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                          رویدادها

 نهضت سینما سازی

بررسی زبان فارسی
 در تولیدات سینما و تلویزیون«

با تهیه و کارگردان »نقد سینما«

باشگاه فیلم سوره

                                  گزارش

                                    گفتگو

                               دیدگاه

                              پرونده



لقمه حرام سر سفره سینما
ورود سرمایه های مشکوک بدون شک، برای کمک به سینما نیست. انگیزه های پیچیده دیگری مطرح است. بدیهی ترین تحلیل 
برای این اقدام، قانونی کردن پول های غیرقانونی، مشروع سازی پول های نامشــروع و تمیزکاری و تطهیر پول های کثیف و نجس 
است. برخالف ظاهر امر، که احساس می شود این پول ها، به رونق سینمای راکد و بی رمق ما کمک می کنند اتفاقا، در  بلندمدت به 

شدت، آسیب می زنند.
در این زمینه بیش تر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، این دستگاه قضایی و مراکز و سازمان های  نظارتی مسئول هستند. 

به نظر می رسد در این زمینه خالء های قانونی وجود دارد که به آسانی ورود پول های کثیف یا سرمایه های مشکوک اتفاق می افتد. 
البته، فراموش نکنیم ســینما هم مثل سایر عرصه های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی به شــدت به مشارکت بخش های خصوصی و 
سرمایه گذاری های آزاد  احتیاج دارد. طبیعی است برخی از شهروندان مشتاق باشند که در سینما سرمایه گذاری کنند. کما اینکه 
در طول سال های گذشته به وفور، از این نوع تعامالت  صورت گرفته اســت. این به نفع سینماست. نباید ورود پول های تمیز را مانع 
شویم. برای این موضوع با توجه به چالش های پیش آمده و پرونده های مفتوح در رابطه با چند سرمایه گذار مشکوک معتقدم  نیاز به 
یک کمیته یا مرکزنظارتی مشترک با بخش قضایی و بازرسی داریم. مرکزی که کیفیت این پول ها، صالحیت و  سوابق و انگیزه های 

سرمایه گذارانش را تشخیص دهد. 
سینما دارای قدرت سلبریتی سازی و چهره سازی است. این رسانه پرنفوذ و تاثیرگذار از چنان قدرت کم نظیری برخوردار است که 
به سرعت از آدم های گمنام چهره های مشهور و مرجع در منظر افکار عمومی می ســازد و چنانچه فردی با سرمای های مشکوک و 
کثیف وارد این عرصه شود در آن صورت، پیاده کردنش از اسب زین شده سینما کار چندان راحتی نیست چون هزینه اجتماعی ایجاد 

می کند و آسیب می رساند.
علی الظاهر، این سرمایه گذاران مشکوک با ژست حمایت از ســینما و قرار گرفتن در ویترین جذاب و هیجان انگیز سینما وارد این 
وادی می شوند. ولی شکی نیست که انگیزه ها، اهداف و نیات دیگری در میان است. به طور قطع، انگیزه هایی اقتصادی، اجتماعی و 

بیزنس، همچنین فرار مالیاتی هم در میان است. 
حساب سرمایه های حالل، تمیز و پاک  جداست. و اتفاقا، می طلبد تا مدیران تصمیم ساز در این حوزه، با تدبیر و هوشمندی در قالب 
تفاهمنامه های رسمی با مراکز، بانک ها، وزارتخانه ها، شرکت ها و مراکز تولیدیو صنعتی و اقتصادی و اجتماعی مشارکت بخش های 

دولتی، خصوصی و خصولتی را با سینما همراه سازند. 
اما سرمایه های مشکوک و پول های کثیف آسیب و زیانی به ســینما وارد می کند که به زودی قابل جبران خواهد بود و مثل لقمه 

حرامی است که سر سفره سینما آمده باشد.
رهبران دینی و معصومین به کرات در مذمت لقمه حرام سخن گفته اند. فارغ از نگاه دینی نسبت به لقمه حرام ، پول کثیف پیامدهای 
زیان باری برای سینما دارد که گوشه های از این ضرر و زیان تاکنون هم اشکار شده است. پرداخت دستمزدهای نجومی و خارج از عرف 
و ریخت و پاش های غیرمنطقی و به هم ریخت مناســبات معمول روندهای تولید فیلم در کنار ایجاد البیگری و رانت از طریق قدرت 
های پشت پرده  در چرخه اکران، پخش و توزیع از جمله آن است. رکود تولیدات مستقل، حذف یا به حاشیه رانده شدن استعدادهای 
جوان و کوچک شدن دایره فعاالن سینمایی و بیکاری خیل عظیم سینماگران و شباع شدن فضای سینما از چند سینماگر و بازیگر و 
مضامین تکراری و طنزهای سخیف و بعضا، مبتذل و بی اعتنایی به فیلم های فرهنگی و سینمای انقالبی و جدی از دیگر آسیب هایی 
است که در صورت گسترده  شدن دامنه ورود پول های مشکوک سینما گرفتارش می شود. نکته جالب، فصل مشترک محتوای اغلب 

این تولیدات ویژگی اروتیک آثار و ابتذال  آن هاست.
یکی از بدترین بالیی که این پول ها سر سینما می آورند عقیم سازی و تهی سازی سینماست.  بی دلیل نیست که سینمای امروز به 
تدریج از فیلم های جدی خالی می شود و موجی از تولیدات خنثی  محتوایی فیلم ها را فرا می گیرد. جوهره و ذات هنر و هنرمند عدالت 
خواهی و داشتن نگاه انسانی است. پول کثیف توان و تفکر نقد و اعتراض علیه فساد و بی عدالتی را از هنرمند سلب می کند. طبیعی 

است هنرمندی که تن به پول کثیف بدهد توان مطالبه عدالت اجتماعی و مقابله با مفسدان اقتصادی را ندارد.
ورود پول کثیف و حواشی آن بدون شک، مانع ورود پول های تمیز می شود و باعث باعث بی انگیزه شدن ادم های دلسوز و عالقمندی 
به سرمایه گذاری سالم در سینما. متاسفانه، فضایی که پیرامون پرونده چند متخلف اقتصادی که در سینما هم از پول های بادآورده و از 
حق طبقات محروم جامعه ریخت و پاش کرده اند جو روانی بدی در فضای اجتماعی ایجاد شده و خلی از کسانی که مثل همیشه راغب 
به حمایت از جوانان برای فیلمسازی و سرمایه گذاری در ســینما بوده اند از ترس مبتالشدن به این گونه حواشی در فضای غبارآلود 

پاپس کشیدند و نگران شدند. و شاید زمانی طوالنی باید بگذرد تا این غبار فرو نشیند.
فراموش نکنیم فرار مالیاتی هم یکی از انگیزه های های پیچیده  پشت تفکر این سرمایه گذاری هاست. در غرب موسسه های خیریه 
معاف از مالیات هستند که همواره دستاویزی می شوند برای سوء استفاده باندهای مافیا و در ایران هنر و سینما از مالیات معافند. برخی 

از این سرمایه گذاری ها در این راستا،  شاید اتفاق می افتد. یعنی سینما می شود محلی برای فرارهای مالیاتی. و ...
باور داشته باشیم که سرمایه های مشکوک و پول های کثیف سینما را از درون تهی می سازد و توان، تفکر، نقادی و اعتراض و آگاهی 

بخشی را از سینما می گیرد. 

سخن نخست
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سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

رویدادها

زانیار لطفی، فیلم ساز کردستانی، جایزه بهترین فیلم برداری فیلم 
 Dox on the Fox مستند »آشنگ« را در جشــنواره بین المللی

آمریکا از آن خود کرد.
فیلم مستند »آشنگ« به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی عالوه بر کسب 
عنوان بهترین فیلم برداری، جایزه بهترین فیلم این جشنواره را نیز از آن خود 

کرد.
این مســتند ۳۰ دقیقه ای در جنوب شــرق کرمان فیلم برداری شده است و 
در تولید عالوه بر زانیار لطفی به عنــوان مدیر تصویربرداری، صدابردار: میثم 
شــفیعی، تدوینگر: دانا کریم ، صداگذار: حسین قورچیان، مدیر تولید: عارفه 
رضامند  پارسائی، عکاس: یاســمین موالیی در کنار کارگردان محمد صادق 

اسماعیلی فعالیت داشته اند.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کرمان از برگزاری 
سلسله نشست های تخصصی سینما با هدف ایجاد بسترهای مناسب 
برای هم اندیشی صاحب نظران و فرصت سازی برای بهره گیری از 

تجارب و دستاوردهای کارشناسان سینما در حوزه هنری خبر داد. 
محسن مجیدی گفت: سلسله نشست های تخصصی ســینما با هدف ایجاد 
بسترهای مناسب برای هم اندیشی صاحب نظران، فرصت سازی برای بهره 
گیری از تجارب و دستاوردهای کارشناسان ســینما در حوزه هنری درحال 

برگزاریست.
وی با اشاره به اینکه برگزاری این نشست ها شــناخت و آگاهی عالقه مندان 
سینما به ویژه فیلمسازان و دانشجویان سینما را افزایش می دهد تصریح کرد: 
نخستین جلسه این نشست ها، چهارشنبه 22 خردادماه سال جاری با موضوع 
زمان در سینما و با حضور جمعی از فیلمسازان کرمانی در سالن هم اندیشی 

حوزه هنری استان کرمان برگزار  شد.

انیمیشــن »رویاها در اعماق« بــه تهیه کنندگی حــوزه هنری 
کردستان به بخش مســابقه چهاردهمین جشــنواره بین المللی 

LINOLEUM اکراین راه یافت.
انیمیشن )رویاها در اعماق( در مدت زمان ١۰ دقیقه با ترکیبی از سه تکنیک 
نقاشــی روی شیشــه و فیلمبرداری تک فریم و ادیت کامپیوتری، نقاشــی 
دیجیتالی هر فریم با قلم های حرفه ای اینتوس larg 4، و 2d انیمیشــن به 
نویســندگی و کارگردانی رضا محمدی و تهیه کنندگی حوزه هنری استان 
کردستان دومین انیمشن تولید شــده با این سبک در کشور می باشد و برای 
تولید این اثر که دو سال طول کشیده است ١۴۰۰۰ فریم نقاشی کار شده است 
که با تدوین ویژه هنرمند توانمند سینمای کردستان زنده یاد رحیم ذبیحی 

آماده نمایش شده است.
گفتنی است، چهاردهمین جشنواره بین المللی LINOLEUM اکراین 

١۳ تا ١۷ شهریور )September 8-۴( برگزار می شود.

مستند »آشنگ« و یک جایزه بین المللی 

بررسی کارکردهای سینما در حوزه هنری کرمان

 انیمیشن »رویاها در اعماق«  در جشنواره اکراین
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ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹

رویدادها

فیلم مســتند »روایت نور« به همت واحد هنرهای تصویری 
حوزه هنری هرمزگان و به مناســبت گرامیداشــت سالروز 

ارتحال ملکوتی حضرت امام )ره( تولید شد.
»روایت نور« به مروری بر زندگی حضرت امام خمینی )ره ( پرداخته و 
تالش شده است اندیشه ، زندگی و مبارزات حضرت امام خمینی )ره( 
، از زبان روحانیون، اندیشــمندان و مبارزین انقالب اســالمی استان 

هرمزگان روایت شود. 
مدت زمان این اثر بیست و پنج دقیقه اســت و کارگردانی آن را آقای 

مصطفی قاسمی زاده بر عهده دارد.

»نشــانی از خلق« با محوریت حمایت از تولید ملی به کارگردانی 
محمدرضا رکن الدینی در حوزه هنری اســتان هرمزگان تهیه و 

تولید شد. 
فیلم »نشانی از خلق« با توجه به نامگذاری سال 9۷ تحت عنوان »حمایت از 
کاالی ایرانی« توسط رهبر معظم انقالب اسالمی، با مدت زمان بیست دقیقه 

در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه و قشم تصویربرداری شده است.

همچنین فیلم »آب، فرشته پر شکوه« با توجه به اهمیت آب در فرهنگ ایرانی 
اسالمی و ضرورت صرفه جویی در این مرکز تولید شده است.

کارگردانی این فیلم  را عبداهلل خداکریمی به عهده داشته و مدت زمان آن 25 
دقیقه است. فیلم با ظرافتی خاص و هنری به جایگاه آب در باورها، زندگی و 

فرهنگ مردم  می پردازد.
تصویر برداری این فیلم در جزیره قشم و بندرعباس صورت گرفته است.

فیلم ســینمایی »ســرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی باشه 
آهنگر در جشنواره بین المللی »دوربان« به نمایش در می آید.

فیلم »ســرو زیر آب« محصول سازمان ســینمایی حوزه هنری 
در چهلمین دوره این جشنواره که در شــهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار 

می شود، حضور دارد.
»دوربان« قدیمی ترین و بزرگترین فستیوال فیلم در منطقه ی جنوب آفریقا 
است. کارگاه های فیلمســازی، ســمینارهایی درباره صنعت سینما و بحث 
و تبادل نظر پیرامون فیلم، برنامه هایی اســت که هم زمــان با برگزاری این 

جشنواره در »دوربان« برگزار می شود.
جشنواره »دوربان« از ١8 تا 28 جوالی، برابر با 2۷ تیرماه تا 6 مرداد  شد.

تولید مستند با موضوع تبیین اندیشه های امام )ره( 

تولید دو فیلم  در هرمزگان

»سرو زیر آب« در جشنواره »دوربان«
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سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

رویدادها

انیمیشــن کوتــاه »درون یک 
چارچوب« از تولیــدات حوزه 
هنری زنجــان جایــزه هیئت 
داوران جشــنواره ملی »حکمت و نیایش« 

را به خود اختصاص داد.
»درون یــک چارچوب« با موضوع ســبک 
زندگی به نویســندگی و کارگردانی جعفر 
صیادی به تهیه کنندگی حوزه هنری استان 
زنجان از آثاری است که موفقیت حضور آن 
در جشنواره های متعدد ملی و بین المللی را 

بارها شاهد بوده ایم.
ایــن انیمیشــن روایــت چشــم انتظارِی 
مادربزرگی امیدوار است که همیشه منتظر 

دیدن خانواده و عزیزانش است.

مســتند »خانیــم باجــی« به 
کارگردانی بهمن سهراب زاده در 
سالن استاد جابر عناصری حوزه 

هنری اردبیل رونمایی شد.
بهمن ســهراب زاده، کارگردان  این مستند 
در خصــوص چگونگی ســاخت فیلم بیان 
کرد: بار نخستی که برای بردن نذری، خانیم 
باجی را دیدم، دســتان کم توان و چشمان 
کم سو و زندگی نابسامان وی دلم را رنجاند...

مصاحبت با او مستندی شــد به نام خانیم 
باجی و خطاب به مســئوالنی که توان رفع 

مشکالت وی را دارند.
این مستند با هزینه شــخصی کارگردان، 
فیلم بــرداری اصغــر جاویــد و تدویــن و 
صداگذاری رامین رحمانی تهیه شده است.

حضور تولیدات حــوزه هنری 
مازندران در ســومین جشنواره 

تلویزیونی مستند.
فیلم های »لوتوس« و »پاپلی« از تولیدات 
حوزه هنری مازنــدران، در میدان رقابت با 
سایر فیلم های مستند جشنواره تلویزیونی 

قرار گرفتند.
مســتند کوتاه »لوتوس« بــه کارگردانی 
محمدرضــا وطن دوســت و مســتند بلند 
»پاپلی« بــه کارگردانی مهــدی زمانپور 
کیاسری از ســری تولیدات واحد هنرهای 

تصویری حوزه هنری مازندران است.

فیلم کوتاه داستانی »بازگشت« 
بــا مضمونــی اجتماعــی بــه 
کارگردانی رویا سعادت و تهیه 

کنندگی حوزه هنری قم تولید شد.
این فیلم، داســتان دختری ست که پدرش 
دوران زندان را ســپری می کنــد و بخاطر 
مشکالت مالی و طلبکاران مجبور به فروش 
انگشتر یادگاری پدرش می شود، اما در این 
مســیر متوجه مشکلی می شــود و مجبور 

می شود بخاطر حفظ آبرو دروغ بگوید.
فیلــم کوتاه »بازگشــت« محصــول دوره 
فیلم ســازی باشــگاه فیلم حوزه هنری قم 
و هنرجویان آن اســت که تاکنون ۳ دوره 

برگزار شده است.

»خانیم باجی« در اردبیل یک انیمیشن در حکمت و نیایش  دو اثر در جشنواره تلویزیونی

تولید »بازگشت«  در قم 
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تســت بازیگــری از نوجوانان 
برای بازی در فیلم ســینمایی 
»خورشید« به کارگردانی مجید 
مجیدی در محل حــوزه هنری کهگیلویه و 

بویراحمد انجام شد.
بابک لطفــی خواجه پاشــا دســتیار دوم 
کارگردان این فیلم از 5۰ نوجوان یاسوجی 
تست بازیگری گرفت و تعدادی از آن ها برای 

بررسی بیشتر انتخاب شدند.
فیلم سینمایی »خورشــید« به کارگردانی 
مجید مجیدی مشــکالت نوجوانان نســل 
امروز را به تصویر خواهد کشید و قرار است 
بازیگــران آن مردادمــاه 98 در تهران جلو 

دوربین نقش آفرینی کنند.

فیلم »صدوهشتادو...« به تهیه 
کنندگــی معاونــت فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شمالی و با مشارکت حوزه هنری استان در 
مدت ۷ دقیقه با موضوع دغدغه های دوران 
دانشجویی تولید شــده و برای شرکت در 
جشنواره دانشجویی ســیمرغ که زیر نظر 
وزارت بهداشــت برگزار می شــود، ارسال 

شده است.
این فیلم کوتاه به نویسندگی محمدمهدی 
جاویدان و تصویربرداری یاشار ابراهیمی و 
شهریار رحیمی و کارگردانی زهرا براتی، زیر 

نظر مهران رحمانی تولید شد.

انیمیشــن کوتــاه »آخریــن 
ماهی« بــه کارگردانی محمود 
صائمین که پخــش بین الملل 
آن را سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده 
دارد، در جشــنواره بین المللــی فیلم های 
محیط زیستی »اکوزین« در کشور اسپانیا 

به نمایش درآمد.
»آخرین ماهی« تولید حوزه هنری اســتان 
همدان اســت. این فیلــم ۷ دقیقه ای که 
مخاطبش نوجوانان و بزرگســاالن هستند 
پیش تر در جشنواره بین المللی »آتن انیم 
فست« در کشــور یونان به نمایش درآمده 

بود و با استقبال مخاطبان همراه شده بود.

حــوزه هنــری مازنــدران با 
همکاری خانه سینمای مستند 
اســتان، نشســت تخصصــی 
سینمای مســتند با حضور فرشاد فداییان 
را از  29 اردیبهشــت تا ١ خرداد در سالن 

کنفرانس شهیدآباد برگزار کرد.
در این نشســت که با محوریــت تدوین در 
ســینمای مســتند و با برنامه ریزی خانه 
سینمای مستند مازندران و همکاری واحد 
هنرهای تصویری حوزه هنری برگزار شد، 
فداییان بــا نمایش برخی از آثــار خود، به 
ویژگی های تدوین، بررســی شــیوه های 
مونتاژی و تحلیل ریتم در مستندسازی آثار 

صنعتی، اجتماعی، تجربه گرا و ... پرداخت.

در هشتادوپنجمین نشست باشگاه فیلم حوزه هنری یزد فیلم 
سینمایی »خروج خدایان و پادشاهان« ساخته ریدلی اسکات با 
حضور قائم مقام صداوسیمای مرکز یزد در نارنجستان هنر حوزه 

هنری استان اکران و تحلیل شد.
حجت االسالم سیدمحمدجواد صداقت کشفی در این نشست که جمعی 
از هنرمندان و اهالی سینما حضور داشتند گفت: فیلم »خروج خدایان و 
پادشاهان« روایت تحریف شده ای از »سفر خروج« در کتاب مقدس است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: ظاهرا پایه این حکایت بر اساس ماجرای 
حضرت موسی)ع( در کتاب مقدس است ولی شخصیت ترسیم شده برای 
موســی از نظر رفتار، اعتقاد و باور به پروردگار، شأن پیامبری ندارد و با 
شخصیت واقعی حضرت موسی )ع( که در قرآن کریم معرفی شده فاصله 

بسیاری دارد.
وی افزود: هرچند این فیلم از نظر تصویر، بازی، ریتم مناســب تدوین، 
حجم وسیع هنروران و جلوه های ویژه، اثری دیدنی است اما از نظر محتوا، 
به رغم شــباهت به مضامین کتاب مقدس، در موارد زیادی نسبت به آن 
منحرف شده و در مقایسه با محتوای قرآن کریم به صورت بنیادی به کفر 

و هجو گراییده است.

کارگاه فرشاد فداییان در مازندران

تست بازیگری مجیدی در یاسوج»صدوهشتادو...« در خراسان شاملی »آخرین ماهی« در اسپانیا

»خروج خدایان و پادشاهان« در یزد
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خرداد و تیر ۹۸

رویدادها

دبیر جشنواره بین المللی »فیلم ١۰۰«، فیلم »دستان ســرد« را به عنوان اثر برگزیده از نگاه 
آرای مردمی دوازهمین دوره این جشنواره معرفی کرد.

علی قربانی در خصوص نتایج آرای مردمی فیلم های ایــن رویداد فرهنگی گفت: نتایج آرای 
مردمی فیلم های برگزیده »جشــنواره ١۰۰« از نگاه تماشــاگر در همه آثار راه یافته به تمام 

بخش های جشنواره در سایت آپارات مشخص و یک فیلم به عنوان فیلم منتخب مردم، معرفی شد.
وی افزود: فیلم »دستان ســرد« به عنوان اثر برگزیده از نگاه آرای مردمی دوازهمین جشنواره بین المللی 
»فیلم ١۰۰« معرفی و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان جایزه به آن اهدا خواهد شــد.گفتنی است فیلم های 
»گل ایرانی«، »توقف«، »کادیالک« و »پوشک« به ترتیب از دیگر برگزیدگان جشنواره از نگاه آرای مردمی 

معرفی شده اند.
قربانی خاطر نشان کرد: این نظرسنجی با مشارکت ســایت آپارات انجام و با اشتراک فیلم ها در این سایت، 

مخاطبان مجازی نیز در این رای گیری شرکت کرده و بهترین فیلم از نگاه خود را انتخاب کردند.
وی یادآور شد: عالوه بر این جایزه در آئین اختتامیه جشــنواره هم جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به 

محمدرضا سعادتی برای »پوشک« اهدا شده بود.
الزم به ذکر است دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم ١۰۰« از 8 الی ١۰ اسفندماه 9۷ در سینمای آزادی 

برگزار شد و نظرسنجی مردمی جشنواره در سایت آپارات ادامه پیدا کرد.

معرفی بهترین فیلم جشنواره 100 از نگاه مردم

8 اثر از حوزه هنری در بازار جشنواره کن
سازمان ســینمایی حوزه هنری با 2 فیلم بلند سینمایی، 3 فیلم 
مســتند، 1 فیلم کوتاه  و 2 انیمیشــن کوتاه و بلند در بازار فیلم 

جشنواره کن حضور داشت.
این سازمان که یکی از مهم ترین مراکز تولیدکننده و توزیع کننده فیلم های 
بلند سینمایی، مستند، کوتاه و انیمیشن در ایران محسوب می شود در غرفه 
داقع در طبقه Riviera شماره D10 بازار بین المللی هفتاد و دومین جشنواره 

فیلم کن به ارائه محصول پرداخت.
آثار عرضه شده، عبارت اند از فیلم های سینمایی »ایده اصلی« )به کارگردانی 
آزیتا موگویی( و »زمانی یک زن« )اثر جلیل اکبری صحت(، مســتندهای 
»خانه ای برای تو« )به کارگردانی مهدی بخشی مقدم(، »دیلگ« )اثر مشترک 
عباس رفیعی و صفی اله حســینی( و »چهلمین روز« )اثر حمید کوهپایی(، 
فیلم  »کوتاه کاپیتان 22« )ساخته آرمان قلی پور دشتکی(، انیمیشن کوتاه 
»آخرین ماهی« )اثر مسعود صائمین( و همچنین انیمیشن بلند »لوپتو« )اثر 

عباس عسکری(.
الزم به ذکر است که در طی برگزاری این بازار، مالقات و مذاکرات مختلفی 
با خریداران فیلم، مدیران و مسئوالن مؤسسات توزیع و پخش بین المللی، 
شرکت ها و اســتودیوهای تولیدکننده آثار ســینمایی و برگزارکنندگان 
جشنواره های معتبر بین المللی از کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره جنوبی، 
فرانسه، سنگاپور، هند، انگلیس، رومانی، آلبانی، آمریکا، اسپانیا، مقدونیه 
اتریش، آلمان، قزاقســتان و ... در محل غرفه موسسه سوره سینمای مهر 

به منظور گسترش روابط فرهنگی، انجام شد.
بازار فیلم کن به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای سینمایی اروپا و جهان، 
امسال در شصتمین سال برگزاری خود، به صورت موازی با جشنواره فیلم کن 

برگزار شد.
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انتشار کمیک استریپ ۱۰جلدی »پهلوانان«
مجموعه ١۰جلدی کمیک اســتریپ »پهلوانان« تألیف احمد عربلو برای نوجوانان منتشر شده 

است.
عربلو درباره این مجموعه گفت: اغلب داستان این پهلوانان ریشه در واقعیت دارد؛ چون زندگی 
این ها اساطیری نیست و بر پایه مســتندات اســت. همچنین برای نگارش این مجموعه ها به منابعی چون 
کتابخانه مجلس و جاهای دیگر مراجعه داشته ام که البته در آینده اگه فرصتی بشود یک کار تحقیقاتی را در 

یک مجموعه  تالیفی در مورد زندگی پهلوانان در اقصی نقاط کشور انجام خواهم داد.
عربلو درباره کار انیمیشن این مجموعه گفت: به نظرم پهلوانان الگوهای خیلی خوبی می توانند باشند برای 
بچه های ما، خصوصا که حس می کنم امروزه یک سری اخالقیات و آداب و رسوم تغییراتی داشته مثل فداکاری 
و... که مقداری دستخوش تغیرات شده است، چون زندگی پهلوانان عجین شــده با جوانمردی فداکاری و 
همیاری، متاسفانه خیلی از بچه ها این ها را نمی شناسند، لذا این کارها می تواند دست مایه آثار انیمیشنی و 

کارتونی نیز شود.

همزمان با معارفه ی محمدمهدی 
طباطبائی نــژاد معــاون جدید 
ارزشــیابی و نظــارت ســازمان 
سینمایی، محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم 
ســینمایی »دیدن این فیلم جرم است!« در 
نامه ای سرگشاده به ایشان، خواستار شفافیت 
موضع سازمان ســینمایی درباره اکران این 

فیلم شد.

جناب آقای طباطبائی نژاد معاون ارزشیابی و 
نظارت سازمان سینمایی

باسالم
ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی، همانطور 
که مطلعید در دوره پیش از شما با وعده صدور 
پروانه نمایــش فیلم ســینمایی »دیدن این 
فیلم جرم است!« مشروط به انصراف از اکران 
نوروزی، این فیلم برخالف میل ما از اکران کنار 

گذاشته شد.
تا امروز همواره تالش شد تا به دور از حواشی، 
شرایط برای کســب مجوز در فضایی منطقی 
فراهم آید. اما علیرغم گذشت ۴ ماه از آن وعده 
و با وجود پیگیری های متعدد، پاسخ روشنی 
به تقاضای اکران داده نمی شود و مرتبا صدور 
مجوز به اجازه افرادی موکــول می گردد که 
اساسا نقش قانونی ای در مسیر پروانه نمایش 

فیلم ها ندارند.
معاون پیشین که با آن وعده رفت؛ امروز از شما 
به عنوان معاون جدید خواستاریم در زمانی که 
سازمان سینمایی شعار شفافیت سر می دهد، 
موضع رسمی و شفاف خود را نسبت به اکران 
این فیلم به مردم و رسانه ها اعالم نمایید. امید 

که دیدن این فیلم جرم نشود.

با تشکر
محمدرضا شفاه

 تهیه کننده »دیدن این فیلم جرم است!«

نامه شفاه به سازمان سینامیی

مستند »راه طی شــده« به کارگردانی 
علی مالقلی پور در بیســت و هفتمین 
قسمت از فصل ســوم برنامه »به اضافه 

مستند« به روی آنتن شبکه مستند رفت. 
جدیدترین قســمت از برنامه تلویزیونی »به اضافه 
مستند«، با پخش و بررسی مستند »راه طی شده« 
به کارگردانی علی مالقلی پور از شــبکه مســتند 
پخش شد. در این قســمت و پس از پخش مستند، 
محمد قوچانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی و علی 
مالقلی پور، کارگردان مستند راه طی شده مهمان 
برنامه بود و به بررسی اندیشــه های فکری مهدی 
بازرگان، ماجراهای جبهه ملــی و نهضت آزادی و 
اســتعفای او از دولت موقت  پرداخت. عالوه بر این، 
محمدتقی فهیم و سعید قطبی زاده به نقد و بررسی 

فرمی این مستند پرداختند.

مدیر شبکه چهارم سیما از آغاز پخش سری 
دوم برنامه گفت وگومحور »شوکران«  در 

مهرماه سال جاری خبر داد.
مسعود معینی پور مدیر شبکه چهارم سیما در پاسخ به 
این پرسش که فصل دوم برنامه تلویزیونی »شوکران« 
از چه زمانی پخش می شود، در حساب توئیتری خود 
نوشت: از دی ماه 9۷ در شبکه چهار تمام زمینه های 

شوکران )فصل دوم( آماده است و به ادامه کار مصریم.
وی با بیان اینکه شوکران محصول مشترک شبکه چهار 
و حوزه هنری است، ابراز امیدواری کرد فصل دوم این 

برنامه از اول مهر روی آنتن خواهد رفت.

پخش فصل دوم »شوکران« از مهر ماه »راه طی شده« در »به اضافه مستند«
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رویدادها

رئیس حوزه هنری در ســی وهفتمین 
نشست روسای مراکز استانی گفت: ما از 
بیان آرمان های خود نباید ترسی داشته 
باشیم و ضمن قهرمان پروری و معرفی شخصیت های 
تاریخی تاثیرگذار در جامعه، از ابزار سینما با پویانمایی 
برای خلــق تصویری مطلوب و امیدبخــش از انقالب 

اسالمی برای آینده بیش از سایر هنرها بهره بگیریم.
سی وهفتمین نشســت روســای مراکز استانی حوزه 
هنری با حضور رئیس حوزه هنری، نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه و روسای حوزه های 
هنری انقالب اسالمی استان های گیالن و آذربایجان 

غربی 2۳ تیرماه در ارومیه برگزار شد.
مهم ترین وظیفه حوزه هنری تصویرســازی هنری از 

آینده در راستای بیانیه گام دوم انقالب است
رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی در سی وهفتمین 
نشست روسای مراکز استانی حوزه هنری در ارومیه بر 
تصویرسازی هنری از آینده کشور در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب تأکید کرد.

محسن مومنی شریف در ادامه ســخنان خود با اشاره 
به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: هر دولتی اگر 
نسبت به آینده خود ذهنیت و برنامه ای نداشته باشد 
دچار توقف رشــد در زمینه های مختلــف اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی می شود و بیگانگان بر آن ها تسلط 

می یابند.
مومنی شریف افزود: ارائه تصویر مطلوب از آینده نیاز به 
شناخت دقیق گذشته دارد و توجه به گذشته از موارد 
اصلی موفقیت در آینده است؛ طوری که تولید و توزیع 

محصوالت هنری آینده ساز با استفاده از روایات گذشته 
با تجسم آینده خصوصا برای قشر جوان جامعه در کنار 
پرورش هنرمندان متعهد از وظایف اصلی حوزه هنری 

در گام دوم انقالب است.
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی در بخشی از سخنان 
خود ارائه تصویــری امیدبخش از آینــده را از وظایف 
اصلی هنرمندان در اصل حاضر عنوان کرد و با اشاره به 
موفقیت کشورهای اروپایی در سازندگی کشورهایشان 
بعد از جنگ جهانی دوم اظهار داشت: هنرمندان برای 
موفقیت در تاثیرگذاری تولیدات خود الزم است به سنت 
های الهی توجه خاص داشته باشند و با شناخت کافی 
از تاریخ ایران و خصایص ملت، به مردم شناسی علمی 

اهمیت دهند.
محسن مومنی شریف در پایان ضمن اکران دو عنوان 
فیلم کوتاه گفت: مــا از بیان آرمان هــای خود نباید 
ترسی داشته باشــیم و ضمن قهرمان پروری و معرفی 
شــخصیت های تاریخی تاثیرگذار در جامعه، از ابزار 
ســینما با پویانمایی برای خلق تصویــری مطلوب و 
امیدبخش از انقالب اسالمی برای آینده بیش از سایر 

هنرها بهره بگیریم.
نماینده ولــی فقیه در آذربایجان غربــی و امام جمعه 
ارومیه با حضور در این نشست، طی سخنانی با اشاره به 
اهمیت موضوع هنر در جهان معاصر گفت: امروز زبان 

نافذ بشریت »زبان هنر« است.
حجت االسالم سید مهدی قریشــی در بخش دیگری 
از سخنان خود ضمن تبریک ســالروز والدت حضرت 
امام رضا)ع( و برکات وجود مرقد مطهر حضرت ثامن 

الحجج در ایران، بر استفاده از ابزار هنر به عنوان یکی 
از موهبت های خداوند متعال به انســان ها در راستای 
تبلیغ و ترویج مفاهیم دینی، اخالقی، علمی و انسانی 

تاکید کرد.
قریشی بیان کرد: بسیاری از تعالیم انسان ساز اسالمی 
در قرآن کریم از سوی خداوند متعال با زبان هنر بیان 
شده است که وجود داستان های مختلف و مثا ل های 
زیبا همگی اشاره بر اهمیت هنر در تفهیم و اثرگذاری 
و ماندگاری پیام و مفهوم دین از نگاه به خداوند متعال 

دارد.
امام جمعه شهرســتان ارومیه افزود: امروز دشــمنان 
انقالب اسالمی و ایران با استفاده از ابزار قدرتمند خود 
و هزاران کانال رادیویی و تلویزیونی و فضای مجازی در 
حال جنگ فرهنگی با نظام جمهوری اسالمی با حجمی 
بسیار گسترده و با هدف تخریب اصالت فرهنگی ایران 
هستند که دستگاه های فرهنگی مانند حوزه هنری در 
این خصوص وظیفه خطیر و بسیار مهم دارند که نیاز 

دارد جهادی کار کنند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در ادامه سخنان 
خود با اشاره به وضعیت خاص و ویژه استان آذربایجان 
غربــی در هم مــرز بودن بــا چندین کشــور و وجود 
قومیت های مختلف در این استان، اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنری را در این استان بسیار با اهمیت خواند 
و بر توجه بیشتر سیستم مرکزی حوزه هنری در نگاهی 
ویژه به برنامه های اجرایی و حمایت ویژه از هنرمندان 

آذربایجان غربی تاکید کرد.

 لزوم معرفی شخصیت های تاریخی درسینما
مومنی شریف در نشست روسای مراکز استانی:
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ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹

رویدادها

محمود کاظمی در چهارمین اجالس سراسری نشان 
عالی مدیر ســال موفق به دریافــت تندیس و عنوان 

»مدیر سال« شد.
محمود کاظمی مدیر عامل موسســه »بهمن سبز« 
در گفت و گو با ســوره ســینما گفت: این اجالس در 
چهارمین دوره از برگــزاری خود اهداف و معیارهایی 
را دنبال می کند که این معیارها در موسســه »بهمن 
سبز« وجود داشته اســت . یکی از آنها کارآفرینی و 
ایجاد شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم بوده است. 
وی افزود : همچنین »بهمن ســبز« ســال هاســت 
در راستای بهســازی، بازســازی و ایجاد سالن های 
سینمایی فعالیت جدی دارد و ســالن های زیادی را 
به چرخه اکران باز گردانــده و با حمایت ها و تالش و 
پشتکار حوزه هنری این فعالیت های چند ساله در این 

اجالس دیده شد. 
کاظمی از فواید این گونه گردهمایــی ها به نتایجی 
فراتر از جایزه اشاره کرد و گفت : شرکت کردن در این 

اجالس و سایر گردهمایی های مشابه باعث می شود 
که شــرکت های دولتی و خصوصی که هر کدام جدا 
جدا مشغول به فعالیت هستند با هم آشنا شوند و این 
َآشنایی و تبادل اطالعات ، بابی برای معرفی ما به آنها 
و اســتفاده از خدمات متقابل آنها و در نهایت در مهم 

ترین بخشش تبلیغات می شود . 
وی ادامه داد : همچنین در این اجالس کالس هایی 
هم برگزار شد که بسیار بســیار مفید و کارآمد بود و 
آشــنایی با فن آوری های روز دنیا ، نحوه مذاکرات ، 
بازاریابی و غیره را برای موفق تر شدن مدیران آموزش 

می داد . 
وی مثال زد : مثال در در یکی از همین مذاکرات ما با 
مدیرعامل یکی از شرکت های وارد کننده المپ قرار 
شد که طی قراردادی با شرکت شهاب به تولید داخلی 
این محصوالت برســیم و پروژکتورهایی که نیاز کل 

سینمای ایران است را تامین کنیم . 
شایان ذکر است محمود کاظمی در چهارمین اجالس 

سراسری نشــان عالی مدیر ســال موفق به دریافت 
تندیس و عنوان »مدیر سال« شد.

اجالس سراسری مدیر سال به همت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در چهار سال اخیر برگزار شده است. 
هومن پناهی پــور دبیر اجرایی این دوره بود. نشــان 
عالی مدیر سال به مدیرانی اهدا می شود که در حوزه 
پایداری کسب و کار، خالقیت، نوآوری و اشتغال زایی 

به ویژه در شرایط تحریم موفق بوده اند.
در این مراســم که بعد از ظهر سه شــنبه ١8 تیرماه 
در تاالر دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شــد، 
از مدیران حوزه های مختلف تجارت و اقتصاد تقدیر 
شد و محمود کاظمی مدیر عامل موسسه بهمن سبز 
تنها مدیر ســینمایی بود که تندیس »مدیر سال« را 

دریافت کرد.
موسسه بهمن ســبز )حوزه هنری( در زمینه پخش، 
توزیع، اکران و ســینماداری فعالیــت می کند و در 

سراسر ایران صاحب ١١۰ سالن سینماست.

نشان عالی برای مدیر عامل»بهمن سبز«

جایزه نقره ای »دهو« جشنواره فیلم زنگبار به »اسکی باز« رسید.
فیلم سینمایی »اسکی باز« به کارگردانی فریدون نجفی موفق 

به کسب جایزه نقره ای »دهو« از جشنواره فیلم »زنگبار« شد.
پخش فیلم »اســکی باز« که در بخــش رقابتی 2١ امین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم »زنگبار« حضور داشت را ســازمان سینمایی حوزه هنری 

برعهده دارد.
این فیلم پیشتر نیز، جایزه بهترین فیلم از جشنواره المپیای یونان را از آن 

خود کرده بود.
جشنواره بین المللی فیلم »زنگبار« از ١8 الی 2۳ تیرماه در شهر زنگبار کشور 

تانزانیا برگزار شد.

با مشارکت روابط عمومی و محافل سازمان سینمایی و مرکز تولید 
متن حوزه هنری از هفته آینده سلســله نشست های»فیلم نامه 

فیلم«آغاز می شود.
این نشست ها با موضوع نقد و بررسی فیلم نامه و فیلم های مطرح سینمای ایران 

و جهان در سالن اوستا حوزه هنری برگزار می شود.
این سلسله نشست ها روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت ١۴:۳۰ تا ١8 با حضور 
نویسندگان، منتقدان سینمایی و مشتاقان و عالقمندان سینما پیش بینی شده 

است. استفاده برای اهالی رسانه و خبرنگاران آزاد است. 
سلسله نشست های »فیلمنامه فیلم« در تداوم برنامه های سینماپاتوق حوزه 
هنری پیش بینی شــده و به همت دفتر تولید متن و روابط عمومی و محافل 
سینمایی حوزه هنری صورت می گیرد. این برنامه قرار است میزبان دانشجویان، 
منتقدان وعالقمندان حوزه سینما باشد تا ضمن نمایش فیلم هفته به نقد و 

بررسی فیلم نامه اثر بپردازند.

جایزه »دهو« جشنواره زنگبار برای »اسکی باز«
نشست های»فیلم نامه فیلم« در سالن اوستا 



حضور گسترده سینماگران در ضیافت افطار حوزه هنری
مراسم افطار حوزه هنری با استقبال گسترده هنرمندان، سینماگران، 
اعضای صنوف سینمایی و مدیران سینمایی و تلویزیونی کشور برگزار شد.
غروب پنجشنبه 9 خرداد ماه و در واپسین روزهای ماه مبارک رمضان، 
حوزه هنری میزبان جمع کثیری از هنرمندان و شخصیت های فرهنگی 
و هنری کشور بود. در مراسم افطار حوزه هنری، محسن مومنی شریف 
رئیس حوزه هنری، محمد حمزه زاده قائم مقام حوزه و رئیس سازمان 
سینمایی حوزه هنری و جمعی دیگر از مسئوالن و مدیران حوزه هنری 

برای خوشامدگویی در ورودی محوطه حوزه هنری حضور یافتند.

در ادامه میهمانان در مسجد حضرت آیت اهلل خامنه ای نماز جماعت را 
بر پا کرده و در حیاط حوزه هنری و در فضایی صمیمانه پذیرایی شدند.

در این مراسم شخصیت هایی همچون: سیدرضا میرکریمی، مهندس 
همایون  افخمی،  بهروز  فروتن،  مسعود  جلوه،  جعفری  محمدرضا 
اسعدیان، مازیار میری، سیدغالمرضا موسوی، مسعود اطیابی، علی 
قائم مقامی، دانش اقباشاوی، هادی مقدم دوست، جواد موگویی، 
علی سرتیپی، محمدرضا شرف الدین، حبیب اهلل بهمنی، علی روئین 
تن، حسن برزیده، حسن امجدی مقدم، مرتضی رزاق کریمی، مالک 

گزارش
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سراج، محمدهادی منبتی، هاشم میرزاخانی، 
محمدمهدی طباطبایی نژاد، علی داوودی، 
مجتبی رحماندوست، عبدالحمید قره داغی، 
سیاوش حقیقی، انسیه شاه حسینی، ابراهیم 
خانی،  سعید  پور،  عرفان  میالد  اصغری، 
سیدمسعود اطیابی، کیوان کثیریان، کامران 
ملکی، حمیدرضا مدقق، سهیل جهان بیگلری، 
سیمون سیمونیان، محمد حمیدی مقدم، یزدان 
فرجی،  غالمرضا  کاظمی،  محمود  عشیری، 
حسینی،  رحیم  سید  محمودی،  مصطفی 
محسن  خورشیدی،  حسین  رافعی،  عباس 
محمدباقر  دهباشی،  خان جهانی،حسین 
شاهین، محسن نقی زاده، محسن اسالم زاده، 
علی اصغر  بابائیان،  داریوش  باطنی،  صادق 
عزتی پاک، اسماعیل امینی، جلیل فرجاد، احمد 
عبداللهیان، رحمان سیفی آزاد، محمدرضا 
شفاه، مهدی فیوضی، مرجان اشرفی زاده، 
محسن برمهانی، حسن فارسیجانی، مهدی 
یمینی، محمدحسین قاسمی، علی مهام، رضا 

برجی، سعید مستغاثی، پدرام کریمی، مقصود 
جباری، اکبر نبوی، علیرضا غفاری، فرامرز 
روشنایی، پناه برخدا رضایی، اصغر عباسی، 
عباس  غالم  میرزایی،  عباس  مرتضی علی 
یزدی، محمدرضا رحمانی،  فاضلی، محسن 
سعیده حسین جانی، مجتبی رحماندوست، 
منوچهر اکبرلو، هادی محمدی نسب، احسان 
کاوه، محمدرضا رضاپور، جواد کاسه ساز، 
وحید موسائیان، محمد خزاعی، محمد صنعتی، 
محمد قهرمانی، اصغر همت، علیرضا غفاری، 
کیوان امجدیان، عباس کریمی، پیام فضلی 
موگویی،  آزیتا  سیدزاده،  سیدسعید  نژاد، 
مریم معترف، فاطمه جواهرساز، مجید قناد، 
علی اصغر عزتی پاک، اسماعیل امینی، جلیل 
فرجاد، عیدالحمید قدیریان، احمد بابایی، 
ناصر فیض، آرش شفاعی، شهره پیرانی )همسر 
شهید رضایی نژاد(، مریم مهدی زاده )همسر 
شهید باغبانی(، فضه سادات حسینی، نسیم 
عرب امیری، مژده خنجری، مصطفی محدثی 

خراسانی ، هدی یادگاری، مریم نقیبی، ناصر 
فیض، آرش شفاعی، نسیم عرب امیری، میالد 
عرفان پور، سعیده حسین جانی، و جمعی دیگر 

از اهالی هنر و ادب کشور حضور داشتند.
محسن مومنی شریف، در حاشیه این مراسم 
الهی بر  گفت: در ماه مبارک رمضان جلوه 
دل های بندگان بیش از پیش تاثیر می گذارد 
و هنرمند نیز از این مهم مستثنی نیست، قطعا 
زمانی که روح هنرمند صیقل داده می شود آثاری 
که خلق می کند جلوه ای الهی تر دارد و مخاطب 
را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می دهد، ماه 
مبارک رمضان فرصت مناسبی برای خودسازی و 
نگاه به درون است به طوری که باید از افکار دنیا 
و نگاه دنیایی کم کرد و به ابعاد روحانی انسان 
توجه کرد. از همین رو هنرمند دست به خلق 

آثار فاخرتر و قابل توجه تر می زند.
مرشد میرزا علی نیز در این مراسم به نقالی 

پرداخت.
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در محفل »در حلقه رندان« عنوان شد؛

سید محمد سادات اخوی مجری، نویسنده و طنزپرداز 
با حضور در محفل »در حلقه رندان« با ابراز تاسف از 
اکران فیلم های کمدی سخیف در سینمای امروز 
ایران گفت: طنز در همه عرصه های هنری باید از چهار 
ویژگی طهارت، دانش، مردم شناسی و حیا برخوردار 

باشد.
یکصد و پنجاه و سومین محفل طنز »در حلقه رندان« 
در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد. در ابتدای این 
مراسم داریوش کاردان بازیگر و کارگردان سینما و 
تلویزیون که اجرای این محفل ماهانه را برعهده دارد، 
با اشاره به خاطره ای از حضور در سالن اندیشه حوزه 
هنری از مصطفی مشایخی دعوت به شعرخوانی کرد. 
در ادامه سیامک روشن شعری را درباره ماه رمضان 
خواند و سید امیر موسوی نیز شعر طنزی را با طعنه به 

نحوه انتخاب مدیران برای حضار خواند.
حسین رضوی فرد هم یک دوبیتی درباره آلوچه و 
شعر طنز دیگری را در این مراسم خوانش کرد. مهدی 
ز بعدی بود که چند دوبیتی  استاد احمدطنز پردا

خواند.

سید محمد سادات اخوی مهمان ویژه این نوبت از 
محفل »در حلقه رندان« در بخش بعدی برنامه به روی 
سن رفت و با یاد کردن از زنده یادان عمران صالحی، 
ابوالفضل زرویی نصرآباد و منوچهر احترامی اشکی از 

دیدگانش جاری شد.
سادات اخوی در ادامه از 9 سال دوری از تلویزیون 
و کناره گیری خودخواسته اش خبر داد و افزود: این 
روزها می نویسم و این مراسم از معدود دفعاتی است که 
در یک برنامه رسمی شرکت می کنم. به دلیل شرایط 
اقتصادی گویی حال همه مان خوب نیست و امیدوارم 
بعد از ماه رمضان به برکت دعاهای مردم حالمان 

خوب شود.
وی همچنین خاطر نشان کرد: در مقطعی در محافل 
شعر طنز درباره مسائل جدی کشور شعرخوانی می 
شد. از جمله این اشعار می توان به شعر »با معرفت های 
عالم« استاد زرویی نصرآباد اشاره کرد. متاسفانه بعد 
از آن گویی شعرهای رکیکی وارد این فضا شد و آقای 
زرویی نیز نسبت به این ماجرا دلگیر بودند و در جلسات 

خود آن را گوشزد می کردند.
این نویسنده با بیان این که طنز هم میتواند محلی 

ابراز اتسف نسبت به اکران فیلم های کمدی سخیف ابراز اتسف نسبت به اکران فیلم های کمدی سخیف 

برای تفنن و هم تفکر باشد، عنوان کرد: به نظرم 
جلسات طنز در گذشته بیشتر فضایی برای تفکر 
بود و ما نمیتوانیم استقبال کمتر از این جلسات 
در این روزها را صرفا به پای شرایط اقتصادی مردم 
بگذاریم بلکه گویی تمرکز و تجمع طنزپردازان نیز 
مثل سابق نیست. طنزپردازان برجسته ما نظیر 
مرحوم زرویی نصرآباد همیشه دغدغه طنزی 
باحیا را داشتند اما ما چقدر توانستهایم این رویه 

را حفظ کنیم!؟
سید محمد سادات اخوی در ادامه شعری را برای 
حاضران خواند و در پاسخ به این سوال کاردان که 
چه راهکاری را برای بهبود وضعیت طنز کشور و 
فیلم های سینمایی سخیفی که این روزها بر پرده 
اکران است، پیشنهاد می کند، گفت: طنز باید از 
چهار ویژگی طهارت، دانش، مردم شناسی و حیا 
برخوردار باشد. چنانچه زرویی نصرآباد بدان قائل 
بود. دانش، برخورداری شاعر از علوم و ادبیات قبل 
از خود، طهارت به معنای صداقت لحن، مردم 
شناسی شناخت و اشراف بر شرایط و حیا مطرح 

کردن زشتی ها با کنایه است.

دیدگاه
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نقد سیمنا  و گفمتان علوم انساین

در میز نقد برنامه »نقد سینما« هر هفته کارشناسانی 
دعوتند که عالوه بر تســلط به ســینما از حوزه علوم 
انســانی آمدند و این برنامه می خواهــد کاری کند تا 
گفتمان علوم انسانی و ســینما در سینمای ایران جا 

بیفتد.  
اگر بخواهیم به برنامه تلویزیونی »نقد سینما« نگاهی 
سرسری و تکراری کنیم می توانیم بگوییم یک برنامه 
کلیشــه ای و معمولی مانند ســایر برنامه های مشابه 
خودش اســت اما اگر کمــی دقیق تر شــویم و چند 
قســمت آنها را به نگاه تخصصی دنبال کنیم، متوجه 
خواهیم شد که در این جهان ســر در گم رسانه ای و 
وفور برنامه های آیتمی و نقد مآبانه، چقدر جای خالی 
تفکری مانند »نقد سینما« نه در مفهوم کالسیک خود 
به معنی سره و ناســره کردن و خوب است و بد است 
بلکه در مفهوم به چالش کشیدن ایدئولوژی های پشت 
یک اثر در همه این سال های گذشته احساس می شد.    
»نقد ســینما« درست از آن جایی شــروع به تفاوت 
و درخشــیدن می کند که غفلت از آن پاشــنه آشیل 
هرگونه حرکت فرهنگی در سال های اخیر بوده است 
و آن پرداختن به علوم انســانی است. علوم انسانی که 
همه آثار فرهنگی و مشــخصا هنری ما مانند سینما 
در دســته های علوم ادبی و اجتماعی و روانشناسی و 

حقوقی و ... وام دار آن اســت. وامی که تعمدا یا سهوا 
سال هاست بازپرداخت نشده و معوقه دارد. 

حاال »نقد ســینما« آمده تا در حد بضاعت خودش به 
مخاطب خوراک فرهنگــی و حکمت متعالیه بدهد و 

این قرض و قسط را شروع به ادا کردن بکند. 
سینمای هر کشــوری که بخواهد پیشرفت کند باید 
نســبت به منابعی که می خواهد از آن استفاده کند 
پاسخ گو باشــد. این منابع همان منابع علوم انسانی 
اســت. ما نمی توانیم فیلم موفقی بسازیم بدون اینکه 
از دست مایه های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی مان 
استفاده کنیم و وقتی از آنها برداشت می کنیم به عنوان 
پیمانکار که از یک آورده سفارش دهنده برمی داریم 
و محصولی تولید می کنیم، در نهایت باید به خودش 
عرضه بدهیم و پاسخ گو باشیم که متاسفانه سینمای 
ایران این طوری نیست. یعنی سینمای ایران خودش 
رو به این پشتوانه ها و منابعی که از آن استفاده می کند 

پاسخ گو نمی داند.
اما اینجا در میز نقد برنامه »نقد سینما« کارشناسانی 
دعوت می شوند که کامال از حوزه علوم انسانی آمدند. 
مســلط به ســینما هســتند ولی به جای اینکه در 
برنامه عنوانشــان را منتقد و کارشناس سینما بزنند، 
می نویسند پژوهشگر فلســفه یا کارشناس مطالعات 

فرهنگی و اتفاقا روی این موضــوع اصرار دارند چون 
می خواهند که این گفت و گــو و گفتمان میان علوم 
انسانی و ســینمای ایران، در ایران جا بیفتد. و از آن 
طرف هم دارد ســعی می کند این نگاه انتقادی رو به 

مخاطب تزریق کند.
مهم ترین نکته ای که بایــد راجع به طراحی میزها در 
»نقد سینما« بگوییم این است که در این برنامه آدم ها 
احترام دارند ولی لزوما اصالت ندارند یعنی این گونه 
نیست که وقتی گروه ســازنده میزی را طراحی کرده 
اند، آدم های پشت آن میز باشند که خط مشی اصلی 
را تعیین کنند بلکه این صندلی ها یکی صندلی علوم 
انسانی است و دیگری صندلی نقد کالسیک سینمایی 
و کارشناسی های پشت این صندلی ها تغییر می کنند 
و مهم این است که بحث مورد نظر در هر فصل یک قدم 

به سمت جلو برود.
 در مخلص کالم بگوییم که »نقد سینما« دارد تالش 
می کند که به حکمت جمعی آدم هایی که مخاطبش 
هســتند یک چیزی اضافه کنــد و در این مهم حتی 
به سینمای ایران بســنده نکرده و همیشه نگاهی به 

تجربیات و معیارهای استاندارد جهانی نیز دارد. 
در یادداشت های بعدی از منظر ارتباطی این برنامه با 

سینمای جهان به »نقد سینما« می نگریم.   

منصور علی اصغری
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چهارباغ است و زیبایی هایش، زیبایی هایی که 
جهانیان را از سراســر دنیا می کشاند تا در این 
خیابان قدمی زده و از محــور فرهنگی دوران 
صفویه لذت ببرند، اما از بدنه اصلــی این خیابان که 
فاصله بگیریم اوضاع اصال شبیه پوسته بیرونی نیست، 
آنچه می بینیم ویرانه هایی اســت که پشــت زیبایی 

چهارباغ خود را پنهان کرده اند.
از درون یک مغازه بدلیجاتی بــر خیابان چهارباغ به 
مکانی می رســیم که تا بدنه اصلی فاصله اش ١۰ متر 
کمتر است، سقف های در حال فروریختن، کف مملو 
از زباله و نخاله که گام برداشــتن برای هرکســی در 
میان آن همه زباله سخت است و پالستیک هایی که 
حتی از ســقف هم آویزانند، اما ستون ها هنوز این بنا 
را مستحکم نگه داشته اند و خبر از استواری می دهند، 
درختان حیاط این بنا هرچند در تلی از زباله گرفتاراند، 
اما سبزاند و نماد امید، نماد آینده ای روشن و یک چرخ 
گاری؛ هرچند که پوســیده و زنگ زده، اما نشــان از 

قدمت و پویایی این مکان دارد.
به گزارش ایســنا، اینجا که هنوز ستون هایش پابرجا 
است و تنها چیزی که از آن باقی است یک چرخ گاری 
و درختان سبز؛ روزگاری نه چندان دور تا همین 2۰ 
سال پیش یکی از مهمترین مراکز فرهنگی اصفهان 
در دل چهارباغ بوده هرچند دوران اوجش به 5۰-۴۰ 
سال قبل بر می گردد، سینمایی که همه قدیمی های 
اصفهان با آن خاطره ساخته اند و حاال از هرکدامشان 
آدرسی در چهارباغ بپرسی انگار این سینما شاخصی 

برای آدرس دادن است »سینما همایون سابق از آنجا 
١۰۰ متر باالتر یا ١۰۰ متر پایین تر«.  

سال ١۳8۷ زمانی که این ســینمای متروک در دل 
چهارباغ تعیین تکلیف شــد و قرار بود به تئاتر شهر 
اصفهان تبدیل شود ناگهان آتش گرفت و ساختمان 
آن به طور کلی تخریب شــد. مهــدی مقدری عضو 
کمیسیون فرهنگی شورا در پستی اینستاگرامی گفته 
است: »افسوس و هزاران دریغ که چنین سرمایه های 
فرهنگی و هنری در این سال ها به متروکه تبدیل شد 
و دیگر هیچ! اما با امید به آینده بهتر و زیباتر و تالش و 
پیگیری نمایندگان شورای شهر و مدیران حوزه هنری 
در ســال جاری، اجماعی برای بازآفرینی این مکان 
شکل گرفته و برای تبدیل به تئاتر شهر فاخر اصفهان 
پیش خواهیم رفت تا به فرهنگ و هنر نصف جهان و به 

ویژه تئاتر و چهارباغ اصفهان احترام بگذاریم«.
هرچند که به جز همایون )22 بهمن( از ســینماهای 
قدیمی شهر اصفهان که عمدتا در محدوده چهارباغ 
عباســی هم متمرکز بوده اند چیزی باقــی نمانده و 
تخریب شــده یا آثاری از آنها نیســت، اما می شــود 
در این وانفســای کمبود ســالن تئاتر و ســینما این 
مکان های فرهنگی قدیمی کــه روزگاری پاتوق های 
فرهنگی مهمی هــم بوده اند را بازآفرینــی کرد و به 
چرخه فرهنگی شهر بازگرداند، هرچند سخت است 
که از دل این ویرانه های فرهنگی سالن سینما و تئاتر 

ساخت، اما می شود.
می شود به صحبت های زاون قوکاسیان هرچند پس 

از مرگش گوش فرا داد »ما باید این قبیل ســینماها 
را نگه داریم. این امر با مشــارکت تمامــی نهادها و 
شخصیت های تأثیرگذار امکان پذیر می شود و نیازمند 
یک برنامه ریزی صحیح اســت. پیشنهاد من همیشه 
این بوده که این سینماهای متروکه را به مولتی پلکس 
تبدیل کنند و این ایده ی خوبی اســت و اصفهان هم 
در این زمینه ظرفیت خوبی دارد درصورتی که همه ی 
ارگان ها باهم هماهنگی داشته باشــند و یکدیگر را 

حمایت کنند«.
حاال خبر می رســد که عزمی ایجاد شــده در میان 
مسئوالن شهری و حوزه هنری تا هم چهارباغ عباسی 
به عنوان محــوری فرهنگی احیا شــود و هم مراکز 
فرهنگی چون ســینما همایون به اصفهان باز گردد؛ 
هرچند برای نتیجه این سخنان باید چند ماه یا چند 
سالی صبر کرد، اما حداقل مثل همان درختی که در 
میانه ویرانه ها سبز مانده، می شود امیدوار بود و مثل 
همان ستون هایی که پس از آتش سوزی هنوز استوار 
بودند می توان مطالبه کرد؛ مثل اینکه رونق همایون در 
دل چهارباغ هنوز نور امید است، مثل این جمله »برای 
بازسازی ســینما همایون برنامه هایی در دستور کار 
داریم و امیدواریم این سینما به فضایی مناسب برای 
پاســخگویی به نیاز بخش فرهنگی شهر تبدیل شود. 
جمله ای که شهردار اصفهان گفت، اما باید منتظر اجرا 
شدن آن ماند، چون این چندمین دستور از یک مدیر 
شهری برای بازسازی اســت، هرچند که بوی اجرایی 

شدن این دستور بیشتر از مابقی است.

تبدیل سینما همایون به مجمتع بزرگ سینمایی
با واگذاری به حوزه هنری صورت می گیرد
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دیدگاه

به گفته محمد قاصد اشرفی، محمود کاظمی و عبداهلل 
علیخانی سینماداران از حق انتخاب فیلم برای نمایش 
در سالن های خود برخوردار بوده و قانونی برای منع آنها 

از این حق وجود ندارد.
بنا بر حاشــیه های اخیر نســبت به توقیف فیلم های 
سینمایی طی چند سال گذشته و شائبه قانون حق دخل 
و تصرف در فیلم ها و حقوق مربوطه، جامعه سینمایی 
را با فراز و نشیب هایی همراه کرده است. این در حالی 
است که رئیس سازمان سینمایی در نشست خبری اخیر 
نسبت به شفاف سازی مسئولیت ها و وظایف نهادهای 
فرهنگی و حاکمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر 
سینماهای کشور اشــاره کرده و حق هر گونه دخل و 
تصرف در محتوا و مضمون فیلم های سینمایی را منوط 

به وظایف این وزارتخانه اعالم داشت.
بر اساس قانون مصوب، سینماداران از حق انتخاب فیلم 
برای اکران در سینماهای خود را برخوردار بوده و حقی 
برای اظهار نظر در مراحل تولید، پروانه ساخت، پروانه 
نمایش، دخل و تصرف در فیلم ندارند بنابراین در صورت 
عدم مطابقت محتوای فیلم با دستورالعمل ها و شرایط 
سینما، تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به انحرافات و 

اصالح فیلم ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
شرح وظایف صنوف سینمایی و تصویب آن در قانون، از 
جمله نکاتی است که در حیطه فرهنگی نادیده گرفته 
شده و مسئوالن فرهنگی نســبت به آن غافلند این در 
حالی است که توجه و اهتمام به این قوانین بسیاری از 
مشکالت سینمایی را مرتفع کرده و در کاهش تخلفات 

تاثیر دوچندانی خواهد داشت.
اعطای پروانه نمایش یکی دیگــر از معضالت جامعه 
سینمای امروز است و به نوعی نظارت بر محتوای فیلم ها 
و در قبال آن رعایت خط قرمزها را با چالش روبرو کرده و 

فیلم ها را از پرده سینما پایین کشانده است.
در این راســتا محمــد قاصد اشــرفی رییس انجمن 
سینماداران در خصوص حق انتخاب سینماداران برای 
نمایش فیلم در ســینماهای خود و بررسی مشکالت 
موجود در این حیطه گفت: براســاس قانون، متولی 
سینماهای کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است 
و تمامی حقوق اعم از نظارت، پروانه ساخت و نمایش و 
غیره به این وزارتخانه اختصاص دارد بنابراین نظارت 
همه سینماهای کشــور برعهده این وزارتخانه بوده و 

نسبت به اکران و گزینش فیلم ها مسئول است.
وی افزود: حاکمیــت و نظارت بر مســائل فرهنگی 
بر عهــده وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســت 
و ســینماداران حق هیچگونه دخالتــی در مراحل 

تولید و ســاخت فیلم ها را ندارند اما فــارغ از حیطه 
مسئولیت های این وزارتخانه، صاحبان سینما نسبت 
به موضوعیت و محتوای فیلم ها حق انتخاب داشــته 
و براســاس قانون ملزم به آگاهی از وضعیت فیلم ها و 

تطبیق آن با دستورالعمل سینماها هستند.
رییس انجمن سینماداران درباره حقوق سینماداران 
در اظهارنظر نســبت به فیلم ها خاطرنشان کرد: هیچ 
ســینماداری حق دخل و تصرف )کم و زیاد کردن( و 
حتی اظهارنظر در انتخاب موضــوع، تهیه فیلمنامه، 
مراحل ساخت و تولید فیلم و اخذ پروانه نمایش ندارد 
اما در مرحله اکران از این حقوق برخوردار است که از 
محتوا و مضمون آثار مطلع بــوده وفیلم ها را انتخاب 
کند چرا که ســینماداران تنها رابــط بین مخاطب با 
سینما بوده و ملزم به رعایت حقوق مخاطب در نمایش 

فیلم ها هستند.
وی عنوان کرد: وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و در کنار آن ســازمان ســینمایی، کامال مشخص و 
تعیین شــده اســت اما در حوزه فرهنگی، وظایف و 
حقوقی هم برای اصناف تعریف شده است که متاسفانه 
مدیران فرهنگی نسبت به آن بی توجه بوده و جایگاهی 
برای حقوق آنها قائل نیســتند. این در حالی است که 
مشارکت و همکاری اصناف در ارائه نکته نظرات همسو 
با قانون می تواند اندیشــه مدیران فرهنگی را به افکار 
عمومی نزدیــک کرده و تا حد امکان مشــکالت این 

حوزه را رفع کند.
قاصد اشرفی ادامه داد: سینمادار ازاین حق برخوردار 
اســت که فیلم ها را برای نمایش در سالن های خود، 
انتخاب کند. بنابراین در توافق با صاحیان فیلم و پخش 
کنندگان فیلم ها را انتخاب و در ســینماهای خود به 
نمایش می گذارنــد. این درحالی اســت که انتخاب 
فیلم ها حق قانونی صاحبان ســینما محسوب شده و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حقی مبنی بر اعمال 

اجبار نسبت به اکران فیلم ها ندارد.
وی توقیف فیلم های سینمایی را ناشی از کم کاری و 
بی توجهی پخش کنندگان بــه قوانین و اصول پروانه 
نمایش معرفی کرد و اظهار داشــت: صاحبان سینما 
از رعایت اصول مربوط به پروانــه نمایش در فیلم ها 
بی اطالع بوده و تطابق این اصول با نســخه ارائه شده 
به ســینماها، برعهده پخش کنندگان اســت. براین 
اساس هرگونه مغایرت و دخل و تصرف در فیلم تخلف 
محسوب می شود و سینماداران در مقابل این تخطی 

مسئولیتی نخواهند داشت.
محمود کاظمی مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی 

بهمن ســبز نیز با تاکید بر حق انتخاب فیلم توســط 
صاحبان ســینما، گفت: درهمه دنیا ســینماداران از 
این حق برخوردارند که فیلم های ثبت شده در شورای 
صنفی را انتخاب، نسبت به نمایش آن در سینماهای 
خود تصمیم گیری کنند. این در حالی است که حوزه 
هنری اهداف کاملتری را نسبت به دیگرسینماداران 
دنبال کرده و با حمایت از فیلم های ارزشی، عرصه را 
برای نمایش فیلم هایی که در دیگر سینماها جایگاهی 

ندارند، فراهم کرده است.
وی افزود: همانگونه که سینمادار اجازه دخل و تصرف 
در نسخه نهایی فیلم را ندارد، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی و هیچ نهاد فرهنگی دیگری هم نمی تواند 
ســینماداران را مجبور به اکران فیلم کرده و فارغ از 

نظر صاحبان سینما، نسبت به نمایش آن اقدام کند.
عبداهلل علیخانی، تهیه کننده ســینما و عضو انجمن 
ســینماداران نیز، در این خصوص معتقد است: حق 
انتخاب فیلم ونمایش آن در ســینماهای خود، حقی 
طبیعی برای هر یک از سینماداران است و می توانند 

برای سالن های سینمای خود تصمیم گیری کنند.
وی افزود: هیچ اجباری برای اکــران فیلم ها از جانب 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر سینماداران وجود 
نــدارد و تنهــا در مواقعی خاص به منظــور حمایت 
از برخی فیلم های ارزشــی و تاریخی پیشــنهادات و 
توصیه هایی برای اکران به سینماداران داده می شود 
تا در این شــرایط بنابر مصلحت صاحبان ســینما، با 
نمایش این فیلم ها نســبت به حمایت از اندیشه های 
ازرشی و تاریخی، یادآوری و ایجاد انگیزه برای ساخت 
اینگونه فیلم ها اقدام شود این در حالی است که تمامی 
تصمیمات فــارغ از هرگونه زور و اجبــاری بوده و به 

منظور پروش فرهنگ کشور صورت می گیرد.
علیخانی ضمن اشــاره به تخلف مجریــان فرهنگی 
در صدور پروانــه نمایش به فیلم های توقیف شــده 
خاطرنشــان کرد: حذف، اضافــه و اظهارنظر درباره 
فیلم بر عهده وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی است و 
سینماداران فاقد این اختیارات هستند. فیلم به واسطه 
پروانه نمایش می تواند در سینماها اکران شود. صدور 
پروانه نمایش برای فیلم ها به معنای حق اکران اثر در 
سینما اســت بنابراین هرگونه تخلف، توقیف و پایین 
کشیدن فیلم از پرده سینما، برعهده مسئوالن فرهنگی 
و مجریان این امر بوده و حتی عوامل فیلم نیز، از این 

مبرا هستند.

انتخاب فیلم حق سینمادار 

ماهنامه داخلی

ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹



18
ماهنامه داخلی

سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

گزارش

وی معتقد اســت: تفــاوت فعالیت 
حــوزه هنری با ســایر دســتگاه های 
خدمت رســان حوزه فرهنــگ و هنر 
در این اســت که در حوزه هنری هنر 
متعهد و ارزشی دنبال می شود، استان 
کردستان، استان فرهنگ و هنر است، 
این عنوان و مدال توســط مقام معظم 
رهبری به اســتان کردستان بخشیده 
شده اســت و یادآور اهمیت و جایگاه 
استان کردســتان در ارتقاء فرهنگ و 

هنر کشور است.
وی افزود: اســتان فرهنگی و هنری 
کردستان کلید واژه ای است که نقشه 
راه مســئولین و خدمتگزاران مردم را 
مشخص می ســازد که خوشــبختانه 
ظرفیــت و اســتعدادهای هنــری و 
فرهنگی در کردســتان وجود دارد که 
باید در مســیر صحیح و درســت خود 
هدایت شوند. تحول در توسعه فرهنگی 
و هنری نیازمند تأمین زیرساخت های 
مورد نیاز در جامعه است، معتقدم که 
فرهنگ زیربنای توسعه است و بر این 
اساس با تحوالت شگرفی که متناسب 
با تغیرات روز و نسل جدید هنرمندان 
ظهور و بروز می یابد، بــه حیات خود 
ادامه می دهد به همین خاطر می طلبد 
در بســتر حوزه هنری هنــر متعهد و 

ارزشی دنبال شود.
مرادی در ادامــه عنوان کرد : یکی از 
ظرفیت های اســتان کردستان بحث 
فیلم کوتاه اســت، کردستان با حضور 
اســتعدادهای فــراوان در عرصه فیلم 
و تولیــدات ارزشــمند در این بخش 
هم اکنون به یکــی از قطب های اصلی 
فیلم کوتاه کشــور تبدیل شده است، 
حضور فیلم ســازان جوان کردستانی 
در جشنواره های ملی و بین المللی این 
ادعا را قوت می بخشد. تولید فیلم کوتاه 
و فیلم بلنــد در مجموعه حوزه هنری 
انقالب اســالمی اســتان کردستان با 
حضور صاحب نظران در حال پیگیری 
است و خوشبختانه این تالش ها به ثمر 
نشسته و امروزه شاهد هستیم که فیلم 
کوتاه بســتری برای معرفی هنرمندان 

خالق جوان کردستانی است.
وی یــادآور شــد: جمــع کثیری از 
هنرمندان جوان استان از جمله تیمور 
قادری، سامان حســین پور، زنده یاد 
رحیم ذبیحی، آکــو زندکریمی، دکتر 
جالل نصیری هانیــس، زانیار لطفی و 
غیره در عرصه فیلم فعالیت و موفق به 

کسب رتبه های برتر در جشنواره های 
ملی و بین المللی شــده اند. سه جایزه 
اصلی جشــنواره بین المللی فیلم ١۰۰ 
به صاحبان اندیشه و فن کردستانی از 
بیجار، ســنندج و سقز اختصاص یافت 
و با تکیه بر این موفقیت های شــاخص 
می توان اعالم کرد که استان کردستان 
هم اکنــون جزو صاحــب عنوان ترین 
هنرمندان کشــور و جهــان در عرصه 

ساخت فیلم کوتاه است.
وی گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب 
حوزه هنری اســتان توســعه پردیس 
ســینمایی بهمن بوده است، به برکت 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
پردیس سینمایی بهمن شهر سنندج 
یکــی از مجهزترین و پیشــرفته ترین 
مجموعه ســینمایی کشــور است که 
با دارا بودن پیشــرفته ترین تجهیزات 
صدا و تصویر به شــهروندان در مرکز 
اســتان خدمات ارائه می کند. سینما 
یکی از شــاخص های توسعه ای است و 
خوشبختانه با تالش های تیم حرفه ای 
فعــال در پردیــس ســینمایی بهمن 
سنندج، این سینما به پاتوق فرهنگی و 

هنری استان بدل شده است.
وی خاطرنشــان کرد کــه پردیس 
سینمایی بهمن ســنندج امروز صرفاً 
یک ســینما نیســت و تالش شــده 
اســت تا مجموعــه ای از ظرفیت های 
هنــری و فرهنگی از جملــه کتابخانه 
تخصصی هنر، گالری حرفه ای، سینما 
تک، ســینما کودک، خانه کاریکاتور، 
کافی شــاپ، اســتودیو و بســیاری از 
بســترهای توســعه فرهنگ و هنر در 
سینما بهمن ســنندج راه اندازی و در 
اختیار شهروندان سنندجی قرار گیرد 
خوشــبختانه تالش ها به ثمر نشسته 
و امروز شــاهد آشــتی دوباره مردم با 
سینما هســتیم و ســینما به یکی از 
مــورد اعتمادتریــن مراکــز و مرکز 
ثقــل فعالیت های فرهنگــی و هنری 
کردســتان تبدیل شــده و بسیاری از 
اتفاق های فرهنگی اســتان و کشور در 

این مجموعه به منصه ظهور می رسد.
وی در پایــان گفت: البتــه پردیس 
سینمایی بهمن سنندج تنها محدود به 
اکران فیلم نشده است و پالتوی تئاتر 
پردیس ســینمایی بهمن سنندج نیز 
در حال آماده ســازی است و ان شاءاهلل 
بــه زودی ایــن ظرفیت نیز بــه دیگر 
ظرفیت های این مکان افزوده می شود.

 کردستان؛ قطب اصلی فیلم کوتاه
نگاهی به فعالیت های سینمایی حوزه هنری کردستان
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کردستان هم اکنون جزو صاحب عنوان ترین هنرمندان 
کشــور و جهان در عرصه ســاخت فیلم کوتاه است و به 
جرات می توان این اســتان را یکــی از قطب های اصلی 

سینمای کوتاه کشور دانست. 
امین مــرادی رئیس حوزه هنری اســتان کردســتان درباره 
فعالیت های سینمایی این استان گفت: حوزه هنری از سال 8۳ 
فعالیت خود را در کردستان آغاز و طی این سال ها با بهره گیری 
از نیروهای توانســته نقش مهمی در اعتالی فرهنگ و هنر این 
استان بردارد و به اعتراف بسیاری از مسووالن و هنرمندان یکی 
از بازوهای قوی و توانمند در حوزه فرهنگ و هنر در این استان 

فرهنگی است.
وی ادامه داد: حوزه هنری اســتان کردســتان در سال 8۳ با 
تعداد محدودی از کارکنان در مرکز اســتان پا گرفت و در ادامه 
به مجموعه ای پویا، چابک و عمل گرا بــدل گردید. ایجاد دفاتر 
شهرســتانی حوزه هنری در 5 استان شاخص با توجه به شرایط 
قومی و مذهبی در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه استان 
کردســتان به عنوان یکی از این استان های پایلوت انتخاب و در 
سال 9۳ دفترحوزه هنری در شهرستان بیجار نیز راه اندازی شد 

که اتفاق بسیار پر خیر و برکتی هم بوده است.
وی توضیح داد: فعالیت های حوزه هنری اســتان کردســتان 
با تمرکز بر تولید محتوا در بخش هــای مختلف هنری از جمله 
موســیقی، آفرینش های ادبــی، هنرهای تصویــری، هنرهای 
نمایشــی، تجســمی، آموزش و پژوهش و همچنین فرهنگ و 

مطالعات پایداری دنبال می شود.
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 شهرستان ها؛ تشنه سالن های استاندارد
به انگیزه نهضت سینماسازی حوزه هنری 

در سال های اخیر در ایران ساالنه صدها فیلم تولید 
می شود و بســیاری از آنها حتی بدون آن که فرصتی 
یک روزه برای اکران داشته باشند به آرشیوها سپرده 
می شــوند. در اینکه بســیاری از این فیلم ها ساختار 
تجربی داشته و صرفا مجالی هستند برای خودنمایی 
سازندگان شکی نیست و از این حیث نمی توان انتظار 

داشت هر محصول کیفیت پایینی روی پرده برود. 
 با این حال یک دلیل دیگر بر دیده نشــدن بخش 
عمده فیلم هــای تولیدی نبود ســالن های کافی در 

ایران است.
موسسه بهمن سبز حوزه هنری و موسسه سینماشهر 
از جمله موسساتی هســتند که با درک این خأل وارد 
کارزار سالن سازی شــده اند. در این میان بهمن سبز 
با الویت بخشــی به بازســازی یا ســاخت سینما در 
شهرســتان ها کمک شــایان توجهی کرده به توسعه 

سینما در مناطق محروم و دور از مرکز.
شــفیع آقامحمدیان از کارگردانان دو دهه ابتدایی 
انقالب اســالمی که ســابقه مدیریت مرکز گسترش 
ســینمای مســتند و تجربی را دارد از جمله حامیان 
نهضت ســالن ســازی حــوزه هنری بخصــوص در 
شهرستان هاست. آقامحمدیان به سوره سینما گفت: 
متاسفانه خودم بارها شاهد بوده ام که شهرستان ها، 
سینماهای خوب و استاندارد ندارند و حتی آنهایی که 
مثال با سیســتم جدید خود را وفق داده اند هم نسبت 
به تهران وضع خوبی ندارند لذا واجب است که عموم 

ارگان های سینمایی به سمتی بروند که استانداردی 
مطلوب و ایمن ایجاد شود.

آقا محمدیان ادامه داد: یادمان نمی رود زمانی برخی 
فیلم های سینمایی بیشترین فروش را در شهرستان ها 
داشتند، به دلیل اینکه سینماها حداقلی از استاندارد را 
داشتند ولی حاال چه؟ متأسفانه کیفیت پایین سالن ها 

باعث مخاطب گریزی در شهرستانها شده اشت.
شــفیع آقامحمدیان با مخاطب قرار دادن مدیران 
سینمایی گفت: ســاخت و مرمت ســینماها، نیاز به 
همکاری مســتمر دولت و بخش خصوصی دارد. این 
دو باید کنار هم قرار گیرند و اســباب ارتقای سالن ها 
را فراهم کنند. در شهرستان ها بهمن سبز تالش های 
خوبی برای سالن سازی کرده و این تالش ها باید ادامه 

پیدا کند.
گفته های شــفیع آقامحمدیان دربــاره محرومیت 
سینمایی شهرســتان ها واقعیتی است که سالهاست 
وجود داشــته و بخصوص در مناطق مرزی کشور این 
محرومیت بیشتر اســت. چه ایرادی دارد که مناطق 
مرزی که کانون ورود و خروج مسافران هستند صاحب 

پردیس هایی شوند که رونق فرهنگی به آنها دهد؟
حســن هدایت کارگردان قدیمی سینمای ایران با 
تأکید بر پتانســیل جذب مخاطب در شهرستان ها از 
طریق ســالن سازی به سوره ســینما گفت: آنقدر در 
شهرستان های دورافتاده و مرزی آرامش هست که اگر 
امکانات فرهنگی بخصوص ســینماهای خوب در این 

شهرستان ها ایجاد شود محال است کسی از آنجا کنده 
شده و به شهرهای بزرگ بیاید.

کارگردان »دالوران کوچه دلگشا» و »گراندسینما« 
ادامه داد: سینماســازی به پول نیــاز دارد و در کنار 
موسساتی مانند بهمن ســبز، بانکها باید ورود کنند 
و تســهیالت ویژه ای برای ســالن ســازی تخصیص 
دهند. باید از سینماسازان برای بهبود شرایط خوب و 
مطلوب حمایت کرد تا همان امکاناتی که در پایتخت 
است در شهرســتان ها هم برقرار شــود بخصوص در 

شهرستان های کوچک تا مردم دلگرم شوند. 
هدایــت افزود: امکانات ســینمایی اســتاندارد در 
شــهرهای بزرگ کم و بیش وجــود دارد و ما باید در 
برطرف کردن ایــن نیاز در شهرســتان های کوچک 
هم اقدام کنیم. خوشــبختانه موسساتی مانند بهمن 
سبز این نیاز را دریافته اند و امید که حمایت شوند تا 

حرکت خود را امتداد دهند.
آنچه این دو سینماگر گفتند مشــتی نمونه خروار 
است از نیاز وافر شهرستان ها به سالن های استاندارد. 
نیازی که موسسه بهمن سبز خیلی خوب آن را دریافته 
و در حال برآورده کردنش اســت. ولی بهمن سبز در 
این مســیر باید حمایت ارگان های متنفذ سینمایی 
و شهرداری ها و استانداری ها را داشته باشد. این طور 

نیست؟
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راجع به زبان فارسی حقیقتًا نگرانم
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار شاعران و اهل ادب:

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با جمعی از شاعران 
کشور با  انتقاد و ابراز گالیه از صدا و سیما و مطالبه از حوزه 
هنری و ارشاد و ضمن تقبیح استفاده  فراوان از لغات بیگانه 
در رسانه ها، خطاب به مسئوالن تأکید کردند: نگذارید زبان فارسی 

دچار فرسودگی و ویرانی شود.
  در شب والدت باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن 
مجتبی )ع(جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و 
پیشکسوت با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 

دیدار کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
دیدار، حرکت و پیشــرفت جریان 
شــعر انقــالب را امیدوارکننــده 
دانستند و گفتند: البته جریانهای 
شــعری دیگری نیز وجود دارد اما 
این جریان شعر انقالب است که از 
لحاظ مضمون، نوآوری در مضامین 
و صیقل یافتگِی الفاظ پیشــرفت 

بسیار چشمگیری داشته است.
رهبر انقــالب اســالمی، بیان و 
پدیده ی شعر را از معجزات آفرینش 

خواندند و افزودند: شعر از جنبه ی 
جمال و زیبایی برخوردار اســت و 
این امتیاز، شعر را به یک رسانه ی 
اثرگــذار و مســئولیت آور تبدیل 
میکند که بایــد این تعهــد را در 
خدمت جریان روشنگری و هدایت 

قرار داد.
ایشان با اشــاره به یک مغالطه ی 
ناشیانه که شعر را به »شعر هنری« 
و »شــعر متعهد« تقسیم می کند 
و می کوشد با شــعار قلمداد کردن 

گزارش
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شعر متعهد، از آن ارزش زدایی کند، 
خاطرنشان کردند: اشعار بزرگان و 
قله های شعر فارسی همچون حافظ، 
سعدی، فردوســی و مولوی آکنده 
از اخالق، تعلیــم، تعهد، حکمت، 
عرفان، معنویت و اسالم ناب است، 
بنابراین تفکیــک جنبه ی هنری و 
زیباشناختی شعر از جنبه ی رسالت 
و تعهد آن، مغالطه ای واضح و ناشی 

از غفلت یا کم سوادی است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای قرار 
دادن شــعر در خدمــت معــارف 
توحیــدی، فضائــل اهل بیــت 
علیهم الســالم، انقــالب و حوادث 
مهم کشــور و مســائل گوناگون 
دنیای اسالم را موجب اعتالی شعر 
دانســتند و افزودند: در اشعار خود 

زیبایی های رفتــاری ملت، همانند 
حماسه ی زیبا و پُرشــکوه حضور 
فداکارانه ی مردم در کمک رسانی به 
سیل زدگان را به تصویر بکشید، زیرا 
این کار، شعر شما را به پرچم هویت 

ملت تبدیل میکند.
ایشان تأکید کردند: حفظ هویت 
ملت بسیار مهم است، چراکه ملتی 
که هویت خود را گم کند، در مشت 
بیگانگان آب می شود و از بین می 

رود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
در بخش دیگری از سخنانشــان، 
درخصوص زبان فارسی ابراز نگرانی 
کردند و گفتند: مــن راجع به زبان 
فارســی حقیقتــاً نگرانــم زیرا در 
جریــان عمومی، زبان فارســی در 

حال فرسایش است.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: 
من از صداوسیما گله مندم، به دلیل 
اینکه به جای ترویج زبان صحیح و 
معیار و زبان صیقل خورده و درست، 
گاهی زبان بی هویت و تعابیر غلط و 
بدتر از همه تعابیر خارجی را ترویج 
می کند. انتشــار فالن لغت فرنگی 
یک مترجم یا نویسنده از تلویزیون، 
موجــب عمومی شــدن آن لغت و 
آلوده شدن زبان به زوائد مضر می 

شود.
ایشان با تقبیح استفاده ی فراوان 
از لغات بیگانه در رسانه ها، خطاب 
به مسئوالن تأکید کردند: نگذارید 
زبان فارســی دچار فرســودگی و 

ویرانی شود.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
همچنیــن از ولنــگاری زبانــی و 
ساخت لفظی بســیار نازل برخی 
ترانه ها و پخش آنها از صداوسیما در 
سریال ها نیز انتقاد کردند و گفتند: 
زبان فارسی قرنهای متمادی است 
که عمدتاً به وسیله ی شاعران بزرگ 
حفظ شده و این گونه سالم و فصیح 
به دست ما رســیده است، بنابراین 
ما باید حرمت زبــان را حفظ کنیم 
و اجازه نداریم بــا بی مباالتی آن را 
به دســت فالن ترانه سرای بی هنر 
بدهیم که الفاظ را خراب کند و بعد 
نیز با پول بیت المال در صداوسیما 
و دســتگاه های دولتی و غیردولتی 

پخش شود.
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یزدان عشــیری، طی مقدمه ای در آغاز این نشســت نگاه بسته به کارکردهای زبان
گفت: بی تفاوتی نسبت به زبان فارسی و چگونگی کاربرد 
آن در ســینما و تلویزیون موضوعی است که بسیاری از 
زبان شناسان و اســاتید حوزه زبان و ادبیان فارسی را به 
واکنش واداشــته و در این رابطه، حتی، رهبری انقالب 
هم، در دیدار با شــاعران و نویسندگان بر این مهم بسیار 

تاکید داشته است. 
در ادامه عباس کریمی عباســی کارشــناس ادبیات و 
سینما، ضمن تاکید بر بهره مندی مفید از زبان و ادبیات 
فارسی و به روز رسانی آن در فضای فرهنگی امروز خاطر 

نشان کرد: 

هفتمین نشست تحلیلی »سینما؛ گفتمان فرهنگی« با موضوع »بررسی زبان فارسی در تولیدات سینما و 
تلویزیون« با حضور دکترمهدی صالحی دبیر انجمن فرهنگی آموزشی ویرایش و درست نویسی،علیرضا 
رئیسیان کارگردان، کورش علیانی دانش آموخته زبان شناسي، دکترحسن نورانی استاد دانشگاه، 
مهدی سجاده چی فیلمنامه نویس، ناصرفیض نویسنده، شاعر و مسئول دفتر طنز حوزه هنری، عباس 
کریمی عباسي کارشناس ادبیات و سینما و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و امور محافل حوزه هنری 

در سالن کنفرانس سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد.

نشست تحلیلی»بررسی زبان فارسی در تولیدات سینما و تلویزیون«

گزارش

مرضیه فرزعلیان
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زبان و ادبیات فارســی مخزن بــزرگ و گنجینه 
ارزشــمندی ازموالنا و ســعدی و غیره اســت که 
متاســفانه تا چهل ســالگی انقالب از این بستر به 
خوبی استفاده نشده اســت. ایران در حوزه زبان و 
ادبیات فارســی از بهترین منابع برخوردار بوده اما 
عدم شناخت مخاطب نســبت به محتوای آن توزیع 
زبان و ادبیات فارسی را با مشکلی جدی روبرو کرده 
است. در این میان بی توجه به اســتفاده شایسته از 

مخزن ادبیات به این مشکالت دامن می زند.
کریمی عباســی ذات ادبیات را درونی دانســت 
واذعان داشــت: مخاطب ادبی به واسطه ریشه های 
ادبی نیز درون گرا اســت بنابراین ساختار ادبیات با 
ساختار فیلمسازی تفاوت چندانی دارد. این وجهه 
تشــابه معیاری اصولی برای تولید محتوا در عرصه 
سینما و تلویزیون است اما تطابق ادبیات با ساختار 
ســینما و تلویزیون خود نیاز به مهــارت دارد. زبان 
فارسی از پتانســیل و ظرفیت های زیادی برخوردار 
است اما کسب آن آســان نبوده و باید بدانیم از این 
ظرفیت در تولیدات ســینمایی و تلویزیونی چگونه 

استفاده کنیم. 
وی ادامه داد: ساالنه ١9 هزار واژه به زبان انگلیسی 
اضافه و در فرهنگ آکسفورد لحاظ می شود در حالی 
که با کمی مقایسه ســاالنه به تفاوت واژگان در آن 
پی می بریم اما متاسفانه در به روز رسانی و افزایش 
دامنه لغات زبان فارســی در بی توجهی به سر برده 
و بنابر دالیلی بخشــی از زبان مغفول مانده است در 

حالیکه می شود از آن به نحو احسن بهره برد.
این کارشناس ادبیات و ســینما عدم وجود سواد 
رســانه ای را عاملی برای اســتفاده غلط ازوســایل 
ارتباط جمعی نظیر تلویزیون معرفی کرد و بسیاری 
از مشکالت مربوط به ادبیات و زبان فارسی را از آن 

دانست.

نگاه بسته به کارکردهای زبان، بن بستی برای 
سینمای ایران

کورش علیانی دانش آموخته زبان شناســی یکی 
دیگر از میهمانان این نشست تحلیلی بوده است که 
در واکنش به کریمی عباسی نسبت به تشابه زبان و 
ادبیات فارســی گفت: برخالف نظر کریمی عباسی، 
زبان فارســی با ادبیات تفاوت بسیاری دارد. درواقع 
ما زبان و ادبیات سینما را نمی دانیم به همین دلیل 
در بن بســت های تولیدات ســینمایی و تلویزیونی 

مانده ایم و کاسه چه کنم به دست گرفته ایم.
کامال واضح اســت که قواعــد کار علمی در حوزه 
زبان را نمی شناســیم. ما مدام دلواپس هســتیم و 
می گوییم زبان فارسی در خطر است اما من نمی دانم 
چه کسی گفته است که زبان فارسی در خطر است؟ 
در حالی که براســاس بررسی یونسکو زبان در خطر 
9 فاکتور دارد که حتی در یک معیارش هم از سطح 

باالی 5 هم پایین تر نیستیم.
وی افزود: گنجینه زبان فارســی منوط به دیوان 
حافظ و موالنا و غیره نیست. ما نمی توانیم از اشعار 
موالنا موضوعاتی نظیر کودکان کار را استخراج کنیم 
چرا که این افراد در زمان دیگری زندگی کرده اند و با 

مسائل و مشکالت امروز سنخیتی ندارند.

علیانی با طرح ســوال هویت سازی سینما، چقدر 
در تشکیل و تاکید هویت ایرانی تاثیر داشته است؟ 
اذعان داشت: هیچوقت پژوهش ســازی خوبی در 
این حوزه صــورت نگرفته و تنها بــه دنبال جایگاه 
واژه ها بوده ایم این در حالی اســت که متودولوژی 
آن در آثار خارجــی به وضوح دیده می شــود. واژه 
جزو بی اهمیت ترین و کــم اثرترین بخش های یک 
زبان است اما عدم تفکیک بین لغات و مفهوم منجر 
به با اهمیت نشــان دادن واژه در زبان شــده است. 
گســتردگی به لحاظ تعداد واژه ها از دیگر تصوراتی 
است که اهمیتی ندارد. چرا که تعداد واژه هایی که 
به مفاهیم منفک از هم توجه می کند، حائز اهمیت 
است. در این میان کارآمدی زبان در چارچوب توجه 
به تعداد واژه های باال، بینشــی اشتباه است. اساسا 
تعداد کلمات نمی تواند معیــاری برای کاربرد زبان 
باشــد. گاهی تغییر در لحن، نیاز فرد را تامین کرده 

و مانع از استفاده تعداد زیادی از واژه ها می شود.
وی اســتفاده مکرر و بهره مندی مــردم از برخی 
زبان ها را عامل ماندگاری زبان معرفی کرد و خاطر 
نشان کرد: در زمان ورود اســالم به ایران، دو زبان 
پهلوی و دری وجود داشته است اما ترویج زبان دری 
و اســتفاده از آن منجر به فراموشــی تدریجی زبان 
پهلوی شده اســت بنابراین نهایتا زبانی را که مردم 
استفاده می کنند باقی می ماند و حساسیت درتاثیر 

پذیری از زبانهای دیگر کامال بی مورد است.
این زبان شــناس ادعا کرد: در جهــان قصه زیاد 
نیست و ما مدام قصه ها را برای هم تعریف می کنیم 
اصوال قصه ها ادبیات نیســتند و ما هر چقدر به وجه 
زبانی و ادبیاتــی آن بپردازیم پرت تر می شــویم ما 
هرچقدر جلســه ســعدی خوانی بگذاریــم و امیر 

ارسالن نامدار بخوانیم از آن چیزی در نمی آوریم.
ما باید به دنبال رابطه مابین زبان فارسی و سینما 
باشیم در این راستا هرچقدر متنی تر به موضوع نگاه 
شود در این ارتباط ناموفق تر خواهیم بود. فیلم هایی 
نظیر رســتم و ســهراب با تمام ارزشمندی شان، با 
موفقیت روبرو نشــد چرا که نــگاه متنی به موضوع 

داشته ایم.
وی یادآور شد: صرفا دو راه برای تبدیل روایت های 
بنیادین به داستان وجود دارد که در وهله اول توجه 
به تصویر است که از طریق سینما ممکن می شود و 
تاریخ سینما را می سازد. مخاطب سینما مردم کف 
خیابان هستند که با سازندگان سینما تفاوت دارند. 
آنچه که تا به امروز از منظر زیبایی شــناختی وجود 
دارد، همیشه به پیشینه زبان فارسی نگاه کرده است 
در حالیکه در قرن 2١ نمی توان معیار سنجش افراد 

را صحیح خوانی غزل و اشعار گذشتگان دانست.
بی احساسی، زبان فارسی را نابود می کند

حسن نورانی، استاد دانشــگاه از دیگر میهمانان 
این مراســم بود که بررســی جایگاه زبان و ادبیات 
فارسی در تولیدات ســینما و تلویزیون را منوط به 
بازنگری ســیر تاریخ عملکرد این رسانه ها دانست 
و اذعان داشــت: ریشه یابی مشــکالت ادبیات در 
تولیدات را باید از دوران مدرســه شــروع و و تا به 
امروز بررســی کنیم. برنامه ها و فیلم های تلویزیون 

و سینما دردوران کودکی ما با محتوای امروز این

كورش علیانی :

واژه جزو بي اهمیت ترين و

 كم اثرترين

 بخش هاي يك زبان است 

اما عدم تفكیك بین لغات 

و مفهوم منجر به با اهمیت 

نشان دادن واژه در زبان شده 

است.

ماهنامه داخلی

ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹
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ماهنامه داخلی

سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

علیرضا رئیسیان:  

به عنوان كارگردان

 سعی كرده ام در آثار 

خود، نگاه به ادبیات و زبان 

فارسی گذشته را با زبان 

امروزی بیان كنم

 و نشانه ها و مفاهیم 

گذشته را در قالب داستان 

هايی جذاب برای مخاطب 

متوسط به نمايش بگذارم .

 رسانه ها تفاوت مشــهودی پیدا کرده است این 
در حالی اســت که در گذشــته شــاهد تولید آثار 
فاخری در تلویزیون بوده و نوع گویش و دیالوگ ها 
به نحوی ادبــی و اصولی مطرح می شــد و تاجایی 
پیش می رفت که زبان عامه مردم را نیز تحت تاثیر 
قرار داده است. اینکه فردوسی و یا حافظ و سعدی 
متعلق به گذشته های دور هستند، بحثی بی نتیجه 
و همیشــگی بوده و در طرفداری و تکذیب آن هم 
همیشه دچار زیاده روی شــده ایم. نسل امروز ما از 
لحاظ زبانی کامال بی سواد اســت و از قدرت درک 

معنای واژه ها و درک زمانی نیز عقب مانده است.
وی یادآور شــد: طی چند دهه گذشــته رسانه 
بر مردم تاثیرات بسیاری گذاشــته است اما تغییر 
ذائقه و بی سلیقگی در این عرصه منجر به تولید آثار 
سطح پایین و تمسخر شــد. ناگفته نماند که زبان 
فارسی گستردگی بســیاری دارد که بخشی از آن 
متعلق به کشور افغانستان است. زبان فارسی رایج 
در ایران تا حدی دستخوش تغییر و دگرگونی قرار 
گرفته که در کشور افغانستان به منظور جلوگیری 
از تاثیر زبان مــا اقدام به تصویــب مصوبه ای برای 
مقابله با زبان فارســی رایج در ایــران کرده و با آن 
مبارزه می کنند در این میان تحت تاثیر قرار گرفتن 
معلمان مدارس نســبت به گویش دانش آموزان و 
مواجهه با ذائقه های شــکل نگرفته، ادبیات قشــر 
فرهنگی و آموزشــی را نیز متحول کرده است که 
این اتفاق برای زبان و ادبیات کهن ما بسیار نگران 

کننده است.
این استاد دانشــگاه ضعیف شدن علوم انسانی در 
عرصه دانشــگاهی و صحن عمومی جامعه را ضربه 
به هویت عمومی معرفی کــرد و گفت: بی توجهی 
فرزندان به ادبیــات و ترویج گفتمــان محاوره در 
فضای مجازی، پدیده ای همگانی است که در همه 
کشورها مشکل ساز شده اما بی احساسی فرهنگی 
نسبت به پارامترهای فرهنگی یک کشور مهم تر از 

آن بوده و پیامدهایی جبران ناشدنی به دنبال دارد. 
ما باید به تاریخ زبان فارسی برگردیم و این بازگشت 
تا حدی می تواند کارساز شود که بتوانیم به پختگی 

افراد در زبان برسیم.

 نگران نابودی زبان فارسی نباشید
در ادامه ناصر فیض نویسنده، شاعر و مسئول دفتر 
طنز حوزه هنری، نگرانی نسبت به از بین رفتن زبان 
و ادبیات فارسی را بی مورد اعالم کرد و گفت: ورود 
واژه های جدید بــه زبان فارســی و بعضا واژه های 
غریبه، نگرانی های را نســبت به از بین رفتن زبان 
فارسی برای برخی افراد ایجاد کرده است در حالی 
که به نظر بنده نگرانی ای در این زمینه وجود ندارد 
چرا کــه تاثیرپذیری زبان فارســی از دیگر زبان ها 

اتفاقی عادی است.
وی افــزود: در تاریــخ زبان فارســی کشــور ما 
اصالحــات و واژه های زیــادی وجــود دارد که بنا 
به دالیلی نامعلوم، مورد اســتفاده قــرار نمی گیرد 
بنابراین عدم استفاده از واژه های جدید، به معنای 
کمبود لغــات و بی تحرکی زبان ما نیســت. در این 
میان حتی نیازی به تالش زبان شناســان نیســت 
و مردم خود جهت و معنای واقعــی واژه ها را پیدا 
می کنند. در معرفی و شناســاندن معنــا و کاربرد 
واژه ها از ابتدا اشــتباه و کم کاری شده و دیگر قادر 
نیســتیم با برگزاری کالس و نشست های مختلف 
نسبت به این اصالحات اشــتباه رایج در بین مردم 
اقدام کنیم. در واقع مشــکل اصلــی در جایگزین 
کردن واژه ها به جای لغت اصلی در زبان فارســی 
است. زبان شناســان باید نســبت به معرفی لغات 
در جای درست و معنای واقعی خود به موقع عمل 

کنند.
فیض درباره لزوم نظارت بر روند استفاده از زبان و 
ادبیات فارسی دربرنامه های تلویزیونی خاطرنشان 
کرد: سینما و تلویزیون محفلی برای گسترش زبان 

است اما به تنهایی نمی تواند منجر به معرفی و ارائه 
مناسب آن باشد. این در حالی است که هر اقدامی 
در کشور، متولی مختص به خود را دارد. غلط خوانی 
اشعار حافظ و سعدی و غیره یکی از اشتباهات رایج 
در این عرصه اســت که بنابر ســلیقه های شخصی 
نسبت به آن نظر داده می شــود در حالی که برای 
جلوگیری از این اشــتباهات نیاز به شورای نظارت 
برای درست خوانی داریم تا از ظرفیت های به نحو 

مناسب و کارشناسانه ای استفاده شود.

 اندیشه مردم فراموش شده، زبان فارسی را 
به تغییر کشاند 

 مهدی سجاده چی فیلمنامه نویس درباره سینما 
و ارتباط آن با ادبیات و ســینما گفت: از نظر بنده 
نیت و قصد و غرضی برای ســقوط زبان فارسی در 
سینما و تلویزیون وجود ندارد و این ناهماهنگی ها 
تحت تاثیر شرایط و جبر موجود شکل گرفته است. 
در گذشته کتب زیادی درباره ایرانی های به نگارش 
درآمده اســت و ما امروز با برخی از این اندیشه ها 

موافق و با برخی دیگر مخالف هستیم.
وی افــزود: حقایقــی در تاریخ ایرانیــان وجود 
دارد که در هیچ کتابی گفته نشــده و ما به تدریج 
آن را کشــف می کنیم. بخشــی از این واقعیت ها 
فرهنگ نگاه و سلوک مردمی بوده است که هرگز در 
دوران قبل و یا بعد از اسالم دیده نشده اند. ساختار 
اجتماعی- سیاسی ای که در کشور ما حاکم است در 
دوران بروز و ظهور اسالم و تقید به دین، توده های 
بسیاری از مردم را نادیده گرفته است. در این بین 
بســیاری از افراد معتقدند که اصــوال دین بخش 
زیادی از مردم در دوران قبل از اســالم، مشخص 
نیست و این اطالعات تنها به واسطه ترجمه هایی از 
طبقات فرادست و مکاتبات درباری به دست آمده 
اســت و اطالعات واضحی از تفکــرات مردم وجود 
ندارد. برخی نیز معتقد هستند که بسیاری از مردم 

از اصال اندیشه واضح و مشخصی نداشته اند.
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سجاده چی یادآور شد: بعد از انقالب ما اندیشه ای 
مبنی بر تغییر ساختارهای اجتماعی نداشته ایم اما 
هرکســی هم که دچار تغییر طبقــات و گروه های 
اجتماعی شده اســت به نوعی مقررات قشر متعلق 
به خــود را رعایت کرده اســت و با همــان ادبیات 
صحبت می کند برای مثال مــا می توانیم نگاهی به 
مدیران رادیو و تلویزیون بیاندازیم تا به این نتیجه 
برســیم که مدیران در طول ۴۰ سال اخیر با وجود 
تفاوت های شــخصی و دامنه لغات متعدد، همانند 

الگویی مشخص، صحبت می کنند.
این فیلمنامه نویس در خصوص مخاطب حرفه ای 
ســینما گفت: اینکه چــه فیلمی برای ما پســند و 
یا ناپسند باشد ســلیقه ای است. ســلیقه بصری و 
درک و فهم فیلم هم کاری آموزشــی است و نباید 
انتظار داشــت مخاطــب در هر نقطــه دنیا به یک 
اندازه از فیلم اســتقبال کند. ما مخاطبان حرفه ای 
و آموزش دیده ای داریم کــه در مواجهه با فیلم ها 
سرش کاله نمی رود. برخی افراد نیز درباره فیلم ها 
دغدغه مند هستند و با فکر جلو می روند. این افراد 
نیز سلیقه خاصی در انتخاب فیلم ها دارند و متوجه 
پیشرفت و یا پسرفت فیلم بر اساس ادعاهای اولیه 
فیلمساز می شوند. قانون ازلی و ابدی یک فیلم آن 
اســت که خوب از آب در آمده است یا خیر. ادبیات 
کهن ما یکبار مورد ترجمه قرار گرفته اســت یعنی 
گزارش هایی از تجربه زیستی و عرفانی شاعر که در 
قالب کلمات ترجمه شده است بنابراین تبدیل این 
ترجمه ها به فیلمنامه مجدد نیاز به ترجمه ای دیگر 
دارد و که جز با نبوغ، خالقیت و اشــتباهات مکرر 

ممکن نمی شود.
سینما پایش را از گلیم اش دراز کرد

 در ایــن نشســت تحلیلــی علیرضا رئیســیان 
کارگردان ســینما و تلویزیــون در خصوص نقش 
ســینما در معرفی زبان و ادبیات مرســوم به مردم 
گفت: ســینما قادر به معرفی ادبیات و زبان اصلی 
مردم اســت ولی باید کارگردان جسوری برای این 
کار وجود داشته باشد چرا که نه منتقدین از دانش 
و درک این قضیه برخوردارند در حالیکه مخاطبین 
از لحاظ دریافت حســی، مفهوم را می پذیرند و نه 

مدیران جدی ای در این زمینه داریم.
وی اذعان داشــت: ســریال »بازی تاج و تخت« 
پربیننده ترین ســریال تاریخ جهان شد در حالیکه 
پایه و اســاس آن ادبیات کالسیک انگلستان است. 
بنابراین هیچ یک از آدم هــای جهان ادبیات امروز 
را درک نمی کنند ولــی از آن لذت میبرند. مهم آن 
است که شما چیزی را ارئه دهید که مخاطب از آن 
لذت ببرد برای نمونه اژدها و آتش دهانش تلفیقی 
از فرهنگ ایران و چین اســت کــه در این فیلم به 
وضوح دیده می شــود. اقتباس از دیگر فرهنگ ها، 
برای کشــورهایی نظیر انگلســتان اهمیت داشته 
و هنر محســوب می شــود. ما در همه جــای دنیا 
شکسپیر میخوانیم. راجع به مختصات روح انسانی 

حرف زدن همیشه ثابت و الزم است. 
رئیســیان به روز کردن اتفاقات را امری درست 
میداند و اظهار داشــت:. من از ١۷ ســال پیش به 
دنبال امــکان امروزی کردن نشــانه ها و معادالت 

ادبیات کالســیک ایران بوده ام. این اتفاق برای من 
عالقه اســت در حالیکه نه زبان شناس و نه فرهنگ 
شــناس هســتم. ادبیات ما می تواند قصه ساز برای 
سینما و تلویزیون باشــد بنابراین ما قصه را تفکیک 
کرده و به وجود میآوریم. اساسا آن چیزی که ممکن 
اســت در هر دورهای از زمانی نتیجه بخش باشد، 
باید معادل ســازی شــود بنابراین آن چیزی را که 
احساس شود در گذشته نسبت آن عالقه وجود دارد، 
می تواند در قالب امروزی مطرح شود این اقدام هیچ 
اشکالی ندارد. با وجود گذشت زمان همچنان امثال 

سعدی کارایی های مهمی در جامعه امروز دارد.
وی عنوان کرد: عالقه مردم به ســینما همیشــه 
وجود داشــته اســت اما در برهه ای از زمان، با دراز 
شدن پای ســینما از گلیم اش، منجر به ورود افراد 
بی صالحیت به عرصه سینما شده و این امر در میزان 
عالقه مندی مردم به دیدن فیلم ها نیز تاثیر گذاشته 
است. بنده به عنوان کارگردان سعی کرده ام در آثار 
خود، نگاه به ادبیات و زبان فارسی گذشته را با زبان 
امروزی بیان کنم و نشانهها و مفاهیم گذشته را در 
قالب داستان هایی جذاب برای مخاطب متوسط به 
نمایش بگذارم. این تجربه برای من بســیار برآیند 
جالبی داشــته اســت و معتقدم که ادامه این روند 
تقریبا غیر ممکن اســت، چرا که بــا هزینه های باال 
همراه بوده و به کارگردانی پوست کلفت نیاز دارد. 

نگاه انســانی آثار ادبی ما برای فیلمســازان غیر 
ایرانی نیز حائــز اهمیت بوده و حتــی در مواردی 
اســتفاده می شــود. من در فیلم آخرم »مرد بدون 
ســایه« به این نتیجه رســیده ام که امکان معادل 
ســازی یک قصه نظامــی و تاریخی وجــود دارد و 
بهره مندی از این نظریه بسیار نتیجه بخش و جالب 

بوده است.

بی توجهی به زبان فارسی به ضرر حاکمیت 
تمام می شود

 مهدی صالحــی دبیر انجمن فرهنگی آموزشــی 
ویرایــش و درستنویســی، از دیگــر میهمانان این 
مراســم بود که درباره وظیفه ویراستاران در حوزه 
زبان و ادبیات فارســی گفت: در دوره ای از زمان ما 
را پلیس زبان می دانستند و در موسسه ویراستاران 
با قدمت ده ســاله سعی شده است نســبت به این 

اقدام خودداری کــرده و مرزهایی بــرای ادبیات و 
زبان شناســی و مبناهایی برای کمک به این عرصه 
را در نظر گیریم که در نهایت موسســه ویراستاران 
به انجمن ویراستاران تبدیل شد. در این میان توجه 
به زوایای پنهان و مغفول زبان فارســی و ادبیات به 

عنوان هدف این انجمن قرار گرفت.
وی افزود: مباحث مربوط به اهمیت زبان فارسی 
در ســینما از جمله اقداماتی است که طی سه سال 
گذشته در انجمن مورد بررســی قرار گرفته در این 
میان توجه به زبــان و نه صرفا ادبیــات از اهمیت 
باالیی برخوردار شده است. پیشنهاد ما به جشنواره 
فیلم فجر اعطای جایزه زبان فارســی و تجلی آن در 
فیلم ها بوده اســت تا به ظرفیت های زبان متناسب 
با موضوع فیلم و شیوه ی کارگردانی و فیلم نامه آن 
توجه بیشتری شود. ما به دنبال تربیت افراد همانند 
شــاخص هایی چون علی حاتمی نیســتیم بلکه به 
دنبال دســتیابی به نحوه استفاده از زبان فارسی در 
حال حاضر هستیم وطرح این سوال که آیا از همه ی 
ظرفیت های زبان فارســی استفاده می شود یا خیر؟ 
این روند عالوه بر فیلم های داســتانی در فیلم های 
مستند نیز صورت گرفته است و تا کنون ۳۰۰ فیلم 
مستند توســط کار گروه مورد بررسی قرار گرفته تا 
خطاهایی نظیر زیرنویس و عدم تطابق آن با مفهوم 
مورد نظر اصالح شــود که این امر هیچ ارتباطی به 

حتی زبان فارسی و ادبیات رایج ندارد.
صالحی مشــکل اصلی زبان و ادبیات فارســی را 
عدم وجود جایگاه و پژوهشــگاهی برای ســنجش 
ارزش زبان اعالم کرد و یادآور شد: فرهنگ و دیگر 
جنبه های کشــور ما به زبان فارسی بی اعتنا است و 
این منجر به ضرر در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و غیره شــده اســت این درحالی است که 
این ضررها صرفا در قالب زبان ســنجیده نمی شود. 
شــاید بزرگترین خطا از لحاظ روش شناسی، بیان 
مفهوم در واژه و بعد از آن در فرهنگستان است.ما در 
عرصه های حاکمیتی هر کاری که می خواهیم انجام 
می دهیم ولی به دنبال پیوســت زبانی آن نیستیم.

که بر جایگاه آن در روایت و قصه تولیدات سینما و 
تلویزیون نیز تاثیر می گذارد در حالیکه که نســبت 
به این امر در کشورهای دیگر اقدام شده و تاثیرات 

مثبتی در تولیدات داشته است.
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ماهنامه داخلی

سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

برنامه سازی با محوریت 
تعامل علوم انسانی و سینما

در ابتدای امر درباره ضرورت و شکل گیری برنامه صحبت 
کنیم . تصور بر این است که مجله »نقد سینما« در سیر 
تطوری و تکاملی خودش حاال به جایی رسیده که آنتن 
گرفته و گویا برنامه ادامه دهنده راه مجله است . این تصویر 
را تایید می کنید؟ کمی درباره کلیت شکل گیری برنامه و 

ارتباطش با مجله برای ما بگویید لطفا ؟
تنکابنی تهیه کننده برنامه در ابتدا گفت : شکل گیری 
برنامه و مجله دقیقا مکمل همدیگرست و نمی توانیم بگوییم 
برنامه ادامه مجله است یا مجله کامل کننده برنامه. ما یک 
برنامه تلویزیونی داریم کــه دارد ادامه حرف های مجله را 
می زند و بــه تبعش چون یک برنامــه تلویزیونی به خاطر 
تلویزیونی بودنش نمی تواند یک سری حرف ها را بزند ، آن 

حرف ها را در مجله ادامه دهد . 
کمی به عقب تر برگردیم و از شکل گیری مجله توسط این 

تیم اجرایی فعلی برایمان بگویید. 

نقد سینما مجله با سابقه ای است که در دوره های مختلف حیات خود همیشه حرف های مهمی زده و 
حاال در سیر تطوری خودش حرف هایی که در کاغذ نمی گنجد را روی آنتن زنده شبکه 5 سیما می زند. 

محمد تنکابنی تهیه کننده برنامه »نقد سینما« و محمدرضا رضاپور کارگردان برنامه از نحوه شکل گیری 
و چالش ها و موانع و اهداف برنامه برایمان گفتند.

گفتگو با تهیه کننده و سردبیر »نقد سینما«

گفتگو
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رضاپور:

 در اين برنامه آدم ها احترام 

دارند ولی

 اين گونه نیست كه وقتی 

ما میزی را طراحی می كنیم ، 

آدم های پشت آن میز 

خط مشی اصلی

 را تعیین كنند

محمدرضا رضا پور: سال 9۳ که این مجله به 
من پیشنهاد شد رسانه ای را نداشتند که بتواند 
این چرخه تولید تا عرضــه را کامل کند ، یعنی 
چرخه ای باشــد که بتواند هم نگاه تئوریک این 
تفکر را بســط بدهد و به مخاطب معرفی کند و 
نقد سینما در سال 9۳ در چنین وضعیتی در یک 
فضای رفت و برگشتی و اضطراب و امید متولد 
شــد . زمانی که تقریبا بچه های جهبه فرهنگی 
انقالب در حسرت داشــتن یک مجله سینمایی 
بودند و مدام تاســف می خوردند که چرا ما یک 
مجله سینمایی خوش آب و رنگ و پر و پیمون 
نداریم که بتواند حرف ما را بزنــد ، نه لزوما در 
تقابل یک جریان دیگر بلکه به این عنوان که ما 

هم سهم مان را در گیشه داشته باشیم . 
خودتان چه قدر از مسیر مجله راضی هستید. 

فکر می کردید حاال به آن جامعیتی رسیدید که در 
تکامل مجله بخواهید برنامه تلویزیونی بسازید؟

پاسخ به این سوال سخت اســت زیرا ما داریم در 
شــرایطی کار می کنیم که مثال جریانی که شبیه ما 
نیستند ، نمی خواهم بگویم روی به روی ما هستند، 
بلکه فقط شبیه ما نیســتند و جور دیگری هستند 
که ما نیســتیم. این جریان حداقل باالی 5۰ ســال 
سابقه روزنامه نگاری سینمایی تخصصی دارد یعنی 
از »ستاره ســینما« به این ور در دهه ۴۰ بارها این را 
تمرین کرده و بعد از مدتی با پیشــرفت رسانه های 
جمعی و رســانه های نوین آمده در مسیرهای دیگر 
هم جای پای خودش را باز کرده و این سابقه این طرف 
خیلی کم تر و منقطع است . مثال یک دوره ای سینما 
ویدئو داشتیم ، چند ســال مجله نبوده ، بعدش یک 
مجله دیگر آمده ، کورسوهایی بوده که اتفاق افتاده 
و از آن طرف هم ما داریم در فضایی کار می کنیم که 
جریان فکری ما همیشه اصالت را به تولید می دهد. 
اساسا روزنامه نگاری را یا کار تخصصی رسانه ای را به 
عنوان شغل قبول ندارند یا برای خیلی ها حکم منزل 
تو راهی را دارد ، یک مدت میایند این جا که بعد بروند 
در مسیر دیگر ، یعنی ضریب بخورند ، معرفی بشوند و 
بعد بروند در یک مسیر دیگری کارشان را ادامه دهند، 
یا فیلم ساز شوند یا مدیر فرهنگی. برای همین چون 
این کار خودش اصالت ندارد ، ما با یک تجربه پیوسته 
مطبوعاتی رو به رو نیستیم که بگوییم خب ما از این جا 
شروع کردیم ، حاال به این جا رسیدیم و وقتش بود که 
برنامه تلویزیونی را شــروع کنیم برای همین تقریبا 
می شود گفت که نســخه مکتوب و مطبوعاتی »نقد 
ســینما« هنوز جا دارد . این مجلــه آن قدر منقطع 
منتشر شده که نمی توانیم نسبت به آن یک تحلیل 
جامع ارائه دهیم و بگوییم از نقطه »الف« شروع شده 
و به نقطه »ب« رسیده و فالن اتفاقات در آن افتاده و 
نمی دانم واقعا بگویم وقتش بود یا نبود ولی ما از یک 
جایی به بعد احساس کردیم که حرف های ناگفته ای 
داریم که عالوه بر مجله باید در مدیوم های دیگری هم 
بزنیم . اینجوری نبود کــه بگوییم خب ما االن دیگر 
اشــباع شــده ایم در مجله یا مثال فرض کنید مجله 
دوره ا ش گذشته یا چنین حرفی . برای همین است که 
هم چنان مجله اعتبار قبلی خود را حفظ کرده است 
و هم چنان نسخه مکتوبش موضوعیت دارد و منتشر 
می شود ، در کنارش هم در واقع برنامه تلویزیونی به 

اقتضای مدیوم خودش دارد جلو می رود . 
لطفا کمی درباره تیم ترجمه تان برایمان توضیح 

 دهید ؟
برنامه نقد سینما از روز اولی که راه افتاد طراحی ای 
که بین من و آقای تنکابنی انجام شد این بود که فرض 
کنیم که ما در ســینما با یک اکوسیستم طرفیم که 
مثال صد تا جزء دارد یا صد بخش دارد، یا اصال فرض 
کنیم ما برای رسیدن به سینمای ایده آل مان که یک 
پیکره متشکله ، به طور مثال صد تا سوال را باید پاسخ 
بدهیم. برای همین گفتیم خب ما جواب بعضی هایش 
را در ایران داریم ، به بلوغ رســیده ، به جایی رسیده 
که می توانیم بیاییم آن را به عنوان یک تجربه مثبت 
معرفی کنیم و بعضی مواقع فقط می دانیم باید یک 
چیزی باشد که االن نیست ولی تجربه اش در سینمای 

دنیا وجود دارد برای همیــن از روز اول ما نگاه مان را 
محدود به ســینمای ایران نکردیــم خیلی از مواقع 
موضوع را مطرح می کنیم ، دنبال جوابش می گردیم 
برای همین تقریبا روی اکثر پرونده ها یا بحث هایی 
که در نقد سینما از روز اول اتفاق افتاده نگاه تطبیقی 
داشتیم. یعنی مثال اومدیم به بهانه تختی پرونده ای 
باز کردیم به نام سینمای ورزشی با نگاه به اسطوره ها، 
یعنی دوباره پای علوم انســانی را ســفت و محکم 
در بحث نگه داشــتیم. و بعد آمدیم مثال تختی را با 
»محمدعلی کلی« مقایســه کردیم و تجربه جهانی 

را هم گفتیم . 
آمار دقیق تری درباره تعداد اعضای تیم تان یا 

خروجی مدون آن دارید ؟
رضاپور: این تیم خیلی زیاد است . ما برای برنامه 
یک تحریریــه کامل داریم و ســاختارش از نظر من 
تقریبا تفاوتی با یک مجلــه مکتوب نمی کند ، یعنی 
برای ما یک مجله تصویری اســت که پرونده دارد ، 
بخش نقد دارد ، مجله خبــری دارد و همون تنوع  و 
تکثر را داراســت.  برای همین یــک تحریریه کامل 
به انــدازه مجله دارند بــرای برنامــه تلویزیونی کار 
می کنند. همین االن که ما اینجا نشسته ایم نزدیک 
به 6 نفر دارند برای برنامه کار می کنند که بخشی از 
آنها همزمان با ایران نگاه به خارج از ایران هم دارند 
با زبان های مختلف یعنی ما تیم های رصد و ترجمه 
انگلیســی داریم ، عربی داریم ، فرانسه داریم و بنا به 
موضوع از این بچه ها کمــک می گیریم. تقریبا ما در 
همه قسمت ها بخشی از آیتم ها را تولیدی و بخشی را 
تامینی داریم ، یعنی ما رصد می کنیم چیزهای خوب 
را پیدا می کنیم ، برنامه ای هم که برای آینده داریم 
شــاید این اتفاق یک موقع بیفتد که ما کامال مهمان 
مجازی از طریق skype داشته باشیم که از همان 

فضای خودش بتواند به ما کمک کند . 

این تحقیقات و پژوهش ها جور دیگری هم قرار 
است استفاده شود یا خوراکش فقط همین برنامه 
است ؟ مثال در قالب پژوهش، کتابی یا ... ، در کل 
برنامه ای برای آینده اش دارید یا نه آیتم به آیتم 
برای هر برنامه تهیه می شود مصرف می شود و تمام؟ 
رضاپور: این به ساختار مرکز انتشارات بر می گردد. 
ما در مجموعه خودمان االن ســه تا پروژه داریم که 

ماهنامه داخلی

ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹
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ماهنامه داخلی

سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

گـفـتـگو

این ســه پروژه به صورت واگن های یک قطار در حال 
حرکتند. جلوترین واگن ما بخش شبکه های اجتماعی 
و سایت ماست ، ما یک پروژه ای داریم که تا چند روز 
آینده رو نمایی می شود . پروژه سایت پشت صحنه مان ، 
که با همین نگاه از دریچه علوم انســانی به هنرهای 
تصویری سینما ، تلویزیون و game نگاه می کنیم. 
آن جا بخش عمده محتوا تولید می شود و سوژه هایی 
که یک مقدار نیاز به دقت بیشــتری داشــته باشند 
می آیند درون برنامه و بعد رسوب همه این ها تحلیلی 

شده و غربال شده  وارد پرونده های مجله می شود . 

برنامه هنوز در مرحله آزمون و خطاست یا نه ؟ قرار 
است آیتمی اضافه بشود کم بشود ؟ آدم ها ثابتند یا 

تغییر می کنند؟ 
تنکابنی در پاسخ به این ســوال گفت: ما استارت 
پخش برنامه را از جشنواره فیلم فجر زدیم ، گفتیم با 
شروع جشنواره ما یک برنامه هر شبی داشته باشیم. در 
این مسیری که خودمان برای خودمان در نظر گرفته 
بودیم فکر می کردیم که خب برنامه در قسمت 5 قرار 
است به نقطه برسد ، در قســمت هفتم قرار است به 
نقطه بعدی برسد . که خداروشکر ما خیلی زودتر به آن 
نتیجه رسیدیم یعنی اگر قرار بود 5 روزه یک مسیری 
را برویم شــاید در روزهای سوم یا چهارم به آن مسیر 
رســیدیم ، برای همین برنامه واقعــا دیگر در مرحله 
آزمون و خطا نیست. ما اگر قرار بوده آزمون و خطایی 
داشته باشــیم در همان روزهای اول جشنواره انجام 
دادیم و ایرادهای کار را متوجه شده و برطرف کردیم 
و االن دقیقا مسیرمان مشخص شده و به یک ترکیب 
ثابتی رسیدیم. ترکیب ثابت یعنی این که می دانیم قرار 
است در پرونده سینمای ایران مان با چه افرادی برویم 
جلو، در میز نقد پرونده های خارجی مان با چه افرادی 
برویم جلو ، در کنار این ها فقط محدود به دو نفر آدم 
نیســتیم . ما آدم هایی را داریم که بسته به موضوعات 

تغییر می کنند و چرخشی می شوند. 
وی افزود: قبــل از این که اصال ما بــا آقای رضاپور 

بحث های محتوایی را داشته باشیم زمانی که با آقای 
کاوه صحبت می کردیم بحث بهروز افخمی مطرح شده 
بود اما نیامدنشان از همان ابتدا برایمان تقریبا مسجل 
بود. چون می دانســتیم درگیر فیلم ســازی شخصی 
خودشان هســتند. بعد که در جلســات محتوایی و 
طراحی برنامه با آقای کاوه و رضاپور صحبت می کردیم 
به این نتیجه رســیدیم که ما دو جور طراحی برنامه 
برای خودمان داشــته باشــیم که بر مبنای دو جور 
مجری متفاوت باشــد. در همین حین بود که ما یک 
جلسه ای را گذاشتیم و مفصل با آقای افخمی صحبت 
کردیم دقیقا زمانی که ایشــان پیشنهاد اجرای هفت 

را هم داشتند. 

چقدر طول کشید تا آقای افخمی پیشنهادتان را 
پذیرفتند؟

آقای افخمی وقتی توانی که پشت برنامه هست و به 
قول خودشان نیروی جوان و با انرژی پشت این برنامه 
را دیدند یک ذره از موضع شان پایین آمدند و قرار شد 
جلسات و گپ زدن ها ادامه داشــته باشد و تقریبا در 
جلسه دوم ، سومی که با آقای افخمی صحبت کردیم 

ایشان موافقت خودشان را اعالم کردند. 
گونه دیگری که برای برنامه طراحی کرده بودید 

چه بود ؟ 
یک گونه از برنامه که فکرش را کرده بودیم این بود 
که برنامه مجری ثابت در تمام آیتم ها داشته باشد که 
همین شکلی است که االن داریم می بینیم و طراحی 
 Master دیگری که داشتیم این بود که یک مجری
داشــته باشــیم که در طول برنامه وجود دارد اما سر 
میزهای مختلف آدم هایی به عنوان مجری آن آیتم ها 
به این میز اضافه می شوند ، اما خب چون اولویت ما با 
همان طراحی اولیه بود زیــاد دنبال گزینه هایی برای 
گونه دوم نرفتیم و در همین حین طراحی برنامه بود 

که با آقای افخمی به توافق رسیدیم. 

از حاشیه های حضور آقای افخمی در مقام مجری 
»نقد سینما« برایمان بگویید. 

رضاپور : درباره آقای افخمــی نکته ای که وجود 
دارد و در همان دوران جشنواره هم کمی حاشیه ساز 
شد این که چرا ایشــان از »هفت« جدا شد و به »نقد 
سینما« پیوست و کلید واژه ای که خیلی تکرار می شد 
این بود کــه حوزه هنری یک پیشــنهاد مالی خیلی 
ســنگین به آقای افخمی داده ولی این در حالیست 
که ما زمانی با آقای افخمی وارد گفت و گو شــدیم که 
به ایشان برنامه »هفت« پیشنهاد شده بود اما داشت 
فکر می کرد که اگر مــن بخواهم »هفت« را اجرا کنم 
نیاز به یک تیم محتوایی جدی و یک تیم تولید جدی 
دارم . اولین بار هم که ما ایشان را دیدیم با ما اینجوری 
صحبت کردند که اگر مــن بخواهم »هفت« را بگیرم 
شــما به من کمک می کنید ؟ یعنی آقای تنکابنی به 
عنوان تهیه کننده و من هم به عنوان کســی که قرار 
اســت تیم محتوایی را سرپرســتی کند . که ما اعالم 
آمادگی کردیم . برنامه هایی هم داشتیم به ایشان هم 
گفتیم ، جلسه بعدی که ایشــان را دیدیم به قطعیت 
رسیده بود که نمی خواهد با شبکه سه کار کند ، بخش 
عمده ای هم اتفاقات مدیریتی بود یعنی آقای افخمی 
کال سبک و ســیاق آقای فروغی را نپسندیده بود ، در 
حالی که بعدها ما فهمیدیم پیشنهاد مالی ای که شبکه 

سه داده بود خیلی پیشنهاد پر و پیمان تری بود . 
تنکابنی : بله پیشنهاد مالی آن ها به مراتب بیشتر از 
مبلغی بود که ما االن داریم به آقای افخمی می دهیم . 
رضاپور : ولی این نکته ای آقای افخمی به ما گفتند و 
تیم ما را پسندیدند اصال تعارف نیست ، این عین گفته 
ایشان است که تیم »نقد سینما« تیم جوانی است که 

انگار کله اش بوی قرمه سبزی می دهد.
ولی تاکیدم روی این نقطه است که ما کامال اخالقی 
عمل کردیم و زمانی که ایشان داشت با »هفت« جلو 
می رفت خودمان را به عنوان گزینه مطرح نکردیم و 
زمانی وارد مذاکره شدیم که ایشــان اعالم کرده بود 

من »هفت« را نمی خواهم و حتــی آقای افخمی در 
مصاحبه ای هم عنوان کردند که وقتی من با بچه های 
»نقد ســینما« صحبت کردم، بچه هــا یک طراحی 
کامل داشتند و می دانســتند قرار است برنامه به چه 
سمت و سویی برود و نکته مهم بعد هم بحث مالی بود 
که همان طور که گفتیم رقم پیشــنهادی شبکه سه 
به مراتب بیشتر از مبلغی بود که ایشان االن از حوزه 
دریافت می کنند ولی خب انتخاب خودشون این طور 
بود و حوزه هنری از تهمت مجری دزدی که به آن زده 

شد ، کامال مبری است. 
درباره میز خبر هم برایمان می گویید؟

تنکابنی : ما یک بخش خبر برای برنامه داشتیم که 
 Playback برای این بخش می توانستیم یک آیتم
داشته باشیم که اخبار و وقایع طی هفته را نشان بدهد 
و بس. اما ما می خواستیم بخش خبرمان بخش خبر 
جدی تری باشــد که شاید فقط اســمش بخش خبر 
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تنكابنی :

اين برنامه به لحاظ 

محتوايی

  و فكری كامال مستقل است 

و زايیده ذهن گروه 

سازنده است 

و انصافا  حوزه 

هیچ نظری را درباره

 هیچ آيتمی به ما تحمیل 

نكرده

است.

باشــد اما در واقع در همان بخش یک سری مسایل 
را باز کنیم ، پیرامونش صحبت کنیم و برای خودش 
پرونده های مخصوص به خودش را داشته باشد و بعد 
درباره میز نقد سینمای ایران چه طور؟ چه شد که به 
این جمع بندی و ترکیب رســیدید و از تغییرات آن 

برایمان بگویید.  
تنکابنی در این باره نیز گفت: ما در ایام جشنواره 
برای میز نقد با دکتر میالد دخانچــی و دکتر امید 
روحانی آغاز کردیم چون نمی خواستیم میز نقدمان 
بحث نقد از منظر کالســیکش باشــد و دو منتقد 
موافق و مخالف بنشــینند و صحبت کنند و بگویند 
فالن فیلم خوب اســت و فالن فیلــم در نیامده. ما 
می خواستیم یک منتقد داشــته باشیم که از منظر 
کالســیک فیلم را نقد کند و حتما در مقابلش یک 
نگاه جدید و متفاوت به ســینما داشــته باشیم که 
در ایام جشــنواره دکتر دخانچی از منظر مطالعات 
فرهنگی به فیلم هــا می پرداخت و در مقابلش دکتر 
روحانی بود که کامال با نگاه یک منتقد ســینمایی 

درباره فیلم ها صحبت می کردند. 
  بعد از جشــنواره که برنامه هفتگی شــد ما این 
ترکیب را عوض کردیم ولی هیچ دلیل پشت پرده ای 
نداشت جز این که میالد دخانچی برای درمان عازم 
کانادا بــود و امید روحانی هم مشــغله های زندگی 
شخصی اش اعم از پزشــکی و بازیگری و غیره اجازه 
نمی داد هر هفته با ما باشد و قرار است بعدا در بخش 
متفاوتی ما را همراهــی کند. ما در ایــن دوران به 
گزینه های خیلی خوب دکتر مافی و آرش خوشخو 
رسیدیم که انصافا در میز نقد سینمای ایران ترکیب 

مطلوب و قابل قبولی هستند.
درباره میز نقد سینمای جهان نیز همین روال را 

در پیش دارید ؟ 
رضا پور درباره میز نقد سینمای جهان نیز توضیح 
داد : مهم ترین نکته ای که باید راجع به طراحی میزها 
در »نقد ســینما« بگویم این است که در این برنامه 

آدم ها احترام دارند ولی لزوما اصالت ندارند یعنی این 
گونه نیســت که وقتی ما میزی را طراحی می کنیم ، 
آدم های پشت آن میز باشــند که خط مشی اصلی را 
تعیین کنند بلکه ایــن صندلی ها یکی صندلی علوم 
انسانی است و دیگری صندلی نقد کالسیک سینمایی 
و کارشناسی های پشت این صندلی ها تغییر می کنند 
و مهم این اســت که آن بحث مورد نظر در هر فصل 
یک قدم به سمت جلو برود و به قول میالد دخانچی ما 
داریم تالش می کنیم که به حکمت جمعی آدم هایی 

که مخاطب ما هستند چیزی اضافه کنیم . 
مخاطب برنامه از همه طیف هستند ؟ یا همان 
مخاطب های همیشگی حوزه هنری اند ؟ چقدر سایه 
تفکرات منحصر به فرد حوزه هنری روی این برنامه 

سنگینی می کند؟
تنکابنی تاکید کرد: نه اصال این طور نیست. درست 
است که حوزه هنری دارد برنامه را از نظر مالی حمایت 
می کند ولی هیچ وقت یک جمله هم مبنی بر این که 
فالن فیلم را بکوبیم یا فالن فیلــم را باال ببریم به ما 
دیکته نکرده است و این برنامه به لحاظ محتوایی  و 
فکری کامال مستقل است و زاییده ذهن گروه سازنده 
اســت و انصافا هیچ وقت حوزه هیچ نظری را درباره 
هیچ آیتمی به مــا تحمیل نکرده تــا جایی که اصال 
خیلی ها نمی دانند این برنامه متعلق به حوزه هنری 

است. 
رضاپور نیــز در همین مورد توضیــح داد و گفت: 
درمورد برنامه اگر بخواهیم میــزان آزادی عمل آن 
را بگوییم شــما را ارجاع می دهم به مجله که در این 
چند سال گذشته همیشه شــدیدترین نقدها روی 
مهم ترین تولیدات حوزه را در هر سال مثل»مهمان 
داریم« ، »مزار شریف« ، »ســرو زیر آب« و ... مجله 
»نقد سینما« نوشته است یعنی این قدر تند رفتیم که 
بقیه انگیزه نقد نداشتند یعنی هر آن چیزی که قرار 
بود گفته بشود را ما خودمان گفتیم و در برنامه »نقد 
سینما« هم همان قدر دستمان باز است و اگر متهم به 

شعار گویی شویم ، خود برنامه و سابقه مطبوعاتی آن 
تمام قد از این اتهام پاکش می کند. 

 این ســعه صدر حوزه هنری اســت که به ما اجازه 
می دهد کامال نظرمان را بیان بکنیم و به نظرم اتفاقا 
حوزه هنری یکی از وجیه ترین جاهایی است که باید 
برنامه سینمایی داشته باشد زیرا به نظر من مهم ترین 
کمپانی تولید فیلم در کشور اســت و چرخه کاملی 
از تولید تا اکران و پس از آن شــبکه نمایش خانگی 
دارد و االن کامال وقتش بــود که برنامه ای روی آنتن 
داشته باشد که از سود و پیام رسانی اش کل این جبهه 
فرهنگی انقالب منتفع شــوند . یعنی االن این برنامه 
فقط برای حوزه مفید نیســت بلکه موسسه »اوج« 
هم دارد از ظرفیت های تبلیغی ما اســتفاده می کند ، 
شهرداری هم استفاده می کند و در کل آن هایی که 
مثل ما دغدغه منافع ملی دارند از این ظرفیت منتفع 

می شوند. 
ما می توانیــم بگوییم در برنامه تقریبا ســه تا خط 
قرمز بیشــتر نداریم ، یکی منافع ملی است ، که البته 
مشــخصا منافع ملی به معنای عام اســت نه منافع 
سیاسی ، خط قرمز دیگرمان باورهای دینی و اعتقادی 
مردم است و خطر قرمزی که من و آقای تنکابنی به 
عنوان تولید کننده اثر برای خودمون تعریف کردیم 
حق الناسی است که از سمت مخاطب بر ذمه ماست. 
یعنی وقتی مخاطب 2 ساعت با ما همراه است ما سعی 
کنیم محتوایی به او بدهیم و یــا بذری را در ذهنش 
بکاریم که خدایی نکرده در زندگی اش عامل یک باور 
یا مسیر اشتباه نشــویم . از آن طرف هم واقعا تالش 
کردیم به مخاطب احترام بگذاریــم اگرچه هنوز در 
مرحله اثباتیم و داریم وارد فاز تثبیت می شــویم. اما 

در حال تالشیم که برنامه استانداردی تولید کنیم.

ماهنامه داخلی
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60 درصد افزایش مخاطب در ارومیه 

ما در سال گذشته در ســینماهای ارومیه 6۰ درصد افزایش مخاطب و ۷۷ درصد افزایش فروش 
را تجربه کردیم. 

مسعود یکانی مدیر امور سینمایی حوزه هنری در استان آذربایجان غربی ضمن اعالم مطلب فوق، 
افزود: ما در سطح استان آذربایجان غربی ١2 سالن سینما داریم که مالکیت آنها با حوزه هنری است و 
از بین این ها فقط سه سالن فعال در مرکز استان یعنی شهر ارومیه داریم که شامل سالن های »سینما 
انقالب« با 6۰۰ نفر ظرفیت و سالن های »سینما ایران« و » سینما آزادی« با ۷5۰ نفر ظرفیت است. 
وی افزود: ما در شهرهای اشنویه، سلماس، شاهین دژ ، نقده، ماکو و خوی هم سالن های سینمایی 
داریم که غیر فعال بوده و فعال بال استفاده هســتند و سینما فرهنگ ارومیه که در حال حاضر محل 

اداری حوزه هنری استان آذربایجان غربی میباشد و کارکرد سینمایی ندارد. 
یکانی درباره نحوه ســانس بندی فیلم ها با توجه به تک سالنه بودن این ســینماها توضیح داد: 
سالن های ما اســتانداردهای ســینماهای کالســیک قدیم را دارند و از زمانی که بنده مسئولیت 
سینماهای حوزه هنری این استان را برعهده گرفتم ســعی کردیم با هماهنگی های الزمه با مدیر 
محترم پخش و اکران موسسه بهمن سبز حوزه هنری جناب آقای فرجی، زمانی که بین ۷ فیلم اکران 
همزمان در کشــور، فیلم های بهتری وجود دارد که با معیارهای اخالقی و خانوادگی ما همخوانی 
بیشتری دارند، طوری سانس بندی و چیدمان اکران کنیم که حداقل ۴ فیلم از ۷ فیلم را روی پرده 

بتوانیم داشته باشیم. 
وی تاکید کرد: ولی به هر حال مشکل کمبود سالن در استان آذربایجان غربی یک مشکل جدی 
است که انشاهلل با همت و حمایت های همیشگی موسسه بهمن سبز در راستای بهبود این وضعیت 

قدم هایی برمی داریم. 
یکانی توضیح داد : ما اول باید داشته هایمان و سینماهای فعال را به سازی و بازسازی و تعمیر کنیم 

و سپس به دنبال ساخت سینماهای جدید برویم .
 از بین سالن های موجود آخرین بار در سال 95 به همت و اراده موسسه بهمن سبز، صندلی های 
سینما آزادی تعویض شد و سالن انتظار و نمایش آن رنگ آمیزی گردید و در زمستان سال گذشته 
هم باز با همت موسسه بهمن سبز سقف سالن سینما انقالب تعمیر شد و آگوستیک هایش را عوض 
کردیم. همچنین سال گذشته واحد فنی موسسه بهمن ســبز بعضی از قطعات دستگاه های پخش 
سالن های ما را تعمیر و بهســازی کرد که به جرات می توانیم بگوییم کیفیت تصویر را صد درد صد 

بهتر کرد. 
وی درباره افزایش مخاطب و فروش سینماهای استان آذربایجان غربی در سال گذشته و امسال 
گفت: این استان در نمودار کلی فروش تابع کیفیت فیلم ها و رونق اکران در سراسر کشور است و باید 
فیلم خوبی باشد که این چرخه رو رونق بدهد مثال ما امســال را با فیلم »رحمان ١۴۰۰« پر فروش 
شروع کردیم و سال گذشته فیلم سینمایی »به وقت شام « رکورد پر فروش ترین فیلم ما را به خود 

اختصاص داد.  
یکانی در پایان تصریح کرد اگر بخواهیم آمــار دقیقی از تفاوت فروش ارائه بدهیم باید بگوییم که 
درصد رشد سال 9۷ به سال 96 سینماهای ارومیه ،6۰ درصد افزایش مخاطب و ۷۷ درصد افزایش 
فروش بوده همچنین جذب مخاطب و فروش ســینماهای ارومیه در ماه مبارک رمضان 98 نسبت 

به ماه مبارک رمضان 9۷، رشد ۳6 درصدی در مخاطب و رشد ۷5 درصدی در فروش داشته است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری در استان آذربایجان غربی 

بازدید نماینده بیجار در مجلس شورای اسالمی 
از سینما آزادی بیجار

کریمی: ســینما آزادی بیجار مهم ترین پاتوق 
فعالیت  فرهنگی شهر

نماینــده مــردم بیجــار در مجلس شــورای 
اسالمی سینما را مهمترین ظرفیت برای ارتقای 
زیرساخت های فرهنگی در این شهرستان عنوان 

کرد.
حمداهلل کریمی در جریان بازدید از سینما آزادی 
بیجار و احداث گالری در این شهر، اظهار داشت: 
توسعه سینما در شهرستان بیجار بهترین ظرفیت 
در راســتای ارتقاء زیرســاخت های فرهنگی در 

شهرستان بیجار به شمار می رود.
وی با اشاره به احداث و راه اندازی سالن سینما از 
سوی حوزه هنری انقالب اسالمی گفت: راه اندازی 
این مهم تأثیر بســیار زیادی در راستای توسعه 
زیرساخت های فرهنگی این شهرستان به دنبال 
داشــته و انتظار می رود که این روند رو به رشــد 

همچنان مورد حمایت قرار گیرد.
نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای 
اســالمی افزود: راه اندازی این گالری در سینما 
آزادی بیجار از سوی حوزه هنری انقالب اسالمی 
استان کردستان نیز می تواند به فرصت خوبی در 
راستای حمایت از هنرمندان برای عرضه آثار آنها 

تبدیل شود.
وی ضمن اشاره به تالش های صورت گرفته برای 
راه اندازی و توسعه ســینما آزادی بیجار، افزود: 
خوشــبختانه با تکیه بر نیروهای جوان و انقالبی 
در ســینما آزادی بیجار این ظرفیت به مهم ترین 
پاتوق فعالیت های فرهنگی تبدیل شــده و بدون 
شک با ادامه این روند می توان به فعالیت بهتر آن 

نیز امیدوار بود.
سینما آزادی بیجار به همت حوزه هنری انقالب 
اسالمی استان کردستان و از سال 96 با ظرفیت 
285 صندلی به عنوان ســینمایی اســتاندارد و 
مجهز به امکانات روز در این شهرستان افتتاح شد 
و امروز به عنوان مرکز فعالیت های فرهنگ و هنر 

شهرستان بیجار قرار دارد.
گزارش رسمی منتشر شده از سوی حوزه هنری 
استان کردستان حاکی است که در سال گذشته 
۷۰ هزار نفر به سینما مراجعه نموده اند که این آمار 
نشان دهنده توجه و عالقه مردم بیجار به سینما 

و هنر هفتم است.
کار ساخت گالری اســتاندارد در جنب سینما 
آزادی بیجار از ابتدای سال جاری آغاز شده است 
که هم اکنــون کار احــداث آن در مرحله نهایی 
است و طی روزهای آینده مورد بهره برداری قرار 

می گیرد.

ابزدید مناینده مجلس

 از سیمنا آزادی بیجار

گزارش
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 به جای فیلم ها وجشنواره های بی حاصل سینما بسازیم

در یک دهه اخیر و به خصوص بعد از راه اندازی پردیس ســینمایی آزادی با همکاری حوزه هنری و 
شهرداری، تالشهای بسیاری را شاهد بوده ایم در راه اندازی پردیس های سینمایی مختلف! با این حال 
مشکل اصلی این پردیس سازی تمرکز بر پایتخت و واهمه از پردیس سازی در شهرستان ها بوده است. 
حوزه هنری تالش زیادی کرده که در کنار بازسازی ســینماهای قدیمی شهرستانها پردیس سازی در 
شهرستانها را هم باب کند که در این مسیر پردیس هویزه مشهد و پردیس چارباغ اصفهان و پردیس بهمن 

سنندج، پردیس سینمایی ساحل و ...  راه افتادند و خیلی زود هم به سینماهای پرمخاطب بدل شدند.
داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت ســینمای ایران از جمله چهره هایی است که همکاری نهادهای 
باالدستی با بخش خصوصی در بازسازی سینماهای فرســوده و پردیس سازی را عاملی مهم در ارتقای 

سلیقه بصری مخاطب ایرانی می داند.
ارجمند در این خصوص بیان داشت: با وجود همه تالش هایی که صورت گرفته براساس درصد جمعیت 
اگر بسنجیم قطعا متوجه خواهیم شد که در شهرستان ها، هنوز سالن سینما خیلی کم داریم و باید باز هم 

نوسازی و پردیس سازی ادامه پیدا کند.
بازیگر »ناخدا خورشید« ادامه داد: سینما مقوله مهمی در جهان است. سینماست که می تواند ملتی را 
به اوج و یا به ذلت بکشاند، یعنی قدرت عظیمی در سینما نهفته است و این قدرت وقتی بالفعل می شود 
که مخاطبان کل سینمای ما زیر 5 میلیون نباشد! باید کاری کرد که مخاطب بیشتری به سینما بیاید و 

این ممکن نیست مگر با افزودن بر حجم سالن های باکیفیت.
این بازیگر پیشکسوت خاطرنشان ساخت: سینمای ما را در جهان به نجابت و فرهنگ ایرانی می شناسند 
ولی مدتی ست که خودمان در داخل فضا را داده ایم به کمدی های مبتذل! چرا؟ چون متأسفانه نهادهای 
باالدســتی ما چنان که باید به ســینماداری نظارت و ورود نکرده اند. وظیفه ارشاد است که سالن های 
باکیفیت در مناطق محروم بســازد تا محصوالت فرهنگی مجال دیده شدن پیدا کند. ارشاد برای سالن 
سازی به کمک حوزه هنری برود و بدانند که سینماسازی اصلی ترین شمول توسعه زیرساختی سینما 

است.
این بازیگر با اشاره به عدم توجه به رشد ســینمای دگراندیش ایرانی بیان داشت: کشورمان را به هنر 
عالی، شعر حافظ، نقاشی فرشچیان، سینمای امثال علی حاتمی، عباس کیارستمی، ناصر تقوایی، مسعود 
کیمیایی و داود میرباقری می شناسند. سینمای ما را یک سینمای پربار فرهنگی و پاک می دانند ولی در 
این سال ها سینمای پاک مان را کدام کارگردان امتداد داده؟ دلیلش این است که مدیران کم کاری کردند. 
فیلمساز دگراندیش است که باید حمایت شود . مهرجویی مدت هاست بیکار است و بجایش هزاران سانس 

می دهند به کمدی هایی که معلوم نیست پول تولیدشان ازکجا آمده؟
داریوش ارجمند درباره نقش بخش خصوصی در توسعه سینماســازی به سوره سینما گفت: بخش 
خصوصی باید به سینماسازی ورود کند و کمک حال حوزه هنری و سینماشهر باشد. نمی شود که مدام 
از نهادهای دولتی انتظار داشــت! چرا بخش خصوصی همان قدر که مثال برای راه اندازی فروشگاه های 
زنجیره ای خوراک و پوشاک پیشقدم می شود برای سینماسازی جلو نمی آید؟! مگر تسهیالت فرهنگی 

شامل حال این حوزه نمی شود؟
ارجمند ادامه داد: چطور بخش خصوصی می تواند وارد بازار سکه، ارز، مسکن و غیره شود و در کوتاه 
مدت اثرگذار باشد پس چرا به سمت سینماسازی نمی آید؟ البته منظورم آن بخش خصولتی نیست که 
به اسم کار فرهنگی، بیت المال را شخم می زند! مدیران سینما اصال نباید این جماعت را وارد سینما کنند 
چون اینها به اقتصاد، فرهنگ و اعتماد مردم آسیب های جبران ناپذیری می زنند. مقام رهبری هم فرمودند 

که آن خصوصی سازی که ما می خواستیم، این خصوصی سازی نیست.
ارجمند در خاتمه بیان داشت: یک سینمای خوب و در حد استاندارد می تواند مخاطب را جذب کند. 
ملت ما با این فرهنگ غنی که داریم و در جهان به آن مشــهور هستیم، الیق سینماهای خوب و در حد 
استاندارد در تمام ایران است. چه خوب که حوزه هنری بازســازی و نوسازی سینماهای شهرستانها را 
در دســتور کار قرار داده و البته ارگان هایی مانند فارابی هم باید به جای بریز و بپاش های بی حاصل بر 
سر تولید فیلم های کم مخاطب یا برگزاری جشنواره های بی حاصل به دنبال سینماسازی بخصوص در 

شهرستان ها باشند.

داریوش ارجمند:

به منظور بهره مندی از ساعات کم کاربرد سینما 
و افزایش مخاطب، طرح تقویت اکران فیلم ها در 
زمان های خلوتی ســالن ها در پردیس سینمایی 

آزادی اجرا خواهد شد.
ســجاد نوروزی مدیر پردیس سینمایی آزادی، 
ضمن اشاره به اهمیت این سینما در چرخه اکران 
فیلم ها در خصــوص ظرفیت های مناســب این 
فضای فرهنگی و برنامه های جدید آن در سال 98 
گفت: در راستای خدمات رسانی به اهالی سینما، 
ظرفیت های جدیدی این مجموعه شناســایی و 
برنامه ریزی شده اســت که به موجب آن عالوه بر 
افزایش مخاطب، شــرایط و  فضای مناســب این 
سینما برای فعالیت های فرهنگی مردم فراهم بوده 

و منجر به ترغیب و استقبال آنها شود.
وی درباره طرح تقویت فروش بلیط ها در ساعات 
بال اســتفاده مردم از این فضــای فرهنگی اذعان 
داشت: طرح تقویت اکران فیلم ها در ساعات کمبود 
مخاطب در طی روز، از جملــه برنامه های جدید 
پردیس سینمایی آزادی اســت که به موجب آن 
ساعات خلوتی سالن های سینما با استقبال مردم 
روبرو شده و از ظرفیت های سینما به نحو بهتری 

استفاده می شود.
نوروزی خاطرنشان کرد: طرح »همت عالی« یکی 
دیگر از اقدامات این مجموعه فرهنگی است که به 
موجب آن با استقرار خیریه ها در پردیس سینمایی 
آزادی و اختصاص اکران هــای ویژه برای حمایت 
از موضوعاتی نظیر کودکان کار، ســاز و کارهای 
مجزایی برای فروش بلیط های سینما تعریف شده 
و مــردم می توانند به منظور کمــک به خیریه ها، 
بلیط فیلم ها را با قیمت های دلخواه خود خریداری 
کنند. این در حالی است که عالوه بر تقویت رویکرد 
فرهنگی در فضای تجاری، بدون دخل و تصرف در 
سطوح درآمدی این ســینما، از فعالیت  نهادهای 
فرهنگی حمایت شــده و از همراهی آنها  در رفع 

بحران های اجتماعی بهره مند می شویم.
وی عنــوان کرد: بــا افزایش هزینه هــا، تفریح 
خانواده ها با محدودیت های جدی روبرو شــده و 
سینما را به جایگاه ویژه ای از سرگرمی های محبوب 
و مقرون به صرفه در سبد خانوار رسانده است. در 
این شرایط ارائه سرویس مناسب و استفاده بهینه 
از ظرفیت های سینما، طبیعی ترین توقعات مردم 
از اهالی سینما محسوب می شود تا با احقاق آن به 

نیازهای روحی و روانی مخاطبان پاسخ داده شود.
مدیر پردیس سینمایی آزادی افزایش 2 برابری 
مخاطب در این سینما را ناشــی از مطلوبیت آن 
در بین مردم معرفی کرد و یادآور شد: همزمان با 
اعمال سیاست های تجاری، در نظر داریم به منظور 
افزایش کاربری و مخاطب پسندی بیشتر در این 
مجموعه، شــرایط مطلوب را ارتقا و سیاست های 
جدیدی را اعمال کنیم بدین منظور بررسی های 
الزم انجــام و  در صورت اخــذ تصمیمات جدید، 

نتیجه نهایی اعالم خواهد شد.

برانمه های جدید
 پردیس سیمنایی آزادی
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در مورد ساخت سینما و یا بازســازی سینماها باید 
زیرمجموعه های وزارت ارشاد در این خصوص اقدام 
کنند؛ مسأله این است که آن قدر زمینه جذاب برای 
سرمایه گذاری وجود دارد که صاحبان سرمایه آخرین 
گزینه خود را به سالن سازی اختصاص می دهند برای 
همین وقتــی فعاالنی در بخش خصوصــی یا برخی 
ارگانها تمایل نشــان می دهند برای سالن سازی باید 
وزارت ارشاد پشتشان باشــد. همین موسسه بهمن 
سبز که سعی کرده سینماهای شهرستانها را بازسازی 
کند یقینا باید حمایت دستگاههای دولتی مسئول را 
داشته باشد تا کارش را در یک بازه حداقل یک دهه ای 

پیش ببرد. 
ساخت و یا تعمیرات اساسی ســینماها بخصوص در 
شهرستان ها باعث رونق سینما و همچنین باال بردن 
سطح فرهنگی منطقه می شود. باید سینماهای به روز 
و استاندارد ساخت که تماشــاگر هم لذت کافی را از 
حضور در ســینما ببرد و احساس امنیت کند. مسلما 
وقتی تماشــاگرها ببینند که در محیط خنک و تمیز 

و با امکانات می توانند فیلم ببینند، جذب می شوند و 
ترجیح می دهند به جای اینکــه در خیابان ها به قول 
معروف در این گرما و ترافیک، دور دور کنند به سینما 

بروند و از دیدن فیلم لذت برده و وقت بگذرانند.
وقتی جوان های ما با این روحیه ای که دارند، می آیند 
و یک فضای شیک و تمیز را می بینند، طبیعتا شاداب 
شــده و از افســردگی بیرون می آیند، بخصوص در 
شهرســتان ها که از امکانات کمتری هم برخوردارند. 
زیبایی و تمیزی، خود یک کمال اســت و به نظر من 
سالن سازی و بازسازی سینماهای فرسوده شهرستانها 

در روزگار فعلی یک عبادت است!!
بهمن سبز و سینماشهر تا اینجای کار دو موسسه ای 
بوده اند که در سالن سازی فعالیتهایی داشته اند و کار 
بهمن ســبز مهمتر است چون توانســته به دورترین 
نقاط کشور برود و ســالن های قدیمی و ویران را آباد 
کند. این سرمایه گذاری برای کشور ما که مردمانش 
تبدیل شده اند به توریست کشــورهایی نظیر ترکیه 
واقعا الزم است. شــما درنظر بگیرید اگر مجتمع های 

فرهنگی چندمنظوره ای داشــته باشیم که مخاطب 
در آن احساس آرامش و تفریح کند یقینا کلی هزینه 

صرف خروج از ایران نمی کنند.
بهمن سبز باید بهترین نیروها را هم در زمینه مهندسی 
عمران و هم مهندســی معماری بــه خدمت بگیرد 
و کاری کند که این نهضت ســالن ســازی به زیبایی 
هرچه بیشــتر بافت شــهری ایران هم منجر شــود. 
حتی زیباترین فیلم ها هم اگر در ســالن های زشت و 
بدترکیب ارائه شــوند جذابیتی ایجاد نمی کنند پس 
بهمن سبز به معماری ســالن ها هم به اندازه کیفیت 

سالن ها بها دهد. 
سینمای خوب و زیبا و اســتاندارد، خوراک فرهنگی 
خوب برای منطقه می آورد و وقتی فرهنگ منطقه ای 
باال رود، می تواند از خیلــی از معضالت اجتماعی کم 
شود و وقتی معضالت اجتماعی کم گردد، جامعه ای 

با نشاط و سالم و با سطح امنیت باال خواهیم داشت.

بازسازی سینماها بخصوص در شهرستانها، قطعا در رونق صنعت سینما و همچنین در رفتار 
فرهنگی جامعه تأثیرگذار خواهد بود. 

سینماهای جدیدی که در تهران و مراکز استان می ســازند و اغلب به صورت پردیس های 
چندمنظوره )مولتی پلکس( اســت چون از تکنولوژی خوب صوت و تصویر و صندلی های 
خوب بهره می برند، با استقبال و اشتیاق بیشتر مردم در سینما رفتن مواجه شده اند. مردم 

حاضرند برای رفاه، آرامش و محیط سالم، هزینه بیشتری دهند.
حوزه هنری جزو معدود ارگانهایی است که در سال های اخیر سینماسازی را جدی گرفته و 
همین باعث شده که بخصوص در شهرستانها اقداماتش مورد توجه قرار گیرد چون امکانات 
تفریحی در شهرستانها به مراتب کمتر از تهران است و بازسازی یک سالن در شهرستان به 

مراتب موثرتر از تهران است. 
مردم ما شایسته بهترین ها هستند و باید به تماشاچی احترام بگذاریم و برایش یک فضای 

ابزسازی سیمناهای فرسوده، عبادت است!

حوزه هرنی این مسیر را ادامه دهد

حسن یکتاپناه 

محمد نیک بین

خوب،  ســالم،  اســتاندارد و امن، مهیا کنیم. وقتی به تماشــاچی احترام 
بگذاریم، آنها هم برای سینما احترام قایل شده و قدرشناس هستند و از اینکه 
در محیط خوب و سالم و استانداری فیلم ببینند لذت می برند و فیلم دیدن 

در سینما را به دیگر تفریحات ترجیح می دهند.
 عاشقان فیلم و ســینما دوســت دارند همراه خانواده خود در محیطی به 
تماشای فیلمها بنشینند که از تکنولوژی برتر استفاده کرده و محیط خوب 

و سالم و تمیز داشته باشد. 
اگر به تماشــاچی احترام نگذاریم و ســینماهای ما فرسوده و صندلی های 
شکسته داشته باشند، نه تنها مخاطب را پس میزند که می تواند پاتوق برخی 

افراد ناصالح و ناسالم شود.
تجربه موفق پردیس ســازی در تهران و برخی مراکز استانها خوب جواب 
داده است و حوزه هنری که خود بانی این ســالن سازی است این مسیر را 
ادامه دهد و کاری کند که در جای جای ایران هم ســینماهای مجهز و به 
روز وجود داشته باشد. یقینا توسعه سالن ســازی در شهرستانها می تواند 
هم در رشد فرهنگی و هم در رشــد اقتصادی شهرستان ها تاثیر به سزایی 
بگذارد. فقط و فقط که نباید با سرمایه های طبیعی یا کارخانجات صنعتی 
برای مردمان شهرستانها ســودآوری ایجاد کرد. توسعه ناوگان سینمایی و 
ایجاد پردیس های چند منظوره اگر با برنامه ریزی مدون صورت گیرد قطعا 

می تواند به سودآوری شهرستانها کمک کند.
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مومنی شریف رییس حوزه هنری، در جایی، با نقد گرایش جماعتی ازسینماگران به 
تولید فیلم های سخیف و رواج اینگونه تولیدات و ممانعت اکران فیلم های ناشایست 
درســینماهای حوزه هنری و با یادآوری این نکته که هدف حوزه ازســینماداری 

تجارت نیست، از جهاد در سینماسازی سخن گفته است.
در میان سخنان رییس حوزه هنری، نکات ارزشمندی وجود دارد که می تواند حاکی 
از پایبندی حوزه به ارزش ها وآرمان های جامعه باشــد. با اینهمه، شــاید احساس 
نوعی غفلت در بخش های از این ســخنان، جای نقد و مکث و بحث دارد. سینمای 
بیمارایران به صدها درد ومرض که حاصــل نگرش ها وعملکردهای غلط نامدیران 

اشتباهی سینما و کوتاهی ها و غفلت های بعضی ارگان های ارزشمدار، مبتالست. 
سینما سازی، گرچه از نیازهای مهم و مبرم سینمای ایران است، ولی مهم تر ازآن، 
تولید خوراک مناسب برای سینما است. حتا، چنانچه در سراسرکشور صدها سالن 
سینمای دیگر هم ساخته شــود، وقتی فیلم های مناسب و مردمی درکشور تولید 
نشود، سینماسازی، اقدامی عبث خواهد بود.از همین رو، همانگونه که مومنی شریف 
هم متذکر شده و ازاکران فیلم های مغایر با فرهنگ جامعه در سینماهای امانت مردم 
دردســت حوزه خودداری می کند، باید همت و عزم تمام دستگاه ها وجریان های 

سینمایی معطوف به تولید ورونق فیلم های خوب و با محتوا باشد. عنصر مهمی که 
از خود حوزه هنری هم انتظار کار بیش تری می رود. 

درواقع، سینمای ایران به دلیل کرسی داری افراد اشــتباهی به جای متخصصان 
وکارشناس ها و سیاست و تجارت پیشگی و دادن اجازه حضور و فعالیت به باندهای 
مافیایی و قبیله پولشویان و ابتذال گراها، از مسیراصلی و همسویی با مردم و نیازها 
و انتظارهای مخاطب به دورافتاده و با تخریب دســتاوردهای ســینما و فرهنگ و 

هدردادن بیت المال، دچار بیماری های مهلک شده است.
 به همین دالیل، امثال حوزه هنری، چنانچه در ارزشمداری خود استواراند، افزون 
بر پرهیز از هرگونه همکاری و شراکت با سازمان ناکارآمد موسوم به سینمایی و زیر 
مجموعه های سوداگر و جشــنپاره های بدون ثمر و بودجه خوار آن، باید با همت و 
صدای بلند واهداف و برنامه درست فرهنگی وسینمایی، در راه پاک و سالم سازی 
سینما گام بردارند. به عبارتی، حوزه هنری به جای تالش صرف برای برای تاسیس 
ورونق سالن های سینما، باید در»سینماسازی« سهیم باشد، یعنی دراحیا و ایجاد 
سینمای ملی ومردمی و تولیدات مقبول استاندارد و مطلوب، کوشش کند، در غیر 
این صورت، حرف های شیرینش، شعار وعملکردش کوفتن آب در هاون خواهد بود!

مردم به ویژه جوانان نیازمند فضاهایی فرهنگی، هنری امن و خانوادگی هستند.
استفاده از سالن های سازمان تبلیغات، گام بزرگ دیگری برای حوزه هنری و بهمن 
سبز است تا در رقابت با بخش خصوصی و سایر نهادها و ارگان ها، حضوری پررنگ 

در فضای سینما داشته باشند و مخاطب جذب کنند.
از آغاز سال 98 تاکنون در سفرهایی که به اســتان های مختلف داشته ام، وضعیت 
سالن های سازمان تبلیغات اسالمی را بررسی کرده ام. سالن هایی که قرار است به 
صورت سینما فعالیتشان را به شکلی جدی آغاز کنند. سفر به شهرهایی در جنوب 
و غرب ایران، مناطقی از شمال و مرکز داشته ام؛ به شهرها و مراکز استانی که فاقد 
سینما هستند. این سفرها و مشاهدات یادآور این موضوع بود که با وجود گسترش 
صنعت سینماداری و ساخت پردیس های متعدد در سراسر ایران، وضعیت نمایشی 

چقدر کم و کاستی دارد و تعداد سالن مناسب برای فیلم دیدن چقدر اندک است.
مردم به ویژه جوانان نیازمند فضاهایی فرهنگی، هنری امن و خانوادگی هستند. در 
سال های اخیر، حوزه هنری به کمک ســینمای ایران آمده و سالن های بسیاری را 
مجهز کرده و سینماهایی جدید در شهرهای بزرگ و کوچک ساخته است. استفاده 
از سالن های ســازمان تبلیغات، گام بزرگ دیگری برای حوزه هنری و بهمن سبز 
است تا در رقابت با بخش خصوصی و ســایر نهادها و ارگان ها، حضوری پررنگ در 
فضای سینما داشته و مخاطب جذب کنند. برایمان مهم است که مردم شهرهای 

فاقد ســینما، از طریق این سالن ها فرصت فیلم دیدن به دســت بیاورند. اگرچه با 
وجود شرایط اقتصادی و تحریم ها، ساخت و ساز و تجهیز سینماها دشوار است، اما 
امیدوارم این وظیفه خطیر را با عزمی جدی و همراهی شما در همه استان ها به انجام 
برسانیم و به لطف خداوند در پایان امســال، آماری درخشان از افزایش سالن های 

حوزه هنری و رشد مخاطب این سالن ها ارائه کنیم.
در ماه رمضان هســتیم. امید که طاعات و عبادات همه ما مــورد قبول درگاه حق 
تعالی باشد. ماه رمضان برای ما، همواره پر از تب و تاب بوده است. متاسفانه، امسال 
بر خالف ســال های پیش تعداد آثار جذابی که روی پرده رفته اندک است. پس از 
موفقیت اکران نوروز، فعال اکران ماه رمضان امیدوار کننده نبوده و بسیاری به اکران 
عید فطر چشــم دوخته اند تا دوباره شاهد رشد فروش باشــند. با توجه به شرایط 
اجتماعی، موفقیت سریال های رمضانی امسال و ضعیف بودن فیلم ها با سعی و تالش 
و برنامه ریزی روی سانس ها و استفاده از امتیاز بلیت نیم بها می توان فضا را مدیریت 
کرد تا به اکران عید فطر رســید. در این روزها، که جامعه درگیر اخبار منفی و تلخ 
است، شاد کردن مردم و فراهم کردن اوقاتی خوش برای آن ها خدمتی بزرگ است؛ 
بکوشیم با هوشمندی، درایت و احساس مسئولیت، زمان بیشتری در سینمایمان به 
خدمتگزاری اختصاص دهیم، میزبان روزه داران باشیم و اجازه ندهیم چراغ سینماها 

با کاهش فروش و افت مخاطب رو به خاموشی بگذارد.

نیاز مردم به فضایی امن و خانوادیگ

حرکت جهادی در»سیمناسازی«

محمود کاظمی

جبارآذین 
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این روزها تمام حواس متولیان سینمایی کشور متوجه 
روند تولید آثار ســینمایی در کشــور است تا خدای 
ناکرده اثری بــر خالف موازین شــرعی و اصول های 
اخالقی تولید و در ســینماهای کشــور نمایش داده 
نشود اما کمتر مســئولی به »شــکل گیری ساختار 
جدید سالن های نمایشــی« و »تغییر هویت و نگرش 
مخاطبان« توجه دارد. ظهور و پیدایش »پردیس های 
ســینمایی« در کشــور هر چند به نظر متمدنانه به 
نظر می رســد اما در پس خود آسیب های جّدی را به 
سینماهای مســتقل وارد خواهند ساخت. به عبارت 
دیگر پردیس ها با جذب تماشــاگران سینماهای تک 
ســالنه موجب مرگ تدریجی آنها می شوند. برخالف 
تصور، ساخت پردیس های ســینمایی در ایران باعث 
افزایش تعــداد مخاطبان نمی شــود بلکــه موجب 
کوچاندن تماشــاگران از ســینماهای تک سالنه به 
سمت سینماهای چند منظوره خواهد شد. سینماهای 
مســتقل و تک پرده ای با از دست دادن تماشاگران و 
کاهش درآمد و نیز عدم ســرمایه گذاری در تجهیز 
صندلی ها و سیســتم های صوتی و تصویری قادر به 
نمایش باکیفیت فیلم ها نخواهند بود در نتیجه توان 
اقتصادی الزم برای ادامه فعالیت را از دست خواهند 
داد. در همین راستا به چند مورد عینی اشاره می شود: 

* در فروردین ماه ســال 98، ســینماهای کشــور 
۴.62۴.۰۰۰ نفر را جذب کرده اند که حاصل آن 58۴ 
میلیارد ریال فروش بوده اســت. عملکرد سینماهای 
کشــور در فروردین ماه 9۷ جذب ۴.68۳.۰۰۰ نفر 
و درآمد آن به میزان نیــز ۴۳۷ میلیارد ریال گزارش 
شده است. با آن که تعداد ســینماهای کشور از 2١9 
سینما به 252 ســینما افزایش یافته است اما تعداد 
تماشاگران کشــور حتی کمتر از ماه مشابه در سال 

گذشته بوده است. 
به طور کلی نوســانات و تغییر در تعداد تماشــاگران 
سینماهای کشور متناســب با جمعیت کشور نیست 
و بر اســاس نوع آثــار تولید و نمایش داده شــده در 
یک دامنه معین قــرار می گیرند. هر چند درآمدهای 
سینمایی روند رو به رشــد را نشان می دهد اما بخش 
مهمی  از این نرخ رشــد به دلیل افزایش بهای بلیت 
سینماســت. به عبارت دیگــر افزایش ســالن های 
ســینمایی لزوما به معنای افزایش تعداد تماشاگران 
ســینما نیســت در این حالت با احداث پردیس های 
مدرن چه اتفاقی برای تماشــاگران ســینمایی رقم 
می خورد ؟ پاسخ این سئوال روشــن است. تعدادی 
از تماشــاگران به ســمت ســینماهای چندمنظوره 
)پردیس های 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 حــدود ۳۰ پردیس 
ســینمایی ) ١6 پردیس ســینمایی در تهران و ١۴ 
پردیس سینمایی در استانها( در کشور فعالیت دارند. 
در فروردین ماه ســال 98 حدود ۴۴   از تماشاگران 
ســینماهای ایران )2.۰۳۴.695 نفر( ترجیح داده اند 
فیلم را در پردیس های ســینمایی ببینند. با توجه به 
ظرفیت محدود تماشاگران سینمایی در سطح کشور، 
بخش قابل مالحظه ای از تماشاگران سینماهای تک 

پرده ای به این سو سوق پیدا کرده اند.
 یکی دیگــر از ویژگی های پردیس ها و ســینماهای 
مدرن »جذب تماشاگران جوان« است زیرا تماشاگران 
قدیمی تر اغلب وفادار به سینمای محلی بوده و حاضر 
نیستند مسافت زیادی را طی کنند تا در سینماهای 
مدرن فیلم ببیننــد. بنابراین ذائقه های مشــتریان 
جوان که عمدتا طرفدار لذت بردن و ســرگرم شدن 
هستند با فیلمسازانی که فیلم های کمدی می سازند 
سازگارتر است. این که بعضی از فیلمسازان مدعی اند 
تماشــاگران، فیلم های کمدی را بیشتر می پسندند 
نشــات گرفته از تقاضاهــای این طیف گســترده از 
تماشــاگران جوان در پردیس های ســینمایی ست. 
جوانانی که حاضرند پول بیشتری برای دیدن فیلم در 
پردیس ها هزینه کنند و خوشبختانه و یا شوربختانه، 
درآمد حاصل از نمایش فیلم در پردیس های سینمایی 
شاهکله چرخه اقتصادی ســینمای کشور را تشکیل 
می دهد و ایــن امر روند توســعه این مراکــز را طی 

سال های اخیر و آینده شتاب خواهد بخشید. 
طبــق آمــار، بیــش از 5۳ درصــد از کل فــروش 
ســینماهای کشــور در فروردیــن ســال 98 
)۳١2.25۰.268.۴۳۰ریــال ( ســهم پردیس های 
سینمایی شــده اســت. به عبارت دیگر ۳۰ پردیس 
سینمایی فعال در کشــور »بیش از نیمی از فروش و 
درآمد ســینماها« را از آِن خود کرده اند و سهم سایر 
سینماهای کشــور علیرغم تعداد و پراکندگی بسیار 

گسترده در سطح کشور فقط ۴۷ درصد بوده است. 
اســتفاده از خدمات نمایش فیلــم در پردیس های 
سینمایی اغلب گرانتر از سینماهای تک پرده ای ست. 
طبیعتا پرداخت رقم های بیشــتر برای قشر متوسط 
و پایین دشوار اســت. با ظهور پردیس های متعدد و 
حذف تدریجی سینماهای تک پرده ای، طیف وسیعی 
از تماشاگران فرودست از کلیت سینما کنار می روند. 
از طرف دیگر پردیس ها معروفند به این که می توانند 
افراد زیادی را جذب کنند به ویژه جوانانی که درآمدی 
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 شوند و بر این عقیده اند 
مردم به اندازه کافی در زندگی شان مشکالت اقتصادی 
و غم و غصه هــای فروان دارند لذا ســاخت فیلم های 
اجتماعی،کام مخاطبان ســینما را تلخ تر خواهد کرد 
اما به نظر می رسد تولید فیلم های کمدی سخیف نه 
برای کاستی غم و اندوه قشر ضعیف بلکه برای تامین 
نیازهای قشر دارا و ثروتمندان ساخته می شود همین 
گروهی که بیشترین سهم را هم در چرخه اقتصادی 
سینمای کشور داشــته و با پرداخت رقم های بیشتر، 
انگیزه ها را برای ادامه تولید آثار با مضامین مورد نیاز از 

جمله آثار کمدی فراهم می سازد.
خصیصه دیگر، پردیس های ســینمایی چند منظوره 
بودن آنهاســت. ســرمایه گــذاران در پردیس های 
ســینمایی با بکار 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 شاپ ها، 
بهترین مراکز تفریحی، بهترین فضای تجاری و انواع 
و اقسام خدمات دهی مناســب به مشتریان همراه با 
امتیازاتی که شــهرداری 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 فرهنگ جدیدی را وارد می سازند که با فرهنگ 
سنتی ما در تعارض است. پردیس های سینمایی شبیه 
فروشگاه های بزرگی هستند که خرده فروشی را از بین 
برده و ضمن تعطیلی بازار های محلی و سنتی، 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 ســینمایی که در 
جای جای شهرها برافراشــته می شوند تاب مقاومت 
داشته باشند. »افزایش مالیات بر درآمد پردیس های 
ســینمایی، حذف و یا کاهش مالیات بر ارزش افروده 
ســینماهای تک پرده ای و حمایت های دیگر دولتی، 
بقاء و ادامه حیات این گونه سینماها را تضمین خواهد 
کرد زیرا این نوع از سینماها هنوز هم به افراد با درآمد 

کمتر خدمات ارائه می دهند«. 
panel.cinemashahr.ir:استخراج آمار از سایت *

اتثیر پردیس های سیمنایی بر آینده سیمناهای مستقل 

کیاپور نظری
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خوب: سینمای ایران ســرانجام پس از یک دوره ی 
نسبتا طوالنی به این نتیجه رسید که نظام رده بندی 
محتوایی و سنی را در ســینماهای کشور پیاده کند. 
هر چند اجرای نظــام رده بندی در قالــب فعلی به 
لحاظ ســاختارمندی و نیز ضمانت های اجرایی آن 
دارای ضعف های مشهود اســت و تا رسیدن به یک 
تشکیالت منسجم و مستقل فاصله دارد اما آغاز این 
رویه ی مثبت و سازنده متولیان سینمایی را می توان 
به فال نیک گرفت. مهم ترین ُحسن اجرای رده بندی 
محتوایی و سنی آثار سینمایی، پیش آگاهی و اطالع 
رسانی به خانواده هایی است که می خواهند به اتفاق 
خانواده فیلمی را در سینما ببینند. به عبارت دیگر از 
این پس خانواده با علم به محتوای آثار و رده بندی که 
برای آن تعیین می شود می توانند با خیال آسوده تری 
وارد سینما شــده و فیلمی را بدون دغدغه های ناشی 
از صحنه های نامناســب و دیالوگ های مخرب تماشا 
کنند. دیگر مثل گذشته عذر و بهانه ی برای خانواده ها 
نیست که مثال چرا فیلم مورد نظر از الفاظ نامناسب و 
رکیک، صحنه های خشونت آمیز، مصرف مواد مخدر 
و .... استفاده نموده و فرزندانشان را در معرض القائات 
غیر اخالقی و آموزه های غلط قرار داده اند. طرح رده 
بندی ســنی رویکردی مثبت و رو به جلو اســت تا 
فرزندان را از آســیب های اجتماعی ناشی از محتوای 
برخی از آثار حفظ نماید و خانواده ها مجبور نباشــند 
حین نمایش فیلم سالن سینما را ترک نموده و یا پس 

از دیدن فیلم دچار عذاب وجدان شوند. 
بـــــد : قبل از اجرای نظــام رده بندی ســنی و 
محتوایی که اخیرا فعال شده و از آن هم استقبال قابل 
توجهی شده است سال های متمادی نظام ارزشیابی 
فیلمنامه ها توسط شــورایی صورت می گرفت مرکب 
از اعضای فعال در حوزه ی تخصصی سینما و عالِم به 
فقه اسالمی. گروهی مسلط به حوزه های سینمایی، 
اجتماعــی و دینی فیلمنامه هــای ارجاعی را با دقت 
و وســواس بســیار زیاد مورد مطالعه موشــکافانه و 
ارزیابی دقیق قرار داده و پس از آن که فیلمنامه مورد 
نظر موارد مسئله ســازی را از هر حیث نداشت اجازه 
ساخت آن اثر صادر می شد. چنین مرجع قوی که به 
همه مسائل اشراف کامل داشــت اصوال به فیلمساز 
اجازه ساخت آثاری که بخواهد وارد بحث هایی مانند 

بکاربردن دیالوگ های سخفیف و غیر متعارف، طرح 
و بیان مسائل اخالقی و جنســی، خشونت های زاید، 
نشان دادن مصرف مواد مخدر، ورود به مسئله عفاف 
و حجاب و .... داده نمی شــد و فیلم نامه نویســان و 
فیلمســازان نیز با توجه به شناختی که به موضوعات 
ممنوعه و خط قرمزها داشتند از قبل وارد این حوزه ها 
نمی شدند تا آثار ساخته شــده آنان در مراحل بعدی 
دچار ممیزی، اصالح و با توقیف نشود. یکی از دالیلی 
که به نظر می رســد تاکنون سبب شــده بود موضوع 
رده بندی ســنی و محتوایی آثار در ســینمای ایران 
جایگاهی نداشته باشد وجود شورای مصمم و مسلط 
در صدور مجوز ساخت برای فیلمنامه بوده است اما از 
ابتدای سال 9۰، آثار ســینمایی متعددی با رویکرد 
ورود به مســائل خارج از چارچوب های اولیه )که در 
سه دهه اول انقالب اسالمی برای حفظ آنها پافشاری 
می شد( تولید و در سینماهای کشور به نمایش درآمد 
و با افزایش تولیدات مشــابه و تکرار آن، قبح این کار 
شکسته شده اســت. در همین راســتا حوزه هنری 
با توجه به شــرایط موجود با چالش ها و مناقشــات 
فراوانی در نمایش و یا عدم اکران فیلم هایی که موازین 
اخالقی و دینی را رعایت نمی کردند مواجه بوده است. 
ضعف درســاختار و ســالیق اعضای شــورای مجوز 
ساخت و اغماض نسبت به اصول و ارزش های حاکم 
سبب گســترش تولیدات با محتوای نامناسب شده 
بود. به نظر می رســد با موافقت اجرای رده بندی آثار 
سینمایی، شورای صدور مجوز ساخت آثار سینمایی 
از مواضع قبلی خود عقب نشــینی کرده و بعد از این 
هم مسئولیت های خود را ) به جز موارد خیلی حاد و 
رد شدن از خطوط قرمز نظام( کم رنگ تر و به مرجع 

بعدی خواهد سپرد. 
زشــت : با اجرای نظام رده بندی محتوایی وسنی 
حاال فیلم نامه نویسان و فیلمسازان فرصت بیشتری 
خواهند داشــت تا بدون دغدغه های قبلی آثار خود 
را تولید و در سینماهای کشــور نمایش دهند. اگر از 
نگاه آزاد اندیشــی لیبرالی بخواهیم بــه این موضوع 
نگاه کنیم ظاهرا همه چیز خوب و مطلوب است چرا 
که در سال های گذشــته فیلم نامه نویسان به هنگام 
نگارش فیلمنامه می بایست در ذهن خویش با ضوابط، 
مقررات و رویه های حاکم بر تولید کلنجار می رفتند 

که مثال آیا بکار بردن چنین کلمه و یا دیالوگی مطلوب 
نظر شــورای صدور مجوز ســاخت قرار می گیرد یا 
خیر؟ به همین دلیل نــگارش فیلمنامه ها با احتیاط 
بیشتری صورت می گرفت. به قول معروف نوعی خود 
سانسوری صورت می گرفت ولی با اجرای رده بندی 
محتوایی و سنی آثار این دغدغه مندی کاهش می یابد 
و قلم ها در باب ورود به این مباحث روانتر از گذشته به 
حرکت در خواهد آمد. اما اگر از منظر ارزشی و اخالقی 
بخواهیم به این موضوع بنگریم در آینده شاهد تولید 
آثار متعددی خواهیم بود که مشمول رده بندی قرار 
خواهند گرفت چرا که فیلمســازان بدون دغدغه از 
توقیف شــدن، اصالحات و یا ممیزی آثار مورد نظر 
را تولید و در سینماهای کشــور نمایش خواهند داد. 
دیگر فیلمسازان دغدغه ی هدر رفتن سرمایه و عدم 
نمایش فیلم در سالن های نمایش را نخواهند داشت. 
تصور فیلمساز این خواهد بود که نهایتا اثر تولید شده 
درجه ١5+ یــا ١8+ خواهد گرفت ولــی از آن طرف 
مطمئن خواهند بود آثارشان در سالن های سینمایی 
نمایش داده می شود. همان طور که می دانیم بیشترین 
جمعیت ایران را گروه های سنی نوجوانان و جوانان ) 
١5 تا 25 سال ( به خود اختصاص داده است و بیشتر 
تماشاگران سینمای ایران نیز  از این گروه ها هستند. 
بنابراین برای این نوع از فیلمســازان خیلی هم خوب 
خواهد شد که آثار شان درجه ١5+ یا ١8+ را از نظام 
رده بندی بگیرند و با ایــن رتبه و درجه میزان فروش 
خود را با حضور تماشــاگران عمدتا نوجوان و جوان 
تضمیــن نمایند. پیــش از این که این اتفــاق بیفتد 
می بایست برای آن چاره ای اندیشید. همانگونه که ما 
نظام رده بندی آثار را از کشورهای دیگر الگو گرفته ایم 
می بایســت الزامات محدود کننده آن را هم رعایت 
نماییم. برای این منظور می بایست هم زمان با اجرای 
رده بندی آثار، بر اســاس آیین نامه ی پیوســت آن، 
محدودیت هایی برای نمایش فیلم هایی با رده بندی 
١5+ یا ١8+ ایجاد نماییــم از جمله ایجاد محدودیت
در تبلیغات گسترده از رسانه های جمعی و نیز اعمال 
محدودیت در اختصاص تعداد سالن های نمایش تا از 
این طریق بتوانیم آثار سالم تری را روانه بازار مصرف 
نموده و فضای بهتری را بــرای تولید آثار پاک و برای 

خانواده های عالقه مند به سینما فراهم نماییم.  

رده بندی سین و محتوایی آاثر )خوب، بد ، زشت(
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سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

گـفـتـگو

احداث مجتمع بزرگ 
چهارباغ یک اتفاق بی سابقه

رشد ۲ برابری مخاطب
 پردیس سینمایی آزادی

سقز 
صاحب سینما می شود

مجتمــع بزرگ چهارباغ قرار اســت شــامل 
ســالن های ســینما، کنفرانس، تئاتر، پالتو ، 
اســتادیو ، فضاهای تجــاری و تفریحی برای 
خانواده هــا باشــد و در نوع خــودش اتفاقی 

بی سابقه و مهم و کارآمد است.
سید مصطفی حســینی مدیر امور سینمایی 
استان اصفهان عنوان کرد: سینماهای استان 
اصفهــان به لحــاظ کیفیت صــدا و تصویر و 
صندلی و همه تجهیزات در وضعیت بســیار 
مطلوبی به ســر می برنــد و نمی گذاریم زمان 
زیادی از بازسازی آنها بگذرد و آسیب ببینند و 
االن اگر بتوان از مشکلی حرف زد، تنها مشکل 
شــهرهای پر جمعیتی از جمله بهارســتان و 
نجف آباد اســت که هیچ ســینمایی ندارد و 
ساخت ســالن برای آنها در برنامه کاری پیش 

رو است.  
وی ابراز امیــدواری کرد: خوشــبختانه یکی 
از سیاســت های همیشــگی موسسه بهمن 
ســبز حوزه هنــری تجهیز و به روز رســانی 
سالن های سینماســت که با توجه به شرایط 
و موقعیت هایی که در هر شــهر وجود دارد در 
سال جدید ضمن به روز رسانی سینما سپاهان 
که به نسبت سایر ســالن ها مدت بیشتری از 
بازسازی اش می گذرد، احداث سینمای جدید 
در »رهنان« و »علویجه« را در برنامه های آتی 
داریم ولی در حال حاضر مهم ترین پروژه پیش 
رویمان احداث بزرگ ترین مجتمع تفریحی در 
محل سینما همایون سابق در خیابان چهارباغ 

اصفهان است. 
وی تشریح کرد:  این سینما که متعلق به حوزه 
هنری است در حال حاضر متروکه و مخروبه 
شده و بال استفاده است و بخش تجاری جلوی 
آن هم متعلق به شهرداری است و همین باب 
تعاملی برای بازســازی و به سازی آن جا شده 

است. 
حسینی در پایان تاکید کرد : این توافقات در 
مرحله اولیه بوده و قرار است تا یک ماه آینده 
پیشنهاد طراحی و جانمایی آن توسط تیم فنی 

موسسه بهمن سبز انجام شود.

پردیس سینمایی آزادی در ایام عید سعید فطر 
با  بیش از ١١ هزار مخاطب روبرو بوده و به رشد 
2 برابری نسبت به سال 9۷ دست یافته است. 

سجاد نوروزی، مدیر جدید پردیس سینمایی 
آزادی در خصوص روند رو به رشــد مخاطب 
در این سینما گفت: افزایش هزینه ها از دیگر 
عوامل موثــر در کاهش تفریحــات فرهنگی 
خانواده ها محســوب می شــود که به نحوی 
گذراندن اوقات فراغت بــا توجه به تفریحات 
کم هزینه را در اولویت ســبد خانوار قرا داده 
است. این در حالی اســت که سینما به عنوان 
مهم ترین کاالی فرهنگی همچنان در ردیف 
عالقه مندی های مخاطب قرار داشــته و کم 
هزینه و مقــرون به صرفه بــودن آن، روند رو 

به رشدی از مخاطب را به دنبال داشته است.
وی افزود: علیرغم فروش 5 هزار و 8١۴ بلیط 
در ایام عید فطر سال 9۷، امسال با فروش ١١ 
هزار و 8۰5 بلیط، به رشد دوبرابر مخاطب در 

پردیس سینمایی آزادی دست یافته ایم.
مدیر پردیس ســینمایی آزادی ضمن تاکید 
بر اکران فیلم هــای ویژه در ســالن های این 
سینما ادامه داد: افزایش و بهره گیری از عنصر 
تبلیغات و تغییر برخی دیدگاه های سلیقه ای، 
از جمله عوامل بهبود ایــن رویکرد فرهنگی 
و رشــد مخاطب در این ســینما بوده و وجه 
تمایزی برای وضعیت سینمایی کشور در سال 

98 محسوب می شود.
وی اذعان داشت: توجه به محصوالت فرهنگی 
ســینماها، تاکید بر نوع نیــاز و ذائقه مردم، 
منجر به جــذب مخاطــب و موفقیت جامعه 
ســینماداران می شــود بنابراین، رشد میزان 
تماشاگران عالوه بر بهبود فرآیند مالی و تجاری 
سینماها، بزرگترین موفقیت برای اهالی سینما 
بوده و به پیشــرفت این عرصه کمک می کند. 
بر این اســاس نباید به پیشرفت های مقطعی 
بسنده و تالش در این حیطه را  فراموش کنیم.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کردستان 
گفت: به زودی عملیات تبدیل کانون شهید بهشتی 
ســقز به یک مجموعه مجهز ســینمایی آغــاز و در 

سال جاری به بهره برداری می رسد.
حیدر مرادی اظهار داشت: پردیس سینمایی بهمن 
سنندج با رشــد ١۳ درصدی جذب مخاطب، عنوان 
برتر سال گذشته سینماهای کشور را از آن خود کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 85 فیلم بلند 
سینمایی در پردیس سینمایی بهمن سنندج و سینما 
آزادی بیجار اکران شد، افزود: بر اساس آمار رسمی با 
١۳ درصد رشد مخاطب میزبان ١8۰ هزار نفر بودیم.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کردستان 
خاطرنشان کرد: در سال گذشته سینما آزادی بیجار 
با یک سالن، ۷۰ هزار نفر را در  سینما میزبانی کرده که 

آمار بسیار خوبی محسوب می شود.
وی یادآور شد: در ایام نوروز نیز ۷ فیلم نوروزی در 
سنندج و بیجار اکران شــد و با استقبال بسیار خوب 

شهروندان مواجه بود.
مرادی از حمایت از ساخت سینما در شهرستان های 
اســتان خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقده 
اســتانداری و حوزه هنری به زودی عملیات تبدیل 
کانون شــهید بهشتی ســقز به یک مجموعه مجهز 
سینمایی توسط مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز 

آغاز و در سال جاری به بهره برداری می رسد.
وی اظهار کرد: پردیس سینمایی بهمن سنندج با 
»سه سالن سینمایی و مجهز به امکانات روز سینمایی، 
اســتودیو صدا و تصویر، پالتوی نمایــش، کتابخانه 
تخصصی هنر، گالری، کالس های آموزشــی، سالن 
کنفرانس و کافه هنــر« عالوه بر اکــران فیلم های 
سینمایی در طول سال، میزبان بسیاری از برنامه های 

مختلف فرهنگی و هنری هم است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کردستان 
خاطرنشان کرد: اکران فیلم های گروه هنر و تجربه، 
ســینما کودک، فیلم کوتاه آثار فیلمسازان استان، 
نمایش تئاتر کودک در کنار اجراهای صحنه ای تئاتر 
و نمایشــنامه خوانی، برگــزاری اجراهای صحنه ای 
موســیقی ســنتی و کردی، جنگ های شــادی و 
برنامه های متعدد مناســبتی و همــکاری با ادارت 
مختلف و میزبانی دانش آمــوزان از دیگر برنامه های 
است که در طول ســال در پردیس سینمایی بهمن 

سنندج انجام می شود.
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شــهریار بحرانی، کارگردان ســینما و از 
مدرســین معاونت آموزش حوزه هنری، 
درباره فعالیت حوزه هنری گفت: حضور 
جوانان مستعد و با انگیزه در حوزه هنری 
یکی از برکات انقالب است. امروز اینها نه 
برای مدرک بلکه برای شناخت و معرفت 
نسبت به انقالب به حوزه هنری می آیند 
و در این سال ها هزاران نیرو از هنرجویی 
به تئوریسین بدل شده اند. ما باید درکنار 
این جوانان برای گام دوم انقالب اسالمی 
و دهه پنجم با دقت بســیار برنامه ریزی 

کنیم.
شــهریار بحرانی کارگردان ســینما و از 
مدرســین مرکز آموزش حــوزه هنری، 
درباره عملکرد مرکز آموزش گفت: انقالب 
اســالمی ایران در ســال 5۷ به پیروزی 
رســید و از آن تاریخ تا به امروز پدیده ای 
ایســتا و ثابت نبوده است بلکه انقالب در 
هر حال پویایی و حرکــت خود را حفظ 
کرده و حرکتی رو به جلو داشــته است، 
یکی از موضوعاتی که در پویایی و حرکت 
انقالب بسیار مدنظر اســت آن است که 
انقالب از پیچ و خم های بسیار عبور کرده 
و امروز باید برای آینده خــود با جدیت 
برنامه ریزی کند. این برنامه باید در حوزه 
علمیه و دانشگاه ها طرح ریزی شود. علت 
هم آن است که علما باید بر مبنای قرآن و 

احادیث مسیر را طراحی کنند.
وی ادامه داد: ما اعتقــاد داریم که قرآن 
»تِْبیاناً لُِکِلّ َشْیء« است و می توان همه 
چیز را با قرآن تببین کرد، انقالب اسالمی 
نیز در منظر قرآن مســئله ای اســت که 
موجودیــت دارد. از همیــن رو، باید بر 

اساس قرآن دســت به برنامه ریزی دقیق 
بزنیم. ما مســیری را طــی کرده ایم، از 
یک نقطه حرکت کرده ایــم و امروز رو به 
جلو در پیش هســتیم. اما گاهی متوجه 
می شــویم خروجی های حــوزه علمیه و 
دانشگاه ها راهگشای ما نیست. در اینجا 
است که نهادی مانند حوزه هنری و مرکز 
آموزش دســت به اقدامی بسیار مبارک 
می زند و کالس هایــی را برپا می کند که 
دانشــجویان و هنرجویان بــدون انگیزه 
مادی و مدرک گرایی و صرف دانســتن و 
علم اندوزی وارد عرصه می شوند و امروز 
به برکت این انقالب جوانان مستعد خود 
طی مراحل گوناگون به تئوریســین های 

مطرح بدل می شوند.
این کارگردان تصریــح کرد: این موهبت 
الهی اســت که حوزه هنری این توفیق را 
یافت که بتواند میزبان چنین کالس هایی 
باشد. حاال که چنین فرصتی برای انقالب 
فراهم اســت و نیروهای انقالبی در بستر 
حوزه هنری در پی کســب علم و معرفت 
هستند حوزه هنری نیز باید برنامه ریزی 
دقیقی انجام دهد، تا بتوانــد گام دوم را 
حساب شــده بردارد و در مسیر صحیح 
حرکــت کند. انقــالب اســالمی پیچ و 
خم های فراوانی را طــی کرده و در چهار 
دهه دستاوردهای بی نظیری را برای امت 
اسالمی ارائه داده است. ما باید بر اساس 
قرآن کریــم، احادیــث و ملزومات زمانه 
پیش برویم و برنامه ای طرح ریزی کنیم 
که بتوانیم بر اساس آن سعادت انسانی و 
کرامت را به وسیله هنر و فرهنگ انقالب 

اسالمی در جامعه اشاعه دهیم.

حضور جوانان مستعد در حوزه هنری

با نگاهی گذرا به اخبار فرهنگی کشور به سادگی مشاهده می شود 
که به شــکل عجیــب و گســترده ای موضوعات فســاد انگیز در 
حوزه های مختلف از کشف حجاب، حمایت از بی حجابی، بی تفاوتی 
دستگاه های مسئول در این حوزه تا خوانندگی زنان در قالب های 
خوانندگان زن خیابانی تا مجوز داران تورهای گردشگری  و از نشر 
مفاد خطرناک  آموزشی 2۰۳۰ در مهدکودک ها و مدارس  تا رواج 
بی حیایی در فضای رها شده مجازی داخلی کشور در حال تولید و 

انتشار می باشد.
تهاجم فرهنگی از ابتدای دهه ی ۷۰ و پس از ناامیدی دشــمن از 
تهاجم نظامی به کشور مان آغاز شده و به شکل تقریبا سینوسی فراز 
و نشیب های را طی کرده است. آنچه قدر مسلم  نتیجه این تهاجم 
است، آنست که با وجود هزاران شبکه ماهواره ای و میلیون ها سایت 
و کانال ضد فرهنگی با توجه به اقدامات مقابله ای جریان انقالب و 
جوانان مومن انقالبی این تالش ها ســر جمع موفقیت چشمگیری 
برای دشمن نداشــته و اعتراف رئیس جمهور آمریکا به هزینه کرد 

بی اثر هفت تریلیون دالری شاهدی بر این مدعاست.
اساســا آغاز جنگ اقتصادی غرب با ایران معنایی جز شکست در 
ســایر جنگ ها اعم از ســخت و نظامی، نرم و فرهنگی ، سیاسی و 
فتنه انگیزی و .... ندارد زیرا جنگ اقتصادی آخرین مرحله و البته 

گرانترین جنگ برای دو طرف میباشد.
بازگشــت مجدد جریان نفوذ )رسمی و غیر رســمی( به پروژه ی 
آندلســی کردن ایران و تالش در انتشــار انواع فسادهای اخالقی 
رفتاری که یقینا از اتاق های اندیشــکده های آمریکایی و اسرائیلی 
دستور آن صادر شده اســت؛ پیغام واضحی در نزدیک شدن ایران 

اسالمی به انتهای جنگ اقتصادی دارد.
از گروگانگیری جریان معیشتی توسط جریان نفوذ در دستگا های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز که بگذریم؛ عدم توان آمریکا در یکپارچه 
سازی دنیا علیه ایران )که خود معنای واضحی از افول آمریکاست( 
خبر از آن دارد کــه پروژه جنگ اقتصادی نیز بــه انتهای کار خود 
نزدیک شده و به زودی شاهد عبور ایران از آن خواهیم بود.و آمریکا 
از سر استیصال و عجز رجوع دوباره به پروژه ی آندلسی کردن ایران 
نموده است .شاید بخشــی از علت های مراجعه دوباره به این طرح 
آماده بودن زیر ساخت سخت افزاری آن و تعهد  اجرا، توسط جریان 

نفوذ در دولت و مجلس باشد.
در نتیجــه، دو نکته در این خصوص حائز اهمیت اســت. اول آنکه 
جریان داخلی وابســته به اســتکبار باید بداند که اکثریت جوانان 
این مرز و بوم اهل تدین و تعهد به دین و انسانیت بوده و مانند فالن 
مسئول فاســد ، وا داده در برابر شهوات نیســتند. و دوم آنکه الزم 
است دستگاه های متولی فرهنگی اعم از دستگاه هایی که موظف به 
مبارزه انتظامی با فساد سازمان یافته اند و دستگاه هایی که متولی 
امور ایجابی فرهنگی هستند با هوشــیاری  و دقت باال ضمن  رصد 
اقدامات جبهه معارض، وضعیت گیری مناسب در برابر این تهاجم 

دوباره اتخاذ نمایند.

جریان نفوذ و رجوع دوابره به پرونده آندلس

حسین امیدیان

ماهنامه داخلی

ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹
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سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

گـفـتـگو

سینما ماهیت و ویژگی خاصی دارد که تابع نیاز های مخاطب و افراد دغدغه مند نیست، بلکه سینما بازتاب احساس نیازی 
است که تهیه کنندگان، نویسندگان و نهاد های فرهنگی دارند و آن ها هستند که محتوای سینما را شکل می دهند؛ از این 
رو اگر می بینیم که در دوره ای فضای خاصی در سینما شکل می گیرد، ناشی از پرورش ذائقه هایی است که تهیه کنندگی، 
مدیریت و حاکیمت فرهنگی بر ســینما ایجاب می کند و در دوره های مختلف جریان های گوناگونی شکل می گیرد. 
وضعیت فعلی سینما محصول همین نگاه است، حاکمیت سرمایه، سینما را شکل می دهد و ذائقه ها را رقم می زند؛ از 
این رو نباید توقع داشت که در چنین شــرایطی آنچه نیاز واقعی مردم و انقالب است و فرهنگ انقالبی می طلبد همان 
نیاز ها رشد و نمو پیدا کنند. طبیعی است که سینما مسیر خود را طی می کند و مسیر کنونی سینما اقتصاد است، یعنی 
حاکمیت سرمایه بر سینما. این مسیر، مسیر اقتصاد لیبرابی است. لیبرالیسم اقتصادی در ابعاد دیگر مانند صنعت، بانک، 
بازار و ... نیز نمود پیدا کرده و شکل بحران آفرینی را هم رقم زده و این بحران در فرهنگ هم به وجود آمده است. وقتی 
فرهنگ در خدمت اقتصاد قرار گیرد و اقتصاد هم افسارگسیخته باشد، طبیعی است که فرهنگ فدای اقتصاد می شود. اگر 
این روند ادامه یابد، فرهنگ خودمان را به پای سودآوری و زیاده طلبی اقتصادی قربانی کرده ایم.اگر این روند تغییر پیدا 
نکند و نگاه جدیدی به وجود نیاید و اقتصاد را به سمت اقتصاد مقاومتی نبریم و نیاز مردم و انقالب را به خوبی نفهمیم 

و همه مسائل را در دست سرمایه رها کنیم، فرهنگ هم تابع این جریان و فدای سودآوری و زیاده طلبی خواهد شد.
اقتصاد لیبرالی به دنبال توسعه همه جانبه به قیمت فدا کردن همه چیز هست تا توسعه گسترش یابد و سودآوری افزایش 
پیدا کند و مهم نیست که عدالت تحقق پیدا کند یا خیر. این نگاه لیبرالی از نقطه اوج خود عبور کرده و در حال سقوط 
است و بسیاری از کشور های اروپایی و آمریکایی با آن درگیرند. نباید فرهنگ را به امید داشتن اقتصاد فدا کنیم، زیرا 
اقتصاد را هم نخواهیم داشت و این اشتباهی استراتژیک است که در کشورمان نیز رخ می دهد و امیدواریم با بازگشت 

اقتصاد مقاومتی و عدالت طلبانه بتوانیم رویکرد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را اصالح کنیم.
سینما مجموعه ای از شرایطی است که رقم می خورد. یکی از این شرایط تربیت ذائقه های مخاطب است و این امر می تواند 
به گونه ای شکل بگیرد که تابع ابتذال باشد و رونق سینما به شکل امروزی آن متکی به ابتذال شود، اما همین مخاطب 
می تواند ذائقه اش طوری پرورش یابد که سینما را متکی به توسعه فرهنگ متعالی و ارزشی کند. آنچه نیاز واقعی مخاطب 
را تأمین می کند نیازی نیست که به سمت غرایز حیوانی می رود، بلکه عواطف و نیاز هایی است که می توانند انسان را به 
تعالی نزدیک کنند. این تربیت ذائقه مخاطب دوره ای است که باید روند ابتذال در آن کاهش یابد و متوقف شود و روند 
تعالی جایگزین شود. وقتی این اتفاق رخ دهد، سینما هم کارکرد خود را از نظر اقتصادی و فرهنگی خواهد داشت. اکنون 

سینما تابع جریان سودجویانه اقتصادی شده است و فرهنگ را قربانی می کند.

دوکار مقدمه سالن سازی و سینماسازی است، یکی تولید فیلم خوب و دیگری افزایش دامنه مخاطب. اگر این دو را داشته 
باشیم، یقینا در کنار بهمن ســبز و سینماشــهر بخش خصوصی هم ورود پیدا کرده و بر توســعه ناوگان سینمایی کشور 

سرمایه گذاری می کند.
من نه چپم و نه راستم و فقط انقالب اسالمی را دوست دارم و برای همین متأســفم که می بینم گاهی سیستم فرهنگی از 
هوشیاری مردم می ترسد و فیلم های افتضاح و سخیف را رواج می دهد. منتج از این نوع نگاه اگر قرار باشد که در شهرستان ها 
و به خصوص شهرستان های کوچک سینماهایی برای نمایش آثار مبتذل ساخته شود، طبیعی ست که صدماتی به فرهنگ 

آن مناطق می  زند.
برای همین وقتی بهمن سبز تالش می کند که سینماهای مخروبه شهرســتان ها را بازسازی و مدرن کند باید کنارش هم 

برنامه ریزی شود برای تولید محصوالت فرهنگ ساز و نمایش آن ها در این سالن های تازه.
برای توسعه سالن سازی می بایست از ارگان هایی که سالن دارند هم خواست سالن هایشان را در اختیار نهادهای متولی سینما 
بگذارند. خیلی از سالن های اجتماعی و آمفی تئاترهای نهادها و سازمان های دولتی هستند که قابلیت این را دارند که فیلم 
پخش کنند و به اقتصاد سینما کمک کنند. مثال ارتش بیش از هزار سالن دارد و همین طور است درباره سپاه و بنیاد شهید 

و دیگر ارگان ها.
این ارگان ها بیایند و برای کمک به دیده شدن آثار فرهنگی سینمای انقالب سالن هایشان را در اختیار بهمن سبز قرار دهند 

تا پس از تجهیز شدن به ناوگان سینمایی کشور بپیوندند.

رونق سینما و ابتذال 

لزوم همراهی ارتش و سپاه با حوزه هنری و بهمن سبز

حبیب اهلل بهمنی:

محمدرضا شرف الدین:
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چرا در سالن سازی چنان که باید به شهرستان ها توجه نشده و 
همه به دنبال ساخت پردیس در شهرهای بزرگند؟

دلیل اصلیش تمرکز سرمایه در کالن شهرهاست و اینکه با سالن سازی 
در این شهرها زودتر می شود به پول رسید. سابق بر این در مورد تئاترها 
هم شاهد بودیم که مثال در تهران یا اصفهان و برخی شهرهای بزرگ 
دیگر بیش از بقیه نقاط کشــور سالن تئاتر می ســاختند. چرا؟ چون 
مشتری در این جور جاها بیشــتر بود ولی حاال در کوره دهات ها هم 
می توان سالن هایی زد چندمنظوره به اندازه ساکنان آنجا و اگر این کار 
را نکنیم مخاطبان ایرانی را دربست در اختیار ماهواره و فضای مجازی 

قرار داده ایم.

پس ساخت سالن در شهرستان های دورافتاده باید استراتژیک 
تلقی شود؟

ببینید مــا فیلم هایی درباره برخی گروه های تروریســتی 
ساخته ایم ولی فقط روبنا را دیده ایم و مثال نمی گوییم 
فقر امکانات در مناطق دورافتاده اســت که عاملی 
می شود بر جذب جوانان توسط گروه های التقاطی. 
ساختن یک سینمای خوب و زیبا در شهرستانی 
دورافتاده می تواند شرایط فرهنگی و اقتصادی 
بســیار خوبی را در آن محل ایجاد کند و باعث 
شــود جوانان جذب فرهنگ خودمان شــوند 
به جای آن که جذب فرهنگ بیگانه شــوند. 
با سالن ســازی در نقاط دورافتاده ســدراه 

مروجان افکار التقاطی باشیم!

از این حیث مدیریت کالن باید 
چگونه تسهیالتی ارائه کند؟

 ملت ما شایســته آن هســتند که 
از امکانــات فرهنگی مســاوی 

برخوردار باشــند. ســینما 
ابزار فرهنگی قوی اســت 

که بــرای هر شــهر و 
شهرستانی، نه فقط 

یــک 

در بازسازی سالن های شهرستان ها، ارشاد حامی بهمن سبز باشد
داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت :

سینما، بلکه چندین سالن چندمنظوره تئاتر و سینما الزم و واجب است آن هم سینماهایی که 
از امکانات خوب و صندلی و صدا و همچنین از معماری خوب بهره گیرد. معلوم است که دولتی ها 
باید به موسسات حامی سالن سازی در شهرستان ها کمک کنند. کمک هم فقط صرف بودجه 
نیست. باید بوروکراسی پیچیده را از پیش پای این موسســات بردارند و معافیت های مالیاتی 

کامل بهشان بدهند تا امیدوارتر شوند.

در میان موسساتی که در زمینه سالن سازی کار می کنند بهمن سبز الویتش را بر 
بازسازی سالن های فرسوده شهرستان ها گذاشته. به نظرتان در این بازسازی چه 

نشانه هایی باید رعایت شود؟
باید بازسازی به گونه ای باشد که مخاطب فکر نکند سرش کاله رفته یعنی باید همان استاندارد 
مرکزنشــینان برای مخاطب شهرستانی هم لحاظ شود و طوری نباشــد که باز مخاطب برای 
استفاده از یک سینمای باکیفیت به تهران و مراکز استان ها سفر کند. بهمن سبز سینماهای 

شهرستان را به بهترین شکل بازسازی کند و مدیران ارشاد نیز حامی این حرکت باشند. 

پس نتیجه اول سالن سازی را رفع تبعیض میان 
مخاطبان می دانید؟

طبیعتا اگر در هر شهرستان چندین سینما ساخته 
شود ساکنین آن شهر یا شهرستان، خود را جدا 
از دیگر شــهرهای بزرگ نمی بیننــد زیرا همان 
امکاناتی که در مرکز است در آن جا هم خواهد بود 
و مخاطب شهرستانی پی به اهمیت خود خواهد 
برد. نشر فرهنگ از طریق ساختن سینما حتی در 
دورافتاده ترین نقاط ایران عزیزمان بسیار واجب و 

وظیفه ای بزرگ و خداپسندانه است.

...و البته که این سالن سازی 
اقتصادی  توسعه  به 
سینما منجر خواهد 

شد؟
همــه دعواهــای این 
سالهای ســینماگران 
بر سر این بوده که چرا 
فالن فیلم ١۰۰ سالن 
دارد و فیلــم مــن ١۰ 
سالن!!! بدیهی ست که 
وقتی تعداد ســالن ها 
افزایش یابد در مجموع 
به همه ســینماگران 
فرصت بیشتری برای 
اکران فیلم هایشــان 
خواهد رســید و در 
نتیجه بیشتر بلیت 
فروخته می شود 
و سود بیشتری 
نصیب کلیت 

ســینما 
می شود.

هرچند طبق تازه ترین آمار ارائه شده از سوی سازمان سینمایی در 
ایران نزدیک به 600 سالن سینما وجود دارد ولی مشکل آن جاست 
که بسیاری از این سالن های سینما مستعمل و از رده خارج هستند. 
مشکلی که باعث شده موسسه بهمن سبز حوزه هنری هم و غم خود 
را بر بازسازی سالن های مستعمل بگذارد. داریوش اسدزاده از جمله 
بازیگران سینمای ایران است که به خاطر درک بخش مهمی از تاریخ 
سینما و تئاتر ایران حرفهایی شنیدنی درباره لزوم سالن سازی در 
ایران دارد. گفتگوی سوره سینما با داریوش اسدزاده در لزوم سالن 

سازی را بخوانید:
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سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

دیدگاه

عماد افروغ، نماینده اســبق مجلس و اســتاد دانشگاه، معتقد 
اســت: صحبت درباره اینکه خانواده جایگاه مهم و برجسته ای 
دارد و باید به آن توجه شود، کلیشه ای شده است؛ از این رو باید 
قدری نظری تر و کالمی تر به خانواده توجه شود. اوالً معتقدم در 
هر جامعه ای اگر بشود آن را جامعه اطالق کرد، رکن اساسی و 
اولیه آن خانواده است، یعنی اگر خانواده نباشد، مفهوم جامعه 
به معنای به ســامان و قاعده مند آن و جایی کــه کارکرد های 

اجتماعی دنبال می شود، محقق نمی شود.

وی خانواده را مهم ترین رکن حیات اجتماعی و انسانی دانست 
و افزود: اگر به من بگویند که تو که بین عامل و ســاختار، نهایتاً 
عامل گرا هستی و به عاملیت انســان توجه می کنی، بین روابط 
و ســاختار های اجتماعی کدام را نزدیک تر به بروز و ظهور این 
عاملیت فردی می دانی؟ قطعاً خانــواده را برمی گزینم، عاملیت 
در خانواده بارور می شود و قدرت مانور خالقانه افراد در خانواده 
شکل می گیرد. حال اینکه این خانواده چه خانواده ای باشد و چه 
نوع تربیتی در آن وجود داشته باشد و چه الگو و اخالقی در آن 

شکل بگیرد، متفاوت است.

افروغ ادامه داد: یک نکته در میان فیلســوفان اســت که بیان 
می کنند؛ جایــی که همگرایی آموزش داده می شــود و مفهوم 
جمع ورای جمع جبری افراد تجلی می یابد، خانواده اســت. در 
واقع اگر جامعه هم ورای جمع جبری است و ساختار ها و روابط 
هم ورای جمع جبری است، خانواده کانون یک کل گرایی است 

باید خانواده رکن اساسی سینما باشد 
عماد افروغ:

عماد افروغ گفت: هنر و سینما بی ارتباط به جامعه 
نیست و نمی تواند در خدمت خانواده نباشد و خانواده 

باید رکن اساسی را برای سینما رقم بزند.

و جزء و فرد در آن معنا نمی دهد و مفهوم آب و 
نه اکسیژن و هیدروژن معنا می دهد. به همین 
دلیل کل گرایی است که عشق و گذشت در آن 
معنا می یابد. هر چند این ها مراتب و تفاسیر 
گوناگونی دارد و عشق پدر به مادر، عشق مادر 
به فرزند، عشق اعضای خانواده نسبت به هم و 

... متفاوت است.
وی با بیــان این که خانــواده تجلی گاه اصلی 
اعتماد و همبستگی است، بیان کرد: یکی از 
فیلســوفان نکته خوبی را مطرح می کند که؛ 
ما باید به ســمت جامعه سرشــار از اعتماد و 
همبستگی برویم. در واقع یکی از شاخص های 
جامعه ســعادتمند را ظهور و وجــود این دو 
می داند. اگر این برای کل جوامع قابل تفسیر 
باشــد، به طریق اولی برای خانواده نیز قابل 
توجیه، تفسیر و بیان است. یعنی خانواده محل 
همبســتگی و اعتماد بوده و اگر این دو دیده 
شود، گرایش های ذاتی انسان مانند صداقت 

دیده خواهد شد.

غفلت دولت از محور خانواده پذیرفتنی نیست
این مدرس دانشــگاه تصریح کــرد: وظایفی 
بــر دوش دولت اســت و دولــت نمی تواند 
نســبت به وظایف اجتماعی خود در رابطه با 
خانواده غفلت کند. خانواده پیش زمینه ها و 
مقدماتی دارد. مگر خانواده بدون ازدواج شکل 
می گیرد؟ وقتی شرایط ازدواج فراهم نمی شود 
و دولت وظایف خود را بــه رغم اینکه مصوبه 
قانونی انجام نمی دهد، چه باید کرد. خانواده 
فقط این نیست، که حلوا حلوا کنیم تا دهنمان 
شیرین شود و یکســری انتزاعیات را مطرح 
کنیم. اصاًل خانواده انتزاعی نیســت. خانواده 
انتزاعی-انضمامی اســت و بایــد مؤلفه های 
انضمامی آن پاس داشته شود. در این زمینه 
فقط بحث آموزش مطرح نیست، در حالی که 
آموزشــمان نیز فردی است و روانشناسی که 
بیشــتر در تحکیم خانواده مانور می دهد، آن 
هم آموزش هایش فردی اســت؛ در حالی که 
خانواده واحد جمعی بوده و از شکل گیری تا 
بقا و استحکام و تداوم آن وظایفی روی دوش 

هم آحاد ملت و گروه های اجتماعی و مدنی و 
هم دولت وجود دارد.

وی در ادامه بیان کــرد: اگر دولت می خواهد 
جامعه به سامانی داشته باشــد، باید خانواده 
را پاس بــدارد و اگر می بینید کــه برخی از 
مظاهر بی توجهی به فرهنگ و سنت در جامعه 
مانور می دهد، از عفاف گرفته تا روابط آزاد و 
ازدواج های آنچنانی غیرمشروع به این دلیل 
است که خانواده جایگاه اصلی را ندارد و این 
جایگاه با توصیه فراهم نمی شــود و واقعاً باید 
اقدام و عمل مناســبی متناســب با وظایف 
دولت و حاکمیت دنبال و تعریف شود و کسی 
فکر نکند که دولت وظیفه ای ندارد. در قانون 
اساســی برای دولت وظایفی تعریف شده که 
رکن اساسی توجه به آنها خانواده است. حال 
اگر قرار اســت که خانواده اهمیت شایســته 
خود را داشته باشــد، هنر باید نقش آفرینی 
کند. زیرا هنر و ســینما بی ارتباط به جامعه 
نیست. ســینما نمی تواند در خدمت خانواده 
نباشد. اینکه سینما چگونه باید باشد و با چه 
سوژه ها و ترفندهایی کار کند، بحث دیگری 
اســت اما باید خانواده رکن اساســی را برای 

سینما رقم بزند.

افروغ یادآور شــد: هیچ نهادی بــه تنهایی 
نمی تواند جایــگاه خانواده را پــر کند. یک 
زمانی در جامعه شناســی اولیه گفته می  شد 
کارکردهای خانــواده را نهادهای اجتماعی 
عهده دار شوند، اما در این زمینه متفق القول 
ماندند که وظیفه عاطفی و ارتباطی خانواده 
هیچ نهادی نمی تواند پر کند و این بحث بسیار 
مهمی است که هنوز رابطه خواهر و برادری، 
پدر بزرگ و فرزند و نوه گرم و جهانی اســت 
و این مباحثی است که دســتخوش تغییر و 
تحوالت تکنولوژیک و فناورانه جهانی نشده، 
اما می تواند اتفاقات بدی را رقم بزند. ما با بحث 
خودمان آنچه که در طرح بشر نیست را باید 

تغییر دهیم.



درست زمانی که مقام معظم رهبری 
از دغدغه مغفول ماندن زبان و ادبیات 
فارســی در ســینما می گویند و برای 
متولیان و تکوین گران عرصه هنر زنگ 
خطر را بــه صــدا در  می آورند متوجه 
می شــویم که تا بــه امــروز کم کاری 

کردیم.
اگر بخواهیم از رابطه ادبیات و سینما 
صحبــت کنیــم در ابتــدای راه تصور 
می کنیم امــری بدیهی و پیش پا افتاده 
است و مسلم است که ادبیات در قالب 
فیلم نامه یــا نمایش نامــه وارد دنیای 
تصویر می شــود و الی آخر. اما درست 
زمانی که مقام معظم رهبری از دغدغه 
مغفول ماندن زبان و ادبیات فارســی 
در ســینما می گویند و برای متولیان و 
تکوین گران عرصه هنــر زنگ خطر را 
به صدا در  می آورند متوجه می شــویم 
که با پدیده ســاده و رو به روالی مواجه 

نیستیم.
زبان و ادبیــات فارســی را اگر به دو 
بخش مجزا تقســیم کنیــم در بخش 
 Language زبان با مفهوم انحصاری
به پیچیدگی هــای مخصوص خودش 
برخواهیم خورد و در قسمت دوم یعنی 
ادبیات بــا معــادل Literature با 
زبان به همراه چاشــنی هنر مواجهیم 
و از اینجاســت که تعاملش با موسیقی 
می شــود ترانــه بــا تئاتر می شــود 
نمایش نامــه و با هنر صنعت ســینما 
می شــود فیلم نامه که به اتفاق اکثریت 
صاحب نظران مهم تریــن بخش فیلم 

است . 
ســینما در بخش ادبیات )در مقابل 
مفهوم زبــان( می تواند به هر ســختی 
و ماجرایی برای مخاطب ذائقه ســازی 
کند که البتــه چگونگی آن محل بحث 
همیشگی نویسندگان است . این که ما 
در سال ده فیلم و سریال بسازیم که با 
زبان فارســی در دوره قاجاری صحبت 
کنند و مدام از ابیات و ضرب المثل های 
فراموش شده در آن اســتفاده کنیم ، 
آیا واقعا مخاطب را وادار میکنیم تا در 
طول زمان با آن ادبیات صحبت کند؟! 
مسلما نه. آیا مخاطب را وادار می کنیم 
مدام دیوان های ادبیات کالسیک دست 
بگیرد و بخواند و از حفظ شود؟! مسلما 

نه. 
تکــرار و اصرار در ایــن مقوله خاص 
واقعا راهکار مطلــوب و منطقی به نظر 
نمی رســد و مهم تر از آن مدت انتظار 
ما بــرای به ثمــر رســیدن پروژه های 
فرهنگی اســت . تزریق و اصطالح و به 
ســازی و تغییر فرهنگی امری نیست 
که یک هفته ای اتفــاق می افتد و مانند 

کشــاورزی زمان پذیــر و حوصله خواه 
است . اینکه ما امسال ســریالی مانند 
»شــهریار« بســازیم با همه اشکاالت 
و کم و کاســتی هایش باعث می شــود 
در ســال های بعد از نمایش سریال به 
فروش دیوان شــهریار کمــک کنیم و 
این کتاب را به کتابخانه شخصی منزل 
افراد زیادی وارد کنیــم . اینکه ما فیلم 
سینمایی »چهل سالگی« را در اقتباسی 
مســتقیم از روی کتابی بــه همین نام 
بسازیم ، اگر با اشکاالت مسلم خودش، 
اما حداقــل گوش مخاطب عــام را در 
چنین وضعیتی که آمار سرانه مطالعه 
در ایران این چنین تاسف بار است ، با نام 

چنین کتابی آشنا کردیم. 
اقتباس های حرفه ای تر در ســینما و 
تلویزیون شــاید مخاطب عام را متوجه 
و همراه نسازد، شاید تعداد کم تری بعد 
از دیدن »پری« بروند »فرانی و زویی« 
جی . دی . ســالینجر بخوانند یــا بعد از 
»این جا بدون من« بروند نمایشــنامه 
»بازی با مهره های شیشــه ای« تنسی 
ویلیامز را بخرند و صدها مورد مشابه، اما 
در جامعه آماری ایران با اکثریت قشری 
که بیننده ســینما و تلویزیون هستند 
می بینیم که سریال »شهریار« می تواند 
روی فروش دیوانش تاثیر چشم گیری 
بگذارد و عدد و رقم به ما تحویل بدهد. 

همین تاثیر چشــم گیر مسئله ساده 
و کوچکی نیســت که به راحتی از آن 
بگذریــم و یکی از آبشــخورهای غنی 
سینما و تلویزیون از منبع ذخایر ادبی 
است . تجربه ای که نشان داد لزوما هم 
برای آشــتی مخاطب کم سوادتر نباید 
به ادبیات قرن ششــم برگردیم و همه 
مطالبه مــردم از ادبیات ، شــاهنامه و 
بوستان و گلســتان نیست و آرکائیسم 
و کهن گرایی و باســتان گرایی همیشه 
جواب مطلــوب را نمی دهــد ، بلکه به 
راحتی می توان با ادبیات معاصر هم با 
مخاطب وارد مذاکره شد و اتفاقا جواب 

بهتری گرفت. 
از آن جایی که همیشــه سنگ بزرگ 
عالمت نزدن اســت ، ما هم تا صحبت 
از رابطه ادبیات و سینما می کنیم فورا 
می خواهیــم کنفرانس هــای مفهومی 
عریــض و طویــل تشــکیل دهیم و 
زبان شناسان را بیاوریم تا نسبت به مرگ 
زبان پارسی ابراز نگرانی کنند و پرونده 
اقتباس را وسط بکشیم و از کارگردانان 
به نام بخواهیم تا از روی شاهنامه فیلم 
بسازند و ... در کل مسیری را شروع می 
کنیم که هیچ گاه به مقصد نمی رسد و 
همین چرخه معیوب را ادامه می دهیم . 
در صورتی که واقعا می شود از قدم های 

کوچک تر شــروع کرد . می توان با کارهای ساده تر و کم هزینه تر 
استارت زد. می توان برای شروع آشــتی مخاطب عام و ادبیات با 
اسامی ساده شروع کرد، اسم فیلم و سریال را طوری گذاشت که 
بیننده به واسطه آن با نام فالن کتاب آشنا شود، با مصرعی از فالن 
شعر آشنا شودو غیره . نام شــخصیت های اثر را طوری انتخاب 
کنیم که تداعی گر اسامی و مفاهیمی باشد که الزم داریم به طور 
غیر مستقیم به بیننده منتقل کنیم . دست شخصیت های محبوب 
و تاثیرگذار فیلــم ، کتاب هایی بدهیم تا در ضمیــر ناخودآگاه 
مخاطب ارتباط آن آدم های محبوب شان با کتاب های مدنظر ما 
شکل بگیرد . برای سریال های پرطرفدار تیتراژ هایی که انتخاب 
کنیم که ترانه محور باشــد و در راســتای مفهوم تصویری اثر ، 
حرف هایش را در قالب ترانه به گوش مردم برســاند و از رهگذر 
شیرینی موسیقی ، آن ادبیات خاص را در ذهن مردم ماندگار کند. 
 در پایان باید بگوییم همیشــه کار کردن روی مسائلی که فکر 
می کردیم بدیهی و اجتناب ناپذیر و پیش پا افتاده است ، سخت تر 
از مفاهیم جدیدی اســت که برای بارهای اول به مثابه یک علم 
جدید به آن مــی نگریم. اما هیچ راه ســختی دلیل متقنی برای 

شروع نکردن نیست. 

ارتباط ادبیات و سیمنا؛
 هسل و ممتنع ، بدیهی و مغفول 

مریم اکبرلو
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دیدگاه

چالش اکران در سینما
در بر همان اپشنه یم چرخد

یزدان عشیری

الگوی اکران در سینمای ایران به شدت کهنه، سنتی و قدیمی و فاقد فناوری نوین 
و نگاه های روز است. چرخه اکران در همه این سال ها و ماه ها یکی از سرفصل های 
مهم تصمیم گیری و بستر بحث و مناقشات در محافل سینمایی بوده و همواره است. 
دلیلش روشن است. »عدم توازن در تولید و زیرساخت ها«. ظرفیت سینماهای ما 
گنجایش این حجم از تولید بی رویه را ندارند . به خاطر همین همیشه سر صف اکران 
و جاگیری دعواست. عادت هم کردیم دست به اصالح ساختار نزنیم و این کشمکش 
های تکراری و دنباله دار همچنان ادامه داشته باشد. از این رئیس سازمان تا رئیس 
بعدی. فرقی هم نمی کند دوره مهندس باشد یا دکتر. در بر همان پاشنه می چرخد. 
به نظرم باید بازنگری اساسی روی تولید در سینمای ایران صورت بگیرد. انتظار می 
رفت با آمدن دکتر انتظامی با توجه به سابقه مدیریتی اش افق های تازه یی باز شود 

ولی ظاهرا اقای انتظامی در »محاق« اطرافیان واقع شده اند.
چالش اکران ریشه در چند بخش دارد. محتوای فیلم ها و عدم تنوع ژانر، ساختار 

کهنه و سنتی اکران و محدودیت زیرساخت ها
بر اساس آمار ســاالنه، بین ۷۰ تا ١5۰ فیلم در ســینمای ایران تولید می شود. با 
احتســاب مشــارکت بخش های خصوصی و دولتی و خصولتی و سرمایه گذاری 
مســتقیم تهیه کننده، کارگردان و بازیگر و ... میلیارد هــا تومان صرف تولید این 
حجم از آثار در سال می شود. از میان این آثار کمتر از ۴۰ درصد شانس اکران دارند 
و بیش تر آن ها در حســرت اکران می مانند. با یک حساب سرانگشتی، با توجه به 
سرنوشتی که بسیاری از این آثار پیدا می کنند عمال میلیارد تومان از سرمایه سینما 

دور ریخته می شود. 
نکته قابل تامل، فرایندهای روی پرده سینماســت. موجی از اثاری شبیه به هم با 
مضامین مشابه و بازیگران تکراری.  فقط ضریب قوت و ضعف این اثار متفاوت است 
اما اغلب آن ها با چاشــنی طنز، هجو، اشــارات و کنایه های جنسی، شوخی های 
فیزیکی و ادا و اطوارهای سبک و مسخره و ... به سراغ تماشاگر می روند. اضافه بر آن، 
کورس گذاری و رقابت فراگیری است که از سوی فیلمسازان برای تولید آثاری از این 
دست وجود دارد. بماند که پشت پرده خیلی از این آثار که بعضا، گیشه های پر رونقی 
هم داشته اند سرمایه های مشکوک و پول های کثیف وجود دارد. این روند تا کی و 
به کجا ختم می شود؟ اساسا، نقطه پایانی برای این جریان پیش بینی شده است؟ 

ریشه این بحران و وخامت اوضاع به فقدان اســتراتژی هدفمند برای نیازسازی و 
ذائقه سازی از سوی سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر می گردد.  

شاهد وضعیت بغرنج  رهاشدگی مدیریت و مهندسی تولید در سینما هستیم.
 نگاهی به سینمای غرب نشان می دهد که افق تولید فیلم و سریال بر اساس نیازها 
و اولویت ها صورت می گیرد.  متولیان ســینمایی و مســئالن متاسفانه، متوجه 
سینما نقش و جایگاه کارکردی کالن و فراگیر این رسانه نافذ و جریان ساز نیستند.  
سینمای غرب به صورت مشخص در ادوار مختلف بر اساس تئوری های مشخص 
حرکت کرده است. در مقطعی به تاریخ سازی برای آمریکای بی تاریخ پرداخته که 
به آن نیاز داشت، در دوره یی بر روی اماده سازی افکارعمومی برای جنگ با ژاپن و 
آلمان و رویدادهای پیرامونی آن، در دوره جنگ سرد بر روی برجسته سازی سبک 
زندگی غربی و جامعه سرمایه داری و زیبا نشان دادن آن برای ایجاد حسرت و آرزو 
در بلوک شرق کار شده که موفق هم بوده اند  و در سال های اخیر بر روی تخریب 

چهره اسالم و مسلمانان با روایت سازی جعلی و ارائه تصویر دروغین از تروریسم.
سینمای ایران اما فاقد تئوری و استراتژی مشخص است. افق ندارد. تولیداتش در 
خدمت منافع ملی نیستند. از این رو، ســینمایی داریم که فعال نیست و به شدت، 
منفعل است و در سال های اخیر در چنبره روزمرگی و گیشه دست و پا می زند. یکی 
از مهم ترین دلیل برای چالش اکران و عدم رغبت مخاطب با سینما همین عرصه 

محصوالت مامربوط با دغدغده ها و دردهای جامعه است. 
سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیاز دارد تا کارگروهی متشکل 
از روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان و اساتید رسانه بر روی نیازها و اولویت 
های اجتماعی رصد و مطالعه نمایند و در جدولی نیازهای سال سینمایی کشور را 

به صورت کالن اعالم نمایند. 
سینما شاخص توسعه و پیشرفت هر کشوری است. جامعه شناسان کشورها را بر 
اساس نرخ مطالعه، تعداد مخاطبان سینماها و سینماروها، تعداد سالن های سینما 
و پراکنش آن ارزیابی می کنند.  طبق استانداردهای جهانی برای هر ١۰ هزار نفر 
یک سالن سینما الزم است.  در ایران این رقم برای هر 26۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است. 
از سوی دیگر، بیش از ١۰8۰ شهر  فاقد سینما هستند و فقط 6۰ تا ۷۰ شهر سینما 
دارند. 25 میلیون شهر نشین دسترسی به سینما ندارندکه با احتساب روستاها این 
امار به ۴6 میلیون نفر می رســد. وزیر ارشــاد هم اخیرا گفتند 88 درصد مردم به 
سینما نمی روند.  شاخص ساالنه ســینما رفتن در ایران به طور متوسط ۳/۰ است 
یعنی به طور متوسط هر ایرانی هر ده سال سه بار به سینما می رود. شاید، باورش 
سخت باشد بیشترین جمعیت شهری استان تهران دسترسی به سینما ندارند. بر 
عکس استان قم که همگی دسترسی دارند. البته با این حال بیشترین تعداد سالن 
ها یعنی ١١۰ سالن در تهران واقع شده اند. و اســتان هایی داریم که اصال سینما 
ندارند. سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد و خراسان شمالی.  با این چشم 
انداز غم انگیز، امار تولیدات سینمایی ما بعضا ســالی بیش از ١۰۰ تا ١5۰ عنوان 
فیلم است و تعداد کل سالن های سینمایی ما دور و بر ۴۰۰ سالن.  در ترکیه ۷۰ تا 
١۰۰ عنوان فیلم تولید می شود در حالی که 2 هزار و ۳56 سالن سینما دارد و 5۷ 
میلیون تماشاگر در سال. کشور امارات با یک میلیون جمعیت، ۳۰۰ سالن سینما 
دارد. کره جنوبی با ۴8 میلیون جمعیت ۳۰۰۰ سالن سینما دارد. سال گذشته 2۰5 
میلیون نفر در کره به سالن سینما رفته اند، یعنی بطور میانگین هر کره ای حدود 

سه و نیم بار در سال.
 چرا یک عزم ملی برای توسعه زیرساخت ها در کشور فراهم نمی شود. البته نهادی 
مثل حوزه هنری به تنهایی از طریق بهمن ســبز طی دو ســال گذشته حدود ۴۰ 
سالن سینما و پردیس سینمایی را ایجاد و احیاء کرده است آن هم در شهرستان ها

آیا وقت آن نرسیده به جای جشــنواره های زاید سینمایی، شــوراهای متعدد و 
ناکارامد، بروکراسی های پیچیده و قرطاس بازی، صرف هزینه ها و ریخت و پاش 
های بی ثمر، رضایت تراشــی برای اطرافیان و دوســتان به هر قیمت و ... با ایجاد 
انقالبی در محتوای فیلم های سینمایی و نگاه سخت گیرانه تر و کیفی تر،  نهضتی 

در زمینه  سینماسازی و توسعه زیرساخت ها ایجاد کنیم؟
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بیش از 10 سال است که همه زندگی ام را وقف تحقیق 
فیلمنامه »فرنگیس« کرده ام و تنها هدفم زندگی 

ساختن این فیلم است.

یاسمن نصرتی در گفت و گو با ســوره سینما از آغاز 
فعالیت خود و مشــخصا شــکل گیری آخرین فیلم 
ســینمایی اش به نام »کنجان چم« به معنی »گوشه 
هــای رودخانه« گفت:  مــن از تئاتر هم که شــروع 
کردم گرایشــم تئاتر مقاومت بــود وعالقه خاصی به 
ساخت آثار دفاع مقدس داشتم ، اولین فیلم کوتاهم 
که در جشــنواره مقاومت رونمایی شــد ، »ستاره ها 
خورشید شبند« دفاع مقدســی بود و دومین فیلمم 
هم »ســوز گالویژ« یک فیلم بلند ویدئویی راجع به 
حمله حزب بعث به سرپل ذهاب و سقوط قصر شیرین 
بود و »کنجان چم« هم راجــع به حمله بعث به ایالم 

و مهران بود.
وی افزود: در واقع عالقه من و بهتر بگویم وظیفه ملی 
من ، نشان دادن قهرمانی های آن روز مردم ما و اینکه 
چه طور هشت سال واقعا رو سفید درآمدند و تا االن 
هم به چیزی جز ساخت فیلم دفاع مقدسی فکر نکردم 
وی تاکید کرد: آخرین کارم سینمایی »کنجان چم« 
بود که در جشنواره مقاومت رونمایی شد و به امید خدا 
اگر بشود ، پروانه نمایشش را  هم برای اکران گرفته ام.  
صادق درباره ســاخت »فرنگیس« گفت:  االن قصه 
»فرنگیس« را حدود ١۰ سال اســت که من در فیلم 
هایم می آورم . در »ستاره ها خورشید شبند« یواش 

یواش ردپای حضورش و تولدش را گذاشتم ، در »سوز 
گالویژ« دیگر فرنگیس یک دختر ١6 ، ١۷ ساله است 
و به امید خدا االن مــی خواهم دیگر خود فرنگیس را 

بسازم و زمان مناسبش فرا رسیده است. 
وی تاکید کــرد : فعال تنها هدف زندگی ام ســاختن 

فرنگیس است و همه چیز را وقفش کرده ام. 
این کارگــردان جوان  دربــاره روند اقتباســی این 
فیلمنامه بر اســاس کتاب »فرنگیس« حوزه هنری 
گفت : البته این فیلمنامه اقتباس نعل به نعل نیست 
و برداشتی آزاد با تکیه به تحقیقات میدانی و دیدارها 

و گفت و گوهای مستقیم با خود »فرنگیس« است. 
وی ادامه داد: من خیلی زیاد بــه آن خطه رفتم و آن 
روزها قصه هــای زیادی با قصــه فرنگیس همزمانی 
داشته و در واقع راویان محلی زیادی از او صحبت کرده 
اند. من خیلی تحقیق کردم و خروجی نهایی فیلمنامه 
ام تلفیق چند قصه در هم اســت و فقط روایت کتاب 

»فرنگیس« نیست . 
وی تشریح کرد : سال هاست من وقف آن منطقه شدم 
و چون خطه خودم اســت ، پدر من از ایل کلهر است 
و مادرم کرمانشاهی اســت و جنگ را از بچگی لمس 
کردم و در آخرین حمله هــای هوایی منافقان جلوی 
چشم خودم دیدم که معلمم سرش قطع شد . من شب 
های حمله را و بمبــاران را و همه را از نزدیک دیدم و 

حس کردم. 
نصرتی خاطرنشــان کرد: تحقیقات میدانی و گفت و 
گوهای رو در روی من با اهالی آن منطقه تاثیر زیادی 

روی طبیعی شــدن فیلمنامه ام و شخصیت پردازی 
کاراکترهایم دارد . چه می شــود که »فرنگیس« در 
نوزده ســالگی به این نتیجه برســد که یک عراقی را 
بکشد ، این در کودکی و میهن پرستی این زن ریشه 
دارد ، اینکه چرا فرنگیس عاشــق خانه اش اســت ، 
چه می شود که »گورسفید« می شــود تمام دنیای 
»فرنگیس« ، به طوریه که بعد از زلزله هنوز هم همان 

جاست و نمی رود . 
وی تکمیل کرد: من سال ها دنبال همه این چرایی ها 
بودم و خداروشکر به آن رسیدم و این رازی است بین 
من و فرنگیس تا انشاهلل فیلم ساخته شود واز این راز 

پرده برداریم. 
وی انگیزه اصلی از ســاختن این فیلــم را ترویج نگاه 
میهن پرســتانه یک کــرد عنوان کــرد و گفت : من 
نمیخواهم یک مستند در قالب سینمایی بسازم بلکه 
میخواهم قصه کرد بودن را بیان کنم ، قصه اینکه جنگ 
در خطه ما مفهومی فراتر از جنگ دارد . در واقع کردها 
آن قدر ظلم ستیز هســتند که زن و مرد ندارد و اگر 
دشمنی به آنها حمله کند همانطور که از سال ١۳۰6 
کردها در مرزها در حال جنگ هستند ، نمی گذارند 

یک وجب از خاک جا به جا شود . 
وی در پایان متذکر شــد: چیزی که در این فیلم می 
خواهم خیلی پر رنگ باشد آداب و سنن کردی است 
و همکاری تنگاتنگی که کردها با نیروهای مسلح در 
مطلع الفجر و جلوگیری از سقوط گیالنغرب داشتند. 

سال هاست تنها هدف زندگی ام ساختن »فرنگیس« است 
یاسمن نصرتی : 

ماهنامه داخلی

ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹
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ماهنامه داخلی

سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

گـفـتـگو

مک دونالدز 
کلیسای جدید آمریکایی ها 

مستند »مک دونالدز تقدیم می کند« روایتی متفاوت 
از یکی از موضوعات چالشی است. در ابتدا توضیح 
دهید که چگونه به ایده ساخت این مستند رسیدید؟ 
آغاز ساخت این مستند از مرداد ماه بود. خاطرم هست 
قبل از این مســتند، پروژه ای در مورد نظام آموزشی و 
کنکور کار می کردم و به دنبال اسپانســر می گشتم. به 
همین دلیــل پیش آقای یزدی کــه در آن زمان مدیر 
مرکز مستند سوره بود رفتم. در جلسه ای که با ایشان 
داشتم، طرح ساخت مستند مک دونالدز را به من داد 
و پیشنهاد کرد که روی این موضوع کار کنم. او در آن 
جلسه به من گفت که کار کردن در مورد کنکور حاشیه 
دارد و به راحتی جلو نمی رود. بهتر است که این طرح را 
کنار بگذاری و در مورد مک دونالدز کار بسازی. بر همین 
اساس، تحقیقات خود را آغاز کردم و به این کار رسیدم.

یکی از موضوعاتی که در مستندهای این چنینی مهم 
است، موضوع تحقیق و پژوهش است. در حقیقت، تمام 
حرف هایی که در این مستند مطرح می شود، باید دارای 
فکت حقیقی باشد تا مخاطب آن را بپذیرد. لطفا کمی 
در مورد روند تحقیق و پژوهش و منابعی که اســتفاده 

کردید، توضیح بدهید. 
تحقیق و پژوهش این مستند را خودم به تنهایی انجام 
دادم و چیزی در حدود 2 ماه طول کشید. باید بگویم که 
در مسیر این تحقیقات، بیش از 58۰ صفحه از منابعی 
که مرتبط بود را خواندم که از این تعداد، ۴8۰ صفحه 

آن مورد استفاده قرار گرفت و ما بقی تکرار بود. چکیده 
و خالصه ای از این تحقیقات که در اختیار نویســنده 
کار قرار دادم ۷١ صفحه بود. بر همین اســاس، شاید 
بتوان گفت که این موضوع، قابلیت ساخت چند مستند 
دیگر را نیز دارد. مطالب زیادی وجود داشت که مجبور 
شدیم دربیاوریم. برای مثال، در تیزر فیلم می بینید که 
گفته می شــود »مک دونالدز می تواند کلیسای جدید 
آمریکایی ها باشــد«. این جمله را بیرون آوردم چرا که 

فرصت نداشتیم.
شاید بیان این موضوعات مهم تر از بعضی از مطالبی 
باشد که بیان کردید. آیا حذف این موارد دلیل خاصی 

داشت؟
بله درست است. در ســیر منطقی، نیاز به یک مقدمه 
داشــتیم و این مقدمه، طبیعتا زمان کار را باال می برد. 
بنابراین درست اســت که این ها مطالب مهمی بود اما 
این مطالب پراکنده بود و هیچ سیر منطقی نداشت. این 
مستند ادامه خواهد داشت و این مطالب را در قسمت 
دوم آن خواهم آورد. باید بگویــم که در روند تحقیق و 
پژوهش بیش تر به سراغ سایت های خارجی رفتم چرا 
که سایت های ایرانی ترجمه همان سایت های خارجی 

بود و چیز جدیدی نداشت.
اشاره کردید که تحقیق و پژوهش این مستند حدود 2 
ماه طول کشید. به نظرتان، این مدت، زمان کمی برای 

چنین موضوعی نبود؟ 

دلیل این که بعد از 2 ماه، تحقیق و پژوهش را متوقف 
کردم به این دلیل بود که به مبنای اصلی کارم دســت 
یافته بودم. درست اســت که مطالب زیادی را ترجمه 
کرده بودم اما از آن جا که می دانستم دقیقا چه چیزی را 
می خواهم، وقتی مبنای اصلی کار شکل گرفت، تحقیق 
و پژوهش را متوقف کردم. عالوه بر این، از آن جا که مک 
دونالدز هیچ گاه در ایران شــعبه نداشته است، تحقیق 
میدانی نیز نداشتم. هم چنین، تاکنون هیچ کتابی راجع 
به این موضوع نوشته نشده بود. بر همین اساس، به نظرم 

این مدت زمان کافی بود.
در این مستند، همزمان دو داستان را جلو می بردید، 
یکی ماجرای تاسیس و پیشرفت رستوران های مک 
دونالدز و دیگری رئیس جمهور آمریکا. در انتهای این 
فیلم تالش کردید با ایجاد یک پل ارتباطی، این دو 
موضوع را در کنار هم بنشانید. به نظرتان در ایجاد 
ارتباط بین این دو موضوع تا چه اندازه موفق عمل 

کردید؟
باید بگویم از آن جا که این مستند برای یک باکس خاص 
تلویزیونی ساخته شده بود، از نظر زمان در مقیضه بودم 
و نمی توانستم زمان مستند را بیش تر کنم. آقای یزدی 
می خواستند که تولید این مســتند ۳ ماهه تمام شود 
اما تولید آن 8 ماه طول کشید. سعی کردم که این پل 
ارتباطی به خوبی برقرار شود و در اکران هایی که داشتم 
اکثرا این ارتباط را متوجه می شــدند. البته اگر کسی 

مستند »مک دونالدز تقدیم می کند« روایتی متفاوت از این رستوران 
و پشت پرده نظام سرمایه داری در آمریکا است. این مستند که توسط 
سازمان سینمایی حوزه هنری تولید شده چندی پیش در تاالر سوره 
رونمایی شد، به تازگی در قالب جشنواره تلویزیونی مستند به روی آنتن شبکه 
مستند رفت. کارگردان این مستند توحید ابراهیمی است. این مستندساز که 
متولد سال 1377 است، به تازگی وارد دهه سوم زندگی خود شده و علیرغم 
جوانی، تجربه خوبی در ساخت مستند دارد. خودش می گوید که از 15 سالگی 
وارد فضای مستند شده و سپس در 18 سالگی در رشته سینما دانشگاه سوره 
قبول شده است. او پس از گذشت یک سال از دانشگاه انصراف می دهد چرا 
که معتقد است دانشگاه چیزی به او اضافه نمی کرده است. این مستندساز 
جوان، این روزها ساخت مستندهایی را دنبال می کند که »مک دونالدز تقدیم 
می کند« یکی از همین ها است. در زیر گفتگویی با توحید ابراهیمی داریم که 

در زیر منتشر می شود: 

اشاره:
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متوجه این ارتباط نشود، مقصر آن من هستم چرا که زمان کم بود، فشردگی مطالب زیاد 
بود و مجبور بودیم که ریتم را تندتر کنیم. بر همین اساس، کسانی که اطالعات کمی 

راجع به مک دونالدز داشته باشند، ممکن است دچار سردرگمی شوند.
چرا زمان مستند را 30 دقیقه انتخاب کردید؟ به نظرتان کم نبود؟

اگر بخواهم راست بگویم خود آقای یزدی نیز از این که این مستند را ۳۰ دقیقه انتخاب 
کرده است، پشیمان است. چندین بار به ایشان گفته بودم که ۳۰ دقیقه برای این حجم 
از مطالب کم است اما به دلیل باکس تلویزیونی متناسب، تاکید داشتند که همان ۳۰ 
دقیقه باقی بماند. وقتی که زمان یک مستند باال برود، زمان پخشی که برای آن درنظر 
گرفته می شود، خیلی مناسب نیست و زمان های خوبی به آن اختصاص داده نمی شود. 
متاسفانه این موضوع، مشکل صدا و سیمای کشور است که وقتی زمان یک مستند باال 
می رود، باکس پخش خوبی به آن تعلق نمی گیرد. اکثر دوستان مستندساز نیز تالش 
می کنند تا با هر سختی زمان فیلم خود را پایین بیاورند که زمان اکران بهتری را دریافت 
کنند. معتقدم که این مستند می توانســت 6۰ دقیقه ای باشد و ۳۰ دقیقه ای بودن آن 

نقطه ضعف این مستند است.
عمده تصاویری که در این فیلم ارائه کردید، مربوط به ساندویچ خوردن در رستوران های 
مک دونالدز است. از نظر سواد رسانه ای، این موضوع یکی از فنون اقناع یعنی »تداعی 
معانی در ذهن« را به همراه دارد. بر همین اساس ممکن است که یک مخاطب به جای 
این که به زیر متن این فیلم یعنی نظام سرمایه داری فکر کند، اسیر رنگ و لعاب آن شود 

و بیش تر در جهت تحسین آن بربیاید.
باید بگویم هم بنده و هم تدوین گر این اثر، حواسمان به این موضوع بود و سعی کردیم 
از تکنیک های اقناعی به خوبی استفاده کنیم. خاطرم هست آقای حاتمی کیا وقتی این 
مستند را دید به من گفت که »مستندت یک وجهه منعی دارد و یک وجهه تبلیغاتی. 
از آن جا که مک دونالدز در ایران وجود ندارد، به هر طریقی که این مستند ساخته شود، 
جنبه تبلیغاتی پیدا می کند چرا که یک چیزی در ایــران وجود ندارد و ما می خواهیم 
بگوییم که آن را نخور«. طبیعتا، بیننده در ابتدا می گوید که این ساندویچ را بده بخورم 

و سپس آن را نقد کن. این موضوع در 
حالی است که در کشورهای اروپایی 
نظیر فرانسه، انگلیس و ... وجهه منعی 
آن دیده می شــود چرا که آنان این 
غذاها را تست کرده اند و می دانند که 
راجع به چه چیزی صحبت می کنیم. 
تالش کردم با قرار دادن صحنه هایی 
حالت انزجار را به نمایش دربیاورم اما 
طبیعتا افرادی هســتند که از دیدن 
این مستند از مک دونالدز خوششان 

بیاید.
در حقیقت خودتان هم معتقدید که 
عده ای در ایران با دیدن این مستند، 
آرزوی داشتن ساندویچ های مک 

دونالدز می کنند؟
بله. مطمئنا این موضوع وجود دارد.

خاطرم هست که وقتی این مستند 
را برای مخاطب عام اکران کردیم، در 
ذهن بسیاری از آنان نوعی تناقض به 
وجود آمده بود. می گفتند که دوست 
داریم همبرگرهای آن را بخوریم اما 
در مقابل نوعی انزجار نیز نســبت به 
آن داریم. حتی وقتی که این مستند 
را در خانه مســتند اکــران کردیم، 
مستندسازانی که در آن جلسه حاضر 
بودند، چنین صحبت هایی را مطرح 

کردند.
اشاره کردید که آقای حاتمی کیا این 
مستند را دیده است. بعد از دیدن 

آن چه نظری داشتند؟
اولین جمله ای کــه بعد از دیدن این 
مســتند به زبان آوردند این بود که 
»چرا زمان آن را طوالنی تر نکردی؟!« 
هم چنین گفتند که بــه مضمون و 
محتوای آن نقد دارم. ایشان می گفت 
زمانی که در اتریش بودم، مک دونالدز 
خوردم. بعد از آن، یکی از دوســتانم 
به من گفت که کار اشتباهی کردی 
و نباید این کار را انجام می دادی. در 
حقیقت، در کشوری مثل اتریش تا 
این اندازه نسبت به آن انزجار وجود 
دارد. آقای حاتمی کیا علیرغم نقدی 
که به مضمون این فیلم داشتند، گفت 
که با توجه به ریتــم تند آن و رنگ و 
لعابی که داشت، اگر این مستند یک 
ساعت دیگر نیز ادامه داشت، باز هم 
آن را تماشــا می کردم. به زعم آقای 
حاتمی کیا از آن جــا که مک دونالدز 
در ایران وجود ندارد، جنبه تبلیغاتی 
این مستند بسیار بیش تر است. ایشان 
هم چنین درخواست داشت که این 

مستند در خارج اکران شود چرا که 
معتقد بود جنبه دفعی آن در خارج 
بسیار بیش تر است. بر همین اساس 
در تالش هستیم تا این مستند را در 
خارج از ایران نیز اکران کنیم. به نظرم 
با توجه به این که اکنون در فرانسه، 
راه پیمایی ضد ســرمایه داری برقرار 
است، اکران این مستند بازخوردهای 

خوبی را به همراه خواهد داشت.
در بخش هایی از این فیلم، تالش 
کردید تا کدهایی مبنی بر استفاده 
ابزاری دولت آمریکا از مک دونالدز 
بدهید. برای مثال، ایجاد شعبات 
متعدد از این رستوران در کشورهای 
مختلف را نشانه ای برای اعمال نفوذ 
این کشور در دنیا تفسیر کردید. 
با این حال، این خط سیر را ادامه 
ندادید و در یکی دو جمله متوقف 

شد. دلیل این موضوع چه بود؟  
اتفاقا آقای حســن عباســی نیز به 
همین نکته اشاره کرد. او مستند مک 
دونالدز را دید و گفت بهتر است که در 
اکران های عمومی، کار را طوالنی تر 
کنید و این دســت نــکات را در دل 
آن بگنجانید. با این حال شــرایطی 
که برای پخــش توضیح دادم، وجود 
داشــت. خودم هم به ایــن موضوع 
معتقدم و ُکدهای زیــادی نیز پیدا 
کرده بودم. تنها مشکل ما زمان این 
مســتند بود. مطمئنا اگــر زمان آن 
طوالنی تر می شد، بســیاری از این 
مسائل مطرح می شــد و کار بهتری 

را می دیدیم.

 این موضوع، قابلیت 
ساخت چند مستند 

دیگر را نیز دارد. 
مطالب زیادی وجود 
داشت که مجبور 
شدیم دربیاوریم. 
برای مثال، در تیزر 
فیلم می بینید که 

گفته می شود »مک 
دونالدز می تواند 
کلیسای جدید 

آمریکایی ها باشد«. 
این جمله را بیرون 

آوردم چرا که 
فرصت نداشتیم.

ماهنامه داخلی

ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹
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سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

»رسو زیر آب« رواییت شفاف از مالزمت تعهد و تخصص

اشاره:
 به بهانه اکران فیلم »سرو زیر آب« در جشنواره 
بین المللی »دوربان«) بزرگترین جشنواره فیلم در 
منطقه جنوب آفریقا که از 27 تیر تا 6 مرداد در شهر 
دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شود(، خبرگزاری 
دفاع مقدس یادداشتی در نقد این فیلم منتشر کرد که 

در زیر بخش هایی از آن را می خوانید.

در ســال های نخســِت پیروزی انقالب اســالمی، با 
کناره گیری، فرار و بعضا اخراِج گســترده ی نیرو های 
سرسپرده به نظام سلطنِت پهلوی، بحثی شکل گرفته 
بود مبنی بر این که برای به کارگیری افراد، توجه به چه 
چیزی مهمتر است؟ »تعهد« یا »تخصص«. جمله ی 
زیبای دکتر چمران در پاسخ به این سوال که تخصص 
بهتر است یا تعهد را می توان به عنوان شاهدی در این 
زمینه بیان کرد. از شهید گرانقدر پرسیدند تعهد بهتر 
است یا تخصص؟ وی در جواب گفت: می گویند تقوا 
از تخصص الزم تر است، آن را می پذیرم. اما می گویم 
آن کس کــه تخصــص نــدارد و کاری را می پذیرد، 

بی تقواست!
با خواندِن این مقدمه ی کوتاه، در نگاِه اول هر کس که 
فیلِم »سرو زیر آب« را دیده، رشته ی معنا را به داستان 
و پیرنِگ فیلم گره می زند. فیلم در بیرونی ترین الیه ی 
خود و با هزار و یک زبان به مخاطب می گوید؛ پاسداران 
در مصدر کار ها با وجود نیِت خیری که داشــتند، به 

جهِت عدم تخصص، موجِب پیدایــِش گره هایی در 
کشور شــدند که با هیچ دندانی باز نمی شد. مردم در 
نتیجه ی اشتباهاِت آنان به جاِن هم افتادند و کار باال 
گرفت. سرانجام برای ختِم غائله، پاسداران از خودشان 
مایه گذاشــتند. مردم را فریب دادند و به قول عوام؛ 
خاکروبه ها را زیر فرش پنهان کردند و گندی که زده 

بودند را ماستمالی کردند!
در این نوشته سعی داریم از پوسته ی باالیی و ظاهری 
عبور کرده، به قدر بینِش خود در تحلیل ســاختار و 
خوانش معنای اثر بکوشــیم. تخصص مهم تر است یا 
تعهد؟ فیلِم آقای »باشه آهنگر« فیلم خوبی است که 
بار ها این ســوال را به ذهِن مخاطب می آورد. آن قدر 
خوب هســت که اعصابت را خرد کنــد و بخواهی به 
بســیاری چیزهایش اعتراض کنی. از آن فیلم هایی 
نیســت که ارزِش نقد نداشته باشــد و بگویی حیِف 
وقتی که نشســتیم و تماشــا کردیم. جذاب است، یا 
الاقل می توانست جذاب باشد؛ ســوژه ای تازه. دیدِن 
قشر هایی که تا کنون از وجودشان در جبهه های دفاع 
مقدس ســخنی به میان نمی آمد. همان جاذبه ای که 
فیلم هایی مثِل »لیلی با من است« و »اخراجی ها« را 
برای مردم خواستنی کرد. یک شهیِد بی سِر زرتشتی، 
آن هم کسی که پیش از انقالب در صِف افسراِن گارد 
شاهی بوده است. اصال همین اسم سیاوش که این بار 
به جای قاچاقچی مواد مخدرـ  چنان که رسِم سینما و 

تلویزیون ما شدهـ  ناِم مبارِک یکی از شهداست.

فیلم، خوشــبختانه بر خالِف بسیاری فیلم های دفاع 
مقدسی که داســتانی ندارند و بیشتر مجالی هستند 
برای افســراِن جلوه های ویژه تا بمــب منفجر کنند 
و آتش ببارند و ســر و صدای بی دلیــل راه بیاندازند، 
حرفی برای گفتن و داستانی برای شنیدن دارد. این ها 
همه اتفاقاتی نیک است که کمتر شــاهِد وقوعشان 
در ســینمای غنی لیک مهجوِر دفاع مقدس هستیم؛ 
اتفاقاتی که دیدی ملی به دفاِع مردم از آب و خاک و 
دین و شرفشان ارائه می دهند و مثل بعضی افراد، مدام 
در پی جدا کردِن مردم از پاســداران و مرزبندی بین 
اقشار مردِم این سرزمین نیست. تا اینجای کار ما هم 
جذب می شویم که فیلم را ببینیم. لوکیشن های دیدنی 
در کوهســتاِن زاگرس، کویِر یزد، امامزاده، آتشکده 
و... می تواند تنــوع بصری عالی را ایجــاد کند. ما که 
نمی دانیم، اما می گویند برای یکی از صحنه ها هزینه ی 
بسیاری شــده که ریِل راه آهن بکشــند و لوکومتیِو 
قطاری را کناِر یک ساختمان به حرکت درآورند. یاد 
فیلِم درخشــاِن »اروپا« ساخته ی »الرس فون تریر« 
می افتم. ایضاً می گویند؛ تازه هزینه ی هنگفت برای زیِر 
آب بردِن یک ناحیه صرف شده که کارگردان خواسته 
طبق متن َســرو خود را آنجا زیر آب ببرد و همانجا از 
آب دربیاورد. یاِد شاهکاِر سینمایِی »آنجلو پولوس«؛ 
سه گانه ی »دشت گریان« در ذهنم زنده می شود با آن 

سکانس های مسحور کننده.

گووان مهر اسماعیل پور



هرن انقالب اسالیم و ریشه یایب آن در گفمتان امام خمیین )ره(

امــام خمینی )ره( عــالوه بــر اینکه چهره 
برجسته و اثرگذار سیاسی و رهبری ایدئولوژیک 
برای جامعه انقالبی ایران و حتی بســیاری از 
جوامع آزادی خواه دنیا بود، به عنوان هنرمندی فرزانه 
و عارفی اهل هنر هم شناخته می شود. رهبری که در 
کنار همه معادالت سیاسی و اجتماعی، هرگز دست از 
هنر نکشــید و دنیایی متفاوت از هنر را به جامعه تازه 
انقالب کرده ایرانی نشــان داد. دنیایــی که از دل آن 
آثاری ارزشــمند و هنرمندانی صاحب سبک بیرون 
آمدند و همچنان نیز بر گســتره این جهان بی انتهای 

هنر افزوده می شود.
هنر از دیدگاه امام خمینی )ره( تعریفی گسترده با 
گستره ای کامال اجتماعی و نگاه به تمام ابعاد زندگی 
بشــر دارد. »هنر دمیدن روح تعهد در کالبد انســان 
هاست«. این جمله یکی از معروف ترین جمالت ایشان 
درباره هنر است. تعریفی عمیق از هنر که بسیاری از 
تعاریف موجود از هنر را در خود قــرار می دهد. نگاه 
همیشگی امام )ره( به هنر سبب شده که در بسیاری 
از فرمایشات ایشــان واژه »هنر« کلیدی برای ارتباط 
مبحثی ارزشمند به جهانی فراتر از آنچه که می بینیم 

باشد.
در جلد ١۴ صحیفه امام آمده است:   »هنر آن است 
که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی، 
برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه 
هوای نفس، و این هنر مردان خداست «    با این تعریف 
نیز می توان دریافت که در دیــدگاه بنیان گذار کبیر 
انقالب اسالمی ایران، هنر و عرفان به موازات یکدیگر و 
با اهدافی یکسان در مسیر خدمت به جامعه قرار دارند.

حضرت امام )ره( معتقدند »هنر دمیدن روح تعهد 
در کالبد انسان هاست« پس هنر در گفتمان بنیان گذار 
انقالب اســالمی عاملی برای تعالی جامعه است؛ نه 
ســرگرمی و تفریح. از این جمله معروف حضرت امام 
)ره( می شــود دریافت که در نگاه ایشان هنر، یعنی 
هنری مســئول و دغدغه مند در قبال جامعه و عاملی 
که در اختیار صالح و فالح افراد و انسان هاســت. امام 
خودشان شــاعری توانمند بودند و دیدگاه هایی که 
درباره هنر دارند متکی به عرفان و اندیشه های عمیق 
فلسفی است که از ستون های اصلی بنای هنر در ایران 
به شمار می رود. ایشان البته از یک سو فقیهی انقالبی 
و از سویی دیگر بنیان گذار نظام اجتماعی نو در ایران 
هستند. اما از طرفی هم نگاهی لطیف و زیبایی شناسانه 
در وجود ایشان قرار دارد که بعد هنری ایشان را متجلی 
می کند. همواره در دیداری که با هنرمندان داشتند و 
پیام هایی به محافل هنری دادند نگاه ایشان به مقوله 
هنر کامال مشخص است. ایشــان هنر را برای تعالی 
ارزش های الهی و انسانی می شناسند. نه اینکه هنر را 

برای هنر بخواهد و ببیند.
درباره دیدگاه امام )ره( به هنر در جامعه ۴۰ ســال 
پیش ایران باید گفت: حضرت امام )ره( زمانی سکان 
رهبری این کشور را به دست گرفتند که تلقی مردم 
ما از هنر، یک هنر ناپاک بــود. در واقع عمده جامعه و 
بسیاری از هنرمندان آن زمان کارکردهای آن روزگار 
هنر را به حساب هنر می گذاشتند و با ریشه هنر یکی 
می دانستند. وقتی اسم هنر می آمد معموال چیزی که 
در ذهن متبادر می شــد کارکردهایی بود که هنر در 
نظام منحط پهلوی داشت. اما نگرش امام )ره( متفاوت 

سینا دلشادی*

* رئیس حوزه هنری مازندران

بود. در هر جایی که امام )ره( موضع گیری کردند، به دنبال تطهیر مقام معنوی هنر بودند. حتی در سخنرانی تاریخی 
١2 بهمن ١۳5۷ صراحتا به همین موضوع اشاره داشتند و اعالم کردند که »سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما 

مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم.«
در واقع حضرت امام )ره( هنر پاک را از هنر ناپاک تفکیک می کنند و به جامعه می فرمایند کارکردهایی که یک 
نظام منحط از هنر طلب کرده و هنر را به دامان ناپاکی کشانده را به حساب هنر نگذارید. یعنی ما با هنری که در 
مسیر غیرارزشی و ضد معارف الهی قرار بگیرد مشکل داریم. اینکه »هنر پرستش عاشقانه اهلل است« یعنی امام )ره( 
قصد داشتند با بیاناتشان هنر را به دامان دین و جامعه برگردانند. دینی، الهی و مردمی شدن هنر در ایران در واقع 

به برکت حضور و نگاه امام )ره( بود و این سوغات پیر فرزانه انقالب اسالمی برای هنر و هنرمندان است.
در گفتمان ایشان هنر ذیل همان هنر انقالبی می تواند تعریف شود و هنر انقالبی جز این نیست که در قبال جامعه 
دردمند و دغدغه مند و مسئول باشد، هنری که در خدمت جامعه قرار گرفته است. همین مسیر را در دفاع مقدس 
هم می توانیم دنبال کنیم. با همین نگاه است که امام )ره( می فرمایند »شهادت هنر مردان خداست.« یعنی هنر را 
آن قدر مترقی و پاک و حتی فراتر از اعمال روزمره انسانی می بینند که آن را به عنوان یک مقوله معرفتی با جایگاه 

عظیم و برتر شهادت که از نگاه پیامبر اکرم )ص( هیچ کار نیکی باالتر از آن وجود ندارد، پیوند می زند.
درباره راهکارهای دور کردن تعاریف و باورها و برداشت های نادرست هنر از جامعه امروز ایران می توان گفت: امروز 
به پشتوانه تعریف هنر در گفتمان امام خمینی )ره( باید به تعریف اصیلی که در جامعه ایرانی از هنر نهادینه شده 
بود رجوع کنیم و دریابیم که از هنر چه تعبیر و تفسیر و تعریفی داریم، ما هنر را به معنای نیکی و خوبی می بینیم.

هنر طبق ریشه های تاریخی و فرهنگی ما آمیخته با نیک مردی و جوانمردی و به معنای فضیلت و معرفت است. 
بر همین اساس اســت که حافظ می فرماید: »قلندران طریقت به نیم جو نخرند / قبای اطلس آن کس که از هنر 
عاری است«. حافظ اینجا از کدام هنر حرف می زند؟ هنر مبتذلی که در خدمت بیدار کردن غرایز جنسی انسان 
است یا هنری که در خدمت فضیلت ها و جوانمردی است؟ جامعه امروز باید به این اصل و ریشه برگردد تا توقعمان 
از هنر روشن شود و بین هنرمند واقعی و کسی که اسمش را هنرمند می گذارد تفکیک قائل شویم. همچنین برای 
رسیدن به این هدف همه ما مسئول هستیم. معرفی هنر واقعی و نهادینه کردن آن، وظیفه همه کسانی است که 
در این عرصه می توانند نقشی ایفا کنند و سهمی دارند. از خانواده تا نظام آموزشی، دستگاه های فرهنگی و حتی 
غیرفرهنگی که تأثیر در حوزه فرهنگ و جامعه دارند. گاهی ما آســیب ها را از دستگاه های فرهنگی نمی خوریم، 
بلکه آسیبی ممکن است نشأت گرفته از دستگاه هایی باشد که اتفاقا متولی حوزه فرهنگ نیستند، اما اثرشان در 

حوزه فرهنگ دیده می شود، چه بسا یک تصمیم اقتصادی بر حوزه فرهنگ اثر بگذارد. اینها قابل کنترل است.
مبادی آموزشی ما باید کنترل شود که چه مبانی فرهنگی و تربیتی آموزش داده می شود. اگر فتوت و فضیلت 
مبنای آموزش ما قرار بگیرد قطعا به تعریف درســتی از هنر در جامعه می رسیم که در گفتمان امام )ره( به شکل 
برجسته و پررنگی دیده می شود. ریشه هنر ما اسالمی و دینی است و هر چقدر از این موارد معرفتی فاصله بگیریم، 
هنر ما هم دچار انحراف می شــود. اگر تعریفمان از هنر منطبق با تعریفی باشــد که غرب از هنر دارد به انحطاط 
می رویم. ما باید به اصل هنر اسالمی برگردیم. همان هنری که در تاریخ و نزد پیشینیان ما به تعالی رسیده بود و 

پیشینه پربار هنری امروز ما را رقم زده است.
در نگاه امام )ره( به هنر، مانند دیدگاه عرفان به هنر، همه هنرها منشأ آسمانی دارند. پیشینه ما در عرفان و هنر 
به شکل عمیقی پیوند خورده است. تا جایی که می گویند در دوره ای شدت ظهور و بروز عرفان در شعر فارسی به 
حدی زیاد شده بود که که برخی از ادبا تصور می کردند عرفان و تصوف عین شعر است. این ارتباط ذاتی شعر فارسی 
با عرفان است و وقتی شعر ما از عرفان گسسته می شود بی روح خواهد شد. هنر ما با عرفان ما ارتباط عمیقی برقرار 
می کند، به همین دلیل است که عطار گفته است »شعر و عرش و شرع از هم خاستند / تا دو عالم زین سه حرف 
آراستند«. این مبانی معرفتی را باید در جامعه ترویج و تبیین کنیم تا هنر در جامعه طبق همان تعریف و نگاهی 
که حضرت امام خمینی )ره( به هنر داشتند، به تعالی برسد و سبب تعالی جامعه شود. در عین حال که هنر از نگاه 
امام خمینی )ره( با عرفان پیوند خورده و ممکن است در نگاه جامعه نگرشی دشوار و سنگین به هنر به نظر برسد، 
نزدیکی و جاری بودن هنر در نگاه و آثار بنیان گذار انقالب کامال مشهود است و این موضوع را بیان می کند که هنر 

در گفتمان ایشان با تمام جزئیاتش پیوندی نزدیک با جامعه برقرار می کند.
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سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

کندوکاو

توسعه فراگیر سالن های نمایش و نقش پردیس ها در اقتصاد سینمای ایران

مقدمه: 
گردش مالی سینماهای کشور طی یک سال بالغ بر 160 تا 180 میلیارد تومان است و به طور میانگین ساالنه حدود 20 تا 25 میلیون نفر 

)بسته به شرایط حاکم بر نوع تولیدات سینمایی و اکران آنها( در سینماهای کشور فیلم تماشا می کنند. 
هدف از این گزارش پاسخ به سواالت زیر است:

آیا سالن های سینمایی در کشور به طور متوازن توسعه یافته اند؟ به عبارت دیگر آیا همه جمعیت کشور به طور نسبی به سالن های سینمایی 
دسترسی دارند؟ نقش سینماهای استان تهران در اقتصاد سینمای ایران تا چه اندازه است؟ پردیس های ساخته شده در تهران چه جایگاهی در 

رشد سینمای ملی ایجاد کرده اند؟ 

طبق آخرین آمار ارائه شده حدود ۴١١ سالن نمایش 
در سطح کشور فیلم های سینمایی را برای جمعیت 
حدود 8۰ میلیون نفری در تهران و استانهای کشور 
نمایش می دهند. )آمار اردیبهشت 9۷ ( ترکیب 
سالن های نمایش در کشور متفاوت و عمدتا سه گونه 
هستند. سینمای تک سالنه، سینماهای چند سالنه و 

پردیس های سینمایی.
-  سینماهای تک سالنه عمدتا سالن های قدیمی تک 
پرده با ظرفیت صندلی نسبتا باال و کارآیی محدود 

هستند. 
- سینماهای چند سالنه: سینماهای چند سالنه 
معموال از طریق احداث سالن های جدید در دل 

سالن های بزرگ شکل گرفته اند. این مجموعه ها به 
لحاظ ساختار کلی و نماهای بیرونی دارای هویت 
گذشته بوده ولی با زیباسازی امروزی ولی با ایجاد 
تغییرات داخلی )اضافه کردن چند سالن ( ظرفیت 

بهره وری خود را افزایش داده اند. 
- پردیس های سینمایی: مجموعه های سینمایی 
همراه با مراکز خرید بر اساس معماری نوین و الگوهای 

جدید ساختاری.
بر اساس برآورد کلی از اطالعات موجود، سینماهای 
تک سالنه بیشترین سهم را در سینمای کشور دارند. 
بسیاری از سینماهای تک سالنه در شهرستان های 
دور به دلیل عدم کیفیت مناسب در ارائه خدمات به 

مشتریان و عدم سرمایه گذاری مطلوب روند تعطیلی 
را در پیش گرفته اند و تعداد زیادی نیز سال هاست 
تعطیل شده اند. با این حال روند رو به رشد فروش 
سینماهای کشور در دو سه سال اخیر، طرح کالن 
معضل سینمای کشور و عدم دسترسی شهروندان 

١۰۰۰ شهر به سینما را به بوته فراموشی برده است. 
صرف نظر از مسئائل مطرح شده، در این گزارش ابتداء 
سهم و نقش سینماهای تهران در اقتصاد سینما و در 
مرحله بعد نقش پردیس های تهران در جذب تماشاگر 

و فروش پرداخته خواهد شد.
جدول: آمار فروش و تماشاگران سینماهای کشور و 

استان تهران

بر اساس داده های آماری جدول فوق ۴۰/۳ درصد از 
سالن های سینمایی کشور در استان تهران مستقر 
شده اند و این سالن ها حدود ۳5 درصد از کل ظرفیت 
صندلی ها را پوشش داده است. به نظر می رسد رابطه 
منطقی برای توسعه متوازن سالن های نمایش در 
کشور وجود ندارد. این موضوع را باید در نظر بگیریم 
از جمعیت ۷9/926/2۷۰ نفری کشور، ١۳/26۷/6۳۷ 

میلیون نفر در استان تهران ساکن هستند. به عبارت 
دیگر استان تهران فقط ١6 درصد از کل جمعیت 
کشور را در خود جای داده است اما نزدیک به نصف 

سالن های سینما در این استان متمرکز شده است. 
6 درصد از جمعیت استان تهران جامعه روستایی ست 
و 9۴ درصد جمعیت استان تهران را جمعیت شهری 
تشکیل داده است. به طور متوسط میانگین جمعیت 

روستایی کشور 25درصد است. ١6 استان کشور باالی 
۳۰ درصد جمعیت روستایی دارند که موضوع سینما 
در آنها جایگاهی ندارد. در مجموع برای حدود   2۰ 
میلیون نفر  از جمعیت روستایی کشور موضوع سینما 
بی معنی است. به این جمعیت 2۰ میلیونی روستایی 

باید ١۰۰۰ شهر فاقد سینما هم اضافه شود.

جدول: آمار فروش و متاشاگران سینامهای کشور و استان تهران

موضوع
تماشاگر )نفر(فروش )ریال(ظرفیت )صندلی(تعداد سالن 

تهران کشورتهران کشورتهرانکشور تهرانکشور 

۴١2١66١١۰.286۳9.26۷۷١2.۴9۰.56١.۰۰۰۴۰9.5۴۴.۰58.۰۰۰8.١١۰.۷88۳.۷۳9.229جمع /میانگین

۴۰.۳۳5.65۷.5۴6.١سهم از کل )درصد(

۴١۰١6۷١۰9.5۷2۳9.۳6۴۴۳8.255.9۳2.۰۰۰256.١١2.۰۷۴.۰۰۰۴.69۷.١۰22.١98.55١فروردین

۴١۴١65١١١.۰۰۰۳9.١۷۰2۷۴.2۳۴.629.۰۰۰١5۳.۴۳١.98۴.۰۰۰۳.۴١۳.686١.5۴۰.6۷8اردیبهشت
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جدول: جمعیت کشور، جامعه شهری و روستایی، نسبت سینام در آنها 

استانردیف
کل جمعیت

مردوزن

نقاط شهري

مردوزن

نقاط روستایي

مردوزن

درصد 
جمعیت

روستایی

سالن

)تعداد(

ظرفیت

)صندلی(

متوسط صندلی

برای هر 
نفر)شهری(

۷9.926.2۷۰59.١۴6.8۴۷2۰.۷۳۰.62525.9۴١۴١١١.۰۰۰5۳۳مرد و زن

۳.9۰9.6522.8۰9.۴2۴١.١۰۰.22۰28.١١۳۴.١2۰682آذربایجان شرقي١

۳.265.2١92.١۳6.2۰۳١.١29.۰۰۰۳۴.6۴2.2۴895۰آذربایجان غربي2

١.2۷۰.۴2۰866.۰۳۴۴۰۴.2۳6۳١.8۳١.۳2۰656اردبیل۳

5.١2۰.85۰۴.5۰۷.۳۰96١۳.۰۷۳١2.۰256.56۷686اصفهان۴

2.۷١2.۴۰۰2.5١2.۷۳۷١99.559۷.۴١22.8۳9885البرز5

58۰.١58۳95.26۳١8۴.۴۴۴۳١.8١2١۷١.82١ایالم6

١.١6۳.۴۰۰8۳5.955۳25.۴9528.۰۴8۴5989بوشهر۷

١۳.26۷.6۳۷١2.۴52.2۳۰8١۴.6986.١١66۳9.١۷۰۳١8تهران8

9۴۷.۷6۳6۰۷.۴۴۴۳۳9.66۷۳5.8۳98۴6١۷چهارمحال و بختیاري9

۷68.898۴5۳.82۷۳١5.۰۷۰۴١.۰۳85۳5۳2خراسان جنوبي١۰

6.۴۳۴.5۰١۴.۷۰۰.92۴١.۷۳۳.١2١26.9۴١8.١۳۷5۷8خراسان رضوي١١

86۳.۰92۴8۴.۳۴6۳۷۷.5۳۳۴۳.۷۷١.۴۰5۳۴5خراسان شمالي١١

۴.۷١۰.5۰9۳.55۴.2۰5١.١5١.5962۴.۴١۷6.۰۷۳585خوزستان١2

١.۰5۷.۴6١۷١١.١۷۷۳۴6.28۳۳2.۷١2۳١۳.۰۷9زنجان١۳

۷۰2.۳6۰56۰.5۰2١۴١.8582۰.2۷١.95۳28۷سمنان١۴

2.۷۷5.۰١۴١.۳۴5.6۴2١.۴2۷.۳۳25١.۴۰۰۰سیستان و بلوچستان١5

۴.85١.2۷۴۳.۴۰١.6۷5١.۴۳2.۳5529.52۰۷.١۷۳۴۷۴فارس١6

١.2۷۳.۷6١952.١۴9۳2١.6١۰25.2۴5۷2١.665قزوین١۷

١.292.28۳١.229.96۴62.۳١۷۴.86١.۴9۴82۳قم١8

١.6۰۳.۰١١١.١۳۴.229۴68.۷۷829.262.۰١8562کردستان١9

۳.١6۴.۷١8١.858.58۷١.۳۰2.55۷۴١.292.9۷962۴کرمان2۰

١.952.۴۳۴١.۴68.6١5۴۷8.۴۴۴2۴.5۴986١.۴89کرمانشاه2١

۷١۳.۰52۳9۷.۴6١۳١۴.۰۰9۴۴.۰۰۰۰کهگیلویه و بویراحمد22

١.868.8١9995.6١58۷١.5۴6۴6.68226۴.۴۰5گلستان2۳

2.5۳۰.696١.6۰۳.۰2692۷.66۰۳6.۷9۴.۴8۳۳58گیالن2۴

١.۷6۰.6۴9١.١۳۴.9۰862۳.896۳5.۴۳۷59١.۴95لرستان25

۳.28۳.582١.89۷.2۳8١.۳86.۳۳۷۴2.2١۴5.266۳6۰مازندران26

١.۴29.۴۷5١.۰99.۷6۴۳29.69۰2۳.١۷١.85259۴مرکزي2۷

١.۷۷6.۴١59۷١.8228۰2.5١2۴5.2۳۷١۷١.۳55هرمزگان28

١.۷۳8.2۳۴١.۰9۷.2١۷6۳9.۰۰5۳6.86١.۳8۰۷95همدان29

١.١۳8.5۳۳9۷١.۳55١66.۷2۴١۴.692.١۳6۴55یزد۳۰

* منبع آمار جمعیت: مرکز آمار ایران بر اساس آخرین سرشماری سال ١۳95

* منبع آمار سینما: سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ) اردیبهشت ١۳96(
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سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸

کندوکاو

طبق تحلیل آمار فوق،
 - به طور میانگین برای هر  5۳۳ نفر  جمعیت شهری 

یک صندلی سینما فعال وجود دارد. 
- با جمعیت 2۰ میلیون نفری جامعه روستایی، تعداد 
صندلی های سینمایی برای کل کشور هر ۷2۰ نفر 

یک صندلی می باشد.
- استان های  سیستان و بلوچستان  با جمعیت 2/۷ 
میلیون نفر )با 5۰ درصد جامعه روستایی ( و استان  
کهگیلویه و بویر احمد  با جمعیت ۷١۳ هزار نفری فاقد 

سالن سینما می باشد. 
- در مجموع برای جمعیت 5/١25 میلیون نفری ۴ 
استان کشور یعنی استان های سیستان و بلوچستان، 
کهگیلویه و بویر احمد، زنجان و ایالم جمعا 2سالن 

نمایش با ظرفیت مجموع ۴۴8 صندلی وجود دارد. 
نتیجه این بخش:

در شرایط کنونی زیر ساخت های سینمایی برای 
حضور بیشتر مردم به سینما و مشاهده فیلم ها وجود 
ندارد. به عبارت دیگر بخش زیادی از جمعیت کشور 
به سینما دسترسی ندارند تا بتوان بر اساس آن برای 
بازاریابی و شکوفایی اقتصاد سینما برنامه ریزی نمود. 
در یک حساب سرانگشتی جمعیتی بالغ بر2۰ میلیون 
روستایی فاقد سینما، حدود 5 میلیون نفر جامعه 
شهری فاقد سینما، ١5 میلیون نفر جمعیت کودکان 
و سالمندان ناتوان برای حضور در سینما یعنی  حدود 
۴۰ میلیون نفر  از جمعیت کشور شرایط و امکان 

حضور و تماشای فیلم در سینما را ندارند. 

تهران ونقش پردیس های سینمایی 
تهران مرکز پایتخت ایران با جمعیت شهری باالی 
9۴ درصد و تمرکز حدود ۴۰ درصدی سالن های 

سینمایی در آن نقش فزاینده ای در اقتصاد سینمای 
کشور دارد. طبق آمار دو ماهه فروردین و اردیبهشت 
سال 9۷، حدود 6۰ درصد از کل فروش سینمای 
کشور )۴۰9 میلیارد از ۷١2 میلیارد ریال( و۴6 درصد 
از کل تماشاگران )۳/۷ میلیون نفر از 8 میلیون نفر 
تماشاگر( از سینماهای این استان بدست آمده است. 
این عدد رقم قابل توجهی است و دالیل آن نیازمند 
تحلیل جامع می باشد. طبقه متوسط با درآمد مناسب، 
وجود سینماهای مدرن و استاندارد، تمرکز ثروت و 
دارایی های کشور در این استان، عالقه مندی تهرانی ها 
به انجام هزینه های تفریحی و سرگرمی برای خانواده 
و.... را می توان در یک گزارش مجزا مورد بررسی قرار 
داد. ما به نقش ساخت و بهره برداری پردیس های 
جدید سینمایی در شهر تهران در جذب مشتری و 
فروش به عنوان یکی از عوامل اشاره خواهیم داشت. 

جدول: عملکرد پردیس های تهران در مقایسه با کل فروش سینامهای استان تهران )فروردین و اردیبهشت ۹۷ (

تعدادنام پردیسردیف
ظرفیتسالن

تماشاگر)نفر(فروش )ریال (
جمع تماشاگرجمع فروش

 اردیبهشتفرودین اردیبهشتفرودین

١66۳9.26۷256.١١2.۰۷۴.۰۰۰١5۳.۴۳١.98۴.۰۰۰۳.۴١۳.686١.5۴۰.6۷8۴۰9.5۴۴.۰58.۰۰۰۴.95۴.۳6۴جمع استان تهران

65١١.۳۰۰١56.62۳.8۷۴.۰۰۰9۳.8۳۷.622.۰۰۰١.١۷۴.۴688١2.62۰25۰.۴6١.۴96.۰۰۰١.98۷.۰88جمع پردیس ها

۳9.228.86١.26١.2۳۴.۴52.۷6١.2۴۰.١درصد از کل

پردیس ارگ١
۳29١5.9١۳.6۷۰.۰۰۰۳.96۷.١١۰.۰۰۰۴١.95629.8۷۷9.88۰.۷8۰.۰۰۰۷١.8۳۳تهران

5١.١۰١25.2۴۴.882.۰۰۰١۴.۷١١.۰۰۰.۰۰۰١۷9.25۳١١۴.9۳8۳9.955.882.۰۰۰29۴.١9١پردیس آزادی2

پردیس باغ۳
١۰١.29۴١2.١8١.825.۰۰۰۷.۴۴9.۴۷9.۰۰۰88.۰۴66۳.25۷١9.6۳١.۳۰۴.۰۰۰١5١.۳۰۳کتاب

۳6١8۴.2۳2.62۰.۰۰۰2.۴5۷.۴5۰.۰۰۰5۰.۳69۴١.۰١86.69۰.۰۷۰.۰۰۰9١.۳8۷پردیس تماشا۴

58۰۷9.8۰١.265.۰۰۰5.265.2١8.۰۰۰۷۴.١۷۳52.۴6۷١5.۰66.۴8۳.۰۰۰١26.6۴۰پردیس چارسو5

592۴١۰.8۰8.9۴۰.۰۰۰5.۷66.۳۴۰.۰۰۰8۰.۰255١.۴۷١١6.5۷5.28۰.۰۰۰١۳١.۴96پردیس زندگی6

۴۳۷۰۴.١6١.١8۰.۰۰۰2.۴۷8.52۰.۰۰۰۳۰.۳6۷2۰.۷2۴6.6۳9.۷۰۰.۰۰۰5١.۰9١پردیس شهرک ۷

پردیس 8
١22.۷9۰5۰.١6۳.2۰6.۰۰۰۳2.۴62.856.۰۰۰۳6۰.56۴258.6۳682.626.۰62.۰۰۰6١9.2۰۰کوروش

۳95۴۴.۳28.2۳5.۰۰۰2.۴22.969.۰۰۰5۰.۰29۳2.59۷6.۷5١.2۰۴.۰۰۰82.626پردیس کیان9

١۰١.۰52١۳.۳6۳.25۰.۰۰۰8.۴۷5.۴9۰.۰۰۰١۰۰.86۷۷۷.6۳۰2١.8۳8.۷۴۰.۰۰۰١۷8.۴9۷پردیس مگامال١۰

5١.۰99١6.۴2۴.8۰١.۰۰۰8.۳8١.١9۰.۰۰۰١١8.8١9۷۰.۰۰52۴.8۰5.99١.۰۰۰١88.82۴پردیس ملت١١
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مبنای داده ها بر اساس فروش و تماشاگران 2 ماهه اول سال 9۷ 
می باشد.

با توجه به آمار جدول فوق، تعداد سالن های پردیس های شهر 
تهران 65 سالن در مقیاس با ١66 سالن فعال استان تهران می باشد. 
پردیس های تهران که فقط ۳9 درصد سالن ها را در اختیار دارند 
ولی 6١ درصد فروش و ۴۰ درصد تماشاگران سینماهای استان 

تهران را جذب کرده اند. 

آیا همه پردیس ها به نسبت برابر در این موفقیت نقش داشته اند؟ 
آیا جانمایه پردیس در نقاط مختلف تهران بر اساس نظریه درستی 

صورت گرفته است؟
از میان پردیس های ساخته شده در تهران، پردیس های  آزادی  و  
کورش  نقش و اهمیت پر رنگ تری به نسبت سایر پردیس ها ایفاء 
نموده اند. طبق آمار حدود ۳۰ درصد از مجموعه فروش پردیس های 
تهران از این دو مجموعه حاصل می شود. البته نمی توان نقش 
پردیس های دیگر را در اقتصادی سینمای تهران نادیده گرفت. 

جدول: مجموعه های سینامیی با عملکرد نسبتا برابر با پردیس های سینامیی در تهران

نامردیف
مجموعه

تعداد 
ظرفیتسالن

جمع فروش تماشاگر)نفر(فروش )ریال (
)ریال(

جمع تماشاگر

)نفر( اردیبهشتفرودیناردیبهشتفروردین

اریکه١
۴١.۳١85.١86.98۰.۰۰۰2.۷۳۷.2۷۰.۰۰۰۳۷.۷۴222.۷8١۷.92۴.25۰.۰۰۰6۰.52۳ایرانیان

۴99۳8.١8۷.699.۰۰۰۳.9۳۴.6۴۰.۰۰۰۷6.655۴۰.۷۰8١2.١22.۳۳9.۰۰۰١١۷.۳6۳ایران 2

5١.9۳۴۴.۴۰2.55۰.۰۰۰2.95۰.۰۰۰.۰۰۰۴9.926۳6.۳58۷.۳52.55۰.۰۰۰86.28۴مرکزی۳

۴
۴ماندانا

8۴9۷.8۰۰.2۳۰.۰۰۰5.2۷5.۰۷۰.۰۰۰6۳.١62۴۷.۷6۷١۳.۰۷5.۳۰۰.۰۰۰١١۰.929

۳۷9۰۷.8١9.9۰۰.۰۰۰۴.۰۰١.۳5۰.۰۰۰۷۴.١١۳۴۴.۳١6١١.82١.25۰.۰۰۰١١8.۴29شکوفه5

2۰5.88۴۳۳.۳9۷.۳59.۰۰۰١8.898.۳۳۰.۰۰۰۳۰١.598١9١.9۳۰52.295.689.۰۰۰۴9۳.528جمع کل 

عملکرد پردیس های دیگر نشان می دهد سطح آنها به نسبت سایر 
سینماهای دیگر باالتر است و از این نظر تاثیر پذیری آنها را نمی توان 
انکار کرد اما خارج از پردیس های سینمایی تعدادی از مجموعه های 
سینمایی چند سالنه نیز نقشی هم پای پردیس ها ایفاء کرده اند از 

جمله این مجموعه های سینمایی می توان به اسامی زیر اشاره کرد: 

رونق کسب و کار سینماها در چند سال اخیر، ایجاد پردیس های 
سینمایی در شهرهای درجه ١ )مراکز استانی( را تسریع بخشیده 
است. استان های اصفهان، مشهد، شیراز با احداث پردیس های 
سینمایی عمال نقش سینماهای تک پرده ای را کم اثر کرده اند. 
عملکرد این پردیس و موفقیت آنها در جذب مشتری، رقابت را برای 
توسعه چنین فضاهایی در سطح کشور افزایش داده است. در این 
رابطه سینماهای تک پرده ای چاره جزء ترمیم و نوسازی ساختارهای 
قدیمی و یا تعطیلی تدریجی آنها ندارند. ساخت پردیس های 
سینمایی از این نظر حائظ اهمیت است که صاحبان و مالکان آنها با 
تنوع فعالیت های این مجموعه ها، توازن و تعادل کسب درآمد های 

مورد لزوم را حفظ می نمایند و کمتر نگران عملکرد فیلم های 
سینمایی می باشند. هر چند تاکنون پردیس از مشاغل سینماداری 

خود نیز بهره کافی و الزم را برده اند. 
در پایان یک مشکل اساسی سینماداری ایران، عدم توسعه امکان 
نمایش فیلم و بهره مندی حدود ۴۰ میلیون نفر از مردم کشور است. 
اگرچه روند ساخت و سازها و ایجاد سالن های سینمایی طی سال های 
اخیر شتاب گرفته است اما در این رابطه می بایست فکر اساسی صورت 
گیرد و افزایش ساخت سالن ها و گسترش آنها در مدت زمان کم تری 

صورت گیرد. 

 دفتر بهره وری و توسعه سازمانی 
 مردادماه ١۳9۷

ماهنامه داخلی

ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹
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کتاب »فیزیک در سینما« ابتدا مکانیک، سرعت، شتاب 
و گریز از مرکز را بررسی می کند و در ادامه به دینامیک 
و فیلم هایی که با حرارت در ارتباط هستند، می پردازد و 
در انتها انفجار هسته ای و سفر در فضا را بررسی می کند.

در این کتاب جلوه های ویژه چهــل فیلم  از نظر فیزیک 
ســرعت و فیزیک حرارت بررسی شده اســت و برای 
نخســتین بار اســت که در ایران کتابی با این موضوع 

ترجمه و منتشر می شود.

برای همه ما اتفاق افتاده که صحنــه ای از یک فیلم را 
ببینیم و برایمان غیر واقعی و اغلب احمقانه جلوه کند. 
مثال تصور کنید صحنه ای از یک فیلم را که ماشــینی 
با سرعت ١6۰ کیلومتر بر ســاعت با عابری در خیابان 
برخورد می کند و عابر فقط دستش می شکند! کارگردان 
این فیلم خواسته یا ناخواسته قوانین فیزیک را زیر سوال 
برده و بدن نیوتون را در گور لرزانده است! تام راجرز در 
کتاب »فیزیک و سینما« با اســتفاده از قوانین ابتدایی 
و ســاده فهم فیزیک که دربرگیرنــده قوانین مکانیک 
نیوتونی، الکتریســیته، مغناطیس، مکانیک سیاالت، 
فیزیک حرارتی و ... می شود، به بررسی فیلم های مطرح 
هالیوودی چون ماتریس، ســرعت، جنگ ســتارگان، 

پیش تازان فضا و ... پرداخته است.

در واقع نویســنده با کمک قوانین فیزیکی ثابت کرده 
اســت که رخداد اکثر صحنه های حادثــه ای فیلم ها یا 

فیزیک در سینما

حتی مضمون اصلی برخی از فیلم ها تقریبا ناممکن است و در حد یک 
ســرگرمی فانتزی باقی می مانند. راجرز این کتاب را برای فیلم سازان 
جوان و تازه کار و یا نویســندگان داســتان های علمی تخیلی نوشته 
و جزئیات مفید در زمینه فیزیک را در اختیارشــان قرار داده اســت. 
نویسنده محاسبه و معادله ها و ریزه کاری های فنی را که درکشان برای 
مخاطب عامی دشوار است درون کادرهایی قرار داده تا خواننده ای که به 
خواندن آنها تمایلی ندارد، به راحتی از آنها بگذرد. جزئیات اضافی را  هم 
برای خواننده هایی که پیش زمینه ریاضی و یا فیزیک نیاز ندارند، درون 
کادرهای تیره آورده و خوانش کتاب را برای مخاطب آسان کرده است.

مطالعه این کتاب که در زمینه نقد آثار سینمایی کامال متفاوت و علمی 
و بر مبنای روش های آکادمیک است، برای عالقه مندان سینما و البته 
فیزیک می تواند بسیار جالب باشد. البته همه کسانی که این کتاب را 
می خوانند می آموزند که فیلم ها را دقیق تر ببینند و دنیای اطرافشان 

را بهتر درک کنند.

گفتنی است کتاب »فیزیک در سینما« در ۴9۴ صفحه، قطع رقعی و 
با قیمت ۳5 هزار تومان در شمارگان 25۰۰ نسخه منتشر شده است.

معریف کتاب



نگاهی به فعالیت های باشگاه فیلم سوره
باشگاه فیلم ســوره در طول 
مدت فعالیت خــود موفق به 
تولید بیش از 100 اثر کوتاه و 
بلند داستانی، سریال و سینمایی 

شده است.

 از جملــه مهمتریــن آثار آن 
در حــوزه داســتانی را می 
توان به تولید دو اثر سینمایی 
»بیســت و یــک روز بعد« به 
کارگردانی ســید محمدرضا 
خردمندان، »دیــدن این فیلم 
جرم است« به کارگردانی رضا 
زهتابچیان، فیلــم های کوتاه 
»برادر« بــه کارگردانی مهدیه 
محمدی، »ولد« به کارگردانی 
امیرعباس ربیعی، »علمک« و 
»دایو« به کارگردانی حســین 
دارابی، »چای جوشــیده« به 
کارگردانــی محمدعلیزاده، 
»دوئل«، »گزارشگر« و »جایی 
میــان ابرها« بــه کارگردانی 
ســیدمحمدرضا خردمندان، 
»ســوزن« بــه کارگردانــی 
یوســف جعفری، »تقاص« به 
کارگردانی محمدحسین امانی 

و... اشاره کرد.

 فیلم های این موسســه موفق 
شده اند تاکنون جوایز متعددی 
را از جشــنواره های داخلی و 

خارجی کسب کنند

پـرونده
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پـرونـده

سینما را اجل از مجادالت سیاسی می دانیم

»دیدن این فیلم جرم است « آخرین محصول ساخته شده باشگاه فیلم سوره در سال گذشته 
است که هنوز موانع اکران را پشت سر نگذاشته و محمدرضا شفا تهیه کننده اثر از چالش 

های صدور پروانه نمایش برایمان می گوید.

محمدرضا شفاه ضمن تشریح فرآیند پیگیری چندماهه 
برای دریافت پروانه نمایش این فیلم، تأکید کرد به رغم 

فشارها آمادگی ساخت قسمت دوم فیلم را هم دارند.
محمدرضا شفاه تهیه کننده فیلم سینمایی »دیدن این فیلم 
جرم است درباره بالتکلیفی این فیلم برای اکران عمومی و 
دست اندازهای پیش روی این فیلم برای دریافت پروانه 
نمایش، توضیحاتی ارائه داد و گفت : واقعیت این است که 
سوال درباره وضعیت این فیلم، سوال خود ما هم هست! 
هفته گذشته و به دلیل همین نگرانی بود که نامه ای را 

خطاب به آقای طباطبایی نژاد معاون تازه  منصوب ارزشیابی 
و نظارت نوشتیم و درخواست کردیم که وضعیت فیلم ما 
را روشن کنند. وضعیت بالتکلیفی فعلی به شدت به فیلم 

ما آسیب می زند.
وی ادامه داد: ابتدا گفتند نیروی انتظامی مخالف نمایش 
فیلم است و باید نظر آن ها جلب شود. جلسات متعددی هم 
داشتیم تا نهایتاً دوستان نیروی انتظامی در زمان مقرر نظر 

خود را به صورت مکتوب به ارشاد اعالم کردند.
شفاه افزود: بعد از آن به ما اعالم شد که در صورتی پروانه 

  محمدرضا شفاه مدیر عامل باشگاه فیلم سوره:

نمایش برای فیلم شما صادر می شود که آن 
را در عید نوروز اکران نکنید و واقعاً نمی دانم 
آیا این شرط برای صدور پروانه نمایش یک 
فیلم چقدر در سینمای ایران مسبوق به 
سابقه بوده است. ما حتی برای اکران نوروز 
هم درخواست داده بودیم اما تأکید شد که 
باید انصراف بدهید و نهایتاً هم تصمیم بر این 

شد که اکران نوروز را از دست بدهیم.
وی تأکید کرد: در این بازه زمانی چهارماهه 

پرونده
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 اگر 

تعلل در صدور

 پروانه نمايش فیلم

  بیش از اين

 ادامه پیدا كند

بايد رسانه ها

 را در جريان قرار دهیم

 تا حق فیلم

 سلب نشود

 و فرصت اكران را

 از دست ندهیم.

تصمیم ما این بود که هیچ تحرک رسانه ای نداشته 
باشیم چراکه قائل به این بودیم که بررسی برای صدور 
پروانه نمایش، حق طبیعی وزارت ارشاد است. اما بعد 
از این زمان احساس کردیم باید رسانه ها را در جریان 

قرار دهیم تا حق فیلم سلب نشود.
وی اظهار داشت: اگر تعلل در صدور پروانه نمایش 
فیلم بیش از این ادامه پیدا کند، عماًل ما فرصت اکران 
فیلممان در سال جاری را از دست خواهیم داد. در 
سال های بعد هم امکان دارد فیلم کهنه شود و باز 
همین هم به دلیل دیگری برای اکران نشدن فیلم 

تبدیل شود.
شفاه در پاسخ به این سوال که این شرایط می توان 
نشان دهنده فشار از بیرون حتی به شخص وزیر ارشاد 
باشد گفت: به نظرم اگر چنین فشاری وجود دارد باید 
صراحتاً اعالم شود. »شفاف سازی« که شعار جناب 
آقای انتظامی ریاست سازمان سینمایی است، یکی از 
مصادیقش همین است. البته من امید دارم با توجه به 
سابقه جناب طباطبایی نژاد که همیشه با جوانان کار 
کرده اند، این فیلم، که تجربه اول یک فیلمساز جوان 
است، تعیین تکلیف شود. کاش حداقل اعالم کنند که 
تصمیم گیری درباره این فیلم برعهده ما نیست، تا ما 
تکلیف خود را بدانیم. روش و رویکرد فعلی دوستان باب 
هرگونه مذاکره را بسته است چراکه ما اساساً نمی دانیم 

در چه وضعیتی قرار داریم.
مجری برنامه »هفت« در ادامه با اشاره به حساسیت ها 
نسبت به جنس خاصی از فیلم ها گفت: زمانی که فیلم 
سینمایی »آژانس شیشه ای« ابراهیم حاتمی کیا اکران 
شد، بسیاری از ما در سالن می گفتیم چطور جرئت 
کردند چنین چیزی را بسازند و نمایش بدهند، اما 
واقعیت این بود که همه مردم آن فیلم را دیدند و اتفاقی 
هم نیفتاد. باالخره این جنس فیلم ها یا درباره یک 
واقعیت موجود در جامعه صحبت می کنند یا نه؛ اگر 
نه که جای نگرانی ندارد! »دیدن این فیلم جرم است« 
مشخصاً حاصل دغدغه مشترک یک تهیه کننده و 
کارگردان است که به راحتی می توانستند سراغ سوژه 

دیگری بروند اما به عنوان یک خودی و از سر دردمندی 
این فیلم را ساخته اند. وقتی این فیلمساز دردمند 
را اینقدر اذیت کنیم، فردا تبدیل به چه فیلمسازی 

می شود!؟
شفاه در تکمیل اظهاراتش گفت: برخی نگاه بسیار 
سطحی به فیلم دارند و احساس می کنند این فیلم 
ساخته شده تا یک جناح سیاسی خاص را بزند. اگر 
در وزارت ارشاد هم برخی دوستان چنین نگاهی به 
فیلم دارند و احساس می کنند فیلم علیه جناح متبوع 
آن ها است، پاسخ من این است که ما اساساً فیلمسازی 
را اجل از این نگاه سطحی می دانیم. نه وقت مان اینقدر 
بی ارزش است و نه وسیله »سینما« را اینقدر بی ارزش 

می دانیم که آن را صرف مجادله دو جناح کنیم.
وی تأکید کرد: اعتقاد ما این است که آنچه ساخته ایم، 
نقد »سیاست ورزی« در جامعه امروز است که نه چپ و 
راست دارد و نه اصالح طلب و اصولگرا. مهمترین شاهد 
ما هم خود فیلم است که نشانه هایی از همه این افراد 
در آن وجود دارد. شاهد دیگر هم این است که امروز هر 

دو جناح سیاسی مخالف فیلم هستند!
تهیه کننده »دیدن این فیلم جرم است« در ادامه تأکید 
کرد: ما این فیلم را نعل به نعل مطابق فیلم نامه ای که 
به ارشاد ارائه کرده بودیم ساختیم و حتی برخی از 
بخش های فیلمنامه را به تشخیص خودمان کوتاه 
کردیم. وقتی اینگونه پا به پای دوستان حرکت کرده ایم 

توقع نداریم بازی را به هم بزنند.
شفاه در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشان کرد: 
تیم تولید این فیلم در اثر این جنس فشارها و سختی ها 
قرار نیست خسته شود و سراغ سینمایی بی خاصیت 
برود. ما همین امروز آمادگی کامل برای ساخت »دیدن 
این فیلم جرم است 2« را داریم. ایده ها و طرح هایی 
داریم و اینگونه نیست که به واسطه سختی ها سراغ 
سینمایی کم خطر برویم. تکلیف ما این است که اگر 
اشکالی در کشور وجود دارد آن را بگوییم و معتقدیم 

نگفتن ها باعث افزایش اشکاالت شده است.
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باشگاه فیلم سوره
از ورودِ  جدی جوانان مومن انقالبی به عرصه ی تولید سینمایی ســال های زیادی نمی گذرد. سینما در ایران به دلیل 
سابقه ی منفور و ضد دینِ  پیش از انقالب اسالمی تا سالهای ســال چندان مورد توجه متدینین و انقالبی ها نبود. خیلی 
ها ورود به عرصه ی هنر به خصوص هنرهای نمایشی و سینما را مساوی با کنار گذاشتن یا کمرنگ شدن اعتقادات دینی 
و روحیات انقالبی می دانستند. هر چند نگرانی های متدینین درباره ی تاثیر منفی فضای آموزش هنر و تولید آثار هنری 
بالوجه نبود، اما نتیجه ی این دیدگاه و تجویز عدم ورود جوانان متدین به حوزه ی هنر و سینما موجب محرومیتِ  گفتمان 

انقالب اسالمی از کارکردهای مثبت و منحصربه فردِ  این ابزار فرهنگی  بود.
 در ادامه ی این تحلیل ها و تجویزها، برخی متفکرین علوم انسانی، مباحثی تئوریک را در باب ذات سکوالر و غیردینی 
سینما طرح نمودند. این دیدگاه، سینما را نه یک ابزارِ  خنثی که حامل ارزش های فرهنگی تمدن غرب و مدرنیته معرفی می 
کرد که هیچ گاه نمی تواند تماما در خدمت دین و مفاهیم متعالی دینی و انقالبی قرار گیرد. با وجود آنکه نسلی از فیلمسازان 
انقالبی در دهه ی شصت و در شعاعِ فرهنگی دوران درخشان دفاع مقدس به عرصه فیلمسازی وارد شده بودند اما ترکیب 
آن نگاهِ  منفی ریشه دار به سینمای قبل از انقالب اسالمی و دیدگاه تئوریک پیش گفته، راه ورود بچه های انقالب به عرصه 

ی اثرگذار و فرهنگ ساز سینما را تقریبا مسدود کرد.
رویای بازگشت دوران طالییِ حوزه هنری انقالب اسالمی در دهه ی شصت و هفتاد، هیچ گاه بچه های انقالب را رها نکرد:

 بعدازظهرهای دورهمیِ  شعر و قصه و نمایش... 
تولیدِ  آثار هنریِ  انقالبی با چاشنیِ  روح زمانه...

فتنه ی هشتاد و هشت یکی از نقاط عطفی بود که خســارت عظیمِ  بی توجهی به رسانه و هنرهای تصویری/نمایشی را 
برای جبهه فرهنگی انقالب اسالمی آشکار کرد. سّدی که مباحث تئوریکِ  مربوط به ذات باطلِ  سینما، برای ورود جوانان 
مومن به این عرصه ساخته بود، با بیانات رهبری در باب اهمیت سینما به عنوان یکی از ارکانِ  تمدن سازیِ  نوین اسالمی 
شکست. دامنه ی انتقادات به این نظریات ذات گرایانه گسترش یافت و مباحث نظری اساتیدی چون دکتر حسن رحیم 
پور ازغدی، حجت االسالم پناهیان و دکتر مجید شاه حسینی راه را گشود. حاال آموزِش سینما، سکه ی رایج بازارِ  فرهنگ 
و هنر بود. موسسات آموزش سینمایی در نهادهای مختلف، پذیرش هنرجو، آموزش فیلمسازی و تخصص های مرتبط را 
آغاز کردند با این امید که در فاصله ای کوتاه جبهه ی قدرتمندی از رسانه ها و محصوالت رسانه ای هنری انقالبی تشکیل 

شود. اما آیا آموزش، پایان این راهِ  طوالنی است؟

پرونده
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چرا باشگاه فیلم سوره تشکیل شد؟
صرفِ  گذراندن دوره های آموزشیِ  فیلمســازی، فیلمساز تربیت نمی کند! این 
مهم ترین گزاره ی آسیب شناسانه ای بود که به تشکیل باشگاه فیلم سوره انجامید. 
در ســال های اخیر نهادها و موسســات بســیاری دوره های آموزشی مرتبط با 
فیلمسازی را با حضور اساتید خوب و حرفه ای برگزار کردند که امیدهای زیادی را در 
اهالی فرهنگ و هنر انقالب اسالمی برانگیخت که نسل جدیدی از فیلمسازان متعهد 
انقالبی در راهند. اما دوره های آموزشی یکی یکی تمام شدند و به تعداد سربازهای 
کاربلد و کارآمد که به صف نبرد فرهنگی می پیوستند، افزوده نشد. مشکل کجا بود؟!

آموزش، آغاز مسیر طوالنی و دشوارِ  فیلمســازیِ  حرفه ای است، و نه پایان آن! 
این جمله همان نکته ای است که مورد غفلت قرار گرفته بود. رویکردِ  کّمیِ  دوره 
های آموزشــی و اصرار بر آموزش تعداد زیادی از افراد، آن هم بدون گزینش های 
دقیق، سنجش توانمندی ها و بررســی علقه های واقعی داوطلبین، موجب شده 
بود تعداد خروجی های کارآمد، بسیار کمتر از حّد انتظار باشد. رهاسازیِ  آموزش 
دیدگان پس از پایان دوره ها، و عدم برنامه ریزی برای به کارگیری و ارتقاء توانمندی 
آنان  به دشواریِ  مساله می افزود. ایده ی باشــگاه فیلم سوره براساس این آسیب 
شناسی شکل گرفت؛ یعنی ایجاد پاتوقی برای جمع شدن افراد عالقه مند و مستعد 
فیلمسازی که از گردنه های آموزش عبور کرده اند و باید تجربیاتی جدی و عملیاتی 

را از سر بگذرانند تا گام به گام به عالَم حرفه ای فیلمسازی وارد شوند. 

اختصاصات باشگاه فیلم سوره چیست؟
 تولید حرفه ای آثار داستانی )سینمایی و سریال های نمایشی( 

 پر کردن خالء مســیر رشــد جوانان از زمان پایان آموزش های کالســیک 
فیلمسازی تا رسیدن به تولید حرفه ای 

 تمرکز بر پرورش نیروی کارآمد و کیفیت به جای کمّیت 
گزینش دقیق و حرفــه ای نیروها از منظر رویکردهــای اعتقادیـ  انقالبی و 

توانمندی های هنریـ  تکنیکی 
 نظام منحصر به فرد تربیتی و پرورشی که محدود در وجوه تکنیکی نیست و 

مجموعه ای از دیدگاه های فرهنگی و اعتقادی را نیز دربرمی گیرد.

هم نشینی تازه کارها با حرفه ای ها که موجب نوعی آموزش مکتبخانه ای، هم 
افزایی انگیزه ها و تقویت بنیان های اعتقادی می شود.

تاسیس
از همین رو »باشگاه فیلم سوره« در ابتدای ســال ١۳9۳ تاسیس و هم اکنون با 
همراهی گروهی از هنرمندان جوان و متعهد به فعالیــت خود ادامه می دهد. این 
موسسه در طی 5 سال فعالیت خود توانست بیش از ١۰۰ اثر در قالب های مختلف ) 
2 اثر بلند سینمایی، ۷۰ اثر کوتاه داستانی، 5 اثر نیمه بلند داستانی، ۴ اثر انیمیشن، 
۳ اثر تلویزیونی، ١2 اثر نماهنگ و 6 اثر تیزر فرهنگی( با همراهی حدود ۳۰ هنرمند 
جوان تولید کند. آثار این موسســه تاکنون در ده ها جشــنواره داخلی و خارجی 

معتبری شرکت داشته است و توانسته جوایز متعددی را دریافت کند.

1- واحد گروه هنری کات:
با ورود باشــگاه فیلم ســوره به ســینمای حرفه ای و تمرکز بر تولید فیلم های 
سینمایی و سریال، و به دلیل آن که رسالت تاسیسی باشگاه فیلم سوره مورد غفلت 
قرار نگیرد، "گروه هنری کات" در دلِ  باشــگاه فیلم ســوره شکل گرفت که روند 
شناسایی و جذب فیلمسازان جوانِ  انقالبی با تمرکزی جدی تر و دور از درگیری 

های مربوط به تولید ادامه یابد.
با تاسیس کات در دل باشگاه فیلم سوره، چرخه ی شناسایی فیلمسازان مستعد 
و توانمندسازی آنان تا کسب تجربیات در مسیر فیلمسازی و پیوستن به گردونه ی 

فیلمسازی حرفه ای تکمیل گردید. 
باشگاه فیلم سوره شعار خود را ســاختن آدم ها قرار داده و معتقد است ساختن 
آدم ها، مهم تر از ساختنِ  فیلم هاست. از همین رو آنچه که ماموریت اصلی و محصول 
نهایی :کات« می باشد، آدم ها هســتند تا درنهایت چهره های تازه ای به سینمای 

ایران معرفی شود.
با شکل گیری مجموعه کات ، فعالیت های پیشین باشگاه فیلم سوره شامل تولید 
کارهای کوتاه، تیزرها و نماهنگ ها به عالوه ی وظیفه ی توانمندسازی کارگردانان
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و نویسندگان جوان و تازه کار بر عهده ی مجموعه ی کات قرار گرفت.
شناسایی استعداد های جوان و دعوت آن ها به همکاری، گزینش بهترین  افراد 
برای ادامه ی همکاری و برنامه ریزی دقیق تربیتی و مبتنی بر رشــد افراد و کمک 
به ارتقاء حرفه ای و معرفتی فیلمســازان و نویسندگان از مهم ترین سرفصل های 

فعالیت کات در دوران جدید می باشد.

 رصد و گزینش افراد مستعد
 رصد جشنواره ها و آثار برگزیده ی آنها

 رصد فارغ التحصیالن رشته های مرتبط و فیلمسازان 
 معرفی از سوی فیلمسازان/تهیه کنندگان مورد اعتماد که سوابق و توانمندی 

فرد معرفی شده را تایید کنند. 
 معرفی از سوی حوزه هنری

2- دفتر فیلمنامه:
در باشگاه فیلم سوره با تاکید بر متن و تشــکیل بانک فیلمنامه، دفتری با اتکا به 
جوانان فیلمنامه نویسی شکل گرفت تا در یک روند ایده آل، روند نگارش فیلمنامه 
از ایده تا متن بطور کلی در این دفتر طی شود و یا ایده ها و فیلمنامه های پیشنهادی 
کارگردانان برای پشــتوانه فکری محکم تر، از چارچوب این دفتر عبور کند. برای 
انتخاب فیلمنامه ای که بناست ساخته شود، اولین گزینه، فیلمنامه ی پیشنهادی 
خودِ  فیلمساز است پس از تاییِد فیلمساز و ورود او به سطوح چهارگانه، فیلمنامه ی 
پیشنهادی وی برای تولید در کات، در این شــورا بررسی و درباره ی آن اعالم نظر 
می شود. این شــورا برای اصالحات احتمالی و بازنویســی متن نیز به کارگردان/

فیلمنامه نویس مشاوره می دهد.
اما در صورتی که فیلمســاز فیلمنامه ی قابل تولیدی نداشته باشد، شورا از بین 
فیلمنامه های آماده در واحد فیلمنامه ی باشگاه، متنی که به حال و هوای فیلمسازی 

ِمتقاضی نزدیک تر باشد را به او پیشنهاد می کند. 
پس از انتخاب فیلمنامه، متن با نظارت فیلمساز و با در نظر گرفتن شرایط تولید، 
اصالح و بازنویسی می شــود. این مرحله از آن جهت اهمیت دارد که فیلمساز در 
یک شرایط واقعی و مبتنی بر امکاناتی که قرار است برای تولید در اختیارش باشد، 
نگارش و بازنویسی فیلمنامه را به کمک مشاوران پیش می برد و پارامترهای رسیدن 

به یک متن خوب که قابلیت تولید دارد را در جریانِ  کار می آموزد.

3-واحد تولیدات:
واحد تولیدات باشگاه فیلم سوره، ماموریت به سرانجام رساندن تولید پروژه های 
تعریف شده از آثار حرفه ای و کارهای تولید حمایتی را برعهده دارد. تعریف پروسه 
و قرار دادن تیم تولید برای هر پروژه و بهینه سازی و کنترل روند تولید از مهمترین 

وظایف این واحد است. از سویی برای فیلمسازان جوانی که مراحل کسب تجربه را 
طی می کنند، در این واحد فیلمســاز با همراهی کارشناسان و مشاوران مجموعه ، 

پروسه ی تولید یک فیلم را گام به گام تجربه می کند.

4- واحد پژوهش
همواره تعیین اولویت های مضمونی و محتوایی تولیدات باشــگاه فیلم سوره و 
پیشنهاد ســوژه و ایده به واحد فیلمنامه و گروه هنری کات براساس اولویت های 
تعیین شده برعهده ی واحد پژوهش می باشــد. رصد پژوهش های انجام شده در 
ســازمان ها و نهادهای گوناگون و باز روایی بخش کاربــردی آن برای واحد های 
مجموعه از دیگر ماموریت های این واحد اســت. این واحــد همواره تالش دارد تا 
با ایجاد شبکه ای از مشــاوران در حوزه علوم انسانی و... بتواند نیازهای مشاوره ای 
بخش فیلمنامه را تامین کند. برگزاری مداوم جلســات با پژوهشگران، استادان، 
مستندسازان و مانند آن در قالب دیدارهای گروهی یا نشست های عصرانه با همین 

هدف انجام می پذیرد.

5- واحد ارتباطات و جشنواره ها
برنامه ریزی، تولید اخبار، مدیریت ارتباطات و اطالع رســانی آثار و رویدادهای 
باشگاه فیلم سوره در ارتباط با رسانه های گروهی، تصویری و فضای مجازی وظیفه 
ی اصلی واحد ارتباطات می باشد. لذا طرح ریزی هرگونه برنامه برای انعکاس بهتر 
اهدا، سیاســت ها، برنامه ها و تولیدات این مجموعه از اهم وظایف این واحد است. 
مستندسازی و آرشیوســازی از کلیه تولیدات و فعالیت های باشگاه فیلم سوره از 

مهمترین عملکردهای واحد ارتباطات است.
از ســویی امور مربوط به کلیه جشــنواره های داخلی و خارجــی ازجمله رصد 

جشنواره ها، تهیه تقویم سالیانه و شرکت در آنها از دیگر وظایف این واحد است. 

6- واحد تبلیغات
این واحد عرضه محصوالت باشگاه فیلم سوره اعم از محصوالت حرفه ای و گروه 
هنری کات را برعهده دارد. امــور مربوط به تبلیغات، ترویج محصوالت و نشــاِن 
فرهنگی باشگاه فیلم سوره توسط این واحد به ثمر می نشیند. بطور خالصه می توان 
ماموریت اصلی واحد تبلیغات را، کمپین سازی و ایجاد جریان رسانه ای- تبلیغاتی 

عنوان کرد.
آماده سازی بسته های معرفی باشــگاه، اعالم نظر کارشناسی در مورد فیلمنامه 
های مجموعه در حوزه ی جذب ســرمایه، مخاطبان و فروش و پیگیری کلیه امور 
مربوط به جذب سرمایه، عرضه ی آثار اعم از بررسی و پیشنهاد ظرفیت های توزیع 
هر اثر، رایزنی پخش آثار در رســانه های تلویزیونی و اینترنتی و.... و بازایابی برای 

فروش از عمده وظایف این واحد است.

پرونده
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کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13937:30حسین دارابیعلمک

1- برگزیده بهرین فیلم کوتاه پنجمین دوره جشنواره فیلم هاي مردمی عمار 
2- کسب عنوان پر مخاطب ترین فیلم جشنواره مردمی عمار 

3- حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
4- نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه نهمین دور جشنواره فیلم رویش

5- جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان دهمین جشنواره فیلم رضوي
6- تقدیر بهترین کارگردانی در نهمین دوره جشنواره فیلم رویش

7- حضور در بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره فیلم دانشجویی نهال
8- حضور در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره حسنات

9- حضور در بخش فیلم کوتاه داستانی دومین دوره جشنواره فیلم طنین 1395
10- حضور در بخش مسابقه سومین دوره جشنواره فیلم اشراق

11- برنده بهترین فیلم کوتاه هفتمین دوره جشنواره ایرانیان لندن 2016
12- برگزیده جشنواره کورتی داسوکنی راوناي ایتالیا 2016

13- برنده بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم مذاهب ایتالیا 2016
14- منتخب ویژه جشنواره Short Cup برزیل 2016

15- منتخب جشنواره فیلم استونی بروك نیویورك 2016
16- منتخب بیست و چهارمین جشنواره بین المللی آلترناتیو رومانی 2016

1- حضور در بخش مسابقه جشنواره فیلم هاي کوتاه «زیر 20 دقیقه» (Min Max 20) آلمان 2017
2- حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی «اسکپتو» ایتالیا

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13939:22رضا زهتابچیانخانه
1- دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه سینماي بین الملل جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

2- حضور در بخش فیلم کوتاه داستانی دومین دوره جشنواره فیلم طنین 1395
باشگاه فیلم سوره

مثل بادکنک
مرجان 

اسماعیلی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13934:55

1- حضور در بخش مسابقه جشنواره «سلوالرت» کشور آلمان
باشگاه فیلم سوره2- حضور در بخش مسابقه اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم معلولین در کن فرانسه

ولد
امیر عباس 

ربیعی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13937:23

1- تندیس بهترین فیلم کوتاه داستانی از بخش بین الملل و ملی اولین جشنواره فیلم وحدت اسالمی 
2- دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه در سومین جشنواره فیلم سما 1395

2- راهیابی به بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی جشنواره فیلم مقاومت 95
3- جایزه ویژه هیئت داوران را در بخش فیلم زنان نخستین جشنواره بین المللی «اوپن فیلم» بنگالدش 

4- برگزیده بهترین فیلم کوتاه اجتماعی جشنواره فیلم تراسه سینماتوگرافیک ایتالیا 
5- راهیابی به بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم اشراق 

6 - حضور در بخش مسابقه جشنواره «سلوالرت» کشور آلمان

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139421:57حسین دارابیدایو

1- کسب جایزه ویژه بهترین فیلم از ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
2- حضور در بخش مسابقه دهمین جشنواره فیلم هاي دینی رویش

3- حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم کوتاه طنین
باشگاه فیلم سوره

ماه در خانه
امیر عباس 

ربیعی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139415:54

1- راهیابی به بخش مسابقه نهمین جشنواره ملی پروین اعتصامی 
2- راهیابی به بخش جایزه «عماد مغنیه» جشنواره فیلم مقاومت 

3- راهیابی به بخش اصلی فیلم کوتاه داستانی دومین جشنواره فیلم کوتاه 
باشگاه فیلم سوره

آنتراکت
سید محمد رضا 

خردمندان
انیمیشنمحمدرضا شفاه13945:32

1. برگزیده بهترین انیمیشن از چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 2016
2. برگزیده بهترین انیمیشن از نهمین دوره جشنواره فیلم ایرانیان لندن 2016

-inde سئول کره جنوبی 2016 anfest  3. برگزیده بهترین انیمیشن جشنواره بین المللی
4. برگزیده بهترین فیلم کوتاه تجربی از نخستین جشنواره فیلم کوتاه نزرا فلسطین ایتالیا 2017
5. برگزیده دیپلم افتخار بهترین کارگردانی انیمیشن از سومین جشنواره فیلم کوتاه سما 1395

6. کاندیداي بهترین پویانمایی از نهمین دوره جشنواره فیلم حسنات 1395
7. کاندیداي بهترین کارگردانی از هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه چین 2016

8. حضور در بخش مسابقه بیستمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن سیکاف سئول کره جنوبی 2016
9. حضور در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خیروناي اسپانیا 2016

10. حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی انیمیشن کواندو تایوان 2016
11. حضور در بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره انیمیشن مستقل کره جنوبی 2016
12. حضور در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره بین المللی کودکان «شارجه» 2017

13. حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه آلترناتیو رومانی 2016
14. منتخب بخش انیمیشن هجدهمین جشن سینماي ایران 1395

15. حضور در بخش مسابقه جشنواره  «انیماموندي» سائوپولو برزیل 2017
16. حضور در بخش مسابقه جشنواره «انیفیلم» کشور چک 2017

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13957:38خانم فتحیخاطره

1. حضور در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره کودك و بزرگسال «شلینگل» آلمان
2. حضور در بخش مسابقه سی اُمین جشنواره فیلم هاي کودك و نوجوان اصفهان

3. حضور در بخش مسابقه هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13954:32سامان غنائمیسیخفیل

1. حضور در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره کودك و بزرگسال «شلینگل» آلمان
2. حضور در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «ریور» ایتالیا

3. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

حضرت مهندس
محمد حسین 

امانی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13954:21

1. برگزیده بهترین کارگردانی از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم هاي کوتاه 100 ثانیه اي
2. حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم سالمت
3. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13955:00امید میرزاییکانتینر 401

1. برگزیده لوح تقدیر بهترین خالقیت و نوآوري در فیلمبرداري از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم هاي 
کوتاه 100 ثانیه اي

2. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13957:50محمد علیزاده فردتراس

1. برگزیده بهترین فیلم از نخستین جشنواره فیلم آب حیات
2. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار

3. حضور در بخش مسابقه چهاردهمین جشنواره فیلم دانشجویی نهال
باشگاه فیلم سوره

چاي جوشیده
محمد علیزاده 

فرد
باشگاه فیلم سورهکوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139614:00

مجموعه آثار باشگاه فیلم سوره
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کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13937:30حسین دارابیعلمک

1- برگزیده بهرین فیلم کوتاه پنجمین دوره جشنواره فیلم هاي مردمی عمار 
2- کسب عنوان پر مخاطب ترین فیلم جشنواره مردمی عمار 

3- حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
4- نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه نهمین دور جشنواره فیلم رویش

5- جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان دهمین جشنواره فیلم رضوي
6- تقدیر بهترین کارگردانی در نهمین دوره جشنواره فیلم رویش

7- حضور در بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره فیلم دانشجویی نهال
8- حضور در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره حسنات

9- حضور در بخش فیلم کوتاه داستانی دومین دوره جشنواره فیلم طنین 1395
10- حضور در بخش مسابقه سومین دوره جشنواره فیلم اشراق

11- برنده بهترین فیلم کوتاه هفتمین دوره جشنواره ایرانیان لندن 2016
12- برگزیده جشنواره کورتی داسوکنی راوناي ایتالیا 2016

13- برنده بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم مذاهب ایتالیا 2016
Short برزیل 2016 Cup 14- منتخب ویژه جشنواره

15- منتخب جشنواره فیلم استونی بروك نیویورك 2016
16- منتخب بیست و چهارمین جشنواره بین المللی آلترناتیو رومانی 2016

آلمان 2017 (Min Max 1- حضور در بخش مسابقه جشنواره فیلم هاي کوتاه «زیر 20 دقیقه» (20
2- حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی «اسکپتو» ایتالیا

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13939:22رضا زهتابچیانخانه
1- دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه سینماي بین الملل جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

2- حضور در بخش فیلم کوتاه داستانی دومین دوره جشنواره فیلم طنین 1395
باشگاه فیلم سوره

مثل بادکنک
مرجان 

اسماعیلی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13934:55

1- حضور در بخش مسابقه جشنواره «سلوالرت» کشور آلمان
باشگاه فیلم سوره2- حضور در بخش مسابقه اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم معلولین در کن فرانسه

ولد
امیر عباس 

ربیعی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13937:23

1- تندیس بهترین فیلم کوتاه داستانی از بخش بین الملل و ملی اولین جشنواره فیلم وحدت اسالمی 
2- دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه در سومین جشنواره فیلم سما 1395

2- راهیابی به بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی جشنواره فیلم مقاومت 95
3- جایزه ویژه هیئت داوران را در بخش فیلم زنان نخستین جشنواره بین المللی «اوپن فیلم» بنگالدش 

4- برگزیده بهترین فیلم کوتاه اجتماعی جشنواره فیلم تراسه سینماتوگرافیک ایتالیا 
5- راهیابی به بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم اشراق 

6 - حضور در بخش مسابقه جشنواره «سلوالرت» کشور آلمان

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139421:57حسین دارابیدایو

1- کسب جایزه ویژه بهترین فیلم از ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
2- حضور در بخش مسابقه دهمین جشنواره فیلم هاي دینی رویش

3- حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم کوتاه طنین
باشگاه فیلم سوره

ماه در خانه
امیر عباس 

ربیعی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139415:54

1- راهیابی به بخش مسابقه نهمین جشنواره ملی پروین اعتصامی 
2- راهیابی به بخش جایزه «عماد مغنیه» جشنواره فیلم مقاومت 

3- راهیابی به بخش اصلی فیلم کوتاه داستانی دومین جشنواره فیلم کوتاه 
باشگاه فیلم سوره

آنتراکت
سید محمد رضا 

خردمندان
انیمیشنمحمدرضا شفاه13945:32

1. برگزیده بهترین انیمیشن از چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 2016
2. برگزیده بهترین انیمیشن از نهمین دوره جشنواره فیلم ایرانیان لندن 2016

-inde سئول کره جنوبی 2016 anfest  3. برگزیده بهترین انیمیشن جشنواره بین المللی
4. برگزیده بهترین فیلم کوتاه تجربی از نخستین جشنواره فیلم کوتاه نزرا فلسطین ایتالیا 2017
5. برگزیده دیپلم افتخار بهترین کارگردانی انیمیشن از سومین جشنواره فیلم کوتاه سما 1395

6. کاندیداي بهترین پویانمایی از نهمین دوره جشنواره فیلم حسنات 1395
7. کاندیداي بهترین کارگردانی از هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه چین 2016

8. حضور در بخش مسابقه بیستمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن سیکاف سئول کره جنوبی 2016
9. حضور در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خیروناي اسپانیا 2016

10. حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی انیمیشن کواندو تایوان 2016
11. حضور در بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره انیمیشن مستقل کره جنوبی 2016
12. حضور در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره بین المللی کودکان «شارجه» 2017

13. حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه آلترناتیو رومانی 2016
14. منتخب بخش انیمیشن هجدهمین جشن سینماي ایران 1395

15. حضور در بخش مسابقه جشنواره  «انیماموندي» سائوپولو برزیل 2017
16. حضور در بخش مسابقه جشنواره «انیفیلم» کشور چک 2017

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13957:38خانم فتحیخاطره

1. حضور در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره کودك و بزرگسال «شلینگل» آلمان
2. حضور در بخش مسابقه سی اُمین جشنواره فیلم هاي کودك و نوجوان اصفهان

3. حضور در بخش مسابقه هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13954:32سامان غنائمیسیخفیل

1. حضور در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره کودك و بزرگسال «شلینگل» آلمان
2. حضور در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «ریور» ایتالیا

3. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

حضرت مهندس
محمد حسین 

امانی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13954:21

1. برگزیده بهترین کارگردانی از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم هاي کوتاه 100 ثانیه اي
2. حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم سالمت
3. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13955:00امید میرزاییکانتینر 401

1. برگزیده لوح تقدیر بهترین خالقیت و نوآوري در فیلمبرداري از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم هاي 
کوتاه 100 ثانیه اي

2. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13957:50محمد علیزاده فردتراس

1. برگزیده بهترین فیلم از نخستین جشنواره فیلم آب حیات
2. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار

3. حضور در بخش مسابقه چهاردهمین جشنواره فیلم دانشجویی نهال
باشگاه فیلم سوره

چاي جوشیده
محمد علیزاده 

فرد
باشگاه فیلم سورهکوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139614:00

مجموعه آثار باشگاه فیلم سوره

59
ماهنامه داخلی

ی سازمان سینامیی حوزه هرن

شامره ۲۸ و ۲۹



محصولجوایزقالبته�ه کنندەمدت اثرسال ساخت�ارگرداننام اثر

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13937:30حسین دارابیعلمک

1- برگزیده بهرین فیلم کوتاه پنجمین دوره جشنواره فیلم هاي مردمی عمار 
2- کسب عنوان پر مخاطب ترین فیلم جشنواره مردمی عمار 

3- حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
4- نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه نهمین دور جشنواره فیلم رویش

5- جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان دهمین جشنواره فیلم رضوي
6- تقدیر بهترین کارگردانی در نهمین دوره جشنواره فیلم رویش

7- حضور در بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره فیلم دانشجویی نهال
8- حضور در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره حسنات

9- حضور در بخش فیلم کوتاه داستانی دومین دوره جشنواره فیلم طنین 1395
10- حضور در بخش مسابقه سومین دوره جشنواره فیلم اشراق

11- برنده بهترین فیلم کوتاه هفتمین دوره جشنواره ایرانیان لندن 2016
12- برگزیده جشنواره کورتی داسوکنی راوناي ایتالیا 2016

13- برنده بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم مذاهب ایتالیا 2016
Short برزیل 2016 Cup 14- منتخب ویژه جشنواره

15- منتخب جشنواره فیلم استونی بروك نیویورك 2016
16- منتخب بیست و چهارمین جشنواره بین المللی آلترناتیو رومانی 2016

آلمان 2017 (Min Max 1- حضور در بخش مسابقه جشنواره فیلم هاي کوتاه «زیر 20 دقیقه» (20
2- حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی «اسکپتو» ایتالیا

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13939:22رضا زهتابچیانخانه
1- دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه سینماي بین الملل جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

2- حضور در بخش فیلم کوتاه داستانی دومین دوره جشنواره فیلم طنین 1395
باشگاه فیلم سوره

مثل بادکنک
مرجان 

اسماعیلی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13934:55

1- حضور در بخش مسابقه جشنواره «سلوالرت» کشور آلمان
باشگاه فیلم سوره2- حضور در بخش مسابقه اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم معلولین در کن فرانسه

ولد
امیر عباس 

ربیعی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13937:23

1- تندیس بهترین فیلم کوتاه داستانی از بخش بین الملل و ملی اولین جشنواره فیلم وحدت اسالمی 
2- دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه در سومین جشنواره فیلم سما 1395

2- راهیابی به بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی جشنواره فیلم مقاومت 95
3- جایزه ویژه هیئت داوران را در بخش فیلم زنان نخستین جشنواره بین المللی «اوپن فیلم» بنگالدش 

4- برگزیده بهترین فیلم کوتاه اجتماعی جشنواره فیلم تراسه سینماتوگرافیک ایتالیا 
5- راهیابی به بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم اشراق 

6 - حضور در بخش مسابقه جشنواره «سلوالرت» کشور آلمان

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139421:57حسین دارابیدایو

1- کسب جایزه ویژه بهترین فیلم از ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
2- حضور در بخش مسابقه دهمین جشنواره فیلم هاي دینی رویش

3- حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم کوتاه طنین
باشگاه فیلم سوره

ماه در خانه
امیر عباس 

ربیعی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139415:54

1- راهیابی به بخش مسابقه نهمین جشنواره ملی پروین اعتصامی 
2- راهیابی به بخش جایزه «عماد مغنیه» جشنواره فیلم مقاومت 

3- راهیابی به بخش اصلی فیلم کوتاه داستانی دومین جشنواره فیلم کوتاه 
باشگاه فیلم سوره

آنتراکت
سید محمد رضا 

خردمندان
انیمیشنمحمدرضا شفاه13945:32

1. برگزیده بهترین انیمیشن از چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 2016
2. برگزیده بهترین انیمیشن از نهمین دوره جشنواره فیلم ایرانیان لندن 2016

-inde سئول کره جنوبی 2016 anfest  3. برگزیده بهترین انیمیشن جشنواره بین المللی
4. برگزیده بهترین فیلم کوتاه تجربی از نخستین جشنواره فیلم کوتاه نزرا فلسطین ایتالیا 2017
5. برگزیده دیپلم افتخار بهترین کارگردانی انیمیشن از سومین جشنواره فیلم کوتاه سما 1395

6. کاندیداي بهترین پویانمایی از نهمین دوره جشنواره فیلم حسنات 1395
7. کاندیداي بهترین کارگردانی از هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه چین 2016

8. حضور در بخش مسابقه بیستمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن سیکاف سئول کره جنوبی 2016
9. حضور در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خیروناي اسپانیا 2016

10. حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی انیمیشن کواندو تایوان 2016
11. حضور در بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره انیمیشن مستقل کره جنوبی 2016
12. حضور در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره بین المللی کودکان «شارجه» 2017

13. حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه آلترناتیو رومانی 2016
14. منتخب بخش انیمیشن هجدهمین جشن سینماي ایران 1395

15. حضور در بخش مسابقه جشنواره  «انیماموندي» سائوپولو برزیل 2017
16. حضور در بخش مسابقه جشنواره «انیفیلم» کشور چک 2017

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13957:38خانم فتحیخاطره

1. حضور در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره کودك و بزرگسال «شلینگل» آلمان
2. حضور در بخش مسابقه سی اُمین جشنواره فیلم هاي کودك و نوجوان اصفهان

3. حضور در بخش مسابقه هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13954:32سامان غنائمیسیخفیل

1. حضور در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره کودك و بزرگسال «شلینگل» آلمان
2. حضور در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «ریور» ایتالیا

3. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

حضرت مهندس
محمد حسین 

امانی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13954:21

1. برگزیده بهترین کارگردانی از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم هاي کوتاه 100 ثانیه اي
2. حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم سالمت
3. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13955:00امید میرزاییکانتینر 401

1. برگزیده لوح تقدیر بهترین خالقیت و نوآوري در فیلمبرداري از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم هاي 
کوتاه 100 ثانیه اي

2. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13957:50محمد علیزاده فردتراس

1. برگزیده بهترین فیلم از نخستین جشنواره فیلم آب حیات
2. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار

3. حضور در بخش مسابقه چهاردهمین جشنواره فیلم دانشجویی نهال
باشگاه فیلم سوره

چاي جوشیده
محمد علیزاده 

فرد
باشگاه فیلم سورهکوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139614:00

مجموعه آثار باشگاه فیلم سوره

محصولجوایزقالبته�ه کنندەمدت اثرسال ساخت�ارگرداننام اثر

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13937:30حسین دارابیعلمک

1- برگزیده بهرین فیلم کوتاه پنجمین دوره جشنواره فیلم هاي مردمی عمار 
2- کسب عنوان پر مخاطب ترین فیلم جشنواره مردمی عمار 

3- حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
4- نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه نهمین دور جشنواره فیلم رویش

5- جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان دهمین جشنواره فیلم رضوي
6- تقدیر بهترین کارگردانی در نهمین دوره جشنواره فیلم رویش

7- حضور در بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره فیلم دانشجویی نهال
8- حضور در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره حسنات

9- حضور در بخش فیلم کوتاه داستانی دومین دوره جشنواره فیلم طنین 1395
10- حضور در بخش مسابقه سومین دوره جشنواره فیلم اشراق

11- برنده بهترین فیلم کوتاه هفتمین دوره جشنواره ایرانیان لندن 2016
12- برگزیده جشنواره کورتی داسوکنی راوناي ایتالیا 2016

13- برنده بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم مذاهب ایتالیا 2016
Short برزیل 2016 Cup 14- منتخب ویژه جشنواره

15- منتخب جشنواره فیلم استونی بروك نیویورك 2016
16- منتخب بیست و چهارمین جشنواره بین المللی آلترناتیو رومانی 2016

آلمان 2017 (Min Max 1- حضور در بخش مسابقه جشنواره فیلم هاي کوتاه «زیر 20 دقیقه» (20
2- حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی «اسکپتو» ایتالیا

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13939:22رضا زهتابچیانخانه
1- دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه سینماي بین الملل جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

2- حضور در بخش فیلم کوتاه داستانی دومین دوره جشنواره فیلم طنین 1395
باشگاه فیلم سوره

مثل بادکنک
مرجان 

اسماعیلی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13934:55

1- حضور در بخش مسابقه جشنواره «سلوالرت» کشور آلمان
باشگاه فیلم سوره2- حضور در بخش مسابقه اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم معلولین در کن فرانسه

ولد
امیر عباس 

ربیعی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13937:23

1- تندیس بهترین فیلم کوتاه داستانی از بخش بین الملل و ملی اولین جشنواره فیلم وحدت اسالمی 
2- دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه در سومین جشنواره فیلم سما 1395

2- راهیابی به بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی جشنواره فیلم مقاومت 95
3- جایزه ویژه هیئت داوران را در بخش فیلم زنان نخستین جشنواره بین المللی «اوپن فیلم» بنگالدش 

4- برگزیده بهترین فیلم کوتاه اجتماعی جشنواره فیلم تراسه سینماتوگرافیک ایتالیا 
5- راهیابی به بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم اشراق 

6 - حضور در بخش مسابقه جشنواره «سلوالرت» کشور آلمان

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139421:57حسین دارابیدایو

1- کسب جایزه ویژه بهترین فیلم از ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
2- حضور در بخش مسابقه دهمین جشنواره فیلم هاي دینی رویش

3- حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم کوتاه طنین
باشگاه فیلم سوره

ماه در خانه
امیر عباس 

ربیعی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139415:54

1- راهیابی به بخش مسابقه نهمین جشنواره ملی پروین اعتصامی 
2- راهیابی به بخش جایزه «عماد مغنیه» جشنواره فیلم مقاومت 

3- راهیابی به بخش اصلی فیلم کوتاه داستانی دومین جشنواره فیلم کوتاه 
باشگاه فیلم سوره

آنتراکت
سید محمد رضا 

خردمندان
انیمیشنمحمدرضا شفاه13945:32

1. برگزیده بهترین انیمیشن از چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 2016
2. برگزیده بهترین انیمیشن از نهمین دوره جشنواره فیلم ایرانیان لندن 2016

3. برگزیده بهترین انیمیشن جشنواره بین المللی  inde- anfest سئول کره جنوبی 2016
4. برگزیده بهترین فیلم کوتاه تجربی از نخستین جشنواره فیلم کوتاه نزرا فلسطین ایتالیا 2017
5. برگزیده دیپلم افتخار بهترین کارگردانی انیمیشن از سومین جشنواره فیلم کوتاه سما 1395

6. کاندیداي بهترین پویانمایی از نهمین دوره جشنواره فیلم حسنات 1395
7. کاندیداي بهترین کارگردانی از هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه چین 2016

8. حضور در بخش مسابقه بیستمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن سیکاف سئول کره جنوبی 2016
9. حضور در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خیروناي اسپانیا 2016

10. حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی انیمیشن کواندو تایوان 2016
11. حضور در بخش مسابقه دوازدهمین دوره جشنواره انیمیشن مستقل کره جنوبی 2016
12. حضور در بخش مسابقه پنجمین دوره جشنواره بین المللی کودکان «شارجه» 2017

13. حضور در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه آلترناتیو رومانی 2016
14. منتخب بخش انیمیشن هجدهمین جشن سینماي ایران 1395

15. حضور در بخش مسابقه جشنواره  «انیماموندي» سائوپولو برزیل 2017
16. حضور در بخش مسابقه جشنواره «انیفیلم» کشور چک 2017

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13957:38خانم فتحیخاطره

1. حضور در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره کودك و بزرگسال «شلینگل» آلمان
2. حضور در بخش مسابقه سی اُمین جشنواره فیلم هاي کودك و نوجوان اصفهان

3. حضور در بخش مسابقه هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13954:32سامان غنائمیسیخفیل

1. حضور در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره کودك و بزرگسال «شلینگل» آلمان
2. حضور در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «ریور» ایتالیا

3. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

حضرت مهندس
محمد حسین 

امانی
کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13954:21

1. برگزیده بهترین کارگردانی از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم هاي کوتاه 100 ثانیه اي
2. حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره فیلم سالمت
3. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار

باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13955:00امید میرزاییکانتینر 401

1. برگزیده لوح تقدیر بهترین خالقیت و نوآوري در فیلمبرداري از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم هاي 
کوتاه 100 ثانیه اي

2. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار
باشگاه فیلم سوره

کوتاه داستانیمحمدرضا شفاه13957:50محمد علیزاده فردتراس

1. برگزیده بهترین فیلم از نخستین جشنواره فیلم آب حیات
2. حضور در بخش مسابقه ششمین جشنواره فیلم عمار

3. حضور در بخش مسابقه چهاردهمین جشنواره فیلم دانشجویی نهال
باشگاه فیلم سوره

چاي جوشیده
محمد علیزاده 

فرد
باشگاه فیلم سورهکوتاه داستانیمحمدرضا شفاه139614:00

مجموعه آثار باشگاه فیلم سوره

60
ماهنامه داخلی

سازمان سینمایی حوزه هنری
خرداد و تیر ۹۸
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