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سخن نخست
خانواده و اخالق در قاب سینما 

اهمیت و جایگاه تولیدات کوتاه و فیلم های ثانیه ای در جامعه امروز بر کسی پوشیده است.  داشتن پیام و این مسئله که فیلم ساز تا 
چه میزانی میتواند در یک زمان کوتاه این پیام را منتقل کند از مشخصه های اصلی فیلم های 100 ثانیه ای است که قرار است در 
قالب جشنواره بین المللی فیلم 100 ، 8 تا 10 اسفندماه توسط حوزه هنری در تهران برگزار شود. نکته شاخص و قابل توجه اینکه 
متولیان این رویداد سینمایی به گونه ای هدف گذاری کرده اند تا فیلم ها بر پایه نگاهی اخالق مدارانه تولید شوند؛ مسئله ای که 

نیاز امروز جامعۀ بشری است.
اخالق و سبک زندگی، ترویج مفاهیم اخالقی همچون قانون مداری، گذشت، سعۀ صدر، ایثار، ترویج الگوی انسان انقالب اسالمی، 
خانوادۀ الگوی ایرانی اسالمی، فرهنگ اصیل ایرانی و نگاه دوباره به زندگی و زدودن غبار روزمرگی از موضوعات این دوره جشنواره 

است؛ موضوعات و مفاهیمی برویم که در جامعه معاصر به طرز عمیق و وسیعی کاربردی و اثرگذار است.
ســاخت فیلم هایی با زمان حداکثر 100 ثانیه در کوتاه ترین زمان ممکن و با کلیتی منسجم کاری بسیار مشکل است و فیلمساز 
می باید داستانی را بیان کند که آغاز، میانه و پایان داشته باشــد و بتواند بر مخاطب تأثیر بگذارد. چرا که بر این باوریم فیلم 100 
یک فیلم کامل است؛ با تمام مشخصات یک فیلم و با تکیه بر دو عنصر ایجاز و خالقیت، نه یک تیزر تبلیغاتی است، نه نماهنگ و 

نه بخشی از یک فیلم بلند.
 فیلم 100ثانیه ای رسانه ای نو و مناسب است برای ابزارهای جدید که با قابلیت تأثیرگذاری بسیار باال در جهان پرشتاب و پرهیاهوی 
امروز می تواند ثانیه هایی مخاطب بی وقت و کم حوصله را به خود مشــغول کند و در کنار انتقال مفهوم و پیام خود لذت بصری و 

زیبایی شناسانه هم به او هدیه کند.
شتاب زندگی در جامعه امروز باالست. در عصر پرشتاب امروز که اوقات فراغت معنای واقعی اش را از دست داده و چرخه پرسرعت 
روند فعالیت و رومزگی اجازه تمرکز و فراغت را نمی دهد ضریب وقت های خالی و حوصله مردم هم به شــدت پایین است. شاید 
از دالیل دوری بخش هایی از مردم با سینما همین باشد. در این شرایط بدون شک، بسته های فرهنگی و تفریحی سهل الوصول 
و فیلم های کوتاه و ثانیه ای حرف اول را می زنند. بویژه اینکه با رشــد تکنولوژی الکترونیک و توسعه فضاهای مجازی و گسترش 
روزافزون دامنه شبکه های اجتماعی زندگی پیوندی ناگسســتنی با این فضاها دارد؛ پس بهترین، موثرترین و آگاهی بخش ترین 

محصول عرضه فیلم های کوتاه و ثانیه ای در این ظرفیت هاست.
فیلم کوتاه نیاز جامعه امروز است. سینمای کوتاه سینمایی خالق تر، جسورتر، کنجکاوتر است. رشد صنعت، تکنولوژی و فضاهای 
مجازی این مکانیسم را ایجاد کرده تا از این فرایند کاربردی تر اســتفاده کنیم. این استفاده هم در حیطه فرهنگ سازی و تعالی 

فرهنگی جامعه می تواند باشد و هم در گستره مقاصد تبلیغی، آموزشی و کاربردی.
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فیلم کوتاه »ذبح« از تولیدات حوزه هنری کردســتان، نخســتین 
ساخته مشترک آکو زندکریمی و سامان حسین پور به دوازدهمین 

جشنواره »گالسکو« راه پیدا کرد.
این جشنواره که بزرگ ترین رویداد رقابتی فیلم کوتاه در اسکاتلند محسوب 
می شود، در این دوره اثر دو فیلم ساز ایرانی را به نمایش می گذارد. از 1۷00 
فیلم ثبت نام شده در این دوره از جشنواره، ۵۴ فیلم به بخش مسابقه راه پیدا 

کرده که با هم به رقابت خواهند پرداخت.
فیلم کوتاه »ذبــح« به نویســندگی و کارگردانی آکو زندکریمی و ســامان 
حسین پور به دوازدهمین دوره این جشنواره راه پیدا کرده و در بخش مسابقه 
بین المللی با فیلم هایی از کشورهای اسلواکی، بلغارستان، سوئد، کانادا، یونان، 
هند، استرالیا، ژاپن، فرانسه، پرتقال، برزیل، لهستان، بلژیک، اتریش، فنالند، 
انگلیس، سنگاپور، فیلیپین، ایتالیا، آلمان، سوئیس، آرژانتین، آمریکا، رومانی 

و لیتوانی به رقابت خواهد پرداخت.
فیلم کوتاه »ذبح« چندی پیش در جشنواره کاستندورف صربستان با حضور 
کارگردانان نمایش داده شد و همچنین در جشنواره ارلی بیرد بلغارستان نیز 

توانست جایزه بهترین فیلم کوتاه خارجی را از آن خود کند.

واحد هنرهــای تصویری حوزه هنری البرز فیلم کوتاه »شمشــیر 
چوبی« را با حضور عوامل فیلم نقد و بررسی کرد.

فیلم کوتاه »شمشیر چوبی« به کارگردانی بهزاد علوی از تولیدات 
واحد هنرهای تصویری حوزه هنری البرز 1۶ بهمن ماه با حضور عوامل سازنده 
فیلم و فیلم سازان و عالقه مندان به فیلم کوتاه در حوزه هنری البرز به نمایش 

گذاشته و مورد بررسی قرار گرفت.
این فیلم با موضوع امنیت اجتماعی بــا رویکرد تاثیر رفتار والدین بر تربیت و 
نوع نگاه کودکان در جامعه در سال ۹۷ به تهیه کنندگی حوزه هنری البرز و 

کارگردانی بهزاد علوی تولید شده است.
نمایش و بررسی این فیلم با حضور دکتر اســماعیلی )روان شناس و مدرس 
دانشگاه(، عوامل سازنده فیلم، فیلم سازان و عالقه مندان روز در نگارخانه حوزه 

هنری البرز برگزار  شد.

تولیدات حوزه هنری مازندران در اولین جشنواره فیلم کوتاه »چهل 
قدم با انقالب« خوش درخشیدند.

مهدی معصومی گرجی معاون فرهنگی هنری این نهاد عنوان کرد: 
جشنواره فیلم کوتاه »چهل قدم با انقالب« ۲۴ بهمن نتایج خود را اعالم کرد 
و در این رویداد فرهنگی، هنرمندان مازنی و تولیدات حوزه هنری مازندران 

خوش درخشیدند.
در اختتامیه این جشنواره که در فرهنگ سرای بعثت مالرد تهران برگزار شد، 
»راز ماهی قرمز« اثر امیر غبارآستانه به عنوان انیمیشن برگزیده دست یافت.

همچنین »دخیل« اثر محمدعلی هاشم پور به عنوان فیلم داستانی برگزیده 
انتخاب شد و سیده معصومه حجازی به عنوان کارگردان برتر، تقی قاسم پور 
به عنوان تصویربردار برتر بــرای فیلم »دریامرد«، امیرحســین لیموچی و 
ترانه کروبیان جایزه بازیگران کــودک و نوجوان برای فیلم های »دریامرد« و 
»دخیل«، سپیده عنایتی به عنوان بازیگر زن برتر برای فیلم »دخیل« و فیلم 
کوتاه »ترنم« به عنوان فیلم برگزیده تجربه اولی ها هنرستان سوره حوزه هنری 

مازندران، افتخارآفرینی کردند.

فیلم کوتاه »ذبح« به »گالسکو« اسکاتلند راه پیدا کرد

فیلم کوتاه »شمشیر چوبی« در بوته نقد و بررسی

درخشش هنرمندان مازنی در جشنواره »چهل قدم با انقالب«
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مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری آذربایجان شرقی از 
تولید دو فیلم کوتاه 100 ثانیه ای به تهیــه کنندگی حوزه هنری 
آذربایجان شرقی برای حضور در جشنواره فیلم 100 در این استان 

خبر داد.
شهرام خزرائی گفت: »AM 08:00« به کارگردانی میالد دل آسا، به موضوع 

جنگ و تجاوز داعش پرداخته است.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری آذربایجان شرقی در ادامه افزود: 
همچنین فیلم کوتاه »دردی که بود ... دردی که هست« به کارگردانی ناصر 
طریحی با موضوع ایثار و از خودگذشتگی همسران جانبازان هشت سال دفاع 

مقدس، دومین فیلم تولید شده به تهیه کنندگی حوزه هنری استان است.
خزرائی تولید فیلم های 100 ثانیه ای با توجه به ویژگی های بسیار ارزنده ای را 
که این گونه فیلم ها دارد بسیار ساده توصیف کرد و گفت: نقش حوزه هنری به 
عنوان یکی از حامیان اصلی فیلم های 100 ثانیه ای با برگزاری جشنواره های 

فیلم های 100 ثانیه ای بسیار حائز اهمیت است.

فیلم های حوزه هنری خراسان شمالی با عنوان »طعم انقالب« در 
ایام دهه مبارک فجر اکران شدند.

رضا خدادادی گفــت: به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی اکران فیلم های مستند و سینمایی با عنوان »طعم 
انقالب« با هدف ارتقای سطح و بینش فکری و فرهنگی و معرفی ارزش های 

انقالب اسالمی برگزار  شد.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراسان شمالی افزود: فیلم های 
انتخاب شده برای اکران، منتخبی از مجموعه تولیدات سازمان سینمایی اوج، 

سفیر فیلم و جشنواره مردمی فیلم عمار بود.
وی در خصوص محل های اکــران این فیلم ها بیان کــرد: اکران ها در بعضی 
مدارس در مقاطع متوسطه دوره اول و دوم و مســاجد روستایی برگزار و در 

روستاهای مهنان، گریوان و ویالشهر اکران شد.
وی با اشاره به اینکه استقبال از اکران ها در روستاها بسیار پرشور بوده، گفت: 
استقبال گسترده مردم باعث شد تا در خصوص اکران در مناطق روستایی و 

محروم سرمایه و انرژی بیشتری را بگذاریم.

فیلم مســتند »کاپیتان ۲۲« به نویســندگی و کارگردانی آرمان 
قلی پور دشــتکی از ســوی واحد هنرهای تصویری حوزه هنری 

چهارمحال و بختیاری تولید شد.
مسئول واحد موســیقی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: مستند 
»کاپیتان ۲۲« تازه ترین اثر حوزه هنری چهارمحال و بختیاری است که در 

مدت زمان 1۲ دقیقه تولید شده است.
محسن باقری دستگردی افزود: این فیلم روایتگر شخصیتی است که از دام 
مواد مخدر نجات پیدا کرده و اکنون با اراده ای قوی مشغول به کار شده است. 
علی پس از ترک مواد مخدر به ورزش روی آورده و با بچه های شهر خود تیم 

فوتبالی را راه اندازی کرده و به آموزش فوتبال به بچه ها مشغول است.
وی افزود: مجری طرح این مستند »پازن فیلم« است و صدابرداری آن نیز به 
عهده مسعود رضایی بوده است. تحقیق، تصویربرداری، تدوین و صداگذاری 

این مستند کوتاه را نیز آرمان قلی پور دشتکی انجام داده است.

تولید دو فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای درآذربایجان شرقی

اکران فیلم با »طعم انقالب«

 »کاپیتان ۲۲« تولید شد
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انیمیشن »رؤیاها در اعماق« به نویسندگی و کارگردانی رضا محمدی و تدوین زنده یاد رحیم 
ذبیحی با تهیه کنندگی حوزه هنری کردستان تولید و آماده نمایش شد.

»رؤیاها در اعماق« به مدت زمان 10 دقیقه با ترکیبی از ســه تکنیک نقاشــی روی شیشه و 
 ،larg ۴ فیلم برداری تک فریم و ادیت کامپیوتری، نقاشی دیجیتالی هر فریم با قلم های حرفه ای اینتوس

و 2d انیمیشن، به نویسندگی و کارگردانی رضا محمدی تولید و آماده نمایش شده است.
این انیمیشن دومین اثر تولید شده با این سبک در کشور است. برای تولید این انیمیشن که دو سال طول 
کشیده اســت 1۴000 فریم نقاشی کار شده اســت که با تدوین ویژه هنرمند توانمند سینمای کردستان 

زنده یاد رحیم ذبیحی که چند روز قبل از درگذشت شان به پایان رساندند آماده نمایش شده است.
در این پویانمایی که چندمین همکاری مشــترک حوزه هنری و رضا محمدی محسوب می شود، غزاله 
محمدی در بخش انیماتــوری و فیلم برداری و ادیت کامپیوتری، حســن قورچیان در بخش صداگذاری و 

طراحی صدا و موسیقی و سهراب نوربخش به عنوان اتالوناژ همکاری داشته اند.

رؤیاها در اعماق حوزه هنری کردستان

بیانیه سازمان سینمایی حوزه 
هنری در پی شهادت مرزبانان

بیانیه ســازمان ســینمایی حوزه هنری در پی شــهادت 
مرزبانان و پاسداران انقالب

ســازمان ســینمایی حوزه هنری با صدور بیانیه ای ضمن 
تسلیت شهادت پاسداران و مرزبانان انقالب در سیستان و بلوچستان، 

این جنایت ضدانسانی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:

این گونه اقدامات کور و بزدالنه نشــان ضعف و اســتیصال دشمنان 
این سرزمین و  هراس شان از  گســترش و بالندگی انقالب اسالمی و 

استقالل ملت حماسه ساز و غرورافرین ماست.
این حرکت مذبوحانه امروز، بیش از هر چیز خشم و عصبانیت استکبار 
جهانی و دست نشــانده های منطقه ایش را از حضور  باشکوه ملت در 

جشن های چهل سالگی انقالب به نمایش می گذارد.
دشمنان انقالب اسالمی غافل از آنند که ملت بزرگ ایران در طول چهار 
دهه تاریخ شکوهمند انقالب اسالمی همواره، نشان داده است که این 
گونه اقدامات کوردالنه تاثیری بر عزم و اراده پوالدین شان در راه حفظ 

عزت و استقالل نخواهد گذاشت.
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کلیپ »ایران آینده« منتشر شد
کلیپ »ایران آینده« با شــعار»آینده از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیک تر است« محصول مرکز 

مستند حوزه هنری است که »عصر فضایی« ایران را در ذهن یک کودک نمایش می دهد.
اولین قسمت از مجموعه »ایران آینده« که تصویری از آرزوهای مردم ایران است با موضوع »عصر 
فضایی« منتشر شد. این تیزر به کارگردانی محسن کریمیان و تهیه کنندگی یاسر فریادرس در حوزه هنری 

تولید شده است.
پروژه ایران آینده در قسمت های بعدی نیز با شعار »آینده از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیک تر است« تصویری 

از آینده جمهوری اسالمی را ارائه خواهد کرد.
از دیگر عوامل این اثر می توان به محمد برادران مجری طرح، بهروز بادروج مدیر فیلم برداری، حسام ساروخانی 

سازنده موسیقی، رامین ابوالصدق صداگذار و پویان شعله ور تدوینگر اشاره کرد.
گفتنی است، کلیپ »ایران آینده« با شعار »آینده از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیک تر است« محصول مرکز 

مستند حوزه هنری است که به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی ایران منتشر شده است.

رویدادها                                     

ســایت بانــک جامــع اطالعات 
ســینمای ایران با عنوان »سوره 
ســینما« دور جدید به روزرسانی 

اطالعات هنرمندان را آغاز کرد.
برپایه این گزارش؛ این به روزرســانی شامل 
پرونده افراد، موسسات سینمایی، جشنواره ها 
و فیلم ها اســت که تمامی صنوف سینمایی 
www. :می توانند بــا مراجعه بــه آدرس
sourehcinema.com/Default.
aspx  و پر کردن فرم فراخوان اطالعات خود 

را تکمیل کنند.
در این خبر آمده است: سایت بانک اطالعات 
سینمای ایران »سوره ســینما« بانک جامع 
اطالعاتی سینماگران است که پرونده فیلم های 
تاریخ سینمای ایران از ابتدا تاکنون به همراه 
کلیه اطالعــات مربوط به آنها شــامل عوامل 
فیلم، مشخصات فنی، خالصه فیلم، بیوگرافی 
و سوابق هنری سینماگران ایرانی، بزرگترین 
گالری عکس ســینمایی شــامل عکس های 
صحنه، پشت صحنه و پوســتر برای فیلم ها، 
همچنین پرونده کامل جشــنواره ها شــامل 
قوانین و مقررات، فیلم هــا، جوایز، تصاویر و ... 
مانند: جشــنواره جهانی فیلم فجر، جشنواره 
جهانی فیلم کودک و نوجوان، جشــن خانه 
سینما، جشــنواره جهانی فیلم »مقاومت«، 
جشــنواره جهانی فیلم »رشــد« و ... در این 
بانک گردآوری و پرونده فیلم های سینمایی 
به تفکیک سال تولید از 1۳0۹ تاکنون در آن 
ارایه شده است.عالوه بر اطالعات مربوط به ۳۲ 
هزار و ۴۳۹ سینماگر از ســال 1۳0۹ در این 
بانک، سه هزار و ۵0۷ پروند فیلم شامل آلبوم 
عکس ها، خالصه داستان و تیتراژ، همچنین 
اطالعات مربوط به ۷۶۵ شــرکت و فیلم های 
تولید شده آن معرفی شــده است. محتوای 
این بانک شــامل تاریخچه ســینمای ایران، 
معرفی فیلم های ساخته شده ایرانی به همراه 
کلیه اطالعــات مربوط به آنهــا مانند عوامل 
فیلم، مشخصات فنی، خالصه فیلم، بیوگرافی 
و ســوابق هنری ســینماگران ایرانی از سال 
1۳0۹ تا کنون است، بزرگترین گالری عکس 
سینمایی شــامل عکس های صحنه، پشت 
صحنه و پوستر برای فیلم ها، افراد و جشنواره ها، 
گزارش کامل از نتایج جشنواره های داخلی و 
جهانی و رویدادهای روز آن، امکان دسترسی 
به اطالعات روز سینماهای تهران به طور کامل، 
بخش آرشیو عکس شامل عکس فیلم، پشت 
صحنه فیلم و هنرمندان می شود. همچنین،  
پرونده کامل )شامل قوانین و مقررات، فیلم ها، 
جوایز، تصاویــر و …( از اطالعات مربوط به 
جشنواره های مهم ســینمایی کشور مانند: 
جشنواره جهانی فیلم فجر، جشنواره جهانی 
فیلم کودک و نوجوان، جشــن خانه سینما، 
جشنواره جهانی فیلم »مقاومت«، جشنواره 
فیلم »رشد« در این بانک گردآوری و پرونده 
فیلم های ســینمایی به تفکیک سال تولید از 

1۳0۹ تاکنون در آن ارایه شده است.

به روزرسانی اطالعات سینامگران

فیلــم ســینمایی »قصر شیشــه ای« به 
کارگردانی دســتین دنیل کرتن محصول 
۲01۷ در سالن سوره حوزه هنری استان 
اصفهان در برنامه ســینما گپ به نمایش 
درآمد و  با حضــور حمیدرضا محمودی نژاد متخصص 

مشاوره و روان درمانگر نقد و بررسی شد.
 مهدی احمدی فر، رئیس حوزه هنری استان اصفهان، نیز 

به تماشای این فیلم نشست.
فیلم سینمایی »قصر شیشــه ای« علی خطیبی، مدیر 

واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان اصفهان، 
ضمن دعوت از تمامی خانواده های اصفهان برای دیدن 
فیلم های فصل اول سی نما زندگی »سینما گپ« در سالن 
ســوره حوزه هنری بیان کرد: یکی از اولویت های حوزه 
هنری توجه به خانواده و نقش والدین در تربیت فرزندان 
و نقش فرزندان در جامعه است و ما با توجه به نیاز جامعه 
امروز تصمیم گرفتیم که یک سری از فیلم های مناسب 
خانواده ها را انتخاب و با توجه به دیدگاه های روان شناسی 

مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

»سینام گپ«؛ برنامه ای با رویکرد خانواده
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تولید انیمیشن »هام هام« در حوزه هنری کردستان با رویکرد مبارزه با آسیب های اجتماعی
انیمیشن 100 ثانیه ای »هام هام« به نویسندگی و کارگردانی آذر منصوری و تهیه کنندگی حوزه 
هنری کردستان با رویکرد آشــنایی با رویکردهای غیر اصولی محدود کردن کودکان از فضای مجازی تولید و 

آماده نمایش شد.
آذر منصوری از هنرمندان توانمند عرصه فیلم سازی که کسب عنوان بهترین کارگردانی یازدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کوتاه 100 ثانیه ای را با فیلم »معلق« در کارنامه هنری خود دارد، در ششمین اثر سینمایی 
خود با هدف آگاه سازی خانواده ها نسبت به آسیب های ناشــی از محدود کردن غیر اصولی کودکان از فضای 
مجازی، انیمیشن کوتاه 100 ثانیه ای »هام هام« را به تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان آماده نمایش 

کرده است.
وی در خصوص داستان این فیلم گفت: داستان مربوط به خانواده ای است که بر سر میز صبحانه ای نشسته اند 
که روی آن اینترنت سرو می شود و سعی شده است در مدت 100 ثانیه پیام مورد نظر به خانواده ها و مخاطبین 

منتقل شود.
منصوری در خصوص دیگرعوامل همکار در تولید انیمشــن »هام هام« گفت: صداگذاری را نیز خود برعهده 
داشــته ام و مهرانه منصوری در بخش طراحی کاراکتر و بک گراند و توفیق امانی در بخش تدوین و همچنین 

همراهی با بنده در بخش صداپیشگان این انیمیشن همکاری داشته اند. 
وی در پایان گفت: این انیمیشن در اولین حضور خود به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 

ارسال شده است.

انیمیشن »هام هام« در حوزه هنری کردستان

رشد مخاطبان پردیس »ساحل« اصفهان در دهه فجر

سیدمصطفی حسینی مدیر ســینماهای حوزه هنری در استان اصفهان 
از اجرای موفقیت آمیز طرح بلیت نیم بها در دهه فجر در این استان خبر 

داد.
ســید مصطفی حســینی گفت: با آغاز دهه فجر طرح بلیت نیم بها را در 
همه سینماهای حوزه هنری در اصفهان اجرا کردیم. با استقبال از این طرح فروش 
سینماها رقم قابل توجهی صعود داشته است. به عنوان مثال در پردیس »ساحل« 

شاهد رشد سه برابری مخاطبان با توجه به اجرای این طرح بودیم. 
حسینی درباره استقبال از پردیس »ساحل« که با ۹ سالن به تازگی کارش را آغاز 
کرده گفت: خوشبختانه با توجه به فصل زمستان و پس از آن شروع جشنواره فیلم 
فجر، فروش و استقبال از فیلم ها به مرور بهتر شــد و انشاهلل با برنامه هایی که برای 

این پردیس داریم، شاهد افزایش مخاطبان در ماههای آینده خواهیم بود.
حوزه هنری در استان اصفهان صاحب سینماهای »فلسطین«، »سپاهان«، پردیس 
»چهارباغ«، پردیس »ساحل«، سینما »بهمن« خوراسگان، »یاسمن« شاهین شهر، 

»بهمن« کاشان، »بهار« گز، »فرهنگ« میمه و »فرهنگ« فوالدشهر است.
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نمایش فیلم های کوتاه حوزه هنری در مدارس یاسوج 
واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، ۵ فیلم کوتاه تولید خود را در مدرسه ابتدایی بنت الهدی شهر یاسوج پخش کرد.

واحد هنرهای تصویری حوزه هنری این اســتان در ادامه ویژه برنامه های چهل سالگی انقالب 
اقدام به پخش ۵ فیلم کوتاه از تولیدات تصویری خود برای دانش آموزان مدرســه ابتدایی بنت الهدی شهر 

یاسوج کرد.
فیلم کوتاه »اولین نماز من« به کارگردانی محمد موســوی، انیمیشــن »محــراب آرامش« به کارگردانی 
زیبا ارژنگ، انیمیشن »تنگ بلور« ســاخته علی محمدی و نماهنگ های »بلبل شیدایی« و »همسنگری« 
ساخته سید جواد هادی اصل، فیلم هایی بودند که با هدف کمک و تعمیق یادگیری و آموزش رفتار مطلوب 

دانش آموزان در جامعه برای این دانش آموزان پخش شد.

رویدادها                                     

8 فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن 
از تولیدات حوزه هنری اســتان 
کردستان به بخش پایانی دومین 
جشنواره دانشــجویی فیلم های 

کوتاه »ریگا« راه یافت.
دومین جشنواره دانشجویی فیلم های کوتاه 
»ریگا« با همت مرکز علمی کاربردی فرهنگ 
و هنر کردستان و همکاری و مشارکت حوزه 
هنری و انجمن ســینمای جوانان اســتان 
کردســتان به مدت ۲ روز در محل پردیس 

سینمایی بهمن سنندج برگزار  شد.
براســاس آرای هیئت انتخاب، ۲۴ فیلم به 
جشــنواره راه پیدا کرد که از این میان 8 اثر 
تولید حوزه هنری انقالب اســالمی استان 
کردستان آثار هنرمندان جوان و دانشجوی 

استان بود.
فیلم »بیشکه« به کارگردانی »رضا روحانی« 
فیلم »امضاء« به کارگردانی »گیتا فیضی«، 
فیلم »شــیرجه آزاد« به کارگردانی »زانیار 
زندی«، فیلم »کاتی باریــن« به کارگردانی 
»کاوه جاهد«، فیلم »نارنجی« به کارگردانی 
»آرمان احمدی«، فیلــم »ویالی ذخیره« 
بــه کارگردانی »شــاهد احمــدی«، فیلم 
»چرخ وفلــک« به کارگردانــی »ندا حاجی 
میرزایــی« و انیمیشــن »قبــل از بعد« به 
کارگردانی »محســن خسروآبادی«، هشت 
فیلمی هســتند که با تهیــه کنندگی حوزه 
هنــری در بخــش نهایی جشــواره حضور 

داشتند.
در این جشــنواره، حــوزه هنری اســتان 
کردســتان به منظــور تشــویق و ترغیب 
هنرمندان جوان استان به تولید آثار متناسب 
با سیاســت ها و اهداف تعیین شــده به یک 
فیلم و یک فیلم نامه لــوح تقدیر و هدایایی 

اهدا کرد.
همچنین در بخش دیگری از این جشــنواره 
نیز کارگاه فیلم سازی با عنوان »چالش های 
مستندســازی تک نفــره« ویــژه شــرکت 
کنندگان و دانشــجویان فیلم سازی توسط 
حوزه هنــری و این جانب برگزار  شــد و در 
این کارگاه تمام موارد مربــوط به تولید آثار 
سینمایی در بخش مستند با کمترین هزینه 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۸ اثر حوزه هرنی کردستان در 

جشنواره »ریگا«

حوزه هنری آذربایجان شرقی اکران ویژه فیلم »سرو زیر آب« ســاخته محمدعلی باشه آهنگر را ویژه 
خبرنگاران و هنرمندان در سالن شماره یک پردیس فرهنگی سینمایی قدس تبریز برگزار کرد.

هم زمان با آغاز ایام اهلل دهه مبارک فجر و گرامیداشت جشن های چهل سالگی انقالب اسالمی، فیلم »سرو 
زیر آب« ساخته محمدعلی باشه آهنگر و به تهیه کنندگی سیدحامد حسینی ویژه خبرنگاران و هنرمندان و مدیران 

استانی به همراه خانواده هایشان اکران  شد.
»سرو زیر آب« با مشارکت حوزه هنری تولید شده و به موضوع شــهدای گمنام اقلیت می پردازد. »سرو زیر آب« در 
سی وششمین جشنواره فیلم فجر با کسب ۳ سیمرغ بلورین و نامزدی در ۶ عنوان به عنوان بهترین فیلم با نگاه ملی نیز 

انتخاب شده است.

اکران ویژه »رسو زیر آب« در آذربایجان رشقی
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                              رویدادها

حوزه هنری کردســتان با ثبت ۲۳ فیلم 100 ثانیه ای در دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم  
100 تولیدات خود را رونمایی می کند.

امین مرادی رئیس حوزه هنری کردستان عنوان کرد: یکی از معتبرترین جشنواره های جهانی 
در بخش فیلم کوتاه جشنواره بین المللی فیلم 100 است و یکی از ویژگی های بارز آثار ارائه شده 
در این جشنواره تالش هنرمندان فیلم ساز داخل و خارج از کشور در جهت رساندن پیام مورد نظر 
در مدت زمان حداکثر 100 ثانیه در قالب های انیمیشن، داستانی و مستند است که در طول 11 

دوره گذشته آثار بسیار تأثیرگذار و ارزنده ای در این قالب ها تولید و عرضه شده است.
مرادی یکی از کارکردهای اصلی هنر را اصالح معضالت اجتماعی در تمامی زمینه ها دانست و 
گفت: بسیاری از آثار ارائه شده در این جشنواره بر این مبنا تولید شده و توانسته است در ارتباط 

با مخاطب، رضایت آنان را جلب کند.
رئیس حوزه هنری کردستان با اشاره به توان هنری و پتانسیل باالی استعداد فیلم سازی در استان 
کردستان گفت: خوشــبختانه با توجه به این موضوع در طول دوره های گذشته استقبال بسیار 
خوبی از این جشنواره توسط هنرمندان کردســتانی صورت گرفت و همواره یکی از استان های 

پیشرو در تعداد آثار و کسب عناوین برتر جشنواره از آن کردستان بوده است.
وی افزود: میزبانی و برگزاری مراســم افتتاحیه دهمین دوره جشنواره فیلم100 درسال ۹۴ در  
سنندج بااستقبال گسترده مخاطبین از  این مراسم روبرو شد و کسب سه عنوان برتر دوره یازدهم 
جشنواره فیلم 100 در تهران توسط آثار تولیدی حوزه هنری کردستان بعد از تهران در کسب 
عنوان در جایگاه دوم قرار گرفتیم که افتخار بسیار بزرگی برای هنر کردستان محسوب می شود.

مرادی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره از جشنواره تعداد ۲۳ اثر از تولیدات حوزه هنری استان 
کردستان در دبیرخانه جشنواره به ثبت رسیده است که در مقایسه با دوره گذشته از لحاظ کمی 

با رشد ۵0 درصدی برخوردار بوده است.
مرادی در خصوص فیلم های تولیدی ارسال شده به این جشنواره گفت: در بخش پویانمایی »هام 
هام« ساخته آذر منصوری، »بعد از قبل« ساخته محسن خسروآبادی، »داستان کوتاه« - »رویای 
نان« و »رد پا« ساخته رضا محمدی، در بخش مستند دو فیلم »ماهی درهم« و »تناسخ« ساخته 

سید رضا سیدفاتحی است.
وی با اشاره به ثبت 1۶ فیلم داســتانی گفت: فیلم های »درامان« ساخته فاطمه مرزبان، »خدا 
نزدیک است« ساخته رسول محمد زمانی، »رفیق« و »طعمه« ساخته مهران عظیمی، »واحد ۳« 
ساخته امین اسکندری، »سپیده« ساخته محمد شهبازی، »انتقال« و »تردید« ساخته عمران 
کامیاب، »صورت رخمی« - »هاوارله ملویجگه کان« و »یک شهروند معمولی« ساخته جمشید 
فرجوندفردا، »کاتی بارین« ساخته کاوه جاهد، »پیشکش« ســاخته بختیار خلیلی، »سارا انار 
ندارد« ساخته مریم البرزی، »چرخ و فلک« ساخته ندا حاجی میرزایی و »بیشکه« ساخته رضا 
روحانی، در مجموع ۲۲ اثر تولیدی حوزه هنری کردستان در دوازدهمین جشنواره بین المللی 

فیلم  100 را تشکیل می دهند.

کردستان  با ۲۳  فیلم  در جشنواره ۱۰۰

نقد و بررسی »تاالن« در قزوین
به همت استانداری و با مشــارکت حوزه هنری قزوین، مستند »تاالن« با حضور استاندار و معاونان و 

مسئولین در سینما بهمن نقد و بررسی شد.
این مستند به بحران آب می پردازد. داســتان غم انگیز فیلم »تاالن« مبتالبه تمام ایران است و همه 

دشت های کشور کم و بیش مشکالت مطرح شده در این فیلم را دارند.
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رویدادها                                     

انیمیشــن های »شــگفت انگیزان ۲« و »بالل« در ســالن ســوره حوزه هنری قم اکران و با حضور 
کارشناسان و عالقه مندان نقد و بررسی شدند.

فرهاد منفرد کارشناس انیمیشن، ضمن معرفی انیمیشــن »بالل« درباره سازندگان آن گفت: این 
انیمیشن ساخته شرکت »براجون« است که تا قبل از ســاخت انیمیشن »بالل« هیچ رزومه خاصی 

ندارد. فیلم محصول امارات متحده عربی است و با بودجه عربستان سعودی ساخته  شده  است.
در ادامه، محمدرضا آزاد کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و مدرس دانشگاه، به نقد محتوایی اثر پرداخت 
و متذکر شد: امروزه سینما دیگر تنها یک هنر و یا وسیله سرگرمی نیست بلکه صنعتی هنری است. 
امروزه کمپانی های فیلم سازی دنیا در تحوالت جهان نقش بسزایی دارند. از تجارت گرفته تا سیاست 
از انتخابات یک کشور تا فروش صنایع یک کارخانه و بر همین اســاس است که انیمیشن »بالل« با 
سرمایه کالن کشورهایی که می خواهند داعیه امت عرب را داشته باشند و البته بهره بردن از بسیاری 
از کمپانی های دیگر و حتی با زبان اصلی انگلیسی ســاخته می شود تا شاید خأل بنیادینی که در این 

زمینه دارند، جبران شود.
سومین سخنران این نشســت، دکتر محمد بابایی معاون فرهنگی حوزه هنری قم و مدرس دانشگاه 
بود. وی ضمن معرفی شخصیت های مطرح شده در فیلم، به بررسی تاریخی و تشریح شخصیت بالل 

حبشی -موذن صدر اسالم- پرداخت.
همچنین در جلسه نقد و بررسی انیمیشن »شگفت انگیزان۲«؛ منفرد با اشاره به کسب امتیاز 80 از 
100 این انیمیشن در سایت »متاکرتیک« که محل امتیازدهی متخصصین است، گفت: با یک نگاه 
ساده در لیست عوامل تولید این انیمیشــن به تعداد ۶00 نفری تیم تولید در بخش های مختلف پی  

می بریم که نشان دهنده حجم کار صورت گرفته است.
وی هدایت بازیگر صداپیشه توسط کارگردان اثر را بخش مهمی از پروسه تولید ارزیابی کرد و با پخش 

ویدئویی از پشت صحنه تولید این انیمیشن به بخش نقد فنی پایان داد.
در ادامه محمدرضا آزاد، کارشناس ارشــد ادبیات نمایشی و مدرس دانشــگاه، به نقد محتوایی اثر 
پرداخت و بیان کرد: فیلم »شگفت انگیزان ۲« تالشی مجدد، بعد از 1۴ سال گذشت زمان از قسمت 

اول است که با رویکری جامع تر به موضوع ابرقهرمان می پردازد.
آزاد سپس به بررسی اهمیت ابرقهرمان ها در دنیای امروز پرداخت و گفت: این فیلم مبتنی بر القای 
تفکری است که در دنیای امروز باید هر کس با توجه به توانایی های فردی در خدمت شکل دهی جهان 
و اتوپیا یا آرمان شهر خود باشد. القای اینکه این مردم هســتند که باید در قالب های مردم نهاد خود 
را مسئول اصالح امور بدانند و در این مســیر به ابرقهرمانان یا ناجیانی از جنس مردم نیاز است. البته 

فلیم ساز مدل های مد نظر خود را مطرح می کند.

انیمیشن های »بالل« و »شگفت انگیزان۲« در قم

پخش فیلم »جشن دلتنگی« توسط »بهمن سبز«
فیلم سینمایی »جشــن دلتنگی« به کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی که 
پخش آن را موسسه »بهمن ســبز« برعهده دارد، از نیمه اول اردیبهشت در سینماهای سراسرکشور 

اکران  شد.
پوستر فیلم »جشن دلتنگی« توســط حامد کریلی طراحی شده است. بابک حمیدیان، مینا ساداتی، 
محسن کیایی، بهنام تشکر، پانته آ پناهی ها، ســاغر قناعت، امید روحانی، ندا عقیقی، پریوش نظریه، 

عرفان ناصری، علی دهبان، روزبه فدوی،اشکان منصوری بازیگران فیلم »جشن دلتنگی« هستند.
در خالصه داستان فیلم »جشن دلتنگی« که فیلمنامه آن توسط مونا سرتوه و پوریا آذربایجانی نوشته 
شده آمده است: جهان، مردی ۳۲ ساله که سودای شــهرت دارد. افسانه و رضا درمیانسالی مشکالت 
تازه ای تجربه می کنند. کاوه و الله در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند و سارا، دختر جوانی است که 

تصمیم دارد با هویت جدیدی به زندگی خود ادامه دهد.
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رئیس حوزه هنری درباره اکران فیلم های جشنواره در حوزه هنری 
گفت: اکران فیلم های حاضر در جشنواره فیلم فجر در حوزه هنری 
مسبوق به سابقه است اما چند سالی بود که به دلیل حضور دیگران ما این 
کار را از اولویت خارج کرده بودیم. حوزه هنری باشگاه فعاالن فرهنگی 
هنر انقالب است و ما در دوره جدید می خواهیم که کسانی که در فضای مجازی جزو 
فعاالن و تاثیرگذاران بر عرصه فرهنگ و هنر انقالب هستند در تمامی رشته ها حضور 

یابند.
محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی، در رابطه با اکران ۵ فیلم 
جشنواره فیلم فجر ویژه فعاالن فضای مجازی، گفت: اکران فیلم های حاضر در جشنواره 
فیلم فجر کار بسیار خوبی بود که همکاران ما در روابط عمومی حوزه هنری آن را انجام 
دادند. البته این کار مسبوق به سابقه است و در سال های پیش نیز اکران فیلم های حاضر 
در جشنواره برای اهل فرهنگ و ادب به شکل اختصاصی در تاالر اندیشه و سینماهای 
حوزه هنری انجام می شد. در سال های پیش احساس کردیم که نهادهای دیگری نیز 
ورود کرده اند و ما بهتر است وارد عرصه هایی شویم که دیگران کمتر به آن می پردازند. از 
همین رو، چند سالی این نوع اکران ها کمتر شد اما من امسال موفق شدم در کنار فعاالن 

فضای مجازی سه فیلم از پنج فیلم را به صورت کامل ببینم.
وی درباره انتخاب فیلم ها برای اکران نیز گفت: انتخاب فیلم ها، انتخاب درستی بود 
که می توانست به افزایش آگاهی فعاالن فضای مجازی نسبت به فرهنگ و هنر انقالب 

کمک کند.
رئیس حوزه هنری درباره تماشای فیلم در کنار فعاالن فضای مجازی نیز گفت: ما با 
دوستان فعال در فضای مجازی ارتباط داریم و تجربه اولم نیست که در کنار این عزیزان 
در برنامه ای، رویدادی و نشستی حاضر می شوم. قطعا کسانی که در فضای مجازی 
فعال هستند فیلم را از نگاه متفاوتی می بینند اما من دیدن فیلم را در کنار مردم عادی 
نیز به واسطه دیدن واکنش ها دوست دارم و برای خودم مفید می دانم. اینکه فعاالن 
فضای مجازی گرد هم جمع بشوند بسیار خوب است. حوزه هنری از قدیم مبدع چنین 
نشست هایی برای دغدغه مندان و عالقه مندان به فرهنگ انقالب بوده است. حوزه هنری 
باشگاه ادب و هنر انقالب اسالمی است و باید به سمت توسعه این باشگاه حرکت کنیم. 
اینجا خانه کسانی است که احساس می کنند نسبت به فرهنگ انقالب اسالمی وظیفه ای 

دارند. از همین رو، باید حضور چنین نیروهایی در حوزه هنری بیشتر شود.
مومنی شریف تاکید کرد: بر طبق گفته مقام معظم رهبری، حوزه هنری قرارگاه است 
و افسران جوان جنگ نرم باید قرارگاه خود را بشناسند و از ظرفیت های آن آگاه شوند. 
در بخش آموزش تخصصی حوزه هنری بیش از ۳ هزار نیرو تربیت شده است؛ نیروهایی 
که می توانند هر کدام نسبت به تعالی فرهنگ انقالب اسالمی اثربخش باشند. باید تالش 
کنیم تا در تمامی رشته ها حضور نیروهای انقالبی پررنگ تر شود. اگر از طرف ما ورود به 
بحث آموزش با دشواری و تنگنا مواجه است سعی می کنیم که این را برای عامه مردم 
و عالقه مندان به فرهنگ و هنر انقالب اسالمی رفع کنیم تا حوزه هنری بهتر از گذشته 

بتواند به این مهم بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه فعاالن فضای مجازی در یک نشست حقیقی، صمیمانه و 
نزدیک به هم حضور داشته باشند امر بابرکت و مبارکی است؛ زیرا این نزدیکی صمیمیت 
می آورد و کدورت ها و سوءتفاهم ها را دور می کند. قطعا در مسیر راه سوءتفاهم ها و 
اختالف نظرهایی وجود دارد اما همه بر سر هدف مشترک هستیم. این نشست ها کمک 

حوزه هنری
 باشگاه فعاالن فرهنگی هنر انقالب است

مومنی شریف رئیس حوزه هنری:

می کند تا ما نسبت به اهداف مصمم تر شویم و بتوانیم با 
اختالفات کمتر و اتحاد بیشتر در برابر دشمن ایستادگی 
کنیم. اگر قرار است کار جبهه ای کنیم باید هماهنگ باشیم و 
با اتحاد بیشتری به عرصه فرهنگی ورود کنیم که این مسئله 

خود سبب اثربخشی بیشتر خواهد شد.
رئیس حوزه هنری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
حوزه هنری برای بحث سواد رسانه ای در فضای مجازی 
برنامه ای دارد یا خیر نیز گفت: ما نزدیک به ۷ سال است 
که بحث سوادرسانه ای و ارتقای دانش نیروهای انقالبی را 
پیگیری می کنیم. عالقه مندان به هنر و فرهنگ انقالب با 
حضور در کالس های تاریخ تمدن، اندیشه های فرهنگی و 
آشنایی با مکاتب مختلف دانشی را فرا گرفته اند که اگر آن ها 
را ندانند در عرصه فرهنگ جهانی حرفی برای گفتن نخواهند 
داشت. امیدواریم که حوزه هنری بتواند در تمامی حوزه های 
مورد نیاز ورود کند و در چارچوب مرتبط با رسالت خود 

وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
مومنی شریف افزود: من به عنوان یکی از مخاطبین حوزه 
هنری می گویم که حوزه هنری بر گردن همه ما حق دارد و ما 
باید بسته میزان احساس وظیفه ای که داریم در حوزه هنری 
حضور یابیم و از ظرفیت های آن به جهت تعالی فرهنگ و هنر 
انقالب اسالمی استفاده کنیم. اینجا باشگاه فرهنگ و هنر 
انقالب است و باید نیروهای انقالب نه در حیطه سینما بلکه 
در تمامی عرصه ها و بخش های فرهنگی و هنری که در حوزه 
هنری وجود دارد ورود کنند و به رونق و رشد این مهم یاری 
رسانند. ما  جز اکران فیلم در تمامی رشته ها میزبان فعاالن 

فضای مجازی خواهیم بود.
گفتنی ست، فیلم های  »وقتی ماه کامل شد«؛ »بیست و 
سه نفر«؛ »زهرمار«؛ »دیدن این فیلم جرم است«؛ »ماجرای 
نیمروز، رد خون«، ۵ فیلمی بودند که همزمان با بیست و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر برای فعاالن رسانه های مجازی 

در حوزه هنری به نمایش درآمد.

                              گفتگو
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کارگاه تحلیل فیلم
 با حضور سیدمحمد حسینی در یزد برگزار شد

مدیر مرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه 
هنری گفت: منتقد نباید به روابط عمومی فیلم  
تبدیل شود بلکه باید آزاداندیشانه، منصفانه و 

هنرمندانه به نقد و بررسی اثر بپردازد.
کارگاه تخصصــی تحلیــل فیلــم بــا هدف 
دانش افزایی و ارتقای توانایی فیلم سازان جوان 
و اهالی سینما با حضور ســیدمحمد حسینی 
نویسنده، منتقد سینما و مدیر مرکز تولید متن 
سازمان سینمایی حوزه هنری  در نارنجستان 

هنر حوزه هنری یزد برگزار شد.
حسینی در این کارگاه با برشمردن سه رویکرد 
مرتبط با تحلیل فیلم به تبیین و تشریح آن ها 
پرداخت و گفت: رویکرد نخست، تحلیل فیلم 
را امتداد زنجیره خلق اثــر هنری می داند. این 
حلقه زمانی تکمیل می شود که منتقدان درباره 
اثر حرف بزنند. گاهی اوقات یک اثر هنری برای 
اینکه رمزگشایی شود باید حتما یک تحلیل گر 
به آن بپردازد و باعث ارتقای فهم مخاطب شود 
که کار خوبی اســت. اما وجه افراطی و اصرار 
بیش از حد بر یک اثر هنری نیز می تواند منفی 
باشد؛ یعنی معنادار کردن چیزی که از نظر ما 
بی ارزش بوده ولی ممکن است از این طریق به 

یک اثر هنری باارزش تبدیل شود.
وی افزود: گاهی یک چیز با ارزش در الیه های 
پنهان یک اثر هنری وجود دارد که فقط فهم آن 
می تواند برای ما دوست داشــتنی و لذت بخش 
باشد، مانند هنرهای مدرن که باید درباره بسط 
و شرح اثر هنری صحبت شود و پدیده ای مانند 

فرم گرایی اتفاق می افتد.
این منتقد سینما بیان کرد: در این رویکرد نقد، 
حلقه تکمیلی اثر هنری است که می تواند هم 
سبب ارتقای لذت مخاطب شود و هم به نوعی 
بازار مکاره ختم شــود و چیزهایی را به عنوان 

هنر به مخاطب قالب کند و او هم بپذیرد.

حســینی در تبیین رویکرد دوم گفت: گروهی 
نیز معتقدند نقد، سایه هنر اســت و منتقد را 
ســایه هنرمند در امتداد اثر هنری می دانند. 
این گروه نقد را قائم به وجود هنرمند می دانند 
و معتقدند منتقد پشت سر هنرمند در حرکت 
است. این تلقی کمی محافظه کارانه است، آن ها 
کنش ها و واکنش های اجتماعی را می سنجد و 

در پی منافع خود هستند.
مدیر مرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه 
هنری گفت: سومین تلقی نسبت به نقد در واقع 
می گوید نقد، ریل است؛ یعنی لوکوموتیو هنر 
باید از مســیری حرکت کند که نقد می گذارد. 
نقد مســیری را آماده می کند کــه هنر در آن 
مسیر به ســمت غایت و کمال مطلوب حرکت 

کند.
حســینی در همین زمینه ادامه داد: وقتی در 
مورد یک اثر بیشتر از ســایر آثار صحبت شود 
آن اثر به یک مدل تبدیل می شــود. این گروه 
معتقدند، منتقد همیشه جلوتر از هنرمند است 
و اوســت که زمینه خلق اثر را ایجاد می کند. 
البته از یک منظر هم حرفی بی راه نیست زیرا 
حکما می گویند: »مستمع صاحب سخن را بر 

سر ذوق آورد«.
این منتقد سینما در بخش دیگر سخنان خود 
به اشکال نقد در حوزه سینما اشاره کرد و گفت: 
غالب نقدهای مرتبط با سینما که در کشور ما 

نوشته می شود وجه تکنیکال دارند.
حســینی ادامــه داد: در این روش بــه نحوه 
پیاده ســازی اثر نگاه می کنند که بســیاری از 
اوقات به سمت سلیقه گرایی می رود و کسانی 
که با این شیوه آشــنا هستند با همین روش به 

نقد فضای سینما می پردازند.

محبوبیت پردیس»هویزه« 
به دلیل هویت سیمنایی و 

جایگاه مردیم

سینماسازی در مشهد، یک صد سال قبل آغاز شد، این 
حرکت از همان ابتدا با شور و شــوق و همسو با تهران به 
عنوان قلب سینمای ایران دنبال شــده است. این روزها 
تعداد پردیس های این شهر بزرگ، بیش از دیگر شهرهای 
بزرگ ایران است و تمایل برای ســاخت پردیس در این 

شهر ادامه دارد.
ســال 1۳۴۴ دو ارمنی به نام های وارطان پطروســیان و 
ملکوم ســانطوریان تصمیم گرفتند مجلل ترین ســالن 
سینمای خاورمیانه را در مشهد بسازند. ساختن این سینما 
که در خیابان »دانشگاه« فعلی بنا شد ۳ سال طول کشید. 
نام سینما را »دیاموند« )به معنای »الماس«( گذاشتند. 
در اردیبهشت سال 1۳۴۷ سینما »دیاموند« با اکران فیلم 

معروف »جایزۀ بزرگ« افتتاح شد. 
سالن بزرگ این ســینما و پردۀ وســیع آن برای مردم 
جذابیت فراوانی داشــت و خیلی زود جایش را در میان 
شــهروندان مشــهدی باز کرد و مبدل به سینمای اول 
شهر شد. سالن سینما »دیاموند« در زمان افتتاح ۲۲00 
صندلی داشــت، در حالی که بهترین سینمای آن روزگار 
تهران فقط از ظرفیتی معــادل 1800 صندلی برخوردار 
بود. مشهدی ها لذت تماشــای فیلم هایی مانند »کتاب 
آفرینش«، »اســپارتاکوس«، »ده فرمــان«، »لورنس 
عربســتان« و »بر باد رفته« را با دوبله هــای کم نظیر آن 
دوران، دستگاه های آپارات ۷0میلیمتری »پاناویژن« و 
»وایداسکرین« ســاخت کارخانۀ »بایر« آلمان و صدای 

»استریو فونیک« در سینما »دیاموند« تجربه کردند.
نام ســینما »دیاموند« پس از پیروزی انقالب اســالمی 
به ســینما »هویزه« تغییر کرد. این سینما در سال های 
اخیر و پس از بازسازی و مرمت دوباره به یکی از بهترین 
مجموعه های سینمایی کشور تبدیل شده است. پردیس 
سینمایی »هویزه« به دلیل هویت سینمایی و اعتباری که 
برای مردم این شــهر دارد، صاحب محبوبیت ویژه است. 
برخالف اغلب پردیس های مهم ایران که فضایی تجاری 
دارند، پردیس هویزه ســینمایی اســت با اعتبار هنری، 

معماری زیبا و خاطراتی خوش برای سینمادوستان.

یادداشت                                     



                             گزارش

حوزه هنری و شجاعت 
سرمایه گذاری برای سینماگران جوان

در جامعه سینمایی ایران، سازمان ســینمایی حوزه هنری یکی 
از ارکان اصلــی و فعال در عرصه سینماســت کــه از ابتدا به بحث 

جوانگرایی و حمایت از استعدادهای نوظهور توجه داشته است.
گرچه تولید آثار باکیفیت و فراهم آوردن شــرایط اکران و پخش 
فیلم ها، جزو وظایف اولیه موسســات و نهادهای سینمایی به شمار 
می رود؛ به نظر می رسد این سال ها با رشد فیلمسازان جوان، خالق 
و صاحب سبک، بحث حمایت مالی و معنوی از آنها نیز باید به جد 
در دستور کار قرار گیرد. جوانان و فیلمســازان این نسل با اتکا به 
روحیه پژوهشی و استفاده از ابزارهای روز دنیا توان الزم برای تولید 
آثار قابل دفاع را دارند توانی که بدون مدیریت و حمایت درســت 

نشست »هویت سنت و مدرنیته« در جامعه پسا انقالبی با حضور رضا داوری اردکانی، 
احمدرضا معتمدی و علیرضا شجاعی زند در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد.

پیش از آغاز این نشست تخصصی، فیلم سینمایی »دیوانه ای از قفس پرید« ساخته 
احمدرضا معتمدی برای حاضرین و عالقه مندان به این بحث اکران شد.

به بهانه معرفی برخی از فیلم اولی ها؛
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ســرانجام و افتخاری برای جامعه ســینمای ایران 
نخواهد داشت.

همانطور که در کشور ما ســینما هنوز تبدیل به 
صنعت نشده، در فراهم ســازی عرصه برای حضور 
فیلمســازان جوان نیز، ســینما همچنان به شکل 
ســابق به کار خود ادامه می دهد؛ در حالیکه شاهد 
هســتیم معدود اســتعدادها و جوانانی که به آن  ها 
بها داده می  شــود، چگونه جریان  ســاز و درخشان 
ظاهر می شوند. در جامعه سینمایی ایران، سازمان 
سینمایی حوزه هنری یکی از ارکان اصلی و فعال در 
عرصه سینماســت که از ابتدا به بحث جوانگرایی و 
حمایت از اســتعدادهای نوظهور توجه داشته است 
و این رویکرد به عنوان راهبرد جدی و هدفمند آن 

به شمار می رود.
مجید مجیدی، شــهید مرتضی آوینــی، محمد 
کاسبی، مرحوم فرج اهلل سلحشــور، مرحوم رسول 
مالقلی پــور و... از جمله هنرمندانــی بودند که در 
روزگار جوانی شوق فیلمســازی را در حوزه هنری 
تجربه کرده اند و این روند تا امــروز نه تنها به قوت 
خود باقی اســت بلکه در ســال های اخیر با تاکید و 
اهتمام محمد حمزه زاده رئیس ســازمان سینمایی 

حوزه هنری تقویت هم، شده است.
این روزها نه فقط جوانان باتجربه از حمایت های 
این مرکز فرهنگی ســینمایی بهــره برده اند بلکه 
استعدادهای ناشناخته نیز اولین تجربه جدی خود 
را اینجا کلید می زنند. حــوزه هنری در بخش هایی 
چون مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیونی و انیمشن، 
مرکز تولید متن، مرکز مســتند ســوره، باشــگاه 
فیلم ســوره و بخش های زیرســاختی چــون دفتر 
فیلمســازی کات؛ در فضای آکادمیــک به آموزش 
و تعلیم می پردازد و گام بــه گام با هنرجویان جوان 
همراه می شــود تا اولین محصول سینمایی شان به 

بار بنشیند.
فیلم ســینمایی »بیســت و یک روز بعد« اولین 
فیلم ســینمایی بلند محمدرضا خردمندان بود که 
به همین شکل به منصه ظهور رسید و جوایز متعدد 
داخلی و خارجی از جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
و خانه ســینما گرفته تا جشــنواره بین المللی فیلم 
تامیل نروژ، کیندرکینو آلمان و جشــنواره جهانی 
کینولوب لهســتان را از آن خود کرد. خردمندان، 
در اولین تجربه ســینمای بلندش روانشناســانه و 
جستجوگرانه، روح و ذهن پسری را به تصویر کشید 
که برای درمان مادرش حاضر شــد دســت به هر 

کاری بزند.
بهروز نورانی پور از دیگر سینماگرانی است که از 
ابتدای فعالیت حرفه ای خود به حــوزه هنری آمد 
 »1۵۷ A« و پس از مســتند موفق و قابــل اعتنای
اولین فیلم ســینمایی اش را با عنوان »دایان« کلید 
زد. اثری با شرایط تولید بســیار دشوار و موضوعی 
انسانی و حساس که در شــرایط کنونی کمتر کسی 
جسارت پرداخت به آن را داشته است. این فیلم در 

بخش جهانی جشــنواره فجر و دیگر فستیوال های 
دنیا به نمایش درآمد و نظر بســیاری از منتقدان و 

سینماگران را به خود جلب کرد.
ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلم فجــر هم از 
ظرفیت های حمایتــی حوزه هنــری دور نمانده و 
امســال در بخش نگاه نو یک کارگردان جدید را به 
جامعه ســینمایی معرفی کرد. »رضا زهتابچیان« 
فیلمساز مســتعدی که تاکنون در آثار کوتاه توان 
خــود را محک زده بود ایــن روزها اولیــن اثر بلند 
ســینمایی خود را با عنوان »دیدن ایــن فیلم جرم 
است« در مهمترین رویداد سینمایی ایران در کنار 

رقیبانش عرض اندام کرد.
سینمای ایران نه تنها در بخش فیلم های رئال بلکه 
در حوزه انیمیشــن نیز، در سال های اخیر پیشرفت 
چشمگیری داشته است. اما مسائل و مشکالتی که 
پویانمایی در کشور ما دارد، مربوط به تولیدکنندگان 
اســت و نبود حمایت معنوی و مالی باعث شده این 
صنعــت پرهزینه آنگونه کــه باید نتوانــد نمایانگر 
اســتعداد جوانان این حوزه باشــد. مرکز انیمیشن 
حوزه هنــری، از بدو تاســیس تولیداتــی درمورد 
انیمیشن های کوتاه و ســریالی داشته است که جزو 
محصوالت خوب و با کیفیت هستند. ولی فعالیت ها 
به همین ختم نشده و زیرســاخت های اولیه فراهم 
آمد تا حوزه هنری بتواند اولین انیمیشن سینمایی 
بلند خود را با نام »لوپتو« به کارگردانی فیلمســاز 
جوان خوش آتیه کلید بزند. عباس عســگری جوان 
کرمانی اســت که این روزها مراحــل پایانی تولید 
اولین اثر خود را برای نمایش عمومی  آماده می کند. 
این اثر که با گرافیک و محتوایی متفاوت تولید شده 
است پبش بینی می شــود نظر انیمیشن دوستان را 

به خود جلب کند.
هنر و صنعت ســینما به خاطــر 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 توسعه در 
یک جامعه به دســت می دهد. تربیت یک فیلمساز 
به مثابه به بار نشســتن یک درخت است برای نیل 
به این هدف باید صبــر و حوصله به خرج بدهیم. در 
کشور ما فیلمســازهای خوبی تربیت شده اند که به 
خاطرعدم حمایت های کافی یا مهاجرت کرده اند یا 

از کار دست کشیدند.
با توجه به اینکه ســینما، هنر و صنعت است و هر 
روز نیز هزینه تولید فیلم ها گرانتر تهیه می شــود، 
کمتر کسی عالقمند به سرمایه گذاری برای آن است 
و اگر کمک متولیان در این بخش بیشتر شود قطعا 
تولیدکنندگان مســتعد و توانمند به مراتب باالتری 
خواهند رسید.به تهیه کنندگی محسن علی اکبری( 
و ... که در نقطه عطف چهل ســالگی تاریخ انقالب 
اسالمی و در جشن سینمای انقالب آبروداری کردند 
و با خلق فیلم های تاثیرگذار و پرمایه گوشه هایی از 
ظرفیت و انرژی سینمای انقالب را به رخ کشیدند.«

در کشور ما 

فیلمسازهای خوبی 

تربیت شده اند که به 

خاطرعدم حمایت های 

کافی یا مهاجرت 

کرده اند یا از کار دست 

کشیدند
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گزارش                                            



              اسفند   161397

                              دیدگاه

»در حلقه رندان« و »شوکران« 

 جزو پربیننده ترین برانمه های 

تلویزیون

هر چند که مــردم معموال به تماشــای برنامه های 
نمایشی و ســریال های تلویزیونی بیشتر عالقه مند 
هســتند، اما برخی از برنامه های گفــت وگو محور 
نیز همواره در بین پربیننده ترین های ســیما حضور 
داشــته اند. بنابر گزارش روابط عمومی  ســیما، دو 
برنامه »در حلقه رنــدان« و »شــوکران« از جمله 
برنامه هایی که توســط حوزه هنری تولید شده اند 

جزو پربیننده ترین برنامه های سیما انتخاب شدند.
»در حلقه رندان«

طی ســال های اخیر، برنامه های فاخر طنزآمیز در 
سیما جایگاه ویژه ای یافته است. »در حلقه رندان« 
یکی از این برنامه هاست که از شبکه دو سیما پخش 
می شــود و طنز ادبی را محور قرار داده اســت. این 
برنامه با حضور شخصیت های مطرح و مشهور طنز، 
با زبانی شیرین و به طور غیرمســتقیم، به مسائل و 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی می پردازد. همچنین 
تنوع آیتم ها از جمله گفت و گــوی ویژه با مهمان، 
خواندن متون و اشــعار طنز، ترجمــه تحت الفظی 
قطعات ادبی به زبان انگلیسی و ... به این برنامه جلوه 

و رنگی زیبا و متفاوت بخشیده است.
»شوکران«

بدون تردید، یکی از بحــث برانگیزترین برنامه های 
گفت وگو محور سیما طی سال های اخیر »شوکران« 
بوده اســت. این برنامه با اجرای پیــام فضلی نژادو 
تهیه کنندگی علی قربانی بــه خاطر طرح آزادانه و 
بی پرده پرسش های اساســی در حوزه های سیاسی 
و اندیشــه ای، منحصر به فرد شد. شبکه چهار سیما 
فضایی آزاد را برای حضور اندیشمندان، هنرمندان و 
متفکران سیاسی و فلسفی فراهم کرد تا بتوان با طرح 
چالش های مکتوم و کمتر گفته شده، به روشنگری 
در حوزه مسائل سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی 

دست زد.

از آنجایی که حوزه هنری با نیت نمایش فیلم های 
انسانی اقدام به سالن ســازی می کند به نظر من 
در واقع در حال مسجد ساختن در شهرهای دور 

و نزدیک است.
محمد کاســبی نویســنده، کارگردان و بازیگر 
باسابقه سینما و تلویزیون که یکی از بنیان گذاران 
بخش ســینما و تئاتر حوزه هنری بوده است با 
دلسوزی و حسرت روزهای گذشته گفت: نه اینکه 
بگویم حوزه در حال حاضر بحران مدیریت دارد، 
نه اصال اینطور نیســت زیرا مگر در آن سال های 
اولیه کسی بود که ما را مدیریت کند، ما خودمان 
با تمام وجود در خدمــت اهدافمان بودیم و االن 
مشکل اینجاست که آدم های دلی آن زمان وجود 

ندارند. 
وی معتقد است: در سال های اولیه همه ما فیلم 
ساز و نویسنده و دست به قلم بودیم و تمام قد در 
خدمت حوزه بودیم و  بینمان ســفارش دهنده 
و ســفارش گیرنده نبــود، امــا االن کدامیک از 
سینماگران حرفه ای ما تمام وقت در خدمت حوزه 
هنری هســتند؟ تقریبا هیچ کس و در بهترین 
حالت باید بگوییم که گاهی فیلم سازان خوب ما 
سفارش های فیلم سازی از حوزه می گیرند و بس. 
کاســبی دربــاره فرصــت دادن بــه جوانان و 
فیلم سازان اول که سازمان سینمایی سوره چند 
سالی اســت روی آن تمرکز کرده به ما گفت: نه 
اینکه بگویــم فقط در حوزه بلکــه در کل هرچه 
از انقالب فاصله گرفتیم، عطــر و طعم کارهای 
مشارکتی کم شــده و انگار بچه هایی که رفتند 

عطر همه چیز را با خودشان بردند. 
وی تشــریح کرد: انقالب ما یک محتوای خاص 
دارد، فرهنگ خاص خودش را دارد، فرهنگی که 
با عطر و بوی انقالب عجین شده و فقط در ایمان 
یک انســان به اســالم و معاد و نبوت و اهل بیت 
خالصه نمی شود بلکه آرمانی فراتر از این احکام 
ظاهری است، حاال از آنجایی که به قول معروف 
»از کوزه همان برون تراود که در اوســت« ، این 
فیلم سازان جوان هم اگر آن درک و عطر و بوی 
مفهوم انقالب را دریافتند و با خونشان عجین شد، 
قطعا محصولی که به عنوان یک فیلم، یک تابلوی 
نقاشی، یک کتاب و ... محصولی ارزشمند است و 
می توان گفت سرمایه گذاری روی این فرد مفید 
بوده است اما اگر خدایی نکرده این جوان ها فردا 
روزی که به جایگاهی رسیدند، مسیرشان را تغییر 

 سینماسازی حوزه هنری 
نوعی مسجدسازی است

محمد کاسبی:

دهند و فراموش کنند از حوزه هنری و با چه اهدافی 
پا گرفتند، آن وقت باید تاسف این سرمایه گذاری را 

بخوریم. 
این پیشکســوت عرصه ســینما و تئاتر و تلویزیون 
خاطرنشــان کرد : اصوال هر اثر هنری زاییده درون 
فیلم ساز اســت و اگر فیلم های انقالبی و خانوادگی 
حال حاضــر آن حــس وحــال و روح الزم را ندارد 
لزوما ربطی به مدیریت ندارد و مســتقیما به درون 
هنرمند بر می گردد. هنرمندان جوانی که خیلی در 
تالش هستند تا حوزه ای بشــوند و حوزه ای ببینند 
و حــوزه ای بســازند و دایم در تکاپوی رســیدن به 
فرمول آن هســتند، اما اگر از ما قدیمی ها بپرســند 
می  گوییم که حــوزه ای بودن هیــچ فرمول قاطع و 
جدول ضرب گونه ای نداشت بلکه هرچه بود همان 
ایمان و اعتقاد قلبی بود و بس، که در کنار اســتعداد 
ذاتی هر هنرمندی چنان آثار درخشانی را در همان 

سال های اولیه رقم زد. 
کاسبی درباره ساخت ســالن های جدید سینما که 
سال هاست توسط حوزه هنری با نهایت اهتمام و دقت 
و سرعت در حال انجام است نظر مثبت و جالبی دارد و 
می گوید: من دقیقا در سخنرانی های اول امام خمینی 
)ره( خاطرم هســت که ایشان می گفتند دین اسالم 
دین انسان سازی اســت. پس اگر همین را در همه 
جنبه های زندگی مان لحاظ کنیم، می بینیم که اگر 
فیلمی ارزشی و انسانی ساخته شود که مردم وقتی 
در سالن ســینما دور هم جمع می شوند با محتوای 
آن به ارزش های انسانی فکر کنند و روح و روانشان 
به آرامش برسد، در واقع ان ســینما حکم مسجد را 
پیدا می کند که مردم در آن دور هم جمع می شوند 
و عبادت می کنند و روحشان را صیقل می دهند و به 

آرامش می رسانند. 
وی متذکر شــد: از آنجایی که حــوزه هنری با نیت 
نمایش فیلم هــای انســانی اقدام به سالن ســازی 
می کند به نظر من در واقع در حال مســجد ساختن 
در شهرهای دور و نزدیک است و مسجد ساختن فی 
النفسه امر بسیار مطلوبی اســت. اما تنها چیزی که 
باید نگران آن باشیم این است که مبادا در تولید این 
محتوا و انتخاب آدم هایی که این ارزش های انسانی از 
درون آن ها نشات می گیرد و به صورت خروجی فیلم 
به نمایش در می آید مسیر را اشتباه برویم و خدایی 
نکرده مســجد ها را خلوت و خالی به حال خودشان 

بگذاریم.

ارزیابی جایگاه حوزه هنری در سینما
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سینماسازی حوزه هنری آینده 
روشنی به ارمغان دارد

رییس ســابق انجمن دفاع مقدس معتقد اســت فراهم 
کــردن زیرســاخت های ســینمایی تاثیــر مهمی در 

انزواگریزی و جمع گرایی مردم دارد.
محمدرضا شرف الدین در رابطه با فعالیت های مستمر 
سینماســازی حوزه هنری گفت: مهمترین چیزی که 
متاســفانه جامعه امروز را تهدید می کند و این تهدید 
در ابعاد گسترده ای توسعه پیدا کرده فردگرایی و جمع 
گریزی اســت که نه تنها در نسل امروز بســیاره دیده 

می شود بلکه نسل های گذشته را هم تهدید می کند.
وی افزود: ما باید به فعالیت ها و زیرساخت کارهایی بپردازیم 
که جمع گرایی را تقویت کند. ورزش، مسابقات تفریحی، 
ایجاد فضای علکی و سرگرمی و سینما می تواند بهانه ای 
باشد برای گردهم آمدن مردم تا از فضاهای مجازی فاصله 

گرفته و با یکدیگر اوقات خود را سپری کنند. 
شــرف الدین بیان کرد: هر کدام از اینها زیرساخت خود 
را الزم دارد مثال برای ورزش باید ورزشــگاه بســازیم و 
برای سینما هم ســالن های مجهز و با کیفیت. در میان 
کارهایی که مردم را به جمعگرایی دعوت می کند تاثیر 
فعالیت های فرهنگی قطعا بیشتر و عمیق تر است چرا که 

در سبک زندگی مردم دخالت دارد.
رییس سابق انجمن ســینمای دفاع مقدس گفت: هیچ 
چیز مثل سینما نمی تواند جمع را متحد کند چرا که همه 
در کنار هم به یک اثــر می نگرند و در عین حال هر کس 
تحلیل شخصی خود را دارد. در اثر همین فرایند است که 
گفت و گو شــکل می گیرد و این برای هر جامعه ای الزم 

است چرا که اتحاد نظر در تماشای یک اثر مهم است.
وی اظهار کرد: سینما در شکل های مختلف برای مردم 
جالب توجه اســت مثال زمانی که جشــنواره ها برگزار 
می شوند شور و شوقی بین مردم به وجود می آید و همین 
باعث می شــود اتحاد و اتفاق نظر برای تماشای فیلم ها 
مردم را به یک سو هدایت کند و ساعاتی هم که شده از 

فردیت خود بیرون بیایند.
شرف الدین در پایان گفت: حوزه هنری به زیرساخت ها 
توجه ویژه دارد و می تواند نقش تعیین کننده در تقویت 
روحیه جوانان ایفا کند. فراهم کردن فرصت تماشــای 
فیلم آنهم در شهرهایی که پیش از این سینما نداشتند 
اتفاق خیلی مبارکی است که آینده روشنی را به ارمغان 

می آورد.

علیرضا رئیسیان گفت: موسسه هنرهای تصویری 
ســوره در حال حاضر ســرآمد همه پخش های 
نمایش خانگی اســت و عالوه بر تنوع مضامین و 
کیفیت و ســوددهی اقتصادی مناسب، رضایت 

فیلم سازان را به دنبال دارد.
علیرضا رئیسیان کارگردان سینمای ایران با بیان 
این مطلب افزود: موسسه هنرهای تصویری سوره 
در حال حاضر ســرآمد همه پخش های نمایش 
خانگی اســت و عالوه بر تنوع مضامین و کیفیت 
و سوددهی اقتصادی مناسب، رضایت همیشگی 
فیلم سازانی را که با آن همکاری کرده اند به دنبال 
داشته است؛ به طوری که بنده بعد از تجربه خوب 
»دوران عاشــقی«، در حال تنظیم قرارداد برای 
»مردی بدون ســایه« به منظور پخش در شبکه 

نمایش خانگی سوره هستم.
وی معتقد اســت: االن در زمینه پخش نمایش 
خانگی پــالن اول همه جا »موسســه هنرهای 
تصویری سوره« است و با شیوع این شیوه تفکر 
و مدیریت اجرایی در ســایر بخش های سازمان 
سینمایی حوزه هنری می توان انتظار تغییرات و 

روزهای بهتری برای این مجموعه داشت.
کارگردان »چهل ســالگی« با اشــاره به مقوله 
جوان گرایی سازمان ســینمایی حوزه هنری در 
سال های اخیر که در سطح گسترده ای به وقوع 
پیوست، گفت: حوزه هنری طی سال های اخیر 
رویکرد جوان گرایی را مــد نظر قرار داده که باید 
گفت جوان گرایی در حوزه مدیریتی فی نفســه 
حرکت مفید یــا غیرمفیدی نیســت بلکه باید 
عملکرد آن بخش مورد نظر مــورد ارزیابی قرار 
بگیرد و به آن مدیر با توجه به همه جوانب نمره 

داده شود.
وی یادآور شد: حوزه هنری در سال های ابتدایی 
فعالیت خود هر سال تعداد قابل توجهی فیلم های 
با کیفیت می ســاخت که به دلیل امکانات قوی 
پخش و سالن هم به موفقیت های خوبی به لحاظ 
اقبال مردمــی و به لحاظ اقتصادی دســت پیدا 
می کرد اما به نظر می رســد در سال های گذشته 
رویکرد حوزه هنری در زمینه الگوی تولید تغییر 

کرده است.
رئیســیان افزود: جوان گرایی سازمان سینمایی 
حوزه هنری و میدان دادن به جوانان و فیلم سازان 
اول هم باید بگوییم اگر این مرکز نیاز است سالی 
۵ فیلم تولید کند و یکی از آن ها را به فیلم اولی و 

دیدگاه                                              

موسسه هنرهای 
تصویری سوره سرآمد

 همه پخش های نمایش 
خانگی است

رئیسیان:

جوانان بدهد، کار بسیار خوبی است و معتقد نیستم 
همه پتانســیل تولید ســازمان به این عظمت وقف 

استعدادیابی و جوان مداری صرف شود.
به گفته وی، سینما همیشــه به نیروهای تازه نفس 
و فکرهای جدید نیاز دارد. باید ایــن واقعیت را هم 
بپذیریم که فیلم سازی با کارگردان فیلم اولی ضریب 
ریسک باالیی دارد، کیفیت و سوددهی اقتصادی آن 
پایین است، به دلیل نداشتن تیم حرفه ای و با تجربه، 
زمان تولید زیادی صرف می کند و در این بخش هم 
اتالف هزینه دارد و بعضا در نهایــت هم نمی توانند 
پروژه را به آن شکلی که در ذهن داشتند و سفارش 

دهنده می خواسته، به سرانجام برسانند.
کارگردان »دوران عاشقی« همچنین افزود: اینکه ما 
به جوانان پر و بال بدهیم خوب است اما اعتقاد دارم 
باید روی فیلم سازانی سرمایه گذاری شود که بعد از 
فیلم اول بتوانند روی پای خودشان بایستند و فیلم 
دیگری چه شــخصی، چه سفارشی بســازند و دوام 

داشته باشند.
رئیسیان همچنین بر این باور است با توجه به پخش 
و سالن داری قوی حوزه هنری به نظر می رسد در این 
بخش حوزه به تحرک بیشتری نیاز دارد. حوزه هنری، 
با پخش و تعداد سالن هایی که در اختیار دارد می تواند 
قدرتمندترین و مهم ترین قطب بی رقیب ســینمای 
ایران باشــد اما کم تحرک است و اسیر سیستم های 
داخلی و نامه نگاری های طوالنی اســت و به همین 
دلیل نه تنها با در اختیار داشتن قوی ترین سیستم ها 
و بهترین امکانات و بیشــترین تعداد سالن ها چه در 
تهران چه در شــهرهایی که فقط همان یک سالن را 
دارند که متعلق به حوزه است، حرف اول را نمی زند. 
طی سال های اخیر حوزه هنری سالن های سینمای 
زیادی ساخته و اتفاقا، شنیده ام سالن های خوب و با 

کیفیتی است اما همچنان به تنهایی کافی نیست.
کارگردان فیلم ســینمایی »مردی بدون ســایه« 
تصریح کرد: حوزه هنری در صورتی که جریان سالن 
داری، پخش کنندگی و تولیــدش را به هم متصل 
کند می تواند به عنوان قوی ترین کمپانی سینمایی 
ایران مطرح شــود و با توجه به زیرساخت های قوی 
حوزه حتی، با  دو تولید منطبق با اهدافش در ســال 
به راحتی می تواند با امکانات پخش و ســالن هایش 
بازگشت اقتصادی خوبی فراهم آورد و این ساز و کار 
اصال پیچیده ای نیســت و به راحتی دست یافتنی و 

میسر است.

ارزیابی جایگاه حوزه هنری در سینما
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جمال شورجه تهیه کننده و کارگردان پیشکسوت سینمای ایران درباره 
جایگاه فعلی حوزه هنری در سینمای کشور گفت: واحد سینمایی حوزه 
هنری در واقع از خط و مشی کلی سازمان تبلیغات اسالمی پیروی می کند 
و عمده آثاری که تا چند سال اخیر، تولید کرده در زمره آثار ارزشی دفاع 
مقدس، فیلم های اجتماعی با رویکرد اصالح گرایانه و انسان دوستانه و آثار خانوادگی 
شامل نمونه هایی مانند »بیست و یک روز بعد« با رویکرد کودک و نوجوان بوده است.

وی افزود: اما متاسفانه، به دلیل مشــکالت بودجه در سال های اخیر تولیدات این 
سازمان کم تر شده و همین آفت کمبود بودجه ســایر ارگان و نهادها، دامان حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی را هم گرفته، آفتی که به دلیل باال بودن هزینه های 

تولید در هنر سینما بیشتر به چشم می آید. 
وی متذکر شد: ما می دانیم که بودجه ســینمایی حوزه هنری بسیار کم است در 
حالیکه تولیدات این مرکز باید بسیار بیشتر از اینها باشد تا اینقدر مفاهیم اخالقی و 
مبانی و مفاهیم انسانی و اسالمی در جامعه تکرار شود که در دراز مدت اثرش را روی 

مردم و اجتماع بگذارد . 
شورجه معتقد اســت: حوزه هنری در ســال اهی اخیر در حوزه کتاب و خاطرات 
دفاع مقدس بسیار بسیار موفق بوده و اگر بتواند مسائل مالی را هموار کند و همین 
پیشتازی کمیت و کیفیت را در سینما هم داشته باشد به مراتب تاثیر بیشتری روی 
جامعه دارد زیرا مخاطب هنر سینما گسترده تر است و تجربه تماشای دسته جمعی 

فیلم به نسبت خواندن انفرادی کتاب قطعا قوی تر و ماندگارتر است.
این کارگردان پیشنهاد کرد: به نظر من باید نهادهایی مثل مجلس شورای اسالمی 
که در واقع بودجه را تقسیم می کنند باید با توجه به اهمیت و ماموریت حوزه هنری 
توجه بیشتری به آن بکنند و در ردیف بودجه های حوزه تجدید نظری بکنند تا بتواند 
حداقل سالی ۵ یا ۶ فیلم مستقل بسازد و توان مشارکتش در فیلم های دیگر باال برود 

و جایگاه گذشته و حقیقی خودش را دوباره پیدا کند.
کارگردان »سی و سه روز« درباره سرآمدی سالن داری و سالن سازی حوزه هنری 
گفت: در واقع حوزه هنری یکی از عرصه های تاثیرگذاری که داشــته و دارد همین 
سینماداری است که االن به راحتی می توان گفت بیش از 100 سالن سینما در تهران 
و سایر شهرستان ها تحت پوشش حوزه هنری سازمان تبلیغات است. البته یادمان 
باشد بخش عمده ای از این سینماها فرسوده بودند و هستند و خیلی دخل و خرجشان 
مقرون به صرفه و سودآور نیست . اما در سال های اخیر توجه ویژه ای به این سالن ها 
شده و حوزه هنری با مشارکت و بدون مشارکت سینماها را توسعه داده و سالن های 
بزرگ خودش را به صورت چند منظوره و چند سالنه در آورده که مثال سینما هویزه 
مشهد را می توان یکی از بهترین مجموعه های ســینمایی ما در کل کشور است که 
توانسته تاثیرگذاری خوبی در توزیع و فروش فیلم ها داشته باشد و همچنین، پردیس 
آزادی تهران هم با مشارکت حوزه و شهرداری تهران یکی از نمونه های بسیار موفق 

است. 
وی ادامه داد: به نظر می رســد اگر واقعا بودجه خوبی هــم در این زمینه به حوزه 
هنری اختصاص داده شــود، حوزه با تمام توان می تواند ســالن های رو به تخریب و 
بزرگ و بی مصرفی که در سراسر کشور وجود دارد را تبدیل به سالن های مجهز و به 
سازی شده چند منظوره بکند که هم برای تماشای فیلم و هم سایر مصارف فرهنگی 
مفید فایده باشــد. همچنین بتواند در حوزه پخش و توزیع جدی تر و فعال تر عمل 
بکند، قطع به یقین می تواند تعداد بیشــتری از فیلم های مفید برای جامعه را تحت 
پوشش قرار دهد و به سودآوری های خوبی برساند و از این ناحیه روی سلیقه مخاطب 

تاثیرگذار باشد. 
وی خاطرنشان کرد: به تبع اینکه حوزه هنری متعلق به سازمان تبلیغات اسالمی 
است و برای توسعه فرهنگ دینی، فرهنگ اسالمی ، معارف دینی یا انقالب و مقاومت 
و مفاهیمی از این دست پایه گذاری شده است برای توسعه این مفاهیم می تواند واقعا 
تاثیرگذار و کارآمد باشد اما به شرطی که بودجه الزم به این نهاد انقالبی اختصاص 

دغدغه مند ترین نهاد فرهنگی
 در زمینه انقالب و خانواده

شورجه:

داده شود و در مرحله بعد هم واقعا پول پرداخت شــود و به اصطالح وصول شود نه 
اینکه در حد وعده و عدد پیشنهادی بماند و دست مدیران اجرایی در عمل خالی از 

بودجه بماند. 
شورجه معتقد اســت: الزم اســت که در این زمینه ها به صورت جدی تر مجلس 
محترم، کمیســیون فرهنگی محترم، دولت محترم و ... توجــه خاصی به این نهاد 
فرهنگی داشته باشد زیرا واقعیت این است که در حال حاضر در حوزه سینما، یکی از 
دغدغه مندترین مراکز و نهادهای فرهنگی که دغدغه انقالب دارد، دغدغه دین دارد، 
دغدغه اخالق دارد، دغدغه مقاومت دارد همین حوزه هنری است که اساسا بر همین 
مبنا تشکیل و تاسیس شده و از ابتدا قرار بوده که اسالم و معارف و اخالق از این مرکز 

تبلیغ شود و باز به همین دلیل نیاز به توجه و بودجه ویژه ای دارد. 
وی افزود: هم در حوزه تولید و هم توزیع و پخش و نمایش فیلم باید بسیار بسیار 
جدی تر به این نهاد انقالبی نگاه شود تا بتواند آن تاثیرگذاری الزم را در حوزه سینما 
و فرهنگ داشته باشد. البته در حوزه تجسمی، کتاب، تئاتر و غیره هم حوزه هنری 

تاثیرگذاری نسبتا خوبی در دوران ۴0ساله بعد از انقالب داشته است. 
این کارگردان باســابقه ســینما تصریح کرد: من به جرات می توانــم بگویم که 
انقالبی ترین در دوران چهل ساله بعد از انقالب در حوزه هنری انقالب اسالمی تولید 
و توزیع شده و انقالبی ترین سینماگران ما و هنرمندان ما چه آنهایی که در دانشگاه ها 
تدریس می کنند چه آنهایی که در حوزه میدانی فعال هســتند واقعا از دامن حوزه 
هنری تربیت شــدند و به این عرصه ورود کردند و فعالیت می کنند بنابر این یکی از 
تاثیرگذارترین نهادهای فرهنگی و هنری ما در طول ۴0ســال بعد از انقالب همین 

حوزه هنری سازمان تبلیغات بوده است. 
وی اشاره کرد: البته متاسفانه در حد کمتر از انگشتان دست ریزش هایی هم داشته 
و بودند شــاگردانی که از این مکتب به دامن اغیار لغزیدند و عطر و رایحه انقالب را 
با وجودشان لمس نکردند، مثل محسن مخملباف که متاسفانه تربیت ایشون روی 
پیشانی حوزه هنری چسبیده ولی در ازای این معدود افراد ما رویش های بسیار بسیار 

زیادی داشتیم و داریم و انشاهلل خواهیم داشت که جای امیدواری زیادی دارد. 
گفت و با جمال شورجه را درباره جوان گرایی حوزه در سال های اخیر چه در زمینه 
مدیریت های داخلی چه در زمینه فرصت دادن به استعدادهای سینمایی جوان و تازه 
کار ادامه دادیم و وی در این زمینه هم ابراز امیدواری کرد و به ما گفت: حوزه هنری 
در زمینه جوان گرایی و سپردن کارها به دست جوان ها رشد بسیار خوبی داشته به 
طوری که در سال های اخیر هم دیدیم که آثار تولید شده خصوصا در حوزه آثار کوتاه 
و مستند بسیار درخشان بوده، االن حوزه مستند حوزه هنری فعالیت بسیار خوبی 
دارد، در زمینه آثار کوتاه نیز هم تولیدات خوبی دارد و هم جشنواره های خوبی برگزار 
می کند، حتی جشــنواره فیلم های صد ثانیه ای را به شــکل کارآمد و موفق و جوان 

محوری برگزار می کند و پیشرفت خوبی داشته است. 
وی ادامه داد: که اتفاقا چقدر خوب اســت که این اتفاق در حال افتادن است زیرا 
قاعدتا نسل ما باید کمی کنارتر برویم و از نیروهای جوان و فکر و خالقیت و اندیشه 
جوانان استفاده کنیم که البته مهم ترین نکته درباره جوانان این است که باید مدیریت 
بشوند زیرا همان قدر که جوانان مســتعد تولید آثار خوب و موفق و خالق و جدید و 
بدیع و نو هستند همین قدر هم امکان خدایی ناکرده لغزش دارند و به همین دلیل 

باید جهت دهی و مدیریت شوند.
وی در پایان تاکید کرد: برای رشد جوانان باید برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های 
دقیقی بشود که هم رشد اعتقادی و هم رشد فنی و علمی و هنری پیدا کنند و همه 
اجزای آنها رشدی هم طراز داشته باشد نه اینکه مثال یک ولدی به وجود بیاید که سر 
خیلی بزرگی دارد و دســت و پای کوتاه یا برعکس. به نظر من مهم ترین نکته برای 
پرورش جوان ها این است که روح و منطق و تکنیک و سایر توانمندی هایشان باهم 

در یک راستا رشد و تعالی پیدا کند. 
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محمد رضا شفاه مدیرعامل باشگاه فیلم سوره، در 
خصوص جایگاه فیلم های انقالبی در کشــور گفت: 
بررسی زبان و ارتباط با مخاطب به ۲ دوره زمانی خاص 
در تاریخ پیروزی انقالب اسالمی تقسیم می شود. در 
دوره اول ساخت محصوالت سینما و تلویزیون معطوف 
به موضوعات انقالب اسالمی و دستاوردهای آن بوده و 
سعی شده است حال و هوای سال های اولیه پیروزی 
انقالب اسالمی تا 10 سال گذشته را به نمایش گذارد 
و با رویکردی انقالبی به بیــان موضوعات از دیدگاه 
اســالم بپردازد. در این دوره فیلم های تولید شده از 
ویژگی های رایج تر و مشــخص تری نسبت به انقالب 
برخوردار بوده اند در حالی که پرداختن به این دیدگاه 
در تولیدات نمایشــی امروز نوعی کلیشــه محسوب 
می شود و مســتلزم ایجاد تغییرات در سبک و شیوه 

جذب مخاطب امروزی است.
وی افــزود: دوره دوم زبــان تولیــدات انقالبــی 
محصوالت نمایشی از 10سال اخیر آغاز و تا به امروز 
ادامه دارد. در این برهــه از زمان تولیدات محصوالت 
تلویزیونی و سینمایی با رویکرد آسیب شناسی انقالب 
و دستاوردهای آن همراه است چرا که با گذشت زمان، 
پرداختن به موضوعات انقالبی با دیدگاه گذشــته، با 
آسیب هایی روبرو شــده که منجر به نارضایتی مردم 
مسلمان و انقالبی ایران و هدایت فرهنگ به مسیرهای 

غلط و خط فکری اشتباه شده است.
شفاه ادامه داد: مقام معظم رهبری بارهای در بیانات 
خود تاکید کرده اند که انقالب را باید در مسیر اصلی 
خود پیش برده و به آسیب شناسی مشکالت موجود بر 
سر این راه بپردازیم که احقاق این امر مستلزم بررسی 

علت این مشکالت و آسیب زدایی است.
وی با اشــاره به وجه تمایز دوره کنون تاریخ نسبت 
به گذشته خاطر نشــان کرد: دوره اول تاریخ مملو از 
هنرمندان زبردستی است که در بیان تاریخ انقالبمان 
عملکرد شایسته ای داشته اند اما در حال حاضر با نحوه 
جدیدی از دیالوگ ها، مخاطبان و نیازهای آن ها روبرو 
هستیم که زبان گذشته را از احقاق آن ناتوان کرده و 
موانع و چالش های جدیدی را در این مسیر ایجاد کرده 

است. این در حالی اســت با توجه به  وجود تغییرات 
گسترده در مسیر تولیدات سینمایی و تلویزیونی امروز 
در رســیدن به اهداف انقالبی، نمی تــوان از عملکرد 
خوب زبان امروز ســینما غافل مانــدو موفقیت ها را 

نادیده گرفت.
مدیرعامل باشــگاه فیلم ســوره عنوان کرد: درک 
حقانیت و تفکر انقالب اســالمی در بیانات رهبری، 
قدرت نفوذی در سال ۵۷ داشته است که نهایتا انقالب 
شــکوهمند ایران را به بار آورده است. با وجود تغییر 
ذائقه مخاطــب و چالش های موجود در این مســیر، 
فیلم های امروز از واقعیت انقالب به دور نمانده و به نیاز 
مخاطب تا حد الزم توجه کرده است. فیلم های ابراهیم 
حاتمی کیا، کمال تبریزی و کمدی های مســعود ده 

نمکی نیز نمونه ای از این فیلم های موفق است.
وی با اشــاره به نقد سینماگران نســبت به کمبود 
فیلم هــای انقالبی گفت: بنــده انتقادهــای برخی 
سینماگران و هنرمندان نســبت به کمبود فیلم های 
انقالبی را می پذیرم  و بخش اعظمی از ضعف ها را در 
کارهای سفارشی می دانم. چرا که در سفارشات ساخت 
فیلم ها، کانون توجه هنرمند به جذب نظر کارفرما بوده 
و از فهم حقایق انقالب و محتوای فیلم باز مانده است. 
با این وجود نمی توانیم تولیــد برخی فیلم های فاخر 
را که در جذب مخاطب بسیار موفق بوده اند، نادیده 
بگیریم.در سال های اخیر فیلم هایی با محتوای قوی 
و واقعی خود توانسته اند فهم حقیقت انقالب را برای 
نسل های امروزی میسر کرده و مسیرهای خوبی را به 

سمت تاریخ انقالب شکوهمند ما هموار کنند. 
شفاه اذعان داشت: حوزه هنری و به پیرو آن باشگاه 
فیلم سوره، از بدو فعالیت های خود در نظر داشته است 
موضوعیت های مختلف را با دیدگاهی انقالبی بسنجد. 
این در حالی است که حتی در پرداختن به موضوعات 
اجتماعی نیز توجه به ســبک زندگی و شیوه تربیت 
اسالمی - ایرانی را در ساخت فیلم ها در نظر گرفته و 

نمودی از آن را در قالب فیلم  به مخاطب ارائه دهد. 
این مسئول هنری اظهار داشت: تاثیرگذاری مباحث 
فرهنگی در شــرایطی ممکن می شــود که انقالب را 

رویکرد انقالبی، سینما را می سازد
انقالب اسالمی یک رویکرد است و فیلمسازی با نگاه موضوعی و مناسبتی به آن، 

جایگاهی در سینمای ایران  نخواهد داشت.

بیش از یک موضوع، سنجیده و به عنوان یک رویکرد 
در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاســی و غیره 
به آن پرداخته شود. در بســیاری از موارد  توجه به 
موضوعیت، منجر به ساخت فیلم هایی ضد انقالبی 
وســیاه نمایی نســبت به خانواده ایرانی شده است 
در حالی که بررســی این موضوع اجتماعی در قالب 
رویکرد می تواند نمادی از یک خانواده موفق ایرانی را 

به مخاطب نشان دهد.
وی  چالش های موجود بر سر راه فیلم های انقالبی 
را ناشی از  تولیدات مناسبتی معرفی کرد و ادامه داد: 
در حال حاضر ساخت محصوالت فرهنگی وابستگی 
زیادی به مناســبت ها پیدا کرده اســت و متاسفانه 
موضوع فیلم هــا برمبنای مناســبت های تقویمی 
انتخاب می شــوند در حالی که انقالب اسالمی یک 
رویداد بزرگ در تاریخ ایران اســت و باید همه ساله 
در تولیدات تلویزیونی و ســینمایی به این موضوع 
پرداخته شود. قرابت جشــن چهل سالگی پیروزی 
انقالب اســالمی با ســال ۹۷ اتفاقی خوب است اما 
این تاریخ در تولیدات محصوالت فرهنگی به امری 
مناسبتی تبدیل شده که در دیگر ایام سال کمرنگ 
می شود. در این میان نوع برخورد با رویدادهای مهم 
چالش هایی را به همراه داشته و آسیب های فرهنگی 
را دوچندان می کند. اگر بخواهیم مســائل تاریخی 
مربوط به تاریخ انقالب را بسنجیم به طور کلی بیش 
از ۵0 درصد تولیدات فیلم باشگاه فیلم سوره، مربوط 
به کارهای تاریخی انقالب و نیمی دیگر از آن به بخش 

فرهنگی انقالب اختصاص یافته است. 
شــایان ذکر اســت همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی سه اثر با عناوین »سوزن«، 
»تقاص« و »برادر« با باشــگاه فیلم سوره به عنوان 

آثاری انقالبی تهیه و تولید شده است. 



                              گزارش

شهرها سینما بسازیم تا یک مکان تفریحی مناسب 
برای جوان های این شهرها فراهم کنیم. وقتی در 
چنین شهرهایی وارد می شوم همیشه از مسئوالن 
می پرسم جوان های این شهر چه سرگرمی دارند و 

آنها می گویند که بضاعت ما هم همین است.
این کارشناس حوزه سینماداری تاکید کرد: این 
موسسه از سال ۹۲ که سینماهای حوزه هنری را 
تحویل گرفته است، 81۵ هزار نفر در ۶ ماه اول 
سال به سینماها جذب کرد، این رقم در سال ۹۳ به 
۲ میلیون ۷۶8 هزار ۳۵0 نفر، در سال ۹۴ با آغاز 
بازسازی ها ۳ میلیون و 1۹۹ هزار و ۳۳۶ نفر، سال 
۹۵ این رقم به ۵ میلیون و ۶18 هزار و ۶۵۴ نفر، 
سال ۹۶ به ۴ میلیون ۵۶۶ هزار و در ۹ ماه سال ۹۷، 
توانستیم سال ۹۵ پرفروش مخاطبان سینما را رد 
کنیم و این امر باعث افتخار »بهمن سبز« است. 
البته در این مدت از ارشاد استان ها و »سینماشهر« 
یم. اما چرا دولتمردان ما  نیز کمک هایی گرفته ا
برای بخش سالن سازی بودجه مناسبی را در نظر 
نمی گیرند و آن را در اختیار نهادهایی که در این 

زمینه فعال هستند قرار دهند.
قیمت تمام شده هر صندلی سینما؛ ۹ میلیون تومان

مدیرعامل موسسه »بهمن سبز« بیان کرد: چرا باید 
بودجه محدودی برای سالن سازی در اختیار موسسه 
»سینماشهر« گذاشته شود تا همه به سمت این 
موسسه هجوم ببرند. این را می دانید که برای ساخت 
یک سالن سینما قیمت تمام شده هر صندلی باالی 
۹ میلیون تومان است، این در حالی است که پیش از 
این قیمت تمام شده ۴ یا ۵ میلیون تومان بود، حال 
تصور کنید موسسه »سینما شهر« با بودجه محدود 

تا چه اندازه می تواند در این زمینه موفق عمل کند.
کاظمی در بخش دیگری از صحبت های خود 
بتدا قرار  تاکید کرد: موسسه »سینماشهر« در ا
بود تجهیزات سینمایی را وارد کشور کند، اما حاال 
بودجه برای تجهیز سالن های سینمایی می دهند. 
به عنوان مثال »بهمن سبز« نزدیک به 10 میلیارد 

محمود کاظمی مدیر عامل موسسه بهمن سبز، تاکید 
کرد سینماسازی در شهرستان های کوچک از اهداف 

این موسسه در سالهای اخیر بوده است.
کاظمی بیان کرد: در طول سال 1۳0 فیلم در سینمای 
ایران تولید می شود که در نهایت 80 فیلم به مرحله 
اکران می رسد، این در حالی است که اگر تعداد 
سینماهای کشور بیشتر بود، بی شک فرصت بیشتری 
برای اکران فیلم ها به وجود می آمد. تاکید می کنم 
که موج سینماسازی در کشور آغاز شده است، اما در 
این زمینه مشکل بزرگی که وجود دارد این است که 
سرمایه گذار بخش خصوصی به این فکر می کند که 
ساخت سالن سینما تنها در تهران می تواند سوددهی 
داشته باشد، به همین دلیل ترجیح می دهند تا 

سالن های مورد نظر خود را در تهران بسازند.
مشکل بزرگی که وجود دارد این است که سرمایه گذار 
بخش خصوصی به این فکر می کند که ساخت سالن 
سینما تنها در تهران می تواند سوددهی داشته باشد، 
به همین دلیل ترجیح می دهند تا سالن های موردنظر 
خود را در تهران بسازندوی افزود: البته به تازگی بخش 
خصوصی به سمت ساخت سالن در شهر مشهد رفته 
است. اما همین بخش خصوصی هیچ تمایلی ندارد تا 
در شهرهای کوچکی که سالن سینما ندارد، دست به 
ساخت بزنند. در این شرایط می توانم بگویم که بخش 
خصوصی بیشتر به فکر خودشان و بازگشت سرمایه 

شان هستند و به فکر مردم نیستند.
کاظمی ادامه داد: مساله این است که چرا بخش 
خصوصی که ادعای کار فرهنگی دارد، نباید در 
شهرهای فاقد سالن سینما مانند فوالدشهر، شهر 
گس، آبادان، بیجار، میمه، بروجرد و بسیاری دیگر 
از شهرها سینما بسازد. اینکه چه بخش خصوصی 
و چه بخش دولتی تنها دم از فرهنگ بزنند، مهم 
نیست بلکه باید عمل کرد. مهم این است که هیچ 
برنامه ریزی مناسبی برای اوقات فراغت جوان های 
نیم در این  رند. چرا نمی توا این کشور در نظر ندا

هزینه برای ساخت ۹ سالن در سینمای ساحل صرف 
کرده است، آن وقت موسسه »سینماشهر« به ما 
می گوید که بیشتر از یک میلیارد و نیم نمی تواند به 
ما بودجه دهد! اگر قرار است این موسسه تجهیزات 
سینمایی در اختیار ما قرار دهد که این کار را انجام 
دهد، اگر نه که بگویند تا ما بدانیم. در گذشته برای 
ساخت سالن سینما قراردادی بود که بر اساس آن یک 
سوم بودجه توسط سازنده، یک سوم توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و یک سوم از استان مورد نظر 
تامین می شد که البته این یک سوم هم تعریف نشده 
است. البته نمی شود به این بخش خورده گرفت، چرا 
که بودجه محدودی در اختیار دارند و باید همه موارد 

را مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: در گذشته برای ساخت سالن سینما 
قراردادی بود که بر اساس آن یک سوم بودجه توسط 
سازنده، یک سوم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و یک سوم از استان مورد نظر تامین می شد 
که البته این یک سوم هم تعریف نشده استوی بیان 
کرد: معتقدم در این زمینه کمیسیون فرهنگی 
مجلس می تواند ورود پیدا کند و یک اتفاق خوبی 
لبته اگه برای  یران رقم بزنند، ا را برای سینمای ا
سینمای ایران ارزش قائل هستند. مساله این است که 
فیلمسازان ما و آثارشان در تمام دنیا مطرح هستند و 
بهتر است قدمی برای سینماهای کشور برداریم. مدتی 
پیش یک تیم از سوریه برای بازدید به ایران آمدند و 
مجموعه های سینمایی شهر اصفهان را دیدند و بسیار 
تعجب کردند. می خواهم بگویم که ما در حوزه سالن 
سازی نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر اطالعات 
داریم اما مساله این است که با بودجه الزم برای این 

امر وجود داشته باشد.

مدیرعامل موسسه بهمن سبز: 

حوزه هنری در شهرهای کوچک سینما می سازدحوزه هنری در شهرهای کوچک سینما می سازد
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21       شماره بیست و چهار و بیست و پنج           

گفتگو                                              دیدگاه                                               

احســان کاوه مدیر مرکز تلویزیونی و انیمیشن حوزه 
هنری در خصوص اجرا و طراحی برنامه »نقد سینما« 
گفت: حوزه هنری از جمله نقــاط امیدبخش فضای 
هنری کشور است که در جهت دســتیابی به اهداف 
خود به دریچه ای برای انتقال ایده ها نیاز دارد تا فضای 
فکری متناســب با انقالب اســالمی و دستاوردهای 
مربوط به آن را در ســینمای ایران ایجاد کند. در این 
میان برنامه های تلویزیونی نیز از جمله مســیرهای 
پیشــرو در این عرصه اســت که با اختصاص فضای 
مناســب به این رویداد قدرت اثربخشــی زیادی بر 

مخاطب عام دارد.
وی افزود: برنامه »نقد سینما« از جمله اقدامات حوزه 
هنری است که نسبت به دیگر برنامه های سینمایی 
نگاه متفاوت تری به سینمای ایران دارد. ما در برنامه 
»نقد ســینما« به دنبال رقابت با دیگــر برنامه های 
سینمایی نیستیم بلکه به دنبال زاویه دید جدیدی در 
سینما می گردیم. علیرغم وجود مشکالت متعددی که 
در ساعت نامناسب پخش و مشکالت بخش نقد برنامه 
وجــود دارد اما بازخوردهای گســترده آن در فضای 
مجازی، واکنش مثبت سینماگران، جبهه گیری های 
روزانه و اختصاص تایم شبکه به پخش تکرار برنامه، 
نشان دهنده تاثیرگذاری خوب این برنامه و وجه تمایز 

آن نسبت به دیگر برنامه های سینمایی است.
کاوه ضمن اشاره به معضل ســینمای امروز در القای 
سیاه نمایی به مخاطب خاطرنشان کرد: سینما از نگاه 
عامیانه صرفا یک سرگرمی است که رونق آن منجر به 
تاثیرات اقتصادی و گــردش مالی در بخش فرهنگی 

کشور شده و به عنوان یک رســانه اهداف امیدبخش 
و آینده ســاز را دنبال می کند. این در حالی است که 
عمده محصوالت ســینمایی و تلویزیونــی ایران در 
طی چند سال اخیر فضایی ســیاه و غیر قابل تعمیم 
به جامعه امروز داشــته و از قدرت اثربخشی پایینی 
برخوردار بوده اســت در حالی که این هدف مخالف 
سیاســتگذاری های فرهنگــی بوده و بهبــود آن در 
راستای القای آینده ای روشن، مستلزم نگاهی تبیینی 

به افکار عمومی در این حیطه است. 
وی ادامــه داد: مطالبــات حوزه هنری از ســینمای 
ایران نیز  از این قضیه مســتثنی نبوده و با انتشــار 
سیاستگذاری های فرهنگی در برنامه های تلویزیونی و 
محصوالت تولیدی خود به صورتی نامحسوس بر افکار 
عمومی تاثیر می گذارد و بر مطالبات ارگانیک و اصیل 

سینما تاکید دارد.
این مدیر سینمایی اذعان داشــت: سینما، رسانه ای 
تمدن ساز اســت که در صورت کارایی مناسب عالوه 
بر بهبود وضعیت اقتصادی بخش فرهنگی کشور، در 
ایجاد حال خوب مردم نیز تاثیر گذار اســت بنابراین 
در شرایطی عدم تطابق دخل و خرج سینما و فضای 
پرتنش امروز که مخاطب به دنبال امید و حال خوب 
در فیلم های سینمایی می شود، بسیاری از فیلم های 
ســاخته شــده از این واقعیت غافل بــوده و به ازای 
امیدبخشــی، به مرور بخش های تاریــک روزگار در 
فیلم ها می پردازند و حال خوب را از مخاطب محروم 
می کنند. در حالی که سینمای بسیاری از کشورهای 
دنیا از جمله آمریکا بر امید بخشی به مخاطب تاکید 

دارند.
وی با اشاره به مشــکالت متعدد در ساخت برنامه ای 
تاثیر گذار در تلویزیون گفــت: مرکز تلویزیون حوزه 
هنری در یکســال گذشــته به منظور تولید برنامه 
تلویزیونی اثربخش، با مشــکالت متعددی در ایجاد 
کادری همفکر و همســو بــا اهداف تعیین شــده و 
مشکالت مالی در تولید روبرو بوده که نهایتا با تدبیرات 
متعدد موفق به طراحی و تولید برنامه »نقد سینما« 
در شبکه پنج سیما شده است. گفتنی است این برنامه 
بعد از اتمام جشــنواره فیلم فجر بــه صورت هفتگی 

پخش خواهد شد.
کاوه عنوان کرد: درحال حاضر دخل و خرج سینما با 
هم مطابقتی ندارد و به ضرر هم، رسیده است. جذب 
مخاطب ۳/۵ میلیون نفری در سینما تنها 10 درصد 
از مردم را شامل می شــود و فاصله ما را تا جذب ۹0 
درصدی مخاطــب زیاد کرده اســت. بنابراین تامین 
برنامه ای چالشی و مدبرانه به منظور آسیب شناسی 
ســینما و جذب مخاطب از جمله نیازهای فرهنگی 

جامعه امروز ما است.
شایان ذکر است برنامه »نقد سینما« با اجرای بهروز 
افخمی ، میــالد دخانچی و امید روحانی هر شــب از 
شــبکه پنج ســیما با رویکردی تحلیلی به بررســی 
فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد 
و بعد از جشنواره هم به صورت هفتگی ادامه خواهد 

داشت

در »نقد سینما« 
به دنبال رقابت با دیگر برنامه های سینمایی نیستیم

مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری:

سینمای امروز نیازمند نگاهی تبیینی به افکار عمومی و هدایت آن به مسیرتمدن سازی 
و القای امیدبخشی به مخاطب است. بر این اساس با تولید برنامه هایی نظیر »نقد سینما« 
می توان فضای سیاه آلود سینما را بهبود و نظر مخاطب 90 درصدی را به فرهنگ جذب کرد.
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 ساخت پنج فیلم با مضامین انقالبی

گروه هنری کات، مرکزی برای توانمند 
سازی فیلمسازان انقالبی است. این مرکز 
در ســال ۹۷ پنج فیلم با مضامین انقالبی 

تولید کرده است.

حسین دارابی مدیر گروه هنری کات، با بیان اینکه 
تاکید بر توانمندسازی فیلمسازان جوان و حمایت از 
توانایی های آنها در تولید فیلم های سینمایی با دیدگاه 
انقالبی مسیر رو به رشدی را برای سینمای حرفه ای 
ایران رقم خواهد زد، افزود: در خصوص سطح تولید 
فیلم در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب در حوزه 
هنری گفت:  تولید فیلم با موضوعیت گفتمان انقالب 
فرهنگی از اصول کار حوزه هنــری و مجموعه های 
وابسته به آن اســت و  فیلم های »سوزن«، »برادر« 
و »تقاص« از جمله محصــوالت گروه هنری کات به 
مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
است که با نگاهی خالقانه و جدید موضوعات انقالبی 

را به تصویر کشیده اند. 
وی افــزود: فیلم های  کوتاه »هر ســال اربعین« و 
»کف وخون« نیز از جملــه محصوالت فرهنگی این 
مجموعه در سال ۹۷ است که با موضوعیتی جدید در 

زمره آثار انقالبی قرار می گیرد.
 دارابی با تاکید بــر حمایت گروه هنــری کات از 
توانایی فیلمسازان جوان درساخت فیلم های حرفه ای 
خاطر نشــان کرد: گروه هنــری کات، مرکزی برای 
توانمند سازی فیلمســازان انقالبی است که با ایجاد 
امکان آزمون و خطا، شــرایط را برای کسب تجربه و 
تربیت فیلمسازان فراهم کرده و در نظر دارد با حمایت 
از این فیلمسازان، درعرصه تولید فیلم هایی متناسب 
با سینمای حرفه ای و سریال سازی شایسته، تجربیات 

کارآمدی را در اختیار هنرمندان قرار دهد. بنابراین 
عالوه بر توانمندسازی فیلمســازان، فضایی تعاملی 
به منظورتولید محصوالت قابل قبول در ســینمای 
ایران ایجاد می شــود. این در حالی است که تاکنون 
ســاخت فیلم هایی از این طیف بــا موفقیت همراه 
بــوده و تاثیرگذاری شایســته ای در جذب مخاطب 

داشته است.
این مدیر ســینمایی ادامه داد: اولین برنامه گروه 
هنری کات، توجه به توانایی انسان ها و به ثمر رساندن 
آن است و در مرحله دوم بر تولید فیلم های انقالبی با 
موضوعات متفاوت، تاکید دارد. چرا که هویت اصلی 
ما از انقالب و دســتاوردهای آن شکل گرفته و نباید 

سینما را از این قضیه مستثنی کنیم. 
وی تصریح کرد: گفتمان انقــالب فرهنگی به ایام 
خاص و مناســبت ها محــدود نمی شــود و توجه به 
موضوعات اجتماعی،سیاســی،اقتصادی و فرهنگی  
و ســنجش آن در دیدگاه انقالبی به این حیطه تعلق 

دارد.
دارابی، با اشــاره به اهــداف گروه هنــری کات و 
باشگاه فیلم ســوره مبنی بر ارائه دیدگاهی انقالبی 
در فیلم های کوتاه و ســینمایی اذعان داشت: توجه 
به موضوعات مختلــف پیرامون انقالب در دســتور 
کار گروه هنری کات اســت  و در حال حاضر با تاکید 
برموضوعاتی از قبیل: شــبکه های اجتماعی و سبک 
زندگی در قالب انقالب فرهنگی، به دســتاوردهای 
خوبی رســیده ایم . »دیدن این فیلم جرم اســت« 
اولین محصول این گروه با مشارکت حوزه هنری در 
سینمای حرفه ای اســت که نهایتا با استقبال زیادی 

روبرو شده است.
دارابی اظهار داشت: دغدغه زندگی امروز مردم ما، 

خود سراســر موضوع خوب برای فیلم سازی است و 
نشــاندن آن در فیلم ها می تواند به درمان مشکالت 
کمک کند اما اصالح یک کشور به واسطه فیلمسازی 
نیاز به کســب تجربه دارد که صرفا با نشــان دادن 
کاســتی ها، کمبود ها و نقدها نتیجــه بخش نبوده و 
برای رفع مشکالت جامعه به ارزیابی معضالت و ارائه 

راهکار نیاز داریم. 
وی نشــان دادن نقاط تیره و غفلت از امید و نقاط 
روشــن زندگی در فیلم ها را ضعف ســینمای ایران 
دانســت و ادامه داد: پرداختن به مشــکالت و سیاه 
نمایی  شــیوه ای مرســوم در سینما اســت که تنها 
عیب ها ونقدها را در برمی گیرد در حالی که در جایی 
مثل هالیوود، ســینما از جامعه جلوتر بوده و آرمان 
گرایی و آینده نگری نسبت به زندگی مردم  را هدف 

قرار داده است. 
مدیرگروه هنری کات عنوان کــرد: بنده معتقدم 
هنرمنــد می توانــد در انتقال مفاهیــم کاربردی از 
دانشمندان و سیاستمداران هم جلوتر باشد و با آینده 
نگری، نیاز مردم و جامعه را با نشان دادن آرمان ها در 
کنار واقعیت ها برطرف سازد اما متاسفانه، سینمای 
امروز ما در گذشــته باقی مانده و فاقد ایده آل های 

مناسب برای جامعه و راهکارهای مناسب است.
وی در پایان گفــت: تفکیک موضوع در ســینما 
معنایی ندارد چرا که قابلیت بررســی و پرداختن به 
آن در معیار های مربوط به گفتمان انقالب فرهنگی 
وجود داشته و راهکارهایی متناســب با نیاز مردم را 
به دنبال دارد. تشــویق مردم به مسیر رو به پیشرفت 
و انتقال حس خود بزرگ بینــی به مخاطب از جمله 
وظایف سینمای ایران اســت که متاسفانه در احقاق 

آن ضعف هایی داریم.

مدیر گروه هنری کات باشگاه فیلم سوره حوزه هنری:

                              گزارش
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حضرت آقا: “این انقالب و ایــن نظام و این حرکت 
عظیــم مردمی آمــده و این ســلطه و اتوریته ی 
تحّکم آمیز غربی را در این کشــور شکسته است. امروز 
در کشور ما ارزشهای غربی به صورت قانونی و رایج وجود 
ندارد. امروز دادن منافع کشور به بیگانگان، در کشور ما 
یک امر مذموم محسوب می شود. امروز سفره ای را که با 
هزاران طمع در این کشــور پهن کرده بودند جمع شده 
می بینند. این برای مراکز قدرت و تسّلط جهانی، خسارت 

کمی نیست.
ما ملت ایران، در محیط بین المللی، شأن و جایگاه و هویت 
خودمان را گم کرده بودیم. انقالب این هویّت و جایگاه و 
شــأن را به ملت ایران برگرداند. / محافظه کاری و اکتفای 
به آنچه که داریم و نداشتن همت و بلندپروازی در همه ی 

زمینه های فکر و فرهنگ، قتلگاه انقالب است.”«

واکنش توئیتری اکبر نبوی، منتقد ســینما به توئیت حسام الدین 
آشنا درباره »دیدن این فیلم جرم است«

تالش خستگی ناپدیر آقای آشنا برای زمینه سازی توقیف فیلم »دیدن این 
فیلم جرم است« قابل درک است. این فیلم از مقوله ای سخن می گوید که 
در دولت آقای روحانی کیمیاست و همین موضوع، آقایان را اذیت می کند.

»دیدن این فیلم جرم اســت« را با خانواده دســته 
جمعی دیدیم. به جز یک نفر بقیه موافق فیلم بودند 
و تحسین کردند. در این فیلم زنجیره ای از آدم های خوب و 
بد نظام که در زمین دشمن بازی می کنند رونمایی می شوند. 
به همان دلیل که قیصر، تنگسیر، حاج کاظم، زینال بندری و 

کمال را دوست دارم، موسوی ها را هم دوست دارم.

محافظه کاری قتلگاه انقالب است

چه موضوعی آقای آشنا را اذیت یم کند؟

قیرص، تنگسیر، حاج کاظم، زینال 
بندری و موسوی ها را دوست دارم

محمد حمزه زاده 

اکبر نبوی

مهندس سیدعزت اهلل ضرغامی

              اسفند   241397



دیدن این فیلم برای مســئولین قطعا جرم 
است.

موفق به دیدن فیلم شــدم، فیلمی سراسر 
التهاب و پر هیجان، البته که نقاط دراماتیک 

هم کم نبود.
بعد از چندســال حضور محافظه کارانه ی 
ســازمان ســینمایی ســوره،که منجر به 
مشــارکت در فیلم هایی باحاشیه امن بود، 
این بار از باشگاه فیلم سوره فیلمی جسورانه 
به نمایش درآمده که حرف های مهمی می زند 

و مخاطب را با خود همراه می نماید.
کارگردان اثر، همشهری مشهدی ما و رفیق 
سالهای دور، آقا رضا زهتابچیان، سالهاست 
که تالش کرده و سختی کشیده تا بتواند به 
این نقطه برســد و باید سپاسگزار باشگاه 
فیلم سوره و مدیر آن برادرم آقای محمدرضا 

شفاه بابت این اعتماد باشد.
فیلم را باید در دنیای فیلم دید نه با محیط 
ذهنی ما از بیرون، مــردم فیلم را در دنیای 
فیلم می بینند و مسئولین در دنیای ذهنی 
خودشــان که خودبینی است و بس، پس به 

یقین خوشایند مسئولین و میزپرستان این 
دوران نیست و بهتر است آنها فیلم را نبینند 
چون خود واقعی آنها در فیلم نمایان می شود 
و از دیدن خود در آینه عصبی و چاره ای جز 
شکستن آینه ندارند، اما مردم از دیدن فیلم 

لذت خواهند برد.
بعد از چند ساعت که از فیلم گذشته، هنوز 

دیالوگی از فیلم در ذهنم راه می رود؛ 
»امیرجون میدونــم حق با توئــه اما من 

جیگرشو ندارم«
این واقعیت هر روز خیلی از ماست، همه ی ما 
میدانم که حق با امیرهای جامعه است ولی 
آنقدر محافظه کار و ترسو شده ایم که جگر 

همراهی با امیرها را نداریم.
در دنیای فیلم، یقیه ســفیدان در فیلم کل 
کشورشــان را به گــروگان گرفته اند و به 
هرجایی که می خواهند می برند و همه آنها 
آمده اند و در مقابل امیر کــه برای دفاع از 
ناموس و حق خــود در مقابل یک متعرض  
باالجبار دست به یک اقدام جسورانه زده، 
صف بسته اند و او را محکوم به مرگ می دانند 

و مخاطب در ساختار فیلم انتظاری غیر از آن 
چیزی که از امیر می بینیم ندارد و به او حق 
می دهد و این نقطه ی برد فیلم است، مخاطب 

از امیر فیلم جدا نیست.
باید خسته نباشــید بگویم به آقای محسن 
مومنی شریف ریاست محترم حوزه هنری 
و آقای محمد حمزه زاده ریاســت سازمان 
سینمایی سوره، به خاطر اعتماد به جوانان و 
اجازه  به ساخت یک فیلم جسورانه در حوزه 
ی هنری، امیدوارم تا پایان هم اینگونه پشت 
اثر خود باشند تا فیلم را به سالمت به دست 

مخاطبان برسانند.
فیلم اگر توسط بخش خصوصی و به دور از 
محافظه کاری و نگرانی از میزها و رابطه ها، 
معرفی و اکران شــود، میتواند از فیلم های 
موفق اکران در سال آینده باشد، که این مهم 
در بخش دولتی یا حاکمیتی به علت روابط و 
رودربایستی های موجود نشدنی است، البته 
بنده آرزو می کنم این اتفاق پیش آید و در 

این راه از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد.

نسلی از فیلمســازان آمده اند که خیلی قابل توجه 
هستند. اینها فیلمســازانی هســتند که ما را در 
جشنواره ها نجات می دهند . 5-6 سال بود فیلم هایی 
نمی دیدیم که در عین آنکه میزانسن ایرانی داشته 
باشند به سینما هم نزدیک باشــند. چند فیلمساز 
جدید آمده اند که این ویژگــی را دارند. یکی از آنها 
آقای زهتابچیان اســت. عجب فیلمی ساخته! فیلم 
سینمایی »دیدن این فیلم جرم است«به نظرم یکی 
از فیلم هایی اســت که وقتی بحث قهرمان می کنیم 
دوباره قهرمان ایرانی، آن قهرمانی که من دوســت 
دارم که باید رفیق باز باشــد و آن ایثار که باید در 
رفاقت شــکل بگیرد و نوع رفاقتش رفاقت امروزی 
ست که بخشــی از بدنه ی جامعه ی ما با آن رفاقت 
ها زندگــی می کنند و ایثار می کننــد در این فیلم 
است. اینها فیلم هایی را می سازند که من نمی توانم 
به راحتی از کنارشــان بگذرم، اگر از فیلم های نسل 
خودم به راحتی می گذرم ولی از کنار فیلم های اینها 

نمی شود گذشت.

فیلمی که حرف های مهمی یم زند!

عجب فیلمی ساخته!

سیدمحمود رضوی

محمدتقی فهیم   فیلمی که از دختران این مرز و بوم دفاع می کند
امســال فقط یکی دو فیلم از جمله »دیدن این فیلم جرم است!« را دیدم. 
خوشحال هســتم که پربحث ترین فیلم سال را دیدم و به شدت هم از آن 
دفاع می کنم. این فیلم به مجموعه مصلحت اندیشان مستقر در حاکمیت 
نگاه کرده و به نظرم فیلم خیلی فاخری به لحاظ مضمون بود. حقیقت گرا 
و به موقع و بجا هم بود و توسط کســی ساخته شده که پنداری زمینه این 

بحث ها را خوب می شناسد. مشخص است که اهل مطالعه است.
این فیلم اصال سیاسی به معنای خاص نیســت. اتفاقا یک فیلم اجتماعی 
است و از دختران این مرز و بوم دفاع می کند. از غیور مردان و کسانی که 
اهل غیرت و حمیت هســتند و به این مرز و بوم، ارزش ها و تاریخش آشنا 
هستند، دفاع می کند. من فیلم را به آن معنا سیاسی نمی دانم. یک فیلم 

اجتماعی است ولی به هر حال اجتماع سیاست را هم دربر می گیرد.

دکترعماد افروغ:
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در سیل بی پایان فیلم های بی داستان و کم جان، »دیدن این فیلم جرم است« نقش 
یک غریق نجات را بازی می کند. یک ناجی به موقع که درست در اوج نومیدی از 
سقوط، سکوت را می شکند. یک غافلگیری دلچســب و یک پیروزی برای سی 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر. اهمیتش این اســت که با یک فیلم اولی رو به رو 

می شویم که به نسبت هم ردهای خودش در جشنواره خیلی جلو هست.
قلعه جشنواره فجر گرچه هر سال در محاصره لشــکر فیلم های ذلیل و ضعیف و 
حاشیه های دلسرد کننده قرار می گیرد، اما هر بار قهرمانانی هم ظهور می کنند تا 
جوالن مگس های سینمایی در عرصه ســیمرغ را خاموش کنند. »دیدن این فیلم 

جرم« است، قطعا یکی از این قهرمانان است.
به همین دلیل هم دیدن این فیلم جرم اســت. جرم است چون برخالف مدعیان 
پرادعا و بسیاری از نام آوران و کهنه کارها که از تعریف یک قصه درست و حسابی 
بر نمی آیند، این بار یک کارگردان جوان که حتی اســمش را هم نشنیده بودیم، 
فیلمی روی کار آورده که از همان اول، مخاطــب را میخکوب می کند. درگیری و 
کشمکش دراماتیک فیلم پایان ندارد، هر چند که لحظاتی آرام می گیرد، اما بعد از 
تیتراژ آخر، گویی همه چیز در ذهن تماشاگر تازه شروع می شود و او را تا مدت ها 

رها نمی سازد. 
دیدن این فیلم جرم است، چون نشان می دهد می توان بدون ادا اطوارهای فرمی، 
خیلی ساده و بی تکلف، در ساختار، درست کار کرد، می توان شعارداد اما شعارزده 
نشد، چون وقتی شعار اندازه زبان و فضای فیلم باشد، حتی اگر ضعف تکنیکیوجود 

قطعًا جرم است!

آرش فهیم

داشته باشد، قطعا به دل می نشیند. 
وقتی شعار صادق و دردمندانه باشد، 
از هر حصاری در فرم، آزاد می شود، 
هرچند که ضعف هایی هم در اجرای 

برخی صحنه ها دیده می شود.
دیدن این فیلم جرم اســت، چون 
به جای تظاهر بــه اجتماعی بودن 
و نمایش مســائل بی ربط به جامعه 
و نشــخوارهای بیگانه پســند و 
ســیاه نمایی دروغیــن، اعتراض 
می کند. فیلمی است که بدون ترس 
و هراس و منفعت طلبی، مستقیم و 
سرراست سر اصل مطلب می رود؛ هم 
ریشه مشکالت و معضالت اجتماعی 
را نمایش که هیچ، از ریشه می زند و 
هم راه حل عملی را در یک عملیات 

چریکی نشان می دهد.
دیدن این فیلم جرم اســت، چون 
قهرمان معترضش نه غرب زده های 
اهل فرار و مهاجرت، که تمثال درد و 
رنج عمیق ترین الیه ها اجتماع است؛ 
مرد است و تا آخرین نفس پای حرف 
خود قرار می گیــرد؛ حتی قدرت و 
دولت را به چالش می کشد و به هیچ 
کس باج نمی دهد، اما وطن فروشی 

نمی کند.

              اسفند   261397



»دیدن این فیلم جرم است« را نباید دید بلکه 
باید فهمید چرا که شــاید کمی در فرم جای 
بهبود داشــت و برای فهمیدن باید چشم سر 
بست و اگر چشم سر بســتی و با چشم دل به 
نظاره نشستی دیگر هیچ حرفی باقی نمی ماند.
»دیدن این فیلم جرم است« نسخه بروز شده 
»آژانس شیشه ای« بود و امیر کپی حاج کاظم 
خیبری هر چند حاج کاظم همچنان با فاصله 

زیادی دست نایافتنیست در سینمای ایران.
دیدن این فیلم جرم است زنگ خطر نه، بلکه 
ناقوس زلزله ای ســهمگین بود از عبور نسل 
جوان مطالبه گر و هزینه ده طرفدار انقالب )که 
از سوریه تا ده کوره های ایران در حال شهید 
دادن است( از نسل مصلحت اندیِش یقه بسته 
و یا عمامه بسر که در پای میز معامله، مذاکره و 
منافع شخصی )منافع ملی( فروشندگان خوبی 
هستند و همه چیز را می فروشند و برایشان 
ناموس هموطن )امیر( و یــا ناموس ملت هم 

فرقی نمی کند )وطن( !!
این فیلم عبور از نسل مصلحت اندیشی است 
که قانون لقلقه زبانی بیش برای آنها نیســت، 
همان هایی که بازیگرانی قهار بوده و در زمین 

بازی:
 چادری و مانتویی 

 چپه تراش و ریش دار 
بسیجی و غیره را به بازی می گیرند و مشترک 
المنافع هستند در بزنگاه ها، این چپ و راست 

نماهای معتدل !!
این فیلم را نه مردم که آن مصلحت اندیشان 
چپ و راست نمای معتدل در هر لباس و پستی 
باید به نظاره بنشــینند. چرا که امشــب در 
سالن سینما با تشــویق های پی در پی حضار 
با گرایشــهای فکری مختلف مشــخص شد 
ملت همچنان پای بزرگ آرمان انقالب یعنی 
عدالت محکم ایستاده اند و نیازی به یادآوری 
آرمان های انقالب و در راس آن عدالت برای 

آنها نیست.
وضعیت سالن های ســینما در امشب برابر با 
پاس کردن دو واحد مطالعات اجتماعی و مردم 
شناسی در دانشگاه  بود. مطالعاتی از جنس 
همراهی و اشــتراک منافع مردم با محوریت 
عدالت، همراهی آکنده با نفرت و رنج حاصل 

از نیشتر رانت و آقا زاده و مصلحت!!
آری شاید بتوان »دیدن این فیلم جرم است« 
را آغازی بر یک پایان دانست، پایان همراهی 
نســلی آرمانگرا و جوان با نســلی مصلحت 
اندیش و مشترک المنافع و به ظاهر متضاد ... 

تا دیر نشده است باید فکری کرد....

خواندن این منت جرم است!!

 »دیدن این فیلم جرم اســت« قرائتی تبلیغی و جذاب اســت از آنچه »آتش به 
اختیار« نامیده می شود. و گرچه اول اش مخاطب عادی را می گریزاند اما بعد چنان 
داستان نفس گیری دارد که به ســختی می توان پالن بعدی را پیش بینی کرد. به 
جهت ساختار ســینمایی خیلی خوب و به لحاظ اولین فیلم یک کارگردان جوان 

فوق العاده است.
 نام فیلم اشاره به صحنه ای دارد که در نسخه عمومی حذف شده و حاال توی ذوق 
می زند. موسیقی و تصویر و تدوین و بازی ها به اندازه و خوش قواره و دلنشین است. 
و بعید است به راحتی مجوز نمایش بگیرد. و بعیدتر آنکه در صورت اکران عمومی 
پرفروش نشود. و نسخه ای نوین است از »آژانس شیشه ای« و چه بسا متواضعانه تر 

و بهتر.
آری، تلخ است. ظاهرش به نظر می رسد که انگار صدر تا ذیِل مملکت را نواخته اما 
راستش دست گذاشته روی نقطه قّوت این جامعه که زیِر باِر حرِف زور نرفتن است 
و از این فیلم ها اســت که نمی توان نادیده گرفت. یا دید و در مقابل اش سرگیجه 
نگرفت که باالخره حق با چه کسی است؟ و راه چاره کدامیک؟ فیلم را که ببینی یا 

از خیلی خوش ات می آید یا اصال نمی پسندی، حِد وسط ندارد!

یک- برخالف انتظارم، فیلم خوبی ست. واقعا  شوکه ام کرد. رادیکالیزِم 
سیاســِی فیلم حتی از آژانس شیشه ای غلیظ تر اســت. فیلم تا انتها 
روی پای خود ایســتاده و به احــدی باج نمی دهد. کوتــاه نمی آید و 
کمرنگ نمی شــود. نه برای دل پوزوسیون است نه برای اپوزوسیون . نه 
اصولگراست نه اصالح طلب.  نگاه، مستقل می ماند. هم فیلمنامه خوب 

است هم کارگردانی قابل قبول.

دو- قطعا می توانست فیلم بهتری باشــد. ضعفش این است که خیلی 
پخته نیست و شخصیت پردازی نقش یک باید عمیق تر، و انتخاب بازیگِر 
نقش یک هم باید دقیق تر می بود. با این حال فیلِم گرم و نترسی ســت. 
شروع، وسط و پایان دارد و درام مخاطب را همراه می کند. توده های مردم 
عاشق اش خواهند شد زیرا سینما همین است. پر از اسلوموشن، رنگ و 

نور و موسیقی ، و البته، »قهرمان«.

در ستایِش یک سییل!

واقعا شوکه ام کرد!

حسین دهباشی

حسین المعی
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ســینمای ایران سالهاست به دو یا سه گونه ســینمایی خالصه 
شده است، در این میان امسال فیلمی با عنوان »دیدن این فیلم 
جرم است« به جشــنواره فیلم فجر راه یافت؛ فیلمی که ظرفیت 

نقدپذیری انقالب را بازگو می کند.
درباره تنوع ژانر و الزام رعایت آن در سینما بار ها سخن گفته شده، 
اما عموماً این خواسته در سینمای ما فراموش می شود، به ویژه در 
جشنواره های »فیلم فجر« فیلم هایی روی پرده می روند که عمدتاً 
از موضوعاتی اجتماعی بهره برده اند. در چنین شرایطی جشنواره 
سی و هفتم ســعی کرد تا حدی از این رویکرد فاصله گیرد. گواه 
این ادعا هم فیلم هایی نظیر »دیدن این فیلم جرم است«، »شبی 
که ماه کامل شــد«، »۲۳ نفر« و... است. این اتفاق در جای خود 
بسیار شایسته است هرچند پیرامون کیفیت تولیدات موردنظر 

می توان بحث کرد.
در این یادداشــت فیلمی که می خواهیم به آن بپردازیم »دیدن 
این فیلم جرم اســت« نــام دارد. ایــن فیلم ســینمایی را رضا 
زهتابچیان به عنوان کار اول، کارگردانی کرده است. نکته جالب 
درباره این فیلم صاحب اثر اســت. حوزه هنری با تولید این فیلم 
سینمایی روی لبه شمشــیر حرکت کرده است، چون موضوعی 
به شدت سیاسی و حســاس آن این امکان را به وجود می آورد تا 
جلوی نمایش آن گرفته شــود. اتفاقی که برای دیگر فیلم حوزه 

هنری همچون »روز رستاخیز« هم چند سال پیش رخ داد.
فیلم داستان یک گروگان گیری است. یک بسیجی که فرزندش از 
سوی یک تبعه انگلیسی کشته شده و به همسرش هتک حرمت 
صورت گرفته، فرد خاطی را در مرکز بسیج به گروگان می گیرد 
و از مســئوالن امنیتی می خواهد با آوردن یــک قاضی امین در 
همان مکان، مجــرم را محاکمه کنند. این قصه شــروع اتفاقات 
جدید است، چون افرادی که به اصطالح مصالح کشور را درخطر 

می بینند مقابل خواسته این بسیجی می ایستند.
در ادامه داســتان عموی مهدی زمین پرداز)شخصیت بسیجی( 
که یک سردار سپاه است و نقشش را امیر آقایی ایفا می کند وارد 
قصه شده و باعث می شود گروگان گیر ها و کسانی که به گروگان 
گرفته شده اند بدون هیچ آسیبی دستگیر شــوند. در این لحظه 
که بســیجی فکر می کند عمویش به وی خیانــت کرده، متوجه 
می شود، تازه خود سردار است که می خواهد بازی گروگان گیری 
را شروع کند. در همین نقطه  قصه به پایان می رسد. کشش هایی 
که در ایــن فیلم وجود دارد تا انتها تماشــاگر را بــا خود همراه 
می کند، البته برخی از اعتراضات فیلم شــکلی شعاری دارد، اما 
همین شــعار ها هم تا به  حال از زبان دیگران شنیده نشده، پس 

باید به آن توجه کرد.
»دیدن این فیلم جرم است« یکی از الزامات سینمای ایران است. 
عده ای بر این باورند حمایت حوزه هنری از این فیلم باعث شده 
چنین کاری اجازه نمایش پیدا کند، اما مطمئن باشــید اگر این 

مجایل برای نقد درون گفمتاین

داود کنشلو

سازمان تا به این اندازه قدرت داشــت می توانست زمینه نمایش »روز رستاخیز« را 
فراهم کند، البته اینکــه چه بخش و نهادی این کار را تولیــد کرده چندان اهمیت 

ندارد، بلکه نکته مهم، موضوع فیلم است که بسیار شجاعانه و جسورانه است.
درباره ساختار این فیلم هم می توان به چند آیتم اشاره کرد. در ابتدا فیلم نامه »دیدن 
این فیلم جرم است« را باید مدنظر قرار داد. کار هایی که موضوعی سیاسی و اکشن 
دارند به شــدت به فرم توجه می کنند و کمتر به قصه می پردازند، اما کارگردان این 
فیلم سعی کرده با گره هایی که به داستان می اندازد قدرت پیش بینی را از تماشاگر 
بگیرد. برای همین به جرئت باید گفت پایان فیلم را هیچ تماشاگری قادر به حدس 
زدن نیست. این اتفاق در سینمای ایران بسیار نادر است. در کنار تعلیق و غیرقابل 
پیش بینی بودن قصه باید به شخصیت پردازی برخی از نقش ها نمره مثبت داد به ویژه 
مهدی زمین پرداز و امیر آقایی کاراکتری قوی دارند. در این میان شــاید انتقاداتی 
پیرامون نقش های مکمل وجود داشته باشــد که تا حدی قابل قبول است، اما باید 
در نظر داشت تریلر های سیاسی و اکشن ظرفیت شخصیت پردازی برای نقش های 
مکمل را همانند فیلم های اجتماعی دارا نیستند، چون بسیاری از بخش های فیلم 

صرف پرداختن به فرم می شود.
»دیدن این فیلم جرم است« یکی از الزامات ســینمای ایرانیکی دیگر از امتیازات 
این فیلم به صحنه پردازی عالی فیلم برمی گردد به نظرم طراحی صحنه و لباس به 
فیلم کمک بسیار کرده است به ویژه پایگاه بسیج به خوبی بازسازی شده و آدم ها نیز 
به واسطه پوششان به نوعی رفتارشان را توجیه می کند، حتی در برخی مواقع پوشش، 
نقش نقادانه دارد. برای مثالی فردی که ادعای حزب اللهی بودن را دارد در بخشی از 

فیلم نشان می دهد ایمانش به آنچه فریاد می زند واقعی نیست.
بحث دیگر به بازیگری در این فیلم مربوط می شــود. در فیلم های سیاســی به ویژه 
تولیدات ســال های اخیر عمده کار هایی که در این رابطه تولید شــده اند به دلیل 
بازی های ضعیف نتوانستند آن گونه که باید دیده شــوند، درصورتی که در فیلمی 
نظیر »آژانس شیشه ای« ما نقطه اوج بازیگری را شاهد بودیم. در »دیدن این فیلم 
جرم است« نیز خوشبختانه بازی ها شکلی کارتونی ندارد، برای همین هم تماشاگر 

نسبت به آن واکنش منفی نشان نمی دهد.
به عنوان مثــال، فیلم هایی نظیر »قالده هــای طال« یا »پایان نامــه« جدا از تمام 
ضعف هایشان بازی های بسیار بدی داشــتند برای همین در زمان نمایش فیلم در 
جشنواره صدای خنده تماشاگران بیش از صدای فیلم شنیده می شد، اما این اتفاق 
برای فیلم زهتابچیان رخ نمی دهد این ویژگی است که از آن می توان به عنوان امتیاز 

فیلم نام برد.
»دیدن این فیلم جرم است« یکی از الزامات سینمای ایراننکته دیگری که در برخی 
نقد ها پیرامون این فیلم آمده اســت به تشــابهات »دیدن این فیلم جرم است« به 
»آژانس شیشــه ای« مربوط می شود، نقدی که به نظر می رســد قابل قبول نیست، 
چراکه برخی موضوعات هســتند که همیشه در ســینما بازگو شده اند، اما به دلیل 
فضای جذابی که دارند بازهم درباره آن ها فیلم ســاخته می شود. برای مثال جزیره 
و زندان دو لوکیشن هستند که هیچ گاه تکراری نمی شــود. بگذارید مثال دیگری 
بزنیم؛ زمانی که »آژانس شیشه ای« روی پرده رفت این نقد به فیلم وارد شد که از 
فیلم »بعدازظهر سگی« کپی به عمل آمده است، زیرا قصه درباره گروگان گیری است. 
نقدی که اگر درست باشد باید فیلم »بعدازظهر سگی« را هم تقلید از فیلم هایی که 
درگذشته با همین موضوع ساخته شده اند، دانســت. با این توضیح باید گفت مهم 
نیست که کلیت قصه چند بار بازگو شده، چون این شکل روایت است که زیبا بودن 

یک اثر سینمایی را تضمین می کند.
نکته پایانی پیرامون فیلم دیدن این فیلم اســت، این است که این کار شاید یک اثر 
ایده آل در ژانر سیاسی نباشد، اما قدمی قابل تأمل است که ساختار های حرفه ای را 
در حد توان فیلم ساز رعایت کرده اســت، حتی می توان گفت در برخی بخش های 
فیلم بیش از توان سینمای ایران صرف کیفیت فیلم شده است. حرف آخر این که در 
این فیلم این پیام اشاعه داده می شود که در چهل سالگی انقالب به چنین ظرفیتی 

رسیده ایم که قادریم به این شکل برخی از نهادهای دولتی و امنیتی را نقد کنیم.

                              گزارش
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فیلم »دیدن این فیلم جرم اســت!« ســاخته رضا 
زهتابچیان به تهیه کنندگی محمدرضا شــفاه را در 
ســینما فرهنگ دیدم. یک شــاهکار نیست ولی در 
سینمای بحران زده، بی دغدغه و بی درد ما یک اتفاق 
خوب اســت. اتفاقی که حال آدم را خــوب می کند. 
ســینمای شــعار و شــواف هم نیســت. با اینکه با 
حســاس ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم جامعه و 
حاکمیت ســروکار دارد رفتار پوپولیستی ندارد. آرام 

و اهسته راهش را باز می کند و گریز می زند به اعماق.
در سینمای درب و داغان و نازل امروز، و در فضای 
خفقان گرفته از مسائل شــبه روشنفکری و دردهای 
فلسفی انتزاعی و یا در سینمای متعفن از شوخی های 
هرزه و رفتارهای سخیف و ســبک سرانه، دیدن این 
فیلم یک جرقه است. یک شــوک واقعی که مخاطب 
را دچــار خودآگاهی می کند. ســینمایی با مایه های 
انتقادی و انقالبی که بعد از »آژانس شیشــه ای« در 
طول همه این ســال ها مثل آن را ندیده ایم. این فیلم 
آخرین نسل از آثاری پرسشــگر و مطالبه جوی این 
سالهاست که یقه می گیرد. با نبض جامعه در الیه های 
گوناگونش ســروکار دارد. در عصر مــرگ قهرمانان، 
یک سینماگر جوان پیدا شده که قهرمان می آفریند. 
نه قهرمان خیالی و پوشــالی، قهرمانی برجوشــیده 
از روح و متــن همین اجتماع. مردی گــره خورده  با 
تاروپود همین جامعه. جامعه معاصر که با ابتدایی ترین 
مسائل زیستی از قیمت مرغ و دارو و  کلینجار دارد تا 
عالی ترین عهدنامه هــای دروغین بین المللی. فیلمی 
که غیرت را از همین کوچه پس کوچه ها تا حوالی بین 

النهرین و تا کرانه های مدیترانه معنا می کند.
امیر، قهرمانی کــه جانش را بــرای حفظ ناموس 
دختران کرد کوبانی در برابــر داعش فدا می کند و از 
حقوق فردی اش می گذرد اما غیرتمندانه، پای عزت 

ایرانی و امنیت ملی این مملکت می ایســتد. آتش به 
اختیار و گوش به فرمانی قطب نمای والیت. برای او، 
آقازاده ها، رانتخوارها، دیپلمات های غربی و شــرقی، 
وطن فروشــان میهنی و اجنبی فرقی نمی کند. پای 
شرفش ایستاده اســت حتی اگر در این مسیر، از در و 

دیوار  مثل مور و ملخ بریزند.
امیر، قهرمان جدید نســل امروز است. قهرمانی که 
از فراز و فرود برجام تا تلخی طاعون داعش را با تمام 
گوشت و پوست و جانش لمس کرده است. قهرمانی که 
زره بر تن ندارد. گلوله شلیک نمی کند. آرتیست بازی 
در نمی آورد. با رگان گردن، با چشمان اشکبار و با همه 
قلب خویش، برای نامــوس و امنیت وطن می جنگد. 
امیر؛ قهرمانی از جنس امــروز انقالب، جامعه و مردم 

است. مظهری از باورها و اعتقادات یک ملت.
»دیدن این فیلم جرم است!« زوایای بسیاری دارد. 
یک فیلم ســینمایی که در لوکیشــن های محدود، 
بیشــترین حرف های جامعــه امــروز را می خواهد 
بگوید و موفق هم، می شود. فیلمی که برای نخستین 
بار به هویت واقعی بســیج و بســیجی بــا همه تنوع 
سالیقش نزدیک می شود. عرض اندام نسلی جدیدی 
از سینماگران با افکار انقالبی و آتشین؛ که درد و داغ 
دارند. به چالش های جامعه خویش آگاهند و بی گدار 

به آب نمی زنند.
فیلمی مملو از مانور جنگی، ادوات نظامی، درگیری، 
کشــمکش و چالش قوا امــا یک تیر در آن شــلیک 
نمی شود و در پایان، اقتدار واقعی آن متجلی می شود. 
این تال لو اقتدار و حاکمیت منســجم را در ســاختار 
درونی فیلم می بینیم. بازی با آتش و دســت به ماشه 
بردن ها و شلیک نکردن ها بســترآفرینش تعلیق ها، 
تنش ها و نقطه عطف های پی در پی است در محیطی 

بسته اما آبستن حوادث بسیار- بازی با خط قرمزها.

فیلم »دیدن این فیلم جرم اســت« خروج از دایره 
پاستوریزه و عقیم ســینمای ماست. دلمان برای این 
جنس سینما تنگ شده بود. حتی، حاتمی کیا هم از 
این جنس دور شده یا دورش کرده اند و زمانه و روزگار، 

تیغ تیز سینما و فیلم هایش را کند کرده است.
رضا زهتابجیان را نمی شناســم اما درکی درست، 
دقیق و نزدیــک از جامعــه، آالم و آرمان  های مردم 
دارد. فیلمســازی جوان و جســور که مرزها را کنار 
می زند. ابایی ندارد که از خطــوط  قرمز عبور کند اما 
هوشمندانه و حواس جمع با چینش درست نشانه ها 
به خال می زند و آتش شــعله ور غیرت جوان ایرانی را 
در خدمت عزت، شــرف و امنیت ملی قرار می دهد. 
فیلم بخــار دارد، گزندگی دارد، پرسشــگری دارد. با 
توده ها و طیف های مختلف جامعه پیوند خورده است 
و دهان کجی می کند به همه سیاســتمداران ترسو و 
دولتمردان ذلیل و زبونی که از آن سوی مرزها حساب 

می برند و یا حساب پس می دهند.
باورم این اســت که ایــن فیلم به لحــاظ محتوای 
اجتماعی حتی فراتر از »آژانس شیشه ای« است. حاج 
کاظم در »آژانس شیشه ای« مردم را گروگان می گیرد 
و به دنبال حسابرسی نسل خویش و هم طیفان خویش 
اســت. قهرمان حاتمی کیا  روی ســر مردم اســلحه 
می کشــد و آنها را گروگان می گیرد و بــرای آنها )به 
عنوان شاهدانی اجباری( تکلیف تعیین می کند ولی، 
امیر این فیلم، با مایه گذاشــتن از خویش و نه مردم، 
به مثابه مظهری از مــردان آتش به اختیاری که همه 
مظاهر و نمادهای دوزیســتان وطنی و وطن فروشان 
دارای گرین کارت را نشــانه می رونــد عمل می کند. 
عباس و آرمان های حاج کاظم در حال مرگ هستند 
اما امیر با ســرداری که غیرتش بر می جوشد ادامه و 

استمرار  دارد.

ابوالفضل ذوالفقاری 

عصیان علیه محافظه کاری و انفعال



»دیدن این فیلم جرم اســت!« تلنگری است به 
آدم های این اجتماع؛ باهــر نگرش، با هر جایگاه، با 
هر منصبی و فارغ از حرفهای کلیشه ای و به دور از 

شعار دادن.
»دیدن این فیلم جرم اســت!« روایتگر داستان 
یک فرمانده پایگاه بسیج به نام امیر است که وقتی 
همسر حامله اش توسط یک مرد میانسال دوتابعیتی 
)ایرانی/انگلیســی( مورد حمله و آزار و اذیت قرار 
می گیرد و بچه اش در جریان این درگیری کشــته 
می شود، می خواهد او را به چنگال قانون بسپارد اما 
قانون را در مقابل خود می بیند تا او به حقش نرسد 
و در نتیجه خودش شخصا برای گرفتن حقش اقدام 

می کند!
رضا زهتابچیان با یک فضا ســازی مناسب سعی 
کرده است روایتی سرراست و شفاف از اتفاقات فیلم 
به مخاطب ارائه بدهد و در این امر نسبتا موفق عمل 
کرده است. یکی از نقاط ضعف داستان این است که 
دالیل نفرت و کینه شخصیت دوتابعیتی نسبت به 
خانم های محجبه در فیلم برای مخاطب مشخص و 
روشن نیست.این فرد آدم جاه طلب و قدرت طلبی 
اســت که با رانت و قدرت هر آنچه می خواهد انجام 

می دهد و کسی هم جلودارش نیست.
به سبب تابعیت انگلیسی اش، بسیار خودشیفته 
است و معتقد است برای انگلیسی جماعت شکست 
هیچ معنا و مفهومی ندارد. امیر به عنوان نماد یک 
بسیجی مخلص، همیشه ســعی کرده که رفتاری 
معقول و منطقی داشته باشــد و بیشتر مواقع هم 
ســعی در مبارزه با فســاد و اعمال قانون به شکل 
درست و صحیح  داشته است. وی اعتقاد دارد باید 
در مبارزه با فســاد و رانت خواری از دانه درشت ها 
شروع کرد و در این زمینه هم نباید با کسی تعارف 

داشت.
از دیــدگاه امیر جرم بزرگ آدم هــای عادی این 
جامعه این اســت که به قول معــروف به باال وصل 
نیســتند و وقتی مرتکب کوچکترین اشــتباهی 
می شوند به شدت مجازات می شوند اما درست در 
نقطه مقابل کسانی که دارای ارتباطات قوی هستند 
و به باال وصل هســتند، وقتی  بدترین خالف ها را 
مرتکب می شوند در زیر چتر قانون قرار می گیرند! 
قطعا این موضــوع به هیچ عنوان خوشــایند هیچ 
جامعه ای نیســت و وجود چنین شــرایطی در هر 
جامعه ای باعث گسترش هرچه بیشتر فساد و فحشا 

می شود.
»دیدن این فیلم جرم اســت!« تلنگری است به 
آدم های این اجتماع باهر نگرش، باهر جایگاه و با هر 
منصبی و فارغ از حرفهای کلیشه ای و به دور از شعار 
دادن، جامعه ای که به فساد و فحشا عادت کند در 
نهایت این دو تبدیل به یک ارزش می شــوند و تک 
تک آدم های ســالم و باوجدان هم دیر یا زود برای 
دوام آوردن وارد این چرخه فساد و فحشا می شوند.

اینک آخرالزمان
مصطفی تجلی

اولین ساخته بلند »رضا زهتابچیان« بیشتر 
از هر چیز، نشانگر اعتماد باالی تهیه کننده و 
مجری طرح به این کارگردان فیلم اولی است. 
اعتمادی کــه این روزها در جامعــه ما در هر 

عرصه ای رو به کاهش است.
محمدرضا شفاه که خود از نیروهای انقالبی 
است و پیش از نیز آثار ماندگار و به یاد ماندنی 
زیادی را در این حوزه تهیه کرده اســت، حاال 
پاســخ اعتمادش را به خوبــی دریافت کرده 
است. او امســال تهیه کننده فیلمی است که 
با تک تــک بینندگانش نســبت دارد و هیچ 
تماشاگری را بی مســئله به بیرون سالن نمی 
فرستد. فیلمی که دیالوگ ها و تعلیق هایش، 
کاستی های فرمی اش را پوشش می دهد و تا 
امروز که نوبت اکران این فیلم در سینماهای 
مردمی اســت، هنوز تکلیف اکرانش مشخص 

نشده!
سید امیر موســوی، متولد مردادماه 1۳۶۹ 
فرزند شهید و فرمانده پایگاه بسیجی است که 
نام پدر شــهیدش بر آن ثبت شده. این جوان 
۲۷ - ۲8 ســاله، دانش آموخته تاریخ است و 
معلم همین درس. همسر او در خیابان، مورد 
تعرض مردی قرار می گیرد که از قضا، متنفذ و 
دارای تابعیت یکی از کشورهای اروپایی است. 
ضربه های مرد، فرزند امیر و ریحانه را می کشد 

و این، آغاز ماجرای فیلم است.
مرد ضارب، در ایســت بازرسی پایگاهی که 
سید امیر فرمانده آن اســت، دستگیر شده و 
معلوم می شــود که در حالت مستی دست به 
چنین عملی زده است. حاال سید امیر موسوی 
در بین انتقام گیری شخصی یا دفاع از انقالب 
)و حق جوان هایی کــه از آن پایگاه به دفاع از 
حرم رفته اند و شهید شده اند( دچار وضعیتی 
دوگانه، ســخت و جانفرسا می شود. در فاصله 
شــب تا صبح، وقایعــی بــر او و همراهانش 

می گذرد که داستان فیلم درباره آن است.
»دیدن این فیلم جرم اســت« صدای نسلی 
از فرزندان انقالب است که تعاریف انقالب را 
از پدرانشــان به خوبی دریافت کرده اند اما در 

ادامه مســیر، تناقضاتی دیده اند که تحملش 
برای هر کسی ممکن نیست. نیروهای پایگاه 
شــهید موســوی در فضای حاکم بر بســیج 
مســتضعفان به حدی از اعتماد رســیده اند 
که برای دفاع از انقالب و مردم، سالح داشته 
باشــند اما وقتی پای مفاهیم انقالب به میان 

می آید، خودشان چند دسته می شوند.
»ســینا« در »دیدن این فیلم جرم است« 
نماینده مداحانی اســت که در حد شور باقی 
مانده انــد و بــا اینکه خط قرمزشــان والیت 
است، اما حتی یکی از کتاب های توصیه شده 
رهبری را نخوانده اند و با تفکر والیی نســبتی 
ندارند. اینها »شــخص رهبری« را دوســت 
دارند و نه مفهوم آن را. درگیر ظواهر انقالبند 
و وقتی بــه الیه های درونــی آن ارجاع داده 
شــوند، کم می آورند. نمونه همان کسانی که 
وقتی حضرت امام )ره( تنهایمان گذاشــتند، 
نتوانســتند »آقا« را بپذیرند! خــط قرمز آنها 
مفهــوم والیت فقــه نبود بلکه شــخص آیت 
العظمی امام سید روح اهلل خمینی بود که حاال 

وجود خارجی نداشت...
»دیدن ایــن فیلم جرم اســت« رفتن یک 
جوان بــه ظاهر نحیــف و الغر بــا همه گیر و 
گرفت هــای شــخصیتی، از الیه هــای رویِی 
انقالب به الیه های زیرین آن است. این فیلم 
بیشــتر از آنکه اعتباری برای جشنواره فیلم 
فجر باشد، سندی اســت برای تاریخ تا اثبات 
کند انقالب اسالمی در آســتانه ۴0 سالگی، 
اینگونه بی پرده خــود را نقد می کند و جوانان 

آن پای اصالح و ویرایش روندش ایستاده اند.
»دیــدن این فیلم جرم اســت« بــه تعبیر 
عــده ای، فیلمی ضــد انقالبی اســت اما در 
حقیقت، انقالبی است در سینمای ایران، ضد 
فساد حاکم بر تفکر انقالبی نماها. »دیدن این 
فیلم جرم اســت« ضد ِکرم مغزهایی است که 
مرِد مســت، آنها را به اشــتباه، در سِر ریحانه 

دیده بود...
منبع: خبرگزاری مشرق

میثم رشیدی مهرآبادی

هم »دیدن این فیلم جرم است«

هم فکر کردن به آن!
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غفور پورغفور

ابیکوت 
کنمشندترین محصول

 دو دهه اخیر حوزه هرنی
 در جشنواره فجر!!

 در انفعال گریبانگیر رسانه های مدعی ارزشها و آلودگی فله ای آنها به چربی محصوالت 
مشکوک المنابع، کنشمندترین محصول یک دهه اخیر حوزه هنری »دیدن این فیلم جرم 

است« در جشنواره فجر بایکوت شد!!
»دیدن این فیلم جرم اســت« به عنوان یکی از به روزترین محصوالت ســینمایی ایران 
میتوانست وارد بخش مسابقه جشنواره شــود ولی هیأت انتخابی-که یکی از آنها از قلّت 
فیلم خوب در جشنواره امســال نالیده بود- نه تنها این فیلم را وارد بخش مسابقه نکرد 

بلکه در اختتامیه فجر هم هیچ تحسینی نثار این فیلم نشد!
بایکوت »دیدن این فیلم جرم است« در شرایطی رخ داد که فیلمی یادآور تله  فیلم های 
دوران عزت اهلل ضرغامی با نام »بیست و سه نفر« از محصوالت سازمان اوج، سیمرغ ملی 
جشنواره را به خود اختصاص داد و در اختتامیه هم برایش سنگ تمام گذاشتند!! »بیست 
و سه نفر« به لحاظ مضمونی نه تنها اثری پیشرو نبود که در بهترین حالت تداعی کننده 
فیلم های دفاع مقدسی ابتدای انقالب است با این حال این فیلم قدر می بیند و محصولی 
پیشرو مثل»دیدن این فیلم جرم است« که نقدی کامل بر ساختارهای فشل ارائه میدهد 

کامال بایکوت می شود.
اهمیت تولید »دیدن این فیلم جرم اســت« برای حوزه هنری آنجاست که بدانیم حوزه 
هنری در دو دهه اخیر هیچ گاه اثری به این کنشمندی تولید نکرده بود. حوزه هنری در 
ســالهای ابتدایی راه اندازی فیلمهای جنگی و ایدیولوژیک کم تولید نکرده بود؛ از جمله 
»بایکوت« که درامی علیه کمونیستها بود یا »بدوک« که به قاچاق دختران می پرداخت 
یا»تیرباران« که روایتی از زندگی علی اندرزگو بود با این حال از دهه هفتاد و با مدیریت 
محمدعلی زم بیشــتر رویکرد تجاری بود که در محصوالت حوزه دیده شد و سرانجامش 

هم شد تولید کمدی »مرد عوضی«!!!
در سال های اخیر نیز حمایت از تولید محصوالت خنثی مانند »مهمان داریم«، »بوسیدن 
روی ماه«، »فرشته ها با هم می آیند«، »امروز« و »بیست و یک روز بعد« در دستور کار 
حوزه قرار گرفته بود و کار به جایی رســیده بود که حوزه هنری بیش از آن که به واسطه 

محصوالتش شناخته شود به خاطر تحریم برخی آثار مجوزدار اشتهار کسب کرده بود!!
با این حال در ماه های اخیر حــوزه هنری با رونمایی »دیدن این فیلم جرم اســت« در 
جشنواره مشخص شد حوزه ترجیح داده فرزند زمانه خودش باشد و با تأیید متن جوانی 
که از منظر تکنیکی آماتور اســت شــرایط تولید »دیدن این فیلم جرم است« را فراهم 
کرده؛ فیلمی که هرچند در ابتدا با »آژانس شیشــه ای« مقایسه شد ولی در متن خیلی 
جلوتر از »آژانس…« است و فساد رســوخ کرده در بدنه مدیریتی کشور را خیلی خوب 

نقد کرده است!!
هیأت انتخاب جشنواره فجر می توانست با وارد کردن این فیلم به بخش مسابقه به جای 
آثاری همچون »پالتو شتری«، اسباب توجه بیشتر به آن را فراهم کند ولی محافظه کاری 
گریبانگیر ساختار سینمایی اعتدال باعث شــد این فیلم نه به بخش مسابقه راه یابد و نه 

جایی در فهرست جوایز داشته باشد!!
دقت کنید که دو سال پیش فیلمی کامال روتین از حوزه به نام »بیست و یک روز بعد« به 
راحتی وارد بخش مسابقه جشنواره فجر شد؛ فیلمی که در ساختار و مضمون یادآور آثار 
دهه شصتی کانون بود ولی به راحتی به بخش مسابقه وارد شد ولی »دیدن این فیلم جرم 
است« حتی به بخش مســابقه راه نیافت تا ظرفیت نقدپذیری مدیران سینمایی اعتدال 

بیش از همیشه زیر سوال رود!

نه فقط در ســینما که در تمام هنرهای نمایشی 
از تئاتر تا ســینما و تلویزیون فقر متن داریم. فکر 
می کنید چــرا تئاترهــای ما پرشــده از متن های 
خارجی چون واقعا متن خوب بومی تولید نمی شود. 
چرایی عدم تولید متن خوب هــم بی بروبرگرد به 
ممیزی باز می گردد. ببینید، سینمای کنشمند است 
که مخاطب دارد و وقتی کنش را از سینما بگیرید 
میشــود محصولی بی بو و بی خاصیت. متأســفانه 
مدیران ممیز ما در این سالها به جای آن که فضا را 
باز بگذارند تا فیلمنامه نویسان حیطه های اجتماعی 
به روز را نقد کنند، مدام دست و پایش را می بندند. 
نه از پزشــکان می شود در ســینما انتقاد کرد و نه 
از مهندسان! نه از اصفهانی می شــود انتقاد کرد و 
نه از اهوازیها!! به هر حــال این محدودیتها موجب 
شــکل گیری فیلمنامه هایی بی بــو و بی خاصیت 

می شود.
همین حاال هم محصول انتقادی تولید می شود. 
مگر فیلم اخیر حوزه هنری »دیدن این فیلم جرم 
است« یک محصول انتقادی نیست! چرا؟ محصولی 
قابل اعتناست! ولی نگاه کنید که علیرغم شایستگی 
حتی به بخش مسابقه سودای ســیمرغ جشنواره 
هم راهــش نداده اند و معلوم نیســت در اکران چه 
سرنوشتی داشته باشد. بر سر همان »خصوصی« و 
»آواز قو« هم کم دردسر نکشیدیم تا آقایان را قانع 
کنیم فیلم باید فرزند زمانه خودش باشــد نه فرزند 
گذشــته!! تولید کردن فیلــم برون ریزانه انتقادی 
روزبروز ســخت تر میشــود و خودمان در سالهای 
اخیر کم طرح ملتهب نداشته ایم که جرأت تولیدش 

پیدا نشد.
ما یک حکومت ایدئولوژی داریم که در نگاه کالن 
همواره موافق آسیب شناسی و تالش برای رفع آن 
بوده ولی بدسلیقگیهای مدیرانی که به فکر تثبیت 
ریاست هستند باعث شده نتوانیم این نگاه کالن را 
در سینما جاری کنیم. مدیران ترسوی محافظه کار 
چشمه خالقیت نویسندگان را خشکانده اند! ولی به 
هر حال باز هم باید تــالش کنیم. باید روی قصه ها 
بیشترمتمرکز شــویم و چیزهایی را نسازیم که در 

فرهنگ ما جایی ندارد. 

علیخانی تهیه کننده پیشکسوت:
یک فیلم انتقادی قابل اعتنا!
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فیلم سینمایی »دیدن این فیلم جرم است« یک فیلم سیاسی با تالش های کمرنگی از سینمای اجتماعی است. 
فیلمنامه این فیلم چه ویژگی داشت که حوزه هنری به عنوان تهیه کننده پای تولید یک فیلم اول با مضمون 

سیاسی ایستاد؟
به نظرم مهم ترین دلیلی که حوزه هنری پای این فیلم ایستاد، درک درست و عمیق حوزه هنری از شرایط روز 
بود. و نیز آگاه بودنش بر شکاف های داخلی و کدورت های درونی و خیرخواهی اش در آسیب شناسی سیستمی.

با توجه به اینکه فیلم »دیدن این فیلم جرم است« فضایی سیاسی همراه با نقد و نگاهی درون سازمانی نسبت 

فیلم من متعلق به سینمای جنگ است
رضا زهتابچیان:

فیلم های کارگردان های فیلم اولی نشانی از آینده سینمای ایران است. سینمایی که همواره 
به امید روزهای درخشان زنده مانده و خواهد ماند؛ اما آنچه مسلم است مجموع فیلم های 
کارگردان هایی که ساخت نخستین فیلم بلند خود را تجربه می کنند، دریچه ای است از آنچه 
نسل جوان امروز درباره موضوعات مختلف می بیند. فیلم »دیدن این فیلم جرم است« محصول حوزه هنری 
است که توسط رضا زهتابچیان کارگردانی شده و محمدرضا شفاه نیز تهیه کنندگی اش را برعهده داشته 
است. این فیلم با مضمونی سیاسی -و البته تا اندازه ای اجتماعی- ساخته شده و نگاه یک کارگردان فیلم 
اول به اختالف نظرهای بین نیروهای امنیتی در بخش های مختلف قابل تأمل است، بخصوص که با وجود 
همه اختالف های اعتقادی جملگی به یک قرارداد ملی و میهنی یعنی حفظ آبرو و عزت ایران معتقد بودند. 
زهتابچیان کارگردان فیلم »دیدن این فیلم جرم است« در این فیلم درباره مسائل مختلف مانند ژن خوب، میز 
مذاکره، حفظ عزت ایران، هفته دفاع مقدس و شهدای 8 سال دفاع مقدس صحبت کرده است. او معتقد است 
در این فیلم نقد هیچ دولتی را در نظر نداشته و فیلمنامه در دوران اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
نوشته شده است. رضا زهتابچیان در گفت و گوی خود با روزنامه ایران درباره کم و کیف ساخته شدن این فیلم، 

چرایی سرمایه گذاری حوزه هنری و مسائلی دیگر صحبت کرده است.

به عملکرد نیروهای بسیج، نیروی انتظامی و اطالعات 
سپاه دارد، به نظر می رسد این فیلم برای 40 سالگی 

انقالب ساخته شده است؟
اینطور نیست که برای چهل ســالگی انقالب ساخته 
شده باشــد. چون من فیلمنامه را سال 1۳8۵ نوشتم 

ولی ساخت آن همزمان شد با چهل سالگی انقالب.
قطعاً از ســال 1۳8۵ تا امروز تغییرات محتوایی کرده 
است. مثاًل در فیلم حرف از آقازاده ها و به اصطالح ژن 
خوب صحبت می شود و در سال هایی که اشاره کردید 
فیلمنامه را نوشــته اید، حرفی از ژن خوب به درشتی 

امروز مطرح نبود.
چرا اتفاقاً در همان دوران هم بحــث ژن خوب وجود 
داشت، منتها به این شــکل گسترده مطرح نشده بود. 
یادم هســت که خبری راجع به یک آقازاده را در سال 
8۳ قبل از نگارش فیلمنامه در یک روزنامه خواندم که 
با قید ۵ میلیارد تومان وثیقه آزاد شده بود. بنابراین در 
همان زمان هم این آفت وجود داشت، منتها امروزه با 
گسترش وسایل ارتباط جمعی موضوعاتی از این قبیل 
در دسترس قرار گرفته و به نوعی بیش از گذشته دیده 

می شود.
درمورد موضوعاتی نظیر برجام و مذاکره چطور؟

مســلماً بعضی از محتویــات متن، از زاویــه ای که به 
تحقق اهداف فیلم کمک شــود، به روزرســانی شده 
است. اما گفتن این نکته مهم اســت که همان هنگام 
نگارش فیلمنامه خیلی تأکید داشــتم و حساس بودم 
که به فیلمنامه به عنوان یک اثر ضد دولت نگاه نشود و 
جالب است که بدانید این فیلم را در سال اول ریاست 
جمهوری آقای احمدی نژاد نوشتم و اساساً پیش بینی 
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نمی کردم که آینده سیاســی ایران چه خواهد شــد. 
بنابراین داستان این فیلم تنها یک تخیل بود. تخیلی 
در ارتباط با هم افزایی فســاد داخلی و شیطنت های 
خارجی. در آن زمان نه خبری از برجام بود و نه خبری 
از اختالف سلیقه های داخلی. خبری از هیچ کدام نبود.

من در همان زمان هم روی عدم تنزل حرف فیلم تا حد 
نقد دولت ها حساس بودم. چون معتقدم ساختن فیلم 
و هزینه کردن از بیت المال برای کوبیدن یک جریان 
سیاسی از اساس کار بیهوده ای است. اساساً این گونه 
فیلم ســاختن ها از من بر نمی آید. چون به عنوان یک 
فیلمساز، باید وقت و انرژی خودم را روی موضوعاتی 
به درد بخور بگذارم تا یک فیلــم تاریخ مصرف دار از 

آب درنیاید.
با همه اما و اگرهایی که فیلم دارد، معتقدم هدفتان 
فراجناحی  فیلمی  با  ما  یعنی  است.  محقق شده 

مواجهیم.
خوشحالم که این فهم شــده و خدا را شکر می کنم؛ 
چون واقعاً نگران بودم که پیش فرض های ذهنی باعث 

شوند، به گونه دیگری تلقی شود.
اداره  بر ساختار  نقدی  فیلم شما  اوصاف  این  با 

بخش های مختلف مملکت بود.
بله. چون ایران امروز در شرایطی است که با شیبی به 
سمت ایجاد هرچه بیشتر شــکاف بین مردم، دولت و 
حکومت پیش می رود. البته این شــکاف مدت هاست 
که به وجود آمده، ولی در حال حاضر بیش ازهمیشه 
قابل رؤیت اســت. واقعیت این اســت کــه در حال 
حاضر برخی از شــاخص های اصلی در زندگی مردم 
که جزو اســتانداردهای یک زندگی معقول اســت؛ 
مانند شاخص های موجود در حوزه صنعت، آموزش، 
بهداشــت، اقتصاد و غیره در وضعیت بحرانی هستند. 
مجموع تلخکامی ها در همه این موارد، فیلمی شد به 
اسم »دیدن این فیلم جرم است«. با این اوصاف در این 
فیلم آدم ها براساس لباس، درجه، رسته و گرایش های 
سیاسی تقسیم بندی نشده اند، در واقع کاراکترهایی 
که داستان را جلو می برند به هیچ عنوان بنابر لباس و 
دسته کدگذاری نشده اند و با معیار خوب و بد شناخته 

می شوند. بنابراین فیلم له یا علیه کسی نبود.
این فیلم از یک سو نقد یک وضعیت از ساختار امنیت 
کشور بود و از ســوی دیگر درد مردم که ناشی از فقر 
فرهنگی، وضعیت سخت معیشت مردم بود را به تصویر 

می کشید. همه تالش ما همین بود.
اما اتفاق خوب فیلم این بــود که تنها به طرح موضوع 
درباره این نقد اکتفا نکرده بود بلکه در روایت داستان 

نقد ساختار را وارد می دانند.
نکته درستی ســت و فکر می کنم وقتی حوزه هنری 
به عنوان تنها نهاد، تولید این فیلم را به عهده می گیرد، 
یعنی الحمدهلل قائل به این نقد است. ببینید من یک 
برادر به نام محمدرضا شفاه دارم که سال ۹1 زمانی که 
در خانه فیلم داستانی سازمان اوج فعالیت می کرد با 
او آشنا شــدم و چند فیلم کوتاه کار کردیم. یک روز 
عصر، داستان این فیلم را برای او تعریف کردم. خیلی 

به وجد آمد و ســریع دست به کار شــد تا این فیلم را 
تولید کند؛ اما نشد. تا اینکه ســال ۹۴ یک فیلمنامه 
نوشتم با نام »مصلحت نظام« که قصه آن در سال ۵8 
می گذشت، آن هم نشد. سرانجام سال ۹۷ با دوندگی 
بسیاری که محمدرضا شــفاه کرد فیلمنامه »دیدن 
این فیلم جرم است« توسط حوزه هنری ساخته شد. 
به همین دلیل برای به ســرانجام رسیدن این فیلم، از 
محمدرضا ممنونم. این اعتماد محمدرضا به من و بعد 
اعتمادسازی او در حوزه هنری درباره من بود که باعث 

شد این فیلم ساخته شود.
احتماالً حوزه هنری از اعتمادی که به شما کرده، 

راضی هست.
با سازمان ها و نهادهای بســیاری وارد مذاکره شدیم. 
تقریباً همه این سازمان ها فیلمنامه را دوست داشتند، 
اما هیچ یک از آنها حاضر نشدند برای تولید پیشقدم 
شوند و آشکارا از آمدن پای کار هراس داشتند که در 
نهایت حوزه هنری آمد و پای تولید آن ماند. اما اینکه 
االن حوزه هنری از اعتمادش به ما و خروجی کار راضی 
است یا خیر، سؤالی است که باید از خود حوزه هنری 

پرسیده شود.
فیلمنامه را که خواند صحبت از تغییرات نکرد؟

نه حتی یکبار حــرف از تغییر نــزد و به نظرمن برای 
شکل گیری فیلم پایمردی کرد. البته روی نکات ریزی 
نظر داشتند، اما خیلی مالیمت نشان دادند. در حدی 
که با کمی صحبت، همان چیزی که ما می خواستیم 

شد.
حاال یک سؤال با توجه به مضمون سیاسی و اجتماعی 
فیلم »دیدن این فیلم جرم است«، آیا فکر می کنید 
همزمان شدن نمایش این فیلم در جشنواره سی و 
هفتم فیلم فجر با 40 سالگی انقالب از خوش شانسی 

آن بوده است؟
واقعاً تا این لحظه به این موضوع فکر نکرده بودم. چون 
اساساً خیلی درگیر این محاســبات نیستم. سینمای 
مورد عالقه من، ســینمای»باران«، »بید مجنون« و 
»آنسوی ابرها« مجید مجیدی اســت. روحیه ای که 
من دارم درست مثل شــعرهای مثنوی معنوی موالنا 
است. اما به شخصه در شرایطی دنیا را درک کردم که 
دیدم وسط جنگ هستم. بنابراین فیلمی مثل »دیدن 
این فیلم جرم اســت« متعلق به سینمای جنگ است 
و متأســفانه باید بگویم که این جنگ داخلی است، نه 
خارجی! البته به هیچ وجه منکر وجود شیطنت های 
خارجی نیســتم و جزو کسانی نیســتم که معتقدند 
توطئه خارجی یک توهم است. اما مهم ترین دلیل این 
گسیختگی ها را، مسائل و رویکردهای داخلی می دانم.

 بنابراین این فیلم می تواند یک هشدار باشد.
بله، اگر همان دهه هشتاد ساخته می شد. اما به عقیده 
من این فیلم خیلی دیر ساخته شــد و االن عقب تر از 
زمان خودش قرار دارد. اما در شــرایط سخت زندگی 
مردم که شامل گرانی افسارگســیخته، تحریم، فقر و 
غیره می شود، می توان گفت که حرف فیلم برای مردم 

نسبت به دهه هشتاد بیشتر قابل درک است.
چرا اسم این فیلم را »دیدن این فیلم جرم است« 

گذاشتید؟
از نظر محتوایی باید بگویم که بیان این هشــدارها و 
نمایش بی پرده مسائل به این شــکل کاری شبیه به 
جرم اســت و من یادم نمی آید در ۴0 سال گذشته در 
سینمای ایران حرفی از این جنس مطرح شده باشد، 
به همین دلیل دیدن این فیلم به زعم بسیاری از افراد 

ممکن است جرم به حساب آید.
کنجکاوی برانگیز  خیلی  فیلم  عنوان  هرحال  به 
است. اما یک سؤال دیگر اینکه در فیلم در اوج بگو 
و مگوهای خودی با خودی بیان می شود که این در 
هفته دفاع مقدس هستند و به حرمت این هفته دعوا 
نکنند. چرا از هفته دفاع مقدس در میان درگیری ها 

اسم بردید؟ دلیل این همزمانی چه بود؟
انحراف از مســیر! خیلی از جوان هــای این مملکت 
عاشقانه جان خود را در دست گرفتند و از ارزش های 
فکری و اخالقی ســرزمین ما دفاع کردند. سرگذشت 
شــهدایی چون مهدی باکری و بســیاری دیگر را که 
مطالعه می کنیم، می بینیم که اهل قیام برای قســط 
و عدل بودند. من شاید اگر با آنها زندگی می کردم در 
بعضی موارد با هم اختالف عقیده داشتیم، اما بی شک 
آدمیت آنها را دوست داشتم. معطرترین پالنی که در 
فیلم دارم پالنی هست که در میان جنگ داخلی، دست 
می گذارند روی عکس شهدا، می گویند به روح همین 
بچه ها قســم. این پالن برکت فیلم بــود. خالصه بله، 

استفاده از هفته دفاع مقدس هدفمند بود.
آخرین سؤال به عنوان فیلمساز »دیدن این فیلم جرم 
است«، با توجه به اینکه فیلم در ایام جشنواره روی 
پرده می رود، فکر می کنید مردم چرا باید این فیلم 

را ببینند؟
معتقدم مردم فیلم را دوســت خواهند داشت. چون 

اساساً این فیلم، برای مردم و متعلق به مردم است.
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زهتابچیان: حوزه هنری یک تنه پای کار ایستاد
گزارشی از  نشست پرسش و پاسخ فیلم »دیدن این فیلم جرم است!«

رضا زهتابچیان کارگردان »دیدن این فیلم 
جرم است!« گفت: تقریبا به تمام نهادهای 
مربوطه برای ساخت فیلم مراجعه کردیم. 
هیچ نهادی پای کار نیامد و فقط حوزه هنری به رغم 

تمام مخالفت ها یک تنه ایستاد تا کار به اینجا رسید.
فیلم  این  »دیدن  فیلم  بررسی  و  نقد  نشست 
جرم است!« با حضور رضا زهتابچیان )نویسنده 
و کارگردان(، مهدی زمین پرداز، لیندا کیانی، 
حمیدرضا پگاه، محمود پاک نیت و حمید ابراهیمی 
)بازیگران(، محمدرضا شفاه )تهیه کننده(، حمید 
خزایی فر)آهنگساز(، محسن دارسنج )طراح چهره 

پردازی( و تعدادی دیگر از عوامل فیلم برگزار شد.
محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم در مورد موانع برای 
ساخت فیلم، گفت: درباره این سوال زیاد صحبت شده. 
داستان اولیه فیلمنامه قبل تر نوشته شده است. دو 
سال پیش ما این فیلمنامه را تصمیم گرفتیم بسازیم 

که در مراحل اولیه گرفتن مجوز متوقف شد. بعد از آن 
از اسفند سال گذشته این بحث به طور جدی در حوزه 
هنری مطرح شد و یک بار دیگر تصمیم گرفتیم که این 
فیلم را بسازیم. می دانستیم موانع زیاد است ولی تالش 
کردیم با مذاکره کار را پیش ببریم. در نهایت مجوز را 
به نام سازمان سینمایی حوزه هنری صادر کردند. بعد 
از این هم که ساخته شد، نام تهیهکننده حقیقی هم 

که بنده بودم را به فیلم اضافه کردند.
زهتابچیان در ادامه درباره پایان فیلم و اینکه آیا 
رضایت مخاطب را جذب خواهد کرد، گفت: سعیم بر 
این بود که مخاطب رضایت داشته باشد. اما اینکه این 
اتفاق افتاده یا نه نمی توانم به طور قاطع بگویم. این 

بازخوردی است که باید از مخاطبان بگیرم.
این کارگردان در پاسخ به این سوال که به این قائل 
هستید که شروع فیلم بهتر از پایانش است گفت: 

شروعش قاطع تر است ولی فکر نمی کنم بهتر باشد.

از رضا زهتابچیان درباره اینکه کلوزآپ های پیاپی در 
سکانس خلع سالح باعث شده مخاطب دیر متوجه 
اتفاق رخ داده شود و آیا تدوین مجدد می شود، گفت: 

کمی بخش درگیری ها را کم می کنیم.
زهتابچیان درباره اینکه آیا فیلم نگاهی به موضوع 
کاپیتوالسیون دارد، و اینکه آیا این موضوع می تواند 
مانع اکران فیلم شود، گفت: حتی بدون کاپیتوالسیون 
هم احتمال اکران نشدن فیلم وجود دارد. این فیلم 
درباره کاپیتوالسیون نیست. من یک خطای سیستمی 
را به پرده می آورم. اما من به دنبال این هستم که 
چرا چنین خطایی در این سیستم وجود دارد. من 
می خواهم بگویم چرا اصال چنین مرد مستی باید به 
این شوکت برسد. این به خاطر ناصر احتشام است. 
برخی منتقدین نوشته بودند که کارگردان فیلم اسلحه 
را بر قلم مقدم می داند و هرگونه مذاکره با غرب را مایه 
خفت می داند. اگر بحث ما کاپیتوالسیون بود دیگر 
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سرهنگ نیروی انتظامی و فرمانده سپاه و آن روحانی 
وارد داستان نمی شدند. آن مرد مست سطح قصه 

است و در عمقش چیز دیگری وجود دارد.
زهتابچیان در مورد سفارشی بودن فیلمش و 
همچنین پرداختن به مقوله غیرت سیاسی گفت: 
فقط در همین حد بگویم که چنین حرف هایی قابل 
اثبات نیست. فیلم سفارشی یعنی از سمت نهادهای 
حکومتی حمایت شود که اگر اینطور بود چنین 
فیلمی ساخته نمی شد. من این فیلم را به دندان 
گرفتم و ساختم. به ما پروانه ساخت ندادند و گفتند 
این فیلم خط قرمز ماست. در نهایت حوزه هنری پای 
کار آمد و کمک کرد این فیلم را بسازیم. ما محروم 
بودیم از دریافت مجوز. مجوزی که همه فیلم ها به 

راحتی می روند و می گیرند. کدام کار سفارشی؟
صالحی، دستیار کارگردان فیلم در مورد بحث 
سفارشی بودن آن گفت: این فیلم وقتی ساخته شد 
متولی زیاد پیدا کرد. این کار مجوز نیروی انتظامی 
نداشته به خاطر همین ما مجبور شدیم برویم در 
شهرک سینمایی غزالی با دکور سال ۵۷ سریال 
»معمای شاه« فیلمی بسازیم در سال ۹۷. ما در 
خیابان دزدکی پالن می گرفتیم و نمی توانستیم 
نماهای باز داشته باشیم. انگار که فیلمی زیرزمینی 

ساخته ایم. نیروی انتظامی حتی مجوز نمی داد برای 
مجوز نمایش این فیلم در جشنواره برای اینکه یک 
پالن را از کار دربیاوریم، پالنی که فقط پیامش این بود 

نیروی انتظامی در کنار مردم است.
زهتابچیان در پاسخ به سوالی درباره مقدم بودن 
اسلحه بر قلم در فیلمش گفت: اینطور نیست. من 
در شرایطی هستم که مدام اسلحه را نفی می کنم. 
انصافا من از دوستانی که آنجا حاضر هستند می پرسم 
که شما اگر جای امیر بودید چه می کردید؟ خودتان 
را جای او بگذارید که این بال سر زن و بچه اش آمده. 
امیر چه کار باید می کرد؟ یک مشت قلدر آمده اند و 
دارند او را می برند. من آن اسلحه را بی دلیل دست 
امیر نداده ام. حتی خود امیر هم گفت که این اسلحه را 

آن ها دست من دادند.
شفاه در پاسخ به سوالی در مورد سانسور فیلم از پایان 
فیلمبرداری تا اکران گفت: صبر مجموعه حوزه هنری 
در طول ساخت این فیلم مثال زدنی بود. آن چیزی که 
در نهایت ساخته شد و ارشاد با رعایت تمام محافظه 
کاری ها مجوزش را صادر کرد، چیزی از آن حذف 
نشد به جز یک سکانس که آقای صالحی توضیح داد.

او همچنین در مورد شباهت شخصیت های سیاسی 
حاضر در فیلم با افراد حقیقی گفت: هیچکدامش 
مشخصا یک نفر نیست. این آدم ها، آدم هایی هستند 
که نمونه های آن در سپهر سیاسی ایران و یا هر کشور 

دیگری وجود دارد و در مورد شخص خاصی نیست.
گفت:  کاپیتوالسیون  مورد  در  پایان  در  شفاه 
کاپیتوالسیون یک قانون است که ایرانی بودن را 
یک ننگ می داند. قبل از انقالب بوده و بعد از انقالب 
هم وجود دارد. این که اگر امروز نتوانسته اند این را به 
قانون تبدیل کنند به خاطر ایستادگی مردمی است 

که در این کشور زندگی می کنند.
سوال بعدی درباره اسم فیلم پرسیده شد و اینکه آیا 
این اسم برای جذب مخاطب بوده، رضا زهتابچیان 
در پاسخ گفت: اسم فیلم دیالوگی بود در یکی از 
سکانس ها که می گفت پس چرا نمی گذارید این فیلم 
را مردم ببینند. دیدن فیلم جرم است؟ به خاطر اینکه 
مردم تجمع کرده بودند و عکس هایشان در شبکه های 
مجازی منتشر می شد. راد یک تیم فیلمبرداری 
می آورد و می نوشت اینجا صحنه یک فیلم است. این 
دیالوگ و آن سکانس حذف شد و الباقی سکانس ها 
را هم نتوانستیم بگیریم. بنابراین خالی از مردم است. 
دوازده، سیزده سال پیش که این اسم را انتخاب کردم 
دو منظوره بود. هم احساس می کردم جذابیت دارد 
و هم کاشت و برداشتی در این فیلم است. بعدا اسم 
به صورت مضمونی ماند چون هر جا برای فیلمنامه 
صحبت می کردیم با هیجان گوش می کردند ولی 
نهایتا می گفتند نمی خواهی بسازی که؟ و بعد وعده 
می دادند که ببینیم چه می شود، و هیچ کس و هیچ 

نهادی پای کار نیامد.
کارگردان »دیدن این فیلم جرم است!« در ادامه درباره 
نهادهایی که برای ساخت این فیلم به آنها مراجعه 
کرده گفت: تقریبا به تمام نهادهای مربوطه و حتی 
نهادهایی که فیلم به آنها مرتبط می شود، پای کار 

نیامدند. بعضی ها می گفتند این فیلمنامه را دوست 
داریم و فالن بخش آن حرف دل خود ما است. هیچ 
نهادی پای کار نیامد و فقط حوزه هنری به رغم تمام 

مخالفت ها یک تنه ایستاد تا کار به اینجا رسید.
زهتابچیان در ادامه درباره پایان فیلم و اینکه آیا 
رضایت مخاطب را جذب خواهد کرد هم گفت: سعی ام 
بر این بود که مخاطب رضایت داشته باشد. اما اینکه 
این اتفاق افتاده یا نه نمی توانم به طور قاطع بگویم. 

این بازخوردی است که باید از مخاطبان بگیرم.
از خزائی فر آهنگساز فیلم درباره موسیقی فیلم و 
تکراری بودن موتیف های آن گفت: اینطور نبوده 
است. یک بخش به این دلیل است که من خیلی از 
سکانس های فیلم را نرسیدم کار کنم و مجبور شدیم 
کپی کنیم. چند تا قطعه به خاطر زمان کم قطعه 
انتخابی بوده و این بهم ریختگی و تکراری بودن در آن 

به وجود آمده است.
رضا زهتابچیان درباره اینکه ۲0سال پیش حاتمی کیا 
»آژانس شیشه ای« را با موضوع بی عدالتی ساخت و 
حاال شما این را ساختید و آیا ممکن است ۲0 سال بعد 
هم کارگردان دیگری باز هم از بی عدالتی فیلم بسازد 
گفت: این آسیب پذیری اصال قضای خداوندی و یک 
مساله فلسفی است. همه چیز در حال تغییر است و 
نیاز به مراقبت دارد. ضمن اینکه با فرض اول شما 
موافق نیستم. »آژانس شیشه ای« را استادی ساخته 
که من خیلی او را دوست دارم  و به او شبیه هستم. 
فیلم »آژانس شیشه ای« خیلی درباره بی عدالتی نبود. 
دیالوگ اینوری اونوری زیاد در فیلم ما استفاده شده 
بود و ما سعی کردیم این را رئالیزه کنیم برای همین 

شاید مشخص نباشد.
تهیه کننده فیلم هم در ادامه گفت: من یادم است در 
نشست خبری »آژانس شیشه ای« هم پرسیدند چرا 
شبیه »بعدازظهر سگی« ساخته شده و حتما ۲0 سال 
بعد هم فیلمی شبیه فیلم ما ساخته خواهد شد. چون 

موقعیت دراماتیک یکی است.
سوال بعدی از رضا زهتابچیان پرسیده شد که آیا فرد 
انگلیسی قرار بود تحریم ها را دور بزند؟ کارگردان 
»دیدن این فیلم جرم است« گفت اصال چه کسی 
گفت این فرد انگلیسی است. عمدا این فرد یک 
ایرانی االصل است که »تو ای پری« گوش می کند. 
سیستم ها از داخل می پوسد و ما می خواستیم این را 

نشان بدهیم.
»چرا امیر حین مذاکره در گوشه ای نشست و فیلم 
سونوگرافی و همسرش را نگاه کرد. احساس نمی کنید 
این باعث می شد انگیزه های شخصی وارد فیلم شود«. 
این سوالی بود که پرسیده شد و رضا زهتابچیان در 
پاسخ، گفت: چنین احساس نمی کنم برای اینکه نقطه 
پیچش انگیزه شخصی و انگیزه ملی و یک فضاسازی 

عاطفی بود.
تهیه کننده هم در تکمیل این حرف گفت: بعد از آن 
پالن درواقع این پایان ارتباط های عاطفی و شخصی 
امیر با قصه گروگان گیری است و از آنجا تا پایان فیلم 

دیگر حرفی از خانواده امیر به میان نمی آید.

پرونده                               
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ریحانه همســر امیر که جوانی بســیجی و فرمانده 
یک پایگاه بسیج است به دلیل محجبه بودن از سوی 
یک شــهروند مســت ایرانی مورد ضرب و شتم قرار 
می گیرد و فرزندی که در شــکم دارد سقط می شود. 
ضارب دستگیر و در پایگاه بسیج زندانی و پای مقامات 
امنیتی به ماجرا باز و مساله تبدیل به یک بحران ملی- 
امنیتی- بین المللی می شود تا اینکه سردار موسوی 

وارد جریان می شود.
»دیدن این فیلم جرم است« نخستین ساخته رضا 
زهتابچیان کارگردانی اســت که پیش از این تجربه 
ساخت چند فیلم کوتاه را در کارنامه کاری اش دارد و به 
گفته سازندگان فیلم، این اثر برای ساخته شدن مدت 

زمانی نزدیک به یک دهه را طی کرده است.  
اثر مذکور یک فیلم دیدنی و جذاب اســت که البته 
وجه ساختاری فیلم بر وجه محتوایی آن برتری دارد. 
برای این مساله دالیلی را می توان ذکر کرد: ایده اولیه 
فیلم بسیار درخشان اســت. اینکه یک بانوی محجبه 
در یکــی از خیابانهای پایتخت جمهوری اســالمی 
توسط یک تبعه ایرانی   انگلیســی مست )که بعدا و 
در طول فیلم در می یابیم که پشتش نیز حسابی گرم 
است( به بهانه داشتن حجاب مورد ضرب و شتم قرار 
می گیرد.  شهروندی که ظاهرا همسرش بیش از سه 
دهه پیش در اوایل انقالب به دالیلی نامعلوم کشته یا 
اعدام شــده اما بهانه یا گره ای که برای پیشبرد ایده 
توسط نویسنده به کار گرفته می شود که همان ضرب 
و شتم یک بانوی محجبه از ســوی مرد مست است 
و می بایست برای ادامه اداســتان بسط و توسعه یابد 
نتوانسته به قوام الزم برســد. به این دلیل که ظاهرا 
نویسنده عجله داشته تا هرچه زودتر ماجرا را به داخل 
پایگاه بسیج بکشاند و از همین رو بسیاری از واقعیت 
ها نادیده گرفته شده. اینکه به هر حال همه ما بر یک 
نکته متفق القول هستیم که وقوع چنین رخدادی در 
واقعیت تا حد زیادی غیر ممکن است و به همین دلیل 
باور پذیــری قصه از همان ابتدا به دلیل شــتابزدگی 
نویســنده مورد تردید قرار می گیرد. به این مســاله 
بیفزایید تک گویی های امیر شخصیت اصلی فیلم در 
نیمه دوم داستان و ورود نهادهای امنیتی و انتظامی 
به داخل پایگاهی است که اینک تبدیل به یک سنگر 
و دژ دفاعی شده و گویی یک منطقه جنگی را تداعی 
می کند. این تک گویی ها که بســیار نیز شعار گونه از 
کاردرآمده به نوعی نقدی است بر رفتارهای سیاسی و 
افعال دولتمردان کشور درباره مسائل مختلف سیاسی 
بین المللی اقتصادی و غیره که به دلیل همین ظاهر 
شعار گونه حالتی ســطحی گرفته و ســبب شده تا 
نویســنده نتواند انتظار مخاطب را برآورده سازد و از 
همین سطح به عمق و ریشه های این نقد ها برسد.و در 
کنار این مسائل متاسفانه فیلمنامه حتی اطالعات یک 
خطی را هم درباره مقامات امنیتی ارائه نمی کند. و از 
همین رو نمی توانیم دالیل مخالفت مقامات امنیتی با 
یکدیگر در زمینه چگونگــی رودر رویی با افراد درون 
پایگاه را دریابیم. همه این عوامل ســبب می شود تا 

فیلمنامه نتواند همگام با ساختار به جلو حرکت کند.
فیلمنامه اما اشارات قابل تاملی هم در بطن خود به 
برخی مسائل امروز جامعه داشته که در نقد حاکمیت 

کارکرد دارد اگر چه این نگاه با بیانی تند و تیز و زاویه 
دار مطرح می شــود اما به هر حال نباید فراموش کرد 
که اینها بخشی از سئواالت و ابهامات و نقدهایی است 
که برای بخشــی از اعضای جامعه )زیاد یا کم فرقی 
نمی کند( وجود داشته و به دنبال پاسخش می گردند. 
که نخستین آن نرمش بسیار زیاد در برابر قدرت های 
خارجی است که ســبب می شــود یک تبعه ایرانی    
انگلیســی بی توجه به قوانین موجود کشور در حالت 
مستی رانندگی کند و ضرب و شــتم کند و مطمئن 
باشد که کسی نمی تواند به او چشم زخمی هم برساند 
که این امر یادآور مساله قانون کاپیتوالسیون در ایران 
اســت که در دو برهه زمانی در تاریخ کشور ما به اجرا 
درآمد که در کنار این مساله انفعال همه مقامات حاضر 
در ماجرا از امنیتی تــا انتظامی و نظامی در برخورد و 
مواجهه بات شهروند مذکور و تاکید بیش از اندازه بر 
پیگیری ماجرا از ســوی دولت انگلیــس در برابر این 
انفعال در داستان و پس از آن در داستان بسیار جذاب 
از کار درآمده است. اشاره بسیار خوب نویسنده به نقش 
دولت انگلیس در تمام ماجراهای آشکار و پنهانی که 
کشور ما در عرصه بین الملل با آن مواجه است و تاکید 
بر نقش انگلیسی ها و تعامل با آنها در طول فیلم، مدام 
مرا به یاد رمــان ماندگار ایرج پزشــکزاد، دایی جان 
ناپلئون می انداخت که مسبب تمام مشکالت را دولت 
انگلیس می دانست و داستان به ما یادآوری می کند که 
در کنار نقش شیطان بزرگ نباید از فعالیت های روباه 

پیر بریتانیا غافل شویم.
قصه اما فارغ از ایده اش شــباهتهای بسیاری نیز با 
»آژانس شیشــه ای« حاتمی کیا در بعد اجرایی دارد 
موضوع گــروگان گیری مردم در آنجا و دســتگیری 
مقامات در اینجا به مســلخ بردن حاج کاظم در انجا 
و امیر و دوســتانش در اینجا نادیده گرفتن بی قانونی 
پایگاههــای قدرت و ثــروت در اینجــا و بی توجهی 
پایگاههای قدرت به همه مجاهدتهای حاج کاظم در 
آنجا و در نهایت نیز موسیقی ای که از زمان درگیری 
امیر و دوســتانش با ماموران تا پایان دستگیری آنها 
به گوش می رسد که شــباهتهای فراوانی با موسیقی 
آژانس شیشــه ای دارد. با این تفاوت که در آنجا حاج 
کاظم مدام از گفت و گو ســخن می گفــت اما امیر و 
دوستانش امروزی مدام دست به اســلحه می برند و 
آســتانه تحمل پایینی دارند. و البته ایکاش فیلمنامه 
این امــر را مد نظر قــرار میداد و از بچه های بســیج 
تصویری فکورانه تر ارائه می کرد کما اینکه همین نقش 
فعلی نیز که حاضر نیستند در برابر زور و تزویر سر خم 
کرده و حتی آنجا که پای ناموس و شرف در میان باشد 
نه به دســتور بلکه به تکلیف خود عمل می کنند نیز 

خوب و پذیرفتنی است.
نکته آخر با همه این مســائل در مورد فیلمنامه اما 
پایان بندی بسیار حساب شده آن است آنجا که سردار 
موسوی که ظاهرا عموی امیر اســت شهروند ایرانی 
انگلیسی را که مسبب همه این ماجراها بوده و اینک 
حیات اقتصادی مملکت نیز به او وابســته است، وی 
را مجددا به داخل پایگاه می کشــاند و درب پایگاه را 
بازهم می بندد و تمام؛ و بیننده ای که در طول داستان 
از اینهمه کرنش و بی عدالتی به خشــم آمده و دلیل 

انعطاف گسترده در برابر رفتار وحشــیانه و خارج از 
عرف و قانون یک آدم مســت را )که گفته می شــود 
حیات اقتصادی مملکت وابسته به وجود اوست( درک 
نمی کند با این پایان بندی و شخصیت پردازی کوتاهی 
که از سردار موسوی عمومی امیر در همان مدت زمان 
کوتاهش در داستان ارائه شده نفس راحتی می کشد 
و مطمئن می شود که حداقل این رزمنده سابق دوران 
جنگ که هنوزلباس و نقشــش تغییر نکرده حق آن 
متجاوز را کف دستش می گذارد و معتقذم این پایان را 
چه در قصه و چه در ساختار می بایست یکی از خوب و 

محکم ترین پایان های سینمای ایران دانست.
درباره ساختار اما مســاله فرق می کند. اینجا و در 
این فیلم با ساختاری مواجه هستیم که بسیار خوب و 
حساب شده پیش می رود تعلیق و ضرباهنگ مناسب 
دارد و از آن مهمتر تقریبا چهــار پنجم فیلم در یک 
لوکیشن یعنی فضای داخای پایگاه بسیج می افتد و از 
همین رو نگه داشتن مخاطب در مدت زمانی نزدیک 
به 100 دقیقه در چنین فضای بسته ای پیشنیازهای 

زیادی را می طلبد که ساختار فیلم واجد آن است. 
بازی ها اما زیاد به دل نمی نشــیند از مهدی زمین 
پرداز بازیگر نقش امیر، پیش از ایــن بازی بهتری را 
در مجموعه آخرین روزهای زمستان در نقش شهید 
حســن باقری دیده بودیم و نقــش آفرینی متفاوت 
و کوتاهش هــم در فیلم التاری مهدویــان هنوز در 
خاطره ها مانده است. اما زمین پرداز به دلیلی فیزک 
و چهــره خاصش از همــان ابتدا نمی تواند خشــم و 
معصومیــت و ابهت و تظلــم خواهــی را در بازی به 
مخاطب منتقل کند. امیر آقایی نیز به نقش ســردار 
نمی تواند همه ابهت فراموش شده یک قهرمان دوران 
جنگ را که اینک فقط مورد استفاده ابزاری آنهم در 
زمانهای خاص قرار می گیرد به تصویر بکشــد و بازی 
هنرمندان دیگر در نقــش مقامات امنیتی و انتظامی 
و »باال« هم که کال کلیشــه ای و فاقد هرگونه ظرافت 
هنرمندانه اســت. و خالصه اینکه هرچه ســاختار، 
فیلمبرداری، ضرباهنگ و کارگردانی فیلم مناسب بود 
متاسفانه انتخاب نامناسب بازیگران، به این اثر لطمه 

وارد ساخته است.
در مجموع اما ســاخت »فیلم دیدن این فیلم جرم 
است« می تواند باب ســاخت آثار سینمای سیاسی را 
در سپهر سینمای کشور بگشــاید و تصور اینکه همه 
تفکرات چپ و راســت و میانه نیــز همچون همین 
فیلم بتوانند بدون هیچ ممنوعیتی به ساخت چنین 
فیلمهایی در راســتای نگاه و تفکر خود اقدام کنند.

تصور زیبایی خواهد بود. و به ایــن تصور و اعتقاد نیز 
اصرار دارم چرا که به ساخت و حضور چنین فیلم هایی 
در سینمای ایران نیاز داریم. چون به هر حال ساخت 
اینگونه فیلم ها می تواند به رشــد، تقویت و گسترش 
بخشی از گفتمان سیاســی و فرهنگی که در جامعه 
شکل می گیرد کمک کند اتفاقی که خیلی پیشتر از 
اینها باید سینمای ایران می افتاد و به هر دلیلی روی 
نداده است و»دیدن این فیلم جرم است« را می بایست 
به عنوان خط شــکن گونه سیاسی سینمای ایران در 
نظر گرفت. گونه ای که سالهاســت مغفول واقع شده 

و امید که این خط شکنی ثمرات خوبی داشته باشد.

نساء نیکو 

خط شکن یک ژانر فراموش شده در سیمنای ایران

                              پرونده
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همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰؛

کارگاه »از ایده تا فیلمنامه« 

در سینما آزادی برگزار می شود

همزمــان بــا برگــزاری دوازدهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم 100؛ کارگاه »از ایده تا فیلمنامه« 
توسط هادی مقدم دوست از کارگردانان و فیلمنامه 
نویسان جوان کشور در پردیس سینمایی آزادی- 

تهران برگزار می شود.
کارگاه »از ایده تا فیلمنامه« روز پنجشنبه ۹ اسفند 
ساعت 18/۳0 در سالن شهر قصه پردیس سینمایی 
آزادی برگزار و اســتفاده از این کارگاه برای عموم 
آزاد اســت. عالقمندان می توانند طــی روزهای 
برگــزاری جشــنواره از 8 تا 10 اســفند عالوه بر 
استفاده از این کارگاه از سایر کارگاه ها و برنامه های 

جشنواره بهره مند شوند.

ورکشاپ

داوران بخش اصلی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم100 معرفی شدند.
رضا میرکریمی، محمدحسین مهدویان، منیر قیدی، بهروز شعیبی و بیژن میرباقری اعضای هیات داوری بخش اصلی این 

دوره جشنواره را تشکیل می دهند.

معرفی داوران 

جشنواره بین المللی 

فیلم ۱۰۰

فیلم ۱۰۰:  یک پیام در عصر رسانه ها

در جهان کنونی کــه جهان ارتباطات 
نامگذاری شده است، کمتر حرکتی است 
که از چشم تیزبین رســانه ها و وسایل 
ارتباط جمعی دور مانده باشد؛ مخاطبان 

نیز براساس عالیق و سالیق خود دست به 
انتخاب رسانۀ مورد عالقه شان می زنند. 
اگر چه که بمبــاران اطالعات فرصت را 
برای تشــخیص سره از ناســره محدود 

فیلم ۱۰۰:  یک پیام در عصر رسانه ها
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دوازدهمین جشنواره بین المللی  100                         

همزمان با برگزاری جشنواره در سینما آزادی برگزار می شود

کارگاه »وب سری چالشهای مردمی«
 در جشنواره فیلم ۱۰۰

همزمان بــا برگــزاری دوازدهمین جشــنواره 
بین المللــی فیلــم 100 »کارگاه وب ســری 
چالش های مردمی« توسط محمد ابوالحسنی از 
کارگردانان و فیلمنامه نویسان جوان کشور و علی 
درخشی روز چهارشنبه 8 اسفند ساعت 18/۳0  
الی 1۹/۴۵ در سالن شهر قصه پردیس سینمایی 

آزادی- تهران برگزار می شود.
اســتفاده از این کارگاه برای عموم آزاد اســت و 
عالقمنــدان می توانند طی روزهــای برگزاری 
جشنواره از 8 تا 10 اسفند عالوه بر استفاده از این 
کارگاه؛ از ســایر کارگاه ها و برنامه های جشنواره  

بهره مند شوند.

ورکشاپ

داوران بخش در مسیر تجربه دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم 100«  معرفی شدند.
اسامی داوران بخش در مسیر تجربه به این ترتیب معرفی شدند:

محمدرضا خردمندان،  امیر مهران ،  احسان کاوه اعضای هیات داوری  بخش در مسیر تجربه این 
دوره جشنواره را تشکیل می دهند.

داوران بخش در مسیر 

تجربه دوازدهمین 

جشنواره »فیلم ۱۰۰«

میکند، اما پیام مناسب و شاخص همیشه بر 
اذهان عمومی تأثیرگذار خواهد بود.

در عصر ارتباطــات، پیام میتواند در قالب 
هنر خــود را نمایان ســازد و این مســئله 
تأثیرگــذاری و جذب مخاطــب را افزایش 
میدهد و از سویی دیگر، این پیام هر چقدر 
با ظاهری آراســتهتر و کوتاهتر بیان شود، 
مخاطبان بیشتری خواهد داشت و تأثیری 

افزونتر.
در این میان، هنر ســینما چــه از لحاظ 
تأثیرگذاری و چه مخاطبــان انبوه در رتبۀ 
نخســت قرار میگیرد. داشــتن پیام و این 
مسئله که فیلمســاز تا چه میزانی میتواند 
در یک زمان کوتاه این پیام را منتقل کند از 
مشخصه های اصلی فیلم های 100 ثانیهای 
اســت و چه بهتر که این پیام بر پایۀ نگاهی 
اخالق مدارانه عنوان شود؛ مسئله ای که نیاز 

امروز جامعۀ بشری است.
ســاخت فیلمهایی با زمان حداکثر 100 
ثانیه در کوتاهترین زمان ممکن و با کلیتی 
منسجم کاری بسیار مشکل است و فیلمساز 
می باید داستانی را بیان کند که آغاز، میانه 
و پایان داشته باشد و بتواند بر مخاطب تأثیر 

بگذارد.
فیلم 100 یک فیلم کامل اســت؛ با تمام 
مشــخصات یک فیلم و با تکیه بر دو عنصر 

ایجاز و خالقیت، نه یک تیزر تبلیغاتی است، 
نه نماهنگ و نه بخشی از یک فیلم بلند. 

 فیلم 100ثانیه ای رسانه ای نو و مناسب 
اســت برای ابزارهای جدید کــه با قابلیت 
تأثیرگذاری بســیار باال در جهان پرشتاب 
و پرهیاهوی امــروز می توانــد ثانیه هایی 
مخاطــب بی وقت و کم حوصلــه را به خود 
مشغول کند و در کنار انتقال مفهوم و پیام 
خود لذت بصری و زیبایی شناسانه هم به او 

هدیه کند.
فیلم 100 فیلم اســت؛ نه تیزر تبلیغاتی 
اســت،  نه نماهنگ و نه بخشی از یک فیلم 
بلند مدت؛ می تواند داســتانی، مســتند و 
یا پویانمایی باشــد. ایجــاز و خالقیت دو 
عنصری هستند که یک فیلم 100 ثانیه ای 
را درخشــان و قابل تأمــل می کنند. فیلم 
100 می تواند رســانه ای نو و مناسب برای 
ابزارهای جدیــد باشــد؛. در مجموع فیلم 
100 را می توان رسانه ای نو ظهور نامید که 
با قابلیت تاثیرگذاری بســیار باال در جهان 
پرشــتاب و پرهیاهوی امروز می تواند برای 
ثانیه هایی مخاطب بی وقت و کم حوصله را 
به خود مشغول کند و درکنار انتقال مفهوم 
و پیام خود لذت بصری و زیبایی شناســانه 

هم به او هدیه کند.
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سه هزار و 6۰6 اثر متقاضی حضور در دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ 

۱۱9 کشور با بیش از ۲ هزار اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم ۱۰۰ 

آمار آثار متقاضی ثبت شده در دبیرخانه جشنواره 
به این ترتیب است: ۲۲۷8 اثر از 11۹ کشور و 1۳۲8  
اثر از ۹۴۳ نفر داخلی متشکل از ۵۲۵ اثر از ۴1۶ نفر 

در مسیر تجربه و 80۳ اثر از ۵۷1 نفر مسابقه ملی.
آمــار تفکیکی بخش های انیمیشــن، مســتند و 
داستانی شامل »در مسیر تجربه« و »مسابقه ملی« 

به این ترتیب اعالم شده است: 

- انیمیشن: مســیر تجربه 52 اثراز 46 نفر. 
مسابقه ملی: 107اثر از 81 نفر

- مستند: مســیر تجربه 83 اثر از 64نفر.   
مسابقه ملی:130 اثر از95 نفر

- داستانی: مسیر تجربه390 اثر از 324 نفر 
مسابقه ملی 566 اثر از 437 نفر

همچنین، آمار تفکیکی کشــورهای درخواســت 
کننده به این ترتیب آمده است: هند  ۳۶۳ اثر، آمریکا 
۳۵۴ اثر، ترکیه ۲0۳ اثر، بریتانیا 1۳۷ اثر، فرانســه 

1۲۴ اثر، ایتالیــا 1۲0 اثر، اســپانیا 11۲ اثر، برزیل 
۹8 اثر، کانادا 8۵ اثر، روســیه ۶۵ اثر، آرژانتین ۵۹ 
اثر، آلمان ۴۷ اثر، عراق ۳8 اثــر، مصر ۳۷ اثر، چین 
۳۵ اثر، مکزیک ۳۵ اثر، اکرایــن ۳۴ اثر، پرتقال ۳1 
اثر، اندونزی ۳1 اثر، بنــگالدش ۳0 اثر، کلمبیا  ۲۷ 
اثر، یونان ۲۷ اثر، هنگ کنگ ۲۶ اثر، لهســتان ۲۵ 
اثر، پاکستان ۲۲ اثر، استرالیا ۲1 اثر، تایوان 18 اثر، 
مجارستان 18 اثر، ایرلند 18 اثر، هلند 18 اثر، سوئد 
1۷ اثر، لبنان 1۷ اثر، تایلند 1۷ اثر، سوییس1۷ اثر، 
رومانی 1۶ اثر، گرجســتان 1۴ اثــر، اوگاندا 1۳ اثر، 
اتریش 1۳ اثر، افریقای جنوبــی 1۳ اثر، تونس 1۳ 
اثر، نیجریه 1۳ اثر، کرواســی 1۲ اثر، امارات متحده 
عربی 1۲ اثر، مونتــه نگرو 11 اثــر، بلژیک 11 اثر، 
مالزی 11 اثر، ارمنســتان 10 اثر، ازبکستان 10 اثر، 
بلغارستان 10 اثر، جمهوری چک 10 اثر، قزاقستان 
10 اثر، مقدونیه 10 اثر، مراکــش 10 اثر، فیلیپین 
10 اثر، ســریالنکا 10 اثر، فنالند ۹ اثر، افغانستان ۹ 
اثر، شیلی ۹ اثر، ژاپن 8 اثر، اسلواکی ۷ اثر، ونزوئال ۷ 

اثر، سنگاپور ۷ اثر، قرقیزستان ۷ اثر، دانمارک ۶ اثر، 
اتیوپی ۶ اثر، اردن ۶ اثر، نروژ ۶ اثر، لیتوانی ۶ اثر، نپال 
۶ اثر، بوسنی و هرزگوین ۶ اثر، تانزانیا ۵ اثر، ایسلند ۵ 
اثر، مولداوی ۵ اثر،  فلسطین ۵ اثر، صربستان ۵ اثر، 
آذربایجان ۴ اثر، سوریه ۴ اثر،  دومنیکا ۴ اثر، اکوادور 
۴ اثر، کنیا ۴ اثر، لیبی ۳ اثر، بالروس ۳ اثر، غنا ۳ اثر، 
گواتماال ۳ اثر، کوزوو ۳ اثر، قبرس ۲ اثر، البانی ۲ اثر، 
کوبا ۲ اثر، اروگوئــه ۲ اثر، ماکائو ۲ اثــر، مالتا ۲ اثر، 
موزامبیک ۲ اثر، میانمار ۲ اثر، پرو ۲ اثر، رواندا ۲ اثر، 
ریونیون ۲ اثر، پورتوریکو 1 اثر، سامویا 1 اثر، بحرین 
1 اثر، بورکینافاسو 1 اثر، بروندی 1 اثر، کامرون 1 اثر، 
کومور 1 اثر، کاستاریکا 1 اثر، استونی 1 اثر، گوادالوپ 
1 اثر، مالوی 1 اثر، مغولســتان 1 اثــر، نامیبیا 1 اثر، 
نیوزلند 1 اثــر، عمان 1 اثر، پاناما 1 اثــر، قطر 1 اثر، 
عربستان سعودی 1 اثر، سنگال 1 اثر، اسلواکی 1 اثر، 

ویتنام 1 اثر، زیمبابوه 1 اثر و پاراگوئه 1 اثر.

11۹ کشــور با ۲۲۷8 اثر متقاضی حضور 
در دوازدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 

100 شدند.
کشورهای هند  ۳۶۳ اثر، آمریکا  اثر۳۵۴، 
ترکیه ۲0۳ اثر، بریتانیا 1۳۷ اثر، فرانســه 
1۲۴ اثر، ایتالیا 1۲0 اثر، اســپانیا 11۲ اثر 
باالترین امار متقاضیان را به خود اختصاص 

دادند.
چشــم انداز آماری کشــورهای 
شرکت کننده در این دوره جشنواره 

به این ترتیب است: 
هند  ۳۶۳ اثــر، آمریکا ۳۵۴ اثــر، ترکیه 
۲0۳ اثر، بریتانیا 1۳۷ اثر، فرانسه 1۲۴ اثر، 
ایتالیا 1۲0 اثر، اسپانیا 11۲ اثر، برزیل ۹8 
اثر، کانادا 8۵ اثر، روســیه ۶۵ اثر، آرژانتین 
۵۹ اثــر، آلمان ۴۷ اثر، عــراق ۳8 اثر، مصر 
۳۷ اثر، چین ۳۵ اثر، مکزیک ۳۵ اثر، اکراین 
۳۴ اثر، پرتقــال ۳1 اثر، اندونــزی ۳1 اثر، 
بنگالدش ۳0 اثــر، کلمبیــا  ۲۷ اثر، یونان 

۲۷ اثر، هنگ کنگ ۲۶ اثر، لهستان ۲۵ اثر، 
پاکستان ۲۲ اثر، استرالیا ۲1 اثر، تایوان 18 
اثر، مجارستان 18 اثر، ایرلند 18 اثر، هلند 
18 اثر، ســوئد 1۷ اثر، لبنان 1۷ اثر، تایلند 
1۷ اثر، ســوییس1۷ اثر، رومانــی 1۶ اثر، 
گرجســتان 1۴ اثر، اوگاندا 1۳ اثر، اتریش 
1۳ اثر، افریقای جنوبــی 1۳ اثر، تونس 1۳ 
اثر، نیجریه 1۳ اثر، کرواسی 1۲ اثر، امارات 
متحده عربــی 1۲ اثر، مونته نگــرو 11 اثر، 
بلژیک 11 اثر، مالزی 11 اثر، ارمنستان 10 
اثر، ازبکستان 10 اثر، بلغارســتان 10 اثر، 
جمهوری چک 10 اثر، قزاقســتان 10 اثر، 
مقدونیه 10 اثر، مراکش 10 اثر، فیلیپین 10 
اثر، سریالنکا 10 اثر، فنالند ۹ اثر، افغانستان 
۹ اثر، شیلی ۹ اثر، ژاپن 8 اثر، اسلواکی ۷ اثر، 
ونزوئال ۷ اثر، ســنگاپور ۷ اثر، قرقیزستان ۷ 
اثر، دانمارک ۶ اثر، اتیوپی ۶ اثر، اردن ۶ اثر، 
نروژ ۶ اثر، لیتوانی ۶ اثر، نپال ۶ اثر، بوسنی 
و هرزگوین ۶ اثر، تانزانیا ۵ اثر، ایسلند ۵ اثر، 
مولداوی ۵ اثر،  فلسطین ۵ اثر، صربستان ۵ 

اثر، آذربایجان ۴ اثر، سوریه ۴ اثر،  دومنیکا 
۴ اثر، اکوادور ۴ اثــر، کنیا ۴ اثر، لیبی ۳ اثر، 
بالروس ۳ اثر، غنــا ۳ اثر، گواتمــاال ۳ اثر، 
کوزوو ۳ اثر، قبرس ۲ اثر، البانی ۲ اثر، کوبا 
۲ اثر، اروگوئه ۲ اثر، ماکائو ۲ اثر، مالتا ۲ اثر، 
موزامبیک ۲ اثر، میانمار ۲ اثــر، پرو ۲ اثر، 
رواندا ۲ اثر، ریونیون ۲ اثر، پورتوریکو 1 اثر، 
ســامویا 1 اثر، بحرین 1 اثر، بورکینافاسو 1 
اثر، بروندی 1 اثر، کامرون 1 اثر، کومور 1 اثر، 
کاستاریکا 1 اثر، استونی 1 اثر، گوادالوپ 1 
اثر، مالوی 1 اثر، مغولستان 1 اثر، نامیبیا 1 
اثر، نیوزلند 1 اثر، عمــان 1 اثر، پاناما 1 اثر، 
قطر 1 اثر، عربستان سعودی 1 اثر، سنگال 1 
اثر، اسلواکی 1 اثر، ویتنام 1 اثر، زیمبابوه 1 

اثر و پاراگوئه 1 اثر.
یــن آثــار بــا موضوعاتــی چــون  ا
»اخالق،کودکان و نوجوانان، محیط زیست 
و موضوعــات اجتماعــی و شــهری« برای 

جشنواره رسیده است. 



41       شماره بیست و چهار و بیست و پنج            41       شماره بیست و چهار و بیست و پنج           

دوازدهمین جشنواره بین المللی  100                         

عناوین ۳۳ فیلم منتخب مسابقه بین الملل دوازدهمین جشنواره ۱۰۰ 

۳۳ فیلم منتخب مسابقه بین الملل از میان دو هزار و ۲۷8 اثر از 
11۹ کشور جهان برای حضور در بخش مسابقه جشنواره انتخاب 
شدند.

فیلم های پذیرفته شده از کشورهای: اتریش، بلژیک، برزیل، 
بلغارستان، چین، جمهوری چک، آلمان، هند، انگلستان، ایتالیا، 
ژاپن، ترکیه، هلند، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، آمریکا، ونزوئال 
انتخاب شدند.

عناوین فیلم های پذیرفته شده در بخش مسابقه بین الملل 
جشنواره به این ترتیب است: 
»داستان خرچنگ« ساخته فیلیپو ریِوتی از اتریش
»فشار« ساخته الیز ایتزون از بلژیک
»روح محزون« ساخته آدریانو گومز از برزیل
»یکی از شما« ساخته اوا جورجیوا از بلغارستان
»پرندۀ کوچک« ساخته الن نیکول از بلغارستان
»طلوع بهار« ساخته زی چنگلین از چین
»زندگی در الگوها« ساخته وویِتخ دومالتیل از جمهوری چک
»سوشی دونده« ساخته استفان اِتریخ از جمهوری چک
»همسایگان جدید« ساخته کونستانز کالئه از آلمان
»پول نابینا« ساخته مانیکاندان ساندارامورتی از هند
»آخر خط« ساخته آدیتی کووید از هند
»استیالی نشدنها« ساخته جولیان گانت از انگلستان

»فرار بزرگ« ساخته هرمس مانجاالردو از ایتالیا
»شن نگاره ها« ساخته هرمس مانجاالردو از ایتالیا

»سوشیدو« ساخته میشله بولدونی از ایتالیا
»عشق راستین« ساخته پاسک دامیکو از ایتالیا

»دوچرخه« ساخته الکس ایشیدا از ژاپن
»نویسنده و بینی« ساخته زانا آباسووا از ترکیه

»ابرقهرمان من« ساخته یوزه بیبیان از هلند
»سنگهای مسیر« ساخته دیوگو آندراده از پرتغال

»نقاش« ساخته جیانگ دو از سنگاپور
»آن سوی کانال« ساخته پابلو مور از اسپانیا

»سلولوئید« ساخته خوزه والرو بالستروس از اسپانیا
»انرژی« ساخته والریا کانی از اسپانیا

»کامیابی« ساخته یاگو پرادا کورتیزو از اسپانیا
»والس خویش فرما« ساخته تانیا گاالن از اسپانیا

»پیک نیک« ساخته عمر میراک تانک از ترکیه
»االکلنگ« ساخته سرکان اوزومساک از ترکیه

»مرگ گرم« ساخته الی الرکین از سوئد
»نوپا« ساخته زوئی هاتبر از انگلستان

»حیات بخشیدن به گیاهان« ساخته یینگزونگ زین از امریکا
»بال کوچک« ساخته ِوی لی از امریکا

»من زندگی ام« ساخته خوزه آلیریو روخاس از جمهوری ونزوئال
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 انتخاب ۱۰5 اثر در بخش های مسابقه اصلی و در مسیر تجربه

۷۵ اثر در بخش »مســابقه اصلــی« و ۳0 اثر در 
بخش مسابقه »در مســیر تجربه« با یکدیگر رقابت 
می کننــد. همچنین، عــالوه بر این آثــار، از میان 
فیلم های داستانی رسیده به جشنواره 8۹ اثر شامل: 
۶۹ اثــر از بخش اصلی و ۲0 اثر از بخش در مســیر 
تجربه در قالب خارج از مســابقه در جشنواره اکران 

می شوند.
عناوین فیلم ها به شرح زیر است:

بخش مسیر تجربه- داستانی )مسابقه(۳0 اثر
»ماجرای دســتها« جابر نوری، »رهگذر« جواد 
حکمــی، »من تــوام« مصطفی نصیــری و حمید 
فاطمی، »شکاف« داود عباسی، »الیو« علی دارایی، 
»عیســی و موســی« بهمنش ماهرو، »شــب گرم 
پاییزی« محســن صابری ســید محمود شــریفی 
اصل، »چرخ دنده های کاغذی« سمیرا حضرتیان، 
»دلقک ها« مهدی یوسفعلی، »همه با هم« مهدی 
یوســفعلی، »الیو« محمــد زارع، »برجک« جواد 
حکمی، »ســجده« جواد حکمی، »دست های تو با 
من آشناست« امیر بهادر مظاهری، »چاله« محسن 
جهانی، »یکی نبود..! « محمدحسن مشایخ بخش، 
»سایه« نعیمه تســنیمی، »نیمکت اضافه« محمد 
هادی عبدی نسب، »گم شده؟« سعید ترکاشوند، 
»این قانونِ  گروهِ « فرزین نوبرانــی، »راکد« زهرا 
اســالملو، »یک موقعیت موقت« فریبــا احمدی، 
»جدایی« اکبردره باالیی، »الیو« اسماعیل عظیمی، 
»حریم مــن« ابوالفضل بهمن آبــادی، »تردمیل« 
بنفشــه جاهد، »قصر شــیرین« رضا محبی نوری، 
»منهای دو« کیارش اردشیرپور امیرحسن نوفلی، 
»چاله« متین نوروزی، »مشتری« بهزاد شاهین پور

بخش ملی - داستانی )مسابقه(۷۵ اثر
»شروع یک پایان« نیما قپانوری، »آخرین آغوش« 
ســامان حســین پور، »تتراکرومات« امیرمسعود 
عطایــی، »قانونــی« ابوالفضــل بختیار قشــالق، 
»ایستاده با مشت« اسماعیل دهنوی، »مین« میثم 
آقاجان زاده، »عدم« محســن ذوالقدر، »زندگی« 
مرتضی پرگر، »ما« رضا پیرزاده، »کافه شــخصی« 
ابوالفضل شایان، »سربازان خشت« بهمن حسینی، 
»رجحان« سارا معلم، »وادی موران« عیسی بابایی، 
»آقــای کارگردان« علــی عرفان فرهــادی، »یک 
دســت صدا دارد« ســعید کریمی، »چای با همه 
چای بودنش« مریم مدرس مطلق، »ســرباز« آکو 
زندکریمــی، »دلقک« آکــو زندکریمــی، »از پدر 
به پســر« محمدحســن فالح، »پازل« علی غرقی، 
»کارخانه« علی رحیمی، »والیبال« محمد قاســم 
پور، »پت و مت« محمد قاسم پور، »نظر« محمدرضا 
دهســتانی، »رویای ناتمام« محمد نظمی، »برای 
مثال« محسن هادی، »هیوالی قرن« مجید برهانی، 

»گل ایرانی« محمد حسین امانی، »عقب گرد« امید 
کریم، »سایههای ســپید« مهدی امینی، »پرچم« 
هادی نادری، »پنجره« حمیدرضا ساکت، »موزه« 
پدرام حبیب پیران، »آبی« هیوا میرزائی ، »کوچه 
رنگی« توفیق امانی، »دومینــو« مرتضی حیدری، 
»کف و خون« محمد پایدار، »خانه به دوش« فریبرز 
 »08AM« ،مهرابیان، »کالس« مهدی آخوندی
میالد دل آسا، »بی بازگشــت« امین جمالی، »یک 
لیوان باران« علی مدهوشیان نژاد-عیسی عبداللهی، 
»شازده کوچولو« بهرام نوری گندم آباد، »ویتامین« 
سمیه شــه بخش، »دو لبه زمین« سحر محمودی، 
»دستان سرد« وحید داودپور علی براری، »پوشک« 
ســید محمدرضا ســعادتی، »پناه« ابوذر حیدری، 
»همیشه تو اول سالم میکنی« سعید نجاتی، »شیر« 
مریم رهنما، »توقف« پگاه انصاری، »آشــپزی در 
حضــور دیگران ببخشــید کودکان« علــی عرفان 
فرهادی، »حبس شدگان« سید مهدی میرغیاثی، 
»سر وقت« احمد لونی، »اســب« رسول احمدی، 
»انتی پینک« ژیــال نمرودی، »اشــک و لبخند« 
امید کاوه آهنگری، »مشــترک مورد نظر« محسن 
عسکری زاده، »روز تولد« رضا محبی نوری، »چراغ 
روشــن« علی نصرتی، »ســحری« محمد علیزاده 
فرد، »کاتی بارین« کاوه جاهد، »هدیه من« یوسف 
جعفری، »همسایه« محمد علیزاده فرد، »خطی« 
محمد سعید غالمی، »همکالسی« مجتبی حیدری، 
»مسافر« ابوالفضل ناصری، »نفرین شدگان« مهدی 
افضل زاده، »ولیمه« حسین دارابی، »مادربزرگ« 
حســین دارابی، »شــام هیئت« حســین دارابی، 
»کادیالک« علیرضا ربیــع مقدم مصطفی جعفری، 
»اگر مانده بودم« عطیه سادات حجتی، »دربست« 

سید جواد مرتضوی، »داالن« حامد کاظم زاده
بخش ملی 

 داستانی )خارج از مسابقه ( 96 اثر
»خاموشــی« محمدرضا میثاقی، »هدیه« بهنام 
نجم الدین، »دیوار« مصطفی رحیمی، »گره« ریحانه 
مرتضایی نیا، »کــودکان عاطفه« اردالن فرهانچی، 
»آنتن« محمدجواد علیزاده، »رویش« سید مسعود 
امامی، »انس« ســید عباس شــفیعی، »دیجامه« 
امیرعلی میردریکوند، »گلدون« سید عسکری نبوی، 
»تقلب« آریان ســعیدی، »پدرم بهم میگه مامان« 
ترمه فرهمندپویــا، »کوچه ثور« مهــدی زارعی، 
»خشــونت« مریم امینی، »رفتگر و روشــنفکر« 
مهرداد زینت فر، »نادیده« علیرضا تکش، »#حیو-

آنها« احســان معجونی، »گم شــده« سید هادی 
گرسویی، »مسئولیت« آریاز ذوالفقاری، »آز« سید 
قاسم مولوی، »جانم مادر« مرتضی ایمانی ، »خیر...« 
علــی رنگانی، »نه به مــردن« ابوالفضــل عزیزی، 

»ترازو« حمید رضا جاللی، »اســباب بازی« محمد 
قاسم پور، »وداع« حلیمه آذریون، »عبور« سبحان 
بیرانونــد، »تعویضــی« مجید امینــی، »جدایی« 
فرحناز ایزدپناه، »کمــی آن طرف تر« محمد جواد 
اکبری، »...دســتفروش« علی روحی، »1۲0 روز« 
ســعید محبوبی راد، »زندگی راحت است« محسن 
غمخوار، »شالگردن قرمز« توفیق امانی، »تصادف« 
حسین میرقاسمی، »زبان ســنگی« رضا ساویس، 
»جر زن« حسین شیخ، »شیر ســیاه« رضا قاضی، 
»نه چندان دور« حامد ســراوانی، »نامرئی« حامد 
سراوانی، »دعوای بزرگ« محمود شهبازی، »کاش 
گاهی همه چیز متوقف می شــد« میثــم عقبایی، 
»تک سرنشــین« محمد حاتمی، »الیــو« نیلوفر 
بیانی، »زندگی« مهرالسادات زاهد، »حوالی خدا« 
خسرو کریمی، »ُمجازی« ســید مرتضی حسینی، 
»بلعنده« مرجان اسماعیلی، »تعادل« کاوه دوستی، 
»دید من، چشــم تو« کاوه دوســتی، »هشتمین 
نفر« سیما سادات تقوی، »خرید ســاده« علیرضا 
عابدین نژاد، »کیوسک« مهدی چناقچی، »بخاری« 
روح اهلل علی آبادی، »ارابه مــرگ« محمد زارعی، 
»دوبله« گیتی باقری، »رستگاری« ایمان برات پور، 
»سهم من« یوســف جعفری، »من انسان هستم« 
مهــدی اصغریان، »پــرواز به وقــت پاریس« کاوه 
دوستی، »فرشته« بدرالمنیر افخمی، »هشداری از 
آینده« مجتبی )داژیار( فارسونی، »همسایه خوب« 
ســیدمحمدهادی غریبی، »مرگ خاموش« فرشاد 
صالحی، »گنجشکه میگه؟« زهرا جسمانی، »خط« 
علی توکلی زانیانی، »سجل« گل اندام ثفری، »یک 
عکس یک آلبوم« میثم کیلی، »چاپار« حامد کاظم 

زاده.
بخش مسیر تجربه

 داستانی )خارج از مسابقه(92 اثر
»چرخه« اشکان خوش ســرور، »چرخ و فلک« 
ندا حاجی میرزایــی، »دوئل« مریــم خواجه پور، 
»دوَسر« سجاد قاطعی، »وفا« امید زارعی، »حرف 
تازه ای نیست« سامان خدایاری، »گمشده« آرمین 
پور محمد، »خط زندگی« رضا فریادی پور، »مداد 
قرمز« مهدی جان جان، »نگاهِ نیما« مهدی نیری، 
»گزارشــگر« امیر مسعود حســینی، »ایینه« رضا 
جهانی، »تنبیه« ارســالن ســلطانی، »قاب« سید 
جالل الدیــن جلیلی نیا آســتانه، »نیایش« رامین 
مهاجرانی، »خراب است! « ناصر طریحی سرخابی، 
»مقصر« ســید مهدی میرغیاثی، »سارا انار ندارد« 
مریم البرزی، »دســتی به دوردســتها« شیما زارع 

رفیع، »جیغ« شادی کلجه
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دوازدهمین جشنواره بین المللی  100                         

عناوین پویانمایی های  راه یافته دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم  ۱۰۰

معرفی ۳۲ مستند پذیرفته شده  و ۳7 اثر خارج از مسابقه جشنواره فیلم ۱۰۰ 

عناوین فیلم های  پویانمایی منتخب برای حضور 
در بخش مسابقه این دوره جشنواره به این ترتیب 

است: 
مسابقه پویانمایی) مسیرتجربه(: 

»یار مهربان« سیدعلی موسوی
»...رفت« سمانه فضل اله اسدی

»بابا یاد داد« کوردمان پویش
»چشم ها« حامد حاتمی

»تیکه ای از زندگی« پگاه عبادت دوست
»تأثیر« محمد گودرزی پور
مسابقه پویانمایی) اصلی(:

»نفت و خون« کاوه سیستانی
»پدر« عابدین رمضانی

»باالنس« برزان رستمی
»عشق« علی حسین عباس زاده

»رویای نان« رضا محمدی

»Day out again« حسن اسدی
»نجات« مرتضی حقگو

»هام هام« آذر منصوری
»شیشه دودی« اکبر عباسی

»ردپا« نرگس رستمی معز
»یک داستان ساده« رامین بهادری

»این رویای مــن نبود« مریم هاشــم نژاد -وریا 
نیک منش

»پَر« هادی امیری، رها فرجی 
»چتر« میرعلی حسینی اصلی

»بی کله« آریا قدرتی - صدرا عباس زاده
همچنین برای بخــش اکــران پویانمایی در دو 
بخش اصلی و در مســیر تجربه این 1۶ اثر انتخاب 

شده است: 
»سینک« محبوبه کالیی

»رویای سپید« فاطمه درینی

»برای ایران« محدثه رییس عبداللهی
»داستان کوتاه« محمدرضا محمدی
»چشمان کامال باز« سپیده نیک جو

»ریسه« جعفر میرناصری
»نخکش« جعفر میرناصری

»رویای زیبا« مستوره رضایی
»روشنایی« سمیه مهرانیان

»جادوی عشق« جعفر صیادی
»دیدبان« نرگس رستمی معز

»صدها فرسنگ فاصله« گلنوش حکمت
اکران پویا نمایی) مسیرتجربه(

»ردپا« محمدرضا محمدی
»ایرانی چطوری؟« عباس مبینی

»قفس« احسان مرادی
»سفر« محمد مرادی

۳۲ اثر مســتند بخش مسابقه شامل ۲۴ اثر در 
»بخش  اصلــی« و  8 اثر مســتند در بخش »در 

مسیر تجربه« جشنواره به این ترتیب است: 

مسابقه مستند )اصلی( 42 اثر:
»آب ما را خواهد برد« میــالد قاری، »مهتک 
)گهواره(« ســعید کریمی، »جانبانان بی جان« 
و »قصه، توپ، رنگ« محســن نجفــی مهری، 
»مخمصه« و »گره« رضا اکبریان گالشــکالیی، 
»مثــل عباس« جــواد صالح، »گــذران« جواد 
صالح، »طهورا« ســعید عالیی، »شیر« حسین 
فرضــی زاد، »مندو« جابر بادیاد، »دســت نقش 
رنگ« مجتبی ســلیمانی فر، »زمســتان گرم« 
مصیب حنایــی، »اینجا به تمــام آزادی ام فکر 
می کنم« محمد حسنی، »ســّراج« محمد رضا 
دهستانی، »استخر« مصطفی علی اکبری، »حال 
همه ما خوب اســت« نیلوفر افراز، »عکسی که 
کامل شــد... « امید مدحج، »دالو« علی صالحی 
فر، »باغ بی برگــی« علیرضا دهقــن، »باتک« 
مهدی ماهان، »خداحافظی« و »هانیه« مهدی 
شاهسواری، »همه ی ما آرزوهایی داریم« گیتی 

باقری

مسابقه مستند )مسیر تجربه( 8 اثر:
»اشــکون« محمد صالحی، »هاوار مه لویجگه 
گان« جمشید فرجوند فردا، »هیاری)همیاری(« 
افسانه قانی، »انتقال« عمران کامیاب، »عیوض« 
میالد جعفری، »جســتاری در هنر ناب« حامد 
بهلــول، »از چین تا چین« محمــد جواد زندیه، 

»شیرین رنج« محمدرسول دهقانی
همچنین، ۳۷ اثر مســتند برای اکران)خارج 
از مســابقه( در دو بخش اصلی و در مسیر تجربه 
انتخاب شده که عناوین آن ها به این ترتیب است: 

اکران مستند) اصلی( 32 اثر:
»کفش چرم تبریز« محمد امین، »چهارشنبه 
1۳ اردیبهشــت« محســن نجفی مهری، »در 
امان« فاطمه مرزبانی، »دســت رنج« هر کارگر، 
»پاالن دوز« جواد صالح، »آخرین برکه« فرامک 
ســلیمانی دشــتکی، »او« ســلیمان حسنی، 
»ناپیدا« و »ســایه های ســمج« محمد حسنی، 
»تقریبا همه چیز« امید مدحج، »آغوش باز برای 
حادثه« حســن نیکنام، »ساقی« پژمان موالیی، 
»با چشــم های خودم دیدم« انسیه چراغعلی- 
زهرا جسمانی، »رنگ و رنگ زندگی« شمس اله 

دایی زاده، »ســوت و کور« قاسم صادقی حاجی 
آبادی، »به َرنج« محمدرضا کشاورز، »من محمد 
حســین« محمد حسین ســاالروند، »عاصی« 
علیرضا دهقــن، »مــرگآب« حمیدحمیدزاده، 
»سوخت« کیوان احمدی، »جا ماندگان« مهدی 
شاهسواری، »بی کارخانه« و »مامان اشرف«  گل 

انددام صفری

اکران مستند) مسیر تجربه(41 اثر:
»س ه ر وک« ژیوار فــرج زاده، »نون حالل« 
یونس عظیمی، »پــارک« اکرم نعمتی، »من اگر 
جای پدرم بودم« اکبر دره باالیی، »سرسام« امین 
برنجکار، »تناسخ« سیدرضا سیدفاتحی، »مثل 
خودم« محمدرضا معالی، »علف ریسه« مرتضی 
علیــزاده پیرکوهی، »مســتند تنهایی« مهدی 
کارگر، »ســالم علی ابراهیم« نویــد رضاخانی، 
»سرپناه« جواد غفاریان، »گریز« قاسم صادقی 
حاجی آبادی، »کادو تولد« فائزه خابوری، »تخته 

فوالد« محسن بیات
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جنبش تولید فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای

100« جایگاه این  به عنوان دبیرجشنواره   »فیلم
رویداد را در چشم انداز فعالیت های سینمایی کشور 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 این جشــنواره از دوره هفتم به صورت دوســاالنه 
برگزار می شــود، که به نظر من این فاصله برگزاری 
زیاد خوب نیست. جشــنواره  »فیلم100« به دلیل 
کم هزینه بودن فیلم ها به نســبت ســایر ژانرها و یا 
محدود بودن زمــان تولید می تواند ســاالنه محفل 
مناسبی برای معرفی چهره ها و استعدادهای جدید 
و نوظهور باشــد و همچنین، گسترش هر چه بیشتر 
این فیلم ها با شعار »سینمای اخالق«، قطعا به صورت 
سالیانه نمود بیشــتری خواهد داشت. این حرکت با 
هدف گذاری بلندمدتی که حــوزه هنری در زمینه 
جوان گرایی و سینمای اخالق دارد تاکنون روند رشد 
و بالندگی خوبی را پشت سر گذاشته و امروز در سطح 
کشور شاهد شکل گیری یک جریان سینمایی با نام 
فیلم های 100 ثانیه ای هســتیم. با توجه به ضرورت 
جوان گرایی و پوست اندازی ســینمای ایران بر این 
باورم بهادادن به فیلمســازان این رعصــه یک نیاز 
اساسی است چرا باعث می شود ســینمای ایران در 

آینده از پتانسیل های بهتری برخوردار گردد.

ایران در ساخت فیلم کوتاه 100 ثانیه ای چه جایگاهی 
در عرصه بین المللی دارد؟

خوشبختانه با تجارب حاصل شــده در این سال ها، 
بســیار موفق بوده ایم. اگر در سال های گذشته فیلم 
100 ثانیه ای با تیزرهای تبلیغاتی یا حتی قســمتی 
از یک فیلم بلند تعریف می شــد امروز بــه تنهایی 
یک فیلم کامل و مســتقل اســت.  فیلمی که با یک 
گروه حرفه ای هم به لحــاظ کارگردانی و فیلمنامه 
هم، تصویر و نور و صدا تولید شــده که از این دست 
فیلم ها در جشــنواره های اخیر »فیلم100« بسیار 
اســت. به خصوص در این دوره که آثار دریافتی مان 
هیات داوران جشنواره را شگفت زده کرده این همه 
تولید حرفه ای و ایده های نــاب واقعا از ذهن خالق 

فیلمسازان جوان مایه مباهات و البته افتخار است.
ما با جشــنواره های بزرگ دنیا کــه در رابطه با فیلم 
کوتاه برای گســترش مفهوم فیلــم 100 آن هم با 

تابلوی ســینمای اخالق فعالیت مــی کنند؛ تفاهم 
نامه هایی امضا کردیم. در حال حاضر فیلم های ما در 
تمامی این جشنواره ها به نمایش در می آید و بزودی 
در بخش مسابقه این جشــنواره ها حضور جدی تری 
خواهیم داشت و اطمینان دارم با این کیفیت، خواهیم 
درخشید. ما امسال حدود ۲۲۷8 فیلم از 11۹ کشور 
جهان دریافت کرده ایم که به جرات می توانم بگویم 
از فیلم های متوسط ما هم پایین تر بودند البته مالک 
من برای اندازه گیری این فیلم ها نیست و فیلم های 
کوتاه کوتاه درخشــانی در عرصه بین الملل هســت 
که شاید به دست ما نرســیده اما به نظرم ما هم جزء 
بهترین های این عرصه هســتیم که البته جشنواره 
100 در این زمینه خیلی موثر بوده اســت. معتقدم 
شاهد نوعی جنبش تولید فیلم های 100 ثانیه ای در 

کشور هستیم.

چه حمایت هایی برای فیلمسازان 100 ثانیه در نظر 
گرفته شده است؟

در ســازمان ســینمایی حوزه هنری دو مرکز داریم 
به نام های باشگاه فیلم ســوره و مرکز مستند سوره، 
که تولیدات درخشانی داشــته اند در این دو مرکز از 
تولیدات بعدی منتخب 100 به صورت جدی حمایت 
می شود. البته ساز و کارهای خاص خودش را دارد اما 
مرحله پرورش اســتعدادها یا حمایت های بعدی از 
فیلمســازان حرفه ای کوتاه در این دو مرکز به عنوان 
مراکز پایش و پویش انجام می شــود. امســال گروه 
فیلمسازی کات از مجموعه های باشگاه فیلم سوره در 
محل جشنواره مستقر می شوند و با حضور اساتید  به 

کار با جوانان می پردازند.

چرا شعار اخالق برای جشنواره انتخاب شده است؟
اخالق، ســبک زندگی و خانواده مهم ترین رویکرد 
جشنواره »فیلم  100« حوزه هنری است. امیدواریم 
با بهره گیــری از تجربه دوره های گذشــته حرکت 
مناســب و متفاوتی را رقم بزنیم. در دوره ای زندگی 
می کنیم که نیازمند اشــاعه هر چه بیشتر فرهنگ 
اخالق مداری در جامعه هســتیم. متاسفانه در حال 
حاضر برخی قسمت های جامعه ما از بی اخالقی رنج 

جنبش تولید فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای
با علی قربانی دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی  »فیلم100« 

جشنواره بین المللی  »فیلم100« امسال دوازدهمین دوره اش را پشت سر می گذارد. این رویداد 
سینمایی از معدود رویدادهای جریان ساز و تاثیرگذاری است که موفق شده در زمینه تولید 
فیلم های مینی مال و ثانیه ای جنبشی را رقم بزند. در هر دوره بیش از 400 فیلمساز جوان در 
فضایی متفاوت و بی هیاهو به نظاره آثار یگدیگر می نشینند. به همین بهانه گفتگویی را با علی قربانی دبیر 

این رویداد سینمایی انجام دادیم که می خوانید. 

می برد. به عنوان مثال: بی اخالقی در آپارتمان نشینی، 
بی اخالقی در رانندگی، برخی مناســبات روزمره و... 
وظیفه هنرمندان و ســینماگران است روی اخالق 
جامعه کار کنیم. ســینمای اخالق ســینمای تذکر 
است و باید روی مخاطب تاثیرگذار باشد، سینما به 
عنوان رسانه ای نافذ، مروج و تاثیرگذار بدون شک، در 
ترویج بسیاری از هنجارهای اجتماعی و نکات اخالقی 
می تواند نقش آفرین و تعیین کننده باشــد. مشکل 
بی اخالقی در جامعه ما از طریق سینما حل می شود و 
خصوصا، سینمای کوتاه و یا 100 ثانیه ای تاثیر خوبی 

در اشاعه اخالقیات دارد.

به نظر شما فیلم های 100 ثانیه ای می توانند در این 
عرصه تاثیرگذار باشند؟ 

این گونه آثار را برای شــرایط امروز جامعه مفیدتر و 
موثرتر است و در جامعه شــتابان و عجول امروز که 
اوقات فراغت معنــای واقعی اش را از دســت داده و 
چرخه سریع روند فعالیت و روزمرگی اجازه تمرکز و 
فراغت را نمی دهد ضریب وقت های خالی و حوصله 
مردم هم به شــدت پایین آمده است. شاید از دالیل 
دوری بخش هایی از مردم با ســینما همین باشــد. 
در این شرایط، بســته های فرهنگی و تفریحی سهل 
الوصول و فیلم هــای کوتاه و ثانیه ای حــرف اول را 

می زنند.
با رشد صنعت الکترونیک و توسعه فضاهای مجازی 
و گســترش روزافزون دامنه شــبکه های اجتماعی 
زندگی پیوندی ناگسســتنی با این فضاها دارد؛ پس 
بهتریــن، موثرتریــن و آگاهی بخش ترین محصول 
عرضه فیلم های کوتاه در این ظرفیت هاســت. فیلم 
کوتاه نیاز جامعه امروز است. و جشنواره »فیلم100« 
نسبت به بســیاری از جشنواره های کشــور با متن 
زندگی جامعه رابطه عمیق تــر و کاربردی تری دارد. 
مدیوم »100 ثانیه ای در سینما« برای ایجاد فضاهای 
خبری، تبلیغی و ترویجی باید در خدمت بسیاری از 
دستگاه ها و سازمان هایی نظیر راهنمایی رانندگی، 
بهزیستی، محیط زیست یا فدراســیون فوتبال و... 
قرار گیرد، هرکدام آنهــا می توانند از طریق حمایت 
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در تولید به این جشــنواره حمایت کنند تا به واسطه 
ساخت فیلم ها، پیام های اخالقی دستگاهشان به مردم 

انتقال پیدا کند.

و هدف گذاری جشنواره چه  برای تحقق شعار 
زمینه ها و موضوعاتی را بسترسازی کردید؟ 

اخالق و سبک زندگی، ترویج مفاهیم اخالقی همچون 
قانون مداری، گذشت، سعۀ صدر، ایثار، ترویج الگوی 
انسان انقالب اسالمی، خانوادۀ الگوی ایرانی اسالمی، 
فرهنگ اصیل ایرانی و نگاه دوباره به زندگی و زدودن 
غبــار روزمرگی از موضوعــات این دوره جشــنواره 
عنوان کرد و یادآور شــد: تالشمان بر این بود تا سراغ 
موضوعــات و مفاهیمی برویم کــه در جامعه معاصر 

کاربردی و اثرگذار باشد.
جشنواره در این دوره شامل چه بخش هایی می شود؟

در این دوره، جشــنواره در قالب بخش های مسابقه 
سینمای 100 ثانیه ای ایران شامل بخش اصلی، بخش 
مسیر تجربه )مسابقه فیلم های مســتند، داستانی و 
پویانمایی(، مسابقه سینمای 100 ثانیه ای جهان در 
زمینه فیلم های داستانی، مستند و پویانمایی برگزار 
می شود، عنوان کرد: همزمان با سال حمایت از تولید 
ملی و حمایت از کاالی ایران بخش ویژه جشنواره در 

این دوره به این موضوع اختصاص داده شده است.

در ساختار جشنواره برای تقویت تجربه و ابعاد 
پژوهشی و آموزشی آن چه برنامه هایی پیش بینی 

کردید؟
اساسا، فضای جشــنواره و گردهمایی فیلمسازان  و 
سازندگان آثار و تماشــای جمعی آن ها بهترین بستر 
آموزشی اســت. عالوه بر این ها، برنامه ریزی کردیم 

با حضور اساتید نشست ها و کارگاه های تخصصی هم 
برگزار شــود.  کارگاه از ایده تا فیلمنامه توسط هادی 
مقدم دوست، کارگاه »چالش های تولید وب سری های 
مردمی« توسط محمد ابوالحسنی در جشنواره پیش 
بینی کردیم که قطعا، برای فیلمســازام مفید و موثر 

است. 

بخش ویژه حمایت از کاالی ایرانی را با چه راهبردی 
طراحی کردید؟

یکی از بخش های مهم  و از تمایــزات دوره دوازدهم 
جشنواره پیش بینی بخش حمایت از تولید و مصرف 
کاالی ایرانی اســت. این بخش عطف به تاکیدی که 
رهبری انقالب در پیام ها و رهنمودهای نوروزی شان 
داشته اند طراحی شده است. طبیعی است ظرفیتی که 
در نسل جوان فیلمساز کشــور وجود دارد پیوندشان 
با این محورها می تواند زمینه ســاز رشــد و بالندگی 
فرهنگی برای تقویت جریان تولیــد کاالهای ایرانی 
شود. حمایت از تولید ایرانی )ایران ساخت(، حمایت از 
تولید کاال و خدمت دانش بنیان ایرانی، فرهنگ تولید 
محصــوالت باکیفیت ایرانی، پویــش ملی و حمایت 
مردمی از تولیــد کاال و خدمات دانش بنیان باکیفیت 
ایرانــی، تأثیرات مخــرب خرید کاالهــای خارجی، 
واردات بی رویــه و غیرقانونی )قاچــاق کاال(، معرفی 
کسب وکارهای نوین و اســتارت آپ ها، تولید ثروت از 
علم و فّناوری و معرفی اقتصــاد دانش بنیان از جمله 
موضوعاتی اســت که در این بخش ویژه مورد توجه 

قرار می گیرد.

تعامل با فیلمسازان کوتاه و حمایت از آنها را در ترویج 
سینمای اخالق تأثیرگذار است؟

ما خودمان را یک پل بین تولیــد و توزیع محصوالت 
فرهنگی می دانیم. این جشنواره برای رواج سینمای 
اخالق در جامعه است و ما برای رسیدن به این هدف 
به سازمان ها مراجعه می کنیم و از آنها می خواهیم با 
فیلمســازان کوتاه کوتاه تعامل داشته باشند و از آنها 
حمایت کنند. ما بیانات مقام معظم رهبری را سرلوحه 
کارمان قرار دادیم. هدف ما در این جشنواره بها دادن 
به اســتعدادها و خالقیت های جوانــان عالقه مند به 

سینما و پرورش آنهاست.
اگر با نگاهی آموزشی به این موضوع نگاه کنیم خواهیم 
دید که این جشــنواره دســتاورد های بسیار مثبتی 
برای ســینمای ما خواهد داشــت. ما در بسیاری از 
فیلم ها می بینیم که یک حــرف ۵ دقیقه ای را در ۹0 
دقیقه ســاخته اند و چنین فیلم هایی برای مخاطب 
خسته کننده است اما زمانی که فیلمساز ما درچنین 
جشنواره هایی یاد بگیرد که حرفش را در 100 ثانیه 
به بهترین شکل بزند دیگر شاهد این زیاده گویی ها در 

سینما و تلویزیون نخواهیم بود.

افق پیش روی این بخش از سینمای کشور را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

اعتقاد داریم پلی میان تولید کننده و شــبکه توزیع 
برای انتقال پیام اخالقی بــر قرار کرده ایم. اگر جریان 
تولید به پشتوانه شبکه توزیع راه بیفتد، ترویج اخالق 
در جامعه از طریق فیلمهــای 100 ثانیه ای پررنگ تر 
می شود. جریان تولید یعنی دست سازمانها و نهادها 
را بگذاریم در دست فیلمســازان خالق تا فیلم هایی 
اخالقی بســازند؛ مثال اخالق در رانندگی، اخالق در 
هالل احمر، اخالق در انتقال خون و صدها اثر دیگر از 

این قسم را می توان به خوبی تصویر کرد.
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یک ظرفیت جدید
اظهارنظر سینماگران در باره فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای

جمال شورجه، تهیه کننده سینما و تلویزیون درباره ماهیت 
برگزاری جشنواره »فیلم100« می گوید: جشنواره ای با این 
عنوان که مختص فیلم های کوتاه 100 ثانیه ای است، سکوی 
خوبی برای فیلمسازان جوان است تا بتوانند از این مدیوم با 
این محدوده زمانی استفاده کنند و خودشان را محک بزنند. 

وی ادامه می دهد: به نظرم برگزاری این جشنواره که برعهده 
حوزه هنری است، در حوزه فیلم سازی حرکت خوبی است؛ 
خصوصا برای نسل جوان و خوش فکر و با استعداد فیلم سازان 
ما که عادت کنند در کوتاه ترین زمان بهترین پیام را به مخاطب 
منتقل کنند. جشنواره »فیلم100« از طرفی  فیلم سازان را 
به تولید آثار کم هزینه اما در عین حال موثر و همراه با پیام 
اخالقی و تذکرات الزم، تشویق می کند تا فیلم هایشان مورد 

ارزیابی و حتی تشویق قرار بگیرد.
این صاحب نظر سینمایی درعین حال به دقت در ساخت 
فیلم های کوتاه و همچنین، رعایت اخالق تاکید می کند 
و معتقد است اساسا، تولید فیلم های کوتاه 100 ثانیه ای 

جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای قدیمی ترین جشنواره ثانیه ای جهان به شمار می آید. 
عالوه بر این جشنواره چند جشنواره ثانیه ای دیگر هم وجود دارد که معروف ترین 
آنها: جشنواره فیلم های60 ثانیه ای دانمارک، جشنواره 60 ثانیه ای پاکستان، 
جشنواره 60 ثانیه ای هند، جشنواره 100 ثانیه ای بوستون، ویدیو میکر ایتالیا و ... است. 
خوشبختانه، این جشنواره با پشت سر گذاشتن ده دوره اکنون به بلوغ و جایگاه تاثیرگذاری 
دست یافته و استقبال نزدیک به سه هزار اثر از بیش از یکصد کشور جهان در این دوره موید 

این موضوع است. 
بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان با توجه به رشد تکنولوژی ارتباطی، گسترش فضاهای 
مجازی و شبکه های اجتماعی بر اهمیت این گونه فیلمسازی و یا »سینمای مینیمال« تاکید 

می کنند.



47       شماره بیست و چهار و بیست و پنج            47       شماره بیست و چهار و بیست و پنج           

دوازدهمین جشنواره بین المللی  100                         

فرصت های مناسب و خوبی در عرصه فیلمسازی 
برای انتقال پیام درست به مخاطب است؛ البته 
کمی هم با دشواری همراه است؛ چراکه باید در 
کوتاه ترین زمان بهترین پیام را به مخاطب منتقل 

کرد. 
محمدمهدی عسگرپور کارگردان و تهیه کننده 
سینما و مدیرعامل سابق »خانه سینما« جشنواره 
بین المللی  »فیلم100« را دارای جایگاه و 
اهمیت ویژه می داند و بر این باوراست جشنواره  
»فیلم100« از اهمیت زیادی برخوردار است چرا 
که ممکن است بخشی از استعدادهای سینما از 
اینجا کارشان را شروع  کنند؛ به همین جهت 
پیگیری این رویداد همواره برای من جذاب بوده 

است.
سینمایی  این جشنواره  ویژگی های  به  وی 
می پردازد و ادامه می دهد: فشردگی و زمان 
کوتاهی که الزمه فیلم های بخش مسابقه است 
باعث می شود که عصاره وجودی فیلمساز کشف 
شود؛ در واقع فیلمسازان باید در این زمان کوتاه 
داستانشان را روایت کنند و هدف و منظور خود را 
به مخاطب انتقال دهند و در این زمان کوتاه است 
که استعداد و خالقیت فیلمساز بیشتر نشان داده 
می شود و در واقع، عصاره و توانایی  آنها  به رخ 

کشیده می شود.

نایی قطعا، در  عسگرپور می افزاید: چنین توا
فیلم های بلند و یا سریال ها نمی تواند نشان داده 
شود؛ چون فیلمساز از زمان کافی برای انتقال پیام 

خود برخوردار است.
داریوش بابائیان؛ تهیه کننده سینما در مورد 
»جشنواره  می گوید:  »فیلم100«  جشنواره 
فیلم های مینیمال« که با محوریت موضوعی 
اخالق برگزار می شود، طبعا فکر خوبی پشت 
این اتفاق وجود دارد، در واقع نهاد یا سازمانی 
که تصمیم به برگزاری چنین جشنواره ای گرفته 
است قطعا اهمیت اخالق را هدف خود قرار داده؛ 

موضوعی که بسیار جای بحث و پرداخت دارد.
این تهیه کننده با سابقه سینما با بیان اینکه درهر 
حال هر اتفاقی هنری که به نفع سینمای کشور 
باشد و گامی درست در جهت فرهنگ و هنر این 
مملکت بردارد، اتفاق خوبی است اضافه می کند: 
در خصوص جشنواره »فیلم100«  امیدوارم این 
جشنواره با پیگیری اهداف مورد نظر خود تاثیر 
شایانی به همراه داشته باشد چرا که مهم ترین 

موضوع همین کیفیت و اثرگذاری است. 

قاسم قلی پور؛ تهیه کننده با بیان اینکه اگر 
هدف این رویداد سینمایی به واقع شناخت 

بهتر سینما و ایجاد فرصت و زمینه برای رشد و 
گسترش استعدادهای جوان و پویای سینما باشد و 
استعدادهای بالنده جوانان ما شناخته شود بی تردید 
حتی اگر به تعداد روزهای سال هم جشنواره داشته 
باشیم بازهم کم است. و می گوید: آرزو می کنم 
جشنواره »فیلم های مینیمال« جشنواره ای پویا و 
پژوهشی بوده و در صدد حمایت از استعدادهای 

جوان باشد. 
وی معتقد است المان ها و مفاهیم بسیاری در 
ادبیات و فرهنگ سرزمین ما وجود دارد که هر کدام 
به خودی خود می توانند محور ساخت و تولید آثار 
قابل تأمل و مفیدی در عرصه هنر و فرهنگ باشند. 
در این میان متل ها که در واقع نوعی شعر به حساب 
می آیند بار معنایی زیادی دارند، به همین در 
ساختار فیلم های کوتاه به ویژه فیلم های مینیمال 
با محدودیت زمانی صد ثانیه، متل های غنی و 
پرمعنایی در ادبیات ما وجود دارد که می توانند 
دست مایه این گونه آثار قرار گیرند؛ متل هایی 
که ابعاد مختلف اخالقی و ارزشی زیادی در آن ها 
مستتر است و با توجه به اینکه محوریت موضوعی 
این جشنواره نیز اخالق است، می توانند عناصر 
مهمی در خلق یک اثر هنری در مدت زمان کوتاه 

صد ثانیه باشند. 
این تهیه کننده سینما با بیان اینکه به نظر می رسد 
اگر کمی با دقت بیشتر به مفاهیم فرهنگی و 
پیشینه سرزمین مان نگاه کنیم بی تردید می توانیم 
برداشت های بسیار زنده و در عین حال سازنده ای 
داشته باشیم؛ مفاهیمی آموزننده که قابل ترویج در 

سطح جامعه هستند. 
به اعتقاد وی مفاهیمی چون فرهنگ، تاریخ، ادبیات 
و ... صرفا به حرف نیست و می بایست در عرصه های 
هنری و فرهنگی نمود پیدا کنند، و در این میان چه 
عرصه ای بهتر از عرصه تصویر که چنین مفاهیم غنی 

و پرباری را دست مایه خود قرار دهد. 
وی می گوید: اگر ما به چنین نمودی از فرهنگ و 
هنر کشورمان دست پیدا نکنیم در آینده ای نزدیک 
ماحصل آن تهی شدن یک جامعه و در نهایت 
خودباختگی جامعه در پی دارد. من فکر می کنم 
فرصت های این چنینی می توانند کمک شایانی به 
پیوند میان فرهنگ و هنر سینما داشته باشند و در 
عین حال بستری برای بروز خالقیت استعدادهای 

جوان باشند. 
تفاقات  قلی پور خاطرنشان می سازد: چنین ا
هنری و فرهنگی در صورتی نتایج مطلوب در بر 
خواهند داشت و موفق عمل خواهند کرد که از 
حالت صرفا نمایشی خارج شده و با در نظر داشتن 

اهداف عملی، با برنامه ریزی صحیح پیش روند.

متل هایی 
که ابعاد مختلف

 اخالقی و ارزشی زیادی در 
آن ها مستتر است
 و با توجه به اینکه

 محوریت موضوعی این 
جشنواره نیز اخالق است، 
می توانند عناصر مهمی در
 خلق یک اثر هنری در مدت 
زمان کوتاه صد ثانیه باشند. 
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فرصتی 
برای افزایش 
توانمندی قصه گویی
تحلیل سه تهیه کننده سینما  از جایگاه فیلم های 100ثانیه ای

فیلمسازی حرفه ای مسیری پر پیچ و خم و دشوار

مهدی صباغ زاده تهیه کننده سینما معتقد است در برگزاری چنین 
جشنواره هایی، انتخاب موضوع و آثار مناسب به نوبه خود نکات کلیدی 
و مهمی هستند و به نوبه خود می توانند در معرفی استعدادهای جوان 

و عالقمند به حوزه فیلمسازی مثمر ثمر باشند. 
وی می افزاید: البته در این میان نوع نگاه و نگرش مدیر هر جشنواره 
بسیار حائز اهمیت است. گاهی ممکن است حتی ذکر شود که آثار 
می بایست با دوربین خاصی و با شکل و فرم به خصوصی تهیه شوند، 
گاهی نیز امکان دارد که محدودیت و المان خاصی را در نظر نگرفته 
و هر فیلم و با هر نوع شیوه ای را مورد پذیرش قرار دهند، که در این 
صورت حتی فیلمی که با یک گوشی همراه گرفته شده باشد نیز امکان 
حضور در جشنواره را خواهد داشت. اما در هر صورت برگزاری این 
گونه جشنواره ها؛ حال چه در قالب مستند و چه در قالب فیلم کوتاه 
و ... می تواند فضای بسیار خوبی را برای کسانی که می خواهند اولین 

گام های فیلمسازی را تجربه کنند فراهم آورد. 
این تهیه کننده سینما، البته بر این باور است که جشنواره فیلم های 
صد ثانیه ای بستر خوبی است برای تجربه، و طبیعتا، افراد شرکت 
کننده در چنین جشنواره های نباید به زودی زود و به این سادگی ها 
در پی ساخت فیلم بلند و داستانی و مدعی حقوق نباشند. این ها 
گام های نخستین است برای کسانی که تجربه ای ندارند و در عین حال 
عالقمند به فیلم سازی هستند تا آثار خود را بر مبنای محور موضوعی 

برگزاری موفق جشنواره بین المللی  »فیلم100« با واکنش بسیاری 
از اهالی سینما و منتقدان روبرو شده است. برگزاری موفق آن 
طی دوره های گذشته با همراهی خیل گسترده فعاالن سینمایی، 
فیلمسازان جوان تهران و شهرستان ها و عالقمندان به سینمای تجربی و 
کوتاه باعث شده تا این رخداد سینمایی و اساسا، موضوع فیلم های ثانیه ای 
و کوتاه یک بار دیگر کمک کرد تا اهمیت و جایگاه کاربردی تاثیرگذاری به 
چشم آید. در این رابطه، با سه تهیه کننده سینما -مهدی صباغزاده، جواد 
نوروزبیگی و امیر سیدزاده- پیرامون این گونه سینمایی و فلیمسازی و 

اهمیت آن به گفتگو نشسته ایم.

و محتوایی مد نظر به نمایش بگذارند. 
وی خاطرنشان می سازد: جشنواره »فیلم های مینیمال« می تواند این 
ظرفیت را فراهم کند که استعداد عالقمندان تا حدی مورد محک و 
آزمایش قرار گیرد اما اینکه بخواهند وارد مسیر فیلمسازی حرفه ای 
شوند به واقع به سادگی ها نیست و این تنها گام نخست و پله اول برای آنها 

محسوب می شود.
صباغ زاده با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره ای این امکان را برای 
عالقمندان فراهم می کند تا خالقیت و توانایی فکری و ذهنی خود را محک 
بزنند یادآور شد: در این میان کسانی که خالقیت ویژه ای از خود نشان داده 
و کار خوبی ارائه دهند، در صورت عشق و عالقه واقعی به این هنر، به تدریج 
می توانند با فعالیت های گوناگون و تالش بسیار در این زمینه راهی را به 
فیلمسازی حرفه ای باز کنند. اما باید در نظر داشته باشند مسیر فیلمسازی 
حرفه ای راه پر پیچ و خم و دشواری است که تالش و ممارست زیادی 
می طلبد و شرکت در اینگونه جشنواره ها صرفا قدمی کوچک و ابتدایی در 
این مسیر خواهد بود؛ اما برگزاری چنین جشنواره هایی با اهداف درست 

طبیعتا اتفاق خوبی است. 

بهترین فرصت برای افزایش توانمندی قصه گویی

جواد نوروزبیگی می گوید: از آنجا که تاکنون با فیلم اولی های بسیاری کار 
کرده ام، تا حدی از چگونگی روند ورود آنها به عرصه فیلمسازی حرفه ای 
آگاهم. به هر حال بسیاری از فیلمسازان جوان امروز سینمای ایران نیز به 
واسطه بررسی همین نوع آثار کوتاه، مستند و ... که در رزومه کاری شان 

وجود داشت عمال وارد عرصه فیلمسازی حرفه ای شدند. 
وی می افزاید: به همین جهت وجود چنین جشنواره هایی شاید برای ورود 
کردن این گونه جوانان عالقمند به فیلمسازی الزم باشد و به مثابه پله 
اول برای آنها زمینه ساز فعالیت های آتی شان باشد. جشنواره ای با عنوان 
»فیلم های مینیمال« که در واقع فیلم های کوتاه صدثانیه ای را شامل 
می شود بهترین فرصت است برای آنکه توانمندی قصه گویی آنها در مدت 

زمان خیلی کوتاه به چالش کشیده شود.
به گفته وی، بر همین مبنا وقتی بتوانند توانایی، خالقیت و تبحر خود را در 
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این زمینه نشان دهند طبیعتا در نود دقیقه بسیار 
بهتر و حرفه ای تر عمل خواهند کرد. 

به اعتقاد این تهیه کننده سینما نخستین 
مرحله ای که ما سینمایی ها بخواهیم یک فیلم 
ساز تازه نفس و غیرحرفه ای را ارزیابی کنیم در 
واقع بررسی آثار اینگونه ای آنهاست. به شخصه 
امیدوارم کیفیت آثار شرکت کننده در این 
جشنواره آنقدر باال باشد که اکثریت قریب به 
اتفاق آنها بتوانند روزی وارد فضای حرفه ای 

سینمای ایران شوند. 
این تهیه کننده سینما می گوید: جشنواره  
»فیلم100« یک ورودیه بسیار مناسب برای 
جوانان عالقمند و کشف استعدادهای آنهاست 
و در عین حال می تواند تمرین خوبی برای آنها 
باشد تا تجربه های خوبی در این مسیر کسب 

کنند.
وی معتقد است جشنواره های متعددی با 
موضوعات و ساختارهای مختلف در کشور 
برگزار می شود و اکنون نیز وجود دارند، به همین 
جهت خیلی از جشنواره ها می توانند با یک دیگر 
هم پوشانی داشته باشند. به هر حال کشور ما، 
کشوری است سرشار از استعدادهای جوان، و 
این تعدد جشنواره ها به نوبه خود ایرادی ندارند. 
حتی گاهی ممکن است یک فیلمی در یک 
جشنواره پذیرفته نشود اما در جشنواره دیگری 

حضور یابد.
نوروزبیگی با بیان اینکه کمیت هیچ گاه تعیین 
کننده مثبت یا منفی بودن یک اتفاق نیست؛ 
جشنواره ها را شانس ها و فرصت هایی توصیف 
می کند که برای جوانان عالقمند به فیلمسازی 
ایجاد می شوند. در این میان برخی از جشنواره ها 
به مانند همین جشنواره، موضوعی هستند 
و تخصصی، در واقع با محوریت قرار دادن 
نتخاب  موضوعات و مفاهیم خاصی آثار را ا

می کنند که توامان خیلی مهم است.
وی خاطرنشان می سازد من شخصا این طبقه 
بندی و صورت موضوعی را شیوه صحیحی 
می دانم چرا که سبب می شوند فیلساز عمال با 
موضوعات اجتماعی مواجهه شود و با تحقیق 
و پژوهش نگاه عمیق تری نسبت به مفاهیم 
مختلف و البته موضوعات و معضالت اجتماعی 
داشته باشد. بنابراین این اتفاق هنری را می توان 
به فال نیک گرفت تا با فراهم کردن بستر مناسب 
برای جوانان زمینه را برای رشد و شکوفایی هر 

چه بیشتر سینمای کشورمان فراهم کند.
وی اظهار داشت: هر هنرمندی روزی از یک 
جایی کارش را آغاز می کند و تمام این فعالیت ها، 
اتفاقات هنری و جشنواره ها می توانند پله هایی 
باشند برای کسب تجربه های بیشتر برای آنها تا 
در آینده با گامی محکم تر و استوار تر به صنعت 

فیلمسازی کشور وارد شوند. 

موضوع اخالق نیاز جامعه امروز است

امیر سیدزاده از دیگر تهیه کنندگان سینمایی 
هم ضمن استقبال از این حرکت سینمایی معتقد 
است: چنین جشنواره هایی می توانند بستری 
برای محک خوردن استعدادهای نسل جوان را 
فراهم کنند؛ کسانی که به واقع سینما را دوست 

دارند و عالقمند به وارد شدن به آن هستند. 
وی می گوید: در حقیقت  فراخوان چنین 
جشنواره هایی می تواند به عنوان سنگ زیرین 
و پایه ای برای آزمایش افراد جوان و با استعدادی 
باشد که عالقه و شوق فراوانی برای ورود به 
صنعت فیلمسازی دارند. در چارچوب ساخت 
فیلم های کوتاهی در این تایم زمانی کوتاه، 
طبیعتا فیلم های تبلیغاتی، تیزرها و ... نیز وجود 

دارند.
نباید  دارد  اعتقاد  کننده سینما  تهیه  این 
کوتاه  فیلم های  ساخت  برای  موضوعاتی 
صدثانیه ای انتخاب شوند که تداعی گر فیلم های 
تبلیغاتی باشند، بلکه می بایست محتوا را در نظر 
بگیریم تا فضای آثار از شکل و فرم تبلیغاتی و 

حتی شعاری خارج شوند. 
وی خاطرنشان می سازد: اگر بتوانیم در صد 
ثانیه، صفر تا صد یک موضوع خاص را تعریف 
و درعین حال به خوبی پرداخت کنیم موفق 
هستیم. به عنوان نمونه در رابطه با موضوعاتی 

چون خدمات رسانی پلیس 110، بیماری ایدز، 
اخالق و مسائلی از این قبیل اگر بتوانیم در این 
مدت زمان تعیین شده اثری را خلق کرده و 
حرفی برای گفتن داشته باشیم، به طور قطع و 
یقین این نوع جشنواره ها می توانند بسیار مفید 
و موثر واقع شوند و کمک کنند تا نسل جوان، 
ابتدای امر در آثاری این چنینی خودی نشان 
دهند و پس از آن اگر از این آزمون موفق بیرون 
آمدند برای فیلم های نیمه کوتاه، کوتاه و نیمه 

بلند با مدت زمان بیشتر آماده شوند.
سیدزاده با بیان اینکه فیلمسازان صدثانیه ای 
پس از تجربه در این عرصه ها و به مرور زمان و 
با تالش زیاد سراغ فیلم سازی در ابعاد بزرگ تر 
و حرفه ای تر بروند عنوان می کند: در این میان 
محوریت موضوعی این جشنواره که اخالق را 
محور خود قرار داده، موضوع بسیار خوبی است 
و در عین حال با توجه به شرایط جامعه در 
سال های اخیر، حرف های زیادی در این زمینه 

برای گفتن وجود دارد.
وی می گوید: متاسفانه در جامعه امروز ما، 
مشکالت و مسائل اخالقی نمود بسیار زیادی 
دارند و با نگاهی دقیق تر در می یابیم که جامعه 
امروز ما به یک جامعه بی اخالق شبیه تر است 
، چرا که به دلیل  تا یک جامعه اخالق گرا
مسائل  از  ناشی  دغدغه های  و  گرفتاری ها 
اقتصادی، اخالقیات، مسائل ارزشی و معنوی و 
... در زندگی امروز مردم تا حدی کم رنگ شده 
است. به همین جهت اگر بتوان در این صد ثانیه 
تعریف درست و زیبایی از اخالق و در قالب های 
مختلف داشته باشیم به نوبه خود گامی در جهت 
ترویج این موضوع در جامعه برداشته ایم و در این 
میان عالوه بر نمایش خالقیت و ابتکار جوانان، 
کمک شایانی به حل مشکالت جامعه شده است. 
وی ادامه می دهد: به هر جهت طبقه بندی 
موضوعی در چنین جشنواره ای روش بسیار 
مطلوبی است چرا که با محوریت قرار گرفتن یک 
موضوع کالن، زیربنای جشنواره شکل می گیرد 
و طبعا می تواند عالوه بر اهداف هنری، اهداف 

اجتماعی را نیز دربرگیرد. 
و  عناوین  میان  در  است  معتقد  سیدزاده 
موضوعات ضروری و قابل توجه مسائلی چون: 
سالمت روانی، تکریم شهروندی، بهداشت فردی 
و ... مباحث بسیار خوبی هستند که جشنواره 
»فیلم های مینیمال« با فضایی که می تواند در 
اختیار استعدادهای جوان قرار دهد می توانند به 

بهترین شکل پرداخت و بیان شوند. 
این سینماگر اظهار امیدواری کرد: به این 
جشنواره با موفقیت برگزار شود و با برنامه ریزی 
صحیح در سال های آتی نیز به فعالیت خود 

ادامه دهد. 
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۱۰۰؛ جشنواره ایده ها و خالقیت ها

فیلم های کوتاه در جامعه امروز مخاطب پذیرترند

دبیرستاد توســعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان گفت: جشــنواره »فیلم100« جشنواره 

ایده ها و خالقیت است.
پرویزکرمی مشــاورمعاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور و دبیر ســتاد توســعه فرهنگ علم فناوری 
و اقتصاد دانــش بنیان؛ ارزیابی و تحلیــل خود را از 
یازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم100« ارائه داد.

وی با بیان اینکه  فیلم های 100 ثانیه ای را یک گونه 
از سینما می دانم و به عقیده من این نوع فیلم ها یک 
نوع نوآوری در صنعت سینما، فیلم و هنراست گفت: 
امسال معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از طریق 
ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان حامی این جشنواره 
بود، به ایــن جهت که قبال، موضوع اخالق و ســبک 
زندگی از موضوعات جشــنوار بود اما امسال بخش 
اقتصاد مقاومتی و کسب و کارهای نوین و حمایت از 

کاالی ایرانی به موضوعات جشنواره اضافه شد.
کرمی ادامه داد: معتقدیــم از طریق تولیدات این 
جشنواره می توانیم محتوای الزم را با زبان پرنفوذ هنر 

به شبکه های اجتماعی و رسانه ها ارائه کنیم. در دنیای 
امروز که سرعت و خالصه گویی از لوازم اصلی تولید 
محتوا در شبکه های مجازی به شمار می رود؛ بهترین 
محمل و ابزار ساخت و  تولید فیلم های  100 ثانیه ای 
در رشته ها و رســته های مختلف است که جشنواره 
فیلم های »فیلم100« در حــال حاضر بهترین ابزار 

برای این موضوع است.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: 
معاونت به جهت ایده های مختلف و متکثر در زمینه 
تولید  فیلم100 ثانیه ای خودش به سمت مشارکت 
و حمایت از فیلم ســازان جوان و دارای ایده های نو و 
خالق رفت و فکر می کنم ساختارهای دولتی، صنعتی 
و بخش خصوصی برای موفقیت در برندسازی کاالها 
و محصوالت خودشان، فرهنگ سازی و ترویج و حتی 

تبلیغ می توانند از این بستر استفاده کنند.
کرمی گفت: دیده شدن جوانان خوشفکر فیلمساز 
در جشــنواره  »فیلم100« توسط بخش خصوصی و 
تولید کننده کشور و مشارکت گیری از آنها می تواند 

در معرفی کاالها و خدمات ایرانی در بازارهای داخلی 
و خارجی موثر باشــد. بخش خصوصی باید ترغیب، 
تشویق وآگاه شود. همچنین، ابزار و امکانی در کشور 

برای کمک به رشد و رونق فضای آنها وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکــه جشــنواره  »فیلم100« 
جشنواره ایده ها و خالقیت هاست افزود: خوشبختانه، 
حسن جشــنواره در این اســت که افراد می توانند با 
حداقل  زمان، اکثر آثار ارائه شــده در جشــنواره را 
ببینند و اتفاقا، شرکت در مراســم اختتامیه فرصت 
مغتنمی اســت که فیلم های برگزیده و دارای رتبه 

توسط عموم شرکت کنندگان دیده شود.

شرایط جامعه امروز به گونه ای است که مردم نسبت به فیلم های کوتاه و آثار 
ثانیه ای رغبت  بیش تری نشان می دهند.

محمدرضا شفاه تهیه کننده ســینما به انگیزه برگزاری جشنواره فیلم 100 
با بیان این مطلب افزود: فرصت محدود مخاطب و میل به شنیدن یک پیام در 

زمان اندک را یکی از دالیل استقبال مخاطبان از این فیلم ها عنوان کرد.
وی ادامه داد: وجود ایــن گونه موضوعات در فیلم ها می تواند به گســترش 
فرهنگ سازی و شناساندن آنها به مخاطبان تأثیرگذار باشد و به شکل 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 ساخت فیلم ها را یکی از آفت های فیلمسازان دانست و خاطرنشان 
کرد: فیلمسازان باید سعی کنند تا به دور از هر گونه کپی کاری و تقلید از سایر 
فیلمسازان به ســراغ ایده های جذابی بروند که کمتر در سایر فیلم ها مشاهده 
شده است و سعی کنند تا اولین موضوعاتی که به ذهنشان خطور می کند را به 

عنوان موضوع ساخت فیلم مورد تمسک قرار ندهند. 
وی با بیان اینکه امروزه زمان فیلمساز برای جذب مخاطب کاهش یافته است، 
عنوان کرد: فیلم ها باید در مدت چند ثانیــه مخاطب را جذب کنند و با توجه 
به اینکه امروزه در مقایسه با گذشته، گسترش ابزارهای فناوری و رسانه 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 100 ثانیه ای 

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

یک تهیه کننده سینما:

را  مدیریت زمان آن دانست و اظهار داشت: یازده دوره برگزاری این 
جشنواره  و استقبال با شــکوهتر از آن در هر دوره نشان می دهد که 
جایگاه فیلم های کوتاه کوتاه در زندگی مخاطبان اهمیت پیدا کرده 
اســت و این موضوع به خاطر کمبود زمان مخاطب و میل به شنیدن 

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

آن به حساب می آید.
شایان ذکر اســت دوازدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 100 به 
همت حوزه هنری و به دبیری علی قربانی اســفندماه ســالجاری در 

تهران برگزار می شود.
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دوازدهمین جشنواره بین المللی  100                         

جشنواره »فیلم ۱۰۰« نمودي از واقعیت هاي جامعه

حرکتی ارزشمند

جشنواره بین  لمللي »فیلم100« درک خوبي از شرایط جامعه امروز  داشته و با احاطه 
فضاي مجازي تاثیرات موجزتري بر مخاطب دارد.

ناصر باکیده مدیرعامل اســبق انجمن ســینماي جوانان ایــران در خصوص عملکرد 
جشنواره »فیلم100« گفت: برگزاري جشنواره بین المللي »فیلم100« و موفقیت آن در 
طي چند سال گذشته نشانگر فعالیت مستمر و موثر در حوزه تولید فیلم هاي کوتاه است 

که ضمن استعدادیابي، به تولید و عرضه محصوالت موجز منجر شده است. 
وي افرود: در شــرایط جامعه امروز و تغییر و تحوالت چشمگیري که در سبک و شیوه 
زندگي به وجود آمده است، تاثیرگذاري جشنواره »فیلم100« بسیار موجزتر کرده است. 
در این میان بســترهاي تصویري موجود این امکان را فراهم کــرده تا با تولید فیلم هاي 

در آســتانه برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی 
فیلــم 100 رئیس و نایــب رئیس انجمــن منتقدان و 
نویسندگان سینمایی در گفت و گویی؛ جشنواره فیلم 
100 را مکانی برای عرضــه ایده های تــازه و خالقانه 
توصیف کــرده و این جشــنواره را حرکتی ارزشــمند 

خواندند.
جواد طوســی در این گفت و گو گفت: فارغ از شرایط 
برگــزاری چنین جشــنواره ها و اضافه شــدن عناوین 
گوناگون به آنها، مدیــران و برنامه ریزان چنین اتفاقات 
و ایونت هایی با یک فکر و نگاه از پیش تعیین شــده و با 
نگرشی آسیب شناسانه دست به برگزاری آنها می زنند و 
به اعتقاد من این نگرش از پیش تعیین شده و چارچوب 
مند الزمه شکل گیری این گونه اتفاقات هنریـ  فرهنگی 

است.
رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی اضافه 
کرد: باید دید تعریف درســتی از فیلم های مینیمال در 
ذهن مدیر یا مدیران برگزارکننده این جشنواره وجود 
داشته یا خیر. به عالوه با توجه به شرایط فعلی جامعه ما، 
ساختار فیلم های مینیمال از لحاظ فرم، قالب و محتوا، 
تناســبی با این شــرایط دارد یا خیر. این موارد نکات 
کلیدی و مهمی اســت که در تشخیص ضرورت تولید و 
ســاخت این گونه فیلم های کوتاه، بسیار حائز اهمیت و 

شایان توجه است. 
وی بر این باور است اگر این جشنواره بخواهد با سایر 
جشنواره های مشــابه تفاوت داشته باشــد می بایست 
فرم نوینی را نیــز ارائه دهد. به عنــوان مثال می توانند 
با برگزاری یک ورک شــاپ در حاشــیه این جشنواره، 
جلســات تخصصی را به مفهوم فیلم هــای مینیمال و 
مصادیق آن در سینمای ایران اختصاص دهند. این که 
اساسا ســاختار فیلم های مینیمال تا چه حد با شرایط 
جامعه ما مناســبت فرهنگــی، فــردی، اجتماعی و ... 

سازگاری دارد؟
وی گفت: به هر طریق هر فکر نــو و تازه ای که همراه 
با خالقیت و نوآوری باشد مطلوب است، اما سیر انتقال 
و استناد آن مهم است، این که اجرای آن به چه صورت 
خواهد بود و  ضرورت آن چه هست. در واقع می بایست 
توجه زیادی وجود داشته باشد تا شیوه غلط و انحرافی 
در پیگیری این سبک دنبال نشود و آدرس نادرستی به 

فیلمسازان جوان و کم تجربه داده نشود. 
همچنیــن، جعفــر گــودرزی نایب رئیــس انجمن 
منتقدان و نویسندگان سینمایی معتقد است برگزاری 
هر جشنواره ای حرکت ارزشمند و خوبی است مخصوصا 
که بخواهند در این جشــنواره ها مانند جشنواره 100 
ثانیه ایی، تجربه و کار فیلمسازان جوان را نشان بدهند.

وی افزود: جوانان فقط در این جشــنواره ها می توانند 
توان خود را محک بزنند و مــورد قضاوت قرار بگیرند و 
مراحل رشد و تکامل را طی کنند لذا اگر این جشنواره 
ها نباشد نمی توانند به دســت آوردهای مورد نظرشان 
برســند و به همین دلیل فکر می کنــم نفس برگزاری 

چنین جشنواره هایی حرکت بسیار خوبی است . 
به گفته وی؛  امتیاز و برتری این جشنواره هم نسبت به 
سایر جشنواره های فیلم کوتاه این است که به خصوص 
باید فیلمسازان بتوانند حرفشان را در صد ثانیه بزنند و 
این خودش هم تا حد زیادی خالقیــت می آورد و هنر 
خاصی می طلبد و به اصطالح عامه باید فیلمسازان این 

کاره باشند تا بتوانند چنین فیلم هایی بسازند. 
گودرزی ادامه داد : درســت اســت کــه در چنین 
جشنواره هایی مانند فیلم های 100 ثانیه ای، به دلیل 
سهولت دسترســی و ارزان بودنش، بســتر برای ورود 
آماتورها هم فراهم می شود اما از یک جایی به بعد فقط 
حرفه ای ها می مانند و کسی که این حرفه را دوست دارد 
و می خواهد این اتفاق برایش بیفتد به مرور زمان روی 

نگاهش، ساختار کارهایش و همه جوانب ذهنی و فنی 
خودش مدام کار می کند و همین تداوم و استمرار است 
که او را فیلمساز می کند و از بقیه آماتورها باال می برد. 

نایب رئیس انجمن منتقدان و نویســندگان سینمای 
ایران درمورد اینکــه با توجه به موضوع جشــنواره که 
اخالق اســت ، چقدر این مدیوم می تواند به ترویج این 
مفهوم در جامعه بپردازد بیان کرد : متاســفانه در حال 
حاضر اخالق یک موضوع گمشــده در جامعه ماست و 
همه مان از اخالق مداری فاصله زیادی گرفتیم ولی به 
هر حال این جشنواره ها می تواند با موضوعیت دادن به 
اخالق و سرفصل هایی که برای گزینش آثار انتخاب می 
کند فیلمسازان را به این سمت و سو سوق دهد و آنها با 
درون مایه آثارشون به شکل غیر مستقیم این فرهنگ 

را ترویج دهند. 
وی تاکید کرد : قطعا ســینما چه فیلم کوتاه چه فیلم 
بلند می تواند تاثیر به سزایی در اخالق گرایی و اخالق 
مداری در جامعه داشته باشد و مشخصا چون این فیلم 
های 100 ثانیه خیلی راحت و در دســترس است تاثیر 
چند برابری در جامعه خواهد داشت و حتی اگر فقط از 
منظر کمیت هم به آن بنگریم می توانیم بگوییم تعداد 
بیشــتری این فیلم ها را می بینند تا اینکه شــما االن 
بخواهید یک فیلم ســینمایی با موضوع اخالق بسازید 
و هزینه گزافــی بپردازید و در انتظار بنشــینید که آیا 
کسی به سینما برود یا نرود و این فیلم را ببیند یا نبیند. 
مدیوم فیلم های 100 ثانیه ای بســیار زودبازده است و 
شما فردای ساخت اثر می توانید آن را دست به دست در 

فضای مجازی بگردانید و تاثیرش را ببینید. 

باکیده مدیرعامل اسبق انجمن سینماي جوانان ایران:

رئیس و نایب رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی:

مختصر، کوتاه و مفید این جشنواره با موفقیت بیشتري روبرو شده و مسیر رو 
به گسترشي را در فضاي مجازي در پیش رو داشته باشد.

باکیده ادامه داد: مباحث عرضه فرهنگي و تولید فیلم با رویکرد اقتصادي 
همراه اســت که به عنوان دو جزئي جدایي ناپذیر، نقشي جدي و اساسي در  

جشنواره »فیلم100« دارند.
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محکی برای کشف استعدادهای جوان

فیلم ۱۰۰ سرمایه گذاری روی آینده سینما

از آنجا که من همواره  با دانشــجوبان و هنرجویان 
بســیاری ســر و کار دارم، معتقدم برگزاری چنین 
جشنواره هایی دست کم برای این گروه از جوانانی که 
مشغول فعالیت در زمینه های هنری هستند محک 
و آزمایش بسیار خوبی در جهت کشف استعدادهای 
جوان است. در واقع اینکه فیلمســاز ناگزیر باشد تا 
در مدت زمــان محدود صد ثانیه بر اســاس موضوع 
مورد نظر و عنوان ارائه شــده فیلمی را بســازد خود 
بهترین آزمون و خطا برای شــناخت میزان خالقیت 
و توانمندی آنهاســت. برای ســاخت فیلم مینیمال 
می بایســت یک کلیت موضوعی را در قالبی کوچک 
بریزند و این کلیت را در این محدوده زمانی به خوبی 
بســط دهند. به همیــن جهت این جشــنواره برای 
سینماگرانی که در مراحل نخستین و گام های ابتدایی 
فعالیت هنری خود هســتند، می تواند بســیار مفید 
فایده باشد. حتی سینماگرانی که به نسبت تجربیاتی 
در فیلم سازی دارند نیز می توانند در چنین رویدادی 
میزان خالقیت خود را محک بزنند، چرا که ســاخت 
فیلم های مینیمال مقوله جدیدی در سینمای ایران 

است و طبعا بسیاری از سینماگران با تجربه نیز با این 
رویکرد کمتر رو به رو بوده اند. 

جشنواره فیلم 100 و اینگونه رویدادهای فرهنگی 
هنری اگر به درستی اجرا شــوند بسیار موثر و مفید 
واقع خواهند شــد. البته تا آنجا که اطالع دارم مقوله 
فیلم های مینــی مال تنها در ایران نیســت، بلکه در 
کشورهای صاحب نام و دارای صنعت سینما اینگونه 
فیلم سازی سال هاست که وجود دارد. به ویژه برای 
دانشجویان رشته سینما که تصمیم دارند در آینده به 
فیلم سازان مســتقل و حرفه ای سینما تبدیل شوند.  
فکر می کنم این جشــنواره اتفاق بســیار خوبی در 
سینمای ایران است و این زمینه را فراهم می آورد تا 
خالقیت جوانان مورد ارزیابی قرار گیرد. بویژه اینکه 

با شعار اخالق در کشور برگزار می شود. 
یک نکته بســیار مهم در این میــان وجود دارد و 
آن، مسئله تداوم این جشــنواره است. به هر حال ما 
در طول این ســال های جشــنواره های این چنینی 
کم نداشــته ایم که متاســفانه برخی از آنها در میانه 
را متوقف شده و به فراموشی ســپرده شدند. به این 

ترتیب با توجه به نکات گفته شده امیدوارم این راه که 
در آغاز آن قرار داریم مسیری پایدار و ادامه دار باشد و 
از این دریچه استعدادهای جوان و خالق به سینمای 
کشور معرفی شوند، چرا که ساخت فیلم های مینیمال 
امکانات ویژه ای نیاز نداشــته و هــر کس با کمترین 

هزینه امکان ورود به این رقابت را دارد. 

حمایــت از فیلمســازان 100 ثانیه ای نوعی ســرکایه گذاری بــر روی آینده 
سینماست.

پرویز پورحســینی بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون عنوان کرد: من همیشه در 
فیلم های کوتاه جوان های تازه کار با کمال میل بازی می کنم تا بتوانم از این طریق 
به جوان های با استعدادی که می خواهند خودشان را محک بزنند و راهشان را پیدا 

کنند کمک کنم. 
وی افزود: سینمای کوتاه در ایران اســتعدادها و گنج های نهفته زیادی دارد که 
جشنواره هایی مثل »فیلم 100«گنجینه ها را دریافتند و به این ضرورت پی بردند و 
در واقع دارند روی آینده فرهنگی این شکل از سینما سرمایه گذاری می کنند. نوعی 

سرمایه گذاری بلند مدت که ممکن است سالیان سال طول بکشد تا میوه بدهد.
پورحسینی معتقد اســت: جشنواره  »فیلم100« عالی اســت اما کافی نیست. 
برگزاری این جشنواره ها برای جامعه بار فرهنگی دارد و هرچه در این حوزه هزینه 

کنیم، کم است؛ و نیاز به هزینه گذاری های بیشتری در این بخش داریم.
وی درباره موضوع اخالق و قدرت تاثیرگذاری این جشنواره با این مدیوم نیز به 
ما گفت: اگر به دنبال ترویج اخالق خوب در جامعه هســتیم باید زبان فیلم کوتاه 
را دریابیم که بهترین ابزار اســت. تقویت و تحکیم بنیان خانواده ها یکی از اهداف 
مهمی است که در جامعه ما توســط همه رسانه ها دنبال می شود و اخالق بهترین 

نقش را در رسیدن به این هدف دارد.
وی از دیگر اهمیت های این جشــنواره را حضور جوان هــای تازه نفس و خالق 
دانست و متذکر شــد: ایده های بکر و نو، اگرچه انتزاعی اند و قابل رویت نیستند 

ابراهیم فروزش کارگردان سینما

پرویز پورحسینی:

اما دســت کمی از اختراعات ماشــینی بشــر ندارند و ما باید در چنین 
جشنواره ها تا جایی که می توانیم فیلمساز خالق تربیت و پرورش دهیم 

و به جامعه تحویل دهیم . 
وی درباره مشکل سرمایه گذاری در این حوزه ابراز نگرانی کرد و گفت : 
مسئوالن باید با حمایت از این هنرمندان بستر خلق بهترین و کیفی ترین 
آثار را فراهم کنند. متأسفانه با وجود استعدادها و توانایی های باالی جوانان 
تازه کار، اعتباری برای حمایت از آنها در مملکت ما وجود ندارد و همین امر 

موجب شده که آنها در سخت ترین شرایط اقتصادی زندگی کنند.
پورحسینی در پایان تاکید کرد:  اهمیت ســرمایه گذاری در فیلم های 
100 ثانیه ای هر سال بیش از سال قبل احساس می شود و باید به گونه ای 
برنامه ریزی کرد که آینده این عرصه نیز به سرنوشت امروز تئاتر و برخی 

هنرهای تجسمی ما دچار نگردد. 
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اثرگذارتر از فجر در مسیر کشف استعداد

فیلم۱۰۰ ؛ سنجش خالقیت، جسارت و نوآوری

در هر صورت هر جشــنواره ای تاثیــرات مثبت خــود را به همــراه دارد، که البته 
جشنواره ای با این شــکل و فرم طبعا تاثیرات بیشتری خواهد داشت. نکته قابل توجه 
اینجاست که بخش عمده ای از سینمای امروز ایران تبدیل به سینمای تجربی شده و 
حتی در جشــنواره فیلم فجر به عنوان مهم ترین اتفاق سینمایی کشور که می بایست 
حرفه ای باشد، عده کثیری از فیلمســازان جوان فیلم اولی حضور دارند. اما، جشنواره 
»فیلم100«، با چنین فضایی ظرفیت ایــن را دارد که حتی از جشــنواره فیلم فجر 
نیز، به مراتب اثرگذار تر باشــد، چرا که افراد حاضر در این رقابت دست کم ادعایی بر 
حرفه ای بودن ندارند و بیشتر قصد تجربه کردن دارند. به همین جهت، در این آزمون 
و خطا استعداد های بیشتری از میان آنها شــکوفا خواهد شد. درست است که به ویژه 
در سال های اخیر از این دست جشنواره ها زیاد برگزار شده اما از آنجا که برگزاری این 
جشنواره ها هزینه های آنچنانی در پی ندارند، فشار چندانی به اقتصاد سینما و بودجه 
فرهنگیـ  هنری وارد نمی شود و در عین حال، استعدادهای جوان ناشناس و عالقمند 
زیادی در کشور کشف و معرفی می کنند. در دیگرکشــورها چنین جشنواره هایی به 
مراتب بیشتر از ایران وجود دارد اما نکته مهم این جاست که افراد شرکت کننده در این 
رقابت ها اساسا، دغدغه ســاخت فیلم بلند ندارند، در واقع از همان ابتدای امر به نیت 
فیلم سازی در زمینه کلیپ، تیزرها و آگهی های تبلیغاتی و ... وارد چنین جشنواره هایی 
می شــوند. اما در ایران از آنجا که به غیر از فیلم ســازی در چرخه حرفه ای و ساخت 
فیلم های سینمایی، فضایی برای ارائه اشکال 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. اما، اشکال قضیه دقیقا همین جاست. در واقع زمانی 
که از این زاویه به مقوله سینما نگاه شود عمال استعدادی که شکوفا نخواهد شد هیچ، 
بکله در مواردی مسیر سینمای حرفه ای نیز منحرف خواهد شد. تجربه بدی که اخیرا 
در سینمای ایران باب شده این است که دوستان فیلمساز جوان و بی تجربه فیلم هایی 
می سازند که از لحاظ تکنیکی و ساختار سینمایی با مشکالت عدیده ای روبه روست. 

به نظر من جشنواره »فیلم100« از این لحاظ اهمیت دارد که به جوانان با استعدادی که 
احساس می کنند حرفی برای گفتن دارند این فرصت را می دهد تا با استفاده از خالقیت 
و ذهنیت پویای خود تالش کند تا در مدت زمان محدود صد ثانیه حرف خود را بزند و در 
قالب تصویر به نمایش بگذارد. به همین جهت این جشــنواره شاید بهترین آزمایش باشد 
تا کسانی که حقیقتا، استعداد فیلم ســازی دارند از دیگران تفکیک شوند و تا حد امکان 

توانمندی های خود را بروز دهند. 
در واقع این آزمون و خطا و فرصت تجربه برای خود جوانان اســت، تا توانایی های خود 
را در حوزه سینما کشف کنند. بنابراین برای کســانی که انگیزه و مهم تر از همه تصمیم و 
عزم راسخی برای ورود به عرصه سینما را دارند حضور در این جشنواره آغاز خوبی در این 
مسیر است. جشنواره ای که می تواند عاملی برای ســنجش خالقیت آنها باشد و در عین 
حال به آنها 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. در 
واقع، این جوانان با ساخت یک فیلم مینیمال صد ثانیه ای دست کم به این نتیجه خواهند 
رسید که فیلم سازی کار آســانی نیســت؛ و 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. این 
ساختن و نواختن درست و تجربه ای که در این بین کسب می کنند در واقع، مهم ترین نکته 

کاظم راست گفتار کارگردان سینما

پوران درخشنده کارگردان سینما

طبیعتا چنین فیلمی رنگ و بوی تجربی بودن می دهد و اینکه نگرش تکنیکی 
و دقیقی پشت آن وجود نداشته و فیلمساز صرفا به دلیل عالقه به این عرصه 
از هنر و  به جهت تجربیاتی در این زمینه به فیلمســازی ورود کرده است. و  
با کمال تاســف چنین اتفاقاتی اعتبار سینمای ما را تا حدودی تحت الشعاع 
خود قرار داده است. به همین دلیل اعتقاد دارم روند و اندیشه ای که پشت این 
رویداد سینمایی قرار دارد منطقی است به این معنا که فیلمسازی که استعداد 
و توانایی ســاخت 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 حرفهای باشد امر درستی نیست و 
به ساختار کلی سینما آسیب می زند. البته این امر شاید ناشی از این باشد که 
در کشور ما تنها به کارگردانانی که فیلم های بلند سینمایی می سازند ارزش 
گذاشته می شود و به فعالیت سایر دوستان فیلمساز بهایی داده نمی شود. در 
چنین شرایطی خیلی دور از ذهن نیست که جوانان عالقمند به فیلمسازی نیز 

هدف اول و آخرشان ساخت فیلم های بلند، نود دقیقه ای و ... باشد.

این اتفاق است. به هر حال هر جشنواره ای با عنوان، محتوا و مضمون خاصی 
راه خود را پی می گیرد، به همین دلیل محــور قرار دادن یک موضوع برای 
پذیرش آثار روش بسیار صحیحی است، به ویژه موضوع اخالق که متاسفانه، 
شاهد هستیم که کم کم در جامعه امروز ما رنگ می بازد. بر این مبنا اگر در 
این جشنواره آثاری گرد هم آیند که هر کدام با زاویه دید و نگاهی متفاوت 
پیامی با مفاهیم اخالقی را در صد ثانیه بیان کنند، بسیار حائز اهمیت است. 
به اعتقاد من فارغ از مطلوب بودن چنین فضا و بستری برای محک خوردن 
استعداد های جوان، انتخاب موضوعی چون اخالق برای جشنواره ای با این 
شکل و فرم بسیار هوشــمندانه است. به شــخصه آرزو دارم این جشنواره 
با اهدافی درســت پیش رفته و کمک شــایانی در جهت رشد و شکوفایی 

استعداد های جوان عالقمند به این حوزه باشد.
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کشف استعدادهای آینده سینما در جشنواره هایی مثل »فیلم۱۰۰« 

فکر خوبی پشت جشنواره  فیلم۱۰۰ وجود دارد

فضا و شرایط رقابت سالم در فیلمسازی کوتاه نامحدود و بسیار قابل احترام است.
مریم دوستی کارگردان فیلم ســینمایی »دریاچه ماهی« در گفتگویی با بیان این مطلب افزود: من به 
عنوان مدرس و فیلمساز کوتاه که اولین فیلم کوتاهم را حدود 1۵ سال پیش برای جشنواره فیلم پلیس و 

فیلم های 110ثانیه ای ساخته ام این مهم را بیشتر لمس کرده ام.
وی ادامه داد:  امروزه جایگاه فیلمســازی  کوتاه در جشــنواره های بین المللی فیلم بسیار خاص، مهم 
و حساس است، از این جهت که نوابغ و اســتعدادهای ســینمای آینده جهان، در این نوع فستیوال های 

بین المللی و جشنواره های ملی رصد می شوند.
وی معتقد است  در سینمای ایران به لحاظ داشــتن محدودیت قصه و اجرا و...  خط قرمزهای متعددی 
وجود  دارد که   تا حدی  شکستن این فضا در فیلم های کوتاه، جبران می شود، این تابو شکنی بستر مناسبی 

ست تا  جذابیت و گونه های تنوع را  بیشتر کند.
دوستی؛ برای فیلمسازان کوتاه، مستعد و خالق و فسلمســازان جشنواره  »فیلم100« آرزوی آینده ای 

درخشان کرد.

داریوش بابائیان از تهیه کنندگان ســینما و تلویزیون معتقد اســت برگزاری جشــنواره ای در حوزه 
فیلم های مینی مال و کوتاه با موضوع اخالق سنجیده و هدفمند است و قطعا، فکر خوبی پشت جشنواره  

»فیلم100« وجود دارد.
وی که به انگیزه برگزاری جشــنواره بین المللی  »فیلم100« گفتگو می کرد افزود: هر برنامه، مراسم و 
اتفاق هنری احتیاج به برنامه ریزی و اهداف مشخص دارد و طبیعتا اگر بدون برنامه ریزی پیش رود به کلیت 
ماجرا آسیب خواهد زد. به عنوان مثال جشنواره فیلم فجر، فســتیوالی است که سی و شش دوره از عمر 
آن می گذرد و در واقع شکل و فرم آن به خوبی جا افتاده طبعا چه در داخل کشور و چه در بعد بین المللی 

اثرگذار و قابل اهمیت است.
این تهیه کننده البته بر این باور است جشنواره ای با این دغدغه و هدفمندی، برگزاری اش در اوایل اسفند 
ماه به سرعت پس از اتمام جشــنواره فیلم فجر با چنین عظمت و تاثیرگذاری، شاید کار خیلی درستی 

نباشد و از جهاتی آسیب ببیند.
 به اعتقاد وی، اگر برای جشــنواره های این چنینی که فیلم های کوتاه، مینیمال، ویدئویی، موبایلی و 
...  را شامل می شوند، زمان دیگری را در ســال در نظر بگیرند و در طول سال برگزار شوند شرایط بهتر و 
مطلوب تری برای آنها فراهم شده و طبعا آثار شــرکت کننده در این گونه جشنواره ها نیز، هر چه بهتر و 

بیشتر دیده خواهند شد.
وی ضمن انتقاد از تعدد و کثرت جشنواره های سینمایی در کشور و لزوم انسجام و ادغام برخی از آنها خاطر 
نشان ساخت: در عین حال همه ما به خوبی می دانیم که جشنواره های ریز و درشت بسیاری در طول سال، 
در شهرهای مختلف و با عناوین گوناگون برگزار می شــوند که به واقع در میزان اثرگذاری همه آنها تردید 
وجود دارد، به همین جهت شاید راهکار بهتر آن باشد تا از تعداد و کمیت این گونه جشنواره ها کاسته و بر 
کیفیت مطلب بیافزاییم. اما به طور خاص در مورد »جشنواره فیلم های مینی مال) ثانیه ای(« با محوریت 
موضوعی اخالق اعتقاد دارم فکر خوبی پشت این اتفاق وجود دارد، در واقع نهاد یا سازمانی که تصمیم به 
برگزاری چنین جشنواره ای گرفته قطعا، اهمیت اخالق را محور هدف خود قرار داده؛ موضوعی که بسیار 

جای بحث و پرداخت دارد.  
این تهیه کننده ســینما تصریح کرد: در هر اتفاقی هنری که به نفع ســینمای کشور و در جهت رشد و 
بالندگی فرهنگ و هنر این مملکت باشد، اتفاق خوبی است و در این مورد خاص نیز،  امیدوارم این جشنواره 
با پیگیری اهداف مورد نظر خود تاثیر شایانی به همراه داشته باشد چرا که مهم ترین موضوع همین کیفیت 

و اثرگذاری است. 

مریم دوستی کارگردان فیلم سینمایی» دریاچه ماهی«:

داریوش بابائیان تهیه کننده سینما و تلویزیون:
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جشنواره فیلم ۱۰۰ زورآزمایی بین جوانان 

محمدعلی باشــه آهنگر جشــنواره فیلم 100 را فرصتی برای زورآزمایی بین جوانان می داند که 
می توانند یک اثر کامال شخصی بسازند.

یک کارگردان سینما و داور اســبق جشــنواره فیلم 100 گفت: معتقدم جشنواره فیلم 100 یک 
رقابت همگانی برای بسیاری از عالقمندان این رشــته فراهم می کند تا هر کس با امکانات کم بتواند 
فیلم 100ثانیه ای بسازد و این فرصت در جشــنواره های دیگر به دلیل اینکه زمان مشخصی لحاظ 

نمی شود، به وجود نمی آید.
محمدعلی باشه آهنگر بیان کرد: در حوزه فیلم های کوتاه و نیمه بلند چنین مدیومی وجود ندارد و 
این خیلی خوب است چون فضای شخصی تری برای فیلمسازان جوان مهیا می شود و همین شخصی 
بودن فضا یک نعمت است. فیلم وقتی از حیطه 100 ثانیه  خارج شده و به حیطه فیلم کوتاه می رسد 
وارد مراحلی می شوید که نقش دیگران پررنگ شده و در این سینمای شخصی تاثیرگذار خواهند بود.

وی افزود: در سینمای 100 ممیزی از نوعی که در فضاهای دیگر مشاهده می کنیم وجود ندارد و  
اگر یک اثر 100 ثانیه ای شکل درستی داشته باشد به سادگی می تواند در این رویداد شرکت کند و 

قطع به یقین به خاطر موجز بودنش با میلیون ها مخاطب ارتباط بگیرد. 
کارگردان »سرو زیر آب« گفت: زمان در سینما یکی از ارکان اصلی است که هرچه بیشتر شود کار را 
ساده تر می کند و هرچه کوتاه تر کار هم سخت تر می شود. چون شما در یک زمان مشخص کوتاه باید 
درست ترین پیام را منتقل کنید و این الزم به نگاه هنرمندانه است. من هم در دوره داوری هم بعدها 

آثاری دیدم که 100 ثانیه اش نعل به نعل پیش می رفت و قابل تامل بود.
وی در پایان گفت: جشنواره فیلم 100 یک زورآمایی جدی بین جوانان عالقمند ایجاد می کند که 
استعداد خود را به رخ همدیگر بکشند. کسی که این مسیر را به خوبی دنبال کند و هنرمندان بیرون 
بیاید کار در سینمای بلند برایش ساده تر خواهد بود. کسانی که برای بار چندم در فیلم 100 شرکت 
می کنند  سخت بودن انتقال پیام را بهتر درک خواهند کرد چون زمانی که برای هر ثانیه می گذارند 

را قدر می دانند.

محمدعلی باشه آهنگر:

بهترین فرصت یادگیري کاربرد زمان و ایجاز در بیان سینمایي

جشنواره بین المللي فیلم 100، عنصري اساسي از سینماي ایران است که مفهوم را با موجزترین 
شکل و فرم محتوایي منتقل مي کند.

اصغر یوسفي نژاد کارگردان ســینما »او« با اشــاره به تاثیر زمان فیلم در انتقال مفهوم و جذب 
مخاطب در فیلم هاي کوتاه گفت: زمان عنصري اساســي و بالمانع در ســینما است که جشنواره 
بین المللي فیلم100 نیز از این قضیه مستثني نبوده و بر الزمه وجود این عنصر و اهمیت آن تاکید 
مي کند. این امر بدان معنا است که مفهوم و ساختاري متناسب با آن به نحوي طراحي شود که در 

یک زمان کامال مشخص و محدود مفهوم بیان و منتقل شود.
وي افزود: شــاید فیلم هاي 100 ثانیه اي به خودي خود مخاطب گســترده اي نداشته باشد و با 
محدودیت زماني، امکان جذب مخاطب کم باشد اما فیلمســاز در یک زمان محدود به موجزترین 

شکل فرم و محتوایي را منتقل مي کند که این امر حاصل تجربه اي بسیار گرانقدر است.
یوســفي نژاد ســاخت فیلم100 را ارزش گذاري بر زمــان مخاطب معرفي کرد و یادآور شــد: 
فیلمســازي در مدت زمان کم، یکي از بهترین فرصت ها براي یادگیــري اهمیت زمان و ایجاز در 

بیان سینمایي است.

اصغر یوسفي نژاد:
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فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای موردنیاز جامعه امروز
این روزها باید خیلی جدی تر روی فیلم کوتاه فکر کرد، 
علتش هم این است که در دنیایی که سرعت همه چیز 
باال رفته و به علت تعدد پیام، تمرکز کم شده، فیلم کوتاه 
و حتی به طور مشــخص می گویم »فیلم های صد ثانیه 
ای« بیش از پیش مورد نیاز است و مورد توجه مخاطب 
قرار خواهد گرفت.  مدیومی است دقیقا مترادف با حال 
این روزها که فیلم ساز می تواند با مخاطب ارتباط قطعی 
تری را برقرار کند و شانس برقراری ارتباط خیلی باالتر 

می رود. 
برگزاری جشــنواره فیلم 100 ثانیه ای بــا توجه به 
گسترش و استفاده فراگیر جامعه از تکنولوژی و فضای 
مجازی آن را رویدادی مهم می دانم. من خودم چند سال 
پیش در این جشنواره شرکت کردم و چند اثر فرستادم و 

تعدادی تیزر فرهنگی 100 ثانیه ای هم بود.
به طور کلی در آن سال ها فضای مجازی و امکان دیده 
شدن آثار در فضای مجازی به شکل امروز وجود نداشت 
و فراهم نبود اما در همان شرایط هم من خیلی با این ساز 
و کار موافق بودم زیرا فیلم صد ثانیه ای یک مدیوم بسیار 
شناخته شده و مطرح در ســطح جهان است و سینما و 
تصویر حرفی که می تواند برای گفتن داشــته باشــد را 

باالخره می زند و به زمان و مدت بستگی ندارد. 
در آثار کوتاه می توانیم حرف هایی را بزنیم که چه بسا 
در آثار بلند رشته کالم از دست برود و به سرانجام نرسد، 
معتقدم تمرکــز روی این موضوع بســیار حائز اهمیت 
اســت. یکی به دلیل اینکه موجزگویی و مختصر گویی 
خودش توانمندی و توانایی بسیار برجسته ای است که هر 
فیلمسازی در صورتی که این توانمندی را داشته باشد 
می تواند ســطح کارش را باال ببرد و با مخاطب خودش 
خالقانه و الهام بخش صحبت بکند و قصه اش را بگوید. 

دلیل مهم دیگر در اهمیت فیلم های صد ثانیه ای این 
است که برای کسانی که امکان و هزینه ساخت فیلم های 
طوالنی با هزینه های باال را ندارند، این فیلم ها این اجازه 
را می دهد تا راحت تر دست به تولید بزنند و تجربه کنند. 
به همین دالیل اســت که فراهم کردن بســتری مانند 
همین جشنواره بســیار قابل اهمیت است و می توان در 
این فیلم ها تا حد زیادی شاعرانگی کرد ، حتی بیش تر 

از فیلم بلند. 
توجه بــه موضوع اخالق در جشــنواره فیلم های صد 
ثانیه ای و اهمیــت و ارزش تاثیرگذاری این مدیوم برای 
ترویج فرهنگ اخالقی و اسالمی مدنظر برگزار کنندگان 
و شرکت کنندگان به ما گفت: این مسئله به نظرم بسیار 
آشکار و مشــخص است که ســینما تا چه حد می تواند 
اشاعه گر اخالق باشد و ما در تاریخ سینما در سراسر دنیا 
فیلم های کمی نداشتیم که درباره اخالق بوده یا با مفهوم 
برعکس با پرداختن به بی اخالقی ها قبح آن را در جامعه 
نشان داده است و من خودم فیلم های زیادی در زندگی ام 
دیدم که تغییر در من ایجاد کــرده و من رو متوجه یک 
مدلی از بودن خودم کــرده و از آن به بعد وقتی متوجه 

شدم دیگر آن آدم قبلی نبودم. 
بنابر این من فکر می کنم همان طوری که برای همه ما 

مشخص است که سینما چقدر می تواند به اخالق بپردازد 
و در جامعه تاثیر بگذارد و بحث درباره اینکه آیا جامعه 
به این آموزش نیاز دارد یا نه هم باز مثل روز روشن است 
و همه جوامع دنیا به این مفاهیــم نیاز دارد و در همین 
زمینه قابل دسترس بودن مدیوم کوتاه و مشخص تر از آن 
فیلم های صد ثانیه ای هم مزید بر علت شده که آموزش 
این مفاهیم در قالب تصویر برای افراد بیشتری از جامعه 
به شکل راحت تری در دسترس باشــد و تعداد و اقشار 

بیشتری از مردم را در بر بگیرد. 
بخش عمده ای از فیلمســازان بلند و حرفه ای از دنیا 
و فضای فیلم کوتاه آمدنــد و این مدیوم را تجربه کردند 
و بعضی هم مثل من بودند که فیلــم کوتاه های زیادی 
نساختند ولی فضای تبلیغات فرهنگی با زمان بندی های 
فیلم کوتــاه را تجربه کردم و یا حتی کســانی که اصال 
فیلم کوتاه را تجربه نکردند این روزها باید خیلی جدی 
تر روی فیلم کوتاه فکر کنند ، علتش هم این اســت که 
در دنیایی که سرعت همه چیز باال رفته و به علت تعدد 
پیام، تمرکز کم شده اســت، فیلم کوتاه و حتی به طور 
مشــخص می گویم فیلم های صد ثانیه ای بیش از پیش 
مورد نیاز است و مورد توجه مخاطب قرار خواهد گرفت 
و مدیومی است دقیقا مترادف با حال این روزها که فیلم 
ساز می تواند با مخاطب ارتباط قطعی تری را برقرار کند 

و شانس برقراری ارتباط خیلی باالتر می رود. 
من خیلی فیلم هــای صد ثانیه و فیلــم کوتاه از فیلم 
ســازان بزرگ عالم ســینما دیدم و حتی بســیاری از 
فیلمسازان بزرگ کشور خودمان هم از ساختن آثار کوتاه 
شروع کردند و همانطور که گفتم به دلیل اینکه فضای 
تولید فراهم است و برای فیلمسازی که امکانات کمتری 
دارد، آسان تر است به نظرم خیلی می تواند باعث ظهور 

فیلم ساز شود. 
اتفاق بهتر این اســت که در کنار جشنواره فیلم های 
صد ثانیه ای ما بتوانیم به فیلمسازان خط بدهیم، مشق 
بدهیم، زاویه نگاه بدهیم و در واقع در ورک شــاپ های 
جانبی جشنواره، از آدم هایی که این فضا را تجربه کردند 
و توانستند از فیلم کوتاه و صد ثانیه ای به رشد برسند و 
تجربیات موفق و فوق العاده ای داشتند استفاده کنیم تا 
فیلمسازان جوان را کمک کنند و این می تواند جشنواره 

فیلم های صد ثانیه را به مراتب موثر تر از پیش بکند. 
عالوه بر اینکه اســتمرار این ورک شــاپ ها به شدت 
می توانــد کمک کننــده و تاثیــر گذار باشــد، حضور 
افرادی که در فضای فیلم سازی انسان های مینی مالی 
بودند و از آنجایی که فیلم کوتاه بســتر آماده تری برای 
آشــتی کردن هنرهای مختلف باهم دارد بنابراین فکر 
می کنم جشــنواره فیلــم صدثانی ای جایی اســت که 
هنرمندان تجســمی، نقاش ها، گرافیست ها، عکاس ها، 
مجسمه سازها و... بیشتر بتوانند حضور به هم برسانند 
و از حضورشــان بتوانیم اســتفاده کنیــم و از رهگذر 
این جشــنواره، ســینما را به جز ادبیات و تئاتر دو یار 
همیشــگی اش، بتوانیم با غنای هنر تجسمی  به عنوان 

خواستگاه و پدر سینما پیوند نزدیک تری بزنیم. 

پویا بادکوبه
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نوعی نگاه در سینما

طبیعتا، برگزاری چنین جشنواره ای می تواند اتفاق 
خوبی باشد، حال، همه چیز بســتگی به این دارد که 
استعداد جوانان را در چه مواردی می بینیم و جست و 
جو می کنیم، و مهم تر، اینکه چه هدفی را پیش روی 
خود داریم؟ به هر حال، ساخت یک فیلم چند ثانیه ای 
به خودی خود یک نوع نگاه در سینماست؛ نگاهی که 
قطعا، ارزشمند است و ویژگی های خاص خود را دارد.

 به اعتقاد من در کنار فیلم های بلند سینمایی که از 
امتیاز اکران و نمایش هــای عمومی برخوردارند، این 
جریان ســینمایی یعنی ســاخت فیلم های کوتاه و یا 
مینیمال، جریانی بسیار حرفه ای است. در عین حال، 
فارغ از بحث هنری در بعد اقتصادی نیز ارزش مادی 
دارند و می توانند درآمد مالی خوبی را به همراه داشته 
باشند. در این میان بحث خالقیت و نوآوری فیلمساز 
از اهمیت شــایانی برخوردار اســت. به عنوان مثال 
تیزرهای تبلیغاتی در موارد مختلف، حال می خواهد 
در جهت تبلیغ یک کاال باشــد یا معرفی یک برنامه و 
یا حتی، تیزر شناســنامه و معرفی یک فیلم و یا اینکه 
حامل پیامــی در ابعاد مختلف اجتماعــی، فرهنگی، 
ادبی و ... باشــد همگی، در مجموعه این نوع جریان 
ســینمایی قرار می گیرند و آنجا که مــن از حرفه ای 
بودن این جریــان صحبت می کنم اشــاره به چنین 
فضایی دارم؛ یعنی ســاخت یک فیلم صد ثانیه ای یا 
به قولی مینیمــال، برای معرفــی و تبلیغ یک کاال و 
یا صحبت از یک موضــوع اجتماعی خودش یک نوع 
خالقیت، ذوق و نگاه حرفــه ای می طلبد. در این بین 

چگونگی برگزاری این جشنواره و معیارهای انتخاب 
آثار موضــوع مهمی اســت که به نوع نــگاه و اهداف 
برگزارکنندگان جشــنواره بازمی گردد. در واقع، هر 
مدیر جشــنواره ای بر مبنای اهدافی که در نظر دارد، 
بر مفاهیم و موضوعات خاصــی نیز تمرکز می کند. ما 
در این سال ها شاهد جشنواره های گوناگونی به ویژه 
در زمینه فیلم های کوتاه بوده ایم، اما جشــنواره های 
فیلم کوتاه همــواره، تابع مقررات و اندازه های خاصی 
بوده اند که در حقیقت مختص جشنواره های فیلم های 
کوتاه اســت؛ به عنوان مثال مدت زمان فیلم ها که از 
ســی، چهل دقیقه آغاز می شــوند تا مدت زمان های 
کوتاه تر. امــا فیلم هــای مینیمال نیز شــاخه ای از 
فیلم هــای کوتاه هســتند که اتفاقا، حضورشــان در 
صنعت سینما ضرورت دارد و البته، ساخت این گونه 
فیلم ها کار هر کسی هم نیست و استعداد خاص خود 
را نیاز دارد؛ اینکه یک فیلم ساز بتواند صرفا، در تایم 
محدود صد ثانیه پیام، مفهوم و اندیشــه ای را منتقل 
کند. به همین جهت این نوع فیلمسازی تا حدودی با 
شکل و فرم فیلم های کوتاه متفاوت است و المان های 
خاص خود را دارد. اما جدای از تمامی این صحبت ها، 
مهم این اســت که اهداف و مقاصــد برگزارکنندگان 
این جشنواره چیســت و با برگزاری این اتفاق و ایجاد 
این فرص چه نتیجــه ای را مد نظر دارند. آیا اساســا 
جایگاهی بــرای چنین فیلم هایی که ســعی می کند 
در کوتاه ترین زمان  پیام خــود را منتقل کند، فراهم 

خواهد شد؟ 

طهماسب صلح جو منتقد سینما

هنر خاص فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای

فیلم های صد ثانیه ای مصداق کم گویی و گزیده گویی اســت و حتی اگر همین یک فرهنگ را در هم جامعه ترویج 
دهد شق القمر کرده و مفید واقع شده است.اگر به تاریخچه بســیاری از جشنواره های فیلم کوتاه نگاه کنیم، بسیاری 
از فیلمسازان بزرگ ما از دل سینمای کوتاه بیرون آمدند و رشــد کردند پس نمی توان گفت که جشنواره ها عملکرد 
موفقی نداشتند بلکه جشنواره هایی مانند: فیلم کوتاه تهران، حقیقت و جشنواره بین المللی فیلم 100 که چندین دوره 

از برگزاری آن ها می گذرد فرصت خوبی برای حضور و کشف استعدادهای جوانانی است که حرفی برای گفتن دارند.

من در سال های گذشته انیمیشن هایی در این جشنواره دیدم که بدون تردید از خیلی فیلم های بلند بهتر بود و به این 
مدیوم ادای دین کرده بود و باید گفت که در این زمان اندک فیلم ساختن و انتقال موفق پیام در همین زمان محدود به 

مخاطب، واقعا هنر خاصی می طلبد. 

اتفاقا یکی از ویژگی های مثبت فیلمسازی 100، همین هزینه های پایین آن است و فیلم ساز حرفه یا غیرحرفه ای را 
متحمل هزینه های سنگینی نمی کند که بعضا زیر فشار این هزینه ها و طوالنی شدن تولید و برخوردن به مشکالت ریز 

و درشت در این مسیر، حتی مجبور شود ایده اصلی اش را ذبح کند. 

حضور آماتورها به این گونه از فیلم ســازی اصال پدیده مذمومی نیست بلکه حتی می تواند کشف استعداد از جامعه 
آماری گسترده تری باشد و اتفاقا اگر من جای مسئولین جشنواره بودم بعد از اتمام مراسم اختتامیه تازه سرمایه گذاری 

اصلی را روی آنها متمرکز می کردم. 

حرکت درست مانند همین جشنواره فیلم های 100 ثانیه مانند آب روان به پیش می رود و پشت هیچ سنگی گیر نمی 
کند و با تمام قوا به راه خود ادامه می دهد و به هیچ کدام از حواشی و نقدهای مخرب اهمیت نخواهد داد. 

فخرالدین صدیق شریف
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 فیلم ۱۰۰ ثانیه ای مشابه تیراندازی تک تیرانداز

فیلم های صدثانیه ای و به خصوص جشــنواره »فیلم100« در یک دهه ی گذشــته ظرفیت زبانی 
جدیدی را در فضای ســینمایی کشــور ایجاد کرده اند و می توان گفت به یکــی از مهمترین منابع 

سینمایی کشور تبدیل شده اند.
محمدرضا خردمندان کارگردان فیلم ســینمایی »بیســت و یک روز بعد« در گفتگویی با بیان این 
مطلب افزود: فیلم های صدثانیه ای پاســخ به نیاز طبیعی مخاطبینی ســت که در جامعه ی شتابناک 
مدرن، فرصت چندانی برای خواندن یا دیدن فیلم های بلند ندارند و تناسب شدیدی با فضای مجازی 

و شبکه های اجتماعی که جزو الینفک زندگی امروز بشر هستند دارند. 
وی ادامه داد: از همه ی این ها اما مهمتر اینکه فیلم های صدثانیه ای فرصتی استثنایی و ارزان قیمت 
برای پرداختن به مفاهیم تازه و موضوعات پیچیده ی جامعه ی مدرن می باشــند و کارشــان آشنایی 

زدایی از موضوعاتی ست که از فرط تکرار به چشم نمی آیند.
وی که تجربــه داوری این رویداد ســینمایی را هم در کارنامــه دارد با بیان اینکه این جشــنواره 

بزرگ ترین فضا برای محِک ایجاز است، فیلم های کوتاه را به تیراندازی تک تیرانداز تشبیه کرد.
به گفته وی؛ جشنواره »فیلم100« برای من همیشه یکی از هیجان انگیزترین جشنواره های کشور 
بوده؛ به دلیل اینکه به اعتقاد من تنها محلی است که فارغ از امکانات زیاد که همیشه همه فیلم سازان 
از آن ناراحتند، بــا کمترین امکانات و بیشــترین قدرت همراه با فکر و ایده های خوب، فیلم ســازان 
می توانند خودشان را اثبات کنند. ماهیت فیلم های 100  ثانیه ای مثل تیراندازی تک تیرانداز هستند 

که یک گلوله بیشتر ندارند و اگر گلوله درست به هدف بخورد موفق می شوند.
کارگردان فیلم »بیســت و یک روز بعد« که تجربه ســاخت فیلم های کوتاه و انیمیشن و آثار  100 
ثانیه ای را دارد بر این باور است جشــنواره   »فیلم100« بهترین فضا برای ارائه بهترین اندیشه هاست 
و به نوعی یک فضای عالی برای رشد که فیلم سازان خودشان را در کنار فیلم ساز دیگر محک بزنند. 
خردمندان در ادامه درباره این موضوع که آیا می توان بــه فیلم های 100 ثانیه ای به عنوان یک ژانر 
سینمایی مستقل نگاه کرد، خاطرنشان کرد: بله حتما همین طور است. به نظرم این تیپ فیلم ها برای 
خودشان یک ژانر مستقل هســتند؛ چون برخالف آنچه تصور می شود، ســاخت این گونه آثار با تایم 

کمی که دارند بسیار دشوار است.
وی سپس به فیلم کوتاهش با عنوان »پدر« اشاره کرد و توضیح داد: خوشبختانه با رشد شبکه های 
اجتماعی در حوزه دیده شدن فیلم ها هم اتفاقات خوبی افتاده اســت. به عنوان مثال فیلم »پدر« که 
100 ثانیه ای بود، بیش از۴00 میلیون بار در شــبکه های اجتماعی دیده شد و هزاران کامنت از همه 
جای دنیا به من رسید. خوشــبختانه تاثیرگذاری این فیلم به قدری زیاد بود که من به عنوان سازنده 
کلی خاطره از آن دارم و درواقع این فیلم حالم را خوب کرد. به اعتقاد من اگر ساخت فیلم های کوتاه 

درست انجام شود، تاثیرش به مراتب بیشتر از فیلم های بلند است.
کارگردان فیلم »بیست و یک روز بعد« ســپس با توجه به این موضوع که می توان فیلم های کوتاه را 
ژانری مستقل عنوان کرد، در پاســخ به اینکه فکر می کند چقدر در حوزه نظری ضعف دیده می شود 
و آیا در پی این اتفاق یک روش شناســی وجود دارد، گفت: من خیلی هم ماجرا را تئوریک نمی بینم؛ 
چراکه به نظرم 100 ثانیه محل آزمون عملی و کارگاه تجربی اســت، یعنی در واقع جایی برای الهام 
گرفتن از آثار بزرگان که آموزش داده می شود و تمرین می کنیم تا جایی که خودمان به تولید محتوا 

برسیم.
محمدرضا خردمندان در پایان در زمینه اهمیت جشــنواره »فیلم100« اظهار کرد: خوشــبختانه 
هرچه می گذرد این جشــنواره به پختگی خودش نزدیک می شــود و همه ضرورت اهمیتش را درک 
می کنند؛ حتی تلویزیون که ســال ها قبل به این نوع فیلم ها بها نمی داد، بیشــتر توجه می کند و این 

اتفاق یعنی این جشنواره جای خودش را کامال باز کرده است.

خردمندان داور جشنواره »فیلم100«:
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دوازدهمین جشنواره بین المللی  100                         

یک حرکت جریان ساز و جستجوگر

جشنواره ۱۰۰ هدایتگر خوبی برای فیلم سازان

 فیلم ۱۰۰ ثانیه ای مشابه تیراندازی تک تیرانداز
وجود همین جشنواره های فیلم کوتاه برای کسانی که جوان هستنند و بی تجربه و تازه می خواهند وارد عرصه 
فیلم سازی شوند بسیار خوب و مفید است. در واقع محک خوبی است برای استعداد آنها، هم از لحاظ اینکه آثار 
ســاخته و پرداخته خود را می توانند در معرض نمایش قرار دهند و هم به نوعی استعدادیابی کرده و کسانی که 
ظرفیت و قابلیت این را دارند که در آینده به عرصه ســینمای حرفه ای ورود کنند از میان آنها گلچین می شوند. 
من به شخصه، حس خوبی نسبت به برگزاری جشــنواره هایی در حوزه فیلم های کوتاه و مینیمال دارم؛ چه صد 
ثانیه ای، چه ده دقیقه ای و ... . به هر طریق برگزاری هر جشــنواره یک نوع حرکتی فرهنگیـ  هنری ســالم به 
حساب می آید؛ حرکتی که می تواند جریان ساز باشد و به نوبه خود به ساختار سینمای کشور کمک کند. درحال 
حاضر، در سینمای ایران که ساخت فیلم های سینمایی به شــدت هزینه بر است، حتی تولید و ساخت یک فیلم 
کوتاه نیمه حرفه ای نیز تا حدی هزینه هایی باالیی در بر دارد. اما در این میان ساخت و تهیه یک فیلم مینیمال 
صد ثانیه ای به جهت شــکل، فرم و ســاختاری که دارد طبعا، چنین هزینه ای را برای فیلمســاز در بر نداشته و 
افراد عالقمند می توانند با کمترین هزینــه و امکانات فیلم کوتاه صد ثانیه ای خــود را تهیه و در گردونه رقابت 
شرکت کنند. مقوله فیلم های کوتاه و مینیمال سال های سال است که در تمام جهان  وجود دارد و مختص ایران 
نیســت. این گونه فیلم ها در واقع، نمایش چند لحظه اســت، لحظاتی که چکیده نگاه و خالقیت یک فیلمساز. 
در واقع، ســاختار و کلیت فیلم مینیمال بستگی به نوع نگاه و زاویه دید فیلمســاز دارد. البته، اساسا، فیلم های 
مینیمال اینگونه نیســتند که یک فیلمنامه، دکوپاژ خاص و ... برای آنها وجود داشــته باشد، به همین جهت، با 
آن نمی توان کارگردانی و مهارت فیلمسازی یک فرد را محک زد بلکه نشــانگِر میزان خالقیت و متفاوت بودِن 
نگاه یک فیلمســاز اســت و می تواند به مثابه گامی ابتدایی برای کســب تجربه، مهارت و زمینه برای ورود به 
عرصه فیلمسازی حرفه ای باشــد. حال اگر نوع طبقه بندی و روند پذیرفته شدن آثار بر مبنای موضوعی خاص 
باشد طبعا، کار فیلمساز سخت تر شــده و  اینکه بتواند چندین لحظه را بر مبنا و با محوریت یک موضوع بسط و 
گسترش دهد، به خودی خود کار هنرمندانه ای است. اما در کل اســتعدادهای جوانی که با آثار خود در چنین 
جشنواره هایی شرکت می کنند بایستی بیشــترین مانور خود را روی خالقیت و نگاه هنرمندانه خود به موضوع 

داشته باشند.

امیدوارم جشنواره فیلم 100 روند بالنده یی داشته باشد و به شناسایی و حمایت از سینماگران جوان کمک کند.
مهران احمدی، بازیگر و کارگردان سینما گفت: مفهوم زمان در موقعیت ها و مصادق گوناگون، متفاوت است 
به طوری که شاید 100 ثانیه برای انتظار پشت خط تلفن بسیار بســیار طوالنی باشد اما همین 100 ثانیه برای 
ساختن یک فیلم بسیار کوتاه به نظر برسد و در واقع جشــنواره ای مانند جشنواره فیلم های صد ثانیه ای، آمده 

است به مفهوم »کمی« زمان،اعتبار»کیفی«بخشیده است. 
وی افزود:  البته فراموش نکنیم که بحث ما فقط زمان نیســت و در کنار تمام مسائلی که در جذب مخاطب و 
شناختن سلیقه و دغدغه مخاطب باید لحاظ شود، به نظرم مهم ترین بخشی که می تواند جشنواره»فیلم 100« 

را تاثیرگذارتر کند، نگاه تخصصی به ماهیت جشنواره است.
وی در ادامه با اشــاره به برگزاری ســاالنه جشــنواره »فیلم 100« نکاتی را بیان کرد و گفت: ما سال هاست 
جشنواره فجر داریم و ســال به سال دریغ از پارسال هســتیم و پیشــرفت به خصوصی در این زمینه نداشتیم. 
امیدوارم جشنواره »فیلم 100« سال به سال پیشرفت داشته باشد که الزمه این کار ایجاد نگاه تخصصی در این 

جشنواره است که می تواند هدایتگر خوبی برای فیلم سازان جشنواره باشد.
احمدی معتقد است نیاز است از طریق اطالع رســانی جشنواره مخاطبان مردمی با آن پیوند بخورند. 

وی؛ در پایان تاکید کرد : تخصصی بودن و نگاه کارشناسی و علمی داشتن امروزه در همه دنیا حرف اول را می 
زند و اگرچه سینما صبغه هنری دارد اما یادمان نرود هنر و صنعت قرین یکدیگرند و هر جشنواره تا با برگزاری 
کارگاه و نشست و ورک شاپ و غیره به سمت تخصصی تر شدن و علمی تر شدن نرود، در واقع، ماندگار و پر آوازه 

نخواهد شد و روند جشنواره فیلم 100 مناسب و مطلوب است. 
شایان ذکر است دوازدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای به همت حوزه هنری و به دبیری علی 

قربانی طی روزهای 8 تا 10 اسفند در سینما آزادی تهران برگزار می شود.

علیرضا امینی کارگردان سینما

مهران احمدی کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون:
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فیلم ۱۰۰ ثانیه اي و بهره مندي از ظرفیت های مجازي

فیلم هاي 100 ثانیه فرصتي براي ســرمایه 
گــذاري در فضاي مجــازي و ارتقــاي انگیزه 
فیلمسازان جوان اســت که امروز با خلق آثار 
خوب ما را به آینده سینماي حرفه اي امیدوار  

کرده است.
بیــژن میرباقــري داور بخــش داســتاني 
دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم 100«، 
در خصوص موفقیت فیلم هاي 100ثانیه اي در 
ســینما و پرداختن به موضوعات در این قالب 
گفت: چندین سال پیش در انجمن فیلم کوتاه، 
زمان مناســب براي این طیف از فیلم ها ۳ الي 
۳0 دقیقه تصویب شد و ما تصور چندان خوبي 
از فیلم هاي 100 ثانیه اي نداشتیم. اما با امروزه 
با توجه به وجود شــبکه هاي اجتماعي، شاهد 
موفقیت این فیلم ها بــوده و به دنبال آینده اي 
بر اساس این استانداردها گشــته ایم بنابراین 
با سابقه اي که این جشــنواره تاکنون به دست 
آورده است اســتاندارهاي ســاخت فیلم هاي 

100 ثانیه اي را به رسمیت مي شناسیم.
وي درباره محدویت زمان در ساخت فیلم ها 
و بررسي فرصت ها و تهدیدهاي این محدودیت 
افزود: امروزه بایــد به عنوان یــک فرصت به 
اینگونه فیلم ها نگاه کرد چرا که این محدودیت 
زماني در بیــان ایده ها، دیدگاه هــا، نظریه و 
داستان منجر به پرداخت سریع به موضوع شده 
و فرصت دیده شدن را براي فیلمساز و محتواي 
فیلم در فضاي مجازي فراهم مي کند و با تایید 

بیشتر انگیزه بیشتري به فیلمساز مي دهد.
میرباقــري دربــاره عمومیــت جشــنواره 
بین المللــی »فیلم 100« و کم شــدن جنبه 
حرفه اي تر آن نسبت به جشــنواره هاي دیگر 
خاطر نشــان کرد: طراحان جشــنواره تالش 
دارند فیلمســازي را به امــري مردمي تبدیل 
کنند که این امر منجر به ترغیب عالقه مندان 
به سمت فیلمسازي شده است .در این شرایط 

امکان پرداختن به موضوعات محدود و خارج 
از دسترس همگان بیش از همیشه مورد توجه 
قرار گرفته اســت به طور کلي به ماهیتي براي 
این جشنواره تبدیل شــده است. در این میان 
مقایسه کیفیت بخش داستاني و مستند بسیار 
سخت است چرا که در حق مستند جفا مي شود 
بنابراین باید کیفیت را کنار گذاشته و برخورد 
فیلمساز با موضوع را بسنجیم. حیرت مخاطب 
در رویارویي با مســتند و آگاهي از ندانسته ها 
شــگفتي بســیاري  را به همراه دارد و رسالت 

پیام را در قالب مستند بیشتر مي کند.
وي در خصــوص ارزیابي خود از جشــنواره 
بین المللــی »فیلم 100« و عملکــرد آن تا به 
امــروز اذعان داشــت: اصوال نبایــد موفقیت 
یک پدیده فرهنگي باالخص جشــنواره فیلم 
را با تعداد ســال هاي برگزاري  ســنجید بلکه 
توجه به تعداد فیلمســازان جدب شده به این 
اقدام فرهنگي معیار مناســبي براي سنجش 
موفقیت است . پردازش افکار در قالب داستان 
گویي و مســتند و بــه تصویر کشــیدن آن با 
محدودیت زماني نشــان دهنده عملکرد خوب 
جشنواره است و استقبال از اینگونه فیلم ها در 
جشنواره هاي دیگر نیز مهر تاییدي بر گرایش 
فیلمسازان به داستان گویي و پردازش ایده ها 

است.
این کارگــردان ســینمایي در ادامه یادآور 
شــد: در داوري آثار، تحت تاثیر بســیاري از 
فیلم ها قــرار گرفتم که مــن رو مجاب کرده 
نســبت به این فورمت از فیلمســازي جدي تر 
فکر کنم و نگاه رسمي تري به آن داشته باشم. 
در حالي که این مسیر براي فیلمسازان جوان 
بسیار ســخت تر از ســینماي حرفه اي است و 
فرصت کمي براي ایده پردازي دارند در نتیجه 
فشردگي ایده ها امکان داستان گویي، پردازش 
شخصیت ها، پردازش قصه و غیره را از فیلمساز 

سلب مي کند.
وي در خصوص نحــوه داوري آثــار در این 
جشــنواره اظهار داشــت: در داوري آثار فکر 
نمي کنم هیچ یک از داوران آسان گرفته باشیم 
و سعي شــده به گونه هاي مختلف فیلم توجه 
کنیم و نــه تنها بنــده بلکه دیگــر داوران در 
موضوعات و ایده ها جذابیت ها را ســنجیده و 

اجماع درستي رسیده ایم.
با وجود فضاي مجــازي نگاه ویژه تري به این 
جشنواره شــده و تالش کرده است در ساخت 
فیلم ها بــه محتوا افزایي در فضــاي نت توجه 
بیشــتري داشــته باشــد چرا که نباید از این 
فرصت ســرمایه گذاري در نت غافل مانده و از 
دست برود. بنابراین با داستان پردازي درباره 
شخصیت ها و موقعیت هاي ثابت با موضوعیت 
مختلف باالخص در حوزه مســتند باید نسبت 
به فرصت ســرمایه گذاري نــت در این زمینه 

آگاهانه برخورد کرد.
میرباقــري ادامه داد: همه این فیلمســازان 
جــوان آینده دارند چــرا که بســیاري از آثار 
دریافتي هیــات داوران را متعجــب کرده بود 
و مــا را مجاب کرد کــه به دنبــال کارگردان 
بگردیم. اصوال در فیلم هاي کوتاه 100 ثانیه اي 
تدوینگر، نویسنده و کارگردان یک نفر است با 
این حال ایده پردازي ها و شخصیت پردازي ها 
بســیار خوب بود که به جــرأت مي توان گفت 
باید منتظر کارگردان هاي خوب با تکنیک هاي 
خوب در ســینماي حرفه اي باشیم و امیدوارم 

این پیشرفت ادامه داشته باشد.
وي ایده پردازي در ســاخت  فیلم هاي صد 
ثانیه اي را منوط به توجه به موقعیت ها، محیط 
اطراف، خانواده و غیره دانســت و گفت: براي 
تولید فیلــم کوتاه مي توان از هــر چیزي ایده 
گرفت بنابراین با رصد دقیــق محیط پیرامون 

مي توان موضوعات خوبي را به تصویر کشید.

میرباقری داور جشنواره بین المللی »فیلم 100«:
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فیلمسازان جوان آینده دار سینماي حرفه اي ایران

ساخت فیلم 100 ثانیه اي تجربه اي دشوار است 
که در چارچــوب مهارت و فکر فیلمســاز شــکل 
مي گیرد این در حالي اســت که در  داوري آثار این 
دوره از جشنواره نسبت به ایده فیلم ها شگفت زده 
شده و آینده روشني را براي سینماي ایران با تکیه 

بر اخالق مداري پیش بیني مي کنم.
رضــا میرکریمــي داور دوازدهمین جشــنواره 
بین المللــی »فیلم 100«، در خصــوص کیفیت و 
سطح امید به فیلمســازان جوان در این جشنواره 
گفت:  جشــنواره بین المللی »فیلــم 100« چند 
ویژگي مهم دارد که به لحاظ فني و فرمي در گزیده 
گویي، ســاده گویي و ارائه خالقیت در مدت زمان 
کوتاه و تعریف قصه و انتقال حــس نیاز به مهارت 
دارد و خیلي راحت مي توان با دیدن فیلم هاي این 
جشنواره میزان مهارت فیلمسازان جوان براي ورود 
به سینماي حرفه اي را ســنجیده و توانایي افراد را 
شناسایي کرد چرا که زماني که غالب فیلم وسیع تر 
و مدت زمان آن بیشتر مي شود شرایط براي پنهان 
کردن ضعف ها فراهم اســت اما در فیلم هاي 100 
ثانیه مجالي براي پنهان کردن ضعف ها و آسمان و 

ریسمان بافي وجود ندارد.
وي افزود: اخالق گرایي شــاخصه دیگري از این 
جشنواره است که به عنوان رسالت اصلي آثار هنري 
امروز محســوب مي شــود از این جهت  فیلم هاي 
جشــنواره جذابیت زیادي دارد. تعــداد زیادي از 
فیلم هایي کــه در جایگاه داوري دیــده ام از لحاظ 
فرم و محتوا بسیار شــگفت انگیز بوده و حتي بیش 
از انتظار هیات داوران خوب بوده است که این امر 
نشان دهنده قابلیت پذیرش مسئولیت هاي بزرگ 
براي فیلمسازان جوان اســت چرا که همه مهارت 
و تســلط اداره صحنه را داشــته و امکان تشخیص 
فیلمسازان کاربلد و یا آماتور غیر حرفه اي را ایجاد 

کرده است.
میرکریمي تشــخیص فیلم هاي ضعیف و قوي را 
وجه تمایز این جشنواره با سایر جشنواره هاي فیلم 
دانست و ادامه داد: در ســاخت فیلم بلند تشخیص 
بهره مندي از تیم حرفه اي کارســختي است اما در 

فیلم کوتاه عالوه بر درک دقیق کار حرفه اي، بیشتر 
با فکر فیلمساز روبرو هستیم و مفهوم در چند ثانیه 
عریان و در چند ثانیه به مخاطب منتقل مي شــود. 
در روند تولید فیلم، تاثیر اجراي فیلمنامه غیر قابل 
انکار است اما در برخي مواقع فکر تا حدي خالص، 
درســت و جداب اســت که تا زماني کــه تیتراژ را 
نخوانید متوجه نمي شــوید که با فیلمساز تازه کار 
طرف هســتید چرا که با اندیشــه اي بزرگ روبرو 

مي شوید.
وي در باره نقش و کاربرد فیلم هاي 100 ثانیه اي 
در تاثیرگــذاري بر مخاطب فضــاي مجازي اذعان 
داشــت: خارج از چارچوب تلویزیــون، در فضاي 
مجازي باالخص اینســتاگرام، بازار بزرگ تجاري 
وجود دارد که با آثاري محدود به زیر یک دقیقه از 
مرزهاي کشور فراتر رفته و مخاطب بین المللي را به 
خود جذب کرده است. این گســتره نقطه آغازیني 
براي رســالت جشــنواره بین المللي »فیلم 100« 
اســت که با پرداختن به موضوعات جهان شمول و 
به روز جامعه بشري، فضایي اشــتراکي با ملت ها و 
فرهنگ هاي دیگر ایجاد کرده و شرایط را براي ورود 
عالقه مندان به این عرصه و انتشــار آثار در سطح 
بین المللي با سرعت بیشــتر فراهم کرده است و تا 
جایي پیش مي رود که منجر بــه بازخورد و انتقال 
روند تاثیرگــذاري فیلم ها بر مخاطــب بین المللي 

مي شود. 
این کارگــردان ســینما  یادآور شــد: برخالف 
ســینماي حرفه اي که مکانیزم پیچیــده اي براي 
اکــران فیلم ها دارد، قابلیت دسترســي آســان به 
فیلم هاي کوتاه در فضاي مجــازي، نفوذ پر قدرت 
و توانایــي بر خــارج از مرزهــا داشــته و مکانیزم 
اکران هاي سخت و طاقت فرســا را در هم شکسته 

است.
وي با اشاره به تجربه شروع فعالیت خود در عرصه 
فیلمســازي و مســیر پیش روي فیلمســازان نوپا 
اظهار داشت: فیلمسازي براي نســل ما این آموزه 
را داشته است که صبور باشــیم و در ساخت فیلم 
سینمایي شــتاب زده عمل نکنیم . من از سال ۷۶ 

که اولین فعالیت خود را با فیلم کوتاهي آغاز کردم 
که در جشــنواره فیلم فجر به عنوان بهترین فیلم 
شناخته شد و نهایتا در سال ۷۹ توانستم فیلم بلند 

خود را بسازم.
در ایــن دوره طوالني تالشــم براي رســیدن به 
عرصه فیلمســازي بلند بارها امکان ســاخت فیلم 
برایم فراهم بود اما احساس مي کردم این فیلم اولي 
نیست که باید به واسطه اش وارد سینما شوم و این 
ریاضت خودخواسته و تحمیلي از بیرون، آموزشي 
براي تجربــه صبوري در جهت رســیدن به اهداف 
بزرگ است در حالي که گستره و قابلیت دسترسي 
به سینماي دیجیتال فیلمســازان جوان را با نوعي 

شتابزدگي روبرو کرده است.
میرکریمي ضمــن تاکید بر عواقب شــتابزدگي 
فیلمســازان جوان و هدف قرار دادن رقابت با دیگر 
هنرمندان گفت: شــاید شــتاب زدگي فیلمسازان 
نوپا در جلوگیــري از کهنگي ایده ها خوب باشــد 
و یا منجر به جلوگیري از توقعــات کوتاه مدت در 
رسیدن به موفقیت باشــد اما آسیب بزرگتري را به 
همراه خواهد داشت چرا که مشکل امروز سینماي 
ما کمال طلبي این افراد و هــدف قرار دادن رقابت 
با دیگران اســت که مانع از فکر کــردن به محتوا و 
فرم فیلم ها شــده و خیلي زود افراد را صاحب ادعا 
مي کند. در حالي که رقابت بعد از تولید فیلم خوب 
بوده و نگاه هــا را به افق هاي بلندتــر و برنامه ریزي 

براي ایده آل هاي سینما روشنفکرانه تر مي کند.
وي ادامه داد: فیلمسازان با کسب تجربه چندین 
ساله و ســاخت چند فیلم مي توانند ادعا کنند که 
فیلمســاز هســتند و معتقدم این ریاضت ها کمک 
مي کند تا عطش تجربه گرایي و به دســت آوردن 
قله هاي جدید فروکــش نکرده و با جــان گرفتن 
احســاس رقابت به منظور افزایش کیفیت فیلم ها، 

قدم هاي محکمي را بردارند. 
کارگردان فیلم »قصر شــیرین« در پایان اذعان 
داشــت : مي خواهم تجربه شــخصي خــود را به 
فیلمســازان جوان بگویم، تا جایي که مي توانند به 

دورتر نگاه کنند تا موفق شوند.

رضا میرکریمی داور جشنواره بین المللی »فیلم 100«:
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ما و جشنواره فیلم 100

)یک(- دیدن فیلم کوتاه
این کیفیت هنری و فکری یک اثر است که از آن یا سینما می سازد 
یا نمی سازد. در یک فیلم کوتاه از یک فیلمسازجوان هم می توان در 
بسیاری اوقات شاهد درخشش الماس گونه بعضی از اندیشه های 
چندان نافذ و عمیق بود که تا ژرفای دوردست اندیشه نفوذ کند و 

افق دیگرگونه ایی را پیش روی بیننده بگشاید.
گرچه متولیان جشــنواره های مهمی همچون صد به اهمیت این 
قلمرو جدید پی برده اند، اما باید تصریح کرد که هنوز تا رســیدن 
به آثاری مستقل، ناب، زالل وتاثیرگذارفاصله بسیاری داریم و این 

سینما همچنان با اشکاالت و مشکالت دست و پاگیر مواجه است.
هنوز با وجود همه توجهات و اهتمام به این نوع ســینما اعتقاد به 

فیلم کوتاه و باور به توانمندی به ارزش آن درجامعه
شکل نگرفته و فرهنگ فیلم کوتاه دیدن جا نیفتاده است.

)دو(- فیلم کوتاه و تماشاگر عجول امروز !
درجهان کنونی با گسترش رسانه های گوناگون برای ارائه اطالعات 
و مفاهیم فرهنگی، هنری وسیاسی باید زبان ایجاز راجستجو کنیم.

تماشاگران آینده برای دیدن فیلمهای طوالنی و یاخواندن رمانهای 
چندجلدی فرصت کافی خواهند داشت.

در چنین شرایطی فیلم های کوتاه دیجیتالی حرف اول راخواهند 
زد و این درست برعکس تفکر برخی جوانان است که تالش می کنند 
داســتان های ده دقیقه ای خود را کش دهنــد و فیلم های بلند و 

سینمایی گاه خسته کننده بسازند.
تصور برخی ازجوانان این است که آنها زمانی می توانند خود را یک 

فیلمسازحرفه ای بدانند که یک فیلم ۹0 دقیقه ای
ساخته و ازطریق پخش آن درسینماها برای خود کسب وجهه کنند. 
طبیعتا باچنین نگرشی سازندگان جوان آثار ویدئویی و سینمایی 
روز به روز ازحرکت نوینی که درجهان آغاز شده عقب خواهند افتاد 
و اساسا عده ای از فیلمسازان سینمای جوان ساختن آثار کوتاه را 
پل های کوچکی می دانند برای عبور و رسیدن به فیلم های بلندمدت 
و هنگامی که قدم به عرصه فیلم بلند می گذارند درمی یابند که تاچه 
اندازه مناسبات حرفه ای فیلمســازی خالقیت آنان را دچارخدشه 

می سازد.
اکنون زمان آن رسیده که آثار کوتاه، موجز وجذاب جوانان با تفکر و 
دانش و نگاه نوگرای آنان درهم آمیزد تا سینمای آینده شاهد کشف 
سبک ها و نگرش های تازه باشد. به خاطر داشته باشیم که در دنیای 

شلوغ و پرازدحام آینده آدمها حوصله پرحرفی ندارند.
)سه(- هویت مستقل کوتاه

فیلم کوتاه هویت خودش را دارد. این بدان معناســت که تقلید از 
برخی فیلم های بلند سینمایی مخاطب خاص در فیلم های کوتاه 

راه به جایی نمی برد.
فضای کنونی، فیلمسازان جوان را وامی دارد که به دنبال مضامین 
جدید نباشند گرچه حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشند. 

ازسوی دیگرجریان خوبی در فیلم کوتاه به وجود آمده و آن ایجاد 
اعتماد در فیلمسازان جوان است.

نکته دیگر آنکه بخش خصوصی در عرصه فیلــم کوتاه با احتیاط 
حضور می یابد چرا که فیلم کوتاه در داخل کشور با مشکل بازگشت 

سرمایه روبروست.
بدین ســبب ارگانهایی چون تلویزیون، حوزه هنری، شهرداری و 
آموزش و پرورش باید به حمایت فیلم کوتاه بشتابند. برای عرصه 
خارجی فیلم کوتاه نیز ، ایجادسیستم بازرگانی حساب شده برای 
صدور فیلم کوتاه می تواند آن را به موردی خوب برای ســودآوری 
تبدیل کند. گرچه باید این مهم را در نظر داشــت که ساخت فیلم 
برای صادرات نباید به جریان عمده حاکم بر فیلم کوتاه تبدیل شود 

و نیز به بهای تجارت به پدیده ای ضدفرهنگی تبدیل نشود.
هم اکنون در مــورد فیلم های بلند که به فیلم های جشــنواره ای 

معروف شده اند، چنین اتفاقی افتاده است .
)چهار(- کاشف عرصه های نو

ســینمای آینده سینمایی اســت که پایبند مناســبات سینمای 
حرفهای مصطلح نیســت. مقید نبودن به قید و بندهای سینمای 
حرفه ای عرصه های ناشناخته ای را در کار فیلمسازی برسینماگران 
جوان می گشاید و احراز هویت مستقل را برای آنان قطعی و اجتناب 
ناپذیر می سازد. گاه در این نوع سینما به قواعد کلیشه های مرسوم 
درســینمای حرفه ای اکتفا نمی شود و فیلمســاز در آن به جست 

وجوی کشف حیطه های جدید و ناشناخته می پردازد.
چنین ســینمایی به واقع درمرحله ای باالتر ازســینمای حرفه ای 

متداول قرار دارد.
فیلم کوتاه آکنده از صداقت، ســادگی، نوآوری وخالقیت است و 
فیلم ساز در این عرصه پیوسته و مداوم درجستجوی کشف لحظه ها، 
نگاه ها و زاویه های تازه و درصدد شــکار معانی و قلمروهای جدید 

است.
به رغم همه کمبودها، کمی امکانــات و نبود انگیزه های اقتصادی 
فیلمساز می کوشــد با نگرشی عمیق به مســائل و واقعیات جهان 
پیرامون بنگرد و مناسبات حاکم برســینمای حرفه ای و نگاه های 

معتاد را بشکند.
می کوشد با پرهیز از زیاده گویی و ریســمان بلند اکشن و دیالوگ 
نویســی و ... به معجزه ایجاز تصویر وچرخه کوتاه زمان، ناب ترین 

لحظه ها وصحنه ها راخلق کند.
آفرینش چشــم اندازی نو، قلمروی تازه، بیان افــکار بکر همراه با 

مضامین ظریف و دست نخورده و کشف عرصه ها و
ظرافت های تازه زبانی عصاره همه همت و دغدغه فیلمســاز فیلم 

کوتاه است.
)پنج(- ما و فیلم صد

جشنواره 100، پیشتاز بیان موجز درســینمای ماست. باشد که 
قدرش بیش از اینها دانسته شود!

 جشنواره 100، پیشتاز بیان موجز درسیمنای ماست
منوچهر اکبرلو

  منتقد و مدرس سینما

                             ویژه نامه
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جشنواره فیلم 100 یک اتفاق مهم

 یکی از خبرهــای مهم در ســال جاری برگزاری جشــنواره 
بین المللی فیلم 100 است. جشنواره ایی که هم به لحاظ شکلی 
و هم به لحاظ ســاختارهای درونی و محتوایی با بســیاری از 

جشنواره های سینمایی و هنری کشور متفاوت است.
این جشــنواره انگشتش را روی حساســترین و کاربردیترین 
بخش مدیوم سینما گذاشته است. سراغ فیلم ها و سریال های 

پر طمطراق نرفته است. 
به حسب ضرورت و اضطرار امروز جامعه و جهان دریچه ای باز 
کرده است تا از کارکردها و ظرفیت های تصویر و مدیوم فیلم و 

سینما در متن جامعه امروز بهره گیرد. 
فیلم های کوتاه 100 ثانیه ای. آن هم در عصر رشد و گسترش 

شبکه های اجتماعی و دنیای سیال دیجیتال. 
-جریان آسان و فراگیر تولید فیلم های کوتاه باعث شده تا ده ها 
و صدها فیلم کوتاه بی اهمیت و »الوجود« در طول سال ساخته 
شوند. با دوربین های حرفه ای یا امکانات غیرحرفه ای، ابتدایی 

و حتی با موبایل. 
چشــم انداز آمار نشان می دهد که ســاالنه بیش از سه تا پنج 
و به روایتی هفت هزار فیلم کوتاه ســازمانی یا خودجوش در 
کشور تولید می شود. این اتفاق بزرگی است. خیلی از این آثار 
شاید شــرایط حتی یک بار دیده شــدن را هم نداشته باشند. 
بسیاری به دلیل دشــواری ورود موفق به عرصه های حرفه ای 
و جشــنواره فقط در دایره محدود خانواده ها و دوستان دیده 
می شوند. بخشــی از این آین ها بســته های کوچک آموزشی، 
تبلیغی، ثبت خاطره و حدیث نفس هستند و تعدادی بسیاری 
هم شاکله و شاخصه های یک فیلم بالغ را دارند و برخی از آن ها 
اما، جرقه های هستند که نبوغ، اســتعداد و خالقیت در آن ها 

موج می زند.
- دیگر شکی نیست به جز چند فیلم ســینمایی؛ که بعضا به 
تعداد انگشتان یک یا دو دســت هم نمی رسند در سینمای ما 
قابل اعتنا هســتند. ازدیاد »تولید مثل« آثار ضعیف و ناقص و 
فیلم های بلند فاقد درک مسائل جامعه و ضرورت های فرهنگی 
و اجتماعی در کلیت سینمای امروز ما باعث قهر، دوری و فاصله 
مخاطب – نه فقط مخاطب عام که مخاطب خاص – هم شده 
است. سینمای حرفه ای و ســینمای بدنه ما خسته و بی نشاط 
است. در سطح اجتماع وول می خورد. فاقد پیام های اجتماعی 

قرص و محکم است. بیشتر نوعی محاکات سطحی است. 
ســیِنما فراینــدی گران و دشــوار اســت. تولید یــک فیلم 
ســرمایه گذاری قابل اعتنایی را می طلبد که اگــر برخودار از 
اندیشه- تجربه و ویژگی های موفقیت نباشد بسیار سرمایه سوز 
و پرخطر است. شاید به همین دلیل است که بخش خصوصی 
در سینمای ما نقشــی ندارد و یا فقط در جاهایی حضور پیدا 
میکند که خیالش از بازگشت سرمایه جمع باشد. مثل طنزهای 

اجتماعی عامه پسند و کسی نمی تواند منکر شود که ده ها فیلم 
در طول یک سال شــانس پخش و اکران پیدا نمی کنند و در 
انبارها و آرشــیوها خاک می خورند. با بررسی گذرایی متوجه 
می شویم که در یک بازه زمانی ده ساله میلیاردها تومان سرمایه 
کشــور مثل زباله دور ریخته می شوند و حتی، در فیلمخانه ها، 
پژوهشکده ها و هیچ جایی از آنها استفاده نمی شود و فقط برای 
حلقه کوچک دوستان و سازندگان آثار خاطره هایش می ماند 
و احتمــاالً، یکی دو نمونــه بی کیفیت برای گــزارش کارها و 

اقتضائات روزمرگی. 
این در حالی است که فیلم های آبرودار ما هم چندان خریداری 
ندارند. البته، حساب اســتثناها جداست. جالب اینجاست که 
بخش بزرگی از تولیدات ســینمای ما از منابــع و بودجه های 
دولتی و سازمان ها تأمین می شوند و در این بین نه تهیه کننده 

و نه بعضا، فیلمساز ککش هم نمی گذرد.
- شتاب زندگی در جامعه امروز باالســت. در عصر پیچیده و 
پرشــتاب امروز که اوقات فراغت معنای واقعی اش را از دست 
داده و چرخه پرسرعت روند فعالیت و رومزگی اجازه تمرکز و 
فراغت را نمی دهد ضریب وقت های خالی و حوصله مردم هم 
به شدت پایین است. شاید از دالیل دوری بخش هایی از مردم 
با ســیِنما همین باشد. در این شــرایط بدون شک، بسته های 
فرهنگی و تفریحی ســهل الوصول و فیلم های کوتاه و ثانیه ای 
حرف اول را می زنند. بویژه اینکه با رشد تکنولوژی الکترونیک و 
توسعه فضاهای مجازی و گسترش روزافزون دامنه شبکه های 
اجتماعی زندگی پیوندی ناگسســتنی با این فضاها دارد؛ پس 
بهترین، موثرترین و آگاهی بخش ترین محصول عرضه فیلم های 

کوتاه در این ظرفیت هاست.
 - فیلم کوتاه نیاز جامعه امروز است. سینمای کوتاه سینمایی 
خالق تر، جسورتر، کنکاوتر و مســتقل تر است. رشد صنعت، 
تکنولوژی و فضاهای مجازی این مکانیسم را ایجاد کرده تا از این 
فرایند راهبردی تر و کاربردی تر استفاده کنیم. این استفاده هم 
در حیطه فرهنگ سازی و تعالی فرهنگی جامعه می تواند باشد و 
هم در گستره مقاصد تبلیغی، آموزشی و کاربردی. عصاره و جان 
مایه سینماست. گونه سینمایی خردورزتر و اندیشه محوراست. 
اسیر مالحظات و مناسبات نیست. چون گرفتار گیر و گور های 
حرفه ای سینمای بدنه نیست پس مستقل تر است و به تناسب 

آن، محاکات واقعی تر درون اجتماع و آدم ها است.
از این رو، معتقدم این نوع ســینما فراتر از اهــداف تجربی و 
مزیت های آموزشی که برای نســل جدید فیلمسازان دارد از 
آن رو که در چنبره کلیشه ها و مقتضیات سینمای بدنه نیست 
خالق تر و جسارت آمیزتر و ضروری تر است و توجه به آن نیازی 

است اساسی.

دوازدهمین جشنواره بین المللی  100                         
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جشنواره فیلم 100 
ییک از مصادیق 

جوان گرایی در حوزه 
هرنی

امروزه پرورش اســتعدادهاي جوان به یک شــعار صرف 
تبدیل شده اســت و بســیاري از ارگان هــا و نهادهایي که 
جشنواره برگزار مي کنند این شعار را بدون در نظر گرفتن 
محتوا به کار مي گیرند. اما حوزه هنري این شعار را در طول 
سال ها فعالیت خود به معناي واقعي سرلوحه کارهاي خود 
قرار داده اســت از همین رو توجه به اســتعدادهاي جوان 
از نکات مهم و قابل توجه این نهاد در کشــف و شناســایی 
استعدادهای جوان است تا جایی که از نهضت جوان گرایی 
حوزه هنری در سال های اخیر همه ساله یک فیلمساز جوان 
به بدنه سینمای حرفه ای اضافه می شود. فیلمسازانی چون 
محمدرضا خردمندان، بهــروز نورانی پور، رضا زهتابچیان، 
حسین دارابی و ... نمونه هایی از فیلمســازانی هستند که 
طی سال های اخیر با حمایت حوزه هنری فیلم ساخته اند. 
این رویکرد حوزه هنری بویژه در در جشنواره فیلم 100 که 
امسال دوازدهمین دوره اش را پشت سر می گذارد عیان تر 

و گسترده تر است.
بسیاري از هنرمندان بنابر استعداد و عالقه اي که دارند فیلم 
مي سازند یعني عالقه و استعداد در تولید یک اثر هنري گره 
مي خورد، اما برخي دیگر از جوان ها هستند که بنابر شرایط 
این حرفه را انتخاب کردند و هیچگاه فرصت تجربه در این 
عرصه را نداشتند و از آنجا که سینما هنري پر هزینه است 
فرصت آزمون و خطا به معناي واقعي در این عرصه نیست. 
بنابراین جشــنواره بین المللي فیلم 100 فرصت آزمون و 
خطا و جمع بندي توانایي هنرمندان جوان را ایجاد مي کند 

و ظرفیتی مناسب برای تجربه ورزی و سینماورزی است.
 امروز جشــنواره فیلم 100 به عنوان یــک فرصت واقعي 
تلقي مي شود. این جشنواره در دوره هاي مختلف برگزاري 
با شعارهاي مختلفي روبرو بوده است. به عنوان مثال شعار 
»ایده هاي نو«، »ســینماي تذکر« و ... از جمله شــعارهاي 
جشنواره هاي پیشــین فیلم 100 بوده است و در سال های 
اخیر با دبیری علی قربانی این جشنواره با  شعار »اخالق« 

سیاستگذاری و برگزار می شود.
جشــنواره فیلم 100 محلــي براي گره خــوردن پرورش 
اســتعدادهاي جوان و اعتماد به مدیریت جوان تر ها است و 
اگر این اعتماد به وجود آید چهره هاي جوان در عرصه هاي 
مختلف فرهنگي فعالیت خــود را به بهترین شــکل آغاز 
مي کند. از این رو معتقدم مدیریت در نســل جدید تجلي 
آرمان و انگیزه اســت و امیــدوارم این پیام روشــن که در 
برگیرنده اعتماد به جوان است در عرصه مدیریت برنامه هاي 

هنري قوت پیدا کند.

یک جشنواره سیمنایی

 اب پرچم اخالق گرایی و جوانگرایی

نگاهی به تاریخچه برگزاری جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای نشان می دهد که این 
رویداد مهم سینمایی در سه بازه زمانی به ترکیب و انسجام درست دست یافته است. 
اول مرحله ایجاد که حوزه هنری کرج این جشــنواره را پایه گذاری کرد و دوم مرحله 
تثبیت که حوزه هنری تهران با شــکل منظم و دقیق از برگزاری به نهادینه شدن آن 
کمک کرد و جشنواره از اعتبار خاصی برخوردار شد و تثبیت شد و سوم مرحله ترویج و 
تولید که در سال های گذشته تالش شده تا فیلم ها هرچه بیشتر در دسترس مخاطبان 
قرار بگیرد و ارتباط بین مخاطبان و تولیدکنندگان با پیام های اخالقی بیشــتر شکل 

بگیرد.
جشنواره فیلم 100 به گونه ای سیاستگذاری شده که شــعار اخالق و سبک زندگی 
راهبرد محوری آن است، و به جرات می توان گفت از جشنواره های منحصربه فرد در 

میان جشنواره های رنگارنگ سینمای ایران است.
در دوره ای زندگی می کنیم که نیازمند اشــاعه هر چه بیشتر فرهنگ اخالق مداری 
در جامعه است. متاسفانه، در حال حاضر، برخی قسمت های جامعه ما از بی اخالقی 
رنج می برد. بی اخالقی در آپارتمان نشینی، بی اخالقی در رانندگی، برخی مناسبات 
روزمره و... وظیفه همه بویژه نهادهای فرهنگی و اجتماعی است که روی اخالق جامعه 
کار کنند. و جشنواره فیلم 100 هم با این رویکرد و هدف گذاری توانسته در این دوره 
بالغ بر ۳۶00 اثر را گردآوری نماید و نیاز است همه کمک کنند تا پرچم جشنواره باال 

باشد و موثرترین عامل های اخالقی را به مردممان گوشزد کینم.
سینمای اخالق سینمای تذکر است و به دلیل ظرفیت بی بدیل سینمای کوتاه و فیلم 
های 100 ثانیه ای و امکان وسیع و گسترده نشر و پخش آن ها در فضاهای مجازی و 
شبکه های اجتماعی می توان بسیاری از مهم ترین نکات و کلیدواژه های حیاتی جامعه 
را از طریق آن ها رواج و اشاعه داد. مشــکل بی اخالقی در جامعه ما از طریق سینما و 
رسانه های مدرن حل می شود و خصوصا، سینمای کوتاه و یا 100 ثانیه ای تاثیر خوبی 

در اشاعه فرهنگ  و اخالق دارند.
بررسی ها موید آن است که با کاربست فیلم های کوتاه و استفاده از ضریب انتشار باالی 
این نوع آثار به راحتی می توان بســیاری از مفاهیم مهم در حوزه های دســتگاههای 
مختلف از جمله: شهرداری،  راهنمایی رانندگی، بهزیستی ، محیط زیست، مصرف و 
صرفه جویی آب و برق و ... ، فوتبال و ... انتقال داد. حوزه هنری با درک اهمیت باالی 
مفاهیم اخالقی و نکات آموزشی شــهروندی محور اخالق را سرلوحه این حرکت قرار 

داده است. 
اهمیت این عو جشنواره ها و فیلم های کوتاه به حدی است که امروز در جهان شاهد 
برگزاری نمونه های مشابه آن هستیم.از جمله جشنواره فیلم های۶0 ثانیه دانمارک، 
جشنواره ۶0 ثانیه ای پاکستان، جشــنواره ۶0 ثانیه ای هند، جشنواره 100 ثانیه ای 
بوستون، ویدیو میکر ایتالیا، FIFOG جشنواره فیلم کوتاه ژنو سویس، NDU فیلم 
کوتاه لبنان، ۶0SFF جشنواره ۶0 ثانیه ای پاکستان، ONE MIN جشنواره یک 
دقیقه ای چین، ۶0SECOND FILM FESTIVAL جشــنواره ۶0 ثانیه ای 

دانمارک، و ...
پس ضروری است مراکز مختلف با همیاری و مشــارکت در این جشنواره سینمایی 
متفاوت و کاربردی زمینه های گســترش و تقویت آن را فراهم ســازند. این در حالی 
است که این جشنواره در 11 دوره برگزاری نشــان داده است قابیلت و قدرت کشف 
استعدادهای جدید و معرفی نسل جدید فیلمسازان را به کاروان سینمایی کشور دارد. 
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