخصی را کنار بگذاریم، توضیح 
داد: اگر عده ای در جشنواره شرکت نمی کنند به 
این دلیل است که فکر می کنند برای آنها بهتر 
است که در جشنواره نباشند چراکه فیلم ها آنها 
در این فستیوال آنقدر تخریب می شوند که فکر 

می کنند حضور نداشتن شان بهتر است.
این منتقد اظهــار کرد: به تازگی شــنیده ایم 
که برخــی می گویند فیلمی که در جشــنواره 
حضور نداشته باشند اولویت اکران ندارند، مگر 
آژان کشی است که این حرف ها گفته می شود؟

در ادامه شــیخ صراف 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 
می گوییم بــار ببر می گوید مــن مرغم و وقتی 
می گوییم تخم بگذار می گوید 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 می تواند مخرب باشد؟ منظور آقای گبرلو 
درباره منتقد مخرب، آقای فراستی بود. بنابراین 
بهتر اســت این خبر را بدهم کــه طبق آخرین 
خبری که دریافت کرده ام 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 

فراستی در قبال برخی منتقدان خارجی بسیار 
نرم تر عمل می کند من بلد نیســتم ولی اگر بلد 

بودم مثل فراستی می شدم.
وی با بیان اینکه دیپلمات نیســت اظهار کرد: 
من برابر جشــنواره هایی همچون برلین و کن 
قطعا از ســینمای خودمان دفاع می کنم اما این 
سینما، سینمای آرمانی من نیست. با این وجود 
باید بگویــم ما امروز ســینمای تکنیکی داریم، 
بازیگران مــا کالس بازیگری برگــزار می کنند 
من از این ســاختار دفاع می کنم اما این سینما 
جزو آرمان های مــن و قابل دفاع نیســت ولی 
در قبال بیگانگان حتمــا از آن دفاع می کنم اما 
می دانم 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 فیلم های مبتذل یا 

خاص در جشنواره رواج پیدا کند.
شاهین امین در ادامه بیان کرد: جشنواره جای 
فیلم ها و تماشاگران جدی اســت و باید امکان 
دیده شــدن چنین فیلم هایی فراهم شود. نکته 
دیگر این است که در این سال ها 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 می خواهیم 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 آفت های جشنواره اســت که زیان های 

زیادی دارد.
در این بخش فهیم خطاب به صحبت های 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 بی جاســت؛ گویا فیلمســازان ما 

لوس شده اند.
در پایان شیخ صراف اظهار کرد: جشنواره محل 
فیلم های جدی و سطح باالست و باید آثار در این 

جشنواره محک بخورند.
شایان ذکر است سلســله نشست های گفتمان 
فرهنگی انقالب در  ادامه با حضور سینماگران و 
مدیران سینمایی به موضوع جشنواره فیلم فجر؛ 

فرصت ها و تهدیدها« خواهد پرداخت.

                              گزارش
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برنامه فرهنگی ســینماپاتوق پس از یکســال 
میزبان  ۱۹ فیلم 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 
۶ فیلم 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 
گســترده تری را در اختیار ســینماگران قرار 

دهند.
فیلم سینمایی »نفس های 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.

سینماپاتوق حوزه هنری یکساله شد

دیدگاه                                                        

اکران 19 فیلم سینمایی، مستند و کوتاه در اولین سال برگزاری
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اشاره:
برنامه فرهنگی »سینما پاتوق« حوزه هنری به 
تازگی با نمایش و بررسی فیلم مستند »رادکان« 
ساخته حجت حیدری و احسان مالزهی برگزار 
پژمانفر  والمسلمین  االسالم  حجت  و  شد 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، دکتر پرویز 
فارسیجانی مدیرکل سابق مطالعات و توسعه 
دانش و مهارت های سینمایی سازمان سینمایی 
و از مدیران رسانه ای کشور، سیدرضا اورنگ 
منتقد، محمدرضا شرف الدین تهیه کننده سینما 
و مدیرعامل سابق انجمن سینمای انقالب و 
دفاع مقدس، مهدی یمینی دستیار رئیس دفتر 
هماهنگی و پیگیری های 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 

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 گونه های ســینمایی این 
اســت که صرفا با اینترنت نمی توان اطالعات 
تحقیق را کامل کرد بلکــه باید به طور میدانی 
تمامی جنبه های امــور را در نظر گرفت. فرق 
سینمای مستند با داستانی این است که صرفا 
پایــان قصه فیلم بــرای ما مهم نیســت آنچه 
اهمیت پیدا می کند روندی است که در مستند 

طی می شود.
وی افزود: علی رغم این که در کار شاید زیاد از 
تکنولوژی استفاده شده بود و شاید این سبک 
کارگردان اســت که پرش های زیادی در کار 
شــاهد بودیم اما وقتی کار درباره برج رادکان 
است به نظر می رسید نوع مستند خوب انتخاب 
نشــده و برای همین پراکندگی دیده می شود. 
اینکه قرار است کار آموزشی باشد یا معرفی یا 

چه هدفی را دنبال می کند 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 
می کنــد وعالقمند شــدم وقتی به خراســان 

رفتم ایــن محل را از نزدیک بینــم. اطالعاتی 
که به شکل تصویر ارائه می دهد نشان می دهد 
تمدن ایــران از چه جایگاهــی برخوردار بوده 
و اطالعاتــی می دهد کــه خیلــی از جوانان 
مــا نمی دانند. 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. نمی دانم چــرا چنین 
اثری به ســینمای تجربی می رود اما حمایت 
نمی شــود. یکی باید توضیح دهــد دلیل این 
اتفاق چیست. در جشنواره فیلم فجر و مستند، 
دوستان انتقاد می کنند چرا در برخی دوره ها 
فیلم ها خوب نیســت بعد بهانــه می آورند که 
ســلیقه هیات انتخاب بوده. ایــن حرف وقتی 
درست است که جشــنواره خصوصی باشد اما 
جشــنواره ایکه نگاهش ملی است نباید میلی و 

سلیقه اینگاه 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 

سینما پاتوق حوزه هنری فرصتی مغتنم و ارزشمند 
حجت االسالم والمسلمین پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
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آقــای پژمانفــر می خواهم کــه پیگیری کند 
سینمای تجربی بر اســاس قانون فیلم هایی را 
که حمایت کرده به طور شفاف بیان کند اما زیر 
بار نمی رود. فارابی هم همینطور. آقای انتظامی 
هم مدام توییت می زند که من موافق شــفاف 
سازی هستم در حالی که زیر مجموعه خودش 

چنین کاری نمی کند.
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 نمی توانیم این مستند را در گروه 
هنــر و تجربه ارائــه کنیم. مــا نمیدانیم واقعا 
مستند قابش چیســت؟ تعجب می کنم 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 می تواند در خلق 
اثر دخیل باشــد، توجه کنیم. دوستان از ابتدا 
همین که سراغ چنین ســوژه ایرفتند در واقع 
فداکاری کردنــد. ذائقه ســازی در ارتباط با 
ســینما کمتر اتفاق می افتد و کمتر هنرمندی 
رغبت می کند ســراغ ســوژه های ملــی برود. 
معموال سراغ موضوعات سیاه و انتقادات خاص 
می روند 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 می شد تا مواردی 
که دوســتان می فرمایند لحاظ می شــد. این 
اثر با کمتریــن امکانات توســط دو جوان بی 

ادعا ساخته شــد و اگر منصفانه نگاه کنیم جز 
حمایت و تشویق حرف دیگری نمی توان 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 می خواهد اثر تاریخی،هویت 
ملی و دانشمند بزرگ اســالمی  کشور خود را 
در زمان دور بشناسد؛ مستند بهترین راه برای 

این معرفی است.
ما متاســفانه از ظرفیت هــای 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 
می شود که اینها باید در مستند یکدست شود. 
در مجموع کار خیلی حرفه ایو قابل قبول است 
و من در مقاطعی از کار به یاد مســتندهای بی 
بی ســی افتادم و معتقــدم »رادکان« با آنها 
برابری می کرد. البته برخی اشــکاالت آن قابل 
جبران است و قابل اصالح و به نظر می رسد باید 

برای نمایش خارجی کمی کوتاه شود.
وی افزود: ما پتانسیل های بسیاری در تمدن و 
علم و فرهنگ داریم که نسبت به آن بی تفاوت 
هســتیم ولی همین منبع غنی را هم غربی ها 
و هم به تازگی فیلمســازان کــره جنوبی از ما 
برمیدارنــد و به نام خود و بــرای خود فرهنگ 

جعلی می سازند. آنها با ســرمایه گذاری های 
اندک بهره های فراوان می برند ولی ما متاسفانه 
از ظرفیت های خودمان غافــل ماندیم. ما نیاز 
به جعل نداریم فقط درســت بلد نیســتیم به 

داشته های 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 آیتم ها را بیشتر و 
منسجم تر می کردید و قصه خودمانی تر روایت 
می شــد کار روان تر و حرفه ای تر می توانســت 
باشد. ما استادان برجســته ای در حوزه مفاخر 
داریم که خوب بود از آنها نیز استفاده می شد. 
یا حتی منابع خارجی معتبــری در این زمینه 
ارائه می کردید 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 می خواهد حرف هایی بزند که آدم ها 
گاهی از کنارش رد شدند اما ندیده اند. گاهی 
مستند تالش بر نمایش واقعیت ها دارد و گاهی 
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متاسفانه در مسیری می رود که غیر واقعی ها را واقعی کند. 
وی افزود: ما در این حــوزه حرف های زیادی داریــم و جای کار 
باالیی دارد تــا این حرف ها را بــرای گروه های ســنی متفاوت با 
ذائقه های مختلف بتوانیم بیان کنیم. برخی اوقات به نسل خودمان 
نتوانســتیم این مســاله را بفهمانیم که نمی دانیــم چه ظرفیت و 
ســرمایه هایی در تاریخ داریم. با همه این احوال دوستان جسارت 
کردند در زمین بــازی خودمان بــازی کردند و این را تحســین 

می کنم.
وی ادامه داد: امروز در سینما خیلی ها برای دیگران کار می کنند. 
اما این دو جوان علی رغم اینکه می توانستند کارهای دیگری کنند 
برای هویت و داشته های کشور خودشــان وقت گذاشتند و باید به 
این حرکت آفرین گفت. من به عنوان مســئول فرهنگی احساس 
شرمندگی می کنم که این نگاه مورد حمایت قرار نمی گیرد. البته 
که کار بدون اشکال نداریم ولی تا از ایده ای حمایت نشود اشکاالت 
هم برطرف نمی شــود. طبیعتا این کار حوزه هنری ارزشمند است 
که به اکران و نشست در این باره می پردازد تا مستند دیدن را رواج 

دهد و از طرفی مورد حمایت قرار می دهد. 
عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس گفت: باید وزیر ارشــاد وقت 
بگذارد و حاصل زحمت کســانی که در این عرصه فعالیت می کند 
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 بچه های 
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 
می شود و به نظر می رســد 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 می دهند. به همین دلیل فاصله 
عمیقی حس می شــود که آنها از ما جلوتر هســتند و این ناشی از 
سیاست های غلط ماست. در پایان تشــکر می کنم از همه کسانی 

که در این عرصه زحمت می کشند. 
مالزهی نیز در پاســخ به این ســخنان یادآور شــد: انتقادها هم 
دلســوزانه بود و این انرژی مثبتی به ما می دهد و هم به بهتر شدن 
کار ما کمــک می کند. نکته دیگــر اینکه خارج از ایــن فضا بحث 
آرشیوی بودن پالن ها را زیاد شــنیدیم چون می خواستیم زمان را 
به خواجه نصیر ربط بدهیم مجبور شــدیم از برخی پالن های ناسا 
استفاده کنیم که شــاید ۲ یا ۳ پالن باشــد و اینکه فکر می کنند 
تمام صحنه ها 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 ۳۰ دقیقه باشد ممکن اســت این اتفاق ها بیفتد رویکرد ما 
باستان شناسی گزارشی بود و در الیه ها ســعی کردیم به فرهنگ 
و هنر نیز بپردازیم و اگر نشده ایراد کار ماست و می پذیریم. ما دو 
کارگردان حرف های مان را در زمان فیلمنامه زدیم و هنگام تدوین 
اتفاق نظر داشــتیم. در هر حال ایرادات وارد است و می گذارم به 
پای اولین تجربه حرفه ایمان در این گونه مســتند که تا کنون کار 
نکرده بودیم. امیــدوارم در تدوین و کارهای بعــدی بتوانیم بهتر 

عمل کنیم.

                              گزارش



محمدعلی حیدری
بر هیچ کس پوشیده نیســت که سینماِی ایران 
پس از انقالب اسالمی، ســطوِح باالیی از رشد و 
شکوفایی را با خود به ارمغان آورد و چه در سطح 
داخلی و چه در سطوح بین المللی به نقطه عطفی 
در تاریخ چهل سال اخیر ایران بدل شد. سینمایی 
که در آغازین روزهــای انقالب با نام های جوان و 
نسل نوِی ســینمای ایران در پیش از انقالب کار 
خود را آغاز کــرد، اندک اندک بــا فضای فکری 
و نگاه تازه ای که در بدنه ســینمای ایران شکل 
گرفت تبدیل به فضایی برای بروز اســتعدادهای 

جوان شد. 
در آغازیــن دهه از پیــروزی انقالب اســالمی 
چهره هایی چون مســعود کیمیــای، داریوش 
مهرجویی، ناصر تقوایی و بهــرام بیضایی طالیه 
داران بهترین آثار دهه شــصِت ســینمای ایران 
بودند. چهره هایی که پیش از انقالب نیز، در زمره 
موِج نوِی ســینمای ایران به شــمار می رفتند و 
سلیقه سینمایی مردم را تا حدی دگرگون ساخته 
بودند. سینمای ایران پیش از انقالب اِلمان های 
خاص خودش را داشــت؛ وجود کاله مخملی و 
بزن بزن های نمادین و آهنگ های کوچه بازاری 
و لبخوانِی جواِن اول فیلــم عناصِر جدایی ناپذیر 
فیلمفارسی های پیش از انقالب بودند. در همان 
سال ها بود که جوانانی که سینما را می دانستند 
و نگاهی متفاوت داشــتند پا به عرصه سینمای 
ایران گذاشتند و با هنجارشکنی های خود، فصلی 
نو را رقم زدند. »قیصر« و »طوقی« و »گزارش« 
و »دایــره مینا« نمونه هایی از همیــن نگاه نو در 
سینمای ایران بود که خواسته یا ناخواسته بستری 
را برای شکل گیری سینمای ایران پس از انقالب 

اسالمی فراهم ساخت. 
دهه اول انقالب یعنی ســال های دهه شــصت 
مقارن بود با ســال های جنــگ تحمیلی. طبعا، 
فضایی در سینمای ایران حاکم شد که فیلم هایی 
با موضوعات دفــاع مقدس و عناصــر مربوط به 
آن برجســته تر به نظر رسند. ســینمای ایران 
فیلمســازان جوانی را شــاهد بود که دوربین به 
دست به جبهه های جنگ می رفتند. ثبِت لحظه 
لحظه فداکاری سربازان وطن را وظیفه میهنی و 
هنری خود می دانستند. در همین سال ها یعنی 
در بهمن ماه سال ۱۳۶۱ بود که جشنواره ای با به 
عرصه سینمای ایران گذاشت که امروز در آستانه 
برگزاری ســی و هفتمین دوره از آن هســتیم؛ 

جشنواره ای که امروز بعد از چهل سال، به مثابه 
بزرگ ترین جشن سینمایی ایران سینماگران را 
گرد هم می آورد تا نماد و عرصه ای باشد برای دیده 

شدِن آثار سینمایی در هر سال. 
در سال ۱۳۶۱ نخستین 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 
فراخوِر فضا و جِو اجتماعی و سیاسی آن دوران، 
موضوعات آثــار در بخش های اصلــی و جنبی 
جشــنواره بُعد ایدئولوژیِک غالب تری داشتند. از 
مهم ترین آثار آن دوره می توان به »مرگ یزدگرد« 
اثر استاد بهرام بیضایی، »سفیر« ساخته فریبرز 
صالح و »ابراهیم در گلســتانِ« ایرج امامی اشاره 
کرد. آثاری که غالبا در محدوده ســال های ۵۹ تا 

۶۱ ساخته شده بودند. 
دوره دوم که با دبیری سید محمد بهشتی برگزار 
شد، فیلم های شاخصی را در خود جای داده بود؛ 
فیلم هایی چون »خانه عنکبوت«، »توبه نصوح« و 
»هیوالی درون« که سینماگرانی را به سینمای 
ایران معرفی کرد که هر کدام آینده ای درخشان 
چه در سطح ملی و چه در سطوح بین المللی برای 
ســینمای ایران رقم زدند. چهره هایی چون زنده 
نام عباس کیارستمی، خسرو ســینایی، رسول 
صدرعاملی و محســن مخملباف. از حواشی این 
دوره اما می توان به دو نکته اشــاره کرد، نخست 
اینکه به تبِع 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، جایزه ای تعریف 
نشده بود. از سوی دیگر نتایج داوری در شِب آخر 
اعالم نتایج لو رفت و این خود به نوبه خود اتفاقی 

نادر بود. 
در بهمن ۶۳ این جشنواره نوپا باالخره شاکله ای 
پیدا کــرد و با نظم بیشــتری همراه بــود و آثار 
سینماگراِن برجسته ای چون زنده یاد علی حاتمی 
و یداهلل صمدی را در خود جای داده بود. و البته در 
این دوره بر خالف دوره های پیشین برای بازگیر 
نق اول و مکمل زن نیز سیمرغ بلورین تعریف شد. 
چهارمین دوره از جشنواره نیز اتفاق مهمی را در 
پی داشت و آن جدایی بخش سینمای حرفه ای و 

آماتور از هم بود.
 شــش دوره پس از این که همه در دهه شصت 

می گذشت اتفاقا بسیار موفق و آثار درخشانی را 
در پی داشت؛ فیلم هایی چون »ناخدا خورشید«، 
»خانه دوست کجاســت؟«، »اجاره نشین ها«، 
»شاید وقتی دیگر«، »دندان مار«، »هامون« و ... . 
در این میان، دوره هشتِم جشنواره نقطه عطفی به 
حساب می آید چرا که جشنواره در این دوره سعی 
دارد تا از داخلی بودِن صــرف درآمده و به فضای 
بین المللی نیز قدم بگذارد. در همین راســتا بود 
که برای نخستین بار این فصل از جشنواره به دو 

بخش ملی و بین المللی تقسیم می شود. 
سال ۱۳7۰ اما آغازگِر دوره ای تازه در بزرگترین 
جشِن سینمای ایران بود. نگاه متفاوِت فیلمسازان 
دوره طالیی چون مســعود کیمیایــی، داریوش 
مهرجویی، ناصر تقوایی و بهرام بیضایی آنچنان 
اثرگذار در ســینمای ایران حتی در سخت ترین 
و تلخ ترین روزهــای این مرز و بوم )ســال های 
دفاع مقدس( حاضر شــده بودند که ماحصِل آن 
را در دهه هشتاد و نود شاهد بودیم. در این میان 
حضور درخشان بین المللی سینمای ایران با نام و 
اعتبار چهره ای چون عباس کیارستمی شاید از 
درخشان ترین برگ های ســینمای ایران پس از 

انقالب باشد. 
امروز اگر آثار پخته و قوی را از سینماگران جوان 
شاهد هستیم، اگر اصغر فرهادی به عنوان چهره ای 
بین المللی افتخار سینمای ایران محسوب می شود 
و ناِم سینمایی ایران با عرصه های بین المللی گره 
خورده و غیر قابل چشم پوشی است شاید به جهت 
پیموده شدِن مسیری طوالنی و پر از سنگالخ بوده 
است. زمانی که کشــور گرفتار جنگی ناخواسته 
بود، زمانی که امکانات اندک کفاِف ساخِت آثار با 
کیفیت فنی باال را نمی داد، زمانی که فیلمسازان 
در شکافی میان فیلمفارســی و نگاه ایدئولوژیک 
معلق بودند، این همِت و پشتکارِ فیلمسازان ایرانی 
بود که نه تنها نام سینما ایران را خدشه دار نکرد 
بلکه سینمای ایران را به درجه ای از اعتبار رساند 
که در آستانه چهلمین ســال از پیروزی انقالب، 
می توان 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 نگاه های 
متفاوت، هنِر هفتم را به سمت و سوی شکوفایی 
و پویای سوق دهد و از ســینمای ایران چهره ای 
بسازد که همواره در جهان حرفی برای گفتن دارد. 

جشنواره یس و هفمت؛ 
قدم به قدم ات شکوفایی 

دیدگاه                                                        
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اشاره:
انقالب«  فرهنگی  نشست»گفتمان  دومین 
با عنوان »جشنواره فیلم فجر؛ فرصت ها و 
تهدیدها« به بررسی کارنامه سی وشش دوره 
برگزاری جشنواره فیلم فجر با حضور: محمدرضا 
شرف الدین تهیه کننده و مدیر سینمایی، حمید 
بهمنی کارگردان، علی رویین تن 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 
نشســت های تحلیلی »گفتمــان فرهنگی انقالب« 
به منظور تبییــن ضرورت ها، نیازهــای فرهنگی و 
چالش های پیش رو طراحی شــده و در هر جلسه به 
بررسی موضوعات مهم فرهنگی و سینمایی می پردازد.

به گفته وی، جشــنواره فیلم فجر همه ســاله برگزار 
می شود و با فرارســیدن آن همه در هیاهوها و فضای 
فیلم ها غوطه ور می شویم و کمتر به آسیب شناسی و 
تحلیل ظرفیت ها و فرصت ها و حتی، آسیب های آن 
به صورت کارشناسی می پردازیم. از این رو، امیدواریم 
این سری نشست ها به آسیب شناسی، رشد و بالندگی 

جشنواره فجر کمک نماید.
در ادامه مراســم حمید بهمني کارگردان سینما، در 
خصوص عملکرد جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره 
فجر ۳۶ ســال قدمت دارد و براي آسیب شناسي این 
رویداد کمي دیر شده است چرا که سال ها از این فاجعه 

بزرگی در عرصه فرهنگ کشور می گذرد و در شرایطي 
که توده آن به سرطاني در فرهنگ تبدیل شده ما تازه 
به فکر درمان آن افتاده ایم. بنده معتقدم جشــنواره 
فیلم فجر در ادوار اولیه براساس شرایط خاص جامعه و 
به شکل هیئتي برگزار شده است و این روند همچنان 
ادامه دارد و هیچ وقت در افــق دیدگاه هاي خودمان 
فکر نمي کردیم که بعد از ۳۶ سال سابقه برگزاري، به 

دنبال احیاي آرمان هاي گذشته آن باشیم.
وی افزود: رونــد اجرایی هیئتي جشــنواره موجب 
شــده که امروز این رویداد بزرگ فرهنگي هیچ شأن 
و منزلتي براي انقالب اسالمي ما ندارد. این در حالي 
است که با رصد سینمای کشور هایی نظیر آمریکا، به 
ضریب باالی توجه و اهمیت به سینمای استراتژیک 
شان و نیز، توجه به دستاوردهاي اقتصادي، سیاسي، 
اجتماعي و فرهنگي ســینما پی می بریــم چرا که از 
ارزش هاي خود حمایت کرده و آن را به دنیا تکثیر مي 
کنند. ولي این روند در ایــران برعکس بوده و توجهي 
به دستاوردهاي انقالب اســالمي ایران در جشنواره 
فیلم فجر نمي شــود. ما اگر در بخش سخت افزاري 
و نرم افزاري جشنواره دقت بیشــتري داشته باشیم 
و بعد مناســبي را برای آن پیدا کنیم همه آسیب ها و 

فرصت هاي آن مشخص مي شود.
این کارگردان سینما خاطرنشان کرد: ما از جشنواره 
فجر آســیب هاي زیــادي دیــده ایــم و در حالیکه 
دســتاوردهاي انقالب ما جریان خاصي را دنبال مي 
کند اما در سینمای ایران به معناي واقعي این ارزشها 
نرسیده ایم. یه عنوان مثال می توان به فیلم هاي زیادي 
اشاره کرد که در سطح جهان مطرح شده و اتفاقا هم 
جوایز مختلفي گرفته اســت ولي بیــش از 7۵ تا ۸۰ 

درصد آنها در راستاي تفکر جمهوري اسالمي نبوده 
است و من هنوز نمي دانم چرا این اتفاق مي افتد؟

وی ادامــه داد: شــناخت معایب ســینمای ایران از 
سال 7۶ در جشــنواره هاي خارجي شروع شد که هر 
فیلمسازي ا تشویق و وادار به ساخت فیلم براي حضور 
در جشنواره هاي خارجي کرده بود. استناد این قضیه 
سالها خدمتم در بخش سینماي خانگي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است. در این سالها فیلم هاي زیادي را 
دیدم که بدون پروانه ساخت تولید شده و عوامل آن بر 
تصویب قانوني آن اصرار مي کردند تا با مهر جمهوري 
اسالمي این فیلم ها را به خارج از کشور منتقل کنند در 
حالیکه مملکت ما براي این نگاه هاي سیاه نما به ایران 

هیچ قاعده اي قایل نیست.
بهمنی ضمــن تاکید بر نقد به جامعه و نشــان دادن 
مشــکالت کشــور در فیلم ها عنوان کــرد: انتقاد به 
جامعه ســازندگی را در بردارد اما نقد یک سینماگر 
زماني قابل قبول اســت که خوبي هاي جامعه را هم 
ببیند و به مخاطب امید را منتقل کند. براي نمونه مي 
توانم به فیلم هاي مجیدي اشاره کنم که فارغ از القاي 
ناامیدي، مشــکالت را به نحو خوبي منتقل مي کند. 
بستر اصلي تولید فیلم هایي که برازنده کشور ما نیست 
توسط جشنواره فیلم فجر ایجاد شده است چرا که در 
این جشنواره اکثر جوایز به این فیلم ها اعطا می شود 
و شرایط تبلیغ را در شــبکه هاي مختلف تلویزیوني 
فراهم کرده اســت اما فیلم هایي کــه در حوزه دفاع 
مقدس و آرمان هاي انقالب ساخته مي شود در پایین 
ترین سطح جشنواره قرار گرفته و عمال این نوع نگاه 

در فیلمسازي را سرکوب کرده است.
وی تغییر مدیران سینما و شخم آن ها را به نفع سینما 

بررسی ظرفیت ها و چالش های یک رویداد سینمایی
گزارشی دومین نشست»گفتمان فرهنگی انقالب« با موضوع »جشنواره فیلم فجر؛ فرصت ها و تهدیدها« ؛
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دانسته و تنها راهکار اصالح این مسئله می داند چرا که مدیران تا زماني که درد 
انقالب اسالمي را نداشته باشــند و صرفا مدیریت را به منظور کسب جایگاه و 
درآمد قبول می کنند این بحران وجود دارد. بنابراین مدیري که دغدغه فرهنگي 
و سینمایي نداشته باشد نمي تواند در جایگاه تصمیم گیري فرهنگي در سطح 

کالن قرار گیرد.

جشنواره فیلم فجر مایه خجالت ما است
کارگردان فیلم سینمایی«گام های شیدایی« گفت: در این ۳۶ سال از برگزاری 
جشــنواره فیلم فجر، فرصت هاي زیادي را از دست داده ایم که اگر به درستي 
پرداخته بودیم سینماي ما همچون خورشید تابان مي درخشید. گذشت زمانی 
که سینماي ایران به اسم سینماي پاک مطرح بود.امروز هیچ اثري از آن نگاه 
خوب به سینمای ما نیست و آنقدر آلوده به سیاه نمایي شده است که از وجودش 

خجالت مي کشیم.
وی افزود: یکي از کساني که فیلم هاي متعددي بر علیه ایران ساخته است و به 
حضور در جشنواره هاي خارجي مي بالد، در کمال ناباوری بر جایگاه داوری سي 
و هفتمین دوره از جشنواره فیلم فجر نشسته است. این چه پازلي است که در 
کنار هم چیده شده است؟ نگاه غلط به سینماي ما باالخص فجر این انتخاب ها 
نشات می گیرد من بر این عقیده ام که مدیران اهل دلسوزي مي توانند با احیاي 

دستاوردهاي روي زمین مانده این شرایط را اصالح کنند.
بهمنی صرف بودجه های حوزه سینما در زمینه انقالب اسالمي را کم می داند 
و ادامه داد: چه توقعي داریم که فیلمسازان به دنبال آرمان هاي انقالب باشند 
وقتي که فیلم هاي فاجعه آور ساخته مي شــود و در کشورهاي دیگر به عنوان 
سنبل فرهنگ ایران معرفي مي شوند. ما آسیب شناسي خوبي در حوزه سینما 
نداشته ایم و از صدقه سر دولت فعلي به جشنواره فجر راهمان هم نمي دهند و 
آنقدر که ماجرا شور شده است که امثال ما در جشنواره جایي ندارد و فرصتي 

به ما داده نمي شود تا زماني که آب ها سرریز شود.
افسوس میخورم که به لطف خدا به راحتي فیلم مي سازیم ولي هیچ چیزی از 
موقعیت و اجازه نظام در این حیطه نمي دانیم. ما سینماگران مخالفان نظام را 
نمي بینیم و راحت از حضورشان در جشنواره به عنوان داور استقبال مي کنیم 
ولي عالقمندان به نظام در ساخت فیلم با ســختي روبرو هستند و مسئوالن 
سینمایي با لفظ«فعال خفه شو« آنها را به بعد موکول مي کنند. من هم به اندازه 
سالهاي فعالیتم در سینما حرف دارم ولي همیشه سرکوب شدم و اجازه نمي 

دهند اتفاقات خوب در سینما جاري شود.
وی خاطرنشــان کرد: برای رسیدن به ســینماي ملي چاره اي جز برگشت به 
آرمان ها و ارزش هاي دفاع مقدس نداریم. من معتقدم جشنواره فیلم فجر در 
شرایط امروز مي تواند آرمانگرا باشــد در حالی که غرب خشم، تناقض و غیره 

را به سینما تزریق مي کند،آرمان هاي ما مهرباني، محبت و دوستي را به همراه دارد 
می تواند فضای امروز سینما را بهبود بخشد. بنابراین سینماي فجر مي تواند به تابلوي 
جدیدي از سینماي دنیا تبدیل شــود و از ظرفیت آن برای تبدیل به سرمشقي براي 
دیگر کشورها استفاده شود.بنابراین رفع مشکالت جشنواره فیلم فجر منوط به بهره 
مندی از سیاست هاي سینمایي موجود در کشور بوده و مدیران سینمایی را فارغ از 
محدودیت های زمانی، به دردمندی برای انقالب کشــاند چرا که سینمای فجر تنها 
جشنواره ملی و بومی و برگرفته از ظرفیت های انقالب اسالمی است. حیف است که از 
این شرایط غافل باشیم. این در حالی است که ما فیلمسازان خوب را نادیده گرفته ایم 

و سطح سینمای جهان را باالتر از خود دیده ایم.

ما با سینما مخالف نیستیم ما با فحشا مخالفیم
علی رویین تن کارگردان سینما در ادامه این نشست خبری، آسیب شناسي جشنواره 
فیلم فجر را اقدام سنجیده حوزه هنری دانست و گفت: من کارشناس انقالب نیستم 
و ترجیح مي دهم به جاي آن از سینما حرف بزنم. ولي به عنوان یک شهروند از نظام 
جمهوري اسالمي تنها این را مي دانم که میداني داریم که اسمش انقالب است امروز 
ارمان های انقالب کمرنگ شده اســت. و هیچ ردي از آن ان جریان بزرگ و جدید در 
فرهنگ و هنر این مملکت نیست. ولي وقتي که امام خمیني )ره( رهبر این انقالب شد 
گفت ما با سینما مخالف نیستیم ما با فحشا مخالفیم. من با قاطعیت مي گویم که امروز 
ما با سینما مخالفیم ولي با فحشا مخالف نیستیم سینماي ایران بوي فحشا مي دهد 
و اثر از بوي انقالب در آن نیست و ترجیح داده ایم انقالب همان میدان چراغاني شده 

بماند. 
وی افزود: اندیشه و آرمان های انقالب مال آدم هاي بزرگ است. انقالب ما حماسه اي 
است که شبیه هیچ انقالب دیگري در جهان نیست که دین و تشیع را به همراه دارد 
چه بسا که دینداري و شرعیت مداري کار هر کسي نیست.در حال حاضر این آرمان ها و 
انسان ها را به دالیلي خودخواهانه کنار مي گذارند و تاثیرات آن را در فرهنگ به وضوح 

مي بینیم. مگر در بافت سیاسي انقالبگري هست که توقع داریم در سینما باشد؟
انقالبگر، آدم هایي هستند که امروزه به یک افسانه تبدیل شده اند. 

این کارگردان ســینما خاطر نشان کرد:.قرار بر این بوده اســت که دستاورد یکسال 
سینماي ایران و دگرگوني فیلمسازان جوانان در جشنواره فجر جمع و بررسي شود و 

فرهنگ یکسال آینده کشور را تعیین کند.
جشنواره فجر چندســال اخیر عصاره که هیچ،تمامیت هم که اصال، یک ذره از ثمره 
سالیانه ایران نیست. ۲۰ فیلم نمایش داده مي شود ولي جوالن و میان داري سینما در 
طول سال را فیلم هاي دیگر دارند که هیچ ربطي به جشنواره فیلم فجر ندارند.درود بر 

شرف کساني که گفتند ما در جشنواره شرکت نمي کنیم.
وی جشنواره فیلم فجر را ثمره ســلیقه فرنگی معرفی کرد و اظهار داشت:سودا، پول 
تکنولوژي و در آمد سینماي ایران از جشــنواره و فیلم هاي فجر نیست یعني ۱۰روز 
انقالب یک فیلم نشــان مي دهیم مابقي ایام فیلم هایي دیگر پخش مي شود.آسیب 
بزرگ چندسال فیلم هاي مردمي جشنواره فجر هیچ تطبیقي با فیلم هاي آراي مردمي 
ندارد. جشنواره از زماني که براي خوشایند و خوش رقصي خارجیان کار مي کند دیگر 
جشنواره ما نیست بلکه ســلیقه آن ها را عملي مي کنیم.آدم هایي در این جشنواره 
راجع به انقالب فیلم مي سازند که خیلي حرفه اي به این انقالب نگاهي سینماگرایانه 

نه آرمان گرایانه دارند.
رویین تن اذعان داشت: نباید در فیلم ها به نحوي به انقالب مي پردازیم که منجر به 
آسیب مي شوند ولي خارجي ها از بزرگان انقالب تشرع زدایي مي کنند. من به ترامپ 
تبریک میگویم. ما نیاز به تحریم نداریم ما خودمان هســتیم که تمام باورهاي دیني 

مان را خراب کرده ایم، ما همه خوابیم.
وی یادآور شد: ســلیقه جشنواره فجر را فیلمســازان تعیین نمي کنند بلکه کساني 
دیگري در این امر دست دارند و هیچ عمدي در آن نیست. برخالف نظر بهمني همه 
کســاني که در ادوار مختلف داوري کرده اند آدم هاي ناپاکي نیستند اما کساني که 
سلیقه مي سازند بسیار بزرگ و باهوش هســتند که ما نمي فهمیم. ما در هیچ جایي 
اساسنامه اي براي جشنواره نداریم که در آن به صراحت حضور و فعالیت فیلمسازان 
ضد انقالبي را منع کرده باشد. اتفاقا ما از نمایش فیلم هاي مخالفمان هم استقبال مي 

کنیم. بدبختي ما این است که فیلم هاي خودمان را هم نمي سازیم. 
کارگردان فیلم » دلشکسته » ادامه داد: خائن کســي است که حرف و عملش با هم 
متفاوت باشد. من احساس مي کنم هنرمندان و مسئوالن فرهنگی مملکت ما خائن 
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نیستند بلکه شریف هستند چون حرف و عملشان با 
هم متفاوت است. چرا که همه به خاطر قدرت کار مي 
کنند. در حالی که مدیری همانند ســیف اهلل داد پاي 
حرفش ایستاد وگفت فیلمي که مخالف آرمان ما است 
تا زماني که من زنده هستم اجازه پخش به این فیلم ها 

نمی دهم.
وی ادامه داد: فیلمســازي در ایران داریــم که وارد 
دهکده جهاني شده باشــد و با ساخت فیلم خود به او 
احترام بگذارند؟جشــنواره فجر به منش هنرمندانه و 
سینماگري سینماگرهایش 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 نیستیم و این 
یک ایراد بزرگ است چرا که در حوزه سینما هرکسي 
حرف خودش را مي زند. جشنواره فیلم فجر جایگاهي 
براي پخش فیلم است و هر نوع فیلمي اعم از انقالبي، 
اجتماعی و جنگ و طنز و غیــره را در خود جاي داده 
است. بنده مخالف نظر اقای بهمني هستم که جشنواره 
فجر را منوط به اکران فیلم هاي انقالبي مي داند و باید 
بگویم که فجر، جشــني همگاني است. باید یادآوری 
کنم که مدیران چپ و راست براساس سالیق خود عمل 
مي کنند. انجمن دفاع مقدس چقدر از کارگردانان این 

ژانر حمایت کرده است؟ 
وی افزود: ما در ســینماي دهه ۶۰ موفــق به دیدن 
فیلم های خارجي شده ایم که جایگاه آن در جشنواره 
فیلم فجر فراهم شده است. ما فیلمسازان غیرانقالبي 
را با پیروزي انقالب کنار گذاشته ایم در حالي که این 
اســتادان با تجربه مي توانســتند با نگاهي جدید به 

آموزش حرفه اي جوانان،در این زمینه فعالیت کنند.
این کارشناس سینما، مشــکالت جشنواره فیلم فجر 
را خودمحوري و نگاه سلیقه اي مدیران معرفی کرد و 
ادامه داد: جداسازي بخش ملي و بین الملل جشنواره 
همانند نصف کردن پیکره یک انسان است. در کجاي 
دنیا دیده اید که سینماي حرفه اي خود را نصف کنند؟ 
حتي، در جشنواره هاي محلي روستاها هم این چنین 
جداسازي اتفاق نیافتاده است. این در حالی است که 
قبل از انقالب 7۰ درصد فیلم ها خارجي و ۳۰ درصد 
مابقي ایراني بوده. در سینماي ایران نوع نگاه و بیان ما 
مهم تلقي مي شود. عملکرد ما اشتباه است که فیلمي 
در خصوص انقالب نداریم. هنر لطافت مي خواهد ولي 
این کافی نیست.ســینماي ما قانون ندارد و سیاست 
زده شــده اســت. وقتي قانون وجود داشته باشد نوع 
مدیریت افراد و ذائقه آنها تفاوتي پیدا نمي کند و مسیر 

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 می شود، هرگز به آن اهمیت 
نمی دهیم. ما باید سیستم و قانون مردمی داشته باشیم 
و مردم را در این انتخاب شریک کنیم. به عنوان مثال 
فیلم های هالیــوود ابتدا در شــهر های کوچک اکران 
می شــود و بعد از اعمال انتقاد ها در شهرهای بزرگ 

اکران نهایی صورت می گیرد.
بخش ملی جشنواره در حال فراموشی است

محمدرضا شرف الدین تهیه کننده و مدیر سینما در 
ادامه این برنامه گفت: در جداسازي بخش ملي و بین 
الملل باید سیاست هاي آینده را در نظر گرفت و با توجه 
به اهداف تعریف شده این مسیر را ادامه داد. به نظر من 
مدیران مربوطه با جداســازي این دو بخش جشنواره 
فیلم فجر قصد داشته اند تا بخش بین المللي را تقویت 
کرده و به طور کل بخش ملي را به فراموشي بسپارند. 
ما جشــن هاي فجر داریم و جشــنواره اي سینمایي 
با این عنوان نداریم و فیلمســازاني را مي پذیرند که 
فیلم هاي خود را با معیار و طرز فکر غرب ساخته باشند. 
سیاست هاي جشــنواره نیز ســندي براي اثبات این 
قضیه است که همه سیاست هاي خارجي ما در ارتباط 
با غرب، در سیاســت فرهنگي ما نیز نفوذ کرده است. 
امیدوارم این حرف من تا ۵ سال دیگر یادتان باشد و 

فرآیند آن را در سینما ببینید.
وی افزود: خیلي از اتفاقات در کشور ما آغازي دارد که 
قرار بر تاکید آن نبوده است. ورود غیرمنتظره برخي 
سیاست گذاري هاي دیکته شده غرب به ما، بسیاري از 
سیاست گذاري هاي ما را تحت الشعاع قرار داده است 
و مدیران مربوطه آن را به راحتي پذیرفته اند. ما امروز 
از آینده سینمایي کشورمان خبر نداریم. هیچ نگاهي 
از انقالب مظلوم ما در ســینماي امروز وجود ندارد و 
معتقد هستم که ما باید به دنبال باز خواني آرمان هاي 

انقالب در فجر باشیم و بررسي کنیم. 
این مدیر سینما عنوان کرد: ما به سینماي بین الملل 
و ارتبــاط با دنیا نیاز داریم ولي ســاختار مناســب و 
صحیحي در این زمینه نداریــم. ابزار ارتباطي جامعه 
امروز سینما است که باید موضوعي براي ارائه به آنها 
داشته باشیم اما معرفی امثال فیلم »هزارپا« به عنوان 
فرهنگ ایران اقدامی وحشتناک است که ناشی از عدم 
وجود سیاستگذاري و بی هدفی دبیران جشنواره در 

این زمینه است.
وی در خصوص انصراف و بی میلی برخی فیلمسازان 
نسبت به شرکت در جشنواره فیلم فجر اظهار داشت: 
علت انصراف و تغییر ســلیقه فیلمســازان نسبت به 
انصراف از حضور در جشنواره نیاز به تحقیق و پژوهش 
دارد و سوال من هم هست و وظیفه دبیرخانه دائمي 
جشنواره است که به این سوال پاسخ دهد. جشنواره 
فیلم فجر مهمترین ابزار تبلیغاتي دهه فجر است که 
آسیب هایي نیز خواهد داشــت. اگر چیزي براي ارائه 
نداریم چرا باید جشــنواره برگزار کنیــم؟ حتي، اگر 
یک فیلم خوب داریم به خاطــر همین یک فیلم باید 
جشنواره برگزار شود. در سینمایی که نماد فرهنگ ما 
است باید به جاي الزام در برگزاري جشنواره، به فکر 

کیفیت فیلم ها باشیم.
شرف الدین ادامه داد: در همه جشنواره ها، فیلم متاثر 
از فضاي سیاسي اســت که در هر دوره بنابر نظرات 
دولت و مدیران دچار تغییر شــده است. سینماي ما 
در چهار ســال تغییر هر دولتي دچار سیاســت هاي 
جدیدي مي شود و سیاست دولت وقت ما در گفتمان 
بین المللي دچار وادادگي اســت که نتیجه اش هم 
سینماي امروز است. ما در مسائل مختلف کشور دچار 
وادادگي غربي شده ایم و ریشــه آن هم به سینما و 
جشنواره فیلم فجر رسیده است. در حالی »سینمای 
بد« معنا پیدا کرده و آســیب هاي سنگین اجتماعي 

را به دنبال داشــته است که در ســریال »شاه بز« بد 
حجابي در ســینما نهادینه کرده و با الگو قرار دادن 
بازیگران آرام آرام فضاي خانواده و جامعه را تسخیر 
کرده اســت. رســانه هاي بیگانه نیز بخش دیگری از 
اشاعه بي فرهنگي در کشور ما است. سینما توانمندي 
زیادي دارد اما مهمترین معضل آن بي سوادي است. 
سرانه مطالعه در سینما بسیار پایین است. متاسفانه 
فیلم هاي ما به کپي برداري از غرب رســیده و چیزي 
به نام فرهنگ ملي و اســالمي ایرانــي در فیلم ها رو 
به فراموشي است. در حال که جشــنواره ملي با آثار 
ملي شکل مي گیرد، من هنوز نمی دانم در سبد ارائه 
فرهنگ مــا فیلم هایي نظیر« هزار پا » چه ســهمی 

دارد؟ 
اعمال سلیقه مدیران جشنواره را به منجالب کشاند

ایزد مهر آفرین، فعال رســانه نیز یکــي از آفت هاي 
کشور ما را نبود گزاره و مســتند از هر اتفاقي دانست 
و اذعان داشت: ما در بیان اظهارات سند و مدرکي از 
عقبه تاریخي اتفاقات نداریم سینما هم از این قضیه 
مستثني نیست و نسبت دادن سیاه نمایي مطلق بدون 
اسناد و مدارک به سینما اصال قابل قبول نیست. هر 

اظهار نظري در این حوزه نیاز به سندیت دارد. 
وی افزود: جشنواره فیلم فجر صرفا نباید به فیلم هاي 
انقالبي بپردازد و حتــي اظهارنظر در خصوص تغییر 
اسم جشنواره کامال نادرست است. جشنواره در ادوار 
گذشته تا این حد سیاست زده نبوده و از سال ۸۸ در 
عملکرد خود تحت تاثیر تغییرات سیاسي قرار گرفته 
است.«هزار پا« محصول مشکالت جامعه است و نمي 
توان آن را نقض کرد اما تاکید می کنم فیلمسازان باید 

گزاره درستی را به مخاطب ارائه دهند.
این فعال رسانه خاطر نشان کرد: جشنواره فیلم دفاع 
مقدس و مقاومت به مختص به فیلم انقالبي اســت و 
کسي هم اعتراضي ندارد اما توقع صرفا فیلم انقالبي در 
جشنواره فجر اشتباه است. شاخصه اي براي ساخت 
فیلم ها و انتخاب آن در جشنواره فجر وجود ندارد. در 
شــرایطي که آیین نامه اي براي این جشنواره وجود 
ندارد، نمي توان به انتخــاب فیلم ها، مدیران و حتي 

داوران انتقاد کرد.
مهرآفرین تاکید کرد: ما در ســینما باید انگاره های 
مســتند و پژوهش شده داشته باشــیم چرا که کلی 
گویی و حرف های غیراصولی راه بــه جایی نمی برد. 
طی سال های اخیر شــاهد اعمال ســلیقه مدیران 
مربوطه در این جشــنواره بوده ایم 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 معیار ها 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 
می کند. نمونه ای از نبود آیین نامه در اکران فیلم های 
این دوره از جشنواره منجر به بی عدالتی در اختصاص 
سانس های اول به فیلم های کوتاه و مستند شده است.

اگر آیین نامــه، قانون و پژوهش یه ســینمای ایران 
اضافه شود به مرور به جشنواره ای قدرتمند و با هویت 

شده است.

                              گزارش
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سفره رنگین سیمنا در کالنهشرها
نسرین بختیاری

 سطح دغدغه ها در کالنشــهرها و شهرستان ها 
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 شهرســتان ها 
همزمان با کاهش بودجه مصوب ســینمایی در 
سال ۹۸ تبدیل به مسأله ای بغرنج شده است. با 
توجه به تنگناهای اقتصادی فراوان و مشکالت 
معیشتی در زمان فعلی به نظر می رسد توجه به 
فرهنگ و سینما جزو اولویت های درجه چندم 
محسوب می شود. 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 شهرســتان ها 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 ۹۶ و آبان ماه ۹7 در کل کشور 
در حال حاضر ۳۸ سینما با 44۲ سالن داریم که 
بخشی از این سینماها سیستم فروش آنالین و 
مکانیزه ندارند. بیشــترین فراوانی تعداد سینما 
مربوط به تهران با ۶۳ سینما و ۱7۱ سالن است 
که ۳۹ درصد کل سالن ســینمایی کشور و ۵۹ 
درصد از کل فروش سینما را به خود اختصاص 
می دهد. بعد از تهران بیشترین فراوانی به استان 
خراســان رضوی با 4۲ ســالن و اصفهان با ۳۲ 

سالن است.
حاال بــد نیســت نگاهی بــه آمار ســالن های 
ســینمای شهرســتان های 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 شهرســتان های حاشیه ای 

بخواهد به ســینما برود باید کیلومترها بپیماید 
تا به یک سالن برسد. همچنین از مجموع 4۳4 
شهرســتان، ۱4۳ شهرســتان و در شهرها هم 
هزار و ۲4۵ شهر پرده نمایش دارند و اگر به طور 
منصفانه نگاه کنیم، بیشــتر از هزار شهرستان 
ما فاقد پرده نمایش هســتند و این برابر با ۸۸ 
درصد از جمعیت می شود؛ یعنی ۸۸ درصد پرده 
نمایش ندارند. همچنین نســبت تماشاگران به 

کل جمعیت کشور حدود ۲ درصد است.
بررسی ها نشــان می دهد 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 ۱۲ سالن، 
۱۲ درصد فروش، ۹ درصد بیننده کل کشور را 
داشته و پس از آن پردیس ســینمایی آزادی با 
پنج ســالن ۶ درصد بیننده و پردیس باغ کتاب 
تهران با ۱۰ ســالن، 4 درصد کل فــروش را به 

دست آوردند.
همچنین ۱۰ استان برتر از نظر جذب تماشاگر 
هم تهران، خراســان رضــوی، اصفهان، فارس، 
البرز، مازندران، خوزستان، قم، گیالن و همدان 
هستند. ارزان ترین اســتان برای تماشای فیلم 
بوشــهر با چهار هزار و 4۰۰ تومان و گران ترین 
استان هم تهران با متوسط قیمت بلیت بیش از 

۱۰ هزار تومان است.
طبیعی است که با وجود این آمار »هرکه بامش 
بیش، برفش بیشــتر« می شــود و ورق به نفع 
پردیس های چندســاله بر می گــردد. اما اخیرا 
محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات 
ســینمایی درباره فروش و مخاطب سیما در ۹ 
ماهه اول سال ۹7 گفته اســت که ۲۳ میلیون 
و ۸۶ هزار و ۲۳4 نفر به ســینما رفتند. این در 
حالی اســت که جمعیت کل ایران بیش از ۸۲ 
میلیون نفر اســت و در این ۹ ماه اگر بخواهیم 
نیمه خالی لیوان را نگاه کنیم، حدود ۵۸ میلیون 
و ۹۳۳ هزار و 77 نفــر و برابر با رقمی حدود ۶۰ 

میلیون نفر به سینما نرفتند و یکی از علت های 
مهم آن می تواند کمبود ســالن در کل کشور و 
توزیع نشــدن عادالنه آن ها در کل اســتان ها و 

شهرستان ها باشد. 
حاال بد نیســت با تمام مشــکالت ســالن های 
سینمایی کشور، نگاهی به بودجه مصوب تعیین 
شده برای ســال ۹۸ ســینما بیندازیم. رئیس 
جمهوری الیحه بودجه ســال ۹۸ را صبح ســه 
شــنبه چهارم دی تقدیم مجلس کــرد. در این 
الیحه، بودجه سال ۹۸ حدود ۱4۱ هزار میلیارد 
تومان برآورد شــده که رقم مصوب آن در سال 
۹7 حدود ۱۲۳هزار میلیارد تومان بوده و نسبت 
به سال گذشــته افزایش پیدا کرده، اما بودجه 
دو بخش ســینما و تئاتر برخالف سال های قبل 

کاهش پیدا کرده است. 
بر این اســاس، در جدول خالصــه بودجه این 
وزارتخانه، برای سازمان ســینمایی و سمعی و 
بصری در سال ۹۸، ۲۰۵ میلیارد تومان برآورد 
شده که این رقم، سال گذشته در همین بخش 
۲۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود و شاهد 
یک کاهش نســبی در بودجه ســینما هستیم. 
همچنین برای حمایت و گســترش ســینمای 
ملی ۱۲۸ میلیارد و ۹77 میلیون تومان و برای 
حمایت از برگزاری جشنواره فجر ۱4 میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شــده است. 
به طور کلی، بودجه سازمان سینمایی ۹ درصد 

کاهش یافته است.
با توجه به آمار ارائه شــده، به نظر می رســد در 
روزهای سخِت تنگناِی اقتصادی سینما حاشیه 
نشــین قصه اختصاص بودجه اســت. امســال 
انقالب اســالمی چهل ساله می شــود و کاش 
نهادهای دولتی و متولیان ســینما به مناسبت 
چهلمین ســالگرد انقالب، بانی تأسیس حداقل 
4۰ سینما در 4۰ شهرســتان محروم می شدند 
تا تمام شــعارهای عدالت خواهانه این انقالب 
محقق شود. وقتی سالن و امکانات سینما نباشد 
به قول قیصر امین پور » نه هست های ما چونان 

که بایدند، نه بایدها!«

دیدگاه                                                        

31       شماره بیست و سه      دی  1397



32       شماره بیست وسه       دی            1397

پوران درخشنده؛ جشنواره »فیلم  ۱۰۰« را از این لحاظ 
مهم می خواند که به جوانان با اســتعدادی که احساس 
می کنند حرفی برای گفتن دارند این فرصت را می دهد 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 می گوید: این جشنواره شاید بهترین آزمایش باشد تا 
کسانی که حقیقتا استعداد فیلم سازی دارند از دیگران 
تفکیک شوند و تا حد امکان توانمندی های 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 توانایی های خود را در حوزه سینما 
کشف کنند. اضافه کرد: برای کسانی که انگیزه و مهم تر 
از همه تصمیم و عزم راسخی برای ورود به عرصه سینما 
را دارند حضور در این جشنواره آغاز خوبی بر این مسیر 
اســت. جشــنواره ای که می تواند 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 
ثانیه ای 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 می بایست بر مسائل مختلف 
اشراف داشته باشند و نت های موسیقی فیلم سازی را به 
خوبی بدانند و با یک هم آوازی زیبا از ثانیه یکم تا ثانیه 

صدم این نت ها را کنار هم به درستی و زیبایی بنوازند.
جمال شــورجه، کارگردان و تهیه کننده با سابقه سینما 
و تلویزیون هم، جشــنواره »فیلــم ۱۰۰« که مختص 
فیلم های کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای است را سکوی خوبی برای 
فیلمســازان جوان می داند تا بتوانند از این مدیوم با این 
محدوده زمانی استفاده کنند و خودشان را محک بزنند. 
وی می گوید: برگزاری منظم جشــنواره »فیلم ۱۰۰« 
حرکتی موثر و خوب در حوزه فیلم سازی است؛ خصوصا 
برای نســل جوان و خوش فکر و با استعداد فیلم سازان 
ما که عادت کنند در کوتاه ترین زمان بهترین پیام را به 

مخاطب منتقل کنند. 
به گفته شورجه، فیلم های کوتاه و ثانیه ای در عین حالی 
که برای سینما کاربرد دارند، می توانند در قاب تلویزیون 

هم کاربردهای خوبی داشــته باشــند و در قالب میان 
برنامه های کوتاه که همــراه با پیام های مختلف از جمله 
اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و ... باشــند، مورد استفاده 
قرار بگیرند. در واقع هر نهاد و ســازمانی می تواند در پی 
دنبال کردن اهداف خودش، از ظرفیت تولید فیلم های 
کوتاه در جهت رساندن پیامش به مخاطبانش استفاده 
کند و به فراخور اهدافی که در نظر دارند به فیلمســازان 

سفارش کار بدهند.
کاظم راســت گفتار؛ هم معتقد است جشــنواره »فیلم 
۱۰۰« با چنین فضا و ظرفیتی حتی از جشنواره فجر نیز 
می تواند به مراتب اثرگذارتر باشد، چرا که افراد حاضر در 
این رقابت دســت کم ادعایی بر حرفه ای بودن ندارند و 

بیشتر قصد تجربه کردن دارند.
وی می گوید:  در آزمون و خطــای عرصه »فیلم ۱۰۰« 
اســتعدادهای بیشــتری از میان آنها شــکوفا خواهد 
شــد. مضافا اینکه، برگزاری این جشــنواره ها نســبت 
به جشــنواره های پرطمطراقی چون فجــر هزینه های 
آنچنانی در پی ندارند و  فشار چندانی به اقتصاد سینما 
و بودجه فرهنگیـ  هنری وارد نمی شود و در عین حال 
استعدادهای جوان ناشناس و عالقمند زیادی در کشور 

وجود دارند.
راست گفتار خاطرنشان می سازد: در کشورهای خارجی 
چنین جشنواره هایی به مراتب بیشتر از ایران وجود دارد 
اما نکته مهم اینجاست که افراد شــرکت کننده در این 
رقابت ها اساسا دغدغه ساخت فیلم بلند ندارند، در واقع 
از همان ابتدای امر به نیت فیلم ســازی در زمینه کلیپ، 
تیزر و آگهی های تبلیغاتی و ... وارد چنین جشنواره هایی 
می شــوند. اما در ایران از آنجا که به غیر از فیلم سازی 
در چرخه حرفه ای و ســاخت فیلم های بلند سینمایی، 
فضایی برای ارائه اشــکال دیگر فیلم سازی وجود ندارد، 
تمام جوانان ناخودآگاه به این سمت کشیده می شوند و 
مقصود همه آنها رسیدن به نقطه ای است که فیلم بلند 

داستانی تولید کنند.
وی معتقد است روند و اندیشــه ای که پشت این رویداد 
ســینمایی قــرار دارد منطقی اســت به ایــن معنا که 
فیلمسازی که استعداد و توانایی ساخت فیلم صد ثانیه ای 
را دارد می تواند در عرصه ساخت تیزر، کلیپ و ... بسیار 
موفق و حرفه ای عمل کند. در واقع خطوط مختلف هنری 
در عرصه فیلمسازی به نوعی از هم تفکیک می شوند. اما 
این که فردی با ساختن فیلم صد ثانیه ای در صدد ورود 
به سینمای حرفه ای باشد امر درستی نیست و به ساختار 

کلی سینما آسیب می زند.

جایگاه فیلم های 100 ثانیه ای در جامعه امروز
در اظهار نظر سه سینماگر مطرح شد

اشاره:
دوازدهمین »جشنواره بین المللی فیلم 100« اسفندماه امسال برگزار می شود. این رویداد سینمایی تنها جشنواره ثانیه ای ایران 
و با این سابقه و گستردگی؛ تنها جشنواره ثانیه ای 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 دیدگاه های سه تن از صاحب نظران و سینماگران را پیرامون این جشنواره و اهمیت فیلم های کوتاه در جامعه 

جویا شدیم:

                              گزارش
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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 دی ماه در محل سالن 
کنفرانس هتل آزادی یاســوج برگزار شد، میرکریمی با 
بیان اینکه فیلم ســازان جوان باید برای دست یافتن به 
جایگاه خوب در فیلم سازی ابتدا سؤاالت مختلفی را در 
ذهن خود مطرح کنند، عنوان کــرد: در برخورد با یک 
فیلم خوب پرســش های 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 فیلم سازی 
این است که اول با حرف زدن و قصه گویی بتوانی یک عده 
را درگیر کنی و اگر نمی توانی، 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 می رویم، چرا دوربین را 
این گونه می گیریم و همه موضوعات دیگر جوابی داشته 

باشیم.
کارگــردان »یک حبــه قنــد« ادامه داد: بــا چیزهای 
دورریختنی می توان قصه ساخت و هنر، باارزش کردن 
چیزهای بی ارزش است و به همین منظور باید در ذهن 
خود فیلم بسازید؛ کما اینکه تاکنون در ذهن خود صدها 

فیلِم نساخته، ساخته ام.

در ادامه میرکریمــی پالنی از فیلــم »پدرخوانده« اثر 
فورد کوپوال با بازیگری آل پاچینو را برای فیلم ســازان 
جوان استان به نمایش گذاشت و در آن به شاهکارهای 
ســینمایی و نوع حرکت دوربین و ســایر تکنیک های 

کم نظیر 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 می ســاختم که به یک باره به استان شما سفر 
کردم و در همان فرودگاه به اردوان زینی سوق گفتم که 
فکر کنم این فیلم را در یاســوج بسازم؛ چراکه این بافت 
تک درخت های بلوط و این جنگل هــای کم نظیر بلوط 
مرا وادار به این کار کرد؛ هر چند که در ایالم هم چنین 

صحنه هایی 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 فیلم برداری هر فیلم به ســراغ او می آید سخن 
گفت و افزود: از ۵ مهرماه که اینجا هستم موبایل خودم را 
کامال خاموش کرده ام و به جز این راهی برای فیلم سازی 
وجود ندارد و نمی توان هم فیلم ســاخت و هم اینستا و 

اس ام اس ها را چک کرد.
وی در خصوص ظرفیت هایی که یاسوج برای فیلم سازی 
دارد، افزود: بعد از ما خیلی ها ترغیب خواهند شد بیایند 

و از خود می پرسند که چرا تاکنون به یاسوج نیامده اند.

 در ذهن خود صدها فیلِم نساخته، ساخته ام
میرکریمی در نشست با هنرمندان یاسوج:

کارگاه»به عبارتی دیگر« در اصفهان با حضور صافاریان

دومین جلسه کارگاه های »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 جلسه ای 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 تفاوت های موجود بین نقد فیلم و تئوری های سینمایی 

پرداخت.
مجادله بر سر واقعیت و تصویر آن در سینما، یا شاخه های 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 شرکت کنندگان درباره آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گزارش                                                        
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آیین اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار همراه با پاسداشت سیروس مقدم در سینما 
فلسطین برگزار و برگزیدگان بخش های مسابقه 

مستند و داستانی این دوره معرفی شدند.
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار با معرفی برگزیدگان بخش های مستند و 
داستانی و همچنین پاسداشت سیروس مقدم 
کارگردان سریال پایتخت در سینما فلسطین 
نه ای با عنوان  برگزار شد. بعد از اجرای ترا
»سالم به آینده« توسط »حسین حقیقی« و 
سخنرانی حاج خدایار بهرامی اهدا جوایز با معرفی 
برگزیدگان بخش های مستند تاریخ سیاسی 
و فتنه ۸۸ برگزار شد. برگزیدگان بخش های 
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 »تاریک خانه 
روشن« به کارگردانی »میثم آقابیکی آرانی 
و میثم نیکفر«، لوح افتخار این بخش را به اثر 
»آینه های شکسته« به کارگردانی »عبدالعلی 
مکرمی اصل« و اثر »راه طی شده« به کارگردانی 

»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 ۱۰ ثانیه« 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 صدری نیا« اهدا 
کرد. هیئت داوران این بخش؛ فانوس این بخش 

را به دلیل »ارائه روایت و پرداختی موفق و اتکا به 
پژوهشی محکم« به اثر »روزی روزگاری ترامپ« 

به کارگردانی »علیرضا بوالی« اهدا کرد.
اسالمی  »بیداری  بخش  در  داوران  هیئت 
و جهانی« ؛ متشکل از امیر تفرشی، محسن 
برمهانی، حمیدرضا غریب رضا و بیژن نوباوه، 
ضمن تقدیر از اثر »شیون یانکی ها« 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 بصیرت افزایی« به کارگردانی 
»محمدرضا امامقلی« و به اثر »فروشنده ۲« به 

درخشش آثار سازمان سینمایی حوزه هنری
گزارشی از اختتامیه نهمین جشنواره فیلم عمار

                              گزارش
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دلیل »آینده نگری، جسارت، پژوهش و پرداختن 
به یک موضوع راهبردی و آینده نگری و توجه به 
مقوله ی 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 خالقیت های 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 
صحنه های 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 
فعالیت های 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 بهره گیری از پژوهشی درخور« 
به اثر »جوجه های انگلیسی« به کارگردانی 
همچنین  کرد.  اهدا  ینانلو«  ا »محمد هادی 
هیئت داوران؛ فانوس این بخش را به علت 
»امید آفرینی و موفقیت در نمایش استقامت، 
استفاده از قابلیت ها و عناصر درام، نمایش مبارزه 
با خودباختگی و تحریم داخلی، توجه به عنصر 
ئه  را توکل، پیام های خوب ضمنی مناسب، ا
مصداق روشن اقتصاد مقاومتی و شرکت های 
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 »۱۸ درصد« 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 آسیب های 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، 
لعابدین، لوح  هوشنگ توکلی و مجید زین ا
افتخار این بخش را به اثر »هر سال اربعین« به 

کارگردانی »میالد محمدی« و اثر »اسپری« به 
کارگردانی »محسن مجید پور« 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 »الهام هادی 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 هیچ یک 
از آثار این بخش را شایسته دریافت فانوس 

ندانستند.
حجت االسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی، مجید زین العابدین مدیر شبکه اول، 
سلیم غفوری مدیر شبکه مستند و محمد سرشار 
مدیر شبکه های پویا،   نهال و امید از مسئوالن 

حاضر در این مراسم بودند.



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 محدودیت های خاص خود را هم داشته 
باشد. پیشنهادم به نهادهایی مثل حوزه هنری این است که 
الویتشان را حمایت از سینماگران پیشکسوت بگذارند و 

برمبنای شنیده ها هم سینماگران را قضاوت نکنند.
اقدامات حوزه هنری در عرصه سینماسازی قابل تقدیر است

عرصه  در  هنری  حوزه  اقدامات  صدرعاملی:  رسول 
سینماسازی قابل تقدیر است. به افتخار حوزه هنری دست 
بزنید. نهضت سینماسازی در تمام کشور شکل بگیرد. ما 
هنوز پردیس سینمایی در بسیاری از استان های 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 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. با نگاهی به عملکرد چند 
سال گذشته می توان 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 می بینم. 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 
عمده ای 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 سالن ها را اداره کند. البته که در 

سالهای اخیر نیز حوزه هنری کوشیده با بازسازی سالن های 
شهرستانها کارکرد به روزتری از خود ارائه کند؛ من به حوزه 
هنری نمره خوب می دهم. 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 می گویند حوزه 
یک سری فیلمها را نشان نمی دهد؛ 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 سالن ها 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 بازسازی ها 
و درست کردن سالن هاست  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 می بینند. 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 سالن هایی که دارد می تواند 
خیلی حرکت و جنب و جوش در بخشهای مختلف سینما 

به وجود آورد.

دست حوزه هنری را می بوسیم
محمدمهدی حیدریان: باید دست سازمان سینمایی اوج، 
حوزه هنری و دیگر نهادها و ارگان هایی را که در سینما ورود 
می کنند، 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 جوان ها بیشتر می توان پیدا کرد. همیشه از جایی صدمه 
می خوریم که پشت ارزش ها، ناتوانی مان را قایم کنیم و این 

کار به ارزش ها صدمه می زند.

نهادی موفق در تولید، پخش، اکران و سینماسازی
اظهارنظر چند چهره سینمایی پیرامون نقش موثر حوزه هنری در سینمای ایران

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 مولفه های انقالبی، ارزشی، اجتماعی و خانوادگی، در توسعه زیرساخت های سینمایی و نهضت 
سینماسازی بویژه در مناطق استانی و شهرستان ها چشمگیر است. اظهارنظر تعدادی از سینماگران را پیرامون نقش و جایگاه 

این نهاد انقالبی مرور می کنیم.
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سینمای استرانژیک یعنی سینمایی که به موضوعات 
استراتژیک جامعه می پردازد. 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 فیلم هایی که نقد عمیق اجتماعی می کند 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 
فیلم های خوبی بسازد، استقبال می کنیم. دست سازمان 
اوج و حوزه هنری را می بوسیم تا کارگردان های ما بتوانند 
آثارشان را بسازند. نیاز به حمایت های جانانه داریم، سینما 
قله هایی  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 سینمای مان پاسخگوی عرضه باشد.

 به سیاست حوزه هنری در توجه به زیرساخت ها باید ارج 
نهاد

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 زیرساخت ها و ساخت سالن های سینمایی 
نمایش باید ارج نهاد؛ چراکه باعث تولید فیلم خوب در کشور 
می شود و رونق را به فرهنگ و هنر کشورمان بر می گرداند. 
به عنوان مسئول اداره امور سینمای کشور می گویم که 
سالن های سینمایی پردیس»چهار باغ« و »ساحل« اصفهان 
انصافا، خوب و با کیفیت تجهیز شدند. صدا، تصویر با کیفیت 
عالی و همچنین، صندلی ها همه درجه یک برای مخاطب 
آماده شده است. چنین حرکتی قطعا با مشارکت مردم همراه 
می شود و مخاطب بیشتری را هم جذب سالن های سینما 
می کند. 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 می دهد که در این مسئله 

توجه زیادی صورت می گیرد.     

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 
زیرساخت ها روی آورده است که کار بسیار درخور توجهی 
است. چرا که سرمایه الزم در این بازسازی بر می گردد 

وهزینه ای نیست که صرفا هدر برود. بارها تاکید کردم که 
یکی از مشکالت موجود سینمای ایران نبود سالن های 
سینمایی خوب برای مخاطبان است؛ مسلم است سالن های 
قدیمی و متروکه جاذبه ای برای تماشاگر ندارد و اصال رغبت 
نمی کند برای فیلم دیدن به این سالن ها برود؛ تصویر خوب و 
مناسب، صدای رسا و همینطور، صندلی های 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 
سالن های سینمایی است. به اعتقاد من، تمام بحث های 
اهالی سینما پیرامون وجود مافیا در سینمای ایران و عدم 
حمایت از فیلم هایشان به کمبود سالن های سینمایی 
برمی گردد واال ما نه مافیا در سینمای ایران داریم ونه 
دشمن. طبیعی است که وقتی تعداد سالن های نمایش کم 
باشد فرصت اکران به همه فیلم ها نرسد. بازسازی و تجهیزات 
سالن های سینماها هیچ فرقی با احداث آن ندارد. به نظر من 

اقدامات حوزه هنری بسیار قابل تحسین است.

تشکر انجمن سینماداران از حوزه هنری
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 ادامه دار باشد. چنین کاری 
نشان می دهد بازسازی و ترمیم سالن های سینما و ساخت 
سالن ها 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 می کنم که در 
این زمینه فعالیت و هزینه می کنند. باید در شهرهایی که 
فاقد سالن سینما هستند پردیس هایی مناسب آن شهرها 
ساخته شود و در این زمینه سرمایه گذاری شود. امیدوارم 
شهرداری ها و نهادهای فرهنگی مانند حوزه هنری در این 
زمینه پیشقدم شوند و سینما به همه شهرهای ما برود و 
فیلم ها در همه شهرها همزمان با شهرهای بزرگ اکران 

شوند.

احیای سینما توسط حوزه هنری
جمال شورجه کارگردان سینما و تلویزیون: سیاست 
احیای  به  هنری  حوزه  توسط  سینماهای  بازسازی 
سینماداری در کشور کمک می کند. ما در حال حاضر به 
شدت با کمبود سالن های سینما مواجه هستیم. امروزه، 
برخی از فیلم ها به فروش های باالی ده میلیارد تومانی 
دست پیدا می کنند و اقبال به فیلم های داستانگو نسبت 
سال های گذشته بیشتر شده است. استقبال مخاطب از 
سینما باید با ساخت سینماهای جدید و مرمت سالن های 
فعلی جواب داده شود. ساالنه بیش از صد فیلم تولید 
می کنیم درحالی که سالن های سینما پاسخگوی این 
میزان از اکران نیستند. اقدام حوزه هنری در بازسازی 
سالن های قدیمی بسیار در جذب مخاطب موثر است. 
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سینماهای حوزه هنری یک به یک مرمت می شوند، این 
جای خشنودی است و به چنین مدیرانی باید تبریک 
گفت. چنین اقدامی می تواند 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 سالن های حوزه 
هنری صاحب سینما هستند؛ این حرکت حوزه هنری 
را بسیار شایسته، الزم و قابل توجه می بینم. قطعا، 
بازسازی سالن های 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 می گردد. به عنوان نمونه سینمای 
»هویزه« مشهد را قبل و بعد از بازسازی در نظر بگیرید. 
قبل از بازسازی این سینما در رتبه های 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 سالن های 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 سالن های سینما با 
توجه به کمبود سالن در کشور به شدت احساس می شود. 
تعداد سالن های 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 سالن های فعال ما نهایتا به ۲۰۰ سالن می رسد. 
حوزه هنری به عنوان ارگانی که بیشترین تعداد سالن های 
سینما را در اختیار دارد و در خصوص اکران حرف اول را 
می زند و هیچ بخش خصوصی و نهاد دیگری توان رقابت با 
این نهاد را ندارد. با وجود تمام دغدغه هایی که در خصوص 
مسایل مالی و رکود اقتصادی در سال های اخیر با آن 
مواجه بودیم حوزه هنری همچنان به سالن سازی و مرمت 
سالن های قدیمی پرداخته است که جای تقدیر دارد. 
حوزه هنری در چنین شرایطی اقدام به ساخت سالن های 
سینما در شهرستان ها می کند واقعا دلگرم کننده است. 
ساخت سالن هایی مانند پردیس آزادی و پردیس هویزه 
مشهد به رونق اکران کمک بزرگی کرده و امیدوارم دولت، 
شهرداری ها 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 سالن های سینما توسط حوزه 
هنری و سایر نهادها دوستانی که در حیطه تولید فیلم 
کار می کنند دست کم بتوانند به بازگشت سرمایه شان 

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 سیِنما: در بسیاری از شهرهای 
بزرگ کشور حتی یک سالن سینما هم نداریم و ساخت 
سالن در این شهرها می تواند به جذب مخاطب و فروش 
فیلم ها کمک کند. طبیعتا نیاز ما به سالن ضروری است و 
امیدوارم شاهد سینما سازی باشیم و بر تعداد پردیس های 
سینمایی افزوده شود. حوزه هنری یکی از ارگان های 
قدرتمند فرهنگی و سینمایی است و مالکیت سالن های 
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 سالن های 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 حرکت هایی 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 سالن های خوب تجهیز شوند. بسیاری از 
سالن های سینما به خصوص در شهرستان ها کامال غیر 
استاندارد و کهنه هستند و از نظر کیفیت صدا و تصویر در 
شرایط نامطلوبی قرار دارند. اقدام حوزه هنری در بازسازی 
چنین سالن هایی می تواند باعث آشتی بسیاری از مردم 

با سینما شود.  

ساخت سینماها به نفع کل سینمای ایران 
جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما: تعدادی از سالن های 
ما بسیار قدیمی هستند و سیستم پخش فیلم در آنها با 
کیفیت نیست و خانواده ها رغبتی به فیلم دیدن در چنین 
سالن هایی ندارند. این موضوع ربطی به اینکه سینما 
در چه نقطه ای از شهر باشد ندارد. در حال حاضر در 
جنوبی ترین نقطه شهر سالنی وجود دارد که خانواده ها 
به آن اقبال نشان می دهند اما در مرکز شهر سینماهایی 
هستند که خانواده ها احساس می کنند برایشان مناسب 
نیست. خدا را شکر حوزه هنری در سال های اخیر اقدام 
به ساخت سالن های سینما و مرمت سالن های قدیمی 
کرده است. من بعضی از این سالن ها را دیده ام 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 
فیلم ها سود میبرد چون سالنهای خوبی دارد و در جذب 
مخاطب موفق عمل میکند. سالنهای این نهاد با پردیسها 
برابری می کنند و هرچقدر در راه ساخت سالن های جدید 
و بازسازی سالنها کوشاتر باشد بیشتر بهرهمند خواهد 

شد و سینمای ایران نیز از این موضوع بهره خواهد برد. 

                              گزارش
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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 ارسیا صنعتي در تاالر اندیشه حوزه 

هنری برگزار شد.
در این مراسم بعد از اکران فیلم سینمایي، تصاویري 
از  مستند شهید مدافع حرم سردار علي یزداني پخش 

و از خانواده این شهید تجلیل شد.
در اولین بخش این مراسم مهدي یمیني مدیرعامل 
مجمع هنرمندان خراســاني ضمن تشکر از عوامل 
فیلم ضمن خوش آمدگویي به حضور مسعود بصیري 
رئیس سازمان بسیج رسانه کشــور، برزگر معاونت 
فرهنگي بسیج نهاد ریاســت جمهوري، خسروي 
نماینده تربیت حیدریه در مجلس، صمدی نیا رئیس 
سازمان بسیج هنرمندان، محمدحسین صوفی مشاور 
رئیس سازمان صدا و سیما، ســهماني مدیر عامل 
بانک رفاه کارگران و ستاره اسکندري گفت: مجمع 
هنرمندان خراســاني در نظر دارد هر ماهه اقدام به 
پخش فیلم هاي سینمایي کرده و با تقدیر از عوامل و 
هنرمندان آثار، نسبت به حمایت از این هنر ارزشمند 

گامي بزرگ برداشته شود.
وحیده علوي همسر شهید مدافع حرم علي یزداني 
در ادامه افزود: همچنان براي حفظ امنیت کشــور 

خون هایي ریخته مي شود امیدوارم حداقل اگر همراه 
این بزرگ مردان نیستیم مانعي براي این دالوري ها 

نباشیم.
محمد علي باشه آهنگر کارگردان فیلم »سرو به زیر 
آب« ضمن تشکر از استقبال مردم نسبت به این اثر  
اظهار داشت: ساخت این فیلم از آغاز نویسندگي تا 
تهیه ۶ سال زمان برده است و تالش کرده ایم  شرایط 
ناگفته جنگ را به تصویر کشــیده و اثري متفاوت 

خلق کنیم.
وي افــزود : در زمان جنگ تنها ۵ معراج شــهدا در 
شهرهاي اهواز ، اندیمشک ،سنندج، ارومیه و آبادان 
وجود داشت. من هرگز فراموش نمي کنم اولین باري 
که با معراج شهدا آشنا شدم در کارخانه بستني سازي 
آبادان بود و ایده این فیلم را از خاطرات آن ســالها 
گرفته ام بنابراین حکایت درست این واقعیت مستلزم 
پژوهشي یکساله و توجه به جزئیات 4ساله در تولید 
این فیلم بوده است که نهایت در بهمن ماه سال ۹۶ 

به پایان رسید.
سید حامد حســیني، تهیه کننده این فیلم با تاکید 

بر روایت مستندوار  »سرو به زیر آب« اذعان داشت:
این فیلم یکي از پروژه هاي سخت سینمایي در چند 
سال اخیر بوده است که حالوت با خانواده هاي شهدا 
این سختي را آســان کرده است. انتخاب لوکیشن و 

توجه به جزئیات در بخش نویسندگي و تولید کاري 
مشکل بود. چرا که از ابتداي شروع کار  قرار بر وفاداري 
فیلم بر تاریخ بوده و روایتگري حماسه سازان جنگ 

ایران را بر عهده داشته است.
در ادامه مراسم ستاره اسکندري بازیگر فیلم، با اظهار 
خرســندي از تجربه نقش آفریني در این اثر فاخر 

خاطر نشان کرد:
»سرو به زیر آب« براي من یکي از به یادماندني ترین و 
بهترین فیلم ها است که صبوري زنان در دوران جنگ 
را به خوبي نشان داده که با بغضي تاریخي، نظاره گر 
رفتن عزیزانشان بوده اند.در تاریخ دالوري هاي مردم 
ایران چشم نظاره گر به روایت کم داشته ایم بنابراین 
من در این فیلم ســعي کرده ام با حذف دیالوگ ها 

بیشتر تماشاگر روایتي واقعي باشم. 
وي افزود: براي هر مذهــب و قومیتي تعدادي آدم 
جان فشاني کرده اند که همیشه جایشان در زندگي 

ما سبز مي ماند.
در ادامه مراسم از محمد علي باشه آهنگر کارگردان، 
سید حامد حسیني تهیه کننده و ستاره اسکندري 

بازیگر این فیلم تقدیر شد.
گفتني اســت این برنامه با مشــارکت مرکز روابط 
عمومی و محافل سازمان ســینمایي حوزه هنری 

صورت گرفت.

قدردانی از عوامل فیلم سینمایی »سرو زیر آب«  
با همکاری روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری و مجمع هنرمندان خراسان صورت گرفت 

گزارش                                                        
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آذربایجان شرقي:
 شــهرتبریز/ ۲۹ بهمن ۱ )۹۵۰صندلــی(، ۲۹ بهمن 
۲)صندلــی۱۱۵(، انقالب)۵۵۰صندلــی(، قدس ۱ 
)صندلــی۲۶۰(و قدس ۲)۱۹۹صندلــی( در مجموع 
شامل۳ سینما، ۵ سالن با ظرفیت کل ۲۱۰4صندلی.

آذربایجان غربي: شهر ارومیه/ آزادي )74۵ صندلی(، 
انقالب ) ۶۰۱ صندلــی( و ایــران)7۵۰ صندلی( در 
مجموع شامل ۳ ســینما، ۳ ســالن با ظرفیت ۲۰۹۶ 

صندلی.

 اصفهان: 
شــهراصفهان/ چهار بــاغ۱ )4۱۰ صندلــی(، چهار 
بــاغ ۵ )۲۵ صندلــی(، چهاربــاغ ۲ )۱۱۹صندلی(، 
چهارباغ ۳ )صندلــی۱۱7(، چهارباغ 4)۶۹صندلی(، 
ســپاهان)۶7۹ صندلی(، ســپاهان۲)4۰ صندلی(، 
 ۵۳۰ جهــان) نصــف   ، ۵۰۶صندلی( فلســطین)
صندلی(، ســالن بهمــن )ســاحل( )۱4۵ صندلی (، 
ســالن حافــظ )ســاحل( )4۲صندلــی(، خواجــو 
)ســاحل( )۲۰صندلــی(، ســالن رنگیــن کمــان 
)ســاحل( )صندلی۱۵(، ســالن زنده رود )ســاحل(

)صندلی۱۱۶(، ســالن روباز)ساحل( )۱۵۰ صندلی(، 
سالن عالی قاپو)ساحل()۳۸صندلی(، هشت بهشت) 
۲۱صندلی(، شاهین شهر/یاســمن۱)۳۲۰صندلی(، 
یاســمن ۲)صندلی4۵صندلی(، فوالد شهر/ فرهنگ 
۱ )صندلی۲7۰(، فرهنــگ ۲)۱۶۰صندلی(، فرهنگ 
۳)۳۰صندلــی(، کاشــان/ ســینما بهمــن ۱)۲47 
صندلی(، بهمــن ۲ )۱۵4 صندلــی(، بهمن ۳)۱۵۰ 
صندلی(، شهرگز/ ســینما بهار)۳۰۰صندلی(، میمه/ 
ســینما فرهنگ)۱۱۰صندلی(، خوراســگان/ سینما 
بهمــن )۳۲۰صندلــی(. در مجموع اســتان اصفهان 
با داشــتن ۱۰ مجموعــه ســینمایی، ۲۸ســالن از 

ظرفیت۵۲۱۰ صندلی برخوردار است.

 البرز:
 شهرکرج/ نصر ۱۰۲ صندلی(، هجرت)7۶۹ صندلی(. 
در مجموع: ۱سینما، ۲سالن با ظرفیت ۸7۱ صندلی.

بوشهر: 
شهر بوشهر/ سینما دریا)۱۲۰صندلی(، سینما ساحل 
) صندلــی۸4(، فانوس)۵۶۱ صندلــی(. در مجموع: 

۱سینما، ۳سالن با ظرفیت 7۶۵ صندلی.

 تهران: 
شــهرتهران/ سینما اســتقالل)۵۲۰ صندلی(، سینما 
بهمن۱ )۵۹۰ صندلــی(، بهمــن ۲)۵۸۰ صندلی(، 
ســینما پیــام )4۲۶صندلــی(، ســینما ســپیده ۱ 
)۶۰4 صندلــی(، ســپیده ۲)۸۳ صندلی(، ســینما 
شاهد)4۸۵صندلی(، شــقایق )۱۱4 صندلی(، شیدا 
)۲۶۵صندلی(، ســینما فردوسي )۱۰۲4صندلی(. در 
مجموع: ۶ سینما، ۱۰ سالن با ظرفیت4۶۹۱ صندلی. 
ضمنا، در این آمار ظرفیت پردیس ســینمایی آزادی 
با  ۵ سالن سینمایی به ۱۱۰۰ صندلي محاسبه نشده 

است.

چهارمحال و بختیاري:
 شهرکرد/  ســینما بهمن)4۸۵ صندلی( در مجموع: 

۱سینما، ۱سالن با ظرفیت 4۸۵صندلی.

خراسان جنوبي:
 بیرجند/ ســینما بهمن)۲۶۰ صندلــی(. در مجموع: 

۱سینما، ۱سالن با ظرفیت کل۲۶۰ صندلی.

حوزه هنری با 35 هزار صندلی
 و 111 سالن در 34 شهر میزبان مشتاقان سینما

اشاره:
سازمان سینمایي حوزه هنری با  35هزار و 106 صندلی و 111 سالن سینما در 34 شهر ایران پذیراي 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 مجموعه ای 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 سالن هایی سینمایی در پیش بگیرد. 
سازمان سینمایی حوزه هنری فقط در سال 97؛ 14 سالن سینمایی به ظرفیت سینماهای کشور افزوده است. نکته 
مهم و قابل توجه در این چرخه فعالیت جوهره ذاتا، فرهنگی و سینمایی سالن هایی است که توسط حوزه هنری و 
موسسه بهمن سبز احداث می شوند و برخالف بسیاری از پردیس سینمایی که در دل مجتمع های اقتصادی و تجاری 
و با انگیزه های چندگانه ایجاد می شوند سینماهای حوزه بر اساس نیازسنجی مناطق ها و شهرستان ها و با راهبرد 
فرهنگی طراحی و سیاستگذاری می شوند. نگاهی می اندازیم به سینماهای حوزه و توزیع جغرافیایی آنها در استان ها 

و شهرهای مختلف کشور:

                              گزارش
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 خراسان رضوي:
 ســبزوار/  ســینما بهمــن)47۲ صندلی(، مشــهد/ 
ســینما افریقــا)۱۰۳۲ صندلــی(، ســینما قــدس 
۱)۵۸۸ صندلی(، قــدس ۲)۲4۲ صندلی(، پردیس 
ســینمایی هویزه ۱ )۵4۲ صندلی(، هویزه ۲) سالن 
نســترن( )۲۳4 صندلی(، هویزه ۳)ســالن یاسمن(

)۱4۸ صندلی(،هویــزه 4 )۱۰۲صندلــی(، هویــزه 
۵)۱۰۲ صندلــی(، هویــزه ۶ )۳۵ صندلی(،هویزه7 
)4۰صندلی(، هویــزه ۸ ) صندلــی4۵(. در مجموع: 
4 مجموعه ســینمایی،۱۲ ســالن  با ظرفیت ۳۵۸۲ 

صندلی.

خوزستان:
 شــهر آبادان/ ســینما آزادي)۲۱۶ صندلی(، اهواز/ 
ســینما اکســین)۸۰۰ صندلــی(، ســینما بهمــن 
)۶۰۰صندلی(، قدس)4۵۵ صندلی(، شهرخرمشهر/ 
ســینما نخل ۱)۲۰۶ صندلی(نخل ۲)۲۰۱ صندلی(. 
در مجموع: ۵ ســینما، ۶ســالن بــا ظرفیت ۲47۸ 

صندلی.

 زنجان:
 شهر زنجان/  سینما بهمن)۲۳۱ صندلی(. در مجموع: 

۱سینما، ۱سالن با ظرفیت ۲۳۱ صندلی.

فارس:
 شــهر شــیراز/ ســینما ایران)۹44 صندلی(، سینما 
پیام )۵۲4 صندلی(، ســعدي )۹۵۱ صندلی(، سینما 
شــیراز)۱۰۸7 صندلی(، ســینما فلســطین)۵۶7 
صندلی(. در مجموع:  ۵ ســینما، ۵ســالن با ظرفیت 

ک4۰7۳ صندلی.

 قزوین:
 قزوین/ ســینما بهمن ۱)۱۹۵ صندلی(، بهمن ۲)۶۶ 
صندلی(.درمجموع: ۱سینما، ۲سالن با ظرفیت  ۲۶۱ 

صندلی.

کردستان:
 شهر بیجار/  سینما آزادي)۲۸۵ صندلی(. 

کردستان:
 شهر سنندج/ ســینما بهمن ۱)۵7۰ صندلی(، بهمن 
۲ )ســالن ســیروان()۱۳۰ صندلــی(، بهمن ۳)۶۰ 
صندلی(.در مجموع: ۲ ســینما، 4ســالن با ظرفیت 

۱۰4۵ صندلی.

کرمانشاه:
 شهرکرمانشــاه/ ســینما آزادي)۱۰۸۵ صندلی(. در 

مجموع: ۱سینما، ۱سالن با ظرفیت ۱۰۸۵ صندلی.

گلستان:
 شهر آزاد شهر/ سینما بهمن)۳۳4 صندلی(، گرگان/ 

ســینما بهمــن ۱)۳4۸ صندلــی(، بهمــن ۲)۱44 
صندلی(،عصرجدیــد ۱)۳۹۳ صندلی(، عصرجدید ۲ 
)۹۵ صندلی(، شهرگنبد/ هجرت)4۹4(. در مجموع: 

4 سینما، ۶سالن با ظرفیت ۱۸۰۸ صندلی.

 لرستان: 
شهر خرم آباد/ ســینما اســتقالل۱ )۳۱7 صندلی(، 
اســتقالل۲ )۱4۲ صندلی(، شــهر بروجرد/ ســینما 
فلسطین۱ )7۵4 صندلی(، فلسطین ۲)44 صندلی(. 
در مجموع: ۲سینما، 4 سالن با ظرفیت ۱۲۵7صندلی.

مازندران:
 شــهر آمل/ ســینما بهمن ۱)۲۸۰ صندلــی(، بهمن 
۲)۲۳۰ صندلی(، بهشهر/ سینما بهمن)۳4۰ صندلی(، 
ساري/ ســینما ســپهر)۱۲۱۶صندلی( . در مجموع: 

۳سینما،4سالن با ظرفیت۲۰۶۶ صندلی.

همدان:
 مالیر/ ســینما بهمن)۵4۳ صندلی(، همدان/ سینما 
 ۱7۲ ۱۸۲ صندلــی(، فلســطین ۲) فلســطین ۱)
صندلــی(، قــدس ۱ )۵۰۰ صندلی(، قــدس ۲)۸4 
صندلی(. در مجموع: ۳ ســینما، ۵ســالن با ظرفیت 

۱4۸۶صندلی.

  حوزه هنری با ظرفیت فعلی در ۳۵ شهر و ۱۹ استان 
کشور با ۱۰۳سالن و ۵7 مجموعه سینمایی در سطح 
۳۶۰۲۸ صندلــي، میزبــان عالقمندان و مشــتاقان 
سینماســت. نکته مهم در چرخه ســینماداری حوزه 
هنری توجــه و اهتمام این نهاد انقالبــی به مناطق و 
اســتان های مختلف است و صرفا به ســینماداری در 

تهران بسنده نکرده است. 
سازمان ســینمایی حوزه هنری به عنوان بزرگ ترین 
کمپانی ســینمایی کشــور با بهبود وضعیت کیفی و 
کمی ســینماهای خود و نیز ایجاد بسترهای مطلوب 
برای حضور بیشتر تماشــاگران به ویژه خانواده ها، با 
بکارگیــری امکانات صوتی و تصویــری مدرن، ایجاد 
محیطــی آرام و دلنشــین و نیز، نمایــش فیلم های 
پرمحتوا با ویژگی های اخالقی و انســانی طی سالیان 
متمادی نقش مهمی در پُرکــردن اوقات فراغت آنان 

داشته است.
در حالی که مشکالت اقتصادی در سال های اخیر بیش 
از همه بخش ها روی سینماها و توسعه زیرساخت های 
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 گســترده ای را در زمینه 
سینماسازی، نوســازی و تجهیز سینماهای در تهران 
و شهرستان ها فراهم آورد. نهضتی که همچنان ادامه 
دارد و طی هفته های اخیر دومین پردیس ســینمایی 
حوزه هنری در استان اصفهان به بهره برداری رسیده 

است.
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امروزه رســانه ها پــر رنگ تر از قبــل در زندگی 
مردم حضور دارند و سهم بســیار زیادی از اوقات 
فراغتشــان را از آن خود کرده اند، به گونه ای که 
اگر موضوعی سهمی در رسانه نداشــته باشد، شانس کمی 
برای دیدن شــدن دارد. بسترهای ســینمایی و تلویزیونی 
که از محبوب ترین پلتفرم ها و بسترهای رسانه ای محسوب 
می شوند توانســته اند با خلق آثار نمایشــی و ایجاد حس 
همزاد پنداری در بین افراد جامعه به ترویج رفتارها، تثبیت 
هنجارها و تصحیح ناهنجاری ها بپردازند و نقش موثری در 

اصالح، تربیت و رشد فرهنگی ایفا کنند.

ویترین فرهنگی سینما و تلویزیون
جشــنواره ها و رویدادهای فرهنگی نیز همــواره به عنوان 
ویترینی از شــاخص ترین و بارزترین آثار هنری و فرهنگی 
برای اطالع رسانی بیشتر و بهتر حضور داشته اند. جشنواره 
فیلم فجر، مهمترین رویداد ســینمایی کشور است، که به 
مناسبت پیروزی انقالب اســالمی ایران، همه ساله در ایام 

دهه فجر برگزار می شود.

پنجاه درصد از آثار جشــنواره فجر 96 با موسسه 
هنرهای تصویری سوره 

موسســه هنرهای تصویری ســوره، بزرگ ترین ناشر آثار 
ســینمایی و تلویزیونی در نمایش خانگی طی ســال های 
گذشته بر این بوده تا با نشر و توزیع آثار شاخص سینمایی 
بتواند رسالت فرهنگی خود را در قبال رشد و پرورش بنیان 

خانواده و ارتقاء ســطح فکری افراد جامعه ثابت قدم باشد. 
این موسســه با حمایت و نشــر ۱۱ اثر از ۲۲ اثر حاضر در 
سی وششمین جشنواره فیلم فجر ســهم پنجاه درصدی 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 شعله ور با موضوعیت معضالت اعتیاد، سرو زیر آب 
با موضوعیت دفاع مقدس، انیمیشن فیلشاه تنها انیمیشن 
راه یافته به جشنواره فجر و فیلم های سینمایی سوءتفاهم، 
خجالت نکش، اتاق تاریک با موضوعیت مسائل اجتماعی را 

در شبکه نمایش خانگی حمایت کرده است.

توزیع بیش از 2 میلیون و 700 هزار نسخه اثر فرهنگی 
در شبکه نمایش خانگی

به جرات می توان گفت موسســه هنرهای تصویری ســوره 
پرکارترین سال خود طی بازه زمانی جشنواره فیلم فجر ۹۶ 
الی جشنواره فیلم ۹7 گذرانده اســت و قریب به ۳ میلیون 
نسخه را در این یک سال به نشر و توزیع رسانه است که قدم 

بزرگی در رسالت فرهنگی این موسسه محسوب می شود.
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برنامه تلویزیونی شوکران شامل گفتگوهای چالشی با متفکران ایران امروز 
بود که از مردادماه سالجاری از طریق شــبکه چهارم سیما پخش می شد. 
این برنامه جزو پرمخاطب ترین برنامه های تحلیلی و چالشی تلویزیون در 
سال های اخیر بوده و در نظر سنجی شــبکه 4 این برنامه پرمخاطب ترین 

برنامه شبکه شناخته شده است.
برنامه »شــوکران« محصول مشــترک حوزه هنری و شــبکه 4 سیما به 
ســردبیری و اجرای پیام فضلی نــژاد و تهیه کنندگی علــی قربانی بوده 
است. در این برنامه، شخصیت های 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 بیننده ای که در مدت این ۵ ماه همراهمان 

بود پوزش بطلبم آنچه از دل بر می آید 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 می گیرد.[امروز دیدیم که چگونه 
می توان 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 سایه ی این مباحثه ی رودررو، بهترین فرصت برای رسیدن به یک 
خط مشی واحد و جهت دهی به اهداف و موضوعات کلی کشور وجود دارد. 
از همین روست که مقام معظم رهبری  آزاد اندیشی را شرط الزم برای رشد 

فرهنگ و علم می دانند.
۲.در راه رســیدن به این مهم مولفه های بســیار کنار هم گــرد آمدند که 
مهمترین هایشــان اول مخاطبان صبور و همراهان مهربــان برنامه که با 
تشویق های 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 بی تملق از نوادر عصر حاضر است و اگر 
نبود حجاب معاصرت پیام را فراتر از آنچه هست توصیف می کردیم  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. 
4 . حتما آینده از آن ماست و آنانی که بر این خاک مانده اند و می مانند .

والسالم /علی قربانی /سوم دی ماه هزار و سیصد و نود و هفت

آینده از آن ماست
در چهار ســال اخیر موسسه بهمن ســبز، بانی تاسیس سالن های 
ســینمایی متعدد در مناطق مختلف کشــور بوده است. در کنار 
این اولویت، بازسازی، نوســازی و تجهیز سالن های قدیمی بخش 
دیگری از برنامه های این موسسه برای ارتقای وضعیت سالن های 
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 فیلم ها حمایت مادی 
و معنوی می شود، ســینماداری در هیچ زمینه ای حمایت خاصی 
ندارد. سینماداران متهم هستند که برای ســود بیشتر خواسته و 
سلیقه خود را به تماشــاگران ســینمای ایران تحمیل می کنند و 
مانع رشد ســینمای مســتقل یا جریان هنری می شوند. از سویی 
دیگر نهادهایی همچون حوزه هنری و شهرداری که صاحب سینما 
هستند، وضعیت پیچیده تری دارند. این نهادها هم صاحب سینما 
هستند، هم رسالت فرهنگی و هنری دارند. اما بودجه شان محدود 
و وظایفشان متعدد اســت. بنابراین، نمی توان انتظار داشت حوزه 
هنری همه بودجه سالیانه اش 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 
سالن ها را صرف ارتقای وضعیت سینماهایی کنیم که در شهرهای 
پرجمعیت تر قرار دارند و تماشاگران فیلم ها در این مناطق بیشتر 
است. اما آیا مردم شهرهای کوچک تر 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 بی اعتنا باشیم که هر سالن کوچک 
که در یک شهر ساخته می شود، بخشی از نیازهای فرهنگی مردم 
آن منطقه را پاســخ می دهد. کار فرهنگی، نتیجه مادی ســریع و 
زودبازده ندارد. این را همه فعاالن حــوزه فرهنگ می دانند. اما در 
صنعت ســینماداری حرکت به جلو، بدون توجه به دشواری های 
مسیر و زمینه های اقتصادی هر حرکت، معنا ندارد. سوال مهم این 
است اگر استانداری ها، نمایندگان مجلس، فرمانداری ها و مراکزی 
از این دست نسبت به توســعه فرهنگی منطقه خود بی توجه یا کم 
توجه هستند، اگر نیازهای فرهنگی مردم برایشان در اولویت نیست 
تا چه اندازه می توان این بی مهری ها 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 می کنند 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.

مردم کجای معادالت فرهنیگ قرار دارند؟ یادداشت هتیه کننده »شوکران«:

دیدگاه                                                        
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پیرو برنامه ریزی روابط عمومی و امور محافل ســازمان سینمایی 
حوزه هنری در همکاری با شــورای عالی انقــالب فرهنگی بازدید 
بانوان استاد و دانشجویانی از شهرهای دمشق، الذقیه، طرطوس، 
حماء، حمص، حســکه، جبله و حلب کشورســوریه از بخش های 

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 
خوش  نویسی 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 پــاره ای 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 کاریکاتوریست ها 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 

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 ویرانی ها در 
شهر خودنمایی می کند اما از البالی همین آوار گل ها 

و سبزی هایی می روید که آینده را بهتر خواهد کرد.
وی افزود: این کار شماست که برای آبادانی کشورتان 
از کرسی های 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 
بچه های یک مســجد تصمیم گرفتند کار هنری انجام 
دهند و با دســت خالی و انگیزه های 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 
شاخه اش امروز از سنین دبستان تا کهنساالن مخاطب 

                              گزارش

سوریه به مرکزی چون 
حوزه هنری نیاز دارد

اساتید سوری در بازدیداز حوزه هنری:

اشاره:
جمعی از بانوان استاد و دانشجویان دانشگاه های کشور سوریه دوشنبه سوم دی ماه ضمن بازدید از بخش های 

مختلف حوزه هنری با مسئوالن این مکان فرهنگی هنری گفت و گو کردند.
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دارد. همه این ها 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 بچه های شیخ 
نجار فکر می کنید. بچه هایی که دیگر نیســتند تا 
کسی با ایشان بازی کند. قصه شــما تازه شروع 
شده اســت و از اینجا به بعد تکلیف رزمنده هایی 
که برای میهن از جان شــان گذشــتند به شما 
محول می شــود تا آینده تان را بــه گونه ای 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 خرابی ها 
و ســبعیت داعش بلکه به خاطر دیدن بچه هایی 
پرانرژی در کوچه پس کوچه ها که چشمان شان 
پر از امید بود. از شــما تشکر می کنم زحمت سفر 
به کشــور ما را تقبل کردید حتمــا تجربه هایی 
در این مکان هســت که می توانید بهــره بگیرید 
و در مســیر هدفتان ســریعتر پیش ببرید. حوزه 
هنری در بخش هــای مختلف از نحــوه نگارش 
داســتان هایی که اتفاق افتاده تا ســاختن فیلم 
فراز و نشیب های بســیاری را طی کرده و امروز 

می توانــد تجربیاتــش را در اختیــار عالقمندان قرار دهد. خوشــحال 
می شویم 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 کالس های 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 اســالمی را با این ویژگی 

شناخته ایم.
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 می شود. ایران که از 
ابتدای انقالب و جنگ تحمیلی محلی چون حوزه هنری را داشته است 
امروز برای ما حکم گنجینه ای 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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مقدمه
حوزه هنری در حال حاضر ۸۳ سالن نمایش فعال در سطح ۱۹ استان و ۳۳ شهر را 
در اختیار دارد. تامین فیلم برای این ظرفیت عظیم سینمایی نیازمند بهره مندی 
از تولیدات حوزه هنری و آثار دفاتر پخش فیلم بخش خصوصی است. حوزه هنری 
در کنار تولید آثار سینمایی و سالن های زیاد در سطح کشور، در زمینه توزیع آثار 
سینمایی نقش سازنده ای 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 ظرفیت های مطلوب سینمایی و نیز اعتماد و اطمینانی 
است که صاحبان فیلم ها طی سال های گذشته به حوزه هنری داشته اند. علیرغم 
این که حوزه هنری در گزینش و انتخاب فیلم برای پخش در سینماهای خود دقت و 
وسواس زیادی به خرج می دهد تا آثار سازنده و تاثیرگذاری برای خانواده ها نمایش 
داده شود با این حال فیلمسازان و صاحبان آثار سینمایی تعامل بسیار خوبی با این 

مجموعه داشته و تمایل فراوانی به گسترش این همکاری ها دارند. 
عملکرد دفاتر پخش فیلم در سینماهای حوزه هنری

عملکرد فروش سینماهای حوزه هنری در ۸ ماهه گذشته موید این مطلب است 
که دفتر پخش حوزه هنری به عنوان یکی از مهم ترین تامین کننده های فیلم های 
سینمایی بوده است. سینماهای حوزه هنری برای تامین فیلم سالن های خود 
با ۱۸ دفتر پخش کننده همکاری داشته است و طی این مدت باالی 7۰ عنوان 
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 
%4۲/۲ از سهم فروش سینماهای حوزه هنری از فیلم های 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 فیلم های دفتر پخش فیلم حوزه هنری 
تنها  ۱4/4% است. 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 
نمی توان اهمیت و نقش دفتر پخش فیلم حوزه هنری را نادیده گرفت. علیرغم 
بسیاری از محدودیت هایی که در زمینه نوع انتخاب فیلم ها برای دفتر پخش فیلم 

حوزه هنری وجود دارد این دفتر در میان ۱۸ دفتر پخش کننده فیلم »رتبه دوم« 
را دارد و این امر نشان می دهد سینماهای حوزه هنری بخشی از زمان نمایش فیلم 

در سینماهای خود را با فیلم ها و آثار این دفتر پُر نموده اند. 
به طور کلی فیلم های 4 دفتر پخش کننده حدود ۸4% فروش سینماهای حوزه 
هنری را کسب کرده اند و سایر دفاتر پخش فیلم نقش کلیدی در سینماهای حوزه 
هنری نداشته اند. 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 بوده اند. دفتر 
پخش فیلم حوزه هنری هم می تواند با توجه به امکانات و ظرفیت خیلی خوبی که 
هم در تولید و هم سالن های نمایش دارد سهم بیشتری در توزیع فیلم های پرفروش 
کشور ایفاء نماید. این امر نیازمند تنظیم قواعد و مقررات جدید در چارچوب پخش 
فیلم مستقل است و طبعا حوزه هنری با دیدگاه ها، اهداف و اصولی که به آن پای بند 

است نمی تواند وارد این قاعده بازی شود. 
جدول1 : عملکرد میزان فروش فیلم های دفاتر پخش فیلم در سینماهای حوزه 

هنری در سال ۱۳۹7)تا تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹7(
* فیلم هایی که تا این تاریخ در سیستم دفاتر پخش فیلم ثبت نهایی شده اند. 

 *طی ۸ ماهه نخست امسال )۸/۱۲( سینماهای حوزه هنری بالغ بر ۲4۰ میلیارد 
ریال فروش داشته است که سهم دفتر پخش فیلم »فیلمیران«  باالی ۱۰۱ میلیارد 
ریال بوده است که این میزان فروش از اکران و نمایش ۹ فیلم بدست آمده است. 
سهم فروش این دفتر پخش فیلم به میزان 44/۲ درصد بوده و در رتبه نخست قرار 

دارد. 
* دفتر »پخش فیلم حوزه هنری«  با نمایش ۵ عنوان فیلم در سینماهای حوزه 
هنری به میزان ۳4/7 میلیارد فروش کسب کرده است و از این حیث در رتبه دوم 

قرار دارد.
*دفتر پخش فیلم »نیکان« و »سیمای مهر« به ترتیب با ۳4/۳ و ۳۳ میلیارد ریال 

در رتبه های سوم و چهارم قرارد دارند.

نمودار1  : سهم فروش فیلم های دفاتر پخش فیلم در سینماهای حوزه هنری در 
سال ۱۳۹7 )تا تاریخ ۱۳۹7/۸/۱۲(

گزارش عملکرد دفاتر پخش فیلم در سینماهای حوزه هنری در سال 1397 
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صاحب دفترنام دتر پخش فیلمردیف
تعداد 
روز نمایشفیلم

تماشاگر

)نفر(
درصد از کلفروش )ریال (

۹۱۲,4۱۹۱,۸4۹,۶۲۱۱۰۱,۵۳۰,۲۹7,۹۱۵4۲,۲۲علی سرتیپیموسسه فیلمیران۱

۵۹,۵۰۹۶۶۶,4۲۹۳4,77۰,۳۹4,۱7۳۱4,4۶غالمرضا فرجیموسسه پخش فیلم بهمن سبز۲

۳4,۵۹۰۵۵۵,۵۵۸۳4,۳۰۳,۰۲۲,۸7۱۱4,۲۶بیژن امکانیانموسسه فرهنگی رسانه نیکان۳
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شکل گیری یک اتفاق درست 
در صنعت انیمیشن و پیچینگ 

                              گفتگو

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 می شــود 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 شرکت هایی که پیچ شــان به قرارداد می رسد 
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 شرکت ها 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 می توانیــم راهکارهای عملی را در اختیار مطالبه 
گران قرار دهیم. سعی در تســهیل ثبت حقوقی ایده ها نیز از دیگر اهداف 
این رویداد اســت تا بعدا تولیدکنندگان در بحــث مالکیت معنوی دچار 

مشکل نشوند.

این مدیر فرهنگی بیان کرد: اساسا برای شکل گیری 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 سازمان های بزرگ رخ می داد و همین امکان عدم اجرای 
عدالت برای همگان و ایجاد رانت و فســاد را باال می برد. چرا که هنرمندان 
شهرســتانی و افرادی که به مراکز دسترسی نداشــتند فرصتی برای ارائه 

ایده ها پیدا نمی کردند.
وی گفت: رویــداد رویــازی فرصتی فراهم کرده اســت تا ســالی یکبار 
عالقمندان بتوانند برنامه ریزی کرده و همه دور هم جمع شوند و ایده های 
شان را ارائه و یا به اصطالح پیچ کنند. این فضا در تعامل با خریداران اتفاق 
می افتد و امکان اظهار نظرات دو طرفه وجود دارد. این اتفاق در آینده باعث 
رقابت عادالنه و تعیین قیمت های معقول می شود و ارگان های مختلف در 

شرایطی شفاف بایکدیگر همکاری می کنند.

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، بازی های رایانه ای و ... فعال هستند 
حضور یافته و در این عرصه خود را معرفی و سرمایه گذاری کنند. امیدوارم 
همه این تالش ها به سمتی برود که به شرکت ها کمک کنیم تا به تعهدات 

شان پایبند باشند.

وی در پاسخ به اینکه عالوه بر حوزه هنری آیا فعالیت مراکز و سازمان های 
دیگر در عرصه پیچینگ موازی کاری به وجود نمی آورد؛ گفت: ستاد توسعه 
فناوری های 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 می افتد. 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 می گیرد و حتی شبکه های تلویزیونی 

و vod هم پای کار آمده اند و خدمات پیش بازاریابی می کنند.

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 برنامه ریزی خواهیم کرد. ممکن 
است این زمان تا قبل ازجشــنواره فیلم فجر اتفاق نیفتد و البته جشنواره 

خیلی اولویت ما نیست.

مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری:



کارگردان های جدیدی 
به سینما معرفی می کنیم

مدیرگروه هنری »کات«:

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 کارگردان های 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 چهره های تازه پای به نهمین 

جشنواره »عمار« گذاشتیم.
وی افزود: این گروه امسال با هشت اثر در بخش مسابقه فیلم های 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: چهره هایی همچون محسن امانی، 
میالد محمدی، محمد پایدار و احمد حیدریان هنرمندان جدیدی هستند 
که طی سال اخیر نخستین همکاری خود را با ما ثبت کرده اند و به ترتیب با 
فیلم های 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 داشته ایم 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 

قصه ای در بستر ماه های منتهی به انقالب اسالمی را روایت می کند.
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 ۶۰ و در قالب کمدی تولید شده است و برای نخستین بار در جشنواره 
»عمار« به نمایش در آمد. همچنین فیلم های 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، آدم ها 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 حرفه ای تکمیل شود و درنهایت بتوانیم 

چهره های تازه ای 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« تازه ترین 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 

می کنند.
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: 

علیرضا  انیمیت:  سرپرست  فرهادی،  حامد 
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 ایده های نو در سینما استفاده 
می کنند و همچنین برقراری ارتباط صمیمانه تر 
بین اهالی رسانه با هنرمندان، دو سالن اکران 
واقع در سازمان سینمایی حوزه هنری را در 

خدمت اهالی سینما قرار می دهد.
هنرمندانی که تمایل دارند تولیداتشان را برای 
همکاران، خبرنگاران، منتقدان و سینماگران 
نمایش دهند می توانند از امکان دارا بودن آخرین 

تجهیزات صدا و تصویر، بهره مند شوند. 
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کارگردان مســتند »خانه ای 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، 

می خواهم مردم بیایند و در فیلمم طعم شیرین زندگی را بچشند.
مهدی بخشی مقدم، کارگردان مستند »خانه ای برای تو« که در اختتامیه 
جشنواره دوازدهم حقیقت جوایز متعددی را از آن خود کرد، درباره طرح 

طعم شیرین زندگی 
در خانه ای برای تو

                              گفتگو

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 آزمایش های متعدد به این نتیجه می رسند که او بیشتر 
از ۶ ماه زنده نیست. در این مستند ما با داوود همراه می شویم 

و ماه های آخر عمرش را با او می گذرانیم.
وی ادامه داد: پدر خودم به دلیل بیماری ســرطان درگذشت 
و من همیشــه دغدغه این را داشتم که درباره انسان هایی که 
به مرگ نزدیک هســتند فیلمی مستند بســازم. کسانی که 
مرگ را در نزدیکی خود احساس می کنند به شکل متفاوتی 
زندگی می کنند؛ به طوری که قدر لحظه لحظه زندگی خود 
را می دانند و سبک زندگی ایشان به طور کامل عوض می شود. 
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 می خواستند 
که درباره خودآگاهی مرگ مستندی بسازند، صالح دیدند که 

ما به صورت مشترک با هم همکاری کنیم.
این کارگردان با بیان اینکه از ابتدا می دانستیم که می خواهیم 
به چه نحوی به سوژه کار کنیم، گفت: مستند »خانه ای برای 
تو« در 7۰ دقیقه 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 ۹ آذر ســال گذشته به دیار باقی شتافت. 
ما در مرحله پیش تولید می دانستیم 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 کارگردان های مستند اعتقاد دارند باید در 
مسیر مستند همه اتفاقات را ثبت کرد و بعدا در تدوین کاری 
کرد، اما ما از پیش می دانستیم که می خواهیم چه کار کنیم. 
از همین رو تمامی پرونده نویسی ها 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 کرده ایم و باید به فکر آن ها باشیم. اما 
مهم ترین دغدغه ساخت مستند از ابتدا تاکنون همین مسئله 
اکران است. متاسفانه بسیاری از مستندهایی که کار شده است 
و زمان و هزینه بســیار برای آن ها صرف شده بسیار کم رمق 
و کم فروغ در بخش هنر و تجربه اکران می شــود. مخاطبین 
از فیلم من استقبال کردند؛ زیرا در فیلم من حیات و زندگی 
وجود دارد و طعم شیرین زندگی موج می زند. هرچند پایان 
غمگینی دارد اما مردم بســیار اســتقبال کردند. از همین رو 
می خواهم یک اکران خوبی داشته باشیم و مردم بیایند و فیلم 
را ببیند و طعم شیرین زندگی را بچشــند. متاسفانه مسئله 
اکران یکی از دغدغه های اصلی مستندســازان است و هیچ 
حمایتی هم صورت نمی گیرد، 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 برنامه ای طرح ریزی 

کنند که مورد استقبال مردم قرار گیرد.



دوگانیگ منایش و تبلیغ زن ایراین و خارجی در آاثر سیمنایی 

در ســال های 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 شــبکه های 
خارجی شده اما پس از کسب تجربه های 
تلخ  و شکست های تحقیر آمیز و سرانجام 
با ابراز ندامت و پشــیمانی مجددا راهی 
دیار خود می شوند و از طرفی دیگر بعضی 
از بازیگران زن خارجی بــا نقش پذیری 
در فیلم های ایرانی بر پرده ســینماهای 
کشــور خودنمایی می کنند. اگر فرض را 
بر این بگذاریم موضوع اول امری ســت 
شخصی و هر کس بنابر ســلیقه و عالقه 
خود می تواند 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 
فیلم های ایرانی افتاده اند؟ ســر منشــاء 
فکری ایــن پدیده از کجــا آب می خورد 
و آیا این یــک امر اتفاقی ســت و یا موج 
خزنده و ادامه دار؟ آیا در سینمای ایران 
با کمبود بازیگــر زن حرفه ای مواجه ایم؟ 
آیا بازیگران زن خارجی که هیچ آشنایی 
با زبان و فرهنگ ایرانی و اسالمی ندارند 
مسلط تر و حرفه ای تر از بازیگر زن ایرانی 
هســتند؟ آیا این ذهنیت فیلمساز است 
کــه در نقش های یک فیلــم از بازیگران 
زن خارجی استفاده شــود یا پیشنهاد و 
توصیه های تهیه کننده و ســرمایه گذار 

؟ و....
می دانیم که حضور زنــان در عرصه های 
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 حساسیت ها 
و مخالفت های جّدی 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 دیدگاه ها 
و نگاه های فیلمســازان بــه بازیگران زن 
در سینمای ایران بســیار سطحی کوته 
بینانه بود. واگذاری نقش های 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 می گرفت. 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 
اســالمی رویکرد فیلمســازان نسبت به 
جایگاه زنان در ســینمای ایــران تغییر 
کرد. زن در ســینمای ایــران نقش های 
محوری تری ایفا می کــرد و در برخی از 
فیلم ها حتی نقش قهرمان داســتان را بر 
عهده داشت. در این دوره، دانش و سطح 
اگاهی های ســینمایی زنان به طور قابل 
مالحظه ای افزایش یافت. اثر گذاری نقش 
زنان در ســینمای پس از انقالب اسالمی  
را می توان در بازیگــری حرفه ای آنان و 
کارگردانانی آثار شــاخص جستجو کرد 
که نمونه های آن را در ســینمای پیش از 
انقالب هرگز ندیده بودیم. زنان سینمای 
پس از انقالب اسالمی در سطح بین المللی 
نیز خوش درخشیده اند و اعتبار و آبروی 
برای ســینمای ایران رقــم زده اند. زنان 
ســینمای ایران پس از انقالب اســالمی 
جوایز معتبــری  از جشــنواره های مهم 
بین المللی چه در عرصــه بازیگری و چه 
در زمینه کارگردانی بدســت آورده اند و 
این دســتاورد کمی برای سینمای ایران 

نیست.
 ســینمای پس از انقالب اســالمی برای 
هویت بخشی زنان، ضوابط و معیارهای را 
تعیین کرده تا در سایه آن به مسیر تاریک 
گذشته بازنگردیم. همه ی 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 نقش های اثرگذاری را در راستای هویت 

بخشــی به ارزش ها، اعتقادات، فرهنگ و 
باورهای انسانی و دینی داشته اند نباید از 
خالء های قانونی عده ای به طمع تجارت 
سینمایی و رونق گیشه پای بازیگران زن 
خارجی را به دالیل خاص به این سینمای 
نجیب باز کنند. متاســفانه در سال های 
اخیر حضور زنان خارجــی در فیلم های 
ایرانی و استفاده از آنان برای جلب توجه 
بیشــتر تماشــاگران متداول شده است. 
آنان از ضعف های آیین نامه ها و مقررات 
حاکم بر ســینمای ایران بــه خوبی بهره 
گرفته و از این روزنه برای ســود بیشــتر 
تالش می کنند. مهم ترین تضاد فیلم های 
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 
می کنند اما این ویژگــی در بازیگران زن 
خارجی دیده نمی شــود. معلوم نیســت 
بر اساس کدام دســتورات فقهی و دینی 
تبلیغ زنان خارجی بدون پوشش و حجاب 
بر پرده سینمایی مجاز شمرده می شود.  
ظاهرا برای تبلیغ فیلم هایی که از بازیگران 
زن خارجی اســتفاده می کنند هیچ گونه 
منعی وجود ندارد. آیــا همین یک مورد 
نمی توانــد مصداقی ناصواب و شــیوه ی 
غیرمعقول برای جذب تماشاگر و فروش 
باشد ؟ بیشــتر فیلم هایی که از بازیگران 
زن خارجی اســتفاده می کنند در نمای 
درشــت تر از این بازیگــران در تبلیغات 
سطح شهری، سردر سینماها، پالکاردها 
و عکس ها استفاده ابزاری کرده اند و اتفاقا 
به فــروش خوبی هم دســت یافته اند. ما 
مدعی این نیستیم که در تولید فیلم های 
ایرانی از بازیگران زن خارجی اســتفاده 
نشــود اما از متولیان امر انتظار می رود به 
هنگام نمایش و اکران این نوع از فیلم ها 
شــیوه های مناســبی در تبلیغات لحاظ 
نمایند وگرنه در آینده می بایســت 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؟

کیاپور نظری

دیدگاه                                                        
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                              گفتگو

*  با توجه به انجــام فعالیت های تان در 
موسســه فراســوی ابعاد بفرمایید این 
موسسه از چه زمانی کار خود را آغاز کرد؟

 فعالیت موسســه فراســوی ابعاد از سال ۸4 
با تولید انیمیشــن در شــهر کرمان آغاز شد 
و در طول بیش از ســیزده ســال فعالیت خود 
پروژه هــای مختلفــی از جملــه »بچه هــای 
حماسه«، »سربازان بین الملل«، »گزینه های 
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 انیمیشــن های ســینمایی بــا کیفیت 
و جــذاب از ابتــدا مهمترین هدف موسســه 
فراســوی ابعاد بود و در طول تمام ســال های 
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 

سینمایی موسسه با نام »لوپتو« فراهم شد.
* کلمه »لوپتو« به چه معنی است و ایده 

کار از کجا آمد؟
 در گویش کرمانی لوپتو به عروسک ها و اسباب 
بازی های دست ساز گفته می شود. به عبارتی 
معادل کلمه اســباب بازی در گویش کرمانی 

است.
ما در موسسه شــورای طرح و برنامه داریم که 
تمامی ایده ها و طرح های داستانی اعضا و افراد 
خارج از موسسه  در آن بررسی و پس از آن در 
بانک فیلمنامه شــورا ثبت می شود. زمانی که 
ســاخت پروژه ســینمایی قطعی شد عالوه بر 
ایده ها و طرح های موجــود در بانک فیلمنامه؛ 
تعدادی از کتاب های حــوزه کودک و نوجوان 
نیز مورد بررســی قرار گرفت و هم چنین با در 
خواست از بانک فیلمنامه خانه سینما تعدادی 
از طرح های انیمیشن ســینمایی ثبت شده در 
آنجا نیز توسط شــورای طرح و برنامه ارزیابی 
شــد تا در حد امکان بتوانیــم بهترین ایده را 

 »لوپتو«  انیمیشنی جذاب/  توجه به ریشه های فرهنگی

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.
حوزه  کننده  تهیه  صادقی  محمدحسین 
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 می تواند کودکان و 
خانواده ها 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 می توان کار هنری را خارج 
از فضای پایتخت نیز انجام داد. به بهانه اولین 
کار سینمایی این تهیه کننده گفت و گویی با وی 

انجام شده که در ادامه می خوانید:
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برای پروژه  سینمایی انتخاب کنیم 
و پس از بررســی بیش از ۶۰ طرح، 
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 می بینید؟
 این انیمیشن برای مخاطبان کودک 
و نوجوان تولید شــده اما داستان و 
فضای فیلم به گونه ای است که برای 
ســایر اعضای خانواده نیز جذابیت 
دارد و می تواند 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 اصلی تریــن نیازهــای مخاطبان 
کودک و نوجوان امروز کشــور ما در 
حوزه انیمیشن دیدن آثار با کیفیت 
داخلــی و ارتبــاط برقرار کــردن با 
شــخصیت های بومی و متناســب با 

فرهنگ خودمان است. 

انیمیشــن در جهــان یکــی از پــر 
طرفدارتریــن ژانرهای ســینمایی 
محســوب می شــود 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 گذاشته اند. ایران 
هم از این قاعده مســتثنی نیســت 
و انیمیشــن های خارجــی بســیار 
زیاد و تاثیرگــذاری را در تلویزیون 
و شــبکه های نمایــش خانگــی به 
مخاطبان عرضه می کند. برای مثال 
بخش مهمــی از خاطــرات کودکی 
و نوجوانــی مــن را کاراکترهــای 
انیمیشــن های خارجــی تشــکیل 
داده انــد. در نتیجــه ما بایــد تمام 
تالشــمان را بکنیــم تــا بتوانیــم 
شــخصیت های 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 شــخصیت های بومی، معماری ایرانی 
و فرهنگ خانوادگی ایرانی اســت و همه این موارد در بستر یک 
داســتان مفرح و جذاب برای مخاطبان به نمایش در می آیند تا 
در قالب یک انیمیشن سرگرم کننده شــاهد اصالت و ریشه های 
فرهنگی کشــور عزیزمان باشــیم و همچنیــن بتوانیم در عرصه 
بین المللی نیز یک دنیای جدید پیش روی تماشاگران قرار دهیم.

* روند پیشرفت کار به چه صورت است؟  
 تولید پروژه از تابستان سال ۹۵ آغاز شده و هم اکنون در مرحله 
رندر و همچنین ساخت موسیقی  اســت و مراحل نهایی خود را 

سپری می کند.
* 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 
می شوند یا ســرمایه گذار خصوصی دارند اما ایده تولید مشترک 
روشــی اســت که در آن ظرفیت های 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 
۸ انیمیشن 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 بی مهری 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 
می تواند 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 
خانواده ها بودیم اما با توجه به مســائلی که برای انیمیشــن در 
جشنواره فجر در سال های گذشته اتفاق افتاده است قصد حضور 

در جشنواره را نداریم.
* از پروژه های 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 داستان های جدید هستند تا تبدیل به فیلم 
نامه های آثار بعدی موسسه شــوند و البته تجربه اکران انیمیشن 
»لوپتو« نیز باید به این چرخه اضافه شود و با استفاده از این تجربه 
بتوانیم انیمیشن های جذاب دیگری نیز تولید کنیم. پس از قطعی 

شدن پروژه بعدی نام آن نیز اعالم خواهد شد.
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مدیر عامل موسسه بهمن سبز با اشــاره به این که حرکت 
جهادی در این مجموعه متوقف نمی شود اعالم کرد تعداد 
سالن های سینمای حوزه هنری سال آینده افزایش خواهد 

یافت.
هفتمین سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری به میزبانی 
ســاری از ۱۹ تا ۲۱ دی ماه برگزار شــد. در این ســمینار 
عملکرد پنج سال گذشته موسسه بهمن سبز  حوزه هنری 
)پخش، توزیع، اکران و سینماداری حوزه هنری( بررسی و 

برنامه های 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 جشن های 
چهلمین ســال پیروزی انقالب اسالمی هســتیم، گرامی 
می داریم این ایام را و یــاد می کنیم از امــام راحل )ره( و 
شــهدای انقالب اســالمی. با توجه به اتفاق های خوبی که 
در این پنج ســال افتاده می توانیم بگوییم ما به بخشــی از 
اهداف خود رسیده ایم. 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 

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 ۶۱ سالن داشتیم 
و امروز صاحب ۱۰۳ ســالن هستیم، در ۲۹ شــهر سینما 
داشــتیم و این روزها حوزه هنری در ۳4 شهر سینما دارد. 
آمار صندلی ها از ۲7۰۰۰ به ۳۳۳4۰ رسیده است. در پنج 

سال اخیر ما ۳۶ فیلم پخش و 4۰۸ فیلم اکران کرده ایم.
کاظمی افزود: انشــاهلل در پنج ســال دوم فعالیت موسسه 
بهمن ســبز با حمایت آقای مومنی شــریف رئیس محترم 
حوزه هنــری و آقای حمــزه زاده 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 

افزایش تعداد سینماهای حوزه هنری در سال آینده
در اختتامیه هفتمین سمینار مدیران سینمایی حوزه هنری عنوان شد

                              گزارش
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فرموده اند. ما بایــد بدانیم که ســینمای ایــران ظرفیت 
بیشــتری برای نمایش آرمان ها و ارزش های دینی و ملی 
ما دارد. ســینماهای حوزه هنری همــواره در خدمت آثار 
ارزشــمند، اخالقی، دینی و انقالبی بوده است. فیلم هایی 
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 
ارزش های اخالقی. ســینمای دینی محصول همین تغییر 
نگرش در فرم و محتــوا بود. پس از آن ســینمای انقالبی 
متولد شد. این سینما هم ارزش های اخالقی را به مخاطب 
یادآوری می کند، هم مضمــون دینی دارد و هم معیارهای 
انقالبی مــا را ترویج می کند، 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 حســین زادگان دیدار کرده و 
درباره پروژه های 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 
بخش های این ســمینار بود. حیدر مرادی )کردســتان(، 
اسکندر نادری پور )قزوین(، سعید شرفی )همدان(، حسن 
کریمی )خراســان رضوی(، پرویز آزادی )زنجان(، مهدی 
حسن زاده )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 مباشرت کار )بوشهر( در این سمینار حضور داشتند.
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قبل از پیروزی انقالب اسالمی، سینمای ایران که یک هنر صنعت 
وارداتی است بیش از اندازه به فیلم های خارجی وابسته بود. در 
کنار فیلم های خارجی، تولید کنندگان داخلی با الگو برداری از 
سینمای غرب و تا اندازه ای ســینمای هند به حیات خود ادامه 
می دادند. در این دوره تاریخی، هم فیلمسازان از بازگشت سرمایه 
گذاری های 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 تِم کوچه بازاری و در اواخر هم اشاعه گر فساد 
و بی بند باری بودند به طوری کــه خانواده های اصیل )نه لزوما 
خانواده های دینی و مذهبی( از ســینما رفتن افراد به ســینما 
جلوگیری می کردند. 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 نمایش های 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 فیلم های خارجی با دقت و وسواس بیشتری بر پرده 
سینماهای کشور ظاهر می شدند. آثار مطرح جهان در چارچوب 
اصول و ضوابــط خاص مورد بازبینی قــرار گرفته و با اصالحات 
مورد لزوم مجوز نمایش می گرفتند. 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 
تعدیل های 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 
جّدی برای سینمای ایران به شــمار می رفت 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 جشــنواره های جهانی خوش درخشیدند. تمام 
جهان ســینمای ایران را سینمای انســانی، اخالق مدار و بدور 
از ناپاکی های مرســوم در ســینمای هالیودی می شــناختند. 
تماشاگران داخلی نیز از این نوع سینما استقبال می کردند 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 رسانه های نوین رابطه ی تماشــاگر و سینما گسسته شد. این 
نسل وارد دنیای شده بود که می توانســت بدون مرز بندی ها و 
محدودیت های گذشته و بی واسطه 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 الیه های خط 

قرمزی عبور می کردند. اکنون سینمای ایران با پدیده ی ترویج 
اباحه گری و ابتذال مفرط مواجه شــده است. می توان به جرات 
گفت شرایط کنونی سینمای ایران در حال حاضر برای حرکت 
در مسیر تولید آثار سخفیف و بی هویت مناسب تر 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 می دید و نمی توانســت نازل تر 
از آن حرکت نماید اما در در شرایط فعلی سینمای کشور بدون 
رقبای خارجی سال به سال بیشتر در ورطه ی سقوط و نزول پیش 

می رود بی آن که رقیبی را در کنار خود ببیند.
 وقتی سطح سلیقه و ذائقه ی تماشــاگران به پایین ترین درجه 
رسیده که بیان چند دیالوگ غیر متعارف موجب هجوم تماشاگر 
به سینماها می شود، وقتی خنده ی مقطعی تماشاگر از موضوعات 
نه چندان متعارف معیار موفقیت اثر ســینمایی می شود 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 پدیده ای شده است که سینماگران و فیلمسازان اخالق گرا 
و نجیب ایران در گودال روزمرگی افتاده اند؟ سینمای ایران کدام 
مسیر را اشتباه رفته اســت که می بایست تاوان چنین اشتباهی 

را بپردازد؟ و...
باید کمی به عقب تر 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 طوفان های 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 

حمایت های دولتی به سن رشد و تکامل می رسید. 
نمونه های مشابهی از حمایت از سینمای داخلی توسط دولت ها 
و حکومت ها وجود داشته است از جمله ســینمای چین و کره 
جنوبی. زمانی کــه تولیدات هالیوود صنعت ســینمای چین را 
تهدید می کرد این کشور با وضع مقررات و قوانین محدود کننده 
به حمایت از سینمای رو به رشد چین برخواست. سیاستمدران 
چینی نیز تاکید داشته اند 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 فیلم های هالیوودی درصدد نجات 
سینمای چین برآمدند. کره جنوبی نیز مسیر مشابهی را طی کرد. 
طی سال های ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۰ ژاپنی ها سینمای کره جنوبی را 
اداره می کردند از ابتدای دهه ۵۰ میالدی رشــد سینمای کره 
جنوبی با مانعی به نام ورود فیلم های هالیوودی مواجه بودند به 
طوری که در دهه ۸۰ میالدی ســهم بازار سینمای کره جنوبی 
از تولیدات داخلی فقط ۱۵ درصد بــود. با محدودیت فیلم های 
خارجی و نیز افزایــش زمان نمایش فیلم های کــره ای بر پرده 
سینما رفته رفته ســینمای کره جنوبی پیشرفت چشم گیری 
یافت به طوری که در سال ۱۹۹۹میالدی سهم بازار تولیدات کره 

پیامدهای حمایت از سیمنای ایران
کیاپور نظری

                              دیدگاه
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جنوبی به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت 
و به 4۵ درصد رسید. 

حال کشورهای کره جنوبی و چین به یکی از 
قطب های مهم تولید فیلم و سریال در شرق 
آسیا تبدیل شده اند و سینمای این دو کشور 
بر بخش هایی از ســینمای کشورهای شرق 
آسیا احاطه داشته و آثارشــان تماشاگران 
این مناطق را پوشــش می دهند. ســرمایه 
گذاری های زیادی برای تولید آثار سینمایی 
و ساخت اســتودیوهای فیلم سازی صورت 
گرفته و حتــی کمپانی هــای هالیودی را 
ترغیب نموده اند تا در این کشورها سرمایه 
گذاری نموده و فیلم هــای میلیون دالری 

تولید کنند . *
پس از انقالب اسالمی نیز ســینمای ایران 
تحت حمایت دولت قرار گرفت. محدودیت 
ورود فیلم هــای 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 نمونه های 
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 
گیشه ای 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 می رفتند. جالب اینجاست از ابتدای 
دهه نود فیلم های اخالق گرا حتی شــانس 
دیده شدن در سینماهای کشور را هم پیدا 
نمی کردنــد. دفاتر پخش فیلــم که درآمد 
حاصــل از نمایش فیلم های ســخفیف در 
دهان شان مزه کرده بود به همین راحتی ها 
به فیلم های با موضوعات انسانی و تاثیرگذار 
روی خوش نشــان نمی  دهند، سینمادارها 
هم با این نــوع از فیلم ها نامهربــان بوده و 
سئانس های غیر کارآمد را به نمایش چنین 
آثاری اختصــاص داده و حتی بــا تبلیغات 
منفی مشــتری پرانی می کنند. تماشاگران 
هم تحت تاثیر جو تبلیغاتی قرار گرفته و به 
ســمت فیلم ها و آثار »مزه پراکن« گرایش 
پیدا کرده اند. ســینمای به اصطالح کمدی 
و در حقیقت لودگی بــا بکاربردن جمالت 
خارج از عرف معمول جامعه به گســترش 
ولنگاری ها دامن می زنند. 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 شخصیت های ســینمای هالیودی شده 

است و معّرف هنجارها و ارزش های فرهنگ 
اصیل ایرانی نیست. ســینمای ایران پس از 
چهار دهه گویی از محتوا خالی شــده و در 
حفظ ظواهر امر می کوشــد. 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 حمایت هــای والدین از او برداشــته 
می شود. طفل دیروز با پر و بال گرفتن والدین 
می تواند به پرواز درآید و به تنهایی افق  های 

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 می کند نتیجه اش 
شــده یک ســینمای نُُنر و لوس که هم از 
حمایت های مالی دولت بهره مند می شوند 
و هم دائما نق می زنند که مثال شرایط برای 
پیشرفت و ترقی ســینما مهیا نیست. آنها 
تالش می کنند حداقل محدودیت هایی که 
از جانب سازمان سینمایی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اعمال می شود را نیز از سر راه خود 
بردارند. به نظر می رســد 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 العاده ای ایجاد کرده بود تا 
بتوانند خود را پیدا کنند اما به نظر می رسد 
فیلمســازان قدر چنین موقعیتی را نداسته 
و قدم در مسیری گذاشــته اند که پایان آن 

نامعلوم و امیدوار کننده نیست. 
با این وضعیــت آینده ســینمای ایران چه 
خواهد شــد؟ آیــا می توان 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 می توان معبری جدیــد برای تعالی 

سینمای ملی گشود؟  
برای آینده سینمای ایران پیش فرض های 

زیر محتمل است: 
پیش فرض اول:  افزایش حمایت های مالی و 
پشتیبانی لجستیکی از فیلم سازان حرفه ای 
و متعهد کشــور با هدف رشــد تولید تعداد 
فیلم های کیفی و محتوا گرا و هم زمان ایجاد 
محدودیــت در تولید و نمایــش فیلم های 
سطحی و نازل. با اتخاذ چنین سیاستی آرام 

آرام فضای سینمای ســالم و پاک عرصه را 
برای نمایش آثار بی محتــوا تنگ خواهند 
شد. ســینمای ایران می بایست با دارا بودن 
تعداد بیشتری از فیلم های 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 می توان 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 فیلم های بی مایه 
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 اجتماعیـ  اقتصادی کشور است ؟!  
در آینده ی نزدیک با آزاد سازی روند تولید 
فیلم، )عرضه و تقاضــا ( پروژه های در این 
سطح با شکست مواجه خواهند شد و در آن 
زمان سینماگران حرفه ای 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 
فیلم های با کیفیت خارجی در سینماهای 
داخل بــه عنــوان رقیب جــّدی تولیدات 
بی محتوا 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 
فیلم های خارجی سطح کیفی تولیدات و آثار 
خود را افزایش دهنــد بدون رقیب جدی به 

یکه تازی در عرصه سینما ادامه می دهند. 
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 
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                                پرونده

افتتاح دومین پردیس سینمایی حوزه هنری در 
اصفهان/ حضور گسترده چهره های سینمایی

پردیس سینمایی ساحل اصفهان به عنوان 
دومین پردیس سینمایی حوزه هنری در اصفهان 
دارای ۹ سالن با مجموع ظرفیتی در حدود هزار 
نفر است. دو سالن پردیس با ظرفیت های ۲۰ و 
۳۰ نفره ویژه کودکان طراحی شده است. یک 
سالن ۱۵۰ نفره روباز )تابستانی( هم در بین 
سالن های 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 می آیم، اظهار کرد: 
پردیس سینمایی ساحل در کمتر از ۹ ماه به بهره 
برداری رسید و آماده خدمت رسانی به شهروندان 

اصفهانی است؛ مسئوالن و سینما دوستان از 
سال های گذشته نسبت به ایجاد مراکز فرهنگی 

و سینما اهتمام داشته اند.
رییس حوزه هنری با بیان اینکه در اصفهان ۳۲ 
سالن سینما داریم که امیدوارم  این تعداد به 4۰ 
سالن افزایش پیدا کند، تصریح کرد: در شرایطی 
که ساخت سینما هزینه های 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 ۹ ماه 
سبب شود در سال های 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 سال های تصدی 
بنده، 4 مرتبه برای افتتاح سینما به اصفهان 
سفر کردم و امروز از ۱۲ سینمای شهر اصفهان 

۳۲ سالن داریم و بر اساس قول های داده شده 
امیدواریم تا تعطیالت نوروز این عدد به 4۰ برسد.

رئیس حوزه هنری تصریح کرد: در شرایطی که 
ساخت سینما و ایجاد فضا هزینه های گزافی 
دارد حوزه هنری می تواند این هزینه را که برای 
ساخت سینما در سراسر کشور صرف می کند 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 می دهد، گفت: 
در روزگاری زندگی می کنیم 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 می کند، خاطرنشان کرد: 
چون آن ها فضاهای واقعی نیستند به همین دلیل 
سالن های سینما و هر فضایی که انسان ها را گرد 
هم جمع می کند و فرصت تبادل نظر و گفت وگو 

را فراهم می کند، الزم است.

افتتاح دومین پردیس سینمایی حوزه هنری در اصفهان
با حضور گسترده چهره های سینمایی روی داد: 

                              گزارش
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وی با اشاره به اهمیت حوزه هنری به ساخت 
سالن های سینمایی گفت: غیر از اصفهان در 
دیگر شهرها سالن های سینمایی ساخته می شود 
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 کرده ام اما تمامی 
تابستان های من در اصفهان و با خاطرات این 

شهر گذشته است.
از  ساحل  سینما  و  رود  زاینده  افزود:  وی 
ماندگارترین خاطرات من است و به نظر من این 
دو در طول تمامی سال های 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 
استان های 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 
سالن های سینما با هم ارتباط برقرار می کنند. اگر 
مخاطبی نباشد، گویا اصحاب فرهنگ هیچ کاری 
انجام ندادند و در نتیجه باید سالن های سینما 

وجود داشته باشند.
وی افزود: اگرچه خاطره ای در سینما ساحل 
نداشته ام، اما اتفاقات خوبی برای فیلم هایی که 
ساخته ایم 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 نشده اند، توانایی پخش ما نهایتا 
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می تواند 7۰ فیلم 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

بازیگر سینما  اسعدیان،  هم چنین، همایون 
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 

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 ۹ سالن 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 ویژه ای 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، 
گام های مهمی برداشته شده است و امیدوارم این 

تالش ها به سرانجام برسد.
شهردار اصفهان ادامه داد: به اینجا رسیدن و 
پیاده راه شدن چهارباغ عباسی آرزوی 4۰ ساله 
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 می تواند نقش بسیار 

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 زیرساخت های 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 ۱۱ که مستحق خدمت 
رسانی و نیازمند اقدامات فرهنگی بیشتر است، در 
آینده ای نزدیک شاهد افتتاح یک سینما خواهیم 
بود که هم می تواند عدالت فرهنگی را فراهم کند 
و هم از لحاظ ترافیکی بخشی از بار ترافیکی مرکز 

شهر را کاهش دهد.

گام های موثر شهرداری برای توسعه فرهنگی 
شهر

شهردار اصفهان با بیان اینکه در خوراسگان 
نیز فعالیت های فرهنگی در حال انجام است، 
تصریح کرد: در منطقه ۱۵ مجموعه بسیار خوب 
سالمت را داریم که امکانات بسیار مناسبی را 
برای دانش آموزان دبیرستانی فراهم می کند و 
اکنون در آنجا نیز سینما بهمن آماده بهره برداری 

است.
نوروزی ادامه داد: این اقدامات گام های بسیار 
مناسبی است تا هنرمندان به اصفهان بیایند و 

                              گفتگو
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رشد بیشتری داشته باشند، همه این ها باید دست 
به دست هم دهد تا شاهد شهری باشیم که الیق 

اوصافی که برای آن بیان می شود، باشد.
وی افزود: از همه می خواهم که توجه ویژه ای به 
رویدادهای فرهنگی که در اصفهان اتفاق می افتد 
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 بخش های 
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 
خاطره انگیزی 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 گام های موثری در 
توسعه فرهنگی این شهر برداریم و سطح امکانات 
فرهنگی اصفهان را هم از لحاظ زیرساخت ها و 
هم از لحاظ محتوایی افزایش دهیم و این شدنی 
است، ما به عنوان مدیران این شهر مطمئنم که 
می توان 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 داشته اند.
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 فیلم های خارجی در سینماها خالی 
است

حسن اکلیلی، هنرمند اصفهانی در این مراسم 
گفت: اصفهان در گذشته ۱۳ سینما داشته است 
و امروز شهر اصفهان باید ۱۳۰ سینما داشته 

باشد.
این هنرمند اصفهانی افزود: من روزی در همین 
سینما شاگرد نقاش بودم و زمانی را به تماشای 
مجموعه عکس ها و فیلم های خارجی می نشستم، 
امروز جای اکران فیلم های خارجی در سینماها 

خالی است.
اکلیلی با اشاره به هنرمند عبدالحسین سپنتا،  
هنرمند پیشکسوت اصفهانی گفت: اصفهان در 
زمینه هنر ریشه ای چندین ساله دارد و بسیاری 
از هنرمندان و کارگردان های 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 حرفه ای، یزدان عشیری مدیر 
روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه 
هنری، مصلحی مدیر هماهنگی استان های 
حوزه هنری، علی کاشفی پور، جعفر حسنی 
مدیر امور استان های 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 بین الملل 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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حضــور ۹ فیلم از محصوالت کوتاه و مســتند 
سازمان ســینمایی حوزه هنری در جشنواره 
عمار نشان از افقی روشن در این نهاد انقالبی 

می دهد.
افتخار آفرینی باشگاه فیلم سوره که با تمرکز 
و ســرمایه گذاری 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 بی واهمه از حاشــیه ســازی مغرضانه 
برخی بدخواهــان در تمرکــز و اهتمام جوان 
گرایــی و تربیت ســینماگر جــوان و انقالبی 
اصرار دارد و توانســته اســت گام های 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 

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 می دهد که حوزه هنری، در 
میان شــرکت کنندگان بخش هــای دولتی و 
نهادی باالترین آمار را در بخش مســابقه این 

جشنواره به خود اختصاص داده است.
مروری بر پیشــینه فعالیت این مرکز در طول 
ســال های انقالب اسالمی نشــان می دهد که 
حوزه هنری همواره، از جایگاه جریان ســاز و 
جهت بخشــی در عرصه فعالیت های 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 کاســبی، 
مجید مجیدی، حاتمی کیا، میرکریمی، تخت 
کشیان، سلحشور، شورجه، شاه حسینی و ده ها 

فیلم ساز دیگر در سال های گذشته با حمایت و 
مشارکت این نهاد آثارشان را خلق کردند و در 
سال های اخیر نیز، با درک ضرورت ها و نیازها 
به ویژه در حوزه آموزش، کادرسازی و تربیت 
هنرمندان جوان انقالبی باز این نهاد به صورت 

جدی وارد میدان شده است. 
اگرچــه نقش حــوزه هنری را هــم در عرصه 
سیاســت گذاری و تولید ســینمایی و هم در 
بسترسازی جریانات فرهنگی نمی توان نادیده 
گرفت. جدای از پیشــینه درخشان حوزه در 
سینمای انقالب، در سال های اخیر به رغم کم 
مهری به آثار و موضوعات اســتراتژیک نظام، 
باز حوزه با همه محدودیت منابع و مشــکالت 
ورود جدی تری در مقایســه با خیلی از نهادها 
و دستگاه های فرهنگی و سینمایی داشته که 
ســاخت آثار مهمی چون: مزار شــریف )تنها 
فیلم مرتبط با یک اتفاق بین المللی جمهوری 
اسالمی(، میهمان داریم )درباره شهدا(، حوض 

افیق روشن
به بهانه درخشش آثار سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم عمار

                              دیدگاه
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نقاشی، یه حبه قند )اثر زیبا با موضوع زندگی 
ایرانی اســالمی(، کربال جغرافیای یک تاریخ، 

مستند »نام ها« از جمله آن است. 
ایــن نهــاد در چند ســال اخیر با سیاســت 
جوان گرایی از طریق تاســیس باشگاه »فیلم 
سوره« و مرکز مستند »ســوره« افق تازه  ای 
را بــرای کشــف نیروهای انقالبــی و حمایت 
از مضامیــن مهــم فرهنگــی و اجتماعی باز 
کرد کــه آثار و دســتاوردهای آن بــه تدریج 
آشکار می شــود. حضور ۹ فیلم از آثار سازمان 
سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم عمار 
و افتخارآفرینی ۶ اثر از آن میان، گواهی است 
بر موفقیت سیاســت جوان گرایی و باروری و 

ثمردهی این نگاه. 
آثار نســل جدیــد ســینماگران ایــن مرکز 
همچــون: »آنتراکــت« )درباره یک ســرباز 
اســرائیلی(، »مــا ایســتاده ایم« )نماهنــگ 
حماســی ضــد آمریکایــی و مرتبط بــا ناو 
وینســنس(، »چای روضه« درباره محرم، ولد 
درباره کشــورهای عربی، »ارغــوان« درباره 
مدافعان حرم، »دایو« درباره شهدای غواص، و 
ده ها موضوع دیگر بر اساس ضرورت فرهنگی 
اجتماعــی روز جامعه شــکل گرفته اســت. 

همچنیــن، فیلم هایی 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 
فیلم های کوتاهی که ملهم از سیاست گذاری 
محتوایی و هدف گذاری حوزه با محوریت ویژه 
به ســینمای دغدغه مند، توجه بــه رویدادها 
و فرازهای مهــم تاریخ معاصــر و پرتره های 
ماندگار و جســورانه از شــخصیت های تاریخ 
معاصر، توجه به موضوعات مبتــال به جامعه: 
تحکیم خانواده، ســبک زندگی، مناســبات 

خانودگی، شهدا، داعش و ... تولید شده اند. 
تربیت نیروی انســانی همراه با جوان گرایی، 
کیفی گرایی و انقالبی گری، حمایت و تشویق 
جریانات فرهنگــی انقالبی رویکردی بوده که 
ســازمان ســینمایی حوزه هنری مدنظر قرار 
داده و همچنان که حجم باالیی از سینماگران 
و هنرمنــدان از طریق این مرکــز به کاروان 
سینمایی کشور پیوستند دور نیست که زمینه 

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

. هستند

تقاص

سوزن
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محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری انقالب، 
در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی حوزه 
هنری انقالب اســالمی 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 اســالمی بــه همــت اداره کل امور 
اســتان ها و مجلس صبح امروز در تماشاخانه مهر 
حوزه هنری با حضور حجت االســالم  والمسلمین 
محمد قمــی رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی، 
محسن مومنی شــریف رئیس حوزه هنری انقالب 
و جمعی از مدیران ســتادی و استانی حوزه هنری 

برپا شد.
مومنی شــریف در ابتدای این نشست ضمن تاکید 
بــر روند رو به رشــد حــوزه هنری گفــت: حوزه 
هنری با تمام فراز و نشــیب هایی که دارد یکی از 
دستاوردهای خوب و قابل احترام انقالب اسالمی 
ایران اســت. هم اکنــون در یکــی از موفق ترین 
دوره های حوزه هنری به ســر می بریم؛ چرا که در 
مقایســه با گذشــته حوزه هنری روزهای پر رونق 
و پر افتخاری را پشت ســر می گذارد. یکی از این 
افتخارات آمار چاپ، انتشــار و فــروش کتاب های 
تولیدی حوزه هنری در انتشارات سوره مهر است. 

این در حالی اســت که در دوره های پیشین حوزه 
هنری شــاید ماهی یک کتاب هم تولید نمی شد و 
شاید ســالی یک فیلم هم ســاخته نمی شد. 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 توانمند تر و منظم تر 
از دوره های گذشــته پیش به ســوی جلو حرکت 
می کنــد. همچنیــن در آن دوران رقابــت خیلی 
کم بود؛ چرا کــه نهادهای فرهنگــی نیز کمتر کار 

می کردند.
وی افزود: حــوزه هنــرِی امروِز کشــور در مورد 
گفتمان انقالب اســالمی در حال فعالیت اســت و 
این موضوع مهمی است. فعالیت های حوزه هنری 
آن چنان روشــن و مشــخص عمل کرده و می کند 
که آن را به عنوان »حوزه هنری انقالب اســالمی« 
می شناسند. ما با افتخار انقالبی بودن خود را بیان 
می کنیم؛ چرا که امــروز فعالیت های حوزه هنری 
به گونه ای شــده اســت که با توان و اقتدار اهداف 
و اندیشــه های خود را بروز می دهــد و روی آن ها 

پافشاری می کند.
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 

در یکی از موفق ترین دوره های حوزه هنری به سر می بریم
مومنی شریف در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی حوزه هنری انقالب اسالمی:

                              گزارش
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ما اســت. چرا که رهبری نیز در دیداری که سال 
۱۳۹۲ از حوزه هنری داشتند از آن به عنوان یک 

نهاد انقالبی و جهادی یاد کردند.
وی افزود: حوزه هنری انقالبی اســالمی یک نهاد 
دولتی اســت. اما این موضوع به معنای بی نظمی 
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 می کنیــم و مراقب آن 

. هستیم
رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی با بیان ســه 
اصل اساسی برای ادامه فعالیت های این سازمان 
انقالبی گفت: حوزه هنری در ساخت تمدن نوین 
اســالمی وظایفــی دارد. برای دســتیابی به این 
وظایف باید به ســه موضوع اصلــی و مهم توجه 
بســیاری داشــته باشــد. یکی از آن ها در حوزه 
اعتقادات و ترویج ایمان روشــن بینانه است. باید 
مراقــب اعتقاداتمــان باشــیم و آن  را از هرگونه 
خدشــه ای 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 می کند.
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 به خوبی 
انجام می دهیــم، اما همگی باید از کوشــش ها و 
تالش های فرهنگی و هنری حــوزه هنری مطلع 

باشند.
رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی با بیان اینکه 
کاهــش بودجه حوزه هنــری نمی تواند خللی در 
ادامه فعالیت های آن ایجاد کنــد، گفت: کاهش 
بودجه حوزه هنری در سال آینده می تواند فرصت 
مناسبی برای ما باشــد. فرصتی که می تواند ما را 
به ایدئال های خــود نزدیک تر کند. کار جهادی و 
مدیریت های دقیق تر بــرای هزینه ها ایدئال های 
حوزه هنری اســت که بــا توجه به بودجه ســال 
آینده باید محقق شــود. همچنین جذب سرمایه 
نیز  می تواند از سوی مدیران حوزه هنری قوی تر 

انجام شود.
وی گفت: به تازگی ســفری به لبنان برای حضور 
در نمایشــگاه کتاب بیروت داشته ام. بیش از 4۰ 
کتاب حوزه هنری در لبنان ترجمه و منتشر شده 
است. این کتاب ها در ژانرها و موضوعات مختلف 
از جمله دفاع مقدس کشــورمان بوده اند 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 نمایشگاه ها، در نمایشگاه کتاب بیروت 
احســاس غربت نکردیــم. این از دســتاوردهای 
جمهوری اســالمی اســت که امــروز خاطرات 
رزمندگان کشــورمان در دوران دفاع مقدس، در 

دیگر کشورها مورد استقبال قرار می گیرد.

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 
به گزینی صــورت گیرد و آموزش 

در این زمینه بهتر انجام شود.
وی در پایان افزود: سال آینده باید 
ســال نوآوری و به لحاظ تولیدات، 
ســال ویژه ای 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، بی شک رحمت 

خداوند بر ما می بارد.
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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 اعدام های 
سال ۶7 ســعی 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 شکل گیری 
تا امروز آن می پردازد، هر شــب از شبکه سوم 
سیما پخش می شود. این مستند ۲۸ قسمتی 
که تولید آن بیش از ۲ سال زمان برده دارای 
تصاویر و اسنای است که برای اولین بار منتشر 
می شــود. همچنین آنچه »به نام خلق« را از 
تمام آثاری که در این سال ها در مورد منافقین 
تولید شده متمایز می کند 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« نشســته اند و برای اولین بار حاضر به 

مصاحبه شده اند.
از آنجا که این مستند با بازخورد های فراوانی 
در فضای رسانه ای 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 می گوید: 
اصلی ترین دلیلی کــه من را راغــب کرد به 
واکاوی جریان سازمان منافقین بپردازم نقش 
پررنگ این سازمان در اکثر حادثه های بعد از 
انقالب اســت. در واقع بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی تا کنون تقریبــا در تمامی حوادث 
دردناکی که برای کشــور اتفاق افتاده رد پای 

عوامل سازمان مجاهدین را شاهدیم.

گودرزی با بیان اینکه نمی توان نام مجاهدین 
خلق را از تاریخ پر فراز و نشــیب انقالب پاک 
کرد و کنار گذاشت اظهار می دارد: وقتی وقایع 
بعد از خرداد ســال ۱۳۶۰ تا کنــون را مرور 
می کنیــم می توان نقش ســازمان مجاهدین 
خلق را در تمام این وقایع به چشم دید. چه در 
ترور های اوایل دهه ۶۰ که خیلی از چهره های 
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 
شخصیت هایی نظیر صیاد شیرازی و الجوردی 
و ترور دانشمندان هسته ای تا حوادث پس از 
انتخابات سال ۸۸، منافقین حضور چشمگیری 
داشــته اند. در قضیه هســته ای نیز اولین بار 
ســازمان مجاهدین خلــق بود که بــا دادن 
اطالعات غلط به ســرویس های جاسوســی 
غرب باعث شــد پرونده انژری هسته ای ایران 
به جریان بیفتد و ســال ها سیاســت خارجی 
کشــور را درگیر خود کند. حتــی گرای ترور 
دانشمندان هسته ای توســط این سازمان به 
موساد داده شد و با همکاری آن ها این جنایات 

هولناک اتفاق افتاد.
کارگردان »به نام خلق« به موضوع اعدام های 
سال ۶7 اشــاره ای دارد و عنوان می کند 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 اعدام های 
سال ۶7 ســعی 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 
جریان های سیاسی از عدم اگاهی مردم سوء 

اســتفاده نکنند و دیگر جای جالد و شهید را 
عوض نشود.

تاکتیک منافقین، حرکت به صورت چراغ خاموش
در سال های 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 می کنند، چون 
تاکتیک شان این است به صورت چراغ خاموش 
نقشــه های شــوم خود را دنبال کنند. ولی ما 
در مســتند تالش کردیم دقیقا عکس ترفند 
منافقین عمل کنیم و اصطالحا دست آن ها را 

برای مردم رو کنیم.
کارگردان مســتند »به نام خلــق« در پایان 
می گوید: این مستند به لحاظ کار کارشناسی 
و تحقیقی یکــی از دقیق ترین مســتند های 
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 داشته اند. حتی برای اسناد و آرشیوی 
که در مستند کار شــده یک تیم ۵ نفره بیش 
از ۶ ماه زحمت کشــیدند تا ما حصل کار این 
مستندی باشد که اکنون در معرض دید مردم 

قرار دارد.

روایتی ناب از 40 سال جنایت منافقین در »به نام خلق«

                                پرونده
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پرتره ای از یک اندیشه سیایس 

»راه طی شده« مستندی به کارگردانی »علی مالقلی پور« است که در آن 
یک جریان فکری سیاسی را مورد سوال قرار داده است نه اینکه پرتره ای 

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 جشنواره هایی چون »سینما حقیقت« است. 
بعد از اتفاقات مربوط به انتخابات ســال ۱۳۸۸ و 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 گسترده تر کرده و 
همین امر سبب افت کیفیت آثار تولید شده در این بخش شده است. این 
رقابت فشرده و افزایش پرتره سیاسی باعث می شود که مخاطب به اشباع 

برسد و تمایلی به دیدن آثار این چنینی از خود نشان ندهد.
نکته دیگر اینکه هر چه آثار در این زمینهـ  یعنی مســتند پرتره سیاسی 
ـ بیشتر شود، مسلما آثار تولیدشــده کمتر از ارزش های هنری برخوردار 
خواهند شد. با این توضیح، روشن است که در این فضا به ندرت با آثار قابل 
تاملی روبه رو خواهیم شــد که حرفی برای گفتن داشته باشد و می توان 

درباره آن گفت وگو کرد.
مستند پرتره سیاسی »راه طی شده« نمونه ای از آثار موفق چند سال اخیر 
اســت. در میان انبوه آثاری که با موضوعات مشابه خود در مرتبه باالتری 
قرار می گیرد، »راه طی شده« مستند موفقی است که سعی کرده در قالبی 
نو پیرامون فرم و محتوا، چهره تــازه ای 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 
مواجهه اش با آن موفق عمل کرده است. ممکن است تعداد مخالفان فیلم 
زیاد باشــد، اما این به خاطر نتیجه ای است که از فیلم دریافت می شود نه 

ساختار فیلم.
البته درباره محتوای فیلم و نتایج حاصــل از آن باید گفت که کارگردان 
سعی نکرده وارد ساحت فیلم شود و برداشت های 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 بی طرفی 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 بی غرضی اســت. معضلی که اکثر مستندسازان را در 
ژانر سیاسی گرفتار کرده اســت و جالب اینکه اغلب آنان شعار بی طرفی 

نیز سر می دهند.
چگونه ممکن است که مستندســازی موضوعی را دستمایه کار خود قرار 
دهد اما نســبت به آن بی طرف بوده و موضعی اتخاذ نکنــد و اگر چنین 
چیزی ممکن است مخاطب باید چه نتیجه ای از آن فیلم بگیرد. به هر حال 
مستندساز در انتخاب موضوع و نوع پرداخت، به خصوص در حین تدوین، 
باید زاویه اش 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 

رسول حسنی

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« می تواند 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 می تواند فضای متنوع و 
گســترده تری را برای گفت وگو 

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 
نتیجه ای کــه می خواهد تحمیل 

می کند.
حضور مالقلی  پــور در فیلم »راه 
طی شــده« عالوه بــر اینکه نوع 
تازه ای از روایت را عرضه می کند، 
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 می دهند 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 می کند. مالقلی  
پور در این فیلم پاســخ اظهارات 
مصاحبه شــوندگان را به استناد 
آیات قــرآن، روایات اســالمی و 
سخنان امام خمینی )ره( می دهد 
و عمال موافقان بــازرگان را خلع 
سالح می کند، بدون اینکه در آن 

نقش پررنگی داشته باشد.
»راه طی شــده« اثر قابل بحثی 
اســت که درک تــازه ای از زمانه 
و زندگی بــازرگان می دهد، که 
تازگی دارد. انقالب اســالمی ما 
نیاز مبرم به چنین آثاری دارد تا 
اتقالبیــون را از زوایای مختلف و 

تازه ای به ما نشان بدهد.



گرچه تولید آثــار باکیفیت و فراهم آوردن شــرایط اکران 
و پخش فیلم ها، جــزو وظایف اولیه موسســات و نهادهای 
ســینمایی به شــمار می رود؛ به نظر می رســد این سال ها 
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 می دهد؛ 
در حالیکه شاهد هستیم معدود استعدادها و جوانانی که به 
آن  ها بها داده می  شود، چگونه جریان  ساز و درخشان ظاهر 
می شوند. 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 می رود. 
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 کرده اند و این رونــد تا امروز نه تنها 
به قوت خود باقی اســت بلکه در ســال های اخیر با تاکید و 
اهتمام محمد حمزه زاده رئیس ســازمان ســینمایی حوزه 

هنری تقویت هم، شده است.
این روزها نه فقــط جوانــان باتجربــه از حمایت های این 
مرکز فرهنگی ســینمایی بهره برده اند بلکه اســتعدادهای 
ناشناخته نیز اولین تجربه جدی خود را اینجا کلید می زنند. 
حوزه هنری در بخش هایی چــون مرکز مطالعات و تولیدات 
تلویزیونی و انیمشن، مرکز تولید متن، مرکز مستند سوره، 
باشــگاه فیلم ســوره و بخش های زیرســاختی چون دفتر 
فیلمســازی کات؛ در فضای آکادمیک به آمــوزش و تعلیم 
می پردازد و گام به گام با هنرجویان جوان همراه می شود تا 

اولین محصول سینمایی شان 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 
بین المللی 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 

فعالیت حرفه ای خود به حوزه هنری آمد و پس از مســتند 
موفق و قابل اعتنای » A ۱۵7« اولین 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 فســتیوال های دنیا 
به نمایش درآمد و نظر بسیاری از منتقدان و سینماگران را 

به خود جلب کرد. 
ســی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر هــم از ظرفیت های 
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 فیلم های رئــال بلکه در 
حوزه انیمیشن نیز، در سال های 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 فعالیت ها به همین ختم نشــده و 
زیرساخت های 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 می کند. ایــن اثر که با 
گرافیک و محتوایی متفاوت تولید شــده اســت پبش بینی 

می شود نظر انیمیشن دوستان را به خود جلب کند.
هنر و صنعت ســینما به خاطر تاثیرگذاری اش همواره مورد 
توجه مســئوالن فرهنگی اســت و از آنجا که ســینما ابعاد 
هنری و فنــی مختلف دارد، بنابراین رونق آن، نشــانه های 
مناسبی از توســعه در یک جامعه به دست می دهد. 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 شــده اند که به خاطر 
عدم حمایت های کافی یا مهاجرت کرده اند یا از کار دســت 

کشیدند.
با توجه به اینکه ســینما، هنر و صنعت اســت و هر روز نیز 
هزینه تولیــد فیلم ها گران تر تهیه می شــود، کمتر کســی 
عالقمندبــه ســرمایه گذاری بــرای آن اســت و اگر کمک 
متولیان در این بخش بیشــتر شــود قطعــا تولیدکنندگان 

مستعد و توانمند به مراتب باالتری خواهند رسید.

حوزه هرنی و شجاعت رسمایه گذاری برای سیمناگران جوان

                              دیدگاه
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با رســیدن به پایان سال ســینمایی، به نظر می رسد 
اگرچــه فروش بعضــی فیلم ها در ســالی که پشــت 
سرگذاشتیم از رونق گیشه خبر می دهد، اما استقبال 
از کمدی های ســطح پایین زنگ خطر برای سینمای 
جدی ایران را به صدا درآورده اســت. در این فضا آیا 
می توان امید داشت فیلم هایی شبیه »تنگه ابوقریب« 
یا »سرو زیر آب« ســاخته شــوند؟ آیا بدون حمایت 

نهادها و ارگان ها سینما زنده می ماند؟
به پنج فیلمــی که تا آبــان مــاه ۹7 در صدر جدول 
فروش سینماهای ایران ایســتاده اند نگاهی بیاندازید. 
»هزارپــا« کمــدی ابوالحســن داوودی بیش از ۳7 
میلیارد تومــان فروخته، »مصــادره« کمدی مهران 
احمــدی بیــش از ۱۵ میلیارد تومان فروش داشــته 
اســت. رده ســوم جدول را »التاری« با فروشی بیش 
از ۱4 میلیارد تومــان به خود اختصــاص داده. فیلم 
اجتماعی محمدحســین مهدویان از معدود فیلم های 
جدی پرفروش امسال است. »تگزاس« کمدی مسعود 
اطیابی بیشــتر از ۱4 میلیارد تومــان فروخته و »به 
وقت شــام « ابراهیم حاتمی کیا با بیش از ۱۳ میلیارد 
تومان در رده پنجم جدول ایستاده است. اقبال مردم 
به کمدی ها در یکی دو ســال اخیر خبر از یک اتفاق 
بد می دهد. اغلب این کمدی ها ســبک و سطح پایین 
هســتند. شــوخی های غیراخالقی در آنهــا پررنگ 
اســت. ســاختار و بازیگران تلویزیونی دارند. اغلب از 
فیلم های دیگر کپی شــده اند و در یک کالم، نماینده 
نوع نازلی از ســینما و تفکر هستند. فروش این فیلم ها 
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 فیلم ها تکرار می شوند. اسامی اغلب این آثار مانند 
»دشــمن زن « یا »وای آمپول « شرم آور است. بحث 
فراتر از ممیزی یا امکان ندادن برای تولید و اکران این 
فیلم هاست. ســینما باید در وجه اقتصادی موفق باشد 
وگرنه مثل دیگر صنعت های داخلی نابود می شود. اما 
موضوع این اســت که ارائه یک منو برای مخاطب راه 

حل دیگری برای او باقی نمی گذارد. 
ســینمادار، تهیه کننــده و پخش کننــده باید از راه 
ســینما ارتزاق کنند، بنابراین راه چاره ای 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 
می شود و جای امیدواری است که »مصادره« مهران 

احمدی در باالی جدول اســت اما بقیــه کمدی های 
پرفروش امسال، با ســلیقه و نگاهی غیرهنری و حتی 
سطح پایین ساخته شــدند. نظام درجه بندی هم که 
خوب کارش را انجام نمی دهــد.  بنابراین، خانواده ها 
همراه فرزندانشان به تماشــای فیلم هایی می نشینند 
که شــوخی ها، دیالوگ ها و موقعیت های نامناســب 
برای بچه هــا دارند. در ایــن میــان و در ناامیدی از 
فروش فیلم های 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 فیلم های قبلی ســیدی به دلیل زمان و 
شرایط نامناسب اکران هرگز به اندازه دیده نشده اند. 
»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 ۹۵ اکران شده، دیده شد. 
خوشبختانه، اکران فیلم در بیش از ۱۰۰ سالن و پس 
از شــش هفته رقم باالی ۹ میلیــارد تومان فروش را 
ثبت کرد که برای فیلمی اجتماعی و تلخ، بســیار رقم 
خوبی اســت. »مغزهای کوچک... « برخالف بسیاری 
از تولیدات ســینمای ایران، تبلیغات ویژه ای 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 سرخ ها« و آثاری از 

این دست نیستند.
با رســیدن به پایان سال ســینمایی، به نظر می رسد 
اگرچــه فروش بعضــی فیلم ها در ســالی که پشــت 
سرگذاشتیم از رونق گیشه خبر می دهد، اما استقبال 
از کمدی های ســطح پایین زنگ خطر برای سینمای 
جدی ایران را به صدا درآورده. در این فضا آیا می توان 
امید داشت فیلم هایی شبیه »تنگه ابوقریب« یا »سرو 
زیر آب « ســاخته شــوند؟ آیا بدون حمایــت نهادها 
و ارگان ها ســینما زنــده می ماند؟ ســی و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر و فیلم هایی کــه در این رویداد 
اکران خواهند شــد تا اندازه ای به این ســوال پاسخ 
خواهد داد. هر چند به نظر می رســد جامعه ایرانی به 
دلیل مشــکالت اقتصادی و ... ممکن است سینما را از 
سبد تفریح های خود حذف کند. در این صورت، اتفاق 
ناگوار پررنگ تر شدن نقش شبکه های فارسی زبان در 

اوقات فراغت خانواده های ایرانی است.

زنگ خطر برای سیمنای جدی
نرجس علوی مقدم
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برای اهالی مطبوعات و پژوهشــگران سینما و حتی 
ســینماگران، زمانی که صحبت از پرونده نویسی به 
مناسبت بزرگ ترین جشن ســینمایی کشور یعنی 
جشنواره فیلم فجر به میان می آید، شاید مهم ترین 
نکته اطالعاتی جامع وکامل درباره دوره های مختلف 
جشنواره باشد. هر ساله در آســتانه برگزاری آیین 
جشــنواره فیلم فجر و به بهانه ایــن رویداد هنری، 
یادآوری دوره های 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 می شــود. به اذعان 
بســیاری از اهالی ســینما، بانک جامــع اطالعات 
ســینماِی ایران همواره نقش و جایگاه تاثیرگذاری 
در راســتای تامین نیازهای اطالعاتی پژوهشگران 
سینمایی داشــته و دارد. در حقیقت در دورانی که 
به جهِت گسترده گی شــبکه های اجتماعی و فضای 
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 می یابیــم با عنــوان جشــنواره ها؛ در این بخش 
جشنواره های 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 غنی ترین 
منابــع را در این بانک در خود جای داده اســت که 
از نخستین دوره این جشــنواره که به تاریخ ۱۳۶۱ 
آغاز به کار کرده بود تا دوره ســی و هفتم، اطالعات 
را دقیق و جزء به جزء در اختیار پژوهشــگران قرار 
می دهد. ایــن اطالعات، مقررات جشــنواره، هیأت 
داوران، فیلم های هر دوره، آلبوم های عکس، اسامی 
نامزدها و برندگان سیمرق و جوایز و گوناگون و حتی 
نشســت های مطبوعاتی و یادداشت های دبیران هر 
دوره از جشنواره را شامل می شود. البته هر کدام از 
این موارد در بخش های مجزا بــه تفکیک آمده اند. 
بخش های ثبت شده در این بانک شامل مشخصات 
عمومی جشــنواره، رویدادهای جشــنواره، آلبوم 
جشــنواره، راِی هیأت داوران، شــرکت کنندگان، 

اعضای جشنواره و مشخصات جشنواره هاست. 
در بخِش مشخصات عمومی، موضوعات هر دوره از 

جشنواره و توضیحات حاشــیه ای درباره آن دوره از 
مهم ترین نکات هســتند. به عنوان مثال موضوعات 
جشنواره سی وششم بر طبق اطالعات بانک مواردی 
چون بخش های جشــنواره مانند سینمای سعادت، 
جلوه گاه شــرق، جام جهــان نما، فانــوس خیال 
دارالفنون، نشســت های دانشگاهی، ســمینارها و 
کارگاه های آموزشی و برزگداشت را در بر می گیرد. 
قسمت توضیحات نیز تمام جزئیات مربوط به جوایز، 
نامزدها و برندگان این جشنواره را در خود دارد. در 
دیگر بخش ها نیز موارد مختلف بــا جزئیات دقیق 
و جامع بیان شــده اند بدین گونه کــه اگر محقق یا 
خبرنگاری ســینمایی قصد تهیه مطلبــی در باِب 
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 بی شماِر 
ِشــبه بانک های کنونــی، چنین بانــک اطالعاتی 
می تواند 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 طبقه بندی شده خود قطعا قابل اعتمادترین منبع 
خواهد بــود تا فــارغ از اطالعــات خبرگزاری های 
سینمایی فضایی متفاوت را برای اهالی مطبوعات و 

پزوهشگران فراهم آورد. 
امروز در آستانه جشــنواره سی و هفتِم فجر هستیم 
و کم و بیش با خاطره بازی هایی رو به رو می شــویم 
که به مرور ادوار پیشین جشــنواره فیلم فجر، آثار 
و ســینماگران و هنرمندان هر دوره می پردازد. در 
این میان بانک جامع اطالعات سینمای ایران نه به 
عنوان ویکی پدیایی فاقد اطالعات دقیق و صحیح، 
که به مثابه مهم ترین مرجع و منبــع اطالعاتی در 
این زمینه می تواند زنده کننده خاطراتی باشــد که 
قریب به چهل سال از آن می گذرد و مرور آنها نه تنها 
خالی از لطف نیســت بلکه امری ضروری برای بقا و 
پویایی هر چه بیشــتِر این رویداد هنریـ  سینمایی 

خواهد بود. 

خاطره هایی که مرور یم شوند؛ از گذشته ات امروز
نگاهي به سايت ابنك جامع اطالعات سيمناي ايران 

                              دیدگاه
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۶ ســال پیش بود که یک مرکــز فرهنگی در 
آتن، پس از ۲4۰۰ ســال، برای بار دوم جلسه 
دادگاهی بــرای محاکمه ســقراط برگزار کرد. 
در این دادگاه که تعــدادی از حقوقدانان معتبر 
اروپایــی و آمریکایی به عنــوان وکال و اعضای 
هیات منصفه 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، آن  هم پس از ۲4۰۰ 
سال فارغ از فانتزی بودنش و فارغ از ضرب المثل 
ایرانی »نوش داروی بعد از مرگ سهراب«، البته 
یک پیام معنادار و شاید تکراری داشت: »زمان 
ممکن اســت همه چیز 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 می خواهد.
در دورانی قــرار داریم که دانشــگاه به دالیل 
متعدد، از جمله تبدیل شــدن به نهادی صرفا 
بوروکراتیک )که جــای بحث فراوان می طلبد( 
از مدار تعمیق تفکر فاصلــه گرفته و در جایگاه 
مطلوب خود نیست. از طرفی محیط های مکمل 
دانشگاهی نیز در رخوت و رکود به سر می برند و 
می رود بالیی که بر سر دانشگاه ایرانی آمد بر سر 
ایشــان نیز بیاید. همچنین محیط های جنبی 
کالســیک که در دهه های اخیر با گفت وگو و 
تفکر عجین شده بودند، کارکردهای متفاوتی 
پیدا کرده اند. جمله ای که روی تخته سیاه مقابل 
یکی از کافه های 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 گفت وگوهای 
اندیشه ای باز کرده است. بســتری شده برای 
طرح دعواهای فکری که برای سال ها صحبت 

درباره آنهــا به تعویق و تاخیر افتاده اســت. در 
حالی که کســی از این تعویق سودی نبرده، به 
فایده های عدم نمایــش تفکر در قاب تلویزیون 
به خاطر خط قرمزها نگاهی دوباره می اندازیم. آیا 
به هدف مشخصی رسیده ایم و سودی عایدمان 
شده است؟ خط قرمزهایی که منطقی ندارند و 
محدودیت هایی که کمکی به اعتبار تلویزیون 
نکرده اند، چالش هایی هستند که همیشه جریان 

گفت وگو و اندیشه را با کندی مواجه کرده اند.
روی خوش نشان دادن تلویزیون به عبور از این 
خط قرمز ها، در قالب برنامه های فعال و زنده ای 
مانند »شــوکران« نمود پیدا کرد. »شوکران« 
برنامه ای بود که گفت وگو کننده در آن، برخالف 
قواعد نانوشــته روزنامه نگاری چپ که به دنبال 
انتفاع سیاسی و جناحی از قَِبل گفت وگو است، 

بیشتر به متن می پردازد.
با همه سختی های بروز و ظهور »تفکر« در رسانه 
و به ویژه در چارچوب »تلویزیون«، شــوکران 
یادآور گفت وگوهایی است که در ابتدای انقالب 
میان گروه هــای مختلف صــورت می گرفت و 
»متن« گفت وگوها نشــان مــی داد، هر گروه 
چند مرده حالج اســت. گفت وگوهایی که در 
نتیجه آن بسیاری متوجه می شوند غول هایی 
که از برخی گروه های سیاسی یا فکری در ذهن 
ســاخته اند، پهلوان پنبه هایی بیش نیستند یا 
»چپ« آن قدری که خیال می کند طرفدار ندارد، 
روشنفکری آن قدر که فکر می کند شناخته شده 
نیست و موســیقی آنچنان که برساخته شده، 
غیرقابل گفت وگو نیســت و می شــود درباره 
حیاتی ترین موضوعات فکری، بحث هایی ناظر 
به اجتماع کرد، بی آن که گفت وگو شونده حس 
کند گفت وگو کننده به دنبال انتفاع شــخصی 
از اوســت یا قصد دارد او را به مســلخ بازجویی 
بکشاند. بی طرفی مجری »شوکران« بی طرفی 

عالمانه ای است که به معنای بی موضعی نیست. 
»بی طرفی عالمانه« از منظر نگارنده، روحیه ای 
است که گفت وگو کننده در قبال طرف مقابل 
از خود نشان می دهد و اعتماد او را برای »بحث 
کردن« جلــب می کند. چــون در بحث کردن 
است که عیار ارزیابی می شود; رژی دبره وقتی 
از آمریکای التین برمی گــردد و کتاب انقالب 
در انقالبش را چاپ می کنــد، در ایران نزدیک 
دو، سه هزار نفر فقط به خاطر خواندن این کتاب 
زندانی می شــوند ولی همین کتاب در فرانسه 
چاپ می شود و می رود پشت ویترین. دو سال 
بعد خود دبره، کتاب خــودش را نقد می کند. 

فضای باز این گونه است.
پیام فضلی نژاد، روزنامه نگاری محقق است که 
تالش می کند از فرصت های حداقلی، آورده های 
فراوانی حاصل کند. اگر کمی اغراق کنیم مانند 
کاری که دادگاه نمادین درباره اتهام ســقراط 
پس از ۲4۰۰ سال کرد، در شــوکران نیز این 
اتفاق افتاده است. جدی ترین بحث های فکری، 
به شکلی که قابل شنیده شدن باشد، اجتماعی 
می شود. »شوکران« نمایشــی ساده از »تغییر 
روش« ها و تغییر قالب هاست. برنامه فضلی نژاد 
البته کاری مهم تر نیــز می کند. او با یک برنامه 
ساده دانشــگاه ایرانی را به چالش می کشد. او 
در گفت وگــو به صراحت از اینکــه لیبرال ها از 
گفت وگو استقبال نمی کنند صحبت می کند و 
می گوید خیلی از آنها بیشتر به دنبال کسانی اند 
که تاییدشان کنند. »شوکران« اتفاقا کنایه ای 
برای کسانی اســت که از دادگاه گفت وگو فرار 
می کنند. پیشنهادی که سقراط – برای نجات از 
محکمه ای که در آن محاکمه می شد- نپذیرفت 

و جام شوکران را سر کشید.
سرانجام شوکران، تازه آغاز پروژه تغییر در نگاه 

رسانه ای مانند تلویزیون به اندیشه است.

»شوکران« مناییش ساده
 از»تغییر روش« ها و تغییر قالب هاست

رضا کردلو



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

حوزه هنری برگزار شد.

محســن مومنی شــریف رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی در آغاز این مراســم 
ضمن تقدیر و تشــکر از حضور هنرمندان و اهالی فرهنــگ و ادب گفت: از خداوند 
منان می خواهم عمر شریف و پر برکت ســرهنگی طوالنی و طوالنی تر باشد تا همه 

نسل های ما از وجود و آثارش بهره مند شویم.

مومنی شریف: سرهنگی فرزند زمانه خویش است
محسن مومنی شریف افزود: حدود سی سال است که سرهنگی را می شناسم و با وی 
همکاری دارم. در این مدت طوالنی مطالب بسیاری را از سرهنگی آموخته ام. اما در 
کنار تمامی خصوصیات بسیار خوب سرهنگی یکی از آن ها 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 به خوبی می شناسد و موقعیتی را که در آن قرار گیرد شناسایی می کند. 
در این صورت می تواند اقدامات بزرگی را در دنیا انجام داده و دچار اشتباه نمی شود.

رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی ادامه داد: حضرت امیرالمومنین)ع( می فرماید 
»برای شناخت یک انســان، شــناخت زمانه خودش کافی اســت«. به این ترتیب 
انسانی که زمان خودش را به خوبی بشناســد، هویت خود را به کمال درک می کند 

 سرهنگی مانند فرهنگ دهخدا است
گزارش آیین رونمایی مستند »متولد آذر« در حوزه هنری :

و هویت آفرین و هویت ســاز می شود. سرهنگی هم زمان 
خود را به درستی شناخت و هم زمانه خود را به خوبی به 

دیگر نسل های زمانه خود شناساند.
وی افزود: کلیپــی در ابتدای این رونمایــی به نمایش 
درآمد که به بخشــی از فعالیت هــای خاطره نگاری های 
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 ۲۱ ســال 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 

می شود که سرهنگی در این کار پیروز و سربلند است.
مومنی در پایان گفت: برای سرهنگی عمری با عظمت، 
برکــت و عزت توام با ســالمتی و شــادی آرزومندم. از 
سید رضا حســینی کارگردان این اثر هم که از دوستان 
سرهنگی است و توانســت وی را راضی به همکاری در 

                              پرونده
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ساخت این مســتند کند قدردانی می کنم. 
همچنیــن از محســن یزدی مدیــر مرکز 
مستند حوزه هنری و همکاران ایشان نیز 

تشکر می کنم.

نفس  مجموعه ای  در  الحمدهلل  یزدی: 
می کشم که سرهنگی نفس می کشد

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 همکاری های خوبی داشــت و باید از 

ایشان قدردانی کنم.
وی افــزود: ســاخت پرتــره از مرتضــی 
سرهنگی که چهره ای شناخته شده است با 
سختی های مخصوص خود مواجهه است؛ 
چرا که همه انتظار مستندی فوق العاده از 
پرتره سرهنگی دارند. به این ترتیب ممکن 

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 فوق العاده 
خاص ســرهنگی گفت: ســرهنگی شخصیت 
عجیبی دارد و جذابیت های شخصیتی وی حال 
خوب بــه آدم می دهد. وی درگیر شــخصیتی 
مدیریتی نشده است و همواره اخالق را به خوبی 
مد نظر داشــته و رعایت می کند. ســرهنگی 
روزگار و زندگی خود را وقف کار کرده اســت و 
ما چیزی جز کار مفید، موثر و مستمر از ایشان 
ندیده ایم. شخصیت ســرهنگی برای من بسیار 
الهام بخش اســت و خداوند را شــاکرم که در 
مجموعه ای نفس می کشم که مرتضی سرهنگی 

نفس می کشد.

درویش: سرهنگی مانند فرهنگ دهخدا است
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 مناســبت های مختلف به اهمیت 
کار سرهنگی و مســئولیتی که در طول جنگ 
تحمیلی و ۳ دهه بعد از آن داشــته اند، 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. همان طور که 
در کشــف رازها و حقایق گذشــته، به منابع و 
ماخذها رجــوع می کنیم، 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 دوران هــا عموما 
به ســفرنامه ها رجوع می کنیم کــه اغلب این 
ســفرنامه ها هم توســط جهانگردان خارجی 
نوشته شــده اســت. آنچه که در ســفرنامه ها 
نوشته شده از منظر نگاه استعماری خارجی ها 
به ایران بوده است. جهان در این سفرنامه ها با 
ایران آن زمان آشنا می شود؛ اما با مردم ایران 
کمتر آشــنایی به وجود می آید. سرهنگی این 
حرکت سفرنامه نویســان خارجــی را به درون 

کشور آورده است.
درویش خاطرنشــان کرد: دفاع مقدس عرصه 
ای فراگیر اســت که در البــه الی بخش های 
مختلف جامعه رخنه کرده اســت. ســرهنگی 
مانند آدمی اســت که مــوزه داری می کند و 
همت کرده و ایــن اطالعات را گردآوری کرده 
است. برای من آقای ســرهنگی مانند فرهنگ 

دهخدا است.

سرهنگی  امثال  کار  مرادی:  حجت االسالم 
مقدس و ضروری است

حجت االســالم شــهاب مرادی در این مراسم 
با بیان اینکــه یک جنــگ را می تواند ماهواره 
گزارش کند، اظهار کرد: یک جنگ را ماهواره 
می تواند گزارش کند، امــا نمی تواند مقاومت 
را روایت کنــد. هیچ دوربینــی نمی تواند ایثار 
را روایت کند، این کار ادبیات اســت. سینمای 
امروز که برای برخی آثار دفاع مقدس مورد نقد 
قرار می گیرد مقصر نیســت. مــا منابع ادبیاتی 
مناســب درباره جنگ نداشــته  ایم. ۲۰۰ سال 
بعد، بخش قابل توجهــی از تاریخ دفاع مقدس 
از تحریــف دور می ماند. همیشــه تاریخ مورد 
تحریف قرار گرفته اســت؛ حتی امــروز به ما 
دروغ می بندند. امام فرمودند ما امروز هســتیم 
و تهمت می زنند. 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 وظیفــه اش خوب عمل 
می کند. همین حاال برخی می خواهند بگویند 
انقــالب حرکتی اســت کــه شــخصیت های 
روشنفکر آغاز کردند و آخوندها آن را به دست 
گرفتند. افرادی همچون ســرهنگی می توانند 
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 ده نمکی به مرتضی سرهنگی
مسعود ده نمکی، کارگردان ســینمای کشور، 
نیز در ســخنانی با بیــان اینکــه پرتره کردن 
کســی که خودش پرتره ساز است کار دشواری 
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اســت، اظهار کرد: اینکه کارگــردان این اثر 
می گفت آقای ســرهنگی حاضر بــه مصاحبه 
نمی شــد به نوعی به خصلت بچــه های دفاع 
مقدس بر می گردد. 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 روحیه ای همیشه 

از دیده شدن فرار می کرد.
وی ادامه داد: اگر آثــاری مانند فرهنگ جبهه 
نبود، امــروز نمی توانســتیم دربــاره برخی 
فضاهای موجود در جبهه سخن بگوییم و متهم 
به دروغ گویی می شدیم. ســرهنگی به صورت 
فرهنگی به حوزه جنگ ورود کرد. سرهنگ ها 
معموال روی مین نمی رفتند و سربازها به پیش 
می رفتند. اما در حوزه فرهنگ، سرهنگی روی 

مین فرهنگ رفت.
ده نمکی در پایان ســخنانش گفت: می خواهم 
مجموعه ای بــه آقای ســرهنگی هدیه بدهم؛ 
ماحصل زحمت ۲7 سال کار، محصول ۵ هزار 
ســاعت مصاحبه با چهره های اصلی آزادگان 
کشــور و هزاران سند و اســناد صلیب سرخ و 
۵ هزار ســاعت فایل پیاده شده و فیش برداری 
شده و اصل اسناد را به مناســبت تولد جناب 
سرهنگی که چندی پیش بود، به ایشان و دفتر 

ادبیات مقاومت حوزه هنری تقدیم می کنم.

امیرخانی: امثال سرهنگی اصالت نام واره حوزه 
هنری را حفظ می کنند

رضا امیرخانی، نویســنده مطرح کشــور، نیز 
با اشــاره به اینکــه برندهای خودروســازی، 
راننده های آزمایشــی خود را تــا زمان پس از 
بازنشســتگی هم نگه می دارنــد، اظهار کرد: 
با تمــام تغییراتــی که در طول ســال ها روی 

ماشین ها صورت می گیرد، هر بار این راننده ها 
ماشین جدید را آزمایش می کنند تا اصالت آن 
کمپانی را حفظ کنند. این راننده های قدیمی 

می توانند اصالت یک نام واره را حفظ کنند.
وی تصریح کرد: حوزه هنری یک برند اســت 
و امروز برای نشــان دادن آن نام واره، افرادی 
مانند ســرهنگی، بهبودی و کمری مانده اند. 
هنوز وقتی دفتر سرهنگی می روم، بوی همان 
روزهای اول حوزه هنری را می شــنوم 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 
۲۵ سال اســت که توفیق آشــنایی با مرتضی 
ســرهنگی را دارم، عنوان کرد: امروز که به این 
محفل می آمدم با خودم فکــر می کردم خدایا 
یک تار مو از ســر آقامرتضی کم نشــود. مثل 
ایشــان کم داریم. ما برای ایشــان صدقه کنار 
می گذاریم. مرتضی ســرهنگی بــرای ما نوک 
قله هستند و وقتی می خواهیم به این قله نگاه 
کنیم، کاله از سرمان می افتد. فرق بین ایشان 
و امثال مــن آنجایی معلوم می شــود  که ده ها 
کتاب در ادبیات جنگ منتشــر می شــود، اما 
همه آرشیو می شــوند؛ اما کتاب هایی که بوی 
ســرهنگی   می دهد 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.

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 البه الی ادبیــات جنگ تحمیلی 
احســاس می کنیم و دســت و دل خودمان و 
مملکت مــان را روی این گرمــا می گیریم. نام 
دیگر این گرما امید اســت و ان شــاءاهلل با این 
امید ســرمای مشــکالت مملکت را پشت سر 

می گذاریم.
وی گفت: حــاال حاالها این ســرزمین و فالت 
کهن ســال 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 نیمه تمام گذاشت.
حجت االســالم محمــد قمی رئیس ســازمان 
تبلیغات اسالمی، محسن مومنی شریف رئیس 
حوزه هنــری، احســان محمد حســنی مدیر 
موسســه هنری و رســانه ای اوج، محمدمهدی 
رحمتی رئیس مرکز بسیج صدا و سیما، محسن 
یزدی مدیر مرکز مستند ســوره، علیرضا تابش 
مدیرعامل و حبیب ایل بیگــی قائم مقام بنیاد 
سینمایی فارابی، محمد خزاعی دبیر جشنواره 
فیلم مقاومت، مســعود شــجاعی طباطبایی، 
رضا امیرخانی، حسن برزیده، مسعود ده نمکی، 
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 چهره های فرهنگی و سینمایی حاضر در این 

مراسم بودند.
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اسماعیل امینی، شاعر و کارشناس حوزه ادبیات، درباره ویژگی شخصیت و قلم مرتضی سرهنگی گفت: سرهنگی 
بعد از جنگ به جای پرداختن به روایت اســطوره ای در پی روایت حقیقت است بدون آن که به ارزش ها و عظمت 

دفاع مقدس خدشه ای وارد شود، او بدون ناامیدی و گالیه برای تحقق آرمان هایش شبانه روز تالش می کند.
اسماعیل امینی، شاعر و کارشناس حوزه ادبیات ، درباره ویژگی بارز شخصیتی و قلم مرتضی سرهنگی، گفت: من 
افتخار می کنم که سال های سال است در خدمت جناب آقای ســرهنگی هستم و توفیق داشتم دوست این مرد 
بزرگ باشم. مهم ترین ویژگی شخصیتی مرتضی سرهنگی این است که در روزگاری که همه آدم ها در پی شهرت، 
عکس گرفتن، مصاحبه کردن و حرف زدن هســتند او به دنبال کار است. او به جای آنکه حرف بزند کار می کند و 
این مسئله گم شده روزگار ماست، آدم های امروز مدام شــکایت می کنند و گالیه دارند و کمتر کار می کنند. اما 
هر زمان که آقای سرهنگی را ببینید مشغول کار اســت، او به کارش ایمان دارد، عالقه دارد و عشق می ورزد، او با 

اعتقاد کار می کند.
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، هیچ گاه 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 چشم پوشی 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 می زند. 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 خدشه دار می شود. اتفاقا ارزش جنگ به همان رنج هایی است که مردم متحمل شده اند. سرهنگی توانست 
بدون اینکه به ارزش دفاع مقدس خدشه ای وارد شــود، واقعیت های جنگ را بازگو کند. او این مسئله را به خوبی 

پیاده سازی کرده است.
این نویسنده خاطرنشان کرد: ما در زمان پیروزی انقالب نســلی بودیم که برای ساخت آرمان شهر خود دست به 
قیام زدیم، خیاالتی هم نبودیم، می دانســتیم اگر انقالب به پیروزی برسد بعد از یک یا دوسال به آرمان شهرمان 
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، حرف ها 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 
آرمان شهر است، او هیچ گاه کاری را حرفی را بدون اعتقاد مطرح نکرده است، و چون اعتقاد داشته هرگز از گفتن 
آن ها پشیمان نشده است. در یک جمعی مرحوم قیصر امین پور هم چنین مسئله ای 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 لج بازی 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 انسان های 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 می داند و حقیقت او برای خدا 

شناخته شده و آشکار است. 

سرهنگی روایتگر حقیقت 
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رهبر معظم انقالب اسالمی:اگر شاعر بودم، در مدح 
سرهنگی قصیده ای می سرودم

شــاید یکی از مهم ترین اظهارنظرهــا درباره مرتضی 
سرهنگی، بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی باشد که 
فرمودند: اگر شاعر بودم، در مدح سرهنگی قصیده ای 

می سرودم.
رهبر معظم انقالب اســالمی شــهریورماه ۱۳۸4 در 
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 
خاطره ســازان و خاطره انگیزان قصیده می ســاختم؛ 
حقیقتاً جا دارد؛ چون کاِر بســیار بــزرگ و بااهمیتی 
اســت..... اخیراً از آقــای بهبودی و آقای ســرهنگی 

مصاحبه ای می خواندم، که واقعاً هم همین طور است. 
این آقایــان معتقدند که قضایــای دوره  دفاع مقدس 
را بایســتی مســتند کرد، تبیین کرد، مستدل کرد تا 
براســاس این ها آثار هنری به وجود بیایــد، که کاماًل 
درست است. اعتقاد من این اســت که ما هرچه برای 
دوره  دفاع مقــدس ســرمایه گذاری 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 
کتاب های خوبی نوشــته شــده، لیکن این رشته باید 

استمرار پیدا کند.
مومنی شریف: انسان در حضور سرهنگی احساس امنیت 

می کند
محســن مومنی شــریف، رئیس حوزه هنری، دیگر 

سرهنگی در آئینه نگاه دیگران
رهبر معظم انقالب اسالمی: اگر شاعر بودم، در مدح سرهنگی قصیده ای می سرودم

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 فعالیت های 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 دیدگاه ها درباره شخصیت و فعالیت های مرتضی سرهنگی می تواند در شناخت چنین شخصیتی 

نقش بسزایی داشته باشد و اهمیت نقش آفرینی ایشان در فضای فرهنگ و ادب کشور را بیش از پیش مسجل کند.

                              پرونده
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شخصیت برجسته ای است که می گوید سرهنگی تکلیفش را 
با خودش روشن کرده است و بعضی گیرهای رایج ما آدم های 
امروزی را ندارد. او می افزاید: ســرهنگی به یک وارستگی و 
بزرگواری رسیده است که انسان در حضورش احساس امنیت 
می کند. قرآن می فرمایــد: ان الذین آمنــوا و عملو صالحات 
ســیجعل لهم رحمن ودا؛ آنانی که ایمان دارند و در پرتو آن 
عمل صالــح انجام می دهند، 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 
می زنند

غالمعلی حداد عادل نیز درباره فعالیت های مرتضی سرهنگی 
می گوید: آقای ســرهنگی و دوستانشان یک راه را گشوده اند 
و ساخته اند برخی رهروانی هســتند که با هر قدم برداشتن 
راه را ایجاد می کنند و بقیه افراد در مســیری که آن ها ایجاد 
کرده اند قدم می زنند وظیفه ما این اســت که این راه را حفظ 

کنیم.
وی ادامه می دهد: به برکت انقالب اسالمی بیش از۱۰ هزار 
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 عده ای بخواهند فضا را به آن روزگار برگردانند.

خاموشی: سرهنگی دیده بان ادبیات انقالب و دفاع مقدس است
حجت االسالم 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 هم نشینی 
با او بهره مند شدم.  به درستی سرهنگی راوی عشق است، اما 
او نقش دیده بانی را بیشتر دارد و اگر دیده بان ادبیات انقالب 

و دفاع مقدس نام گیرد، صحیح است.
بهبودی: تجربه های سرهنگی باید ثبت شود

هدایت اهلل بهبــودی، نویســنده، نیز درباره این شــخصیت 
برجســته فرهنگی و ادبی می گوید: ســرهنگی آدمی است 
بســیار خوشــفکر، از این جهت باید یادنامه ای فراهم شود و 
برای فعالیت های ســه دهه کاری او چند نفر انتخاب شوند و 
صحبت کنند. در مورد تجربه های کاری اش و فوت کوزه گری  

این سال ها را ثبت کنند تا به دست عالقه مندان برسد.

مستند »متولد آذر« به کارگردانی و تهیه کنندگی سید رضا 
حسینی در زمان ۶۰ دقیقه 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 می پردازد.

مرتضی سرهنگی در سال ۱۳۳۲ در تهران متولد و تحصیالت 
خود را در مقطع کارشناســی علوم اجتماعــی نیمه تمام رها 
کرد، او از ســال ۵۸ تا ۶7 با روزنامه های جمهوری اسالمی 
همکاری و از سال ۶7 تاکنون در دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
حوزه هنری مشغول فعالیت است. او در سال 7۵ عضو شورای 
ســردبیری روزنامه ایران و ســردبیر دوهفته نامه کمان بوده 

اســت. از میان آثار او »اســرار جنگ 
تحمیلی به روایت اسرای عراقی« مقام 
اول انتخاب کتاب سال دفاع مقدس را 
کســب کرد و کتاب »پابه پای باران« 

مقام اول گزارش را به دست آورد.
مرتضی سرهنگی در سال ۹۳ به 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 ۱( / سروش / ۱۳۶۳.

ـ سفر به قله ها )پنج گزارش جنگی( / 
برگ / ۱۳۶7.

ـ اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای 
عراقــی )جلد ۲(/ دفتــر ادبیات و هنر 

مقاومت / ۱۳۶۸.
ـ اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای 
عراقی )جلد ۳ـ  ۵(/ دفتر ادبیات و هنر 

مقاومت / ۱۳۶۹.
ـ ده روز محاصره )خاطرات یک افســر 
عراقی( / وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی، 

سازمان چاپ و انتشارات / ۱۳۶۹.
ـ یادهای زالل )خاطرات جنگ( / دفتر 

ادبیات و هنر مقاومت / ۱۳۶۹.
ز  ـ پابه پــای بــاران )دو گــزارش ا
خرمشهر(/ دفتر ادبیات و هنر مقاومت 

.۱۳۶۹ /
ـ اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای 
عراقی )جلد ۶ـ  ۸(/ دفتر ادبیات و هنر 

مقاومت / ۱۳7۰.
ـ اسم من چفیه اســت/ دفتر ادبیات و 

هنر مقاومت / ۱۳7۲.
ـ روزهای خرمشهر / دفتر ادبیات و هنر 

مقاومت / ۱۳7۶.

ـ نمــاز، والیــت، والدیــن / کنگــره 
بزرگداشت ســرداران و ۸ هزار شهید 
اســتان های کرمــان و سیســتان و 
بلوچستان؛ ســپاه پاســداران انقالب 

اسالمی، لشکر 4۱ ثاراهلل / ۱۳7۸.
ـ همسفر شــقایق )خاطرات همسران 
فرماندهان شــهید اســتان کرمان( / 
کنگره بزرگداشت ســرداران و ۸ هزار 
شهید اســتان های کرمان و سیستان 
و بلوچستان؛ سپاه پاســداران انقالب 

اسالمی، لشکر 4۱ ثاراهلل / ۱۳7۸.
ـ خرمشــهر کو جهان آرا )گفت وگو با 
صغرا اکبرنژاد، همســر ســردار شهید 

سیدمحمد جهان آرا( / کمان / ۱۳7۹.
ـ مرتضــی آیینــه زندگــی  ام بــود 
)گفت وگو با مریم امینی، همسر شهید 

سیدمرتضی آوینی( / کمان / ۱۳7۹.
ـ اسم من پالک اســت/ دفتر ادبیات و 

هنر مقاومت / ۱۳۸۰.
ـ اسم من خاکریز است / دفتر ادبیات و 

هنر مقاومت / ۱۳۸۰.
ـ خانــه کوچــک، زندگــی بــزرگ 
)گفت وگو با پروین داعی پور، همســر 
سردار شهید حســن باقری( / کمان / 

.۱۳۸۲
ـ خرمشــهر، خانــه  رو بــه آفتــاب 
)گفت وگو بــا صدیقه زمانی، همســر 
سردار شهید عبدالرضا موسوی( / دفتر 

ادبیات و هنر مقاومت / ۱۳۸۶.
ـ محرم در اســارت )گزیــده خاطرات 
آزادگان( / روزنامه همشهری / ۱۳۸۶.

ـ حرف ما )گزیده سرمقاله های کمان( 
/ دفتر ادبیات و هنر مقاومت / ۱۳۸7.

ـ همه چیز درباره جنگ / دفتر ادبیات 
و هنر مقاومت / ۱۳۸7.
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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؛ به طوری 

که امروزه یکی از پرمخاطب ترین کتاب ها خاطرات رزمندگان دفاع مقدس است.
گلعلی بابایی، نویســنده انقالب و دفاع مقدس، درباره ویژگی بارز شــخصیتی و ادبی مرتضی ســرهنگی گفت: 
مهم ترین ویژگی مرتضی سرهنگی هوشیاری، دقت و ابتکار عمل در زمان های خاص و بزرنگاه ها است. او به خوبی 
می داند که درســت چه زمانی بهترین کار را انجام دهد که نتیجه اش 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 آن ها را قانع کرد که دست به قلم بشوند و برای ثبت خاطرات خود همت کنند.
وی ادامه داد: مهم ترین ویژگی کاری مرتضی سرهنگی کادرسازی است. او خوب می داند چگونه چارچوب و کادر 
خود را مشخص کند و برای رســیدن به هدف خود چگونه از دارایی ها 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 روایت های 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 فعالیت های شبانه روزی 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؛ به طوری که امروزه یکی از پرمخاطب ترین کتاب ها خاطرات رزمندگان دفاع 

مقدس است.
گلعلی بابایی تاکید کرد: سرهنگی انسان بزرگی است. او خط شکن زمان خود بود؛ آغاز گر تحوالت بزرگ فرهنگی. 
او میراث جنگ را، فرهنگ دفاع را و روحیه بسیجی که در زمانی می تواند ایران اسالمی را از تنگناها نجات دهد، 
زنده نگاه داشت و توانست نســل های بعدی را با این روحیه آشنا کند. او می دانســت که ظرفیت دفاع مقدس به 
اندازه ای است که اگر بها داده شود، می تواند نســل های بعدی را از گزند تهاجم فرهنگی نجات دهد. از همین رو 

توانست با ثبت خاطرات و تشویق رزمندگان به ثبت خاطرات، کاری بزرگ و تاریخ ساز انجام دهد.

راحله صبوری، نویســنده کتاب هایی همچون »کوچه نقاش ها« و »مهمان صخره ها« در آستانه رونمایی مستند 
»متولد آذر« که شرحی است بر زندگی و فعالیت های مرتضی سرهنگی، اظهار کرد: ایشان با تمام کم و کاستی ها 

از ابتدا چراغ دفتر ادبیات مقاومت و پایداری حوزه هنری را روشن نگه داشته است.
راحله صبوری، نویسنده، با بیان اینکه سال هاست در کنار مرتضی سرهنگی کار کرده  ام، اظهار کرد: از سال ۸۱ در 

حوزه هنری با آقای سرهنگی همکار هستم و در این سال ها از حضورشان بهره بسیاری برده ام.
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 سال ها با جناب اصغر کاظمی همکاری داشته ام و خودم را 
شاگرد ایشان می دانم، اما نخستین درس ها 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 می زنم چیز جدیدی یاد می گیرم و وجه تازه ای از ایشان 

کشف می کنم. معتقدم می توان درباره این شخصیت چندین جلد کتاب نوشت.
این نویسنده خاطرنشان کرد: آثار زیادی از آقای سرهنگی خوانده ام و همیشه آثارشان را تحسین کرده ام. ایشان 
در ادبیات و تاریخ شــفاهی کشــور، بر خالف بســیاری که به دنبال نگارش متونی با متن های پیچیده و سنگین 
هستند، دغدغه ساده نویسی 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 می خورد و این ویژگی بسیار ارزشمندی است.
وی اظهار داشت: آقای سرهنگی غیر از مدیر و پایه گذار دفتر هنر و ادبیات جنگ، به نوعی پدر معنوی دفتر و همه 
بچه های فعال در طی این سال ها بودند. کسی که در سخت ترین شرایط با همه کم و کاستی ها از ابتدا چراغ دفتر 
را روشن نگه داشت 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.

کادرسازی؛ مهم ترین ویژگی کاری مرتضی سرهنگی

سرهنگی چراغ دفتر ادبیات مقاومت را روشن نگه داشته

                              پرونده
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گفتگو                                              

منصور انوری، برگزیده جایزه ادبی جالل آل احمد در سال ۱۳۹۰، به بهانه رونمایی از مستند »متولد آذر« پرتره 
استاد مرتضی ســرهنگی، گفت: اهمیت سرهنگی آن چنان اســت که به پاس زحمات و خالقیت هایش می توان 
تندیسی از وی ساخت و در میدان مهم شهر گذاشت تا همگان از او سخن بگویند و در یادها و خاطره ها زنده بماند 

و آیندگان وجود وی را قدر بدانند.
منصور انوری، برگزیده جایزه ادبی جالل آل احمد در ســال ۱۳۹۰، به خاطر خلق مجموعه رمان »جاده جنگ« 
در مورد شخصیت سرهنگی گفت: ســرهنگی را تاکنون از نزدیک ندیده ام و شناخت حضوری از ایشان ندارم. اما 
همچنان که در آثارشان پیداســت وی هنرمندی متعهد است. ســرهنگی تکلیف خود را با دنیای پیرامون خود 

می داند و چهره ای شناخته شده در حوزه کتاب و ادبیات است.
وی ضمن تاکید بر قدردانی به موقع از هنرمندانی همچون ســرهنگی، گفت: ســرهنگی را بایــد با فعالیت های 
ارزشمندش شــناخت. من نیز وی را با معرفی دوستان شناختم؛ چرا که دوســتان اهل ادب از تالش های وی در 
راستای اهداف واالی سرهنگی می گفتند. به این ترتیب مورد توجه شخصی که او را نمی شناسد قرار می گیرد؛ چرا 
که آثار سرهنگی و فعالیت های مجدانه او در راســتای ترویج کتاب و کتاب خوانی و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس، 

وی را چهره ای شاخص در هنر انقالب ساخته است.
این نویسنده توانمند کشور ادامه داد: بی شک ساخت پرتره مســتندی از شخصیتی همچون سرهنگی، همچنان 
که وی برای حفظ و زنده نگه داشتن نام و روایات ارزشمند انقالب زحمت می کشد و اثرگذار است، می تواند مفید 
باشد. تجزیه و تحلیل ســرهنگی برای دیگران که وی را به خوبی نمی شناسند امکان ایده برداری و الگو برداری از 
زندگی او را به عنوان فردی موفق ایجاد می کند. معرفی سرهنگی به ویژه برای جوانان اهمیت باالیی دارد؛ چرا که 

جوانان آینده سازان هر سرزمینی خواهند بود.
وی افزود: اهمیت سرهنگی آنچنان اســت که به پاس زحمات و خالقیت هایش می توان تندیسی از وی ساخت و 
در میدان مهم شهر نصب کرد تا همگان از او سخن بگویند و در یادها و خاطره ها زنده بماند و آیندگان وجود وی 

را قدر بدانند.
انوری در پایان گفت: سرهنگی در جریان سازی تاریخ شفاهی کشور نقش بسزایی داشته است. وی فردی هنرمند 
و بسیار آشنا به دنیای فرهنگ و ادب کشور اســت. عالوه بر توانایی های او می توان به روحیه والیی او اشاره کرد. 
این نویسنده یکی از والیتمداران فرهنگی کشور است که کار خود را به خوبی انجام داده و همچنان ادامه می دهد.

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 نمی توان به زبان آورد اما وظیفه همه ما 

همت کردن و برجسته کردن فعالیت های این مرد بزرگ ادبیات مقاومت است.
احمدرضا درویش، کارگردان سینما، درباره ویژگی شخصیتی و قلم مرتضی ســرهنگی گفت: مرتضی سرهنگی 
پیشرو، خط شــکن و پیش قدم در عرصه حفظ ارزش های دفاع مقدس بوده و هســت. او قبل از آنکه کسی دست 
به کار شود، برخاست و با همت ۳۰ ســاله 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 فیلم ساز و سینمایی هموار 
ساخت. او تالش کرد از کوه عظیم اتفاقات جنگ کتاب های شســته رفته ای باقی بماند که می توان به بهترین نحو 

آن ها 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 کتاب هایش و من با فیلم هایم حرفم را می زنم؛ و چقدر ارزشمند 
است که من در مســیری قدم می گذارم 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 کتاب ها و اقدامات سرهنگی برای 
همه مانند روز مشخص است. همین اهمیت کارهای سرهنگی است که رهبر انقالب بارها بر ارزش های آن صحه 

گذاشته اند و حتی در منویاتشان بارها از مرتضی سرهنگی نام برده و به او اشاره کرده اند.
این کارگردان سینما تصریح کرد: همان روزهای پایانی جنگ کسی نمی دانست که تالش و اصرار سرهنگی بعدها 
چه گنجینه ای می شود و امروز هم کسی نمی داند که در آینده همین گنجینه تا چه حد می تواند راهگشا و مانع از 
بروز انحرافات و تحریفات تاریخ جنگ و دفاع مقدس شود. فرداروزی نسل های بعد برای شناخت جنگ می  توانند 
به منابع معتبر مراجعه کنند، پژوهش کنند و مسیر امینی را طی کنند که روایتی صحیح و نه مورددار را از جنگ 
می خوانند. ما در تاریخ خود اتفاقات کوچک و بزرگی داشته ایم که متاســفانه نقاط عطفی که می توانست ما را از 
خطر دفع کند و درس های آموزنده به ما بدهد از تاریخ ما به شکل مرموزی حذف شده است. این بار ایران میزبان 
بزرگ مردی به نام سرهنگی بود که دســتاوردهای جنگ تحمیلی را برای ما حفظ کرد، و برای آیندگان می تواند 
صفحه صفحه اش درس های ارزشمندی باشد که با خواندن آن مجاهدت، ایثار، انسانیت و آزادگی را مشق کنند.

 اهمیت معرفی سرهنگی برای نسل آینده

یک یادگار نفیس و گران
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نصــرت اهلل محمــودزاده، نویســنده، درباره 
ویژگی شــخصیت و قلم مرتضی ســرهنگی 
گفت: مرتضی سرهنگی انسان بزرگی است که 
در زمان حیاتش شناخته نمی شود و اگر کسی 
سرهنگی را انکار کند همه ادبیات دفاع مقدس 

را انکار کرده است.
نصــرت اهلل 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 می رساند. 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 می کردنــد تا ادبیات دفــاع مقدس به 
مسیر خود همانند روزهای اول پر قوت ادامه 
دهد؛ همانند عملیات کربــالی ۵ که باید تا 
آخرین لحظات نیز تالش و کوشــش می شد 
تا عملیات به موفقیت و پیروزی برســد. این 
مسئله باید تا پایان داستان و پایان کار ادامه 
می یافت و باید کسانی پای کار می آمدند 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 
می شد، و هر وقت که او را می دیدیم ایده های 

جدید با برنامه های بهتری ارائه می داد.
این نویســنده تصریــح کرد: قلــم مرتضی 
سرهنگی ساده است. همین مسئله است که 
او را بــه مخاطب نزدیــک می کند و مخاطب 
می داند نویســنده چه می گوید. او یک سخن 

طوالنی را یک عبارت زیــاد را در یک جمله 
می گوید 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 
۶۰ با مرتضی سرهنگی هســتیم اما او کاری 
کرد که نویســندگانی که از همان زمان اهل 
نوشتن برای دفاع مقدس بودند و همدیگر را 
نمی شــناختند، به دلیل حرکتی که مرتضی 
سرهنگی آغاز کرد خود را نشان دهند، جلوه 
کنند و ما احساس کنیم نویســندگان دفاع 
مقدس و ادبیات انقالب اســالمی لشــکری 
هســتیم که برای حفظ یاد، مجاهدت و ایثار 
شهدا و جانبازان در کنار هم فعالیت می کنیم. 
امیدوارم کــه بتوانیم این کار مهــم را ادامه 

دهیم.
محمودزاده با بیان اینکه مرتضی ســرهنگی 
بعدها شــناخته خواهد شــد، گفت: چارلی 
چاپلین می گوید من این همــه کار کردم تا 
مردم بفهمند اما آن ها فقــط خندیدند. من 
درباره ســرهنگی جمله ای دارم که هر وقت 
در میان دوستان مطرح می کنم همه به جای 
درک عمیق آن فقط می خندند. من می گویم 
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 هیچ وقت 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 نمی توانــد 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 
می شود 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.

انکار سرهنگی یعنی انکار همه ادبیات دفاع مقدس انسیه شاه حسینی 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 می اندازد.
انسیه شاه حسینی 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 انگیزه ای که داشتند آغازگر 
یک راه شــوند. آن روزها در حیــاط حوزه هنری 
کانکسی بود و همه آن جا جمع می شدیم. من هم 
کنار شان حضور داشــتم و هر وقت با هم صحبت 
می کردیم می گفتیم 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 
می اندازد. 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 

می دهد که روز اول داشت.
شــاه حســینی ادامه داد: یکــی از جذابیت های 
سرهنگی برای من تعهد اوســت. در این 4۰ سال 
آدم های بسیاری پوســت انداختند و رنگ عوض 
کردند اما ایشان همان آدم سال ۵۹ است . در رفاقت 
هم کم نمی گذارد و من هر فیلمنامه ای می خواهم 
شروع کنم اول خدمت ایشــان می روم و سوژه را با 
او در میان می گذارم. ایشــان هم همیشه با روی 
گشاده هر چه منابع تحقیقاتی دارد در اختیار من 

قرار می دهد.
کارگردان »شب بخیر فرمانده« گفت: زمانی که او 
به ثبت ادبیات جنگ فکر می کرد هیچکس دنبال 
چنین موضوعی نبود حتی خود من هم به اندازه او 
امیدوار نبودم که این دغدغه ها به بار بنشیند. وقتی 
از اندیشه های دور و درازش صحبت می کرد گوش 
می کردم اما ته دلم امیدی نداشتم به آن برسد ولی 
امروز می بینم کتاب هایش جریان سازی هایی کرده 
که هیچکس آن زمان تصورش را نمی کرد. اراده او 
بود که باعث شد خیلی ها به موازات او و بعد از او بلند 

شوند تا دریای انقالب را وسیع تر کنند.

کافه نادری جنگ 

                              پرونده
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کیانوش گلزار راغب، نویسنده دفاع مقدس، 
درباره ویژگی شــخصیتی مرتضی سرهنگی 
گفت: مرتضی ســرهنگی با تالش های خود 
متد و شــیوه جدیدی را برای خاطره نگاری 
و ثبت تاریخ انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
ایجاد کرد کــه مخاطب را جــذب کند. او با 
چنین اقدامی مانع از خام فروشــی خاطرات 
رزمندگان و تاثیرگذاران انقالب اسالمی شد.

کیانوش گلــزار راغب، دربــاره ویژگی های 
اخالقی و حرفه ای مرتضی ســرهنگی گفت: 
مرتضی ســرهنگی انســانی بزرگ، اثرگذار 
و بســیار آگاه به حرفه خودش اســت. او را 
بحق می توان پــدر ادبیات انقــالب و دفاع 
مقدس نامید، او توانست با نگارش کتاب های 
اثربخش خود سبک جدیدی از خاطره نگاری 
را ارائه دهد و موقعیت ادبیات انقالب و دفاع 
مقــدس را از یک فضای نامشــخص به یک 
ثبات و ســبک منحصربه فرد برســاند. ما در 
قبل از آقای سرهنگی نیز تولیداتی در حوزه 
خاطره نگاری داشــتیم اما به دلیل ســبک 
نوشتن و شــیوه بیان خاطره مخاطب جذب 
آن ها نمی شــد؛ بــه عبارتی مــا خاطرات را 
خام فروشی می کردیم اما مرتضی سرهنگی 
بر اســاس نیاز مخاطب دســت به قلم شد و 
توانست ضمن رضایت خواننده رونق ویژه ای 
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 نوشته های او برای 
خواننده بســیار جــذاب اســت. همان طور 
که رهبر انقالب تاکید دارنــد، خاطره نقش 
بســیار مهمی در عرصه فرهنگی و اجتماعی 
ایفا می کند 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 متن هــای جذاب 
تضمین شــود، ســال های ســال در جامعه 
اثرگذار و اثربخش خواهد بــود. از همین رو 
خاطرات دفاع مقدس و انقالب اســالمی به 
واســطه اینکه هم تاریــخ را روایت می کند 
و هم حماســه را، می تواند بــرای خواننده 
هم لذت بخش باشــد و هم او را با گذشــته، 
ارزش ها، اعتقادات راســخ و نــاب پیوندی 
مجدد بزند که این مســئله می تواند در ادامه 
مسیر انقالب، بسیاری از توطئه های دشمن 

را خنثی کند.
این نویســنده درباره ویژگی هــای اخالقی 
مرتضــی ســرهنگی نیــز گفــت: مرتضی 
سرهنگی، استادی دغدغه مند، بسیار صبور، 
شایسته و هوشمند اســت. او به جای اینکه 
حرف بزنــد، هدفمند به ســراغ اصل مطلب 
میرود، مخاطب را برانــداز می کند، نیازهای 
او را که شناخت دست به قلم می برد و تولید 
می کند. اگر نگاهی به تالش های دفتر ادبیات 
مقاومت حوزه هنری داشــته باشید، بیش از 
۸۰۰ جلد 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 آن ها رد شده باشد، 
مرتضی سرهنگی با بیش از ۲هزار نویسنده 
انقالب اسالمی جلسه داشته و آن ها را ارشاد 
و راهنمایی کرده اســت. تجــارب مرتضی 
ســرهنگی در حوزه ادبیات مقاومت، انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس بی مانند اســت؛ از 
همین رو اشراف بر موضوع، شناخت مخاطب 
و دغدغه های او برای چــاپ کتاب های طراز 

اول او را از سایرین متمایز می کند.

انسانی بزرگ ، اثرگذار و بسیار آگاه به حرفه خودش 
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 

۶۰ می اندازد.
رضــا امیرخانــی، نویســنده، دربــاره ویژگی 
شــخصیتی مرتضی ســرهنگی گفت: مرتضی 
سرهنگی مرد عمل است. او با تالش شبانه روزی 
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 می رود. سرهنگی یادگار دوران 

طالیی حوزه هنری است.
وی ادامه داد: مرتضی ســرهنگی بر هدف، راه و 
منش خود ایستاده و این اراده می تواند بسیاری 
از جوانان را در مســیر درست قرار دهد، آن ها 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 می دارد. کسانی که 
جنگ را تجربه نکرده اند، کســانی که نزدیکی، 
صمیمیــت، ایثار و تــالش بزرگ مردان جنگ 
را ندیده انــد در کتاب های ســرهنگی آن ها را 
می خوانند و همین کتاب ها اســت که می تواند 
عظمت دفاع مقدس را برای نســل های 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 
آن ها 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 آن ها اجر 
کارشنان را از بین می برد، خودداری می کردند. 
از همین رو تالش بسیار کرد آن ها را مجاب کند 
تا دســت به کار شــوند. همان تالش ها و اصرار 
مرتضی سرهنگی بود که امروز صدها جلد کتاب 

خاطرات دفاع مقدس را در دسترس داریم.

یادگار دوران طالیی 



شاید در نظر اول ساخت یک مستند پرتره درباره شــخصیتی که بسیار درباره او در 
طول سال های اخیر حرف زده شده است، چندان حائز اهمیت به نظر نیاید. درست 
از حدود ۱۰ سال پیش و با انتشار کتاب »دا« توجه های 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 شخصیت هایی است که اکنون 
پس از ســه دهه کار جدی بر روی ادبیات دفاع مقدس در امر خاطره نگاری می تواند 
با واژه های فراوانی توصیف شــود. اما برای توصیف سرهنگی شــاید تنها استفاده از 
واژه ها کافی نباشد. این همان نکته ای است که با دیدن مستند »متولد آذر« می توان 

به آن دست یافت.
»متولد آذر« قرار است بازخوانی زندگی مردی باشد که معموال ترجیح می دهد بیش 
از این که سوژه مصاحبه باشــد، خود در مقام مصاحبه کننده قرار بگیرد. مانند همه 
کسانی که در سال های زندگی شان تجربه خبرنگاری داشته اند. این چنین است که 
مستند پرتره مرتضی سرهنگی از هر لحاظ تبدیل به یکی از آثاری می شود که هر فرد 
عالقه مند به جریان ادبیات مقاومت در ایران پس از انقالب اسالمی به دنبال آن است.

»متولد آذر« با سرهنگی همراه می شــود و به بخش های مختلف خاطرات او سرک 
می کشد. به خانه پدری، به مغازه برادر، به مدرسه ای که در آن درس خوانده و حتی 
به عکس های خانوادگی اش سر می زند. در میان این خاطره گردی ها، آن چه خود را 
به خوبی نشان می دهد 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 مستنِد 7۸ دقیقه ای »متولد آذر« این اعتماد را نشان می دهد. 
همراهی این چنینی یکی از مهم ترین مســائلی است که در این مستند خود را نشان 

می دهد.
اما فارغ از شکل گرفتن اعتماد بین فیلمساز و سوژه روایت او، خود مرتضی سرهنگی 
است که نشان می دهد توانایی تبدیل شدن به یک چهره درخشان رسانه ای را دارد. 
ســرهنگی با شــیرینی خاص خود و با ته لهجه زیبای ترکی اش چنان موضوعات و 
مسائل را به دقت بیان می کند که مخاطب »متولد آذر« به آسانی با روایت او همراه 

می شود.
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 متن های پدر برای خودشــان 
می خوانند به گریه می افتند. ســرهنگی در روایت از سال های کودکی خود چنان از 
پدر و مادرش سخن می گوید که هر مخاطبی دلش می خواهد روزی را در خانه آن ها 
بگذراند. تاکید او بر این که تالش کرده تا فضای زندگی اش دقیقا شبیه آن چه 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 می دهد. عمقی که نمود آن را می توان در 
شکل گیری شخصیت اجتماعی و فرهنگی ســرهنگی به خوبی مشاهده کرد. تاکید 
کارگردان بر همراهی با اشک های اعضای خانواده سرهنگی شاید یکی از مهم ترین 

ویژگی های این اثر باشد.
همان گونه که اشاره شد »متولد آذر« در بررســی زندگی سرهنگی جذابیت هایی را 
در نظر گرفته که باعث می شود مخاطب برای شــنیدن حرف های جدی بخش دوم 
آماده شود. قبل از پرداختن به آن چه که در بخش دوم در این مستند می گذرد باید به 
روایت سرهنگی از سال های رفتنش به مدرسه اشاره ای کرد. سال هایی که به خوبی 
نشان می دهد سرهنگی چه زجری از آن روزها را همچنان با خود می کشد. این چنین 
اســت که او آن روزها را بدترین روزهای زندگی اش خطاب می کند که در مدرسه به 
طور مرتب و با دلیل و بی دلیل کتک می خورده 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 
بچه ها« و پیوند خوردن آن با بخش مهمی از زندگی ســوژه مســتند، دریچه ای را 
می گشاید که می توان با آن به آن چه مرتضی سرهنگی به خاطرش شناخته می شود 

سیمای یک مجاهد فرهنیگ
اشکان قاسمی نژاد

گام گذاشت. سرهنگی پس از انقالب در قامت یک 
روزنامه نگار کار خــود را در روزنامــه »جمهوری 
اســالمی« آغاز می کند. با شــروع جنگ تصمیم 
می گیرد که حرف های اسرای عراقی را در روزنامه 

چاپ کند و این آغاز یک راه طوالنی است.
مستند از این جا به بعد داستان تأسیس دفتر ادبیات 
و هنر مقاومت حوزه هنری اســت. از این جا به بعد 
و در یک چهارم پایانی مستند هدایت اهلل بهبودی، 
یار دیرین ســرهنگی، نیز وارد می شود و تاریخچه 
مصوری از تأسیس دفتری روایت می شود 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 آن چه در جنگ گذشــته و ادای بدهکاری 
به همرزمان و شــهیدان دفاع مقدس چنان درباره 
این دفتر حرف می زند که مســتند نیز تحت تاثیر 
شخصیت او قرار می گیرد. دیگر گویا مخاطب قرار 
نیست یک پرتره از ســرهنگی ببیند، بلکه داستان 
چگونه زنده کردن روایت هایی است که هنوز جای 
کار بسیاری دارد. از این جا به بعد است که مستند تا 
دقایق و سکانس هایی پیش از پایان از ضرورت های 
کاری که سرهنگی و بهبودی انجام می دهند حرف 

می زند.
اما شاید مهم ترین نکته ای که درباره مستند »متولد 
آذر« بتوان به آن اشاره کرد چینش درست آدم ها 
برای توصیف مرتضی ســرهنگی اســت. سیدرضا 
حســینی با در نظر گرفتن رویکردی هوشمندانه 
و در حالی که می توانســت افراد زیــادی را برای 
مصاحبــه درباره ســرهنگی مقابــل دوربین خود 
بنشــاند، تنها تک ســکانس هایی را به همسر و دو 
دختر ســرهنگی اختصاص می دهد و تنها از جایی 
که الزم است هدایت اهلل بهبودی را اضافه می کند. 
جمالت آخر بهبودی درباره بدهکار بودن کشور به 
سرهنگی و عدم شناخت درســت او به عنوان یک 
مجاهد فرهنگی شــاید مهم ترین جمالتی باشــد 
که در این مستند گفته می شود. جمالتی که خود 
سرهنگی خالف آن می اندیشد و می گوید هر کاری 

کرده تنها ادای بخشی از بدهکاری اش بوده است.
شــاید بتوان به ضعف هایی هم در مستند »متولد 
آذر« اشــاره کرد، اما با همه این ها با فیلمی روبرو 
هســتیم که توانسته ســیمای مرتضی سرهنگی و 
همه کارهایی که در طول ســال های زندگی خود 
انجام داده را به تصویر بکشد. تصویری از یک مجاهد 
فرهنگی که در راه بازگویــی روایت های آدم های 
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.

                              پرونده
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»متولد آذر« پرتره  مرتضی سرهنگی از نویسندگان مطرح حوزه ادبیات مقاومت است، 
که اثری قابل اعتنا است.

یکی از ویژگی های مستند پرتره عبور از کاراکتر کلیشه ای 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 می مانند و در نهایت اطالعاتی را ارائه می دهند 
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 می کنند. هر چقدر که 
موضوع مورد بحث دغدغه مندانه تر باشد با اثری روبه رو 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 چهره ای 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 چهره ها 
و بنیان گذاران ادبیات دفاع مقدس است که می توان آن ها را تفسیر و تاویل کرد چه با 

آن ها موافق باشیم یا نباشیم.
ریتم درســت و مناســب فیلم در کنار روایت دراماتیک آن، »متولــد آذر« را به اثری 
متفاوت تبدیل کرده که می تواند 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 دانسته ها به ســمت موضوع رفته و خوشبختانه در بازتاب زندگی 
شخصی مرتضی سرهنگی و زندگی حرفه ای او به افراط و تفریط نیافتاده است، همین 

»متولد آذر« عبور از پرتره »مرتیض رسهنیگ« 
رسول حسنی

شهاب مرادی گفت: مرتضی سرهنگی تنها بازگوکننده و نقل کننده جنگ و اتفاقات آن نیست؛ 
او روایتگر حماسه، رشادت و مجاهدت کسانی است که تاریخ بسیار کم به خود دیده است.

حجت االسالم 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 می خوانید که از فضا صحنه درگیری دو گروه را 
در قالب یک جنگ گزارش می دهد 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 ارزنده ای اسوه های 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 اســالمی قدردانی کرد که فضایی را به وجود آورد که مرتضی سرهنگی امروز بدرخشد. 
وقتی می گوییم مرتضی سرهنگی و وقتی از او تقدیر می کنیم یعنی می گوییم مومنی شریف، 
می گوییم بنیانیان، یعنی از حوزه هنری تقدیر می کنیم. یک تیم خوب سرهنگی را حمایت کردند 
و تالش های همه آن ها امروز به بار نشسته است. کار سرهنگی تجلی تالش حوزه هنری است. 
حوزه هنری باید به خودش به پاس زحمات و تالش های 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 طالیه دار عرصه ثبت خاطرات است، گفت: 

سرهنگی روایتگر حماسه و مجاهدت 
مرتضی ســرهنگی در زمانی احســاس کرد 
بسیاری از رشادت ها در حال فراموشی است. 
اگر امروز جوان ما برای دفــاع از حرم آل اهلل 
راهی ســوریه می شــود به خاطر اثرگذاری 
همین آثار است که مســتقیم به قلم مرتضی 
ســرهنگی و یا غیر مســتقیم با راهنمایی و 
حمایت های او نوشــته شده اســت. مرتضی 
ســرهنگی با بیش از ۸۰۰ نویسنده کار کرده 
و به نحوی خــود را وقف ثبــت و ماندگاری 
حماسه دفاع مقدس کرده است. دفاع مقدس 
در دهه ۶۰ تمام نشــد بلکه تا امروز هم ادامه 
دارد. فرهنگ دفاع مقدس فرهنگ جنگیدن 
نیســت؛ فرهنگ نجات دادن، فرهنگ ایثار 
کردن، نوع دوستی، وطن دوستی و جان دادن 
برای ناموس و اســالم است. ســرهنگی اهل 
جنگ نیست؛ او اهل ایثار است و دست به قلم 
می برد 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.

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 

پرتره های حوزه انقالب و دفاع مقدس کرده است.
ســیدرضا حســینی بی جهت 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 می کنند با آنچــه در حقیقت به آن اعتقاد 
دارند و می نویسند متفاوت است. در واقع »متولد آذر« 
روایت مرتضی سرهنگی از زبان مرتضی سرهنگی است.

تنها نکته ای که باقی می ماند این است که چرا این فیلم 
در بخش  شهید آوینی پذیرفته شده نه در بخش مسابقه 
ملی، مرتضی سرهنگی بیشتر از آنکه چهره ای 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 رشــته های مختلف فنی مورد داوری قرار خواهد 
گرفت. در حالی که »متولد آذر« قابلیت رقابت با بهترین 

آثار بخش مسابقه ملی و بین المللی را داراست.
»متولد آذر« تجربه با اهمیتی در حوزه مســتند پرتره 
است که می تواند به اشــکال مختلف به کار گرفته شود. 
به شرط آنکه مدیران فرهنگی و مراکز ذی صالح شرایط 

دیده شدن حداکثری چنین آثاری را فراهم کنند.
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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.
حجت االسالم 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 وظیفه ای که برای خودش تعریف کرده بود 
ادامــه داد. او با همان جدیت بــرای تحقق آرمان های 
انقالب اســالمی و تعالی ادبیات دفاع مقدس و انقالب 

شبانه روز تالش می کند.
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 می خواهند از این نمد برای خود کالهی ببافند، تنها 
به مسیر و کارهای خود توجه می کند. هرجا که اتفاق 
بزرگی رخ می دهد و رشــدی در حوزه ادبیات انقالب 

 سرهنگی روزی را بدون دغدغه انقالب سپری نکرده

و دفاع مقدس صورت می گیرد، مرتضی ســرهنگی در 
آنجا فعالیتی کرده است اما هیچ گاه در ویترین و تریبون 
حاضر نمی شــود، و همین اخالص و دوری از شهرت او 
است که مرتضی سرهنگی را از بسیاری از نویسندگان 

متمایز می کند.
این نویسنده تصریح کرد: حسن خلق 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 داشته اند.
حجت االسالم 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 
آورده اند. به واسطه اخالق نیکو و منش آقای سرهنگی 
بسیاری به حوزه ادبیات انقالب و دفاع مقدس عالقه مند 

شدند و سعی کردند در مسیر او حرکت کنند.
وی در ادامــه گفــت: امیــدوارم که ســرهنگی ها و 
بهبودی های ادبیات فارسی تکثیر شوند و شاهد ظهور و 
بروز شخصیت هایی باشیم که مانند این دو عزیز این گونه 

فعالیت کنند.
نویســنده کتاب »زندان الرشــید« به نقل خاطره ای 
پرداخت و درباره آن گفت: می خواهم خاطره ای را نقل 
کنم که نشان می دهد رهبر انقالب تا چه اندازه به جناب 
سرهنگی عالقه مند 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 احوال پرسی 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 به شدت حسادت کردم 
که حضرت آقا این گونه جناب آقای سرهنگی را دوست 
دارند. مرتضی سرهنگی بسیار بی بدیل و بی مانند است.

                              پرونده
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