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هفتههنرانقالب اسالمی

سخننخست
برنامه ای«تفکرمحور»و بدور از حاشیه سازی های زرد
نقد را اگر به اعتبار لغت جدا کردن «ســره از ناسره» بدانیم ،در واقع
داوری و قضاوت دوجانبه در مورد یک گزاره است که مثل هر پدیده
دیگری در تطور زمان دچار تغییر و تاثیر و تاثر شده و گاهی «نقد» در
موضوع مشخصی مانند سینما با حواشی و ممیز و انتقادهای شخص
محور و غیره درهم تنیده میشود .گاهی منتقدان ما به جای نقد یک
اثر به نقد صاحب آن اثر میپردازند یا تفکر و پیشــینه تهیه کننده یا
نویسنده آن را به تمسخر و اســتیضاح میگیرند و معموال به سختی
میتوان این شــاخ و برگ های اضافه را برید و فیلمــی را در جایگاه
مستقل خودش یا به اصطالح «سینما به ما هو سینما» ،عیارسنجی
کرد.
در همین راســتا از تاریخ پیدایش ســینما و تلویزیون در همه جای
دنیا ،همیشــه برنامههایی به این مهم اختصاص داشته و منتقدان و
کارشناسانی با جهت گیریهای مختلف و اهداف آموزشی ،ترویجی،
تشویقی ،تنبیهی ،سیاســی ،فرهنگی ،هنری و  ...به نقد نمونههای
مصداقی هنر هفتم پرداختند.
«ریچاردز» در کتابِ خود با عنوان «نقد عملی» استدالل میکنند که
نقد مترادف ستودن یک اثر ادبی نیست؛ به نوعی کار منتقد این نیست
که دربارهی تأثیر متون ادبی در خواننده ســخن بگوید .به جای این
کارها ،منتقد ادبی باید علت گیرایی یک اثر را با توسل به استداللهای
نقادانه تبیین کند .صرف گفتن اینکه « این فیلم براستی یک شاهکار
است» یا « این نقاشی بینظیر است» یا « این قطعه موسیقی انسان را
مسحور میکند و به یک جهانِ دیگر میبرد» ،در واقع هیچچیز راجع
به آن اثر نمیگوید.
حاال در این بحبوحه رقابــت بیدلیل شــبکههای تلویزیونی برای
ساخت برنامههای گفت و گو محور و نقدگونه و میزهای گرد و مربع
و مســتطیل و  ...اتفاق نادر و قابل ستایشی است که یک برنامه ساده
و بی ادعا ساخته شود که شــاید در ظاهر شبیه برنامههای مشابهش
باشــد اما در رویکرد و محور و تفکر و پردازش این تفکر واقعا شریف
و بال تشبیه است .برنامه مورد بحث ما برنامه «نقد سینما» ست که
حدودا دو ماه است جمعه شبها روی آنتن شبکه  5سیما میرود  -و
پیش از آن هم قسمتهایی ازآن همزمان با جشنواره فجر پخش شده
است -در همین ابتدای راه توانسته خیلی چیزها را ثابت کند و گرفتار
حاشیههای ژورنالیستی و سطحی و زرد نشود و طبق رسالت اصلی و
واقعی یک برنامه نقد سینمایی موفق ،با نگاهی فراگیر و فراجناحی به
سمت مباحث بنیادین حوزه فرهنگ برود.
مجری به عنوان عنصر ثابت این گروه از برنامهها ،نقش بسیار محوری
و کلیدی ایفا میکند ،به طوریکه با پیشــینه و اطالعات سینمایی و
تسلط ســینمایی و طرز بیان و روابط روشــن و تاریکش با افراد این
صنف ،میتواند تا حد بسیار زیاد روی مسیر کلی برنامه و سرنوشت

مخاطب پذیری آن تاثیر بگــذارد .یکی دیگر از
نقاط قوت «نقد سینما » انتخاب «بهروز افخمی»
به عنوان مجری کارشناس است که نقش ثابت نخ
تسبیح را به خوبی ایفا می کند و انسجام و جهت
دهی گفت و گوها و تحلیلها را به بهترین شکل
مدیریت میکند.
از طرفی همانقدر کــه حضور یک مجری ثابت و
موفق میتواند به بهبود عملکرد چنین برنامهای
کمک کند ،حضور یک یا دو منتقد ثابت با رویکرد
یکسان و مشخص نسبت به همه فیلمها میتواند
بسیار آزاردهنده و آسیب زننده باشد و از همین
رو ،یکی دیگر از نقاط قوت «نقد سینما» استفاده
از کارشناســان و منتقدان جدیدی است که هم
در هر برنامــه تغییر میکننــد و هم چهرههای
کلیشهای و همیشگی و به اصطالح پای ثابت این
گونه برنامهها نیستند و واقعا به فراخور مضمون
فیلمهای مورد بحث در هر هفته انتخاب میشوند
و با حضورشان به دور از طرح بحثهای کلی و بی
ثمر ،به بررسی محتوایی آثار میپردازند و در یک
جمله کلی «علم نقد» میدانند.
جوان گرایــی ایــن برنامــه در کنــار حضور
پیشکسوتان عرصه فرهنگ ،شاید به زعم برخی
ایرادگیران ترکیــب متناقضی باشــد و این دو
نسل زبان مشــترکی باهم نداشته باشند اما اگر
عمیقتر نگاه کنیــم دقیقا از هــوش و ذکاوت
سازندگان «نقد سینما» نشــات گرفته و تقابل
این دو دیــدگاه با اینهمه فاصلــه زمانی ،منجر
به ارائــه بحثهای تحلیلــی پیرامون مهمترین
موضوعات سینمایی کشــور شده و حضور همه
جانبه منتقدان و کارشناسان و اهالی مطبوعات
و غیره نشان داده که این برنامه و سازندگان آن
چه ارتباط موفقی با بدنه سینما و فعاالن عرصه
فرهنگ و هنر و مشخصا «سینما» دارند.
در حالت کلــی بایــد بگوییم در میــان همه
اتفا قهــای روزمــره  ،گاهی بعضیهایشــان
خاصترنــد و باید با تمرکز بیشتری رویشــان
مکث کنیم و تامل کنیم و جدیتر بگیریمشان.
«نقد ســینما» در حوزه برنامه سازی تلویزیونی
یکی از همین اتفاقهای خاص و ویژه است که با
گذشت زمان عیار خود را عیانتر میکند.
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انیمیشن«محرابآرامش»در جشنوارههندوبنگالدش
انیمیشــن «محراب آرامش» از تولیدات حــوزه هنری کهگیلویه
و بویراحمد به دوازدهمین جشــنواره فیلم کــودکان بنگالدش و
پانزدهمین جشنواره فیلم زنان آسیا  Lawrtراه یافت.
رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت :انیمیشن «محراب آرامش» از
تولیدات حوزه هنری این استان توانست به دوازدهمین جشنواره فیلم کودکان
بنگالدش و پانزدهمین جشنواره فیلم زنان آسیا  Lawrtراه یابد.
اسالمی گفت :انیمیشن «محراب آرامش» انیمیشــنی دو بعدی است و در
چهار دقیقه روایت میشود و داستان آهوی بارداریست که برای نجات جان
فرزندش از فرشهایی با نقوش مختلف میگذرد.
وی بیان کرد :این اثر فرهنگی فاخر تاکنون در بیش از  ۴۰جشنواره بین المللی
شرکت کرده و در این زمینه رکورددار است.
گفتنی اســت پانزدهمین جشنواره فیلم زنان آســیا  Lawrtهند از  ۵تا ۷
مارس همزمان با روز جهانی زن در دهلی پایتخت هند و دوازدهمین جشنواره
فیلم کودکان بنگالدش  ۲تا  ۸مارس در داکا برگزارشد.

«لوتوس» بهترین کارگردانی جشنواره فیلم بیروت

مســتند کوتاه «لوتوس» تولید مشــارکتی حوزه هنری مازندران
به کارگردانی محمدرضا وطندوســت در هجدهمین جشــنواره
بینالمللی فیلم «بیروت» خوش درخشید.
مســتند کوتاه «لوتوس» تندیس بهترین کارگردانی هجدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم «بیروت» را از آنِ محمدرضا وطندوســت کرد« .لوتوس»
داستان مادر شهیدی را روایت میکند که ســالها منتظر دیدار فرزندش و
حضور بر مقبره اوســت که در جزیرهای محصور مانده و در نهایت این دیدار
رخ میدهد.
گفتنی است ،این فیلم توانسته در «جشنواره بینالمللی فیلم بیروت» که از
تاریخ  ۲الی  ۸اردیبهشت  ۹۸در کشور لبنان برگزار شد ،جایزه «الف زرین»
بهترین کارگردانی را از آن خود کند.
«لوتوس» که با مشارکت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران تولید
شده ،تاکنون در جشنوارههای داخلی و خارجی متعددی حضور یافته و موفق
به کسب جوایزی شده است که در آخرین مورد میتوان به جایزه ویژه نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم «وارش» اشاره کرد.

«آخرینماهی»درجشنواره«اکوزین»اسپانیا

انیمیشن کوتاه «آخرین ماهی» از تولیدات حوزه هنری استان همدان
در جشنواره فیلمهای محیط زیستی «اکوزین» کشور اسپانیا به رقابت
پرداخت.
انیمیشــن کوتاه «آخرین ماهی» به کارگردانی محمود صائمین و از تولیدات
حوزه هنری اســتان همدان که پخش بینالملل آن را سازمان سینمایی حوزه
هنری برعهده دارد در جشنواره بینالمللی فیلمهای محیط زیستی «اکوزین»
در کشور اسپانیا به نمایش درآمد.
این جشنواره سینما را هنری در جهت تغییر و تحولهای مثبت محیط زیست
میداند و امسال هشتاد فیلم از سراسر جهان در آن شرکت دارند.
انیمیشــن کوتاه «آخرین ماهی» پیشتر در جشــنواره بینالمللی «آتن انیم
فست» در کشــور یونان به نمایش درآمده بود و با اســتقبال مخاطبان همراه
شده بود.
دوازدهمین دوره جشنواره فیلمهای محیط زیستی «اکوزین» که توسط انجمن
اکوزین برگزار میگردد از  13تا  29اردیبهشــتماه  98در شهر زاراگوزا کشور
اسپانیا برگزار شد.
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ساختمستندشهید«مهدیامینی»ازشهدايمرزميرجاوه
از سوی دفتر هنرهای تصویری و پویانمایی حوزه هنری شهرستان
شــاهرود و کانون فرهنگی رسانهای هشت ،ســاخت فيلم مستند
شهید مهدی امینی يكي از شهداي مرز ميرجاوه ،آغاز شد.
ساخت فیلم مســتندی درباره زندگی شــهید مهدی امینی از شهداي مرز
ميرجاوه ،در دومین سالگرد شهادتش کلید خورد.
این مســتند به نویســندگی و کارگردانی محمدرضا عبادیانی ،مدیر تولید
ابوالفضل علیزاده ،فیلمبرداری و تدوین رضا علیزاده ،توسط کانون فرهنگی
رسانهای هشت و با همکاری دفتر هنرهای تصویری و پویانمایی حوزه هنری
شهرستان شاهرود در حال تولید است.
بر اساس این گزارش ،در تاریخ  ۶اردیبهشــت  ۱۳۹۶در مرز میرجاوه استان
سیستان و بلوچستان ۱۱ ،نفر از ســربازان مدافع وطن مورد حمله نیروهای
گروهک تروریستی قرار گرفته و  ۸نفر از آنها به شهادت رسیدند.
شهید مهدی امینی ،متولد  ۱۳۷۶اهل شهر حکمآباد شهرستان جوین استان
خراسان رضوی ،یکی از شهدای این عملیات تروریستی است.

«اقایگوزن»جایزهویژهجشنواره«اسکپتو»ایتالیاراکسبکرد
انیمیشن «آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی موسوی در دهمین
دوره جشنواره فیلم کوتاه «اســکپتو» در ایتالیا موفق به دریافت
جایزه ویژه شد.
جشنواره فیلم کوتاه «اسکپتو» بر فیلمهای کوتاه مستقل متمرکز است و سعی
دارد امکان مالقات فیلمسازهای کشورهای مختلف را فراهم آورد.
این جشنواره با هدف تشویق و معرفی فیلمسازان مستقل شروع به کارکرد و
تمرکز آن بر برقراری دیالوگ و تبادالت فرهنگی بین فیلمسازان سراسر جهان
است .این جشــنواره همچنین قصد دارد شــهر کاگلیاری ایتالیا را که محل
برگزاری جشنواره است ،به مردم معرفی کند.
جشنواره «اسکپتو» دارای بخشهای مختلفی از جمله بخش فیلمهای کوتاه،
مستند ،انیمیشن و داستانی است.
«اسکپتو» اصطالحی یونانی و به معنی دیدن و تماشاکردن است.
این جشنواره از سوم تا ششم آوریل برابر با چهارده تا هفدهم فروردین ماه در
شهر کاگلیاری ایتالیا برگزار شد.

«خانهای برای تو» در جشنواره «کراکف» لهستان

مســتند بلند «خانهای برای تو» محصول ســازمان ســینمایی
حوزه هنری در بخش رقابتی جشــنواره بینالمللی فیلم مستند
«کراکف» لهستان نمایش داده میشود.
«خانهای برای تو» به کارگردانی مهدی بخشی مقدم و تهیه کنندگی مهدی
شامحمدی در پنجاه و نهمین دوره جشنواره «کراکف» حضور دارد.
این جشنواره ی معتبر در شهر «کراکف» از تاریخ  26می تا  2ژوئن ،برابر با 5
تا  12خرداد برگزار میشود.
در طول هشت روز برگزاری این جشنواره ،شرکت کنندگان به تماشای 250
اثر از سراسر دنیا مینشینند.
هر ســاله حدود نهصد نفر از عالقمندان ســینما از سراســر دنیا که شامل
کارگردانان ،تهیه کنندگان و برگزار کنندگان جشنوارهها در این رویداد مهم
سینمایی حضور دارند.
پخش بینالملل مستند «خانهای برای تو» برعهده سازمان سینمایی حوزه
هنری است.
شماره بیست و شش وبیست و هفت
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کارگاه تحلیل و نشانهشناسی انیمیشن «سنگها»

«امروز» در مراکش

نمایش «امــروز» در جشــنواره
فیلم کوتاه «فیلم و ادب آگادیر»
مراکش
فیلم کوتاه «امروز» به کارگردانی بختیار خلیلی
و تهیهکنندگی حوزه هنری استان کردستان و
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به
بخش رقابتی جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
فرهنگ و ادب دانشــگاه آگادیر راه یافت و به
نمایش درآمد.
جشنواره بینالمللی فیلم و ادب آگادیر مراکش
 ۲۳الی  ۲۷آوریل ( ۳الی  ۷اردیبهشت  )۹۸در
دانشگاه علوم انسانی شهر آگادیر در مراکش
برگزار شد.
فیلم «امــروز» پیشــتر در جشــنوارههای
مختلف بینالمللی از جمله San Mauro
 Torineseجشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
توریــن ،ایتالیــا Grand indiewise
convention folm Festival
جشنواره ایندی وایز ،میامی آمریکا -جشنواره
خــوزه فرانسیســکو روزادو شــهر مادریــد
Ekurhuleni international
 film festivalجشــنواره بینالمللــی
فیلم کوتاه اکرولونی در شــهر ژوهانسبورگ،
آفریقای جنوبــی -فســتیوال فیلم و عکس
و حضور در بخش مســابقهای فســتیوال در
شهر نیکوزیا قبرس جشنواره ایندی فیلم به
صورت آنالیــن TIF Video festival
و جشــنواره بینالمللی فیلم کوتاه ســامت
دانشگاه ســوربون ،پاریس ،فرانسه جشنواره
فیلم کوتاه ( )Inshortنیجریه و ...حضور و
جوایزی را از آن خود کرده است.
در ایــن فیلم کوتاه ،آشــتی محمدی ،آرتین
نازککار ،ســاناز رحیمی و بختیار خلیلی به
عنوان بازیگر ،زانیار لطفی تصویربردار ،رسول
احمدی به عنــوان مدیر تولید ،ایوب شــیخ
احمدی به عنوان طراح صحنه و گریمور ،زانیار
طهماسب به عنوان صدابردار و فرهاد مطاعی به
عنوان عکاس و تدوینگر ،کارگردان فیلم بختیار
خلیلی را همراهی کردهاند.
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خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان در کارگاه تحلیل و نشانهشناسی انیمیشن خود این
بار انیمیشن کوتاه «سنگها» یا  Rocksرا به نمایش گذاشت.
انیمیشــن «ســنگها» به کارگردانی Chris Stenner | Arvid Uibel | Heidi
 ۱۰ Wittlingerاردیبهشت در خانه هنرمندان اصفهان به نمایش درآمد.
پیام پورفــاح ،مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری اســتان اصفهــان ،در توضیح این فیلم گفت :انیمیشــن
«سنگها» که در سال  ۲۰۰۳منتشــر شده است ،ساخت کشــور آلمان بوده و از افتخارات این اثر نامزدی
اسکار  ۲۰۰۳است.
وی افزود :اين فيلم ما را به عصری میبرد كه هنوز آنچه كه امروزه ما بهعنوان انســان متمدن میشناسيم،
وجود نداشت .ما فيلم را با  ۲سرعت زمانی مختلف میبينيم ،يكی زمان از نظر سنگها و ديگری زمان آنگونه
كه برای انسان میگذرد.
پورفالح ادامه داد :در این انیمیشن ما انسان اوليه را میبينيم كه چرخ را كشف میكند و بهدنبال آن تمدن
بشری را شكل میدهد .در حالیكه سنگهای داستان نظارهگر اين پيشرفت هستند.

چاپ نُه جلد کمیک استریپ در ستایش پهلوانان

انتشارات سوره مهر  ۹جلد کمیک استریپ در نمایشگاه کتاب  ۱۳۹۸عرضه کرد.
این  ۹کتاب که  ۸جلد آن نوشــته احمد عربلو و یک جلد از بردیا سرشار اســت ،بر پایه زندگی قهرمانان ملی
ایرانی شکل گرفته است.
تصویرگری این کتابها را امیرهوشنگ معین (جوانمرد ،رســم پهلوانی و پهلوان سربدار) ،مهیار چارهجوی
(والی دادگر ،مرد بیدار و ناجی کاروان) ،سعید خالقی (پیلتن و پهلوان شیردل) و بردیا سرشار (جهان پهلوان)،
برعهده داشتهاند.
کمیک اســتریپ به عنوان یکی از ژانرهای پرطرفدار و اثرگذار در جهان امروز ،هر ساله پایه شکلگیری آثار
تلویزیونی و سینمایی فراوان و پرفروش میشوند.
مرکز تلویزیون و انیمیشــن حوزه هنــری به عنوان تولیدکننــده این مجموعه امیدوار اســت ،تولید چنین
مجموعههایی به رونق گرفتن صنعت کمیکاستریپ و غنا بخشیدن به روایتهای قهرمانانه در عرصه سینما و
تلویزیون بینجامد.

فروردین و اردیبهشت 1398

پیام تسلیت سازمان سینمایی

حوزه هنری در پی درگذشت

جمشید مشایخی

پیام تسلیت سازمان ســینمایی حوزه هنری در پی در پی
درگذشت جمشید مشــایخی ،بازیگر پیشکسوت سینما،
تئاتر و تلویزیون ،سازمان ســینمایی حوزه هنری در پیامی درگذشت
این هنرمند را تسلیت گفت.
در پیام تسلیت سازمان سینمایی حوزه هنری آمده است:
«بازگشت همه به سوی خداوند مهربان است
استاد جمشید مشایخی ،همانا جای شــما در هنر این سرزمین بسیار
خالی خواهد بود.
شش دهه حضور سنجیده ،تحســینبرانگیز و ثبت خاطرات ارزشمند
شما برای هنر این سرزمین را فراموش نخواهیم کرد.
سازمان سینمایی حوزه هنری ،درگذشــت این هنرمند گرانمایه را به
جامعه هنری کشور و خانواده محترم ایشان ،تسلیت میگوید و برای
روح آن مرحوم آرامش و آمرزش و برای خانواده ایشان صبر و شکیبایی
از درگاه خداوند متعال خواستار است».

نوروز امسال چند نفر در سینماهای حوزه هنری فیلم دیدند؟
پنج سینمای حوزه هنری در شهرستانها نسبت به نوروز ســال پیش ،با افزایش مخاطب و
فروش روبرو بودهاند.
سینماهای سپهر ساری ،یاسمن شاهین شــهر ،پردیس بهمن سنندج ،بهمن بهشهر و قدس
همدان در نوروز امسال ،نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشد فروش و تماشاگر داشتهاند.
سینما سپهر ساری با یک سالن ،بیش از  25درصد رشد مخاطب و  14درصد رشد فروش داشته ،سینما
یاسمن شاهین شهر با دو سالن ،بیش از  16درصد رشــد مخاطب و حدود  59درصد رشد فروش داشته،
پردیس بهمن سنندج با سه سالن ،بیش از  13درصد رشد مخاطب و حدود  40درصد رشد فروش داشته،
سینما بهمن بهشهر که تک سالنه است ،نوروز امسال بیش از هفت درصد افزایش مخاطب و بیش از شش
درصد رشد فروش داشته و برای سینما قدس همدان با  2سالن ،حدود دو درصد رشد مخاطب و بیش از 32
درصد افزایش فروش ثبت شده است.
حوزه هنری صاحب  60سینما و  111ســالن در سراسر ایران است .نوروز امســال  1209828نفر در
سینماهای حوزه هنری فیلم دیدند.

شماره بیست و شش وبیست و هفت
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نشست پدیدارشناسی
در سینمای سابچاک

پژوهشــکده فرهنگ و هنر اســامی ،نشســت
پدیدارشناسی در سینمای سابچاک را توسط میز
تخصصی فلسفه و سینما برگزار کرد.
نشســت پدیدارشناسی در ســینمای سابچاک با
نگاهی به کتاب «نشــانی چشــم :پدیدارشناسی
تجربه سینمایی» توســط میز تخصصی فلسفه و
سینما برگزارشد.
در ایــن نشســت علی نجــات غالمــی (مترجم
و پژوهشــگر پدیدارشناســی) به ایراد سخنرانی
پرداخت.
گفتنی است ،این نشســت در پژوهشکده فرهنگ
و هنر اسالمی ،سرای شــهید آوینی حوزه هنری
برگزار شد.

نمایش و تحلیل
«ناخدا خورشید»
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«پهلوون برمیگرده» در خوزستان

فیلم مســتند «پهلوون برمیگرده» ،با موضوع زندگینامه عبدالرضا حیاتی
هنرمند پیشکسوت خوزســتان ،به همت حوزه هنری استان و نویسندگی و
کارگردانی علی حیاتی تولید میشود.

نشست تخصصی سینما کتاب با نمایش و تحلیل فیلم ناخدا خورشید به نویسندگی
و کارگردانی ناصر تقوایی همزمان با دومین روز از هفته هنر انقالب اســامی و با حضور
منتقدین و هنرمندان برگزار شد.
هوشنگ حسینی مســئول واحد هنرهای تصویری گفت« :ناخدا خورشید» ،فیلمی
داستان گونه است که با الهام از داستان «داشتن یا نداشتن» نوشته ارنست همینگوی به
این فیلم تبدیل شده است.
حســینی افزود :فیلم «ناخدا خورشــید» ،خالص خالص داســتان خود را میگوید.
داستانی درباره آدمهایی با کنشها و دغدغههای بزرگ ساالنه است و باعث می شود که
ظرافتهای روایی داستان و شخصیت پردازی خارق العاد ه آن را همگان تحسین کنند.
سلسله نشستهای تخصصی سینما کتاب در ســالجاری و در ایام مبارک هفته هنر
انقالب اسالمی آغاز ،و در طول سال و مناســبتهای مختلف به همراه تحلیل و نمایش
فیلم برگزار خواهد شد.

ورکشاپ
علی حیاتی هدف از ساخت این مســتند را معرفی عبدالرضا حیاتی که شخصیتی
تاثیرگذار در سطح اســتان اســت و به تصویر کشــیدن زوایای پنهان این هنرمند
پیشکسوت در عرصههای مختلف فرهنگی و هنری دانست.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان ،بیان کرد :در این مستند با
افراد مختلفی که با عبدالرضا حیاتی در ارتباط بودهاند صحبت شده ولی روند آنها به
شکل گفتوگو و مصاحبههای مرسوم نیست.
وی افزود :محمد جمالپور ،صادق آهنگران ،کاظم پوره ،محمود میوه ،علی لیموناتی،
سهراب کاکاوند ،عبدالرحیم حیاتی ،علی ادهمی ،احمد مکاری و مرتضی مطوری از
جمله کسانی هستند که در این مستند درباره عبدالرضا حیاتی صحبت کردهاند.
وی با بیان اینکه نکته جالب در این فیلم مســتند بلند این است که خود عبدالرضا
حیاتی در این فیلم حضور ندارد ،افزود :عبدالرضا حیاتی شخصیتی چند بُعدی است
که در حوزههای مختلف همچون بازیگری ،کارگردانی ،نویســندگی تئاتر و سینما،
نوحهخوانی و نوحه سرایی ،شعر ،طراحی ،نقاشی ،خطاطی و فعالیتهای بیشماری
داشته و نقش تاثیرگذاری در استان دارد.
کارگردان فیلم مســتند «پهلوون برمیگرده» عنوان کرد :فیلم برداری این مستند
در بیست جلسه انجام شــد و در حال حاضر وارد فاز پس از تولید شــدیم و مونتاژ و
صداگذاری و ســایر مراحل فنی آن در حال انجام اســت و تا یک ماه آینده به پایان
میرسد.
شایان ذکر است ،طراح ،نویسنده ،کارگردان و تدوین گر فیلم مستند بلند «پهلوون
برمیگرده» را علی حیاتی برعهده دارد و سایر عوامل آن عبارت اند از :فیلمبردار ضیاء
حاتمی ،صدابردار بهشــاد مطیعی و مدیر تولید رضا حیاتی هســتند و حوزه هنری
خوزستان نیز تهیه کننده این مستند است.

فیلم کوتاه «عکس سهنفره» به کارگردانی مهدی فراهانیراد و
تهیهکنندگی حوزه هنری البرز ساخته شد.
محمدسجاد احسانفر مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه
هنری البرز عنوان کرد :فیلم کوتاه «عکس سهنفره» به کارگردانی
مهدی فراهانیراد و تهیهکنندگی حوزه هنری البرز زمستان سال
جاری تولید شد.
احســانفر افزود :این فیلم که عوامل آن همگی از هنرمندان
اســتان البرز هســتند با موضوع کودک و خانواده و نگاهی نو به
رویکرد کودکان نسبت به موقعیتهای پرتنش در روابط والدین
میپردازد.
گفتنی اســت ،تولید فیلم کوتاه «عکس سهنفره» در راستای
حمایت حوزه هنــری البرز از هنرمندان و فیلمســازان جوان و
متعهد استان البرز صورت گرفته است.

کارگاه فیلمنامه پیشرفته در قم

با حضور علی فرقانــی ،کارگران و فیلمنامهنویس
فعــال در عرصــه ســینما و تلویزیــون ،کارگاه
فیلمنامهنویسی پیشرفته ویژه هنرجویان باشگاه
فیلم حوزه هنری قم برگزار شد.
در این کارگاه یکروزه که در سالن آسمان حوزه
هنری قم برگزار شــد ،به تفاوتهای داســتان و
فیلمنامه ،چالشهای نــگارش و فروش فیلمنامه
پرداخته شــدو طرحهای که از پیش آماده کرده
بودند توسط .
حوزه هنری قم فعالیتهای آموزش فیلمسازی
خــود را در دورههــای فراگیــر و بــا برگزاری
کالسهای متنــوع تخصصی ،کارگاههــا و ارائه
خدمات جهت ساخت فیلم کوتاه در قالب باشگاه
فیلم حوزه هنری قم ارائه میکند.

تولید فیلم کوتاه «عکس
سهنفره» در حوزه هنری البرز

شماره بیست و شش وبیست و هفت
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رشد مخاطبان پردیس «ساحل» اصفهان در دهه فجر
سیدمصطفی حسینی مدیر ســینماهای حوزه هنری در استان اصفهان
از اجرای موفقیتآمیز طرح بلیت نیمبها 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  9سالن 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 فیلمها به مرور بهتر شــد و انشاهلل با برنامههایی 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.

تولید فیلمهای  ۱۰۰ثانیهای برای کاهش آسیبهای اجتماعی
امیر رجبی رئیس حوزه هنری استان اردبیل اعالم کرد :بر اساس تفاهمنامه وزارت کشور با حوزه
هنری ،تولید فیلمهای کوتاه  ۱۰۰ثانیهای با موضوع آســیبهای اجتماعی در دســتور کار حوزه
هنری قرار گرفته است.
امیر رجبی رئیس حوزه هنری استان اردبیل در جلسهای با حضور شفیعی مدیرکل امور اجتماعی استانداری
اردبیل و جمعی از فیلمسازان برتر استان اعالم کرد :بر اســاس تفاهمنامه وزارت کشور با حوزه هنری ،تولید
فیلمهای کوتاه صد ثانیهای با موضوع آســیبهای اجتماعی در دستور کار حوزه هنری کشور قرار گرفته و در
همین راستا با توجه به ظرفیت و توانمندیهای فیلمسازان اســتان اردبیل ،تولید ده فیلم نیز به حوزه هنری
استان اردبیل سپرده شده است.
رئیس حوزه هنری اســتان اردبیل عنوان کرد :رویکرد فیلمســازان در تولید فیلمها نباید فقط نشــان دادن
آسیبهای اجتماعی و ســیاهنمایی باشــد ،بلکه تاکید بر راهکارهای کاهش و مبارزه با آسیبها ،بیان عوامل
ریشهای آسیبها و ارائه الگوهای مثبت اولویت آثار تولیدی خواهد بود.
این مسئول افزود :داشتن ایده ناب و فیلمنامه درست ،انتخاب کارگردان حرفهای برای تولید ،استفاده از حداقل
یک بازیگر ستاره و شناخته شده در فیلم ،ایجاد فرایند تولید حرفهای از ویژگیهای مد نظر در این طرح برای
تولید فیلمهای صد ثانیهای است.
در ادامه این نشست ،شفیع شفیعی به بیان آماری از آســیبهای مختلف اجتماعی در کشور و استان اردبیل
پرداخت و افزود :برخی از آسیبهای اجتماعی از جمله خشونت ،طالق ،اعتیاد ،مفاسد اخالقی و حاشیهنشینی
جزو موضوعات اولویتدار برای کار در استان اردبیل است.
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رومنایی دو مستند در شهرکرد

اختصاص جوایز بخش داستانی جشنواره «چراغ»
به تولیدات حوزه هنری کردستان
با اعالم برگزیدگان بخشهای مختلف سومین جشنواره استانی فیلم «چراغ» در سنندج ،جوایز
بخش داستانی به تولیدات حوزه هنری کردستان اختصاص یافت.
زانیار لطفی مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کردستان گفت :در سال  ۹۷حوزه هنری در بخش
تولید آثار  ۳۲اثر در بخش فیلم کوتاه (داستانی ،مستند ،پویانمایی) را شاهد بودیم که یک آمار بسیار خوب
در عرصه تولید محسوب میشود.
لطفی بیان کرد :تولید آثار سینمایی ارزشی و همچنین آثار با مفاهیم رفیع انسانی در دستور کار این واحد
است و از هنرمندان مستعد استان و طرحها و فیلمنامههای متناسب با سیاستهای حوزه هنری به صورت
کامل توسط حوزه هنری حمایت صورت میگیرد.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری درخصوص جشنواره استانی چراغ گفت :این جشنواره در دوره
سوم با استقبال خوبی مواجه شــده و در مجموع  ۶۰اثر حضور پیدا کردند که بخش اعظم این آثار نیز آثار و
تولیدات حوزه هنری کردستان بوده است.
وی گفت :در بخش داستانی سه جایزه اول تا سوم به ترتیب به فیلمهای «ذبح» به کارگردانی مشترک آکو
زندکریمی و سامان حسینپور« ،پرچم» به کارگردانی جالل ویسی و «اسب» به کارگردانی رسول احمدی
از تولیدات حوزه هنری استان کردستان رسید.
لطفی در خصوص برنامههای مدنظر ســال  ۹۸نیز گفت :بحث آموزش و تولید اثــر در بخشهای مختلف
همچنان به عنوان یکی از مهمترین برنامههای واحد هنرهای تصویری محســوب میشود و در کنار آن بر
اساس برنامه کشوری تولید  ۱۰اثر صد ثانیه ای با محوریت آسیبهای اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد
که امیدواریم با لطف و عنایت حضرت حق و حمایتهای همیشــگی رئیس حوزه هنری استان سالی پر از
موفقیت را برای سینمای کردستان رقم بزنیم.

«ما همه با هم هستیم» عید فطر روی پرده سینماها میرود

«ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی و تهیهکنندگی سید
رضا میرکریمی به عنوان پربازیگرترین فیلم سینمای ایران از عید فطر
روی پرده همه سینماهای کشور میرود.
کمال تبریزی در جدیدترین فیلمش بر اساس فیلمنامهای از پدرام پورامیری ،حسین
امیری و محمد داودی با بهره گرفتن از بازیگرهای مختلف که همگی مسافران یک
هواپیما هستند ،داستانی کمدی از یک موقعیت تراژیک را به تصویر کشیده است.
مهران مدیری ،محمدرضا گلزار ،لیال حاتمی ،ویشکا آسایش ،هانیه توسلی ،پژمان
جمشــیدی ،مانی حقیقی ،جواد عزتی ،سروش صحت ،حســن معجونی ،مهران
غفوریان ،نادر فالح ،سیروس گرجستانی ،علی شادمان ،رضا ناجی ،سام نوری ،فرزین
محدث ،بهادر مالکی ،یداله شادمانی ،محمدمهدی حسینینیا ،شیرین آقا کاشی،
بهزاد قدیانلو ،اشپیتیم آرفی ،لیدا فتحاللهی ،شــیوا بلوچی و دانیال کاظمی در آن
ایفای نقش کردهاند.
پخشفیلمسینمایی«ماهمهباهمهستیم»باموسسه«بهمنسبز»حوزههنریاست.

همزمان بــا هفته هنــر انقالب
اســامی ،دو فیلم کوتاه مستند
از تولیــدات حــوزی هنــری
چهارمحال و بختیاری در تماشــاخانه مهر
شهرکرد رونمایی شد.
فیلم مســتند «کاپیتان  »۲۲به کارگردانی
آرمان قلیپــور دشــتکی و «دیلــگ» به
کارگردانی ســید صفیاهلل حسینی و عباس
رفیعــی مرغملکی به تهیــه کنندگی حوزه
هنری رونمایی و اکران شد.
رئیس حوزه هنــری چهارمحال و بختیاری
گفت :این دو فیلــم با موضوع امیــد ،کار و
تالش و خودباوری توسط هنرمندان فیلمساز
جوان استان ساخته شدهاند.
حجــتاهلل شــیروانی در این آییــن افزود:
حوزه هنری چهارمحــال و بختیاری از آثار
فیلمســازان و هنرمندانی که به مولفههای
امیدبخشی ،کار و تالش نگاه ویژهای داشته
باشد حمایت میکند.
وی ادامه داد :اکنون واحد هنرهای تصویری
حوزه هنری فعالیتهــای مختلفی از جمله
برگزاری کارگاههای از ایده تا فیلم ،ساخت
انیمیشــن ،کارگاه نقد فیلــم را به صورت
مستمر برگزار میکند.
وی افزود :در صورت افزایش اعتبارات اعطایی
به حوزه هنری از سوی مســئوالن استانی،
دایره حمایت از فیلمسازان جوان گسترش
مییابد و فرصت فیلمســازی برای جوانان با
حمایت حوزه هنری بیش از گذشته خواهد
شد.
شیروانی هنر انقالب را هنر متعهد به حقیقت
عنوان کــرد و گفت :شــهید مرتضی آوینی
الگویی مهم برای نســل جوان در عرصه هنر
انقالب اسالمی است.
در آییــن رونمایی از ایــن دو فیلم با حضور
جمعی از فیلمسازان ،هنرمندان و مسئوالن
چهارمحال و بختیاری از کارگردان و عوامل
این آثار سینمایی تقدیر شد.

شماره بیست و شش وبیست و هفت
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مدیرعامل موسسه بهمن سبز در دیدار با استاندار کردستان:

ت حوزه هنری
توسعه سینمای خانواده اولوی 
محمود کاظمی مدیرعامل موسسه بهمن سبز در دیدار با استاندار کردستان از نگاه
بلند نماینده ارشــد دولت در این استان به موضوع توســعه زیرساختهای فرهنگی
تقدیر کرد.
کاظمی در این دیدار اظهار داشت :زمانی که به شهرستانهای مختلف کشور مراجعه
میکنیم خالء مکانهای مناســب فرهنگــی وهنری برای پر کــردن اوقات فراغت
کودکان ،نوجوانان و جوانان از یک ای یک ســو و از سوی دیگر مکانها برای دورهم
جمع کردن خانواد هها به شدت احساس میشود.
وی افزود :براساس سیاستهای راهبردی حوزه هنری در توجه به سینمای خانواده
به عنوان مکانی امن و مطمئن برای تحکیم بنیان خانواده ،توســعه سینما در کشور
با همکاری مسئولین استانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد :یکی از بزرگترین دالیل بوجود آمدن آسیبهای اجتماعی در
نبود مکا نهای مناسب فرهنگی و هنری است که مســئولین کشوری و استانی باید
به صورت جدی به آن توجه نمایند.
کاظمی افزود :هم اکنون مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری به عنوان
بزرگترین سینما دار کشور میکوشد شــاخصهای ساخت و نمایش آثار سینمایی و
پخش را ارتقا داده تا از این مسیر به توسعه مخاطبان و رضایتمندی آنان نایل شود.
وی با اشاره به اینکه هر قدمی که در مؤسسه بهمن سبز برمیداریم برای مردم است
گفت :ما بر این باوریم کــه در برابر کیفیت اوقات فراغت مردم مســئولیم و در قبال
این مسئولیت تمام تالش خود را در راســتای ساخت سینماهایی استاندارد و به روز
که رضایت مخاطبین را به دنبال داشته باشد به کار میگیریم.
وی تصریح کرد :سینما یک تعریف استاندارد دارد و به صرف گذاشتن چند صندلی
و یک پروجکشن نمیتوان گفت سینما درست شده است.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز افزود :سینما آزادی بیجار در زمانی
کمتر از  6ماه به بهرهبرداری رســید و در ســال  97به چنان جایگاهی رسیده است
که  70هزار مخاطب بیجاری را میزبانی کــرده و فیلمهای روز ایران و جهان در آن
اکران میشود.
وی از رئیس حوزه هنری استان کردستان به عنوان یک مدیر شایسته و پویا نام برد
و ضمن قدردانی از وی ،اظهار کرد :خوشبختانه مسئولین استان کردستان به خوبی
بر اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی واقفند و این امر نوید بخش اتفاقات بسیار خوبی
در استان کردستان است.
کاظمی افزود :بالفاصله بعد از تفاهمنامه منعقده ضروری دانســتیم ،شخصا در سقز
حاضر شویم و از نزدیک مکان کانون شهید بهشتی را که برای این امر درنظر گرفته
شده است را بازدید و در سریعترین زمان ممکن تیم متخصص و کارشناسان سینما
ساز ما در مؤسسه کار خود را در سقز آغاز میکند.
وی تصریح کرد :مهمترین موضوع در این بخــش تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاز
است و تالش خواهیم کرد در سریعترین زمان ممکن سینمایی استاندارد و مجهز را
جهت خدمتگذاری به مردمان خوب و با فرهنگ سقز آماده نمائیم.
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مومنی در گردهمایی مدیران سینمایی حوزه هنری؛

رشد اعتماد مردم به سینماهای حوزه هنری

حوزه هنــری در جــذب مخاطب ســینمایی ،با
 8درصد افزایش میزان تماشــاگر نســبت به دیگر
سینماها روبه رو بوده و با این روند بزودی به رشد40
درصدی از فروش سینمای کشور خواهد رسید.
محســن مومنی شــریف رییس حوزه هنری در
جمع مدیران ســینماهای حوزه هنری در استانها
در خصوص عملکــرد بخشهای ســینمایی حوزه
هنری گفت :سال  ،97ســال پرجنب و جوشی برای
دوســتان ســینمایی بوده و انگیزههای قویای را
در این حیطه به نمایش گذاشــته اســت .سازمان
سینمای حوزه هنری و مجموعه بهمن سبز فرصت
خیلی مناســبی را بــرای حوزه هنــری و گفتمان
انقالب اســامی ایجاد کرده و دستاوردهای انقالبی
را جامه عمل پوشــاندهاند .این در حالی اســت که
در گذشــتههای دور از ظرفیتها و دســتاوردهای
سینماها و ســینماگرانمان غافل بودهایم و بخش
سینمایی حوزه هنری کمترین تاثیر را در سینماهای
کشور و نمایش فیلمها داشته است.
وی افزود :خوشــبختانه ،از زمانــی که تصمیم بر
اداره سینماها توسط موسسه بهمن سبز گرفته شد،
شاهد شرایط جدیدی در این عرصه هستیم .این در
حالی اســت که حوزه هنری در بخشهای مختلف
سینمایی کشــور باالخص در عرصه نمایش صاحب
رای و قدرت اســت و از این مهمتر ،اعتمادی است

که مردم به مجموعه ســینمایی حــوزه هنری پیدا
کردهاند که با وجود تبلیغــات منفی عدهای خاص
علیه ســینماهای حوزه هنری ،در فــروش فیلمها
شاهد درصد باالی نسبت مخاطبان و مشتریانمان
به نسبت سینماهایمان هستیم.
مومنی شریف خاطر نشان کرد :با اینکه سینماهای
ما در بعضی شهرها ،نیاز به بازسازی و نوسازی دارند،
مخاطب سالنهای ما در سال جاری  8درصد بیشتر
از ســینماهای دیگر بوده و ســهم  20درصدی از
فعالیت ســالنها و ســهم  28درصدی از مخاطبان
را به خود اختصــاص دادهایم و انتظــار میرود در
سالهای آینده این رقم با رشد بیشتری همراه بوده و
به رشد 40درصدی از فروش سینمای کشور و تعلق
آن به حوزه هنری در سال جدید امیدواریم.
وی ضمن تاکید بر تالشهای مسئوالن سینمایی
در موفقیت سینماهای حوره هنری خاطر نشان کرد:
بخشــی از این موفقیت به علت برخوردهای خوب و
نحوه مواجهه مسئوالن و کارکنان سینمایی حوزه با
مخاطبان بوده که منجر به اعتماد مردم شده است؛
به هرحال ســینمای ایران به شان و اعتقاد مخاطب
احترام بگذارد و ما قادر هستیم این اصول را به سینما
بیاوریم.
رییس حوزه هنری اظهار داشــت :شعار سازمان
ســینمایی حوزه هنــری و مجموعه بهمن ســبز،

ســینمای خانواده اســت بنابراین آثار ما باید مناســب
خانوادهها بوده و به صیانت و حفظشــان آن تاکید داشته
باشد .خوشبختانه ،در ســالهای اخیر با وجود مشکالت
اقتصادی کشور ،مجموعه بهمن سبز در بازسازی سینماها
و افزودن صندلیها موفق بوده اســت ،تاکنون  23سینما
در حوزه هنری نیز بازســازی شده و  10ســینما بر این
مجموعه افزوده شده است .در حال حاضر  11هزار صندلی
به سینماهای ما افزوده شــده و بیشتر هم خواهد شد که
نشان میدهد علیرغم مشکالت اقتصادی که همه کشور
و صنعت سینمایی کشــور را درگیر کرده ،نمیتوان همه
مشــکالت را منوط به مشــکالت اقتصادی دانست بلکه
بهبود وضعیت به نیروهای انگیزه دار و معتقد به اهداف و
وظایف نیز بستگی دارد .اگر تحریمهای اقتصادی نبود ما
به پیشرفتی نمیرسیدیم چرا که گاهی تنگناها و کمبودها
به بروز استعدادها کمک میکنند و فکر را به کشف راههای
فراتر از آنچه که وجود دارد راهنمایی میکند.
شایان ذکر اســت در این گردهمایی؛ محمد حمزه زاده
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری و مسئوالن سینمایی
حوزه هنری و بهمن سبز و مدیران سینماهای حوزه هنری
در استانها حضور داشتند.

تبدیل سینما آزادی بروجرد به پردیس سینمایی
نماینده مردم شهرســتان بروجرد گفت :بازسازی
ســینما آزادی در دســتور کار قرار دارد تا تبدیل به
پردیس سینمایی شود و ســینما دیجیتال در حال
تکمیل است که بهزودی افتتاح میشود.
عباس گودرزی گفت :سینما فلسطین بروجرد جز
چهار سالن بزرگ کشور است و به جهت اینکه بخشی
از هویت فرهنگی این شهر به شمار میشود بازسازی
شد و در خدمت مردم قرار گرفت.
وی افزود :جدا از سالن اصلی ســینما یک سالن با
 43صندلی نیز در این مکان ایجاد شد و درواقع این
ظرفیت وجود دارد که همزمان دو فیلم در این سینما
در دو سالن مجزا روی پرده برود و همشهریان از آن
استفاده کنند.
نماینده مردم بروجرد عنوان کرد :مبلغ یک میلیارد
و  500میلیون تومان برای بازســازی سینما هزینه
شــده که یک میلیارد تومان توســط حوزه هنری و
مابقی از طریق وزارت ارشاد و استانداردی تأمینشده
است که ظرف  9ماه کار بازسازی صورت گرفت.

وی بیان کرد :بازسازی سینما آزادی نیز در دستور
کار قرار دارد تا تبدیل به پردیس سینمایی شود و در
کنار این موارد ســینما دیجیتال هم در حال تکمیل
است که بهزودی افتتاح میشود.
گودرزی تصریح کرد :هنر بخشی از جان بشر است و
امروز همزمان با افتتاح این سینما فیلم رد خون اکران
میشــود؛ این فیلم برای اولین بار و بعد از جشنواره
فجر قرار است در معرض دید عالقهمندان قرار گیرد
که در این فیلم نشان داده خواهد شد چه راهی را تا
این زمان پشت سر گذاشتیم و چه مشکالتی را با کنار
هم بودن و همدلی حل کرده و به درجهای از موفقیت
رسیدهایم.
وی گفت :این سینما بخشی از هویت فرهنگی مردم
بروجرد است و تالش شد تا ســینما به همین حالت
حفظ شود؛ اگر مشکالتی وجود دارد قطعاً با همکاری
و تالش جهادی حل میشود و باید در مسیر خدمت
به مردم تالش کرد چراکه اصل رســالت ما در درجه
اول همین مردم هستند و ما موکلین آنها هستیم.
شماره بیست و شش
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«فیلشاه» در بازار جشنواره فیلم کن
نیمیشــن ســینمایی «فیلشــاه» به کارگردانــی هــادی محمدیان و
تهیهکنندگی حامــد جعفری در بازار بینالمللی جشــنواره فیلم کن به
نمایش در میآید.
انیمیشن سینمایی «فیلشــاه» جمعه  ۲۷اردیبهشــتماه در پردیس سینمایی
 Palais Cinemaشهر کن به نمایش در میآید.
«هنرپویا» به عنوان کمپانی ســازنده این انیمیشــن با نمایش «فیلشاه» در بازار
بینالمللی جشــنواره فیلم کن ،به تکمیل برنامههای توســعه بــازار بینالمللی
محصوالت خود میپردازد.
حامد جعفری ،مدیر عامل هنر پویا و تهیهکننده انیمیشــن سینمایی «فیلشاه» با
اعالم این خبر گفت :هنرپویا با حضور در بازارها و فســتیوالهای بزرگ سینمایی
توانسته است تعامالت خوبی را با پخشکنندگان و حتی تولیدکنندگان فیلمهای
سینمایی و انیمیشــن داشــته باشــد .تاکنون چند قرارداد خارجی برای پخش
محصوالت سینمایی هنرپویا شامل «شــاهزاده روم»« ،فیلشاه» و «انقراض» در
خارج از مرزهای ایران به امضا رسیده که امید است با نزدیک شدن به موعد اجرای
هر یک از این قراردادها ،اخبار آن را در اختیار رسانهها قرار دهیم.
انیمیشــن «فیلشــاه» محصول گروه هنرپویا به کارگردانی هــادی محمدیان و
تهیه کنندگی حامد جعفری اســت که نوروز  ۹۷توسط موسسه «بهمن سبز» در
سینماهای سراسر کشور اکران شد و با استقبال خانواده ها توانست به فروش بیش
از ۸میلیارد و پانصد میلیون تومانی دست یابد.

«گرگبازی» وارد شبکه نمایش خانگی شد
فیلم سینمایی «گرگبازی» به کارگردانی عباس نظامدوست توسط موسسه هنرهای تصویری
سوره میهمان خانهها شد.
یلم سینمایی «گرگبازی» با ژانر جنایی ،معمایی به داســتان چند دوست قدیمی که برد گیم
گرگبازی را موضوع تئاتر خود انتخاب کردهاند ،میپردازد« .گرگبازی» شباهت زیادی به بازی مافیا دارد و
گرگهای داستان باید با نقش بازی کردن ،دیگران را فریب دهند تا شناسایی نشوند اما در حین بازی روابط
خصوصی بین افراد آشکار میشود و آنها را وارد چالش جدیدی میکند.
فیلم سینمایی «گرگبازی» را عباس نظامدوست کارگردانی و سعید سعدی تهیهکنندگی کرده و فیلمنامه
آن را عباس نظامدوست به همراه مجید اسالمی و بیتا شباهنگ نوشته است .در این فیلم بازیگرانی چون :هانیه
توسلی ،نگار جواهریان ،علی مصفا ،ژرژ پطروسی ،حمید پورآذری ،مهسا عالفر ،سعید چنگیزیان ،محمدرضا
مالکی ،فهیمه امنزاده و سهیال گلستانی به ایفای نقش پرداختهاند.از دیگر عوامل این اثر میتوان به :مسعود
امینیتیرانی مدیر فیلمبرداری ،مستانه مهاجر تدوینگر ،امیرحسین قدسی و مرتضی فربد طراح صحنه ،ندا
نصر طراح لباس ،وحید رضویان صدابردار ،ایرج شــهزادی صداگذار ،قدسیه قاسمی عکاس ،هوشیار خیام
آهنگساز ،یاسمن محباهری طراح چهرهپردازی ،فرهاد قدســی جلوههای ویژه بصری و پانتهآ حسینی
بهعنوان دستیار کارگردان و برنامهریز نیز اشاره کرد.
14
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رویدادها

«سرو زیر آب» در شبکه نمایش خانگی
فیلم ســینمایی «ســرو زیر آب» ســاخته محمدعلی
باشهآهنگر از موسسه هنرهای تصویری سوره به نمایش
خانگی آمد .این فیلم ششــمین ساخته بلند محمدعلی
باشهآهنگر محسوب میشود که توسط قلم وی و برادرش حامد
باشهآهنگر به تحریر درآمده است .سیدحامد حسینی نیز تهیه
کننده این فیلم است.
«سرو زیر آب» در حالی به سینمای جنگ میپردازد که با توجه
به آمار پایگاه اطالعرســانی فرهنگ ایثار و شــهادت ،تاکنون
قریب به  ۱۰هزار شهید گمنام پس از جنگ تحمیلی تا سال ۹۷
تخمین و به خاک سپرده شدهاند.
ســاخته باشــهآهنگر محصول حوزه هنری اســت و در سیو
ششمین دوره جشــنواره فیلم فجر توانســت با نامزدی در ۹
عنوان جایزه سیمرغ ،برنده سه ســیمرغ بلورین برای طراحی
صحنه توسط عباس بلوندی ،بهترین فیلمبرداری توسط عباس
زریندست و بهترین فیلم از نگاه ملی شود.
نکته جالب اینکه «ســرو زیر آب» که در منظوم (سایت مرجع
سینما و تلویزیون ایران) توانسته است امتیاز  ۵.۹از  ۱۰امتیاز
ممکن را کســب کند و به عنوان یک فیلم خوش ســاخت در
ژانر دفاع مقدس توســط مردم و کاربران ســینما و تلویزیون
ارزشگذاری شده است.

سینما «آفریقا» در مشهد
پرتماشاگرترین سینمای تک سالنه

ســینما «آفریقا» در شهر مشهد از ابتدای ســال  ۹۸تا امروز
میزبان  ۶۶هزار سینمادوست این شهر بوده است.
ســینما «آفریقا» یکی از بزرگترین ســینماهای تک سالنه
ایران است که با وجود راهاندازی پردیسهای متعدد در شهر مشهد،
همچنان رونق خود را حفظ کرده است .از روزهای آغاز سال تا پنجم
اردیبهشــت ماه  ۶۶هزار نفر در این ســینما فیلم دیدهاند و فروش
فیلمهای این سینما  ۵۳۰میلیون تومان بوده است.
این سینما نوروز امسال فیلمهای ســینمایی «متری شیش و نیم»،
«رحمان « ،»۱۴۰۰زندانیها»« ،آهوی پیشــونی سفید  »۳را اکران
کرد و با توقف نمایش «رحمــان  ،»۱۴۰۰اکران «تگزاس  »۲در این
سینما آغاز شد.
سینما «آفریقا» با  ۸۷۰صندلی متعلق به حوزه هنری است.
الزم به ذکر است ،این سینما ســال گذشته ،بیش از  ۲میلیارد تومان
فروش و بیش از  ۴۰۰هزار نفر تماشاگر داشته است ۲۵ .فیلم در سال
 97اکران شده که از میان آنها« ،هزارپا» و «به وقت شام» پرفروشتر
بودند.
شماره بیست و شش وبیست و هفت
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گفتگو

بلیت نیمبها در استانهای سیل زده
غالمرضا فرجی مدیر پخش سینماهای حوزه هنری طی
گزارشی از اکران نوروزی ســینماهای حوزه هنری و نیم
بها شدن بلیت سینماهای استانهای سیل زده خبر داد.
غالمرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی بهمن سبز درباره
وضعیت اکران نوروزی در سینماهای حوزه هنری در سطح
کشور عنوان کرد :نوروز امســال با توجه به بالی طبیعی
سیل که گریبان چندین استان کشــور را گرفت و مردم
را مصیبت زده کرد تجربه متفاوتی نســبت به سالهای
گذشته بود و استقبال مردم از سینما رفتن به عنوان یکی
از تفریحات رایج نوروزی را تحت الشعاع قرار داد.
وی افزود :ما در مواجهه با این حال و هوای جامعه و برای
مدیریت این بحران ،بلیت سینماهای استانهای فارس،
گلستان و مازندران را به مدت یک هفته نیم بها کردیم که
اتفاقا استقبال بسیار خوبی در این روزها داشته ایم و تا حد
زیادی به هدف اصلی مان که تغییر روحیه مردم و گذراندن
ســاعاتی از وقت خانوادهها در کنار یکدیگر در سالنهای
ســینما بودیم ،توانســته ایم خانوادهها در چنین شرایط
غم انگیزی دور هم جمع کنیم و با توجــه به غلبه تعداد
فیلمهای طنز نسبت به ســایر فیلمها ،توانستیم ساعاتی
آنها را بخندانیم.
فرجی خاطرنشان کرد :همچنین ما در سینما عصرجدید
استان گلستان اعالم آمادگی کردیم که سالنهای سینما
را در بازه زمانی صبح تا ظهر برای استفاده کودکان و اجرای
برنامههای شــاد و نمایش و اکران فیلمهای مرتبط را در
اختیار متقاضیان قرار دهیم.
وی همچنین دربــاره جزئیات فیلمهــای اکران نوروزی
امسال در ســینماهای حوزه هنری در سراسر کشور به ما
گفت :اگرچه مخاطب ســینما قبل از ورود به سالن قابل
تفکیک نیست و همه اقشار جامعه از انواع فیلمها استقبال
میکنند اما تمرکز اکران نوروزی امســال ما هم به دلیل
خانوادگی بودن و سالمت اجتماعی و شاد بودن روی فیلم
«زندانیها» ساخته آقای ده نمکی بود که پخش و توزیعش
را خودمان در بهمن سبز بر عهده داشتیم.
وی ادامه داد :البته بر حســب وظیفه و تعداد سالنهایی
که در سراسر کشور در اختیار ماست سعی کردیم در کنار
«زندانیها» به همه ۷فیلم در حال اکران نیز امکانات مشابه
بدهیم و در کنار یکدیگر به رونق چرخه اکران کمک کنیم.
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مدیر مرکز مستند سازمان سینمایی حوزه هنری خبر داد:

اعزام تیمهای مستندسازی به مناطق سیل زده

مدیر مرکز مســتند سوره وابســته به سازمان
ســینمایی حوزه هنری گفت :از نخستین روز
سیالبی شدن برخی استانها و شهرهای کشور
تیمهای مستندسازی توسط مرکز سوره به این
مناطق ارسال شد.
یاسر فریادرس ادامه داد :ما از همان شروع سیل
گلســتان با توجه به اینکه کار رسانهای خیلی
کمی صورت گرفته بود و آمــار ،اخبار و روایت
دقیق و کاملــی از آن منطقه در دســت نبود
تصمیم گرفتیم که یک تیم بفرســتیم تا یک
سری تصویر از منطقه تهیه کند و در مرحله اول
به قالب آن فکر نکردیم.
وی افزود :بــه دلیــل همزمانی ایــن اتفاق با
تعطیالت نــوروزی پــس از پیگیریها ،موفق
شــدیم تیمی به سرپرســتی وحید کاظمی را
راهی «آق قال»در استان گلستان کنیم.
مدیر مرکز مســتند سوره وابســته به سازمان
سینمایی حوزه هنری توضیح داد :در ابتدا قرار
بود فقط یک ســری تصویر داشته باشیم و بعدا
درباره چگونگی شکل گیریاش تصمیم بگیریم،
اما بعد از کمی تحقیق در منطقه به این نتیجه
رســیدیم که تمرکزمان را بگذاریم روی افراد
و گروههایی که داوطلبانه و دلی در حد وســع
و توان خود هرچقدر کــم و کوچیک دارند به
هموطنانشان کمک میکنند.
فریادرس تشــریح کرد  :این افــراد و گروه ها
غالبا هم شبیه همدیگر و از یک جنس نیستند
مثال یکی از آنها یک روحانی کشاورز است که
تراکتورش را برداشــته و رفته تا در آن مناطق
کمک رســانی کند ،یا یکی دیگر از ســوژهها
خانمی است که شغلش مربیگری مهدکودک
اســت و رفته تا آنجا بتواند برای بچهها روحیه
بسازد و سرگرمشــان کند ،دیگری خانم خانه
داری است که در روســتای مجاور خانهاش را
برای اسکان و اســتفاده همشهریهایش آماده
کرده و کارهایی از این دست که اسم مجموعه را
هم به نام «آدمهای بحران» نام گذاری کردیم.
این مستندســاز معتقد اســت :در زمان سیل

«آق قال» هنوز رسانهها و مردم سر درگم بودند
و اینقدر انعــکاس و تصویر کم بــود که ما این
ضرورت را حس کردیــم در جایی که دوربینی
نیست و خالء محسوب میشــود وارد میدان
شویم وگرنه االن در وضعیت پلدختر که خدا را
شکر رسانهها با کمیت و کیفیت بیشتری وارد
عمل شدند ما فعال گروهی نفرستادیم و همیشه
ترجیح میدهیم و رسالت خود میدانیم جاهای
خالی میدان را پر کنیم و با ســاخت چنین آثار
«واکنش ســریع» ،کمی فضای ســردرگمی
رسانهها را تلطیف کنیم.
وی افزود :حرف این مســتندها این است که با
وجود اینکه دولت کم کاری میکند و همکاری
نمیکند ،با اینکه تنوع و وسعت مشکالت در این
روستاها و شهرها بیشتر از حد تصور است اما در
همین میان آدمهایی هستند که هر کجا چنین
بحرانهایی باشد به داد مردم میرسند و به آنها
کمک میکنند.
وی همچنیــن افــزود :ســوژههای مــا لزوما
آدمهایی شبیه به هم نیستند و اینطور نیست
که بگوییم که همه آنها سپاهیاند یا روحانیاند
یا بسیجیاند ،بلکه واقعا به دور از جناح گرایی
هر آدم یا گروهی که در قالب «آدمهای بحران»
یا قهرمانهــای بحران گنجانده میشــد را به
تصویر کشیدیم.
فریادرس درباره وقوع سیل شیراز نیز به ما گفت
 :محمد کارت که خود اصالتا ،شــیرازی است و
در تعطیالت نوروز هم در شــیراز به سر میبرد
 ،سرپرســتی تیم سازندگان مســتند شیراز را
برعهده گرفت که مستند او به نمایش درآمد.
وی همچنین دربــاره نحوه اســتفاده از این
مستندها بیان کرد :مجموعه «آدمهای بحران»
در قالب مســتندهای کوتاه بین  3تا  4دقیقه
آماده شد و برای همه شــبکهها ارسال شد و از
شبکههای مختلف در زمان مختلف پخش شد.
همچنین مســتند مربوط به سیل شیراز هم به
همین شکل در کنار انعکاس در فضای مجازی
به منظور نمایش در تلویزیون آماده شد.

یادداشت

نگاهی به فعالیتهای
تصویری استانی

انسان انقالب اسالیم

سازمان سینمایی حوزه هنری
جعفــر حســنی ،مدیــر واحــد توســعه
فعالیتهــای تصویری اســتانی ســازمان
سینمایی حوزه هنری درخصوص عملکرد
این واحد در ســال  1397گفــت :در ادامه
اجرای«پروژه اســتعدادیابی اســتانی»2 ،
طرح ســینمایی را به مرحلــه عقد قرارداد
نگارش فیلمنامه رســیده است که در حال
حاضر نسخه اول دو فیلمنامه «ساری گل»
و «مردان ســاحل نمکی» دریافت و مورد
بررسی قرار گرفته و نویســندگان در حال
انجام اصالحات و بازنویسی این فیلمنامهها
هستند.
وی افزود :فیلمنامه«ساری گل» بر اساس
طرحی از حســن قهرمانی توســط یوسف
یزدانی بــه نــگارش در آمده اســت .این
فیلمنامه رویکــردی خانوادگی ـ اجتماعی
داشــته و قصه دختری اردبیلــی را روایت
میکند که به یک معلم سپاهی دانشی که
از قزوین به روستای آنها آمده دل میبازد.
عشــقی که به سرانجام نرســیده اما مسیر
زندگی دخترک را تغییر میدهد .این قصه
بر اساس روایتی معروف و بومی که تبدیل به
شعر و اسطوره شده به نگارش در آمده است.
حسنی در ادامه خاطرنشان کرد :فیلمنامه
«مردان ساحل نمکی» نیز بر اساس طرحی
از علی مردمی توسط اکبر روح علمداری به
نگارش درآمده است .این قصه نیز خانوادگی
ـ اجتماعی بوده و میکوشد با لحنی طنز به
ضرورت پذیرش تغییرات در زندگی و درک
متقابل نسلها بپردازد.
وی ضمن اشــاره به تعداد برنامههای ثبت
شــده در ســامانه جامع مدیریت برنامهها
اذعان داشــت :واحد توســعه فعالیتهای
تصویری استانی ســازمان سینمایی حوزه
هنری با بررســی طرحهــا و فیلمنامههای
تولیدی و برگزاری نشســتها و جلســات
آموزشــی ،نقد و تحلیل فیلــم و کارگاهها

محمد حمزه زاده

تاکنون موفق به ثبــت مجموع  294برنامه
در ســامانه جامع مدیریت برنامهها شــده
که از این تعداد  279برنامه تایید 9 ،برنامه
مشــروط و  6برنامه مردود شــده اســت.
همچنین  96طرح و فیلمنامههای درحال
تولید در استانها را مورد بررسی قرار داده
است.
گفتنــی اســت بررســی  12طــرح و
فیلمنامههای مربوط به  40سالگی انقالب
اسالمی از دیگر فعالیتهای این واحد است
که از این تعداد  6اثر تایید 1 ،اثر مشروط و 5
اثر مردود شده است.
مدیر واحد توســعه فعالیتهای تصویری
استانی ســازمان ســینمایی حوزه هنری
بررســی و بازبینی  26فیلم داستانیِ کوتاه،
مستند ،داســتانی بلند ،انیمیشن ساخته
شده در مراکز اســتانی حوزههنری و رتبه
بندی آثار را از جمله فعالیتهای این واحد
معرفی کرد و ادامه داد :شرکت در سمینار
سراســری معاونین فرهنگی مراکز استانی
در استان اصفهان ،برگزاری کارگاه آموزشی
مجازی  6ماهه در رشته فیلمنامه نویسی و
تولید برای فیلمسازان استان قم ،برگزاری
کارگاره آموزش اهداف و دورنمای تولید در
استان بوشهر ،برگزاری  2کارگاه فیلمنامه
و انیمیشن در استان ســمنان (شاهرود)،
شــرکت در جلســات هماهنگــی دبیران
کارگروهای هنری اداره کل اموراســتانها
به صــورت هفتگــی ،برگزاری ســمینار
فصلی امور اســتانها در تیر ماه ،مصاحبه
و گفتگو با مســئولین هنرهــای تصویری
اســتانها به منظور بررسی صالحیت فنی
آ نها برای مســئولیت واحد تصویری نیز
از دیگر فعالیتهای یکســاله واحد توسعه
فعالیتهــای تصویری اســتانی ســازمان
سینمایی حوزه هنری است.

همین روزها انشااهلل یادداشت رهبر معظم انقالب اسالمی
بر کتاب «در کمین گل سرخ» ،نوشتهی محسن مومنی
شریف منتشر خواهد شد .به این بهانه ،این چند جمله را
مینویسم.
محسن مومنی شریف یک نویسندهی ذاتی است .عرض و
عمق زندگی شخصیاش زیاد است .از روستا به شهر آمده
و ضمن برخورداری از صداقت و زاللی روستایی ،زندگی و
روابط مردمان شهری را ذره ذره کشف و تجربه کرده است.
جنگ دیده ،ســرد و گرم روزگار را چشیده و به قول سید
مرتضی آوینی زندگی در دامنهی آتشفشان را انتخاب کرده
است .او یک نویسندهی مسوول اســت .آثارش طنزآمیز
اســت ،اما قصد طنزنویسی ندارد؛ نوشــتههایش جذاب
و ســرگرمکننده اســت ،اما قصدش از نوشتن ،سرگرمی
نیست .او با افتخار ،یک نویسندهی ایدئولوژیک است .آثار
او در میان کتابهای منتشر شــدهی دیگران ،با رعایت
نصاب وضعیت کتاب و کتابخوانی کشــور ،پرفروش و
پرچاپ است؛ چه زندگینامهها ،چه رمانها و چه مجموعه
داستانها ،مرزهای ده و پانزده و بیست چاپ را گذراندهاند.
مومنی شــریف ،آدمها و وقایع را آنطور که کشف کرده
و زیســته ،مینویســد؛ به همین دلیل ،شخصیتهایش
باورپذیر و زندهاند .زبان و ضربآهنگ و ذائقهی مخاطب
را میشناسد و وقتی آثارش را میخوانی ،یک واقعگرایی
خیرهکننده در آنها میبینی .شخصیتهایی که آفریده یا
تصویر کرده ،با کمترین اســتفاده از توصیف و تعریف ،قد
راست میکنند و جلوی مخاطب میایستند .اطناب در آثار
او راهی ندارد .در استفاده از کلمات و تعابیر صرفهجوست،
اما آنچه انتخاب میکند ،بهترین است.
زندگینامههایی که مومنی نوشته ،در پی تعریف و توصیف
و تبیین مشخصات «انسان انقالب اسالمی» است؛ همان
که امام خمینی کبیر از آن به عنوان معجزهی انقالب یاد
کرد.
کتاب «در کمین گل سرخ» ،نقطهی عطفی در کارنامهی
نوشتاری محسن مومنی شریف است و انتشار یادداشت
رهبر معظم انقالب اسالمی بر کتاب او ،نقطهی عطفی در
زندگی ادبی او خواهد بود انشااهلل .بیصبرانه منتظر اتمام
نگارش و انتشار رمان تاریخی جدیدش هستیم.
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گزارش

تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب

«در کمین گل سرخ»
رونمایی شد

متن تقریظ رهبر انقالب اســامی بــر این کتاب که
روایتی از زندگی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و به
قلم آقای محسن مؤمنی است بدین شرح است:
«این نمونهی جالب و بیســابقهئی است از گزارش
جنــگ در ضمن داســتان شــیرین زندگــی یکی از
شخصیتهای آن .آن را یکسره مطالعه کردم (تا )۷/۶/۸۴
زیبا و هنرمندانه نوشته شده است .با بسیاری از حوادث
ال آشــنایم .البته بســیاری دیگر از حوادث آن
آن کام ً
دوران و نیز مطالب بسیاری از آنچه مربوط به این شهید
عزیز است ناگفته مانده است .و این طبیعی است.
البته برجستگیهای شخصیت شــهید صیاد شیرازی
را در نوشته و کتاب به درســتی نمیتوان نشان داد او
حقاً نمونهئی از یک ارتشی مومن و شجاع و فداکار بود.
رحمت خدا بر او».
کتاب «در کمین گل ســرخ» زندگینامه داســتانی
شــهید ســپهبد علی صیاد شیرازی اســت که به قلم
محسن مومنی شریف توسط انتشارات سوره مهر بیش
از  ۲۲بار تجدید چاپ شده است.
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گزارش

گزارشی از آئین رونمایی از تقریظ رهبری بر کتاب «در کمین گل سرخ»

مومنیشریف :رشد و مهندسی ادبیات انقالب
مدیون رهبری است

آیین رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقالب اسالمی بر کتاب «در کمین گل سرخ» (روایتی از
زندگی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی) و برپایی مراسم هشتمین پاسداشت ادبیات جهاد و
مقاومت ۲۷ ،فروردین در قطعه  ۲۹گلزار شهدای بهشت زهرا با خیرمقدمگویی ایمان عطارزاده،
معاون دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنهای(مد ظلهالعالی) ،برگزار شد.
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محسن مومنیشریف در آیین رونمایی از تقریظ
رهبری بر کتاب «در کمین گل سرخ» طی قرائت
بخشی از مقاله در دست تدوینش درباره ادبیات
انقالب اسالمی گفت :هنگامی که خاطرات و
سرگذشت قهرمانان و فرماندهان دفاع مقدس را
میخوانیم دیگر به غیرممکنها فکر نمیکنیم! با
آنان رشد میکنیم و افقهایی در برابر دیدگانمان
ترسیم میشود که سبب میشود وسوسه هیچ
وسوسهگری در عزممان خللی وارد نکند.
وی با بیان اینکه صیاد یک نظامی به تمام
معنا بود ،اظهار کرد :شهید صیاد در تمامی

دورههای نظامی اول شده بود ،بهجز یک دوره و آن
هم پایان دوره آموزشی بود .او این موضوع را حکمت
میدانست؛ چراکه معتقد بود نباید درجه پایان دوره
خود را از دست حکومت شاهنشاهی بگیرد ،بلکه باید
از دستان رهبری این اتفاق میافتاد.
رئیس حوزه هنری همچنین گفت :صیاد درباره
چشمانداز خود در ارتش پیش از انقالب میگفت من
درجه بیش از سرهنگی برای خود نمییافتم؛ چرا که
دستیابی به درجه امیر در ارتش قبل از انقالب دارای
شرایطی بود که با عقاید من همخوانی نداشت .اما به
لطف انقالب شرایط تغییر کرد و معیار لیاقتها هم
تغییر کرد.
نویسنده کتاب «در کمین گل سرخ» اظهار داشت:
امروزه امور فرهنگی اهمیت بسیاری دارد و با
تالشهای رهبری و به لطف انقالب رو به پیشرفت
است .ادبیات انقالب امروز پیشرو و دارای عقایدی
است که دیگر مکاتب ندارند و ما رشد و مهندسی این
ادبیات را مدیون رهبری هستیم.
وی با تاکید بر اینکه حضرت آیتاهلل العظمی
خامنهای ادبیات و هنر را میشناسند ،عنوان کرد:
توجه و پیگیریهای ایشان کمک کرده تا ایران امروز
دارای ادبیات پیشرو باشد .میدانیم که این الطاف
رهبری تشویقی برای دلگرمی ما برای ادامه راه است.
رئیس حوزه هنری در ادامه بخشی از مقاله در دست
تدوینش درباره ادبیات انقالب اسالمی را قرائت کرد.
متن این مقاله چنین است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم أخرجنی من ظلمات الوهم و أکرمنی بنور
الفهم
دوستان گرامی ،عمیقاً ایمان دارم ما در یک برهه
طالیی زندگی میکنیم که زیستن در آن آرزوی
نویسندگان و هنرمندان بزرگ در طول تاریخ بوده
است .اگر داستان سرای بزرگی مانند حکیم توس در
روزگاری خاص برای صیانت از هویت ایرانی خدا باور
و والیتمدار وادی به وادی میگشت تا یلی را بیابد و از
آن رستم دستان بسازد ،خوشبختانه ما در روزگاری
هستیم که نیازی به آفرینش قهرمانان تخیلی نیست
بلکه اطرافمان سرشار از انسانهایی است که همعصر
بودن با آنان افتخار بزرگی برای هرکس است چه رسد
به این که توفیق معرفی و ترویج مرام و مکتب آنان هم
نصیبمان شود .اگر در دهههای پایانی قرن بیستم با
قدرت گرفتن اندیشه پست مدرنیسم و سیطره کامل
معناگریزی در فلسفه غالب غرب ،ادبیات آنان نیز با
ادعاهای ضد قهرمانی ،مرگ قهرمانان را در ادبیات
جار زدند و داستان گوی سقوط انسانهای مفلوک
و بیآرمان شدند ،به این دلیل بود که اساساً تفکر
اومانیستی عاجز از ارائه تصویری از یک قهرمان
اصیل است .این تفکر و منش ،هیچ ربطی به فرهنگ

و تمدن ما ندارد که از دیرباز مهد قهرمانان و پهلوانان بوده است .البته میدانیم از قدیم نیز بین قهرمان غربی و
پهلوان شرقی تفاوت ماهوی وجود داشته است .قهرمان در اندیشه یونانی صبغهای اشرافی دارد .در این اندیشه
مفهوم قهرمان فاقد وجه تأکید بر فضایل اخالقی است .قهرمان در منظومههای هومر با مؤلفههایی چون :جسم
قوی ،میل به پیروزی و تفوق به هر قیمت ،زیبایی جسمانی و احساس جنگاوری و شجاعت تعریف شده است،
در حالی که در عالم و اندیشه اسالمی ،قهرمان ،پهلوانی است که جسمی نیرومند و جانی مهذّ ب دارد .مفهوم
قهرمان در اندیشه ایرانی اسالمی با معنویت و تأکید بر فضایل اخالقی و جوانمردی در آمیخته است .در این
اندیشه ،صرف پیروزی به هر قمیتی اصالت ندارد ،بلکه آن پیروزی ارزشمند است که جهت متعالی داشته باشد
و بارعایت حدود اخالقی به دست بیاید.
همه ملتها به قهرمانان نیازمندند و ما نیز .قهرمان ،در مجموعه حیات و هویت یک ملت ،یا در یک دوره تاریخی،
تجسم مجموعه آمال و آرمانها و مختصات هویتی آن ملت است .حضور معنوی و روان شناختی قهرمانان در
مقام اسوه ،میتواند محرک و سمت دهنده و کننده فرآیندهای انگیزشی و ادراکی در میان یک مجموعه ملت
یا گروهی از مردم باشد.
انقالب اسالمی و اندیشه اصیل اسالمیای که با این انقالب بیش از پیش در عرصههای حیات فردی و اجتماعی
مردمان در ایران و نیز در میان مسلمانان منطقه جریان یافت ،از بسیاری از مردم ساده و بیادعای کوچه وبازار،
قهرمانان بزرگی ساخت؛ قهرمانانی که با ایثار و جهاد و فداکاریهای متعهدانه وشهادتهای شکوهمندانه شان
روزگاری درجبهههای نبرد حق علیه باطل و در سالهای اخیر در مجاهدتهای حماسی در دفاع حرم و حریم
انسانیت و آزادگی ،زیباترین و شگفت انگیزترین حماسهها را رقم زدند و عینیت بخشیدند .در سیره این قهرمانان
عدالت طلبی وعمیقترین تجربههای زیستن و بودنبا بلندترین جلوههای تقوا و معنویت وآخرت اندیشی پیوند
خورده واین اتفاق در جهان سکوالر معنا باختهی افسرده ،حادثهای بینظیر است که چون خونی تازه ،جانهای
بسیاری را زنده و بیدار کرده است.
انقالب اسالمی به برکت ظرفیتها و قابلیتهای عظیم تفکر اسالمی ،خیلی از قهرمانان بیبدیل و افسانه گون
در قامت بلندترین آرزوهای بشری ساخته است .این وظیفه ادبیات داستانی است که این اتفاق بزرگ و شگفت
و این سیماهای تابناک واین قهرمانان بزرگ عینیت یافته را وصف نماید و به تصویر بکشد .هر چند میدانیم
واقعیت عینی این قهرمانان بیتردید از توصیفات ما به مراتب جذابتر و شگفت انگیزتر است .این است که مردم و
بسیاری از جوانان آرمان جو و پاک طینت زیباترین خلوتهای خود را با مطالعه خاطرات رزمندگان و سرگذشت
فرماندهان روزهای دفاع مقدس و بعد از آن میگذرانند.
هنگامی که خاطرات و سرگذشت قهرمانان و فرماندهان دفاع مقدس را میخوانیم دیگر به غیرممکنها فکر
نمیکنیم! با آنان رشد میکنیم و افقهایی در برابر دیدگانمان ترسیم میشود که سبب میشود وسوسه هیچ
وسوسه گری در عزممان خللی وارد نکند.
شهید صیاد شیرازی یکی از این قهرمانان و ستارههای درخشان است که تا بوده و هست و خواهد بود ،در این
مرز وبوم و در این زمین آسمانی پرتوافشانی خواهد کرد.
این شرح بی نهایت کز زلف یار گفتند
حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد!

شماره بیست و شش وبیست و هفت

21

رویدادها

هشت فیلم کواته و انیمیشن،
حاصل فعالیت حوزه هرنی

استان اردبیل در سال ۹۷
مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اســتان
اردبیل از تولید هشت عنوان فیلم و انیمیشن و برگزاری
سه جلســه اکران فیلم و یک نشســت تخصصی برای
فیلمسازان حوزه هنری اســتان اردبیل در سال ۱۳۹۷
خبر داد.
رضا عیســیپور گفت :فیلمهای کوتاه «کفشدوزکها
پرواز میکنند»« ،پیرمرد و سرباز»« ،ته خیابان»« ،سی
میلیون»« ،وقت اذان»« ،پروانه» و انیمیشــن «زمین
لیاقت فرشتهها را نداشت» و مستند «قتل و تراشی» به
همت واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل
در سال جاری تولید شده است.
مســئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان اردبیل
بیان کرد :اکران فیلمهای انقالبی در گرامیداشت هفته
هنر انقالب اســامی ،فیلم ســینمایی «به وقت شام»
و فیلمهای منتخب با موضوع انقالب اســامی و دفاع
مقدس در گرامیداشت هفته دفاع مقدس از برنامههای
اجرا شده این واحد در سال  ۹۷است.
رضا عیسیپور نشست دورهای فیلمسازان حوزه هنری
استان اردبیل در طول سال جاری را از دیگر برنامههای
اجرا شده در این مرکز عنوان کرد.
گفتنی است ،فیلم کوتاه «کفشدوزکها پرواز نمیکنند»
کاری از سجاد قنبرپور با پرداختی به مضامین اجتماعی
و خانوادگی ،فیلم کوتاه «پیرمرد و سرباز» به کارگردانی
سلمان عباسی با موضوع انقالب اسالمی و فیلم مستند
«قتل و تراش» با موضوع عاشــورا به کارگردانی بهنام
گنجه تولید شده است.
همچنین فیلمهای کوتاه «ته خیابان» اثر یوسف یزدانی
با مضامین اجتماعی« ،ســی میلیون» کار رضا جمالی
با موضوع مســائل اخالقی مذهبی و «وقــت اذان» به
کارگردانی کریــم عظیمی با موضــوع زندگی بومی و
باورهای مذهبی یک منطقه تولید شده است.
فیلم کوتاه «پروانه» کار ســعید عالیــی با پرداختی به
مدافعان حرم و انیمیشــن «زمین لیاقت فرشــتهها را
نداشت» با موضوع کودکان جنگزده مسلمان جهان اثر
مهدی خروشی ،از دیگر تولیدات واحد هنرهای تصویری
حوزه هنری استان اردبیل در سال  ۱۳۹۷است.
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فیلم کوتاه «ذبح» در هفت جشنواره بینالمللی
فیلم کوتاه «ذبــح» به کارگردانی مشــترک آکو
زندکریمی و سامان حســینپور ،به تهیهکنندگی
مشترک حوزه هنری کردستان و انجمن سینمای
جوانان سنندج در هفت جشــنواره بینالمللی به
نمایش در آمد.
اکران فیلــم کوتاه «ذبــح» در هفت جشــنواره
بینالمللی در کشورهای روسیه ،آمریکا ،سوئیس،
کامرون ،مراکش و انگلســتان در ماه آوریل انجام
گرفت.
فیلم «ذبح» بــه نمایندگی ســینمای کوتاه ایران
تنها فیلم راهیافته به بخش فیلم کوتاه پانزدهمین
جشنواره کازان روسیه است و قابل توجه است که
تنها  ۱۰فیلــم به بخش رقابتی این جشــنواره راه
پیدا کردند.
«ذبح» به کارگردانــی آکو زندکریمی و ســامان
حســینپور و از تولیدات مشــترک حوزه هنری
کردستان و انجمن سینمای جوانان سندج با  ۹فیلم
دیگر از کشورهای :نپال ،مالزی ،روسیه ،قزاقستان،
مراکش ،مصر ،فرانســه ،قرقیزســتان و آمریکا به
رقابت پرداخت.
شایان ذکر است ،سال گذشته فیلم بلند «گلنسا»
ساخته ستار چمنیگل از فیلمسازان کردستانی در
این جشنواره حضور داشت.
پانزدهمین دوره این جشنواره در شهر کازان روسیه
و از تاریخ  ۲۴الی  ۳۰آوریل برگزارشد.
همچنین دومین جشنواره  Art Slopeآمریکا
میزبان هفت فیلم ایرانی بود که در این میان فیلم
کوتاه «ذبح» به کارگردانی مشترک آکو زندکریمی
و سامان حسینپور نیز در میان آثار راهیافته حضور
داشت .این جشنواره ششــم و هفتم آوریل برگزار
شد.
فیلم کوتاه «ذبح» توانســت به هشتمین جشنواره
لوگانو سوئیس راه پیدا کند.
هشتمین جشنواره فیلم لوگانو هر ساله در شهری
با همین نام در جنوب سوئیس برگزار میشود و هر
سال موضوع خاص را به عنوان تم اصلی فیلمهای
بخش مســابقه معرفی میکند و فیلمها نسبت به
این موضوع داوری و معرفی میشــوند که امسال
فیلم کوتاه «ذبح» ساخته مشترک آکو زندکریمی
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و ســامان حســینپور از ایران حضور داشــت و با
فیلمهایی از کشــورهای :ایتالیا ،اسپانیا ،اندونزی،
سوئیس ،بلغارســتان ،فرانســه ،کانادا و آمریکا به
رقابت پرداخت.
هشــتمین دوره این جشــنواره از  ۷تا  ۱۴آوریل
برگزار شد.
در ادامه حضورهای فیلم کوتــاه «ذبح» ،هفتمین
جشــنواره بینالمللی فیلم وکراتزه روسیه نیز این
فیلم را به عنوان یکی از فیلمهــای راهیافته به این
جشنواره انتخاب کرد.
این جشــنواره که هفتمین دوره خود را از  ۹تا ۱۴
آوریل برگزار کرد در یکی از شهرهای روسیه به اسم
ولگگراد برگزارشد.
دومین جشــنواره بینالمللی دانشــجویی آگادیر
مراکش نیز فیلم کوتاه «ذبح» را برای رقابت و اکران
در جشنواره خود انتخاب کرده است .این جشنواره
که با همت دانشــگاه ابن زهر برپا شــد از روزهای
 ۲۵تا  ۲۷آوریل در محیط دانشــگاه و آمفی تئاتر
دانشگاه ابن زهر آگادیر برگزارشد.
همچنین هفتمین دوره جشنواره فیلم بافوسام که
در شهری با همین نام در کامرون برگزار می شود
میزبان فیلم کوتاه «ذبح» و عوامــل این فیلم بود.
گفتنی است که هفتمین دوره این جشنواره از ۱۰
تا  ۱۳آوریل در شهر بافوسام کامرون برگزارشد و
فیلمهای راهیافته را به رقابت گذاشت.
و در پایان نیز دومین دوره جشــنواره فیلم نیولین
انگلســتان نیز فیلم کوتــاه «ذبح» ســاخته آکو
زندکریمی و سامان حســینپور را برای حضور در
بخش رقابتی جشــنواره انتخاب کرد .دومین دوره
این جشنواره در شهری با نام نیولین از  ۴تا  ۷آوریل
برگزارشد.
فیلم کوتاه «ذبح» به نویسندگی و کارگردانی آکو
زندکریمی و سامان حسینپور تولید مشترک حوزه
هنری کردستان و انجمن سینمای جوانان سنندج
است که داســتان خانوادهای را روایت میکند که
برای گذران یک زمســتان سخت مجبور میشوند
گاو خود را بفروشند اما پســر خانواده از این اتفاق
خوشحال نیست و گاو را فراری میدهد.

دیدگاه

گزارشی از مراسم رونمایی مستند «مک دونالدز تقدیم میکند»

تمجید حسن عباسی از سازمان سینمایی حوزه هنری
مســتند «مکدونالدز تقدیــم میکند» به
کارگردانی توحیــد ابراهیمی از محصوالت
مرکز مســتند ســوره وابســته به سازمان
سینمایی حوزه هنری عصر روز یک شنبه ۱۵
اردیبهشت با حضور حسن عباسی و جمعی
از مستندسازان و عالقمندان به به سینما در
تاالر سوره حوزه هنری رونمایی شد.
توحید ابراهیمی ،کارگردان مســتند «مک
دونالدز تقدیم میکند» ،پس از نمایش این
فیلم ،ضمــن تقدیر و تشــکر از حاضرین در
مراسم گفت :بسیار خوشــحالم که مدیران
حوزه هنری و افرادی چون :محسن یزدی و
یاسر فریادرس در حوزه هنری حضور دارند
تا ما جوانها بتوانیــم وارد عرصه تولید فیلم
مستند بشویم .اعتماد آنها به ما بسیار مهم
است و خدا را شاکرم که توانستم از عهده این
پروژه در حد مطلوب برآیم.
حسن عباسی ،کارشناس مسائل استرتژیک،
نیز به عنوان میهمان ویژه درباره این مستند
گفت :امروز جوانان ما فــرم را به خوبی یاد
گرفتهاند و دســت بــه خلق مســتندهایی
میزنند کــه در حد شــخصیتهای بزرگی
همچون آدام کورتیس و مایکل مور اســت.
آنها بهخوبی بر فضای مســتند و چگونگی
پرداخــت موضوعــات بهویــژه موضوعات
استراتژیک آشنا شــدهاند و این شجاعت و
جسارت را باید ســتود .باید خدا را به پاس
حمایت حــوزه هنری از ایــن جوانان خالق
شکرگزار بود .این مستند در حدود  30دقیقه
بود اما باید به حدود  50دقیقه برســد؛ زیرا
تنها جامعه نخبگانی کشور را درگیر میکند؛
در حالی که موضوع سبک زندگی آمریکایی
باید بدنه اصلی جامعه را جذب کند.
وی ادامــه داد :در این مســتند بهخوبی با

موضوع تثلیــث مواجه میشــویم ،در ابتدا
یک فرم فرااســتداللگرایی به عنوان بستر
در جامعه غربی و ســپس در جهان توسعه
مییابد ،بعد از آن مکدونالــد به عنوان یک
نماد در سراسر جهان گسترده میشود و در
نهایت وقتی مکدونالد از یک سیستم غذایی
فراتر رفــت ،آمریکاییســازی زندگی مردم
رقم میخــورد .پرداختن به ســبک زندگی
آمریکایی و بحث مکدونالد در ســال  80در
دانشگاه تهران آغاز شد و متاسفانه در همان
سال با چاپ یک نشریه به پایان رسید .امروز
پس از  18ســال در حوزه هنری مستندی
میبینیم که تا چه اندازه این موضوع اهمیت
دارد و متاســفانه در این مــدت هیچ اقدام
سازندهای صورت نگرفته است.
این کارشناس مسائل اســتراتژیک تصریح
کرد :غرب انســان را حیوان میداند و از دو
هزار ســال پیش او را حیوانی ناطق ،حیوانی
غیر قابل اعتماد و اخیرا انسانی شگفتانگیز
خطاب کرده اســت .زمانی که باور غرب به
انسان وجه انسانی آن است قطعا به پایان راه
فکری خود نزدیک میشود و امروز آثار این
نابودی را شاهد هستیم .اساس کاپیتالیسم
این است که هر چیزی کاال است و هر کاالیی
قیمیتی دارد .در دنیایی که همه چیز خرید
فروش میشــود و حتی انسانیت و محبت را
با پول مهیا میکنند ،اسالم باالتر از قیمت به
بها میپردازد و اتفاقاتی مانند مدافعان حرم
و یا حضور جوانان در اعتکاف آن هم در شب
عید و سپس راهی شدن به گمیشان و آققال
و سپس به لرستان و خوزستان نشان میدهد
نسخه غربیها در تعریف انسان باطل است.

تدبیر ،برانمهریزی و رصفهجویی

محمود کاظمی

«در جلسه پایانی سال  97در تهران ،درباره ویژگیهای
اکران ســال  98به طور کامل و جامــع صحبت کردیم.
درباره این سخن گفتیم که وضعیت اقتصادی کشور ،به
گونهای است که نباید از تدبیر ،برنامهریزی و صرفهجویی
فاصله گرفت و با تحمیل کردن هزینههای غیرضروری
بنیه مالی موسسه را دچار مشکل کرد .متاسفانه در آغاز
سال ،بخش قابل توجهی از ایران ،درگیر ماجرای سیل
شد و بســیاری از هموطنان عزیزمان ،آسیب دیدند .در
این شرایط ،عالوه بر مشکالتی که اکران نوروزی را تحت
تاثیر قرار داده ،قطعا وضعیت معیشتی در این مناطق تا
مدتها حالت ثابت و عادی نخواهد داشت .به نظر میرسد
اهمیت مباحث مالی که در جلسه تهران داشتیم ،حاال
و در دومین ماه ســال اهمیت مضاعف پیدا کرده است.
اکران نوروزی را پشت سر گذاشتهایم و در آستانه ورود به
ماه میهمانی خدا هستیم ،و پس از آن عید فطر را پیش
رو داریم .اگر برای این مناســبتها ،برنامهریزی درست
نداشته باشیم ،با افت مخاطب ،کاهش فروش و زیان مالی
روبرو خواهیم شد و در نهایت ،سال مالی مطلوبی پیش
رو نخواهیم داشت.
حادثه سیل ،تنها مناطق آسیب دیده را تحت تاثیر قرار
نمیدهد ،مبالغی از بودجه باید از بخشهایی دیگر ،به
این مناطق اختصاص یابد تا روند حل مشکالت ،تسریع
شود .این گونه است که احتماال ،انتظار از منابعی غیر از
موسسه بهمن ســبز ،برای تامین بودجه و کمک مالی
کمرنگ میشود و ما باید روی پای خود بایستیم .توجه
ویژه به اکران فیلمها ،حفظ سینماها ،باال بردن بهرهوری
و کاهش هزینهها تمهیدی واجب برای همه ما در سراسر
کشور است .باید به سانس بندی سینماها توجه کنیم،
محیط سینماها را امن ،آراســته و مطلوب نگه داریم و
کیفیت صوتی و تصویری را در شــرایط مناســب حفظ
کنیم که همه این امور نیازمند رقمهای درشــت ریالی
است .اداره کردن سینماهای موسســه بهمن سبز ،در
سراسر ایران به اتفاق و با همدلی و حسن نیت پیش رفته
و از این به بعد هم به لطف خداوند متعال ،باید بر همین
مدار حرکت کنیم .امید که با توجه شــما به اصولی که
در سال جدید همگی نیازمند رعایت آن هستیم ،چراغ
سینماهای موسسه روشن بماند و خدمت رسانی به مردم
خوب ایران ،تداوم یابد».
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پایان نگارش سریال  12قسمتی «دلیل»
با محوریت امام زمان (عج) و مهدویت

«دلیل» ســریالی 12قســمتی در باب مهدویــت با ســاختاری اپیزودیک و
زمان بندی گذشته و حال اســت که پس از  10ماه نگارش توسط تیم  12نفره
نویسندگان دغدغه مند و تحصیل کرده ،اکنون با تکمیل «سیناپس»ها به مرحله
دیالوگ نویسی رسیده است.
ســید محمد حســینی مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری گفت :پیدا کردن
خط داستانی یک سریال اصال کار سادهای نبود و شاید حدود  2الی  3ماه زمان
برد و یک تیم  12نفره از بچههای تحصیل کرده که دغدغه مهدویت داشــتند و
کالسهای مختلف نویســندگی را گذرانده بودند و عمدتا سر کالسهای حوزه
هنری حضور داشتند دور هم جمع شــدند تا باالخره متن یک سریال شیرین و
دلچسب شکل گرفت.
مدیر مرکز تولیــد از ضرورتهای پرداختن به موضوع مهدویت در ســینما و
تلویزیون گفت :درمورد وجود مقدس امام زمان (عج) خب آنچه که مسلم است
ما به عنوان کسانی که در فضای هنری و رسانهای کار میکنیم باید اعتراف کنیم
یکی از بزرگترین نقطه ضعفهای رسانه ملی ما و شاید سینمای ما و تمام عوامل
رسانهای ما در  40سال گذشــته دقیقا همین بوده است .یعنی عدم پرداختن به
موضوع امام زمان (عج) .یعنی هرگز ما بــه امام زمان (عج) به عنوان یک موضوع
جدی در سینما و تلویزیون مان نگاه نکردهایم.
وی افزود  :نشانه این ادعا هم همین که اگر من امروز بگویم «امام زمان»  ،شما
به عنوان مخاطب یاد سه تا سکانس بیشتر نخواهید افتاد .یا یک مداح روی یک
استیجی در حال خواندن است و بقیه نشستند دســت میزنند .این یک تصویر
رسانهای است از نیمه شــعبان .یا دومین تصویر و سکانسی که به ذهن مخاطب
میرسد یک اسب ول شــده در بیابان است و ســومیاش یک پای برهنه رو به
جمکران و هیچ ما به ازای تصویری دیگری برای موضوع امام زمان (عج) در ذهن
مخاطب نساختیم و نیست.
وی همچنین ادامه داد :حتی شاید بتوان گفت تصویر اول را که مولودی خوانی
و مداحی اســت را باید حذف کنیم زیرا ارتباط چندانی به فضای رسانه ندارد و
مداحی و منبر جایگاه خودش را دارد و رســانه کارکردی در ارتقا یا فروکاستش
ندارد و فقط دارد از فضای موجود استفاده میکند و چیز جدیدی خلق نمیکند.
حسینی تاکید کرد :به نظر من اگر نگوییم خالء موضوع مهدویت ،سرافکندگی
است ،حداقل باید بگوییم نقطه ضعف رسانه ماســت و کمبودهایی از این دست
باعث شــده که ما مدتی در دفتر تولید متن حوزه هنری مشخصا به موضوع امام
زمان (ع) و به داستانها و موضوعاتی که حواشی ایشون میگذرد فکر کنیم و به
عنوان ولی امرمان بهش فکر کنیم و به این فکر کنیم که ایشان چگونه از ما راضی
میشوند و ما چگونه باید در مورد ایشان ادای دین کنیم.
وی توضیح داد :کنکاشهای اولیه ما ،ما را رساند به داستانهایی در دل تاریخ
که منجر شد به نگارش یکی از بهترین سینماییهایی که در حوزه تاریخ اسالم تا
به حال در سینمای ایران به نگارش در آمده ،فیلمنامه بسیار عظیمی که به نوعی
کشف جدیدی در سینمای مهدویت به شمار میآید و اتفاق خیلی خاصی است
که االن حدود سه سال است مشــخصا داریم روی آن کار میکنیم و درباره یکی
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از شخصیتهای تاریخی به شدت مهم
در تاریخ مهدویت است .که فعال بیشتر
از این دربارهاش صحبت نخواهیم کرد.
وی تکمیل کرد :در کنار ساخت این
اثر ســینمایی ما ضرورت این را حس
کردیم که جامعــه را متوجه کنیم که
موضوع مهدویت قابلیــت آن را دارد
که در فضای داستانی و و تلویزیون ما
مورد توجه قــرار بگیرد و از این جهت
رفتیم به سراغ نوشتن یک سریال.
حسینی تشــریح کرد :پیدا کردن
خط داســتانی یک ســریال اصال کار
سادهای نبود و شــاید حدود 2الی 3
ماه زمان بــرد و یک تیــم  12نفره از
بچههــای تحصیل کرده کــه دغدغه
مهدویت داشتند و کالسهای مختلف
نویسندگی را گذرانده بودند و عمدتا
ســر کال سهای حوزه هنری حضور
داشتند دور هم جمع شدند تا باالخره
متن یک سریال شــیرین و دلچسب
شکل گرفت.
وی توضیح داد :پژوهش این سریال
از اوایل اردیبهشت سال گذشته آغاز
شــد و نگارش آن حدود  10ماه طول
کشید و «ســیناپس»های اصلی کار
تکمیل شده و االن در حد «تریدمنت»
اســت و در حال نــگارش دیالوگها
هســتیم و با وســواس خاصی پیش
میرویم .با بنیاد مهدویت و موسسات
مختلفــی که بــه مهدویــت مرتبط
اســت در اتباط بودیم و هستیم تا به
پژوهشهای درستی برسیم.
وی اشاره کرد :این سریال با ساختار
اپیزودیک ،یک خط داســتانی واحد
دارد ،یعنی یک شــخصیت ثابت دارد
که در تمام داســتانهای  12قسمت
تکرار میشــود و در قسمت دوازدهم
حضور جدیتــری دارد و اصل ماجرا
مشخص میشود.
وی افزود :ســاختار زمانی ســریال

ترکیبی اســت ،به این شکل که قصه
در زمان حال با تمام مولفههای زمان
خودمان اتفاق میافتد و در هر کدام از
قسمتها نقبی به گذشته میزند و به
یکی از اتفاقات ویژه در باب مهدویت
برمیگردد و دوباره به زمان ما میآید
و قصــه را ادامه میدهــد و کلید حل
شدن ماجراهای قصه در همان رفت و
برگشت زمانی به گذشته است.
وی معتقد اســت :من فکــر میکنم
«پــرده نشــین» یکــی از بهتریــن
ســریا لهایی باشــد که در ساختار
اپیزودیک تا به حال کار شده و سعی
کردیم همه قواعــد و اصول فیلمنامه
نویسی را در این زمینه رعایت بکنیم
و فعال در حد پیشــنهاد اســم آن را
«دلیل» گذاشــتیم و هنــوز قطعی
نیست.
حسینی خاطرنشــان کرد :گفت و
گوهایی هم در راستای تولید کار شده
و عزیزانی که از به نامترین افراد حیطه
سینمایی هســتند برای تولید این اثر
اعالم آمادگی کردند و حضورشان هم
یک حضور کامال اعتقادی اســت .که
البته تا قراردادی بسته نشده ترجیح
میدهم نامی از کســی نبرم ولی همه
بزرگان بــا توجه به موضــوع خاص
سریال ،اعالم آمادگی کردند و با کمال
میل لبیک گفتند.
وی در پایان عنوان کرد :فکر میکنم
این شروع خوبی باشــد برای موضوع
مهدویت و انشاا ...اگر این کار در سال
پیش رو ،به تولید برسد و از رسانه ملی
پخش شــود بعد از آن حوزه هنری از
فیلمنامه ســینمایی خودش رونمایی
خواهد کرد .فیلمنامــهای که یکی از
مهمترین فیلمنامههای سینمایی است
که در دفتر تولید متن حوزه هنری در
حال نگارش است

گزارش
پس از بازسازی و تجهیز توسط موسسه «بهمن سبز»

سینما «فلسطین» بروجرد افتتاح شد

افتتاحیه سینما فلسطین بروجرد ،اسفندماه با حضور محسن مومنی شریف رئیس
حوزه هنری ،محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری ،محمود کاظمی
مدیرعامل موسسه بهمن سبز ،عباس گودرزی نماینده شهرستان بروجرد در مجلس
شورای اسالمی ،یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری ،محمد حسین
امیدی پور رئیس حوزه هنری خرم آباد ،وحید موسائیان کارگردان سینما و فاطمه گودرزی بازیگر و
جمعی از مدیران و مسئوالن استان لرستان و شهرستان بروجرد برگزار شد.

افتتاحیه ســینما فلســطین بروجرد ،اسفندماه با
حضور محسن مومنی شــریف رئیس حوزه هنری،
محمد حمزه زاده رئیس ســازمان ســینمایی حوزه
هنری ،محمود کاظمی مدیرعامل موسسه بهمن سبز،
عباس گودرزی نماینده شهرستان بروجرد در مجلس
شورای اسالمی ،یزدان عشیری مدیر روابط عمومی
سازمان سینمایی حوزه هنری ،محمد حسین امیدی
پور رئیس حوزه هنری خرم آباد ،وحید موســائیان
کارگردان ســینما و فاطمه گودرزی بازیگر و جمعی
از مدیران و مســئوالن استان لرســتان و شهرستان
بروجرد برگزار شد.
در آغاز این مراســم پس از تــاوت آیاتی از قرآن
کریم و پخش سرود ملی ،مجری مراسم به حاضران
خیرمقدم گفت و از حضور مردم ،مدیران اســتانی و
شــهری و میهمانان هنرمند در این مراسم قدردانی
کرد.
فاطمه گودرزی :سینما فلســطین در شان مردم
فرهنگ دوست بروجرد است
فاطمه گودرزی بازیگر تلویزیون و ســینما که اهل
بروجرد است در بخشی از این مراسم تجلیل شد.
او خطاب به حاضران گفت :خوشــحالم در شهری
هستم که ســالها از آن دور بودهام .برای نخستین بار
است به افتتاحیه یک مرکز فرهنگی دعوت میشوم
و از این بابت ممنونم .هــر اتفاق فرهنگی و هنری که
باعث رونق در جامعه شود قابل توجه است .امیدوارم با
تالش موسسه بهمن سبز ،سینما آزادی هم راه اندازی
شود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
این بازیگر با اشاره به زیبایی سینما فلسطین گفت:
این ســالن واقعا زیبا و مجهز است .بیشتر سالنها در
پردیسها کوچک است و کمتر سالنی به این زیبایی
در شهرهای مختلف میبینیم.
وی ادامه داد :ساخت چنین سینمای زیبایی احترام
به شان مردم فرهنگ دوست بروجرد است .امیدوارم
آنها سالها در این سینما فیلمهای جذاب ببینند.
مومنی شریف :سینما فلسطین برای مردم بروجرد
خاطره میسازد
محسن مومنی شــریف رئیس حوزه هنری در این

مراسم با اشاره به سابقه فرهنگی شهرستان بروجرد
گفت :بروجرد مهد علم و دانش ،ادب و هنر و فقاهت
است .ستارههای درخشان این شــهر در عرصههای
مختلف پرشمار هستند .خوشحالم که آیین افتتاحیه
این سینما همزمان با شب میالد امام باقر (ع) و در ایام
فرخنده ماه رجب برگزار میشود.
وی ادامه داد :در چهل سال اخیر مسیری پر پیچ و
خم آمدیم تا به ســرافرازی و عظمت امروز رسیدیم.
انشاهلل سینما فلســطین که با هویت فرهنگی شهر
بروجرد پیوند خورده ســالها برای مردم این شــهر
خاطره بسازد.
رئیــس حوزه هنــری از تاســیس حــوزه هنری
شهرستان بروجرد و بازسازی سینما آزادی در آینده
نزدیک خبر داد.
موسائیان :عظمت سینما فلسطین جذبم کرد
وحید موســائیان کارگردان اهل خــرم آباد ضمن
تشکر از مهمان نوازی مردم بروجرد گفت :وارد سینما
فلسطین که شدم ابهت و عظمت این سالن مرا جذب
کرد .هر فیلمسازی دوســت دارد فیلمش در چنین
سالنی روی پرده برود.
وی ادامه داد :همه سینمای ایران در تهران خالصه
شده .اما مردم همه ایران ،دوست دارند آداب و رسوم،
باورها و اعتقاداتشــان را در فیلمها ببینند .امیدوارم
تولیدات سینمایی نمایشــگر فرهنگهای مختلف
باشد.
در بخشهــای دیگــر ایــن مراســم گــودرزی
نماینده شــهر بروجرد در مجلس شورای اسالمی و
محمدحسین امیدی پور رئیس حوزه هنری سخنرانی
کردند .پخش تیزر بازسازی سینما و تقدیر از افرادی
که در بازسازی و تجهیز سینما فعالیت داشتند ،بخش
دیگر مراسم افتتاحیه بود .فیلم سینمایی «ماجرای
نیمروز؛رد خون» ساخته محمدحسین مهدویان هم
در پایان افتتاحیه روی پرده رفت.
سینما فلسطین بروجرد با دو سالن و ظرفیت ۷۹۶
صندلی به همت موسسه بهمن سبز بازسازی و تجهیز
شده است.
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گزارش

چراسرهنگی باساخت مستندشمخالفبود
مستندسازان بسیاری از خانه مستند ،اوج ،شبکه افق
و  ...میخواستند زندگی مرتضی سرهنگی را مستند
کنند اما او مخالف بود .باالخره یک نفر او را راضی کرد
و مستند «متولد آذر» ساخته شد.
مرتضی سرهنگی یکی از هنرمندان انقالب اسالمی
است که تال شهای زیادی در عرصه جمعآوری
خاطرات رزمندگان دفاع مقدس و تبدیل آن به کتاب
داشته است .او از سال  1367تاکنون در دفتر ادبیات و
هنر مقاومت حوزه هنری مشغول فعالیت است و آثار
زیادی از همین دفتر بیرون آمده است .رهبر معظم
انقالب نیز در حاشیه دیدار دستاندرکاران کتاب
«فرنگیس» از زحمات این هنرمند تقدیر کردند.
مستند «متولد آذر» پرتر های از مرتضی سرهنگی
است و روایتی متفاوت از زندگی کاری و شخصی او را
به همراه دارد که توسط مرکز مستند سوره وابسته به
سازمان سینمایی حوزه هنری تولید و تهیه شده است.
این مستند که سال گذشته در جشنواره حقیقت و
عمار نیز حضور داشت ،روز  24فروردین و همزمان
با هفته هنر انقالب اسالمی به روی آنتن شبکه سه
سیما رفت .به همین بهانه گفتگویی با کارگردان این
مستند داشتیم .سید رضا حسینی که پیش از این
مستند «مظنه» را تولید کرده بود ،روایتی متفاوت از
ساخت این مستند و راضی کردن مرتضی سرهنگی
برای ساخت این پرتره را بیان کرد.
سید رضا حسینی ،کارگردان مستند «متولد آذر»
درباره روند تولید این مستند و نمایش گوشههایی
از زندگی شخصی و کاری مرتضی سرهنگی گفت:
سالها پیش و قبل از ساخت مستند «متولد آذر» ،یک
کار نصفه و نیمهای راجع به آقای مرتضی سرهنگی
انجام داده بودیم که در آن کار گزارشگونه ،به ورود
ایشان به عالم روزنامه و دست به قلم شدن ایشان
نپرداختیم و تنها به ماجرای اسرای عراقی که او از
نزدیک شاهد آن بود ،اشاره کردیم .باید بگویم که
تاکنون در حدود  46مستند دفاع مقدس با همکاری
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آقای سرهنگی ساختهام که در این مستندها ،ایشان
نویسنده ،محقق و مشاور بودند .در یکی از همین
مجموعهها که «مرکز آسمان» نام داشت ،از آقای
سرهنگی خواستیم که به عنوان راوی و خبرنگار در
برابر دوربین ما حاضر شوند .این مجموعه ،براساس
متنی از نوشتههای آقا مرتضی آوینی راجع به وجه
تشابههای دفاع مقدس با واقعه عاشورا بود که در
قالب مستند ساخته شد و آقای سرهنگی نیز در
دقایقی از آن حضور پیدا کردند.
کارگردان مستند «مظنه» بیان داشت :پس از
ساخت این مجموعه در سال  ،1384بارها به ایشان
پیشنهاد ساخت یک مستند پرتره از فعالیتهایش
را دادم اما هر بار به دلیلی آن را رد میکرد و اجازه
نمیداد .خاطرم هست که برای ساخت یک مستند
دیگری راجع به یک سوژه ،جلساتی را با آقای
محسن یزدی داشتیم .در همین جلسات ،پیشنهاد
ساخت یک مستند پرتره از مرتضی سرهنگی را به
جای آن سوژه دادم اما ایشان به من گفت که بسیاری
از دوستان مرکز اوج ،افق و  ...سراغ آقای سرهنگی
رفتهاند اما قبول نکرده است .از او خواستم که
فرصتی دوباره به من بدهد تا تالشم را انجام بدهم .به
واسطه روابط خانوادگی که با آقای سرهنگی داشتم
و به واسطه درخواستهای همسر ایشان ،بعد از 3-2
ماه باالخره راضی به ساخت این مجموعه شدند.
وی به روند ساخت مستند «متولد آذر» اشاره کرد
و گفت :همزمان با ساخت این مجموعه ،ایشان
درگیر برگزاری یک کالس و یک کنگره در یاسوج
و کرمان بودند و به همین دلیل فیلمبرداریهای ما
در البهالی برنامههای فشرده او و به صورت هفتگی
انجام میشد .البته جالب است بدانید که او کامال
حرفهای بود و شرایط صحنه را کامال رعایت میکرد.
برای مثال ،میدانست که در تصویربرداری قبلی،
چه لباسی بر تن داشته است ،چه عینکی را زده است
و  ....توجه به این مساله باعث میشد که پیوستگی

فروردین و اردیبهشت 1398

صحنهها علیرغم چندپارگی زمان برداشت آن رعایت
شود .تصویربرداری مستند متولد آذر چیزی در
حدود  7-6ماه به طول انجامید و کمی طوالنی شد .با
اتمام تصویربرداری ،وارد مراحل تدوین شدیم که کار
بسیار سختی بود و  9ماه به طول انجامید .باید بگویم
که از ابتدا قراری نبود که این مستند برای حضور
در جشنوار های ساخته شود بلکه میخواستیم این
تصویربرداریها انجام شود و برای آیندگان باقی بماند.
اکنون چیزی در حدود  12ساعت مصاحبه با آقای
مرتضی سرهنگی داریم و ایشان فعالیتهای خود و
دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری را روایت کرده
است .آقای یزدی اصرار داشتند که این مصاحبهها
گرفته شود تا اگر روزی خواستیم کتابی از ایشان چاپ
کنیم ،امکانش وجود داشته باشد.
سید رضا حسینی دالیل نپذیرفتن مرتضی سرهنگی
برای ساخت مستند پرتره از او را شرح داد و گفت :یکی
از دالیلی که آقای سرهنگی نمیپذیرفت که چنین
مستندی از او ساخته شود این بود که میگفت یک
کار جمعی صورت گرفته است اما با ساخت چنین
مستندی فقط نام من بزرگ میشود و بقیه مهجور
میمانند .برای مثال ،میگفتند که مقام معظم رهبری
فقط برای من پیام تشکر صادر نکردند بلکه آقای
بهبودی و کمرهای نیز مورد تقدیر قرار گرفتند بنابراین
درست نیست که این دستاورد جمعی به نام من ثبت
شود .عالوه بر این ،آقای سرهنگی میگفت که تمام
فعالیتهای دفتر هنر مقاومت حوزه هنری به صورت
جمعی بود و من تنها یک نفر از آن جمع بودم.

دیدگاه

درجهبندی سین
مخاطب سیمنا رضوریت انکارانپذیر
نظام درجهبندی سنی برای مخاطبان حلقه مفقوده
سینماست که با وجود اهمیت آن ،مورد غفلت مدیران
و مسئوالن فرهنگی واقع شــده است .امروزه در دنیا
نظام درجهبندی جایگاه شــناختهایی دارد ولی در
ایران ،متأســفانه ،با وجود تأکیدات و ا َمر و نهیهای
نظارتی از بســیاری جهات ،این فاکتور مهم نادیده
گرفته شده و حتی بعضاً ،ابزار سوءاستفاده تبلیغاتی
هم ،میشود.
جُ نب وجوش و هیاهوی پیرامون سینمای ما فقط بر
محور فروش و یا موفقیتهای جشنوارهای میچرخد
و از عنصر آموزش و تعلیم در کنار سرگرمی و تفریح
غافل شده اســت .البته این غفلت به سینماگران بر
نمیگردد بلکه بیشتر به نهادهای ناظر و تصمیمگیر
بر میگــردد که از اصــل کیفیگرایــی مخاطبان و
مهندســی آن ،نگاه و آگاهیِ درســتی ندارند و این
شاخصه مهم را (با مقاومت طیفهایی از گروهها!) از
دســتور خارج میکنند و از اساس صورت مسألهاش
را پاک میکنند.
به تازگی خبر اکران و پخش فیلم سینمایی فروشنده
را ،با اعمال محدودیت سنی در آمریکا و چند کشور
شنیدهایم .فیلمی که در ایران در گستردهترین شکل
در تهران و شهرستانها به نمایش درآمد .جدا از ذم یا
مدح این اثر هنری که به طور قطع ،برای بخشهایی
از جامعه مفید و تاثیرگذار اســت؛ آیا ایــن فیلم یا
فیلمهای مشابه دیگر قابلیت گنجانده شدن در سبد
مصرف و استفاده برای همه طیفهای جامعه اعم از
کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،خانوادهها و کهنســاالن
را دارد؟ اگر چنین اســت چرا در کشورهای صاحب
سینما برخورد با آن فرق میکند؟ کودکان ،نوجوانان
و جوانان ما با نوجوانان آنها فرق دارند؟ جوانانشان
نسبت به رفتارهای خشونت آمیز آسیب پذیرترند؟
یا بهداشت و ســامت روحی و روانی و حتی ،فکری
کودکان و نوجوانان ما اهمیتی ندارد؟

متاسفانه ،هیچ شورا و یا نهادی به صورت مستقل یا
وابسته به سازمانهای دولتی ذیربط ،کارگروه ارزیابی
برای توزیع مخاطبان اینگونه فیلمها در ایران وجود
ندارد.
طرح این موضوع شــاید ،بــه مذاق عــدهای بویژه
همکاران ما در سینما و سینماداران خوش نیاید .ولی
با رویکرد آسیبشناسی اجتماعی و آموزشی بخواهیم
به موضوع نگاه کنیم آسیبها و تأثیرات مخرب این
فیلمها برای قشــر نوجوان چه عواقــب و پیامدهای
تلخی را به همراه دارد؟
مسئله ردهبندی سنی محصوالت فرهنگی ،در جوامع
جدید به یک امر مهم و جدی بدل شــده و بسیاری
از برنامهها با محوریت رشــد ،آموزش ،بهداشــت و
حمایت از کودکان و نوجوانــان در برنامهریزیهای
کالن ملی تعریف میگردند و این نقش دولتها را در
تأمین حقوق اساسی کودکان و خانوادهها؛ و سالمت
اطالعرسانی درست به کودکان نشان میدهد.
متأسفانه ،در ایران هیچ نهادی به این موضوع نظارت
نمیکند .فاجعه تا بدانجاست که این موضوع حتی،
برای شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای فرهنگ
عمومی ،کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
و دستگاههای مانند :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی در دستور کار
قرار نگرفته است.
این موضوع ،در بسیاری از کشــورهای توسعه یافته
به صورت جــدی نه تنهــا در عرصه ســینما که در
شــبکههای مختلف تلویزیونی هم به شــدت اعمال
میشود.
درجه بندی سنی برای پخش فیلم و تئاتردر سینماها
و تلویزیــون پدیده جدیــدی نیســت .از اوایل قرن
بیســتم و در بازه زمانی نزدیک به عمر خود سینما،
این قانون بوجود آمد و با شدت و حدت اجرا میشود
و ســازمانها و گروههای مختلــف اجتماعی نگران

یزدان عشیری
تاثیرات مخرب بسیاری از فیلمهای تولیدی هالیوود
و کمپانیهای فیلم سازیشــان بودند و بــه مقابله و
وضع قوانین برای صیانت از کودکان و نوجوانانشــان
در قبال فیلمهایی پرداختند که باعث ترویج مسائل
غیر اخالقی و رشــد ضد ارزشهــا در اجتماع بوده.
فیلمهایــی کــه در آن کلمات زشــت ،صحنههای
خشونتبار ،نمایش عریان خشونت و نمایش صحنه
یا کالم خشونتآمیز یا غیراخالقی و ...آمده باشد.
از این رو آمدند فیلمها را در گروههای مختلف سنی
تقســیم کردند .این گروهها شامل «( »Gبرای همه
ســنین)( »M«،با نظارت والدین) و «( »Rمختص
گروه سنی باالی  17ســال) بود و گروه « »Xهم به
طور کلی فیلمهای غیراخالقــی را در بر میگرفت و
برای رده سنی باالی  18سال در نظر گرفته شده بود.
در سال  1969 Mتبدیل به  PGگردید و این قانون
همچنان در حال اجراست.
در این میان ،نهادهای صاحب ســینما و دلســوز یا
سینماداران هم این حق را ندارند در مواجهه با اثری
که برخی از شاخصههای فرهنگی ،اجتماعی ،اخالقی
و ضرورتهــای خانوادهها و نوجوانــان و جوانان را
رعایت نکرده از اکرانشان حذف کنند .چرا که به مذاق
عدهای خوش نمیآید و با استفاده از انواع فشارهای
رســانهای و جنگهای روانی اینگونــه اقدامات را
«فراقانونی» تعبیر میکنند و با شــلتاق ،سفسطه و
هیاهو آن نهاد را تخریب و تخطئه میکنند.
بههرحال درجهبندی فیلمها بــا توجه به مضمون و
نوع آثار ،یک ضرورت انکار نشدنی است .در شرایطی
که دستگاههای مسئول فاقد ابزارهای کارآمد و موثر
در این عرصه باشــند و قادر به وضع قوانین محکم و
پیش بینی تمهیدات موثر نباشند آیا وظیفه صیانت از
اصول اخالقی و سالمت نوجوانان و جوانان؛ و امنیت
و آرامش خانوادهها در ســینماها از مراکز فرهنگی
دلسوز و وظیفهمند سلب میشود؟
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سينما ،تسليم ابتذال
گزارش نشست «چالش نظارت در سینمای ایران»

نشست تحلیلی « چالش نظارت در سینمای ایران» با حضور :محمدعلی حسین نژاد عضو شورای
پروانه نمایش و عضو شورای علمی مدرسه ملی سینمای ایران ،امیر حسین شریفی تهیهکننده سینما
و تلویزیون و عضو هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران ،محمد تقی فهیم منتقد
و تحلیلگر حوزه فرهنگ ،علی قائم مقامی تهیه کننده و عضو هیات مدیره خانه سینما ،رضا اورنگ
نویسنده و کارشناس سینما ،سیدمحمد حسینی نویسنده و مدیر مرکز تولید متن حوزه هنری و
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.
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بیماری و فرسودگی ساختارهای نظارتی

در ابتدا یزدان عشــیری ،ضمن اشــاره به اهمیت
موضوع نظارت بر فیلمها و حواشــی کــه بر اثر نبود
اقتدار و مکانیسم مشخص هر از گاهی ،در این زمینه
پیش میآیدگفــت :نظارت بر فیلمهای ســینمایی
همیشــه دچــار چالش و مناقشــه بوده اســت .در
دولتهای مختلف فیلمهایی داشــتهایم که با وجود
پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش با بن بستهایی
روبرو شدند و میشوند و در زمینه نظارت و ارزشیابی

گزارش
وی افزود :در شــرایطی که آیین نامه فیلم و نمایش
در دهه اول انقالب اســامی تصویــب و بعدها در دوره
اصالحات بازنگری شــده اســت ،این شــائبه به وجود
میآید که آیا امروز این آیین نامه نیاز به بازنگری ،تغییر
و تحول و پاالیش دارد و یا اعمال سلیقه برخی مدیران
فرهنگی منجر به رفتاری فرا قانونی و یا به تعبیری دیگر،
رفتاری «فرو قانونی» در سینما و تداخل در چرخه اکران
فیلمها شده است؟ در هر صورت این مشکالت ،تبعات
و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را بــه دنبال دارد که
نهایتا ،به هزینه بر شدن سینما و تجربههای تلخی نظیر
پایین کشیدن فیلمی از پرده سینماها دارد .در حالی که
میتوانســتیم با تدبیر و مدیریت نرم و بدون خدشهدار
شدن ساحت سینما نســبت به رفع موضوع و ایرادات
محتوایی این فیلمها اقدام کرد.
عشیری اذعان داشت :توقیف پروپاگاندایی فیلمهای
اکران بیش از هر چیز ،نشانه فرسودگی و غیرهوشمندی
دستگاههای نظارتی است .این رویه ،بسیار بد ،خطرناک
و پرهزینه اســت که میتواند اعتبار و وجهه ســینما و
نهادهای ناظر بر آن را زیر سوال ببرد و نشانه عدم تعامل
ســینماگر با بدنه مدیریتی آن اســت .بنابراین ،در این
نشست میتوانیم به وضعیت ،ساختار ،ماهیت آئین نامه
نمایش و جایگاه و سهم نهاد دولتی ناظر را مورد تحلیل
و ارزیابی قرار دهیم.

آیین نامه محکم و قابل استنادی در سینمای
ایران وجود ندارد

آنها با نوســانات و قبض و بسطهایی در وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ســازمان سینمایی
مواجهایــم .یــا نهادهایی چون :حــوزه هنری،
شهرداری ،تلویزیون و  ...نسبت به محتوای برخی
فیلمها ،خط و مشیها و ارجاعات موجود در آنها
حرف دارند .بنابراین ،همیشه با نوعی مشکل در
کیفیت نظارت بر فیلمها روبرو بودیم و هستیم.
اکنون ،این سوال مطرح میشود که آیا ما قانون
مدونی برای رسیدگی به محتوا و مضمون فیلمها
نداریم؟

سید رضا اورنگ منتقد سینما و روزنامه نگار با اشاره به
اهمیت نظارت بر فیلمها گفت :بحث نظارت در همه جای
دنیا وجود دارد و هیچ کشوری از این مهم مستثنی نبوده
و نیست ،اما تفاوت عمدهای در نظارت بر سینمای ایران و
دیگر کشورها وجود دارد .در کشورهای صاحب سینما و
دیگر کشورها ،آیین نامهها روشن و خط قرمزها مشخص
است .سینماگران این دستورالعمل و خط قرمزها را به
خوبی میشناسند و به آن عمل میکنند .هیچ فردی هم
نمیتواند اعمال سلیقه کند.
وی عنــوان کرد :در زمــان پهلوی اول توســط اداره
سانســور برای اولین بار آیین نامهای برای تولید فیلم
نوشــته و ابالغ میشــود .در بندهای این دستورالعمل
همه چیز واضح و مشخص آورده شده است .سینماگران
میدانســتند که اگر از این چارچوب پا را فراتر بگذارند
جلوی ســاخت و نمایش فیلــم آنان گرفتــه خواهد
شــد،بنابراین به آن عمل میکردنــد .در دوره پهلوی
دوم این آیین نامه دچار تغییراتی شد ،اما همچنان خط
قرمزها برای فیلمسازان روشن بود .بنابراین علت مردود
شدن فیلمها و نگرفتن مجوز نمایش مشخص و فیلمساز
نسبت به عدم رعایت آن آگاه بود.
بعد از پیروزی انقالب اســامی قانــون و آیین نامه
محکمی برای تولید فیلم نوشته نشد .آیین نامهای که در
سال  1361نوشته و ابالغ شد ،به علت قابل تفسیر بودن،
همواره فیلمســازان و مدیران را دچار مشکل میکرد و
میکند .هر کس که در طول این ســالها مسند نشین

سازمان سینمایی شده ،تغییراتی به دلخواه ایجاد و این
آیین نامه را تفسیر به رای کرده است .فیلمسازان قریب
 40سال است که بالتکلیف هستند و نمیدانند خطوط
قرمزها چیست؟ زیرا آیین نامه به طور روشن بیان نکرده
و هر بندش جای تفســیر دارد .اگر به طور مشــخص و
روشن ،خطوط قرمزها به سینماگران ابالغ شود ،بیشک
مشــکالت نظارت به حداقل خواهد رسید ،زیرا تکلیف
همه مشخص است و اعضای شــورای پروانه و برخی از
مدیران نیز نمیتوانند اعمال سلیقه کنند.
اورنگ عنوان کرد :بعد از ســالها تجربه فرهنگی در
سینما ،هنوز ندیدهام برای جلوگیری از اکران یک فیلم
یا ندادن پروانه نمایش به آنها ،به بندهایی از آیین نامه
موجود استناد شــود! وقتی به فیلمساز جزییات مردود
شدن فیلمش را نمیدهند و سندی در اختیار وی قرار
نمیدهند ،پر واضح است که به کار شورای پروانه نمایش
اشکال گرفته و شاکی باشد.
چون آیین نامهها و مقررات در ایران ،همیشه تفسیر
به رای شــده و مسووالن اعمال ســلیقه میکنند ،باید
الیحهای مشخص با نظر کارشناسان درجه یک سینمای
ایران تهیه شــده و در هیات دولت مطرح شود .پس از
تصویب در این هیات آن را به صحن مجلس برده که پس
از تصویب به صورت قانون در بیاید تا مدیران سینمایی و
برخی فیلمسازان نتوانند از آن تخطی کنند .بدون قانون
مصوب مشکالت همچنان پابرجا خواهد بود.
وی افزود :در مباحث توقیف فیلمها دو نکته اساســی
وجود دارد .اگر فیلمی برای گرفتن مجوز دچار مشکل
شد ،یا فیلمساز و تهیه کننده برخالف آیین نامه موجود
در ســاخت تخطی کردهاند و یا اعمال ســلیقه مدیران
منجر به رد یا توقیف آن شده است .بنابراین اگر چارچوب
محکمی برای نظارت وجود داشته باشد هرگز سینمای
ایران با این مشکالت روبرو نشده و نمیشود .اگر هنگام
دادن پروانه ســاخت نظــارت دقیقتــر و بهتری روی
فیلمنامه وجود داشــته باشــد ،از همان ابتدا میتوان
مشکل را حل و به تهیه کننده نیز نکات را گوشزد کرد.
در این صورت اگر فیلمســاز و تهیه کننده تذکر شورای
پروانه ســاخت را جدی نگرفتــه و در فیلمنامه اعمال
نکنند ،شورای پروانه نمایش نیز میتواند به آن استناد
کرده و به فیلم مزبور مجوز اکران ندهد ،چرا که مشخص
میشود کارگردان و تهیه کننده تذکرات را جدی نگرفته
و در فیلم اعمــال نکردهاند .اعمال ســلیقه مدیران نیز
مشکلی است که نظارتها را زیر سوال برده و مشخص
میکند ،هر فردی که در این جایگاهها قرار گرفته مقررات
را تغییر داده است .اگر در سینمای ایران قانون مدون و
مصوبی وجود داشته باشد که همه مکلف به اجرای آن
باشند ،هرگز نه فیلمسازی میتواند تخلف کند و نه مدیر
یا عضوی از شــورای نمایش اعمال سلیقه ،زیرا مصوب
مجلس است و احدی نمیتواند در آن تغییر ایجاد کند.
فقط در صحن مجلس و با تصویب نمایندگان میتوان در
آن تغییرات ایجاد کرد.
اورنگ گفت :مشکلی که برای فیلم «رحمان »1400
پیش آمد و منجر بــه پایین کشــیدن آن از روی پرده
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گزارش
شد ،بســیار عجیب و حیرت آور اســت .دالیلی که
مدیر مربوطه برای این عمل ذکر کرد و در رســانهها
منتشر شد ،بسیار خندهدار اســت! زیرا امکان ندارد
چنین اتفاقی بیفتد .مگر میشــود ایــرادی را که به
فیلم گرفته و به تهیه کننده ابــاغ کرده اند ،وی این
تغییرات را در فیلم پیاده نکنــد؟ کارگردان نیز اصال
نمیتواند خودسرانه تصمیم بگیرد که ایرادات گرفته
شده را در فیلم اصالح نکند ،چرا که راشها در اختیار
تهیه کننده است و هر گونه تغییر در فیلم با اطالع وی
انجام میشود .تهیه کننده فیلمی را که توسط شورای
پروانه اصالحــات خورده را به کارگــردان میدهد تا
اشــکاالت را برطرف کند .پس از رفع اشکال نیز فیلم
را با دقــت بازبینی میکند تا اصالحات انجام شــده
باشد .سپس دوباره به شــورای پروانه ساخت میبرد
تا برای نمایش کد بگیرد .بنابراین نمیتوان باور کرد
که کارگردان یا تهیه کننده بدون هماهنگی تصمیم
گرفته باشند در برخی از سینماها نسخه اصالح نشده
را به نمایش بگذارند! مگر میشود بازرسان حاضر در
سینماها ایرادات فاحش این فیلم را ندیده و گزارش
نکرده باشــند؟ مســوول مربوطه گفته بود بازرسان
ما فقط به ســینماهایی رفته بودند که نسخه اصالح
شــده را نمایش میدادند ،برای همین متوجه خالف
نشدهاند! این اظهار نظر واقعا باور نکردنی و خندهدار
است .چرا سازمان سینمایی بعد از گذشت حدود یک
ماه از اکران متوجه این موضوع شده است؟! اگر فیلم
«رحمان »1400از مقررات تخطی کرده اســت ،چرا
اعالم نکردند به دلیل کــدام بند این آیین نامه جلوی
ادامه نمایش آن را گرفتهاند؟
این منتقــد ســینمایی تاکید کرد :طبــق ادعای
مســووالن مربوطه ،تهیهکننده مرتکب خالف شده
و در چند سینما نسخه اصالح شــده را نمایش داده
است ،اگر چنین است ،پس چرا ســازمان سینمایی
جلوی اکران این فیلم را در ســینماهای حوزه هنری
و دیگر سینماهایی که نســخه اصالح شده را نمایش
میدادند نیز گرفت؟! همه این موارد نشان دهنده این
است که قانون و آیین نامه محکم و قابل استنادی در
سینمای ایران وجود ندارد .اگر قانونی مصوب مجلس
وجود داشت ،هرگز چنین اتفاقاتی در سینمای ایران
رخ نمیداد و سینما گران هم مدام با مشکالت دست
و پنجه نرم نمیکردند.

ضرورت تغییر مدیران

محمدتقــی فهیــم منتقــد و تحلیل ســینما بر
دردسرهای نبود نظارت در سینما تاکید کرد و اظهار
داشت :بحث نظارت در کشــور ما واقعا جدی است و
هزینههای زیادی را برای هنر و سینما تراشیده و بارها،
دردسرساز شده اســت .تفاوت بین نظارت و سانسور
بسیار مخدوش است .من معتقد هستم قانون و آیین
نامه وجود دارد اما به روز نشده است .بنابراین ،بحث
مهمتر وجود آدمهایی است که قانون را نمیشناسند
و فرق بین نظارت و سانسور را نمیدانند.
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وی یادآور شد :درک ما از قانون مهمتر از خود قانون
است این در حالی است که ما در درک ممیزی محتوا
و تفکر فیلمسازان و بحث نظارت در حوزه حفظ حریم
ارزشهای جامعه مشکل داریم و با ناتوانی مسئوالن
در شناخت آن روبرو هستیم .به نظر بنده همیشه کم
سوادترین آدمها در حوزه نظارت کار میکنند .در این
خصوص فارغ از وجود دانش آکادمیک ،به کم سوادی
اجتماعی و عدم درک هنر تاکید میکنم .مشکل عدم
نظارت مربوط به زمان حال نمیشود.

در برابر ابتذال و بیحیایی مقاومت میکنیم

فهیم معتقد است در برخی موارد نظارت با سانسور
اشتباه گرفته میشود و نظام با تمام ظرفیت خود در
حمایت از اندیشهها چراغ سبز نشان میدهد که ما از
هرگونه اندیشه و آزاد اندیشی حمایت میکنیم ولی
خطر قرمزهای خودمان را داریــم و در برابر ابتذال و
بیحیایی مقاومت میکنیم و با سانسور تفکر و اندیشه
در مواقعی که دست روی مقولههای جدی و حساس
میگذارند ،به مقابله خود ادامــه میدهیم .بنابراین
ناتوانی در شــناخت ،بالیی جبران ناپذیری بر ســر
آثار هنری اســت چرا که از طرفی آثار و هزینه روانی
فیلمســازان و از طرف دیگر هزینه گزافی برای نظام
تراشیده شده و فیلم را درگیر سانسور میکند.
وی اطالع مســئوالن باالدســت از اهمیت نظارت
و قراردادن افراد قــادر به درک هنری و شناســایی
مقولههای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی را راهکاری
برای بهبود وضعیت نظارت در سینما دانست و خاطر
نشان کرد :در سطوح مدیریتی ســینمای امروز این
قضیه کامال برعکس اســت و مدیران بــا بیتوجهی
به بحــث نظارتها منجر بــه بروز پدیــدهای چون
فیلم «رحمان  »1400شــدهاند تا از بی سرو سامانی
نظارتها در ســینما استفاده شــده و نسخه مد نظر
تهیه کننده به راحتی در سینما اکران شود .بحث این
فیلم تنها توقیف نیست چرا که اتفاقی باالتر از این در
سینما افتاده اســت که منجر به آبروریزی شده و این
فیلم اولین و حتی آخرین مورد در لطمه به سینمای
ایران نبوده اســت .به طور کلی کم سوادی در حوزه
نظارت باعث خلط مبحث سانســور و نظارت شده و
منجر به فراری دادن و انزوای سینماگران و آسیب به
سینما شده است.
این منتقد ســینما ،بازنگری و بازســازی سیستم
نظارت ســینما را راهــکار بهبود وضعیــت نظارتی
دانســت و اذعان داشــت :در صورت تحول و ارتقاء
میتوان در سینما پیشرفت کرده و با تغییرات بنیادی
در حــوزه مدیران اصالحــات در این سیســتم را به
سرانجام رساند .همچنین ،مشاهده میشود که عدم
آگاهی و بیســوادی برخی مدیران نســبت به حوزه
مسئولیتهایشــان ،نظارت را در قالب سانسور حاکم
کرده که این روند ،در رســانهها هم رخنه کرده و ما
را در زمینه «آدمهای پرسشــگر» دچار خال و کمبود
کرده است.

فروردین و اردیبهشت 1398

فهیم خواســتار تغییر مدیران شــد و خاطرنشان
ســاخت :جا به جایی مدیران امروزی با آدمهایی که
رویکرد آگاهانه و اصیلی در این حیطه دارند میتواند
به بهبود وضعیت کمک کند .در این میان شوراها ،نیز،
قادر به تاثیرگذاری هســتند به شرطی که با آدمهای
با کفایت و آگاه روبرو باشیم و صرفا ،بر سوق دهی به
صبفه آکادمیک و علمی این افراد تاکید نکنیم .لذا با
تغییرات اساسی و جا به جایی ،فارغ از سانسور میتوان
به وضعیت نظارتها سامان بخشید.

با تنبیه خاطیان ،از حیثیت سینما دفاع کنید

امیرحسین شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون
گفت :بنده به عنوان تهیه کننده فیلم ،ســه دههای
میشــود که با نظارت بر فیلمها درگیر هســتیم .در
شــرایطی که این نظارتها کامال ســلیقهای اعمال
میشــود و با تغییر مدیــران نیز تغییــر میکند .ما
تهیه کنندهها هیچ وقت نمیتوانیم درســت و غلط
را تشخیص دهیم .برای نمونه میتوانم به فیلمهایی
اشاره کنم که مجوز نمایش دارند اما حوزه هنری در
اکران آن مشارکتی نمیکند که البته من حق میدهم
چرا که بعضی فیلمها واقعا ،دارای ابتذال هستند .در
بحث نظارت ،سانسور و نظارت باهم عجین شده و در
کاربرد تقریبا یکی شدهاند.
وی در خصوص اکــران و توقیف فیلــم «رحمان
 »1400افزود :اکران نسخه اصالح شده این فیلم در
ســینماهای حوزه هنری و پخش نسخه اصلی آن در
دیگر ســینماها تجربه بدی در حوزه نظارتها بوده و
تهیه کننده متخلف باید تنبیه شود .در واقع ،حیثیت
سینمای ما را خدشهدار کرده و به واکنش رسانههای
خارجی هم رسیده است.
شریفی یادآور شــد :نظارت بر سینما باید بر اساس
قانون باشد همانگونه که خط قرمزها در صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران مشخص شده و سالهاست با
تغییر مدیران تغییری در قوانین برنامه ســازی ایجاد
نمیشود .اما در ســینما تکلیف مشــخص نیست و
متاســفانه با ورود گروههای مافیایی به سینما حتی
قدرت اکران فیلمها هم در دست این افراد قرار گرفته
و در مــورد نمایش فیلمها ســلیقهای تصمیم گیری
میشود و این حیثیت سینما را نشــانه گرفته است.
فیلم «رحمــان  »1400اگر مال بنده بــود قطعا در
مرحله ساخت با ممانعت روبرو شده بود .من به عنوان
یک تهیه کننده هر نســخهای از فیلــم را که تحویل
میدهم کد دریافت میکنم و نمیدانم چگونه امکان
دارد نســخههای فیلم «رحمان  »1400در سینماها
باهم متفاوت باشند.
عضو هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان مســتقل
ســینمای ایران ،وظیفه شــورای نظارت و ارزشیابی
را گرفتن تعهد از فیلمســازان دانســت و یادآور شد:
تعهدات برای بعضی فیلمســازان روند متفاوتی دارد
و در این میان گروه مافیای ســینما در گرفتن پروانه
ســاخت ونمایش موفق هســتند که از نظر بنده این

نگاه و صرفــا دادن پروانه ســاخت و نمایش نظارت
محسوب نمیشــود .در اصل ،ما نظارت صحیحی بر
فیلمها نداریم.

ابتذال ،حق فیلمهای خوب را ضایع میکند
غفلت مســئوالن از مخاطب شناســی
اجتماعی

محمدعلی حسین نژاد عضو شورای پروانه نمایش،
در پاسخ به سوال آیا در نظارت بر فیلمها قانونی وجود
دارد یا خیر؟ گفت :پاســخ به این سوال به بحث کلی
تری از ســطوح جامعه برمیگردد ،تا بتــوان میزان
تاثیرگذاری قانون را بررســی کرد .در واقع فرهنگ،
رفتارها و تعامالت عمومی بیش از اینکه متکی به قانون
باشند به عرف و نرمها بستگی دارند و مثال ساده آن
ترافیک است .در کشوری که قانون باشد ،تا زمانی که
نرمها و هنجارهای اجتماعی اصالح نشود کاری پیش
نمیرود و قانون تاثیری نخواهد داشــت .در رفتارها
و تفکرات اجتماعی نیز نرمها هســتند که حاکمیت
میکنند و قانون ،حتی ارزشها و باورهای اعتقادی هم
نقشی در رفتارهای اجتماعی ندارند.
وی خاطرنشــان کرد :فرض کنیم در سینما قانون
را عــوض کردند آیا همه چیز درســت میشــود؟ یا
در تلویزیــون که مثــا قانون مدون داریــم آیا همه
چیز درســت میشــود ؟ آیا ما دیگر خروجی مبتذل
نخواهیم داشــت؟ بر اســاس مطالعات انجام شده،
بیخاصیتترین صدا و سیمای دولتی در دنیا ،صدا و
سیمای ایران است.
عضو شــورای علمی مدرسه ملی ســینمای ایران
معتقد است ابتذال از نظر من چیزی است که سطحی،
شعاری و کپی باشد و لزوما ،هم این اتفاق در فیلمهای
کمــدی نمیافتد و اتفاقــا ،این فرآینــد میتواند در
فیلمهای جنگی و اجتماعی نمایان شود .و باید گفت
ابتذال به مفهوم علمی در مقابل اصالت قرار میگیرد.
بنابراین ،هرچه اصالت کمتر شود ابتذال باالتر میآید.
در واقع ،اصالت از درون بر میخیزد و بدیع و زیبا است.
اگر فکر و پرداخت ســینمایی اصیل باشد ،زیباست و
ابتذالی در آن وجود ندارد.
وی اظهار داشــت :نظارت در همه جای دنیا هست
اما باید ببینیم در چه کشورهایی موفقتر عمل کرده
و توانســته با توجه به معیارهای جامعه خود کارکرد
بیشتری داشته باشد .در این راســتا ،ملزم به مطالعه
مالکهای موفقیــت در دنیا هســتیم .در جایی که
نظام ســینمایی مستمر و مســتحکمی وجود دارد و
باالترین نظــارت در جهت اعتالی نظام ســینمایی
صورت میگیرد ،خــود کنترلی هم وجود داشــته و
هرکسی خارج از مسیر وارد و در سیستم اختالل ایجاد
کند ،خود سیستم آن را پس میزند و حذف میکند.
اما ســوال اینجاســت که آیا در ایران واقعا سیستم و
ساختار سینمایی وجود دارد؟ معتقدم نظام سینمایی
به نحو خوبی شکل نگرفته و افق و آرمانی در آن دیده
نمیشود .این درحالی است که فیلمهای خوبی هم که

ساخته میشود ،به واسطه ابتذال حاکم بر سینمای ما،
دیده نمیشوند.
حسین نژاد درباره اهمیت مخاطب شناسی در سینما
و توجه مسئوالن فرهنگی به آن اذعان داشت :امروزه
مخاطب شناسی مهمترین بحث سینماست تا با توجه
به آن بتوان در جذب مخاطب موفق عمل کرد .بعد از
پخش فیلم باید میزان تاثیرگذاری آن مشخص شده تا
بازخورد فیلم و میزان موفقیت آن تعیین شود .زمانی
که مشخصات مخاطب مشخص نیست نوع تاثیرگذاری
بر آن هم معنایی پیدا نمیکند این در حالی است که
همه بر این عقیده هستند ولی کسی در نوع  ،روش و
شیوههای آشــنایی با آن اطالعی ندارد .سینمای ما
متوقف اســت چرا که با تغییر زمــان و تحول نگرش
مخاطب ،همچنان در همان مرحله مانده است و با این
توقف ابتذال را بیشتر کرده است.

ابتذال ،خانوادهها را از سینما دور کرده است

عضو شــورای پروانه نمایش ادامه داد :بدترین نوع
نگرشها و واکنشها در غالب سینماگران وجود دارد.
در واقع ،ابتذال بر سینمای ما غالب است و خانوادههای
ما را از این عرصه فرهنگی دور کرده است .تا زمانی که
ابتذال بر سینما غالب اســت ما مجبور به دادن مجوز
هستیم چرا که در شرایط رخنه و ســیطره ابتذال بر
فیلمها ،دادن و یا ندادن مجوز و پروانه راه حل مناسبی
برای رفع آن نیست و یا باید سیســتم اصالح شود یا
سیستم دیگری را در این راســتا ،رشد دهیم .تجربه
نشان داده است باید سیستم به طور کلی درمان شود
که برای احقاق آن به نوع دیگری از نگرش نیاز داریم.
وقتی سیستم بیمار اســت از امثال این فیلمها دفاع
میشود و یا باید ما حذف شــویم .گیر دادن به امثال
فیلم «رحمان  »1400فایــدهای ندارد .با وجود چند
فیلم نوآور ،موضوع ابتذال حل شدنی نیست .این یک
تئوری است که اگر یک سیستمی آلوده شود چارهای
جز حمایت و ادامه آن روند نیست.
وی یادآور شد :در کشور ما سیاستهای فرهنگیای
که متناسب با نیاز زمان باشد وجود ندارد .همه ما در
همه موضوعات استاد هســتیم که راه حل بدهیم در
حالی که این راه حلها میتواند وضعیت را بحرانیتر
کند چرا که مسائل ما پیچیده بوده و راه حلهای ساده
نمیتواند جوابگوی آن شود .تنها باید مسئله را شناخت
تا خود راه حل پیدا شود.

حوزه هنری و کمک به روند اصالح سینما

سیدمحمد حسینی نویســنده و منتقد سینما ،در
خصوص وجــود قوانین مربوط به نظــارت بر فیلمها
گفت :در آبان ماه  61به درخواســت وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی از نخســت وزیر وقت ،آیین نامهای
 17بندی در خصوص پخش آثار سینمایی در جلسه
هیئت دولت تدوین شد و بســیار دقیق و شفاف خط
قرمزهای مربوط به این حوزه را مطرح کرده اســت و
اتفاقا ،اگر رفتار حوزه هنری هم نــگاه کنیم تاکنون

منطبق با همین قانون پیش رفته است .بنابراین بنده،
معتقدم ما قانون داریم اما بیشــتر در فضای ناآگاهی
به ســر میبریم چرا که از جانب قانون گذار ابالغی به
فیلمسازان صورت نگرفته است در حالی که ابالغ قانون
از جانب مجریان،کمترین کاری است که باید نسبت
به آن مبادرت شود .در مقایسه با سایر کشورها ،آنچه
که در سینمای آمریکا اتفاق میافتد نظارت شفاف بر
آثار است اما سینمای ما چند خدایی شده و مدیریت
یکسان و عمیقی ندارد.
وی افزود :سینمای ما بیش از مدیر به منتقد دلسوز
نیاز دارد که بسیار کم هستند تا در نقد ،نگاه کلیای
به سینما انداخته شود .سینما را باید در نمای باز و با
نگاه دورتری دید تا بتوانیم درباره خود سینما صحبت
کنیم.
حســینی خاطرنشــان کرد :چگونگی حل مشکل
میتواند با فرایند سینماهای موفق دنیا سنجیده شود
این در حالی است که ســینمایی نظیر هند که زمانی
دیده نمیشد امروز به شدت در خدمت فرهنگ خود
بوده و در این امر موفق عمل میکند .نگرش دقیق به
قانون و تدوین جدیدی از آن ســینمای کشورشان را
بهبود و در کنار آن نظارت به جامعه خود را نیز مورد
توجه قرار داده است.
وی اظهار داشــت :ســینمای فعلی ما بــه دنبال
فکرکردن نیست بلکه در پی گذر از اندیشه است .در
واقع ،نقد ناظر سوم بر فیلمها بوده و الزم است نظارت
اصلی در راستای آگاهی اصلی به مردم صورت گیرد.
سیستمی که امروز در ســینمای ما به قهرمان تبدیل
شده به اومانیسم و ضربه به اجتماع رسیده است و باید
به سیستم جمعی دســت یابد .پرداختن به فیلمهای
چند قهرمانی فرایندی اســت که در دو سال اخیر در
سینمای غرب به آن توجه شــده و از حالت قهرمان
فردی خارج شــدهاند .ما باید به ســمت اندیشیدن
در باره ســینما برویم .در بیرون از سیســتم سینما،
نگاه کاسبکارانهای شــکل گرفته که این موضوع ،به
چالشهای نظارت و مشکالت قوت میدهد .بنابراین
نگاه کلی به سینما میتواند نظارت را در منظومه کلی
بهتر کرده و به این فرایند کمک کند.
مدیرمرکز تولید متن حوزه هنری عنوان کرد :اینکه
تلویزیون آثار سینمای غرب را پخش میکند به خاطر
برخی محتواهای فطرت گرایانــه و عدالت جویانه در
آنهاست .درحالی که 80درصد فیلمهای ما قابلیت
پخش تلویزیون را ندارند چرا که محتوای آنها با فطرت
انسانی هم ،در تناقض بوده و از لحاظ مضمونی بیمار
است .بیماری که قطعا درمان آن ندادن پروانه ساخت و
نمایش نیست بلکه به یک نگاه کلی به سینما نیاز دارد
که حوزه هنری به نوبه خود با اقدام به اصالح و تاکید بر
گفتمانی متفاوت به این روند کمک کرده است.

وزارت ارشاد ،پای مجوزهایش بایستد

علی قائم مقامی تهیه کننده سینما نیز با دیدگاهی
انتقادی به مباحث نظارت در ســینما یادآور شــد:

شماره بیست و شش وبیست و هفت
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گزارش
صحبتهای من در این مراســم در جایگاه یک مدیر
تولید و تهیه کننده اســت و از جانــب هیچ انجمن و
صنف خاصی مطرح نمیشود.
وی خاطر نشان کرد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
موظف به رعایت آیین نامه مصوب سال  61است و زمانی
که فیلمی مهر تایید کسب میکند وزارت ارشاد باید پای
آن مجوز بایستد وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشود.
این تهیه کننده سینما با طرح سوالی از در خصوص
نظارت مضاعف حوزه هنری برفیلمها عنوان کرد :وقتی
دستگاه نظارتی و شورای پروانه نمایش وجود دارد دیگر
موضوعیتی نــدارد که ارگانی همانند حــوزه هنری یا
شهرداری با نظارت مجدد تصمیم به اصالح و ممیزی
جدید فیلم بگیرد .مجوز فیلم دارای پروانه نمایش را فقط
وزارت ارشاد یا دادگاه میتواند لغو کند و مرجع دیگری
حق این کار را ندارد.
قائم مقامی در پایان اذعان داشت :من نیز اعتقاد دارم
سینمای ما به جای پیشــرفت عقب گرد داشته است و
حتی کیفیت فیلمهای دهه  60و  70هم با امروز قابل
مقایسه نیست .شــورای پروانه نمایش که قرار بود یک
شورای ســینمایی باشد تقریبا دولتی شــده که اتفاق
خوبی نیست .نیاز است ساختار شورای پروانه نمایش از
اکثریت مدیران دولتی به نفع سینماگران اصالح شود.
قائم مقامی در جواب نظر حسین نژاد که اظهار داشت
من نمیتونم با خانوادهام برم این فیلم مبتذل را ببینم.
گفت :شما خودتون در شورای پروانه نمایش به این فیلم
مجوز دادین.
حســین نژاد عضو شــورای پروانه نمایش ،در پاسخ
به ســوال آقای قائم مقامی متذکر شد :حوزه هنری به
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عنوان ســینمادار این حق را دارد که فیلمی را انتخاب
کند یا نکند.
عشیری در توضیح پرسش این تهیه کننده سینما
گفت :حوزه هنری هیچگاه ،راســا ،دست به ممیزی
فیلمی نمیزند.
وی معتقد اســت بیش از سه دهه است که مخاطب
سینما در نوعی «انســداد و کمیت قلیل» گیر کرده
است .این نشست و تحلیلهای دوستان تاکیدی است
که حوزه هنری با توجه به ساختار معیوب نظارت حتی،
از این پس سخت گیری بیشتری کند .ساختار نظارتی
آگاه و هوشمندی بر ســینما و فیلمها نداریم و هر از
گاه یک گافی از دســت بخش نظارتی سر میخورد.
از دیگر ســوی ،باورمان این اســت که باید «سیکل
بسته مخاطب» در ســینمای ایران شکسته شود و با
گستره بزرگتری از مخاطب روبرو شویم .شبیه تجربه
ســینمای هند ،کره ،ترکیه و  ...ولی بــر مبنای عرف
اجتماعــی و اعتقادی خودمان .و ایــن اتفاق ،با جلب
اعتماد خانوادهها ممکن میشود .در وضعیت فعلی به
تعبیر «دکترحسین نژاد» با آثار مبتذل زیادی سروکار
داریم .این آثار ،بدیهی است که خانوادهها را پس بزند.
برآیند آسیب شناسی و نظرســنجی که در مجموعه
حوزه هنری انجام شــده این است که خانوادهها برای
حضور در سینما باید احساس امنیت کنند.
به گفتــه وی ،حوزه هنری تالش میکند نخســت
فیلمها را انتخاب کند و اگر فیلمی هم اســتاندارهای
مربوط به اخالق و صیانت از حقوق و حریم خانواده را
رعایت نکرد در صورت امکان اصالح ،پیشنهادات مان
را به صاحب اثر منتقل میکنیم .گاه ،ممکن اســت به
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جای اینکه فیلمی از چرخه اکران خارج شــود ،آن را
اصالح و سپس ،در سینماهای حوزه هنری به نمایش
در میآوریم .ضمن اینکه ،دی سی پی  Dcpفیلمها
توســط پخش کننده فیلم به ســینماها تحویل داده
میشود.
وی در خصوص حواشــی مربوط به پخش نســخه
اصالح شده فیلم «رحمان  »1400در سینماهای حوزه
هنری خاطر نشــان کرد :حوزه هنری به مجوز ارشاد
احترام میگذارد وای کاش ،ارشاد هم به آراء نهادهای
متعامل ،همفکری و نــگاه گروههــای مرجع احترام
بگذارد و در مسیر نوسانات سیاسی رفتاری فرا قانونی یا
فروقانونی پیش نگیرد .حوزه هنری ،طبق مر قانون این
حق و وظیفه را دارد تا براساس آیین نامه و اولویتها در
سینماهایش ،نسبت به نمایش فیلم تصمیم گیری کند.
اغلب فیلمهای تولیدی وارد چرخه اکران سینماهای
حوزه میشوند ولی بعضا -،که اتفاقا ،تعدادشان خیلی
کم اســت -به دالئل و مالحظاتی این امــکان را پیدا
نمیکنند .از این میان هم ،برخــی ،قابلیت ویرایش و
اصالح را دارند که به صاحبان آثار اعالم میشود .ولی،
ممکن است فیلمی به خاطر مغایرت با مبانی اعتقادی
و بنیانهای اخالقی وارد این چرخه نشــوند .یادآوری
کنم فضایی در یکی دو ســال اخیر شــکل گرفته که
خود فیلمسازان -کارگردان و تهیه کننده -در مرحله
پیش تولید و فیلمنامه با حوزه هنری تعامل میکنند
و دغدغهها و مالحظات را میشــوند  .بدون شک ،این
تعامالت کمک میکند تا سینما دچار هزینههای بی
مورد مرحله اکران نشود.

نشست هنرمنداناستانهایکردستان،لرستانوخوزستاندرسنندج

وظیفه هنرمند بیان آسیبهای اجتماعی است
پوران درخشــنده ،کارگردان سینمای
کشــور ،بر نقش و رســالت هنرمندان در
بیان درســت و هنرمندانه ســیاهیهای
آسیبهای اجتماعی تاکیدکرد.
پوران درخشــنده فیلمســاز و ناظر پــروژه تولید
فیلمهــای ســینمایی  ۱۰۰ثانیــهای بــا موضوع
آسیبهای اجتماعی در نشست فیلمسازان سه استان
لرستان ،خوزستان و کردستان در سنندج آسیبهای
اجتماعی در جامعه را بســیار خطرناک عنوان کرد و
توجه جدی به آگاهی ســازی جامعه ،ارائه راه حل و
مقابله با آن را بسیار امری جدی و حیاتی دانست.
وی گفت :نقش هنــر و هنرمنــدان در این زمینه
بسیار پراهمیت اســت و اکنون که مسئولین با درک
درست از این نقش هنرمندان را به یاری فراخواندهاند
وظیفه ما هنرمندان تالش در جهــت بهرهگیری از
تمامی ظرفیتهای هنری در بیان درست معضالت
و مشــکالت آســیبهای اجتماعی ،ارائه راه حل و
برانگیختن جامعه در مبارزه با آن است.
کارگردان «هیس دخترها فریاد نمیزنند» افزود:
ســاخت فیلم  ۱۰۰ثانیهای با موضوع آســیبهای
اجتماعی کــه در آن هنرمند بتوانــد در کوتاهترین
زمان پیام خود را به مخاطب منتقل کند کاری بسیار
سخت و پیچیده اســت که مستلزم پژوهش ،انتخاب
ساختاری مناسب که بتواند درد را ببیند ،بیان نماید
و در حالیکــه پیام را به مخاطــب منتقل مینماید،
راهکار برخورد و مبارزه با آن نیز ارائه شود.
درخشنده با اشــاره به اینکه آسیبهای اجتماعی
در درون خود سیاهیهای بســیاری دارد بیان کرد:
آنچه که مهم است بیان درست و هنرمندانه به تصویر
درآوردن این سیاهی و هشــدار به جامعه با ارائه راه
حل که تمامــی آن بر میگردد بــه پژوهش دقیق و

موشکافانه هنرمند نســبت به موضوع که باید به آن
بسیار توجه شود.
وی در خصوص آســیبهای اجتماعی گفت :این
آسیبها بر اساس هر اســتان و بر طبق پژوهشهای
صورت گرفته که توسط استانداریها اعالم و مشخص
شــده و هر هنرمند فیلمساز براســاس اولویتهای
اعالم شده میبایست با بهرهمندی از زبان و یا گویش
محلی ،فرهنــگ و ویژگیهای بومی اســتان خود با
بهرهمندی از تیمی کامال حرفهای به تولید طرحهای
تصویب شده بپردازد.
این فیلمساز گفت :هدف این پروژه نگاه جشنوارهای
نیست بلکه به دنبال آنیم تا این آثار پس از ارائه بتواند
ضمن معرفی درســت آســیب در کاهش و رفع این
معضلها به مردم و مسئولین کمک کند.
درخشــنده در پایان تأکید کــرد :تولید فیلمهای
 ۱۰۰ثانیهای در قالب فرم و محتوای کامال سینمایی
و حرفهای اولویت کار قرار دارد.
هر استان در قالب فیلم معضالت اجتماعی خود را
به چالش میکشد
مدیــر هماهنگی واحدهــای تصویری ســازمان
ســینمایی حوزه هنری در نشســت فیلمســازان
اســتانهای خوزستان ،لرســتان و کردستان گفت:
نمایاندن معضــات اجتماعی در قالــب فیلمهای
 ۱۰۰ثانیهای در اســتانهای کشور در اولویت تولید
قرار دارد.
هنرمنــدان اســتانهای مختلف کشــور در بیان
هنرمندانه معضالت اجتماعی در جهت آگاهســازی
اجتماعی و کاهش آسیبهای مرتبط با آن در جامعه
تولید فیلمهای  ۱۰۰ثانیهای در استانهای مختلف
کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشــاره به تقسیم اســتانها در چند منطقه
گفت :در استان کردستان به عنوان یکی از قطبهای

فیلمسازی کشــور با حضور فیلمســازان توانمند و
متخصــص انتظار داریم آثار بســیار خوبی در جهت
معرفی هنرمندانه آسیبهای اجتماعی این استان با
ارائه راهکار کاهش و از بین بردن آسیبها به مرحله
تولید برسد.
حسنی بیان کرد :در هر منطقه یک ناظر مسئولیت
بررسی طرحها و نظارت در روند تولید را بر عهده دارد
و ناظر این منطقه خانم پوران درخشنده تعیین شده
و بر همین مبنا تنها آثاری مــورد تایید حوزه هنری
قرار خواهد گرفت که ناظــر مربوط آن را تایید کرده
باشد.
وی گفت :در این آثار تولید شــده توجــه به ارائه
راه حل و بیان درست مشــکل مورد توجه است و هر
هنرمند میبایســت اثری مربوط به معضل اســتان
محل سکونت خود را بر اساس اولویتهای اعالم شده
در بخش آســیبهای اجتماعی به رویکردی کامال
حرفهای تولید کند.
حسنی گفت :هنرمندان در مدت  ۱۰روز میبایست
طرح ،رزومه ،برآورد مالی و عوامل تولید را معرفی و
پس از تصویب توســط ناظر در مدت زمان مشخص
که دو ماهه خواهد بود به تولید اثــر پرداخته و یک
زمان نیز برای رفع مشــکالت احتمالی بر اساس نظر
ناظر داده میشــود که امیدواریم در پایان این پروژه
که ابتدای آذرماه خواهد بود ،شاهد آثاری ارزشمند
در زمینه کاهش آســیبهای اجتماعی در سراســر
کشور باشیم.
گفتنــی اســت ،نشســت یــک روزه هنرمندان
استانهای کردســتان ،لرستان و خوزستان دوشنبه
 ۹اردیبهشت به منظور بررسی طرحهای فیلمسازان
این استانها با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی در
سنندج برگزار شد.
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حمزه زاده در مراسم توديع و معارفه مديران مركز مستند سوره:

حوزه هنری باغی
برای رشد استعدادها است

مراسم توديع محسن يزدي مدير سابق مركز مستند سوره سازمان سینمایی حوزه
هنری و معارفه ياسر فريادرس مدير جديد اين مركز برگزار شد.
این مراسم با حضور محمد حمزه زاده رييس سازمان سينمايي حوزه هنري ،مدیران
سینمایی و جمعي از مستندسازان کشور در سالن کنفرانس حوزه هنري برگزار شد.
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رئیس سازمان ســینمایی حوزه هنری در این برنامه با بیان اینکه
محسن یزدی به حســب تجربه و لطف خدا داشــتههایی دارد که
معموال همساالن ایشــان ندارند ،عنوان کرد :محسن یزدی قسمت
حوزه هنری بوده است و خودش پیشــنهاد کرد که در حوزه هنری
چنین مرکزی را راه بیندازد و مورد اســتقبال ما قرار گرفت و موفق
بود .امروز در اوج خداحافظی میکند .در سال  90ایشان را به واسطه
مدیریتشان در سرویس فرهنگی خبرگزاری فارس و بحثهایی که
داشتیم شناختم .بعدها مستندی درباره خانواده شهدا ساخته بودند
و آن فیلم را دیدیم و بعد هم تهیه کنندگی مستندی از محمدعلی
فارسی را به عهده گرفت .وی با صداقت و تالش خود ،در فضای تیره و
تار فرهنگی بعد از وقایع  ،88در مرکز مستند سوره ایستاد و کارهای
خوبی انجام داد.
حمزهزاده تصریح کرد :در جایی که همه ناامید هستند وقتی یک
نفر چراغی را روشن میکند ،میتوان امیدوار بود و امیدوارم با صبر و
حوصلهای که دارد بتواند در فضای جدید موفق باشد .البته من تالش
بســیاری کردم که یزدی همچنان در مرکز مستند سوره بماند اما
ایشان تصمیم گرفته بود فضای کار خود را تغییر دهد و فضای صدا

مرکز مستند سوره
به رقم نونهالی

توانسته جریانساز

ظاهر شود و عرصههای خوبی
را برای سینمای اجتماعی و
سیاسی بگشاید

مرکز مستند سوره باعث شد که
بستر جديدي براي

معرفي استعدادهاي جوان
باز شود

و سیما را تجربه کند.
حمــزهزاده همچنین خاطرنشــان ســاخت :حوزه
هنری مانند یک باغ و فضایی مناســب است که افراد
مستعد بتوانند در آن فعالیت و رشد کنند .حضور شما
مستندسازان در اين مراسم نشان دهنده ارتباط عاطفي
مدير مركز مستند با توليدكنندگان و پخش كنندگان
است .خوبيهاي يزدي در مدت زمان فعاليت در حوزه
كم نيســت و با صداقتي كه دارد يافتههايي به دســت
آورده كه به سن كماش نميخورد.
رييس سازمان ســينمايي حوزه هنري ،ضمن تقدير
و تشكر از زحمات محســن يزدي ،ياسر فريادرس را به
عنوان مديرجديد مركز مستند سوره معرفي كرد.
در ادامه يزدان عشــيري ،مدير روابط عمومي و امور
محافل سازمان سينمايي حوزه هنري با بیان اینکه مرکز
مستند سوره به رقم نونهالی توانسته جریانساز ظاهر
شــود و عرصههای خوبی را برای سینمای اجتماعی و
سیاسی بگشــاید ،افزود :فضای بســتهای در سینمای
مستند داشتیم که کمتر امکان بروز و ظهور به جوانان
را میداد .زمینههای خوبی را محسن یزدی با راهاندازی
مرکز مستند سوره ایجاد کرد که خوشبختانه در کارنامه
جوانان این مرکــز میبینیم و بســتر جديدي را براي
معرفي استعدادهاي جوان در اين عرصه باز كرده ضمن
اینکه برای نخســتین بار به صــورت متمرکز به تاریخ
انقالب اسالمی و چهرههای معاصر توجه شده است.
وی ادامه داد :یزدی با منش خوبش توانســته وفاق را
در بچههای مستندساز جبهه فرهنگی و هنری انقالب
فراهم آورد .امیدواریم همین روند تداوم بخشیده شود
و اســتقرار يك نيروي جوان و پرانــرژی در اين مركز
ميتواند ادامهدار اين روند باشد.
بهروز نوراني پور كارگردان فيلم دايان ،ضمن يادآوري
همكاري با مركز مســتند درباره مدير سابق اين مركز
گفت :در طول همكاريها با اين مركز سفرهاي كاري
زيادي با يزدي داشتهام و شخصيت ايشان را بهتر درك
كردهام .آدمي وارســته و ســرمايهاي خوب در حوزه
تلويزيون ،فرهنگ و هنر اســت كه در عرصه سينماي
مســتند موفق بوده چرا كه زادگاه و خواستگاهشان به
اين سينما تعلق دارد.
وحيد چاووش از ديگر مستند سازاني است كه بر صبر
و تحمل ايشان تاكيد كرد جاي و گفت :مدير نمونهاي
چون ايشــان را كم ديدهايم و اميدواريم در تلويزيون و
سمت جديد بهره بيشتري از حضور و همكاريهايشان
ببرند .نكته سنجي و زمان شناسي از جمله ويژگيهاي
شخصي شان اســت كه مستندســازي را راهبرديتر
ميكند.
سياوش سرمدي نيز به تفاوت فضاي تلويزيون با حوزه
هنري اشاره كرد و اذعان داشت  :همين كه نسل آينده
مديران فرهنگي تلويزيون امثال ايشان هستند براي ما
كارگردانان اميدوار كننده است.
پیام فضلینژاد ،مجری و کارشــناس تلویزیون ،نیز با
بیان اینکه محسن یزدی با حضورشان در حوزه هنری
کار مهم تاسیســی انجام دادند ،گفت :محســن یزدی

مجموعه جدیدی برای جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
ایجاد کرد .ایشان فارغ از تولیدات خوبی که داشتند ،کار
ساختاری مهمی انجام دادند .امیدوارم تجربههایشان
گستردهتر شود.
وی ادامــه داد :اگر ظرفیتهای مناســب در رســانه
ملی کشورمان وجود داشته باشــد ،ایشان با انبوهی از
فیلمســازان جوان ارتباط دارند و ارزشی به تلویزیون
اضافه میکنند.
فضلینژاد در بخش دیگری از ســخنانش با تاکید بر
اینکه امروز زمــان خوبی برای تجدید ســاختار مرکز
مستند سوره حوزه هنری است ،عنوان کرد :دوره گذار
شاید دوره خوبی باشد تا متولیان این مجموعه به این
تجدید ساختار بیندیشند .پیشــنهاد من این است که
با تشــکیل شــورای راهبردی با حضور مستندسازان
و مدیران بــا تجربه و چهرههای فکری مانند شــهریار
زرشناس و سعید مستغاثی و ...به سرپرستی آقای یزدی
تجارب گذشته تدوین شود و بر اساس شرایط حساس
در کشــور و نیازهایی که وجود دارد ،تفکر راهبردی به
عنوان سند درازمدت برای این مرکز موفق طراحی شود.
همچنین لقمان خالدی ،مستندساز پیشکسوت ،در
ســخنانی با انتقاد از اینکه در ایران هیچکس کارش را
درســت انجام نمیدهد ،اظهار کرد :اگر چرخه درست
پشت یک مدیر نباشد کاری به درستی انجام نمیگیرد.
مطمئنم اگر آقای حمزهزاده و عوامل و کارمندان مرکز
مستند ســوره با انرژی مثبت نبودند این مرکز به این
شکل به جریان نمیافتاد .ما کشوری هستیم که ستاره
درست میکنیم و رهایش میکنیم ،در حالی که نیاز به
یک چرخه داریم.
وی اظهار داشــت :اگر آقای یزدی در ابتدای ویترین
مرکز مســتند حوزه هنــری نبود ،خود مــن مایل به
همکاری بــا حوزه هنری نبودم .فیلــم «فصل هرس»
به من چیزهایی یاد داد و مرا با حوزه هنری آشــنا کرد
و متوجه شــدم آقای یزدی هرس کردن را به درستی
میدانند.
خالدی خاطرنشــان کرد :خوشــحالم چرخهای که
اتفاق میافتد با آقای یزدی فاصله ندارد .معتقدم حوزه
هنری یکی از مهمترین مدیران خود را از دست داده ،اما
مستندسازان آقای یزدی را رها نخواهند کرد .امیدوارم
شــیوه مدیریتی آقای یزدی در صدا و سیما هم محقق
شود و ایشان دستشــان برای کار باز باشــد و هر کجا
هستند همانطور مثل سابق بمانند.
وی در پایان سخنانش تصریح کرد :حوزه هنری افرادی
را پیدا میکند که خاکشــان حاصلخیز باشد و در حال
حاضر نسلی از مستندسازان داریم که جامعه را بیشتر
میشناسند.
احسان کاوه ،مدیر مرکز تولیدات تلویزیون و انیمیشن
حوزه هنری ،نیز ضمــن ابراز تاســف از پایان فعالیت
محسن یزدی در حوزه هنری ،گفت :کاش قدرتی داشتم
که اجازه نمیدادم ایشان به صدا و سیما بروند .افرادی
مانند محسن یزدی روی زمین کم هستند و ما به چنین
مدیرانی نیاز داریم.
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در ادامــه احســان كاوه مدير مركــز توليدات
تلويزيوني و انيميشــن حوزه هنري در خصوص
تغییر مدير مركز مســتند اذعان داشت :تلويزيون
جاي مناســبي براي يزدي نيست و قطعا به حوزه
هنري برميگردد و تاســف ميخــورم كه قدرت
اجرايي براي اين ممانعت را نــدارم .حوزه فضاي
صميمياي براي فعاليت دارد.
امين قدمي مستندساز ،با اظهار اميدواري نسبت
به بهبود عرصه مستند سازي گفت :اميدوارم جاي
درستي بنشينيم و كار درستي انجام بديم.
مهدي بخشي مقدم كارگردان فيلم «خانهاي براي
تو» ،از محسن يزدي اين چنين گفت :مدير مركز
مستند حوزه هنري هميشــه پاي مستندسازان
ايستاده است.
ايوب جهاني مدیر مالی و اداری سازمان سینمایی
حوزه هنری ضمن تشکر و قدردانی از محسن یزدی
پذيرش نظرات مخالف را از جمله خصلتهاي وی
دانســت و بهترين و ماندگارترين آثار ســينماي
مســتند حوزه هنری را مربوط به دوران فعاليت
ايشان معرفي كرد.
توحيد ابراهيمي مستند ساز جوان در اين مراسم
عنوان كرد:من از سن  ١٩ســالگي با حمايتهاي
يزدي موفق به فعاليت در اين عرصه شــدهام چرا
كه ارائه طرح و قبول آن نياز به تجربه و سن باالتر
داشت كه هميشه منجر به ممانعت با فعاليتهاي
من شده بود ولي ايشان با حمايت از طرحهاي من
منجر به موفقيت من در مستندسازي شد.
جعفر حسني فیلمنامه نویس و مدیر هماهنگی
واحد اســتانی ســینمایی حوزه هنری ،صداقت
و صالبــت يــزدي را عامــل حمايــت و اعتماد
مستندســازان دانســت كه بــا وجــود كمبود
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حمايتهاي مالي حضورشــان منجر به دلگرمي
بوده است.
یزدی :خود را مديون حوزه هنري ميدانم
در ادامه ،محســن يزدي مدير ضمن تشــكر از
حضور مستندسازان و مدیران در این مراسم گفت:
ما از اعتبار مستندسازان اســتفاده كردهايم تا به
موفقيت برسيم .انسانها تا محبت نبينند محبت
نميكنند و اين داســتان در مركز مــا و ارتباط با
مستندسازان وجود داشت .از محبت و لطف شما
مستندسازان است كه موفق بودهام و اين موفقيت
يكطرفه نيست.
وي خاطرنشان كرد :اگر آقای محمد حمزه زاده
نبود اين چرخه مستندســازي حــوزه هنري به
خوبي پيش نميرفت .فكر و حمايت از توليد نياز
به مشــورت دارد و بنده هميشــه از مشاورههاي
غيرمستقيم مديران اين مجموعه بهره بردهام.
حوزه هنــری جاي خوبــي بــراي فعاليتهاي
فرهنگي اســت كه ارتباط آدمها را ايجاد ميكند.
من اعتماد به نفســي نداشــته و با حضور در اين
مكان اعتماد به نفس فعاليت و تصميم گيري پيدا
كردهام و در اعمال تصميمات از حضور آقای حمزه
زاده بهرهمند شدهام.
يزدی ادامه داد :ســعي كردم بــا راهنماييهاي
مديران حوزه هنري ،روند مستند سازي را بهبود
بخشــيده و در شــرايطي كه هيــچ جايي چرخه
درســتي براي فعاليت وجود نــدارد ،اين چرخه
را در مركز مســتند حوزه هنــري فراهم كنم .در
اين مــدت رفتار صادقانــه را ياد گرفتم و ســعي
كردهام با رسميت شناختن فرديت افراد و تکیه بر
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مشتركاتمان از فعاالن مستند حمايت كنم.
وي عنوان كرد :ما بايد در كارمان صداقت داشته باشيم.
گاهي بهره بردن از ســلبريتيها منجر به استفاده آنها از
شرايط شده اســت و متقابال آنها را به استفاده از شرايط
كشانده است .صداقت و باطن خوب مستند سازان منجر
به ادامه همكاريها شده و تالش ميكنم به آدمها به عنوان
وسيله نگاه نميكنم .از حوزه هنري ،مديران سینمایی و
آقای حمزه زاده متشكرم كه به من اعتماد به نفس و اجازه
همكاري دادهاند.
مدير اسبق مركز مســتند حوزه هنري علت رفتن از اين
مديريت را اهميت پخش آثار معرفي كرد و يادآور شد :در
دو سال اخير احساسي بر من غالب شد كه سيستم پخش
مهمتر از توليد شده كه زحمات توليد را در مرحله پخش
به هدر ميدهد .بنابراين ،تصميم به فعاليت در سيســتم
پخش گرفته و خود را مديون حــوزه هنري ميدانم .بايد
از همه مستند ســازان و مديران براي تجربه عرصه توليد
سپاســگزاري كنم كه منجر به تجارب خوب من در حوزه
شدهاند.
یاســر فریادرس ،مدیر کنونی مرکز مستند سوره حوزه
هنری ،نیز با تاکید بر اینکه جای محســن یزدی نشستن
هم آسان و هم سخت اســت ،اظهار کرد :در مرکز مستند
سوره ریلگذاری صحیحی صورت گرفته است و سیستمی
چیده شده که میتوان در آن به درستی حرکت کرد و البته
از سوی دیگر سخت اســت که جای بزرگان بنشینیم .با
محبوبیت بسیاری که محسن یزدی در مرکز مستند سوره
کسب کرد در جای ایشان بودن کار بسیار سختی است.
وی همچنین گفــت :من  17یا  18ســالم بــود که به
کالسهای علی معلم دامغانی در حوزه هنری میآمدم و
خدا را شکر که به لطف آقای یزدی توانستم در این اتمسفر
کار کنم .اکنون که در سمت مدیریت این مرکز قرار گرفتم
از همه مستندسازان درخواست دارم کمک کنند و بتوانیم
کار را جلو ببریم.
در پايان مراســم حكم انتصاب ياسر فريادرس به سمت
مدير مركز مســتند ســوره قرائت و به پاس زحمات لوح
تقديري به محسن يزدي اهدا شد.

مدیرمرکزهنرهاینمایشیحوزههنری:

هنر انقالب قابلیت صادر شدن دارد
کوروش زارعی ،مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه
هنری ،معتقد است :در نقطهای ایستادهایم که هنرمان
قابلیت صادر شدن دارد.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره نقاط
قوت هنر پس از گذشت چهار دهه بعد از انقالب گفت:
هنر قبل و بعد از انقالب قابل مقایســه نیستند .بعد از
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اتفاقات بزرگی در
عرصه هنر و شاخههای گوناگون آن از جمله سینما،
تئاتر ،ادبیات ،شعر و در هنرهای تجسمی اتفاق افتاد،
جوانان انقالبی با استعداد که پا به عرصه هنر گذاشتند
تحول عظیمی را در ابعاد مختلف آن بعد از انقالب به
وجود آورند.
وی ادامه داد :سینما و تئاتر کنونی با هنر تصویری
قبل از انقــاب قابل مقایســه نیســت .در نقطهای
ایســتادهایم که هنرمــان قابلیت صادرشــدن دارد.
همانگونه که حضرت امام خمینی(ره)فرمودند«ما
باید انقالبمان را به جهان صادر کنیم» و یکی از راههای
صدور انقالب ،عرصه فرهنگ و هنر اســت .در عرصه
سیاســت ،اقتصاد و علم گامهای موثری برداشتیم و
همین بیداری اسالمی که چند سال اخیر در کشورهای
اسالمی پیرامون اتفاق افتاد گامهای موثری است که
نظام جمهوری اسالمی در جهت صادرکردن انقالب
برداشته است.

مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری درباره
ظرفیت هنر انقالب بیان کرد :پس از چهل سال در گام
دوم انقالب اسالمی این ظرفیت در تمام رشتههای هنر
وجود دارد که انقالب را به واســطه هنر به دنیا صادر
کنیم .سال گذشته در ســوریه تئاتری را با هنرمندان
عرب و هنرپیشههای مطرح تئاتر سوریه به روی صحنه
بردیم که در دمشــق و حلب رخــداد بزرگی قلمداد
میشد و در سوریه خبر این اتفاق هنری بین مردم و
متولیان هنر پیچید .االن زمینه و بستری فراهم شده
که به مردم تمام دنیا هنرمان را عرضه کنیم.
وی درباره ضعف هنر انقالب گفت :نســل جوان که
در ابتدای راه است ،هنرمندان نسل اول و دوم انقالب
که افراد پخته و کاربلدی شــدهاند ،آمادگی تولید کار
در عرصههای مختلف هنر ،معرفــی و تثبیت آیین و
فرهنگمان به مردم آزادیخواه و حقیقتطلب را دارند.
ضعف ما در عرصه فرهنگ و هنر انقالب اسالمی عدم
عرضه فرهنگ و دســتاوردهای  ۴۰ســال انقالب به
واسطه هنر به جهانیان است.
زارعی با اشــاره به مخاطبین محــدود هنر انقالب
عنوان کرد :در زمینه عرضه و تولیدات درســت هنر
انقالب بد عمل کردهایــم و جبهــه فرهنگی مقابل
توانسته گوی ســبقت را با عملکرد صحیح در اینباره
از ما بگیرد؛ زیرا در اقلیت هستند و بر روی موضوعات

مخاطبپسند هدفدار تمرکز میکنند .اگر تولیدات
هنر انقالبی هــدفدار با برنامهریــزی مدون و دقیق
باشد میتوانیم در میان مردم و جهانیان جایگاه خود
را تثبیت کنیم.
سینما ،تئاتر و ادبیات ما مردمی نیست
بازیگر سریال «یوسف پیامبر» درباره مردمی شدن
هنر گفت :در راستای مردمیشدن هنر انقالب و تئاتر
چهار سالی اســت که فعالیت جدی را آغاز کردهایم.
این اتفاق سه سال اســت که در حوزه هنری رخ داده
است .در این چند سال سعی شــده بر موضوعاتی که
دغدغه مردم در اجتماع اســت تمرکز کرده تا مردم و
تئاتر را آشتی دهیم .سینما ،تئاتر و ادبیات ما مردمی
نیست و روشنفکرنمایی لطمه بزرگی بر پیکره سینما
زده است .اگر در تولیدات سینما و تئاترمان معضالت
اجتماعی مردم و جوانــان را لحاظ کنیم اتفاق بزرگی
رقم خواهد خورد.
وی در ادامه مطرح کرد :نسل جوان انقالبی متعهد
و عالقهمندی پا به عرصه تئاتر گذاشته که نه تنها در
ایران بلکه در جشنوارههای تئاتر و فستیوالهای مطرح
جهانی بهخوبی هنرنمایی میکنند .قطعا در گام دوم
انقالب با ورود جوانان متعهد انقالبی و متخصص این
آیندهنگری را پیشبینی میکنیم که در عرصه تئاتر
شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود

بههمتحوزههنریکودکونوجوانصورتمیگیرد؛

هدیه «شکرستانیها» به کودکان سیلزده به مناسبت ماه مبارک رمضان

حوزه هنری کودک و نوجوان ،به مناســبت ماه مبارک رمضــان ۴۰ ،درصد از فروش
محصوالت ایرانی شکرستان را در قالب کاالهای فرهنگی به کودکان و نوجوانان مناطق
سیلزده اهدا میکند.
عفت محمدی مسئول فروشگاه شکرستان عنوان کرد :فروش ویژه ماه مبارک رمضان
با عنوان «شکرستان ماه خدا» از هفتم تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و
به ازای هر خرید از سوی شهروندان ۴۰ ،درصد از مبلغ فروش در قالب بستههای هدیه
فرهنگی ،به مناطق سیلزده کشــور ارسال شــده و در اختیار کودکان و نوجوانان قرار
خواهد گرفت.
وی افزود :شکرستان تماما شامل محصوالت ایرانی است و در واقع اولین نامنما و نشانی
اســت که لوازمالتحریر ایرانی تولید میکند .حوزه هنری کودک و نوجوان در راســتای

حمایت از تولید ملی و استفاده از ظرفیت داخلی تولیدکنندگان بر ایرانی بودن محصوالت
تاکید ویژه دارد.
محمدی افزود :عالقهمندان برای مشارکت در طرح «شکرستانِ ماه خدا» میتوانند هر
روز از ساعت  ۹تا  ۲۱به فروشگاه مراجعه یا به صورت آنالین خرید کنند.
مسئول فروشگاه شکرستان گفت :عالقهمندان برای حضور در این فروشگاه میتوانند
به خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی (یوسفآباد) ،جنب کوچه یکم ،فروشگاه شکرستان
مراجعه کنند.
محمدی در پایان گفت :عروسک اسکندر ،ننه قمر ،عروسکهای انگشتی ،بازیهای
فکری ،لوازمالتحریر و صنایع دستی از جمله محصوالتی است که بیشترین اقبال مخاطب
را به همراه دارند.
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حضور درخشان در بیش از  ۶۰رویداد بینالمللی
بررسی عملکرد یکساله بینالملل سازمان سینمایی حوزه هنری
حوزه هنری در سال  ۹۷دهها اثر در بخشهای مختلف را در جشنوارههای قابل اعتنای
جهان شرکت داده که با استناد به آمار ارائه شده بیش از  ۶۰حضور و دهها جایزه را از آن
خود کرده است.
حوزه هنری با حضور فعال و همیشگیاش در صحنههای رقابت بینالمللی ،فضایی فراهم میآورد
تا فیلمسازان جوان فرصتی به دست آورده و استعدادهای خود را به مخاطبان جدی و حرفهای
سینما نمایش دهند.
بر این اساس و با توجه به دقت در انتخاب رویدادهای سینمایی و گزینش آثار سینمای بلند ،مستند
و انیمیشن اعتماد فضای داخلی و خارجی به این نهاد مضاعف شده و امسال نیز همچون گذشته
شاهد درخشش صاحبان آثار بودهایم.
بخش بینالملل حوزه هنری در سال  ۹۷دهها اثر در بخشهای مختلف را در جشنوارههای قابل
اعتنای جهان شرکت داده که با استناد به آمار ارائه شده بیش از  ۶۰حضور و دهها جایزه را از آن
خود کرده است.
حضور فیلم کوتاه «دوئل» در جشنواره اسکپتو-ایتالیا ( ۱۸الی  ۲۱آپریل )۲۱۰۸
حضور مستند «خواهران قریب» در جشنواره آرتیمیس-آمریکا ( ۲۶الی  ۲۹آپریل )۲۰۱۸
حضور فیلم کوتاه «دایو» در جشنواره کلوج-رومانی ( ۲۴الی  ۲۹آپریل )۲۰۱۸
حضور  ۶فیلم کوتاه «دایو»« ،دوئل»« ،به همبن سادگی»« ،مادر»« ،گزارشگر» و «سیخفیل» در
جشنواره ریور-ایتالیا ( ۲۹می الی  ۹جون )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمافست زاگرب-کرواسی ( ۴الی  ۹جون )۲۰۱۸
و کسب جایزه ویژه هیئتداوران
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انسی-فرانسه ( ۱۱الی  ۱۶جون )۲۰۱۸
نمایش  ۵فیلم سینمایی «کمدی انسانی»« ،زیر سقف دودی»« ،ایتالیا ایتالیا»« ،فصل نرگس»،
38
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« ۲۱روز بعد» در جشنواره نروی تامیل-نروژ
(  ۲۶الی  ۲۹آپریل  ۲۱ « /)۲۰۱۸روز بعد»
جایزه بهترین کارگردانی« ،ایتالیا ایتالیا» جایزه
بهترین بازیگر زن« ،فصل نرگس» جایزه بهترین
فیلمبرداری« ،کمدی انسانی» جایزه بهترین
فیلم و بهترین بازیگر مرد
نمایش فیلم «زیرسقف دودی» در جشنواره
نیس-فرانسه ( ۵الی  ۱۲می )۲۰۱۸
نمایش فیلم سینمایی «  ۲۱روز بعد» در
جشنواره کینولوب-لهستان ( ۱الی  ۲۲جون
 )۲۰۱۸و دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در
جشنواره انیماتریکس-فنالند ( ۲۷الی  ۲۹می
 )۲۰۱۸دیپلم افتخار بهترین انیمیشن
نمایش فیلم سینمایی «فصل نرگس» در
جشنواره ایرانیان برلین-آلمان (جون )۲۰۱۸
نمایش فیلمهای سینمایی « ۲۱روز بعد» و
«کمدی انسانی» در جشنواره رجینا-کانادا (۱۴
الی  ۱۸آگوست )۲۰۱۸
حضور فیلم کوتاه «دوئل» در جشنواره دوربان-
آفریقای جنوبی ( ۱۹الی  ۲۹جوالی )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در
جشنواره جیفونی-ایتالیا ( ۲۰الی  ۲۸جوالی
)۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در
جشنواره ملبورن-استرالیا ( ۲الی  ۱۹اگوست

)۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیبار-کوزوو ( ۱۳الی
 ۱۹آگوست )۲۰۱۸
نمایش فیلم «اسکی باز» در جشنواره آی اف آی-ایرلند ( ۲۱آگوست تا
 ۲سپتامبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره ساخالین-روسیه (۲۴
الی  ۳۱آگوست )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره استاپ موشن مونترال-
کانادا ( ۱۴الی  ۱۶سپتامبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره استراسبورگ-فرانسه
( ۱۴الی  ۲۳سپتامبر  )۲۰۱۸و دریافت جایزه ویژه هیئت داوران
نمایش فیلمهای « ۲۱روز بعد» و «اسکی باز» در جشنواره یونیورسال-
ترکیه ( ۲۰الی ۲۳سپتامبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیم آرت-برزیل ( ۲۰الی
 ۲۷سپتامبر )۲۰۱۸
حضور فیلم سینمایی «زیرسقف دودی» و انیمیشن «آقای گوزن» در
جشنواره ایرانیان سانفرانسیسکو ( ۲۳الی  ۲۴سپتامبر  )۲۰۱۸و انتخاب
«آقای گوزن» به عنوان بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره وایادولید-اسپانیا (۲۰
الی  ۲۷اکتبر )۲۰۱۸
حضور فیلم سینمایی « ۲۱روز بعد» در جشنواره شلینگل-آلمان ( ۱الی
 ۷اکتبر )۲۰۱۸
حضور « ۲۱روز بعد» در جشنواره شارجه-امارات متحده عربی ( ۱۴الی
 ۱۹اکتبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن «آقای گوزن» در جشنواره کراک-روسیه ( ۳۰سپتامبر
الی  ۸اکتبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیماتو-سوئیس ( ۵الی
 ۱۳اکتبر )۲۰۱۸
حضور «آقای گوزن» و مستند «بی بی تولدت مبارک» در جشنواره لیندز-
اتریش ( ۱۱الی  ۱۴اکتبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره لدز-لهستان ( ۱۱الی
 ۱۳اکتبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» و سینمایی «اسکی باز» در جشنواره
کمبریج-انگلیس ( ۲۵اکتبر الی  ۱نوامبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره کلیک-هلند ( ۱۰الی
 ۱۴اکتبر )۲۰۱۸
حضور «آقای گوزن» در جشنواره استاپ تریک-اسلوونی و لهستان ( ۴الی
 ۷اکتبر  )۲۰۱۸و دریافت جایزه ویژه جشنواره
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره سان اسکرین-آمریکا (۵
الی  ۷اکتبر )۲۰۱۸
حضور فیلم سینمایی «دایان» در جشنواره سنگاپور-سنگاپور ( ۲۸نوامبر
الی  ۸دسامبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره اکسگراند-آلمان (۱۶
الی  ۲۵نوامبر )۲۰۱۸
حضور فیلم «اسکی باز» در جشنواره ایرانیان لندن-انگلیس ( ۲۶اکتبر
الی  ۳نوامبر )۲۰۱۸
حضور فیلم کوتاه «وقت لبخند انار» در جشنواره الترناتیو-رومانی ( ۷الی
 ۱۱نوامبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره کوبانی-سوریه ( ۱۳الی
 ۱۹نوامبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن «آقای گوزن» در جشنواره ری انیمانیا-ارمنستان (۲۸

اکتبر الی  ۳نوامبر )۲۰۱۸
حضور فیلم سینمایی «اسکی باز» در جشنواره المپیا-یونان ( ۱الی ۸
دسامبر )۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیماتکا-اسلونی ( ۳الی
 ۹دسامبر )۲۰۱۸
حضور فیلم سینمایی «دایان» در جشنواره ترتیومیلنیوم-ایتالیا ( ۱۱الی
 ۱۵دسامبر )۲۰۱۸
حضور فیلم سینمایی «دایان» در جشنواره چنای-هند( ۱۳الی  ۲۰دسامبر
)۲۰۱۸
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره پیکولو-ایتالیا ( ۱۱الی
 ۱۶دسامبر )۲۰۱۸
حضور فیلم «وقت لبخند انار» و «برگهای پاییزی» در جشنواره کیدن
فیلم-آمریکا( ۸دسامبر )۲۰۱۸
حضور فیلم سینمایی «سورنجان» در جشنواره منارسوفیه-بلغارستان (۱۵
الی  ۳۱ژانویه )۲۰۱۹
حضور انیمیشن «آقای گوزن» در جشنواره کینگستون-جامائیکا ( ۲۵الی
 ۲۷ژانویه )۲۰۱۹
حضور فیلم سینمایی «اسکی باز» در جشنواره کودک کلکته-هند (۲۰
الی  ۲۷ژانویه )۲۰۱۹
حضور انیمیشن «آقای گوزن» در جشنواره گوتنبرگ-سوئد ( ۲۵ژانویه
الی  ۴فوریه )۲۰۱۹
حضور «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن کپنهاک دانمارک ( ۲۴ژانویه
الی  ۲فوریه )۲۰۱۹
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن فلوکسوس-
هلند ( ۱۶فوریه )۲۰۱۹
حضور انیمیشن «آقای گوزن» در جشنواره فیلم های کوتاه چنای-هند
( ۱۶الی  ۲۴فوریه )۲۰۱۹
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیماک-اسپانیا ( ۲۱الی
 ۲۴فوریه )۲۰۱۹
حضور فیلم کوتاه «وقت لبخند انار» در جشنواره میس -اسپانیا ( ۸الی
 ۲۳فوریه )۲۰۱۹
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره آکسفورد-آمریکا ( ۶الی
 ۱۰فوریه )۲۰۱۹
حضور انیمیشن «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن بروکسل-بلژیک (۱
الی  ۱۰مارچ )۲۰۱۹
حضور فیلم سینمایی « ۲۱روز بعد» در جشنواره تامبل ویدز-آمریکا (۱
الی  ۳مارچ )۲۰۱۹
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره سینه کوئست-آمریکا
( ۵الی  ۱۷مارچ )۲۰۱۹
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره مدینا-اسپانیا ( ۸الی
 ۱۶مارچ ۲۰۱۹
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره رزنبرگ-آلمان ( ۱۳الی
 ۲۴مارچ )۲۰۱۹
حضور انیمیشنهای «آقای گوزن» و «آخرین ماهی» در جشنواره آتن انیم
فست -یونان ( ۱۴الی  ۱۷مارچ )۲۰۱۹
حضور انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» در جشنواره انیمیشن مونسترا
لیسبون-پرتغال ( ۲۰الی  ۳۱مارچ )۲۰۱۹
در عصر پر جنب و جوش ارتباطات ،شرکت فیلمسازان جوان در رویدادهای
جهانی نیازمند حمایت نهادها و سازمانهای فرهنگی است و حوزه هنری
این مهم را در اولویتهای خود قرار داده است.
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در ششمين نشست كافه تجربه مطرح شد:

«ديدن اين فيلم جرم است» به مناقشات پاسخ میدهد
مخاطب فیلم «ديدن اين فيلم جرم است»
تنها قشر خاص و بسیجیان تندرو نیستند
و همه آد مهایی كه در جامعه احساس
مسئوليت دارند قطعا این فیلم را ميپسندند.
ششمين نشست كافه تجربه فيلم «ديدن اين فيلم
جرم است» با حضور محمدرضا شفاه تهيه كننده اين
فيلم سينمايي در تاالر ماه حوزه هنري برگزار شد.

محمدرضا شفاه با اشاره به چگونگي ساخت اين
فيلم گفت :سال  ٩١در مسير رشد در حوزه تهيه
كنندگي بودم كه با رضا زهتابچيان آشنا شده و
در ســوم فروردين  ٩٧در مشهد تصميم قطعی
برای ســاخت این فیلم گرفته شد .این در حالی
است که در سال  ٩٥دو فیلمنامه «٢١روز بعد»
به کارگردانی محمدرضا خردمندان و فيلمنامه
«ديدن اين فيلم جرم است» به کارگردانی رضا
زهتابچیان را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ارائه كرديم كه نهایتا با ساخت فيلمنامه «ديدن
اين فيلم جرم است» مخالفت شده و فيلم را خط
قرمزهاي این وزارتخانه اعالم کردند.
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وی افزود :بعد از ناامیدی از حمایتهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه با مدیر سازمان
ســینمایی حوزه هنری ،فيلمنامه را مجدد در
دســتور كار قرار داده و نتیجتا در ابتداي ســال
قراردادهایی برای ساخت این فیلم نوشته شد اما
به علت وجود مشكالت در كسب مجوز ساخت
و حساسیتهای وزاتخانه به اسم فیلم ،تصميم
گرفته شد فيلمنامه را با اسم «دژاوو» بسازیم که
باز هم با ممانعت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
روبرو شده و نهایتا با مذاكرات متعدد با دو عضو
شوراي پروانه ســاخت ،تالشهاي زيادي براي
متقاعدســازي و رضايت آنها برگزار شد .در هم
صحبتي با دكتر حســين كرمي به عنوان عضو
شــوراي پروانه ،از فيلمنامه حمايت و با نگراني
نسبت به موضوعيت و پتانســيل اين فيلمنامه
توليد فيلم آغاز شد.
شفاه با تاکید بر مشکالت انتخاب بازیگر برای
فیلم «ديــدن اين فيلم جرم اســت» ادامه داد:
دست ما در انتخاب بازيگر بسيار خالي بود چرا که
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در مرحله پيش توليد و انتخاب بازيگران مناسب،
با افراد زيادي مذاكــره کردیم و بــا بهانههاي
مختلف روبرو شــديم و به انتخــاب بازيگران از
افراد تئاتری روی آوردیــم .این درحالی بود که
تمرين و دورخواني ١٠ ،روزادامه داشت و ٣روز
مانده به توليد ٣بازيگر اصلی با تهدید برخی افراد
به ممانعت از بازی در ســینما ،از ادامه همکاری
انصراف دادند و این خود به یک مشــکل تبدیل
شد.
وی با اشاره به مشکالت متعدد در ساخت فیلم
«ديدن اين فيلم جرم اســت» یادآور شد :تاخير
٢ماهه در پيش توليــد و اختالف نظر كارگردان
و دســتياران در روزهای کم باقی مانده به زمان
ضبط از مشكالت اصلي ما بود که با به اوج رسیدن
اختالف كارگردان و دســتيار اول بر فشارهای
رواني ما اضافه شد و از طرفي فشار مالي و نداشتن
مجوز ناجي هنر مشكالت را پیچیدهتر کرده بود.
نداشتن مجوز ناجي هنر ،عدم وجود مجوز براي
فيلمبرداري در ســطح شهر ،دســت ما را برای

ضبط در لوکیشــنهای الزم و محیط عمومی
بســته بود بنابراين مجبور بوديم كه در اماكن
متروكه و خلوت برای ضبط اســتفاده کرده و
كارخانه متروکه ارج را براي شروع كار انتخاب
كرديــم .از طرفی دیگــر در بحبوحه همه اين
مشــكالت ،كارگردان تصميم گرفتــه بود كه
دســتيار اول خود را تغيير دهد و چارهاي جز
قبول اين تصمیم نداشــتيم که روز سيزدهم
فیلمبرداری با ممانعــت گروه كارگرداني براي
ادامه كار مواجه شديم.
تهیه کننده فیلم «ديدن اين فيلم جرم است»
اذعان داشت :مشكالت و كمبود بودجه من را
ترساند و از ناتمام ماندن ســاخت فیلم دلهره
داشــتم .این در حالی بود که عدم كسب مجوز
ســاخت ،مشــكالت مالي و انتظامي به همراه
داشت و ما را با برآوردهاي عجيب و غريب روبرو
کرده بود .بنابراین برای ساخت فیلم مجبور به
صحنه سازي در شهرك سينمايي غزالي شدیم
كه اين خود نیز هزينه بر بود و در نتیجه به علت
بدهكاري ،مجبور شدم از حساب شخصي خود
برخي هزينهها را پرداخت كنم و تنها سود من
از ساخت این فیلم سرمايه بزرگی به نام «ديدن

اين فيلم جرم است» است.
وی اذعان داشت :از روز شروع ساخت به همه
اين مشــكالت واقف بودهايم و پــاي اين فيلم
ايستاديم .ازاربعين حسيني و صاحب این روز
خواســتم كه اين پروژه كامل شده و موانع رفع
شــود با این حال به نتيجه مثبت آن مطمئن
بودم .در واقع خواست امام حسين (ع) بوده که
این فیلم ساخته و موفق ما ميدانيم در شرايط
امروز نبايد اين فيلم توليد ميشــد و ممانعت
بازيگران در ايفاي نقش و مخالفت همه نهادها
با ساخت آن نشاني از اين اتفاق بود كه با كمك
و حمايت رئيس سازمان سينمايي حوزه هنري
توانستيم با تمام مشکالت اين فيلم را بسازیم
و در حــال حاضر براي ســاخت فيلم دوم رضا
زهتابچيان براي جشنواره فيلم فجر سال آينده
حاضر شدهايم.
شفاه در خصوص انتقاد جواد موگويي نسبت
به فیلم «ديدن اين فيلم جرم اســت» و تاكيد
بر دوگانگي عدالت طلبي و داشــتن مخاطب
خاص آن گفت :من این اعتقــاد را قبول ندارم
كه تنها مخاطب اين فيلم بسيجيان است چرا
كه مخاطب اصلي ما كســاني هستند كه تحت

تاثير آن قرار گرفته و خارج از فضاي بســيج و
اعتقادهاي تعريف شــده ،نسبت به آن واکنش
مثبتی دارند .هر آدمي كه در جامعه احســاس
مسئوليت دارد قطعا از این فیلم خوشش ميآيد
و قبول ندارم كه بسيجيان تندرو تنها مخاطب
آن هستند.
وی ادامه داد :دوگانگي و تقابل با قانون دراین
فيلم ،يكي از معروفتريــن دوگانگيهاي عالم
اســت قانوني كه در فيلم شكســته ميشــود
تقابل با قانون اساســي نيســت ،و كســي كه
قانون نميداند به اين برداشــت ميرسد .من
معتقدم تفسير قانون قابل بحث و تفصيل است
و اين فيلم سراسر مناقشه اســت و ما در آن به
توضيح مناقشــهها ميپردازيم .ما معيارهاي
براي خودمان داريم كــه ميدانيم چه چیزی
ســاختهايم بنابراین فيلم ما به اكران نوروزي
تعلق داشــتیم كه با توجه بــه تالشهايمان
متاســفانه از اين اكران محروم شدیم .مجموع
برآيند ما از مخاطب ،نشان از فيلمنامه خوب و
نويسندگي خوب بوده و دو سال منتظر بودهايم
كه فيلم را بسازيم و شايد هم جريانهاي فضاي
مجازي ما را بر اين تصميم ما را مصممتر كرد.

شماره بیست و شش وبیست و هفت
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رشد  13درصدی مخاطب
در پردیس «هبمن» سنندج

پردیس ســینمایی بهمن ســنندج با رشد 13
درصدی جــذب مخاطــب عنوان برتر ســال 97
سینماهای کشور را از آن خود کرد.
حیدر مرادی مدیر امور ســینمایی حوزه هنری
استان کردستان ضمن اعالم این خبر گفت :در سال
گذشته  85فیلم بلند سینمایی در پردیس سینمایی
بهمن سنندج و سینما آزادی بیجار اکران شد و بر
اساس آمار رسمی اعالم شده در پردیس سینمایی
بهمن سنندج با  13درصد رشد مخاطب توانستیم
 180هزار نفر را جهت دیدن فیلم های اکران شده
میزبانی کنیم.
مرادی افزود :در ســال گذشته ســینما آزادی
بیجاربا یک سالن  70 ،هزار نفر را در سینما میزبانی
کرده که بســیار آمار خوبی محســوب میشــود.
براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته در ایام
نوروز نیز هر  7فیلم اکران نوروزی را در ســنندج و
بیجار اکران کردیم که با استقبال بسیار خوبی نیز
مواجه شد.
مدیــر امور ســینمایی حوزه هنری کردســتان
افزود :یکی از مهمتریــن برنامه های مد نظر حوزه
هنری حمایت از ساخت سینما در شهرستانهای
استان است و به همین منظور بر اساس تفاهم نامه
منعقده استانداری و حوزه هنری به زودی عملیات
تبدیل کانون شهید بهشتی سقز به مجموعه مجهز
سینمایی توسط مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن
سبز آغاز می شود و ان شاء ا ...با تحقق مفاد تفاهم
نامه در ســال جاری این ســینما به بهره برداری
خواهد رسید.
وی با اعالم آمادگی جهت توســعه ســالن های
ســینما در اســتان گفت :حوزه هنری در کشــور
صاحب  60سینما و  111سالن اســت و در نوروز
امسال  1/209/828نفر در سینماهای حوزه هنری
فیلم دیده اند.
مرادی ادامــه داد :اکران فیلم هــای گروه هنر و
تجربه ،اکران فیلم های سینما کودک ،اکران فیلم
های کوتاه آثار فیلمسازان اســتان  ،نمایش تئاتر
کودک در کنار اجراهای صحنه ای تئاتر و نمایشنامه
خوانی  ،برگــزاری اجراهای صحنه ای موســیقی
سنتی و کردی  ،برگزاری جنگ های شادی و برنامه
های متعدد مناسبتی و همکاری با ادارات مختلف
استان در کنار میزبانی از دانش آموزان عزیز بخشی
از برنامه هایی بوده اســت که در طول سال در این
پردیس انجام شده است.
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فیلم  ،100عرص جدید و نسل جدید
ســینمای  100فرایندی برآمده از ضرورت
های جامعه امروز اســت .یک سینمای کوتاه
کوتاه مستقل و شهاب وار که برق آسا پیامی
را تا اعماق و ژرفاها انتقال می دهد .سینمایی
بی نیاز به پروداکشــن های عظیم و ستاره ها
و گیشه.
فیلم  100بازتاب عینی عصر امروز اســت.
عصری کــه انســان ،گرفتار چرخه شــتابی
سرســام آور اســت و بیتردید ،در ســیطره
شــرایط دنیای مدرن ،جامعه مــا نیز ،از آن
بینصیب نمانده اســت .ازایــن رو ،این نوع
سینماگری و فیلمسازی به طور قطع ،میتواند
پاســخ گویی بخش بزرگــی از احتیاجات و
پرسشهای شــهروند ایرانی باشد .سینمای
تذکر ،ســینمای هشــدار و نهیب .بــه آنی،
دردها و آسیب ها را نشــان میدهد و افقها
را مینمایاند .شــاق وار ،مخاطــب را دچار
خودآگاهی میکند.
به فیلــم  100به مثابه ســینمای آماتوری
و «فرصت یک تجربه» ننگریم .این ســینما،
ســینمایی بالغ ،رســا ،خالق و جسور است.
ســینمایی که از متعارفها فراروی میکند و
از ســطح عبور میکند .مــرز معانی جدید را
میگشاید و بیمهابا ،مخاطب را با نقطه اصلی
و طالیی درگیر میسازد.
بر این باوریــم فیلم  100یــک فیلم کامل
است؛ با تمام مشــخصات یک فیلم و با تکیه
بر دو عنصر ایجــاز و خالقیت ،نــه یک تیزر
تبلیغاتی اســت ،نه نماهنگ و نه بخشــی از
یک فیلم بلند .رســانهای نو و ابــزاری موثر و
مناســب با قابلیتهای تأثیرگذاری بســیار
باال در جهان پرشــتاب و پرهیاهوی امروز که
میتواند ثانیهای مخاطب بیوقت و کمحوصله
را به خود مشغول کند و در کنار انتقال مفهوم

علی قربانی

و پیام ،لذت بصری و زیباییشناســانه هم به
او هدیه دهد.
در عصر پرشــتاب امروز کــه اوقات فراغت
معنای واقعــیاش را از دســت داده و چرخه
پرسرعت روند فعالیت و رومزگی اجازه تمرکز
و فراغت را نمیدهد ضریــب وقتهای خالی
و حوصله مردم هم به شــدت پایین اســت.
شــاید از دالیل دوری بخشهایی از مردم با
سینما همین باشد .در این شرایط بدون شک،
بستههای فرهنگی و تفریحی سهل الوصول و
فیلمهای کوتاه و ثانیهای حرف اول را میزنند.
بویژه اینکه با رشــد تکنولوژی الکترونیک و
توسعه فضاهای مجازی و گسترش روزافزون
دامنه شــبکههای اجتماعی زندگی پیوندی
ناگسســتنی با این فضاها دارد؛ پس بهترین،
موثرتریــن و آگاهیبخشتریــن محصــول
عرضــه فیلمهای کوتــاه و ثانیــهای در این
ظرفیتهاست.
فیلم کوتاه و مینی مال ،نیــاز جامعه امروز
است .ســینمای کوتاه ســینمایی خال قتر،
جســورتر و کنجکاوتر است .رشــد صنعت،
تکنولوژی و فضاهای مجازی این مکانیســم
را ایجاد کرده تــا از این فراینــد کاربردیتر
اســتفاده کنیم .این اســتفاده هم در حیطه
فرهنگســازی و تعالــی فرهنگــی جامعه
میتواند باشد و هم در گستره مقاصد تبلیغی،
آموزشی و کاربردی.
حوزه هنری با درک ظرفیتها و قابلیتهای
این ابزار مدرن و پرنفوذ؛ و با علم به گســتره
عظیــم نیروهــا و اســتعدادهای جوانی که
در جای جای ایــن مرز و بوم میدرخشــند
جشــنواره  100را بنا نهاده اســت تا روزنی
بگشاید به عصر جدید و نسلهای جدید.

ماجرای «رحمان »۱۴۰۰و حقانیت حوزه هرنی در ابزبیین فیلمها
تجربه تلخ اکران نسخه اصالح نشــده فیلم رحمان  ۱۴۰۰ثابت کرده است که حق بازبینی برای همه
سینماداران محفوظ میماند.
نمایش فیلمی انباشــته و متورم از کلمات و تصاویر سخیف و زشــت و حاوی ارجاعات اهانت آمیز به
فرهنگ ،باورها و هنجارهای فرهنگــی ،اجتماعی و اخالقی آن هم در بازه زمانی پیک رونق گیشــه
سینماها و چرخه اکران نوروزی؛ و خواب سنگین بازرسان و مسئوالن نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به شدت نگران کننده و قابل تامل است؛ این اتفاق موید این نکته است که صاحبان سینما اعم
از شهرداری ،حوزه هنری و  ...این حق را دارند به دلیل اهمال کاری و بیمسئولیتی برخی مدیران در
سازمان سینمایی ،خود راسا ،نسبت به بازبینی و ارزیابی آثار اقدام نمایند.
این گونه تجربهها و وقایع تلخ در این ســالها بارها رخ داده اســت .اصرار بر نمایش فیلمهایی چون:
«مادر قلب اتمی»« ،اکسیدان»« ،عرق ســرد»« ،پارادایس» و  ...از جمله نشــانههای اهمال کاری
و تسامح و تســاهل پس ماندههای عصرعطاهلل مهاجرانی در وزارت ارشــاد فعلی است .مضافا ،اینکه
در ســالهای اخیر ،عدهای با عرض اندام در جایگاه شــزم و منجی فیلمهای توقیفی ،متجاسرانه و با
بیاعتنایی به مفاد آئین نامه نمایش و عرف و هنجارهای اجتماعی دســت به تعرضات گســترده به
فرهنگ عمومی زدهاند.
نمایش فیلمهای شــبهه ناک جریانی ،جناحی و تفرقه آمیز و یا اکران آثار جلف و سبکســرانه مثال
اجتماعی که به سخره گرفتن قشرهایی از جامعه را نشانه گرفتهاند و در مسیر تحقیر و تخفیف فرهنگ
و هویت ملی حرکت کردهاند از یکسو و ایجاد فضایی گل و گشاد برای جوالن ابتذال و سیطره فیلمهای
به اصطالح کمدی که بیشتر به جوکهای پورنوگرافیک تصویری شــبیهاند این ســالها کم کم به
رویهای بدل شده به کرات ،در حال اتفاق است.
وقتی ،برای متولیان نظارتی حوزه ســینما به جای اهتمام و وســواس نســبت به مبانی اعتقادی و
بنیانهای اجتماعی و خانوادگی ،ژســتهای شــبه روشــنفکرانه ،رفتارهای متظاهرانه و جلب آراء
سیاسیون مهم باشد جز این هم ،حاصلی در پی نخواهد داشت.
اینجاست که نمیتوان به نهادهای مانند :حوزه هنری خرده گرفت و این نهاد را متهم به سانسور کرد.
طبیعی اســت .نهادهای انقالبی مردم محور و خانواده محوری چون حوزه هنری و حتی شــهرداری
ناگزیر به حفظ حریم و حرمت خانوادهها و حفظ رشتههای اعتماد و پیوند آنها هستند.
وقتی هیچگونه نظارتی در دستگاه عریض و طویل سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
وجود ندارد! وقتی صاحبان آثار سخیف که غرضی جز لجن مال کردن عفت عمومی ندارند با بیپروایی،
بخش بزرگی از ظرفیت چرخه اکران سینما را در انحصار بگیرند و بیمهابا ،نسبت به سایر آثار بتازند
و حق شان را ضایع کنند و اتفاقا ،از رهگذر همین هنجارشکنیها و قانون گریزیها موج سازی و موج
ســواری هم میکنند و با همه حجم توان به رقبا هجمه میبرند ،این حق بدیهی و مسلم مراکز دلسوز
و دغدغه مندی است که میخواهند همچنان علم اخالق را در اهتزاز نگه دارند.
کاش آقای حسین انتظامی به جای فرسایشی کردن مســیر تحوالت و اصالحات سازمان سینمایی و
مراکز اقماریاش؛ و به جای بســنده کردن به دور همیهای کم بازده و یا به جای علم کردن شواف و
شعار شفافیتهای خنثی ،پراشتباه و مهندســی شده سازمان خویش ،یکبار هم شده با فعاالن واقعی
سینما و سینماگران و مدیران فرهنگی و سینمایی خارج از حلقه دورهمیهایاش بنشیند و از زبان و
زاویه آنها به مسائل و مصائب سینما بنگرد .آیا با اتفاقات تلخ و نگران کنندهیی که پیش آمده سرانجام
آقای انتظامی خودش را از حصر حلقه بسته مدیران سنتی خویش خالص کند .همان کسانی که هم
او و هم سینما را مدیریت میکنند.

رئیسحوزههنریخوزستان:

سینما بهمن اهواز
هم بازسازی میشود

حجت االســام طباطبایی رئیــس حوزه هنری
استان خوزستان ،از روند بازســازی سینما قدس
اهواز بازدید و در جریان اقدامات انجام شده در این
سینما قرار گرفت.
حجت االسالم و المسلمین ســید شهاب الدین
طباطبایی ،در بازدید از روند بازسازی سینما قدس
اهواز ،گفت :ســینما قدس اهواز وضعیتی بحرانی
داشــت به این لحاظ که زیرساختها قدیمی بود و
علیرغم اینکه در یکــی از بهترین مناطق اهواز بود
اما قابلیت الزم برای استفاده مخاطبان را نداشت.
رئیس حوزه هنری خوزستان ،با بیان اینکه طی
صحبتهایی که با مدیر امور ســینمایی اســتان
صورت گرفت درجهت بازسازی این سینما اقداماتی
انجام شد ،افزود :کار به بهترین شکل ممکن انجام
و فضای سینما مدرن ،بازطراحی ،بازسازی و تعمیر
شده است.
وی با بیان اینکه یک سن مناسب ایجاد شد برای
اینکه بتواند قابلیت اجرا برای کنسرتهای موسیقی،
همایشها و  ...داشته باشــد ،اضافه کرد :همچنین
پرده سینما تعویض شده و فضایی کامال لذت بخش
و مطلوب برای مخالب ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات در جهت راحتی
و رفاه حال مخاطبان هنرهای ارزشمندی همچون
سینما ،تئاتر ،موسیقی و  ...انجام و همه مالحظات
دیده شده است ،تصریح کرد :در مرحله بعد بناست
قســمت بالکن ســینما تبدیل به یک سالن جدید
شود.
حجت االسالم طباطبایی ،خاطر نشان کرد :قصد
داریم پس از پایان کار بازسازی سینما قدس ،سینما
بهمن اهواز هم بازسازی و نوسازی میکنیم تا سینما
دوستان بتوانند در فضایی مناسب و شایسته بهره
مند شوند.
الزم به ذکر اســت ،در این دیدار فرزاد جعفری
مدیر امور سینمایی استان خوزستان توضیحاتی از
روند بازسازی سینما قدس اهواز ارائه کرد.
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دیدگاه

اتثیر پردیس های
سیمنایی بر آینده
سیمناهای مستقل
این روزها تمام حواس متولیان ســینمایی کشــور متوجه روند
تولید آثار سینمایی در کشور است تا خدای ناکرده اثری بر خالف
موازین شــرعی و اصول های اخالقی تولید و در سینماهای کشور
نمایش داده نشــود اما کمتر مسئولی به « شــکل گیری ساختار
جدید سالن های نمایشی « و « تغییر هویت و نگرش مخاطبان»
توجه دارد .
ظهور و پیدایش « پردیس های سینمایی» در کشور هر چند به
نظر متمدنانه به نظر می رسد اما در پس خود آسیب های جدّ ی را
به سینماهای مستقل وارد خواهند ساخت .به عبارت دیگر پردیس
ها با جذب تماشاگران سینماهای تک سالنه موجب مرگ تدریجی
آنها می شوند  .برخالف تصور  ،ساخت پردیس های سینمایی در
44
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ایران باعــث افزایش تعــداد مخاطبان نمی
شــود بلکه موجب کوچاندن تماشــاگران از
سینماهای تک ســالنه به سمت سینماهای
چند منظوره خواهد شد  .سینماهای مستقل
و تک پرده ای با از دست دادن تماشاگران و
کاهش درآمد و نیز عدم ســرمایه گذاری در
تجهیــز صندلی ها و سیســتم های صوتی و
تصویری قــادر به نمایــش باکیفیت فیلم ها
نخواهند بود در نتیجه تــوان اقتصادی الزم
برای ادامه فعالیت را از دســت خواهند داد
 .در همین راســتا به چند مورد عینی اشاره
می شود :
* در فروردین ماه ســال  ، 98سینماهای
کشــور  4.624.000نفر را جــذب کرده اند
که حاصل آن  584میلیارد ریال فروش بوده
است .عملکرد سینماهای کشور در فروردین
ماه  97جــذب  4.683.000نفر و درآمد آن
به میزان نیز  437میلیارد ریال گزارش شده
است .با آن که تعداد سینماهای کشور از 219
سینما به  252سینما افزایش یافته است اما
تعداد تماشــاگران کشــور حتی کمتر از ماه

مشابه در سال گذشته بوده است .
به طور کلی نوســانات و تغییــر در تعداد
تماشاگران ســینماهای کشــور متناسب با
جمعیت کشــور نیست و بر اســاس نوع آثار
تولید و نمایش داده شده در یک دامنه معین
قرار می گیرند  .هر چند درآمدهای سینمایی
روند رو به رشد را نشــان می دهد اما بخش
مهمی از این نرخ رشد به دلیل افزایش بهای
بلیت سینماســت  .به عبارت دیگر افزایش
سالن های سینمایی لزوما به معنای افزایش
تعداد تماشاگران سینما نیست در این حالت
با احداث پردیــس های مدرن چــه اتفاقی
برای تماشاگران ســینمایی رقم می خورد ؟
پاســخ این سئوال روشن اســت  .تعدادی از
تماشاگران به سمت سینماهای چندمنظوره
(پردیس هــای مجلل) هدایت می شــوند و
سینماهای تک پرده ای توان ادامه رقابت با
آنها را از دست خواهند داد .
بر اســاس آمار  ،در حال حاضر حدود 30
پردیس سینمایی (  16پردیس سینمایی در
تهران و  14پردیس سینمایی در استانها)در

کشور فعالیت دارند .در فروردین ماه سال  98حدود
 % 44از تماشاگران سینماهای ایران (2.034.695
نفر) ترجیح داده اند فیلم را در پردیس های سینمایی
ببیننــد  .با توجه بــه ظرفیت محدود تماشــاگران
سینمایی در سطح کشور  ،بخش قابل مالحظه ای از
تماشاگران سینماهای تک پرده ای به این سو سوق
پیدا کرده اند.
یکی دیگر از ویژگی های پردیس ها و سینماهای
مــدرن « جــذب تماشــاگران جوان» اســت زیرا
تماشــاگران قدیمی تــر اغلب وفادار به ســینمای
محلی بوده و حاضر نیستند مســافت زیادی را طی
کنند تا در ســینماهای مدرن فیلم ببینند  .بنابراین
ذائقه های مشــتریان جوان که عمدتا طرفدار لذت
بردن و ســرگرم شدن هســتند با فیلمســازانی که
فیلم های کمدی می ســازند ســازگارتر است  .این
که بعضی از فیلمسازان مدعی اند تماشاگران  ،فیلم
های کمدی را بیشتر می پســندند نشات گرفته از
تقاضاهای این طیف گســترده از تماشاگران جوان
در پردیس های سینمایی ست  .جوانانی که حاضرند
پول بیشتری برای دیدن فیلم در پردیس ها هزینه
کنند و خوشبختانه و یا شــوربختانه  ،درآمد حاصل
از نمایش فیلم در پردیس های ســینمایی شاهکله
چرخه اقتصادی سینمای کشور را تشکیل می دهد و
این امر روند توسعه این مراکز را طی سال های اخیر
و آینده شتاب خواهد بخشید .
طبــق آمــار ،بیــش از  53درصــد از کل فروش
ســینماهای کشــور در فروردیــن ســال 98
(312.250.268.430ریال ) ســهم پردیس های
سینمایی شــده اســت .به عبارت دیگر  30پردیس
سینمایی فعال در کشــور «بیش از نیمی از فروش و
درآمد سینماها»را از آنِ خود کرده اند و سهم سایر

سینماهای کشــور علیرغم تعداد و پراکندگی بسیار
گسترده در سطح کشور فقط  47درصد بوده است.
اســتفاده از خدمات نمایش فیلم در پردیس های
سینمایی اغلب گرانتر از ســینماهای تک پرده ای
ســت .طبیعتا پرداخت رقم های بیشــتر برای قشر
متوسط و پایین دشوار اســت .با ظهور پردیس های
متعدد و حذف تدریجی ســینماهای تک پرده ای،
طیف وسیعی از تماشاگران فرودست از کلیت سینما
کنار می رونــد .از طرف دیگر پردیــس ها معروفند
به این که می توانند افراد زیــادی را جذب کنند به
ویژه جوانانی که درآمد ی قابل مصرف دارند تا برای
سرگرمی  ،خرید  ،تفریح و غذا هزینه کنند ،صاحبان
کسب و کار هر چند بندرت از این پردیس ها بازدید
می کنند اما گشاده دستانه برای خود و خانواده شان
خرج می کنند .اگرچه بسیاری از فیلمسازان کمدی
در ایران معتقدند ساخت فیلم های طنز گونه صرفا
برای فراموشی رنج ها و گرفتاری های روزمره زندگی
مردم ساخته می شــوند و بر این عقیده اند مردم به
اندازه کافی در زندگی شــان مشــکالت اقتصادی و
غم و غصه های فروان دارند لذا ســاخت فیلم های
اجتماعی،کام مخاطبان سینما را تلخ تر خواهد کرد
اما به نظر می رســد تولید فیلم های کمدی سخیف
نه برای کاستی غم و اندوه قشــر ضعیف بلکه برای
تامین نیازهای قشــر دارا و ثروتمندان ساخته می
شــود همین گروهی که بیشترین ســهم را هم در
چرخه اقتصادی سینمای کشور داشته و با پرداخت
رقم های بیشتر ،انگیزه ها را برای ادامه تولید آثار با
مضامین مورد نیاز از جمله آثــار کمدی فراهم می
سازد .
خصیصــه دیگر ،پردیــس های ســینمایی چند
منظوره بودن آنهاست .ســرمایه گذاران در پردیس

های ســینمایی با بــکار بردن بهترین نقشــه های
معماری و مبلمان شهری ســعی می کنند جذابیت
های فوق العاده در مجموعه های خود ایجاد نمایند
 .پردیس های ســینمایی با بهترین رســتوران ها و
کافی شــاپ ها ،بهتریــن مراکز تفریحــی ،بهترین
فضای تجاری و انواع و اقسام خدمات دهی مناسب به
مشتریان همراه با امتیازاتی که شهرداری ها (حذف
عوارض ساخت و ساز تا چند سال) و بانک ها ( اعطای
تسهیالت ویژه و یا مشارکت در ساخت ) به آنها ارائه
می دهند به همراه خود فرهنــگ جدیدی را وارد
می سازند که با فرهنگ ســنتی ما در تعارض است.
پردیس های سینمایی شــبیه فروشگاه های بزرگی
هســتند که خرده فروشــی را از بین برده و ضمن
تعطیلی بازار های محلی و ســنتی ،مصرف گرایی را
رواج خواهند داد.
کسی مخالف ســرمایه گذاری و ساخت پردیس
های سینمایی در کشور نیســت و نمی خواهد با آن
مقابله کند اما باید حواس ما به ســینماهای قدیمی
تر باشد تا در رقابت با این غول های جدید سینمایی
که در جای جای شهرها برافراشــته می شوند تاب
مقاومت داشته باشــند  « .افزایش مالیات بر درآمد
پردیس های سینمایی  ،حذف و یا کاهش مالیات بر
ارزش افروده سینماهای تک پرده ای و حمایت های
دیگر دولتی  ،بقاء و ادامه حیات این گونه ســینماها
را تضمین خواهد کرد زیرا این نوع از سینماها هنوز
هم به افراد با درآمد کمتر خدمات ارائه می دهند»
* استخراج آمار از سایت:
panel.cinemashahr.ir
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بازتاب

عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری

نیازبهذائقهسازیجدیددرسینما
اصالحات فیلم «رحمان  »1400توسط حوزه هنری به گوش مسئوالن سینمایی و عوامل فیلم
رسیده بود اما لجبازی و گارد مسئوالن سازمان سینمایی نسبت به مواضع این نهاد انقالبی در
ارائه اصالحات انجام شده منجر به آبروریزی در سینما و توقیف این اثر شده است.

یزدان عشــیری مدیر روابط عمومــی و امور
محافل ســازمان ســینمایی حوزه هنری در
گفتگوی تلفنی با میز خبــر برنامه تلویزیونی
«نقد ســینما» در خصوص حواشی مربوط به
توقیف فیلم «رحمان  »1400و نامه نگاریهای
انجام شــده مبنی بر تذکر کتبی به مدیرعامل
شرکت فیلمیران (علی ســرتیپی تهیه کننده
و پخش کننــده فیلم) در خصــوص پذیرش
اصالحــات پیشــنهادی حوزه هنــری گفت:
ای کاش نســخه اصالح شــده حوزه هنری در
تمامی ســینماهای کشــور اکران میشد تا از
این هزینهها و آســیب پیش آمده در ســینما
جلوگیری میشد .حوزه هنری بر اساس تجربه
با هوشــمندی ،حزم و دوراندیشــی خواستار
اصالح فیلم شد .توقیف فیلم ،اتفاق خوشایندی
برای جامعه سینمایی و افکار عمومی نیست و
هزینههای بسیاری را فارغ از خستگی مضاعف
و ضررهای مالــی صاحبان اثر ،برای ســینما
46

هم ایجاد کــرده و نوعی چالــش منفی برای
سینماست؛ چرا که ســینمای ما به شدت نیاز
به جلب اعتماد خانواد هها و طیفهای مختلف
مردم دارد و بروز اینگونه اتفاقات آســیبهای
جدی به اعتماد افــکار عمومــی وارد کرده و
شــکاف و فاصله خانوادهها را با ســینما بیشتر
میکند.
وی افزود :حوزه هنری به عنوان نهادی پرانرژی
و جریان ساز ،سالهاست با دغدغههای انقالبی،
بر آرمانهــای خود تاکیــد داشــته و دارد و
جهتگیری و رویکردهایش در راستای صیانت
از ســالنهای ســینماییاش ،با شــعار و برند
«ســینمای خانواده و اخالق» صورت گرفته؛
و قطعا ،تاکیــد همه همکاران بنــده در حوزه
هنری نیز ،بــر این اهتمام بــوده و خواهد بود.
احســاس میکنیم خوشــبختانه ،هشدارهای
این نهاد انقالبــی در یک دهه اخیــر؛ و حتی
مهندســی اکرانی که توســط این نهاد صورت
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میگیرد در کلیت سینمای ایران اثرات و برکات
خوبی داشــته و با وجود برخی بیاحتیاطیها،
بیدقتیها و کم مسئولیتیهایی که بعضا ،اتفاق
میافتد در شوراهای پروانه ساخت و مهمتر از
آن ،شورای پروانه نمایش ،و برخی حرکتهای
جســته و گریخته «فروقانونی» در ارشــاد ،ما
سینمای بدی نداریم.
عشیری با ریشهیابی علل توقیف فیلم «رحمان
 »1400یادآور شــد :ظاهرا نسخه فیلمنامهای
این فیلم با نســخه نمایشــی تطابق نداشته و
این عدم تطابق در نسخههای نمایشی فیلم در
سالنهای متعدد سینماهای کشور نیز ،وجود
داشته است .این در حالی است که حوزه هنری
براســاس اولویتهای خود و به دلیل اهمیتی
که برای خانوادهها و حفظ شان و حرمت آنها،
قائل است با تعامل با تهیه کننده و پخش کننده
اثر تالش کرد نسخه اصالح شده و بیحواشی؛
فیلم را در ســینماهایش به نمایــش بگذارد.
البته ،سیاســت این مرکز بر این مبناست که
کلیه آثاری را که موفق به کسب پروانه نمایش
میشوند مورد بازبینی قرار داده و بهترینها را
متناسب با مخاطبان سینماهایش برای نمایش
انتخاب کند.
وی ادامه داد :حوزه هنــری بدون تردید ،خط
قرمزهایی دارد که نســبت به آنها به هیچ وجه
تعارف نــدارد .فیلمهای مغرضانــه و مخرب
سیاسی ،فیلمهای ضد مبانی اعتقادی و مظاهر
مذهبی و نیز ،آثار معارض با بنیانهای خانواده
از آن جمله است .در سینمای ایران بعضا ،اتفاق

افتاده کــه فیلمی با مبانی اعتقــادی و دینی و
باورهای جامعه تعارض داشته و یا محتوای آن،
علیه بنیان خانواده شــکل گرفته است .حوزه
طی این ســالها کوشــیده تا در چرخه اکران
سینماهایش فضایی به آنها ندهد.
به گفته وی ،خوشبختانه ،با هشدارهایی که در
آغاز دهه  90از سوی آقای مومنی شریف رییس
حوزه هنری نســبت به شــکل گیری موجی از
فیلمهای ضدخانواده صورت گرفته؛ همچنین،
موضعگیریها و ســختگیریهایی که توسط
سازمان سینمایی حوزه و شخص محمد حمزه
زاده رئیس این سازمان نسبت به برخی محتواها
در فیلمها اعالن و عملی شده ،در کنار ،افزایش
حساســیت در نهاد متولی دولتی در ســازمان
سینمایی ،شرایط خوبی انجام شده است ،با این
وجود نیاز به هوشــیاری و اهتمام بیشتری در
مکانیزمهای نظارتی احساس میشود.
مدیر روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی
حوزه هنری دربــاره مطلع کردن مســئوالن
سازمان سینمایی نســبت به ایرادات «رحمان
 »1400اظهار داشت :ایرادات و مشکالت فیلمها
بعد از بازبینی در حوزه هنری بــه عوامل فیلم
اعالم و معموال ،به گوش مســئوالن سینمایی
میرســد اما متاســفانه ،برخــی از مدیران در
سازمان ســینمایی ارشاد نســبت به همفکری
برخی گروه هــای مرجع و نخبــگان فرهنگی
و نهادهای چون :حوزه هنــری گارد دارند که
نامه مدیرکل سینمای حرفه ایی به مدیرعامل
موسسه پخش فیلمیران و تذکر به وی نمونه ای
از آن است.
وی در واکنــش به پیشــینه مذاکــرات رایت
ویدئویی دو فیلم «هزارپا» و «رحمان »1400
توســط موسســه هنرهای تصویری ســوره از
موسســات حوزه هنری و خطر احتمالی برای
اعتبار این مجموعه خاطرنشــان ساخت :طبق
رویه و روال مرســوم در فضای فعالیت مراکز و
موسسات پخش و توزیع محصوالت سینمایی به
خصوص فعاالن در شبکه نمایش خانگی ،معموال
آثاری که قرار اســت در طی ســال تولید شود
توسط مدیران و کارشناسان آن موسسهها رصد،

پیگیری ،مذاکره و توافق میشود .طبیعی است
در این میان ،موسســه هنرهای تصویری سوره
به عنوان پرانرژی ترین و کارآمدترین موسسه
در شــبکه نمایش خانگی نســبت به تولیدات
سینمایی و فیلمها بیکار نمینشیند و از طریق
مذاکره با برخی تهیه کنندگان و کارگردانان و
در برخی موارد ،ممکن است در مرحله فیلمنامه
هم با فیلمها همراه شــود ولی همه این موارد
منوط به فرآیند فیلم اســت و همــه توافقات و
تعامالتی که در این راستا صورت میگیرد منوط
به خروجی آثار اســت .در مورد فیلم «هزارپا»
حوزه هنری به محض وجــود برخی مالحظات
در فیلم به راحتی نســبت به واگذاری آن اقدام
کرده است .یا فیلم «اکسیدان» به تهیه کنندگی
منوچهر محمــدی ،علیرغم همه توافقات حوزه
پای اصولش ایســتاده و از منافع آن عبور کرده
اســت .حوزه هنری تاکنون ،نشان داده و سعی
کرده است در مقابل خط قرمزهای تعریف شده
اش ،محکم و انقالبی بایستد  ،هزینه اش را هم
داده است.
عشیری ادامه داد« :رحمان  »1400هم ،روند
معمول موسسات شــبکه نمایش خانگی را طی
کرده و مورد بازبینی ،رصد و پیگیری های الزم
قرار گرفته اســت .این فیلم از آن دســته فیلم
هایی اســت که اشکاالت ســاختاری و مبنایی
نداشته و با پاره یی اصالحات ،ویرایش و پاالیش
قابل نمایش است .معتقدم با بی تدبیری ،فضای
نامطلوبی برای آن ایجاد کردند.
وی یادآور شد :نسخه اصالح شده فیلم «رحمان
 »1400میتوانســت با نســخه اصالح شــده
سینماهای حوزه هنری هم در سینماها و هم در
شــبکه نمایش خانگی پخش و توزیع شود .اگر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با نسخه اصالح
شده همراهی کرده بود قطعا این فیلم به توقیف
نمیرسید.
مدیر روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه
هنری تاکید کــرد« :رحمان  »1400شــروع
یک ماجرا نیســت و پایانش هــم نخواهد بود.
سالها است که این کش و قوسها را داشتهایم.
معتقدم ســینمای ایران در آستانه سال 1400

نیاز به بازنگری دارد تا نسبت به ظرفیت شناسی
و ذائقه ســازی جدیدی در ایــن عرصه اقدام
شود .باید اجازه دهیم ســینما پوست بیاندازد
و مسئوالن سازمان ســینمایی نیز باید صدای
گرو ههای مرجع ،منتقدین ،نخبگان فرهنگی،
رسانههای مســتقل و رســانههای اصولمند را
بشنوند و دغدغهها را ببینند.
عشیری تصریح کرد :سینمای ایران ،سینمای
کم رمقی است و در قبال جمعیت  80میلیونی
 2تا  5میلیون را قادر است – آن هم ،با چاشنی
برخی حواشــی -جذب کند .بنابراین ،به شدت
نیاز به کشــف و جذب ظرفیت جدید مخاطبان
و مخاطبان خاموش سینما بویژه گروههایی که
در فعالیتهای مدنی و مشارکتهای اجتماعی
حضور دارند هســتیم؛ چرا که ســینمای ما با
فعالیت در سیکل بســتهاش نمیتواند در رشد
فرهنگ عمومی تاثیر چندانی داشته باشد.
وی درخصوص ماموریت حوزه هنری در حمایت
از فیلمها و تنوع موضوعیت آثار باالخص کمدی
خاطر نشان کرد :برای حوزه هنری ژانر کمدی
یا دیگر ژانرها فرقی ندارد و تا حد امکان از همه
حوزهها حمایت کرده اســت چــرا که مخاطب
حوزه هنری خانواده است که در مجموعهای از
کودک ،نوجوان و بزرگسال تعریف شده و حتی
روی کودک ونوجوان و فیلمهای انیمیشن هم
سرمایه گذاری کرده و این حمایتها در زمینه
فیلمهای کمدی پاک و مطلوب هم ادامه داشته
اســت .اگر چه اولویــت حوزه هنــری مفاهیم
انقالبی و دفاع مقــدس و تاکید بــر مباحث و
مفاهیم دینی ،اخالقی ،خانواده ،سبک زندگی
اســامی ایرانی و تمدن ســازی اسالمی است
اما ســینمای کمدی هم در کنــار کارکردهای
ســرگرمی حاوی مفاهیم آگاهی بخش و ممتاز
هم است و جزئی از محصوالت سینمای کشور
است و نمیتوان گفت به دلیل گیشه پررونق و
فروش باالی سینمای کمدی نباید بیشتر از آثار
جدی و فرهنگی حمایت شــود و نباید به سراغ
آن رفت اشتباه است .سفره سینما به رنگارنگی
ژانرها نیاز دارد.
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پرونده

گزارش افتتاحیه پنجمین هفته هنر انقالب اسالمی

تقدیر از فیلمسازان جوان سازمان سینمایی حوزه هنری
آیین افتتاحیه پنجمین هفته هنر
انقالب اسالمی با حضور مدیران
بخشهای مختلف حوزه هنری و
جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه سهشنبه ۲۰
فروردین در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.
پس از قرائت قرآن کریم توسط مرتضی یراق بافان و
پخش سرود جمهوری اسالمی ایران ،شهرام شکیبا
مجری مراسم از مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه
هنری دعوت به سخنرانی کرد.
معلمی که دبیری پنجمین هفته هنر انقالب
را نیز برعهده دارد ،ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و
گرامیداشت روز هنر انقالب بیان کرد :هفته هنر
انقالب سا لهاست به همت حوزه هنری همزمان با
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سالروز شهادت سید مرتضی آوینی در حوزه هنری
استانهای سراسر کشور فعالیت میکند .این رویداد
اقدامی نمادین برای گرامیداشت فعالیتهای
هنرمندان انقالب است.
معلمی:
هنر انقالب هنری موفق ،درخشان و راهگشاست
وی با ارزیابی وضعیت هنر انقالب افزود :به نظرم هر
ارزیابی باید متناسب با زمانه آن صورت بگیرد .اگر هنر
انقالب را با گذشته مقایسه کنیم ،چنان درخششی را
شاهد هستیم که میتوانیم هنر انقالب را در روزگار
کنونی خود هنری درخشان ،موفق و راهگشا بدانیم.
اگر در گذشته هنرمندان انقالب معدود بودند ،امروزه
هنرمندان زیادی در رشتههای مختلف مرتبط با
انقالب خلق اثر میکنند .اما هنر انقالب در قیاس با
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رویداد بزرگ انقالب اسالمی باید گسترده تر شود و
ما مسیری طوالنی برای معرفی هنر انقالب به دنیا
پیش رو داریم.
وی با بیان این که رسانهها گاهی به دنبال بازنمایی
خطاها در هنر هستند ،عنوان کرد :متاسفانه این
واقعیتی است که وجود دارد .صدها تئاتر ،فیلم و
قطعه موسیقی ساخته و بعضا دیده نمیشوند .اما
بعضی خطاها متاسفانه در رسانهها به یکباره برجسته
میشود .اگر رسانه ،هنر متعهد را بیشتر دریابد،
میتوانیم دایره نیروی انسانی مرتبط با هنر انقالب را
وسعت ببخشیم.
مجدالدین معلمی و کوروش زارعی مدیر مرکز
هنرهای نمایشی در ادامه مراسم از امین مرادی رئیس
حوزه هنری استان کردستان به نمایندگی از یونس

صحرارو کارگردان نمایش «روزهای
بی قوام» ،محمود خواجه نژاد معاون
فرهنگی حوزه هنری استان گلستان
به نمایندگی اهلل قلی نظری و احسان
ملکی کارگردان نمایش «روزهای
بی قوام» نوشته ایوب آقاخانی که
در استان لرستان اجرا شد ،تقدیر
کردند .این سه استان از منظر اجرای
نمایش «بی قوام» که در استانهای
سراسر کشور به روی صحنه رفته
بود ،شایسته تقدیر شناخته شدند.
میالد عرفان پور مدیر مرکز موسیقی
حوزه هنری و وحید یامین پور در
بخش دیگری از مراسم از ابراهیم
حسن بیگی نویسنده رمان «دو
روایت از یک عکس» درباره رضاخان
و محمدرضا شاه که موفق به کسب
عنوان برگزیده در بخش داستان
شانزدهمین جایزه زرین قلم شده
بود ،تقدیر کردند.
رونمایی از کتاب میانمار و چهلمین
شماره مجله هنرهای تجسمی،
کتا بهای مرکز ترجمه و  ...بخش
دیگری از افتتاحیه پنجمین هفته
هنر انقالب بود.
عرفان پور :حوزه هنری گنجینه
درخوری از موسیقی نواحی و سنتی
دارد
میالد عرفان پور مدیر مرکز موسیقی
حوزه هنری نیز ضمن تبریک هفته
هنر انقالب عنوان کرد :در  ۴۰سال
حیات انقالب اسالمی تاکنون در
حوزه هنری آثار ارزشمندی در حوزه
موسیقی تولید شده است .برای مثال
در موسیقی نواحی و سنتی گنجینه
درخوری آماده شده است.
وی ادامه داد :این سوابق باعث شد تا
برای نگهداری و معرفی این میراث
همچنین تثبیت و احیای برخی
گونههای رو به فراموشی موسیقی
همایش ملی موسیقی  ۴۰سال
انقالب را برگزار کنیم که شامل ۵
میزگرد از با موضوعات موسیقی
کودک ،سرود ،موسیقی سیاسی
و اجتماعی ،موسیقی نواحی و
موسیقی سنتی در  ۴دهه اخیر با
حضور اساتید و کارشناسان برجسته
کشور میشود.
این شاعر خاطر نشان کرد :همچنین
کنسرت خیریه «برای ایران» با
صدای اشکان کمانگری جمعه ۲۳
فروردین ماه از ساعت  ۲۰در حوزه
هنری برگزار میشود .عواید بلیط
فروشی برای این اجرا صرف کمک
به هموطنان آسیب دیده از سیل

میشود.
اجرای مرشد میرزاعلی در این مراسم
و پخش نماهنگ «ما ایستاده ایم»
محصول مرکز موسیقی حوزه هنری
از دیگر بخشهای این مراسم بود.
تقدیر از هنرمندان برگزیده حوزه
هنری
در این مراسم همچنین از هنرمندان
استان تهران و سایر استانهای کشور
تقدیر شد .در این بخش از حسن
قلی پور ،محسن شامحمدی ،مهدی
بخشی مقدم ،یوسف جعفری ،میالد
محمدی ،محسن امانی ،سامان
غنائمی ،محمدرضا شفاه ،سپیده
چزانی شراهی ،میثم مهدوی راد،
رضا کشاورز ،داود لطف اهلل ،ابراهیم
حسن بیگی ،ناهید قادری حاجی
آبادی ،امیرحسین شفیعی ،امیر
نجفی امامی ،علی توکلی زانیانی از
چهارمحال و بختیاری که برگزیده
پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
و هشتمین جشنواره فیلم مردمی
عمار است ،مسعود احمدی از استان
فارس دارنده رتبه اول کارگردانی و
نویسندگی نمایش «سال گذشته
در حرم» از جشنواره تئاتر رضوی،
مهدی عزیزی از استان مرکزی
برگزیده بخش کارتون و کاریکاتور
پنجمین جشنواره هنر مقاومت،
محمدرضا وطن دوست از استان
مازندران برگزیده جشنواره سینما
حقیقت ،جشنواره فیلم رشد و
تندیس شایستگی بهترین فیلم
مستند از جشن خانه سینما برای
فیلم «لوتوس» نیز در افتتاحیه
پنجمین هفته هنر انقالب تقدیر شد.
همچنین احسان گنجی برای دریافت
جایزه ویژه جشنواره تجسمی فجر،
سجاد ایمانی برای دریافت تندیس
بهترین فیلم مستند جشنواره بین
المللی فیلم کوتاه تهران با فیلم
«جوکر» ،جوادهادی اصل برگزیده
هیات داوران جشنواره فیلم مقاومت
برای سه فیلم «ته ته»« ،منفی ۲۹
درجه» و «همسنگری» از استان
کهکیلویه و بویر احمد تقدیر شدند.
محمدرضا وطن دوست بعد از
دریافت جایزه اش از حوزه هنری
استان مازندران برای مشارکت در
ساخت فیلم «لوتوس» تشکر کرد.
جوادهادی اصل کارگردان یاسوجی
نیز بعد از دریافت جایزه اش از
اسالمی مدیر حوزه هنری استان
کهگیلویه و بویر احمد تشکر کرد و
گفت :اگر حمایتهای ایشان نبود

این آثار ساخته نمیشد.
دکتر خامه یار ،معاونت بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات با بیان این که افتخار
داشته ام که سالهای بسیاری که در سیستم اداری بوده ام در خدمت هنرمندان باشم،
اظهار کرد :در بنیاد شهید ،سالهای سال از ظرفیت و دانش و هنر هنرمندان استفاده
کردیم و در سالیان درازی که در خارج از کشور به عنوان نماینده فرهنگی حضور داشتم
با اعتقاد و باور و کار کارشناسی میدانی به این نتیجه رسیدم که هیچ زبانی گویا تر و
موثرتر و زیباتر از هنر در جهان نداریم و این برای ما کامال روشن است و در گفتمان و
رویارویی از زبان و مقوله هنر استفاده کنیم.
وی ادامه داد :هنر ابزار نیست و یک پدیده است .در باالترین سطوح وقتی هنر ما را
میبینند احساس حقارت میکنند و در عین حال در گفتمان و تبیین مبانی انقالب
اسالمی و ایران بزرگ هنر حرف اول را میزند .در شرایطی که ایران هراسی و شیعه
هراسی در اوج است ،ما بهترین شرایط را بعد از چهل سال از انقالب در جهان داریم و
هنرمان مخاطب دارد.
این مسئول فرهنگی خاطرنشان کرد :آمادگی داریم در سال جدید از ظرفیت هنر
بهترین استفاده را داشته باشیم و ظرفیتهای برون مرزی و داخلی را به خوبی مدیریت
کنیم .مشکل ما مشکل بودجه نیست ،بلکه مدیریت ظرفیتها ست .ما با بهره گیری از
ظرفیتهای استانها بهترین فضا را میتوانیم فراهم کنیم.
شایان ذکر است ،نادر طالب زاده مستند ساز و مجری و کارشناس رسانه ،رضا بدرالسماء
نگارگر پیشکسوت و غالمعلی طاهری نقاش برجسته کشورمان نیز به طور ویژه در این
مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.
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پرونده

هـنر انقالب
از نگاه سینماگران
هفته هنر انقالب اسالمی و معرفی چهره سال هنر انقالب که از
سال  ۹۲به همت حوزه هنری آغاز شده ،با رصد عملکرد هنرمندان
رشتههای مختلف طی یک سال در زمینه هنر متعهد و انقالبی و با
توجه به شاخصههای سطح تاثیرگذاری ،گستره مخاطبان ،حرکت در مسیر
گفتمان فرهنگی و هنری ،جریا نسازی و کنشگری در برابر رویدا دهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و… در حال حاضر به پنجمین دوره
خود رسیده است .این هفته امسال از  29الی  27فرودین برگزار شد .به همین
انگیزه در این ایام با چند تن از سینماگران کشور در خصوص هنر انقالب و
نیازها و ضرورتهای آن به گفتگو نشستیم که در ادامه میخوانید.

برزیده:
نشان فیلم انقالبی و دینی فقط عبا و عمامه نیست
عبدالحسن برزیده ،کارگردان فیلم «مزارشریف» ،گفت :در فیلم
انقالبی و دینی لزوماً نباید شاهد عبا و عمامه باشیم؛ فیلمهایی از این
جنس میتوانند ظاهر دینی نداشته اما با رنگ و بوی اعتقادی گویای
پیامهای انقالبی باشند.
عبدالحسن برزیده در گفتوگو با اشاره به وجود مکتب مستقل هنری
انقالب پس از گذشت  40سال از انقالب اسالمی گفت :اگر منظور
از مکتب مستقل ،ایدئولوژی انقالب باشد باید گفت انقالب صاحب
ایدئولوژی است که قرار بود برای آن در سینما مانیفستی نوشته شود و
بر طبق آن تعریف درستی از سینما ارائه شود اما در اصل نظریهپردازان
باید به آن بپردازند .کار نظریهپردازان در زمینه هنر انقالب پژوهش و
ارائه ایدههای نوین و راهکارهایی در جهت استقالل مکتب هنر انقالب
اسالمی در تمامی رشتههای هنر است .همچنین حوز ههای علمیه،
حوزه هنر ،ارشاد ،فارابی ،صداوسیما و مدیرانی که پژوهش جزو حیطه
کاری آ نها محسوب میشود به نظر من وظیفه دارند شاخصههای
مکتب مستقل هنر انقالب را تعریف و جریان آن را هدایت کنند.
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وی افزود :سینما پدید های وارداتی و غربی است؛ یکی از مهمترین
هنرهای دنیا است که زبان مشترک جهانی دارد اما نمیتوان گفت در آن
به مکتب مستقل هنری انقالب رسیدهایم؛ زیرا فیلمسازی نشئت گرفته
از انقالب نیست و فیلمسازانی مانند ابراهیم حاتمیکیا ،مجید مجیدی و
رضا میرکریمی هرکدام صاحب سبک متفاوتی از فیلمسازی هستند و
مکتب مستقلی ایجاد نکردهاند .اما به نظر من سینماگران سهم خود را در
زمینه هنر انقالب ادا کردهاند؛ آنها با ساخت فیلمهایی با موضوع انقالب
در بخش مستند و داستانی در جهت مطر حکردن دستاوردهای انقالب
تعریف درستی از آن ارائه کردند.
کارگردان فیلم «مزارشریف» در مورد تاثیر جشنواره هنر انقالب بر مردم
و هنرمندان گفت :گروهی خواستار ساخت فیلمهایی در زمینه انقالبی و
دینی هستند .حمایت از آنها وظیفه وزارت ارشاد است .در فیلم انقالبی
و دینی لزوماً نباید شاهد عبا و عمامه باشیم .فیلمهایی از این جنس
میتوانند ظاهر دینی نداشته اما با رنگ و بوی اعتقادی گویای پیامهای
انقالبی باشند .اگر جشنوارهها و حوزههای مربوطه از هنر انقالب اسالمی
در رشتههای مختلف حمایت به عمل آورند ،شاهد اتفا قهای خوبی در
عرصه هنر انقالبی خواهیم بود.
برزیده درباره شاخصههای چهره سال هنر انقالب اسالمی عنوان کرد:
اگر عدالت ،مبارزه با ظلم ،دستگیری از افراد دچار مشکالت اجتماعی و
اقتصادی و به چالشکشیدن ناهنجاریهای موجود در جامعه را دین فرض
کنیم ،تمام افرادی را که مقید به دین اسالم هستند و آثارشان به این طرز
تفکر وفاودار است میتوان از آنها با عنوان افراد شاخص در زمینه هنری
انقالباسالمی نام برد.

شورجه:
چهره سال هنر انقالب باید به آرمانهای انقالب اسالمی پایبند باشد
جمال شورجه ،نویسنده و کارگردان ،در خصوص انتخاب نفر برتر چهره
سال هنر انقالب معتقد است :چهره سال هنر انقالب باید به آرما نهای
انقالب اسالمی پایبند و الگوی مناسبی برای جوانان باشد.
جمال شورجه ،نویسنده و کارگردان سینما ،درباره سبک مستقل هنری در
انقالب گفت :ب ه نظر من ژانر و گونهای که بتوان آن را صرفا مختص به انقالب
اسالمی بدانیم وجود ندارد .در پزشکی ،امور نظامی ،سیاست و ،...نسبت
به پیش از انقالب به تغییرات مثبتی دست پیدا کردهایم اما در حوزههای
هنری به سطحی که در شأن و اندازه انقالب باشد نرسیده و صاحب سبک
نشده است.
این نویسنده با اشاره به تولیدات ادبیات دفاع مقدس و مقاومت توضیح داد:
مرتضی سرهنگی حرکت خوبی از لحاظ کمی و کیفی در تولید آثار ادبی
انقالبی داشته و سعی کرده تعداد چاپ را به یک حد شاخص برساند اما هنوز
هم به استانداردی که کشور از لحاظ چاپ و محتوایی نیاز دارد نرسیدهایم.
وی افزود :در صدور پیامهای انقالب از زاویه ادبیات هنوز ناکارآمد نشان
میدهیم و نتوانستهایم پیام انقالب را آ نطور که باید و شاید از طریق
ادبیات به دنیا انتقال دهیم.
این کارگردان درباره هنرمندان انقالبی و متعهد گفت :تا هنرمند انقالبی
نداشته باشیم به دستاوردهای انقالبی نمیرسیم .هنرمندان در وهله اول
باید انقالب را در خود نهادینه کرده باشند ،خود را باال بکشند تا به رشد و
نمو دست یابند .در ایران دچار فقر دانش و اطالعات و ذائقههای هنری و
فرهنگی هستیم؛ به همین دلیل هنرمندان نتوانستهاند خودشان را همتراز
انقالب رشد بدهند و دنبال آثار سهلالنتیجه یا کورس دنیاخواهی افراطی
که در جامعه فراگیر شده ،هستند.
شورجه با اشاره به جشنواره هنر انقالب توضیح داد :یکی از امکانات و

ظرفیتهایی که در هنرمندان ایجاد انگیزه
میکند ،هفت ه هنر انقالب است که در جهت رشد
هنر انقالبی و دینی کمک میکند .هنرمندی
که در این جشنواره تجلیل میشود باید به
آرما نهای انقالب متعهد باشد و در هر جمع
هنری که قرار میگیرد یک الگوی مناسب برای
جوانان و هنرمندان به حساب بیاید که البته
تعداد کسانی که میتوانند این بار را به دوش
بکشند کم نیست.
زارع:
ما از قهرمانهای خودمان بیخبریم
قاسم زارع ،بازیگر ،درباره قهرما نهای دفاع
مقدس در سینمای ایران گفت :متاسفانه در
تاریخ انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،قهرمانان
بسیاری داریم که گمنام مانده و فراموش شدند
که هر کدام میتوانست یک فیلم سینمایی
جذاب باشد اما غربیها در تخیل خود قهرمان
خلق میکنند و قهرمان جهانی میشود.
 قاسم زارع ،بازیگر سینما و تلویزیون ،درباره
قهرمانان دفاع مقدس و خأل آنها در فیلمهای
سینمایی گفت :ما در نحوه پرداختن به موضوع
جنگ به سبکهای جدیدی رسید هایم که
میتواند مقدمه اتفاقات بزرگ در سینمای ایران
باشد؛ هرچند که دیر است اما میتوان امیدوار
بود که شاهد فیلمهای خوبی باشیم.
وی ادامه داد :در دهه  60دفاع مقدس را از
زاویهای آرمانی نگاه میکردیم و در دهه 70
نوعی نگاه انتقادی نیز به آن اضافه شد در دهه
 80چند فیلم توانستند جنگ را با عینکی دیگر
ببینند و در دهه  90یعنی امروز شاهد برخی

فیلمهای خوب هستیم که قطعا مسیر را برای
دهههای بعدی میگشاید .زمانی که فیلم «چ»
ابراهیم حاتمیکیا را ببینیم ،درخواهیم یافت
که ظرفیت شهید چمران تا چه اندازه است که
تنها  48ساعت از زندگی او میتواند یک فیلم
سینمایی شود؛ حال اگر به کل ایام زندگی پر
فراز و نشیب این انسان بزرگ بپردازیم ،خواهیم
دید که د هها فیلم سینمایی و سریال جذاب از
دل آن بیرون خواهد آمد.
این بازیگر تصریح کرد :صیاد شیرازی در
عملیات مرصاد چه مجاهدتی کرد ،شهید
باقری ،احمد متوسلیان و شاید همه کسانی که
جنگ را درک کرده و در آن حضور داشتهاند
میتوانند به شرط داستان قوی و تکنیکهای
خوب جهانی شوند اما متاسفانه ما نه قهرمانان
خودمان را میشناسیم و نه اعتماد به نفس الزم
وجود دارد که آنها را جهانی کنیم .متاسفانه در
تاریخ انقالب اسالمی و دفاع مقدس قهرمانان
بسیاری داریم که گمنام مانده و فراموش شدند
که هر کدام میتوانست یک فیلم سینمایی
جذاب باشد اما غربیها در تخیل خود قهرمان
خلق میکنند و قهرمان جهانی میشود.
زارع با بیان اینکه سینما هنر است و ما اعتقاد
به هنر متعهد داریم خاطرنشان کرد :خط هنر
انقالب اسالمی همین آثار درخشانی است که
مخاطب نیز بر خوبی آ نها صحه میگذارد .ما
در مسئله آزادگان د هها داستان بسیار جذاب
داریم .همین فیلم «  23نفر» که به موضوع
 23اسیر نوجوان میپردازد یک موضوع جذاب
است .پس قطعا صدها روایت و داستان دیگر

هم وجود دارد که ما از آ نها غافلیم .مسئله
نفوذ یها در همه دورا نهای جنگ و بعد از
جنگ یکی از اصلیترین محورهااست همین
فیلم نفوذی که من هم در آن بازی کردم موضوع
جذابی بود که تاکنون به آن پرداخته نشده بود؛
یعنی ما در دل اسرا نفوذیهایی هم داشتیم که
بتوانند نیرنگ خودشان را پیاده کنند .منافقین
و مسئله نفوذ یها چه در دفاع مقدس چه در
انرژی هستهای و چه در موضوعات دیگر خود
سوژه جذابی است که باید به سراغ آنها رفت.
ما باید هرچه زودتر جذابیت فیلمها را باال ببریم
و بر روی فیلمنامهها کار کنیم .فیلمنامهها اگر
خوب باشد مخاطب برای فیلم لحظهشماری
میکند و این یعنی ما موفق شدهایم سینمایی
داشته باشیم که مخاطب را جذب کرده و حرف
را به گوشش بخواند.
هاشمی:
دفاع مقدس میتواند روح تازهای به کالبد
سینمابدمد
سید جوا دهاشمی در مرور سینمای متعهد
سینمای دفاع مقدس را سینمای الگو ساز
دانست و گفت :تعدد سوژ هها ،پرداختهای
جدید و موضوعاتی که تاکنون به آنها پرداخته
نشده ،میتواند تکرار در سینما را به صفر
برساند؛ به طور حتم سینمای دفاع مقدس روح
تازهای به کالبد سینما میدمد.
سید جوا دهاشمی ،بازیگر سینما ،درباره
استفاده از ظرفیت دفاع مقدس در سینما
گفت :سینمای ایران گاهی با محدودیت سوژه
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و تکرار در روایت و داستان مواجه میشود .در
این زمان دفاع مقدس به عنوان یک معدن از
اتفاقات و رخدادهای ناب میتواند محل رجوع
فیلمنامهنویسان قلمداد شود.
وی ادامه داد :متاسفانه برخورد سیاسی و
جناحی با دفاع مقدس و نگاه آرمانی و
تقد سمآبانه سبب شده است که در ابتدای کار
با نوعی جبههگیری مواجه شویم .اما زمانی که
به داستا نهای جبهه ،پشت جبهه ،شهرهای
جنگزده و یا خود تهران در زمان بمباران و
موشکباران مراجعه میکنیم ،درخواهیم یافت
که تا چه اندازه با موضوعات جدید و جذاب
مواجه هستیم.
هاشمی در پاسخ به سوالی درباره علت نبود
قهرمان در سینمای ایران گفت :اینکه همیشه
یک قهرمان و ضد قهرمان وجود داشته باشد،
مسئلهای جداست .سینمای امروز نگاه خودش
را دارد و نمیتوان به سینما حضور قهرمان را
تحمیل کرد .اما اگر بخواهیم شهدا را به نوعی
قهرمان سینما کنیم ،روایت بسیاری از داستانها
و اتفاقات جنگ ناخواسته این کار را خواهد کرد.
زمانی که شما درباره شهید بابایی ،شهید دوران
و دهها شهید دیگر فیلم میسازید ،ناخواسته این
شهدای بزرگ که قهرمانان واقعی هستند نزد
چشم مخاطب نیز به عنوان مخاطب سینمایی
جلوه میکنند .اما زمانی که سوژه ما روایت
زندگی یا بخشی از اتفاقات زندگی یک شهید
است باید با ظرافت و کیفیت بسیار نسبت به
آن دست به کار شویم .از همین رو باید محتوای
خوب را در کنار فرم مناسب قرار دهیم تا هم
فیلمی جذاب از نظر بصری را شاهد باشیم و
هم موفق شویم یک مفهوم عالی را به مخاطب
برسانیم.
این بازیگر درباره تجربههای مشابه و موفق در
حوزه سینما ،گفت :اگر فیلمهای اخیر را که از
داستانهای واقعی و شخصیتهای قهرمان دفاع
مقدس و انقالب استفاده کردهاند ببینیم ،متوجه
خواهیم شد هر زمان که پرداخت و نحوه نگاه
به سوژه به خوبی انجام شده باشد ،هم مخاطب
از دیدن فیلم راضی است و هم ما میتوانیم
کم کم به نسل جدید الگو دهیم و به اصطالح
قهرمانسازی کنیم.
هاشمی در پایان گفت :ظرفیت بسیار باال و
غفلت اهل سینما سبب میشود کم کم مخاطب
نسبت به برخی سوژهها دلزده شود؛ اما هنر این
است که بتوانیم با ادبیات نو به مسئله نگاه کنیم
و به سمت الگوسازی پیش برویم.
اقباشاوی:
خودباوری هنرمنــد اصیــل درمقابل هنر
خودباخته
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دانش اقباشاوی کارگردان سینما گفت:
بزر گترین دستاورد هنر انقالب خودباوری
هنرمند اصیل درمقابل هنر خودباخته است که
به برکت انقالب اسالمی بسیاری از هنرمندان از
طریق سازمانهای حوزه هنری در سراسر کشور
توانستند فعالیتهای هنری کنند و مخاطب
خود را پیدا کنند.
دانش اقباشاوی درباره هنر انقالب گفت :سالها
پیش به واسطه انقالب اسالمی هنر انقالب
جنبشی در تمام عرصههای تجسمی ،دراماتیک،
تئاتر و سینما همراه خود به وجود آورد و حتی
در بعضی از همین زمینههای هنری به اوج خود
رسیده است.
وی افزود :تصور میکنم مکتب هنری طی
سالیان به صورت مستمر پررنگ و کمرنگ
میشود اما بازتولید میشود و این موضوع
نیازمند نسلهای جدید است که بیایند و به
این مکتب پر و بال بدهند و ایرادتش را بگیرند.
این کارگردان با اشاره به دستاوردهای هنر
انقالب توضیح داد :بزر گترین دستاورد هنر
انقالب خودباوری هنرمند اصیل درمقابل هنر
خودباخته است .به برکت انقالب اسالمی
بسیاری از هنرمندان از طریق سازمانهای حوزه
هنری در سراسر کشور توانستند فعالیتهای
هنری کنند و مخاطب خود را پیدا کنند.
اقباشاوی با اشاره به چالشها و مشکالتی که
از لحاظ کمی و کیفی برای هنرمندان در تولید
آثار هنری انقالب به وجود میآید ،گفت :بخش
اعظم مشکالت تولید آثار هنر انقالب ارتباط
با مخاطبان است .مسئولین امر برای حمایت
از هنرمندان انقالبی تالش کنند تا کارشان از
لحاظ سخت افزاری جلو برود و در معرض دید
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مخاطب عام قرار بگیرد.
وی افزود :اگر از هنرمندان حمایت نشود
خودباوری و انگیز ههای خود را از دست
میدهند؛ زیرا هر هنرمندی که یک اثر هنری
خلق میکند دوست دارد توسط مردم دیده
شود تا با آن ارتباط بگیرند و اگر این اتفاق نیفتد
رمقی برای تولید آثار هنری در حوزه انقالب
نخواهند داشت.
این هنرمند با اشاره به برگزاری جشنوار هها
برای معرفی آثار هنر انقالب به مردم و باقی
هنرمندان عنوان کرد :برگزاری همایشها و
جشنوارهها یکی از مهمترین گامها برای معرفی
این هنر به تمام قشرهای جامعه است اما پیش
از آن آموزش را باید جدی گرفت و از تولیدات
هنری حمایت کرد.
وی ادامه داد :مراسمهایی مانند هفته هنر
انقالب باید حفظ و هرساله برگزار شوند .برای
برگزاری جشنواره هنر انقالب نیز حمایتهای
ویژ های باید به عمل بیاید تا هرسال این
جشنواره باکیفیتتر برگزار شود.
کارگردان فیلم سینمایی «تاج محل» در پایان
با اشاره به چهره سال هنر انقالب تصریح کرد:
شخصی که به عنوان چهره سال معرفی میشود
باید اثر ماندگاری داشته باشد و با مردم ارتباط
برقرار کند همچنین فعالیت هنری خود را در
این عرصه ادامه بدهد.
وی افزود :امیدوارم این جشنواره اتفاق خوبی
باشد ،درخت آن دائماً جوانه بزند و میوه بدهد و
هر روز بیشتر از دیروز با مردم ارتباط برقرار کند.

تجلیل از  ۴۰فیلمساز عرصه انقالب

و دفاع مقدس در هفته هنر انقالب
آیین بزرگداشت «  ۴۰فیلم،
 ۴۰فیلمساز» با حضور فیلمسازان و
هنرمندان شناخته شده استان قم در
مرکز همایشهای شهرداری قم برگزار

شد.
در این مراسم عالوه بر هنرمندان استان ،سید
مهدی سیدیننیا رئیس حوزه هنری قم ،رضا ابوذر
مدیر انجمن سینمای جوانان قم ،ابوالقاسم مقیمی
مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی
شهرداری قم ،سرهنگ مهدی کبیری معاون
هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع)،
حسن مالکینژاد رئیس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای شهر قم ،کاظم رضوانی رئیس
اداره سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم
حضور داشتند.

در ابتــدای ایــن آیین که بــه منظــور تجلیل از
فیلمسازان برگزیده اســتان قم که آثاری با مضمون
انقالب و دفاع مقدس خلق کردهاند برگزار شد ،رضا
ابوذر مدیر انجمن ســینمای جوانان قم درباره ایده
برگزاری مراسم گفت :ایده برگزاری این همایش در
ایام هفته دفاع مقدس مطرح شد .در ابتدا تصور این
بود که شاید آثار زیادی در این زمینه موجود نباشد
اما بعد که دستاندرکاران با کثرت آثار مواجه شدند،
قرار شد این همایش به مناســبت چهلمین سالگرد
انقالب برگزار شود که در نهایت در هفته هنر انقالب
اسالمی اجرایی شد.
وی تصریح کرد :بیــش از  ۹۰فیلم بلنــد ،کوتاه،
مستند ،نماهنگ و انیمیشن واصل شد که با توجه به
ایده چهل سالگی انقالب ،چهل فیلم منتخب از میان
آثار برگزیده شد .ســال آینده هم از  ۴۰فیلم دیگر
تجلیل خواهد شد.
در ادامــه علــی بیطرفــان ،فیلمســاز و هنرمند
پیشکسوت قمی در ســخنانی گفت :برگزاری این
همایــش و گردهمایی فیلمســازان ،حرکت دلگرم
کننده و امیدبخشی برای فیلمسازان قم است.
وی افزود :فیلم کوتاه همیشــه به جهت عرضه به
تماشــاگران مظلوم و مهجور بوده؛ لــذا اینکه چهل
فیلم در قالب یک مجموعه به مخاطبان عرضه شود،
اقدامی دلگرم کننده است و امیدوارم این حرکت در
مناسبتهای مختلف تداوم داشتهباشد.
احمدرضا داوری مدرس دانشــگاه و فیلمســازان
نیز در ســخنانی گفت :حوزه هنری قم همیشه در
گردهمایی هنرمندان پیشــقدم بــوده و اینبار هم
افتخار دیدار با فیلمسازان استان را فراهم کردهاست.
وی افــزود :آنچه ما در این  ۴۰ســال انجام دادیم
همیشــه مورد تحلیل و نگرش اســت اما آنچه در

 ۴۰ســال آینده باید انجام دهیم دغدغه اصلی همه
هنرمندان است .باید دید در زمینه سینمای انقالب
و دفاع مقــدس چــه بخشهایی مغفــول مانده تا
سینماگران و هنرمندان به آن بپردازند.
ســید صادق جعفری از فیلمســازان قمی و عضو
انجمن مستندســازان ســینمای ایران چهارمین
سخنران این مراسم بود .وی در سخنانی با بیان اینکه
باید اســتانداردهای خودمان را تغییر دهیم ،گفت:
یکی از آسیبهایی که در فیلمهای موضوعی وجود
دارد ،درگیر تکرار شدن و کلیشه است.
این نویسنده و کارگردان افزود :در یک دوره زمانی،
فیلمســازان قمی موفقیتهای بسیاری را به دست
آوردند و هنوز هم فیلمسازان خوبی در قم داریم که
در سطح کشوری کار میکنند .امیدوارم مسیر رشد
را پیدا کنیم و فیلمسازان قم دوباره مطرح شوند.
 ۴۰فیلمساز عرصه انقالب و دفاع مقدس شناخته
شدند
در آیین بزرگداشت « ۴۰فیلم ۴۰ ،فیلمساز» در دو
بخش از فیلمسازان پیشکسوت و جوانان فیلمساز
عرصه سینمای انقالب و دفاع مقدس تقدیر شد .علی
بیطرفان ،سید محمد علی سید ابراهیمی ،احمدرضا
داوری ،حسن عنایتی ،رضا ابوذر ،سید جواد حسینی
قمی ،ســید امیر طباطبایی ،علی جهانی ،سیف اهلل
یزدانی ،سید مصطفی ســیادت ،رضا رحیمی تنها،
ســید محمدصادق جعفری ،ســید محمد حسین
هاشــمی ،مجید ایرانی ،مهدی حقی ،محمدحسین
قاسمی ،یاســر محدثی ،ســید مجتبی طباطبایی،
محمدحســن خوش رفتار ،ســعید گایینی ،مهدی
عبدی ،ســلمان ابوطالبی ،داود رجبی ،علی فرقانی،
اسماعیل میرزایی ،سید حمید طاهری ،داود جلیلی،
جواد مجیدلو ،علی صالحی ،محمود احمدی ،حسین
احمدی ،علی کیوان ،محمدحسین رضایی ،محمد
فاضل ،کاظم شمس الهی ،سید مسعود امامی ،سید
محمد هاشمی ،بالل الفت ،سید محمود شریفی اصل
و مهدی خادمالفضه چهل فیلمســازی بودند که در
این مراسم تجلیل شدند.
در بخشــی از ایــن مراســم از خانواده شــهید
محمدحســین کمیلی عکاس و فیلمبــردار قرارگاه
رمضان با حضــور برادر این شــهید تجلیل شــد.
همچنیــن با حضور مســئوالن حاضر در ســالن از
مجموعه  ۴۰فیلم منتخب فیلمســازان استان قم با
موضوع انقالب و دفاع مقدس رونمایی شد.
آیین بزرگداشت « ۴۰فیلم  ۴۰فیلمساز» به همت
حوزه هنری قم ،بسیج هنرمندان ،سازمان فرهنگی
هنری شهرداری قم و انجمن ســینمای جوانان قم
برگزار شد.
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گزارش اختتامیه پنجمین هفته هنر انقالب اسالمی

حاتمیکیا چهره سال هنر انقالب اسالمی در سال 97
نویسنده و کارگردان سینمای ایران
بهعنوان چهره سال هنر انقالب
اسالمی در سال  ۹۷انتخاب شد.
آیین اختتامیه هفته هنر انقالب اسالمی با حضور
خیل انبوهی از اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد.
در آغاز این مراسم با حضور شا هآبادی معاون
صدای رسانه ملی ،حسین بخشی مدیر مالی
حوزه هنری و میرزمانی از زحمات هوشنگ
جاوید تقدیر و قدردانی شد.
محسن مؤمنی شــریف رئیس حوزه هنری گفت:
بهدلیل وقوع سیل اخیر کاممان تلخ است .هفته هنر
انقالب اسالمی فرصتی برای نگاه به کارنامه هنری و
نگاه به آینده است .سالی که گذشت سال خوبی برای
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هنرمندان ما بود .در حوزه کتاب با وجود بحران در نشر
و افزایش قیمت کاغذ ،شاهد انتشار کتاب «خاطرات
سفیر» بودیم که بسیار پرفروش شد و استقبال از کتاب
«رهش» رضا امیرخانی هم در نوع خود شاهکار بود.
در حوزه تجسمی هم هنرمندان بیش از پیش فعالیت
داشتند و آنچه را شایسته مردم ایران بود نشان دادند.
وی افزود :حوزه هنرهای نمایشی سالها بیمخاطب
بود ،اما نمایشهــای تئاتر مســجد در حوزه هنری
پررونق شــد و حتی در حلب نمایشــی اجرا شد که
بسیار پرمخاطب و از اتفاقات خوب در این حوزه بود.
در حوزه سینما نیز باوجود نمایش برخی فیلمها که با
فرهنگ ما مغایرت دارد ،فیلمهایی ساخته میشود که
در کشورهای همسایه نیز پرمخاطب میشوند؛ مانند
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فیلم «بهوقت شام» ابراهیم حاتمیکیا.
مؤمنی شــریف ادامه داد :در حوزه موســیقی نیز
منتظر کارهای بزرگ هستیم .البته نگرانیهایی نیز
در این حوزه وجود دارد که آن بخش ورود سرمایههای
مشکوک در حوزه هنر و فرهنگ است .حضور برخی
از آنها سبب فساد شده اســت و این بخش نیازمند
نظارت است تا هنر کشور آسیب نبیند.
وی افزود :امسال با شــروع گام دوم انقالب ،نگاه ما
به آینده است .وظیفه هنرمندان ساختن آینده است
و مقام معظم رهبری مســیر آینده را برای ما ترسیم
کردهاند.
در ادامه این آیین ،سید عباس صالحی وزیر ارشاد
گفت :انقالب ما در ارتباط با حوزه هنر اتفاقات بزرگی

را رقم زده است .فضای هنر در صد سال اخیر بهویژه در
دوران پهلوی بهسمت گسست حرکت میکرد و زنان
در جامعه متدین از تحصیالت فاصله گرفته بودند .اما
انقالب بهکمک زنان آمد و اگر انقالب نبود ،ما شاهد
پیشرفت زنان نبودیم.
وی اضافــه کــرد :انقــاب فرصتی بــرای حضور
همهجانبه برای همه ایجاد کــرد .هنر با عنصر تخیل
تعریف میشود .انقالب اسالمی فرصتهای متنوعی
را در فضای هنر استعالیی پدید آورد .انقالب اسالمی
فرصتی برای بروز هنر مقاومت پدید آورد؛ هنر ملتی
که چهل ســال در برابــر خارجیهــا مقاومت کرد.
این چهل ســال فرصتی را برای پرداخــت به هنری
غنی ایجاد کرد .این دوران ،دوران خاصی اســت که
شاخههای مختلف هنر را بارور کرده و این بخش قابل
توجهی از هنر و انقالب است.
در ادامه این آیین ،سردار کوثری پشت تریبون آمد
و گفت :یکی از ویژگیهای هنر که کمتر از آن صحبت
میشود ،امنیت در جامعه ما اســت ،برقراری امنیت
در جامعه ما یک هنر اســت .کشور ما از امنیت باالیی
برخوردار است .در همه این چهل سال دشمنان اسالم
میگفتند انقالب ایران دوام ندارد و هر سال فتنههای
مختلفی علیه کشــور ما ایجاد میکردند .ما خودمان
خواستیم کشــورمان را اداره کنیم و جلوی تجاوز و
توطئههای شما ایستادیم .ســپاه یک ارگان با سابقه
چهلساله و از بطن خود مردم است.
وی ادامه داد :با هنر خود میتوانیم گوشهای از این
زحمات را به گوش جهانیان برسانیم.
در ادامه این مراســم ،رضا امیرخانــی رماننویس
ایرانی و یکــی از پنج کاندیدای چهره ســال انقالب
گفت :من با شعر اســتاد علی معلم دامغانی به ادبیات

عالقهمند شدم و از مدرسه فرار میکردم تا سالهای
جوانیام را در این فضا و کنار قیصر امینپور بگذرانم
و این حضور تا روزی که تابوت شهید آوینی در حوزه
تشییع شد ،ادامه داشت.
در ادامه این مراسم ،هدایتاهلل بهبودی مستندساز
و نویسنده ادبیات پایداری و یکی دیگر از کاندیداهای
چهره سال هنر انقالب اسالمی در این نشست گفت:
من با آمادگی آمدهام تا به برگزیده چهره سال انقالب
تبریک بگویم.
در بخش دیگــری از این نشســت ،ابراهیم حاتمی
کیا نویســنده و کارگردان ســینمای ایران و یکی از
کاندیدای چهره سال هنر انقالب در این نشست گفت:
فقط می توانم بگویم خوشــحالم که در این مراســم
شرکت کرده ام.
در ادامه ایــن آیین مســعود نجابتی گرافیســت
سرشناس کشــور به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای
چهره ســال هنر انقالب اسالمی پشــت تریبون قرار
گرفت و متن نامه ای را که مقام معظم رهبری در پاسخ
به درخواست هنرمندان تجســمی برای بازدید مقام
معظم رهبری از پنجمین نمایشگاه هنر مقاومت نوشته
بودند ،قرائت کرد« :از آقای شجاعی و دیگر دوستان
به دلیل عدم حضورم عذرخواهی کنید ،کار فشرده در
روزهای دهه فجر مانع از حضورم شد».
در بخش دیگری از این مراسم ،مهدی نقویان مستند
ساز و کاندیدای چهره سال هنر انقالب اسالمی گفت:
خوشحالم که صنف مستتدسازان هن در این جمع پنج
نفره نماینده ای دارد.
در ادامه مراسم ابراهیم حاتمی کیا به عنوان چهره
سال هنر انقالب اسالمی در سال  1397شد.
حاتمی کیا که برای بار دوم پشــت تریبون حاضر

میشد ،گفت :خیلی خوشحالم که در چهلمین سالگرد
انقالب دیده می شــوم و این لحظه برای من بســیار
ارزشمند است 38 .ســال اســت که در فیلم سازی
فعالیت دارم و تا جایی که به یاد دارم ،در این عرصه باال
و پایینهای زیادی داشته ایم و این راه هموار نبوده اما
ما مسیر را باهم ساختیم.
این کارگردان ادامه داد :عزیزانی که وارد این مسیر
میشوند باید مراقب باشند و تحمل کنند .شمایی که با
نام شهید آوینی وارد میشوید تعهدی در این مسیر به
شما واگذار شده که به راحتی نباید از آن دست بکشید
یا از اتفاقات پیشرو خسته شوید.
وی افزود :اکثر فیلم هایی که ســاخته ام مسئله ای
داشــته که باید برای آن می جنگیدم تا اتفاق بیفتد و
البته ناشایست نیز شنیده ام .این را به تازه نفس ها می
گویم که در این راه تحمل داشته باشند و از این مسیر،
زود خارج نشوند.
کارگردان «به وقت شــام» ادامــه داد :وقتی با نام
شهید پا به عرصه سینما می گذاری ،تعهدی داری که
نباید به راحتی از آن دست بکشی 40 .سالگی انقالب
به تعبیر مقام معظم رهبری آغاز یک مســیر اســت.
خوشحالم از دست عزیزی مثل آقای سرهنگی و دیگر
همسنگرانم این جایزه را میگیرم .دعا کنیم از مسیر
نیفتیم و همچنان پیش برویم.
در پایان این مراســم ضمن تقدیر از حجت االسالم
و المسلمین شــهاب مرادی به دلیل مجموعه درس
هایش ،علی حیاتی بابت راهاندازی هیئت هنر و جریان
سازی و پرداخت نوآورانه هیئت مذهبی و راهاندازی
نشان موکب در بخش رویداد شاخص هنر انقالب ،این
نشان به خانه طراحان انقالب اسالمی تعلق گرفت
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بیانیه گام دوم؛
جهادی بزرگ برای ساخنت ایران اسالیم

هفته هنر انقالب اســامی در ســال  ۹۸در حالی
برگزار شــد که یکی از مهمترین مجموعههای بیانی
رهبر معظم انقالب موسوم به «بیانیه گام دوم» صادر و
منتشر شد؛ بیانیهای که همگان را به جهاد بزرگ برای
ســاختن ایران اســامی بزرگ فرا میخواند .بدیهی
است این بیانیه مهم و استراتژیک میبایست به عنوان
الهامبخش و سند باالدســتی برنامهریزیهای حوزه
هنری قرار گیرد و ما با ترجمان عملی آن ،سهم و دِین
خود را نسبت به نظام و انقالب و رهبری ادا کنیم.
بیانیه گام دوم انقالب تجدید مطلعی است خطاب به
ملت ایران ،بهویژه جوانان که به مثابه منشوری برای
دومین مرحله خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی
خواهد بود و فصل جدید جمهوری اســامی را رقم
خواهد زد .ما برای اینکه بتوانیم برنامههای خود را با

سینا دلشادی

رئیس حوزه هنری مازندران

نگاه به بیانیه تنظیم کرده و سامان ببخشیم ،باید به هدفگذاریها و آرمانهای بلندی که مقام معظم رهبری
در این بیانیه مطرح میفرمایند توجه کنیم .ایــن گام دوم ،انقالب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین
اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (اروحنا فداء) هست ،نزدیک خواهد کرد.
حاال باید نقش و کارکرد هنر را در ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای ظهور بازشناسی کنیم و ببینیم
چگونه میتوان با زبان و بیان هنر جامعه را به این آرمان مقدس نزدیک و نزدیکتر کرد .برای مثال همانطور
که بهخاطر دارید در جلسات آخر سال که بیانیه را بازخوانی میکردیم ،روی دو موضوع «اخالق و معنویت» و
«ترویج سبک زندگی اسالمی و ایرانی» بیشتر تاکید کردیم .به نظرم نقش هنر در تحقق مفاد بیانیه گام دوم،
زیرساختی و اساسی است؛ چرا که هنر انسانساز است؛ انسانی که آماده سربازی برای امام زمان(عج) است،
انسان آماده ظهور جامعه را میپردازد و تمدن را میسازد وگرنه با نشستن و نگاه کردن اتفاقی نمیافتد .به
نظرم این نگاه باید در برنامهریزیهای ما حاکم شود که تالش کردهایم اینچنین باشد ،انشاءاهلل.
مفاد بیانیه گام دوم جلب میکنم که برای چله دوم انقالب اسالمی به اندازه چهل سال حرف برای گفتن
دارد .اگر بیانیــه گام دوم را با دقت از نظر بگذرانیم یک مجموعه کامــل مدیریتی و برنامهریزی و یک مدل
عملیاتی را برای مدیریت جامعه اســامی میبینیم .همچنین به نظرم این بیانیه انسانِ در تراز امت واحده
اسالمی و انسانِ در تراز آمادگی برای ظهور حضرت حجت (علیهالسالم) را بازتعریف میکند و چه بسا بسیاری
از تعاریف کلیشهای ما را از «انقالبیگری» اصالح میکند و ارتقا میبخشد .هنرمندان در جهت تعریف ،تبیین
و ترویج مضامین بلند بیانیه گام دوم و انتقال و اشاعه آن به جامعه وظیفه سنگینی به دوش دارند و پیشنهادم
این است که هنرمندان رشتههای مختلف هنری در قالب گروههای کاری ،نقش و سهم خود را در قبال این
بیانیه بازیابند و نقش موثر ایفا کنند .به نظر این حقیر وظیفه خانواده ارجمند هنر انقالب اســامی بیش از
هر چیز ارتقای شعور معنوی و وجدان اخالقی جامعه است که میتواند زمینهساز جهش در سایر زمینهها
نیز باشد.

شاهحسینی:

حوزههنریقلعههنرانقالباست

مجید شاهحسینی ،مدرس سینما ،درباره برگزاری
کالسهای نقد و بررسی سینما در حوزه هنری گفت:
مرکز آموزش حوزه هنری با سرمایهگذاری بر نیروی
ارزشمند انسانی به مرکز تربیت افرادی بدل شده است
که طی چند ســال میتوانند در نظام رسانهای کشور
بهترین عملکرد و تخصص را ارائه دهند.
مجید شاهحســینی ،دریــاره برگزاری  9ســاله
کالسهای ســینما در مرکز آموزش حــوزه هنری،
گفت :به همت دوســتان و همکاران در مرکز آموزش
حوزه هنری 9 ،ســال اســت که دورههای تخصصی
سینما برگزار میشود .کالسهایی که برای خواهران،
از ساعت  8صبح شروع میشــود گاه تا  4عصر ادامه
دارد و سپس برادران میآیند و کالسها تا ساعت 12
شب یا  1بامداد ادامه مییابد .چیزی که سبب میشود
این کالسها در این فرم و قالب ماندگار شــود حضور
مخاطب دقیق و کیفی است که با انگیزه فراوان ،بهدور
از عجله و مســائلی چون مدرکگرایی در پی کسب
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دانش حضور جدی دارد.
وی ادامه داد :در هر دوره فعالیت هنرجویان در حد
یک کتاب تخصصی قابلیت چــاپ دارد و یا میتوان
مســتندهایی را مشــاهده کرد که ظرفیت پخش از
سیما را داشته باشــد ،به اندازهای این هنرجویان بر
حوزه سینما در رشتههای مختلف متمرکز میشوند
که میتوانند در نظام رســانهای کشور مدیری الیق و
اثرگذار باشند .در میان هنرجویان رشتههای متعددی
از جمله مهندسی ،پزشکی ،زبان و هنر نیز حضور دارند
اما جدای از رشته و مقطع تحصیلی حجم مطالب ارائه
شده به اندازهای در جایگاه بسیار مطلوب قرار دارد که
نظیر آن را نمیتوان در جای دیگری یافت .متاسفانه
در زمانی که برخی دورهها شــش ماهه ،سه ماهه یا
حتی یک ماهه برگزار میشود و فیلمبردار و کارگردان
تربیت میکنــد ،حوزه هنری بــهدور از عجله در پی
فعالیت عمیق و تخصصی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :ما چهل سال عجله
کردیم .بیمارستانی بودیم که تمام فضا را به اورژانس
اختصاص دادیم؛ در حالی که باید بخشهای تخصصی
و فوق تخصصی نیز دایر میشــد .ما سعی کردیم از
این عجله فاصلــه بگیریم و به برگــزاری دورههایی
مفصل بپردازیم؛ دورههایی که همانند ســانتریفیوژ
افکار و اطالعــات را تغلیظ کرده و افــرادی را تربیت
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میکند که هر کــدام میتوانند یک رســانه اثرگذار
باشــند .اگر معلمی در میان این هنرجویان اســت
میتواند در مدرســه اطالعات بســیار مفیدی را در
اختیار دانشآموزان قرار دهد ،میتواند بسیار اثرگذار
باشد .اگر در فضای مجازی است می تواند با یک خط
اینترنت ساده جریانساز باشد و دست به تولید بزند.
ما سعی کردهایم مســیر را به نحوی جلو ببریم که بر
اساس ضرورتهای نظام نیرو تربیت شود.
شاهحســینی با بیان اینکه حوزه هنــری قلعه هنر
انقالب اســت ،تصریح کرد :جدیــت مرکز آموزش
درکنار برنامهریزی منظم و دقیق ســبب میشود تا
هنرجویان بهدور از حواشــی که در فضای آکادمیک
بیرون قرار دارد به جهت کسب دانش وارد این عرصه
شود .او با تولید محتوا ،یاد میگیرد که خود مجری و
گرداننده کار باشــد و همین موضوع کمکم مقدمات
کار را بــرای تربیت یک مدیر رســانهای چه در قالب
جمهوری اسالمی و چه در نظام رسانهای جهان اسالم
فراهم میآورد .مرکز آموزش با کمترین هزینه دست
بر نقطهای گذاشته است که بیشتر منفعت و آورده را
برای انقالب اسالمی دارد و آن تربیت نیروی فعال با
انگیزه و آگاه نسبت به جریانات رســانهای است و او
تربیت میشود برای اینکه بداند چگونه باید از انقالب
اسالمی دفاع کند.

